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 ائپتوردىن

 

 

  ئااادەم بااۇ بەلكىاا  كىشااىلەر ھامااان  ئېلىنىشااى تىلغااا ئىساامى ھىتلېرنىااڭ ئااادفل 

 دەپ ئااادەم مەشااھۇر ئەڭ قىلىااۋەتكەن ئۈسااتۈن-ئاسااتىن تااارىخىنى ئەسااىر يىگىرمىنچااى

 زفر شاۇنچە چىققان  بېشىغا جاننىڭ نۇرغۇن شۇنچە دەۋردە بۇ دېمىسىمۇ . مۇمكىن تونۇشى

. ئەمەس باققااان رۈلااۈپكۆ بىاارى يەنە ئۇنىڭاادە  قىلىااۋېتەلىگەن پەياادا نەپرەتنااى-غەزەپ

 ۋاقتىاادا ئەينااى ئېرىشااكەن  ھااۆرمەتكە كۆلەملىاا  كەڭ دەساالىپىدە ئااادەم بااۇ ئەساالىدە 

 ئۆلاۈپ ھىتلېر. ئىدى كىشى بىر كەلگەن ھالىغا غايىسى ۋە ئۈمىدى ئىنساننىڭ مىليونالرچە

 دۈشامەنلىرى يااكى دفستلىرى ئۇنىڭ مەيلى بولسىمۇ  ئۆتكەن ۋاقىت ئارتۇق يىلدىن ئوتتۇز

. كەلمەكااتە ساااقالپ ئااۆزگەرتمە  ئاساسااەن بۈگااۈنگىچە تااا قاراشاالىرىنى بولغااان ۇنىڭغااائ

 رفزېۋېلات  كىشاىلەردىن داھىاي باشاقا بولغاان دەۋرداشالىرى ئۇنىاڭ بىاز كۈندە  بۈگۈنكى

 ئۆزگەرتىا،  قايتاا-قايتا قاراشلىرىمىزنى بولغان قاتارلىقالرغا ستالىن مۇسسولىن  چېرچىل 

 جەرياناادا بااۇ بولساااقمۇ  تىرىشااقان كەلتۈرۈشااكە ھالغااا ئۇيغااۇن نىساابەتەن ئەمەلىاايەتكە

. كەلمەكاتە سااقلىنى، پېتاى ئاۆز ئاۆزگەرمە  قىلاچە قاراشاالر بولغاان ئوبرازىغا ھىتلېرنىڭ

 قەھرىماان  بىار ھىتلېار قارىشاىدا كىشاىلەرنىڭ قىسى  بىر سادىق ئەگەشكەن ئۇنىڭغا يەنى

 قىسااى  بىاار يەنە ھېسابالنسااا  تقۇزغااۇچىقۇ ئۇلااۇ  ئېرىشااەلمىگەن غااالىبىيەتكە ئاااخىرقى

 ئەڭ جەھەتااالەردە سىياساااىي ۋە ھەربىااي سااااراڭ  چىققاااان ئۇچىغااا ھىتلېرناااى كىشااىلەر

 پۈتاۈنلە  ئۇتۇقلىرىماۇ قىساى  بىار كەلتاۈرگەن قولغاا ئۇنىڭ قاتىل؛ ئۆزگەرمەس ھاماقەت 

 .قارىماقتا دەپ كەلتۈرۈلگەن  قولغا تايىنى، يولىغا ئىشلەش جىنايەت

 ۋەيااران ھىتلېرنىااڭ مەزگىال بىاار مەنماۇ ااا ئوخشاااش ئاادەملەرگە نۇرغۇنلىغااان باشاقا

 جەريانىادا يېازىش كىتااب ھەققىادە ئۇنىڭ قارىما   بولۇشۇمغا بىرى ئۇچرىغان قىلىنىشىغا

 قىلاچە بىالەن مەن ئاۇنى  بېساىۋېلى،  باارىچە ئىمكانىيەتنىاڭ ھېسساىياتلىرىنى ئۆزۈمنىڭ

 دەپ بىرسااى ئائىااد تارىخقااا ئۆتمااۈش ياشااىغان گىاارىئىل ئەسااىرلەر بولمىغااان مۇناسااىۋىتى

 جەرياناادا بااۇ مەن. تىرىشااتى  تەسۋىرلەشااكە تااۇرۇپ مەيداناادا بىااتەرەپ پۈتااۈنلە  تونااۇپ

 پەس ئىلمااا  كااۆزگە ئااۇنى ياااكى چوقۇنىاادىغان ئۇنىڭغااا بىلىاادىغان  ئەتراپلىااق ھىتلېرنااى

 پاجىئەلىا  ئاۇ ۇنلىرىنۇرغ كىشىلەرنىڭ بۇ. كۆرۈشتۈم بىلەن كىشى كۆپ بەكال كۆرىدىغان
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 قورقماسااتىن قىلااچە ئەنسااىرىمە   قەتئىااي بىلىاادىغانلىرىنى ھەققىاادە كااۈنلەر ئۆتمااۈش

 پاارتىيە يااكى دۆلەت) فاۈھرېر ئۇناداق يىلالردىكىادە  ئۆتمۈش. بەردى سۆزلەپ تەپسىلىي

 كېلىۋېلىاا، دەۋرلەر قورقۇنچلااۇق شااۇ ئالاادىغا كااۆز دېيىلسااىال( ت.ئااۇ_  داھىااي باشاالىقى 

 دېيەلمەيادىغان ناېمە بىار دۇدۇقاالپ باۇراپ تەرەپاكە باشاقا گەپناى شاۈركۈنۈپ رىبەدەنلى

 ئاديۇتانتلىرىااادىن ھىتلېرنىاااڭ مەن. ئىااادى كەتاااكەن كەلمەساااكە بۈگاااۈن ھاااالەت رفھااى

 گېااردا جيااۇڭ  تراۋدىاال كاتىپلىرىاادىن شااۇلز؛ ۋە ۋۈنااش گااۈنش  ئېنگېاال  بېلااوۋ  پۇتكااامېر 

 يااېقىن ئۇنىڭغااا ھاسسااېلبا ؛ گېيسااىڭ  دىندفختۇرلىرىاا باااۋۇر؛ ئۇچقۇچىسااى كرىسااتىئان؛

 بىرىنچاى گېيسالېر؛ سپېر  ئىنژېنېرالردىن يېقىن ئۇنىڭغا رۇدېل؛ سكورزېنى  ئوفىتسېرالردىن

 مىلاا   مانىسااتېيىن  رەھاابەرلەردىن ھەربىااي خانفىسااتايىنگىل؛ ئاخباراتچىسااى نومۇرلااۇق

 لېناى ئاياالالردىن ۇنىدىغانچوق قاتتىق ئۇ يەنە  شۇنىڭدە  ۋارلىمونتت؛ مانتېۋفېل  دۆنىتز 

 قاتااارلىقالر خااانى  خانفىسااتايىنگىل ھېلېنااا خااانىمى  ترفساات پرففېسسااور رېيفېنساىتاخىل 

 ئۈنئالغۇغااا كۆرۈشۈشاالىرىمدىن بااۇ. كۆرۈشااتۈم قېتىماادە  052 دېگەناادىمۇ ئاااز بىاالەن

 رھااازى لېنتىلىاارى ئۈنئااالغۇ بااۇ. يېتىاادۇ قېتىمغااا ئااون نەچااچە ئااۆزىال ئېلىۋالغانلىرىمنىااڭ

 كىتابقاا باۇ سۆھبەتلەردىن جەريانىدىكى كۆرۈشۈش. ساقالنماقتا كۇتۇپخانىسىدا پارالمېنت

. چىقتااى ئوقااۇپ قااۇر بىاار ئىگىلىاارى سااۆھبەت دېگااۈدە  ھەممىسااىنى كىرگۈزگەنلىرىمنىااڭ

 قالماا   بېارىپال تاۈزىتىش يازغانلىرىمغاا ئاالقىادار ئاۆزلىرىگە كىتابتاا باۇ ئۇالر شۇنىڭدە  

 .بەردى مەسلىھەتلەرنىمۇ دىلىقپاي نۇرغۇنلىغان

 ھاۆجەەت  نۇرغۇنلىغاان ئۈچاۈن ئاشاكارىالش ساىرىنى ھىتلېرنىاڭ جەريانادا بۇ مەن

 ئىساتىخپاراتچىنىڭ بىار مەلاۇم: پايدىالنادى  ماقالىلىرىادىن تەتقىقات مەخسۇس ۋە دفكالت

 ئاا ئالغان ئىچىگە ئۆز خاتىرىسىنىمۇ سۆھبەت ئۆتكۈزگەن بىلەن پاۋال سىڭلىسى ھىتلېرنىڭ

 رفھااى ھىتلېرنىااڭ يىلااى-1218 ئااارخىپلىرى؛ بۆلااۈم جاسۇساالۇق قارشااى ئارمىيىسااى ش ق

 ئاېالن ئىدارىسىنىڭ ئارخى، دۆلەتلى  ئوخشاش  دفكالتقاي مەخپى ھەققىدىكى كېسەللىكى

 قىلىنمىغااان ئااېالن ئارخىپخانىسااىدىكى ھۆكااۈمەت ئەنگلىاايە ھااۆجەەتلىرى؛ قىلىنمىغااان

 بىاالەن گيۆرىااڭ يىلااالردا-1205~1204 چىقىرىلغااان ئوتتۇرىغااا يېڭىاادىن ھااۆجەەتلەر؛

 فاشىستالر بىلەن ناتسىستالر خەتلەر بۇ_  خەتلىرى يېزىشقان ئۆزئارا ئوتتۇرىسىدا نېگرېللى

 ھىملېرنىااڭ تەمىنلىمەكااتە؛ بىاالەن پاااكىتالر يېڭااى ھەققىاادە مۇناسااىۋەت ئوتتۇرىسااىدىكى

 خاتىرىسااى  مەياادان نەق  خاااتىرىلىرى كۈناادىلى  قىلىنمىغااان ئااېالن سااۆزلىرى؛ مەخپااى

 جيااۇڭ تراۋدىاال گرىتااراۋد كاااتىپى ياااش ئەڭ ھىتلېرنىااڭ يەنە شااۇنىڭدە  ئەساالىمىلىرى 

 نۇرغااۇن ئەساالىمىلەر بااۇ بولااۇپ  بااار ھۆجەەتلەرمااۇ ئالغااان ئىچىااگە ئااۆز ئەساالىمىلىرىنى

 .بېرەتتى ئاشكارىالپ نەرسىلەرنى
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 ئەسااەر يېزىلغااان لىاا،قى ئاساااس كۆزقاراشاانى بىاارەر قانااداقتۇر كىتااابى  بااۇ مېنىااڭ

 تاۈر باۇ بولساا  قويۇلغاان ئوتتۇرىغاا خۇالساە بىار قاناداق ھەر كىتابىمدا بۇ ئەگەر. ئەمەس

 خۇالساىلەر چىققاان ئوتتۇرىغاا ئۆزلۈكىدىن جەريانىدا يېزىلىش كىتاب ئاساسەن خۇالسىلەر

 پىناىتەرى قىزىقاارلىق ئەڭ ئەسەرنىڭ چىقىشى ئوتتۇرىغا خۇالسىلەرنىڭ تۈردىكى بۇ بولۇپ 

 ماۇرەككەپ  بە  ئويلىغانادىنمۇ مەن ھىتلېار : ئاااليلۇق. باوالر دېيىشكىال بەرگەن يورۇتۇپ

 گاارېن گراخااام. مىسااالى تىپىاا  بۇنىااڭ كۆرسىتىشااى ئىكەنلىكىنااى بىاارى زىااددىيەتلى  بە 

 غەلىااتە ئۇلااۇ  ئەڭ”: ئېسااىمدە دېگەنلىكااى مۇنااداق پېرسااونا  بىاار ئاسااتىدىكى قەلىمااى

 بولاۇپ  كىشاىلەر ئىاگە قاابىلىيىتىگە قىلىاش ۋەھشاىيلى  ۋقۇلئاددەپە ئەزەلدىن كىشىلەر 

 چاااۈنكى “ .بولىااادۇ مىەەزلىااا  غەلىاااتە ھەقىاااقەتەن بەزىااادە كىشاااىلەر رەھىمساااىز ئەڭ

 دفزاخ ئۈچااۈن قىلغااانلىقى ھااې  ئېنىااق بولغااانلىقىنى مەھاارۇم جەننەتااتىن ھىتلېااردەكلەر

 ياماانلىق -ياخشاى دفزاخنىاڭ نبىالە جەنانەت ھىتلېرماۇ ئەسالىدە . تاللىۋېلىشقان يولىنى

 قىتئەسااىدىن ياۋرفپااا يەھااۇدىيالرنى ئااۇ . مااۇمكىن دېاايىش بىاارى ئىلغىياالياادىغان پەرقىنااى

 بولساىمۇ  قىلغاان ھەرىاكەت بىالەن قىستىشاى ئارزۇسىنىڭ دەيدىغان تازىلىۋېتىمەن تولۇق

 ىفېرنىڭلۇسا بىالەن پرفمېتياۇس پەرىشتە؛ بىنورمال چەۋەندازى  سېلى، ئەھلى يەنىال ئۇنى

 .مۇمكىن دېيشىمىز ئالۋاستى بولغان پەيدا ئارىالشمىسىدىن

 

  توالند جون_                                             
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 مۇقەددىمە

 

 “دۈمبىمىزدىن پىچاقالندۇق”

 

 

1 

 

 

 لىااق بىاالەن ھەربىاايلەر يارىاادار ئىچااى ئوتتۇرىلىرىاادا  ئېيااى ئااۆكتەبىر يىلااى-1218

 شااوئارالر ئىنقىالبااى تەرىااپىگە ئىككااى ۋاگونچاتمىلىرىنىااڭ كەتااكەن ئااۇزۇن تولاادۇرۇلغان

 شاەرق ئىمپېرىيىنىاڭ ئۆتاۈپ بېساى، بويىغاا غەربتىن گېرمانىيەنى قاتارى  پويىز چاپالنغان

 باۇ. كېتىۋاتااتتى پۇشاۇلداپ ھارغىن قاراپ رايونالرغا لغانقارا دەپ بىخەتەر چېگراسىدىكى

 ياېڭىال تېخاى قىسامى كاۆپ ھەربىينىاڭ يارىادار ياۈزلىگەن نەچاچە تىزمىساىدىكى ۋاگونالر

 ھالغااا كااۆرمەس كااۆزلىرى زەھەرلىنىاا، ئۇرۇشااىدا گاااز زەھەرلىاا  بەرگەن يااۈز بېلگىاايەدە

 ئاااۋۋال قوشااۇنلىرى رىتااانىيەب ئاخشااىمى ئااۆكتەبىر-13 يەنااى . ئىاادى يارىاادارالر كەلااگەن

 توپقاا قااتتىق ساەپلىرىنى ئالادىنقى ناېمى  قوزغااپ ھۇجاۇمى زەمبىارە -توپ شىددەتلى 

 گېرماانىيە ھۇجاۇمى  تاوپ قېتىمقاى باۇ. ئاتىدۇ بومبىسى گاز زەھەرلى  كەينىدىنال. تۇتىدۇ

 پەسااكويغا بىاالەن سااۈرئەت تىااز ئۇرۇشااتا ئااايلىق ئااۈ  ئۆتكااۈزگەن باشااتىن قوشااۇنلىرى

 تاوپ شىددەتلى  ئەڭ ئارىسىدىكى زەربىلەر رەھىمسىزلەرچە قاتار بىر قويۇلغان شۈرۈپچۈ

 ئااۇرۇش باشاالىغان  چېكىنىشااكە كەياانىگە قوشااۇنلىرى نااېمى  گەرچە. ئىاادى ھۇجااۇمى

 ساەپ پۈتاۈن يەنىاال بولساىمۇ  كەلاگەن ھالغاا كېايىن-ئىلگىارى توقا  -ئەگرى سەپلىرىمۇ

 ئەڭ ئوپېراتسىيىسااىدە ئااۇرۇش قېتىمقااى بااۇ. تتىھېسااابالنماي قىلىنغااان تارمااار بااويىچە

 بااۋارىيە بىارى قىساىمالردىن قىلىۋاتقاان جەڭ بىالەن پىادالىق جان تۇرۇپ سەپتە ئالدىنقى

 ئېتىزلىقالردىكااى ياااكى جىلغىلىاارى تااا  ئااۇالر. ئىاادى بېرىگادىسااى پىيااادىلەر زاپاااس-16

 بۇزۇلاۇپ ساەپلىرى رۇشئاۇ. ئىادى كەلتاۈرۈلگەن ھالغاا چىقىرالمااس بېشاىنىمۇ ئاكوپالردا

 بىالەن ئازگاالالر ئوياۇۋەتكەن ئاوقلىرى زەمبىارە -تاوپ يەر ھەمامە قىلىاۋېتىلگەن  ۋەيران

 جەڭ بىالەن كاۈچى پۈتاۈن. ئىادى قالغاان ئىچىادە پاتقااقلىق سېپى ئۇرۇش پۈتۈن تولغان 
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 تۈگۈلااۈپ چىقىرالمااا  بېشااىنىمۇ ئاااكوپالردا جەڭچىاالەر كەتااكەن ھالىاادىن ھېرىاا، قىلىاا،

 تاوپ ئاتقان قوشۇنلىرىنىڭ برىتانىيە. كەلمەيتتى ئىش ھېچقانداق قولىدىن باشقا ىنيېتىشت

 جاھاننى پارتالپ گۈمبۈرلەپ شىددەتلى  يېرىلغاندە  يەر ئەتراپىدا ئاكوپ پۈتۈن ئوقلىرى

 ئااۇرۇش قوشااۇنلىرىنىڭ نااېمى  كااۈنلەردە ئااۇ دېگەناادە   ئاااز بااۇنى. ساااالتتى زىلاازىلىگە

 تۇيۇقساىز ھەربىيلەرنىاڭ نۇرغۇنلىغاان كەتاكەن  ياامراپ غىاۋاالرئې تۈرلاۈ  ھەر سەپلىرىدە

 ئۇچااۇپ قۇالققااا-قااۇالقتىن ئاااكوپالردا سااۆزلەر-گەپ ھەققىاادىكى كۆتااۈرگەنلىكى تااوپىالڭ

- ئۈمىدسااىزلە ئەسااكەرلەرنى يۈرۈشااىمۇ تارقىلىاا، چۆچەكلەرنىااڭ-سااۆز بۇنااداق. يااۈرەتتى

 كونااا ئاسااتىدا ۋەزىاايەت ربىاا بۇنااداق. چۈشااۈرىۋېتەتتى رفھىنااى بە  تېخىمااۇ ناادۈرۈپ

 يېڭااى يۈرۈشسااە  ھالاادا خااامۇش ئەنسااىرىمەس  بولمىغاناادە  نااېمە ھااې  ئەسااكەرلەر

 .ئىدى قېلىشقان تاپالمايال ھۇشىنى قورققىنىدىن ئەسكەرلەر

 باااۇرۇننى چااااڭ -توپاااا كۆتاااۈرۈلگەن پارتىلىشاااىدىن ئوقلىرىنىاااڭ تاااوپ تۇيۇقساااىز 

 تولدۇرۇشااقا ئاااكوپالرنى پۈتااۈن ۇلۇپقوشاا بىاالەن پااۇرىقى گاااز ئاااچچىق ئېچىشااتۇرىدىغان

 سەپداشاالىرىنى ۋارقىاارىغىنىچە دەپ“ !گاااز زەھەرلىاا  بااۇ! گاااز” بىاارى كىماادۇر. باشاااليدۇ

 كەلمەكااتە دۇ  پۇرىقىغااا گاااز خاااردال بۇنااداق قېااتى  تااۇنەى ئەسااكەرلەر. ئاگاھالندۇرىاادۇ

 رىقىغىالپااۇ ئەتىاار پااۇراق بااۇ بېقىاا، پااۇراپ ھاااۋانى ئەتراپتىكااى ئەسااكەرلەر بەزى. ئىاادى

. قىلىدۇدېيىشااەتتى پۇرىقىاادە  قىزىلمااۇ  بااۇ ياااق  بەزىاالەر يەنە دېيىشسااە  ئوخشااايدىكەن

 ئانااادىن كېيىااانال باشااالىغاندىن ئېچىشىشاااقا چىدىغۇساااىز باااۇرنى ھەممەيلەننىاااڭ ئەمماااا

 قااراپ تامغاا بويىادا ئااكوپ كىشاى ھەمامە تاقىشى، ماسكىلىرىنى گاز سالدىراپ-ئالدىراپ

 ئاۆتكەن ۋاقىات ساائەت قاانچە بىار ئارىادىن. تىرىشاىدۇ ساقلىنىشاقا گاازدىن تۈگۈلگىنىچە

 قاتااردا. تۇراتتى كېلى، پۇرىقى گاز زەھەرلى  چىدىغۇسىز يەنىال ماسكىسىدىن گاز بولسىمۇ

 گاااز ئەتىمااالى   بېرەلمىاادى بەرداشاالىق سااىقىلى، دېمااى ھااالەتكە بااۇ ئەسااكەر يېڭااى بىاار

 ھاماان شاۇ ئۆپكىساى ئۇنىاڭ ئەمماا. دۇئالىا نەپەس چوڭقاۇر تاشاالپ چاۆرۈپ ماسكىسىنى

 .چۈشىدۇ يېقىلى، تولغۇنۇپ تولۇپ گازغا زەھەرلى  ئەجەللى 

 ئاپئااق ئېغىزىادىن ئەساكەرنىڭ ئاۇ ھاماان  تولدۇرۇشاى ئۆپكىساىنى گااز زەھەرلى ”

 “جىمىادى چىقىا، جېناى كېايىن ياتقانادىن خاارقىراپ ھاازا بىار تۈگۈلاۈپ چىقىا، كۆپۈ 

 يېقىنالشااقىنىدىال سااەھەرگە تاااڭ. كېلىاا، ئەساالەپ ىتنااىۋاق شااۇ سەپدىشااى بىاار دەياادۇ

 باۇ ئەمماا. باشااليدۇ تازىلىنىشاقا قايتاا ھاۋامۇ تارقىلى، ئاستا-ئاستا پۇرىقى گاز زەھەرلى 

 ماسااكىلىرىنى جەڭچىاالەر. كېتىاادۇ باشاالىنى، قايتىاادىن ئېتىشااى تااوپ دۈشاامەن چاغاادا

 يەنىاال ھااۋادا قارىماا  ڭغاشۇنى”. ئېلىشىدۇ نەپەس ھاۋاسىدىن ساپ سەھەرنىڭ چىقىرى،

 ھااۋادا_  كېلى،  ئەسلەپ ئەسكەر بىر بىر يازىدۇ دەپ_ . ئىدى تۈگىمىگەن پۇرىقى خاردال
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 پااۇراپ پۇرىقىمااۇ دفرا پااارتلىغۇچى كۈچلااۈ  يەنە قوشااۇلۇپ بىاالەن پااۇرىقى گاااز خاااردال

 نااداقارىغا پۇرىقىغااا خاااردال پااۇرىقى پۇرفخنىااڭ پااارتالتقۇ  ئۈچااۈن بىااز ئەممااا. تااۇراتتى

 داۋام ئاۇزۇن ھاالەت ھااۋالىق سااپ بۇناداق“ .بىلىنەتتاى مەززىلى  ھاۋاسىدە  جەننەتنىڭ

 قىلىااش پەرق ئالاادىن بىاالەن ۋەھشااىيلى  تېخىمااۇ تەرەپ دۈشاامەن چاغاادا بااۇ. قىلماياادۇ

 قايتاا ھۇجاۇمىنى گااز بوغىادىغان نەپەسانى شاەكىلدە بىار بولمايادىغان مۇمكىن پۈتۈنلە 

 ماسكىساى گااز. توشاقۇزۇۋېتىدۇ بىالەن پۇرىقى نىترىت ۋە اردالخ يېڭىدىن ھاۋانى باشالپ 

 بىار چۈشاۈپ تىا  ئوخشااش ئەساكەرگە يېڭاى ھېلىقى خۇددى ئۈلگۈرەلمىگەنلەر  تاقاشقا

 قالغاااان سااااق كېلىااا، ئاااوڭ تەلىياااى. بېرىااادۇ جاااان كېااايىن ياتقانااادىن خاااارقىراپ ھااازا

 ئارىاادىن. تىاادۇكې بولااۇپ قااارىغۇ كااۆرمەس كااۆزى دېگااۈدە  ھەممىسااى ئەسااكەرلەرنىڭ

 ئەسكەر ئۇ. كۆرەلەيتتى غۇۋا ئىلغىيالىغۇدە  نەرسىلەرنى بىر توال-ئاز يەنىال كۆزى بىرىنىڭ

 ماېڭىڭالر  كەينىمدىن ئېسىلى، پېشىگە بىرىڭالرنىڭ-بىر ھەممىڭالر سەپداشلىرىغا  قالغان

 .ۋارقىراياادۇ دەپ ماااڭىمەن  باشااالپ يولىغااا قۇتۇلااۇش قېچىاا، يەردىاان بااۇ سااىلەرنى مەن

 سااوقۇلۇپ-ئۇرۇلااۇپ سوڭدىشااى، بىاارى كەينىاادىن بىرىنىااڭ ئەسااكەرلەر قىلىاا،  شااۇنداق

 ئەڭ يېتىلىگىانىچە قالغاانالرنى بولۇپ قارىغۇ تولۇق كۆرىدىغىنى چاال. چىقىدۇ يولغا يۈرۈپ

 ئىلىكىاادىن ئەجەل زەھەرلىاا  بااۇ. بېرىۋالىاادۇ پونكىتىغااا قۇتقااۇزۇش جىااددىي يېقىناادىكى

 مىالدشااىي يەنااى گېفرېيتېاار ) بېشااى ئااون بىاار ياشاالىق 02 سااىدائارى ئەسااكەرلەر قۇتۇلغاااان

 ئااادفل  ئىساامى ئۇنىااڭ بولااۇپ  بااار( ت.ئااۇ_  يەنااى تەرجىماناادىن  ئۇيغااۇرچە_  سااېر انت

 .ئىدى ھىتلېر

 ئىككىاال ھەر ئۇنىاڭ كېتىۋاتااتتى؛ تاراقالپ قاراپ شەرققە تىنما  پويىز ياتقان ھىتلېر

 ھاارغىن  چۈشاكۈن  رفھاى ھىتلېر چاغدىكى بۇ. تىكۆرەلمەيت نېمىنى ھې  ھېلىغىچە كۆزى

 ئىككاى ئۇنىڭ ئوخشاش زەھەرلەنگەنلەرگە باشقا. ئىدى ئەھۋالدا بىر تۈگەشكەن پۈتۈنلە 

 كاۋىاادەكال ياۇمىالق ئىششااى، تۇلۇمادە  كۆزىماۇ-يااۈز كەتاكەن  ئىششااى، قىزىرىا، كاۆزى

 ئالۋاساتىنىڭ ددىخاۇ ئااۋازىمۇ قىلغانادىكى گەپ ئەساكەرلەرنىڭ باۇ. ئىادى قالغان بولۇپ

 ئاۇالر. بولماايتتى ئاۇققىلى زادىاال گېپىناى دېاگەن چىقى،  بۇغۇلۇپ غەلىتە بەكال ئاۋازىدە 

 ئۇالرغاا كېلىا، سېساترا بىارەر ئەگەر. ئىدى قالغان كېلى، ھالغا قورقۇنچلۇق ھەقىقەتەنمۇ

 ىارنېمەب ئاۇالر. يوالتماايتتى ياېقىن ئاۇالرنى جارقىرىشى،-ۋارقىراپ دېسىمۇ قىلىمەن ياردەم

 كەتااكەن يىاارىڭالپ كېلىاا، دفختۇرالرنىااڭ ئۇنىمااايتتى؛ ئىچىشااكىمۇ بىاارنېمە يېمەيتتااى؛

 كاۆزۈڭالر چۈشاەندۈرۈپ  ئۇالرغاا دفختۇرالر قويۇشمايتتى؛ يول تەكشۈرۈشىگىمۇ كۆزلىرىنى

 قىلماايتتى؛ كاار يالۋۇرساىمۇ شاۇنچە دەپ كېلىادۇ  ئەسالىگە قايتىدىن ساقىيى، ئارىدا تىز

. قىلىشااتتى پەرياات-دات زارلىنىا، دەپ قىلىنىپتىمىاز ئاقمااق بېارى ىلادىني شۇنچە ئۇالر 



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 11 ~ 
 

 قۇتقۇزغاااۇچى ئاااازابتىن بېرىشاااىمىزگە  تەن تەقااادىرگە يېتىااا، جىمەىااات ئەمااادى ئاااۇالر 

 ئاازابتىن باۇ ئاارقىلىق ئۆلۈم يەنى كۈتۈشىمىزگە  كېلىشىنى ئېلىشقا جېنىمىزنى ئەزرائىلنىڭ

 .يالۋۇرىشاتتى تۇرالرغادفخ دەپ قويۇڭالر يول قۇتۇلۇشىمىزغا

 يەنااى داھىيسااىغا  بىاار-بىااردىن ئىمپېرىيىنىااڭ كېاايىن يىاال بەش ئااون شااۇنىڭدىن

 ۋۇجاۇدى پۈتاۈن ساېر انت  مىالدشاىي باۇ بېشاى  ئاون بۇ كۆتۈرۈلىدىغان ئورنىغا فۈھرېرى

 رفھسااىز بااۇ ياتقااان پېتىاا، ئىچىااگە ئۈمىدسااىزلى  چېكىاا،  ئااازابى ئاااغرىق چىدىغۇسااىز

 كەلتۈرۈلگەنلىكىاادىنمۇ تارمااار دەرىەىاادە قايسااى گېرمانىيەنىااڭ ردەكااۈنلە بااۇ ئەسااكەر 

 قېتىملىااق تااۇنەى قوشااۇنلىرى نااېمى  ئاااۋۋال  يىاال تااۆت بۇناادىن. ياتاااتتى يااوق خەۋىاارى

 ۋە فىرانساىيە بېلگىايە  ئۆتاۈپ ھۇجۇمغاا يۈزلاۈ  ئوماۇمى بىالەن قۇۋۋەت ھەربىي كۈچلۈ 

 شۇ يەنە بېرگادا  تۇرۇۋاتقان ھىتلېر اقتىداۋ بەرگەن زەربە قاقشاتقۇ  قوشۇنلىرىغا ئەنگلىيە

 مۆلچەرلىگۈسااىز قالمااا  ھەپااتىگە بىاار قاتناشااقان  جەڭااگە قااانلىق قېااتى  تااۇنەى يەردە

 ئااۆلگەن جەڭاادە ئااادىمى يااېقىن پىرسااەنتكە 82 قىسااىمنىڭ ئااۇچراپ  چىقىمغااا دەرىەىاادە

 چىقىا  نچىلىا بۇ ئېيتقانادا  ئۈچۈن ھىتلېر ھېسابالنغان ئەسكەر جەسۇر چاغدا شۇ. ئىدى

 ناااېمى  ئەھاااۋال باااۇ ئەكساااىچە. ھېساااابالنمايتتى پااااجىئە ئەرزىگاااۈدە  مەيۈسلىنىشاااكە

 كۆرساىتەلەيتتى  ئىكەنلىكىنىال كۈچلۈ  نەقەدەر ئىرادىسىنىڭ جەڭگىۋارلىق قوشۇنلىرىنىڭ

 ساىزگە مەن”…  خېتىادە يازغاان خوجايىنىغا ئۆ  ميۇنخېندىكى ھىتلېر چاغدا شۇ. خاالس

 بىزنىاڭ تاارتىپال كۈنىادىن بىرىنچاى كىارگەن جەڭاگە بىلادۈرىمەنكى  نىشاۇ بىالەن غۇرۇر

 ئوفىتسااېرالرنىڭ قىساامىمىزدىكى يەنااى كۆرسااەتتى  قەھرىمااانلىقالرنى ئاجايىاا، قىسااىمىمىز

 مەن رفتىادا بىزنىاڭ بولادى  قۇرباان قىلىا، جەڭ باتۇرالرچە ئۇرۇشتا دېگۈدە  ھەممىسى

 كااۈنىگە ئااالتىنچى ئااۇرۇش. قالاادۇق سااق نتسااېر ا نەپەر ئىككااى ئااارانال قوشااۇلۇپ بىالەن

 سااق نەپىرىمىاز 611 ئاارانال جەڭچىادىن-ئوفىتسېر نەپەر 3622 قىسمىمىزدىكى كەلگەندە

 “.قالدۇق

 بااۇ مانااا ھالاادا  چااۆمگەن خۇراملىققااا-شاااد نېمىسااالر نۇرغۇنلىغااان كااۈنلەردە  شااۇ

-كەيناى ئاايالر ىمۇ شاۇنداقت. دېيىشكەنىدى قەھرىمانلىق  تىئوتونالرچە خاس گېرمانىيەگە

 ئااكوپ بولغاان ئۇرۇشاى تىركىشاىش زېرىكىشالى  ئاۇرۇش ئۆتمەكتە  قوغلىشى، كەينىدىن

 ياتقاان  قىلىا، خىارى  بىارىگە-بىار قوشۇنلىرى تەرەپ ئىككى. ئىدى ئايالنماقتا ئۇرۇشىغا

 قارشااى تەرەپ بىاار قايسااى پەقەت بوشاالۇق  خااارابە ئادەمسااىز ئوتتۇرىسااىدا تەرەپ ئىككااى

 بېرىاا، يااۈز توقۇنااۇش ئۆتكەناادىال ئاتاكىغااا بولااۇپ ئااۆتمەكچى بۆسااۈپ سااېپىنى تەرەپنىااڭ

 ئۈچۈنماااۇ ساااىلەىش ئالغاااا قەدەم ھەر ھەتتاااا ئىلگىااارىلەش  چااااقىرىملىق ھەر. تاااۇراتتى

 شاۇڭا . مەجبۇرلىنااتتى تۆلەشاكە بەدەل ئېغىار يارىلىنىشاىدە  ئۆلۈپ ئەسكەر مىليونالرچە
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 كۆتۈرەڭگاااۈ ئۇنااداق ئارىسااىدىكى كەرلەرئەساا كۈنلىرىدىكىاادە  دەساالەپكى ئۇرۇشاانىڭ

 رفھاى ئۈمىدسىزلىنىش بىلەن قارىشى مەغلۇبىيەتچىلى . يوقالغان ئاستا-ئاستا كەيپىياتالر

 يوشااۇرۇنچە كىرىاا، چوڭقااۇرالپ قەلاابىگە ئەسااكەرلەرنىڭ كۈسااۆتكىدە  خااۇددى ھااالىتى

 بولسااا  ەئىچىااد ۋەتەن. ئىاادى خوراتماقتااا غاااجىالپ ئىرادىسااىنى جەڭگىۋارلىااق ئۇالرنىااڭ

 تەمىنلىنىشاىمۇ بۇيۇملىرىنىاڭ تۇرماۇش ئاساسلىق تۈپەيلىدىن قىلىشى قامال ئېنگلىزالرنىڭ

 كۆلەمادە كەڭ ئارىساىدا خەلقاى ناېمى  ئوقاۇبەتلەر-ئاازاب ئاچارچىلىق  قالغان  ئۈزۈلۈپ

 نااېمى  بولسااا  ۋاقتىاادا كىاارگەن يىلىغااا تااۆتىنچى ۋە ئااۈچىنچى ئااۇرۇش. ئىاادى يامرىغااان

 قىلىا، قاناداق ئورنىغاا كاۆزلەش غەلىبىناى خىياالى-پىكىار ئەسكەرلەرنىڭ ئارمىيىسىدىكى

 قوماناااادانلىق ئااااالىي ئەسااااكەرلەر. ئىاااادى ئااااۆزگەرگەن قېلىشااااقا ساااااقالپ جېنىنااااى

 پايدىساااى قىلاااچە ئۇرۇشۇشااانىڭ داۋاملىاااق زارلىنىااا،  دۆتلۈكىااادىن شاااىتابىدىكىلەرنىڭ

 قىساى  بىار سااندىكى ئااز نئوخشاىغا ھىتلېرغاا. يۈرۈشەتتى سۆزلەپ يەردە ھەر يوقلۇقىنى

 پەلە   پەرۋاياى قاراشالىرىغا مەغلۇبىيەتچىلىا  تاۈردىكى باۇ بولساا  جەڭچىالەر-كوماندىر

 كۆرسااىتى، قەھرىمااانلىق تااۈردە ئىزچىاال ھىتلېرمااۇ گەرچە. قويۇشاااتتى كۈلااۈپال مىيىغىاادا

. ىادىئ قالغاان دەرىەىساىدە بېشى ئون شۇ يەنىال ھازىرغىچە قارىما  بولۇشىغا كېلىۋاتقان

 بە  بۇنىڭااادىن قارىماااا  ياااۈرگىنىگە تارتالماااا  دىققىتىناااى كىشاااىلەرنىڭ قىساااىمدا ئاااۇ 

 سەپداشااالىرىنى جااارقىراپ-ۋارقىااراپ دائىااا  ھەر ئااۇ. كااۆرۈنمەيتتى مەيۈساالەنگەندەكمۇ

 دەپ “كەلگەناالەر ئۈچااۈن تااارقىتىش زەھەر ۋەتەناادىن” يااۈرگەن  يااۈرگىنى تەنقىاادلەپ

 بىااار ئۇنىاااڭ. ياااۈرەتتى ياماااانالپ بەكااارە  ردىنئەساااكەرلە يېڭاااى ئۈچاااۈن قارىغاااانلىقى

 ئۇ” بولسا  مۇنازىرىلەشكۈدە  بىلەن ئۇنىڭ چىقى، بىرەرى ئەگەر دېيىشىچە  سەپدىشىنىڭ

 ئۈمىدساىزلىكنى مااڭغىنىچە كەيانىگە-ئالادى ۋارقىاراپ  يانچۇقىادا قولى ئىككى ھامان شۇ

 “.كېتەتتى تىلالپ قىلغۇچىالرنى تەرغىب

 راساااتىنىال قاقشاااىغىنىدە  ھىتلېرنىاااڭ قالغاااانالر تىااا،پې ئىچىاااگە ئۈمىدساااىزلى 

 بىاار تااۈردە ئىزچىاال بېاارى يىلاادىن 4 بىاالەن كىرىشااى يىلىغااا-1218 قانااداق  خاتاالشااتىمۇ

 تۇرغاۇن ساېپىنىڭ ئاۇرۇش غەرب قوشاۇنلىرى  ناېمى  ياتقاان مۇداپىئەدە مىخلىنى، يەرگە

 ھۇجۇمغاا ئوماۇمى ېتىملىاقق بىار يەنە ئوڭشااپ ئۆزىنى قارىما  قالغانلىقىغا چۈشۈپ ھالغا

 تىركىشاى، ساەپلىرىدە ئالادىنقى غەرب شاۇڭا. كىرىشىدۇ قىلىشقا تەييارلىق ئۈچۈن ئۆتۈش

 غەلىاابە يۈزلااۈ  ئومااۇمى قوشااۇنلىرى نااېمى  سااەپلىرىدىمۇ ئااۇرۇش باشااقا قالغااان تااۇرۇپ

 تىاز نېمىساالرغا ئەلالەر قاتاارلىق رۇساىيە ئاخىرىادا رۇمىنىيە  سېربىيە  نەتىەىدە. قازىنىدۇ

 ئىچكاااى بېااارەلمە  بەرداشااالىق ھۇجۇمىغاااا قوشاااۇنلىرىنىڭ ناااېمى  رۇساااىيە . چۆكىااادۇ

 سااوۋېت چىققااان ئوتتۇرىغااا يېڭىاادىن نېمىسااالر . ئېگىاادۇ بويااۇن ئىنقىالبقااا قىسااىمدىكى
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 مااااۇنچە بىاااار ئۇكرائىنانىااااڭ ئىمزالىشااااى،  كېلىشااااىمى تىنچلىااااق بىاااالەن ھۆكااااۈمىتى

 ئااۇرۇش شااەرق. كىرگۈزۈۋالىاادۇ قولغااا رىنىئااامبى بولكااا ياۋرفپانىااڭ_  تااۈزلەڭلىكلىرىنى

 ناااېمى  ئۈچاااۈن  كەلتاااۈرۈلگەنلىكى تارماااار پۈتاااۈنلە  كاااۈچلىرى دۈشااامەن ساااېپىدىكى

 مىليااون بىاار فىرانسااىيەگە سااېپى ئااۇرۇش غەربتىكااى سااېپىدىن ئااۇرۇش شااەرق قوشااۇنلىرى

 فىرانساىيە تايىنىا، كاۈچىگە ھەربىاي تولۇقالنغاان باۇ ئاۇالر. يۆتكەيادۇ ئەساكەر كىشىلى 

 قىلغااۇ  ھەل يۈزلااۈ  ئومااۇمى ئۆتااۈپ بۆسااۈپ ۋەزىيىتىنااى تىركىشااىش سااېپىدىكى ئااۇرۇش

 شاتابىدا قومانادانلىق ئالىي قوشۇنلىرىنىڭ نېمى . كىرىشىدۇ تەييارلىقىغا ئۆتۈش ھۇجۇمغا

 ئادەم مۇھى  ئەڭ قارىما  بولغىنىغا تۆۋەن ئەڭ دەرىەىسى گېنېراللىق قارىغاندا باشقىالرغا

 “ئوپېراتسىيىساى ئىمپېراتاور” تەرىپىادىن لۇدېنادفر  ۋفن ئېرىا  نېارالگې ھېسابلىنىدىغان

 .تۇراتتى ئالدىدا باشلىنىش ھەرىكىتى ھۇجۇم يۈزلۈ  ئومۇمى پىالنالنغان بېرى، نام دەپ

 ئەنگلىايە قوزغااپ  ھۇجاۇم كۈچلاۈ  قېاتى  4 قوشاۇنلىرى ناېمى  ئەتىيازدا يىلى شۇ

 تۇمشاۇققا جاان. مەجبۇراليادۇ چېكىنىشاىگە كېايىن-ئىلگىارى كاۈچلىرىنى فىرانسىيە بىلەن

 جەڭ قاالغۇچە ئەساكىرى بىر ئاخىرقى ئەڭ قوشۇنلىرى ئەنگلىيە ئۈچۈن  قالغانلىقى كېلى،

 ئەتراپىادا شاەھەر رېاي  جەڭ قىلغاۇ  ھەل كۈنى  ئىيۇل-15. قىلىدۇ ئېالن بۇيرۇقى قىلىش

 ئوتتۇرىغاا ئېنىاق يېڭىلىادىغانلىقى كىمنىاڭ يېڭىا، كىمنىاڭ چوقاۇم ئۇرۇش بۇ. باشلىنىدۇ

 مەن ئەگەر”. ئىادى ئېنىاق تەرەپاكە ئىككىاال ھەر بولىادىغانلىقىنى ئاۇرۇش بىار چىقىدىغان

 غەلىابە بىاز ئۇرۇشاتا باۇ_  لۇدېنادفر   دەيدۇ_  ئااللىسام  شەھەرنى قىلى، ھۇجۇم رېيمغا

 دەل فوكمۇ فېردىناند مارشال قوماندانى باش قوشۇنلىرىنىڭ ئىتتىپاقداش“ .بولىمىز قىلغان

 ئەگەر”: دېاگەن مۇنداق مارشال بۇ قارىغاندا  خەۋەرلىرىدىن گېزىت. ئىدى قاراشتا شۇنداق

 ئۇرۇشتا بۇ چۈشۈرەلىسە  قولغا شەھەرنى قىلى، ھۇجۇم شەھىرىگە رېي  ئارمىيىسى نېمى 

 قىسااىملىرى زاپاااس قوشااۇنلىرىنىڭ نااېمى  ئەممااا“ .قااالىمىز بولااۇپ تەرەپ يااېڭىلگەن بىااز

 كااۈچەيتىلىپال بىاالەن دېااۋىزىيىلىرى ئامېرىكااا بولسااا  ئارمىيىسااى پاقااداشئىتتى قالمىغااان 

 كېلىا، ئاۈزۈلمە  دىان ش ق ئاا ئىچمىكىماۇ يېمە  بىلەن يارىغى-قورال ئۇالرنىڭ قالما  

 بىاالەن مەغلااۇبىيەت ھۇجااۇمى قېتىمقااى بااۇ ئارمىيىسااىنىڭ نااېمى  بولغاچقااا  تۇرۇۋاتقااان

 .ئاخىرلىشىدۇ

 كىشااىلەر. ئىاادى ئېغىاار بەكااال ئەھااۋالى قااېچىش ىنئەسااكەرد قىسااىملىرىدا نااېمى 

 ئاۋغۇساتنىڭ. ياۈرەتتى سۆزلىشاى، ھەققىادە كۆتاۈرۈش قاوزغىالڭ توپىالڭ  يەردە ھەممىال

 ھۇجۇمدا بۇ. ئۆتىدۇ ھۇجۇمغا تۇيۇقسىز ئەتراپىدا ئاميېن  قوشۇنلىرى ئەنگلىيە باشلىرىدا 

 تارماار باويىچە ساەپ پۈتاۈن ئۈلگاۈرمە  چىقىرىشاقىمۇ ئاوق پاا  بىرەر قوشۇنلىرى نېمى 

 قارشااى قىساامى بىاار قوشااۇنالردىن چېكىاانگەن بولااۇپ پەرىشااان يەرلەردە بەزى. بولىاادۇ
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 بولىادىغان ئەل بىرلىكتە كۆتۈرۈپ قول دەرھال قالسىال ئۇچراپ ئەسكىرىگە بىرەر تەرەپنىڭ

 اپقااار سااەپكە ئالاادىنقى قىسااىمالر چېكىنىۋاتقااان كەياانىگە. كۆرۈلىاادۇ ئەھۋالالرمااۇ غەلىااتە

 ھەر ۋارقىراشااقانلىقىنى دەپ“ !بۇزغااۇنچىالر” قاااراپ ئەسااكەرلەرگە ياااردەمچى كېتىۋاتقااان

 قوشۇنلىرى نېمى . تۈگىمەيدۇ بىلەنال بۇنىڭلىق ئىشالر ئەمما. ئىدى مۇمكىن ئاڭالش دائى 

 شااۇ ئەگەر. ئىاادى جايىاادا يەنىااال پوزىتسااىيىلىرى ئۇالرنىااڭ بىاالەن  چېكىنگىنااى كەياانىگە

 قااارىغىنىمىزدا  دەپ ئااادەم يېاارى -بىااردە بولغااانالرنى قارىشااىدا بىيەتمەغلااۇ كااۈنلەردە

 شااۇنداق. تېپىالتتااى مىڭااالپ-يااۈزلەپ يەنىااال ئەسااكەرلەر سااادىق ۋەزىپىسااىگە ھەربىيلىاا 

. ئىادى يوقاتماقتاا ئىشاەنچىنى شاەكىلدە تەدرىەىاي ئىچىدىكىلەر ۋەتەن قارىما  بولۇشىغا

 رادىكااااال ئىچىاااادىكى شااااەھەر اپ يااااامىر دفلقۇنسااااىمان ۋەقەلىاااارى تاشااااالش ئىااااش

 پېتىا، ئىچىگە مۇنازىرە-بەس توغرىلىق ئىنقىالب دېگۈدە  ھەممىسىال سوتسىئالىستالرنىڭ

 بىااخەتەر  بولسااا كىشااىلەر تەۋە ئۇنسااۇرالرغا جاھىاال ئوخشاااش ھىتلېرغااا. ئىاادى قالغااان

 پچۈشاۈ ساەپتىن يەردىكاى ئاۇ شاۇنىڭدە  ساەپتىكىلەر  ئارقاا ئۇچرىمىغاان بۇزغۇنچىلىققا

 ۋەزىپىساااىدىن بولۇۋېلىااا، كېساااەل يالغاااان پۇرساااەتچىلەر  پەرەس  مەنساااەپ قالغاااانالر 

 سااۆيۈپمۇ ۋەتەننااى بااۇ دېااگەن گېرمااانىيە يەنە شااۇنىڭدە  ساااتقۇچالر  ۋەتەن قاچقااانالر 

 ئېغىرالشاقىنىدا ۋەزىايەت يەھۇدىيالر كەتمەيدىغان قىلى، ھۆرمەتمۇ ئۇنىڭغا كەتمەيدىغان 

 بولساا  ئەمەلىيەتاتە. قارىشااتتى دەپ ساېتىۋەتتى ساەپتىكىلەرنى ىئالدىنق قىلىۋاتقان جەڭ

 زفرالپ ئەمەلاادارالرنى مەمااۇرى. ئىاادى ئااۆزى دەل لۇدېناادفرفنىڭ قورقۇنچاااق ھەقىقىااي

 شاۇ يەنە ئاادەممۇ كەلاگەن ئۈنادەپ قويدۇرۇشاقا قاول شەرتنامىسىگە تىنچلىق ھۆكۈمەتنى

 .ئىدى لۇدېندفر 

 كىشاىلەر قاول قااتتىق ئوخشاىغان ھىتلېرغاا مۇ بولسى كەتكەن قولدىن ۋاقىت گەرچە

 قازىنىشاتىن غەلىابە بولسااق  كۆرساىتىدىغانال قارشاىلىق تاۇرۇپ چىاڭ قەتئىاي ئاخىرغىچە

 تېخاى ساەپلەر ئالادىنقى ئاۇالر . قارىشااتتى دەپ تېپىلىادۇ چاارە چوقاۇم باار  ئۈمىد يەنىال

 داۋام تەرتىپلىاا  ىنتااايىنئ يەنىااال چېكىنىشاالەرمۇ كەياانىگە يااوق  قىلىنغىنااى تارمااار تولااۇق

 كەلمەكااتە  قىسااىمالردىن ئىچكااى مەغلااۇبىيەت قىلىشااى،  باھااانە دېگەننااى قىلىۋاتىاادۇ

 كاۆز ئەمەلادارلىققا قىلىا، پۇرسەتپەرەسالى  شاۇ دەل چىقارغانالر كەلتۈرۈپ مەغلۇبىيەتنى

 يەھاۇدىيالر  ھەمادە قاچىادىغانالر مەسائۇلىيەتتىن بولۇۋېلىا، كېساەل يالغاان تىككەنلەر 

 .تۇراتتى چىڭ دېيىشتە
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 كەلاگەن ئۇرۇناۇپ ئىسپاتالشاقا تاۇرۇپ چىاڭ قاارىغۇالرچە كاۈنلەردە شاۇ ھىتلېرنىڭ

 ھىماايە ئىككىلەنمە  قەتئىي ئۇنىڭ شۇنىڭدە  ئاقىۋىتى  پاجىئەلى  خىيالىنىڭ غالىبىيەت

 ھەيااران قاااتتىق كىشااىنى كېتىۋاتقااانلىقى  يىمىرىلىاا، ھاكىمىيەتنىااڭ كېلىۋاتقااان قىلىاا،

 شەكىللىنىشاى خىيالىنىاڭ چىقىش ئۈستىگە ھاكىمىيەت ئۇنىڭ شەكىلدە بىر قالدۇرىدىغان

 قىلىا، تەساەۋۋۇر ھىتلېر ۋاقىتالردىكى ئۇ ئەسلىدە. ئىدى بەرمەكتە سېلى، ئاساس ئۈچۈن

-ئىسااىلزادە يەنااى كىشااىلەر  بولغااان ئەۋالدى خانىاادانلىقالرنىڭ كونااا دۇنيااا  كەلااگەن

 دۇنياا بىار قۇرۇلغاان ئۈساتىگە قااراش دەيادىغان ۈرگۈزەلەيدۇي ھاكىمىيەت ئاقسۈڭەكلەرال

 شااۇنىڭدە  ۋەزىااپىلەر  دىپلوماتىاا  ئەمەلاالەر  دەرىەىلىاا  يااۇقىرى بااارلىق يەنااى. ئىاادى

 كونااا پۈتااۈنلە  ۋەزىپىسااى ئورۇنالرنىااڭ كۆرۈنىاادىغان كااۆزگە ئەڭ ئىچىاادىكى ئااارمىيە

 تەربىايە ياۇقىرى ئاالھىدە دىن تەرىپى كىشىلەر ئېسىلزادە كەلگەن سۇاللىسىدىن ئاقسۆڭە 

 دەپ كېارە  بۆلىشاى ئېلىنغاان ئۈساتىگە تەرىپىادىن ئاقسۆڭەكلەر مەدەنىيەتلى  كۆرگەن 

 ئۈستۈن-ئاستىن پۈتۈنلە  قاراشلىرىنى بۇنداق ئۇنىڭ ئۇرۇش  قېتىمقى بۇ ئەمما. ئوياليتتى

 تەبىقىلىاا  نتااۆۋە بىاالەن كەلگەناالەر ئائىلىسااىدىن ئاقسااۆڭەكلەر ئاااكوپالردا. قىلىۋېتىاادۇ

 قىاللىغااانلىقىنى  جەڭ بىاارلىكتە تىاارەپ مااۈرىگە مااۈرىنى شااارائىتالردا ئوخشاااش كىشااىلەر

 كېلىاانگەن قاااراپ دەپ ئاالالياادۇ ئۈساتىگە كىشااىلەرال مەنسااۇپ سۇاللىسااىگە ئاقساۆڭەكلەر

 ئىقتىادارىغا ئاۆز كىشاىلەر ئاادەتتىكى شەكىلدە ۋەزىپىلەرنىمۇتەدرىەىي مۇھى  نۇرغۇنلىغان

 .كۆرىدۇ بىلەن كۆزى ئۆز ئېلىۋاتقانلىقىنى ئۈستىگە تايىنى،

 ھوقاۇق تەرىپىدىن ئاقسۆڭەكلەر بولغان جەمەتىدىن خان ياۋرفپادا پۈتكۈل ئەسلىدە 

 قىلچىماۇ. ئىادى ھوقۇقادارالر ياوق جىسامى باار ئىسامى دېگۈدە  ھەممىسىال تۇتقانالرنىڭ

 ھاااكىمىيەت خشااايدىغانئو ھىتلېرغاا خااۇددى ئارىسااىدىمۇ كىشاىلەر ئااادەتتىكى يااوق ناامى

 دەسالىپىدە كىشاىلەر تاۈر باۇ. ئىادى يېتىشمەكتە كىشىلەر قىالاليدىغان بەرپا ئورگانلىرىنى

 كىشاىلەر كەلاگەن ماۇھىتالردىن پاساكىنا بەكاال ھەتتا كەلگەن  ياشاپ ئادەتتىكىچە بەكال

 شااىددەتلى  قارشااى ئۇرۇشااقا ئاممىسااىنىڭ خەلااق ئااادەملەر ئۇنااداق قارىمااا   بولۇشااىغا

 خەلااق. ئىاادى كەلمەكااتە يېتىاا، سااەلدە  قىلىاا، يېتەكچىلىاا  دفلقۇنلىرىغااا ەرىااكەتھ

 بىاار قانااداقتۇر بولماياادىغان بىلگىلااى ئىكەنلىكىنىمااۇ ئۈچااۈن كىاا  كىشااىلەرنىڭ ئاممىسااى

 كەلگەنلىكاى  ھالغاا تۇرااليادىغان قارشاى ئۇرۇشاقا باۇ قىلىدىغان پىدا ئۆزىنى دەپ غايىنى

 .ئىدى سىرى قىاللىشىنىڭ كچىلى يېتە ئاممىسىغا خەلق ئۇالرنىڭ

 شاەھىرى بىار كىچىا  شاتاتىنىڭ پومېرانىيە سۆرەپ ۋاگوننى ئولتۇرغان ھىتلېر پويىز 

 كېتىۋاتقاان ئېلىا، دفختۇرخانىغاا ھەربىي بىر شەھىرىدىكى دېگەن پاسېۋال  ھېسابالنغان
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 نىااڭئۇ يىمىاارىلىش جەھەتتىكااى رفھااى ئاااغرىق  قاااتتىق بەدىنىاادىكى ھىتلېرنىااڭ ۋاقتىاادا 

 بىار كاۆزى ئۇنىاڭ ئەمماا. ئىدى توزۇتۇۋەتكەن پۈتۈنلە  غايىلىرىنى يۈكسە  كاللىسىدىكى

 قۇۋۋىتىمااۇ كااۆرۈش ساااقىيى،  شااەكىلدە تەدرىەىااي كېاايىن داۋاالشااتىن ھەپتىلىاا  قااانچە

 ئىككاى باشاالپ  يوقىلىشاقا يااللۇغى پەردە كاۆز. باشااليدۇ كېلىشكە ئەسلىگە ئاستا-ئاستا

 پەسىيىشااكە ئاااغرىقالرمۇ چىدىغۇسااىز چانىقىاادىكى كااۆز يېنىاا،  ئىششااىقالر كۆزىاادىكى

 پەرق نەرسااىلەرنى ئەتراپتىكااى ئاسااتا-ئاسااتا” ساااقىيى، كااۆزى ئىككااى ئۇنىااڭ. باشاااليدۇ

 قۇۋۋىتىنىااڭ كااۆرۈش ھىتلېرنىااڭ قىلىاا، شااۇنداق. ئىاادى كەلمەكااتە ھالغااا “قىاللىغااۇدە 

 ئاسااتا-ئاسااتا الىتىمۇھاا رفھااى ئۈمىدسااىزلى  ئۇنىڭاادىكى ئەگىشااى، كېلىشااىگە ئەساالىگە

 كېساااااەللىكلەر نېاااارۋا ى ئۇنىۋېرسااااىتېت بېااااارلىن ئەساااالىدە. باشاااااليدۇ يوقىلىشااااقا

 دفكتاااور پرففېسسااور مۇتەخەسسىساااى كېسااەللىكلەر نېااارۋا مااۇدىرى  دفختۇرخانىسااىنىڭ

 زېھناى كۆرساىتىلگەن دىئااگنوزدا نەتىەىساىدە  داۋالىشاى مەخساۇس فورستېرنىڭ ئېدمۇند

 ھەققىاادە گاازى خاااردال فورساتېر  دفختاۇر. ئىاادى سااقايغان قتولااۇ كېساىلىمۇ چاېچىلىش

 كاۆزى ئۇنىاڭ دىئاگنوزىادا قويغاان ھىتلېرغا ئۈچۈن  بولغانلىقى بىرى يوق مەلۇماتى تۈزۈ 

 يولىغاا جىنساى ئايالالر ئەسلىدە سۆزى ھىستېرىيە) ھېستىرىيىلى  قېلىشى بولۇپ كۆرمەس

 ئۈچاۈن ئااالمىتى جىددىيلىشاىش رفھى ئېغىر  چىققان كېلى، سەۋەبىدىن كېسەللى  خاس

 ئۈچاۈن ھادىساىلىرى بۇزۇلۇش رفھى بارلىق ئىسى  بۇ كېيىن بولسىمۇ  ئىسى  بىر بېرىلگەن

 تېارىككە   قااتتىق ئۈمىدساىزلى   ئااجىزلىق  نېارۋا ئېغىار كەلاگەن  ھالىغا ئاتالغۇ ئورتاق

 كېسااىلىنى ىيىلى پسااىخولوگ قاتارىاادىكى كېااتىش پااارتالپ تۇيۇقسااىز تۈتىۋااللمااا  ئااۆزىنى

 دەپ ھادىساە چىققاان ئوتتۇرىغا چىقىرىشىدىن كەلتۈرۈپ ئاالمەت بىر( ت.ئۇ_ . كۆرسىتىدۇ

 كېلىشااىنى ئەساالىگە قۇۋۋىتىنىااڭ كااۆرۈش ھىتلېرنىااڭ قارىمااا   شااۇنىڭغا. ئىاادى قارىغااان

 باۇ شاۇنداقتىمۇ. كېارە  دېايىش ئەھاۋال بىار ئاالھىادە بولمىغان مۇمكىن ئىزاھالش يەنىال

 دىئااگنوز تاوغرا بىار-بىردىن دىئاگنوزىنىڭ دفختۇرنىڭ بۇ كېتىشى  ساقىيى، ىكنىڭكېسەلل

 ئەساالىدە ھىتلېاار بولسااا  ئەمەلىيەتااتە. بېرىاادۇ بولااۇپ سااەۋەب قىلىنىشااىغىمۇ قوبااۇل دەپ

: ئىااادى ئىاااگە ئااااالمەتلىرىگە زەھەرلەنگەنلىكىنىاااڭ يەڭگىااال تەرىپىااادىن گاااازى خااااردال

 ئۈمىدساىزلىنىش چىقىاش  ئىڭاراپ تىنماا  كېتىش  ئىششى، قىزىرى، ئۆرلەش  قىزىتمىسى

 يەڭگىااال قاتاااارلىقالر  كېتىشاااى تۈزۈلاااۈپ ئىچىااادە ھەپاااتە قاااانچە بىااار شاااۇنىڭدە  ۋە

 .ئىدى ئاالمەتلىرى زەھەرلىنىشنىڭ

 ئېتىا،  بەخش ئۈمىدۋارلىق يېڭىدىن ھىتلېرغا كېلىشى ئەسلىگە قۇۋۋىتىنىڭ كۆرۈش

 ئاۇ. باشااليدۇ كېلىشاكە ئەسلىگە قايتا قىزىقىشى بولغان ۋەقەلەرگە تۈرلۈ  ھەر نۆۋەتتىكى

 قورشاااۋغا پۈتااۈنلە  تەرىپىاادىن كااۈچلەر قارشااى ئۇرۇشااقا ئەمەلىيەتااتە بېاارلىن كااۈنلەردە
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 تەختاتىن ئىمپېراتاورىنى گېرماانىيە مىنىساتىر بااش تەيىنلەنگەن يېڭىدىن بولۇپ  ئېلىنغان

 شااارائىت قويۇشااقا قااول كېلىشااىمىگە تااوختىتىش ئااۇرۇش ئااارقىلىق قىسااتاش چۈشۈشااكە

 كۆتاااۈرۈش ئىسااايان تەۋەساااىدە گېرماااانىيە ھىتلېااار گەرچە. ئىااادى كويىااادا يارىتىشااانىڭ

 ئاڭلىغااان سااۆزلەرنى-گەپ ھەققىاادىكى ئايلىنىۋاتقااانلىقى ھالىغااا دفلقااۇن ھەرىكەتلىاارى

 ئىشاەنمىگەن دەپ گەپالەر ياۋىاداق-يالغاان ئويادۇرۇلغان پۈتاۈنلە  گەپلەرنى بۇ بولسىمۇ 

 بالنىساتقا ياتقاان ئاۇ “ماترفساالر قىزىال” تاوپ بىار ئەتىگىناى  بىار ئېيىنىاڭ نويابىر. ئىدى

 ئۇرۇنغاانلىقىنى قىلىشاقا قايىال ئۈچاۈن قاتنىشاىش ئىنقىالبقاا يارىادارالرنى كىرى،  بېسى،

. باشااليدۇ ئىشىنىشاكە ئىكەنلىكىاگە گەپ راسات خەۋەرلىرىنىاڭ كوچاا تۈر بۇ كۆرگىنىدىال

 كىارگەن ئۈساتىگە ئۇنىاڭ. ئىادى بىارى قارشاى ېۋىكچىلىققابولشا تارتىپال بۇرۇندىن ھىتلېر

 ھەمادە ئىكەنلىكىادىن يەھاۇدىي ياشانىڭ نەپەر ئۈ  بولغان باشالمچىلىرى دېڭىزچىالرنىڭ

 تېپىاااا،  خەۋەر باقمىغانلىقىااادىن تااااۇرۇپ ساااەپتە ئالاااادىنقى ھېچقايسىساااى ئۇالرنىاااڭ

 ۋەتىنىمىزدىمااۇ ئااۇالر ئەماادى”. كۈچىيىاادۇ تېخىمااۇ ئااۆچمەنلىكى بولغااان بولشااېۋىكچىلىققا

 يېرىلىاا، غەزەپااتىن ھىتلېاار“ !كېلىپتااۇدە ھالغااا يۈرەلەياادىغان كۆتااۈرۈپ بااايراق قىزىاال

. قالىادۇ يېتىا، تۇتۇپ ئورۇن قايتا ئۇ. قالىدۇ بولۇپ شۈ  ئاخىرى كېلى، ھالغا كەتكۈدە 

 تىا،يې كارىۋىتىمادا ھالادا قالمىغان ماجالى  تۇرغۇدە  ئورنۇمدىن ئازابلىنى، قاتتىق مەن”

 ئەسالىدە مەن. قالادى  ئىپاادىلىيەلمە  تولاۇق ھېسساىياتىمنىمۇ شاۇنىڭدە . ئىدى  قالغان

 مەن كەتساااە  يىغاااالپ ئاااويالپ كېتىااادىغانلىقىنى يىمىرىلىااا، گېرمانىيەنىاااڭ باشاااقىالر

 كااۈنى نويااابىر-2 يەنااى ئااۆتمە   ئااۇزۇن“ .ئىاادى  بىاارى نەپرەتلىنىاادىغان ئۇنااداقالردىن

 دفختۇرخانىغااا( ت.ئااۇ_  مەساائۇلى دىنااى خرىسااتىئان) پاسااتېر بىاار ياشااانغان ساااالپەتلى  

 ھەتتاا ئىكەنلىكىناى  راست ۋەقەسىنىڭ ئىسيان پاستېر  بۇ. قىلىدۇ زىيارەت ئۇالرنى كېلى،

 .ئېيتىدۇ پارتلىغانلىقىنى ئىسيان ميۇنخېندىمۇ

 دفختۇرخانىنىااڭ يارىاادارالر چاغاادا شااۇ ئاساسااالنغاندا  ئەسلىمىسااىگە ھىتلېرنىااڭ

 پارالمېنتقاا شاەھەرلى  كېايىن بۇنادىن خاۇخېنزفرىنالر” پاساتېر . يىغىلغاان زالىغا كىچى 

 گېرمااانىيە بولاادى  ئاسااالمايدىغان گېربىنااى تەۋە خانىاادانلىقىغا گېرمااانىيە ئۆزلىرىنىااڭ

 ئېيتقىنىااادا  دەپ “بولااادى  باشاااقۇرۇلىدىغان بىااالەن' جۇمھاااۇرىيەت' باشاااالپ بۈگۈنااادىن

 خاۇخېنزفرىنالر پاساتېر ياشاانغان ئۇ. ئىدى كەتكەن ترەپتى غالىلداپ غەزەپتىن كۆپچىلى 

 ۋاقتىادا  ئالغاان تىلغاا مەدھىايىلەپ بىارلەپ-بىار ئەسالەپ ئىزلىرىناى-ئىاش سۇاللىسىنىڭ

 ھەماامە زالاادىكى بااۇ يىغلىغااانلىقىنى  ئېلىاا، ياااش كااۆزىگە ھالاادا ئىختىيارسااىز” ھىتلېاار

 يېشااىنى كااۆز دېگااۈدە  كىشااى ھەماامە بولغااانلىقىنى  يېاارى  قاااتتىق كااۆڭلى كىشااىنىڭ

 يەنە كېلىاا، داۋامالشااتۇرۇپ سااۆزىنى پاسااتېر. ئەساالەيدۇ “يىغلىغااانلىقىنى تۈتىۋااللمااا 
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 بېرىا، قولدىن ھەممىنى گېرمانىيە. بولدى توختىتىلىدىغان دەرھال ئۇرۇش: دەيدۇ مۇنداق

 تىزلىنىا، ئالدىادا ئىتتىپاقداشاالر چىققاان غالىا، خەلقاى ناېمى  كېايىن بۇنادىن. قويادى

 ئىنقىالبقاا بۇ كاللىسىدىن  ھىتلېرنىڭ بولۇۋاتقاندا گەپلەر بۇ… . مەجبۇر سوراشقا چۈرۈمكە

 داۋاملىااق يەردە ئااۇ مەن”. ئۆتىاادۇ خىيااالالر دېااگەن كېاارە   قويماساالىق يااول ھەرگىااز

 ئىشاالر ھەمامە ئاۆتكەن. چىدىمىادى  ئولتۇرۇشقا بولسىمۇ مىنۇتلۇققا بىر ھەتتا ئولتۇرۇشقا 

 ئاۇ مااڭغىنىمچە دەلدەڭشاى، مەن. باشالىدى ئۆتۈشاكە تىزىلىا، دىمدىنئال كۆز قايتىدىن

 ئەدىياال تاشاالپ  كارىۋتقاا ئاۆزۈمنى كىرىا، ياتىقىمغاا ياۈرۈپ سىالشاتۇرۇپ يەرنى بۇ-يەر

 “.يېتىۋالدى  پۈركەپ بېشىمغا ياستۇقنى بىلەن

 ئاپىساى ئۇنىاڭ) تاۇرۇپ ئالدىادا قەبرىساى ئاپىسىنىڭ بۇرۇن يىل 11 بۇندىن ھىتلېر 

  (ئىادى ۋىداالشاقان بىالەن دۇنياا باۇ ئىچىادە ئاازاب بولۇپ گىرىپتار كېسىلىگە را  كۆك 

 بۈگااۈن بۇيااان  يىغلىغىنىاادىن قەبرىسااتانلىقتا كەنتىاادىكى لېئوناادىڭ ئاۋسااترىيەنىڭ يەنااى

 قىلماا  پەرۋا ناېمىگە ھاې ” ھاياتىادا ئەساكەرلى  ھىتلېار . ئىدى يىغلىماقتا قېتى  تۇنەى

 نۇرغاۇن شاۇنچە غېمىغاا  قاېلىش بولاۇپ قاارىغۇ كۆزىنىڭ ئىككى نىداجەريا “ياشاش بىغەم

. ئىادى كەلاگەن چىاداپ دەتالەرگە چىقارغاان كەلتاۈرۈپ قېلىشى ئايرىلى، يولداشلىرىدىن

 پەقەتاال ئاۆزۈمنى. قالادى  بېارەلمە  بەرداشالىق زادىاال پااجىئەگە بىار بۇناداق مەن ئەمما”

 ئالدىادا  بەختساىزلى  باۇ كەلگەن بېشىغا نىڭۋەتەن. كەتتى  يىغالپ ھۆڭرەپ تۈتىۋااللما 

 يەتمەكااتە تونااۇپ ئېنىااق ئەناادىال مانااا ئەرزىمەياادىغانلىقىنى نااېمىگە ھااې  ئااازاب شەخسااى

 قايتىااادىن ئاااۇ قارىماااا   ئۈمىدساااىزلىكلەرگە ئاشاااقان چېكىااادىن شاااۇنداق ئەنە“ .ئىااادى 

 يااكى كىرەيماۇ ايولىغا شۇغۇللىنىش بىلەن سىياسەت كۈنلەرگىچە شۇ”: توپاليدۇ غەيرىتىنى

 ئاۇزۇنغىچە مەساىلىدە دېاگەن داۋامالشاتۇرايمۇ؟ يولاۇمنى ئۈچۈن بولۇش ئىنژېنېرى بىناكار

 كااۈنى شااۇ. كەلاادى  ئىاارادىگە قەتئىااي باشااالپ كۈنىاادىن شااۇ. ئىاادى  يااۈرگەن ئىككىلىنىاا،

 كااۆزۈم ئەگەر: بەردىاا  قەسااەم شااۇنداق ئااۆزۈمگە كېلىاا، ئىاارادىگە قەتئىااي مەن ئاخشااىمى 

 ئىككىنچااى ھىتلېرنىااڭ“ !شااۇغۇللىنىمەن بىاالەن سىياسااەت چوقااۇم قالىاادىكەن  ساااقىيىپال

. بولمااايتتى تاااپقىلى ئىزاھااات زادىااال مېدىتسااىنادا قالغانلىقىغااا بولااۇپ قااارىغۇ دەرىەىاادە

 توغرىلىقىغاا دىئاگنوزىنىڭ دەسلەپكى ئۆزىنىڭ قاراپ ساقىيىشىغا ئۇنىڭ فورستېرمۇ دفختۇر

 رفھاى كۆرۈلگەن ئاالمىتى ھىستېرىيە” بىمار بۇ ئۇ  يەنى. ۇباشاليد ئىشىنىشكە بە  تېخىمۇ

 كاۈنلەردە ئاۇ ھىتلېار قارىماا  شاۇنىڭغا. تۇرىدۇ چىڭ دېيىشتە “بولغان گىرىپتار كېسىلىگە

 .ئىدى ئىشەنگەن پۈتۈنلە  قالغانلىقىغا بولۇپ قارىغۇ مەڭگۈ ئۆزىنىڭ

 يااېقىن پارىژغااا داشااىمال) ئورمانلىقىاادا كااومپيېگن گېرمااانىيە  كااۈنى  نويااابىر-11

 تەساالى . بولىاادۇ تەساالى  ئىماازاالپ شااەرتنامە( ت.ئااۇ_  ئىچىاادە ۋاگااون بىاار ئورمااانلىقتىكى



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 19 ~ 
 

 بۇناداق ئۈچاۈن ئۇنىاڭ. ئازابلىنىدۇ چەكسىز ھىتلېر نومۇستىن چىقارغان كەلتۈرۈپ بولۇش

 كااۈنى شااۇ شااۇنداقتىمۇ. ئىاادى ئەمەس مااۇمكىن ھەرگىااز بېاارىش بەرداشاالىق كااۈنلەرگە

 ياتقىنىادا  تۈنساىز-ئاۈن كارىۋىتىادا ئۈمىدساىزلىنى، ئاخشاىمى  ئەتىساى لكى بە ئاخشىمى 

 دفختاۇر بەلكى  تەسۋىرنى خىيالى بۇ) “تەسۋىر خىيالى ھالقىغان تەبىئەتتىن” بىر قانداقتۇر

 بۇناداق ھىتلېرناى( ماۇمكىن بۆلىشاىمۇ قىلغاان پەيادا قىلدۇرۇپ خىيال مەخسۇس فورستېر

 فورساتېرنىڭ دفختاۇر ئېھتىماال كۆرۈنگىنى  كۆزىگە ېرنىڭھىتل) قۇتۇلدۇرغانمىش دەردتىن

 «شاااھىت». مااۇمكىن بۆلىشااىمۇ تەسااۋىر خىيااالى چىققااان ئوتتۇرىغااا قىلغانلىقىاادىن گىپناوز

 ھىتلېار رفمان  بۇ. ئىدى تەسۋىرلەنگەن ئىشىنىدىغانلىقى گەپكە بۇنداق رفماندا بىر دېگەن

 ئاااپتورى رفمااان بولااۇپ  رفمااان بىاار مۇناسااىۋەتلى  كۆرۈشااكەنلىكىگە فورسااتېرنىڭ بىاالەن

 ئەسالىدە كىشى بۇ. ئىدى كىشى دېگەن ۋېي  ئېرنست بولغان دفستى فورستېرنىڭ دفختۇر

 ئۇنىااڭ. ئااۆتكەن يېزىقچىلىقىغااا رفمااان ئۆزگەرتىاا، كەسااپىنى كېاايىن بولااۇپ  دفختااۇر بىاار

 بىار  ئىساىملى' A.H' يىلاى -1218: تەساۋىرلەنگەن ۋەقە بىار مۇناداق رفمانىدا بۇ يازغان

 ئااۆزىنى ئەسااكەر بااۇ. كەلتۈرۈلىاادۇ گوسااپىتالىغا ئااارمىيە قۇرۇقلااۇق پاسااېۋالكتىكى ئەسااكەر

 كېسااەللىكلەر رفھااى بىاار يەردىكااى ئااۇ. تونۇتىاادۇ دەپ يارىدارالناادى  گااازدا زەھەرلىاا 

 كۆرەلمەسالىكى ئۇنىاڭ ئەساكەرگە  ئۇ بەرگۈچى  قىلى، ھېكايە ۋەقەنى بۇ يەنى دفختۇرى 

. قويىادۇ دىئااگنوز دەپ چىققاان ئوتتۇرىغاا سەۋەبىدىن كېسەللى  بىر دەيدىغان ھىستېرىيە

_ . قىلاادۇرغان ساااياھەت دۇنيااادا خىيااالى ئااۇنى قىلىاا، گىپنااوز ئەسااكەرنى بااۇ دفختااۇر ئااۇ

 پەرىشاتە بىار قاناداقتۇ خاۇددى ئۇماۇ(. ئاى. ھ. ئاا يااكى ئىزاھااتى ھاشاىيەدىكى ئاپتورنىڭ

 شاۇ دەل تۇيغاانمىش؛ ئااۋازنى بىار دېاگەن “قاۇزقۇت گېرماانىيەنى” پىچىرلىغانادە  قۇلىقىغا

 قااراڭغۇ تۇرغاان پەردىلەپ كۆزلىرىنى ھىتلېرنىڭ_  كۆرۈلگەن مۆجىزە بىر تۇيۇقسىز پەيتتە

 كااۆزى ئۇنىااڭ_ ! كەتااكەن يااۈرۈپ ئەتااراپ بىااردىنال تارقىلىاا، ئۇشااتۇمتۇت پەردە تۇمااانلىق

 مۇناداق بىالەن تەنتەنە ش ئوخشا قىلغىنىغا ۋەدە ئۆزى ئۆزىگە ئۇ! ئىدى كەتكەن ئېچىلى،

 باويىچە ئاۆمرۈم چىقىامەن  يېتىشاى، بولاۇپ سىياساەتچى بىر چوقۇم”: قىلىدۇ قەسەم دەپ

 ئاخشاىمى  كۈنى شۇ“ .قىلىمەن سەرپ ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئىشقا ۋەزىپىنى بۇ زېھنىمنى پۈتۈن

 زيااۋۇ ئەڭ ئەساىرنىڭ يىگىرمىنچاى بالنىساتىدا  دفختۇرخاناا بىار تىن -تى، پاسېۋالكدىكى

 سىياسااەتنى ھىتلېاار كااۈنلەردە ئااۇ   ئەساالىدە. كېلىۋاتاااتتى دۇنياغااا شااۇنداق ئەنە ئااادىمى

 .ئىدى تېپىۋالغان ھىتلېرنى سىياسەت بەلكى ئەمەس
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 بىرىنچى بۆلۈم

 

 “مەن بىر خىيالپەرەس”

 

 

 

 جەمەتى ھىتلېرالر.1

 

1882~1227 

 

1 

 

. يااۈرمەيتتى قىلىاا، گەپ ئااارتۇق توغرىلىااق چىقىشااى كېلىاا، ئااائىلە ئااۆز ھىتلېاار 

. ئەمەس يااوق ۋاقىتلىرىمااۇ سااالىدىغان ئېيتىاا، سااىرلىرىنى بەزى ئاااز بەكااال شااۇنداقتىمۇ

 بولغاچقاا شاۇنداق ئىكەنلىكىنى  بىرى قىلغان قىلغىنى دېگەن  دېگىنى ئاتىسىنىڭ ئااليلۇق

 شااۈ  ئىنتااايىن بولسااا ئاپىسااىنىڭ ئااۆتكەنلىكىنى؛ چىقىشااالما  پەقەتااال بىاالەن ئاتىسااى

 ھااۆرمەت بەكااال ئاپىسااىغا ھىتلېاار. ئېيتاااتتى ئىكەنلىكىنااى ئايااال بىاار مااۇاليى  لىاا مىەەز

-ئاتااا ئۇنىااڭ. ئىااكەن ئاتىسااى ئۇنىااڭ يەنىااال ھۆكااۈمرانى ئائىلىسااىنىڭ ئەممااا قىالتااتىكەن 

 بولاۇپ  يېزىسى بىر ئاۋسترىيەنىڭ يەر ئۇ. ئىدى ۋالدىۋيېرتېللىق ئىككىسىال ھەر ئانىسىنىڭ

 بىار ياېقىن چېگراسىغا چېخىيە بۈگۈنكى يەنى كېلىدىغان  توغرا ىغاشىمال غەربى ۋيېننانىڭ

 ئااائىلە ئۇالرنىااڭ قارىغاناادا  ئېيتىشااىدىن جەمەتىاادىكىلەرنىڭ ئااائىلە ھىتلېاار. ئىاادى يەر

 بەكااال فااامىلە بااۇ دېاگەن ھىتلېاار ئاۋسااترىيەدە . باارمىش قانداشاالىقى مااوراۋىيە جەمەتىادە

 يااااكى “ھىااادالر” چېخالردىكاااى ئېھتىماااال ئىساااى  باااۇ بولاااۇپ  فاااامىلە بىااار ئاااادەتتىكى

 بېارى  يىلىادىن-1432. ماۇمكىن بۆلىشاىمۇ كەلاگەن ئۆزگىرىا، دېگەنادىن “ھىدالرچې ”

 خىاال نەچااچە ئىسااىمنى بااۇ بولغااانالر ھيېاادلېر فامىلىسااى كەنتىاادىكىلەردە ۋالاادىۋيېرتېل

 غاا Hidler يەنە ئۇنىڭادىن غاا  Hytler دىن Hydler مەسىلەن. يېزىشاتتىكەن شەكىلدە

 بىۋاسااىتە تەرەپ ئانااا ھىتلېرنىااڭ ئااادفل  يىللىرىاادا-1652. يېزىشاااتتىكەن ئۆزگەرتىاا،
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 كېيىنكااى ئۇنىااڭ شااۇڭا. ئىااكەن ھيېاادلېر گېئااورگ ئىساامىمۇ بىرىنىااڭ ئەجدادلىرىاادىن

 ئاۇ. بولغاان يازىدىغانالر شەكلىدە Hitler ياكى Hüttler فامىلىسىنى بەزىدە ئەۋالدلىرىمۇ

 ئاۇنچە مەسىلىساى ئىماال ئوخشااش ئەنگلىايەگە دەۋرىادىكى ېرشېكىسپي خۇددى دەۋرلەردە

 . ئىكەندۇق دەۋرلەر بىر يوق قائىدىلىرىمۇ ئىمال تۈزۈ  ھېسابالنمايدىغان   مۇھى  بە 

 قوياۇق ئېادىرلىق  يېرىماۇ كەنات چىرايلىاق  خېلاى مەنزىرىسى كەنتىنىڭ ۋالدۋيېرتېل

 قاپالنغاان بىالەن ئورمانلىق تەكشى ىرىيانتۇلۇقل. ئىدى يەر بىر قاپالنغان بىلەن ئورمانلىق

 ئەۋالد-ئەۋالدمااۇ دېھقانالرنىااڭ ئەسااتايىدىل ئەمگەكچااان  ئارىلىرىاادا ئورمااانلىق بولااۇپ 

 كااۈنى ئىيااۇن-7 يىلااى-1837 ئاتىسااى ھىتلېرنىااڭ. ئىاادى بااار يەرلەرمااۇ تېرىلغااۇ ئاچقااان

 تااو  ىقياشاال 40 ۋاقتىاادا تۇغقااان ئااۇنى ئاپىسااى بولااۇپ  تۇغۇلغااان كەنتىاادە سااىترفنې 

 ئانىسااىنىڭ چااوڭ تەرەپ ئاتااا بااۇ ھىتلېرنىااڭ. ھېسااابلىناتتىكەن قىااز قېاارى بىاار قىلمىغااان

 بىار كىچىا  يېازا باۇ دېاگەن سىترفنې . ئىكەن شىكىلگرۇبېر ئاننا مارىيە فامىلىسى-ئىسى 

 يېڭااى سااەۋەبتىن  شااۇ. ئىكەناادۇق يااوق چېركاااۋىمۇ بىاارەر ئالاادىغا ئااۆز بولغاچقااا  كەناات

: ئائىلىسااى شااىكىلگرۇبېر  ئااالويى : فامىلىسااى-ئىسااى ” للېرشااېيىمدادۆ بااوۋاق تۇغۇلغااان

 ئىسامى ئاتاا ئالويىسانىڭ ساەۋەبتىن شۇ. ئىكەن ئېلىنغان ئەنگە دەپ “تۇغۇلغان نىكاھسىز

 ئاتاالغۇ رەقەم  ئۇششااق چېكىادىكى) 4قالادۇرۇلغان باوش داۋاملىاق كاتەكچە يېزىلىدىغان

 چە ئېنگلىاز نەشارى يىلى-1227 لىمىتېد دىتورئې ۋفردسۋفرد پايدىلىنىلغان سېلىشتۈرۈشتا

 بىار يېشاىلمىگەن بۈگاۈنگىچە تا مەسىلە بۇ بولغاچقا  شۇنداق(. ت.ئۇ_  بېتى كىتاب نۇسخا

 ئەتراپىاادا كەناات شااۇ بەلكىاا  كىشااى بولغااان ئاتىسااى ئۇنىااڭ: كەلمەكااتە ھالىاادا سااىر

 يەردىكاى شاۇ كى بەل كىشىمۇ بولغۇچى بوۋىسى چوڭ ھىتلېرنىڭ بۆلىشى  بىرى ياشايدىغان

 دېاگەن ماۇمكىن بۆلىشاىمۇ فرانكېنرايادېر يااكى فرانكېنبېرگېار ئىسامىمۇ يەھۇدىي  بىر با 

 بىار ئىسىملى  گراز مەزگىل بىر بۇرۇن ئاننامۇ مارىيە دېگەندە  . يۈرگەن تارقىلى، گەپلەر

 يەنىاڭمارى ھېسابتا بىر بولغاچقا  باققان ئىشلەپ بولۇپ خىزمەتچى ئائىلىسىدە يەھۇدىيالر

 .بولمايتتى دېيىشكە يوق ئېھتىمالىنىمۇ قېلىش ھامىلە ئوغلىدىن ياش خوجايىننىڭ

 كەنتلىا  قوشانا دېاگەن ساپىتال ۋاقىتالردا  قالغان دەپ كىرە  ياشقا بەش ئالويى 

 بىارى  ئىساىملى  ھيېادلېر گئورگ جوھان قىلىدىغان تۈگمەنچىلى  يۈرۈپ كۆچۈپ تىنما 

 كاۈنى ئىككىساىنىڭ بالىساى كېيىنماۇ قىلغىنىادىن تاو  ارىيەما. قىلىادۇ تاو  بىلەن مارىيە

 ئاپىسااى ئالويىساانىڭ ئۆتكەناادە يىاال بەش ئارىاادىن ئىااكەن؛ ئااۆتكەن جاپااالىق بە  يەنىااال

 قايتىادىن ئاتىساى ئاۆگە  ئالويىسانىڭ بولغاان تۈگمەنچى كۆچمەن. كەتكەن ئۆلۈپ مارىيە

 تاااۈگمەنچى ئالويىسااانى كېااايىن  شاااۇندىن. كەتاااكەن قايتىااا، ھاياتقاااا جاھانكەزدىلىااا 

 ئااۆگە  ئولتۇرۇشاالۇق قورۇسااىدا نومۇرلااۇق-36 كەنتىنىااڭ سااپىتال ئاكىسااى  ھيېاادلېرنىڭ
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 بىالەن قورۇساى يېزا كەنتتىكى بۇ. قىلغان چوڭ بېقىۋېلى، نېپومۇ  جوھان ئاتىسى كىچى 

 كەتاكەن تۇرۇپ قېتىمدە  6~5 ۋاقىتالردا ئېلىش دەم يازلىق ھىتلېر قورۇ  كەنتتىكى قوشنا

 ئىاگە ئەھمىايەتكە ماۇھى  ئىنتاايىن دەۋرىادە باالىلىق ھىتلېرنىڭ ئادفل  قورۇ بۇ لغاچقا بو

 .ھېسابلىنىدۇ قورۇ ئىككى

 بولااۇپ جاپااالىق بەكااال ئۈچااۈن ئااالويى  ئەھااۋالى كەنتىنىااڭ سااپىتال كېيىاانچە 

 قااچىالپ كېچەكلىرىناى-كىايى  ساومكىغا بىر كىچى ” يىلى كىرگەن ياشقا 13 كەتكەچكە 

 كېيىنكاى  (بولغىنىادا راسات دېگەنلىارى باۇ ئەگەر) ھادىساە باۇ“ .كېتىادۇ قىا،چى ئۆيدىن

 كىشااىنى كىتابىاادا دېااگەن «يولااۇم كااۈرەش» ھىتلېرنىااڭ ئااادفل  ئااوغلى ئۇنىااڭ يىلااالردا

 ئامالساىزلىق پۈتاۈنلە  ئۇ”: تەسۋىرلىنىدۇ ئايالندۇرۇلۇپ ھېكايىغا بىر تەسىرلەندۈرىدىغان

 ئاۈ  ئاارانال يېنىادا چىقىادۇ  ساەپەرگە ئاۇ_  ئىادى  ەنكەلاگ قارارغاا بىار بۇناداق ئىچىدە

( پاۇل تەڭاگە ئىشالەتكەن بىارلىكتە دۆلەت ئىككى ئاۋسترىيە-گېرمانىيە) تەڭگىسى گۈلدىن

 كاااۈن بىااار قاناااداق ئاااۆزىنى قىلىااا، خىراجىتاااى ياااول تەڭگىلەرناااى شاااۇ ئاتاااام  بولغاااان

 قىلغاان سەپەر قاراپ نياغادۇ بىر قاراڭغۇ بولمىغان مۇمكىن قىلىشى پەرەز كۈتۈۋاتقانلىقىنى

 ياشاالر تەۋەككاۈلچى دەۋرلەردە شۇ يۈرۈپ  قىلى، مەدىكارلىق بويى يول ئالويى “ .ئىكەن

 ۋيېننااادا ئااۇ . كەلااگەن يېتىاا، ۋيېنناغااا_  شااەھەر ئايالنغااان مەككىسااىگە تەلپۈنىاادىغان

 . كىرگەن بولۇپ شاگىرت موزدۇزلۇققا

 ئۇسااتا ئىگىاالەپ ھااۈنىرىنى تىكىااش ئاياااق ئۆتكەناادە يىاال بەش ئارىاادىن ئااالويى  

 بىارەر ئاالغۇدە  تىلغاا بولما   رازى ئىشىدىن بۇ بولسىمۇ  چىققان يېتىشى، بولۇپ موزدۇز

 ئەسااكەرلىككە ئااالويى  قىلىاا،  شااۇنداق. كېلىاادۇ خىيالىغااا شااۇغۇللىنىش بىاالەن كەسااى،

 شاۇ. تەيدۇئۆ ۋەزىپە بولۇپ ئەسكىرى مۇداپىئە چېگرا قاتنىشى، سەپكە ھەربىي تىزىملىتى،

 يەنىماۇ جەھەتاتە كەسپى ئېرىشى،  پۇرسىتىگە بولۇش كادىرى دۆلەت رەسمىي ئۇ ئارقىلىق

 ئاېلىش دەرىەىساى كاادىرلىق يۈرۈپ تىرمىشى،-تىرىشى، ئالويى  . ئۆرلىۋالىدۇ بالداق بىر

 ئەمەلادارى تەپاتىش ئااددىي تامو نىادا كىرگىنىادە ياشاقا 04 ئاۇ. ئۆتىۋالىدۇ ئىمتىھانىدىن

 كەنتىاادىكىلەر ۋالاادىۋيېرتېل دەۋرلەردە شااۇ دەرىااەە  بۇنااداق. ئۆسااتۈرۈلىدۇ ىگەدەرىەىساا

 ئىرادىلىاا  كۈچلااۈ  ئىنتااايىن. ھېسااابلىناتتىكەن ئىااش بىاار ئااابرۇيلۇق قااالتى  ئۈچااۈن

 ئۆسااۈپ دەرىەىسااى بااويىچە مااۇددەت باشااالپ شااۇندىن دەرىەىسااى  كەسااىپى ئالويىساانىڭ

 ئاۇدۇل تەرەپاكە گېرماانىيە بويىادىكى ياساىدەر دفناا  كەلگىنىادە  يىلىغا-1875. تۇرغان

 .ئۆستۈرۈلگەن دەرىەىسىگە ئەمەلدارى تەپتىش تامو نىسىدا براۋناۋ

 قىلغاان چاوڭ بېقىا، ئاۇنى كېلەلىشاىگگە ھالىغاا كاادىر دەرىەىدىكى بۇ ئالويىسنىڭ

 ھىتلېارالر چااققىچە شاۇ چاۈنكى . مەغرۇرالنغاان بە  ھەممىادىن ھيېدلېر نېپومۇ  جوھان
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 چىقىا، ئاادەم بىرماۇ كۆتاۈرۈلگەن ئەمەلادارلىققا مەماۇرى يۇقىرى مۇنچە ارىسىدائ جەمەتى

 بىار تاۈزۈ  داۋامالشاتۇرالىغۇدە  فاامىلىنى بۇ دېگەن ھىتلېر جەمەتتە بۇ. ئىكەن باقمىغان

 تەدبىرلەرناى بەزى ئاخىرىادا ئايلىرىنىاڭ باھاار يىلاى-1876 نېپوماۇ   بولمىغاچقاا  ئوغۇل

 چاۇۋۇپ ئىشانى باۇ ھىتلېار) ئويلىغاان بېكىتىۋېتىشانى شاتۈرۈپرەسمىيلە ئىشانى باۇ ئېلى،

 باويىچە  دېيىشى ئۇنىڭ. مۇمكىن بۆلىشىمۇ مەقسىتى باشقىچە بەلكى  چىقىرىشىدا ئوتتۇرىغا

 بااالىمىش؛ بولغااان نېپومكاادىن ئااالويى   قارىغاناادا شااىكايەتلەردىن-غەيااۋەت كەنتتىكااى

 جېتزىڭگېرنىاااڭ فراناااز زغۇچىياااا يازغاااان كىتااااب ھەققىااادە دەۋرى ياشااالىق ھىتلېرنىاااڭ

 ئاۆز ئاارقىلىق كەلتۈرۈش ھالىغا باال قانۇنلۇق ئالويىسنى ئاتىسى بەلكى  ھىتلېر ئېيتىشىچە 

 بۆلىشااى يااۈرگەن تىشااى، گەپلەرنااى بااۇ قىلىاا، مەقسااەت مۇستەھكەملىۋېلىشاانى ئااورنىنى

 ئۇنىاڭ بولساا  چىققاۇدە  بولاۇپ يەھۇدىي بىر كىشى تاپقان ئۇنى ئەگەر”. ئىكەن ئېھتىمال

. ھ. ئاا_  “گەپ دېاگەن ئېنىاق مەقسىتى ئۇرۇنۇشىدىكى قىلىشقا ئۆزگەرتىش سۇاللە بۇنداق

 ئىككاى يەنە بىالەن كۈيئاوغلى ئۇنىاڭ بىرىادە  كۈنلەرنىاڭ يۈرگەن پىالنالپ ئىشنى بۇ(. ئى

 ۋېيتارا كۈنى ئىيۇن-6 قالغىنىدا  كېلى، مەھەلىگە بۇ ئايلىنى، بىكارچىلىقتا تۇغقىنى نەپەر

 “ئاكىساى ھيېادلېرنىڭ بىاز” يالغانادىن ئالدىدا نوتارىيىچىلەر بېرى، بىرگە بازىرىغا ناھىيە

 ئالويىساانى نېپومۇكمااۇ ۋاقىتتااا شااۇ. ئاتاشااقان دەپ ھىتلېاار ئااۇنى قىلىاا،  شاااھىتلىق دەپ

 ياتقاان ساەكراتتا مەقساىتىدە ئىساپاتالش ئىكەنلىكىناى ئەزاساى بىار جەمەتىنىڭ ھىتلېرالر

 قانۇنساىز بىار ئىسمىلى  ئالويى  ۋەسىيەتنامىسىدا ئاخىرقى زگەنتۈ( يىلى-1857) ۋاقتىدا

 ئېلىا،  قاتارىغاا ۋارىا  قاانۇنلۇق ئالويىسانى ئارقىلىق شۇ. يازدۇرغان بولغانلىقىنى بالىسى

 .تاپشۇرغان ئۇنىڭغا داۋاملىشىشىنى فامىلىنىڭ دېگەن ھىتلېر

 كېلىاا، ىزلىكتىندىققەتساا بەلكىا  قېلىشااى  ئۆزگىرىا، غااا “ھىتلېار” نىااڭ “ھيېادلېر”

 ئويۇنلىرىادىن قۇۋلاۇق ئوينىغاان يېزىلىقالرنىڭ ئىش بۇ ياكى ۋە بۆلىشىمۇ ئىش بىر چىققان

 كېايىن ئىشانى باۇ ئاارقىلىق ئاۆزگەرتىش ھەرپ تاۈر باۇ ئۇالر يەنى. مۇمكىن بۆلىشىمۇ بىرى

 بۆلىشااىمۇ قىلغااان مەقسااەت قااليمىقانالشتۇرىۋېتىشاانى دەرىەىاادە بولمىغااۇدە  بىلگىلااى

 5دۆللېرشاېيى  بىارگە بىلەن تۇغقىنى نەپەر ئۈ  ھيېدلېر نېپومۇ  جوھان ئەتىسى . ىنمۇمك

 يەردىكاى شاۇ. ئىكەن ئالدۇرغان ئەنگە يەردە شۇ ئەنە ئۇنى تۇغۇلغاندا ئالويى . بارغان غا

 تەكشۈرۈپ ھۆجەەتلىرىنى گۇۋاھچىنىڭ نەپەر ئۈ  كەلگەن پاستورى ياشانغان چېركاۋنىڭ

 گئاورگ ھەقىاقەتەن يىلاى-1840 دەپاتەردىن  ۇرنىلاى تىزىملىا  اھنىك يەرنىڭ شۇ كۆرۈپ

 تىزىمىناى قىلغاانلىق تاو  بىالەن قىاز بىار فامىلىلى  شىكىلگرۇبېر ئەر  بىر دېگەن ھيېدلېر

 ئۆزگەرتىشاكە جەدۋىلىناى تۇغۇلاۇش ئالويىسنىڭ پاستور بۇ قىلى،  شۇنداق. چىققان تېپى،

 يااكى كەتكەنلىكىادىنمۇ ئااجىزالپ كۈچىنىڭ ھنىزې پاستور  ياشانغان ئەمما. بولغان ماقۇل
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 دېاگەن “تېپىلغاان نىكاھساىز” كاتەكچىادىكى ئەيتااۋۇر  قىلغانلىقىادىنمۇ ئېھتىيات ئۆزىچە

 بولغاااان فامىلىساااى بوۋاقنىاااڭ ئۆزگەرتىااا،  دېگەناااگە “تۇغۇلغاااان نىكااااھلىق” ساااۆزنى

 ئااق ئورنىنى ما توشقۇز فامىلىنى يېڭى تاشالپ  ئۆچۈرۈپ ئىسىمنى دېگەن “شىكىلگرۇبېر”

 ئىمزالىغۇچىنىاااڭ” قىلىااا، مىەىااار-ئىەىااار كااااتەكچىگە ئااااخىرقى ئەڭ. قويغاااان تاشاااالپ

 يېزىلغاان يەردە دېاگەن' ئىسامى ئاتىساىنىڭ' تىزىملىتىلغان جەدۋەلدە بۇ بىلەن گۇۋاھلىقى

 ئاپىسااىنىڭ بولااۇپ  بىاارى تونۇياادىغان پىششااىق بەرگااۈچىلەر گۇۋاھلىااق ھيېاادلېر گئااورگ

 بااوۋاقنى چېركاااۋدا بااۇ ھەماادە تونۇياادۇ  دەپ بالىسااى ئااۆز ئالويىساانى بااويىچە  تەلىپااى

 ئااۈ . يازغاان دەپ “قىلىامەن تەلەپ كىرگۈزۈلۈشاىنى تىازىملىكىگە مۇراساى  چوقۇنادۇرۇش

 قوياۇش قاول يەناى. قويغۇزغاان قول بېرى، يېزى، ئۈچۈن ئۇالر ئىمزاسىنى شاھىتنىڭ نەپەر

 .سىزدۇرغان سىبەلگى كرېست بىرىگە ھەر ئۇالرنىڭ ھېسابىدا

 بولغاچقااا  يااوق چېسالسااى يااا يااوق  ئىمزاسااى يااا ئۆزگەرتىلىشااى جەدۋەلاادىكىلەرنىڭ

 ئاتىساىنىڭ بوۋاقنىاڭ ئۇ  شۇڭا. گەپ تۇرغانال قوزغىشى گۇمانىنى پوپنىڭ ئۇ ھالدا تەبىئىي

 دەپ “ھىتلېار” يازماساتىن دەپ “ھيېادلېر” باويىچە تىزىملىكىادىكى قىلىاش تو  ئىسمىنى

 ئىكەنلىكىنىمااۇ ئىااش قانۇنسااىز ئاااخىرى باشااتىن ئىشااالرنىڭ بااۇ يەنە ئااۇ. قويىاادۇ يېزىاا،

 قاارارى ساوت قىلىاش  ئېتىاراپ بۆلىشاىنى ئاتاا بىرىنىاڭ كەتاكەن ئۆلاۈپ چۈنكى . بىلەتتى

 .ئىدى ئەمەس مۇمكىن بولما  ئىسپاتى ئاپىسىنىڭمۇ ھەمدە بولما  

 قوباۇل فامىلىنى يېڭى ۇب شىكىلگرۇبېر ئالويى  تەرەپ  مۈجمەل بىر يەنە ئىشتىكى بۇ

 ئېغىار بە  ئۇنچە ئۇنىڭغا دېيىش تېپىلغان نىكاھسىز. ئىدى مەسىلىسى قىلماسلىق-قىلىش

 بولۇپماۇ ھەياران ھاېچكى  ئىشاالرغا بۇنداق تەرەپلىرىدە جەنۇب ئاۋسترىيەنىڭ. كەلمەيتتى

 ساانى نىاڭبالىالر تېپىلغاان نىكاھساىز يېزىالردىكاى تااغلىق يىاراق ۋاقىتالردا ئۇ. يۈرمەيتتى

 بااايلىق بىاار دېاامە   باااال يېاازىالردا يىللىاارى ئااۇ. ئىاادى ئااارتۇق پىرسااەنتتىنمۇ 42 ھەتتااا

 بولىادىكەن  بىارى بولغاۇدەكال كۈچى ئەمگە  قاۋۇل بەستلى   يەرلەردە ئۇ. ھېسابلىناتتى

 ئاۇنى تۇغۇلغانلىقى قانداق ئۈچۈن باال بىر ئۇنداق شۇڭا . دېمەيتتى ياق ھېچكىممۇ ئۇنىڭغا

 بىئااارام بەكاارە  تېخىمااۇ ئااۇنى ئۆزگەرتىلىشااى فامىلىسااىنىڭ بەلكااى قىلماسااتىن  رامبىئااا

 بىار يۈرگىنىادە بىلەن فامىلە دېگەن' شىكىلگرۇبېر' ئالويى   چۈنكى . ئىدى ئېنىق قىلىشى

 ياخشااى فامىلىسااىنى بااۇ دېااگەن شااىكىلگرۇبېر بولغاچقااا  ئېرىشااكەن ئۇتۇقالرغااا مااۇنچە

 .چوقۇم كۆرىدىغانلىقى

 جوھااان نەزەر  قەتئىااي بۆلىشااىدىن يوشااۇرۇنغان غەرەز بىاار قانااداق ھەر تائىشاا بااۇ

 ئىااادى كەلاااگەن قىزىقتاااۇرۇپ ئۆزگەرتىشاااكە فامىلىساااىنى ئالويىساااقا ھيېااادلېر  نېپوماااۇ 

 نىيىتىدە كەلتۈرۈش ماقۇل ئۆزگەرتىشكە ۋەسىيىتىنى بوۋاينى ئارىسىدا  كىشىلەر كەنتتىكى)
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 ئۆلاۈپ ھيېادلېر. تارقالغاان چاۆچە -ساۆز دەپ نقىلغاا سااال ئۆزگەرتىشاىگە فاامىلە ئۇنى

 ئاۋساترىيە ۋاقتىادىكى ئەيناى_  فلاورىن  مىڭ بەش ئالويى  ئۆتكەندە  يىل يېرى  ئارىدىن

 ساېتىۋالغان قاورۇق بىار پۇلغاا_  تەڭ  شىللىڭغا ئىككى تەخمىنەن فلورىن بىر بولۇپ  پۇلى

 ئىساااپاتالپ تاااوال-ازئااا ساااۆزلىرىنى-گەپ يېزىااادىكىلەرنىڭ ئىشااالىرى باااۇ ئۇنىاااڭ بولاااۇپ 

 قىلىاش قوباۇل فاامىلىنى باۇ دېاگەن “ھىتلېار” ئاالويى  بولساۇن  بولسا نېمىال(. بەرمەكتە

 ھېلىمۇ. ئېنىق بولغانلىقى سەۋەب ئىش بىر مۇھى  بەكال ھەقىقەتەن كەلگەنلىكىگە قارارىغا

 الرداۋاقىات كېيىنكاى بولماا   ئۇنداق ئەگەر كۆرەيلى  ئويالپ. ئىكەن ئۆزگەرتىلگەن ياخشى

 ياشىسااۇن” ئورنىغااا دېاايىش“ !ھىتلېاار خاياال” قىسااقىچە خەلقااى گېرمااانىيە مىليونلااۇق 72

 !كېتەردى قىينىلى، قانچىلى  بولغىنىدا مەجبۇر توۋالشتقا شوئار دەپ“ !شىكىلگرۇبېر

 چاوڭ قاشالىق  قويۇق قويغان  چا  قىسقا ھەربىيلەردە  فورما  مەخسۇس ئۇچىسىدا

 ئاالويى   قويۇۋالغاان سااقال چېكە قويۇق قىرىلى، پاكىز ىرىساقالل بۇرۇت  شاپ كۆزلۈ  

 گەپ كۆرۈنىدىغانلىقىدا بولۇپ يىگىت ئىشەنگەن قامەتلى   كۆزىدە قىزالرنىڭ سپىتالدىكى

 پەرەز يۈرىاادىغانلىقىنى قاااراپ بىاالەن كااۆزى شااەھال قىزالرغااا ئالويىساامۇ تەبىئىيكااى . يااوق

 قىزنىاڭ بىار تۇغۇلغاان نىكاھسىز ئوخشاش ائاتىسىغ ئۆز ئۇمۇ كېيىن. ئەمەس تەس قىلماق

 بىاار شااىركىتىنىڭ تاماكااا ئىگىلىكىاادىكى ئىمپېاارىيە ئااۇ گەرچە. ئىاادى بولغااان ئاتىسااى

 كۆرۈشااتىن پااۇراپ گااۈلنى ئۇچرىغااانال بولسااىمۇ  ئااۆيلەنگەن بىاالەن قىاازى پرىيومچىكىنىااڭ

 ئۇنىاڭ. نمايتتىھېسابال يېتەرلى  ئۈچۈن ئۇنىڭ ئايالى ئېيتقاندا  ئۈچۈن بىرى يانمايدىغان

 .ئىدى چوڭ ياش 14 ئۇنىڭدىن يېشىمۇ بولۇپ  بىرى كېسەلچان ئۇرۇق ئايالىمۇ ئۈستىگە 

 جەلا، ئەڭ پاۆلزل كاالرا نەۋرىسى قىز ھيېدلېرنىڭ نېپومۇ  جوھان كەنتىدە  سپىتال

 . ھېسابلىناتتى قىزالردىن قىالرلىق

-باو  ئەۋرىشى   ىرايلىق چ مۇاليى   6 كۆرگەن  قارىسىنى ياشنىڭ 16 ئەندىال قىز ئۇ

 قامالشاقان بەكال قىز ئۇ. ئىدى قىز بىر دېگۈدە  تەڭ بويىغا ئالويىسنىڭ قامەتلى  تۇرقىمۇ

  ئاشىق كۆرۈپ بىر. ئىدى يارىشىملىق بەكال چاچلىرى قوڭۇر قويۇق بولۇپ 

 الزىملىقىنااى خىزمەتچااى بىاارەر ئايالىغااا كېسااەلچان ياااكى قالغانلىقىاادىنمۇ بولااۇپ

 ئېلىا، براۋناۋغاا قىزناى ئاۇ كەلتۈرۈپ ماقۇل ئانىسىنى-ئاتا ئەيتاۋۇر  ئۈچۈنمۇ قىئويلىغانلى

 ئەسالىدە . تۇرغاان دڭادە شاۇ بىارگە بىالەن ئائىلىساىدىكىلەر ئاالويى  قىز ئۇ. كېلىۋالغان

 قىلىااا، ياااردەمچىلىكىنى ئاشاااپەز ئۆيىاادە بولاااۇپ  يااۈرمىگەن جىااا  ئۆيىاادىمۇ ئااالويى 

 بىلەنمااۇ( چاااقىرايتتى دەپااال فاااننى ئااۇنى مېھمااانالر) ىرگېرماتزېلسااب فرانزىسااكا كېلىۋاتقااان

 .يۈرگەن قىلى، مۇناسىۋەت يوشۇرۇنچە

 پەقەتاال خاانى  ھىتلېار يۈرگىنىگە ھەپىلىشى، بىلەن ئىشالر تۈردىكى بۇ يولدىشىنىڭ
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 بىاار قااانۇنلۇق بىاالەن ئۇنىااڭ ئاجرىشااى، ئالويىسااتىن ئايااال  بااۇ شااۇڭا. قىاللمىغااان تاااقەت

 فااننى ئائىلىساىدە ھىتلېرالر قىلى،  شۇنداق. يۈرگەن قوپۇپ-يېتى، ئۆيدە ئايرى  شەكىلدە

 بەلكاى ئەمەس  سۈپىتىدە ئاشنا بىر ھەرگىز ئىچىدە ئۆ  قىز بۇ. چىققان ئوتتۇرىغا رەسمىي

 قىاز بىار چىرايلىاق ئاۇ . ياۈرگەن ئايالىادە  نىكااھلىق رەسمىي بىلەن ساالپەتلى  ئىنتايىن

 كاۈچى قىلىاش جەلا، ئاالھىادە ئۈچاۈن ئالويى  انلىنىدىغانھاياج ئاسانال خىزمەتچىنىڭ

 ئۆيادىن كالراناى ئىشاى قىلغاان بولاۇپ ئىاش بىرىنچاى بىلگەچكە  ياخشى بولىدىغانلىقىنى

 ئوغاۇل بىار فااننى يىلاى -1880 يەناى ئۆتاۈپ  يىال ئىككاى ئارىدىن. بولغان چىقىرىۋېتىش

 .ۇغۇلىدۇت نىكاھسىز ئوخشاش ئاتىسىغا خۇددى ئوغۇلمۇ بۇ. تۇغقان

 تۇبېركۇليااوز ئايااالى كەتااكەن چىقىاا، تاشااالپ ئااۆيىنى ھىتلېاارالر يىلااى  كېيىنكااى

 فااننى ئالويىسامۇ قىلىا،  شاۇنداق. كېتىادۇ ئۆلاۈپ سااقىيالما  بولاۇپ گىرىپتار كېسىلىگە

 بىار ۋاقتىادا ھەقىقەتەن قىلىشى تو  ئۇالرنىڭ. قىلىۋالغان تو  نىكاھلىنى، رەسمىي بىلەن

. تۇغۇلغاان ئاانگېال بالىساى ئىككىنچاى بولماايال ئاا  ئىككى قىلى، تو  يەنى. بولغان ئىش

 قىاازى بىاار قااانۇنلۇق ئالويىساانىڭ بولسااىمۇ بولغااان ھامىلىاادار نىكاھسااىز قىلىاا،  شااۇنداق

 بىاار دېااگەن ھىتلېاار ئااالويى  كىچىاا  بالىسااى تااۇنەى يەنە ئااۇ. ھېسااابالنغان بولغااان

 ئورنىغااا ئايااالى قااانۇنلۇق فاااننى. غااانئال ئۈسااتىگە مەساائۇلىيىتىنى قااانۇنى ئوغۇلنىڭمااۇ

 ئااۈزمە  كااۆزىنى قىاازالردىن ئەتراپىاادىكى دائىاا  ھەر ئااالويى  بولسااىمۇ  ئېرىشااەلىگەن

 خاۇددى ئۇماۇ شاۇڭا. بواللمىغاان بەختلىا  بە  ئاۇنچە بەرىبىر بولغاچقا  بىرى يۈرىدىغان

 كەنتىاادىن ۋبراۋنااا بولااۇپ گىرىپتااار كېسااىلىگە ئااۆپكە ئېغىاار ئوخشاااش ئايالىغااا ئالاادىنقى

 ئاالويى . بولغاان مەجباۇر تۇرۇشاقا بېرىا، يېزىغاا قوشانا بولغاان سااپ ھاۋاسى ئايرىلى، 

 قەۋىتىادىن ئاۆگزە دېڭىنىاڭ پاوممېر مەھەللىساىدىكى كوناا ئېلىا، بالىساىنى ئىككى يېنىغا

 ياااردەمگە جىيەنىنااى قىااز چىرايلىااق ئااۇ ئەماادى. كىاارگەن كۆچااۈپ ئېلىاا، ئىەااارىگە ئااۆ 

 ھەققىماۇ چاقىرىۋېلىشاقا ئاۆيىگە ئاۇنى قېتى  بۇ. ئىدى ئېرىشكەن ىتىگەپۇرس چاقىرىۋېلىش

 قايتىادىن ساارىيىغا پاوممېر يەناى يېنىغا  ئۇنىڭ بولۇپ ماقۇل كالرامۇ. بوالتتى دېيىشكە بار

 ئاشانا ۋە بااققۇچى باال خىزمەتچىسى  ئۆ  ساالھىيىتى ئۇنىڭ قېتى  بۇ. كېلىۋالىدۇ كۆچۈپ

 قىاز بىار يۇمشااق كۆڭلى بەكال ئايال  بۇ بولغۇسى ئاپىسى نىڭھىتلېر ئادفل . ئىدى بولۇش

 كېتىشاى سااقىيى، تېازرە  ئۇنىاڭ يوقالپ بېرى، يېنىغا فاننىنىڭ پات-پات ئۇ شۇڭا. ئىدى

 يااردىمىنى تاۈردىكى باۇ كۈندىشاىنىڭ فااننىمۇ يېارى  قىزىاق. تۇرىادۇ قىلى، ياردەم ئۈچۈن

. ۋىدالىشااىدۇ بىاالەن دۇنيااا بااۇ فاااننى رەبىچااا يااازدا  يىلااى-1884. قىلماياادۇ رەت ھەرگىااز

 ئايااقلىقىمۇ ئېغىار ئايالنىڭ بولىدىغان خانىمى كېيىنكى ئائىلىسىنىڭ ھىتلېرالر دېگەندە  

 بىاارى باشااقا قاراياادىغان بالىسااىغا ئىككااى ئالويىساامۇ شااۇڭا . قالىاادۇ كۆرۈنااۈپ كااۆزگە
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 كاالرا باالىلىرىمۇ ئۇنىاڭ. ئالدىرايادۇ نىكاھلىنىۋېلىشاقا بىالەن كىاالرا دەرھاال بولمىغاچقا 

 كۆرساەتكەن باۇرۇن چېركااۋ يەردىكاى شاۇ ئەمماا. ئىادى ئاۆتمەكتە چىقىشى، بەكال بىلەن

 ئۇكااا-ئاكااا بوۋىسااى كالرانىااڭ بىاالەن ئاتىسااى ئالويىساانىڭ ئاساسااەن ئىسااپاتقا يالغااان

 ياوق  ئاماال. قوشاۇلمىغان نىكاھلىنىشاىغا ئىككىساىنىڭ ئاۇالر ئۈچۈن  ھېسابلىنىدىغانلىقى

 باويىچە ئەھۋال ئاالھىدە سۇنۇپ  ئەرز پاپىسىغا رى  ئۈستىدىن پاستورى چېركاۋ  يى  ئالو

 ئىلتىماسااى ئۇنىااڭ قالمااا  ئايغااا بىاارەر. ئۆتااۈنگەن بېرىشااىنى قىلىاا، ھەل ئىشااىنى بااۇ

 دەرھاااال تەلەپ باااۇ ساااەۋەبىدىن ئايااااقلىقى ئېغىااار كالرانىاااڭ رفشاااەنكى . تەساااتىقالنغان

 ئىككىساى كالرا بىلەن ئالويى  كۈنى  يانۋار-7 يىلى-1885 قىلى،  شۇنداق. تەستىقالنغان

 ساورۇندا قىلىۋاتقاان تاو  ئاۇالر. قىلىشاىدۇ تو  نىكاھلىنى، رەسمىي سارىيىدا ئىن پوممېر

 يەنە باشااقا ئۇناادىن بولاۇپ  بااار ئاانگېالمۇ قىاازى ۋە ئااالويى  كىچىا  ئااوغلى ئالويىسانىڭ

 گاۇۋاھچى مەيدانادا نەق كاادىرىمۇ و ناتام نەپەر ئىككى بىلەن جوھاننا سىڭلىسى كالرانىڭ

 ئااۆ  يېڭااى ئىشاالىرىنى تەييااارلىق بااارلىق مۇراسااىمىنىڭ نىكاااھ. بەرگەن تااۇرۇپ بولااۇپ

 بەكااال قاااالپ ئااوت ئااۆينى سااارا  خىزمەتچااى بااۇ. ئالغااان ئۈسااتىگە قىااز خىزمەتچىسااى

 قاااالتى  ئاااۆينى قىزناااى ئاااۇ ئاااالويى  باااويىچە مۇراساااى  پۈتكاااۈل ئىسساااىتىۋەتكەچكە 

 نىكاھتىن جۈپلەر قىلغان تو  يېڭى بۇ. توختىمايدۇ قىلىشتىن چاقچاق دەپ پسەنئىسسىتى

 ئالويى  كېيىن تاماقالنغاندىن ئادەتتىكىچە قىلما   ساياھىتىنىمۇ كۈنلەر شېرىن كېيىنكى

 باۇ بولغاان ئېارى  يېڭاى” ئەسالەپ  كاۈنىنى شۇ كېيىن كالرا. كەتكەن ئىشىغا تامو نىدىكى

 .دەيدۇ “ئىدى كەتكەن ئىشقا ئالدىراپ بۇرۇنال شتىنچۈ كېيىن نىكاھتىن كىشى

 كەتمىساىمۇ  قىلىا، دىقاقەت بە  تاوال تۇرمۇشاىغا شەخساى ئاالويى  بولغىنى مۇھى 

 ئاۇ 7.قىلماايتتى تەساىر قىلاچە قىلىشاقا ئاادا ۋەزىپىساىنى نۇقساانلىرى تۇرمۇشاتىكى ئۇنىڭ

 پۈتتۈرۈشااكە تولااۇق ئىشااىنى ئورۇنااداپ  بىاالەن ساااداقەتلى  تااۈردە ئىزچىاال ۋەزىپىسااىنى

 بىااالەن باشااالىقلىرى ئۇنىاااڭ شاااۇڭا . ئىااادى خىزمەتچاااى مەماااۇرى ساااادىق ئاااادەتلەنگەن

 گەرچە. تااااۇراتتى تەقاااادىرلەپ قىلىاااا، ھااااۆرمەت داۋاملىااااق ئااااۇنى خىزمەتداشاااالىرى

 كىچىا  بۇناداق ئاادەتتە_  بولمىساىمۇ  ئىنااۋىتى بە  ئۇنىاڭ ئارىسىدا مەھەللىسىدىكىلەر

 قىلىاا، مااازاق چايخااانىالردا قىلىقىنااى يۈرىاادىغان ئويناااپ شاانائا بىرەرىنىااڭ مەھەللىاالەردە

 باۇ. ھېساباليتتى دەپ بىرى پاكىز نىسبەتەن ئۆزىنى يەنىال ئالويى _  يۈرسىمۇ  سۆزلىشى،

 بىارى  گەپلەردىان بولغاان ئېغىار ئەڭ ئارىسىدىكى گەپلەر توقۇلغان ئۈستىدە ئۇنىڭ ئارىدا

 قويۇپتاۇ تەيياارالپ تاۋۇت بىر ئۈچۈن ئۇنىڭ ۇپالتۇر ئۆلمە  تېخى ئايالى بىرىنچى ئالويى 

 .ئىدى دېگىنى

 ئىشاالر ھەمامە كېايىن  ئايالنغانادىن خوجايىنىغاا ئاياال رەسامىي ئائىلىنىڭ بۇ كالرا
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 چەبادەس ھەقىاقەتەن كاالرا كەلگەنادە ئىشاىغا ئۆ . كېتىدۇ چۈشۈپ يولىغا ئۆز دېگىدە 

 قەلبىادىن چىن ھەقىقەتەن ئىككىسىنى الئانگې بىلەن ئالويىسچى  ھېسابلىناتتى؛ ئايال بىر

 بىار ئۇماۇ كېايىن ئايادىن تۆت قىلى، تو . بۆلەتتى كۆڭۈل ھېسابالپ بالىسى ئۆز سۆيۈنۈپ

 ئاوغلى كىچىا . تۇغىادۇ ئوغۇل بىر ۋە قىز بىر يەنە قالما  يىلغا ئىككى بېرىدۇ؛ تۇغۇپ باال

 ئىككااى قالغااان تمە  ئااۆ ئااۇزۇن ئارىاادىن. قالىاادۇ ئۆلااۈپ بولمااايال كااۈن نەچااچە تۇغۇلااۇپ

 ھەقىاقەتەن كالرا پاجىئەلەرگە بۇ. كېتىدۇ ئۆلۈپ بولۇپ گىرىپتار كېسىلىگە بوغما بالىسىمۇ

 بااار ئىككىسااى ئااانگېال بىاالەن ئااالويى  كىچىاا  ياخشااى ھېلىمااۇ. بېرەلمەياادۇ بەرداشاالىق

 لادۇرۇپتو ئاورنىنى دەردىنىڭ ئانىلىق بېرى، مېھرىنى ئانىلىق بالىغا ئىككى بۇ كالرا. ئىكەن

 باشتىن كالرا. ئىدى غەلىتە بەكال مۇناسىۋىتى بولغان بىلەن يولدىشى ئۇنىڭ ئەمما. كېلىدۇ

 كەلاگەن توناۇپ دەپ ئاادەم بىار ئاالھىادە ئوخشاىمايدىغان باشاقىالرغا ئالويىسنى تارتىپال

 ئاياالى نىكااھلىق يەنە ئاشانىلىقتىن ئاشنىلىققا  خىزمەتچىلىكىدىن ئۆ  ئۆزىنىڭ بولغاچقا 

 بەكااال ئۈچااۈن قىاازى سااەھرا بىاار ئااادەتتىكى سااپىتاللىق جەريااانى ئااۆزگىرىش لۇشااقابو

 ئىشالىتى، ئەقىال بە  تاوال ئىشاالرغا باۇ ئاۇ  شاۇڭا. ھېسابلىناتتى جەريان بىر مۇرەككەپ

 .يۈرۈۋېرىدۇ ئاتاپ دەپ تاغا يەنىال يولدىشىنى بواللما  

 تەساااىر ياماااان ۇبولۇشاااىغىم ھاااامىلە ئۇنىاااڭ قېلىشاااى  ئايرىلىااا، بالىساااىدىن ئاااۈ 

 تااۆتىنچى ئاناادىن كەلگەناادىال ئاپرېلغااا-02 يىلااى-1882 تااا كېاارە   بولسااا كۆرسااەتكەن

 كاۈنلەر ئۆلتۈرۈۋالغاان ئاۆزىنى رۇدفلا  شاھزادە مايېرلىڭدا كۈنلەر شۇ) تۇغااليدۇ بالىسىنى

 سۇاللىسىغا  ھىتلېرالر پىرسەن چارە  جەھەتتە نەسەب بوۋاق يېڭى بۇ(. ئى. ھ. ئا_  ئىدى

 قىسمى چارە  يەنە مەنسۇپ  شىكىلگرۇبېرالرغا بولمىغان تەۋە ھىتلېرالرغا پىرسىنى رە چا

 سااۇاللىالرغا بولمىغااان ئېنىااق بولسااا قىساامى چااارە  ئاااخىرقى ۋە تەۋە پۆلزىلالرغااا بولسااا

 ئااادفل  ئىساامى ئۇنىااڭ  ۇرنىلىاادا مۇراسااىمى چوقۇناادۇرۇش. ھېسااابلىناتتى بىاارى مەنساۇپ

 ۋاقتىادا كىچىا ”: دەيادۇ مۇناداق ئەسالەپ ھەقاتە باۇ كاالرا. ىدىئ يېزىلغان  دەپ ھىتلېر

 قااالرمەنمۇ ئايرىلىا، ئۇنىڭادىنمۇ شاۇڭا. ئىادى بااال بىار كېسەلمەن ئۇرۇق  بەكال ئادفلفى 

 ئاادفل ” ئەسالەپ  خىزمەتچىساى ئايال ئۇالرنىڭ ئەمما“ .يۈرەتتى  قورقۇپال دائى  ھەر دەپ

 ئاپىساىنىڭ پۈتاۈنلە  دەپ “قىلىنغاان چاوڭ بېەىارى  ئىنتايىن باال  شوخ ساغالم  ئىنتايىن

 .قىلىدۇ گەپلەرنى ئەكسىچە

 چاوڭ ئەتىاۋارالپ بەكاال ئاوغلىنى بۇ خانى  ھىتلېر نەزەر  قەتئىي بۆلىشىدىن قانداقال

 ئىان پاوممېر ئائىلىساىنىڭ ھىتلېار. بولىدۇ چوڭ ئەكە بەكال باال بۇ بولغاچقىمىكىن  قىلغان

-پاات ئالويىسامۇ بولغاۇچى ئاتاا. ئۆتەتتى تىن  بەكال ئادەتتە كۈنلىرى سارىيىدىكى مېھمان

 ھەرىسااى ھەسااەل يەنە شااۇنىڭدە . ئاچاااتتى كۆڭااۈل يىغىلىاا، بىاالەن دفسااتلىرى پااات
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 بىالەن ئائىلىساىدىكىلەر كېتىا،  بولاۇپ بىلەن ئىشالر بۇ شۇڭا. قىزىقاتتى بەكال بېقىشقىمۇ

 كاۆپ ھەۋىساىمۇ جىنساىي ئۇنىڭ لەردەكۈن بۇ ئەمما. قالمايتتى ۋاقتى ئارتۇق ھەپىلىشىشكە

 ئاساسااەن ئااادىتىمۇ يۈرىاادىغان تىكىاا، كااۆز ئەتااراپتىكىلەرگە بولااۇپ  كەتااكەن جىمىقىاا،

 قاااتتىق كىشااىلەرگە” قىلىاا، گېپىنااى ياخشااى ئۇنىااڭ خىزمەتچىمااۇ ئايااال. ئىاادى يوقالغااان

 .دەياادۇ “ئااۆتەتتى چىقىشااى، بىاالەن كىشااى ھەماامە بىاالەن  قىلغىنااى قىلغاناادە  مۇئااامىلە

 ئەنادىال كۈنى بىر مەسىلەن . ئېيتىدۇ قىلىدىغانلىقىنى مۇئامىلە يۇمشاق بەكال نامراتالرغىمۇ

 ئۆتاۈكىنى بىلادۈرمە  ناارازىلىق قىلاچە ئۈچاۈن قىلماسالىق پاسكىنا پولنى تازىالنغان يۇپ

 مەسائۇل يېڭىدىن تامو نىدا ئەمما. خىزمەتچىسى ئايال دەيدۇ ئىدى  كىرگەن ئۆيگە سېلى،

 بىاارى چىاارا  سااوغۇق بەكااال ھىتلېاار ئااالويى  قارىشااىچە  تەپتىشاانىڭ لااگەنكە بولااۇپ

. تاۇرۇۋاالتتى چىڭ قەتئىي دەپ بىر بىرنى بولۇپ  بىرى جاھىل بەكال ئۇ”: ھېسابلىنىدىكەن

…  ئىاادى  تەس ھەقىااقەتەن يېقىنلىشااىش ئۇنىڭغااا بولااۇپ  مىەەزلىاا  غەلىااتە بەكااال ئااۇ

 يېڭاى قېاتى  ھەر. قااالتتى پاتماا  تېرىساىگە مەغرۇرلىنىا، كىيىۋالساا فورمىساىنى خىزمەت

 “.ئۇرۇناتتى كۆرسىتىۋېلىشقا ئۆزىنى چۈشۈپ رەسىمگە چوقۇم كىيگىنىدە فورما

 دەرىەىسى قېتى  بىر يەنە ئاتىسى ئۇنىڭ ئۆتكەندە ئا  تۆت كىرى، ياشقا ئۈ  ئادفل 

 خېلاى ەھەرشا بۇ دېگەن پاسساۋ. كېتىدۇ كۆچۈپ پاسساۋغا بويىچە ئائىلىسى ئۆستۈرۈلۈپ 

 دەريانىاڭ تەرىپىادە  تاۆۋەن ساەل ئېقىنىنىاڭ ئىان پاوممېر. ھېسابلىناتتى شەھەر بىر چوڭ

 ئىشخانىساى تامو نا بولۇپ  شەھەر بىر ئىچىدىكى چېگراسى گېرمانىيە قىرغىقىدىكى قارشى

 ناېمى  ئولتۇراقلىشاى،  بىرىدە شەھەرلىرىنىڭ گېرمانىيە. ئىدى جايالشقان يەرگە شۇ ئەنە

 ئاۆچمەس مەڭگاۈ ھىتلېرغاا ۋاقتىادىكى بااال بۆلىشاى  چاوڭ ئوينااپ بىارگە بىلەن ىبالىلىر

 ئۇنىاڭ شېۋىساى ناېمى  جەنۇبىادىكى باۋارىيەنىاڭ مەساىلەن . ئىادى قالادۇرغان ئىزالرنى

 مېناى ۋاقىاتالر ئاۇ ئەسلىگىنىدە  ۋاقىتالرنى ئۇ كېيىن ھىتلېر 8.ئىدى شېۋىسى چىققان تىلى

 .دەيدۇ كەلتۈرىدۇ  ئالدىمغا كۆز رىمنىخاتىرىلى دەۋرىمدىكى بالىلىق

 ئااجىز  كاالرا دېيىشاىچە  بەزىلەرنىاڭ. بولمايادۇ ھامىلىادار ئاۇزۇنغىچە خانى  ھىتلېر

 يىلغىااچە نەچااچە ئااادفلفنى دەپ قىلىاامەن چااوڭ كۈچلااۈ  بەسااتلى   ئااوغلىنى ئااۇرۇق

 دمۇنادئې ئانادىن كىرگىنىادىال ياشاقا 5 ئاوغلى باۇ ئاۇ  شاۇڭا . ئايرىمىغانمىش ئەمچەكتىن

 چۈشاۈپ قۇچىقىدىن ئانىسىنىڭ ئادفلفمۇ كېيىن شۇنىڭدىن. ئىكەن تۇغقان ئوغلىنى دېگەن

 ئااوغلى كىچىاا  ئائىلىسااى ئااالويى . باشاالىغانمىش قىلىشااقا ھەرىااكەت ئەركىاان ئاساسااەن

 بولغاچقاا  ئولتۇراقالشاقان يەردە دېاگەن پاسسااۋ شاۇ يەنىاال ۋاقىاتالردا بولغان تۇغۇلغۇچە

 .ئوينايتتىكەن قىلى، شوخلۇق يەتكۈچە بىلەن بالىلىرى ى نېم يەرلى  ئادفل 

-1825. ئۆتكۈزىادۇ يىلناى بىار يەنە ئىچىادە تۇرمۇش ئازادە-ئەركىن بۇنداق ئادفل  
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 32 جەنۇبىدىن غەربى لىنزنىڭ يەر بۇ. كۆچىدۇ خافېلدقا ئائىلىسى ھىتلېرالر باھاردا  يىلى

 كەناات بىار كىچىا  جايالشاقان لىققاايىراق( ت.ئاۇ_  تەڭ مېتىرغاا 1622.3 مىال بىار) مىال

 4246.86 ئاااكر بىاار) ئاااكر 2 بااار ئااۆيى سااەھرا يااۈرۈش بىاار يامزىلىاادىن تااا  ئااۇالر. ئىاادى

 ۋاقىات ئايادە  بىار ئارىادىن. جايلىشاىدۇ ساېتىۋېلى، يەر( ت.ئاۇ_  تەڭ مېتىرغاا كۋادرات

 مەكاتەپ ۇبا. بېرىلىادۇ ئوقۇشاقا مەكاتەپكە باشاالنغۇ  ئاادفل  كىرگەن ياشقا 6 ئۆتكەندە 

 ئاپىساىنىڭ ئاادفل  قىلىا،  شاۇنداق. ئىادى فىشاالمدا يىراقلىقتىكى مىل قانچە بىر ئۆيدىن

 مەكاتەپكە ئاۇ. باشااليدۇ ھايااتىنى مەكاتەپ قۇتۇلاۇپ باشقۇرۇشاىدىنمۇ تۇتۇپ چىڭ بەكال

 كىچىا . چىقىادۇ پېنساىيىگە ئاالويى  ئاتىساى كېايىن ئۆتكەندىن ھەپتە قانچە بىر كىرى،

 ئاتىساىنىڭمۇ باشاقا  سۇنۇشاىدىن بو  تۈزۈمىگە باشقۇرۇش مەكتەپنىڭ ىكتەئەمدىل ھىتلېر

 ئااادفل   باشااقۇرۇلۇۋاتقان تۇتااۇپ چىااڭ بۇنااداق. ئۆتىاادۇ ئاسااتىغا باشقۇرۇشااى قاااتتىق

 خىزمەتچىلىا  مەماۇرى يىللىاق 42 ئاتىساى ئۇنىاڭ. قالىادۇ كۆتۈرەلمەيال باش ھەقىقەتەن

. ياۈرگەن قىلىا، ھاې  ئەركىان خاېلىال ئاۆزىنى بىالەن كېلىشى يېزىغا ئايرىلى، ھاياتىدىن

 .ھېسابلىناتتى بىرى بايىۋەتچى مۆتىۋەر بولسىمۇ كىچى  يېزىدا بۇ ئالويى  

 ئەڭ بااويىچە يېاازا ئەممااا. ھېسااابالنمايتتى چااوڭ بە  ئااۈنچە قورۇجااايى بااۇ ئۇالرنىااڭ

 تا  بىر نپۈركەلگە بىلەن دەرەخلىرى ياڭاق-ئالما ئەتراپى بولۇپ  بىنا سېلىنغان چىرايلىق

 ئېقىا، ساۇ ئۆساتەڭ بىار ياساالغان تۈپتاۈز ئالدىادىن قورۇنىڭ. ئىدى جايالشقان يامزىلىغا

 بۇنااداق. تااۇراتتى ئېقىاا، شااارقىراپ بااويى كااۈن سااۈيى ئۆسااتەڭ سۈپسااۈزۈ . ئااۆتەتتى

 قارىماا  باشاقۇرۇلۇۋاتقانلىقىغا قااتتىق شاۇنچە ئاادفل   تۇرۇۋاتقاان يەردە بىار مەنزىرىلىا 

 بولاۇپ  كاۆپ باالىلىرىمۇ قوشانىالرنىڭ. ئېنىاق ئۆتكاۈزگەنلىكى كۆڭۈللۈ  بەكال كۈنلىرىنى

 .ئوينايتتىكەن بىرگە بىلەن ئۇنىڭ كېلى،

 بىارەر بىارگە بىلەن ئانگېال ھەدىسى ئۆگە  باشقا ئانا بىر ئاتا يولىدا مەكتەپ ئادفل 

 يااول بااۇ ئۈچااۈن باااال بىاار كىچىاا . كېلەتتااى تااوغرا يۈرۈشااىگە يااول ئااارتۇق سااائەتتىن

 ئەبەىقاى كاونىراپ بولاۇپ  كىچىا  مەكتەپماۇ. ھېساابلىناتتى ياول بىر ئۇزۇن ھەقىقەتەنمۇ

 بىرىدە يەنە ئوغۇلالر  بىرىدە سىنىپالرنىڭ. ئىدى بىنا بىر سىنىپلىق ئىككى كەتكەن چىقى،

 بەكااال مااۇدىرى مەكااتەپ بالىسااىنى ئىككااى بااۇ ئائىلىسااىنىڭ ھىتلېاارالر. ئوقااۇيتتى قىاازالر

 ئاادفل : دېاگەن مۇناداق كېلىا، ئەسالەپ كاۈنلەرنى شۇ مۇدىر ئىلمىي بۇ. قالىدۇ ياقتۇرۇپ

. ئىادى بااال بىار شاوخ ئەمماا قىلىادىغان  ھاۆرمەت بەكاال ئوقۇتقۇچىلىرىغاا ئۆتكۈر  زېھنى”

 ئاۇالر. يۈرۈشاەتتى ساېلى، رەتلىا  سومكىساىغا كىتاابلىرىنى ئوقۇغاۇچى ئىككاى بۇ ھەمدە

 “.ئىدى ئوقۇغۇچى ئۈلگىلى  ھەقىقەتەن

 شەكىللىنىشااكە باشااالپ دەۋرلەردىاان شااۇ ئەنە كۆزقاراشاالىرى  دەساالەپكى نىااڭمې”
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 ئەسالىدە كىتااب  باۇ) كىتابىادا دېاگەن «يولۇم كۈرەش» ھىتلېر دەيدۇ_  ئىدى  باشلىغان

 بەكااال ئىشااالر نۇرغااۇن كىتابتااا بولااۇپ  كىتاااب بىاار قاتارىاادىكى تەرجىمىھااالى ھىتلېرنىااڭ

 ئاۇزۇن ئوينااش  مۆكىمۆكىلەڭ يۈگۈرۈشۈپ داالالردا_   (قىلىنغان بايان مۇبالىغىلەشتۈرۈپ

…  ئويناشاالر  بىرگە بىلەن بالىلىرى يېزا شوخ يەردىكى ئۇ بولۇپمۇ مېڭىش  يولىدا مەكتەپ

 ئاۆز ئااۋازدا جااراڭلىق تاارتىپال يېشىدىن شۇ ئادفل “ .تۇرالمايتتى تۇتۇپ ئۆيدە زادىال مېنى

 بااالىالر” كەنتااتە قالمااا  ئۇزۇنغااا بولغاچقااا  قااابىلىيىتى ئىپادىلىيەلەياادىغان مەقسااىتىنى

 .ئايلىنىدۇ گە “يېتەكچىسى

 ئىقتىسااادىي ئائىلىسااىنىڭ ھىتلېاارالر ئىچىاادە  ئااا  قااانچە بىاار كېيىنكااى شااۇنىڭدىن

 بولمىغاچقاا خەۋىارى دېھقاانچىلىقتىن ئاالويى . كېتىادۇ ناچارلىشاى، بارغانسېرى ئەھۋالى

. تۇياۇالتتىكەن زېرىكىشالى  بەكاال بەكاال نىڭغاائۇ كۈنلىرى كېيىنكى چىققاندىن پېنسىيىگە

 ئۇالرنىاڭ بىالەن  كېلىشى دۇنياغا بالىسى بىر يەنە ئىسىملى  پاۋال بېشىدا  يىلىنىڭ-1826

 بىرىنىاڭ ئاۇالردىن بولۇپماۇ غېماى  بالىنىڭ بەش. باشاليدۇ قىيىنلىشىشقا تېخىمۇ تۇرمۇشى

 باۇ ئالويىساقا قېلىشاى  قىساتىلى، ئاۆيگە بىار ھەممە تۇرۇشى  يىغالپال كەچكىچە ئەتىدىن

 بىار باشلىغانلىقىنىڭ ئۇرۇشقا ھاراققا بەكرە  تېخىمۇ ئۆزىنى باشالپ قىلىشقا تارلىق ئائىلە

 بىار تېارىككە   بەكاال مىەەزى ئالويىسنىڭ ئېنىقكى  شۇنىسى 2.مۇمكىن بۆلىشىمۇ سەۋەبى

 كىچىا  دائىا  ھەر ىدەردىنا ئاۇ. قالىادۇ بولاۇپ كېتىادىغان بولاۇپ خاپاا ئاسانال ئىشالرغا

 پااتال-پاات دەپ بولۇۋالادىڭ ئاڭلىمااس گەپ ئاوغلىنى ئالويى . چىقىرىۋاالتتى ئالويىستىن

 ئاتىساىنىڭ ئوغلىماۇ قااالتتى  تالىشاى، گەپ پااتال-پاات ئىككىساى سىلكىشلەيتتى  تىلالپ

 ەنمەيۈسالەنگ قااتتىق ئالويى  كىچى  ۋاقىتالردا  كېيىنكى. تۇرۇۋاالتتى ئۇنىما  دېگىنىگە

 بولۇۋالغاانلىقىنى ئۇرىدىغان قامچىالپ دېگۈدە  دائى  ئۇنى ئاتىسىنىڭ ئېيتى،  دەرد ھالدا

 ئۇرىادىغان بالىساىنى ئانىالرنىاڭ-ئاتاا مۇھىتىادا ئاۋساترىيە يىلالردىكاى ئاۇ ئەمما. ئېيتىدۇ

 دەپماۇ دفرا ئوڭاليدىغان بالىنى تاياق ھەتتا. ھېسابلىناتتى ئىشالردىن ئادەتتىكى ئەھۋالالر

. قاااالتتى بىلاامە  ھەددىنااى راسااتىنىال بەزىاادە ئااالويى  كىچىاا  دېمىسااىمۇ. قارىشاااتتى

 بارماا  مەكتەپكىماۇ كاۈنگىچە ئۈ  دەپ ياسايمەن كىيمە ئويۇنچۇق قېتى  بىر ئۇ مەسىلەن

 ئاالويى   كەلاگەن بولاۇپ تاۈرتكە قىزىقىشالىرىغا بۇناداق بالىساىنىڭ بۇرۇنالردا. ئوينىغان

 تۇتۇۋېلىا، پاتىڭىادىن ئاۇنى” قېاتى  بىر ھەتتا. جازااليدۇ قاتتىق ئالويىسنى كىچى  ئوغلى

 قارىغاناادا گەپلەردىاان بەزى يەنە“ .ئۈسااتۈرگەن دەرەخااكە كەتكااۈچە ھوشااىدىن بېشااىنى

 ئىتىناى” بېرىا، ۋاقىتلىرىادا چىقىرالمىغان دەردىنى ئۇرۇپ قاتتىق ئۇنداق ئوغلىنى ئالويى 

 ئىنتاايىن ھەتتاا قارىغانادا  دېيىشاىدىن سنىڭئالويى كىچى . “ئىكەن سىيدۈرۈۋېتەر ئۇرۇپ

. ئىاكەن قىاالر قوپااللىق بەكاال ئىتقاا ئۇ بولۇشۇپ ئاتىسىغا بەزىدە ئاپىسىمۇ ئۆگە  مۇاليى 
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 تەساىر ئۇنتۇلمىغاۇدە  مەڭگاۈ ئادفلفقاا ھادىسىلەر بۇ بولغىنىدا  راست دېگەنلەر بۇ ئەگەر

 .مۇمكىن بۆلىشى قالدۇرغان

 تاااقەت زادىااال ئااارتۇق بۇناادىن تۇرمۇشااقا فېلاادتىكىخا ئۈچااۈن  ئالويىسااچى  ياااش

 ئاۆگە  قالماا   قىلى، ھې  خارلىغانلىقىنىال قاتتىق ئاتىسىنىڭ ئۇ. قالمايدۇ قىلغۇچىلىقى

 ئاۇ  شاۇڭا. ياۈرەتتى قىلىا، ھاې  تاشلىۋەتكەنلىكىنى بولما  كارى بىلەن ئۇنىڭ ئاپىسىمۇ

 ئۆتكەنادىن يىال 50 ئارىادىن ناىيە يىلاى -1248. كەتاكەن بولۇپ ئۆ  قاتتىق ئادفلفقىمۇ

 كىچىا  قارىغانادا  بەرگەنلىرىادىن دەپ بىارىگە ئۆتكاۈزگەن سۆھبەت بىلەن ئۇنىڭ كېيىن

 تۆكااۈپ دەرت ئۇنۇتالمااا  ئااۆچمەنلىكىنى بولغااان ئادفلفقااا ۋاقىااتالرغىچە شااۇ تااا ئااالويى 

 رتىپالتاا كىچىكىادىن قىالتتاى؛ شاۇنى دېساە قىلىامەن ناېمە ئاادفل  ۋاقىاتالردا ئۇ: بەرگەن

 ئۇنىاڭ دائىا  ھەر ئاپاممۇ ئۆگە ”. ئاڭلىمايتتى گېپىنى ھېچكىمنىڭ. ئىدى بىرى تېرىككە 

 تايااق ئىشاىدىن قىلغاان قىلىا،  شاۇنى خالىسا نېمىنى ئادفل  كەلگەچكە  ئېلى، تەرىپىنى

 قىلدۇرالمىساا دېگىنىناى ئاادفل  ئەگەر. قااالتتى قۇتۇلاۇپ سايىساىدە ئاپىسىنىڭ يېيىشتىن

 ھېچكىمناى يوق  ئاغىنىسى بىرمۇ ئادفلفنىڭ… . كىيەتتى بېشىغا ئۆينى جارقىراپ-ۋارقىراپ

 بېشااىغا جاھاااننى ئاااچچىقالپ ئىشااالرغا كىچىككىاانە چىاارا ؛ مااۇز كۆرمەياادىغان ياخشااى

 “.ئىدى باال كىيىدىغان

 بولماااا  كاااارى كىمنىاااڭ ھاااې  يەكلەناااگەن  ئېغىااار بەكاااال ئاااۆزىنى ئائىلىااادە باااۇ

 يااش 14 تۇتاۇپ ياولىنى ئاتىساىنىڭ ئاالويى   كىچىا  لغانقى ھې  دەپ تاشلىۋېتىلگەن

 پەقەتاال يېزىغاا باۇ ۋاقىاتقىچە بولغاان ۋاپاات ئاتىساى تاا كېتى، چىقى، ئۆيدىن ۋاقىتلىرىدا

 قااانۇن مىراسااىنى ئوغلىنىااڭ ئالويىساامۇ رەنەىااگەن قاااتتىق بۇنىڭاادىن. باساامايدۇ ئاياااق

 ئاااۆگە . قالدۇرىااادۇ ۋەساااىيەت چۈشاااۈرۈپ چەكاااكە تاااۆۋەن ئەڭ قىلىااادىغان رۇخساااەت

 ئاااااچچىقىنى ئاتىسااااىنىڭ ئااااادفلفمۇ بىاااالەن  كېتىشااااى چىقىاااا، ئۆياااادىن ئاكىسااااىنىڭ

 ئىشااالرنى ئااارتۇق مااۇنچە بىاار ئۇنىڭغااا ئايلىنىاا،  بالىسااىغا بىاار-بىااردىن چىقىرىۋالىاادىغان

 ھامان شۇ كېتەلمىسە ئورۇنداپ ۋاقتىدا ۋەزىپىلەرنى بۇ ئادفل  ئەگەر. كىرىشىدۇ يۈكلەشكە

 باۇ يۈرىادىغان جاارقىراپ-ۋارقىراپ ئۆتكەندە  ۋاقىت ئا  قانچە بىر ئارىدىن. تىيەيت تاياق

 يەردىكى بۇ كېلىۋاتقان بولۇپ يۈ  ئۈستىگە بولما  رازى ھاياتىغا يېزا بايۋەچچىسى سەھرا

 المبااا  يىراقلىقتىكااى مىاال 6 يەردىاان بااۇ ئېلىاا، بااالىلىرىنى سااېتىۋېتى، زېمىنلىرىنااى-يەر

 كۆچۈرۈشاكە تۇرمۇشاى شاەھەر كەلاگەن ئادەتلىنىا، بۇرۇنادىن بېرىا، كۆچۈپ شەھىرىگە

 بېنېااادىكتىنا تۇرغاااان كۆتاااۈرۈپ قەد ھەيۋەتلىااا  المبااااچتىكى ئااااۋۋال ئاااۇالر. باشااااليدۇ

 قەۋىتىدە ئۈچىنچى مېھمانخانىنىڭ ناملىق لېينگارتنېر گاستخو  ئۇدۇلىدىكى موناستىرىنىڭ

 .قالىدۇ تۇرۇپ يىلدە  يېرى 



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 33 ~ 
 

 يەردە باۇ ئاادفل   قالغاان قۇتۇلاۇپ ئىشالىرىدىن ئېرىاق-ىازئېت تۈگىمەس داچىدىكى 

 خااس زامانىغاا ئۇنىاڭ. بولىادۇ ئۆتىادىغان كۆڭۈللاۈ  خاېلىال كۈنىماۇ تېپىا، ئاارام خېلىال

 يااۇقىرى كااۈنگە-كۈناادىن نەتىەىسااىمۇ ياخشااىلىنى،  ئاالھىاادە ئوقۇشااىمۇ مەكتەپتىكااى

 ياۇقىرى ئەڭ ئىمتىھانادا يىللىاق يىلىادىكى ئوقاۇش 1828~1827. باشاليدۇ كۆتۈرۈلۈشكە

. ئېرىشااىدۇ نەتىەىااگە دېااگەن نومااۇر 10 بېرىلىاادىغان ئەالچىالرغااا ھېسااابلىنىدىغان نومااۇر

 باوش كېيىنكاى چۈشاتىن بەزىادە ئاۇ  شاۇڭا. چىقااتتى جااراڭلىق ئاالھىادە ئاۋازىمۇ ئۇنىڭ

 ناخشااىلىرىنى ئىالھىاايەت گۇرۇپپىسااىنىڭ خااور موناسااتىرنىڭ پاياادىلىنى، ۋاقىتلىرىاادىن

 ئوقۇتقۇچىساى يېتەكچاى كۇرساىنىڭ باۇ گرۆنېار بېمخارد پوپ. قاتنىشىدۇ كۇرسىغا يتىشئې

 ئۈساتىدە ئۇنىاڭ بولاۇپ  كاۆۋرۈ  ئەگامە بىار يولىادا قاايتىش ئاۆيىگە موناستىردىن. ئىدى

 كۆرۈنااۈپ ھەيۋەتلىاا  بەلگىسااى كرېساات خەتلىاا  قاپارتمااا قالقانسااىمان موناسااتىرنىڭ

 .تۇراتتى

 

 (11ا12 شاخلىنىشى جەمەتىنىڭ رھىتلېرال: ئورنى سخىما)

 

 موناساتىر تۇرغاان چاقنااپ بىالەن ھەياۋەت” كەلگىنىادە يەرگە باۇ قېتى  ھەر ئادفل 

 باۇ. “قىلىاۋېتەتتى مەسات ئاۇنى كېلىا، ئالادىغا كۆز تۈسى مۇراسى  داغدۇغىلىق ئىچىدىكى

 ئۆزىمااۇ ئۇنىااڭ ئايلىنىاا،  مەبۇدىغااا ھەۋەساالىنىدىغان ئۇنىااڭ راھىبااى باااش موناسااتىرنىڭ

. بولىادۇ قىلىادىغان ئاارزۇ كىرەلىشاىنى بولاۇپ ئەزا جەمئىايەتكە دىنىاي بىرىادە كۈنلەرنىڭ

. ئېرىشىدۇ قۇۋۋەتلىشىگە قولالپ ئاتىسىنىڭ قىلىشى خىيال خام بۇنداق ئۇنىڭ يېرى  قىزىق

 ھېلېناااا ئاااادفل   كېيىااانچە 10.ئىااادى بىااارى قارشاااى دىنغاااا ئاتىساااى ئۇنىاااڭ ئەسااالىدە

 پاساتور ۋاقىتلىرىمادىال بااال مەن”: بەرگەن ساۆزلەپ دەپ ۇنداقم خانىمغا خانفىستايىنگىل

 خىزمەتچااى ئااۆيىمىزدىكى ئاشااخانا دائىاا  ھەر شااۇڭا. قىالتااتى  ھەۋەس ئاالھىاادە بولۇشاانى

 ئورۇنادۇق كىرىا، قىلىقىغاا پاوپ ئارتىۋېلىا، ئۈساتۈمگە ئېلىا، ئاۆتنە پەرتۇقىنى ئايالنىڭ

 ئىخالسامەن“ .كېتەتاتى  ئېيتىا، ۋەز نلىقھاياجاا ئۇزۇنغاا ئۇزۇنادىن چىقاتتىمدە  ئۈستىگە

 ئەمماا. ئەلاۋەتتە خاااليتتى  بەكاال تاللىۋېلىشاىنى كەساىپنى بىر بۇنداق ئوغلىنىڭ ئاپىسىمۇ

 غايىاب تىاز شاۇنچە بولسا بولغان پەيدا تىز قانچە قىزغىنلىقى بولغان موناستىرغا ئادفلفنىڭ

 .قالىدۇ تۇتۇلۇپمۇ ىالرغاباشق چېكىۋاتقىنىدا تاماكا قېتى  بىر ئۇ ھەتتا. بولىدۇ

 ئاۆ  باۇ بولاۇپ  كاۆچكەن بىناغاا بىار قەۋەتلىا  ئىككاى ئائىلىساى ئۇنىاڭ چاغادا بۇ

 تاام زاۋۇتقاا بىار ئاۆيى باۇ ئۇالرنىاڭ. ئىدى ئازادە چوڭ  خېلىال سېلىشتۇرغاندا بۇرۇنقىسىغا

 خشاو كۆرىادىغان ياخشاى شۇغۇللىنىشنى بىلەن تەۋەككۈلچىلىكلەر دائى  ھەر. ئىدى قوشنا



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 34 ~ 
 

. ئىادى بەرگەن بولاۇپ شاتاب قومانادانلىق مۇۋاپىاق بەكاال راستىنىال يەر بۇ ئۈچۈن باال بىر

( پاادىچىلىرى) ناوچىلىرى كوۋبو  غەرب” ئامېرىكا كۆرىدىغان ياخشى ئەڭ يەر ئۇ ھىتلېرغا

 زاۋۇت. بېرەتتاى بولۇپ سورۇنى ئۇيۇن مۇۋاپىق ئەڭ ئوينايدىغان رفلىنى “ھىندىيانالر بىلەن

. ھېسااابلىناتتى “لااۈكچە  كىچىاا ” ئااادفل  نەزىرىاادە نىااڭ( خوتااۇن-ئەر) ىرىخوجااايىنل

 شاۇ چوقۇم ئادفل  بولىدىكەن  جېدەل بىر نەدە بولمايتتى  تاپقىلى ئۆيدىن ئۇنى دېمىسىمۇ 

 باشاچىلىق قىلىنىشاىغا تاراج-تاالن دەرىخىنىڭ نەشپۈت دائى  ھەر شۇنىڭدە . ئىدى يەردە

 بېشااى-ئۈساتى دائىاا  ھەر ئاۇ. بېرەتتااى بولاۇپ بااش الرغائىشاا ناچاار باشااقا يااكى قىالتتاى

 .كېلەتتى كىرى، ئۆيىگە قىياپەتتە “ياۋايى رەسمىي” يارىالنغان بۇيېرى-يەر ئۇ يىرتىلغان 

 المبااچتىكى ئۈچاۈن ئاالويى  ياۈرگەن بواللماا  خااتىرجەم ئىشاتىن بىار ھېچقاناداق

 شاەھەر لىناز يىلاى-1822 ئاۇ ا شاۇڭ. باشااليدۇ تۇيۇلۇشقا زېرىكىشلى  ئۇنىڭغا كۈنلىرىمۇ

 سااېتىۋېلى، جاا -قاورۇ بىار بولىاادىغان ياشاشاقا راھەت كەنتىادىن لېئونادىڭ رايونىادىكى

 يېنىغاا تېماى قاورۇق قەبرىساتانلىق يەرنىڭ شۇ قورۇسى يېڭى بۇ ئۇنىڭ. بېرىۋالىدۇ كۆچۈپ

 ساانىڭئالويى ئااۆ  ئااۇ ھېسابالنمىسااىمۇ  ئااازادە ئااۆيلەردە  ئااادەتتىكى بولااۇپ  جايالشااقان

 يېنىادا ئۆيىنىاڭ بولاۇپ  ئەتراپىادا مىڭ ئۈ  نوپۇسى لېئوندىڭنىڭ. ياقاتتى بەكال كۆڭلىگە

 جايالشاقان بىناساى ھۆكاۈمەت ھەشاەمەتلى  لىنزنىاڭ ھەمادە كۇلۇب بىر تىياتىرخانا  بىر

 .ئۆتەتتى ئىناق ئۆزئارا خەلقىمۇ مەدەنىيەتلى   خېلىال مۇھىتى يەرنىڭ ئۇ شۇڭا. ئىدى

 ئاتىساىنىڭ كېايىن كەتكىنىادىن چىقى، ئۆيدىن ئالويىسچى  ئاكىسى  ئۆگە ئادفل  

 كاۈنلەرنى ئاۇ ھىتلېار پااۋال. ئايلىنىادۇ بالىساىغا ئاساسالىق تەربىيىلەيادىغان تۇتاۇپ چىڭ

 دېگاۈدە  دائى  ئۇ شۇڭا. يۈرەتتى تېرىكتۈرۈپال ئاتامنى دائى  ھەر” ئادفل  كېلى،  ئەسلەپ

 ھەر ئاۇنى ئاتام. ئىدى لۈكچە  بكىچى  تۈزەلمەيدىغان ھەرگىز ئۇ. يەيتتى تاياق ئاتامدىن

 ياخشااى خىزمەتچىلىكنااى مەمااۇرى مەجبۇرالپمااۇ ئەدەپاالەپ  قااانچە ھەر ئااۇرۇپ  قااانچە

 ئاتاا ئۇنىاڭ ئەركىلىتىا،  بەكاال ئاۇنى ئاپااممۇ تەرەپاتىن بىار يەنە. قىاللمىادى كۆرىدىغان

 .يدۇدە “تىرىشاتتى كۆتۈرۈشكە رفھىنى بولغان مەھرۇم مېھرىدىن

 تاشاالپ ئاۆيىنى ئۈچاۈن كۆرساىتىش قارشاىلىق ئاتىساىغا ئاادفل  بىرىادە كۈنلەرنىڭ

 ئاۇنى قېلىا،  تېپىا، خەۋەر پىالنىادىن بۇ ئوغلىنىڭ ئالويى . بولغان كەتمەكچىمۇ قېچى،

 رىشااتكىلىرى تۆماۈر پەنەىرىنىاڭ ئاخشاىمى . قويغاان ساوالپ قازناققاا قەۋىتىدىكى بالكون

 باويى پەنەىارىگە بولسىمۇ  باققان ئۇرۇنۇپ بولۇپ قاچماقچى ى،چىق قىستىلى، ئارىسىدىن

 ئەركىانلىككە ئېساىلى، پەنەىارىگە يالىڭاچلىنىا، ئاۇ ئاخىرى. قالىدۇ پاتما  ھەم يەتمە 

 كېلىۋاتقااان چىقىاا، يااۇقىرى پەلەمپەياادىن ئاتىسااىنىڭ پەيتىاادە قالغااان ئاااز ئېرىشىشااكە

 ئۈلگاۈرەلمە  كىيىشاكە كىيىملىرىناى  چۈشاۈپ تاقالپ دېرىزىدىن دەرھال ئاڭالپ ئاۋازىنى
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 ئاۇرۇپ قامچىالپ ئوغلىنى ئالويى  قېتى  بۇ. ئورىۋالىدۇ بىلەن داستىخان بەدىنىنى يالىڭا 

 كېاااپەنگە ئااااق” چاقىرىااا، كالراناااى دەرھاااال كاااۈلگىنىچە قاقااااقالپ ئورنىغاااا جاااازاالش

 ئاتىسااىنىڭ. ۇقىلىااد مااازاق قاااتتىق ئااادفلفنى دەپ “قااارا ھالىغااا ئوغلۇڭنىااڭ ئورىنىۋالغااان

 ئىشانى باۇ ھىتلېار. كېلىادۇ ئېغىار بەكارە  تاياقتىن ئادفلفقا كۈلگىنى قىلى، مازاق بۇنداق

 خانفىستايىنگىل ئىشنى بۇ كۈنلەردە بىر كېيىنكى چىقىرالما   ئېسىدىن ۋاقىتالرغىچە خېلى

 ئېساااىمدىن ئاااۇزۇنغىچە ساااەتچىلىكنى باااۇ مەن”: بېرىااادۇ ئېيتىااا، پىچىااارالپ خانىمغاااا

 “.ىغانىدى چىقىرالم

 دەپ مۇنااداق بىاارىگە كاتىپلىرىاادىن يېنىاادىكى ئااۇ كېاايىن  ئۆتكەناادىن يىلااالر خېلااى

 ئىپادىساى بىار قەھرىمانلىقنىاڭ قورقماسالىق تايااقتىن مەن كۈنلەردە  شۇ: بېرىدۇ سۆزلەپ

 قەتئىاي مەن كېيىن شۇندىن”. كەلتۈردۈم ئېسىمگە ئوقۇغانلىقىمنى ھېكايىنى بىر دەيدىغان

 ھەرگىااز چىشاالەپ چىشااىمنى ئۇرغىنىاادا مېنااى ئاتااام كېاايىن بۇناادىن ىاا، كېل ئىاارادىگە

 كااۈن قااانچە بىاار ئارىاادىن دېگەناادە  . قىلاادى  قەسااەم ئااۆزۈم ئااۆزۈمگە دەپ يىغلىمااايمەن

 پاااالق مېنااى ئاتااام يەنااى. ئېرىشااتى  پۇرسااىتىگە سااىناش ئىرادەمنااى بۇنااداق مەن ئااۆتمەيال

 يوشاۇرۇنۇۋالغان چىقىا، تاالغاا گاۈرگىنىچەيۈ قورققىنىادىن ئاپاام. ئىادى تۇتقاان جازاسىغا

 سااۆڭگىچىمگە قىلمااا  پىسااەنت قىلااچە تايىقىغااا ئۇرغااان ئاتامنىااڭ بولسااام مەن. ئىاادى

 ھىتلېااار  13“.بەردىااا  تاااۇرۇپ سااااناپ ياااوق خىيالااادا بىااار ساااانىنى پااااالق چۈشاااۈۋاتقان

 .ئېيتىدۇ تەگمىگەنلىكىنى پەقەتال ئۇنىڭغا ئاتىسى كېيىن كۈنىدىن شۇ ھالدا  مەغرۇرالنغان

 باشاقىالرغا يۈزىادە ئاۇرۇق ئۇنىاڭ قارىماا   كىرگىنىگە ياشقا بىر ئون ئەندىال ئادفل 

 لېئونادىڭ يىلاى شۇ. كۆرۈنەتتى ئەتكەندە  ئەك  ئىپادىلەر بىر قانداقتۇر ئوخشىمايدىغان

 ئەڭ ئاۇ رەسىمىدە چۈشكەن بىرلىكتە ئوقۇغۇچىالر بارلىق سىنىپتىكى مەكتىپىدە باشالنغۇ 

 ساانتىمېتىر نەچاچە ساۋاقداشلىرىدىن قالغان بولۇپ  تۇرغان ئوتتۇرىسىدا رەتنىڭ قىيۇقىرى

 تىا  مەيدىسىدە قولى ئىككى غادايغىنىچە ئادفل  شاكىچى  رەسىمدىكى. كۆرۈنەتتى ئېگىز

 بولاۇپ  ئىاگە رفھقاا ئىسايانكار ھەقىاقەتەن كۆرۈنۈشى ئۇنىڭ. تۇراتتى تىكىلى، تۇرغىنىچە

 بالىساى ئەقىللىاق ئەڭ ساىنىپىنىڭ ھەقىاقەتەن ئاۇ شۈبھىسىزكى . ىكۆرۈنەتت مەغرۇر بەكال

 بىااار يەنە ئۆزىنىاااڭ ئاااۇ يەنە شاااۇنىڭدە . قىينالماااايتتى قىلچىماااۇ ئوقۇشاااتا ئاااۇ. ئىااادى

 ئىاگە قاابىلىيىتىگىمۇ ساىزىش رەساى  ئاۇ  بولاۇپ  قالغاان بىلى، بارلىقىنىمۇ قابىلىيىتىنىڭ

 پااارچە بىاار تەسااۋىرلەنگەن تېينداۋاللېنساا سااىزغان كااۈنى مااارت-06 يىلااى-1222. ئىاادى

 دەساالەپكى ھەقىااقەتەن تاااالنتى رەسساااملىق ئۇنىااڭ بۆلىاادىكى  كۆرۈۋېلىشااقا رەسااىمىدىن

 رەسااى  يوشااۇرۇن ئىچىاادە دەرس سااىنىپتا. ئىاادى باشاالىغان چىقىشااقا ئوتتۇرىغااا قەدەماادە

 ئۇنىااڭ ساۋاقدېشااى ئوغااۇل بىاار ئىسااىملى  ۋېينبېرگېاار قېااتى  بىاار. ئولتااۇراتتى سااىزى،
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 ئااغزى ھەيرانلىقىادا كاۆرۈپ پۈتتۈرگىنىنى سىزى، قالغىنىچە يادىدا قەلئەسىنى ۋۇمبېرگشا

 . قالغان ئېچىلىپال

 يەنىااااال ئااااۇ ۋاقىتلىرىاااادا قايتقااااان مەكتەپااااتىن ياااااكى ۋاقىتلىرىاااادا تەنەپپااااۇس

 يۈرۈپ كۆچۈپ بىرگە بىلەن ئائىلىسى ئۇنىڭ. ھېسابلىناتتى باشالمچىسى ساۋاقداشلىرىنىڭ

 تۇرمااق  ياشااش يەرلەرناى ئۇناداق ساۋاقداشالىرى ئىادىكى  كاۆپ شۇنچە رجايال ياشىغان

. يەتمەيتتاى كۆپلاۈكىگە يەرلىرىنىاڭ ياشاىغان ئۇنىاڭ يەرلىرىماۇ كاۆرگەن ئۆماۈر بىر ھەتتا

 . قىلىشاتتى مۇئامىلە قاتارىدا ئادەم چوڭ كۆرگەن كۆپنى ئادفلفقا ساۋاقداشلىرى شۇڭا 

 ئۇنىاڭ ۋە كاوپېر فېنىماور دائىا  ھەر ئاۇ قىتلىرىداۋا ئوينىغان بىرگە بىلەن دفستلىرى

 ۋەقەلەرنى رفمانلىرىدىكى سەرگۈزەشت ماينىڭ كارل يازغۇچى نېمى  بولغان تەقلىدچىسى

 پۈتاۈن ھېكاايىلەرنى بۇنداق ئادفل ) ئوينايتتى ئېلى، ئىلھام شۇالردىن ياكى قىلى، تەقلىد

 باقمىغااان بېرىاا، ئامېرىكىغااا ھېچقاچااان مااا  كااارل يااازغۇچى(. ئوقااۇيتتى بىاالەن زېھنااى

 كوۋبااو  پااادىچى بەسااتلى  بىاالەن ھىنااديانالر پەزىلەتلىاا  ئۇنىااڭ قارىمااا   بولىشااىغا

-ئەۋالدماۇ بالىالرنىاڭ ئاۋساترىيەدىكى بىالەن گېرمانىيە ھېكايىلىرى ھەققىدىكى نوچىلىرى

 ەردىكىھېكاايىل باۇ ئادفل  . ئىدى قالغان ئايلىنى، ئىنەىلىغا ئوقۇيدىغان چوقۇنۇپ ئەۋالد

 سېھىرلىنى، بەكال تەۋەككۈلچىلىكلىرىدىن ھەمراھلىرىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بوۋا  شاتتېرخاند

 ئويناشاتىن ئوياۇنالرنى تاۈردىكى باۇ قىلىا، باشاالمچىلىق ساۋاقداشلىرىغا ئۇ . كېتەتتىكەن

 زېرىككىنىاادە  ئويااۇنالردىن بۇنااداق ساۋاقداشاالىرى چااوڭراق يېشااى. زېرىكمەيتتااى قىلااچە

 باۇ بەزىدە ھەتتا. ئوينايتتى داۋاملىق ئويۇنالرنى بۇ تەشكىللەپ ۋاقداشلىرىنىسا كىچىكرە 

 .قوشۇۋاالتتىكەن قىزالرنىمۇ ئويۇنالرغا

 ئۇرۇشااااىنى فرانسااااىيە-پرفسااااىيە يىلقااااى-1872 ئااااۇ دەۋرلەردە  شااااۇ تەخمىاااانەن

. تېپىۋالغااان نەرسااىلەرنى قىزىقتۇرارلىااق تېخىمااۇ ئارىسااىدىن  ۇرنااالالر تەسااۋىرلەيدىغان

. چىقىادۇ كۆرۈپ زېرىكمە  ھېكايىلىرىنى رەسى  چاتما ۋە ھېكايە  ۇرنالالردىكى بۇ فل  ئاد

 دۇنيايىمنىااڭ رفھااى ھەرىااكەت ئۇلااۇ  بااۇ ئىااگە ئەھمىاايەتكە تااارىخى قالمااا   ئۇزۇنغااا”

 ئۇرۇشااقا ئېتىبااارەن شااۇندىن… . كەلاادى ھالىغااا سەرگۈزەشااتى  ئۇلااۇ  ئەڭ تەرەققىياتىاادا

 قىزىقىادىغان بارغانساېرى نەرسىلەرگە مۇناسىۋەتلى  ئىشالرغا ھەربىي ياكى مۇناسىۋەتلى 

 بەزى دەپ مەقسااەتنى سىياسااىي كىتاااب  بااۇ. قارالسااۇن غااا «يولااۇم كااۈرەش»)“ .بولاادۇم

 (.ئۇرۇنۇلغان كۆرسىتىلىشكە بۇرمىالپ بەكال پاكىتالر يەرلىرىدە

 ەنپەرۋەرلىا ۋەت گېرماان قەلبىادە ئادفلفنىڭ ئۇرۇشى  بوئېر پارتلىغان ئاۋۋال يىل بىر

 ماتېرىياال تۈرتكىلىا  ئۈچۈنماۇ ئوينىشاى ئوياۇن ئۇنىاڭ قالماا   بىلەن ئۇرغۇتۇش رفھىنى

 ئەساكىرى ئەنگلىايە بىالەن  “ئارمىيىساى” قىلىۋاتقان يېتەكچىلى  ئۆزى ئۇ . بېرىدۇ بولۇپ
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 ساائەتلەرچە قارشاى ساۋاقداشالىرىغا ساەپتىكى قارشاى تەلەيساىز قالغان تاللىنى، بولۇشقا

 ئاادفل  چىققاان ئاالغىلى موخوركا دادىسىغا قىلى، شۇنداق. قىالتتى “ھۇجۇم تلى شىددە”

 ئاوغلىنى ساالغان يولغاا تاماكىغاا ئاتىساىنى قىيماا   كاۆزى كېتىشاكە تاشاالپ ئوياۇننى بۇ

 مەجبااۇر ئولتۇرۇشااقا چىشاالىگىنىچە غاڭزىسااىنى قااۇرۇق سااائەتلەپ غەزەپلىنىاا، ساااقالپ

 كاۈنلەردە بۇناداق قارىغانادا  دېيىشاىدىن ئەسلەپ لەرنىكۈن ئۇ ۋېينبېرگېرنىڭ. قالدۇراتتى

 كاۈنلەر تەۋەككۈلچىلىا  باۇ. بوالتتى كۈتۈرغان “مۇراسىمى تاياق قىزغىن” ئۆيىدە ئادفلفنى

 كۆرسااەتكەن تەسااىر ئاالھىاادە ئۈچااۈن شەكىللىنىشااى خاراكتېرىنىااڭ ھىتلېرنىااڭ بەلكىاا 

 دۇ  دائىا  ھاياتىمدا_  ھىتلېر  ىدۇياز دەپ_  چاتقاللىقالر ۋە ئورمانلىق”. مۇمكىن بۆلىشى

 كۆچۈرۈشااۈمدە كااۆزدىن يېڭىلىشااىمنى-يااېڭىش دىكااى' توقۇنۇشااالر' تۇرىاادىغان كېلىاا،

 “.ئىدى ئايالنغان سورۇنغا بىر مۇھى  ئىنتايىن

 ئۆلاۈمى بالىساىنىڭ تاۆت. كېتىادۇ ئۆلاۈپ چىقى، قىزىل ئېدمۇند ياشلىق 6 يىلى  شۇ

 چىقىا، ئۆيادىن ئالويىسانىڭ كىچىا  ۋاقىاتالردا شاۇ ئەمماا. قويىادۇ تۈگەشتۈرۈپال كالرانى

 ياالغۇز ئوغۇلادىن قىاللىغاۇدە  ۋارىسالىق فامىلىساىگە ئائىلىنىاڭ بۇ نەتىەىسىدە  كېتىشى

 پۈتتااۈرگەن مەكتەپنااى باشااالنغۇ  قالمااا  ئۇزۇنغااا ئااادفل  گەرچە. ئىاادى قالغااان ئااادفلفال

 بە  تېخىماۇ زىاددىيەتنى ىدىكىئوتتۇرىسا بااال-ئاتاا جىادەللەر ئىچىادىكى ئائىلە بولسىمۇ 

 بولاۇپ كاادىرى دۆلەت بىار ئوخشااش ئۆزىگە ئوغلىنى ئالويى  ئاتىسى 14.كۈچەيتىۋېتىدۇ

 ھاياااتى كااادىرلىق ئوغلىغااا دائىاا  ھەر ئااۇ شااۇڭا. قىالتتااى ئااارزۇ چىقىشااىنى يېتىشااى،

 ەمماائ. ئۇرۇنااتتى قىزىقتۇرۇشاقا ئىشقا بۇ ئوغلىنى بېرى، سۆزلەپ ھېكايىلەرنى ھەققىدىكى

 چىقىشاتىال يېتىشاى، بولاۇپ رەسساام خىياالى پۈتاۈن بولساا ئاادفل  بولغاان ئاوغلى ئۇنىڭ

 يەرلىارىگە چوڭقاۇر قەلبىنىاڭ ۋاقتىانچە پىالنلىرىنى ئىنقىالب قىلى، شۇنداق. ئىدى قالغان

 ئوقۇتاۇش كېيىنكاى ئاتىساىنىڭ قىلماايال تاارتىش-تااالش ۋاقىاتالردا كېيىنكى. كۆمۈۋېتىدۇ

 مەكتىپىادە گىمناازىيە كالسساى  ئاادفل  چاغدا بۇ. بولىدۇ مەجبۇر قىلىشقا قوبۇل پىالنىنى

 تۈزۈمىادىكى ئوقۇتاۇش كالسسى  تەييارلىنىدىغان ئۈچۈن ئوقۇشى مەكتەپ ئالىي) ئوقۇشى

 ئوتتااۇرا كەسااپى بولمىسااا ياااكى( ئوقۇشااى مەكااتەپ ئوتتااۇرا تولااۇق-تولۇقسااىز ئااادەتتىكى

 مەكاتەپ كەساپى ئالىادىغان دەرساى تېخنىكاا-پەن ئاساسالىقى) ئوقۇشى كىرى، مەكتەپكە

 ئااالويى  بېرىاادىغان ئەھمىاايەت رېئاللىققااا. بااوالتتى تاللىۋېلىشااىغا بىرنااى دىاان( ئوقۇشااى

 بۇناااداق ئاااادفلفمۇ . كۆرىااادۇ مااااقۇل ئوقۇشاااىنى مەكتەپاااتە ئوتتاااۇرا كەساااپى ئوغلىنىاااڭ

 .چىقارمايدۇ ۈنئ قارارىغا بۇ دادىسىنىڭ ئويلىغاچقا  دەپ بار دەرسى رەسى  مەكتەپلەردە

 مەكاااتەپ لىنزدىكاااى مەكاااتەپ ئوتتاااۇرا كەساااپى يېقىنااادىكى ئەڭ ئۈچاااۈن ئۇنىاااڭ

 سومكىسىنى مەكتەپ رەڭلى  كۆ  ئادفل  كۈنى  سېنتەبىر-17 يىلى-1222. ھېسابلىناتتى
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 ئاارىلىقى مەكاتەپ بىلەن ئۆيى. چىقىدۇ يولغا يالغۇز ئۆزى قېتى  بىرىنچى ئېسى، مۈرىسىگە

 ئەتراپناى بويى يول ئۇ. كېلەتتى توغرا يۈرۈشكە يول ئارتۇق مىلدىن ئۈ  بولۇپ  يىراق بەكال

 دفناا  بىالەن شەھىرى لىنز ياتقان سوزۇلۇپ ئالدىدا كەلگىنىدە  يولغا يېرى  قىلى، تاماشا

 بالىغاا بىار كەلاگەن ياشااپ كەناتلەردە-يېازا ئۇششااق يېشاىغىچە شاۇ. كۆرۈنىادۇ دەرياسى

 كۆرۈنۈشاى بولاۇپ ساىرلىق ۋە ھەيۋەتلىا  ھەقىاقەتەن مەنزىارە باۇ ئالدىادىكى نىسبەتەن 

 كۆتااۈرۈپ قەد قااورغىنى كااۈرنبېرگ داڭلىااق دۇنياغااا تااۆپىلىكتە ئېگىااز يىااراقالردا . ئېنىااق

 ئوتتاااۇرا گېرمانىيەنىاااڭ) شاااېئىرى نىبېلۇڭگېنليېااادېر قارىغانااادا ئېيتىشاااالردىن. تاااۇراتتى

 قاتااار يەردە ئااۇ ھااازىر. نئىااكە يېزىلغااان قەلاائەدە شااۇ دەل( داسااتانى بىاار ئەسااىرلەردىكى

 بىنااالر ھەيۋەتلىا  تىزىلغاان قاتاار-قاتار بىلەن مۇنارلىرى ئۇچلۇق چېركاۋالرنىڭ كەتكەن

 ئايلىنىا، يولدىن چىغىر تار بۈگرى-ئەگرى ئارىسىدىكى تا  ئادفل  . تۇراتتى كۆتۈرۈپ قەد

 بىناساى ەپمەكات. كېلىدۇ كىرى، مەكتەپكە ئوتتۇرا كەسپى مەركىزىدىكى شەھەر تۆۋەنلەپ

 مەكاتەپ. ئىادى جايالشاقان بويىغاا كوچاا بىر تار بولۇپ  بىنا بىر قارا-قاپ قەۋەتلى  تۆت

: ئوخشاايتتى بەكارە  ئىشاخانىغا مەماۇرى بىارەر قارىغاندا مەكتەپكە كۆرۈنۈشى بىناسىنىڭ

 .ئىدى سۈرلۈ  ئەمما ئەپلى  ئىشلىتىشكە بىنا

 ناچارلىشىشاااقا ۆرىنەرلىااا ك دېگەنااادىال ھە نەتىەىساااى مەكتەپتىكاااى ئادفلفنىاااڭ

 ئۆتكاۈر  ئەڭ سىنىپتىكى شۇنىڭدە  ئىدى  ئەمەس بېشىمۇ بالىالرنىڭ ئەمدى ئۇ. باشاليدۇ

 بەكااال كااۆڭلى مۇھىتتااا بىاار بۇنااداق ئااۇ  ھېسااابالنمايتتى؛ ئوقۇغۇچىمااۇ ئىقتىاادارلىق ئەڭ

 ىئوقۇغاۇچىالرن كەلاگەن ساەھرادىن ئاادەتتە ئوقۇغاۇچىالر مەكتەپتىكاى. كېتىادۇ سىقىلى،

 ئەتىۋارلىنىشاالرنى كاۆرگەن مەكتىپىادە يېزا كىچى  ئۇنىڭ كەتمەيتتى؛ ئىلىپمۇ كۆزگە بە 

 ساىنى، مەكتىپىادە باۇرۇنقى ئاۇ . بولماايتتى كاۆرگىلى پەقەتاال مەكاتەپلەردە چاوڭ بۇنداق

 تەرەپااتە ئۈسااتى ئەڭ چېلىقىاادىغان كااۆزگە قارىسااا بىاارال رەسااىملەردە چۈشااكەن بااويىچە

 ئالادىراپ ئاۇنى ئىچىادىن رەساىمى چۈشاكەن بىارلىكتە ساىنىپنىڭ ئەمادى مانا. كۆرۈنەتتى

 ئەكە ئۆسااكەن ئەتىۋارلىنىاا، يەردە بااۇ. قالىاادۇ چۈشااۈپ ئورۇنغااا بولماياادىغان تاااپقىلىمۇ

 .ئىدى قالغاندەكال ئالمىشى، بىرى كۆرۈمسىز قوپال  ئورنىغا بالىنىڭ

. باشااليدۇ گىرىشاكەئۆز بولاۇپ جىمىغۇر تارتىنچاق  ئاستا-ئاستا مەكتەپتە بۇ ئادفل 

 مەكتەپتىماۇ باۇ مەن ئەگەر”. قالىادۇ بولاۇپ قىزىقتۇرالمااس بە  دەرسلەرمۇ ئۇنى يەردە بۇ

 مەيلااى ئاتاام قالسااا  تېپىاپال خەۋەر ئااللمىغانلىقىماادىن نەتىاەە ياخشااى ئوقۇماا   ياخشاى

 دەپ بېرىاادۇ قويااۇپ ئىختىيارىمغااا ئااۆز كااۈنى بىاار ئاااخىرى مېنااى خالىمىسااۇن -خالىسااۇن

 ئەنە ھېساابتا بىر تۆۋەنلىكىنى نەتىەىسىنىڭ كىتابىدا «يولۇم كۈرەش» ھىتلېر“ .اليتتى ئوي

 تەبىئىااي ماتېماتىكااا  ئۇنىااڭ يەنااى. بولىاادۇ چۈشااەندۈرمەكچى كۆرسااىتى، باھااانە شااۇنداق
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 بىار شاۇنىڭ ئەنە قېلىشاىنى سىنىپتىن بولۇپ الياقەتسىز دەرسلەردە قاتارلىق تارىخ پەنلەر 

 قىلماااقچى ھاقااارەت ھىتلېرغااا. ئۇرۇنغااان كۆرسىتىشااكە قىلىاا، ەۋەبىساا ياااكى باھانىسااى 

 دۆت ھاۇرۇن  ئەسلىدىنال ھىتلېر قىلىشى،  باھانە كەمچىلىكىنى بۇ ئۇنىڭ كىشىلەر بولغان

 ئېلىشانىڭ ئۆ  ئاتىسىدىن بەلكى  تىرىشماسلىقى بۇنداق ئۇنىڭ ئەمما. دېيىشتى ئىدى بىرى

 يااكى ۋە بۆلىشاى ئاالمىتى بىر كەتكەنلىكىنىڭ ى،كىر كەينىگە ھېسسىياتىنىڭ شەكلى  بىر

 بولۇشاىمۇ ئىپادىسى بىر كۆرسەتمەسلىكىنىڭ تىرىشچانلىق دەرسلەرگە قىزىقمايدىغان ئۆزى

 .مۇمكىن

 نەتىەىلىرى دەرس ئۇنىڭ نەتىەىدە. ئۆزگەرتىدۇ تاكتىكىسىنى ئادفل  يىلى  كېيىنكى

 سااەل قارىغاناادا ساۋاقداشاالىرىغا انقالغاا يېشااى ئۇنىااڭ. باشاااليدۇ ياخشىلىنىشااقا تېاازلىكتە

 ئورنىغاا باشاالمچىلىق قايتىادىن ئارىسىدا ساۋاقداشلىرى قالما  ئۇزۇنغا بولغاچقا  چوڭراق

 ئويااۇن بىاارگە دەرساالەردە  ئىاادۇق  ئااامراق ئۇنىڭغااا ھەممىمىااز بىااز”. باشاااليدۇ ئۆتۈشااكە

 ئۇ_  كېپلىڭگېر  زې جو دەيدۇ_ . كۆرەتتۇق ياخشى ئۇنى ھەممىمىز بىز ۋاقىتالردا ئوينىغان

. كەتمەيتتااى ئاااچچىقلىنىپمۇ ئاسااان بە  ئااادەتتە ئااۇ. ئىاادى بىاارى سااېھىرلى  ھەقىااقەتەن

 ئۇنىااڭ. مااۇمكىن دېيىشااىمىز كۆڭااۈل ئاااق مېھرىبااان  ئااۇنى سېلىشااتۇرغاندا نۇرغۇنلىرىمىزغااا

  جىمىغاۇر ئۇ . تۇرمايتتى خىل بىر ئاسانلىقچە بولۇپ  ئۆزگىرىشچان بەكال ئادەتتە مىەەزى

 “.ئىدى مىەەزلى  تەرسا

 ئۇسااتا بەكاال جەھەتااتە يېاتەكلەش ئويناشااقا ئوياۇن تەشااكىللەپ ساۋاقداشاالرنى ئاۇ

 دەرياساى دفناا  باشاالمچىلىقىدا ئۇنىاڭ ۋاقىاتالردا چۈشكەن دەرستىن ئۈچۈن  بولغانلىقى

 دەم 15.ئويناايتتى “ئۇرۇشاى ھىنادىئانالر بىالەن نوچىساى كوۋبو ” چىمەنلىكتە بويىدىكى

 ئۇرۇشاااى باااوئېر يىغىۋېلىااا، يەرگە بىااار باااالىالرنى يەنىاااال ئاااادفل  كۈنلىرىااادىمۇ شئاااېلى

 قەھرىماانلىرى باوئېر سىزغان ئۆزى بەزىدە يەنە. بېرەتتى سۆزلەپ ھېكايىلەرنى ھەققىدىكى

 قوشااۇلۇپ بېرىاا، قوشااۇنىغا بااوئېرالر ئااۇ ھەتتااا. كۆرسااىتەتتى ساۋاقداشاالىرىغا رەسااىمىنى

 قەلبىادە ھىتلېرنىاڭ ئۆسامۈر ئاۇرۇش  باۇ. ئېيتااتتى قىنىمۇباارلى خىيالىنىڭ قىلىش ئۇرۇش

 ھېسسااىياتالر بۇنااداق ئەساالىدە. ئىاادى يېتىلاادۈرمەكتە رفھىنااى ۋەتەنپەرۋەرلىاا  نااېمى 

 ئۈچااۈن بىااز”. ھېسااابلىناتتى ھېسسااىيات بىاار ئورتاااق ساۋاقداشااالرغا ئوغااۇل نۇرغۇنلىغااان

 ئەساالەپ كېپلىڭگېاار دەياادۇ _. ھېسااابلىناتتى قەھرىمااانى بىاار مىللىتىمىزنىااڭ بىساامار  

 قاتاااردا بىاار بىاالەن ناخشااىالر مەدھىيىلەياادىغان قەھرىمااانلىقىنى بىسااماركنىڭ_  كېلىاا، 

 ھېساابلىناتتى ناخشاىالر چەكلەناگەن ئېياتىش ناخشاىالر  نۇرغۇنلىغاان ئوخشاش شۇنىڭغا

 گېرمااانىيە» ناخشىسااى خەلااق گېرمانىيەنىااڭ بىاالەن مارشااى ئاۋسااترىيە يازغااان ھاياادن)

. كېتەتتاااى ئوخشىشاااى، ئاساساااەن مەزماااۇنى ناخشاااىنىڭ دېاااگەن «ئۈساااتۈن دىنھەممىااا
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 ناخشااااىالرنى مەدھىيىلىنىاااادىغان گېرمااااانىيە ئااااادەتتە گېرمانپەرەسااااتلەر ئاۋسااااترىيەدە

 نېمىساااچە بىااارىگە-بىااار ئىچىااادە ئاااۆز ساالمالشاااقانلىرىدىمۇ ئۆزئاااارا ھەتتاااا. ئېيتىشااااتتى

 پااارچە بىاارەر ئااادەتتە(. ئااى. ھ .ئااا_  بېرىشااەتتى ساااالم دەپ_  “خاياال_ ! ياشىسااۇن”

 ئوقۇتقۇچىالرماۇ گەرچە. ھېساابلىناتتى جىناايەت ساقالشامۇ يېنىادا رەسىمىنى بىسماركنىڭ

 سۆزلەشساىمۇ  ئىكەنلىكىنى ئىش بىر ياخشى رفھىنىڭ بالىالردىكىمىللەتچىلى  ئىچىدە ئۆز

 بولغاان يەگەئاۋساترى كىا  كىمادە بولمىساا ياكى ئېيتىشقا ناخشىالرنى تۈردىكى بۇ كىمىكى

 ئوقۇتقۇچىالرنىاااڭ دەرھاااال پېتىنىااادىكەن  قىلىشاااقا ساااۆزلەرنى زىياااانلىق سااااداقىتىگە

 “.تۇراتتى ئۇچراپ ئەدەپلىشىگە

 گېرماااانىزم بەكااارە  قارىغانااادا باشاااقىالرغا ئاااادفل  تۈپەيلىااادىن ساااەۋەبلەر بەزى

 نلىقخااائى ئاتىسااىغا بەلكىاا  سااەۋەبى بۇنىااڭ. ئىاادى بىاارى قىلىۋالغااان قوبااۇل ئەقىدىسااىنى

 خانىادانلىقىنىڭ ھابسابۇرگ ئاتىساى ئۇنىاڭ. ماۇمكىن بۆلىشاىمۇ ئىپادىساى بىار قىلىشىنىڭ

 بىالەن ئاادفل  چۈشاۈپ دەرساتىن كېپلىڭگېر قېتى  بىر. ھېسابلىناتتى ھىمايىچىسى سادىق

 كاپۇزىنېرسااتراس مېڭىاا، يااولالردىن قىيااالىق تااار ئىككىسااى ئااۇالر. قايتىاادۇ ئااۆيىگە بىاارگە

 چېركاۋنىااڭ بىاار ھىتلېاار بارغىنىاادا يېتىاا، چوققىسااىغا تااا  تىۋېتىاا،كې قاااراپ كوچىسااىغا

 گېپىناى دەيادۇ_ . ئەمەسكەنساەن تۈرۈلگەن قېنىدىن گېرمان سەن”. قالىدۇ تۇرۇپ ئالدىدا

 ئۇنىڭغاا ھالادا مەغرۇرالنغاان ئاۇ“ .قاارا كۆزۈڭمۇ قارا  چاچلىرىڭ سېنىڭ_  قىلى،  ئۇدۇلال

 رەڭادە قوڭاۇر ساۇس چېچاى بىالەن  بولغىنى رەڭدە قارا كۆزلىرى ئۆزىنىڭ ئۇنىڭ. قارايدۇ

 (.بويىچە دېيىشى كېپلىنگېرنىڭ) ئىدى

 جەلاا، ئااۆزىگە ھىتلېرنااى قەھرىمااانالرمۇ ئەپسااانىلىرىدىكى نااېمى  ۋاقىااتالردا ئااۇ

 ۋاگنېرنىاڭ تىياتىرخانىساىدا لىناز ھىتلېار قويغاان قەدەم گە 10 ئەنادىال. ئىادى قىلىۋالغان

( ئااوبرازى قەھرىمااان رىتسااار ئەپسااانىۋى بىاار ۋايەتلىرىاادىكىرى گېرمااانىيە) «لااوخېنگرىن»

 مۇزىكىساى ئوپېرانىاڭ بىالەن تۇيغۇساى ناېمى  ئاوپېرادىكى بۇ. كۆرىدۇ ئوپېراسىنى دېگەن

 ھېنىرگنىااڭ پادىشاااھ ئااوپېرادىكى بولۇپمااۇ. قىلىۋېتىاادۇ مەساات پۈتااۈنلە  ھىتلېرنااى باااال

 ھېسسااىياتىنى مىللەتچىلىاا  لىااق ئىرقچى قەلبىاادىكى ئۇنىااڭ گېپااى ئېيتقااان رىتسااارلىرىغا

 :ئۇرغۇتۇۋېتىدۇ دەرىەىدە كۈچلۈ 

 .قاراتتۇق ئۇالرغا نەيزىلىرىمىزنى قىلى  تىكلەندى  ئالدىمىزغا دۈشمەنلىرى ئىمپېرىيە

 غېرىچماااااۇ بىااااار دۈشااااامەنلىرىمىز تاااااۈزلەڭلىككىچە  چۆللاااااۈكتىن شاااااەرقتىكى

 .ئىلگىرىلىيەلمىدى

 ھەيۋىساااى ئىمپېرىيىمىزنىاااڭ يااادۇ قوغدا قىلىچاااى ناااېمى  تاااۇپراقلىرىنى ناااېمى 

 !تەۋرەنمەستۇر
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 نەتىااەە دېااگەن الياقەتلىاا  دېگااۈدە  ھەممىسااىدە دەرساالەرنىڭ ئااۇ  مەۋسااۈمدە بااۇ

 يەنە دەرىەىسااىدە كۆرسااىتىش تىرىشااچانلىق بىاالەن نەتىەىسااى ئەخااالق-ئەدەپ. ئالىاادۇ

 ئوقاۇش ايىللىقىاد ئىككىنچاى ئەمماا. ئېرىشاىدۇ نەتىەىلەرگىمۇ دېگەن “ئەال” ۋە “ياخشى”

 دەرس ماتېماتىكااا ئۇنىااڭ. قالىاادۇ يېتىشااەلمە  دەرساالەرگە تااارتىپال كۈنىاادىن باشااالنغان

 “ئورتااا” دەرىەىسااىمۇ كۆرسااىتىش تىرىشااچانلىق بولااۇپ  الياقەتسااىز قايتىاادىن نەتىەىسااى

 بېشاىغا ئائىلىسىنىڭ ئۇنىڭ كېيىن بايرىمىدىن رف دېستۋف ئەمما. قالىدۇ چۈشۈپ سەۋىيىگە

 .ئۇنتۇلدۇرۇۋېتىدۇ ئوڭۇشسىزلىقلىرىنى تەپتىكىمەك كەلگەنلەر

 كۈنلەردىكىاادە  باشااقا خااۇددى ئااالويى  ئاتىسااى كااۈنى  يااانۋار-3 يىلىنىااڭ-1223

 بىار ئەنادىال قاۋاقتاا ئاۇ. كېتىدۇ يۈرۈپ قاۋاقخانىسىغا سىتانپىل چىقى، ئۆيىدىن ئەتىگەنال

 قىلىااا، ھاااې  نىبواللمايۋاتقاااانلىقى بەكاااال مىەەزىنىاااڭ ئولتۇرۇشاااىغا  تېپىااا، ئاااورۇن

_ . ۋىدالىشاىدۇ بىالەن دۇنياا بۇ ئۆتمەيال مىنۇت قانچە بىر. چۈشىدۇ يېقىلى، قىڭغايغىنىچە

 .ئىدى ئۆلگەن كېتى، قان پەردىسىدىن كۆكرە  ئالويى  

. كۆمىاادۇ قەبرىسااتانلىقىغا چېركاااۋ يېنىاادىكى ئۆيىنىااڭ ئااۇنى كېاايىن كۈناادىن ئىككااى

 مەغاارۇر_  16رەسااىمى سااوقىچاق خادىمىنىااڭ تامو نااا پېشااقەدەم بااۇ تېشااىغا قەباارە ئۇنىااڭ

 «پوچتاا كۈنادىلى » لىنزدىكاى. ئورنىتىلىادۇ رەساىمى چۈشكەن تىكىلى، ئالدىغا قىياپەتتە

 مۇناداق ئالويىساقا خەۋەردە قىساقا توختالغاان ئۈستىدە ئىزلىرى-ئىش ئۆلگۈچىنىڭ گېزىتى

 كۆرۈنۈشالۈ  قوپاال ئۇنىاڭ ساۆزلىرى ئۆتكاۈر دەيدىغان ئارىالپ ئۇنىڭ”: بېرىدۇ باھا دەپ

-قااانۇن ئەزەلاادىن ئااۇ. كۆمۈۋېتەلمەياادۇ ھەرگىااز يۇمشاااقلىقىنى قەلبىنىااڭ ۋۇجۇدىاادىكى

 ئۆتكاااۈزگەن  ئىشاااالرنى كااۆپ بېشاااىدىن ئاااۇ ئىاادى  ھىمايىچىساااى ساااادىق ئىنتىزامنىااڭ

 “.ئىدى تەرەپتە ھەقىقەت قاراشلىرى كۆز ئۇنىڭ ئىدى  بىرى تەجرىبىلى 
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 تۇرمۇش كەمبەغەل ئۇنچىۋاال يۈرگىنىدە  دەپ كىشىلەر تەئادەت ئائىلىسىگە ئالويى 

 يىلىغاا مائاشاى پېنساىيە ئېلىۋاتقاان قەدەر ۋاپاتىغا ئۇ. ئەمەس كەتكەنمۇ قالدۇرۇپ مىراس

. ئااللماايتتى مۇدىرىماۇ مەكاتەپ  باشاالنغۇ  بىر ئادەتتىكى پۇلنى بۇ بولۇپ  كرفنېن 0402

 پۇلىنىاڭ پېنساىيە يىللىاق  باشاقا پۇلىادىن يەپېنساى يېارى  مىراسلىرىدىن قالدۇرغان ئۇنىڭ

 بااال بىار ھەر باشاقا باۇالردىن. ئىادى تاۆلەنگەن بىاراقال پۇلىماۇ يااردەم تەڭ بىارىگە تۆتتە

 كۆچااۈرۈش تۇرمااۇش مۇسااتەقىل ياااكى كەلگااۈچە ياشااقا 04 كاارفنېن  042 يىلىغااا ئۈچااۈن
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 .بولىدۇ تۆلىنىدىغان ئېرىشكىچە شارائىتىغا

 كىچى  بۇ ئېتىبارەن شۇندىن شۇكى  بىرى ئۆزگىرىشلەردىن چوڭ ئەڭ ئائىلىدىكى بۇ

 ئالويىساانىڭ باشااالپ يىلىاادىن شااۇ. ئىاادى بېاارىلگەن خاااتىمە ھااالەتكە جىااددىي ئائىلىاادە

 قااااراپ ياشاااقا 14. ئىااادى كەتاااكەن كەلمەساااكە ھااااكىممۇتلەقلىقى تىكلىاااگەن ئائىلىااادە

 بالىساىنىڭ ئەسالىدە كاالرا. ىئىاد ئايالنغاان ھۆكۈمرانىغا ئائىلىنىڭ بۇ ئادفل   كېتىۋاتقان

 باۇ قىلساىمۇ ئاارزۇ مېڭىشانى يولىادا قىلغاان ۋەساىيەت يولدىشاىنىڭ توغرىلىاق ئىستىقبالى

 پەقەتاال كېلىادىغىنى قولىادىن ئۇنىاڭ يوق  كۈچىمۇ مەجبۇرلىيالىغىدە  ئوغلىنى جەھەتتە

 ئادفلفنىاڭ دۇئاالىرى بۇناداق ئاپىساىنىڭ ئېيتقانادا  راستىنى. ئىدى قىلىشال دۇئا ئولتۇرۇپ

 ئۇنىڭااادىن بىرساااى. بواللماااايتتى توساااالغۇ قىلااچە ئۈچاااۈن ئاشۇرۇشاااى ئىشاااقا خىيااالىنى

 بېرىاادىغان ئۇنىااڭ بولسااا  قااالغۇدە  سااوراپ دەپ قىلماقچىسااەن ئىااش نااېمە كەلگۈسااىدە

 كېسااىپال دەپ “بااولىمەن رەسسااام داڭلىااق” تەمتىاارىمە  قىلااچە بولااۇپ  ئېنىااق جاااۋابى

 ئۈچاۈن قۇتۇلاۇش قاتراشاتىن مەكاتەپكە مېڭىا، ياول ئاۇزۇن كاۈنى ھەر ئاادفل  . ئېيتاتتى

-يېتىاا، ياتىقىاادا مەكااتەپ لىنزدىكااى ۋاقتىاادا باشااالنغان ئوقااۇش مەۋسااۇملۇق ئىككىنچااى

 كەتااكەن ئازىيىاا، شااۇنچە ئاپىسااىنىڭ قىلىاا،  شااۇنداق. ئېلىۋالىاادۇ رۇخسااىتىنى قوپااۇش

 بىاالەن باااال نەپەر 5 لىناازدا ئااادفل  . بااوالتتى دېيىشااكە قالمىغااان پۇرسااىتىمۇ باشااقۇرۇش

 ئۆياادە بااۇ. بولىاادۇ قوپىاادىغان يېتىاا، ئۆيىاادە موماينىااڭ بىاار ئىسااىملى  سااېكىرا بىاارلىكتە

 ھەتتااا ئەمەس موماااينىال ئىگىسااى ئااۆ  ئۆزگىرىاا،  بولااۇپ ئەدەپلىاا  ئىنتااايىن ئااادفل 

 ئوقاااۇش ئۇنىاااڭ ئۆزگىرىشاااى مۇھىااات گەرچە. بولىااادۇ ساااىزلەيدىغان ساۋاقداشااالىرىنىمۇ

 ئۇنىااڭ بولسااىمۇ  كېااتەلمىگەن كۆرسااىتى، تەسااىر تااۈزۈ  خشىلىنىشااىغايا نەتىەىسااىنىڭ

 ئاۆ . ئىادى چىققاان ۋاقىات كاۆپ تېخىمۇ ئۈچۈن ئوقۇشى كىتاب ۋە سىزىش رەسى  ئۈچۈن

 كاۆپ بەكاال دەپ تەكاراراليمەن دەرس ئاخشاملىرى ئادەتتە ھىتلېر سېكىرا  موما  ئىگىسى

 چۆكااۈرۈپ باااش ئۇنىااڭ قېتىمىاادا  بىاار. ئېيتىاادۇ ھااال دەپ كېتىۋاتىاادۇ ئىشاالىتى، شااام

 بىالەن قېرىنداشاالر رەڭلىا  ئۈساتىنى خەرىاتە ئاارىالپ قالغاانلىقىنى  ئېگىلىا، خەرىتىگە

 دەپ “قىلىۋاتىساەن؟ ناېمە يەردە باۇ ساەن ئاادفل   ھاو ”. كۆرىادۇ قويغاانلىقىنى سىزىپمۇ

 .بېرىدۇ جاۋاب قىسقىچىال دەپ “كۆرىۋاتىمەن خەرىتە” سورىۋىدى 

 دەرساىدىن ماتېماتىكاا ئادفلفنىاڭ ئەمماا. ئاخىرلىشىدۇ مەۋسۇمى دەرس زېرىكىشلى 

 كاۈزدە ئەگەر خانىمغاا  ھىتلېر. چىقىدۇ بولۇپ نەتىەىسىز قېتى  بىر يەنە نەتىەىسى ئالغان

 ئادفلفنىاڭ بولساا  قالغۇدە  ئېلى، نىيوت يەنىال بېرىشتە ئىمتىھان قايتا ئورۇنالشتۇرۇلغان

 قىساقا ئائىلىساىدىكىلەرگە ئەھۋال بۇ. كېلىدۇ ئۇقتۇرۇش قىدەھەق قالىدىغانلىقى سىنىپتىن

 ئاۇالر ئايلىرىادا يااز يىلاى شاۇ شاۇنداقتىمۇ . قىلىادۇ پەيدا كۆڭۈلسىزلى  بولسىمۇ ۋاقىتلىق
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 باويىچە ئاائىلە ھىتلېارالر. قىلىنىادۇ تەكلى، ئېلىشقا دەم يازلىق سپىتالدا بويىچە ئائىلىسى

 ياغاا  ئىككاى چاوڭ پاساوندىكى كوناا چىققىنىادا يولغاا قااراپ يېزىساىغا ئولتۇرۇپ پويىزغا

 ئىشالىتىدىغان ۋە كېچە -كىيى  كىيگۈدە  تەتىلدە ساندۇقالر بولۇپ  ئېلىۋالغان چامادان

 كەلگىنىاادە يېتىاا، ئىستانسااىغا پااويىز ۋېيتاارا. تولغانىاادى لىااق بىاالەن تەخسااىلەر-چىاانە

 پاويىز ئاالغىلى ئاۇالرنى نبىالە ھارۋىساى كااال بىار شامىدت ئاانتون يولدىشى سىڭلىسىنىڭ

 ياااز بااۇ. كېلىاادۇ ئېلىا، كەنااتكە سااېلى، ھارۋىغااا ئاۇالرنى بولااۇپ  كەلااگەن ئىستانسىساىغا

 ھەممىنىاڭ ھەمراھلىقىادا ئائىلىساىنىڭ كاالرا. ئىادى بولغان ياز بىر كۆڭۈللۈ  ھەقىقەتەن

 زىادەبە. ئويناايتتى قېچىا، ئىشالىرىدىن ئېتىزلىاق ئاۇ ئاادفلفچۇ؟ ئېرىشىدۇ؛ ھېسداشلىقىغا

 ئۇالرغااا قېااتى  بىاار 17.قوياااتتى ئويناااپمۇ بىاارگە بىاالەن بااالىلىرى ئائىلىسااىنىڭ شاامىدتالر

 ياساالغان چااپالپ قەغەزلەردىان رەڭلىا   لەگلەكنىاڭ”. بېرىادۇ ئۇچۇرۇپ ياساپ لەگلە 

 چىرايلىااق بەكااال” ئۇچۇرۇلغاناادا ئاسااماندا“ .ئىاادى بااار قااۇيرۇقى ئااۇزۇن چىرايلىااق رەڭاادار

 ئوقاۇش  كىتااب يەنىاال قىسامى كاۆپ ۋاقتىنىاڭ يېزىادىكى ئۇنىڭ اقتىمۇشۇند“ .كۆرۈنەتتى

 شااۇنى ئااۆزىال ھەۋىسااىنىڭ تۈرلااۈ  ئىككااى بااۇ ئۇنىااڭ. ئۆتىاادۇ بىاالەن سااىزىش رەسااى 

 بولغاان چاوڭ بولاۇپ ئوخشاىمايدىغان بالىالرغاا باشقا ھەقىقەتەنمۇ ھىتلېر كۆرسىتىدۇكى 

. كاۆرەتتى ياخشاى ياشاشانى ۇنياساىداد خىياالى ئۆزىنىاڭ بولساۇن  بولساا نېمىال ئۇ ئىدى؛

. كىرىاۋاالتتى ئاۆيىگە باالىالر قېچى، يامغۇردىن ۋاقىتالردا ياققان يامغۇر قېتى  ھەر ئادفل  

: دەيادۇ مۇناداق كېلىا، ئەسالەپ شامىدت مارىيە سىڭلىسى نەۋرە ھەققىدە كۈنلەر شۇنداق

 ئەگەر. ساىزاتتى  رەساى توختىماا  يااكى ماڭااتتى كەيانىگە-ئالادى تۇرما  جى  ئۆيدە ئۇ”

 مېنىماۇ ئاۇ. كېتەتتاى چىچااڭالپ بولاۇپ خاپا دەرھال بولدى  قىلدىمۇ  ئاۋارە ئۇنى بىرەرى

 باشلىساااام  يىغالشاااقا تۇرۇۋېلىااا، ساااىرتتا مەن ئەگەر. چىقىرىاااۋېتەتتى تاالغاااا ئىتتىرىااا،

 ئاۇنى ئاادەتتە بىاز. بەزلەيتتى مېنى ئېلى، نەرسىلەرنى دېگەندە  تۇرۇم-تاتلىق ئاپىسىدىن

. تېرىكتۈرەتتاۇق ئاۇنى ئېتىا، تااش دېرىزىادىن بولغىنىدا ئۆيدە ئۇ. ئوينايتتۇق تېرىكتۈرۈپ

 “.كېتەتتى قوغالپ بىزنى چىقى، تېرىككىنىدىن ئۇمۇ

 ئائىلىساىدە ھىتلېارالر ئاۆتمە  ئاۇزۇن كېايىن  كەتكەنادىن قايتىا، لېيوندىڭغا ئۇالر

 تۇرمۇشاااتىن مىەەزلىاا   خۇشاااخۇ  تۇغۇلۇشااىدىنال”. بېرىاادۇ ياااۈز ئااۆزگىرىش بىاار يەنە

 بىار دېگەن راۋبال لېئو شەھىرىدىكى لىنز ئانگېال  “يۈرىدىغان كۈلۈپال ئۇستا  ھۇزۇرلىنىشقا

. كاۆرمەيتتى ياخشاى پەقەتاال بااجگىرنى بۇ دېگەن لېئو ئادفل  . قىلىدۇ تو  بىلەن باجگىر

 باۇ قىلغاان تاو  بىالەن ھەدىساى ئەسلىدە . قارايتتى دەپ بىرى قىمارۋاز ھاراقكەش  ئۇنى

 ئااادفل  بولغاچقااا  بىرسااى تونۇماياادىغان دەپ كەسااى، بىاار ھەرگىااز رەسساااملىقنى يېاازنە

 .مۇمكىن بۆلىشىمۇ قالغان بولۇپ ئۆ  ئۇنىڭغا



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 44 ~ 
 

. ئېرىشااىدۇ نەتىەىااگە دېااگەن الياقەتلىاا  بېرىاا، ئىمتىھااان قايتااا ئااادفل  كااۈزدە

 ئۇنىااڭ. ئىاادى زىاا ال قىلىشااى تەييااارلىق ئۈچااۈن كۆچااۈش يىللىققااا ئااۈچىنچى شااۇنداقتىمۇ

 كېارە   بولساا ساەۋەبتىن شاۇ. ئىادى بىارى دەرسالەردىن قىيىن ئەڭ تىلى فرانسۇز ئۈچۈن

 ۋاقىاات پۈتاۈنلە  ئااۆگىتىش تىلناى بااۇ” كېايىن ئۆتكەناادىن يىلاالر ئااۇزۇن ئارىادىن ھىتلېار

 فرانساۇز. قىلىادۇ تەنقىاد قااتتىق سۆكۈپ ئۆگىنىشنى فرانسۇزچە دەپ “ !قىلغانلىق ئىسراپ

-تۈرلاۈ  ھەققىادە ئوقۇغۇچىساى دېاگەن ئاادفل  بۇ خۈمېر پرففېسسور وقۇتقۇچىسىئ تىلى

 ئۇنىاڭ ھېسابالنساىمۇ  تااالنتلىق ھەقىاقەتەن بااال باۇ”. كېتىادۇ كېلىا، خىيالالرغاا تۈمەن

 كېيىنكاى ئوقۇتقۇچىساى تىلاى فرانساۇز باۇ دەيادۇ_ . ئىادى تاار بەكاال دائىرىساى قىزىقىش

 چىققاان ئۇچىغاا كەم  ئىقتىادارى يېتىلادۈرۈش ئاۆزىنى-زئاۆ ئادفلفتاا_  ئەسلەپ  كۈنلەردە

 ئااۇ شااۇڭا. ئىاادى باااال بىاار تېاارىككە  ماختانچاااق  ئەركە  بەكااال ئااۇ. بىاارى جېاادەلخور

 ئۇنىڭادىكى بولمىساا. ھاۇرۇن بەكاال ئۈساتىگە ئۇنىاڭ. يېتىشاەلمەيتتى پەقەتاال دەرسلەردە

 كېارە  بولۇشاى ياخشاى كاۆپ چوقۇم نەتىەىسى دەرس ئۇنىڭ قارىغاندا  كۈچىدىن تاالنت

 دەرس پەن تەبىئىاااي ئۇنىاااڭ. ئىااادى ئۇساااتا ھەقىقەتەنماااۇ سىزشاااقا رەساااى  ئاااۇ. ئىااادى

“ .ياوق خىياال دەيدىغان ئوقۇش چىداپ جاپاغا ئۇنىڭدا ئەمما. ئەمەس يامان نەتىەىلىرىمۇ

. ئىادى مەسائۇلى ساىنى، ھەمادە ئوقۇتقۇچىسى تىلى نېمى  ئادفلفنىڭ يەنە خۈمېر دفكتور

 پۈتۈن بولماستىن يېقىنلىق مەزگىللىكال بىر ھەرگىز يېقىنلىقى بولغان ئادفلفقا ڭئۇنى شۇڭا 

 . ئىدى يېقىنلىق بىر سوزۇلغان يىلغا

 ئىچىاادىن بىاارىگە ئۇنااداق تەنقىدلەنسااە  ياااكى قىلىنسااا نەسااىھەت ئااادفل  ئەگەر”

 نىئەگىشىشا ئۇنىڭغاا شەرتساىز ساۋاقداشلىرىدىن يەنە  شۇنىڭدە . ساقاليتتى ئۆچمەنلى 

 قىلاچە يەنە ئاۇ. ياۈرەتتى قىلىاپال ئاارزۇ بولۇشانى يېتەكچىساى ئوقۇغاۇچىالر قىلى،  تەلەپ

 قىلىشالىرىنىڭ شاوخلۇق بۇناداق ئۇنىڭ دەرۋەقە . قىالتتى ئىشالرنى بەتقىلىق تارتما  تەپ

 ئېيتقاناادا  ئۈچااۈن ئۆساامۈر بىاار يېتىلىۋاتقااان ئۆسااۈپ. ئىاادى يااوق يېرىمااۇ بىاار قورققااۇدە 

 شاۇنىڭغا“ .ئەرزىمەيتتى بولۇشقىمۇ ھەيران بە  توال يۈرۈشىگە چىقىرى، رنىقىلىقال بۇنداق

 خۇشاال ئوقۇتقۇچىسىنى دەرسى تىل بالىنىڭ بۇ “كۆرۈنۈشلۈ  كېسەلچان ئۇرۇق” قارىما  

 چىقىرىا، ۋاقىات دائىا  ھەر ئوقۇتقاۇچى باۇ شاۇڭا. قااالتتى بولاۇپ ۋاقىتلىرىماۇ قىلىدىغان

 ئەجىرنىاڭ شاۇنچە قىلىنغاان ئۇنىڭغاا قارىماا  شاۇنىڭغا .تىرىشاتتى يېتەكلەشكە ئادفلفنى

 قالغاان  تۇراقلىشاى، مىەەزى تۇرۇپال كىچىككىنە ئادفل . قاالتتى بولمايمۇ پايدىسى قىلچە

 ئۇنىاڭ بىرەرى ئەگەر. ئىدى باال بىر يېتىلدۈرۈۋالغان ئادەتنى دەسسەيدىغان سەنىمىگە ئۆز

 يااېقىن ھااېچكىمگە جىمغۇرلىشااى، ھااالدەر ئااۇ بولىاادىكەن  كىرمەكچااى ھاياتىغااا شەخسااى

 .بولۇۋاالتتى يولىماس
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 مىەەزلىاا  جىمىغااۇر پااۆتىش لېئوپولااد بولغااان ئوقۇتقۇچىسااى دەرس تااارىخ ئەممااا

 تېۋتاونالر قەدىمكاى ئوقۇتقاۇچى باۇ. ئىادى ئوقۇتقاۇچى قالدۇرغان تەسىر كۈچلۈ  ئادفلفقا

 ئېكرانىاادىنمۇ يىلى پرفيېكسااى رەڭلىاا  دەرسااتە ئوقۇتقااۇچى بااۇ) سااۆزلىگىنىدە تااارىخىنى

 كاۈرەش» ھىتلېار. كېتەتتاى كىارىپال ئىچىاگە دەرسنىڭ بۇ ئادفل   (سۆزلەيتتى پايدىلىنى،

 ئاااق بېشااىغا بۈگااۈنگىچە تااا” كېلىاا،  توختىلىاا، ھەقااتە بااۇ ئەسااىرىدە دېااگەن «يولااۇم

 ھااې  يېقىنلىااق ئىنتااايىن ئۇنىڭاادىن كەلتۈرسااەم ئالاادىمغا كااۆز بااوۋاينى بااۇ سااانەىغان

 بىاز بەزىادە ساۆزلەيتتىكى  ھېسساىياتلىق شاۇنداق دەرسالەرنى ئوقۇتقاۇچىمىز بۇ. قىلىمەن

 كېلىاا، ھېسسااىياتالرغا ياشاااۋاتقاندە  دەۋردە تااارىخى شااۇ خااۇددى ئۇنتااۇپ بۈگااۈننى

 باار كاۈ  ساېھىرلى  بىار قاناداقتۇر قىلىۋالىادىغان جەلا، ئاۆزىگە بىزناى ئۇنىڭدا. قاالتتۇق

 باااۇ. كېتەتتاااى كىرىااا، باشاااالپ ۋرلەرگەدە قەدىماااى شاااۇ بىزناااى قېاااتى  ھەر ئاااۇ. ئىااادى

 ۋەقەلەرناى قالغاان كۆمۈلاۈپ بەتلىارىگە تاارىخ يىاراق يىللىاق مىاڭ نەچاچە ئوقۇتقۇچىمىز 

 تۇيغۇغااا بۇنااداق بىااز 18.جانالناادۇرىۋېتەتتى ئالاادىمىزدا كااۆز ئااارقىلىق مىسااالالر ئەمەلىااي

 قااۇالق رسااكەدە بىاالەن زېھنىمىااز پۈتااۈن چىقارمااا  تىااۋىش-ئااۈن ۋاقىتلىرىمىاازدا كەلااگەن

 ھاياجىانادىن بەزىادە كېتەتتاۇق  چۆماۈپ ئىچىاگە ھېسسىياتالر تاشقىنلىق-قاينام سېلى، 

 “.كېتەتتى كېلى، ياش كۆزىمىزگە

 نەرسااە قويماياادىغان ئارامىاادا ھىتلېرنااى ھامااان  كېلىشااى ۋاقتااى تەنەپپااۇس ئەممااا

 قىلاچە چاۈنئۈ ئۇنىاڭ ماۇھىتى مەكتەپ كەلگەندە  ئەتىيازغا يىلى-1224. ئىدى زېرىكىش

 خرىساتوس يەناى ئېيىادا  ماا  يىلاى شاۇ. باشااليدۇ تۇيۇلۇشاقا بولۇپ مەنىسىز يوق قىزىقى

 بااۇ ئااادفلفنى. قاتنىشاىدۇ مۇراسااىمىغا پاۇختىالش ئىمااان چېركاۋىادا لىنااز ئاۇ كااۈنى  باايرام

 ئااادفل ” ئارىسااىدا ئوغااۇلالر ئەتراپىاادىكى لااۇگېرت ئېمانۇئېاال. قىالتتااى بىاازار ئىشااالرمۇ

 گەپلىرىناى ئۇنىاڭ. ئىادى ياوق بااال بىرمۇ ئولتۇرالمايدىغان جى  تۈرۈ   قاپىقى ھىتلېردە 

 ئاۇ … . ئولتاۇرۇۋاالتتى جىا  دېمەيدىغانادە  چىقاارمىغۇچە تارتىا، ئاغزىادىن بېرىا، مەن

 باۇ ئۇ  شۇڭا. كۆرۈنەتتى بولۇپ ئۆ  بەكال جەريانىغا پۈتۈن مۇراسىمىنىڭ پۇختىالش ئىمان

 تارقىلىاا، مۇراسااىمى پااۇختىالش ئىمااان“ .ئورۇناادايتتى ئاااران ،زفرلىنىاا بەكااال مۇراسااىمنى

 ئويااۇن قايتىاا، مەھەللىسااىگە دەرھااال ئااادفلفمۇ ھامااان  قايتىشااى لىئوناادىڭغا كىشااىلەر

 ئەھاۋالنى ۋاقىتتىكاى شاۇ خاانى  لاۇگېرت. كېتەتتاى كىرىشى، ئىزدەشكە بالىالرنى ئويناشقا

' ھىناادىيان قىزىاال' چېپىاا، ينىاادەكە-ئالاادى ئۆيىمىزنىااڭ ئااۇالر”: دەياادۇ مۇنااداق كېلىاا،

 “.كىيىشەتتى بېشىغا جاھاننى ۋاراپ دەپ نېمىلەر بىر دېگەندە 

 قايتاا كاۈزدە گەرچە. بواللمايادۇ الياقەتلىا  دەرساىدە تىلى فرانسۇز ئادفل  يىلى شۇ

 گۇۋانامىسااى الياقەتلىاا  ئۇنىااڭ مەكااتەپ بولسااىمۇ  ئۆتىۋالغااان ئااارانال ئىمتىھاناادا بەرگەن
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 يىلااى پۈتتااۈرۈش مەكااتەپ مەكتىپىاادە ئوتتااۇر لىنااز ئااۇ: قويىاادۇ شااەرت چااۈنئۈ ئااللىشااى

 مەكتەپااتە باشااقا ئوقۇشااىنى ئەممااا. قىلىنماياادۇ رۇخسااەت داۋامالشتۇرۇشااقا ئوقۇشااىنى

 05 بولاۇپ  ساتېيىردە مەكتەپماۇ بولغاان يېقىن ئەڭ ئۆيىگە ئۇنىڭ دېسە  داۋامالشتۇرىمەن

 مەجباۇر ئايرىلىشاقا ئۆيىادىن قېاتى  بىار يەنە  ئاادفل قىلى، شۇنداق. ئىدى يىراقلىقتا مىل

 بېرىاا، سااتېيىرغا بىاارلىكتە بولااۇپ ھەمااراھ ئوغلىغااا ياشاالىق 15 خااانى  ھىتلېاار. بولىاادۇ

 يېڭاى باۇ ئاادفل . قىلىادۇ ھەل ئاۆ  ئېغىاز بىار كىچىا  ئۈچۈن ئوغلى ئۆيىدىن سىچىنىالر

 كاۆرۈنگەن پەنەىرىادىن ئۈستىگە ئۇنىڭ قالىدۇ؛ بولۇپ ئۆ  باسمايال-باسا ئاياق شەھەرگە

 چىقىۋېلىا، دېرىازىگە دائىا  ھەر مەن”. ئىادى ساەت يىرگەندۈرگىادە  كىشاىنى مەنزىرىمۇ

 ئوينااش ئېتىا، تااش چاشاقانغا ئۇنىاڭ. كېايىن دەيادۇ “ئويناايتتى  ئېتىا، تاش چاشقانغا

 ۋاقتىدىن ئاجراتقان ئۈچۈن تەييارالش دەرس ۋاقتى ئاجراتقان سىزىشقا رەسى  بىلەن ۋاقتى

 دەرس ئالغاااان مەۋساااۇمدا بىرىنچاااى ئۇنىاااڭ نەتىەىساااىدە بۇنىاااڭ. ئىااادى كاااۆپ كاااالبە

  “ياخشاى” دەرساىدە تەنتەربىايە ئارىساىدا دەرسالەر ئاۇ . ئىادى ناچار بەكال نەتىەىلىرىمۇ

 دەرساى تاارىخ كۆرىادىغان ياخشى ئەڭ ئېرىشى،  نەتىەىگە دېگەن “ئەال” دەرسىدە رەسى 

 بىالەن ماتېماتىكاا. ئالىادۇ نەتىەىناى دېگەن “ئورتا” الئاران دەرسلىرىدىن جۇغراپىيە بىلەن

 قاېچىش مەكتەپتىن ئۇنىڭ. ئالىدۇ دەرىەىنى دېگەن “الياقەتسىز” دەرسلىرىدە تىلى نېمى 

 ئەقلااى ئادەمنىااڭ قىلغىنىغااا بۇنااداق نېمىشااقا كەتكەنكااى  كۆپىيىاا، شااۇنچە كااۈنلىرى

 گاېلى  ساورىغانالرغا. كىرىادۇ اساىنىپق ئورىۋېلىا، قاېلىن باوينىنى ئاۇ كۈنى بىر. يەتمەيتتى

 قايتىا، ئاۆيىگە ئۇنىاڭ كاۆرۈپ  ئاۇنى ئوقۇتقۇچىساىمۇ. بېرىادۇ جاۋاب دەپ قالدى ئاغرى،

 شاەھەر كىچىا  بىار يېقىنادىكى ئەتىياازدا يىلاى شاۇ ئاادفل  ] قىلىدۇ رۇخسەت كېتىشىگە

 تۇيغاۇلىرىنى يېزىا، شېئىر پارچە بىر دەپتىرىگە خاتىرە بارغىنىدا قىلغىلى زىيارەت بازىرىنى

 :بولمىدى ئوقۇغىلى زادىال سۆزنى ئېغىز 4 شېئىرىدىكى بۇ ئۇنىڭ. ئىپادىلىگەن

 تەناتەنە قىازغىن بىالەن شااراب پىۋا  ئولتۇرىدۇ  قېتى، سارايدا ھاۋالىق كىشىلەر( 1)

 غەرق ھەممىساى ئاۇالر ئانادىن( …) قىلىڭالر  خالىغىنىڭالرنى ئىچىڭالر  يەڭالر  قىلىشىدۇ 

 .يېتىشتى پسوزۇلۇ مەست

 پەساااكە ماااولالقالپ چىااارايالر  مەغااارۇر( …) يامىشاااىدۇ  تاغالرغاااا ئېگىاااز ئاااۇالر( 0)

 رەڭگاى ھەممىنىاڭ مېڭىشاتى  ئاۆيلىرىگە(  3. )ياوق ماجاالىمۇ تۇرغاۇدە  ئاۆرە دفمىاليدۇ 

  (بىچااارىلەر؟ شااۇ) ھە   ئىاادى ( …) ئايااالى ياوق  ئەسااتە ھېچنااېمە ئاااھ  ۋاقىاات  تۇتاۇق 

 .ساقايتىدۇ قامچىالپ يارىسىنى

 يااتقۇزۇلۇپ بىرى ۋىەى  پاكار  رەسىمدە بولۇپ  سىزغان رەسىممۇ پارچە بىر يەنە ئۇ

 تولغاان كۆكساى ئىككاى ئۇرغۇچى رەسىمدىكى تەسۋىرلەنگەن  ئۇرۇلىۋاتقانلىقى دۈمبىسىگە



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 47 ~ 
 

. ئىادى قاالتى  ھەقىاقەتەن رەساىمى باۇ بىالەن شاېئىرى يازغان قېتى  شۇ. ئىدى ئايال بىر

 دېيىشاكە  ئىەاادىيىتى بالىنىاڭ بىار ياشالىق 15 رەسىمنى بىر بۇنداق ېئىرنى ش بىر بۇنداق

 ھەقىااقەتەن يېزىلغانلىقىغااا دەپتىاارىگە خاااتىرە شااەكىلدە بىاار غەلىتااى مااۇنچە شااۇنىڭدە 

 12[ئى. ھ. ئا_ . تەس ئىشەنمە 

. باشاليدۇ كۆتۈرۈلۈشكە ئاستا-ئاستا كېيىنچە نەتىەىلىرى دەرس ئۇنىڭ شۇنداقتىمۇ 

 پۇرساااىتى قاتنىشاااىش ئىمتىھانغاااا تولۇقلىماااا قايتاااا كاااۈزدە ئۇنىڭغاااا تەرەپ مەكاااتەپ

- شااھادەتنا پۈتتۈرۈش مەكتەپ ئااللىسا نەتىەە الياقەتلى  ئىمتىھاندىن بېرىدىغانلىقىنى 

 بىار ئىسساىق بەكاال ئايلىرىنىڭ ئىيۇل يىلىنىڭ-1225. ئۇقتۇرىدۇ بېرىدىغانلىقىنى مىسىىمۇ

 خەۋەر خاوش باۇ كېتىادۇ  بولاۇپ خۇشاال بەكاال تېپىا، ەرخەۋ ئىشاتىن باۇ ئاادفل  كۈنى 

 ئاپىساىغا بېرىا، ھاماان شاۇ ناى( ئىادى خەۋەر خاوش بىار ھەقىاقەتەن باۇ ئۈچاۈن ئۇنىڭ)

 تاااپقىلى ئااارام ئااادەم قااليمىقااان  بەكااال يەر بااۇ ئاپىسااى بااۇرۇن سااەل شااۇنىڭدىن. ئېيتىاادۇ

 شااەھەر لىنااز سااېتىۋېتى، باااغۋاراننى لېئوندىڭاادىكى دەپ  ئىااكەن يەر بىاار بولماياادىغان

. ئىادى كەلاگەن كۆچاۈپ ئاۆيگە نومۇرلاۇق-31 كوچىساى خۇمبولدتساىتراس مەركىزىدىكى

 ياۈرۈش بىار قاراڭغۇ قەۋىتى ئۈستى تەرەپ تەسكە  بىنانىڭ ئۆ  بۇ ئالغان ئىەارىگە ئۇالر

 بولاۇپ بولىادىغان كۆڭاۈل ئاالھىدە ئاپىسىغا ۋاقتىدا ئايرىلىش ئۆيىدىن ئادفل . ئىدى ئۆ 

 ياساىغان ئاۆزگىرىش كۆرۈنەرلىا  كۆرۈنۈشاىمۇ تاشقى ئۇنىڭ كېيىن يىلدىن بىر ۆزگىرى، ئ

 بولااۇپ يىگىاات بىاار پاخپايغااان چاااچلىرى بەلكااى ئەمەس  باااال كىچىاا  ئااۇ ئەماادى. ئىاادى

 ئىچىادە خىياال خاام ئاۇ ئەمادى. ئىادى باشالىغان تارتىشقا خەت بۇرۇتىمۇ-ساقال قالغان 

 نەق بوخېمىيەلىكنىاڭ رەسامىي يۈرىادىغان پېتىا، يالالرغاخى رفمانتى  يۈرىدىغان  لەيلەپ

 باۇ ئۇنىاڭ ساۋاقدىشاى ساىنى، بىار دېاگەن ساتۇرمبېرگېر تۇرۇۋاتقان ستېيردە. ئىدى ئۆزىال

 رەساىمى ساىزما تېاز باۇ ئۇنىڭ. ئىدى ئېلىۋالغان رەسىمىنى سىزى، بىلەن رفشكا قىياپىتىنى

 .قالىدۇ ساقلىنى، بولۇپ “پورترىتى بىر-بىردىن دەۋرىدىكى ئۆسمۈرلۈ  رەسسامنىڭ ياش”

 ئوغلىادىن دەپ قەھرىماان بىار ھەقىاقەتەن بااالم مېنىڭ كالرامۇ ئاپىسى كۈنلەردە بۇ

 يېقىنلىشاى، ئاالھىادە قايتىادىن ئىككىساىمۇ بااال-ئاناا نەتىەىادە. يۈرىدۇ ماختىنى، بەكال

 ئاۇ. چىقىادۇ ېلىشاقائ دەم ياازلىق ساپىتالدا ئېلىا، بىرگە پاۋالنى ئۇالر كېيىن. ئىدى قالغان

 ئۇالرنىااااڭ ئەساااالىدىنال) يۇقتۇرۇۋالىاااادۇ كېسااااىلىنى ياااااللۇغى ئااااۆپكە ئااااادفل  يەردە 

(. ئىااادى باااار ئاغرىغاااانالر بىااالەن كېساااەللىكى ياااولى نەپەس ئارىساااىدا ئائىلىساااىدىكىلەر

. قىلىۋېتىادۇ ياېقىن تېخىماۇ مۇناساىۋىتىنى ئىككىساىنىڭ بااال-ئاناا كېساىلى  باۇ ئادفلفنىڭ

 ئوڭۇشساىزلىق بىار كىچىا  ئېلىشاتىمۇ دەم يازلىق بۇ  “پاالنغان” ستېيردىن  ئادفل گەرچە

 يەنىااال ئېلىشانى دەم ياازلىق بااۇ نىسابەتەن ئىككىساىگە باااال-ئاناا قىلساىمۇ  كۆرۈنگەنادە 
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 .بوالتتى دېيىشكە تەتىل بىر ئۆتكەن كۆڭۈللۈ 

 رساااتېي تۈزۈلاااۈپ  كېساااىلىمۇ ئادفلفنىاااڭ كەلگاااۈچە كاااۈن ئايرىلىااادىغان يېزىااادىن

 ئىمتىھانىغااا تولااۇقالش ئۆتكۈزۈلىاادىغان سااېنتەبىردە-16 قايتىاا، مەكتىااپىگە شااەھەردىكى

 شااۇ. بولىاادۇ الياقەتلىاا  بېرىاا، ئىمتىھااان قايتااا ئااادفل  . كېلىاادۇ ھالغااا قاتناشااقۇدە 

 بااۇ بولااۇپ جەم يوشااۇرۇنچە بىاالەن ساۋاقدىشااى يااېقىن قااانچە بىاار ئااادفل  ئاخشااىمى 

 جىااق بەكااال ھاااراقنى ئااادفل  ئولتۇرۇشااتا بااۇ. قىلىاادۇ ئولتااۇرۇش تەباارىكلەپ نەتىەىسااىنى

. قالىاادۇ يېتىا، كوچىادىال كېلىا، ھالغاا بىلمىگاۈدە  خاۇدىنى بولاۇپ مەسات ئىچىۋېلىا،

 كەتاكەن بولاۇپ مەسات ئېغىار ئەسالىيەلمىگۈدە  پەقەتاال ئىشاالرنى ئاخشىمىقى شۇ مەن”

 قالغاان يېتىا، بويىادا ياول سەھەردە قارىسا كەلگىنىدە ھوشىغا كېيىن. دەيدۇ “ئىكەنمەن

 كاۈنى شاۇ ئاادفل  . كېلىادۇ ئاۆزىگە ئانادىن ئويغاتقاندىال ئۇنى سۈتچى ئەتىگەندە بولۇپ 

 مەسات قېتىملىاق شاۇ ئۇنىاڭ بولاۇپ  كەتاكەن سەتلىشاى، چىقمىغاۇدە  ئېساىدىن مەڭگۈ

 بولاۇپ قېتىمقىساى ئااخىرقى ئەڭ ۋە قېاتى  تاۇنەى ئۈچاۈن ئۇنىاڭ ئىچىشى ھاراق بولغۇچە

 .قالىدۇ

 قەغىزىناى تونۇشاتۇرۇش ئىساپاتاليدىغان ئالغاانلىقىنى نەتىاەە الياقەتلىا  ئۇ ەرچەگ

 ئىمتىھانىغاااا ئاااېلىش شاھادەتنامىساااى پۈتتاااۈرۈش مەكاااتەپ بولساااىمۇ  ئااللىغاااان قولغاااا

 مەكتىپىادە ئوتتاۇرا تېخنىا  كەساپى ئاۇ  ئەسالىدە. يەتمەيتتاى كاۈچى پەقەتال قاتنىشىشقا

 كېسااەللى  تۇيۇقسااىز) كېتەتتااى شااۈركۈنۈپ لتۈرسااىالكە ئالاادىغا كااۆز ئوقۇشاانى داۋاملىااق

 قىلىا، باھاانە كېساىلىنى ئاۆپكە ئاۇ  شاۇڭا(. ئىادى سۇنغان قولىنى ياردەم ئۇنىڭغا كېلى،

 تەلىااپىگە ئوغلىنىااڭ كالرامااۇ. يالۋۇرىاادۇ ئېيتىاا، ئاپىسااىغا خىيااالىنى توختاااش مەكتەپااتىن

 رىقااابەتچىلىرى ئۇنىااڭ ەردەدەۋرل كېيىنكااى. زفرلىماياادۇ ئوقۇشااقا داۋاملىااق ئااۇنى كۆنااۈپ

 ھەققىادە ئايرىلغاانلىقى ئوقۇشاتىن قىلىا، باھاانە ساالمەتلىكنى كېلى،  قارىالپ ھىتلېرنى

 . دېيىشتى ئېيتىدۇ  يالغان كىتابىدا دېگەن «يولۇم كۈرەش»

. بېرىاادۇ گااۇۋاھ ھەققىاادە يااۈرگەنلىكى تۈكااۈرۈپ قااان راسااتىنىال ئۇنىااڭ پاااۋال ئەممااا

 يۆتىلىا، قااتتىق ھەقىاقەتەن ئاۇ” بىرىماۇ دفساتلىرىدىن قتىدىكىۋا ئۆسمۈرلۈ  ھىتلېرنىڭ

-ھااۆل بولۇپمااۇ. كەتكەنىاادى ياللۇغلىنىاا، پەردىلىرىمااۇ بااۇرۇن ئۈسااتىگە ئۇنىااڭ يااۈرەتتى 

 ئادفلفنىااڭ. دەياادۇ “يااۆتىلەتتى قاااتتىق ھەقىااقەتەن كااۈنلەردە ھاااۋالىق نەم يېغىنلىااق 

 ئۆپكىسااىدىن كەتااكەن  ارلىشاا،ناچ بەكااال ساااالمەتلىكى ئۇنىااڭ” بىرىمااۇ قوشاانىلىرىدىن

 ناچارلىشاى، ئۆپكىسى. بولغان مەجبۇر چېكىنىشكە ئوقۇشتىن سەۋەبتىن چىققانلىق كاشىال

 كېساااەللىكىنى دەپ “ياااۈردى تۈكاااۈرۈپ قاااان كاااۈنلەردە كېيىنكاااى ئۈچاااۈن كەتكەنلىكاااى

 .ئىسپاتاليدۇ
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 قۇتۇلغااانلىقى باشقۇرۇشااىدىن مەكتەپنىااڭ بىاالەن ئاپىسااى يىگىاات  بااۇ ياشاالىق 16

 كىشاىلى  يۈرىادىغان  الغاايالپ يەرلەردە خالىغاان قىلىادىغان  ھەرىاكەت ئەركىان ئۈچۈن

 قۇتۇلغااان قېچىاا، ئۆياادىن باشااالپ  ئايلىنىشااقا بىاارىگە ئىلماياادىغان كااۆزگە ساااالھىيەتنى

 كەتكەنادە  ئېچىرقااپ ئوقۇشاقا ئاۇ ئەمدى. يۈرەتتى قىلى، ھەرىكەت خالىغانچە بىرىدە 

 ئۇنىاڭ. كېتىادۇ كىرىشاى، سىزىشاقا رەساى  ساىزما تېز ئوقۇشقا  كىتاب بىلەن زېھنى پۈتۈن

 مۇزېيالرنى پاتال-پات ئۇ. ئىدى تولغان لىق بىلەن رەسىملەر سىزما تۈرلۈ  ھەر دەپتەرلىرى

 كۆرگەزمىلىرىنىماۇ ھەيكەل ياسالغان مومدىن تۇراتتى  كىرى، تىياتىرالرغا قىالتتى  زىيارەت

 باۇ بولاۇپ  كاۆرگەن كىناو بىار يېنىادا ئىستانسىساى زپاويى قېاتى  بىار ئاۇ. قويماايتتى بوش

 ئەخالقساىزلىق  دېاگەن ناېمە”) كېتىدۇ تەۋرىنى، قاتتىق قاراشلىرى ئېتى  ئۇنىڭ كىنودىن

 ئىزدىشاى، بىالەن باشاقىالر كېايىن شاۇندىن ئاادفل (. “!باۇ كىنو قورقۇنچلۇق دېگەن نېمە

 دائىا  ئۇ. تاشاليدۇ بولۇشالرنىمۇ ىباشالمچ ئويناشلىرىدا ئويۇن بالىالرنىڭ ھەتتا يۈرۈشنى 

 ھاې  زىارىكىش قەتئاى يۈرساىمۇ ئايلىنىا، ياالغۇز بېشاىغا ئاۆز كوچىلىرىادا لىنز دېگۈدە 

 بىالەن كىشاىلەر 02 پېتىا،  چوڭقاۇر ئىچىگە خىيالالر ھەققىدىكى كېلەچە  ئۇ. قىلمايتتى

 كااۈز كە  يىلااى-1225. ئىاادى ئااۆزگەرمەكتە بولااۇپ يىرگىنىاادىغان قەتئىااي ئارىلىشىشااتىن

 ئاۋگۇساات يەنااى بىاالەن  بىاارى دېااگەن گۇسااتىل چىقىشااااليدىغان ئااۇ ئاااخىرى ئايلىرىاادا 

 ئاۆ  بىار ئەسالىدە كۇبىزېا  ئاۋگۇست. قالىدۇ تونۇشۇپ بىلەن بىرسى ئىسىملى  كۇبىزې 

 لەياالەپ ئىچىاادە خىيااالالر خااام تااۈگىمەس ئۇمااۇ بولااۇپ  ئااوغلى تىەارەتچىسااىنىڭ بىاازەش

 خاام دەپ بولىمەن بىرى مۇزىكانتالردىن داڭلىق ئەڭ دۇنيادىكى ۇ ئ: ئىدى بىرى يۈرىدىغان

 ئىسااكرفپكا بااو  ئااۇزۇن_  سااېللو بىاالەن ئىسااكىرىپكا كۇبىزېاا . يااۈرەتتى قىلىاا، خىيااال

 چېلىشانىمۇ باسساۇن كاونترا_  كانا  چوڭ بىلەن سۇنا  ئۇ شۇنىڭدە . بىلەتتى چېلىشنى

 مۇزىكااا مەكتىپىاادە مۇزىكااا ېرنىڭدېساااۋ پرففېسسااور كااۈنلەردە شااۇ ئااۇ. ئىاادى ئااۆگەنگەن

 ئوپېرادا ئىككىسى كۇبىزې  بىلەن ئادفل  ئاخشىمى  بىرىدە  كۈنلەرنىڭ. ئىدى ئۆگەنمەكتە

 بىارى يۈرىادىغان كىيىنىا، رەتلىا  ۋە ساۆز كەم ئەدەپلىا   ھىتلېرنىاڭ. قالىادۇ تونۇشۇپ

 يېڭاى”: ەيادۇد مۇناداق كېلى، ئەسلەپ كېيىنچە. ئىدى قىزىقتۇرغان كۇبىزېكنى ئىكەنلىكى

 ئۇنىاڭ. ئىادى بىارى كۆرۈنىادىغان ئاۇرۇق تاياقتە  چىرا   تاتىراڭغۇ ھىتلېر تونۇشقىنىمدا

 ئولتۇرالماا  جىا  تەڭ بىالەن باشلىنىشاى ئوياۇن بولاۇپ  دېگاۈدە  تەڭ بىلەن مەن يېشى

 كۆرۈنۈشااى تاشااقى كۇبىزېكنىااڭ“ .كېتەتتااى ئېتىاا، قىلىاا، تەڭااكەش ئويۇنغااا مااۈرىلىرىنى

 قويااۇپ قېلىپىاادا سااەنئەتچى بىاار نەق بولااۇپ  چاااچلىق بااۈدۈر شااانىلىق پې كەڭ تېتىاا  

 .ئوخشايتتى بىرىگە چىقىرىلغان

 تىياااتىر بېرىاا، بىاارگە دېگااۈدە  ئاخشااىمى ھەر ئىككىسااى گۇسااتىل بىاالەن ئااادفل 
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 دەپاال گۇستىل ئاتىما  دەپ ئاۋگۇست تونۇشالردە  يېڭى ئۇنى ھىتلېر) بولىدۇ كۆرىدىغان

 بىااارگە ئىككىساااى خۇشاااياقمىغاندا كاااۆرۈش تىيااااتىر ئەگەر(. لااادىبولىۋا چاقىرىااادىغان

 ھەر ئاادفل  ۋاقىاتالردا شۇنداق ئەنە. مۇڭدىشاتتى ئايلىنى، بويالپ كوچىسىنى الندستراس

 بىار. ئېلىاۋاالتتى قولىغاا تايااقنى ھاساا رەڭلىا  قاارا ياساالغان چىشىدىن پىل سېپى دائى 

 شۇغۇللىنىساەن  بىلەن ئىش نېمە فستىدىن د سۆز كەم بۇ بىلەن جاسارەت كۇبىزې  كۈنى 

 غېمىناى قۇرسااق_  ئادفل   بېرىدۇ جاۋاب قوپالال دەپ_ ! يوق ئىشى ”. قالىدۇ سوراپ دەپ

 “يارىشامدۇ؟ ماڭا ئىشلەش دەپ

 ئىككىساى ئاۇالر شاۇڭا. خالىمايتتى بە  قىلىشنى گەپ ھەققىدە ئۆزى ھىتلېر ئادەتتە

 كاۈنى  بىار. پاراڭلىشااتتى كاۆپرە  ئۈساتىدىال رئىشاال ھەققىادىكى ساەنئەت بىالەن مۇزىكا

 يېڭااى كۇبىزېكقااا چىقىرىاا، دەپااتەر خاااتىرە بىاار تاشاالىق قااارا يېنىاادىن تۇيۇقسااىزال ھىتلېاار

 ساىزغان پارچە قانچە بىر ئاندىن. كېتىدۇ ئوقۇپ قىلى، دېكالماتسىيە شېئىرىنى بىر يازغان

 ئوياۇم بولاۇش رەسسام كەلگۈسىدە”: كۆرسىتىدۇ ئۇنىڭغا اليىھىسىنى رەسى  بىلەن رەسىمى

 تەساىر قااتتىق كۇبىزېكقاا ھەقىاقەتەن بواللىشاى غايىلى  مۇنچە بىرىنىڭ ياشتىكى بۇ“ .بار

 “ئىادى  ھاياجانالنغاان قااتتىق كاۆرۈپ ئەساىرىنى ساەنئەت ئىساتىقباللىق ماۇنچە”) قىلىدۇ

 قىلىادىغان ەتھاۆرم قاتارىدا قەھرىمان بىر ھىتلېرنى ئۇ كېيىن  شۇندىن(. كۇبىزې  دەيدۇ

 مااۇنچە بىاار ھەتتااا مۇبالىغىلەشااتۈرۋېتىلگەن  بەكااال ئەساالىمىلىرى كۇبىزېكنىااڭ. بولىاادۇ

 بىلىاادىغان ئۇنىڭاادە  ۋاقىتلىرىنااى يىگىاات ھىتلېرنىااڭ بولسااىمۇ  ئۇياادۇرۇلغان ھېكااايىلەر

 .ئىدى يوق بىرسىمۇ باشقا

 مۇ قىلسااى باااردە  نااۇقتىلىرى ئوخشاااش نۇرغۇنلىغااان ئىككىسااىنىڭ ئااۇالر گەرچە

 ئااۆزىنى كۇبىزېاا . ئوخشااىمايتتى پەقەتااال بىاارىگە-بىاار  خاااراكتېرلىرى-مىااەەز ئۇالرنىااڭ

 كۆرىادىغان ياخشى قويۇشنى يول دائى  ھەر باشقىالرغا ماسلىشااليدىغان  ئاسانال مۇھىتقا”

-ۋارقىراپ قويما  يول باشقىالرغا قوپال  بەكال” ھىتلېر ئەمما. ھېساباليتتى دەپ “بېرىمەن

 ئوتتۇرىسااىدىكى ئىككىسااى ئااۇالر قارىمااا   شااۇنىڭغا. ئىاادى “بىاارى يۈرىاادىغان جااارقىراپال

 ساەۋەبچى يېقىنلىشىشاىغا ئىككىساىنىڭ ئاۇ ئاالھىادىلىكى  مىاەەز زىت بىرىگە-بىر بۇنداق

 بېرىادىغان  ئااڭالپ ئەساتايىدىل دېگەنلىرىنى ئۇنىڭ كۇبىزې . ئىدى ئامىل مۇھى  بولغان

 دفساتۇم بۇ مېنىڭ”. ئوينايتتى رفلىنى بىرى ياۋاش رىدىغانيۈ دەپال ماقۇل دېگىنىگە ئۇنىڭ

 بىالەن ئەساتايىدىللىق ئۇنىاڭ. كۇبىزېا  دەيدۇ “ئىدى ئېھتىياجلىق بەكال ماڭا ھەقىقەتەن

 توختىماا  ئااۋازدا يوقاۇرى دائىا  ئاۇ شاۇڭا . ياقاتتى بەكال ھىتلېرغا بېرىدىغانلىقى ئاڭالپ

 بىااالەن ئىشاااارەتلىرى قاااول دەپ ىساااۇنئاڭل ياخشاااى مېناااى ھەتتاااا”. كېتەتتاااى ساااۆزلەپ

 ساۆزلەيدىغان ھاياجانلىنىا، بۇناداق ھىتلېرنىاڭ. دەيادۇ “كېتەتتاى سۆزلەپ ھەۋەسلىنى،
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 ئاادىمى يااكى كېتىۋاتقانلىرىادا بويلىرىادا ئېتىزلىاق ئىككىساىنىڭ ئاۇ ئاساسالىقى ۋاقىتلىرى

 خاۇددى ھىتلېار نەزىرىادە كۇبىزېكنىاڭ. كاۆرۈلەتتى كېتىۋاتقاانالردا ياولالردا چىغىار شاالڭ

 بىار چىققان ئويۇنغا پەردىلى  بىر سەھنىدىكى يەنە شۇنىڭدە  بىرى  ۋفلقاندە  پارتلىغان

 تاۇرۇپال ئېچىلى، ئېغىزى  ئاڭالۋېتى، نۇتقىنى ئۇنىڭ مەن”. كۆرۈنەتتى ئوخشاش ئارتىسقىال

 ئۇجۇقااۇپ كەلمىگااۈدە  ئەقلىمااگە چېلىشاامۇ چاااۋا  تەباارىكلەپ ئااۇنى ھەتتااا. قاااالتتى 

 ساەھنىدە ئۇنىاڭ كېلىا، ھوشاىغا كۇبىزېا  كېيىن  ئۆتكەندىن ۋاقىت ھازا بىر“ .تتى كېتە

 ساۆزلەپ نۇتاۇق رەساىمىال بىالەن ھاياجاان ئالدىادا بەلكى ئەمەس بىرى قويۇۋاتقان ئويۇن

 رۇخسااەت ئاڭالشااقىال ئااۇنى ھىتلېرنىااڭ يەنە ئااۇ. كااۆرەتتى ئىكەنلىكىنااى بىاارى كېتىۋاتقااان

 كۇبىزېا  . قالىادۇ قىلى، پەرق قويمايدىغانلىقىنىمۇ يول رگىزھە بېرىشىگە رەددىيە قىلى، 

 ئېغزىغا ھىتلېرنىڭ ئەسەبىيلەشكەن قىلما  دىققەت دېگەنلىكىگە نېمىلەرنى ئۇنىڭ ئادەتتە

 تاۇرۇپال ئۇقماا  دېگەنلىرىناى ھىتلېرنىاڭ ئاۇ  شاۇڭا. قااالتتى قېتىپال بولۇپ ھەيران قاراپ

 .ماقۇلالۋېرەتتى

. تۇراتتى قىلى، سەيلى بېرى، تۇرملېيتېنۋېگكە پات-پات ئىككىسى ئۇالر كۈنلەردە  ئۇ

 رەسااى  بوياااق سااۇ رەسااى   تىااز بەزەن ئوقۇسااا  كىتاااب ئولتااۇرۇپ بەزەن ئااادفل  يەردە ئااۇ

 ئۈساتىدە پەلەمپەيلەر تاش بويىدىكى دەرياسى دفنا  يەنە ئىككىسى ئۇالر بەزىدە. سىزاتتى

 ئاغىنىسااىنىڭ ھىتلېرمااۇ يەرلەردە ىرىلىاا مەنز بۇنااداق. كېتەتتااى ئولتااۇرۇپ مۇڭدىشااى،

 خاام قاۇرۇق پۈتۈنلە  بەزىدە ھەتتا ئۇ. بېرەتتى ئاڭالپ پىالنلىرىنى كەلگۈسى ئارزۇلىرىنى 

 ئىككىسااىدىال ھەر ئۇالرنىااڭ ئەھااۋالالر بۇنااداق دەرۋەقە. قىالتتااى پېتىپمااۇ ئىچىااگە خىيااال

 بىلىاا، تولااۇق راشاالىرىنىقا كۇبىزېكنىااڭ ئااادفل  . ئىاادى ئەھااۋالالر تۇرىاادىغان كۆرۈلااۈپ

 جەھەتالەردە قايساى باارلىقىنى  ئېھتىيااجى  ناېمىلەرگە مېنىاڭ ھىتلېار” 01.ئىادى بولغاان

 ئۆزىنىاڭ ئاۇ بەزىادە ھەتتاا. تاۇراتتى بىلىا، ئېنىاق قولادە  بەش ئىكەنلىكىمناى يېتەرسىز

 ھاې  ياۈرگەنلىكىنى بۆلۈپ كۆڭۈل تۇرمۇشۇمغىمۇ مېنىڭ كەتمە   بولۇپ بىلەنال تۇرمۇشى

 “.قىالتتى 

 بىالەن  كاۆرۈنگىنى يۈرگەنادە  ئەندىشىساىز-غەم جاھانكەزدىلەردە  ئادفل  گەرچە

 ئاۈ  كوچىساىدىكى خۇمبولدتساىتراس. ئىدى ئۆ  بىر ئاددىي بەكال ئۆيى تۇرىدىغان ئۇنىڭ

 يەنىاال ئالمىغانادا ھېساابقا كىچىكلىكىناى ساەل ئۆيى تۇرۇۋاتقان ئۇالرنىڭ بىنادا قەۋەتلى 

 باار پەنەىرىساى بىرال ئېچىلغان قاراپ ئىچىگە ھويال ئۆيىدە ئاشخانا. ئىدى  ئۆ بولىدىغان

 پااۋال. ئىادى سەرەمەانالشاتۇرۇلغان رەتلىا  قارىماا  چاققانلىقىغاا ئۆيىماۇ ئاشخانا. ئىدى

 كااادىرى دۆلەت بۆلۈماادە ئااۇ. قوپاااتتى يېتىاا، ئۆياادە مېھمانخانااا ئىككىسااى كااالرا بىاالەن

 مۇنچاا بۆلاۈم بىار يەنە. ئىادى ئېسىقلىق رەسىمى پارچە ىرب چۈشكەن مەغرۇرانە ئالويسنىڭ
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 ئاۆيىگە باۇرۇنقى ئۇالرنىاڭ ئاۆ  بۇ. ياتاتتى ئادفل  ئۆيدە ئۇ بولۇپ  چوڭلۇقتا ئۆيىچىلىكال

 باۇ ئەسالىدە . ياشايتتى خاتىرجەم ئۆيدە بۇ ئائىلە بىر پۈتۈن بولۇپ  تىن  خېلىال قارىغاندا

 ئاادفل  . باوالتتى دېيىشاكە ئاۆ  بىار تەييارالنغان ئۈچۈنال ئادفل  خوجايىن كىچى  ئۆينى

 قىلىاا، سااوۋغا بېلىتااى تىياااتىر دائىاا  ھەر ئاپىسااىغا بايرىمىاادا رف دېسااتۋف قېتىملىااق ھەر

 ئوغلۇمنىاڭ بولاۇپ  بىارى شااھزادىدەكال بىار خاۇددى ئادفل  ئوغلى ئۈچۈن كالرا. تۇراتتى

 بولااۇپ بىاارى داڭلىااق چوقااۇم كېلەچەكااتە ئوغلااۇم چىقمىاادى  ئوتتۇرىغااا تېخااى قااابىلىيىتى

 قىلغىادە  كىارى  ئاائىلىگە ئوغلىنى تۇغقانلىرى. يۈرەتتى ماختىنى، دەپ چىقىدۇ  يېتىشى،

 چايقااپ بااش دائىا  كاالرا سالساىمۇ مەسلىھەت ھەققىدە شۇغۇللىنىشى بىلەن ھۈنەر بىرەر

 .قىالتتى رەت

 ئۇنىاڭ ئاپىساى: دۇئاشاى ئىشقا بىرى خىياللىرىدىن ئادفلفنىڭ ئەتىيازدا  يىلى-1226

 باۇ) ۋيېنناا ھېساابلىنىدىغان شاەھەر داڭلىاق جەھەتالەردە بىناكاارلىق ۋە مۇزىكا سەنئەت 

 دېگەنااادە  ۋىيېنناااا ۋىيېناااا  ۋېناااا  كىتاااابلىرىمىزدا-لاااۇغەت بەزى ئىسااامى شاااەھەرنىڭ

 ئېنگلىاز ۋە ئورىگىنالىدا ئەسلى كىتابنىڭ بولۇپ  ئېلىنغان تەلەپپۇزىدا ئاھاڭ ئوخشىمىغان

 0228 تەرجىمىادە باۇ. يېزىلغاان شاەكلىدە Viyana تۈركچىادە  Vienna ۇغەتلەردەل چە

_  ئېلىنادى دەپ ۋيېنناا بويىچە يېزىلىشى تىكى «لۇغەت چوڭ ئۇيغۇرچە-خىتايچە» نەشرى

 شاەھەردە رفمانتىا  قەدىماى بۇ ئادفل  . بولىدۇ ماقۇل قىلىشىغا ساياھەت بېرى، غا( ت.ئۇ

 تۇرىادىغان ۋيېنناادا ئاۇ ئېھتىمالادا بىار) ياشاايدۇ قىلىا، سااياھەت بويىچە ئا  بىر تولۇق

(. ماۇمكىن بۆلىشاى تۇرغاان ئۆيىادە پۆلزىلالرنىاڭ جوھانناا بىالەن جوھاان ئانا-ئاتا رفھىي

 ۋاقتىادا ۋيېنناادىكى. ئىادى قىلىۋالغاان جەل، ئۆزىگە پۈتۈنلە  ھىتلېرنى مەنزىرىسى ۋيېننا

 ئەتىلىكاكە” خېتىادە ئاۇ. تۇرىدۇ قىلى، قەئاال خەت ئىزچىل بىلەن كۇبىزې  دفستى ھىتلېر

 يىلااى-1852 ۋاگنېرنىااڭ ئەسااىرى سااەھنە بااۇ) بااارىمەن كااۆرگىلى ئوپېراسااىنى «ترىسااتان»

 ئۆگۈنلااۈككە ؛(سەھنىلەشااتۈرۈلگەن قېااتى  تااۇنەى يىلااى-1865 بولااۇپ  ئوپېراسااى يازغااان

 ماا -7 ۇنىاڭئ. يازىادۇ دەپ “بولادۇم كۆرىادىغان ئوپېراساىنى «نېمى  قىلىۋاتقان پەرۋاز»

 بااۇ گەرچە”: يازىاادۇ دەپ مۇنااداق ئاتكرىتكىسااىدا پااارچە بىاار ئەۋەتااكەن كۇبىزېكقااا كااۈنى

 بۈگااۈن. سااېغىندى  لىنزنااى يەنىااال مەن بولسااىمۇ  گااۈزەل شااۇنچە نەرسااە ھەماامە يەردىكااى

 ئىككىنچاى ئەۋەتاكەن ئاۇ كاۈنى  شاۇ“ .بارمااقچىمەن قىلىشاقا زىياارەت ئوپېرانى دۆلەتلى 

 بولاااۇپ  بەرگەن تەساااۋىرلەپ كۆرۈنۈشاااىنى تىياتىرخانىساااىنىڭ انلىقخااا ئاتكرىتكىساااىدا

 جاااراڭلىق تىياتىرخانىاادا بااۇ”. يازىاادۇ دەپ ئىااكەن ئاااددىي بەكااال ئىچااى تىياتىرخانىنىااڭ

 ئەتااكەن ئەكاا . يېيىلىاادىكەن تەڭ پۇچقاقلىرىغااا-بۇلااۇڭ بااارلىق زالنىااڭ پۈتكااۈل ساااداالر

 باۇ كىشاىلەر سەۋەبتىن شۇ. قالىدىكەن الكۆمۈلۈپ ئىچىدە ساداسى سەھنە كۈچلۈ  ئاۋازالر
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 تۇتقاان زەر ئاالتۇن نەقىشلەر  بېرىلگەن ھەل ئالتۇن تىياتىرخانىنى بۇ بولۇپ  ھەيران زالغا

 جااۈملىلەر بااۇ “كېاارە ؟ بولسااا چىقىرىااۋەتكەن ئېسااىدىن زىننەتلەشاانى بىاالەن پەردىاالەر

 ئۇنىااڭ ەنااىي. ئىاادى سااۆزلىرى تىپىاا  رەسسااامنىڭ ياااش بااۇ بىخلىنىۋاتقااان يېڭىاادىن

 كۈچلاۈ  ئىاگە  ساەزگۈرلۈككە ئۆتكاۈر ئەمما يېڭىلىقچى بولمىسىمۇ  راۋان بە  جۈملىلىرى

 .ئىدى ئىگە تۈسكە شېئىرى تولغان ھېسسىياتقا

 ۋە مەنزىرە ئۈچۈن لىنز بىلەن زېھنى پۈتۈن كېيىن  كەلگەندىن قايتى، لىنزغا ئادفل  

 بىاالەن ئىااش بااۇ بىاارگە ۇسااتىلنىگ ئااۇ . كېتىاادۇ كىرىشااى، سىزىشااقا رەسااىملىرىنى بىنااا

 قارىماا  شاۇنىڭغا. تۇرۇۋالىادۇ ئۇنىماا  كۇبىزېا  بۇنىڭغاا ئەمماا. ئۈندەيدۇ شۇغۇللىنىشقا

 ئۈچاۈن مەقساىتى باۇ ئىككىساى ئاۇ. قىلىدۇ قايىل دفستىنى ئاخىرى يۈرۈپ سۆزلەپ ئادفل 

 بېلەتتىن بۇ ېر ھىتل. سېتىۋالىدۇ بېلىتى التارىيە تارقاتقان دۆلەت كرفنېنلىق ئون بىرلىشى،

 سۆزلەشاكە تىنماا  پىالنلىرىناى ھەققىادىكى خەجلەيادىغانلىقى قاناداق پاۇلنى چىقىدىغان

 ئىككىنچى تېپى، بىنا بىر بويىدىن دەرياسى دفنا  پۇلغا چىقىدىغان التارىيىدىن. باشاليدۇ

 ئاااۋازى مەشااىق مۇزىكااا كۇبىزېكنىااڭ ئېلىۋالىاادىغانلىقىنى  ئىەااارىگە پۈتااۈنلە  قەۋىتىنااى

-ئاايرى  يىاراق بىرىادىن-بىار بىناادا ئىككىساى ئاۇ ئۈچاۈن بۆلەلمەسالىكى خىيالىنى ئۇنىڭ

 ئىشالىرىنى زىنانەت بۆلۈملەرنىاڭ. كېتەتتى سۆزلەپ جايلىشىدىغانلىقىنى بۆلۈملەرگە ئايرى 

 ئااۆ  ئەمماا چىقىاامەن؛ ساىزى، ئاۆزۈم رەسااىملىرىنىمۇ تاام بېاارىمەن؛ اليىھىالەپ ئاۆزۈم مەن

 ساىرتقى ئىشاتىن ئاۆيى باۇ ئۇالرنىاڭ يەنە ئادفل . دەيدۇ يىھىلەيسەن ال سەن سايمانلىرىنى

 يەنە قىلىا، خىياال خاام كەلتۈرۈلىدىغانلىقىنىمۇ ھالىغا الگېرى ھەۋەسكارلىرىنىڭ سەنئەت

 بىاالەن تەتقىقاااتالر ۋە ئىاازدىنىش ئااۆگىنىمىز  مۇزىكااا ئۆياادە ئااۇ بىااز”: دەياادۇ مۇنااداق

 بولىادۇ؛ ئاۆگىنىش ئىشاىمىز مۇھى  ئەڭ بىزنىڭ ىمۇشۇنداقت ئوقۇيمىز  كىتاب شۇغۇللىنىمىز 

 دفساتۇم بىار. ئالغاان ئىچىاگە ئاۆز مەزمۇنالرنى كەڭ ھەقىقەتەن ساھەسى سەنئەت نېمى 

 ئاۇ“ .ئىدى دېگەن بولمايدۇ تۈگەتكىلى قىلى، تەتقىق ئۆگىنى،  سەنئىتىنى نېمى  بۇ ماڭا 

 ئاشاكارىالپ ئارزۇساىنى نيوشاۇرۇ بىار ئۇنىاڭ بىارگە  بىالەن قىلىاش خۇشال كىشىنى يەنە

 كاۆرگەن تەربىايە مۇكەممەل ئىنتايىن ئۆيدە بۇ”: قويىدۇ ئوتتۇرىغا قائىدىنى بىر بېرىدىغان

 مەدەنىيەتلىا ' شاۇ ئەنە ئىشالىرىنى بارلىق ئائىلىمىزنىڭ بۇ. بولىدۇ باشقۇرغۇچىمىز قىز بىر

 زىياانلىق بىازگە بۆلىشاى  مەدىناى ئەدەپلىا   چوقاۇم قىاز باۇ. باشاقۇرىدۇ' خوجاايىن ئايال

 تاۈردىكى باۇ ئۇنىاڭ 00“.كېارە  بۆلىشاى بىرى تۇرىدىغان ئۇزاق ھەۋەسلەردىن ھەرقانداق

 تاوزۇپ كۆپاۈكتە  خاۇددى رېئاللىقتاا ئوخشااش خىياللىرىغاا باارلىق باشقا خىياللىرى خام

 .چىقمايدۇ نېمە ھې  بېلىتىگە التارىيە ئۇالرنىڭ_  كېتىدۇ

 ئېلىشاتا دەم ياازلىق قېتىمقاى ئۇ. ئۆتكۈزىدۇ يازنى ىرب يەنە سپىتالدا ئادفل   يىلى شۇ
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 ئەڭ ئېلىشااتىكى دەم قېتىمقااى ئااۇ. بەرمەياادۇ يااۈز ۋەقە بىاار ھېچقانااداق ئالغۇچىلىاا  تىلغااا

 رەسااى  سااېتىۋالغان بالىالرغااا ئائىلىسااىدىكى شاامىدتالر ئادفلفنىااڭ ئىااش  ھاياجااانلىق

 قايتىا، ساەھرادىن. ئىادى باارەتئى ھاياجىنىادىنال قىلغاان پەيادا ئاپپاراتىنىڭ پرىيومنىڭ

 ۋە بولاۇش رەسساام بىار يېتىلىۋاتقاان يېڭىادىن بۇرۇنقىادە  يەنىاال ئۇ كېيىن  كەلگەندىن

 مااۇئەللىمى كۇبىزېكنىااڭ باشاالىرىدا  ئااۆكتەبىر. ياشااايدۇ ئىچىاادە خىيااالالر فانتازىيىلىاا 

 ئاپاام”: يادۇدە مۇناداق ئەسالەپ ئىشنى بۇ پاۋال. ئۆگىنىدۇ چېلىشنى پىيانو يېتەكچىلىكىدە

 چاالغىلى پىياانونى بۇ ئادفل . بەردى ئېلى، پىيانو بىر چوڭ ماركىلىق «خېيتزمان» ئۇنىڭغا

 ھەر ئۈچاۈن بااال بىار بۇناداق“ .ئولتاۇرۇۋاالتتى ساائەت قاانچە بىار ئولتۇرۇشاىدا بىار تۇرسا

 ىئاۇن دفساتىغا ھىتلېر ۋاقىتالردا شۇ تەخمىنەن. ئاپىسى دەيتتى ئاز خەجلىسىمۇ پۇل قانچە

 قېاتى  تاۇنەى ئىككىساى ئۇ ئىش  بۇ. ئېيتىدۇ سىرىنى بىر يەنە قالدۇرىدىغان ھەيران بەكال

 رىمناى قەھرىماان بااش ئاوپېرادىكى. بېرىدۇ يۈز بارغاندا كۆرگىلى نى «ريېنزى» ۋاگنېرنىڭ

 ئادفلفقااا تۇرۇشااى چۈشااۈپ-ئااۆرلەپ ئورنىنىااڭ ئۇنىااڭ بولااۇپ  ئااادەم كېلىۋاتقااان قوغااداپ

 دەرھاال تەڭ  بىالەن يېپىلىشاى پەردە ئاۇ  ئاادەتتە. ئىادى قىلغاان پەيادا تەسىر باشقىچىال

 سااۆزلەپ تەنقىاادلەپ ئوركېسااتىرىنى بولمىسااا ياااكى ئارتىسااالرنى شااىلتىغىنىچە قااوللىرىنى

 ھەتتااا قاراشااتا  بىاار غەلىااتە ئەكسااىچە چىقارماياادۇ  ئۈنىنىمااۇ ئاخشااىمى  ئااۇ. كېتەتتااى

 ھىتلېرنىاڭ. قويىادۇ تەمتىارىتىپال ئاۇنى اراپقا تىكىلىا، دفساتىغا بىلەن قارىشى غەزەپلى 

 ئېغىزماۇ بىر بولۇپ  كەتكەن تاتىرى، بەكرە  ۋاقىتتىكىدىنمۇ ھەرقانداق چاغدا شۇ چىرايى

 كۇلاۇبتىن مېڭىا، بىالەن قەدەمالەر ئىتتىا  كۆتاۈرۈپ ياقىساىنى پەلتوسىنىڭ قىلما  گەپ

 خاپاا بەكاال ئاۇ. ئىدى سوغۇق ھاۋامۇ بولغاچقا  ئايلىرى نويابىر كۈنلەر ئۇ. چىقىدۇ كوچىغا

 تااا  يېتىلىگىاانىچە دفسااتىنى تۇرغااان بىلەلاامە  بولغااانلىقىنى ئىااش نااېمە. كااۆرۈنەتتى

 تۇيۇقساىزال ئاۇ. چىقىادۇ چوققىساىغا تا  يارلىق تى  مېڭى، بىلەن يول چىغىر يامزىلىدىكى

 تتىققاا پۈتكاۈچە ئاۈنى تىكىلىا، ئۇنىڭغا ئەسەبىيلەرچە قامىالپ قولىنى ئىككى دفستىنىڭ

 باۇ ئۇنىاڭ كۇبىزېا . قېلىۋاتااتتى بوغۇلاۇپ ئااۋازى ئۇنىاڭ. باشااليدۇ سۆزلەشاكە ۋارقىراپ

 ھاې  قالغانادە  ئايلىنىا، بىارىگە باشاقا قويغاان يوقىتىا، ئۆزىنى دفستىنى قاراپ ھالىغا

 تاۇرۇپال كەتساە بولاۇپ خۇشاال تاۇرۇپال ئەسەبىيلىشاى، پۈتاۈنلە  ئۇ” يەنى. ئىدى قىلغان

 ئۈلگىسااى ئۇنىااڭ قەھرىماننىااڭ باااش ئويۇناادىكى ئااادفل  كااۈنى ئااۇ. تتااىكېتە غەزەپلىنىاا،

 قەھرىماان بااش كاۈچى ئىپاادىلەش فانتازىيىلىا  ئۇنىاڭ بولساىمۇ  دېمىگەن ئىكەنلىكىنى

 شااۇ“ .كەتتااى تەسااۋىرلەپ دەپ ئۈلگىسااى قەھرىمااانلىق ئۆزىنىڭچوقۇنىاادىغان  ريېنزىنااى

 بولاۇپ بىناكاار يااكى رەسساام بىار ىڭغايىسىن بىر بىردىن دفستىنىڭ بۇ كۇبىزې  چاغقىچە

 تونۇيالماا  پەقەتاال ئاادفلفنى ئەمادى ماناا. ئىادى ياۈرگەن ئىشاىنى، ئىكەنلىكىگە چىقىش
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 يۈكلەنگەنادە   ۋەزىاپە بىار ئېغىار ئۇنىڭغا گويا” ۋارقىراپ ئەسەبىيلەرچە ئۇ. ئىدى قالغان

 ئاۇنى “بېرىدىغانادە  ھوقاۇقالرنى پۈتاۈن قىلى، ئېتىقاد ئۇنىڭغا  خەلق بىرىدە كۈنلەرنىڭ

 قىلىاا، داھىيلىاق ئاۆزلىرىگە ئاۇنى خەلااق ئالقىشااليدىغانلىقىنى  توۋالشاقىنىچە دەپ ھاۇررا

 قىلىاادىغانلىقىنى تەلەپ مېڭىشااىنى يېااتەكلەپ ئۈچااۈن كەلتااۈرۈش قولغااا ئەركىنلىكنااى

 بىاار كىرىۋالغاان كاللىسااىغا ئۇنىاڭ بەلكىاا  تەساۋىر غەلىااتە ئاجايىا، بااۇ. كېتىادۇ ساۆزلەپ

 خىيااللىرى رفمانتىا  ھىتلېرنىاڭ ھەقىاقەتەن ئاۇ ئەمماا. مۇمكىن بۆلىشىمۇ تەسۋىر خىيالى

 كۇبىزېكنىاڭ چۈشاۈپ تاغادىن ئاۇالر. ئىادى بېارەلىگەن تەساۋىرلەپ تولاۇق قەلبىنى بىلەن

. ئىادى بولغاان ئاۈ  ساائەت ئاشقان  كېچىدىن يېرى  ۋاقىت كەلگىنىدە  يېرىگە تۇرۇۋاتقان

 كېيىنمااۇ خوشالشااقاندىن بىاالەن تەنتەنىلىاا  ئېلىشااى، قااول ئىچىاادە ھاياجااان ئىككىسااى

 تۇرمااقچى ئااز بىار ياالغۇز چىقىا، چوققىسىغا تا  قايتىدىن ئورنىغا قايتىش ئۆيىگە ئادفل 

 خۇشاال يۈرگىنىادىن ئىچىادە خىياالالر ئادفلفنىاڭ ئائىلىساىدىكىلەر. ئېيتىادۇ ئىكەنلىكىنى

 ئاۇ”: دەيادۇ مۇناداق ئەسالەپ پااۋال .قالماايتتى ئەنساىرىمە  ئۇنىڭادىن يەنىال كۆرۈنسىمۇ 

 نۇتاۇق ھەققىادە سىياساەت توغرىلىاق  تاارىخ بىالەن قىيااپەت قىلغانادە  رەپىاتى  بىزگە

 “.كېتەتتى سۆزلەپ

 ۋاقىتاتىن شاۇ. قالىادۇ جىمىاپال قايتىدىن ئۇ ئۆتمە   ئۇزۇن بېرى، يۈز ۋەقە تاغدىكى

 نىاااڭ( زغۇچىياااا ئاااۇرۇس  1881~1801) دفستويوۋېساااكى خاااۇددى ئاااۆزىنى باشاااالپ 

 تەرىپىادىن باشاقىالر جااراھەتلەنگەن  قەلباى ئوخشااش قەھرىمانغاا بااش ھېكايىسىدىكى

 دۇنياغاا باۇ دەۋرىادىال باھاارى ياشالىق ئۆزىنىاڭ ھەتتاا. قىلىادۇ ھاې  تاشلىۋېتىلگەندە 

 قېتىملىااق تااۆت دەرسااىنىمۇ چااېلىش پىيااانو ئااۇ . كېتىاادۇ ئااويالپ كېلىۋاتقاناادە  كىرىاا،

 مەشااىقى ھەرىااكەت بارماااق زېرىكىشاالى ” كۇبىزېاا  . قويىاادۇ اشااالپت كېيىاانال دەرسااتىن

 دەپ “قوياادى توختىتىاا، ئۆگىنىشاانى پيااانو ئااۇ شااۇڭا كەلمەيتتااى  ماااس پەقەتااال ئۇنىڭغااا

 كاالرا ئاپىساى يەناى . ئىادى ماۇمكىن بۆلىشاىمۇ ساەۋەبى بىار باشاقا بۇنىاڭ ئەمما. قارايدۇ

-1227. كېتىۋاتااتتى ناچارلىشاى، ەكاۈنگ-كۈنادىن كاۈنلەردە ئاۇ ساالمەتلىكى ھىتلېرنىڭ

 ھەپااتە ئىككااى توختىتىشااتىن ئۆگىنىشاانى پيااانو ئااادفل  يەنااى كااۈنى  يااانۋار-14 يىلىنىااڭ

 ئېاادۋارد دفختااۇر يەھااۇدىي قازانغااان شااۆھرەت دەپ دفختااۇرى نااامراتالر ئاپىسااى ئاااۋۋال 

 پەيادا ئااغرىق تۈرلاۈ  بىار كۆكساىدە دفختۇرغاا  كاالرا. كۆرۈنىادۇ بېرىا، يېنىغاا بلوكنىڭ

. ئېيتىاادۇ كەلمەيۋاتقااانلىقىنى ئۇيقااۇ كااۆزىگە كااېچىچە دەردىاادە ئاااغرىق بااۇ بولغااانلىقىنى 

 نااى “بااارلىقى ئۆساامە بىاار يۇغااان كۆكسااىدە” خانىمىنىااڭ ھىتلېاار دىئاااگنوزى دفختۇرنىااڭ

 بولغانلىقىاادىن گىرىپتاار كېساىلىگە را  بىمارىغاا بااۇ بلاو   دفختاۇر. ئىادى كۆرساەتمەكتە

 پااۋال بىالەن ئاادفل  باالىلىرى كالرانىڭ بلو  دفختۇر ئەتىسى  03.مايدۇئاچ ئېغىز پەقەتال



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 56 ~ 
 

-بىردىن بۇنىڭ ئىكەنلىكىنى  كېسەل ئېغىر بەكال ئاپىسىنىڭ كېلى،  چاقىرتى، ئىككىسىنى

 پەقەتاال ئااڭالپ گەپلەرنى بۇ ئادفل . ئېيتىدۇ ئىكەنلىكىنى قىلىش ئوپېراتسىيە چارىسى بىر

 ئاۇزۇن تاتارغاان ئۇنىاڭ”: كېتىادۇ تەسىرلىنى، قاتتىق فختۇرد بۇنىڭدىن. قالىدۇ چىدىما 

 ئاپامادىن': تۆكۈلىادى يااش تاارامالپ كۆزلىرىادىن ئولىشى، يىغا دەرھال دفمسىيى، يۈزى

 ئوتتۇرىساىدىكى ئىككىساىنىڭ كاالرا بىالەن ئادفل  مەن. سورىدى' يوقمىدۇ؟ ئۈمىد پەقەتال

 “.ئىدى  قىلغان ھې  ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ھەقىقەتەنمۇ مۇھەببىتىنىڭ بالىلىق-ئانا

 قىلاادۇرۇش ئوپېراتسااىيە قىلىاا، تەۋەككااۈل ھىتلېرنااى كااالرا ئائىلىاادىكىلەر پۈتااۈن

-خەيار ساىڭىلالر-ئاچاا» شەھىرىدىكى لىنز ھىتلېر كالرا كۈنى  يانۋار-17. كېلىدۇ قارارىغا

 بىار ىاڭكالران ئۇرباان  كاارل دفختاۇر ئەتىساى. ياتقۇزۇلىادۇ غا «دفختۇرخانىسى ساخاۋەت

 يېتىا، دەرھال دېسە كەل قاچانال چاغدا  بۇ. تاشاليدۇ ئېلى، قىلى، ئوپېراتسىيە كۆكسىنى

 كااۈنىال چاقىرىلغااان جوھاننااا  ئاپىسااى كىچىاا  دۈمااچە  تېاارىككە  بەكااال كېلىاادىغان

 كرفنېنلىاق 3 كۈنلاۈكى كاالرا. بېرىادۇ تاۇرۇپ قااراپ بالىلىرىغاا ئۆيىادە كېلىا، سپىتالدىن

 ياتاقتاا ئاازادە تېخىماۇ ئۇنىڭادا ئەسالىدە. ياتىادۇ كۈن 12 بالنىستتا ى دەرىەىل ئۈچىنچى

 ئااائىلە بىاالەن تېەەشاالى  ئۇنىااڭ ئەممااا. ئىاادى بااار پااۇلى يەتكىاادە  ئۈچۈنمااۇ يېااتىش

 چىققىنىاادا دفختۇرخانىاادىن. تاللىۋالىاادۇ ياتاااقنى ئەرزان بااۇ بولغاچقااا ئااادىتى باشااقۇرۇش

 چۈشاۈش چىقىا، پەلەمپىيىادىن قەۋەتلىا  ئاۈ  بىنانىاڭ كوچىسىدىكى خۇمبولدتسىتراس

 قارشى دەرياسىنىڭ دفنا  ئاخىرلىرى ئەتىياز يىلى شۇ ئۈچۈن  كېلىدىغانلىقى ئېغىر كالراغا

 كۆچاۈپ نومۇرىغاا-2 كوچىساى بلۈتېڭگااس رايونىنىڭ ئەتراپى شەھەر ئۇرفار قىرغىقىدىكى

 ئىادى  بىنا بىر ۈشلۈ كۆرۈن چىرايلىق بولۇپ  ئۆ  ياسالغان تاشتىن ئۆ  يېڭى بۇ. كېتىدۇ

 بىار  ئاازادە تىن   بەكال يەر بۇ. تۇرىدۇ ئۆيدە بىر ئېغىزلىق ئۈ  قەۋىتىدىن ئىككىنچى ئۇالر

 تۇرىادىغان بېرى، پات-پات ئادفل  ئۆتسىال كۆرۈكتىن چوڭ ئولتۇرۇپ ترامۋايغا بولۇپ  يەر

 .بوالتتى بارغىلى يەرگە

 ئاشاىق ئاۇ يەناى: چىقىادۇ ئوتتۇرىغاا ھادىساە رفھاى بىار باشاقا ئادفلفتا كۈنلەردە بۇ

 مۇناساىۋىتى بولغاان بىالەن قىازالر ئادفلفنىاڭ كەلگۈچە يېشىغا شۇ تا. ئىدى قالغان بولۇپ

 ئېغىلادا قىلىۋاتقىنىدا  ئېلىش دەم يازلىق سپىتالدا قېتى  بىر ئااليلۇق . ئىدى يۈزەكى بەكال

 باشاقىچە ئۇنىڭادىن قىاز. ۇقالىاد دفقۇرۇشاۇپ تەسااددىپى بىالەن قىاز بىر سېغىۋاتقان كاال

 قااچىمەن ھەتتا. ئىدى كەتكەن قېچى، تاشالپ قىزنى دەرھال ئادفل  قويغىنىدا  تەلەپنىمۇ

 بىالەن كۇبىزېا  ئاۇ كاۈنى بىار. ئىادى ئاۆرۈۋەتكەن پۇتلىشاى، چىلىكىنىمۇ سۈت لىق دەپ

 قبويلاۇ ئېگىاز كۆرۈنۈشالۈ   سااالپەتلى ” يۈرگىنىدە قىلى، سەيلە كوچىسىدا الندستراس

 بولاۇپ  تۈگىۋالغان تاراپ چىرايلىق چاچلىرىنى قويۇق قىز ئۇ. كېلىدۇ دۇ  غا “قىز بىر زىلۋا
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 يااش دېدەكلىرىادە  ئىالھىيەلەرنىاڭ رىۋايەتلىرىادىكى ياۋرفپاا شاىمالى ھەقىاقەتەن ئۇنى

 ھاياجانالنغانلىقىادىن كاۆرۈپ قىزناى ئاادفل . ئىادى ماۇمكىن ئوخشىتىش گە “ۋالكىيرىيە”

 “قالادى  كۆيۈپ قىزغا بۇ گۇستىل  قارا ماڭا”: تۇرۇپ نوقۇپ بىلىكىنى ھىنىڭھەمرا دەرھال

. تۇراتتى ئۇرفاردا ئۇمۇ بولۇپ  جانستېن ستېفانىيە ئىسمى قىزنىڭ ئۇ. ئېيتىدۇ كېسىپال دەپ

 بىارى شاېئىرلىرىدىن باۇ. يازىادۇ شاېئىرى ماۇھەببەت كاۆپ بەكاال ئاتااپ قىزغاا ئاۇ ئادفل 

 دفساتى ساادىق شاېئىرىنى باۇ ئادفل . ئىدى شېئىرى ېغىشلىماب دېگەن «قىزىمغا سۆيگەن»

 سۆزلىشااى، پەقەتااال بىاالەن قىااز ئااۇ ھىتلېاار . بېرىاادۇ قىلىاا، دېكالماتسااىيە گۇسااتىلغىمۇ

 ھەماامە قىلىشمىساااڭمۇ گەپ ئېغىااز بىاارەر” شااۇنداقتىمۇ . قىلىاادۇ ئېتىااراپ باقمىغااانلىقىنى

. باوالاليتتى جاۈپتە بەختلىا  قەتەنھەقىا ئىككىساى ئاۇ. ھىتلېار دەيتتاى“ !ئوتتۇرىدا ئېنىق

 ئىشاالرنىڭ بۇناداق”. باوالتتى بىلگىلى قاراپال بېقىشىغا يىراقتىن بىرىگە-بىر ئۇالرنىڭ بۇنى

 ھاااې  قەلبىمااادە مېنىاااڭ_  ھىتلېااار  دەيااادۇ_ . بولمايااادىكەن بىلگىلاااى زادىاااال ساااىرىنى

 بېرى، دەرھال ىئۇن كۇبىزې ” .كېرە  بۆلىشى قىلغان ھې  چوقۇم قىزمۇ ئۇ قىلغانلىرىمنى

 ئااۆزىنى ئاپىسااىغا يۈرىاادىغان ئااايلىنىپال بىاارگە دائىاا  ھەر سااتېفانىيەنىڭ ھەماادە قىزغااا

 ئەگەر ھىتلېار . ئۇنىمايادۇ قىلىشاقا بۇناداق ھىتلېار ئەمما. قىلىدۇ تەكلى، تونۇشتۇرۇشىنى

 شاۇغۇللىنىدىغانلىقىمنىمۇ بىالەن ئىاش ناېمە بولساام  تونۇشاتۇرماقچى ئۆزۈمنى بېرى، مەن

 يەنە ھىتلېار. دەيادۇ ئەمەساتە  رەسسام كەسپى تېخى مەن ئەمما. كېلىدۇ توغرا يتىشىمغائې

 تەتقىااق قېتىرقىنىاا، ئەپسااانىلىرىنىمۇ نااېمى  بىاالەن ئەپسااانىلىرى نورۋىاا  تەرەپااتىن بىاار

 پەۋقۇلئااددە ھەممىسىال قىزالرنىڭ ئەپسانىلەردىكى جەرياندا  بۇ. ئىدى كىرىشكەن قىلىشقا

 چۈشاەنچىلەر جىنساىي ھىتلېار ئەمماا. قىلىادۇ ھاې  ئىكەنلىكىناى ئىگە ئاالھىدىلىكلەرگە

 خاۇددى ئاۆزىنى ئاۇ شاۇڭا . ئىادى بىارى ئىاگە قاراشاقا چەۋەندازالرچە رفمانتى   ھەققىدە

 قاتارىاادا ئااادەم بىاار ئااادەتتىكى بېرىاا، ئوخشاااش ساايېگفريېدقا رىۋايەتلىرىاادىكى نااېمى 

 تەلااۋىلىككە ئاااخىرى خىيااالى رفمانتىاا  بااۇ ئۇنىااڭ. خالىمااايتتى قەتئىااي تونۇشتۇرۇشاانى

 كۇبىزېا  ئاۇ شاۇڭا. كەلمەيدۇ كارغا ئۇرۇنۇشلىرى بارلىق توغرىلىق قىز ئۇ ئەمما. ئايلىنىدۇ

 قىزناى بېرىا، پايادىلىنى، پۇرساىتىدىن باۇ تۇرساا  تۇتاۇپ گەپاكە ئاپىسىنى قىزنىڭ بېرى،

 .كېتىدۇ ئويالپ قاچۇرۇشنىمۇ

 مەندىن قىز بەلكى  ھىتلېر  شۇڭا. يۈرۈۋېرىدۇ ما سال كۆزقىرىنىمۇ ئۇنىڭغا ستېفانىيە

 پۈتۈشاۈپ بىالەن لىتېناات بىار قىاز باۇ ۋاقىاتالردا ئاۇ) ئوياليدۇ دەپ كېرە  يۈرسە رەنەى،

 ۋاقىاتالردا بىار ھىتلېرنىاڭ قىاز باۇ ئەگەر ئۆتكەنادە  يىلاالر ئاۇزۇن ئارىادىن. ئىدى قويغان

 قاتتىق ھەقىقەتەن تاپسا خەۋەر ىنكۆرگەنلىكىد ياخشى قەلبىدىن چىن ھەقىقەتەن ئۆزىنى

 كېايىن بۇنادىن كېايىن  بولغىنىدىن مەغلۇپ مۇھەببەتتە 04(.ئىدى بوالر كەتكەن چۆچۈپ
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 ئىشانى باۇ مەن”. قىلىۋېتىدۇ قەسەم دەپ يولىمايمەن يېقىن قەتئىي ئىشقا بۇ دېگەن ئاشىق

 دفناا  رۈكتىنكاۆۋ ئۆلۈۋېلىشانى  ئېتىا، دەرياغاا ئاۆزىنى دەپ “ !كېرە  ئاخىرالشتۇرۇشۇم

 ئۇنىااڭ ساتېفانىيمۇ چاغادا ئاۇ ئەمماا . كېتىاادۇ ئاويالپ ئۆلۈۋېلىشاىنى ساەكرەپ دەرياساىغا

 ئىشاانى بااۇ ئااۇ  شااۇڭا. ئىاادى كېاارە  ئۆلۈۋېلىشااى يولىاادا مااۇھەببەت ئىشااقى بىاارگە بىاالەن

 ئەتراپلىااق ھالادا تۇتقاان كاۆزدە چۆچەكلىرىنىمااۇ-ساۆز چىقىرىادىغان توقاۇپ باشاقىالرنىڭ

 ئوينىشاى رفلىناى شااھىتلىق كۇبىزېا  ئىشاتا پاجىئەلىا  باۇ. كىرىشاىدۇ شقاپىالنال ئويالپ

 .ئىدى كېرە 

 ئاسااااان ھېسساااىياتچان  ياشاااايدىغان  دۇنياااادا خىيااااالى ۋەقەساااى  ئاشاااىق باااۇ

 ئوڭۇشاالۇق ئىااش بااۇ. ھېسااابالنمايتتى غەلىااتە نىساابەتەن يىگىااتكە بىاار ھاياجانلىنىاادىغان

 بولاااۇش رەسساااام نەتىەىااادە. ېساااابلىناتتىھ بىرلىشاااەلىگەن ئىككىساااى ئاااۇالر بولغىنىااادا

 پىالناى باۇ ئەگەر. ئىادى ماۇمكىن كېتىشى كۆمۈلۈپ بىلەن شۇنىڭ خىيالىمۇ خام دەيدىغان

 خىياالالر ئااچچىق ھەم تااتلىق  ھەم چاغادا ئاۇ ياوق  كېارە  قىلساىمۇ بولغاۇدە  مەغلۇپ

 بىر باشقا ولغانب مۇھى  تېخىمۇ جەرياندا بۇ ئەمما. ئىدى مۇمكىن ياشىيالىشى تەڭ ئىچىدە

 ئىەاادىيەت ئادفلفنىڭ. ئۇنتۇلدۇرىدۇ تېزال تەسۋىرىنى ستېفانىيە كاللىسىدىكى ئۇنىڭ ئىش 

 ئىشاىنى ساىزىش رەساى  گەرچە ئاادفل . ئىادى ئالماشقان بىناكارلىققا رەسىمدىن ھەۋىسى

 ئۇنىاڭ ياۈرگەن  شاۇغۇللىنى، بىالەن ساىزىش رەساىمى بويااق سۇ بېرىلى، قويما  تاشالپ

 ئۇنىااڭ بىاالەن  قىلغىنااى ئىپادىلەنگەناادە  تاااالنتلىرى بەزى ھەقىااقەتەن ىيەتلىرىاادەئىەاد

. يەتمەيتتااى زادىااال قاندۇرۇشااقا ھېسسااىياتىنى بىاالەن ئارزۇسااى تۇرغااان قايناااپ ئىچىاادىن

 دەياادۇ_ . ئەمەس باققااان سااىزى، رەسااى  بىاالەن ئەسااتايىدىللىق قاچااان ھااې  ئااادفل ”

 بااۇ ئۇنىااڭ سااىزىش  رەسااى . ئىاادى بااار يىلىرىغااا يااۇقىرى تېخىمااۇ ئۇنىااڭ_  كۇبىزېاا  

 بىار يەنە شاۇنداقتىمۇ “ .خااالس ئىادى  ھەۋەسال بىر سىرتقى ئىشتىن تاشقىرى غايىسىدىن

 كېچەلمەيااادىغان ۋاز ھەرگىاااز ئۇنىاااڭ ھەۋىساااى اليىھىااالەش بىناااا ئۇنىڭااادىكى تەرەپاااتىن

 ئااۇ . لەيتتىئىپااادى خاااراكتېرىنى بېاارىلىش قااانۇنىيەتكە ئېنىااق بىاالەن ھەۋىسااى كەشااپىيات

 خىيااال ئىشااىنىمۇ ئاۆزگەرتىش قىياااپىتىنى لىنزنىااڭ ھەتتاا ئاسااتىدا  تۈرتكىسااى غايىساىنىڭ

 بااۇ تااۇرۇپ  ئالدىاادا بىناسااى چېركاااۋ يېڭااى لىنزنىااڭ دېگااۈدە  دائىاا  ئااۇ. يااۈرەتتى قىلىاا،

 كۆرساىتى، يېتەرساىزلىكلىرىنى قىساى  بىر يەنە كەتسە  ماختاپ تەرەپلىرىنى بەزى بىنانىڭ

 بىنااانى ئۈچااۈن چىقىااش ئۆزگەرتىاا، بىناسااىنى چېركاااۋ بااۇ ھىتلېاار. قوياااتتى پمۇتەنقىاادلە

 ئاۇ ”. چىقىادۇ ساىزى، اليىھىسىنى خىل قانچە بىر بىراقال كىرىشى،  اليىھىلەشكە قايتىدىن

 ئاۆزىگە پۈتاۈنلە  ئاۇنى بىنااالر بولاۇپ  ئاتىۋەتكەن بىناالرغا خىيالىدىكى پۈتۈنلە  ئۆزىنى

 تىڭشىغۇچىساى بىار بىاردىن ئۆزىنىڭ ھىتلېرمۇ. كۇبىزې  دەيدۇ  “ئىدى قىلىۋالغان مەپتۇن
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 بىنانىااڭ بىاار قايسااى كوچىاادىكى ۋاقىتلىرىاادا  ئايالنغااان كوچااا بىاالەن دفسااتى بااۇ بولغااان

 ئاااۆزگەرتىش قانااداق كۆرساااىتى، ئۇنىڭغااا يەرلىرىنااى بولغاااان تېگىشاالى  ئۆزگەرتىشااكە

 بولغانادا  ئاۇنىڭچە. كېتەتتاى پتونۇشاتۇرۇ تەپساىلىي اليىھىساىنى ھەققىادىكى كېرەكلىكى

 بااۇ ئااۇ  شااۇڭا. ھېسااابالنمايدىكەن ھەيۋەتلىاا  دېگەناادە  بىناسااى ھۆكااۈمەت شااەھەرلى 

. كىرىشااىدۇ چۈشەندۈرۈشااكە اليىھىسااىنى ئالماشااتۇرۇش بىاالەن بىنااا بىاار زامااانىۋى بىنااانى

 شاۇ كېرەكلىكىناى  چىقىاش اليىھىالەپ قايتا ئۇنىمۇ بولغاچقا  سەت بەكال سېپىلىمۇ شەھەر

 كەلتۈرۈشااكە ئەساالىگە قىياااپىتىنى ھەيۋەتلىاا  بااۇرۇنقى سااېپىلىنىڭ شااەھەر ئااارقىلىق

 ھەقىاقەتەن ئاۇنى بىناسى مۇزى سېلىنغان يېڭىدىن. كېتەتتى قىلى، بايان بولىدىغانلىقىنى

 تااامالرنى نەقىشاالىق ياسااالغان مەرمەردە كېلىاا، قايتىاا، ئااۆيگە ئااۇ. ساااالتتى ھاياجانغااا

 مەنزىااارىلەر تاااارىخى قىساااى  بىااار تاااامالردا باااۇ. كېتەتتاااى پباھااااال ماختااااپ ئاالھىااادە

 باۇ ئۇ . تۇرۇۋاالتتى چىڭ ئۆزگەرتىشتە تامنى بۇ يەنىال ئۇ شۇنداقتىمۇ. ئىدى تەسۋىرلەنگەن

 تېمىغااا بېزەكلىاا  ئااۇزۇن ئەڭ ياۋرفپانىااڭ ئۇزارتىاا،  ھەسسااە بىاار يەنە تااامنى مەرمەر

 . قارايتتى دەپ كېرە  ئايالندۇرۇش

 باۇالر بولۇپ  چىققان اليىھىلەپ بىنا بىر يېڭىدىن ئۈچۈنمۇ ئىستانسىسى زپويى يەنە ئۇ

 نامايەناادە قىزغىنلىقىنااى بېاارىش ئەھمىاايەت قاااتتىق پىالنىغااا  اليىھىاالەش شااەھەر ئۇنىااڭ

 قاتناااش بولغاچقااا  شااەھەر بىاار بېرىۋاتقااان كېڭىيىاا، كۈنسااايىن لىنااز. ئىاادى قىلماقتااا

 ساۆكۈۋېتىش يولنىماۇ تۆماۈر بۇزىدىغان كۆرۈنۈشىنى شەھەر بولۇۋاتقان توسالغۇ راۋانلىقىغا

 ساېلىش ساىرتىغا شاەھەر كۆچۈرۈپ ئىچىدىن شەھەر ئىستانسىسىنىمۇ پويىز كېرەكلىكىنى 

. سااۆزلەيتتى كېرەكلىكىنااى ياااتقۇزۇش قىلىاا، تەڭ بىاالەن يەر رېلىسااالرنىمۇ كېرەكلىكىنااى 

 ئالغاااان ئىچىاااگە ئاااۆز ئورنىنىماااۇ ئىستانسىساااى پاااويىز ھاااازىرقى باغچىساااىنىمۇ شاااەھەر

 ئاۇ. ئىادى ياوق چېكاى دۇنياساىنىڭ خىياال ئۇنىاڭ. دەيتتى كېرە  قۇرۇش ھالداكېڭەيتى،

 ئاازادە يەرگە ئاۇ كېرەكلىكىناى  ئاۇزارتىش چوققىساىغىچە لېچتېنبېرگنىاڭ تۆمۈريولنى يەنە

 مۇنارىادىن پاوالت كېلىادىغان فاود 322 ئېگىزلىكاى يېنىغاا ساېلى،  بىرناى مېھمانخانىدىن

 ھالغاا پۈتاۈن بىر بىلەن كۆرۈ  سۈپەتلى  دەرياسىدىكى دفنا  مۇنارىنى بۇ كلەپ تى بىرنى

 .قىالتتى خىيال كېرەكلىكىنى كەلتۈرۈش

 ياتااتتى؛ كە  بەكاال ئاخشااملىرى. ياۈرەتتى ئارىالشما  كىشىلەرگە ئاساسەن ھىتلېر

 ساىزىش  رەساى  بولمىساا ياا ئوقاۇيتتى كىتاب قامىلىۋېلى، ئۆيىگە كۈن پۈتۈن كۈندۈزلىرى

 قەۋىتىدىكى ئاستىنقى بىنانىڭ تۇرۇۋاتقان ئۇ. بوالتتى مەشغۇل بىلەن سىزىش اليىھىسى بىنا

 كااۈنى ھەر ئادفلفنىااڭ ئايااال  بااۇ بولااۇپ  ئايااالى باشاالىقىنىڭ ئىدارىسااى پوچتااا قوشنىسااى

 قايتقانادىن بىارگە بىالەن كۇبىزې  چىقىدىغانلىقىنى  تاالغا كېيىن دىن 6 سائەت ئاخشىمى
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. ئېيتىادۇ بېسىقمايدىغانلىقىنى كېچىگىچە يېرى  تا تارقىشى، تىنما  ئۆيىدە اشخانائ كېيىن

 مەساالىھەت قېلىشااىنى ئىشاالەپ پوچتىخانىاادا ئااادفلفنى يولدىشااى ئايالنىااڭ بااۇ كااۈنى  بىاار

 دەپ چىقىامەن  بولاۇپ رەسساام بىار ئاتاقلىق چوقۇم بىرىدە كۈنلەرنىڭ ئۇنىڭغا قىلىۋېدى 

 ئىگىسااى ئااۆ  05.قىلىاادۇ رەت بىاالەن سااىلىقلىق كااۆڭلىنى ىياخشاا ئۇنىااڭ بېرىاا،  جاااۋاب

 ئېيتقىنىادا  باارلىقىنى يېتەرساىزلىكلىرى ماۇنچە بىار ئۇنىڭ ئۈچۈن بولۇش رەسسام ئۇنىڭغا

 ناامرات بەكاال باۇرۇن تونۇتۇشاتىن ئاۆزىنى ئىككىساىمۇ رفپونساېت بىالەن ماكارت”: ھىتلېر

 .بېرىدۇ جاۋاب بىلەن مىسال قىسقا دەپ “ئىكەندۇق

 ياوق ئىاش بىارەر يارىغىدە  ئۇنىڭغا لىنزدىمۇ. ئىدى بىرى تۇرالمايدىغان جى  ادفل ئ

 ۋيېنناغاا بولۇپماۇ بېقىشانى  كاۆرۈپ دۇنيانى تاشقى چىقى، سىرتقا ئۇ  شۇڭا. قارايتتى دەپ

 ۋيېنناادىكى ئاخىرى يۈرۈپ سېلى، ئىشقا چارىالرنى پۈتۈن ئۇ. قىالتتى ئارزۇ بەكال بېرىشنى

 بىار يەنە. قىلىادۇ قايىال ئاپىساىنى ئىكەنلىكىاگە ئوقۇمااقچى كىرى، ۇتىغائىنستىت سەنئەت

 گېپاى مايرخوفېرنىاڭ جوزې  بولغان ھىمايىچىسى بالىلىرىنىڭ كۈيئوغلى  كالرامۇ تەرەپتىن

 يارىغىادە  ئىشاقا بىارەر ئادفلفنىاڭ ئىككىساى ئاۇ. ياۈرەتتى بولماا  ماقۇل بۇنىڭغا بويىچە

 ھەتتاا ماايرخوفېر. تۇرۇۋېلىشاتتى چىڭ دەپ كەلدى قتىۋا شۇغۇللىنىدىغان بىلەن كەسى،

 تېپىااا، خوجاااايىنىنى بولكىخاناااا بىااار بولغاااان مااااقۇل ئېلىشاااقا شااااگىرتلىققا ئاااادفلفنى

 .ئېيتىدۇ قويغانلىقىنىمۇ

 رەت ئىلتىماسااىنى قىلغااان تااۇرۇپ چىااڭ ئوغلىنىااڭ كالرادىمااۇ قارىمااا   شااۇنىڭغا

 ياۈز 7 بانكىسىدىكى ۋاكالەت ئاۋسترىيە نىڭئۇ يازدا  يىلى شۇ. ئىدى يوق كۈچى قىلغۇدە 

 تاۇرۇپ يىال بىار ۋيېنناادا ئادفلفنىاڭ پاۇل  باۇ. بولىادۇ مااقۇل ئېلىشاىغا مىراساىنى كرفنېن

. يېتەتتاى تۆلەشاكىمۇ پاۇلىنى ئوقاۇش ئىنستىتۇتىنىڭ سەنئەت ھەتتا. يېتەتتى خەجلىشىگە

 كېتىۋاتقاان ناچارلىشاى، كۈنگە-كۈندىن ئاپىسىنىڭ ئۇتۇقى بۇ كەلتۈرگەن قولغا ئادفلفنىڭ

 تەرەپاااتىن بىااار ئاااۇ  شاااۇڭا. ئىااادى ئۇچرىماقتاااا تەساااىرىگە ئەھۋالىنىڭماااۇ سااااالمەتلى 

 ئىچىادە ھاياجاان ھالادا قىلغاان ھې  گۇناھكار ئۆزىنى تەرەپتىن بىر يەنە مەيۈسلەنگەن 

 ئۆكتەبىرنىڭ كۈنى ئىمتىھان ئېلىش ئوقۇغۇچى ئىنستىتۇتىنىڭ سەنئەت. ئايرىلىدۇ ئۆيىدىن

 باۇ ئۇنىاڭ چىقمىغىنىدا يولغا قاراپ ۋيېنناغا دەرھال بولغاچقا  ئورۇنالشتۇرۇلغان اشلىرىغاب

 . ئىدى مۇمكىن كېتىشى سوزۇلۇپ كەينىگە يىل بىر يەنە ئىشى

 نومۇرلااۇق-2 بلۈتېڭگاااس كۇبىزېاا   ئەتىگىنااى  بىاار ئايلىرىنىااڭ كااۈز يىلااى-1227

 ئاادفلفنىڭمۇ. تاۇراتتى يىغلىشاى، ئىككىسى پاۋال بىلەن كالرا. بولىدۇ پەيدا ئالدىدا بىنانىڭ

 شااۇڭا. كااۆرۈنەتتى ئېغىاار خااېلىال چامااادانى تىاارە ئۇنىااڭ. ئىاادى تولغااان ياشااقا كااۆزلىرى

 .چىقىدۇ ترامۋايغا كۆتۈرۈپ بىرلىكتە ئىككىسى كۇبىزې 
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 ئاتكرىتكىساى پوچتا ئۈزۈلدۈرمە  دفستىغا ۋاقتىدا  بارغان ۋيېنناغا قېتى  بىرىنچى ئۇ

 ھېلىغىچە بولسىمۇ دېگەن بوال  كۈن ئون كەتكىلى قېتى  بۇ ئەمما. ئىدى رغانتۇ ئەۋەتى،

 قالادىمۇ بولاۇپ كېساەل ئاادفل  ئەجەبا كۆڭلىدە كۇبىزې  شۇڭا. ئىدى يوق خەۋىرى بىرەر

 كەتاكەن ئۆلاۈپ ھەتتا يولۇققان  ۋەقەسىگە قاتناش بىرەر ھەتتا قىلىشقا  غەم دەپ قانداق

 خەۋەر ئەھۋالىاادىن ئوغلىنىااڭ ئااۇ  شااۇڭا. باشاااليدۇ كەئەنسىرەشاا دەپ يەنە بولمىسااۇن

 كااالرا ئەممااا. بارىاادۇ يېنىغااا خانىمىنىااڭ ھىتلېاار ئۈچااۈن بىلىااش ئالمىغااانلىقىنى-ئالغااان

. سااورايدۇ ئالاادىراپ دەپ “يوقمااۇ؟ خەۋەر بىاارەر ئااادفلفتىن” كااۆرمە -كااۆرەر كااۇبىزېكنى

 ئاۋازىادىنمۇ ئۇنىاڭ. تاۇراتتى الچىقىاپ ئەنساىرەۋاتقانلىقى قاتتىق ئۇنىڭ چىرايىدىن ئاپىنىڭ

 ئااادفل . تااۇراتتى بىلىنىاا، رەنەىگەنلىكااى يېتىۋېلىشااىدىن جىاا  بەرمە  خەۋەر ئوغلىنىااڭ

 كەتكەنادە  ۋيېنناغاا بىارگە بىالەن ئاوغلى كاۆڭلى ئۇنىڭماۇ تەڭ بىلەن ئايرىلىشى ئۆيدىن

 باۇرۇنقى شاۇ يەنە ئاناا. ئىادى قالغاان ماۈكچىيىپال تاتىرىا، سااغرى، ئايال بۇ شۇڭا. ئىدى

 دەپ دېمەيدىغانادۇ  مااقۇل تالالشاقا كەسى، بىر تۈزۈ  نېمىشقا ئوغلۇم تەكرارالپ  گېپىنى

 قاماادىغىلى تۇرمۇشااىنى قانااداقمۇ يېزىاا، كىتاااب سااىزى،  رەسااى ”. باشاااليدۇ غۇدۇراشااقا

 دېگەنادە  سااياھىتى ۋيېنناا كەلامەس كارغاا بۇناداق پاۇلىنى مىراس ئوغلىنىڭ “بولسۇن؟

 غېمىنااى پاۋالنىااڭ ئۇكىسااى باااال بااۇ. ئىاادى نااارازى تۈگىتىۋېتىشااىگىمۇ پخەجاالە ئىشااالرغا

 بولماسمىدى؟ قىلسا بولسىمۇ

 ئىككىنچااى بىنانىااڭ نومۇرلااۇق-02 كوچىسااى سااتۇمپېرگاس بېرىاا، ۋيېنناغااا ئااادفل  

 ئااۆ  بولااۇپ  يەر بىاار يااېقىن ۋېسااتباخىنخوفقا يەر بااۇ. چۈشااىدۇ ئااۆيگە بىاار قەۋىتىاادىكى

 ئىمتىھانىغاا كىارىش مەكاتەپكە ئاادفل  . ئىادى ئاياال پاولە  ندېاگە زاكارېي  خوجايىنى

 ئىمتىھاان ئەمما. قىالتتى ئىشەن  بەكال ئۆزىگە دەپ تاللىنىمەن چوقۇم بۇرۇن قاتنىشىشتىن

 قايىال رەساىملىرى تاپشاۇرغان ئۈچاۈن ئىمتىھاان”: كېتىادۇ ئۇجۇقۇپال كۆرۈپ نەتىەىسىنى

 قېتىاپال تااڭ چۈشۈپ ئىچىگە ئۈنى ۇجۇقۇپئ بۇنىڭدىن. ئىدى دېيىلگەن “ئەمەس قىالرلىق

 ئۇنىڭغاا  ماۇدىر ساورىغىنىدا ساەۋەبىنى كىرىا، قېشاىغا مۇدىرىنىاڭ ئىنساتىتۇت ئۇ. قالىدۇ

. كۆرساەتمەكتە ئەمەسلىكىڭنى بىرى مۇۋاپىق سىزىشقا رەسى  سېنىڭ رەسىملىرىڭ سىزغان”

 سىزىشاااقا نىرەساااىملىرى اليىھىااالەش بىناااا قارىغانااادا سىزىشاااقا رەساااى  نورماااال بەلكىااا 

 .بېرىدۇ جاۋاب دەپ “كۆرۈنىسەن قابىلىيەتلىكتە 

 قاانچە بىار ئارىادىن. ئايرىلىادۇ ئىنستىتۇتتىن ھالدا چۈشكەن رفھى پۈتۈنلە  ھىتلېر

 ساىرت ئىشاتىن رەساىملىرىڭ ساىزغان: ئۇنىڭغاا ۋاقىاتالردا بىر كۇبىزېكنىڭ ئۆتكەندە  كۈن

 بىناكااارلىق سااەن ئەساالىدە دىكەن ئوخشاااي رەسااىملىرىگىال سااىزغان بىرىنىااڭ قىزىققااۇچى

 دېمەكچااى نااېمە دفسااتىنىڭ ئەساالىدە دېگىنىاادە  ئىكەناادۇق  كېاارە  بۆلىشااىڭ ئىنژېنېاارى
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 ھەققىادە ئىساتىقبالى ئۆزىنىاڭ ئاادفل  . قىلادى چۈشاەنگەندە  ئانادىال مانا بولغانلىقىنى

 پېتىا، ئىچىاگە غەم ھەققىادە الزىملىقاى قۇتۇلاۇش قاناداق قىيىنچىلىقتىن بۇ كەلگەن دۇ 

 بىرىنىاڭ مەكتەپلىرىادىن بىناكاارلىق ئۈچاۈن ئوقۇشاى ئىنستىتۇتىدا بىناكارلىق 06. قالىدۇ

 ئۈچاۈن ئوقۇيالىشى مەكتەپتە بىرەر بۇنداق ئۇ  ئەمما. ئىدى كېرە  بۆلىشى ئىگە دىپلومىغا

 دىپلومغااا بىاار بۇنااداق ئااادفل . كېاارە  بۆلىشااى پۈتتااۈرگەن مەكتەپنااى ئوتتااۇرا ئااادەتتىكى

 ئالدىاادا كااۆز شااۇنداقتىمۇ. ئىشااىنەتتى كۆرسااىتەلەيدىغانلىقىغا غەياارەت ئۈچااۈن ئېرىشااىش

 چەكاالەپ ئوقۇشااىنىمۇ مەكتەپااتە بىاار بۇنااداق ئااۇنى قىيىاانچىلىقالر خىاال ھەر تۇرۇۋاتقااان

 بىار قاناداق ھاې  بولمىغاان  ئۈمىادى قىلاچە ھەپتىناى قانچە بىر ئۇ  شۇڭا. ئىدى تۇرماقتا

 كىتاااب توختىمااا  ئااۇ. ئۆتكۈزىاادۇ قامىلىاا، اتىقىغاااي ئىچىاادە ھېسسااىياتالر يااوق غايىسااى

 يولنىاڭ ئايلىنىا، مەقسەتسىز كوچىالردا ياكى باراتتى كۆرگىلى تىياتىر كەچلىرى. ئوقۇيتتى

 .ئۆتكۈزەتتى ۋاقىت بىلەن كۆرۈش مەنزىرىلىرىنى بىنا تەرىپىدىكى ئىككى

 پوچتىخاناا. ىادىئ قالغاان ئاساتىدا خەتەر ھايااتى خانىمىنىاڭ ھىتلېر كالرا ئۇرفاردا 

 ئاادفل  قىلىا، شاۇنداق. يەتكۈزىادۇ خەۋەرناى باۇ ئۇنىڭغاا ھودۇققىنىچە ئايالى مۇدىرىنىڭ

 بلاو  دفختاۇر بېرىا، ئاۇ كاۈنى  ئاۆكتەبىر-00. كېتىادۇ قايتىا، يېنىغا ئاپىسىنىڭ دەرھال

-بىاردىن قېلىشانىڭ قۇتۇلدۇرۇپ ئاپىسىنى بلو   دفختۇر. كۆرۈشىدۇ قېتى  بىر يەنە بىلەن

 قارىغانادا. تەكىتلەيادۇ كېرەكلىكىناى قىلىنىشى ئوپېراتسىيە بىر چوڭ دەرھال چارىسى  بىر

 ۋىرۇسااااالر”. قىالتتااااى كەتكەناااادە  ئۆتااااۈپ ۋاقتىمااااۇ قىلىااااش ئوپېراتسااااىيە كالرانااااى

 را  دەۋرلەردە ئااۇ) دفختااۇر بلااو  دەياادۇ “قىلىاادۇ كەتكەناادە  ئۆتااۈپ قوۋرىغىسااىدىنمۇ

 كەلتاۈرۈپ ۋىرۇساالر-مىكرەپ بەلكى ئەمەس بولغان پەيدا بۇزۇلۇشتىن گېنىتىكا كېسىلىنى

 بەكااال ئۇسااۇلى داۋاالش تااۈر بااۇ يەنە  دفختااۇر(.  ت.ئااۇ_  كېاارە ؟ قارىسااا دەپ چىقارغااان

 تاوغرا ئىشلىتىشاكە يودىاد مىقاداردا ئاارتۇق يارىساىغا ئىكەنلىكىناى  ئۇساۇل بىر خەتەرلى 

 قاانچە ئادفل  . ئېيتىدۇ غانلىقىنىئاشۇرۇۋېتىدى چىقىمنىمۇ كېلى، يەنە بۇ كېلىدىغانلىقىنى 

 كېايىن پاۇلىنى داۋاالش تاۇرىمىز  ئاۆتەپ ئالادىن پاۇلىنى يودىاد بىاز كەتساۇن  كەتسە پۇل

 .دەيدۇ بېرەلەيمىز تولۇقالپ

 ئادفلفنىاڭ. كېتىادۇ چۆچاۈپ دفساتى قېلىشاىدىن بولۇپ پەيدا تۇيۇقسىزال ئادفلفنىڭ

 ئالادىراپ ۋيېنناادىن دفساتىغا ئاۇ . تىكاۆرۈنەت بولاۇپ نۇرساىز كۆزلىرىمۇ سولغۇن  چىرايى

. كېتىادۇ ۋارقىاراپ تىلاالپ دفختاۇرالرنى بولۇپ سۆزلەپ سەۋەبىنى كەلگەنلىكىنىڭ قايتى،

 قاولىمىزدىن چىقىرااليادۇ؟ ئېغىزىادىن قاناداقمۇ گەپناى دېاگەن ياوق ئۈمىد ئاپاڭدىن ئۇالر

 دفسااتىغا  ل ئااادف قورقۇشااىدۇ؟ نېمىشااقا قىلىشااتىن ئېتىااراپ ئوچااۇق دەپ كەلمىاادى ئىااش

 بىار ئۆيىادە ئاۆزى ئۈچاۈن  ياتقاانلىقى تۇغاۇپ بالىسىنى ئىككىنچى ئانگېال ھەدىسى ئۆگە 
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 ھەققىادە ساتېفانىيە ئۇنىڭ كۇبىزې . ئېيتىدۇ بولۇۋاتقانلىقىنى قارىماقچى ئاپىسىغا مەزگىل

 قىااز ئااۇ كۇبىزېكمااۇ مەزگىلگىااچە بىاار. قالىاادۇ ھەيااران قىلمىغانلىقىغااا گەپ ئېغىزمااۇ بىاار

 ئۈستىگىال كېسىلى ئاپىسىنىڭ دىققىتىنى پۈتۈن ئادفل  . ئاچمايدۇ ئېغىز ھىتلېرغا رىلىقتوغ

 .ئىدى مەركەزلەشتۈرگەن

 كەلااگەن ھالغااا موھتاااج يودىاادفرفمغا دېگااۈدە  كااۈنى ھەر كااالرا كااۈنى  نويااابىر-6

 ئااالغۇدە  جاااننى ئاغرىاا، بولااۇپ  ئااازابلىق شااۇنچە ۋاقتااى سااۈرۈش يودىاادفرفم. ئىاادى

 ئۈساتىگە ياارا كېايىن قاتلىغاندىن چىالپ سۈيىگە يودىدفرفم داكىنى ئاۋۋال. تتىئېچىشتۇرا

 دفختۇرخاناا نەق ئاۇ ئاينىتاتتى  كۆڭلىنى كىشىنىڭ ھەقىقەتەن پۇرىقى ئۇنىڭ) سۈرتۈلەتتى

 ئېچىشااتۇرۇپال قاااتتىق سااىڭى، مۇسااكۇلغا يودىاادفرفم(. ئىاادى ئااۆزىال پۇرىقىنىااڭ ھاۋاسااى

 گېلىاادىن ھېچنېمىنااى بىمااار بولىاادىكەن  بااارغۇدەكال تىاا،يې ئەزاالرغااا ئىچكااى قالمااا  

 ساۇ ئاغزىغاا كەتساىمۇ يېنىا، بولاۇپ ئاوت قاۇرۇپ كاانىيى كالرانىڭ. قاالتتى ئۆتكۈزەلمە 

 زەھەردە  خااۇددى سااۇيۇقلۇق بىاار قانااداق ھەر تەكااكەن گېلىغااا چااۈنكى. ئااللمااايتتى

 باشاالىقىنىڭ پوچتىخانااا ەيەن بىاارگە  بىاالەن قاااراش ئانىسااىغا ھىتلېاار. ئېچىشااتۇرىۋىتەتتى

 دائىا . ياۈردى قارىشاى، ئىشالىرىغىمۇ ئاۆ  تەڭ بىالەن ھاممىساى جوھاننا ۋە پاۋال ئايالى 

-قاچاا. ياتقۇزۇلغانىادى ئاۆيىگە ئاشاخانا كاالرا ئۈچۈن تۇرغانلىقى ئىسسىتىلى، قاالپ ئوت

 ھەر ىشاىغاچاقىر ئاپىسىنىڭ ئادفل . جايالشتۇرۇلدى كارىۋات بىر ئورنىغا ئىشكاپلىرى قۇچا

 تاماق ئادفل  كۈندۈزلىرى.  قوپاتتى-يېتى، كارىۋاتتا شۇ ئەنە ئۈچۈن تۇرۇشى تەييار ۋاقىت

 كاۇبىزېككە خاانى  كاالرا بولغاان خۇشاال بۇنىڭادىن. ئاالتتى ئۈستىگە ئۆز ئىشىنىمۇ ئېتىش

 باقماااپتىكەنمەن  بولااۇپ ئىشااتىھالىق مااۇنچە قاچااان ھااې : دەياادۇ مۇنااداق ماختىنىاا،

 ئۇنىااڭ بىاالەن گەپاالەر بااۇ. كەتتااى ئېچىلىاا، بەكااال ئىشااتىھايى  تامىقىاادىن ئوغلۇمنىااڭ

 يېنىغاا ئوغلىنىاڭ”. قااالتتى يۈگاۈرۈپ قان توال-ئاز چىرايىغىمۇ كەتكەن ساغرى، ساماندە 

 كېلىشاى  قااراپ ئۇنىڭغاا ئايرىلماا  يېنىادىن خۇشااللىقى  بەرگەن كەلگەنلىكىنىڭ قايتى،

 ئانىنىاڭ بىچاارە باۇ يۈرىادىغان كەلامە  بېارى ىنغەماد كۆتاۈرەلمە  بااش ئىشتىن ئۆيدە

 “.ئىدى قىلغان خۇشال خېلىال ئۇنى بېرى،  كۈلكە يۈزىگە

 شااۇ كەتااكەن قاااپالپ تۇمااان تەرەپااتىن بىاار يەنە سااوغۇق  زىمىسااتان تەرەپااتىن بىاار

. بولىادۇ ھەياران بەكاال دفساتى ئۆزگىرىشالەردىن زفر شۇنچە كۆرۈلگەن ھىتلېردا كۈنلەردە

 قوپااللىق بولاۇپ  كەتاكەن يوقااپ غۇدۇراشالىرىمۇ قىلماايتتى  گەپ قااتتىق مۇئېغىز بىرەر”

 ئەسلەپ دەيدۇ_ . ئىدى يوقالغان پۈتۈنلە  مىەەزى دەيدىغان راست ئۆزىنىڭكىنىال قىلى،

 ئااۇ ھەتتااا“ .ئىاادى ياشااىماقتا ئۈچااۈنال ئاپىسااى ئااادفل  كااۈنلەردە بااۇ_  كۇبىزېاا   كېلىاا،

 پاۋالنىڭ. ئىدى قالغان بولۇپ بېشى ئائىلە رەسىمىال رۇپباشقۇ ئىشلىرىنى پۈتۈن ئائىلىنىڭ
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 سىڭلىسىدىن ئۇ كۈنى بىر. كېتەتتى ئەيىبلەپ ئۇنى قالسىال بولۇپ ناچار نەتىەىسى ئوقۇش

. ئېلىۋالىادۇ ۋەدە ئۈچاۈن بۆلىشاى ئوقۇغۇچىساى تىرىشاچان ئەڭ مەكتەپنىڭ كېيىن بۇندىن

 قاااتتىق ھەقىااقەتەن كااۇبىزېكنى شاالەرئۆزگىرى غەلىااتە تااۈردىكى بااۇ بەرگەن يااۈز ھىتلېااردا

 شااۇنداق ئۈچااۈنال كۆرۈنااۈش چىرايلىااق ئاپىسااىغا ھىتلېاار بەلكىاا ” 07.تەسااىرلەندۈرىدۇ

 دەپماۇ “كېارە  بولسا ئۈچۈن كۆرسىتىش ئۆزگەرگەنلىكىنى ئاپىسىغا ياكى كېرە  بۆلىۋالسا

 .ئوياليدۇ

 كاالرا”. باشااليتتى قاقشاشقا دەردىدە ئاغرىقنىڭ ھامان ئويغىنىشى ئۇيقۇسىدىن كالرا

 ئەسالەپ يىلاالردا كېيىنكاى بلاو  دفكتاور دەيادۇ_ . ئىدى ئايال بىر چىداملىق ھەقىقەتەن

 ئاوغلى ھاالىتى باۇ ئۇنىاڭ ئەمماا. ياتااتتى زارالنماا  قىلچىماۇ چىشلەپ چىشىنى_  كېلى، 

 ئىزنااى ئااازابلىنىش ئەتااكەن ئەكاا  چىرايىاادا ئاپىسااىنىڭ ئااۇ. ئااازاباليتتى بەكااال ئااادفلفنى

 كۇبىزېا  ئاخشىمى  كۈنى دېكابىر-02“ .كېتەتتى ئازابلىنى، تەڭ ئۇمۇ كېيىن رگىنىدىنكۆ

 كارىۋاتتاااا قوياااۇپ بېشاااىنى ئادفلفىغاااا خاااانىمى ھىتلېااار كىرگىنىااادە يېنىغاااا ئۇالرنىاااڭ

 كاۆزىنى چىشالەپ لېاۋىنى قىلىۋاتقاانلىقىنى  ھاې  راھەت خاېلىال ئاۆزىنى ئولتۇرغانلىقىنى 

 بىالەن ئاپىساى قىلىا، ئىشاارەت قاول دفساتىغا ئاادفل  چاغدا بۇ. كۆرىدۇ يۇمۇۋالغانلىقىنى

 چىقماااقچى ئۆياادىن بۇرۇلااۇپ ئەناادىال ئااۇ. بىلدۈرىاادۇ ئىكەنلىكىنااى قالماااقچى يااالغۇز

 كۇبىزېا  ھەمىشاە ئاۇنى_  گۇساتىل “: توختىتىادۇ ئاۇنى ئااۋازدا باوش كاالرا بولۇۋاتقىنىدا

 دفساتى يېقىن داۋاملىق ئوغلۇمنىڭ رداۋاقىتال كېيىنكى مەندىن_  چاقىراتتى  دەپ ئەپەندى 

 “.يوق يېقىنى باشقا سەندىن ئوغلۇمنىڭ بوالمدۇ؟ بەرگىن بولۇپ

 شاۇنىڭغا. ئىادى قالغاان كېلى، مىنۇتلىرى ئاخىرقى كالرانىڭ كېچىسى شۇ رفشەنكى 

 يۈرۈشانى قىلىا، ئااۋارە يەنە بلاوكنى دفختاۇر بېرىا، ئۈچاۈن بۇنىاڭ ئۆيادىكىلەر قارىما 

 كەلمەيادىغانلىقى ئىاش بىار ھېچقاناداق قولىادىن بلوكنىڭمۇ دفختۇر پەيتتە بۇ. خالىمىدى

 باايرىمى رف دېساتۋف قارىغانادا دېيىشاىدىن ھىتلېرنىاڭ ساەھەر  دېكاابىر-01. ئىدى ئېنىق

 ئەتىساى. ۋىدالىشاىدۇ بىلەن دۇنيا بۇ تۈنسىز-ئۈن كالرا پەيتلەردە يېقىلىۋاتقان شام ئۈچۈن

 قاول ھەققىدە سەۋەبى ئۆلۈم كېلى، چاقىرى، بلوكنى دفختۇر بېرى، ئانگېال يورۇغاندا  تاڭ

 بەكاال چىراياى ئۇنىاڭ. چۈشاىدۇ كاۆزى ئادفلفقا ئولتۇرغان تەرەپتە بىر دفختۇر. قويدۇرىدۇ

 رەسااىمى تېااز قىياپىتىنىااڭ ئاااخىرقى ئەڭ كالرانىااڭ دەپااتەردە بىاار. كااۆرۈنەتتى مەيااۈس

 مۇشاۇنداق ماناا” ئۇنىڭغاا دفختاۇر ئۈچاۈن كۆتۈرۈش كۆڭلىنى ھىتلېرنىڭ. ئىدى سىزىلغان

 “ھېسابلىنىساەن قىاللىغاان يااردەم ئۇنىڭغاا ئانادىن بېرەلىگىنىڭادىال بەرداشلىق ۋاقىتالردا

 دفختۇرلاۇق ئۆماۈر بىار مېنىاڭ”. بواللمايتتى تەسەللى ئادفلفقا گەپلەر بۇنداق ئەمما. دەيدۇ

 دفختااۇر كااۆرگەن نااىمەنزىرىلىرى ئۆلااۈم نۇرغۇنلىغااان بااۇرۇن دەياادۇ_  بااويىچە  ھاياااتى 
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 كاۆرگەنلىكىمنى بىرىناى بولغاان يېرى  كۆڭلى مۇنچە ھىتلېردە  ئادفل _  كېلى،  ئەسلەپ

 “.ئەسلىيەلمەيمەن
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 “تۇرمۇش مېنىڭ مەكتىپىم”. 2

91.7.92~9191.1 

 

 

1 

 

 بەكاال ۋاھا كەتكەن  قاپالپ تۇمان يەرنى ھەممە ئەتىگىنى  دېكابىر-03 يىلى-1227

 بىالەن چەمابەرلەر مېتال ئەتراپى الكالنغان  سىلىق ياسالغان ياغاچتىن قاتتىق“. ئىدى نەم

 بىناادىن نومۇرلاۇق-2 بلۈتېڭگااس مېيىتاى كالرانىاڭ ياتقان ئىچىدە ”تاۋۇت كۈچەيتىلگەن

 يولغااا قااراپ تەرەپااكە چېركااۋ باويالپ كااوچىنى جىمەىات ماشىنىسااى جىناازا. چىقىرىلادى

 مۇراسىمىغا ماتەم بولمىغان كۆپ ئانچە كېيىن  مۇراسىمدىن بىر ئاددىي كاۋداچېر. چۈشىدۇ

 دفناا  مااڭغىنىچە ئاستا ماشىنىلىق قارا ئىككى بىلەن ماشىنىسى جىنازا بىر_  قاتناشقانالر

 كالرانىاڭ. چۈشاىدۇ يولغاا قااراپ لېئونادىڭغا ئاشاقىنىچە تاغادىن بىر ئۆتۈپ  دەرياسىدىن

 ئۈچاۈن يولدىشاى ئىسامىمۇ. قويۇلىادۇ يەرلىككە يېنىغا ولدىشىنىڭي ئۇمۇ بويىچە ۋەسىيىتى

 باۇرۇنقى ئىچىدە  قارىلىق جەمەتى ئائىلە پۈتۈن. ئويۇلىدۇ ئۈستىگە تېشى قەبرە تىكلەنگەن

 قااارا ئااادفل . تۇرۇشااىدۇ ماتەماادە ئىچىاادە قەبرىسااتانلىق سااۈرلۈ  يېنىاادىكى ئۆيىنىااڭ

 ياۈزى ئادفلفنىاڭ گۇساتىل . تۇرىادۇ قاتااردا اققالپا ئۇزۇن رەڭلى  قارا قولىدا پەلتولۇلۇق 

 .كۆرىدۇ تۇرغانلىقىنى ھالدا بېسىق ئېغىر ئەمما تاتارغان

 ھەقىقەتەن كېچىسى رف دېستۋف قېتىمقى بۇ ئېيتقاندا  ئۈچۈن ئائىلىسىدىكىلەر ھىتلېر

 دفختاۇر ئۈچاۈن تاۆلەش پاۇلىنى داۋاالش جەمەتى ئائىلە پۈتۈن. ئىدى كېچە بىر كۆڭۈلسىز

 ئالادىن كارفنېنېن 52 بولاۇپ  تۇتقاان كارفنېنېن 352 پاۇلى دفرا. بارىادۇ ئۆيىگە نىڭبلوك

 پۇل ئۇ. ھېسابالنمايتتى پۇل ئاز ھەقىقەتەن ئۈچۈن ئۇالر پۇل تۆلىنىدىغان. ئىدى تۆلەنگەن

 شاۇنداقتىمۇ . كېلەتتى توغرا قىسمىغا بىر ئوندا تەخمىنەن جۇغالنمىسىنىڭ پۈتۈن كالرانىڭ

 پااۇل بااۇ چااۈنكى. بولمااايتتى دېيىشااكىمۇ كەتتااى بولااۇپ قىماامەت بە  پااۇلنى تااۆلەنگەن

 دىئاااگنوز قېااتى  77 جەمئىااي دېگەناادە  كىلىنكىسااىدا ياااكى بېرىاا، ئااۆيىگە دفختۇرنىااڭ

 ئۈچااۈن داۋاالش قېتىملىااق 47 بولغااان داۋاالش يودىاادلىق كۆپىنچىسااى بىاالەن قويااۇش

 بااۇ. تۆلىشااىدۇ بىاالەن ەنلىاا رازىم پااۇلنى قالغااان كەم ئااۇالر شااۇڭا. ئىاادى پااۇل تااۆلەنگەن
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 قاارا ئاادفل  ئەمماا. ئولتۇرىادۇ سۆزلىشى، بىلەن دفختۇر ئىككىسى سىڭىل-ھەدە جەرياندا

 ئولتاۇراتتى  تۈنساىز-ئاۈن  تىكىلى، يەرگە قويۇپ بوشىتى، سەل گالستۇكىنى ئىچىدە پەلتو

 تقىنىچەتاۇ قاولىنى دفختۇرنىڭ ئۇ كېيىن. تۇراتتى تۆكۈلۈپ پىشانىسىغا چۇۋۇلۇپ چاچلىرى

 بىار ئاۇ_ . ئېياتىمەن رەھامەت مەڭگاۈ ساىزگە”: ئېيتتاى رەھامەت تاۇرۇپ تىكىلى، ئۇنىڭغا

 شاۇ ھاازىر ئاۇ_  كەلتۈردى  تەزى  ئېگىلى، دفختۇرغا تۇرۇپ ئورنىدىن سۆزلىگە  تەرەپتىن

 يازغاان كېايىن يىلادىن 35 بلاو  دەيادۇ بىلمەيامەن ئەسالىيەلەمدۇ ئەھۋالالرنى كۈندىكى

 ئۇنتۇپ ھەرگىز ئىشالرنى بۇ ئۇ ئىشىنىمەنكى _  كىتابىدا  دېگەن «تورالرشاخ_  كانچىالر»

 بىارى تۇرىادىغان ۋەدىساىدە ھىتلېار ئاادفل  ئېيتقاندا مەنىدىن مەلۇم چۈنكى . كېتەلمەيدۇ

 بىاالەن گېرمااانىيە ياخشااىلىقنى بۇنااداق قىلغىنىاادە  ماڭااا ئۇنىااڭ مېاانىڭچە  02.ئىاادى

 “.مۇمكىن بۆلىشى قىلمىغان يەھۇدىيغا بىر ھې  باشقا مەندىن بويىچە ئاۋسترىيە

 ئارچاا_  رف دېساتۋف ئىككىساىنى پااۋال بىالەن ئاادفل  ئائىلىساى راۋباالالر كاۈنى  شۇ

 قەتئىاي تەكلىپناى بۇ ئادفل  بولسىمۇ  قىلغان تەكلى، ئۆيىگە ئۈچۈن ئۆتكۈزۈش بايرىمىنى

 بىار ھەر ئاكىساى ينقېا چاۈنكى. ئىشاەنمەيتتى پەقەتاال لېئوغاا قېيناكىساى ئۇ. قىلىدۇ رەت

 زفرالپاال دەپ تاشاال خىياالىڭنى ئەخمىقاانە باۇ دەيادىغان بولىمەن رەسسام ئۇنى پۇرسەتتە

 بەرگەن قاخشااپ دەپ قااپتۇ  بىلەناال مەن تۇغقاانلىرى  پۈتۈن دفستىغا  ئۇ . ئىدى كەلگەن

 بولغااان قۇتۇلماااقچى كېتىاا، قېچىاا، ۋيېنناغااا گەپلەردىاان تااۈردىكى بااۇ ئااۇ  شااۇڭا. ئىاادى

 بولااۇپ رەسسااام بىاار داڭلىااق چوقااۇم بولااۇپ  كەلااگەن ئىاارادىگە قەتئىااي ئااادفل . مىااشئى

 دەپ كۆرساىتىمەن ئىساپاتالپ ئۇالغاا چوقاۇم خاتاالشامىغانلىقىمنى پىكرىمادە بۇ چىقىمەن 

 .ئىدى قىلغان ۋەدە ئۆزىگە

 ئايرىلى، تۈردە قەتئىي دۇكىنىدىن بېزەكچىلى  ئانىسىنىڭ-ئاتا كۇبىزېككىمۇ يەنە ئۇ

. ئېيتاااتتى كېرەكلىكىنااى قىلىشااى داۋام يولىغااا بولااۇش مۇزىكاناات ئورنىغااا ئۇنىااڭ قىااش چى

 قەتئىاي بېرىشاىغا ۋيېنناغاا گۇساتىلنىڭ ئائىلىساى كۇبىزېكالر بېرى  كۈزدىن يىلى ئالدىنقى

 ياالۋۇرۇپ  بەزىادە ئىشانى باۇ ھىتلېرماۇ قارىماا   شاۇنىڭغا. ئىادى كەلگەن چىقى، قارشى

 گاۈزەل ۋيېنناادىكى ياۈرۈپ  ساۆزلەپ قايتاا-قايتاا بولساىمۇ تاۇرۇپ مۇنازىرىلىشاى، بەزىدە

 تۈگەتكۈسااىز ساااناپ ۋيېننااادىكى شااۇنىڭدە  ۋە سااىمفونىيە  ئااوپېرا  يەنااى نەرسااىلەردىن 

 بىاالەن گۇسااتىل ھەققىاادە كېرەكلىكااى پايدىلىنىشااى پۇرسااەتلىرىدىن ئااۆگىنىش مۇزىكااا

 كۆناادۈرۈش گەپااكە بااوۋاينى كۇبىزېاا . ئىاادى تىرىشااقان ئۈچااۈن قىلىااش قايىاال ئاپىسااىنى

 تولاااۇق مەكتەپنىماااۇ” ئاااادفلفنى باااوۋا  باااۇ چاااۈنكى. ئىااادى ئەمەس ئاساااان ھەقىاااقەتەن

 باويى ئۆماۈر ئاۇ. كېتىادىكەن چاغالپ قالتى  بەكال ئۆزىنى تۇرۇقلۇق  بىرى پۈتتۈرەلمىگەن

 شاۇ ھىتلېار ئەمماا . ھېسااباليتتى دەپ “بىارى مەنساۇپ تىپقاا ئۆگىنەلمەيادىغان نېمە ھې 
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. ئىادى كۈچلاۈ  پەۋقۇلئاددە كۈچى قىلىش قايىل بىلەن سۆز كىشىنى تارتىپال ىرىدىنياشل

 بىاارگە بىاالەن ئوقۇغۇچىسااى سااەنئەت بىاار ۋيېننااادا ئوغلىنىااڭ بااوۋا   بولغااان پراگماااتى 

 چېنىقىشاىغا مەزگىال بىر پايتەختتە ئوغلىنىڭ ۋە بۆلىدۇ خاتىرجەم ئاڭالپ تۇرىدىغانلىقىنى

 .كۆنىدۇ

 ئۇكىساىغا بىلەن ئۇنىڭ ئويىنى قېلىش تۇرۇپ مەڭگۈ يەردە ئۇ بېرى، اۋيېنناغ ئادفل 

 قېاتى  بۇ. بارىدۇ لېئوندىڭغا قايتىدىن ئۈچۈن قويۇش ئېيتى، كىشىگە قىلىۋاتقان ھامىيلىق

. كۆرۈلىاادۇ ماااقۇل دېگەنلىاارى ئۇنىااڭ بەرمەيااال يااۈز مۇنااازىرە بىاار قانااداق ھااې  يەردە ئااۇ

. قوشاۇلىدۇ تەلىابىگە ئۇنىاڭ يەنىاال بولساىمۇ  قالغان ئىالجسىز گەرچە ئەپەندى مايرخوفېر

 ئاادفل . دەيادۇ مەسائۇلىيەت  بىار ئۈساتۈمدىكى مېنىاڭ بولاۇش  مااقۇل قىزىغاا  ئاۇ كېيىن

 ھەپاتە ئىككاى-بىار بىالەن جوھانناالر يەڭگىسى ۋە ئانگېال كېيىن  ئېلىۋالغاندىن ماقۇللۇق

 جەريانادا شۇ. چىقىدۇ تاپىالپ قۇر بىر ئۇالرغا ئىشالرنى ئىچى ئۆ  جەريانىدا تۇرۇش بىرگە

 دەپىاانە كرفنېنلىااق  372قەرزلەردىاان بااۇ. تۈگىتىاادۇ تااۆلەپ قەرزلىرىنىمااۇ بااارلىق ئۆيىنىااڭ

 كېسااەل ئاپىسااىنىڭ قوشاانىلىرىغىمۇ پۈتااۈن يەنە ئااادفل . ئىاادى بااار چىقىملىرىمااۇ قىلىااش

 باشالىقى چتىخانااپو بولۇپماۇ. بىلدۈرىادۇ رەھمىتىنى ئۈچۈن ياردەملىرى قىلغان كۈنلىرىدە

 ساىزغان ئاۆزى ئۇالرغاا بىارگە  بىالەن ئېياتىش رەھامەت ئاالھىادە ئىككىسىگە خوتۇن-ئەر

 تېەەشالى  كاالرا كېايىن  تۆلەنگەنادىن قەرزلەر پۈتاۈن. قىلىدۇ سوۋغات بىرنى رەسىمدىن

 ئاانگېال. ئىادى قالغاان پاۇل ئاارتۇق كرفنېندىن مىڭ ئۈ  ئاشۇرغان نەتىەىسىدە خەجلەش

 باۇ ئۇنىڭغا ئۈچۈن  ئالغانلىقى ئۈستىگە ۋەزىپىسىنىمۇ بېقىش پاۋالنى سىڭلىسى ياشلىق 11

 ئاادفلفنى ئوغلىغاا ئالويى  كىچى  كېيىن . تېگىدۇ ئارتۇقراقى ئىككىسىدىن ئۈچتە پۇلنىڭ

 چاۈنكى. ئېيتقاان “كەلتاۈرگەنلىكىنى مااقۇل بېرىشاكە ئۆتۈناۈپ قىزالرغاا مىراسىنى ئالغان”

 ئااادفلفمۇ ئۈچااۈن  كااۆرۈلگەنلىكى ئەھااۋالى يېتىشمەساالى  ەباالە م ئائىلىسااىدە راۋبااالالر

 كىچىاا  بېرىااۋەتكەن  ئۆتۈنااۈپ ئانگېالغااا ھەدىسااى ھەممىسااىنى مىراساانىڭ تەۋە ئااۆزىگە

 راسات گەپالەر باۇ. بېرىاۋەتكەنمىش ئۆتۈناۈپ پاۋالغا پۇلىنى مىراس تەۋە ئۆزىگە ئالويىسمۇ

 مىراسانىڭ ۋە پاۇلى يېتىملەر يەنى بىلەن  لپۇ ئاز بەكال سەپىرىگە ۋيېننا ئادفل  بولغىنىدا 

 .كېرە  بۆلىشى ماڭغان ئېلى، قىسمىنىال ئاز قالغان

 بىار ئۇنىاڭ: كېلىادۇ خەۋەر خاوش بىار پەۋقۇلئااددە ۋيېنناادىن باشالىرىدا فېۋرالنىڭ

 ئالفرېاد پرففېسساور بولغان اليىھىلىگۈچىسى سەھنە ئوپېرانىڭ خانلىق بىر مەلۇم قوشنىسى

 مااۇمكىن ھەماادە بېقىشااقا كااۆرۈپ رەسااىملەرنى سااىزغان ئااادفل  قىلىاا، لقايىاا رفللېرنااى

 كەلتااۈرۈپ ماااقۇل بېرىشااكە قىلىاا، مەساالىھەتچىلى  ئىشااالردا كەسااپى ئۇنىڭغااا بولغىنىاادا

 ئۇنىااڭ خەۋەر  بااۇ 32.ئۈمىدلەندۈرىاادۇ بەكااال ھىتلېرنااى خەۋەر بااۇ. ئېيتىاادۇ قويغااانلىقىنى
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. ئىاادى پاياادىلىق كااۆپ ئۈچۈنمااۇ جىمىااتىش پىكىرلىرىنااى نااارازىلىق ئائىلىسااىدىكىلەرنىڭ

 فېااۋرال-12 يىلااى-1228. پىالنالياادۇ قورقمااا  بېرىشاانى ۋيېنناغااا ھىتلېاار بىاالەن  شااۇنىڭ

 جەدۋىلىنااى ئااېلىش پااۇلى ياااردەم يېااتىملەر پاۋالنىااڭ سىڭلىسااى بىاالەن ئااۆزى ئااۇ  كااۈنى 

 بىارگە ىالەنب ئۇقتاۇرۇش پاارچە بىر جەدۋەل بۇ كېيىن  كۈندىن ئۈ . تاپشۇرىدۇ تولدۇرۇپ

 كىشااى بولغااان ھامىيسااى ئۇالرنىااڭ جەدۋەلنااى بااۇ ئۇقتۇرۇشااتا . قايتۇرۇۋېتىلىاادۇ قوشااۇپ

 ئااۇ  شااۇڭا. ئىاادى ئۇقتۇرۇلغااان كېرەكلىكااى بۆلىشااى ئىمزاالنغااان قويااۇپ قااول تەرىپىاادىن

 ئىشخانىساااىنىڭ بېااارىش يااااردەم بېرىااا، تاپشاااۇرۇپ ئەپەنااادىگە ماااايرخوفېر جەدۋەلناااى

 كىچىكاى -كىايى ) يىغىشاتۇرۇپ چاماادانىنى ئالادىرىغىنىچە ەيالكۈتم جاۋابىنى تەستىقالش

 بىاالەن ئۆيىاادىكىلەر( چامااادان قاچىالنغااان ئەسااۋابلىرى سااىزىش رەسااى  ۋە كىتااابلىرى

 .ئايرىلىدۇ مەڭگۈگە نومۇردىن-2 بلۈتېڭگاس ۋىدالىشى،

 ئالغانادا تەخمىانەن كۈنى شۇ. چىقىدۇ ئۇزىتى، ئىستانسىسىغىچە پويىز ئۇنى گۇستىل

 ئېچىا، ئېغىاز ھەققىدە ستېفانىيە ھىتلېر زالىدا كۈتۈش پويىز. كېلەتتى توغرا غېنىۋارغا-17

 خەت ئۇنىڭغاا كېايىن شاۇنداقتىمۇ تونۇشاتۇرمىغانلىقىنى  ئاۆزىنى تاېخىچە ئۇنىڭغاا. قالىدۇ

 ھاياجانغاا كىشاىنى ئالگېرنىاڭ خوراتىئاو يىگىات يااش باۇ. ئېيتىادۇ مۇمكىنلىكىنى يېزىشى

 راساتىنىال ئەگەر. ناتاايىن ئوقۇغاانلىقى ئەمما نامەلۇم  يوق-ئوقۇغانمۇ ىنىئەسىر سالىدىغان

 بۆلىشى ئوخشاتقان قەھرىمانىغا باش ئالگېرنىڭ ئۆزىنى ھەقىقەتەن ئادفل  بولسا  ئوقۇغان

 رفمااان شااۇ دفسااتىغا چىقىرىاا، بېشااىنى پەنەىرىاادىن ئااادفل  قوزغالغىنىاادا پااويىز كېاارە  

 دەپ“ !كەل يېنىمغااا تېاازرە  سااەنمۇ گۇسااتىل  تۇمدفساا” بىاالەن سااۆزى قەھرىمانىنىااڭ

. ئىادى بېلىتاى ۋاگوننىاڭ دەرىەىلىا -3 كرفنېنلىاق يېارى  بەش بېلىتاى ئۇنىڭ. ۋارقىرايدۇ

 ساېھىرلەيدىغان كىشىنى قېتى  ئۈچىنچى ھىتلېر ئادفل  ياشلىق 18 كېيىن  سائەتتىن بەش

-02 كوچىسااىنىڭ سسااتۇمپېرگا ۋېسااتباخىنخوفدىن. كېلىاادۇ كىرىاا، شااەھىرىگە ۋيېننااا

 ئېغىار ئاۇ ئەمماا. ئىدى يول مىنۇتلۇقال بەش ئوتتۇرىسى ئۆيى خانىمنىڭ زاكرېي  نومۇرلۇق

 بۆلىشاى كەلاگەن ئېغىار ھەقىاقەتەن ئۈچۈن ئۇنىڭ يول بۇ بولغاچقا  ماڭغان كۆتۈرۈپ يۈ 

 ھاياجانلىنىا، بەكاال ئاادفلفمۇ قوشاۇلۇپ بولۇشىغا دىمىق ھاۋا فېۋرالدا  يىلى شۇ. مۇمكىن

 پوچتاا پاارچە بىار يېزىلغاان بىالەن ھاياجاان دفساتىغا كاۈنى  غېنىاۋار-18. ئىدى كەتكەن

 :يولاليدۇ ئاتكرىتكىسى

 

 !دفستۇم قەدىناس”

. كەلگىن چوقۇم. كۈتمەكتىمەن بىلەن تاقەتسىزلى  خەۋىرىڭنى كېلىش يېتى، سېنىڭ

 ەيياارلىقىنىت كۈتاۈۋېلىش ياخشاىالپ ساېنى مەن يېزىۋەت  خەت بالدۇرراق ئالدىدا مېڭىش
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 بىالەن مەن ئااۋۋال دېيىشاكىنىمىزدە   بىز…  تەقەززا ساڭا ۋيېننا پۈتكۈل. تۇرىمەن قىلى،

. قىالرساەن ئىاش بىر بىلى، ئۆزۈڭ قاراپ ئەھۋالغا يەنە كېيىن. تۇرىسەن بىرگە مەزگىل بىر

 فلورىنغىال 62~52 دۇكىنىدا قويۇش رەنە بىر دەيدىغان كومىسسىيىسى ھۆكۈمەت يەردە بۇ

 ساېنى بىالەن  ھاۆرمەت ئاالھىادە ئاناڭغا-ئاتا ۋە ساڭا. بولىدىكەن سېتىۋېلىشقا پىيانو ىرب

 :دفستۇڭ تىلەپ  دەپ! كەلسۇن تېز قېتى  بىر يەنە

 “ھىتلېر ئادفل _                                                                     

 

-ياېمە  لىاق” گۇساتىل كاۈنى  نبەيەكشاە بىار تۇمانلىق قۇيۇق كېيىن  كۈندىن بەش

 ۋېساتباخىنخوفقا كۆتاۈرۈپ خۇرجاۇنىنى كىليونكاا رەڭلىا  قوڭاۇر تولغاان بىلەن “ئىچمە 

 كىشااىلەر تۇرغااان مىغىلااداپ زالىاادا يولااۇچىالر ئىستانسىسااىنىڭ پااويىز ئااۇ . كېلىاادۇ يېتىاا،

 ىالۋيېننااالىقق بىاار رەساامىي تۇرغىنىاادا  ھاڭۋېقىاا، بىلەلاامە  قىلىشااىنى نااېمە ئارىسااىدا

 ساۈپەتلى  ئەال ئۇچىسىغا ئۇ ”. كۆرىدۇ كېلىۋاتقانلىقىنى قاراپ ئۆزىگە ئادفلفنىڭ ئايالنغان

 ساااپلىق چىشااى پىاال ھېلىقااى قولىاادا بولااۇپ  كىيىۋالغااان قالپاااق قااارا بېشااىغا پەلتااو  قااارا

 كەلگىنىناى دفساتىنىڭ ئادفلفمۇ“ .ئىدى قالتى  ھەقىقەتەن كۆرۈنۈشى. ئىدى بار ھاسىسى

 ساۆيۈپ ياڭىقىادىن ئاۇنى كېلىا، دەرھاال. كېتىادۇ ياايراپ بولاۇپ خۇشاال تىققاات كۆرۈپ

 شاەھەر تۇرغاان قاينااپ ئاالغىنىچە ئۆشنىساىگە خاالتىنى بىاردىن ئىككىساى ئاۇالر. قويىدۇ

 پاااويىز چىراغلىااارى كوچاااا بولساااىمۇ  قالغاااان كىرىااا، كە . كېتىااادۇ كىرىااا، كوچىساااىغا

 .تىتۇرات يورۇتۇپ كۈندۈزدە  مەيدانىنى ئىستانسىسى

 ھەشااەمەتلى  نومۇرنىااڭ-02 سااتۇمپېرگاس كۆرۈنۈشاتىكى ھەيۋەتلىاا  ئىككىسااى ئاۇ

 بىناغاا بىار كاونىراق  يەردە ئاۇ. ئۆتىادۇ ھويلىادىن بىار چاققاانغىنە كىرىا،  دەرۋازىسىدىن

 قەۋەتااكە ئىككىنچااى كۆتۈرۈلااۈپ يااۇقىرى تەسااتە مىااڭ پەلەمااپەيلەردىن قاااراڭغۇ كىرىاا،

. ئىادى تولغان بىلەن نۇسخىلىرى رەسى  يېرى ھەممىال ڭئۆيىنى تۇتقان ھىتلېرنىڭ. چىقىدۇ

 بىر-بىردىن ئۆزىنىڭ ئۈستىگە يېيى،  قىلى، داستىخان گېزىتنى ۋاراق بىر ئۈستەلگە ئادفل 

 ئااۇ كۇبىزېاا  چاغاادا بااۇ. تىزىاادۇ بولكىسااىنى بىاالەن قېزىسااى سااۈتىنى  بولغااان يېمىكااى

 بىالەن ھەرىكەتالەر چاققاان  ساېھىرۋازدە خاۇددى ئىتتىرىۋېتىا، چەتاكە بىار نەرسىلەرنى

 قاتاارلىق قەھاۋە مۇراببا  پىشالق  بولكا  چىققان لېستىن يېڭىال كاۋاپ  خالتىسىدىن كاناپ

 خۇشااللىقىدىن ھىتلېار كاۆرگەن باۇنى. باشااليدۇ تىزىشاقا ئۈستەلگە چىقىرى، نەرسىلەرنى

 31.كېتىدۇ ۋارقىراپ دەپ“ !بولمامدۇ مۇنداق دېگەن ئاپا قارا  مانا”

 دفساتىنى قالمىغاان ماجالى ھېرى، ھىتلېر كېيىن  باپلىۋالغاندىن قورساقلىرىنى رئۇال

 مەيادانىنى ساېر ”. چىقىادۇ ئېلى، كېلىشكە كۆرۈپ مەنزىرىسىنى شەھەر دېگۈدە  سۆرەپ
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 دفساتىنى ئاادفل  “دفساتۇم؟ كۇبىزېا  كەلتۈرەلەيساەن ئۇيقاۇ كاۆزۈڭگە قانداقمۇ كۆرمە 

 باشاقا ئۆزەمنى مەن” يەردە ئۇ. بارىدۇ باشالپ بىناسىغا “تىياتىرخانا” ھەشەمەتلى  ئاۋۋال

 بەكاال ماڭاا كۆرۈنۈشاى يەرنىاڭ ئاۇ ئىادى   قىلغاان ھاې  قالغانادەكال بېرىا، پالنېتقاا بىر

 قىلىاۋەتكەن ئۈساتۈن-ئاساتىن پۈتاۈنلە  ئەقلىمناى مېنىاڭ. ئىادى قىلغاان تەساىر چوڭقۇر

 ياساالغان زىننەتلىنىا، بىالەن ىلىا ئىنچىك ئۇالر كېيىن ئۇنىڭدىن. كۇبىزې  دەيدۇ “ئىدى

 كۆرمىسااەڭ يەرنااى بىاار ئاجايىاا،” يەنە ئااادفل  ئاناادىن. بارىاادۇ مۇنارىغااا سااتېفېن سااان

 ساان چاققانغىنە ياسالغان چىرايلىق ۋە نازۇ  بەكال يەنى. تۇرۇۋالىدۇ چىڭ دەپ “بولمايدۇ

 ئۈچاۈن كەنلىكاىكەت قااپالپ تۇماان يەرناى ھەممە ئەمما. بارىدۇ چېركاۋىغا گىستاد مارىيە

 بالاادۇرراق ياتىقىغااا ئااۇ  شااۇڭا. كۆرەلمەياادۇ ئېنىااق مۇنچىسااىنى بىاار بىناالرنىااڭ كۇبىزېاا 

 قايتىا، ئۆيىگە ئاران بولغاندىال كېچە يېرى  ئۇالر شۇنداقتىمۇ. ئالدىرايدۇ كېتىشكە قايتى،

 نىاڭئۇ ئاياال خوجاايىنى ئاۆ  ئالادىرىغىنىچە كۇبىزېا  كېيىن  بارغاندىن ئۆيگە. بارااليدۇ

 .بولىدۇ غەرق ئۇيقۇغا كىرى، ئورۇنغا قويغان راسالپ ئۈچۈن

 ئۇساتا گەپاكە. ساىغمايتتى پياانو بىار بىلەن كىشى ئىككى بولغاچقا  تار بەكال ئۆ  بۇ

 ئاااۆيىگە چاااوڭ ئۇنىاااڭ ئاااۆيىنى تۇرغاااان كەلتاااۈرۈپ  مااااقۇل خوجاااايىنىنى ئاااۆ  ئاااادفل 

 02 ئاارتتۇرۇپ ھەسساە بىار يلىقىنىئا ئىەارە ئۆ  ئۇالرمۇ ئۈچۈن بۇنىڭ. ئالماشتۇرۇۋالىدۇ

 يەر كاااۆپ بەكاااال پىيانونىاااڭ كېلەڭساااىز ئاااۇالر. كېلىشاااىدۇ تۆلەيااادىغانغا كرفنېنااادىن

 ئىچىاادە ئااۆ  ئادفلفنىااڭ ئۈسااتىگە ئۇنىااڭ. ئىاادى ئويلىمىغااان پەقەت ئىگىلەياادىغانلىقىنى

 كېرەكلەرنااى-نەرسااە ئۆياادىكى شااۇڭا . كېاارە  قېلىشااى يەر ئۈچۈنمااۇ ئااادىتى ماڭىاادىغان

 بوشاالۇق كەڭلىكااتە قەدەم ئااۈ  ئۈچااۈن مېڭىشااى ئادفلفنىااڭ تىزىاا، رەتاالەپ يتىاادىنقا

 .چىقىرىشىدۇ

 مەكاتەپكە تىزىملىتىا، ئىنساتىتۇتىغا مۇزىكاا گۇستىل ئۆتمەيال كۈنمۇ ئىككى ئارىدىن

 ئىكەنلىكىنااى ئەقىللىااق مااۇنچە دفسااتۇمنىڭ”. ئىاادى ئۆتىۋالغااان ئىمتىھانىاادىنمۇ كىاارىش

. بېرىاا، باھااا قىسااقىچە ھەققىاادە دفسااتى ھىتلېاار دەياادۇ “ناامەنئىكە ئويلىمىغااان پەقەتااال

 كەلتاااۈرگەن قولغاااا دفساااتىنىڭ كېااايىن ھەپتىااادىن قاااانچە بىااار كېيىنكاااى شاااۇنىڭدىن

 قىاز بىار كېلىشاكەن كۇبىزېكنىاڭ بىرىدە كۈنلەرنىڭ. بۆلىۋالىدۇ قىزىقماس نەتىەىلىرىگىمۇ

 بىاالەن دفسااتى ىاادىما چ بۇنىڭغااا ئااادفل  قىلىۋېاادى  زىيااارەت ئااۇنى كېلىاا، ساۋاقدىشااى

-ئالادى ئىچىادە ئاۆ  ھىتلېار كېيىن كەتكەندىن چىقى، قىز. كېتىدۇ جېدەللىشى، قاتتىق

 بىار ھەقىقەتەن ئېلىشى بىلى  قىزالرنىڭ”: باشاليدۇ سېتىشقا گەپ  قۇرۇق ماڭغا  كەينىگە

 چااۈنكى قانااداق؟ قالغااانمۇ كېتىاا، ئەقلىاادىن ئااادفل ” ئىچىاادە كۇبىزېاا “ .ئەخمىقانىلىاا 

 كۇبىزېا . قالىادۇ ئويالپ دەپ “كېتىدىكەن جارقىراپ-ۋارقىراپ ئىشالرغىال بىر ىككىنەكىچ
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 بىارگە ئىككىمىزنىاڭ قارىغانادا ”. ياقتۇرماايتتى دائىا  ھەر ھىتلېار قىلمىساۇن  ئىش نېمىال

 ئاۆزىنى چىقىشامايدىكەن  بىالەن كىا  ھاې  دۇنياادا باۇ ئۇ …  كۆرۈنىدۇ تەس تۇرالىشىمىز

 دۈشامەنلى  ئۆچمەنلىا   ناھەقچىلىا   يەر ھەممىاال كۆزىدە ئۇنىڭ. ەنيۈرىدىك ئازابالپال

 “.ئىدى تولغان بىلەن ھېسسىياتالر

 بىار. ئىادى تۈگاۈنى مەساىلىنىڭ ئاۆزىال تۇرۇلۇشاىنىڭ دۇنياغا بۇ ھىتلېرنىڭ ئەسلىدە

 شاۇنداق. كېتىادۇ غاۇدۇراپ تىلاالپ ئىنساتىتۇتىدىكىلەرنى ساەنئەت تۇيۇقسىز ئادفل  كۈنى

 تاۈپكى قارايادىغانلىقىنىڭ بىلەن ئۆچمەنلى  شۇنچە دۇنياغا بۇ ئۈچۈن نېمە نىڭئۇ قىلى، 

 كەتااكەن قېتىاا، كاللىسااى ھەممىسااىال ئۇالرنىااڭ”… . ئىاادى چىققااان ئوفتتۇرغااا سااەۋەبى

 ئايىماياادىغان كااۆڭلىنى كىشااىنىڭ ھەممىسااىال ئۇالرنىااڭ! ئىااكەن بيااۇرفكراتالر جاااھىلالر 

 ئۇنىاڭ“ !كېارە  قىلىاۋېتىش تاۈز-تاۈپ پارتلىتىا، ۇتنىئىنساتىت بىار بۇنداق! ھارامتاماقالر

 چىقىا،“ۋەھشىيلى ”) چاقنايتتى ئۇچقۇنلىرى ئوت غەزەپلى  كۆزلىرىدىن تاتىرى،  چىرايى

 ئااۇ ئەساالىدە: بېرىاادۇ ئېيتىاا، ئىشااالرنى بولغااان ئااۇ كېاايىن(. بااوالتتى دېسااىمۇ تااۇراتتى

 قانااداق ئەماادى”. ئىاادى نقالغااا تاللىنالمااا  يەنااى چىقىرىلغااان  قااوغالپ ئىنسااتىتۇتتىن

 ئالادىغا ئۈساتەل ھىتلېار. ھالادا كۆياۈنگەن ئۇنىڭغا دفستى سورايدۇ دەپ “قىلماقچىسەن؟

 بولمىغاناادە  ئىااش ھااې  بېاارى بايىتىاادىن ئولتااۇرغىنىچە تارتىاا، ئورۇناادۇقنى بىاار كېلىاا،

 .ھالدا خاتىرجەم بەكال ئۇ دەيدۇ “يوق ھېچقىسى”. كېتىدۇ كىرىشى، ئوقۇشقا كىتاب

 بەرىبىاار بىاالەن  قىلغىنااى يۈرگەناادە  دەپ قااازىنىمەن نەتىااەە چوقااۇم ئااۇ گەرچە

 جاھانغاا داڭقاى كۆتاۈرۈپ سومكىساىنى ئۇ. ئىدى موھتاج ياردىمىگە رفللېرنىڭ پرففېسسور

 باققااان بېرىاا، قېااتى  نەچااچە رەسىمخانىسااىغا اليىھىلىگۈچىنىااڭ سااەھنە بااۇ كەتااكەن پااۇر

 بااۇ ئااۇ  ئاااخىرى. كېتىاادۇ قايتىاا، لمااا قىال جااۈرئەت چېكىشااكىمۇ ئىشااىكىنى بولسااىمۇ 

 كاۈنلىرى بىار كېايىن ئېلى،  قولىغا قەغىزىنى تونۇشتۇرۇش يېزىلغان قارىتى، پرففېسسورغا

 ساىزغان بەلكىا  ئاۇ. چۆرۈۋېتىادۇ تىتى، ئۇششاق دەپ يۈرمە  قىلى، تەمە ئۇنىڭدىن يەنە

 تۇرغااان اپقايناا ئىچىاادىن ياااكى قورقااۇش  توشاامىغانلىقىدىن ئااۆلچەمگە رەسااىملىرىنىڭ

 اليىھىلىگااۈچى سااەھنە بااۇ بولمىسااا ياااكى ۋە بېسااىمىدىن  تۇيغۇسااىنىڭ مەغلۇبىيەتچىلىاا 

 جاۈرئەت كۆرۈشۈشاكە بىالەن ئۇنىڭ سەۋەبلى  بۆلغانلىقى كىشى داڭلىق بەكال پرففېسسور

 .ئىدى مۇمكىن بۆلىشى قىلغان شۇنداق قىاللمىغانلىقىدىن

 ئەپەناادى ماايرخوفېر ئۆتكەناادە  قىاتۋا ھەپتىاادە  بىارەر ئايرىلىاا، لىنازدىن ھىتلېار

 بىالەن پااۋال ئۇالر 30.ئالىدۇ تاپشۇرۇپ ئۇقتۇرۇشىنى ئىشخانىسىدىكىلەرنىڭ قىلىش ياردەم

 پاۇلى يااردەم يېاتىملەر كرفنېنادىن ياۈز 3 ئاايرى -ئاايرى  يىلىغاا ئىككىسىگە ھىتلېر ئادفل 

 باااۇ. دۈرگەنبىلااا تۇرىااادىغانلىقىنى بېرىااا، يېشاااىغىچە 04 تاااا پاااۇلنى باااۇ بېرىااادىغان 
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 كارفنېن ياۈز 6 بىاراقال يىلىغاا ۋاكاالىتەن يېاتىملەرگە ئەپەندى مايرخوفېر ئىشخانىدىكىلەر

 كرفنېناادىن 05 ئاياادا بىاارىگە ھەر ئۇالرنىااڭ پااۇلنى بااۇ ئااۆزى ئېلىاا،  تاپشااۇرۇپ پااۇل نەق

 .بىلدۈىشىدۇ ئىكەنلىكىنى ئىگە ھوقۇقىغا تۇرۇش ئۈلەشتۈرۈپ

 باۇ تەڭ دفللىرىغاا ئامېرىكاا ئاالتى بۈگاۈنكى ىنەنتەخم بېرىلىدىغان  بويىچە مۇددەت

 بېرىلىادىغان ئەگەر. ئېنىاق قىلغاانلىقى پەيادا ئۈمىاد بىار يېڭى ھىتلېرغا شۈبھىسىزكى پۇل 

 بااۇ ئۇنىااڭ تەقاادىردىمۇ بەرگەن ئۇنىڭغااا دېگااۈدە  ھەممىسااىنى مىراساانىڭ كاارفنېن 652

 ياتاقدىشااى ئۇنىااڭ. دىئىاا ئېنىااق ئۆتىاادىغانلىقى جاپااالىق بەكااال يەنىااال كااۈنى يەردىكااى

 ۋە بولكاا ساۈت  كاۈن بەش ئاۇدا” يۈرىدىغانلىقىنى  ئاچال دائى  ھىتلېر ۋاقىتالردا  كېيىنكى

 قانچىلىا  زادى ھىتلېرنىاڭ كۇبىزېا  . ئېيتىادۇ لىكىنى “ئۆتكۈزگەن كۈن بىلەن سېرىقما 

 ئىچىادىن-ىا ئ بولغاچقاا ئااز پاۇلى ھىتلېر ” پەرىزىچە . بىلەلمەيدۇ پەقەتال بارلىقىنى پۇلى

 ناېمە بەتاتەر كۈنىادىنمۇ ئىتنىاڭ' بولساىال خاپاا بەزىادە ئاۇ. كېارە  يۈرسە قىلىپال نومۇس

 بااۇرگ قېااتى  قااانچە بىاار ھەپتىاادە ھىتلېاار. دەياادۇ “كېتەتتااى قايناااپ دەپ' !بااۇ كااۈنلەر

 ئىچمىكىاادىن -يااېمە  ئۈچااۈن كۆرەلىشااى ئويااۇن بېرىاا، ئوپېراغااا ياااكى تىياتىرخانىسااىغا

 ئىشتىنىنى ھەتتا ئۇ مەسىلەن. ئىدى مەجبۇر تىەەشكە پۇل سىقى، ردىنچىقىمال كۈندىلى 

 ھىتلېاار. چىقىراتتااى قىاار باسااتۇرۇپ ئاسااتىغا كۆرپىسااىنىڭ خەجلىاامە  پااۇل دەزمالالشااقىمۇ

 بىالەن ئوغۇلالر خااليدىغىنى ئۇالرنىڭ” چۈنكى. خالىمايتتى ئولتۇرۇشنىمۇ يېنىدا قىزالرنىڭ

 كىرىشاااى قىزالرنىاااڭ شاااۇڭا. مىاااش “ئىباااارەت نالئولتۇرۇشاااتى ئوينىشاااى، قااليمىقاااان

 كەلساىمۇ تاوغرا تۆلەشاكە پۇل ئارتۇق كرفنېن ئىككى ھىتلېر تانسىخانىالرغا چەكلىنىدىغان

 ئاۇالر بولسا  قالغۇدە  كىرى، ئوپېراغا ئوينىلىدىغان ئۇزۇنراق. ئاپىراتتى زفرالپ كۇبىزېكنى

-2 ساتۇمپېرگاس ئاۆتكىچە ىناۇتم 45 دىان 2 ساائەت كە  تۈگىمەساتنال ئويۇن دائى  ھەر

 تىياتىرخانىاادىن كااۆرۈپ چاااال ئويااۇننى ئۈچااۈن  بېرىااۋېلىش ياتىقىغااا بىنااادىكى نومۇرلااۇق

 ئۈچااۈن ئاااچتۇرۇش ئىشااىكنى ياتىقىنىااڭ بولمىسااا. ئىاادى مەجبااۇر ئايرىلىشااقا بالاادۇرال

 ھاماان  كىرىشاى ئاۆيىگە ئاۇالر. ئىادى مەجباۇر بېرىشاكە ھەققاى تاپاان بىھۇدە كۆزەتچىگە

 .تۇرۇۋاالتتى دەپ بەر ئورۇنداپ قايتا پيانودا قىسمىنى قالغان ئويۇننىڭ كۇبىزېكقا ىتلېرھ

 ھەتتاا. زېرىكمەيتتاى ھەرگىاز ئاڭلىساىمۇ قېاتى  مىڭ ئەسەرلىرىنى ۋاگنېرنىڭ ھىتلېر 

 باارايلى ئوينىلىشىغا قېتى  تۇنەى ئەسەرلىرىنىڭ ۋېردى ئوركېستىراچىسى ئىتالىيە كۇبىزې 

 قېتىملىااق ئىككىنچااى ئەسااەرلىرىنىڭ ۋاگنېاار ئااۇنى ھىتلېاار  بولسااىمۇ  غااانقىل تەلەپ دەپ

. ئىااادى كەتاااكەن تىياتىرخانىساااىغا خاااانلىق ساااۆرەپ مەجباااۇرى كۆرۈشاااكە ئوينىلىشاااىنى

 غەرق دۇنياسااىغا سااېھىرلى  ئااۇنى كۆتااۈرۈپ  كااۆڭلىنى ئۇنىااڭ سااىمفونىيىلىرى ۋاگنېرنىااڭ

 جىاااددىيچىلىكلىرىگە كەلاااگەن مىەەزىااادىن تۇغماااا ئەساااەبىيلەرچە ئۇنىڭااادىكى بولاااۇپ 
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 كۆرىااادىغان ياخشاااى ئەڭ ئاااادفل . بېرەتتاااى يارىتىااا، پۇرساااىتىنى بېااارىش بەرداشااالىق

-16~14  كېرە ؟ كۆرسەم قېتىمدە  ئون بىرگە بىلەن ئۇنىڭ ئۆزىنىال نىڭ «لوخېڭگرىن»

 قىلغااان ئاساااس تەبىقىسااىنى ئىشااچىالر شااەھەرلىرىدە مااۇھى  گېرمانىيەنىااڭ ئەسااىرلەردە

 ئىككىنچاى ئويۇننىاڭ باۇ دائىا  ئاۇ. ئىادى كەلاگەن قىزىقتاۇرۇپ ئاۇنى مۇ «لۇبىكۇ شېئىر»

 :كۆرەتتى ياخشى ئوقۇشنى قىلى، دېكالماتسىيە شېئىرالردىن پەردىسىدىكى

 بولسااااممۇ قىلغاااان ھاااې  باااۇنى ئېرىشاااەلمىدى   ماااۇۋەپپەقىيەتكە يەنىاااال مەن”

 بولساااممۇ قىلمااقچى مەن كېااتەلمەي ئۇنتۇپماۇ ئەمماا قااللمااايمەن  تاۇرۇپ چۈشاىنەلمىدى  

 “.بىلەلمەيمەن ئۆلچىمىنى

 كاۆرگەن بىارگە قېتى  نەچچە ئوپېراسىنى ۋېردىنىڭ يۈرۈپ قىزىقتۇرۇپ ئۇنى كۇبىزې 

 بەكاال كۆرۈنۈشلىرىگە سەھنە ياسالما ئۇ. تۇرۇۋاالتتى ماختاپ ئائىدانى» يەنىال ئۇ بولسىمۇ 

. دەيتتاى “قىالتاتىكىن؟ قاناداق انالرئىتالىيا باۇ بولمىساا قىلىچاى ئەگەر”. قىالتتاى ئۆچلۈ 

 ناى «خەلاق ئااۋام ۋە خېانى  باا » بىلەن ئاككوردىيون كوچىدا بىرسىنىڭ كۈنى بىر ھىتلېر

 كەتااكەن ماختىغااان سااەن بااۇ مانااا”: كېتىاادۇ ۋارقىااراپ قېلىاا، كااۆرۈپ تااۇرغىنىنى چېلىاا،

 كوردىيونادائاك باۇالردە  ھېكاايىلىرىنى لاوخېڭگرىن بااقە  ئاويالپ! ئەسەرلىرى ۋېردىينىڭ

 “مۇمكىنمۇ؟ ئورۇنداش كوچىالردا

. تاپاااليتتى بىالەت بىكارغاا بولغاچقاا ئوقۇغۇچىساى ئىنساتىتۇتىنىڭ مۇزىكاا كۇبىزېا 

 ئاادفلفنىڭمۇ. ئۆتكۈزىادۇ كۆرۈپ كونسېرت ھەقسىز بىرلىكتە كېچىلەرنى نۇرغۇن ئۇالر شۇڭا

 بۇنىڭغااا كۇبىزېا   گەنساەز بولىادىغانلىقىنى خۇمااار ئوركېساتىرلىرىغا ساىمفونىيە ئاارىالپ

 ۋە مەندېلسااون شااۇبېرت  ۋېبېاار  كومپوزىتااور رفمانتىاا  ھىتلېاار 33.قالىاادۇ ھەيااران بەكااال

 كۆرىادىغان ياخشاى ئۇنىڭ. كۆرەتتى ياخشى بەكال سىمفونىيىلىرىنى قاتارلىقالرنىڭ شيۇمان

 تونلاۇق ائا ئۇالرنىاڭ بولۇپ  بار گريېگالرمۇ ۋە بېتخوۋېن برۇكنېر  يەنە كومپوزىتورلىرىدىن

 .ھاياجانالندۇراتتى دائى  ھەر ئۇنى مۇزىكىسى تەڭكەش پىيانو

 ئاۇ. چۈشاۈرەلمەيدۇ دا  كاۈنلىرىگە كۆڭۈللۈ  ۋيېننادىكى ئۇالرنىڭ يوقلۇقى پۇلىنىڭ

 گۇساتا . ئىدى كۈنلەر سۈرۈۋاتقان دەۋر تىياتىرالر-مۇزىكا بىلەن ئوپېرا ھەقىقەتەن ۋاقىتالر

 شااەھەرلى  چااوڭ” شااەھىرىدە نيۇيااور  چىقىاا، ېكىنىاا،چ ئوپېراسااىدىن خااانلىق ماااھلېر 

 ئېسااىل نۇرغۇنلىغااان يەنىااال ۋيېننااادا بولسااىمۇ  قوشااۇلۇۋالغان بېرىاا، گە “ئااۆمىكى مۇزىكااا

. سەھنىلەشاتۈرىدۇ رفللېار كاۆپىنى خېلاى ئۇالرنىاڭ. ئىادى كەتكەن قالدۇرۇپ ئەسەرلەرنى

 ئەساااەر لەشاااتۈرگەنسەھنى بىرلىشاااى، ئىككىساااى ئاااۇالر چىقىرىاااۋەتكىنى داڭاااق بولۇپماااۇ

 يېڭىااادىن. ئىااادى قىساااىملىرى ئىككىنچاااى ۋە بىرىنچاااى نىاااڭ «ئاااۈزۈ » ۋە «ريېنااازى»

 ئەسااىرىدىكى بىاار قايسااى ماھلېرنىاڭ ۋېيىنگااارتنېر  فااېلىك  تەيىاانلەنگەن رېژىسساورلۇققا
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 شاۇنىڭغا. ئىادى كۆتاۈرۈلگەن ناارازىلىق ئۈچاۈن قىساقارتىۋەتكەنلىكى كۆرۈنۈشلەرنى بەزى

 قىساىملىرىنى قالغاان نىاڭ «ئاۈزۈ » پۈتتاۈرەلمىگەن ئۇستازى بۇرۇنقى ىربەرىب ئۇ قارىما 

. ئىاادى ئالغااان ئۈسااتىگە رفللېاار يەنە اليىھىسااىنى سااەھنە. تامامالياادۇ سەھنىلەشااتۈرۈپ

 مەساىلەن . ئىادى يەھاۇدىي رېژىسساور ئىككىاال باۇ كېرەككى  ئۆتۈش ئېلى، تىلغا شۇنىمۇ

 باھرالرنىڭ ھېرمان ھەمدە خوفمان بېئېر رىچارد شنىتزلېر  ئارتۇر خوفمانستال  ۋفن ھيۈگو

 .ئىدى يەھۇدىي ھەممىسىال

 دەۋرىنىاڭ گاۈللەنگەن تاازا ئىمپېرىيىساىنىڭ ۋېنگار-ئاۋساترف ۋيېننا  ۋاقىتالردىكى ئۇ

 بىارلىكتە ئارىلىشاى، تىلاالر نۇرغاۇن بولاۇپ  پايتەخات بىار ياشااۋاتقان يىللىرىنى ئاخىرقى

-ئاۋساترف نوپۇساى شاەھەر. ئىدى شەھەر بىر يوق تىلى قئورتا تۇرۇۋاتقان  بولۇپ مەۋجۇت

 بولااۇپ  تاپقااان تەشااكىل كىشااىلەردىن يىغىلغااان تەرىپىاادىن ھەر ئىمپېرىيىسااىنىڭ ۋېنگاار

-بااۇزۇپ يەردە ئااۇ. ئىاادى شااەھەر پااارالق تۇرىاادىغان قىلىاا، جەلاا، ئااۆزىگە ھەممىنااى

 قوشانا بىارلىكتە تۇتاۇش ياۈز زاۋاللىققاا ۋە يوقساۇللۇق بىالەن راھىتى تۇرمۇش چېچىشتە 

 تىپىناى ناېمى  خانىادانلىقى ھابسابۇرگ ئالغانادا  جەھەتاتىن ئەنئەنىۋى. ياشايتتى بولۇپ

. ئىادى شاەھەر بىار ئىگە ئاالھىدىلىككە ئۆزگىچە بەرىبىر قىياپىتى شەھەر بولسىمۇ  ئالغان

 مودىساى كىايى  قالماساتىن  بولاۇپ مەركىازىال سودىساىنىڭ مۇئاامىلە پاۇل شەھىرى ۋيېننا

 بىارى-بىار ھالادا پەرقلىاق گېرماانىيەدىن يەر ئۇ. ئىدى مەركىزى مەدەنىيەتلەرنىڭمۇ لەنبى

 بااويى ئەسااىرلەر”. ئىاادى داشااقاينىقى مىللەتاالەر بولمىغااان ئىمكااانى يۇغۇرۇلااۇش بىاالەن

 بىالەن ھىتلېار. ئىادى “كەلگەن تەلپۈنۈپ شەھەرگە بۇ ئىتالىيانالر ۋە ماگيارالر سالۋيانالر 

 كېلىا، توختىلى، ھەققىدە تەركىبى مىللىي شەھەرنىڭ بۇ مۇخبىر بىر نياشىغا دەۋردە بىر

' قالمىااادى قېناااى ناااېمى  تاااامچىمۇ بىااار شاااەھەردە باااۇ' ئاااۇالر ”: تەساااۋىرلەيدۇ مۇناااداق

 بەزى. بااار كۇلۇبلىرىمااۇ تىياتىرخانىسااى  بااوھېمىيەلىكلەر بىاار شااەھەردە بااۇ. دېيىشاامەكتە

 ۋاقىتتااا بىاارال گېزىتلەرنااى ۋېنگىاارچە ەۋ پااولەكچە سااالۋيانچە  چااېخچە  قەھۋەخااانىالردا

 فرانساىيەلى  يەرلەردە ئاۇ بولاۇپ  بار تىياتىرخانىسى ئىتالىيانالر بىر مۇمكىن ئوقۇيالىشىڭ

 بولساىمۇ  پولەكلەرنىاڭ شاۇنىڭدە . كۆرساىتەلەيدۇ ئاۆزىنى ساەھنىدە چولپاانلىرى ناخشا

 ناېمى  سااپ ئاۆزۈڭنى ساەن بەلكى . تاپالمايسەن گېزىت نېمىسچە پارچىمۇ بىر ئوقغىدە 

 بولاۇپ پاولە  يااكى گالىتساىيەلى  بەلكىا  ئايالىاڭ ساېنىڭ ئەمماا. مۇمكىن ھېسابلىشىڭ

 ياااكى ئىسااترىئوت باققۇچىااڭ باااال بوھېمىيەلىاا   يەنە خىزمەتچىااڭ ئاشااخانا چىقىشااى 

 ماگيااار  ساتىراشااىڭ سااالۋيان  ھارۋىكېشااىڭ سااېرب  خىزمەتچىااڭ ئەر دالماتسااىيەلى  

 ھەرگىاز ۋيېننانى…  ياق  ياق . مۇمكىن چىقىشى بولۇپ دېگەندە …  ۇزفرانس ئوقۇتقۇچىڭ

 “.ئەمەس شەھىرى نېمى  بىر ھەرگىزمۇ ئۇ دېيەلمەيمىز  شەھىرى نېمى  بىر
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 ۋيېنناغاا كېلىا، يېزىلىرىدىن -شەھەر قايسى ھەر ئاۋسترىيەنىڭ ئوخشاش  ئادفلفقا 

 ئۈچۈنمۇ بولغانلىقى كىشىلەردىن ى زىددىيەتل قىلغۇدە  بىئارام كىشىنى قالغانالر يىغىلى،

 ئىلكىاگە كۈچىنىاڭ ساېھىرلى  شەھەرنىڭ بىلەن كېلىشى شەھەرگە بۇ ھەممىسىال قانداق 

 بىار كەلاگەن ھالىغا داشقايناق پۇقراالر بىلەن ئالۋاستىالر شەھىرى  ۋيېننا. قالىدۇ چۈشۈپ

 تەرەپاتىن بىار يەنە تۇرساا  ساۈرۈپ ھۆكۈم ئەنئەنىلەر پوالتتە  تەرەپتە بىر بولۇپ  شەھەر

 ئەركىنلىكاى كۆزقااراش تەرەپاتىن بىار تۇرىادىغان؛ بولاۇپ سىناقلىرى ئىلغار زىيالىيالرنىڭ

 مەۋجاۇت تەرەپلىمىلىكلەرماۇ بىار مىللەتچاى كۈچلاۈ  تەرەپاتىن بىار يەنە سۈرساە  ھۆكۈم

 كۈچلاۈ  تەرىپىادىن ۋيېنناا تۇرغاان چاقنااپ شاۇنداق ئەنە گەرچە ئاادفل . تۇراتتى بولۇپ

 ئۈمىاادىنىڭ قااازىنىش مااۇۋەپپەقىيەت ئۆتىشااىگە  ۋاقىتنىااڭ بولسااىمۇ  قىلىنغااان لاا،جە

 “داشاقازىنى مىللەتالەر سېھىرلەنگەندە  سالىدىغان  ئويغا كىشىنى” ئەگىشى،  يوقىلىشىغا

 .باشاليدۇ زېرىكىشكە دىن( تەرىپلەيدۇ شۇنداق ئەنە ۋيېننانى كېيىن)

 ستۇمپېرگاسااتىكى قورساااق ئااا  بىاارگە بىاالەن كۇبىزېاا  ۋاقىااتالردا كااۆپىنچە ئااادفل 

 ئۆتااۈپ  كااوچىالردىن تىاان ئولتۇراقالشااقان سااىنىپى بۇر ۇئااازىيە ئوتتااۇرا چىقىاا،  ئۆيىاادىن

 كااۆزنى دەرۋازىسااىدا تولغااان  بىاالەن مېھمانخااانىالر ھەشااەمەتلى  بىناااالر  ھەيۋەتلىاا ”

 ئايلىنىا، قااراپ مەركىازىگە شاەھەر “تۇرىادىغان تىكىلىا، خىازمەتچىلەر قاماشتۇرىدىغان

 دائىا  ھەر قارايادىغان؛ بىالەن يۈزساىزلى  شاەھەرگە باۇ كاۈنگە-كۈندىن ئادفل . يۈرەتتى

 تولغاااان بىااالەن نااااھەقچىلىكلىرى مۈلۈكااادارالرنىڭ بۆلىۋالغاااان باااا  قىلماااا  ئەماااگە 

 ئېچىاا، كااوركىراپ قورسااىقىنىڭ ئااۇ. ئۆزگىرىاادۇ بولااۇپ تىلالياادىغان تىنمااا  جەمئىيەتنااى

 ستۇمپېرگاسااتىكى كەتااكەن قاااپالپ چۇسااا يەرنااى ھەماامە ەكاارە ب كېتىۋاتقانلىقىاادىنمۇ

: دەيادۇ مۇناداق كېلىا، ئەسالەپ كۇبىزېا  دفساتى 34.تاۆكەتتى دەرد ئۆيىدىن تۇرۇۋاتقان

 نەرسااىگە قانااداق ھەر بولىاادىغان سااەۋەب كېسااەلگە بۇزىاادىغان  ساااالمەتلىكىنى” ھىتلېاار

 “.يۈرەتتى قاچۇرۇپ ئۆزىنى ئۇالردىن قىلى،  دىققەت

. قالمايادۇ چەكلىنىا، بىلەناال بۇنىاڭ ھېسساىياتى تۈردىكى بۇ بولغان ۋيېنناغا ڭئۇنى

 پۇرسااەتلىرى نۇرغااۇن كەلتۈرۈشاانىڭ قولغااا ئۇتااۇقالرنى يۈكسااە  ئەڭ كىشااىلەرگە ۋيېننااا”

 ئەمەلاگە ئۇتاۇقالرنى تاۈردىكى باۇ بىارگە  بىالەن بولاۇش شەھەر بىر تەمىنلەيدىغان بىلەن

. ئىادى شاەھەر بىار كۆرساىتىدىغانمۇ قارشاىلىق بىالەن جاھىللىق كۈچلۈ  ئەڭ ئاشۇرۇشقا

 قېاتى  بىارال بىارى  داڭلىاق يېتىلىادىغان ئۈسۈپ ئىچىدە ھالەت رفھى غەلىتە شۇنداق ئەنە

 تاپقااان تەشااكىل ئارىالشمىسااىدىن ئۆچمەنلىاا  بىاالەن سااۆيگۈ بولاادى -چىقىرالىاادىمۇ نااام

 تەرجىمىھااال ئۆزىنىااڭ التېاارۋ برۇنااو“ .كېتەلەيتتااى ياشاااپ مۇھىتىاادا ئۆزگىرىشااچان ۋيېننااا

 شاۇنىڭدىن. ئىادى قىلغاان گەپلەرناى يۇقىرىقىادە  توختالغىنىدا ئۈستىدە ماھلېر كىتابىدا
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 كىشااىنىڭ رفللېرنىااڭ قېااتى  بىاار دېگااۈدە  ئاياادا ھەر ھىتلېاار جەريانىاادا يىاال 5 كېيىنكااى

 ساىرىئە باۇ. تۇرىدۇ بېرى، كۆرگىلى نى «ترىستان» ئەسىرى سەھنە ئۇرغۇتىدىغان قەلبىنى

 رەڭلىاا   قوڭااۇر بولااۇپ  چىققااان اليىھىاالەپ كۆرۈنۈشااى سااەھنە جااانلىق رفللېاار ئۈچااۈن

 ۋيېننااادا قىسقىسااى . ئىادى پاياادىالنغان تولااۇق بويااقالردىن كااۈلرەڭ ۋە رەڭلىاا  بىنەپشاە

 بولااۇپ  بااايۋەچچىلەر بېاارىلگەن تاماشااىغا-ئويااۇن دېگااۈدە  ئاساسااەن ئولتۇراقالشااقانالر

 قىلىۋېلىشاقان ئادەت ئۆزلىرىگە قىلىشنى ھۇجۇم كىشىلەرگە اڭلىقد ھەممىسىدىال ئۇالرنىڭ

 شاااۆنبېرگنىڭ ئامولاااد قىلىشااااتتى؛ شااااڭخو پساااىخوئانالىزىنى فرېئۇدنىاااڭ ئاااۇالر. ئىااادى

 كوكوشااكانىڭ ئوسااكار قىلىشاااتتى؛ شاااڭخو زامااانىۋىلىقىنى ئاساسااىدىكى ئاۋازشۇناساالىق

 شاانىتزلېرنىڭ بىاالەن نسااتالخوفما رەڭلىرىنااى  ئوچااۇق سااىزغان قىلىاا، ئاساااس بوياااقنى

 تەنقىدلەشااكە ۋيېننااادا بااايۋەچچىلەرگە بااۇ. قىلىشاااتتى شاااڭخو قوشااۇپ ئەسااەرلىرىنىمۇ

 .ئىدى كۆپ بەكال نەرسىلەر تېگىشلى 

 شاااەھەرنىڭ باااۇ بولغاااان ھەشاااەمەتلى  كۆرۈنۈشاااتە ھىتلېااار ۋاقتىااادىكى يااااش

 ھالادا يوقاتقاان ئاۆزىنى بەزىادە مەقساىتىدە باېقىش چۈشاىنى، چوڭقاۇرالپ جىنايەتلىرىنى

. كېتەتتاى زېرىكىپال يىرگىنى، شەھەردىن بۇ بەزىدە يەنە كەتسە  كىرىشى، قىلىشقا تەتقىق

 بىاار سااۇنغان قەلبااى قاراياادىغان بىاالەن كۆڭۈللااۈ  ئاااق جەمئىاايەتكە ھىتلېرنااى كۇبىزېاا  

 ئااۆزىنى ھىتلېرنىااڭ قارىغاناادا  دېيىشااىدىن ئۇنىااڭ. ھېساااباليتتى دەپ ئااادەم كېسااەلمەن

 بېرىاا، رايونىغااا مېياادلىڭ بەزىاادە ئااۇ. ئىااكەن ئۆزگىرىشااچان بەكااال پىالنااى رۈشيېتىشااتۈ

 رىڭگىسااااتراس بەزىاااادە يەنە كەلسااااە  قىلىاااا، “تەتقىااااق” ئااااۆيلىرىنى ئىشااااچىالرنىڭ

 ئايلىنىاا، سااائەتلەپ تەكشااۈرۈپ رايااونالرنى ئەتراپىاادىكى ئۇنىااڭ بىاالەن كوچىسااىدىكىلەر

 پايتەخااات بااۇ كېاايىن  ەلگىنىاادىنك قايتىاا، ياتىقىغااا كىچىاا  ھەم پاسااكىنا. يااۈرەتتى

 شااەھەر بىاارەر ئااۆزىنى يىگىاات بااۇ. كىرىشااىدۇ سىزىشااقا يېڭىاادىن اليىھىسااىنى شااەھىرىنىڭ

 ئىشاى  ئۆيادە تاار ئاۇ. كېتەتتاى ھېساابالپ ئاارخىكىكتور ھەم اليىھىلىگۈچىساى قۇرۇلۇشى

 لىقئەساتايىدىل”  ئۇنىاڭ كاۇبىزېكنى مېڭى، توختىما  كەينىگە-ئالدى ئارىسا پيانو بىلەن

 پىالنىنااى تااۈگىمەس-پااۈتمەس ئوخشاااش غااا “اليىھىسااى شااەھەر چىققااان تااۈزۈپ بىاالەن

 قايتىا،. كېتىادۇ يوقااپ قايتماا  ئاۆيگە كاۈنگىچە ئاۈ  ئاۇ قېاتى   بىر. زفراليتتى ئاڭالشقا

 ئىشااچىالر ئولتااۇرۇپ كااېچىچە دەپ “كېاارە  تۈزلىااۋېتىش رايااونىنى ئااائىلىلىكلەر” كېلىااپال

 ئااۆينى ئاخشاااملىرى. قالىاادۇ كىرىشااى، اليىھىلەشااكە ۈلگىسااىنىئ رايونىنىااڭ ئااائىلىلىكلەر

 ھەر ئاۇ. ئىادى المپىساى كىرسىن بىرال بار ئۆيدە_  چىرا  بىر -بىردىن تۇرىدىغان يورۇتۇپ

 بىار يورۇقىادا چىرا  تۇرغان پىلدىرالپ ئولتۇرۇپ كېچىگىچە يېرى  قادىلى، ئۈستەلگە دائى 

 ناااېمە كۇبىزېااا   قىزىققاااان ېزىۋاتقانلىقىغااااي ناااېمە ئۇنىاااڭ. كېتەتتاااى يېزىااا، نېمىلەرناااى
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 نەچاچە ساىزىلغان رەساىملەر مىەىار-ئىەىار ئۇنىڭغاا ھىتلېار ساورىۋىدى دەپ يېزىۋاتىسەن

 :سۇنىدى ۋاراقنى

 بىار چاوڭ تەرىپاى ئالدى ؛”تا  ھەيۋەتلى “ كۆرۈنۈشى ئارقا بىرىدە رەسىملەردىن بۇ

 بەساتلى  نەپەر ئىككاى الغان؛قورشا بىالەن دەرەخلىارى دۇب ئەتراپاى تېشى  قىلىش تاۋاپ

 كااۋا  تاشاتىكى ھېلىقاى كاللىساىنى تۇتاۇپ بىارلىكتە باۇقىنى قاارا بىار ھەيۋەتلى  پالۋان

 ئاۇ. تاۇراتتى تىا  تېخنىا  بىر پەرىەىلى  قارا كەينىدە ئۇالرنىڭ تۇرغان؛ بېسى، ئۈستىگە

 ئۇنىااڭ. ىئالماااقچ كاللىسااىنى بۇقىنىااڭ بااايىقى بولااۇپ  تۇتقااان قىلىاا  بىاار ئااۇزۇن قولىغااا

 قولىادا ھەممىساى ئۇالرنىاڭ قورشاىۋالغان  كىشاىلەر سااقاللىق ئاۇزۇن مۇنچە بىر ئەتراپىنى

 .ئىدى قالغان تىكىلى، تېخنىكقا ئۇ قالغان -نەيزە

 بىار باۇ ھىتلېار . كېتىادۇ تاۇرۇپ چۈشاىنەلمە  نېمىناى ھاې  رەساىمدىن بۇ كۇبىزې 

 باااۋارىيىگە دىنىنىااڭ رىسااتىئانخ ھالاادا ھاياجانالنغااان ئااۇ . دەياادۇ كۆرۈنۈشااى تىياااتىر

 كىرىشاانى دىنغااا يېڭااى باۇ تاااغلىقالر كېلىاا،  تەساۋىرلەپ مەنزىرىنااى ۋاقتىاادىكى تاارقىلىش

 بەلكىا  ھىتلېار. بېرىدۇ سۆزلەپ بولۇۋاتقانلىقىنى ئۆلتۈرمەكچى تارقاتقۇچىنى دىن خالىما 

 رەسساام مەسىلەن 35باشقىلىرىنىچۇ؟ ئۇنىڭدىن. پۈتتۈرەلمەيدۇ يېزى، زادىال درامىسىنى بۇ

 يازغااان تەسااەۋۋۇرىنىال بۇالرنىااڭ ئااۇ  ئالساااق  سااىزغانلىرىنى ئۈچااۈن بااالېتى مۇرىللونىااڭ

 گېرماان كۆپىنچىساى تەساۋىرلەرنىڭ قويغاان  باشالپ يېڭىال تېخى بەزىلىرىنى يەنە بولۇپ 

 بىالەن يېازىش ئااتقىچە تااڭ بەزىدە ئۇ. ئىدى نەرسىلەر ئېلىنغان تارىخىدىن ياكى رىۋايەت

 يااكى قويااتتى تاشاالپ كارىۋىتىغا كۇبىزېكنىڭ ئورىگىنالىنى ئاتقاندا تاڭ. بوالتتى ەشغۇلم

 جەننەتااتىن تەسااۋىرلىرى ئويۇنالرنىااڭ بااۇ. بېرەتتااى ئوقااۇپ ۋارىقىنااى نەچااچە بىاار ئۇنىڭغااا

 بۇناداق ئۈچاۈن  ئالىادىغانلىقى ئىچىاگە ئاۆز نەرساىلەرنى نۇرغاۇن بولغاان جەھەننەمگىچە

 ئااددىي ساەل ھىتلېرغاا ئاۇ شاۇڭا. كېتەتتاى پۇل كۆپ بەكال شتۈرۈشكەسەھنىلە ئويۇنالرنى

 مەسالىھەت دەپ بولمامادۇ  يازسااڭ كومېدىيە بولمىغان سۈنئىيلى  مەسىلەن نەرسىلەرنى 

 ئەقلاى ئۇنىاڭ شۇڭا. تېگىدۇ جېنىغا ھىتلېرنىڭ گېپى سۈپەتلەش بۇ ئۇنىڭ. باقىدۇ بېرىپمۇ

 سااۆزلەۋاتقان ئىشااالرنى بااۇ. بۇرۇلىاادۇ ۈسااتىگەئ اليىااھە بىاار باشااقا چااوڭىراق ئۇنىڭاادىنمۇ

 .ئالىدۇ تىلغا ئىشنىمۇ بىر يەنە ئىختىيارسىز كۇبىزې 

 ئۇنىاڭ جەريانىادا رەتالەش ھاۆجەەتلىرىنى بولغاندا  ۋاپات ۋاگنېر دېيىشىچە  ئۇنىڭ

 ئەتىسااى . قالغااان كااۆرۈپ تېزىسااىنى تىياتىرىنىااڭ مۇزىكىلىااق ھەققىاادىكى ۋيېالنااد يازغااان

 ئالدىاادا پيااانو ھىتلېاار قارىسااا كىرىاا، يەپ تااامىقىنى چۈشاالۈ  چىقىاا، تقاسااىر كۇبىزېاا 

 ئايالنادۇرۇپ ئوپېراساىغا مۇزىكاا بىار ۋيېالنادنى مەن”: ئۇنىڭغاا ھىتلېار. ئىاكەن ئولتۇرغان

 كېاايىن پۈتتۈرگەناادىن يېزىاا، ئااوپېرانى مۇزىكىلىااق بااۇ ئااادفل . دەياادۇ “بولاادۇم يازماااقچى
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 ئېلىا، نوتىغاا مۇزىكاامنى باۇ” بىارگە  بىلەن بېرىش داپئورۇن پيانودا ئۇنىڭغا مۇزىكىسىنى

 كااېچە قااانچە بىاار ئارىاادىن. دەياادۇ “بېرىسااەن يېزىاا، باھااا ئۇنىڭغااا ۋە بېرىسااەن تۈزىتىا،

 ئانادىن. بېرىادۇ چېلىا، ئاھااڭىنى قىسامىنىڭ كىارىش ئۇنىڭغاا ھىتلېر كېيىن  ئۆتكەندىن

 . كۈتىدۇ بىلەن تەقەززالىق باھالىشىنى دفستىنىڭ

. قىلىاادۇ ھااې  ئېنىااق ئىكەنلىكىنااى تەقلىاادى ناچااار ۋاگنېرنىااڭ ئاھاااڭ بااۇ  كۇبىزېاا

 ئۇنىڭغاا شاۇڭا. قارايادۇ دەپ بولۇپتاۇ ئەمەس ياماان يەنىاال تېمىسىنى ئاساسى شۇنداقتىمۇ

 دفساتىنىڭ ھىتلېار. بېرىادۇ مەسلىھەت دەپ چىق يېزى، كەلتۈرۈپ شەكلىگە شېئىر بۇالرنى

 تۈزۈشاكە ئاھااڭ ئولتاۇرۇپ كۈنادۈز-كاېچە ئاۆزى ئاۇ بولماا   رازى ئۆزگەرتىشاىگە بۇنداق

 كىيىمىنىمااۇ ئارتىسااالرنىڭ بىاالەن كۆرۈنۈشااى سااەھنە يەنە شااۇنىڭدە . كېتىاادۇ كىرىشااى،

 قەھرىماننىاڭ بااش قىلىا، قەلەم  ياغااچنى كاۆيگەن چاال يەنە ئاندىن. چىقىدۇ اليىھىلەپ

 يازغاا   تېكىساتلىرىنى ناخشاا تەرەپاتىن بىر ئادفل  ئاخشىمى. چىقىدۇ سىزى، رەسىمىنىمۇ

 بىاار دفسااتى. قاراياادۇ ئۇنىڭغااا دەپ قانااداق كۆرۈۋاتاماادۇ كااۇبىزېكنى تەرەپااتىن بىاار يەنە

 كەتكەچاكە بولاۇپ يېرىمى تۈن. ئويغىتىدۇ تۈرتۈپ دفستىنى ئۇ شۇڭا ئۇخالۋاتقان  خىيالدا

 بىار نئارىادى ئەمماا. بېرىادۇ قىلىا، دېكالماتساىيە يازغاانلىرىنى پەسەيتى، ئۈنىنى ئۇنىڭغا

 كىرىشااى، ئىشااقا باشااقا يىغىشااتۇرۇپ ئىشااىنى ئاوپېرا بااۇ كېاايىن ئۆتكەناادىن ھەپااتە قاانچە

 كەلمىااگەن ئىلھااامى ياااكى قالغااان چىقىاا، ئىشااى جىااددىي باشااقا ئۇنىااڭ بەلكىاا . كېتىاادۇ

 بەكاال كۈنلەردە دەسلەپكى توغرىلىق ئىشى قالغان چاال بۇ قىلى، شۇنداق. مۇمكىن بۆلىشى

 .بولىدۇ ئاچمايدىغانال ئېغىز ھەقتە بۇ بىلەن ئۆتىشى لەرنىڭكۈن توختالسىمۇ  ئاز

 قايتىا، يۇرتىغاا ئۈچاۈن ئۆتكاۈزۈش باايرىمىنى پاساخا كۇبىزېا  ئەتىياازدا  يىلى شۇ

 دەرس كاۆپ بەكاال ئولتاۇرۇپ ئاستىدا چىرىغى كىرسىن خېتىدە يازغان ئادفلفقا ئۇ. كېتىدۇ

 بولغاااانلىقىنى  گىرىپتاااار ساااىلىگەكې خاااولېرا كېااارە   بولساااا قىلغانلىقىااادىن تەيياااارلىق

. ئېيتىاادۇ مااۇمكىنلىكىنى كېلىشااى تاقاااپ كااۆزەينە  بەلكىاا  قايتقىنىاادا ۋېسااتباخىنخوفغا

 يالغۇزلۇقتاا ۋە زېرىكىشالى  بەكاال يەكشاەنبە ئاۇ بولغاان كاۈنى پاساخا نىسبەتەن ئادفلفقا

 12 ئۇنىاڭ يەناى ئاپرېلغاا -12 باايرىمى پاساخا( 1228) يىلقى شۇ. ئىدى كۈن بىر ئۆتكەن

 يازغاان گۇساتىلغا ئاۇ. ئىادى كەلاگەن تاوغرا ئالادىغا كاۈن بىار كۈنىنىڭ تۇغۇلغان ياشلىق

 كاۆزۈڭ” قىلىا، قىزىقچىلىاق يەنىاال بىلىنساىمۇ چۈشاكۈندە  رفھاى بەكاال خېتىادە جاۋاب

 بېساى، خاتاا ساېنىڭ ئەمادى قىلدى   غەم بەكال تېپى، خەۋەر قالغىنىدىن بولۇپ كۆرمەس

 ئوقاۇپ خاتاا كاۆپ تېخىماۇ نوتىالرنى كۆپىيى،  تېخىمۇ سانى تىللىرىنىڭ پىيانو قويىدىغان

 پەدىلەرناى بولمىساا قىاالرمەن؟ قاناداق قالسااڭ بولاۇپ قارىغۇ بېراقال ئاخىرى سالىدىغان 

 .يازىدۇ دەپ“ !يوق ئامال بولۇۋاالرمەن  گاس مەنمۇ تۇرساڭ چالغىلى بۇزۇپ
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 كېااايىن كەلگىنىااادىن قايتىااا، تاااۇرۇپ مەزگىااال بىااار ساااەھرالىرىدا لىناااز گۇساااتىل 

 ھىتلېرغااا ئااۇ  شااۇڭا. باشاااليدۇ زېرىكىشااكە بارغانسااېرى ياتاااقتىن بااۇ ستۇمپېرگاسااتىكى

 ئىككىسااى ئااۇالر. قىلىاادۇ مەساالىھەت دەپ كەلسااە  قىلىاا، ساااياھەت ئايلىنىاا، يېزىالرنااى

 ئااارام تااۇرۇپ يەكشااەنبە نەچااچە بېرىاا، غااا “ئورمااانلىقى ۋيېننااا” كۈنلىرىاادە باھااار ئىللىااق

 دەرياا قااراپ ئېقىنىغاا تاۆۋەن دەرياساىنىڭ دفناا  ئولتاۇرۇپ قىيىققاا يەنە ئاۇالر. لىشىدۇئې

 قوزغىلىاا، ھېسسااىياتى ياشااالرنىڭ پەسااىللەردە بۇنااداق بەزىاالەر. قىلىشااىدۇ ساااياھىتىمۇ

 جىنسااىي تۇرمۇشااىدا يىگىتنىااڭ ئىككااى بااۇ ئەممااا. قارىشااىدۇ دەپ كېتىاادۇ شوخلىشااى،

 دائىا  يۈرگىنىادە  ئايلىنىا، پىياادە ئاۇالر. ئىادى ېيەرلى د يوق ئورۇن ئاساسەن ھاياجانغا

 بۇناداق دەسالىپىدە كۇبىزې . ئۆتەتتى تاشالپ كۆز مۇغەمبەرلەرچە ئۇالرغا قىزالر دېگۈدە 

 36.ئوياليادۇ دەپ كېارە  يۈرساە تارتىا، ئىچپەش ماڭا قىزالر ئۇ سېزى، تاشالشالرنى كۆز

. قالىادۇ تۇياۇپ يۈرگەنلىكىنى تىكى، كۆز ادفلفقائ ئەسلىدە قىزالر ئۇ قالمايال ئۇزۇنغا ئەمما

 قىازالر ئاۇالر. قىلماايتتى پەرۋاماۇ كۆزىتىشالىرىگە تاشاالپ كاۆز قىزالرنىاڭ ئاۇ ئادفل  ئەمما

 ئاخشاااملىرى قارىمااا   بولۇشااىغا باقمىغااان قىلىاا، مۇناسااىۋەت جىنسااىي پەقەتااال بىاالەن

 سااائەتلەپ توغرىسااىدا ىااشقىل تااو  مااۇھەببەت  ھەققىاادە  قىاازالر ۋاقىتلىرىاادا ئۆياادىكى

 ئادفلفنىاڭ يەنىاال گەپ ساۆھبەتلەردىمۇ بۇنداق تەبىئىيكى . كېتەتتى ئولتۇرۇپ مۇڭدىشى،

 ئىزچىال كېرەكلىكىادە تۇتاۇش سااپ ناى “كاۈچى ھايااتلىق” جەھەتاتە بۇ ئادفل . بوالتتى

 بااويىچە تەربىيىسااى دىنااى كاتولىاا  ئۇنىااڭ يەنااى_  بولغاناادا  ئااۇنىڭچە. تۇرىااۋاالتتى چىااڭ

 ۋە جەھەتااتە بەدەن بااۇرۇن قىلىشااتىن نىكاااھ بولسااۇن  ئايااال ياااكى ئەر مەيلااى_  الغاناادائ

 سااغالم مىللەتنىاڭ چاغادىال شاۇ بىلىشاى  تۇتۇشانى پااكىز قەتئىاي ئۆزىنى جەھەتتە رفھى

 ھەۋەسانىڭ جىنسىي قارىما  شۇنىڭغا. بولىدىكەن قىلغىلى كاپالەتلى  قالدۇرۇشىغا ئەۋالد

 دائىاا  ھەر ئااۇ. ئېلىااۋاالتتى ئىلىكىااگە ئااۆز پاااتال-پااات ەلبىنىمااۇق ئۇنىااڭ كااۈچى سااىھىرلى 

 پاھىشاىلىككە ئاۇ . كېتەتتاى سۆزلەپ ھەققىدە ئادەتلىرى چۈشكۈنلۈ  جىنسىي  سائەتلەپ

 قااتتىق خېرىادارلىرىنى ئۇالرنىاڭ ۋە پاھىشاىلەرنى ئاۇ. ئىادى قارشاى بىالەن ئەشەددىيلى 

 سااۆكۈپ ئەيىاابلەپ جەمئىيەتنىمۇقاااتتىق نبولۇۋاتقااا سااەۋەبچى بۇنىڭغااا قالمااا   قااارىالپال

 تەكشااۈرۈپ بېرىلىاا، قويغااۇدە  يوقىتىاا، ئااۆزىنى پۈتااۈنلە  ئااۇ جەھەتااتە بااۇ. كېتەتتااى

 دېااگەن «ئويغىنىشااى باھارنىااڭ» ۋېدېكىناادنىڭ ئااۇالر ئاخشااىمى  كااۈنى بىاار. كېتەتتااى

' اھالرگۇنا پاتقااقلىقتىكى' بېرىا، چوقاۇم ئىككىمىز” كېلىۋېتى،  قايتى، كۆرۈپ ئوپېراسىنى

. تااۇتقىنىچە چىااڭ بىلىكىنااى گۇسااتىلنىڭ ئااادفل  دەياادۇ “كېاارە  كېلىشااىمىز كااۆرۈپ نااى

 ئاۇ_  كېتىادۇ كىرى، شۇڭغۇپ بىرىگە كوچىدىن تار قاراڭغۇ ئىككىسى ئۇالر قىلى، شۇنداق

 قاتااار تەرىپااى ئىككااى كوچىنىااڭ بااۇ. ئىاادى كوچااا بىاار ئىسااىملى  سااپىتتېلبېرگگاس كوچااا
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 ئىچىادىكى ياورۇق  چىارا  ئاۆيلەردە ئاۇ بولاۇپ  قاپالنغاان لەنبىا ئۆيلەر ئۇششاق كەتكەن

 كىايمىگەن  ناېمە بىار تاۈزۈ  ئۇچىسىغا ئىچىدە ئۆ  قىزالر”. تۇراتتى كۆرىنى، ئېنىق قىزالر

_ . ئولتۇرۇشااتتى ھالادا قالادۇرغان ئوچاۇق يېرىنى بۇ-يەر ئۇ كىيىمىنىمۇ ئازغىنە شۇ ھەتتا

 پەردازالپ تىرناااقلىرىنى بەزىلىاارى زالرنىااڭقى ئااۇ_  كېلىاا،  ئەساالەپ كۇبىزېاا  دەياادۇ

 ئاۆزىنى قااراپ ئەيانەككە بەزىلىارى يەنە تااراپ  چېچىناى بەزىلىارى يەنە بولسا  ئولتۇرغان

 بەزىادە“ .ئىادى ئەرلەردىاال كېتىۋاتقاان يولادا كاۆزى ئۇالرنىڭ ئەمما. ئولتۇرۇشاتتى تۈزەپ

 نېمىلەرناى بىار بىالەن قىاز ىكىئۆياد توختااپ ئالدىادا بىرى ئۆيلەرنىڭ ئۇ كېلى، ئەر بىرەر

 ۋە كېتەتتاى كىرىا، ئاۆيگە قىلىا، غىپال ئەر ئۇ كەينىدىنال. قوياتتى پاراڭلىشىپمۇ دېيىشى،

 كەينىگە بېرى، يېتى، ئىخىرىغا كوچىنىڭ تار بۇ ئىككىسى ئۇ. ئۆچەتتى ھامان شۇ چىراغمۇ

 ئاۇالر. قالىادۇ پتاۇرۇ ھاازا بىار قااراپ مەنزىارىگە قورقۇنچلاۇق كوچىادىكى تار بۇ بۇرۇلۇپ

 غەزەپلىنىا، باشاقىالتىن ھەققىادە پاھىشاىۋازلىق ئاادفل  ھاماان كېلىشى قايتى،  ياتىقىغا

 باار ئەمەلىيەتاتە ھەممىساى ئۇالرنىاڭ ئەمماا كۆرۈنۈشلەر  سۆرۈن”: كېتىدۇ سۆزلەپ نۇتۇق

 يوقۇلاۇش يااكى داۋاملىشاىش ئىرقنىڭ قىلماسلىق -قىلىش كۈرەش بىلەن سىفلى . ئىشالر

 “.ئۆزى كىشىنىڭ ئۇ يەنىال كىشى بەلگىلەيدىغان بۇنى بولۇپ  ىسىمەسىل

 بولغاچقاااا  ياخشاااى بەكاااال نەتىەىساااى ئالغاااان گۇساااتىلنىڭ ئىمتىھانىااادا تاااالالش

 يەنە شااۇنىڭدە . تاللىنىاادۇ رېژىسسااورلۇقىغا ئوركېسااتىر كەچلىكىاادە مۇزىكااا مەۋسااۇملۇق

 ئىككاى ئوركېساتىردا بۆلۈملاۈ  ئاالتە تاللىنىا،  خورغا ئۈچى ناخشىلىرىدىن يازغان ئۇنىڭ

 بۆلۈمىادە  ئېلىش دەم ئارتىسالرنىڭ. بولىدۇ ئورۇندىلىدىغان يازغىنى ئۇنىڭ ئۈچۈن بۆلۈمى

 ئارىساىدا تەبرىكلىگەنلەر ئۇنى. بېرىدۇ تۇرۇپ يېنىدا دفستىنىڭ ھالدا مەغرۇرالنغان ئادفل 

 باار مۇدىرىماۇ تىتۇتىنىڭئىنس مۇزىكا قالماستىن  بولۇپ مۇدىرىال مەكتىپىنىڭ رېژىسسورلۇق

 .ئىدى

-ئاتاا بېرىا، قايتىا، ئاۇ. كېلىادۇ توغرا قايتىشقا لىنزغا گۇستىل باشلىرىدا  ئىيۇلنىڭ

 قارىماا   شاۇنىڭغا. بولىدۇ قايتماقچى ۋيېنناغا كۈزدە ئۆتكۈزۈپ يازنى بىرگە بىلەن ئانىسى

 تۇرىۋالغاان چىاڭ دەپ تاۆلە  مەن يېرىمىنى ئىەارىنىڭ ئۈچۈنمۇ كۈنلەر بۇ ياتمىغان ئۆزى

 توغرىلىاق پىالنى ھەققىدىكى قىلىدىغانلىقى ئىش نېمە كېيىن ئۆزىنىڭ بولسا  ھىتلېر. ئىدى

 ساىمفونىيە ۋيېنناا چوقۇم بېرى، ۋەدە دفستى بۇ ئەمما. قىلمايدۇ گەپ ئېغىزمۇ بىر دفستىغا

 ئىەارىسااىنىڭ ئااۆ  چاغاادا شااۇ تاااللىنىمەن  بولااۇپ ئىسكىرىپكىچىسااى ئوركېستىراسااىنىڭ

. كېتىادۇ رەنەىا، قاتتىق ھىتلېر دېگىنىدە  بولىمەن تۆلەيدىغان مەن ئارتۇقىنى ېرىمىدىني

 خېلىادىن مىەەزلىارىگە قوپاال بۇناداق ئادفلفنىاڭ گۇساتىل ماھىر قويۇشقا يول كىشىلەرگە

 كەلتااۈرگەن قولغااا ئۆزىنىااڭ قىلمااا  پەرۋا رەنەىشااىگە ئۇنىااڭ قالغاچقااا  كۆنااۈپ بېاارى
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 ئىستانسىساىدا پاويىز ۋېساتباخىنخو . ئىادى ياشاىماقتا ئىچىادە خۇشااللىقى ئۇتۇقلىرىنىڭ

 يااۈز بولىشااىنى زېرىكىشاالى  نەقەدەر قېلىشاانىڭ يااالغۇز ستۇمپېرگاسااتا دفسااتىغا ئااادفل 

 ئاۇ) قىلماايتتى كەتكەندە  ھاياجانلىنى، بە  تۇال يەنىال بولسىمۇ  ئالغان تىلغا قېتىمدە 

 ئۇ  ئاندىن(. قاالتتى بولۇپ سوغۇققان شۇنچە بېسىق  ئېغىر شۇنچە ھاياجانالنسا  قانچىكى

 كەياانىگە كېاايىن تۇرغاناادىن بىااردەم تۇتااۇپ چىااڭ قااولىنى ئىككااى دفسااتىنىڭ تۇيۇقسااىز

 .قالىدۇ كېتى، قويما  قاراپمۇ ئۆرۈلۈپ بۇرۇلغىنىچە

 كېايىن. ساالىدۇ خەت پاارچە بىر ھەم ئاتكرىتكا پارچە بىر ھىتلېرغا لىنزدىن گۇستىل

 خەتااتە جاااۋاب ھىتلېاار. ئالىاادۇ تاپشااۇرۇپ خېتىنااى جاااۋاب پااارچە ربىاا ھىتلېرنىااڭ ئۇمااۇ

-ئىككاى ساائەت ساەھەر كۈنى ھەر دېگۈدە  دائى  ئىشلەۋاتقانلىقىنى  تىرىشى، ئىنتايىن”

 ئۇنىڭغاا باۇرۇن بېرىشاتىن ئېلىشاقا دەم ياازلىق ساپىتالغا ناى  “يازىادىغانلىقى ئۈچلەرگىچە

 ئەگەر”: قويىاادۇ پۇرىتىپمااۇ دەپ مۇنااداق ەنەي خېتىاادە ئااۇ. ئېيتىاادۇ يازىاادىغانلىقىنى خەت

 يەردە بااۇ ھىتلېاار“ .مااۇمكىن بارماساالىقىممۇ بەلكىاا  قالسااا كېلىاا، كااۆرگىلى مېنااى ھەدەم

 ئۇنىاڭ بىالەن ھەدىساى باۇ چاۈنكى. ماۇمكىن بۆلىشاى تۇتقان كۆزدە ئانگېالنى دەپ ھەدەم

 ۋاقىت ھەپتىدە  ككىئى. ئىدى ئىگە ئورۇنغا مۇھى  ئىنتايىن ھاياتىدا ھىتلېرنىڭ يولدىشى

-02 ئااخىرى . كەلمەيادۇ خەت بولساىمۇ ئىلىا  بىارەر ئادفلفتىن بولسىمۇ كەتكەن ئۆتۈپ

 ئېيتمىغانلىرىغاااا بىااالەن ئېيتقاااانلىرى خېتىااادە باااۇ. كېلىااادۇ خەت ئۇنىڭااادىن ئىيۇلااادا

 ئىچىاااادە يااااالغۇزلۇق بەكااااال غەلىااااتە  بەكااااال تۇرمۇشااااى ھىتلېرنىااااڭ ئاساسااااالنغاندا 

 :ئىدى يازغان مۇنۇالرنى خېتىدە ئۇ. ئىدى مۇمكىن قىلىش ەرەزپ ئۆتۈۋاتقانلىقىنى

 ساەۋەبىنى كېلىۋاتقانلىقىمنىاڭ يازما  خەت ساڭا بېرى ئۇزۇندىن: دفستۇم قەدىرلى 

 بىارەر تاۈزۈ  يازغىادە  ساڭا مەن: ئاددىي بەكال سەۋەبى بۇنىڭ. بەلكى  قىلغانسەن پەرەز

 مەن. بىلەلمىاادى  قىزىقىاادىغانلىقىڭنى ەنااېمىگ سااېنىڭمۇ. كەلتۈرەلمىاادى  ئەقلىمااگە ئىشاانى

 ئۆيااادە باااۇ مەن. كەچاااتى  ۋاز كېتىشاااتىنمۇ يەرلەرگە بىااار. تاااۇرۇۋاتىمەن ۋيېنناااادا يەنىاااال

 يەردە باۇ مەن. كەتتى ئۆيىگە ئىنىسىنىڭ زاكرېيسمۇ ئىگىسى ئۆ . قالدى  يالغۇز تىكەندە 

 مېنىاڭ. ئۆتىاۋاتىمەن ۈ كۆڭۈللا يەنىال شۇنداقتىمۇ. ياشىماقتىمەن دەرۋىشتە  بىر رەسمىي

 زاكارېي  قويىادىغان ئويغىتىا، دائى  ھەر مېنى ئۈچۈن تۇرۇشۇم ئەتىگەن:  بار غېمى  بىرال

 ھاازىر مانا. قالدى  كۆنۈپمۇ تۇرۇشقا ئەتىگەن سەۋەبىدىن ئېھتىياجى ئىشىمنىڭ. يوق خانى 

 بار؟ خەۋەرلەر قانداق لىنزدىن. تىرىشماقتىمەن ياشاشقا باشقۇرۇپ ئۆزۈم ئۆزۈمنى

 قاتنايادىغان دەرياساىدا دفناا  بىالەن خەرىتىساى سااياھەت لىنز دفستىدىن ئادفل  

 .ئۆتۈنىدۇ بېرىشىنى ئەۋەتى، بىرنى جەدۋىلىدىن ۋاقىت پاراخوتالرنىڭ

 ئەتىاااگەن  بۈگاااۈن. قالىااادىكەنمەن ئېرىشاااەلمە  خەۋەرگىماااۇ بىااار ھاااې  مەن  …
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 ماناا. ئۆلادى بوغۇلاۇپ ئىچىادە قېانى  مېنىاڭ ئۇالر. ئۆلتۈردۈم چۇسا بىرمۇنچە كارىۋىتىمدا

 بۇناداق ھەيارانمەن  كاسىلدىماقتا  توختىما ' چىدىما  ئىسسىققا' چىشلىرى  مېنىڭ ھازىر

 .ئەھۋال كۆرۈلىدىغان كەم بەكال ۋيېننادا' مەۋسۇمى ياز سوغۇق'

 شاۇ يەنە كەتاكەن قااپالپ چۇساا ئەتراپناى پۈتاۈن دىمىاق  ھاۋاساى ئااينى بۇ ئادفل 

 كاۈنلەر باۇ: ساالىدۇ خەت پارچە بىر يەنە كۇبىزېككە ئۇ ئېيىدا ئاۋغۇست. ۈزىدۇئۆتك ئۆيدە

 دەپ ئااۆتمەكتىمەن  بىاالەن غااېمى  ئااۆز دائىمقىاادە  ھەر ئااۆتمەكتە  مەنىسااىز ھەقىااقەتەن

 خاتاساىغا جاۈملە بىالەن خاتاسى ئىمال دېگۈدە  پۈتۈنلە  خېتى بۇ ئۇنىڭ. خېتىدە يازىدۇ

 خەت باۇ قارىشاىدا كۇبىزېكنىاڭ كۆرمەيادىغان ياخشاى شنىچىقىرى پۇتاق بولسىمۇ  تولغان

 ماڭااا خېتااى  بااۇ ھىتلېرنىااڭ” يەنااى. ھېسااابلىناتتى خەت بىاار يېزىلغااان ياخشااى ئىنتااايىن

 خەت بااۇ“ .ھېساااپلىنىدۇ خەت پااارچە بىاار مەزمۇنلااۇق ئەڭ ئىچىاادە خەتاالەر يېزىلغااان

 قەدىناااس” خەت  بولااۇپ  خەت بىاار يېزىلغااان ھېسسااىياتلىق بااا   مەزمۇنغااا ھەقىااقەتەن

 يازالمىغاانلىقى خەت ئۇنىڭغاا يېقىنادا باۇ ئااۋۋال خەتاتە. ئىادى باشاالنغان دەپ“ !دفستۇم

 بىار ھەقلىاق ئۆزۈمنىاڭ” يازالمىغانلىقىغاا خەت. ساورالغان كەچاۈرۈم ئۇنىڭدىن سەۋەبلى 

 يەناى. باار باھاانەم بىار كەتمەيادىغان ھېساابلىنى، ھەقلىاق ئۈچۈن سېنىڭ يەنى باھانەم 

 خەت تۇيۇقسااىز ساااڭا بۈگااۈن كەلتۈرەلمىاادى   ئەقلىمااگە ئىشاانى بىاارەر يازغىاادە  ساااڭا

 بولاۇپ  قوياالىغىنى  تېپىا، يېڭىلىق بولسىمۇ ئازغىنا ساڭا سەۋەبى  بولۇشۇمنىڭ يازماقچى

 كااۆپ بەكااال ئۈچااۈن يېاازىش تېپىاا، خەۋەر قااانچە بىاار ئۈچااۈن سااەن قاااراپ بۇنىڭغااا

 يازغىادە  خەتنى بۇ ھازىر مانا. ئاالاليسەن رۈپكۆ ئوچۇق خېتىمدىن بۇ ئىزدەنگەنلىكىمنى

 ئىگىسااى ئااو  قاتارىاادا خەۋەر بىرىنچااى خېتىاادە ئااۇ“ .تاپالىاادى  باھااانە بولسااىمۇ ئازغىنااا

 رەھمىتىناى ئېيتقاان ئۇنىڭغاا ئېلىا، تاپشاۇرۇپ ھەققىناى ئىەاارە ئۆ  يولالنغان خانىمنىڭ

 خېتىادە قېتىملىاق ئالدىنقى ىنىئىسم دېگەن' زاكرېي ' ئايالنىڭ بۇ ئۇ  گەرچە. يەتكۈزگەن

 دەپ “زاكارايى ” يااكى “زاكاايى ” ھالادا خاتاا قېتىمقىساىدا بۇ بولسىمۇ  يازالىغان توغرا

 گىرىپتاار گە “كېسىلى ياللۇغى كانا ” ئۆزىنىڭ خېتىدە ئۇ ئىش  بىر يەنە. ئىدى يېزىۋالغان

 ئىنتااايىن ھاااۋا ردەكااۈنلە بااۇ” يەنە ئااۇ ئىيتقااان؛ تااۈزەلگەنلىكىنى يېقىناادىال تېخااى بولااۇپ

 بۇنىڭغاا كەتتىكاى  بولاۇپ ئىسساىق شاۇنچە ھااۋا يىال بۇ. قويۇۋەتتى يامغۇر يەنى ياخشى 

 ئۇنىاڭ ئىادى؛ قىلغاان چاقچاقمۇ توغرىلىق ھاۋا دەپ “بولمايدۇ ئېيتما  رەخمەت تەڭرىگە

 غاائورنى ساېلىش تىياتىرخاناا يېڭىادىن دائىرىلىرى لىنز بىرى  ئىشالردىن تارتقان دىققىتىنى

 بىنانى خارابە”  (ئىدى بىرى تۈرلىرىدىن قۇرۇلۇش كۆرىدىغان ياخشى ئەڭ ئۇنىڭ ئىش بۇ)

 بىلادۈرۈپ  ناارازىلىقىنى قارارغاا باۇ ئاۇ . ئىادى لىقاى “ئالغاان قارارى قىلىش رېمونت قايتا

 ساااۇ ئىاادى  كەلىسااە ئويغاااا سااالىدىغان تىياتىرخانااا يېڭىااادىن راسااتىنىال” ئااۇالر ئەگەر
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_  مەنىادە دېاگەن چىقااتتى غەرباتىن كاۈن) “باوالتتى چااللىغاان ساكىرىپكائى ئايغىرلىرىمۇ

 .يازىدۇ دەپ( ت.ئۇ

 بولۇۋاتقااانلىقىنى  بارماااقچى سااپىتالغا ئايرىلىاا، ۋيېننااادىن ئۆزىنىااڭ يەنە ھىتلېاار

 ئاۋغۇسااتنىڭ “مااۇمكىنلىكىنى  چىقىشااى يولغااا كااۈنى يەكشااەنبە ياااكى شااەنبە ئېھتىمااال”

 38.ئالغاان تىلغاا باارلىقىنىمۇ خىيالىنىاڭ چىقىرىش پەيزىنى ىڭھاۋاسىن سەھرا ئاخىرلىرىدا

 بېرىۋاتقاان كۈچىيىا، بارغانساېرى. قويغان قوشۇپ دەپ يوق  يېڭىلىق باشقا بىلەن شۇنىڭ

 ئۆزگەرتىاۋەتكەن ئاادىتىنى تۇرماۇش ۋيېنناادىكى ئۇنىاڭ بېساىملىرى تۇرماۇش تۈرلۈ  ھەر

 ھەقاتە باۇ پااۋال. ئىادى كەلاگەن ساىدىنئاپى كىچىا  جوھاننا بېسى  قېتىمقى بۇ بولسىمۇ 

 بېاارىلگەن بولۇشااىغا كااادىر مەمااۇرى قېتىملىااق ئاااخىرقى ئەڭ ئۇنىڭغااا” كېلىاا،  ئەساالەپ

 ئادەماادىن باۇ بولغاان ئاكاا سىڭلىساىمۇ باۇ ھەتتاا. دەيادۇ “قىلمىادى كاار مەسالىھەتلەرمۇ

 بولۇپ  قالغان كىرى، ياشقا 10 پاۋال ۋاقىتالردا بۇ. ئۆتكەن پۇرىتى، يۈرگەنلىكىنى رەنەى،

 ئوقۇشاقا كۆرساەتكەن ئاكىساىنىڭ بولۇپماۇ. زېرىككەن قاتتىق نەسىھەتلىرىدىن ئاكىسىنىڭ

 كىتاابالر باۇ) ئېيتىادۇ زېرىككەنلىكىناى بەتاتەر تېخىماۇ تىزىملىكىادىن كىتاابالر تېگىشلى 

 بەرگەن ئەۋەتىا، ۋيېنناادىن ھىتلېار كىتاابنى باۇ بولاۇپ  باار ماۇ «كىخوت دفن» ئارىسىدا

 تۇرالىشااى  قارشااى ئىچىماادىال ئۇنىڭغااا مەن شااۇڭا ئاكااام  مېنىااڭ ئااۇ تەبىئىيكااى ”(. ئىاادى

 بىااز ئەساالىدە. يااوق ئامااالى  باشااقا سااۇنماقتىن بااو  ئۇنىڭغااا بولسااا ئەمەلىيەتااتە. مااۇمكىن

-بىار بەرىبىار قىلسااقمۇ يۈرگەندە  جېدەللىشى، دائى  ھەر بولغاچقا  قېرىنداش ئىككىمىز

 دائىا  ھەر كاۈنلەردە كەلاگەن تاوغرا ياشاشاقا بىارلىكتە ئەمما ق ھۆرمەتلىشەتتۇ بىرىمىزنى

 بىارىگە-بىار ئوتتۇرىساىدا ئۇالر. پاۋال دەيدۇ “يۈرەتتۇق ئاغرىتىپال كۆڭلىنى بىرىمىزنىڭ-بىر

 تاۈزۈكرە  ئۇالرنىاڭ. چۈشاەنمەيتتى تولاۇق بىرىناى-بىار بەرىبىار قىلساىمۇ  باردە  سۆيگۈ

 .ئىدى يوق نەرسىلىرىمۇ قىزىقىدىغان ئورتاق

. ئىادى شاۇنداق خاۇددى مۇناسىۋىتىمۇ بولغان بىلەن ئالويىسچىكالر ۋە ئانگېال بۇرۇن

 ياۈز ساپىتالدا ياازدا يىلاى شاۇ. قالغاان چۈشۈپ ئەھۋالغا شۇنداق بىلەنمۇ پاۋال ئەمدى مانا

 دېاارە  ئاخىرالشااقانلىقىدىن باھىرىنىااڭ ياشاالىق ھىتلېرنىااڭ كۆڭۈلسااىزلى  بىاار بەرگەن

 شۇغۇللىنىشاىنى بىالەن ئىاش بىارەر پايادىلىق ئاادفلفنى ائىلىساىدىكىلەرئ. ئىدى بەرمەكتە

 ساەۋەبتىن شاۇ. قىلىۋېتىادۇ رەت ئاادفل  قىلغىنىادا مەسلىھەت ھەققىدە كۆرۈشى ئويلىنى،

. بولىااادۇ مەجباااۇر توختىتىشاااقا مۇناساااىۋىتىنى بولغاااان بىااالەن ئائىلىساااىدىكىلەر ئاااادفل 

 ئەساالىمىلەرنى كۆڭۈللااۈ  نۇرغۇنلىغااان دەۋرىاادە ئۆساامۈرلۈ  ئۇنىااڭ كېاايىن  شااۇنىڭدىن

 يااۇرتى كېلىاادىغان بېرىاا، خاااتىرجەم ئۇنىااڭ كېاايىن بۇناادىن سااپىتال  كەتااكەن قالاادۇرۇپ

 خاھىشاى ئاۆز ھەقىاقەتەن قىلغىنىادا سەپەر ۋيېنناغا قېتى  تۆتىنچى ئۇ . چىقىدۇ بولۇشتىن
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 .ئىدى چىققان يولغا بويىچە

 كىاارىش ئىنسااتىتۇتىغا سااەنئەت قېااتى  ربىاا يەنە ھىتلېاار ئوتتۇرىلىرىاادا  سااېنتەبىرنىڭ

 ياالغۇزچىلىق يىللىاق بىار باۇ رەساىملىرى  تاپشاۇرغان ئۇنىاڭ ئەمماا. ساۇنىدۇ ئىلتىماسىنى

 ھەتتاا. قوزغىيالمايدۇ دىققىتىنى ھېچكىمنىڭ رەسىملىرى سىزغان يۈرۈپ تىرمىشى، ئىچىدە

 رۇخساەت چۈنماۇئۈ قاتنىشىشاى ئىمتىھانغاا كاۆرۈلمىگەچكە  اليىاق رەساىملىرى تاپشۇرغان

 ئااارزۇلىرىنى باشااقا كېاايىن زەربىسااىدىن قىلىاانىش رەت قېااتى  ئىككىنچااى ئااۇ. قىلىنماياادۇ

 بېشاىنى ئۇنىاڭ ئاۆزىال غېمىنىاڭ ئۆتكاۈزۈش كاۈن قاناداق كېايىن بۇندىن تۇرماق  ئويالش

 كەلاگەن قولىغا ئۆيى تۇرۇۋاتقان ستۇمپېرگاستىكى ئۇنىڭ. ئىدى ئاشماقتا يېتى، ئاغرىتىشقا

 مىراساىغا قىساى  بىر ئاپىسىنىڭ ئۇمۇ گەرچە. ئىدى تۈگىتىۋەتكەن يەپ مىراسلىرىنى بارلىق

 بۇ_  ئەمەس ئېنىق دېگەندە  ئېرىشكەنلىكى مىراسقا بىر بۇنداق_  بولسىمۇ  ئېرىشەلىگەن

 ئۇنىاڭ شاۇڭا. يەتمەيتتاى پەقەتاال ئۈچاۈن ياشىشاى يىال بىار يەنە ۋيېنناادا ئۇنىاڭ مىراس

 تېاپىش ئاۆ  بىار باشاقا بولغاان ئەرزان تېخىمۇ ئىەارىسى ئىشى قىلىدىغان بولۇپ بىرىنچى

 ئېيتىا،  قىلىادىغانلىقىنى بىكاار ئاۆينى خانىمغاا زاكارېي  ئۇ ئوتتۇرىلىرىدا نويابىر. بولىدۇ

 كۇبىزېكنىاڭ ئاۇ گەرچە. تۆلىۋېتىادۇ ھەققىناى ئىەاارە كىشىلى  بىر تۆلىنىدىغان ئايقى شۇ

 خەت بولساىمۇ ئىلىا  بىار ئۇنىڭغا كېيىن بولسىمۇ  باققان كۈتۈپ ئازراق كېلىشىنى قايتى،

 بىناغااا بىاار قاپقاااراڭغۇ بېشااىدىكى نېرىقااى كوچىسااىنىڭ ۋېسااتباخىنخو  قويمااا   تاشااالپ

 بويىادىكى تۆمۈرياول بولاۇپ  بىناا بىر كوچىسىدىكى فېلبېرسىتراس يەر ئۇ. كېتىدۇ كۆچۈپ

 . ئىدى يەر بىر

 ئەنااگە ئادرېسااىنى كااۆچكەن ڭااىيې بېرىاا، ساااقچىغا كااۈنى نويااابىر-18 ئااادفل  

 بولاۇپ  قائىادە بىار گېرماانىيەدە بىلەن ئاۋسترىيە تىزىملىتىش ئادرېسىنى يېڭى) ئالدۇرىدۇ

 كەساپى جەدۋەلادىكى ئاۇ (. ئىدى شەرت ئالدۇرۇش ئەنگە چوقۇم كېيىن كۆچكەندىن ئۆ 

. ئىادى قويغاان يېزىا، دەپاال “ئوقۇغاۇچى” توشاقۇزما  دەپ “رەسسام” كاتەكچىنى دېگەن

 ساپىتالدىكى. كېلىادۇ قايتىا، ۋيېنناغاا كۇبىزېكماۇ دفساتى ئۆتاۈپ كۈن قانچە بىر ئارىدىن

 ئااات سااېنىڭ” ئۇنىڭاادا بولااۇپ  ئەۋەتااكەن ئاتكرىتكااا پااارچە بىاار ئۇنىڭغااا ھىتلېاار ۋاقتىاادا

 “تەباارىكلەيمەن بىاالەن تىلەكاالەر ياخشااى قەلبىماادىن چىاان كۈنااۈڭنى مۇراسااى  قويۇلغااان

 ھىتلېاردىن كۇبىزېا  كېايىن كۈندىن شۇ. ئىدى يېزىلمىغان گەپ بىر ھې  باشقا دېگەندىن

 بولاااۇپ جىااا  ئاااۇزۇنغىچە ئۇنىاااڭ بولساااىمۇ ئالمىغاااان تاپشاااۇرۇپ خەت پاااارچىمۇ بىااارەر

 مېنااى چىقىاا، ئالاادىمغا چوقااۇم بارغىنىاادا ۋيېنناغااا بولغاچقااا  كۆنااۈ  كېتىاادىغانلىقىغا

. كااۆرۈنمەيتتى قارىسااىمۇ ئۇنىااڭ ئىستانسىسااىدا پااويىز ئەممااا. ئويلياادۇ دەپ كۈتۈۋالىاادۇ

 بىالەن ئالدىراشالىق كېايىن كۆچۈرگەنادىن كۆزدىن قۇر بىر تاقىلىرىنى-يۈ  ئېغىر ئامالسىز
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 ۋاقتىادا كېاتىش كۆچاۈپ ھىتلېار. كېلىادۇ يېتىا، نومۇرغاا-02 ساتۇمپېرگاس چىقى، يولغا

 ھەياران ئۇقالماا  ساەۋەبىنى كەتمىگەنلىكىنىاڭ تاشاالپ خەت بولساىمۇ ۋاراق بىر نېمىشقا

 ياتىقىغاا قوياۇپ تاشاالپ خانىمغا زاكرېي  ئادرېسىنى يېڭى تۇرىدىغان ئۆزىنىڭ ئۇ. بولىدۇ

 بۇنىاڭ ئاۇ. ياوق خەۋەر ھىتلېاردىن تاېخىچىال ئەمماا ئاۆتمەكتە  ھەپاتىلەپ ۋاقىت. كېتىدۇ

 رەنەىتىا، بىلمەساتىن ئاۇنى بولمىساا ياا. ئۇقالمايدۇ نېمە ھې  ئويالپمۇ شۇنچە سەۋەبىنى

 ئااايرىلىش. ئەساالىيەلمىدى بولغااانلىقىنىمۇ ئىشاانىڭ بىاار ئۇنااداق مىاادى؟بار يېاارى قويغااان

 ھېچقاناداق خەتلىرىادىمۇ يازغان كېيىن 32.ئىدى دفست يېقىن يەنىال ئىككىسى ئۇ ۋاقتىدا

 ئىدىغۇ؟ ئېلىنمىغان تىلغا كۆپىكى قۇرساق

 ىنئۇنىڭاد تېپىا،  ئاانگېالنى ھەدىساى ئادفلفنىڭ بارغىنىدا بىر قايتا لىنزغا كۇبىزې 

 ئادرېساى ئۇنىاڭ مەنادە ھەدىساى  ئۇنىڭ. سورايدۇ ئادرېسىنى يېڭى ۋيېننادىكى ھىتلېرنىڭ

 كاۇبىزېكتىن ئاانگېال ئانادىن. بېرىادۇ جااۋاب قوپاالال دەپ يازمىادى  خەت ماڭىمۇ ئۇ يوق 

 باار ھەسساەڭ كىشاىلى  بىار ساېنىڭمۇ يۈرۈشاىدە قېچىا، رېئااللىقتىن ئىنىمنىڭ رەنەى، 

 ياااوقال خەۋىرىاااڭ نىمىااادىن ھاااې  ساااەن ئۇنىڭغاااا  كۇبىزېااا  ماااائەم. قىلىااادۇ دفق دەپ

 يېنىناى دفساتىنىڭ دېگىانىچە دەيدىكەنساەن  ناېمىلەر بىار ئېلىا، تەرىپىناى يولدىشىڭنىڭ

 ئااۈزۈپ گېپىنااى بىلىاا، كېلىشااەلمەيدىغانلىقىنى بىاالەن ئااانگېال  ھەققىاادە دفسااتى. ئالىاادۇ

 .قالىدۇ كېتى،

 ھەتتااا ئااۇ. ئۈزىاادۇ مۇناسااىۋىتىنى لغااانبو بىاالەن كۇبىزېاا  كېاايىن شااۇندىن ئااادفل  

 چااتىقى بىالەن بىارى ھاې  ئىشاالرنىڭ ئەسالىتىدىغان ئىشلىرىنى يۇرتىدىكىلەرنىڭ لىنزنى 

 بولغاااان ئۇنىڭغاااا كۇبىزېكنىاااڭ ھېسساااىياتى بولغاااان كاااۇبىزېككە ئادفلفنىاااڭ. بولمايااادۇ

 رنىااڭئۇال ئېيتقاناادا  ئۈچااۈن ھىتلېاار. ئىاادى ئەمەس چوڭقااۇر ئۇنچىلىاا  ھېسسااىياتىدە 

 مۇناساىۋەت بىار تاۈگەتكەن ۋەزىپىسىنى بولسىمۇ ۋاقىتقىچە شۇ بولمىغاندا ھې  مۇناسىۋىتى

 بىااارى ئېرىشاااكەن ماااۇۋەپپەقىيەتكە ئوقۇشاااىدا گۇساااتىل باشاااقا  ئۇنااادىن. ھېساااابلىناتتى

-1222. ئىادى بىارى بولغاان مەغلاۇپ ھىتلېر سېلىشتۇرغاندا ئۇنىڭغا ئەمما ھېسابلىناتتى 

 كوچىساىدىكى فېلبېرساىتراس كۈنى تۇغۇلغان ياش 02 ھىتلېر  كۈنى  ئاپرېل-02 يىلىنىڭ

. خاتىرىلەيادۇ كاۈنىنى تۇغۇلغاان ئۆزىنىاڭ ئولتاۇرۇپ ياپياالغۇز ئىچىدە بىنا قورقۇنچلۇق ئۇ

 قىلاچە ئەتراپىادىكى ھىتلېرماۇ بارماقتاا  ئۆتاۈپ قوغلىشاى، بىرى كەينىدىن بىرىنىڭ ئايالر

 فانتازىيىلىا  قىلغاان ۋاقىتلىرىادا لىنزدىكاى چىاداپ امۇھىتق قىاللمايدىغان پەيدا ھاياجان

 كۈنلىرىنى مەنىسىز بۇ ئىچىدە جىمەىتلىق يالغۇز -ياپ ئىچىدە خىيالالر خام خىياللىرىدە 

. ئىادى كاۈنلەر ياوق ئىاش ھاې  ئەمەلىيەتاتە ئەمماا ئۇلاۇ   خىيالى ھەقىقەتەن ئۆتكۈزىدۇ 

 بىالەن كىا  ھاې  ئەمماا قىلىادىغان  مۇئاامىلە بىلەن ئەدەپ كىشىلەرگە ئۇنىڭ قوشنىلىرى
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 كۇباتاا) ئاشخانىدا بىر يېقىندىكى. ئەسلەيدۇ دەپ ئىدى بىرى خالىمايدىغان يېقىنلىشىشنى

 ئايالنىااڭ بىاار قاراياادىغان كاسسااىغا( ئاشااخانا دېااگەن رېسااتورانى تااايىنىش كااۈچىگە ئااۆز

 خااليادىغان ۇقنىياالغۇزل مىەەزى ئۇنىڭ” بولۇپ  چوڭقۇر بەكال تەسىراتى بولغان ھىتلېرغا

 ياشاالردىن قالغان بىلەن بولۇش بىرى تۈتىۋالغان ئۆزىنى ئامراق  بەكال كىتابقا تىن   بەكال

 پاات-پاات ئۇنىڭغاا بولغاچقاا  ئاامىراق بەكال ئادفلفقا ئايال ئۇ. دەيدۇ “پەرقلىنەتتى تۈپتىن

 .قوياتتى بېرى، قاتلىما گۆشلۈ  پارچە بىر چوڭ بىكاغا

 ئاايلىق ھەر ئۇنىاڭ. كېلىادۇ ئېغىرچىلىاق بىار يەنە بېشاىغا رنىاڭھىتلې يېقىن  كۈزگە

 گاادا  ئەڭ قالماا  نېمىساى ھاې  باشاقا پۇلىادىن ياردەم كرفنېنلىق 05 تۇرۇۋاتقان ئېلى،

 جەناۇبى ۋېساتباخىنخوفنىڭ كوچىسىدىن فېلبېرسىتراس ئۇ  شۇڭا. قاىدۇ چۈشۈپ ھالەتكە

 ئادرېسااااى يەرنىااااڭ ئااااۇ. ىاااادۇكىرىۋال كۆچااااۈپ بىناغااااا بىاااار كىچىكاااارە  تەرىپىاااادىكى

 بىار چاققاان نومۇرلاۇق-01 بىنانىاڭ ئاۇ بولاۇپ  نوماۇر-58 كوچىساى سېچشاۋۇسېرستراس

-ۋاراڭ بەكاال يېرىدىكىادە  تۇرغاان باۇرۇن خۇددى يەرمۇ بۇ. جايلىشىدۇ ئۆيىگە ئېغىزلىق

 تىنمااا  ترامااۋايالر يولاادا تااار ئالدىاادىكى بىنانىااڭ دەپ  ئاااز بااۇنى. ئىاادى يەر بىاار چااۇرۇڭ

 يېڭاى بېرىا، سااقچىغا قايتىادىن ھىتلېار كۈنى  ئاۋغۇست-00. تۇراتتى ئۆتۈپ اقىرلىشى،ت

. تونۇشاتۇرىدۇ دەپ “ياازغۇچى” ئاۆزىنى ئاۇ قېاتى  باۇ. كېلىدۇ ئالدۇرۇپ تىزىمغا ئادرېسىنى

 كېتىا،  چىقىا، ياتااقتىنمۇ باۇ ھېساابلىنىدىغان ئەمەس ياماان بولماايال ئاا  بىر ئۇ ئەمما

 ئاۇ. كېتىادۇ يوقاپ ئارىسىدا جەمئىيىتى نامراتالر تەبىقىدىكى تۆۋەن ئەڭ ئاشقان چېكىدىن

 تىااازىملىتىش سااااقچىدىكى بولاااۇپ  كەتاااكەن يوقااااپ قالااادۇرما  ئاااادرې  ھېچقاناااداق

 قاچااان”. قويىاادۇ تاشااالپ ئاااق كاااتەكچىنى دېااگەن “ئادرېسااى كېيىنكااى” جەدۋىلىنىااڭ

 يااانچۇقى ئۇنىااڭ. ىاادۇقوي توشااقۇزۇپ دەپااال “ئەمەس ئېنىااق” يېرىنااى دېااگەن “كااۆچكەن

 شاۇندىن. خالىماايتتى تېپىشانىمۇ پاۇل ئىشالەپ يااكى ياوق ئىشاىمۇ قىلىدىغانغا قۇپقۇرۇق 

 بولاۇپ ساەرگەردان يەرلەردە تايغاان پاۇتى قايغاان بېشاى ئاۇ جەريانىادا ئا  ئۈ  كېيىنكى

 ياااكى ئورۇناادۇقالردا باغچىاادىكى بەزىاادە ئااۇ. ئايلىنىاادۇ تىلەمچىااگە بىاار رەسااىمىال يااۈرۈپ

 دفنااا  يەنااى پراتېاار مەزگىاال بىاار. يۈرىاادۇ قوپااۇپ-يېتىاا، ئىشااىكىدە بىنانىااڭ بىاار يسااىقا

-يېتىاا، ئۇنىااڭ باغچىسااى ئويۇنچااۇق بااالىالر داڭلىااق قىرغىقىاادىكى قارشااى دەرياسااىنىڭ

 لەماپىلەردىن باغچىادىكى كەتسە يېغى، يامغۇر قاتتىق ئەگەر. ئايلىنىدۇ ئۆيىگە قوپىدىغان

 يىلاى شاۇ. سااقلىناتتى بولۇشاتىن ھاۆل قىلىا، دالادا ساىنىپەلتو كىرىا، ئاساتىغا بىرىنىڭ

 ئاخىرلىرىاادىن ئۆكتەبىرنىااڭ يىلااى-1222. كىرىاادۇ بالاادۇر بەكااال تەلىاايىگە ئۇنىااڭ قىشاامۇ

 پاسااكىنا قاۋاقخااانىالردا  تاپالمااا  ئااۆ  قونغىاادە  يەردىاان بىاارەر يااوق پااۇلى باشااالپ

 قېاتى  بىار ئاۇ . باشااليدۇ پۇشاقاقو يېتىا، ياتااقالردا ناچار ئەرزان بەكال ياكى كاتەكلەردە
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 ئېردبېرگساىتراس قېاتى  بىر يەنە چىقىدۇ  قونۇپ قەھۋەخانىدىمۇ بىر كوچىسىدىكى كايسېر

 بىار يەنە. باقىادۇ قونۇپ دىمۇ “ئۆ  ئىسسىق” ئاچقان خەيرچى يەھۇدىي بىر كوچىسىدىكى

 يەر ئاۇ. رىشاىدۇئې يەرگىماۇ ياتىدىغان كىشىلى  بىر مەيدانىدا ئەمگە  بىر قايسى قېتىمدا 

 يېتىا، بىرگە بىلەن يېتىمچىالر نۇرغۇنلىغان يوق ئۆيى بولۇپ  يەر بىر پاسكىنىچىلىق بەكال

 يەرنىاڭ ئاۇ. ئىادى تەس ھەقىقەتەنماۇ ئاۇخالش يەردە ئاۇ. ئىادى بولغاان مەجبۇر قوپۇشقا

 ئۈسااتىگە ئۇنىااڭ. ئىاادى تەس ئېلىشاامۇ نەپەس پااۇرايتتىكى  سېسااىق شااۇنچىلى  ھاۋاسااى

 ئەمەس مااۇمكىن بېاارىش بەرداشاالىق قىلىشاالىرىغا زار-يىغااا تىنمااا  لىالرنىااڭبا ئۇششاااق

 دۇمباااالپ ئاياااللىرىنى ئاااتقىچە تاااڭ زابااويالر مەساات قىلغاناادە   ئااازلىق بۇمااۇ 42.ئىاادى

 .چىقاتتى يىغلىتى،

 كېلىا، توختىلىا، ھەققىادە كاۈنلەر شاۇ ئەسلىمىساىدە يازغان ۋاقىتالردا كېيىنكى ئۇ

 تىلەمچىاالەر يېتىمخااانىالرنى  شااۇ ئااۇۋىالرنى  پاجىئەلىاا  شااۇ مااۇبۈگۈن”: دەياادۇ مۇنااداق

 چۇساا-پىات تۇرغاان  پاۇراپ سېساىق كىشىلەرنى  ياتقان تىترەپ غالىلداپ سورۇنلىرىدىكى

 تىتاارەپ شااۈركۈنۈپ ۋۇجااۇدۇم پۈتااۈن ئەسلىسااەم مەنزىرىلەرنااى ۋەياارانە كەتااكەن قاااپالپ

-دەرد چىققاان ئۈناۈپ ۆچەكلىرىادىنچ' كاېچە بىار مىاڭ' ھەقىقەتەنمۇ' يەرلەر ئۇ'. كېتىدۇ

 بااۇرۇنقى ئااارقىلىق  تەسااۋىرلەش دەپ شااۇنداق ھىتلېاار“ .ئوخشااايتتى شااەھىرىگىال ئەلەم

. ئىادى تەساۋىرلىمەكتە ئوخشىتى، دفزاخقا قاپقاراڭغۇ دفمىالپال بىر ۋيېننانى تەسۋىرىدىكى

 يالدامىساى بىر كۈنلىرىمنىڭ جاپالىق ئەڭ قاراڭغۇ  ئەڭ ھاياتىمدىكى ۋيېننا كەچۈرۈڭالر ”

 چېركااۋالردىن چىقىا، ئۇۋىساىدىن ناامراتالر باۇ ئاۇ  شاۇڭا“ .كېلىادۇ ئالادىمغا كۆز بولۇپ

 دەسالەپتە ئۇنىاڭ توققاۇزدا ساائەت ئەتىگەن كۈنى ھەر ئۇ. بولىدۇ مەجبۇر تىلەشكە ياردەم

 ئۇماچقااا كىرىاا، قاتارغااا ئالدىاادا دەرۋازىسااى موناسااتىر يېنىاادىكى سااتۇمپېرگاس تۇرغااان

 “قىلىااش زىيااارەت كاااتىيەنى” ئىشاانى بااۇ سااەرگەردانالر ئۇنىڭاادە . تۇتىاادۇ تئااۆچىرە

 موناسااتىرىنىڭ كاااتېرىن سااان ياااكى مۇدىرىنىاڭ موناسااتىر ئااۇ بەلكىاا  كاااتىيە . دېيىشاەتتى

 .مۇمكىن بۆلىشىمۇ ئىسمى

 رەنىاگە دېگاۈدە  كىيىملىرىناى بارلىق كىيىدىغان كەلگۈچە ئاخىرىغا ئايلىرىنىڭ كۈز

 ۇچىساااىدىكىقارا تۇرۇۋاتقاااان سااااقالپ ساااوغۇقتى ئاااۇ ھەتتاااا بولاااۇپ  نتاااۈگەتكە قوياااۇپ

 قىشاقا زىمىساتان شاىۋىرغانلىق-قاار قىلى،  شۇنداق. بولىدۇ خەجلەپ سېتى، پەلتۇسىنىمۇ

 ئااۋۋالقى ساەل بايرىمىادىن رف دېساتۋف. قالىدۇ كۈنگە خور بەتتەر تېخىمۇ كىرى، پەلتوسىز

 شاەھەر ماۈكچەيگىنىچە تىتارەپ غالىلاداپ چىادەئى كىايىملەر يېلىڭ ئۇ ۋاقتىدا  گۇگۇم بىر

 ياۈرۈپ ياول ساائەتلەرچە ئورگىنىغاا خەيارىيەت قەلەنادەرلەر دېاگەن مېيدلىڭ سىرتىدىكى

 ئېچىشااى، قاااتتىق ئۈششااۈپ ئااايىغى ئۇنىااڭ بارغىنىاادا يېتىاا، يەرگە ئااۇ. ئېلىشااىدۇ ئاااران
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 جەمئىايەت ىسااخاۋەتچ خەيارى بىار قايساى ئورگاان باۇ. كەتكۈزىۋېتىادۇ ھالىدىن ئاغرى،

 جەمەتااى ئېپسااتېين چىقىمىنااى  ئىقتىسااادىي ئۇنىااڭ بولااۇپ  ئااورۇن قۇرۇلغااان تەرىپىاادىن

 يۈزلااۈ  ئومااۇمىي كېاايىن بولااۇپ  سااېلىنغان يىلااى-1872 يەر بااۇ. ئىاادى ئالغااان ئۈسااتىگە

 ياوق ئاۆيى كىرىادىغان يەردە باۇ. ئىادى ئېچىلغان قايتىدىن يىلى ئۆتكەن قىلىنى، رېمونت

 ئاااۆيگە بىااار ياتىقىااادە  تۆلىساااە پاااۇل ئاااازراقال بىااارگە بىااالەن ىساااىچاق-بااااال كىشاااىلەر

 ئىشااالرغا ئوخشاااش ئىشاالىرىغا تااازىلىق يەردە ئااۇ قالمىغااانالر كۈچىاادىن. ئېرىشااەلەيتتى

 قۇرۇلاۇش بىار ساېلىنغان زاماانىۋى يەر باۇ. چىقىرىۋاالتتى پۇلى چا  توال-ئاز ياردەملىشى،

-كەڭ ئااۆيلەر بىنااادىكى. تااۇراتتى ۆتااۈرۈپك قەد تىكەناادە  بوشاالۇقتا بىاار تۈپتااۈز بولااۇپ 

 قويۇلاۇپ نوماۇر گازارمىالردىكىادە  ھەربىاي كاارىۋاتلىرى ياخشى  ھاۋاسى بولۇپ  كۇشادە

 تاويغىچە بولاۇپ  شورپىساى ئۇماا  بىالەن بولكاا تاامىقى ئاساسالىق. ئىادى تىزىلغان قاتار

 كۆڭۈللاۈ  كۈنىماۇ ىڭكىشىلەرن قالما  بولۇپال رەتلى  باشقۇرۇلۇشى يەرنىڭ ئۇ. بېرىلەتتى

 ۋە ئااااورۇنلىرى يۇيااااۇش قاچااااا يەرلەر  ئالىاااادىغان دۇش مااااۇنچە بىاااار بىنااااادا. ئىاااادى

 .تۇراتتى تازىلىنى، پاكىز-پا  ھەممىسى بۇالرنىڭ بولۇپ  بار ھاجەتخانىلىرى

 تىتارەپ تاوڭالپ سوغۇقتىن ھىتلېر. كېتىدۇ بولۇپ سوغۇق بەكال ھاۋا ئېيىدا  دېكابىر

 دەرۋازىساى ئورگىنىنىڭ خەيرىيەت بۇ قاتاردا بىر بىلەن كىشىلەر غانخارالن نۇرغۇن يۈرگەن

. ئېچىلىادۇ دەرۋازا ئااخىرى. ئىادى تىزىلغاان ئاۆچىرەتكە كۈتۈپ قىلىنىشىنى قوبۇل ئالدىدا

 فاامىلىلىرى-ئىساى  كىرى،  ئىچكىرىگە تىزىلغىنىچە قاتار بىچارىلەر بۇ يوق يېرى بارغۇدە 

 بىار ھىتلېرماۇ. قالىادۇ بىرگە بىلەن ئانىسى بالىالر ئۇششاق. ئايرىلىدۇ گۇرۇپپىالرغا بويىچە

 بىار چاوڭ ئاۇنى. تەساتىقلىنىدۇ ئۈچاۈن قېلىشاى ھەپتە بىر يەردە بۇ ئېرىشى،  كارتۇشكىغا

 بىار قالغاان ئادەتلىنىا، قوپاۇپ-يېتىا، ياالغۇز ئالادىغا ئاۆز. ئورۇنالشاتۇرىدۇ زالىغاا ياتاق

 ئورتااق ئاۇ ئااۋۋال. ئىادى ئېغىار ھەقىاقەتەن يېاتىش ياتاقتاا ئاوپچە بۇنداق ئۈچۈن يىگىت

 كىيىملىرىناى كەتاكەن قااپالپ چۇساا كەتاكەن  پىاتالپ تازىلىنىشاى  چۈشاۈرۈلۈپ مۇنچىغا

 تىااازىلغىنىچە قاتاااار بىااالەن گۇرۇپپىساااىدىكىلەر ئانااادىن چىدىشاااى  نومۇساااىغا دفرىاااالش

 .ئىدى مەجبۇر كۆنۈشكە ئېلىشقا بولكىسىنى بىلەن ئۇمىچى كىرى، ئاشخانىغا

 ھېساااابقا ئىكەنلىكىناااى بىااارى بېقىلىۋاتقاااان تەرىپىااادىن ئاااورگىنى خەيااارىيەت بىااار

 ئورگاان بىار بۇناداق يىگىتنىاڭ يااش بىار ئۆساتۈرۈلگەن ئەركە شاۇنچە ئادەتتە ئالمىغاندا 

 چىدىيالىشااىنى خورلۇققااا تااۈردىكى بااۇ كەلااگەن دۇ  كااۈنى بىرىنچااى ئىچىاادە دەرۋازىسااى

 يېساىرالرغا-يېتى  ئورنىنىڭ يىغىۋېلىش بىر ۇنىڭدە ئ. تەس ھەقىقەتەنمۇ قىلىش تەسەۋۋۇر

 قېاتى  بىار يەرگە بىار بۇناداق بىالەن  بېرەلىگىناى يەر بىر ياتىقىدە  ئۇالرغا قاراپ  ياخشى

 ئىككىنچااى سااېپىدىن نااامراتالر بۇنااداق بىاارى ئۇنااداق كېاايىن شااۇندىن بولاادى  -كىردىمااۇ
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 كىشااىلەر ئورنىاادىكى غىااۋېلىشيى بۇنااداق. ئىاادى مااۇقەررەر كېلىشااى ھالغااا ئايرىاللماااس

 مەلاۇم 41.قالىادۇ بولاۇپ مەھارۇم ئەركىنلىكىدىن قىلىش ھەرىكەت مۇستەقىل ئۆزلىرىنىڭ

 يەرگە بۇناداق. ھېساابلىناتتى قالغان ئايلىنى، جىنايەتچىگە بىر رەسمىي ئالغاندا مەنىدىن

. قاالتتى  بىلەلمە قىلىشىنى نېمە دېگەندىال ھە سەۋەبىدىن خىەىللىق بىرى كىرگەن يېڭى

 كىشااىلەرنىڭ ئورنىاادىكى يىغىااۋېلىش بااۇ. ئىاادى ئەمەس مۇستەساانا بۇنىڭاادىن ھىتلېرمااۇ

 باۇ. ئىادى كىشىلەر يۇۋاش كەتكەن كۆنۈپ تۇرمۇشقا ئوپچىۋا  تۈر بۇ قىسمى كۆپ مۇتلەق

. يۈرۈشاەتتى ۋاالقالپاال تىنماا  يېتىۋاتقاانالر ياتااقالردا چوڭ گارنىزفندە  ھەربىي يەردىكى

 كېچىادە تاۇنەى ھىتلېار  ياتقاان ئۇرۇناۇپ كاۆرپىلەرگە-يوتقاان پااكىز مۇھىتتا  ربى بۇنداق

 .ئىدى ئېنىق ياتىدىغانلىقى قىياپەتتە يېرى  كۆڭلى چۈشۈپ رفھى

 كارىۋاتتااا ياناادىكى كىشااى بااۆلگەن كۆڭااۈل ئۇنىڭغااا قاااراپ ھااالىتىگە بااۇ ھىتلېرنىااڭ

 ئېيتىا، ھاۈنىرىنى بىار ېرغااھىتل قەلەنادەر ئاۇ. بولىادۇ خىزمەتچاى ساەرگەردان بىر ياتقان

 تاۇرۇپ ئاارتۇق مۇددىتىادىن قاېلىش ھەپتە بىر بەلگىلەنگەن يىغىۋېلىشتا بۇ ئەگەر: بېرىدۇ

 بااۇرۇن مااۇددەتتىن يەردىاان بااۇ خەجلىسااەڭ  پااۇل ئااازراقال بولىدىكەنسااەن  قالماااقچى

_  ارچاكا باۇ. دەيادۇ كۇپايە  سېتىۋالساڭال كارتۇشكىسىنى ياتاق بولغانالرنىڭ ئايرىلماقچى

 قىلىاا، خىيااال خااام بولۇشاانى رەسسااام بااۇرۇن_  ئىاادى ھااانىش رېيىنخولااد ئىساامى ئۇنىااڭ

 ئۇنىڭغااا قىياااپىتى ۋە قىلىشااى سااۆز-گەپ ئەدەپلىاا  ھىتلېرنىااڭ. ئىااكەن بىاارى يۈرىاادىغان

 ئاجايىا، ئۆتكاۈزگەن بېشاىدىن گېرماانىيەدە ئۇنىاڭ ھىتلېرمۇ. ئىدى قىلغان تەسىر قاتتىق

 بااۇرۇن ھااانىش_  قالىاادۇ قىزىقىاا، ھېكااايىلىرىگە قۇۋالغااانتو ھەققىاادە سەرگۈزەشااتلىرى

. تاۇرىمىز كۆرۈشاۈپ چوقاۇم كۈنى ھەر بىز”) ھانىش. ئىكەن تۇرغان يىل قانچە بىر بېرلىندا

 تۇتىشاىمىز كۆتۈرەڭگاۈ رفھىمىزناى يەنىاال بولسااقمۇ  قالغان كۈنلەردە قىيىن بەكال گەرچە

 دەرياسااىنى رېاايىن” ھىتلېرغااا ىدفساات يېڭااى( تااۇراتتى بېرىاا، نەسااىھەت دەپ “كېاارە 

 نېمىساالر بىاز” ئۇنىاڭ ھىتلېر ئەمما. كېتەتتى سۆزلەپ ھەققىدە “ئۇسۇلى قىلىش ساياھەت

 قايتىادىن ئااڭالپ  گېپىناى دېاگەن “قورقماايمىز ھېچكىمادىن باشاقا تەڭرىادىن دۇنيادا بۇ

 .كېتىدۇ چاقناپ كۆزلىرى ئۈمىدلىنى،

 مۇناداق كېلىا، بېرىا، تەلىا  وقۇغۇچىسىغائ يېڭى بۇ ھانىش بولغىنى  مۇھى  تېخىمۇ

 باشااتىن قىشااالرنى زىمىسااتان قاتالملىرىاادا تااۆۋەن ئەڭ جەمئىيەتنىااڭ: ئىاادى دېيىشااى

 قاناداق ھەر باسماسالىقى  بىكارغاا ھەرگىاز قەدىمىناى بىر ھەر باسقان بىرى ئۆتكۈزۈۋاتقان

 ئاۇ ساەھەردە  ئەتىاگەن. ئىادى دېيىشاى الزى   بەرمەسلىكى قولدىن ھەرگىز پۇرسەتنى بىر

 ئېچىلىاا، يېاارى بااۇ ياپسااا يېرىنااى ئااۇ ئااادفل _  چىقىاادۇ ئورنىاادىن يىغىااۋېلىش ئىككىسااى

 تىتارەپ غالىلاداپ تاوڭالپ ساوغۇقتىن بولغاچقا  كىيگەن پەلتو بىر يېلىڭ بەكال قالىدىغان
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 يېتىا، گە “كااتىيە” تەساتە مىاڭ ياۈرۈپ ياول پىياادە سوغۇقتا شۇ ئۇالر. كېتىدۇ كۆكىرىپال

 بىار زالىادا دفختۇرخاناا يااكى زال ئىسساىق بىار قايساى ئانادىن ئۈلگۈرىدۇ؛ ۇماچقائ بېرى،

 موناساتىرغا قايتاا يەنە ئانادىن. سااقلىنىدۇ ساوغۇقتىن زىمىساتان ئولتاۇرۇپ سائەت قانچە

 ئېچىلىشااقا دەرۋازىسااىنىڭ يىغىااۋېلىش ۋاقتىاادا  گۇگااۇم. ئىچىشااىدۇ ئۇمااا  ئااازراق بېرىاا،

 قايتىشااىدا ئورنىغااا يىغىااۋېلىش سااىرتتىن ئااۇالر ئەگەر. ۇكىرىۋالىااد ياتىقىغااا ئۈلگااۈرۈپ

 مااۆلچەرلىگەن قېلىشااىنى بولااۇپ مەجبااۇر ساقالشااقا ئااۇزۇن بە  ئېچىلىشااىنى دەرۋازىنىااڭ

 كوچىسااىدا ۋېسااتباخىنخو  ياااكى بېاارىش سااۈپۈرۈپ قااار بىاارەرىگە يولاادا ۋاقىتلىرىاادا 

 تەڭاگە قاانچە بىار لەنبىا ئىشالر دېگەندە  بېرىش كۆتۈرۈشۈپ تاقىسىنى-يۈ  بىرەرىنىڭ

 ئىشاامۇ تااۈزۈ  بولغاچقااا  ئاااجىز بەكااال تېنااى ھىتلېرنىااڭ ئەممااا. كېلەتتااى تاپقاااچمۇ پااۇل

 بېارەلمە  بەرداشالىق پاۇتلىرى ئۇنىڭ باسقىنىدا قەدەم بىر ھەر كۆتۈرۈپ يۈ : قىاللمايتتى

 لىا، بى باارلىقىنى ئىشاى كاوالش ئېرىاق بىرىنىاڭ ئاۇ قېاتى  بىار. قاالتتى پۈكىلىپال تىزلىرى

 ۋاز ئىشاتىن باۇ ئاۇنى ھاانىش ئەمماا. كېلىادۇ نىيىاتىگە قىلىاش ئىلتىمااس ئىشقا ئۇ بېرى،

 ئەتىساى بولىدىكەنساەن  قىلماقچى ئىشنى بىر بۇنداق ھالىڭدا  مۇشۇ سېنىڭ”: كەچتۈرىدۇ

 “.قالىسەن يېتىپال تۇرالما  ئورنۇڭدىن

 ئاادەم ئۇنىڭدا ئەمما. ۇئوياليد بېقىشنىمۇ سىناپ تەلىيىنى قىلى، ئالدامچىلىق ئادفل 

 ساالغىدە  قاول يېنىغاا باشقىالرنىڭ ئۇنىڭدا. ئىدى يوق قابىلىيەت بىر بۇنداق ئالدىغۇدە 

 خېرىاادارى ھەمراھىنىااڭ بىاار ئورنىاادىكى يىغىااۋېلىش ئااۇ  كېاايىن. ئىاادى يااوق جاسااارىتىمۇ

 ىاڭن “كىشاىلەر بېرىادىغان ساەدىقە يۇمشاق كۆڭلى” يەردىكىلەرگە بۇ ھەمراھى بۇ. بولىدۇ

 تەلىمااتالرنى ھەققىادىمۇ قىلىاش قاناداق يەنە قالماا   بىالەن ساېتىش ئادرېسالىرىنى ئۆ 

 قاالغۇدە  كېلىا، دۇ  مومايغاا بىارەر شوتتېنرىڭدا ئەگەر ئااليلۇق . بېرەتتى قوشۇپ بىرگە

 كېايىن  بەرگىنىادىن سااالم دەپ“ !بولسۇن مەدھىيىلەر مەسىھىمىزگە ئەيسا” ئاۋۋال بولسا 

 ئەمماا ئىكەنلىكىناى  ھەيكەلتىراشاى مەباۇد ياكى رەسسامى چېركاۋنىڭ بىر ىقايس ئۆزىنىڭ

 ئۈچاۈن گەپلەر بۇنداق ھالالردا كۆپىنچە كېرەكلىكىنى؛ ئېيتىش قالغانلىقىنى ئىشسىز ھازىر

 دېگەنااادە  تېپىلىااادىغانلىقى قىلىااادىغانالر داۋام ياااولىنى تاشاااالپ كااارفنېن ئىككاااى-بىااار

 ئالىادىغىنى ئۈچاۈن گەپالەر قاۇرۇق دىناى تاۈردىكى باۇ لېارھىت ئەمماا. بوالتتى تەلىماتالرمۇ

 تەلىياى ئۇنىاڭ ئۇساۇلالردىمۇ باشاقا. چىقاتتى بولۇپ ئىشىتىش دەشنام مۇنچە بىر كۆپىنچە

 چېركااۋدا. بولىادۇ مەجباۇر ئۇرۇشاقا بااش چېركاۋغاا قايتاا ئاۇ  شۇڭا. ئىدى دېيەرلى  يوق

 موناسااتىر بەزىاادە. ساااالتتى ولغاااي تۇتقااۇزۇپ قاتلىمااا گۆشاالۈ  پااارچە 3 كىچىاا  ئۇنىڭغااا

 بىاارەر كېاايىن ئالغىنىاادىن سااالىمىنى ئوقااۇش مەدھىاايە مەسااھىگە ئۇنىااڭ ئارخىماناادرىتى

 “جەمئىيىتاى تاالىپالر ئىالھىيەتچاى” كېيىن ئۇنى بىرگە  بىلەن بېرىش تاشالپ پۇل كرفنېن
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 .تاپىاليدۇ دەپ كۆرۈشكىن بىلەن دىكىلەر

 بۇنچىااۋاال ئالغاان  تەلىاا  ياخشاى شااۇنچە ە ھىتلېارد يەتمىگىنااى  ئەقلاى ھانىشانىڭ

 ئاۇ. ئىادى قالغاانلىقى چۈشاۈپ ھالغاا ساەرگەردان بۇناداق قاناداقالرچە بىارى ئىقتىدارلىق

 بىلەلمىادى  مەنماۇ”. دەيدۇ بىرىسەن  يۈرگەن ساقالپ ئىشنى بىرەر چوقۇم سەن ھىتلېردىن

 ئۇنىااڭ ھىتلېاار رىاادۇبې جاااۋاب قىياااپەتتە بىاار رفھسااىز دەپ “كۈتۈۋاتقااانلىقىمنى نېمىنااى

 كاۆرۈپ زادىاال چىرايناى بىار ئېچىنىشالىق بۇنچە 40قالغان  ئازابقا بۇنچە ھانىش. سوئالىغا

 نىيىاتىگە قىلىاش يااردەم توال-ئاز ئۇنىڭغا ئاغرىتى، ئى  ئادفلفقا ئۇ  شۇڭا. ئىدى باقمىغان

 ئەمەس لىاداخىيا قىلىش ياردەم ئۇنىڭغا ئۈچۈنال قىلىش ياخشىلىق ئۇ شۇنداقتىمۇ . كېلىدۇ

 ھىتلېرنىااڭ قالغااان قااايغۇدا-غەم بولااۇپ  بىرئۇسااتىخان -تېاارە بىاار ئااورۇقالپ ئااۇ . ئىاادى

 قىلغااان پەرەز بااارلىقىنى ئېھتىمااالى يېاايىش تېپىاا، تاماااق كېيىاانچە پاياادىلىنى، تۇرقىاادىن

 ئۇنىاڭ ھىتلېار. ئۈندەيادۇ تېپىشقا پۇل سىزى، ئاتكرىتكا ئۇنى بىلەن ئالدى ئۇ شۇڭا. ئىدى

 كوچىاادا شااۇڭا ئىكەنلىكىنااى  ۋەياارانە بەكااال كېچىكىنىااڭ كىاايى  قارىتااا ىھەتىگەمەساال بااۇ

 دەپ سااتىمەن ئاۇنى شاۇنىڭدە  يوقلاۇقىنى  ئىمكاانى سېتىشاقا ئاتكرىتكا يۈرۈپ ئايلىنى،

 دەياادۇ قىلمااا  غېمىنااى بۇنىااڭ. ئېيتىاادۇ يۈرەلمەياادىغانلىقىنى قاااتراپ ئىشااى -ئىشااىكمۇ

 تەڭ پااۇلنى تاپقااان ئەممااا. بېاارىمەن سااېتى، ەنم ئۈچااۈن سااېنىڭ ئاااتكرىتكىنى ھااانىش 

 ئااۇالرنى بولمىسااا قەغىاازى رۇخسااەت قىلىااش يااايمىچىلىق شااۇنداقتىمۇ. دەياادۇ بۆلىشااىمىز 

 ئېيتىاا،  بااارلىقىنى ئامااال ئۇنىڭغىمااۇ ھااانىش. ئىاادى مااۇمكىن كېتىشااى قااوغالپ ساااقچىالر

 تااليدىغانلىقىنىسااا قاۋاقخااانىالردا ئۇششاااق كىرىۋېلىاا، قىياااپىتىگە مېيىاا، ياااكى قااارىغۇ

 پەلتوساى ئەساۋابلىرىنى رەسساملىق پۈتۈن ئۇ: ئىدى بار غېمى بىر يەنە ھىتلېرنىڭ. ئېيتىدۇ

 باار  ئامال ئۇنىڭغىمۇ ھانىش  ئۇستا تېپىشقا چارە. ئىدى سېتىۋەتكەن قوشۇپ بىرگە بىلەن

 ادفل ئا. دەيادۇ ساورا  يااردەم شۇالردىن يېزى، خەت دېمىگەنمىدىڭ  بار تۇغقانلىرى  سەن

 ھاانىش ئۇرۇنغىنىادا  قاچۇرۇشاقا ئاۆزىنى ئېيتىا، يوقلاۇقىنى قەلىمى يېزىشقىمۇ بۇنى يەنە 

 بىارگە بىالەن دەلاالل بىار كىچىا  ساىلېزىيەدىكى ئاۇ شاۇڭا. قالمايادۇ قورقۇپ ئۇنىڭدىنمۇ

 ھىتلېار. ئاپىرىادۇ رېساتورانىغا ئارتاابېر ئالدىادىكى ئىستانسىساى پاويىز مېيادلىڭ ئادفلفنى

 ئۆيىادىكىلەرگە باويىچە دېگىناى سېتىقچىنىڭ ئىككى بۇ بىلەن قەلەم ئالغان ۆتنەئ بىرىدىن

 پوچتىادىن ئەۋەتىا،  ئاتكرىتكاا پاارچە بىار( كېارە  بولساا ھاممىساىغا جوھاننا ئېھتىمال)

 كۈنادىن قاانچە بىر. قىلىدۇ تەلەپ بېرىشىنى ئەۋەتى، پۇل ئازراق ئارقىلىق پېرېۋفت ئاددىي

 52 ئىچىادە كوناۋېرت. ئالىادۇ تاپشاۇرۇپ خەت پاارچە بىار ىادىنپوچتىخان ھىتلېار كېيىن 

 ئۈچاۈن مېنىاڭ پاۇل باۇ كاۈنلەردە ئاۇ”) ئىادى باار چېكىماۇ پاۇل بانكا ۋاراق بىر كرفنېنلىق

 شاۇ كېتىادۇكى  بولاۇپ خاوش شاۇنداق ئۇ(. ھىتلېر دەيدۇ “ھېسابلىناتتى پۇل چوڭ خېلىال
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 تۇرغاااان ئاااۆچىرەتتە كۈتاااۈپ ئېچىلىشاااىنى دەرۋازىساااىنىڭ يىغىاااۋېلىش ئاخشاااىمى كاااۈنى

 بولمىساا سااقال  چىاڭ پاۇلنى ئۇنىڭغا دفستى قۇۋ ئۇنىڭ. كېتىدۇ قىلى، داۋراڭ كىشىلەرگە

 .دەيدۇ ئاغرىتىدۇ  بېشىڭنى سوراپ قەرز سەندىن ياكى ئوغرىلىۋالىدۇ پۇلۇڭنى ئۇالر

 ڭئۇنىا شۇڭا . كېتىۋاتاتتى كۈچىيى، كۈنگە كۈندىن يۆتىلىمۇ ھىتلېرنىڭ كۈنلەردە بۇ

 ئۇنىڭغاا دفساتى. ئىادى سېتىۋېلىش پەلتو قىشلىق بىر دەرھال ئىشى مۇھى  ئەڭ نۆۋەتتىكى

. قىلىادۇ مەسالىھەت سېتىۋېلىشانى ماگىزىنىادىن كومسايونچىالر بېرىا، رايونىغا يەھۇدىيالر

 ئالااادىمىغا يەھۇدىيالرنىاااڭ ۋاقتىااادا ساااېتىۋالغان پەلتوساااىنى باااۇرۇنقى ئاااادفل   ئەمماااا

 كرفنېنغاا 10 بېرىا، گۆرۈخانىغاا ئاچقان ھۆكۈمەت ئۇ كېيىن. يدۇئۇنىما دەپ چۈشكەنمەن

 باشالشااقا ئىشااىنى سااىزىش ئاتكرىتكااا دەرھااال ئااۇنى ھااانىش. سااېتىۋالىدۇ پەلتااو قااارا بىاار

. تۇرۇۋالىادۇ دەپ باشااليلى ئاندىن ئېلىۋېلى، دەم ياخشىراق ھەپتە بىر ئۇ ئەمما. ئۈندەيدۇ

. ئىادى ياوق يەر بىار تۈزۈكرە  ئۈچۈنمۇ سىزىش رەسى  ئورنىدا يىغىۋېلىش ئۈستىگە ئۇنىڭ

 چىقمااقچى كۆچاۈپ يەرگە شاۇ تېپىا، خەۋەر بارلىقىدىن ياتىقى بويتاقالر بىر ماننېرھېيمدا

-يېتىا، ياالغۇز بۆلاۈملەردە ئۇ بىلەن  بولغىنى كىچى  بەكال ھۇجرىالر يەردىكى ئۇ. بولىدۇ

 بولااۇپ  بااار زالمااۇ بىاار ىغانبولىااد ئولتۇرۇشااقا ئوپچىااۋا  شااۇنىڭدە . بااوالتتى قوپۇشااقا

 شااارائىتى يەرنىااڭ بااۇ يەنااى رۇخسااەت  قىلىشااىغا ئىشاالىرىنى ئااۆز يەردە ئااۇ كۆپچىلىاا 

 .ئىدى ياخشىراق نىسبەتەن

-1212. ئىادى قىرغىقىادا نېرىقاى دەرياساىنىڭ دفناا  ئاورنى ياتىقىنىاڭ بويتاقالر بۇ

 ئاۇزۇن پىياادە ئۆتۈپ ى،كېس ئوتتۇرىسىدىن شەھىرىنى ۋيېننا ھىتلېر كۈنى غېنىۋار-2 يىلى

 ساااۆرىلى، كەينىااادە ھىتلېرنىاااڭ ھاااانىش. بېرىۋالىااادۇ يەرگە ئاااۇ ئااااخىرى ياااۈرۈپ ياااول

 تاشلىغۇساى ئىشىنى مااليلىق ئاددىي قىلىۋاتقان بۇرۇنقى يۈرۈشتىن قىلى، خىزمەتچىلىكىنى

 نىراياو-02 ۋيېننانىاڭ رايون بۇ. بارمايدۇ بىللە يەرگە ئۇ بىلەن ھىتلېر ئۇ شۇڭا. كەلمەيدۇ

 ئولتاۇراق بولغاچقاا  راياونى ساانائەت بىر ئەسلىدە يەر بۇ. ئىدى رايونى برىگىتتېناۋ بولغان

 بىار كاۆپ ئەڭ قالساىال رايونىادىن لېئوپولاد نوپۇساى يەھاۇدىيالر قااليمىقاان  بەكال ئاھالە

 باۇ كىشاىلەر نۇرغاۇن بولاۇپ  راياونى ئاھاالىلەر ۋاقىتلىق بىر يەرمۇ بۇ. ھېسابلىناتتى رايون

. پايادىلىناتتى ساۈپىتىدە نۇقتىسى باشلىنىش تۇرىدىغان تېپىۋالغۇچە ئىش ياخشىراق رنىيە

 بىنااا ئااۇ بولااۇپ  بىنااا بىاار يىراقتااا چاقىرىماادە  يېاارى  دەرياسااىدىن دفنااا  ماااننېرھېي 

 دە  5 بىناادا ئاۇ. ھېساابلىناتتى قورۇسى نومۇرلۇق-07~05 كوچىسىنىڭ مېلدېمانسىتراس

 .تۇرااليتتى بويتاق

 يىاال بەش ئەناادىال سااېلىنغىنىغا بىنااا بولااۇپ  بىنااا بىاار سااېلىنغان زامااانىۋى ىناااب بااۇ

 بەزى ۋيېنناالىق بولغاچقاا  تولاۇق قەدەر بىار ئۈسكۈنىلىرى-ئەسۋاب بىنانىڭ. ئىدى بولغان
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 ئىكەنلىكىناى بىناا بىار ھەشاەمەتلى  ئاالھىادە يەرنىاڭ باۇ ئاھالىساى ساىنى، ھال ئوتتۇرا

 بىاالەن چىااراغالر بولااۇپ  تاماقخانااا بىاار چااوڭ بىنااادا اسااىئاس. قېلىشااقان ھەيااران كااۆرۈپ

 بېازەلگەن بىالەن چااقچۇقالر يېشاىل يېرىماى تاۆۋەن تامالرنىاڭ يورۇتىۋېتىلگەن؛ يوپيورۇق

 سااۇپىلىرىدا تاماااق پۈتااۈنلە  تاماااقالر 43.بېرەتتااى تۇيغااۇ ئىللىااق كىشااىگە بولغاچقااا 

 ئاپتوماتىا  بولغاان ماشىنىساى رئىلغاا ئەڭ دەۋرنىاڭ شاۇ كارتۇشكىسىنى تاماق. بېرىلەتتى

 ياخشااى  سااۈپىتىمۇ ئەرزان  بەكااال باھاسااىمۇ تاماقالرنىااڭ. بااوالتتى كىرگۈزسااىال ماشااىنىغا

 مىا  12 كااۋىپى تااۋا تاال بىار بىالەن قورۇماا گۆشساىز تەخساە بىار. ئىادى كۆپ مىقدارى

 .توياتتى لىق قورساق تۆلىسىال ئارتۇق تەڭگە 4 يەنە. ئىدى تەڭگە

 چىقىااش پااۇل تاماققااا بولااۇپ  بااار ئۇچاااق گاااز نەچااچە ئااون ئااۆيلەردە ى ئاااير-ئااايرى 

 ياتىدىغانالر ياتاقتا. ئىدى قويۇلغان ئۈچۈن يېيىشى قىلى، تاماق ئۆزى قىاللمايدىغانالرنىڭ

 ئااز تېخىماۇ ئاۆزلىرى قىلىا، شاۇنداق. پايادىلىنااليتتى قۇماۇچتىن-قازان ھەقسىز يەردە بۇ

 بولااۇپ  تااامىقى قۇمچااامغۇر تااامىقى ئاساساالىق ئۇالرنىااڭ .يېيەلەيتتااى ئېتىاا، تاماااق پۇلغااا

 ئاامراق يېيىشاكە قىزارتى، ياغدا قۇمچامغۇرنى بولمىسۇن  بولسۇن گۆشلۈ  مەيلى كىشىلەر

 ئېتىشاكە  تامااق قېلىا، ياتاقتاا ياوقالر ئىشى بىرلىشى، قانچىسى بىر يەردىكىلەر ئۇ. ئىدى

 تامااق قىلىشاى، تەقساى  ئىاش ىلىا،ق مەسائۇل سېتىۋېلىشاقا كېارە -نەرساە باارالر ئىشى

 بىااار نېرىساااىدىال قەدەم ئاااۈ  پەلەمپەيااادىن ساااىرتىدا  ئاشاااخانىنىڭ. يېيىشاااەتتى ئېتىااا،

 قويۇلغاان ئۈساتەل نەچاچە ئاون ئۈچاۈن ئوقاۇش كىتااب يەرگە ئاۇ بولاۇپ  بار قىرائەتخانا

 يەرلىارى ئاېچىش كۆڭاۈل ھەمادە بىرقانچىساى يەنە يېرىادىن قىرائەتخانا ئۇنىڭدە . ئىدى

 يەردە ئاۇ. ئىادى باار بۆلۈمىماۇ “يېزىقچىلىاق” بىار ۋە كۇتۇپخاناا بىر يەنە  بىنادا. ئىدى بار

 كۆڭااۈل ۋېنگاار بىاار يەردە ئااۇ. قىااااليتتى ئىشاالىرىنى ھەۋەساالىنىدىغان ئااادەم نەچااچە ئااون

 ياسايىتتى؛ كارتۇشكا قەغەزدىن قاتتىق ئۈچۈن سېتىش قاۋاقخانىالردا سورۇنلىرىدا  ئېچىش

 قىلىادىغان تاو  قىلىنغاان ئاېالن گېازىتلەردە ئۈچۈن سېتىش دۇكاندارالرغا ۋا بو بىر يەنە

 .ئولتۇراتتى كۆچۈرۈپ ئىسمىنى ئايالالرنىڭ

 ئورنىغاا يىغىاۋېلىش ياتااقلىرى بولاۇپ  باار قانچىساى بىار بىنالىرىادىن ياتاق بۇنداق

 شاانىيېتى يااالغۇز ئاساسااەن بويتاااقالر يەردىكااى بااۇ ئىاادى؛ رەتلىاا  ھەم پاااكىز ئوخشاااش

 فاۇت بەش كەڭلىكاى فۇت  يەتتى ئۇزۇنلۇقى ياتىقى  ئۇالرنىڭ بولۇپ  كىشىلەر خااليدىغان

 ئەيانە   تاام بىر ئاسقۇ  كىيى  بىر ئۈستەل  بىر كىچى  كارىۋات  بىر تار ئارانال كېلىدىغان 

 كىرلى   پارچە ئۈ  كارىۋاتتا. ئىدى بۆلۈملەر تارچۇق بەكال سىغىدىغان داس كېچىلى  بىر

 ئىككاى ھەپتىادە كىارلىكلەر. ئىادى باار ئەدىياال ئىككاى ياستۇق  توشتۇرۇلغان بىلەن يۇڭ

 بەكاال ئۈچاۈن ئاادىمى تەبىاقە تاۆۋەن بىار ھەرقاناداق يەر بۇ. تۇراتتى يەڭگۈشلىنى، قېتى 
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 ئااويالپ دەپ ئااۆيىمىكىن تااۈرمە چىاارا  سااۆرۈن ئااۆيلەرنى بااۇ. ھېسااابلىناتتى يەر ئاالھىاادە

 ئاايرى  بۆلۈمنىاڭ بىار ھەر قالماا   بىالەن يورۇتۇلاۇش چىارا  ىا يېتەرل ئۆيلەردە. قالماڭ

 ۋە ئوقاۇرى يۇيۇش پۇت يېرى  يۇيۇش قاچا مۇنچە بىر قەۋىتىدە ھەر. ئىدى بار دېرىزىسىمۇ

 نەچاچە ئاون قەۋىتىادە ئاساتى يەر باار؛ يەرلىارى تاازىلىق قاتاارلىق بۆلۈملىرى يۇيۇش قول

 ساتىراشاخانا  خانىساى  تىككاۈچىلەر نااالردابى باۇ. ئىادى باار مۇنچىساىمۇ ئالىدىغان دۇش

 بسااااقالش باشاااقا ئۇنااادىن. باااار يۇيۇشاااخانىالرمۇ كىااار ۋە ئۈساااكۈنىلىرى موزدۇزچىلىاااق

  ئاالغىلى ئىەاارىگە ئۈچاۈن سااقالش كېارە -نەرسە ئۇالرنى بولۇپ  تىزىلغان ئىشكاپلىرىمۇ

 .بوالتتى

 ئااورۇن بااۇ. ىاادىئ چىااڭ بەكااال تااۈزۈملىرى-قائىاادە بىنالىرىنىااڭ ياتاااق بااۇ ئەممااا

 يەناااى. قىالتتاااى تەلەپ سۇنۇشاااىنى باااو  قەتئىاااي تاااۈزۈملەرگە-قائىااادە خېرىدارلىرىااادىن

 پەقەت يېرىاادە ئااېچىش كۆڭااۈل كېاارە ؛ كېتىشاالىرى چىقىاا، سااىرتقا چوقااۇم كۈناادۈزلىرى

 چاۇرۇڭ-ۋاراڭ يااكى جاارقىراش-ۋارقىاراپ رۇخسەت؛ ئوينىشىغىال قارت ۋە شاھمات دامكا 

 قىلىشاقان مۇناازىرە ۋارقىرىشاى، يااكى قىلغاان چاقچااق-كاۈلكە تىققاات مەيلى قىلغۇچىالر

 ئااۈزۈم ئورۇناادا بااۇ چىقىرىالتتااى؛ قاوغالپ يەردىاان بااۇ ئۇنااداقالر نەزەر  قەتئىااي بۆلىشاىدىن

-يېارى بىار ۋيېننانىاڭ يەر باۇ بىالەن دېاگەن ناېمىال) رۇخسەت ئىچىشكە پىۋا ياكى شارابى

 قەتئىاي مۈلاۈكلەر ئااممىۋى قىلىنااتتى؛ ەنئاىم قەتئىاي ئىچىاش ھاراق كۈچلۈ  ئەمما  !(دە

 باۇ(. دېگەنادە  بولمايادۇ تۇرۇشاقا ئاۆرە چىقىۋېلى، ئۈستىگە كارىۋات) كېرە  ئاسرىلىشى

 ماۇتلەق ئااز؛ بەكاال ساانى قىلىادىغانلىرىنىڭ خىالپلىاق تۈزۈمگە خېرىدارالردىن ئورۇندىكى

 كىشااىلەرنىڭ يتىاادىنقا بىرىاادە كۈنلەرنىااڭ قىلىاا، ئىشااىنى ئااۆز تىرىشااى، كىشااىلەر كااۆپ

 .ئىدى كىشىلەردىن يۈرىدىغان قىلى، ئۈمىد ئېرىشىشنى ھۆرمىتىگە

 يېاتىمچىالر ياوق يېارى بارىادىغان باۇ ئېيىادا غېنىاۋار يىلىنىاڭ-1212 ھىتلېر ئادفل 

 كارفنېن يېارى  كۈنلاۈكى) كېايىن تۆلىگەنادىن پاۇلىنى ئاۇ 44.ئورۇنلىشاىدۇ كېلىا، ئورنىغا

 بىار كىچىا  يۇيۇنۇپ دفرىلىنى،  (ئەرزان تېخىمۇ تۆلىسە راقالبى ھەپتىلىكنى ئەگەر بولۇپ 

 گەرچە(. ھېسابلىنىدۇ قەۋەت ئۈچىنچى نىسبەتەن خېرىدارالرغا) ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ بۆلۈمگە

 يەردىكاى باۇ ئەمماا ياخشاى ئورنىنىڭكىادىن يىغىاۋېلىش ئۈسكۈنىلىرى-ئەسۋاب يەرنىڭ بۇ

 سىساتېمىلىق ئۇنچىاۋاال يەردىكىادە  ئاۇ ئىشلىرى باشقۇرۇش كىشىلەرنى ساخاۋەتخانىنىڭ

 .باشاليدۇ قىلىشقا ھې  ئەركىن خېلىال ئۆزىنى بولمىغاچقا 

 خىزمەتچىلىا  ئۇنىڭ چۈنكى. كېلىۋالىدۇ ماننېرھېيمغا ھانىشمۇ قالما   ھەپتىگە بىر

 كۆڭااۈل ھىتلېرغااا قايتىاادىن ئااۇ شااۇڭا. يېتەتتااى بولسااىال كااۈن تااۆت ھەپتىسااىگە قىلىشااى

 ئولتۇرغۇزىادۇ ئورۇنغاا بىار تۈۋىدە دېرىزە بۆلۈمنىڭ ”يېزىقچىلىق“ ئۇنى. دۇباشالي بۆلۈشكە
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 ھىتلېار. ئىادى بەرگەن قىلىا، تەل نەرساىنى ھەمامە الزىملىاق سىزىشاقا رەسى  ئەلۋەتتە اا

. چىقىاادۇ ساىزى، رەساى  پااارچە قاانچە بىار چوڭلۇقىادا ئاتكرىتكااا قىلىا، تۇتاۇش دەرھاال

 ئااۇ. سااىزاتتى ئەسااتايىدىل بەكااال بىاالەن  بااولغىنى ئاسااتا سااۈرئىتى سااىزىش رەسااى  ئۇنىااڭ

. سااىزاتتى ئوخشااىتى، تارتقاناادەكال رەسااىمىگە مەنزىرىلىرىنااى ۋيېننااا ئااادەتتە رەسااىمىدە

 قاۋاقخاانىالردا مەيدانلىرىادىكى ئاېچىش كۆڭاۈل دەرھاال ھانىش ئاتكرىتكىالرنى سىزىلغان

 ئااۇ  ئەممااا. ساااالتتى چااۆنتىكىگە يېرىمىنااى كىرىمىنىااڭ بولااۇپ  سااېتى، يااۈرۈپ كۆتااۈرۈپ

 ھىتلېرغاا ئۇ  شۇڭا. قالىدۇ بىلى، بولىدىغانلىقىنىمۇ قىممەت تېخىمۇ رەسىملەرنىڭ چوڭراق

 بولاۇپ  مەنزىرىساى ۋيېنناا يەنىاال رەساىملەر. سىزدۇرىدۇ رەسىملىرىنى بوياق سۇ مەخسۇس

 تكاائاتكرى پاارچە ئىككاى چوڭلاۇقى رەساىملەرنىڭ باۇ ئاادەتتە. ساىزاتتى پاارچە بىر كۈندە

 .بوالتتى چوڭلۇقىدا

 شۇنىڭدە  كىرىمى  تاپقان بىرلىشى، ئىككىسى ئۇ ئۆتمەيال ھەپتە قانچە بىر ئارىدىن

 ساوغۇق زىمىساتان ياشانى ئىككاى باۇ شارائىتى تۇرمۇش ياخشى قەدەر بىر ماننېرھېيمدىكى

 قورساااق ئااا  ئاخشاااملىرى قالمااا   بىاالەن قااېلىش قۇتۇلاادۇرۇپ ئازابىاادىن يوقسااۇزلۇق ۋە

 پااكىز-پا  دۇشتا بېزەلگەن بىلەن چىنە پۇر-پار ھىتلېر. ئىدى قالغان قۇتۇلۇپ ىشتىنمۇيېت

 بولغاچقااا  كىيىمااى قااۇرال بىاار ئاااران ئۇنىااڭ. ئىاادى خۇشااال بەكااال ئۈچااۈن يۇيۇنااۇۋالغىنى

 بۇرۇنقىغااا ئااۇ گەرچە. يۇيااۇۋاالتتى پاااكىز بىاار كۈناادە نەچااچە ۋاقتىاادا چۈشااكەن مۇنچىغااا

 قااۇربى ئېلىشااقا كىاايى  يېڭااى يەنىااال بىاالەن قىلغىنااى كۆرگەناادە  پااۇل تااوال-ئاااز قارىغاناادا

 ئۇنىااڭ. ئىادى كىيىملىارى دفرىالنغاان شاۇ يەنىاال كىايى  ئۇچىساىدىكى ئۇنىاڭ. يەتمەيتتاى

 ئاااۋارە بەكااال كۆرۈنۈشااى بولغاچقااا  كەتااكەن ئۆسااۈپ بەكااال ساااقىلىمۇ-چااا  ئۈسااتىگە

 .كۆرۈنەتتى

 ئېرىشاكىنىدىن شاارائىتقا يەيادىغان اقتاما تويغاۇدە  يېتىا،  ئۆيدە ئىسسىق ھىتلېر

 پاتال-پات ئۆيىنى “يېزىقچىلىق” ئۇ. باشاليدۇ قىزىقىشقا ئىشالرغا سىياسىي قايتىدىن كېيىن

 بۆلاااۈم باااۇ. ئايالنااادۇرۇۋېتەتتى ساااورۇنىغا ساااۆزلەش نۇتاااۇق ۋە قىلىااادىغان مۇناااازىرە

 ساەنئەتكە ۋە زىكىغاامۇ ئەدەبىياتقاا  يەناى يېرى  تەبىقىسىنىڭ بىلىملىكلەر ماننېرھېيمنىڭ

 يەرگە باۇ بولاۇپ  يېارى يىغىلىادىغان كىشاىلەرنىڭ بولغاان قىزىقىشاى تاوال-ئااز نىسبەتەن

 كىشاىلەردىن سەۋىيىساىدىكى بىلىا  مەكتەپ ئوتتۇرا دە  02~15 ئادەتتە توپلىشىدىغانالر

 بااۇ ئااادفل  . قاااالتتى كىرىاا، يەرگە بااۇ ئىشااچىالرمۇ “كۆڭااۈل ئاااق”. تاپاااتتى تەشااكىل

 چىرىكلىكىنااى ھۆكۈمەتنىااڭ يەردە بااۇ ئااۇ. قالىاادۇ ئايلىنىاا، باشالمچىسااىغا رنىڭكىشااىلە

 كوچىساااىدىكى ناااامراتالر بولغاااان باااار يېرىااادە ھەممىاااال دۇنيانىاااڭ تەنقىااادلەپ  قااااتتىق

 مۇناازىرىلەر تاۈر باۇ بەزىادە) نۇتاۇقلىرىنى باۇ. كېتەتتى قايناپ قىلى، غېمىنى كىشىلەرنىڭ
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 ئىاش ۋاقىاتالردا بەزى( كېتەتتى ئايلىنى، قارەتلەشكىمۇھا بەسلىشى، بىلەن تىلالش ئېغىر

 سىياساىي بىارەر ئۇچىادا نېرىقى بىناسىنىڭ بويتاقالر بۇ ئەگەر. كېتەتتى سۆزلەپ ۋاقتىدىمۇ

 سادالىرىدىن جەڭ بۇنداق بولسىمۇ بار ئىشى قىلىۋاتقان بولسا  كەتكەن باشلىنى، مۇنازىرە

 قولىادا بېرىا، تاشاالپ رەساىمىنى سىزىۋاتقان ئۇ شۇڭا. قاالتتى چىدىيالما  تۇرۇشقا نېرىدا

 كىرىشاى، جاېڭىگە مۇناازىرە چەۋەنادازدە  بىر خۇددى كېلى، بىلەن چوتكىلىرى-سىزغۇ 

 تاوغرا ۋاقىتلىرىغاا كەلاگەن قايتىا، ساېتى، رەساى  ھاانىش ئەگەر ۋاقىتالر بۇنداق. قاالتتى

 ساىزىش رەساى  ئاۇنى ياۈرۈپ يالۋۇرۇپ ھىتلېرغا بېرى، دەرھال ئۇ بولسا  قالغۇدە  كېلى،

 دەرھاال ئاادفل  بولىادىكەن  يوقال ھانىش قارىما   شۇنىڭغا. كېلىۋاالتتى قايتۇرۇپ ئۆيىگە

 پارتىيىسااىدىكىلەرنىڭ دېمااوكراتالر سوتسااىئال قوشااۇلۇۋېلى، بېرىاا، سااورۇنالرغا ئۇنااداق

 دىييەھااۇ ئىسااىملى  لااۇگېر كااارل ياااكى باشاااليتتى قايناشااقا قىلىاا، پاااش رەزىللىكلىرىنااى

 سااۆزلەپ قااولالپ داھىيسااىنى پارتىيىسااىنىڭ سوتسااىئال خرىسااتىئان بولغااان دۈشاامىنى

 تەساىر قااتتىق ھىتلېرغاا بۆلىشاى كۆڭاۈل بولغاان ئاممىساىغا خەلاق داھىيىاڭ بۇ. كېتەتتى

-ھاياجانالناادىمۇ بىاارال ئااۇ ئەگەر”: دەياادۇ مۇنااداق ھېينىاا  ھەقااتە بااۇ. ئىاادى قالاادۇرغان

 شااىلتى، قااوللىرىنى جااارقىرىغىنىچە ۋارقىااراپ تااۇرۇپ اللما بېسااىۋا زادىااال ئااۆزىنى بولاادى 

 ئاۆزىنى ئايلىنىا،  بىارىگە باشاقىچىال بېساىلغىنىدا ھايااجىنى ئاۇ ئەمماا. كېتەتتى سۆزلەپ

 45“.كېلەلەيتتى قايتى، ھالغا بېسىق ئېغىر بەكال تۈتىۋالغان

 “پاالتاا ئااۋام” بىناسىنىڭ پارالمېنت پات-پات ئۇ. قىزىقاتتى بەكال سىياسەتكە ئادفل 

 يەردىكاى ئاۇ. كېلەتتى ئاڭالپ نۇتقىنى دىپوتاتالرنىڭ ئولتۇرۇپ سائەتلەپ بېرىۋېلى، زالىغا

 دېگەناادە  . قوياااتتى يااوقىتىپال ئااۆزىنى ئولتااۇرۇپ ئاااڭالپ مۇنااازىرىلەرنى تۈرلااۈ  ھەر

 كېتەتتىكااى  ئايلىنىاا، مۇنااازىرىلەرگە قىاازغىن شااۇنداق مۇنااازىرىلەر تااۈر بااۇ پااارالمېنتتىكى

 ھاقااارەت بىرىنااى -بىاار جارقىرىشااى، ۋارقىااراپ تىللىرىاادا ئانااا ئااۆز ھەرقايسااى بەزىاادە

 كېلىا،  قايتىا، ياتىقىغاا ئاۇ ۋاقىاتالردا ئۇناداق. يېتەتتاى بېرىا، دەرىەىگىمۇ قىلىشقىدە 

 ئااۇ ئەساالىدە. كېتەتتااى سااۆزلەپ نۇتااۇق ۋارقىااراپ يااالغۇز ئااۆزى دا “قىرائەتخانااا” ھېلىقااى

 دېماااوكراتالر سوتساااىئال ئەقىدىساااىدىكىلەرنىڭ گېرماااانىزم نپاااا مۇناااازىرىلەر يەردىكاااى

 دۆلەتااكە ئۇالرنىااڭ ۋە تۇرۇشااىنى قارشااى قاراشاالىرىغا ئاااتېئىزملىق پارتىيىسااىدىكىلەرنىڭ

 ئەيىبلەياادىغان بۆلىشااىنى چۈشااۈرمەكچى قولغااا ھوقااۇقىنى دۆلەت بااارلىق تااۇرۇپ قارشااى

 .ئىدى ئەمەس نەرسە باشقا توپىدىن كىشىلەر

 مۇناازىرىلەردە شىددەتلى  بايىقىدە  ياكى سۆھبەتلەردە شەخسى مەيلى شۇنداقتىمۇ

 ئاڭلىمىغاان قىلغىنىنى گەپ ئېغىز بىرەر قارشى يەھۇدىيالرغا ھىتلېرنىڭ ھانىش بولمىسۇن 

. تۇرىادۇ چىاڭ دەپ ئەمەس بىارى قارشاى يەھۇدىيالرغاا ھەرگىاز ھىتلېار ئاۇ  شاۇڭا. ئىدى
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 چولپانلىرىنىااڭ ناخشااا بىاالەن ئارتىساالىرى كۆرىاادىغان ياخشااى ھىتلېرنىااڭ ئااۇ  چااۈنكى

 بۇنىاااڭ دەل ھەتتاااا. بىلەتتاااى ياخشاااى ئىكەنلىكىناااى يەھاااۇدىيالر دېگاااۈدە  ھەممىساااىال

 بۇنااااداق) يۈرۈشااااىدىن قاتنىشااااى، ئىشاااالىرىغا ساااااخاۋەت يەھۇدىيالرنىااااڭ ئەكسااااىچە 

 بەكاال( ئىادى ئاۆزى ھىتلېرنىاڭ دەل بىارى ئېلىۋاتقاانالردىن مەناپەئەت ساخاۋەتچىلەردىن

 ئاالھىادە ھەرىكەتلىرىگىماۇ قارشاى زىيانكەشالىككە يەھۇدىيالرنىڭ ەسىرلىنىدىغانلىقىنى؛ت

 رەت دېيىشانى ھايانكەشالەر كاپىتالىساتلىرىنى يەھۇدىي ئۇ قېتىمىدا بىر شۇنىڭدە  قايىل 

 بولسااق  ئېيتىادىغان قالغاانلىرىنىال ئېساىدە ھانىشانىڭ. ئاڭلىغاان تۇرۇۋالغانلىقىنى قىلى،

 قېتىمادىمۇ ئاۇ. باققاانىكەن ساۆزلەپ نۇتاۇق قارشى يەھۇدىيالرغا قېتى  بىرال پەقەت ھىتلېر

 دۆلەتااتە بااۇ ئۇنىڭاادىن بىاارى يەنااى . ئىااكەن تەگمىااگەن ئېغىاار بە  يەھۇدىيالرغااا يەنىااال

 ئىرقاى ئۇالرنىاڭ: ھىتلېار قويغىنىادا  ساوئال دەپ كۆرىادۇ ياات ئۈچاۈن نېمە يەھۇدىيالرنى

 ئېسااىدە بەرگەنلىكااى جاااۋاب دەپ كۆرىاادۇ  يااات ئۈچااۈن پۇراياادىغانلىقى باشااقىچە باشااقا 

 .قالغان

 تونۇشاالىرىدىن يااېقىن ئەڭ ۋاقتىاادا دىكااى( يااۇرتى بويتاااقالر) ماااننېرھېي  ئادفلفنىااڭ

 ياغااچچى كۆزلاۈ  بىار ئىساىملى  رفپونساېتون بىارى ئاۇالردىن بولۇپ  يەھۇدىي ئىككىسى

 سااەنئەت گااۈزەل بىاارى يەنە تااۇراتتى؛ قىلىاا، ياااردەم دائىاا  ھىتلېرغااا كىشااى بااۇ. ئىاادى

 نيۇماان جوزېا  ئىسامى ئۇنىاڭ بولاۇپ  بىارى ۋېنگرىيەلى  ساتىدىغان يىغى، ئەسەرلىرىنى

 بىار ئۇنىڭغاا ئاغرىا، ئىچاى كېتىشاىدىن ياۈرۈپ يېلىاڭ بەكاال ھىتلېرنىاڭ كىشى بۇ. ئىدى

. “ئېيتقاان رەخامەت قەلبىادىن چىان” نيۇمانغاا ئۈچاۈن بۇنىاڭ ھىتلېار. قىلغان سوغا پەلتو

 رەساى  ئۈچاۈن ئۇنىاڭ. كەتاكەن ماختااپ دەپ “ئادەم ئېسىل ھەقىقەتەنمۇ ئۇ” ئۇنى تتاھە

. ھااۆرمەتلەيتتىكەن بەكااال يەھۇدىينىمااۇ نەپەر ئااۈ  باشااقا ئااۇالردىن بېرىۋاتقااان سېتىشااى،

 قىلىشانى ساودا بىالەن يەھۇدىيالر يەنىال مەن” بەرگىنىدە  قىلى، گېپىنى ئۇالرنىڭ ھانىشقا

 چااغالردا باۇ. دېگەن “ئادەملەر قورقمايدىغان قىلىشتىن تەۋەككۈل رئۇال چۈنكى. خااليمەن

 .ئىدى ۋاقىتالر يۈرگەن قىلى، ۋاكالەتچىلىكىنى ھىتلېرنىڭ يەنىال ھانىش

 يەھۇدىيالرنىاڭ ۋيېنناادىال پەقەت كىتابىادا دېاگەن «يولاۇم كاۈرەش» ئۆزىمۇ ھىتلېر

 “خوجاااايىنى پاھىشاااە زىغىراليااادىغان مىساااقالالپ ساااەرلەپ نومۇسساااىز  ياااۈرە   تااااش”

 تىزگىنىااادە يەھۇدىيالرنىاااڭ سااااپال سااااھەلىرىنىڭ ساااەنئەت ۋە مۇزىكاااا ئىكەنلىكىناااى 

 سااااپال” گېزىتىنىماااۇ پارتىيىساااىنىڭ دېماااوكرات سوتساااىئال ماااۇھىمى ئەڭ ئىكەنلىكىناااى 

 نىساابەتەن يەھۇدىيالرغااا ئااۇ كېيىاانال  بىلگىنىاادىن ئىكەنلىكىنااى “تىزگىنىاادە يەھااۇدىيالر

 بۇناداق ئۇنىاڭ ئەمماا. ئېيتىادۇ ئاۆزگەرگەنلىكىنى بولاۇپ قىلىادىغان لىا ئۆچمەن ئۆلگۈچە

 ئۇنىاڭ ۋاقتىادا ئەيناى. ئېنىاق چىققاانلىقى ئوتتۇرىغاا ۋاقىاتالردىال كېيىنكى چوقۇم گەپلىرى
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 تاوال قارىشاىدىن ۋيېننالىقنىڭ بىر ئادەتتىكى قارىشى تەرەپلىمە بىر ھەققىدىكى يەھۇدىيالر

 دېگاۈدە  كىشاىلەر دىنىاي بارلىق ۋيېننادا پايتەختى ئاۋسترىيە. كەتمەيتتى پەرقلىنى، بە 

 قارشااى يەھۇدىيالرغااا ھالاادا تەشااكىللى  كىشااىلەر ۋيېننااادا. ئىاادى قارشااى يەھۇدىيالرغااا

 كىتاااب كىچىاا -چااوڭ يۈرىشااەتتى  تارقىتىاا، برفشااۇرالرنى قىلىاادىغان پەياادا ئۆچمەنلىاا 

 ئوقۇيادىغان بىالەن ئااچكۆزلۈ  الرنى ۇرنال-كىتاب يوق قىممىتى شۇنداق ئەنە بوتكىلىرىدا

 .ئىدى بولغان پەيدا كىتابخانالر قىسى  بىر ئوخشايدىغان ۋاقتىغا ياش ھىتلېرنىڭ

 «يۇلتااۇزى ئااارا شااەرق» دېگااۈدە  دائىاا  ھىتلېاار كۆرسااەتمەكتەكى  شااۇنى پاااكىتالر

 بىارى دېاگەن ليېبېنفېل  ۋفن النز لىنزدىكى  ۇرنال بۇ. تۇراتتىكەن ئوقۇپ  ۇرنالنى دېگەن

 ئۇنىاڭ. ئىادى نەزەرىيىچاى بىار ساېھىرلى  كىشاى بۇ بولۇپ   ۇرنال چىقىرىلغان تەرىپىدىن

. كېتەتتى ئوخشاپ جەھەتتە نۇرغۇن قاراشلىرىغا ھىتلېرنىڭ قاراشلىرى بىلەن نەزەرىيىلىرى

 بولااااۇپ  داشاااقاينىقى شەھۋەتپەرەساااالىكنىڭ بىااالەن ئىالھىيەتشۇناساااالىق  ۇرناااال باااۇ

 پايادىلىنىش ئۈچاۈن ئەمەلىايەت نەتىەىلىرىناى تەتقىقاات ئىرق” ىپىپىرىنس نەشرىياتچىلىق

 ئەال ئىرقىنىاڭ ياۋرفپاا تاۇرۇپ  چىڭ ئۇسۇلىدا قىلىش كاپالەتلى  ساپلىقىغا ئىرق ئارقىلىق

. ئىدى “ئېلىش ئالدىنى كېتىشىنىڭ يوقىلى، بۇلغىنى، ئۇنىڭ ساقالپ  ھالىتىنى سۈپەتلى 

 ئاساساىي قويىادىغان ئوتتۇرىغاا چالۋاقاپ تىنما  ېل ليېبېنف بولغان ئىگىسى  ۇرنالنىڭ بۇ

 دۇنياغاا ئارىياانالرنى ئاارقىلىق تازىالش ئىرقالرنى شالغۇت مەرەز  بىلەن نېگىرالر” تېمىسى

 ئىرققاا ناچاار ئىرقالرناى شاالغۇت ۋە تەنلى  قارا ئۇ 46.ئىدى “كەلتۈرۈش ھالغا ھۆكۈمران

 ئارىياان بولساا  ۇرنىلىادا «يۇلتاۇزى ئاارا قشاەر» ئەمما. قارىاليتتى دەپ ئادەملەر مەنسۇپ

 شااىمپەنزە ۋە گااورېلال كەتااكەن قاااپالپ يااۇڭ ۋۇجااۇدىنى پۈتااۈن تااۈردىكى بااۇ ئاياااللىرى

 قىلىنىشااى  جەلاا، تەرىپىاادىن نەرسااىلەر ئوخشااايدىغان مايمۇنىغااا ئورانگۇتااان قاتارىاادىكى

 كەتكەنلىكااى ئېگىاا، باااش قىزىقتۇرۇشااىغا قابىلىيىتىنىااڭ جەھەتتىكااى جىنسااىي ئۇالرنىااڭ

 تەرەپلىامە بىار بۇناداق ۋيېنناادا فرېئاۇد ) تاشااتتى تولاۇپ بىلەن رەسىملەر تەسۋىرلەنگەن

 بەكاااال ھەقىقەتەنماااۇ ئىااادى  تاپساااا خەۋەر يۈرگەنلىكىدىااادىن تارقىلىااا، قاراشاااالرنىڭ

 نەرسىساىنى' كەينىادە دۈشامەنلىكىنىڭ يەھاۇدىي بۇناداق فرېئاۇد . ئىادى بوالر ئازابالنغان

. ئىادى باوالر پسىخوئانالىزدا دېگەن' ئېنىق بۆلىشى يوشۇرۇنغان قورقۇنچى شتاشال كېسى،

 ئىارق  ۇرناال بۇ(. ئى. ھ. ئا_  خەلق بار ئادىتى قىلدۇرىدىغان سۈننەت يەھۇدىيالر چۈنكى 

 ئىپااادىلەپ ئااۈركىگەكلىكنى دەرىەىاادە مەلااۇم بىاارگە  بىاالەن قىلىااش داۋراڭ ئەۋزەللىكىنااى

 :مۇمكىن كۆرىۋېلىش ئوچۇق قاراپال تېمىسىغا غانقوي ئۇالرنىڭ بۇنى. تۇراتتى

 مەدەنىايەت ساەن ئۇناداقتا  بىرىمۇساەن؟ تەنلىا  ئااق كاۆز  كۆ  چا   سېرىق سەن

 ساېرىق ساەن! ھېسابلىنىساەن بىارى ھىمايىچىساى ياراتقۇچىالرنىڭ مەدەنىيەت ياراتقۇچى 
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 قالغاان اساتىدائ تەھادىتى خەتەرنىڭ-خەۋپ ئۇنداقتا  تەنلىكمۇسەن؟ ئاق كۆز  كۆ  چا  

 !سەن بىرى

-پاۈتمەس قارشى يەھۇدىيلىققا ئارىسىدا مۇشتېرىلىرى  ۇرنىلى «يۇلتۇزى ئارا شەرق»

 مۇئااامىلە پااۇل پۈتااۈن يەھااۇدىيالر_  قىالتتااى تەرغىااب قورقۇتۇشاانى ئىپتىاادائىي تااۈگىمەس

 كۈچلىنىاا، ساااھەلىرىدە تىياااتىر سااەنئەت  ئااۇالر ئېلىۋالغااانلىقى  تىاازگىنىگە ئىشاالىرىنى

 بولۇشااى ئىااگە كااۈچىگە سااېھىرلى  تارتىشاانىڭ ئااۆزىگە قىزالرنااى-خوتااۇن ئااۇالر تىشااى كې

 چااچلىق  سېرىق قىلىنغان ئېالن  ۇرنالدا بۇ. قىالتتى تەرغىب ھەدەپ گەپلەرنى دېگەندە 

 ئاادفلفنى رەسىملەر شەھۋانىي چىقىۋالغاندە  قۇچىقىغا نېگىرنىڭ بىر قىزنىڭ كۆزلۈ  كۆ 

 شاۇ ئەمماا! كېارە  بۆلىشاى تۇرغاۇزۇۋەتكەن تىا  چاچلىرىنى يقاقۇ غەزەپلەندۈرۈپ چوقۇم

 تېخاى ھالغاا  چۈشاەنچە ئەمەلىاي تېخى خىياللىرى جەھەتتىكى بۇ ھىتلېرنىڭ كۈنلەرگىچە

 قېلىا، پېتىا، ئىچىاگە تاېمىالر يېڭاى قااراش  ياېڭىچە كەلمىگەچاكە  ھالىغاا غاايە مۇھى 

 .دىئى تەگمىگەن چولىسى قاراشلىرىغا دۈشمەنلى  يەھۇدىي

 دۈشامەنلىكى  يەھاۇدىي مەنادىكى” خانىمغاا خانفىساتايىنگىل ئۇ  ۋاقىتالردا كېيىنكى

 جەھەتااتە رەسساااملىق” پاااۋالغىمۇ سىڭلىسااى دېااگەن؛ “ئىشااى  شەخسااى مېنىااڭ ئەساالىدە

 ئىشاالىرىنىڭ سااېتىش ئەسااەرلىرىنى سااەنئەت سااەۋەب  ئاساسااى بولۇشااۇمدىكى مەغلااۇپ

 ئاۆزى ھىتلېرنىڭ. دېگەن “بولغان لىۋاتقانلىقىدىنكې بولۇپ ئىلىكىدە يەھۇدىيالر پۈتۈنلە 

 ئىشااى شەخسااى ھەقىقەتەنمااۇ قىلىشااى ئۆچمەنلىاا  يەھۇدىيالرغااا ئۇنىااڭ دېگىنىاادە  

 قىسااى  بىاار پەقەتااال ھەقااتە بااۇ بىااز. مااۇمكىن دېاايىش چىققااان ئوتتۇرىغااا سااەۋەبىدىن

 شەخسااى ڭمېنىا دۈشامەنلىكى  يەھااۇدىي ئۇنىاڭ يەناى. مااۇمكىن قىاللىشاىمىز پەرەزلەرنىاال

 قايساى يااكى ساتارىنى-ئېلى، ئەسەرلىرى سەنئەت بىر مەلۇم مەقسەت  دېيىشىدىكى ئىشى 

 بولمىساا يااكى ئەمەلدارنى؛ بىر قايسى ئىنستىتۇتىدىكى سەنئەت خوجايىنىنى؛ گۆرۈخانا بىر

 قەلاابىگە چوڭقااۇر ئۇنىااڭ ھەتتااا ئاالھىاادىلىكىنى؛ ئورتاااق ئىپااادىلىگەن كىشااىلەر تااۈر بااۇ

 بلوكقاا دفختاۇر بەلكىا  ۋە. ماۇمكىن بۆلىشىمۇ تۇتقان كۆزدە ئىشنى بىر قايسى يوشۇرۇنغان

 كېلىشاىگە قاراشقا بۇنداق باشلىغانلىدىنمۇ شەكىللىنىشكە ئۆچمەنلى  بىر قانداقتۇر قارىتا

 يىلى كېيىنكى ئۆلۈپ كالرا ئاپىسى گەرچە. بولىدۇ قىلىشقا پەرەز بولۇشىنىمۇ بولغان تۈرتكە

 ساىزنىڭ” ئاتكرىتكىسىدا تەبرىكلەش يىلىنى يېڭى ئەۋەتكەن ئېيتى، ترەخمە دفختۇرغا ئۇ

 ئۇنىڭغاا قارىغاندا يازغانلىقىدىن دەپ “ئۇنتۇمايمەن مەڭگۈ ياخشىلىقىڭىزنى قىلغان ئاپامغا

. بولىاادۇ دېيىشااكىمۇ يااوق ئېھتىمااالىنى شااەكىللىنىش ئۆچمەنلىكنىااڭ بىاار بۇنااداق قارىتااا

 دفختۇرغاا گۇنااھنى كەتكىنىادە ئۆلاۈپ سەۋەبىدىن ەلكېس يېقىنلىرى ئادەتتە شۇنداقتىمۇ 

 بىر داۋاالشقا بۇ دەپ ئاز بۇنى. ئەھۋال كۆرۈلىدىغان كۆپ ئۆچمەنلىكلەر قويىدىغان ئارتى،



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 101 ~ 
 

 ھەمامە ئۇساۇلىمۇ داۋاالش دفختۇرنىاڭ ئاۇ شاۇنىڭدە  قالغاان  چېتىلى، دفختۇر يەھۇدىي

 داۋاالش بىار خەتەرلى  رۇۋاتقانتۇ ئىچىدە تارتىش-تاالش تېخى كېتەلمىگەن قىلى، قوبۇل

 دەپ ياوق ئۆچمەنلىكنىمۇ بۇنداق تۇتقىنىمىزدا  كۆزدە بولغانلىقىنى پايدىلىنىش ئۇسۇلىدىن

 توختالغىنىادا ئۈساتىدە داۋالىنىشاى كالرانىاڭ دفختاۇر  ئاۇ يىلاالردا كېيىنكى) قارىيالمايمىز

 گەپ ئېغىزماۇ بىار رۇپيوشاۇ ھەققىادە داۋاالش فارفم يودىاد بولمىغان ئېنىق رفلى داۋاالش

 (.قىلمايدۇ

 بىار ۋاقىتلىرىادا  ئۆسامۈرلۈ  يېتىلمىگەن پىشى، تولۇق تېخى ۋيېننادىكى ھىتلېرنىڭ

 پەياادا تەسااىرىنى ئااازابلىنىش جىساامانىي يوشااۇرۇن بۇنااداق خېتىاادە يازغااان دفسااتىغا

 نلەرناىكەيگە خااالت ئااق”) ئىپادىلەشلىرىدىنمۇ نارازىلىقىنى تۇرۇپ دارىتمىالپ قىلىشالرغا

. كۆرساىتەتتى ئىكەنلىكىناى ئاۆ  دفختۇرغاا ئۇنىاڭ( دېيىشى “كېتىمەن يىرگىنى، كۆرسەمال

 :كۆرۈلەتتى خاراكتىرى بۇ قاتۇرغىنىدىمۇ باش ئۈستىدە تەقدىرى ئۆز

 ئىااش بولغااان قالغانلىقىاادىن قايناااپ زەردەم ئاغرىشااى ئېچىشااى، مەياادەمنىڭ ”…

 كۆكتاات چېاۋە -مېاۋە مەساىلەن) يېيىش الرنىتاماق يەڭگىل مەن ۋاقىتالردا بۇنداق بولۇپ 

 يۈگاۈرۈش دفختۇرغاا ئىشالرغىمۇ بۇنچىلى . كېتەلەيتتى  ئوڭشىلى، ئارقىلىقال( قاتارىدىكى

. نەرساىلەر كاالۋا ياوق ئەقلاى دېگاۈدە  ھەممىساىال دېگەننىاڭ دفختۇر چۈنكى. ھاجەتسىز

 چىققااان ئۇچىغااا الئااۆزى دېگىنىنىااڭ بااار كاشىلىسااى سىستېمىسااىدا نېاارۋا مېنااى مېاانىڭچە 

 بولساا ناېمىال. سااق پۈتۈنلە  يەرلىرى  باشقا ئاشقازىنىمدىن مېنىڭ. كۆرسىتىدۇ دۆتلۈكىنى

. كېتەلىادى  كىرىشاى، سىزىشاقا رەساى  ئېلىا، چوتكاامنى قولۇمغاا قايتىدىن مەن بولسۇن 

 نسىزالىغانلىقىمدى رەسى  قىلسىمۇ بىلىنگەندە  تەس بەكال ماڭا رەسى  بوياق ما  گەرچە

 ئااۇ بولغىنىاادە   مەلااۇم ساااڭىمۇ...  47.قىالتااتى  ھااې  خۇشااال چەكسااىز يەنىااال ئااۆزۈمنى

 ئااۆگىنىش رەسااى  ئىنسااتىتۇتقا سااەنئەت مەن ئىاادى  ئاشااۇرۇۋەتكەن بەكااال ھەقىقەتەنمااۇ

 ئۈچااۈن ئىنسااانىيەت ھەقىقەتەنمااۇ قىلىنمىغااانلىقى   قوبااۇل دەپ ئۆتەلمىاادى ئىمتىھانىادىن

 ئىشااالرغا باشااقا مېنااى تەقاادىرى  بەلكىاا . ئىاادى نغانھېسااابال يااوقىتىش چااوڭ بەكااال

 ھىتلېرغاا ئۇچرايادىغان كىتابىمادا باۇ شاۇنىڭدە  خەت  باۇ) “كېارە ؟ بولساا ساقالۋاتقان

 دفختۇر ۋيېننادىكى ھۆجەەتلەر قىسى  بىر باشقا بىلەن چەكلەر-خەت بەزى مۇناسىۋەتلى 

-راسات بولاۇپ  ېلىنغاانئ ئارخىپىادىن شەخساى شۆنخاۋسېننىڭ-مۈللېرن ۋفن جوھاننې 

 دەپ “ئاارخىپى خۇسۇساى HBH” ماتېرىيالالرغاا باۇ دفختۇر ئۇ. ئىسپاتالنمىغان يالغانلىقى

 (ئى. ھ. ئا_  قويىۋالغان ئات

 ۋەزىاايەتكە خەلقئاارا ۋە سىياسااىيغا ھىتلېار كەلگەناادە  ئايلىرىغاا باھااار يىلاى-1212

 ساىزى، باۇيرۇتمىلىرىنى نىشانىڭھا ئەمادى ئۇ بولغاچقا  شۇنداق. قالىدۇ قىزىقى، ئاالھىدە
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 ئەيىبلىگىنىادە  ئاۇنى دفساتى. ئىادى كەلاگەن ھالغا چىقىرالمىغۇدە  ۋاقىت پۈتتۈرۈشكىمۇ

 ھااانىش يااۇ -قىلىاادۇ ۋەدە دەپ ئورۇناادايمەن تىرىشااى، چوقااۇم ئىشااىمنى كېاايىن بۇناادىن

 ۇشاقائوق ئېلىۋېلىا،  ۇرناالالرنى-گېزىت تۈرلۈ  ھەر قولىغا دەرھال ھامان چىقىشى سىرتقا

 بىار قايساى قىلساىمۇ  باشالىۋالغاندە  ئىشىنى سىزىش رەسى  ئۇ گەرچە. كېتىدۇ كىرىشى،

 ئاۇ خۇشاياقمايدىغان قىلاچە قىلىۋېلى،  جەل، ئۇنى يەنىال مۇنازىرىلەر ئۈستىدىكى مەسىلە

 ھانىشاانىڭ ئااۇ ئاااخىرى. بارمااايتتى كااۆڭلى پەقەتااال سىزىشااقا ئولتااۇرۇپ جىاا  رەسااىملەرنى

 يەھااۇدىي بىاار يەنە تەڭ بىاالەن كىرىشااى ئااايلىرى ياااز زېرىكىاا،  شااىدىنكىرىۋېلى كەياانىگە

 ئااۇ. كېتىاادۇ چىقىاا، ياتاااقتىن ئااۇ بىرلىشااى، بىاالەن نيۇمااان دفسااتى ۋېنگاار يەنااى دفسااتى 

 تۈزۈشاكەن پىاالن كاۆپ توغرىلىاق قاېلىش تاۇرۇپ بېرىا، گېرمانىيەگە بۇرۇنالردا ئىككىسى

 ۋيېنناادىكى ئەمما. چىقىدۇ يولغا دەپ لىرىنىغايى ئۆز بىرلىكتە ئىككىسى ئۇالر شۇڭا . ئىدى

 قىزىقىشاى بولغان مۇزېيغا كۆرىدىغان ياخشى بەكال ئادفل  بولۇپمۇ مەنزىرىلەر  ئاجايى، ئۇ

 قەدەممااۇ بىاار ۋيېننااادىن ئااۇ شااۇڭا. تۇرۇۋالىاادۇ توسااۇپ ئاتلىنىشااىنى سااەپەرگە ئۇنىااڭ

 تىيىنماۇ بىار يېنىادا ىادا ئاخىر. يۈرىادۇ ئوينااپ ئېچىا، كۆڭۈل كۈندە  بەش ئايرىاللما  

. بولىادۇ مەجباۇر كېتىشاكە قايتىا، ماننېرھېيمغاا ئىالجساىز كۈنى ئىيۇن-06 قالما   پۇلى

 ئالاادۇرغان ئااارام خااېلىال ئااۇنى يااۈرگىنى ئايلىنىاا، ئىختىيااارى قىسااقىغىنە بااۇ شااۇنداقتىمۇ 

 رىشاى،كى سىزىشاقا رەساى  قويۇپ زېھنىنى قايتا كېيىن كەلگەندىن قايتى، ئۇ شۇڭا. ئىدى

 ئاۇزۇن. يېتەتتاى خەجلەشاكە ھەپتىلىا  بىر ئارانال پۇلى تاپقان ئۇنىڭ شۇنداقتىمۇ. كېتىدۇ

 .قالىدۇ يالغۇز بېشىغا ئۆز قايتىدىن بۇزۇلۇشۇپ بىلەن ھانىش ئۆتمە 

 قېااتى  بىاار يەنە ئۈچااۈن كىاارىش ئىنسااتىتۇتىغا سااەنئەت ھىتلېاار كااۈزدە  يىلااى شااۇ

 پرففېسساور مۇزېيىدىكى خو  كۆتۈرۈپ رەسىمنى ومكاس بىر لىق ئۇ. باقىدۇ بېرى، ئىمتىھان

 سااقالش  رەساىملەرنى تۈرلاۈ  ھەر رىتشاېل پرففېسساور. بارىادۇ ئىشخانىسىغا رىتشېلنىڭ

 ئىنساتىتۇتىغا ساەنئەت ئۇنىڭادىن ھىتلېار. ئىادى مەسائۇل ئىشالىرىغا كەلتاۈرۈش ئەسلىگە

 باۇ گەرچە. باقىادۇ پياالۋۇرۇ قىلىا، تەلەپ قىلىشاىنى يااردەم ئۈچاۈن قويۇشاى كىرگۈزۈپ

 ئىنتااايىن ئالغاناادا نۇقتىسااىدىن بىناكااارلىق رەسااىملىرىنى سااىزغان ھىتلېرنىااڭ پرففېسسااور

 رەساااىملىرى ئۇنىاااڭ بولساااىمۇ  باھالىغاااان دەپ ئىاااكەن رەساااىملەر ساااىزىلغان ياخشاااى

 ھالاادا چۈشااكەن رفھااى قېااتى  بىاار يەنە ئااادفل . قىزىقتۇرالماياادۇ ئااازراقمۇ پرففېسسااورنى

 مەشاغۇل بىالەن ساىزىش رەسى  داۋاملىق بۆلۈمىدە قىرائەتخانا كېلى، قايتى، اماننېرھېيمغ

. سااتالمايدۇ زادىاال رەساىملىرىنى ساىزغان كېايىن ئايرىلغىنىادىن ھانىشاتىن ئەمما. بولىدۇ

 يېزىا، خەت بولاۇپ يالۋۇرمااقچى جوھانناغاا ھاممىساى يوق ئامال قالمىغان  پۇلىمۇ يېنىدا

 ئاۋۋال  يىل نەچچە. بولىدۇ بارىدىغان سپىتالغا يەنى يېنىغا  ڭئۇنى ئاخىرى بولما   بېقى،
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 ئاياال ئاۇ ئەمادى  ماناا. ئىدى ئايرىلغان كېلىشەلمە  قىلى، ئۇرۇشۇپ قاتتىق ئىككىسى ئۇ

 قوپاااللىق شااۇنچە ھىتلېرغااا بااۇرۇن بولااۇپ  ئەھۋالاادا قالغااان ساااڭگىالپ گااۆرگە پااۇتى بىاار

 پاۇلىنى باارلىق يىغقاان ئاۇ كاۈنى  دېكاابىر-1. ئىادى يېارى  قااتتىق كاۆڭلى قىلغانلىقىدىن

 پاۇلى تاېەىگەن ئۇنىاڭ يەناى. ئىادى پۇل جىق خېلىال پۇلى بۇ ئۇنىڭ. ئېلىۋالىدۇ بانكىدىن

 تاپشااۇرۇپ بالىساىغا جىاايەن باۇ قىساامىنى كاۆپ خېلااى پۇلنىاڭ بااۇ بولاۇپ  كارفنېن 3822

 .بېرىدۇ

 دۇنياا باۇ دۇرالما قالا ۋەساىيەتمۇ باشالىرىدا يىلىنىاڭ-1211 يەناى ئاۆتمە   ئۇزۇن

 ھەسساىگە كاۆپ ئەڭ ھىتلېار مىراساىدىن ھاممىساىنىڭ راۋبال  ئانگېال. ۋىدالىشىدۇ بىلەن

 تەۋە ئۆزىگە پۇلىنىڭ ياردەم يېتىملەر بېرىلىۋاتقان ئادفلفقا تېپى، خەۋەر ئېرىشكەنلىكىدىن

 تەلىپاااى باااۇ ئانگېالنىاااڭ. قىلىااادۇ ئەرز ساااوتىغا لىناااز دەرھاااال قىلىااا، تەلەپ بۆلىشاااىنى

 بولااۇپ  قالغااان تااۇل يېڭىاادىن ئااۇ  چااۈنكى 48.ئىاادى تەلەپ بىاار ئورۇنلااۇق ھەقىقەتەنمااۇ

 ئائىلە ھىتلېر . ئىدى كېرە  بېقىشى پاۋالنىمۇ سىڭلىسى يەنە بىرگە بىلەن بالىسى ئۆزىنىڭ

 بېاارى يىلاادىن نەچااچە ئەيتاااۋۇر  قىلغانلىقىاادىنمۇ نومااۇس ياااكى سااەۋەبىدىنمۇ بېسااىمى

 ۋاز پۇلىادىن يااردەم كرفنېنلىاق 05 ئاايلىق كېلىۋاتقاان بولاۇپ  كىرى ياردەمچى تۇرمۇشىغا

 لىنزغاا بىۋاسىتە ئۆزى ئۈچۈن ئىش بۇ. بولىدۇ بەرمەكچى ئۆتۈنۈپ ھەدىسىگە ئۇنى كېچى،

 بېقىاا، ئااۆزۈم ئااۆزۈمنى كېاايىن بۇناادىن” كىرىاا،  مەھكىمىسااىگە سااوت يەرلىاا  بېرىاا،

 مااقۇل بۆلىشاىنى مەنساۇپ ڭلىمغاساى پاۇلىنى يااردەم يېاتىملەر باارلىق شاۇڭا كېتەلەيمەن 

 ئۇقتاۇرۇش ئەپەنادىگە مايرخوفېر دەرھال مەھكىمىسى سوت. بېرىدۇ بايانات دەپ “كۆردۈم

. قىلىادۇ خەۋەر بېرىلىادىغانلىقىنى ئۆتكاۈزۈپ پاۋالغاا پۇلىنىاڭ ياردەم تەۋە ئادفلفقا قىلى، 

 بىار ھىتلېاردىن كىشاىمۇ باۇ كېلىۋاتقاان بولاۇپ مەسائۇل بالىالرغاا باۇرۇن  سەل بۇنىڭدىن

 بېرىلىۋاتقاان ئاۆزىگە كېيىن بۇندىن ھىتلېر خەتتە ئۇ بولۇپ  ئالغان تاپشۇرۇپ خەت پارچە

 قىازى ماايرخوفېرمۇ چاغادا  شاۇ) بىلادۈرگەن يوقلاۇقىنى ئېھتىياجى پۇلىغا ياردەم يېتىملەر

 شئىا ياخشاى ھەقىقەتەنماۇ ھىتلېر ئىشتا بۇ كېلى،  توختىلى، ھەقتە بۇ پاراڭلىرىدا بىلەن

 .ئىدى( ئى. ھ. ئا_  دەيدۇ قىلدى

 خاتىرجەملىاا  ئۇنىااڭ تەقاادىردىمۇ  بولمىغااان پااۇلى ياااردەم بااۇ ھىتلېرنىااڭ گەرچە

 ھاې  كىشاىلەرنىڭ يېتىۋاتقاان ياتىقىدا بويتاقالر ماننېرھېي  تۇرمۇشىنى ياشاۋاتقان ئىچىدە

 ولااۇپب پۇللااۇق مااۇنچە ھىتلېاار يەنە  شااۇنىڭدە . كەلتااۈرەلمەيتتى خىيالىغااا قايسىسااى

 تامااق ئاۆزى يەنىاال ئاۇ. ياشااۋېرىدۇ بۇزماا  ئاادىتىنى تۇرمۇش بۇرۇنقى يەنىال تۇرۇغلۇقمۇ

 ئۇ  شۇڭا. ئىدى كىيىملەر كونا بۇرۇنقى شۇ يەنىال كىيىملىرىمۇ ئۇچىسىدىكى يەيتتى  ئېتى،

 مىاراس ھاممىساىدىن ھىتلېر . يۈرەتتى رەنەىشى، پاتال-پات بىلەن باشقۇرغۇچىلىرى ياتاق
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 ھەقاتە باۇ قاناداق  تۈگىتىۋەتتىماۇ خەجالەپ تىياتىرخاانىالردا پاۇلنى كاۆپ شاۇنچە نئالغا

 ئۈچاۈن پىالنلىارى تۈزۈشاكەن بىارگە بىالەن سەپداشالىرى ئاۇ يااكى. ياوق مەلۇماات قىلچە

 ياتقااانالر تەۋەسااىدە ياااتىقى بويتاااقالر بااۇ ئەساالىدە . بىلمەيمىااز ئۇنىمااۇ خەجلىۋەتكەنمااۇ

 شااۇغۇللىنىدىغان بىاالەن ئىشااالر يامااان پۈتااۈنلە  اكىياا قانۇنسااىز-قااانۇنلۇق ئارىسااىدا

 بىاالەن ئەخمىقانىلىاا  ۋاقىتالردىكىاادە  بااۇرۇنقى بەلكىاا . ئىاادى كااۆپ بەكااال ھادىسااىلەر

 بۆلىشاىمۇ قويغان تارتتۇرۇپ خەققە پۈتۈنلە  پۇللىرىنى قىلى، داۋراڭ ئالدىدا باشقىالرنىڭ

 خەجالەپ ئاازدىن-ئااز قوياۇپ شاۇرۇپيو يەرلەرگە بىار پۇلىنى ئېھتىمال  بىر يەنە. مۇمكىن

 شاۇنداق دائىا  ھەر ۋاقىتلىرىادا ياۈرگەن دەپ باولىمەن رەسسام ھىتلېر . مۇمكىن يۈرىشىمۇ

 .قىالتتى

 ھېلىقاى كېايىن  ئېرىشاكىنىدىن شاارائىتىغا ئاېلىش كۈن تايىنى، كۈچىگە ئۆز ئادفل 

 مەشاغۇل بىالەن ساىزىش رەساى  قارىماا  چارچاشاقا ھېرى، بۇلۇڭىدا بىر ئۆيىنىڭ تارچۇق

 ئۇنىڭ ئۈچۈن  تۇرغانلىقى بولۇپ نامايان قىياپىتى سەنئەتكار بىر رەسمىي ھىتلېردا. بولىدۇ

 بەكااال كىشااىلەرگە ئەتراپىاادىكى ئااۇ . باشاااليدۇ قىلىشااقا ھااۆرمەت ئۇنىڭغااا ھەمراھلىرىمااۇ

 ئۇالرغااا ياااكى قىلىاا، ياااردەم ئىشااچىالرغا دائىاا  ھەر ئااۇ. قىالتتااى مۇئااامىلە ئەدەپلىاا 

 ئىشااالرنى تېگىاادىغان چىشااىغا خەقنىااڭ ھەرگىااز ئااۇ ئەممااا. تااۇراتتى بېرىاا، لىھەتلەرمەساا

 بېرىاا، ئىشااالرغا سىياسااىي گەپ ئەممااا. تىرىشاااتتى ئۆتۈشااكە ئىناااق بىاالەن ئااۇالر قىلمااا  

 قىلماا  پەرۋا كېتىشاىگىمۇ چۇۋۇلاۇپ چااچلىرى ھاياجانلىنىا، دەرھال بولدى _ تاقالدىمۇ

 شۇنداق دائى  ھەر ئۇ. كېتەتتى سۆزلەپ جارقىراپ-ۋارقىراپ شىلتىغىنىچە قوللىرىنى_ باش

 بىاار. بولىۋالىاادۇ قاچىاادىغان ئاسااتا-ئاسااتا ئۇنىڭاادىن ياتاااقتىكىلەرمۇ يااۈرگەچكە سااۆزلەپ

. قويىادۇ رەنەىتىا، ئىشاچىنى ھامماال ئىككاى قىلىۋاتقىنىدا تاماق ئاشخانىدا ئادفل  كۈنى 

 تەشااكىالتىنىڭ ئىشااچىالر رتىيىسااىپا دېمااوكرات سوتسااىئال ئىشااچى ئىككااى بااۇ ئەساالىدە

  بۇناداق ئۇنىڭ. ھاقارەتلەيدۇ قاتتىق دەپ ئەخمەقلەر دۆت  ئۇالرنى ھىتلېر. ئىدى ئەزالىرى

 ئىششاى، مونە  بىر تاياقتىن بېشىدا: تۆلىتىدۇ بەدەل ئېغىر بەكال سۆزلىشى بۇزۇپ ئاغزىنى

 كۆكىرىاا،  ششااى،ئى كااۆزى-يااۈز يارىلىنىاا، قولىمااۇ كېرەكلىاا  سىزىشااقا رەسااى . چىقىاادۇ

 .كېتىدۇ يېرىلى، بۇرنىمۇ

 ھىتلېرناااى دفسااتى بىاار تونۇشاااقان كېاايىن ئايرىلىاا، ھانىشاااتىن بىاالەن كۇبىزېاا 

 قىلمااس كاار نەساىھەت پەقەتاال ساەن. ئىادى دفرا سااڭا تاياق بۇ” ھالدا  ئاگاھالندۇرغان

 بىار .دەيادۇ “بواللمايادۇ يانتايااق ھاېچكى  سااڭا كېتىۋەرساەڭ  بۇناداق ئىكەنساەن  بىرى

 جوزېاا  سااىزىۋاتقىنىدا  رەسااىمىنى چېركاااۋ بىاار كۆتااۈرمە  باااش ئىلگىاارى ئااا  قااانچە

 بىالەن ھىتلېار. ئىادى يىگىات بىر خىيالپەرەس ئاجايى، ئۇ. تارتىدۇ دىققىتىنى گرېينېرنىڭ
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 دائىارىلەر كەڭ بەكاال ئىككىساى ئاۇالر. كېتەتتى ئولتۇرۇپ مۇڭدىشى، سائەتلەپ پاتال-پات

 ھەتتااااا دىاااان  ئىقتىساااااد  سااااۆھبىتى ئۇالرنىااااڭ. كېتەتتااااى سۆھبەتلىشااااى، بااااويىچە

 ئولتاۇرۇپ ئىككىساى ئاۇ. كېتەتتاى كېڭىيىا، ئۇلېماالرغىچە دىنىي تارتى، ئاسترفنومىيىدىن

 قىلىشاى، مۇنازىرە تەپسىلى سەۋەبلىرىنىمۇ يۈرۈشىنىڭ ئالدىنى، ئاسان بەكال ئادەملەرنىڭ

 بىار بېارىلگەن ئاېالن گېازىتتە بىرى دىنپاراڭلىرى ھەقتىكى بۇ ئۇالرنىڭ مەسىلەن. كېتەتتى

 رەساىمى قىزنىڭ بىر چاچلىق ئۇزۇن سۆرۈلگىدە  يەرگە ئېالندا بۇ. بولىدۇ ئۈستىدە رېكالم

 دفنااا  خااۇددى ئۇنىااڭ چىلااالگ  ئەرنااا ئىساامى قىزنىااڭ بااۇ” ئۇنىڭاادا بولااۇپ  بېسااىلغان

 گاۈزەل بۇ 42.بار چاچلىرى سۇمبۇل چۈشىدىغان  تاپىنىغىچە سوزۇلۇپ ئۇزۇن دەرياسىدە 

 كەشااى، مەن چااا   بااۇ قىزىقامسااىز؟ كەتكەنلىكىااگە ئااۇزۇرۇپ شااۇنچە قانااداقالرچە چااا 

 چاچقااا بىاار بۇنااداق ئەگەر. كەلااگەن ھالغااا بااۇ قوللىنىاا، مېيااى چااا  خىاال بىاار قىلغااان

 ھەقسااىز سااىلەرگە. يېاازىڭالر خەت قىزغااا بااۇ ئېالناادىكى بولسااا خاالياادىغانالر ئېرىشىشاانى

 يېزىلغااان دېگەناالەر “ئەۋەتىاادۇ خېتىمااۇ رەخاامەت بىاار بىاالەن سااىقولالنمى چۈشااەندۈرۈش

 .ئىدى

_  دېيىشاىچە  گرېينېرنىاڭ ھىتلېار  دەيادۇ_ . رېكالم بولغان دېمەكچى مەن بۇ  مانا”

 گەپاالەرگە يالغااان بۇنااداق دۇنيااادا بااۇ ئەگەر. كېاارە  بېرىلىشااى ئەھمىاايەت تەشااۋىقاتقا

 باۇ ئاۇ“ .دەيتتى كېرە   زېرىكمەسلى  اتتىنتەشۋىق چوقۇم بولىدىكەن بارال ئىشىنىدىغانالر

 نەرسااە  بااۇ دېااگەن تەشااۋىقات كېلىاا،  توختىلىاا، ھالاادا ھاياجانالنغااان ئىنتااايىن ھەقااتە

 ساااادىق تاشاااالپ ساااۈپۈرۈپ قويماااا  ئااااال گۇمانلىنىشاااالرنى كاللىساااىدىكى ئادەمنىاااڭ

 ئەڭ ۇمەنماا ئىشااىنىمەنكى  شااۇنىڭغا كەلتۈرەلەياادىكەن  ھالىغااا بىاارى ئىشااەنگۈچىلەردىن

 مەلاھەم قىلىۋېتەلەيدىغان چېقىلماس ئۇرسىمۇ ئەينەكنى مەسىلەن نەرسىنى  بىر ئەخمىقانە

 قىلىااش تەشااۋىقات”. دەياادۇ مااۇمكىن  تاپالىشااى  خېرىاادار نۇرغااۇن دەپ قىلاادى  كەشااى،

 ئاخماااقالر پۈتااۈن چااۈنكى. كېاارە  قويااۇش ئورۇنغااا مااۇھى  تەشااۋىقاتنىال پەقەت. كېاارە 

 “.ئىشىنىدۇ تەشۋىقاتقا

 بىار ئۆزىنى ھىتلېر يىلىدا كېيىنكى ئۇنىڭدىن ھەمدە قىسمىدا قالغان يىلىنىڭ-1211

 قىلاچە بىالەن باشاقىالر ئەمادى ئۇ. ئۆزگىرىدۇ بولۇپ بىرسى بېسىق ئېغىر تۈتىۋالغان قەدەر

 ئۇنىااڭ كىرىشاامەيدىغان  ئالاادىراپ تارتىشااالرغا-تاااالش تااۈگىمەس بولمىغااان ئەھمىيىتااى

 رەسااى  ئۇنىااڭ. بولىاادۇ قىلىاادىغان سااەرپ ۋاقىاات كااۆپ تېخىمااۇ سىزىشااقا رەسااى  ئورنىغااا

 ساىزغان ئۇنىاڭ مەساىلەن . ئىادى بارماقتاا ئۆساۈپ كاۈنگە-كۈنادىن سەۋىيىسىمۇ سىزىش

 تەرەپاتىن ھەمامە ھەقىقەتەنماۇ رەساىمى بويااق ساۇ دېاگەن «چېركااۋى مىناورىت  ۋيېننا»

 رەساىمى فوتاوگرا  سامىيرە ئاۇنى ھېساابتا بىار بولاۇپ  رەساى  بىار ئەرزىگۈدە  ماختاشقا
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 كەساى، مەخساۇس رەسىمىنى بۇ ئۇنىڭ ئالغاندا  نۇقتىسىدىن تېخنىكا. بوالتتى دېيىشكىمۇ

 قااالتى  ھەقىقەتەنماۇ رەساى  ئاۇ. باوالتتى دېيىشااكىال رەساى  چىققاان قولىادىن ئەھلىنىاڭ

 تەلىماى رەسسااملىق رەسامىي ھېچقاچان ئادەم سىزغان رەسىمنى بۇ ئەمما. ئىدى سىزىلغان

 ھەقىقەتەنمااۇ ھىتلېرنااى سىزىشااتا رەسااىملىرىنى بىنااا. ئىاادى ياااش بىاار ئاااددىي ۆرمىگەنكاا

 پەقەتاااال ئاااادەمنى رەساااىمىنى ئاااادەم ئەمماااا. باااوالتتى دېيىشاااكە بىرساااى ئىاااگە تاالنتقاااا

 قىممىتاى ساەنئەت رەساىمىنى ماۇنچە بىار ئۇنىڭ. بۇزۇۋېتەتتى نىسبىتىنىمۇ كېلىشتۈرەلمە 

 رەساااىملىرىدىن سااىزغان. بااوالتتى دېيىشااكە چىرايلىااق يەنىااال بولمىسااىمۇ يااۇقىرى بە 

 ئەممااا بااارلىقىنى  قابىلىيىتىنىااڭ رەسساااملىق ھەقىقەتەنمااۇ ھىتلېااردا بولساااق  قاراياادىغان

 ھىتلېرنى قىسقىسى . مۇمكىن كۆرىۋېلىش ئىكەنلىقىنى يېتەرسۋىز تەربىيىلىنىشىنىڭ كەسپى

 ئاۇنى يەناى. بوالتتى قاراشقىال دەپ  تېخنى بىر ئۇستا ئۇنى كۆرە دېگەندىن سەنئەتكار بىر

 رەسااى  ئەگەر. ئىاادى مااۇمكىن ئوخشااىتىش بىناكارغااا بىاار بەلكااى ئەمەس رەسسااامغا بىاار

 كەلامە  كارغاا قاابىلىيىتى ئۇنىاڭ كەلساە  تاوغرا قويۇشاقا رەساىمى ئاادەم بىارەر ئۈستىگە

 ىالخاااېل رەساااىملىرىمۇ ساااىزغان قېرىنداشاااتا ئۇنىاااڭ كەلگەنااادە  يىلىغاااا-1210. قااااالتتى

 بوياااق مااا  كۆتااۈرۈلگەن  يااۇقىرى خااېلىال سەۋىيىسااىمۇ رەسااى  بوياااق سااۇ ياخشااىالنغان 

 .بوالتتى دېيىشكە ياخشى ئەڭ رەسىملىرىنى

 رەساى  باشاقا ۋە ئاالتېنبېرگ جااكوب رەساىملىرى سىزغان ئۇنىڭ. سىزاتتى تىنما  ئۇ

 جەھەتتىكاى قرەسسااملى ئۆزىنىاڭ ئاۇ ئەمادى. تاۇراتتى سېتىلى، تەرىپىدىن سودىگەرلىرى

 يېنىغا ئۇنىڭ ھەمراھلىرى ئۇنىڭ. ئىدى قالمىغان ھاجىتى يۈرۈشكىمۇ ماختاپ قابىلىيىتىنى

 ئۇالرغاا ۋاقىاتالردا بۇناداق ھىتلېار. كېتەتتاى ماختىشى، رەسىملىرىنى سىزغان يىغىلىۋېلى،

 رەسساااملىق تېخااى مەن ئەمەساامەن  ئەھلااى كەسااىپنىڭ بااۇ مەن بىاالەن پىيىللىااق كىچىاا 

 تاالناات  ئەساالى ئۇنىڭاادىكى ئااويىچە  ئۇنىااڭ. دەيتتااى يااوق ئىگىلىگىاانى  تولااۇق ساااۋاتىنى

 پاۇل رەساىمنى مەن يېقىنىغاا  بىار ئاۇ ۋاقىاتالردا كېيىنكاى. ئىادى يوشاۇرۇنغان بىناكارلىقتا

 بىناا پاارچە نەچاچە بىر رەسىمى  كۆرىدىغان ياخشى ئەڭ ئەسلىدە يۈردۈم  سىزى، ئۈچۈنال

 ساەل ئەھاۋالى  ئىقتىساادىي ئۇنىاڭ. دەيادۇ رەسىملەر  غانسىز قىلى، ئاساس كۆرۈنۈشىنى

 كۆرۈلۈشاااكە ئۆزگىرىشااالەر بەزى قىياپىتىااادىمۇ تاشاااقى كېااايىن  قالغانااادىن ياخشاااىلىنى،

 پااكىز  كاۆپ بۇرۇنقىساىدىن بىالەن باولغىنى كوناا بەكاال كىچىكاى-كىيى  ئۇنىڭ. باشاليدۇ

 ھۆرمىتىگىماۇ كىشاىلەرنىڭ ئاۇ ئەمادى. ئىادى چۈشاۈرتىۋەتكەن ساقىلىنىمۇ. ئىدى رەتلى 

 تۇرىادىغان سۆھبەتلىشاى، بىالەن ئۇنىڭ مەسئۇلىمۇ ياتىقىنىڭ بويتاقالر بولۇپ  ئېرىشكەن

 “.ئېرىشەلمەيتتى ئاسانلىقچە ياتىدىغانالر ياتاقتا شەرەپكە بۇنداق”. بولىدۇ

 سىياساىي تىنماا  يەنىاال ئۇ گەرچە. ئىدى ئۆزگەرگەن كۆپ تۇرۇشىمۇ-يۈرۈش ئۇنىڭ
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 ئېرىشااكەن سااۋاققا-تەجارىبە بىاار ماۇھى  جەھەتاتە باۇ بولسااىمۇ  تۇرغاان قىلىا، مۇناازىرە

 قىلىا، گەپ ئااز قىلىشساىمۇ گەپ سەۋىيىساىز قاانچە ھەر كىشاىلەر يەردە ئاۇ مەن”. ئىدى

 دۈشامەن ئاۆزىگە ئاۇ . دەيادۇ “ئىادى  ئۆگىنىۋالغاان كېرەكلىكىناى بېارىش ئااڭالپ كۆپرە 

 .ئىدى يەتكەن تونۇپ ئااللمايدىغانلىقىنى كۆڭلىنى ئۇالرنىڭ بىلەن كۆپەيتىۋېلىش

 كىاا  ھااې  ئورنىنىااڭ ئوقااۇش كىتاااب ئۇنىااڭ يېتىلگەنلىكىنااى پىشااى، ھىتلېرنىااڭ

 ھىتلېرغاا. ئىادى ماۇمكىن كۆرۈۋېلىش كەلگەنلىكىدىنال ھالغا ئىگىلەنمەيدىغان تەرىپىدىن

 ياااېقىن كىااا  ھاااې  ئورنىغاااا تۈۋىااادىكى دېرىااازە ئۇنىاااڭ يۈزىساااىدىن ھاااۆرمەت بولغاااان

 بولغىنىادا  ئولتۇرمااقچى ئورۇنغاا باۇ بىرەرى كەلگەنلەردىن يېڭىدىن ئەگەر 52.لىمايتتىيو

 دەپ “تەۋە ئەپەنادىگە ھىتلېار ئاورۇن باۇ باار  ئىگىساى ئورۇننىاڭ ئۇ” كېلى، بىرى چوقۇم

 ھاې  ھىتلېرنىاڭ بىارى ئىساىملى  خاونىش كاارل كىارگەنلەردىن يېڭاى. قوياتتى جېكىلەپ

 كاۈنلەردە  ئاۇ”. ساېزىۋالىدۇ تىازال ئىكەنلىكىناى ئادەم بىر ھىدەئاال ئوخشىمايدىغان كىمگە

 پەقەت ئااارىمىزدا… . يۈرەتتااۇق ئۆتكااۈزۈپ كااۈن چۈشااەنمە  نېمىنااى ھااې  ھەممىمىااز بىااز

 يېڭاى باۇ ھىتلېار. دەيادۇ “ئىدى ئادەم كۆرەلەيدىغان ئېنىق ئىستىقبالىنى ئۆزىنىڭ ھىتلېرال

 ئۇزۇنغااا بولسااىمۇ  قىلىااۋېتىلگەن رەت پى تەلىاا كىاارىش ئىنسااتىتۇتىغا سااەنئەت مېھمانغااا 

 .ئېيتقان دەپ ئاشۇرىمەن  ئەمەلگە چوقۇم مەقسىتىمنى بۇ بېرى، ميۇنخېنغا قالما 

 بىاارى مۇھىملىرىادىن ئەڭ ئارىساىدا كىشااىلەر باار بىلىماى ھىتلېاار قىرائەتخانىادا  باۇ

 كاۈنى ھەر ئاۇ ساەۋەبى  بۇنىاڭ”: دەيادۇ مۇنداق ئەسلەپ ھەقتە بۇ خونىش. ھېسابلىناتتى

 يااوقلىقىنى ئورۇناادا شااۇ ئۇنىااڭ قېتىممااۇ بىاارەر. ئوقااۇيتتى كىتاااب ئولتااۇرۇپ ئورۇناادا شااۇ

 قىساقا ئاورۇن باۇ ۋاقىتلىرىدىال كەتىكەن تاپشۇرغىلى رەسىملىرىنى سىزغان ئۇ. كۆرمەيتتۇق

 ھىتلېار ئالغانادا  ئوماۇمەن. ئىدى غەلىتە بەكال مىەەزىمۇ ئۇنىڭ. قاالتتى بوش مەزگىل بىر

 ئۆزىادە  ئاۇ. ئىادى ئاامراق ئۇنىڭغاا كىشاىلەر. قىالتتاى مۇئاامىلە سىلىق بەكال ەرگەكىشىل

“ .قىالتتاى مۇئاامىلە بىالەن قىازىقىش تۈرلاۈ  بىار ھەممىساىگە قالغانالرنىاڭ كاۈنگە قىيىن

 بىااالەن ئۇنىاااڭ خاااونىش قىلساااىمۇ  ئۆتكەنااادە  ئىنااااق بىااالەن كىشاااىلەر ھىتلېااار گەرچە

 ئۇنىڭادىن كى  ھې ”: كېلى، دەپ ئىكەنلىكىنى سىۋەتمۇنا چەكلى  يەنىال مۇناسىۋىتىنىڭ

 كېتىادىغان  مەغرۇرلىنىا، ھەرگىاز ھىتلېر قارىما   شۇنىڭغا. دېمەيتتى ئۈندۈرۈۋاال  پايدا

 يۇمشااق  بەكاال كاۆڭلى ئۇنىاڭ ئەكساىچە . ئىادى ئەمەس بەرساى قىلىادىغان ھاكاۋۇرلۇق

 كاېچە بىار يەنە بىارەرى ئەگەر. ئىادى بىرى كۆرىدىغان ياخشى قىلىشنى ياردەم كىشىلەرگە

 بېرىا، قالساا بىلىاپال قالغاانلىقىنى بولۇپ ئېھتىياجى پۇلغا تەڭگە ئەللى  ئۈچۈن قۇنالىشى

 مەن. ئىاادى رازى قالسااىمۇ ئااا  ئۈچااۈن بۇنىااڭ. قىالتتااى ياااردەم بىاالەن مەردلىاا  ئۇنىڭغااا

 لغاانلىقىنىقى يااردەم باشاقىالرغا بولساىمۇ قوياۇپ گاۆرۈگە قاالپىقىنى قېاتى  نەچاچە ئۇنىڭ
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 .دەيدۇ “ئىدى  كۆرگەن

 تااۇرۇپ توختىمااا  سىزىشااتىن رەسااى  ھىتلېاار مۇنااازىرىلەردە  سىياسااىي ئااادەتتىكىچە

 “ئەزاسااى جەمئىاايەت ئەيسااا”  “قىزىلپاچاااق” ئەگەر. قوياااتتى قىسااتۇرۇپمۇ گەپ ئااارىالپ

 دىغانكېلىا ئېغىار ئۇنىڭغاا بىرەرسى ياكى قالىدىكەن  چىقىپال ئوتتۇرىغا گەپلەر دېگەندە 

 تىااغ-تىغمااۇ بىاالەن ئۇنىااڭ تااۇرغىنىچە چاااچىراپ ئورنىاادىن قىلىپالسااالىدىكەن  گەپلەرنااى

 چىقىاا، قوپااال سااۆزىنىڭ كەتكىنىاادە ھاياجانلىنىاا، بەكااال. كېتەتتااى چۈشااۈپ مۇنااازىرىگە

 بېرىا،  قايتىا، ئورنىغاا شىلتى، قولىنى ئاندىن“ .كېتەلمەيتتى قىلى، دىققەت كېتىشىگىمۇ

 ئىساااراپ ۋاقتىمناااى راساااتىنال دەپ تاكاللىشاااىمەن بىااالەن ىااارىب ساااېنىڭدە  ئىساااىت ”

 چۈشاەنمەيدىغان ھەرگىاز گەپلەرناى بۇنداق ئۆتمەيدىكەن  گەپ پەقەتال ساڭا. قىلىپتىمەن

 .كېتەتتى كىرىشى، ئىشىغا ئۆز قىياپەتتە دېگەندە  “بىرنېمىكەنسەن

 ئىا  بىالەن ىلىرىكىشا قااتالم تۆۋەن يەردىكى ئۇ ۋە ۋيېننالىقالر ھىتلېر ھېسابتا  بىر

 بىلىملەرناى نۇرغاۇن مەلۇماتالرنى  نۇرغۇن جەھەتتە بۇ. يۈرەتتى بولۇپ قويۇن تاش-قويۇن

 ئەمادى. كەلتاۈرەلەيتتى قولغاا ھۆرمىتىنىمۇ باشقىالرنىڭ قىلى، شۇنداق. كەلتۈرەتتى قولغا

 ىنقاىيېق شاۇڭا . باوالتتى دېيىشاكە قالمىادى ناېمە بىر تۈزۈ  ئۆگەنگۈدە  ۋيېننادا ئۇنىڭغا

 تۇرىاادىغان تەلپۈنااۈپ گە “ۋەتەن” بااۇ دېااگەن گېرمااانىيە قەلبااى ئۇنىااڭ بۇيااان ئااايالردىن

 :قويىدۇ ئېسى، ئېلى، رامكىغا ئەينە  شوئارنى بىر مۇنداق بېشىغا كارىۋىتىنىڭ ئۇ. بولىدۇ

 

 .پۈتۈن ئىشەنچىمىز  پارالق  يولىمىز ئەركىنلى 

 !ۋەتەن ياشىسۇن! بىز تەلپۈنىمىز ۋەتەنگە

 !خايل

 

 يېارى  بەش پايتەختىادە ساېھىرلى  باۇ خانىادانلىقىنىڭ ھابسابۇرگالر ھىتلېر  ئادفل 

 ياخشاى تەرەپتىن بىر ۋيېننانى ئۇ جەرياندا بۇ. كۆچۈرىدۇ باشتىن سەرگۈزەشتلەرنى يىللىق

 بىار باۇ ھاياتىادىكى ئۇنىاڭ. كېلەتتاى ئاۆچلىكى شاەھەرگە باۇ تەرەپاتىن بىار يەنە كۆرسە 

 ناام دەپ “كاۈنلىرى  جاپاالىق تارتقاان ئۈچاۈن ئوقاۇش ۋيېنناادا” كەچۈرمىشاىنى پەردىلى 

 پاجىئەلىااا  ئەڭ ھاياتىمااادىكى” كاااۈنلىرىنى ئەلەملىااا -دەرد باااۇ ئاااۇ . ماااۇمكىن بېااارىش

 ئااالىي قانااداق ھەر بىلىملەرنااى ئېرىشااكەن يەردە ئااۇ بىاارگە  بىاالەن دېاايىش “كااۈنلىرى 

 ئەڭ مېنىااڭ ھاياااتى  ەردىكااىي بااۇ” ئااۇ  شااۇڭا. دەيتتااى بولماياادۇ ئېرىشااكىلى مەكتەپتىمااۇ

 .دەيدۇ “ھېسابلىنىدۇ ھاياتى  مەكتەپ مۇكەممەل ئەڭ جاپالىق 

 تاغااارنى بىاار كونااا قاچىالنغااان نەرسااىلىرى پۈتااۈن ھىتلېاار ماياادا -04 يىلااى-1213
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 ئااخىرقى ئەڭ دەرۋازىساىدىن قاناتلىق قوش ئورنىنىڭ ياتىقى بويتاقالر ئارتى،  ئۆشنىسىگە

 كېتىۋاتقاانلىقىنى ئۇنىاڭ 51ئەسالىگىنىدە مەنزىرىناى كۈنىادىكى ۇش خونىش. چىقىدۇ قېتى 

 ياخشاى ھەقىقەتەنماۇ بىز”: دەيدۇ بولغانلىقىنى يېرى  كۆڭلى قاتتىق ھەممەيلەننىڭ كۆرۈپ

 چۈشاىنىدىغان  كاۆڭلىنى ھەممىمىزنىاڭ ئاۇ. ئىادۇق قالغاان ئايرىلى، سەپدىشىمىزدىن بىر

 “.ئىدى بىرى نقىلىدىغا ياردەم كېلىشىچە قولىدىن ھەممىگە

 ئۈچااۈن ئاااختۇرۇش ئىسااتىقبالىنى ئۆزىنىااڭ ئايرىلىاا، ۋيېننااادىن ھىتلېاار  ئااادفل 

 يىگىات بىار يااش تېخى كەلگىنىمدە كىرى، شەھەرگە بۇ”. قىلىدۇ سەپەر قاراپ ميۇنخېنغا

 مەن. ئىادى  يېتىشاكەن بولاۇپ ئاادەم بىار رەسامىي بولساا ئايرىلغىنىمادا يەردىن ئۇ. ئىدى 

 ئىادىيەم  مېنىاڭ يەردە ئاۇ. ئىدى  ئايالنغان بىرىگە بېسىق ئېغىر تۈتىۋالغان ىئۆزىن ۋيېننادا

 ئاۇلىنى چاغادا شاۇ. ئىادى شەكىللەنگەن قەدەمدە دەسلەپكى قاراشلىرى  سىياسىي بولۇپمۇ

 پەقەت ۋاقىااتالردا كېيىنكااى. كەچمىاادى  ۋاز قەتئىااي قاراشاالىرىمدىن باشاالىغان سېلىشااقا

  .كىتابىدا تەرجىمىھال ھىتلېر دەيدۇ “ئۆتتۈم لەنالبى تولۇقالش تەپسىلىي ئۇالرنى

 ئۇنىاڭ يەر ئاۇ. ياتىادۇ ئا  يېرى  ئۈ  يىل ئۈ  ساق ياتىقىدا بويتاقالر ھېلىقى ھىتلېر

 ئاايرىلىش يەردىان باۇ ئۇنىاڭ. ئىادى ئايالنغاان ئۇۋىسىغا سېغىنىدىغان ئۇنىڭ ئائىلىسىگە 

 ھەمراھاى بىار ھىتلېار ئاۇ . ماايتتىچىقىرال ئېساىدىن مەڭگاۈ خاونىش مەنزىرىنى ۋاقتىدىكى

 ئىسامىنى ئادەمنىاڭ ئاۇ كېتىۋاتقاان بىارگە بىالەن ھىتلېار ئەسالەپمۇ قاانچە ھەر ئۇ) بىلەن

 كاۆرۈپ كۆرۈنۈشىنى ۋاقتىدىكى ئاتالنغان سەپەرگە پىيادە بىرلىكتە( كەلتۈرەلمىدى ئېسىگە

 يەھاۇدىي ئەگەر ھاىھەمرا چىققاان يولغا بىرلىكتە ئۇنىڭ. ئىدى بولغان يېرى  بەكال كۆڭلى

 نىايەت كېتىشانى كۆچاۈپ تۇپراقلىرىغاا ئىمپېارىيە بېارى ئۇزۇنادىن ئۇماۇ) بولغىنىدا نيۇمان

 مەساخىرە قااتتىق بەكاال ھەقىقەتەنماۇ ئۈچاۈن ھىتلېر ئىش بۇ  (ئىدى بىرى يۈرگەن قىلى،

 .ھېسابلىناتتى
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 ميۇنخېننىااڭ چىقىاا، پەلەماپەيلەردىن ھىتلېاار  چۈشااكەن ويىزدىنپا بېكىتىاادە ۋيېنناا

 باۇ باۋارىيىنىاڭ باشاالپ مىناۇتتىن شاۇ. كېلىادۇ كىرى، رايونىغا خۇببۇب چۇرۇڭلۇق-ۋاراڭ

 ۋيېنناادا. باشااليدۇ كۆرۈنۈشاكە چىرايلىاق ئۇنىڭغاا نەرسىسى ھەممە شەھىرىنىڭ مەركىزى

 كەتااكەن كۆنااۈپ چۇرۇڭىغااا-ۋاراڭ نكەتااكە ئارىلىشااى، شااېۋىلەرنىڭ ۋە تىاال تۈرلااۈ  ھەر

 ھاې  يېقىملىاق ئاالھىادە ئااڭالپ سۆزلىشىشالىرىنى ئۆزئاارا كىشىلەرنىڭ يەردە بۇ ھىتلېر 

 باۇرۇن شاەھەردە باۇ مەن گوياا بىلىنمەكتىكاى  يېقىملىاق شۇنداق ماڭا شەھەر بۇ”. قىلىدۇ

 كاۈرەش» يادۇدە “ئىادى  قالغاان كېلىا، ھېسساىياتالرغا باققانادەكال ياشاپ يىلالر ئۇزۇن

 .كىتابىدا دېگەن «يولۇم

 كاۈن ئىللىق ئەتىيازنىڭ بولۇپ  ۋاقىت كەلگەن توغرا كۈنلىرىگە باھار دەل كۈنلەر ئۇ

 شاامال ئۇرغاان تاغلىرىادىن ئالا، تەرەپتىكاى بااۋارىيە ئىسساىتىۋاتقان  يەرنى ھەممە نۇرى

 تۇيغاۇ كەلگەنادە  ئېلىا، شاەھەرگە بۇ ھاۋانى ساپ ۋيېننادىكىدىنمۇ گويا تازىالپ ھاۋانى

 قارىماا  بولىشاىغا كاۈنى-05 ماينىڭ كۈنى  يەكشەنبە ھەپتىنىڭ كۈنى ئۇ. ئىدى بەرمەكتە

 بىالەن بىنااالر كوچىدىكى ھىتلېر شۇنداقتىمۇ. كۆرۈنمەيتتى ئادەم ئارتۇق سەيلە كوچىالردا

 باۇ” ئاۇ شاۇڭا. قالىادۇ چەكچىيىاپال كاۆزلىرى قالغانلىقىادىن ھەياران كۆرۈپ ھەيكەللەرنى

 شاەھەردىن بىار قانداق ھەر باشقا يەرنى بۇ باشالپال  ۋاقتىمدىن كەلگەن كىرى، شەھەرگە

 نااېمى  ھەقىقىااي_  بااۇ مانااا. ئىاادى  قالغااان كااۆرۈپ ياخشااى قەلبىماادىن چىاان بەكاارە 

 .دەيدۇ “شەھىرى

 ھىتلېر . يۈرىدۇ ئايلىنى، سائەتتە  يېرى  ھالدا يوقاتقان ئۆزىنى شەھەردە بۇ ئادفل 

 چاغااادا بىااار كېااارە   بۆلىشاااى ئاااۆتكەن كېساااى، مەيدانىااادىن ۆنىگساااپالتزك ئېھتىماااال

 كىمىاار پاارفپىياليىن ئالدىاادىكى كااۆز. كېلىاادۇ يېتىاا، كوچىسااىغا شلېيسخېيمېرسااىتراس

 ھاڭۋېقىا، بولغانلىقىادىن ھەياران كۆرۈپ مەيداننى يىراقتىكى بىلەن قۇرۇلۇش شەكىللى 

 كېرە   بولسا يۈرگەن قاراپ كوچىسىغا سبريېننېرسىترا ئۇ كېيىن. قالىدۇ ئېچىلىپال ئېغزى
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 لاۆۋېن يەناى زاۋۇتىغاا  ھاراق تۇرغان كۆتۈرۈپ قەد ھەيۋەتلى  سېپىلىدە  شەھەر خۇددى

 سااتۇدېنتالر يەنااى تەۋە  رايونىغااا شااۋابىڭ يەر بااۇ. قالىاادۇ كېلىاا، ئالاادىغا زاۋۇتىنىااڭ پىااۋا

 باشاالىنى، ىاانيەرد بااۇ كوچىسااى شلېيسخېيمېرسااىتراس. ئىاادى ياقىسااى چەت رايونىنىااڭ

 باۇ. كېلىادۇ يېتىا، نومۇرغاا-34 ئۆتۈپ بىنادىن ئىككى 53.ئىدى سوزۇلغان قاراپ شىمالغا

 ئاېالن بىار يېزىلغاان قولادا دېرىزىسىگە دۇكاننىڭ بۇ. ئىدى دۇكىنى تىكىش كىيى  پوپ يەر

 ئىەااارە بىاارىگە دۇرۇس تولااۇق  ئەسااۋابلىرى ئااۆ . ئااۆ  ئىەااارىگە” بولااۇپ  چاپالنغااان

 .يېزىلغان دەپ “بېرىلىدۇ

 پااوپ ئىگىسااى ئااۆ . چىقىاادۇ قەۋەتااكە-3 ھىتلېاار بااويىچە كۆرسااىتىلگىنى ئېالناادا بااۇ

 ئۈساتەل  بىار كارىۋات  بىر ئۆيدە. كىرىدۇ باشالپ ئۆيگە بېرىلىدىغان ئىەارىگە ئۇنى خانى 

 رەساى  بويااق ماا  كۆچۈرۈلمە پارچە ئىككى تامدا. ئىدى قويۇلغان ئورۇندۇق بىر ساپا  بىر

 ئۆياۈمنى تۈزۈشاۈپ توختاام دەرھاال بىالەن مېنىاڭ يىگىات بۇ كەلگەن”. تۇراتتى لىقئېسىق

 ماڭاا ئاۆ  باۇ_  كېلىا،  ئەسالەپ كېايىن خاانى  ئىگىساى ئاۆ  دەيدۇ_ . ئالدى ئىەارىگە

 خاانى  ئىگىساى ئۆ “ .تۆلىۋەتكەن ئالدىن ھەققىنى ئىەارە دەپ  ئىكەن ئۆ  ئۇيغۇن بەكال

 ھىتلېاار  ئااادفل ” جەدۋەلنااى ئااۇ ئااادفل . ئۇزارتىاادۇ ىجەدۋىلاا تىاازىملىتىش بىاار ئۇنىڭغااا

 . تولدۇرىدۇ دەپ “كەلگەن ۋيېننادىن رەسسامى  بىناكارلىق

 يەنە قالماا  ئۇزۇنغا كېتى، چىقى، سىرتقا ئەپەندى ھىتلېر بۇرۇن چۈشتىن ئەتىسى”

  رەساى بىار كەتاكەن كاونىراپ تېپىۋالغاان يەرلەردىان بىار نەدىنادۇ قولىدا. كىرىپتۇ قايتى،

 شاۇ. كېتىادۇ كىرىشاى، سىزىشاقا رەسى  دەرھال قىلى، شۇنداق. ئىدى بار قوندىقى سىزىش

 يەنە ئۇنىاڭ ئۆتكەنادە كاۈن قانچە بىر ئارىدىن. سىزدى رەسى  سائەت نەچچە ئولتۇرۇشىدا

. ئىادى چىرايلىاق بەكال رەسىمى سىزغان. كۆردۈم چىققانلىقىنى سىزى، رەسى  پارچە ئىككى

 بىارى يەنە بولاۇپ  رەساىمى چېركااۋ بىار پارچىساى بىار. قويۇپتاۇ ىا،يېي ئۈستىگە ئۈستەل

 ئېلىاا، پوپكىسااىنى خېرىاادارى  بااۇ مېنىااڭ. ئىاادى رەسااىمى تىياتىرخانىنىااڭ بىاار قايسااى

 .خانى  پوپ دەيدۇ “كەتتى چىقى، ئۆيدىن سەھەردىال ئۈچۈن تېپىش خېرىدار رەسىمىگە

 يىاال ئااۈ  يەردە بااۇ بولااۇپ  كەلااگەن ميۇنخېنغااا بىاالەن قىزغىنلىااق ئىنتااايىن ھىتلېاار

 بااۇ ئۇنىااڭ ئەمەلىاايەت ئەممااا. ئىاادى خىيالىاادا ئوقااۇش بىناكارلىقتااا بىاالەن رەسساااملىق

 ئااۇ ھىتلېرمااۇ نەتىەىاادە. بەرمەياادۇ پۇرسااەت پەقەتااال ئۈچااۈن ئاشااۇرۇش ئىشااقا خىيااالىنى

 يەردە بۇ سېلىشتۇرغاندا ۋيېنناغا. باسالمايدۇ ئايىقىنى زادىال ئىنستىتۇتىغا سەنئەت يەرنىڭ

 ئىچاى شاەھەر يەردىكاى باۇ. ئىادى تەس تېخىمۇ ئۆتكۈزمە  كۈن تايىنى، سىزىشكە رەسى 

 خىەىاال شااەھەردە بااۇ كەتمىسااىمۇ  قىلىاا، پەرق بە  ۋيېننادىكىاادىن مااۇھىتى تىەااارەت

 رەسااى  قاااتىراپ قاااۋاق-قاااۋاقمۇ ئىشااى  -ئىشااىكمۇ قويااۇپ قايرىاا، چەتااكە بىاار بولۇشاانى
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 يەنىااال ئااۇ قارىمااا  شااۇنىڭغا. ئىاادى ئىااش بىاار لىااققىالر نومااۇس ھەقىقەتەنمااۇ سااېتىش

 پاۈككەن كاۆڭلىگە ئۆزىنىاڭ قارىماا  بولۇشاىغا قىايىن قاانچە ھەر. يانمايادۇ ئىرادىسىدىن

 .ئىدى كامىل ئىشەنچى بولغان يېتىشكە مەقسىتىگە

 ياۋرفپاادا مياۇنخېن . ئىادى شاەھەر بىار نوپۇسلۇق مىڭ يۈز 6 ميۇنخېن يىلى-1213

. ھېسااابلىناتتى بىاارى مەركەزلىرىاادىن مەدەنىاايەت جانالنغااان ئاالھىاادە قالسااىال پااارىژدىن

 كەلمەكاتە قىلىا، جەلا، ئاۆزىگە رەسسامنى كۆپ بەكال شەھەر بۇ بېرى يىلالردىن نۇرغۇن

 بولاۇپ  كىشاىلەر چىارىگەن پۈتۈنلە  كىشىلەر بۇ قىلىشىچە ھې  ھىتلېرنىڭ ئەمما. ئىدى

 ئۇكىالرغاا-ئاكاا بۇرلياۇ  ۋە  اۋلېنساكى نسكى كاندى ئاندىن كلېي  پاۋۇل شېۋىتسارىيىلى 

 يېڭااى” ھەممىسااىال ئۇالرنىااڭ. ئىاادى مۇساااپىرالر كەلااگەن شااەرقتىن كىشااىلەر ئوخشاااش

 تاۆت بۇنادىن جەمئىايەت باۇ. ھېساابلىناتتى يېتەكچىلىرىادىن نىڭ “جەمئىيىتى رەسسامالر

 مۇھىات ئەركىان كاۆپ تېخىماۇ ئەزالىرىغاا ئاۆز بولاۇپ  تەشكىالت بىر قۇرۇلغان بۇرۇن يىل

 ئېقىمغا كالسسى  بولسا ھىتلېر. ئىدى قۇرۇلغان قىلى، مەقسەت ئاساسى بېرىشنى يارىتى،

 پەقەتاااال بىااالەن چۈشاااەنچىلىرى جەمىئەتتىكىلەرنىاااڭ باااۇ بولاااۇپ  رەسساااام مەنساااۇپ

 قويغااۇچىالر ئوتتۇرىغااا نەزەرىيىنااى يااېڭىچە خىاال بااۇ قارىمااا  شااۇنىڭغا. كېلىشااەلمەيتتى

 تەبىئىاي. ئىادى كەلاگەن ئېلىا، ھاياجاان بولاۇپ تاۈرتكە ۇنخېنغاامي ساھەساىدە سەنئەت

 ميۇنخېناادىكىلەر”. قىزىقتااۇراتتى ھىتلېرنىمااۇ ياااش ئاۋسااترىيەلى  نەزەرىاايە بۇنااداق ھالاادا

 بااۇ چاااچلىق ئااۇزۇن كەلااگەن قېچىاا، ئارىلىاادىن يېاارى  بالقااان بىاالەن رۇسااىيە شااەرقتىكى

 شااىمالى يەنااى شااۋابىڭغا  ۈزۈلمە ئاا ئااۇالر. ئاتىشاااتتى دەپ مىلاالەت كااۆچمەن كىشااىلەرنى

… . ياسااالغان تۈپتااۈز يااوللىرى يەرلەرنىااڭ ئااۇ. ئىاادى كىاارمەكتە كۆچااۈپ رايونىغااا شااەھەر

 نااۇرى كااۈن يېتەرلىاا  ئااۆيلىرىگە رەسسااام سااانلىق كااۆپ مەقسااەت  ياسىلىشااتىكى بۇنااداق

 شااەرقتىن تااۈردىكى بااۇ ھىتلېاار گەرچە“ .مااۇمكىن بولىشااى قىلىشااقان مەقسااەت چۈشۈشاانى

 بىاار ئۆزىمااۇ ئۇنىااڭ ئەساالىدە بىاالەن  قىلغىنااى مەنسااىتمىگەندە  كااۆچمەنلەرنى نكەلااگە

 ئۇالرنىااڭ بىاالەن ئەركىنلىكااى شااەرقلىقلەرنىڭ ئۇمااۇ شااۇڭا. ھېسااابلىناتتى بوخېمىيىلىاا 

 بىاالەن ترىسااتان» چوقۇنىاادىغىنى ئۇنىااڭ يەردە  بااۇ. ئىاادى ئېھتىياااجلىق ئەنئەنىسااىگە

 رەساىملەر كوناا قاتارىادىكى «ئاالتۇن نىادىكىقې رېايىن»  «جەمئىيىتاى شاېئىر»  «ئىسولد

 داڭلىاق ئوخشااش رىلكالرغاا ماارىيە راينېر گېئورگ  ستېفان يەنە رايونىدا شەھەر بۇ ئىدى؛

 دراممااا ستراۋۇساامۇ رىچااارد يەردە بااۇ يەنە شااۇنىڭدە  ياشااايتتى؛ شااائىرلىرىمۇ نااېمى 

 رفماانىنى دېاگەن «ئۆلۈمى ۋېنۇسنىڭ» يېقىندىال تېخى مان توماس قىلماقتا  داۋام يېزىشنى

 پەرق بە  تااوال ئۆياادىن تۇرۇۋاتقااان ھىتلېاار 54 بولسااا سااپېڭگىلېر ئوسااۋالد پۈتتااۈرگەن 

 ئەساىرىنىڭ دېاگەن «يىمىرىلىشاى غەربنىاڭ» ئولتاۇرۇپ ئۆيادە بىار قۇپقۇرۇق قىلمايدىغان
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 راندا رېساتو بىر دېگەن “قاراقچى بىر ئون” يەردە  بىر يېقىن. يېزىۋاتاتتى قىسمىنى بىرىنچى

 ئىگىساى تاالنت چىقىرىۋەتكەن نام ئەسكى يازغۇچىسى  نىڭ «كارىكاتۇرىيىسى زفراۋاننىڭ»

 بااويىچە گېرمااانىيە پۈتااۈن ئورۇناادىماقتا؛ ناخشىسااىنى يازغااان ئااۆزى ۋېدېكىنااد فراناا 

 بولۇپ  ئوينىماقتا تىياتىرلىرىنى پەسكەش_  ئىەادىيىتى ئۇنىڭ تولغان بىلەن شەھۋانىيلىق

 قىازىقىش بولغاان ئەساەرلىرىگە ئۇنىاڭ يەنىاال كەلساىمۇ ھالغاا قىلغاۇدە  ھۆ تاماشىبىنالر

 .ئىدى پەسەيمىگەن

 ساەنئەت ئەخمىقاانە ئەڭ كۆرىادىغان ئاۆ  بەكاال كىشاىلەر باشالىرىدا  ئەساىرنىڭ بۇ

 رفھااى بوخېمىيىچىلىاا  مەدھىيىلەياادىغان تەڭ ھەماامە نەزەرىيىلەرنااى سىياسااىي بىاالەن

 ئەدەپسااىز دۇنيااادىكى پۈتااۈن چاااكىنىلىقالر بااۇ ھەماادە  يااۈرمەكتە تارقىلىاا، ميۇنخېناادا

 بىنااال نەچچە كوچىسىدىن شلېيسخېيمېرسىتراس. ئىدى قىلماقتا جەل، ئۆزىگە كىشىلەرنى

 ئاااادەم ئااۇ. ئولتاااۇراتتى سىياسااەتچى رادىكاااال بىاار يەنە نوماااۇردا-128 يەنااى نېرىسااىدا 

 ئېشاى، يىلادىن بىار قىنىغىماۇتۇرۇۋات يەردە باۇ بولۇپ  بىرى قىلىنغان سۈرگۈن رۇسىيەدىن

 ئۇنىاڭ بولاۇپ  ئەپەنادى مېيېار ئىسامى يازغاان ئالدۇرغانادا تىزىمغاا ئۇنىاڭ. ئىدى قالغان

 شاۇغۇللىنى، بىالەن پائاالىيەت ئاساتى يەر. ئىادى ئۇلياانوۋ ئىلائى  ۋالدىمىر ئىسمى ئەسلى

 ئاۋۋال يىل ئون بۇندىن كىشى  بۇ. ئاتىشاتتىكەن دەپال لېنىن ئۇنى سەپداشلىرى يۈرگىنىدە

 تەلىماااتلىرىنى ئااۆز يېزىاا، كىتاااب ئاساسااىدا نەزەرىيىلىاارى ماركسااىزم كېلىاا، يەرگە بااۇ

 .قويغان ئوتتۇرىغا

 رېساتورانالرغا-مېھمانخانا قەھۋەخانىالرغا  تۈر بۇ شۋابىڭدىكى ھىتلېرمۇ ئەمدى  مانا

 ساىدىنھاۋا يەڭگىال ئىدىيىساىنىڭ ئەركىنلىا  يەرلەردىكاى ئاۇ يۈرىدىغان  چىقى، كىرى،

 قوپال بىلەن مىەەزى تۇغما ئاسىيالرچە بۇنداق ئۇنىڭدىكى. بولىدۇ يۈرىدىغان نەپەسلىنى،

 كىشاىلەرنىڭ يەردە  باۇ ھىتلېار. قالمايتتى قورقۇپ ھېچكى  يەردە بۇ خاراكتېرىدىن-مىەەز

 شاۇنداقتىمۇ . ھېساابلىناتتى بىارىال مىەەزلى  غەلىتە بىر يەنە بولغان پەيدا يېڭى نەزىرىدە

 بېرىادىغانغا ئااڭالپ غاايىلىرىنى تۆكىادىغانغا  كۆپاۈكلىرىنى قۇرسااق ئۆزىنىاڭ ئاارىالپ ئۇ

 ئاااۇ گەرچە. ئېرىشاااەلەيتتى پۇرساااىتىگىمۇ تۆكاااۈۋېلىش ئىچىناااى قالساااا چىقىااا، بىااارەرى

 بىاارى بااار مۇناسااىۋىتى تااوال-ئاااز بىاالەن ئېقىمىاادىكىلەر بوخېمىيىچىلىاا  شااۋابىڭدىكى

 ئۇنىااڭ بولااۇپ  ئااۆزگەرمىگەن قىلااچە پاسااونى ىكىسىزىشاات رەسااى  ئۇنىااڭ ھېسابالنسااىمۇ 

 ياالقۇنلۇق بىلەن خاراكتېرى ھاياجانلىق ئۇنىڭدىكى ئۇسلۇبى مۆتىدىل بۇنداق سەنئەتتىكى

 تۈساىنى ئىنساتىتۇت يەنىاال ئۇسلۇبى ئۇنىڭ. كەلمەيتتى ماس پەقەتال قاراشلىرىغا سىياسىي

. كەلمەيتتااى ماااس ھەرگىااز ئېقىمىغااا چىقىاارىش يېڭىلىااق قىلىاا، تەجاارىبە بولااۇپ  ئالغااان

 ئىاگە تۇيغۇالرغاا كۈچلاۈ  ھەتتاا ئۇسالۇب  مەردانە ئۇسالۇبىنى ئۇنىاڭ قارىماا   شۇنىڭغا
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 .بوالتتى دېيىشكىمۇ

 يېڭىادىن ماركساىزمغا ئاۇ يەردە  باۇ تۇرۇۋاتقاان بولۇپ مەۋجۇت تەڭ ئېقىمالر ھەممە

 ئولتاۇرۇپ ساائەتلەپ كۆرۈپ كىتاب كىرىۋالسا  قىرائەتخانىغا بىرەر ئۇ . باشاليدۇ قىزىقىشقا

 يېتەكلەياادىغانلىكى قىلىشااقا پەياادا ۋەيرانچىلىااق ۋاقىااتالردا بۇنااداق ئااادفل  . كېتەتتااى

 باۇ مەن”… . قىالتتاى تەھلىال كاۆرۈپ ماتېرىياالالرنى بارلىق مۇناسىۋەتلى  نەزەرىيىلەرگە

 قېتىرقىنىا، نىماتېرىيالالر مۇناسىۋەتلى  نەزەرىيىلىرىگە قاراش دۇنيا يېڭىچە تۈر بۇ يەردە

 ئېھتىماال قىلىاش پەيادا قااراش دۇنياا ياېڭىچە باۇ ئارقىلىق شۇ. تىرىشتى  قىلىشقا تەھلىل

 دۇنياا ياېڭىچە باۇ شۇنىڭدە  . ئىدى  ئاتىغان ئۆزۈمنى چىقىشقا بىلى، تەسىرلىرىنى بولغان

 تۈرلاۈ  ھەر قىلىۋاتقاان پەيادا تۇرمۇشاىمىزدا  ئىقتىساادىي ۋە مەدىناى سىياسىي  قاراشنىڭ

 سېلىشااتۇرۇش ئۆزئااارا ئاااقىۋەتلەرنى تۈرلااۈ  ھەر ئەمەلىيەتلەرنىااڭ بىاالەن ھادىسااىلەر

 ئەقىاادىنىڭ بااۇ بولغااان غايىسااى ئاااخىرقى يالغانچىلىقنىااڭ كااۆرۈلمىگەن مىساالى ئااارقىلىق

 ۋاباا قورقۇنچلاۇق ئەڭ قىلغاان مەقساىەد بىار بىاردىن چۈشۈرۈشانى قولغاا دۇنياانى پۈتكۈل

 “.يەتتى  تونۇپ ئىكەنلىكىنى

 پارچە نەچچە بىر قولتۇقىغا بىر دائى  ھەر قايتقىنىدا ياتىقىغا قىرائەتخانىدىن ھىتلېر 

 چىققىانىچە ئالدىراش پەلەمپەيدىن ھالدا قىستۇرغان بولكا-قېزا قولتۇقىغا بىر يەنە كىتاب 

 باشاقا تۇرمااق رېساتورانى لاۆۋېنبراۋكېللېر ئۇنىاڭ ئەپەنادى  پاوپ. كېتەتتى كىرى، ياتىقىغا

 ئاااادفلفنى قېلىااا،  سااېزى، بولۇۋالغاااانلىقىنى كىااارمەس ئاشااخانىغىمۇ ىچىكااارە ك بىاارەر

 قېاتى  قاانچە بىار دەپ “چىق ئولتۇرۇپ يېرىمدەم-بىردەم يېگە  تاماق كىرى، بىزنىڭكىگە”

 پاوپ. قىلمايدۇ قوبۇل پەقەتال تەكلىپلەرنى بۇنداق ئادفل  بولسىمۇ  قىلغان تەكلى، ئۆيىگە

 بەكاال ھىتلېرناى ئايال  بۇ. بىلەتتى دەپ “بىرى سىرلىق بەكال ئاۋسترىيەلىكنى” بۇ خانىممۇ

 شاۇنداقتىمۇ ئىاكەن  بىارى يااش ئاامراق ئۇزارتىشاقا قاولىنى ياردەم كىشىلەرگە چىقىشقاق 

 خىيااالالرنى نااېمە ئۇنىااڭ”. قااارايتتى دەپ بىاارى سااىرلىق بولماياادىغان چۈشااەنگىلى يەنىااال

 سىرتقا كۈنلەپ نەچچە كىرىۋالسا بىر ئۆيىگە  بىلەلمەيسەن پەقەتال يۈرىدىغانلىقىنى قىلى،

. ئولتاۇراتتى قامىلىپال ئۆيىگە ئوخشاش چەۋەندازغا سىرلىق بىر خۇددى ئادەم بۇ. چىقمايدۇ

 “ئولتاۇراتتى قادىلىا، چۈشۈرمە  قولىدىن كىتابالرنى قېلىن كەچكىچە ئەتىدىن ئۆيىدە ئۇ

 دەپ چىاق يەپ تامااق كىرىا، ىگەئۆي ئاشخانا ئۇنى. خانى  ئىگىسى ئۆ  كۆڭۈل ئاق دەيدۇ

 ساىلىقلىق كۆرساىتى، باھاانە بىارەر چوقاۇم ئاادفل  بولساىمۇ  قىلغاان تەكلىا، قانچە ھەر

 بىالەن رەسسااملىق كىتابلىرىڭنىڭ ئوقۇۋاتقان” ئادفلفتىن قېتى  بىر 55.قىالتتى رەت بىلەن

 ساۆيۈملۈ ” تاۇتقىنىچە بىلىكىادىن ئۇنىاڭ ھىتلېر سورىۋېدى  دەپ “بار؟ مۇناسىۋىتى نېمە

 كېلىاا، كارغااا قايسااىلىرىنىڭ نەرسااىلىرىدىن ئااۆگەنگەن بااويىچە ھاياااتى خااانى   پااوپ
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 ھەم مەنماۇ. ياوق كىا  ھاې  بىلەلەيادىغان ئالادىن كەلمەيدىغانلىقىنى كارغا قايسىلىرىنىڭ

 دەپ “بىلەلمەياااامەن ئەسااااقاتمايدىغانلىقىنى-ئەسااااقېتى، كېاااايىن بۇالرنىااااڭ شااااۇنداق 

 ئااادەتتە كېاايىن ئوقۇشااتىن كىتاااب ئااادفل  . ئىاادى بەرگەن جاااۋاب بىاالەن سااەمىمىيلى 

 نااۇتقىنى ئۇنىااڭ يەرلەردە ئااۇ. چىقاااتتى ئولتااۇرۇپ كىرىاا، پىۋىخانىالرغااا ياااكى قەھۋەخانااا

 بەزى دېگەندىال ھە ھىتلېر يەرلەردە  ئۇنداق. تۇراتتى تېپىلى، بىرسى چوقۇم ئاڭاليدىغانغا

 بەزىاالەر بۇنىڭغااا. قوياااتتى ئوتتۇرىغااا نىقاراشاالىرى بولغااان مەسااىلىلەرگە ئالىاادىغان جااان

 دەپ نېمىلەر بىر بىلگىنىچە ئۆز ھەممە قىلى، شۇنداق. ئۇرۇناتتى بېرىشكە رەددىيە دەرھال

 بۇناااداق ئەمماااا. كېتىشااەتتى كىرىااا، ئىچىاااگە مۇنااازىرە سىياساااىي قىااازغىن سۆزلىشااى، 

 تېخىماۇ ىيىلىرىناىنەزەر بىالەن كۆزقاراشالىرى ھىتلېرنىاڭ مۇنازىرىلىشىشالر سورۇنالردىكى

 .بېرەتتى پۇرسىتىنى پۇختىلىۋېلىش

 ئازىيىاا،  خېرىاادارالرمۇ ئالىاادىغان رەسااىمىنى ئۇنىااڭ تەڭ بىاالەن كېلىشااى قىااش

 ھاياتىمادىكى ۋاقىاتالر ئۇ” ئادفل  قارىما   شۇنىڭغا. كېتىدۇ قىيىنلىشى، تېخىمۇ تۇرمۇشى

 ۋيېنناا ۋاقىاتالردا ناچاار شاارائىت. دەيادۇ “ئىادى كاۈنلىرى  خۇشاللىق ئەڭ بەختلى   ئەڭ

 كاۈچىنى ساېھىرلى  ئۆزىنىاڭ قاچان ھې  ميۇنخېن ئەمما. ئىدى يەر بىر زېرىكىشلى  بەكال

 يەرلەرگە باشاااقا دۇنياااادىكى ئەگەر كۈنااادە  بۈگاااۈنكى”. شاااەھەر بىااار يوقاتمايااادىغان

 ھىتلېار دەيادۇ_  بولساام  كاۆرگەن ياخشاى بەكرە  ھەممىدىن مىيۇنخېننى سېلىشتۇرغاندا

 باۇ بىارى  ساەۋەبلىرىدىن بۇنىاڭ_  ئەسالەپ  تۈرمىدە كېيىن ئۆتكەندىن يىل 11 دىنئارى

 شاەھەر بىر باغلىق زى  يولۇمغا كۈرەش باشلىغان مەن ھازىر  مەيلى بۇرۇن  مەيلى شەھەر

 ئىچىااادە بەخااات خااااتىرجەم  كۆڭلاااۈم شاااەھەردە باااۇ ۋاقىاااتالردا شاااۇ مەن. بولغاااانلىقى

 ۋىتتېلساباخلىقالرنىڭ قىلغاان تەشاكىل خەلقىناى ھەرشاە بۇ سەۋەبى  ياشىيالىغانلىقىمنىڭ

 بولاۇپ كىشاىلەرال ھېسااباليدىغان زىغىارالپ ئىشانى ھەمامە كىشاىلەر يەردىكاى بۇ تۇرغان

 دېيەلىشاى  بولغاان ساەۋەبچى كاۈچى ساېھىرلى  خاراكتېرىنىاڭ  باا  ھېسساىياتقا قالما  

 “.مۇمكىن

 چۈشاتىن كاۈنى يەكشەنبە ىرب يەنى ئۆتمە   كۆپ بايرىمىدىن يىل يېڭى يىلى-1214

 كېتەلىشاىگە قاماداپ تۇرمۇشاىنى يەنىاال ئۆتساىمۇ ئىچىادە قىيىنچىلىاق ھىتلېرنىڭ كېيىن 

 يااانۋار-18: ئۇچراياادۇ تەھاادىتكە تۇيۇقسااىزال شااارائىت كېلىۋاتقااان قىلىاا، كاپالەتلىاا 

. كېتىادۇ ئاۇرۇپ قاتتىق ئىشىكىنى كېلى، بىرى بولغاندا  يېرى  ئۈ  سائەت كېيىن چۈشتىن

 كاۆرۈپ تۇرغاانلىقىنى ساقچىساى مياۇنخېن قىياپەتلىا  ساۈرلۈ  ئېچىا، ئىشاىكىنى ھىتلېر

 دائىرىلىرىنىاڭ ھۆكاۈمەت ئاۋساترىيە ئۇنىڭغا ساقچى بۇ ئىسىملى  ھېرل . كېتىدۇ چۈچۈپ

 كااۈنى يااانۋار-02 يىلااى-1214 ھىتلېاار” ئۇقتۇرۇشااتا بااۇ. كۆرسااىتىدۇ ئۇقتۇرۇشااىنى بىاار
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 تىزىمغااا ھەربىاايلىككە بېرىاا، پرېسااتانغا نومۇرلااۇق-32 ئېلىزابېاات كااايزېرىن لىنزدىكااى

 ئالدۇرماياادىكەن  تىزىمغااا بېرىاا، ۋاقتىاادا ئەگەر. ئىاادى يېزىلغااان دېگەناالەر “ئالدۇرسااۇن

. ئەسااكەرتىلگەن بېرىلىاادىغانلىقى جازاسااى جەرىمااانە ياااكى مااۇمكىنلىكى بېرىلىشااى سااوتقا

 قاچقاانلىق چەتئەلگە ەۋەبىدىنس قېچىش ھەربىيلىكتىن ئەگەر تەرىپى  يامان ئەڭ ئىشنىڭ

 بىار قالماا   تاارتىلىپال جازاسىغا جەرىمانە ئېغىر تېخىمۇ ئىسپاتالنغىنىدا بارلىقى جىنايىتى

 .ئىدى ئاگاھالندۇرۇلۇشى دەپ بار  خەۋىپىڭ قىلىنىش ھۆكۈم جازاسىغا قاماق يىل

 ئاۈ  نبۇنادى ئاۇ ئەسالىدە . كېتىادۇ جىددىيلىشى، بەكال ئادفل  ئاڭالپ خەۋەرنى بۇ

 ئەساكەرلىككە ۋيېنناادا مەزگىللىرىادىال تۇرۇۋاتقان يۇرتىدا بويتاقالر ماننېرھېي  ئاۋۋال يىل

 ساقچى بۇ. ئىدى ئېرىشەلمىگەن جاۋابقا بىر قانداق ھې  بولسىمۇ  باققان قىلى، ئىلتىماس

 ھىتلېرنىاڭ. قىلىادۇ تەلەپ بېرىشاىنى قوياۇپ قاول ئۇقتۇرۇشاىغا تىازىملىتىش ھەربىيلىككە

 قوياۇپ ئىمازا دەپ “ھىتلېار ئاادفل ” تىتارىگىنىچە قاوللىرى. ئىادى پەرىشاان بەكال لىكۆڭ

 ئېلىاا، شااىتابقا باااش ئااۇنى بىلاادۈرۈپ  ئالغااانلىقىنى قولغااا ھىتلېرنااى ساااقچى بااۇ. بېرىاادۇ

 چاغادا  باۇ. ماڭىدۇ ياالپ غا “كونسۇلخانىسى ئاۋسترىيە” ئۇنى ئەتىگەندە  ئەتىسى. بارىدۇ

 ھااالىنى ئااۆز ھىتلېاار كااۈنلەردە ئااۇ. كېتىاادۇ ئاغرىتىاا، ئىاا  ۇنىڭغااائ دائىرىلىرىمااۇ ساااقچى

 باش. چۈشىنەلەيتتى تولۇق ئەھۋالىنى ئۇنىڭ ئادەم كۆرگەن ئۇنى يۈرمىسىمۇ چۈشەندۈرۈپ

 قالغاان  بولاۇپ ئۇساتىخان بىار تېارە بىر قۇرساق  ئا  كەتكەن  ساغرى، چىرايى كونسۇلمۇ

 ئېيتىااا، ئەھااۋالىنى ئۇنىااڭ قاااراپ  غارەسسااام بىچاااارە ياااش بااۇ ۋەياارانە كىيىملىرىمااۇ

 تەلەپ تۇرۇشااىنى كېچىكتااۈرۈپ باشاالىرىغىچە غېنىۋارنىااڭ ۋاقتىنااى كىاارىش ھەربىاايلىككە

 تۈردە قەتئىي” لىنزدىن ئەتىسى . قىلىدۇ رۇخسەت بېقىشىغا بېرى، تېلېگرامما لىنزغا قىلى،

 ئاۆزىال كۈنىنىاڭ ۇشا. كېلىادۇ تېلېگرامماا جااۋاب دېگەن “ئالدۇر تىزىمغا كېلى، يانۋار-02

. كېتىادۇ چۈشاۈپ ئىچىگە ئۈنى بىلەلمە  قىالرىنى نېمە ھىتلېر بۇنىڭدىن. ئىدى يانۋار-02

 بىار دائىرىلىارىگە لىنز ئۇنىڭ ئاغرىتى،  ئى  ھىتلېرغا ئەپەندى كونسۇل باش كۆرگەن بۇنى

 قاااتتىق خېتىنااى ھىتلېاار. قىلىاادۇ رۇخسااەت بېقىشااىغا يېزىاا، خېتااى چۈشااەندۈرۈش پااارچە

 ئۈمىدساىزلى  ھودۇقاۇش  ھەقىقەتەنماۇ خېتاى يازغاان. يازىادۇ بىلەن سۆزلىرى ۋۇرۇشيال

 خاتاالىرى ئىماال كاۆپ بەكاال خەت باۇ 56.تاۇراتتى كۆرسىتى، ئوچۇق قالغانلىقىنى ئىچىدە

 ۋەزىايەت ھالدا  غەزەپلەنگەن كېلى، ئەسلەپ كۈنلەرنى شۇ ئۇ كېيىن. ئىدى تولغان بىلەن

 بەرمىادى  پۇرساەت سەرەمەانالشتۇرۇشاقىمۇ ئىشالىرىنى دىكىيەر بۇ ئىدى  جىددىي بەكال

 .دەيدۇ بەرمىدى  ئىمكان يۇيىنېۋلىشىمغىمۇ ھەتتا

 مەن ئىادى   يازدۇرغاان دەپ رەسساام ئۆزۈمنى ئۇقتۇرۇشىغا چاقىرىش ئەسكەرلىككە”

 شاۇنداق ئىچىادىال چە  مەلاۇم شاۇنداقتىمۇ. قاارايتتى  دەپ باار ھەققىا  ئاتىلىشاقا بۇنداق
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 تايىنىا، سېتىشقا رەسىملىرىمنى سىزغان ھەقىقەتەنمۇ مەن توغرا . ئىدى مۇمكىن ىشى ئاتىل

 ياوق ئاساساى  تۇرماۇش قاناداق ھاې  باشاقا بۇنىڭدىن مېنىڭ. ئىدى  بىرى ئېلىۋاتقان كۈن

 سېتىشااتىكى سااىزى، رەسااى  مېنىااڭ  (ئىاادى كااادىرى دۆلەت بىاار ۋاقتىاادا ھايااات ئاتااام)

 مەن. ئىاادى ئۈچاۈنال كەلتااۈرۈش قولغاا پۇرساىتىنى ۇرۇشداۋامالشاات ئوقۇشاۇمنى مەقساىتى 

 شااگىرت بىار تۇرۇۋاتقاان باساقۇچىدا ئاۆگىنىش يەنىاال بىالەن  باولغىنى  رەسساامى بىناكار

 مەقساااەت قامداشااانى تۇرمۇشاااۇمنى ۋاقتىمناااى ئاااازال پەقەت مەن شاااۇڭا . ھېساااابلىنىمەن

 كەلتۈرىااادىغان اقولغااا بۇنىڭااادىن. قىالاليااامەن ساااەرپ ئىشاااىغا رەسسااااملىق قىلىااادىغان

 “.يېتىدۇ ئېلىشىمغا كۈن ئارانال بولۇپ  يوق تايىنى كىرىمنىڭمۇ

 شاۇ. ئىادى تۇراقساىز بەكاال ھەقىقەتەنماۇ كىرىماى ئاايلىق ئۇنىاڭ دېگەنادە   راست

 ئااز باۇنى قالغان  كىرى، مەۋسۈمىگە ئۇيقۇ قىشلىق بازارلىرى رەسى  ميۇنخېننىڭ كۈنلەردە

 كىشاى مىڭدە  ئۈ  رەسسامدىن يۈرگەن دەپ ئالىمەن ۈنك بىلەن ئىش بۇ ميۇنخېندا دەپ

 كېلىا، ئىازاھالپ ھەقاتە باۇ. ئىادى كەتكەن ئازىيى، تېخىمۇ پۇلى تاپقان ئۇنىڭ بولغاچقا 

 بولااۇپ تەلىپىاادە بولااۇش ئەسااكەر دائىرىلىاارىگە ۋيېننااا يىلىاادىال-1212: دەياادۇ مۇنااداق

 پاارچە بىار تەساۋىرلەپ نلىرىمنىكۈ پاجىئەلى  تارتقان ۋيېننادا ھەمدە سۇندۇم  ئىلتىماس

 .سىزدى  رەسىممۇ

 ئۇنىااڭ. ئىاادى  تەجرىبىسااىز بەكااال ئۈچااۈن بااولغىنى ۋاقىتلىاارى  ياااش ۋاقىااتالردا ئااۇ

 مەنمااۇ. ئىاادى يااوق كىمىاا  ھااې  قىلغااۇدە  ياااردەم ماڭااا جەھەتااتە  ئىقتىسااادىي ئۈسااتىگە

 باشااقىالرنى ىياااك قىلىااش تەلەپ ياااردەم باشااقىالردىن ئۈچااۈن بااولغىنى  بىاارى غۇرۇرلااۇق

 قىلىاا، ئامااال ئااۆزۈم كۈنااۈمنى ئااۆز شااۇڭا. خالىمااايتتى  ھەرگىااز قىلىشاانىمۇ سااوقتى-قاااقتى

 تااڭ ئاارانال پۇلۇمماۇ تىايىن نەچاچە بىار تاپقاان جەريانادا باۇ. ياۈردۈم تىرىشاى، قامداشقا

 ساۆيگۈنۈم بىار-بىردىن مېنىڭ بويىچە يىل ئىككى دەۋرلەردە شۇ. يېتەتتى ئاتقۇزىۋېلىشىمغا

 يۈرىادىغان  سوڭدىشاى، كەينىمادىن ئايرىلماا  مېنىڭادىن ئىادى  “يوقسۇزلۇق” ۋە “غەم”

 “ئاااچلىق” ھەمراھىممااۇ بىاار-بىااردىن يۈرىاادىغان دەپااال يەياامەن تالىشااى، تەڭ تاااپقىنىمنى

 ئىكەنلىكىناى ئىاگە مەنىاگە ناېمە ساۆزنىڭ گاۈزەل باۇ دېاگەن “باھاار ياشلىق” مەن. ئىدى

 بۈگاۈنكى ئاۆتكەن يىل بەش ئارىدىن. بواللمىدى  سەرمۇيەس قاچان ھې  پۇرسىتىگە بىلىش

-پاۇت قالغان قېتى، توڭالپ قورساقلىق  ئا  قالغىنى ئېسىمدە ھەققىدە ۋاقىتالر ئۇ كۈندە 

 ئېساااىمگە كاااۈنلەرنى شاااۇ مەن شاااۇنداقتىمۇ. ئىااادى ئاغرىشاااىال ساااىرقىراپ قوللىرىمنىاااڭ

 ۋاقىاتالردا شاۇ مەن  چاۈنكى. تۇرالماايمەن قىلماا  ھې  خۇشاللىق يەنىال كەلتۈرگىنىمدە 

 ئېرىشكەن پۇرسىتىگە ياشاش تالىشى، تەڭ كۈنلەرنى جاپالىق ئىنتايىن ياشاۋاتقان خەلقى 

 بولساااممۇ  تارتقااان جاپااا قاااتتىق ئىچىاادە نااامراتلىق ئېغىاار ئىنتااايىن مەن گەرچە. ئىاادى 
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 تەيياار ەكىرىشاك يولغاا تۇياۇق ئۈزىادىغان  ئۈمىاد كىشىلىرىمدىن مۇھىتتىن  ئەتراپىمدىكى

 غەيااارەت تۇتۇشاااقا سااااپ ئاااۆزۈمنى قىلىااا، ساااەۋر ئورنىغاااا  شاااەكىللەندۈرۈش مىەەزناااى

 ئەساكەرلى . قالمىادى  ئارىلىشاى، ۋەقەلەرگىماۇ جىناايى بىار قاناداق ھاې . كۆرسىتەلىدى 

 قويغاۇدە  نومۇساقا ئاۆزۈمنى مەن باشقا  ئالدۇرمىغىنىمدىن تىزىمغا بېرى، مەسىلىسىدىكى

 ئۈچااۈن تىاازىملىتىش ھەربىاايلىككە مېنىااڭ. يۈرمىاادى  بۇلغاااپ قائىشاا يامااان قانااداق ھااې 

. بولمىغانلىقىدىنادۇر خەۋىارى  پەقەتاال ئىشاالردىن باۇ ساەۋەبى  ئاساسى بارمىغانلىقىمنىڭ

 خەۋەردار ئىشااااتىن بااااۇ خاتااااالىقى   بىاااار -بىااااردىن ئالىاااادىغان بوينۇمغااااا مېنىااااڭ

 بولسااىڭىزالر  قويماااقچى انەجەرىماا ئۈچااۈن بۇنىااڭ ئەگەر. ئىبااارەت بوالاللماساالىقىمدىنال

 .تەييارمەن تۆلەشكە بولسا جازا يەتكۈدە  قۇربۇم

 پااارچە بىاار كۆرسااىتىدىغان ئىكەنلىكىنااى ئاااجىز بەكااال ئۆزىنىااڭ خېتااى  بااۇ ئۇنىااڭ

 بىالەن ئۇساتىلىق ئاغرىتىشاىدىن ئىا  كونساۇلنىڭ بااش خېتىدە بولسىمۇ  خېتى يالۋۇرۇش

 لىنز قوشۇپ خەتكە يازغان ھىتلېر پىكرىنى ئۆز كونسۇلمۇ باش سەۋەبتىن  شۇ. پايدىالنغان

 ھەقىقەتەنماۇ ھىتلېرنىاڭ خېتىدە ئەسكەرتىش بۇ كونسۇل باش. ئەۋەتىۋېتىدۇ دائىرىلىرىگە

 بىارلىكتە ئاۆزى بىالەن ساقچىساى مياۇنخېن قىلغانلىقىغاا گەپ راسات بىالەن سەمىمىيلى 

 ئېتىبااار ئاالھىاادە ھااازىر ھىتلېاار ھەماادە . قويىاادۇ ئەسااكەرتى، ئىكەنلىكىنااى گااۇۋاھچى

 يااۈرمە  بېرىا، لىنزغااا ئۇنىاڭ كونساۇل  باااش ئۈچاۈن  باولغىنى موھتاااج بەكاال قىلىنىشاقا

. قىلىادۇ تەكلىا، قىلىنىشىنى رۇخسەت ئالدۇرۇشىغا تىزىمغا بېرى، سالزبۇرگقىال يېقىندىكى

  ھىتلېر كېيىن  كەلگەندىن جاۋابى ماقۇل دائىرىلىرىنىڭ لىنز

 ئااۇ. چىقىاادۇ يولغااا قاااراپ سااالزبۇرگقا بىاالەن ىقىمااىچ كونسااۇل كااۈنىيااانىۋار -5

 ئاااجىز بەكااال ناچااار  بەكااال ئەھۋالىنىااڭ ساااالمەتلى  راسااتىنىال ھىتلېرنىااڭ” يەردىكىاالەر

 ئىشااالىرىنىڭ ساااەپ ھەربىاااي يااااردەمچى يااااكى قاتنىشاااىش جەڭااالەرگە ئىكەنلىكىناااى 

 قۇربىنىڭماۇ ە كۆتۈرگاۈد مىلتىاق ھەتتاا يەتمەيادىغانلىقىنى  كۈچى چىقىشقا ھۆددىسىدىن

 توشامايدىغان شاەرتى ھەربىايلىككە ۋاقىتالردىكاى شاۇ ئۇنىاڭ دېمە  “ .كۆرىدۇ يوقلۇقىنى

 سااقالپ بولۇشاتىن ئەساكەر ئۈچاۈن ئاۋساترىيە خالىمايادىغان ھەرگىاز ئۇنى بەدىنى ئاجىز

 .قالغان

 ساېتىش ساىزى، رەساى  قايتىا، ياتىقىغاا باۇرۇنقى شاۇ يەنە ئاادفل  قىلىا،  شۇنداق

 ئۇنىاڭ ۋەقە  بىار كۈنىادىكى ئىياۇن-08 ئەمماا . داۋامالشاتۇرىدۇ ئۆتكۈزۈشانى نكاۈ بىلەن

 بولاۇپ بىناكاار بىالەن ئىشاى ساىزىش رەساى  شۇ كېلىۋاتقان يېتى، قامداشقا ئۆزىنى ئارانال

 ياتىقىادا ئاۇ كاۈنى  شاۇ. چىقىرىادۇ يوققاا پۈتاۈنلە  ھېسابتا ئاخىرقى ئارزۇسىنى يېتىشىش

. باشااليدۇ كۆتۈرۈلۈشكە ئاۋازالر چۇرۇڭ-ۋاراڭ تۇيۇقسىزال ىدىنكوچ تۆۋەندە  ئولتۇرغىنىدا
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 پاوپ ئىگىساى ئۆ  چۈشۈۋاتقىنىدا بىنادىن. چۈشىدۇ پەسكە دەرھال دەپ بولدى ئىش نېمە

 فېردىنانااد فرانااز شاااھزادە ۋارىسااى  شاااھىنىڭ ئاۋسااترىيە” ھالاادا جىددىيلەشااكەن خااانى 

 خانىمنىااڭ پااوپ ھىتلېرمااۇ 57.ېتىاادۇك ۋارقىااراپ دەپ“ !ئۆلتۈرۈلۈپتااۇ بىاالەن سۇيىقەساات

 قىساىلى، ئارىسىغا كىشىلەر توپلىشىۋالغان چىقى، يۈگۈرگىنىچە كوچىغا ئايرىلى، يېنىدىن

 قالغاان قىستىلىشاى، قاراشقىنىچە تاختىغا قارا تامدىكى كىشى مۇنچە بىر كوچىدا . كىرىدۇ

: ئوقۇيدۇ خەتلەرنى تاختىدىكى ئۆتۈپ ئالدىغا يۈرۈپ قىستىلى، تەستە مىڭ ھىتلېر بولۇپ 

 دېااگەن پرىنسااى، گاااۋرىلو قاااتىلى سااوفىيەنىڭ ئايااالى ئۇنىااڭ بىاالەن شاااھزادە ئېالناادا

 تاۇنەى ۋيېنناادا باۇرۇن ھىتلېر. ئىدى يېزىلغان ئىكەنلىكى تېررفرچى بىر ياش سېربىيەلى 

 پۈتااۈن سااالۋيانالرنىڭ ئاااڭالپ نۇتااۇقلىرىنى دېپوتاتالرنىااڭ كىرىاا، پاالتاسااىغا ئاااۋام قېااتى 

 ئەۋجىاگە قايتاا ئاۆچمەنلىكى باۇ ئۇنىڭ ھازىر. ئىدى كەتكەن بولۇپ ئۆ  قاتتىق ئىشلىرىغا

 .چىقىدۇ

 سااااېربىيەلىكلەر كېلىاااا، يوپۇرۇلااااۇپ ئاممىسااااى خەلااااق غەزەپلەنااااگەن ۋيېننااااادا 

 بىار ياۋرفپاادا پااجىئە باۇ كاتتىۋاشاالر سىياساىي بەزى. قورشىۋالىدۇ رايونىنى كونسېسسىيە

 دېگەنادە  . ئەنساىرەيتتى بەكاال قىلىۋېتىشاىدىن پەيادا باوھران يسىياساى ئېغىر قېتىملىق

 سااېربىيەگە ئىشاالىتى،  بېسااى  يوشااۇرۇن خانىاادانلىقىغا ھابساابۇرگ پادىشاااھى گېرمااانىيە

 قىلىاا، تەييااارلىقىنى ئااۇرۇش ئاااللىبۇرۇن گېرمااانىيە. قىلىاادۇ تەلەپ كىرىشااىنى بېسااى،

 رۇساىيە دۆلەت بولغاان ئېھتىماال لىاشقى يااردەم بولاۇپ بىرىنچى سېربىيەگە قويغانلىقىنى 

 بۇنداق. ئېيتىدۇ يوقلۇقىنى تەييارلىقى قىلچە ئۈچۈن ئۇرۇش بۇ رۇسىيە ئەمما ئىكەنلىكىنى 

 كەينىادىنال . قىلىادۇ ئاېالن ئاۇرۇش سېربىيەگە كۈنى ئىيۇن-08 ئاۋسترىيە ئاستىدا  بېسى 

. قىلىاادۇ ئااېالن ىسااەپەرۋەرلىك ئااۇرۇش يۈزلااۈ  ئومااۇمى قارشااى ئاۋسااترىيەگە رۇسااىيەمۇ

 بىالەن قااش خەۋپاى ئاۇرۇش” چىقىا، بالكونىغاا ساارىيى ئاوردا ۋىلھېلمماۇ قارىتاا بۇنىڭغا

 ئوماۇمى چۈشاكىچە ئەتىساى رۇساىيەگە  كەينىادىنال. قىلىدۇ ئېالن دەپ “ئارىسىدا كىرپى 

 ئۇلتىماتۇمغاا باۇ. تاپشاۇرىدۇ ئۇلتىماتۇم ئاخىرقى ئەڭ توغرىلىق توختىتىش سەپەرۋەرلىكنى

 ئاۋغۇسات-1پادىشااھى گېرماانىيە كەلمىگەچاكە  جاۋاب بىر قانداق ھې  رۇسىيەدىن ىتاقار

 يۈزلاااۈ  ئوماااۇمى ئۈچاااۈن ئاااۇرۇش قارشاااى رۇساااىيەگە تە 5 ساااائەت كېااايىن چۈشاااتىن

 .قىلىدۇ ئېالن بۇيرۇقى سەپەرۋەرلى 

 يېتىا، ميۇنخېنغاا خەۋەر ھەققىادىكى قىلىنغاانلىقى ئاېالن ئاۇرۇش قارشاى رۇسىيەگە

 ھاياجاانلىق ئىنتاايىن ئاممىسى خەلق ئالدىدا بىناسى مارشالالر ئارمىيىسى داال كەلگىنىدە 

. ئىادى باار ھىتلېرماۇ ئادفل  تەرەپلىرىدە ئالدى توپىنىڭ خەلق بۇ. ئىدى يىغىلغان ئىچىدە

 بااۇرۇت قىسااقا رەتلىاا   كىيىملىاارى بولااۇپ  تۇرغااان ياالڭۋاشااتاق ئارىسااىدا خەلااق ئااادفل 
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 باشاقا قىلىادىغان ئارزۇ ئۇنۇڭچىلى  ئۇرۇشنى بۇ گېرمانىيەدە. تتىكۆرۈنە ھالدا قويۇۋالغان

 كۈنادىمۇ بۈگاۈنكى ھەتتاا” كىتابىادا دېاگەن «يولاۇم كاۈرەش». ئىدى دېگۈدە  يوق بىرى

 كەتااكەن بولااۇپ خۇشااال شااۇنداق كااۈنلەردە ئااۇ دېيەلەيمەنكااى  تارتماسااتىن تەپ قىلااچە

 تۇغۇلغااانلىقى  كااۈنلەردە بۇنااداق اھالااد بەختلىاا  مېنااى تىاازالنغىنىمچە  يەردە ئىاادىمكى 

 ئۇنىاڭ ئاۇرۇش  باۇ“ .ئېيتااتتى  رەخمەت قەلبىمدىن چىن قېتى  مىڭالرچە تەڭرىگە ئۈچۈن

 قاۇرۇش ئىمپېرىيىساى ناېمى  بۈيۈ  كېلىۋاتقان قىلى، خىيال تارتى، ۋاقتىدىن باال ئۈچۈن

 .بېرەتتى دېرە  كەلگەنلىكىدىن پۇرسىتى ئاشۇرۇش ئەمەلگە ئارزۇسىنى

 قىزغىنلىاق تەلاۋىلەرچە تۈردىكى بۇ. قاپاليدۇ گېرمانىيەنى پۈتكۈل قىزغىنلىقى ۇشئۇر

 پەياادا تايىنىاا، ھېسسااىياتقا بولمااا   قىزغىنلىااق كەلااگەن  تەپەككۇرىاادىن كىشااىلەرنىڭ

 باساقۇچىغا بىنورمااللىق رفھىاي ھىساتېرىيەلى  خاۇددى كىشىلەر. ئىدى قىزغىنلىق بولغان

 باۇ ئەمماا. قىلىشااتتى تەناتەنە ئەساەبىيلەرچە دەپ ۈچۈن ئ ھەققانىيەت قالغاندە  كىرى،

 خىيالىغاا كىا  ھاې  ئاخىرلىشاىدىغانلىقىنى بىالەن تاۆلەش بەدەل قانچىلى  تەنتەنىسىنىڭ

 قاراشاماقتا دەپ ئىاش بىر ئويۇنىدەكال سېر  گويا ئۇرۇشنى كىشىلەر. قويمايتتى كەلتۈرۈپ

 «قوغادىغۇچىلىرى رېايىن» بىاردە  مەھەما بولۇپ  چىقىۋالغان كوچىغا ئوقۇغۇچىالر. ئىدى

 قىلىنساۇن ئاماال بىار بۇنىڭغا قىلىنسۇن  چارە بىرلىكتە ھەممە. ئىدى توۋالشماقتا مارشىنى

 قەھۋەخاناااا كىشاااىلەر ئەساااەبى قىساااى  بىااار مەيدانىااادا  كارلساااپالتز. ۋارقىرىشااااتتى دەپ

 باھاانە گەنناىدې قىلادى  رەت بېرىشنى چېلى، تىنما  گېمىنىنى دۆلەت ئۆمىكى ئوركېستىر

 زىيااالىيالرمۇ جەرياناادا بااۇ. قىلىۋېتىشااىدۇ تۈپتااۈز چېقىاا، كافېخانىسااىنى فاخرىاا  قىلىاا،

 خەلااق ئەماادى مانااا ئااۇالر . ئىاادى كېتىشااكەن سااەكرەپ ھاياجاناادىن شااۇنداق خااۇددى

 سااختىپەزلىكىنىڭمۇ ساىنىپىنىڭ بۇر ۇئازىيە دېگەنلى  بۇ بولدى  قۇتۇلىدىغان بىزارلىقتىن

 ۋە ئىەتىماائىي خەلقنى يالقۇنى ئۇرۇش. دېيىشەتتى بېرىدۇ  دېرە  نلىقىدىنئاخىرلىشىدىغا

 نەچاچە بۇنادىن ھەتتاا. ئىادى قىلىشاماقتا ئۈمىاد دەپ قۇتۇلدۇرىدۇ  ئەيىبلىرىدىن مەدىنى

 نااى “دەرىخااى دۇب ئىمپېاارىيە” قوڭغااۇزالر -قااۇرت تەرىپىاادىكىلەرنى ۋىلھااېل  بااۇرۇن ئااا 

 پادىشاھىنىڭ گېرمانىيە سوتسىئالىزمچىالرمۇ قىلىغان تھاقارە دەپ قۇرۇتالر غاجىاليدىغان

 قااول-پااۇت بىرىمىاازگە-بىاار بۈگااۈن بىااز) قىلىشااىدۇ قوبااۇل بىاالەن خوشاااللىق چاااقىرىقىنى

 سااەپلىرىگە ئارمىيىسااى كرېساات ۋەتەنپەرۋەرلىاا  ھەماادە( تۇرماااقتىمىز كۈناادە بولىاادىغان

 .ئىدى قېتىلماقتا

 ساااېپىگە قوشاااۇنى ناماااايىش دۇغىلىقداغااا باااۇ ئۆزلۈكىااادىن گېرماااانىزمچىالرمۇ پاااان

 دەپ“ !ياشىساۇن_  خايىال! پادىشااھى گېرماانىيە ياشىساۇن” بىارلىكتە بولاۇپ  قوشۇلغان

 رەسامىي رەھبەرلىرىماۇ ھەرىكىتىنىاڭ گېرماانچىلىق پاان ھەتتاا_  ئىدى توۋالشماقتا شوئار
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 ئىمپېارىيە بىار بۈياۈ  كەلتاۈرۈپ يەرگە بىار مىللەتلەرناى تىللىق نېمى  چوقۇم بىز” تۈردە

 مااۇنەۋۋەر ئەڭ مەڭگااۈ چاغاادىال شااۇ. كېاارە  كېلىشااىمىز ھااالىتىگە مىلاالەت بىاار ھااالىتىگە 

 قىالاليادىغان يېتەكچىلى  تەرەققىياتىغا ئىنسانلىرىنىڭ دۇنيا پۈتۈن كېلى،  ھالىغا مىللەت

 كۆڭلىاادىكى ھىتلېرنىااڭ ئااادفل  ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇالر. قىلىشااىدۇ ئااېالن دەپ“ !بااولىمىز

 ئەسااىرلەردە ئوتتااۇرا خانىاادانلىقىنى خااوخېنزفللېرن يەنە ئااۇ. ئىاادى قىلىۋاتقااان گەپلەرنااى

 چەۋەناادازلىرىنى گېرمااان قىلىۋېلىشااقان مۇسااتەملىكە زېمىنلىرىنااى سااالۋيانلىرىنىڭ شااەرق

 ئەركىنلىا  ياشىشاى  چوقاۇم گېرمانىيە ئۇ  شۇڭا 58.تونۇيتتى دەپ ئەۋالدلىرى تېئۇتوننىڭ

 .ئىشىنەتتى قاتتىق دېگەنگە كېرە  ىشىقىل كۈرەش ئۈچۈن كەلگۈسى ۋە

 ئاۇرۇش فىرانساىيەگە يەنى كەلگەندە  كۈنى ئاۋغۇست-3 ئۆتۈپ كۈن ئىككى ئارىدىن

 ساۇنۇپ ئىلتىمااس پاارچە بىار لۇدۋىگقاا ئۈچىنچى ھىتلېر ئەتىسى  كۈننىڭ قىلىنغان ئېالن

 ئۆزىنىااڭ ھېسابالنسااىمۇ  قىساامى بىاار ئىمپېرىيىسااىنىڭ نااېمى  ۋاقىااتالردا ئااۇ باااۋارىيە)

 ئۆزىنىاڭ  (ئاى. ھ. ئاا_  ئىدى كەلگەن داۋامالشتۇرۇپ يىلىغىچە-1218 تا مۇستەقىللىقىنى

 كېايىن  چۈشاتىن كاۈنى شاۇ. قىلىدۇ تەلەپ قىلىنىشىنى قوبۇل قىلى، ئەسكەر ئارمىيىسىگە

 ياشاانغان  ئۇمۇ. ئىدى ئارىسىدا خەلق يىغىلغان ئالدىغا سارىيى ئوردا ۋىتتېلسبا  ھىتلېرمۇ

 پەشاااتاختا لۇدۋىاا  ئاااخىرى . ئىاادى قاتناشاااقان پائااالىيىتىگە تەباارىكلەش اھنىپادىشاا

 كااۆرۈپ  خېتىمنااى يازغااان مېنىااڭ پادىشاااھ” ھىتلېاار سااۆزلەۋاتقاندا  لۇدۋىاا . كۆرۈنىاادۇ

 ئااويالپ دەپ “بااوالتتى ياخشااى دېااگەن نااېمە تەستىقلىۋەتسااە ئىلتىماسااىمنى ھەربىيلىاا 

 يىرتىا، خەتناى. ئالىدۇ تاپشۇرۇپ  خېتىنى ابجاۋ پادىشاھنىڭ ئەتىسى دېگەندە . كېتىدۇ

 قوباۇل ھەربىايلىككە بااۋارىيەدە ھىتلېار. “كېتىادۇ تىتارەپ قوللىرى” ھاياجاندىن ئاچقىچە

 باۋارىيە كۈنى ئاۋغۇست-16. ھېسابلىناتتى ئەسكەر پىدائىي بىر ئەمدى ئۇ ئىدى  قىلىنغان

 ئۇنىاڭ قىساى  بۇ. بارىدۇ التقىلىتىزىم گازارمىسىغا پولكىنىڭ مۇھاپىزەتچىلەر پادىشاھىنىڭ

 “توشاۇق ئادىمى پولكىمىزنىڭ” دەرۋازىسىدا گازارمىسى قىسى  ئەمما. ئىدى تەلىپى بىرىنچى

 بولغااان تەلىپااى ئىككىنچااى ھىتلېاار  شااۇنداقتىمۇ. ئىاادى ئېسااىقلىق تاختااا  يېزىلغااان دەپ

 . قىلىنىدۇ قوبۇل پولكىغا پىيادىلەر بىرىنچى باۋارىيە

 بىرىنچاى: ئىادى كەتكەن بولۇپ ھەل ئىشى مۇھى  ئىككى مۇنداق نىڭئۇ ئارقىلىق شۇ

 قۇرۇقلااۇق ئاۋسااترىيە كېلىۋاتقااان قىلىاا، ئۆچمەنلىاا  ئىچىاادىن-ئىاا  ئااۇ ئەماادى ئىشااى 

 يەنە ئاۇ ئەمادى بولساا  ئىشى ئىككىنچى. ئىدى قالغان قۇتۇلۇپ قاتنىشىشتىن ئارمىيىسىگە

 ھىتلېار. ئىادى كەتكەن قۇتۇلۇپ شتىنمۇيۈرۈ ئىشلەپ جاپالىق دەپ ئۆتكۈزىمەن قىشنى بىر

 خااتىرجەم  تۇرمۇشاى ئېرىشاى،  تۇرالغۇغاا خااتىرجەم كىايى   يېتەرلىا  تامااق  تويغۇدە 

 گۇمانلىنىا، ھەممىادىن ھىتلېار كېايىن بۇنادىن. ئىادى بولغاان ئىاگە غايىگە بىر ھاياتىمۇ
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 قىلىشاى ئىش نېمە بەلگىلەنگەن  ئېنىق مېڭىشى يولدا قايسى بويىچە ھاياتى يۈرمەيدىغان 

 غېماى  ئۇنىاڭ ئەمادىكى. ئىادى ئىچىدە كىيى  ھەربىي ئۇ يەنى. ئىدى كەلگەن ھالغا ئېنىق

 . ئىدى قالغان دېيىشتىال بوالتتى كەتمىسە تۈگەپ ئۇرۇش تۇرۇپال بارما  سەپكە ئالدىنقى

 پولكىغاااا پىياااادىلەر ئىككىنچاااى بااااۋارىيە ھىتلېرناااى كېااايىن كۈنااادىن قاااانچە بىااار

 ئادەتتىكى مەكتەپتە ئاممىۋى تىپتىكى چوڭ مەيدانىدىكى ئېلىزابېت پول  بۇ. ۇئالماشتۇرىد

 قىسااقا بەكااال ۋاقتااى مەشااىق قېتىمقااى بااۇ. باشاالىۋېتىدۇ ئىشااىنى تەربىاايە-تەلىاا  ھەربىااي

 نەيازە باشقا مەشىقىدىن دەسسەش مەشكە تۇتۇلۇپ  چىڭ بەكال تەربىيىلەر تەلى  بولسىمۇ 

 مەشاىق كەچكىاچە ئەتىگەنادىن ئەساكەرلەر يېڭاى باۇ. لىادۇبېرى ئېلى، بىرلىكتە مەشىقىمۇ

 كېاايىن  مەشااىقتىن ھەپااتە بىاار. ئۈلگااۈرەلەيتتى ياتىقىغااا ئااارانال ھېرىاا، ئاخشااىمى قىلىاا،

 ئااادفل  . قىلىنىاادۇ تەقسااى  بېرىگادىسااىغا پىيااادىلەر-16 باااۋارىيە تااۈردە رەساامىي ھىتلېاار

 بۇرۇنقىسااىغا مەشااىقلەر قېتىمقااى بااۇ. قىلىاادۇ مەشااىق مەزگىاال بىاار يەنە تااۇرۇپ ميۇنخېناادا

 سەپدىشاى  بىار ئىساىملى  مېناد خاان  قىساىمدا. ئىادى تۇتۇلغان چىڭ تېخىمۇ قارىغاندا

 بااويىمىنى زىناانەت قىاازالر خااۇددى ئالغىنىاادا قااورالنى قولىغااا قېااتى  بىرىنچااى ئااادفل ”

 ىنىكېتىۋاتقاانلىق سېلى، سەپ بىلەن ئىنچىكىلى  چۆرۈپ-ئۆرۈپ مىلتىقىنى كۆزەتكىنىدە 

 .دەيدۇ “كەتتى كېلى، كۈلگۈم كۆرۈپ

 

 

0 

 

 

 قىسااامىنىڭ ھەربىاااي تۇرۇۋاتقاااان خوتۇنغاااا -ئەر پاااوپ كاااۈنى ئاااۆكتەبىر-7 ھىتلېااار

 چىااڭ قااولىنى ئەپەناادىنىڭ خوجااايىنى ئااۆ  ئااۇ . ئېيتىاادۇ ئايرىلىاادىغانلىقىنى ميۇنخېناادىن

 قويارساىز  قىلىا، خەۋەر يېزىا، خەت سىڭلىمغا كەتسەم  ئۆلۈپ جەڭدە ئەگەر تۇتقىنىچە 

 قېلىشاى ئېلى، ئۈچۈن خاتىرە نەرسىلىرىمنى بەزى مېنىڭ بولسىمۇ ھېسابىدا يوق ئۇ بەلكى 

 ئاااۆ  ھىتلېااار. ئۆتۈنىااادۇ دەپ قالساااۇن ساااىزلەردە خالىمىساااا ئېلىشااانى ئەگەر. ماااۇمكىن

 ئااۆزىنى خااانى  پااوپ خوشلىشااىۋاتقىنىدا  سااۆيۈپ قۇچاااقالپ بالىسااىنى ئىككااى ئىگىسااىنىڭ

 خوشالشااقاندىن قۇچاقلىشااى، ئااۇالر. كېتىاادۇ يىغاالپ سااېلى، ئااۈن ىالرەسااىم تۈتىۋااللماا 

 “كېتىۋاتقانااادە  قېچىااا، يەردىااان باااۇ خاااۇددى” بۇرۇلاااۇپال كەيااانىگە ھىتلېااار كېااايىن 

 بېرىگاااادا مۇھااااپىزەتچىلەر خاااانلىق پىياااادىلەر ئەتىساااى . قالىااادۇ كېتىااا، يۈگاااۈرگىنىچە

 . قاتنىشىدۇ ىمىغامۇراس ئاتلىنىش سەپەرگە داغدۇغىلىق بېرى،  گازارمىسىغا
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 ۋىلھېلمغااا پادىشاااھى گېرمااانىيە ۋە ئۇنىڭغااا ئالدىاادا لۇدۋىاا  ئااۈچىنچى ئەسااكەرلەر

 ئەسكەر ئاۋسترىيەلى  قانچە بىر بىرگە بىلەن ھىتلېر ئاندىن . قىلىشىدۇ قەسىمى ساداقەت

. قىلىشاىدۇ قەسىمى ساداقەت جوزېفقا فرانز خانى ئاۋسترىيە بولغان پادىشاھى ئۆز ئايرىلى،

 باار توغرىلىاق تەساىراتى مۇراساىمدىكى ئەرزىيادىغان خاتىرىلەشكە قېتىمقى شۇ ھىتلېرنىڭ

-8” 52:دېاگەن مۇناداق سەپداشالىرىغا ھىتلېار قارىغانادا  خااتىرىگە بىار-بىاردىن بولغان

 ناان  قاتلىماا تاال ئىككاى كاۈنى شاۇ مەن چۈنكى  ئۇنىتالمايمەن  ھەرگىز كۈنىنى ئۆكتەبىر

 چۈشالۈ  قېتىملىاق شاۇ يەناى. ئىدى  يېيەلىگەن تاماق چۈشلۈ  ى مەززىل يەنە شۇنىڭدە 

 يېاايەلىگەن ساااالت قۇمچااامغۇرلۇق بىاالەن قااوردىقى گااۆش توڭگااۇز قىلىاا، مەززە تاماقتااا

 “.ئىدى 

 يىراقتىكاى كىلومېتىر 42 ئاتلىنى،  ميۇنخېندىن قىسىمى پىيادىلەر سەھەردە  ئەتىسى

 ئېلىا،  ئۆشنىساىگە تااقلىرىنى-ياۈ  ئەسكەرلەر. چىقىدۇ يولغا قاراپ گازارمىسىغا لېخفېلد

 ئالغانادا ئاساساەن يۈرۈشتە ھەربىي بۇ. قىلىدۇ يۈرۈش ھەربىي جاپالىق سائەتلى  بىر ئون

. يۈرىادۇ ياول پىياادە كېچىا، پاتقااق ياامغۇردا يېغىۋاتقاان شاارقىراپ قويغانادە  چېلەكتە

 پاوپ ئاادفل   يازىادۇ دەپ ااا.  يااتتى ئېغىلىادا ئات بىر كېيىن بارغاندىن يېتى، گازارمىغا”

 كەتكەچاكە  بولاۇپ ھاۆل چىلىاق-چىلىق كېچەكلىرىمىز-كىيى _  خېتىدە  يازغان خانىمىغا

 سااائەتلى  13 يەنە ئااۇالر. ئىاادى يەكشااەنبە ئەتىسااى“ .كەلمىاادى ئۇيقااۇ پەقەتااال كااۆزۈمگە

 ساوغۇق ھااۋا. قىلىادۇ چۈشاكۈن داالدا ئوچاۇق ئاخشاىمى قىلىا، ياۈرۈش ھەربىي جىددىي

 چۈشتىن دۈشەنبە ئۇالر. ئاتقۇزىدۇ تاڭ ئۇخلىيالما  كېچىنى بىر يەنە ئەسكەرلەر بولغاچقا 

 يېرىدىال تۇرغان ھارغىنلىقتىن ئەسكەرلەر گەرچە. بارااليدۇ يېتى، نىشانغا ئاخىرقى كېيىنال

 فرانساااۇز كېتىۋاتقاااان ئۆتاااۈپ يېنىااادىن بولساااىمۇ  كەتاااكەن چارچااااپ قاااالغۇدە  يېتىااا،

 قەدەمالەر مەغارۇر ئۈچاۈن كۆرساىتىش رفھلاۇق كۆتۈرەڭگاۈ ئاۆزلىرىنى دائالدىا ئەسىرلىرى

 .كېتىشىدۇ كىرى، گازارمىغا بىلەن

 جاپااالىق ئەڭ كااۆرگەن ئۇنىااڭ كااۈن  بەش دەساالەپكى ئۆتكااۈزگەن گازارمىاادا بااۇ

 بېرىگادىنىاڭ ئاخشاىمى. قىلادۇق مەشاىق ئاۇزۇن بەكاال”. ھېساابلىناتتى بىارى كۈنلىرىدىن

 ئااالتىنچى ئااون“ .قىالتتااۇق يۈرۈشااى ھەربىااي يەنە ئۈچااۈن شااىشماسلى قىلىشااىغا مەشااىق

 تاۈر باۇ. تۈزۈلىادۇ بولاۇپ بېرىگادا بىر يېڭى بىرگە بىلەن پول  بىر باشقا قىسىمى پىيادىلەر

 مەشاىق تاوال ئەساكەرلەر يېڭى. ئىدى باسقۇچى تەييارلىق بىرلىشىشنىڭ ئەسلىدە مەشىقلەر

 ئاۆكتەبىر-02 ھىتلېار ئۈچاۈن  ىادىغانلىقىكېت ھېرى، كەتكۈدە  ھالىدىن چارچاپ قىلى،

 بىاز” خېتىادە ئاۇ. يازااليادۇ خەت خانىمغا پوپ چىقىرى، ۋاقىت بوش كەلگىنىدىال كۈنىلگە

 خۇشاالمەنكى  شاۇنداق بۇنىڭادىن…  بولادۇق  ئاتلىنىادىغان ساەپكە ئالادىنقى ئاخشام بۈ
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 بارماايال -باارا انىشاانغ ساىزگە مەن…  كەتتى   بولۇپ كەتكۈدە  يېرىلى، خۇشاللىقىمدىن

 بىاالەن يۈرۈشااىمىز شااۇ. ئۇقتااۇرا  سااىزگە ئادرېسااىمنى چاغاادا شااۇ. يااازىمەن خەت قايتااا

 يېڭاى باۇ ئاخشاىمى شاۇ. يازىدۇ دەپ “قىالتتى  ئارزۇ نەقەدەر بارالىشىمىزنى ئەنگلىيەگىچە

 ئااادفل  ۋەتەنااپەرۋەر كۈچلااۈ  ئاۋسااترىيەلى . چىقىاادۇ يولغااا بىاالەن پااويىز ئەسااكەرلەر

 .ئىدى ئاتالنغان سەپىرىگە قىلىش جەڭ ئۈچۈن گېرمانىيە ھېسابتا ئاخىرقى  ھىتلېرمۇ

 بىار بېرىگادىنىاڭ چىقىۋاتقىنىادا  يولغاا ئاارقىلىق پاويىز سەپداشالىرى بىالەن ئاادفل 

 بااۇ تولغااان ھاياجانغااا ئەسااكەرلەرنىڭ يېڭااى ۋيېاادېمان فرىتااز ھەربىااي كەسااپى لىتېنااانتى 

 مابەينىاادە يىاال ئااۇزۇن پولكااوۋنىكى پولكنىااڭ بااۇ .قالىاادۇ ھەيااران قاااتتىق كااۆرۈپ ھااالىنى

 ئوفىتساېرالرنىڭ زاپااس رفتىاالر ھەرقايسى بولغاچقا  بىرى باقمىغان بولۇپ سەپتە ھەربىي

 دېگااۈدە  ھەممىسااىال ئەسااكەرلەرنىڭ ئۈساتىگە ئۇنىااڭ. ئىاادى تاپشااۇرۇلغان باشقۇرۇشاىغا

 پولكتاا. ئىادى تاپقاان ىلتەشاك ئەسكەرلەردىن يېڭى ساپال ئالغان تەلى  ھەربىي ئالدىراش

 شاىركەتلىرىدىن نياۇرىمبېرگ باۇرۇنقى تېلېفونلىرىماۇ قىساىمنىڭ ياوق  تايىنى پىلىموتنىڭمۇ

 ھەتتاااا. ئىااادى تېلېفاااونالر كوناااا ياساااىغان ئۈچاااۈن ئەساااكەرلىرى ئەنگلىااايە بىرىنىاااڭ

 كىليونكاا كېيىشاىگە ساەپتە ئالادىنقى ئۇالرغا. ئىدى يوق قالپاقلىرىمۇ مى  ئەسكەرلەرنىڭ

 ئاازادلىق يىلالردىكاى-1813~1810 خاۇددى قىياپىتى ئۇالرنىڭ بولۇپ  بېرىلگەن ەپكىالش

 ئەساااكەرلەرنىڭ بېرىگادىااادىكى باااۇ. ئوخشاااايتتى پىااادائىيالرغىال قاتناشاااقان ئۇرۇشاااىغا

 يېتەرسااىزلىكلىرىنى تەربىيىاادىكى-تەلىاا  ھەربىااي ۋە يااارا -قااورال ئۇالرنىااڭ قىزغىنلىقااى

 ئەسااااكەرلەر مېڭىشااااىغا قوزغىلىاااا، بېكەتااااتىن نالرۋاگااااو. قىالتتااااى كۆمۈۋەتكەناااادە 

 ھەشااەمەتلى  خااۇددى توۋالشااقىنىچە ناخشااا بىاالەن چاقچاااقالر-كااۈلكە خۇشاااللىقىدىن

 ئاااۇالر. كاااۆرۈنەتتى خۇشاااال كېتىۋاتقانااادە  ئۈچاااۈن قاتنىشاااىش زىيااااپەتكە كەچلىااا 

 يىاال يېڭااى ئاخىرلىشااى، ھەپتىاادىال قااانچە بىاار ئااۇرۇش قىلساااق جەڭ قەھرىمااانالرچە

 كېااارە ؟ ئويلىساااا دەپ قاااايتىمىز ئاااۆيلىرىمىزگە قازىنىااا، غەلىااابە باااۇرۇن رىمىااادىنباي

 .كەتمەيتتى گەپ ئۈمىدۋارلىقىغا بۇ ئەسكەرلەرنىڭ

 يېتىا، بويىغاا دەرياساى رېايىن پاويىز ئولتۇرغان ھىتلېر تەڭ  بىلەن چۈشىشى گۇگۇم

 ماۇتلەق رلەرنىڭئەساكە باۋارىيەلىا . قىلىادۇ داۋام ياولىنى تولغىنىا، بويالپ دەريا كېلى،

 تۇماانالر ساەھەردە ئەتىاگەن. ئىادى باقمىغان كۆرۈپ زادىال دەرياسىنى رېيىن قىسمى كۆپ

 ئىمپېرىيىساىنىڭ گېرماان نيېدېرۋالادتا چاغادا باۇ. باشااليدۇ كۆرۈنۈشاكە شەپەق ئىچىدىن

 ئالادىغا ئۇالرنىاڭ تۇيۇقساىزال مۇناارى خااتىرە ھەيۋەتلى  تىكلەنگەن خاتىرىلەپ زەپىرىنى

 ھاماان كۆرۈشاى مۇنارىساىنى خااتىرە باۇ ئەساكەرلەر باارلىق ۋاگونالردىكى. كېلىدۇ ى،چىق

 كېلىا، ئەسالەپ ۋاقىتنى شۇ. باشلىۋېتىدۇ مارشىنى «قوغدىغۇچىلىرى رېيىن» ئۆزلۈكىدىنال
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 كېتىدىغانادە  چىقىا، قېپىادىن خۇشااللىقتىن ياۈرىكى  چاغدا شۇ”: دەيدۇ مۇنداق ھىتلېر

 “.ئەسلىيەلەيمەن كىنىالكەتكەنلى سوقۇپ گۈپۈلدەپ

 ئەتراپىاادىكى يىپاارې  رۇتااا تۇرۇۋاتقااان ھىتلېاار ئۆتكەناادە  كااۈن سااەككىز ئارىاادىن

 قالغاان قورشااۋدا قارىماا  تۇمانغاا قوياۇق ئەتىگەنلىا  ئەساكەرلەر 62.قاتنىشىدۇ جەڭگە

 بىالەن قوشۇنلىرى ئەنگلىيە كەلگىنىدە  يېتى، مەيدانىغا جەڭ ئۈچۈن قۇتقۇزۇش قىسىمنى

 گۈمبااۈرلەپ ئىچىاادە ئورمااانلىق ئۇدۇلاادىكى ئااوقلىرى سااىنارىيەت قوشااۇنلىرىنىڭ يەبېلگىاا

 ئۈساتىمىزدىن ئاوقلىرى تاوپ ئېتىلىۋاتقاان كەينىادىن كەيناى چاغدا  شۇ”. تۇراتتى پارتالپ

 تۇتاام بىر خۇددى دەرەخلەر پارتلىماقتا  چۈشۈپ ئېتىراپىغا ئورمانلىق ئۆتكىنىچە غۇيۇلداپ

 ھىتلېاار “ .ئىاادى چۈشاامەكتە ئۆرۈلااۈپ قومۇرۇلااۇپ ىزىاادىنيىلت تااۈپ ئوخشاااش ئوتقااا

 بىاز”: دەيادۇ مۇناداق خېتىدە يازغان خېپقا ئېرنست تۆنىشى سوتچى ياردەمچى ميۇنخېنلىق

 ۋاقىااتالردا ئااۇ بىااز. ياتاااتتۇق قىلىاا، تاماشااا ئىچىاادە ھەيرانلىااق مەنزىرىنااى بااۇ ئاااكوپالردا

 شااۇڭا. چىقمااايتتى كىرىاا، لىمىزغىمۇخىيااا تۇرغااانلىقىمىز ئىچىاادە خەتەر ئېغىاار قانچىلىاا 

 بااۇيرۇقنى دېااگەن' ئالغااا' ھەممىمىااز. ئىاادى يااوق نەرسااە دېااگەن قورقااۇش ھېچقايسااىمىزدا

 ئورماانلىق توساالىغان بىالەن بااراڭلىرى ئۈزۈم بىز… . ياتاتتۇق كۈتۈپ بىلەن تاقەتسىزلى 

 ئۆتاۈپ ئۇچۇپ ئوقلىرى توپ غۇيۇلداپ بېشىمىزدىن. ئىدۇق جايالشقان تارقىلى، يەرگە بىر

 قاااپالپ شااۇمبىالر-شاااخ ۋە دەرەخ چۈشااكەن ئۆرۈلااۈپ ئوقىاادا تااوپ ئەتراپىمىزنااى. تااۇراتتى

 ئەتىراپناى پۈتاۈن پاارتالپ باويالپ ئورماانلىقنى ئاوقلىرى تاوپ تۇيۇقساىزال. ئىادى كەتكەن

 قېارى يۇغاان شاۇنچە چااچرايتتى  تەرەپاكە ھەر تاوپىالر-تاش كەتتى  قاپالپ تۈتە -ئى 

 يەرگە ئااااكوپالردا بىاااز. چۈشااامەكتە ئۆرۈلاااۈپ قومۇرۇلاااۇپ يىلتىزىااادىن-پتاااۈ دەرەخااالەر

 ئىااش ئۆلىاادىغان ئىاادى  قالمىغااان تاااقىتىمىز زادىااال كۈتۈشااكە بااۇيرۇق يېتىاا، چاپلىشااى،

 “.خااليتتۇق ئۆلۈشنى مەيدانىدا جەڭ بولسىمۇ

 ھۇجۇمغاا قېتى  تۆت ئۇدا بىز”. ئۆتىدۇ ھۇجۇمغا قايتۇرما قوشۇنلىرى نېمى  ئاخىرى 

 ئەساكەرلەر رۇتىادىكى بىزنىاڭ. چېكىندۈرۈلادۇق قېتىمادا ھەر. بولمىدى بولساقمۇ ئۆتكەن

 ئااۇ كېاايىن. قالاادۇق ساااق سەپدىشااىمال بىاار يەنە ۋە مەن ئاااخىرى يېقىلىاا،  بىاارلەپ-بىاار

 ئۆتاۈپ تېشاى، يېڭىمناى ئاوڭ مېنىاڭ كېلىا، ئاوق پاا  بىار. چۈشتى يېقىلى، ھەمراھىممۇ

 بىاز كېايىن. ماۆجىزە بىار ھەقىقەتەنماۇ باۇ. ئىادى ولمىغاانب ناېمە بىار ماڭاا ئەمماا. كەتتى

 مەھەللىسااىنى كەناات بىاالەن بااويلىرى ئورمااان ئۆتااۈپ  ھۇجۇمغااا قېتىملىااق بەشااىنچى

 “.بېسىۋالدۇق

. بولىاادۇ قۇربااان ئۇرۇشااتا كوماناادىرى پولاا . داۋاملىشااىدۇ كااۈن ئااۈ  ئااۇدا جەڭ بااۇ

 شاتابىنىڭ پولا  چاغادا بۇ ھىتلېر. يارىلىنىدۇ ئېغىر كوماندىر پول  مۇئاۋىن پودپولكوۋنى 
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 بااۇ ئازگالاادىن ئااۇ ئارىسااىدا ئااوقى تااوپ شااىددەتلى  ئااۇ. ئىاادى تالالنغااان ئاالقىچىلىقىغااا

 كېلىدۇ  تېپى، بىرنى دفختۇردىن ھەربىي يۈرۈپ سەكرەپ ئاكوپقا بۇ ئاكوپتىن ئۇ ئازگالغا 

 يەرگە باار نكىتىپاو قۇتقاۇزۇش جىددىي كوماندىرىنى پول  مۇئاۋىن بىرلىشى، ئىككىسى ئۇ

 پىياادىلەر-16 ئوتتۇرىلىرىادا ياانۋار قارىغانادا  دېيىشاىدىن ھىتلېرنىاڭ. كېلىۋالىدۇ سۆرەپ

 ياۈزدىن 7 ئەساكەرلەردىنمۇ بولاۇپ  قالغاان سااق ئوفىتساېر نەپەر 32 ئاارانال بېرگادىسىدا

 ڭتە بىارىگە بەشاتە ئااران بېرگادىنىاڭ ساانى ئەسكەر قالغان ساق يەنى. قالغان ساق ئازى

 كومانادىرى پولا  يېڭاى. تۇراتتىكەن كېلى، توختىما  بۇيرۇقى ئۆتۈش ھۇجۇمغا بولسىمۇ 

 ئالاادىنقى ھەمراھلىقىاادا ئەسااكەرنىڭ بىاار يەنە بىاالەن ھىتلېاار ئېنگېلخااارد  پودپولكوۋنىاا 

 قېلىا،  ساېزى، تەرەپ دۈشامەن كۆزىتىۋاتقىنىادا پوزىتساىيىلىرىنى دۈشمەن كېلى، سەپكە

 يېنىغاا كومانادىرىنىڭ پولا  ئەسكەر ئىككى. باشاليدۇ تۇتۇشقا قىغائو پىلىموت يامغۇردە 

 گەپ ئېغىزماۇ بىر ئېنگېلخارد. چۈشۈرۈۋالىدۇ تارتى، ئىچىگە خەندە  ئۇنى بېرى، ئېتىلى،

 كومانادىرى پولا . قويىادۇ ساىقى، بىالەن ھاياجاان قاولىنى ئەسكەرنىڭ ئىككى بۇ قىلما 

 چۈشاتىن ئەتىساى ئەمماا. ئېيتىادۇ دىغانلىقىنىبېرىا مېادالى كرېسات قاارا ئىككىسىگە ئۇالر

 ئەنگلىايە پەيتاتە قىلىشاىۋاتقان ماۇزاكىرە ھەققىادە مۇكاپاتى مېدال بىلەن باشقىالر كېيىن 

 ئۈساتىگە نەق چېدىرنىڭ جايالشقان شتابى پول  بىرى ئوقلىرىدىن توپ ئاتقان قوشۇنلىرى

 بىاالەن كوماناادىرى پولاا . بېرىاادۇ جااان ھاماان شااۇ كىشااى نەپەر ئااۈ . پارتالياادۇ چۈشاۈپ

 رۇتاا نەپەر تاۆت ئااۋۋال  مىناۇت قانچە بىر شۇنىڭدىن. يارىدارلىنىدۇ ئېغىر كىشىلەر قالغان

 ئاۇالرنى ئەساكەر نەپەر ئاۈ  يەنە بىالەن ھىتلېار ئۈچۈن كەلمىگەنلىكى يىغىنغا كوماندىرى

 كەن كەتا چىقىا، چېادىردىن باۇ جايالشقان شتاب تاپشۇرۇۋېلى، بۇيرۇقىنى كېلىش تېپى،

 ئۆلۈمادىن قېاتى  نۇرغاۇن ھىتلېرنىاڭ ۋەقە  باۇ. ئىادى قالغاان ساق باھانىدە شۇ ھىتلېرمۇ

 بااويىچە ئااۆمرۈم كااۈنى ئااۇ”. قالىاادۇ بولااۇپ باشلىنىشااى مۆجىزىلىرىنىااڭ قااېلىش قۇتۇلااۇپ

 دفساتىغا ساودىيە ھىتلېار دەيادۇ ا. ئىدى  كۆرگەن مەنزىرىنى بىر قورقۇنچلۇق ئەڭ كۆرگەن

 پولاا  ئېنگېلخااارد ئىشااەنگەندە  تەڭاارىگە خااۇددى ھەممىمىااز بىااز_  خېتىاادە  يازغااان

 “.ئىشىنەتتۇق كوماندىرىمىزغا

 ھۇجۇمماۇ بىالەن ئېلىشاى قاايتۇرۇپ تاۈردە ئوڭۇشالۇق يىپرېسانى قوشۇنلىرى نېمى 

 شاۇنداق. كېتىادۇ ئايلىنىا، ئۇرۇشاىغا ئااكوپ ئۇرۇشاالر كېيىنكى شۇنىڭدىن. ئاخىرلىشىدۇ

 شاتابى پولا  چاغادا  شاۇ. قالىادۇ تېپى، ئارام خېلىال ەملەرمۇئاد شتابىدىكى پول  قىلى، 

 سااىزىش رەسااى  ھىتلېرمااۇ 61يۆتكىلىاا، يەرگە تىاان  بىاار يېنىاادىكى كەنتااى مېسسااىنې 

 يېنىغاا قىسمىنى بىر نەرسىلەردىن كېرەكلى  سىزىشقا رەسى  ھىتلېر . ئېرىشىدۇ پۇرسىتىگە

. سااىزىدۇ رەسااىمى بوياااق سااۇ پااارچە قااانچە بىاار يەردە ئااۇ بولااۇپ  كەلااگەن سااېلى،
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 خااااارابىلىرى ئااااۇرۇش ئەتراپىاااادىكى كەنتىنىااااڭ مېسسااااىنې  بىرىاااادە رەسااااىملىرىنىڭ

 تەساۋىرلەنگەن ئااكوپالر ئەتراپىادىكى كەنتاى ۋىتشاېت بىرىدە يەنە بولۇپ  تەسۋىرلەنگەن

 رەساى  بىار باشاقا ھىتلېرغاا ۋيېدېمان لىتېنات ئاديۇتانتى كوماندىرىنىڭ پول  يېڭى. ئىدى

 پولاا  بولااۇپ  ئااۆ  كىچىاا  بىاار بااۇ) بوياااش ئاشخانىسااىنى ئوفىتسااېرالر يەنااى  ئىشااىنى

 تاماقخانىادا باۇ. تاپشۇرىدۇ ۋەزىپىسىنى( ئىدى داچا بىر ئېلىۋالغان پايدىلىنىشقا تەرىپىدىن

 ئۈساتىدە ساىملىرى چېگارا ئەساكەر بىار ئاۆلگەن رەساىمدە بولاۇپ  باار رەساى  پاارچە بىر

 رەساى  بۇ. ئىدى تەسۋىرلەنگەن شەكىلدە بىر رفمانتى  نلىقىقالغا ئۆلۈپ پېتىچە ئارتىلغان

 ئىچىاادىكى شااتابى پولاا  ۋيېاادېمان شااۇڭا. كەلمەيتتااى ماااس پەقەتااال مۇھىتىغااا ئاشااخانا

 مااك  ئۈچاۈن كېلىشاى تېپىا، بىرىناى قىالاليادىغان بوياقچىلىق ئارىسىدىن خىزمەتچىلەر

 ئەڭ ھىتلېار ئىشاقا باۇ بېشاىمۇ ئاون باۇ قىلغاان  باۇيرۇق غاا( ساېر انت) بېشاى ئاون ئامان

 زەڭاگەر ئاۆيىنى ئاشاخانا باۇ ۋيېادېمان . ئىدى كەلگەن چاقىرى، ئۇنى قاراپ دەپ مۇۋاپىق

 كاېلەلمە  قارارغاا بىار دەپ ياخشاىمۇ بويىغاان رەڭدە قىزىل ياكى كېرەكمۇ بوياش رەڭدە

 ىكۆرۈنىادىغانلىقىن بولاۇپ قىزىال ساۇس ئىچاى ئاۆ  چۈشاۈپ ناۇرى كاۈن ھىتلېر. تۇراتتى

-بويااق شاوتا  دەرھاال ھىتلېار. قىلىادۇ مەسالىھەت بوياشانى رەڭدە زەڭگەر ئۆينى كۆرۈپ

 ۋيېادېمان ئاقلىغاا  ئاۆ  ئاۇ. كېتىادۇ كىرىشاى، بوياشاقا ئاۆينى كىرى، تېپى، چۆتكىالرنى

 ئەساااكەرگە پەقەتاااال كۆرۈنۈشاااى ئۇنىاااڭ دەسااالەپتە مەن”. چۈشاااىدۇ پاراڭغاااا بىااالەن

_ . ئىاادى  سااەزگەن ئىكەنلىكىنااى شېۋىسااى ۋسااترىيەئا شېۋىسااىمۇ ئوخشااىمايدىغانلىقىنى 

 دېمەككاى . ئىادى ئەساتايىدىل بەكال ئۇ مۇھىمى  ئەڭ_  ئەسلەپ  كېيىن ۋيېدېمان دەيدۇ

 “.كۆرسىتىدۇ ئىكەنلىكىنى مول بەكال تەجرىبىسى تۇرمۇش ئادەمنىڭ بۇ

 تېگىشاالى  بېرىشااكە ئااوردېن ئىككىسااى  ئامااان سااېر انت بىاالەن ۋيېاادېمان لىتېنااات

 دەرىەىلىا  بىرىنچاى ھىتلېرناى ئىككىسى ئۇ. چىقىدۇ تۈزۈپ تىزىمىنى كىشىلەرنىڭ لغانبو

 تەۋە شاتابىغا پولا  ھىتلېار ئەمماا. قارارلىشاىدۇ مۇكاپاتالشاقا بىلەن ئوردېنى كرېست قارا

. كېلەتتاى توغرا كۆرسىتىشكە كەينىدە ئەڭ تىزىملىكنىڭ ئىسمىنى ئۇنىڭ بولغاچقا  ئەسكەر

 ۋاقتىاادا تااالالش باشااالپ يۇقىرىاادىن تىزىملىكىاادىن پاتلىنىاادىغانالرمۇكا سااەۋەبتىن شااۇ

 ئىككىنچاى ھىتلېار قىلىا،  چۈشاۈپ تىزىمىدىن مۇكاپاتلىنىش ئۆزلۈكىدىنال ئاخىرىدىكىلەر

 بىار بۇناداق ھىتلېار قارىماا  بولۇشاىغا شاۇنداق. مۇكاپاتلىنىادۇ بىلەن ئوردېن دەرىەىلى 

 كااۈن ئىككااى شااۇندىن ئااۇ. ئىاادى خۇشااال تااايىنئىن يەنىااال ئېرىشااكەنلىكىدىن مۇكاپاتقااا

. پەيتلىاارى  خۇشاااللىق ئەڭ ھاياتىماادىكى بااۇ ” خېتىاادە يازغااان خانىمىغااا پااوپ ئۆتكەناادە

_ . كەتتاى بولۇپ قۇربان قىسمى كۆپ مۇتلەق سەپداشلىرىمنىڭ اليىق ئوردېنغا ئەپسۇسكى 

 ئۆتۈنىادۇ  قويۇشىنى پساقال گېزىتنى قىلىنغان بايان ئۇرۇش قېتىمقى بۇ خېتىدە بۇ ھىتلېر
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 قىلىا، خااتىرە گېزىتناى ئاۇ قايتالىساام  ئاۆلمە  قىلىا، رەھى  ماڭا تەڭرى  ئۇلۇ  ئەگەر_ 

 تەڭ دەرىەىساىگە كومانادىر ئوتادېلېنىيە يەناى بېشاىلىققا  ئون يەنە ئۇ“ساقلىۋالماقچىمەن

 پمااايال ئااايىقىنى باشااقىالرنىڭ قىلىاا، شااۇنداق. ئۆسااتۈرۈلىدۇ سااېر انتلىققا مىالدشااىي

 تارتىاا، تەپ جەڭچىاالەر قۇتۇلااۇپ  كۆرۈلۈشااتىنمۇ پەس دەياادىغان ئەسااكەر قويىاادىغان

 .ئايلىنىدۇ بىرىگە قىلىدىغان ھۆرمەت

 زادىاال ھىتلېرناى مېند خان  ئەسكەر تارتى، قاتناشقىنىدىن ھەربىيلىككە ميۇنخېندا

 ياۈ  بولاۇپ  ئااجىز بەكاال بەدىنى ئادفلفنىڭ ۋاقتىدا ميۇنخېندىكى. ئىدى باقمىغان كۆرۈپ

 مىلتىااق  قولىاادا ئەماادى  مانااا ئىاادى؛ بىاارى ماڭاالياادىغان كۆتااۈرۈپ تەسااتە سومكىساىنىمۇ

 تىنماا  تۇرغاان  چاقنااپ كاۆزلىرى باۇرۇت  شااپ قالپاق  مى  كىيىۋالغان قىيپاش بېشىدا

. ئىادى ئايالنغاان جەڭچىساىگە ساەپ ئالادىنقى رەسمىي يۈرىدىغان چېپىپال بۇياققا -ئۇياق

 ھىتلېرنىااڭ ئاۇالر  ئەمماا. قىلىشااتتى ھاۆرمەت قاااتتىق ئاۇنى ئەساكەرلەر قىچىئااال قالغاان

 خەتەرگە خېاايى  شااۇنچە ئىچىاادە قوشااۇنى باااۋارىيە تۇرۇقلااۇق ئەسااكەر بىاار ئاۋسااترىيەلى 

 دەيادۇ_  بىارى  غەلىاتە راساتىنىال ئاۇ”. يەتمەيتتى ئەقلى زادىال يۈرۈشىگە چېپى، قارىما 

 شااۇنداق ئۈچااۈنال كۆرسااىتىش ئااۆزىنى باشااقىالرغا ئااۇ ەمېاانىڭچ_  مېناادقا  بىاارى ئااۇالردىن

 ياماان خېلاى تەرەپلەردىان باشقا ئۇ بولمىسا. ئوياليمەن دەپ يۈرەمدىكىن ئىشلەپ ئاكتى،

 .دەيدۇ “بىرى ئەمەس

 ناچاار ئىچىاش ھااراق زىياانلىق  چاېكىش تاماكاا دائىا  ھەر سەپداشلىرىغا ئۇ گەرچە

 ياخشاى يەنىاال ئاۇنى كىشاىلەر قارىماا  ۇشاىغابول تۇرغاان تەنقىادلەپ تىنما  دەپ ئادەت

 ئۇنۇڭچىلىا  پەيتلەردە خەتەرلى  ئەڭ سەۋەبى  بۇنىڭ. چاقىرىشاتتى دەپ “ئادى” كۆرۈپ

 يولۇقاۇپ ئەساكەرگە يارىادارالنغان بىرەر ئەگەر. ئىدى يوقلۇقى بىرىنىڭ باشقا ئىشەنچلى 

 ۋەزىاپە خەتەرلىا  بىارەر قويماايتتى؛ تاشاالپ يېرىادە ياتقاان ھەرگىاز ئەساكەرنى ئۇ قالسا

 ئۇزۇنغاا يەنە شاۇنىڭدە . يېتىۋالماايتتى بولاۇپ كېساەل يالغاان ھەرگىاز تاپشۇرۇلغىنىدىمۇ

 ھەمااراھ بىاار ياخشااى ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ ئارىلىقلىرىاادا ئااۇرۇش زېرىكىشاالى  سااوزۇلغان

 ياېقىن تېخىماۇ ئاۆزلىرىگە ئاۇنى كىشاىلەر ئۈچاۈن بولغانلىقى رەسسام بىر ئۇ. ھېسابلىناتتى

 ئاۇ قالساىال ئۇچرىتىا، ئىشنى كۈلكىلى  بىرەر تۇرمۇشتا كۈندىلى  ئەگەر. قىلىشاتتى ې ھ

 قېااتى  بىار مەساىلەن . چىقاااتتى ساىزى، قىلىا، رەسااى  ھەجۋىيلەشاتۈرۈپ دەرھاال ئىشانى

 ئالغاا  ئاۆيىگە قايتىشاىدا يۇرتىغاا ئاۇنى ئېتىۋېلىا،  بىرناى توشقاندىن ئەسكەر بىر قايسى

 خىاش پاارچە بىار ئورنىادا توشاقاننىڭ قارىساا سومكىساىغا غاسومكىساى بولاۇپ كەتمەكچى

. قويغاانىكەن سېلى، خىش ئورنىغا ئوغرىلىۋېلى، توشقىنىنى ئۇنىڭ بىرى. تۇرغان پارچىسى

 ئەۋەتىاا، سەپدىشااىغا ئااۇ سااىزى، قىلىاا، رەسااى  ھەجااۋىي پااارچە ئىككااى ئااۇ ۋەقەنااى بااۇ
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 بىار قارىساا ئېچىا، ىساىنىسومك بېرىا، ئاۆيىگە ئەساكەر ئاۇ بىرىدە رەسىمنىڭ 60.بېرىدۇ

 ئاۆيىگە كېايىن. ساېلىۋالىدۇ يەنە قالغاانلىقى  تااڭ-ھااڭ كۆرۈپ تۇرغانلىقىنى خىش پارچە

 توشاقان قىلىا، مەززە ساەپتە ئالادىنقى سەپداشالىرى ئۇنىاڭ بولساا رەساىمدە بىر بارغاندا

 .ئىدى تەسۋىرلەنگەن يەۋاتقانلىقى گۆشى

 ئەساكەرلەردە  باشقا ئۇنىڭغا. شىمايتتىئوخ ئەسكەرلەرگە باشقا ئەھۋالى ھىتلېرنىڭ

 تويمااس مەڭگاۈ ئۆزىنىاڭ ئاۇ. كەلمەيتتاى نەرساە يەيادىغان دېگەندە  كونسېرۋا ئۆيىدىن

 قىلىاش يااردەم ئاشاپەزلەرگە ئاشاخانىدا بېرىا، ياوق ئاماال ئۈچاۈن قانادۇرۇش ئىشتىھانى

 مەجباۇر رۈشكەكەلتۈ قولغا پۇرسىتىنى سېتىۋېلىش نەرسىلەر بىر سىرت نورمىدىن ھېسابىغا

 ئېرىشاكەن ناامغىمۇ بىار چىرايلىاق دېاگەن ئاشپەز پېشقەدەم بويىچە پول  ئۇ  شۇڭا. ئىدى

 ھاې  نومۇس تىگىشنىمۇ ئېغىز كونسېرۋالىرىغا باشقىالرنىڭ ئادفل  ئۈستىگە  ئۇنىڭ. ئىدى

. قىالتتااى رەت چىاارايلىقچە قىلىشاالىرىنىمۇ تەكلىاا، تاماققااا سەپداشاالىرىنىڭ قىلغاچقااا 

 قاااايتۇرالىغۇدە  جااااۋاب قىلىااا، مېھماااان ساااىلەرنى مېنىاااڭ كەتساااە  زفرالپ  بەكىااارە

 ۋيېادېمان لىتېناات تاپقاان خەۋەر بۇنىڭادىن. ئېيتااتتى ئوچاۇقىنى دەپ ياوق  ئىمكانىيىتى 

 دەپ بېرەيلااى ئايرىاا، مااار  ئااون ساااڭا پۇلىاادىن تۇرمااۇش بايرىمىاادا رف دېسااتۋف ئۇنىڭغااا 

 .قىلىدۇ رەت ئېيتى، رەخمەت چىرايلىقچە ۇتەكلىپنىم بۇ ھىتلېر تەكلىپقىلىۋىدى 

 باۇ ئەمماا. ئاتلىنىادۇ ساەپكە ئالادىنقى قايتىادىن پولا  پۈتاۈن كېيىن ئېلىشتىن دەم

. ئىادى كەلمەكاتە قاتنىشاالما  ئۇرۇشاقا چىققاۇدە  خۇمااردىن پەقەتاال ھىتلېر ئۇرۇشالردا

 بىالەن ساېپى فىرانساىيە ئاارىالپ. ياتماقتىمىز ئاكوپلىرىمىزدا كونا شۇ يەنە ھازىرغىچە بىز”

 يىلاى-1215 ھىتلېار يازىادۇ دەپ ااا. قويىمىز قىلىپمۇ ھۇجۇم ئۇشتۇمتۇت سېپىگە ئەنگلىيە

 ئااادەتتە. كەتتااى ناچارلىشااى، بەكااال ھاااۋا_  خېتىاادە  سااالغان خانىمغااا پااوپ يااانۋاردا-00

 تولغاان بىالەن ساۈيى ياامغۇر ئۈچاۈن سااقالش ئۆزىمىزنى زەربىسىدىن ئوقى توپ دۈشمەن

 قاانچە بىار يەنە بىاز. كېتىمىاز يېتىا، چىقىرالماا  بېشاىمىزنىمۇ كاۈنلەپ نەچچە كوپالردائا

 باويىچە ساەپ پۈتۈن كۈنلەردە يېقىن ھەمدە بولۇشنى ئىگە پۇرسىتىگە ئېلىش نەپەس كۈن

 تۇرغۇنلۇقتاا بۇنداق ئۇرۇش بۇ. ياتتۇق كۈتۈپ قىلى، ئۈمىد ئۆتىشىمىزنى ھۇجۇمغا قايتارما

 “!رەكتەكې كېتىۋەرمەسلىكى

 يۇڭلااۇق ئاااق بىرىاادە  كۈنلەرنىااڭ ئااۆتكەن بىاالەن جېڭااى تىركىشااىش شااۇنداق ئەنە

 ئېسااىل كەلااگەن ئېلىاا، قوشااۇنلىرى ئەنگلىاايە بااۇ شۈبھىسااىزكى ) كۈچااۈ  بىاار كىچىاا 

 ساەكرەپ ئاكوپقاا تۇرغاان ھىتلېار ياۈرۈپ قاوغالپ توشاقان( ئىادى ساوۋغات بىار سورتلۇق

 قااچىمەن كۈچاۈ  باۇ دەسالىپىدە. باقىادۇ ۋېلى،تۇتۇ كۈچۈكنى بۇ ھىتلېر. قالىدۇ چۈشۈپ

 كۈچاۈ  باۇ. )كىرىشاتى  تەربىيىلەشاكە بىالەن ساەۋرچانلىق ئاۇنى مەن”. تۇرىاۋاالتتى دەپال
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 ھىتلېار“ .باشالىدى كۆنۈشكە ماڭا ئاستا-ئاستا ئاخىرى ئۇ( ئەلىۋەتتە بىلمەيتتى  نېمىسچە

 چىقىاش شاوتىغا كۈچاۈككە باۇ يەنە ئۇ. قويۇۋالىدۇ ئات دەپ “تۈلكىچاق_  فۇشل” ئۇنىڭغا

 بىار ئۇنىڭادىن “تۈلكىچااق” باۇ كۈنادۈزلىرى. باشااليدۇ ئۆگىتىشاكە ئوياۇنالرنى دېگەندە 

 كىرىۋېلىا، قولتۇقىغاا ئۇنىاڭ ئاخشاىمى ياۈرەتتى؛ ئەگىشىپال كەينىدىن ئايرىلما  قەدەممۇ

 .كېتەتتى ئۇخالپ خورۇلداپ

 يېزىا،  خەت پاارچە بىار يەنە پوپالرغاا خوتاۇن-ئەر ئاخىرلىرىادا يانىۋارنىاڭ ھىتلېر 

 شاۇنداقتىمۇ. بېرىادۇ ساۈرەتلەپ نەق شاەكىلدە جاانلىق ئىنتاايىن ئەھۋاللىرىنى تىركىشىش

 :ئىدى تەسۋىرىال مەنزىرە ئۇرۇش پاجىئەلى  تەسۋىرى ئۇنىڭ

 شاۇنىڭدە   (تااڭ؟ بولمامادىكىن قىش يىل بۇ) تۇرغاچقا يېيى، توختىما  يامغۇر …

 ياوق تېگاى خاۇددى يەرلەر باۇ بولغاچقاا  يەر بىار چوڭقاۇر قىن يې دېڭىزغا مەيدانى ئۇرۇش

 پىيادىلەرنىااڭ پاتقاااقلىق  چوڭقااۇر تۇرغااان مىلىچااالپ كااوچىالر. بىلىنەتتااى سااازلىقتەكال

 ۋە يااوللىرى ئۆتۈشاامە پوزىتسااىيىلىرى  زەمبىاارە -تااوپ يەرلىاارى  يوشااۇرۇنۇش ئاااكوپلىرى 

 يەر ھەممىاااال…  يەرلەر  ۈلگەنكۆمااا مىنااا ئىنلىااارى  باااۆرە توسااۇقلىرى  ساااى  تىكەنلىاا 

 .ئىدى فرفنت بىر ئاجايى، بەكال ھەقىقەتەنمۇ سېپى ئۇرۇش بۇ. پاتقاقلىق

 جەرياانىنى قىلىاش جەڭ ئۆزىنىاڭ يېزىا،  خەت خېپقاا تونۇشاى ساودىيە ئاۇ فېۋرالدا

 ھەققىدىمۇ ئىشالر سىياسىي ئاخىرىدا خېتىنىڭ بۇ  ھىتلېر يېرى  قىزىق. بېرىدۇ تەسۋىرلەپ

 :ئىدى ئۆتكەن ،توختىلى

 ئىاش بىارال كالالمادا. قالدى  بولۇپ ئەسلەيدىغان مىيونخېننى پاتال-پات كۈنلەردە بۇ

 بەدەل قااانچە ھەر ئېلىشااىمىز  ھېساااب چوقااۇم مەلئااۇنالردىن يەردىكااى ئااۇ بىااز: ئىاادى بااار

 تەلىيااى ئااارىمىزدىكىلەردىن. كېاارە  ئېلىشىشااىمىز بىاالەن ئااۇالر كەلسااىمۇ تااوغرا تۆلەشااكە

 پاااكىز تېخىمااۇ گااۈزەل  تېخىمااۇ يۇرتىنىااڭ بولغىنىاادا  قايتاالياادىغانالر رتىغااايۇ كېلىاا،

 كۆرەلىشاى بولىشىنى تاشالنغان سۈپۈرۈپ پۈتۈنلە  تەسىرى چەتئەل بولىشىنى  كۆرۈنۈشتە

 بولااۇپ قۇربااان يەردە بااۇ ئااادەملەر ئونمىڭلىغااان مىڭلىغااان  چاغاادىال شااۇ ئەنە. كېاارە 

 دۈشااامەن خەلقئاااارا چېكىۋاتقاااانلىقى  ئاااازاپ اتقاااانلىقى بولىۋ يارىااادار 63كېتىۋاتقاااانلىقى 

 تاشاقى گېرمانىيىنىاڭ ئەرزىيادىغان  ئېقىتقانلىقىغا بولۇپ دەريا قانلىرىنى قارشى كۈچلەرگە

- ئىنتېرناتساائونا ئىچىاادىكى ۋەتەن ھەماادە تاشااللىغىلى  يۇيااۇپ نومۇسااىنى دۇنيااادىكى

 .ئوياليمەن دەپ ھېسابلىنىدۇ  بېرەلىگەن زەربە قاتتىق لىستچىالرغىمۇ

 قىلااچە ھىتلېاار قالسااا  سااوراپ دەپ نەلىاا  سااەن ئۇنىڭاادىن  بىرەرسااى قېااتى  ھەر

 ئاااۇرۇش بېرىگاااادا -16 يۇرتاااۇم مېنىاااڭ ئەمەسااامەن  ئاۋۇساااترىيەلى  مەن تەمتىااارىمە  

 بۇنىااڭ ئەممااا. بېرەتتااى جاااۋاب دەپ قااالىمەن تااۇرۇپ ميۇنخېناادا كېاايىن ئاخىرالشااقاندىن
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 بەكاال ئاۇ كەلگەنادە نۇقتىغا بۇ! ئىدى شەرت قىلىشى غەلىبە ۇشتائۇر بۇ ئاۋال ئۇالر ئۈچۈن

 يېڭەلمەيمىاز ھەرگىز بىز ئۇرۇشتا بۇ بولسىمۇ قىلى، چاخچاق بىرەرسى ئەگەر: ئىدى تەرسا

 مېڭىاا، كەياانىگە-ئالاادى بولااۇپ كەتكىاادە  يېرىلىاا، غەزىۋىاادىن ھىتلېاار سالسااا  دەپ

' ئااامېىن' قىلغىنىمىاازدا دۇئااا ش ئىاا بااۇ! بولىاادۇ مەغلااۇپ چوقااۇم ئەنگلىاايە”: كېتەتتااى

 .كېتەتتى قايناپ دەپ “ئىش ئاسان دېگەندەكال

 باشلىنى، گەپ ئۈستىدە خەق خوتۇن بىلەن ئىچمە -يىمە  ئوتتۇرىسىدا سەپداشالر

 كىرىشاەتتى ئوقۇشاقا ئېلى، كىتابىنى قولىغا سالما  قۇالق ئۇالرغا ئادفل  بولسا  قالغىدە 

 ئۈسااتىگە مەسااىلىلەر سىياسااىي رەساامى گەپ ئەممااا. تتىئولتۇرىااۋاال سااىزى، رەسااى  ياااكى

. كېتەتتااى ساۆزلەپ قاينااپ قوشاۇلۇپ قاتارغاا تاشاالپ ئىشاىنى قولىادىكى ھاماان كېلىشاى

 تىنماا  ئۇنىاڭ بولغاچقاا  كىشاىلەر ئااددى ساۋاتساىز كۆپۈنچىساى سەپداشالىرىنىڭ ئۇنىڭ

 ساۆزلىرىنى ئۇنىاڭ ۇپئولتاۇر مۆڭادە  قااراپ مۆلادۈرلەتكىنىچە كاۆزلىرىنى سۆزلەشلىرىگە

 راۋان سااۇدە  ھەققىاادە بىناكااارلىق ھەققىاادە  سااەنئەت ھىتلېرنىااڭ ئااۇالر. ئاڭلىشاااتتى

 تىكىلگىانىچە كىتابقاا بىارەر دېگىادە  دائىا  ئاۇ”. كاۆرەتتى ياخشاى كېتىشلىرىنى سۆزلەپ

 قااتتىق دەپ ئىاكەن زىياالى بىار ئاۇنى كىشاىلەر “ئۈچاۈن  كېتىادىغانلىقى ئولتاۇرۇپ قاراپ

 كىتاابلىرى ئۇ. تېپىالتتى كىتاب پارچە قانچە بىر ۋاقىت ھەر سومكىسىدا ئۇنىڭ. تتىئىشىنە

 كااۆپ بەكااال ئۇنىڭاادىن مەن”) ئىاادى بااار كىتااابىمۇ شااوپېنخاۋئېرنىڭ ئااارتۇر ئارىسااىدا

 ئوتتۇرىغااا تەكىااتلەپ قايتااا-قايتااا پەيالسااوپ بااۇ(. ھىتلېاار دەياادۇ “ئۆگەناادى  نەرسااىلەرنى

 كاااۈ  يېتەكلەيااادىغان غەلىااابىگە چوقاااۇم كۈچنىاااڭ قبۇنااادا كاااۈچىنى  قاااارام قويغاااان

 .مۇمكىن بولىشى قىلغان تەسىر قاتتىق ئۇنىڭغا كۆرسىتىشى  بولىدىغانلىقىنى

 بولمايادىغان بولسا كام شىتابىنىڭ پول  ھىتلېر ئاخىرىدا ئايلىرىنىڭ ياز يىلى-1215

 تۇرىاادىغان پباااغال شااىتاپنى بىاالەن رفتىااالر-باتااالىيون قايسااى ھەر. ئايلىنىاادۇ ئااادىمىگە

 بولغاچقااا  تۇرىاادىغان ئۈزۈلااۈپ پاااتال-پااات ئوقىاادا تااوپ دۈشاامەن سااىملىرى تېلېفااون

 ھاې  شاۇنى پاتال بىز”. ئىدى يوق چارە باشقا يەتكۈزمەكتىن خەۋەر تايىنى، ئاالقىچىالرغا

 ئىشااەنچىلى  ئەڭ ئااادفلفال پەقەت_  ئەساالەپ  ۋيېاادېمان لېتىنااات دەياادۇ_  قىلاادۇقكى 

 خىازمەت بولاۇپ ئاديۇتاانتى ھىتلېرنىاڭ ۋيېادېمان فرىز يىلى -1235)“ .دىئى ئاالقىچىمىز

 سىياساىتىگە تاشاقى فۈھرېرىنىاڭ يەناى داھىساىنىڭ  ئۆتكەنادە  يىل تۆت ئارىدىن. قىلىدۇ

 كىتابىادا  يازغاان كېايىن ۋيېادېمان. تاشلىنىدۇ ئېلى، خىزمىتىدىن ئۈچۈن چىققىنى قارشى

 ئۆتكەن بېشىدىن ئۇ  ئىدى  ئۇنۇتمىغان پەقەتال رىنىئەسلىمىلى ئۇرۇش قېتىمقى شۇ ھىتلېر

 قېتىممااۇ بىاارەر سااۆزلىگىنىنى يالغااان يوشااۇرۇپ ياااكى كۆپتااۈرۈپ سااۆزلىگىنىدە ئىشااالرنى

 ئاادەتتىن زىرەكلىكاى  ئۇنىاڭ ئااالقىچىالرمۇ قالغاان( ئاى. ھ. ئا_  دەيدۇ باقمىدى   ئاڭالپ
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 ئوقىغاان ۋاقتىادا بااال خاۇددى دفل ئاا يەناى . ئىادى قايىل پۈتۈنلە  جاسارىتىغا تاشقىرى

 سااەپلەرگە ئالاادىنقى بىالەن چەبدەساالى  ئوخشاااش ھىكايىالرغاا ھەققىاادىكى ھىنادىيانالر

 باشااقا نەرسااىلەر بەزى بولغااان بااار ۋۇجۇدىاادا ئۇنىااڭ ئەممااا. بااارااليتتى ئااۆمىلەپ قوقمااا 

 ئۇنىااڭ. ئوخشااىمايتتى پەقەتااال باشااقىالرغا ئااۇ. قالمااايتتى ئەنسااىرەتمەيمۇ ئەسااكەرلەرنى

 بەكاال ۋەزىپىساى يەتكاۈزۈش جايىغاا خەۋەرناى”. ئىدى كۈچلۈ  بەكال مەسئولىيەتچانلىقى

 شەخسااى_  تەنقىاادلەپ  ئاااالقىچىىنى بىاار باشااقا قېااتى  بىاار دەياادۇ_  ۋەزىااپە  بىاار مااۇھى 

 بېرىشاقا ساەپكە ئالادىنقى دائىا  ھەر ئاۇ“ !مۇھى  قىزىقىشىڭدىنمۇ ياكى قەھرىمانلىقىڭدىن

 ئاۆز ۋەزىپىسىنى يەتكۈزۈش خەۋەر ئۈچۈنمۇ باشقىالر دېگىدە  دائى  ئۇ . راتتىتۇ ئىنتىلىپال

 .ئېلىۋاالتتى ئۈستىگە بىلەن ئىختىيارى

 كۆپىيىاا، ئىشاالرىمۇ يەتكااۈزۈش خەۋەر تېزلىشااى،  سااۈرئىتى ئااۇرۇش ئااايالردا -7~6

 ساااغرى، چىرايااى ئۇنىااڭ. كۆرسااىتىدۇ تەسااىر ھىتلېرگىمااۇ جىااددىچىلى  بۇنااداق. كېتىاادۇ

 توپقاا قوشاۇنلىرىنىڭ ئەنگلىايە تاۇرۇپال يۇرىماا  تااڭ كۈنى ھەر. ئىدى كەتكەن ۇغالپالئۇر

 ئېلىا، قاورالىنى قولىغاا ئىچىادە گازارما تۇرغىنىچە چاچىراپ ئورنىدىن تەڭ بىلەن تۇتىشى

. قااالتتى تۇرالماايال جى  ئارغىماقتە  تۇرغان تەييار يۈگىرەشكە ماڭغىنىچە كەينىگە-ئالدى

 بولماسالىقىغا چاققاان باشاقىالرنىڭ. ئويغۇتااتتى ۋارقىاراپ بىرلەپ-بىر مىنىھەم ئۇ ئاندىن

 قاخشااىغىدە  دەپ بېرىلمىاادى تاماااق تويغىاادە  بىرەرسااى ئەگەر. چىاادىمايتتى پەقەتااال

 يەيادىغان ئەساكەرلىرى فرانساۇز جەڭدە يىلقى-1872”: ئەسكەرگە بۇ دەرھال بولىدىكەن 

 .بېرەتتى رەددىيە دەپ“ !ئىكەن يېگەن تۇتۇپ چاشقان يوق نەرسىسى

 گۈگااۈم ئاخشاىمى. كۈچەيتىادۇ ھۇجاۇمنى قوشاۇنلىرى ئەنگلىايە كاۈنى ساىنتەبىر-05

 ئالادىنقى جەريانادا باۇ. تىركىشاىدۇ تۇرۇپ قاتتىق بويىچە سەپ پۈتۈن بېرگادا-16 ۋاقتىدا

 بىار يەنە بىلەن ھىتلېر 64.قالىدۇ ئۈزۈلۈپ تۇيۇقسىز ئاالقىسى تېلېفون بولغان بىلەن سەپ

 سااق ئىككىساى ئاۇ. چىقىادۇ يولغاا ئۈچاۈن كېلىش بىلى، بولغانلىقىنى ئىش نېمە ئاالقىچى

 دۈشاامەن. قىلىاادۇ دفكااالد ئااۈزۈلگەنلىكىنى پارتالشااتا سااىمىنىڭ تېلېفااون كېلىاا، قايتىاا،

 ئالاادىنقى ھىتلېرنااى ئۈچااۈن تۇرغااانلىقى ئالدىاادا باشاالىنىش ھۇجااۇمى كۈچلااۈ  تەرەپنىااڭ

 باۇ ئاۇ . ئىۋەرتىادۇ ئاگاھالندۇرۇشقا قىسىمالرنى قايسى ھەر ىقئارقىل كانىيى رادىئو سەپكە

 قېاتى  بىار يەنە ئوقىادىن تاوپ دۈشامەن كۈچلاۈ  شاۇنچە ئورۇنداپ غەلىبىلى  ۋەزىپىنىمۇ

 .كېلەلەيدۇ قۇتۇلۇپ ساق

 قالغاان كېلىا، بوسوغىساىغا ئۆلاۈم قېتى  كۆپ ئىچىدە ئا  قانچە بىر ئۆتكەن ھىتلېر

 ئۆلۈمادىن پەرىشاتە بىار قاناداقتۇ ئاۇنى. ئىادى چىقالىغاان سااق قىلىا، ئامالىنى بولسىمۇ 

 سەپدىشاى  قاانچە بىار ئاكوپتاا قېاتى   بىر” ھىتلېر. بىلىنەتتى كېلىۋاتقاندەكال قۇتۇلدۇرۇپ
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 خېلااى پرىسااقا ۋارد مااۇخبىر بىاار ئەنگلىيەلىاا  دەياادۇ_  ئولتااۇراتتى   يەپ تاماااق بىاالەن

 دەرھااال بااول  چاققااان قۇلىقىمغااا بىرسااى زتۇيۇقسااى_  بېرىاا،  ئەساالەپ كېاايىن يىلالردىاان

 بەكاال ئااۋاز باۇ ئاڭالنغاان قۇلىقىمغاا. بىلىنادى ۋارقىرىغاندەكال دەپ! يۆتكىلىۋال نېرىسىغا

 بىار خاۇددى ئااۋازنى باۇ مەنماۇ. ئىدى جاراڭلىغاندە  تۈۋىدىال قۇلىقىمنىڭ خۇددى ئېنىق 

 ئورنۇماادىن تىيارسااىزئىخ بولااۇپ ماااقۇل دەرھااال قىلغاناادە  قوبااۇل بااۇيرۇقنى ھەربىااي

 ئىتىا  قۇتىساى تامااق قولۇمادا چاغادا شاۇ يەناى. ئولتۇرىۋالدى  بېرى، نېرىسىغا يۆتكىلى،

 ياۆتكەلگەن. ئىادى  بېرىۋالغان نېرىغا قەدەمدە  يىگىرمە ئىچىدە ئاكوپ تۇرۇپ ئورنۇمدىن

 پبولااۇ خاااتىرجەم خااېلىال كۆڭلۈممااۈ. كىرىشااتى  يېيىشااكە تاماااق قايتااا ئولتااۇرۇپ يېرىماادە

 بىار ئالدىمادا كاۆز تۇرىشاىمغا ساېلى، قوشاۇق تاماققا ئەندىال مەن ئەمما. ئىدى قالغاندە 

 قاۇالقنى چۈشۈپ ئوقى توپ بىر يېرىمگە ئولتۇرغان بايا بولۇپ  چاقنىغاندە  ئۇچقۇنى ئوت

 تىتماا-تىتماا ھەممىساى سەپداشلىرىمنىڭ قالغان يەردە ئۇ. پارتاليدۇ گۈلدۈرلەپ يارغىدە 

 “.كەتتى ئۆلۈپ قالما  ساق ۇبىرىم بولۇپ

 تااۇيغىلىرى قىالالياادىغان ھااې  ئالاادىن كۆرەلەياادىغان  ئالاادىن ۋاقىااتالر ئااۇ بەلكىاا 

 ئەتىراپنى پۈتۈن ئاخشىمى بىر ئايلىرىنىڭ كۈز يىلى شۇ كېرە ؟ بولسا ۋاقىتلىرى ئۇيغانغان

 ھىتلېار يتتىماۇپە شۇ. چىقىدۇ يېزى، شىئېر بىر ئۇ ۋاقىتتا  بىر كەتكەن قاپالپ تۇمان قۇيۇق

 :ئىدى قىلغاندە  ھې  بولىشىنى قانداق تەغدىرىنىڭ ئۆز

 

  تۈۋىدە  دەرەخ ساسلىقتىكى تىنى -تى، كەلگەندە  يېتى، قىش زىمىستان قېتى  ھەر

 .ئولتۇرىمەن يالغۇز تۈۋىدە دفب

  چىڭى،  بولۇپ ئىستىھكام پوالت ئىرادىسى ھەممىنىڭ كۈچلىرىدىن قاراڭغۇلۇق

  قاتۇرماقتا  قەۋرىلىرىنى ياۋرفپا شىمالى سىشەپى شولىسى ئا 

 ئىچىاادە ۋەھىاامە سااىھىرلى  كېچىلىاارى ئاچقااانالر  كۆڭااۈل بولىشااىچە كۈناادۈزلىرى

 ! قالىدى

 غااااردىكى ئەمەس ئۈچاااۈن ئاااۇرۇش تاۋلغاااان  شاااۇالر پاااوالتنى تۇرغاااان چاقنااااپ

 . ستاالگمېتتە 

  چىقىرىمەن  قانۇن بىلەن رەقەملەر-ھەرپ ئايرىلدى  يالغان بىلەن راس شۇڭا

 !ئاتايمەن كىشىلەرگە ھەققانىيەتچى ئۆزەمنى يېتەكلەيمەن  تەرەققىياتقا-بەخىت

 ئالادىن بىار قااالرلىق ھەياران سەپداشالىرىغا ئاۇ ئۆتكەنادە ھەپتە قانچە بىر ئارىدىن

 ساىلەرنى مەن كۈتاۈڭالر  كېلىشاىنى دەۋرىمنىڭ مېنىڭ ھەممىڭالر”: جاكاراليدۇ ھۆكۈمىنى

 “!ئايالندۇرىۋېتىمەن شىلەرگەكى داڭلىق چوقۇم
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 پۈتاۈن. باشاليدۇ يېغىشقا يامغۇر سى -سى  توختىما  ئورنىغا قار دېكابىردا  يىلى شۇ

. قالىادۇ ئىچىادە ساۇ چىلىاق-چىلىاق ئااكوپالر پۈتاۈن ساوزۇلغان باۈگرى-ئەگارى پولكنىڭ

 پۈتاۈن. ئۆتىادۇ ئېچىنىشلىق بەتەر بىرىنچىسىدىنمۇ بايرىمى رف دىستۋف قېتىملىق ئىككىنچى

 ھىتلېرغاا بولاۇپ  ئالغاان تاپشاۇرۇپ خېتاى ساوراش ھاال ۋە خالتاا ئۆيلىرىدىن ئەسكەرلەر

 ئولتااۇرۇپ چۆكااۈرۈپ بېشااىنى كارىۋىتىاادا قاتلىمااا يااالغۇز ئااۆزى كەلمىگەچااكە نااېمە ھااې 

. قىلمايادۇ گەپ ئېغىزماۇ بىارەر كىماگە ھې  جەريانىدا ئېلىش دەم كۈنلۈ  ئۈ  ئۇ . كېتىدۇ

 ئائىلىسااىدىن تىرىشااى،  كۆتۈرۈشااكە كااۆڭلىنى ئۇنىااڭ بااارىچە لىنىااڭئاما سەپداشاالىرى

 ھىتلېار ئەمما. قىلىشىدۇ تەكلى، يىيىشنى تەڭ بىرگە ئېچى، خالتىلىرىنى ھېيتلىق كەلگەن

 بېرىاا، قىلىاا، رەت يىيىشاانى بىلاادۈرۈپ رەخاامەت ئااايرى -ئااايرى  ھەممىسااىگە ئۇالرنىااڭ

 ھامااان  ئاخىرلىشىشااى ئااېلىش دەم. ىاادۇيېتىۋال كىرىا، ئورنىغااا بولغااان دۇنياسااى ئۆزىنىاڭ

. كېلىااادۇ ھالىغاااا خوشاااخو  قايتىااادىن ئۇنۇتاااۇپ بىاااراقال ئەندىشاااىلىرىنى-غەم ھىتلېااار

 چاخچااقالرنىمۇ بىرماۇنچە تەبارىكلەپ ئۈچاۈن ھېيتى ئۆتكەن خۇرام-خۇشال ھەممەيلەننى

 .ئالىدۇ كۈلدۈرۈپمۇ قاھلىتى،-قاھ ئۇالرىنى ھەتتا. قىلىدۇ

 قاراپ جەنوپقا بېرىگادا تۇرىۋاتقان ھىتلېر بىلەن كىرىشى يلىرىئا ياز يىلىنىڭ-1216

 ئۈلگااۈرۈپ ئۇرۇشااىغا سااومم  ھېساااپالنغان ئۇرۇشااى داال قىلغااۇ  ھەل قىلىاا،  يااۈرۈش

 قوشاۇنلىرى ئەنگلىايە تەڭ  بىالەن باشلىنىشاى ئاۇرۇش 65.بارىادۇ يېتى، سەپكە ئالدىنقى

 ياااېقىن مىڭغاااا 02 ۈنىااادىالك بىرىنچاااى ئۇرۇشااانىڭ. ئۆتىااادۇ ھۇجۇمغاااا بىااالەن شاااىددەت

 ئاخشاىمى ئىيۇل-14. قىلىنىدۇ يارىدار ياكى ئۆلتۈرىلىدۇ ئەسكىرى ئارمىيىسى ئىتتىپاقداش

 پۈتااۈن ئاالقىلىشاىدىغان بىالەن ساەپلەر ئالاادىنقى بېرگادىنىاڭ-16 ئەتىراپىادا فارفمېللې 

 االقىچىئا بىار يەنە بىالەن ھىتلېار. ئىادى تاشاالنغان ئاۈزۈپ ئوقىدا توپ سىملىرى تېلېفون

 يااولىنى سااى  بېرىاا، قارىمااا  بولىشااىغا تۇرغااان پااۇراپ خەۋىپااى ئۆلااۈم بىاار قەدەماادە

 ئوياۇۋەتكەن ئاوقى تاوپ يااكى ئااكوپ تولغاان ساۇغا لىاق ئاۇالر. ئېۋەرتىلىدۇ تەكشۈرۈشكە

 ئااالقىچى چىققاان بىارگە بىالەن ئۇنىاڭ. تەكشاۈرەيدۇ ساى  ياۈرۈپ يوشۇرۇنۇپ ئازگالالرغا

 بااۇ يااوق ئامااال ھىتلېاار. ئىاادى قالغااان يېتىااپال بېاارەلمە  رداشاالىقبە ھارغىنلىقتااا ئەسااكەر

 .كېلىدۇ قايتۇرۇپ ئاكوپقا يۈرۈپ سۆرەشتۈرۈپ سەپدىشىنى

 ئىككىاال ھەر ئۇرۇشاتا. كېتىادۇ قىزىا، ئاوتتە  ئۇرۇشى فرفمېللې  كۈنى  ئىيۇل-02

 ھاې  ىماا قار شۇنىڭغا. ئۆلىدۇ ياكى بولىدۇ ياردار ئەسكەر-كوماندىر كۆپ بەكال تەرەپتىن

 ئااا  ئىككااى كېيىنكااى شااۇندىن. ئىلگىرلىيەلمەياادۇ ئالغااا قەدەممااۇ بىاار تەرەپ قايسااى

 بىرىناى-بىار قېلىا،  ئايلىنىا، ئۇرۇشاىغا ئااكوپ زىرىكىشلى  ئاساسەن جەڭلەر جەريانىدا
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 غېرىچماۇ بىار تەرەپ ئىككاى ھەر. ئۆتىادۇ دېگىادە  بىلەناال تۇتاۇش توپقا بىلەن شىددەت

 بىار ياېقىن ھىتلېرنىاڭ پەيتاتە شۇ دەل. چېكىنمەيدۇ كەينىگە ياكى يدۇئىلگىرلىيەلمە ئالغا

 قىلىادۇرۇش تەرجىماانلىق ئەساىرلىرىگە ئاۇرۇش. كېتىادۇ يۆتكىلىا، يەردىان بۇ سەبدىشى

 يەنە ھىتلېرنىاڭ شاۇنداقتىمۇ. ئىادى كەتاكەن ياۆتكەپ سەپكە ئارقا مېندنى ھان  ئۈچۈن

. ئىادى باار سەپدىشاى ياېقىن ئىككى گەندې ۋېستېنكىرچنېر ئىگناز بىلەن شمىدت ئېرنست

 بىرىنچاى”. ئىدى ئايرىلمىغان ئۇنىڭدىن كۈچۈكىمۇ سۈيۈملۈ  ھېلىقى ئۇنىڭ مۇھىمى  ئەڭ

 قااراپ قىلىا، دىقاقەت تۈلكىچاققاا ساۈيۈملۈ  شاۇ مەن فرفمېلدا مەزگىلىدە  ئۇرۇشى دۇنيا

 ئېساىگە ىتىناىئ ئاخشاىمى قىاش بىار ئاۆتكەن يىال 05 ئارىدىن ھىتلېر دەيدۇ_ . كېتەتتى 

 گەپ توغرىلىااق ئىتااى  ئىسااىملى  تااۈلكە ئااۇ_ ! دە-ئىاادى ئىاات ئۇماااق بەكااال_  ئېلىاا، 

 قىزىااق قىلغااان دەپ تااۇتىمەن چىااۋىننى يااۈرگەن ئۇچااۇپ ئۈسااتىدە ئىتنىااڭ بولغىنىاادا 

 تىتىاارەپ قىلىنغاناادە  گىپنااوز خااۇددى دەساالىۋىدە كۈچااۈ . كېلەتتااى ئېسااىگە ئۇيااۇنلىرى

 مەن_ . تاشاالىناتتى چېىۋىنغااا سااەكرىگىنىچە تۇيۇقسااىز يەنە كەتسااە  تااۈرۈپ قاشاالىرىنى

 ئادەمادە  خاۇددى كۈچۈ  ئۇ. كېتەتتى  ئولتۇرۇپ قاراپ قىلى، دىققەت ھەركىتىگە ئۇنىڭ

 ئۇنىاڭ ئولتۇرغىنىادا تاماققاا ھىتلېر“ .كېتەتتى خېقىراپ كېلى، ئاچچىقى قىلى، قىلىقالرنى

 قاااراپ قىلىاا، دىقااقەت ەرىكىااتىگەھ بىاار ھەر ئۇنىااڭ كېلىاا، يېنىغااا تۈلكىسااى كىچىاا 

 ناېمە بىار كاپام بىر ئۇنىڭغا كېيىنمۇ قىلغاندىن كاپ قوشۇق 6~5 ھىتلېر ئەگەر. ئولتۇراتتى

 “ماااڭىچۇ؟” چەكچىيىاا، يااانچە غوجايىنىغااا ئولتااۇرغىنىچە زۇڭ دەرھااال كۈچااۈ  بەرمىسااە

 بولااۇپ اقئااامىر راسااتىنال كۈچااۈككە ئااۇ مەن قىزىااق ”. قىالتتااى قىلىقلىقالرنااى دېگەناادە 

 “.قاپتىكەنمەن

 بىار چىقمااس ئااخىرى ئۇرۇشى سومم  بولسىمۇ  ئۆتكەن ۋاقىت ئايدە  ئۈ  ئارىدىن

 بااۇ. تاۇراتتى قوزغااپ ھۇجاۇم تىنماا  ئارمىيىسااى ئىتتىپاقاداش. قالىادۇ ئايلىنىا، ئۇرۇشاقا

 ھەقىقەتەنماۇ ئاۇرۇش باۇ. بولىادۇ چىقىا  ئاادەم مىاڭ 614 تەرەپتىن ئىككىال ھەر ئۇرۇشتا

 ناېمى  ئۇرۇشاتا باۇ. ئىادى قالغاان ئايلىنىا، ئۇرۇشاىغا قىرغىنچىلىاق ياوق مەنىسى ەقىلچ

 بىار يەنىاال بولساىمۇ چۈشاۈرۈلگەن ئەھۋالغاا قىايىن قېاتى  نۇرغاۇن ھەپاتىلەپ قوشۇنلىرى

 پەرىشااتىلەرنىڭ يەنىااال ھىتلېاار جەرياناادا بااۇ. تىركىشااىدۇ چېكىاانمە  كەياانىگە قەدەممااۇ

 كاۈن بىار قاچقاان تەلە  ئۇنىڭدىن كۈنى  ئۆكتەبىر-7 .ئىدى ساق تۇرغاندە  ھىمايىسىدە

 شاااىتابىغا پولااا  بىااارلىكتە بىااالەن ئااااالقىچىالر قالغاااان ئادەتتىكىااادە . ئىااادى بولغاااان

 بىار تۇيۇقساىز. ئىادى قالغاان پېتىا، ئۇيقىغاا ئولتۇرغىنىچە ئۆڭكۈردە بىر تار تۇتىشىدىغان

 پىارەڭ-تېارە ئااالقىچىالرنى پ پاارتىال چۈشۈپ ئاغزىغا ئاكوپنىڭ ئاستى يەر ئوقى توپ پا 

 بىالەن ۋيېادېمان لېتىناات قارىماا  شاۇنىڭغا. يارىلىنىدۇ پاقالچىقىدىن ھىتلېر. قىلىۋېتىدۇ
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. تۇرىۋالىاادۇ چىااڭ دەپ قايتۇرماااڭ سااەپتتىن ئالاادىنقى ئەمەس  ئېغىاار يااارام تالىشااى،

 ىتلېاارھ دەياادۇ_  ئەمەساامۇ؟ شااۇنداق تااۇرااليمەن  ئااۆرە يەنىااال مەن قاااراڭ  لېتىنااات ”

 ساەپكە ئارقاا شاىتابىدىن پولا  مېناى كەلمەيدۇ  ئايرىلغى  سىزدىن مەن_  ئالدىرىغىنىچە 

 .يالۋۇراتتى دەپ “قايتۇرىۋەتمىسىڭىز

 ئاۇنچە يارىساى ئۇنىاڭ. ياتقۇزۇلىدۇ ئاپىرى، دفختۇرخانىسىغا ئارمىيە داال بىر ھىتلېر 

 بىار باشاقا ئاۇنى تەڭ بىالەن كىرىشاى بالىنىساىغا دفختۇرخاناا ھېساپالنمىسىمۇ  ئېغىر بە 

 ھىتلېار: ئىادى بولغاان مۇناداق ئىاش بۇ. قويىدۇ يېقىتىپال كېسىلى ئەنسىزلى  ئازاپ  رفھى

 ئۇنىڭغاا سېساترانىڭ بىار يەناى ئايالىنىڭ  نېمى  بىر ئۇشتۇمتۇت قۇلىقىغا ياتقىنىدا ياتاقتا

 ئايااال ېااتى ق تااۇنەى بويااان يىلاادىن ئىككااى مېنىااڭ بااۇ”. ئاڭلىنىاادۇ ئاااۋازى قىلغااان گەپ

 ئۇنى ئۆتمە  كۆپ 66.ئەسلەپ كۈنلەرنى شۇ ھىتلېر دەيدۇ_ ! ئاڭلىشى  ئاۋازىنى كىشىنىڭ

 ماڭغاان ئېلى، ۋەتەنگە بىزنى_  ياتقۇزۇشىدۇ  پويىزغا يارىدارالر ماڭغان قاراپ گېرمانىيىگە

 خىاال بىاار كااۆڭلى ھەممىمىزنىااڭ كەلگەنسااىرى  يېقىاانالپ چېگراىسااىغا گېرمااانىيە پااويىز

 كۆرۈشاكە ئۆيلىرىنىماۇ ناېمى  تاۇنەى ئۇ  ئاخىرى_ . باشلىدى پېتىشقا ئىچىگە زلى ئەنسى

 قاوش قانااتلىق  قاوش چىرايلىق ئۆيلەرنىڭ خاس ۋەتەنگە تى  ئۆگزىلىرى بىز_  باشاليدۇ 

 “!ۋەتەن ئاھ. ئىدۇق كۆرمەكتە پەنەىرىلىرىنى قاپلىق

 

 

3 

 

 گوساپىتالىغا ئاارمىيە ۇقلاۇققۇر بىار جايالشاقان جەنۇبىغاا غەرباى بېرلىننىاڭ ئادفل 

 ئەسااىرنىڭ ئااۆتكەن. دفختۇرخانااا ھوسااپىتال  ئېنگلىزچىاادا يەنااى گوسااپىتال ) ياتقۇزۇلىاادۇ

 بولغااان مۇناسااىۋەت يااېقىن بىاالەن ئىتتىپاااقى سااوۋېتلەر سااابىق يىللىاارىغىچە ئاتمىشااىنچى

 نوماۇر بويىچە كەسىپى ئوخشىتى، سوۋېتتىكىگە دفختۇرخانىالر ئادەتتە ئۈرۈمچىدە يىلالردا

 شاىمالى دفختۇرخاناا  بىرىنچى دفختۇرخانىسى كېسەللىكلەر ئىچكى يەنى ئاتىالتتى  بىلەن

 بېشااىدا؛ بااۇالق دفختۇرخانااا  ئىككىنچااى دفختۇرخانىسااى كېسااەللىكلەر تاشااقى قۇۋۇقتااا؛

 ۋە شاااامالبا  دفختۇرخاناااا  ئاااۈچىنچى دفختۇرخانىساااى كېساااەللىكلەر ئاااۆپكە يۇقۇملاااۇق

…  دفختۇرخاناا  تاۆتىنچى دفختۇرخانىساى كېساەللىكلەر رفھىاي ەۋ يېنىادا؛ ئۇنىۋېلشىتىت

…  يولىاادا  ئەخمەتەااان_يېقىلغانتاااش گوسااپىتال  ئااۈچىنچى ئااون دفختۇرخانااا ھەربااى

 ھىتلېااار  قالغاااان ئادەتلىنىااا، تۇرمۇشاااىغا ئااااكوپ مەزگىااال بىااار(. ت.ئاااۇ_ . دېگەنااادە 

 كااۆرۈپ كااارىۋىتىنى كېسااەل قاپالنغااان بىاالەن كىاارلىكلەر ئاااق پاااكىزە-پااا  بالىنىسااتىكى
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 ئۇنتاااۇپ يېتىشااانى كاااارىۋاتالردا پااااكىز بۇناااداق” دەسااالىۋىدە. ئىااادى قالغاااان ھەياااران

 بۇناداق ئاۇالر. ھىتلېار دەيادۇ “ئەيمىنادۇق ئولتۇرۇشاتىنمۇ كارىۋاتتا ئۈچۈن كەتكەنلىكىمىز

 ئەدەپساىزلى  بەزىلەردىكاى شاۇنداقتىمۇ. باشااليدۇ كۆنۈشاكە ئاستا-ئاستا مۇھىتقا راھەت

 تاااۇرۇپ ئورنىااادىن داۋالىنىااا، ئاااادفل  . بىلىنەتتاااى يااااد بەكاااال ئۇنىڭغاااا تېرلىرىخااااراك

 رۇخسااەت كېلىشااىگە قىلىاا، ئااېلىش دەم يەكشااەنبىلى  بېرلىناادا بولغىنىاادا ماڭالىغىاادە 

 كىشاىلەرنى ھەمادە يوقساۇللۇقنى ئاچاارچىلىقنى  ياۈرۈپ ئايلىنىا، بېرلىندا ھىتلېر. ئالىدۇ

 كېتىۋاتقااانلىقىنى يااامراپ ھەرىكىتىنىااڭ تىھەملەرمااۇ كۈشااكۈرتىدىغان ئۈچااۈن تىنچلىااق

 .كۆرىدۇ

 سەپ ئارقا بىر ميۇنخېندىكى ئۇنى. چىقىدۇ بالنىستىن ساقىيى، داۋالىنى، ئا  ئىككى

 ئەسلىمىساااىگە دېاااگەن «يولاااۇم كاااۈرەش» ئۇنىاااڭ. يۆتكەيااادۇ باتالىيونىغاااا تەمىناااات

 تاپقاان ساەۋەبىنى يوقۇلاۇش جەڭگىۋارلىقنىڭ كېلى، ميۇنخېنغا ئادفل  ئاساسالنغىنىمىزدا 

_  بولىۋاتقااانالر سااەۋەپچى بىاار بىااردىن يوقۇلۇشااىغا جەڭگىۋارلىقنىااڭ گېرمانىيىاادە. ئىاادى

 سۈيىقەسااات ئۈچاااۈن كېتىشاااى يىمىرىلىااا، گېرمانىيىنىاااڭ ساااەپتە ئارقاااا! يەھاااۇدىيالر

 ھەممىااال گويااا”. ئىاادى كەلااگەن خۇالسااىغا دېااگەن! يەھااۇدىيالر شااۇ دەل تەييارالشااقانالر

 كاااادىر مەماااورى يەھاااۇدىي ھەممىاااال ئىگەللىۋالغاااان  يەھاااۇدىيالر كاااادىرلىقنى مەماااورى

 كااۆپ بۇنچىااۋاال ئارىسااىدىن مىلاالەت تالالنغااان ئاتااالمىش بااۇ. قىالتتااى بولىۋالغاناادەكال

 ئالادىنقى كۆپلىكىادىن  ئۇالرنىڭ. ئىدى ھەيران بەكال چىقىدىغانلىقىغا ئادەم قابىلىيەتلى 

 يەھاۇدىيالر_  ئىادىكى  قويغاان قول شۇنىڭغىمۇ ھىتلېر_ . قالغان ئېشىنالما  سەپلەرگىمۇ

 قااان بااۇ ئېلىۋالغااان  تېاازگىنىگە ئىشلەپچىقىرىشااىنى گېرمااانىيە ساااھەلىرىدە مۇئااامىلە پااۇل

 “.ئىدى قۇرۇتماقتا شوراپ قاننى تومۇرلىرىدىكى خەلقىنىڭ قۇرتالر شورىغۇچى

 قىلىااا، لەرناااىگەپ بۇناااداق ئۇنىاااڭ سەپداشااالىرى ھىتلېرنىاااڭ ساااەپتە  ئالااادىنقى

 باشاقىالرچىلىكمۇ ھىتلېار ھېسااپتا بىار. ئىادى باقمىغاان ئااڭالپ پەقەتاال يۈرىدىغانلىقىنى

 قارشاى يەھۇدىيالرغا ئۇمۇ ۋاقىتالردا بەزى. ھېساپالنمايتتى بىرى بار دۈشمەنلىكى يەھۇدىي

 گەرئە” مەسىلەن. قوياتتى قىلى، گەپلەرنىمۇ ئېغىز ئىككى-بىرەر كەلمەيدىغان ئېغىر ئانچە

 بولمىغااان ئەقىللىقااال سااتېيىنچىلى  بولغااان كوناادفكتۇرىمىز بىزنىااڭ يەھااۇدىيالر بااارلىق

“ .ياوق ھااجىتى يۈرۈشانىڭ ئەنساىرەپ بە  تاوال دېگەنلەردىان يەھاۇدىي ئۇنداقتا  ئىكەن 

 ھەققىاادە يۈرىاادىغانلىقى تىقىاا، بااۇرنىنى يەرگە ھەممىااال يەھۇدىيالرنىااڭ ۋيېننااادا ئۇنىااڭ

 دەياااادۇ ئىاااادى  يااااوق غەرەز يامااااان ھېچقاچااااان گەپلىرىاااادىمۇ قېتىمقااااى ھەر دېااااگەن

 قىلغانلىقىنى گەپ بىر ئۇنداق سمىدتمۇ ئەسلىدە. كېلى، ئەسلەپ ھەقتە بۇ ۋېستېنكىرچنېر

 قىلىا، گەپلەرناى بۇناداق ئۇنىاڭ ۋيېادېمانمۇ لېتىناات. ئىادى باقمىغان ئاڭالپ ھېچقاچان
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 دۈشامەنلىكىنىڭ يەھۇدىي ھىتلېرنىڭ مەن دېسەم راستىنى) دەيدۇ ئاڭلىمىدى  باققانلىقىنى

(. ۋيېاادېمان دەياادۇ كەلمەياادۇ  ئىشااەنگى  زادىااال چىققانلىقىنىغااا ئوتتۇرىغااا ۋاقىااتالردا شااۇ

 . ئىدى قالغان بولۇپ ئۆ  ميۇنخېنغا ھىتلېر  ئەندى

 مۇھىات سىياساىي باتالىيونىادىكى تەمىناات ساەپ ئارقاا باۇ قىلىشاىچە ھاې  ئۇنىڭ

 سااەپتىن ئالاادىنقى ھېچقايسااى يەردىكىلەرنىااڭ ئااۇ. ناادۈرەتتىيىرگى كىشااىنى ھەقىقەتەنمااۇ

 ھىتلېرنىاڭ كىشاىلەر يەردىكى ئۇ يەنى. بىلمەيتتى قىلىشنى ھۆرمەت ئەسكەرلەرگە كەلگەن

 شاۇڭا. ئىدى يوق تەسىراتى قىلچىمۇ ھەققىدە جاپالىرى تارتقان ئاكوپلىرىدا سەپ ئالدىنقى

-1217 ئااخىرى . كۈتىدۇ بىلەن كۆز تۆت نىكېتىشى قايتى، ئارىسىغا ئادەملىرىنىڭ ئۆز ئۇ 

 كېلىا، ئەسالىگە پۈتاۈنلە  سااالمەتلىكى يېزىا،  خەت ۋيېادېمانغا لېتىنانت يانۋاردا يىلى

 ئىكەنلىكىناى  ئارزۇساىدا كېاتىش قايتىا، ساەپكە ئالادىنقى قايتىادىن شاۇڭا بولغانلىقىنى 

 قايتۇرىلىشااىنى شااىغاقې سەپداشاالىرىنىڭ بااۇرۇنقى پولكىغااا  تۇرغااان بااۇرۇن بولسااا مااۇمكىن

 كوناا. بارىادۇ قايتىا، پولكقاا-16 ھىتلېار كاۈنى  ماارت-1. ئېيتىادۇ قىلىادىغانلىقىنى ئارزۇ

 تۈلكىساااىمۇ كىچىااا  ساااۈيۈملۈ  ئۇنىاااڭ. كۈتىۋالىااادۇ قىااازغىن ھىتلېرناااى سەپداشااالىرى

 كېلىااا، ئېتىلغىااانىچە ماڭاااا كۈچۈكاااۈم”. كېتىااادۇ نايناقشاااى، غىڭشاااى، خوشااااللىقىدىن

 ئاالھىادە ئۈچاۈن ئۇنىاڭ ئاشاپىزى رفتىنىاڭ تاماقتا كەچلى . ئادفل  دۇدەي “ئېسىلىۋالدى

. ئىادى تولغاان بىالەن پىرەنادىكلەر-پىچىنە ۋە مۇراببا بولكا  دەستىخان. تەيياراليدۇ تاماق

 كااۈنى شااۇ. ئىاادى كەلااگەن قايتىاا، قوينىغااا ئائىلىسااىنىڭ ئااۆز ھېساااپتا ئاااخىرقى ھىتلېاار

 قىلى، ھاقارەت خائىنالرغا قاراپ شىتىكىگە مىلتىق ئېلى، چىرىقىنى قول ھىتلېر ئاخشىمى 

 ئۇنىاڭ باشاقىالر. ئايلىنىادۇ ھاازا بىر چىقى، سىرتقا يەنە كىچىدە. ۋارقىرىۋالىدۇ مۇنچە بىر

 دەپ قااو   ئااۇخلىغىلى ئارامىاادا بىزنااى بولااۇپ  خاپااا يااۈرگىنىگە تاراخشااى، تۇرمااا  جىاا 

 كىرىاا، ياتىقىغااا ئاناادىن كېيىاانال ىنۋارقىراشااقىنىد ئېتىاا، ئاياااقلىرىنى قارىتىاا، ئۇنىڭغااا

 .ئۇخاليدۇ

 يااۈرۈش قاااراپ رايونىغااا ئااارراس بااويىچە پولاا  ئۆتكەناادە كااۈن قااانچە بىاار ئارىاادىن

 شاۇنداق. كېتىادۇ باشلىنى، تەييارلىق ئۈچۈن ھۇجۇم ئەتىيازلىق قېتىملىق بىر يەنە قىلى، 

 مەناا بىارەر ئۇ ۋاقىتتا ۇب 67.چىقىرااليتتى ۋاقىت ئۈچۈن سىزىش رەسى  ھىتلېر پەيتلەردىمۇ

 بوياااق سااۇ جىااق خېلااى تەسااەۋىرلەيدىغان مەياادانىنى ئااۇرۇش قارىغااان دەپ ئىپادىلەياادۇ

 اليىھىالەش ساەھنە دەپتىرىادە خاتىرە قىلىنمىغان نەشرى ئۇنىڭ. )چىقىدۇ سىزى، رەسىمى

 ياوقىرى ئىنتايىن رەسىملىرىنى مەيدانى ئۇرۇش ھىتلېرنىڭ كراي   گوردفن مۇتەخەسسىسى

 بەلكى  كېتىشى مەدىھلەپ شۇنچە رەسىملەرنى بۇ. باھااليدۇ دەپ ئىگە قىممىتىگە نئەتسە

 باااۇ ھىتلېااار چاااۇنكى . ماااۇمكىن بولىشاااىمۇ كەلاااگەن رەخمىتىااادىن بولغاااان ھىتلېرغاااا
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 ئۇرۇشااى دۇنيااا ئىككىنچااى ھەماادە قالغااان  قۇتۇلاادۇرۇپ ئاچااارچىلىقتىن مۇتەخەسسىساانى

 ئۇنىااڭ بېرىاا، پااات-پااات ھىتلېاار ۋاقىتلىرىاادا قالغااان تااۇرۇپ بېرىاا، پارىژغااا مەزگىلىاادە

 ئوچاۇق ھۆنىرىنى ئۇ بايرىمىدا  مەسىخ يىلى شۇ(. ئى. ھ. ئا_  سېتىۋاالتتىكەن رەسىملىرىنى

 پولكوۋنىاا  بوياااپ  ئاققااا كومااۇالچلىرىنى كۆمااۈر بىاالەن ھااا  ئااادفل  : قويىاادۇ ئوتتۇرغااا

 تىزىا، خەتلەرنى دېگەن“ ۇنبولس مۇبارە  بايرىمىڭىزغا پاسخا يىللىق-1217” باغچىسىغا

 بىار ئىساىملى  تۇبېاۋۇ  ۋفن فرېيخېار بېرگادىغاا-16 كېايىن  ئايادىن قاانچە بىار. چىقىدۇ

 كومانااادىرى پولااا  يېڭاااى باااۇ. تەيىنلىنىااادۇ بولاااۇپ كومانااادىرى پولااا  يېڭىااادىن ماااايور

 ئىنتىزامىناى پولا  كېلىاپال ئاۇ. ئىادى كىشاى تىتىا  بەكاال تەۋە جەمەئەتىگە پولكوۋنىكالر

 قويغاناادە  جاپاغااا جەڭچىلەرنااى-ئوفىتسااېر ئااۇ. كېتىاادۇ كىرىشااى، سېلىشااقا رەتااكە يتاااقا

 تەنقىتلىيەلەياادىغان ئەمەلاادارالرنى ھەربااى دەرىەىلىاا  يااوقىرى ئااۇالرنى بىاالەن  قىلغىنااى

 ۋەزىيەتناى بۇرۇختۇرمىلىاق زىرىكىشالى  پاولكتىكى ئاۇ . ئىادى قىلغاان ئىاگە جاسارەتكىمۇ

 يااۋايى ئىچىادىن ئورماان ھىتلېار. بېرەتتاى چىقىا، ئوۋغاا باشاالپ ئاۆزى ئۈچۈن ئوڭشاش

 ھىتلېار ئىچىادە ئورماانلىق تۇتااش سەپكە ئالدىنقى. بېرەتتى چىقىرى، قوغالپ ھايۋانالرنى

 پولا  ياۈرۈپ ئۇشاقىتى، چېپىا، بۇياققاا ئۇياقتىن سائەتكىچە ئىككى تىنما   بىلەن تاياق

 بېرەتتااى چىقىرىاا، ئوتتۇرغااا ۈتااۈپئۈرك توشااقانالرنى ئۈچااۈن ئېتىۋېلىشااى كوماناادىرىنىڭ

 (.ئۆستۈرىدۇ گېنېراللىققا كوماندىرىنى پول  بۇ ھىتلېر ئۆتكەندە يىل 16 شۇنىڭدىن)

 ئۇنىااڭ قالغااان  بولااۇپ يىلااالر خېلااى قاتناشااقىنىغا ھەربىلىكااكە ھىتلېرنىااڭ گەرچە

 ئۇنىااڭ بولسااىمۇ  كېلىۋاتقااان كۆرسااىتى، قەھرىمااانلىق ئاالھىاادە جەڭاالەردە ئۈسااتىگە

 مۇناداق ۋيېادېمان ھەقاتە باۇ. ئىادى قالغاان تاۇرۇپ بېشاىلىقتا ئاون شاۇ يەنىال ىەىسىدەر

 قااابىلىيىتى قىلىااش رەھبەرلىاا  ھىتلېااردا بىرسااى  سااەۋەپلىرىدىن مااۇھى  بۇنىااڭ: دەياادۇ

 قىلىا، دىقاقەت بە  تۇرۇشاالردا-ياۈرۈش ئاادەتتىكى ئاۇ سەۋەپ  بىر يەنە. ئىدى يېتەرسىز

 يااول. يااۈرەتتى قىيسااايتىپال سااىڭايان بېشااىنى ېگىاادە د دائىاا  ئااادەتتە ئااۇ. كەتمەيتتااى

 يۇيۇناۇپ تاپسا پۇرسەت ئازىراقال ئۇ گەرچە. ماڭاتتى دۈمچىيى، ئىگى، بېشىنى ماڭغاندىمۇ

 قىلىاادىغان مااازاق دەپ دۆۋىسااى قىااغ تىرىاا  ئەسااكەرلەرنى يۇيۇنماياادىغان يۈرىاادىغان 

 دۈ  ئوفىتساېرغا بىارەر. ئىادى قىرىاق بەكاال مايالشقا سۈرتۈپ ئۆتۈكىنى ئۆزىنىڭ بولسىمۇ 

 سېر انت ئاالقىچىالرغا پولكالردا ئادەتتە مۇھىمى  ئەڭ. تۇرمايتتى دىققەتتە قالسىمۇ كېلى،

 ئۈستۈرۈشاكە ئۇنى ئەگەر. ئىدى يوق مۇھىتىمۇ مۇۋاپىق بىرەر بېرىشنىڭ دەرىەىسى ئەسكەر

 ئاۇنى يەناى لەتتاى كې تاوغرى چىقىرىشاقا ئىشاىدىن قىلىۋاتقاان ھاازىر چوقۇم كەلسە  توغرا

 ئەڭ شاىتابىمۇ پولا  چاغادا  ئاۇ. بولماايتتى ئىشلىتىشاكە قىلىا، ئاالقىچى ئاددى داۋاملىق

 .ھېسابلىناتتى قالغان بولۇپ مەھرۇم ئاالقىچىسىدىن بىر قابىلىيەتلى 
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 قاايتۇرۇلۇپ مەيادانىغا ئاۇرۇش بېلگىايە قىلغاان ئۇرۇش بۇرۇن قىسى  يازدا  يىلى شۇ

 قېتىمقاى باۇ. يوللىنىادۇ قاتنىشىشاقا ئۇرۇشىغا قېتىملىق ئۈچىنچى نىڭتارتىۋېلىش يىپرېسنى

 ئوتتۇرلىرىادا ئىياۇل. بولىادۇ شاىددەتلى  قااتتىق ئوخشاشاال قېتىمقىساىغا تاۇنەى ئۇرۇش 

 ئاۇالر ئارىلىقىادا تۇتۇشاالر توپقاا. قالىادۇ ئاساتىدا ئوقى توپ دۈشمەن سوتكا 12 ئۇدا ئۇالر

. تۇيىاادۇ كېلىۋاتقااانلىقىنى تاۋۇشااى كااوالش يەر ۇشاالۇققورقۇن بىاار قانااداقتۇ ئاسااتىدا يەر

 دۈشامەن يوقۇرىادا. ئىادى كولىماقتاا ياولى يەرئاساتى قارىتى، ئۇالرغا قىسىملىرى دۈشمەن

 قورقۇنۇچلااۇق كەينىاادىنال ئۆتااۈپ ئۇچااۇپ گۈرۈلاادەپ يارغىاادە  قااۇالقنى ئااايرفپالنلىرى

 ھۇجۇمىغىمااۇ گاااز ەرلىاا زەھ تىنمااا  قىسااى  قوشااۇلۇپ بۇنىڭغااا. باشاالىنىدۇ پارتالشااالر

 ماسكىساى قوغادىنىش زەھەردىان سوتكىالپ پاتال-پات ئەسكەرلەر شۇڭا. تۇراتتى ئۇچىراپ

 تۇرىۋاتقااان قوغااداپ پوزىتسىيىسااىنى كااۈنى ئاااخىرقى ئىيۇلنىااڭ. ئىاادى مەجبااۇر تاقاشااقا

. ئۇچىرايادۇ ھۇجۇمىغاا تانكاا بولغاان ھۇجاۇمى دۈشامەن قورقۇنۇچلاۇق بىار يەنە قىسىمالر

 مىچىلااداپ يااامغۇردا يەر بااوش ئارىسااىدىكى سااەپ ئىككااى پۈتكااۈل بەخااتىگە ىااڭئۇالرن

 .قالىدۇ قىمىرلىيالمايال پېتى، پاتقاققا تانكىالرمۇ كەتكەچكە 

 جەڭدىن قىسى -16 تۇرغان ھىتلېر بولغان چىقىمدار ئېغىر بىلەن  كىرىشى ئاۋغۇست

 شااۇ دەل. لدۇرىلىاادۇئا دەم سااېلى، تەرتىااپكە قايتااا كەلتۈرۈلااۈپ ئالساسااقا چىقىرىلىاا،

 ئەمەلاادارى تۆمۈريااول بىاار: ئۇچراياادۇ زىيانغااا ئېغىاار قېااتى  ئىككااى ھىتلېرمااۇ پەيااتلەردە

 دەپ بەر سااېتى، ماركقااا يااۈز 0  ماڭااا ئااۇنى بولااۇپ  مەس قىلىقىغااا نىااڭ “تۈلكىچاااق”

 ماار  022 ھېلىغاۇ” ۋارقىارىغىنىچە بىلەن  غەزەپ ئۇنىڭغا ھىتلېر ئەمما. ئىدى تۇرىۋالغان

 جاااۋاب دەپ“ !ساااتمايمەن بەرسااەڭمۇ مااار  مىااڭ 022 كۈچۈكااۈمگە بااۇ دەكسااەن بەرگى

. كېتىاادۇ يوقاااپ كۈچااۈ  چۈشااىۋاتقىنىدا پااويىزدىن قىسااى  كۈتۈلمىگەناادە. ئىاادى بەرگەن

 يولغاا ئامالساىز تاشاالپ ئىزدەشانى ئىتىناى ھىتلېرماۇ ئۈچاۈن  چىقىۋاتقاانلىقى يولغا قىسى 

 قىممەتلىا  ئىنتاايىن ئۈچاۈن مەن. بولادى يېارى  مكۆڭلاۈ بەكال”. بولىدۇ مەجبۇر چىقىشقا

 دەل 68“قىلىادۇ؟ ئۇنداق نېمىشكە كۈچۈكى توڭگۇزنىڭ ئۇ ئوغرىلىغان كۈچۈكۈمنى بولغان

 ئىچىادىكى كېساى، تااغىرىنى ياۈ  ئۇنىاڭ “كۈچاۈكى توڭگۇزنىڭ” بىر يەنە پەيىتلەردە شۇ

 ئاۇ . كېتىادۇ ئاوغرىالپ نىقۇتىسى سېلىنغان رەسىملىرى بوياق سۇ ۋە بۇياق ما  رەسى   تىز

 ئەساكەر يېڭاى بولساا قېاتى  ئىككىنچاى تەرىپىدىن  مۇناپىق تۆمۈريولچى قېتىمىدا بىرىنچى

 بىرىنىاااڭ-بىااار دېگىااادە  دائىااا  ئەساااكەرلەر ساااەپتە ئالااادىنقى) تەرىپىااادىن مىتىلىااارى

 ماتېرىيااللىرىنىمۇ ساىزىش رەساى  ساۇۋۇپ  كۆڭلى ئوغرىلىنى،( ئوغرىلىشاتتى نەرسىلىرىنى

 .تاشلىۋېتىدۇ بولما  ارىك

 كەلتاۈرۈپ  ماقۇل كېلىشكە ئېلى، دەم ئادفلفنى شمىدت باشلىرىدا ئۆكتەبىر يىلى شۇ
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 ئااۇرۇش ئېلىشااى  دەم بااۇ ئۇنىااڭ. چىقىاادۇ ئېلىشااقا دەم كۈنلااۈ  18 بىاارگە بىاالەن ئۇنىااڭ

 يېارى بارىادىغان ئۇالرنىاڭ. ھېساابلىناتتى تەتىلاى قېتىملىق تۇنەى بۇيانقى باشالنغىنىدىن

 ئۈساتىدە ياول ئىككىسى ئۇ ئەمما. تۇراتتى يەردە شۇ سىڭلىسى شمىدتنىڭ. ئىدى درېسدېن

 قىلىا، زىياارەت مەنزىرىساىنى يەرلەرنىاڭ ئاۇ توختاپ لېيپزىگالردا ۋە كولوگن برۇسسېل  

 چېركااۋى تومااس سان يەردىكى بۇ. قالىدۇ كۆرۈپ ياخشى بەكال لېيپزىگنى ھىتلېر. ئۆتىدۇ

 07 بااخ چېركااۋدا شاۇ يەنە. ئىادى يېارى ئېيتقاان ۋەز قېتىملىاق نچىتاۇ لۇتېرنىاڭ مارتىن

 يەنە ئىدى؛ قىلىنغان دەپىن يەرگە شۇ يەنە كېيىنمۇ ئۆلگەندىن چالغان  دۇخراتكا يىلغىچە

 ئۇنىاڭ ئەمماا. ئىادى ئۆتكاۈزۈلگەن مۇراساىمى چوقۇنادۇرۇش ئۈچاۈن ۋاگنېار چېركاۋدا شۇ

 “ئۇرۇشاى ئاازاتلىق مىللاى” ئىگىزلىكتىكاى فوت يۈز 3 يەردىكى ئۇ چىقمايدىغىنى  ئېسىدىن

 ئۇرۇشااتا يىلقااى-1813 مۇنارىسااى خاااتىرە بااۇ. ئىاادى مۇنارىسااى خاااتىرە ھەيۋەتلىاا  نىااڭ

 قارىماققاا بىر. ئىدى مۇنار تىكلەنگەن يۈزىسىدىن خاتىرلەش قەھرىمانالرنى بولغان قۇربان

 بەكارە  قەلائەگە بىار داقارىغانا مۇنارىساىگە خااتىرە تىكلەناگەن ئۈچاۈن رفھاالر مۇنار بۇ

 ياوق مۇناساىۋىتى قىلاچە بىالەن ساەنئەت گاۈزەل مۇنارىساى خااتىرە بۇ”. كېتەتتى ئوخشاپ

 درېسادېندە. ھىتلېار دەيادۇ “ئىدى چىرايلىق ئىنتايىن قالما  بولۇپال ھەيۋەتلى  بولسىمۇ 

 رنى بىنااال داڭلىاق ئالغاان ئىچىاگە ئۆز كۆرگەزمىخانىسىنىمۇ سەنئەت گۈزەل شلېۋى  ئۇالر

 بەكاال كىرىشانى ئۇتىياتىرغاا ئەسالىدە. قىلىادۇ زىياارەت كاۆرگەزمىلىرىنى رەسى  خىل ھەر

 ۋاگنېرنىاڭ تىزىمىادا ئەساەرلەر قويۇلىدىغان سەھنىگە كۈنكى ئۇ ئەمما. ئىدى قىلغان ئارزۇ

 ئاۇ ئانادىن. كىرمەيادۇ دەپ ئىاكەن ياوق ناېمە بىار كۆرگىدە  كۆرۈنمىگەچكە  ئەسەرلىرى

 قانچە بىر ئۆيىدە بىرىنىڭ سەپداشلىرىدىن سەپتىكى ئالدىنقى بېرى،  رلىنغابې يالغۇز ئۆزى

 ھەقىقەتەنماۇ شاەھەر باۇ” ئاتكىرتكىادا بىار يوللىغاان شامىدتقا ھىتلېر. قالىدۇ قونۇپ كۈن

 پايتەخات دۇنيااۋى اليىاق جىسامىغا-ئىسمى ھەقىقەتەنمۇ شەھەر بۇ ئىكەن  شەھەر ئىسىل

 بولاۇپ تىقماا-تىقما ئوخشاشال كۈندىمۇ بۈگۈنكى قاتناش .ئىكەن شەھەر بىر اليىق بولۇشقا

 ھەر شااەھەردىكى بااۇ. يااۈردۈم ئايلىنىاا، شااەھەرنى دېگىاادە  كااۈنى ھەر مەن. تۇرىاادىكەن

 خالىسااڭ نېمىنى قىسقىسى . ئېرىشتى  پۇرسىتىگە چىقىش كۆرۈپ تەپسىلى مۇزىيالرنى خىل

 .يازىدۇ دەپ “ئىكەن شەھەر بىر بولىدىغان كۆرگىلى شۇنى

. ئىادى ياوق ۋەزىپىساى جەڭ كاۆپ ئاانچە بېرىگادىنىاڭ-16 ئاخىرىادا  يىال يىلى شۇ

  ۇرناال بىالەن رفماان ئاۇ. ئىدى چىققان ۋاقىت يېتەرلى  ئوقۇشقا كىتاب ھىتلېرگىمۇ شۇڭا

 پەلساااەپە ۋە تاااارىخ زىھنىناااى پۈتاااۈن ئاااۇ . قويماااايتتى قااااراپمۇ نەرساااىلەرگە دېگەنااادە 

 خااااراكتېرىنى ئىنساااان كىشاااىلەرنى ئاااۇرۇش”. تتاااىقىال ساااەرى، ئوقۇشاااقىال كىتاااابلىرىنى

 ااا فرانكقاا  ھاان  ۋاقىتالردا كېيىنكى ھىتلېر دەيدۇ_  مەجبۇرلىدى ئويلىنىشقا چوڭقۇرالپ
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 يىللىاق تاۆت باۇ ئېيتقانادا  ئۈچاۈن مەساىلىلەر تۈرلاۈ  ھەر كېلىادىغان دۈ  تۇرمۇشىمىزدا

 كۆرىادىغىنى  ياماان ئەڭ ېنىاڭم. تۇراتتى تەڭ ئوقۇشىغا  ئۇنىۋېرسىتېت يىللىق 32 ئۇرۇش

 ئىنساانىيەت ئەگەر. ئىادى ئەساەرلەر ئەدەباى يېزىلىادىغان ئۈچاۈن باساتۇرۇش زىرىكىشنى

 ئەساىرىنى دېاگەن «چااقىرىق» خومېرنىاڭ پەقەتاال بولىادىكەنمىز  قىزىقمااقچى تەغدىرىگە

 كىتااابى  ئوقۇغااان ئاساساالىق مېنىااڭ دەۋرلىرىاادە كېيىنكااى ئۇرۇشاانىڭ. شااەرت ئوقۇشااىمىز

 قىلىا، تەتقىاق قاايتىالپ-قايتاا ئەساەرلىرىنى ئۇنىاڭ بولاۇپ  ئەسەرلىرى وپېنخاۋئېرنىڭش

 بىرساى ئەساەرلىرىدىن شاوپېنخاۋئېر ياۈرگەن سااقالپ يېنىادا ھەقىقەتەنمۇ) ئىدى  چىققان

 ھەقىقااى ئەيسااا گەرچە كېاايىن  شااۇنىڭدىن(. ئىااكەن كەتااكەن تىتىلىاا، ۋاراغاادىنى، تااۇال

 ئەركىااان تۇرۇپمااۇ پايااادىالنما  كۆرسااەتمىلىرىدىن« چااااقىرىق» دېيلگەناادىمۇ  جەڭچااى

 تۇتاۇپ ئىڭىكىڭناى ئاوڭ يىساەڭ ماۇش ئىڭىكىڭاگە ساول شۇنداقتىمۇ. قىاللىدى  ھەرىكەت

 “.قىلدى  ھې  ئەمەسلىكىنى سۆز كېلىدىغان ماس بە  سەپكە ئالدىنقى دېيىشنىڭ بەر 

 ساەپلەردە قىئالدىن ئوخشاش سەپلىرىدىكىگە ئۇرۇش غەرب بۇرۇنقى قىشتا  يىلى شۇ

 تاماقلىرىنىاڭ بېارىلگەن ئۇالرغاا. ئىادى قىيىن بەكال شارائىتى جەڭچىنىڭ قىلىۋاتقان جەڭ

 ئەسااكەرلەر بولااۇپ  تااۆۋەن ۋاقىتتىكىاادىنمۇ قانااداق ھەر كۈنلەرنىااڭ بااۇرۇنقى قااۇۋۋىتى

 ھىتلېرنىاڭ. قالىادۇ مەجباۇر تويغۇزۇشاقا قۇرسااق ئۆلتاۈرۈپ مۈشاۈكلەرنى-ئىت ئىالجىسىز

 ئوغۇرالنغاانلىقى كۈچۈكىنىاڭ سۈيۈملۈ  بەلكى ” كېلى،  ئەسلەپ بىرسى  ىنسەپداشلىرىد

 گۆشاى كۆرىادىغان ياخشاى ئەڭ ئۇنىاڭ ئىچىادە مۈشاۈ -ئىات كېارە   بولساا سەۋەبىدىن

 بولكىغا قاخالنغان ئۇ بولسىال  تاپقىلى نەرسە بىرەر يەيدىغانغا ئەگەر. ئىدى گۈشى مۈشۈ 

 ئازگالادا بىر بىر ئۇ قېتىمدا  بىر. كۆرەتتى ياخشى ەڭئ يىيىشنى مىالپ مىراببا ياكى ھەسەل

 قاناادۇرۇش ئاشااقازىنىنى كەتااكەن ئېچىرقاااپ. تېپىۋالىاادۇ پارچىسااى بولكااا كۆمااۈلگەن لىااق

 تەرىپىاادىن ئاسااتى ھەتتااا. كىرىشااىدۇ چىقىرىشااقا ئاااۋايالپ پااارچىلىرىنى بولكااا ئااۇ ئۈچااۈن

 سەپداشاالىرى ئۆلەىسااىنى ئاااددەپەۋقۇل بااۇ ئااۇ . چىقىرىۋالىاادۇ بااويىچى پۈتااۈن بااولكىالرنى

 ئالادىنقى تىگىشاى، شىكەرگە قۇم قىسمىنى بىر بولكىالردىن بۇ ئۇالر. بۆلىشىدۇ تەڭ بىلەن

 62.دەيدۇ “يىيىشتى ياساپ تورتى ئاۋسترىيە دەيدىغان' شماررېن' پاسونىدا سەپ

 مۈشااۈ -ئىاات ئاتىۋېلىشااقان دەپ “توشااقىنى ئااۆگزە” پۇخراالرمااۇ ئىچىاادىكى ۋەتەن

 بىالەن كىپىكاى ھەرە بولكىالر. ئىدى بولماقتا مەجبۇر تۇيغۇزۇشقا قۇرساق بىلەن ىگۆشلىر

 مااۇمكىن ئاساسااەن تاپماااق سااۈت. پىشااىرىلەتتى يۇغااۇرۇپ قىلىاا، ئاساااس قۇمچااامغۇرنى

 تارتىشااماقتا تەڭ كااۈنلەرنى جاپااالىق بااۇ ئىتتىپاقداشاالىرىمۇ گېرمانىيىنىااڭ. ئىاادى ئەمەس

 بېرلىناادىن ھۆكااۈمىتى ئاۋسااترىيە ئۈچااۈن گەنلىكىيېتىشاامى يىمەكلىاا  ۋيېننااادا. ئىاادى

 ئىاش پاات-پات ۋيېننادا بىلەن بۇداپېشت. بولىدۇ مەجبۇر قىلىشقا تەلەپ ئاشلىق ياردەمگە
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 بولاۇپ ئاچاارچىلىقال ياالغۇز ساەۋەبى تاشاالرنىڭ ئىاش تاۈر بۇ. تۇراتتى پارتالپ تاشالشالر

 ئوتتۇرساااىدىكى ۈمىتىھۆكااا بولشاااېۋى  يېڭاااى رفساااىيەنىڭ بىااالەن گېرماااانىيە قالماااا  

 بىار. ئىادى بولماقتاا سەۋەپ بىر ئاخىرالشقانلىقىمۇ بىلەن مەغلوبىيەت مۇرەسسەلىشىشنىڭ

 بولىشااىغا قويۇلىۋاتقااان يولغااا تااۈزۈمى ھااالەت ھەربااى گېرمانىيىاادە بۇيااان ئاياادىن قااانچە

 ياانۋار-08 يىلاى-1218. باشااليدۇ يېيىلىشاقا گېرماانىيىگە دفلقۇنى تاشالش ئىش قارىما 

. باشالىنىدۇ ھەرىكىتاى تاشاالش ئىاش يۈزلاۈ  ئوماۇمىي باويىچە گېرماانىيە كۈنى دۈشەنبە

 ۋەكىلاى ئىشاچىالر بولساىمۇ  قىلىش تەلەپ تىنچلىق مەقسىدى ئاساسلىق تاشالشنىڭ ئىش

 نورىمىسااىنى ئاشاالىق قاتنىشااىش  بىاارلىكتە سااۆھبەتكە بىاالەن كااۈچلىرى ئىتتىپاقااداش

 دېموكراتىا  باويىچە گېرماانىيە قالادۇرۇش  ەمەلدىنئ قانۇنىنى ھالەت ھەربى ئۆستۈرۈش 

 ميااۇنخېن. ئىاادى قويغااان ئوتتۇرىغااا تەلەپلەرنىمااۇ دېگەناادە  قىلىااش تەشااكىل ھۆكااۈمەت

 تىنچلىقناى قويماساتىن شاەرت بىار قاناداق ھەر كوچىلىرىدا شەھىرىنىڭ نيۇرېمبېرگ بىلەن

 نەچاچە ساانى ئىشاچىالر قىلىۋاتقاان ناماايىش قوياۇپ ئوتتۇرىغاا تەلىاۋىنى ئاشۇرۇش ئىشقا

 تاشااالش ئىااش چىقىاا، كوچىغااا زاۋۇتالردىاان بېرلىناادا بولسااىمۇ  ئەتىراپىاادا كىشااى مىااڭ

. ئىادى كەتاكەن ئېشاى، مىڭادىن يۈز 4 سانى ئىشچىالر بولغان تەلىۋىدە قۇرۇش كومىتېتى

 بولسااىمۇ  قايتۇرۇلغااان زاۋۇتالرغااا قالمااا  ھەپااتىگە بىاار ئىشااچىالر تاشاالىغان ئىاش گەرچە

 يۈزلااۈ  ئومااۇمى قارىغاناادا. ئىاادى كۈچلااۈ  يەنىااال پااايتەختتە رفھااى كۆتااۈرۈش نئىسااىيا

 .كۆرۈنەتتى قالغاندە  كۈن ساناقلىقال پارتلىشىغا ئىنقىالبنىڭ

 باۇ ۋاقىتالردا  كەلگەن يېتى، سەپكە ئالدىنقى خەۋىرى تاشالش ئىش يۈزلۈ  ئومۇمى

 ئارقااا ئەسااكەرلەر لىغاااننۇرغۇن. ئىاادى تۈرلااۈ  ھەر ئىنكاساالىرى ئەسااكەرلەرنىڭ ئىشااقا

 نۇرغاۇنلىرى يەنە ئىپادىلەشساە  زېرىككەنلىكىناى ئۇرۇشتىن ئوخشاش پۇخراالرغا سەپتىكى

 پۈتااۈن” ھادىسااىنى بااۇ ھىتلېاار. قارىىشاااتتى دەپ سااېتىۋەتتى قېرىنداشاالىرىمىز ئااۆز بىزنااى

 قاششااقالر تاۈردىكى باۇ ھىتلېر. قارايدۇ دەپ “سۈيىقەست چوڭ ئەڭ جەريانىدىكى ئۇرۇش

 ۋەتەناادىكى”. ئىاادى ھالاادا يوقاتقىاادە  ئەقلىنااى تېرىكىاا، ئىشاالىرىدىن قىزىلالرنىااڭ ۋە

 دەپ نېمىناى يەنە قىساىمالر ھەرباى يەردە  خالىمايۋاتقاان قازىنىشاىمىزنى غەلىابە كىشىلەر

 بەدىلىاگە نامراتلىشاىش ئېغىار شاۇنچە ۋە بېارىش قۇرباان زفر شاۇنچە قىلغىادە ؟ ئۇرۇش

 غەلىابە چوقاۇم ئۇرۇشاتا باۇ ئەساكەرلەر باار؟ قىممىتى نېمە نىڭتىنچلىق بۇنداق كېلىدىغان

 “!چىقماقتا قارشى بۇنىڭغا تاشالپ ئىش ۋەتەندىكىلەر ئەمما قىلماقتا  جەڭ دەپ قىلىمىز

 بىااالەن تەرەپ ساااوۋېت لىتوۋساااكتا-برېسااات ھۆكاااۈمىتى بېااارلىن كاااۈنى  ماااارت-3

 شاەرتنامىدا بۇ ئەمما. شىدۇئىمزالى شەرتنامە ئۆتكۈزۇپ سۆھبىتى تىنچلىق تۈردە ئوڭۇشلۇق

 نارازى بۇنىڭدىن. ئىدى قويۇلغان شەرتلەر ئېغىر بەكال تەرەپكە سوۋېت قۇرۇلغان يېڭىدىن
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 رفسااىيە مەقسااىتى ھەقىقىااي شەرتنامىسااىنىڭ تىنچلىااق بااۇ سااولچىلىرى گېرمااانىيە بولغااان

 ھەققىادىكى بولغانلىقى تەسلى  بولشېۋىكالرنىڭ. بېرىدۇ بايانات دەپ يوقۇتۇش ئىنقىالبىنى

 چوقاۇم گېرماانىيە ئۇرۇشاتا باۇ ئەنادى كىشاىلەر  ئوخشاش ھىتلېرغا ئاڭلىغان خەۋەرنى بۇ

 ئاۇرۇش باۇ قارىشاىچە  ئۇالرنىاڭ. قىلىادۇ ئىشاەن  قااتتىق دەپ بولادى قىلىادىغان غەلىبە

 قومانادانلىق بااش شاۇڭا. تاۇراتتى كۆرۈناۈپال كاۆزگە ئاخىرلىشىدىغانلىقى بىلەن غالىبىيەت

 بولمىساىمۇ قىازغىن بە . بېرىدۇ بۇيرۇقى ئۆتۈش ھۇجۇمغا قايتارما يۈزلۈ  ۇمىئوم شىتابى

. ئىپادىلەياادۇ سااۇنىدىغانلىقىنى بااو  بويرۇققااا بااۇ قوشااۇپ ئاااۋاز قىسااىمالر ساااندىكى كااۆپ

 لۇدېناادفرفنىڭ قىسااى  تۇرىۋاتقااان ھىتلېاار ئىچىاادە كااۈن قااانچە بىاار كېيىنكااى شااۇنىڭدىن

 باساااقۇچلىرىغا قايساااى ھەر پىالنىنىاااڭ ئۆتاااۈش ھۇجۇمغاااا ئەتىياااازلىق يۈزلاااۈ  ئوماااۇمى

 ھۇجۇمالرغاا بولغان مارنېدا قېتى  ئاخىرقى ئەڭ ۋە دەرياسىدا رېيىن سۇممىيدا : قاتنىشىدۇ

 ئۇرۇشاالرغا قېتىملىاق ئالادىنقى رفھاى جەڭگىۋارلىاق ھىتلېرنىاڭ جەريانادا باۇ. قاتنىشىدۇ

 ياتقىنىادا ئاكوپتا بىر ھىتلېر سەپتە ئالدىنقى ئېيىدا  ئىيۇن. ئىدى يوقۇرى تېخىمۇ قارىغاندا

 ھىتلېار. قالىادۇ كاۆرۈپ نەرساىنى بىار ئوخشااش قالپىقىغاا مىا  ئەسكەرلىرىنىڭ فرانسىيە

. ئىاكەن يۇشاۇرۇنغان ئەساكىرى فرانساۇز نەپەر تاۆت يەردە ئاۇ قارىسا بېرى، ئۆمىلىگىنىچە

 باارلىق ۋاقىاتالردا ئاۇ. ۋارقىرايادۇ قااتتىق نېمىسچە تۇرۇپ بەتلەپ ناگىنىنى دەرھال ھىتلېر

 فرانساۇزالرنى ۋارقىرىشاى باۇ ئۇنىاڭ. ئىادى بېارىلگەن تاپانچا ئورنىدا مىلتىق ئاالقىچىالرغا

 كېلىۋاتساا ئەسكىرى نېمى  نۇرغۇن يەنە كەينىدە ھىتلېرنىڭ ئۇالر . ئۈركۈتىۋېتىدۇ قاتتىق

 كېلىاا، ياااالپ ئەسااىرنى نەپەر تااۆت بااۇ ھىتلېاار. بولىاادۇ ئەل دەرھااال ئااويالپ دەپ كېاارە 

 ئاالھىاادە جاسااارىتىنى بااۇ ھىتلېرنىااڭ پولكوۋنىاا . تاپشااۇرىدۇ تۇبېۋفقااا ۋفن پولكوۋنىاا 

: دەيادۇ مۇناداق تۇبېاۋ  ۋفن پولكوۋنىا  ئەسالەپ ئىشانى بۇ كېيىن. تەغدىرلەيدۇ ماختاپ

 ھېچقانداق ئورۇندىشىغا ۋەزىپىنى خەتەرلى  ئەڭ ۋە قىيىن ئەڭ جاپالىق  ئەڭ ھىتلېرنىڭ”

 تىان  ئۆزىنىاڭ ئاۆزىنى  ئۈچاۈن خەلقاى ۋەتەن  ئاۇ  72.قىاللماايتتى لۇقتوساالغۇ ئىاش بىر

 ھىتلېر  كۈنى  ئاۋغۇست-4“ .ئىدى تەييار دائى  ھەر قىلىشقا قۇربان ھاياتىنى ۋە تۇرمۇشى

 ئۈچاۈن قەھرىماانلىقلىرى كۆرساەتكەن ئۇرۇشاالردا بۇرۇنقى بەلكى ئەمەس ئۈچۈن ئىشى بۇ

 مۇنااداق بۇيرۇقىاادا مۇكاپاااتلىنىش. ئېرىشااىدۇ لىغامېاادا كرىساات قااارا دەرىەىلىاا  بىرىنچااى

 ئىسااىل نۇرغااۇن ئۇنىااڭ بىاالەن قەھرىمااانلىقلىرى كۆرسااەتكەن ئۇنىااڭ”: ئىاادى دېاايىلگەن

 ئالغاان قېاتى  شاۇ ھىتلېار )“ .بېرىلادى ئاوردىن باۇ ئۈچۈن مۇكاپاتالش ئاالھىدىلىكلىرىنى

 باشاقا ئوردېنىادىن تكرىسا قاارا دەرىەىلىا  ئىككىنچى ئالغان يىلى-1214 ۋە ئوردىندىن

 كرىسات قاارا ماۇالزىمەت ھەرباى دەرىەىلىا  ئاۈچىنچى سىنتەبىردە-17 يىلى-1217 يەنە

 قەھرىماانلىق ئاالھىادە جەڭالەردە مايادا-2 يىلاى-1218 خەناەەر  ھەرباى بىار ۋە مېدالى
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 ماياادا-18 يىلااى-1218 ئااوردىنى  شااىتابى پولاا  تااال بىاار دەپ ئۈچااۈن كۆرسااەتكەنلىكى

 دەرىەىلىاا  ئااۈچىنچى ئاۋغۇسااتتا-05 يىلااى-1218 تااال  بىاار ردېنىاادىنئو يارىاادارلىنىش

 قېتىمقاى باۇ يېارى  قىزىق(. ئى. ھ. ئا_  ئىدى ئېرىشكەن بىرسىگە ئوردېنىدىن سەپ ھەربى

 لىتېناات ئاديۇتاانتى باتاالىيون يەھاۇدىي ئاادەم  كۆرساەتكەن ھىتلېرنى مۇكاپاتىغا ئوردىن

 .ئىدى قويغان تاقاپ بىلەن قولى ئۆز ئۇنىڭغا ىمېدالن بۇ گۇتمان بولۇپ  گۇتمان ھيۇگو

 ئوتتۇرغااا ئېنىااق بەكااال ئاااقىۋىتى ۋەزىيىتىنىااڭ ئااۇرۇش كەلگىنىاادە  كااۈنلەرگە شااۇ

 قىال ئىگەللەشاكە پاارىژنى ئىلگىارلەپ يېانىغىچە مۇنارىساىنىڭ ئېيفېال. باشاليدۇ چىقىشقا

 غەرب. اياادۇئۇچىر مەغلااوبىيەتكە پاجىئەلىاا  ھۇجااۇمى كۈچلااۈ  لۇدېناادفرفنىڭ قالغااان

 ساېپىدا غەرب بولۇپمۇ. ئۈركىتىۋېتىدۇ قاتتىق كىشىلەرنى مەغلوبىيەت بۇ سېپىدىكى ئۇرۇش

 كاپكاازىيىنىمۇ ساەپتە  غەرباى كېيىن  غالىبىيەتتىن تارىخى قېتىمقى بۇ كەلتۈرۈلگەن قولغا

 بااۇ كەلااگەن دۈ  كېاايىن قىلغاناادىن ئىشااغال رايااونالرنى بىپايااان ئالغااان ئىچىااگە ئااۆز

 شاااۇڭا . ئىااادى مەغلاااوبىيەت بىااار چۈچىتىااادىغان كىشاااىنى ھەقىقەتەنماااۇ يەت مەغلاااوبى

 قااتتىق ئەساكەرلەرنىڭمۇ كوناا تەبىئىكاى . كېتىدۇ سۇنۇپ قاتتىق ئىرادىسى ئەسكەرلەرنىڭ

 ئەساكەرلەرنىڭ كېتىۋاتقاان ئېلىشقا دەم بىلەن ئاپتوموبىلالر ھەربى. كېتىدۇ چۈشۈپ رفھى

 تااوختىتىش قااليماقااانچىلىقنى بااۇ ئوفىتسااېرالر. ېتىاادۇك قااليماقانلىشااى، قاااتتىق تەرتىااۋى

 ئىستانسىساىدا پاويىز بىار ھەر. كېلىادۇ ھالغاا مەجباۇر چىقىرىشاقىمۇ ئاوق ئاسمانغا ئۈچۈن

 تىرىشاقان ساقالشاقا تەرتىا،. قېچىشااتتى بولاۇپ پاتپااراق قااراپ تەرەپكە ھەر ئەسكەرلەر

 قىلىشااىغا ھۇجااۇم بىاالەن ناااتالرگرا ھەتتااا توخماااقلىق -تاااش ئەسااكەرلەرنىڭ ئوفىتسااېرالر

 ئەمەس ئۈچۈن شەرىپى-شان گېرمانىيىنىڭ بىز” يېنى ئىككى ۋاگونلىرىنىڭ پويىز. ئۇچرايدۇ

 شاۇئارالر ئىنقىالباى يېزىلغاان باوردا دېگەنادە  “قىلىپتاۇق جەڭ ئۈچۈن مىليونېرالر بەلكى

 .ئىدى تولغان بىلەن

 ئارمىيىسااى دۆلەتاالەر داشئىتتىپاقاا كااۈنى -4 ئېرىشااى، ئوردىنىغااا كرىساات ھىتلېاار

 قايتارمااا قارىمااا  بولىشااىغا كەتااكەن قاااپالپ تۇمااان قۇيااۇق ھاااۋانى ئەتىراپىاادا ئاااميېن 

 بىار ساەپكە ئالادىنقى لۇدېنادفر . ئۆتىادۇ بۆساۈپ ساەپلىرىنى گېرماانىيە ئۆتۈپ  ھۇجۇمغا

 نقوشاۇ زاپااس سېپىگە ئۇرۇش بۆسىۋېتىلگەن بىرگە  بىلەن ئىۋەرتىش قۇمانداننى مۇئاۋىن

 كەيانىگە كېتىۋاتقىنىادا  قااراپ ساەپكە ئالادىنقى قىساى  ئىۋەرتىلگەن ياردەمگە. ئىۋەرتىدۇ

 ئۈچاۈنال ئاۇزارتىش ئۇرۇشانى ساىلەر! ئالادامچىالر” قاراپ ئۇالرغا ئەسكەرلەر چىكىنىۋاتقان

 .ۋارقىرىشاتتى دەپ“ !كېلىۋاتىسىلەر

 كااۈنى ەجەلئ ئارمىيىسااىنىڭ نااېمى  ئااۇرۇش بۇگااۈنكى” خاتىرىسااىگە لۇدېناادفر 

 بېساىقلىق ئېغىار ئەمماا يېارى  قااتتىق كاۆڭلى پادىشاساى گېرماانىيە. يازىادۇ دەپ“ !بولدى
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 بۇنىڭادىن بىاز”: دەيادۇ مۇناداق قويۇپ ئوتتۇرىغا قارىشىنى كۆز ھەققىدە ھادىسە بۇ بىلەن

. تۈگىدى قۇرۇپ مەنبەلىرىمىز پۈتۈن بىزنىڭ: مۇمكىن چىقىرالىشىمىز خۇالسىنى بىرال پەقەت

 كاۈن قاانچە بىار ئارىادىن“ .كېارە  ئاخىرالشتۇرۇشاىمىز تاۈردە قەتئىاي ئۇرۇشنى بۇ ا شۇڭ

 ۋىلھااېل  ئىمپىراتااور ئارشاااڭىدا سااپا ئىككىسااى ھىناادېنبۇرگ بىاالەن لۇدېناادفر  ئۆتكەناادە 

 تاشاقى ۋىلھاېل   پادىشااھى گېرماانىيە يىغىنادا ئاۇ. قىلىشاىدۇ مۇھااكىمە ۋەزىيەتناى بىلەن

 باااش بۇنىڭغااا بەرگىنىاادە  بااۇيرۇقىنى باشااالش سااۆھبىتىنى تىنچلىااق ۋەزىاارىگە ئىشااالر

 قىلىنغاان ئىشاغال قولىادا ئارمىيىساىنىڭ گېرماانىيە چىقىا،  قارشى ھىندېنبۇرگ قۇماندان

 لۇدېنااادفر  ئەمماااا. ئېيتىااادۇ مەۋجاااۇتلىقىنى ھاااېلىغىچە زېمىنلىااارى دۈشااامەن بىپاياااان

 كۈچەيتىشااىمىز قاااتتىق منااىئىنتىزا-تەرتىاا، ئىچىاادە دۆلەت ئاااۋال ھالاادا  ھاياجانالنغااان

 مەجبااورى ئارىسااىدىنمۇ ياشاالىرى يەھااۇدىي” يەنە شااۇنىڭدە . تۇرىۋالىاادۇ دەپ كېاارە 

 ئاساسااەن بۈگااۈنگىچە تااا ئااۇالر كېاارە   قويىشااىمىز يولغااا تااۈزۈمىنى ئااېلىش ئەسااكەر

 .دەيدۇ “ئېلىنمايۋاتىدۇ ئەسكەرلىككە

 سااەپلەر لاادىنقىئا كەتااكەن  يااامراپ خەۋىپااى كۆتااۈرۈش ئىساايان ئىچىاادە ۋەتەن

 ئارىسااىدا كىشااىلەر ئااادەتتىكى ھىتلېاار ئاسااتىدا  ئەھااۋال تۇرىۋاتقااان ئالدىاادا يىمىاارىلىش

 ھەققىاادە ئالاادامچىلىقلىرى قىزىلالرنىااڭ ئااۇ. يااۈرەتتى قىلىاا، تارتىشااى-تاااالش ۋەزىاايەت

 قىسااىمالرنىڭ زاپاااس زارلىنىشاالىرى ھىتلېرنىااڭ شااۇنداقتىمۇ . يااۈرەتتى سااۆزلەپ كااۈچەپ

 ئېيتىشااىدىن شاامىدتنىڭ. ئىاادى قالغااان ئاڭالنمااايال قېلىاا،  ئاسااتىدا ىنەپرىتاا-غەزەپ

 جااارقىرىغىنىچە ۋارقىااراپ بېساىۋااللما  ئاااچچىقىنى” ھىتلېاار ۋاقىاتالردا بۇنااداق قارىغانادا 

 مەغلااۇپ قېلىاا، قولىاادا قورقۇنچاقالرنىااڭ تىنچلىقپەرۋەرلەرنىااڭ  مۇشااۇنداق مانااا ئااۇرۇش

 ئۇرۇشاۇش داۋاملىق ئوفىتسېر پراكتىكانت بىر كۈنى  ىرب“ .كېتەتتى قايناپ دەپ قىلىنماقتا 

 ئىككىساى ئاۇ. ئۇچرايادۇ ھۇجۇمىغاا ھىتلېرنىاڭ دەرھال ئوفىتسېر ئۇ دېگىنىدە  ئاخماقلىق

. تىنەىتىاادۇ ئااۇنى بېرىاا، ئەدىااۋىنى راسااا ئەسااكەرنىڭ بااۇ ئاااخىرى. كېتىاادۇ مۇشتلىشااى،

 كەلگەنلەرنىااڭ ېڭااىي” باشااالپ  كۈناادىن شااۇ: دەياادۇ مۇنااداق كېلىاا، ئەساالەپ شاامىدت

 بەكارە  تېخىماۇ ئاۇنى ئەساكەرلەر كوناا بىز ئەمما. قالىدۇ بولۇپ ئۆ  ھىتلېرغا ھەممىسىال

 71.دەيدۇ “ئىدۇق باشلىغان كۆرۈشكە ياخشى

 ئاااكوپ بااۇ قالاادۇرغان مەھاارۇم خاراكتېرلىرىاادىن كىشااىلى  بۇيااان  يىلاادىن تااۆت

 ھىتلېرماۇ ئوخشااش رساەتكىنىگەكۆ تەساىر نېمىساالرغا ۋەتەناپەرۋەر نۇرغۇنلىغان ئۇرۇشى 

 ئەساكەر بىالەن تىنچلىقاپەرۋەرلەر “ساالغان پىچااق كەينىدىن ۋەتىنىگە” ئىچىدىكى ۋەتەن

 قاراشااتىكى ئۇنىڭاادە  ۋە ھىتلېاار. يېتىاادۇ چااېكىگە ئااۆچمەنلىكى بولغااان قاچقۇنلىرىغااا

 اسقىس تۈردە قەتئىي خائىنلىرىدىن ۋەتەن تۈردىكى بۇ ئىچىدە ھاياجان كۈچلۈ  كىشىلەر
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 سىياساىي كەلگۈساىدىكى ئۇنىاڭ قاراشاالر تاۈر باۇ. قىلىشااتتى قەساەم دەپ كېرە  ئېلىش

 ھەرگىزماۇ ھىتلېار بۈگاۈنكى. بېرىادۇ بولۇپ تۈرتكە ئاالھىدە شەكىللىنىشىگە قاراشلىرىنىڭ

 يىللىااق تااۆت. ئىاادى ئەمەس ئەسااكەر پىاادائى بىاار سااەزمەس نېمىنااى ھااې  يىلىقااى-1214

 مەلاۇم ئاۇنى شاۇنىڭدە  . ئىادى بېغىشالىغان تۇيغۇساىنى ىا تەۋەل ئۇنىڭغا ھاياتى ئاكوپ

 ئەساالىدە ئااۇ. ئىاادى ئايالناادۇرغان بىرسااىگە ئىشااىنىدىغان ئااۆزىگە بولسااىمۇ دەرىەىاادە

 دەپ مااۇمكىن بواللىشااى نااېمى  ھەقىقااى ئاناادىن قىاللىغاناادىال جەڭ ئۈچااۈن گېرمااانىيە

 قامداشاقا تۇرمۇشاىنى ،تايىنىا كاۈچىگە ئاۆز ئىشالەتمە  ھىالە قىلاچە باۇرۇن ئۇ. قارايتتى

 بولىاادىغانلىقىغا تەرەپلىاارى غۇرۇرلىنىاادىغان ئۆزىاادىن بولغاناادىمۇ چااوڭ مەجبۇرلىغاناادا 

 ياااش بىاار يېااتىلمىگەن پىشااى، تېخااى ئااۇ ۋاقتىاادا قاتناشااقان سااەپكە ھەربااى. ئىشااىنەتتى

 يىشااىغىچە 04 ئىچىاادە مۇشااەققەت-جاپااا ۋيېننااادا ۋە يۇرتىاادا ئااۇ گەرچە. ھېسااابلىناتتى

 پىشااى، ئااۇ ئەناادى  مانااا. ھېسااابلىناتتى بىرسااى ساااددا بەكااال يەنىااال بولسااىمۇ  نياشااىغا

 بىار تېگىشالى  ئېرىشىشاكە يېاتىلگەنلەر پىشى، دۇنيادا بۇ ئۇمۇ. ئىدى ئادەم بىر يېتىلگەن

 .ئىدى ئايالنغان بىرسىگە قىلىدىغان ئارزۇ ئېرىشىشنى ئورۇنغا كىشىلى 

 ئەسالىدە پولا  باۇ. كېلىادۇ قايتىا، ېرساقافالند قىسى -16 باشلىرىدا  سىنتەبىرنىڭ

 كېلىشاىگىمۇ قىلىا، ئېلىش دەم ئەسكەرلىرىنىڭ سەۋەبىدىن  بولغانلىقى قوشۇن زاپاس بىر

 بېرلىنغاا بىارگە بىالەن سەپدىشاى بىار ئىساىملى  ئارېنادىت ھىتلېار . قىلىنااتتى رۇخسەت

 ئاااۇنى تالرھېسساااىيا ناااارازىلىق كېتىۋاتقاااان ئارتىااا، كۈنساااايىن پاااايتەختتە . كېلىااادۇ

 بىاار بېرىاا، سااپىتالغا يااۇرتى تۇغۇلغااان ئۆزىنىااڭ يەنە ئااۇ. گەپ تۇرغااانال زىرىكتۈرىۋېتىشااى

 ئىچىادە ھەپاتە قاانچە بىار كېيىنكاى كەلگەندىن قايتى، پولكقا. كېلىدۇ تۇرۇپ كۈن قانچە

 قېااتى  ئااۈچىنچى يەنە كىرىاا، تەرىااپىگە تااۆۋەن يىپرېساانىڭ قېااتى  ئااۈچىنچى قىسااى -16

 ئاۆكتەبىر-14. بولىادۇ غايىا، ئىچىادە جىلغىلىارى تاا  چاتقااللىق ىادىكىئەتىراپ كومنې 

 كاۆرمەس كاۆزى ئىككاى ھۇجۇمىادا گااز زەھەرلىا  ھىتلېار ئەتراپىدا كەنتى ۋېرۋى  كۈنى 

 گېرمانىيىنىاڭ كاۈنى نوياابىر-2 ئەمماا. سااقىيىدۇ كاۆزلىرى ئاۆتمە  ئاۇزۇن. قالىادۇ بولۇپ

 ئېچىلىا، تۇيۇقساىزال كاۆزلىرى ئۇنىاڭ اڭلىغانادا ئ خەۋىرىنى بولىدىغانلىق تەسلى  يېقىندا

 غەلىاتە كېلىا،  ئااۋازالر غۇڭۇلادىغان قۇلىقىغاا كېايىن كاۈن قانچە بىر شۇنىڭدىن. كېتىدۇ

 .باشاليدۇ كۆرۈنۈشكە تەسۋىرلەر خىيالى

 بىالەن قورقاۇنچى يەھاۇدىي كۈنلىرىادە زەھەرلەناگەن بىلىگىيىادە ھىتلېرنىڭ ئادفل 

 بىلىااش ئىكەنلىكىنااى چوڭقۇرلۇقتااا قانچىلىاا  دەرىەىاادە  سااىقاي ئااۆچمەنلىكى يەھااۇدىي

 ئاۆچمەنلىكى  يەھاۇدىي شاەكىللەنگەن ئۇنىڭادا يىلاى كېيىنكاى ئەمماا. يوق ئىمكانىيىتىمىز

 يەھاۇدىيالر ھىتلېر ۋاقىتالردا ئۇ. ئىدى ئايالنغان كۈچكە رفھى ئاساسلىق ھاياتىنىڭ ئۇنىڭ
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 بىرىال لەرنىڭ ”ۋەتەنپەرۋەر“ مىڭلىغان ئون مىڭلىغان  كەتكەن ئۈركۈپ قىزىلالردىن بىلەن

 قاانچە بىار يېقىنقاى(. قارىالتتى مەنىدە تەڭ قىزىلالر بىلەن يەھۇدىيلەر ۋاقىتالردا ئۇ) ئىدى

 بېرىاا،  يااۈز دفلقۇنسااىمان ئىسااىيانالر يااۈرگەن كۈشااكۈرتۈپ ماركسااىزمچىالر ئىچىاادە  ئااا 

 ساالماقتا تەھادىت ئېغىار ەشاەكلىگ تۇرماۇش خەلقىنىاڭ ناېمى  قورقۇتۇپ بەكال كىشىنى

 .ئىدى

 

 

4 

 

 زەھەرلىانىش گاازدىن ھىتلېرنىڭ دېگىدە  ھەممىسىال ئىنقىالبالرنىڭ بۇ يېرى  قىزىق

 كېلىاا، تااوغرا ۋاقتىغااا بولغااان گىرىپتااار ئاسااارىتىغا كېسااەل شااەكىللەنگەن نەتىەىسااىدە

-6 يەناى ىادا كېتىۋاتقىن قااراپ شاەرققە بىالەن پاويىزى يارىادارالر ھىتلېر. ئىدى پارتلىشى

 باش تەيىنلەنگەن يېڭىدىن گېرمانىيىنىڭ يەنى ماك   شاھزادىسى-16 بادېن ئۆكتەبىردە 

 بااۇ. ئالىاادۇ تاپشااۇرۇپ ئۇلتىماااتوم پااارچە بىاار ۋىلسااوندىن ۋفدرفۋ پرېزدېناات ۋەزىاارى 

 ئامېرىكااا چۈشااۈرۈلمىگىچە تەختااتىن ۋىلھااېل  پادىشاااھى گېرمااانىيە ۋىلسااون ئۇلتىماتوماادا

 باۇ. تۇرىۋالىادۇ چىڭ قويۇپ تەلەپنى دېگەن قويمايدۇ قول كىلىشىمىگە ۇشتوختۇت ئۇرۇش

 ھەپتىادىن ئىككاى. تېزلەشاتۈرىۋېتىدۇ پارچىلىنىشاىنى تەرەپنىاڭ ھەرباى گېرمانىيە تەلەپ 

 تاوپىالڭ ئاشاكارە بولىۋاتقىنىادا  چىقمااقچى يولغاا باويىچە بۇيرۇق پىلوتلىرى دېڭىز كېيىن

 كيېال. كۆتۈرىادۇ ئىسيان بىلدۈرۈپ نارازىلىقىنى پاراخوتى ئۇرۇش 6 يەنى. چىقىدۇ پارتىاپ

 يەڭگىال بىلەن ئىسكىالتى قۇرال ھەربى ماترفسالر كېيىن پارتلىغاندىن ئىسىيان شەھىرىدە

 كاۆپ شاەھەرنىڭ باۇ ئانادىن. قويىادۇ قۇرۇغاداپ قىلىا، تاالڭ-بۇالڭ ساندۇقلىرىنى قۇرال

 “ساوۋېتى دېڭىازچىالر كيېال” ئاشاپەز بىر اگازارمىد بىر مەلۇم. قىلىۋالىدۇ ئىشغال قىسمىنى

 باايرىقىنى ئىانقىالب بىرساىال پەقەت ئارىساىدا پااراخوتالر پورتتىكى70.چىقىدۇ قۇرۇپ نىمۇ

 پااگونلىرىنى قىلىا،  تۇتقاۇن ئوفىتساېرلىرىنى پاراخوتنىاڭ بۇ ئەسكەرلەر بولۇپ  ئاسمىغان

 .قامىۋېتىدۇ سۆكۈۋېلى،

 قوزغىالڭغاا قېتىمقاى باۇ. پارتاليادۇ قاوزغىالڭ ىارب باشاقا ميۇنخېندا كۈنى  نويابىر-7

 كىشاى باۇ. ئىادى قىلغاان باشاالمچىلىق يەھۇدىي قېرى بىر پاكىنە  دېگەن ئېيسنېر كۇرت

 بولااۇپ  بىاارى يۈرىاادىغان كىيىاا، شااىلەپە قااارا چااوڭ بەكااال كەتااكەن پۇرلىشااى، ئااادەتتە

 چىقىا، چۇۋۇلاۇپ سىرتقا سېغما  قالپىقىغا چوڭ شۇنچە چاچلىرى كەتكەن چىگىشلىشى،

 كۆرۈنىشااى رەتسااىز  بەكااال كىيىملىرىمااۇ ئۇچىسااىدىكى. ئىاادى بىاارى باااش پاخپاااق قالغااان
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 تىپىا  قىزىلالرنىاڭ قاچىادىغان ئېتىا، بومباا نەقاال ئاۇنى بولۇپ  بىرى رفمانتى  ئاالھىدە

 2 ئۈچاۈن تەشاكىللىگەنلىكى تاشالشانى ئىاش ۋاقتىادا ئاۇرۇش. بوالتتى دېيىشكە ئۈلگىسى

 ئەساكەرلەرنى نۇرغۇنلىغان ۋاقتىدا گۈگۈم ئاخشىمى. ئىدى ياتقان قامىلى، مىدەتۈر ئايدە 

 ھەممىساىنى نوقتىلىرىنىاڭ ھەرباى ماۇھى  ميۇنخېنادىكى ئىنقىالبچىالر  ئالغان ئىچىگە ئۆز

 لۇدۋىااا  ئاااۈچىنچى تۇرىۋاتقاااان ساااارىيىدا ۋىتتېلساااباخ. بولىااادۇ ئىگەلااالەپ دېگىااادە 

 ئۇنىااڭ تەرىپىاادە جەنااۇبى شااەھەرنىڭ. بولىاادۇ رمەجبااۇ كېتىشااكە قېچىاا، ئاااپتوموبىللىق

 بااۋارىيە ۋەقە  بۇ. چۈشىدۇ ئۆرۈلۈپ قۇمچامغۇرلۇققا بويىدىكى يول چىقى، يولدىن پىكاۋى

 .ھېسابلىناتتى ئاقىۋىتى مۇۋاپىق ئەڭ كىنەزلىكىنىڭ

 باااايراق قىزىااال تۇرغاااان كېلىااا، ئاااۈزۈلمە  كەينىااادىن-كەيناااى ئاخشاااىمى  شاااۇ

 بىااالەن دەبااادەبىلى  توۋالشاااقىنىچە مارشاااالرنى جاراڭلىغاااان كىشاااىلەر كۆتۈرۈشاااىۋالغان

 ھۆكاۈمەت بىالەن ئىدارىساى تۆمۈرياول ئاادەملىرى ئېيسنېرنىڭ. ئۆتىدۇ كېسى، شەھەردىن

. كۆرساەتمەيدۇ قارشاىلىق ھاېچكى  قارىتاا ھەرىكەتالەرگە باۇ. قىلىۋالىدۇ ئىشغال بىناسىنى

 مەيداناادا نەق تىكلىشااىۋاتقىنىدا ىپىلىمااوتالرن بااويىچە سااەپلىرى ئىسااتىھكام ئىسااىيانچىالر

 شاەھەر مياۇنخېن. يوقىلىادۇ ئوتتۇرلاۇقتىن ساېلى، كۆرمەساكە ئۇالرنى ساقچىالرمۇ تۇرغان

 ئايلىنىا، جۇمھاۇرىيەتكە باۋارىيىساى ئۇالرنىاڭ چىققىنىادا  كوچىغاا سەھەر ئەتىسى خەلقى

 بولاۇپ  ئىانقىالب بىر بەرگەن يۈز بويىچە پاسونى نېمى  ئىنقىالب بۇ. كۆرىدۇ بولغانلىقىنى

 ئاممىساىمۇ خەلاق. ئىدى ئاشقان ئىشقا ئاسان بەكال بەرمەستىن يۈز تۆكۈلۈشمۇ قان تۈزۈ 

 ھەرىكىتىماۇ زفراۋانلىاق بىارەر بەرگەچاكە  بولاۇپ تەغدىرداش بىلەن ئۇالر رفھتا ئۇخشاش

 بولىشااىنى ئىااش نااېمە ئىچىاادە سااۈكۈت ھااالەتتە شااۇ ئەنە ميااۇنخېنلىقالر. بەرمەياادۇ يااۈز

 .ئىدى كتەكۈتمە

 گېرمااانىيە پۈتكااۈل يااالقۇنى ئىاانقىالب ياياادۇرۇلغان قانااات شااەكىلدە بىاار تەرتىپلىاا 

 زېپپاېلىن شاەھىرىدە فرىدېرىخشاافېن. باشااليدۇ يېيىلىشاقا قوزغىلىا، ئۆزلىكىدىن بويىچە

 رايونىاادىكى ساتۇتگارت. چىقىادۇ تەشاكىللەپ قاۇرۇلتىيى ۋەكىلالەر ئىشاچىلىرى زاۋۇتىنىاڭ

 ئالغاان ئىچىاگە ئاۆز ئىشاچىلىرىنىمۇ زاۋۇتىنىاڭ ئاپتوموبىل تىپلىق ئېغىر ردايملې ئىشچىالر 

 رەھبەرلىكاى سوتساىئالىزمچىالر كۆزقاراشاتىكى ئوخشااش ئېيسانېرغا. تاشاليدۇ ئىش ھالدا

. قويىشااااىدۇ ئوتتۇرىغااااا تەلەپلەرنااااى كېتىاااادىغان ئوخشاااااپ شااااۇالرغا ئاسااااتىدىكىلەرمۇ

 ئااۆز قۇمانااداننىمۇ نەپەر بىاار كاسسااېلدا . دۇكۆتۈرىاا قااوزغىالڭ ماترفسااالر فرانكفۇرتتىمااۇ

 ئىساىيان ئاتماا  ئاوق پاايمۇ بىر قىسىملىرى قوغداش شەھەر پۈتكۈل ھالدا ئالغان ئىچىگە

 مىاڭ 45 بىلەناال ئېاتىش ئوق پا  قانچە بىر پەقەت بولسا  كولوگندا. قىلىدۇ غەلىبە قىلى،

 ئۆتااۈپ تەرەپااكە ىلالرقىااز بىااراقال قىسااىمى قوغااداش شااەھەر بولغااان ئەسااكىرى كىشااىلى 



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 150 ~ 
 

 ھۆكاۈمەت خاانوۋېردا . كەلتۈرۈلىدۇ ئەسلىگە تېزال تەرتىۋى ئىچى شەھەر بولسىمۇ كەتكەن

 مەماورالر بولسىمۇ بەرگەن بويرۇق توغرىلىق ئىشلىتىش قۇرال قىسىمالرغا ھەربى دائىرىلىرى

. كېتىاادۇ ئۆتااۈپ تەرەپااكە ئىسااىيانچىالر پۈتااۈنلە  ھەربىاالەر قىلىاا، غەلىاابە تااوپىلىڭى

 .ئىدى ئوخشاش ئەھۋال شەھەرلەردىمۇ قاتارلىق ماگدېبۇرگ لېيپزى   دۇسسېلدفر  

 بولمىسا يا ئۆتكەن  قولىغا ئىشچىالرنىڭ يا ھۆكۈمەتلەر تەۋەسىدە  گېرمانىيە پۈتكۈل

 بىااارلەپ-بىااار نەتىەىساااىدە كېتىشاااى ئۆتاااۈپ  قولىغاااا كومىتېتىنىاااڭ ۋەكىلااالەر ئەساااكەر

- بەرگە بوشااىتى، تەختىنااى پادىشاااھى گېرمااانىيە دە كەلگەناا نويابىرغااا-2. ئاغدۇرىلىاادۇ

 سوتساىئالىزمچىالرنىڭ موتىادىل ھااكىمىيىتى دۆلەت قىلى، شۇنداق. قىلىدۇ ئېالن نلىكىنى

 ئېبېارت فريېادرىخ بولغاان ئىگەرچاى بىار ئەسالى رەھبىارى ئۇالرنىڭ. بولىدۇ ئۆتۈپ قولىغا

 ئوردىسى  ۋېرسايىل انسىيىنىڭفر يانۋاردا-18 يىلى-1871 نەتىەىدە . ئىدى كىشى دېگەن

 ئىككىنچااى يەنااى ۋىلھېلمنااى  بىرىنچااى ئىمپىراتااورى پرفسااىيە دا “سااارا  ئەينەكلىاا ”

 قۇرۇلغان بىلەن قىلىش ئېالن دەپ ئىمپىراتورى تۇنەى گېرمانىيىنىڭ بوۋىسىنى ۋىلھېلمنىڭ

 .ھېسابالندى ئاخىرالشقان ئىمپىرىيىسى نېمى 

 48 شاۇندىن. ئىادى بىشاارىتى ئاخىرالشقانلىقىنىڭمۇ دەۋرنىڭ بىر يەنە ھادىسىلەر بۇ

 بىاارلىككە گېرمااانىيىنى ئاشااۇرۇپ ئەمەلااگە ئارزۇسااىنى ئۆزىنىااڭ بىساامار  بااۇرۇن  يىاال

 تىكالەپ ئاۈلگە بىار يېڭى-يەپ ئۈچۈن خەلقى نېمى  بىلەن گېرمانىيە ئارقىلىق كەلتۈرۈش

 ئەتچىلىرىنىڭسااانا چااوڭ بىاالەن پومىشااچىكلىرى-بااا  پرفسااىيە شااەرقى. ئىاادى بەرگەن

 بىاار شااۇ يەنە. چۈشااىدۇ غااۇالپ كېچىاادىال بىاار ئااۇلى ياشىشااىنىڭ ئىچىاادە پاااراغەت-راھەت

 ساااانلىق كاااوپ 73تەڭ  بىااالەن چۈشىشاااى يەرگە بايرىقىنىاااڭ دۆلەت ئىمپىااارىيە كېچىااادە

 بولغااان ئاساسااى ھاياتىنىااڭ كونسااىرىۋاتىپالرچە ئەممااا سااۈيىدىغان  ۋەتەن نېمىسااالرنىڭ

 .بولىدۇ يوق پارچىلىنى، يىمىرىلى، شىمۇقارى پەلسەپە سىياسىي

 ئەڭ خەلقىنااى نااېمى  بەلكىاا  ئولتۇرغااانلىقى  تەخااتىگە ۋەزىرلىاا  باااش ئېبېرتنىااڭ

 ئىچىادە  كاۈن بىارال پەقەت. كېرە  ھېسابالنسا بىرى ئىشالردىن قالدۇرغان ھەيران قاتتىق

 كېتىاا،  ۇپتااوز بولااۇپ يەكسااان بىاالەن يەر ھۈكااۈمىرانلىقى جەمەتىنىااڭ خااوخېنزفللېرنالر

 قولغاا ھوقاۇقىنى قىلىاش بۇيرۇق گېرمانىيىگە ئولتۇرۇپ پۇخرا بىر ئادەتتىكى ئورنىغا ئۇنىڭ

 ئېبېرتماۇ بوالاليادۇ؟ ماۇكىن قاناداقالرچە ئىاش بىار بۇنداق گەپ؟ قانداق بۇ. ئىدى ئالغان

 ھاې  ئولتۇرىۋالغانادە  ئۈساتىدە گىالەم بىار تىكەنلىا  ئۆزىنى كېيىن چىققاندىن تەختكە

 ئۈچۈنماۇ خەلاق تۇرغۇزغاان ياۈلەپ جاھاانگىرالر چىقىشى  ئوتتۇرىغا ئۇنىڭ. ئىدى اقتاقىلم

 ئاۇ تەرەپاتىن  بىار يەنە. بىلەتتاى ئېنىاق ئۆزىمۇ ئېبېرتنىڭ ئىكەنلىكىنى ئىش نۇمۇسلۇق بىر

 بىرسااى يااوق تااايىنى قىاللمىغىاادە  ۋەكىللىاا  ئىاادىيىلەرگىمۇ رادىكااال كوچىاادىكى ھەتتااا
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 ئاخشاىمى. بىلمەيتتاى كىا  ھې  بۇنىمۇ قىلىدۇ؟ ۋەكىللى  كىمگە ىزاد ئۇ ئەسلىدە . ئىدى

 بىلەلامە  قىلىشاىنى ناېمە ئېبېارت كەلگىنىدە خوشالشقىلى ماك  شاھزادە ۋاقتىدا  گۈگۈم

 تاۇرۇپ بېرلىنادا ئاۇنى ياالۋۇرۇپ كەينىادىن كەيناى بولاۇپ  كەتاكەن ھۇجۇقۇپال تەمتىرەپ

 بېرىشاىنى بولاۇپ مەسائولى ئىەارائىيەت ەنۋاكاالىت سۇاللىساىغا خاوخېنزفللېرن قېلىشىنى 

 .قىلىدۇ تەلەپ

 ئېبېاارت تە  5 سااائەت سااەھەر يەنااى ئەتىگىنااى  ئااۆتكەن كااۈن ئىككااى ئارىاادىن

 فوكنىاااڭ مارېشاااال ئېرزبېرگېااار  ماتتىئااااس بولغاااان بىااارى ۋەكىللىرىااادىن ھۈكۈمىتىنىاااڭ

. ئىمزااليادۇ كېلىشاىمى تاوختىتىش ئۇرۇش بىلەن دۆلەتلەر ئىتتىپاقداش ۋاگونىدا خۇسۇسى

. توختىتىلىادۇ ھەرىكەتلىارى دۈشمەنلىشىش دا 11 سائەت بۇرۇن چۈشتىن قىلى،  شۇنداق

 ئۇرۇشاتا ئاارقىلىق كىلىشاىمنامە باۇ دا  11 ساائەت كاۈنى نوياابىر-11 يىلىنىاڭ شاۇ يەنى 

 قاتااردا شاۇ بولساىمۇ  كەلتاۈرۈلگەن تىنچلىاق مىللەتاكە بىار كەتاكەن بولاۇپ پارچە-پارمۇ

 ئاتاااالمىش يەناااى. چىقىااادۇ ئوتتۇرىغاااا ئەپساااانىمۇ دېاااگەن “ايەتچىساااىجىن نوياااابىر”

. چىقىااادۇ ئوتتۇرىغاااا ئەپساااانە دەيااادىغان' ساااېتىۋەتتى مىللىتىمىزناااى سوتساااىئالىزمچىالر'

 گېرماانىيە بەلكاى ئەمەس سوتساىئالىزمچىالر باۇ قويغانالر ئۇتقۇزۇپ ئۇرۇشنى بۇ ئەسلىدە 

 ۋالېساون پرىزدېنات ئەمماا. ئىادى گېنېراللىرى ڭئىمپىرىيىسىنى گېرمانىيە بىلەن ئىپىراتورى

 ئورنىغااا ئۇالرنىااڭ قىلىاا،  رەت ئىمزاالشاانى شەرتنامىسااى تااوختىتىش ئااۇرۇش بىاالەن ئااۇالر

 ۋالېساون  ئەسلىدە. قويىدۇ ئوتتۇرىغا تەلىۋىنى قىلىش مۇئامىلە بىلەن كۈچلەر دېموكراتى 

 ئېلىشااقا ئۈسااتىگە اقىۋەتنىئاا بااۇ بواللماياادىغان مەساائۇل ئااۆزىلىرى سوتسااىئالىزمچىالرنى

 كۈچىدىن قىلىش ۋەيران كۈچلۈ  ئىنتايىن ھىتلېرغا ئادفل  ئارقىلىق  ئۇسۇلى مەجبۇرالش

 تۇتقۇزغاان قاۇرالنى  سىياساىي بىر يارايدىغان قىاللىشىقا ھەرىكەت خالىغىنىچە پايدىلىنى،

 .بوالتتى دېيىشكە
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 كاۆزى ساەۋەبىدىن ياالۇغلىنىش” بىمارنىاڭ ئاخىرلىرىدا  نويابىرنىڭ-11يىلى-1218

 ديااگنوز دەپ “ماۇمكىن قايتىشاى ساەپكە ھەربىاي بولمىغاچقاا دەردى باشاقا ئېچىشقاندىن

 ھىتلېاار كېيىاانچە . ئايرىلىاادۇ دفختۇرخانىسااىدىن پاسااۋال  ھىتلېاار  ئۈچااۈن  قويۇلغااانلىقى

 ى كەلگەنلىكىناا ھالغااا كۆرەلەياادىغان غااۇۋا تېمىلىاارىنىال گېزىاات قىلىاا، شاااھىتلىق سااوتتا

 ئاۇ. ئېيتىادۇ قورققاانلىقىنى بەكاال دەپ ئوخشايمەن ئوقۇيالمايدىغان كىتاب كېيىن بۇندىن
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 يېزىلغاان دەۋرىادە ئىانقىالب دېئااگنوزى دفختۇرخاناا كاۈنلەردىكى ئۇ” ھالدا غەزەپلەنگەن

 پادىادە  بىزناى. قارىماايتتى تۈزۈ  كېسىلىگە بىرىمىزنىڭ ھې  ۋاقىتالردا ئۇ. دفكالتتۇر بىر

 ئااازغىنە بېرىلىاادىغان چاغاادا ئااۇ مەن ھەتتااا. چىقىرىۋېتىشااتى دفختۇرخانىاادىن ھەياادەپ

 .سوتتا دەيدۇ “ئىدى  ئااللمىغان مائاشىمنىمۇ ئەسكەرلى 

. قىلىنىاادۇ بااۇيرۇق ئالدۇرۇشااى تىزىمغااا بېرىاا، بېرىگادىغااا-16 زاپاااس ھىتلېرنااى

 بېساى، لىنادىنبېر چوقاۇم ھىتلېار ئۈستىدە يول. ئىدى ميۇنخېندا ئورنى شىتاپ قىسىمنىڭ

 ئىەارائىيە ۋەكىلالەر ئەساكەر-ئىشاچى” بېارلىن  ۋاقىتالردىكاى ئاۇ. كېارە  بولىشى ئۆتكەن

 كۆپساانلىق ۋە مۇساتەقىل” ۋە ئىشاچى ئەساكەر  ئورگاان بۇ بولۇپ  قولىدا نىڭ “كومىتىتى

 ھۆكااۈمەت بىرلەشاامە بااۇ. ئىاادى تاپماقتااا تەشااكىل بىرلەشمىسااىدىن “سوتسااىئالىزمچىالر

 قاانچە بىر بۇندىن ئىسالھاتنى بىر بۇنداق بولۇپ  كىرىشكەن قىلىشقا الھاتئىس ئىەتىمائى

 8 ئۆزگىرىشاالەر بااۇ. ئىاادى ئىااش بىاار بولماياادىغان مااۇمكىن قىلىشاامۇ خىيااال ئاااۋال ئااا 

 ئىشاااچىالر تاااۈردە چەكلىمىساااىز ئىشاااچىالرغا ئاااورنىتىش؛ تاااۈزۈمىنى ئىاااش ساااائەتلى 

 ئىشسااىز ۋە مېيىاا، كېسااەلمەن  قېاارى  بېاارىش؛ ھوقااۇقى تەشااكىللەش ئۇيۇشاامىلىرىنى

 تاۈزۈملىرى تەكشۈرۈش  ۇرنالالرنى-گېزىت 74كۆپەيتىش؛ ياردىمىنى پاراۋانلىق ئىشچىالرغا

 ئاۆز دېگەنلەرنى بېرىش قويۇپ مەھبۇسالرنى  سىياسىي شۇنىڭدە  قالدۇرۇلۇش؛ ئەمەلدىن

 .ئاالتتى ئىچىگە

 ئىنقىالباى قىلسىمۇ  ندە بولمىغا قارشى ئىسالھاتالرغا ئىەتىمائى تۈردىكى بۇ ھىتلېر

 ئىشەنگىسااى پەقەتااال قىالالياادىغانلىقىغا ئىسااالھاتالرنى تااۈردىكى بااۇ ئەزالىرىنىااڭ پااارتىيە

 ئالادىنقى ئۇالر ئىبارەت  قۇرالىدىنال بىر بولشېۋىكالرنىڭ كومىتىتى ئىەرائىيە بۇ: كەلمەيتتى

 بىاار باشااقا ىدىمەقساا ئاااخىرقى ئۇالرنىااڭ خااائىنالر؛ سااېتىۋەتكەن ئەسااكەرلەرنى سااەپتىكى

 بىار يېقىن رايونىغا شۋابىڭ مىيونخېننىڭ ھىتلېر . قارايتتى دەپ قوزغاش ئىنقىالبى قىزىلالر

 ئالادۇرۇش تىزىمغاا بېرىا، گازارمىغا ھەربى جايالشقان كوچىسىغا تۈركېنسىتراس يەردىكى

 ئاينىااڭ شااۇ. سااېزىدۇ ئاااالمەتلىرىنى رفھااى ساااتقۇنلۇق يوقۇرقىاادە  يەردىمااۇ بااۇ ۋاقتىاادا

 بولاۇپ  كەتاكەن ئۆتاۈپ تەرىاپىگە ھااكىمىيىتى ئېيسنېر ئاللىمۇقاچان قىسى  بۇ باشلىرىدا 

 بااۇ. ئىااكەن ئايالنغااان يەرگە بىاار تەۋە باشقۇرۇشااىغا نىااڭ “قااۇرۇلتىيى ۋەكىلاالەر ئەسااكەر”

 توڭگاۇز رەسامى قىساى  پۈتاۈن. ئىادى ياوق ئەساەر زادىال دېگەندىن ئىنتىزام ھەربى يەردە

 تارتىپال كۈنىدىن بىرىنچى ئۇرۇشنىڭ كىشىلەر يەردىكى بۇ. بولغان ىنى،ئايل ھالىغا قوتىنى

 بااۇ. قىلىشاامايتتى ھااۆرمەت پەقەتااال ئەسااكەرلەرگە كونااا كەلااگەن قىلىاا، جەڭ ئاااكوپالردا

 ئاخشاىمى بىالەن تاامىقى ۋاقىت ئۈ  كۈندىلى  قىسمى كۆپ مۇتلەق كىشىلەرنىڭ يەردىكى

 بىار ھاالى يەرنىاڭ باۇ. ئىادى كىشاىلەر رىادىغانيۈ غېمىادا يەرنىڭاال بىر تىققىدە  بېشىنى
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 ماننېرھېيمادىنمۇ ۋيېنناادىكى ياتقاان كىرىا، تارتىا، دەردىناى يوقساۇللۇق ھىتلېار زامانالر

 ئەزالىرىنىاڭ كومىتىات قىلغىناى  بىئارام بەكىرە  ھىتلېرنى بولۇپمۇ. ئىدى ئەھۋالدا خاراپ

 قاااتتىق مېنااى ئىشااى ماامەھە شااوغۇللىنىۋاتقان ئۇالرنىااڭ” بولااۇپ  ھەرىكەتلىاارى-ئىااش

 قارارىغاا كېاتىش چىقىا، تېاز يەردىان بۇ بارىچە ئىمكانىيەتنىڭ مەن شۇڭا. يىرگەندۈرەتتى

 باۇ ئوخشااش ئاۆزىگە قىساىمدا باۇ تەلىايىگە  ھىتلېرنىاڭ. ھىتلېار دەيادۇ “ئىادى  كەلگەن

 ئەساكەرلەر”. قالىدۇ ئۇچۇراپ بىرسى سەپدىشىدىن كونا يىرگىنىدىغان ئەھۋالىدىن يەرنىڭ

 قاچاان ھاې  شۆبىھساىزكى بولغانلىرى  يۈزسىز ئەڭ داپشاق  ئەڭ ھۇرۇن  ئەڭ ئارىسىدىكى

 ئااالقىچىلىق بىارلىكتە بىالەن ھىتلېار دەيادۇ_ . ئىادى نەرساىلەر باقمىغاان كاۆرۈپ ئاكوپ

 ھاااۇرۇن  يەر ئاااۇ_  ئەسااالەپ  كاااۈنلەرنى شاااۇ شااامىدت ئېرنىسااات كەسىپدىشاااى قىلغاااان

 ئۆتكەنادە  ۋاقىات ھەپتىادە  ئىككاى ئارىادىن“ .ئىدى ريە بىر تولغان بىلەن قورقۇنچاقالر

 مىاال 62 ميۇنخېننىااڭ بولااۇپ  يولىاادا سااالزبۇرگ) الگىاارى ئەسااىرلەر ئااۇرۇش تراۋۇنسااتېين

 ھىتلېار  تاپقاان خەۋەر يۈرگەنلىكىادىن ئىساتەپ ئاادەم گۇنادىپايلىققا( يەر بىر شەرقىدىكى

 ئاۇ. قىلىدۇ مەسلىھەت دەپ دۇرايلىئال تىزىمغا ئۈچۈن ئىش بۇ بىرلىكتە ئىككىمىز شمىدتقا 

 “ئەساكەرلەر ئىنقىالبىي” دېگىدە  ھەممىسىال گۇرۇپپىسىدىكىلەرنىڭ كۈزەتچىلەر يەردىكى

 ئالادىغا بىارى ئوفىتساېرالردىن ئۈچاۈن كۈتىاۋېلىش ئاۇالرنى. ئىاكەن تاپقاان تەشاكىل دىن

 ئىنتىازام ھەرباى ئەمەلادارىمىز بۇ ئەسكەرلەر  قىلىۋېدى  بويرۇق ئەسكەرلىرىگە ئۇ. چىقىدۇ

 قاناداق؟-يوقماۇ خەۋىارى پەقەتاال قالدۇرۇلغانلىقىادىن ئەمەلدىن ئاللىمۇقاچان تۈزۈمىنىڭ

 بىار قىلغاان جەڭ ئااكوپالردا باۇرۇن ئەسكەرلەردىن ئەتىسى . كۈلۈشىدۇ قىلى، مازاق دەپ

 ھىتلېار. قايتۇرۇلىادۇ ميۇنخېنغاا ھەممىساى ئەساكەرلەرنىڭ قالغاان باشاقا كىشىدىن قانچە

 .قالىدۇ يەردە بۇ ئىككىسىال ھەر شمىدتنىڭ ەنبىل
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 ھېسااااابالنغان گااااۇرۇپ سااااولچى ئاشااااقان چېكىاااادىن بېرلىناااادا كااااۈنلەردە  شااااۇ

 رىملىقالرنىاڭ كېايىن بولۇپ  گالدىياتور قۇل بىر رىمدا قېدىمقى سپارتا  ) “سپارتاكچىالر”

 نااامى قىسااى  بااۇ بولغااان  داھىيسااى ئىساايانچىالرنىڭ قوزغالغااان قارشااى ھۈكۈمىرانلىقىغااا

 كوچىالردا ھەمكارلىقىدا ماترفسالرنىڭ كۆتەرگەن ئىسيان  (ئىزاھات_  ئېلىنغان شۇنىڭدىن

 تەرتىپلىاا  ئۇنااداق پاسااونىدىكىدە  ميااۇنخېن ئىاانقىالب بااۇ. باشاااليدۇ قىلىشااقا ئىاانقىالب

 ئاساساەن بېارلىن پايتەخات ھارپىساىدا باايرىمى رف دىساتىۋف. ئىدى ئەمەس ئىسيانالردىن
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 كۆتاۈرۈلگەن ئېسايانالر كەينىادىن-كەيناى شەھەرلەردىمۇ باشقا. ئىدى ھالدا ەتسىزھۆكۈم

 گېرمانىيىادە پۈتاۈن. بولمىدى شىددەتلى  بېرلىندىكىدە  ئىسىيانالر يەردىكى ئۇ بولسىمۇ 

 .ئىدى ئەھۋالدا ۋەيرانە يۈزلۈ  ئومۇمى ئورگانلىرى ساقچى ۋە ھەربى

 چىقىشاىغا ئوتتۇرىغاا كۈچلەرنىاڭ ركاۈمتۈ بىار يېڭى يوقىلىشى كۈچىنىڭ ھاكىمىيەت

 ئوتتۇرىغاا كاۈچلەر دېگەنادە  “پولا  ئەركىان” ئاتاالمىش يەناى. بېرىدۇ يارىتى، پۇرسەت

 تەشاكىل كۈچلەردىن ئاكتى، ئوڭچىل تەۋە قىسىمالرغا ھەربى پول  بۇ. باشاليدۇ چىقىشقا

 قىاازىلالر ئىمپىرىيىسااىنى نااېمى  ئوخشاااش ھىتلېرغااا خااۇددى كااۈچلەر بااۇ بولااۇپ  تاپقااان

. ئىادى تولغاان ھېسساىياتقا قىازغىن دەيادىغان قوغدايلى قىلىۋېتىشىدىن ۋەيران كۈچىنىڭ

 باۇ تاپقاان تەشاكىل ئەۋالتلىرىادىن بىار يېڭاى گېرمانىيىنىاڭ دەۋرىادىكى بىر بىلەن ھىتلېر

 قېااتى  ئىككااى ئۈچااۈن قىلىشاالىرى ھەرىااكەت بۈگۈنكىاادە  بۇرۇنمااۇ الر  “پولاا  ئەركىاان”

 ھەرىكىتاى ياشاالر باۇرۇنقى ئۇرۇشاتىن قېتىمقىساى بىار باۇالردىن. ئىدى غانبول تەييارلىقتا

 غىڭىلداياادىغانالر چۈشىنىكسااىز) “ھەرىكىتااى ۋىچىاارالر-ۋىچىاار” ھەرىااكەت بااۇ بولااۇپ 

 قوزغىغااان ھەرىكەتنااى بااۇ 75.ئىاادى ئاتالغااان دەپ( ھەرىكىتااى دادائىاازم ياااكى ھەرىكىتااى

 ياېڭىچە ئايلىنىا، يەردە ھەمامە كىيىا، ناىكىيىملەر رەڭدە ھەر-خىل ھەر ئادەتتە ياشالر

 كاۆپ ماۇتلەق ياشاالرنىڭ باۇ. ئىدى ياشالردىن يۈرۈشىدىغان ئاختۇرۇپ يوللىرىنى تۇرمۇش

 ئۆساۈپ ئاۆزىلىرى ئاۇالر بولاۇپ  ياشاالر چىققاان كېلىا، تەبىقىساىدىن ئاائىلە باا  قىسمى

  ئانىلىرىمىزنىڭ-ائات” ئۇالر . كۆرەتتى پەس جەمئىيىتىنى بۇر ۇئازىيە ئەركىن يېتىلگەن

 ئېاتىش پاو دېگىناى سىياساەت ئېتىقااتالر؛ ساختا يوق ئاساسى پەقەتال ئېتىقاتلىرىنىڭ دىنى

 نۇمۇسسااىزلىق  دېگىنااى ئىختىساااد ئىااش؛ بىاار يااوق مەنىسااى قىلااچە بولااۇپ  سااەنئىتى

 تۇرىۋالىاادىغان چىااڭ يولادا كونااا دېگىنااى مائارىا، ئەمەس؛ نەرسااە باشااقا ئالادامچىلىقتىن

 ساااددا ساااتىدىغان گەپ قااۇرۇق دېگىنااى سااەنئەت ئىااش؛ بىاار بولمىغااان ۈچىكاا يېڭىلىااق

 ئىاش؛ بىار توۋارالشاقان تولغاان بىلەن يالغانچىلىق دېگىنى ئەدەبىيات ئىشى؛ بىچارىالرنىڭ

 دەپ “سااھە توۋاليادىغان مۇقامغاا خىلاال بىار ئۆزگەرمەيادىغان قىلاچە تىياتىرالرمۇ-ئويۇن

 بولااۇپ  توساااق بىاار تۇرىاادىغان چەكاالەپ ئااادەمنى اتىھاياا ئااائىلە يەنە ئااۇالر. قارىشاااتتى

 جىاانى  ئىككااى قارىشااىچە  ئۇالرنىااڭ. قارىشاااتتى دەپ يااوق سااەمىمىلى  قىلااچە ئۇنىڭاادا

 سااختىلىق پۈتۈنلە ” بولسۇن نىكاسىز ياكى نىكالىق مەيلى مۇناسىۋەتلەرمۇ ئوتتۇرسىدىكى

 مەكاتەپ ئاائىلە  ۇر ۇئازىيىچەب ياشالشتۇرۇلغان  غايىسى  ئۇالرنىڭ. ئىكەن “تولغان بىلەن

 ئىباارەت تۇرۇشاتىن قارشاى تاۈزۈمگە قىلغاان گەۋدە بىر ئۈچىسىنى ئىبارەت چېركاۋدىن ۋە

 .ئىكەن

 بىاار ئولىشااىۋېل، ئەتىراپىغااا گۈلخاننىااڭ دۆۋە بىاار ئااادەتتە ياشااالر تااۈردىكى بااۇ
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 يەنە دەبەزىا. ئېيتىشااتتى مارشىنى «جەڭچىلىرى ئەركىنلى » باشالمچىلىقىدا يىتەكچىنىڭ

 “ئالمااقچى خەۋەر ئورماانلىقتىن” ئولتاۇرۇپ تۈنساىز-ئاۈن تىكىلگىنىچە يالقۇنىغا ئوت ئۇالر

 گېئااورگ سااتېفان ياااكى نېتچاا  ھەمرايىنىااڭ بىاار قايسااى بولمىسااا ياااكى بولىشااىدىكەن

 ئااااڭالپ شاااىئېرنى كوپلىااات بىااارەر تىتىرىتىااادىغان قەلىبناااى ئوقۇلغاااان ئەساااەرلىرىدىن

 ھەرىكەتاكە ئاادەمگە  ئەقىللىاق تەڭداشساىز خەلاق” ئادەتتە ۇالرئ يەنى . ئولتۇرىشىدىكەن

 سااېنىڭ ياتقااان  كۈتااۈپ يىاال ئااۇزۇن تەرىپىڭاادە قاتىاال سااېنىڭدىكى بەلكىاا  … ! تەشاانا

 ھەرىكەتناى باۇ قوپاۇپ ساەكرەپ ئۇشاتۇمتۇت بىرسى ياتقان ئويقىدا يىل نۇرغۇن تۈرمەڭدە

 بااويىچە مىستىتىسااىزم ئااۇالر. نئاڭالياادىكە نەرسااىلەرنى دېگەناادە “ !مااۇمكىن ئورۇندىشااى

 ھەرىكەتالەرگە دېگەنادە  قىلىاش ھەرىكەت بىلەن تۈرتكىسى ئىدېئالىزم ياشناپ  گۈللەپ

 .ئىپادىلىشىدىكەن ئىكەنلىكىنى تەشنا

. ئىادى ئېرىشكەن جەريانىدا ئۇرۇشى جاھان ھەرىكەتكە بۇنداق قىلىشقان ئارزۇ ئۇالر

 ئۈچاۈن ۋەتەن بولاۇپ  تەرىپاى ئوخشاايدىغان غااھىتلېر ئۇالرنىاڭ تەرىپى بۇ مانا ئېھتىمال 

 تەرىپاى ئورتااق ئۇالرنىاڭ قارىشاىدىغانلىقى دەپ ھەققاانىي ئىشنى بىر ھەرقانداق قىلىنغان

 ئوتتۇرساىدىكى كومانادىرالر بىالەن ئەساكەرلەر ھايات  مەيدانىدىكى جەڭ. كېرە  بولىشى

 بىرساىگە-بىار تەغادىرلى   قئورتاا ماماتلىقتا-ھايات يېقىنالشتۇرۇپ  تېخىمۇ مۇناسىۋەتنى

 يىتەكچىلىاا  ئااۆزلىرىگە ئەسااكەرلەر. بېرەلەيتتااى يارىتىاا، تۇيغۇسااىنى بولااۇش پااۇت-قااول

 قايىال ئۇالرغاا قااراپ قىلىشالىرىغا جەڭ تۇتۇشاۇپ قاول بىارلىكتە كىشاىلەرنىڭ قىلىۋاتقان

 ئااۇ ئۈچااۈن ئااۇالر”. كېلىشااەتتى ھالغااا سااۆيگىدە  ئااايىقىنى ئۇالرنىااڭ بولغانلىقىاادىن

 داھىيساااى ئۇالرنىاااڭ ھېسابالنماساااتىن  بولاااۇپ كومانااادىرال بىااار ھەرگىاااز ەلااادارالرئەم

 ئاۇ ئەساكەرلەر شاۇڭا! ھېساابلىناتتى سەپدىشاى بىر داھىنىڭ بۇ ئەسكەرلەر! ھېسابلىناتتى

 دفزاققاا بىارگە بىلەن داھىلىرى تېپىلسا زۆرۈر ئەگەر سۇنىشاتتى  بو  قارغۇالرچە داھىسىغا

 كۆرۈلااۈپ بۈگااۈنگىچە گېرمانىيىاادە سااەپلەردە ئالاادىنقى ئااۇالر “.ئىاادى تەييااار كىرىشااكىمۇ

 ئۇزۇنلاۇقتىكى چااقىرى  نەچاچە. ئىادى يارىتىشاقان مۇناساىۋەتلەرنى دېموكراتى  باقمىغان

 چېركااۋدا ياساالغان ئاوتتىن تااملىرى” ھېساپتا بىر يېتىشى،  بىخەۋەر دۇنيادىن ئاكوپالردا

 .بوالتتى دېيىشكىمۇ “ياشىغانالر بىرلىكتە

 خاۇددى  “ۋىتىلاداقالر” باۇ بۇرۇنقى يەنى يولداشالر  بۇ كەلگەن سەپلەردىن ئالدىنقى

 ۋەتەن تونۇياادىغان  دەپ ئىااش نومااۇس ئېغىاار ئەڭ بولۇشاانى تەساالى  ئوخشاااش ھىتلېرغااا

 چااااۇنكى. ئىاااادى كەلااااگەن ھالغااااا ئىشااااەنمەيدىغان سااااەپكە بىرلىاااا  ئىچىاااادىكى

 ھەرباى. قارىشااتتى دەپ كىشاىلەر ئاتقاان ئاۆزىنى قوينىغا بولشېۋىكالر تەسلىمىيەتچىلەرنى

 خەۋىپىدىن نىڭ “سپارتاكچىالر” بىلەن ۋاستىسى تاختىلىرى تەشۋىقات-گېزىت دائىرىلەرمۇ
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 “پولاا  ئەركىاان” بىاارلىكتە ئەسااكەرلەر كېتەلمىگەنلىكىنااى  قۇتۇلااۇپ تولااۇق ھااېلىغىچە

 ئالادىنى قېلىشىنىڭ بولۇپ “ئوبىكتىۋى كۈلكە دۇنيادا گېرمانىيىنى” قاتنىشى، تەشكىالتىغا

 بىالەن قىزغىنلىاق ئەساكەرلەرنىڭ كوناا چاقىرىققاا بىر بۇنداق. قىلىشاتتى چاقىرىق ئېلىشقا

 قىسااااىمالر قانۇنسااااىز تااااۈردىكى بااااۇ. ئەمەس تەس چۈشااااىنىش قوشااااقانلىقىنى ئاااااۋاز

 بىااالەن قۇۋەتلىشاااى قاااولالپ بېرلىنلىقالرنىاااڭ كاااۆپلىگەن كاااۈنلەردە  تەشاااكىللىنىۋاتقان

 نۇرغۇنلىغااان ئااۇالر. ئىاادى كىرىشااكەن چۈشۈرۈشااكە قولغااا بېرلىننااى مااۇ “سااپارتاكچىالر”

 زاۋۇدالرناااى ھەرباااى شاااۇنىڭدە  ۋە تىرانساااىپورتنى-قاتنااااش ئورگاااانالرنى  ئااااممىۋىي

 ئېبېارت قالغان ئىچىدە ئۈمىتسىزلى  كۈنى  يانۋار-3 يىلىنىڭ-1212. ئىدى تېزگىنلىۋالغان

 ئىسىيان ماترفسالرنىڭ يېقىندىال تېخى دىڭ قىل ھېسداشلىق غا “سپارتاكچىالر” ھۆكۈمىتى

 باشاالىقىنى ئىدارىسااىنىڭ ساااقچى قىلىاا، باھااانە دېگەننااى ئىاادىڭ  قوللىغااان قىلىشااىنى

 ئېالن دەپ كومپارتىيە ھالدا ئاشكارە ئۆزلىرىنى كۈلەردە شۇ. تاشاليدۇ ئېلى، ۋەزىپىسىدىن

 چااقىرىق قوزغاشقا نقىالبئى ئاشكارە ئۈچۈن ئېلىش قىساس  “سپارتاكچىلالر” بۇ قىلىشقان

 چۈشاتىن ياانۋار-6. قوشاىدۇ ئااۋاز قىازغىن چاقىرىققاا باۇ ئىشچىالر بېرلىندىكى 76.قىلىدۇ

 باايراقالرنى قىزىال قولىدا مىلتىق  مۆرىسىدە قوشۇنى ئىشچىالر كىشىلى  مىڭ 022 بۇرۇن 

 ىلىشااقايىغ يەرگە بىاار تيېرگارتېناادا چىقىاا، يولغااا مەيدانىاادىن ئالېكساااندېر كۆتۈرۈشااۈپ

 قىزغىنلىاق ئۇالرنىاڭ تۇماانمۇ قۇيۇق قاپلىغان ئەتىراپنى بىلەن سوغۇق زىمىستان. باشاليدۇ

 گېزىتاى پاارتىيە پارتىيىساىنىڭ دېماوكراتالر سوتساىئال ئاۇالر. ئىادى سۇۋۇتالمىغان رفھىنى

  ئىدارىساااىنىڭ تېلېگااارا -پوچتاااا ۋفلااا  بىااالەن خىزمەتچىلىااارى گېزىتىنىاااڭ «ئالغاااا»

 غەزەپلەناگەن باۇ بىناساىمۇ مىنىساتىرلى  بااش. ئالىادۇ قولغاا بىرلىكتە ۇخىزمەتچىلىرىنىم

 ھەمرالىاارى ئۇنىااڭ بىاالەن ئېبېاارت يەردە ئااۇ. قورشااىۋېلىنىدۇ تەرىپىاادىن ئاممىسااى خەلااق

 .ئىدى مۆكۈنىۋالغان

 ئۈساااتىدىكى دەرۋازىساااى برانااادېنبۇرگ كوممۇنىساااتالر باااۇرۇن  چۈشاااتىن ئەتىساااى

 كوچىسااااى  كۆنىگسااااىتراس ئۇنتېردېنلىناااادېن . لىاااادۇئولتۇرىۋا ئەتىراپىاااادا ھەيكەلاااالەر

 ساتىراتىگىيىلى  ئاۇالر. ئىادى تولغاان بىلەن ئادەملىرى قۇراللىق كوچىسى چارلوتتېنبۇرگېر

 باساامىخانا ھۆكااۈمەت باشااقا  ئىگەللىۋالغاناادىن ئىستانسىسااىنى پااويىز ئىااگە ئەھمىاايەتكە

 قالمااا   سااوتكىغا بىاار. ىاادىئ ئىگەللىۋېلىشااقان زاۋۇتىنىمااۇ ھاااراق بااۆتزفۋ بىاالەن بىناسااى

 يااوق تۇرالىغااانلىرى تۇتااۇپ ھۆكااۈمەت بىنالىرىاادىن ھۆكااۈمەت ئاساساالىق ئىچىاادە شااەھەر

 .قالىدۇ ئاز دېيەرلى 

 ھېساابتا ئااخىرقى ھەتتاا بېرلىن  بولسا  سالمىغان قول چىالر “پول  ئەركىن” ئەگەر

 ھەپااتىگە بىاار. گەپ تۇرغااانال كېتىشااى ئۆتااۈپ قولىغااا كومىنىسااتالرنىڭ گېرمااانىيە پۈتكااۈل
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 تىركىشااىش قىزىلالرنىااڭ كىرىاا، بېسااى، سااىرتىدىن شااەھەر قىسااىمالر ھەربااى قالمااا 

 رفزا تەشاااكىالتىنىڭ “ساااپارتاكچىالر”. تاشااااليدۇ يىمىرىااا، بىااارلەپ -بىااار ناااوقتىلىرىنى

 ئىچىااگە ئااۆز داھىيسااىنىمۇ پاااكىنە  لەقەملىاا  “ئەتتىرگااۈل” ئىسااىملى   لىيۇكسااېمبۇرگ

 .ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋەھشىلەرچە ئېلىنى، قولغا ەرلىرىرەھب بارلىق ئالغان

 قېتىملىااق تااۇنەى جۇمھااۇرىيەتتە يېڭااى كااۈنى  تااۆتىنچى ئۆلتۈرۈلااۈپ “ئەتتىرگااۈل”

 كااۈنى يەكشااەنبە بىاار سااوغۇق بەكااال سااايالم . ئۆتكۈزۈلىاادۇ سااايالم ئومااۇمى مەملىكەتلىاا 

 قېااتى  تااۇنەى رغااائايالال تارىخىاادا گېرمااانىيە سااايالمدا قېتىمقااى بااۇ بولااۇپ  ئۆتكااۈزۈلگەن

 مىليااون 35 بااار ساااالھىتى قاتنىشااىش سااايالمغا. بېرىلىاادۇ ھوقااۇقى قاتنىشااىش سااايالمغا

. بېرىاادۇ ئاااۋاز ئۈچااۈن ۋەكىلااى قااۇرۇلتىيى خەلااق نەپەر 403 كىشااى مىليااون 32 خەلقااتىن

. ئىاادى نەتىااەە قاااالرلىق ھەيااران يەنىااال بولسااىمۇ  قىلىشااقا پەرەز نەتىەىسااىنى سااايالم

 قىلماياادىغان  قوبااۇل كۆرۈنۈشااتە قېلىشااىنى ساااقلىنى، ئورنىنىااڭ جەمەتااى نخااوخېنزفللېر

 ئورنىنىاڭ دېپوتااتلىق پارالمېنت پارتىيە ئوڭچىل ئىككى قىلىدىغان ئارزۇ ئاستىرىتىن ئەمما

 ئوتتۇرىادا ئىككاى قولاليدىغان تۈزۈمىنى جۇمھۇرىيەت بولۇپ  ئېرىشكەن قىسمىغا 15 يۈزدە

 42 ئوخشاااش غاا “ساانلىقى كاۆپ سوتساىئالىزمچىالر” تنىاڭئېبېر خاۇددى پاارتىيە قالغاان

 مۇساتەقىل” بولغاان پاارتىيە ساول رادىكاال. كەلتۈرىدۇ قولغا ئورنىنى پارالمېنىت پىرسەنت

 ساايالم  باۇ. ئېرىشاەلەيدۇ ئورنىغاا دېپوتاات پىرساەنت 7 ئاارانال بولسا “سوتسىئالىزمچىالر

 جۇمھاۇرىيەتنى كۆرسەتساىمۇ  كەنلىكىنىئېرىشا ئۈستۈنلۈككە ئىنقىالبچىالر ئەكسىل گەرچە

 بولغاان سايالم بىر كۆرسىتىدىغان ئېرىشكەنلىكىنى ئۈستۈنلۈككە قىلىدىغانالرنىڭمۇ ھىمايە

 بولىشااىنى شااەكىلدە قايسااى مۇناسااىۋەتلەرنىڭ ئىچىاادىكى پارالمېناات ئەھااۋال  بااۇ. ئىاادى

 .ھېسابلىناتتى ئامىل مۇھى  بەلگىلەيدىغان

 دەپ ئەمەس بىااخەتەر بېاارلىن كەتااكەن قاااپالپ ركىشااىشتى قۇراللىااق يەرنااى ھەماامە

 ۋېيمااار جايالشااقان جەنۇبقااا غەربااى مىاال 152 پااايتەختتىن ئااورنى پارالمېناات قارىلىاا، 

 ئىاگە ئەھمىايەتكە جوغراپىيىاۋىي ۋە مەدەنىاي تاللىنىشاى يەرنىڭ بۇ. يۆتكۈلىدۇ شەھىرىگە

 يەنااى كېڭىشااى  خەلااق .ئىاادى يااۇرتى لىساازتنىڭ ۋە شااىللېر گيااوتى  يەر بااۇ يەنااى. ئىاادى

 قۇرۇلتااا . ئېچىلىاادۇ تىياتىرخانىسااىدا دۆلەتلىاا  يېڭااى غېنىااۋاردا-6 يىغىنااى پارالمېناات

 رەسمىيەتلىرىساااىزال كۆتۈرۈشااامە  دۇغاااا-دا  ئۇنچىاااۋاال ۋاقتىدىكىااادە  خاااوخېنزفللېرن

 چاقنىتىادىغان كاۆزنى يااكى پااراتچىالر ئاتلىق ئوركىستېر  مۇراسىمىدا ئېچىلىش. ئېچىلىدۇ

 . ئىدى يوق پاراتچىالرمۇ كىيىملى  ايى،ئاج

 ئاااۋاز ئۈسااتۈن ئېبېرتنااى تەشااكىللەپ ھۆكااۈمىتى ئىەاارائىيە بىاار كااۈنى-5 قۇرۇلتااا  

 بىار ئۇماۇ. تەيىنلەيادۇ پرىزدېنتلىقىغاا قېتىملىق تۇنەى ئىمپېرىيىنىڭ يەنى رېيچنىڭ  بىلەن
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 كىرىشاى،  ىشاقاقىل تەشاكىل ھۆكاۈمەت ۋەزىار بااش تەيىانلەنگەن. تەيىنلەيدۇ ۋەزىر باش

 ماۇداپىيە دۆلەت نوساكنى ئاتىۋالغاان دەپ ئاپشاركىسى ساقچى ئۆزىنى ئىرادىلى   كۈچلۈ 

 ئەركىان” دېامە   باۇ. ئىادى تاالالش بىار قىزىق ھەقىقەتەنمۇ بۇ . كۆرسىتىدۇ ۋەزىرلىكىگە

 دۆلەت ھەماادە قىلىشااى پائااالىيەت ئاسااتىدا قوللىشااى جۇمھۇرىيىتىنىااڭ ۋېيمااار “پولاا 

 كېرەكلىكىادىن ساقلىنىشى كېتىشىدىن قىزىللىشى، ئۈچۈن ئېلىشى ئۈستىگە نىمۇداپىيىسى

 77.بېرەتتى دېرە 
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 ئۆچلااۈ  ئىشاالىرىغا بااارلىق ئۇالرنىااڭ ۋە پرفسااىيىلىكلەرگە ئااادەتتە باااۋارىيىلىكلەر

 بولغاچقااا  شااۇنداق. بااوالتتى دېيىشااكىمۇ ئااادىتى بىاار باۋارىيىلىكلەرنىااڭ بااۇنى. قىالتتااى

 ئېبېارت. كەتمەيادۇ قىزىقىا، بە  ئاساسەن ئىشالرغا بەرگەن يۈز ۋېيماردا ەرميۇنخېندىكىل

 مىياونخېن ئۇرۇنۇشالىرى تىكلەشاكە تاۈزۈم دېموكراتىا  گېرمانىيىادە پۈتاۈن ھۆكۈمىتىنىڭ

 ساھەسااىنىڭ زىيااالىيالر ميۇنخېنلىااق بولمىغااان تونۇشاالۇق بە  كىشااىلەرگە شااەھەرىدىكى

 ئەتىيااازدا  يىلااى-1218. قىزىقتۇرماياادۇ قىلااچە سااپېڭگلېرنىمۇ ئوسااۋالد بولغااان رەھبىاارى

 خاالياادىغان يااالغۇزلۇقنى يىرگىنىاادىغان  ئايااالالردىن كااۆرۈپ ياخشااى تەركىاادۇنيالىقنى

 بىرىنچاى كىتاۋىنىاڭ دېاگەن «تۇتىشاى ياۈز زاۋاللىققاا غەرىپنىاڭ» ئېبېارت  بويتاق نامىرات

 بازارغاا تولاۇق تېخاى ىرىقىساىمل قالغاان كىتابنىاڭ. ئىدى قىلدۇرىۋالغان نەشرى قىسمىنى

-1782”. قىلىۋېتىادۇ پەيادا تەساىر كۈچلاۈ  باويىچە گېرماانىيە كىتاب بۇ تۇرۇپال چىقما 

 غەلىبىناى ئااخىرقى چوقاۇم ئىچىادىن بەخىتسىزلى  بۇ بىزمۇ ئوخشاش  فرانسۇزالرغا يىلقى

 ىشاقاجازالىن رەھىمساىزلەرچە ئەسالىدە بىاز. شاەرت ئىلگىرلىشىمىز ئالغا كەلتۈرگىچە قولغا

 جاازالىنىش بىر ئۈچۈن بىز ئۇرۇشمۇ يىللىق 4 ئەمما. ئىدۇق قالغان كېلى، ھالغا تېگىشلى 

 سۈرۈشاتە ئەسالىنى… _  خېتىادە  يازغان سەپدىشىغا بىر قايسى دەيدۇ_ . ھېسابالنمايتتى

 قىلىادىغان پەيدا ئۈمىدسىزلى  شۇنچە قىلىدىغان  پەيدا ھاياجان شۇنچە ۋەھىمە قىلغاندا

 مۇساتەبىتنىڭ بىار ناپالىئونادە  ھەتتاا كەلادىكى  قىلىا، تەرەققىاي ۈگاۈنگىچەب شەكىلدە

 ھالغاااا قارشاااىدىغان دەپ كەلااادى قۇتقۇزغاااۇچىمىز كۆپچىلىااا  چىقىشاااىنىمۇ ئوتتۇرغاااا

 “.كەتۈرۈلدۇق

 شوغۇللىنىشاى  بىالەن سىياساەت چوقاۇم شاۇڭا تۇغۇلادۇم  ئۈچاۈن سىياساەت ئۆزىنى

 تەييارلىقىغااا قااايتىش ميۇنخېنغااا كااۈنلەردە شااۇ ھىتلېاار  يااۈرگەن ھېسااابالپ دەپ كېاارە 
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 تۇرىۋاتقااانلىقى ئالدىاادا تاااقىلىش الگىاارى ئەسااىرلەر تراۋنسااتېيىندىكى. ئىاادى كىرىشااكەن

 باۇ. قىلىنىادۇ تەقساى  پولكىغاا پىياادىالر-0 ۋاقىتتاا بىارال ئىككىسى بىلەن شمىدت ئۈچۈن 

 ميۇنخېناادا ەپدىشااىمۇس بىاار يەنە غايىلىاا  بااۇالردە . ئىاادى شااۋابىڭدا گازارمىسااى پولاا 

 ئااادەم بااۇ بولااۇپ  رفزېنبېاارگ ئااالفېرد ئىساامى كىشااىنىڭ بااۇ. ئىاادى سااېلىۋالغان ئاساااس

 رفسىيەنى ئۇ. ئىدى بىرى ئېستونىيىلى  قارشى ماركسىزمغا ۋە دۈشمىنى يەھۇدىي ئەسەبىي

 كېلىا، يەرگە بۇ ئاختۇرۇپ يەر بولىدىغان يۈرتى ھەقىقى ئۆزىنىڭ ئاخىرى يۈرۈپ ئايلىنى،

 يەنە بىاارى؛ بىناكااار ھەم رەسسااام ھەم ئوخشاااش ھىتلېرغااا ئۇمااۇ. ئىاادى بىرسااى لغااانقا

 نېمىساالردىنمۇ بولغاان چاوڭ ئۆسۈپ يەردە بۇ ئوخشاش ھىتلېرغا خۇددى ئۇمۇ شۇنىڭدە 

 چىقىشاىدىكى تاشاالپ ۋەتىنىناى ئاناا ئۇنىڭ. ئىدى بىرى ھېسسىياتتىكى نېمىسچى بەكرە 

 تەرەپاتىن بىر يەنە بولسا  ئاختۇرۇش ۋەتەن بىر ئۆزىگە يەرلەردە بۇ مەقسىدى  بىر-بىردىن

 بولشاااېۋى  قىلىاااۋەتكەن خاااانىۋەيران ياااۇرتىنى تۇغۇلغاااان ئۇنىاااڭ ۋەتىنىااادىكىلەرنى باااۇ

 كوممۇنىسااتلىرىنىڭ يەھااۇدىي ۋەتىنىنىااڭ شااۇنىڭدە  ئاگاھالناادۇرۇش  تېررفرچىلىقىاادىن

. ئاا) ئىادى قىلغاان غاايە ئاگاھالندۇرۇشانى كىشاىلەرنى ئۈچۈن قالماسلىقى چۈشۈپ قولىغا

 پرففېسسااور قويۇلغااان بەتاالەرگە تااور قىلىنغااان  تەرجىاامە ئۇيغۇرچىغااا تەرىپىاادىن بااوران

 تۈركىسااتان چەتاائەللەردە مۇسااتەقىللىققىچە جەدىتچىلىكااتىن» ئەنەاننىااڭ ئاباادۇلئەھەت

 ئەساىرلىرىدىن ئاارمىيە قىزىال ساوۋېت رفزېنبېرگنىڭ ئەسىرىدە دېگەن «كۈرەشلەر ئۈچۈن

  سىياسىي مۇھاجىر ئاسىيالىق ئورتا ۋە ئەسىرلىرى تۈر  ئاسىيا ئورتا جەريانىدا لىنىشپايدى

 بايااان تەپسااىلى قەدەر بىاار بولغااانلىقى مۇناسااىۋەتتە يااېقىن ئاالھىاادە بىاالەن كۈرەشااچىلەر

 (.ت.ئۇ_ . قىلىنغان

 جەھەتااالەردە نۇرغاااۇن يازغۇچىااادا گېرمانىيەلىااا  ئىساااىملى  ئېكاااارت رفزېنبېااارگ 

. كېلىاادۇ خىيالىغااا تونۇشااۇش بىاالەن يااازغۇچى بااۇ ئاااڭالپ  بااارلىقىنى ىرىنىااڭئورتاقلىقل

 بولاۇپ  زىيالىساى سۆھبەت قەھۋەخانا دراماتورگ  شائىر  ئادەم ئۇ دېگەن ئېكارت ديېترىخ

 بىار كۆرۈنۈشالۈ  غەلىتە تاقىرباش تۇرىدىغان پارقىراپ چوققىسى بەستلى   بويلۇق  ئىگىز

 ھاراققاا شاۇنىڭدە . ياۈرەتتى قاۋاقخانىالردىال بىلەن ىخانىالرقەھۋ ئادەتتە ئۇ. ئىدى ئادەم

 كىااانەزى بااااۋارىيە ئاااۇ . ئىااادى بىااارى كۆرىااادىغان ياخشاااى قىلىشااانى مۇناااازىرە ئاااامىراق 

 قايساى مەزگىال بىار دېيىلىا، “چاتااق نېرۋىسىدا” چاغالردا بىر) ئوغلى مەسلىھەتچىسىنىڭ

 ئارىساىغا ئىساىلزادىالر كوناا ولغاچقاا ب( چىققان چۈشۈپ بالىنىسىغىمۇ دفختۇرخانىنىڭ بىر

 قارىماا  ياۈرگىنىگە قىلىا، ھەرىكەتلەرناى غەلىاتە بەكاال ئاۇ. ئىادى بار ئىمكانىمۇ كىرىش

 ئااق» قىلغاان تەرجىامە ئاۇ) بولماايتتى دېيىشاكە ياوق تەرەپلىرىنىمۇ تاالنتلىق بەزى يەنىال

 بااۇ بولغاچقااا  ىيااوقىر پەۋقۇلئاااددە سااۈپىتى تەرجىاامە كىتابىنىااڭ دېااگەن «پېاار سااۈڭە 
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 ناېمى  ئاۇ (. قىلىنغان قوبۇل دەپ تەرجىمە نېمىسچە ئۆلچەملى  ئەڭ نۇسخىسى تەرجىمە

 بىرناى گېازىتتىن ھەپتىلى  بىلەن چىقىمى ئۆز ئۇ. ئىدى بىرى قارشى يەھۇدىيالرغا پەرەس 

 .ئىدى يەتكەن نۇسخىغا مىڭ تىرا ى 32 سانىنىڭ ھەر بولۇپ  چىقارغان

 ئىشاىكىدە ئادەمنىاڭ باۇ دېاگەن ئېكاارت تونۇشتۇرىشىساىزال بىرەرساىنىڭ رفزېنبېرگ

 ھەقىقەتەنمااۇ يىگىاات بااۇ ئېكااارت ھامااان  كىرىشااى كورىاادفرغا رفزېنبېاارگ. بولىاادۇ پەياادا

. كېلىاادۇ تەسااىراتقا دەياادىغان ئىااكەن كىشااى ئەسااتايىدىل بەكااال مۇئامىلىلىاا   قىاازغىن

 ئاۇدۇلال دەپ “باارمۇ؟ چىالەرجەڭ قارشاى ئېرۇساالىمغا جاناابىڭىزدا” ئۇنىڭادىن رفزېنبېرگ

 ماڭااا مېھمااان. بېرىاادۇ جاااۋاب دەپ“ !بااار ئەلىااۋەتتە” كېتىاا، كۈلااۈپ ئېكااارتمۇ. سااورايدۇ

 ماقالىنى پارچە بىر يېنىدىن دەرھال رفزېنبېرگ سورىشىغا دەپ كەلدىڭىز  يېزى، نېمىلەرنى

 قىلغاان ياداپە رۇسىيىدە بولشېۋىكچىلىقنىڭ بىلەن يەھۇدىيچىلىق» بۇ ئۇزارتىدۇ  چىقىرى،

 ھىتلېرنىڭ كېيىن ئىككىسىنىڭ ئۇ 78.ئىدى ماقالە بىر تېمىدىكى دېگەن «ۋەيرانچىلىقلىرى

 شااۇ ئەنە ئىشاالىرى ھەمكااارلىق قىلىاادىغان پەياادا تەسااىراتالرنى ئۆزگەرتكىاادە  ھاياااتىنى

 دەپ “ساەپداش قارشاى ئورتااق ئېرۇساالىمغا” رفزېنبېرگناى ئېكاارت . باشالىنىدۇ تېرىقىدە

 ماقااالىلىرى يازغااان توغرىسااىدا رفسااىيە رفزېنبېرگنىااڭ ئااۆتمە   ئااۇزۇن ئارىاادىن. تونۇياادۇ

 چىقىۋاتقاان ميۇنخېنادا قالماا   بىلەناال قىلىانىش ئاېالن گېزىتتاا تەھرىرلىكىادىكى ئېكارت

 تااۈر بااۇ. باشاااليدۇ قىلىنىشااقا ئااېالن  ۇرنىلىاادىمۇ ھەپتىلىاا  «جۇمھااۇرىيىتى گېرمااانىيە»

 مەنبەساى؛ رەزىللىكلەرنىاڭ باارلىق دۇنياادىكى يەھاۇدىيالر” مەزمۇنى ئاساسى ماقالىالرنىڭ

 تەرىپىاادىن سىيونىسااتلىرى يەھااۇدىي ھەممىسااى ئىنقىالبىنىااڭ قىاازىلالر ۋە ئۇرۇشااى دۇنيااا

 خىيالىاادا كىرگااۈزۈش قولغااا دۇنيااانى بۈگااۈن ئااۇالر چىقىرىلغااان  ئوتتۇرىغااا كۈشااكۈرتۈپ

 .ئىدى دېگەنلەر “اقتاپىالنلىم يۇشۇرۇن گەۋدىسىنى ئورتاق مالىيە خەلقئارا

 

 

8 

 

 ئىانقىالب ئاادەمنى باۇ دېگەن ئېيسنېر كۇرت نەزىرىدە  باۋارىيىلىكلەرنىڭ كۆپ خېلى

 تايىنىاا، ياااردىمىگە مااالىيە موسااكۋانىڭ ئااۇنى نۇرغااۇنلىرى يەنە تونىسااا  دەپ ئۈلگىسااى

 ەئەكساىچ دەل بۇنىاڭ ئەھاۋال ئەسالىدە ئەمما. قارىشاتتى دەپ بىرسى قىلىۋاتقان ئىنقىالب

. ئىاادى بااار پااۇلى مااار  18 ئااارانال يېنىاادا ئۇنىااڭ نويااابىردا بولغااان كااۈن تااارىخى بولااۇپ 

. ئىادى بىارى ئەكساى دەل بولشاېۋىكلىرىنىڭ رفساىيە رىيالىسات رەھىمساىز ئۇ ئەمەلىيەتتە

 شاۇ يەنىاال ئاۇ بولساىمۇ  باشاقۇرىۋاتقان جۇمھۇرىيىتىنى سوتسىئالىستى  باۋارىيە ئۇ گەرچە
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 كوممااۇنىزم ھەرگىااز ئېيساانېر. كااۆرەتتى ياخشااى يۈرۈشاانى ياپىتىاادەقى قەھۋىخانىاادىكى

 خااالپ تۈزۈمىنىمۇ سوتسىئالىزم ھەتتا ئەمەس  بىرى قىلىدىغان نىيەت تىكلەشنى تۈزۈمىنى

 مەقساىتىدىال تىكالەش تاۈزۈمنى دېموكراتىا  رادىكاال ئاۆزىگىچە ئەسالىدە ئاۇ. كەتمەيتتى

 شاائىر بىار ئارىساىدىكى سىياساىيونالر  ئاۇ شاۇنىڭدە . ئىادى بىرسى قىلىدىغان ھەرىكەت

 تاۈزۈمىنىال ھااكىمىيەت بىار تايىنىدىغان كۈچىگە ئەقىل تۇرغان  چاقناپ گۈزەل  بولغاچقا 

 ئاۇ . ئىادى ماۇمكىن ئوخشاىتىش بەكارە  شېللېيرغا قارىغاندا ماركسقا ئۇنى. قىالتتى ئارزۇ

 ياانۋاردىكى ئەمما. ئىدى اقتاكېتىۋاتم يولدا بىر چىقىرىۋەتكەن ئىسىدىن ئالىبۇرۇن كىشىلەر

 ساەۋەبىدىن  كەلگەنلىكاى ئېلىا، غاالىبىيەت زفر پارتىيىلىرىگە بۇرجۇئازىيە ئوتتۇرا سايالم

 .باشاليدۇ چىقىشقا ئوتتۇرغا يۈزلۈ  ئومۇمىي تەلەپلەر زفراليدىغان ئىستىپاغا ئۇنى

 فېاۋرال-01 قىلىا،  ھاې  ياوقلىقىنى ئۈمىاد قىلىشاتىن ئىەرا يولىنى تۇتقان ئېيسنېر

 قىلمااقچى ئاېالن بەرگەنلىكىناى ئىساتىپا ۋەزىپىساىدىن يېزىا، بايانات پارچە بىر ئەتىگىنى

 كېتىۋاتقىنىادا قااراپ النادتاگقا ساەپ ئالادىنقى ئۈچاۈن بېرىش ئىستىپاسىنى ئەمما. بولىدۇ

 گېرتسااوگ. ئۆلتۈرۈلىاادۇ قىلىاا، سۈيىقەساات تەرىپىاادىن ۋاللېااي-ئاااركو ئااانتون گېرتسااوگ

 يەھاۇدىي ئاپىساى ئۇنىاڭ. ئىادى ئوفىتساېرى بىر ياش ئەسكەرلەرنىڭ ئاتلىق ۋاللېي-ئاركو

. ئىاادى قالاادۇرۇلغان ۋەزىپىسااىدىن تەرىپىاادىن كااۈچلەر قارشااى يەھۇدىيالرغااا بولغاچقااا 

 ئوتتاۇرا ھااكىمىيەتنىمۇ ئايرىلىادىغان  ۋەزىپىساىدىن ئىچىادە سائەت بىر ئېيسنېر ئەسلىدە

 ۋاللېينىاڭ-ئااركو ئەمماا. ئىادى بولغان بېرىدىغان ۈپئۆتكۈز ھۆكۈمەتكە تاللىۋالغان يولنى

 سۈيىقەسات باۇ يەناى . بولىادۇ قورقۇنۇچلاۇق بەكاال ئااقىۋىتى ھەرىكىتىنىڭ سۈيىقەست بۇ

 خەلاق پۈتاۈن يېقىنادىال تېخاى. كۆتۈرۈلىادۇ دفلقاۇنى ساولچىالر قېتى  بىر يەنە تۈپەيلىدىن

 بىااراقال ئېيساانېر  كېلىۋاتقااان دۈ  قارشااىلىقىغا ھەممىنىااڭ كۆرىلىاا،  يامااان تەرىپىاادىن

 قايتىادىن دفلقاۇنى ئىانقىالب تونۇلاۇپ  دەپ دانىشامىنى پرفلېتارىياتنىڭ قۇربان  ئىنقىالبى

 ئااېالن ھااالەت ھەربااى دەرھااال كااومىتىتى مەركىاازى ئەسااكەر-ئىشااچى. كېتىاادۇ قوزغىلىاا،

 ۇقتولاا باشااچىلىقىدا خوفمااان ئااادفل  شااوغۇلالنغان بىاالەن ئوقۇتقۇچىلىااق بااۇرۇن قىلىاا، 

 ئىااش يۈزلااۈ  ئومااۇمى دەرھااال ھۆكااۈمەت بااۇ. چىقىاادۇ قااۇرۇپ ھۆكااۈمەت سوتسىئالىساات

. قىلىنىادۇ مەناى چىقىاش كوچىغاا باشاالپ دىن 7 سائەت ئاخشىمى. قىلىدۇ ئېالن تاشالش

 ميۇنخېن ئۈچۈن  قىلغانلىقى تەنتەنە ۋاللېيغا-ئاركو تونىغان دەپ قەھرىمانىمىز ستۇدېنتالر

 .ىدۇتاقىل ىمۇ ئۇنىۋېرسىتېت

 چاقىرىا، قۇرۇلتاا  موساكۋادا كېايىن ھەپتىادىن ئىككاى ئىنتېرناتسىيونال  ئۈچىنچى

 كەينىاادىن بۇنىااڭ. ماقۇلالياادۇ بىااردە  قااارارىنى قااۇرۇش ئىنتېرناتسااىيونال كوممۇنىسااتى 

 ئىشاچىالر ئەل قايساى ھەر لېنىن  پائالىيەتلىرىدە  تەبرىكلەش غالىبىيەتنى ئۇيۇشتۇرۇلغان
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 ئەساكەرلىرىنى رۇساىيىدىن قىلى، بېسى  يىتەكچىلىرىگە دۆلىتىنىڭ ئۆز قوزغىلى، سىنىپىغا

 تېخاى ھەمادە كەلتاۈرۈش  ئەسالىگە مۇناسىۋىتىنى سودا ۋە دېپلوماتىيىلى  چېكىندۈرۈش 

 قايسااى ھەر ئۈچااۈن قۇرۇلۇشااى قايتااا دۆلەتنىااڭ بااۇ بولغااان ئۇچااۇرۇم تۇغۇلااۇپ يااېڭىال

 ھەرىكەتلەنااادۈرۈش ئىۋەرتىشاااكە ناااىيىتەكچىلەر ئېنەىنېرالرناااى -تېخنىااا  ئەللەردىااان

 72.چىقىرىدۇ چاقىرىقى

 شاۇنىڭدىن. قوشاىدۇ ئااۋاز قىازغىن چاقىرىقىغا ئىنقىالبى دۇنيا بېرلىنمۇ ۋاقىتالردا  ئۇ

 قوياۇپ  قايرىا، چەتاكە بىار باۇيرۇقىنى كومپارتىيىنىاڭ ئىشچىلىرى بېرلىن ئاۋال  كۈن بىر

 قىلىاش تااالڭ-باۇالڭ ۋە ناماايىش ىلىا،يىغ مەركىزىگە شەھەر يۇپۇرۇلۇپ يۈزلۈ  ئومۇمىي

 ھەربااى رادىكااال باشااقا بىاالەن “ئىتتىپاااقى ماترفسااالر قىزىاال”. باشاااليدۇ ھەرىكىتىنااى

 ئىشااغال ئىاادارىلىرىنى ساااقچى يەرلىاا  يااېقىن ئوتتۇزغااا بىاالەن قاتنىشىشااى گۇرۇھالرنىااڭ

. شاىۋالىدۇقور ئىدارىساىنى سااقچى بااش مەيدانىدىكى ئالېكساندېر دېڭىزچىالر. قىلىۋالىدۇ

. ئىادى قىلىنماقتاا ماۇداپىيە تەرىپىادىن پىيادىساى قاانچە بىار نىاڭ “پول  ئەركىن” يەر ئۇ

 بىالەن ئااۋاز سانلىق كۆپ ۋەكىلى نەپەر مىڭ يېرى  بىر نىڭ “كومىتىتى ئىشچىالر” ئەتىسى 

 شااۇنداق. بىلدۈرىشااىدۇ قوشااىدىغانلىقىنى ئاااۋاز چاقىرىقىغااا تاشااالش ئىااش ئومۇمىيۈزلااۈ 

 كېساىلگەن  تاو  يەناى. قالىادۇ ئايلىنىا، شاەھەرگە ئۆلاۈ  بىار بېارلىن پايتەخت قىلى، 

 . ئىدى كەتكەن توختاپ ترانسىپورتالر-قاتناش

 مااۇھى  بولااۇپ  يىغىلغااان رايونىغااا شااەھەر شااەرقى ھەممىسااىال ئىنقىالبچىالرنىااڭ

 تدۆلە مەقسااىتىدە ئۆتااۈش ھۇجۇمغااا قايتارمااا. ئىاادى تىكلەنااگەن پىلىمااوتالر نوقتىالرغااا

-5 ساېلى،  ئىشاقا ھوقاۇقىنى ھەربىاي بېارىلگەن ئاۆزىگە يېڭىدىن نوس  ۋەزىرى مۇداپىيە

. كىرىادۇ باشاالپ شاەھەرگە قوشۇنىنى كىشىلى  مىڭ 32 نىڭ “پول  ئەركىن” كۈنى مارت

 چاغاادا بااۇ ئەممااا. ماڭىاادۇ سااۈرۈپ قااوغالپ ئااۆ  ئۆيمااۇ بىنااا -بىنااامۇ ئىسااىيانچىالرنى

 ئااېچىش كۆڭااۈل قاتارىاادىكى رېسااتورانت بىاالەن ىخانىالرتانساا قاۋاقخااانىالر  بېرلىناادىكى

 داۋام ئۇرۇشااى كوچااا شااىددەتلى  بولسااا بېرلىناادا ئىاادى؛ ئوچااۇق ئادەتتىكىاادە  يەرلىاارى

 قىارغىن بىالەن ئاايرفپىالنالر ۋە پىلىموت زەمبىرە   كۈچلۈ  تەرەپ بىر يەنى  قىلىۋاتاتتى؛

 .ئىدى كۆرسەتمەكتە شىلىققار بىلەن گراناتالر-مىلتىق تەرەپ بىر يەنە قىلسا 

 قۇراللىاق ئارمىيىساىگە ھۆكۈمەت” نوس   كېيىن  جەڭدىن شىددەتلى  كۈنلۈ  تۆت

. قىلىااادۇ ئاااېالن دەپ “ئۆلتۈرىلىااادۇ  ئېتىااا، مەيدانااادا نەق كۆرساااەتكۈچىلەر قارشاااىلىق

 بىار. تاشلشىدۇ ئېتى، سوراقسىز-سوتسىز تىزى، تۈۋىگە تام ئىشچىنى يۈزلىگەن دېگەندە  

. يارىلىنىادۇ كىشاى مىاڭ ئاون كامىادا تاشالىنى،  ئېتىا، ئىنقىالبچاى ئارتۇق ىڭدىنم يېرى 

 ساكسااونىيىدە. ئىاادى يېيىلماقتااا گېرمااانىيىگە پۈتااۈن رفھااى ئىساايان قارىمااا  شااۇنىڭغا
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. ئىادى ئاساتىدا قورشااۋ ئويماانلىقىمۇ رۇر. ئۆتىادۇ قولىغاا كۈچلەرنىڭ رادىكال ھاكىمىيەت

 بىان ماۇخبىرى ئاگېنتلىقىنىاڭ گېرمانىيىادىكى ېزىتىنىاڭگ «خەۋەرلەر كۈنادىلى » چىكاگو

: تەسااۋىرلەپ جااانلىق ۋەزىيەتنااى قااليماقااان بااۇ خەۋىرىاادە تېلېگراممااا ئىااۋەرتكەن خېچاات

 ئاادەمنى بىرماۇ جايىادا ھۇشاى-ئەقلاى كەتكەچاكە  ياامراپ كېسەللى  رفھى گېرمانىيىدە”

 بولااۇپ بولماااس قىلىتاااپ خەۋەرنىمااۇ ئىشااەنچىلى  شااۇڭا . ئەمەس مااۇمكىن ئۇچااۇرىتىش

 .يازىدۇ دەپ “كەتتى

 باۇ. ئىادى قالغاان كېلىا، گىرداۋىغاا دفلقاۇنى ئىنقىالب قېتىملىق بىر يەنە ميۇنخېنمۇ

 ئېلىاا، ئىلھااام ئۆزگىرىشااتىن سىياسااىي قېتىملىااق بىاار بۇداپېشااتتىكى ئىاانقىالب قېتىمقااى

 سوتساىئالىزم ىدەۋېنگرىي خەۋەردە  بىر كۈنىدىكى مارت-00. ئىدى ئىنقىالب بىر قوزغالغان

 نامىااادا كاااومىتېتى ئەساااكەرلەر دېھقاااان  ئىشاااچى  بىااالەن ساااېپى خەلاااق كومماااۇنىزم ۋە

 ۋېنگارىيە باشاچىلىقىدا كاۇن باېال چىقمىغاان ناامى بولاۇپ  ئېلىشقان تارتى، ھاكىمىيەتنى

 كىشاىلى  30 بولاۇپ  يەھاۇدىي بىار ئەسالى كاۇن باېال. قۇرۇلغاان رېسپوپلىكىساى سوۋېت

 چىقىااادىغان لوندفنااادا شاااۇڭا . ئىااادى يەھاااۇدىي كومىسساااار نەپەر 05 كومىسساااارىياتتا

 بىاار چىققاان قاۇرۇپ “پارتىيىساى قااراقول يەھااۇدىي” ھااكىمىيەتنى باۇ گېزىتاى «تاايمى »

 سااولچىالرنى ميۇنخېناادىكى غااالىبىيىتى  كۇننىااڭ بااېال. قىلىاادۇ خەۋەر دەپ ھاااكىمىيەت 

 تىاازدىن ۋەكىللىاارى  مىتېااتكو ئاخشااىمى  كااۈنى ئاپرېاال-4 بولااۇپ  جاسااارەتلەندۈرگەن

 كاام بوياان يىلدىن ئۇزۇن قىشتا يىلى شۇ) بىلەن قەدەملەرت ئېغىر قاردا قېلىن ئاشىدىغان

 ئىككاى يەردىن ئولتۇرغان ھىتلېر بۇرۇن ئۇرۇشتىن( كېتىدۇ يېغى، قار قاتتىق كۆرىلىدىغان

 كېلىاا، ەرگەي بااۇ ئااۇالر. چىقىاادۇ يولغااا قاااراپ بىناسااىغا لۆۋېنبراۋخاااۋۇس نېرىاادىكى بىنااا

 پرفلېتااارالرنى پۈتااۈن يوقۇتااۇش  گااۇرۇھالرنى-پااارتىيە”: قىلىاادۇ ئااېالن بەلگىلىاامە مۇنااداق

 بىالەن رفساىيە قىلىاش  ئاېالن قۇرۇلغاانلىقىنى رېسبوپلىكىساى سوۋېت ئىتتىپاقالشتۇرۇش 

 دۇنياادا چاغادىال شاۇ. تىكالەش مۇناساىۋەت ئۇكىلىق-ئاكا ئارىسىدا پرفلېتارلىرى ۋېنگرىيە

 تاااۈزۈمىگە مۈلۈكچىلىااا  ئومۇمىخەلاااق يۈزلاااۈ  ئوماااۇمىي بىزنىاااڭ كاااۈ  ناااداققا ھاااې 

 “.توسىيالمايدۇ كۆچۈشىمىزنى

 كۆچۈرۈلمىسى ساددا ئىنقىالبنىڭ قانلىق بولۇپ  ئىنقىالبى قەھۋىخانا قېتىملىق بىر بۇ

 كىشاى باۇ. قىلىادۇ يېتەكچىلىا  شاائىر بىار دېاگەن تاوللېر ئېرنىسات ئىنقىالبقاا باۇ. ئىدى

 ئىسااالھات پاسااونىنى سااەنئەت بىناكارلىقنىااڭ شااۇنىڭدە  ۋە رەسااى  ەرلىرى ئەساا سااەھنە

 تەرغىاا، ئېرىشتۈرۈشاانى ئەركىاانلىككە دۇنياسااىنى رفھااى ئىنسااانىيەت ئااارقىلىق قىلىااش

. ئىاادى قىلىنغااان تەشااكىل كىشااىلەردىن غەلىااتە بەكااال كااابىنتىمۇ ھۆكااۈمەت 82.قىالتتااى

 ئائىلىلەرنىڭ بارلىق كېيىن بۇندىن ۈرۈپ چۈش بويرۇق كومىسسارى ئۆ  ئولتۇراق ئااليلۇق 
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 ئورۇنالشتۇرۇلىشاى ئۈساتىگە ئاۆيى ياتااق بىالەن ئاۆ  ئاشاخانا چوقاۇم ئاۆيى يېيىش تاماق

 كىشاىلەر ئاجايىا، باۇ قارىماا   شاۇنىڭغا. چىقىرىدۇ تۈزۈملەرنى غەلىتە دېگەندە  شەرت 

 ئىشاالر تاشاقى لىا، . ىئىاد باار كىشاىلەرمۇ ئاالھىدە ئوخشاش لىپقا فرانز يەنىال ئارىسىدا

 بالنىسىدا كېسەللىكلەر رفھى كېلى، يەنە ئادەم بۇ) ئىدى تەيىنلەنگەن قىلى، كومىسسارى

 قىلىاا، سااەۋەپ تەيىنلىشااىگە ئورۇنغااا بااۇ ئااۇنى(. ئىااكەن چىققااان داۋالىنىاا، مەزگىاال بىاار

  دائىا ياسااپ  رەتلىا  سااقىلىنى-چا  ئادەم بۇ: ئىدى غەلىتە بەكال باھانىمۇ كۆرسەتكەن

 بااۇ بولغاچقااا بىرسااى كۆرۈنۈشااتە دېپلوماااتتە  بىاار نەق يۈرىاادىغان كىيىاا، پەلتااۇ كااۈلرەڭ

 تېلېگراممااا ھاياجااانلىق پااارچە بىاار موسااكۋاغا دەرھااال لىاا،. تەيىاانلەنگەنمىش ۋەزىااپىگە

 ئااااچقۇچىنى تەرەتخانىنىاااڭ بىااار مىنىساااتىرلىكتىكى ئىزباساااارى ئېيسااانېرنىڭ ياااولالپ 

 شىۋىتسااىيىگە ۋە ۋۈرتتېمبېاارگ يەنە شااۇنىڭدە  ىاادۇ؛قىل شااىكايەت دەپ ئوغۇرلىۋالاادى

 پااراۋۇز دانە 62 بىزگە كۈچۈكلىرى توڭگۇز بۇ“: بىلدۈرىدۇ قىلىدىغانلىقىنىمۇ ئېالن ئۇرۇش

” .مەجباۇرمىز قىلىشاقا ئېالن ئۇرۇش ئۇالرغا ئۈچۈن تارتقانلىقى باش تۇرۇشتىن بېرى، قەرز

 .ئىدى ھۆكۈمەت بىر كۈلكىلى  ھەقىقەتەنمۇ

 بااش ساابىق كاۈنى  يەكشاەنبە ئااۋالقى بايرىمىادىن پاساخا يەناى كاۈنى  پرېلئا-13

 قۇراللىاق مياۇنخېننى خوفماان  ئوقۇتقاۇچى سوتسىئالىسات ھېلىقاى يەنى مىنىستىرى  ۋەزىر

 جەڭاادە ئااۇ  گەرچە. ئىاادى ئاخىرالشااقان ئىنقىالبمااۇ ۋاقتىاادىال ئۇرۇنغااان ئېلىشااقا تارتىاا،

 قوشاۇن بىار ھەربىالەردە  پىشاقەدەم ئوخشااش اھىتلېرغا كۆرساەتكەن خىازمەت ئاالھىدە

. بواللماياادۇ مۇيەسسااەر زادىااال پۇرسااىتىگە باشااالش ھەرىااكەت قوشااۇن بااۇ ھېسابالنسااىمۇ 

 ئۈچاۈن ئاېلىش ئالادىنى كېتىشاىنىڭ قىزىللىشاى، پولكنىاڭ ئىككىنچى سەۋەبى  بىر بۇنىڭ

 ئۈناادىگەن قاساقالشاا بىتەرەپلىكنااى بىزنااى”: چىقىۋېلىاا، ئۈسااتىگە ئورۇناادۇقنىڭ خوفمااان

 ئۈچاۈن يەھاۇدىيالر يۈرىادىغان لەيلەپ ئوتتۇردا ئۇنداق بىز چۇنكى! ئېيتىدۇ توغرا كىشىلەر

 گەرچە. ئىادى بەرگەن تاوۋالپ دەپ“ !ئەمەسامىز قوغدىغۇچىالر ئىنقىالبى تۇرىدىغان پوستا

 تااۇرۇپ بىااتەرەپ قىسااىملىرىدا قوغااداش شااەھەر ميااۇنخېن كىشااىلەر قاتارىاادىكى ھىتلېاار

 قىلىنىا،  تارماار بەرىبىار “قوزغىلىڭى خوفمان” ۋاقتىدا  گۈگۈم ئاخشىمى ولسىمۇ ب بەرگەن

 قولىغاا قىزىلالرنىاڭ رەھبەرلىكىادىكى لېۋىننىاڭ ئېاۋگېن يەناى قولىغا  قىزىلالرنىڭ ھوقۇق

 يەھااۇدىي بىاار ئاتىسااى بولااۇپ  پېتىبورگلااۇق تەكتااى-تېگااى كىشااىنىڭ بااۇ. كېتىاادۇ ئۆتااۈپ

 ميۇنخېنغاا ئۈچاۈن تەشاكىللەش ئىانقىالب تەرىپىادىن تىيەكومپاار ئاۇالر. ئىدى سودىگىرى

 تېازلىكتە ھااكىمىيەتنى كېايىن  ئالغانادىن قولغاا توللېرنى شائىر ئۇالر. ئىدى ئىۋەرتىلگەن

 ياااكى قىساامەنلىكتە” ئااۇالر ئەممااا. ئۆزگەرتىاادۇ شااەكلىگە ھاااكىمىيىتى سااوۋېت رەساامى

 قااۇرال قەتئىااي بولىاادىكەن ەتپۇرساا كەلتۈرگىاادەكال قولغااا غەلىبىنااى بولسااىمۇ ۋاقىتلىااق
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 مياااۇنخېننى خوفماننىاااڭ قىلىااا،  خىالپلىاااق قارارىغاااا پاااارتىيە دېاااگەن “ئىشلەتمەسااالى 

 مىااڭ سااەككىز توپلىغااان سااالدىراپ-ئالاادىراپ ئۈچااۈن ئااېلىش تارتىاا، قېااتى  ئىككىنچااى

 بىاار نامىاادا رېسپوپلىكىسااى سااوۋېت باااۋارىيە ئۈچااۈن قويااۇش قارشااى قوشااۇنىغا كىشااىلى 

 كااۈچلىرى قۇراللىااق خوفماننىااڭ كااۈنلەردە ئااۇ. سااالىدۇ يولغااا كااۈچلەرنى لىااققۇرال مااۇنچە

 .ئىدى يىغىلماقتا كېلى، داچاۋغا نېرىسىدىكى چاقىرى  12 شەھەردىن

 ئېلىنغاان قولغاا تەرىپىادىن كوممۇنىستالر يېڭىال تېخى قۇماندانى باش ئارمىيە قىزىل

 بىرساىدىن چىقماا  -چىقار ىدىنتۈرم كىشى بۇ. ئىدى كىشى دېگەن توللېر ئېرنىست شائىر

 ئىانقىالب” ئوخشاش كاۋاللېرالرغا ۋاقىتالردىكى بۇرۇنقى خۇددى مىنى، ئاتقا ئالغان قەرزگە

. كېتىدۇ چېپى، مەيدانىغا جەڭ بىلەن غەيرەت دەيدىغان “قىلىمەن كۈرەش قەتئىي ئۈچۈن

 خوفمانغاا لىا،قى قومانادانلىق قىساىمالرغا رىتساارى ئاارمىيە قىزىال باۇ كاۈنى  ئاپرېل-18

 بىارى لىبىرالىسات يەنە شاۇنىڭدە  ئىنساانپەرۋەر  بىار ئاۇ  ئەمماا. ئۆتىدۇ ھۇجۇمغا قارشى

 ئاااۋال ئااۇ. قىلماياادۇ ئەمەل بۇيرۇققااا دېااگەن ئااېلىش قەتئااى ميااۇنخېننى ئۈچااۈن  بااولغىنى

 رەت تۇتۇشاانى توپقااا داچاااۋنى مەقسااىتىدە ساااقلىنىش توقۇنۇشااتىن بىاالەن يااولى سااۆھبەت

 جەڭاگە باشاالپ ئەسكەرلىرىنى باشالنغىنىدا يېڭى ئۇرۇش سەۋەپ  بىر يەنە ئىدى؛ قىلغان

 كاۈچلىرى قۇراللىق خوفماننىڭ قازانغان؛ غەلىبە دېگىدە  تۆكمە  قان ئاساسەن ئاتلىنى،

 رەھبەرلىكاى ساوۋېت كېايىن غەلىبىادىن باۇ. ئىادى چېكىانگەن كەيانىگە بولۇپ پاراكەندە

 شااائىر تەبىئىكااى . قىلىاادۇ بااۇيرۇق تاشالشاانى ېتىاا،ئ ئوفىتسااېرالرنى ئالغااان ئەسااىر ئااۇالر

 .تاشلىنىدۇ تۈرمىگە قايتا ئۆزىمۇ ئۇ ئاقىۋەت . بېرىدۇ قويۇپ ئەسكەرلەرنى بۇ قوماندان

 ۋەزىارى ماۇداپىيە دۆلەت ئامالساىز كېيىن بولغاندىن مەغلۇپ جېڭىدا داچاۋ خوفمان 

 ئىنتاايىن ئاۇالر. بولىادۇ باۇرمەج قىلىشاقا قوبۇل ياردىمىنى لىرى “پول  ئەركىن” نوسكنىڭ

 ئىنتااايىن پىالننااى باۇ تااۈزۈپ  پىالنىنااى قىلىاش ئىشااغال ميااۇنخېننى ئىچىادە ۋاقىاات قىساقا

 پۈتااۈنلە  ميااۇنخېن كااۈنى  ئاپرېاال-07. ئاشااۇرىدۇ ئەمەلااگە بىاالەن مۇۋەپپەقىيەتلىاا 

 ئۈچااۈن ئااېلىش قىساااس قااانلىق ئااارمىيە قىزىاال قالغااان قورشاااۋدا 81.ئېلىنىاادۇ قورشاااۋغا

 كىشاااىلەرنىڭ قارىغاااان دەپ دۈشااامەنلىرى ميۇنخېنااادىكى رېسبوپلىكىساااىنىڭ ۋېتساااو

 نىاڭ “جەمئىيىتاى تاۇل ” بولغاان دۈشمىنى يەھۇدىي ماترفسالر. كېلىدۇ تۇتۇپ ھەممىسىنى

 گاۆرۆدە. ئىدى كەلگەن تۇتۇپ ئەزاسىنى يەتتى ئالغان ئىچىگە ئۆز كاتىپىنىمۇ بىر چىرايلىق

 .قويۇلىدۇ قاماپ مەكتىۋىگە ئوتتۇرا تپولدلۇئى ئادەم يۈزدە  بۇ تۇتۇلغان

 شاەھەر. كېلىادۇ قىساتاپ تارىيىا، بارغانسىرى قورشاۋى ميۇنخېن كۈنى  ئاپرېل-02

 ئىچىاگە پاراكەنادىچىلى  بىلەلامە  قىالرىناى نېمە ھۇلۇققىنىدىن ئىنقىالبچىالر ئىچىدىكى

 دەپ بوپتاۇ قىلىا، لئىشاغا ئىستانسساىلىرىنى پويىز مۇھى  ئاقالر بەزىلەر . قالىدۇ چۈشۈپ
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 شااىتاۋىدىكىلەردىن قوماناادانلىق ئااارمىيە قىزىاال بىاالەن شااۇنىڭ. تارقىتىاادۇ خەۋەر يالغااان

 ئااارمىيە قىزىاال ۋە( كىرىشااىدۇ تىركىشىشااكە ئاااخىرقى ئەڭ چىقىاا، قاماااقتىن ئااۇ) تااوللېر

 كومانادىرى ئارمىيە قىزىل. كېتىدۇ تارقىلى، قالما  بىرمۇ كىشىلەر باشقا كوماندىرلىرىدىن

 ساەل شاۇندىن. قىلىادۇ قاارار ئېلىشانى قىسااس قېتىملىاق ئاخىرقى ئەڭ قوشۇنىدىن ئاقالر

 قولىادا بىالەن ئەساىرى رفسىيە نەپەر 50 مەيدانىدا كوالش تاش بىر “پول  ئەركىن” ئاۋال

 تاشاالىغانلىقى ئېتىاا، قوشااۇپ ئىشااچىنى نەچااچە ئااون بولمىغااان سااۇنىقىمۇ تۆمۈرنىااڭ

 باۇيرۇق ئۆلتۈرۈشكە قويما  بىرنىمۇ ئادەملەرنى ئېلىنغان گۆرۆگە مەكتەپتىكى سەۋەبىدىن 

 ئۇالرنىاڭ بېرىا، دەرھاال بىلەلمە   قىالرىنى نېمە قورقۇپ بۇنىڭدىن توللېر. ئىدى قىلغان

 ئاااادەم 02 كامىااادا بارغىنىااادا يەرگە ئاااۇ بولساااىمۇ  ئۇرۇنغاااان توساشاااقا قىرغىنچىلىقىناااى

 .كۆرىدۇ بولغانلىقىنى ئۆلتۈرۈلۈپ

 قېچىا، يەردىان تىزگىنىادىكى كاۈچلىرى قالادۇق ئارمىيە قىزىل قۇغۇچىئو نەپەر بىر

 شاۇ. قىلىادۇ مەلاۇم كومانادىرىغا “پولا  ئەركىان” كۆرگەنلىرىنى قىرغىنچىلىقتا بۇ چىقى، 

 كاۈنى  ماا -1. بېرىادۇ باۇيرۇقىنى كىارىش شاەھەرگە قااراڭغۇدا ئاخشىمى ئۇالر سەۋەپتىن

 يولادىن قاانچە بىار “پولا  ئەركىن”. ئىدى غانبول كۈن بىر ئىللىق تۇرغان چاقناپ قوياش

 بەزى رايونلىرىااادا شاااۋابىڭ بىااالەن خاۋپتىبااااھىنخو . قىلىااادۇ ئاااېقىن قااااراپ شاااەھەرگە

 كااۈچلەرنى ئىقىالبىااي تارقاااق قىينالمااايال قىسااىمالر باشااقا  كۆرۈلگىنىاادىن تىركىشىشاالەر

 خەلقااى ھەرشااە قوتقۇزۇلغااان يەردە ھەماامە قىسااىملىرى “پولاا  ئەركىاان”. بېسااىقتۇرىدۇ

. ئۆتكۈزۈلىدۇ يىغىنمۇ ئاممىۋىي يەنە مەيدانىدا مارىيېن. ئېلىنىدۇ قارشى قىزغىن تەرىپىدىن

 بااايرىقى رەڭلىاا  ئاااق-كااۆ  دۆلىتىنىااڭ باااۋارىيە ئورنىغااا چۈشااۈرۈلۈپ  بااايراق قىزىاال

 .چىقىرىلىدۇ

 ئااممىۋى باايرىمى «ماا  بىرىنچاى» داغادۇغىلىق مەيداندا قىزىل موسكۋادىكى لېنىن 

 ساااوۋېت” يەناااى) پەياااتلەردە قىلىۋاتقاااان ئاااېالن غەلىبىساااىنى كوممۇنىزمنىاااڭ يىغىنااادا

 باۋارىيىساااىدىمۇ ساااوۋېت بىااالەن ۋېنگرىيىساااى ساااوۋېت بەلكاااى ئەمەس  رۇسىيىساااىدىال

 كۈنىنىاڭ ئاازاتلىق ھالادا ئاشاكارە ئەركىن  سىنىپى ئىشچىالر كەلتۈرگەن قولغا ئازاتلىقىنى

 “پولاا  ئەركىاان”  (پەيااتلەردە سااۆزلەۋاتقان نۇتااۇق پدە “تەباارىكلىمەكتە يىللىقىنااى بىاار

 رەھبەرلىرىناى قىازىلالر چاۇۋۇپ  ئۇۋىساىنى كۈچلەرنىڭ كۆرسەتكۈچى قارشىلىق ميۇنخېندا

 قولىغاا نىاڭ “پولا  ئەركىان” كاوچىلىرى كىچىا -چوڭ ميۇنخېننىڭ. ئىدى ئالماقتا قولغا

 ئالغااا بىاالەن دەماالەرقە داغاادام كوچىسااىدا لۇدۋىاا  ئااۇالر كەينىاادىنال. بولىاادۇ ئۆتااۈپ

 قەدەملىارى پاارات يەنە كېتىۋاتقىنىادا ئۆتاۈپ ئالدىادىن زالىنىاڭ فېلادخېرمھال ئىلگىرلەپ

 بەلگىلىاا  كىاارى  باشاالىرىغا ئەسااكەرلىرى برىگادىسااىنىڭ ئېخرىخاردىاات. ماڭىاادۇ بىاالەن
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 قىزىال-ئااق-قارا بىلىكىمىزدە قالپاق  مى  كرىست بېشىمىزدا” كىيىشى،  قالپاقالرنى مى 

 .ئۆتىدۇ پاراتتىن بىلەن سادالىرى ناخشا دېگەن…“  ەڭلى ي

 ئۈچاۈن بۇنىاڭ. ئالىادۇ تارتىا، پۈتاۈنلە  مياۇنخېننى پولىا  ئەركىان كۈنى  ما -3

 قىساساى بۇنىاڭ تەبىئىكى . بولىدۇ ئەسكەر نەپەر 68 بەدىلى بەرگەن نىڭ “پول  ئەركىن”

 32 بولغاان ماورتى تولىا كا جەمئىيىتىنىاڭ جوزېا  ساانت. ئىادى كېرە  ئېلىنىشى چوقۇم

 قولغاا قىلىشاىۋاتقىنىدا مۇھااكىمە ئۈساتىدە ئۇياۇنى تىيااتىر قاۋاقخانىادا بىار ئىشچى نەپەر

 01 ئۇالردىن. كىرگۈزىلىدۇ ياالپ گەمىسىگە ئوردىسىنىڭ ۋىتتېلسباخ ئىشچىالر بۇ. ئېلىنىدۇ

 ى،شااىتىكلىن ياااكى تاشاالىنىدۇ ئېتىاا، دەپ ئۇنسااۇر پاچاااق قىزىاال خەتەرلىاا  نەپىاارى

 “پول  ئەركىن” ئادەم مىڭدە  يەنە ئۆلتۈرىلىدۇ  شۇنىداق ئەنە ئادەم يۈزدە . ئۆلتۈرىلىدۇ

 يەنە باشاقا  ئۇنىڭدىن. قىلىنىدۇ سازايى ئاپىرىلى، ياالپ قىسىمالرغا ھەرقايسى مەنسۈپ قا

 بەزى. قىلىااادۇ داۋام باستۇرۇشااانى چىقىرىااا، ئۇقتۇرۇشاااالرنى رەھىمساااىز ماااۇنچە بىااار

 ئۇقتااۇرۇش بىاار مەسااىلەن. ئىاادى ئەمەس مااۇمكىن پەقەتااال قىلىااش ئىەاارا ئۇقتۇرۇشااالرنى

 تاشالنسااۇن ئېتىاا، دەرھااال سااۇنمىغانالر بااو  تاپشۇرۇلسااۇن  دەرھااال قااورالالر بۇيرۇقىاادا

 . دېيىلگەن

 يااكى چىقىرىالتتاى ھاياداپ ئۆيلىرىادىن خەلقاى شەھەر ئاستىدا نامى تەرتى،-قانۇن

 “پولا  ئەركىان” 80.ئۆلتۈرۈلەتتى ھەتتا. سسىلەتتىدە ئۇرۇپ ۋەياكى تېگىلەتتى نومۇسىغا

 رېساپوپلىكا گەرچە. چىقىادۇ قۇتقاۇزۇپ تاپىنىدىن تۆمۈر رېسپوپلىكىسى سوۋېت ميۇنخېننى

 ئۇالرنىاڭ ئاازاتلىقنى بۇناداق بولساىمۇ  ئاشاۇرىۋەتكەن چېكىدىن بەكال راستىنال ھۆكۈمىتى

 .بوالتتى دېيىشكە لەرجىنايەت ئەرزىمەس ھېچنېمىگە سېلىشتۇرغاندا قىلغىنىغا

 يېزىا، كىتااب بىار قاېلىن ئۈچاۈن تەساۋىرلەش زفراۋانلىقىنى ئەسكەرلىرىنىڭ ئاقالر”

 مەسلىھەتچىساى ھەربى تۇرۇشلۇق كونسۇلىدا ميۇنخېن فرانسىيىنىڭ دەيدۇ_ . ئاز چىقسىمۇ

 تەشاااكىللى  يەنە قالماساااتىن بىلەناااال قىلىاااش زفمىلىاااق خالىغاااانچە… _  دفكالتىااادا 

 تەسۋىرلىگۈساىز قىلىشاالر  قىرغىنچىلىاق ۋەھشىلەرچە… . تۇراتتى كۆرۈلۈپ الرمۇزفراۋانلىق

 ئەلچىخاناا ئەنگىلىيىلىا  ئەمماا…“ . ئىادى قاپلىغاان يەرناى ھەمامە لۈكچەكلىكلەر ئېغىر

 بولمىسااا ياااكى كااۆرمىگەن بىاالەن كااۆزى ئااۆز يااا ۋەقەلىرىنااى زفراۋانلىااق بااۇ ئەمەلاادارلىرى

 بىاالەن سااۈكۈت زفراۋانلىقالرنااى تااۈردىكى بااۇ بولااۇپ  سااېلىۋالغان كۆرمەسااكە كۆرسااىمۇ

 ميااۇنخېن قارىغاناادا  ماتېرىياااللىرىمىزدىن ئىگەللىااگەن بۈگااۈنگىچە”. بولاادى تەسااتىقلىغان

 ئىشاااالر تاشاااقى ئەنگلىااايە دەيااادۇ_  تىيااااتىر  مۇددەتلىااا  قىساااقا باااۇ دېاااگەن ساااوۋېتى

 گېرمانىيىاادە ۈتكااۈلپ_  دفكالتىاادا  ئىدارىسااىنىڭ ئاخبااارات سىياسااىي مىنىسااتىرلىكىنىڭ

 بىاالەن ئىسااپارتاكچىلىق ئۈچااۈن  بولغااانلىقى سااەۋەب كۈچەيتىلىشااىگىال تۈزۈمنىااڭ-قااانۇن
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 تاشاالىغان سااۈپۈرۈپ سااىرى، تەسااىرىنى ئىچىاادىكى ئاممىسااى خەلااق بولشااېۋىكچىلىكنىڭ

 تەرىپىادىن “پولا  ئەركىان”  “پاچااق قىزىال ئاتاالمىش” ئاارتۇق مىڭادىن جەمئاى“ .ئىدى

 يىغىلىاا، جەسااەتنىڭ كااۆپ بااۇنچە ئىچىاادە ۋاقىاات قىسااقا بااۇنچە خېنااداميۇن. ئۆلتۈرۈلاادى

 شااۇڭا . قىلىاادۇ پەياادا تەھاادىت ئېغىاار ساااالمەتلىكىگىمۇ ئاممىسااىنىڭ خەلااق قېلىشااى

 خەنااادەكلەرگە بىاااراقال جەساااەتلەر چاقىساااىز-ئىاااگە كەتاااكەن  بولاااۇپ تونۇلمىغىااادە 

 .كۆمىۋېتىلىدۇ

 

 

2 

 

 ئېلىا، بىلالە ئاكوپالرغاا غاايىلىرىنى الردازاماان بىار ياشالىرى  ۋانادېرۋۆگېل غايىلى 

 غاايىلىرىنى بۇ ئەمدى مانا ياشالر بۇ بولغان جەڭچىسى نىڭ “پول  ئەركىن” بولسا  بارغان

 ئەترىتىنىاڭ ھۇجاۇمچىالر ئەۋالتاالر يېڭاى باۇ”. ئىادى چىققان ئېلى، كوچىلىرىغا گېرمانىيە

 تااجى باش تەرىپىدىن ياشالر بۇ دەيدۇ_ . جەۋھىرى ياۋرفپانىڭ ئورتا بولۇپ  جەڭچىلىرى

 ئەقىللىااق  كۈچلااۈ   ئىاارق  بىاار يېڭااى-يەپ بااۇالر_  جيااۇڭگېر  ئېرنساات شااائىر قىلىنغااان

 قىلىدىغان كۈرەش ئۈچۈن قۇتقۇزۇش گېرمانىيىنى ئۇالر… . جەڭچىلەر غايىلى  شۇنىڭدە 

 نىا،تايى مۇشاتۇمىمىزغا پاوالت يارىتىشاىمىز  تى، يېڭى بىلەن قېنىمىز ئىسسىق… . جەڭچى

 “.شەرت ئېلىشىمىز تارتى، ھاكىمىيەتنى

. ئىدى گەپلەر كۆڭلىدىكى ھىتلېرنىڭ ئادفل  ھەقىقەتەنمۇ سۆزلىرى  بۇ جيۇڭگېرنىڭ

. ئويغۇتىۋېتىدۇ نەپىرىتىنى ياتقان بېسى، يۈرىكىنى ھىتلېرنىڭ ھۆكۈمىتى قىزىلالر ميۇنخېن

 گەرتىۋېتىااادىغان ئۆز ھايااااتىنى ھىتلېرنىاااڭ ئاااۆتمە  ئاااۇزۇن قىلىنىااا، ئاااازات مياااۇنخېن

 يىلاى-1212. بېرىادۇ ياۈز ۋەقە بىار بۇرىۋېتىادىغان ئېقىمىناى تارىخىنىاڭ دۇنيا شۇنىڭدە 

 شەرتنامىساىنى ۋېلشاال دۆلەتالەر ئىتتىپاقاداش چىققاان يېڭىا، ئۇرۇشاتا كاۈنى ئىيۇن-08

 پۈتاااۈن شاااەرتنامىنىڭ باااۇ ساااوزما  كەيااانىگە قىلاااچە ھۆكاااۈمىتى گېرماااانىيە. ئىمزااليااادۇ

 تەلەپالەر رەھىمساىز بەكاال ھەقىقەتەنماۇ شاەرتنامە باۇ. تەساتىقاليدۇ دەرھاال ماددىلىرىنى

 باارلىق ئۇرۇشانىڭ گېرماانىيە باويىچە شاەرتنامە بۇ. ئىدى شەرتنامە بىر قويۇلغان ئوتتۇرغا

 ياالغۇز ئاۆزى چىقىملىرىناى ئاۇرۇش باارلىق ئالىادىغان  ئۈساتىگە ئۆز يالغۇز مەسئۇلىيىتىنى

. ئىادى ئېلىنغاان تارتىا، تاۇپراقلىرى ئىمپىارىيە چاوڭ-چوڭ. ئىدى مەجبۇرالنغان تۆلەشكە

 راياونى مالمېادىي كەتاكەن؛ ئۆتاۈپ قولىغا فرانسىيەنىڭ رايونى لوررائىن-ئالساس ئااليلۇق 

 پولشاااغا پرفسااىيە غەربااى بىاالەن قىساامى كااۆپ پوسااېننىڭ بېاارىلگەن؛ كېسااى، بىلىگىاايەگە
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. ئىدى قالغان ئايرىلى، ىكىلىرىدىنمۇمۇستەمل قولىدىكى گېرمانىيە. ئىدى بېرىلگەن كېسى،

 شاەرقى بىالەن شلېساۋى  ساائار  كەلتۈرۈلگەن؛ ھالىغا شىتات ئەركىن ئالدىغا ئۆز دانزى 

 ھۇقااۇقى تااالالش ئەركىاان تەغاادىرىنى ئااۆز بىاالەن ئاااۋاز ئومۇمخەلااق خەلقىااگە پرفسااىيە

 يىنرېاا دۆلەتاالەر ئىتتىپاقااداش كەتكىنااى  ئېشااى، ھەددىاادىن تېخىمااۇ. ئىاادى بېاارىلگەن

 32 قىرغىقىادىكى ئاوڭ دەريانىاڭ باۇ تۇرىدىغان  قىلى، ئىشغال يىل 15 كامىدا دەرياسىنى

 يەنە شاەرتنامىدا باۇ. بولىادۇ ئايرىلىدىغان قىلى، يەر ئەسكەرسىز يەرلەر كەڭلىكتىكى مىل

 بواللمايااادىغانلىقى  ئىاااگە ئايرفپالنغاااا ھەرباااى بىااالەن پااااراخوتى سۇئاساااتى گېرماااانىيە

 چەكلىناادىغانلىقى بىاالەن قوشااۇن كىشااىلى  مىااڭ يااۈز سااانىمۇ ەرئەسااك ئارمىيىاادىكى

 قىلىنغان دەپسەندە زىيادە ھەددىدىن غۇرۇرى گېرمانىيىنىڭ قىلى،  شۇنداق. بەلگىلەنگەن

 .ئىدى

 ئارمىيىساى مۇداپىيە دۆلەت گېرمانىيە يېڭى بۇ كىشىلى  مىڭ يۈز يەنى كۈ   يېڭى بۇ

 ئىشااقا دەرھااال ھوقااۇقىنى ئارلىشااىش الرغائىشاا كااۆپ بەكااال بولمىغااان تېگىشاالى  ئااۆزىگە

 قىسااىمالر مەقسااىتىدە ساااقالش تەسااىرىدىن بولشاېۋىكالرنىڭ ئااارمىيىنى بااۇ يەنااى. ساالىدۇ

 تەكشااۈرۈش پائااالىيەتلەرنى سىياسااىي شااوغۇللىنىدىغان بىاالەن ئاغاادۇرمىچىلىق ئىچىاادە

 چىالرئىشاا كېڭەيتىاا، دائىرىسااىنى تەكشااۈرۈش ئورگااان بااۇ. قۇرۇلىاادۇ بىاارى ئورگىنىاادىن

 مەسائۇل ئورگانغاا باۇ 83.بەلگىلىشىدۇ ۋەزىپىلىرىنىمۇ كىرگۈزۈش جاسۇس تەشكىالتلىرىغا

 ھىتلېرماۇ ئاادفل  ئارىساىدا ئادەملىرى تاللىغان مايرنىڭ كارل كاپىتان تەيىنلەنگەن قىلى،

 ئاۇنى مااير ئەمما. ئىدى نامزات بىر مۇۋاپىق راستىنال ئىشالرغا تۈردىكى بۇ ھىتلېر. ئىدى بار

 ۋە تاللىغاان ئىشاقا بۇ ئاساسىدا “ئىزلىرى-ئىش ئۈلگىلى ” كۆرسەتكەن مەزگىلىدە ۇرۇشئ

 تاۇنەى ھىتلېرناى مەن”. ماۇمكىن بولىشاىمۇ تاللىغاان ئىشقا بۇ ئاغرىتى، ئى  ئۇنىڭغا ياكى

 كۈچااۈككىال بىاار كەتااكەن ھالىاادىن تاپالمااا  ئىگىسااىنى گويااا ئااۇ كۆرگىنىماادە  قېااتى 

 كېلىا، توختىلىا، ئۈساتىدە تەساىراتى ھەققىادىكى ھىتلېار ئۇ  .ماير دەيدۇ_ . ئوخشايتتى

 بىرسااىنى قىلىاادىغانال مۇئااامىلە يااېقىن تااۇال-ئاااز ئەگەر ھىتلېاار_ : دەياادۇ مۇنااداق يەنە

 بىرسااىگىال تەييااار تاپشۇرۇشااقا ئااادەمگە بااۇ تەغاادىرىنى ئااۆز ئىككىلەنمەيااال ئۇچراتسااا

 قىزىقىاادىغان تەغاادىرىگە ەگېرمااانىي بىاالەن خەلقااى نااېمى  ئااادەم بااۇ… . ئوخشااايتتى

 “.كۆرۈنمەيدۇ بىرسىدە 

 يۈرگەن تارقىلى، ئوتتۇرلۇقتا نامىدا ئىنقىالب: ئىدى ئەكسىچە بۇنىڭ دەل ئەمەلىيەت

. ئىادى قالادۇرغان ئىچىادە غەم قااتتىق سېلى، ئويغا قاتتىق ھىتلېرنى كېسەل يۇقۇملۇق بۇ

 قاچااان ھااې  تەقاادىرىگە دۆلەتنىااڭ بااۇ ئاتقااان ئااۆزىنى قوينىغااا تىاالەپ پانااالىق يەنااى

 ھىتلېرنىاڭ ئااۋال  ساەل بۇنىڭادىن. بوالتتى دېيىشكە باقمىغان بۆلۈپ كۆڭۈل بۈگۈنكىدە 
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 بىاار كىتااابچىنى بااۇ. قالىاادۇ چۈشااۈپ برفشااۇر بىاار قىلىنغااان تەشااۋىق ئىرقچىلىااق قولىغااا

 بىار بۇناداق ھىتلېر  كۆرگەن كىتابنى بۇ. مۇمكىن دېيىش چىققان يېزى، ئېكارت ئېھتىمالدا

 بىلااامە -بىلىااا، باشاااالپ  شاااۇندىن”. ئەسااالەيدۇ كاااۆرگەنلىكىنى ۋيېنناااادىمۇ كىتاااابنى

 كوچىلىرىدا ميۇنخېن ئۇنىڭ“ .ئىدى  قىلغان ھې  تېپىۋالغاندە  قايتا يولۇمنى ئىلگىرلەش

 يەھۇدىيالرغااا ياتقااان بېسااىلى، يەرلىرىاادە بىاار چوڭقااۇر قەلبىنىااڭ ئاڭلىغااانلىرى-كااۆرگەن

 يەردە ھەممىاال يەھاۇدىيالر يەناى. قوزغىۋېتىادۇ قايتىادىن رىنىتۇيغاۇلى ئۆچمەنلى  بولغان

 بولااۇپ  بااار دېگىنااى ئېيساانېر بېشااىدا بۇالرنىااڭ: ئىاادى كىرگۈزىۋېلىشااقان قولغااا ھوقااوقنى

 ئوخشاااش لېۋىنغااا كەينىاادە ئۇنىڭمااۇ ئانارخىساات  ئوخشاااش توللېرغااا كەينىاادىن ئۇنىااڭ

 باېال بۇداپىشاتتە رۇكساېمبۇرگ؛ رفزا ابولسا بېرلىنادا. تاۇراتتى پاچاق قىزىل بىر رفسىيەلى 

 ھوقاۇق شاۇنداق ئەنە قاتاارلىقالر كاامىنىيېۋ ۋە  ىنوۋىيېاۋ ترفتساكى  بولسا موسكۋادا كۇن؛

 چاپلىغاانلىق  قاارا ئاڭلىساا ساۆزلەرنى-گەپ بۇنداق بۇرۇن ھىتلېر. ئىدى بېشىدىكىلەردىن

 .باشاليدۇ ئىشىنىشكە ەئىكەنلىكىگ راست بۇالرنىڭ ئەندى  مانا. قارايتتى دەپ ئۇيدۇرما

 ۋەزىاااپە جاسۇساااالر سىياساااىي باشاااقا ۋە ھىتلېااار تالالنغاااان ئۈچاااۈن ئىاااش باااۇ

 مەخسااۇس يەردە ئااۇ ئىۋەرتىلىاا، ىااگە ئۇنىۋېرسااىتېت ميااۇنخېن ئاااۋال  تاپشۇرۇلۇشااتىن

 ماۈللېر ۋفن ئالېكسااندېر كاارل پرففېسساور ئارىساىدا يېاتەكچىلەر سىياسىي. تەربىيىلىنىدۇ

 توشااقۇزىۋالغان بىاالەن تەلىماااتلىرى ئوڭچىللىااق رادىكااال مىڭىسااىنى قاتاااردا بىاار بىاالەن

 مەن”: دەيادۇ مۇناداق كېلىا، توختىلىا، ھەقاتە باۇ ھىتلېار. ئىادى باار كونسېرىۋاتىپالرمۇ

 كۆزقارىشااى يەردە بااۇ تەرىپااى  مااۇھى  ئەڭ تاللىنىشااىمنىڭ كورۇسااقا بااۇ ئېيتقاناادا  ئۈچااۈن

 پۇرسااااىتىگە تونۇشااااۇش بىاااالەن ريولداشااااال كېتىاااادىغان ئوخشاااااپ بىاااالەن مېنىڭكااااى

 تەپساىلى ئۈساتىدە ۋەزىايەت ھاازىرقى بىالەن ئاۇالر مەن ئەنادى. ئىادى ئېرىشەلىگەنلىكى 

 مەركەزى تۈرلاۈ  ھەر مەيلى ھەممىمىز بىز. ئىدى مۇمكىن قىاللىشى  ماھاكىمە پاراڭلىشى،

 ھەر قىلغاان ساادىر جىناايىتىنى نوياابىر ياكى پارتىيىسى دېموكراتالر سوتسىئال پارتىيىلەر 

 قۇتقااۇزۇپ يىمىرىلىشااتىن كەلگۈسااىدىكى گېرمااانىيىنى گۇرۇھنىااڭ-پااارتىيە بىاار قانااداق

 دەپ' تەشاكىالت مىللەتچى بۇرجۇئازىيە' ئۆزىنى. ئىشىنەتتۇق كەسكىن چىقالمايدىغانلىقىغا

 يااۈز نەزەر  قەتئىااي بولىشااىدىن نىيەتلىاا  ياخشااى قااانچە ھەر تەشااكىالتنىمۇ ئاتىۋالغااان

 دەپ ئەمەس ماۇمكىن ھەرگىاز قويااللىشاى ئوتتۇرغاا تەدبىار بىارەر ھادىسىلەردە بېرىۋاتقان

 “.قارايتتۇق

 رەسسام يا كەلگىنىدە دەۋرى تىنچلىق: ۋېستېنكىرچنېرغا دەۋرىلىرىدە ئۇرۇش ھىتلېر 

 ئۇنىااڭ. ئىاادى ئېيتقااان دەپ قاتنىشااىمەن ھەرىكەتااكە  سىياسااىي بولمىسااا يااا بااولىمەن 

 ھاې ” ساورىغىنىدا  دەپ ئويالۋاتىسەن قاتنىشىشنى پارتىيىگە سىياسىي قايسى يولداشلىرى
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 يولداشالىرى كۆزقاراشاتىكى ئوخشااش ھىتلېرغاا كۇرۇستىكى. بەرگەن جاۋاپ دەپ “بىرىگە

. ئاوياليتتى دەپ مۇمكىن قاندۇرالىشى ئارزۇيىمىزنى بىزنىڭ ھەركەتال بىر يېڭى-يەپ پەقەت

 ناام دەپ “پاارتىيە ئىنقىالبىاي ىئالىساتى سوتس” تەشاكىالتىغا ھەرىاكەت بىار بۇناداق ئۇالر

 چوقااۇم قارىشااى ئىەتىمااائىي تەشااكىالتنىڭ يااېڭىچە بۇنااداق” بولااۇپ  پۈتۈشااكەن بېرىشاانى

 .قارايتتى دەپ “كېرە  بولىشى كۈچلۈ  قوزغىتالىغىدە  ئىنقىالب بىرەر

 گوتفرىيېااد لېكتااور ئېاارى سىڭلىسااىنىڭ_  كۈيئوغااۇلى مۈللېرنىااڭ ۋفن پرففېسسااور

 لېكتااور. ئىاادى بەرمەكااتە ئىلھااام كااۈچەپ باشالشااقا ھەرىااكەت بىاار شااۇنداق ەنەئ فېاادېرمۇ

 جەڭگىااۋارالر” قىلىاادىغان مەقسااەت نااى “تاشااالش يىمىرىاا، قااۇلچىلىقىنى ئۆسااۈم” فېاادېر 

 قۇرۇلااۇش كەسااىپى ئەساالى ئۇنىااڭ. ئىاادى قۇرغۇچىسااى تەشااكىالتىنىڭ “بىرلەشمىسااى

 بااۇ فېاادېر  لېكتااور. ئىاادى ۇناسئىقتىسادشاا بىاار ئااۇ ئەمەلىيەتااتە بولسااىمۇ ئېنەىنېاارى

 خاراكتېرى ھايانكەشلى  كاپىتالىنىڭ قەرز ۋە بېرىژىسى ئاكسىيە كۇرسانتالرغا كۇرۇستىكى

 ئېيتقانادا  ئۈچۈن ھىتلېر. بېرىدۇ لىكسىيە ھەققىدە خاراكتېرى   ئىقتىسادىي ئۇنىڭ بىلەن

 بىرىنچاى ېادېرنىڭف مەن”. ئىادى تېماا بىار قىزىقتۇرىادىغان ئاۇنى ھەقىقەتەنماۇ مەسىلە بۇ

 ماااۇھى  قۇرۇشااانىڭ پاااارتىيە بىااار يېڭاااى مەن ئەنااادى ئااااڭالپال لىكسىيىساااىنى قېتىملىاااق

 ھىتلېار   84“.ئويلىادى  دەپ بىلىۋالادى  ئۇساۇلنى يېڭى -يەپ بولغان بىرى ئاساسلىرىدىن

 ماركسااىزمنى ئىلھاملىنىاا، قارىشااىدىن بېاارىش خاااتىمە قۇلچىلىقىغااا ئۈسااۈم فېاادېرنىڭ

 باويى ئۆماۈر يەھۇدىينىاڭ باۇ دېگەن مارك  كارل” ۋە كىرىشىدۇ قىلىشقا تەتقىق قايتىدىن

 چۈشاەنمەكتە تاۈردە ھەقىقاى قېتى  تۇنەى ماھىيىتىنى ئەسىرىنىڭ چىققان يېزى، تىرىشى،

 ئوقۇپ ئاخىرى ئەسىرىنى دېگەن «كاپىتال» ماركسنىڭ ھەقىقەتەنمۇ ھىتلېر. دەيدۇ “ئىدى 

 .قىلغان ھې  چۈشىنەلىگەنلىكىنى

 بىار كۇرىساانتالرنىڭ تاوپ بىار مىللېر ۋفن پرففېسسور كېيىن  دەرستىن قېتىملىق بىر

. قالىدۇ كۆرۈپ قىلىشىۋاتقانلىقىنى مۇنازىرە ھالدا ھاياجانالنغان قاتتىق يىغىلىۋېلى، يەرگە

 . ئىدى كۆرۈنگەن قالغاندە  قىزىقى، بەكال ئىشقا بۇ ئۇالر”

 ئااۋازدا باوش ئىنتايىن چىقىۋېلى، تتۇرىغائو بىرسى ئارىسىدا يىغىلغانالر بۇ ئەسلىدە 

 باۇ مەن. ئىاكەن كېتىۋاتقاان كاۈچەپ سۆزلىگەنساىرى بولۇپ  ساتماقتا گەپ ھاياجانلىنى،

 شاۇ ئەنە كۇرساانتالرنى تاوپ بىار بۇ. ئىدى  كەلگەن تۇيغۇغا بىر ئاجايى، كۆرۈپ ئەھۋالنى

 كىشاى باۇ ساۆلەۋاتقان ئوتتۇرىادا. ئىادى ساېلىۋەتكەن ھاياجانغا بۇنچە سېتى، گەپ ئادەم

 ئەساكەرگە بولاۇپ  كەتاكەن پاخپىيىا، چااچلىرى ئۇنىاڭ. ئىادى بىرساى چىارا  تاتىراڭغۇ

 كاۆزلىرى كۆ  يوغان بولۇپ  ياساتقان رەتلى  بەكال بۇرۇتىنى ئەمما. ئوخشىمايتتى پەقەتال

 .پرففېسسور دەيدۇ “تۇراتتى چاقناپ تەلۋىلەرچە
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 دەپ “باارمۇ؟ خەۋىرىڭ بارلىقىدىن بىرسىنىڭ ناتىق تۇغما ئارىسىدا ئوقۇغۇچىلىرىڭ”

. كۆرساىتى، مايرغاا كاپىتاان ئەسكەرنى چىرا  تاتىراڭغۇ بايىقى مىللېر پرففېسسور سورايدۇ

 ھىتلېار. چاقىرىادۇ يېنىغاا ئاۇنى دەپ“ !كەل بۇياققا ھىتلېر  ھا ” قىزىقى، مايرمۇ كاپىتان

 قەدەمالەر كېلەڭساىز ھالادا انقىساىنغ قىيااپەتتە بىار ئىلمايدىغانادە  كۆزگە ھېچكىمنى”

 نااتىقلىق راساتىنال ھىتلېاردا كېيىن  شۇندىن… . كېلىدۇ ئالدىغا ئۇنىڭ “ماڭغىنىچە بىلەن

 پولكتااا بىاار تۇرىۋاتقااان ميۇنخېناادا كېاايىن كاپىتااان  قىلغااان ھااې  بااارلىقىنى قااابىلىيەت

 قەلابى  چىن ۋە قىزغىنلىق قاتتىق ئىشقا بۇ مەن”. قىلىدۇ تەقسى  تەربىيىچىلىككە سىياسىي

 ساۆزلەش نۇتۇق ئالدىدا كىشىلەر نۇرغۇن تۇيۇقسىزال مەن  چۇنكى. كەتتى  كىرىشى، بىلەن

 ئاشااۇرالما  ئىشااقا زادىااال قىلىاا، خىيااال چاااققىچە شااۇ. ئىاادى  ئېرىشااكەن پۇرسااىتىگە

 سااۆزلەش ھەقىقەتەنمااۇ مەن يەنااى. ئىاادى  باشاالىۋالغان شااۇنداق ئەنە ئىشاانى كېلىۋاتقااان

 شاۇندىن“ .ئىادى  تونىغاان رەسامى چاغادىال شاۇ ئىكەنلىكىمناى بىرساى ئىاگە قابىلىيىتىگە

 بولغاان ئاۆزىگە ھىتلېرنىاڭ ئىشاتا باۇ جەريانىادا ساۆزلەش نۇتاۇق قېتىملىاق ھەر كېيىنكى

 باارلىق زالادىكى ئااخىرى ياخشاىلىنى، ئااۋازى ئۇنىاڭ. بارىادۇ ئېشى، كۈنسايىن ئىشەنچى

 .كېلىدۇ ھالغا سۆزلىيەلەيدىغان جاراڭلىق ئاڭالنغىدە  ئېنىق پۇچقاقالرغىچە-بۇلۇڭ

 ئارىمىزغااا ھىتلېرنااى كىشااىلەر ئااۆتكەن بولااۇپ يااېقىن بىاالەن ئۇنىااڭ دەساالىۋىدە

 ئۇنىاڭ شاۇڭا . ئىادى ياۈرگەن گۇمانلىنىا، دەپ كېارە  بولساا جاساۇس بىر كىرگۈزۈلگەن

 تيېاال مەسااىلەن. بولماياادۇ ئوڭۇشاالۇق بە  ئااۇنچە مۇناسااىۋەتلىرى كىشااىلى  دەساالەپكى

 باۇ ھىتلېار يۈرگىنىادە  كەمساىتى، ئاشكارە كىشىلەرنى ئىلغار ئەسكەر پاكىنە  بىر گەندې

 كەينىادىن ئۇنىاڭ ھەتتاا. ئۇرۇنىادۇ قىلىشاقا قايىال ئاۇنى كىرىۋېلى، كەينىگە ئەسكەرنىڭ

. كېتىادۇ چۈشاەندۈرۈپ ۋەزىپىسىنى ئەسلى دۆلىتىنىڭ گېرمانىيە چىقى، قوغالپ كوچىغىچە

 ساېنىڭ ئاۇالر ئېيتقىناا ”: دەيادۇ مۇنداق تېپىۋېتى، بېلىدىن پىنىگې ئۇنىڭ ئەسكەر ھېلىقى

 مەيدانادا نەق “ئوخشىمامساەن؟ قالغاان ئۇنتۇپ يۇيىۋېتىشنى يۇندىسىنى تۆككەن كالالڭغا

 بولاۇپ تااڭ-ھااڭ نااتىق باۇ تاۇال گېپاى ئاڭلىغاان گەپنى بۇ” دېيىشىچە  بىرسىنىڭ بولغان

 بىاار كېاايىن تۇرغاناادىن تىكىلىاا، ھااازا بىاار غااائۇنىڭ. قالىاادۇ تااۇرۇپ قاااراپ ئاغزىغااا ئۇنىااڭ

 “.قالدۇ كېتى، بۇرۇلۇپال كەينىگە قىلما  گەپ ئېغىزمۇ

. ئۆتەلمەيادۇ ئەپ بىلەنماۇ جاساۇس نەپەر ئىككى تۇرىۋاتقان ياتاقتا بىر ھەتتا ھىتلېر

 بېرىا، دەپ ئىاكەن بىرساى مىەەزلىا  غەلىتە بەكال ئادەم بۇ دېگەن ھىتلېر ياتاقداشلىرى

 جۆيۈلااۈپ كااۆپ بەكااال كېچىاادە ئااادەم بااۇ”: دەياادۇ مۇنااداق قىلىاا، ئەرز مايرغااا كاپىتااان

 كاپىتاان“ .زىرىكتاۇق بەكاال ئۇنىڭادىن بىز. كېتىدۇ چىقىپمۇ تاالغا جۆيىلى، ھەتتا چىقىدۇ 

 قەۋەتتىكااى ئىككىنچااى ھىتلېاار قىلىاا، شااۇنداق. بېرىاادۇ تېپىاا، ياتاااق بىاار ئااايرى  ئۇنىڭغااا
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 بولااۇپ  ئىسااكىالت بىاار ئەساالىدە ئااۆ  بااۇ. لىاادۇچىقىۋا كۆچااۈپ ئااۆيگە بىاار كىچىاا 

 بىار ئاايرى ” ھىتلېر قارىما  بولىشىغا ئۆ  قاراڭغۇ مىخلىۋېتىلگەن تاختايدا پەنەىرىلىرىمۇ

 مۇناساىۋەت كىشاىلى  ھىتلېرنىاڭ مااير  كاپىتان“ .ئىدى خوشال بەكال ئېرىشكىنىگە ئۆيگە

 ساۆزلەش نۇتاۇق ئۇنىاڭ ا  قارىما بولىشاىغا ئەيىپلىرى چۈششە -ئۇششاق بەزى جەھەتتە

 ۋەزىاپە بىار ئاالھىادە ساىرتىدا مياۇنخېن ئۇنىڭغاا شاۇڭا. ئىدى قايىل يەنىال قابىلىيىتىدىن

 قايتۇرۇلغاان مەجباۇرى گېرماانىيىگە  الگىرىادا ئەسىرلەر ئۇرۇش لېچفېلد يەنى . تاپشۇرىدۇ

 تەربىيىلەپ” ئۈچۈن  قالغانلىقى كىرى، قاراشقا ئوخشاش غا “سپارتاكچىالر” ئەسىرلەرنىڭ

 ۋەتەناپەرۋەر قارشاى سوتسىئالىزمغا ئۇالرنى تەشكىللەپ گۇرۇپپىسى “قايتۇرۇش ھەقىقەتكە

 .ئىدى كېرە  چىقىش قىلى،

 كۈنادىن بەش. چىقىادۇ يولغاا ميۇنخېندىن گۇرۇپپىسى تەشۋىقات بۇ كۈنى ئىيۇل-00

. ئېرىشاىدۇ گەتەربىايە سىياساىي ئەمىلاى قېتىملىاق بىار يەردە ئۇ ئۆزىمۇ ھىتلېرنىڭ كېيىن 

 گەپلىرىماۇ بولاۇپ  كىشاىلەر تولغاان نەپىارەتكە-غەزەپ ئەسىرلىرى ئۇرۇش بۇ قايتۇرۇلغان

 پۈتاۈنلە  ئىساتىقبالىدىن ۋە بااھىرى ياشالىق ئالادىنى، ئاۇالر. ئىادى زەھەرلىا  ۋە قوپال

 كاۆرگەن  كاۈنىنى ھايۋاننىاڭ ئااكوپالردا مەيدانلىرىادىكى ئۇرۇش 85ئۈزگەن  ئۈمىدلىرىنى

 دەرت كۆرگەنلىكىاادىن ئاچااارچىلىقنى قااليماقااانچىلىق  يۇرتىاادا كېاايىن ۇلغاناادىنقايتۇر

 نومۇسااىنى  نىااڭ “شەرتنامىسااى ۋېلشااال” بىاالەن سااەۋىرچانلىق ئۇالرغااا ھىتلېاار. تااۆكەتتى

 ماركسااىزم بىاالەن يەھۇدىيچىلىااق” ھەماادە جىنااايىتىنى نىااڭ “جىنااايەتچىلىرى نويااابىر”

 باۇ  ئاۆچمەنلىكىنى ئۇالرنىاڭ ئاارقىلىق  ندۈرۈشچۈشاە تىرىشى، نى “سۇيىقەستى دۇنياۋى

 خىازمەتلەرگە تاۈردىكى باۇ ھىتلېرنىاڭ دفكالتىادا تەقادىرلەش بىرمۇنچە. بۇرايدۇ ئىشالرغا

 بولغىنىادا  شاۇنداق راسات ئەگەر”. ماختىلىادۇ ئېلىنىا، تىلغا ئاالھىدە قىزغىنلىقى بولغان

 دەياادۇ_ . كېاارە  ىنىشااىھېساپل ناااتىقى خەلااق تۇغمااا ھەقىقەتەنمااۇ ئەپەناادى ھىتلېاار

 يااالقۇنلۇق ئۆزىنىااڭ ھىتلېاار دېاامە   بااۇ_  كېلىاا،  باھاااالپ بىرسااى كۈزەتكااۈچىلەردىن

 ئاااارقىلىق كاااۈچى قىلىاااش جەلىااا، كۆرساااەتكەن ئاڭلىغۇچىالرغاااا بىااالەن نۇتاااۇقلىرى

 ئىشاەندۈرەلەيدىكەن دېگەنلىارىگە ئاۇالرنى مەركەزلەشاتۈرۈپ  دىققىتىنى ئاڭلىغۇچىالرنىڭ

 “.گەپ دېگەن

 ياردەملىشااى، ئەسااكەرلەرگە گازارمىاادىكى كېيىنمااۇ  كەلگەناادىن قايتىاا، ۇنخېنغااامي

 رادىكاال ئەتراپىادا 52 شاەكىللەنگەن ميۇنخېنادا يېقىندا يەنە  ئۇنىڭغا. سۆزلەيدۇ لىكسىيە

 تەشاكىالتالر تاۈر باۇ. ئىادى ياۈكلەنگەن ۋەزىپىسىمۇ تەكشۈرۈش تەشكىالتالرنى قاراشتىكى

 مىللەتچىلەردىاااان  رادىكااااال ئۇنسااااۇرالردىن  مااااۇنىزمچىكوم ئۇنسااااۇرالردىن  ئىرقچااااى

 بااۇ. ئىاادى تاپماقتااا تەشااكىل ۋەتەنااپەرۋەرلەردىن ئاشااقان چېكىاادىن ۋە ئانارخىسااتالردىن
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 سوتسىئالىساات كوممااۇنىزمچىالر”  “گااۇرۇھى ئوقۇغااۇچىالر ئىنقىالبااى” يەنە تەشااكىالتالر

 گۇرۇھالرغااا  ماۇنچە بىاار  دېگەنادە “ۋەتەن يېڭااى” ۋە “ئىتتىپااقى ئوسااتارا”  “جەمئىيىتاى

 .كەتكەن بۆلۈنۈپ

 ئىشااچىالر نااېمى ” ئااۆزلىرىنى ھىتلېرنااى باشاالىرىدا  ئايلىرىنىااڭ كااۈز يىلااى شااۇ

 يىغىنىغااا قېتىملىااق بىار تەشااكىالتنىڭ سىياساىي بىاار كىچىا  ئاتىۋالغااان دەپ “پارتىيىساى

 04 اتناشاقانق يىغىنغاا قېتىمقى شۇ مۇزاكىرىسىدە يىغىن. ئىۋەرتىشىدۇ كېلىشكە قاتنىشى،

 ھەقىقەتەنمااۇ” بولااۇپ  ئالغااان سااۆز مۇنازىرىاادە ھىتلېرمااۇ دېيىشااىچە  بىرىنىااڭ كىشااىدىن

 كاۆپ بە  يىغىنادىن ئاخشاىمىقى ئاۇ ھىتلېار بولساىمۇ  دېاگەن “ئىادى ساۆزلىگەن ياخشى

 يىغىان ئاۇ كىتابىادىمۇ دېاگەن «يولاۇم كاۈرەش» ئاۇ شاۇڭا. ئىدى قالمىغان ئېسىدە نەرسە

 باۇرۇن ئاا  نەچاچە يىلى شۇ پارتىيىنى بۇ. دېيەلمىگەن نېمە بىر قىدە چىق قولغا توغرىلىق

 قاۇرۇپ كىشاى دېگەن درېكسلېر ئانتون بولغان ئۇستىسى بىر زاۋۇدىنىڭ تۆمۈريول ميۇنخېن

. قىايىن دېايىش ناېمە بىار يوقلىقىغاا-باار خەۋىارى ھىتلېرنىاڭ جەھەتاتە بۇ. ئىدى چىققان

 دۈشامەنلىكى يەھاۇدىي ۋە مىللەتچىلىا  ىئالىزم سوتسا پرفگراممىساى پارتىيىنىاڭ بۇ ئەمما

 بااۇ ئەممااا. ئىاادى شااەكىللەنگەن بىرلەشتۈرۈلۈشااىدىن غەلىااتە كۆزقاراشااالرنىڭ قاتااارلىق

 ئىشاچى” بىرماۇنچە گوياا بولاۇپ  پۈركىۋالغاان ئىچىگە نىقاپ بىر سىھىرلى  ئۆزىنى پارتىيە

 ئەسالىدە . ئىدى يىۋېلىشقانقو نام چىرايلىق تاپقاندە  تەشكىل دىن “گۇرۇپپىالر سىياسىي

 . ئىدى پىالنى سېبوتتېندفرفنىڭ ۋفن فرېيخېر رۇدفل  ئىشى چىقىش قۇرۇپ تەشكىالتنى بۇ

 دفغىالق بويلۇق  پاكار بولۇپ  ئادەم بىر سىھىرلىق ئاجايى، ئۆزىمۇ سېبوتتېندفرفنىڭ

 ىاارب ئااۇ”. ئىاادى قالغااان چىقىاا، تومپۇيااۇپال كااۆزى ئىككااى. ئىاادى بىرسااى سااېمىز كەلااگەن

-كەيا، ئورنىغا ئەپالتونىزم خالىمايدىغان  يۈرشنى سېتى، نەزەرىيە قۇرۇق بولۇپ  رەسسام

 بولسىمۇ  بىرسى خۇمار قۇرالغا تۇال-ئاز” ئىدى؛ بىرى “كۆرىدىغان ياخشى بەكىرە  ساپانى

 كەلگۈساىدە ئوخشااش ھىتلېرغاا خاۇددى ئۇماۇ“ .يۈرەتتى يوشۇرۇپ ئادەتتە قىزىقىشىنى بۇ

 باااۋارىيە نااېمى ” ئااۇ  شااۇڭا. ئىشااىنەتتى كۆتۈرۈلۈدىغانلىقىغااا فلقااۇنىد نااېمى  چوقااۇم

 خېلاى ئۈچاۈن “ئاورنىتىش' تەرتىباى ناېمى  يەناى تەرتىا،  تيۇتونىا ' قۇرۇشتا شۆبىسىنى

 ناېمى  تاۈردە قەتئىاي بولىادىغانالر ئەزا تەشاكىالتقا باۇ يەناى . ئىدى قاتۇرغان باش كۆپ

 بىار ھەر بولىشاى  قېنىدىن نېمى  ساپ قېنى ەئەۋالدىغىچ ئۈ  چوقۇم شۇنىڭدە  بولىشى 

 ئاكتىاا، كە' كااۈرەش قارشاى مىللىااتىگە يەھااۇدىي ۋە ئىنتېرناتساىيونالىزم' ئەزاسااى پاارتىيە

 بااويىچە مەملىااكەت سااېبوتتېندفر  . ئىاادى شااەرت بولىشااى بەرگەن ۋەدىسااىنى قاتنىشااىش

 زلىرىنىئااااۆ ئااااۇالردىن سااااەۋەبىدىن  مەجبۇرلىشااااى دفلقۇنىنىااااڭ ئىاااانقىالب يېيىلغااااان

 تااۇل ” چىقارماياادىغان كاشااال ھااې  تەشااكىالتىغا دەساالىۋىدە مەقسااىتىدە پەرقلەناادۈرۈش
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 ئااۇزۇن ئااۇ قىلىاا،  شااۇنداق. ئىاادى نىقاپلىغااان قويااۇپ ئىسااى  بىاار دەياادىغان “جەمئىيىتااى

 تەرغىا، ئۆزىنىاڭ ئىشاچىالرنى: بولىادۇ كىرىشامەكچى ئاشۇرۇشاقا ئىشقا ئارزۇسىنى يىللىق

 دېاگەن خەلقچىلىاق قارىماققاا بىار ساۆز باۇ دېاگەن' ۋفلكىاش' يەنى) ”خەلقچىلىق“ قىلغان

 ئىپادىلەياااادىغان مەنىسااااىنى ئىرقچىلىااااق ئاساساااالىقى قىلسااااىمۇ  بەرگەناااادە  مەنىنااااى

 قىلىشانى جەلىا، ئىشالىرىغا( ئاى. ھ. ئاا_  ساۆز بىار مەنىادىكى يېقىن بىلەن مىللەتچىلى 

 شاوغۇللىنىدىغان بىالنال يېزىقچىلىقى خەۋەرلىرى تەنتەربىيە نۇقۇل مەقسەتتە  بۇ. ئويلىغان

 باۇ. بېرىادۇ يولياورۇقىنى چىقىاش قۇرۇپ “كۇر ۇكى سىياسىي ئىشچىالر” ئەزاسىغا تۇل  بىر

 “تىنچلىق مۇكەممەل” كىشى بۇ دېگەن درېكسلېر. كېلىدۇ تېپى، درېكسلېرنى ئانتون كىشى

 ئىشااچىالر دېااگەن “كااومىتىتى ئەمگەكچىاالەر ئەركىاان” يااوق جىساامى بااار ئىساامى ئۈچااۈن

 نااېمى ” بىاارلىكتە بىاالەن كىشااى بااۇ ئااۇالر 86.ئىاادى چىققااان قااۇرۇپ بىرنااى كۇر ۇكىاادىن

 پارتىيىنىاڭ باۇ. چىقىدۇ قۇرۇپ تەشكىالت سىياسىي بىر يېڭى دېگەن “پارتىيىسى ئىشچىالر

_  رېسااااتوران بىاااار كىچىاااا  باشاااالىرىدا يااااانۋار يىلىنىااااڭ شااااۇ يىغىنااااى تەييااااارلىق

 ئۇالرنىاڭ بولۇپ  قاتناشقان كىشى نەپەر 05~04 يىغىنغا. دۇچاقىرىلى فۈرستېنفېلدېرخوفدا

 ئىشاچىلىرى تۆمۈرياول كەلاگەن زاۋۇتتىن ئىشلەيدىغان بىرگە بىلەن درېكسلېر كۆپۈنچىسى

 نىشاانىنى كاۈرەش تۈرلاۈ  ئىككاى پارتىيىنىاڭ قاتناشاقۇچىلىرىغا يىغىان درېكسالېر. ئىدى

 كۈرەشااكە ئوتتۇرسااىدىكى ىنىپالرساا بىرسااى نىشاااندىن بااۇ: ئۆتىاادۇ تونۇشااتۇرۇپ قىسااقىچە

 بىرساى  يەنە قۇتۇلادۇرۇش؛ ئىنتېرناتسيونالىزمىدىن ماركسنىڭ ئىشچىالرنى بېرى،  خاتىمە

 مەسائۇلىيىتىنى بولغاان ساىنىپىغا ئىشاچىالر پارتىيىنىاڭ بۇ سىنىپتىكىلەرگە تەبىقە يوقىرى

 مىللىتىنىااڭ ى نااېم' ئېھتىياااجىمىز بىاار بىااردىن بىزنىااڭ” يەنە درېكساالېر. ئىاادى تونۇتااۇش

 كۇر ۇكنىااڭ يەنە ئااۇ. تەكىتلەياادۇ دەپ “كېاارە  بولىشااى' قىلىااش قوبااۇل ھۈكااۈمرانلىقىنى

 قۇرۇلغاان  بوساىمىيىدە باۇرۇن يىل بىر) “پارتىيىسى سوتسىئالىزم مىللىي نېمى ” ئىسمىنى

 نامىادىن پارتىيىنىاڭ بىار ئىسىملى  ئوخشاش كېتىدىغان ئوخشىشى، ئاساسەن غايىلىرىمۇ

( زۆرۈر ئۆتاۈش كۆرساىتى، ئىكەنلىكىنى كرىست بەلگىسىمۇ پارتىيىنىڭ ئۇ بولۇپ  ئېلىنغان

 پاارتىيە چىقىا،  قارشاى كىشاىلەر بەزى تەكلىاپكە باۇ ئەمما. قىلىدۇ تەكلى، ئاتاشنى دەپ

 دەپ مۇمكىن قېلىشى چۈشىنى، خاتا كىشىلەر قىسمىنى دېگەن “سوتسىئالىزم” ئىسمىدىكى

 .ئىدى قىلىشقان قوبۇل ئىسىمنى بۇ دېگەن پارتىيىسى ئىشچىالر نېمى  تۇرىۋالغاچقا

 تۈزۈشااكە اليىھىسااىنى نىزامنامىسااىنىڭ پااارتىيە ھالاادا ئۇنۇتقااان ئااۆزىنى درېكساالېر 

 ئاۇالرنى قارىماا   توناۇپ دەپاال پرفلېتارىياات ئىشاچىالرنى تېخنىا  ئاۇ . كېتىدۇ كىرىشى،

 شۇڭا. دەيتتى كېرە  قاراش مۇدەپ ئاھالىسى شەھەر مەنسۈپ سىنىپىغا تەبىقە ئوتتۇرا يەنە

 ئاۇالرنى ھېساابىغا “قىلىش قۇربان كاپىتالىستالرنى چوڭ” سىنىپىدىكىلەرنى تەبىقە ئوتتۇرا
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 قارشااى يەھۇدىيالرغااا نىزامنامىاادا بااۇ. قااارايتتى دەپ كېاارە  كۈچلەندۈرىشااى كېڭەيتىاا،

 ئەخالقاى رنىڭنېمىساال دۆلەت ” يەناى. ئىدى ئېلىنغان تىلغا بىلەن ئېھتىياتلىق چىقىشنىمۇ

  “كېارە  قوللىماسالىقى تەربىيىساىنى ئېتىقاات دىنى كېلىدىغان زىت ئۆلچىمىگە پىرىنسى،

 ئىككاى. قاارايتتى دەپ كېارە  قىلماسالىقىمىز ساۈكۈت ھەرگىاز ئىشقا بىر بۇنداق رىئاللىقتا

. چاقىرىلىادۇ شىتابىدا باش جەمئىيىتىنىڭ تۇل  يىغىنى قۇرۇلۇش پارتىيە كېيىن ھەپتىدىن

 درېكساالېر رەئىساالىكىگە  پااارتىيە خاااررېر كااارل يازغۇچىسااى سااەھىپە تەنتەربىاايە ھسااىزرف

 .سايلىنىدۇ مۇئاۋىنلىققا

 تەشاكىالتنى بۇ بولمىغاچقا  ھېچنېمىسىال باشقا كومۇتىتتىن كىشىلى  6 پارتىيىدە بۇ

 تەھاادىتى قىزىلالرنىااڭ”. ئىاادى يااوق ئىمكااانىيىتى زادىااال ئاتاشاانىڭ دەپ پااارتىيە بىاارەر

 چاغادا ئاۇ) درېكسالېر دەيادۇ_  چاقىرىلدى  مەخپى يىغىنىمىز تۇرىۋاتقاچقا بولۇپ ۋجۇتمە

 پېتى، ئىچىگە كېسەللىكلەر تۈرلۈ  ھەر يوق  ئابرفيى ئەمما مىەەزلى  كەسكىن درېكسلېر

 ھااۆجەەت قىلىااش  مۇھاااكىمە_  كېلىاا،  ئەساالەپ كااۈنلەرنى ئااۇ( ئىاادى بىرسااى قالغااان

 ئۆزەمنىااڭ مەن. ئىاادى يااوق ئىشااىمىزمۇ تااۈزۈ  دە قىلغىاا باشااقا قىلىشااتىن ئۆگۈنااۈش

. ئىادى  كەلتاۈرگەن شەكلىگە كىتابچە بىر ناملىق «ئۇيغۇنۇشۇم سىياسىي» ئويلىغانلىرىمنى

 كۆچۈرىۋالغاان تاالالپ خاتىرىساىدىن كۈنادىلى  ئىشاچىنىڭ بىار قايسى كىتابچىنى بۇ مەن

 ئاالالياادىغان ىلھااامئ رفھىاادىن كىتابچىنىااڭ بااۇ تۇرغااان  ئۇرغااۇپ رفھااى ئااۇ “ .ئىاادى 

 “بېرىادىغان تېپىا، مەنبەسىنى كۈ  ھەرىكەتلەندۈرگۈچى ئۈچۈن بىز” ھەمدە جاسارەتلى 

 الزىا  ئاادەم بىار قابىلىيەتلىا  بىازگە”. ئىادى ياۈرگەن قىلىا، ئارزۇ تېپىلىشىنى بىرسىنىڭ

 سۇنۇشانى باو  ھاېچكىمگە مىاەەز  قااراقچى ئەقىادىلى   كۈچلۈ  چوقۇم ئادەم ئۇ. ئىدى

 “كېارە  بولىشاى بىرساى بولغاان جاسارىتى باشلىتىش ھەرىكەت رەھىمسىز  مايدىغانخالى

 .ئوياليتتى دەپ

 ئىشااچىالر” يااوق تااايىنى شااۇ ئەنە ھىتلېرنااى شااىيېر  مااايىر كااۈنى  سااىنتەبىر-10

 بىارەر ئارىساىدا ئۇالرنىاڭ قاتنىشاى، بېرىا، يىغىنىغاا قېتىملىاق بىار يەنە نىڭ “پارتىيىسى

 يىغىناادىكىلەر ئااۇ ئەساالىدە . بۇيرۇياادۇ كېلىشااكە بىلىاا، وقلىقىنىياا-بااار تەۋەككۈلچىنىااڭ

 دەل ئاادەم چىارا  قااراقچى ئۇناداق كەلساە  تاوغرا ئاختۇرۇشاقا بىرساىنى ئۇنداق ئارىسىدا

 كاۈنى شاۇ. ئىادى ئەمەس ماۇمكىن بولىشاى باشقىساى ئاادفلفتىن ئاادىمى ئىاۋەرتكەن ئۆزى

 ساتېرنېكېربراۋ_  قەھۋەخاناا بىار  كىچىا كوچىساىدىكى ھېاررېن ھىتلېار  ۋاقتىادا  گۈگاۈم

 يىغىلغاان ئىشاچى يېقىن قا 42 قەھۋىخانىدا. كېلىدۇ كىرى، بىلەن ئېھتات قەھۋىخانىسىغا

 ساەۋەبىدىن كېساەللى  ئاۇ بولسىمۇ بەلگىلەنگەن ئېكارت شائىر نۇتۇقچىغا ئاساسى. ئىدى

 قتىسادشاۇناسئى قىلىا، دفكالتچاى ئاساسالىق ئورنىغاا ئۇنىاڭ شۇڭا . كېلەلمەيدۇ يىغىنغا
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 “يوقۇتاااليمىز ئۇساۇلدا قايساى ۋە قاناداق كاپىتاالىزىمنى” ئاۇ . ئىادى بەلگىلەناگەن فېدېر

 .ئىدى بەرمەكتە دفكالت تېمىدا دېگەن

 قېااتى  نۇرغااۇن لىكسااىيىلىرىنى فېاادېرنىڭ جەريانىاادا قاتنىشااىش كۇرۇسااقا ھىتلېاار 

. ئولتۇرىااادۇ اڭالپئااا زفقلىنىااا، دفكالتىناااى ئۇنىاااڭ يەردىماااۇ باااۇ ئۈچاااۈن  ئاڭلىغاااانلىقى

 تەشاكىالتمۇ باۇ رفشەنكى . ئېرىشەلمەيدۇ تەسىراتقا بىر تۈزۈ  تەشكىالتتىن بۇ شۇنداقتىمۇ

 تەشاكىالت كېتىادىغان يوقاپ قويۇپال كۆرۈنۈپ تەشكىالتالردە  نۇرغۇنلىغان باشقا خۇددى

 ساىقۇرغۇچى تەشاكىلنىڭ باۇ شاۇنىڭدە  . تاۇراتتى چىقىاپال تۇرىدىغانلىقى بېرى، پۇرىقىنى

 پاااارتىيىگە سىياسااىي بىاار رەساامى قىلغاناادا قاناااداق كلااوپنى ئاااممىۋى بىاار ئااادەتتىكى

 كۆرۈناۈپ ئوچاۇق ئىكەنلىا  بىرساى بىلمەيادىغان پەقەتاال بولىادىغانلىقىنى ئايالندۇرۇشقا

 ساۆزى فېادېرنىڭ. ئولتۇرىادۇ ئاارانال پۇشاۇپ ئىچى ھىتلېر يىغىندا ئاخشىمىقى شۇ. تۇراتتى

 ئوچاۇق مۇناازىرىگە ئەركىان يىغىان ئارقىادىن 87.تىنىۋالىادۇ بىر دەپ ئۇ  ھامان تۈگىشى

 بىار قانداقتۇ يۇ -بولىد كەتمەكچى چىقى، يىغىندىن قوپۇپ ھىتلېر قىلىنغىنىدا ئېالن دەپ

. ئولتۇرىاادۇ قايتاا قىلىاا، ھاې  تارتىۋاتقانادە  دەپ ئولتااار ئااز بىاار يەنە ئاۇنى تۇيغاۇلىرى

 پرۇساىيىدىن بااۋارىيىنى پرففېسساور بىار تتۇرلۇقتاائو ئاۆتمەيال مىناۇت قاانچە بىار ئارىدىن

 چىاادىما  گەپاالەرگە بااۇ. كېتىاادۇ قايناااپ دەپ كېاارە  قىلىۋېلىشااىمىز مۇسااتەقىل ئايرىاا،

 ئىنتاايىن ئااۋازدا جااراڭلىق ھىتلېار . باشااليدۇ بېرىشاكە رەددىايە ئۇنىڭغاا ھىتلېر  قالغان

 پرففېسساور ھېلىقى ئۇ  كېيىن .سۆزلەيدۇ مىنۇتتە  15 ھەقتە بۇ بىلەن جۈملىلەر كۈچلۈ 

 زالىاادىن يىغىاان قىسااى، قااويرۇقىنى ئىتااتە  چۈشااكەن سااۇغا تااۇرۇپال تااۈگىمە  گېااپى ”… 

 .دەيدۇ “كەتتى چىقى،

 سۆزلىرىدىن مەنتىقىلىق ئاجايى، ئۇنىڭ بىلەن قابىلىيىتى سۆزلەش نۇتۇق ھىتلېرنىڭ

 بولىادىغان ئاادەم باۇ”: پىچىارالپ كاتىۋىغاا ئاۇ چاغادا شاۇ. تەساىرلىنىدۇ قاتتىق درېكسلېر

 بىار ھىتلېرناى بېرىا، ئاادەم باۇ كېايىن. دەيدۇ “پايدىلىنايلى ئۇنىڭدىن قىلىدۇ  بىرسىدە 

 كۆرۈنىشاىنىڭمۇ كۆزئەينەكلىا   ھىتلېار كېايىن ئەمما. تونۇشتۇرىدۇ ئۆزىنى تارتى، چەتكە

 دىنىااي بىاار خااۇددى كىشااى ئااۇ. ئەساالىيەلمەيدۇ فامىلىسااىنىمۇ كىشااىنىڭ بااۇ يااوق تااايىنى

 بەتلىكااال 42 ئۆزىنىااڭ ئىچىاادە ھاياجااان تۇتقازغاناادە  كىتااابنى مااۇقەددەس مورتىنىااڭ

 قولىغاااا ھىتلېرنىاااڭ برفشاااۇرىنى رەڭلىااا  چېچىكاااى شااااپتول مۇقاۋىساااى كېلىااادىغان

 “كۆرۈشاەيلى قايتاا ئانادىن چىقىاڭ  ئوقاۇپ بىر ئەستايىدىل كىتابنى بۇ”: تىقىشتۇرغىنىچە

 .كېتىدۇ كۇسۇرالپ دەپ نېمىلەر بىر دېگەندە 

 كىرىاا، ھۇجرىسااىغا كىچىاا  جايالشااقان قەۋەتااكە ئىككىنچااى گازارمىاادىكى ھىتلېاار

 بولكا پولغا ئۈچۈن يىيىشى چاشقانالرنىڭ كەلمە   ئۇيقۇ كۆزىگە كۈنلەردە  باشقا خۇددى
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 بۇناداق باۇرۇن يېتىشاتىن ئاادفل . بولىادۇ  مەشاغۇل بىلەن سېپىش قالدۇقلىرىنى تاماق ۋە

 تااڭ كاۈنى ھەر ئەسلىمىساىدە ئاۇ. ئىادى قىلىۋالغاان ئاادەت بىار ەئۆزىگ بېقىشنى چاشقان

 تاماااق تاشااقان-ئاشااقان تۇرغااان پااۇراپ مەززىلىاا  جانىۋارالرنىااڭ ئۇششاااق بااۇ” سااەھەردە

. يېتىاۋاالتتى  جىا  قىلىا، تاماشاا كېتىشالىرىنى ئويناقشاى، ئولۇشۇپ ئەتراپىدا قالدۇقلىرى

 بىلگەنلىكىاا  ياخشااى نېمىلىكىنااى ىااڭئاچلىقن جەريانىاادا ئەمىلىيىتااى تۇرمااۇش ئاااچچىق

 كېتىشااىنىڭ ئويناقشااى، خوشاااللىقىدىن كااۆرۈپ يەياادىغاننى چاشااقانالرنىڭ بااۇ ئۈچااۈن 

 “.چۈشىنەتتى  ياخشى سەۋەبىنى

 كارىۋىتىدا ئادفل   چىققان ئۇخلىيالما  كېچىچە بەشلەردە  سائەت سەھەر كۈنى شۇ

 ئۇرۇشااۇپ بىاالەن بىرسااى-بىاار ،تالىشااى يەياادىغاننى چاشااقانالرنىڭ يەردىكااى ياااتقىنىچە

 درېكسالېرنىڭ ئىشاچىنىڭ  ھېلىقاى خىيالىغا ئۇنىڭ پەيتتە شۇ. قىلىدۇ تاماشا كېتىشلىرىنى

 كىتاابنى باۇ ئىختىيارساىزال ھىتلېار. كېلىادۇ ئېساىگە برفشۇرى قويغان تۇتقۇزۇپ مەجبۇرى

 مەن”. قالىادۇ ،قىزىقىا كىتابقاا باۇ ئوقۇپال بېتىنى بىرىنچى كىتابنىڭ. باشاليدۇ ۋاراغداشقا

 “بولادۇم كۆرگەندە  كۈنلىرىمنى ئۆتكەن بېشىدىن ئۆزەمنىڭ كىتابتا بۇ ھالدا ئىختىيارسىز

 چىقماا  كاللىساىدىن كۆزقاراشاالر برفشاۇردىكى ئاۇ ئەتىساى . ئەسلىمىسىدە ھىتلېر دەيدۇ

 دۇنيااا يېڭااى” ئاتالغۇسااى  “سوتسااىئالىزم مىللااى”. يۈرىاادۇ سااېلى، ئويغااا ئااۇنى كەچكىااچە

 بااۇ يەنااى پەرەزلەر  بەزى قويۇلغااان ئوتتۇرىغااا كىتااابتىكى بىاالەن سااۆزلەر دېااگەن “ىتااۈزۈم

 ھەتتاا ئىشاچىالر  ھوقۇقساىز ئۇچراۋاتقاان ئىزىلىشاكە غاايە  قويغاان يوقۇتۇپ پارتىيە يېڭى

 كىشاىلەرنىال قاتالمادىكى تاۆۋەن ساىنىپالردىن دەرىەىلى  ئوتتۇرا بىلەن كادىرلىرى دۆلەت

 .قويىدۇ ئويالندۇرۇپ ئۇزۇنغىچە ئۇنى قىلىشى تەرغى، قىلىشنى جەلى، ئۆزىگە

 بىار كېايىن. قۇتۇلىادۇ پااتال خىياالالردىن تاۈر بۇ ئۇنتۇپ كىتابنى بۇ ئۇ  شۇنداقتىمۇ 

 ناېمى ” ھىتلېرنىاڭ ئۇنىڭادا. ئالىادۇ تاپشاۇرۇپ ئاتكىرتكىساى پوچتاا پاارچە بىار ئۇ كۈنى

 بۇنىڭاادىن. ئىادى ئۇقتۇرۇلغاان ىقىقىلىنغاانل قوباۇل قىلىا، ئەزا گە “پارتىيىساى ئىشاچىالر

 چاقىرىلىادىغان كاۈنى چارشاەنبە ئاۇنى يەنە  ئاتكىرتكىادا بۇ. بولىدۇ ھەيران بەكال ھىتلېر

 بىار ئالادىغا ئاۆز ھىتلېار. ئىادى قىلىنغاان تەكلىا، بېرىشاى قاتنىشاى، يىغىنىغاا كومىتىت

 بىار قانداق ھەر اباشق تەييار ئۈچۈن  يۈرگەنلىكى پۈكۈپ كۆڭلىگە چىقىشنى قۇرۇپ پارتىيە

 كۆڭلىادە تەكلىپناى ئاتكىرتكىادىكى باۇ ئاۇ  شۇڭا. ئىدى يوق نىيىتى بولۇش ئەزا پارتىيىگە

 بولغاااان ئىكەنلىكىاااگە دېمەكچاااى ناااېمە ئۇالرنىاااڭ شاااۇنداقتىمۇ . قىلىااادۇ رەت قااااتتىق

 باقمااايمۇ كااۆرۈپ يىغىنىنااى تەشااكىالتنىڭ غەلىااتە بااۇ بېرىاا، بېسااىۋااللما   قىزىقىشااىنىمۇ

 .كېلىدۇ ىيالغاخ دېگەن

 دەرىەىلىا  تاۆۋەن بىار باشاقا ئەمماا كوچىساىدا  ھېررېن شۇ يەنە يىغىن قېتىمقى بۇ
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 بىرماۇ تۇرغاان ياۇرۇپ غاۇۋا ھىتلېار . ئۆتكاۈزىلەتتى رفزېنبادتاا ئاالتې  بولغاان قەھۋىخانا

 بىار كىشاىنىڭ تاۆت ئۆتىۋىادى  تەرەپاكە كەيناى زالىادىن رېساتوران تىان -تى، يوق ئادەم

 ھېلىقاااى ئارىساااىدا ئۇالرنىاااڭ. كۆرىااادۇ ئولتۇرغاااانلىقىنى ئولۇشاااۇپ ىراپىااادائەت ئۈساااتەل

 بىلەن شەرەپ گە “پارتىيىسى ئىشچىالر نېمى ” درېكسلېر. ئىدى بار ئاپتورىمۇ برفشۇرنىڭ

 ئۇساتا گەپاكە بىزنىڭماۇ ئەنادى ماناا”) تەبرىكلەيادۇ قىازغىن ئاۇنى ئۈچۈن بولغانلىقى ئەزا

 ئەزالىرىاادىن كومىتىاات ئىاادى دېااگەن“ !بولاادى بااار ىبىرساا ئەزايىمىاازدىن ئاۋسااترىيىلى 

 ئەپەنادىنى خااررېر رەئىساىمىز تەشاكىلى مەملىكەتلىا  بىاز ئۇنىڭغاا  درېكسالېر(. بىرسىگە

 .دەيدۇ ئىدۇق ئولتارغان كۈتۈپ

 كىشاااى باااۇ. كېلىااادۇ ئااااخىرى رەئىااا  بولغاااان يازغۇچىساااى خەۋەرلەر تەنتەربىااايە

 كىيىنىشاىمۇ ساەت  بەكاال كۆرىنىشاى 88بولاۇپ  بىرسى پۇت مايماق تارتىپال تۇغۇلىشىدىن

. ئاۆتتى ئوقاۇپ خااتىرىلىرىنى يىغىان يىغىنالرنىاڭ ئالدىنقى ئاۋال ئۇ يىغىندا . ئىدى رەتسىز

 پاۇلى پىنىا  52 ماار  7 ئاارانال پارتىيىنىاڭ ھاازىرچە قىلىا،  دفكاالت كاسسىر ئارقىدىن

 مۇنااازىرە ئااۇزۇن-ۇزۇنئاا ئوقۇلااۇپ چەكاالەر-خەت كەلااگەن ئاناادىن. ئېيتىاادۇ بااارلىقىنى

 ناېمە”. ئىادى ئىشاالر زىرىكىشالى  بەكرە  قىلغىنىدىنمۇ پەرەز ھىتلېر ئىشالر بۇ. قىلىنىدۇ

 ئەڭ كلااوپالردىكى ئەھااۋالالر بۇنااداق! قورقۇنۇچلااۇق ھەقىقەتەنمااۇ قورقۇنۇچلااۇق  دېااگەن

 ربىاا شااۇنداق مانااا مەن! ئىاادى ئەھااۋال بىاار ناچااار بەكاارە  قالغىنىاادىنمۇ ئەھۋالغااا ناچااار

 مەساىلىگە مۇناساىۋەتلى  ئەزاساىغا پارتىيە يېڭى نۆۋەت “بوالمدىكەنمەن؟ ئەزا تەشكىالتقا

-تەشااكىلى ۋە قاراشاالىرى بۈگااۈنكى تەشااكىالتىنىڭ پااارتىيە ئااۇالردىن ھىتلېاار كەلگىنىاادە 

 بىار تاۈزۈ  پارتىيىنىاڭ باۇ ئااخىرى. ساورايدۇ سۇئالالرنى بىرمۇنچە ھەققىدە پائالىيەتلىرى

 بىارەر بولمىغانادا ھاې  ھەتتاا باقمىغاان  تارقىتىا، ۋاراقماۇ تەشاۋىقات يوق  نىزامنامىسىمۇ

 بىاار ساااپ ئاۇالردا دېيىلسااە  باار ئەگەر. تاپىاادۇ خەۋەر يوقلىقىادىن تامغىسااىنىڭمۇ رېازىنگە

: چىقىاادۇ يۈگۈرتااۈپ كااۆز قااۇر بىاار ھەياائەتلەرگە بااۇ ئااۇ . بااوالتتى دېيىشااكە بااار ئااارزۇنىال

 تۇتااۇق بەكااال پىكىرلىرىنىااڭ يااوقلىقىنى  سااان بىاارەر دەكۆڭلىاا قايسااىنىڭ ھااې  ئۇالرنىااڭ

 .سېزىدۇ ئىكەنلىكىنى

 ئەزا تەشاكىلگە باۇ يەنىاال بولمىساىمۇ  رازى بىرساىگە ھې  كۆرگەنلىرىنىڭ بۇ ھىتلېر

 ئۇنىااڭ ئىااش  بااۇ. كېلەلمەياادۇ پىكىاارگە بىاار ئېنىااق مەسااىلىدە دېااگەن بولمااا -بواليمااۇ

 شااۇنىڭدىن. ھېسااابلىناتتى بىاارى لىلەردىنمەسااى قىاايىن ئەڭ بېاارىش جاااۋاپ ھاياتىاادىكى

 بىالەن بىرساى-بىار تىنما  شەيتىنى ئىككى ئىچىدە ئۇنىڭ جەريانىدا كۈن ئىككى كېيىنكى

 تۇيغاۇلىرى ئۈندىساە  قىلىشىغا رەت دەرھال ئۇنى ئەقلى: چىقىدۇ ئۇرۇشۇپ قىلى، مۇنازىرە

 شاوغۇللىنىش بىالەن ەتسىياسا چوقاۇم بۇرۇنال خېلى ئۇ. ئىدى تۇرىۋالماقتا دەپ دە  ماقۇل
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 تەشااكىالت كۈلكىلىاا  بااۇ كۆزئالدىاادىكى بولسااىمۇ  بەرگەن قەسااەم دەپ كىاارىمەن يولىغااا

 بىار مۇناداق تەشاكىالتنىڭ باۇ شاۇنداقتىمۇ. ئىادى تەشاكىالت بىر يوق تايىنى ھەقىقەتەنمۇ

 قېتىاا، ئەقىاادىلىرى تەشااكىالت بااۇ: بولمااايتتى قىلىشااقىمۇ ئىنكااار بااارلىقىنى ئەۋزەللىكااى

 بىاار بۇنااداق شااۇڭا. ئىاادى بواللمىغااان كېلىاا، ھالىغااا تەشااكىالت بىاار رەساامى ەنكەتااك

 پىالنااالپ ھەرىااكەت ئااۆزى يېااتەكلەپ  شااەكىلدە خالىغااان ئااۇنى قاتنىشااى،  تەشااكىالتقا

 بولغاچقاا  تەشاكىالت كىچىا  بەكاال تەشاكىالت باۇ. ئىادى ماۇمكىن قىلدۇرالىشى تەرەققى

 .ئىدى كامىل ەنچىئىش يىتەكلىيەلەيدىغانلىقىغا خالىغىنىچە

 كاپىتان ئەھۋاللىرىنى سەزگەن يۈرۈپ قاتنىشى، يىغىنلىرىغا تەشكىالتنىڭ بۇ ھىتلېر 

 ئوفىتساېر قاانچە بىار دەرىەىلىا  ياوقىرى ئەھۋالالرنى بۇ كاپىتانمۇ. قىلىدۇ دفكالت مايرغا

 قېاتى  ربىا ھەپتىدە ھەر بىلەن ئۇالر كاپىتان . قىلىدۇ مەلۇم كاپىتالىستقا نەچچە بىر بىلەن

 قاۇرۇپ قايتىادىن كاۈچلىرىنى ھەرباى گېرماانىيە قوشاۇپ باش رېستۇرانتىدا “پەسىل تۆت”

 كىچىاا  بااۇ ئااۇالر. قىلىشاااتتى مۇھاااكىمە ئۈسااتىدە چااارىلىرى تۈرلااۈ  ھەر چىقىشاانىڭ

 ئىشاااچىلىرىنىڭ ناااېمى  پەقەت كېااايىن  قىلىشاااقاندىن مۇھااااكىمە ھەققىااادە تەشاااكىالت

 بااۇ ئۈچااۈن بولىاادىغانلىقىنى بۇنىڭ يەتكىلااى مەقسااەتكە ئااارقىلىقال تااايىنىش ھىمايىسااىگە

 قىلىاا، نوقتىسااى باشاالىنىش نااى «پارتىيىسااى ئىشااچىالر نااېمى »_  تەشااكىالت كىچىاا 

 كاۈنى بىار دېيىشاىچە  مايرنىاڭ كاپىتاان. كېلىادۇ قارارىغاا باشاالش ھەرىاكەت تاللىۋېلى،

 بااۇ ھىتلېرنىااڭ ئااۇ  .كېلىاادۇ كىرىاا، ئىشخانىسااىغا ئۇنىااڭ تۇيۇقسااىزال لۇدېناادفر  گېنېاارال

 بولىشااىغا ياااردەمچى جەھەتااتە چىقىااش قااۇرۇپ پااارتىيىنى بااۇ بولااۇپ  ئەزا تەشااكىالتقا

 .بىلدۈرىدۇ كېرەكلىكىنى قىلىش رۇخسەت

 بىاار قانااداق ھەر ئەسااكەرلىرى ئارمىيىسااىنىڭ گېرمااانىيە تەشااكىللەنگەن يېڭىاادىن

. ھېسااابلىناتتى لغااانلىققى خىالپلىااق قانۇنغااا ئەساالىدە بولىشااى ئەزا تەشااكىالتقا سىياسااىي

 باۇ( قىلىنااتتى ھۆرمەت يەنىال ئارىسىدا ھەربىيلەر ئۇ) ئۈچۈن كۆڭلى لۇدېندفرفنىڭ” ئەمما

 پارتىيىساىنىڭ ئۇالرنىاڭ قاتنىشاى، پارتىيىساىگە ئىشاچىالر باۇ ھىتلېارگە بۇزۇپ  قائىدىنى

 ساىگەھەپتى ئادفلفقاا ئۈچاۈن بۇنىاڭ. قىلادى  باويرۇق دەپ باول  يااردەمچى كۈچلىنىشىگە

 دەيادۇ “بولادى بېرىلىادىغان پاۇل ماار  02 ھېسااۋىدا پۇل كەتكەن پاخاللىشى، بۈگۈنكى

 بولىۋاتقاان قىلمااقچى ئۆزى ئەسلىدە ھىتلېر ئېيتقاندا  مەنىدىن مەلۇم شۇڭا . ماير كاپىتان

 شاۇنداق. باوالتتى دېيىشاكىمۇ ئالغاان تاپشاۇرۇپ بىلەن بويرۇق شەكلىدە ۋەزىپە ئىشنى بىر

 رەسامى نىڭ(  “داپ” يەنى  DAP نېمىسچە) “پارتىيىسى ئىشچىالر نېمى ” لېرھىت قىلى، 

 .ئالىدۇ كىنىشكىسىنى ئەزالىق پارتىيە ئالدۇرۇپ  تىزىمغا بولۇپ ئەزاسى

 زفر جەھەتتىماۇ ئىادىيىۋى تەڭ بىلەن قويۇش قەدەم پائالىيەتلەرگە سىياسىي ھىتلېر
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 دېاايىش نەتىەىسااى بىاار ۇيرۇقىنىااڭب مايرنىااڭ كاپىتااان بۇنىمااۇ. ئىلگىرلەياادۇ دەرىەىاادە

 تەھاادىتى يەھاۇدىي ئوقۇغااۇچى بىار ساھەساىدىن مائارىاا، قېاتى  بىاار مەساىلەن . ماۇمكىن

 خەت سوراپ يوقلىقىنى-بار ئىمكانىيىتىنىڭ تەمىنلەش بىلەن ماتېرىيال ئائىت مەسىلىسىگە

 تېپىشىنى اپجاۋ مەسىلىگە بۇ ئۇنىڭ بەلگىلەپ  ھىتلېرنى ئىشقىمۇ بۇ ماير كاپىتان. يازىدۇ

 يېزىلغاان ئۇزۇن ھىتلېر كۈنى  بىر ئۆتكەن كۈن 4 يىغىنىدىن ستېرنېكېربراۋ. قىلىدۇ بۇيرۇق

 مەسىلىساىنى يەھاۇدىيالر ھىتلېرنىاڭ خەتاتە جاۋاب بۇ. تەيياراليدۇ خەت جاۋاپ پارچە بىر

 ئېنىااق ئىلگىرلىشااى قاااالرلىق ھەيااران كەلتااۈرگەن قولغااا جەھەتااتە ئۇسااۇلى قىلىااش ھەل

 ھۇجاۇم قارشاى يەھۇدىيالرغاا پۈتاۈنلە  خېتاى بۇ يازغان ئۇنىڭ. ئىدى قويۇلغان ىغائوتتۇر

 تولاۇق كىشاى ھەمامە كېايىن ساۆزلىرىنى بۇناداق بولاۇپ  تولغاان بىالەن ساۆزلەر قىلىنغان

 خەلاااق كىرىۋېلىااا،  ساااوقۇنۇپ ئىچىاااگە دېموكراتىيىنىاااڭ يەھاااۇدىيالر”: كېتىااادۇ بىلىااا،

 خەلقنىاڭ مەلئاۇنالر ئاۇ كەلتۈرىۋالغان؛ قولغا بىلەن ىيول ئالدامچىلىق قەلبىنى ئاممىسىنىڭ

 بااۇ دېااگەن پااۇل پەقەت ئااۇالر بىاالەن  قىلغىنااى ماڭغاناادە  ئۆمااۈلەپ ئالدىاادا غااۇرۇرى

 ھەرىكىتاااى  بىااار ھەر نەرساااىلەرنىڭ باااۇ… . بىلىااادۇ قىلىشااانىال ھاااۆرمىتىنى نەرساااىنىڭ

“ .ەتىەىلەنمەكاتەن بىالەن يۇقۇمالندۇرۇشاى بىالەن كېساىلى ساىل ئىرقنىاڭ بۇ خەلقىمىزنى

 ئااۇالرنى نىزامنامىسااىدا دۈشاامەنلى  يەھااۇدىي كېلىاا،  خۇالسااىالپ خېتىاادە بااۇ ھىتلېاار

 بەزى يەھۇدىيالرنىااڭ بىاالەن يااول قااانۇنى قاااراپ  دەپ كەلگەناالەر ئىرقىاادىن چەتئەللىاا 

 شاۇنداقتىمۇ ”. قارايادۇ دەپ شاەرت باشاالش ئىاش قىلىشتىن بىكار ھوقۇقلىرىنى ئاالھىدە

 قەتئىااي يەھااۇدىيالرنى مەقساىدىمىز ئاااخىرقى ئەڭ بولىاادىكى  ئىشىنىشاكە قتولااۇ شاۇنىڭغا

 دېاگەن تاشاالش سۈپۈرۈپ' ئېنتېرنۇڭ' ئىشلىتىلگەن يەردە بۇ) 82تاشالش سۈپۈرۈپ تۈردە

 چىقىارىش قاوغالپ گېرماانىيەدىن يەھۇدىيالرنى يەنى تاشالش  قۇمۇرۇپ باشقا مەنىسىدىن

 يەھاۇدىيالرنى يەناى تاشاالش  يۇلۇپ ئۇالرنى ەنە ي بىرگە بىلەن بىلدۈرۈش مەنىنى دېگەن

 خەت  جاااۋاب بااۇ. دەياادۇ “كېاارە  بولىشااى( مااۇمكىن بىلدۈرۈشااى مەنىسااىنىمۇ يوقۇتااۇش

 ماقالىساى باۇ يەنە شاۇنىڭدە . ھېسابلىناتتى ماتېرىيال سىياسىي تۇنەى قالغان ھىتلېردىن

 پرفگراممااا ياسااىيسى ھەقىقااى قېااتى  تااۇنەى ئااۆچمەنلىكىنى يەھااۇدىي ھىتلېاار ئااارقىلىق

 .ھېسابلىناتتى كەلتۈرگەن ھالىتىگە
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 بىر سىياسىي پارتىيىنىڭ دۇنياغا كېلىشى. 4

 

9191~9122 

 

1 

 

 

 ۋاقتىماادا  ەنكەلااگ كىرىاا، ئارىسااىغا كىشااىلەر گااۇرۇپ كىچىاا  بااۇ مەن” ھىتلېاار 

 قىلااچە شوغۇللىنىشااتا بىاالەن ھەرىااكەت سىياسااىي ياااكى پائااالىيەتلىرى پااارتىيە سىياسااىي

 ئۇنىااڭ ھىتلېرغااا پارتىيىسااى ئىشااچىالر كااۈزدە  يىلااى شااۇ ئەساالىدە. دەياادۇ “قىينالمىاادى 

 خااۇددى. ئىادى بەرگەن ئۆتكااۈزۈپ ساورۇنىنى تەشاۋىقات قىلىاادىغان تەشاۋىق ئىدىيىساىنى

 بولاۇپ غاايە چىقىا، ئوتتۇرىغا ئۆچمەنلىكى ئۇنىڭ قېتى  تۇنەى خانىسىداكۇتۇپ ماننېرھېي 

 كىشاىلەر ئۇچاۇم بىار باۇ ياۈرگەن بولاۇپ نارازى ھەممىدىن باشلىغىنىدە   شەكىللىنىشكە

 .ئىدى قىلغان ئاتا كۈچىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش الزىملىق ئۇنىڭغا

 باشاقا رىلىشىشاتىنمۇنازى تالىشاى، ئاساساەن ۋەزىپىساى  ئورۇندىكى بىرىنچى ئۇنىڭ

 كەلتۈرۈش ھالىتىگە ئورگان سىياسىي مەخسۇس تەشكىالتنى بۇ بولمىغان ئىشى قىلىدىغان

. ئىادى ئاادەم نەپەرال 7 شاۇ ئادەم قىلىدىغان ۋەكىللى  كومۇتېتىغا پارتىيە پۈتكۈل”. ئىدى

” .باوالتتى دېيىشاكىال ئەمەس نەرساە باشاقا كلاوبتىن ئااممىۋى بىارەر تەشاكىلنى باۇ شاۇڭا

 ھىتلېاار دەياادۇ_  ھىكااايىالردا  چاتمااا قىلىنغااان ئااېالن ھەققىاادە ۋاقىاات شااۇ ېاازىتالرداگ

 ميۇنخېنااادىكى يىلقاااى-1212_  تەساااۋىرلەپ  قىزىقاااارلىق كاااۈنلەرنى ئاااۇ ئەسلىمىساااىدە

 دەپ تااۈگە  يېغااى چىراقنىااڭ. ئىاادى كااۈنلەر مۇشااەققەتلى  ھەقىقەتەنمااۇ كااۈنلىرىمىز

 ياماااق-يىرتىااق قااليماقااانچىلىق  كەتااكەن  دۆۋىلىنىاا، ئەخلەتاالەر تۇرغااان  پىلاادىرالپ

 ئىنقىالب بىلەن ئۇرۇش يىللىق تۆت شۇ قىسقىسى  ئەسكەرلەر  نامىرات كىشىلەر  كىيىنگەن

 “.ئىدى كۆرۈنۈشلىرى ئېچىنىشلىق ئاقىۋىتىنىڭ پاجىئە كەتكەن پۈر نامى سېسىق دېگەن

 ئىشالىتىدىغان غىندايى قېتىملىق ھەر يىغىنخانىدا  ھۇجرىسىدىكى ئارقا رفزىنباردنىڭ

…  ئاچقانادا يىغىان بىاز”. ئىادى چىرىقاى كىرساىن بىار تۇرىدىغان يېنى، پىلدىرالپ چىراق

 توال ئىشتان  قىسقا ھەربىيچە. ئىدۇق ۋەيرانە بەكال دەيسىلەر؟ ئىدى قانداق قىياپەتلىرىمىز
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 بىرىمىااازنىڭكىگە-بىااار كەيگىنىمىاااز بېشاااىمىزغا چاپاااان  كوناااا قالمىغاااان پىتاااى بويىلىااا،

 كەيگىنىمىاز ئايىقىمىزغاا كەپكىالەر -قالپااق كەتاكەن پاارقىراپ ياغلىشى، ئوخشىمايدىغان

“ .ھاسساا ياغاا  ياسىۋالغان ئۆزىمىز قولىمىزدا ئۆتۈ   كونا كەتكەن تىتىلى، قونەىالپ تۇال

 .كۆرسىتەتتى ئىكەنلىكىنى ۋەكىلى خەلق ھەقىقەتەنمۇ  قىياپىتى ئۇنىڭ كۈندىكى ئۇ

 ئۆزئااارا ئاااۋال… . ئېچىالتتااى بىلەنااال كىشااى قااانچە بىاار شااۇ ئىاا دا ھەر يىغىنىمىااز”

 چېچىلادى  ئاۇرۇق جايالرغاا' بىارلەپ -بىار ھەمامە ئاندىن. ساالملىشاتتۇق قېرىنداشالرچە

 مەلۇماااات دەپ باشااالىدى  بىخلىنىشاااقا تارتىااا، يىلتىاااز ئاااۇرۇقالر چېچىلغاااان باااۇ ھەتتاااا

 ئىمكااانىمىز قىلىااش دفكااالت ئورتاااق ئىشااالرنى بااۇ بىزنىااڭ ئااۇالر ئاخىرىاادا 24بېرىشااەتتى؛

 قىلىشاانىال پااالىيەت ھالىاادا ئورگااان بىاارال ئااايرى  دائىاا  ھەر بىااز. سورىشاااتتى دەپ' يوقمااۇ

. بوالتتى پۇلىمىز مار  بەش ئارانال ئادەتتە بىزدە ئۈچۈن راسخوتى پائالىيەت. تەكىتلەيتتۇق

 خەجلەشااكە پااۇل ار ماا 17 بولمىغاناادا ھااې  ئۈچااۈن پائااالىيىتىمىز قېتىملىااق ھەر ئەممااا

 “.ئىدۇق مەجبۇر

 ئااارقىلىق ئۇيۇشااتۇرۇش يىغىاان بىاار چااوڭىراق ئەزالىرىنااى كومىتىاات ئاااخىرى ھىتلېاار

 الگىاردا ھەربىاي ئاادفل  . قىلىادۇ قايىل دەپ مۇمكىن كۆپەيتەلىشىمىز سانىنى ئەزا پارتىيە

 نىادىغانقىلى تەكلىا، يىغىلىشاقا قېتىمقاى بۇ پايدىلىنى، ماشىنكىسىدىن خەت رفتىسىنىڭ

 بەزىلىارىگە يەنە. چىقىادۇ بېساى، بىالەن قاولى ئاۆز باغاقالرنى ئىۋەرتىلىدىغان كىشىلەرگە

 نەپەر 7 ئاخشىمى  مىتىن  بۇ ئۇيۇشتۇرۇلغان قېتى  تۇنەى. تەيياراليدۇ باغاق يازغان قولدا

 بىاارەر. كىرىشااتى قىلىشااقا پەرەز دەپ “كااېلەر ئااادەم قااانچە يىغىنغااا” ئەزاسااى كومىتىاات

. كاۆرۈنمەيتتى بىرساىمۇ قىلىنغاانالردىن تەكلىا، يىغىنغا بولسىمۇ باققان كۈتۈپ ە سائەتت

 قارىشاى، بىرىمىازگە-بىار كىشاى 7 بۇرۇنقى شۇ يەنىال بىز كىشى  7 شۇ يەنە زالىدا يىغىن”

 شاىپىگىرافتا باغاقالرنى. ئۆزگەرتىدۇ تاكتىكىسىنى ھىتلېر كېيىن  شۇندىن…“ . ئولتۇراتتۇق

 قىلىا، شاۇنداق. بولادى كەلاگەن كىشاى قاانچە بىار يىغىنغاا قېاتى  باۇ .تارقىتىادۇ بېسى،

 يىغىان كاۈنلىرى بىار. كۆپەيدى كىشىگە 13 كىشىدىن 11 سانى قاتناشقۇچىالرنىڭ يىغىنغا

 .يەتتى كىشىگىمۇ 34 سانى قاتناشقۇچىلىرىنىڭ

 ساااەرى، ئۈچاااۈن ساااەنئەت ئاااېالن ئىئاااانىلىرىنى قاتناشاااقۇچىلىرىنىڭ يىغىااان ئاااۇالر

 بېرىا،  ئاېالن گىماۇ «بېئوبااچتېر ماۈنچېنېر» گېزىات قارشى يەھۇدىيالرغا ئۇالر. قىلىشىدۇ

 يىغىااان ئااااممىۋى قەۋىتىااادە گەمە پىۋىخانىساااىنىڭ خوفبراۋخااااۋس كاااۈنى ئاااۆكتەبىر-16

 .قىلىدۇ ئۇختۇرۇش چاقىرىدىغانلىقىنى

 قاتنىشاااىدىغان ئاااادەم باااۇرۇنقىچىلىكال شاااۇ يەنە يىغىلىشاااقىمۇ قېتىمقاااى باااۇ ئەگەر

 ئىشاچىالر ساەۋەبىدىن پاۇل خەجلەناگەن ئۈچاۈن يىغىان قېتىمقى بۇ ھالدا  ئۇ كەن بولىدى
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 بەكااال خاااررېر بۇنىڭاادىن. ئىاادى مەجبااۇر كېتىشااكە تارقىلىاا، بولااۇپ ۋەيااران پارتىيىسااى

 قىلغىنىمىزدىنمااۇ پەرەز كېلىاادۇ  چوقااۇم قورقمااا : ھىتلېاار ئەممااا. كېتىاادۇ ئۈمىتسااىزلىنى،

 لەردە  7 ساائەت ئاخشاىمى. بېرەتتاى تەساەللى بىالەن ئىشاەن  دەپ كېلىادۇ ئادەم ئارتۇق

 نەپەر 77  تەرجىمىادە ئەسالى) نەپەر يەتمىش زالىدا پىۋىخانا كەتكەن قاپالپ تۈتە -ئى 

. يازغااان نەپەردەپ 117 كىتابىاادا «يولااۇم كااۈرەش» ئااۆزى ھىتلېاار ئەممااا ئېلىنغااان  دەپ

 نۇسخىسىغا بەت تور قىسى  ىبىرىنچ نىڭ «يولۇم كۈرەش» تەرجىمىسى بوران. ئا ئۇيغۇرچە

 باھاا قاناداق نۇتۇقچىغاا بااش كىشاىلەر ئاخشىمى ئۇ. ئىدى يىغىلغان ئادەم( ت.ئۇ_  قاراڭ

 ئېنىقكااى  شۇنىسااى. يااوق دەلىاال بىاار ھېچقانااداق قااولىمىزدا بۈگااۈن ھەققىاادە بەرگەنلىكااى

 ئالاادىغا ئۈسااتەل بىاار قوپااال سااەھنىدىكى سااۆزلەيدىغان نۇتااۇق چىقىاا، سااەكرەپ ھىتلېاار

 كەتكەنلىكاى جىمىا، ساوقىۋەتكەندە  تاو  گويا قاتناشقۇچىلىرى يىغىن ۋاقتىدا  ەلگەنك

 ساەھنىگە ئاۇ بولسىمۇ  ئايرىلغان مىنۇت 02 ئۈچۈن نۇتقى ھىتلېرنىڭ بويىچە پىالن. ئېنىق

 ۋە قىلىشاالر تەھادىت قارىالشاالر  نۇتقىادا ئاۇ. ساۆزلەيدۇ ساائەت يېرى  توختىما  چىقى،

 پۈتاۈنلە  بولاۇپ  قويغاان يوقۇتاۇپال ئاۆزىنى ئاۇ. كېتىادۇ ساۆزلەپ ساۇدە  بىلەن ۋەدىلەر

 ئىچىادە ئالقىشالر گۈلدىراس ئۇ. ئىدى سۆزلىگەن ھېسسىياتلىنى، قاتتىق ئىچىدە ھاياجان

 ناۇتقىنى ھىتلېر. ئىدى قالغان ئىچىدە تەر چىلىق-چىلىق ۋاقتىدا  ئولتۇرغان كېلى، جايىغا

 باۇ“. ئىدى رازى ئۆزىمۇ ئۇنىڭ نۇتقىدىن بۇ مىكىن بولغاچقى سۆزلىگەن بىلەن زېھنى پۈتۈن

 پۇرساااىتىگە قىلىاااش ساااىناق ئەمەلىيەتاااتە قىلىااا، ھاااې  ئىچىمااادە مەن باااۇرۇن يەردە

 ھەقىقەتەنمۇ مەن يەنى . ئىدى  كۆرسەتكەن ئىسپاتالپ ئاالھىدىلىكىمنى بىر ئېرىشەلمىگەن

 “.ئىدى  تونۇتقان ئىكەنلىكىمنى ناتىق بىر

 ناېمى ” قالماا  بولاۇپ نوقتىساىال بۇرۇلاۇش بىار ھاياتىدا ۇنىڭئ يىغىن  قېتىمقى بۇ

 ئالقىشاالر قىازغىن. ئىادى بولغاان نوقتىساى بۇرۇلاۇش بىار ئۈچۈنماۇ “پارتىيىساى ئىشچىالر

 ئاۇالر ئەندى  مانا. قىلىشىدۇ ئىنئانە مار  322 يەردىال شۇ قاتناشقۇچىلىرى يىغىن ئىچىدە

. ئىادى كەلتۈرگەن قولغا پۇرسىتىنى چاپالش رشۇئا كۆپ تېخىمۇ بېرى، ئېالن كۆپ تېخىمۇ

 قېتىمقااى بااۇ ئااۇالر. ئۇيۇشااتۇرۇلىدۇ يىغىاان ئاااممىۋى قېتىملىااق ئىككىنچااى نويااابىردا -13

 كىشاى ئاارتۇق دىان 132 يىغىنغا. ئىدى ئورۇنالشتۇرغان زالىغا پىۋىخانا ئېبېرلبراۋ يىغىننى

 ۋە دۇكااااانچىالر ر سااااتۇدېنال كۆپۈنچىسااااى قاتناشااااقۇچىلىرىنىڭ يىغىاااان) قاتنىشااااىدۇ

 سااۆزلەش نۇتااۇق كىشااى تااۆت جەمئااى يىغىناادا(. ئىاادى تاپقااان تەشااكىل ئوفىتسااېرالردىن

. ئىادى بەلگىلەناگەن قىلىا، ساىنىت 52 بېلىتاى كىرىش يىغىنغا بولۇپ  ئورۇنالشتۇرۇلغان

 سىياساااىي ئىشاااى قاتناشاااتۇرۇش ساااېتى، بىااالەت يىغىنالرغاااا ئااااممىۋى كاااۈنلەردە شاااۇ

 يىغىنغاا باۇ كىشاىلەرنىڭ كاۆپ شاۇنچە. ئىادى يېڭىلىاق قېتىملىق ىتۇنە پائالىيەتلەردىكى
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 يېرىمىغاا ساۆزلىنى، نۇتاۇق. ئىادى قىلغاان پەيادا ھىتلېر ئاساسلىقى ھەۋىسىنى قاتنىشىش

 يىغىاان جارقىرىشااى،-ۋارقىااراپ قااليماقااان كىشااىلەر قاراقۇرساااق قىسااى  بىاار كەلگەناادە

 باۇرۇنال ئۈچاۈن ئېھتىماال بىار بۇنداق ېرھىتل ياخشى  ھېلىمۇ. ئۇرۇنىدۇ بۇزۇشقا تەرتىۋىنى

 قىساااىمدىكى ئۈچاااۈن سااااقالش تەرتىاااۋىنى يىغىااان يەناااى قويغاااان  قىلىااا، تەيياااارلىق

 مىنۇتقاا قاانچە بىار باشالىنى، جىادەل بولغاچقاا  قويغاان خەۋەرلەنادۈرۈپ سەپداشلىرىنى

 ىنزالاد قامااللىغىنىچە بېشاىنى يىيىشاى، ماۇش كاۆزىگە-ياۈز تېرىغۇچىالر جىدەل” قالما 

 تېخىمااۇ ھاياااجىنىنى ھىتلېرنىااڭ قېلىشااى ئۈزۈلااۈپ يېرىمىاادا نۇتۇقنىااڭ. “چىقىاادۇ قېچىاا،

 بۈگاۈنكى گېرمانىيىنىاڭ” ئاممىساىغا خەلاق ئاخىرىادا  نۇتقىنىاڭ ھىتلېار. ئىدى ئارتتۇرغان

 ماۇمكىن  تاۈزەش تاايىنىپال كاۈچىگە مۇشتۇم پوالتتە  تۈردە قەتئىي قىياپىتىنى پاجىئەلى 

 .كۈشكۈرتىدۇ غەلىيانغا خەلقنى دەپ“ !كېلىدۇ قۇمچو كۈنلەر شۇنداق

 نۇتاۇق. ئىادى قارىتىۋالغاان ئاۆزىگە قېاتى  بىار يەنە قاتناشاقۇچىلىرىنى يىغىن ھىتلېر

 نۇتاۇق ئۇنىاڭ. ئىادى ئەركىن بەكال ھېسسىياتىمۇ تەبىئى  بەكال ئاۋازى ئۇنىڭ سۆزلىگەندە

 سۆزلەشااكە نۇتااۇق ىنىاا،تاي نەزەرىاايەلەرگە مەخسااۇس ئاالھىاادىلىكى  بااۇ سۆزلەشااتىكى

 يىغىنغااا. قىالتتاى پەرق تاۈپتىن ئۇسالۇبىدىن سااۆزلەش نۇتاۇق زىيالىيالرنىاڭ ئاادەتلەنگەن

 ئاادەم باۇ” 25:ئوخشاىتى، ساتارغا-ئېلى، بىر كەمسىتى، ھىتلېرنى ساقچى  بىر قاتناشقان

 داڭلىااق ئەڭ چوقااۇم كەلگۈسااىدە ئااادەم بااۇ. ئىااكەن ئۇسااتا بە  تېزگىنلەشااكە ۋەزىيەتنااى

 ئۇنىااڭ. تەييارلىغااان دفكااالت باھاااالپ دەپ “ئايالنغىاادە  بىرسااىگە ناااتىقالردىن ىپىكەساا

 بىالەن ھېسساىياتى ۋەتەنپەرۋەرلىا  بولاۇپ  گەپالەر چىققان كۆڭلىدىن چىن چاقىرىقلىرى

 قىلغاان  پەيادا يەھاۇدىيالر مەغلاوبىيەتنى يىلقاى-1218 يىغىنادا  ئۇ. ئىدى تاشقان تولۇپ

 نۇتۇقتاا ئۇنىاڭ شاۇنىڭدە  ئۇسالۇبىغا  سۆزلەش بۇنداق ئۇنىڭ. قىلىدۇ ئېالن ئوچۇق دەپ

 ماناا ئاۇالر . ئىدى قايىل بەكال ئەسكەرلەر كونا تىلىغا ئاكوپ بىلەن تىلى كوچا ئىشلەتكەن

 ۋە سااااىملىرىنى چېگااارا پىلىماااوتنى  مەيدانلىرىااادا جەڭ ئوخشاااااش بىااازگە ئاااادەم باااۇ

 ساەپلەردىكى ئالدىنقى ئادەم بۇ ەن ئىك بىرسى كۆرگەن تەڭ دېموكراتىيىنى پاسكىنىچىلىقتا

 ناماايەن ھېسساىياتالرنى دېاگەن قىلىاش ھەرىاكەت قول-قولمۇ سەبداشلىقنىڭ مۇقەددەس

 .باھالىشىدۇ دەپ ئىكەن بىرسى بىلىدىغان قىلىشنى

 يىغىااان ئااااممىۋىي دۇغىلىاااق-دا  قېتىملىاااق بىااار يەنە قالماااايال ھەپاااتىگە ئىككاااى

-12. يېتىاادۇ كىشااىگە 172 سااانى چىلىرىنىڭقاتناشااقۇ يىغىاان قېااتى  بااۇ. چاقىرىلىاادۇ

  ناااملىق “ئىمپىرىيىسااى گېرمااانىيە”_  زالىنااى پىۋىخانااا بىاار چااوڭ تېخىمااۇ ئااۇالر دېكااابىردا 

 ئەسلەھەساى ئىساىتىش بىالەن رادىيااتور زالىدا يىغىن گەرچە. ئالىدۇ ئىەارىگە پىۋىخانىنى

 باۇ. باشااليدۇ تارقىلىشاقا تاۈگىمەيال يىغىان كىشاىلەر قارىماا   ئەساكەرتىلگىنىگە بارلىقى
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 بەكاال ئېچىشاىمىز يىغىان بىلادۈرۈپ  ناارازىلىق ئەزاسى كومىتېت پارتىيە قانچە بىر چاغدا 

 ئىچىادە پاارتىيە قىلىا، شاۇنداق. دېيىشاىدۇ كۆرۈلادى ئەھاۋال باۇ كەتكەچكە بولۇپ كۆپ

 شاەھەردە بىار بولغاان ئاھالىساى مىاڭ 722 ھىتلېار . باشالىنىدۇ تاارتىش-تااالش جىددى

 ئاون ھەپتىساىگە بەلكى ئەمەس ئورۇنالشتۇرۇش يىغىن ئاممىۋى قېتى  بىر ھەپتىدە ئىككى

 تۇتقاان بىزنىاڭ ھىتلېر . تالىشىدۇ تۇرۇپ چىڭ دەپ قىلىدۇ ئازلىق ئېچىلسىمۇ يىغىن قېتى 

 دېگەنادە  . تۇرىۋالىادۇ دەپ بولىادۇ  بىزنىاڭ كۈنى بىر چوقۇم غەلىبە شۇڭا توغرا؛ يولىمىز

 ئۈچاۈن ئورنى يىغىن ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان قايتا. بېرىدۇ مىۋىسىنى ىۋېلىشىتۇر چىڭ ئۇنىڭ

 يېقىن گازارمىغىمۇ ھەربى يەر بۇ. تاللىۋېلىنىدۇ زال بىر جايالشقان كوچىسىغا داچاۋستراس

 قېااتى  بااۇ. باشااليدۇ كېلىشااكە تۈركاۈملەپ-تۈركااۈم ئەسااكەرلەرمۇ يېغىنغاا. ئىاادى يەر بىار

 .كېتىدۇ ئېشى، كىشىدىن 022 انىس قاتناشقۇچىلىرىنىڭ يىغىن

 بەزى كېتىشااى  كۆتۈرۈلااۈپ تېااز بااۇنچە ئىناۋىتىنىااڭ ئىچىاادىكى پااارتىيە ھىتلېرنىااڭ

 ئەركىان پاارتالپ ۋفلقاندە  ھىتلېرنىڭ ئۇالر. باشاليدۇ ئەنسىرىتىشكە ئەزالىرىنى كومىتىت

 قوپاال ننۇرغۇنلىغاا تەشاكىلگە يەنە شاۇنىڭدە . ياقتۇرمايتتى ئۇسلۇبىنى سۆزلەش قايناپ

 ئاۆزگىرىش قىياپىتىادە تەشاكىالتنىڭ پۈتكاۈل كىرىشكەچكە  قىلىشقا قوبۇل ئەسكەرلەرنىمۇ

 كااۈنى بىاار چوقااۇم كېتىۋەرسااە بۇنااداق ئەزاالر  مىەەزلىاا  سااىپايە. ئىاادى قىلماقتااا پەياادا

 شاااۇنداق ئەنە درېكسااالېرمۇ. ئەنسىرىشاااەتتى دەپ ئۇچرايااادۇ ۋەيرانچىلىققاااا پاااارتىيىمىز

 بىار-بىاردىن پارتىيىنىاڭ باۇ ھىتلېار يەنىاال قارىماا  بولىشاىغا بىارى دىنئەنسىرەيدىغانالر

 پارتىيىنىااڭ ھىتلېاار بىاالەن قوللىشااى درېكساالېرنىڭ شااۇڭا . تۇرىاادۇ چىااڭ دەپ ئۈمىاادى

 پاارتىيە ھىتلېار  ئۆساتۈرۈلگەن ۋەزىپىساى. كەلتۈرۈلىدۇ ئورنىغا ئادىمى مەسئۇل تەشۋىقاتقا

 بىااار ياااا پارتىيىنىاااڭ. باشااااليدۇ تەنقىتلەشاااكە قااااتتىق ئۈنۈمساااىزلىكلەرنى ئىشااالىرىدىكى

 ئىااش قانااداقمۇ پااارتىيە بااۇ بولمىسااا سااايمانلىرى ئىشااخانا تااۈزۈكىرە  يااا ئىشخانىسااى 

 پاارتىيىگە ئاۇنى تىقىا،  قاول بىۋاساتە ئاۆزى ئاۇ شاۇڭا. قوياتتى سۇئال دەپ بېەىرەلەيدۇ؟

 ھەل ئاۆ  بىار لىدىغانبو قىلىشقا ئىشخانا پىۋىخانىدىن دېگەن ستېرنېكېر قىلىشقان قوبۇل

 قىلىااا، ھۇجۇرىساااى كىچىااا  رېساااتۇراننىڭ كىچىااا   بەكاااال ئاااۆ  باااۇ گەرچە. قىلىااادۇ

 52 ئااارانال ئىەارىسااى ئااايلىق بولااۇپ  ئەرزان ئىەارىسااى ئااۆ  بولسااىمۇ  يەر ئىشاالىتىلگەن

 سااۆكۈپ تاختااايالرنى قويۇلغااان ئۈچااۈن بۆلااۈش ئوتتااۇردىكى ئىگىسااى ئااۆ . ئىاادى مااار 

 كۆرۈنىشاااىگە زال بىااار چىقىرىااادىغان مىيىااات قارىغانااادا انىغائىشاااخ كىچىااا  تاشاااالپ 

 مااير كاپىتاان ھىتلېر. بىلدۈرمەيدۇ نارازىلىق كى  ھې  كومېتىتتىكىلەردىن كەلتۈرگىنىدىمۇ

 المپۇچكاا  كىرگاۈزۈپ تاو  ئىشاخانىغا پايادىلىنى، مەبلىغىدىن پارتىيە بىلەن پۇل بەرگەن

 ئىشاكاۋى قۇچاا-قاچاا ئىشاكاۋى  كىتااب ۇق ئورۇناد-ئۈساتەل ئانادىن. ئورنىتىادۇ تېلېفون
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 ئىااااش مەخسااااۇس يەنە ئىشااااى قىلغااااان كېاااايىن ھىتلېرنىااااڭ. ئالىاااادۇ قاتااااارلىقالرنىمۇ

 ئۈچاۈن بۇنىاڭ. ئىادى قىلىشاى بىەرىادىغان ئىش كۈن پۈتۈن ئېلى، بىرنى بىەىرگۈچىدىن

 ئااق ئەساكەر باۇ. كېلىادۇ تېپىا، بىرناى ساېر انتتىن_  بېشاى ئاون بىار گازارمىدىن ھەربى

 ئااادلېر ئۆزىنىااڭ چۈشااكىنىدە ئىشااقا. ئىاادى ئااادەم بىاار يااۇۋاش ۋە سااادىق قەتئااى كۆڭااۈل 

 .كېلىدۇ ئېلى، بىرگە ماشىنكىسىنىمۇ خەت سومكا ماركىلىق

 ئارقىلىق  ئۆزگەرتىش يۈزلۈ  ئومۇمى تەشكىالتىدا پارتىيە ھىتلېر دېكابىردا  يىلى شۇ

 ھالىغاا پاارتىيە سىياساىي بىار رەسمى كلوپنى بۇ ئۆتىدىغان كۈنى ئىچىدە تارتىشالر-تاالش

 خااراكتېرلىق ئاوڭچى رادىكاال تەشاكىالتنىڭ باۇ ئەزاالر قالغان. قىلىدۇ تەلەپ كەلتۈرۈشنى

 بىار بۇناداق كىشاىلەر كاۆپ ماۇتلەق بولغاچقا  خااليدىغان بولۇشىنى ھالىتىدە كۇر ۇ  بىر

 ئوخشااااش ھىتلېرغاااا كىشاااىلەر تەشاااكىالتتىكى. قوشاااۇلمايدۇ يۈرگۈزۈشاااكە ئىساااالھات

 جۇمھاااۇرىيىتىنى ۋېيماااار بەلكاااى ئەمەس مەقساااەت ھەرىكىتىناااى تەشاااۋىقات پارتىيىنىاااڭ

 بااۇ. ئىاادى ئەمەس سااەۋىيىدە تونىغىاادە  سااۈپىتىدە ۋاسااتە بىاار تاشالشااتىكى ئاغاادۇرۇپ

. چىقىااادۇ ئوتتۇرغاااا قاااولالپ ھىتلېرناااى قېاااتى  بىااار يەنە درېكسااالېر ھاااارغىن چاغااادىمۇ

 تۈزۈشاكە نىزامنامىساىنى بىالەن اليىھىساى پاارتىيە ىئىككىسا ھىتلېار ئۆيىدە درېكسلېرنىڭ

 قىلىاا، تااارتىش-تاااالش ئۈچااۈن بۇنىااڭ ئىككىسااى ئااۇالر 26.كېتىاادۇ كىرىشااى، جىااددى

 يەھۇدىيالرغااا ئاساساالىقى مۇناسااىۋىتى ئىككىسااىنىڭ ئااۇالر. كېتەتتااى ئولتااۇرۇپ سااائەتلەپ

. ئىادى ماۇمكىن يىشدېا تايانغاان ئاساسىغا ئۆچمەنلىكى بولغان ئۇالرغا ۋە ئىشەنمەسلىكى

 مۇناساااىۋىتى ئۇيۇشمىساااىنىڭ ئىشاااچىالر بىااالەن يەھاااۇدىيالر دېيىشاااىچە  درېكسااالېرنىڭ

 ۋە دۈشاامىنى يەھااۇدىي ئەسااەبىي” كېاايىن قالغاچقااا  ئىشسااىز قېااتى  نەچااچە سااەۋەبىدىن

 بولىادىغان ياشاشاقا راھەت ئىنتاايىن درېكسالېر. ئىاكەن “ئايالنغاان دۈشامىنىگە ماركسىزم

 بېرىا، ترامۋايلىق ۋاقىتالردا كۆپۈنچە ئۆيىگە ئۇنىڭ ھىتلېر. ئولتۇراتتى نىدارايو نىمفېنبۇرگ

 قالغاان ئۇنتاۇپ تاامىقىنىمۇ كەچلىا  كېتىا،  بولاۇپ بىلەن ئىش ئىككىسى ئۇالر. كېلەتتى

 مەجباۇر جىكىلەشاكە قايتا-قايتا دەپ يېۋىلىڭالر تاماق ئۇالرنى ئايالى درېكسلېرنىڭ. ئىدى

 قىاازى . ئوينااايتتى ئېسااىلىۋېلى، بوينىغااا ھىتلېرنىااڭ دائىاا  ەرھ قىاازى  كىچىاا ”. بولىاادۇ

 ئادفلفقااا قىااز بااۇ. كېلىاا، ئەساالەپ درېكساالېر دەياادۇ “ئىاادى ئااامراق بەكااال ئادفلفقااا

 .قىالتتى ئامراقلىق ئورنىدا تاغىسى ھەقىقەتەنمۇ

 قولتۇقىغاا ئارگىناالنى بااغالم بىار” ھىتلېار ئاخشاىمى  ئااخىرقى ئەڭ يىلىنىڭ-1212

 نىزامنامىسااىنىڭ پاارتىيە نەرساىلەر باۇ. كېلىادۇ كىرىا، ئاۆيىگە درېكسالېرنىڭ “پقىساتۇرۇ

 نىزامنااامە ھەپىلىشااى،  سااائەت قااانچە بىاار چۆكااۈرۈپ باااش ئىككىسااى. ئىاادى اليىھەسااى

 نىزامناامە باۇ شاۇنداق ”. كەلتۈرۈشاىدۇ ھالغاا ئىخچاام باارىچە ئىمكانىيەتنىاڭ اليىھىسىنى
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 درېكساالېر دەياادۇ “كەتتااى چىقىاا، قېتىقااى ڭمېڭىمىزنىاا دەپ قاااتۇرىمىز باااش ئۈچااۈن

 ساەكراپ ئورنىادىن ھىتلېار. پۈتتۈرىدۇ ئىشنى بۇ ئاران سەھەردىال تاڭ ئۇالر. ئەسلىمىسىدە

 ئېساىلغان دەرۋازىسىغا ۋىتتېنبېرگ قاراشلىرىمىز بۇ ئەندى” مۇشتالپ  ئۈستەلنى تۇرغىنىچە

 ۋارقىااراپ دەپ“ !كەلاادى الغااھ قىلغىاادە  ئاېالن رىقااابەت يېزىلغانالرغاا تاختىسااىدا لاۇتېر

 .كېتىدۇ

 بااۇ ھىتلېاار بولااۇپ  تاپقااان تەشااكىل ماددىاادىن بەش يىگىاارمە جەمئااى نىزامنااامە بااۇ

 قىلىشاقا پەرەز. قىلىدۇ تەلەپ قىلىشنى ئېالن ئاشىكارە خەلققە يىغىندا ئاممىۋى ماددىالرنى

. قوشاۇلمايتتى قاۇمچو ئەزالىارى كومىتىت قىلىشقا ئېالن ئاشكارە نىزامنامىنى بۇ بولىدۇكى 

 يىغىنادا ئااممىۋى قالماا   تاۇرۇپال قارشاى ماددىلىرىغاا نۇرغۇنلىغاان نىزامنامىنىاڭ بۇ ئۇالر

 شاۇنداق درېكسالېرمۇ دەسالىۋىدە. ئىادى ئېنىاق چىقىدىغانلىقى قارشى قىلىنىشىغىمۇ ئېالن

 پۈتااۈنلە  يىغىناادا كېيىنكااى قوشااۇلۇپ پىكىاارىگە ھىتلېرنىااڭ يەنىااال بولسااىمۇ  قاراشااتا

 رەت پۈتاۈنلە  پىكىارى چىققۇچىالرنىڭ قارشى قىلى، شۇنداق. ئالىدۇ تەرىپىنى ھىتلېرنىڭ

 .بېكىتىشىدۇ غېنىۋارغا-04 يىلىنىڭ-1202 كۈنىنى يىغىن ئاممىۋى ئۇالر. قىلىنىدۇ

 پۈتاۈن خەرىتىلىارى ياول ۋە پىالكااتالر-شاۇئار خەتلى  قىزىل قاماشتۇرغىدە  كۆزنى

 ئااۇ  يەنااى. ئىاادى ئەنسااىرىمەكتە ھىتلېرمااۇ چاغاادا بااۇ. ئېسااىلىدۇ كوچىلىرىغااا ميااۇنخېن

 چااوڭ. ئىاادى قورقماقتااا قويۇشااىدىن مۈگىاادىتى، كىشااىلەرنى نۇتقىنىااڭ سااۆزلەيدىغان

 ساائەت. ئىدى ئورۇنالشتۇرۇلغان يېرىمغا يەتتە سائەت ئاخشىمى ۋاقتى ئېچىلىش يىغىننىڭ

 زالىغااا مۇراسااى  پىۋىخانىسااىنىڭ خوفبراۋخاااۋس ھىتلېاار ئۆتكەناادە  چااارە  يەتتىاادىن

 ئولتاۇرۇپ تىقلىا -تىقلى  قاتناشقۇچىلىرىنىڭ يىغىن كىشىلى  مىڭ ئىككى زالدا كىرگىنىدە 

 ھاياجانلىنىا، كەتكىادە  چىقىا، قېپىادىن ياۈرىكى خوشاللىقىدىن كۆرۈپ كەتكەنلىكىنى

 كوممۇنىسااتالر قىساامى كااۆپىرە  يېرىمىاادىن قاتناشااقۇچىلىرىنىڭ يىغىاان بولۇپمااۇ . كېتىاادۇ

 خااوش بە  تېخىمااۇ ئااۇنى تاپقااانلىقى تەشااكىل سوتسااىئالىزمچىالردىن مۇسااتەقىل ياااكى

 ئارىسااىدىكى قاتناشااقۇچىلىرى يىغىاان سااېپىدىكى دۈشاامەن ھىتلېاار . ئىاادى قىلىااۋەتكەن

 تولاۇق ئۆزگىرەيادىغانلىقىغا بولۇپ ھىمايىچىلىرى ئۇالرنى چوقۇم كىشىلەر غايىلى  ھەقىقى

 ئاارزۇ قىلىشىنىمۇ قااليماقان تەرتىۋىنى يىغىن ئۇالرنىڭ تەرەپتىن بىر يەنە. قىالتتى ئىشەن 

 .قىالتتى

 ھااالەتكە تاااس-تىاا  قاتناشااقۇچىلىرى يىغىاان ئىچىاادىكى زال باشااالنغىنىدا  يىغىاان

 ناااتىقى خەلااق تەجرىبىلىاا  مااول كىشااى چىققااان سااەھنىگە بولااۇپ بىرىنچااى. كېلىاادۇ

 زەربە يەھۇدىيالرغااا رۈپيااۈ ئايالناادۇرۇپ نۇتقىاادا ئااۇ . ئىاادى كىشااى دېااگەن  دىڭگفېلاادېر

 ئېلىا،  ئۈزۈنادىلەر سۆزلىرىدىن شىللېرنىڭ بىلەن شېكىسپيېر نۇتقىدا ئۇ. سۆزلەيدۇ بېرى،



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 190 ~ 
 

 بە  تاوال نۇتقىدىن ئۇنىڭ كوممۇنىستالرمۇ ئۆتكەچكە  ھۇجۇمغا بىلەن  سىلىقلىق ئىنتايىن

 تاۇرۇپ نئورنىادى ئاۇ. كېلىادۇ ناۆۋەت ھىتلېارگە كەينىادىن ئۇنىاڭ. كەتمەيدۇ غەزەپلىنى،

 بەكاال ئۇچىساىدا ئۇنىاڭ. ئىسقىرتىشامايدۇ ۋارقىراپ قااليماقان كى  ھې . كېلىدۇ سەھنىگە

 ھىتلېرنىاڭ قارىماققاا  مۇناداق. ئىدى بار پەلتۇ رەڭلى  كۆ  پاسون كونا كەتكەن كونىراپ

 نااۇتقىنى ھىتلېاار. ئوخشااىتالمايتتى ناتىققااا بىاار كىاا  ھااې  ئااۇنى قاااراپ قىياااپىتىگە بااۇ

 ناھااايىتى ئىشاالەتمە  جااۈملىلەرنى قىلىاادىغان پەياادا ھاياجااان ئاالھىاادە اباشاالىغىنىد

 قىساقىچە تاارىخنى يىللىاق ئون ئۆتكەن ئۇ . سۆزلەيدۇ بىلەن بېسىقلىق ئېغىر ۋە خاتىرجەم

 باورانلىرى ئىانقىالب قاپلىغان گېرمانىيىنى كېيىن ئۇرۇشتىن گەپ  ئەمما. ئۆتىدۇ ئەسلىتى،

 قاولىنى باشااليدۇ؛ چىقىشاقا جااراڭالپ بىالەن ھاياجاان ازىئاۋ ئۇنىڭ كەلگىنىدە ئۈستىگە

 باۇ. ئىادى چاقنىماقتاا ئۇچقاۇنلىرى ئوت كۆزلىرىدىن ئۇنىڭ كىرىشىدۇ  سۆزلەشكە شىلتى،

 زال. باشااليدۇ كۆتۈرۈلۈشكە پۇچقاقلىرىدىن-بۇلۇڭ بارلىق زالنىڭ ئاۋازالر غەزەپلى  چاغدا

 ۋە شااالنكا پەيتااتە شااۇ دەل. باشاااليدۇ ائۇچۇشااق تەرەپااكە ھەر پوتااولكىلىرى پىااۋا ئىچىاادە

 ھىماايىچىلىرى كەلگەن ھەربىيلەردىن ئادفلفنىڭ_  ئەسكەرلەر قۇرالالنغان بىلەن قامچىالر

 ئىشالەپ شىركىتى تۆمۈر پوالت كرۇپ تاشلىنى،  ئۈستىگە ئۇالرنىڭ ئىتتە  قاۋان خۇددى“

 جىادەل ئۇيۇشاۇپ  ۇپبولا قورغان مۇستەھكەم ياسالغاندە  تۆمۈرلەردىن-پوالت چىقارغان

 تېرىغاۇچىالر جىادەل قالماايال ئۇزۇنغاا. ”كىرىشاىدۇ ئەدەپلەشاكە ھامان شۇ تېرىغۇچىالرنى

-كاۈلكە بولساىمۇ  تىنەىغاان بىرئااز تەرتىاۋى يىغىان. كۆرىادۇ سىرتىدا پىۋىخانا ئۆزلىرىنى

 زالاادىن. داۋامالشااتۇرىدۇ نااۇتىقىنى ھىتلېرمااۇ 27.ئىاادى بېسااىقمىغان تېخااى چاخچاااقالر

 ماننېرھېيماادا ئااادفل . ئىاادى كەلمىااگەن پەرۋايىغىمااۇ ئۇنىااڭ ۋارقىراشااالر ۈرۈلگەنكۆتاا

 بۇناداق ھەتتاا بولما   كەتكەنال كۆنۈپ قااليماقانچىلىقالرغا بۇنداق ۋاقىتلىرىدا تۇرىۋاتقان

 بىاالەن قىياااپىتى رفھلااۇق كۆتۈرەڭگااۈ ئۇنىااڭ. ئاااالتتى كۈچمااۇ ئااۆزىگە قااليماقااانچىلىقتىن

 قايتىادىن كۆپچىلىا . ئىادى يەتكەن قىلىشقا خاتىرجەم ناشقۇچىلىرىنىقات يىغىن سۆزلىرى

 چىققۇچىالرنىااڭ قارشااى سااادالىرى ئااالقىش بااۇ. باشاااليدۇ ياڭرىتىشااقا ئااالقىش گۈلاادىراس

 دائىرىلىرىنىااڭ ھۆكااۈمەت نۇتقىاادا ھىتلېاار . چۈشااىدۇ بېسااى، پۈتااۈنلە  غۇدۇراشاالىرىنى

 سوتسااىئال بىاارگە  بىاالەن سااۆكۈش ىققاااتت تارقىتىۋاتقااانلىقىنى بېسااى، پااۇل تااوننىالپ

 قىلىا، پااش قورقىدىغانلىقىنى ئاممىسىدىنال خەلق ئاددى پارتىيىسىدىكىلەرنىڭ دېموكرات

 بولمىغاان بااخ ئىساىدفر ياكى خۇممېلبېرگېر يەھۇدىيچە فامىلىسى ئەگەر”. سۆكۈدۇ قاتتىق

 ئايلىنىاا، سااۆزگە كەسااىپى رەساامى دېگەناادە  ”قىالاليتتااى؟ نېمىمااۇ خەلااق تەبىااقە تااۆۋەن

 تەرەپاتىكىلەر قارشاى بىالەن دېيىشاى گەپلەرناى قارشاى يەھۇدىيالرغا تۈردىكى بۇ كەتكەن

 بىاار زالغاا قايتىادىن ۋارقىراشالىرى قىلىا، ھۇجااۇم بىرساىگە-بىار قوللىغۇچىالرنىاڭ بىالەن
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 ساادالىرى ئاالقىش قاراتقىنىادا يەھۇدىيالرغاا شاەرقلىق ھۇجاۇمنى ھىتلېر قېتى  بۇ. كېلىدۇ

 دەپ“ !يەھاۇدىيالر يوقالساۇن“ كىشاىلەر نۇرغۇنلىغاان چۈشاۈپ  بېسى، ئاۋازىنى ۋارقىراش

 .كېتىدۇ توۋلىشى،

 ھېلاى ئااۋازىمۇ ئۈچاۈن  كاۆنمىگەنلىكى ساۆزلەپ ئالدىادا ئامماا كاۆپ باۇنچە ھىتلېر

 جەھەتتىكاااى باااۇ ئۇنىاااڭ قارىماااا   شاااۇنىڭغا. چىقااااتتى پەساااىيى، ھېلاااى كۈچىيىااا، 

 . ئايلىنىدۇ ئاالھىدىلىككە قىزىقتۇرىدىغان رنىكىشىلە ئۆزىمۇ تەجرىبىسىزلىكىنىڭ

 قااانۇن بىاار ياشاالىق يىگىاارمە ئىسااىملى  فراناا  خااان  خاااراكتېرى سااەمىمىي ئۇنىااڭ

 دىللىقىادىن سااپ ساەمىمى ئۇنىاڭ يااش باۇ”. ھاياجانالندۇرىۋېتىادۇ قااتتىق ستيۇدېنتىنى

 ھەرگىز ئىكەن  بىرسى دېيەلەيدىغان يۇشۇرما  گەپلەرنى كۆڭلىدىكى تەسىرلىنى،  قاتتىق

 كەتمىاگەن  بولاۇپ قايىال تولۇق ئۆزى يۈرمەيدىكەن  ياساپ گەپ دەپ ئالدايمەن خەلقنى

. بېرىاادۇ باھااا دەپ “يۈرمەياادىكەن سااۆزلەپ ھەرگىااز نەرسااىلەرنى چۈشااەنمىگەن ئۆزىمااۇ

 نۇتۇقىادىن ساۆزلىگەن ھەشاەمەتلى  ياسالما  كىشىنىڭ چىققان سەھنىگە بولۇپ بىرىنچى

 ساۆزلىرى ئۇنىاڭ. كۆرساىتىدۇ تەساىر خاراكتېرلىا  پاارتالش ساۆزلىرى ڭھىتلېرنىا كېيىن 

 كۈچلاۈ  ھەقىقەتەنمۇ قابىلىيىتى ئىپادىلەش ئۇنىڭ بىلەن  بىلىنگىنى قوپال بەكال ئادەتتە

 تۇتاۇپ دىڭ قۇلىقىنى كەلگەنلەرمۇ بولۇپ قااليماقانالشتۇرماقچى مەخسۇس يىغىننى. ئىدى

 بىاالەن سااۆزلەر ئاااددى نااۇتقىنى ئااۇ . ئىاادى شاالىغانبا سېلىشااقا قااۇالق سااۆزلىرىگە ئۇنىااڭ

 ئااۋازىمۇ. تىرىشااتتى سۆزلەشاكە يەتكاۈزۈپ مااھىيىتىگە چوڭقاۇرالپ بارغانساىرى باشالپ 

 ئېنىاااق گەپلىرىناااى ئۇنىاااڭ كىشاااىلەرمۇ ئولتۇرغاااان كەينىااادە ئەڭ بولاااۇپ  جااااراڭلىق

 ئىشااالەپ  بە كاللىساااى” تەساااىرلەندۈرگىنى  بە  ھەممىااادىن فرانكناااى. ئاڭلىياااااليتتى

… . چۈشاىنەلەيتتى بولغاانلىقىنى دېمەكچى نېمە ئۇنىڭ كىشىلەرمۇ دۆت ئەڭ كەتمەيدىغان

 “بىرسااى ئىااگە ماھااارىتىگە بېاارىش ئېچىاا، ماااھىيىتىنى مەسااىلىنىڭ ھەقىقەتەنمااۇ ئۇنىااڭ

 .ئىدى ئىكەنلىكى

 خەلقاقە نوقتىلىرىنى مۇھى  پرفگراممىسىنىڭ ماددىلىق 05 ئاخىرىدا نۇتقىنىڭ ھىتلېر 

 باشاقا يەھۇدىيالردىن پىرىنسىپالر بۇ. ماقۇللىتىدۇ بىرلەپ-بىر ماددىالرنى بۇ بېرى،  وقۇپئ

 ۋەتەنااپەرۋەر يەنااى . ئاااالتتى ئىچىااگە ئااۆز مەزمااۇنالرنى بەزى الزىملىااق كىشااىلەرگە بااارلىق

 الزىملىقىناى؛ چىقىاش قاۇرۇپ ئىمپىارىيە بىار بۈياۈ  بىرلىشاى، نېمىسالر بارلىق كىشىلەرگە

 قولغااا مۇسااتەملىكىلەرنى چارىسااى قىلىشاانىڭ ھەل مەسىلىسااىنى كېااتىش ىاا،ئارت نوپااۇس

 ھوقۇققاا بااراۋەر تەڭ مىللىتاى ناېمى  ئارىسىدا مىللەتلىرى دۇنيا ئىكەنلىكىنى؛ كەلتۈرۈش

 قالااادۇرۇش ئەمەلاادىن چوقااۇم شەرتنامىسااىنى ۋېلشاااال كېرەكلىكىنااى؛ قىلىنىشااى ئىااگە

-قاانۇن كېرەكلىكىناى؛ چىقىاش قاۇرۇپ مىيەئاار قۇراللىاق مىللاى بىار چوقۇم كېرەكلىكىنى؛
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 قىلىاااش كاااۈرەش رەھىمساااىزلەرچە قارشاااى جىناااايەتچىلەرگە كۈچەيتىااا،  تاااۈزۈملەرنى

: ئىاادى بااار نەرسااىلەر پاياادىلىق سااىنىپىغىمۇ ئىشااچىالر. قويىاادۇ ئوتتۇرىغااا كېرەكلىكىنااى

 ىيەرلەرنا قىلىاش؛ ئومۇمنىاڭ غەنىمەتلىرىناى ئاۇرۇش قىلىش؛ بىكار چىشلەشنى ئىشلىمە 

 كارخانىالرنىاڭ-زاۋۇت تىپتىكاى چاوڭ ئايالنادۇرۇش؛ مۈلاۈككە جاماائەت قىلىا، مۇسادىرە

 ھااللىق. ئىادى بەلگىلەنگەن دېگەندەكلەر قىلىش تەقسى  تەڭ قىسىمدا ئىچكى پايدىسىنى

 سارايلىرىنى سودا مالالر تۈرلۈ  تىپتىكى چوڭ: ئىدى بار نەرسىلەر تېگىشلى  سىنىپالرغىمۇ

 تىەاارەتچىلەرگە ئۇششااق باھادا تۆۋەن ئارقىلىق  ئايالندۇرۇش ۈلۈككەم جامائەت دەرھال

 كاۈ  زفر ساۈپىتىنى سااغلىق تەن ياشاانغانالرنىڭ مەملىكەتتىكاى پۈتاۈن بېرىش؛ ئىەارىگە

 بولساااا  ئۈچاااۈن كىشاااىلەر ئەقىدىااادىكى مىللەتچاااى. تەكىتلەيااادۇ ياخشىالشااانى بىااالەن

 يېارى ئىاش ئاشاكارە ئۇالرنىاڭ قىلىا،  لەمۇئامى قاتارىدا مۇھاجىرى چەتئەل يەھۇدىيالرنى

 كاپالەتلىا  تۇرمۇشاىغا خەلاق باويىچە مەملىاكەت ئەگەر قىلىاش؛ بىكار ھوقۇقىنى ئېچىش

 چىقىاارىش؛ قااوغالپ چېگرىاادىن مۇھاااجىرالرنى بااۇ قالغاناادا بولمااا  ئىمكااانىيىتى قىلىااش

 الپقااوغ دەرھااال يەھااۇدىيالرنى كىاارگەن چېگاارادىن باشااالپ ئاۋغۇسااتتىن-0 يىلااى-1214

 .ئىدى كىرگۈزۈلگەن مەزمونالر دەيدىغان چىقىرىش

-چۈشااىنى، زالاادىكىلەردىن توختىۋېلىاا، ئوقىغىنىاادا نااۇقتىنى مااۇھى  ھەر ھىتلېاار 

. تۇرىااااادۇ ساااااوراپ قوشاااااۇلمايدىغانلىقىنى-قوشاااااۇلۇپ بۇالرغاااااا چۈشاااااەنمىگەنلىكىنى 

 قىساىمالر بىار يەنە توۋالشساىمۇ  دەپ قوشاىلىمىز  قىسامى كاۆپ مۇتلەق يىغىندىكىلەرنىڭ

 ئورۇنادۇقىغا ھەتتاا بولغۇچى نارازى بىر قايسى. كۈلىشەتتى قىلى، مازاق تۈردە تەشكىللى 

 توخماااقلىق-قامچااا چاغاادا بااۇ. بولىاادۇ بىلاادۈرمەكچى نااارازىلىقىنى ۋارقىااراپ چىقىۋېلىاا،

 تاوغرا-تاوپ ھىتلېار  28.چىقىادۇ ئەدەپلەپ بىرلەپ-بىر بۇنداقالرنى ساقلىغۇچىالر تەرتى،

 كۆپچىلىا  ئايرىلىۋاتقىنىادا سەھنىدىن تۈگىتى، گېپىنى ئۇ. سۆزلەيدۇ سائەت رى يې ئىككى

 سااادا دەپ ھااۇررا ئىپادىلىشااى، قوشااۇلىدىغانلىقىنى سااۆزىگە بىاار ھەر ئۇنىااڭ بىاارلىكتە

 ساااادالىرىنى ئاااالقىش گۈلااادىراس خەلاااق پۈتاااۈن بىااالەن  تۈگىشاااى يىغىااان. كۆتۈرىشاااىدۇ

 قولىااادا تەغااادىرىنى گېرمانىيىنىاااڭ ئەگەر” فرانااا   يەناااى يااااش  باااايىقى. ياڭرىتىۋېتىااادۇ

 دەپ “بولغىاادە  ھىتلېاار ئااادفل  دەل ئااادەم بااۇ دېيىلسااە  بااار كىشااى بىاارەر تۇتاالياادىغان

 .ئىشىنىدۇ قاتتىق

 قااليماقاانلىق تەرەپتىكىلەرنىڭ قارشى يىغىلىش  كۈنكى شۇ ئېيتقاندا  ئۈچۈن ھىتلېر

. ھېساابلىناتتى يىغىان بىر مۇۋەپپىقىيەتلى  تولۇق يىغىن قارىغاندا  قوشۇپ تېرىغانلىقىنىمۇ

 داغدام يولىنىڭ كەلگۈسى ئۆزىنىڭ ھىتلېر  چىقىۋاتقىنىدا  تىزىلى، زالىدىن يىغىن كىشىلەر

 ۋاقتىمدا  قىلغان ئېالن دەپ تامام  يىغىنىمىز بۈگۈنكى مەن ”: قىلىدۇ ھې  ئېچىلغانلىقىنى
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 ئويلىماقتااا دەپ' كەتتااى چىقىاا، ئىنىاادىن بااۆرە ئەناادى' كىشااىلەر نۇرغااۇن ئەمەس  مەنااال

 چوقااۇم قارشااى يااۈرگەنلەرگە قىلىاا، ئاقماااق ئالااداپ ئاممىسااىنى خەلااق  بااۆرە  بااۇ. ئىاادى

 باۆرە بىار اليىاق جىسمىغا ئىسمى ھەقىقەتەنمۇ ھىتلېر“ .ئىدى بولماقتا ئۆتىدىغان ھۇجۇمغا

 ساۆزدىن دېاگەن “باۆرە تەلەيلىا ” نېمىساچىدا كوناا ئىسى   بۇ دېگەن ئادفل  يەنى. ئىدى

 ئۈچاۈن ئۇنىاڭ ساۆز  باۇ دېاگەن “باۆرە” باشاالپ  كۈنادىن شاۇ. ئىادى ئىسى  بىر كەلگەن

 يېقىنلىارى ئۇنىاڭ باشاالپ شاۇندىن. ئىادى بولغاان ئىاگە ئەھمىيەتكە مۇھى  ھەقىقەتەنمۇ

 ئۈچااۈن پاااۋال سىڭلىسااى شااۇنىڭدە  ئۈچااۈن  ئۇنىااڭ. قويىۋالىاادۇ لەقەمنااى بااۇ ھىتلېرغااا

 ھەربىاي كاۆپلىگەن ۋاقىاتالردا  كېيىنكاى. ئىادى ئىسامى مەخپاى ىڭئۇن لەقەم بۇ ئېيتقاندا 

 .ئايلىنىدۇ ھالىغا ئىسى  بىر بىلدۈرىدىغان ھىتلېرنى لەقەم بۇ شىتاپلىرىدا قوماندانلىق

 قىزىقتاۇرۇپ بە  گېزىتلىرىنى ميۇنخېن كۈنلەردىكى شۇ چىقىشى ئوتتۇرىغا ھىتلېرنىڭ

 ئېيتقانادا ئۈچاۈن پارتىيىساى ئىشاچىالر مى ناې يىغىان  قېتىمقاى بۇ بولسىمۇ  كېتەلمىگەن

 ئەزا كىشى يۈز يېڭىدىن پارتىيىگە كۈنى شۇ. ھېسابلىناتتى قەدەم بىر چوڭ تاشالنغان ئالغا

 دەپتىاارى تىزىملىاا  پارتىيىنىااڭ بىاالەن  تۇرىۋېلىشااى چىااڭ ھىتلېرنىااڭ. قوشااۇلىدۇ بولااۇپ

 راساتال پاارتىيىنى باۇ ەرگەكىشاىل. تارقىتىلىادۇ كىنىشكىساىمۇ ئەزالىاق پارتىيە تۇرغۇزۇلۇپ

 ئەزالىااق پااارتىيە ئۈچااۈن كەلتااۈرۈش تۇيغۇغااا دەياادىغان ئوخشااايدۇ پااارتىيە بىاار چااوڭ

 بااش ئىساىمىنىڭ ئەزا پاارتىيە كېيىنكىلەر ئۇنىڭدىن باشلىنى،  دەپ ئەزا-521 تىزىملىكى

 پاارتىيە ھىتلېرنىاڭ يېزىلغاان دەپ “رەسساام” كەساىپى. تىزىلىدۇ بويىچە تەرتىۋى ھەرىپى

 .ئىدى 555 نومۇرى كىنىشكە ئەزالىق

 

 

0 

 

 مۇناساىۋەت ئۇنىاڭ. قويىادۇ قەدەم ھاياتقا بىر يېڭى-يەپ ئادفل  ئىتىۋارەن  شۇندىن

. باشااليدۇ كۆپىيىشاكە تۈرىمۇ ئادەملىرىنىڭ قىلىدىغان كېلىش-بېرىش كېڭىيى،  دائىرىسى

 نېمىسالىكنىڭ ەممىساىھ ئۇالرنىاڭ: ئىادى باار نوقتىسى ئورتاق بىرال كىشىلەرنىڭ بۇ ئەمما

 نەپرەتلىنىادىغان نەرسىساىدىن ھەمامە ماركساىزمنىڭ كاۆرۈپ  ياخشاى نەرسىسىنى ھەممە

 تەغادىرنىڭ ئاۇ بولاۇپ  باار دفختاۇرى كېساەللىكلەر ئىچكى بىر ميۇنخېندا. ئىدى كىشىلەر

 ئاۇ. ئىادى بىارى ئىشاىنىدىغان تۇرىادىغانلىقىغا تېزگىنلىنى، تەرىپىدىن تۈركۈملىرى يۇلتۇز

 يەھاۇدىيالرنى ئارىساىدىن گۇرۇپپىساى ئىنساان بىار قانداق ھەر ئاساسەن ئەھۋالغا بۇ ەيەن

 باۇ قىزىقاى  تېخىماۇ. يۈرەتتى سۆزلەپ دەپ بار ئىقتىدارى  پەرقلەندۈرەلەيدىغان قاراپال بىر
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 بەچچىااااۋاز بىاااار ئەساااالىدە دېگىنااااى رۆم ئېرنىساااات كاپىتااااان ئارىسااااىدىكى كىشااااىلەر

. ئىاادى ئااۆتىگەن ۋەزىپىسااىنى كوماناادىرلىق رفتااا اقىااتالرداۋ بىاار بولااۇپ ( ھوموسېكسااۇئال)

 ۋاقىااتالردا خەتەرلىاا -خېاايى  بولااۇپ  ئوفىتسااېر الياقەتلىاا  ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ ئەساالىدە

 سااېمىز  دۇغااالق پاكااار  تااۇرقى ئۇنىااڭ. ھېسااابلىناتتى سااەپداش بولىاادىغان ئىشىنىشااكە

. ئىادى بىارى ئۇمااق بەكاال ىكۈلىشالىر يۈرىدىغان  ياسىتى، رەتلى  دائى  ھەر چاچلىرىنى

 زەربىساىدە ئاوق باۇرنى ئۇنىاڭ: باوالتتى دېيىشاكىال ھەيكىلى مى  تىرى  ئۇرۇشنىڭ ئۇنى 

 مااۇداپىيە دۆلەت ھااازىر ئااۇ بولااۇپ  بااار تاااتۇقى چوڭقااۇر يۈزىاادىمۇ كەتااكەن  پۇچىلىاا،

 بىرساى يېاتىلمىگەن پىشى، ھەمدە رەھىمسىز مەن” ئۇ . ئىدى ئوفىسېرى بىر ئارمىيىسىنىڭ

 ئۇنااداق قىزىقىاادىغىنىڭالردە  سااىلەرنىڭ ئىشااى  قىزىقىاادىغان مېنىااڭ ئۈچااۈن  بااولغىنى 

 تااوپىالڭ ۋە ئااۇرۇش بەلكااى ئەمەس ئىشااالر يۈرىاادىغان سااېتى، گەپ قااۇرۇق پااۇخراالرچە

 تۆمااۈر) كااۇر ۇكى مىللەتچىلىاا  ئىككىسااى ھىتلېاار بىاالەن رۆم. يااۈرەتتى دەپ “چىقىاارىش

 رۆم  ئىتىباارەن  كۆرۈشكىنىدىن يىغىنىدا مەخپى ملىققېتى بىر نىڭ( كۇر ۇكى مۇشتۇمچىالر

 رەھبەرلىاا  گە “پارتىيىسااى ئىشااچىالر نااېمى ” ھەقىقەتەنمااۇ بېشااى ئااون پىااداكار بااۇ

 پاارتىيىگە باۇ رۆم . ئىادى ئىشاەنگەن قەتئاى دەپ ئىاكەن  ناامزات مۇۋاپىق ئەڭ قىلىدىغان

 خاااررېر-درېكساالېر ئااۇ تەئەمەلىيەتاا بولغاچقااا   قىلغااان ئەزا ئەسااكەرلەرنى نۇرغۇنلىغااان

. باوالتتى دېيىشاكە ئۆزگەرتىاۋەتكەن ئاالھىدىلىكىنى خاس سىنىپىغا ئىشچىالر تەشكىلىنىڭ

 ئەساكەرلەر شۇ ئەنە تەرتىۋىنى يىغىن يىغىلىشالرنىڭ ئاممىۋى جىدەللى -ئۇرۇش ئەسلىدە

 پبولاۇ پاۇت-قاول ئەساكەرلەرگە ساەپتە ئالادىنقى ئىككىساى رۆم بىلەن ھىتلېر. ساقاليتتى

 جەڭلەردە قانلىق مۇشەققەتلى -جاپا بولغاچقا  كىشىلەر بولغان ئەجرىسى بۆلۈشتە كۆڭۈل

 رۆم  يېقىنادا گەرچە. ئىادى قالغاان بولاۇپ سەپداشاالردىن يېقىن ئىگە ھېسسىياتقا ئورتاق

 بولساىمۇ  ئايالنغان بىرسىگە كوماندىرلىرىدىن ھىتلېرنىڭ ئېلى، ئورنىنى مايرنىڭ كاپىتان

 بىلەن ھىتلېر ئۇنىڭ. تۇرىۋاالتتى چىڭ دەپ قىل گەپ سەنلەپ ماڭا ھىتلېرنى يەنىال ئۇ 22

 ئەنە بىلەنمااۇ ئوفىسااېرالر باشااقا ھىتلېاار نەتىەىسااىدە  بولىشااى مۇناسااىۋەتتە يااېقىن بااۇنچە

 .قىلىۋالىدۇ ئادەت بولۇشنى مۇناسىۋەتتە يېقىن شۇنداق

 قىاال اسااىۋىتىگىمۇمۇن يااېقىن بولغااان بىاالەن ئېكااارت دىتاارىخ يااازغۇچى ھىتلېرنىااڭ

 چوقاۇم داھىلىارى سىياساىي دەۋرنىاڭ يېڭاى”: دەيدۇ مۇنداق ئېكارت ھەقتە بۇ. سىغمايتتى

 كىشااىلەردىن قابىلىيەتلىاا  بېرەلەياادىغان بەرداشاالىق ئاۋازىغااا ئوقىنىااڭ تااوپ-پىلىمااوت

 بولىادىكەن  قايتۇرااليادىغانال جااۋاپ رەھىمسىز قارشى قىزىلالرغا مەن … . كېرە  بولىشى

 تەرىپىاادە ئۇنىااڭ قەتئىااي بولغىنىاادىمۇ مااايمۇن بىاار يااوق ئااابرفيى قىلااچە بىرسااى اقئۇنااد

 ئاممىساى خەلاق ئەگەر پرففېسساور  بىار بىلىملىا  ياوقىرى شاۇنىڭدە   خاۇددى. تۇرىمەن
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 تاشاالپ يىغىنناى ياغدۇرىۋەتساىمۇ ئۈساتىگە ئۇنىاڭ سۇندۇرۇپ ئورۇندۇقالرنى غەزەپلىنى،

 ھىماايى بىلىملىكلەرناى تاۈردىكى بۇ يەنىال مەن ىدىكەن بول بېرەلەيدىغانال تۇرۇپ قاچما 

 بولغاچقاا  بىرساى بويتااق ئاادەم باۇ ئۈساتىگە ئۇنىاڭ… . دەيتتى بولىمەن  قىلغۇچىالردىن

. دەيتتاى“ !ماۇمكىن قىاللىشاى جەلىا، ئاۆزىگە قىزالرنى-خوتۇن كۆپ تېخىمۇ تەشكىالتىمىز

 ياازغۇچى  ئاۇ) قىالتتاى پەرق چاوڭ بەكاال جەھەتاتىن يااش زىيالى  قېرى بۇ بىلەن ھىتلېر

 تاااۈپتىن چىقىشاااىمۇ كېلىااا، ئۇالرنىاااڭ ھەمااادە  (ئىااادى چاااوڭ يااااش 01 ھىتلېاااردىن

 ئااۇ بولسااىمۇ ( بىرسااى بىلىملىاا  پۈتتااۈرگەن ئۇنىۋېرسااىتېت ئېكااارت) ئوخشااىمايدىغان

 دفساتالردىن يېقىن تۇرمۇشتىمۇ كۈندىلى  قالما   بولۇپال تونۇشالردىن سىياسىي ئىككىسى

 ياخشاى تىلىناى تەبىقە تۆۋەن ھەمدە بوسىمىيىلى  ئىككىسىال ھەر ئۇالرنىڭ. الىدۇق بولۇپ

 بەكاال يەھۇدىيالرغاا بولاۇپ  مىللەتچاى ئىككىساىال كېلى، يەنە ئىدى؛ كىشىلەر بىلىدىغان

 قامااق يىللىاق 3 يەھاۇدىي بىار ئالغان خوتۇن نېمىستىن ئادەتتە ئېكارت شۇڭا . ئىدى ئۆ 

 قەتئىاي ئۇنىڭغاا داۋامالشتۇرساا  جىنايىتىنى ئۆزگەرمە  يەنىال ەرئەگ كېسىلىشى؛ جازاسىغا

 .دەيتتى كېرە   بېرىلىشى جازاسى ئۆلۈم تۈردە

 ئۇستىسااى مۇنازىرىلىرىنىااڭ قەھۋىخانااا بولااۇپ  ئىنقىالبچااى بىاار رفمانتىاا  ئېكااارت 

 جىسامىغا-ئىسامى ھەقىقەتەنمۇ تەمكىن  بەكال تۇرمۇشقا كىشىلى  نازۇ   بەكال ئۇ . ئىدى

 نۇتاۇق ئەگەر. ياۈرەتتى كۆرۈناۈپ بېشاىدا ساەھنە دائى  ھەر بولۇپ  نوچىسى مەھەلە اليىق

 ياااكى كوچااا مەيلااى ئااۆ   مەيلااى بولىاادىكەن  پۇرسااەت بىاار ئااازىراقال ئۈچااۈن سااۆزلەش

. كېتەتتاى ساۆزلەپ نۇتاۇق قىالرلىاق جەلىا، ئىنتاايىن تارتىنما  قىلچە بولسۇن قەھۋىخانا

. ئىادى زاباو  يەنە بىرگە  بىلەن بولۇش بىرسى بار خۇمارى  چىكىملى زەھەرلى  ئۇ ئەمما

 ئەكى  تولۇق يارىلىرىنى كۆرۈنۈش ئارقا جەمئىيەتنىڭ ئادەتلەر چاكىنا بۇنداق ئۇنىڭدىكى

 زىياالى باۇ سۆزلىيەلەيدىغان راۋان سۇدە  سۆھبەتلى   قىزغىن ھىتلېر . تۇراتتى ئەتتۈرۈپ

. ئىادى كەلاگەن ھالغاا ئايرىاللمااس ىلىرىادە قاراقچ دېڭىاز كېمىادىكى بىر خۇددى بىلەن

 ئۈچااۈن شاھزادىسااى خااال ھىتلېرغااا دۇنياسااىدا كااېچە بىشااەم ميۇنخېننىااڭ بولسااا ئېكااارت

 ئېتىشاانىڭ پااو بولااۇپ  پېرسااۇنا  بىاار كومېدىيىلىرىاادىكى شېكىسااپيېر_  فالسااتا ) فالسااتا 

 كەلاگەن الىغااھ ئۇساتازى ھىتلېرنىاڭ ئېكاارت يەناى. بېرەتتاى ئوينااپ رفلىناى( سىموۋۇلى

 تۈزىتىشاكە گرامماتىكىسىنى ئۇنىڭ قىلىدۇ؛ سوغا بىرنى پەلتودىن ھەربى ھىتلېرغا ئۇ. ئىدى

. بارىادۇ باشاالپ قەھۋىخانىالرغاا ۋە رېساتۇرانت دەرىەىلىا  ئاالى ئاۇنى بولىدۇ؛ ياردەمچى

 ھىتلېرنى  كىشىلەرگە) تۇرىدۇ تونۇشتۇرۇپ كىشىلەرنى ئەدى، داڭلىق ھىتلېرغا شۇنىڭدە 

 دەپ ئايلىنىااادۇ  بىرساااىگە قۇتقۇزىااادىغان گېرماااانىيىنى كاااۈنى بىااار چوقاااۇم كىشاااى باااۇ

 سىياساەت ۋە ساەنئەت-ئەدەبىياات مۇزىكاا  ئولتاۇرۇپ ئىككىسى ئۇ ئادەتتە(. تونۇشتۇراتتى
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 يازغۇچى قوپال بۇ قىلى،  شۇنداق. كېتەتتى سۆزلىشى، مۇنازىرىلىشى، سائەتلەپ ھەققىدە

 .قالدۇرىدۇ ئىزالرنى نۇرغۇن نمۇھەقىقەتە ئۈستىدە ھىتلېرنىڭ

 بىاارلىكتە ئىككىسااى ئااۇ ھەپتىاادە قااانچە بىاار كېيىنكااى مىتىنگىاادىن خوفبراۋخاااۋۇس

 سوتسىئالىساتى  ۋېيمار. ئاتلىنىدۇ سەپىرىگە تەۋەككۈلچىلى  قېتىملىق بىر قاراپ بېرلىنگە

 ناى “ پولا ئەركىان جەڭگىاۋار” يېتەكچىلىكىادىكى لۈتاۋىتز ۋفن ۋالتېار گېنېرال ھۆكۈمىتى

 ئۇياقتاا كېاتىش تارقىلىا، قىساى  ھەرباى بۇ بولسىمۇ  چۈشۈرگەن بۇيرۇقىنى تارقىتىۋېتىش

 كااپ ھەمادە قىلىۋالىادۇ ئىشاغال بېرلىنناى قىلىا، ياۈرۈش پاايتەختكە ئەكساىچە تۇرسۇن 

 بىالەن ھىتلېار. تىكلەيادۇ قىلىا، ۋەزىار باش ئەمەلدارنى مەمورى بىر ئادەتتىكى ئىسىملى 

 كاۈچكە يۇشاۇرۇن زفر ئىنتاايىن قاوزغىلىڭى گۇرۇھىنىاڭ ئاوڭچىالر كاپ ئىككىسى  ئېكارت

 قااوللىنىش تەدبىاار ئىنقىالبااى بىاارلىكتە بىاالەن باااۋارىيە يېتىاا،  تونااۇپ ئىكەنلىكىنااى ئىااگە

 ئىختىيااارى ئااۆز بىاارلىكتە ئىككىسااى مەقسااىتىدە بېكىااتىش يااوقلىقىنى-بااار ئىمكانىيىتىنىااڭ

 ئااۇ تەسااتىقالپ  پىالننااى بااۇ رۆم كاپىتااان. ىئىااد پىالنالشااقان بېرىشاانى بېرلىنغااا بىاالەن

. ئىادى قويغاان ساېلى، يولغاا ئولتارغۇزۇپ ئايرفپىالنىغا مەشىق تەنتەربىيە بىر ئىككىسىنى

 لېتىناات لياوتچىكى ئۇنىاڭ. ئىادى ئاايرفپىالن مەنسۈپ ھىتلېرغىال مەخسۇس ئايرفپىالن بۇ

 ئۇساتا تۇرىادىغان قاتاردا نقىئالدى ئەڭ مەزگىللىرىدىكى ئۇرۇش) گرېي  ۋفن رىتتېر رفبېرت

 بىرىنچااى ئوچقااۇچىالر” تااۇرۇپال ياااش تېخااى ليوتچىاا  بااۇ. ئىاادى بىاارى ليااوتچىكالردىن

 ئارمىيە ھاۋا ئاخىرقى ئەڭ ھىتلېرنىڭ ئۇ كېيىن. ئىدى ئېرىشكەن غا “مۇكاپاتى دەرىەىلى 

. ئىادى ناچاار بەكال ھاۋا كۈنىسى ئۇچقان قاراپ بېرلىنغا ئۇالر.( تەيىنلىنىدۇ قوماندانلىقىغا

 ھىتلېار كەتمىساىمۇ  گەپ تېخنىكىساىغا ئۇچاۇرۇش ئاايرفپالن گرېيمنىاڭ ئۇچقۇچى گەرچە

 تاشالىغان ئىاش ئاايرفپورت ئۆتىادىغان قوناۇپ يولادا ئوتتاۇر. چىقىادۇ قىلىا، قە  تىنما 

 ئوڭۇشساىزلىققا ساەپىرى بېرلىن قېتىمقى بۇ ئۈچۈن  ئىگەللىۋېلىنغىنى تەرىپىدىن ئىشچىالر

 يالغااان ئااۆزىگە ئىشاالىتى، ئەقلىنااى دەرھااال ھىتلېاار چاغاادا شااۇ. قالىاادۇ قىاال ئۇچراشااقا

 گىاارى  قىياپىتىاادە سااودىگەر ئااۆزىنى ئېكااارتمۇ. قىلىۋالىاادۇ گىاارى  تاقاااپ بىرنااى ساااقالدىن

 122.قويۇشااىدۇ يااول سااەپىرىگە بېاارلىن ئۇالرنىااڭ ئىشااچىالر قىلىاا،  شااۇنداق. قىلىاادۇ

 بولاۇپ  كەتاكەن تاتىرىا، ئاپئااق چىراياى تلېرنىاڭھى قونغانادا بېرىا، بېرلىنغاا ئايرفپالن

 .قىلىۋېتىدۇ قەسەم دەپ “چىقمايمەن نەرسىگە دېگەن ئايرفپالن ھەرگىزمۇ كېيىن بۇندىن”

 دەرۋازىسااىدىن بېاارلىن ئاتمااا  ئااوق پااايمۇ بىاار مارتتااا-13 ئىسااىيانچىالر گەرچە

 يەناى . قالىادۇ بولاۇپ غەلىابە بىار ئاتااقتىكىال غەلىبىساى بۇ ئۇالرنىڭ بولسىمۇ  كىرەلىگەن

 ئېلىشانى ۋەزىاپە كابېنتىادا كاپنىاڭ “ۋەزىار بااش” ئاادەم بىرمۇ كىشىلەردىن بار ساالھىتى

 قاااوزغىالڭ  باااۇ باشااالىتىلغان پىالناااالپ ساااالدىراپ-ئالااادىراپ قېتىمقاااى باااۇ. خالىمايااادۇ
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 ئۇالرنىاڭ. ئىادى قالغاان ئايلىنىا، قوزغىالڭغاا بىار مەغلوبىيەتلى  تارتىپال باشلىنىشىدىن

 قىلغاان پەيادا ھەرىكىتاى بۇزغۇنچىلىق بىرەر ياكى ھۇجۇم قايتارما بىرەر بولىشىنى مەغلوب

 چۇشاقۇنلۇق ھەربىلەرنىاڭ بېرلىنلىقالرمۇ ئوخشاش خەلقىگە گېرمانىيە پۈتكۈل بولماستىن 

 قارشاى ئىسايانچىالرغا ھەرباى خەلاق پۈتۈن خالىما   چىقىشىنى ئوتتۇرغا بىلەن كەيپىيات

 مەنىساى قىلاچە قوزغاشانىڭ ئىنقىالبالرناى بۇناداق ئەندى ئۇالر. كېتىدۇ ۇپقوشۇل دفلقۇنغا

 تاشاالش ئىش يۈزلۈ  ئومۇمى مەملىكەتلى  ھۆكۈمىتى ئېبېرت شۇڭا . قارىشاتتى دەپ يوق

 كاااپ قااولالپ  بىاالەن كااۈچى پۈتااۈن ئااۇالرنى ئىشااچىالر ۋاقتىاادا  چىقارغااان چاااقىرقىنى

 تراماۋايالر كېساىۋېتىلىدۇ  ئېلېكتىر شەھەردە. دۇقويى چۈشۈرۈپ ھالغا پالە  ھاكىمىيىتىنى

 سااۇ شااەھەردە پۈتااۈن كېتىاادۇ  توختاااپ( قاتنىشااى تۆمۈريااول يەرئاسااتى) مېتاارفالر بىاالەن

 مەماورى-ماگاازېن باشالىغان؛ سېسىشاقا يىغىلىا، ئەخلەتالەر كوچىالردا كەتكەن  توختاپ

 .ئىدى كەتكەن تاقىلى، ئورگانالر

 يەرلىارىال ھاياات كېچىلى  ياشىتىلغان ئاستىدا يۇرىقى مۇم ياكى كېچىلەردە بېرلىندا

 چىاارىگەن بۇنىڭاادە  ئەساالىدە. ئىاادى كەلمەكااتە داۋامالشااتۇرۇپ توختاتمااا  ئىشااىنى ئااۆز

 ئوتتۇرىغاا تۈرتكىساىدە كىنونىاڭ ساېرىق بىار قايساى كەتاكەن ئېشى، ھەددىدىن سورۇنالر

 قوياۇق ئاۆزلىرىگە شاىلەرپاھى ئۇششااق تۈركاۈم بىار ياشالىق 11 كىناودا باۇ. ئىادى چىققان

 خااورلىنىش ئامازفنلۇقالرنىااڭ يۈرىاادىغان كىيىاا، ئۆتااۈكلەرنى ئااۇزۇن قىلىشااى،  گىاارى 

 ھەر ئىچىادە شەھەر. ئىدى كىنو ئىشلەنگەن ھېكايىلەردىن سادىزم قىلغان تېما ئارزۇسىنى

 قەھۋىخاااانىالر  ئۇيغاااۇن مىەەزلىكااالەرگە خىااال ھەر اليىاااق  ئىشاااقىۋازلىقالرغا تۈرلاااۈ 

 ساادىزم خۇمارىادىكىلەر  بەدەن يالىڭاا  بەچچىاۋازالر  ئايال ياكى ئەر يەنى_  انتالررېستۇر

 قۇمادە  ساورۇنالر اليىاق خالىغۇچىالرغاا ئۇچراشنى زۇلۇمىغا سادىزم ۋە قىلغۇچىالر زۇلۇمى

 ساااەنئەتنىڭ قارىلىااادىغان  قاتارىااادا ئىشاااالر ھەۋەسااالىنىدىغان بەدەن يالىڭاااا . ئىااادى

 بولىاادىغان مەس يارىتىاا، دۇنيااا خىيااالى قارىلىاادىغان  دەپ ئەخالقسااىزلىق مەقسااىدىمۇ

 پائالىيەت سەنئەتچىلىرىنىڭ دادائىزم شەھىرى بېرلىن. ئىدى يەتكەن چېكىگە غەلىتىلىكلەر

 مېھرىڭا  ۋالتېار شاائىر مەنساۈپ ئېقىمغا بۇ. ئىدى قالغان ئايلىنى، بىرىگە مەركەزلىرىدىن

 بېرلىنلىقالرنىاڭ شاىئېردا باۇ بولۇپ  يازغان رشىئې لەھەىلەردە ۋە ئىپادە ھەجىۋى ئاچچىق

 :تەسۋىرلەنگەن ئاقىۋىتى قورقۇنۇچلۇق

 ئالدىراڭالر  مەيدانىغا ئۆلۈم ئىچىدە ھۇزۇر ھەممە بالىالر  كېلىڭالر چاققان

 . ھايداڭالر بۆرىلىرىنى يەھۇدىي باغالپ  چىڭ ئىشتانبېغىڭالرنى

 !قىلىڭالر قىرغىن ئارىسىدا جامائەت كۆتۈرۈپ  نى كرىست بىلەن گاز زەھەرلى 

 ھەقىاااقەتەن چااااقىرىقى تاشاااالش ئىاااش يۈزلاااۈ  ئوماااۇمىي ھۆكۈمىتىنىاااڭ ئېبېااارت
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 بىالەن يەر كاۈچلىرى كااپ نەتىەىساىدە بۇنىاڭ. كېتىادۇ ئايلىنىا، ئاپىتىگە فرانكېنستېين

 ياول ئۈچاۈن دفلقۇنى چىقىرىش توپىالڭ قېتىملىق بىر يەنە سولچىالرنىڭ قىلىنى،  يەكسان

 شااۇنداق تااوپىالڭلىرى قىلغااان پەياادا تەۋەسااىدە گېرمااانىيە كوممۇنىسااتالرنىڭ. ئېچىلىاادۇ

 تاشاالش يىمىرىا، ئىساىيانىنى قىزىلالرنىاڭ ئېبېارت پرىزدېنات يەتتىكاى  بېرى، نوقتىالرغا

 قالغاان كېتىا، ئاۈزۈپ قاول ئىشالىرىدىن ھۆكاۈمەت ئااۋال كاۈن نەچچە ئىالجىسىز ئۈچۈن

 باۇ. بولىدۇ مەجبۇر تەيىنلەشكە قۇماندانلىقىغا باش ركۈچلە قۇراللىق سېكتنى ۋفن گېنېرال

 كورپااۇس ئەركىاان” تااارقىتىۋېتىلگەن يااېڭىال تېخااى ئىشااى بىرىنچااى قىلغااان گېنېرالنىااڭ

 تەرەققىياااتى ۋەزىاايەت. بولىاادۇ يىغىااش يەرگە بىاار قايتىاادىن ئەسااكەرلىرىنى “قىسااىمى

 بۈگاۈن قوشاۇن الڭچىتاوپى تۈنۈگۈنكى: ئىدى كۈلدۈرگىدە  ئاچچىق كىشىنى ھەقىقەتەنمۇ

 ئىشاالرنى غەلىاتە بۇناداق. قويۇلىۋاتااتتى ۋەزىپىساىگە ساقالش تەرتى، كۈچەيتى، قانۇننى

 ئېبېرتنىااڭ: ئىاادى كومىاادىيىلەردىن چىقاالياادىغان يېزىاا، دراماااتورگىال دادائىاازم پەقەت

 ھۆكۈمىتىنىاڭ كااپ دەل مۇكاپاات  تارقاتقاان ئەساكەرلىرىگە “قىساىمى كورپاۇس ئەركىن”

 بەرمەكچااى تاشلىيالىسااا ئاغاادۇرۇپ ھۆكااۈمىتىنى ئېبېارت قااا ”قىسااىمى كورپااۇس ىانئەرك“

 .ئىدى ئۆزى  مۇكاپاتنىڭ بولغان

 بەكاال ۋەزىپە ئالدىدىكى نىڭ “قىسىمى كورپۇس ئەركىن” تەشكىللەنگەن ئۆزگەرتى،

 ئىادى؛ ئېلىۋالغاان تارتىا، ھااكىمىيەتنى جۇمھاۇرىيىتى سوۋېت دە ساكسونىيە. ئىدى ئېغىر

 قوشۇنى ئارمىيە قىزىل تاپقان تەشكىل ئىشچىدىن كىشىلى  مىڭ 52 كۈنىگىچە  رتما-02

 كااۈنى  شااۇ يەنە. ئىاادى قىلىۋالغااان ئىشااغال رايااونىنى شااەھەر قىسااى  كااۆپ رايونىنىااڭ رۇر

 مەملىااكەت پۈتااۈن چوقااۇم بااايراق قىزىاال غالىاا،” گېزىتااى «ساداسااى رۇر» كومپارتىيىنىااڭ

 جۇمھاۇرىيىتىگە ساوۋېت چوقاۇم گېرماانىيە” قىلىا،  ئاېالن دەپ 121“لەپىلدەيادۇ بويىچە

 سوتساىئالىزم دۇنياا بىالەن ئىنقىالباى دۇنياا بىرلىشاى، بىالەن رۇسىيىسى سوۋېت ئايلىنى،

 ئااېالن دەپ“ !كېاارە  ئايلىنىشااى تاختىسااىغا قاااڭقىش كەلتۈرۈشاانىڭ قولغااا غەلىبىسااىنى

 .قىلىدۇ

 قىزىال كىرىا،  بېساى، رۇرغاا قوشاۇنلىرى “قىساىمى كورپاۇس ئەركىان” ئاپرېلدا -3

 ئەسااكەرلىرىنى ئااارمىيە قىزىاال قالغااان ساااق كەلتااۈرۈپ  تارمااار پوزىتسااىيىلىرىنى ئااارمىيە

 چوقااۇم بەرسااەم سااۆزلەپ سااىلەرگە ئىشاانى بااۇ ئەگەر”. تاشاااليدۇ قىرىاا، رەھىمسااىزلەرچە

' قىساىمى كورپاۇس ئەركىان' يازىادۇ دەپ_ . مۇمكىن دېيىشىڭالر قىلىۋاتىسەن گەپ يالغان

…  قىلماايتتى  رەھىا  قىلاچە_  خېتىادا  ئىاۋەرتكەن ئائىلىساىگە ئەساكىرى بىار شياا نىڭ

 جەمئىيىتىنىااڭ كرىساات قىزىاال ئىشاالەۋاتقان ئۈچااۈن ئااارمىيە قىزىاال نەپەر ئااون بىااز ھەتتاا

 بىاز. تاشالىدۇق ئېتى، قىلى، باھانە دېگەننى ئىكەن بار تاپانچا يېنىڭالردا سىستىراسىنىمۇ
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 قېنىاادىن قوشااۇق بىاار ئازاۋىاادا جااان ئۇالرنىااڭ ھەتتااا. ۇقئااۆلتەرد قىزالرنااى كىچىاا  بااۇ

 خااوش كااۆڭلىمىزنى قىلىاا، تاماشااا يالۋۇرۇشاالىرىنى يىغااالپ قىلىاا، تەلەپ كېچىشاالىرىنى

 بىزنىاڭ بىرساى قاناداق ھەر قۇراللىاق قىاللماايمىز  رەھىا  ھەرگىاز ساىلەرگە ياق . قىلدۇق

 “.دەيتتۇق! دۈشمىنىمىز

 قۇساتۇرىۋەتكەن تاۇال ئايالنادۇرۇپ كاۆڭلىنى لىقاىھې ئىككىسى ئېكارت بىلەن ھىتلېر

 ئاخىرلىشااى، قوزغىلىڭىمااۇ كاااپ ۋاقتىاادا  قونغااان كېلىاا، بېرلىنغااا ئولتااۇرۇپ ئايرفپالنغااا

 مىنىسااتىرلى  باااش ئىمپىاارىيە ئااۇدۇل چۈشااۈپ ئايرفپالناادىن ئىككىسااى ئااۇ. ئىاادى قالغااان

 لىنكاولن-تارېبىتش ھۇدىييە ۋېنگريەلى  بولغان ۋەكىلى ئاخبارات كاپنىڭ بېرى، بىناسىغا

 بىرساى مىاەەز لاۈكچە  بولاۇپ  ۋېنگار تەۋەككاۈلچى بىار باۇ. ئۆتكۈزىادۇ ساۆھبەت بىلەن

 قولغاا دەپ جاسۇساى ئىمپىراتورىنىاڭ گېرماانىيە نيۇيوركتاا ۋاقىاتالردا بىار كىشى بۇ. ئىدى

 ى كەتكەنلىكىنا قېچىا، ياېڭىال تېخاى ئادەملىرى كاپنىڭ ئۇالرغا ۋېنگر بۇ. ئىكەن ئېلىنغان

 تۇتىشاى يوشاۇرۇن ئۇختۇرماا  كىماگە ھاې  سااالھىيىتىنى ياخشىساى ئىككەيلەن بۇ شۇڭا

 بەزى. ئاگاھالندۇرىادۇ ئېيتىا، باارلىقىنى خەۋىپاى ئېلىنىتىش قولغا بولمىسا كېرەكلىكىنى 

 بىلىا، ئىكەنلىكىناى يەھاۇدىي بىر ئادەمنىڭ بۇ ئېكارت چاغدا شۇ قارىغاندا  خەۋەرلەردىن

 بىازگە يەردە باۇ يوقاۇاليلى  يەردىن بۇ ئادفل ”: ئاۋازدا پىچىرلىغان وقۇپن ھىتلېرنى قېلى،

 .دېگەنمىش “ئىكەن يوق ئىش ھې  پايدىلىق

 كاۆرۈپ لۇدېنادفرفنى ھېسابلىنىدىغان قەھرىمان قەلبىدىكى يەنىال ئۇالر شۇنداقتىمۇ 

 . بارىدۇ پايتەختكە ئۈچۈن كېلىش

 كېتىشانىڭ قېچىا، تەرەپالەرگە ۇپجەنا ياساىنى، پاۇخراچە لۇدېنادفر  كۈنلەردە بۇ

 شاىمالى قاراشاتىكى ئوخشااش نۇرغۇنلىغاان قاتاردا شۇ بولۇپ  يۈرگەن قىلى، تەييارلىقىنى

 ياۈرگەن ئۇچۇرىشاى، مەخپاى ئۇنىاڭ. ياۈرەتتىكەن مەسلىھەتلىشى، بىلەن گېرمانىيىلىكلەر

 شاكىالتتىكىلەرتە باۇ بولاۇپ  باار پارتىيىساىدىكىلەرمۇ “دۇبۇلغىلىقالر” ئارىسىدا ئادەملىرى

 بىالەن ئەزالىارى گاۇرھ مىللەتچى تاشقىرى ھەددىدىن تاپقان تەشكىل ئەسكەرلەردىن كونا

 تەشاااكىالت ئااااممىۋى كېلىۋاتقاااان ئېرىشااى، ياردىمىغاااا ساااانائەتچىلەر مىقااداردا زفر يەنە

 خوجاايىنى ئاياال زاۋۇدىنىاڭ پىياانو ھىتلېرناى شااگىرتى ئېكاارت . ئىكەن بار رەھبەرلىرىمۇ

 باۇ. تونۇشتۇرىدۇ بىلەن سالوندىكىلەر تەشكىللەنگەن رىياسەتچىلىكىدە بېچستېيىن ھېلېنا

 مەھلىياا كە “يىگىات باۇ بولغاان قۇتقازمااقچى گېرماانىيىنى” كۆرۈشاتە بىر ھىتلېرنى ئايال

 ۋەدىسااىنى تونۇشااتۇرۇش كىشااىلەرگە كۈچلااۈ  تەسااىرى تەۋەسااىدىكى ئااۆز ئااۇنى بولااۇپ 

 .بېرىدۇ

 ھەرباى ھىتلېار كاۈنى  شاۇ يەنە. كېلىادۇ قايتىا، يۇنخېنغاام ھىتلېر كۈنى  مارت-31
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 تەلىاۋى ئاۆز قىلىشى بۇنداق ئۇنىڭ. ئايلىنىدۇ پۇخراغا بىر ئاددى چىقى، چېكىنى، سەپتىن

 ساەپتىن ھەرباى ئاساساەن تەلىاۋىگە باشاقىالرنىڭ يااكى. ئېھتىمال بولىشى بولغان بويىچە

 بىار ئېلىا،  سوممىساىنى چېكىانىش ماار  52 ھىتلېار. ئېھتىماال بىار بولىشىمۇ چېكىنگەن

 كىيىملىرىناى ئىا  ۋە پايپااق-ئايااق ئىشاتان  قاانچە بىار كىايى   قۇر بىر شەپكە  بىر پەلتو 

 تيېاارش بىاالەن ۋاسااتىچىلىقى باشااقىالرنىڭ ئااۇ. ئايرىلىاادۇ گازارمىاادىن سااېلى، چامىاادانىغا

 ئاۆ  بۇ. يلىشىدۇجا ئېلى، ئىەارىگە ئۆينى بىر چاققانغىنە بىنادىن نومۇرلۇق-41 كوچىسى

 بويىادىكى دەرياسىنىڭ ئىسار بولۇپ  ئۆ  يەردىكى تەۋە رايونىغا ئولتۇراق سىنىپالر ھاللىق

 بىناااالر قەۋەتلىاا  4~3 دېگىاادە  ھەممىسااىال ئۆيلەرنىااڭ يەردىكااى بااۇ. ئىاادى بىنااادا بىاار

 چاققاان-چاققاان قەۋەتلىارى ئۈستى قىلىنغان  ئىشخانا ياكى دۇكان قەۋىتى ئاستى بولۇپ 

 ئاۆ  ئالغاان ئىەارىگە ھىتلېر. ئىدى تاپقان تەشكىل ئۆيلىرىدىن بويتاقالر ياكى ئۆيلەردىن

 فاۇت 8 كەڭلىكاى  (ت.ئاۇ_  ئەتراپىدا مېتىر 4.5) فۇت 15 ئۇزۇنلىقى بولۇپ  كىچى  بەكال

 تۇرغااان ماننېرھېيماادا ۋيېننااا ئۇنىااڭ ئااۆ  بااۇ. كېلەتتااى ال( ت.ئااۇ_  يااېقىن مېتىرغااا 0.5)

 بىناادىكى ئاۆ   باۇ. ئىادى ئاۆ  بىار تاار ئۇزۇنچاق كەتمەيدىغان رقلىنى،پە كۆپ ئۆيىدىن

 ئولتۇرغاان ئېلىا، ئىەاارىگە ئاۆينى بۇ” ئېرالڭگېر  غوجايىنى ئۆ  بولۇپ  ئۆ  سوغۇق ئەڭ

 ئەنادى ئاۆينى باۇ شاۇڭا . ئىادى كەتاكەن چىقىا، بولۇپ كېسەل تولىسى خېرىدارلىرىمنىڭ

 نەرساااىلەرنى چۈششاااە -ئۇششااااق دەپ مبولااادۇ بېرەلمەيااادىغان ئىەاااارىگە ھاااېچكىمگە

 .دەيدۇ “ئىدى  قويغان قىلى، ئىسكىالت ساقاليدىغان

 ياېقىن تەھرىراتىغاا گېزىتى «كۈزەتكۈچىلىرى مىيونخىېن» ئۆ   بۇ تاللىۋالغان ھىتلېر

 ئولتۇرغاان ئىەاارىگە تاالالپ ئۈچاۈن شاۇنىڭ يەرناى باۇ ھىتلېار بولۇپ  بىنادا يەردىكى بىر

 ئۆزگەرتىا، دېگەناگە «كۈزەتكاۈچىلىرى خەلاق» ئىسامىنى ېزىات گ باۇ چاۇنكى 120.ئىدى

 ئااۆتەپ ۋەزىپىسااىنى كانااايلىق قارشااى ماركسااىزمچىالرغا يەھۇدىيالرغااا  تااۈردە ئىزچىاال

 ئەنە قىسامى كاۆپ مۇتلەق ئىدىيىلىرىنىڭ قارشى يەھۇدىيالرغا ھىتلېرنىڭ. ئىدى كەلمەكتە

 يېقىنادىال تېخاى مەساىلەن . مكىنمۇ دېيىش شەكىللەنگەن ئارقىلىق تەسىرى گېزىتنىڭ شۇ

 تونۇتاۇپ ئاۆزىمىزنى يەھۇدىيالرغاا» ماقالىساىغا بااش بەت بىرىنچاى بېساىلغان گېزىتتاا بۇ

 تەدبىاار رەھىمسااىز قااانچە ھەر ماقالىسااىدا ئاااپتور بولااۇپ  قويۇلغااان تېمااا دەپ« !قويااايلى

 قويماا  بىرنىماۇ تەۋەسىدىن گېرمانىيە پۈتكۈل يەھۇدىيالرنى كەلگەندىمۇ توغرا قوللىنىشقا

 قىسامىنى كاۆپ ماۇتلەق ماقالىالرنىاڭ بۇناداق. تەكىاتلىگەن كېرەكلىكىناى چىقىش تازىالپ

 ماقاالىالردىن باۇ ھىتلېار بولاۇپ  ماقاالىالر يازغاان مۇسااپىرالر چىققاان قېچى، رۇسىيىدىن

 مەلۇماتالرغاا ھەققىادىكى ئېلىۋاتقاانلىقى تاۈس خەتەرلىا  كاۈنگە-كۈنادىن كوممۇنىزمنىڭ

 .ئىدى كەلمەكتە ،ئېرىشى



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 201 ~ 
 

 نىشااانى ھۇجااۇم تۇرىاادىغان ئورۇناادا ئالاادىنقى ئۇنىااڭ ئېيتقاناادا  ئۈچااۈن ھىتلېاار

 كېيىانال تۈگىگەندىن ئىشالر بۇ. ئىدى قويغانالر قول سۇلھىسىغا تىنچلىق بىلەن يەھۇدىيالر

 ھىتلېار ئۈساتىگە  ئۇنىاڭ. ئىادى ماۇمكىن ئاتلىنىشاى كۈرەشاكە قارشى ماركسىزمغا ئاندىن

 تاۇال-ئااز رفھىغاا قىلىش پىدا ئۆزىنى كوممۇنىستلىرىنىڭ گېرمانىيە ئىككىسى كارتئې بىلەن

 ئااارزۇ بەكااال قارىتىۋېلىشاانى يېنىغااا ئااۆز كوممۇنىسااتالرنى بااۇ ئااۇالر شااۇڭا. ئىاادى قايىاال

 «بولشاېۋىكچىلىكى يەھاۇدىي ۋە نېمىساالر» تەييارلىغان بىرلىشى، ئىككىسى ئۇ. قىلىشاتتى

 قوشاۇپ مەزمۇننىماۇ دېاگەن “بولشاېۋىكچىلىكى ناېمى ” ھەتتاا ئېكارت ماقالىسىغا دېگەن

 قېتىملىاق بىار قاتناشاقان بىارگە بىالەن ھىتلېار ئاۇ  شاۇڭا. ئىادى قىلغاان تەلەپ قويۇشنى

 ھەقىقەتەنمااۇ كوممۇنىسااتالر گېرمااانىيەدىكى” قارىتىاا، ئىچىاادىكىلەرگە پااارتىيە يىغىناادا 

 كۆرىشاى قۇتۇلادۇرۇش گېرماانىيىنى اھالاد قىلمىغاان ھاې  ئۆزلىرىمۇ ئۇالر شۇڭا غايىلى  

 .ئىدى سۆزلىگەن دەپ “كەلمەكتە شوغۇللىنى، بىلەن

 قەتئىااي مۇرەسسااەچىلىككە بۇنااداق مۇساااپىرالر چىققااان قېچىاا، رۇسااىيىدىن ئەممااا

 بولشااېۋى  ئېيتقااان نۇتۇقلىرىاادا ياكىسااۆزلىگەن  ماقااالە يازغااان ئۇالرنىااڭ. ئىاادى قارشااى

. باشااليدۇ قىلىشاقا تەسىر كۈچلۈ  كۈنگە-كۈندىن غاھىتلېر سۆزلىرى ھەققىدىكى خەۋىپى

 قايىاال بىاالەن سااۆز كىشااىنى ئارىسااىدا “مۇخلىساالىرى ئاخىرزامااان” بااۇ كەلااگەن شااەرقتىن

 شااۇ يەنااى رفزېنبېاارگ  ئالفرېااد ئىساامى ئۇنىااڭ بولااۇپ  بااار بىاارى ماااھىر ئەڭ قىلىشااقا

 بىالەن كىشاى ۇبا. ئىادى رەسساام قوشاۇمچە ھەم ئارخىتىكتور ياش كەلگەن ئېستونىيەدىن

 مەن ئەگەر”. كېتەلمەيادۇ بولاۇپ ياېقىن ئۇنچىاۋاال بىرساىگە-بىر تونۇشقىنىدا يېڭى ھىتلېر

. باولىمەن قىلغان گەپ يالغان قىزىل-قې، دېسەم بولدۇم قايىل پۈتۈنلە  كۆرۈپال بىر ئۇنى

 ساۆزلىگەن مىتىانگلەردە ھىتلېرنىاڭ ئۇ  ئەسلىدە. ئەسلىگىنىدە كېيىن رفزېنبېرگ دەيدۇ_ 

 يەردە  باۇ مەن_  ئىاكەن  بولغاان قايىال ئۇنىڭغاا ئاندىن كېيىنال ئاڭلىغاندىن نۇتۇقلىرىنى

 ئۈچۈن غايە مەخسۇس چىقى، ئوتتۇرىغا قول قۇرۇق بىلەن جاسارىتى پۇخرالىق بىر ئەركىن

 كااۆرگەن جەڭ سااەپلەردە ئالاادىنقى ئاتلىنالىغااان  كۈرەشااكە قىالرلىااق قايىاال كىشااىنى

 ئەنە كېيىانال ئاڭلىغاندىن مىنۇت 15 نۇتقىنى ئۇنىڭ مەن كۆردۈم؛ ئەسكەرنى بىر پىشقەدەم

 “.ئىدى  كېلەلىگەن قاراشقا بىر شۇنداق

 ماقااالىلىرى يازغااان رفزېنبېرگنىااڭ جەريانىاادا ئااا  قااانچە بىاار كېيىنكااى شااۇنىڭدىن

 ئاېالن كەينىادىن-كەيناى  ۇرناالالردا مىللەتچى باشقا بىلەن  ۇرنىلى ھەپتىلى  ئېكارتنىڭ

 زادىاال بىرساىدىن-بىار يېقىنلىشاى، تېخىماۇ ئىككىساى بىلەن ھىتلېر ئەگىشى،  ىشىغاقىلىن

 رفزېنبېرگنىاااڭ قىلغىناااى  تەساااىر چوڭقاااۇر ئەڭ ھىتلېرغاااا. كېلىااادۇ ھالغاااا ئايرىاللمااااس

 يەرشاارى ئىباارەت سۇندۇرۇشاتىن باو  دۇنياانى يەھۇدىيالرنىاڭ ھەرىكىتاى  بولشېۋىكالر”
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 بۇنىاڭ. ئىادى گېپاى دېاگەن “ئىباارەت باساقۇچىدىنال ربىا ستىراتىگىيىسىنىڭ خاراكتېرلىق

 كاۈن بىار يىغىنىدىن چوڭ خوفبراۋخاۋس ئىگە ئەھمىيەتكە تارىخى دەلىلىنى ئاخىرقى ئەڭ

 يەھااۇدىي» گېزىتىاادا «كۈزەتكااۈچىلىرى خەلااق» كۈنىسااى  شااۇ. چۈشااۈرىدۇ قولغااا كېاايىن

 توختامنااامىنى بااۇ .قىلىنىاادۇ ئااېالن «توختامنامىسااى كاااتتىلىرى تىرىلاادۈرۈش دۆلىتىنااى

 چاقىرغاااان شاااەھىرىدە باساااېل شىۋىتساااارىيىنىڭ “كااااتتىلىرى تىرىلااادۈرۈش دۆلەتناااى”

 دۇنياااانى ئەسااالىدە باااۇ. ئىااادى قىلىنماقتاااا پەرەز دەپ قىلىنغاااان توختاااام قۇرۇلتىيىااادا

 دفكاالت بىار ماقۇلالنغاان قۇرۇلتىيىدا مەخپى نۆۋەتلى -04 سۈيىقەستىنىڭ بويسۇندۇرۇش

 بۈشاۈگى تۇرۇشانىڭ قارشاى يەھۇدىيالرغاا ئەسالىدە اليىھىساى “توختام” بۇ) ئىدى تىزىسى

 بىاار چاررۇسااىيىنىڭ يازغۇچىسااى ئۇنىااڭ بولااۇپ  يېزىلغااان فرانسااىيەدە ھېسااابلىنىدىغان

 ئاخىرلىرىاادا ئەسااىرنىڭ-12 يەنااى ئۆتااۈپ  يىاال قااانچە بىاار ئارىاادىن. ئىااكەن ئىشااپىيونى

 قىلىنىشاى ئاېالن قېاتى  تاۇنەى انىيىادەگېرم توختامنامىنىاڭ باۇ. قىلىنغان ئېالن رفسىيىدە

 گېرمانىيىادە بولاۇپ  ئىاش كېيىنكاى يىلادىن بىر ئىمزالىنى، كېلىشىمى توختۇتۇش ئۇرۇش

 ئااۇ بولسااىمۇ  بېسااىلغان  ۇرنالاادا بىاار چىقىرىۋاتقااان مۇھاااجىرالر رۇسااىيىلى  تۇرىۋاتقااان

 ئىختىيااارى ئەساالىدە كىلىشااىمنامە بااۇ. ئىاادى قوزغىيالمىغااان تەسااىر تااۈزۈ  ۋاقىااتالردا

 بااۇ ئەممااا. ئىاادى ھااۆجەەت ئۇياادۇرما چىقىرىلغااان قۇراشااتۇرۇپ تەرىپىاادىن يااازغۇچىالر

 تېپىۋالغانادە  گاۆھەر تەرىپىادىن نىكاوال  ئىككىنچاى بىالەن ۋىلھېل  ئىككىنچى ماتېرىيال

 يەناى يىكاتىرىنبۇرگادا  كېيىن  ئۆلتۈرۈلگەندىن جەمەتى پادىشا چار رفسىيە. ئەتىۋارلىنىدۇ

 «تەۋرات» پاارچە بىار  «توختامنامىساى ماساۇنالر» پارچە بىر يەردە تۇرغان ىشاسىپاد چار

 بااۇ( ئىااى. ھ. ئااا_ . ئىاادى تېپىلغااان كىتاااب دېااگەن «تىنچلىااق ۋە ئااۇرۇش» پااارچە بىاار ۋە

 يەھاۇدىي بىالەن قارىشاى تەرەپلىامە بىار بولغاان يەھۇدىيالرغاا ھىتلېرنىاڭ  «توختامنامە»

 بولغااان بىاالەن رفزېنبېاارگ يەنە شااۇنىڭدە  دەلىاال  بىاار قىممەتلىاا  ئۈچااۈن تەھاادىتى

 رفزېنبېرگنىاڭ ھىتلېر  كېيىن  شۇنىڭدىن. قالىدۇ بولۇپ نوقتىسى بۇرۇلۇش مۇناسىۋىتىنىڭ

 ئېساااىدىن ھەرگىاااز گېپىناااى دېاااگەن كېااارە  بولاااۇش ساااەگە  قارىتاااا بولشاااېۋىكالرغا

 كوممااۇنىزم نتۇرىۋاتقااا ئورۇناادا قوشااۇمچە كااۈنلەرگىچە شااۇ شااۇنداقال  123.چىقارماياادۇ

 ئايالنغااان قىسااىمىغىمۇ تەركىااۋى مااۇھى  ئەقىاادىلىرىنىڭ پااارتىيە ئاسااتا-ئاسااتا مەسىلىسااى

 .ئىدى

 شااۇ. ئىاادى ئەمەس ھىتلېاارال يااالغۇز ئىشااەنگەنلەر راسااتلىقىغا نىااڭ «توختااام» بااۇ

 ماقاالە بىار ئاۇزۇن ھەقاتە بۇ گېزىتىمۇ «تايمى » چىقىدىغان لوندفندا ئېيىدا ما  يىلىنىڭ

 يازغااان قارىتىاا، يەھۇدىيالرغااا يەھۇدىينىااڭ «توختامنااامە» بااۇ ماقالىاادا . لىاادۇقى ئااېالن

 قىلىشااىمىز مۇئااامىلە بىاالەن ئەسااتايىدىللىق ماتېرىيالغااا بااۇ شااۇڭا  ھااۈجەىتى؛ ھەقىقىااي
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 ئېتىقاات دىنىغاا خرىساتىئان ئەسالىدە دۈشامەنلىكى  يەھاۇدىي. بەرگەن باھا دەپ كېرە  

 پۈتكاۈل «توختامناامە» ئىادى؛ قاراش بىر قىلىنغان غى،تەر تەرىپىدىن كىشىلەر قىلىدىغان

 شااىمالى ۋە جەنااوبى يەنە قالمااا   تارقىلىاا، ئىچىاادىال ئەلاالەر قايسااى ھەر ياۋرفپااادىكى

 دۈشامەنلىكىنى يەھاۇدىي غەرەزلىا  ياماان بۇماۇ. قىلىنىادۇ ئاېالن قىتئەلىرىادىمۇ ئامېرىكا

 يەھاۇدىيالر ئەيساانى” تەربىيىساى نئالغا كاتولىكالرنىڭ بويىچە ئەسىرلەر. كۈچەيتىۋىتىدۇ

 ماارتىن بولغاان مورتى دەرىەىلى  بىرىنچى دىننىڭ بۇ باشلىناتتى؛ بىلەن دېيىش ئۆلتۈردى

 ئوخشااىتىپال ئىبلىسااقا تەڭرىنااى يەھااۇدىيالر كېلىا،  قىلىاا، ھۇجااۇم يەھۇدىيالرغااا لوتېرماۇ

 نەق ئاپەتنىاڭ ىساىزكەمكۈست كېساەللى   يۇقۇملاۇق ۋابا  ئۆتكۈر' ئۆزىمۇ ئۇالرنىڭ قالما  

 دۇنيانىااڭ پۈتكااۈل بىاالەن خرىسااتىئانالر يەھااۇدىيالر  قىسقىسااى . قااارايتتى دەپ' ئااۆزى

 تااۇرۇش تاقابىاال قوللىنىاا، تەدبىاار قاااتتىق ئەڭ ئۇالرغااا بولغاچقااا  دۈشاامىنى ئەشااەددى

 .ئىدى قاراشتا دەيدىغان  “كېرە 

 كېيىنكااى شاانىڭئۇرۇ ئاساساالىقى ئااۆچمەنلىكى  بولغااان يەھۇدىيالرغااا ھىتلېرنىااڭ

 كۈزىتىشاالىرىدىن دەۋرىاادىكى ئىاانقىالب كېيىنكااى ئۇرۇشااتىن شااۇنىڭدە  ۋە مەزگىللىرىاادە

 بولغااان خوجااايىنى ئااۆ  ۋاقىتالردىكااى بااۇ ھىتلېرنىااڭ يېاارى  قىزىااق) بولااۇپ كەلااگەن

 كېلىا، ئەسالەپ كاۈنلىرىنى كۆڭۈللاۈ  ئاۇ يەھاۇدىي باۇ. ئىادى يەھاۇدىي بىر ئېرالڭگېرمۇ

 پاات-پاات تۈۋىادە ئىشاى  تاشاقارقى يااكى پەلەمپەيدە بىلەن ئۇنىڭ مەن”: دەيدۇ مۇنداق

 بىاار چىقىرىاا، دەپتىرىنااى خاااتىرە يۈرىاادىغان سااەپ يېنىغااا ئۇنىااڭ . قاااالتتى  دفقۇرۇشااۇپ

 قاراشاقا باشاقىچە توغرىلىاق بىز ئۇنىڭ مەن… . كۆرەتتى  يۈرىشىنى خاتىرلەپال نەرسىلەرنى

 تااۈر بااۇ ئەممااا  (ئااى. ھ. ئااا_ “ .اللمااايتتى قى پەرەز ھەرگىااز ئېھتىمااالىنى قااېلىش كېلىاا،

 قاتاردىكى شۇ ۋە لۇتېر گوبىنېياۋ  ياكى جەمئىيىتى تۇل  رفزېنبېرگ  كېلى، يەنە قاراشلىرى

 ئااۆز قاراشاالىرىنى ئالغااان كىشااىلەردىن دۈشاامەنلىكىدىكى يەھااۇدىي داڭلىااق قىسااى  بىاار

 تااۈر بااۇ ھىتلېاار يەنااى . ىقااارايتت دەپااال خۇالسااە بىاارەر بولىاادىغان ياااردەمچى قاراشاالىرىغا

 قوباۇل قاراشاالرنىال بەزى بولىۋاتقاان الزىا  ئۇنىڭغاا ۋاقىتتاا شۇ قاراشلىرىدىن كىشىلەرنىڭ

 شاۇ يەنىاال نەرسە قىلغان تەسىر قاتتىق ئەڭ ئۇنىڭغا بەلكى  ۋە. مۇمكىن دېيىش قىلىۋالغان

 ارىشاىدىكىق دۈشامىنى يەھاۇدىي تۇرىادىغان تامچىا، زەھەر ئاغزىادىن برفشۇرالر  كىچى 

 يەنى تارتىپال  بۇرۇندىن ئۇ  چۇنكى. مۇمكىن بولىشىمۇ  ۇرنالالر-گېزىت ئوڭچىل پەسكەش

 قاينىتىاااا، نەرسااااىلەرنى پەسااااكەش بۇنىڭاااادە  تااااارتىپال ۋاقىتلىرىاااادىن ۋيېننااااادىكى

 تېرىاۋەتكەن كاللىساىغا ماقالىالرنىڭ پەسكەش تۈردىكى بۇ. يۈرەتتى ئوقۇپ ئىچىۋالغاندە 

 ئاۆزىنى مىتىنگدە خوفبراۋخاۋس داڭلىق ميۇنخېندىكى ئاۋغۇستتا-13 ىلىي-1202 ئۇرۇقالر

 . كۆرسىتىدۇ
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 دېاگەن “تاۇرىمىز قارشى يەھۇدىيالرغا ئۈچۈن نېمە بىز” ھىتلېر يىغىندا  قېتىملىق شۇ

 پەقەت” بېشااىدىال نۇتقىنىااڭ ھىتلېاار. سااۆزلەيدۇ تىنمااا  سااائەت ئىككااى بااويىچە تېمااا

 ئوچاۇق دەپ“ !قىالاليادۇ ئاازات ئاساارىتىدىن ھۆكۈمرانلىقى يەھۇدىي سىلەرنى پارتىيىمىزال

 تاااارتىپال ئەساااىرلەردىن ئوتتاااۇرا يەھۇدىيالرنىاااڭ نۇتقىااادا  ھىتلېااار. ئىااادى جاكارلىغاااان

 نۇتقىادا ئۇنىاڭ گەرچە. توختىلىادۇ تەپساىلى ھەققىادە كېلىۋاتقاانلىقى بۇلغاپ جەمئىيەتنى

 تەشاااۋىقاتلىرىنىڭ تاااۈردىكى باااۇ ئۇنىاااڭ بولمىساااىمۇ  رېاااتى  يااااكى مەزماااون ئاالھىااادە

 قويىۋاتقان ئوتتۇرىغا ئۇنىڭ ئەسلىدە . ئىدى كۈچلۈ  ھەقىقەتەنمۇ تەسىرى كۆرسىتىدىغان

 قىلاچە بىالەن تارىخ بولۇپ  قاراش بىر خاس ئۆزىگىال ئۇنىڭ قارىشى دۈشمەنلى  يەھۇدىي

 ىۋەقەلىكلەرناا تااارىخى بىاالەن ھادىسااىلەر بۈگااۈنكى ئااۇ ئەممااا. ئىاادى يااوق مۇناسااىۋىتى

 بىار ئىاگە ماھاارىتىگە قوزغااش نەپىرەتناى-غەزەپ ۋاقتىادا دەل يۇغاۇرۇپ بىلەن ئۇستىلىق

 خەلاق يىغىنادا قېتىملىاق شاۇ: كۆرىادۇ پايدىسىنىمۇ بۇنىڭ دەرۋەقە . ئىدى ئىگىسى تاالنت

 ياڭرىتىا، ئالقىش ماقۇلالپ سۆزىنى ئۇنىڭ بىلەن ساداالر كۈلكە ۋە چېلى، چاۋا  ئاممىسى

 قەبىلىالەرگە كۆچمەن يەھۇدىيالرنى بولۇپمۇ. تۇرىدۇ بۆلۈپ سۆزىنى دە قېتىم نەچچە ئون

 كەساى، ئاۆزىگە رەزىللىكناى “شوغۇللىنىدىغان بىلەن بۇالڭچىلىق توساپ يول” ئوخشىتى،

 ئەساااەبىلەرچە قااااتتىق ھەقىقەتەنماااۇ ئاممىساااى خەلاااق ساااۆزلىگىنىدە  قىلىۋالغاااانلىقىنى

 .ئىدى كەتكەن ئالقىشالپ

 نۇتۇقلىرىغاااا قاااارىالش چىققاااان يېزىااا، پىالناااالپ ئالااادىن ەنبىااال ئەساااتايىدىللىق

 ھاې  قىلىشالىرىنى ھۇجاۇم يەھۇدىيالرغاا ۋاقىتالردىكى بۇرۇنقى ھىتلېرنىڭ سېلىشتۇرغاندا 

 ئۆتاۈپ  ھۇجۇمغاا ئاشاكارە قېاتى  تاۇنەى ئاۇ . بوالتتى دېيىشكە سۆزلەر ئەرزىمەس نېمىگە

 قىلىۋاتقان تەرغى، ئۇالر ئىكەنلىكى  ئىگە خاراكتېرغا خەلقئارالىق سۈيىقەستىنىڭ يەھۇدىي

 ئىنتېرناتسايۇنالىزم_  ئىتتىپااق خەلقئاارالىق شاۇنىڭدە  ۋە بااراۋەر-بااپ مىللەتالەر بارلىق

 بىار تەييارالنغاان ئۈچاۈن سۇندۇرۇش جاسارىتىنى مىللەتلەرنىڭ باشقا ئۆزىدىن قاتارلىقالر

 ئەخالقسىز رەزىل  ھۇدىيالرنىڭيە جەھەتتە بۇ. ئۆتىدۇ كۆرسىتى، ئىكەنلىكىنى سۈيىقەست

 ھەمادە باۇالڭچى بۇزغاۇنچى  ئاۇالر كۈندە بۈگۈنكى ئىكەنلىكىنى؛ مىللەت بىر تەييارتاپ ۋە

 ئايالنغاااانلىقىنى گە “ھاشاااارەتلەر زىياناااداش ساااالىدىغان زىياااان مىللەتااالەرگە باااارلىق”

 قىلىشاقا كاۈرەش قەتئىاي يۈزلاۈ  ئوماۇمى قارشى يەھۇدىيالرغا سەۋەپتىن شۇ. تەكىتلەيدۇ

 نامىرات يامان  ياكى ياخشى غەربلى   ياكى شەرقلىق يەھۇدىيالرنى كۈرەشتە بۇ. چاقىرىدۇ

 بىار كۈرەش بۇ كېرەكلىكىنى  تونۇش خىل بىر ھەممىنى يۈرمەستىن ئايرى، دەپ با  ياكى

 يەھااۇدىيال پەرقلەناادۈرمە  قىلااچە ئۈچااۈن بولغااانلىقى كااۈرەش قارشااى ئىرقىغااا يەھااۇدىي

 دۇنياا پۈتاۈن”. تەكىتلەيدۇ كېرەكلىكىنى تۇرۇش قارشى يۈزلۈ  ئومۇمى رغائۇال بولىدىكەن
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 قالدى؛ بولۇپ كەلمەس ماس دەۋرگە بۈگۈنكى شۇئار بۇ دېگەن“ !بىرلىشەيلى پرفلېتارلىرى

 خەلقالەر قارشاى يەھۇدىيالرغاا دۇنياادىكى پۈتاۈن” شاۇئارىمىزنى جەڭگىۋار بۈگۈنكى شۇڭا

. دەيادۇ كېرە  ئۆزگەرتىشىمىز دېگەندە “ !مۇھتاج زاتلىققائا خەلقى ياۋرفپا”“ !بىرلىشەيلى

 “قىلىاااش تەرەپ بىااار كېساااىل-ئاااۈزۈل” مەسىلىساااىنى يەھاااۇدىيالر ھىتلېااار قىسقىساااى 

 قويۇشاااى ئوتتۇرىغاااا مەساااىلىنى باااۇ ھىتلېرنىاااڭ گەرچە 124.تەكىتلەيااادۇ كېرەكلىكىناااى

: ئىااادى رىقچااااقى بىااار رەھىمساااىز ئىنتاااايىن يەنىاااال قىلساااىمۇ  مۇجىمەلااادە  نىسااابەتەن

 قااااتتىق دەپ“ !كېااارە  تازىلىۋېتىشاااىمىز تولاااۇق ئارىساااىدىن خەلقىمىاااز يەھاااۇدىيالرنى”

 ئاتالنغاان باۇرۇنال خېلاى يولىغاا قىلىاش كۈرەش قارشى يەھۇدىيالرغا ھىتلېر . تەكىتلەيدۇ

 يەھاۇدىيالرنى ھىتلېرنىاڭ گېزىتىادا «پوچتىساى مياۇنخېن» باشلىرىدىال يىلىنىڭ شۇ. ئىدى

 بىاار خااۇددى ھىتلېاار ئااادفل ” ھېساااپالپ  دەپ كۈلكىلىاا  يۈرۈشااىنى دفراپ قىلىاا، مااازاق

 بىاار شااەكلى سااۆزلەش نۇتااۇق ئۇنىااڭ بولااۇپ  قالغااان ئوخشاااپ سەنئەتچىسااىگىال سااىرى 

 باۇ قارىتاا نۇتقىغاا قېتىملىق بۇ ئەمما. ئىدى يازغان دەپ “ئۆزى نەق ئويۇنچىسىنىڭ سىرى 

 مۇراساىمالردا نۇتۇقلىرىنىاڭ ھىتلېرنىاڭ ۇپ بولا بولغاان مۇئامىلىدە سەگە  خېلىال گېزىت

: بولغااان مەجبااۇر قىلىشااقا ئېتااراپ ئىكەنلىكىنااى ئىااگە كااۈچكە سااىھىرلى  ھەقىقەتەنمااۇ

 بىارەر ئەرزىگاۈدە  ئېلىشاقا تىلغاا نۇتۇقلىرىادا ھىتلېرنىاڭ ئەگەر ئىشىنىڭالركى  شۇنىڭغا”

 كەلاگەن كۈشاكۈرتۈپ ئااممىنى قاوزغىالڭچى ميۇنخېنادا كەلساە  توغرا دېيىشكە بار نەرسە

 .يازىدۇ دەپ “ھىتلېردۇر شۇ دەل ئادەم 

 قىلغاۇچى چااقىرىق ئىرقچىالرغاا قىلغاۇچى  پەيادا جىدەل جەھەتتە بۇ ھىتلېر  ئەمما

 چاقىرىقىغاا قىلىاش ھەرىاكەت ئاكتىا، قارشاى يەھۇدىيالرغا ئۇنىڭ. ئىدى ئەمەس بىرسىال

 كىشاىلەر  قىلىشقان غايە ئاخىرقى قۇرۇشنى ئىمپىرىيە ئۇلۇ  يەنە كىشىلەردىن قىزىقىدىغان

 ياشلىق ئوتتۇرا تەبىقىدىكىلەرنىڭ ئوتتۇرا كېلىنگەن ئەتىۋارلىنى، تەرىپىدىن كىشىلەر يەنى

 گېرمااان پااان” كىشااىلەر تااۈردىكى بااۇ يىللىرىاادىال -1213. ئىاادى بااار ئاھالىسااىمۇ شااەھەر

 مەنبەساى؛ باش نىڭخەۋىپ بارلىق يەھۇدىيالر” كالسنىڭ ھېينرى  باشلىقى نىڭ “ئىتتىپاقى

 خىال ئىككاى چىقىشاالمايدىغان قەتئىاي ساۇدە  بىالەن ئاوت نېمىساالر بىالەن يەھۇدىيالر

 چوقاۇم بىرىادە كۈنلەرنىاڭ” كاالس . ئىادى ئىشاەنگەن قەتئىاي ساۆزلىرىگە دېگەن “خەلق

 ئەنە بىاز…  يېتەكلەيادۇ؛ كۈرەشاكە قارشاى يەھۇدىيالرغاا خەلقىناى ناېمى  چىقى، بىرسى

 زېارىكمە  قىاليلاى  ساەۋىر! كاۈتمەكتىمىز چىقىشاىنى ئوتتۇرىغاا ەكچىنىاڭيېت بىار شۇنداق

 كۈرەشاتە باۇ شاۇڭا! چىقىادۇ ئوتتۇرىغاا چوقاۇم بىرساى ئۇناداق كۈتەيلى  كېلىشىنى ئۇنىڭ

 قىلىشاىمىز پائاالىيەت ئىتتىپاقلىشاى، بىاردە  جەھەتتە بۇ كېرە   تۇرىشىمىز چىڭ قەتئىي

 .ئىدى جاكارلىغان دەپ“ !كېرە 
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 يەھاۇدىيالردىن ئۇنىاڭ تىزىساىدىن نۇتۇقلىرىنىڭ سۆزلىگەن ھىتلېرنىڭ لەردەكۈن شۇ

 ئاۇالر! يەھاۇدىيالر قاانخور”: مۇمكىن كۆرىۋېلىشىمىز قورقىدىغانلىقىنى قاتتىق ھەقىقەتەنمۇ

 رۇسااااىيىنىڭ يەرنااااى بااااۇ تۈگىتىاااا، قىرىاااا، يىتەكچىلىرىنااااى مەنىااااۋى خەلقىمىزنىااااڭ

 ھالىغاا مۇساتەبىتى گېرمانىيىنىاڭ بۈگاۈنكى يالريەھاۇدى“ ”!ئايالندۇرماقتا جەسەتخانىسىغا

 بىاار ئوتتۇرسااىدىكى مۇسااتەبىت بىاالەن دېمااوكراتىيە كۈرىشااىمىز بااۇ بىزنىااڭ كېلىۋېلىشااتى؛

 باۇ ئىشنىڭ. كۈرەشتۇر ئوتتۇرسىدىكى نېمىسالر بىلەن يەھۇدىيالر كۈرەش بۇ ياق  كۈرەش؛

 بارلىققاا تايىنىا، نكەشلىككەھايا بىلەن بازىرى ئاكسىيە” “يېتەلىدى؟ تونۇپ كى  تەرىپىنى

 نېمىلىكىنااى ئاچارچىلىقنىاڭ دەۋرىادىكى پاخااللىقى پاۇل يەناى تىنچلىقنىاڭ  كەلتاۈرۈلگەن

 ئوخشااااش شاااۇنىڭغا ۋە تەلەپلەرناااى  بولغاااان بۇيۇملىرىغاااا زىباااۇزىننەت بىلەمساااىلەر؟

 رمەنپەتادا كىا  باۇالردىن بىلەمساىلەر؟ غەرىزىناى چىقىرىلىشاىنىڭ ئوتتۇرىغا ھادىسىالرنىڭ

 كەڭ ئىرقالرناى يەھۇدىيالرنىاڭ ھەممىساى بۇالرنىاڭ… ! يەھاۇدىيالر شاۇ يەنە بولىۋاتىدۇ؟

 قانات كۆلەمدە كەڭ بۇھەرىكەتنىڭ! تەييارلىقى بىر قىلىۋاتقان ئۈچۈن قۇرۇتۇش كۆلەملى 

 قىلىۋېتىشالىرى پەيادا ئاچاارچىلىق كۆلەملىا  كەڭ يەنى بولىشى  ئېھتىياجلىق يايدۇرۇشقا

 ئۇالرنىاڭ قىلىاش  پەيادا ئاچاارچىلىق بولۇپماۇ. ئىساپاتلىماقتا تولۇق رىزىنىغە بۇ ئۇالرنىڭ

 خىزمەت ئۈچۈنال يەھۇدىيالر ئاچارچىلىق. قۇرالى بىر كېلىۋاتقان ئىشلىتى، بۇيان تارىختىن

 ئاكساىيە خەلقئاارالىق دۇنيانىاڭ پۈتاۈن دېگەنلى   ئىنقىالبى دۇنيا…“ ”. كەلمەكتە قىلى،

 “.دېگەنلىكتۇر بولۇشى ئەل مۇستەبىتلىرىگە يەھۇدىي يەنى غا غوجايىنلىرى بىر ىسىنىڭ

 يەھاۇدىي ھىتلېرنىاڭ بولىادىكى  كۆرىۋېلىشاقا ساۆزلىرىدىن باۇ كەلتاۈرۈلگەن مىسال

 ھالىغاا پەلسەپەساى سىياساىي رەسامى ئۇنىاڭ ئاۆچمەنلىكى يەھاۇدىي بىالەن قورقۇنچىسى

 تاشاقى ھاالەتتىكى بىاخ ياۇمىران تېخاى ۋاقىاتالردا  شۇ يەنە. ئىدى قىلماقتا تەرەققى قاراپ

 ساۆزلىگەن ساىنتەبىردە يىلاى شۇ ھىتلېر. ئىدى شەكىللەنمەكتە چۈشەنچىلىرىمۇ سىياسەت

 قىاللمااس  سىدىر-مىدىر چۈشەلگەن  قولىمىز-پۇت بۈگۈن بىز”: دەيدۇ مۇنداق نۇتۇقلىرىدا

 ىنكااۈچىمىزد كۆرسااىتىش قارشااىلىق گەرچە بىااز. كەلتۈرۈلاادۇق ھالغااا چىقىرالماااس ئااۈن

 قېلىشاتىن ئاۇرۇش بىالەن فرانساۇزالر بولغاان دۈشامىنىمىز بولسااقمۇ  قالدۇرۇلغان مەھرۇم

 بىااالەن دۆلەتااالەر باشاااقا يەنە  ھىتلېااار“ .كېااارە  كەتمەسااالىكىمىز قورقاااۇپ ھەرگىاااز

 ئۈچاۈن بىاز” يېقىنادىال تېخاى ھىتلېر. ئىدى يۈرگەن ئويالپ مەسىلىسىنىمۇ ئىتتىپاقداشلىق

 رېايىن بەلكاى ئەمەس يەردە باشاقا ياكى ئىتالىيە كۈ  بولىۋاتقان دۈشمەن بىزگە ئېيتقاندا 

. ئىاادى ئېيتقااان دەپ “تۇرماقتااا قىلىاا، خىاارى  بىاازگە قىرغىقىاادا قارشااى دەرياسااىنىڭ

 ھۇجاااۇم قېاااتى  تاااۇنەى قارشاااى ئىنتېرناتسااايونالىزمىغا يەھۇدىيالرنىاااڭ يەنە  شااۇنىڭدە 

 ئىلھاملىنىاا، دىاان «خىتاپنااامە» نبىاالە رفزېنبېاارگ قاراشاالىرى بااۇ ئۇنىااڭ. ئىاادى قىلماقتااا



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 207 ~ 
 

 تەڭ ئىنتېرناتساايولىزمنى بىاالەن يەھااۇدىيالر ھىتلېاار . مااۇمكىن بولىشااىمۇ شااەكىللەنگەن

 ياولىنى بولاۇش ئىتتىپاقاداش بىالەن ئىتاالىيە قارشاى فرانساىيىگە. قارايتتى قويۇپ ئورۇنغا

- ھېساابال ىقاراشالىر دەسالەپكى ھىتلېرنىڭ قاراشلىرى بۇ گەرچە 125 ئىدى؛ تاللىۋالغان

 سىياساەت دېپلوماتىا  بولىدىغان ئاشۇرغىلى ئىشقا ئەمەلىيەتتە ھەمدە مەنتىقىلىق نسىمۇ 

. ئىاادى كۆرسااەتمەكتە كەلگەنلىكىنااى قىلىاا، سااەرى، زېھنىنااى پۈتااۈن ئۈچااۈن تىكاالەش

 كەلگىنااى ئېلىاا، مەيدانلىرىاادىن جەڭ قاپالنغااان بىاالەن تۈتااۈنلىرى دفرا-ئااوق ھىتلېرنىااڭ

 قاراشاالر تەرەپلىامە بىر بىلەن چۈشەنچىلەر بار ئەزەلدىن ئەسكەرلەردە سەپتىكى ئالدىنقى

 ئىنقىالبىادىن قىازىلالر كەلاگەن ئېلىا، جااراھەتلەرنى ئېغىار ماۇنچە بىر كىشىلەرگە ئىدى؛

 تەرەپلىمە بىر ۋە چۈشەنچىلەر بولغان بار ئەزەلدىن پۇخراالردا بولسا  خۇالسىسى چىقارغان

 سااېلى، رەتااكە چۈشااەنچىلىرىنى يوقۇرقىاادە  ئۆزىنىااڭ ئااۇ ئەناادى  مانااا. ئىاادى قاراشااالر

 ۋيېنناادىكى ئايلىنىۋاتقاان  غايىساىغا ماۇھى  ئەڭ ئۇنىاڭ ئەمما. ئىدى سىستىمىالشتۇرماقتا

 سااقالپ ئىچىادە ئاادەتتە جەريانىادا تالىشىش جان كۈنلىرىدە ئۆتكەن مۇشەققەتلى -جاپا

 نەرسااىلەر بااار ئەزەلاادىن ئۇنىڭاادا ھەرگىزماۇ ئااۆچمەنلىكى  بولغااان يەھۇدىيالرغااا كەلاگەن

 تېزلىتىشاكە قەدىمىناى باويىچە سااھەلەر سىياساىي ئەمىلاى ھىتلېار  ئادفل . ئىدى ئەمەس

. كىرىشاىدۇ كېڭەيتىتىشاكە ئاساسىنى پارتىيىنىڭ دېگىدە  قول قۇرۇق ئاساسەن كىرىشى، 

 National پارتىيىسااى ئىشااچىالر نااېمى  سوتساايالىزم مىللااى” بۈگااۈن پااارتىيە بااۇ يەنااى 

Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei  _ NSDAP   “بىالەن ناام دېاگەن 

 دۆلەت” ئېلىنغاااان ياپونچىااادىن قىسااامىدا كاااۆپ تەرجىمىلىرىنىاااڭ) ئىااادى ئاتالماقتاااا

 مەنىساااااااااااىدە “پارتىيىساااااااااااى ئىشاااااااااااچىالر گېرماااااااااااانىيە سوتساااااااااااىئالىزمى

国家社会主义德国工人党 سىياساىي ئاۆز تەرجىمىدە بۇ. قىلىناتتى تەرجىمە دەپ 

 شااۇڭا بولىاادىغانلىقى  تەۋە مىللەتااكە بىاارال پەقەت دۆلەت  قانااداق ھەر بااويىچە  ارىشااىق

 كااۆپ ئىپااادىلەپ  مىللەتاانىال بولغااان غوجااايىنى دۆلەتنىااڭ شااۇ پەقەت ئۇقااۇمى دۆلەت

 شوۋېنىساات قىلماياادىغان قوبااۇل ئۇقااۇمىنى دۆلىتااى خەلااق ئومااۇم باااراۋەر-تەڭ مىللەتلىاا 

 ئىشاالىتى، ئاتالغۇسااىنى دۆلەت مەنىاادىكى تەڭ لەنبىاا سااۆزى مىللىتااى بااويىچە ئااادىتى

 كېلىۋاتقااان ئىشاالىتى، ئاتالغۇسااىنى دۆلەت ئورنىغااا مىلاالەت يەردىمااۇ بااۇ ئااادەتلەنگەچكە 

 ئاتالغۇسااىنىڭمۇ خەلااق شااەكىللەندۈرىدىغان تەركىااۋىنى دۆلەت ئۈسااتىگە ئۇنىااڭ. ئىاادى

 خەلاق مەنىساىدىكى للىرىقۇ دۆلەتنىڭ خانزادىالرنىڭ  ئورنىغا ئۇنىڭ. يوق ئۇقۇمى مىللەت

 كااۈرەش» ئەممااا. بااار ئۇقااۇمىال' دۆلەت' ئاتالغۇسااى مەنىااداش قىسااقارتىلما_  ئاتالغۇسااى

 ھەيااران ئاتالغۇسااى “دۆلەت” ئىسااىمدىكى بااۇ تەرجىمىسااىدە تااور بىاار قايسااى نىااڭ «يولاۇم

 دەپ “مىللىااااااااااي” بااااااااااويىچە مەنىسااااااااااى ئەساااااااااالى شااااااااااەكىلدە قاااااااااااالرلىق



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 208 ~ 
 

民族社会主义德国工人党 بااۇ. قىلىنغااان تەرجىاامە راتااوغ نىساابەتەن شااەكلىدە 

 گېرمااانىيە سوتسااىئالىزم دۆلەت” قالغااان مۇقىملىشااى، تەرجىمىاالەردە ئۇيغااۇرچە يەردە 

 ئىشاااچىالر ناااېمى  سوتسااىئالىزم مىللىاااي“ ئورنىغاااا ئااېلىش دەپ “پارتىيىساااى ئىشااچىالر

 'مىللەتچاى' ئەسلىدە سۆزى  “مىللى” يەنە يەردە بۇ. تاپتى  توغرا ئېلىشنى دەپ “پارتىيىسى

 مىللەتچاااى” قىلىااا، ئېنىاااق تېخىماااۇ شاااۇڭا . قاااارايمەن دەپ ئىپاااادىلىگەن  ئۇقاااۇمىنى

_ . كېاارە  چۈشااىنىش دەپ “پارتىيىسااى ئىشااچىالر نااېمى  قىلغااان غااايە سوتسااىئالىزمنى

 قورقۇنچاااقالرنى رىغبەتلەناادۈرۈش  خەلقىنااى نااېمى  ئااارقىلىق ئىسااى  بااۇ ھىتلېاار(. ت.ئااۇ

 مەقساەت قىلىشانى جەلىا، نېمىساالرنى تاۆككەن قاان ئۈچاۈن غايىساى مىللىي قورقۇتۇش 

 .ئىدى قىلغان

 رەڭلىاا  قىزىاال كومپارتىيىنىااڭ بااايرىقىنىمۇ پااارتىيە ھىتلېاار مەقسااەتتە  شااۇ خااۇددى

 بااااايرىقىمىز بىزنىااااڭ” تااااۇرۇپ  چىااااڭ دەپ كېاااارە  تۇرالىشااااى تەڭ بىاااالەن بااااايرىقى

 ھەقاتە باۇ رېكسلېرد. دەيدۇ “كېرە  بولىشى قىزىل بەكرە  بايرىقىدىنمۇ كوممۇنىستالرنىڭ

 رەڭگاى قىزىال بايرىقىمىزنىاڭ بىزنىاڭ: دەيدۇ مۇنداق كېلى، ئەسلەپ دېگىنىنى ھىتلېرنىڭ

 كېارە   تۇرىشاى پەرقلىنىا، ئېنىاق ئاۇالردىن ئەمماا چۈشىشاى  ئېشى، قىزىلالرنىڭكىدىنمۇ

 پاارتىيە يۇرتىدا دفختۇرى چىش بىر ستارنبېرگلىق بىرىدە كۈنلەرنىڭ. ئېيتىدۇ دېگەنلىكىنى

 بايراقنىاڭ باۇ. ئىۋەرتىادۇ باايراقنى بىار بەلگىلىا  كرىست ئىشلەتكەن قۇرۇلغاندا شۆبىسى

 كرىساات چىشاالىق تەتااۈر بااايراقتىكى. ئىاادى رەڭاادە خىاال ئااۈ  قىزىاال-ئاااق-قااارا رەڭگااى

 باۇ بىلدۈرىادىغان مەنىناى دېاگەن “ئاشاكارە-ئۇچۇق” يېزىقىدا سانسكرىت يەنى بەلگىسى 

 ۋفن الناااز كەلاااگەن  بولاااۇپ بەلگىساااى رىتساااارلىرىنىڭ تېۋتاااون مەزگىااال ئاااۇزۇن بەلااگە 

 كااۆپ خېلااى قاتارىاادىكى “قىسااىمى كورپااۇس ئەركىاان”  “جەمئىيىتااى تااۇل ” ليېبېنفااېل  

 ۋەكىال ياۋرفپانىاڭ بەلاگە بۇ مابەينىدە ئەسىرلەر. ئىدى بەلگە بىر ئىشلەتكەن ئورگانالرمۇ

 قەبىلىلىرىاادە بەزى كىنىااڭئامېرى شااىمالى قالماا   بىلەنااال بولااۇش بەلگىسااى خااراكتېرلىق

 شاۇنىڭدىن بەلاگە  باۇ. ئىادى ئىشالىتىلگەن ئورنىادىمۇ بەلگىساى ئاخىرزامان ياكى قۇياش

 .مۇمكىن دېيىش ئايالندى سىموۋۇلغا بىر بىلدۈرىدىغان گۇناھنى مەڭگۈلۈ  بەلكى  كېيىن 

 

 

3 

 

 قۇرۇلغاااان قىساااىملىرىدا ئوتتاااۇرا گېرمانىيىنىاااڭ شاااۇنىڭدە  ۋە قاااوزغىلىڭى كااااپ

 قاااتتىق ئىشاالىرىنى سوتسااىئالىزم كېاايىن  قىلىنغاناادىن تارمااار ھاااكىمىيىتى وممۇنىسااتالرك
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 مەياادانى ئاااغمىچىلىق “كۆپسااانلىقى سوتسااىئالىزمچىالر” بىاالەن ئېبېاارت. تەۋرىتىۋېتىاادۇ

 ئىشاچىالرغا رايونىدىكى رۇر پايدىلىنى، قىسىملىرىدىن “قىسىمى كورپۇس ئەركىن” بويىچە

 “سوتسااىئالىزمچىالر مۇسااتەقىل” سااولچىل بىاالەن ئااۇالر دە نەتىەىسااى چىقىشااى قارشااى

 ئاۆز يەناى ئاسىيالر  باھاردا  باش يىلى-1202 بۇالر. چوڭقۇرلىشىدۇ ھاڭمۇ ئوتتۇرسىدىكى

 گۇرۇھقااا ئىككااى دەپ دۈشاامەنلىرى كوممۇنىساات ۋە يېقىنلىاارى كوممۇنىساات يەنە ئىچىاادە

 دېگىاادە  تەڭ بىرسااىگە-ربىاا كااۈچلىرى گۇرۇھنىااڭ ئىككااى بااۇ بولااۇپ  كەتااكەن بۆلۈنااۈپ

 تەرەققىيااات كەلگۈسااى نىااڭ “پارتىيىسااى سوتسااىئالىزمچىالر مۇسااتەقىل” ئااۇالر ئىاادى 

 مۇناساىۋىتىنى بولغاان بىالەن ئىنتېرناتسايونال ئاۈچىنچى پارتىيىنىاڭ باۇ بىالەن يۈزلىنىشى

 سۆزگە يىغىندا. چاقىرىدۇ قۇرۇلتا  داۋامالشقان كۈن بەش خاللېيدا مەقسىتىدە بەلگىلەش

 گرېگااورى باشاالىقى ئىنتېرناتساايونالنىڭ ئااۈچىنچى كەلااگەن موسااكۋادىن چىققااانالردىن

 يىغىنغااا بااۇ ئااۇنى سااوۋېتلەرنىڭ. قىلىۋالىاادۇ جەلىاا، بەكااال ئااۆزىگە كىشااىلەرنى زىنوۋىيېااۋ

 سوتساىئالىزمچىلىرىنى گېرماانىيە ياېقىن كىشاىگە مىاڭ ياۈز 2 مەقساەت  قاتناشتۇرۇشتىكى

 ناۇتقى ساائەتلى  قاانچە بىار زىنوۋىيېاۋ. ئىادى كاېلىش ارتى،ت تەرىپىگە سولچىالر رادىكال

 ناۇتقى نېمىساچە باۇ ئۇنىڭ قارىما   سۆزلىشىگە كېكەچلەپ بۇزۇپ نېمىسچىنى” جەريانىدا

 يېقىنلىاارى كوممۇنىساات نااۇتقى ئۇنىااڭ“ .ئىاادى قوزغىيالىغااان تەسااىر كۈچلااۈ  يەنىااال

 .ئالقىشلىنىدۇ قىزغىن تەرىپىدىنمۇ

 مۇنااازىرىگە شااىددەتلى  كىشااىلەر قانااات ئىككااى لچىلسااو-ئوڭچىاال كەينىاادىنال

 مايىاال ئوڭچىللىققااا مۇنازىرىاادە بااۇ قارىشااىچە  كۈزەتكۈچىلەرنىااڭ بەزى 126.چۈشااىدۇ

 ئىنقىالبااى دۇنيااا ئەممااا. ئىاادى ئۈسااتۈلۈكتە دەلىللىاارى كۆرسااەتكەن گۇرۇھتىكىلەرنىااڭ

 تاقابىاال ۇنىڭغااائ تۇرغاچقااا  سااېلى، ھاياجانغااا كىشااىلەرنى كۆزقاراشااالرمۇ ھەققىاادىكى

 باويىچە شاەرتلىرى لېنىننىاڭ بىالەن ئااۋاز 037 يىغىنادا . ئىادى ئەمەس كۈچتە تۇرغىدە 

 ئااۋاز قارشى بۇنىڭغا. ماقۇللىنىدۇ قاتنىشىش ئىنتېرناتسيونالغا ئۈچىنچى قىلىنغان تەشكىل

 كېايىن تامامالنغانادىن ئىشاى قوياۇش ئاۋازغاا قالغاچقا  چەكلىنى، بىلەن ئاۋاز 156 سانى

 كاۆپ ماۇتلەق كەتمىگەنلەرنىاڭ چىقىا،. كېتىادۇ چىقىا، تاشاالپ يىغىنناى بىارلىكتە ئۇالر

 .كېتىدۇ ئۆتۈپ تەرىپىگە كوممۇنىستالر قىسمى

 باۇ. ئىادى ئايرىلغاان خاللېيادىن ھالدا تىڭىرقىغان ئۇيغىنى، بىرسى ۋەكىللەردىن بۇ

 ئاڭلىغانساىرى قىنىناۇت زىنوۋىيېۋنىاڭ ئادەم بۇ. ئىدى كىشى دېگەن ستراسسېر ئوتتو كىشى

: دەيادۇ مۇناداق كېلىا، توختىلىا، ھەقاتە باۇ ئۇ. ئىدى قالغان بواللما  خاتىرجەم پەقەتال

 تەلىمااااتىنى قۇتۇلااادۇرۇش دۇنياااانى بىااار يېڭاااى گوياااا ئااااڭالپ ساااۆزلىرىنى ئۇنىاااڭ مەن”

 ھااې  بولىۋاتقاانلىقىنى قىلمااقچى ھۆكمۈرانلىاق گېرمااانىيىگە موساكۋا يەناى ئاڭلىغانادە  
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 بۇيااان ئۇزۇناادىن بىاارگە بىاالەن گرېگااور ئاكىسااى ستراسسااېر  ئوتتااو“ .بولاادۇم ە قىلغانااد

 شاىددەتلى  تاۈردە قەتئىاي ئىككىساى ئاۇ. ئىادى يۈرگەن قىلى، خامخىيالىنى سوتسىئالىزم

 چەتاائەل ئىسااالھات بىاار بۇنااداق بولساىمۇ  كىشااىلەر تۇرىاادىغان تەييااار ئۈچااۈن ئىساالھات

 خااس گېرماانىيىگە ئاۇالر يەناى بولىشىنى  ئىسالھات بىر ئۇچرىمايدىغان قەتئىي تەسىرىگە

 ئالغاان تاۈس ئىنقىالبىاي پەقەت ئوتتاو جەھەتاتە  باۇ. قىالتتى ئارزۇ قۇرۇشنى سوتسىئالىزم

 تااپقىلى بىرساىنى بۇناداق ئىچىادىنال ئەزالىارى “پارتىيىساى سوتساىئالىزمچىالر مۇستەقىل”

 .قارايتتى دەپ بولىدۇ

 كۆڭلىنىاڭ ئۇنىاڭ. ئايلىنىادۇ بىرساىگە پارتىيىساىز نكېايى يىغىنىادىن خاللېي ئوتتو 

 ھەقاااتە باااۇ بىااالەن گرېگاااور ئاكىساااى بېرىااا، الندشاااۇتقا بولمىغاچقاااا  ئاااارامى پەقەتاااال

 شاەكلىدە “قىساىمى كورپۇس ئەركىن” يەردە ئۇ گرېگور. كېلىدۇ نىيىتىگە مەسلىھەتلىشىش

 ئىاگە قوشاۇنغا شەخساى اربا رفتىلىارى پىلىماوتچىالر ئەترىتى  توپچىالر ئەسكەرلەر  پىيادە

 بىار ھاې  ئەمماا كېلىادۇ؛ رۇساىيىدىن خەۋىا، ئېغىار ئەڭ ئېيتقانادا ئۈچۈن بىز” ئۇ . ئىدى

. قااارايتتى دەپ “كەلمەكااتە تۇرالمااا  قارشااى رۇسااىيىگە تااۈردە مۇۋەپپەقىيەتلىاا  پااارتىيە

 ئەمەلااى چوقااۇم_  گرېگااور  دەياادۇ_  يااوق  پايدىسااى قىلااچە يوغلىتىشاانىڭ گەپ قااۇرۇق”

 قېشاىغا ئۇنىاڭ ئۈچاۈن قىلىاش ماۇزاكىرە دەرھاال مەسىلىنى بۇ“ .كېرە  بولىشى كەتھەرى

 .كېلىدۇ مېھمان ئىككى مۇھى  بەكال

 ئاكىساى ئااپتوۋۇز بىار چاوڭ بۇرۇن چۈشتىن ئەتىسى دېيىشىچە  ستراسسېرنىڭ ئوتتۇ

 كىشاى ئەر ئىككى ئاپتوۋۇزدىن. توختىغان كېلى، ئالدىغا ئاپتىكىسى ستراسسېرنىڭ گرېگور

 باارلىق كىشاى باۇ: تونىۋالغاان بىرساىنى ماڭغاان ئالدىادا ئاۇالردىن ئوتتو بولۇپ  چۈشكەن

. ئىاكەن كىشاى دېگەن لۇدېندفر  گېنېرال ھېسابلىنىدىغان قەھرىمان قەلبىدە مىللەتچىلەر

 يىگىات بىار بۇرۇتلاۇق تاار قۇياۇق بەكال چىرا   تاتىراڭغۇ كىشى ماڭغان ئەگىشى، ئۇنىڭغا

 ئاادەم ئاۇ ئىاكەن  كىيىۋالغاان پەلتاو رەڭلىا  كاۆ  ياراشامىغان پەقەتال ئۇچىسىغا بولۇپ 

 ھىتلېار دەل كىشى ئۇ. قالغان ئوخشاپ غىال “ئاالقىچىسى كوماندىرىنىڭ باتالىيون” خۇددى

 بىاار يىغىاا، تەشااكىالتلىرىنى مىللەتچىلەرنىااڭ بااارلىق چوقااۇم بىااز”. ئىاادى كىشااى دېااگەن

 سىياساىي يەنە  ئاۇ. لۇدېندفر  گېنېرال دەيدۇ “ كېرە بىرلەشتۈرۈشىمىز كەلتۈرۈپ نوقتىغا

 ھەرباى تەشاكىالتالرنىڭ مىللەتچاى باۇ مەسائۇل؛ ئەپەندى ھىتلېر ئىشلىرىغا تەربىيە-تەلى 

 ئەترىتاى ھۇجاۇمچىالر ئۇنىاڭ بىالەن گرېگور مەسئۇل؛ ئۆزى لۇدېندفرفنىڭ بولسا ھوقۇقىغا

 ئەزا پارتىيىساىگە ەپەنادىنىڭئ ھىتلېار شاۇنىڭدە  سۇنىشاى  باو  قۇماندانلىقىمغا مېنىڭ”

 .قىلىدۇ تەلەپ دەپ كېرە  “بولىشى

 بولىشااىغا رەھبىاارى پااارتىكوم رايونىنىااڭ بىرىنچااى مەملىكەتلىاا  گرېگااورنى ھىتلېاار 
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 ئۇنىڭغااااا ئىشاااالىرىنى پااااارتىيە باۋارىيىنىااااڭ تااااۆۋەن شااااۇنىڭدە  قوشااااۇلىدىغانلىقى 

 ئوتتاو چاغادا باۇ. قىلمايادۇ پەرۋا قىلچە ھىتلېرغا ئوتتو ئەمما. ئېيتىدۇ تاپشۇرىدىغانلىقىنى

 ناېمە زادى پرفگراممىسى پارتىيىسىنىڭ ئىشچىالر نېمى  سوتسىئالىزم مىللىي ئارىالپ  گەپ

 ئىچىااگە ئااۆز مەزمااۇنالرنى قايسااى پرفگراممىنىااڭ تۈگااۈنى مەسااىلىنىڭ”. سااورايدۇ دەپ

 رەددىايە گەپاكە بۇ ئوتتو“ .ھوقۇق بولغىنى مۇھى _  ھىتلېر  دەيدۇ_ . ئەمەس ئالغانلىقىدا

 بااۇ”. دەياادۇ ئىبااارەت  ۋاستىسااىدىنال بىاار قىلىشاانىڭ ئىەاارا پرفگراممىنااى-ھوقااۇق بېرىاا، 

 ھوقۇققاا بىاز_  قىساقىچىال  ھىتلېار دەيادۇ_ . قااراش زىياالىيالرچە پۈتاۈنلە  دېگەنلىرىڭ

 ئوتتاااونى كەينىااادىنال. ياراتمايااادۇ پەقەتاااال ئوتتاااونى ھىتلېااار رفشاااەنكى “ !مۇھتااااجمىز

 .تەنقىتلەيدۇ دەپ ئىكەنسەن ئادەم قارشى ھۆكۈمىتىگە كاپ ئالغان تەرىپىنى ڭقىزىلالرنى

 دەپ سوتساىئالىزمچى مىللىاي بىار ئۆزىنى ئۇ: بېرىدۇ رەددىيە دەرھال ئوتتو گەپكە بۇ

 قىلىشااى ھىمااايە بىرسااىنى ئەكسااىيەتچى ئوخشاااش كاپقااا قانااداقالرچە بىرسااى تونىغااان

 چىقىاش قارشاى ھۈكۈمرانلىقىغاا ساوۋېت ېنادامىيونخ ھىتلېرنىاڭ خاۇددى مەنماۇ مۇمكىن؟

 بېرلىنادا بىلەن سۈپىتى  بولۇش سوتسىئالىزمچى بىر شوغۇلالنغىنىدە  بىلەن پائالىيەتلىرى

 مېنىاڭ ئەمماا قارىمااقتىمىز  دەپ تاوغرا ياولىمىزنى تۇتقاان ئىككىمىازال بىز. قىلدى  كۈرەش

 127.دەيدۇ يول  توغرا ھەقىقى يولۇم تۇتقان

 مۇخالىپالرنىااڭ مىللەتچااى”: دەياادۇ مۇنااداق قىسااتۇرۇپ گەپ ېناادفر لۇد چاغاادا بااۇ

 شاۇنىڭدە  خاۇددى. كېارە  بولماسلىقى سىياسىتى كوممۇنىزم ھەرگىزمۇ سىياسىتى تۇتقان

 قىلىاش ناازارەت قىسىمالرنى قۇراللىق ئۇ “ .ئەمەس مۇمكىن بولىشىمۇ سىياسىتى كاپىتالىزم

 ئىااش قىاايىن قىلىاادىغان ئاااۋارە ئااارتۇق مۇكاپىتالىسااتالردىن ۋە ئىشااچى پۈتااۈن ئىشااىنىڭ

 مااۇھىتىنى سااۆھبەت گەپلىاارى بااۇ چۈچىتكىاادە  كىشااىنى ئۇنىااڭ. ئېيتىاادۇ ئىكەنلىكىنااى

. ئاخىرلىشااىدۇ ئىچىادە مۇھىات دفساتانە ئۇچۇرۇشۇشامۇ باۇ يۇمشاىتىۋەتكەچكە  پۈتاۈنلە 

 ىغانلىقىنىدەيد نېمە بىر ئويلىشى، ئۇنىما  دېگىلى نېمە بىر كەسكىن گرېگور شۇنداقتىمۇ 

 كەتمىگىاانىگە تونااۇپ بە  ھىتلېرناى ئىنىسااىگە  گرېگااور ئاخشاىمى  كااۈنى شااۇ. بىلدۈرىادۇ

 كەلگەنلىكىناى قارارىغاا بىرلىشاىش بىالەن ئىككىساى ھىتلېار ۋە لۇدېندفر  يەنىال قارىما 

 پايدىلىنىشاانى تااۈردە مۇۋاپىااق ئۇنىڭاادىن گېنېرالىمىااز مېاانىڭچە”: دەياادۇ مۇنااداق ئېيتىاا،

 “.بوالاليمەن خاتىرجەم لۇدېندفرفتىن مەن ئىشتا بۇ. بىلىدۇ

 ئاشىكارىالشااااانى پرفگراممىساااااىنى پاااااارتىيە ستراسساااااېرغا ئوتتاااااو ھىتلېرنىاااااڭ

 يااكى ياوقلىقى نەرسە بىرەر تىگىشلى  ئېچىشقا ئېغىز ھەقتە بۇ سەۋەب  خالىماسلىقىدىكى

 ى جااااھىللىق ئاااارتۇق ھەددىااادىن بەلكاااى ئەمەس قىينالغانلىقىااادىن ئېچىشاااتىن ئېغىاااز

 مۇناازىرە ھەقتە بۇ بىلەن “خائىنى ۋەتەن” بىر چىققان قارشى كاپقا بۇرۇن يەنە شۇنىڭدە 
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 گرېگاور مەقساىدى زىيارىتىنىاڭ باۇ ھىتلېرنىاڭ مۇھىمى . ئىدى خالىمىغانلىقىدىن قىلىشنى

. ئىادى قىلىاش مەقسەت كەلتۈرۈشنىال قولغا ئارمىيىسىنى چىققان تەشكىللەپ ئۇنىڭ بىلەن

 سااېپىگە ئۇنىااڭ كااۈنى بىاار چوقااۇم ئىككىسااىنىڭ بااۇ خوشلىشااىۋېتى،  بىاالەن ئااۇالر ھىتلېاار

 ئوخشاااش ھىتلېاار بىاالەن ستراسسااېر گرېگااور. قىلىاادۇ ھااې  قوشااۇلىدىغانلىقىنى كېلىاا،

 ئوفىتسېر  بۇ دەرىەىلى  تۆۋەن باققان تۇرۇپ سەپتە ئالدىنقى: ئىدى ئادەملەردىن تىپتىكى

. ئىدى بىرى ئېرىشكەن مېدالىغا كرىست اراق دەرىەىلى  بىرىنچى ئوخشاش ئۆزىگە خۇددى

 قارشاى كاپىتالىزمغاا ھەم ماركساىزمغا  ھەم مىللەتچى  قىزغىن ئەقىدىلى   ئۇمۇ رفشەنكى 

 ۋە ئومۇرتقىساى ئىككىساىنىڭال ئاۇالر مەسىلىساى يەھاۇدىيالر يەنە  شاۇنىڭدە  ئىدى  بىرى

 .بولىدۇ سېزى، بولغانلىقىنىمۇ كېلى، ھالىغا مېڭىسى

 گېرماانىيە كىچىا  بەكاال ھېسااپالنغان پاارتىيە بىار ياوق تاايىنى ۋاقتىادا ۆزئا ھىتلېر

 پااااارتىيىگە ستراسسااااېرنى گرېگااااور بويااااان  بولغىنىاااادىن ئەزا پارتىيىسااااىگە ئىشااااچىالر

 بىاار ھىتلېاار . ھېسااابلىناتتى بىرسااىال پەقەت مۇۋەپپىقىيەتلىرىاادىن ئۇنىااڭ تارتالىغااانلىقى 

 ئەزالىرىنىاڭ پاارتىيە قالماا   بىلەناال ئاۆزگەرتىش رىنىخاراكتې پارتىيىنىڭ بۇ قالما  يىلغا

 مىللاى ناېمى  ۋاقتىناى پۈتاۈن ھىتلېار  ئاادفل . يەتكۈزىۋېتىادۇ كىشاىگە مىاڭ 3 سانىنىمۇ

 نۇتااۇق بېرىاا، يەرگە ھەماامە ئااۇ. ئىاادى بېغىشاالىغان پارتىيىسااىگە ئىشااچىالر سوتسااىئالىزم

 ئاساساالىق ئااۇ. چىقىرىۋېتىاادۇ داڭقىنااى بەكااال پارتىيىسااىنىڭ ۋە ئۆزىنىااڭ يااۈرۈپ سااۆزلەپ

 كاااپ چىقىاادۇ؛ سااۆزگە يىغىناادا ئاااممىۋى قېتىماادە  82 سااۈپىتىدە سااۆزلىگۈچى نۇتااۇق

 سوتساىئالىزمچىالرنىڭ مىللاى بارىادۇ  بېرلىنگە بىرگە بىلەن ئېكارت مەزگىلىدە قوزغىلىڭى

 .سۆزلەيدۇ نۇتۇق يىغىنىدا سالزبۇرگ

 ھىتلېرناااى ھەرگىزماااۇ ىيەتلەرماااۇۋەپپىق كەلتاااۈرگەن قولغاااا ساااەھنىلىرىدە يىغىااان

 كەيانىگە-ئالادى تىنماا  ئۆيىادە تۇرىۋاتقاان ئاۇ  ئەسالىدە. ئازدۇرالمايدۇ مەغرۇرالندۇرۇپ

( ئىادى قاسساپ بىر بۇرۇن كىشى بۇ) گرا  ئۇلرى  مۇھاپىزەتچىسى دېگىدە  دائى  مېڭى، 

 قىااا،چى بىلگەنلىرىمناااى ئۆزەمنىاااڭ” قاينااااپ  ئۈساااتىدە قابىلىيەتساااىزلىكى ئۆزىنىاااڭ قاااا

 دەپ خەلقىمااگە ئىشالىرىمنى بولغاان قىلمااقچى ئۆزەمنىاڭ. ئۇختىرالماايۋاتىمەن خەلقىماگە

! قالغانادىمەن بولۇپ بىرسى بىلمەيدىغان سۆزلەشنى نۇتۇق نېمىشكە مەن. بېرەلمەيۋاتىمەن

 سااۆزلەش نۇتااۇق ئۆزىنىااڭ ئااۇ . كېتەتتااى قايناااپ دەپ“ !كاشااكى بواللىسااامچۇ ناااتىق بىاار

 رازى ئۇساۇلىدىن كەلتاۈرۈش قولغاا قەلبىناى خەلقنىاڭ يىغىنالردا ىۋىئامم بىلەن ئۇسلۇبى

 .تىرىشىدۇ بىلەن كۈچى پۈتۈن ئۈچۈن ياخشىالش قابىلىيىتىنى ئىككى بۇ بولمىغاچقا 

 يەرلەردە ئااۇ قاتنىشااى،  بېرىاا، يىغىنلىرىغااا ئاااممىۋى رەقىپلىرىنىااڭ ئۈچااۈن بۇنىااڭ

 يېزىلغاان ماۇكەممەل خۇددى ئۇسلۇبى ئۇالرنىڭ” ۋاقتىدا سۆزلەش نۇتۇق ناتىقنىڭ ئاساسى
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 ئىكەنلىكىنااى  رەتلىاا  ماقااالىالردە  ئىلمىااي ۋە ماقااالىالر چاتمااا  ۇرنااالالردىكى-گېزىاات

 ئارىالشااتۇرۇپ چاخچاااقالرنىمۇ قىسااى  بىاار بەزىاادە ھەتتااا يااوقلىقىنى  سااۆزلەر ھاياجااانلىق

 يىغىانالردا اممىۋىئا ساوزۇلىدىغان ئۇزۇنغاا بۇناداق ئارقىلىق شۇ. سېزىدۇ “قويىدىغانلىقىنى

 تىزىسااىنى نۇتااۇق ئۆزىنىااڭ ئااۇ. ئۆگىنىۋالىاادۇ كېرەكلىكىنىمااۇ قىلىشااى دىقااقەت نااېمىلەرگە

 مۇھىتىنىماااۇ. كەلتۈرىااادۇ ھالغاااا ئىاااگە كاااۈچىگە رىغبەتلەنااادۈرۈش ۋە جاااانلىق تېخىماااۇ

 كۆپاۈنچە بىارگە  بىالەن تىرىشاىش ئۈچاۈن كەلتۈرۈش ھالغا يېقىملىق ئۇيغۇن ئەمەلىيەتكە

 تارقىتىاا، بىكارغااا قاتناشااقۇچىلىرىغا يىغىاان نەرسااىلەرنى قاتااارلىق قېياازا پىااۋا  ۋاقىااتالردا

 بولىاادىكەن  بەرگىاادەكال بولااۇپ يېتەرلىاا  مەبلىغااى پااارتىيە يەنە شااۇنىڭدە . تۇرىاادۇ

 خەلاق ئانادىن. ماڭىادۇ قىزىقتۇرۇپ خەلقنى ئېيتى، ناخشىلىرىنى خەلق چېلى، ئاكاردىيون

 كرىساات تۇرغااان يەلپۈنااۈپ مارشااالر  مۇزىكااا ھىتلېاار پەيتااتە جانالنغااان قىزىاا، رەساامى

 ناۇتقىنى ھىتلېار ۋاقىاتالردا كۆپاۈنچە. كىرىدۇ زالىغا يىغىن بىرگە بىلەن بايراقالر بەلگىلى 

 ئانادىن. باشااليدۇ گېپىناى ھالادا تۇتىۋالغاان ئاۆزىنى خاتىرجەم  ئىنتايىن ۋاقتىدا باشالش

 128كااۈزەتكىنىچە  ېسسااىياتىنىھ ئاممىسااىنىڭ خەلااق ئوخشاااش ئارتىسااقا بىاار خااۇددى

 مەيدانىادا يىغىان تەڭشەپ مەزمونىنى بىلەن رېتىمى نۇتقىنىڭ قاراپ ئېھتىياجىغا ئاممىنىڭ

 باسااتۇرغۇلى پەقەتااال قىزغىنلىقىنااى ئاممىسااىنىڭ خەلااق قىلىاا،  پەياادا ھاياجااان كۈچلااۈ 

 . كۆتۈرىۋىتىدۇ پەللىگە يوقۇرى بولمايدىغان

 رازى يەنىاال ھىتلېار ئۇتاۇقالردىن تاۈر باۇ لتاۈرۈلگەنكە قولغاا يىغىلىشاالردا ئاممىۋى

 بىار تەۋە ئاۆزىگە يەنى سەھنىسى  مۇنازىرە بىر كەڭىرى بۇنىڭدىنمۇ ئۇنىڭغا. ئىدى ئەمەس

 تاۆھمەت گېزىات دېاگەن «كۈزەتكۈچىلىرى خەلق» بۇرۇنقى. ئىدى كېرە  بولىشى گېزىتىمۇ

 قالغاان كېلىا، گىرداۋىغاا ېلىشقا تاقىلىا، ساەۋەبىدىن كۆپلىكى بەكال قارىالشالر چاپالپ

 تىكىا، كۆز ھىتلېرنىڭ دەل گېزىت  بۇ قالغان چۈشۈپ ئەھۋالغا قىيىن شۇنداق ئەنە. ئىدى

 پېتىاا، كىرىزىسااكە مااالىيە گېزىتنىااڭ بااۇ شااۇنىڭدە . ئىاادى بىاارى گېاازىتالردىن يااۈرگەن

 شاقانئا يېرىمىادىن تاۈن دېكاابىر-17. ئىادى كۈتىۋاتقىنى بېرى ئۇزۇندىن ئۇنىڭ قېلىشىمۇ

 ئىچىادە ھاياجاان قااتتىق كىرىا، ئاۆيىگە ئېكارتنىاڭ تۇيۇقساىزال ھىتلېار ئىككىدە  سائەت

 قەتئىاي گېزىات باۇ شاۇڭا كەتكەنلىكىناى  بوغۇلاۇپ قەرزگە كاۆپ بەكاال گېزىت بۇ ئۇنىڭغا

 بىار ياۈرگەن تىكىا، كۆز گېزىتكە بۇ ئەمما تۇرغانلىقىنى  ئالدىدا چىقىرىلىش قولدىن تۈردە

 سااورۇنغا قىلىاادىغان تەشااۋىق پرفگراممىسااىنى ئۆزىنىااڭ سااېتىۋېلى، ىالتتەشااك بۆلگااۈنچى

 نى «كۈزەتكۈچىلىرى خەلق» يەنى گېزىتنى  بۇ شۇڭا يۈرگەنلىكىنى  غەرىزىدە ئايالندۇرۇش

 گېزىاات بااۇ. ئېيتىاادۇ ئىكەنلىكىنااى الزىاا  سېتىۋېلىشااى پارتىيىسااىنىڭ ناتسىسااتالر دەرھااال

. ئېيتىادۇ قويۇلغاانلىقىنى باھاا مااركال مىڭ 182 ەنىي قويۇلغان  باھا ئەرزان بەكال ئۈچۈن
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 دەپ يىغاالياادۇ چوقااۇم ئارىسااىدىن دفسااتلىرى بااا  ئېكااارت پااۇلنى بۇنچىلىاا  ھىتلېاار 

 .ئىشىنەتتى

 بااۇ. بولىاادۇ پەياادا ئىشااىكىدە ئېكارتنىااڭ درېكساالېر دە 8 سااائەت ئەتىااگەن ئەتىسااى

 مەسىلىسااى پااۇل ۈچااۈنئ بىرسااى بولغااان ئااادىتى تۇرمااۇش بىاار درېكساالېردە  ۋاقىااتالر

 ئەسالەپ ھەقاتە باۇ درېكسالېر. ئىادى پەيات بىر تەس ئېلىشىمۇ تىلغا قىيىن  ھەقىقەتەنمۇ

 كېاايىن. كېتىاادۇ چىچاڭشااى، ۋارقىااراپ رەنەىاا، ئااۇ دەساالىۋىدە”: دەياادۇ مۇنااداق كېلىاا،

 ئېپنىااڭ ۋفن گېنېاارال ئىككىسااى ئااۇ يااېقىن چۈشااكە“ .چۈشااتۇق يولغااا بىاارلىكتە ئىككىمىااز

 ميۇنخېناادىكى يىلااى-1919 قىسااىملىرى “پولاا  ئەركىاان” گېنېرالنىااڭ بااۇ) دۇبارىاا ئالاادىغا

 62 ئۇنىڭادىن ئىككىسى ئۇ(. ئىدى قىلغان ياردەم تاشالشقا ئاغدۇرۇپ ھۆكۈمىتىنى سوۋېت

 بىاار بولغااان دۈشاامىنى يەھااۇدىي) ئىئااانىچىالردىن قالغااان. ئالىاادۇ ئىئااانە مااار  مىااڭ

 باۇ ئاۆزىال درېكسالېر. توپاليدۇ ئىئانە مار  مىڭ 32( ھالدا ئالغان ئىچىگە ئۆز دفختۇرنىمۇ

 كېايىن چۈشتىن كۈنى شۇ. ئالىدۇ ئۈستىگە ئۆز قەرزىنى ئارتۇق ماركتىن مىڭ يۈز گېزىتنىڭ

 رەساامىيەتلىرى سااېتىۋېلىش گېزىتخانىسااىنى «كۈزەتكااۈچىلىرى خەلااق» تااۆتتە  سااائەت

 پارتىيىساىدىكىلەرگە الرئىشاچى ناېمى  سوتساىئالىزم مىللى ھىتلېر  چاغدا بۇ. پۈتكۈزۈلىدۇ

 ئىشاالەپچىقىرىش سااايمان-قااۇرال ھەماادە يازغۇچىغااا بىاار مىەەزلىاا  غەلىااتە ئاساساالىقى

 .قويىدۇ كۆرۈپ تەييارلىقلىرىنى يولالرنىڭ كېيىنكى تايىنى، ياردىمىگە كاپىتالىستىنىڭ

 

 

4 

 

 ناېمى  كاۈنى ياانۋار-00 يىلاى-1201 يەنى ئۆتكەندە  ۋاقىت ئايدە  بىرەر ئارىدىن

 قاۇرۇلتىيىنى يىللىاق قېتىملىاق بىرىنچى ميۇنخېندا پارتىيىسى ئىشچىالر سوتسىئالىزم ىللىم

 كاۈچلەر سىياساىي ئوڭچىال بااۋارىيە جەريانىادا ۋاقىات ئاارتۇقىراق يىلادىن بىر. چاقىرىدۇ

 بۇنىاڭ. ئىادى كەلاگەن ھالىغاا كاۈ  سىياساىي بىار كۈچلاۈ  ئاالھىدە پارتىيە بۇ ئارىسىدا

 ۋە خااراكتىرى قىلىاش جەلىا، ئاۆزىگە مااگنېتتە  كىشاىلەرنى لېرنىڭھىت سەۋەبى  تۈپكى

 قاۇرۇق باۇرۇنقى ئارقىلىق نۇتۇق ھىتلېرنىڭ يەنە شۇنىڭدە . ئىدى بولغانلىقى ئىگە زېھنگە

 يېاتەكلەش ھەرىكەتكە تەشكىالتنى بىر كەلمەيدىغان ئىش تۈزۈ  قولىدىن باشقا پاراڭدىن

 قىساى  كاۆپ پارتىيىنىاڭ ئالغاان ئىچىگە ئۆز رنىمۇدرېكسلې. ئىدى كەلمەكتە قابىلىيىتىدىن

 بۆلۈشااكە كۆڭااۈل ئااارتۇق تېخىمااۇ ئۆزگىرىشااىگە تااۈردىكى بااۇ پارتىيىسااىنىڭ قۇرغااۇچىلىرى

 باۇنچە جانالنادۇرۇپ تەشاكىالتنى بىر پاسسى، ئىنتايىن ھىتلېرنىڭ ئۇالر گەرچە. باشاليدۇ
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 تەسااىرلەنگەن قاااتتىق ىنكەلتۈرىۋەتكەنلىكىااد ھالغااا قىالالياادىغان پائااالىيەت ئاكتىاا،

. تۇرالماايتتى ئويالنماا  ھەققىادىمۇ ياوقلىقى-باار ھااجىتى جانلىنىشانىڭ بۇنداق بولسىمۇ 

 ئېرىشاى،  ئورنغاا ھۈكاۈمىران ئىچىدە پارتىيە ھىتلېر ئىچىدىال ۋاقىت قىسقا ئىنتايىن يەنى

 لخىاا بااۇ ئۇنىااڭ. ئىاادى كەلتۈرىۋالغااان قولغااا قوللىشااىنى كىشااىلەرنىڭ ئەتىراپىاادىكى

 ستراسسااېر رۆم  كېرەككااى  ئېيااتىش كېسااى،−  قىلغااانلىقى ئەزا پااارتىيىگە ھىمااايىچىلەرنى

 زفرلااۇق كىرگەنلىكااى ئېلىاا، پااارتىيىگە كىشااىلەرنى قاتااارلىق رفزېنبېاارگ ئااۇكىالر -ئاكااا

 ماۇنچە بىار ھىتلېرنىاڭ. بېرەتتى دېرە  يۈزلىنىۋاتقانلىقىدىن قاراپ پايدىلىنىشقا كۈچىدىن

 تاۈردىكى بۇ كىرىلگەن ئېلى، پارتىيىگە كىشىلەر بەزى يولدىكى بىر ۋە تونۇشلىرى شەخسى

 بوخېمىيىلىا  ئادەملىرىدە بۇ ھىتلېرنىڭ ئۇالر . ئىدى زىرىككەن بەكال ئەسكەرلەردىن كونا

 ھەقىقااى بىاار قايسااى يەنە شااۇنىڭدە . قارىشاااتتى دەپ ئېغىاار بەكااال خاااراكتېر يۇرتۋازلىااق

 ئوخشااااش بېچساااتېيىنغا ھەمااادە بىااالەن  اتورالرفابرىكااا ۋە باااانكىر سوتساااىئالىزمچى 

 قېلىشاقان غەمدە دەپ باقتى؟ ئورنىتى، مۇناسىۋەت زى  بۇنچىۋاال بىلەن سوتسىئالىزمچىالر

 .ئىدى

 چىقىرىا، تاوپىالڭ ھىتلېار قۇرۇلتايدا يىللىق قېتىملىق بىرىنچى كۆرۈنۈشىدە  سىرتقى

 قىلغاان پەيادا تەساىر غاندەكالشاوغۇللىنىدى بىالەن ھەرىكىتى تارتىۋېلىش ھوقۇق ئاشكارە

 ھەقىقەتەنماااۇ ئارزۇساااى تاااارتىۋېلىش ھااااكىمىيەتنى قاااول قاااۇرۇق ئۇنىاااڭ يەناااى. ئىااادى

 قىلىاش يۈرۈش ميۇنخېنغا ۋەكىلال نەپەر 411 ئاران چۇنكى 122.كۆرۈنەتتى مەنتىقىلىقتە 

 ىقىناىقىزغىنل خىال باۇ ئۇالرنىاڭ يەنىاال ھىتلېر بولۇپ  كېلىۋاتقان قوشۇپ ئاۋاز چاقىرىقىغا

 مەساىلىلەردىكى دائىار ئۇساۇلغا ۋە سىياساەت تەرەپاتىن  بىر يەنە ئىدى؛ كەلمەكتە بېسى،

 ئاۇنچە ئەزالىارى پاارتىيە ئاادەتتىكى ئىختىالۋىناى پىكىار كېتىۋاتقاان كۈچىيى، بارغانسىرى

 ئىنتااااايىن قۇرۇلتااااا  كۆرۈنۈشااااتە بولغاچقااااا  شااااۇنداق. كەتمەيتتااااى چۈشااااىنىپمۇ بە 

 قۇرۇلتاياادا كىشااىلەر بااار خەۋىاارى ئەھااۋالالردىن ئىچكااى رۈنسااىمۇ كۆ ئىتتىپاقالشااقاندە 

 كېتىاا، كااۈرەش قاااتتىق ئاسااتىرىتىن كۆرۈنااۈپ قىلغاناادە  مااۇزاكىرە دفسااتانە كۆرۈنۈشااتە

 كۈنادىن 10  كېلىا، بىارلىككە كۆپچىلىا  بولغاچقاا  شۇنداق. بىلەتتى ئېنىق بارغانلىقىنى

 تەييااارلىق چىقىرىشااقا ئوتتۇرىغااا ىاالەنب مااۇۋەپپەقىيەت كرفناادا زىركااۇس ھىتلېرنااى كېاايىن

 .قىلىدۇ

. كېتىادۇ ناچارلىشاى، بەكال ھەقىقەتەنمۇ شارائىتى تۇرمۇش خەلقنىڭ قىشتا يىلى شۇ

 پارىژدىكى. تۇراتتى كۆرۈلۈپ پاتال-پات ۋەقەلىرى بۇالش ئاشلىق بويىچە تەۋەسى گېرمانىيە

 ئاۇرۇش مىقاداردا زفر انىيىدىنگېرم ”كومىتېتى ئىشالر ھەربىي ئالى دۆلەتلەر ئىتتىپاقداش“

 چااغالردا شۇ يەنى. ئۇلغايتىۋېتىدۇ تېخىمۇ قااليماقانچىلىقىنى جەمئىيەت تۆلىتىشى چىقىمى
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 چىقىمااى ئااۇرۇش مااار  مىليااارد 134 گېرماانىيە قالغااان كېلىاا، گىرداۋىغااا بولااۇش ۋەياران

 ساوغۇقتا مىستانزى كىشىلەر نۇرغۇنلىغان ئاقىۋىتىدە بۇنىڭ. ئىدى مەجبۇرالنماقتا تۆلەشكە

 مائاشاى يىللىاق بىار ئىشاچىالرنىڭ قارىغاندا  مەلۇماتالرغا. يۈرىشەتتى تىتىرەپ ئاچقۇرساق

 .قالغان كۈنلەردە قىيىن سىنىپالرمۇ ھاللىق ھەتتا يېتىدىكەن؛ تويغۇزۇشقا قۇرساق ئارانال

 ئاساساالىق قايسااى ھەر ئۈچااۈن  يەتكەنلىكااى چااېكىگە غەزىااۋى ئاممىسااىنىڭ خەلااق

 قانااداق-ئۆتكۈزساەكمۇ مىتىنگااى ناارازىلىق بىرلەشاامە مەيدانىادا كۆنىگسااىتراس لەرپاارتىيى

 پايادىلىنى، ھەرىكىتىادىن ناارازىلىق تاۈر بۇ  ئۇالر ئەمما. كىرىشىدۇ قىلىشقا مۇزاكىرە دەپ

 ھەرىكەتنىماۇ باۇ ئەنساىرەپ پارچىلىۋېتىشاىدىن ساېلى، بۆلگۈنچىلىا  ئارىغاا قىزىلالرنىڭ

 تەلەپ كېلىشانى قارارغاا ئااخىرقى ئاۇالردىن ھىتلېار غېنىاۋاردا-1. قالدۇرىشاىدۇ ئەمەلدىن

 قىلىاا،  باھااانە  بولمىغااانلىقىنى تەشااكىللىنى، يېتەرلىاا  كااومىتېتى ھەرىااكەت. قىلىاادۇ

 گەپناى باۇ”. بېرىادۇ جااۋاب دەپ ئااچىمىز يىغىن چوڭ چوقۇم ئىچىدە ھەپتە ئالدىمىزدىكى

 قاارار ئۆتكۈزۈشاكە مىتىنا  نارازىلىق ىزغائالدىم ئۆز قىلى، شۇنداق. تاشتى سەۋرى  ئاڭالپ

 زالىادا تىيااتىر ساىرى  كارفن زىركاۇس ھىتلېار چۈشاتە  كاۈنى شۇ. ھىتلېر دەيدۇ “قىلدۇق

 ماودىرى ساارىيىنىڭ تىيااتىر باۇ. پۈتىشاىدۇ ئۈچاۈن ئۆتكاۈزۈش مىتىنا  ئاخشاىمى ئەتىسى

 ھىتلېاردىن كىشاى ئاۇ قارىغانادا  مەلۇمااتالردىن. ئىادى ئەزاساى پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر

 داۋراڭاالر پۈتاۈنلە  ئانادىن. ئالمىغاانمىش پاۇل پەقەتاال ھەتتاا ئالغاان  ھەق تۈۋەن بەكال

 پااارتىيە سااادىق نۇرغۇنلىغااان. بېرىاادۇ ئېيتىاا، ئېغىاازچە مەزمااونىنى ئااېالن تولغااان بىاالەن

 سااىرى  بااۇ ئېالناادا. كېتىاادۇ يىرگىنىاا، قاااتتىق سااۆزىدىن ئااېالن بىاار بۇنااداق ئەزالىاارى

 قالغاچقااا  ئاااز بەكااال ۋاقىاات سااىغىدىغانلىقى  كىشااى ئااارتۇق مىڭاادىن 6 خانىسااىغاتىياتىر

 .ئىدى يېزىلغان دەپ ئىمكانسىز چاقىرالىشىمىز ئادەم ئارتۇق ئۇنىڭدىن مىتىنگكە

 كوچىالرغااا قىلىنىاا، تەييااار ئاااران بااۇرۇن چۈشااتىن پەيشااەنبە ئۇقتۇرۇشااى يىغىاان

 غەماگە ھىتلېرمۇ قاراپ ئەھۋالغا بۇ. كېتىدۇ ،يېغى قار ئارىالش يامغۇر كۈنى ئۇ. چاپلىنىدۇ

 ئانادىن. بېرەلەيادۇ ئېيتى، ئارانال يۈرۈپ دۇدۇقالپ مەزمۇنىنى ۋارىقىنىڭ تەشۋىقات پېتى، 

 ئااۇالر كېاايىن  چۈشااتىن. سااالىدۇ يولغااا بىرسااىنى كېلىشااكە باسااتۇرۇپ بااويىچە تېاازى  بااۇ

 بەلگىلىاا  كرىساات رنى پانۇسااال-مەشاائەل ئولتااۇرۇپ  ماشىنىسااىغا يااۈ  ئىككااى كىرالىغااان

 ئااون ماشااىنىدا ھەر. ئۆتىاادۇ قىلىاا، نامااايىش ئىچىاادىن شااەھەر كۆتۈرۈشااۈپ بااايراقالرنى

 تەشاۋىق توۋلىغاا  شاۇئار تەرەپاتىن بىار ئاۇالر بولاۇپ  ئولتۇرغاان ئەزاساى پاارتىيە نەچچە

 ارچىپا-ئاال بولمىغانالرنىڭ كوممۇنىست كوچىلىرىدا ميۇنخېن. ماڭىدۇ تارقىتى، ۋاراقلىرىنى

 ئىشااچىالر. ئىاادى ئەھااۋال قېتىملىااق تااۇنەى كۆرۈلۈشااى ماشىنىسااىنىڭ تەشااۋىقات رەڭلىاا 

 ۋارقىرىشى، ھاقارەتلەپ بىلەن غەزەپ كۆتۈرۈپ مۇش ئۇالرنى بەزىلىرىدە رايونىنىڭ ئاھالە



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 217 ~ 
 

 .كۈتىۋالىدۇ

- ئۈمىدسااىز بەكااال كرفناادىن زىركااۇس ھىتلېاار ئەتراپىاادا  يەتااتە سااائەت ئاخشااىمى

 مىناۇت ئاون ئارىادىن. ئىادى ئاز بەكال ئادەم يىغىلغان زالدا: ئالىدۇ ېفونتېل لەندۈرىدىغان

 يىغىنغاا قالغانادا چاارە  ساەككىزگە ساائەت. ياخشاىلىنىدۇ ساەل ئەھۋال ئۆتكەندە ۋاقىت

 كىاارىش قالمااا   بىلەنااال تولاادۇرۇش قىساامىنى ئااۈ  تااۆتتە زالنىااڭ سااانى كەلگەنلەرنىااڭ

 ۋاقتىادا  چىققان سەھنىسىگە نۇتۇق ھىتلېر. ئىدى بار ئۈچىرەتمۇ بىر ئۇزۇن يەنە ئىشىكىدە

 ئوخشاااش ۋاقتىاادىكىگە كىاارگەن زالىغااا خوفبراۋخاااۋس بااۇرۇن يىاال بىاار بۇناادىن خااۇددى

 قىساااتىلى، ئاااادەم تاااۈمەنلىگەن مىڭلىغاااان  زالااادا”. ئىااادى ئىچىااادە ھاياجاااان ئىنتاااايىن

 وزۇلۇپساا ئالدىماادا ئوخشاااش بومبىسااىغا سااىنارىيەت چااوڭ خااۇددى ئااۇالر. ئولتااۇراتتى

 .ئىدى تولغان لىق ھەقىقەتەنمۇ تىياتىرى سىرى “ .ياتاتتى

 تېمىسااى نۇتقىنىااڭ بۈگااۈنكى ھىتلېرنىااڭ بااۇ _ “ !يوقۇلااۇش يااا_  ئىسااتىقبال يااا”

 خەلااق بااۇ ئالدىاادىكى ئىسااتىقبالى ئۇنىااڭ خوشااال  ئىچىاادىن-ئىاا  ھىتلېاار 112.ئىاادى

 ئۆتمەيال سائەت يېرى  باشالپ نۇتقىنى. ئىشىنەتتى قەتئىي ئىكەنلىكىگە قولىدا ئاممىسىنىڭ

 قەلبىنااى ئۇالرنىااڭ ئىشااىنى، تولااۇق ئىكەنلىكىااگە كىشااىلەر تەۋە ئااۆزىگىال زالاادىكىلەرنىڭ

 “ساادالىرى ئاالقىش گۈلادىراس پارتىلىغاان ئىساتىخىيىلى ”. قارىتىۋالىدۇ ئۆزىگە پۈتۈنلە 

 كېلىا،  الغااھ تىمتااس زال پۈتاۈن كەينىادىنال. تاۇراتتى بۆلاۈپ ناۇتقىنى ئۇنىڭ پاتال-پات

 ئارىساىدا ئامماا قارىما  بولىشىغا ئادەم كۈپ شۇنچە”. كىرىدۇ تۈسكە ھەيۋەتلى  ئىنتايىن

 ئااااخىرقى ئەڭ نۇتقىنىاااڭ. ئاڭالنماااايتتى ئااااۋاز باشاااقا تارتىشاااىدىن تىنىاااق كىشاااىلەرنىڭ

 ساداسى ئالقىش گۈلدۈرمامىدە  زالىدىن تىياتىر سىرى  كېيىن  پۈتتۈرگەندىن جۈملىسىنى

_  گېرماانىيە» بىالەن كاۈچى پۈتاۈن ئىچىادە ھاياجاان قااتتىق ئاممىسى خەلق. دىكۈتۈرۈل

 ساداساى ناخشاا جااراڭلىق يىغىان  ئااممىۋىي. كېتىشتى ئېيتى، مارشنى دېگەن «دفتچالند

 ئۆركەشااالىتىۋەتكەن قااااتتىق قىزغىنلىقىناااى ئاممىساااىنىڭ خەلاااق“ .ئاخىرالشاااتى ئىچىااادە

. قويىادۇ ياوقىتىپال ئۆزىنى خوشاللىقىدىن ىچىدەئ مۇھىت جوشقۇنلۇق بۇ ئۆزىمۇ ھىتلېرنىڭ

 بوشىتىشاىنى مەياداننى كىشىلەرنىڭ تۇرۇپ مىنۇتتە  02 كۈزەتكە  ئەتراپنى سەھنىدە ئۇ 

 كەچكىانىچە قاار چىقىا، زالادىن ھالادا ھاياجانالنغان ئىنتايىن ئۇ  ئاندىن. قىلىدۇ تاماشا

 .دۇكېتى قايتى، ھۇجرىسىغا سوغوق قاراڭغۇ  ھېلىقى ئۆزىنىڭ

 گېزىتلىرىاااادە ميااااۇنخېن رفلااااى  ئوينىغااااان زالىاااادا كاااارفن زىركااااۇس ھىتلېرنىااااڭ

 ھىتلېاار . ئىاادى بااار مەدىھىلەشاالەرمۇ ئەلىااۋەتتە. قىلىنىاادۇ مااازاق ھەجىۋىلەشااتۈرۈلۈپ

. ئىادى خوشاال ئىككىساىدىنال ھەر مەدىھىلەشالىرىنىڭ بىالەن ھاقارەتلىرى مەتبۇئاتالرنىڭ

 قااااراپ ئەھۋالىغاااا ئۇچرىغاااانلىق زەربىاااگە ،كېلىااا دۈ  تۇرۇشاااقا قارشاااى كۈچلاااۈ  ئاااۇ 
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 گەرچە. قىلىاادۇ ھااې  قوزغىيالىغااانلىقىنى ھاياااجىنىنى چوڭقااۇر خەلقنىااڭ ھەقىقەتەنمااۇ

 يەنىاال ھىتلېارچىالر بولساىمۇ  تۇرغان كۆرۈلۈپ تەرىپىدىكىلەردىن ئۇنىڭ ماجىراالر جىدەل

 بالىسااىغا ەكەئ كۈچلىرىنىااڭ مىللەتچىلىاا  سااازاۋەر ھااۆرمەتكە ئەڭ ئاممىسااىنىڭ خەلااق

 ھالىغااا مەركىاازى ئۆزلىرىنىااڭ ميااۇنخېننى مىللەتچىاالەر ۋاقىااتالردا شااۇ. ئىاادى ئايالنغااان

 يەناى ئاساتىدىكىلەرنىڭ  قاول ئۇنىاڭ بىالەن باشالىقى سااقچى قالماا   بىلەنال كەلتۈرۈش

 كىشاىلەر ئاادەتتە . ئىادى ئېرىشاكەن قوللىشاىغىمۇ يوشۇرۇن مۇدىرىنىڭ باشقارما سىياسىي

 بۇ ئاتالنمىغاچقا ھەرىكەتكە سېلى، قول بالدۇر ساقچىالر قىلى،  ئەرز ىرىلىرىگەدائ ساقچى

 ئېلىشاى ئاساتىغا ناازارەت ناتسىساتالرنى سااقچىالر كەلمەكاتە  باۇزۇپ ماۇقىملىقنى پارتىيە

 ئىمكاان ناارازىلىقالرنى بۇناداق ئەمەلادار ئىككى بۇ ئەمما. بولىشىدۇ تەلەپتىمۇ دەپ كېرە 

 ئىشااچىالر سوتساايالىزم مىللەتچااى يەنااى ھەرىكەتنااى  بااۇ بىااز ”. ۇتۇرىااد باسااتۇرۇپ بااار

“ .قااارايمىز دەپ كېاارە  كىرمەساالىكى قاتارىغااا ھەرىااكەت باسااتۇرۇلىدىغان ھەرىكىتىنااى

 قىلى،  شاھىتلىق چىقى، ئەمەلدار ئىككى بۇ سوتالنغىنىدا ھىتلېر كېيىن يىل ئۈ  شۇندىن

 ياول تاۇرۇپ بىلىا، بىاز توسامىدۇق؛ ۇالرنىئا بىز. ئىدۇق قىلغان شۇنداق ھەقىقەتەنمۇ بىز”

 كاۆرگەن ئۈندۈرمىلىرىنى تىرىلىشىنىڭ قايتا گېرمانىيىنىڭ پارتىيىدە بۇ بىز چۇنكى. قويدۇق

 بۇلغىااۋېتىلگەن قاااتتىق تەرىپىاادىن ماركسااىزم ھەرىااكەت بااۇ تااارتىپال باشااتىن بىااز. ئىاادۇق

 ساېپىگە مىللەتچىلىا  چىالرنىئىشا ئۇ تارىتىدىغانلىقىغا  يىلتىز چوڭقۇر ئارىسىدا ئىشچىالر

 مىللەتچااى ۋاقىتتااا شااۇ بااۇالر  مانااا. ئىشااىنەتتۇق قەتئىااي كېلەلەياادىغانلىقىغا قااايتۇرۇپ

 تااۈپكى كەلگەنلىكىمىزنىااڭ قوغااداپ ئەپەناادىنى ھىتلېاار ھەرىكىتىاادىكىلەرنى  سوتساايالىزم

 ىھىتلېرناا. ئىاادى ئەمەس بااۇالرال قوغاادىغانالر كااۈچلەرنى ئااوڭچى بۇنىڭاادە )“ .سااەۋەبى

 ئەمەلاادارلىرى  ساااقچى سااودىيىلەر  شااۇنىڭدە  ھەربىاايلەر  قىلىاادىغان ئااارزۇ چەكلەشاانى

 بىاالەن ھەرىكەتلىاارى زفراۋانلىااق كااادىرالرمۇ مەمااورى يەرلىاا  بىاالەن كااادىرلىرى دۆلەت

-1212. ئىادى كۆرسەتمەكتە يېقىنچىلىق ئاالھىدە مىللەتچىلەرگە كېلىۋاتقان شوغۇللىنى،

 ياۈز باويىچە گېرماانىيە ئىچىادە ۋاقىات بولغاان ئىياۇنغىچە يىلاى-1200 تا يانۋاردىن يىلى

 پەيدا سولچىالر قېتىمىنى 00 ئىچىدە دېلوسى سۈيىقەست سىياسىي قېتىملىق 376 بەرگەن

 ھېسااپ ئوتتاۇرا ساولچىالر ئەمماا. قىلغاان پەيادا ئاوڭچىالر قېتىمىناى 354 بولساا  قىلغان

 ئاايلىق 4 ئاارانال ئاوڭچىالر بولساا  غاانقىلىن ھۆكاۈم جازاساىغا قامااق ئايدىن 182 بىلەن

 بېاارىلگەن جازاسااى ئۆلااۈم سااولچىغا نەپەر 12 جەرياناادا بااۇ. كېسااىلگەن جازاسااىغا قاماااق

 (ئى. ھ. ئا_ . جازاالنمىغان بىلەن جازاسى ئۆلۈم بىرسىمۇ ئوڭچىالردىن بولسا 

 ىاالەنب ھىتلېاار. ئىاادى قىلماقتااا ئېتااراپ قىساامەنلىكتە ئااۇالرنى ھۆكۈمىتىمااۇ باااۋارىيە

 كاااھر ۋفن رىتتېاار گۇسااتاۋ مىنىسااتىرى تەرەپ ئااوڭچىالر رەھبەرلىاارى باشااقا پارتىيىنىااڭ
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 ئااورنىنى رەسامى غەيارى ئااۆزگىچە باۋارىيىنىاڭ مىنىساتىر  بااۇ. قىلىنىادۇ قوباۇل تەرىپىادىن

 ئىشاقا چاارىالرنى پۈتاۈن بېسىۋېلىشىنى تەرىپىدىن ھۆكمىتى ۋېيمار ئۈچۈن قېلىش ساقالپ

 باار ئىدارىساى پوچتاا ئالادىغا ئاۆز باۋارىيە  قىلى،  شۇنداق. ئىدى نكەلگە توساپ سېلى،

. ئىاادى كەلمەكااتە بولااۇپ بەھاارىمەن ھوقۇقلىرىاادىن ئاااپتونومىيە مااۇنچە بىاار بولغىنىاادە 

 قوبااۇل يوليااورۇقنى بىاار قانااداق ھەر كەلااگەن شااىماللىقالردىن ئاخماااق يەنە شااۇنىڭدە 

 ئورتااق بەزى كااھر بىالەن ھىتلېار ەسىلىدە م بۇ. ئىدى تۇرماقتا چىڭ ئىزچىل قىلماسلىقتا

 “ئاۋساترىيىلى  تەلاۋە” باۇ مەسىلىلەردە نۇرغۇنلىغان كاھر گەرچە. كېلىشىدۇ قاراشالرغىمۇ

 كۈرىشاىدە بولغاان بىالەن دائىرىلىارى ۋېيماار ئۆزىنىاڭ بولساىمۇ  پىكىردە ئوخشاش بىلەن

 باۇ ناساداپنىڭ ەناىي  SDAPNA_  پارتىيىساى ئىشاچىالر سوتساىئالىزم مىللەتچى نېمى 

  111.ئىدى پايدىالنماقتا سۈپىتىدە قۇرالى تەشۋىقات رەھبىرىدىن

 ھىتلېرنىااڭ كېلىشااىدىن بولااۇپ مۇئامىلىاادە دفسااتانە كاھرنىااڭ ئاممىسااىمۇ خەلااق

. قىلىشاىدۇ ھاې  تونۇلغاانلىقىنى دەپ ۋەكىلاى بىرساىنىڭ كاۈچلەردىن سىياساىي بۈگۈنكى

 پاارتىيە قالغاان ياشىنى، بىلەن ھىتلېر چۇنكى . ئىدى خوشال ھىتلېرمۇ ئەھۋالدىن بۇنداق

 ھىتلېرنىاڭ. ئىادى باشالىغان قىزىشىشاقا رەسمى ئىختىالۋى پىكىر ئوتتۇرسىدىكى رەھبىرى

 ھىتلېرغاا ئاممىساىمۇ خەلاق كۈچلاۈ   ئىنتاايىن كاۈچى قىلىاش جەلى، ئۆزىگە باشقىالرنى

 ئايالنماقتاا بىرساىگە اڭلىاقد رەسامى ھىتلېر سەۋەبىدىن  كېلىۋاتقانلىقى قىزىقى، ئاالھىدە

 غايىسااىنى ئەساالىدىكى پارتىيىنىااڭ ئااادفل  كۆرسااەتمەكتىكى  شااۇنى ئەھااۋالالر بااۇ. ئىاادى

. ئىدى كەلگەن ئويىغىمۇ ئېلىش قولغا تولۇق ھاكىمىيەتنى يەنە قالماستىن  ئۆزگەرتىۋېتىپال

 ئاۇ ) لىنى،پايادى پۇرساىتىدىن تۇرىۋاتقاان بېرلىندا ئۇنىڭ دۈشمىنى سىياسىي ئۇنىڭ شۇڭا 

 مۇناسااىۋەت بىاالەن رادىكااالالر ئوڭچىاال ۋە مىللەتچىاالەر مۇتەئەسسااىپلەر  يەردىكااى بااۇ

 ئىتتىپاق بىلەن سوتسىئالىستالر قىسى  بىر ئاۋگسبۇرگدىكى  (ئىدى كۈچەيتمەكتە باغالشنى

 باۇ ھىتلېار كۆرۈنساىمۇ  ياوقتە  زىيىناى قىلاچە ئىشاالرنىڭ باۇ. ئىدى كىرىشكەن تۈزۈشكە

. چۈشىنىدۇ دەپ سۈيىقەست بىر قىلىنغان ئۈچۈن ئاجىزلىتىش تەسىرىنى زىنىڭئۆ ئىشالرنى

 پايادىلىنى، پەيتىادىن تۇرغاان تەييارلىقساىز ئۇالرنىاڭ قايتىا، ميۇنخېنغا دەرھال ئۇ شۇڭا

 ئاېالن چېكىنگەنلىكىناى پارتىيىادىن ھىتلېار كاۈنى  ئىياۇل-11. ئۆتىادۇ ھۇجۇمغاا قايتارما

 ئەڭ ساەۋەبىنى چېكىنىش پارتىيىدىن ئۆزىنىڭ ھىتلېر ەندە ئۆتك كۈن ئۈ  ئارىدىن. قىلىدۇ

 ئۇلتىماتومىادا  باۇ. قىلىادۇ ئاېالن ئەزالىرىغاا پاارتىيە باارلىق شەكلىدە ئۇلتىماتوم ئاخىرقى

 ئاااۆزىگە ھوقاااۇقى باشاااقۇرۇش ياااالغۇز پاااارتىيىنى بىااالەن رەئىسااالىكى پارتىيىنىاااڭ ئەگەر

 بۇناداق مېنىاڭ“: قويىدۇ ئوتتۇرغا نلىقىنىكەلمەيدىغا قايتى، پارتىيىگە بۇ بېرىلمەيدىكەن 

 دەيادۇ_ . ئەمەس بولغانلىقىمادىن ھىرىسامەن تۇتۇشاقا ھوقاۇق ھەرگىزمۇ بولىشى  تەلەپتە
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 ئەگەر قىلمااااقتىكى  مەجباااۇر ئويالشاااقا شاااۇنداق مېناااى ۋەزىااايەت بۈگاااۈنكى_  ھىتلېااار 

  ئۇزۇنغاا پاارتىيە بۇ…  بولمايدىكەن  رەھبەرلى  ئىرادىلى  كۈچلۈ  پوالتتە  پارتىيىمىزدە

 ئوخشاااپ جەمئىاايەتكە بىاار قايسااى غەرپتىكااى يەنااى: كېتىاادۇ ئۆزگىرىاا، بۇزۇلااۇپ قالمااا 

 چىقىا، بولۇشاتىن پارتىيىساى ئىشاچىالر ناېمى  يولىادىكى سوتسىئالىزم مىللەتچى قېلى، 

_  كۆزقارىشااىنىڭ كەلااگەن ئېلىاا، مەيدانىاادىن ئااۇرۇش ھىتلېرنىااڭ بااۇ  مانااا” .كېتىاادۇ

 ئېنىاق قېاتى  تاۇنەى پىرىنساىپىنىڭ رەھبەرلىا  دېاگەن سۇنۇش بو  سىزشەرت كوماندىرغا

 .ئىدى قويىلىشى ئوتتۇرىغا

 ئېلىنىشاىنى تەدبىر ھەقتە بۇ ئىچىدە مۇھلەت كۈنلۈ  8 كومىتېتىدىن پارتىيە ھىتلېر

 مۇرەسساە ئۈساتىدە تەلەپ بىار بۇناداق غەزەپلىنى، قاتتىق درېكسلېر ئەمما. قىلىدۇ تەلەپ

 بىرساى كىتابچىادىن ئىمزاساىز ئىچىادە پارتىيە ۋاقىتتا ئەينى. قىلىدۇ رەت يقەتئى قىلىشنى

 كىتابچىغااا بااۇ. كېتىاادۇ ئېغىرلىشااى، تېخىمااۇ ئەھااۋال سااەۋەبىدىن يااۈرگەنلىكى تارقىلىاا،

 پەرەزلەر بىاالەن ئەمەلىايەت بولااۇپ  قويۇلغاان ئىساى  دەپ «خااائىنمۇ؟_  ھىتلېار ئاادفل »

. ئىادى كەلاگەن ئېغىار بەكاال ئۇنىڭغا بولۇپ  ئۇيدۇرما يېزىلغان ئارالشتۇرۇپ بىرسىگە-بىر

 ئىادى  گەپالەر ئۇيادۇرما بەكاال گەپالەر قىساى  كۆپ مۇتلەق كىتابچىدىكى بۇ شۇنداقتىمۇ 

 كاۆپ بەكاال ئۈچاۈن ئاياالالر تونۇتماقتاا؛ دەپ پادىشاسى ميۇنخېن ئۆزىنى ھىتلېر مەسىلەن

 بەكاال دېگەنادە …  جاساۇس  تىۋاتقانئىشالى سېتىۋېلى، يەھۇدىيالر ئۇ قىلماقتا؛ زايا پۇل

 ئااپتورىمۇ كىتابچىنىاڭ ئاۇ بەلكىا  گەپالەرگە بۇناداق بولاۇپ  يېزىلغاان گەپالەر كۈلكىلى 

 .مۇمكىن ئىشەنمەسلىكى

 بااۇ يەنىااال پااارتىكوم بىاالەن درېكساالېر بولسااىمۇ  توشااقان مااۇھلەت كۈنلااۈ  سااەككىز

 قارىغانادا كۆرۈنۈشاتىن. الىادۇتۇرىۋ تارتىا، باش قىلىشتىن ھەرىكەت بىرەر بويىچە تەلەپ

 قېتىملىاق ئااخىرقى ئەڭ ئەمماا. قىالتتاى كەلمەيدىغانادە  كارغاا پوپوزىساى بۇ ھىتلېرنىڭ

 كارغا ئېيتقانلىرى ھەققىدە قېلىش كېلىشى، قىلغان درېكسلېرغا ئېكارتنىڭ يىغىندا مەخپى

 بىار ئالادىغا زئاۆ تاۇرۇپ قاتماا  ھىتلېرناى درېكسلېرمۇ كېيىن شۇندىن. ئەتىمالى  كېلىدۇ 

 ماااقۇل بۇنىڭغااا ئەزالىرىنااى كومىتىاات باشااقا ئااويالپ دەپ قىالاليمىزغااۇ  تەشااكىل گااۇرۇھ

 ھوقاۇقى بولاۇش ھۈكاۈمران ياالغۇز پارتىيىگە ھىتلېرنىڭ ئۇالر  قىلى،  شۇنداق. كەلتۈرىدۇ

 بىالەن شۇنىڭ. ئۇختۇرىدۇ رەسمى ئۇنىڭغا كەلگەنلىكىنى ماقۇل تەلىۋىگە دېگەن بېرىلسۇن

 ئۈساتىگە رەئىسالىكىنى پارتىيىنىاڭ ھىتلېرناى بىالەن مەدىھىالەر چىرايلىق ئاجايى، ە بىرگ

 يېتىلىشااى ئۆسااۈپ پارتىيىمىزنىااڭ بىلىملىاا   پەۋقۇلئاااددە سااىز” بېرىاا،  تەكلىااۋى ئااېلىش

 ئاجايىا، ھەمادە قوشاتىڭىز  تاۆھپە ئاالھىادە كۆرساىتى، پىاداكارلىقالرنى قاالتى  ئۈچۈن

 “قىلىمىااز تەكلىاا، بىااردە  ئېلىشااىڭىزنى ئۈسااتىڭىزگە پىنااىۋەزى بااۇ ھەممىمىااز. ناتىقسااىز
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 .ئۇنۇتمايدۇ ئېلىشنىمۇ كۆڭلىنى ئۇنىڭ بىلەن مەدھىلەر دېگەندە 

 ئىياۇل-02 ئۈچۈن ئېلىشى ئۈستىگە رەسمى ۋەزىپىسىنى رەئىسلى  پارتىيە ھىتلېرنىڭ

 ئىساىملى  ئېسساېر ھېرماان قۇرۇلتايغا. بەلگىلىنىدۇ چاقىرىش قۇرۇلتا  پەۋقۇلئاددە كۈنى

 فۈھرېرنىاڭ قارىماا  بولىشاىغا بىارى يااش ئېسسېر. قىلىدۇ رىياسەتچىلى  باۋارىيىلى  بىر

 بىااالەن ئاياااالالر ئېسساااېر . قالىااادۇ بولاااۇپ بىااارى مەسااالىھەتچىلەردىن كۆڭلىدىكىااادە 

 قەتئىاي” ئاۇنى ھىتلېار بولۇپ  بىرسى تونۇلغان بىلەن ئامىراقلىقى بە  قىلىشقا مۇناسىۋەت

 ھىتلېرناى چىقىا، سۆزگە ئېسسېر قۇرۇلتايدا . ئاتايدۇ دەپ “قاۋان بىر شەرت يۈگەنلىنىشى

 چىقىا،  ساەھنىگە ھىتلېار كەينىادىن ئۇنىڭ 110.قىلىدۇ تەغدى  قاتناشقۇچىلىرىغا يىغىن

 كاۈرەش ئىزچىال ئۈچاۈن قالماسالىقى ئايلىنىا، تەشاكىالتىغا چايخانا بىرەر پارتىيىنىڭ بۇ

 بىاالەن تەشااكىالت بىاار قانااداق ھەر باشااقا بىااز” لىاا، كې ئەساالىتى، كەلگەنلىكىنااى قىلىاا،

. قىلىمىاز ئۈمىاد قوشۇلۇشاىنى كېلىا، بىازگە ئۇالرنىاڭ ئەكساىچە. خالىماايمىز بىرلىشىشنى

 كىمكاى ئەگەر. تۇرااليمىز تۇتۇپ قولىمىزدا ھوقۇقىنى رەھبەرلى  ئاندىن بولغاندىال شۇنداق

. كەتساۇن چىقى، پارتىيىدىن: ئوچۇق ولي ئۇنداقالرغا قىاللمايدىكەن  قوبۇل پىرىنسىپنى بۇ

 شااەھەر قالغااان شااۇنىڭدە  گۇرۇپپىسااىدىكىلەرگە  ئاۋگۇساابۇرگ گەپلەرنااى بااۇ ھىتلېاار_ 

 ميۇنخېنااادىن ھەرىكىتىمىاااز باااۇ بىزنىاااڭ_  ئىااادى  ئېيتماقتاااا قارىتىااا، ساااىرتىدىكىلەرگە

 ئاخىرىادا سۆزىنىڭ ئۇ “ .شەرت داۋامالشتۇرىلىشى ميۇنخېندا تۈردە قەتئى شۇڭا باشالنغان 

 پارتىيىنىااڭ كېلىاا،  تەكىااتلەپ قايتااا-قايتااا دفسااتلۇقىنى يااېقىن بولغااان بىاالەن درېكساالېر

 قويۇلاۇش ئاۋازغاا. قىلىادۇ ئاېالن ئىكەنلىكىناى تەيياار ئېلىشاقا ئۈساتىگە ئاۆز رەئىسلىكىنى

 .قىلىنىدۇ قوبۇل رەئىسلىكى ھىتلېرنىڭ بىلەن ئاۋاز 543 قارشى بىرگە نەتىەىسىدە 

 نااېمى  سوتسااىئالىزم مىللەتچااى” “قوشااۇنى بااوخېمىيىلىكلەر” ئۇنىااڭ نبىاالە ھىتلېاار

 ئالغىنىادىن قولغاا ھوقۇقىنى مۇتلەق پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر يەنى  “پارتىيىسى ئىشچىالر

 ئۇساالۇپالر كونااا نەتىەىسااىدە قوشۇلىشااى تولااۇق ئاۋانگارتلىرىنىااڭ پارتىيىنىااڭ كېاايىن 

 ناېمى  باۇرۇنقى ئۈچاۈن  بولمايادىغانلىقى نىئىمكاا قوياۇش يولغاا تاۈزۈم يېڭاى ئاساسىدا

 شااۇندىن. تاشاالىنىدۇ سااۈپۈرۈپ پۈتااۈنلە  ئەنئەنىلىاارى بااارلىق پارتىيىسااىنىڭ ئىشااچىالر

 دېموكراتىا  بىالەن مۇناازىرىلەر پاساونىدىكى پارالمىنات ئۇناداق ئىچىادە پاارتىيە باشالپ 

 فۈھرېرنىاڭ پارتىيە ۈتۈنپ كېيىن  شۇندىن. بولىدۇ قويۇلمايدىغان يول قەتئىي تەرتىپلەرگە

 .كېلىدۇ ھالغا سۇنىدىغان بو  شەرتسىز يولىغا تۇتقان

 ياشاانغان باويىچە شاەكىل بولمىغان ئېنىق ھوقۇقى ھىتلېر ۋاقىتتا  بىر بىلەن شۇنىڭ

 تەخااتىگە رەئىساالى  ئااۇ . تۇرىاادۇ پەپىاالەپ يېتىشااىچە كۈچىنىااڭ قۇرغۇچىسااىنى پااارتىيە

 ئااېالن قائىدىسااى ئىنتىاازام بىرەرمااۇ بااويرۇق  ىرەرمااۇب ئىچىاادە پااارتىيە كېاايىن چىققىنىاادىن
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 تەرەپتااارلىرىنى ئااۆز ئىچىاادىكى پااارتىيە ميۇنخېناادا يااازدا يىلااى شااۇ ئەكسااىنچە . قىلماياادۇ

 ساقالشاقا تەرتىا، مىتىانگلەردە باۇرۇن تۇيغۇزماساتىن ئاتلىنىا،  ھەرىكىاتىگە كۈچەيتىش

 ئااۇالرنى يىغىاا،  ىشااىلەرنىك گااۇرۇپ بىاار چىقارغااان داڭ رەھىمسااىزلىكتە بولغااان مەساائۇل

 ساىرتىدا شىتات كىيىدىغان ئۈنفورما مەخسۇس ئۇچىسىغا ئىنتىزاملىق  تەشكىلى كېڭەيتى،

 ئاۋغۇسااتنىڭ ئەتىارەت باۇ ساىرتىدىكى شاىتات. كىرىشاىدۇ تەشكىللەشاكە قىساى  قۇراللىاق

 بىار پارتىيىنىاڭ. ئالىادۇ ناامنى دېاگەن “دىۋىزىياونى تەنھەركەتچىلەر” قۇرۇلۇپ  باشلىرىدا

 ئەزالىرىناى پاارتىيە يااش” مەقساىدى قۇرۇلاۇش دىۋىزىيوننىڭ بۇ قارىغاندا  ئۇقتۇرۇشىدىن

 باۇ پايادىلىنىش  ساۈپىتىدە ھۇجاۇمچىالر ئاۇالردىن ئېلى،  قوينىغا تەشكىالت بىر كۈچلۈ 

 بااۇ كېاايىن  ئاياادىن ئىككااى. يېزىلغااان دەپ “بولىاادۇ قۇماندانلىقىاادا پارتىيىنىااڭ ئەتاارەت

 ھۇجااۇمچىالر”_  ئىسااى  بىاار يېڭااى كېلىاادىغان ئۇيغااۇن تېخىمااۇ گەمەقسااىدى ئەتىاارەت

 ئۈچااۈن ھىتلېاار. ئالىاادۇ نااامىنى دېااگەن ئەترىتااى( SA) ئاااچىالر-ئااې  يەنااى  “ئەتىرىتااى

 بولاۇش ۋاستىساى بىار ساقالشانىڭ تەرتىا، ھەرگىزماۇ ئەتىرىتاى ھۇجۇمچىالر بۇ ئېيتقاندا 

 كىيىاا، ئۈنفورمااا مەخسااۇس ئۇچىسااىغا يەنە ۋاقتىاادا ئااۆز ئەتىاارەت بااۇ. قالمااايتتى بىلەنااال

 ئالدىاادا خەلقااى شااەھەر كۆرىاادىغان ياخشااى پاااتىرفلالرنى قىلىاا،  پاااتىرفللۇق كااوچىالردا

 ئاااچىالر-ئااې  ئەممااا. بااوالتتى مەشااغۇل بىلەنمااۇ كۆرسااىتىۋېلىش قىلىاا، نامااايىش ئااۆزىنى

 قىسااى   قۇراللىاق رەساامى ئەترەتناى باۇ بولسااا  رۆم بولغاان باشاالىقى ئەتىارەت ئەترىتىنىاڭ

 يااادرفلۇق ئەتىرىتىنىااڭ ھۇجااۇمچىالر. تونااۇيتتى قاتارىاادا ئارمىيىسااى شەخسااى ئۆزىنىااڭ

 بولاۇپ  قىلغاان تەشاكىل كەلگەنالەر قىساىملىرىدىن “قىساىمى كورپۇس ئەركىن” كۈچىنى

 مارشاااىغا ئەتىرەتنىاااڭ باااۇ ئۆزگەرتىااا، پەل-ساااەل مارشاااىنى باااۇرۇنقى ئۆزىنىاااڭ ئاااۇالر

 :ئىدى ئايالندۇرىۋالغان

 يەڭلى   قىزىل-ئاق-قارا بېلىكىمىزدە قالپاق  مى  بەلگىلى  كرىست دابېشىمىز

 !جاراڭلىق ھەممىدىن نامىمىز بۇ بىز  ئاچىلىرى-ئې  ھىتلېر

 پۈتاۈنلە  ھىتلېار قوشاۇننى بۇ. چىقىدۇ قۇرۇپ قوشۇنى بىر يېڭى تەۋە ئۆزىگە پارتىيە

 يولغااا بىاار يېڭااى-ەپي بولغااان “ئىنقىالبىااي” تېخىمااۇ پااارتىيىنى ئېلىاا،  تېاازگىنىگە ئااۆز

 بااۇ ھىتلېار ئىچىادە  ئاا  قاانچە بىار كېيىنكاى شاۇنىڭدىن. كىرىشاىدۇ مېڭىشاقا يېاتەكلەپ

 بۇ. قىلىدۇ قۇتۇراتقۇلۇق قىلىشقا پەيدا ۋەقەلىرىنى ئۆكتەملى  ئاشكارە مۇنچە بىر ئەترەتنى

 چىققاان ئوتتۇرىغاا ئۆزلىكىادىنال مەقسەتساىز قىلاچە قارىماققاا مۇناداق قۇتۇراتقۇلاۇقالر تۈر

 يەيتتاى  تايااق يەھۇدىي بىر قايسى كوچىدا يەنى. ئىدى كۆرۈنمەكتە ماجىراالردە -جىدەل

 تەشااۋىقات كېيىشااەتتى  بېشااىغا كااوچىنى كۆتۈرۈشااۈپ بااايراقلىرىنى بىاالەن قانۇنسااىزلىق

. تۇرىشااتتى چىقىرىا، جىادەللەرنىمۇ ئۇششاق بەزى يەنە. تارقىتىشاتتى ۋاراقلىرىنى-كىتاب
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 قىلىۋېتىادىغان قااليماقاان تەرتىپناى جەمىايەت چۈششاە -ئۇششااق ردىكىتاۈ بۇ ئەمما… 

 ۋەقە باۇ. بېرىادۇ ياۈز ۋەقە بىار ئېغىر سىنتەبىردە-14 يىلى-1201 كېيىن  ھەرىكەتلەردىن

 يااۈز مىتىنگاادا ئورۇنالشااتۇرۇلغان پىۋىخانىسااىدا براۋكېللېاار لااۆۋېن نىااڭ “پااولكى باااۋارىيە”

 بولااۇپ  تەشااكىالتى  بىاار فېدېراتسااىيىچىلەرنىڭ دەئەساالى “پااولكى باااۋارىيە” 113.بېرىاادۇ

 ھاااكىمىيەت مەركەزلەشااكەن قىلسااىمۇ  قوبااۇل قااانۇنىنى جەمىاايەت ھۆكۈمىتىنىااڭ ۋېيمااار

 تەرىپىادىن ھىتلېار يەناى كىشاى  بولغاان رەھبىارى تەشاكىلنىڭ بۇ. ئىدى قارشى تۈزۈمىگە

  ئەنادىال چىقىا، ىگەسەھن باللېرستېدت ئېنەىنېر قارىغان دەپ “ئۆكتىچى خەۋىپلى  ئەڭ”

. كېلىادۇ كىرىا، زالىغا يىغىن بىلەن قەدەملەر داغدام ھىتلېر باشلىۋىدى  سۆزلەشكە نۇتۇق

 قاتناشااقۇچىلىرى يىغىاان ئاااچىالر-ئااې  كېيىاانگەن پااۇخراچە نۇرغۇنلىغااان بااۇرۇن ئۇناادىن

 كااۆرۈپ كىرگىنىنااى ھىتلېرنىااڭ ئااۇالر. ئىاادى كىرگۈزىااۋېتىلگەن چاناادۇرما  زالغااا قاتارىاادا

 يىغىان. بېرىادۇ بولۇپ مەدەت ھىتلېرغا ۋارقىراشقىنىچە تۇرۇپ ئورنىدىن بىردە  ەممىسىھ

 ئۇالرغااا تەرەپبااازلىرىمۇ پااارتىيە يااۈزلىگەن كىرگۈزىااۋېتىلگەن ئارىسااىغا قاتناشااقۇچىلىرى

 چىقىۋېلىا، ئۈستىگە ئورۇندۇقنىڭ بىر ئېسېر ھېرمان. رىغبەتلەندۈرىدۇ ھىتلېرنى قوشۇلۇپ

 بولغاانالر ساەۋەپچى بىار-بىاردىن قېلىشىغا چۈشۈپ ھالغا قاالق ۈنكىدە بۈگ باۋارىيىنىڭ”

 مىتىناا  قالغااان ئاڭلىغااان سااۆزنى بااۇ. باشاااليدۇ ۋارقىراشااقا دەپ“ !يەھااۇدىيالردۇر دەل

 ھىتلېرغااا ئورنااۇڭنى سااۆزلەش نۇتااۇق” بالېسااتېدقا ۋارقىرىشااى،  تەڭ قاتناشااقۇچىلىرىمۇ

 ئويلىغااان دەپ كەتمىسااۇن چىقىاا، جىاادەل تااائوتتۇرلۇق. توۋلىشااىدۇ دەپ“ !بەر ئۆتكااۈزۈپ

 پااراقچىلىق-پاات تەرەپاتىن ھەممە قاراڭغۇدا ئەمما. ئۆچۈرىۋېتىدۇ چىراقنى دەرھال بىرسى

-ئااې  ۋاقتىاادا  يېقىلغااان قايتااا چىااراق. بېرىاادۇ يااۈز قااليماقااانچىلىق تېخىمااۇ كۆتۈرۈلااۈپ

 ئەدەپلىگەنادىن راساا ئېلىا، ئوتتۇرىغاا باللېرساتېدتنى چىقىا، ئېتىلا، ساەھنىگە ئاچىالر

 .تاشلىۋىتىدۇ چۆرۈپ زالىغا يىغىن ئۇنى كېيىن

 ھىتلېار كەلگىنىادە  تەكشۈرۈشكە تېرىغانالرنى جىدەل قېتىمقى بۇ دائىرىلىرى ساقچى

. يەتتاۇق مەقساىدىمىزگە ئاۆز بىاز يوق  ئىش ھې ” ئەكسىنچە  تۇرسۇن  ئۇياقتا قىلىش توۋا

 قىلىاا، گېپىنااى ئااۆز يااوق خىيالىاادا بىاار دەپ “يااوق بىالۈرگىنااى نااارازىلىق باللېرسااتېدتمۇ

 ئىككىساى ئېساېر بىالەن ھىتلېار ئاخىرالشاما   بىلەناال شاۇنىڭ ئىاش بۇ ئەمما. تۇرىۋالىدۇ

 ئاماااانلىقىنى جەمئىااايەت ئۇالرغاااا ساااوتتا. تاپشاااۇرىۋالىدۇ قەغىزىناااى چااااقىرىق ساااوتنىڭ

 كېايىن تارتىشاتىن-شتاال قاتتىق بولسىمۇ  ئارتىلغان جىنايەت دېگەن قااليماقانالشتۇرغان

 جىناايەت دېگەناال پايادىالنغان  كۈچىادىن زفرلاۇق ھۈكۈمدە چىقىرىلغان ئىككىسىگە ئۇالر

 پىۋىخانىساىدا خوفبراۋخاۋس ميۇنخېننىڭ ھىتلېر نويابىردىمۇ-4 ئەسلىدە. ئىدى ئارتىلغان

 ەنبەرگ ياۈز مۇناداق ئىاش. ئىادى بەرگەن ياۈز ھەرىكىتاى زفراۋانلىق سۆزلەۋاتقىنىدا نۇتۇق
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 چاغاادا بااۇ. كىرىاادۇ زالغااا ھىتلېاار قالغاناادا چااارە  سااەككىزگە سااائەت ئاخشااىمى: ئىاادى

 ئولتااۇرۇش رەتااتە ئالاادىنقى ئايااالالر. ئىاادى بااار ئااادەم ئااارتۇق دىاان 822 زالىاادا پىۋىخانااا

 بولىشاى يىراقتاا تەرەپاتىن ئىشى  بولىدىغان پەيدا ماجىرا بار ئىمكان بولۇپ  بەلگىلەنگەن

 خانىمنىااڭ شااۋېيېر ماگاادالېنا ئاگاھالناادۇرۇش بۇنااداق ئەممااا. ىاادىئ قىلىنغااان تەلەپ

 كۆكتاات بىر ئۇدۇلىدىكى ئۆينىڭ تۇرىدىغان ھىتلېر ئايال بۇ. چىقمايتتى كىرى، خىيالىغىمۇ

 قااااتتىق مەن”. ئىااادى بىااارى ساااادىق بەكاااال ھىتلېرغاااا بولاااۇپ  خوجاااايىنى دۇكىنىنىاااڭ

 مەن ماناا چىقىادىغانلىقى جىدەل. قمىدى قور قىلچە راستىنال ئىدى   كەتكەن ھاياجانلىنى،

 يىغىنغااا ئەساالىدە“ .ئىاادى قىاازىلالر كۆپۈنچىسااى زالاادىكىلەرنىڭ. تااۇراتتى كۆرىنىاا، دەپااال

 ئەساۋاپالر ساائەت نازۇ  ئىسارىيە زاۋۇتىدىن  ماففېي كىشىلەر بۇ قارشى ھىتلېرغا كەلگەن

 مەقسااەت قىلىشاانى قااانقااليما يىغىننااى كەلااگەن زاۋۇتالردىاان بەزى باشااقا ۋە زاۋۇتىاادىن

 خېلىال تەرەپتارلىرىدىن ھىتلېر جەھەتتە سان ئىشچىالر بۇ. ئىدى ئىشچىالر كەلگەن قىلى،

 ئۇنىاڭ بېرىا،  ئىستىپا ۋەزىپىسىدىن كاھر ۋفن مىنىستىر باش ئۈستىگە ئۇنىڭ. ئىدى كۆپ

 ىيىسىپارت ناتسىستالر سەۋەبىدىن  چىققانلىقى بىرسى يۇمشاقباش مۇتىدىل تېخىمۇ ئورنىغا

 مەھارۇم پۇرساىتىدىنمۇ قوغادىلىش يۇشاۇرۇن تەرەپنىاڭ ھۆكاۈمەت باۋارىيە كېيىن بۇندىن

 .ئىدى قالغان

 ئىشااىكلەر پۈتااۈن كېاايىن  كۈزەتكەناادىن قااۇر بىاار ئەتىراپنااى كىرىاا، زالغااا ھىتلېاار

 دېماوكرات سوتساىئال كىرمەيال-كىرەر زالغا ھىتلېر ئەسلىدە. قىلىدۇ بويرۇق دەپ تاقالسۇن

 بولغااانلىقىنى ئىگەلاالەپ ئااورۇنالرنى قىسااى  كااوپ ئاللىمۇقاچااان ئااادەملىرى ىنىڭپارتىيىساا

 بۈگاۈن ماناا” غاا( ئەتىراپىدا نەپەر 52) ئەزالىرى ئەترەت ئا-ئې  ئۇ . ئىدى بولغان سېزى،

 ئۆلاۈكىمىز يەردىن بۇ كەلدى  ۋاقتىڭالر كۆرسىتىدىغان ساداقەت ھەرىكىتىمىزگە سىلەرنىڭ

 قىلىاش ئۆتاۈش ھۇجۇمغاا ئۇالر . دەيدۇ “ئايرىلمايمىز بىرىمىزمۇ نزالدى چىقسۇنكى  چىقسا

 شەپىساى ھەرىكىتاى زفراۋانلىاق بىرەر شۇڭا . ئىدى قاراشتا دېگەن مۇداپىيە ياخشى ئەڭ_ 

. تۇرۇشااتتى ھالدا تەييار بېرىشكە زەربە ئۆتۈپ ھۇجۇمغا دەرھال بولىدىكەن كۆرۈلگىدەكال

 ئاۈ  دەپ ياشىساۇن كۈچلاۈ  بىارىڭالردىن-بىار_  !خايىال! خايىال! خايل ساالمالشقاندا”

 قىلىاش باياان رفمانتى  بۇخىل ھىتلېرنىڭ. دەيدۇ “كېرە  بېرىشىڭالر جاۋاب توۋالپ قېتى 

 شەكسااىز ھىتلېرنىاڭ خاۇددى. تۇتىادۇ چىااڭ ئىساىدە ئەگەشاكۈچىلىرى ئۇنىاڭ ئۇسالۇبىنى

 سااادىق شااۇنداق ائۇنىڭغاا تەرەپتااارلىرىمۇ ئۇنىااڭ بولغىنىاادە   ئىپادىاادە شااۇنداق تااۈردە

 شەرىپىنى-شان ۋەتەننىڭ جەڭچىلەرال ئىرادىلى  چىققان  ئاكوپالردىن” بولۇپ  مۇئامىلىدە

 .قارايتتى دەپ “كەلتۈرەلەيدۇ ئەسلىگە

 تەھادىت ئۇنىڭغاا توۋلىشاى، قاتتىق ئىشچىالر كېتىۋاتقىنىدا  قاراپ سەھنىگە ھىتلېر
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 ھېرماان چاغادا باۇ. قىلىادۇ داۋام يولىنى قىلما  پەرۋامۇ ئۇالرغا ھىتلېر. باشاليدۇ سېلىشقا

 ئۈساتىگە ئۈساتىلى ساەھنە تۇرغاان ئالدىادا ئۈچاۈن ئاورنىتىش تەرتى، زالىدا يىغىن ئېسېر

- ساە ئاۇ. ۋارقىرايادۇ دەپ تىنچلىناايلى  كۆپچىلىا  باشالىنىدۇ  يىغىان 114 چىقىۋېلىا، 

 يىغىان ەسالىۋىدەد. باشلىۋېتىدۇ نۇتقىنى چىقى، سەھنىگە ھىتلېر بىلەن چۈشىشى ھنىدىن

 تاۇرۇپ ساەل ئەمماا. باشااليدۇ كېلىشاكە ئاۋازلىرى قىلىش مازاق دېگەن“ !ۋەەەت” زالىدىن

 دىاڭ قاۇالقلىرىنى كىشىلەرمۇ بۇ ئۇيۇشتۇرۇلغان ئۈچۈن قىلىش شاڭخو ھىتلېرنى مەخسۇس

 يېاارى  ھىتلېاار  قىلىاا،  شااۇنداق. قالىاادۇ كىرىشااى، ئاڭالشااقا نااۇتقىنى ھىتلېرنىااڭ قىلىاا،

 پەيات رىقاابەتچىلىرى ئۇنىاڭ شاۇنداقتىمۇ. ساۆزلەيدۇ نۇتاۇق دەخلىساىز قىلاچە سائەتتە 

 تەيياار يىغى، ئاستىغا ئورۇندۇقىنىڭ ئۈچۈن قىلىش قۇرال قۇتىسىنى پىۋا مۇنچە بىر كۈتۈپ

 ھىتلېرماۇ. بۆلىۋېتىادۇ ناۇتقىنى ھىتلېرنىاڭ چىقىا، ساەكرەپ بىرساى تۇيۇقسىز. تۇرىشاتتى

 ۋارقىااراپ غەزەپلىاا  ئىچىاادە زال. بېرىاادۇ رەددىاايە گەكىشااى ئااۇ ۋارقىاارىغىنىچە قاااتتىق

 دەپ“ !ئەركىنلىااا ” چىقىااا، ئورۇنااادۇقىغا بىرساااى ئارىااادىن. كۆتۈرىلىااادۇ جارقىراشاااالر

. كېلىادۇ ئۇچاۇپ قااراپ بېشاىغا ھىتلېرنىڭ بىرسى شىشىسىدىن پىۋا ۋاقىتتا شۇ. ۋارقىرايدۇ

 جاوزا دەرھال” ئايالالرغا ردىكىقاتا ئالدى بىرسى. ئېتىلىدۇ ئالتىسى-بەش يەنە كەينىدىنال

 ھەر”. ئىگىاادۇ بېشااىنى دەرھااال خااانى  شااۋېيېر. ۋارقىراياادۇ دەپ“ !يوشااۇرنۇڭالر ئاسااتىغا

 تايااق ئۇرىۋاتقان بىرىنى-بىر سۇنۇشلىرى  پاچاقلىنى، بوتولكىلىرىنىڭ پىۋا ئاۋازالر  تۈرلۈ 

 ھااې  باشااقا لىنىا، ئاڭ ئاااۋازلىرى سااۇنغان ئۆرۈلاۈپ ئۈسااتەللەرنىڭ-ئورۇناادۇق ئااۋازلىرى 

 “ئىادى كۆرساەتمەكتە ئاۆزىنى راساا ئااچىالر-ئاې  زالادا. بولماايتتى قىلغىلى پەرق نېمىنى

 كاۆتەرگەن بېشاىنى بولاۇپ باقمااقچى كۆرۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى بولۇپ نېمە. ئايال بۇ دەيدۇ

 :قالىدۇ قېتىپال بولۇپ تاڭ-ھاڭ ئايال بۇ

 قىمىرماۇ قىلماا   پەرۋا كېلىشاىگە چاۇپئۇ بوتولكىلىرىنىاڭ پىۋا كۆپ شۇنچە ھىتلېر 

 ئااۆزىنى ئاااچىالر-ئااې  ئاااز بەكااال جەھەتااتە سااان. تااۇراتتى يېرىاادە بااۇرۇنقى قىلمااا 

 قالمااا  سااائەتكە يېاارى . ئىاادى بەرمەكااتە ئەدىااۋىنى راسااا قىزىلالرنىااڭ كۆرسىتىشااى،

 تىتماا-تىتماا ئوقىادا ساىنارىيەت ياېڭىال ئىچى زال. چىقىرىلىدۇ تازىالپ بىنادىن دۈشمەنلەر

 بىالەن پوتولكىساى پىۋا ئەتىراپ پۈتۈن ئۆرۈلگەن  ئۈستەللەر-ئورۇندۇق كەتكەندە  بولۇپ

 يىغىنىمىاز”: ئاڭلىنىدۇ ئاۋازى ئېسېرنىڭ ھېرمان قايتا ئارىسىدا قااليماقانچىلىق بۇ تولغان 

-ئاې  چاغادا باۇ. داۋامالشاتۇرىدۇ ناۇتقىنى ھىتلېار“ !قىلساۇن داۋام سۆزىنى ناتىق ئوچۇق 

 توشاۇلماقتا سىرتقا نۇسۇلكىلىق بەزىلىرى يەنە تېڭىۋاتقان  يارىلىرىنى بەزىلىرى ىالرنىڭئاچ

. كۆتۈرۈلادى ساادا-ئالقىش ئەتىراپتىن پۈتۈن تەڭ  بىلەن تۈگىشى سۆزى ھىتلېرنىڭ. ئىدى

“ !تارقىلىڭالر تارقىلىڭالر  يىغىندىن” ساقچى بىر كىرگەن ئالدىراش ئىشىكتىن چاغدىال شۇ
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 .ايدۇۋارقىر  دەپ

 

 

5 

 

 زفرلاۇق ئولتۇرماا  ئىككىلىنى، قىلچە جىدىلىدىن  پىۋىخانا خو  قېتىمقى بۇ ھىتلېر 

 قىالاليمىاازكەن  غەلىاابە چوقااۇم بولىاادىكەنمىز ئۆتىاادىغانال ھۇجۇمغااا تايىنىاا، كااۈچىگە

 بىاالەن ھىتلېاار غااالىبىيەت  كەچتىكااى كااۈنى شااۇ.  ئىاادى يەتااكەن تونااۇپ ئېنىااق دېگەننااى

 پااۈر جاھانغااا پۈتااۈن داڭقىنااى پارتىيىسااىنىڭ ئىشااچىالر سااىئالىزمسوت مىللەتچااى نااېمى 

 ئااق ساەمىمى  ئەگىشاى،  بېرىشاىغا ئارتىا، ساانىنىڭ ئەزا پارتىيە شۇنداقتىمۇ. كەتكۈزىدۇ

 پەيااادا ۋەقە تايىنىااا، ئۇساااۇلالرغا ئىپتىااادائىي تاااۈردىكى باااۇ ئاھالىساااى شاااەھەر كۆڭاااۈل

 يېڭاى بااۋارىيە ئۈساتىگە ئۇنىاڭ. ئىادى اقويماقت ئوتتۇرىغا تەلىۋىنى توختىتىش قىلىشالرنى

 يااوللىرىنى قويااۇش چەكلىاامە قوللىنىاا، تەدبىاار جىااددى قارىتااا ھىتلېرغااا ھۆكۈمىتىمااۇ

 قۇتۇراتقۇلاااۇق ھەقىقەتەنماااۇ ھىتلېرنىاااڭ ئۈچاااۈن بۇنىاااڭ بولساااىمۇ  ياااۈرگەن ئااااختۇرۇپ

 تەرەپاتىن  بىار يەنە. ئىادى مۇھتااج كەلتۈرۈشكە قولغا پاكىتالرنى ئېنىق دائىر قىلغانلىقىغا

 ياانقۇرال يۈىدىغان ئېلى، تاپانچا يېنىغا ئۈچۈن قوغداش ئۆزىنى ھىتلېرغا ھۆكۈمەت  يېڭى

 .ئىدى كۆرسەتمەكتە بولغانلىقىنىمۇ مۇئامىلىدە ئادىل بېرى، قەغىزى رۇخسەت

 ھەرىكىتاااى قېتىمقاااى باااۇ ئىباااارەت پايدىلىنىشاااتىن كۈچىااادىن زفرلاااۇق ھىتلېرنىاااڭ

 بىلادۈرۈش ناارازىلىق ئاممىساى خەلاق بىلەن مىللەتچىلەر كىمەملىكەتتى پۈتۈن جەريانىدا 

 ھۆكاااۈمىتى گېرماااانىيە باشااالىرىدا  يىلىنىاااڭ شاااۇ. باشااااليدۇ كۆرسىتىشاااكە شەپىساااىنى

 رەت تەلىااۋىنى تااۆلىتىش ئۈسااتۈرۈپ مىقاادارىنى چىقىاا  ئااۇرۇش دۆلەتلەرنىااڭ ئىتتىپاقااداش

 دۈسساېلدفرفنى بىالەن ۇرگدۇئىساب ئارمىيىساى بېلگىايە بىلەن فرانسىيە نەتىەىدە. قىلىدۇ

 ئااخىرقى دۆلەتالەر ئىتتىپاقاداش كېيىن ئايدىن ئىككى. جازااليدۇ ئارقىلىق قىلىش ئىشغال

 ياۈزدە مىقادارىنىڭ ئىكىساپورت ئۈچاۈن چىقىمى ئۇرۇش گېرمانىيىنى تاپشۇرۇپ  ئۇلتىماتوم

. لىادۇقى تەلەپ تۆلىشاىنى ماار  مىليارد ئىككى يىلىغا قوشۇپ بىلەن قىسمى بەش يىگىرمە

 پۈتاۈنلە  راياونىنى رۇر بولمايدىكەن  ماقۇل تەلەپلىرىمىزگە بۇ ئەگەر يەنە  ئۇلتىماتومدا بۇ

 .قىلىدۇ تەھدىت دەپ قىلىۋالىمىز  ئىشغال

 قىاللمايادىغانلىقىنى قوباۇل قەتئىاي بۇن كابىنت ئىچكى كونسىرىۋاتى، ھەم موتىدىل

 ئىتتىپاقاداش “پاارتىيە مەركىازى” تېزگىنىادىكى ھۆكاۈمەت ۋاقىتتا بۇ بولسىمۇ  بىلدۈرگەن

 تەساالىمچىلى  بۇنااداق ئۇالرنىااڭ. بولىاادۇ ماااقۇل ئېگىاا، باااش تەلىااۋىگە بااۇ دۆلەتلەرنىااڭ
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 تاۈر باۇ شاۇڭا 115.غەزەپلەندۈرىادۇ قااتتىق مىللەتچىلەرناى ئوخشاش ھىتلېرغا ھەرىكىتى

 قااول شەرتنامىسااىغا تااوختىتىش ئااۇرۇش رەھبىاارى  پااارتىيە مەركىاازى كااۈچلەر مىللەتچااى

 ماۇنچە بىار ئۆلتۈرۈشاتە  بىالەن سۈيىقەست ئېرزبېرگېرنى ماتتىياس “جىنايەتچى” قويغان

 بولغااان تەلىۋىاادە قوغااداش تەرتىپنااى-قااانۇن. قىلىاادۇ پەياادا ھەرىكەتلىرىنااى زفراۋانلىااق

 قەھرىمااان قاااتىلىرىنى ھەرىكەتلىرىنىااڭ سۈيقەساات تااۈر بااۇ قىساامى كااۆپ نېمىسااالرنىڭ

 .ئىدى مەدھىلەشمەكتە ھېسابالپ

 يااوقىرى پولشااانىڭ جەمىيىتااى  مىللەتاالەر بىرلەشااكەن ئاخىرلىرىاادا  يىلىنىااڭ-1201

 قىسااى  تااۆت بەشااتە گېرمانىيىنىااڭ) قىلىاادۇ ئااېالن قايتۇرىۋالىاادىغانلىقىنى سىلېسااىيەنى

 غەزەپلەنادۈرگەن مىللىتچىلەرناى بۇماۇ(. ئىادى يەردە شاۇ ساانائىتى ئېغىار بىالەن كانلىرى

 پاخاللىشىشاقا ماار  بىالەن يېقىنلىشىشاى قىاش. بېرىادۇ بولاۇپ بىارى سەۋەپلەردىن يېڭى

 تۈپەيلى قىيىنچىلىقالر تۈرلۈ  ھەر چىققان كېلى، سەۋەپتىن بۇ يەنە شۇنىڭدە  باشاليدۇ 

 پاسااخا يىلااى-1200. كېتىاادۇ كۈچىيىاا، تېخىمااۇ كەيپىياااتلىرى نااارازىلىق نېمىسااالرنىڭ

 شاەرققە تۇيۇقساىزال راتېنااۋ ۋالتېار ۋەزىرى ئىشالر تاشقى كۈنىدە يەكشەنبە بولغان بايرىمى

 زفراۋانلىااق بۇمااۇ. ئىمزالىشااىدۇ كىلىشااى  بىاالەن ئىتتىپاااقى سااوۋېتلەر راپاااللودا يۈزلىنىاا، 

 قاراشاااتىكىلەر  ھىتلېاااردە  قارشاااى بولشاااېۋىكالرغا. كۈچەيتىۋېتىااادۇ ماااۇھىتىنى ھەركەت

 ىاادىغانلىقىنىبول پاياادىلىق ئۈچااۈن گۈللىنىشااى ئىمپېرىيىنىااڭ ئىتتىپاقداشاالىقنىڭ بۇنااداق

 ئارقىلىق مۇستەقىللىق سىياسىي گېرمانىيە. غەزەپلىنىدۇ قاتتىق بۇنىڭدىنمۇ بىلەلمىگەچكە 

 ئااۇالر بۇنىمااۇ. قىالتتااى پەياادا زەربە قاااتتىق ئىتتىپاقداشاالىرىغا غەرب كېتىشااى كۆتۈرۈلااۈپ

 .سېلىۋالىدۇ كۆرمەسكە

 ماااقۇل ەلتۈرۈشااكەك ئەساالىگە مۇناسااىۋىتىنى دېپلوماتىاا  بىاالەن رفسااىيە گېرمااانىيە 

 يەنە بىارگە بىالەن كېچىش ۋاز تەلىۋىدىن تۆلىتىش چىقىمى ئۇرۇش بىرسىدىن-بىر كېلى، 

 بىاالەن تەرەپ بىاار يەنە تەرەپ بىاار. بولىاادۇ كەلتۈردىغااان ئەساالىگە مۇناسااىۋىتىنىمۇ سااودا

 تەسااىر كىلىشااىمىگە  ئىقتىسااادىي دفسااتىنىڭ ئالاادىغا ئااۆز تااۇرۇپ قىلىشااما  مااۇزاكىرە

 لىشااااى ېك  ئىقتىسااااادىي قانااااداق ھەر بىاااالەن دۆلەت بىاااار ئااااۈچىنچى غانيەتكۈزىاااادى

 ئىكەنلىكاااى ئېھتىيااااجلىق تېخنىكىالرغاااا زاماااانىۋى رفساااىيەنىڭ ئىمزالىيالمايااادىغانلىقى؛

 مەلۇم كۈچلىرىنى ھەربى شەرتنامىسىنىڭ  ۋېرسايىل بولسا  گېرمانىيە ئىدى؛ كۆرسىتىلگەن

 تەرەپاااتىن بىااار يەنە قىلساااىمۇ  ىالپلىاااقخ ماددىلىرىغاااا دەيااادىغان چەكااالەش دائىرىااادە

 گۇمانالنااادۇرۇپ كاااومىتېتىنى قوياااۇش چەكلىااامە خەلقئاااارالىق تۇرۇشااالۇق گېرمانىيىااادە

 ئىتتىپاقىنىاڭ ساوۋېت گېرمانىيىادىن بۇرۇنال خېلى لېنىن . ئىدى تىرىشماقتا قويماسلىققىمۇ

 بولااۇپ  اتقاانقىلىۋ تەلەپ قىلىشاىنى يااردەم تەشكىللىشااىگە ئۆزگەرتىا، ئاارمىيىنى قىزىال
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 ئامالساىز ساېكتمۇ ۋفن خاان  گېنېارال رەھبىارى ئارمىيىساىنىڭ مۇداپىيە دۆلەت گېرمانىيە

-بېارىش دائىرىلىرىاڭ ھەرباى دۆلەت ئىككاى ساەۋەپتىن  شاۇ. ئىدى بولغان ماقۇل بۇنىڭغا

 ئارمىيىساى گېرماانىيە كىچىككىنە ئارقىلىق  شۇ. ئىدى قۇيۇقالشقان مۇناسىۋەتلىرى كېلىش

 قاۇرالالردىن يېڭاى ئاالھىادە ئاارقىلىق شاۇ بېرىش  تەربىيە-تەلى  ھەربىي ارمىيىگەئ قىزىل

 .ئىدى ئېرىشكەن پۇرسىتىگە ئۆگىنىش بىلىملىرىنىمۇ پايدىلىنىش

 راتېنااۋنى ئىكەنلىكىناى قانچىلىا  تەساىرى قانچىلى   دائىرىسى ھەمكارلىقالرنىڭ بۇ

 بىالەن ئىتتىپااقى ساوۋېتلەر ئاۇ  ەرچەگ. قىاللماايتتى ماۆلچەر پەقەتاال قىلغاۇچىالر تەنقىت

 تاۈرتكە كۈچلاۈ  جەھەتاتە قۇرالالنادۇرۇش قايتىادىن گېرمانىيىنى شەرتنامە بۇ تۈزۈشكەن

 ئىاگە ئاارمىيىگە بىار كۈچلاۈ  گېرماانىيە قارىماا   بولىشاىغا ئويلىغاان دەپ بېرىدۇ بولۇپ

 بىالەن تىپااقىئىت ساوۋېت ھەمكاارلىقنى بۇناداق نېمىساالر قارايادىغان دەپ كېرە  بولۇش

. تەنقىتلىشاىدۇ دەپ كېتىۋاتىادۇ  قىزىللىشاى، يەنىاال ئاۇنى دېيىشى،  بىرىكتۈرگەنلى  تىل

 دېيىشامەكتە چۈشاەرگەنلى  دا  ياۈزىگە نېمىساالرنىڭ ھەمكاارلىقىنى تاۈر باۇ ئۇنىاڭ يەنى

 چۈچۈتكىادە  كىشاىنى قىلىنغاان ۋەدە شەرتنامىساىدا  ۋېرساايىل راتېنااۋ ئەسلىدە . ئىدى

 خېلاى ساەۋەبىدىن قىلغاانلىقى غەيارەت قىلىشاقا رىئايە ۋەدىسىگە تۆلەم  ىقتىسادىيئ ئېغىر

. ئىاادى قارىلىۋاتقااان دەپ ئۈلگىسااى تىپىاا  ئېگىشاانىڭ بويااۇن غەرىااپلىكلەرگە بااۇرۇنال

 يەھۇدىيالرنىااڭ تەرىپىاادىن ناتسىسااتالر بولغاچقااا  يەھااۇدىي بااا  بىاار ئااۇ يەنە شااۇنىڭدە 

 بىااالەن ھىلىمىكىااارى تاااۈزۈش پىاااالن ۇشاااۇرۇنچەي ئۈچاااۈن بولۇشاااى غوجاااايىن دۇنياغاااا

 باۇ بولغاان ۋەتەناپەرۋەر ئىقتىادارلىق ئىيۇنادا -4 ئااقىۋەت . قارىلىنىدۇ دەپ شوغۇلالنماقتا

 ۋەھشاىلەرچە تەرىپىادىن ئەزاساى ساابىق “قىساىمى كورپۇس ئەركىن” نەپەر ئىككى ئادەم 

 .ئۆلتۈرۈلىدۇ قەستلەپ

 تەلىياى قىلغانالرنىاڭ پەيدا ھەرىكەتنى چلۇققورقۇنۇ بۇ باۋارىيىدىكى كۈنى  شۇ يەنە

 بۇناادىن” ئەگەشااكۈچىلىرىگە ھىتلېاار . ئېلىنىاادۇ قاماققااا ئېلىنىاا، قولغااا كەلاامە  ئوڭاادىن

 بىرساىنى بۈگۈنكىدە  خۇددى زفراۋانمۇ ئۇچۇم بىر ئېرۇسالىمدىكى بۇرۇن  يىل مىڭ ئىككى

 تاوپىالڭ” ھىتلېرماۇ كەينىادىنال شاۇنىڭ. دەيادۇ “ئىادى كەلاگەن ساۆرەپ ئالادىغا جالالت

. قامىلىاادۇ تۈرمىسااىگە سااتادېلخېيى  بىاالەن جىنااايەت دېااگەن “كۈشااكۈرتكەن قىلىشااقا

 “دفساتانىلىق” ئانادىن. كىرىادۇ يېاتىلەپ كامىرغاا بىر بار يېرى يۇيۇش يۈز ئۇنى گۇندىپا 

 ئېيسانېر كاۇرت ئىنقىالبچاى 116  توماا لۇدۋىا  درامااتورگى ئاتااغلىق باۋارىيىنىاڭ بىلەن 

. بېرىاادۇ ئېيتىاا، ياتقااانلىقىنى كااامىردا بااۇ كىشااىلەرنىڭمۇ داڭلىااق نۇرغۇنلىغااان رلىققاتااا

 بولااۇپ خوشااال بە  ئااۇنچە ھىتلېاار خەۋىرىاادىن ئۇچرىغااانلىق زىيانكەشاالىككە راتېناۋنىااڭ

 ئالغۇچىلىقى تىلغا ئۇنىڭچە ھەرىكەتلىرى  ئېلىش قىساس بېشىغا يالغۇز بۇنداق. كەتمەيدۇ
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 ئۇنىااڭ ھەرىكىتااى سۈيىقەساات بااۇ بىلدۈرسااىمۇ  ئىپااادە دەپ ئىشااالر ئەھمىيەتسااىز يااوق

 كۈچلاۈ  كەيانىگە پىكاۋىنىاڭ ئۇماۇ كېايىن شاۇندىن. بولىدۇ ساۋاق سىياسىي بىر ئۈچۈنمۇ

 بىاالەن نااۇرى چىااراق كۈچلااۈ  شااوپۇرنى ماشااىنا چۈشااكەن پېيىغااا بېكىتىاا،  چىااراقالردىن

 .قىلىۋالىدۇ مەيدىغانبەر ئىمكان قىلىشىغا سۇيىقەست قىلىۋېتى، ئاچالماس كۆزىنى

 جۇمھۇرىيەتنى» تىنەپ-ئالدىراپ ھۆكۈمىتى ۋېيمار كېيىن  سۈيىقەستتىن قېتىمقى شۇ

 بولاۇپ  قاانۇن بىار رەھىمساىز بەكاال قاانۇن  بۇ. قىلىدۇ ئېالن تۈزۈپ نى «قانۇنى قوغداش

 قاانۇن باۇ شۇڭا . قىلىناتتى مەقسەت چەكلەش تېررفرچىلىقنى ئوڭچىل رادىكال ئاساسلىقى

 بااۇ. كېلىاادۇ دۈ  تۇرۇشااىغا قارشااى كۈچلااۈ  مىللەتچىلىرىنىااڭ تۈرلااۈ  ھەر اۋارىيىنىااڭب

 سااتادېلخېي  ھىتلېاار  كەلگىنىاادە  ھالغااا بولمىغىاادە  ئااايرىغىلى جىاادەللەر ھەقتىكااى

 قالغاان ئايرىلىا، سەھنىدىن سىياسىي دۇغىلىق-دا  ھىتلېر . بېرىلىدۇ قويۇپ تۈرمىسىدىن

 كۆچۈرۈشاكە كاۆزدىن قايتىدىن كۆزقاراشلىرىنى تاشقىنلىق-امقاين ئۆزىنىڭ مەزگىللەردە بۇ

 كىتااب ھىتلېرنىاڭ  جەريانىادا ھايااتى تاۈرمە ھەپتىلىا  بەش تەخمىانەن. بولىدۇ مەجبۇر

 ياوق ئىشاىمۇ باشاقا قىلغىادە  باشاقا شوغۇللىنىشاتىن بىالەن يۈرگاۈزۈش پىكىر ۋە ئوقۇش

 بىااالەن ئاااۆچمەنلىكى ولغاااانب يەھۇدىيالرغاااا ئۆزىنىاااڭ جەريانااادا باااۇ ئاااۇ  شاااۇڭا. ئىااادى

 ھالىغاا نەزىارىيە بولغاان ئېنىق قەدەر بىر مەقسىدىمۇ سىستېمىلىق  نىسبەتەن يىرگىنىشىنى

 تۇتااۇپ چىااڭ ۋاقىتنااى چىقمااا -چىقااار تۈرمىاادىن ئااۇ . ئېرىشااىدۇ ئىمكانىغااا كەلتااۈرۈش

 ىنتۈرمىاد ئاۇ . ئاتلىنىدۇ ھەرىكىتىگە بېرىش رەددىيە غا «قانۇنى قوغداش جۇمھۇرىيەتنى»

 ساۆزلەپ چااققىچە شاۇ تېمىدا دېگەن «قۇللۇقمۇ؟ ياكى دۆلەتمۇ ئەركىن» كۈنىسى چىققان

 تىغ نۇتقىنىڭ بۇ ئۇنىڭ قارىماققا  بىر. سۆزلەيدۇ بىرنى نۇتۇقتىن ئۆتكۈر ئىنتايىن باقمىغان

 ئۇالرنىااڭ ۋە يەھۇدىيالرغااا ئەمەلىيەتااتە كۆرۈنسااىمۇ  قارىتىلغاناادە  قانۇنغااا يېڭااى ئااۇچى

 ئاساااس تۆكۈشاانى دەرت ئۈسااتىدىن ھىلىمىكىاارى قىلىااش ھۈكۈمىرانلىااق الغۇزياا دۇنياغااا

 ئېرىشااىۋالغانلىقى ھوقۇقالرغااا چااوڭ بااۇنچە قانااداقالرچە يەھۇدىيالرنىااڭ. ئىاادى قىلغااان

 كۈچلاۈ  باۇنچە تەسىرىمۇ تولۇق  بۇنچە قاچان ھې  پاكىتلىرى قويغان ئوتتۇرىغا ھەققىدە

 مەنتىقىلىاق  باۇنچە” ھېچقاچاان ئۈساتىدە ۋانلىقاىزفرا يەھاۇدىي ھىتلېار باقمىغاان؛ بولۇپ

 .ئىدى ئەمەس باققان سۆزلەپ “پاكىتلىق بۇنچە

 بولىااادىغان ئااااڭلىغىلى ئېنىاااق پۇچقااااقالردا-بۇلاااۇڭ پۈتاااۈن ئااااۋازىنى ھىتلېااار 

- قاتناشااقۇ يىغىاان ئاڭالۋاتقااان نااۇتقىنى ئولتااۇرۇپ جىاا  پىۋىخانىسااىدا  بااۈرگېربراۋكېللېر

 ئىنتېرناتساايونالىزمچى بىاالەن غايىسااى كۈچلەرنىااڭ ئاااممىۋى ۋە مىللەتچىلىاا  چىلىرىغااا

 ياۋرفپااا پۈتكااۈل كۈرەشاانىڭ شااىددەتلى  كېتىۋاتقااان ئوتتۇرىسااىدا غايىسااى يەھااۇدىيالر

 سوتساااىئال. توختىلىااادۇ ئۈساااتىدە يېيىۋاتقاااانلىقى قاناااات كۈچلاااۈ  باااويىچە قىتئەساااى
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 ئىكەنلىكىناى؛ يەھۇدىي ىرب كىشىمۇ تىكلىگەن ئاساسىنى كوممۇنىزمنىڭ بىلەن دېموكراتىيە

 شااۇ يەنە يۈرگەنلەرنىڭمااۇ تېاازگىنلەپ ھەرىكىتىنااى ئىشااچىالر بىاالەن بىر ىسااى ئاكسااىيە

 ھەتتاا كەلگىنىادە  يەرگە باۇ ساۆزلەپ ھىتلېار. ئۆتىدۇ كۆرسىتى، ئىكەنلىكىنى يەھۇدىيالر

 تاشاالش كەيانىگە چېچىنى سىكىلە  يەھۇدىيالرنىڭ يۈرىدىغان قويۇپ ئويۇن سەھنىلەردە

 بولغااان خوشااال بۇنىڭاادىن. كۈلدۈرۈۋېتىاادۇ قاااتتىق مىتىنگاادىكىلەرنى دفراپ قىلىقىنىمااۇ

 داۋامالشااتۇرۇپ  سااۆزىنى ھىتلېاار. كۆتۈرىشااىدۇ ئااالقىش يااارغۇدە  قااۇالقنى ئەھلااى يىغىاان

 بولشااېۋى  يەنە  شااۇنىڭدە . دەياادۇ! شااورىغۇچى قااان بااۇالڭچى  بۇزغااۇنچى  يەھااۇدىيالر

 ئىككاى كۈرەشاتە باۇ ئاۇالر ئاتالنماقتاا  جەڭاگە ئااخىرقى ڭئە كۈنادە بۈگۈنكى يەھۇدىيالر

 دۆلەتلەرناى” مەقساىدى ئۇالرنىڭ كېلى،  كۆرسىتى، قىلغانلىقىنى مەقسەت غايىنى تۈرلۈ 

-1200) دەيادۇ“ !قىلىاش مەھارۇم قۇرالادىن ئىادىيىۋى خەلقنى ھەمدە قۇرالسىزالندۇرۇش

 ۋە چوڭقااۇرلىقى پىكىرىنىااڭ جەھەتااتە قىلىااش ھۇجااۇم يەھۇدىيالرغااا ھىتلېاار  يىلىاادىكى

 ئۇنىاڭ يىلاالردا شاۇ قاراشالىرى ھەقتىكاى باۇ ئۇنىاڭ. گەۋدىلىنەتتاى بىالەن زەھەرلىكلىكى

 ئاالھىادە ساۆھبىتىدە قېتىملىاق بىار ئۆتكاۈزگەن بىالەن ھېال جوزې  ئۆتكەن يېقىن بىلەن

 ئەگەر ھىتلېاااردىن خېااال  ساااۆھبەتتە قېتىمقاااى شاااۇ. ئىااادى ئىپاااادىلەنگەن گەۋدىلىااا 

 ئىدىڭىز؟ قىالر قانداق ئۇالرنى بولغىنىڭىزدا ھوقۇقلۇق تولۇق تۇرۇشتا تاقابىل رغايەھۇدىيال

 دەرھال كۆزىنى. كەتكەن ئۆزگىرى، تۇيۇقسىزال چىرايى ھىتلېرنىڭ ئاڭالپ سۇئالىنى دېگەن

 كۆتااۈرۈپ يااوقىرى تەدىرىەااى ئاااۋازىنى تىكىلگىاانىچە كااۆككە قېچىاا، ئېلىاا، ھېلاادىن

 ۋارقىاراپ قاتتىق”. كەتكەن تىتىرەپ كىرىشى، ۋۇجۇدى ۈتۈنپ ئۇنىڭ. باشلىغان سۆزلەشكە

 مەيدانىادىكى مىتىنا  تۇرغاان ئالدىادا ئۇنىاڭ مەن گوياا پەيتاتە شاۇ. باشلىدى سۆزلەشكە

 قولغااا ھوقااۇقنى پۈتااۈن راسااتىنال بىرىاادە كۈنلەرنىااڭ مەن ئەگەر'. ئىاادى  ئاممىسااى خەلااق

 ئىشااى   مااۇھى  ئەڭ مېنىااڭ  ئىشااى  بىرىنچااى قىلىاادىغان مېنىااڭ بولسااام  ئااللىغىاادە 

 يەرگە ھەمامە بولساام  كىرگۈزگىادە  قولغا ھوقۇقنى مەن. بوالتتى يوقۇتۇش يەھۇدىيالرنى

 توسااالغۇ قاتناشااقا مەيدانىاادا  مااارىيېن ميۇنخېننىااڭ مەسااىلەن. تىكىااۋىتەتتى  دارالرنااى

 دارالرغاا باۇ تىكىاۋەتكەن  كاۆپلەپ دارالرناى بۇنداق بولىدىكەن  ئىمكانىيەت بولمىغىدەكال

 پااۇرىمىغىچە سېسااى، تااا جەسااىدىنى ئۇالرنىااڭ ئېسااىۋەتكەن  بىاارلەپ-بىاار يەھااۇدىيالرنى

 تااكى يېڭىالپ  داۋاملىق ئېسىلغانالرنى دارغا شەكىلدە شۇ. بوالتتى  چۈشەرتمىگەن داردىن

 ئىشاانى بااۇ قەدەر تااۈگىگەنگە ئېسااىلى، دارغااا يەھۇدىيمااۇ بىاار ئاااخىرقى ئەڭ ميۇنخېناادا

 پۈتااۈن قويۇلااۇپ  يولغااا تااۈزۈم بااۇ شااەھەرلىرىمىزدىمۇ باشااقا. ئىاادى  ربااوال توختاتمىغااان

' !ئىاادى  بااوالر  قىلاادۇرغان شااۇنداق قالمىغااانغىچە يەھااۇدىي بىرمااۇ تەۋەسااىدە ۋەتىنىمىااز

 جاساارەت بىلدۈرۈشاكە نارازىلىق ئاشكارە يەھۇدىيالر ئۈچۈن بۇنىڭ(. ئى. ھ. ئا_ “ .دەيدۇ



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 231 ~ 
 

 يەھاۇدىيالر نۇتقىادا ھىتلېر . دەيدۇ ئۇرۇنماقتا ۋاقالشقاتۇ ئېغىزالرنى كۆرسىتەلەيدىغانلىكى

 ئانادىن كېيىانال توختالغانادىن ساائەتتە  بىارەر بىالەن شىكايەتلەر يوقۇرقىدە  ھەققىدە

 ئاتااالمىش كېلىۋاتقااان بېرلىناادىن بۈگااۈن مەلااۇمكى  بىاازگە“: ئۆتىاادۇ تېمىسااىغا رەساامى

 كىشااىلەرنى باسااتۇرۇش  ىتنااىتەنق پەقەتااال دېگىنااى «قااانۇنى قوغااداش جۇمھااۇرىيەتنى»

 ئېنىقكااى  شۇنىسااى 117”.تەدبىاارى بىاار قالدۇرۇشاانىڭ مەھاارۇم ئەركىنلىكىاادىن سااۆزلەش

 ئەمەس  مااۇمكىن ھەرگىااز تااۇۋاقالش ئاااغزىنى پارتىيىسااىنىڭ ئىشااچىالر سوتسااىئالىزمچى

 مەن شۇڭا ”. قىلىدۇ چاقىرىق ئىشلىتىشكە كۈ  زفراۋانلىق بىۋاستە خەلقنى يەنە ئۇ . دەيدۇ

 ئاتلىنىشاىنى ئىشقا بىر يېڭى مۇنداق ياشالرغا ئاراڭالردىكى بۇرۇن تامامالشتىن نۇتقىمنى بۇ

 ئاالھىااادە تەساااتىقاليدىغان ئىكەنلىكىمىزناااى مەجباااۇر ئىشاااقا بۇناااداق. قىلىااامەن ئۈمىااات

 ئۆستۈرۈشااكىال قااابىلىيىتىنى سااۆزلەش ياشاالىرىمىزنى پااارتىيە  بااۇرۇنقى. بااار باھااانىلىرىمىز

 ئۈچاۈن ساېلىش ئىشاقا كاۈچىنى جىسمانى ياشالرنى مەن ئەندى بولسا  نكەلگە يىتەكلەپ

 تەغادىرىنى خەلقىنىاڭ قىلىمەنكاى  چااقىرىق شۇنداق سىلەرگە مەن. چاقىرىمەن چېنىقىشقا

 سااالىدىغانال ئىشااقا چااارىنى ئاااخىرقى ئەڭ ياشااالر  يااۈرگەن تاپالمااا  يااولىنى تااۈزەش

 ئىچىگە تەتقىقاتالر جەھەتتىكىال پەلسەپەلى  ئەگەر. تاپااليدۇ چوقۇم يولنى بۇ بولىدىكەن 

 ئالدىاادا ئۇچاااق ئىسسااىق ياااكى بېرىۋەتكىنىاادە كىتااابقىال ۋاقتىنااى پۈتااۈن كېتىاا،  چۆكااۈپ

 ئىاگە ھەققىاگە بولاۇش نېمى  ياش  بىر بۇنداق ئويلىغىنىدا  ئۆتكىزىشنىال ۋاقت ئولتۇرۇپ

 بېرىا، ئەتارىتىگە الرھۇجاۇمچى ھەممىڭاالر قىلىمەنكاى  چااقىرىق شاۇنى سىلەرگە! ئەمەس

 “!قوشۇلۇڭالر

 ھەقىقەتەنماۇ ۋەزىاپە ئالدىادىكى ياشالىرىمىزنىڭ باۇ: دەيادۇ مۇناداق ئەسكەرتى، ئۇ 

 ئەكساىچە ئېرىشەلمەسالىكىڭالر  ناېمىگە ھې  بەلكى  ئورۇنداپ ۋەزىپىنى بۇ مۇشەققەتلى  

 ىلىۋاتقاانق كاۈرەش ساەپتە بىار بىلەن بىز”. مۇمكىن قېلىشىڭالر بولۇپ مەھرۇم ھەممىدىن

 مەناپەئەتكە مااددى قىلچىلىا  بولۇپماۇ ئېرىشەلمەسلىكى  ئورۇنغا بىر قانداق ھې  خەلقمۇ

 يېتىاا، چىرىاا، بااويى ئۆمااۈر تااۈرمىلەردە ئەكسااىچە دەل ھەتتااا. مااۇمكىن ئېرىشەلمەساالىكى

 بىار ئېنىق چوقۇم بىرسىدە بولىۋاتقان بولماقچى رەھبەر كۈندە بۈگۈنكى. مۇمكىن كېتىشىمۇ

 قىلىاپال مەقسەت تۇرۇشنى قارشى بىرسىلىرىگە پەقەت بولما   ئۇنداق. كېرە  شىبولى غايە

 قاناداق ھاې  رەھابەر بىار ئۇنداق بولىدىكەن  ئويلىغان قىلىشنى يىتەكچىلى  بىرسىلىرىگە

 قىلىاش پىادا جاان ئۈچاۈن غايە ھىتلېرنىڭ“ .ھېسابلىنىدۇ بىرى ئەسقاتمايدىغان ئىشقا بىر

 .ھاياجانالندۇرىۋېتىدۇ قاتتىق زالىدىكىلەرنى يىغىن چاقىرىقى بۇ دېگەن

 تاۈردە ئىزچىال قانۇنغاا يېڭاى ھىتلېار جەريانىادا  ھەپاتە ئىككى كېيىنكى شۇنىڭدىن

 ھىتلېار كەلگەنادە  كاۈنىگە ئاۋغۇسات-16. شاوغۇللىنىدۇ بىلەن ھەرىكىتى بېرىش رەددىيە
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 بااۇ. ئىاادى غااانئايالن چولپانىغااا رەساامى يىغىننىااڭ ئاااممىۋى مەيدانىاادىكى كۆنىگسااىتراس

 مىتىنا  بىار ئۇيۇشاتۇرۇلغان تەرىپىادىن “بىرلىكساېپى ۋەتەن” ئەسالىدە يىغىلىش قېتىمقى

 بىلەن قاتنىشىشى بىرلىشى، تەشكىالتالرنىڭ ۋەتەنپەرۋەر قايسى ھەر ميۇنخېندىكى بولۇپ 

 يىغىناى بىلادۈرۈش ناارازىلىق ئورتااق قانۇنىغاا يېڭاى ھۆكۈمىتىنىاڭ ۋېيماار شاەكىللەنگەن

 مەيادانى يىغىان باۇرۇن  كېلىشاتىن مەيادانىغا يىغىان كىشاىلەر قاتارىادىكى ھىتلېار. ئىدى

 ساۇنايلىق-نااغرا دۇمبااقلىق -داقاا ھاياجانلىق يىراقتىن تۇيۇقسىز . ئىدى  تىن   نىسبەتەن

 ئااۈزۈلمە  ئارقىسااى كەينىاادىنال. كېلىاادۇ كىرىاا، مەياادانغا ئااۈمىگى ئوركىسااتېر ئىككااى

 يىغىان بىالەن قەدەمالەر رەتلىا  كىشاىلەر تاقىغاان ەڭلىا ي بەلگىلى  كرىست كېلىۋاتقان

 سوتسااىئالىزم”  تىزىلىاا، بولااۇپ ئەتىاارەتلەر گۇرۇپلااۇق ئااالتى ئااۇالر. كىرىاادۇ مەياادانىغا

 قالماا  مىنۇتقاا نەچچە. كېلىشىدۇ كۆتۈرۈپ بايراقنى تال 15 دېگەن “پارتىيىسى ئىشچىالر

 !تولىدۇ لىق بىلەن ئادەم ئارتۇق مىڭدىن 15 تولغان ھاياجانغا مەيدان

 ئاالقىش كۆتاۈرۈلگەن مەيدانادىن بولغىنىادا  پەيادا ئالدىادا سەھنىسى يىغىن ھىتلېر

 مىناۇت بىار سەھنىساىدە نۇتاۇق ئاادفل  . ئىادى ئەمەس كۈچلۈكماۇ بە  ئاۇنچە سادالىرى

 ساىلىق بەكال نۇتقىنى ئۇ دەسلىۋىدە. باشاليدۇ نۇتقىنى ئاندىن. كېتىدۇ تۇرۇپ تۈنسىز-ئۈن

 بولغاان مىللەتچىلەردىان ياالقۇنلۇق. ساۆزلەيدۇ ھاياجانالنماا  قىلچىماۇ بولۇپ  نباشلىغا

 شاۇ كېيىانچە( ئىادى كۆرىشاى قېاتى  تاۇنەى كۈنى شۇ ھىتلېرنى ئەسلىدە ئۇ) لۈدې  كۇرت

 ئااۋازى ئۇنىاڭ كېايىن  ئۆتكەندىن سەل”: دەيدۇ مۇنداق كېلى، ئەسلەپ مەنزىرىنى كۈنكى

 كىشاااىنىڭ ئااااۋازى ئۇنىاااڭ. يېتىااادۇ چاااېكىگە خىرقىئاااا ئەڭ كۆتۈرۈلاااۈپ  ئاساااتا-ئاساااتا

 ئاۇ ئەنادى“ .ئىادى قىلىاۋەتكەن پەيادا تەساىر پەۋقۇلئااددە ئېلىا،  ئالقىنىغاا ھېسسياتىنى

 تىنمااا  قااولىنى ئىككااى كىچىاا  بولااۇپ  كىاارگەن قىياااپەتكە باشااقىال ۋەھشااى  ئىنتااايىن

 تەرەپااتىن ىاارب تااۇراتتى؛ چاقناااپ كااۆزلىرى كااۆ  كااۈلرەڭ ئۆتكااۈر سااۆزلەيتتى؛ شااىلتى،

 قىالتتااى  قىلىقالرنااى يالۋۇرغاناادە  تەرەپااتىن بىاار يەنە قىلغاناادە   تەھاادىت كىشااىلەرگە

 خااۇددى بولااۇپ  مەھلىياا ھىتلېرغااا ھالادا ئىختىيارسااىز لۈدېكمااۇ قىلىا،  شااۇنداق. دەيادۇ

 باۇ دېاگەن ھىتلېار ئاخىرىادا . قالغاان كېلىا، ھالغاا گىپنوزالنغاندە  يوقاتقان  سىزىمىنى

 يەنە قەھرىماان  ۋەتەنپەرۋەر بىر تەڭداشسىز تۇيۇقسىزال ئالدىدا كۆز ئۇنىڭ ئادەم ئەسەبىي

 تەسااىرى  قالاادۇرغان ئەرلىرىاادە ناېمى  ئۇنىااڭ”. باشاااليدۇ كۆرۈنۈشاكە بولااۇپ لااۇتېر بىار

 مااۇتلەق خااۇددى دەۋاتقىنىاادە   ئاااتلىنىڭالر ئېلىاا، قااۇرال قولۇڭالرغااا دەرھااال ئااۇالرنى

 پەيادا تەساىر قااتتىق قىلىۋاتقانادە  تەرغىا، ئايەتلىرىنى ىلئىنە تونۇلغان دەپ ھەقىقەت

 يەنە كۆرساىتىدىغان سااداقەت قارغۇالرچە مەيداندا بۇ ھىتلېر قىلى،  شۇنداق“ .قىلىۋەتتى

 .ئېرىشىدۇ ئەگەشكۈچىگە بىر
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 بااۇ. ئاڭالياادۇ نااۇتقىنى قېتىملىااق بىاار يەنە ھىتلېرنىااڭ ئاخشااىمى كااۈنى شااۇ لۈدېاا  

 كېاايىن  ئاخىرالشااقاندىن نۇتااۇق. ئىاادى ئۇيۇشااتۇرۇلغان كرفناادا زىركااۇس يىغىاان قېتىمقااى

 چاااچلىرى ھىتلېرنىااڭ چاغاادا بااۇ. تونۇشااتۇرىلىدۇ ھىتلېرغااا تەرىپىاادىن بىرسااى لۈدېاا  

 ئااكوپالردا مۆرىساىدە ئۇنىاڭ. ئىادى قالغان ئىچىدە تەر چىلىق-چىلىق كەتكەن  چۇۋۇلۇپ

 شاۇنداقتىمۇ . ئىادى ېپىنچااغلىقي پەلتاو ھەربىاي كەتاكەن كىرلىشى، يىرتىلى، كىيىدىغان

 بولاۇپ بىرساى غەيرەتلىا  كەساكىن  مىاەەزى ئاادەم  باۇ تۇرغاان ئالدىادا لۈدېكنىڭ 118

 ھىتلېرغاا پۈتاۈنلە  ئولتۇرماا  ئاياپ قىلچە تەغدىرىنى ئۆز ئۇ ئەتىسى . ئىدى كۆرۈنمەكتە

 بىرساى-بىار ئانادىن . پاراڭلىشاىدۇ ئەركىان ساائەتتە  تاۆت ئىككىساى ئاۇ. تاپشۇرىۋېتىدۇ

 “ئىاادى  ئاااتىۋەتكەن رفھىمنىمااۇ ئۇنىڭغااا مەن”. ئېلىشااىدۇ قااول ھالاادا دەباادەبىلى  بىالەن

 .لۈدې  دەيدۇ

 

 

6 

 

 بىالەن ۋېيماار شۇنىڭدە  مۇنازىرىلەر  توغرىسىدىكى «قانۇنى قوغداش جۇمھۇرىيەت»

 سىياساااىي بىااار يەنە ھااااڭ بېرىۋاتقاااان چوڭقۇرلىشاااى، كۈنساااايىن ئوتتۇرىساااىدا بااااۋارىيە

 چىقمىغااان نااامىمۇ ئۆزگىرىشاانى سىياسااىي. ئىاادى بىخالناادۇرماقتا پىالنىنااى رىشئااۆزگى

 قوزغاشانى دفختاۇر بىار ئىساىملى  پىتتىڭگېار ئوتتاو بولغاان كاادىرى ساەھىيە ميۇنخېنلىق

 باشااقا بىاالەن پارتىيىسااى ئىشااچىالر سوتسااىئالىزم مىللااى نااېمى  كىشااى  بااۇ. پىالنالياادۇ

 تاشاالپ  ئاغادۇرۇپ ھۆكاۈمىتىنى بااۋارىيە تايىنىا، يااردىمىگە تەشاكىالتالرنىڭ مىللەتچى

 تىكلەشااانى ھااااكىمىيىتىنى مۇساااتەبىت كاھرنىاااڭ ۋفن مىنىساااتىر بااااش ساااابىق ئورنىغاااا

 .پىالناليدۇ

 ماورتىنى يېڭاى باۇ قىلغاان قوباۇل ئۆزىگە يېقىندا ھىتلېر يەنى لۈدېكنى  كۇرت شۇڭا 

 ئەڭ سۈيىقەسااتچىلەرگە مەخپااى بااار ئېھتىمااالى ھەمكارلىشااىش بېرىاا، تەۋەسااىگە بېاارلىن

 شااىمالىي گېرمانىيىنىااڭ لۈدېاا . سااالىدۇ يولغااا ئۈچااۈن يەتكااۈزۈش يوليااورۇقىنى ئاااخىرقى

  “چىقىاا، ئوتتۇرىغااا بىاالەن قىياااپىتى رېااۋېر پاااۋۇل گېرمانىيىنىااڭ” ئايلىنىاا، تەرىپىاادىن

 بىار قاناداق ھاې  باۋارىيىادە كېايىن_  تۇرغۇزىادۇ تارتىا، يېرىادىن ياتقان مىللەتچىلەرنى

 قايتىا، ميۇنخېنغاا ئارقىلىق پويىز كېيىن  تاپقىنىدىن خەۋەر بەرمىگەنلىكىدىن يۈز ادىسەھ

 ماشاىنىلىق دەرھاال_  ئىادى  ئااخىرلىرى ساىنتەبىرنىڭ يىلاى-1200 ۋاقىات بۇ_  كېلىدۇ 

 “ئاۆزگىرىش؟ سىياساىي بىار قانداق بۇ”. تاپىدۇ دفختۇرنى بۇ كېلى، شىتابىغا پتتىڭگېرنىڭ
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 لۈدېكقاا پىتتىڭگېار  “ھاكااۋۇر ئەينەكلىا  كاۆز” ئەمماا. ھالادا لىگەنئەيىاپ لۈدېا  دەيدۇ

 ئاالپى  ئۈچاۈن ئاېلىش دەم ئولتاۇرغىنىچە پىكاۋىغاا مااركىلىق مەرسەدې  قىلما  پەرۋامۇ

 تۈنساىز-ئاۈن پىالنىمۇ قوزغىالڭ ئۇنىڭ قىلى، شۇنداق. بولىدۇ راۋان يولىغا قاراپ تاغلىرىغا

 داۋام تەيياارلىقىنى ھەقتىكاى باۇ پارتىيىساىال ئىشچىالر سوتسىئالىزم پەقەت. قالىدۇ جىمى،

 لۈدېا  . ئىادى يوشاۇرىنىۋالغان قورقاۇپ داھىيساى ئۇالرنىاڭ چاغادا باۇ ئەمماا. قىلدۇرىدۇ

 يۇغاان  ئۇنىڭغاا يەردە باۇ. تاپىادۇ ھىتلېرناى قەۋىتىدە بالكون ۋەيرانە بىنانىڭ بىر ئاخىرى

 تەيياارلىقىمنى مەن” لۈدېكقاا. ئىادى اھھەمار گارا  مۇھاپىزەتچىساى بىالەن ئىت بۆرى بىر

_  ھالادا  غەزەپلەناگەن ھىتلېار دەيادۇ_ ! تەيياار ئاادەملىرىممۇ مېنىاڭ. بولادۈم پۈتتۈرۈپ

 ئۇنىاڭ ھاېچكى  دېگىانىچە قىلىامەن  ھەرىكەت يالغۇز ئالدىمغا ئۆز مەن كېيىن  بۇنىڭدىن

_  ئېيتىاادۇ  ىقىنىقىلىاادىغانل تۇتااۇش ئىشااقا بااۇ قالسااىمۇ يااالغۇز ئااۆزى ماڭمااا  كەينىاادىن

 دېگەناادەكلەرگە جەمئىيىتااى ۋەتەن نەرسااىلەرگە  دېگەناادە  پىتتىنگېاار كېاايىن بۇناادىن

 باۇ تاايىنىپال پارتىيىساىگە ئۆزىمىزنىاڭ پاارتىيىگە  بىارال پەقەت مەن. ياۈرمەيمەن يالۋۇرۇپ

 شاۇ بىالەن باايىۋەتچىلەر كاتتا شۇ ئەپەندىلەر  كاتتا شۇ ھە . ئاشۇرىمەن ئەمەلگە ئىشنى

 ياالغۇز قىلىامەن  ئاۆزەم ئىشانى بۇ. كەلمەيدىكەن ئىش ھې  قولىدىن ئۇالرنىڭ_ ېنېرالالرگ

 “!قىلىمەن

 ئاۈچىنچى» كىشاى باۇ) بارۇ  دېان ۋفن مۆللېر ئارتۇر ھىتلېر  باشلىرىدا  يىلىنىڭ شۇ

 قىلغاان ئېتاراپ دەپ مۇنداق قا( ئىدى مەشغۇل بىلەن يېزىش كىتاب بىر دېگەن «ئىمپىرىيە

 قايتاا گېرمانىيىنىاڭ ساىز. ئىاكەن ياوق بىرساىمۇ نەرساىلەردىن باار سىزدە ڭدەمېنى”: ئىدى

 بىاار قااۇرۇق پەقەت مەن ئەممااا. كېلىۋاتىسااىز يارىتىاا، ئااۇزۇق رفھااى ئۈچااۈن گۈللىنىشااى

 شااۇنداق. كەلمەياادىكەن ئىااش باشااقا توپالشااتىن ئااادەم قولۇماادىن مېنىااڭ دۇمباااقچىمەن 

 خىال بىار اليىھىلىگىنى مۆللېرنىڭ “قانداق؟ قىلساق ھەركەت بىرلىشى، ئىككىمىز بولغاچقا

 ئاۇ كېايىن. قىلىادۇ رەت تەلىۋىنى ھىتلېرنىڭ بولغاچقا  ئاپتونومىيە سوتسىئالىستى  مىللىي

 ئااۆزەمنى مەن. ئااللماياادۇ قولغااا ئورگاااننى بااۇ ھەرگىزمااۇ مەخلااۇق بااۇ” كەسىپدىشااىغا بىاار

 .دېگەن “خالىمايمەن ىزمۇھەرگ كۆرۈشنى ئىشخانامدا ئۇنى رازىمەنكى  ئۆلتۈرىۋېلىشقا

 ھىتلېار  قالدۇرۇلغان ئىزاغا تەرىپىدىن پىتتىڭگېر دەپ كۆتۈرىمىز قوزغىالڭ بىرلىشى،

 دېااگەن ئىااكەن كېاارە  قىلىشااى  ئىااش بولااۇپ داھىااي ئااۆزەم تااۈردە قەتئىااي ئىشااالردا بااۇ

 خوشاال بەكاال لۈدېا  كەلگەنلىكىادىن ئويغاا بۇناداق ئۇنىاڭ. ئىدى ئېرىشكەن تەجرىبىگە

 دەپ قانااداق پايدىالنسااا ئۇسااۇلىدىن مۇسسااولىننىڭ پااارتىيىمىز دەرھااال ئااۇ شااۇڭا. دۇبولىا

 يولىاادا ئااايلىنىش داھىيسااىغا ئىتالىيىنىااڭ مۇسسااولىن كااۈنلەردە شااۇ. قىلىاادۇ تەكلىاا،

 ھەماادە ھەرىكىتااى  مىللەتچىلىاا  بىاار ئەساالىدە ھەرىكىتىمااۇ فاشااىزم ئۇنىااڭ. كېتىۋاتاااتتى
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 قاارا ئۇنىاڭ ھېساابلىناتتى؛ ھەرىاكەت بىر قارشى ىلىققابولشىۋېكچ ھەرىكىتى  سوتسىئالىزم

 شاەھەرلىرىنىمۇ باشاقا ئىتالىيىنىاڭ بىارگە بىالەن راۋېنناا يېقىندا پارتىيىسى كۆڭلەكلىكلەر

 ۋاكاالىتەن ھىتلېرغاا مەقساىتىدە  كۆرساىتىۋېلىش ئاۆزىنى لۈدېا   112.ئىدى ئالغان قولغا

-توشاامدۇ شاەرتى بولۇشاقا ئىتتىپاقاداش پايادىلىق بىزگە مۇسسولىننىڭ بېرى، ئىتالىيىگە

 .دەيدۇ تەييارمەن كېلىشكە بىلى، توشمامدۇ 

 يەنىاال بولساىمۇ  باقمىغان ئاڭالپ پەقەتال بىرسىنى دېگەن ھىتلېر گەرچە مۇسسولىن

 پااۇل خەلقئااارالىق بىاالەن شەرتامىسااى  ۋېرسااايىل. كۈتىۋالىاادۇ قىاازغىن مىالناادا لااۈدېكنى

 بولساىمۇ  بىلادۈرگەن قوشاۇلىدىغانلىقىنى قاراشالىرىغا نىاڭھىتلېر مەساىلىلىرىدە مۇئامىلە

. تۇرىۋالىادۇ چايناپ تىلىنى دېمە  نېمە بىر ئېنىق مەسىلىسىدە تەدبىر قارشى يەھۇدىيالرغا

 كۆنمىساە تەلىاۋىڭىزگە ھۆكۈمىتى ئىتالىيە ئەگەر مۇسسولىندىن  ياققىنى  بەكىرە  لۈدېكقا

 كەساكىن بەكاال مۇسساولىننىڭ ساورىغىنىدا  ەپد ئىشلىتەرسىزمۇ قۇرال قارشى ھۆكۈمەتكە

 پادىشااھتە  بىار خاۇددى دەيادۇ –. قۇرمااقچىمىز دۆلەت بىار بىاز”: ئىادى بېرىشاى جاۋاب

 “.غايىمىز بىزنىڭ بۇ  چۇنكى_  تەلەپپۇزىدا  قەتئىي

 بېرىاا،  مەلۇمااات ھالاادا ھەۋەساالەنگەن زىيارىتىاادىن ئىتااالىيە ھىتلېرغااا لۈدېاا  

 ئاۇ. دەيدۇ قىلىدۇ  مۇمكىندە  ئېلىشى قولغا ئىتالىيىنى ئىچىدىال  ئا قانچە بىر مۇسسولىن

 ئىاااگە ئوخشاشااالىقالرغا دەرىەىااادە قااااالرلىق ھەياااران ناتسىساااتىزم بىااالەن فاشااىزم يەنە 

 قىاازغىن ئىككىسااىال ھەر ئەقىاادىلەرنىڭ بااۇ يەنااى. كۆرسااىتىدۇ ئىسااپاتالپ ئىكەنلىكىنااى

 قارشاااى پارالمېنتارىزمغاااا بىااالەن مماركساااىز ئىككىساااىال ھەر ئىكەنلىكىناااى  مىللەتچاااى

 قىلىادىغانلىقىنى پىادا ئاۆزىنى ئۈچاۈن تىكالەش تاۈزۈم يېڭاى ئىككىسىال ھەر ئىكەنلىكىنى 

 ھەر كېتىادىغانلىقىنى  ئوخشااپ بىرساىگە-بىار داھى ئىككىال بۇ يەنە  شۇنىڭدە . ئېيتىدۇ

 پىشاااى، مەيدانىااادا جەڭ ئىككىساااىال كەلگەنلىكىناااى  ئارىساااىدىن خەلاااق ئىككىساااىنىڭال

 .ئېيتىدۇ ئىكەنلىكىنى سەركەردىلەر پىشقەدەم يېتىلگەن

 تايىنىااا، كاااۈچكە قۇراللىاااق مۇسساااولىننىڭمۇ قىزىقتاااۇرغىنى  بە  ئەڭ ھىتلېرناااى

: دەيادۇ مۇناداق ئەسالەپ لۈدېا  كېايىن. ئىادى ئىكەنلىكى ئالماقچى تارتى، ھاكىمىيەتنى

 يەرناى ئاۇ كىرىا، ساتۇرۇپبا شاەھەرگە بولشېۋىكلەشاكەن كۆڭلەكلىكلەرنىڭ قارا ھىتلېر”

 ھەتتاا بەرگەنلىكىناى  تاۇرۇپ بىاتەرەپ قىساىمالر قوغداۋاتقان شەھەر ئىگەللىۋالغانلىقىنى 

 قىلىااا، ھەل ياتااااق تۇرىااادىغانغا كاااۆڭلەكلىكلەرگە قاااارا مەردانىاااالرچە يەرلەردە بەزى

 ش ئىا باۇ“ .قىلادى  ھاې  كەلگەنلىكىناى نېمە بىر خىيالىغا ئۇنىڭمۇ ئاڭالپ بەرگەنلىكىنى

 كەلتۈرۈشااكە قولغااا غەلىبىلەرنااى زفر تېخىمااۇ بولىاادىكەن كۆرسااىتىلىدىغانال جاسااارەت

 !ئىدى بەرگەن ئىسپاتالپ بولىدىغانلىقىنى
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 باااۋارىيە ھەماادە تۈرتكىسااى غەلىبىنىااڭ كەلتااۈرگەن قولغااا مۇسسااولىن ھىتلېرمااۇ 

 كۈزدە لىيى شۇ نەتىەىسىدە  قىلىش ھىمايە كۈچلۈ  بارغانسىرى ئۇنى تەۋەسىدىكىلەرنىڭ

 دېاگەن كوباۇرگ باۋارىيىادىكى ياوقىرى ئاۇ . باغاليادۇ بەل كۆرسىتىشاكە كۈچىنى قۇراللىق

 شااەھەر بااۇ. تاللىۋالىاادۇ قىلىاا، نوقتىسااى باشااالش قااوزغىالڭ شااەھەرنى بىاار كىچىاا 

 بىار يەرلىا  شاۇ كۈنىساى  شاۇ. ئىدى يەر بىر يىراقلىقتىكى مىل 162 شىمالدا ميۇنخېننىڭ

 تەبىرىكلىمەكچى نى “كۈنى گېرمانىيە” تەشكىللەپ پائالىيەت يەتلەرجەمئى ئاممىۋىي قانچە

 گېرتسااوگى كوبااۇرگ مېھمىنااى ئاساساالىق پائالىيىتىنىااڭ تەباارىكلەش بااۇ. ئىاادى بولىۋاتقااان

 خانى  گېرتسوگ بولۇپ  مىللەتچى ئاشكارە ئىككىسىال ئۇالر. ئىدى خانىمى گېرتسوگ بىلەن

 .ئىدى بىرى تۇغقانلىرىدىن ىنىڭپادىشاھ ئاق رۇسىيە مەرھۇم كېلى، يەنە

 قاتنىشاى، مۇراساىمغا باۇ كېلىا، بىارگە بىلەن “ھەمراسى قانچە بىر” ھىتلېرنى ئۇالر

 قىلىنىشاىنى تەكلى، مۇراسىمغا بۇ ھىتلېر ئاۋال چىقىشتىن يولغا. قىلىدۇ تەكلى، بېرىشىنى

 تىنچۈشاا( كاۈنى شااەنبە) ئاۆكتەبىر-14 يىلااى-1200. ئۆتىادۇ چۈشااەندۈرۈپ مەنىادە كەڭ

 كىراساىنى ياول قىسامى كاۆپ) بىارلىكتە بىالەن ئااچىالر-ئاې  ياېقىن ياۈزگە ئاالتە بۇرۇن 

 ئاچىالرنىاڭ-ئاې . چىقىادۇ يولغاا ميۇنخېنادىن بىلەن پويىز مەخسۇس( چىقىرىدۇ ئۆزلىرى

 40 ماڭغانادە  بايرامغاا خاۇددى ئېلىا، يېنىغاا يەيادىغىنىنى كۈنلاۈ  ئىككاى بىرسى ھەر

 .چىقىدۇ پويىزغا ماڭغىنىچە ماسالشتۇرۇپ رېتىمىغا ىسىنىڭمۇزىك ئوركىستىر كىشىلى 

 ساەپەر خوشاال چىققانادە  سااياھەتكە بىلەن چاقچاقالر-كۈلكە قىزغىن كىشىلەر بۇ

 بىالەن ھىتلېار. ئىادى باار مەنزىرىساى باايرام ۋاگوندىمۇ ئولتۇرغان ھىتلېر ھەتتا. قىلىشىدۇ

 يااېقىن ئۇنىااڭ ھەممىسااىال نىااڭئۇالر بولااۇپ  بااار كىشااى يەتااتە جەمئااى كااامىردا بىاارگە

 بېشااى ئااون سااابىق كىشااىلەر بااۇ يەنااى: ئىاادى ياااردەمچىلىرى قااول سااول-ئااوڭ ئااادەملىرى 

 قوغدىغۇچىساااى قاۋاقخاناااا ھەم ساااودىگىرى ئاااات  (گااارا ) چېلىشاااچى  (ئاماااان مااااك )

 ئااارخىتىكتور  (ئېسااېر) يازغۇچىسااى برفشااۇر ھەم كوممۇنىساات سااابىق  (ۋېبېاار كرىسااتيان)

( لۈدېاا ) بىرسااى ئاتىۋالغااان دەپ ماااجىراچى ئااۆزىنى ۋە( ئېكااارت) يااازغۇچى  (رفزېنبېاارگ)

 بەكااارە  لاااۈدېكنى ئىچىااادە بۇالرنىاااڭ. ئىااادى تاپقاااان تەشاااكىل كىشاااىلەردىن قاتاااارلىق

 باۇ” بولاۇپ  ئېكاارت مىەەزلىا  خوشاخۇ  بىرساى بولاۇپ  باار كىشاى ئىككى قىزىقتۇرغان

 قىزىقتۇرغاانالردىن ئاۇنى “الادۇراتتى؛ق تااڭ ھەممىناى بىلىماى بىالەن قاابىلىيىتى كىشىنىڭ

 ھۈمىيىا، شاۇنداق ئاادەم بۇ. ئىدى بىرسى چىرا  مۇز دېگەن رفزېنبېرگ بولسا بىرسى يەنە

  102.ئولتۇراتتى قاراپ بۇتتە  يوقتە  كى  ھې  ئالدىدا ئۇنىڭ تۇرۇغلۇقمۇ  تىكىلى،

 تاۇرۇپ ئەتتە سا يېرى  نيۇرېمبېرگدا ئۈچۈن ئېلىۋېلىش ئادەم كۆپىرە  تېخىمۇ پويىز

 پويىزدىكىلەرماااۇ. باشااااليدۇ مۇزىكاااا قېاااتى  بىااار يەنە ئوركىساااتىر چاغااادا باااۇ. قالىااادۇ



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 237 ~ 
 

 تاماشاا. باشاليدۇ لەپىلدىتىشكە چىقىرى، بايراقلىرىنى كرىست پەنەىرىدىن ۋارقىراشقىنىچە

 ئۈچاۈن باېقىش بىلىا، ئىكەنلىكىناى ئاۈمىگى سىرى  قايسى كەلگەنلەرنىڭ بۇ كۆرگۈچىلەر

 يەھاۇدىيالر  ۋاگونىادىكى پويىز بىر يەنە توختىغان يولدا يان. ئورىۋېلىشىدۇ زنىپويى كېلى،

 ۋاقىااتالردا كېيىنكااى. پۈرۈشااتۈرەتتى چىرايلىرىنااى قاااراپ بايراقالرغااا بەلگىلىاا  كرىساات

 يەھااۇدىيالر دەرھااال” شاارې  جولىئااوس قىلىاادىغان شااوپۇرلىقىنى شەخسااى ھىتلېرنىااڭ

 بېارىش چىقىرىا، ئوياۇن قىزىاق “ئەدەپالەپ ماۇنچە ربىا ئاۇالرنى كىرىا، ئېتىلى، ئارىسىغا

 .ئاخىرلىشىدۇ قىزىقچىلىقالر يەردىكى بۇ بىلەن

 يەتاكەن گە ياۈز 8 ساانى ئاچىالرنىاڭ-ئاې  كىارگىچە ئىستانسىساىغا كوباۇرگ پويىز

 سوتساىئالىزمچىالر يەردىكى بۇ ھىتلېر . چۈشىدۇ پويىزدىن قىياپەتتە سۈرلۈ  ھىتلېر. ئىدى

 بااۇ سااەۋەبىدىن بولغااانلىقى كااۆپ ئااارتۇق ھەددىاادىن سااانى مچىالرنىااڭكوممۇنىزى بىاالەن

 مۇسساولىنغا خاۇددى يەردە باۇ ھىتلېار. ئىادى تاللىۋالغاان قىلى، مەيدانى جەڭ شەھەرنى

 ئەنادىال تېخاى. ئىادى قىلغان مەقسەت چىقىرىشنى قوغالپ الگىرلىرىدىن ئۇالرنى ئوخشاش

-ۋارقىااراپ كىشااىلەرنىڭ بااۇ خەلقااى  گكوبااۇر ئايالنغااان باااۋارىيىلىككە يىللىااق ئىككااى

 ھىتلېرنىاڭ لەپەڭشاىتى، باايراقالرنى قىزىال چېلىشى، سۇنايلىرىنى-كانا  جاقىراشقىنىچە

 ئوركىساتېر. كېتىشاىدۇ چۈچاۈپ كاۆرۈپ كېلىشاىنى چىقىا، سەھنىگە ئەگىشى، كەينىدىن

 چىاگەئى شەھەر دەسسىگىنىچە مارشقا ئاچىالر-ئې  تەڭ  بىلەن باشلىشى چېلىشقا مارشقا

 قولىادا پاالۋانلىرى بااۋارىيە ئىشاتانلىق خاۇرۇم قىساقا نەپەر 8 ئالدىادا ئەڭ. كېلىدۇ كىرى،

 كەلمەكاتە بولاۇپ ساەپ بايراقالر قارا ۋە قىزىل كەينىدىن ئۇالرنىڭ  ھاسسا  زىخلىق تۆمۈر

. ماڭىادۇ پىياادە كەينىادىن بايراقلىقالرنىاڭ بىالەن ھەمراياى نەپەر 7 بولساا ھىتلېار. ئىدى

 يااكى شاالنكا قوللىرىادا قوشاۇنى ئاچىالر-ئې  كىشىلى  يۈز 8 بايىقى كەينىدە نىڭمۇئۇالر

 ئۇچىساىدا بەزىلىرىنىاڭ ئۇالرنىاڭ. ماڭىادۇ ئەگىشاى، بىالەن قەدەملەر رېتىملى  خەنەەر 

 ياخشااى ئەڭ بەزىلىاارى يەنە فورمااا  ھەربااى كااۈلرەڭ چۈشااكەن ياماااق كەتااكەن ئۆڭااۈپ

 بىلىكىادىكى ساول بەلگىساى ئورتااق بىار-بىردىن رنىڭئۇال بولۇپ  كېيىشكەن كىيىملىرىنى

 ياوق پەرقاى قىلاچە باشاقىالردىن قىيااپىتىمۇ ھىتلېرنىڭ. ئىدى يەڭلىكى بەلگىلى  كرىست

 تاساما بېلىناى بولاۇپ  كىيىۋالغاان پەلتاو ھەربى ھىتلېر يېرى  ئوخشىمايدىغان بىرال. ئىدى

 كىيىۋالغاان ئۆتۈ  بىر غەلىتە رىسىدەتې موزا  پۇتىغا قالپاق  بېشىدا باغلىغان  چىڭ بىلەن

 .ئىدى

 دېڭىز! بۇالڭچىالر! قاتىلالر” كېلى، ئېتىلى، ئۇالرغا تەرەپتىن ئىككى ئىشچى توپ بىر

 ئۇالرغاا قوشاۇنى ناتسىستالر ئەمما. باشاليدۇ ۋارقىراشقا دەپ“ !جىنايەتچىلەر! قاراقچىلىرى

 باۇ سااقچىالر يەرلىا . ىلىۋېرىادۇق داۋام ياولىنى بىالەن قەدەمالەر تەكشاى پەلە   پەرۋايى
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 بېرىاا، باشااالپ پىۋىخانىسااىغا خوفبراۋخاااۋس مەركىزىاادىكى شااەھەر قوشااۇنىنى نامااايىش

 چۈشكۈن مەيدانىدا ئاتىش ئادەملىرىنى ھىتلېر بولغاندا  قۇلۇپلىماقچى سىرتىدىن ئىشىكنى

 بااقالردۇم-داقاا قايتىادىن ئااچىالر-ئاې  قىلىا،  شاۇنداق. تۇرىۋالىدۇ چىڭ دەپ قىلىمەن

 ئۆتاۈپ ئارىساىدىن خەلقىنىاڭ شاەھەر تۇرغاان قارىشاى، بىالەن كاۆزى دۈشمەنلى  بىلەن

 بېشااىغا ئۇالرنىااڭ تاشااالر تۇخااۇمە  چاغاادا بااۇ. قىلىاادۇ يااۈرۈش قاااراپ سااىرتىغا شااەھەر

 دەرھاال ئاچىالر-ئې  ئويىنىتىۋىدى بىرال قامچىسىنى ھىتلېر باشاليدۇ؛ يېغىشقا يامغۇردە 

 كاۆزلىرىگە-بااش بېرىا، ئېتىلىا، توپىغاا كىشاىلەر ئاتقاان تااش لەنبىا توخماقالر شالنكا

 ئالغاا قوشاۇن كېايىن باشالىغاندىن چېكىنىشاكە ئۈركۈپ توپى كىشىلەر. باشاليدۇ ئۇرۇشقا

 بىرىنچااى بىاالەن رفھلااۇق كۆتۈرەڭگااۈ قوشااۇنى نامايىشااچىالر. قىلىاادۇ داۋام ئىلگىرلىشااىنى

. ئىلگىرلەيادۇ بىالەن قەدەمالەر مەغارۇر ئەساكەرلەردە  چېكىندۈرگەن ھۇجۇمنى قېتىملىق

 خوشاال ئۆتكەنلىكىادىن ساىناقتىن باۇ ھېسااپلىغىنى مەغارۇر ئەڭ ئۆزىنى ئىچىدە بۇالرنىڭ

 ئااللىغانلىقىدىن ئورۇن ئارىسىدىن كىشىلەر تەبىقە تۆۋەن ئۇ . ئىدى لۈدې  كەتكەن بولۇپ

 كىشاااىلەر زەر نە قەتئىاااي بولىشاااىدىن قاناااداق ساااۈپىتى كىيىملىرىنىاااڭ”. ئىااادى مەغااارۇر

 تىكاكەن كېيىمىمناى مېنىاڭ چوقاۇم كاۆرگەنلەر ئەھاۋالنى باۇ. قىلادى جەڭ قەھرىمانالرچە

 “.ھەقىچان قىلدى كەچۈرۈم تىككۈچىنىمۇ

 ئاااممىۋىي ئۇنسااۇرالر سااولچىل كااۈنى  يەكشااەنبە يەنااى بااۇرۇن  چۈشااتىن ئەتىسااى

 ناارازىلىق باۇ. ىدۇتوۋلىشا شاۇئار دەپ“ !چىقىرايلى قوغالپ ناتسىستالرنى” قىلى،  نامايىش

 مەيادانغا ئاۇالر. يېتەتتاى كىشاىگە مىاڭ ئاون تەخمىانەن سانى قاتناشقانالرنىڭ نامايىشىغا

 ھىتلېرنىاڭ بولاۇپ ئۈساتۈن بەكاال جەھەتاتىن ساان قوشاۇنى ئاۆكتىچىلەر ئەمما. يىغىلىدۇ

 بىلەناال ھۇجاۇم بىار” ئاۇ  شاۇڭا. ئىادى باار خەۋىپاى قىلىۋېتىش ئۈستىن-ئاستىن پىالنىنى

 ئۈچاۈن شاۇنىڭ. قىلىادۇ غەيارەت قاا “بېسىقتۇرىۋېتىش مەڭگۈلۈ  تېررفرچىلىقىنى لالرقىزى

 ياولالر ياان قوشۇنىنى ئاچىالر-ئې  يەتكەن كىشىگە مىڭ يېرى  بىر كۆپىيى، ۋاقىتقىچە شۇ

. ئىلگىرلىتىادۇ قااراپ قەلئەسىگە شەھەر كوبۇرگ ئۆتكۈزۈپ ئايالندۇرۇپ مەيداندىن بىلەن

 يېتىاا، مەياادانغا باشااالپ ئەترىتىنااى قىلىااش ھۇجااۇم ئۇشااتۇمتۇت ھىتلېاار ۋاقتىاادا  چااۈش

 كاۈنى  ئالادىنقى. كۆرىدۇ بارلىقىنى ئۆكتىچىنىڭ يۈزدە  نەچچە ئارانال مەيداندا بارغىنىدا 

-ئاې  بىالەن قاراشالىرى ناارازىلىق تۈنساىز-ئاۈن تاۇرۇپ يولىادا  پىياادىالر خەلقى شەھەر

 دېرىزىلىارىگە خەلاق بولساا  بۈگۈن. ئىدى ەنكۈزىتىشك ئۆتىشىنى قىلى، پارات ئاچىالرنىڭ

 دفساتانە تىزىلغاان قاتاار بويىادا ياول 101.ئىادى ئېسىشقان بايرىقىنى ئىمپىرىيە يۈزلىگەن

 پارتىيىسااى سوتسااىئالىزم مىللەتچااى تاقاشااقان بەلگىلەرنااى غەلىااتە خەلااق  كۆرۈنۈشااتىكى

 باارلىق شاەھىرىنىڭ باۇرگكو قىزىلالرنىاڭ ئاۇالر. كۈتىۋالىادۇ بىالەن قىزغىنلىاق ئەزالىرىنى
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 بولغاچقاا  كىشاىلەر بەرگاۈزگەن خااتىمە ھاكىممۇتلەقلىقىگە كوچىلىرىدىكى كىچى -چوڭ

 تىپىا  بۇرجۇئازالرنىاڭ باۇ ماناا”. ئىادى كۈتىۋېلىنماقتاا قاتارىادا قەھرىمانالر ئۇالر بۈگۈن

 پقورقاااۇ يېقىنالشاااقاندا خەۋپ_  كېتىۋاتقانالرغاااا  يېنىااادا ھىتلېااار دەيااادۇ_ . ئۈلگىساااى

 “!مىەەزى تىپى  بۇرجۇئازىيىنىڭ خاراكتېر  ئېتىشىدىغان پو تۈگىگەندە ئىش قاچىدىغان 

 ئەتىرىتىادىكىلەر ھۇجاۇمچىالر ئۇنىاڭ  بەردىكاى  ئىساپاتالپ شۇنى ھىتلېرغا كوبۇرگ

 ھەپااتە ئىككااى ئارىاادىن. ئىاادى يااوق يېاارى قېلىشااىدىغان مۇسسااولىندىن بىاارلىكتە بىاالەن

 مۇسساولىننىڭ كاۈنى  ئاۆكتەبىر-08: بېرىادۇ تىكلەپ ئۈلگە ربى يەنە مۇسسولىن ئۆتكەندە 

 باۇ  (پويىزلىاق ئاۆزى مۇسساولىن) قىلىا، ياۈرۈش پىياادە قاراپ رىمغا كۆڭلەكلىكلىرى قارا

 ئېساېر ۋاقىتالردىكىادە   ئاادەتتىكى ئۆتكەنادە  كاۈن 4 ئارىادىن. ئىگەللىۋالىدۇ شەھەرنى

 زالىاااادا زىياااااپەت خاۋسااااتىكىخوفبرا بىاااالەن سااااۈپىتى تونۇشتۇرغۇچىسااااى ھىتلېرنىااااڭ

 100.قىلىدۇ ئېالن دەپ“ !ھىتلېرىمىز بىزنىڭ_  مۇسسولىنى گېرمانىيىنىڭ”

 

 

 شەپقەتسىز ۋە مېھرىبان.1

9122~9121 

 

 

1 

 

 مەنساۈپ ساىنىپالرغا تۈرلۈ  ئەتىراپىغا ئۆز تارتى، بېشىدىن يىلىنىڭ-1200 ھىتلېر 

 ئەمماا. قىالتتى پەرق كۆپ بەكال دىنبىرسى-بىر كىشىلەر بۇ. كىرىشىدۇ يىغىشقا كىشىلەرنى

 ئاساساەن ھەممىساىال ئۇالرنىڭ تۇرسىمۇ قىلى، پەرق بەلگىلى  بىرسىدىن-بىر كىشىلەر بۇ

 سااۈر دەرھااال دېسااە ماركسااىزم قىلىاادىغان  ھىمااايە مىللەتچىلىكنااى ئوخشاااش ھىتلېرغااا

 بولاۇپ  اربا ليوتچىكماۇ نەپەر ئىككاى ئارىسىدا كىشىلەر بۇ. ئىدى كىشىلەردىن باسىدىغان

 دەرىەىلىا  بىرىنچاى باۇرۇن كىشاى بۇ. ئىدى كىشى دېگەن گيۆرىڭ ھېرمان بىرسى ئۇنىڭ

 ئااخىرقى ئەڭ نىڭ “ئۆمىكى ئۇچقۇچىالر رىچتوفىن” ئاتاغلىق ليوتچىكى  ئايرفپالن كۈرەش

 ئۇرۇشاانىڭ كىشااى بااۇ بولااۇپ  ھااې  رۇدفلاا  بىرسااى يەنە ئىاادى؛ بىاارى كوماندىرلىرىاادىن

 ئاۋىئاتسىيە ئاخىرالشقاندا ئۇرۇش. ئىدى ئوفىتسېرى بىر پولكنىڭ ۇرغانت ھىتلېر باشلىرىدا

 پەرزەنتلىارى ئائىلىنىاڭ ھااللىق ئىككىساىال ھەر كىشىلەرنىڭ بۇ گەرچە. بولغان ليوتچىكى



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 240 ~ 
 

 دەپ ئاادەم بىار-بىاردىن ئۆزگەرتەلەيادىغان تەغادىرىنى گېرمانىيىنىاڭ ھىتلېرناى بولسىمۇ 

-بىار خااراكتېرلىرى-مىەەز كۆرۈنۈشلىرى  تاشقى ىسىنىڭئىكك بۇ ئەمما. ئىشىنەتتى قاتتىق

 .قىالتتى پەرق تۈپتىن بىرىدىن

 ئوچاۇق ئامىراق  بېرىشكە تۈس ھەيۋەتلى  ئۆزىگە مىەەزلى   يەڭگىل بەكال گيۆرىڭ

. ئىادى بىرساى يۈرىادىغان باشقۇرۇپال دفستلىرىنى دائى  ھەر ھەمدە چىقىشقاق  مىەەزلى  

 غەرباى ئىمپېرىيىنىاڭ تەرىپىادىن بىسامار  كېايىن بولغان  تچىسو رايونلۇق ئاتىسى ئۇنىڭ

 8 بولااۇپ  ئااۆيلەنگەن قېااتى  ئىككااى تەيىاانلەنگەن؛ ئەزالىقىغااا ھەياائەت ئافرىقااا جەنااوبى

 ئەسالى گيۆرىڭ. ئىدى ئىككىنچىسى كەينىدىن بالىالرنىڭ گيۆرىڭ. ئىدى كۆرگەن پەرزەنت

 بىالەن قەلباى پۈتاۈن قىزىقمايادىغان  بە  كەساىپىگە قارىماا  بولىشاىغا خاادى  ئىلمى بىر

 رفھااانىي ئااۇ. ئىاادى بىرسااى ئويلىماياادىغان باشااقىنى قىلىشااتىن خىاازمەت ئۈچااۈن ۋەتىنااى

 قېتىلىاا،  غااا “قوشااۇنى ياشااالر خااانلىق پرفسااىيە” تايىنىاا، مۇناسااىۋىتىگە ئاتىسااىنىڭ

_  المېاد ھەرباى ياوقىرى ئەڭ قاتنىشى، ئۇرۇشىغا ھاۋا قېتى  07 چىقارغان  نام جەڭلەردە

 شىۋىتساىيە كېيىن  ئاخىرالشقاندىن ئۇرۇش. ئىدى بىرسى ئېرىشكەن غا “مېدالى تۆھپىكار”

 دېاگەن كاانتزفۋ ۋفن كاارىن نىكاھلىق گيۆرىڭ. بولىدۇ ئۇچقۇچىسى شىركىتىنىڭ ئاۋاتسىيە

 ئاقسااۈڭەكلەر شىۋىتسااىيە ئاتىسااى كارىننىااڭ. پۈتۈشااىدۇ قىلىشااقا تااو  بىاالەن ئايااال بىاار

 كاپىتالىسات زاۋۇتاى ھااراق بىر ئېرالندىيىلى  ئاپىسى بولۇپ  بىرسى ەنكەلگ ئائىلىسىدىن

 گيۆرىااڭ ھامااان پۈتتۈرىشااى رەساامىيەتلىرىنى ئاجرىشااىش كااارىن 103.ئىاادى ئائىلىسااىدىن

 تۇرمااۇش خاااتىرجەم ماكانلىشااى، شىۋىتسااىيىدە ئەساالىدە گيۆرىااڭ . قىلىاادۇ تااو  بىاالەن

 مەغلااوبىيەت تااازىالش  ۇمۇسااىنىن  ۋېرسااايىل” ئااۇ  ئەممااا. ئىاادى مااۇمكىن كۆچۈرىشااى

 كورىاادفرىنى دانزىاا  ئااۆتكەن يېرىاا، ئوتتااۇردىن قەلبىنااى پرفسااىيە تااازىالش  نۇمۇسااىنى

 پۇچۇلماقتااا ئىچىاادە ئارزۇسااى كېااتىش قايتىاا، گېرمااانىيىگە ئااويالپ  نىااال “قااايتۇرىۋېلىش

 ئوقۇشااقا ئۆتااۈپ ئىمتىھاناادىن بېرىاا، ئىمتىھااان ىغااا ئۇنىۋېرسااىتېت ميااۇنخېن ئااۇ . ئىاادى

 سىياساەتكە ئەمىلاى ئاۇ ئەمما. ئۆگىنىدۇ سىياسەتشۇناسلىقنى بىلەن پەنلىرى تارىخ كىرى، 

 ئاۆز ئىچىدىن ئوفىتسېرالر چىققان چېنىقى، مەيدانلىرىدا جەڭ ئۇ  شۇڭا. قىزىقاتتى بەكرە 

 ئوفىتساېرالر باۇ چىقمايادىغىنى  ئېسىمدىن ھەرگىز”. چىقىدۇ قۇرۇپ پارتىيىسىنى ئىنقىالبى

_ ! كاالىۋاالر دۆت ھاۇ' قىلىشاىۋاتقىنىدا  مۇزاكىرە مەسىلىسىنى تېپىش جا  بىرەر ياتقىدە 

 بىارەر ياتقىادە  ئوفىتساېر بىار چېنىققان شۇنچە سىلەرچە _  يىغىندىكىلەرگە  مەن دېدى 

 ئاورۇن بىارەر ياتىادىغانغىمۇ بىرگە بىلەن قىز بىرەر چىرايلىق تاپالماسمۇ؟ يەرمۇ كارىۋاتلىق

 تۇرۇغلاااۇق ئىاااش كاااۆپ شاااۇنچە قىلىااادىغانغا ئالااادىمىزدا  … انااااڭنىئ ھاااۇ تاپالماساامۇ؟

 ياااۈزىنى بىرساااى قايساااى' _ ساااىلەرنىڭ؟ شاااۇمىدى نەرساااەڭالر قويغاااان ماااۇزاكىرىگە
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 بىااار قااااتتىق بۇنىڭااادىن كۆپچىلىااا . قويااادۇم بىرناااى بېشاااىغا ئۇنىاااڭ پۈرۈشاااتۈرىۋىدى

 پاارتىيە ئىنقىالباى ئاۇ قىلىا،  شاۇنداق“ .ئاخىرالشاتى بىلەن شۇنىڭ يىغىنمۇ. كۈلىۋېلىشتى

 قېتىملىق بىر كۈزدىكى يىلى-1200. بېرىدۇ خاتىمە ئارزۇسىغىمۇ قىلىش رەھبەرلى  قۇرۇپ

 مىتىناا  بااۇ. تېپىۋالىاادۇ بىرنااى رەھاابەردىن ھەقىقااى ئەگەشااكىدە  گيۆرىااڭ مىتىنگااتە 

 تاپشۇرۇشااااقا جىنااااايەتچىلىرىنى ئااااۇرۇش گېرمانىيىاااادىن دۆلەتلەرنىااااڭ ئىتتىپاقااااداش

 بىار ئۇيۇشاتۇرۇلغان مەيدانىدا كۆنىگسپالتز مەقسىتىدە كۆرسىتىش رازىلىقنا مەجبۇرلىشىغا

-كەيناى ۋەكىللىارى گاۇرۇھ-پارتىيە قايسى ھەر مىتىنگتە بولۇپ  يىغىن ئاممىۋىي قېتىملىق

 سۆزلىشاىنى نۇتۇق ئاممىسى خەلق ئارقىدىن . سۆزلەيدۇ نۇتۇق چىقى، سەھنىگە كەينىدىن

 دەل ھىتلېرماۇ ئەسالىدە قىزىاق . ۋارقىرىشىدۇ قاتتىق ەپد“ !ھىتلېر ھىتلېر ” قىلى، تەلەپ

 يىال ئىككىساى ئاۇ) ئىاكەن تۇرغاان يەردە بېار يېنىادىال ئىككىسىنىڭ كارىن بىلەن گيۆرىڭ

 قولغااا بااۇ مەن” ھىتلېرنىااڭ گيۆرىااڭ  پەيتااتە  شااۇ دەل(. ئىاادى قىلىۋالغااان تااو  بېشااىدا

 “خالىماايمەن ھەرگىاز ۆزلەشانىس نۇتاۇق قاراقچىلىرىغاا دېڭىاز بۇرجۇئاازىيە كۆندۈرۈلگەن

 باار كەمەر بېلىادە پەلتو  ھەربى ئۇچىسىدا ھىتلېرنىڭ چاغدا  شۇ. قالىدۇ ئاڭالپ دېگىنىنى

 شاۇڭا . قىلىادۇ تارتقانادە  ئاۆزىگە گياۆرىڭنى نەرسە بىر-نېمىدۇ تۇرقىدىكى ئۇنىڭ. ئىدى

 پاارتىيە ېتىملىاقق بىار ئۇالرنىاڭ رېساتۇرانتىدا تايىنىش كۈچىگە ئۆز نيۇمان بېرى، گيۆرىڭ

. ئىادى  ئولتارغاان يەردە بىار كەيناى زالنىاڭ بىلىا، ئاۆزەمنى مەنماۇ”. قاتنىشاىدۇ يىغىنىغا

 مىتىنگادە ئۈچاۈن نېمە ھىتلېر. ئىدى بار رفزېنبېرگ يىغىندا چاغدا شۇ قېلىشىچە  ئىسىمدە

 سااىپايە-سااىلىق ئۇنااداق ئااۇالردە : سااۆزلەۋاتاتتى چۈشااەندۈرۈپ چىقمىغااانلىقىنى سااۆزگە

 سااەن شااۇڭا. قىاللمايسااەن دەخلااى ئۇخلىشااىغىمۇ خاااتىرجەم فرانسااۇزالرنىڭ زلىسااەڭ سۆ

. دەيادۇ كېرە   قىاللىشىڭ سۆز كۈچلۈ  سانچىلغاندە  نەيزە كۈچكە سېلىۋاتقان تەھدىت

 بولىۋاتقاان قۇرمااقچى ئۇنىاڭ. ئىادى گەپالەر ئارزۇيىمدىكى مېنىڭ گەپلەر بۇ مانا شۇنداق 

 پاچاااقالپ شەرتنامىسااىنى  ۋېرسااايىل تاپتۇراالياادىغان  درەتقااۇ گېرمااانىيىنى پارتىيىسااىمۇ

 مانااا_  ئىچىماادە  دېاادى _  تااوغرا . ئىاادى كېاارە  بولىشااى پااارتىيە بىاار تاشاالىيااليدىغان

 ئانااڭنى ! شەرتنامىساى  ۋېرساايىل يوقالسۇن! كېلىدۇ مۇۋاپىق ماڭا پارتىيىال بىر مۇشۇنداق

 “!ئىكەن پارتىيە كۆڭلۈمدىكى مېنىڭ بۇ مانا

 جەدۋىلىناااى ئىلتىمااااس كىااارىش پاااارىتىيىگە كىرىااا، مەركىااازىگە پاااارتىيە گيۆرىاااڭ

 بولىشاى پەيادا ئىشخانىدا بىر ۋەيرانە شۇنچە قەھرىمانىنىڭ ئۇرۇش بىر بۇنداق. توشقۇزىدۇ

 كااۈنلەرنى شااۇ گيۆرىااڭ. ئىاادى ۋەقە بىاار سااالىدىغان ھاياجانغااا ھەممىنااى ھەقىقەتەنمااۇ

 دەپ كۆرۈشامەكچى بىالەن ساېز دەرھال ھىتلېر اڭا م بىرسى دېگەندە  ” كېلى،  ئەسلەپ

 بولىشاى قايىال كاۆرۈپال بىار ھىتلېر گيۆرىڭنى كۆرۈنۈشلۈ  ساالپەتلى “ .يەتكۈزدى خەۋەر
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 ئىگىاز كۆزلاۈ   ساۈزۈ  تۇرغاان چاقنااپ ئاادەم  باۇ تۇرغاان ئالدىادا ئۇنىاڭ. ئىادى ئېنىق

-ئاې  مەن ماڭاا  ھىتلېار”. ئىادى بىرساى ياۋرفپاالىق شاىمالى تەنلىا  قىزىل ئاق بويلۇق 

 كىرىاا، ئۈسااتىگە يۈرگىنىمنىااڭ تاپالمااا  ئااادەم بولىاادىغانغا مەساائۇل ئەتاارىتىگە ئاااچىالر

 ئىشااقا بااۇ ئااۇنى ئااۇالر. گيۆرىااڭ دەياادۇ “دېاادى ئىشااى  تەلە  ھەقىقەتەنمااۇ بااۇ كەلاادىڭىز 

 دەپ قاناداق  ساىزچە قىلسااق ئاېالن كېايىن ئايادىن بىرەر بېكىتكەنلىكىنى قىلى، مەسئۇل

 ھۇجاۇمچىالر ئېيتىا، كىرىشاىدىغانلىقىنى ئىشقا دەرھال ئالدىرىغىنىچە گيۆرىڭ ورىۋىدى س

 رەسامى ئەترەتنى بۇ ئۇ  شۇنىڭدە . كېتىدۇ كىرىشى، ئىشىغا قىلدۇرۇش مەشىق ئەترىتىنى

 مەن دېادى _ ! ئاارمىيە بىار ساىلەر”. كىرىشىدۇ تەربىيىلەشكە شەكلىدە قوشۇن ھەربى بىر

 “!تونۇڭالر دەپ ئارمىيە بىر رەسمى زەڭالرنىئۆ سىلەر_  ئۇالرغا 

 شاۇنداقتىمۇ. ھېساابلىناتتى ناېمى  بىار تولاۇق ھەقىقەتەنماۇ گيۆرىاڭ قارىماققاا  بىر

 ھەتتاا. بولماايتتى دېيىشاكە ئىرقچاى بىار يەنىاال ئۇنى ئالغاندا بويىچە ئۆلچىمى ھىتلېرنىڭ

 مىللەتچااى ى نااېم گيۆرىڭنىااڭ. ئىاادى يەھااۇدىي مۇنچىسااى بىاار دفسااتلىرىنىڭ ئۇنىااڭ

 بەلكاى ئەمەس ئىدىيىساىگە پارتىيىنىڭ بۇ كىرگەنلىكى پارتىيىسىگە ئىشچىالر سوتسىئالىزم

 پاارتىيىلەرمۇ باشاقا”. ئىادى بولغاان قىزىققانلىقىادىن قىلىادىغانلىقىغا ھەرىاكەت ئىنقىالبى

 “ئىاادى مااۇمكىن كىرەلىشاى  پااارتىيىگە بىار خالىغااان 104بولغاچقاا  پااارتىيىلەر  ئىنقىالباى

 ھەرىاكەت ئەمەلىاي قىزىقىادىغان  ھەرىكەتكىال ئەمەلىي بىرەر ئەسلىدە  ئۇ. گيۆرىڭ دەيدۇ

 الزىا  ھىتلېرغاا. قىلىاۋېرەتتى جەلىا، ئاۇنى بولساىال تەشكىالت بىرەر قىزىقىدىغان قىلىشقا

 جەمئىيەتتىكاى باشاقا ۋە جاۇنكېر ئوفىتساېر گيۆرىاڭ . ئىدى بىرسى شۇنداق دەل بولغىنىمۇ

 يەنە قالماا   بولاۇپال بىرساى باار مۇناسىۋىتى قۇيۇق  ئىنتايىن بىلەن ىرىكىشىل ساھە ھەر

 بەزى تېپىلغانادا زۆرۈر. بىرى اليىق قىلىدىغانغىمۇ كۆز-كۆز يىغىنالردا ۋاقىتلىرىدا  نامايىش

 .ئىدى پەلە  پەرۋايى ئىشالرغا بۇنداق ئۇنىڭ تەنقىتلەنسىمۇ بىۋاستە رەھبەرلەر

 مىساىرنىڭ ھاې . بولماايتتى سېلىشاتۇرغىلى زادىاال اگيۆرىڭغا ھېسانى رۇدفلا  ئەمما

 ئېكىسااپورت ۋە ساااتقۇچى مااال تااوپ ئاتىسااى بولااۇپ  تۇغۇلغااان پورتىاادا ئىسااكەندىرىيە

 تىەاارەت قىلىا، ۋارىسالىق ئۆزىگە ئوغلىنى ئاتىسى. ئىدى سودىگەر چوڭ پۇللۇق قىلغۇچى

 ياولىنى بولاۇش خاادى  ئىلمى ھې  بولسىمۇ  قىلغان ئارزۇ شوغۇللىنىشىنى بىلەن ئىشلىرى

 كېااايىن. ئوقۇيااادۇ مەكتىۋىااادە ياتااااقلىق گودېسااابېرگ بااااد دەسااالىۋىدە ئاااۇ. تاللىۋالىااادۇ

 ئەممااا. قىلىنىاادۇ قوبااۇل بېرىاا، ئىمتىھااان مەكتىااۋىگە ئااالى سااانائەت سااودا شىۋىتسااىيىدە

 كېايىن ئۇرۇشاتىن. قىلىادۇ مەجباۇر تۇرۇشاقا توختىتى، يولدا يېرى  ئوقۇشىنى ئۇنى ئۇرۇش

 گيۆرىڭغااا خااۇددى ئۇمااۇ شااۇڭا. خالىماياادۇ پەقەتااال شوغۇللىنىشاانى بىاالەن ىشاالىرىئ سااودا

 جااوغراپىيە سىياسااىي ۋە ئىقتىسااات تااارىخ  كىرىاا، ئۇنىۋېلشااىتىتىگە ميااۇنخېن ئوخشاااش
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 دەپ سااېتىۋېتىلدۇق تەرىپىاادىن “جىنااايەتچىلىرى نويااابىر” ئۇمااۇ. ئوقۇياادۇ بىلىملىرىنااى

 ئىنقىالبااى ئەقىدىسااىدىكى ئااۆز جەھەتااتە بااۇ  بىاالەن بااولغىنى بىاارى قاراياادىغانالردىن

 نامايىشاالرغا ئاۇ. بولىۋالىادۇ ئەزا گە “جەمئىيىتاى تاۇل ” ئورنىغا قاتنىشىش ھەرىكەتلەرگە

 بولىشاىغا تارتىنچااق بەكاال) قويااتتى سۆزلەپ نۇتۇقمۇ مىتىنگلەردە كوچىالردا قاتنىشاتتى 

 نىاڭ “قىساىمى كورپاۇس ئەركىان”(. قويااتتى ساۆزلەپ نۇتاۇق كېلىشتۈرۈپ يەنىال قارىما 

 تاشااالش ئاغاادۇرۇپ ھاااكىمىيىتىنى سااوۋېت باااۋارىيە بىاالەن سااۈپىتى بولااۇش ئەزاسااى

 .ئىدى قاتناشقان كۈرىشىگىمۇ

. ئىااادى بىااارى ياااۈرگەنلەردىن ئااااختۇرۇپ داھاااى رۇدفلفماااۇ ئوخشااااش گيۆرىڭغاااا

 رۇنقىادە بۇ گېرماانىيىنى داھاى بىار قاناداق» يازغاان ئۇنىاڭ ۋاقتىادا تىكاى ئۇنىۋېرسىتېت

. ئىادى ئېرىشكەن مۇكاپاتقا دېسسىرتاتسىيىسى تېمىلىق «يىتەكلىيەلەيدۇ؟ كۈنلەرگە پارالق

 شاۇئاردىن بولىشاى  بىرسى مۇستەبىت كۈچلۈ  چوقۇم بىرسى بۇنداق ماقالىسىدا  ئۇ ھې 

 ئاممىساىنى خەلاق تەشاكىللىيەلەيدىغان  ناماايىش كاوچىالردا بولىشى  ماھىر پايدىلىنىشقا

 كەلااگەن  ئارىسااىدىن خەلااق چوقااۇم بىرسااى بۇنااداق كېاارە ؛ بولىشااى لەيدىغانكۈشااكۈرتە

 بۇناداق كېارە ؛ بولىشاى بىرسى يوق نوقتىسى ئورتاق قىلچىمۇ بىلەن ئاممىسى خەلق ئەمما

 قاان” بولىشاى  “خاراكتېرلىا  سااغالم” ئوخشااش كىشاىلەرگە ئۇلۇ  باشقا خۇددى بىرسى

 تۆماۈر ئىشاالرنى نااھەق-ھەق باارلىق ماسالىقى؛بول تۈگۈلىۋالىادىغان قورقاۇپ تۆكۈلۈشتىن

 مەقسااەتكە بۇنااداق “كېاارە   بولىشااى تەرەپتااارى قىلىااش ھەل قااانلىق تايىنىاا، مۇشااتۇمغا

 قىلاچە بولىشاى  “كېتەلەيادىغان ئۆتاۈپ دەسساەپ دفستلىرىنىمۇ ئۆزىنىڭ” ئۈچۈن يېتىشى

 بىارگە بىلەن بولۇش نئېھتىياتچا” قىالاليدىغان  ئىەرا قانۇن ئولتۇرما  قىلى، خاتىرە-يۈز

 زۆرۈر بىلىادىغان  بولۇشانى مۇئامىلىادە جانلىق دۆلەتكە ۋە خەلق “بىلەن سەزگۈرلۈ  يەنە

 “كېتەلەيادىغان ئۆتاۈپ چەيالەپ ئاۇالرنى بىلەن ئۆتۈكى ئەسكەرلەرنىڭ ئاتلىق” تېپىلغاندا

 .ئىدى بەرگەن تەسۋىرلەپ دەپ كېرە   بولىشى

 قىلىا،  شۇنداق. سېزىدۇ بارلىقىنى المەتلەرنىڭئا داھىلىق غايىۋى بۇ ھىتلېردا ھې  

 يېنىادا ئۇنىاڭ بېارى يىلادىن بىار سۈپىتىدە دفستى يېقىن ئادىمى  ئىشەنچىلى  ھىتلېرنىڭ

 شااۇنداق خااۇددى ئااادەمگىمۇ بىاار يەنە ھااې  بىاارگە  بىاالەن شااۇنىڭ. ئىاادى تۇرماقتااا

 ئىساىملى  ۋشاوفېرخا كارل گېنېرال كىشى بۇ. ئىدى كېلىۋاتقان كۆرسىتى، ساداقەتمەنلى 

 بىالەن ۋەزىپىساى مەسلىھەتچىلى  ھەربى گېنېرال بۇ. ئىدى يەھۇدىي ئايالى بولۇپ  بىرسى

 يىلى-1211. بىلەتتى سۇدە  ياپونچىنى بولۇپ  تۇرغان يىلدە  ئۈ  ئەلچىخانىسىدا توكيو

 كېايىن كەلگەنادىن قايتىا، ۋەتەناگە گېنېرال بۇ. كەلگەن قايتى، گېرمانىيىگە ياپونىيىدىن

 يااكى بولاۇش مەۋجاۇت دۆلەتنىاڭ بىار ئاۇ  كەلاگەن؛ بېغىشاالپ ئاۆزىنى ئىشالىرىغا ئاسىيا
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 دەپ باااغلىق كىچىكلىكىااگە-چااوڭ زېمىنىنىااڭ تۇرغااان تېاازگىنلەپ دۆلەت ئااۇ يىمىرىلىشااى

. ھېساابلىناتتى ئىساپاتى بىار قارىشاىنىڭ باۇ ئۇنىڭ ئۇرۇشى دۇنيا. ئىدى بىرسى قارايدىغان

 قېلىشااى  چۈشااۈپ ھالغااا تارتالماااس تىنىااق قالغااانلىقى  شااۈپچۈ قورشاااۋغا گېرمانىيىنىااڭ

 تااۈپكى بولىشااىنىڭ مەھكااۈم نۇمۇسااقا ئىبااارەت مەغلوبىيىتىاادىن ئااۇرۇش بېرىاا، ئاااخىرى

 دەپ كەلاگەن بولماسالىقىدىن يېتەرلىا  ماكانىنىاڭ ھايااتلىق دۆلەتنىاڭ بۇ دەل سەۋەبى 

 سىياساىي ئۇنىۋېرساىتېتىنىڭ مياۇنخېن گېنېارال باۇ كېايىن  توختىغاندىن ئۇرۇش. قارايتتى

 قۇتقۇزۇشانىڭ ۋەتەنناى ئوقۇغۇچىلىرىغاا  ئۇ . بېرىدۇ دەرس بولۇپ پرففېسسورى جوغراپىيە

 گېرماانىيە ئۈچاۈن بۇنىڭ كېرە   بولىشى قامدىيااليدىغان ئۆزى ئۆزىنى ئامىلى بىر-بىردىن

 بىلەناال بولۇش مۇستەقىل ئىگىلىكىدە خەلق) قالما  بولۇپ قامدىيااليدىغانال ئۆزى ئۆزىنى

 تەكىااتلەپ دەپ كېاارە  بولىشااى ئىااگە ماكااانىغىمۇ ھاياااتلىق يېتەرلىاا  يەنە  (قالمااا 

 تولاۇق دېگەنلىارىگە ئىككىساىنىڭ ھىتلېر بىلەن خاۋشوفېر پرففېسسور ھې  . كۆرسىتەتتى

 ئاارزۇ بەكاال كېتىشاىنى يۇغۇرىلىا، چىاڭ بىرسىگە-بىر ئىككىسىنىڭ بۇ شۇڭا. ئىدى قايىل

 باار توسااق بىار ئوتتۇرىادا ئۈچاۈن ھەمكارلىشالىشاى زى  ئىككىسىنىڭ ئۇالر مائەم. قىالتتى

 گەرچە ھااې . ئىاادى قىاازى سااودىگىرىنىڭ يەھااۇدىي بىاار ئايااالى پرففېسسااورنىڭ: ئىاادى

 گەۋدىلىنىا، ئادىمىلى  قەلبىدە بولسىمۇ  بىرسى سۇنىدىغان بو  نەزەرىيىسىگە ئىرقچىلىق

 چىان پرففېسسورغا تەرەپتىن بىر 105 ئۈچۈن  ىقىبولغانل بىرسى ھېسسىياتچان تۇرىدىغان

 بولۇشانى قاراشاتا باشاقىچە ئاياالىغىمۇ ئۇنىاڭ تەرەپاتىن بىر يەنە قىلسا  ئەقىدە قەلبىدىن

 .خالىمايتتى

 كىچىا  تەرەپاتىن بىار بولاۇپ  ۋاقىتلىارى تېپىۋاتقاان رفنااق تاازا ھاې  كۈنلەردە ئۇ

. ئىادى ئەمەس رەھىمساىزلەردىنمۇ اقباشات-بااش ئۇناداق يەنە بىارگە بىلەن بولۇش پېيىل

 ھەمااادە قىلغاااان كاااۈرەش قەھرىماااانالرچە كاااوچىالردا ۋە مەيدانلىرىااادا جەڭ ئاااۇ  گەرچە

 چىققاان يېزىا، بىالەن مەزماۇنالر تۇرىدىغان پۇراپ قان ماقالىسىنىمۇ ئىلمىي مۇكاپاتالنغان

 ھاې . دىئىا ئەمەس بىرساىمۇ مىاەەز جاالالت رەھىمساىز ئۇنداق بەرىبىر بولسىمۇ  بىرسى

 مۇنازىرىلىشاىپمۇ قااتتىق جەھەتاتە باۇ كۆرىادىغان  ياخشاى بەكاال ماۇزىكىنى بىلەن كىتاب

 پااتال-پاات ئاۇنى مۇناازىرىلەردىمۇ چايخاانىالردىكى-قەھۋىخاناا بىلەن  بولغىنى كېتىدىغان

 شاااۇنداق ئەنە مەلۇمااااتالرنى ھەققىااادىكى ھىتلېااار ئۇماااۇ ھەتتاااا. باااوالتتى ئۇچىرىتىشاااقا

 بىلاگەن ئااڭالپ ئارىسىدا جىدەللىرى ئۇرۇش خوفبراۋخاۋۇس بولغان بىرى پىۋىخانىالردىن

 ھەر لېاۋىنى ئىانچىكە تۇرغاان  چاقناپ كۆزلىرى قاشلىق  قارا قۇيۇق يۈزلۈ   ئات ئۇ. ئىدى

 كېتىشكە ئۆتۈپ دەسسەپ ئۈستىدىن دفستلىرىنىڭمۇ يېقىن” يۈرىدىغان  يۇمۇپ چىڭ دائى 

 ھەقىقااى ئۆزىنىااڭ ۋاقتىاادىال كااۈلگەن مىيىقىاادا ھااې  . ئىاادى بىرسااى كەسااكىن “تەييااار
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 رەسمى سەزگۈر  ۋە ئەقىللىق ئىنتايىن چاغالردىال شۇنداق_  قوياتتى ئاشكارالپ قىياپىتىنى

  دەپ پرۆھال ئىلساە چااغالردا ئاۇ) ھاې  ئىلساە. كاۆرۈنەتتى بولاۇپ بىرساى يااش غايىلى 

 چەكمەيادىغان  تاماكاا غان كۈلىادى ئااز بەكاال” كېلىا،  ئەسلەپ ۋاقىتالرنى شۇ( ئاتىالتتى

 . ئىدى بىرسى ئىچمەيدىغان ھاراق

 كۆڭاۈل ئوينااپ ئۇساۇل قىلماا  نوماۇس يەنىاال تۇرۇغلۇقماۇ بولاۇپ مەغلاوب ئۇرۇش

 تونۇيااادىغان پىششاااىق ئاااۇنى“ .چىااادىمايتتى  پەقەتاااال كۆرساااە يۈرىااادىغانالرنى ئېچىااا،

. ھېساابلىناتتى رلىقساى ھەقىقەتەنماۇ ھې  ئۈچۈن بىرسى قانداق ھەر باشقا  كىشىلەردىن

 پەقەت تۇتۇشاااقا ئەمەل. ئىااادى ئااااتىۋەتكەن باااارلىقىنى ئۆزىنىاااڭ ئۈچاااۈن غاااايە ئاااۇ 

 بىاارگە بىاالەن ئۇنىااڭ بولااۇپ  ئاااتىۋەتكەن پۈتااۈنلە  ھىتلېرغااا ئااۆزىنى قىزىقماياادىغان 

 .ئىدى تەييار كىرىشكىمۇ جەھەننەمگە

 بىارى دىغانالردىنئەگىشاى قاارغۇالرچە ھىتلېرغا بىرسىمۇ دېگەن سترېيچېر جۇلىئۇس

 فاۈھرېرىگە ئىككىساىال گيۆرىاڭ بىالەن ھې  جەھەتتە تۇرۇش قارشى يەھۇدىيالرغا. ئىدى

 جەھەتاتە پايادىلىنىش تىلادىن زەھەرلىا  ساترېيچېر ئەمماا. ئىادى ئااجىز بەكال قارىغاندا

 پاااكىنە   ۋە دۇغااالق جىاادەلخور  بەكااال كىشااى بااۇ. كېتەتتااى ئېشااى، بەكااال ھىتلېااردىن

 ئاۇ . كاۆرۈنەتتى قوپاال بەكاال كىشىگە بولۇپ  بىرسى قۇالق سالپاڭ باش  اپانق تاقىرباش 

 ئااامىراق قارنىغااا ئىشااتەيلى   بەكااال بولسااۇن  ياتىقىاادا ياااكى ئۈسااتىدە دەسااتىخان مەيلااى

 ۋەھشاى  بەكاال بەزىادە يەنە كۆرۈنسە  بولۇپ يېقىملىق كۆڭۈل  تۈز بەكال بەزىدە ئۇ. ئىدى

 يېارىملىقتىن كاۆڭلى قىينالماايال قىلاچە ئاادەم باۇ. قااالتتى ى،ئايلىن بىرسىگە تەرسا بەكال

 جاماائەت ئوخشااش ھىتلېرغاا خاۇددى ئۇماۇ. ئايلىناااليتتى مەخلۇققا بىر رەھىمسىز بىراقال

 قامچاا ئىككىساىنىڭ باۇ ئەمما. يۈرەتتى قامچىلىق قولىدا چوقۇم ھامان كۆرۈلۈشى ئارىسىدا

 يىاتىلەپ خاۇددى قامچىساىنى ھىتلېار. قىالتتى پەرق تۈپتىن بىرسىدىن-بىر يۈرىشى تۇتۇپ

 بىلىكىااگە سااېپىنى قامچااا يۈرگەناادە  ئۆتكااۈزۈپ بىلىكىااگە تاسمىسااىنى ئىتىنىااڭ يااۈرگەن

 قىلىشانى ھەيۋە شىلتى، بۇياققا-ئۇياق قامچىسىنى سترېيچېر ئەمما. يۈرەتتى ئۆتكۈزىۋېلى،

 برفشاۇرالر ۋە كىتااب قارشاى يەھۇدىيالرغاا” ۋاقىتلىرىادا يااش ساترېيچېر. كۆرەتتى ياخشى

 چېپىاا، تەرەپ-تەرەپمااۇ ئېسااىۋېلى، مۆرىسااىگە سومكىسااىنى تولاادۇرۇلغان لىااق بىاالەن

 سىياسىي ئۇ. بوالتتى تولغان پۇرىقىغا ھەسەتخورلۇق نۇتۇقلىرى پۈتۈن ئۇنىڭ“ .يۈرەتتىكەن

 رغاائارىيانال يەھۇدىيالر  ئادەم بۇ. قىالتتى ھۇجۇم بىلەن تىلالر پاسكىنا ئەڭ دۈشمەنلىرىگە

 بىرسااى ئىشااىنىدىغان قەتئىااي گەپاالەرگە دەياادىغان يۈرىاادۇ پىالنااالپ سۈيىقەساات قارشااى

 .بوالتتى تولغان بىلەن سۆزلەر ئاھانەتلى -تىل چەكسىز تىلى ئۇنىڭ بولغاچقا 

. بولىاادۇ ئەزا پارتىيىسااىگە ئىشااچىالر نااېمى  سوتسااىئالىزم مىللەتچااى  كېلىاا، ئۇمااۇ
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 سااترېيچېر  تەڭ  بىاالەن قۇرۇلىشااى ياچىكىسااى ېرگنيااۇرېمب پارتىيىنىااڭ بااۇ يىلااى -1200

 چىقىرىشاقا گېزىات بىار دېاگەن «ئاتااكىچىالر» تۇرىادىغان قارشاى مەخسۇس يەھۇدىيالرغا

 قااتتىق ھىتلېرغاا ياش ۋاقتىدا ئۆز قىلىنغان  نەشىرى ۋيېننادا خۇددى گېزىت بۇ. كىرىشىدۇ

 ھاقاارەت قارىغانادا الغاا ۇرن دېاگەن «يۇلتاۇزى شاەرق» زەھەرلىاگەن يۇقتۇرۇپ تەسىرىنى

 شاۇنىڭدە . ئىادى كەتاكەن ئالغا كۆرىنەرلى  جەھەتلەردە زەھەرخەندىلى  بىلەن قىلىش

. ئايلىنىدۇ مەنبەگە بىر قالدۇرىدىغان ھەيران مورتلىرىنى نۇرغۇنلىغان ھىتلېرنىڭ گېزىت بۇ

 ساااەۋەبلى  بولغاااانلىقى بىرساااى ئاااۆ  قااااتتىق ئەدەبىياتالرغاااا ساااېرىق ھىتلېااار گەرچە

 مورتىنىااڭ غەلىاتە باۇ تاپمىساىمۇ  تاوغرا شەھۋەتپەرەسالىكىنى چەكلىمىساىز ترېيچېرنىڭسا

 يەنىاال جىدەللىشىشالەرگە تىنماا  ئوتتۇرساىدىكى پاارتىيىلەر بىالەن قىلىشى قۇتۇراتقۇلۇق

 زىھناى تاشاقان تولاۇپ ساترېيچېرنىڭ يەنە ھىتلېار شاۇنىڭدە  . بېرەتتاى ئەھمىايەت بەكال

. ئىاادى مەمنااۇن يەنىااال ئۇنىڭاادىن قاااراپ ساااداقىتىگە لەرچەئەسااەبى ئۇنىااڭ بىاالەن كااۈچى

 نۇرغاۇن ماڭاا ئېكارت ديېترى ”: دەيدۇ مۇنداق كېلى، توختىلى، ھەققىدە ئادەم بۇ ھىتلېر

 نۇرغاۇن بىالەن باولغىنى بىرساى بولغان ئوقۇتقۇچىسى مەكتەپ ئوتتۇرا سترېيچېرنىڭ قېتى 

 بىاز ئەگەر ماڭاا  يەنە ئاۇ. ئىادى ئېيتقاان ئىكەنلىكىنىماۇ ئاادەم غەلىاتە بەكال تەرەپلەردىن

 ھەرىكىتىنى سوتسىئالىزم مىللىي بەرمىگىنىمىزدە  قولالپ كىشىلەرنى بۇنداق سترېيچېردە 

 سااااترېيچېر ھەقىقەتەنمااااۇ“ .دەيتتااااى ئەمەس مااااۇمكىن ئېرىشتۈرەلىشااااىمىز غەلىاااابىگە

 ناارازىلىقىنى ىڭئادەملەرن نۇرغۇن كېتى، ئېشى، ھەددىدىن بەكال گېزىتىدە «ئاتاكىچىالر»

 جاااۋاپالرنى كۈتااۈلمىگەن ھىتلېاار  ۋاقىااتالردا بۇنااداق 106.ئىاادى چىقارغااان كەلتۈرۈپمااۇ

 ئاشااۇرىۋەتتى چېكىاادىن بەكااال قارىالشااتا يەھااۇدىيالرنى سااترېيچېر بەزىاالەر ”: بېرەتتااى

 تېخىمااۇ پەسااكەش  تېخىمااۇ يەھااۇدىيالر ئەكسااىچە  بۇنىااڭ دەل ئەساالىدە. دېيىشااىدىكەن

 “.رەھىمسىز ھەسسە مىڭ باھالىرىدىن بەرگەن سترېيچېرنىڭ بولۇپ  رنەرسىلە ۋەھشى

 ئۇنىااڭ. ئىاادى تاپقااان تەشااكىل ئااادەملەردىن شااۇنداق ئەنە يېقىنلىاارى ھىتلېرنىااڭ

 باغلىنىا، چەسات-چەمابەر بىالەن تەبىقىلىارى باارلىق جەمئىيەتنىاڭ ھەرىكىتى قوزغىغان

 ئۇنىاڭ يەناى. ئىادى توپلىيالىغاان ائەتراپىغ ئۆز كىشىلەرنى تۈرلۈ  ھەر بولغاچقا  كەتكەن

 كىشاىلەر  غەلىاتە تۈرلاۈ  ھەر ناوچىلىرى  كوچا زىيالىيالر  ئارىسىدا كىشىلەر ئەتراپىدىكى

 رىئااايە ئىنتىزامغااا كوماناادىرلىرى  ئەسااكەر يالالنمااا سااەرگەندارالر  ئااادەملەر  غااايىلىق

 ساااۈڭەكلەر ئااااق ۋە ئەمگەكچىااالەر ساااۇنمايدىغانالر  باااو  ئىنتىزامغاااا ۋە قىلىااادىغانالر

-ئەدەپ بەزىلىارى كىشىلەرنىڭ تۈردىكى بۇ. تېپىالتتى ھەممىسىال ئادەملەرنىڭ قاتارىدىكى

 ۋە لاۈكچە  بەزىلىارى ئىادى؛ كىشىلەر زفراۋان رەھىمسىز بەزىلىرى يەنە بولسا  قائىدىلى 

 ئادەملەرنىاڭ باۇ. تاپاتتى تەشكىل كىشىلەردىن ئىشچان كۆڭۈل ئاق بەزىلىرى يەنە ھۇرۇن 
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  ھەتتاا ئەسكەر  ستۇدېنت  دفختۇرى  چىش دۇكاندار  مەدىكار  رەسسام  يازغۇچى  بەزىسى

 ھەمامە كاۆڭلى ئۇنىاڭ بولاۇپ  تارقالغاان يەرگە ھەمامە تەساىرى ئۇنىاڭ شۇڭا. ئىدى پوپ

 زەھەرلىاا  ئوخشاااش ئېكارتقااا خااۇددى يەنااى. سااىغدۇرااليتتى كىشااىلەرنى ساااھەدىكى

 بەچچىۋازالرنىمااااۇ ئوخشاااااش رۆمغااااا يەنە ا سىغدۇرالىساااا خۇمااااارلىرىنى چىكىملىاااا 

. بااوالتتى دېاامە  ھەماامە دېاامە   ھىتلېاار ئۈچااۈن كىشااىلەر كااۆپلىگەن. سااىغدۇرااليتتى

 گېرماااانىيىنى بىااالەن كىشاااىلەر قارشاااى ماركساااىزمغا يەھۇدىيالرغاااا  يەنە شاااۇنىڭدە 

 ئەتىراپىغااا پارتىيىسااى كىشااىلەرنى بااارلىق قىالالياادىغان كااۈرەش ئۈچااۈن گۈللەناادۈرۈش

 .تۇراتتى تەييار دائى  ھەر توپالشقا

 12 ئارىادىن ھىتلېار دەيادۇ_ . ئىادى كاۈنلەر شاۇ دەل كۈنلىرى  خوشال ئەڭ مېنىڭ”

 ئەساالەپ كااۈنلەرنى شااۇ ئىچىاادە ھاياجااان قاااتتىق ئااۇ كېچىسااى  قىااش بىاار ئااۆتكەن يىاال

 ساۆزلەپ ھەققىادە كىشاىلەر قىلغاان ھىماايە ئاۇنى ۋاقىاتالردا شاۇ ھالادا خوشاال ئىنتايىن

 قالسااام ئۇچرىتىاا، تۇيۇقسااىز كىشااىلەرنى بەزى ۋاقىتالردىكااى شااۇ بۈگااۈن  مەن_  ېتىاادۇ ك

 قىلغاان ھىماايە قەلبىادىن چىان ھەقىقەتەنماۇ مېناى ئاۇالر. كېاتىمەن ھاياجانلىنىا، بەكال

 كېلىا، ياايمىچىمۇ بىار كىچىا . ئىادى كاۈنلەر ھاياجاانلىق ھەقىقەتەنمۇ كۈنلەر ئۇ. ئىدى

 بولساىمۇ تۇخاۇم تاال قاانچە بىار ئەپەنادىگە ھىتلېار‘ لادىراپ ئا كۆرۈشۈشكە بىلەن مېنىڭ

 كىشاىلەرنى ساادىق ساەمىمى تاۈردىكى باۇ مەن… . كېتەتتاى دېيىشاى، ’قىلىۋالسام سوغات

 “.كۆرىمەن ياخشى بە  راستىنال

 ھىتلېار بولسىمۇ كىشىلەر پەسكەش ھەرقانچە بەزىلىرى ئارىسىدىكىلەردىن مورتلىرى

 شااۇ ئااۆتكەن بېشااىدىن ۋيېننااادىكى بەلكىاا . پۇشاامايتتى ىئىچاا پەقەتااال ئۇنااداقالردىن

 كورنېليااۇس ئۈچااۈن ئااورنى مەركىاازى پااارتىيە ئۈچااۈنال خاتىرىسااى كۈنلەرنىااڭ پاجىئەلىاا 

 خاېلىال يەر باۇ تاللىۋالغاان قىلى، مەركىزى پارتىيە. مۇمكىن دېيىش تاللىۋالغان كوچىسىنى

 قالغاان غىمىادا يەرنىاڭ بىارەر اتقىادە ي دەردىادە ناامىراتلىق يەر ئۇ بولۇپ  يەر بىر ئازادە

 مەقساەت بېرىشانى يارىتىا، قواليلىاق چىقىرىۋېلىشاقا قىشانى سوغۇق زىمىستان كىشىلەرگە

_  كېلىا،  ئەسلەپ بوۋھلېر فىلى، دەيدۇ_  ھامان  كېلىشى قىش“. ئىدى تالالنغان قىلى،

 كىشاىلەرنىڭ غاۇچىقىل ھىماايە پاارتىيىنى بىلەن ئەزالىرى پارتىيە ئىشسىز زالى كۈتىۋېلىش

 قەرت جارقىرىشاى،-ۋارقىاراپ يەردە ئاۇ كىشاىلەر باۇ. قااالتتى ئايلىنى، ماكانىغا ئىسىنىش

 ئۆزەڭنىاڭ ئىچىادە ۋاراڭچۇرۇڭلاۇق باۇ. ئۆتكۈزىشاەتتى كۆڭۈللاۈ  بەكاال ۋاقتىناى ئويناپ 

 كرىساتىئان قىلىنغاان مەسائۇل يەرگە باۇ ۋاقتىدا تاقىلىش. قالىسەن ئاڭلىيالما  ئاۋازىنىمۇ

 “.چىقىراتتى قوغالپ ئاران يۈرۈپ قامچىالپ ئۇالرنى ۋېبېر
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 ئىتتىپاقاااداش پائاااالىيەتلىرى ھىتلېرنىاااڭ ئاااادفل  ئايلىرىااادا  كاااۈز يىلاااى-1200

 تۇرۇشالۇق گېرمانىيىادە ئامېرىكىنىاڭ. ئىادى باشالىغان تارتىشاقا دىققىتىنى دۆلەتلەرنىڭمۇ

 كۈچلىنىاا، توختىمااا ” مىتىھۆكااۈ ئامېرىكااا ئاساسااەن  تەكلىااۋىگە ئەلچىسااىنىڭ باااش

 ھەرىكەتنىاڭ ئاتىۋالغان دەپ ھەرىكىتى سوتسىئالىزمچىالر مىللەتچى ئۆزلىرىنى بېرىۋاتقان 

 بااش تۇرۇشالۇق بېرلىنادا بىلەن ۋەزىپىسى “كېلىش مۆلچەرلەپ بارلىقىنى كۈچى قانچىلى 

 باۇ. تىادۇئىۋەر ميۇنخېنغاا شامىدتنى ترۇماان كاپىتاان ئەمەلادار ھەربى مۇئاۋىن ئەلچىخانا

 ھەرباى غەربىاي ئامېرىكا) مەكتىۋى ھەربى پويىنت ۋېست بىلەن ئۇنىۋېرسىتېتى يال  كىشى

 بېرىا، يەنە  ئۇنىڭغاا. ئىدى بىرى مەلۇماتلىق ئاالھىدە پۈتتۈرگەن نى( ت.ئۇ_  ئنىستىتۇتى

 ۋە قاابىلىيىتى ئاالھىادىلىكى  خاراكتېرى -مىەەز ئۇنىڭ” ئۇچرىشى، بىۋاستە بىلەن ھىتلېر

. تاپشاااۇرىدۇ قىلىااا، ۋەزىاااپە ناااى “كاااېلىش ماااۆلچەرلەپ ھەققىااادە تەرەپلىااارى ىزلىقئااااج

-كاۈ  پارتىيىساىنىڭ ئىشاچىالر سوتساىئالىزم مىللەتچاى ناېمى  يەنە شامىدت شۇنىڭدە 

 ئېنىقىااراق تېخىمااۇ. ئىاادى كېاارە  كېلىشااى تەكشااۈرۈپ ھەققىاادىمۇ ئىسااتىقبالى قااۇدرىتى 

 كېلىشاى تېپىا، جااۋاپ ساۇئالالرغا ۆۋەنادىكىت قىلىا، ئاماالىنى بىارەر شمىدت  ئېيتقاندا 

 بولااۇش دۆلەت مۇسااتەقىل ئايرىلىاا، گېرمانىيىاادىن تەۋەسااىنىڭ باااۋارىيە”: ئىاادى الزىاا 

 پااارتالش قااوزغىلىڭى كومپااارتىيە قېتىملىااق بىاار يەنە ميۇنخېناادا يااوق؟-بااارمۇ ئېھتىمااالى

 ارىيەبااااۋ پارتىيىساااى ئىشاااچىالر سوتساااىئالىزمچى ھىتلېرنىاااڭ ياااوق؟-باااارمۇ خەۋىپاااى

 دۆلەت تۇرۇشاالۇق باۋارىيىاادە 107 يااوق؟-بااارمۇ ئىھتىمااالى ئااېلىش تارتىاا، ھاااكىمىيىتىنى

 يااكى ئاارمىيىمۇ بىار ساادىق ئىمپىرىيىساىگە گېرماانىيە دىۋىزىيىساى-7 ئارمىيىسى مۇداپىيە

 ئەگەر بااارمۇ؟ ئېھتىمااالى كۆرسااىتىش ساااداقەت ئااايرى -ئااايرى  باااۋارىيىگە بىاالەن بېاارلىن

 باۇ بولساا قالغىادە  كۆتىرىا، قاوزغىالڭ يااكى چىقارساا توپىالڭ سولچىالر ياكى ئوڭچىالر

 “يوق؟-بارمۇ ئېھتىمالى باستۇرۇش پايدىلىنى، كۈچىدىن دىۋىزىيە

 ماريېنبااد ئاۇ. كېلىدۇ يېتى، ميۇنخېنغا بۇرۇن چۈشتىن نويابىر-15 شمىدت  كاپىتان

 ش ق ئااا جايالشااقان غاكوچىسااى لېاادېرېر دەرھااال كېاايىن  جايالشااقاندىن مىھمانخانىسااىغا

 08. كۆرۈشااىدۇ بىاالەن مااۇرفى رفبېاارت ۋاكالەتچىسااى كونسااۇل بېرىاا، كونسۇلخانىسااىغا

 شاامىدتقا( تەيىنلىنىاادۇ ئەلچىلىكىااگە باااش بېلگىاايە كېاايىن كىشااى بااۇ) مااۇرفى ياشاالىق

 ساابىق ئاۇنى…  ئەمەس  بىرساى كۈچلاۈ  بە  ئۇنچە” مىنىستىرى باش يېڭى باۋارىيىنىڭ

 كونساۇل باۇ. دەيادۇ “ماۇمكىن دېايىش ئويۇنچاۇقال بىر قولىدىكى” رنىڭكاھ مىنىستىر باش



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 249 ~ 
 

 باۇ بارماقتاا  كۈچىيىا، تېازلىكتە پارتىيىسى ئىشچىالر سوتسىئالىزمچى: دەيدۇ مۇنداق يەنە

 ئاۇ قىلساىمۇ  بولغانادە  “تەۋەككاۈلچى قاارام ” گەرچە كىشى بولغان داھىيسى پارتىيىنىڭ

 دەپ ئااادەم نىيەتلىاا  ساااپ “چىقىرىۋاتقااان قېزىاا، كااۈچلىرىنى نااارازىلىق” يەنىااال كىشااىنى

 ياخشااى كااۆڭلىنى باۋارىيەلىكلەرنىااڭ ئااادەم بااۇ دېااگەن ھىتلېاار بولىاادىغانلىقىنى  قاراشااقا

 رەھبەرلىااا  ھەرىكىاااتىگە مىللەتچاااى گېرماااانىيە” ھېسابالنساااىمۇ  بىرساااى بىلىااادىغان

 لىكىنىمااۇ “تەس دېاامە  نااېمە بىاار ھااازىرچە يوقلىقىغااا-بااار قابىلىيىتىنىااڭ قىاللىغىاادە 

 .قىلىدۇ قوشۇمچە

 قۇمانادانلىرى ئارمىيە قۇرۇغلۇق شمىدت ئىچىدە  كۈن قانچە بىر كېيىنكى شۇنىڭدىن

 ھەقىقەتەنماۇ ئاادەم باۇ) رۇپپرېچات شااھزادە ۋارى  بىلەن  مەسئۇللىرى ھۆكۈمەت بىلەن 

 بىار يەنە بىالەن ( ئېھتىمال بولىشى كۈچى سىياسىي بەزى ئۇنىڭ ئەمما. ئىدى قابىلىيەتسىز

 ناېمى  ئاادەم باۇ) رىچتېار شايۇبنېر ۋفن ئېارۋىن  ماك  ۋە بىلەن تەھرىرى گېزىت لىبىرال

 ئايالىنىاڭ ئاۇ. ئىادى مۇسااپىر بىار كەلاگەن قېچى، دۆلەتلىرىدىن بالتىق بولۇپ  ئىرقىدىن

 سۆھبەتلىشااى، بىاالەن قاتااارلىقالر( بىرسااى يااۈرگەن پاياادىلىنى، ساااالھىتىدىن كىنەزلىاا 

 بولاۇپ  بىرسى دفستلىرىدىن يېقىن رفزېنبېرگنىڭ ئادەم بۇ دېگەن رىچتېر بنېرشېۋ. چىقىدۇ

 شامىدتقا كىشاى باۇ. ئىادى كەلاگەن كۆرساىتى، تەساىر ئاالھىدە ھىتلېرغا تارتىپال باشتىن

 پۈتااۈنلە ” مەياادانى قارشااى يەھۇدىيالرغااا پارتىيىنىااڭ: بېرىاادۇ كاپااالەت دەپ مۇنااداق

 شاۇنىڭدىن“ .بولىادۇ بىلساىڭىز دەپ ئىاش بىار ۇلغاانقوي ئوتتۇرىغاا مەقساىتىدە تەشۋىقات

 ئااچىالر-ئاې  ئۆتكۈزۈلىادىغان مەركىزىادە يېڭاى پارتىيىساىنىڭ شمىدتنى ئادەم بۇ كېيىن

 .قىلىدۇ تەكلى، مۇراسىمىغا پارات ئەترىتىنىڭ

 ھەشاەمەتلى  ھەقىقەتەنماۇ” ئولتاۇرۇپ ياتىقىدا مىھمانخانىدىكى ئاخشىمى كۈنى شۇ

 بىار بۇناداق مەن_  خاتىرىساىگە  كۈنادىلى  شامىدت يازىادۇ دەپ_  .ئىادى يىغىلىاش بىر

 ئىمپىارىيە كوناا يىگىات قااۋۇل نەپەر 1022 ئىكەنمەن  باقمىغان كۆرۈپ پەقەتال مەنزىرىنى

 مۇراساى  تاقااپ  يەڭلىكلەرناى قىزىال بەلگىلىا  كرىسات بىلەكلىرىگە كۆتۈرۈپ  بايرىقىنى

 قىلىاش قوبۇل پارات. ئۆتتى ئالدىدىن ھىتلېرنىڭ قىلىۋاتقان قوبۇل پارات بىلەن قەدەملىرى

' !ئۆلااۈم يەھۇدىيالرغااا' ئاناادىن… . سااۆزلىدى نۇتااۇق بىاار ھىتلېاار كېاايىن  تامامالنغاناادىن

 ئۇنىڭغاا يوقاتقىنىچە ئۆزىنى پۈتۈنلە  توپى كىشىلەر. توۋلىدى شۇئار قانچە بىر دېگەندە 

 كاۆرۈپ مەنزىرىناى بىار اياجاانلىقھ بۇناداق ئۆمۈرۈمادە مەن. قىلىشاتتى تەنتەنە ئەگىشى،

 “.باقماپتىكەنمەن

 باۇ. ئۆتكۈزىادۇ ساۆھبەت ئۆيىادە بىالەن لۇدېنادفر  كاۈنى شاەنبە ئەتىساى شمىدت 

 ئاناادىن كەلتۈرلگىنىاادىال تارمااار بولشااېۋىكالر رۇسااىيىدە ئاااۋال” ئۇنىااڭ بااۇرۇن گېنېاارال 
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 مۇناداق ئاۇ. شاىكارىاليدۇئا ئوياليدىغانلىقىنى دەپ “بولىدۇ يوقۇتۇشقا گېرمانىيىدىكىلەرنى

 بىار كۈچلاۈ  تۇرااليادىغان تاقابىل بىلەن ماركسىزم چوقۇم دۆلەتلەر ئىتتىپاقداش”: دەيدۇ

 ئىچىاگە قااليماقاانچىلىق ھەرگىزماۇ ھۆكاۈمەت بىر بۇنداق…  شەرت  قوللىشى ھۆكۈمەتنى

 ماسلىقىبول ھۆكۈمەت چىققان ئوتتۇرغا ئاستىدا شارائىتى پارالمېنت مەۋجۇت قالغان پېتى،

… . ماۇمكىن تەشاكىللەش تاايىنىپال كىشىلەرگە ۋەتەنپەرۋەر ھۆكۈمەتنى بۇنداق… . كېرە 

 باشاالىغانلىقىنى ئۇيغۇنۇشااقا كۈچلەرنىااڭ ئەكسااىيەتچىل ياۋرفپااادىكى ھەرىكىتااى فاشااىزم

 كۆڭاااۈل ھەقىقەتەنماااۇ ئىشااالىرىغا مىللاااى گېرمانىيىنىاااڭ مۇسساااولىن…“ . كۆرساااەتمەكتە

 .ئېيتىدۇ ئىشىنىدىغانلىقىنى قەتئىي بۆلىدىغانلىقىغا

 بىاالەن رىچتېاار شااېۋبنېر تااۆتتە سااائەت كېاايىن چۈشااتىن كااۈنى دۈشااەنبە شاامىدت 

 ئىادىكى  ئااددى شاۇنچىلى ” زالاى ساۆھبەت. كۆرۈشىدۇ بىلەنمۇ ھىتلېر يەردە كۆرۈشكەن

 يەر باۇ كەلمەيتتاى؛ ئىشەنگىساى ئادەمنىاڭ بولىشاىغا زالى يىغىن يەرنىڭ بىر قۇرۇق بۇنچە

 مېھمانخانااا ئارقااا ئۆيلىرىنىااڭ ئىەااارە كەتااكەن چىقىاا، ئەبەىغااى نيۇيااوركتىكى خااۇددى

 كۈناادىلى  شاامىدت كېاايىن  كۆرۈشۈشااتىن بااۇ“ .ئىاادى يااوق پەرقااى قىلااچە ئۆيلىرىاادىن

 پاارتىيە ئۆكتاۈچى مەشاھۇر” 108 :يازىادۇ ساۆزلەرنى مۇناۇ تەرىاپىگىال بااش خاتىرىسىنىڭ

 بىرسااىنىڭ ئۇقىاادىغان غەرەز بااۇنچە نەيە شااۇنىڭدە  تەلااۋە  بۇنچىااۋاال مەن. داھىيسااى

 ئادەمنىااڭ بىاار بۇنااداق. ئېيتااااليمەن دەپ باقماااپتىكەنمەن ئاااڭالپ پەقەتااال مۇالھىزىسااىنى

 ھىتلېر… . كېرە  بولسا تەڭداشسىز چوقۇم قابىلىيىتى تۇتۇش تىزگىنىدە ئاممىسىنى يىغىن

 ماركساىزمغا پاقلىشى،ئىتتى ئەمگەكچىلىرىنىڭ ئەقلى ۋە جىسمانى' ھەرىكىتىنى بۇ ئۆزىنىڭ

 بولشااىۋېكچىالرنى ئەگەر' يەنە ئااۇ. تەرىپلىاادى دەپ' ھەرىكىتااى تااۇرۇش قارشااى بىاارلىكتە

 قەتئىااي قىلىشااالر ھاقااارەت قارىتااا كاپىتالغااا ھازىرقىاادە  بولىاادىكەنمىز  باسااتۇرماقچى

 مۇسااتەبىتچىلىكال پەقەت شااەرت؛ تاشلىنىشااى ئېلىاا، تااۈزۈمى پارالمېناات توختۇتۇلىشااى؛

 شاامىدت“ .دەياادۇ' بوالالياادۇ تااۈزۈم بىاار تۇرغۇزاالياادىغان دەس ئورنىاادىن يىنىگېرمااانى

 قىلمااااقچى جەڭ قىلغاااۇ  ھەل بىااالەن ماركساااىزم مەدەنىيىتىمىاااز بىزنىاااڭ” خاتىرىساااىگە

 يايدۇرغانادىن قاناات تۇپراقلىرىادا ئەنگلىايە ياكى ش ق ئا جەڭنى بىر بۇنداق بولىدىكەن 

 بولغىنىدا  شۇنداق. قارايمەن دەپ مۇۋاپىق تېخىمۇ رۇشيايدۇ قانات تۇپراقلىرىدا گېرمانىيە

 گېرمانىيىنىاڭ( ئامېرىكاا) بىاز ئەگەر. بولىادۇ پايادىلىق تېخىمۇ ئەنگىلىيىگە بىلەن ئامېرىكا

. ساۇندۇرىۋالىدۇ بو  گېرمانىيىنى چوقۇم بولشېۋىكچىالر قوللىمايدىكەنمىز  مىللەتچىلىرىنى

 بااۇ. قالىادۇ بولماا  مەۋجااۇت مەساىلىمۇ غاندەيادى تاۆلەش چىقىمىنااى ئاۇرۇش چاغادا  ئاۇ

 چوقاۇم قوياۇپ  تەمەنناا بەكاال ئاۆزىگە بولشاېۋىكچىلىكى گېرماانىيە بىالەن رفساىيە چاغدا

 “.مۇمكىن قوزغۇشى ھۇجۇم ئەللىرىگە غەرب
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 يەھااۇدىيالر بولسااىمۇ  ئااۆتكەن توختىلىاا، ئۈسااتىدە مەسااىلىلەر باشااقا يەنە ھىتلېاار

 كەساكىن ئاۆزى شامىدتنىڭ مەساىلىنى باۇ كېيىن . مايدۇقوي ئېلى، ئېغىزغىمۇ مەسىلىسىنى

 پەقەت بىاز” ھەققىادە مەساىلە باۇ ھىتلېار. قويىادۇ ساۇئال قوياۇپ ئوتتۇرىغاا شەكىلدە بىر

 شوغۇللىنىشاىنى بىلەن ئىشلىرى ئىەتىمائىي تاشالپ  ئېلى، ھوقۇقىنى گرا دانلىق ئۇالرنىڭ

 ئااغزىنى شامىدتنىڭ بىالەن ابىجااۋ دېاگەن “قىلىمىاز تەشاەببۇس قالدۇرۇشنىال ئەمەلدىن

 ئىنتاايىن ھىتلېار سەھنىساىدە سىياساىي گېرمانىيە ئۆيدىن  قاراڭغۇ بۇ شمىدت. تۇۋاقاليدۇ

 كاۈنى نوياابىر-00 ھىتلېار. ئايرىلىادۇ بىالەن ئىشاەن  قەتئاى دەپ ئىكەن ئامىل بىر مۇھى 

 بىرناى نبېلىتىادى كىارىش يىغىنغاا شامىدت ئۈچاۈن يىغىان بۇ. بولىدۇ سۆزلەيدىغان نۇتۇق

 يىغىنغا بۇ سەۋەبىدىن  چاقىرتىلغانلىقى بېرلىنغا كۈتۈلمىگەندە بولسىمۇ  ئالغان تاپشۇرۇپ

. بېرىۋېتىاادۇ قااايتۇرۇپ خانفىسااتايىنگىلغا ئېرنساات ئااارقىلىق بىرسااى بېلىتىنااى قاتنىشااىش

 غەلىااتە ئىڭەكلىاا   ئىاانچىكە ئااۇرۇق بويلااۇق  ئىگىااز ئااادەم بااۇ دېااگەن خانفسااتايىنگىل

 خانفىساتايىنگىل . ئىادى بىرساى پۈتتاۈرگەن ئۇنىۋېرساىتېتىنى خاارۋارد لاۇپ بو مىەەزلى 

 ئۇنىڭغاا خۇالسىسىنى چىقارغان نۇتۇقتىن قىلى، سەرى، زېھىن مەخلۇققا بۇ دېگەن ھىتلېر

 دەياادۇ_ . مااۇمكىن ئوينىشااى رفل مااۇھى  بەكااال ئااۇ پەرىاازىمچە ” خاااالرمۇ؟ يەتكۈزۈشاانى

 نېمىناى خااالپ  نېمىناى ئاۇ كاۆرمە  يااكى كاۆر ياخشاى مەيلى كىشىنى بۇ سەن_  شمىدت 

 “.ئىكەن بىرى بىلىدىغان ياخشى خالىمايدىغانلىقىنى

 ئىشاااەن  شاااۇنچە قاااابىلىيىتىگە قىلىاااش ھۆكاااۈم خانفىساااتايىنگىلنىڭ شااامىدتنىڭ

 بەكااال ھەقىقەتەنمااۇ كۆرۈنىشااىنىڭ ئارقااا ئادەمنىااڭ بااۇ سااەۋەب  بىاار يەنە قىلىشااىدىكى

 يېڭااى داڭلىااق ئەنگىلىيىنىااڭ ئاپىسااى نفىسااتايىنگىلنىڭخا. ئىاادى ئىكەنلىكااى ئاالھىاادە

 ئىااادى؛ ئەزاساااى بىااار جەمەتىنىاااڭ لودىاااۋىكالر يەناااى چىققاااان  كېلىااا، ئائىلىلىرىااادىن

 دەۋرىااادىكى ئۇرۇشاااى شاااىمال-جەناااۇب ئىككىساااى بوۋىلىرىااادىن خانفىساااتايىنگىلنىڭ

. ئىاكەن ولغاانب ئاديۇتاانتى لىنكولننىڭ كېلى، يەنە بىرسى ئۇالردىن بولۇپ  گېنېرالالردىن

 كىنەزلىكىاادە گوتااا-كوبااۇرگ-ساااك  كىشااى نەپەر ئىككااى جەمەتىاادە خانفىسااتايىنگىلالر

 ساەنئەت گاۈزەل كېلىا، يەنە ئاۇالر بولاۇپ  ئاۆتىگەن ۋەزىپىساىنى مەسلىھەتچىلى  مەخپى

 جەمەتاتىكىلەر باۇ. ئىادى خېرىادارالردىن مۇھى  جەھەتتىكى بۇ ۋە مەھلىياسى ئەسەرلىرى

 گااۈزەل نەپىاا  شااۇنىڭدە  ئاچقااان  نەشاارىياتىنى سااەنئەت گااۈزەل ىنىااڭئۆزلىر ميۇنخېناادا

 گااۈزەل خانفىسااتايىنگىلمۇ. ئىاادى كىشااىلەر چىقارغااان داڭااق بىاالەن ئەسااەرلىرى سااەنئەت

 لىلاى ئائىلىساى ئۇنىڭ بولۇپ  بىرسى يېتىلگەن ئۆسۈپ ئىچىدە مۇھىتى مۇزىكا ۋە سەنئەت

 ۋىلھااېل  ۋېينگااارتنېر  فااېلىك   سااتراۋۇس رىچااارد ساراسااات  بااۇش  ۋىلھااېل  لېھمااان 

 ساورۇنى ئۇچرىشاىش كىشاىلەرنىڭ قاتارلىق تۋايىن مار  ۋە نانسېن فرىدتەو  باكخاۋۇس 
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 داڭلىااق باۋارىيىاادىكى. ھېسااابلىناتتى پىيانىساات ئۇسااتا ھەقىااقەتەن ئۇمااۇ. ھېسااابلىناتتى

 ېاارى غ 6.4 تۇرغااان كۆتۈرۈلااۈپ ئالدىاادا پەدىلىاارى پىيااانو ئۇنىااڭ كىشااىلەر سااالونالردا

 بويىنىااڭ دەپ “باااال ۋىەىاا ” ئۇنىڭغااا شااۇڭا. قاااالتتى كااۆرۈپ پاااتال-پااات گەۋدىسااىنى

 .ئىدى قويىۋېلىشقان لەقەم تەتۈرسىچە

 كىناادىلكېللېر ئولتااۇرۇپ ترامۋايغااا خانفىسااتايىنگىل كۈنىسااى  نويااابىر-00 شااۇ يەنە

 بولاۇپ  ترېساتۇران بىار چاوڭ شاەكلىدىكى ھەرىپاى L رېستۇرانت بۇ. كېلىدۇ رېستۇرانتىغا

 ئااز ئارىساىدا قاتناشاقۇچىلىرى يىغىان. تۇراتتى مىغىلداپ بىلەن ئادەملەر ئىچى رېستۇرانت

 باار تىەاارەتچىلەرمۇ ئۇششااق ئەمەلادارالر  ئۇششاق ۋە ئوفىتسېر چىققان پىنسىيىگە ساندا

 كىشااىلەر نۇرغۇنلىغااان. ئىاادى ئىشااچىالر بىاالەن ياشااالر قىساامى كااۆپ مااۇتلەق بولااۇپ 

  مااۇخپىرالر خانفىسااتايىنگىل. ئىاادى كەلااگەن كىيىاا، كىيىملىرىنااى مىللىااي باۋارىيىنىااڭ

. تاپالماياادۇ تونااۇش بىاارەر ئاااختۇرۇپمۇ شااۇنچە دەپ بارمىاادۇ تونۇشااۇم بىاارەر تەۋەسااىدىن

 يارىشااا بەخىاتكە چاغادا باۇ. تاپالمايادۇ ئولتۇرغاانلىقىنىمۇ نەدە ھىتلېرنىاڭ قااراپ شاۇنچە

 ئااۇ. كۆرسااىتىدۇ بىاارلەپ-بىاار كىشااىنى ئااۈ  كىسااەھنىدى ئۇنىڭغااا بىرسااى مااۇخبېرالردىن

 درېكسالېر ئاانتون تااقىغىنى ئەيانە  كاۆز 102 ئاماان؛ مااك  بويلۇقى پاكار ئۈچەيلەننىڭ

 ئااۇزۇن ئېغىاار ھەم قوپااال بەكااال تاپااانلىق تااۈز ھىتلېاار. ئىاادى ھىتلېاار ئۈچىنچىسااى بولااۇپ 

 كىاايى  قااارا قىلىقيااا ئاااق كراخمالالنغااان ئۇچىسااىغا بولااۇپ  كىيىۋالغااان ئاياااق قونچلىااق

 بىار قايساى قىيااپەت باۇ خىيالىغاا ئۇنىڭ ئىختىيارسىزال خانفىستايىنگىل. ئىدى كىيىۋالغان

 قىيااااپىتىگە يىتىمچىنىاااڭ-يۈگاااۈر ئىشااالەيدىغان ئاشخانىساااىدا ئىستانسىساااىنىڭ پاااويىز

 كاااۆپچىلىككە ھىتلېرناااى شۆبىھساااىزكى  درېكسااالېر ئەمماااا. كېلىااادۇ ئوخشاااايدىغانلىقى

 ماڭغىنىادا يېنىغاا مۇخپىرالرنىاڭ تىازلىكتە ھالادا تولغان ئىشەنچىگە تايىنئىن تۇنۇشتۇرۇپ

 بولىشاى ئۆتكاۈزگەن خىيالىدىن دېگەنلەرنى “ئەسكەر كېيىنگەن پۇخراچە بىر ئۇ ئېنىقكى ”

 .مۇمكىن

 چىقىا، ساەھنىگە ھىتلېار. كۆتۈرۈلىدۇ سادالىرى ئالقىش يارغۇدە  قۇالقنى چاغدا بۇ

 بىاار تۇرىۋاتقااان پوسااتتا خااۇددى قوشااتۇرۇپ  كەياانىچە ىقااولىن كېرىاا،  پااۇتىنى ئىككااى

 ئاۆتكەن بىالەن ئاۋازى ئىنتوناتسىيىلى  شەكىلدە بىر تەمكىن ئۇ . تۇرىدۇ تى  ئەسكەردە 

 ئۇساتىلىق ئاندىن. ئۆتىدۇ ئەسلىتى، قۇر بىر ۋەقەلەرنى بەرگەن يۈز ئىچىدە يىل قانچە بىر

 تەنقىتلەياادىغان ياااكى قىلىاادىغان اقماااز ئااۇ ئەممااا. بۇراياادۇ ھۆكااۈمەتكە گېپىنااى بىاالەن

 نېمىساچە ساەۋىيىلى  يوقىرى قائىدىلى -ئەدەپ ۋەقەلىكلەرنى ئۇ. ئىشلەتمەيدۇ سۆزلەرنى

 شىۋىساىگىمۇ ۋيېنناا ئاارىالپ تىلاى ئۇنىاڭ. ئۆتىادۇ تونۇشاتۇرۇپ تەپساىلى ئىنتايىن بىلەن

 ھىتلېرنىاڭ يىنگىلخانفىستا ئولتۇرغان نېرىسىدا فۇد نەچچە ئون ئۇنىڭدىن. قاالتتى كېتى،
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 تەسااىرلىنى، قاااتتىق بەكااال كۆزلىرىاادىن رەڭلىاا  كەھرىااۋا تۇرغااان چاقناااپ سااەمىمىلى 

 شااۇنىڭدە . تاۇراتتى چاقنااپ رفھاى راساتچىللىق ساەمىمىي كۆزلىرىادىن ئۇنىاڭ”. كېتىادۇ

 ئاۇ“ .باوالتتى كۆرىۋېلىشاقا يالۋۇرۇشاىنىمۇ سۆزساىز بىلەن چارىسىزلىقى كۆزلىرىدىن ئۇنىڭ

 قارىتىا، ئۆزىگە پۈتۈنلە  قەلبىنى ئاممىسىنىڭ خەلق قالما  مىنۇتقا ئون ۆزلەپس نۇتقىنى

 بىار تەجرىبىلىا  خاۇددى قويىۋېتىا،  ئىختىياارى تۇرۇشىنى ئۆزىنىڭ ئۇ چاغدا  بۇ. بولىدۇ

 قىلىقالرنااى قەھۋىخانىلىرىدىكىاادە  ۋيېننااا ئويناااتقىنىچە قااوللىرىنى ئوخشاااش ئارتىسااقا

. باشاااليدۇ ئۆتۈشااكە ھۇجۇمغااا كۈچلااۈ  بىاالەن سااۆزلەر زەھەرلىاا  ھىلىكااار چىقىرىاا،

 ئېچىلىاااپال ئااااغزى تىكىلگىااانىچە ھىتلېرغاااا ئايالنىاااڭ بىااار يېنىااادىكى خانفىساااتايىنگىل 

 ياخشااى بە  تااوغرا  پۈتااۈنلە ”: ئايااال بىاار ئارىاادىن ھەتتااا كېاايىن. كۆرىاادۇ قالغااانلىقىنى

 رەخااامەت لالرغاااائايا باااۇ خاااۇددى پەيتاااتە شاااۇ دەل. ۋارقىرىۋېتىااادۇ دەپ“ !ساااۆزلىدى

 يەنە ئااۇ. باشاااليدۇ جاراڭالشااقا كۈچىيىاا، تۇيۇقسااىزال ئاااۋازى ھىتلېرنىااڭ ئېيتىۋاتقاناادە 

 پۇرساىتىدىن قالغان كۈنلەردە قىيىن دۆلەتنىڭ ئويناتقىنىچە ھاۋادا شىلتى، رەسمى قولىنى

 .كېتىدۇ سۆكۈپ قاتتىق كىشىلەرنى تۇتقان يولىنى بېيىش پايدىلىنى،

 بىرساى سااقاللىق ساۈرتىۋېتى،  تەرلىرىناى چۈشاىۋاتقان ئېقىا، پىشانىسىدىن ھىتلېر

 بەكاال ھەرىكىتاى باۇ ئۇنىاڭ قارىشاىدا پىۋىخۇمارالرنىاڭ ميۇنخېنادا. ئالىدۇ پىۋىنى سۇنغان

 ھەرىاكەت كۈچلاۈ  تېخىماۇ قاوللىرى كېايىن  قايتقانادىن نۇتقىغا ئۇ. تۇيۇالتتى قىزىقارلىق

 تىلاالپ ئاۇنى چىقىا، بىرساى ئارىساىدىن امماائ تۆۋەنادىكى دائىا  ھەر. باشااليدۇ قىلىشقا

 ئاوڭ تۇتقانادە  تاوپ خاۇددى تاۇرۇپ  جى  بىردەم ئۇ ۋاقىتالردا بۇنداق. كېتەتتى ۋارقىراپ

 قىيااپەت بەرگەنادە  زەربە ۋارقىرىغانغاا ئۇنىڭغاا ياكى قوياتتى كۆتۈرۈپ پەل-سەل قولىنى

 خاااۇددى كەتلىااارىھەرى ئۇنىاااڭ”. تاااۇراتتى قوياااۇپ مەيدىساااىگە قاااولىنى ئىككاااى بىااالەن

 ياااكى ئۇرغاناادە  قااېلى  تەرەپااكە قارشااى بولااۇپ  ئوخشاااش ھەرىكىااتىگە قېلىچۋازالرنىااڭ

 سااىمدا پااوالت بەزىاادە يەنە. قىالتتااى ھەرىكەتلەرنااى قايتۇرغاناادە  قېلىچىنااى ئۇرغااان

 . تىرىشاتتى تۇتۇشقا تەڭپوڭلۇقتا ئۆزىنى دارۋازدە  ماھارەتلى  ماڭىدىغان

 ئۇنىاااڭ. كېلىااادۇ ئوخشااااتقى  ئىساااكىرفپكىچىغىمۇ بىااار ئۇساااتا ئاااۇنى بەزىااادە يەنە

 ناازۇ  بولمايدىغاندە  تۈگۈتكىلى تارتى، مەڭگۈ كامالچىسى قويغان ئۈستىگە ئىسكىرفپكا

 ئاجايىاا، بىاالەن ماھااارەت بولماياادىغان مااۇمكىن ئىپااادىلەش بىاالەن تىاال چىقىرىاا،  ئااۋاز

… . تىرىشااتتى ئىپادىلەشاكە ناىپىكىرلىرى نوتىلىرىادە  مۇزىكاا چىقىرىۋاتقاان ئاۋاز مۇڭلۇق

 بىلەن يەھۇدىيالر يەنى ۋاقتىدا  ئۆتكەن ھۇجۇمغا بىلەن شىددەت قارشى دۈشمىنىگە ئەمما

 پۈتاۈنلە  ھەرىكەتالەر ناازۇ  خىال باۇ ئۇنىڭادىكى ئۆتكىنىادە ھۇجۇمغا قارشى قىزىلالرغا

 دىكەنساەن خالىماي بولۇشانى ناېمى  سەن ئەگەر پىرىنسىپىمىز  بىزنىڭ… . بوالتتى غايى،
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 بىاار ھېچقانااداق قىلمااا  كااۈرەش. كااۈرەش بىاار بااۇ چااۇنكى. تاشاااليمىز مىەىاا، كااالالڭنى

 ئاساااس كۈرەشاانى ئىاادىيىۋى بىااز كۈرەشااتە بىاار بۇنااداق. كەلتااۈرەلمەيمىز قولغااا غەلىبىنااى

 پايدىلىنىشاتىنمۇ مۇشاتۇمدىن تېپىلساا زۆرۈر ئەگەر شاۇنداقتىمۇ . قىلىمىز ھەرىكەت قىلى،

 “.چېكىنمەيمىز

 ئىچىااگە نااۇتقى ھىتلېرنىااڭ ئادەماادە  يوقاتقااان ھۇشااىنى خااۇددى انفىسااتايىنگىلخ

 ئاااۇ . كىرىشاااىدۇ كۈزىتىشاااكە ئەتىراپناااى كېلىااا، ئاااۆزىگە ئاااۇ. ئىااادى كەتاااكەن كىااارىپال

 ھېسسااىياتقا كەتكەناادە  ئۆزگىرىاا، پۈتااۈنلە  كۆزقاراشاالىرى بااۇرۇنقى ئەتراپتىكىلەرنىااڭ

-ۋارقىاراپ ئااۋالال سائەت بىر تېخى”: قالىدۇ ھەيران بە  تېخىمۇ بۇنىڭدىن. قالىدۇ كېلى،

 تىلاالپ ۋارقىاراپ باايىقى كىشىلەر  بۇ يۈرگەن ئىتتىرىشى، تەرەپكە ھەر ئۇنى جارقىرىشى،

 ئااااڭالپ ناااۇتقىنى ھىتلېرنىاااڭ ئىچىااادە ھاياجاااان تۈنساااىز-ئاااۈن بىردەمااادىال ياااۈرگەنلەر

 ئۇنۇتقاان ئۇزارتىشانىمۇ قاول ئىساتاكانىغا پىاۋا ئالدىادىكى ھەتتاا. كاۆردۈم ئولتۇرغانلىقىنى

 پىاۋا ساۆزىنى بىر ھەر نۇتقىنىڭ ھىتلېرنىڭ ئۇالر خۇددى. ئولتۇراتتى ئاڭالپ بىرىلى، ھالدا

 ھىتلېاردىن قىزمۇ بىر ياش ئولتۇرغان يېنىمدا“ ”.كۆرۈنەتتى ئىچىۋاتقاندەكال قوشۇپ بىلەن

 ماۇھەببەت نقىازغى ساۆيگۈنىنىڭ بىار خاۇددى قىاز بۇ. ئولتۇراتتى تىكىلى، ئۈزمە  كۆزىنى

 ھىتلېرنىااڭ. ئىاادى ئۇنۇتقااان ئااۆزىنى پۈتااۈنلە  ئااۇ. قىالتتااى ئاڭالۋاتقاناادەكال سااۆزلىرىنى

 كەتاكەن كىارىپال ئىچىاگە تەساۋىرى گېرمانىيە ئۇلۇ  كەلگۈسىدىكى بېرىۋاتقان تەسۋىرلەپ

 بىار پۈتۈنلەشاكەن بىالەن ناۇتقى ئۇ ۋاقتتا كۆتۈرۈلگەن پەللىگە يوقىرى نۇتۇق 132“.ئىدى

 ئاۆزىنى ئاممىساى خەلاق. ئاخىرالشاتۇرىدۇ ناۇتقىنى تۇيۇقساىزال ئاۇ. ئىدى ئايالنغان سىماغا

 تەنااتەنە ۋارقىرىشااى، ئەسااەبىلەرچە مۇشلىشااى، ئۈسااتەللەرنى ئورۇناادۇق ھالاادا يوقاتقااان

 خانفىساتايىنگىلغا مەنزىرە بۇ. ئىدى قالغان كېتىپال ھالىدىن چارچاپ ھىتلېرمۇ. قىلىشاتتى

 ئورۇنادىغان قىلىا، ساەرى، كاۈچىنى پۈتاۈن ساەنئەتچى بىار ئۇلۇ ” مەنزىرە بۇ ئالدىدىكى

. ئەسالىتەتتى مەنزىرىناى بىار “قالغىنىدە  ئولتۇرۇپ كېتى، ھالىدىن كېيىن ئوركىستىردىن

 ئۇنىااڭ ھەتتااا. ئىاادى قالغااان ئىچىاادە تەر چىلىااق-چىلىااق كااۆزى باااش چاااچلىرى  ئۇنىااڭ

 بىاار”) ئىاادى قالغااان سااالپىيى، شاااپيۇم تەردە ياااقىلىرىمۇ ئاااق قاتۇرىۋالغااان كراخمااالالپ

 قېلىاا،  ئىچىاادە تەر بەدىاانى  پۈتااۈن كېاايىن تۈگەتكىنىماادىن نۇتااۇقنى مااۇھى  قېتىملىااق

 (.ھىتلېر دەيدۇ “كېتەتتى ئازىيى، پونت 5~3 ئېغىرلىقىممۇ

 يەردە ئاااۇ ھىتلېااار. كېلىااادۇ ئالااادىغا ساااەھنە ئىچىااادە ھاياجاااان خانفىساااتايىنگىل

 قوبااۇل تەبىرىكلىرىنااى كىشااىلەرنىڭ بىاالەن ىكپېيىللىااقكىچ ئىنتااايىن كۈلۈمسااىرىگىنىچە

 تەبىرىكلەيااادىغانلىقىنى قەلبىااادىن چىااان ساااىزگە شااامىدت ترۇماااان كاپىتاااان”. قىلىااادۇ

 ھىتلېرنااى ئىسااى  بااۇ دېااگەن شاامىدتد. خانفىسااتايىنگىل دەياادۇ “ئېيتتااى بىلدۈرۈشااۈمنى
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. سااورايدۇ رىنااىپىكى ھەققىاادە نااۇتقى ئۇنىڭاادىن دەرھااال ھىتلېاار ئەتىمااالى   قىزىقتااۇردى

 خانفىساتايىنگىل دېادى_ . قوشاۇلىمەن پۈتاۈنلە  دېگەنلىرىڭىزگە سىزنىڭ مەن شۇنداق ”

 قىلغاان دىقاقەت ئاالھىادە سالماسالىققا قىلىا، ساۆز بىرەر تېگىدىغان كۆڭلىگە ھىتلېرنىڭ

 ھە . قوشاۇلىمەن بەش توقساەن ياۈزدە شەخساەن مەن دېگەنلىرىڭىازگە ساىزنىڭ_  ھالدا 

 ئۇنىااااڭ“ .سۆزلىشااااەرمىز يەنە كېاااايىن بىااااز توغرىلىااااق ئااااۇ ىرسااااىنى پ بەش قالغااااان

 .ئىدى مەيدانى قارشى يەھۇدىيالرغا ھىتلېرنىڭ تەبىئىيكى قوشۇلمايدىغىنى 

 جىدەللىشااى، ئىككىمىااز ئۈچااۈن پىرسااەنت بەش ئەرزىاامەس ئااۇ قالغااان شااۇنداق ”

 ۆزلىگە ساا تەرەپااتىن بىاار ئااۇ. بىاالەن مۇاليىملىااق ھىتلېاار دېاادى_  “كېاارە ؟ يۈرمىسااە 

 بااۇ. سااۈرتەتتى تەرلىرىنااى يۈزىاادىكى بىاالەن ياااغلىق قااول كەتااكەن پۇرلىشااى، كىرلىشااى،

 بىار قىرىا، گېلىناى ئاۇ. كاۆرۈنەتتى دفساتانە ۋە پېيىل كىچى  تېخىمۇ ئۇ بىلەن ھەرىكىتى

 “قوپال ھەم قاتتىق ھەم” قولى ئۇنىڭ. ئۇزاتتى قولىنى كېيىن يۈتىلىۋالغاندىن قېتى  نەچچە

 چىاڭ قاولنى ئوخشااش ئەساكەرلەرگە ساەپتىكى ئالادىنقى خاۇددى” ىققانداسا قاول. ئىدى

 “.كۆرۈشەتتى سىقى،

 كااۈن شااۇ”. كەلمىاادى ئۇيقااۇ پەقەتااال كااۆزىگە خانفىسااتايىنگىلنىڭ ئاخشااىمى  شااۇ

 بااارلىق. چىقماياادۇ خىيالىماادىن پەقەتااال تەسااىراتى قالاادۇرغان ماڭااا ئۇنىااڭ ئاخشااىمىقى

 كەلتۈرشانى قولغاا قەلبىناى ئاممىنىڭ ئادەتتىكى ىقالرنات بىلەن سىياسىيونالر مۇتەئەسسى،

 ئۆزلىگىاادىن ئەممااا. سااەۋەب تااۈپكى بولۇشااىدىكى مەغلااوب ئۇالرنىااڭ بااۇ  مانااا. بىلمەياادۇ

 بىاالەن مااۇۋەپپەقىيەت نااوقتىالرنى مااۇھى  باشااقا كوممۇنىزماادىن ھىتلېاار چىققااان يېتىشااى،

 بولىۋاتقان ئېھتىياجلىق بىزنىڭ دەل قۇۋەتلىشى قولالپ كىشىلەرنىڭ بۇ. سۇنااليتتى خەلققە

 نىاايەت قىلىشاانى ياااردەم ھىتلېرغااا خانفىسااتايىنگىل باشااالپ شااۇندىن“ .ئىاادى نەرسااىمىز

 .قىلىدۇ

 دفكاالد پاارچە بىار توغرىسىدا سەپىرى ميۇنخېن باشلىقىغا بېرلىندا شمىدت  كاپىتان

 ئىشااالر تاشااقى مۇئاااۋىن رفبپونسااېت كونسااۇلى ئەلچىخانااا كۈنىسااى  دېكااابىر-5. سااۇنىدۇ

 تەشاكىالتىنىڭ بااۋارىيە” دفكالدتاا  باۇ. ساۇنىدۇ دفكاالت شەخساى پارچە بىر مىنىستىرىغا

 ئېغىاار چوقااۇم بولمىسااۇن قاچااانال: خۇالسااەم چىقارغااان ھەققىاادە ئاااالھىلىكى ئاساسااىي

 قاتناشاقان جەڭاگە ساېپىدا گېرماانىيە يىللىارى ئاۇرۇش. ماۇمكىن بېرىشى يۈز پارچىلىنىش

 ھەرىاكەت بىار دېاگەن ھەرىكىتاى فاشىزم كۈنلەردە بۇ يەنى بېشى  ونئ ياش ئاۋسترىيىلى 

 ماڭغانغاا مۇسسولىن ھىتلېر  قىلىۋاتقان رەھبەرلى  گە' پارتىيىسى كۆڭلەكلىكلەر قوڭۇر_ '

 باۇ ئىلگىارى. ئىلگىارلىمەكتە ئالغاا غەلىبىلى  بىلەن قەدەملەر مەزمۇت يولدا بىر ئوخشاش

 قارىغانادا  دفكالتىادىن بەرگەن بىرىنىاڭ ىمىازدىنخىزمەتچ مەخساۇس ئىۋەرتىلگەن يەرگە
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 ئاۇنچە سەۋىيىساى ئەخالقاى ئۇنىڭ بولۇپ  ناتىق بىر قابىلىيەتلى  ئاالھىدە ھىتلېر ئادفل 

 اليىاق بولۇشاقا داھىاي بىار ئۇلاۇ  ھەقىقەتەنماۇ بىالەن  قىلغاان بولمىغانادە  يوقىرى بە 

 زفر سااانائەتچىلەرنىڭ دەممۇئااا بااۇ قىلغانلىرىاادە  مۇسسااولىننىڭ خااۇددى. ئىااكەن ئااادەم

 ئېغىار بەكاال ھەرىكىتاى ئۇنىاڭ بولساىمۇ  كېلىۋاتقان ئېرىشى، ياردىمىگە ماددى دەرىەىدە

 ھەربااى بىاار بىزنىااڭ بارغااان يەرگە ئااۇ ئااادەم بااۇ. ئىااكەن ئىلگىاارلىمەكتە بىاالەن قەدەماالەر

 باۇ لكىا بە باشاالپ  ئايادىن كىلەر بىز' شمىدتقا ترفمىن بولغان ياردەمچىسى مەسلىھەتچى

 باۇ ھىتلېر شۇڭا. ئېيتقان دەپ' قوزغايمىز ھەرىكەت بىر كۆلەملى  كەڭ ئىچىدە ئا  ئىككى

 ئوڭۇشالۇق بەكاال ئىشالىرى ئۇنىاڭ كىرىشاكەن  ئىشاىغا يىغىاش قۇرال ۋە پۇل ئۈچۈن ئىش

 “.كېتىۋاتماقتا

 ھۆكااۈمەت ش ق ئااا كەتااكەن بولااۇپ ئالاادىراش بىاالەن ئىشااالر باشااقا كااۈنلەردە ئااۇ

 تاشااالپ چەتااكە بىاار قىاللمىغاچقااا پەياادا تەسااىر بىاار ئېنىااق دفكااالت بااۇ 131  كابىنتىاادا

 پارتىيىسااى ئىشااچىالر نااېمى  سوتسااىئالىزم مىللەتچااى گېرمانىيىاادىكى ئەممااا . قويۇلىاادۇ

 دىققەىتىنااى كۈچلااۈ  كىشااىلەرنىڭ بېرىشااى كۆپىيىاا، ئاچىالرنىااڭ-ئااې  بىاالەن ئەزالىاارى

 كىشااىنى مىنىساتىرلىكى ئىشاالر ئىچكااى شاىتاتى ىيەبااۋار ئوتتۇرلىرىاادا  دېكاابىر. قوزغايادۇ

 بااۇ قىلىۋاتقااان يىتەكچىلىاا  ھىتلېاار دفكالتتااا  بااۇ. تەييارالياادۇ دفكااالد بىاار قورقاتقىاادە 

 قالىااادىغانلىقى بولاااۇپ تەھااادىت ھۆكاااۈمەتكە كەلگۈساااىدە شۆبىھساااىزكى ” ھەرىاااكەت 

 سىياساىي پۈتكاۈل قالماا   بولاۇپال تەھدىت شەكلىگە ھۆكۈمەت بۈگۈنكى ھەتتا. مۇقەررەر

 سوتسىئال يەھۇدىيالرنىڭ  ئۇالر چۇنكى. كۆرۈنمەكتە بولىدىغاندە  تەھدىت تۈزۈملەرگىمۇ

 قاراشاالىرى ھەققىاادىكى جىنااايىتى بانكىرالرنىااڭ شااۇنىڭدە  ۋە پارتىيىسااىنىڭ دېمااوكرات

 تۆكۈلۈش قان كۆلەملى  كەڭ بولىدىكەن  ئاشقىدەكال ئەمەلگە ھەرىكەتلىرى ئاساسىدىكى

 .كۆرسىتىلگەن دەپ “مۇقەررەر بېرىشى يۈز اليماقانچىلىققا ۋە

 ۋىلھاېل  ۋەزىارى مىنىساتىر بااش يېڭاى ئىمپېرىيىنىاڭ ۋاقىاتالردا  شۇ يەنە تەخمىنەن

 قااالرلىق ھەياران. ئالىادۇ تاپشاۇرۇپ بىرناى دفكالدتىان جىددى ئوخشاش شۇنىڭغا كۇنومۇ

 باۇ بولاۇپ  چىققاان قولىدىن ۇلىكونس تۇرۇشلۇق ميۇنخېندا بولغارىيىنىڭ دفكالد بۇ يېرى 

 سااۆھبەت ئاشااكارە ئۆتكااۈزۈلگەن ئوتتۇرىسااىدا ھىتلېاار بىاالەن كونسااۇلى بولغااارىيە دفكااالد

 ھۆكاۈمىتى پارالمېنات گېرماانىيە ھىتلېار  جەريانىدا سۆھبەت بۇ. ئىدى يېزىلغان ئاساسىدا

 ىنىڭئاممىساا خەلااق يېتەكچىلىكااى پارالمېاات چااۇنكى  بولىاادۇ؛ گااۇمران قالمااا  ئۇزۇنغااا

 دېكتاتورلىقىااادىن ساااولچىالرنىڭ يااااكى ئاااوڭچى. كەلمەكاااتە ئېرىشاااەلمە  ھىمايىساااىگە

 ئاساساااەن شاااەھەرلىرى چاااوڭ گېرماااانىيە شاااىمالى گەرچە. ئەمەس ماااۇمكىن سااااقلىنىش

 ئىشاچىالر سوتساىئالىزم مىللەتچاى ناېمى  قىلسىمۇ  تۇرغاندە  ئاستىدا تېزگىنى سولچىالر
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 پااارتىيىمىز بولااۇپ  تىزىمالتماقتااا بولااۇپ ئەزا ىشااىك مىڭااالرچە ھەپتىسااىگە پارتىيىسااىگە

 75 ئارىساىدا سااقچىالر مەخپى ميۇنخېندىكى شۇنىڭدە   قىلىدۇ؛ غەلىبە چوقۇم باۋارىيىدە

 سااقچىالر ئاادەتتىكى شاەھەردىكى باۇ بولغاان  ئەزا پارتىيىسىگە ئىشچىالر ئادەم پىرسەنت

 پەرىااازىچە  ھىتلېرنىاااڭ. تىااادۇئېي ياااوقىرىلىقىنى بۇنىڭااادىنمۇ نىسااابەت تۇتقاااان ئىچىااادە

 مىللەتنااى بااۇ. مااۇمكىن ئېلىۋېلىشااى قولىغااا تېزگىننااى گېرمانىيىاادە شااىمالى بولشااېۋىكالر

 تەشاكىل ھەرىاكەت قارشاى ئىنقىالبقاا بىار چوقاۇم باۋارىيىادە ئۈچاۈن قاېلىش قۇتۇلدۇرۇپ

 ىتكە مۇساتەب بىار ئىرادىلىا  پاوالتتە  ئاۇالر سەۋەپتىن  شۇ. كەلدى ھالغا زۆرۈر قىلىنىشى

 ھەر ئىلگىرلەشاكە ئالغاا داالدا كەتاكەن قااپالپ جەسەتلەر ۋە قان تېپىلغىنىدا زۆرۈر” يەنى

 .ئىكەن مۇھتاج ئادەمگە بىر “تۇرااليدىغان تەييار دائى 

- ئۈمىدسااىز كىشااىنى تااۈر بااۇ قويۇلغااان ئوتتۇرىغااا ھەققىاادە ۋەزىاايەت كەلگۈسااى

 تارماااار بولشاااېۋىكچىلىكنى نغانھېساااابال پەرىااازى ئۇنىاااڭ بولۇپماااۇ پەرەز  لەندۈرىااادىغان

 باۋارىيىلىا  تۇرۇشاى  قارشاى پىالنىغا قىلىش ئىشغال رايونىنى رۇر فرانسىيىنىڭ كەلتۈرۈپ 

 ئېرىشااىدىغانلىقى ئالقىشااىغا قىاازغىن مىللەتچىلەرنىااڭ ۋەتەنااپەرۋەر قىسااى  كااۆپ مااۇتلەق

 تەمىناى نلەرنىاڭكۈ قورقۇنۇچلۇق دەۋرىدىكى “ھۈكمىرانلىقى قىزىلالر” ئۇالر چۇنكى. ئېنىق

 تۇرىادىغان  تەيياار دائىا  ھەر قىلىشاقا ھەرىاكەت رەھىمسىزلەرچە بولغاچقا  باققان تېتى،

 تۇرىاادىغان قارشااى قاراشااالرغا ھەرقانااداق قىلىاادىغان تەرغىاا، نااى “دفگماااتىزم سااولچىل”

 .ھېسابلىناتتى كىشىلەر

 

 

3 

 

 تاۆلىتىش قىمىناىچى ئاۇرۇش” فرانساىيە بىالەن ئەنگلىايە باشالىرىدا  يىلىنىڭ-1203

 چېكىنىا، كاومىتىتتىن باۇ ۋەكىللىارى ئەنگلىايە چىقى،  تارتىش-تاالش ئىچدە “كومىتىتى

 كاۈچكە قۇراللىاق مەسىلىسىنى تۆلىتىش چىقىمىنى ئۇرۇش فرانسىيىگە ھادىسە  بۇ. چىقىدۇ

 قوشاۇنلىرى بېلگىايە بىالەن فرانسىيە يانۋاردا -11. بېرىدۇ پۇرسىتىنى قىلىش ھەل تايىنى،

. كىرىادۇ بېسى، رايونىغا رۇر قىلى، باھانە دېگەننى قىلمىدى ئادا مەجبۇرىيىتىنى مانىيەگېر

 قالماا   قىلىا، پەيدا قوزغىلىشىنىال رفھىنىڭ مىللەتچىلى  بويىچە گېرمانىيە ھەرىكەت بۇ

 ئامېرىكااا ماركنىااڭ قالمااا  ھەپااتىگە ئىككااى. تېزلىتىۋېتىاادۇ پاخاللىشىشااىنىمۇ ماركنىااڭ

 ئاۇرۇش” يىلاى-1218) كېتىادۇ كۆتۈرۈلى، گە 52222:1 دىن 6752:1 تىنىسبى دفللىرىغا

 ھۆكاۈمىتى ۋېيماار(. ئىدى 7.45:1 نىسبىتى دىكى “كۈنى ئىمزاالنغان كېلىشىمى توختۇتۇش
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 نەچاچە” ئۈچاۈنال بىلىتاى پاويىز سەپىرىنىڭ بېرلىن قېتىملىق بىر نىڭ “كومىتېتى كاپالەت”

 پااااويىز كۆتەرتىاااا، خادىمىغااااا ئىشااااخانا نەپەر 7 پااااۇلنى قەغەز ماااااركلىق 02 يەشااااى 

 42 كۆتۈزۈشااكە پااۇلىنى بىاالەت بۇنچىلىاا  ئەناادى مانااا 130“.ئاپارغااان ئىستانسىسااىغا

 .ئىدى الزى  ھاممال كىشىلى 

 ھەمااادە كېتىشاااى ئاااۆرلەپ باھاساااىنىڭ ماااال قىلىنىشاااى  ئىشاااغال رايونىنىاااڭ رۇر

 قالماا   بېارىپال ىا،كېڭەيت ئاساساىنى مىللەتچىلىكنىاڭ كېتىشاى كۆپىيىا، ئىشسىزلىقنىڭ

 سوتساىئالىزمچىالر” ھىتلېار. بېرىادۇ كۆپەيتىا، ئەگەشاكۈچى نۇرغۇنلىغان ئۈچۈنمۇ ھىتلېر

 ھەمكااارلىق بىاالەن گااۇرۇھالر-پااارتىيە باشااقا ئالغااان ئىچىااگە ئااۆز نىمااۇ “سااانلىقى كااۆپ

 تەشكىللەشاااكە مىتىنگاااى ناااارازىلىق ئالااادىغا ئاااۆز كەلتاااۈرمە   خىياااالىغىمۇ ئورنىتىشااانى

 ئىشاااچىالر سوتساااىئالىزم مىللىاااي ناااېمى  يەناااى كاااۈنى  ياااانۋار-07 يەنە ئاااۇ  كىرىشاااىدۇ

 مىتىناا  ئاااممىۋى قېااتى  7 ئۈچااۈنال خاااتىرلەش كااۈنىنى قۇرۇلغااان تااۇنەى پارتىيىسااىنىڭ

 .ئۇيۇشتۇرىدۇ

- ئۇچرايادىغا چەكلىمىاگە مىتىانگلەر تاۈردىكى باۇ باشالىقى سااقچى باۋارىيە گەرچە

 ئەگەر” ھىتلېار. قالمايدۇ قورقۇپ ئەسال ھىتلېر بولسىمۇ  قىلغان ئۇقتۇرۇش بۇرۇنال نلىقىنى

 زاماان ھەر مەن چىقارساۇن  ئاوق مەرھەمەت  بولساا  چىقارمااقچى ئوق دائىرىلىرى ساقچى

. قىلىادۇ دېگىنىنى راستىنال ھىتلېر. كېتىدۇ ۋارقىراپ دەپ“ !بېرىمەن ئولتۇرۇپ ئالدىدا ئەڭ

 بىار يەنە مەيدانىادىن مىتىنا  باۇ ئولتاۇرۇپ ماشىنىساىغا ھىتلېر كەلگىنىدە  كۈنى مىتىن 

 ئىااانقىالب يااااكى مەزگىللىرىااادە ئاااۇرۇش مەيلاااى”. ياااۈردى چېپىاااپال مەيااادانىغا مىتىنااا 

 باقمىغان كۆرۈپ پەقەتال ئاممىسىنى خەلق غەزەپلەنگەن بۇنچە مەن بولسۇن  مەزگىللىرىدە

 قاتناشاقان تىڭكەمىا پىۋىخانىساىدىكى لوۋېنبراخااۋس ئىلگىارى . ھىتلېر دەيدۇ “ئىكەنمەن

 قەدەمالەر چوڭ ھىتلېر: دەيدۇ مۇنداق ئەسلەپ مۈللېر ۋفن ئالېكساندېر كارل تارىخشۇناس

 ئورۇنلىرىاادىن مەيدانىاادىكىلەر يىغىاان پۈتكااۈل ئۆتكىنىاادە مېڭىاا، يولاادىن ئوتتااۇر بىاالەن

 ئۇنىڭغاا مەن ئۆتكىنىدە  يېنىمىزدىن ئۇ”. توۋالشتى قاتتىق دەپ“ !ياشىسۇن خايل ” تۇرۇپ

 كااۆرگەن ياتىقىاادا ئااۇنى بااۇرۇن مەن كۆرۈنىشااى ئۇنىااڭ. تااۇراتتى  يەردە بىاار يااېقىن ەكااالب

 قەلبىنىاڭ چىرايىادا كەتاكەن سااغرى، ئۇنىاڭ. ئوخشاىمايتتى پەقەتال ھىتلېرغا ۋاقتىمدىكى

 سۇندۇرۇشااقا بااو  خااۇددى كېتىۋېتىاا، ئااۇ. تااۇراتتى بىلىنىاا، تۇرغااانلىقى ئۆركەشاالەپ

 ئەجىباااا . ماڭااااتتى كۈزىتىااا، ئەتىراپناااى ىۋاتقانااادە ئاختۇر دۈشااامەن بىااارەر تېگىشااالى 

 كاۈ  باۇ بولمىساا يااكى بەرگەنمىادۇ؟ خەلاق مۇشاۇ كۈچنى پەۋقۇلئاددە تۈر بۇ ئۇنىڭدىكى

 ئىرادىنىااڭ شەپقەتسااىز' دەرھااال مەن ئۆتكەنمااۇ؟ ئاممىسااىغا خەلااق ۋۇجۇدىاادىن ئۇنىااڭ

 “.دۇمقوي يېزى، دەپ' رفمانتىكلىق ھېستىرىيىلەرچە ئەمما ئەسەبىيلىكى 
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 قايرىا، چەتاكە بىار باويرىقىنى چەكالەش ساقچىالرنىڭ قېتى  بىر يەنە ئۇالر ئەتىسى 

 مارسافېلدقا كۆتۈرۈشاكىنىچە بايراق بىلەن قوشۇنى ئاچىالر-ئې  كىشىلى  مىڭ 6 قويۇپ 

 بەزىلىارى. تىتىرىشاەتتى غالىلداپ سوغۇقتىن مەيداندا قارلىق ئاچىالر-ئې . كېلىدۇ يېتى،

 رەڭلىا  قوڭاۇر ئۇچىساىغا كېيىۋالغاان  پوسمىساى تېايىلىش چااڭقى ىا رەڭل كاۆ  بېشىغا

 ئاۇالر. ئىادى كاساتيۇملۇق قالغاانالر بولاۇپ  باغلىغاان كاۆجە  پۇتىغاا كېيىشكەن  كا انكا

-بىر كىچىكلىكىمۇ-چوڭ بەلگىلىرىنىڭ كرىست بولۇپ  رەڭگارەڭ بايراقالرمۇ كۆتۈرىۋالغان

 بولساااىمۇ  تۈرلاااۈ  ھەر كىچەكلىااارى-يى كېااا كىشاااىلەرنىڭ باااۇ. ئوخشاااىمايتتى بىرسااىگە

 پااارات پادىشاسااىنىڭ گېرمااانىيە خااۇددى تەڭ  بىاالەن بېرىلىشااى كوماناادا دەپ“ !دىقااقەت”

 گەرچە. قالىادۇ قېتىا، تاۇرۇپ تى  ياغاچتە  ھەممىسى ئۇالرنىڭ ئوخشاش قوشۇنلىرىغىال

 مەيدانادا لساىمۇ بو قىلغاان پۇختا تەييارلىقىنى ئۈچۈن تېرىغۇچىالر قااليماقانلىق ساقچىالر

 جەريانىاادا كااۈن ئىككااى بااۇ ئەساالىدە. كۆرۈلمەياادۇ ئەھااۋالى تەرتىپسااىزلى  قانااداق ھااې 

-ئااۇرۇش بىاار ھېچقانااداق يەنااى. چۆچااۈتەتتى كىشااىنى ھەقىقەتەنمااۇ مەياادانلىرى مىتىناا 

 نااارازىلىق بااۇ قارىمااا  بولىشااىغا كۆتااۈرۈلمىگەن توپىالڭمااۇ ئاشااكارە چىقمىغااان  جىاادەل

 ساااقچى ھىتلېرنىااڭ. ئىاادى چااوڭ ھەقىقەتەنمااۇ تەسااىرى ۆرسااەتكەنك مىتىنگلىرىنىااڭ

 تۇرىۋاتقااان مەيداناادا بىااتەرەپ نۇرغۇنلىغااان تۇرىۋالغااانلىقى  ئىلمااا  كااۆزگە دائىرىلىرىنااى

 شااۇنىڭدە . ئىاادى مايىلالشااتۇرىۋەتكەن ئۇنىڭغااا يىتەكچىلەرنىمااۇ تەشااكىالت-پااارتىيە

 ئەڭ. ئىاادى ھاياجانالناادۇرىۋەتكەن تېخىمااۇ سااتۇدېنتلىرىنى ئۇنىۋېرسااىتېتىنىڭ ميااۇنخېن

 ھۈكااۈمەت قىلىۋېتىلىاا،  يەكسااان بىاالەن يەر ئىناااۋىتى ھۆكۈمىتىنىااڭ باااۋارىيە مااۇھىمى 

 ھىتلېر يەنىال تەرەپ كەلگەن غالى، تىركىشىشتە قاتتىق قېتىملىق تۇنەى بىلەن دائىرىلىرى

 .ئىدى بولغان

 ئۆتكەناادە كااۈن نچەقااا بىار دەياادۇ_ . ئىاادى بىرساى خاسااىيەتلى  ھەقىقەتەنمااۇ ئاۇ”

_  خەۋىرىادە  بەرگەن دېننىي لۇدۋېل مۇخبىر ئامېرىكىلىق قاتناشقان مىتىنگىگە ھىتلېرنىڭ

 تۈگاۈپ ھېلاى تاۈگكىنىچە چىاڭ مۇشتۇمىنى ئۇ. ئىدى كۈچلۈۈ  ئەمما ئاددى نۇتقى ئۇنىڭ

 ۋاقىات قىساقىغىنە سۆھبەتلەشاكەن بىالەن مېنىڭ ئۇ. شىلتىيتتى قول تىنما  ئېچى، ھېلى

 غەلىاتە ئۇنىاڭ ئىادى؛ كۆرساەتكەن ئىكەنلىكىناى بىرسى نورىمالسىز بەكال ئۆزىنىڭ دەئىچى

 بااش شاەكىلدە بىار غەلىاتە قاولى  ئىككاى تۇرىادىغان شاىلتى، بىنورىمال كۆزى  جۈپ بىر

 تۇرمۇشاااى شەخساااى ئۇنىاااڭ“ .ئىااادى قىلىقاااالر نورىمالساااىز ھەقىقەتەنماااۇ چايقاشااالىرى

 بىنانىاڭ كوچىساىدىكى تيېارش باۇرۇنقى شۇ يەنىال ئۇ. ئىدى ئەمەس نورىمال ھەقىقەتەنمۇ

 قىلسااىمۇ  قالغاناادە  كېلىاا، چااوڭ سااەل ئااۆيى تۇرغااان ئۇنىااڭ. تااۇراتتى ئۆيىاادە قاااراڭغۇ

 ئۆيىدىكىدە  بۇرۇنقى شۇ يەنە سايمانلىرى ئۆ  ئەمما ئەمەس  سوغۇق ئۇنداق بۇرۇنقىدە 
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 ئىگىاز بولاۇپ  فاودال ئاون كەتساە بولاۇپ بە  كەڭلىكاى ئۆيىنىڭ بۇ 133 .ئىدى ئاز بەكال

 باھاالىق ئەرزان يەردە. ئىادى باار دېرىزىسىمۇ تار بىر-بىردىن ئۆينىڭ بۇ كارىۋىتى  باشلىق

 تامغااا ئىشااكاۋى كىتاااب بىاار ئاااددى ئۇدۇلىاادا كارىۋىتىنىااڭ سااېلىنغان؛ كىلىيونكااا كونااا

 كىتااب قاپالنغان؛ بىلەن رەسىملىرى گېزىت رەسىملەر  تۈرلۈ  ھەر تامالر. ئىدى يۈلەگلى 

 ئۇرۇشاااى دۇنياااا بولاااۇپ  دۆۋىلەناااگەن كىتاااابالر تۈرلاااۈ  ھەر ئۈساااتىگە ئىشاااكاۋىنىڭ

 رەساىملى  يەنە شاۇنىڭدە  كىتاابالر  توغرىلىق تارىخى گېرمانىيە كىتابالر  تەسۋىرلەنگەن

 يازغااان كراۋۇسااېۋىتز يەنە باشااقا ئۇناادىن. چېلىقاااتتى كااۆزگە بىرىمااۇ ئانسااىكلوپىيىدىن

 ۋاگنېار» چامبېراليننىاڭ ساتېۋارت خوۋساتون تەرجىمىھاالى  ىساقىچەق فرېدېرىخ ئىمپېراتور

 قەھرىماانالر پاارچە قاانچە بىار كىتاابى  «ئەسالىمىلەر» خېادىننىڭ ساۋېن  «تەرجىمىھالى

 باار دېگەنادەكلەر «خەرىتىسى شەكلى يەر»  «تارىخى دۇنيا» ۋارتېنبۇرگنىڭ ۋفن رىۋايىتى 

 رفماان پۈتۈنلە  قەۋەتىدىكىلەر ئاستىنقى ىڭئىشكاپن دېيىشىچە خانفىستايىنگىلنىڭ. ئىدى

 كىتاابى  ھىكاايىالر سېرىق يېرى  يازغان( يەھۇدىي بىر ئۇ) فۇچ  ئېدۋارد ئارىسىدا بولۇپ 

 .ئىكەن بار كىتابمۇ دېگەن «تارىخى سەنئەت شەھۋانە» پارچە بىر يەنە ھەمدە

- ئىەااار بااۇ دېيىشااىچە  خانىمنىااڭ رېيچېاارت غوجااايىنى ئۆينىااڭ ئولتۇرغااان ھىتلېاار

 نەچااچە ۋاقىااتالردا  بەزى”. ئىكەنمىااش جىمەىاات ئااارتۇق ھەددىاادىن ئااۆيى ىچىسااىنىڭ

 باۇ مەن بەزىادە ھەتتاا. كېتەتتاى ئۆتاۈپ قىلماا  گەپماۇ ماڭاا تاۈرۈپ قااپىقىنى ھەپاتىلەپ

 ئىەارىساىنى ئاۆ  ئاۇ گەرچە… . كېتەتتى ئۆتۈپ قويما  قاراپمۇ چىرايىمغا يوقتە  دۇنيادا

 بىاار كەمكۈستىسااىز بەرىبىاار ئااۇ قىلسااىمۇ  تۇرغاناادە  تااۆلەپ لاادىنئا ياااكى ۋاقتىاادا ئااۆز

 ئاۆ  بولغاچقاا  بىرساى ياخشاى بەرىبىر ئۇ قارىما  بولىشىغا شۇنداق“ .ئىدى بوسىمىيىلى 

 بىاارگە  بىاالەن كەچۈرىااۋېتىش چۈشااىنى، تااوغرا ئەيىپلىرىنااى بۇنچىلىاا  ئۇنىااڭ غوجااايىنى

 بەكاال تۇرمۇشاى ھىتلېرنىاڭ. قويغاان وليا پايدىلىنىشاقىمۇ رفيالادىن قويۇلغاان كورىدفردا

 كەينىادە ئۇنىاڭ ئىتاى باۆرى بىار يۇغاان ئىساىملى ( باۆرى)' ۋفلا ' ئاادەتتە بولۇپ  ئاددى

 مۇناسااىۋەتتە يااېقىن بىاالەن “تۈلكىچاااق” مەزگىلىاادە ئااۇرۇش ئااۇ . يااۈرەتتى ئەگىشااىپال

 ئىتالرناى رنىاڭھىتلې. ئىادى قالغاان بولۇپ ئامىراق سادىقلىقىغا ئىتنىڭ بۇيان  بولغىنىدىن

 بەكاال ئىاتالر بەزى”. ئىادى ئەھاۋال بىار پەۋقۇلئااددە ھەقىقەتەنماۇ كۆرىشى ياخشى بۇنچە

 بىار قااراڭغۇلۇق بۇناداق. دەيدۇ “قىزغاندۇرىدۇ كىشىنى ئەقىللىقلىرىمۇ ئەمما. كېلىدۇ دۆت

 كۆز كېتىشىنىمۇ ئۆلۈپ پاجىئەلى  ئازاپلىنى، ئۇنىڭ ۋە ئاپىسىنى ئادفل   تۇرىۋاتقان ئۆيدە

 بىار دېاگەن« !ئەسلەيمەن ئاپامنى» ئادفل  ۋاقىتالردا شۇ ئەنە. مۇمكىن كەلتۈرىشى ئالدىغا

 كېلىا، پاۇراقالر خااس قىزىققۇچىغاا ساىرتقى ئىشتىن شىئېر بۇ. ئىدى چىققان يېزى، شىئېر

 بىار ئىاگە مەنىالەرگە باا  ئىنتاايىن يەنىاال بىالەن  قىلغىناى بولغانادە  شاىئېر بىر تۇرغان
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 :سابلىناتتىھې شىئېر

 .گەپ دېگەن ئەمەسمەن كىچى  مەنمۇ دېمە   قالدى  ياشىنى، ئاپا

 .ئاستىداسەن مەسئولىيەت ئېغىر ئەندى يۈردۇڭ  ئەكىلەپ-ئويناپ كىچىگىڭدە

 .بارىدۇ خۇنۇكلىشى، كۈنسايىن قاراشلىرى  مىھرىبان سادىق سەمىمى ئاپاڭنىڭ

 ئاپاڭغا  ئۇزات قوللىرىڭنى_  نىدەيۈرگى كۆتۈرۈپ ئارانال ئۆزىنى تېلى،  قوللىرى-پۇت

 .ئال كۆڭلىنى سىال  باشلىرىنى

 .بول ھەمرا قەدەملىرىگە ئاخىرقى يېقىنالشتى  كۈنلىرىڭ قايغۇلۇق

 ھەرگىاز بەر جااۋاب قايتا-قايتا! بەر جاۋاب يەنە سورىسا يەنە بەر  جاۋاب سورىغىنىغا

 .قويما جاۋابسىز

 قااايتىالپ ئۇقالمىسااا  ئاڭلىيالمىسااا ! بااول سااىلىق بااول  مااۇاليى  تىاارىكمە  ھەرگىااز

 .زىرىكمە چۈشەندۈر 

 134!بولىسەن زار ئاۋازىغىمۇ يوقىدا  ئۇنىڭ بوسوغۇڭدا  كۈنلەر يامان

 

 بىرسااى خاالياادىغان يااالغۇزلۇقنى ئارىالشااما  كىشااىلەرگە ۋاقىتلىرىاادا ياااش ھىتلېاار 

 بەرداشااالىق ھەرگىزماااۇ يالغۇزلۇققاااا بۇناااداق كېااايىن ئۇرۇشاااتىن ئەمماااا ئىكەنلىكىناااى 

 ئۆيىاادە قاااراڭغۇ بااۇ ئااۇ گەرچە. قىالتتااى ئېتىااراپ ئااۆزگەرگەنلىكىنى بولااۇپ بېرەلمەيادىغان

 ئاشااخانىالردا  ئەرزان ميۇنخېناادىكى ياشىسااىمۇ  يااالغۇز ياشااىغاندە  تۈرمىاادە خااۇددى

 ۋېيچاارد ئاادفل  . ياشاايتتى باشاقىچە پۈتاۈنلە  قااۋاقالردا ۋە قەھۋىخاانىالردا سالونالردا 

 بريېننېار) چايخانىساى كاارلتون  (ئاشاخانا يېنىادىكى تىياتىرخانىسىنىڭ خەلق) اناقەھۋىخ

 گاالېريېن) رېساتۇرانت خېا  ۋە( جاا  يىغىلىادىغان كىشاىلىرى تەبىاقە يوقىرى كوچىسىدا

 دېگىادە  پاات-پاات ئاۇ. ئىادى خېرىدارلىرىادىن دائىملىق جايالرنىڭ قاتارلىق( كوچىسىدا

. كېتەتتاى ئولتاۇرۇپ ساائەتلەرچە تېپىا، بۇلاۇڭنى بىر ېنى ت كىرىۋېلى، رېستۇرانتىغا خې 

 .يۈرەتتى كۈزىتى، يەرلەردە شۇنداق ئەنە مۇھىتنى ئەتراپتىكى ھىتلېر

 ئۇچرىشاى، بىالەن سىرداشالىرى يېقىن رېستۇرانتىدا نېيۇمايېر كۈنى دۈشەنبە ھەر ئۇ 

 كوچااا بىاار ىاادىكىمەيدان پېتېاار بولااۇپ  قەھۋىخانااا بىاار پاسااوندىكى كونااا يەر بااۇ. تااۇراتتى

 ئاۇزۇن رېساتۇرانت باۇ. ئىادى يەر بىار يېنىدا بازىرىنىڭ ۋىكتۋاليېن جايالشقان دفخمۇشىغا

 پولغااا ئورۇناادۇقلىرى تاختااايلىق  تاااملىرى بولااۇپ  ئاشااخانا شااەكلىدىكى كارىاادفر بىاار

 ئورۇنادا قويۇلىادىغان سااقالپ ئۈچۈن خېرىدارالر دائىملىق يەردە بۇ. ئىدى مىخلىۋېتىلگەن

 بېرەتتااااى سااااۆزلەپ مورتلىرىغااااا ئااااويلىرىنى يېڭااااى ئەڭ ئۆزىنىااااڭ ھىتلېاااار فل ئاااااد

 ئۇالرنىاڭ  (تاپااتتى تەشاكىل ئاياالالردىن ياشالىق ئوتتاۇرا كۆپۈنچىسى ئاڭلىغۇچىلىرىنىڭ)
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 تامااقالرنى كەچلىا  پۇللاۇق ئەرزان تەرەپاتىن بىار ئاۇالر يەردە شاۇ يەنە. ئاالتتى پىكىرىنى

 سۆزلىشاااى،   (باااوالتتى كەلاااگەن ئالغاااا  بىااارگە يېنىااادا ئاااۇالر بەزىلىرىناااى) بويرۇتقاااا 

 .غىزالىناتتى ئولتۇرۇپ چاخچاقالشقا 

 ئېكارتنىاڭ ديېتارىخ تۇرىادىغان كوچىسىدا جوزې  فرانز ئادفل   ئاخشاملىرى  قالغان

. ئاۆتەتتى ئىنااق ھەقىقەتەنماۇ بىالەن ئائىلىسىدىكىلەر ئۇنىڭ”. ئۆتكۈزەتتى ۋاقتىنى ئۆيىدە

 ئااننېرل ئىسامى ئەسالى قىزىنىاڭ باۇ“ !ئەكىلىتىشالىرىگە ئەرناانى قىاز چىا كى ئۇ قاراڭالر 

 تۇرىاادىغان ئۆياادە ئااايرى  بىاالەن ئايااالى ئېكااارت. ئىاادى غوجااايىنى ئااۆ  ئۇنىااڭ بولااۇپ 

 بولغاااان ياردەمچىساااى. ئىااادى ياشاااىماقتا بىااارگە بىااالەن ئااااننېرل كېااايىن  بولغىنىااادىن

 ئااادەم ئۆتىاادىغان بىاارگە كااۆپ ئەڭ ەنبىاال ھىتلېاار كااۈنلەردە بااۇ بەلكىاا  خانفىسااتايىنگىل

 پرىزدېنات كىشاى باۇ) خاال  باياارد ۋىللىئاام ھىتلېرناى پاتال-پات ئۇمۇ. كېرە  ھېسابالنسا

 خېئارسات بولاۇپ  ساۋاغدىشى ئوقىغان سىنىپتا بىر ئۇنىۋېرسىتېتىدا پرىنسېتون ۋىلسوننىڭ

 ئۇنىااڭ) فۇناا  ل ۋىلخااې ۋە( مااۇخبېرى مااۇھى  ئەڭ تۇرۇشاالۇق ياۋرفپااادا گېزىتخانىسااىنىڭ

( تااۇراتتى قىلىاا، جەلىاا، ئااۆزىگە سااودىگەرلەرنى بااا  مىللەتچااى نۇرغۇنلىغااان سااالونى

 دېگىااادە  دائىااا  ئاااادفل  . قويااااتتى تونۇشاااتۇرۇپ بىااالەن كىشاااىلەر ماااۇھى  دېگەنااادە 

 زىيااپەتلىرىگە كەچلىا  ئۇيۇشاتۇرغان خاانى  برۇكمان ئېلسا بىرگە بىلەن خانفىستايىنگىل

 بولااۇپ  قىاازى ئائىلىنىااڭ بىاار سااۈڭە  ئاااق ۋېنگرىيىاادىكى ئايااال بااۇ .تااۇراتتى قاتنىشااى،

 ئادەمنىااڭ بااۇ دېااگەن ھىتلېاار ئايااال بااۇ. ئىاادى قىلغااان تااو  بىاالەن بىرسااى نەشاارىياتچى

 تۇرماۇش ئۇنىاڭ. تەساىرلىنەتتى بەكاال كۈچىادىن قىلىاش جەلىا، ساھەلەردىكى سىياسىي

 .قالدۇراتتى ھەس-ھەيرانۇ ھىتلېرنى سەۋىيىسى

 بارغىنىااادا باشاااالپ يېااارىگە تۇرىۋاتقاااان بېچساااتېيىننىڭ ئاااۇنى يىنگىلخانفىساااتا

 كااۆ  شااۇ كىيىۋالغااان: ياردەمچىسااىگە ھىتلېاار( تااۇراتتى مېھمانخانىاادا بىاار ميۇنخېناادىكى)

 كىاايى  كەچلىاا  ئەپەناادى بېچسااتېيىن كەتااتى   قىلىاا، نومااۇس بەكااال قاااراپ چاپىنىمغااا

 كىيىااا، بۇرۇلكاااا-كاساااتوم ساااىالھەممى خىزمەتچىلىرىنىاااڭ ئۇنىاااڭ بولاااۇپ  كىيىۋالغاااان

. دەيدۇ ئىچىشىدىكەن  شامپان ساپال ئارىلىقتا بولغان زىياپەتكىچە كەچلى  يۈرىشىدىكەن 

 ئاپتوماتتىا  ئىسساىقلىقىمۇ ساۇيىنىڭ مونچاا كۆرمىادىڭ  مونچىساىنى ئۇنىاڭ تېخى سەن”

 “.تەڭشىلىدۇ

 ائىملىاقد ھۇجرىساىنىڭ كىچىا  ھىتلېرنىاڭ كوچىساىدىكى تيېرش خانفىستايىنگىل 

 ئاۇ) چىقىا، كارىادفرغا ئاۇنى ھىتلېار كاۈنى  بىار. ئىدى قالغان بولۇپ بىرى مىھمانلىرىدىن

 ھۇزۇرلىنىاۋاال  ئاازىراق بەرساەڭ  چېلىا، نەرساە بىارەر( ئىادى قويۇلغان رفيال بىر يەردە

 كاۆپ شاۇنچە رفياال تۇرىادىغان تۆكۈلۈپ كونىراپ بۇ خانفىستايىنگىل. قىلىدۇ تەلەپ دەپ
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 پارچىلىرىاادىن باخنىااڭ قىلىاا، ئامااالالرنى بىاار يەنىااال قارىمااا   تۇرغىنىغااا ۇپقاااچۇر پەدە

 ئەمماا. تاۇراتتى لىڭشاىتى، بااش تىنماا  ئاڭلىغاا  مۇزىكاا ھىتلېر. بېرىدۇ ئورۇنداپ بىرنى

 شااائىرالر» يااۆتكەپ پەدە خانفىسااتايىنگىل. ئېنىااق ئىكەنلىكااى يەردە باشااقا كااۆڭلى ئۇنىااڭ

 بىار يەنە چالغاا   تەرەپاتىن بىار ئاۇ. كىرىشاىدۇ چېلىشاقا مۇزىكىنى باش نىڭ «كېچىلىكى

 بېسىۋەتساەم بەكىارە  پەدىلىرى رفيالنىڭ كەتكەن چىقى، ئەبەىغى  كونىراپ بۇ تەرەپتىن

 لىسازىتيانغا خاۇددى” باساقا  پەدىلەرناى ئاۇ. قىالتتاى ئېھتىياات دەپ يۈرمىساۇن تۆكۈلۈپ

 ھىتلېار. كىرىشاىدۇ چېلىشاقا “ەتتەقىياپ رفمانتى  ئاالھىدە تىرىشى، كۆرۈنۈشكە ئوخشاش

. كېتىادۇ مېڭى، كەينىگە-ئالدى كارىدفردا تار باشالپ  ھاياجانلىنىشقا رەسمى مۇزىكىدىن

 رىژىسساورلۇق ئۆماۈكىگە ئوركىساتېر بىار خاۇددى كەلتاۈرۈپ ھەرىكەتاكە قاوللىرىنى ھەتتا

. ئۇيغۇتىاۋەتتى رفھىناى ئۇنىاڭ مۇزىكاا بۇ”. باشاليدۇ قىلىشقا ھەرىكەتلەرنى قىلىۋاتقاندە 

-غەم باااايىتىنقى قېلىااا،  ئىچىااادە ھاياجاااان رەسااامى ئاااۇ پۈتتۈرگىنىمااادە چېلىااا، مەن

 135“.ئىدى قالمىغان ئەسەرمۇ ئەندىشىلىرىدىن

 يادقااااا سااااۇدە  نااااى «كېچىلىكااااى شااااائىرالر» ھىتلېرنىااااڭ خانفىسااااتايىنگىل 

 تولااۇق ىنىپەدىساا ھەربىاار مۇزىكىنىااڭ ئىسااقىرتى، ئاااۋازدا بىاار غەلىااتە” بىلىاادىغانلىقىنى 

 بىالەن ماوزارت بااخ  يەنە ھىتلېار. قالىادۇ ھەيران بەكال دىن “بېرەلەيدىغانلىقى ئىپادىلەپ

 ياخشااى بەكااال ئەسااەرلىرىنى بەزى ستراۋساانىڭ رىچااارد ۋە شااوپىن قاتارداشاايۇمان  بىاار

 ياخشااى ئاالھىاادە ئەسااەرلىرىنى ۋاگنېرنىااڭ بىاالەن بېتخااوۋېن بولۇپمااۇ كۆرىاادىغانلىقىنى 

 ئااۇنى ۋە ھااۇزۇرلىنىش ئەسااەرلىرىدىن ۋاگنېاار ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ. سااېزىدۇ ىنىكۆرىاادىغانلىق

 ئورۇنادىغان ئۇنىاڭ ئاادفل   شاۇڭا . خانفىساتايىنگل دەيادۇ ئىادى  بىرساى چۈشىنىدىغان

 ئاااڭالپ پااارچىلىرىنى سااىمپونىيە داڭلىااق مااۇنچە بىاار قاتارىاادىكى لااوھېڭگرىن ۋە ترىسااتان

 .زىرىكمەيتتى پەقەتال

 يېقىنلىرىغاا باشقا ئەتىراپىدىكى قىزىقتۇرغاچقا ھىتلېرنى پەزىلىتى ىڭخانفىستايىنگىلن

 قاماپ ئۆيىگە ئېتىگلى  ھى  كىشىلەرنى يېنىدىكى ئۇ ”. چىقىدۇ تونۇشتۇرۇپ ماختاپ ئۇنى

 بىار ھەققىادە كۆرۈشاكەنلىكى بىالەن كىمالەر يااكى بارىدىغانلىقىنى نەگە ئۆزىنىڭ قويۇپ 

 ياالغۇز ئاۇ ئەمماا_  ئەسلىمىسىدە  خانفىستايىنگىل ازىدۇي دەپ_ . قىلمايتتى گەپ ئېغىزمۇ

 رفياال ماڭاا ئوقۇتقۇچاۇم  مۇزىكاا مېنىاڭ بۇ يۈرۈپ ئايلىنى، ئۆ -ئۆيمۇ ئېلى، يېنىغا مېنى

 ئۆيىاادە خوفماننىااڭ ھېيناارىخ فوتااوگرافچى قېااتى   بىاار“ .دەيتتااى ئۆگۈتىۋاتىاادۇ چېلىشاانى

 كېلىا،  چۈشاەندۈرۈپ ئاۇ. بېرىادۇ لىا،چې مارشىنى پۇتپولچىالر ى ئۇنىۋېرسىتېت خارۋارد

 ئاااممىنى ئەترىتااى مۇزىكااانتالر بىاالەن باشاالىقلىرى ئەترەتلىرىنىااڭ رىغبەتلەناادۈرگۈچىلەر

 ۋارقىرتىااا، تەلۋىلىرىااادە  ھىساااتېرىيە تاماشاااىبىنالرنى ھەتتاااا. ھاياجانالندۇرااليااادىكەن
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 دەرھااال مااۇھىتلېر كېلىاا، دەپ شااۇنداق. كەلتۈرىۋېتىشااىدىكەن ھالغااا جارقىرتاالياادىغان

 بېرىشانى ئورۇناداپ قايتا بىلەن رفيال خانفىستايىنگىلنى ئۇ شۇڭا. قالىدۇ ئىچىدە ھاياجان

 پەدىلىالەر ھاياجاانلىق ئوخشااش مۇزىكىلىرىغاا ئامېرىكاا مارشىنى گېرمانىيە قىلى،  تەلەپ

 بىاار ھىتلېاار دەياادۇ_ . شااۇنداق”. ئېيتىاادۇ الزىملىقىنااى چىقىااش ئۆزگەرتىاا، قايتااا بااويىچە

 رېژىسساورلىرىدە  ئەترىتىنىاڭ دۇمبااقچىالر خاۇددى تەرەپتىن بىر يەنە ۋارقىراپ پتىنتەرە

 خەلقنااى ئااارقىلىق مۇزىكااا. كېاارە  قىلىشااىمىز شااۇنداق بىزمااۇ_  ئويناااتقىنىچە  قااولىنى

 “!كېرە  ئۆگۈنىۋېلىشىمىز ھاياجانالندۇرۇشنى

 ئەترىتاى ىالرھۇجاۇمچ ئاساساەن ئاھاڭالرغا خىل بۇ خانفىستايىنگىل قىلى،  شۇنداق

 ئۆزگەرتىش چوڭ ئەڭ ئۇنىڭ ئەمما. چىقىدۇ ئىشلەپ نوتىسى مارش خىل قانچە بىر ئۈچۈن

 دېگەناگە“ !خايىل خايىل ” سۆزلىرىنى دېگەن “ئۇر ئۇر  ئۇر ” مارشىدىكى خارۋارد قىلغىنى

 ھىتلېار يىلاى-1214 يەناى. ئولتاۇراتتى شاۋابىڭدا خانفىساتايىنگىل. ئىدى ئۆزگەرتكەنلىكى

. تاۇراتتى بىناادا بىار ئۇدۇلىادا بىناساىنىڭ مەكاتەپ تىپتىكاى چاوڭ شاۇ بولغاان اقچىئوقۇم

 ئۇنىاڭ قىزىقتۇرىادىغىنى بەكارە  ھىتلېرناى بەلكى . ئىدى مېھمىنى دائىملىق ئۇنىڭ ھىتلېر

 بويلاۇق  ئىگىاز بولاۇپ  نېمىسالردىن ئامېرىكىلىق ئايال بۇ. مۇمكىن بولىشىمۇ ھېلېنا ئايالى

 قىلىادىغان جەلىا، ئاالھىادە ئاۆزىگە كىشاىنى رەڭدە ھال رەڭگى رىنىڭتەنلى ۋە كۆز چا  

 ساارجا كاۆ  ياراشاقان ئىنتايىن ئۆزىگە ئۇچىسىدا كېلىشىدە ئۆيگە ھىتلېر. ئىدى ئايال بىر

 پەل-ساەل ھەتتاا سااالپەتلى   قامالشاقان ھەقىقەتەنمۇ ئۇ”. ئىدى بار بۇرۇلكىسى-كاستوم

_  ئەسلىمىساىدە  خانفىساتايىنگىل يازىادۇ دەپ_  .ئىدى ئەمەس يوق كۆرۈنۈشىمۇ ياسالما

. ئىاادى قىياااپەتتە تارتىنچاااق بەكااال تەبىقىاادىكىلەردە  تااۆۋەن خااۇددى قىلغىنىاادا گەپ

 نىسابەتەن ئۈناۋانى ئاقساۈڭەكلى  بىلىملىا   ياوقىرى دەۋرلەردە ئاۇ گېرمانىيىادە ئەسلىدە

 قىلىاش گەپ كىشاىلەرنىڭ قازانغاان ئۇتاۇق جەھەتتە ئىلمى ياكى ئەربابالر بولغان يوقىرى

 مۇئامىلىسااى  قىاازغىن ھېلېنانىااڭ رفشااەنكى “ .ئىاادى دەۋرلەر بىاار ئومۇمالشااقان شااەكلى

 جەلىا، ئاۆزىگە ھىتلېرناى تاارتىپال باشتىن گۈزەللىكى ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈنىشى ساالپەتلى 

 چوقۇنااتتى ئۇنىڭغاا ھەتتاا. قىالتتاى ھاۆرمەت بەكاال ئاياالنى باۇ ھىتلېار. ئىدى قىلىۋالغان

 قىلىنمىغاان ئاېالن ھېلېناا كېايىن ۋاقىات يىال ئاون شۇنىڭدىن. كەتمەيتتى ئارتۇق دېسىمۇ

 قالغاان دفقۇرۇشۇپ بىلەن ھىتلېر كوچىلىرىدا ميۇنخېن باھاردا يىلى-1203 ئەسلىمىسىدە

. ئىادى يىگىات بىار تارتىنچااق ئۇرۇق  بەكال ھىتلېر چاغدا ئۇ”: كېلى، تەسۋىرلەپ ۋاقتىنى

 ئۇچىساىدىكى. تاۇراتتى چىقىاپال ئەمەسالىكى يەردە بىار كاۆڭلى رىادىنكۆزلى ھەقىق ئۇنىڭ

 رەڭلىا  قارا بوينىغا كىيى، كۆڭلە  ئاق باھالىق ئەرزان بولۇپ  ۋەيرانە بەكال كىيىملىرىمۇ

 خاۇرۇم رەڭلىا  كۆ  قېنىق ياراشمىغان بەكال پەلتوسىمۇ ئۇچىسىدىكى تاقىغان  گالۇستۇ 
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. ئىادى پەلتاو ھەرباى قوڭاۇر كاۈلرەڭ كوناا المىغاانق كىيگىچىلىكاى ئۈستىگە پالشوپكىسى

 باار شاەپكە كوناا كاۈلرەڭ ساۇس بېشاىدىمۇ كىيىۋالغاان  ئايااق قارا باھالىق ئەرزان پۇتىغا

 .يازىدۇ دەپ “ئاغرىتاتتى ئىچىنى كىشىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ كۆرۈنىشى ئۇنىڭ. ئىدى

 تەكلىا، تاماققاا ئۆيىگە كىشىنى دېگەن ھىتلېر بۇ كىيىملى  رەتسىز كۈنى شۇ ھېلېنا

 ئايلىنىاا، مېھمىنىغااا دائىملىااق ئائىلىمىزنىااڭ ھىتلېاار باشااالپ  كۈناادىن شااۇ”. قىلىاادۇ

 بىالەن ئوغلاۇم ئۆيادە 136 .باشااليدۇ ھۇزۇرلىنىشاقا تەڭ مۇھىتىادىن راھەت ئائىلىمىزنىڭ

 ئۈمىادلىرى پىالنلىارى  ھەققىادىكى گۈللەندۈرۈش قايتا ئىپىرىيىسىنى گېرمانىيە ئوينايتتى 

 تۇرغاناادە  قىلىاا، تەكلىاا، ئااۆيىگە ئااۇنى كىشااىلەرمۇ باشااقا. كېتەتتااى سااۆزلەپ تىدەئۈساا

 بولغان بىرگە بىلەن ئۇنىڭ بىز چۇنكى. خااليتتى بولۇشنى ئۆيدە بىزنىڭ يەنىال ئۇ قىلسىمۇ 

 بېشااىنى ئۇنىااڭ بىاالەن سااۇئالالر غارايىاا،-ئاجايىاا، ئۇنااداق باشااقىالردە  ۋاقىتلىرىمىاازدا

 دەپ قۇتقااازغۇچىمىز كەلگۈسااىدىكى ئااۇنى بىرەرسااىگە شااۇنىڭدە . يۈرمەيتتااۇق قاياادۇرۇپ

 شااۇنى خالىسااا نېمىنااى كااۆڭلى ئااۆيىمىزدە ئااۇ. كەتمەيتتااۇق ماختاااپمۇ قااۇرۇق تونۇشااتۇرۇپ

 بىالەن قالادۇرۇش خااتىرە يااكى ئوقاۇش كىتااب ئولتۇرۇپ چەتتە بىر مەسىلەن. قىالاليتتى

 مۇئامىلىساى مېھماان ۋاقىتلىاق رگىزماۇھە بىلىا،  ئاۆز ئۇنى بىز. شوغۇللىنااليتتى خاتىرجەم

 “.قىلمايتتۇق

 ساەۋەبى  بىار بۇنىاڭ. بىلەتتاى دەپاال ئاادەم بىر كۆڭۈللۈ  يۇمشاق ھىتلېرنى ھېلېنا 

 قااااتتىق ئاااۇنى ئاااامراقلىقى بولغاااان ئېگونغاااا ئاااوغلى ياشااالىق ئىككاااى ئۇنىاااڭ ھىتلېااار

 باۇنى ئەگەر. ۆرەتتىكا ياخشاى بەكال بالىالرنى ئادەم بۇ ئېنىقكى ”. ئىدى تەسىرلەندۈرگەن

 دېيىشاال ئەرتى  بىر ئۇستا ئادەمنى بۇ ھالدا  ئۇ كەلسە  توۈرا قاراشقا دەپ ياسالمىلىق بىر

 يۈگىرىا، ئىشاىككىچە بولاۇپ ئالمااقچى قارشاى ھىتلېرناى ئاوغلى كۈنىساى  بىار“ .مۇمكىن

 ى،كۆرسااىت بالىغااا ھىتلېاار چاغاادا بااۇ”. كېتىاادۇ يىغااالپ ئۈسااىۋېلى، ئورۇناادۇققا بارغىنىاادا

 ئورۇنادۇقنى دېگىانىچە' يارىاليساەن نېمىشاكە ئېگاوننى ئوغلاۇم ئاپپاق مېنىڭ سەن' تۇرۇپ

 يىغىادىن بولاۇپ خوشاال بااال كاۆرگەن بۇنى. كېتىدۇ ئۇرۇپ يالغاندىن ۋارقىراپ تۇتىۋېلى،

 ھىتلېار باشاالپ كۈنادىن شاۇ. باشااليدۇ قىلىشاقا تاماشاا ئوياۇننى باۇ قىزىققىنىچە توختاپ

 ئېگونمااۇ. قويمااايتتى تەكرارلىمااا  قېااتى  بىاار ئويااۇننى بااۇ چوقااۇم لەن بىاا كېلىشااى ئااۆيگە

 دەپ' بەرساىڭىز ئاۇرۇپ ساۆڭگۈچىگىمۇ ئورۇنادۇقنىڭ ئەساكى باۇ تاغاا  ئاادفل ' بولۇشۇپ

 “.بولدى يالۋۇرىدىغان

 ئۆزلىشاى، پۈتاۈنلە  ئائىلىساىدىكىلەر خانفىستايىنگىل بىلەن ھىتلېر كەلگەندە  كۈز

 كاۆڭلىنى ئائىلىادىكىلەرنىڭ باۇ ھىتلېرماۇ. بولىادۇ قىلىشاىدىغان ەمۇئاامىل قىزغىن تېخىمۇ

 بەكاال ئۇنى مەسىلەن) دفراپ قىلىقلىرىنى مورتلىرىنىڭ باشقا ئۆزىنىڭ ئۈچۈن قىلىش خوش
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 ئېگاون ئاۆمىلەپ يەردە بولمىسا ياكى بېرەتتى( ئائىلىسىدىكىلەرنى گيۆرىڭ ئەتىۋاراليدىغان

 ئارىالشاتۇرۇلغان شااكىالت تەرەپاتىن بىار ئاادەتتە ھىتلېار. كېتەتتاى ئوينااپ بىارگە بىلەن

 جوھاننىسابېرگېر” ئاۇ بەزىدە. تۈگىمەيتتى گېپى سائەتلەپ چۈشسە پاراڭغا ئىچكە  قەھۋە

 ئارىالشاتۇرۇپ شاېكەر قاۇم قوشاۇق بىار لىاق ئۇنىڭغاا ئەمماا. قوياتتى ئىچى، نىمۇ “ھارىقى

 ئاخشاىمى كاۈنى بىر. كېلەتتى ىنىپمۇئايل چىقى، سىرتالرغا بىرلىكتە ئادەتتە ئۇالر. ئىچەتتى

 كاۆرۈپ قىسامىنى بىرىنچاى كىنونىاڭ دېاگەن «رېكا  فرېردېرىكۇس» بېرى، كىنوغا بىرگە

 ياشااانغان سەھنىسااى كۆرىاادىغان ياخشااى ئەڭ فىلىماادىكى كىنااو بااۇ ھىتلېرنىااڭ. كېلىاادۇ

. ئىادى يېارى دەيادىغان ئاالىمەن كاالالڭنى شااھزادىنى تاۇرۇپ قىلىا، تەھدىت كىنەزنىڭ

 ئۈچاۈن كاۈچەيتىش ئىنتىزامنى مەرتلى   دېگەن نېمە بۇ”: يولىدا قايتىش چىقى، ىنودىنك

 كىناونى دەپ“ !قااراڭ يانمىغىنىنى ئېلىشتىنمۇ كاللىسىنى ئوغلىنىڭ ئۆز پادىشا ياشانغان بۇ

 ئاۆز ياا: كېارە  قىلىاش ئىەارا تۈزۈپ شۇنداق ئەنە قانۇنىنىمۇ گېرمانىيە”.كېتەتتى باھاالپ

 “!ئال كاللىسىنى يا قويىۋەت  ئىختىيارىغا

 بىرساىدىن رەھىمادىل ئىنتايىن تۈردىكى بۇ ھىتلېرنىڭ خوتۇن -ئەر خانفىستايىنگىل

. قااالتتى قورقۇپماۇ ئۇنىڭادىن قااراپ قېلىشاىغا ئايلىنىا، بىرسىگە ۋەھشى ئىنتايىن بىراقال

 مەسااىلەن. كېتەتتااى سۆزلىشااى، كااۆپ بەكااال ھەققىاادە تۇرمۇشااى شەخسااى ئۇنىااڭ شااۇڭا

 دەياادىغان خاالياادۇ؟ بولۇشاانى مۇناسااىۋەتتە قانااداق زادى بىاالەن ئايااالالر ھىتلېاار يلى ئاااال

 ئۈچاۈن مېنىڭ” ئۇالرغا ھىتلېر كۈنى بىر. كېتەتتى تالىشى، كۆپ بەكال ئۈستىدە مەسىلىلەر

 دېاگەن “ئوخشاايدۇ كىشاىگىال ئاياال بىار نەق خەلاق  پۈتكاۈل ئاممىساى  خەلاق ئېيتقاندا 

. ئوخشاىتاتتى كىشاىگىال ئايال ئاڭلىغۇچىالرنى نۇتقىنى ئۆزىنىڭ تەنمۇھەقىقە ھىتلېر. ئىدى

 ئۇناداق چۈشاىنەلمەيدىكەن  بولىادىغانلىقىنى مىەەزلىا  ئاياال ئاممىنىاڭ كىمىكى ئەگەر”

 ئاياالالر بااق  ساوراپ ئۆزەڭدىن سەن. بواللمايدۇ ناتىق مۇۋەپپەقىيەتلى  ھەرگىزمۇ بىرسى

 قىلىاااادىغىنى تەلەپ ئەرلەردىاااان ئايالالرنىااااڭ ؟قىلىاااادۇ تەلەپ نااااېمە زادى ئەرلەردىاااان

 مۇۋاپىق بىلەن ئۇالر سەن ئەگەر…  قىلىش ھەركەت ھوقۇق -كۈ  ئىرادىلى   كەسكىنلى  

 قىالاليادۇ  قۇربان ساڭا ئۆزىنى ھالدا مەغرۇر خەق ئايال بولساڭ  سۆزلىشەلەيدىغانال تۈردە

 يەتتاى چېكىگە پىداكارلىقى  نبەرگە مېنىڭ ھېچقاچان خەق ئايال بىر قانداق ھەر چۇنكى 

 دەپ ئاۆتىمەن قىلماا  تاو  باويى ئۆمۈر مەن ئۇ  قېتىمدا بىر يەنە. دەيتتى “قارىمايدۇ دەپ

. دەيتتاى “ئوبىكتىاۋى  بىار بىاردىن ساۆيگۈنۈم  بىار-بىردىن مېنىڭ ۋەتەن”. ئېيتىدۇ ئوچۇق

 “ئاتااا دۆلەت” چۈشااەرمەيدىغان ئاغزىاادىن ھەماامە بااولغىنى دېمەكچااى يەردە بااۇ ئۇنىااڭ

 ساەن” قىلىا، چاخچااق ئۇنىڭادىن خانفىساتايىنگىل. ئىادى( تۇتماقتاا كۆزدە گېرمانىيىنى)

 ئايااال بىاار ئااۆزى سىياسااەتنىڭ” سااورىۋىدى  دەپ “تېپىۋالمايسااەن؟ ئاشاانا بىاارەر نېمىشااكە
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 ياخشااااى ياخشااااىلىقچە ئااااۇنى سااااەن_  جاااااۋابەن  ھىتلېاااار دەياااادۇ_ . گەپ دېااااگەن

 .دەيدۇ “تۈگەشتۈرىۋېتىدۇ غاجىالپ بېشىڭنى سېنىڭ ئۇ كۆرمەيدىكەنسەن 

 قىلىاا، ئاشاانا خاااۋۇگنى جېننىااي قىاازى شااوپۇرىنىڭ ئااۇ يېقىنلىاارى  بەزى ھىتلېرنىااڭ

 ئاۆز ھىتلېرناى قىاز ئاۇ ھەتتاا ساادىقمىش؛ بەكال ھىتلېرغا قىز ئۇ. گۇمانلىناتتى دەپ يۈرىدۇ

 يوشاۇرۇپ تاپانچاا بىار قولتۇقىغاا ئۈچاۈن قوغداش بولۇپ قوغدىغۇچىسى بىلەن ئىختىيارى

 مااڭغىنە ”. ئىشاەنمەيتتى گەپالەرگە بۇناداق خانى  خانفىستايىنگىل ھېلېنا. يۈرگىدەكمىش

“ !ئەمەس بىرساااى شاااالالق ئاشاااىدىغان ھەددىااادىن ئۇنچىلىااا  جەھەتاااتە باااۇ ئاااادفل 

 137.دەيتتى

 دېگەنلىاارىگە بۇنااداق ئۇالرنىااڭ بىرسااى يېقىنلىرىاادىن كااۈنلەردىكى شااۇ ھىتلېرنىااڭ

 ئۇنىڭادىن مەن” ماۋرىسامۇ ئېممىاي شاوپۇرى بىار باشاقا ھىتلېرنىاڭ. قوشاۇلمايتتى پەقەتال

 ئىككىساى ئاۇالر. كېلىا، ئەسالەپ كېايىن دەيدۇ “يۈرەتتۇق قوغالپ قىز بىرلىكتە ئايرىلما 

 يالىڭاا  بېرى، كۆرگەزمىخانىلىرىغا رەسى  ياكى ئىنىستىتۇتىغا سەنئەت بىرلىكتە پاتال-پات

 ئاتااپ دەپ “ئەپەندى ۋفل ” ئىسمىنى ھىتلېر بەزىدە. ۇئېيتىد كۆرىدىغانلىقىنى مودېللەرنى

. ياۈرەتتىكەن ئااختۇرۇپ قىاز ئايلىنىا، كاويالردا-كوچاا ئاخشااملىرى بىرگە بىلەن ماۋرى 

. ياۈرەتتىكەن تونۇشاتۇرپ قىز ھىتلېرگە بولغاچقا  ئۇستا قارىتىشقا ئۆزىگە قىزالرنى ماۋرى 

 چۈشااەرگەن قولغااا تايىنىاا، تىسااىغاۋاس دەلااالل بۇنااداق ھىتلېاار دىيىشااىچە  ماۋرىساانىڭ

 ۋاقىتلىرىادىمۇ قالمىغاان پۇلى تىيىن بىر يېنىدا ھەتتا. كۈتىۋاالتتىكەن ئۆيىىدە ئۆز قىزالرنى

 بىاز” يەنە ئاۇ. تاۇراتتىكەن قىلىا، ساوۋغا دەستىساى گاۈل قىزالرغاا بۇنداق دېگىدە  دائى 

 .دەيدۇ “تتۇقتۇرا قىلى، زىيارەت ئارتىسالرنىمۇ تىياتىرىدىكى بالېت پات-پات

 پۈتااۈن قىلىشااىنى خىاازمەت پارتىيىسااىگە ناتسىسااتالر خانفىسااتايىنگىل كااۈنلەردە بااۇ

 پەلسەپەسااى يالغااانچىلىق) ھىتلېاار . ئىاادى ئايالناادۇرىۋالغان ھااالىتىگە ئىشااى كۈنلااۈ 

 قورقمااا  رفزېنبېرگتىنمااۇ مەسلىھەتچىسااى كەتمەياادىغان ئىلىاا، كااۆزگە بە ( سااەۋەبىدىن

 بااوپتىكەن  چوڭايتىۋالساااڭ سااەل بۇرۇتااۇڭنى نفىسااتايىنگىلنىڭ خا. ئاااالتتى مەسااىلەھەت

 ھاازىر: قارىتاا مەسالىھەتىگە ئېيتقاان دەپ ئەمەس مودا بە  بۇرۇتالر كىچى  بۇنداق ھازىر

 بولااۇپ مااودا چوقااۇم كەلگۈسااىدە باھانەماادە مېنىااڭ بىاالەن  قىلغىنااى بولمىغاناادە  مااودا

 يەنىاااال تۇرساااىمۇ قىلىااا، رەت مەسااالىھەتىنى ھىتلېااار. بېرىااادۇ جااااۋاپ دەپ كېتىااادۇ 

 ياوق ئۆساۈمىمۇ ئۇنىڭدىن ھىتلېر قېتى  بىر. تۇراتتى ئېلى، پۇل قەرزگە خانفىستايىنگىلدىن

 ئاچقاان نيۇيوركتاا ئانىساىنىڭ-ئاتاا خانفىستايىنگىل كۈنلەردە شۇ. ئالىدۇ قەرز دفلالر مىڭ

 باۇ. ئىادى غاانئال تاپشاۇرۇپ ئۆلىشاىنى پايادا تەۋە ئاۆزىگە دۇكىنىادىن رەسىملەر سەنئەت

 بولغاااان باااار پاااۇلى كاااۆپ بەكاااال ئۇنىاااڭ ئالماشاااتۇرغىنىدا ماركقاااا پاخالالشاااقان پاااۇلنى
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 ياۈرۈش ئىككاى ياسالغان ئامېرىكىدا  پۇلغا قەرز بۇ ئالغان ئۇنىڭدىن ھىتلېر. ھېسابلىناتتى

 كۈنلااۈ  ھەپتىلىكااتىن نااى «كۈزەتكااۈچىلىرى خەلااق» سااېتىۋېلى،  ماشىنىسااى شااىپىگىرا 

 .رتىدۇئۆزگە گېزىتقا

 يااۈرگەن بولااۇپ ياردەماادە قىلىاا، مەرتلىاا  ھىتلېرغااا ھەقىقەتەنمااۇ خانفىسااتايىنگىل

 كۆرىاادىغان يامااان بەكااال ئااۇ چىقىاا، يېرىاادىن ئويلىمىغااان ئۇنىااڭ ھىتلېاار ئەممااا. ئىاادى

 ھەپاتىلەپ ھىتلېار  يەناى. تەيىنلەيادۇ ئورۇنغاا ئايلىنىادىغان بىرساىگە داڭلىق دۈشمىنىنى

 تەھرىرلىكىنااى گېزىتىنىااڭ «كۈزەتكااۈچىلەر» قىلىاا، باھااانە دېگەننااى كەلمەياادۇ ئىشااقا

 شااەرق رفزېنبېرگنااى ۋەزىااپە  بااۇ. تاپشااۇرىدۇ رفزېنبېاارگكە ئېلىاا، قولىاادىن ئېكارتنىااڭ

 ئاۇنى قالماا   بىلەناال كەلتاۈرۈش ھالىغاا مۇتەخەسسىساى پارتىيىنىڭ بويىچە مەسىلىلىرى

 تەسااىرىنىمۇ ارىسااىدىكىئ چىققااانالر قېچىاا، رفسااىيىدىن ئوخشاااش رىچتېرقااا شااېۋبنېر

 گېرمانىيىادىكى بولاۇپ  بىرساى ساىرلىق بەكاال كىشى بۇ دېگەن رىچتېر. بېرىدۇ كۈچەيتى،

 باار مۇناساىۋىتى ياېقىن بىالەن ئاادەملىرى جەمئىيىتىنىاڭ تەبىاقە ياوقىرى ۋە كاپىتالىستالر

 باشااقا ئويناشااتىن رفلىنااى باااغلىغۇچىلىق مۇناسااىۋەت ئارىسااىدىكى لۇدېناادفر  بولغاچقااا 

 باارلىق. ئىادى ئايالنماقتاا بىرسىگە مەسلىھەتچىلىرىدىن ئەتىۋارلىق بارغانسىرى ھىتلېرنىڭ

 تىرىشاماقتا بىالەن كاۈچى پۈتاۈن تاشالشاقا ئاغدۇرۇپ بولشېۋىكالرنى مۇساپىرلىرى رفسىيە

 يوقۇتاااۇش يەھاااۇدىيالرنى پادىشاااانىڭ چاااار كاللىساااى ھەممىساااىنىڭال ئۇالرنىاااڭ بولاااۇپ 

 چارىساى بىار-بىردىن يوقۇتۇشنىڭ يەھۇدىيالرنى يەنى. ئىدى ولغانت بىلەن ھىلىمىكىرلىرى

 تەۋەككۈلچىلەرنىاڭ تۈردىكى بۇ. قارايتتى دەپ پايدىلىنىش كۈچىدىن زفرلۇق ۋە تېررفرلۇق

 ھېچقايساى تەدبىرلەرنىاڭ  ئىقتىساادىي يااكى ئىەتىماائىي قارشاى يەھۇدىيالرغا قارىشىچە 

 ئااۇالردىن ئااارقىلىقال تاشااالش قىرىاا، ۆلەماادەك كەڭ يەھااۇدىيالرنى. كەلمەياادىكەن كارغااا

 .قارىشاتتى دەپ مۇمكىن قۇتۇلۇش
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 ئۇنىڭغاا كاۈنلەردە شاۇ. كېتىدۇ بولۇپ ئالدىراش بەكال ئەتىيازدا يىلى-1203 ھىتلېر 

 پارتىيىساى ياۈرۈپ قاتىراپ تەرەپكە ھەر ئۇ  شۇڭا. ئىدى پۇل بولىۋاتقىنى ئېھتىياجلىق ئەڭ

 خانفىسااتايىنگىل بىاالەن ھىتلېاار باشاالىرىدا  ئاپرېلنىااڭ. ىشااىدۇكىر يىغىشااقا پااۇل ئۈچااۈن

 پىكاۋىغااا خوجااايىنالر ماااركىلىق سااېلۋ  ھىتلېرنىااڭ ماڭغااان ھايااداپ ماااۋرى  ئىككىسااى

 كوممۇنىساتالرنىڭ جايالرنىاڭ نۇرغاۇن يولادا ئاۇالر. چىقىدۇ يولغا قاراپ بېرلىنغا ئولتۇرۇپ
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 ئۇالر. ئىدى مەجبۇر ئۆتۈشكە ئايلىنى، دىنساكسونىيە ئۈچۈن تۇرىۋاتقانلىقى تېزگىنلىشىدە

 سااۈرلۈ . توسااىۋېلىدۇ تەرىپىاادىن قوغاادىغۇچىالر قىزىاال كەلگەناادە شااىمالىغا لېيپزىگنىااڭ

 ئامېرىكاا 138كۆرساىتى،  چىقىرى، پاسپورتىنى شىۋىتسارىيە خانفىستايىنگىل قىياپەتتىكى

 ىگىرىساااود قەغەزچىلىااا  چەتئەللىااا  ئۆزىنىاااڭ بىااالەن نېمىسچىساااى شىۋىساااىدىكى

 قاتنىشااىش يارمەنكىسااىگە لېيپزىاا  مەقسااىدىنىڭ كېلىشااتىكى گېرمااانىيىگە ئىكەنلىكىنااى 

 ئۇنىااڭ بولسااا بىرسااى يەنە شااوپۇرى  ئۇنىااڭ بىرسااى ماشااىنىدىكىلەرنىڭ ئىكەنلىكىنااى 

 قىزىاال ئااۇالر. ياراياادۇ ئىشااقا ھىلىسااى بااۇ ئۇنىااڭ. ئېيتىاادۇ ئىكەنلىكىنااى خىزمەتچىسااى

 كاالالمنى قالساا بىلىا، مېنى ئۇالر” ھىتلېر چۈشكىنىدە يولغا قۇتۇلۇپ مۇھاپىزەتچىلەردىن

 تونۇشتۇرۇلىشاىدىن دەپ خىزمەتچاى بىر ئۆزىنىڭ ئۇ بولسىمۇ  دېگەن “يانمايتتى ئېلىشتىن

 .تۇراتتى چىقى، دەپال مەن مانا بولغانلىقى كۆڭۈلسىز بەكال

 يەكشاەنبە   قالماا بىالەن تىالەش پاۇل يۈرۈپ قاتىراپ يەرگە ھەممىال ئۇالر بېرلىندا

 زىيااارەت كۆرگەزمىخانىسااىنىمۇ سااەنئەت گااۈزەل دۆلەتلىاا  بىاالەن مااۇزىي ھەربااى كۈنىسااى

 ھىتلېاار  قىلغاناادا  زىيااارەت كۆرگەزمىخانىسااىنى ساەنئەت گااۈزەل ئااۇالر. ئۈلگۈرىاادۇ قىلىا،

 ئاۇ . كېتىادۇ تاۇرۇپ ئالدىادا رەساىمى دېاگەن «ئاادەم دۇبۇلغىلىاق ئاالتۇن» رېمبراندتنىڭ

 ھەمرايىغاا ئاۇ. قىلىادۇ دىققەت بەكال ئىپادىسىگە قەھرىمانالرچە بىلەردە ھەر رەسىمدىكى

 گەرچە” رەسسااام ئۇلااۇ  بااۇ كۆرسااىتى، تەسااۋىرىنى قەھرىمااان رەسااىمدىكى بااۇ قاااراپ 

 بولىشاىغا بىرساى ساىزغان رەساىملەرنى نۇرغۇنلىغاان رايونىادا يەھاۇدىيالر ئامىستىردامنىڭ

 كەلگەنلىكىناى مىللىتىادىن ناېمى  بىالەن ئىرقى انئارىي يەنىال تۇيغۇلىرى ئۇنىڭ قارىما  

 مۇسابىقىساىنى بوكساۇر ئاياالالر پاركىادا لۇناا ئاۇالر ئانادىن. دەيادۇ“ !بەرمەكتە دەلىللەپ

 بىر يەنە قارىما  شۇنىڭغا. تۇرىدۇ قاراپ سوغۇق بەكال ھىتلېر جەريانىدا مۇسابىقە. كۆرىدۇ

 ھىتلېاار بولااۇپ  كااۆرۈپ ابىقىنىمۇساا. تۇرىۋالىاادۇ چىااڭ دەپ كااۆرەيلى مەياادان قااانچە

 ئۆتكۈزۈلىادىغان گېرمانىيىدە دېسىمۇ ياۋايىلىق قانچە ھەر بوكسۇرچىلىقنى” يېنىدىكىلەرگە

 .دەيدۇ “بولىدۇ دېيىشكە ئويۇن ياخشى مىڭ مۇسابىقىسىدىن قېلىچۋازلىق

. قايتىادۇ يۇرتىغاا ئۆتاۈپ ئايلىنى، ساكسونىيەدىن ئايرىلى،  بېرلىندىن ئۇالر ئەتىسى

 بىاار ھەر ئوپراسااىنىڭ ۋاگنېاار بااويى يااول ئۈچااۈن چىقىاارىش زىرىكىشااىنى سااەپەر تلېاارھى

 ئۇسااۇللىرىنىمۇ ئوينىتىاا، قااوللىرىنى ھەتتااا. ماڭىاادۇ ئىسااقىرتى، مۇزىكىسااىغا پەردىسااىنىڭ

 ئاۇزۇن بەكاال ئاخىرالشاقان بىالەن بىيىت ئۇ ھەتتا. زېرىكتۈرمەيدۇ ھەمرالىرىنى كۆرسىتى،

 كۈلاۈپ قىلىا، شااڭخو ئاۆزى ئاۆزىنى بېرىا، قىلىا، كلىماتسىيەدې يادقا ئېيتىشىشنىمۇ بىر

 خوشاااال ھىتلېاار”: دەياادۇ مۇنااداق كېلىااا، ئەساالەپ كېاايىن خانفىسااتايىنگىل. كېتىاادۇ

 بېرىاا، قىلىاا، دېكلىماتسااىيە شااىئېرالرنى چىققااان ئۆزگەرتىاا، قايتااا ئااۆزى ۋاقىتلىرىاادا
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 “.تېلىقتۇرىۋىتەتتى كۈلدۈرۈپ ھەممىمىزنى

 يەردە باۇ. ئۆتىادۇ تاۇرۇپ ئاازىراق بايرېئۇتتاا بولغاان ياۇرتى رنىاڭۋاگنې رىچارد ئۇالر

 كىارگەن باشاالپ دەرۋازىاۋەن تىياتىرخانىغاا. چىقىادۇ كىرىا، تىياتىرخانىساىغا ئاايەم ئۇالر

 پىتاى اليىھىلەناگەن ئۈچاۈن «گولالنادىيىلى  ئۇچار» يەنىال دېكالراتسىيىسى سەھنە. ئىدى

 يەردە باۇ تاۈردە ئىزچىال تىياتىر بۇ بېرى  نغاندىنقىلى ئېالن ئۇرۇش يىلى-1214. تۇراتتى

 پۇرساەتنى كېايىن كۆرگەنادىن كۆرۈنۈشاىنى ساەھنە بۇ خانفىستايىنگىلمۇ. ئىدى ئوينالغان

 بوۋىساى چاوڭ ئۇنىاڭ كۆرۈنىشاىنى ساەھنە دەسالەپكى ئەڭ ئويۇننىڭ بۇ” بەرمە  قولدىن

 پۈتاۈنلە  ھىتلېرناى نۈشالەركۆرۈ باۇ. ماختىنىۋالىدۇ دەپ “اليىھىلەپتىكەن ھېين فېردىناند

 قاااااتتىق ئااااۇنى كۈتۈپخانىسااااى ۋاگنېرنىااااڭ بولۇپمااااۇ. قىلىۋالىاااادۇ مەپتااااۇن ئااااۆزىگە

 دىققىتاى خىازمەتچىلەر بىلەن سەنئەتچىلەر ۋاگنېرنىڭ تېمىدا كۈتۈپخانا. ھاياجانالندۇرىدۇ

 .ئىدى ئېسىىغلىق ھېلىمۇ بېغىشلىمىسى يازغان ئۈچۈن

 ۋاقتىادا توختىغاان تاماققاا چۈشالۈ  كۈنىساى  ئاخىرقى ئەڭ سەپەرنىڭ قېتىملىق شۇ

 قارشااى ناپالىئونغااا ئەللەرنىااڭ قايسااى ھەر” كااۆرگەن سااىرتىدا شااەھەر لېيپزىاا  ھىتلېاار 

. قوزغايدۇ گەپ ھەققىدە مۇنارە تىكلەنگەن ئۈچۈن خاتىرىلەش نى “ئوپىراتسىيىسى ئۇرۇش

 ساېلى، ئويغاا قااتتىق ىخانفىستايىنگىلن مۇالھىزىلىرى دېگەن توختىلى، ھەقتە بۇ ھىتلېر 

 بىااز ئىااش  بىاار مااۇھى  ئەڭ ئۇرۇشااتىكى قېتىملىااق كېيىنكااى” ھىتلېاار چاغاادا شااۇ. قويىاادۇ

 قولغااا چوقااۇم يااوللىرىنى تەمىاانلەش بىاالەن مەنبەسااى ئاشاالىق غەربىاادىكى رۇسااىيىنىڭ

 رفسساااىيىلى  قالغاااان بىااالەن رفزېنبېااارگ گەپااالەر  باااۇ. دەيااادۇ “شاااەرت كەلتۈرۈشاااىمىز

. ئىااادى كۆرساااەتمەكتە سىڭدۇرۇشاااقانلىقىنى گېپىناااى ئاااۆز يەنە غااااھىتلېر دفساااتالرنىڭ

 قىلااچە قىلغاننىااڭ ئااۇرۇش قارشااى رفسسااىيىگە چىقىاا،  قارشااى بۇنىڭغااا خانفىسااتايىنگىل

 ئاساسااىغا سااانائەت كۆلەملىاا  زفر نەزىرىمىااز دىقااقەت بىزنىااڭ ئەساالى. يااوق پايدىسااى

 قايرىاا، چەتااكە بىاار ۇالرنىئاا سااەن ئەگەر”. كېاارە  قارىتىلىشااى ئامېرىكىغااا ئېرىشااىۋالغان

 “بولىساەن قويغاان ئۇتتۇرۇپ تۇرۇپال قوزغاتما  ئۇرۇشىنى كەلگۈسىنىڭ چاغدا ئۇ قويساڭ 

. ئۆتكىزىۋېتىاادۇ دۇدۇخلىغىاانىچە دېاامە  نااېمە بىاار ئېنىااق گەپاالەرگە بااۇ ھىتلېاار. دەياادۇ

 .ئىدى بولمىغان قايىل تولۇق گەپلەرگە بۇ رفشەنكى 

 ئىشااغال رۇرنااى فرانسااىيەنىڭ دەرھااال كەلاامە -كااېلەر يېتىاا، ميۇنخېنغااا ھىتلېاار

 ئايالنادۇرۇپ يەنىاال ئۇ بولسىمۇ  قىلغان تۇتۇش ھەرىكىتىگە نارازىلىق قارشى قىلىۋېلىشىغا

 ھەرىكەتاكە قارشاى يەھۇدىيالرغاا قوزغىلىا، خەلقىناى ئىشاى  قىزىقىدىغان بەكرە  كېلى،

 بىۋاساتە ئاۇالرنى ھىتلېر نى كۈ ئاپرېل-13 مەسىلەن . قارىتىدۇ كۈشكۈرتىشكە ئاتلىنىشىنى

 مااال ھەماادە قىلىنىشااقا مەغلااوب ئۇرۇشااتا قىلىۋېلىنىشااىغا  ئىشااغال رۇرنىااڭ تەنقىااتلەپ 
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 ئااۇ 132.كۆرسااىتىدۇ بولغااانلىقىنى سااەۋەپچى بىۋاسااتە كېتىشااىگە ئااۆرلەپ باھالىرىنىااڭ

 دېگىنااى “تىنچلىقپەرۋەرلىكااى دۇنيااا ئاتااالمىش”: دەياادۇ مۇنااداق يەنە ئۆتااۈپ ھۇجۇمغااا

 ماناا”) يەھاۇدىي بىر داھىسىمۇ پرفلېتارالرنىڭ نەرسە؛ قىلغان كەشى، يەھۇدىيالر ىدەئەسل

 قاورالى بىار يەھۇدىيالرنىڭ دېگىنىمۇ جەمئىيىتى  ئىقتىسادىي ئورتاق ؛(“!يەھۇدىي بىر ساڭا

 دۇنيااانى تايىنىاا، ھىلىمىكىاارگە يەھااۇدىيالر ئەساالىدە ؛(“!يەھااۇدىي بىاار يەنە ساااڭا مانااا“)

 بىاالەن رفسااىيە ئۈچااۈن ئىسااپاتالش ۋەدىلەرنااى كونااا” ئااۇالر  شااۇڭا! كچىكىرگااۈزمە قولغااا

 باااش دۇنيااانى پۈتااۈن ئۈچااۈن بۇنىااڭ! كېاارە  تاشلىنىشااى ئاغاادۇرۇپ چوقااۇم گېرمااانىيە

 خالىغاانچە ئورگىنىنى تەشۋىقات يالغانچى بىر قانداق ھەر ئۈچۈن بۇنىڭ! الزى  ئەگدۈرۈش

 غايىلىا  بىار-بىاردىن قالغاان سااقلىنى، ىدائاخىر كەلتۈرۈپ ھالغا قىالاليدىغان ھەرىكەت

 بولىادۇ  شاەكىللەندۈرگىلى ۋەزىيەتناى ئاتلىنااليادىغان قارشاى گېرمانىيىگە يەنى دۆلەتكە 

 يەھاۇدىيالر تەرەپ چىقىادىغان غالىا، ئۇرۇشىدا دۇنيا ئارقىلىق  شۇ! سېلىشماقتا جار دەپ

 ئامېرىكىنىااڭ ۋە گىلىيىنىااڭئەن فرانسااىيىنىڭ  سااىلەر ئېيتقاناادا  باشااقىچە ياااكى! بولىاادۇ

 ئىچىادە ھاياجاان تۈگەتكىنىادە نۇتقىنى ھىتلېر “خااليتتىڭالرمۇ؟ كېلىشىنى غالى، ئۇرۇشتا

-يىاتى  مىلياونالرچە شاۇنىڭدە  ئۈچاۈن  ناېمى  مىلياون ئىككاى ئاۆلگەن ئۇرۇشاىدا دۇنيا

 ئۈچاۈن قخەلا مىليونلىغاان باۇ قىاليلى  تەلەپ ھەققانىيەت ئۈچۈن قالغانالر مېيى، تۇلالر 

 يەھااۇدىيالردىن ھىتلېاار.توۋالياادۇ شااۇئار دەپ! چىقااايلى قااۇرۇپ گېرمااانىيە يېڭااى چوقااۇم

 ھالقىاا، رىياااللىقتىن ئۈچااۈن  قورقىاادىغانلىقى ئااۇالردىن ۋاقىتتااا بىاار بىاالەن نەپاارەتلىنىش

 سااۆزلەردىن مەنتىقىلىااق گەرچە تۇرۇشااتا قارشااى يەھۇدىيالرغااا ئااۇ . باشاااليدۇ سۆزلەشااكە

 بااارلىق مەنتىقىنىااڭ ئەمەلىيەتااتە قىلسااىمۇ  ئىپادىلىگەناادە  ەتلىرىنىمەقساا پاياادىلىنى،

 قىلىاا، ئۈسااتۈن-ئاسااتىن دۇنيااانى ئااۇ. ئىاادى ئاشااۇرىۋەتكەن ئاللىمۇقاچااان چەكلىرىاادىن

 مەغلاۇپ ھەقىقاى ئۇرۇشاتا ئامېرىكاا ۋە ئەنگلىيە فرانسىيە  ئەسلىدە: ئىدى تەسۋىرلىمەكتە

 ئاتالنغاانلىقى ھەرىكەتاكە ئۈچاۈن قۇتۇلاۇش ىادىنتېزگىن يەھاۇدىيالر گېرماانىيە بولغانالر 

 ئەگەر. دەيتتااى بولىاادۇ  گېرمااانىيە چوقااۇم قىلىاادىغىنى غەلىاابە ئاخىرىاادا ئەڭ سااەۋەبىدىن

 ھىتلېار ھالادا  ئاۇ كەلساە  تاوغرا دېيىشاكە ئالداۋاتىدۇ ئۆزىنى بىلەن دېيىشلىرى بۇ ھىتلېر

 ھىتلېاار. كېارە  دېاايىش الادىماقتائ بىاالەن مۇۋەپپەقىيەتلىا  تەرەپتااارلىرىنىمۇ قاتااردا شاۇ

 ئاممىسااى خەلااق ئىاادى  ئۇيغاتماقتااا ھېسسااىياتنى ئىپتىاادائى يوشااۇرۇن بىاالەن ئۇسااتىلىق

 ئاااز بەكااال يۇلتااۇزدە  ئاقااار بىاارەر قااالغىنى ئەقلىاادە ئۇالرنىااڭ ئايرىلغىنىاادا مىتىنگاادىن

 ئارمىيىسى كرىست ھىتلېرنىڭ پەقەتال قالغىنى ئەقلىدە ئاممىسىنىڭ خەلق. ئىدى نەرسىلەر

 قاوغالپ رۇردىان چوقاۇم فرانساىيەنى قۇتقاۇزۇش؛ گېرماانىيىنى ئارقىلىق قاتنىشىش سېپىگە

 دېگەناادەكلەر يااولالش يېاارىگە تىگىشاالى  چوقااۇم يەھااۇدىيالرنى مااۇھىمى ئەڭ چىقىاارىش 
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 .ئىدى

 ئۆزگىرىشالەر زفر ئۇسالۇبىدا ساۆزلەش نۇتاۇق ھىتلېرنىاڭ ئىچىادە  يىال بىار ئۆتكەن

. تااۇراتتى ئۆزگىرىاا، خىاال كۈرمىاڭ ئوخشاااش نۇتقىغااا ھەرىكىتىماۇ قااول ئۇنىااڭ. كۆرۈلىادۇ

 ئۇشااتۇمتۇت بىلىكىنااى ئۇنىااڭ تااارتقىنى بەكىاارە  دىققىتىنااى خانفىسااتايىنگىلنىڭ بولۇپمااۇ

 باار خااراكتېرى رېژىساور ئوركىساتېر ئۇلۇ  ھەقىقەتەنمۇ ئۇنىڭدا”. ئىدى كۆتۈرىشى يوقىرى

 قالمااا   قىلىااپال تەڭااكەش سااىلكى، تااۆۋەنگە قااولىنى رېژىسااور بىاار ئۇلااۇ  ئااادەتتە. ئىاادى

 چىقىرالىشاى ئوتتۇرىغاا مەنىلەرناى ۋە رېتى  ئىچكى ئارقىلىقمۇ سىلكىش يوقۇرى چوكىسىنى

 پايادىلىنى،  تۇيغاۇالردىن بىالەن بىلىملىارى مۇزىكا شۇنداق ئەنە نۇتقىدا ھىتلېر“ .مۇمكىن

 نۇتقىنىااڭ ئااۇ  يەنااى. ۋالغانئايالناادۇرى رېتىمىغااا مۇزىكااا ئۇرغۇتىاادىغان كىشااىنى نااۇتقىنى

 بىار ئاۈچتە قالغاان بولساا  ساۆزلىگەن رېتىمىادا ماارش قىسامىدا ئىككاى ئۈچتە دەسلەپكى

 . تىرىشىدۇ قىلىشقا پەيدا ھالنى جوشقۇنلۇق تېزلىتى، تۇيۇقسىز رېتىمىنى قىسمىدا

 ماھاارەتنى ئىشالىتەلەيدىغان تەڭشەپ بىلەن ئۇستىلىق ئىنتايىن تونلىرىنىمۇ ئاۋاز ئۇ

 نۇتااۇق مۇۋەپپىقىيەتلىاا  رىقابەتچىسااىنىڭ بىاار قايسااى خىيالىاادا ئااۇ. ئىاادى يېتىلاادۈرگەن

 ئىساپاتالش تەتاۈر ئاارقىلىق دفراش ئۇسالۇبىنى ئۇنىاڭ كەلتۈرۈپ  ئالدىغا كۆز سۆزلىشىنى

 سااېلى، ئىشااقا ئۇسااۇلىنى قىلىااۋېتىش چىاات-بىاات دۈشاامىنىنى بااۇ پەرىزىاادىكى ئااارقىلىقمۇ

 تەپەككاۈر ئاۆز قايتاا ئانادىن. قىالاليتتاى پەيادا تەسىرىنى ۇتۇقن مۇۋەپپىقىيەتلى  ئىنتايىن

 .قىلدۇراتتى داۋام نۇتقىنى بويىچە ئۇسلۇبى

 ئاساسالىق قىلساىمۇ  بولغاندە  مۇرەككەپ بەكال قۇرۇلمىسى نۇتقىنىڭ ئۇنىڭ گەرچە

 ماسلىشاى، ئاساانال ئۇنىڭغاا ئۈچاۈن بولغاانلىقى قىلىاش پەيادا ھاياجان ئورتاق مەقسىدى

 ئوتتۇرساىدىكى مەزماون بىر يەنە بىلەن مەزمون بىر ئۇ بولغاچقا  شۇنداق. بوالتتى ىكەتكىل

 ئااۆچمەنلىكنى ياااكى مااۇھەببەت ۋەھىاامە  نەپاارەت  غەزەپ  يەنااى ھېسسااىيات  باغلىنىشااقا

 تېمىغاا بىر يەنە تېمىدىن بىر زىرىكتۈرمە  قىلچە خەلقنى ئۈچۈن سۆزلىگەنلىكى قىستۇرۇپ

 تولغاان بىالەن توقاايلىقالر-ئەگارى بەكاال ناۇتقى ئۇنىاڭ گەرچە .ئاۆتەلەيتتى ئاساان بەكال

 ساەنئەتچىنىڭ بىار ماھارەتلىا  ئىنتاايىن يەنىاال ئاۇ قىلساىمۇ  ۋەقەلىكتە  بىر مۇرەككەپ

 پەردىلەرناااى ماااۇرەككەپ ئىچىااادىكى سەھنىساااى ئوياااۇن بىااار قايساااى تاماشاااىبىنالرنى

 خالىغاااان ئاااۆزى نىماااۇخەلق مەيدانااادىكى ئوخشااااش يىتەكلىيەلىگىااانىگە چۈشىنەلىشاااىگە

 142.كېتەلەيتتى يىتەكلىيەلەپ قاراپ تەرەپلەرگە

 تارتىاااا، ئىچىااااگە مەزمااااۇنى نۇتقىنىااااڭ مەيدانىاااادىكىلەرنى مىتىناااا  ھىتلېااااردا 

 ئاممىساىغا خەلاق مەن”. ئىادى باار قابىلىيەتمۇ بىر ئۇچىرايدىغان كام بەكال كىرەلەيدىغان

 بىاار قانااداقال ياااكى قارىتااا  مىغانالرغااابول ئەزاسااى پااارتىيە بولۇپمااۇ سااۆزلىگىنىمدە  نۇتااۇق
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 كىشااىلەرگە تۇرىۋاتقااان ئالدىاادا ئااايرىلىش پااارتىيىمىزدىن بولمىسااۇن تۈپەيلىاادىن سااەۋەپ

 قاااارار كىشااىلەرنىڭ شااۇ دەل تەغاادىرى ۋەتىنىمىزنىاااڭ گۇيااا ۋاقتىماادا  قىلغااان خىتاااپ

 كىشاىلەرنى ئاۇ_  خانفىساتايىنگىلغا  دەيدۇ_ . سۆزلەيتتى  قالغاندە  باغلىنى، قىلىشىغىال

 شۆبىھساىزكى . قىالتاتى  ئىماا كېرەكلىكىنى بېرىشى ئويناپ رفل ئۈلگىلى  ئالدىدا قالغانالر

 باۇ مەن. ئۇرغىتىاۋىتەتتى جاساارىتىنى بىالەن ئابرفيپەرەستلىكى ئۇالرنىڭ سۆزلىرى  بۇنداق

 بولااۇپ ھەل ئاسااان بەكااال مەسااىلىلەر قالغااان بولىاادىكەنمەن  ئېرىشااەلىگەنال مەقسااەتكە

 بااارلىق بولسااۇن  كەماابەغەل مەيلااى بااا   مەيلااى: دەيتتااى مۇنااداق يەنە ئااۇ. كېتەتتااى

 چىقىااا، ھۆددىساااىدىن ۋەزىپىساااىنىڭ چۈشاااكەن ئۈساااتىگە ئاااۆز قەلبىااادە كىشاااىلەرنىڭ

 ئېغىاار يەردە بىاار مەلااۇم ئەگەر. بولىاادۇ تۇيغااۇ بىاار قىلىاادىغان ھااې  كېتەلمەيۋاتقااانلىقىنى

 شاەكلى تۇرماۇش ياېڭىچە بىار مەلاۇم دېامە  ەن ئىاك بار قېلىش پېتى، ئىچىگە مۇگىدەش

 ھەرىكىتاى تەۋەككۈلچىلىا  بىار مەلاۇم يااكى كۆرسىتىش پىداكارلىق ئاخىرقى ئەڭ ئۈچۈن

 نوقتىغاا باۇ. بېرىادۇ دېارە  قالغانلىقىادىن توختااپ كېلىا، نوقتىسىغا خەۋىپلى  ئاخىرقى

 كەلاگەن ھالغاا تەييار چىقىشقا دفغا قىلى، تەۋەككۈل قېتى  ئاخىرقى ئەڭ قالغانالر كېلى،

 باشالشاتىنال يولغاا سىياساىي ھەۋەسلىرىنى شۇ دەل ۋەزىپەم  مېنىڭ. ھېسابلىنىدۇ كىشىلەر

 مەيلاى) ھىماايىچىلىرىنى ئۆزىنىاڭ ھەرىاكەت سىياساىي بىر قانداق ھەر ئەسلىدە . ئىبارەت

 يااكى نئۈچاۈ پەرزەنتلىرى ئۆز بەلكى ئەمەس ئۈچۈنال ئۆزى  (بولسۇن ئەر ياكى ئايال ئۇالر

… . چىقىادۇ ئوتتۇرىغا ئاساسىغا قىلىش مەقسەت كۈنلەرنى بەخىتلى  ئەڭ ئۈچۈن باشقىالر

 ئۈسااتۈن ئورنىاادىن ئااۆز ئااۇالردا بولىادىكەن  تااۆۋەن قااانچىكى ئااورنى ئىەتىمااائى خەلقنىاڭ

 ئاۇالرنى مەن ئەگەر. بولىادۇ كۈچلاۈ  شاۇنچە ئىنتىلىشىمۇ غايىگە يوقىرى بىرەر تۇرىدىغان

 ئاسااتىدا خەۋىاا، تەغاادىرى گېرمانىيىنىااڭ ئااۇالرنى بولىاادىكەنمەن  ياادىغانالقىالال قايىاال

 تەڭ قەتئىاي ھەرىكەتنىاڭ چوقاۇم ئاۇالر بولىادىكەنمەن  ئىشەندۈرەلەيدىغانال ئىكەنلىكىگە

 ھەرىاكەت بىار بۇناداق شاۇڭا. ئايلىنااليادۇ قىسامىغا بىار ئايرىلماس بولمايدىغان كەلگىلى

 “.مۇمكىن بولىشىمۇ ئالغان ئىچىگە ئۆز كىشىلىرىنىمۇ تەبىقە بارلىق

 قااالتى  بىاالەن دەباادەبىلى  ئاجايىاا، ھەققىاادىكى ۋەزىاايەت ھەربااى ھىتلېرنىااڭ

 نۇتااۇق قارىتااا ئويۇنلىرىغااا ئەقىاادىلى  غەلىااتە قويغااان ئوتتۇرغااا ئۇساالۇپتا ماھارەتلىاا 

 سااالىدىغان ھاياجانغااا كىشااىنى ئااادەتتە. بااوالتتى تەييااارلىقى ئەزەلاادىن ئاااڭلىغۇچىلىرى

 ئاۆز ھىتلېر_  ئۇسلۇپ بىر يېڭى يەنە باشقا بايراقالردىن تۇرغان لەپىلدەپ بىلەن ۇزىكىالرم

 قىلغاان پەيادا پاساونىنىمۇ سااالم بىالەن باايراق پاسونى رى  چىققان اليىھىلەپ بىلەن قولى

 ئاااۈلگە كايساااەرلىرىدىن رىااا  قېااادىمقى مۇسساااولىننىڭ ئىككىساااىنىال باااۇ بەلكىااا . ئىااادى

 نااېمى  سااالىمىنى بىاالە  ئااۇ  ئەممااا. مااۇمكىن بولىشااىمۇ كەلااگەن كۆچااۈرۈپ ئالغىنىاادىن
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 مەنزىرىسااى يىغىاان نىااڭ' قااۇرۇلتىيى ھاشااارەتلەر' مەن”. ئىاادى دەۋالغااان ساااالم پاسااونى

 بىالەن ساالىمى ناېمى  شاۇنداق ئەنە كىشاىلەر ۋاقىاتالردا ئۇ. ئىدى  ئوقىغان تەسۋىرلىرىنى

 ھەل قۇراللىاق مەساىلىنى بىالەن ئۇنىاڭ نىڭخەلق نەرسىلەر بۇ. بېرەركەندۇق ساالم لۇتېرغا

… . ئىكەنادۇق بىشارىتى تاللىۋالغانلىقىنىڭ كۆرۈشۈشنى تىن  بەلكى تۇتما  يولىنى قىلىش

 كېاارە   بولسااا( ت.ئااۇ_  يېزىلغااان دەپ يىلااى -1231 ختايچىاادا) يىلااى-1201 بەلكىاا 

 تاۇنەى بىرىشانى مسااال ئۇزارتىا، بىالە  تۈردىكى بۇ پىۋىخانىسىدا راتسكېللېر برېمېندىكى

 بولىشااىدىن نەدىاان مەنبەسااى كااېلىش سااالىمىنىڭ بىاالە  بۇنااداق“ .ئىاادى  كااۆرگەن قېااتى 

 قاول بۇناداق يىغىلىشاالردا تىان   ياڭرىغاان سادالىرى مۇزىكا خوراملىق-شاد نەزەر  قەتئىي

 بېااارىش  ساااالىمى بىااالە  ئىچىااادە ئااااۋازالر دىاااگەن“ !ياشىساااۇن_ ! خايىااال” كۆتاااۈرۈپ

 دېااگەن ئاڭلىماااقتىمىز  ئاااۋازىنى نااېمى  ھەقىقااى بىااز ئاممىسااىغا  لااقخە ھەقىقەتەنمااۇ

 .تۇرغۇزاتتى ئىشەنچنى

 بااۋارىيە كۈنىساى  ساالغان جار ئاشكارە قارشى يەھۇدىيالرغا بىلەن فرانسىيە ھىتلېر 

 باااش باااۋارىيە ئااۇ . ئىاادى كااۈنى تەگااكەن زىتىغااا ئاشااكارە قېااتى  بىاار يەنە ھۆكۈمىتىنىااڭ

 ئوفىتساېرالردىن ساابىق كىشى بارغان بىرگە بىلەن ئۇنىڭ. بارىدۇ تىگەزىيارى مىنىستىرىنىڭ

 شەخسااى دېااگەن “گۇرۇپپىسااى خىاازمەت تەشااكىل كۈرەشااچان” ئااادەم بااۇ بولااۇپ  بىاارى

 ئوڭچىال ئەسالىدە دېگىناى  گۇرۇپپىساى خىازمەت باۇ. ئىدى قۇماندانى قوشۇننىڭ قۇراللىق

 باااش ئىككىسااى ئااۇ. ئىاادى ەمەسئ نەرسااە باشااقا داشااقاينىقىدىن گۇرۇھىنىااڭ ئاااكتىپالر

 قوغاداش جۇمھاۇرىيەت» ھۆكاۈمەتتىن تاپشاۇرۇپ  ئۇلتىماتومىنى ئاخىرقى ئەڭ مىنىستېرغا

 ۋېيماار ئەگەر. قىلىادۇ تەلەپ قالدۇرۇشاىنى ئەمەلادىن بىالەن ئىختىياارى ئاۆز ناى «قانۇنى

 نۇنغاااقا ئاشااكارە باااۋارىيە ھالاادا ئااۇ بولىاادىكەن  قىلغىاادە  رەت تەلەپنااى بااۇ دائىرىلىاارى

 .ھېسابلىناتتى قىلغان خىالپلىق

 كااۈنى جۇمااا  (ت.ئااۇ_  يېزىلغااان دەپ چىسااال -12 خىتايچىاادا) 13 ئايغااا كااۈنى شااۇ

 تەلەپ بااۇ. قىلىاادۇ تەلەپ بېرىلىشااىنى جاااۋاب كااۈنى شااەنبە ھىتلېاار قارىمااا   بولىشااىغا

 ھەرباى” كۈنى يەكشەنبە گۇرۇھى ھەربىيلەر رادىكال ئوڭچىل ئۈچۈن  قالغانلىقى جاۋابسىز

 ئۈساتى بىارگە بىالەن ئېساتېر ھىتلېار . ئىدى بايرىمى پاسخا كۈنى شۇ. ئۆتكۈزىدۇ “مانېۋىر

 پااۇخرا بىاالەن ئاااچىالر-ئااې _  ئەترىتااى ھۇجااۇمچىالر. تۇرىاادۇ ئااۆرە ماشااىنىدا ئوچااۇق

 141.بېرىاادۇ سااالىمى بىاالە  ھىتلېاار ئۆتىۋاتقىنىاادا ئالدىاادىن تىزىلىاا، قاتااار تەرەپپااازالر

 خانفىسااتايىنگىل  ھېلېنااا تۇرغااان قاااراپ ئولتااۇرۇپ ئىچىاادە پىكاااۋى شەخسااى گيۆرىڭنىااڭ

 دىقاقەت تۇرغانلىقىغاا چاقنااپ ئىپادىساى رازىمەنلىا  ۋە غاالىپلىق كۆزلىرىادىن ھىتلېرنىڭ

 ئېلىا، “گاۈل ئەتىار دەساتە بىار چىرايلىاق” ھىتلېار كېايىن  ئاخىرالشقاندىن پارات. قىلىدۇ
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 ساوغات گاۈلىنى ئۈچاۈن كاۈنى تۇغۇلغان خانىمغا اھېلېن كېلى،  ئۆيىگە خانفىستايىنگىلالر

 چاا  ساائەت بىارەر ئىچىادە خوراملىاق-خوشاال ئولتاۇرۇپ بىارلىكتە ئاۇالر ئاندىن. قىلىدۇ

 كۈلاادۈرۈپ ئااۇالرنى قىلىاا، گەپلەرنااى قىزىااق تىنمااا  ھىتلېاار جەرياناادا بااۇ. ئىچىشااىدۇ

 كاۈنىنى تۇغۇلغاان ڭئۆزىنىا ناۆۋەت يەناى ئۆتكەنادە  ھەپاتە بىار ئارىدىن ئەمما. ئولتۇرىدۇ

 ئۈساتىدە خانفىساتايىنگىلغا ئۇ. كېتىدۇ جىمى، ئېچىاللما  پەقەتال كەلگەندە خاتىرلەشكە

 بەلاااگە ئۇناااداق شاااۇنىڭدە  تاااورتلىرىنى  كاااۈنى تۇغۇلغاااان بولغاااان بەلگىساااى كرىسااات

. جىكىلەياادۇ قاااتتىق دەپ يىمەيلااى ھەرگىااز نەرسااىلەرنى ھەرقانااداق باشااقا چۈشااۈرۈلگەن

 كەتاكەن تولاۇپ بىلەن تورتالر چۈشۈرۈلگەن بەلگىسى كرىست ئۆيى تار بۇ ئۇنىڭ ئەسلىدە

 ئاۇالر بىناا  بىار تەۋە يەھۇدىيالرغا بىنا بۇ_  ھىتلېر  دەيدۇ_  ئۇنۇتمىغىنكى  شۇنى”. ئىدى

 ئوياۇن بىار باۇنى. بولدى مىالپ بىلەن زەھەر تاملىرىنى پۈتۈن ئۈچۈن قۇتۇلۇش رەقىبىدىن

 “.قىلىۋېلىشتى

 ئااۆزى ئااۇ: كېلىاادۇ جاااۋاب ھىتلېرغااا ئاااخىرى مىنىسااتىردىن باااش ى كااۈن دۈشااەنبە

 باۋارىيىنىااڭ قااانۇن بااۇ ئەممااا ئىكەنلىكىنااى  قارشااى غااا «قااانۇنى قوغااداش جۇمھااۇرىيەت»

 قاانۇننى باۇ كېلىادىغىنى قولىادىن ئۇنىاڭ شۇڭا بولغانلىقىنى  كېلى، ھالىغا قانۇنى رەسمى

 كااۈنى مااا  بىرىنچااى ھىتلېاار. ئۇقتۇرىاادۇ بواللماياادىغانلىقىنى باشااقىچە قىلىشااتىن ئىەاارا

 قارارىغااا بىلاادۈرۈش نااارازىلىق ئااارقىلىق نامااايىش چىقىرىاا، چاااقىرقى نامااايىش ئاااممىۋىي

 كااۈنى «مااا  بىرىنچااى» چااۇنكى. ئىاادى خەۋەر خاااراكتېرلىق پااارتالش بىاار بااۇ. كېلىاادۇ

 ۇنخېننىميا قالماا   بولاۇپ باايرىمى ماۇقەددەس ماركسىزمچىالرنىڭال بىلەن ئەمگەكچىلەر

-32. ئىاادى كااۈنى خاااتىرە يىللىااق قىلىنىشااىنىڭمۇ ئااازات قولىاادىن جۇمھااۇرىيىتى سااوۋېت

 ئىستانسىساىنىڭ پاويىز ئاساسالىق ميۇنخېننىڭ كۈچلەر رادىكال ئوڭچىل ئاخشىمى  ئاپرېل

 مەيادانى مەشاىق ئارمىيىساى نېمى  ئوبېرۋىسېنفېلد يەردىكى چاقىرى  نەچچە شىمالىدىكى

 يىغىلىاا، ئاادەم ياېقىن مىڭغااا يەرگە ئاۇ ساۈزۈلگىچە تااڭ. چۈشااىدۇ ايولغا قااراپ تەرەپاكە

 ئەتراپقااا ئۈچااۈن ساااقلىنىش ھۇجۇمىاادىن كۈچلەرنىااڭ سااولچىل ئااۇالر. ئىاادى بولغااان

 ھەرىاكەت بىارەر ئەمماا. ئىادى ئاۆتمەكتە ساائەتلەپ ۋاقىات. قويىۋېتىدۇ پوست مەخسۇس

_  كېلىاا،  ئەسالەپ كېايىن ھىتلېاار دەيادۇ_  بولغانادا  6 سااائەت”. كۆرۈلمەيادۇ شەپىساى

 بىار كۈشكۈرتىشاكە ئاۇالرنى. تەييارالندى تىركىشىشكە بىلەن بىز كېلى، قىزىلالر توپ-توپ

 شاەھەر الردا 2 سائەت“ .چىقمىدى سادا بىرەر ئۇالردىن بولساممۇ  ئىۋەرتكەن ئادەم مۇنچە

 ىشاىگەك 1322 ئاادىمى ئۇالرنىاڭ قوشۇلۇپ كەلگەنلەر ئەترەتلەردىن ھەرقايسى سىرتىدىن

 . يېتىدۇ

. كېتىاادۇ بولااۇپ تىاات-تىاات زىرىكىاا، كۈتااۈپ تااوال ئاپتاپتااا ئىللىااق قۇراللىااق ئااۇالر
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 چۈشاكە. ساورايدۇ دەپ “يوقالادى؟ نەگە قىازىلالر” كاسكا  بىر قولىدا ھىتلېر  ياۋۇزالشقان

 كېلىا، سااقچىالر فورمىلىاق كۆ  بىلەن ئەسكەرلەر بۆلۈم بىر تۇيۇقسىزال ۋاقىتتا  بىر يېقىن

 كەلگەنلەرئارىساىدا بىالەن ئاۇالر. ئېلىۋالىدۇ قورشاۋغا قات-قاتمۇ نامايىشچىالرنى اللىققۇر

 تۇرۇشالۇق يەردە باۇ ياېڭىال ئۆزىنىاڭ ئۇھىتلېرغا. ئىدى بار رۆممۇ كاپىتان تولغان غەزەپكە

 قااۇرال دەرھااال ھىتلېااردىن گېنېاارال ئااۇ كەلگەنلىكىنااى  يېنىاادىن گېنېرالىنىااڭ ئااارمىيە

 ئىكەنلىكىنااى مەساائۇل ئااۆزى پۈتااۈنلە  ئاااقىۋىتىگە بولمىسااا لىكىنااى كېرەك تاپشۇرۇشااى

 .ئۇقتۇرىدۇ

 كىشااىلەرنى قاتااارلىق ستراسسااېر گرېگااور بولسااىمۇ  غەزەپلەنااگەن قاااتتىق ھىتلېاار

 دېاگەن ئاتالندۇرايلى ئاتاكىغا ئەسكەرلەرنى تۇرايلى  تاقابىل قارشى كۈچلىرىگە ھۆكۈمەت

 بىار ئاازابلىق ھەقىقەتەنمۇ قارارى تاپشۇرۇش قۇرال. ىدۇبول مەجبۇر قىلىشقا بىكار تەلىپىنى

 تارماااار چوقاااۇم ئۇنىاااڭ قالىااادىكەن  ئۆتاااۈپال ھۇجاااۇم ھىتلېااار ئەمماااا. ئىااادى قاااارار

 ئۆزىنىاڭ تۆكۈلۈش قان مەنىسىز بۇنداق يەنە  شۇنىڭدە . ئىدى ئېنىق كەلتۈرىلىدىغانلىقى

 بولىشاى قۇربان ئۆزىمۇ ۇنىڭئ ھەتتا ئاخىرلىشىشى  ئورنىنىڭ داھىلىق ساھەدىكى سىياسىي

 مااۇۋەپپەقىيەتكە ھېسااابتا ئاااخىرقى ئااۇ چېكىنىشااتە ئوبېرۋىسااېنفېلدتىكى. ئىاادى ئېنىااق

 بىاالەن كااۈچلىرى ئاۋانگااارت كوممۇنىسااتالرنىڭ قوشااونى ھىتلېرنىااڭ شااۋابىڭدا . ئېرىشااىدۇ

 ىنىمۇباايراقلىر قىزىلالرنىاڭ قالماا   بىلەناال قىلىاۋېتىش پىارەڭ-تىرە ئۇالرنى توقۇنۇشۇشتا

 ۋاقىتلىاارى كەتااكەن يااايراپ قااالتى  ھىتلېرنىااڭ ۋاقىااتالر بااۇ. ئىاادى تاشاالىغان كۆياادۈرۈپ

 يااالقۇن بااۇ نۇتقىاادا  ئااۇ. سااۆزلەيدۇ نۇتااۇق بىاار قىسااقا مەيداناادا نەق ئااۇ شااۇڭا. ئىاادى

 ناتسىسااتالر يااالقۇن  بااۇ. ئىپادىسااى بىاار كېسااىلىنىڭ يۇقۇملااۇق دۇنياااۋى بولشااېۋىكالرنىڭ

. دەياادۇ ئىبااارەتتۇر سااېگنالىدىن كىچىككىاانە ئېلىشااىنىڭ تارتىاا، ىھوقااۇقن  پارتىيىسااىنىڭ

 ئاسااتىدىكىلەرنىڭ قااول نااۇتقى كۈشااكۈرتكۈچى كۈچلااۈ  ئىنتااايىن قېتىملىااق بااۇ ئۇنىااڭ

 ئېغىاار قېتىملىااق بىاار قىلىاا، شااۇنداق. بېرىاادۇ كۈچەيتىاا، ئاالھىاادە جاسااارىتىنى-غەياارەت

 ۋاقىتلىاق قىسقا خوشاللىقى بۇ ۇالرنىڭئ ئەمما 140.ئايالندۇرىۋالىدۇ غالىبىيەتكە خاتالىقنى

 كېسااىل ئااۈزۈل ھەرىكىتااى ئىنقىالبااى ھىتلېرنىااڭ ئاخشااىمى  شااۇ. ھېسااابلىناتتى جىمىقىااش

 سااااادىق مااااۇنچە بىاااار ئااااۇنى مەغلااااوبىيەت  قېتىملىااااق بااااۇ. ئۇچراياااادۇ مەغلااااوبىيەتكە

 ۇدەياد_ ! ئاايرىلىمەن پۈتاۈنلە  ھىتلېاردىن مەن”. قالدۇرىدۇ مەھرۇم ئەگەشكۈچىلىرىدىن

 پۈتاۈنلە  ئاۇ كاۈنى «ماا  بىرىنچاى»_  بىرساى  بولغاان كوماندىرى' پول  ئەركىن' سابىق

 “!كۆتۈرەلمەيدۇ باش مەڭگۈ ئادەم بۇ ئەندى. بولدى مەغلۇپ

 بااۋارىيە. ئىادى ئەمەس ھىتلېرال يالغۇز بولغانالر مەغلوب ۋەقەسىدە ئوبېرۋيېسېنفېلد

 تېخىماۇ مەغلاوبىيەت  ئېغىار تېخىماۇ نئۈچاۈ ئاۇالر ۋەقە باۇ ئالغانادىمۇ ئۈچاۈن ھۆكۈمىتى
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 ئامانلىقىغااا جەمىاائەت ھىتلېرنااى دائىرىلىاارى ھۆكااۈمەت. ھېسااابلىناتتى قىيىنچىلىااق ئېغىاار

 ساۇئالالرغا تەمتىارىمە  قىلاچە ھىتلېار. چىقىرىادۇ سوتقا ئۇنى قارىالپ دەپ سالغان زىيان

. قويىادۇ چۈشاۈرۈپ غاھال تۇرالماس تاقابىل ئەمەلدارىنى تەپتىش بېرى،  جاۋاپ بىر-بىرمۇ

 سىياسىي ئاپەتتىن بولۇپ  ئىرادىلى  قەتئىي ئەگمە  باش قىلچە سوتتا قېتىمقى بۇ ھىتلېر

 ھالىغااا مىزاناى ئۇنىااڭ ئايالنادۇرۇش  غاالىبىيەتكە مەغلااوبىيەتنى. چىقىرىۋالىادۇ مەناپەئەت

 .كېلىدۇ

 ھىتلېرنىاااڭ ۋەقەناااى باااۇ كۈزەتكاااۈچىلەر چەتئەللىااا  نۇرغۇنلىغاااان شاااۇنداقتىمۇ

 شااۇنداق دەل مااۇرفى رفبېاارت. باھالىشااىدۇ دەپ باشلىنىشااى ئاقىۋىتىنىااڭ مەغلوبىيەتلىاا 

 يۈزلىنىشاى ھەرىكىتىنىاڭ ناتسىساتالر دفكالتىادا  يازغاان ئاۇ. ئىدى بىرى قارايدىغانالردىن

 كۈشاااكۈرتۈش ھىتلېرنىاااڭ” خەلاااق يەنە  ئاااۇ. دەيااادۇ كىاااردى  باساااقۇچىغا ئااااجىزالش

 بىار ھېچقاناداق يارىتالمىادى  نەتىەە بىر ھېچقانداق ئۇ چۇنكى زىرىكتى  ھەرىكەتلىرىدىن

 ئاۆزىگە ھەرىكىتاى قارشاى يەھۇدىيلىققاا ئۇنىاڭ. قويالمىادى ئوتتۇرىغا يېڭىلىقنىمۇ ئىەابى

 تېرىشااتىن جىاادەل تەرەپپازلىرىنىااڭ ياااش ئۇنىااڭ. قىلىااۋەتتى پەياادا دۈشاامەن كااۆپ بەكااال

 بىاازار بەكااال كىشااىلەرنى دىغانقىلىاا ھىمااايە تەرتىااۋىنى جەمئىاايەت بىلمەساالىكى باشااقىنى

 .يازىدۇ دەپ “ئىدى قىلىۋەتكەن

 

 

5 

 

 چۈشااەنچىلىرىنىال ئەمەلاادارلىرىنىڭ يەرلىاا  باااۋارىيە پەقەتااال قاراشاالىرى مۇرفىنىااڭ

 سىياساىي كېيىنكاى دىان «ماا  بىرىنچاى» ئەمەلادارالر بۇ. ئىدى بەرگەن ئەتتۈرۈپ ئەك 

 قۇتۇلغانلىقىنىااڭ ھەرىكىتىاادىن ىااڭئۇن ھەماادە ھىتلېااردىن تىنەىشاانى ھەرىكەتلەردىكااى

 تاۈر باۇ دېگەنادە   راس. ئىدى قالغان كېلەپ قاراشقا خاتا دەيدىغان نەتىەىسى مۇقەررەر

 بىارال جەريانادا باۇ. قىلىادۇ داۋام ئاۇزۇن خېلى قېلىشى جىمىقى، پائالىيەتلەرنىڭ سىياسىي

 مىللەتچاى بىار يىلىا گېرمانى ۋەقە باۇ بولاۇپ  بەرگەن ياۈز قااليماقاانچىلىق ۋاقتلىق قېتى 

 رۇر فرانساىيىنىڭ ئەتىراپىادا دۇيىسابۇرگ بىرسىنىڭ دېگەن شالگېتېر لېئون ئالبېرت بولغان

 ئۆلاۈم پارتالتقانلىقىادىن ياول تۆماۈر ئۈچاۈن بىلادۈرۈش ناارازىلىق بېسىۋېلىشاىغا رايونىنى

 ىلىاشق بۇزغۇنچىلىق كىشى ئۇ. ئىدى ۋەقە بىر چىققان كېلى، قىلىشىدىن ھۆكۈم جازاسىغا

 .تاشلىنىدۇ ئېتى، كۈنى ما -06 سوتلىنى،  بىلەن جىنايىتى

 ھەپتىاااادە كىاااالەر تەشااااكىالتالرنىڭ ۋەتەنااااپەرۋەر كااااۆپلىگەن خانفىسااااتايىنگىل 
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 خەۋەر بولغانلىقىادىن ئۆتكاۈزمەكچى نامايىشاى ناارازىلىق يىغىلىا، مەيدانىغا كۆنىگسپالتز

 قاتنىشىشاى ھەرىكەتاكە باۇ كېلى، ،قايتى دەرھال ھىتلېرنىڭ ئېلىۋاتقان دەم تاغدا تېپى، 

 چېگرىسااىغا ئاۋسااترىيە-گېرمااانىيە ئولتااۇرۇپ پويىزغااا دەرھااال ئااۇ. ئويالياادۇ الزىملىقىنااى

 يەرنىااڭ ئااۇ”) بېرچتېسااگادېن بولغااان يېاارى ساااناتورىيە مەنزىرىلىاا  ئىنتااايىن جايالشااقان

 ۋاقىاتالردا ئۇ. ۇتاپىد ھىتلېرنى بېرى، غا( “ئىدى  قالغان كۆرۈپ ياخشى بەكال مەنزىرىسىنى

 باۇ. ئىادى تۇرىۋاتقاان دە “ئۆتەڭ مورىتز” ئۆزگەرتى، دەپ' ئەپەندى ۋفل ' ئىسمىنى ھىتلېر

 ھىتلېار دەسالىۋىدە. ئىادى ساېلىنغان چوققىساىغا تاا  قىياالىق ئوبېرساالزبۇرگدىكى ئۆتەڭ

 ئاااۇ كۆرساااىتى، قىلىااا، ساااەۋەپ قاتنىشاااىدىغانلىقىنى كىشاااىلەر تۈرلاااۈ  ھەر نامايىشاااقا

 چىاڭ خانفىساتايىنگىل ئەمماا. كەتمەيادۇ قىزىقىا، بە  سۆزلەشاكە نۇتاۇق چىالرغانامايىش

 دەرھاال ئىككىساى ئاۇ ۋە بولىادۇ مااقۇل سۆزلەشاكە نۇتاۇق ھىتلېار قىلغاچقا تەلەپ تۇرۇپ

 .چىقىدۇ يېزى، بىرنى تېزىسىدىن نۇتۇق

 ئېكااارت ئايرىلغااان ئورنىاادىن ۋاقىتتااا بىاارال بىاالەن خانفىسااتايىنگىل ئاخشااىمى  شااۇ

 قىلىا، ھەيۋە قۇرۇق يەردە ھەممىال ئوينىتى، قامچىسىنى دائى  ھىتلېر باسالما   غەزىۋىنى

. يۈرىاادۇ ئۇرۇنااۇپ كۆرسىتىشااكە ئااۆزىنى ئالدىاادىمۇ ئايااالى مۇدىرىنىااڭ داچىنىااڭ يۈرىاادۇ؛

 ئاادەم باۇ بولغانادا مېانىڭچە_  دەيادۇ _ . تەگادى جېنىمغاا قىلىقلىارى تۈر بۇ ھىتلېرنىڭ”

 بىاالەن تىلااالر ئېغىاار ئااارتۇق ھەددىاادىن ھىتلېاار يەنە  ئااۇ“ .قاااپتۇ ولااۇپب ساااراڭ راسااتىنال

 ئۇنىاڭ”… : ئۇرۇنماقتاا كۆرسىتىشاكە ئاۆزىنى ئالدىدا ئايال بۇ ئارقىلىق  قارىالش بېرلىننى

 قىلىشاالىرى  تەڭسااىزلى  قىلىشاالىرى  شااەھۋانىلىق 143 يۈرۈشاالىرى  چېچىاا،-بااۇزۇپ

. تەگاادى جېنىمغااا بەكااال پايدىلىنىشاالىرى بايلىقىاادىن يەھااۇدىي ۋە قىلىااش ھەشااەمەتلى 

 تەڭرىنىاڭ خاۇددى ئاۆزەمنى ھاازىر مەن. كەلمەيدۇ ئىشەنگى  زادىال ئىشالرغا بۇ بۇلىۋاتقان

 ئەيساساى قىلىۋالغانالرنىاڭ كەساى، ئۆزىگە ئالماشتۇرۇشنى پۇل تۇرىۋاتقاندە   مازارلىقىدا

 ئاۇ  شاۇڭا. ئىادى قالغان يناپقا ھەقىقەتەنمۇ ئۇ “قىلماقتىمەن ھې  تۇرىۋاتقاندە  يېنىدا

 قۇتلاۇق ئەيساانىڭ ئاۇ شاۇڭا ياۈرگەنلىكىنى  ئوينىتىا، قامچىساىنى ساەۋەپتىن شاۇ ھىتلېر

 كىشاااىلەرنى چىااارىگەن پاااارىخور بولاااۇپ پەيااادا پاااايتەخىتتە ئوخشااااش ۋەزىپىساااىگە

 .كېتىدۇ سۆزلەپ بولغانلىقىنى ئەدەپلىمەكچى

. چىقىادۇ يولغا قاراپ ئىستانسىغا ىزپوي بىرگە بىلەن خانفىستايىنگىل ئەتىسى ھىتلېر 

 مۇھەررىرلىكىادىن گېزىتىمىزنىڭ ئورگان پارتىيە يېقىندا” قايتاشىدا ئوبېرسالزبۇرگقا ھىتلېر

 بىرسااىگە كەتااكەن ھالىاادىن قېرىاا، بىرسااىگە  ئۈمىتسااىز رەساامى ئېكااارت قالاادۇرۇلغان

 ئايالنادۇرۇپ ساقىالتوما گۇماانخور قااتتىق ئاۇنى شاوپېنخاۋئېر_  دەيدۇ _ . قاپتۇ ئايلىنى،

 مېناى ئاڭلىسااڭ  بىلەىرالشالىرىنى بولمايدىغان ئۇققىلى ئېنىق ئۇنىڭ سەن ئەگەر. قويۇپتۇ
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 يااااول قااااالتى . قالىسااااەن بىلەلاااامە  بولغااااانلىقىنىمۇ ماڭماااااقچى باشااااالپ نەلەرگە

! قىلىۋېتىادۇ ياوقال ئازايتىا، غەيرىتىناى بىالەن ئارزۇساى كىشاىلەرنىڭ! ئۇ-كۆرسەتكۈچىدە

 قىلىاش كاۈرەش دېگەنلىا   ھاياات! بولىدۇ ۋەيران پۈتۈنلە  خەلق ئايرىلغان نغەيرىتىدى

 ئاھاڭىغاا ئااققۇ ئويۇنىدىكى «لوھېڭگرىن» بىلەن رېتى  بىر غەلىتە ئۇ ئاندىن. دېگەنلىكتۇر

 “.كەتتى كىرىشى، ئىسقىرتىشقا

 سۆزلىشااىنى نۇتااۇق ئوبېرسااالزبۇرگدا ھىتلېرنىااڭ درېكساالېرمۇ ئااانتون تىنچلىقچااى

 ئاۇالرنى قىزغىنلىقاى ئىنقىالباى كېتىۋاتقاان كۈچىيىا، بارغانساىرى ھىتلېرنىاڭ. ايتتىخالىم

 ساىنىپى ئىشاچىالر ھىتلېرنىاڭ. ئىادى قويغان تەمتىرىتىپال قىلى، بىلەلمەس قىالرىنى نېمە

 ئورنىغاااا قاااۇرۇش ئاساساااىنى مۇساااتەھكەم سوتساااىئالىزمچىالرنىڭ ھەقىقاااى ئارىساااىدا

 قوياۇن تااش-قوياۇن ئىا  بەكاال بىلەن بانكىرالر بىلەن لەربايىۋەتچى بىلەن  كاپىتالىستالر

 ھىتلېرماۇ. ئىادى ئەنسىرەشمەكتە بەكال ئۇنىڭدىن چىقىدىغانالرمۇ قارشى كېتىشىگە بولۇپ

 دەسالىۋىدە يەناى ماۇمكىنلىكىنى  بېرىشاى ياۈز خائىنلىق قېتىملىق بىر يەنە ئىچىدە پارتىيە

 دۇنياغاا يېڭىادىن گېرمانىيىنىاڭ ئاۇنى كەن كۈت ئۈمىدلەرنى يوقىرى بەكال ھەققىدە ھىتلېر

 بىااالەن ناااارازىلىقى كىشاااىلەرنىڭ كەلاااگەن قىلىااا، ھاااۆرمەت دەپ داھىيساااى كەلاااگەن

 بېرىشاىنى ياۈز ۋەقەساىنىڭ ئاۆرۈش ياۈز ئۇنىڭادىن قايتاا بولغاان پەيادا ئۈمىدسىزلىكىدىن

 .ئىدى قىلماقتا ھې  كۆڭلىدە

 بىاالەن شااەكلى چىقىااش تۇرىغااائوت ئاشااكارە ھىتلېاار باشاالىرىدا  سااىنتەبىر يىلااى شااۇ

 سااىنتەبىردە-0~1 ئىااش بااۇ. ئاتلىنىاادۇ تىكلەشااكە قايتااا ئااابرفيىنى كېتىۋاتقااان پەسااىيى،

 خاااتىرلەش ناى “كاۈنى گېرماانىيە” بولغاان كااۈنى خااتىرە “ئۇرۇشاى ساېدان” نيۇرېمبېرگتاا

 ئاېقىن شاەھەرگە قېادىمى باۇ مىللەتچاى ئاارتۇق مىڭادىن يۈز كۈنى  ئۇ. كۆرۈلىدۇ يىغىنىدا

 ساااقچى شااەھەرنىڭ بااۇ. ئىاادى قىلماقتااا يااۈرۈش قىلىاا، نامااايىش كااوچىالردا قىلىاا،

 قىلغاااان پەيااادا پائاااالىيەت قېتىمقاااى باااۇ” قارىغانااادا  مەلۇماتىغاااا بەرگەن دائىرىلىرىنىاااڭ

 “ئىاادى قىزغىنلىااق بىاار باقمىغااان كۆرۈلااۈپ پەقەتااال بۇيااان يىلىاادىن-1214 قىزغىنلىااق

 ئايالنغاان  دېڭىزىغاا باايراق بااۋارىيە تاشقان  تولۇپ بىلەن ناتسىستالر كوچىالر. دېيىلگەن

 نامايىشاقا بىالەن لۇدېنادفر  يۈرگەن  توۋلىشى، دەپ“ !ياشىسۇن_ ! خايىل” خەلق پۈتۈن

 قىازغىن بەكاال ئېتىشاىۋاتقان چىاچە -گاۈل ئۇالرغا ئېلىشى، قارشى قىسىمالرنى قاتناشقان

 ئاساتىدا مۇھىات پاجىئەلىا  لغاان بو مەغلاوب ئۇرۇشاتا”. ئىادى كەلاگەن بارلىققا مەنزىرە

 ئااازغىنە خەلااق بااۇ يىمىاارىلگەن بولغااان  سەرسااان ئايرىلىاا، يۇرتلىرىاادىن ئىزىلىۋاتقااان 

 ئااازغىنە بولۇشاانىڭ ئااازاد نااامىراتلىقتىن قۇللااۇقتىن  كۆرۈنگەناادە  نااۇرى ئۈمىااد بولسااىمۇ

 شاۇنداق ەنەئ مۇراساى  قېتىمقاى باۇ. ئىدى ھاياجانالنماقتا كۆرگەندە  ئۇچقۇنىنى بولسىمۇ
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 يىغلىشاى،  سېلى، ئۈن ئايالالر ئەرلەر  نۇرغۇنلىغان.  ئىدى ئىپادىسى ئەركىن تۇيغۇالرنىڭ

 “.ئىدى قالغان بېسىۋااللمايال ھېسسىياتلىرىنى

. ئىادى تەرەپتاارلىرى پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر قىسمى كۆپ مۇتلەق نامايىشچىالرنىڭ

 ھىتلېار. ساۆزلەيدۇ نۇتۇق چىقى، بىرسىگە نسەھنىلەردى بىلەن  باشلىنىشى يىغىن ھىتلېر 

 كەياگەن ئۇچىساىغا: كاۆرۈنەتتى سااالپەتلى  ئاالھىادە قارىغانادا كوبۇرگادىكىگە قېاتى  بۇ

 كەيگىنىماۇ پۇتىغاا ياسااتقان  تەكشى چېچىنىمۇ رەتلى   ئاالھىدە دەزمالالنغان كىيىملىرى

 قوپىادىغان ھۇشاۇقىمىز ايالقالم ھەپتىگە قانچە بىر”. ئىدى ئەمەس ئاياق قونەىلىق ئۇزۇن

 بااۇ كەلااگەن بارلىققااا بۈگااۈن_  كااۆرەرلەردە   ئالاادىن خااۇددى ھىتلېاار دەياادۇ_ . بولاادى

 ھەرىكىتىمىااز بااۇ. بولىاادۇ مەنزىاارە بىاار ئۇلااۇق مەزگىلىدىكىاادىنمۇ ئۇرۇشااى دۇنيااا مەنزىاارە

 بولااۇپ مۇنارىسااى خاااتىرە بىاار تىكلەنااگەن ئۈچااۈن دۇنيااا پۈتااۈن تۇپراقلىرىاادا گېرمااانىيە

 “.قالغۇسى

 بىاار بااۇ قارىماققااا مۇنااداق. قۇرۇلىاادۇ “ئىتتىپاااقى جەڭگېااۋارالر گېرمااانىيە” ئەتىسااى 

 بىار پارتىيىساىنىڭ ناتسىساتالر ئەمەلىيەتاتە كۆرۈنساىمۇ  بىرلەشمىسىدە  مىللەتچىلەرنىڭ

 بولغاان كاتىۋېشاى ئىشالر ھەربى بولۇپ  رىچتېر شېۋۇبنېر كاتىپى ئۇنىڭ: ئىدى كەشپىياتى

 يەنە بولغاان مۇھى  ئىنتايىن ئىتتىپاقنىڭ بۇ. ئىدى ياردەمچىسى بىر يەنە ېرنىڭھىتل كىشى

 يېزىا، فېادېر) بايانااتىنى تاۇنەى ئىتتىپاقنىاڭ باۇ 144بولىادۇ؛ مەسائۇل رۆم ئورگىنىغا بىر

 تاۈزۈمىگە  پارالمېنات باياناتتاا باۇ. قىالتتاى بەرگەنادەكال ئېيتىا، ھىتلېر خۇددى( بەرگەن

 يەھۇدىيالرغااا ۋە ماركسااىزمغا تىنچلىقچىلىققااا  كۈرەشااكە  سااىنىپى غااا كاپىتال خەلقئااارالىق

 .ئىدى قىلىنغان ئېالن دەپ تۇرىمىز قارشى

 پىاادائىيالر گېرمااانىيە” بىاالەن ئۆتكۈزۈلىشااى نىااڭ “كااۈنى گېرمااانىيە” نيۇرېمبېرگتااا

 باشاالىتىدىغان ئىنقىالبىنااى ھالاادا ئاشااكارە ھىتلېرنىااڭ قۇرۇلغااانلىقى  نىااڭ “باتااالىئونى

 تەرىپااى بااۇ. ئىاادى قىلماقتااا نامااايەن تولااۇق كەلگەنلىكىنااى قايتىاا، سااەھنىگە ىياسااىيس

 باۇ ھىتلېار: باشااليدۇ چىقىشاقا ئوتتۇرىغاا ئېنىق تېخىمۇ ئۆتمەيال ۋاقىت ئا  بىرەر ئارىدىن

 ھەرىااكەت” تەشااكىالتنىڭ بااۇ. ئايلىنىاادۇ داھىسااىغا سىياسااىي رەساامى تەشااكىلنىڭ يېڭااى

 بەزى. ئىدى قىلىنغان چاقىرىق ئاشكارە ئېلىش تارتى، ھوقۇقىنى باۋارىيە دا “پرفگراممىسى

 تەيياااارلىق قوزغاشاااقا ئىااانقىالب قېتىملىاااق بىااار يەنە ھىتلېااار قارىغانااادا  گەپلەردىااان

 ھوقاۇق قايتاا قىزىلالرنىاڭ تۈردە مەخسەتلى  راستىنال ھىتلېر ئەمەلىيەتتە . قىلىۋاتقانمىش

. ئىادى قىلغاان ئاېالن قوزغايادىغانلىقىنى تھەرىاكە ئۈچاۈن قويماسلىق يول تارتىۋېلىشىغا

 ئوخشاااش ھەرىكىتىمىاازگە بااۇرۇنقى خااۇددى ۋەزىپىسااى  ھەرىكىتىمىزنىااڭ بااۇ بىزنىااڭ”

 دەرەخاتىن كوناا غۇلىتىلغان شۇچاغدىال. قىلىش تەييارلىق تاشالشقا ئاغدۇرۇپ ئىمپېرىيىنى
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 “.چىقىدۇ شۇڭغۇپ نوتىالر يېڭى

 چاقىرىقلىرىغااا بەزى ھىتلېرنىااڭ نىللىااڭ ك ۋفن ئېااۋگېن مىنىسااتىرى باااش باااۋارىيە

 تاكتىكىسااىغا كۈشااكۈرتۈش خەلقنااى ئىساايانچى ھىتلېرنىااڭ قىلسااىمۇ  بولغاناادە  ماااقۇل

 ۋەزىاايەت كابېنتىاادىكىلەرگە كااۈنى سااىنتەبىر-06 كنىللىااڭ . تۇرالمااايتتى چىااداپ پەقەتااال

 باۇ كېرە ؛ زبەلگىلىشىمى بىرنى ئەزاسىدىن ھەيئەت شىتات دەرھال بولغاچقا جىددى بەكال

 كۆرۈنسااىمۇ قىلىدىغاناادە  ھەرىااكەت باشقۇرۇشااىدا كابىنىتنىااڭ ئىچكااى كۆرۈنۈشااتە ئەزا

 “كېاارە  بولىشااى ئىااگە ساااالھىيەتكە ساااالاليدىغان ئىشااقا تولااۇق ھوقااۇقىنى” ئەمەلىيەتااتە

. دەياادۇ كېاارە  تەيىنلىشااىمىز ۋەزىااپىگە كاااھرنى مىنىسااتىر باااش سااابىق يەنە  ئااۇ. دەياادۇ

 كەلتااۈرەلىگەن قولغااا ھىمايىسااىنى تەشااكىالتالرنىڭ مىللەتچااى قااانچە بىاار ئۇنىااڭ بۇنىڭغااا

 بىاالەن گۇرۇھىاادىكىلەر كىاانەزلەر كونسااىرىۋاتى، يەنە بىاارگە بىاالەن شااۇنىڭ ئىكەنلىكىنااى 

 قىلىاا، سااەۋەپ ئىكەنلىكىنااى بىرسااى سااازاۋەر ھۆرمىتىگىمااۇ چېركاۋلىرىنىااڭ كاتولىاا 

 .كۆرسىتىدۇ

 ئۇنىاڭ. ئالىادۇ تاپشاۇرۇپ ۋەزىپىناى ئېغىار باۇ ىدانام ئورنىتىش تەرتى،-قانۇن كاھر 

 مىتىنگىناى ناتسىساتالر 14 بولغاان ئېچىلمااقچى ئەتىساى ھەرىكىتى بىرىنچى قويغان يولغا

 بااۇ ئېيتقاناادا  ئۈچااۈن ھىتلېاار ئااادفل . باشاالىنىدۇ بىاالەن چىقىاارىش بااويرىقىنى چەكاالەش

 پۇرسااەت بىاار يەنە بىاارگە بىاالەن بولااۇش ھەرىكىتااى قىلىااش تەھاادىت بىاار ھەرىااكەت

 گەپ ئاۇ ئەگەر(. ئىادى كەلاگەن يېنىا، شىۋىتساارىيىدىن ياېڭىال تېخاى ئاۇ) ھېسابلىناتتى

 ئاۇ ئەگەر. باوالتتى كىارگەن يولىغاا يوقۇلاۇش پۈتۈنلە  سۇنغىنىدا بو  بۇيرۇققا بۇ ئاڭالپ

 ئەڭ باويىچە مەملىاكەت پۈتاۈن بولساا  ئېرىشاكىدە  مۇۋەپپەقىيەتكە كۆرسىتى، قارشىلىق

 ۋاز ئىشاتىن باۇ ئۇنىڭغاا كىشاىلەر. ئىادى ماۇمكىن ئايلىنىشى بىرىگە ياسىيوندىنسى مۇھى 

 ئاۇالر. بېرىادۇ مەسالىھەتىنى چىقىاش كۆتاۈرۈپ بااش قايتىادىن ۋاقىتتاا بىر باشقا كېچى، 

 بۇناداق شاۇڭا ھېسابالنمايدۇ  پارتىيە بىر كۈچەيگەن دەرىەىدە يېتەرلى  تېخى پارتىيىمىز

 پااارتىيە ئااادەتتىكى ئەممااا. قارىشاااتتى دەپ ئەمەس ۇۋاپىااقم ئاتلىنىشااى ھەرىكەتااكە بىاار

 باۇ ئەگەر”. رىغبەتلەندۈرىادۇ قىلىشاقا ھەرىاكەت ئاۇنى ئۆتىادىغانالر يېقىن بىلەن ئەزالىرى

 “ماۇمكىن كېتىشاى قېچىا، بىازدىن جەڭچىالەر يااتىۋەرگىنىمىزدە قىلما  ئىش بىرەر قېتى 

. كومانااااادىرى پولااااا  ڭقىساااااىمىنى مياااااۇنخېن ئەتىرىتىنىاااااڭ ھۇجاااااۇمچىالر دەيااااادۇ

 رىچتېار  شېۋبنېر دەيدۇ_  دەيدىكەنمىز  ساقاليمەن بولىشىنى ئىتتىپاق ئەسكەرلىرىمىزنىڭ”

 ئاكتىا، ساولچىل تەرەپتاارلىرىمىز بولمىساا. كېارە  تۇرىشاىمىز قىلغاا  ئىاش بىر چوقۇم_ 

 “.مۇمكىن كېتىشى ئۆتۈپ تەرىپىگە كۈچلەر

 بااۇ. قوزغاياادۇ دىققىتىنااى ھىتلېرنىااڭ گەپاالەر تااۈر بااۇ ئويناياادىغان رفل تۈرتكىلىاا 
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 ھەر ۋە مياۇنخېن ئاۇ. باشااليدۇ يولىغا قىلىش ئىنقىالب ئۇنى تۇيغۇالر ھاياجانلىق تۈردىكى

 ھەر ئاۇ. كىرىشاىدۇ ئىشاىغا ئااختۇرۇش ئىتتىپاقاداش قاتنىشاىدىغان ھەرىكەتاكە تەرەپتىن

. كېتىادۇ بولاۇپ شئالدىرا بىلەن كۆرۈشۈش بىلەن كىشىلەر بار تەسىرى تۈرلۈ  ھەر كۈنى

 ساھەساىدىكى ساانائەت بىالەن  ئەرباابالر سىياسىي بىلەن  باشلىقالر ھەربى ئۇ مەسىلەن 

 ئوتتۇرىادا پارتىيىساىدىكى يەنە ئاۇ. باشااليدۇ ئۇچىرىشىشاقا بىلەن ئەمەلدارالر ۋە كىشىلەر

 گەپ چىرايلىااق قورقۇتااۇش  بېاارىش  ۋەدە بىاالەن يااۈرگەنلەر تەۋرىنىاا، ھەماادە قالغااانالر

. تىرىشااىدۇ قىلىشااقا جەلىاا، ئىشااقا بااۇ ئااۇالرنى پاياادىلىنى، چااارىالردىن قاتااارلىق لىااشقى

 ئۆتەلەيادىغانال يارىشاى، بىالەن كىشاىلەر تاۈر باۇ بىاز”: دەيدىغىنى دائى  ھەقتە بۇ ھىتلېر

 “.بولىدۇ ئىلگىرلىيەلەيدىغان ئالغا بىرلىكتە بىلەن بىز ئۇالرمۇ بولىدىكەنمىز 

 كاۈچى ھېچكىمنىاڭ قايتۇرۇشقا كەينىگە ئۇنى بولدى -ىلدىمۇق قارار ئىشقا بىرەر ئۇ”

 كۆپااۈنچە_  كېلىاا،  ئەساالەپ خااانى  خانفىسااتايىنگىل ھېلېنااا دەياادۇ_  145 .يەتمەيتتااى

 ئۇنىاڭ بىالەن  باشلىشاى مەجبۇرالشاقا ئىشاقا بىارەر ئاۇنى تەرەپپاازلىرى ئۇنىاڭ ۋاقىتالردا 

 بىار قىلمايادىغان پەرۋە دېگىانىگە ىنىاڭيېقىنلىر تۇرغاان  تەلپۈناۈپ يىراقالرغا كۆزلىرىدىن

 ئۆزىنىااڭ قالغاناادە   ئىتىلىاا، كاللىسااى ئۇنىااڭ خااۇددى. قىلىاامەن كۆرگەناادە  رۇھنااى

 كۆزىادىكى ئۇنىاڭ كاۈزدە يىلاى شاۇ“ .ئاڭلىماايتتى گېپىناى كىمنىاڭ ھې  باشقا پىكىرىدىن

 تااۇرقى انقاراياادىغ بىاالەن پەرۋاسااىزلىق دېگىاانىگە باشااقىالرنىڭ تەلپۈنىاادىغان يىراقالرغااا

 سىنىشاى، بىار بىالەن مۇسسولىن كۆڭلىدە ئۇ. تۇراتتى ئىپادىلەپ نەرسىنى بىر پەۋقۇلئاددە

. ئىادى بېرلىن نىشانى قىلىش يۈرۈش ئۇنىڭ ئەسلىدە. كۆرۈنەتتى ئويالۋاتقاندە  كۆرۈشنى

 . ئىدى بىرى تۇيغۇلىرىدىن ئاشكارىلىيااليدىغان كىشىلىرىگىال ئىشەنچىلى  ئۇنىڭ بۇمۇ

 پۈتاااۈن ئاااۇ يىغىنىااادا  قېتىملىاااق بىااار باشااالىقلىرىنىڭ تەرەپ ھەرباااى ئوڭچىااال

 بۈگاۈن”. ئىادى چاقىرغاان قىلىشاقا ھۇجاۇم بېرلىنغاا بىلەن كۈچى پۈتۈن باۋارىيىلىكلەرنى

 بەكاال كىشاىلەردە ئەقىدە دەيدىغان مۇھتاجمىز قۇتقازغۇچىغا بىر ئوخشايدىغان ناپالىئونغا

 كېايىن بىرساى قاتناشاقانالردىن يىغىنغاا قېتىمقاى باۇ دەيدۇ_ . كەتكەن ئورنىشى، چوڭقۇر

 باۇ جاراڭلىماقتا  قەلبىمدە چاقىرقى قۇتقۇزۇش گېرمانىيىنى يىغىندا  ئۇ_  كېلى،  ئەسلەپ

 نۇرغاۇن بىالەن ناپاالىئون ئاۇ  ئانادىن. دەيتتاى تاپشاۇرىلىدۇ  ماڭا كۈنى بىر چوقۇم ۋەزىپە

 قايتىا، پارىژغاا ئارىلىادىن ئېلباا ننىاڭناپالىئو بولۇپماۇ. سېلىشتۇرىدۇ ئۆزىنى جەھەتلەردە

 146“.ئىدى سۆزلىگەن قىلى، سېلىشتۇرما بىلەن ئۆزى كېلىشىنى
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 پاراكەنااادە بەكاااال كاااۆڭلىنى ھىتلېااار كاااۈنى  ئااااخىرقى ساااىنتەبىرنىڭ يىلاااى-1203

 پىشااقەدەم نىااڭپارتىيىڭالر” خەتنااى بااۇ. ئالىاادۇ تاپشااۇرۇپ خەت پااارچە بىاار قىلىاادىغان

 داڭلىاق كىشاى  يازغاان خەتناى باۇ. يازغاان “ئەزاساى پاارتىيە بىار ساادىق قاتتىق ئەزاسى 

 كىشاىنى كالىندارىادا  پاالچىلىق داڭلىاق تاۈزگەن خانى  ئېبېرتىن ئېلزابېت پالچىسى يۇلتۇز

 يىلاى-1882” كىتاپتاا  باۇ يەناى. ئېيتقان يېزىلغانلىقىنى كۆرۈش ئالدىن بىر چۈچىتىدىغان

_  كىتابتاا  باۇ دېيىلىادۇ_  ھەرىكەتچاى  سىياساىي بىار مەلاۇم تۇغۇلغاان كۈنى ئاپرېل-12

 ئاساتىدا خەۋپ ھايااتى ساەۋەبىدىن يايادۇرمىغانلىقى قاناات بىالەن ئېھتىياات ھەرىكىتىنى

 بىاار ئېغىاار قالىاادىغان بولمااا  مااۇمكىن تېاازگىنلەش قەتئىااي شااۇنىڭدە . مااۇمكىن قېلىشااى

 تاقابىال بىالەن ئەساتايىدىللىق كىشاى بۇ شۇڭا مۇمكىن؛ ىشىقىلىۋېت پەيدا بوھران مەيدان

 رفل داھىلىاق تاۈردە ماۇتلەق كىشاى باۇ ئۇرۇشاتا بېرىادىغان يۈز كەلگۈسى. كېرە  تۇرۇشى

 “قىلىاادۇ پىاادا ئااۆزىنى ئۈچااۈن مىللىتااى نااېمى  چوقااۇم كىشااى بااۇ شااۇنىڭدە  ئويناياادۇ؛

 .بىلدۈرگەن يېزىلغانلىقىنى دېگەنلەر

 ئېيتقاان ئاۇ بولساىمۇ  بەرمىگەن ئېيتى، ئىسمىنى كىشىنىڭ ئۇ الئاي پالچى ئۇ گەرچە

 ئااۇ ئايااال ئااۇ شااۇنىڭدە  . تااۇراتتى كۆرۈنااۈپ ئوچااۇق-ئااوپ ئىكەنلىكااى ھىتلېاار ئادەمنىااڭ

 ئەگەر يەنى . بەرگەن ئاگاھالندۇرۇش ئەمما ئېيتمىغان  ئىكەنلىكىنىمۇ كۈن قايسى كۈننىڭ

 خەۋىاا، ھاياتىغااا ئااۆز بولىاادىكەن  دەكالقىلغىاا قاااراملىق ھەرىكەتااتە كااۈنلەردە يېقىنقااى

 قاانچە بىار) پاالچى بىر يەنە ئىسىملىق ۋۇل  ۋىلھېل . ئېيتقان مۇمكىنلىكىنى كەلتۈرىۋېلىشى

 تاپقاااقلىق ئىدارىسااىدا ساااقچى مەخپااى ھىتلېرنىااڭ پااالچى بااۇ كېاايىن  ئۆتكەناادىن يىاال

 ئوتتۇرىغاا لەردەكاۈز كە  يىلاى شاۇ ھىتلېرنىاڭ ماۇ( تەيىنلىنىدۇ ۋەزىپىسىگە مەسلىھەتچى

 كااۈن قايسااى كۈننىااڭ بااۇ پالىاادا ئااۇ بولااۇپ  سااالغان پااال ھەققىاادە تەغاادىرى چىقىاادىغان
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 خەۋەر ئىكەنلىكىادىن كاۆپ خەۋىپى ئوخشاشال ئۇمۇ. قويغاان ئوتتۇرىغا ئېنىق ئىكەنلىكىنى

 زفراۋانلىاق ئىشاىدا قىلىادىغان ئەگەر كاۈنلىرى  نوياابىر-2~8 يىلى-1203 بولۇپ  بەرگەن

 بىاالەن ئاااپەت خاراكتېرلىاا  يوقۇلااۇش ئاااقىۋىتى ئۇنىڭمااۇ بولسااا قولالنغىاادە  تھەرىااكە

 .ئېيتقان ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى

 ئەساتايىدىل كىشاىلەرنى نۇرغۇن خەۋەرلەر  ئالدىن تۈردىكى بۇ كەلگەن پالچىالردىن

 بىاالەن دفختااۇرى كېسااەللىكلەر رفھىااي گېرمااانىيە قااانچە بىاار. زفرالياادۇ قىلىشااقا دىقااقەت

 تېخاى. باشااليدۇ قىلىشاقا دىقاقەت مەسىلىساىگە “تاپقااقلىق پسىخىكىلىق” لوگالرمۇپسىخو

 فرېئۇدنىاڭ) جياۇڭ گوساتاپ كاارل دفختاۇرى كېساەللىكلەر رفھاى شىۋىتسارىيە يېقىندىال 

 يەرلىارىگە قىسى  بىر تەلىماتلىرىنىڭ پسىخوئانالىز ئۇنىڭ كېيىن ئەمما ئىزباسارى  بىرىنچى

 ئااڭ كوللىكتىا، ئىپتىدائىي يەنى پسىخوئانالىز  يېڭىچە قويۇپ رغائوتتۇ پىكىرلەرنى قارشى

 تەلىمااتىنى ئااجىزلىق تۇغماا ئۈچاۈن  ماڭغاانلىقى ساىزى، ياولىنى ئاۆز ئاساساىدا تەلىماتى

_ . تونۇلغاان دەپ شااگىرتالر ئاۆرىگەن ياۈز فرېئۇدتىن بىرگە بىلەن ئادلېر قويغان ئوتتۇرغا

 پاالچىلىق  147شاىمىتز . ھ. ئاا. ئاو دفكتاور بولغاان بىارى مورتلىرىادىن سادىق نىڭ( ت.ئۇ

. كۆرساىتىدۇ دەپ ماۇمكىن بولىشاىمۇ ئېھتىياج بىر قىلىدىغان تەلەپ ئادەممىەەزى  بەلكى 

 ئاياال ئاۇ” بىالەن پەرۋاساىزلىق كېلىا،  باھااالپ پاالىنى ئېيپودىننىڭ پالچى ھىتلېر  ئەمما

 .دەيدۇ “بار؟ ئىشى نېمە مېنىڭدە پاللىرىنىڭ يۇلتۇز بىلەن

 تەغاادىرى ئۆزىنىااڭ ئىشەنمىسااۇن  ياااكى ئىشەنسااۇن مەيلااى پالالرغااا بۇنااداق ھىتلېاار

. قىالتتاى ئىشاەن  تولاۇق ھەقىقەتەنماۇ بارااليادىغانلىقىغا يېاتەكلەپ غەلىبىگە ئۇنى چوقۇم

 ئېنىااق تارتقىنىاادە   دىققىتىنااى خانفىسااتايىنگىلنىڭ ھېلېنااا خااۇددى يەنە  شااۇنىڭدە 

 يۇلتاۇز ئېبېرتىننىڭ شۇ يەنە ھىتلېر . سالمايتتى قۇالق گەپكە انداقق ھەر باشقا گەپلەردىن

 ئااۋاز بىر تاشقىرى ئادەتتىن ئۇ كۈنىسى ئالغان تاپشۇرۇپ ئاگاھالندۇرۇشىنى ھەققىدە پېلى

 يەردىكاى شاۇ ۋاقتىادا  داچىسىدىكى ۋانفرېيد بايرېئۇتنىڭ يۇرتىدا  ۋاگنېرنىڭ ئۇ : ئاڭاليدۇ

 ۋاگنېرنىاڭ. ئىادى كىارگەن ياوقالپ كوساىمانى ئاياالى تاۇل ىقياشل 86 ۋاگنېرنىڭ مەرھۇم

 ناتسىسااتالر ئۇنىااڭ ۋە ھىتلېاار ۋاگنېاار  ۋېنىفرېااد ئايااالى ئېنگلىااز ساايېگفرېدنىڭ ئااوغلى

 بەكاال كېلىشاىنى ياوخالپ ھىتلېرنىاڭ ئاۇ شاۇڭا. ئىادى قايىال تولاۇق پارتىيىسىدىكىلەرگە

 ئىشاتان  قىساقا پاساونىدا بااۋارىيە فرېدېلىناد  قىازى ياشلىق 6 ئۇنىڭ. كۈتىۋالىدۇ قىزغىن

 چاپااان بىاار دۇمباااق رەڭلىاا  كااۆ  كااۆڭلە   يوللااۇق كااۆ -قىزىاال پايپاااق  يااۇڭ قااېلىن

 ئىگىاز ئۇساتىخىنى يۈز ئۇنىڭ”. قىلىدۇ ھې  كۈلكىلى  بەكال كۆرۈپ ھىتلېرنى كېيىۋالغان

 قارىغانادا قمۇندا غەلىتە  بەكال كۆكلىكىمۇ كۆزىنىڭ تاتارغان  چىرايى چىققان  كۆتۈرۈلۈپ

 بىار قانداقتۇ ئۇنىڭدا قارىما  شۇنىڭغا. ئوخشايتتى بىرسىگىال توق يېرى -ئا  يېرى  خۇددى
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 “.كۆرۈنەتتى تۇرغاندە  چاقناپ ئۇچقۇنالر ھاياجانلىق كۈچلۈ  نەرسە 

 ئىازا ئۆيىدە كۈتۈپخانا بىلەن ئۆيى مۇزىكا قىلى،  ھەرىكەتلەرنى سۇنئى بەكال ھىتلېر

 تەمتىرىگەنلىكىاادىن ئااۇ. كېتىاادۇ مېڭىاا، كەياانىگە ئالاادى تىاارىگىنىچەتەم ھالاادا تارتقااان

 گۈللااۈكتە ئااۇ كېاايىن. كېتىاادۇ ھۇلۇقااۇپ بەكااال قالغاناادە  كىرىاا، چېركاۋغااا بىاار خااۇددى

 پىالنلىرىناى كەلگۈساى ئويلىغاان كاۈنلەردە يېقىنقاى ئۆزىنىاڭ ئائىلىسىدىكىلەرگە ۋاگنېرالر

 ئېغىرلىشاى، بارغانساىرى ئااۋازىمۇ. ساۆزلەيدۇ قىلى، ئېنىق رېتىملىق ” بېرىۋېتى، سۆزلەپ

 ئۇنىااڭ قۇشااقاچالردە  ئاڭالۋاتقااان مۇزىكااا بىاالەن ھااۇزۇر ھەممىمىااز بىااز كېاايىن . بارىاادۇ

 دىقااقەت بىرىگىماۇ گەپلىرىاادىن دېاگەن ئۇنىاڭ بىااز ئەمماا. ئىاادۇق ئولىشاىۋالغان ئەتراپىغاا

 چوقاۇم ئادەمنىاڭ باۇ ىلەرس” خانىمى ۋاگنېر كېيىن  كەتكەندىن ھىتلېر“ .ئىدۇق قىلمىغان

 “قىاللمىاادىڭالرمۇ؟ ھااې  ئايلىنىاادىغانلىقىنى قۇتقازغۇچىسااىغا گېرمانىيىنىااڭ كااۈنى بىاار

 قارىشىچە  ئۇنىڭ چۇنكى. كەتكەن كۈلۈپ قاتتىق تۇتىۋااللما  ئۆزىنى سيېگفرېد دېگىنىدە 

 چىبااايىۋەت بىاار بېيىغااان تۇيۇقسااىز ئالاادامچى  بىاار ئاشااكارە-ئاااپ ھەقىقەتەنمااۇ ھىتلېاار

 .ھېسابلىناتتى

 چۈشااۈپ ھارىۋىغااا غالتەكلىاا  ئاااجىزالپ ئۆتااۈپ تەرىااپىگە نېرقااى كوچىنىااڭ ھىتلېاار

 دېڭىاز ئەنگلىايە چىمبىارلىن . يوقاليادۇ چىمبىرلىنناى ستېۋارت خوۋستون ياشانغان قالغان

 مىلالەت ئېساىل ئەڭ مىللىتى گېرمان بولۇپ  ئوغلى پولكوۋنىكىنىڭ گېنېرال ئارمىيىسىدىكى

 ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ. ئىاادى بىرسااى قالغااان تااۇرۇپ كېلىاا، گېرمااايىنىگە قاااراپ پدە ئىااكەن

 ئېساىل ئەڭ دەۋرىمىزنىاڭ بىاردە  ئاۇنى كىشاىلەر. ئىادى تىرىككە  بەكال ئەمما تاالنتلىق

 ۋاگنېرنىاڭ ئاۇ شاۇڭا. ئىدى ھەۋەسكارى ۋاگنېر بىر ئۇ. قارىشاتتى دەپ بىرى ئەدىپلىرىدىن

 ئااادەم كااۆرەر ئالاادىن ئىرقچااى ئەنگىلىيىلىاا  بااۇ. ىئىااد قىلغااان تااو  بىاالەن ئېااۋا قىاازى

 بەكاال خااتىرجەم  بەكاال” ئاخشاىمى شۇ ئىدىكى  تەسىرلەنگەن قاتتىق شۇنداق ھىتلېردىن

 يىگىنىاادىن زەربە قاااتتىق ئاۋغۇسااتتا يىلااى-1214 يەنااى لىقىنااى  “ئۇخلىيالىغااان مېزلىاا 

 قاانچە بىار ئارىادىن ئاۇ . يتقاانئې بواللىغانلىقىنى غەرق ئۇيقىغا بىر ھۇزۇرلۇق ئەڭ بۇيانقى

 ھاالىتىمنى رفھاى مېنىاڭ زەربە ئۇشتۇمتۇم بۇ” خېتىدا  بىر يازغان ھىتلېرغا ئۆتكەندە كۈن

 ھىتلېار كۈنلىرىادە تۇرىۋاتقاان بولۇپ ئېھتىياجلىق تازا گېرمانىيە . ئۆزگەرتىۋەتتى پۈتۈنلە 

 بىاار ىرگەنلىكىنىااڭك باسااقۇچىغا جااانلىنىش قايتىاادىن گېرمانىيىنىااڭ بااۇ . كەلاادى چىقىاا،

 .يازىدۇ دەپ “ئىسپاتى

 چىڭىتى، تېخىمۇ ئىشەنچىسىنى بولغان ئۆزىگە ھىتلېرنىڭ گەپلىرى بۇ چىمبىرلىننىڭ

 قارىغاان دەپ بىرساى ئالغاان قولىغاا تەغادىرنى ئاۆزىنى ئاۇ يەنى . يوق گەپ بەرگەنلىكىدە

 خانفىساتايىنگىل ۋە رفزېنبېرگ بىلەن ھىتلېر ئۆتكەندە  ۋاقىت ھەپتە بىر تەخمىنەن. ئىدى
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 قۇياۇق ياولنى كېتىۋاتقىنىادا  ماشاىنىلىق ئىچىدە تاغلىرى  باۋارىيىنىڭ تۆتەيلەن ئايال-ئەر

 ئازگالغاا بىار پىكااۋى مەرسەدې  رەڭلى  قىزىل ئولتۇرغان ئۇالر كەتكەچكە  قاپالپ تۇمان

 جىمىاا، چىقارمااا  ئااۈن كىاا  ھااې  بااويى يااول قايتاشااىدا ميۇنخېنغااا. كېتىاادۇ چۈشااۈپ

 ھۇلۇقماا  قىلاچە ۋەقەسىدە قاتناش قېتىمقى بۇ” ھېلېناغا كېيىن ھىتلېر  148 .ىشىدۇكېت

 يارىالنادۇرالمىغان مېناى بولماايتتى  نەرساە ھې  بىزگە راست . سەزدى  ئولتۇرغانلىقىڭىزنى

 پىالنىمناى ئۆز چىقى، قۇتۇلۇپ خەۋىپتىن قېتىمدا ھەر مەن. ئەمەس قېتىملىقال بىر بۇ ۋەقە

 .دەيدۇ “ئىلگىرلىمەكتىمەن ئالغا غەلىبىلى  يولىدا ئاشۇرۇش ئىشقا

 

 

0 

 

 ۋەزىيەتنىاڭ باۇ چىققان ئوتتۇرىغا كۆرۈنۈشتە يالغان كېتىشى ئۆرلەپ باھاسىنىڭ مال

 بېرلىنغاا ئۇنىاڭ ھەمادە ئىشالىرىغا ھىتلېرنىڭ ۋەزىيەت بىر بۇنداق بولۇپ  تەرىپى بىر يەنە

 باشاالىرىدا  ئااۆكتەبىر. ئىاادى مەكتەكااۆرۈن بولۇپمااۇ پاياادىلىق قىلىشااىغا يااۈرۈش قاااراپ

 قالغااان تەڭلىشااى، ماركقااا 6214322 بۈگااۈن قىممىتااى ماركنىااڭ بىاار بااۇرۇنقى ئۇرۇشااتىن

 مىلياااون 32 يىلقىنىاااڭ-1213 ئالغانااادا تەخمىااانەن باھاساااى تۇخۇمنىاااڭ بىااار. ئىااادى

-ساااودا ھەمااادە شاااەھەرلەردە نۇرغۇنلىغاااان. ئىااادى قالغاااان تەڭلىشاااى، ھەسسىساااىگە

 قەرزىناى بېسىشاى، ناى “پاۇلى ھاالەت جىاددى” تەۋە ئاۆزىگە ھەممىسى سانائەتچىلەرنىڭ

 قىلىشاقا رەت ناى “پاۇلى ھاالەت جىاددى” بۇناداق بانكىسى ئىمپىرىيە. كىرىشىدۇ تۆلەشكە

 بىار باويىچە ئاۆلچىمى ئايرىۋاشاالش بىالەن پاۇلى تارقاتقاان ئۆزىنىاڭ يااكى ئىدى ئامالسىز

 بېساااى، ئاااۆزى پاااۇلىنى ئاااۆز ىرىنىاااڭدائىرىل ھۆكاااۈمەت. ئىااادى مەجباااۇر قىلىشاااقا تەرەپ

 مىاڭ تارقاتقاان بېساى، دېكابىردا يىلى ئۆتكەن: ئىدى ئايالنغان شاڭخوغا بىر تارقىتىشىمۇ

. ئىاادى بېسااىلغان تامغااا قىزىاال دېااگەن مااار  مىليااارد بىاار بۈگااۈن پۇلىغااا قەغەز ماااركلىق

 قەغەز نلااۇقمىليو يااۈز 5 تارقاتقااان ئىلگىاارى ھەپااتە قااانچە بىاار بانكىسااى شااىتات باااۋارىيە

 پۇلغاا ماار  مىليارد 02 بۇ. ئۆزگەرتكەنىدى بېسى، تامغا دېگەن مار  مىليارد 02 پۇلغىمۇ

 كۆرۈنىشاى رەقەمادىكى ئاساترفنومىيىلى  بولساىمۇ  تېگىشاكىلى پۇل دفلالر يۈز 8 ئەسلىدە

 يەرگە تىگىشااىدىغان پااۇل بىرسااى بااار پااۇلى ۋاراق بىاار بۇنااداق بولمىغااان چىرايلىااق بە 

 تىگىشاىدىغانغا تەبىئىكاى . قااالتتى چۈشاۈپ ھالغاا تەڭ ساىنىتقا نەچچە ئارانال كەلگىچە 

 پاۇلى بولاۇپ  قالغاا كېلىا، ھالغاا ئەساەبىي ھەقىقەتەنماۇ كىشاىلەر. تاپالىغىنىدا بىرسىنى

 قالغاان چۈشاۈپ ھالغاا تۇتالمااس سااقالپ سائەت بىرەر پۇلىنى يېنىدا كى  ھې  بارالردىن
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 ئااۇ بولاادى -ئۈلگىرەلمىاادىمۇ ترامۋايغااا بىاار بارىاادىغان غااابانكى بىرەرسااى ئەگەر. ئىاادى

 ئااز ئۇنىڭادىنمۇ ھەتتاا بىارىگە  تاۆتتە ئەسلىدىكىساىنىڭ پۇلى مائاش ئايلىق بىر كىشىنىڭ

 ئېرنېسات ماۇخپىر ئاامېرىكىلىق يىتىمچاى -يۈگەر ياش بىر بادېندا . قاالتتى ئايلىنى، پۇلغا

 ئەنادى  ماناا ئىدى   يىغقان پۇل ىۋااللىغىدە سېت مېھمانخانا بىر رەسمى مەن”: ھېمىڭۋايغا

 پاخاللىقىنىاڭ پاۇل باۇ گېرمانىيىادىكى… . كەلمەيادۇ شامپانىسكىمۇ شىشە تۆت پۇلۇمغا ئۇ

 پەياادا قىلىاا، مەقسااەت ئالداشاانىال دۆلەتلەرنااى ئىتتىپاقااداش ئەساالىدە قىلىنىشااى پەياادا

 “ئېرىشەلەيمەن؟ ېمىگەن مەن بۇنىڭدىن ئەمما_  كۈتكۈچى  ھېلىقى دەيدۇ_ . قىلىنماقتا

 كاااۈچى تۆلەشاااكە پاااۇل نەق ياااۈكى ئېغىااار كېتىشاااىنىڭ ئاااۆرلەپ باھاساااىنىڭ ماااال

 چۈشاكەن ئۈساتىگە قېرىالرنىاڭ بىلەن ئىشچىالر يەنى ئۈستىگە  كىشىلەرنىڭ يەتمەيدىغان

 قەلەنادەر كېچىادىال بىار ياشاانغانالر قىينالماقتاا  گىرۋىكىادە ئاچارچىلىق ئىشچىالر. ئىدى

 پاۇخراالر ئالىادىغان كاۈن تايىنىا، پۇلىغاا پىنساىيە قېرىلىاق. ئىدى قالماقتا چۈشۈپ ھالغا

 ئۆتكىزىاادىغان كااۈن تايىنىاا، ئۆسااۈمىگە سااتراخۇۋانىيە ياااكى ئۆسااۈمى چېكااى پااا  بىاالەن

 ئىاگە كاپاالەتكە قىممىتاى ئاارقىلىق ئالتۇن. ئىدى قالغان يالىڭاچلىنى، پۈتۈنلە  كىشىلەر

 پۇلغااا نەق بۈگااۈن ئىشاالىرىدىمۇ سااېتىۋېلىش كىتسااىيەئا بىاالەن مااار  كېلىاانگەن قىلىنىاا،

. تاۇراتتى يوقۇتۇپ قىممىتىنى تىنما  پۇل قەغەز تۆلىنىدىغان قويۇلغاچقا  يولغا سېتىۋېلىش

 جەنۇپلاااۇق بېشاااىغاكەلگەن  ۋەقە شاااۇنداق ئەنە كېااايىن ئۇرۇشاااىدىن ئىچكاااى ئامېرىكاااا

 .بىلەتتى ياخشى ئەڭ كەنلىكىنىئى ئاپەت بىر قانداق پاخاللىقىنىڭ پۇل بۇنداق ئائىلىلەرال

 بۇغۇلاۇپ ئاساتىدا قەرز ئېغىار بۇرۇن كىشىلەر بولغان خوشال بە  ئەڭ ئىشالردىن بۇ

 پاۇلالرنى پاخاال باۇ ياوق قىممىتاى قىلاچە قەرزلىرىناى ئەندى ئۇالر بولۇپ  كىشىلەر قالغان

. كېتەتتاااى قۇتۇلاااۇپ ئاساااان بەكاااال رەقەملىرىااادىن قەرز ئېغىااار شاااۇنچە بىااالەن تاااۆلەش

 بازارلىرىادىكى ئاكىتساىيە يەنىاال ئېرىشاىۋاتقانالر پايدىغا كۆپ ئەڭ ئىشتىن بۇ شۇنداقتىمۇ

 بىلىادىغان پايدىلىنىشانى پۇرساەتتىن ھەمدە ساتارالر  ئېلى، ھايانكەش غوجايىنالر  چوڭ

 مۈلاۈكلەر ماۇقى  ۋە زىنانەت-زىباۇ باھااالردا ئەرزان كۈلكىلىا  ئاۇالر بولۇپ  چەتئەللىكلەر

-چاوڭ بىالەن زاۋۇتاالر تىپتىكى چوڭ خەجلەپال دفلالر يۈز قانچە بىر ئۇالر. تتىسېتىۋېلىشا

 مارجاان-ئاۈنچە كىشاىلەرنىڭ. ئايلىنىۋاالتتى غوجايىنلىرىغا سارايالرنىڭ مېھمان-بىنا چوڭ

 نەرسااە يەياادىغان ھەپتىلىاا  بىاارەر ئااارانال پۇلىغىمااۇ مىراساالىرىنىڭ ئااائىلە دېگەناادە 

 بىار يولادا ئاياال بىر: كەلمەيتتى ئىشەنگىسى زادىال ئادەمنىڭ ئىشالرغا بەزى 142.كېلەتتى

 پاۇلىنى ئاياال باۇ كېايىن ئۆتكەنادىن ساەل. قالغاان كېتىا، قېلىا، ئۇنتاۇپ پاۇلنى سېۋەت

 ساىۋىتىنى تۆكىۋېتىا، ئېرىققاا پاساكىنا پاۇلىنى ئۇنىڭ بىرسى كەلسە يەرگە بايىقى ئىستەپ

 بىار ئائىلىساى ئاارانال ئىشاچى بىار ولغاانب مىليارد 0 مائاشى ھەپتىلى  كەتكەن؛ ئوغرىالپ
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 تەمىنلىنىشاى يېمەكلىكلەرنىاڭ ئاساسالىق. ئااللىغاان ساېتى، چاامغۇر قاۇم يىگىادە  كۈن

 ئادەتلىنىا، قىلىا، رىئاايە قااتتىق ئىنتىزامغاا قاانۇن ئەزەلادىن كېيىن  قالغاندىن ئۈزۈلۈپ

 ئااادەتتىكىال ىسااىلەرھاد يەياادىغان بااۇالپ قۇمچااامغۇر ئېتىاازلىقالردىن نېمىسااالردا كەلااگەن

 نېمىساالر ھەرگىزماۇ كىناوالر ئىتتىا  باازىرى ئەڭ كاۈنلەردە ئاۇ) قالغان ئايلىنى، ئىشالرغا

 تەرىپىادىن گرىفىات. ۋ. د كاۈنلەردە ئاۇ. ھېساابالنمايتتى فىلىمالەر ئالغاان لېنتىغا ئۆزلىرى

 لېنتىغاا ىاڭئۇن. ھېساابلىناتتى فىلىماى كىناو باازارلىق بە  ئەڭ فىلىمالەر ئېلىنغان لېنتىغا

 بولاۇپ  فىلىا  دېاگەن «گاۈزەل دېاگەن ناېمە_  ھايات» ئىسمى فىلىمىنىڭ كىنو بىر ئالغان

 ئېلىشاااىدىكى رفل ئىككىساااىنىڭ دېمپىساااتېر كاااارفل بىااالەن خااااممېلتون نيېااال ئۇنىڭااادا

 بولغاان ئۆتكاۈزمەكچى كاۈن تايىنىا، ئېتىزىغاا قۇمچاامغۇر پاارچە بىار كىچى  كەلگۈسىدە

 قىزىقاااارلىق ئەڭ فىلىمىنىاااڭ كىناااو باااۇ. تەساااۋىرلەنگەن ۇشاااىتۇرم خوتاااۇن-ئەر ناااېمى 

 بېرىا، قۇمچامغۇرلۇقىغاا ئوغۇرلاۇقچە كېچىادە يېرى  خوتۇن-ئەر جۈپ بىر بۇ سەھنىسىدە 

 ئورماانلىق سۆرەپ ھارۇۋا قوشۇپ ھارۇۋىغا ئۆزىنى ئۇالر بولۇپ  كىرىشكەن يىغىشقا ھوسۇل

 باۇالپ پاكىزە-پا  قۇمچامغۇرلىرىنى ىقى،چ قاراقچى توپ بىر ئالدىغا كېتىۋاتقىنىدا ئىچىدە

 تااس-تىا » فىلىماى كىناو نېمى  ياخشى ئەڭ كۈنلەردىكى ئۇ. تەسۋىرلەنگەن كەتكەنلىكى

 گاااربوۋ  گرىتااا ئالغااان رفل ئاساساالىق فىلىمىاادا كىنااو بااۇ. ئىاادى كىنااو دېااگەن «كااوچىالر

 بىر ىسااىنى ەئاكسااىي ۋەقەلىكااتە. ئويناياادۇ رفلىنااى قىاازى كاپىتالىساانىڭ بىاار ۋيېننااالىق

-ماال پۈتاۈن ئاائىلىنى باۇ قىلىۋېتىا، مالىماتااڭ جاھااننى كىشى كىرگۈزىۋالغان تېزگىنىگە

 ئائىلىسااى كاپىتالىساات بااۇ قويغاچقااا  چۈشااۈرۈپ ھالغااا قەلەناادەر ئايرىلغااان مۈلكىاادىن

 يەنە كىنونىڭ بۇ. تەسۋىرلەنگەن بولغانلىقى مەجبۇر ئۆتكۈزۈشكە كۈن ئىچىدە ئاچارچىلىق

 ئۆچاۈرەت كاېچىچە ئۈچاۈن ئاېلىش كاۆش ئالدىادا دۇكىنى گۆش كىشىلەر سىدەسەھنى بىر

 قااتتىق فىلىماى كىناو باۇ. تەساۋىرلەنگەن شەكلىدە مەيدان نەق ۋەقەسى چىققانلىق تۇتۇپ

 ھۇجاۇم قاسسااپقا كەتاكەن بېيىا، ياۈرۈپ قاخشاىتى، كىشاىلەرنى ئاممىنىڭ غەزەپلەنگەن

 (.ئى. ھ .ئا_  ئاخىرلىشىدۇ بىلەن سەھنىسى قىلغانلىق

 قوبااۇل ئەزا يېڭااى نەپەر مىااڭ 35 پارتىيىسااىگە ھىتلېاار باشااالپ يااانۋاردىن يىلااى شااۇ

 مەياادان بىاار خەلقىمىااز ئەناادى ھىتلېاار  كەلگىنىاادە  ئوتتۇرلىرىغااا ئۆكتەبىرنىااڭ. قىلىاادۇ

 تاشاقىرى ئاادەتتىن مېنىاڭ”. قاراايادۇ دەپ بولدى  كېلى، ھالغا تەييار قوزغاشقا ئىنقىالب

 شااۇنىڭغا ئەنە مېنااى قىزغىنلىقااى خەلقىنىااڭ نااېمى  پۈتكااۈل ۋە ىياااللىرى خ پانتازىيىلىاا 

 باشالىماقتىن ھەرىاكەت ئەنادى_  مىتىنگىادە  نيۇرېمبېرگ ھىتلېر دەيدۇ_ . مەجبۇرلىماقتا

 ھاياجانلىنىاا، بۇنچىلىاا  ھېچقاچااان سااۆزلەپ نۇتااۇق ھىتلېاار“ .قالمىاادى چااارەم باشااقا

 مەيداناادىكىلەر باشاالىغىنىدا نااۇتقىنى مئااادە بااۇ قالىسااەن  ھەيااران”. ئىاادى باقمىغااان
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 يازىاادۇ  دەپ_ . باشاااليتتى ئاڭالشااقا نااۇتقىنى ئۇنىااڭ بولااۇپ تاااس-تىاا  ھەقىقەتەنمااۇ

 يازغاان ئائىلىسىگە ئېيىدا ئۆكتەبىر يىلى شۇ قىز بىر ئايالنغان مورتىغا ئەسەبىي ھىتلېرنىڭ

 قېلىشااىدىن ىيالماا ئاڭل نۇتاۇقنى خەلااق  يىغىلغاان مەيادانىغا مىتىناا  پۈتاۈن_  خېتىادە 

 ھىتلېار مېانىڭچە . تىڭشاايتتى ناۇتقىنى ئۇنىاڭ دېگىادە  تارتماا  تىنىقماۇ ھەتتاا قورقۇپ

 ئەپساۇن ئۇالرغاا ئۈچاۈن يىغىاش ئەتراپىغاا ئاۆز كىشاىلەرنى باارلىق ئايال-ئەر ياش -قېرى

 ھىتلېرنىاااڭ بىرساااى يەنە كەتاااكەن بولاااۇپ مەس نۇتقىااادىن ئۇنىاااڭ “كېااارە ؟ ئوقىساااا

 ئاادەم باۇ ئۈچاۈن بىاز”. يېقىنلىشاالىغان ئۇنىڭغاا ئارىلىققىچە اچىرىغىدە چ  تۈكۈرۈكلىرى

 يېنىا، قەلبىادە خەلقنىاڭ ئاۇ ئەمماا. راھىا، جاپاكەش بىر يۈرىدىغان كېزى، قۇيۇنتازدە 

. بىرساى بىلىادىغان ياخشى ئىنتايىن يالقۇنەىتىشنى قىلغاندا قانداق يالقۇنىنى ئوت تۇرغان

 كىشاىلەرنى شاەكلى مۇناازىرە ئۇنداق چۇنكى. پايدىالنمايدۇ نئۇسۇلىدى مۇنازىرە نۇتقىدا ئۇ

 ئەسااەبىلەرچە ئااۇ. قالىاادۇ كەلاامە  كارغااا جەھەتااتە يااالقۇنەىتىش ئىچىاادە ئااوتى قىساااس

 پەردىلىرىناى قاۇالق يەنىاال ئاۇ ئەمماا. پايادىلىناتتى ئۇساۇلىدىن ساۆزلەش ۋارقىراپ قاتتىق

 كىشااااىنى شااااۇنىڭدە  شااااالر تەكرارال قايتااااا-قايتااااا قىلىۋەتكىاااادە  پاااااڭ تىتىرتىاااا،

 بۇ ھىتلېر. سۆزلەيتتى نۇتۇق بىلەن سۆزلەر رېتىملى  بويىچە ئاھاڭ تەسىرلەندۈرەلىگىدە 

 نۇتاۇق بۇناداق ئۇنىاڭ. ئىادى بىرساى ئىگىلىاگەن تولاۇق ياولىنى پايدىلىنىش ئۇسۇلالردىن

 شااۇنىڭدە  ئېلىااۋاالاليتتى  ئىسااكەنەىگە كۈچلااۈ  قەلبىنااى كىشااىلەر ئۇساالۇبى سااۆزلەش

 “.قىالاليتتى پەيدا تەسىرىنىمۇ يارىتىش ھاياجان ياۋايىالرچە ىپتىدائى ئ

 قىلغاان پەيادا نۇتاۇقالر ئالىادىغان خاراكتېرىنى كۈشكۈرتۈش تۈردىكى بۇ باۋارىيىدە 

 ۋفن قارىما   تۇرغىنىغا بولۇپ ھوقۇق مۇستەبىتلەرچە كۆپ شۇنچە قولىدا بېسى   كۈچلۈ 

. ئىاادى قويغااان چۈشااۈرۈپ ھالغااا قىاللماااس ىەاارائ پەقەتااال ۋەزىپىسااىنى ئااۆز كاااھرنى

 تۇرسااىمۇ  قىلىاا، تەلەپ دەپ قااو  چە  زفراۋانلىقىغااا ھىتلېرنىااڭ ئۇنىڭغااا يوقۇرىاادىن

 دەپ بولماا مۇئامىلىادە قوپاال ھىتلېرغاا ئۇنىڭادىن يېاتەكچىلەر نۇرغۇنلىغاان باۋارىيىدىكى

 ۋە مىللەتچىلىا  سالىدەئە دېگىناى تىنچلىاق باۋارىيىلىكلەرنىڭ. ئىدى ئىشلەتمەكتە بېسى 

 ئۇنىااڭ ھەرىكەتلىرىنااى  قوپااال بااۇنچە ھىتلېرنىااڭ بولااۇپ  تىنچلىقااى كونسااىرىۋاتىپالرنىڭ

 ئۇالرماۇ قىلساىمۇ  كەلگەنادە  قىلىا، تەنقىات كىشاىلەر نۇرغاۇن نۇتۇقلىرىنى ئېغىر بۇنچە

 تېزىاراق باۇنى قىلىشىدىغان  چۈشىنى گېرمانىيە بىر قۇدرەتلى  ئوخشاش ھىتلېرغا خۇددى

 ھۆرمەت بۇرۇنقدىن  كىشىلەر قىسى  بىر”. ئىدى كىشىلەر ئوياليدىغان ئاشۇرۇشنى ئەمەلگە

 باشااالپ يولىغاا تۇياۇق ناتسىساتچىلىق ئۆزلىكىاادىنال كىشاىلەرنى تۇيغاۇالر كەلاگەن قىلىا،

 لېبرالىسات پارتىيىساىنىڭ دېماوكراتالر بااۋارىيە دەيادۇ_ . ئىدى بولماقتا سەۋەپ كېتىشكە

 ئاارزۇ قىلىشانى خىازمەت ئۈچاۈن ۋەتەن راساتىنال كىشاىلەرمۇ باۇ ەسالىدە ئ_  ئەزاسى  بىر
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 شاۇنچە دائىرىلىارى سااقچى بااۋارىيە ساەۋەپتىن  شاۇ“ .ئىدى كىشىلەر سەمىمى قىلىدىغان

 قىلىشلىرىغا زفراۋانلىق بۇنچە ھىتلېرنىڭ قارىما  بولىشىغا يۈرگەن قىلى، كۆپىكى قۇرساق

 ۋفن ئوتتاو گېنېارال قۇمانادانى ئارمىيە قۇرۇغلۇق يىنىڭباۋارى. كەتمەيدۇ ئۇزارتى، قول بە 

 تاپشاۇرۇپ باۇيرۇقىنى پىچەتالەش گېزىتناى ئۇنىاڭ چەكلەش  ھىتلېرنى بېرلىندىن لوسسوۋ

 لوسساوۋنىڭ. چىقىادۇ قارشاى تارتىا، بااش قىلشاتىن ئىەارا باۇيرۇقنى بۇ بولسىمۇ  ئالغان

 ئېلىاا، ۋەزىپىسااىدىن ئااۇنى ئۈچااۈن كەلگىنااى سااۇنما  بااو  بۇيرۇققااا بااۇ تااۈردە داۋاملىااق

 شااۇڭا . غەزەپلەندۈرىۋېتىاادۇ ھۆكۈمىتىنىماۇ باااۋارىيە چوڭىيىاا، ئىاش بااۇ ئەممااا. تاشااليدۇ

 شاىتاتى بااۋارىيە ئەكساىچە تەلىۋىنىاڭ بېرلىننىاڭ گېنېرالناى ساابىق بۇ ھۆكۈمىتى باۋارىيە

 152.تەيىنلەيدۇ قۇماندانلىقىغا باش مۇداپىيە دۆلەت

 ئىتائەتسااىزلى  بۇيرۇققااا بىاارلىكتە قوشااۇنالر بااارلىق لۇقتۇرۇشاا باۋارىيىاادە ئەتىسااى 

. بېرىادۇ ياۈز ئىاش بىار كۆتەرگەنادە  ئىسيان ئارمىيە پۈتۈن ھېساپتا بىر يەنى. كۆرسىتىدۇ

 بولغااان بىاالەن جۇمھااۇرىيىتى ۋېيمااار بېرىاا،  قەسااەم ھۆكااۈمىتىگە باااۋارىيە قىسااىمالر

 ئوتتۇرسااىدىكى ئىمپىاارىيە ىاالەنب باااۋارىيە” بىلدۈرۈشااۈپ  ئااۆزگەنلىكىنى مۇناسااىۋىتىنى

 باو  ئوفىتساېرغا دەرىەىلى  يوقىرى ئاندىن كۈنىسىال تەڭشەلگەن قايتىدىن مۇناسىۋەتلەر

 قااانۇنلۇق  بىاار بااۇ. قىلىشااىدۇ قەسااەم دەپ “كەلتااۈرىمەن ئەساالىگە پىرىنسااىپىنى سااۇنۇش

 ەنىاالي ئەمماا قوزغىغاان  پايادىالنما  كۈچىادىن زفراۋانلىاق بولاۇپ  ھەرىاكەت بىر رەسمى

_ . چىقمايادۇ ئاۇرۇش ئىچكاى بىالەن بۇنىڭلىق”. ھېسابلىناتتى ئىسيان بىر كۈستىسىز-كەم

 قېتىملىاق بىار  ئۆتكاۈزگەن بىالەن ماۇرفى  رفبېارت ئەزاساى كابېنت ئىچكى باۋارىيە دەيدۇ

 كەتاكەن قېيىا، ساولغا بەكاال ھەقىقەتەنماۇ رفلاى دۆلەتنىاڭ باۇ_  سۆھبىتىدە  خۇسۇسىي

 باۋارىيىلىكلەرنىاڭ يەنىال ھازىرمۇ ۋە بۇرۇن ئىشى ساقالش كېتىشتىن قېيى، بۇنداق. ئىدى

 “.مەسئولىيىتى بىر بولمايدىغان تارتى، باش

 ھۇجاۇم ھۆكاۈمەتكە فېادېراتى، قىلىا، ئاېالن ماقاالە كااھرمۇ ۋفن ئەزاساى ھەيائەت

 و با بويرۇققاا باۋارىيىنىاڭ ماقالىساىدا بۇ قىلغان ئېالن دە «گېزىتى ميۇنخېن» ئۇ . قىلىدۇ

 ستېرېساېماننىڭ گۇساتاۋ مىنىساتىر بااش بىارگە  بىالەن كۆرساىتىش ئاقالپ سۇنماسلىقىنى

 كاۈچىگە ئاۆز بولساا ستېرېساېمان. قىلىادۇ چاقىرىق تاشالشقا ئاغدۇرۇپ ھۆكۈمىتىنى يېڭى

 قەلبىاادىن چىاان ھوقۇققااا سىياسااىي بىاالەن ئەركىنلىاا  قااازىنىش  مااۇۋەپپەقىيەت تايىنىاا،

 قاااتتىق ئااۇ. ئىاادى مىللەتچااى بىاار ئۆزىمااۇ ئۇنىااڭ شااۇنىڭدە . ئىاادى بىرسااى ئىشااىنىدىغان

 ئاورۇنالرنى مەماورى خىال ھەر ماركساىزمچى نەپەر مىاڭ 30 پرۇسىيىدە كېلى،  تەنقىتلەپ

 يۈرگااۈزۈش سىياسااەت ئىچىاادىكى مەملىااكەت بولغاچقااا  شااۇنداق” ئېلىشااقان  ئىگەلاالەپ

 شاەيئىلەرنىڭ ماركساىزمچىالر يەنى كېتىۋاتماقتا  ئۇسۇلدا ماركسىزملىق پۈتۈنلە  ئىشلىرى
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 مەقسااىدى ئۇالرنىااڭ. كەلمەكااتە قىلىاا، ھەرىااكەت زىاات قانۇنىغااا تەرەققىيااات تەبىئااى

. ئىباارەت قىلىشاتىنال پەيادا جىدىلى كوچا ۋە كۈشكۈرتۈش رىغبەتلەندۈرۈش  مەجبۇرالش 

 ەدېپلومااتىي ئەمماا ئىلگىارلىمەكتە  قااراپ يولىغاا خەلقئارالىشىش سىياسەتمۇ تاشقى ھازىر

 گېرمانىيىنىااڭ تارقىتىشااى، ۋەھىاامە يەردە ھەممىااال تۇرغااانالر تۇتااۇپ قولىاادا ھوقااۇقىنى

 گەپلىارى باۇ ۋە قااراش تاۈر باۇ ئۇنىاڭ“ .كەلمەكاتە قويماا  ياول كۈچلىنىشاىگە قايتىدىن

 .ئىدى ئەينى ھىتلېرنىڭكىنىڭ خۇددى

 تەرىپىااادىن ھۆكاااۈمىتى ۋېيماااار كېااايىن  ئۆتكەنااادىن كاااۈن قاااانچە بىااار ئارىااادىن

 قىلى، قوماندانلىق قىسىملىرىغا ئۆز يەنىال قارىما  بولىشىغا تاشلىغان ئېلى، ىپىسىدىنۋەز

 بولىشاى يولىادا ئاۆز ئىشاالر ھەمامە” نۇتۇقىادا قېتىملىق بىر لوسسوۋ  ۋفن گېنېرال يۈرگەن

 كەتااكەن چىقىاا، ئەبەىغااى بۇرۇنقىاادە  يەنااى  بااارلىقىنى  ئېھتىمااال خىلااال ئااۈ  ئۈچااۈن

 ئاايرىلىش؛ بىرىادىن-بىر ئىمپىرىيە بىلەن باۋارىيە سۆرەش؛ كاال رۇنقىبۇ شۇ يەنە ھارۇۋىنى

 ئاېالن يۈرگۈزۈشانى دىكتااتۇرا باويىچە مەملىاكەت قىلىا،  ياۈرۈش بېرلىنغاا بولمىساا ياكى

. قويىاادۇ ئوتتۇرىغاا پەرىزىنااى دەيادىغان “كېلىاادۇ تاوغرا تاللىۋېلىشااقا بىرىناى قىلىشاالردىن

 يااولىنى ئىگەلاالەش بېرلىننااى يەنااى ئاخىرقىسااىنى  ەڭئ پەرەزنىااڭ تۈرلااۈ  ئااۈ  بااۇ ھىتلېاار

 قولىادىن ھۆكۈمىتىنىاڭ فېدېراتسىيە باۋارىيىنى. چىقىدۇ قىلى، ھىمايە بىلەن كۈچى پۈتۈن

 ياااول بىااار كەلمەيااادىغان ئۇيغاااۇن ئارزۇساااىغا ھىتلېرنىاااڭ ئېھتىماااالى ئااااجرىتىۋېلىش

 رۇپرېچااات زادەشااااھ ھاماااان  بولىۋېلىشاااى مۇساااتەقىل بااااۋارىيە چاااۇنكى. ھېساااابلىناتتى

 تەۋە ھىتلېرغاا) قاارايتتى دەپ ماۇمكىن تىكلىنىشاى ھاكىمىيىتى مۇنارخىيە پادىشالىقىدىكى

 رۆم  كاپىتاان ئۈچاۈن  كۆرسىتىش بولمىغانلىقىنى بىرلىكى پىكىر قىسىمدىكىلەرنىڭ ئىچكى

 قېتىملىاق بىرىنچاى. ئىدى ئۇرۇنغان ھەمكارلىشىشقا قېتى  ئىككى بىلەن رۇپربچت شاھزادە

 تۇتۇشااۇپ قااول بىاالەن ھىتلېاار ئولتااۇرۇپ تىزلىنىاا، ئالدىاادا رۇپربچتنىااڭ ئااۇ رۇنۇشااتا ئۇ

 دفساااتانە بە ” شااااھزادە بولساااىمۇ  قىلغاااان تەلەپ ياااالۋۇرۇپ ئورنىتىشاااىنى ھەمكاااارلىق

 ھىتلېار  شااھزادىگە رۆم قېتىمىادا  بىار يەنە. ئىادى قىلمىغاان قوباۇل قىياپەتتە “بولمىغان

 بااۇ ئااارقىلىق قىلىااش ھۈكمۈرانلىااق باااۋارىيىگە بىرلىشااى، ئااۈچى شاااھزادە ۋە لۇدېناادفر 

 ئورتااق بىرلىشاى، بىالەن تەشاكىالتالر ۋەتەناپەرۋەر قايسى ھەر ھالدا قىلغان بازا شىتاتنى

 تەكلىاۋىنى ئىگەلالەش كىرىا، بېساى، قۇراللىاق گېرماانىيىگە شاىمالى كۆتاۈرۈپ قوزغىالڭ

 شااھزادىنىڭ دەيادۇ ئىادى دېاگەن “يۈرىسەن؟ جۆيلۈپ دەپ نېمە رۆمغا شاھزادە”. بېرىدۇ

 ئەگەر شاۇنداقتىمۇ (. ئاى. ھ. ئاا_  كېلى، ئەسلەپ كېيىن مەسلىھەتچىسى ئىشالر سىياسىي

 لوسسااوۋ ۋفن گېنېاارال بىاالەن كاااھر ۋفن دېپوتااات قىلمىسااا  ئااېالن مۇسااتەقىللىق باااۋارىيە

 دەپ ەن؟قىالالمسا مااقۇل قىلىشاقا ياۈرۈش بېرلىنغاا تاۇرۇپ ساېپىمىزدا بىزنىڭ ئىككىسىنى
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 ئۇالرنىاڭ: بېرىادۇ جااۋاب دەپ مۇناداق بۇنىڭغا رىچتېر شېۋبنېر بىلەن رفزېنبېرگ. سورايدۇ

 رۇپپرېچات شااھزادە كۈنىادە خااتىرلەش ناى “كاۈنى گېرماانىيە” نويابىر-4 بويىچە  پىالنى

 ئەترىتىادىكىلەر ھۇجاۇمچىالر ياۈزلەرچە ئاندىن. كېلىمىز قاچۇرۇپ ئىككىسىنى كاھر بىلەن

 زالغاا كىشاىلەرنى ماۇھى  باارلىق. قىلىمىاز قاماال يولالرنى ئەتىراپىدىكى زالى خالفېلدھېرن

 قىازىلالر” 151ئەساىرلىرىگە باۇ تۇرغاان تۆۋەنادە چىقى، ئوتتۇرىغا ھىتلېر ئاندىن. يىغىمىز

 چە  چىقىشاىغا ئايرىلىا، ئىمپىرىيىادىن باۋارىيىنىاڭ ئۈچاۈن  قويۇش چە  ھاكىمىيىتىگە

 رفزېنبېرگنىڭ. قىلىدۇ ئېالن چىرايلىقچە دەپ “ئۆتكۈزىۋالدى   ىھاكىمىيەتن ئۈچۈن قويۇش

 ئىچىادە “ۋاقىات قىساقا بەكال ۋە سىلىق بەكال” قوزغىالڭ  قېتىمقى بۇ ئاساسەن  دېيىشىگە

 ھەمكارالشااماقتىن ئىككىسااى رۇپپرېچاات شاااھزادە بىاالەن كاااھر بولغاچقااا  تاماملىنىاادىغان

 .قالمايدىكەن چارىسى باشقا

 يولغاا قارىتاا شاھزادىغا ئۇ . ئىدى “خىيال خام” بىر بۇ قارىشىچە ىلنىڭخانفىستايىنگ

 چىقىاا، ئوتتۇرىغااا ئارمىيىنىااڭ قۇرۇغلااۇق چوقااۇم ھۇجااۇم  بىاار قانااداق ھەر قويۇلىاادىغان

 بىار بۇناداق خانفىستايىنگىل . تۇرىۋالىدۇ چىڭ دەپ چىقىرىدۇ كەلتۈرۈپ ئېلىشىنى قىساس

 پىاالن بىار ئاشامايدىغان ئىشاقا پاقەتال تۈزۈلگەن لەنبى ئەقىلسىزلىق نەقەدەر ئۇرۇنۇشنىڭ

 بىرماااۇنچە شەخساااىيىتىگىمۇ رفزېنبېرگنىاااڭ بىااارگە  بىااالەن كۆرساااىتىش ئىكەنلىكىناااى

 بالتىقلىقالرنىاڭ تاۈردىكى باۇ ھىتلېار ئەگەر قىلىا،  داۋام سۆزىنى ئۇ. قىلىدۇ ھاقارەتلەرنى

 كېتىادۇ  يوقۇلاۇپ كاۈنى بىار چوقاۇم پاارتىيە باۇ كېتىۋەرگىنىادە كەينىدىن ھىلىمىكىرلىرى

 رفزېنبېارگ بولسىمۇ  كەلگەن ماقۇل قىلىنىشىغا رەت پىالنىنىڭ بۇالش ئادەم ھىتلېر. دەيدۇ

 خىال بىار ئادەملىرىگە ئادەتتە ھىتلېر) تۇرىۋالىدۇ دېمە  نېمە بىر دەرھال ئىشالرغا دېگەن

 قااچۇرۇش ئاادەم ئوخشااش  ئېيتقىنىغاا خانفىساتايىنگىلغا ئۇنىاڭ خۇددى. قىلمايتتى گەپ

 رفزېنبېارگ قارىماا   شاۇنىڭغا. ئىادى گەپ قويغاان دەپ مۇناداقال كېچىشانى ۋاز ئىشىدىن

 تاا ئىاش باۇ. ئىشاىنەتتى قەتئىاي داۋاملىشاىدىغانلىقىغا باويىچە پىالن بەرىبىر قوزغىالڭنىڭ

 ھەربااى كااۆپ بەكااال يااولالردا ئااۇ رفزېنبېاارگ كەلگىنىاادىال  يېتىاا، گە “كااۈنى گېرمااانىيە”

 سىياسااىي بااۇ” ھىتلېرغااا ئااۇ  شااۇڭا. قالىاادۇ بىلىاا، يۈرىاادىغانلىقىنى ئايلىنىاا، الرپاااترفل

 ھېلېناااا. دەيااادۇ “كۆرۈنىااادۇ بولمايدىغانااادە  كەچمىساااە  ۋاز پىالنىااادىن ئاااۆزگىرىش

 كەلمەكااتە كۈزىتىاا، بېاارى ئۇزۇناادىن ئااادىتىنى بىاار مۇنااداق ھىتلېرنىااڭ خانفىسااتايىنگىل 

 ئاقمااق ئاۇالرنى ئۇقتۇرماا  نېمىناى ھاې  چىلىرىگەمەسالىھەت ئەتىراپىادىكى ئادەتتە: ئىدى

 ياااكى قىلىشااىنى زىيااارەت قېتىملىااق بىاار قايسااى پىالننااى  بىاار مەلااۇم ئااۇ”. يااۈرەتتى قىلىا،

 ساۆزلەپ تەڭ ھەممىاگە ھەرگىزماۇ ئىشاىنى بىارەر بەرگەن كىشاىلەرگە تونۇشاقان يېڭىدىن

 ياوقلىقىنى خەۋىارى ردىنئىشاال پۈتاۈن تۇيۇقساىزال ئەزالىارى پاارتىيە خىل ھەر. يۈرمەيتتى
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 قىلىا، پەيادا كۆڭۈلسىزلى  ۋاقىتالردا كۆپۈنچە ئاقىۋىتى بۇنىڭ بولغاچقا  قالدىغان سېزى،

 تاكتىكىساىنىڭ تۇتاۇش باشقۇرۇپ بىلەن قول بىر پارتىيىنى ئۇنىڭ قىلىش  بۇنداق. تۇراتتى

 مەساىلىمىز ئالادىنقى ئەڭ ئويلىشاىدىغان بىزنىاڭ”(. ئاى.ھ.ئاا_  “ھېسابلىناتتى قىسمى بىر

 شااۇنداق ھىتلېرنىااڭ خانىفسااتانگىل_ . كېاارە  بولىشااى ئىشااى قىلىااش يااۈرۈش بېرلىنغااا

 قىلىاۋالغىنىمىزدىن ھەل ئىشاىمىزنى جىددى ئەڭ نۆۋەتتىكى بىز_  ئەسلەيدۇ  دېگەنلىكىنى

 “.بولمىغىدە  قويمىساق ۋەزىپىگە بىر باشقا رفزېنبېرگنى كېيىن 

 

 

3 

 

 باااۋارىيە باشااقۇرۇلىۋاتقان نازارىتىاادا كنىلىڭنااڭ ۋفن پرېزدېناات مىنىسااتىر چاغاادا  بااۇ

 نەپەر ئاۈ  قاتاارلىق سېيساېر ۋفن رىتتېار ھاان  پولكوۋنىا  ۋە لوسساوۋ كااھر  ھۆكۈمىتى

 ئۈنۋانلىاق( ت.ئاۇ_ . ئوقۇلىادىكەن دەپ' فاون' تەلەپپاۇزدا ئەسالى نېمىسچە_  ۋفن) “ۋفن”

 باشالىقى سااقچى بااۋارىيە گىناىدې سېيساېر بۇالردىن. ئىدى قولىدا كاتتىۋاشنىڭ سىياسىي

. ئىادى يىغىلغاان باشالىقلىرى شىتاپ ياش ھەم قابىل تۈركۈم بىر ئەتىراپىدا ئۇنىڭ بولۇپ 

 رىاا  قېاادىمقى. ئىاادى كىشااىلەر يىمەياادىغان غەم ئورنىاادىن ئااۆز ھەممىسااىال بۇالرنىااڭ

 تكاۈچىكۈزە كااتىۋاش  سىياساىي نەپەر ئاۈ  بۇ ئېيتقاندا  ئېلى، مەنىسىدىن گۇندىپايلىرى

 باۇ گەرچە. ئوخشاايتتى باشالىقلىرىغا ھۆكاۈمەت مۇساتەبىت ھەقىقەتەنماۇ كۆرە دېگەندىن

 رادىكاال ئوڭچىال بىالەن كىشاىلەر كونساىرۋاتى، كۈچلاۈ  تاۈردىكى ھەر ئاادەم نەپەر ئۈ 

 ساتىراتىگىيىلىرى ئىانقىالب ھىتلېرنىاڭ ئاۇالر  قىلساىمۇ  قىلغانادە  ۋەكىللىا  كىشىلەرگە

 دەرىەىاادە مۇۋاپىااق ئااۇنى شااۇڭا ئەمەس  كااۆزلىگەن نپەئەتىنااىمە ئاممىسااىنىڭ خەلااق

 ئاۆكتەبىر-32. قارىشااتتى دەپ كېارە  تاۇرۇش چەكالەپ باويىچە قاانۇن يااكى يىتەكلەش

 ھاياجاان كرفندا زىركۇس كۈنى شۇ ھىتلېر . بېرىدۇ يۈز بۆلۈنۈش ئارىسىدا ئۇالرنىڭ كۈنى 

 بېرلىنغاا: قىلىادۇ ئاېالن ئاشاكارە دەپ مۇناداق قاتناشاقۇچىلىرىغا مىتىنا  تولغاان ئىچىگە

 دەياادۇ_  ئېيتااااليمەنكى  شااۇنداق مەن”. ئۇختۇرىاادۇ بولىۋاتقااانلىقىنى قىلماااقچى يااۈرۈش

 كرىسات رەڭلى  ئۈ  قىزىل-ئاق-قارا ئۈستىدە سارىيى بېرلىن_  كۆتۈرۈپ  ئاۋازىنى ھىتلېر

 بۈگاۈن بىاز! لىادۇبو قىلىنغاان ھەل مەسىلىساى گېرماانىيە كۈنىسىال لەپىلدىگەن بايرىقىمىز

 مەيدانىاادىكى جەڭ خااۇددى بىااز. قااارايمىز دەپ يېتىلاادى پىشااى، ۋاقىاات ئۈچااۈن بۇنىااڭ

 بااااش قەتئىاااي مەسااائولىيەتتىن باااۇ بولغاااان خەلقىاااگە ناااېمى  ئوخشااااش جەڭچىااالەرگە

 بىالەن قەدەمالەر رەتلىا  ھالادا  ساۇنغان بو  قەتئىي بۇيرۇققا بىز. كېرە  تارتماسلىقىمىز
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 “!كېرە  ئىلگىرلىشىمىز ئالغا

 مەقسااەت تېرىشاانى زىاادىيەت ئارىسااىغا كاتىۋاشااالر سىياسااىي نەپەر ئااۈ  بااۇ ھىتلېاار 

 ئاۇالر كاۈنى  نوياابىر-1. قىلىادۇ تەلەپ كۆرۈشۈشنى بىلەن سېيسېر ۋفن پولكوۋنى  قىلى،

 دەپ “ئىتتىپاااقى ئوبىرالنااد” دفختااۇر  مااال بااۇ. كۆرۈشااىدۇ ئۆيىاادە دفختۇرىنىااڭ مااال بىاار

 يەردە ئاۇ. ئىادى رەھبىرى تەشكىالتنىڭ مىللەتچىلەر يۈرىدىغان اپەتتەقىي ھەربى ئاتالغان 

 نەرساااە باشاااقا پېچكىساااىدىن بىااار ھۆكۈمىتىنىاااڭ بااااۋارىيە كااااھر سېيساااېرنى ھىتلېااار 

 تەكلىا، بۇرۇن ھەپتە بىر ئۇنىڭغا  كەينىدىنال 150.بولىدۇ ئىشەندۈرمەكچى ئەمەسلىكىگە

 بىاالەن لۇدېناادفر  ۋە ئااۆزى ىسااىنىڭئىكك لوسسااوۋ بىاالەن سېيسااېر ئوخشاااش  قىلغىنىغااا

 ھەر كېلىانگەن ئەتىۋارلىنىا، ئۇرۇشاىدا دۇنياا سېيسېر ئەمما. قىلىدۇ تەكلى، بىرلىشىشىنى

 ياوقىرى ئارمىيىساىدىكى قۇرۇغلاۇق باغلىمايادىغانلىقىنى  مۇناساىۋەت بىلەن بىرسى قانداق

 قايتاا يادىغانلىقىنىئورناتما ھەمكاارلىق بىر بۇنداق قايسى ھې  ئەمەلدارالرنىڭ دەرىەىلى 

 قارشااى لۇدېناادفرفقا دېگىاادە  ھەممىسااىال گېنېرالالرنىااڭ گەرچە ھىتلېرمااۇ. تەكىتلەياادۇ

 ئوفىتسااېرالر بولغااان تااۆۋەن دەرىەىسااىدىن پولكوۋنىاا  قىلسااىمۇ  ئېتىااراپ ئىكەنلىكىنااى

 كەتمەيادىغانلىقىنى قااراپ كاۆزىگە باشالىقلىرىنىڭ قىلىشتا ھەرىكەت قولالپ لۇدېندفرفنى

 كېلىا،  ئاگاھالنادۇرۇپ ھىتلېار دەيدۇ_  پەيتى  تازا قىلىشنىڭ ھەرىكەت بۈگۈن”. ىدۇئېيت

 ھەرىكەتكە دەرھال بىز ئەگەر. قالماقتا ئاستىدا بېسى   ئىقتىسادىي ئېغىر بەكال خەلقىمىز_ 

 بەكااال ئېھتىمااالى كېتىشااى ئۆتااۈپ تەرىااپىگە كوممۇنىسااتالر خەلقنىااڭ ئاااتالنمىغىنىمىزدا 

 “.كۈچلۈ 

 باشاقا سۈپۈرەندىدىن دۆۋە بىر” ناتسىستالرنى ئىككىسىال كاھر بىلەن سېيسېر گەرچە

 ئاۈ  باۇ كۈنى  نويابىر-6. قوللىنىدۇ ھەرىكەت يەنىال ئۇالر قارىسىمۇ  دەپ “ئەمەس نەرسە

 بىار بىالەن ۋەكىللىارى تەشاكىالتىنىڭ مىللەتچىالەر قايساى ھەر كاتتىباش سىياسىي نەپەر

 بولاۇپ زۆرۈر ھەممىدىن نۆۋەتتە كاھر  قوشۇشتا باش بۇ. ىدۇقىلىش مۇزاكىرە كېلى، يەرگە

 ئۇالرنىااڭ. دەياادۇ چىقىااش  قااۇرۇپ ھۆكااۈمەت بىاار مەملىكەتلىاا  يېڭىاادىن تۇرىااۋاتقىنى 

 بىااارلىكتە ھەمااامە قوشۇلساااىمۇ  تاشالشاااقا ئاغااادۇرۇپ ھۆكاااۈمىتىنى ۋېيماااار ھەممىساااىال

 تەشاكىالتالرنىڭ بەزى ۇھەرگىزما كېرەكلىكىناى  تاشاالش ئاغادۇرۇپ ئاساسىدا ھەمكارلىق

. تەكىتلىشاىدۇ بولمايادىغانلىقىنى قىلىشاقا ھەرىاكەت ئىختىياارى ئالدىغا ئۆز ئويلىغىنىدە 

 تەشااكىالتالر بەزى يەردە بااۇ بولسااىمۇ  كۆرسااەتمىگەن ئاتاااپ ئىساامىنى يەردە بااۇ كاااھر

 ئااادەتتىكى يەنە  كاااھر. ئىاادى ئاياادىڭ ھەممىااگە تۇتقااانلىقى كااۆزدە ھىتلېرنااى دېگىنىاادە

-بولااۇش چۈشۈرۈشااكە تەختااتىن سترېسااېماننى مىنىسااتىر باااش پاياادىلىنى، يااولالردىن

 قىلىشاقا تەييار چارە بىر پەۋقۇلئاددە ئۈچۈن بۇنىڭ” كېلى،  دەپ ئەمەس ئېنىق بولماسلى
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 پەۋقۇلئااددە ئەگەر شاۇنداقتىمۇ . بولادۇق قىلىا، تەيياارلىق ئۈچاۈن بۇنىاڭ. كېلىادۇ توغرا

 ھەرىااكەت بىاارلىكتە ھەمكارلىشااى، كۆپچىلىكنىااڭ ەلگىنىاادە ك تااوغرا قوللىنىشااقا تەدبىاار

 تولاۇق ئويلىنىا، بىالەن ئەساتايىدىللىق تەرەپاتىن ھەر كۆپچىلىا  ماۇھى   بەكاال قىلىشاى

 نىييەتااتە بىاار ھەماامە شااۇنىڭدە  قىلىشااى  ھەرىااكەت بااويىچە پىااالن قىلىنغااان تەييااارلىق

 .دەيدۇ “كېرە  قىلىشى ھەرىكەت ھەمكارلىشى،

 ھەر شاۇنىڭدە  ياولىنى  تۇتقاان كاھرنىڭ ئۇ . ئالىدۇ سۆز لوسسوۋ دىنكەينى ئۇنىڭ

 قەتئىااي جاسااارىتىنى دەياادىغان كېاارە  باسااتۇرۇش قۇراللىااق قااوزغىالڭنى بىاار قانااداق

 بىاار ئااوڭچى مەن ئېرىشەلىسااە   مااۇۋەپپىقىيەتكە ئەگەر”. بىلدۈرىاادۇ قولالياادىغانلىقىنى

 باۇ ئەگەر يەناى . گېنېارال باۇ دەيادۇ_ . نتەيياارمە قىلىشاقا ھىمايە قۇرۇلۇشىنى ھۆكۈمەت

 ھەركەتاكە باۇ بولىادىكەن  ال 51 ياۈزدە ئېھتىماالى بولاۇش مۇۋەپپىقىيەتلىا  ھەرىكەتنىڭ

 قوزغىالڭغااا پاراكەناادىچىلىكنى ئىشااتا بااۇ شااۇنداقتىمۇ_ . بىلدۈرىاادۇ قاتنىشااىدىغانلىقىنى

 مەغلاوبىيەت ىچىادىالئ كاۈن 6~5 ھەرىاكەت بىار بۇناداق ئوياليادىكەنمىز  ئايالندۇرۇشنىال

. دەيادۇ “ھېسااپالۋېرىڭالر ياوق ئىشاتا باۇ مېناى بولساا ئىاش ئۇناداق. ئاخىرلىشاىدۇ بىالەن

 بىالەن “باتاالىئونى پىادائىالر” بىارگە بىالەن سېيساېر ۋفن پولكوۋنىا  ئۇ بولغىنىدا ئۇنداق

 ياول باشاقىچە ئەھۋالادا ئۇناداق يەناى. ئۆتىدۇ تەكىتلەپ نوقتىلىق ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى

 .بېرىدۇ بىشارەت تۇتىدىغانلىقىدىن

 شاااېۋبنېر ئۈچااۈن تااۈزۈش پىالنىنااى ھەرىاااكەت ئۆزىنىااڭ ھىتلېاار  ئاخشااىمى  شااۇ

 كاېلەر بىارلىكتە ئاۇالر. كۆرۈشاىدۇ بىالەن مەسالىھەتچىلىرى قاانچە بىار ئۆيىدە رىچتېرنىڭ

 كۆتۈرۈشااكە قااوزغىالڭ بااويىچە مەملىااكەت پۈتااۈن كۈنىسااى نويااابىر-11 يەنااى يەكشااەنبە 

 ۋە تاارىخى مۇناداق تاللىۋېلىشاىدا قىلىا، كاۈنى باشالىنىش ھەرىكەت كۈننى بۇ. ېلىشىدۇك

 5 بولغانلىقىنىاڭ تەسالى  گېرمانىيىنىاڭ كاۈنى  ئاۇ: ئىادى بار سەۋەب تۈرلۈ  ئىككى رىيال

 مەماورى باارلىق بولغاچقاا  كاۈنى يەكشەنبە كۈن ئۇ شۇنىڭدە  ئىدى؛ كۈنى خاتىرە يىللىق

 ئىچىادىكى شاەھەر. بولماايتتى كاۆپ سااقچىالرمۇ-ئەسكەر بولۇپ  تائېلىش دەم ئىشخانىالر

 توسالغۇساىز ئااچىالر-ئاې  ئۈچاۈن  كەتمەيادىغانلىقى قىساتاقچىلىق بە  ئۇنچە قاتناشمۇ

 .ئىلگىرلىيەلەيتتى ئالغا

 يىغىناى قوشاۇش بااش قېاتى  بىار يەنە سۈيىقەساتچىلەر باۇ بۇرۇن  چۈشتىن ئەتىسى

 ياشااانغان نىااڭ “باتااالىئونى پىاادائىيالر” يىغىنىغااا وشااۇشق باااش قېتىمقااى بااۇ. ئۆتكۈزىاادۇ

 قاتناشااقان لۇدېناادفرفمۇ يىغىنىغااا قوشااۇش باااش قېتىمقااى شااۇ. قاتنىشااىدۇ يىتەكچىسااىمۇ

. تۇرىۋالىادۇ قىلىا، ئىنكاار قەتئىاي قاتناشقانلىقىنى يىغىلىشقا بۇ ئۇ ئەمما. مۇمكىن بولىشى

 چوقاۇم قاتاارلىقالر رىچتېار شېۋبنېر ۋە رىڭگيۆ ھىتلېر  يىغىنداا بۇ ئېنىقكى  شۇنىسى ئەمما
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 ئاۇالر: پۈتتۈرىادۇ ئىشالىرىنى ئورۇنالشاتۇرۇش ئااخىرقى ئەڭ قوزغىالڭنىاڭ ئاۇالر. ئىدى بار

 ئىدارىسااى  پوچتااا ئىستانسااىلىرىنى  پااويىز شااەھەرلىرىنىڭ مااۇھى  قايسااى ھەر باۋارىيىنىااڭ

 شاەھەرلى  ئاورۇنلىرى  جاماائەت شاۇنىڭدە  ۋە ئىستانسىساى رادىئاو ئىدارىسى  تېلېگرا 

- سوتسااىئا ۋە كوممااۇنىىزىمچى ئىگەلاالەش؛ ئااورۇنلىرىنى ساااقچى ۋە بىناسااى ھۆكااۈمەت

 ماااگىزىن ھەماادە كاتىۋاشاالىرىنى ئۇيۇشاامىلىرىنىڭ ئىشااچىالر رەھبەرلىرىنااى  لىاازمچىالر

 ھىتلېااار ميۇنخېنااادا 153.ئېلىشاااىدۇ قاااارارالرنى قاتاااارلىق ئاااېلىش قولغاااا مەسااائوللىرىنى

 تاقابىاال ساااقچىغا قۇراللىااق يااۈز 6 مىااڭ 0 ئاسااتىدا قااول ئۇنىااڭ بولااۇپ  ئۈسااتۈنلۈكتە

 .ئىدى بار كۈچى قوزغىالڭچى قۇراللىق نەپەر مىڭ تۆت تۇرالىغىدە 

 يەنە يىغىنغاا باۇ. چاقىرىادۇ يىغىان قېتىملىاق ئىككىنچاى ھىتلېار ئااۋال ئاخشىمى شۇ

 ياردەمچىسااى رۇنقىباۇ ھىتلېرنىااڭ بىالەن پااۆھنېر باشالىقى ئىدارىسااىنىڭ سااقچى باۇرۇنقى

 ھىتلېار بولاۇپ  ئاادىمى ئىدارىساىنىڭ سااقچى ھاازىرمۇ فرىا . قاتنىشاىدۇ فرىكماۇ ۋىلھېل 

 ۋەزىايەت يېڭاى سۈيىقەساتچىلەر باۇ. يۈرەتتى قوغداپ يۇشۇرۇنچە مورتلىرىنى ئۇنىڭ بىلەن

 بااۇرۇن ئۇالرنىااڭ ۋەزىاايەت  يېڭااى بۇنااداق. يۈرگۈزىشااىدۇ مۇھاااكىمە ئۈسااتىدە تەرەققىيااتى

 ئەزاسااى كومىتىاات ئەساالىدە . قىالتتااى تەلەپ ئۆزگەرتىشااىنى دەرھااال پىالنلىرىنااى ەنتااۈزگ

 “نامااايىش ۋەتەنپەرۋەرلىاا ” پىۋىخانىسااىدا بااۈرگېربراۋ كەچااتە ئەتىسااى تۇيۇقسااىزال كاااھر 

 كۆرۈنۈشاتىكى مىتىنگنىاڭ باۇ. تارقىتىادۇ ئۇختۇرۇشاى چااقىرىش يىغىان ئاممىۋى ھەققىدە

 بىاار بىاالەن  قىلغىنااى چۈشەندۈرۈشااتە  ەقسااىتىنىم ئاساسااى ھۆكۈمەتنىااڭ مەقسااىدى

 ھەربااى ئارىسااىدا  ئااادەملىرى ھۆكااۈمەت مااۇھى  پارتىيىسااىنىڭ ناتسىسااتالر ئېھتىمالاادا 

 بىالەن كىشاىلەر ياوقىرى ئىنااۋىتى ئارىساىدىكى ئاممىساى خەلاق شۇنىڭدە  ۋە قوماندانالر

 مىتىانگكە باۇ. ئىدى چىئۇرۇنماق ئېلىشقا ئالدىنى ئېھتىمالىنىڭ قىلىش ھەرىكەت بىرلىشى،

 ماۇمكىن بولۇشاى قاپقاان بىار چوقاۇم تەكلىا، بۇ رفشەنكى . قىلىشىدۇ تەكلى، ھىتلېرنىمۇ

 مۇساتەقىل ئايرىا، بېرلىنادىن بااۋارىيىنى كااتىۋاش سىياسىي ئۈ  بۇ بولمىسا  ياكى. ئىدى

 ھتىماالئې بولىشاىمۇ پىالنالۋاتقاان كەلتۈرۈشنىمۇ ئەسلىگە خاندانلىقىنى ۋىتتېلسباخ قىلى، 

 .ئىدى

 تااۇرۇپ قاااتتىق دەپ پۇرسااەت بىاار پاياادىلىق ئىنتااايىن ئۈچااۈن بىااز ئىااش بااۇ ھىتلېاار 

 كنىلىااڭ  ۋفن مىنىسااتىر كاااتىۋاش  سىياسااىي ئااۈ  كۈنىسااى مىتىناا  ئااۇ . مۇنازىرىلىشااىدۇ

 ئۇناداقتا. يىغىلىادۇ ئۈساتىدە سەھنە بىرال ئەزالىرى مۇھى  قالغان ھۆكۈمەتنىڭ شۇنىڭدە 

 قامىۋېلىا، ئاۆيگە بىار يىغىا، بىاراقال ئاۇالرنى پايادىلىنى، پۇرساەتتىن بۇ ئۈچۈن نېمە بىز

 كەلتۈرۈشااكە ماااقۇل قىلىشااقا ئااۆزگىرىش سىياسااىي بىاارلىكتە يەنااى دېگىنىمىاازگە  بىزنىااڭ

 قامااپ بىاراقال ئاۇالرنى قىلسا تۇرىۋالغىدە  تولغاپ باش ئۇالر بولمىسا  ياكى ئۇرۇنمايمىز؟
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 بەرمەكاتە ئەھمىايەت بەكارە  ئۈناۈمىگە ھەرىكەتنىاڭ لېارھىت ئېنىقكاى  قويااليدىكەنمىز؟

 سىياسااىي نەپەر ئااۈ  بااۇ ئەگەر قىلماااقتىكى  ھااې  ئېنىااق شااۇنى كۆڭلىاادە ھىتلېاار. ئىاادى

 ئۇنىااڭ كەلتۈرەلمىگىنىاادە  قولغااا بېرىشااىنى قااولالپ بىاالەن كااۈچى پۈتااۈن كاتىۋاشاانىڭ

. ئىادى ئەمەس ماۇمكىن ئېرىشەلىشاى ماۇۋەپپەقىيەتكە قاوزغىلىڭى بولىۋاتقاان قوزغىماقچى

 مەقساىدى  ئەسالى ئۇنىڭ ئىدى  يوق نىيىتى تارتىۋېلىش ھاكىمىيىتىنى باۋارىيە ھىتلېرنىڭ

 بىالەن بېرلىن قوزغىتىۋېلى، خەلقىنى باۋارىيە ئارقىلىق قوزغاش ھەرىكەت بىر شىددەتلى 

 لاۇقتو ئاۇنچە كۆزلەيادىغان ئاۇزۇننى ئۇنىاڭ ئەسلىدە. ئىدى تىركىىشىشال تۈردە ئۈنۈملۈ 

 ئۈچااۈن بااېقىش سااىناپ تەلە  قېااتى  بىاار بولااۇپ  يااوق پرفگراممىسااىمۇ ھەرىااكەت بىاارەر

 .ئىدى ئىبارەت قىلىشتىنال تەۋەككۈل

 پەقەتااال پىالنىغااا قىلىااش تەۋەككااۈل بۇنااداق شااىرىكلىرى قالغااان ھىتلېرنىااڭ ئەممااا

. ىلىادۇق داۋام ساائەت قاانچە بىار مۇنازىرىساى يىغىان باۇ بولغاچقاا  شاۇنداق. قوشۇلمايتتى

 ئاۈ  ساائەت يېقىن تاڭغا نويابىر-8 قىلى،  شۇنداق. تۇرىدۇ چىڭ قەتئىي دېگىنىدە ھىتلېر

 كېچىككەناادىمۇ ئەڭ: قوشااۇلىدۇ پىكىاارىگە ھىتلېرنىااڭ ئىالجىسااىز كۆپچىلىاا  بولغاناادا 

 ساااەھەرنىڭ قاتناشاااقۇچىلىرى يىغىااان. كۆتاااۈرۈش قاااوزغىالڭ پىۋىخانىساااىدا باااۈرگېربراۋ

 نەشاارىيات مااۇھى  خىزمەتچىسااىگە رېچتېاار شااېۋبنېر ھامااان بولىشااى غايىاا، سااوغۇقىدا

 ھاماان ئېچىلىشاى ئىشاخانىلىرى تۇتقاۇزۇپ  خەتناى پاارچە قاانچە بىر يازغان ئەپكارلىرىغا

 .تاپىاليدۇ دەپ تاپشۇرۇشغىن مەسئوللىرىغا

 چىقماقتاا شاىۋرىغان يانادىن بىار بولۇپ  سوغۇق ئۆتكىدە  سۈڭەكتىن ھاۋا ئەتىسى 

 تاااغلىق جەنۇبىاادىكى شااەھەرنىڭ چۈشااۈپ  سااوغۇق بالاادۇرال باااۋارىيەگە يىلااى  ئااۇ. ئىاادى

 باۇ بولغاان مۇھى  ئەڭ ھاياتىدىكى ھىتلېرنىڭ. ئىدى قالغان ئىچىدە شىۋرىغان قار رايونالر

 ئاۇنى ھەمرالىارى. ئىدى چىققان مىڭىسىگە ئاغرىقىمۇ چىش قوشۇلۇپ ئاغرىقىغا باش كۈندە

 بۇنىڭغااا ياااق ” قىلسااىمۇ نەسااىھەت دەپ باااق پكۆرۈنااۈ بېرىاا، دفختۇرىغااا چىااش دەرھااال

 كەلاگەن ۋاقتاى ئىانقىالب ئۆزگەرتىۋىتىادىغان تاۈپتىن ۋەزىيەتناى پۈتۈن بۈگۈن يوق  ۋاقتى 

 باشاقا كاۆرمەكتىن كەلگەنناى باشاقا كەلگەنادە يەرگە باۇ ئىاش. بېرىدۇ جاۋاپ دەپ “كۈن

 كەتسااە غىرلىشااى،ئې ئاغرىقىااڭ ئەگەر” ئۇنىڭاادىن خانفىسااتايىنگىل. ئىاادى يااوق چارىسااى

 ئااغرىقى  راساتىنال ئەگەر”: ئۇنىڭغاا ھىتلېار. ساورايدۇ دەپ “قىلىمىز؟ قانداق ئىشلىرىمىزنى

 دېاگەن ئاخىرالشاقان كۈنۈمماۇ ئاۆچكەن  يۇلتاۇزۇم كەتسەم  ئۆلۈپ ياكى كەتسە كۈچىيى،

 .بېرىدۇ جاۋاب دەپ “بولىدۇ كەلگەن ئاخىرى ۋەزىپەمنىڭمۇ كۈندە ئۇ. گەپ

 154تېلېفوناادا  بەزىلىاارىگە ئەترىتىنىااڭ ھۇجااۇمچىالر قىنالشااقاندا يې ۋاقتىغااا چااۈش

 يەنە. قىلىاادۇ بااۇيرۇق دەپ ئۆتااۈڭالر تەييارلىقىغااا ھەرىااكەت شااەكلىدە باغاااق بەزىلىاارىگە
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 تەيياااارلىقىنى ھەرىاااكەت بۇيرۇقتاااا. يەتكۈزىااادۇ باااۇيرۇق ئىۋەرتىااا، ئاااادەم بەزىلىااارىگە

. ئىادى بېارىلمىگەن ئىزاھااتمۇ بىارەر كىياا تەپساىالت بىار ھېچقاناداق باشقا باشلىتىشتىن

 ئااااۆزگىرىش پىالنااادا كىشاااىلىرىمۇ ياااېقىن نۇرغۇنلىغاااان ھىتلېرنىاااڭ يەنە  شاااۇنىڭدە 

 بىنەپشاە قېنىاق ئۇچىساىغا) رفزېنبېارگ بولغاندا  چۈش. ئىدى يوق خەۋىرى بولغانلىقىدىن

 بويااپ يېڭىادىن  (ئىادى چىگىۋالغاان گالۇساتۇ  قىزىال بوينىغاا كىيى،  كۆڭلە  رەڭلى 

 خەلااااق» كااااۈنكى شااااۇ بىاااالەن خانفىسااااتايىنگىل ئىشخانىسااااىدا چاققااااان ھاكالنغااااان

 پااادىۋال بېتىنىااڭ بىرىنچااى گېزىاات بااۇ. قىلىشااىدۇ مااۇزاكىرە گېزىتىنااى «كۈزەتكااۈچىلىرى

 ناپالىئونغااا ئۆتاۈپ تەرىاپىگە رفساىيە قىلىا، قومانادانلىق ئارمىيىساىگە پرفساىيە ئۈساتىگە

. ئىاادى بېسااىلغان رەسااىمى گېنېرالنىااڭ تۇرغااان دائۇدۇلىاا قەلئەسااى تاااۋرفگېن قارشااى

 بىرسااىنى يااورېكتە  گېنېاارال مەزگىلىاادە ئەھااۋال جىااددى” چۈشەندۈرۈشااىدە رەسااىمنىڭ

 بىالەن خانفىساتايىنگىل يەناى ئاادەم  ئىككاى باۇ. ئىادى يېزىلغان دېگەنلەر “تاپاالرمەنمۇ؟

 ئولتاۇرۇپ بىارلىكتە يەنىاال كەتمىساىمۇ  كۆرۈپ ياخشى دېگەندە  بىرسىنى-بىر رفزېنبېرگ

 ئاۇالر پەيتاتە شۇ دەل. سۆزلىشىدۇ ھەققىدە تەسىر بولغان ئېھتىمال قىلىشى پەيدا رەسى  بۇ

 كاپىتاان”: ئاڭاليادۇ ئااۋازنى ۋارقىرىغاان پۈتكىادە  ئاۈنى بىالەن تاۋۇشاى ئاياق بىرسىنىڭ

 ئۇنىاڭ. كېلىادۇ كىرى، ھىتلېر ئېچى، قاتتىق ئىشىكنى ۋارقىرىغىنىچە دەپ “نەدە؟ گيۆرىڭ

. ئىادى باار قامچاا قولىادا باغلىغاان  چىاڭ بىالەن كەمەر بىلىناى پەلتاو  ھەرباى ئۇچىسىدا

 كىرىاا، ئېتىلغاناادە  ئااۆيگە بولااۇپ  كەتااكەن كۆكااۈرۈپ غەزەپااتىن رفيااى رەڭگااى ئۇنىااڭ

 .كېلىدۇ

_ . قىلىڭاالر قەساەم ئۈچاۈن دېمەسالى  كىماگە ھاې  تۇتاۇپ سىر قەتئىي ئىشنى بۇ”

 باۇ ئاۇ “ !باشااليمىز ھەرىاكەت ئاخشاام باۇ. كەلدى ۋاقىت_  نىچە ئالدىرىغى ھىتلېر دەيدۇ

 ئېلىاۋېلىڭالر  قاۇرالىڭالرنى يان”. قىلىدۇ تەلەپ بېرىشىنى بولۇپ ھەمرا ئۆزىگە ئىككىسىگە

 خانفىساتايىنگىل كېايىن گەپاتىن باۇ. دەيادۇ “كۆرۈشاەيلى ساىرتىدا پىۋىخاناا دە 7 سائەت

 ساالدۇرغان يېزىادا ياېڭىال تېخاى ئېلىا، ئېگاوننى ئاوغلى ئايالىغاا بېرى، ئۆيىگە ئالدىراش

 ھەر ئالغان ئىچىگە ئۆز كنىكېربۇكېرنىمۇ. ر. ھ ئاندىن. جىكىلەيدۇ بېرىۋېلىشىنى داچىسىغا

 تۇرۇپ قويۇپ بولسىمۇ ئىشىڭالر جىددى قانچە ھەر مۇخبىرالرغا كەلگەن ئەللەردىن قايسى

 .ىدۇيەتكۈز خەۋەر دەپ قاچۇرماڭالر مىتىنگنى ئاخشامقى بۇ

 قەھۋىخانىساىدا ھېا  بېساىققان  خېلاى ھايااجىنى ھىتلېار بولغانادا كېيىن چۈشتىن

 كەتاكەن چۈشاۈپ پاراڭغاا بىالەن خوفماان ھېيانىخ رەسىمچى فوتو دفستى  كونا ئولتۇرۇپ

 بولىدىغانادە  كۈن بىر ئادەتتىكىچىال كۈنلەردىكىدە  باشقا خۇددى بۈگۈن ھىتلېر . ئىدى

 بولغاان گىرىپتاار كېساىلىگە ساېرىق تاۇرۇپ  ئورنىادىن ۇيۇقساىزت ئۇ. كۆرۈنەتتى خاتىرجەم
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 .قىلىدۇ تەكلى، كېلىشنى يوخالپ ئېسسېرنى

 بۈگۈن” ئېسسېرغا  چىقىرىۋېتى، دەپ تۇر كۈتۈپ تاالدا خوفماننى ئۆيىدە ئېسسېرنىڭ

 شاۇڭا قىلمااقچىمەن  ئاېالن قوزغاشانى ئىنقىالب يۈزلۈ  ئومۇمى بويىچە مەملىكەت ئاخشام

 2 نەق ساائەت ئاخشاىمى كاۈنى شاۇ. ئاشكارىاليدۇ پىالنىنى دەپ “مۇھتاجمەن ڭگەياردىمى

 سەھنىسااىگە پىۋىخانىسااىنىڭ لۆۋېنبراۋخاااۋۇس بااايراق  بىاار قولىاادا ئېسسااېر بولغاناادا 

 پارتىيىساىنىڭ ئىشاچىالر سوتساىئالىزم مىللەتچاى ناېمى  ناتسايونال چىقىا،  ئېتىلغىنىچە

 ئاخشاىمى شاۇ. كېلىشىدۇ قىلىدىغانغا ئېالن غانلىقىنىقوزغايدى ئىنقىالب بويىچە مەملىكەت

 .ئېچىالتتى يىغىنى مىللەتچىلەر زالدا ئۇ

 ئانادىن. دەيادۇ قااپتۇ  تۈزۈلاۈپ خاېلىال ئېسساېر خوفمانغاا  چىقىا، ئۆيادىن ھىتلېر

 ئااازدىن بىاار. يۈرىاادۇ ئايلىنىاا، شااەكىلدە بىاار مەقسەتسااىز كوچىسااىدا شااېلللىڭ ئىككىسااى

. سۆزلىشاىدۇ ھاازا بىار تارتىا، چەتاكە بىار ئاۇنى ھىتلېار. كېلىادۇ يېتىا، گيۆرىڭمۇ كېيىن

 ئااۆيگە دەرھااال كېتىۋاتىاادۇ  ئاغرىاا، بەكااال چىشااى  كېلىاا، يېنىغااا خوفماننىااڭ ئاناادىن

 باۇ گاڭگىرىغىنىچە  ئۇقالما  نىمىنى ھې  خوفمان چاغدا بۇ. دەيدۇ بولمىغىدە  قايتمىسام

 رەسامى ھىتلېار. ساورايدۇ ھىتلېاردىن دەپ قىلماقچىساىلەر  ئىش نېمە زادى سىلەر ئاخشام

 دەپ “قالاادى چىقىاا، ئىااش بىاار ئالاادىراش بەكااال بۈگااۈن. ئالدىراشاامەن بە  مەن” تااۈردە

 .قالىدۇ كېتى، قاراپ بىناسىغا مەركىزى پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر ئايرىلى، ئۇنىڭدىن

 ۋېتى،ساېلى كىيىملىرىناى ئىاش چىاالر SA_  ئەترىتىادىكىلەر ھۇجۇمچىالر چاغدا  بۇ

 يەڭلىا  بەلگىلىا  كرىسات كىيى،  كا انكىالرنى كۈلرەڭ بار تاسمىسى بويۇنلىرىدا ۋە بەل

 تاساامىلىرىنى ئاسااىدىغان قااۇرال يااان كېيىاا، شەپكىسااىنى چاااڭقىيچىالر كااۈلرەڭ تاقاااپ 

 بېارىش نوقتىساىغا يىغىلىش ئۇالر. ئىدى ئۈنفورمىسى ئاچىالر-ئې  ئۇالرنىڭ بۇ. باغلىشىدۇ

 ئاارزبېرگېر بويىچە يوليورۇق كېسلېر كارل رفتىدىن ئىككىنچى. كېلىدۇ الغاھ تەييار ئۈچۈن

 پىۋىخانىسااىغا خااو  رىچتېاار جوزېاا  مااوزدفز تۇرىاادىغان؛ تەييااار بېرىاا، پىۋىخانىسااىغا

. ئىادى تەيياار چىقىشاقا يولغاا ئەزالىرىمۇ نىڭ “بىرلىكى ئوبېرالند”. بولىدۇ ئىۋەرتىلىدىغان

 ھەممىساىال بولاۇپ  تاقىغاان ماسكىساى قاار نىپىاز ئورنىغا يەڭلى  بەلگىلى  كرىست ئۇالر

 كىشاااىلى  ياااۈز فۈھرېرنىاااڭ يەناااى قىساااى   بولغاااان ماااۇھى  ئەڭ. ئىااادى كاساااكىلىق

 كومانادىرى ئۇالرنىاڭ. بولىادۇ يىغىلىادىغان تاوربراۋدا 155 بولسا ئەترىتى مۇھاپىزەتچىلەر

 قااااتتىق پ بولاااۇ بىرساااى يۈرىااادىغان چىشااالەپ چۈشاااۈرمە  موخوركىساااىنى ئاغزىااادىن

 سااداقەت قەلبىڭادىن چىان قايسىڭ”: كىرىشىدۇ ئۇچۇغداشقا ئەسكەرلىرىنى ۋارقىرىغىنىچە

 ئاخشااام بااۇ_  كۆتااۈرۈپ  ئاااۋازىنى دەياادۇ_ ! يوقۇلااۇش دەرھااال كۆرسەتمەيدىكەنسااەن 

 بىار-بىاردىن نەزەر  قەتئىاي بېرىشاىدىن ياۈز ۋەقە بىر قانداق ھەر پىۋىخانىسىدا بۈرگېربراۋ
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 تەختاااتىن ھۆكاااۈمەتنى بۈگاااۈن! ئۆتاااۈش ھۇجۇمغاااا تاااۇرۇپ ئالدىااادا ەڭئ ۋەزىاااپەڭالر

 “!چۈشۈرىمىز

 ئالدىادا ئىشاىكى رىچتېرنىاڭ شېۋبنېر كېلى، پىكاپ بىر كېيىن  چۈشكەندىن قاراڭغۇ

 بىار بىالەن رىچتېار شېۋبنېر ئۇ. ئىدى لۇدېندفر  كىشى چۈشىۋاتقان ماشىنىدىن. توختايدۇ

 خىزمەتچىساى رىچتېرماۇ شاېۋبنېر ئاۆتمە   ئاۇزۇن .قالىدۇ كېتى، سۆزلىشى، مىنۇت قانچە

 دەيادۇ_  بىلگىنكاى  شاۇنى خانساېل ”. كېتىدۇ يۈرۈپ ئۇچقاندە  ماشىنىلىق بىرگە بىلەن

 ھەممىمىااز ئەتە قالسااا  بولمااا  كااۈتكىنىمىزدە  ئىشااالر بۈگااۈن ئەگەر_  رىچتېاار  شااېۋبنېر

 باشاقا پارتىيىنىاڭ بىالەن ىتلېارھ شىتابىدا باش پارتىيە ئۇالر“ .كۆرىمىز تۈرمىدە ئۆزىمىزنى

 ماشاىنىغا كىچىا  ئىككاى بەزىلەر قىلىشى،  مەسلىھەت ھازا بىر. ئۇچۇرتىدۇ رەھبەرلىرىنى

 كە  ۋاقىات چىققاان يولغاا ئاۇالر. چىقىادۇ يولغاا قااراپ پىۋىخانىسىغا بۈرگېربراۋ ئولتۇرۇپ

 يەردە بىاار داقىرغىقىاا قارشااى دەرياسااىنىڭ ئىسااار پىۋىخانااا ئااۇ. ئىاادى ئەتىراپااى 8 سااائەت

 سېلىنغان رەتسىز بىنا بۇ. ئىدى يىراقتا مىلدە  يېرى  مەركىزىدىن شەھەر ميۇنخېن بولۇپ 

 ماۇنچە بىر ئىچىدە بىنا. ئىدى بار گۈللۈكى كىچى  بىرەردىن يېنىدا ئىككى بولۇپ  بىنا بىر

 ۇسزىركا ئىچىادىكى شەھەر چوڭلىقى زالنىڭ ئاساسلىق. ئىدى بار قاۋاقخانا ۋە رېستۇرانت

 يۇمااۇالق مەزمااۇت نۇرغۇنلىغااان ئىچىاادە زال. ھېسااابلىناتتى چااوڭ ئەڭ قالسااىال كرفناادىن

. ئىادى زال بىر سىغىدىغان كىشى مىڭ 3 بولۇپ  تىزىۋېتىلگەن ئۈستەللەر ياغا  شەكىللى 

 ئاممىسىنى خەلق ئۈچۈن  قىلغانلىقى پەرەز ئېھتىمالىنى بېرىش يۈز چاتاق بىرەر ئەمەلدارالر

 كەلتاۈرۈپ سااقچى نەپەر 105 ئىچىادىن شاەھەر ئۈچۈن چىقارتقۇزماسلىق لىققااليماقانچى

 بىار ئارىساىغا قاتناشاقۇچىلىرى يىغىان يەنە باشاقا ئۇنىڭدىن. ئىدى بولغان ئورۇنالشتۇرۇپ

 ئوفىتسااېرالرنى ساااندا كااۆپ خېلااى بىاالەن ئەسااكەرلىرى ئەترىتىنىااڭ ئەسااكەرلەر ئاااتلىق

 بەرگىااادەكال ياااۈز ۋەقە جىاااددى بىااارەر ەگەرئ. ئىااادى ئولتاااارغۇزىۋەتكەن ئارالشاااتۇرۇپ

 شاىتات ئۈنفورمىلىاق يېشاىل رفتاا بىار گازارمىادا ھەربى يىراقتىكى مىل چارە  قىلىدىكەن 

 .تۇراتتى ساقالپ كۈتۈپ بۇيرۇق ساقچىلىرىمۇ

 چىققااان يولغااا قاااراپ ياققااا بااۇ ئۆتااۈپ دەرياسااىدىن ئىسااار ماشااىنىلىرى ھىتلېرنىااڭ

 باشاقا كىشاىلەردىن ماۇھى  بولاۇپ  ئېتىاۋېتىلگەن ئىشاىكى وڭچا زالىنىڭ يىغىن ۋاقىتالردا

 خانفىسااتايىنگىل بولغاچقااا  ئىگەللىنىا، ئااورۇنالر بااارلىق. ئالماايتتى ئىچىااگە كىمنااى ھاې 

. قالىادۇ ئامالساىز كىرگۈزۈشاكە زالغاا ماۇخپىرالرنى چەتئەللىا  مۇنچە بىر كەلگەن باشالپ

 ماركىلىق مەرسەدې  رەڭلى  قىزىل رنىڭھىتلې ئۆتكەندە  مىنۇت قانچە بىر دىن 8 سائەت

 يېتىا، پىۋىخانىغاا پىكااۋى رىچتېرنىڭ شېۋبنېر كېلىۋاتقان كەينىدىن ئۇنىڭ بىلەن پىكاۋى

 بەكااال ھىتلېاار بۇنىڭاادىن. يۈرىشااەتتى ئايلىنىاا، توپلىشااى، ئەتراپتااا كىشااىلەر. كېلىاادۇ
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 كېتەلىشاى ئۆتاۈپ بۈساۈپ ئارىساىدىن كىشاىلەر بۇ ئەترىتى قاراماشىنا ئۇنىڭ. ئەنسىرەيدۇ

 بىر ئىشى  بۇ. باشاليدۇ سۈرۈلۈشكە ئاستا-ئاستا قاراپ دەرۋازىغا پىكاپ ئىككى مۇمكىنمۇ؟

 كېلىاادىغان يېتىاا، ھااېلىال ھىتلېاار . ئىاادى ساااقلىنىۋاتقان تەرىپىاادىن ساااقچى مااۇنچە

 بااۇ ساااقچىالرغا ئالاادىراش ئۈچااۈن تۇرىشااى ئېچىاا، يااول ئۈچااۈن ئۆتەلىشااى قىسااىمالرنىڭ

 ئەگەشااتۈرگىنىچە ئااادەمنى بىرمااۇنچە ئاناادىن. قىلىاادۇ نەسااىھەت دەپ ڭالركېااتى يەردىاان

-تااالش. قويىادۇ ساقالشاقا ئىشاى  ئېسساېرنى ئىشاىككە. كىرىادۇ دەرۋازىساىدىن پىۋىخانا

. ئىتىۋېلىنىادۇ ئىشاىكلەر ھامان كىرىشى ئىچىگە ھىتلېر ئۈچۈن  چىققانلىقى كېلى، تارتىش

 ئىشاىكتىن خانفىساتايىنگىلمۇ كەلاگەن يىاتىلەپ ىرنىمۇخپ ئايال بىر ئامېرىكىلىق چاغدا بۇ

- كىرگۈزمەيادىكە ماۇخپىرالرنى چەتئەللىا  ساىلەر ئەگەر” ئاۇ . قالىادۇ ساىرتتا كىرەلمە 

 ئەمماا. ئاگاھالندۇرىادۇ سااقچىالرنى دەپ “چىقىدۇ كېلى، قااليماقانچىلىق چوقۇم نسىلەر 

 تاماكىساىنى ئامېرىكاا تېپىلىادىغان زئاا گېرمانىيىادە ئاغزىغاا ئادەم  ئاچتۇرغان يول ئۇالرغا

 ئولتۇرىادىغان مېھماانالر ئىچىادە زال. بولىادۇ ئۆزى مۇخپىرنىڭ ئامېرىكىلىق قىستۇرىۋالغان

 تۇرغااان مىغىلااداپ ئەتىراپىاادىكى سااەھنە ھىتلېاار  تۇرغااان يېنىاادا تااۈۋرۈ  بىاار يەردىكااى

 خىلاال بىار ىشالى زىرىك ئاۇ. ساۆزلەۋاتاتتى نۇتاۇق كااھر ساەھنىدە . كۈزىتىادۇ ئادەملەرنى

 تااپتۇرۇش رفنااق گېرماانىيىنى تەنقىاتلەپ ماركساىزمنى كااھر . ئىادى ساۆزلىمەكتە ئااۋازدا

 بىاار پىشااقەدەم رەساامىي كۆرۈنۈشااى ئۇنىااڭ. ئىاادى قىلماقتااا چاااقىرىق كىشااىلەرگە ئۈچااۈن

 ساۆزلەۋاتقاندەكال دەرس ئەمەس نۇتاۇق ئاۇ گوياا بولاۇپ  قالغاان ئوخشااپ ئوقۇتقۇچىغىال

 ئاڭلىماقتااا  ئولتااۇرۇپ تىاانى  ئۈچااۈن ھااۆرمىتى ئۇنىااڭ زالاادىكىلەرمۇ. ئىاادى كااۆرۈنمەكتە

 .ئىدى تىرىشماقتا باستۇرۇشقا زىرىكىشىنى بىلەن پىۋا ئارىالپ

 ئىچكە  پىۋا ئوخشاش خەققە ھىتلېرمۇ ئۈچۈن ماسلىشىش مۇھىتقا خانفىستايىنگىل 

 دەرھااال وتكىساىدىنب كۈتكااۈچى ئاۇ شااۇڭا. ئوياليادۇ دەپ كاشااكى  بولساىمىغۇ ئولتۇرغاان

 كىيىملىااا  قوڭاااۇر ھىتلېااار 156.ساااېتىۋالىدۇ پىاااۋە شىشاااە 3 ماركقاااا 3222222222

. قوياااتتى يۇتااۇمالم پوتولكىسااىدىن كااۈتكە  بىاالەن تاقەتسااىزلى  كېلىشااىنى ئادەملىرىنىااڭ

 ھەرىكەتلىنىشانى كېلىا، ساىرتىغا پىۋىخاناا ماشىنىمۇ قارا تولغان لىق بىلەن ئاچىالر-ئې 

 قىلىشااقا ھۇجااۇم ھامااان بولىشااى يېاارى  سااەككىز سااائەت ئااۇالر. تۇرىاادۇ تەييااار كۈتااۈپ

 بااۇ . كېلىاادۇ يېتىاا، ئاااخىرى ئەترىتىمااۇ قوغاادىغۇچىالر كاسااكىلىق. تااۇراتتى تەييارلىنىاا،

 باۇ ناتسىساتالر قۇراللىاق بوشااپ  تولاۇق ئااپتوموبىلالر. ئىادى ساېگنالى باشالش ھەركەت

 بااۇ ساااقچىالر ئاااز بەكااال جەھەتااتە سااان. دۇئېلىۋالىاا ئاسااتىغا قورشاااۋ قااات-قاااتمۇ بىنااانى

 قىلااچە ئۈچااۈن كااۈرەش سىياسااىي ئااۇالر. قېلىشااىدۇ جىمىاا، چىقارمااا  ئااۈن ئەھۋالاادا

 .دېيەلمەيدۇ نېمە ھې  بولمىغاچقا تەييارلىقى
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 ئېتىلىدىغان قاتىرىغا ئەترىتىدىكىلەر قوغدىغۇچىالر كەلگەن باشالپ گيۆرىڭ كاپىتان

 گارا  ئاۇلرى  قوغدىغۇچىساى ھىتلېرنىاڭ. كىرىادۇ بېساى، اغاابىن تۇتقىنىچە تاپانچىلىرىنى

. تااۇراتتى بۆلۈمىاادە ساااقالش كىاايى  كۈتااۈپ كېلىشااىنى ئەترىتىاادىكىلەرنىڭ قوغاادىغۇچىالر

 پەلتوساىنى ھەرباى ئۇچىساىدىكى ھىتلېار. بېرىۋالىادۇ يېنىغا ھىتلېرنىڭ دەرھال ئۇمۇ شۇڭا

 بىلەنااال پەرىەىسااى قااارا يرۇقلااۇققو ئااۇزۇن پاسااونىدىكى باااۋارىيىلىكلەر تاشااالپ سااېلى،

 يېنىاادا. پىچىرالياادۇ دەپ نااېمىلەر بىاار قۇلىقىغااا ھىتلېرنىااڭ گاارا  . چىقىاادۇ ئوتتۇرىغااا

 ئاورۇن بىار ياخشاىراق غوجايىنادىن ئاشاخانا خېرىدارنىڭ خۇددى دېيىشىچە  تۇرغانالرنىڭ

. توساااىۋالىدۇ ياااولنى سااااقچى دە  02. باااۇ ئىااادى مەنزىااارە بىااار قىلغىنىااادە  تەلەپ

. ۋارقىرايادۇ دەپ“ !ئۆتاۈش نېرىغاا! بوشاات ياولنى” كومانادىرى ئەترىتىنىاڭ وغدىغۇچىالرق

 سااااقچى ئامېرىكاااا خاااۇددى باااۇرۇلغىنىچە  كەيااانىگە بىااالەن راھىشااالىق سااااقچىالرمۇ

 چىقىا، ئىشاىكتىن ئالادى بىلەن قەدەم رەتلى  ئوخشىتى، ھەرىكىتىگە كەسىپداشلىرىنىڭ

 .كېتىشىدۇ

 تاپانچىساىنى برفۋنىاڭ يېنىادىن قوياۇپ  چەتاكە بىر ىسىنىقۇت پىۋا قولىدىكى ھىتلېر

 دەپ“ !ھىتلېاار ياشىسااۇن_ ! ھىتلېاار خاياال” ئەترىتىاادىكىلەرنىڭ ھۇجااۇمچىالر. چىقىرىاادۇ

 يىراقنااى ئۇنىااڭ) رىچتېاار شاېۋبنېر گاارا   قىلغااان قاسسااپلىق بااۇرۇن ئىچىاادە  توۋالشالىرى

 ئۇنىاڭ  (ئىادى قالغاان قېيىاپال تەرەپاكە بىر زالدا تولغان تۈتەككە ئى  كۆزلىرى كۆرمەس

 خانفىساتايىنگىل  پۈتتۈرگەن ئۇنىۋېلشىتىنى خارۋارد يەنە شۇنىڭدە  خىزمەتچىسى  سادىق

 مااك  ماۇدىرى شاىركىتى ساودا ھازىرقى قىلغان  ئىشپىيونلۇق ئىدارىسىدا ساقچى بۇرۇنقى

 رۇدفلا  ىلىقغاي كۈچلۈ  پۈتتۈرگەن  پاكولتېتىنى جوغراپىيە سىياسىي شۇنىڭدە  ۋە ئامان

 ناوچىالر بۇ كېيىنگەن تۈرلۈ  ھەر. كېلىدۇ كىرى، زالغا ئەگەشتۈرۈپ قاتارلىقالرنى ئېسسېر

 سەھنىسااىگە نۇتااۇق يااۈرۈپ ئىتتىرىاا، كىشااىلەرنى شااىلتىغىنىچە قااۇراللىرىنى قولىاادىكى

 چىقىااش پااارتىيىلىكلەر كۆڭلەكلىاا  قوڭااۇر چاغاادا  بااۇ. ماڭىاادۇ ئېچىاا، يااول قارىتىاا،

 قاتناشاقۇچىلىرىغا يىغىان پىلىماوتالرنى قىسىملىرى بىر يەنە. قىلىۋالىدۇ القام ئىشىكلىرىنى

 ئۆرۈلاۈپ ئۈساتەللەر مۇنچە بىر ئىچىدە قااليماقانچىلىق بۇ. قىلىشىدۇ تەق تىكلەپ قارىتى،

 يوشۇرىنىۋالغان ئېتى، ئاستىغا ئۈستەل ئۆزىنى ئەزاسى كابىنىت بىر قايسى بولۇپ  كەتكەن

 گااااڭگىراپ بىلەلااامە  قىالرىناااى ناااېمە قورققىنىااادىن الىااارىئەز كابىنااات بەزى. ئىااادى

 ئاگاھالندۇرۇلغانادىن ئەمماا. قىلىادۇ ئاېقىن قاراپ تەرەپكە ئىشىكى چىقىش ئالدىرىغىنىچە

 بېساىۋېلىنى، يەرگە يااكى يەيادۇ تاياق كۆرسەتكەنلەر قارشىلىق. قايتىشىدۇ جايىغا كېيىن

 .ياتقۇزىۋېتىلىدۇ تېپى، ئۇرۇپ كۆزىگە باش

 قااليماقاانچىلىق باۇ. قالىادۇ توساۇلۇپ ياولى كىشاىلەرنىڭ توپ بىر قاتاردىكى ېرھىتل
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 تااۇرۇپ ئوينىتىاا، تاپانچىسااىنى چىقىۋېلىاا، ئۈسااتىگە ئۈرۇناادۇق بىاار ھىتلېاار ئىچىاادە 

 ئاۇ شۇڭا. قىلىدۇ داۋام قااليماقانچىلىق قارىما  شۇنىڭغا“ !تىنچلىنىڭالر! تىن ”: ۋارقىرايدۇ

 ئۈنىنىمااۇ قورققىنىاادىن كىشااىلەر ئاااڭالپ ئاااۋازىنى ئااوق. ىاادۇچىقىر ئااوق قارىتىاا، شااىپقا

 پۈتاۈنلە  زال! پارتىلىادى ئىنقىالبى سوتسىئالىزم مىللى”: ھىتلېر. قالىدۇ جىمى، چىقارما 

. ۋارقىراياادۇ دەپ“ !يااوق رۇخسااەت چىقىشااىغا كىمنىااڭ ھااې  زالاادىن! ئاسااتىدا قورشاااۋ

 ئېلىشاىپتۇ رەسمى ئۇنى بەزىلەر. ئىدى اقۇيۇلماقت تەر يۈزىدىن كەتكەن تاتىرى، ھىتلېرنىڭ

 باۇ بولساا كىشىلەر قىسى  بىر يەنە. دېيىشەتتى مەس  ئېغىر ئۇ ياق  بەزىلەر يەنە دېيىشسە 

 بااۇ چىقىۋالغااان ئوتتۇرىغااا ئېلىاا، تاپانچااا قولىغااا ئۇالرغااا . كۈلىشااەتتى قاااراپ مەنزىاارىگە

 بولااۇپ  ياراشاامىغان پەقەتااال ئۇنىڭغااا كېاايى  سااەھەرلى  ئۇچىسااىدىكى ئىنقىالبچىنىااڭ

 بەكاال ھىتلېار بىالەن  تۇيۇلغىنى كۈلكىلى  كۆرۈنۈشتە. كۆرۈنەتتى كۈلكىلى  ھەقىقەتەنمۇ

 بۆلاۈمگە يانادىكى بىالەن مېنىاڭ كاتىۋاشاقا سىياساىي نەپەر ئۈ  ئۇ . ئىدى تۈستە جىددى

 ىمىرماۇق كااتىۋاش ئۈ  ئۇ ئەمما. دەيدۇ بولمايدۇ  ئىش بىر سىلەرگە قورقماڭالر  كېلىڭالر 

 ئۇالرغااا ئۆتااۈپ ئاااتالپ ئۈسااتەلنى بىاار ھىتلېاار. تۇرىشااىدۇ جىاا  يېرىاادا تۇرغااان قىلمااا 

 بىار يەنە بىالەن كانىۋىيى سېيسېرنىڭ. چېكىنىدۇ قەدەم بىر كەينىگە كاھر يېقىنلىشىۋىدى 

 ھىتلېار. ساالىدۇ يانچۇقىغاا قاولىنى چىقىرىدىغانادە  قاۇرالىنى ياان چىقىا، ئالادىغا مايور

 .ۋارقىرايدۇ دەپ“ !چىقار قولۇڭنى” تىرەپ كۆكرىكىگە ئۇنىڭ دەرھال تاپانچىسىنى

 ۋەدە ئالدىادا قاتناشاقۇچىلىرى يىغىان بىلەن كاتىۋاش سىياسىي نەپەر ئۈ  بۇ ھىتلېر

 بىار بولىدىغان قىلىشقا ھەل ئىچىدىال مىنۇت ئون بولغاندا كۆپ ئەڭ ئىشالر بۇ 157بېرى، 

 كااانىۋا  نەپەر ئىككااى يەنە بىاالەن اتتىۋاشكاا سىياسااىي ئااۈ  چاغاادا  بااۇ. دەياادۇ ئىااش 

 “تاۇرۇڭالر دەپ ھە دېگىانىگە چانادۇرما ”. كىرىادۇ بۆلاۈمگە ياندىكى ئەگىشى، ھىتلېرغا

 تېخىماۇ ھىتلېار كېايىن كىرگەنادىن ئىشخانىغا.  پىچىرلىغا  يېنىدىكىلەرگە لوسسوۋ دەيدۇ

_  ھىتلېار  دەيادۇ _. كەچۈرگەيساىلەر قىلىشاىمنى باۇ مېنىاڭ”: كېتىادۇ جىددىلىشى، بە 

 ۋەدە دەپ كاۆتەرمەيمىز قاوزغىالڭ ئۇنىڭغاا سېيساېر“ .ياوق ئاماالى  باشاقا قىلماا  شۇنداق

 قىلغىانى  بۇ” سورىغا  كېچىرى  ئۇنىڭدىن ھىتلېر. ئەيىپلەيدۇ دەپ نانكۆر قىلمىغانمىدىڭ 

 پاۆھنېر باشالىقى سااقچى ساابىق: ئۇالرغاا ھىتلېار. دەيادۇ “ئۈچاۈن مەنپەتاى گېرمانىيىنىڭ

 ناى' باتاالىئونى پىادائىيالر' تەشاكىالتى ئااكتىپالر ئاوڭچى بولىدۇ؛ مىنىستىرى باش باۋارىيە

 قوشاۇن ھەمادە قىلىادۇ قومانادانلىق لۇدېنادفر  ئارمىيىسىگە دۆلەت يېڭى قىلغان ئاساس

 ئاۈ  كېايىن  قىلغانادىن غەلىابە قاوزغىالڭ يەنە ئاۇ. دەيدۇ قىلىدۇ يۈرۈش بېرلىنغا باشالپ

 ھاااكىمىيەت باۋارىيىاادە كاااھر يەنااى يۈرگىزىاادىغانلىقىغا  ھوقااۇق چااوڭ ۇتېخىماا كاااتىۋاش

- تەيىنلىنىااد مىنىسااتىرلىكىگە ئااارمىيە قۇرۇغلااۇق ئىمپىاارىيە لوسسااوۋ يۈرگۈزىاادىغانلىقىغا؛
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 ۋەدە بولىادىغانلىقىغا مىنىساتىرى سااقالش ئاماانلىق ئىمپىارىيە بولساا سېيساېر ىغانلىقىغا؛

 .بېرىدۇ

 تاپانچىسااىنى دەرھااال ھىتلېاار. ئۇنىماياادۇ دېگىاانىگە ىااڭھىتلېرن كاااتىۋاش ئااۈ  بااۇ

(. تۇرىۋالىادۇ دەپ ئىادى چاخچااق بىار ھەممىسى ئىشالرنىڭ بۇ سوتتا ئۇ كېيىن) چىقىرىدۇ

 سااتقۇچالر ۋەتەن پااينى تاۆت_  ئااۋازدا  بىر قوپال دەيدۇ_ . بار ئوق پا  بەش قورالىمدا”

 ئۈچاۈن ئېتىاۋېلىش ئاۆزەمنى بولساام  پمەغلاۇ ئىشاتا باۇ ئەگەر پااينى  بىر قالغان ئۈچۈن 

 ئاپتوماتىا  قولىادا ئۇنىاڭ ئەنادى. بېرىادۇ گرافقاا تاپانچىساىنى ئاۇ . دەيادۇ “ئىشالىتىمەن

 قىلاچە دېيىشانىڭ سااقاليمەن جاان ئاساتىدا  ئەھاۋال بۇنداق. ئىدى بار بىرسى ماۋزفردىن

 رفل قاناداق رفنىڭلۇدېنادف ئىشاتا باۇ ئۇ. بىلەن سوغوققانلىق كاھر دەيدۇ يوق  ئەھمىيىتى

 قاانچە بىار بىالەن ئالدىراشلىق ئۇ. دېمەيدۇ نېمە ھې  ھىتلېر. قىزىقاتتى ئويناۋاتقانلىقىغىال

 سالماق ئاندىن. سورايدۇ كەچۈرۈم قايتا-قايتا قاراپ كاھرغا كېيىن  ئىچكەندىن پىۋا يۇتۇم

 بولاۇپ ەتاكەنك قااليماقانلىشاى، بەكال ئىچى زال. كېتىدۇ چىقى، ئۆيدىن بىلەن قەدەملەر

: ۋارقىراياادۇ قاااتتىق بىرسااى ئوتتۇرلۇقتااا. كااۆرۈنەتتى ئەمەسااتەكال مااۇمكىن تېاازگىنلەش

 “!ئويۇن بىر بۇ خااليىق ”

 قاۇالقنى ئىچىناى زال. ۋارقىرايادۇ دەپ! ئىنقىالب پاسونى مېكسىكا بىر بۇ بىرسى  يەنە

 گيۆرىڭنىااڭ ازالرئاااۋ تااۈر بااۇ. ئالىاادۇ بىاار قىلىپكۈلۈشاالەر مااازاق ۋە ئىسااقىرتىش يااارغۇدە 

 ئانادىن كېيىانال ئېتىشاىدىن ئاوق پاا  بىار قارىتىا، شاىپقا ئوخشااش خوجايىنىغاا خۇددى

 ئىمپىارىيە كاھرغاا  ھەرگىزماۇ نىشاانى ھەرىكىتىمىزنىاڭ قېتىمقاى باۇ بىزنىڭ ئۇ . بېسىقىدۇ

 بۇنااداق ئۇنىااڭ. ۋارقىراياادۇ دەپ ئەمەس  قارىتىلغااان ساااقچىغا ياااكى ئارمىيىسااىگە دۆلەت

 تۈگىمىگەنادۇ  پىاۋاڭالر” قىلىا، قىزىقچىلىاق كېايىن  كەلمىگەنادىن كارغا ئاقلىشى ئۆزىنى

 .ۋارقىرايدۇ دەپ “يەيسىلەر؟ غەم نىمىگە يەنە

 زالاادىكىلەر گەرچە. ئۈمىدسااىزلەندۈرەلمەيدۇ ھىتلېرنااى قااليماقااانچىلىق بااۇ زالاادىكى

 يول ئىتتىرى، ئۇالرنى ھىتلېر بولسىمۇ  ياغدۇرىۋەتكەن تىل غەزەپلى  توۋلىشى، قااليماقان

 بېساىقمىغان تېخاى چۇرۇڭى-ۋاراڭ زالدىكىلەرنىڭ. ئىلگىرلەيدۇ قاراپ سەھنىگە ئاچقىنىچە

 بولسااڭالر  ۋارقىرايادىغان تىنەىماا  يەنە ئەگەر”: ۋارقىرايادۇ بىلەن غەزەپ ھىتلېر. ئىدى

 ،قىلىاا شااۇنداق“ !بېاارىمەن بااۇيرۇقى چىقىاارىش ئااوق پىلىموتچىالرغااا قەۋەتتىكااى ئۈسااتى

_  كېاايىن  شااۇنىڭدىن”. جىمىياادۇ توختاااپ دەرھااال قىلىشااتىن شاااڭخو ئااۇنى زالاادىكىلەر

_  كېلىا،  ئەسالەپ كاۈنلەرنى شاۇ ماۈللېر ۋفن پرففېسسور تارىخچى كونسىرىۋاتى، دەيدۇ 

 قاناداق ھەر بۈگاۈنگىچە ناۇتقى بۇ ئۇنىڭ. سۆزلەيدۇ نۇتۇق بىر ئىسىل ھەقىقەتەنمۇ ھىتلېر

 تۇتىۋالغاان ئاۆزىنى ناۇتقىنى ئاۇ. ئىادى نۇتاۇق بىار تۇرالمىغىادە  قىزغانماا  ئارتىسامۇ بىر



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 305 ~ 
 

 غەلىابە خاۇددى ناۇتقى ھىتلېرنىاڭ“ .كاۆرۈنمەيتتى نەپرەتلىا  قىلچىمۇ ئۇ. باشاليدۇ ھالدا

 كاھرغاا مەن زالادىكىلەرگە  ئاۇ. ئىادى بەرمەكاتە بىشارەت ۋەزىيەتتىن بىر يېقىنالشقاندە 

 ئاممىغاا دەپ بولىدۇ پادىشا تۇرىدىغان ئۈستىدە تىھاكىمىيى باۋارىيە ئۇ ئىشىنىمەن  تولۇق

 تاپشاۇرىلىدىغانلىقى؛ قۇمانادانلىقىغا لودېندفرفنىڭ ئارمىيىمۇ يەنە شۇنىڭدە . بېرىدۇ ۋەدە

 سااااقچى سېيساااېر تەيىنلىنىااادىغانلىقى؛ مىنىساااتىرلىكىگە ئاااارمىيە قۇرۇغلاااۇق لوسساااوۋ

 ھۆكۈمىتىنىاااڭ ۋاقىتلىاااق انىيەگېرمااا”. بېرىااادۇ ۋەدە تەيىنلىنىااادىغانلىقىغا باشااالىقلىقىغا

 خەلقىنااى گېرمااانىيە قىلىاا، يااۈرۈش بېرلىنغااا يەنااى بابېلغااا  يېاارى جىنااايەت ۋەزىپىسااى

 شاەھەر بىار ئېلىنغاان تىلغاا دا «يارىتىلىشاى دۇنيانىاڭ. ئىنەىل»_  بابېل)“ !قۇتقۇزۇشتۇر

 (ئىزاھاتى ھاشىيە_  ئىسمى

 خاۇددى ئادەم  كىيىنىۋالغان ەغەلىت بۇ كېلى،  ئەسلەپ كۈنلەرنى شۇ خانىفسىتانگىل

 تاوزاڭ-چااڭ بېشاى ئۈساتى بولىادىغان ئۇچرىتىشاقا رەساىمخانىالردا يېزىلىرىدىكى باۋارىيە

 نىكاااھ چىرايلىااق ئەڭ شااەھەرنىڭ” قويۇلغااان ئىچىااگە دېرىاازە ئەياانە  كەتااكەن بېسااى،

 باشلىشااى جۈملىسااىنى بىرىنچااى نۇتقىنىااڭ ھىتلېار  قالغااان ئوخشاااپ ھەيكىلىااگە “يىگىتاى

 خااۇددى ئەھااۋال  بااۇ” ئايالنغااانلىقىنى  بىرسااىگە خاسااىيەتلى  دەرھااال 158 تەڭ  لەنبىاا

 پارچىساىدىن تاختاا  قاانچە بىار تۇرغانادا جى  قېلىپىدا ئىسكرفپكىسى سترادىۋارىئۇسنىڭ

 تارتىلغااان تااارا تااال قااانچە بىاار ياسااالغان ئۈچەياادىن ئۈسااتىگە ياسااالغان  يېپىشااتۇرۇپ

 قولىغااا سااازەندىنىڭ ئۇسااتا نەرسااە بااۇ ئەگەر بىاالەن  ىنىتااۇرغ نەرسااىدە  بىاار ئااادەتتىكى

 “ئىادى ئىش بىر ياڭرىغاندەكال مۇزىكىالر مۇڭلۇڭ ئىنتايىن ئۇنىڭدىن قالىدىكەن  چۈشۈپال

 ھەتاتە ئىچىادىال  مىنۇت نەچچە بىر” بويىچە ئۆمۈرى پۈتۈن مۈللېر ۋفن پرففېسسور. دەيدۇ

 ئۆزگىرىا، تېاز شاۇنچە وزىتسىيىساىنىڭپ ئاممىساىنىڭ خەلاق ئىچىادىال سېكونت قانچە بىر

 كىشااىلەر نۇرغااۇن” ئېيتىاادۇكى  كېسااى، ئااۇ. چۈشااىنەلمەيدۇ پەقەتااال “كەتكەنلىكىنااى

 كىشاىلەرنىڭ سااندىكى كۆپ مۇتلەق بولسىمۇ  ئۆزگەرتەلمىگەن تولۇق قارىشىنى ھېلىغىچە

 بىلەناال ساۆز جاۈملە قاانچە بىار ھىتلېر. ئىدى ئۆزگەرگەن تۈپتىن قارىشى بولغان ھىتلېرغا

 ئااالقىنىنى خااۇددى كىشااىلەر بااۇ. ئىاادى قارىتىۋالغااان ئااۆزىگە ئۆزگەرتىاا، تولااۇق ئااۇالرنى

 ياااكى. بىلىنەتتااى باااردەكال ئەپسااۇن بىاارەر ئىشااتا بااۇ. ئااۆزگىرەلەيتتى تېااز ئۆرىگەناادەكال

 سوقۇشتۇرۇشاقا قەدەھ ئىچىادە تەناتەنە ھەمامە كەينىادىنال بارمىدۇ؟ سىھىر بىرەر راستىنال

 “.كېتىدۇ چۆكۈپال ئاۋازى تۇرغۇچىالرنىڭ قارشى ئىچىدە سادا ۇب. باشاليدۇ

 بىالەن  ساەمىمىلى  ھىتلېر دەيدۇ_ . ئۆيدە يان ئۈچىسى سېيسېر ۋە لوسسوۋ كاھر ”

 مۇھااااكىمە بىااالەن ئەساااتايىدىللىق دەپ باااوالر تاللىسااااق ياااولنى قايساااى ھاااازىر ئاااۇالر_ 

 دەپ قولالمسااىلەر تەلىااۋىنى خەلقنىااڭ ئااۈچەيلەن سااىلەر ئااۇالردىن  مەن. قىلىشااىۋاتىدۇ
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 . سورايدۇ زالدىكىلەردىن دەپ “بوالمدۇ؟ سورىسام

 .كېتىدۇ چۇقۇرۇشۇپ دەپ“ !سورا شۇنداق قوشۇلىمىز ”: بىردە  ھەممە تۆۋەندە

 ئاۆزى ئاۆزىنى_  بىالەن  قىزغىنلىاق تولۇق ھىتلېر دەيدۇ_  گېرمانىيەگە  بىر ئەركىن”

 دىيەلەيمەنكاى  شاۇنداق سىلەرگە مەن! كېتەلەيدۇ سىغى، چوقۇم باۋارىيە باشقۇرااليدىغان

 تەڭ بىاالەن يۇرىشااى تاااڭ ئەتە قوزغىيالمىساااق  ئىنقىالبىنااى گېرمااانىيە بۈگااۈن بىااز ئەگەر

 دەرھااال كىرگۈزىۋالغاچقااا  قولغااا ئاممىسااىنى خەلااق ھىتلېاار“ !بااولىمىز ئااۆلگەن ھەممىمىااز

 .دۇچىقى چاقىرى، كاتتىۋاشنى نەپەر ئۈ  كىرى، بۆلۈمگە ياندىكى

 مەرساەدې  ھىتلېرنىاڭ ئاادەم  يېتىادىغان كاۈچى قىلىشاقا ھەل مەساىلىنى ئەسلىدە

 دەل كىشاى باۇ. ئىادى چىققاان يولغاا قاراپ پىۋىخانىسىغا بۈرگېربراۋ ئولتۇرۇپ ماشىنىسىغا

 قوزغىالڭچىادىن قىازغىن ئاۇ ) ئىزباساارى ساادىق ئۆزىنىاڭ ئاۇ . ئىادى لۇدېنادفر  گېنېرال

 ئورۇناادا كەينااى رىچتېرمااۇ شااېۋبنېر يەنە بولااۇپ  كېلىۋاتقااان بىاارگە بىاالەن( ئىاادى بىرسااى

 ھەياران يەنىاال ماشاىنا بولسىمۇ  كەتكەن قاپالپ تۇمان قۇيۇق جاھاننى گەرچە. ئولتۇراتتى

 لۇدېناادفرفنىڭ گېنېاارال. ئۆتىاادۇ كااۆۋرۈكتىن چىقىاا، ئىچىاادىن شااەھەر تېاازلىكتە قاااالرلىق

 ۋارقىراشاقا دەپ“ !خايىال” خەلاق پۈتاۈن  تەڭ بىالەن كۆرىنىشاى ئالدىدا ئىشىكى پىۋىخانا

 نااېمە كااۆرۈپ ئاشااۇرىۋېتىلگەنلىكىنى چېكىاادىن بااۇنچە ئىشاانىڭ لۇدېناادفر . باشاااليدۇ

 ھىتلېاار. قالىاادۇ تااۇرۇپال ھاڭۋېقىاا، بولمااا  رازى بولىۋاتقااانالردىن بىلەلاامە  دېيىشااىنى

 ئااۇ. ۇكۆرىشااىد ئېلىشااى، قااول بىاالەن لۇدېناادفر  چىقىاا، بۆلۈماادىن كۈتىااۋېلىش دەرھااال

 لۇدېنااادفر  كېااايىن  سۆزلىشاااىۋالغاندىن دېيىشاااى، ناااېمىلەر بىااار قىساااقىچە ئىككىساااى

 .كىرىدۇ ئۆيگە يان بىرگە بولۇپ ماقۇل قىلىشقا قايىل كاتتىۋاشنى ئۇ  تۈرۈپ قوشۇمىسىنى

 بولغاان خاپاا لۇدېنادفر  ھەرىكىتىادىن باۇ قوزغىغاان ئالدىغا ئۆز ھىتلېرنىڭ گەرچە

 ئىشاقا ئاابرفيىنى بىالەن ئاورنى ئۆزىنىاڭ كەسىپدىشاىگە نەپەر ئىككاى يەنىاال ئاۇ بولسىمۇ 

 قېناى. بىرلىشاىڭالر بىالەن بىاز_  ئۇالرغاا  دەيادۇ_ . ئەپەنادىلەر قويۇڭالر بولدى”. سالىدۇ

 كىشااى بەرگەن قااول ئاااۋال ئەڭ ئۇنىڭغااا. ئۇزارتىاادۇ قااولىنى دەپ“ بېاارىڭالر قااول بۇنىڭغااا

 . ئىدى گېنېرال

 پولكوۋنىكماۇ كەينىادىن ئۇنىاڭ. دەيادۇ “ئەمىساە مااقۇل” ئۇزارتىا،  قولىنى لوسسوۋ

 قايىاال ئاااخىرى ئەڭ كاااھر بولغااان ئەمەلاادار مەمااورى. ئۇزارتىاادۇ قااولىنى لۇدېناادفرفقا

 ساۆزلىگەن نۇتاۇق بولاۇپ بىرىنچاى كەلگىنىادە  ساەھنىگە ئۇالر ئەمما. ئىدى بولغانالردىن

 ئااۇ. تۇرىاادۇ ىاا ت ھېسسىياتسااىز قىلااچە سااەھنىدە ئااۇ. ئىاادى كاااھر شااۇ يەنە كىشااى

 خاناادانلىقى باااۋارىيە سااۈپىتىدە خااان يۈرگۈزىاادىغان ھاااكىمىيەت قاااراپ  يىغىناادىكىلەرگە

 ئۇنىڭ ئېيتىشىچە  ساقچىنىڭ بىر مەيداندىكى. بىلدۈرىدۇ قىلىدىغانلىقىنى خىزمەت ئۈچۈن
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 .تۇرغان ئۈزۈپ سادالىرىال ئالقىش ئەسەبىلەرچە سۆزلىرىنى ئوچۇق دېگەن

 ھىتلېار. ئىادى خوشاال ئىچىادىن-ئىا  كاۆرۈپ قىزغىنلىقىنى ۇنچەب ئاممىنىڭ ھىتلېر

 ياتقاان بالىنىسىدا ئارمىيىسىنىڭ قۇرۇقلۇق بۇرۇن  يىل 5 بۇندىن” ھالدا تولغان ھاياجانغا

 ئاغاادۇرۇپ جىنااايەتچىلىرىنى نويااابىر ئااۆزەمگە  ئااۆز مەن چاغاادا شااۇ. ئىاادى  قااارغۇ بىاار

 ئۈساااتىدە خارابىساااى گېرماااانىيە گەنقىلىاااۋېتىل خاااانىۋەيران بۈگۈنكىااادە  تاشااالىما  

 يولۇمااادىن ھەرگىاااز قاااۇرمىغىچە گېرماااانىيە بىااار ھەشاااەمەتلى  ۋە ئەركىااان قۇدرەتلىااا  

 ئەمەلاااگە قەساااىمىمنى باااۇ مەن قارىغانااادا . ئىااادى  قىلغاااان قەساااەم دەپ قايتماااايمەن 

 152.دەيدۇ “قىلىمەن ئاشۇرىدىغاندە 

 لۇدېناادفر  بېسااىق ئېغىاار بەكااال ئەممااا كەتااكەن تاتىرىاا، چىرايااى كەينىاادىن ئۇنىااڭ

 ئالغاان مۈللېرنىاڭ پرففېسساور بۇنىڭادىن. سۆزلەيدۇ نۇتۇق بىر قىسقىال ھالدا ئەستايىدىل

 قالغااانالردىن ساااق ياااكى مەسىلىسااى كااۆرۈم-ئۆلااۈم ئىااش بااۇ” لۇدېناادفر   تەسااىراتى 

 مئاادە قىالاليادىغان پەرق ئېنىاق ئىكەنلىكىناى “مەساىلە بىار بولىادىغان كۆپ ئۆلىدىغانالر

 كېاايىن  تېزگىنلىۋالغاناادىن تولااۇق ۋەزىيەتنااى ھىتلېاار. كەلااگەن تەسااىراتقا دېااگەن ئىااكەن

 قاول بىارلەپ-بىار بىلەن كىشىلەر ئىچىدە سادالىرى ئالقىش كۆتۈرۈلگەن كەينىدىن-كەينى

 ئىچااكەن بەلكىاا  كەتكەچااكە  ھاياجانلىنىاا، بەكااال كىشااىلەر. خوشلىشااىدۇ سىقىشااى،

 ساەل كىشىلەر بۇ. ئىدى قىلىشماقتا تەنتەنە ئااللما  تۇتۇپ ئۆزىنى بىلەن كۈچى پىۋىنىڭمۇ

 ھەممىسى زالدىكىلەرنىڭ. ئىدى ئۇنۇتقان پاكىزە پا  تىلالشلىرىنى قىلى، مەسخىرە ئاۋالقى

 نۇرغاۇن. ئېيتىشاىدۇ مارشاىنى «ئۈساتۈن ھەممىدىن گېرمانىيە» تۇرۇپ  ئورنىدىن بىرلىكتە

 ھاياجانادىن بەزىلەر ھەتتا قىلىشىدۇ؛ يېشى كۆز تۇتىۋااللما  ئۆزىنى ھاياجاندىن كىشىلەر

 بىرسااى تۇرغااان يېنىادا ساقچىسااىنىڭ شاىتات ئەممااا. قالىاادۇ كەلامە  ئېغىاازى ناخشاىغىمۇ

 دېگىناااى“ !كااام بىرسااىال دفختۇرىاادىن سااااراڭالر پەقەت يەردە بااۇ”: ئۆرۈلااۈپ كەياانىگە

 .ئاڭلىنىدۇ

 

 

4 

 

 كۈچلاۈ  ئىنتاايىن ۋىخانىسىدىمۇپى لوۋېنبراۋ قىرغىقىدىكى قارشى دەرياسىنىڭ ئىسار

 ئۈمىكىنىاڭ ئوركىساتىر ئىككى زالى ئاساسلىق پىۋىخانىنىڭ. ئىدى كۆتۈرۈلمەكتە قىزغىنلىق

 مىاڭ 0 يەنە زالغاا باۇ بەاشاقا كەلگىنىادىن بىار زالغاا پۈتاۈن ئاۋازىنىڭ مۇزىكا ئورۇندىغان

. ئىادى تولغاان لىاق ەنبىل ئاچىالر-ئې  بىلەن ئەزالىرى نىڭ “باتالىئونى پىدائىيالر” نەپەر
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 ئەگەشاكۈچىلىرى قىازغىن رۆمنىاڭ كاپىتاان تااتۇق ياۈزى قىسامىال بىار ئاز ئولتۇرغانالرنىڭ

 ئاۇ . ئىادى ئاادەم ئاساسالىق قىلىۋالغاان جەلىا، ئاۆزىگە كىشاىلەرنى يەنىاال رۆم بولسىمۇ 

 تااالق-باۇالڭ خەلقىمىزناى بىلەن ساتقۇچالر ۋەتەن شۇنىڭدە  ئېلىشقا  قىساس خەلقىمىز”

 .قىالتتى چاقىرىق دەپ…“  ئاتلىنىڭالر ئېلىشقا قىساس ئۈستىدىن مەلئۇنالر يۈرگەن قىلى،

 سااەھنىگە ئېسسااېر كەلااگەن قوپااۇپ سااۆرەلگىنىچە كارىۋىتىاادىن كېسااەل كەينىاادىنال

 پۈتۈشااكىنىدە  بىاالەن ھىتلېاار ئۈچااۈن  بولغااانلىقى ئااۆزگىرىش تااۇال-ئاااز پىالناادا. چىقىاادۇ

 ئاېالن ئىنقىالبنى دەرھالال شۇنىڭدە  چىقمايدۇ  ئېتىلى، ىگەسەھن كۆتۈرۈپ بايراق قولىدا

 خەۋىرىنااى غەلىاابە ئۆزگىرىشاانىڭ سىياسااىي قوزغىغااان ھىتلېاار ئااۇ . كەتمەياادۇ قىلىپمااۇ

 . ئىدى كۈتمەكتە

 سااۆزلەۋاتقىنىدا نۇتااۇق ئااۇ يەنااى ئۆتكەناادە  مىنااۇت 42 دىاان 8 سااائەت ئاخشااىمى

“ !باشاالت خااتىرجەم ئىشاالرنى”: كېلىادۇ فاونتېلې بىار قىسقىال پىۋىخانىسىدىن بۈرگېربراۋ

 ھااكىمىيىتى كااھر بۆلاۈپ  ساۆزىنى ئېسساېرنىڭ چىقىا، ساەھنىگە ھالادا مەقسەتلى  رۆم

 دەپ! قىلادى ئاېالن قوزغاشانى ئىانقىالب باويىچە مەملىكەت ھىتلېر ئادفل  قىلىندى  بىكار

 جۇمھااۇرىيەت كىشااەپكىلىرىدى ئەسااكەرلىرى ئارمىيىسااىنىڭ مااۇداپىيە دۆلەت. ۋارقىراياادۇ

 چىققىااانىچە ساااەكرەپ ئۈساااتىگە ئورۇنااادۇقالر-ئۈساااتەل تاشاااالپ  ساااۆكۈپ كاكاااارلىرىنى

 تەبرىكلىشااى، بىرىنااى-بىاار ئاااچىالرمۇ-ئااې . باشاااليدۇ قىلىشااقا تەنااتەنە ۋارقىرىشااى،

 ئااااۋازلىرى تەناااتەنە. ئورۇندايااادۇ گېمىنىناااى دۆلەت ئوركىساااتېر. كېتىااادۇ قۇچاغلىشاااى،

. چاقىرىادۇ قىلىشقا يۈرۈش قاراپ پىۋىخانىسىغا بۈرگېربراۋ ممىنىئا رۆم كېيىن بېسىققاندىن

 يۈگۈرۈشاۈپ بەسلەشاكىنىچە بىالەن بىرساى-بىار كەتكەنادە  ئاوت زالغا خۇددى كىشىلەر

 خوشااااللىقىدىن ۋارقىرىشااااتتى  ئەساااكەرلەر. تىزىلىااادۇ رەتاااكە چىقىااا، پىۋىخانىااادىن

 ئاېقىن قااراپ تەرەپاكە دەرياساى ئىسار چىقى، كوچىغا قىلىشقىنىچە تەنتەنە ھاياجانلىنى،

 قوشاۇنىنىڭ نامايىشاچىالر كېلىا، موتوساىكىلىت بىار ئۇدۇلىادىن ئارىدا بۇ. ئىدى قىلماقتا

 ئېلىاا، باۇيرۇقىنى ھىتلېرنىااڭ كىشاى موتوسااىكىلىتلىق باۇ ئەساالىدە . توساىۋالىدۇ ئالادىنى

 تېتىغائۇنىۋېرسااى ميااۇنخېن قىلىاا، يىتەكچىلىاا  قوشااۇنغا رۇمنااى بۇيرقتااا . ئىاادى كەلااگەن

 شاىتابىنى قومانادانلىق لوسساوۋنىڭ ۋفن گېنېارال جايالشاقان كوچىساىغا شاۆنفېلد بېرى، 

 مەياادانىغا ئەرنااا سااانت ئەترىتىاادىكىلەرگە ئاااچىالر-ئااې  قىلىنغااان؛ بااۇيرۇق ئىگەلاالەش

 ئېلىاا، مىلتىقنااى تااال مىااڭ ئااۈ  قويۇلغااان يوشااۇرۇپ قەۋىااتىگە گەمە چېركاۋنىااڭ بېرىاا، 

_  ئىتتىپااقى ئوبېرالناد” شاۇڭا . ئىادى ئېيتىلغاان كېرەكلىكى تىشىتۇ پوزىتسىيە گيېسىڭدا

 .قىلىدۇ يۈرۈش قاراپ پىۋىخانىسىغا بۈرگېربراۋ دىكىلەرال “ئىتتىپاقى پىدائىالر

 ئۆتاۈپ كوچىساىدىن بريېنېار ساېلى، ئالادىغا ئەترىتىناى مۇزىكاا بىر قوشۇنى رۆمنىڭ
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 يااش بىار قىازغىن. قىلىشادۇ تەنتەنە ،ئېلى قارشى ئۇالرنى يىغىلى، كىشىلەر كېتىۋاتقىنىدا

 قەدەمالەر مەغارۇر ئۆتىۋېلىا، ئالادىغا قوشاۇننىڭ كۆتاۈرۈپ باايرىقىنى ئىمپىرىيە مىللەتچى

 ئىككىساىگە ستراسساېر بىالەن رۆم بەلكى ئەمەس ھىتلېرغا ئۇ 162 بولۇپ  ماڭماقتا بىلەن

 دېاگەن ھىملېار ىخھېينار يااش بۇ. ئىدى چىقىۋالغان ئالدىغا سەۋەبىدىن ساداقىتى بولغان

 كىشاىنى ھەقىقەتەنماۇ قىزغىنلىقاى ئاممىنىاڭ كەتاكەن يايراپ خوشاللىقىدىن. ئىدى كىشى

 كەتاكەن كەڭ بىالەن قىيااپەت بويسۇندۇرغۇچىالردە  گويا ئەسكەرلەر. ھاياجانالندۇراتتى

 يېتىا، ئالادىغا دەرۋازىساى بىناساىنىڭ راياون ھەرباى ئىلگىارلەپ ئالغا كوچىسىدا لۇدۋى 

 يىلااالر ئااۇزۇن بااۇرۇن ئااۆزى بېرىاا،  بااۇيرۇقى تااوختىتىش يۈرۈشاانى قوشااۇنغا رۆم. كېلىاادۇ

 رۆمغااا ئەسااكەرلەر تۇرغااان پوسااتا دەرۋازىاادا. ماڭىاادۇ قاااراپ بىناغااا بااۇ قىلغااان خىاازمەت

 بۇالرغاا رۆم بولساىمۇ باققاان قىلىا، تەھادىت دەپ چىقىرىمىاز ئاوق قايتمىسااڭ كەينىڭگە

 دۈ فرناى قەۋەتتىكاى ئىككىنچاى كىرىا، بىناغاا ئۇدۇل. دۇقىلى داۋام يولىنى قىلما  پەرۋامۇ

 باو  قوزغۇالڭچىالرغىال پەقەت مەن ئوفىتسېر دىژفرنى. كىرىدۇ ئىشخانىسىغا ئوفىتسېرلىرى

 قااوزغىالڭچىالرنى بااۇ قىلىاا، بااويرۇق ئاسااتىدىكىلەرگە قااول بېرىاا،  ۋەدە دەپ سااۇنىمەن

. تىكلىۋېتىادۇ پىلىماوتالرنى ەرگەپەنەىارىل قوياۇپ  پاوس ئىشىككە رۆم. كىرگۈزىدۇ ئىچىگە

 ئورۇنالشتۇرۇشاالر ھەمامە. توساىۋېتىدۇ بىالەن سىملىرى چېگرا تىكەنلى  ئەتىراپىنىمۇ بىنا

 ئاااۆيىال كونااادفكتور تېلېفاااون ياااالغۇز ئەمماااا ئىااادى  كەلتاااۈرۈلگەن جايىغاااا ئاساساااەن

 سااىگەۋەزىپى قوغااداش بۆلااۈمنى بااۇ رۆم  قالاادۇردىغىنى  ھەيااران كىشااىنى. ئىگەللەنمەياادۇ

 بولمىغاان ئېڭاى ئىانقىالپ قىلچىماۇ ئوفىتساېر باۇ ئەمماا. بەلگىلەيدۇ ئوفىتسېرىنى دىژفرنى

 .ئىدى بىرى

. ئېلىۋالىادۇ گاۆرۆگە يىغىشتۇرۇپ نى “دۈشمەنلىرى خەلق” ئېسسېر بولسا  پىۋىخانىدا

 باشالىقى سااقچى كنىللىاڭ  مىنىساتىر باش چىقىۋېلى، ئۈستىگە ئورۇندۇقنىڭ بىر زالدا ئۇ 

 ئىچىاگە ئۆز قاتارلىقالرنىمۇ مەسلىھەتچىسى سىياسىي رۇپپرېچتنىڭ شاھزادە ھەمدە تېلمان

 گاۈرتېردىن ساودىيە. چاقىرىادۇ بىارلەپ-بىار ئىسامىنى ئوفىتساېرالرنىڭ ۋە ئەمەلدار ئالغان

 بىالەن يوۋاشالىق ئوقۇغۇچىادە  بۇزغان ئىنتىزامنى خۇددى كىشىلەر ئاتالغان ئىسمى باشقا

 تۇتۇلۇپ بەرىبىر بولسىمۇ چىققان قېچى، زالدىن ھۇلۇققىنىچە سودىيە ۇئ. تۇرىدۇ ئورنىدىن

 قەۋىتىادىكى ئىككىنچاى بىنانىاڭ ئۇالرنى ئېسسېر دەسلىۋىدە. ئىدى كەلتۈرۈلگەن يەرگە بۇ

 گااۆرۆگە ئېسسااېرغا يوقۇرىاادىن كېاايىن بولسااىمۇ  قويغااان سااوالپ ئىشااخانىغا بىاار كىچىاا 

 ئاۆيگە بىر يېقىنىدىكى كۆلى تېگېرن تەرىپىدىكى جەنوبى ميۇنخېننىڭ كىشىلەرنى ئېلىنغان

 يېقىنلىرىاادىن ھىتلېرنىااڭ. قىلىنىاادۇ بااۇيرۇق تۇتااۇش ئاسااتىدا نااازارەت قاااتتىق  سااوالپ

 پااكىنە  ھېلىقاى يەناى ئاماان  مااك : ئىادى باار ۋەزىپىلىارى ئالادىغا ئاۆز ھەممىسىنىڭال
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 بانكاا بىر قايسى بېرى، بىلەن ئادەملىرى قىسى  بىر نوچىسى كوچا سۈرلۈ  بەكال كەلگەن 

 شاېۋبنېر. قىلىادۇ تەييار قىلىشقا بىناسى مەركىزى ھۆكۈمەت يېڭى قىلى، ئىشغال بىناسىنى

 كااوچىالردا باشااالپ ئااادەملىرىنى ئااۆز قاتااارلىقالر خانفىسااتايىنگىل ۋە ئېسسااېر رىچتېاار 

 ئااۇالر. كەچۈرىاادۇ كااۆزدىن ئەھااۋالىنى ئەمىلىلىشااىش ئىنقىالبنىااڭ چىقىاا،  تەكشۈرۈشااكە

 خوشاال كىشاىلەر نۇرغاۇن. كۆرىادۇ كەتكەنلىكىنى قااليماقانلىشى، بەكال ئىچىنىڭ شەھەر

 گاااڭگىراپ بىلەلاامە  كەتكەنلىكىنااى بولااۇپ ئىااش نااېمە نۇرغااۇنلىرى يەنە بولسااا  بولغااان

 پىۋىخانىساىدىن باۈرگېربراۋ. جارقىرىشااتتى ۋارقىراپ غەزەپلىنى، بەزىلەر يەنە. يۈرۈشەتتى

 كىشاىلەر مۇناساىۋەتلى  ھەركەتاكە تۇرغاچقاا  كېلىا، بۇيرۇقالر زىت بىرسىگە-بىر تىنما 

 خەۋىارى پەقەتاال بەرگەنلىكىادىن ياۈز ۋەقە نېمە باشقىالر كىشىلەردىن ئىنتايىن ئىچىدىمۇ

 .ئىدى يوق

 باۇ كىشاى دېاگەن فرىا  بولغاان رەئىساى كومىتېات باش ئىدارىسى ساقچى ميۇنخېن

 ئاادەم ئاساسالىق بولغاان ساەۋەپچى بولىشىغا ۇقئوڭۇشل دەسلىۋىدە قوزغىالڭنىڭ قېتىمقى

 ھۇجۇم قايتارما قىسىمالرغا قوزغىالڭچى ساقچىنى قىلىۋاتقان دىژفرنىلىق ئۇ . ھېسابلىناتتى

 تېلېفااون تىنمااا  ساااقالپ  ئايرىلمااا  يېنىاادىن تېلېفااون ئااۆزى قىلىاا،  قايىاال قىلماسالىققا

 قاايمۇقۇپ بىلەلامە  ەنلىكىناىكەتك بولاۇپ ئىاش ناېمە تىرىشاقان  ئۇقۇشقا ئەھۋال قىلى،

 كۈزىتىا، تەرەققىيااتىنى ۋەزىايەت كېرەكلىكىنى  بولىشى بېسىق ئېغىر ساقچىالرنى كەتكەن

 قالادۇرۇلغان ئەمەلادىن ئەھۋالادا بىار بۇناداق. چۈشەندۈرىدۇ ساقلىشىنى قىلما  ھەركەت

 مااا قىل ھەرىااكەت قۇراللىااق كېلىاا، ئىدارىسااىغا ساااقچى پااۆھنېر باشاالىقى ئىاادارە ساااقچى

 ھەر بولمىغاان ماركساىزمچى بولۇپ بىرىنچى ئۇ . ئالىدۇ تارتى، ئىدارىسىنى ساقچى تۇرۇپال

 . ئاچىدۇ يىغىنى كۈتىۋېلىش مۇخپىرالرنى يىغى، مۇخپىرلىرىنى گېزىت ئاساسلىق قايسى

 شاىتاۋىنىمۇ قوماندانلىق رايون ھەربى يەنە رۆم بولغاچقا  تېزگىنلىنى، تەرەپ ساقچى

 كېايىن . ئىادى خوشاال بەكاال ھىتلېر  تۇرىۋاتقان پىۋىخانىسىدا بېگبراۋ. ىدۇقىلىۋال ئىشغال

 قاوزغىالڭچىالر ئېيتىلىشاىچە دفكالتتاا كەلاگەن تەرەپاتىن گازارمىسى ئەسكەرلەر قۇرۇلۇش

. بېسااىقمىغان تارتىشااال-تاااالش ئوتتۇرسااىدىكى ئەسااكەرلىرى قۇرۇلااۇش بىاالەن قىسااىملىرى

 ھەل مەساىلىنى بېرىا، يەرگە ئۇ ئايرىلى، ئورنىدىن نلىققوماندا تۇرىۋاتقان دەرھال ھىتلېر

 تاكتىكاا بىار يەنە ئۇنىاڭ. ئىادى قاارار خاتا ئېغىر ھەقىقەتەنمۇ قارار  بۇ. بولىدۇ قىلماقچى

 ھىتلېار 161.ئىادى تاپشۇرۇشى قوماندانلىقىنى قوزغىالڭنىڭ لۇدېندفرفقا گېنېرال: خاتالىقى

 ئىشاخانامغا دەرھاال لۇدېنادفرفقا لوسساوۋ ۋفن لگېنېارا تەڭ  بىلەن ئايرىلىشى يەردىن بۇ

 دەپ ئورۇنلااۇق تەلەپنااى بااۇ لۇدېناادفرفمۇ. دەپاادۇ بولماياادۇ چۈشەرمىسااەم بااۇيرۇق قايتىاا،

 بىالەن كااھر كەينىادىن ئۇنىاڭ. قىلىادۇ رۇخساەت ئايرىلىشىغا پىۋىخانىدىن ئۇنىڭ قاراپ 
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 ئەنادىال دەرۋازىساىغا اگازارما ھەرباى ھىتلېار. ماڭىادۇ ئەگىشى، بىرگە ئىككىسىمۇ سېيسېر

. قوغلىنىاادۇ ئۆتكااۈزەلمە  گېپىنااى قايسىسااىغا ھااې  يەردىكىلەرنىااڭ ئااۇ تۇرۇشااىغا  كېلىاا،

. كېلىۋالىادۇ قايتىا، پىۋىخانىغاا ئامالساىز كېايىن ئۆتكەندىن ۋاقىت سائەتتە  بىر ئارىدىن

 ىقويۇلغااانلىقىن يااول كېتىشااىگە قېچىاا، يەردىاان بااۇ كاتىۋاشاانى ئااۈ  كېلىااپال پىۋىخانىغااا

 . ئۇقىدۇ

 ياول كېتىشاىگە قېچىا، ئۇالرنىاڭ نېمىشاكە ھىتلېار  قالغاان ھەيران بەكال بۇنىڭدىن

 بىاار لۇدېناادفرفقا دەپ قىلىمىااز  قانااداق سالسااا بۇزغۇنچىلىااق ئىنقىالبقااا لوسسااوۋ قوياادۇڭ 

 قااراپ بىاردەم بىالەن تەئەجەاۈپ بېشاىغا ئاون ساابىق باۇ لۇدېنادفر . بولىدۇ خاپا مۇنچە

 “!قىلمايدۇ خىالپلىق ۋەدىسىگە ھەرگىز ئوفىتسېرى نېمى  بىر”: دەيدۇ كېيىن تۇرغاندىن

 بىالەن كېلىشاى يېتىا، قوشاۇننىڭ زفر كىشىلى  مىڭ دا  11 سائەت بۇرۇن چۈشتىن

 كەلگەناالەر بااۇ. چۆمىاادۇ ئىچىااگە ھاياجااان كۆتااۈرۈپ قايتىاادىن رفھااى ھىتلېرنىااڭ تەڭ 

 ھەرباااى تالالنغاااان بولاااۇپ  ئەساااكەرلىرى يااااردەمچى كەلاااگەن مەكتىۋىااادىن پىياااادىالر

 ئەسااكىرى كونااا پولكنىااڭ ئەركىاان ئەساالىدە . ئىاادى تاپقااان تەشااكىل ئوقۇغااۇچىالردىن

 قوزغىالڭغااا يۈزلااۈ  ئومااۇمىي باشااالپ ئەسااكەرلەرنى بااۇ رفسااباخمۇ گېرخااارد لېتىناناات

 ياااش بااۇ(. قوشااۇلمايدۇ ئۇنىڭغااا كىشااى ئاااز بەكااال) ئىاادى كەلتااۈرۈلگەن ماااقۇل قېتىلىشااقا

 رۆمغاا خاۇددى ئاادەممۇ باۇ) رفساباخنىڭ قىلىا،  تۇتقاۇن قۇمانادانلىرىنى ئاۆز رئوفىتسېرال

. ئىادى قىلىشقان قوبۇل قىلىشىنى يىتەكچىلى (  جىدەلخور بىر ھەمدە بەچچىۋاز ئوخشاش

 باايرىقى  پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر قوللىرىدا يەڭلى   بەلگىلى  كرىست بىلەكلىرىدە ئۇالر

 بىاالەن قەدەماالەر رەساامى چااالغىنىچە سااۇنايلىرىنى-ناااغرا ق دۇمبااا-داقااا خوشااال ئىنتااايىن

 ھەربااى تااۇرۇپ دىققەتااتە كېلىاا، پىۋىخانىغااا ئااۇالر. كېلىاادۇ يېتىاا، پىۋىخانىغااا مېڭىاا،

 قوبااۇل پااارات تەرىپىاادىن ھىتلېاار بېشااى ئااون بىاالەن لۇدېناادفر  گېنېرالااى مااۇالزىمەتلەر

 ئىشااخانا كاھرنىااڭ زاسااىئە كومىتېاات ئوفىتسااېرلىرى تەييااارلىق كەينىاادىن . قىلىنىاادۇ

 بولساا يېتەكچىلىارى قىساىمنىڭ قاوزغىالڭچى. چىقىادۇ يولغاا ئۈچاۈن ئىگەللەش بىناسىنى

 يەناى شاىتابىغا  قومانادانلىق راياون ھەرباى بولغاا شاىتابى قۇماندانلىق رفمنىڭ ماشىنىلىق

 يىنكاىكې ئىنقىالبنىڭ بۇ يەردە ئۇ ئۇالر. چىقىدۇ يولغا قاراپ ئىشخانىسىغا لوسسوۋنىڭ ۋفن

 ئەپلىشاى، ئىچىاگە كىرىسالوۋ يۇمشاق. قىلىشىدۇ مۇزاكىرە ھەققىدە يۈزلۈنىشى تەرەققىيات

 ئىككىسااىدىن سېيسااېر ياااكى لوسسااوۋ قىلىاا، تېلېفااون دەرھااال لۇدېناادفر   ئولتۇرىۋالغااان

 بولسااىمۇ قىلىنغااان تېلېفااون قېااتىمالپ نەچااچە. قىلىاادۇ تەكلىاا، كېلىشاانى تېپىاا، بىرىنااى

 تاۈس بىار باشاقا ئىشاالر باۇ رىچتېار  شاېۋبنېر. چىقمايادۇ ئوتتۇرىغاا قايساى ھې  ئۇالردىن

 كېارە  چۈشىرىشاى  باۇيرۇق بېارى  ئىشاخانامغا مەن لوسساوۋ . دەيدۇ قانداق؟ ئېلىۋاتامدۇ
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 نەپەر ئاۈ  بۇ لۇدېندفر   ئىككىسىچۇ؟ سېيسېر بىلەن كاھر نەدە؟ ھازىر ئۇ دېمىگەنمىدى؟

 ماۇمكىن يېنىۋېلىشاى گېپىادىن بەرگەن  قەسەم ىدائالد خەلق پۈتۈن ئەپەندىلەر كاتتىۋاش

 .بىلدۈرىدۇ ئىتىراز قېتى  بىر يەنە دەپ ئەمەس

 قەدەملەر رەسمىي شۋاندنېر ماك  مايور ئوفىتسېرى ئارمىيىسىنىڭ باۋارىيە چاغدا  بۇ

 كوچااا ھەققىاادىكى قااوزغىالڭ ئۇمااۇ ئەساالىدە . كېلىاادۇ كىرىاا، بىناغااا مېڭىاا، بىاالەن

. ئىاادى كەلااگەن يەرگە بااۇ ئىاازدەپ ئوفىتسااېرىنى دىژفرنااى بولااۇپ  نئاڭلىغااا خەۋەرلىرىنااى

 “قىلىادۇ ئىشاالردە  گۇماانلىق بەكال پاسكىنا  بەكال ئىشالر بۇ” ئۇنىڭغا ئوفىتسېر نۆۋەتچى

 ئەسلىمىساىدە  كېيىنكى شىۋاندنېر دەيدۇ_  سۆزلىشىۋاتقىنىمدا  بىلەن ئۇنىڭ مەن”. دەيدۇ

 ئىشااخانىغا رۆم ئاسااقان مېااداللىرىنى پۈتااۈن سااىگەمەيدى كەيااگەن  فورمااا ھەربااى كونااا_ 

 باۇ: ئۇنىڭغاا مەن. ساورايدۇ دەپ كەتتاى؟ نەگە لوسساوۋ: ھاساىرىغىنىچە كىرى، قۇيۇندە 

 بىار خىاالپ پىرىنساىپلىرىغا كىلىشى  تۈزۈشكەن بىلەن لوسسوۋ تۈنۈگۈن قوزغىالڭ قېتىمقى

 غەم ئااۋازدا بىار تۇرغاان بىلىنىا، ساەمىمىلى  رۆم. بەردىا  جاۋاب دەرھال دەپ ھەرىكەت 

 باۇ سېيساېرلەر ۋفن ۋە كااھر لوسساوۋ  ۋفن. دەيدۇ كېتىۋاتىدۇ جايىدا ئىشالر پۈتۈن قىلما 

 يەرگە بىار بىالەن ھىتلېار بېرىا، رايونغاا ھەربى ھەمدە قوشۇلغان  ھەممىسىگە ئىشالرنىڭ

 “.دېدى  نئىكە گەپ بىر باشقا بۇ ئۇنداقتا مەنمۇ . دەيدۇ ئېيتىشقان  كېلىدىغانلىقىنى

 ئىشااارەت يېنىغااا شااۋاندنېرنى ئوفىتسااېر نااۆۋەتچى كېاايىن  كەتكەناادىن چىقىاا، رۆم

 بىالەن لوسسوۋ_  پىچىراليدۇ  دەپ_ . چىقتى يوققا قوزغىالڭ” 160 :قۇلىقىغا ئۇنىڭ قىلى،

 باۇ ئاۇالر پولكىادا  پىيادىلەر-12 بىرلىكتە بىلەن كوماندىرلىرى ئارمىيىسى باۋارىيە سېيسېر

 تېاازگىنگە ھاازىرغىچە تااا كېايىن  ئۆتكەنادىن مىنااۇت قاانچە بىاار“ .ناتاايىن ىشاىكېل يەرگە

-12) شاىتابى قومانادانلىق يېڭاى لوسساوۋنىڭ كوندفكتور  جىرىڭالپ  تېلېفون ئېلىنمىغان

 تېلېفوناادا . بېرىاادۇ ئااۇالپ تېلېفااونىنى ئاچقااان دىاان( بىناسااىدىن شااىتاب مەركىاازى پولاا 

 قايتارمااا قوشااۇنىغا قااوزغىالڭچىالر بەرگەن ۋەدە دەپ قااولاليمەن يېقىناادىال ئااۆزى لوسسااوۋ

 رېگېنسابۇرگ  ئېنگولساتادت  ئاۋگۇسابۇرگ  شاۇنىڭدە . بېرىادۇ بويرۇقىنى قىلىش  ھۇجۇم

 پويىزلىق دەرھال باتالىيونلىرىنى قايسى ھەر قىسىمالرنىڭ سادىق ئەتراپىدىكى ۋە الندشۇت

 تېلېفااون شااىۋاندنېر. بېرىاادۇ قبااۇيرۇ ھەققىاادە كېلىشااى يېتىاا، ميۇنخېنغااا چىقىاا، يولغااا

 بااۇيرۇقىنى لوسسااوۋنىڭ تېپىاا،  ئوفىتسااېرنى مەساائۇل ترانسااىپورتقا ھامااان شااۇ ئااارقىلىق

 خەۋەر تېلېفونااادا بىۋاساااتە ئاااۆزى قىساااىمالرغىمۇ قالغاااان ھەمااادە يەتكۈزىااادۇ  ئۇنىڭغاااا

 لسااا بو پىالنلىنىۋاتقااان ئورۇنالشتۇرۇشااى قااوزغىالڭ بۆلۈماادە بااۇ. ئېيتىاادۇ قىلىاادىغانلىقىنى

 يېارى . ئىادى ئىشالەنمەكتە سۈيىقەساتى قىلىاش بۇزغۇنچىلىق قوزغىالڭغا بۆلۈمدە ياندىكى

 پەقەتاااال ياااوللىرىنى ساااى  مەركىزىااادىكى تېلېفاااون سۈيىقەساااتچىلەر بولغانااادىال كاااېچە
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 چاغادا باۇ ئەمما. كەلتۈرۈشىدۇ خىيالىغا كېرەكلىكىنى باغالش ئىشخانىسىغا قوزغىالڭچىالر

 تەرەپاكە-تەرەپ ئاللىمۇقاچاان تېلېفونادا باۇيرۇقلىرى ھەققىادىكى باستۇرۇش لوسسوۋنىڭ

 .ئىدى بولۇنغان يەتكۈزۈپ

 بارابااانچىلىرىمۇ تۇرغااان  يۆتكۈلااۈپ بۇياققااا ئۇياااقتىن قىسااىمالركوچىالردا ھەربااى

 ميۇنخېنلىقالر سانلىق كۆپ قارىما   بولىشىغا قىلىشىۋاتقان دۇغا-دا  چېلى، مۇزىكىلىرىنى

. ئىاادى يااوق خەۋىاارى قىلااچە پارتاليدىغانلىقىاادىن ئىاانقىالب قېااتى  بىاار يەنە شااەھەردە بااۇ

 خوفماااااان  ھېينااااارىخ بولغاااااان بىااااارى سەپداشااااالىرىدىن ياااااېقىن ئەڭ فۈھرېرنىاااااڭ

 باشالىغانلىقىدىن بېرىشكە يۈز رەسمى ۋەقە بىر پەۋقۇلئاددە پىۋىخانىدا فلېدېرماۋسباردىكى

 باۇ. تاپىادۇ خەۋەر بولىۋاتقانلىقىدىن بئىنقىال ئاندىن كېچىدىال يېرى  يوق  خەۋەرى قىلچە

 مېھمااان كوچىلىرىاادىكى شااەھەر ئاااۋات ياشااالر تااوپ-تااوپ ئىچىاادىكى ھاياجااان چاغاادا 

 ئامېرىكاااا. تەبرىكلىشاااىدۇ غەلىبىناااى ئىچىااا،-يەپ تۈزىشاااى، ئولتاااۇرۇش كۈتۈشااالەردە

 ىئىاۋەرتمەكچ مىنىستىرىگە ئىشالر تاشقى مۇرفى رفبېرت ۋەكىلى كونسۇل كونسۇلخانىسىدا 

 ئېيتقىنىغاااا ھىتلېرنىااڭ … :ئىااادى تەييارلىماقتااا ئارگىناااالىنى تېلېگراممىسااىنىڭ بولغااان

 10 ساائەت بولاۇپ  قىلىاش ياۈرۈش بېرلىنغا ۋەزىپىسى ھۆكۈمەتنىڭ قېتىمقى بۇ ئاساسەن 

 قۇرۇلغاان ھۆكاۈمىتى خەلاق يېڭاى ياا ياۇرىغىچە تااڭ ھىتلېار . ئۆتمەكچىكەن ھۇجۇمغا دە

 تېلېگراممىساىنى بىلەن شىفىر مەخپى تېخى مۇرفى)… . دېدى مىزبولى ئۆلگەن ياكى بولىدۇ

. بولىادۇ تەلىۋىدە كۆرۈشۈش بىۋاستە ئۆزى بىلەن ھىتلېر تۇرۇپال  تەستىقلىما  ئېۋەرتىشنى

 ھىتلېار بولغاندا 3 سائەت سەھەر ئاخىرى كېيىن  تارتىشتىن-تاالش سائەتلى  قانچە بىر”

 ئېۋەرتسااەڭ تېلېگرامماااڭنى ھالاادا خاااتىرجەم ئىنتااايىن ماڭااا ئااۇ. كۆرۈشااەلىدى  بىاالەن

 بىار باۇ بولسااممۇ  بىلادۈرگەن ناارازىلىقىمنى ئۇنىڭغاا مەنماۇ چاغادا  ئاۇ. دەيادۇ بولمايدۇ 

 ياولالش تېلېگرامماامنى باۇ مەن چۇنكى. ئىدى گەپ قويۇلغان دەپ يۈزىسىدىنال رەسمىيەت

 (ئى.ھ.ئا_ “ .ئىدى  ئىۋەرتىۋەتكەن ئادەم مەخسۇس شتۇتگارتقا ئۈچۈن

 ئۆيلىرىاادىن ئۈچااۈن چىققااانلىقى قارشااى قىلىشااقا ئااۆزگىرىش سىياسااىي يەردىكااى ئااۇ

 ھەقىقەتەنمااۇ كااېچە بااۇ نىساابەتەن كىشااىلەرگە تۇتۇلىۋاتقااان گااۆرۆگە كېلىنىاا، ھايااداپ

 فامىلىساى كىشاىلەرنىڭ بەزى ئارىساىدىكى ئۇالرنىاڭ. ھېساابلىناتتى كاېچە بىر ۋەھىمىلى 

 نوماااۇر تېلېفاااون ئادرىسااالىرىنى) ساااەۋەبىدىن نلىقىقالغاااا ئوخشااااپ ئىسااامىغا يەھاااۇدىي

 كۆڭلەكلىكلەرنىااڭ قوڭااۇر ئائىلىسااىدىكىلەرمۇ ئۇالرنىااڭ  (ئىاادى تېپىشااقان دەپتىرىاادىن

 «ۋاقتاااى مياااۇنخېن» ئەترىتاااى بىااار ھەربىلەرنىاااڭ. قۇتۇاللمايااادۇ قىلىنىشاااىدىن زىياااارەت

 ماشاىنىلىرىنى باسما كىرى، بېسى،( گېزىت بىر مەنسۈپ سوتسىئالىستالرغا) گېزىتخانىسىغا

 ماشاىنىلىرى باسما بۇ تېپى،  خەۋەر بۇنىڭدىن ھىتلېر. تاشاليدۇ چېقى، ئۇرۇپ قويۇق-قارا



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 314 ~ 
 

 ھەرىكەتلەرنااى بۇنااداق ئاچچىقلىنىاا،  قاااتتىق دېگىاانىچە! كېرەكلىاا  ئىشااىمىزغا بىزنىااڭ

 . قىلىدۇ بۇيرۇق دەپ كېرە  توختىتىش دەرھال

 ئوتتاۇردا ئېنىاق يېنىۋالغاانلىقى پىدىادىنگې كااتىۋاش ئاۈ  رايونادا ھەربى رفشەنكى 

 ۋەدە بىااار بېااارىلگەن ئاساااتىدا تەھااادىت قەساااىمىنىڭ بەرگەن ئۈچىساااىال ئاااۇالر) ئىااادى

 ھەقىقەتەنمااۇ ۋەزىاايەت  (قىالتتااى چىقىرىۋەتكەناادە  ئەساالىرىدىن پۈتااۈنلە  ئىكەنلىكىنااى

 ئېلىا، غاايېنى ئاايگنېرنى خىزمەتچىساى رىچتېر-شېۋبنېر. ئىدى كەتكەن چىقى، تېزگىندىن

 قايتىاا، 163.كېلىاادۇ قايتىاا، تاپالمااا  ئااۇنى بولسااىمۇ چىققااان يولغااا ئىاازدەپ سېيسااېرنى

 .كۆرىدۇ ئىكەنلىكىنى ھالدا “كەتكەندە  چۈشۈپ رفھى” ھىتلېرنىڭ كەلگىنىدە 

 كىشااىلەر مااۇھى  بېرىاا،  باساامىخانىغا بىاار قايسااى ئېلىاا، رفزېنبېرگنااى ئايگنېرغااا

 چىقىشااىنى بېسااى، ئۇقتۇرۇشااىنى ھۆكااۈمەت يېڭااى تەييارلىغااان قويااۇپ قااول بىاارلىكتە

 زۆرۈر ئۈلگۈرتىشاى گېازىتكە ئەتىساى كېيىن  پۈتكۈزگەندىن ئىشنى بۇ رفزېنبېرگ. بۇيرۇيدۇ

 ئاۇ. بارىادۇ گېازىتىگە «كۈزەتكاۈچىلىرى خەلاق» ئۈچاۈن تەييارالش باشماقالىسىنى بولغان

 خەلقااقە ماقالىسااىدا  باااش دېااگەن «چاااقىرىق خەلقىااگە گېرمااانىيە» تەييارلىغااان يەردە 

 تىرىكاى يااكى ئۆلاۈكى مەيلى” پارتىيىسىدىكىلەرنى دېموگراتالر سوتسىئال باشقا ۋە ئېبېرت

 “تاپشااۇرۇش قولىغاا ھۆكۈمىتىنىااڭ خەلاق مەملىكەتلىاا ” ھەممىساىنى ئۇالرنىااڭ “بولساۇن

 .ئىدى قويغان ئوتتۇرغا تەلىبىنى

 خوجاايىنى كېايىن  ەلگىنىادىنك قايتىا، شاىتاۋىغا قوماندانلىق رايون ھەربى ئايگنېر

 يولغاا كېلىشاكە ئېلىا، نەرساىلەر بىار يىگىدە  ۋە شامپانىسكى بېرى، ئۆيگە دەرھال ئۇنى

 كېتىۋاتىادۇ  يولىادا ئىشاالر ھەمامە” خانىمغا رىچتېر-شېۋبنېر ئايالى بېرى، ئۆيگە. سالىدۇ

 باشالىغان ىشاقايامانلىش ۋەزىيەت ئەمما. تاپىاليدۇ قويۇشنىمۇ ئېيتى، دەپ “ئەنسىرىمىسۇن

 دىژفرنىلىااق كىرىاا، دە -باشاااليدۇ گۇمانلىنىشااقا بۆلۈماادىن ياناادىكى ئاااخىرى رۆم. ئىاادى

 ئېلىشاقا قولغاا ئوفىتسېرالرنى بارلىق بىنادىكى يەنە ئۇ. ئالىدۇ قولغا ئوفىتسېرنى قىلىۋاتقان

 يااۆتكەش ئەسااكەر ميۇنخېنغااا شااۋاندنېر مااايور ھىلىمىكىرچااى ئەممااا. قىلىاادۇ بااۇيرۇق

. ئاگاھالندۇرۇلىادۇ تەرىپىدىن كادىر مەمورى بىر كىرگىنىدە قايتى، قىلى، ئادا ىسىنىۋەزىپ

 قىلىا، غىاپال ئااۋال ئېلىنىشاتىن مۇھاساىرىگە بىناا قويۇلاۇپ يولغا ھالەت ھەربى ئۇ  شۇڭا

 .قۇتۇلىۋالىدۇ چىقى، بىنادىن

 رىمۇئىشالى ھەرىكەت قىسىمىنىڭ قوزغىالڭچىالر ئىشخانىسىدا كاھرنىڭ ۋفن دېپوتات

 كېاايىن قۇتۇلغىنىاادىن قېچىاا، پىۋىخانىاادىن كاااھر. ئىاادى ئەمەس ئوڭۇشاالۇق دېگىناادە 

 ئىشااقا ھەرىكىتىنىااڭ تاشااالش يىمىرىاا، قااوزغىالڭنى يەردە ئااۇ كېلىاا، بىناسااىغا ئىشااخانا

 ھەرىكەتلىرىناااى باساااتۇرۇش يەردىكاااى باااۇ ئاااۇ . تاپىااادۇ خەۋەر كىرىشاااتۈرۈلگەنلىكىدىن



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 315 ~ 
 

 رۇپرېچتنىاڭ شاھزادە غەزەپلەنگەن يېڭىال تېخى ئۇ نكىچۇ) ئۇرۇنمايدۇ قەتئىي چەكلەشكە

 باسااتۇرۇپ ھەرىااكەت قېتىمقااى بااۇ نەزەر قەتئىااي قىلىشااىدىن تەلەپ بەدەل قانااداق ھەر”

 ئالغاان تاپشاۇرۇپ باۇيرۇقىنى دېگەن “باستۇرۇلسۇن قۇراللىق تېپىلغاندا زۆرۈر تاشالنسۇن 

 مەكتىۋىنىاڭ ئەساكەرلەر ىياادەپ مىاڭ نەچاچە بىالەن رفسابا  لېيتىنانت ئەكسىچە(. ئىدى

 بىنانىاڭ قارىماا  قورقۇتۇشالىرىغا ساېلى، تەھادىت توختىما  ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئوفىتسېر

 لۇدېناادفرفنىڭ قوشااۇن ئىنقىالبااى ئەساالىدە. قىلىاادۇ ياااردەم قىلىنىشااىغىمۇ مۇھاااپىزەت

 ۈپكەلتاۈر جايىغا بۇيرۇقىنى دېگەن “كېرە  ئىگەللەش بىنانى كەتسىمۇ چىقى  ھەرقانچە”

 مەكااتەپ ھەربااى بااۇ ئەممااا. ئىاادى مااۇمكىن پۈتااۈنلە  كەلتۈرەلىشااى قولغااا غەلىبىنااى زفر

 تەرەپ قارشااى ئاااۋال قىلىشااى، خىاارى  بىرسااىگە-بىاار ساااقچىالر بىاالەن ئوقۇغااۇچىلىرى

 ھەر ئەممااا. تۇرىشاااتتى قاااراپ قىلغىاانىچە خىاارى  بىرسااىگە-بىاار دەپ ئۆتسااۇن ھۇجۇمغااا

 سااقچىالرغا ئوقۇغاۇچىلىرى مەكاتەپ ھەرباى. ماايتتىخالى تۆكۈلۈشانى قان تەرەپ ئىككىال

 مەكاتەپ ھەربىاي خاۇددى سااقچى كۆپ بەكال ھەتتا. خالىمايتتى چىقىرىشنى ئوق قارىتى،

 ساۇلى  پاتالر-پات ئۇالر شۇڭا. ئىدى ئىشىنىدىغانالردىن ھىتلېرغا ئوخشاش ئوفىتسېرلىرىغا

 رفسابا  بولغاان تەرەپتارى شقوللىنى ھەرىكەت كېيىن . ئىدى قىلىشماقتا سۆھبەت ئۈچۈن

 باۇ؟ قاناداقگەپ”: ۋارقىرايادۇ قااراپ ئوقۇغۇچىالرغا ئوفىتسېر تۇرالما  چىداپ ئەھۋالغا بۇ

 بۇيرۇقىادىن بەرگەن لۇدېنادفرفنىڭ ساىلەر ئولتااردىڭالرمۇ؟ قىلىا، سۆھبەت يەنىال سىلەر

 ئاوق ىمالرغاقىسا تۇرىساىلەر؟ قاراپ قىلما  ھەرىكەت نېمىشكە يەنە يوقمىدى؟ خەۋىرىڭالر

 “!قىلىنسۇن بۇيرۇق ئۈچۈن چىقىرىش

 يېارى  ئەترىتى ھۇجۇمچىالر ئېلى، پوزىتسىيە ئوقۇغۇچىلىرى مەكتەپ ھەربى ئاخىرى 

 ئالغاا ئاساتىدا ھىمايىساى ئەترىتىنىاڭ پىلىماوتچىالر ئاۇالر. تۈزىشاىدۇ ساەپ شەكلىدە يا 

 بىناغاا ئەساكەر ىسايانچىئ نەپەر ئاۈ  تەرەپ  ساقچى چاغدا بۇ. باشاليدۇ سىلەىشقا قاراپ

 بااۇ ئوقۇغااۇچىلىرى مەكااتەپ ھەربااى. قىلىاادۇ تەلەپ دەپ قىلىشااايلى مااۇزاكىرە كىرسااۇن 

 بىناادىن ئىچىادە مىناۇت ئاون ۋەكىلىمىاز نەپەر ئاۈ  ئەگەر ئەمماا. قىلىدۇ قوبۇل تەكلىپنى

 ھەرباى. تولىادۇ مىناۇت ئاون. قويىادۇ شەرت دەپ ئۆتىمىز ھۇجۇمغا چىقمايدىكەن  قايتى،

 كەيااانىگە رفتىاااالر باااارلىق” تۇرغىنىااادا تەييارلىنىااا، ھۇجۇمغاااا ئوقۇغاااۇچىلىرى تەپمەكااا

 164.قالىدۇ كېلى، بۇيرۇق تۇيۇقسىز دەپ“ !چېكىنىڭالر

 قورشااااۋنى چېكىنىااا، كەيااانىگە دەرھاااال ئەساااكەرلەر ئوقۇغاااۇچى قىلىااا، شاااۇنداق

 قىلىااش غەلىاابە ئەساالىدە سااەۋەبىدىن تۇتامسااىزلىقى بۇيرۇقالرنىااڭ. قالدۇرىاادۇ ئەمەلاادىن

 سااەۋىبى  ئاساساالىق بۇنىااڭ. ئاخىرلىشااىدۇ بىاالەن مەغلااوبىيەت جەڭ بىاار بولغااان مااۇمكىن

 ئاوق قارىتىا، سااقچىالرغا بولغان ئۆتۈپ تەرىپىگە ئۆز ئەسلىدە قوشۇنىدىكىلەر ھىتلېرنىڭ
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 قىلغاان شاۇنچە قىساىمىنىڭ ئوقۇغۇچىالر. ئىدى بولغان خالىمىغانلىقىدىن بە  چىقىرىشنى

 شاۇڭا . بولدى ئوينىغان رفلىنىال تۇتۇش قورشاۋدا سائەتلى  قانچە بىر ىكاھرن ھەرىكىتى 

-12 چىقىا، قۇتۇلاۇپ بىناادىن كااھرمۇ ھاماان كېتىشاى چېكىنىا، ئەساكەرلەر ئوقۇغۇچى

 .بىرلىشىۋالىدۇ بىلەن سېيسېرالر ۋە لوسسوۋ بېرى، ئورنىغا پول 

 كېاايىن غىنىاادىنقۇتۇلىۋال قورشاااۋدىن شااىتاۋىدىكىلەر قوماناادانلىق رايااون ھەربااى

 بولساااىمۇ ئااااز ئەسااالىدىكى قالغانااادا  5 كە 3 ساااائەت ساااەھەر لوسساااوۋ ۋفن گېنېااارال

 دەيادىغان چىقمايادۇ قارشاى ئاشاكارە قوزغىالڭغاا كااتىۋاش ئاۈ  كەلگەن ئۈمىدلەندۈرۈپ

 دا “ئىستانساااىلىرى رادىئاااو باااارلىق گېرمانىيىااادىكى” چىقىرىااادىغان يوققاااا ئۈمىااادلەرنىمۇ

 :قىلىدۇ ئېالن شىنىئۇقتۇرۇ تۆۋەندىكىچە

 

 ۋفن پولكوۋنىا  كااھر  ۋفن دېپوتااتى شاىتات :ئىادى مۇناداق ئۇقتۇرۇشاى تېلېگرامما

 قاۇرال. كەلتاۈردى تارماار قاوزغىالڭنى قوزغىغان ھىتلېر لوسسوۋالر ۋفن گېنېرال ۋە سېيسېر

 قاولالش ئىنقىالپناى قىلىنغاان ئاېالن مەجباۇرى ئاساتىدا قىلىاش تەھادىت تاۇرۇپ تەڭلەپ

 خاتاا ھەققىدىكى كىشىلەر ئاتالغان ئىسمى يوقۇرىدا. قىلىندى بىكار بىلەن شۇنىڭ زۋەدىمى

 .قىلىنمىسۇن ئېتىۋار قاراشالرغا

 لوسسوۋ ۋفن_                                                                                   

 

 ئولتاۇرغىنىچە راھەت پتاشاال كرىسالوغا ئاۆزىنى كااھر شىتابىدا پولكى پىيادىالر-12

 ئاااخىرى ئااۇ. كىرىشااىدۇ يېزىشااقا تېزىسااىنى ئااېالن چاپلىنىاادىغان ئىچىااگە شااەھەر پۈتااۈن

: دەياادۇ مۇنااداق ئااۇ. چىقىاادۇ يېزىاا، بىرنااى ئۇقتۇرۇشااتىن قىلغىاادە  قايىاال ھەممىنااى

 زفراۋانلىققااا بىاار يىرگەندۈرىاادىغان كىشااىنى ئۇيغۇنۇشااىنى گېرمانىيىنىااڭ ئالاادامچىلىق 

 باااۋارىيە ئىاادى  يېتەلىسااە مەقسااىدىگە ئااۆز خااائىنلىق قااارامالرچە ئەگەر”. دىئايالناادۇر

 ناتسىسااتالر ئااۇ  شااۇڭا“ .بااوالتتى ئىتتىاارىلگەن ھاڭغااا چوڭقااۇر بىاارگە بىاالەن گېرمااانىيە

 يەنە ئاۇ. چىقىرىادۇ باۇيرۇقى تارقىتىۋېتىش تەشكىالتالرنى ئوڭچىل باشقا بىلەن پارتىيىسى

 “كېاارە  تااارتىش جازاغااا تېگىشاالى  قىلمااا  رەھىاا  لااچەقى” مەساائۇللىرىنى قوزغىالڭنىااڭ

 .بولىدۇ كېچە قورقۇنۇشلۇق ئۇزۇن بەكال كېچە بۇ كاھرغا ۋەكىل. دەيدۇ

 قاااوزغىالڭنى كاتىۋاشااانىڭ ئاااۈ  باااۇ ئانااادىن بولغانااادىال بەش ساااائەت ساااەھەر

 شاااىتاۋىغا قومانااادانلىق راياااون ھەربااى دەرھاااال توغرىلىنىااا،  خەۋەرى باسااتۇرىدىغانلىق

 ئېلىا، قۇمانادانى مەكتىاۋى پىياادىالر قالادۇرۇلغان ئەمەلادىن خەۋەرناى  باۇ. ىلىدۇيەتكۈز

 تۇرمىاادى  ۋەدىسااىدە كاااتىۋاش ئااۈ : ھىتلېرغااا ھالاادا ئەپسۇسااالنغان ئااۇ. ئىاادى كەلااگەن
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. بىلادۈرگەن بېرىلگەنلىكىنى مەجبۇرىالنغانلىقىدىن تەڭلەپ قۇرال ۋەدىنىڭ بۇ ئۇالر چۇنكى

 ئەگەر. ئىادى ئېنىاق ئىكەنلىكاى باساتۇرماقچى قۇراللىاق الڭنىقاوزغى لوسسوۋ ۋفن گېنېرال

 باۇنى بولساىمۇ قالغاان ھەيران راستىنال بەرگەنلىكىگە ۋەدە ئاسان شۇنچە ئۇالرنىڭ ھىتلېر

 ئاخىرىادا  گېپىنىاڭ. ساۆزلەيدۇ نۇتاۇق بىار ئاۇزۇن ھەمرالىرىغاا ئۇ. ئىپادىلىمەيدۇ چىرايىدا

 تەيياارمەن بولۇشقا قۇربان بىرگە بىلەن غايىمىز ، قىلى جەڭ ئاخىرغىچە بولسا الزى  ئەگەر

 رىچتېرقاا شاېۋبنېر كېيىن ئالغاندىن ماقۇللىقىنى لۇدېندفرفنىڭ ھىتلېر . قىلىدۇ ئېالن دەپ

 نەرساىلەرنى يەيادىغان بىالەن شامپانىساكى خىزمەتچىساىمۇ ئۇنىاڭ) ئېلىا، خىزمەتچىڭنى

 تېپىا،  پاۆھنېرنى مىنىساتىر باش يېڭى تەيىنلىگەن ئۇزلىرى( ئىدى كەلگەن قايتى، ئېلى،

 قىلىشاىغاا ئىشاغال ئىدارىساىنى سااقچى بااش ئېلىا، بىرناى قىساىمىدىن “ئوبېرالند” ئۇنى

 ئەساكەرلىرىنى بىالەن ئىشاەن  تولاۇق ھالادا خوشاال ئىنتاايىن پۆھنېر. دەيدۇ قىل بويرۇق

 ئاۇالر. ىادۇكىر بېساى، ئىدارىساىغا سااقچى باش بىلەنال يېقىنلىرى ئۇ. چىقىدۇ يولغا ئېلى،

 ھەيااران ئااۇالر كەلگىنىاادە  كىرىاا، ئىشخانىسااىغا مايورنىااڭ بىەىرگااۈچى ئىااش ئاساساالىق

 كاالتە  بېشاىغا تۇيۇقساىز خاۇددى باۇ) ئىادى ئېلىنغاان قولغاا ئۇالر. قالىدۇ قېتىپال بولۇپ

 ئاللىقاچاان فرىا  بولغاان ياردەمچىساى باۇرۇنقى پۆھنېرنىاڭ(. ئىادى ئىش بىر يېگەندەكال

 .ئىدى باغلىۋېتىلگەن ،ئېلىنى قولغا

 قايتىاا، پىۋىخانىغااا ياااردەمچىلىرى قالغااان بىاالەن لۇدېناادفر  ھىتلېاار  چاغاادا  بااۇ

 ئۇنىاڭ بىالەن رۆم ياالغۇز ساقالشاقا بىناسىنى قوماندانلىق رايون ھەربى بولۇپ  كېتىۋاتقان

 ئۈمىدسااىز خاېلىال جەريانادا باۇ ھىتلېار. كېتىشاىدۇ قوياۇپ ئاادەملىرىنىال ئاساتىدىكى قاول

 ئەگەر”. ئىادى يانمىغاان كۆتۈرۈشاتىن قاوزغىالڭ يەنىاال بولسىمۇ  قالغان چۈشۈپ ئەھۋالغا

 ھالادا  تىڭشىغان ئىچىنى ئۇ دەيدۇ_ . بولىدۇ ئىش ياخشى بە  قازىنالىساق مەۋەپپەقىيەت

 تاااڭ تېخااى چاغاادا  ئااۇ 165“.بااولىمىز ئاسااقان دارغااا ئااۆزىمىز ئااۆزىمىزنى بىااز بولمىسااا_ 

 پىۋىخانىغااا قوزغىالڭچىالرغااا قىاللمىغااان ئىشااغال پوزىتسااىيىنى تلېاار ھى. ئىاادى يۇرىمىغااان

 پىۋىخانىسااىغا بااۈرگېربراۋ ئەتااراپتىن تااۆت قىسااىمالر. بېرىاادۇ بااۇيرۇقىنى يىغىلىااش بېرىاا،

. كېتىاادۇ بولااۇپ سااوغۇق قاااتتىق باشااالپ يېغىشااقا يااامغۇر ئااارىالش قااار كىرىۋاتقىنىاادا

 بولاۇپ ئىشاالر ناېمە بولساىمۇ قىلىشاقان پەرەز ماڭمىغاانلىقىنى ئوڭىادا ئىشاالر ئەسكەرلەر

 ئەتىاارەت بىاار بولمىغاناادا ھااې  قارىمااا   شااۇنىڭغا. بىلەلمەياادۇ ئېنىااق كەتكەنلىكىنىمااۇ

 ئويغۇناايلى”: باشااليدۇ ئېيتىشاقا ناخشىساىنى «ستۇرملىيت» يازغان ئېكارت ئاچىالر_ئې 

 “!نېمىسالر قۇتۇاليلى بويۇنتۇرۇقتىن! گېرمانىيە
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 سااۈڭەكتىن. ئىاادى سااوغۇق ھااۆل ۋە تۇمااانلىق  ئەتااراپ ھەماامە ئەممااا. ياادۇيۇرۇ تاااڭ

 قوزغىالڭچىالرنىااڭ. تااۇراتتى يېغىاا، ئااارىالپ يااامغۇر ئااارىالش قااار سااوغۇق ئۆتكىاادە 

-ئىا  تولغاان ئىساىغا تاماكا زالى پىۋىخانا بۈرگېربراۋ ئىدى؛ تۇتۇق چىرايى ھەممىسىنىڭال

 قىرمىغاان سااقاللىرىنىمۇ يۇمىغاان  يۈزىنىمۇ ەرئەسكەرل. ئىدى نەم بەكال ھەمدە تۈتەكلى 

 تۈنۈگااۈنكى. ئولتۇرۇشااتى ناشااتىغا بىاالەن بااولكىالر ۋە پەينىاار-ئىرىمچىاا  قەھااۋە  ھالاادا

 كااتىۋاش ئاۈ  چىقىا،  ئوتتۇرىغا بىرسى. ئىدى قالمىغان ئەسەرمۇ خۇشاللىقتىن ھاياجان 

 دەپ قېتىلماياادىكەن ڭغاااقوزغىال ئااارمىيىمۇ قۇرۇغلااۇق قارىلىماقتااا ئاشااكارە ئىنقىالبنااى

 ۋەقە كومىادىيىلى  باۇ قالغاان زىھنىادە كىشاىنىڭ يەنى سەھنىگە  بىرسى يەنە. ئۇختۇردى

 دەپ خاااائىنى ۋەتەن گېنېرالالرناااى بىااالەن بۇرجۇئاااازىيە چىقىااا،  ساااەھنىگە ئوينالغاااان

. توۋاليادۇ شاۇئار دەپ“ !قىاليلاى ياۈرۈش بېرلىنغاا” ئاخىرىدا ئۇ. ئەيىپلەيدۇ ۋارقىرىغىنىچە

 ئادۋفكاااتى ھىتلېرنىااڭ. چېلىناادى چاااۋاق ئالقىشااالپ يەردىاان بااۇ-يەردىاان ئااۇ ئىچىاادە زال

 بىار بولمىغاان سىياسىلىكى قىلچىمۇ رفمانتى   بەكال ھەقىقەتەنمۇ پىكىر بۇ” فران   خان 

 .ئوياليدۇ دەپ “بولدى تەكلى،

 ۆيگەئا مەخپاى بىار قەۋەتتىكاى ئۈساتۈنكى ھەممىساىال رەھبەرلىرىنىڭ قوزغىالڭچىالر

 تىاا  بىاار خااۇددى يااوق  ھېسسااىيات قىلچىمااۇ يۈزىاادە” لۇدېناادفرفنىڭ. ئىاادى كىرىۋالغااان

“ .كاۆرۈنەتتى قورقۇنۇچلاۇق ھەقىقەتەنماۇ قىياپىتى بۇ ئۇنىڭ. ئولتۇراتتى تىكلىنى، قىيادە 

 بىار كونا ئۇچىسىغا ئۇ. ئولتۇراتتى قىلى، ناشتا يۇتۇملىغا  شارابىنى ئۈزۈم تەرەپتىن بىر ئۇ

 ئاۇ ئەمماا. كاۆرۈنەتتى ساۈرلۈ  ھەقىقەتەنماۇ بولاۇپ  كىيىۋالغاان كا انكاا وكنىيسا ئاتىش

 خەۋىرىناااى قارىلىغاااانلىق چىقىااا، ئوتتۇرىغاااا ئاشاااكارە ھۆكاااۈمەتنى يېڭاااى لوسساااوۋنىڭ

 گېرماااانىيە مەن كېااايىن بۇنااادىن”. قالمايااادۇ ئۈمىااادى ئۇنىڭماااۇ كېااايىن ئاڭلىغانااادىن

 چىقارماا  ئۈن كېيىن ۋارقىرىغاندىن دەپ “!ئىشەنمەيمەن ھەرگىز گېپىگە ئوفىتسېرلىرىنىڭ

 .كەتتى ئولتۇرۇپ

 كۈنادۈزنىڭ ئاۆزگىرىش  سىياساىي باشاالنغان مۇۋەپپىقىيەتلىا  شۇنچە يېرىمىدا تۈن

 پىالنىاادىن كېيىنكااى ھىتلېرنىااڭ. قىالتتااى ئايالنغاناادە  كۆپااۈككە پۈتااۈنلە  سااوغوقىدا

. ئىادى قالغاان چۈشۈپ ئەھۋالغا ئۈمىدسىز قاتتىق ھەقىقەتەن ئۇمۇ بولىدىكى  كۆرىۋېلىشقا

 ئىدارىساىنى سااقچى بېرىا، باشاالپ ئەسكەرلەرنى قىسى  بىر غا “باتالىئونى پىدائىيالر” ئۇ

 باۇيرۇق دەپ چىقىڭالر قۇتقۇزۇپ پۆھنېرنى ئېلىنغان قولغا يەردە ئۇ ئاندىن ئېلىش  تارتى،

 ئااچىالر-ئاې   تىرىشاى، كۆرسىتىشاكە كېساىلمىگەندە  ئۈمىاد يەنىاال ئاۆزىنى ئۇ. قىلىدۇ
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 تېخاى ئىۋەرتىا،  زاۋۇتىغاا باساما «پاركۇس» ئاچقان يەھۇدىيالر قوشۇننى بىر ئەترىتىدىن

 قىلىا، مۇساادىرە ھەممىساىنى پۇلالرنىاڭ يېڭى كەتكەن چۈشۈپ قىممىتى بېسىلغان يېڭىال

 146 جەمئى پۇل بۇ(. ئاالتتى مائاش ئىنقىالبچى بىر ھەر گېرمانىيىدە ) ئىۋەرتىدۇ كېلىشكە

 پۇلالر قىلىنغان مۇسادىرە بۇ بويىچە ئادىتى نېمىسالرنىڭ بولۇپ  مار  مىليارت 5 ىرلىيونت

 .ئېرىشىدۇ تىلخەتكىال بىر قۇرۇق ئۇكىالر-ئاكا پاركۇس ئۈچۈن

 باشااقا ئولتااۇرۇپ ماشااىنىالرغا قااارا قىسااى  قااوزغىالڭچى كااۆپ تېخىمااۇ چاغاادا  بااۇ

 ئاۇزۇن تاوڭالپ  سوغۇقتىن ھەممىسىال نىڭئۇالر. باشاليدۇ يىغىلىشقا ميۇنخېنغا جايالردىن

 رفھااى قارىمااا  شااۇنىڭغا. ئىاادى ئىچىاادە ھااارغىنلىق قاااتتىق جەريانىاادا يااۈرۈش يوللااۇق

. ئىادى خەۋەرساىز پۈتۈنلە  كەتكەنلىكىدىن ئۆزگىرى، ۋەزىيەتنىڭ ئۇالر. ئىدى كۆتۈرەڭگۈ

 ياول چىقى، يولغا قاراپ ميۇنخېنغا ئۇالر ئىدى؛ كۆپ ئەڭ سانى كەلگەنلەرنىڭ الندشۇتتىن

 ۋارقىرىشاى، دەپ“ !خايىال” ئۆزئارا كېلى، دۈ  ساقچىالرغا ماشىنىلىق كەلگەندە يېرىمىغا

 گرېگاور زاباويى چىكىملىا  زەھەرلىا  كىشى بولغان رەھبىرى ئۇالرنىڭ. قىلىشىدۇ ساالممۇ

 ئولتاۇرۇپ كابىنكىساىدا ماشىنىنىڭ ماڭغان ئالدىدا ئەڭ ئۇ. ئىدى كىشى دېگەن ستراسسېر

 ئاۇ. ئىادى ئىلگىارلىمەكتە كاوچىالردا كېتىۋاتقاان ئالادىراش ھەممە ئەمما 166 تىنى -ى،ت

 ئىانقىالب” يۈرۈپتاۇ  قىلىا، ئىشاىنى ئادەتتىكىادە  يەردىكىالەر باۇ: بىرساى كىمادۇ چاغدا

 .ۋارقىرايدۇ دەپ “بار ئىش بىر چوقۇم ئوخشىمايدۇ  پەقەتال بولغانغا

 جاااۋاب دەپ “باقمااايمىزمۇ كااۆرۈپ ىقىنىبولغااانل ئىااش نااېمە بېرىاا، قېنااى” ئۇنىڭغااا

 چىقىاا، ئالاادىغا گيۆرىااڭ كاپىتااان بارغىنىاادا  يېتىاا، پىۋىخانىغااا ئااۇالر. ستراسسااېر بېرىاادۇ

 ئەمەل ۋەدىساىگە بەرگەن فاۈھرېرىمىزگە تۇرمىدى  گېپىدە ھارامتاماقالر  بۇ”: ستراسسېرغا

 باشاتىن پۈتاۈنلە  شانىئى بىاز. تەرەپاتە ھىتلېار يەنىاال خەلق بول  خاتىرجەم قىلىشمىدى 

 زالىغاا پىۋىخاناا بىرساى ساىمىز پاكىنە  تاقىرباش ئارىدا بۇ. دەيدۇ “بولمىدى باشلىمىساق

 باۇ. بېرىادۇ مەلۇماات ئەھۋالادىن كاۈپچىلىككە ۋاكاالىتەن ھىتلېرغاا كىرى،  ئالدىرىغىنىچە

 شاىلتىغىنىچە قامچىساىنى قولىادىكى ئاۇ. ئىادى كىشاى دېاگەن سترېيچېر جۇلىئۇس كىشى

 كااۆپچىلىكنى ئااۇ. كېتىاادۇ ۋارقىااراپ تىلااالپ گۈرۈلاادەپ بىاالەن تىلااالر بېاازەپ ىنتااايىنئ

 قااۇرالى قولىاادا. ئىاادى تىرىشااماقتا ھاياجانالندۇرۇشااقا كىشااىلەرنى رىغبەتلەندۈرۈشااكە 

 تىگىشالى  ماشاىنىلىق قايتاا ھەممىساى ئۇالرنىاڭ ئانادىن. تارقىتىلىدۇ قۇرال بولمىغانالرغا

 .يوللىنىدۇ ئورۇنالرغا

 قىلىشاااقا ئىشااغال ئىدارىسااىنى ساااقچى بااويىچە بااۇيرۇقى ھىتلېرنىااڭ چاغاادا  ۇباا

 ھەرباى قىاللماا  ئاادا ۋەزىپىساىنى قىساىمالر  تەۋە غا “باتالىئونى پىدائىيالر” ئىۋەرتىلگەن

 ئېتىشااى، بىاالەن ساااقچىالر ئااۇالر. كېلىاادۇ قايتىاا، بىناسااىغا شااىتاپ قوماناادانلىق رايااون
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 قىلىشاى، مۇناازىرە مىناۇت قاانچە بىر بىلەن ئۇالر ئالدىدا بىنا ئۈچۈن ساقلىنىش قېلىشتىن

 ئەترىتىادىكىلەرگە قوغداش سادىق ئۆزىنىڭ ئىشىنى قۇتقۇزۇش پۆھنېرنى ھىتلېر. ئايرىلغان

 قىسااى  باۇ تاپقااان تەشاكىل كىشااىلەردىن بەساتلى  يېااتىلگەن پىشاى، قاااتتىق. تاپشاۇرىدۇ

 بىناغاا خاۇددى كېايىن  بارغانادىن يېتىا، سااقچىغا بااش يېرىمدا توققۇز سائەت ئەتىگەن

 قارىتىا، بىناغاا پىلىموتلىرىنى دەرھال قىياپەتتە باشاليدىغاندە  ھۇجۇم كۈچلۈ  قارىتى،

 ئۇالرمااۇ. خالىمااايتتى تۆكۈلۈشاانى قااان يەنىااال تااوپىالڭچىالر بااۇ شااۇنداقتىمۇ. تىكلىشااىدۇ

 ئاۇالر ئۆتكەنادە  ۇتمىنا قاانچە بىار. كېلىادۇ قايتى، پىۋىخانىغا ئورۇندىيالما  ۋەزىپىسىنى

 ئۇالرغاا: ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ ۋەزىپىگە بىر باشقا بولىدىغان ئورۇنداشقا ئاسانىراق بۇرۇنقىدىن

 رەت تىكىلىشااىنى بااايراق بەلگىلىاا  كرىساات ئۈسااتىگە بىناسااىنىڭ ھۆكااۈمەت شااەھەرلى 

 ئاېلىش قولغاا ئەزالىرىناى كاېڭەش ھۆكاۈمەت شاەھەرلى  ماركساىزمچى تۇرىۋالغاان قىلى،

 .تاپشۇرۇلىدۇ پىسىۋەزى

 بېشاىدا ئۇالرنىاڭ. كىرىادۇ بىناساىغا پارالمېنت كونا ئېچى،  يول بىر ئوتتۇردىن ئۇالر

 زالىنىاڭ يىغىان كىشاى يۈرىادىغان چۈشاۈرمە  غاڭزىساىنى ئاغزىادىن يەنى كىشى  تۇرغان

 دېماوكرات سوتساىئال باارلىق قاۇرال  قولىادا ئۇنىڭ. كىرىدۇ ئېچى، جاالقشىتى، ئىشىكىنى

 دېيىشااى ئۇنىااڭ  . توۋالياادۇ دەپ ئېلىنىاادۇ قولغااا كوممۇنىسااتالر بىاالەن يىسااىدىكىلەرپارتى

 ئەزالىرىنىاڭ پارالمېنات” كىشىلەر نۇرغۇن مەيدانىدا مارىيانپالتز يەنى تاشقىرسىدا  بويىچە 

 ئااۇالر ئەساالىدە. كۈتىۋالاادى بىاالەن ھاقااارەتلەر-تىاال قىلىاا، مااازاق چىقىشااىنى زالاادىن

 توخمااااق-ئاااۇر ئاممىساااىنىڭ خەلاااق باااۇ ئۈچاااۈنال تاااۇرغىنى اپقوغاااد ئەساااكەرلىرىمىزنىڭ

 چىقى، ماشىنىغا بىخەتەر ئارقىلىقال ياردىمىمىز بىزنىڭ ئۇالر قالىدۇ  قۇتۇلۇپ قىلىنىشىدىن

 “.ئايرىاللىدى يەردىن بۇ

 خەلاق ساۆزلىگۈچى نۇتاۇق بىر ۋاقتىدا  قوزغالغان قاراپ يولىغا پىۋىخانا ماشىنىالر بۇ

 كۆپىيىا، بارغانساىرى كەلگەنالەر ئاڭالشاقا نۇتاۇق. باشااليدۇ زلەشكەسۆ نۇتۇق ئاممىسىغا

 ئورنىاادىنمۇ تراللىبوسااى يااول-6 ماڭىاادىغان قاااراپ سااېندلىڭغا توسااىۋالغاچقا  يااولالرنى

 شاااۇنى باااۇ. ئىااادى ساااترېيچېر كىشاااى ساااۆزلىگۈچى نۇتاااۇق ئاساسااالىق. قوزغىاللمايااادۇ

 ساااائەت چاااوڭ ئايالنماااا ىئۈساااتىدىك بىناساااى پارالمېنااات ساااترېيچېر  كۆرساااەتمەكتىكى 

 مەيدانادا چاغادا باۇ. ئىادى قىلىۋالغاان جەلى، ئۆزىگە كىشىلەرنى بەكرە  رەقەملىرىدىنمۇ

 شاەھەرلى  باايرىقىمۇ پاارتىيە بولاۇپ  تاشاقان تولاۇپ بىالەن باايراقالر بەلگىلىا  كرىست

 .تۇراتتى لەپىلدەپ ئۈستىدە بىناسى ھۆكۈمەت

 قااليماقانلىشى، يەتكىچە تەرەپال ئىككى ھەر ئاالھىدىلىكى  قوزغىالڭنىڭ قېتىمقى بۇ

 شااەھەر. ئىاادى قېلىشااقان ھاڭۋېقىاا، بىلەلاامە  قىالرىنااى نااېمە شااۇنىڭدە  كەتااكەن 



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 321 ~ 
 

 شاۇئارالرنى چاپلىغاان قوشۇنالر قوزغۇالڭچى ساقچىلىرى شەھەر يەرلەردە بەزى ئىچىدىكى

 بولساا ركىزىادەمە شاەھەر كىرىشاكەن؛ ئېلىشقا قولغا قوشۇندىكىلەرنى توپىالڭچى سۆكۈپ 

 قاوزغىالڭچىالرنى ھۆكۈمەتنىاڭ شاەھەرلى  ئېلى،  قولغا ساقچىالرنى قوشۇنالر توپىالڭچى

 ياۈرمەكتە ساۆكۈپ ئۇقتۇرۇشالىرىنى تاارقىتىۋېتىش پارتىيىساىنى ناتسىساتالر قارىاليدىغان 

 كاۆپ ماۇتلەق دەرياساىدىكى ئىسار بولغان يېرى بازار قايناق قوشۇنلىرى ھىتلېرنىڭ. ئىدى

 تۇتاشاتۇرۇلىدىغان بىالەن پىۋىخانىساى تىنچلىاق ۋە مەركىازى شەھەر كۆۋرۈكلەرنى  ى قىس

 ئەتىراپىادا كاۆۋرۈكى چوڭ مۇزىي. ئىدى ئىگەللەشكەن قوشۇپ كۆۋرۈكىنىمۇ چوڭ لودىۋى 

 بىاار ئارىاادىن بولااۇپ  كىرىشااكەن تارتىشااقا سااوراققا تااوپالڭچىالرنى ياااش خەلقااى شااەھەر

 ئويااۇنالرنى خەتەرلىاا  شااۇنچە ئىچىاادە شااەھەر رسااىلە” 167 ئۇالرغااا چىقىاا، ئىشااچى

 ئەتاارەت بىاار كىشااىلى  ئااون. ۋارقىراياادۇ دەپ “قوشااۇالمدۇ؟ ئاناااڭالر-ئاتااا ئوينىشااىڭالرغا

 .كېلىۋالىدۇ قېچى، پىۋىخانىغا ئامالسىز

-پىتانە ئارىساىدا كەلگەنالەر الندشۇتتىن بېشىدا كۆۋرۈ  بىر يەنە دەرياسىنىڭ ئىسار

“ !ساېتىۋەتكەن بىزناى بىرلىارى چوقاۇم ياماان  بەكاال ۋەزىايەت”  باشاالپ يېيىلىشقا پاسات

 ئەمەس ئاساسسااىز ھەقىقەتەنمااۇ قورقۇشااى ئۇالرنىااڭ. يااۈرەتتى تارقىلىاا، گەپاالەر دېااگەن

 ماشاىنىلىق قاارا ئەساكەرلەر كەياگەن فورماا رەڭلىا  مااش ئونادا  سائەت ئەتىگەن. ئىدى

 بولاۇپ  ئەسكەرلىرى ئارمىيىسىنىڭ يەمۇداپى دۆلەت شىتاتلىق ئەسكەرلەر بۇ. كېلىدۇ يېتى،

. تىكلىشاىدۇ قارىتىا، توپىالڭچىالرغاا پىلىماوتنى ماكساى  ئىككاى كەلامە -كىلەر يەرگە بۇ

 قااااوزغىالڭچىالر ئۈچااااۈن  قىلغااااانلىقى بااااويرۇق دەپ چىقارماااااڭالر ئااااوق باشاااالىقلىرى

 ئالغاان  بويرۇق شۇنداق يوقۇرىدىن ئارمىيىسىمۇ شىتات. چىقارمايدۇ ئوق قوشۇنىدىكىلەرمۇ

. ئىادى كەلاگەن بىالەن باۇيرۇق دېاگەن تاۇرۇڭالر تەيياار ئىگەلالەپ پوزىتسىيەڭالرنى يەنى

 .تۇرىدۇ قاراپ تىكىلى، بىرسىگە-بىر يەردە ئۇ تەرەپ ئىككىال ھەر قىلى،  شۇنداق

 تارتىشااالر-تااالش ئارىساىدىكى كاتىۋاشالىرى قوشاۇن تاوپىالڭچى بولساا  پىۋىخانىادا

 بولغااان ئەسااكەر ئاسااتىدا قااول لۇدېناادفرفنىڭ بااۇرۇن. ئىاادى تاااقىلماق داۋام توختىمااا 

 رفزېنخېيمغا بويىدىكى چېگرا ئاۋسترىيە-گېرمانىيە قىسىمالرنى كرىبېل  ھېرمان پولكوۋنى 

 تارتالىشااىمىز يېنىمىزغااا رادىكااالالرنى ئوڭچىاال يەرلىاا  يەردە ئااۇ بارساااق  چېكىناادۈرۈپ

 پىكىاارگە بااۇ بولغاچقااا يااۇرتى ئۆزىنىااڭ يەر ئااۇ گيۆرىااڭ . قىلىاادۇ تەكلىاا، دەپ مااۇمكىن 

 كۈچلااااۈ  ھىتلېرنااااى ھەممىسااااى كىشااااىلەرنىڭ يەردىكااااى ئااااۇ گيۆرىااااڭ . قوشااااۇلىدۇ

 قىساااامىنى كااااام قىسااااىمالرنى ئېلىاااا، ئەسااااكەر يەردە ئااااۇ شااااۇڭا قولالياااادىغانلىقىنى 

 ئىشااەن  قەتئىااي دەپ مااۇمكىن  كېلەلىشااىمىز غەياارەتكە قايتااا ئاناادىن تولۇقلىيالىشااىمىز 

 ئاخىرالشتۇرۇشاقا جىلغىلىرىادا-كوچاا يېازا قااراڭغۇ بىار قاناداقتۇ ھەرىكەتناى بۇ”. قىالتتى
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 ھىتلېار ئىشاقا باۇ. لۇدېندفر  بېرىدۇ رەددىيە تەكلىپكە بۇ بىلەن مەسخىرە دەپ “بولمايدۇ

 ئەمماا. كېتىادۇ تاۇرۇپ ئويلىنىا، دىايەلمە  ناېمە بىار ئېنىاق ئاۇ. ئىدى الزى  بېرىشى قارار

 ئۇزۇنغااا بولغاچقااا  بىرسااى تەۋەككااۈلچى ئااادەتلەنگەن چىقىشااقا دفغااا ئەزەلاادىن ھىتلېاار

. ئىشاەنمەيتتى بولىشاىغا ئىساتىقبالى بىارەر ئۇرۇشاىنىڭ پاارتىزانلىق  بۇناداق سوزۇلىدىغان

 ئىككاى ئىباارەت بولۇشاتىن گۇمران بىراقال ياكى قىلىش غەلىبە بىراقال ئوياليدىغىنى ئۇنىڭ

 .قىلىدۇ رەت اليىسىنى ېلنىڭكرىب شۇڭا . ئىدى تالالش بىرىنى يولدىن

 ئااۇالر قارىمااا  كېتىۋاتقانلىقىغااا يامانلىشااى، بارغانسااىرى ۋەزىاايەت كااوچىالردىكى

 داۋام چۈشاكىچە مۇنازىرىساى باۇ ئۇالرنىاڭ. ئولتۇرىشااتتى قىلىا، تارتىش-تاالش تېخىچىال

 بىاالەن ئارمىيىسااى قۇرۇغلااۇق رۆممااۇ كاپىتااان قۇماندانلىقىاادىكى رايااون ھەربااى. قىلىاادۇ

 ئارمىيىسااى دۈشاامەق تۇرغااان ئۈسااتۈنلۈكتە مااۇتلەق. قورشااىۋېلىنىدۇ تەرىپىاادىن اقچىالرساا

 ئااوق بولغااانلىرى چااوڭىراق نىساابەتەن ياشااتا ئىچىاادىكى “باتااالىئونى پىاادائىيالر” ئالدىاادا 

 جەڭچاى نەپەر 152 ئاساتىدىكى قاول رۆمنىاڭ ئەمماا. كەتمەيادۇ ئالدىراپ بە  چىقىرىشقا

 .ئىدى ارھەۋەسك بەكال قىلىشقا جەڭ

 كېلىشااى يېتىاا، خەۋىاارى باشاالىغانلىق ھۇجااۇم قارىتااا رۆمغااا قىسااىملىرى ھۆكااۈمەت

 قاوزغىالڭچىالر ئەگەر رفشاەنكى . توختايادۇ ھاماان شۇ مۇنازىرىلەرمۇ پىۋىخانىدىكى بىلەن

 بولمااقتىن تەسالى  شاەرمەندىلەرچە بولىادىكەن  قىلمايادىغانال ھەرىكەت دەرھال قوشۇنى

 شاەھەر ميۇنخېن قوشۇنلىرىنى ئېيتىشىچە  لۇدېندفرفنىڭ. قالمايتتى يولى چىقىش باشقىچە

 ئااۆزى ئااۇ ئاااۋال ئەڭ پىكىرىنااى قۇتۇلاادۇرۇش رۆمنااى قىلاادۇرۇپ  يااۈرۈش قاااراپ ئىچىااگە

 بۇناداق ئەگەر. دېگەنمىش“ !ئاتلىنايلى پىيادە قاراپ ئىچىگە شەھەر”. قويغانمىش ئوتتۇرغا

 ھەقىقەتەنماۇ ئەسالىدە پىكىار باۇ بولغىنىادا  ىپىكىار لۇدېندفرفنىڭ ھەقىقەتەنمۇ چارە بىر

 ھەرىااكەت بىاار بۇنااداق يەنااى . ھېسااابلىناتتى پىكىاار بىاار ئۇيغااۇن خاراكتىرىغااا ھىتلېرنىااڭ

 خەلقىنااى شااەھەر كۆرسااىتى، كااۈ  بولااۇپ  نامااايىش بىاار ئالغااان خاااراكتېرىنى تەشااۋىقات

. ئىادى ماۇمكىن دېايىش تەدبىار بىار قىلىادىغان مەقساەت ئۈندەشانى قولالشقا قوزغۇالڭنى

 ياۈرۈش شاەھەرگە بىزنىاڭ” ۋاقتىادا  قىلغاان شااھىتلىق توغرىلىاق ئىاش باۇ ھىتلېر كېيىن

 ئاممىساىنىڭ خەلاق ئاارقىلىق شاۇ. قاارىتىش ئاۆزىمىزگە خەلقناى مەقسەت  قىلىشىمىزدىكى

 خەلااق قاتارلىقالرنىااڭ سېيسااېر ۋە لوسسااوۋ كاھاال  ئاناادىن. مااۇمكىن بىلەلىشااىمىز رايىنااى

 ئەپەناادىلەر بااۇ بولسااىمۇ قااانچە ھەر. بىلەلەيمىااز قىلىشااىنىمۇ مۇئااامىلە داققاناا ئاممىسااىغا

 “ئەمەساتۇ؟ كىشاىلەر ئاقمااق قىلغىادە  قىرغىن بىلەن پىلىموتالر قوزغىالڭچىلىرىنى خەلق

 .ئىدى ئېلىنغان شۇنداق ئەنە قارارى قىلىش يۈرۈش شەھەرگە دېمە  . دەيدۇ

 ئىلگىرلىشاىگە قوشاۇنىنىڭ امايىشاچىالرن ئەساكەرلىرى ئارمىيە قۇرۇغلۇق لۇدېندفر  
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 بىاار يېقىناادىال تېخااى ئااۇ. قىالتتااى ئىشااەن  قەتئىااي دەپ قىلماياادۇ توسااالغۇلۇق ھەرگىااز

 كاۈنى شۇ بولىكەن  چىقىدىغانال قارشى ماڭا ئارمىيىسى مۇداپىيە دۆلەت باۋارىيە”: دفستىغا

 ھىتلېرماۇ . ئىادى بەرگەن كاپاالەت دەپ “چۈشىدۇ كۆمتۈرۈلۈپ ئاسمان ئۈستىگە ئۇالرنىڭ

 ھااې  ئااۇالردىن بولمىسااۇن  ساااقچىالر شااىتاتلىق ياااكى ئارمىيىسااى مااۇداپىيە دۆلەت مەيلااى

 ئەمەس ماۇمكىن چىقىرىشاى ئاوق قەھرىمانىغاا كۈرەش بىر بۇنداق لۇدېندفرفتە  قايسىسى

 يىااتەكلەپ خەلقنااى ئالدىاادا ئەڭ نامايىشااتا ئۈچااۈن  قىلىاادىغانلىقى ئىشااەن  قاااتتىق دەپ

 ئەڭ بااۇيىچە ئااۆمرۈم مەن قېااتى  شااۇ) قىلىاا، قااارار دەرھااال ئااۇ  شااۇڭا. بولىاادۇ ماڭماااقچى

 قايساى ھەر شاەھەردىكى( ھىتلېار دەيادۇ ئىادى   ئالغاان قاارار بىر جەسۇر ئەڭ ئۈمىدسىز 

 بىارگە  بىالەن شاۇنىڭ. چۈشۈرىدۇ بۇيرۇق ئالدىراش قوشۇنلىرىغا تۇرىۋاتقان كۆۋرۈكلەردە

. كىرىشىدۇ يىغىشقا يەرگە بىر نامايىشچىالرنى كرىبېل ى پولكوۋن سىرتىدىمۇ پىۋىخانا 168

 بولاۇپ چىقمااقچى يولغا چىقى، پىۋىخانىدىن ھىتلېر يەنى ئەتراپىدا  يېرى  بىر ئون سائەت

 بىار باۇرۇن ئىككىساى ئاۇ. كېلىادۇ كىرى، بىلەن ئالدىراشلىق ئىشخانىغا ئېكارت تۇرغىنىدا 

 ئۇنىڭغااا تۇتۇلااۇپ چىرايااى ھىتلېرنىااڭ ى ئەنااد مانااا. ئىاادى ئااۆتكەن يااېقىن قېرىنداشااتە 

 لۇدېنادفرفقا يازغۇچى بۇ خاتاالشقان سىرتىدا زالىنىڭ يىغىن. قىلىدۇ ساالم تۈردە مەجبۇرى

 يەناى. كېلىادۇ دۈ  مۇئامىلىساىگە ساوغۇق ئۇنىڭماۇ بولساىمۇ  قىلغاان ساالم بىلەن ئەدەپ

 بولاۇپ قىلغاان سااالم ۇپتۇتا قىرىناى شەپكىساىنىڭ ئادەتتىكىچىال” قاراپ ئۇنىڭغا گېنېرال

 “.كېتىدۇ ئۆتۈپ

 كەلتااۈرۈلگەن پىۋىخانىغااا كااۈنى شااۇ. تەشااكىللىنىدۇ دەرھااال قوشااۇنى نامايىشااچىالر

 بولغاچقااا  ئااللمىغااان ھەققىنىمااۇ ئىااش قىاللمىغااان  ناشااتىمۇ ئۆمىكىاادىكىلەر ئوركىسااتىر

 شئااۇرۇ يۈزىسااىدىنال رەساامىيەت بېەىرگىنىاادە  ئىشااىنى ھۆكااۈمەت كۈناادىلى  خااۇددى

 مارشاانى دېااگەن «بااادىنلىقالر ھەيۋەتلىاا » مارشااى پولكنىااڭ تۇرغااان ھىتلېاار مەزگىلىاادە

 قوشاۇنىغا نامايىشاچىالر شاۇڭا . ئىادى قېلىشقان كېتى، بىرلەپ-بىر كېيىن ئورۇندىغاندىن

 ئەساكەرلەر قااۋۇل تالالنغاان چارىساىز. ئىادى ياوق ئوركىساتېرمۇ ماڭىادىغانغا باشالپ يول

 باايراق قىزىال-ئااق-قارا بەلگىلى  كرىست ئۇالر. ئورۇنالشتۇرىلىدۇ ئەسكەر نەپەر 8 بىلەن

 نامايىشااچىالر كەينىاادىن بايراقچىالرنىااڭ. ئورۇنالشااتۇرىلىدۇ مېڭىشااقا ئالدىاادا كۆتااۈرۈپ

 ئااوڭ بايراقچىالرنىااڭ رىچتېاار شااېۋبنېر ئوتتۇرىاادا  ھىتلېاار يەنااى. ماڭىاادۇ يىتەكچىلىاارى

 ھۇجااۇمچىالر ميااۇنخېن يېنىاادا. ماڭىاادۇ تەرىپىاادە سااول بولسااا لۇدېناادفر  تەرىپىاادە 

 گيۆرىاڭ ھېرماان كاپىتان بىلەن گرا  كانىۋىيى كرىبېل  پولكوۋنى  كوماندىرى ئەترىتىنىڭ

 ئۇچىسااىغا كاسااكا  چۈشااۈرگەن بەلگىسااى كرىسات رەڭلىاا  ئاااق بېشااىغا گيۆرىااڭ. ماڭىادۇ

 كۆرىنەرلىا  ناى “ئاوردىن شاەرەپ” كۆكرىكىگە كېيىۋالغان  پەلتو خۇرۇم قارا كېلىشتۈرۈپ
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 رۆمانتىا  ئاالھىادە ئەمماا ھەيۋەتلىا  ھەقىقەتەنماۇ قاراشاتا بىار بولاۇپ  قادىغاان قىلى،

 رەت تەكلىاۋى دېاگەن تاۇرايلى تۇتۇپ گۆرۆگە دېپوتاتالرنى ئالغان قولغا. كۆرۈنەتتى بولۇپ

 قۇرباانالر بىازگە” فاۈھرېر . كۆرۈنمەيتتى خوشال دېگەندە  دېگەندە  بولغاچقا  قىلىنغان

 . ئىدى قىلغان رەت تەكلىۋىنى بۇ ئۇنىڭ دەپ“ !ئەمەس ە كېر

. ماڭىادۇ تارتىا، ساەپ قوشاۇن ئەتارەت ئۈ  بولۇپ قاتار تۆتتىن كەينىدىن ئۇالرنىڭ

 قولىدا قالپاق  مى  بېشىدا ئەترىتى مۇھاپىزەتچىلەر كىشىلى  يۈز ھىتلېرنىڭ تەرەپتە سول

 تەرەپاتە ئاوڭ ماڭىادۇ؛ ھالادا ىشاقانئېسىۋېل بومبىساىمۇ قاول يەنە ئۈستىگە قۇرال  كاربىن

 ھۇجاۇمچىالر ميۇنخېنلىاق چېنىققاان جەڭالەردە ئوتتۇرىادا. ماڭىدۇ “باتالىئونى پىدائىيالر”

 كىشاىلەر كېيىانگەن يااڭزا ھەر خىال ھەر كەلگەنالەر كەينىدىن ئۇالرنىڭ. ماڭىدۇ قىسىمى

 مەزگىلىادە ۇشاىئۇر دۇنياا بەزىلىارى بولساا  كەياگەن فورماا ھەرباى بەزىالەر بولۇپ  توپى

 ئىاش بەزىلىارى يەنە كېيىشاكەن  كىيىملەرناى ھەربى كەتكەن تىتىلى، كونىراپ كېيىلگەن

 ئوقۇغاۇچىلىرى مەكتىۋىنىاڭ ئەساكەر پىياادە. ئىدى ياسانغان سودىگەرلەرچە ياكى كىيىمى

 ياشاالىق ئوتتااۇرا دۇكاناادارالرنىڭ  ئوقۇغۇچىالرنىااڭ  قىياپىتىاادە جەڭچىاالەر ھەيۋىلىاا 

 نامايىشااچىالر. ماڭىاادۇ ئوتتۇرسااىدا لااۈكچەكلەر قورقۇنۇچلااۇق ياااكى رنىااڭتىەارەتچىلە

 كرىساات قولىاادا سااول ھەممىسااىنىڭال ئۇالرنىااڭ بەلااگە  ئورتاااق بىاار بىااردىن قوشااۇنىدىكى

 بولاۇپ  كۆتۈرۈشاىۋالغان مىلتىاق كىشاىلەر قىساى  كاوپ. ئىادى بولىشى يەڭلى  بەلگىلى 

 ھۇجاۇمچىالر بولۇپماۇ كىشاىلەر  باشاقا. ىادىئ مېڭىشقان قاداپ شىتىكلىرىنىمۇ نۇرغۇنلىرى

 .ئىدى قۇراللىق يان دېگىدە  ھەممىسىدىال ئەتىرىتىدىكىلەرنىڭ

 نوقااۇپ قولىغااا رفزېنبېرگنىااڭ رىچتېاار-شااېۋبنېر ئىلىۋالغااان بۇرنىغااا كااۆزئەينىكىنى

 ھىتلېاردىن ئاۇ ئانادىن. دەيادۇ “كۆرۈنىادۇ ئەمەساتە  ياخشى ۋەزىيەت قارىغاندا”: تۇرۇپ

 بولااۇپ قىلىشااى نامااايىش بىاارلىكتە قېتىملىااق ئاااخىرقى ئەڭ ئۇالرنىااڭ بااۇ  ئەنسااىرەپ

 ھالادا تاتارغاان ئەمماا كەساكىن چىرايىماۇ فۈھرېرنىاڭ ئېيتىدىۇ ئېھتىمالىنى قالىدىغانلىقى

 ئۇچىسااىغا بولااۇپ  ئېلىۋالغااان قولىغااا قااالپىقىنى ھىتلېاار سااوغۇقتا  قەھرىتااان. كااۆرۈنەتتى

 ئاوۋچىالر بولساا لۇدېنادفر . ئىادى كىيىۋالغان لتوسىنىپە ھەربى بولغان تونۇش ھەممىگە

 ھالادا بىار تەمكىان ئىنتاايىن ئاۇ. ئىادى كىيىۋالغاان پەلتاو بىر سىرتىغا كىيى،  كا انكىسى

 باۇيرۇق دەپ كەت قايتى، ئويگە ئۈچۈن ساقلىنىش قېلىشتىن يارىدرلىنى، خىزمەتچىسىگە

 .قىلىدۇ

 تاپقاان تەشاكىل نامايىشاچىالردىن انقەھرىما ۋە ئەساكەر تارقااق ۋاقتىلىرىدا  چۈش

 چاوڭ لۇدىۋىا  قوشاۇن كىشاىلى  مىاڭ ئىككاى ئۆتكەنادە  چاارە . چىقىادۇ يولغاا قوشۇن

 قااوزغىالڭچى. كېلىاادۇ دۈ  ئەتاارىتىگە ساااقچى بىاار كىچىاا  كەلگىنىاادە يېتىاا، كااۆرۈكىگە
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 ۋاقتىاادا  چىققااان ئالاادىغا سااۈرۈلۈپ ئاسااتا-ئاسااتا جەڭچىلىاارى تالالنغااان قوشااۇنىنىڭ

 ئااوق بولمىسااا توختاااڭالر  يۈرۈشااتىن ئااۇالرنى چىقىاا، ئالاادىغا كوماناادىرى چىالرنىڭساااق

 قااۇرالىڭالرنى ساااقچىلىرىغا ئۆرۈلااۈپ كەياانىگە ئاناادىن. بېرىاادۇ بااۇيرۇق دەپ چىقىرىلىاادۇ

 نېرىساىدىن بېرىۋاتقىنىادا باۇيرۇق ساقچى ئۇ. قىلىدۇ بۇيرۇق دەپ تۇتۇڭالر بەتلەپ ئوقالپ

 سااقچىالرنىڭ تەڭالەپ شاىتىكلىرىنى جەڭچىالەر ئاۋانگاارت. دۇكېلىا ئااۋازى كانا  ھەربى

 ئاااوق قېرىندىشاااىڭالرغا ئاااۆز”: ۋارقىرايااادۇ سااااقچىالرغا كېلىااا، قورشااااپ ئەتىراپىناااى

 ساااقچى بااۇ قىلىاا،  شااۇنداق. قالىاادۇ تااۇرۇپ ئىككىلىنىاا، ساااقچىالر 162 “!چىقارماااڭالر

 ئۆتاۈپ كاۆۋرۈكتىن ئاۇالر. ئۆتىۋالىادۇ سااالمەت-سااق چىقارماا  ئوق پايمۇ بىر توسىقىدىن

 تولغااان؛ لىااق بىاالەن كىشااىلەر بااويى كوچىسااى زۋېيباارۈكېن. قىلىاادۇ داۋام ئااۇدۇل يااولىنى

 لەپىلادىتى، باايراقلىرىنى بەلگىلى  كرىست قوللىرىدىكى ھەمدە ئالقىشلىماقتا نۇرغۇنلىرى

 ىشاااقاقېتىل ئارىسااىغا نامايىشااچىالر تاماشااىبىنالرمۇ. ئېلىشاااتتى قارشااى نامايىشااچىالرنى

 ئىختىيارسااىزال بولااۇپ  مەدەت نامايىشااچىالرغا قىزغىنلىقااى ئاممىسااىنىڭ خەلااق. باشاااليدۇ

 ياخشاى ئەڭ ئۆزلىكىادىنال نامايىشاچىالر بولمىساىمۇ  ئوركىساتىر. باشاليدۇ ئېيتىشقا مارش

 ئىساارتورغا قوشاۇنى نامايىشاچىالر. كېتىادۇ ئېيتىا، ناى «مارشى ھۇجۇمچىالر» كۆرىدىغان

 ئارىسااىدا كىشااىلەر تۈۋىاادىكى دەرۋازا تەرەپ سااول ئېكااارت يااازغۇچى ە كەلگەنااد يېتىاا،

 كۆرۈنۈشااتىكى جىااددىي كېتىۋاتقااان ئالدىاادا ئەڭ قوشااۇنىنىڭ نامايىشااچىالر ئااۇ . تااۇراتتى

 قاااراپ تىكىلگىاانىچە ماڭااا ئااۇ”: ئۇچرىشااىدۇ بىاالەن بىرسااى-بىاار كااۆزلىرى بىاالەن ھىتلېاار

 .ئېكارت دەيدۇ “قىالتتى سوراۋاتقاندەكال دەپ قالدىڭ؟ نەدە سەن: ماڭا گويا. كېتىۋاتاتتى

 توسالغۇساىز چىقاارغىنىچە ھاور قۇياۇق بۇرنىادىن-ئااغزى كىشىلەر كۈندە  سوغۇق بۇ

 كىرىاا، مەياادانىغا ماااريېن نامايىشااچىالر كېاايىن  سااائەتتىن چااارە . ئىلگىرلەياادۇ ئالغااا

 كرىسات غۇنلىغااننۇر ئەتىراپتاا ئاۆتكەچكە بولاۇپ مىتىنا  ياېڭىال تېخى مەيداندا. كېلىدۇ

 بىناساااىنىڭ ھۆكاااۈمەت شاااەھەرلى . تاااۇراتتى لەپىلااادەپ تاااېخىچە باااايراقالر بەلگىلىااا 

. تااۇراتتى كۆتااۈرۈپ قەد بىاالەن ھەيااۋەت تااېخىچىال بااايرىقىمۇ ناتسىسااتالر ئۈسااتىدىكى

 نامايىشااچىالر چاغاادا  بااۇ. ئىاادى ئېيتىشااماقتا مارشاالىرىنى ۋەتەنپەرۋەرلىاا  نۇرغااۇنلىرى

 خىيالىغاا كېاتىش قايتى، پىۋىخانىغا دەرھال بەزىلەر. بېرىدۇ يۈز نچىلىققااليماقا قوشۇنىدا

 قاااراپ مەھكىمىسااىگە ھۆكااۈمەت شااەھەرلى  كىشااىلەر قىسااى  بىاار يەنە ئەممااا. كېلىاادۇ

 باۇ. تۇرىادۇ چىاڭ دەپ كېارە  چىقىشاىمىز قۇتقاۇزۇپ رۆمناى بېرىا، ئىلگىارلەپ  داۋاملىق

 ۋېايىن بۇرۇلاۇپ ئوڭغاا باشاالپ يىشاچىالرنىناما لۇدېنادفرفنىڭ كرىبېل  پولكوۋنى  چاغدا

 پولكوۋنىا . كۆرىادۇ كىتىۋاتقاانلىقىنى قاراپ تەرەپكە مەيدانى ئودېئون  كىرى، كوچىسىغا

 بىزماۇ بولساا  ماڭغاان قااراپ يولغاا ئاۇ لۇدېنادفر ” ئاۆزىگە-ئاۆز ئۇ ئەمما. قالىدۇ ھەيران
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 بۇنداق لۇدېندفر  ېنېرالگ ئەسلىدە. دەيدۇ “كېرە  مېڭىشىمىز ئەگىشى، كەينىدىن ئۇنىڭ

 تۇغماااا كىشاااىلەر پەيتلىرىااادە بەزى ھاياتىمىزنىاااڭ” بولاااۇپ  پىالنلىمىغاااان يۈرشااانى بىااار

… . ئويلىمايادۇ پەقەتاال بېرىشاىنى يۈز ئاقىۋەت قانداق قىلى، ھەركەت تايىنى، تۇيغۇسىغا

 “.ئوياليتتۇق كېلىشنىال قايتۇرۇپ ئۇنى مېڭى،  قاراپ يەرگە بار رۆم پەقەتال بىز

 ئانادىكى شاۇ لۇدېنادفر   بەساتلى  ئارتىۋالغان پەلتوسىنى رەڭلى  قوڭۇر ئۇچىسىغا

 قوشااۇنلىرى ھۆكااۈمەت قوشااۇنىنى نامايىشااچىالر بۇرۇلااۇپ  قاااراپ ئوڭغااا بىاالەن ھاياااجىنى

 مىنۇتقاا قاانچە بىار. كېتىۋاتااتتى باشالپ جايغا بولغان مۇمكىن قېلىشى دفقۇرۇشۇپ بىلەن

 بىارى يەرلەردىان قوغدىلىادىغان قااتتىق ئەڭ ميۇنخېنادىكى ىقوشاۇن نامايىشچىالر قالما 

 ئەتىارەت بىار يەردە باۇ نامايىشاچىالر. كېلىدۇ يېتى، ئالدىغا بىناسىنىڭ پارالمېنىت بولغان

 “گېرماانىيە ئۇلاۇ  ئەڭ” قوشاۇنى نامايىشاچىالر ئەمماا. توساىۋېلىنىدۇ تەرىپىدىن ساقچىالر

 .ئىلگىرلەيدۇ ئالغا قورقماستىن نبىلە رفھلۇق كۈتىرەڭگۈ توۋالپ ناخشىسىنى

 قااتتىق ئەڭ تۇرغىنىادا كۈزىتىا، قااراپ تۆۋەنگە دېرىزىسىدىن خانى  ۋاگنېر ۋىنىفرېد

 تاار شاىتابى قومانادانلىق تىرەپ مۆرىگە مۆرىنى بىلەن لۇدېندفر  ھىتلېرنىڭ چوقۇنىدىغان

 ئودېئاونى  رەپاتەتە ئالدى چۇنكى. بولىدۇ ھەيران بەكال كۆرۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى يولىدىن

 ئەسااكەرلەرنىڭ كىيىملىاا  رەڭ ماااش تارقالغااان بااويىچە گااۇرۇپپىالر ئۇششاااق مەيدانىاادا

 باۇ. تەييارلىنىۋاتااتتى توساشقا قوشۇنىنى نامايىشچىالر ئۆتۈپ پوزىتسىيىگە يۈگىرىشكىنىچە

 يېنىادىكى ھىتلېار. باوالتتى مااڭغىلى ئاارانال تىارەپ ماۆرىگە ماۆرىنى كىشاى 8 كوچىادا تار

 بولساا لۇدېنادفر . كېلىادۇ ھالغاا تەيياار باالغاا تۇتۇشاقىنىچە قاول بىالەن رىچتېر ۋبنېرشې

 چىقىرالمايادۇ ئاوق كىا  ھاې  ماڭاا بولۇپ  كېتىۋاتقان بىلەن قەدەملەر داغدام يالغۇز ئۆزى

 گاودىن ۋفن فرېيخېار لېتىناات تەرەپاتە ئالدى پەيتتى شۇ دەل. قاالتتى ئىشەن  قاتتىق دەپ

 كېلىۋاتقاان ئالدىادا گاودىن. توسىۋالىدۇ يولىنى ئۇنىڭ ساقچىالر فېدرال كىكوماندىرلىقىدى

 : ۋارقىرايدۇ قاراپ ئەتىرەتكە

 ئالادىغا بىالەن قەدەمالەر تېاز ساقچىلىرى فېدرال“ !مارش يۈگىرى، رفتا  ئىككىنچى”

 .قىلىادۇ داۋام ياولىنى تارقالماا  يەنىاال قوشاۇنى قاوزغىالڭچىالر ئەمماا. ئىلگىرلەيدۇ قاراپ

 تاپاانچىلىرىنى يااكى تەڭلەيادۇ مىلتىاق چىقىرىا، شاىتىكلىرىنى توختااپ يۈگىرىشتىن ئۇالر

 مىلتىقاى كاۆتەرگەن” تاشاالپ  قايرىا، شاىتىكنى ئىككاى بىالەن مىلتىقى گودىن. چىقىرىدۇ

 ئاااۋازى ئااوق ئېتىلغااان تۇيۇقسااىز“ .يېقىتىاادۇ ئااۇرۇپ ئااادەمنى ئىككااى كەينىاادىكى بىاالەن

 ئاوق. ئاڭاليادۇ كەتكەنلىكىنى ئۆتۈپ ۋېڭىلداپ ئۈستىدىن بېشى ئوقنىڭ گودىن. ئاڭلىنىدۇ

 قىمىرمااۇ. قالاادى تااۇرۇپال چۈچااۈپ ئەسااكەرلەر رفتاماادىكى” 172.يېقىتىاادۇ ئەسااكەرنى بىار

 چىقىرىشاقا ئاوق ئاادەملىرى  ئاساتىمدىكى قاول قىلغىچە بۇيرۇق مەن كەينىدىنال. قىلمايتتى
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 “.دىئېتىل يامغۇردە  تەرەپكە قارشى ئوق. باشلىدى

 نامايىشااچىالر كەينىاادىنال. كۆرسااىتىدۇ قارشااىلىق دەرھااال قىسااىمالرمۇ قااوزغىالڭچى

 قېچىشاقا پىتىاراپ قااراپ تەرەپاكە ھەر كۆرگاۈچىلەر تاماشاا بويىادىكى يول بىلەن قوشۇنى

 يېقىلغااانالر قېتىماادا بىرىنچااى. كېتىاادۇ قااليماقانلىشااى، پۈتااۈنلە  ئوتتۇرلااۇق باشااالپ 

 يېقىلغاان بىار يەنە. ئىدى يىگەن ئوق ئۆپكىسىگە ئۇ. ئىدى بار ېرمۇرىچت-شېۋبنېر ئارىسىدا

 بېرىا، ئېتىلغىانىچە ساەكرەپ باۇرۇن تىگىشاتىن ئاوق ئۇنىڭغاا بولاۇپ  گارا  بولساا كىشى

. توساىۋالىدۇ بىالەن كۆكساى ئوقنى پا  6~5 كېلىۋاتقان ئۇنىڭغا ئۆتۈپ ئالدىغا ھىتلېرنىڭ

 پۈتاۈن ئاۇنى ئېساىلى، بىلىكىاگە ھىتلېرنىاڭ ۇتۇرۇغلۇقما چۈشىۋېتى، يېقىلى، گرا  ھەتتا

 جايىاادىن قااولى سااول ھىتلېرنىااڭ نەتىەىاادە. ياتقۇزىۋالىاادۇ يەرگە تارتىاا، بىاالەن كااۈچى

 تارتىا، ھىتلېرناى بىالەن كۈچى پۈتۈن رىچتېرمۇ-شېۋبنېر تەرەپتە بىر يەنە. كېتىدۇ چىقى،

 ئۇنىڭغاا) ىزمەتچىساىخ ساادىق لۇدېنادفرفنىڭ. بولىادۇ بارمااقچى ساۆرەپ يولىغا پىيادىالر

 قاان يولادا ئاسفالىت( ئىدى كەتمىگەن بولسىمۇ قىلىنغان بۇيرۇق دەپ كەت قايتى، ئۆيگە

 رىيچتېرنىاڭ-شاېۋبنېر ياتقاان تالىشاى، جاان يەنى ئايگنېر  دفستى ئۇنىڭ. ياتاتتى ئىچىدە

 ېنىج قاچان ئاللىمۇ ئەمما. باشاليدۇ ئۆمىلەشكە قاراپ يېنىغا ئۇنىڭ دەرھال خىزمەتچىسى

 ئاادەم ئاتلىغاان باۇ. كېتىادۇ ئۆتاۈپ ئااتالپ ئۈستىدىن ئۇنىڭ بىرسى. ئىدى بولغان چىقى،

 ئاوق بىالەن قەدەملەر چوڭ سېلى، يانچۇقىغا قولىنى بىر گېنېرال. ئىدى لۇدېندفر  گېنېرال

 لۇدېناادفرفنى دفكالتااالردا سااانلىق كااۆپ) ئىلگىرلەياادۇ قاااراپ ئالاادىغا چىقىرىۋاتقانالرنىااڭ

 ئالغاا تاۇرۇپ تى  ئاخىرغىچە باشتىن ئۇ بولۇپ  تەسۋىرلەشكەن قىلى، رىمانقەھ ئۆلمەس

. يېزىشااىدۇ دەپ ئىاادى  بىرسااى قورقۇنچاااق ئەزەلاادىن بولسااا ھىتلېاار ئەممااا ئىلگىاارلىگەن 

 ئەساالىدە ئېنىقكااى  شۇنىسااى. دېيىشااەتتى يېتىۋالغااان يەرگە ھىتلېاار چاغاادا ئااۇ چااۇنكى

 نورىماال پۈتاۈنلە  ساقلىنالىشاى ئوقتىن ئېتى، ەيەرگ ئۆزىنى چىقما -چىقار ئوق ھىتلېرمۇ

 بىرساى چېنىققاان جەڭالەردە ئىاگە ماھاارىتىگە قىلىش بۇنداق ئۇ. ھېسابلىناتتى ھەرىكەت

 قولىنىاڭ ئۇنىاڭ. ياتقۇزغاان يەرگە تارتىا، باشقىالر ئۇنى پەقەت. ياتمىدى ئۇ ئەمما. ئىدى

 لۇدېنادفر ” قىلىا، ھىتلىقشاا ماۇرفى رفبېارت. تاۇراتتى ئىساپاتالپ باۇنى كېتىشى چىقى،

 ئىككىسااىال ئىاادى؛ قىلىشااقان ھەرىااكەت ئوخشاااش پۈتااۈنلە  ئىككىسااى ھىتلېاار بىاالەن

 ئىكەنلىكىناااى ئەساااكەر تەجرىبىلىااا  يېاااتىلگەن پىشاااى، مەيدانىااادا جەڭ مۇشاااەققەتلى 

 ئۈچااۈن ئااېلىش دالاادىغا ئااۆزىنى ئىككىسااىال ھەر ئۇالرنىااڭ چىققاناادا ئااوق. كۆرسىتىشااكەن

 بىرسااىمۇ كااۈزەتچى كېچىلىاا  بىرسااى  مەيداناادىكى نەق بىاار يەنە. ەياادۇد “ياتقااان يەرگە

 بىار يااكى ئۈلۈكماۇ بىار يەردىكاى ئاتقاانلىقىنى  يەرگە ئاۆزىنى چىققاندا ئوق لۇدېندفرفنىڭ

 كېچىلىا  بىار يەنە. ئېيتىادۇ كاۆرگەنلىكىنى قىلغاانلىقىنى دالادا ئۆزىگە بىرسىنى يارىدارمۇ
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 ئىادى  قالمىغان ئادەم بىرمۇ تۇرغان ئۆرە يولدا تەڭ لەنبى كېلىشى ئاۋازى ئوق كۈزەتچىمۇ

 (.ئى.ھ.ئا_  دەيدۇ

. ئوياليادۇ دەپ كېارە  بولساا تەكاكەن ئوق بىلىكىمگە سول چۈشۈپ يېقىلى، ھىتلېر

 ئاادەم 18 مەيدانادا نەق. كىرىشاىدۇ قوغداشاقا ئۇنى كېلى، تەرەپتىن-تەرەپ سەپداشلىرى

 نەپىرى 4 قالغان ئەگەشكۈچىلىرى  سادىق تلېرنىڭھى نەپىرى 14 بۇالردىن بولۇپ  ئۆلگەن

 دېگىادە  ھەممىساىال ئادەمنىاڭ 18 باۇ كېرەككاى  ئۇنۇتماسلىقىمىز شۇنىمۇ. ئىدى ساقچى

 كىشاىلەردىن قىلىادىغان ھىماايە بولساىمۇ دەرىەىادە ئوخشاىمىغان سوتسىئالىزمنى مىللىي

 قاتاااردا ئالاادىنقى ەڭئ پەقەت كەتكەنلىكىنااى بولااۇپ ئىشااالر نااېمە مەيداناادا نەق. ئىاادى

 بولساا  كىشاىلەر قالغاان قىساتىلى، كەينىادە بولاۇپ  كۆرەلىگەن ئېنىق كىشىال كېتىۋاتقان

 قۇالققاا قاۇالقتىن كەينىادىنال. ئاڭلىيااليادۇ ئااۋازالرنىال پاراسالىغان پەقەتال تەرەپتە ئالدى

 دېگەن ئۆلۈپتۇ تىگى، ئوق ئىككىسىگىال لۇدېندفر  بىلەن ھىتلېر باشالپ  تارقىلىشقا گەپ

 چېكىنىشاكە كەيانىگە ئارقىادىن-ئارقاا قاوزغىالڭچىالر. باشااليدۇ يۈرۈشكە ئىقى، پىتنىلەر

 .باشاليدۇ

 لېتىناتنىاڭ بىر بېرى، ئۆتۈپ بېسى، توساقالردىن بىلەن قەدەملەر داغدام لۇدېندفر 

. كىرىادۇ پيااال شاىتاۋىغا قومانادانلىق ئېلىا،  قولغاا گېنېرالنى لېتىنات بۇ. كېلىدۇ ئالدىغا

 كاااۆرۈنگەن قەھرىماااانالردە  رفماااانالردىكى ئااااۋالال ساااەل تەڭ  بىااالەن كىرىشاااى بىناغاااا

 پولكوۋنىاا  بىاار. قالىاادۇ ئۆزگىرىاا، بااالىغىال بىاار قىلىنغااان چااوڭ ئەكە بىااراقال لۇدېناادفر 

 خەۋەر ھەققىااادە ئىكەنلىكاااى سااااالمەت-ساااق گېنېرالنىاااڭ ئائىلىساااىدىكىلەرگە ئۇنىڭغااا 

 ئااۇ قىلغىاانىچە رەت ۋارقىااراپ بىاالەن قوپاااللىق گېنېاارال ورىۋىدى ساا دەپ ئىۋەرتەيلىمااۇ

 ئاۇ كېايىن شاۇندىن. چەكلەيادۇ چاقىرىشاىنى دەپ' جانابلىرى' ئۇنى كىشىلەرنىڭ يەردىكى

 ئۇنىڭغاا پەقەت. باشااليدۇ قىلىشاقا خىتااپ دەپ' ئەپەندى لۇدېندفر ' ئۇنىڭغا يەردىكىلەر

 كىيىمىادا پااگونلۇق شاۇ يەنىاال ئەمەلادارى سااقچى قىلغاان مۇئاامىلە بىالەن ئەدەپسىزلى 

 .بىلدۈرىدۇ كەيمەيدىغانلىقىنى فورما ھەربى مەڭگۈ بولىدىكەن يۈرىدىغانال

 ئاغرىققاا ئاۇ. كۆتىرىۋالىادۇ بىلىكىناى ساول يارىالنغاان ئاازاپالنغىنىچە قااتتىق ھىتلېر

 ارغااان تات رفھااى-رەڭگااى ئۇنىااڭ. ئايرىلىاادۇ مەيداناادىن ئاسااتا-ئاسااتا بېرىاا،  بەرداشاالىق

 ساەھىيە ئەترىتىنىاڭ ھۇجۇمچىالر ميۇنخېن. تۇراتتى تۆكۈلۈپ يۈزىگە چۇۋۇلۇپ چاچلىرىمۇ

 باويى ياول ئۇنىڭغاا شاۇلتىز ۋالتېار دفختاۇر بولغاان يىگىات ياش بويلۇق ئىگىز قىسىمىدىن

 قاتتىق يارىلىنى، باال ئۇ. ئۇچرىتىدۇ بالىنى كىچى  بىر ئۇالر يولىدا پىيادىالر. بولىدۇ ھەمرا

 ئايالىنىڭ دەرھال شۇلتىز بولىۋىدى  كۆتۈرىۋالماقچى ئۇنى ھىتلېر. ئىكەن تۇرغان نسىراپقا

 شوساتېر ئىسامى بولۇپ  سىتۇدېنتى بوتانى  بىر ئۇ) كېلى، چاقىرتى، ئىنىسىنى تۇققان بىر
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 تەساتە مىاڭ كېلى، مەيدانىغا جوزې  ماك  ئۇالر. تاپىاليدۇ كۆتۈرىۋېلىشىنى بالىنى( ئىدى

 ۋە ئاساۋاپلىرى داۋاالش ماشاىنا 171.تاپىدۇ ماشىنىسىنى ماركىلىق' سېلۋە' وناك ھىتلېرنىڭ

 چاوڭ يېشاى بولغاان خاادىمى قۇتقۇزۇش جىددى. ئىدى تولغان لىق بىلەن دەرمەكلەر-دفرا

 كەينىاادە دفختااۇر بىاالەن ھىتلېاار. ئولتۇرىاادۇ ئالدىاادا بىاارلىكتە شااوپۇر بىاالەن فرانكېاال

. تۇرىاادۇ ئااۆرە باسااماقتا يااان ئېلىاا، قۇچىقىغااا بااالىنى يارىاادار بااايىقى شوسااتېر. ئولتۇرىاادۇ

 ئىشاالر نېمە يەردە ئۇ ھىتلېر. بۇيرۇيدۇ ھەيدەشنى پىۋىخانىسىغا بۈرگېربراۋ ماشىنى ھىتلېر

 نۇرغۇنلىغاااان ئاااۇالر مەيدانىااادا مارىئاااان. ئىااادى باااار بىلگىساااى كەتكەنلىكىناااى بولاااۇپ

 قېاتى  قاانچە بىر يوق ئامال قېلى،  ،كېلى دۈ  يەرگە بىر چىقىرىۋاتقان ئوق پىلىموتالرنىڭ

 ئىالجىساىز بولغاچقاا قىلىۋېلىنغاان قامال كۆۋرۈكىمۇ چوڭ لۇدۋى . ماڭىدۇ ئۆزگەرتى، يول

 ماشااىنىدىن دەرھااال شوسااتېر. كېلىاادۇ ھۇشااىغا باااال يارىاادار چاغاادا بااۇ. يانىاادۇ كەياانىگە

 ساىندلىنگېرتور پپىكا. قالىدۇ كىتى، ئۆزى ئۈچۈن قويۇش ئاپىرى، ئۆيىگە بالىنى چۈشۈپ

 ئاوق قەۋرىساتانلىقىدىن جەناونىي يەنە ئۇالر يەردە ئۇ. قىلىدۇ داۋام يولىنى قاراپ مەيدانىغا

 بولمىغاچقاا ئىمكاانى ئىلگىارىلەش پىۋىخانىغاا قالىادۇ  توختااپ يەنە سەۋەبىدىن ئېتىلىش

 .كېتىدۇ يۈرۈپ قاراپ تەرەپكە سالىزبۇرگ مېڭى،  قاراپ جەنۇبقا ئامالسىز

 قۇتقۇزۇشاقا بااالدىن ئاۇنى لىارى “ئاوردىن شاەرەپ” تاقىغاان مەيدىسىگە ىڭگيۆرىڭن

. ياتااتتى تولغىنى، يولىدا پىيادىالر بولۇپ  تەككەن ئوق پاقالچىقىغا ئۇنىڭ. قالىدۇ يارىما 

 قاوزغىالڭچىالردىن. كىرىادۇ كۆتۈرۈپ قوراغا نومۇرلۇق-05 يولى قوماندانلىق ئۇنى كىشىلەر

 ئىلسااە خوجااايىنى ئااۆ  ئااۇالر. سااىلكىيدۇ تارتىاا، يىپىنااى ىااڭقوڭغىرىقىن ئىشااى  بىرسااى

 قوباااۇل ئەلىاااۋەتتە”. ساااورايدۇ قىاللمايااادىغانلىقىنى قىلىااا، قوباااۇل يارىااادار باللىنااادىن

 دىقااقەت شۇغىنىسااى  بېرەلەيمىااز  ساااقالپ تېڭىاا، يااارىلىرىنى ئۇالرنىااڭ بىااز قىالالياامەن 

 قەۋەتاكە ئۈساتى گيۆرىاڭ ئانادىن. دۇدەيا “بار ئائىلىسىمۇ يەھۇدىي بىر يەردە بۇ قىلىڭالر 

 بىار باشاقا ئاۇنى كېلىا، دفستلىرى ئۇنىڭ كېيىن  تېڭىلغاندىن يارىسى ئۇنىڭ. چىقىرىلىدۇ

 يەھاۇدىي. بولىشاىدۇ مااقۇل تۇرۇشىغا يۇشۇرۇن يەردە بۇ كەتكىچە يۆتكەپ يەرگە بىخەتەر

 .قالىدۇ قۇتۇلۇپ سولنىشىدىن تۈرمىگە گيۆرىڭ ئاغرىتقاچقا ئىچى ئۇنىڭغا
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 قاناداقتۇ گوياا ھەرىاكەت باشالنغان بىلەن قىياپىتى جەڭگىۋارلىق مەيدانىدا  مارىئان

 تەرەپااكە ھەر ئەسااەبىلەرچە كىشااىلەر بولغاناادە  پەياادا ئاااپەت تەبىئااى قورقۇنۇچلااۇق بىاار
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 كىرىا، مەكتىاۋىگە ئوتتاۇرا قىزالر قوزغىالڭچىالر قىسى  بىر. نەتىەىلەندى بىلەن تارقىلىش

 يەنە بولسااا  مۆكىۋالغااان ئاسااتىغا كارىۋاتالرنىااڭ بەزىلىاارى ئۇالرنىااڭ بولااۇپ  يوشااۇرۇنغان

 بىاار كىشااىلەر قىسااى  بىاار يەنە. ئىاادى مۆكۈۋېلىشااقان كىرىاا، ھاجەتخانىالرغااا بەزىلىاارى

 قااۇراللىرىنى ئاااختۇرۇپ  يەر سااىقىدىغان قااۇرال قىزىاا، ئەتىراپنااى ھەر كىرىاا، ئاشااخانىغا

 سۇقۇشااقا ئىدىشاالىرىغا قەھااۋە ياااكى ئىچىااگە رىنىااڭخالتىلى ئااۇن ئاسااتىغا  ئۇچاقالرنىااڭ

 كىرىشاىدۇ؛ ئېلىشاقا قولغاا قاوغالپ تاوپىالڭچىالرنى تەرەپتىن ھەر ساقچىالرمۇ. كىرىشكەن

 ساقالشااقا قەھۋىخااانىنى. ئۆتكۈزۈلىاادۇ تەكشۈشااتىن توساااپ يااولالردا ئااادەم يااۈزلەرچە

. كېتىادۇ چىقىا، پېناى-جاان قورقۇپ قازادىن-باال بۇ شىتابىدىكىلەر قوماندانلىق قويۇلغان

 بولاۇپ يىغىا، قاۇراللىرىنى بولاۇپ  ئەل سااقچىالرغا بولماا  ئاتقىدە  ئوق پايمۇ بىر ئۇالر

 رۆم  كاپىتااان شااىتاۋىدىكى قوماناادانلىق رايااون ھەربااى. راھەتلىشااىدۇ قايتىاا، ئااۆيلىرىگە

 تەساالى  تاپشااۇرۇپ قااۇرال كااۆرۈپ يااوقلىقىنى پايدىسااى قىلااچە كۆرسااەتكەننىڭ قارشااىلىق

 قىلىا، تەناتەنە غاالىبىيىتىنى پىۋىخانىادا بولساىمۇ  ئاخىرالشاقان قوزغىالڭ گەرچە. بولىدۇ

 قاااراپ ئۇالرغااا خەلااق. قالىاادۇ ھاقااارىتىگە خەلقىنىااڭ شااەھەر ساااقچىالر قايتىشااىۋاتقان

 خاياال! ھااايۋانالر ياااۋايى! ساااتقۇچالر ۋەتەن! مااااليلىرى يەھااۇدىي يوقۇلااۇڭالر  كااۆزدىن”

 .توۋلىشىدۇ شۇئار دەپ“ !اھرك يوقالسۇن! ھىتلېر

 كەلگىاانىگە خەۋىاارى بولغااانلىق مەغلااۇپ ئالدىاادا مەھكىمىسااى قوماناادانلىق باااش

 بەرمە  قولادىن پوزىتساىيىلىرىنى ئاۆز تاېخىچە ئەترىتاى ھۇجۇمچىالر الندشۇتكى قارىما  

 ئۆلۈپتاۇدە   لۇدېنادفر : باشااليدۇ يامىراشاقا گەپالەر پاساات-پىتنە يەردىمۇ بۇ. ساقاليدۇ

 يىغىشااتۇرۇپ  قىسااىمالرنى قالاادۇق ستراسسااېر گىرىگااور! يااارىلىنىپتۇدە  ئېغىاار ھىتلېاار

 مەيدانىاادىن جەڭ “چۈشااۈپ رفھىااي قاااتتىق ساااتقۇنلىقىدىن كارنىااڭ ئىچىاادە ئاااچچىق”

 قاۇراللىرىنى ئەترىتىادىكىلەرنىڭ ھۇجاۇمچىالر ميۇنخېنلىاق ئاۇالر ئورمانلىقتا بىر. ئايرىلىدۇ

 الزىا  يەنە كېايىن قاۇرالالر باۇ ستراسساېر  كۆرۈپ  ۋاتقانلىقىنىپاچاقال ئۇرۇپ دەرەخلەرگە

 بىالەن شاۇنىڭ. قىلىدۇ بۇيرۇق توختۇتۇشقا ھەرىكىتىنى بۇ ئۇالرنى ئېيتى، بولىدىغانلىقىنى

 ئالماشااتۇرۇپ سااۆزلىرى بولۇشااۇپ ئىتتىپاااق ئەترىتىاادىكىلەر ھۇجااۇمچىالر الندشااۇتتىكى

 ھالادا رفھلاۇق توۋلىشاى، مارشانى دېگەن «ققالپا مى  بىلەن بايرىقى كرىست» يېزىلغان

 ۋەتەناگە يەنىاال بولسااقمۇ ساېتىۋېتىلگەن” ئۇالر 170.ئىلگىرلەيدۇ قاراپ خاۋپتباخىنخوفقا

 .ماڭىدۇ ئېيتى، ناخشا دەپ “سادىقمىز

 كىچىا  ئاۇالر. كېتىۋاتااتتى ئەزالىارى ئەتارەت ھۇجاۇمچىالر قىسى  بىر يەنە تاشيولدا

 ماڭغاان يااالپ دېپوتااتالرنى شاەھەرلى  مياۇنخېن كەلاگەن پتۇتاۇ ئولتاۇرۇپ ماشىنىالرغا

 تاشاايول ماڭىاادىغان رفزېنخېيمغااا. ئىاادى ئولتۇرغۇزۇلغااان قاراماشااىنىغا دېپوتاااتالر. ئىاادى
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 ئەسااىرلەرنى باشاالىقى ئەتىاارەت. توختاياادۇ ماشااىنىالر كەلگەناادە ئورمانلىققااا بويىاادىكى

 كەتاكەن تاتىرىا، ئاپئااق يۈزلىرى ىدىنقورققىن ئەسىرلەر. ماڭىدۇ ئېلى، ئىچىگە ئورمانلىق

. ئوياليادۇ دەپ “ئوخشاايدۇ كەلاگەن مىناۇتلىرىمىز ئااخىرقى بىزنىاڭ ئەنادى” ئاۇالر. ئىدى

 ئالماشتۇرۇشاتە  بىالەن كىيىملىارى ئەترىتىنىاڭ ھۇجاۇمچىالر بېشاىنى ئۈساتى ئۇالر ئەمما

 مچىالرھۇجااۇ قىلىاا،  شااۇنداق. كۆرمەياادۇ ئىااش بىاار ئااارتۇق قالدۇرۇلۇشااتىن نۇمۇسااقا

. بولىاادۇ كېتەلەياادىغان قايتىاا، ميۇنخېنغااا شااەكلىدە پۇخراسااى شااەھەر ئەترىتىاادىكىلەر

 ھەممىساى كىشىلەرنىڭ مۇھى  قالغان بىلەن كنىللىڭ ۋفن مىنىستىر باش ئېلىنغان گۆرۆگە

 ئەمماا. ئاپىرىدۇ داچىغا بىر تېگېرنسىدىكى ھالدا ئوڭۇشلۇق ئۇالرنى ھې . بېرىلىدۇ قويۇپ

 يااش قاراۋاتقاان گۆرۆدىكىلەرگە كەتكىنىدە سورىغىلى ئەھۋال قىلى، تېلېفون ميۇنخېنغا ئۇ

 ماشاىنىنى قىلىنىا، قايىال ئۈچاۈن كېتىشاى قايتىا، ماشاىنىلىق ئۆيلىرىگە ئۇالرنى جەڭچى

 ئايرىلىاا، گااۆرۆدىكىلەردىنال ھاې  قىلىاا، شااۇنداق. بېرىادۇ كىشااىلەرگە ئېلىنغااان گاۆرۆگە

 .قويىدۇ بېرى، دىنقول ئاپتوموبىلنىمۇ بولما  قالغان

 كەلاگەن ئېلىا، ئاۆتنە بولاۇپ يۇشۇرۇپ قۇرالىنى خىزمەتچىسى  رىچتېرنىڭ-شېۋبنېر

 كەتكەنلىكىنااى بولااۇپ نااېمە ئەھااۋالى خوجايىنىنىااڭ ئالماشااتۇرۇپ كىيىملىرىنااى پااۇخراچە

.  بارىاادۇ قايتىاا، جايغااا بولغااان قىرغىنچىلىااق ۇيۇشااۇرۇنۇقچە ئۈچااۈن قىلىااش سۈرۈشااتە

 ئۆزىنىااڭ ئەمەلاادارىغا ساااقچى بىاار ئااايگنېر توسىۋېلىشااىدۇ؛ ئااۇنى سااىدابىنا قوماناادانلىق

 مېنى ئۇالر ئاندىن نەتىەىسىدىال قىلىشى  تەلەپ تەرەپلەردىن نۇرغۇن”. ئېيتىدۇ كىملىكىنى

 تىزىلغاان قاتاار ئۈلاۈكلەر ماۇنچە بىار يېنىادا ئىشاىكى كىرىش. قىلىشتى رۇخسەت كىرىشكە

 ئارىساااىدىن جەساااەتلەر باااۇ مەن. ئىااادى  تاااكەنكە قېيىاااپال كاااۆرۈپ باااۇنى مەن. ئىاااكەن

 يەناى دفساتىنىڭ  ياېقىن خوجاايىنى ئاايگنېر “ .بولادۇم مەجباۇر ئاختۇرۇشقا خوجايىنىمنى

. كۆرىااادۇ قويۇلغاااانلىقىنى يااااتقۇزۇپ يېنىغاااا جەساااىدى خىزمەتچىساااىنىڭ لۇدېنااادفرفنىڭ

 كېايىن كۆرگەندىن بوالرنى. ئىدى  ھالدا ئۈمىدسىز پۈتۈنلە . بولدى يېرى  قاتتىق كۆڭلۈم”

 يولدىشاىنىڭ خاانى  رىچتېار-شاېۋبنېر“ .كەتاتى  قايتىا، ئاۆيگە كوچىساىدىكى ۋىيدىنمايېر

 بولساىمۇ باققاان ياسااپ گەپ يالغان ئالدىراپ ھۇلۇققىنىچە ئايگنېر سورىۋىدى نەدىلىكىنى

 نااېمە يەنە مەن ئەممااا قورقۇنۇچلااۇق  دېااگەن نااېمە: خانىمنىااڭ مەن”. كىلىشااتۈرەلمەيدۇ

 “.ئېسىمدە دېگىنى يۈرىمەن؟ ئالدىنى، تەرىپىدىن ئوفىتسېرالر ئۈچۈن

 ياالغۇز ئۆيىدە ئۇ. ئېرىشەلمەيدۇ پۇرسىتىگە قىلىش ھەرىكەت قىلچە خانفىستايىنگىل

 يېتى، مەركىزىگە ميۇنخېن قوشۇنى قوزغىالڭچىالر قىلى،  تېلېفون سىڭلىسى. ئىدى قالغان

 ئەزاساىغا بىار قااۋۇل ئەترىتىنىاڭ مچىالرھۇجاۇ تونۇيدىغان ياخشى كوچىدا كەلگەنلىكىنى 

 قۇرباان گيۆرىڭالرنىاڭ ۋە لۇدېنادفر  ھىتلېار  قارىغانادا دېيىشىدىن ئۇنىڭ يولۇققانلىقىنى 
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- خانفىساتا. ئېيتىادۇ تۈگەشاكەنلىكىنى پارتىيىساىنىڭ سوتساىئالىزم مىللىاي بولغاانلىقىنى 

 تەيياارلىقىنى قاېچىش رىا،بې ئاۆيىگە يېنى، كەينىگە بولما  بېقى، چىقى، سىرتقا يىنگىل

 يېنىغااا ئۇنىااڭ قىلىاا، تورمااۇز كۈچلااۈ  ماشااىنا كىچىاا  بېرزىنتلىااق بولىۋىاادى  قىلماااقچى

 كىشىلەر قاتارلىق خوفمان ۋە ئېكارت ئېسسېر  ئامان  ئىچىدە ئاپتوموبىل. توختايدۇ كېلى،

 يەردە ئاۇ. بارىادۇ ئاۆيىگە خوفماننىاڭ ئۇستىساى تاارتىش رەساى  بىارلىكتە ئۇالر. ئىدى بار

 دەپ كەتساۇن ئاۋساترىيىگە يالغۇز خانفىستايىنگىلنىڭ قىلىشى،  مۇزاكىرە بىرلىكتە ھەممە

 . كىلىشىدۇ بىردە 

 يوشۇرۇنۇشاىنى بېرىا، داچىساىغا سەھراساىدىكى ئۇففىاڭ خانفىساتانگىلنىڭ ھىتلېر 

 مەجبۇرلىماقتاا بۇنىڭغاا ئاۇنى بەخىتساىزلىكلەر بەرگەن ياۈز بولساىمۇ  ئويلىمىغاان ھەرگىز

 ساوزۇلغان ئۇزۇنغاا ھىتلېار يەردە  باۇ يىراقلىقتىكاى چاقىرىمادە  ئون ميۇنخېندىن.  ئىدى

. دەياادۇ “قىلىاادۇ تەگكەناادە  ئااوق بىلىكىمااگە سااول” تۇيۇقسااىزال بااۇزۇپ  جىمەىتلىقىنااى

 ئاوق بىلىكىمدە ئەمما يوق  قىزىتمامغۇ”. شۇلتىز دفختۇر سورايدۇ دەپ “بارمۇ؟ قىزىتمىڭىز”

 “ماۇمكىن بولىشىمۇ سۇنغان يەرلىرى بىر بىلىكىمنىڭ بولمىغاندا ھې    كېرە بولسا قالغان

 كا انكىساىنى  ھىتلېرنىاڭ دفختاۇر . توختىتىادۇ ماشاىنىنى ئىچىادە ئورمانلىق ئۇالر. دەيدۇ

. سااالدۇرىدۇ تەسااتە مىااڭ كااۆڭلىكىنى چىقىرىاا، گالۇسااتۇكىنى پوپايكىسااىنى  قااات ئىككااى

 ئەمماااا. كۆرىااادۇ ئىكەنلىكىناااى چىقىاااق ىااارئېغ بەكاااال بىلىكىنىاااڭ ساااول ئۇنىاااڭ شاااۇلتىز

 ساېلىش جايىغاا قاولىنى چىققاان ئىچىادە ماشىنا ئۈستىگە ئۇنىڭ بولمىغان  ياردەمچىسىمۇ

 تېڭىا، بىالەن يااغلىقى قاول بىار قولىنى يارىدار ھىتلېرنىڭ ئۇ  شۇڭا. ئىدى يوق ئىمكانىمۇ

 تەكلىا، كېتىشانى قېچىا، ئاۋساترىيىگە ئانادىن. كەلتۈرىادۇ ھالغاا قىلمايادىغان ھەركەت

 ئاۇالر. ئىلگىرلەيادۇ قااراپ جەنۇبقاا داۋاملىق ئۇالر شۇڭا . قىلىدۇ رەت بۇنى ھىتلېر. قىلىدۇ

 داچىساى ئۇففىڭادىكى خانفىساتايىنگىلنىڭ 173ھىتلېار  دېگەنادە كاېلە  يېتىا، مۇرناۋغا

 “ەساېلۋ” شاوپۇرىغا ئۇ. ئىدى يەردە بىر كېلىدىغان چاقىرى  نەچچە يەر ئۇ. كېلىدۇ ئېسىگە

 دفختاۇر  ئاۇ ئاندىن. بۇيرۇيدۇ قويىشىنى يۇشۇرۇپ پۇختىالپ يەرگە بىر پىكاۋىنى ماركىلىق

 .كېتىدۇ يۈرۈپ ياياق قاراپ ئۇففىڭغا بىرلىكتە ئۈچىسى خادىمى قۇتقۇزۇش جىددى

. كېلىادۇ يېتىا، داچىسىغا خانفىستايىنگىلنىڭ تۆتلەردە سائەت كېيىن چۈشتىن ئۇالر

 بىار يېقىانال چېركاۋغاا كەنتتىكاى بولۇپ  بىنا بىر چاققانغىنە غانياسال بىلەن تاش داچا بۇ

 ئۈسااتىنكى مېھمىنىنااى نەپەر ئااۈ  بااۇ كەتااكەن ھالىاادىن ھېرىاا، ھېلېنااا. ئىاادى يەردە

 بىالەن لۇدېنادفر  ھىتلېار  چاغادا باۇ. چىقىادۇ باشالپ ئۆيىگە كۈتۈش مېھمان قەۋەتتىكى

 ئىككىسىنىڭ ئۇ ھىتلېر. ئۆكۈنىدۇ اتتىقق بولىشىغا قۇربان گرافنىڭ مۇھاپىزەتچىسى سادىق

: كېتىادۇ ساۆزلەپ ھاياجانلىنىا، بارغانسىرى ئۇ. ئىدى كۆرگەن چۈشىۋاتقانلىقىنى يېقىلى،
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 قىاللىادى؛ پىادا ھاياتىنى ئۆز خىزمەتچىسى ئۈچۈنال بولغىنى بىرى ئىشەنچىلى  لۇدېندفر 

 ھەرگىزماۇ كانۋاينى بىر مۇكەممەل ئۇنداق ئەندى مانا. ئىدى بىرسى سادىق سەمىمى گرافمۇ

 قىلمىشاىنى خاائىنلىق كاتىۋاشانىڭ سىياساىي نەپەر ئاۈ  ئاۇ  ئاسندىن. دەيدۇ تاپالمايمەن

 كاۈرەش ئاخىرغىچە تەۋرەنمە  يولىدا غايەم ئۆز بولىدىكەنمەن  تىرىكال” ئەيىپلەپ  قاتتىق

 .قىلىدۇ قەسەم دەپ “قىلىمەن

 قولغااا مااۇمكىن  بولىشااى ۈشااكەنچ پېيىڭالرغااا سااىلەرنىڭ چوقااۇم ھىتلېرغااا  ھېلېنااا

 دەپ كېارە  ئۇخلىۋېلىشاىڭالر بىر ياخشىالپ ئۈچۈن كۆرسىتەلىشىڭالر قارشىلىق ئېلىنىشقا

 يۈلەشاتۈرۈپ ھىتلېرناى خاادىمى قۇتقۇزۇش جىددى بىلەن شۇلتىز دفختۇر. قىلىدۇ تەكلى،

 ىاا،چىق ئۇنىااڭ ئاناادىن. ياتقۇزىاادۇ كىرىاا، ئېلىاا، ئااۆيىگە ياتاااق بىاار قەۋەتتىكااى ئۈسااتى

 ئىششاى، قااتتىق بەكال مۆرىسى. كۆرىدۇ ئۇرۇنۇپ ئۈچۈن سېلىش جايىغا بىلىكىنى كەتكەن

 سېلىشااقا قايتااا ئااۇالر. بولماياادۇ ئوڭۇشاالۇق ئۇرۇنۇشااى قېتىملىااق بىرىنچااى كەتكەچااكە 

 ئااۇالر قېااتى  بااۇ ئەممااا. كېتىاادۇ پۈرۈشااۈپ ئاااغرىقتىن چىرايااى ھىتلېرنىااڭ كىرىشااكىنىدە

 بىلىكاى مۆرىساىنى ئۇنىڭ خادىمى قۇتقۇزۇش جىددى ئاندىن. ىدۇسېلىۋال ئورنىغا بىلىكىنى

 يوچۇقىادىن ئىشاى  ھېلېنا. قويىدۇ ئېسى، بوينىغا تېڭى، ياخشىالپ داكىدا قوشۇپ بىلەن

 .ئاڭاليدۇ ئاۋازىنى ۋايسىغان ھىتلېرنىڭ

 بۇرمىالنغاان بىالەن بەس-بەس توغرىساىدا قاوزغىلىڭى مياۇنخېن گېزىتلىرى چەتئەل

 قۇراللىااق ۋەقەنااى بااۇ شااەھىرىدە نيۇيااور : ئىاادى مەشااغۇل بىاالەن ولالشياا خەۋەرلەرنااى

 خەۋەر دەپ ئويىنىاادى  رفل ئاساساالىق قوزغىالڭاادا بااۇ ھىتلېاار ئاتىشااى،  دەپ قااوزغىالڭ

 ماۇزاكىرە بىالەن مۇسسولىن ۋاكالىتەن ھىتلېرغا قېتى  بىر يەنە لۈدې  كۇرت) رىمدا. يازىدۇ

 ئەزا پاارتىيىگە ئىنقىالباى رۇپرېچات  شاھزادە” تالرگېزى قايسى ھەر ۋاقتىدا چۈش  (قىلغان

 .يازىدۇ دەپ “بولۇپتۇ

 قېچىا، بولمىساا ياا ئېلىنادى قولغاا ياا قاوزغىالڭچىالر باۇرۇن  چۈشاتىن نويابىر-12

 بولسااىمۇ قالغااان ئاپتوموبىلسااىز ھااې  قالغااان قىسااىلى، تېگېرنسااېدا گەرچە. يۇشااۇرۇندى

 گاۆرۆدىكىلەردىن تېپىا، پۇرساىتىنى قىلىاش ېفاونتېل پرۆلغاا ئىلسە ئوبىكتىۋى ئۇ ئاخىرىدا

 خاۋساخوفېرنىڭ تېپىا، ماشاىنا بىارەر ئۇنىڭادىن. ئېيتىادۇ ئۇنىڭغاا قالغاانلىقىنى ئايرىلى،

 ميۇنخېناادىن ۋېلىسااىپىتلىق ئىلساا . سااورايدۇ دەپ مۇمكىنمااۇ قۇيۇشااى ئاپىرىاا، ئااۆيىگە

 بولغاچقاا  يەر بىار اقتىكاىيىر چاقىرى  32 ميۇنخېندىن يەر ئۇ. چىقىدۇ يولغا قاراپ ئۇنىڭغا

 بىرساى ئاۇالردىن شۇڭا. توختىمايتتى ئاسانغا كېلىشى قايتى، شەھەرگە بىرگە بىلەن ھې 

 ئالغاااا قوياااۇپ تاشاااالپ بويىغاااا ياااول ۋالېساااىپىتنى مېڭىااا، مەزگىااال بىااار ۋېلىساااىپىتلىق

 ئالدىادا ۋېلىساپىتلىق كېلىا، مېڭىا، يەرگىاچە باار ۋېلىساىپىت بىرساى يەنە. كىتىۋېرەتتى



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 334 ~ 
 

 كەينىدىكىسااىگە قويااۇپ يااۆلەپ دەرەخااقە بىاار ۋېلىسااىپىتنى يەرگە بىاار ئۆتااۈپ ڭغاناادىنما

 مىنىا، ۋېلىساىپىت نۆۋەتلىشاى، شاۇنداق ئەنە(. پىالناى ھېسنىڭ بۇ ) كىتىۋىرەتتى تاشالپ

 پرففېسساااور كېلىۋېلىااا،  ميۇنخېنغاااا بولغاااان مەركىااازى باۋارىيىنىاااڭ ئااااخىرى ياااۈرۈپ

 قېتىمقاى باۇ قوزغىغاان ئۇالرنىاڭ پرففېسساور باۇ رچەگە. يېتىشىدۇ ئۆيىگە خاۋسخوفېرنىڭ

 ئۆيىادە قااچقۇننى باۇ يەنىاال ئاۇ قارىساىمۇ  دەپ “ھەرىاكەت بىار ئاخماقاانە” قوزغىلىڭىنى

 مااۇنچە بىاار ئادەمنىااڭ بااۇ دېااگەن ھااې  گەرچە پرففېسسااور . بولىاادۇ ماااقۇل ساقالشااقا

 ئەقىللىااق ئۇنىااڭ ىيەناا ئەۋزەللىكلىاارى  ئۇنىااڭ قىلسااىمۇ  بولغاناادە  يېتەرسااىزلىكلىرى

 پرففېسسااور شاۇڭا. ياقااتتى ئۇنىڭغاا مىااەەزى ۋە قەلباى ئۇنىاڭ بەلكاى ئەمەس بولغاانلىقى

 ئەگەر بولىااادۇ؛ يېااارى  بەكاااال كاااۆڭلى ھېسااانىڭ. كاااۆرەتتى ياخشاااى بەرىبىااار ھېسااانى

 بولماسالىقى مەغلۇپ قوزغىالڭ قېتىمقى بۇ بەلكى  بولسا قويمىغان يوقۇتۇپ گۆرۆدىكىلەرنى

 پرففېسساور ئەمما. بولىدۇ ئۆلتۈرىۋالماقچىمۇ ئۆزىنى ئۇ شۇڭا. ئوياليتتى دەپ ئىدى مۇمكىن

 خىيااالىنى ئۆلىااۋېلىش ئۇنىااڭ سااۆزلىگەچكە  تااۇرۇپ چىااڭ كەلتااۈرۈپ مىسااال خاۋشااوفېر

. قىلىادۇ نەساىھەت دەپ باول تەسلى  بېرى، ئۇنىڭغا  ئەمما. چىقىرىدۇ كاللىسىدىن ئاخىرى

 ئۆتااۈپ  كااۈن قااانچە بىاار. قىاللمااايتتى وبااۇلق ھەرگىزمااۇ ھااې  ئاگاھالندۇرۇشاانى بااۇ

 بىار ساىرتىدا شاەھەر بىالەن دفساتى بىر يېقىن چىقى،  ئۆيىدىن خاۋشوفېرنىڭ پرففېسسور

 ئۈچاۈن قااراش ئىلساېغا ساۆيگۈنى قالغاان يېتى، ئاغرى، ئۆتمە   ئۇزۇن. مۆكۈنىدۇ يەرگە

  174 .كېلىدۇ قايتى، شەھەرگە ۋېلىسىپىتلىق ئادەتتىكىچە
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. ئىاادى قىلماقتااا داۋام كېچىلىاارى ئۇيقىسااىز ئەندىشااىلى  غەم ھىتلېرنىااڭ ىڭاادا ئۇفف

 پەساەيتىش ئاازاۋىنى ئااغرىق ھىتلېار. ئىادى قايتمىغان ئۆيىگە تېخىچىال خانفىستايىنگىلمۇ

 ياۆگەپ چىڭ ئۈستىگە زىلچىسىنى ساياھەت پاسونىدىكى ئەنگلىيە ئىگىسىنىڭ ئۆ  ئۈچۈن

 ھېلېنااا ھىتلېاار . ئىاادى ئەمەس كېلىدىغاناادە  ئۇيقااۇ كااۆزىگە يەنىااال بولسااىمۇ  ياتقااان

 بېرىاا، ميۇنخېنغااا خااادىمىنى قۇتقااۇزۇش جىااددى چاقىرتىاا،  يېنىغااا خانفىسااتايىنگىلنى

 ئەكىلەلىسااە تېپىاا، ماشىنىسااىنى ئىااۋەرتكەنلىكىنى  ئۈچااۈن كااېلىش تېپىاا، بېچسااتېيىننى

 ساااقايتىش تولااۇق ىمۆرىسااىن ھىتلېرنىااڭ. ئېيتىاادۇ كېتىاادىغانلىقىنى ئۆتااۈپ ئاۋسااترىيىگە

 ئىشاالەيدىغان ئەسااتايىدىل ساااۋېربرۇخنىڭ دفختااۇر داڭلىااق بولغااان كەسىپدېشااى ئۈچااۈن

 .ئىدى كەتكەن قايتى، شەھەرگە شۇلتزمۇ دفختۇر ئۈچۈن كېلىش تېپى، ياردەمچىسىنى
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 ھەتتاا تەساىرىدە بۇنىاڭ. ئىادى بىلىنمەكاتە ئاساتا بەكاال ئۆتىشى ۋاقىتنىڭ ئەتىسى 

 3 ئەنادىال ئارىساىدا ئۇالرنىاڭ. ئولتۇرالمايدۇ تاماققىمۇ جىددىلىشى، ۇخىزمەتچىلەرم ئايال

 يەردىكىالەر ئۇ شۇڭا. يۈرەتتى كۈلۈپ-ئويناپ ئادەتتىكىدە  ئېگونال كىچى  كىرگەن ياشقا

 نارساىدە كىچىا  باۇ بولمىساا. قويۇشاىدۇ سوالپ ئىچىگە ئۆ  چىقارما  تاالغىمۇ بالىنى بۇ

. ئىادى ماۇمكىن يۈرىشى ۋارقىراپ دەپ ئۆيدە  بىزنىڭ تاغام  ئادفل خااليىققا  چىقى، تاالغا

 يېتىاا، باشااالپ ياردەمچىسااىنى كەسىپدېشااىنىڭ داڭلىااق شااۇلتىز دفختااۇر يااېقىن  چۈشااكە

 ئەھۋالنىاڭ تەكشاۈرۈپ  ماۆرىلىرىنى-بىالە  ھىتلېرنىاڭ بىرلىشاى، ئىككىسى ئۇالر. كېلىدۇ

 ھىتلېاار . قويىاادۇ الماشااتۇرۇپئ تېڭىقىاانىال ئااۇالر شااۇڭا . كۆرىاادۇ ئىكەنلىكىنااى ياخشااى

 مەسائۇل درېكسالېر ئىشالىرىغا تەشاكىالت ۋاقىاتالردا ياوق ئاۆزى بېرىا،  تەلىمات شۇلتىزغا

 ۋە ھااې  بىاارگە بىاالەن شااۇنىڭ. ئېيتىاادۇ قويىشااىنى يەتكااۈزۈپ ئۇنىڭغااا تۇرىشااىنى بولااۇپ

 ەۋەردارخ ئىشاتىن باۇ بولساا قااللىغاان ساق ئۇالر ئەگەر كىشىلەرنىمۇ  قاتارلىق لۇدېندفر 

 .تاپشۇرىدۇ قىلى، ۋەزىپە شۇلتىزغا قويىشىنى قىلى،

 خانىمغاااا  خوجاااايىنى ئاااۆ  ھىتلېااار كېااايىن  كەتكىنىااادىن قايتىااا، دفختاااۇرالر

 تەساەللى قايتاا-قايتاا دەپ بولمىادى ئىاش ھې  ئۇنىڭغا بولۇڭ  خاتىرجەم يولدىشىڭىزدىن

 پەقەتاال ئاويالپ لىكىناىكەلگەن ئىشاالر ناېمە بېشاىغا سەپداشالىرىنىڭ ئاۇ  ئاندىن. بېرىدۇ

 دېيىلساىمۇ  ئۇخلىادى راساتىنال ئاخشاىمى كاۈنى شاۇ ئاۇ ئەگەر. قالىدۇ بواللما  خاتىرجەم

 ئااۋازى قوڭغاۇراق ياارغۇدە  قۇالقنى ئاڭالنغان چېركاۋدىن يېقىندىكى سەھەر تاڭ ئەتىسى

 بولااۇپ  11 چىسااالغا كااۈنى ئااۇ. ئىاادى يەتااكەن قىلىۋېتىشااكە تەتااۈر-ئااوڭ رفھىنااى ئۇنىااڭ

. كۆرۈنىادۇ ئوتتۇرلۇقتاا ئانادىن ۋاقتىدىال تاماق چۈشلۈ  ھىتلېر. ئىدى يەكشەنبە ەپتىگەھ

. ئىادى كېايەلمىگەن كىيىملىرىنىمۇ بولغاچقا  قويۇلغان ئېسى، تېڭى، تاختا  بوينىغا قولى

 يېپىنچىساااىغىال مونچاااا گۈللاااۈ  رەڭلىااا  كاااۆ  قېنىاااق خانفىساااتايىنگىلنىڭ ئاااۇ شاااۇڭا

 چىقىا، كاۈلكە پەل-ساەل چىرايىدىن كەتكەن ساغرى، مۇمدە  ڭئۇنى. ئىدى ئورىنىۋالغان

 دېپوتاتىغىال رى  يالغان بىر رەسمى ھازىر مەن كۆرسىتى،  تۇرقىنى شۇ ئۆزىنىڭ ئۇ. تۇراتتى

 مېنااى داداممااۇ ۋاقىااتالردا بىاار ھېلېناغااا  يەنە ئااۇ. قىلىاادۇ چاخچاااق دەپ قالاادى  ئوخشاااپ

 كەتااكەن كۈلاۈپ قىلىا، شااڭخو كاۆرۈپ منىكىيىاۋالغىنى كىيىمىناى بىار مۇشاۇنداق ئۇنىاڭ

 .دەيدۇ ئىدى 

 ئۇيااقتىن ئۆيىادە مېھمانخاناا بواللماا  خااتىرجەم تاېخىچىال ھىتلېر كېيىن  چۈشتىن

 پاراكەنادە بەكاال دەپ كېلەلەرماۇ  تېپىا، ماشىنىسىنى بېچستېيىن. ماڭاتتى تىنما  بۇياققا

 شاۇ ھەتتاا قالما   سائەتكە چەنەچ كەلمەيدىغاندۇ؟ چاققىچە شۇ نېمىشكە. كېتىدۇ بولۇپ

 كېلىشاى تېپىا، ئاۇففىڭنى قىلىا، سۈرۈشاتە ئىزىمناى سااقچىالر ئىچىدىال مىنۇت قانچە بىر
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 پەنەىرىلەرنىااڭ ھېلېنااادىن ئااۇ ۋاقتىاادا  گۈگااۈم ئاخشااىمى. ئەنسااىرەيتتى دەپ مااۇمكىن

 ماا تىن ئىچىادە ئاۆ  ئاۇ ئانادىن . ئۆتۈنىادۇ ئېتىۋىتىشىنى پەردىنى چۈشۈرۈپ تاقاقلىرىنى

. جىرىڭالياادۇ تېلېفااون ئۆتكەناادە بەشااتىن سااائەت. باشاااليدۇ مېڭىشااقا كەياانىگە-ئالاادى

. تااۇراتتى داچىاادا بىاار يېقىناادىكى ئۇمااۇ. قىلغااانىكەن تېلېفااون ئاپىسااى قېينااى ھېلېنانىااڭ

 قىلىۋاتقاااانلىقىنى تىنىاااتىش سااااقچىالر ئاااۆيىنى تېلېفونااادا ئاپىساااى خانفىساااتايىنگىلنىڭ

 ئۇنىڭغاا ئېلىۋېلىا، تاۇرۇپكىنى قولىادىن ئۇنىاڭ بىالەن ئەدەپ ىسااقچ بىار ئېيتىۋاتقىنىدا 

 ئېلىا، ئاادەملىرىمنى ھازىر مەن: گەپلىشىدۇ بىلەن ھېلېنا ئۆزى تېلېفوندا قىلغۇزما   گەپ

 .بارىمەن يېنىڭىزغا

 قەۋەتااكە ئۈسااتى باسااقىنىچە ئالاادىرىما  پەلەمپەيلەرنااى قويااۇپ ترفپكىنااى ھېلېنااا

 ئاۇ. ئىادى باار يېپىنچىساى مۇنچاا كېلەڭساىز باايىقى ەنىاالي ئۈساتىدە ھىتلېرنىاڭ. چىقىدۇ

 پىچىرلىغانادە  ھېلېناا. ئىادى تۇرغاان كۈتاۈپ بولىشاىنى خەۋەر ياخشاى تۇرۇپ كارىدفردا

 ھىتلېار دەمادىال بىار”. دەيادۇ بولادى  كېلىدىغان يەرگە بۇ ھازىرال ساقچىالر ئاۋازدا  پەس

 ئەنادى دېمىادىممۇ  ماناا ' 175 :زدائااۋا چىققاان تىتىارەپ ئاۇ. قالىادۇ ئىچىادە ھۇلۇقاۇش

 تارتمىادىن دېگىانىچە' !يوق پايدىسى مۆكۈنۈشنىڭ بۇنداق داۋاملىق تۈگەشتى  ئىش ھەممە

 “.ئالىدۇ تاپانچىسىنى

 ھىتلېرماۇ. ئېساىلىدۇ تاپانچىغاا قولىدىكى ئۇنىڭ بېرى، ھېلېنا “قىلماقچىسىز؟ نېمە”

 بىاارەر” ئېلىۋېلىاا، تاپااانچىنى لېناااھې. بوشااىتىدۇ قااولىنى تۇتىۋالمااا  چىااڭ تاپانچىسااىنى

_ . قويىدىكەنسااىز يوقۇتااۇپ ئااۆزىڭىزنى ئۈمىدسااىزلىنى، كەلسااىڭىزال دۈ  ئوڭۇشسااىزلىققا

 ئااادەملىرىڭىزنى قالغااان مېڭىۋاتقااان كەينىڭىاازدىن سااىنىڭ_  رەنەىاا،  ئۇنىڭاادىن دەياادۇ

 قويساىڭىز  ۇزياالغ ئۇالرنى ئەندىلىكتە. قىلماقتا ئىشەن  سىزگە ھەممىسى ئۇالرنىڭ ئويالڭ 

 ھېلېنااا دەياادۇ_ . قالىاادۇ بولااۇپ مەھاارۇم ئىشااەنچىلىرىدىنمۇ بااارلىق بولغااان سااىزگە ئااۇالر

 كەينىڭىاازدىن ئىشااىنى، شااۇنچە دەپ قۇتقااۇزىمىز ۋەتەن قانااداقمۇ سااىز_  ھالاادا  تەمكىاان

 ئاۆزىڭىزنى قويۇپ تاشالپ ئىچىگە ئۈمىتسىزلى  كىشىنى كۆپ شۇنچە كېلىۋاتقان ئەگىشى،

 قولىغاا ئايالنىاڭ قېلىا،  ئولتاۇرۇپ السساىدە بىارگە بىالەن ئۇنىڭ ھىتلېر “يسىز؟ئېتىۋاالال

 ئااختۇرۇپ يەر يۇشۇرۇشاقا قاورالنى تاۇرۇپ ئورنىادىن چانادۇرما  ھېلېناا. قويىادۇ بېشىنى

 ئىچىاگە ئاۇن تاپاانچىنى كېلىا،  سااندۇقى ئاۇن خىيالىغاا ئۇنىاڭ. كىرىادۇ ئۆيگە ياندىكى

 چۆكاۈرۈپ بېشاىنى ھاېلىغىچە ھىتلېار. چىقىادۇ قايتىا، يېنىغاا ھىتلېرنىڭ دەرھال كۆمۈپ

 .ئولتۇراتتى

 ئىشاالر ناېمە پاارتىيە ئېلىنساىڭىز  قاماققاا ساىز ئەگەر كېلىا،  يېنىغاا ئۇنىاڭ ھېلېنا

 ياېقىن چىقىا، يېزىا، باۇالرنى ساىز مېانىڭچە ئوياليسىز؟ دەپ كېرە  شوغۇللىنىشى بىلەن
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 قاانچە بىار ئۈچاۈن بۇنىاڭ ساىز دەيامەن؟ كېرەكقۇ كېتىشىڭىز تاپشۇرۇپ سەپداشلىرىڭىزغا

 ئۈچاۈن ساىز مەن گەپلەرناى قالغاان. يېتەرلىا  قوياۇڭ ئىمزايىڭىزناى ئۈستىگە قەغەز ۋاراق

 تاپشااۇرا   ئادۋفكاتىڭىزغااا ئااۇالرنى مەن كېاايىن پۈتكەناادىن. چىقااا  يېزىاا، بىاارلەپ-بىاار

 ەخاامەتر ئۈچااۈن ئەساالەتكىنى ۋەزىپىسااىنى ئۇنىااڭ ھىتلېاار. دەياادۇ قانااداق؟ سااىزنىڭچە

 تىەاارەت ساودا ئاماننى بىلەن ئالدى ئۇ. باشاليدۇ ئېيتىشقا يوليورۇقىنى كېيىن ئېيتقاندىن

 تاپىاليادۇ؛ تۇتىشاىنى چىاڭ مالىيەساىنى ئىچاى پارتىيە شۇنىڭدە  ئىشلىرىنى چىقى -كىرى 

 دېگىناى باۇ ئۇنىاڭ. قىلىادۇ تەلەپ “باشقۇرۇشاىنى ياخشاى گېزىتىناى پارتىيە” رفزېنبېرگنى

. ئىادى يولياورۇق بىر ئەكسىچە دەل يوليورۇقىنىڭ يوللىغان ئارقىلىق شۇلتىز ختۇردف بۇرۇن

 خانفىساتايىنگىلنى. ئىادى دېمىاگەن “قىلىساەن رەھبەرلى  سەن ھەرىكەتكە بۇ” چاغدا ئۇ

 بىاالەن گېزىتااى «كۈزەتكااۈچىلىرى خەلااق» پاياادىلىنى، مۇناسااىۋەتلىرىدىن چەتئەلاادىكى

 سىياساااىي رەھبەرلەرناااى باشاااقا بىااالەن ھاااې . تاپىاليااادۇ ھەمكارلىشىشاااىنى ياخشاااى

 بولغاندىن قويۇپ قول يوليورۇقالرغا بۇ ھىتلېر. تاپىاليدۇ داۋامالشتۇرۇشىنى پائالىيەتلىرىنى

 .قويىدۇ سۇقۇپ ئىچىگە ساندۇقى ئۇن ھۆجەەتلەرنى بۇ ھېلېنا كېيىن 

 ۈزۈ ئا-ئاۈزۈ  ئارقىادىنال. ئاڭلىنىادۇ ئااۋازى ماشاىنا سىرتتا كېيىن ئۆتكەندىن سەل

 ئااۋازىمۇ قاۋىغاان ئىتىنىڭ ساقچى قالدۇرۇپ ھەيران كىشىنى. چېلىنىدۇ قوڭغۇرىقى ئىشى 

. باشاااليدۇ كېلىشااكە ئاااۋازى ئۇرۇلغااان ئىشااىكنىڭ ئۆتااۈپ ۋاقىاات ئااازىراق يەنە. ئاڭلىنىاادۇ

 . سورايدۇ دەپ' مۇمكىنمۇ؟ ئاختۇرۇش ئۆيىڭىزنى' سورىغا  كەچۈرۈم ئاندىن. تونۇشتۇرىدۇ

 ئىشاىكىنى مېھمانخاناا چىقىا، قەۋەتاكە ئۈساتى باشاالپ ئەمەلادارىنى ىساقچ ھېلېنا

 يېپىنچىسااى  مونچااا بىاالەن كىيىمااى ئااۇخالش ئۈسااتىدە ھىتلېرنىااڭ. كۆرسااىتىدۇ ئېچىاا،

 سااقچى چىققاانلىقى  ئوتتۇرىغاا ھىتلېرنىاڭ ئۇشاتۇمتۇت. تۇراتتى تىكىلى، قىلما  مىدىرمۇ

. پېتنالمايادۇ يېقىنلىشىشاقا ھىتلېرغاا ايساىق ھې  ئۇالرنىڭ. چۈچىتىۋېتىدۇ ئەمەلدارلىرىنى

 ئاۆيگە ئاۇالر. كىرىادۇ ئاۆيگە سااقچىالر كېيىانال دېگىنىادىن كىرىڭالر ئۆيگە ئۇالرنى ھېلېنا

 قاااتتىق يەنە” قالمااا   كېلىااپال ھالىغااا بېسااىق ئېغىاار پۈتااۈنلە  ھىتلېاار بىاالەن كىرىشااى

 ئاغزىاادىن ئۇنىااڭ. يدۇباشااال قارغاشااقا ئەمەلاادارالرنى بىاالەن ھۆكااۈمەت ۋارقىاارىغىنىچە

 تېخاى“ .ئىادى قالغاان كېلىا، ھالغاا ساۈرلۈ  ئىنتاايىن چىرايىماۇ يېغىا،  ساۆز ئۈزۈلمە 

 ئەمەلادارى سااقى ئىككاى يەنە بىالەن لېتىنااتى ساقچى بىر ياش ئېچىلغاندا ئىشى  بايامال

 ھىتلېاار  تۇرغااان رفساالىيالما  قەددىنااى ئااۆزىنى بىاالەن ئەدەپ لېتىنااات. كېلىاادۇ كىرىاا،

 توختىتىا،  گېپىناى تۇيۇقساىزال ئاۇ. ئىادى بولغاان كېلىا، ئەسالىگە پۈتاۈنلە  ىلىكتەئەند

 ئاۇ. قىلىادۇ باۇيرۇق دەپ كەلتاۈرۈڭالر  بەجاا ۋەزىپەڭالرناى قىلماا  زاياا ۋاقىتنى: لېتىناتقا

 چىقىشاقا يولغاا بىارگە بىالەن ئۇنىاڭ كېايىن كۆرۈشاكەندىن ئېلىشاى، قاول بىلەن لېتىنات
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 .دۈرىدۇبىل ئىكەنلىكىنى تەييار

 ئااۇ. يااوق پەلتوسااىمۇ ھىتلېرنىااڭ ئەممااا. ئىاادى سااوغۇق بەكااال ھاااۋا كۈنىسااى ئااۇ

 كاۆنمە   مەسالىھەتكە دېاگەن چىقىڭ يولغا ئاندىن كىيى، پەلتوسىنى خانفىستايىنگىلنىڭ

 ئاارتىپال پەلتوساىنى ھەرباى ئۆزىنىاڭ ئۈساتىگە يېپىنچىساىنىڭ مونچاا رەڭلى  كۆ  بايىقى

 تاقىۋېلىشاىغا مېادالىنى كرىسات قاارا پەلتوساىغا ھەربى ئۇنىڭغا لېتىنات. ئىدى كىيىۋالغان

 ئېگااون چۈشااىۋاتقىنىدا  قەۋەتااكە ئاسااتى پەلەمپەياادىن بىاارلىكتە ئااۇالر. قىلىاادۇ رۇخسااەت

 تاغاامنى ئاادفل  دۈشامەنمىدىڭالر  سىلەر”. كېلىدۇ يېنىغا ئۇالرنىڭ يۈگۈرگىنىچە ئەكىلەپ

 تەساىرلىنى،  قااتتىق بۇنىڭدىن ھىتلېر 176.ۇۋارقىرايد دەپ “قىلماقچىسىلەر؟ نېمە تۇتۇپ

 بىالەن خىزمەتچىسى ئۆ  ۋە ھېلېنا قىلما  گەپ ئېغىزمۇ بىر قويۇپ سىالپ يۈزىنى بالىنىڭ

 دېرىازە ھېلېناا. كېتىادۇ چىقىا، ئىتتىا  ئانادىن. خوشلىشاىدۇ ئېلىشاى، قاول بىرلەپ-بىر

 قااراپ تەرەپاكە لھېاي ۋېي بولغاان مەركىازى راياون ماشىنىسىنىڭ ساقچى كەلگەندە تۈۋىگە

 تاتىرىاا، چىرايااى ھىتلېرنىااڭ: قارىۋالىاادۇ بىاار قېااتى  ئاااخىرقى ھىتلېرغااا ئااۇ. كېتىۋاتاااتتى

 .ئىدى كەتكەن

 يەردە ئاۇ. كېلىنىادۇ ئېلى، ۋېيلھېيمغا قالغاندا چارە  ئونغا سائەت ئاخشىمى ھىتلېر

 كېايىن ئۇنىڭادىن .باشاليدۇ قىلىشقا سوراق رەسمى كىرى، ئېلى، ئىشخانىغا رايونلۇق ئۇنى

 ئۈچااۈن قاماااش تۈرمىسااىگە الندساابېرگ كېلىاادىغان چاااقىرى  42 غەربىااگە مىيونخىننىااڭ

 يېغىۋاتقاان  ياامغۇر قااتتىق قويۇلغانادە  چىلەكاتىن چاغادا باۇ. مېشاىدۇ ئېلى، ئالدىراش

 ئااااپتوموبىلمۇ ھەتتاااا بورانااادا ياااامغۇرلۇق قااااتتىق. ئىااادى ۋاقىااات بىااار بورانلىاااق قاااتتىق

. كاۆرۈنمەيتتى ئاادەم بىرماۇ ياولالردا بۈگرى-ئەگرى بۇيى يول. كېتىۋاتاتتى ەلەپەششىگىنىچ

 كېتىۋېتىااا، ئاااۇ. ئىااادى ئىچىااادە غەم تۇتۇلغاااان چىراياااى چۈشاااكۈن  رفھاااى ھىتلېرنىاااڭ

 ۋاقىاتالردا ئاۇ) باشاقا ساورىغاندىن كەتكەنلىكىنى بولۇپ قانداق ئەھۋالىنىڭ لۇدېندفرفنىڭ

 كۈزىتىا، ساىرتتا بىار مەن دائىرىلىارىگە ۆكاۈمەتھ ئاۇ. ئىادى بېرىلگەن قويۇپ لۇدېندفر 

 .ئولتۇرىدۇ چىقارما  ئۈن بۇيى يول  (بېرىدۇ كاپالەت دەپ ئىدى   بىرسى تۇرغانال

 چىقىشااىنىڭ قۇتقااۇزۇپ ھىتلېرنااى كېلىاا، قوزغىالڭچىالرنىااڭ تۈرمىسااىدە الندساابېرگ

. ئىادى بولغاان ،ئېلىا تەدبىرلىرىنى ئېھتىيات پۈتۈن باشلىقى تۈرمە ئۈچۈن ئېلىش ئالدىنى

 تاۈرمىگە ئورالغان بىلەن رىشاتكىالر تۆمۈر ۋە تور سى  تەرىپى ھەممە ھىتلېرنى شۇنداقتىمۇ

 قەلائە ئاۇنى. ئىادى كەلمىاگەن تېخاى ئەساكەرلەر تۇرىدىغان پوستا ۋاقتىدا كىرگەن ئېلى،

 بۆلااۈمى كۈتااۈش مېھمااان ئىچىاادە كااامىر  بااۇ. سااواليدۇ كامىرغااا نومۇرلااۇق-7 رايونىاادىكى

 پوسات بىارال پەقەت گە “بۆلاۈمى كۈتىۋېلىش مېھمان” بۇ بولۇپ  كامىر بىر-بىردىن غانبول

 ئېيساانېرغا خېرىاادارى ئالاادىنقى كامىرنىااڭ بااۇ. ئىاادى يەر بىاار تااار بولغىاادە  قويۇشااقا
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 بىاار باشااقا يېقىناادىال تېخااى ئااۇنى. ئىاادى ۋاللېااي ئاااركو كوناات قاتىاال قىلغااان سۈيىقەساات

 .ئىدى يۆتكەشكەن كامىرغا

 پەلتوساىنى ھىتلېرغاا دېگىادە  دائىا  ھېمارىخ  فراناز گۇندىپا  قارايدىغان ېرغاھىتل

 مەن. يېتىۋالادى چۈشمە  كارىۋاتتىن ئىچمە -يىمە  ئۇ”. تۇرىدۇ ياردەملىشى، سېلىشىغا

 ھىتلېار“ .چىقىرىۋېتىشاتى ساىرتقا مېناى كېايىن بولغۇنۇمادىن زىنەىارلەپ ئىشىكىنى ئۇنىڭ

 ھەر كارىۋاتتاا تار كىشىلى  يالغۇز گېرمانىيىدىكى شىمالى قالغىنىدا بولۇپ كۆرمەس كۆزى

 ياتقاان كاۈنلەرگىچە كەتاكەن ئېچىلىا، كۆزى ھەمرالىقىدا كۆرۈنۈشلەرنىڭ خىيالى تۈرلۈ 

 ھەمارا باشاقا تامادىن تاۆت ئۇنىڭغاا بولساا  يەردە بۇ گېرمانىيىدىكى جەنۇبىي ئەمما. ئىدى

 گېرماانىيىنى ئاۇ كەلگىاچە گېرماانىيىگە ىيجەنۇب باشالپ گېرمانىيىدىن شىمالى. ئىدى يوق

 كەلاگەن قايتىا، نوقتىساىغا باشالش باشتىن قايتا ھەرىكەتنى چىقى،  ئايلىنى، بىر پۈتۈن

 .ئىدى

 ئااارتۇر يااازغۇچى قىلغااان ئااېالن كىتاااۋىنى دېااگەن «ئىمپىاارىيە ئااۈچىنچى» يېقىناادىال

 گېپىناى ياماان لېرنىاڭھىت” كېايىن ئالغىنىادىن خەۋىرىناى قاوزغىالڭ برۇ  دېن ۋان مۆللېر

. قارىماايتتى ئۇناداق كىشاىلەر ئەمماا. بولىادۇ تااپقىلى گەپ يەتكىاچە كەلسە توغرا قىلىشقا

… . قارىشىدۇ دەپ ئادەم قىلغان كۈرەش بىلەن جەھلى-جان ئۈچۈن گېرمانىيە ئۇنى خەلق

 ەتقىيااپ ئەسالى خااس پرفلېتارىياتقاا بولغاان باار ئۇنىڭادا قىلىاۋەتكىنى  ۋەيران ھىتلېرنى

 تىكالەپ ئاسااس نەزەرىيىاۋىي ئۈچاۈن سوتساىئالىزم مىللەتچاى قىلغانادا قاناداق ئاۇ. ئىدى

 دېسااە  سااىموۋۇلى ئەسااەبىيلىكنىڭ ئااۇنى. ئىاادى بىلەلمىااگەن بولىاادىغانلىقىنى چىققىلااى

 .دەيدۇ “ھېسابالنمايمىز ئاشۇرىۋەتكەن قىلچە

 پىيىلاى زاماان نئاۆتكە قىلىشاقانلىرىدا گەپ ھەققىادە ھىتلېار كىشاىلەر كاۈنلەردە بۇ

 ھىتلېرناااى باشاااالپ شاااۇندىن كىشاااىلەر. ئىااادى ئاااۆزگەرگەن سۆزلىشاااىدىغانغا بىااالەن

 ئەنادى. ئىادى كەلاگەن ھالغاا قارىمااس دەپ كاۈچى سىياساىي تۈرلاۈ  بىار گېرمانىيىنىڭ

 قىماارۋاز بىار ئۇتتۇرىاۋەتكەن پااكىز-پاا  بولغاان  ئېتىا، ئۇشاىقىنى پۈتاۈن ئاۇنى كىشىلەر

 دەپ_ . قالادى كېلىا، ئاغزىغاا ياول ئاچاا رەسامى تاارىخى ىمىزنىاڭۋەتىن”. ھېساپلىشاتتى

. كەلاادى بولمااا  ئوڭۇشاالۇق ئىشااىمىز بىاار ھااې  بىزنىااڭ شااارىدا  يەر_  مااۆللېر  يازىاادۇ

 كۆرىادىغان ئەسلەپ بىز. بولمىدى ئوڭۇشلۇق بۈگۈنمۇ ئىدى  ئەمەس ئوڭۇشلۇق تۈنۈگۈنمۇ

 بىزنىاڭ… . ئەمەس بولغاان ئوڭۇشالۇق زئىشىمى بىر ھې  جەريانىدا ئەۋالت بىر بۇ بولساق 

… . كەلادى چىقىا، ئوتتۇرغاا بولاۇپ ناتوغرا تارتىپال كۈنىدىن باشالنغان پىالنىمىز بىر ھەر

 تۈزىتىشاكە خاتاانى باۇ بىاز. ئىادى قىلىنغانادە  خاتاا گوياا باشاتىنال قىلغاانلىرىمىز پۈتۈن

 باۇ بىزنىاڭ… . ەلادۇقك قىلىا، ۋەياران ھەممىناى دەپ تاۈزىتىمەن ئەمما باقتۇق  ئۇرۇنۇپ
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 “.كېرە  يۈرسە بولۇپ ھەمرا بىزگە تەغدىرى گۇناھ بىر قانداقتۇ ئىمپىرىيىمىزدە

 بارلىق بۇيرۇق بىر ئىلمايدىغان كۆزگە دائىرىلىرىنى ھۆكۈمەت ميۇنخېندا شۇنداقتىمۇ 

 باساقۇچى بىرىنچاى ئىنقىالبىمىزنىڭ مىللى”: ئىدى يۈرمەكتە تارقىلى، ئارىسىدا ناتسىستالر

 قەدىرلىاا  بىااز. تازىالناادى ھاۋاسااى گېرمااانىيە بااويىچە پىااالن باسااقۇچتا بااۇ. امامالناادىت

 قارشاااى سااااتقۇچالرنىڭ ۋەتەن بىااالەن قېناااى ئىسساااىق ھىتلېرنىاااڭ ئاااادفل  فاااۈھرېرىمىز

 ساۈيەر ۋەتەن قورغاان  پاوالت قىلىنغاان بەرپاا سەپداشلىرىمىزدىن ميۇنخېندا 177تۇرغان 

 بولىشاىدىن مۇشاەققەتلى  قانچە ھەر يولىمىز  'باتالىئونى رپىدائىيال' بولغان تەشكىالتىمىز

 ئىككىنچااى ئىنقىالبىمىزنىااڭ مىللااى قىلىاا، شااۇنداق. ئۇيۇشااتۇق بولااۇپ بىاار نەزەر قەتئىااي

 “.باشالندى باسقۇچى

 ئۇنىاڭ بولاۇپ  كەلاگەن دۈ  زەربىگە ئېغىر قېتىملىق ئىككى ۋاقىتلىرىدا ياش ھىتلېر

 يەنە. ئىادى قىلمىغاانلىقى قوبۇل مەكتەپكە ئۇنى نىستىتۇتىئى سەنئەت گۈزەل ۋيېننا بىرسى

 ئېغىار قېتىملىاق ئىككاى يەنە ئاۇ كېايىن . ئىادى قېلىشى ئايرىلى، ئاپىسىدىن بولسا بىرسى

 يېتىا، بولۇپ قارغۇ بىلەن زەربىسى بومبىسى گاز زەھەرلى  بىرىنچىسى: ئۇچرايدۇ زەربىگە

 بىناسااى قوماناادانلىق بولسااا بىرسااى يەنە. ئىاادى بولىشااى تەساالى  گېرمانىيىنىااڭ قالغىنىاادا

 كېاايىن  ئۇچرىغىنىاادىن زەربىااگە ئاااخىرقى ئەڭ. ئىاادى ئاااپەت بااۇ كەلااگەن دۈ  ئالدىاادا

 باااش قايتىاادىن كېاايىن يېگىنىاادىن زەربە ئېغىاار بۇنااداق بىرسااىال ئىرادىلىاا  پەۋقۇلئاااددە

 تەۋرەنامەس يەكاۈنلەپ  سااۋاق تەجارىبە خاتالىقلىرىادىن قىلغان سادىر چىقى،  كۆتۈرۈپ

 جەريانىادا  ئا  قانچە بىر بۇ. ئىدى مۇمكىن ئىلگىرلىيەلىشى ئالغا قايتىدىن يولىدا غايىسى

 فااۈھرېر ياساااپ  ئااۆزگىرىش پۈتااۈنلە  ھىتلېاار  كېلىۋاتقااان ئېلىاا، رفل بولااۇپ دۇمباااقچى

 177.بېرىدۇ بوشىتى، ئورۇن ھىتلېرغا چىقىدىغان ئوتتۇرىغا بولۇپ
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 ئااامېرىكىلىق خانفىسااتايىنگىل ھېلېنااا سااەھەردە  كۈنىسااى ئېلىنغااان قولغااا ھىتلېاار

 كنىكېربااوكېر . قىلىاادۇ قوبااۇل زىيااارىتىنى تېلېفااون كنىكېربوكېرنىااڭ خااۇبېرت مااۇخبىر

 قىلىشقا زىيارەت ئۇنى بېرى، ئۇففىڭغا بىرلىكتە بىلەن تومپسون ىيدفرفت ئايالى  ھېلېنادىن

. دەيادۇ مااقۇل تەلىاۋىگە زىياارەت ئۇنىاڭ ناائىالج ھېلېناا. ساورايدۇ بولماسالىقىنى-بولۇش

. ئۇقتۇرىادۇ ئۇنىڭغاا خەۋەرناى باۇ قىلىا، تېلېفاون ئاپىساىغا قېيناى ھېلېناا بىالەن  شۇنىڭ

 .ئىدى گېنېراللىرىدىن دەۋرىنىڭ ئۇرۇش ئىچكى ائامېرىك تەرەپ دادىسى ئاپىسىنىڭ قېينى

 ئايال بىر قىزىقىدىغان ئىشالرغا ھاياجانلىق تۈرلۈ  ھەر تارتىپال ئەزەلدىن قېيناپىسى

 كىشاىلەرگە باارلىقىنى ئۆزىنىاڭ قاتنىشىۋېلىشانى ئىشاىغا زىياارەت قېتىمقى بۇ شۇڭا. ئىدى

 قولادىن پۇرساەتنى باۇ لگەچكە بى دەپ پۇرسىتى بىر تېپىلماس ھەقىقەتەنمۇ بىلدۈرۈشنىڭ

 بولاۇپ خوشاال ئىنتايىن ئانا بۇ قىلى،  شۇنداق… . خالىمايتتى ھەرگىز قويۇشنى چىقىرى،

 ۋەزىايەت يەردىكاى باۇ ئۆزىنىاڭ ساورايتتى؛ ساۇئالالرنى تۈرلۈ  ھەر مۇخبىردىن ئۇ. كېتىدۇ

  جىااا قىلماااا  گەپ ئېغىزماااۇ بىااار مەن”. كېتىااادۇ ساااۆزلەپ قاراشااالىرىنىمۇ ھەققىااادىكى

 تىپى  ئارىالشمايدىغان ئىشالرغا ئارتۇقچە' مېنى تومپسون دفرفتىي ئۈچۈن  ئولتۇرىۋالغىنى 

 بۇناداق مۇخبىرنىاڭ باۇ“ .قااپتۇ چۈشاۈنۈپ خاتاا دەپ' كېارە  بولساا ئايالى ئائىلە نېمى 

 قىلىاش ھاې  ماقالىسىدىن قېتىملىق بىر قىلغان ئېالن قالما  ئۇزۇنغا كەلگەنلىكىنى ئويغا

 قەينااى ئۇنىااڭ شااۇنىڭدە  كۆرۈنىشااى  ساااالپەتلى  خانفىسااتايىنگىلنىڭ ېلېناااھ) مااۇمكىن

 تەساىرات خاتاا تارىخشۇناساتا بۇ چىقىشى ۋىتىلداپ تىنما  قىزىنىڭ كىچى  بىلەن ئاپىسى

 ۋاقتىادا تۇرغاان ئۇففىڭادا ھىتلېار ماقالىسىدا  ئۇالر(. ئى.ھ.ئا_  ئىدى قويغان قىلى، پەيدا

 .يازغان دەپ قارىغان سىڭلىسى ھېلېنانىڭ بىلەن ئاپىسى خانفىستايىنگىلنىڭ ئۇنىڭغا

 ھېلېناا . كېلىادۇ قايتى، داچىسىغا خانفىستايىنگىلنىڭ كېيىن  كۆرۈشۈشتىن بۇ ئۇالر
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 ھىتلېرنىااڭ پاياادىلىنى، پەيىتااتىن تارتىۋاتقااان رەسااىمگە ئىچىنااى ئااۆ  كنىكېربوكېرنىااڭ

. ساېلىۋالىدۇ چامادانىغاا لىا،ئې يېرىادىن قويغاان تىقىا، ھۆجەەتلىرىنى بىلەن تاپانچىسى

 ئادۋفكاااتى ھىتلېرنىااڭ يەردە ئااۇ. قايتىاادۇ ميۇنخېنغااا بىاارگە بىاالەن كنىكېربااوكېر ئاناادىن

 ھېلېنااا دەياادۇ_ . ھااۆجەەتلىرى كەتااكەن قالاادۇرۇپ ئۇنىااڭ بااۇالر”. كۆرۈشااىدۇ بىاالەن

 نااېمە بىاار قاااراپ ۋەزىاايەتكە كېيىنكااى بەرگەناادىن يەتكااۈزۈپ بااۇالرنى سااىز_  ئادۋفكاتقااا 

 “.قىالرمىز

 ۋاقىتاتىن ياېقىن يىلغاا يۈز 5 كۆرۈنىشى تاشقى يەرنىڭ كىچى  بۇ دېگەن الندسبېرگ

 ئۈساتىگە ۋادىساى دەريا لېخ جا  بۇ. ئىدى كەلمەكتە ساقلىنى، پىتى ئۆز ئۆزگەرمە  بېرى

 تااغالر قىياالىق تىا  ۋە ئورماانلىق قۇياۇق تەرىپاى ئىككى بولۇپ  يەر بىر قالغان قىستىلى،

 تااۈردە ئىزچىاال جااا  بااۇ بېاارى ئەسااىرلەردىن ئوتتااۇرا 180.ئىاادى شااالغانقور بىاالەن

. ئىادى كەلاگەن ئوينااپ رفلىناى قورغاانلىق قوغدىنىدىغان تاجاۋۇزىدىن سۋابىيىلىكلەرنىڭ

 ئۈساتى تاا  بىالەن قورغاانلىرى شاەھەر قېادىمى نۇرغۇنلىغاان جايادا بۇ بولغاچقا  شۇنداق

 لېااي  چوقااۇم بولغااانالر بارماااقچى تااۈرمىگە ۇباا ميۇنخېناادىن. قالغااان ساااقلىنى، قەلاائەلەر

 بىار كىچى  ئەسلىدە دەرياسى  لېي . ئىدى شەرت ئۆتىشى كۆۋرۈكتىن ياغا  دەرياسىدىكى

 قىياالىق قىرغىقىادىكى دەريانىڭ شۇ ئەنە تۈرمىسى الندسبېرگ. ئىدى ئىبارەت ئۆستەڭدىنال

 قۇرۇلۇشاالردىن كاۈلرەڭ نۇرغۇنلىغاان تاۈرمە باۇ. ئىادى قەلائە بىار سېلىنغان ئۈستىگە تا 

 بىالەن قورغاانالر تااش ئىگىاز ھەم قاېلىن ئەتراپاى تاۆت بولاۇپ  تۈرمە بىر تاپقان تەشكىل

 قىسامى بىار ئۇنىاڭ بولاۇپ  يەر بىار تاپقاان تەشاكىل قىساىمدىن ئىككاى جا  بۇ. ئورالغان

 سىياسااااىي قىساااامى بىاااار يەنە بولسااااا  ئۈچااااۈن قاماااااش جىنااااايەتچىلەرنى ئااااادەتتىكى

 .ئىشلىتىلەتتى قاماشقا رنىجىنايەتچىلە

 ھىتلېار يەناى جىناايەتچى  كاامىردىكى نومۇرلۇق-7 رايونىدا  جىنايەتچىلەر سىياسىي

 بىاار ياااتقىنىچە تۈگۈلااۈپ ھىتلېاار ئىچىاادە كااامىر. يېتىۋالىاادۇ ئااا  ئۇنىمااا  يىگىلااى تاماااق

 بۇناداق بولغىنىادىن بىئاارام ياكى تارلىقى كامېرنىڭ ھەرگىزمۇ ئۇ . قىلمايتتى گەپ ئېغىزمۇ

 بااۇ بۆلااۈمى ياتقااان تۇرىۋاتقىنىاادا ماننېرخېيماادا ھىتلېرنىااڭ. ئىاادى ئەمەس يېتىۋالغااان

 كامىردىن بۇ ئۆيىمۇ كوچىسىدىكى تېرشستراس ھەتتا. كەلمەيتتى يېرىمىچىلىكمۇ كامېرنىڭ

 ئۇنىاڭ بىالەن  باولغىنى تاارىراق ساەل كارىۋات سى  سىرلىق ئاق كامىردىكى. ئىدى قاراڭغۇ

 دېيىشاكە ئاورۇن راھەت كاۆپ يەنىاال ئالغانادىمۇ ئۈچاۈن مىەەزى خااليدىغان يالغۇزلۇقنى

 يېتەرلىا  ئاۆيگە بولساقمۇ  ئالىدىغان پەنەىرىنى رىشاتكىلىق تۆمۈر قاتلىق ئىككى بوالتتى؛

 چاتقااااللىقالر ۋە ئورماااانلىق كۆرۈنىااادىغان پەنەىرىااادىن قالماااا   چۈشاااۈپال ناااۇرى كاااۈن

 .ئىدى ياخشى مەرتىۋە مىڭ مەنزىرىدىن لدىدىكىئا ئۆيى ميۇنخېندىكى مەنزىرىسىمۇ
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 دفختاۇرى تاۈرمە. ئۇخالتمايادۇ پەقەتاال ئاۇنى ئاغرى، قاتتىق بىلىكى سول ھىتلېرنىڭ

 دەز ساۈڭىكىگە بىلە  يوقۇرى كەتكەن  چىقى، مۆرىسىدىن قولى سول ئۇنىڭ” برىنستېينېر

 دېئاگنوز دەپ “قىلغان داپەي ئاغرىق زىدىلەپ تومۇرلىرىنى نېرۋا ئەھۋال بۇ بولۇپ  كەتكەن

 برىنساااتېينېرنىڭ دفكتاااور بولساااىمۇ  توختىمىغاااان داۋاالشااانى يارىساااىنى ئۇنىاااڭ. قويىاادۇ

 ئاغرىشااتىن سااىقىراپ تارتىشااى، پېيااى بىلىكىنىااڭ سااول بااۇيى ئۆمااۈر” ھىتلېاار قارىشااىچە

 .ئىكەن “مۇمكىن قۇتىاللماسلىقى

 سەۋەپچى ئاغرىقىال نىڭبىلىكى قېلىشىغا چۈشۈپ پەسكويغا رفھى ئۇنىڭ شۇنداقتىمۇ 

 بىالەن ئااقىۋەت پاجىئەلى  ئىشىنىڭ قىلىش يۈرۈش بېرلىنغا ھەتتا ئەمەس  قالغان بولۇپ

-بىاردىن بولغاان سەۋەب چۈشكۈنلۈكىگە رفھىي ئۇنىڭ قىلغانلىقىمۇ پەرق نەتىەىلىنىشىنى

 ىاڭخائىنالرن ئاۇ  ئىادى  باار ئىشاالرمۇ باشاقا قىيناۋاتقاان ئۇنى. ئىدى ئەمەس سەۋەب بىر

 ھەتتاا ئارمىيىساىنىڭ  قۇرۇغلاۇق خىياانىتىگە  كاتىۋاشانىڭ ئاۈ  يەناى قىلىشىغا  خىيانەت

 يەنە شاۇنىڭدە . ئىادى ئازاپالنماقتاا ئاويالپ قىلغاانلىقىنى خىياانەت ئوڭغاا تەغدىرىنىڭمۇ

 پىۋىخاناااا چاكىناااا” گېااازىتالردا قىلىنىشاااىنىڭ تارماااار ئالدىااادىكى بىناساااى قومانااادانلىق

 دەپ “ئوينىشاى ئوياۇنى ئاۇرۇش قىياپىتىادە ئوقۇغۇچىساى مەكتەپ نغۇ باشال”  “ئىنقىالبى

 مۇخبىرلىرى چەتئەل. ئىدى كەلگەن ئېغىر بەكال ئۇنىڭغا قىلىنىشىمۇ ھۇجۇم قىلىنى، مازاق

 ئۆزگۈرۈشاىنىڭ سىياساىي خانادانلىق  “ئاديۇتاانتى ئۇششاق غەلۋىچى لۇدېندفرفنىڭ” ئۇنى

 «ۋاقتاااى نيۇياااور ». ئىااادى كەلاااگەن ئېغىااار ائۇنىڭغااا تەسۋىرلىنىشاااىمۇ دەپ قولچاااۇمىقى

 بېارىلگەن خەۋىارى ھەققىدىكى ئۆلۈمى سىياسىي ئۇنىڭ يەنە سەھىبىسىدە باش گېزىتىنىڭ

 سوتسااااىئالىزمىنىڭ مىللىااااي ئۇنىااااڭ بىاااالەن ھىتلېاااار قااااوزغىلىڭى ميااااۇنخېن” بولااااۇپ 

 جىساااامانى ئاچلىققااااا . يازىاااادۇ دەپ “قىلاااادى مەھكااااۈم ئۆلااااۈمگە ئەگەشااااكۈچىلىرىنى

 ئەزەلاادىن قىلىنىشااالر ماازاق بىاالەن  باولغىنى مااۇمكىن بېارىش بەرداشاالىق ىنىشاالرغائازاپل

 .ئىدى ئىشالر تىگىدىغان جېنىغا قاتتىق ھىتلېرنىڭ تارتى،

 ھىتلېر : چۈچىتىۋىتىدۇ قاتتىق كەلگەنلەرنى يوقالپ تۈرمىگە كۆرۈنىشى تاشقى ئۇنىڭ

 بولاۇپ  قالغاان كېتى، ھالىدىن ،ساغرى يەنە بولما   قالغان بولۇپ ياغاچتەكال ئۇرۇغالپ

 پەنەىارە تۆماۈر ئۇنىاڭ مەن”. ئىدى قالغان چۈشۈپ ھالغا تونىيالمىغىدە  ئۇنى كۆرگەنلەر

 بەكااال كااۆرۈپ كېتىشااىنى ئولتااۇرۇپ قىلمااا  قىمىرمااۇ قالغاناادە  قېتىاا، خااۇددى ئالدىاادا

 تىادىنھەپ ئىككاى. ئەسلىمىساىدە بىار كېيىنكاى درىكسالېر ئاانتون دەيادۇ “ئىدى  قورققان

 ئەگەر درېكسالېرغا  دفختۇرى تۈرمە. ئىدى يېمىگەن نەرسە بىر قوشۇقمۇ بىر ھىتلېر بۇيان 

 ھاياتىاادىنمۇ يېقىناادا پااات قىلىۋەرگىنىاادە داۋام قىلىشاانى ئااېالن ئاااچلىق بااۇيىچە مۇشااۇ

 بااۇرۇن سااېكىرتار  باااش سااابىق شااۇڭا. ئاگاھالندۇرىاادۇ دەپ مااۇمكىن  قېلىشااى ئايرىلىاا،
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 قۇتقاۇزۇپ ئاادەمنى تەركىادىۋانە باۇ چۈشۈرىۋالغان قولغا ھوقۇقىنى رلى رەھبە پارتىيىنىڭ

 بولساىمۇ ناچار ھەرقانچە شارائىت” كىرى، كامىرغا نومۇرلۇق-7 قايتىدىن خىيالىدا قېلىش

 يوق؛ ھەققىڭ كېچىشكە ۋاز ھەممىدىن ئۈزۈپ ئۈمىدىڭنى بىلەنال مەغلوبىيەت قېتىملىق بىر

 شاۇنچە دەپ قاراشلىق  ساڭا يەنىال ئۈچۈن چىقىش تۈرۈپكۆ باش قايتىدىن پارتىيە پۈتۈن

 پۈتاۈنلە  ئاۇ. چىقماايتتى كىرىا، قۇلىقىغىماۇ ئۇنىاڭ گەپلىارى  باۇ بولسااممۇ  قىلغان گەپ

 ئۈمىدسىزلىنىشاكە مەنماۇ ئەھۋالادا بۇناداق. ئىادى قالغاان چۈشاۈپ ئەھۋالغا بىر ئۈمىتسىز

 ئۇنىمىسااڭ  ئىلگىرلەشاكە ئالغاا ىرگەب بىلەن سېنىڭ ئەگەر ئۇنىڭغا  مەن. ئىدى  باشلىغان

 بىار نەق درېكسالېر قېاتى  شاۇ“ .دېدى  ياخشى ئۆلگىنىمىز بىرلىكتە ھەممىمىز بىز چاغدا ئۇ

 ئاويالپ دەپ “قىاللىدى  قايىل ئۇنى چوقۇم مەن” ئۇ  ئاخىرى. سۆزلەيدۇ مىنۇت 45 سائەت

 183.ئىدى ئايرىلغان تۈرمىدىن

 كىشاى  قاانچە بىار چاۇنكى. ماۇمكىن بولىشىمۇ انتۇتق خۇيى كونا ھىتلېرنىڭ بەلكى  

 بۇنااداق. ئىاادى دېيىشاامەكتە قااللىاادى  قۇتقااۇزۇپ يېتىۋېلىشااتىن ئااا  بااۇ ھىتلېرنااى مەن

 نىاڭ “پارتىيىساى ئىشاچىالر سوتسايالىزم مىللىاي” چېخوسالوۋاكىيە بىرساى دېگۈچىلەردىن

 قاۇرۇق ئۇرۇغالپ  بارغىنىدا يوخالپ ھىتلېرنى ئۇ. ئىدى كنىرش ھان  بولغان قۇرغۇچىسى

 كاۆرۈپ ئاۇنى ھىتلېار كەتاكەن ناچارلىشاى، ھالىتى رفھى قالغان  كېلى، ھالغا ئۇستىخان

 ئىشانى بىار بىار چوڭ بۇنچە توپلىغان ھىمايىچى كۆپ شۇنچە كنىرشمۇ  بەرگەنمىش؛ ساالم

 ئىاش باۇ بولمىسااڭ ساەن ئەگەر ھىتلېرغاا  ئاۇ قىلغاانمىش؛ تەنقىات يېتىۋېلىشىنى تاشالپ

 تاوزۇپ پارچىلىنىا، پاارتىيىمۇ ئاخىرلىشاى،  بىالەن مەغلاوبىيەت پۈتاۈنلە  ىالەنب شۇنىڭ

 تۇرىۋالغاان چايقااپ بااش تىنماا  ھىتلېار دەسالىۋىدە ئېيتقاانمىش؛ دەپ مۇمكىن  كېتىشى

 مەغلااوبىيەتكە پاجىئەلىاا  مېنىڭاادە  كېاايىن بۇناادىن” كنىرشااتىن ئااۇ كېاايىن بولسااىمۇ 

 قىلغاااانلىقىنى غەم دەپ “ماڭاااار؟ ئەگىشاااى، كىااا  يەنە كەينىااادىن بىرساااىنىڭ ئۇچرىغاااان

 ئاممىساااىنىڭ خەلاااق قاااوزغىالڭ قېتىمقاااى باااۇ ئەسااالىدە ئۇنىڭغاااا  كنىااارش ئېيتقاااانمىش؛

 يوقۇتاااۇپ ئىشاااەنچەڭنى ئاااۆزەڭ ساااەن شاااۇڭا دېيەلەيمىاااز  قوزغىاااۋەتتى قىزغىنلىقىناااى

 مەغلاوبىيەتلەردىن داھىاالر ئۇلاۇ  سااندىكى كاۆپ ماۇتلەق ئەسالىدە كېرە ؛ قويماسلىقىڭ

 بااۇ ھىتلېاار كنىاارش  بەرگەنمىااش؛ جاااۋاب دەپ كەلااگەن  قىلىاا، غەلىاابە ئېلىاا، اۋاقساا

 قوباۇل تەلىاۋىنى دفختۇرىنىاڭ تاۈرمە كېايىن شاۇندىن ئىادى؛ بولغاان قايىل دېگەنلىرىمگە

 بەكاال ئىادىكى  كەتاكەن تېتىا، شاۇنداق ئۇنىڭغاا تامااق يېادى؛ تامااق تەخساە بىر قىلى،

 دېگەنلىرىنااى كنىرشاانىڭ كېاايىن بۇناادىن مەن ئااۇ  كېاايىن شااۇندىن” يەياادۇ  قىلىاا، مەززە

 .دېگەنمىش “چىقارمايمەن ئېسىمدىن ھەرگىز

 درېكساالېر ياااكى بولىشااى  كنىاارش كىشااى قۇتقازغااان ھىتلېرنااى قاااراپ گەپاالەرگە بااۇ
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 ھېلېنا ھەتتا. مۇمكىن بولىشىمۇ خانى  بېچستېيىن ياكى ۋە  (دېيىشىچە لۈدېكنىڭ) بولىشى

 دەپ بىرساى ئالغان رفل مۇھى  ئىنتايىن قېلىشىدا ئوڭشىلى، نىڭھىتلېر خانفىستايىنگىلنى

 ھەرگىزماااۇ ئۇففىڭااادا مەن يېزىااا،  خەت ھىتلېرغاااا ھېلېناااا چاااۇنكى . بولىااادۇ قاراشاااقىمۇ

 ئېتىۋېلىشااىڭغا ئااۆزەڭنى دەپ ئۆلىۋالسااۇن قالاادۇرۇپ ئااا  ئااۆزىنى تۈرمىسااىدە الندساابېرگ

 كۈنادۈز-كاېچە دۈشامەنلىرىڭنىڭ ئۇرۇنۇشاۇڭ بۇناداق ساېنىڭ ئەمەسمەن؛ بولغان توسقۇن

 ھېساابلىنىدۇ  بېرىشاىڭ ئاشاۇرۇپ ئەمەلاگە ئىشانى بىار كېلىۋاتقان قىلى، ئارزۇ ئۇخلىما 

 ئاۋساترىيىدە دەيادۇ_  بولغاان  سەۋەب كەلتۈرۈشكە ئەسلىگە قايتا ئۇنى خەت بۇ”. دېگەن

 ۋە تاااۇرقى ساااۆزلىرى -گەپ ئۇنىاااڭ ھىتلېااار_  خانفىساااتايىنگىل  ياااۈرگەن يوشاااۇرۇنۇپ

 بولغاناادىن مەغلااۇپ قااوزغىالڭ. چوقۇناااتتى قاااتتىق ئىشااىغا ھەماامە تارتىاا، ىكىرلىرىاادىنپ

 قايساى ئېڭىادىكى يوشاۇرۇن ھېلېنانىاڭ چوقاۇم چىقىشى  ئوتتۇرىغا ئۇففىڭدا ئۇنىڭ كېيىن

 بولغااان ياااردەمچى چىقىرىلىشااىغا ئوتتۇرغااا قىساامىنىڭ بىاار ھەۋىسااىنىڭ باسااتۇرۇلغان بىاار

 ماسلىشاى، زىا  ئارزۇلىرىغاا قەلبىنىاڭ باساتۇرۇلغان تاۈردىكى بۇ ئۇنىڭ ھېلېنامۇ بولىشى 

 قوزغىلىڭىنىااڭ تەشااكىللىگەن ئۇنىااڭ يەنە  شااۇنىڭدە . ئىاادى مااۇمكىن بولىشااى بەرگەن

 يوشاۇرۇنۇش قېچىا، كۈچىادىن قاانۇن داچاا ئاۇ ئۇففىڭدىكى كېيىن  باستۇرىۋېتىلىشىدىن

 شۆبىھساىزكى  ساۆزلەر باۇ زغاانيا ھېلېناا“ .مۇمكىن بولىشىمۇ تېتىتقان تەمىنى ھۇزۇرىنىڭ

 ئۈچاۈن ھىتلېار يەنە شاۇنىڭدە . ئېنىاق بولىشاى قىلغاان پەيادا تەساىر كۈچلاۈ  ھىتلېاردا

 زىياارەت ئۇنى كېلى، تۈرمىگە خانىمىنىڭ بېخىستېيىن كەلگەن بولۇپ ياردەملەردە نۇرغۇن

 ئاااددى بەكااال قىلىاا،  شااۇنداق. بولماياادۇ مۆلچەرلەشااكە تااۆۋەن رفلىنىمااۇ قىلىشااىنىڭ

 ئەينااى ھىتلېرنىااڭ سااۆزلىرى سااۆزلىگەن بىاالەن تىلااالر ئاااددى درېكساالېرنىڭ ئويالياادىغان

 نەتىەىساىدە بۇنىاڭ. ماۇمكىن بولىشاى قىلغاان تەساىر قااتتىق ھاالىتىگە رفھاى ۋاقتىدىكى

 ئااااا  ھەپااااتىلەپ ھىتلېرنىااااڭ. كېاااارە  بولىشااااى قىاللىغااااان قايىاااال ئااااۇنى كنىرشاااامۇ

 كەلتۈرۈشااتىن ماااقۇل يىيىشااكە تاماااق تلېرنااىھى بولسااىمۇ  ئىااش راساات ئولتۇرىۋالغااانلىقى

 مەقسااەت ئۆلىۋېلىشاانى ھەرگىزمااۇ ئولتۇرىۋېلىشااىنى ئااا  يىاامە  نااېمە ھااې  ئۇنىااڭ بااۇرۇن

 .بولمايتتى دېيىشكە قىلغان

 تارتىلىشاقا ساوراققا ساوتتا ياۇ -بولىادۇ مااقۇل يېيىشكە تاماق ھىتلېر قىلى، شۇنداق

 قىلغاۇچى ساوراق بولساىمۇ  كەلاگەن مااقۇل شقاسوتلىنى ئۇ دەسلىۋىدە. تۇرىۋالىدۇ ئۇنىما 

 پىركراتاور  باش قالغان ئامالسىز. بولىۋالىدۇ جى  قىلما  مىتمۇ تەڭ بىلەن كېلىشى ئالدىغا

 بىاار ئاغزىاادىن ئۇنىااڭ” ئىۋەرتىاا، تۈرمىسااىگە الندساابېرگ ئېخاااردنى خااان  ياردەمچىسااى

 ساوراقچىالرغا باۇرۇنقى ۇئۇما ئەمماا. قىلىادۇ باۇيرۇق دەپ “تىرىشاقىن ئۈندۈرۈشكە نېمىلەر

-ئۇدۇلماۇ بىالەن ھىتلېر ئۇ كېيىن . چىقىرالمايدۇ نېمە ھې  ئاغزىدىن ھىتلېرنىڭ ئوخشاش
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 قىياااپەتتە دفسااتانە كېسااەللەردە  ياتقااان بالنىسااتا بىاارگە خااۇددى” ئولتااۇرۇپ ئااۇدۇل

 تاۈرگىنىچە چىرايىنى ھىتلېر قارىما  شۇنىڭغا“ .كىرىشكەن سۆزلەشكە بىلەن سەبىرچانلىق

 قاراپ پەرۋاسىزالرچە ئۇنىڭغا ئوخشاش قويغا بىر يۇۋاش خۇددى” قىلما  گەپ ئېغىزمۇ بىر

 ھااۆجەەت دۈۋىلەنااگەن ئۈسااتىگە ئۈسااتەل تۇيۇقسااىزال ئااۇ ۋاقىتتااا  بىاار“ .ئولتۇرىۋالغااان

 تاااۈردىكى باااۇ تەۋە دائىرىلىااارىگە ھۆكاااۈمەت” بىااالەن غەزەپ كۆرساااىتى، خاااالتىلىرىنى

 سىياسااىي بولغااان ياياادۇرماقچى قانااات كەلگۈسااىدە ڭمېنىاا قايسااى ھااې  دفكالدالرنىااڭ

 .كەتكەن گۈكىرەپ دەپ“ !بواللمايدۇ توسالغۇ پائالىيەتلىرىمگە

 ئېغىاز كېيىن ئولتۇرغاندىن قىلى، سۈكۈت بىردەم ئېخارد دەيدۇ_ . بولسۇن شۇنداق”

 كۆرىادىغان ياماان خاتىرلىگۈچىساىنى ساوراق ساىز ئەپەنادى  ھىتلېار قارىغانادا_  ئېچى، 

 خااتىرلىگۈچىنى ساوراق كەلاگەن تېپىا، دائىرىلىارى تاۈرمە دېگىانىچە “كېارە ؟ ولسىڭىزب

 ئارخىااا، ئۈساااتەلدىكى قىلىااادىغان بىااازار كىشاااىنى شاااۇنىڭدە . چىقىرىۋېتىااادۇ ساااىرتقا

. قالىادۇ ئىككىساىال ئۇالر كامىردا قىلى،  شۇنداق. چىقارتقۇزىدۇ يىغىشتۇرۇپ خالتىلىرىنىمۇ

 ئۈچااۈنال قىلىااش ئااادا ۋەزىپەمنااى يەرگە بااۇ مەن ئۆزگەرتىاا،  ئۇسااۇلىنى ئېخااارد چاغاادا بااۇ

 مۇھااكىمە بىالەن مەن بىار ھەقاتە باۇ ئەپەنادىنىڭ ھىتلېار جاناابى 184بىرىمەن  كەلگەن

 ھۆكاۈمەت تاۈر باۇ ئېخاردنىاڭ. ساورايدۇ دەپ يوقمىادۇ؟ نەرسىساى بىار ھاې  قىلىشقىدە 

. كەلتۈرىادۇ ھالىغاا ئاۆز تلېرناىھى قىلىشى مۇئامىلە كېچى، ۋاز قىياپىتىدىن ئادىمى تەرەپ

 بوشىتىشاقا ساۆزلەپ كۆپاۈكلىرىنى قۇرسااق پۈتۈن قالغان يىغىلى، ئىچىگە قىلى،  شۇنداق

 قىلماااقچى ئىەاارا قانااداق تااۈزۈلگەنلىكىنى  قانااداق پىالنىنىااڭ قااوزغىالڭ ئااۇ . باشاااليدۇ

 يااۇشقو ئوتتۇرىغااا تولااۇق ئىكەنلىكىنااى ئېرىشاامەكچى نەتىەىااگە قايسااى ۋە ئىكەنلىكىنااى

 مەجباااۇر قوللىنىشاااقا ھەرىاااكەت كەساااكىن باااۇنچە ئۈچاااۈن ناااېمە يەنە قالماااا   بىلەناااال

 تۆماۈردە  چىراياى قىلىۋاتقانادا ساۆز ئاۇ. ئۆتىادۇ چۈشەندۈرۈپ سەۋەبىنىمۇ بولغانلىقىنىڭ

 كىشاىلەرگە نۇرغۇن مەيداندا ئۇنىڭ ئېخارد. تۇراتتى جاراڭالپ ئاۋازىمۇ كېتەتتى  كۆكۈرۈپ

 ساوراقچى يااردەمچى باۇ. قىلىادۇ دىققەت كەتكەنلىكىگە سۆزلەپ اندە قىلىۋاتق سۆز قاراپ

 جىا  بولساا قىلغىدە  بىئارام ئۇنى سۇئال سورالغان ئەگەر. قوياتتى سوراپمۇ سۇئال بەزىدە

 قۇرساااق بىاار باشااقا يەنە كەينىاادىنال ئەممااا. ئۆتكىزىااۋىتەتتى بەرمە  جاااۋاپ تۇرىۋېلىاا،

 باشاالىقىغا كېاايىن بارغاناادىن قايتىاا، ميۇنخېنغااا ئېخااارد. باشاااليدۇ تۆكۈشااكە كۆپااۈكىنى

 ساودىيە بااش مەسائۇل سوتالشاقا ھىتلېرناى كېايىن كىشاى باۇ) نېيتخاردت گېئورگ ھەمدە

 بەكاال دفكالتنى بۇ كىشى بولغان باشلىقى ئۇنىڭ. بېرىدۇ دفكالد يازما ھەقتە بۇ قا( بولىدۇ

 تېخاى ھىتلېار” بولساا كىشى بولىدىغان سوتچى بولسا  قارىغان دەپ دفكالد بىر تەسىرلى 

 تارتىلغانادا ساوتقا باولغىنىنى دېمەكچى ئاساسلىق ئۇ بەلكى  بواللماپتۇ  دەپ دەيدىغىنىنى
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-7 ئاۇ . قارىماايتتى دەپ ئۇناداق ئېخاارد ئەمماا. دەيدۇ “كېرە  ساقالۋاتسا ئۈچۈن دېيىش

 ە ب دېيىشاااىگە نااېمە بىاار ئااارتۇق بۇنىڭااادىنمۇ مەھبۇساانىڭ بااۇ كااامىردىكى نومۇرلااۇق

 باۇ: دەيادۇ مۇناداق ئاگاھالندۇرۇپ سوتچىنى كەلتۈرۈپ ئېسىگە تۇيۇقسىز ئۇ. ئىشەنمەيتتى

 ئاساان “تۇۋاقالش ئاغزىنى” بىرسىنىڭ بۇنداق مېنىڭچە. قىلىدىكەن گەپ كۆپ بەكال ئادەم

 .ئەمەس

 ئااۈگە  باشااقا ئاناا بىاار ئاتااا ئۇنىاڭ خەۋىاارى تىرىلگەنلىاا  قايتاا ھىتلېرنىااڭ ئاادفل 

 ئاانگېال . ئىساپاتلىنىدۇ كېايىن ئايادىن بىار قامىلىا، ئىنىساى تەرىپىادىن الئاانگې ھەدىسى

 ئىنىساىنى تاۈرمىگە “ئاخشىمى بىر قاپالنغان بىلەن تۇمان تۇتۇق  ھاۋا باشلىرىدا  دېكابىر”

 بولساا قالغاان پېتىا، ئىچىاگە ئۈمىدسىزلى  ھەقىچان ئىنى  ئەسلىدە  ئۇ. بارغان يوقالشقا

_ . ئۇنۇتالماايمەن ھەرگىز مىنۇتالرنى ئۇ بويىچە ئۆمۈرۈم مەن“. ئىدى ئويلىغان دەپ كېرە 

 ئادفل  مەن_  خېتىدە  يازغان ئالويىسقا كىچى  بولغان قېرىندىشى بىر يەنە ئانگېال دەيدۇ

 بەكاال بۇرۇنقىادە  شاۇ يەنىاال ھاالىتى رفھاى ئۇنىاڭ سۆزلەشاتى   ساائەتتە  يېارى  بىلەن

 ئاۇنى ئاغرىا، داۋاملىاق بىلىكاى گەرچە. ئىاكەن ياخشاى سااالمەتلىكىمۇ ئىادى  كۆتۈرەڭگۈ

 كااۈنلەردە بااۇ. ئولتۇرغااان دەپ قالاادى ساااقايى، قىلمااا  غەم بولسااىمۇ  كېلىۋاتقااان قىيناااپ

. تەساىرلەندى  قااتتىق ھەقىقەتەنماۇ كۆرسىتىشىدىن ساداقەت شۇنچە ئۇنىڭغا كىشىلەرنىڭ

 چىققاان  قىلى، زىيارەت ۇنىئ ئىسىلزادە بىر ئاۋال  سەل بېرىشتىن يەرگە ئۇ مەن مەسىلەن 

 ئارچاا رف دىساتىۋا بوالق بىر ئۇنىڭغا داچىسىدىن ۋانفريېد شەھىرىدىكى ب يەنە شۇنىڭدە 

 گېگاناات نەتىەىلىرىنااى كەلتااۈرگەن قولغااا ئۇنىااڭ. ئىااكەن كەلااگەن سااوغاتمۇ بااايرىمىلىق

 يېتىشاى غايىساىگە باۇ بىالەن غايىساى ئۇنىاڭ. كېارە  دېيىش نەتىەە تەۋرەنمەس تاغدە 

 يااردەم كېلىشاىگە بالادۇرىراق كۈنلەرنىڭ بۇ تەڭرى. مەسىلە بىر قاراشلىق ۋاقىتقىال پەقەت

 ئائىلىسااىدىن ۋاگنېاارالر  بااايرۇتتىكى ئەساالىدە سااوغات ئااۇ يېزىلغااان؛ دېگەناالەر “قىلغااا 

 سااوغات بىار يەنە ۋاگنېار ۋانفريېاد كېايىن  كۈنادىن قااانچە بىار. ئىادى ساوغا بىار كەلاگەن

 بولغااان ئۇنىڭغااا خااانى  ۋاگنېاار. ئىاادى بااار شااېئىرمۇ بىاار ئىچىاادە  بولااۇپ  ئىااۋەرتكەن

 ماڭاااا” قارىغانااادا  خەۋەرلەردىااان بەزى. سااااقلىغان يوقاتماااا  قىلچىماااۇ ئىشەنچىساااىنى

 يااۈز ۋەقە بىاار قانااداق ھەر_  كىشااىگە  تااوپ بىاار خااانى  ۋاگنېاار دېااگەن –. ئىشااىنىڭالر

 ئاادەم بىار ئۇلاۇغى ئۇلۇغلىرىنىڭماۇ كەلگۈساىنىڭ بەرىبىر ھىتلېر نەزەر  قەتئىي بېرىشىدىن

 قاېلى  ئارىساىدىن دەرەخاى دفپ گېرمانىيىنىڭ چوقۇم ئۈچۈن بۇنىڭ ھىتلېر. قالىدۇ بولۇپ

 “!چىقىدۇ ئوينىتى،

 دەپ بولىادۇ بىزنىاڭ چوقۇم غەلىبە ئاخىرقى ھەمكارالشقۇچىلىرى ئىرقچى ھىتلېرنىڭ

 كېايىن ئۆزگەرتىشاتىن قايتاا رئاۇال. تەشاكىللەيدۇ ئۆزگەرتى، قايتىدىن قوشۇننى ئىشىنى، 
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 خەل” بولااۇپ  قويۇشااقان ئىسااى  بىاار تارتماياادىغان دىقااقەت بە  تەشااكىالتلىرىغا قۇرغااان

 ئاياالالر ساادىق گېرماانىيە”  “ئاۋانگاارتلىرى ئااچقۇچى ياو يېڭاى خەلق”  “كلۇبى فولكىلور

 ئىسىمالرنى چىالئادەتتىكى دېگەندە  “ئىتتىپاقى مىلتىقچىالر پىيادە گېرمانىيە”  “ئىتتىپاقى

 فرفناات” يىتەكچىلىكىاادە رۆمنىاڭ مااۇ “باتااالىئونى پىادائىيالر” بااۇرۇنقى. ئىاادى قويىۋالغاان

 قاوزغىالڭچىالر باشاقا رۆم) كىرىشكەن ھەرىكەتكە قايتا ئۆزگەرتىلى، دېگەنگە “جەمئىيىتى

 ى ئىسا بىار شۇنداق ئەنە مەقسەت (. ئىدى قامالغان تۈرمىسىگە ستادېلھېي  بىرلىكتە بىلەن

 رەھبەرلىااا  لۇدېنااادفر  بىااالەن ھىتلېااار قىلىنىۋاتقاااان تەشاااكىل ئۆزگەرتىااا، دالدىساااىدا

 قىاللىشااى پائااالىيەت تەشااكىالتلىرىنىڭ ھەرىااكەت ئىرقچىلىااق تۈرلااۈ  ھەر گۇرۇھىاادىكى

 بولااۇپ رازى تەدبىاارلەردىن بۇنااداق ھىتلېاار ئەممااا. ئىاادى بېاارىش بولااۇپ كۈنلااۈ  ئۈچااۈن

 كېلىۋاتقاان ھېساابالپ دەپ رەھبىارى ھىتلېرنىاڭ ېشاىب ئاون ئاۆزىنى بولسىمۇ  كەتمىگەن

 .قىلمايدۇ پەرۋامۇ نارازىلىقلىرىغا بۇنداق ھىتلېرنىڭ رۆم 

 بىالەن  قىلغىناى تارقىتىۋېتىلگەنادە  بويىچە قانۇن پارتىيىسى سىياسىي ھىتلېرنىڭ

 يەتپائاالى بولاۇپ  كەلمەكاتە قىلدۇرۇپ داۋام پائالىيەتلىرىنى ئۆز يوشۇرۇنچە بەرىبىر 185

 ئىزچىاال پارتىيىسااىنىڭ ناتسىسااتالر رفزېنبېاارگ . ئىاادى ميۇنخېناادا ئاساسااەن مەركىاازى

 تەشااكىللەپ كومىتېاات بىاار ميۇنخېناادا ئۈچااۈن قىلىااش كاپالەتلىاا  قىاللىشااىغا پائااالىيەت

 پەرقالەر ئىادىيىۋى ۋە زىادىيەتلەر شەخساى پائاالىيەتلىرى كومىتېتنىاڭ باۇ ئەمماا. چىقىدۇ

 ھىتلېرنىااڭ ئاۆزىنى رفزېنبېاارگ. كېتىۋاتااتتى ئاسااتا بەكاال راپئااۇچ توساالغۇغا ساەۋەبىدىن

 قىساى  بىار قوغالنغاان سالىسابۇرگقا بولساا  يۈرگەن ھېسابالپ دەپ ئورۇنباسارى سىياسىي

 ئااۇنى كىشااىلەر قاتااارلىق خانفىسااتايىنگىل ۋە ئامااان سااترېيچېر  ئەسسااېر  يەنااى كىشااىلەر 

. قىلىشامايتتى ھۆرمەتماۇ ئۇنىڭغاا مادەھە كاۆرمەيتتى ياخشاى ئاۇنى قااراپ  دەپ ئالدامچى

 بولىشااىمۇ سااەۋەبى بىاار تالالنغانلىقىنىااڭ ئۇنىااڭ ئۈچااۈن نااېمە تەرىپااى  بااۇ ئىشاانىڭ ئەممااا

 قىلىا، خىياال تۇتۇشانى تېزگىنىادە مەڭگاۈ پاارتىيىنى ھەرگىزمۇ ئۇ  چۇنكى. ئىدى مۇمكىن

. ئىادى ىبىار ياوق ئەگەشكىچىساىمۇ تاۈزۈ  شاۇنىڭدە  ئەمەس  كىشىلەردىنمۇ يۈرىدىغان

 تاېخىچىال گيۆرىاڭ. ئىادى يوق نامزاتىمۇ بىر باشقا تاللىغىدە  ھىتلېرنىڭ ئۈستىگە  ئۇنىڭ

 ئىادى؛ يۈرمەكتە داۋاالپ يارىسىنى تەرەپتىن بىر يەنە پانالىنى،  تەرەپتىن بىر ئاۋسترىيىدە

 ئېكاااارت  بېااارىلگە قوياااۇپ تۈرمىساااىدىن الندسااابېرگ بولغاااان؛ ۋاپاااات رىچتېااار-شاااېۋبنېر

 كېلىا، يەنە درېكسالېر ئۈساتىگە ئۇنىڭ ياتماقتا؛ تۆشىكىدە ئۆلۈم ئاغرى، ادېندابېرچتېسگ

 تولاااۇق ھىتلېرنىااڭ ئەممااا. قوشاااۇلمايتتى يوليورۇقلىرىغااا بەرگەن پااارتىيىگە ھىتلېرنىااڭ

 .ئىدى بىرسى سادىق بەكال ئۆزىگە رفزېنبېرگ بولىدىغىنى  خاتىرجەم

 ئۆتااۈپ ئورمااانلىقتىن كەتااكەن قاااپالپ قااار قااېلىن رفزېنبېاارگ ئاخشااىمى  كااۈنى بىاار
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 بىاالەن كىشااىلەر بېرىۋالغااان سااالىزبۇرگقا يەردە ئااۇ. كىرىاادۇ ئاۋسااترىيىگە ئااوغرىلىقچە

 جاساارەت قايتىادىن ئۇالرغاا سۆزلىشاى،  بىار-بىرماۇ بىلەن يولداشالر مەن”: پىكىرلىشىدۇ

“ .شاتى تىرى كۆرسىتىشكە ئېچى، ماھىيىتى گەپلەرنىڭ ياۋداق-يالغان تۈردىكى ھەر بېرىش 

 قايتىادىن ھېساابالپ  دەپ كۆنادۈردۈم گەپاكە قااچقۇنالرنى باۇ كېايىن  كۈندىن قانچە بىر

 ئادەم بۇ قالغانالر تەرەپتە ئۇ ئەمما. كېلىدۇ قايتى، ميۇنخېنغا ئۆتۈپ چېگرادىن چاڭقىيلىق

 پىاالن ئالادىغا ئۆز ئۇالر شۇڭا. تۇرىۋېلىشىدۇ چىڭ تېخىمۇ دېيىشتە يوق قابىلىيىتى پەقەتال

 يااولالردىن قاتااارلىق ئەتكەسااچىلىكى قااۇرال ياااكى ياساااپ پااۇل ساااختا يەنااى تۈزۈشااكە 

 چېگاارادىن پىلىموتلااۇق ھەماادە يااارىتىش  قايتىاادىن مالىيىسااىنى پارتىيىنىااڭ پاياادىلىنى،

 ئىۋەرتىا، ئامېرىكىغاا لۇدېكنى قىلىش  ھۇجۇم تۈرمىسىگە الندسبېرگ ئۆتۈپ يۇشۇرۇنۇقچە

 ئۇالرنىاڭ. كىرىشاىدۇ تۈزۈشاكە پىالنالرنى دېگەندە  كېلىش توپالپ ئىنئانە ئۈچۈن ھىتلېر

 كىلەچەكاتە ھىتلېار قېاتى   ھەر مەن”. ئەمىلىلەشامەيدۇ بىرساىمۇ پىالنلىرىدىن بۇ تۈزگەن

 قااتتىق كىشاىلەرنىڭ ھاماان دېيىشى  ئايلىنىدۇ  بىرسىگە چىقىدىغان ئۈستىگە ھاكىمىيەت

 .دفكالتىدا ئامېرىكا لۇدې  دەيدۇ “ئىدى   كەلگەن ئۇچراپ قىلىشىغا مازاق

 رف دىساتىۋا يىلى شۇ. كۆرەتتى چوڭ بەكال ھىتلېرنى ئاممىسى خەلق بولسا  ميۇنخېندا

 قەھۋىخانىساىدا بلاۇت رەسساامالر شاۋابىڭلىق قىساى  بىر قاتناشقان ھەرىكەتكە بايرىمىدا 

 باۇ .ئۆتكۈزۈشاىدۇ پائاالىيىتى ھىات  قوياۇپ ناى «تۈرمىادە ھىتلېار ئاادفل » كىناو قونچاق

 كىچىاا  كامىرنىااڭ. كۆرۈنىاادۇ كااامىرى تااۈرمە بىاار تەڭ بىاالەن ئېچىلىشااى ئېكااران كىنااودا

 بولاۇپ  ئولتۇرغاان ھىتلېار ئالدىدا ئۈستەل يۈرگەن  ئۇچۇشۇپ قار سىرتىدا پەنەىرىسىنىڭ

 كااېچىلەر  تىانى -تىا،» خااورى ئەرلەر كىناودا. ئولتاۇراتتى قاااراپ يەرگە قاماالالپ بېشاىنى

 يااڭزا ھەر خىال ھەر پەرىشاتە بىار ئارقىادىنال. ئىدى قىلىنغان ڭكەشتە «كېچىلەر قۇتلۇق

 ئاساتا-ئاساتا ئاادەم ئولتۇرغان. قويىدۇ ئۈستىگە ئۈستەل ئارچىسىنى بايرام تۇرغان چاقناپ

 ئااادەمنى كۆرۈنۈشااتىكى ئااۇ نۇرغااۇنى تاماشااىبىنالرنىڭ”. كۆرسااىتىدۇ چىرايىنااى بۇرۇلااۇپ

 ئاۇ تەساۋىرنى باۇ) خوفماان ھېينرىا  دەيادۇ _. ھېساپلىشاىدۇ دەپ ئاۆزى نەق ھىتلېرنىڭ

“ .كېتىادۇ يىغاالپ مىچىلاداپ زالادىكىلەر پۈتكاۈل_  كېلىا،  ئەسالەپ( ئىادى اليىھىلىگەن

 كااۆزلىرى ئايالالرنىااڭ ۋە ئەر نۇرغۇنلىغااان پرىژفكسااىيىچى كېاايىن  ياندۇرۇلغاناادىن چىااراق

 ئۇالرغااا غلىقىنىيااا قااول دەرھااال ھۇلۇققىنىاادىن كااۆرۈپ كەتكەنلىكىنااى نەملىنىاا، ياشااتىن

 .ئۇزارتىدۇ

 مۇئاامىلە پاۇل مەملىكەتلىا  تەيىانلەنگەن يېڭىدىن كۈنىسى  يىل يېڭى يىلى-1204

 بانكىسااىنىڭ ئەنگلىاايە شاااخت  خىەالمااار نازارەتچىسااى ئىمپىاارىيە مەساائۇل ئىسااالھاتىغا

 ماااالىيە گېرمانىيىنىاااڭ كېلىااا، يەرگە بىااار لوندفنااادا بىااالەن نورماااان مونتااااگۇ باشااالىقى
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 پاۇلىنى دەۋر پەۋقۇلئااددە. قىلىشاىدۇ ماۇزاكىرە ئۈساتىدە قىلىش ھەل دەرھال ىنىمەسىلىس

 قىيىنچىلىاق مالىيە گېرمانىيىنىڭ ھامانال باشلىنىشى مۇزاكىرە شاخت  قالدۇرغان ئەمەلدىن

 ھەل كرىزىسااى رۇر” سااۆزىدە  ئااۇ. قويىاادۇ ئوتتۇرىغااا ئوچااۇق تەرەپااكە قارشااى ئەھااۋالىنى

 تەرەققااى قايتىاادىن ئوڭشااىلى، قىيىنچىلىقااى مااالىيە نىيىنىااڭگېرما بولسااا  قىلىنغىاادەكال

 ياااردىمىگە كرىاادىت چەتاائەل چوقااۇم گېرمااانىيە ئۈچااۈن  بۇنىااڭ 186.مااۇمكىن قىاللىشااى

 بانكىساى ساېلىش مەبالە  بىار ئىككىنچى باشقا بانكىسىدىن ئىمپىرىيە شۇنىڭدە  مۇھتاج 

 ئااالتۇن بااۇ. كېاارە  رۇلىشااىقۇ بانكااا بىاار ئاساسااىدا ئااالتۇن پۈتااۈنلە  يەنااى قۇرۇلىشااى 

 يېرىمىناى مەبلىغىنىاڭ پاۇل چەتائەل بولغاان ئېھتىياجلىق بانكىنىڭ قۇرۇلىدىغان ئاساسىدا

 بانكىساىدىن  ئەنگلىايە مەن يېرىمىنى قالغان. بولىدۇ قىلغىلى ھەل ئۆزىدىن  گېرمانىيىنىڭ

 .دەيدۇ “ئويلىدى   ئېلىشنى قەرز

 ئىشاااقا باااۇ نورماااان سلىمىساااىدە ئە نااااملىق «ساااىھىرۋاز ئۇساااتا» يازغاااان شااااخت

 مىلياون ياۈز 0 مەبلىغاى ئاالتۇن بانكىنىاڭ يېڭاى شااخت كېايىن. ئېيتىدۇ قىزىقمىغانلىقىنى

. قويىادۇ ئوتتۇرىغاا تارقىتىادىغانلىقىنى چېكاى بانكاا ئۈچاۈن بۇنىاڭ بولىدىغانلىقىنى  مار 

 ئاجايىا، باۇ نورماان. دەيدۇ “تارقىتىمەن چە  بويىچە قىممىتى ستېرلىڭ فوند مەن” يەنى

 ئەپەناادى   بااانكىر”: دەياادۇ مۇنااداق قىلىاا، داۋام سااۆزىنى شاااخت ئويالۋاتقىنىاادا  چااارىنى

 بىااالەن ئىمپىرىيىساااى خاراكتېرلىااا  شاااارى يەر بېرىتانىيەنىاااڭ بۈياااۈ  تەدبىااار بۇناااداق

 ئىاااش بىااار ئىساااتىقباللىق قانچىلىااا  جەھەتاااتە ھەمكاااارلىق  ئىقتىساااادىي گېرمانىيىنىاااڭ

 ئاااارزۇ تىكلىنىشاااىنى تىنچلىاااق ياۋرفپاااادا بىاااز ئەگەر. كاااۆرۈڭ پئاااويال بولىااادىغانلىقىنى

 چەكلىمىلىارىگە چەكلىمە خىتاپنامە قۇرۇلتا  بىلەن قارارلىرى يىغىن چوقۇم قىلىدىكەنمىز 

 تېخىماۇ ئۆزئاارا جەھەتاتە  ئىقتىساادىي ئەللىرى قايسى ھەر ياۋرفپانىڭ ئۇچۇرىماسلىقىمىز 

 “.شەرت بولىشى باغالنغان زى 

 باۇ بىالەن ئۆساۈم تاۆۋەن ئىنتاايىن پىرساەنتلى  بەش نورماان ئىچىدە  وتكاس ئىككى

 قايىال ماقۇل ئىشقا بۇ بانكىرالرنىمۇ مۇنچە بىر لوندفندىكى قالما   تەستىقالپال پۇلنى قەرز

 قەرز بولىاادىكەن  ئالىاادىغان ئۈسااتىگىال ئااۆز باااجنى بانكااا ئاساسااىدىكى ئااالتۇن”: قىلىاادۇ

 بىلدۈرۈشاىدۇ ئىپاادە دەپ “قىلىمىاز قوباۇل چەكناى باۇ غاانبول ئۈساتۈن كۆپ قىممىتىدىن

 ئۇسااتا” ئااۆزىنى ئااارقىلىقال جىەىااالش قېااتى  قااانچە بىاار قەلىمىنااى يۇغااان ئااۇ. بااانكىرالر

 سااۈپىتىدە قااۇرال سىياسااىي كۈچلااۈ  ئەڭ ھىتلېرنىااڭ شاااخت  ئاتىۋالغااان دەپ “سااىھىرۋاز

 .ئېلىۋالىدۇ تارتى، قولىدىن النىقۇر بۇ دېگەن “ئاپەت ئىختىسادى” كېلىۋاتقان پايدىلىنى،
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 بەرداشااالىق قىلىنىشاااقا ساااوراق جەھەتاااتە جىسااامانى ھىتلېرناااى دفختاااۇرى  تاااۈرمە

 باشالىقىغا تۈرمە برىنستېينېرنىڭ دفختۇر كۈنىسى يانۋار-8. دەلىللەيدۇ بېرەلەيدىغانلىقىنى

 كېساەللى  فھىر ياكى بۇزۇلۇش رفھى بىماردا قىلى، ئېنىق دفكالتىدا پەۋقۇلئاددە بەرگەن

 ئوقۇپ جەھەتتە داۋاالش كېسەللىكلىرىنى نېرۋا. ئىدى كۆرسىتىلگەن دەپ يوق ئاالمەتلىرى

 تېازگىنلەپ ئاۆزىنى ئاساتىدا شاارائىت قاناداق ھەر ھىتلېار” دفختاۇر  بۇ كۆرگەن پىراكتىكا

 تۇرىۋالغاان چىاڭ دەپ قالادى بولماا  يېتەرلىا  غايىساى قوزغىالڭنىڭ گەرچە كېتەلەيدۇ 

 بىارەر ساەۋەبىدىن كېسىلى قابىلىيىتى تەپەككۈر بىلەن ئىرادىسى ئۇنىڭ قارىما   ىغابولىش

 .ئىدى چىقارغان خۇالسە دەپ “ئۇچرىمىغان  دەخلىگە

 قامالغااان مۇددەتلىاا  قىسااقا تۈرمىسااىدە سااتادېلھېي  ئىلگىاارى يىاال ئىككااى ھىتلېاار 

 ندىساابېرگدىكىال شااۇنىڭدە   خااۇددى. ئىاادى ئېرىشااكەن تەجاارىبىلەرگە نۇرغااۇن ۋاقتىاادا

 ئۆتكەنادىكى ئۆزىنىاڭ جەريانىادىمۇ ھايااتى تاۈرمە قويۇلغاا يولغاا تاۈزۈمى ناازارەت قاتتىق

 تىان -تىا، ئاۇ. ئىدى ئېرىشكەن پۇرسىتىگە چىققىش كۆچۈرۈپ كۆزدىن قۇر بىر ئىشلىرىنى

 ئاااخىرقى تەرەپلىرىنااى خاتاالشااقان بااۇرۇنقى ئااارقىلىق  ئااويلىنىش ئىچىاادە كااامىر كىچىاا 

 مۇسساولىننى قوزغىالڭنى قوزغىغان ئۇ ئااليلۇق  مەسىلەن. ئىدى يېتەلىگەن تونۇپ ھېساپتا

 قىلىشنىڭ يۈرۈش بېرلىنغا كۆزلەپ ئېلىشنى تارتى، ھاكىمىيەتنى تېزلىكىدە چاقماق دفراپ

 بىار مەغلوبىيىتىادىن قاوزغىالڭ قېتىمقاى باۇ”. ئىادى ئويلىغان قىلىشنى قەدىمى باشالنغۇ 

 قىلىنىادىغان مەقساەت كەلتاۈرۈش ئەسالىگە قايتا رفھنى مىللى. تى ئېرىش ساۋاققا تەجرىبە

 كېرەكلىكىنى تايىنىش ئۇسۇلغا ۋە شەكىل خاس ئۆزىگە چوقۇم دۆلەت ھەر ھەرىكەتتە  بىر

 “.ئىدى  يەتكەن تونۇپ

 قالغانلىقىغا قۇتۇلدۇرۇپ ئۇنى تەغدىرىنىڭ مەغلوبىيەتلى  ئېغىر قېتىملىق بۇ ھىتلېر 

 ھەرىكىتاى سوتسايالىزم مىللاى قىلىنغاانلىقى  تارماار قوزغىالڭنىاڭ تىمقىقې بۇ”. ئىشىنەتتى

 ئۈچاۈن بۇنىاڭ ئاۇ . ئەساىرىدە يازغاان كېايىن ئاۇ دەيادۇ “ئىادى تەلە  چوڭ ئەڭ ئۈچۈن

 بىااااالەن لۇدېنااااادفر  187:قويىااااادۇ ئوتتۇرىغاااااا ساااااەۋەبنى تۈرلاااااۈ  ئاااااۈ  مۇناااااداق

 پااارتىيىمىز ؛“ئىاادى ئىااش ربىاا بولمىغااان مااۇمكىن قەتئىااي” ئەساالىدە ھەمكارالشااقانلىقىمىز

 تارتىا، ھااكىمىيەتنى تېازلىكتە باويىچە گېرماانىيە ئۈچاۈن  قىلمىغاانلىقى تەييارلىق تولۇق

 قومانادانلىق ؛“ئىادى ماۇقەررەر كېلىادىغانلىقىمىز دۈ  قىيىنچىلىقالرغا ئېغىر ئەڭ” ئېلىشتا

 مىللااى”  “بولغااانلىقى قۇربااان تۆكااۈپ قااان” يولدىشااىمىزنىڭ نەپەر 14 ئالدىاادا بىناسااى

 تىپىا  “ئىكەنلىكىنىاڭ شاەرت قىلىشاىمىز تەشاۋىق شەكىلدە ئۈنۈملۈ  ئەڭ سوتسيالىزمنى
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 .بولدى مىسالى بىر

 بىلەنااال قىلىااش قوبااۇل رىياااللىقنى جەريانىاادا ھەپااتە قااانچە بىاار ئااۆتكەن ھىتلېاار 

 ئوقاۇپ قېاتى  بىار كىتاابالرنى باارلىق بولغاان تېگىشلى  ئوقۇشقا قالماستىن  كۇپايىلىنى،

 ۋە ترېيتشاى  رانا   چېمبىارلىن   (نىېتزشا ) نىتچىاي مەساىلەن . ماۇمكىن دېايىش چىقتى

 ئەسالىمىلىرى بىساماركنىڭ ئاۇ. چىقىدۇ ئوقۇپ قۇر بىر ئەسەرلىرىنى قاتارلىقالرنىڭ مارك 

 قااايتىالپ كىتااابالرنى ئەساالىمە مۇناسااىۋەتلى  ئۇرۇشااىغا دۇنيااا نۇرغۇنلىغااان باشااقا بىاالەن

 بولاۇپ يېارى  ئوقۇغاان مەكاتەپ ئاالى بىلەن تەمىناتى دۆلەت سبېرگ الند”. چىقىدۇ ئوقۇپ

 مەكااتەپ ئااالى يەر  بااۇ دېااگەن تااۈرمە شااۇنىڭدە  _ . فرانكقااا دەياادۇ_  ئىاادى  قالغااان

 دەپ سااواليىمەن ئىچىااگە رامكىسااى بىلىاا  ئااادەمنى كۆرسااىتى، ئااۆزىنى پرففېسسااورلىرى

 ئەقلىاي ئادەمادىكى بىلەن دېگەن ېمەن ھەر. يەر بىر بەرمەيدىغان ئىمكان ئۇرۇنىدىغانغىمۇ

 يارىتىشانى دۇنياانى ئىرادىساى تەڭارى ئەگەر. چىقااليادىكەن يېڭىا، بىلىمناى ھامىنى كۈ 

 بۈگااۈنگىچە تااۈ ئىاادى  بولسااا قىلغااان كۇپااايە بىلەنااال تونااۇش دۇنيااانى پەقەتااال ئەمەس

 تااۇرۇپ دەھالىتىاا قاااالقلىق ئىپتىاادائىي ئىلگىاارلىيەلمە  قىلچىمااۇ ئىچىاادە بۇرۇختۇمچىلىااق

 “.بوالتتۇق قالغان

 تەتااااۈر ئوڭۇشسااااىزلىقالر ھەماااامە ۋاقتىاااادا قامالغااااان يېڭااااى تااااۈرمىگە ھىتلېاااار 

 تەپەككۈرقىلغاناادىن قااۇر بىاار ئەناادى  مانااا ئىاادى؛ قارىغااان دەپ بولغااان پىشااانىلىقىمدىن

 خانفىسااتايىنگىلنىڭ. يېتىاادۇ تونااۇپ قۇتقازغااانلىقىنى ئااۇنى تەغاادىرى ئەساالىدە كېاايىن 

 ئېيااى( ئوچاااق) يااانۋار يىلااى شااۇ  (ئىاادى كېلىۋالغااان قايتىاا، باااۋارىيىگە ئۇمااۇ) دېيىشااىچە

 يېڭىادىن تەغادىرى گېرمانىيىنىاڭ ۋە ھىتلېرنىاڭ كېيىن شۇنىڭدىن ئۆلگەن  لېنىن ئىچىدە

 ئاااۇ بولاااۇپ  قىلىاااۋەتكەن خاااوش بەكاااال ھىتلېرناااى ئۆلاااۈمى لېنىننىاااڭ. بەلگىلىگەنمىاااش

. ئېيتقاان “باشلىغانلىقىنى كېلىشكە ئەسلىگە ئۆز تاقاي تارىخ ئەندى مانا” خانفىستايىنگىلغا

 مااۇ( قىالتتااى ھەۋەس تەڭلىشىشاانى بىاالەن ئۇنىااڭ ھىتلېاار) فرېاادېرخ ئىمپېراتااور بۈيااۈ   

 كېايىن ئاڭلىغانادىن خەۋىرىناى ئۆلگەنلىا  ئىلىزابىتنىاڭ چارىچەساى رفسىيە يىلى-1760

 نۇرى ئالتۇن قۇياشنىڭ ھاننىجا ئەندى مانا” قالغانلىقىنى  پاتما  جاھانغا خوشاللىقىدىن

 ئىگىااادىغان  بوياااۇن ئەنااادى ئىتتىپااااقى ساااوۋېت كەلگەنلىكىناااى  ۋاقتاااى قاپاليااادىغان

 .ئېيتقان نى “يىمىرىلىدىغانلىقى قۇرۇلمىلىرى بارلىق كوممۇنىزمنىڭ

 چىقىا، قۇتۇلاۇپ ئىچىادىن ئۈمىدساىزلى  پۈتاۈنلە  قالماايال ھەپاتىگە ئاون ھىتلېر 

 باولىمەن  داھى گېرمانىيىگە چوقۇم ئەندى مەن ئۇ . ئىدى كەتكەن تۇرۇپ ئورنىدىن بىراقال

  ئىقتىساادىي دۆلەتنىاڭ بېارى ئۇزۇنادىن ئاۇ. باشاليدۇ قىلىشقا ئىشەن  قەتئىي ئۆزىگە دەپ

 ھەقاتە باۇ فرانكقا ئۇ بۇرۇن) ئۇ ھەتتا. ئىدى كېلىۋاتقان قاتۇرۇپ باش ئۈستىدە مەسىلىسى
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 ئورۇنالشتۇرۇشاانىڭ ئىشااقا ئىشسااىزالرنى ىغاااننۇرغۇنل( ئىاادى بەرگەن سااۆزلەپ مەخسااۇس

 قاتنااش ئىچىادە مەملىاكەت پۈتاۈن: ئېيتىادۇ قويغانلىقىنى تېپى، بىرنى پىالنىدىن قالتى 

 ھالغااا باغالنغااان زىاا  تېخىمااۇ بىرسااىگە-بىاار دۆلەتنااى پۈتااۈن قىلىاا،  بەرپااا تااورلىرىنى

 ادەتتىكىئااا ئىشااالەپچىقىرى،  پىكااااپ ئەرزان تىپتىكاااى كىچىااا  كاااۆپلەپ كەلتاااۈرۈش؛

 فېۋرالاادا -10. كېاارە  كەلتااۈرۈش ھالغااا سااېتىۋاالاليدىغان ماشااىنا شەخسااى كىشااىلەرنىمۇ

 تاۇرۇش تۇتاۇپ ميۇنخېنادىكى چىقىرى، تۈرمىدىن تۇرىۋاتقان بىرگە بىلەن ھەمرالىرى ئۇنى

 جەھەتاتە جىسامانى يااكى بولساۇن جەھەتتە رفھى مەيلى ۋاقتىدا  بارغان ياالپ پونكىتىغا

 كۈن 4 كۈنى چىقىرىش سوتقا. قويىدۇ قىلى، تەييارلىقىنى بارلىق چىقىشنىڭ سوتقا بولسۇن

 كاۈن بەلگىلىنىادىغان تەغادىرى ھىتلېرنىاڭ كاۈنى شاۇ بولاۇپ  ئورۇنالشتۇرۇلغان كېيىنگە

 .بولالتتى

 پەرىزىنااى ئالاادىن دەپ بولىاادۇ مەغلااۇپ چوقااۇم قااوزغىالڭ قېتىمقااى بااۇ چاغاادا  ئااۇ

 پااالى يۇلتااۇز تااۇرۇپ ميۇنخېناادا پەيااتلەردە شااۇ دەل ممۇخااانى ئېبېاارتىن قويغااان ئوتتۇرىغااا

 ھىتلېرنىاڭ: ئىدى سالغان پال قايتىدىن ھىتلېرغا بولۇپ  يازغان ماقالە پارچە بىر ھەققىدە

 ئايلىنىا، قۇشاىغا ساۇمۇرۇ  بىار ئاۇ ئەكساىنچە . يېقىتالمايدۇ ئۇنى ھەرگىزمۇ مەغلوبىيىتى

 يارىتىا، كاۈ  ئىچكاى ئۈچاۈن ھەرىكىتى بۇ ھىتلېرنىڭ ۋەقە بەرگەن يۈز يېقىندا” ئۇچۇدۇ؛

 دۇنيااا كااۈ   بااۇ ئېرىشااتۈرەلەيدۇ؛ مەنبەسااىگىمۇ كااۈ  تاشااقى قالمااا   بىلەنااال بېاارىش

 “.بولىدۇ تۈرتكە تەۋرىنىشىگە كۈچلۈ  تېخىمۇ ئاسمىسىنىڭ سائەت تارىخىنىڭ

 ھااې  دېيەلمىسااەكمۇ  ميۇنخېناادا كااۆزى دۇنيانىااڭ بااۇرۇن  چۈشااتىن فېااۋرال-06

 بولىشااى  بۇنااداق. ئىاادى تىكىلااگەن ميۇنخېنغااا كااۆزى گېرمانىيىنىااڭ پۈتكااۈل بولمىغاناادا

 بىالەن جىناايىتى خاائىنلىق ۋەتەناگە ئەيىپلەنگۈچىگە نەپەر 8 باشقا ۋە لۇدېندفر  ھىتلېر 

 قاچاان ئاللىمۇ دائىرىسىدىن تەغدىر شەخسى ئۇالرنىڭ ئەھمىيىتى سىياسىي ئەيىپلىنىشنىڭ

 بىاالەن كااۈچلەر كېلىۋاتقااان دۇنياغااا يېڭىاادىن نىيىاادەگېرما 188.ئىاادى كەتااكەن ھالقىاا،

 بولغااان قەھرىماانى ئاۇرۇش ساازاۋەر ھاۆرمەتكە ئاالھىادە باويىچە گېرماانىيە دېماوكراتىيە 

 ساوتلىماقتا قاتااردا بىار بىالەن تەلاۋە بىار كەلاگەن ئېقىا، ئاۋساترىيىدىن بىرسىنى داڭلىق

 .ئىدى

 دەل”… : دەيادۇ مۇنداق خېتىدە غانياز ئاپىسىغا ئىنسبرۇكتىن خانى   گيۆرىڭ كارىن

 ئاساان ئىشاىنى ھەمامە ئۇنىاڭ تەڭارى   ئاھ…  كېتىۋاتماقتا سوت ميۇنخېندا پەيتلەردە شۇ

 كارىننىااڭ چاغاادا  بااۇ“ .كەلتۈرمىگەيسااەن دەرد بىاار قانااداق ھااې  ئۇنىڭغااا قىلغايسااەن 

 مېادالىنى ستكرى قارا مەيدىسىگە كېيى،  كىيىملىرىنى ياخشى ئەڭ ئادىمى بۇ قىزىقىۋاتقان

 ھەربااى پىيااادە تاشااالندۇق يەنااى ئىچىاادە  بىنااا كونااا سااېلىنغان قىزىلخىشااتىن ئاسااقىنىچە
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 ۋە رفھلاۇق ئاالھىادە ھىتلېار . ئولتاۇراتتى قىيااپەتتە سااالپەتلى  زالىادا چاوڭ مەكتەپنىڭ

 گيوتىنىاڭ كۈرەشاتە بۇ ھىتلېر . ئىدى تۇرماقتا تەييار كۈرەشكە بۇ بىلەن غەيرەت كۈچلۈ 

 .ئىدى تەييار ئايلىنىشقا غا “بازغىنى پوالت ياكى ئۇمۇتى رتۆمۈ”

 قارىما   بولىشىغا ئۆتۈلگەن ئوقۇپ ئەيىپنامىسى لۇدېندفرفنىڭ بولۇپ تۇنەى سوتتا 

 بىرساىگە نوقتىلىاق قىلىۋالغان جەلى، ئۆزىگە دىققىتىنى ھەممىنىڭ تارتىپال باشتىن ھىتلېر

 شااۇ يەنە كىشااىمۇ چاقىرىلغااان بولااۇپ بىرىنچااى قاتارىاادا قااارىالنغۇچىالر. ئىاادى ئايالنغااان

 نىيىتىادە چىقىاش ئوتتۇرىغا بازغاندە  تارتىپال كىرىشىشتىن ئاقالشقا ئۆزىنى. ئىدى ھىتلېر

 ساۈپىتىدە قاارىلىغۇچى بەلكاى ئەمەس قاارىالنغۇچى ساوتقا ھىتلېرناى ھېساابتا  بىر ئىدى؛

 ساۆزلىگىنىدە  ئېخاردقاا داۋاقتىا تۈرمىادىكى خاۇددى ھىتلېار . بوالتتى دېيىشكىمۇ چىقتى

 مەجبۇرالنغانلىقىنىاڭ قوزغاشاقا قاوزغىالڭنى قېتىمقاى باۇ ئۆزىنىڭ ئاۋازدا ئوتتۇرا جاراڭلىق

 ھەققىاادە زەربە قااانلىق ھەققىاادە  نامااايىش ئااۇ . كىرىشااىدۇ قىلىشااقا بايااان سااەۋەبلىرىنى

 قاامىلىش ەتاۈرمىگ شاۇنىڭدە  بېرىۋالغاانلىقىنى  قېچىا، ئۇففىڭغاا ساۆزىدە ئۇ توختىلىدۇ؛

 ئاۇ . چىقىادۇ قىلىا، باياان تەپسىلى ئەھۋالالرنىمۇ تۈرمىسىدىكى الندسبېرگ ۋە جەريانىنى

 ئىادى  بولساا قۇرباان قاتارىادا سەبداشالىرى  قىلىنغان قىرغىن ئارمىنى   بىر بىردىن مېنىڭ

 .دەيدۇ كاشكى 

 ئاۇ”) دۇئالىا ئۈساتىگە ئاۆز مەسائولىيىتىنى پۈتكاۈل قوزغىالڭنىاڭ قېتىمقى بۇ ھىتلېر 

 جىناايەتچى ئۆزىنىاڭ ئاۇ ئەمماا(. “ئادەم بىر ھەمكارالشقانال بىلەن مېنىڭ پەقەت ئەپەندى

 باۇرۇنقى گېرمانىيىنىاڭ – ۋەزىاپە ياۈكلەنگەن ماڭاا ئاۇ . قىلىادۇ رەت قەتئىاي ئىكەنلىكىنى

 قايتاا ئاورنىنى تېگىشالى  دۇنياادىكى گېرمانىيىنىاڭ   كەلتاۈرۈش ئەسلىگە قايتا ئابرفيىنى

 بىرساىنى بۇنداق ئىدى؛ ئىبارەت مېڭىشتىنال يېتەكلەپ خەلقنى ئۈچۈن كەلتۈرۈش ەئەسلىگ

 قىلىشااقا  ھااۆرمەت ھەماامە گەپلىاارى بااۇ ئۇنىااڭ دېيەلەيسااىلەر؟ جىنااايەتچى قانااداقمۇ

 كۆرساەتكەن گەپلەرنىاڭ باۇ بولاۇپ  ئىپاادىلىمەكتە ئېتىقاتنى بىر تېگىشلى  قەدىرلىنىشكە

 چىرايىادىنمۇ پركراتورنىاڭ بىالەن ساودىيە پااكىنە  بولغاان باشقۇرغۇچىسى سوت تەسىرى

 ئوتتۇرىغاا ساۈپىتىدە قاارىلىغۇچى ھىتلېرنىاڭ بىارى ھې  ئىككىسىدىن بۇ. تۇراتتى بىلىنى،

 سۆزلىشاىگە نۇتاۇق تىنماا  ھىتلېرنىڭ ئىككىسى ئۇ ياكى. بىلدۈرمىدى نارازىلىق چىقىشىغا

 پركىراتورنىاڭ بىالەن ساودىيە ارد ئېخا پرىكىراتاور يااردەمچى. قىلمايدۇ توسقۇنلۇق پەقەتال

 نېيتخااارت گيااورگ سااودىيە: ئااۈمىتلەنمەيتتى بە  توسىيالىشااىدىن سۆزلەشااتىن ھىتلېرنااى

 قااوزغىالڭنى قېتىمقااى بااۇ ئوخشاااش ئۇنىڭغااا خااۇددى بولااۇپ  بىرسااى مىللەتچااى قىاازغىن

 ياارتەي قىلىشاقا ئاېالن دەپ گۇناھسىز لۇدېندفرفنى قارايدىغان  دەپ “ھەرىكىتى پۇخراالر”

 ئوقۇغۇچىلىرىنىاڭ ساەۋەپتىن ئالغاانلىقى ئۈساتىگە ۋەزىپىناى بۇ شۇنداقتىمۇ  ئىدى؛ بىرسى
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 ئېھتىياات بەكاال ساوتتا قېتىملىاق باۇ پركراتور  ئەنسىرىگەن قېلىشىدىن ئۇچراپ ھۇجۇمىغا

 .قىلىدۇ مۇئامىلە بىلەن

 غاانقال ئاساتىدا تەساىرى ھىتلېرنىاڭ ئەمەلدارالرنى بۇ مەھكىمىسىدىكى سوت ئەگەر

 بىرساى يولۇقمىغاان قىلاچە تەساىرگە بۇناداق سپېنگىلېرنى ئوسۋارد كەلسە  توغرا دېيىشكە

 ناتسىساتالرنى ئاۇ ساوزىدە ئۈساتىدىكى ساوت قېتىملىاق بىار كاۈنكى شاۇ. بوالتتى دېيىشكە

 ماازاق دەپ كۆرىادىغانالر ياخشاى قىلىشانى ناماايىش ۋە تاوۋالش شاۇئار كۆتاۈرۈش  بايراق

 ئوينىيااالىغىنى رفلىنااى قاناادۇرۇش ھېسسااىياتلىرىنى نەرسااىلەر بااۇ شۆبىھسااىزكى ”. قىلىاادۇ

 بااۇ ئااۇ. دەياادۇ_ . ئەمەس ھەرىااكەت بىاار باااغلىق ھېسسااىياتقا ئۇنااداق سىياسااەت بىاالەن 

 ساوت قېتىملىاق بۇ. بېرىدۇ نام دەپ “دېلوسى ھىتلېر بولمىغان يېتەرلى _  سوتقا قېتىملىق

 ئىساپاتالش قارىشاىنى دېاگەن“ (باشالىقى دۆلەت) كاايزەر يۇشاۇرۇن ھەقىقەتەنماۇ ھىتلېر”

 .دەيدۇ ئوينىماقتا رفلىنىال

 بىالەن ساوتالش قاارىالنغۇچىالرنى قالغاان قىسامى كاۆپ ماۇتلەق ۋاقىتنىاڭ ئەتىسى 

. ئېلىۋالىادۇ ئىلىكىاگە ئاۆز ساوتتىكىلەرنى قېاتى  بىر يەنە ھىتلېر فېۋرال -08 ئەمما. ئۆتىدۇ

 ميااۇنخېن بىاالەن بېاارلىن ھىتلېاار سااوراقتا  قېتىملىااق بىاار چىققاناادىكى تەنەپپۇسااقا سااوت

 تەرغىا، ھەدەپ كېلىۋاتقاانلىقىنى دۈ  چىرىتىلىشاىغا تۈردە قايسى ھاكىمىيىتىنىڭ قىزىلالر

 سااغالم ئۇيغانغاان ئەگەر. كۆرەلەيساەن مىساالالرنى تىپىا  ھەقاتە بۇ ميۇنخېندا ”. قىلىدۇ

 باوالر بواللمىغان ئازات ۇتۇلۇپق دەۋرىدىن قىزىلالر ھەرگىزمۇ بىز 182ئىدى  بولمىسا ئامما

 بېرلىنغاا ئۇنىڭ گەپلەر بۇ. قىلىۋېتدۇ پەيدا تەسىر ئەك  كۈچلۈ  گېپى بۇ ئۇنىڭ“ .ئىدۇق

 ساۆزلىرى ئااقالش بولمايادىغانلىقىنى ھەرىاكەت خاتاا ھەرگىزماۇ ئىشاىنىڭ قىلىش يۈرۈش

 .ئىدى

 ئاۆزىنى نبىالە ئۇساتىلىق تاۈردە ئىزچىال ھىتلېار ئەگىشاى،  داۋاملىشىشاىغا سوتنىڭ

 بىاارگە بىاالەن شااۇنىڭ. ئوينىتىاادۇ سااودىيەلەرنى سااېلى، ئىشااقا تاااكتىكىلىرىنى ئاااقالش

 ئاۇ  شاۇڭا. قالىادۇ ئايلىنىا، بىارگە پېرساۇنا لىرىدىن ئاادەتتىكى ئويۇننىاڭ باۇ لۇدېندفر 

 چىقىشااقا ئوتتۇرغااا ئېنىااق بارغانسااىرى ئۆچمەنلىكىمااۇ بولغااان قارىالنغۇچىالرغااا باشااقا

 كېايىن ساوتتىن بىلەن غەزەپ ئۇ دەيدۇ_ . باشلىماقتا يولغا تۇيۇق مېنى رھىتلې”. باشاليدۇ

 باشلىتىشااتىن قااوزغىالڭنى ئاخماقااانە بااۇ. ئېيتتتاى يالغااان ماڭااا ھىتلېاار_  فرانكقااا  خاان 

 تۇرىادۇ تەرىپىڭادە ساېنىڭ ياۈز ياۈزدە ئارمىيىساىدىكىلەر قۇرۇغلاۇق پۈتاۈن ماڭاا ئۇ بۇرۇن

 ئۇنىاڭ“ !ئىاكەن ئەمەس ناېمە بىار باشاقا نااتىقتىن ىتەۋەككاۈلچ بىار ئاۇ… . ئىدى دېگەن

 پۈتاۈن بېشاى ئاون رەزىال باۇ ناتىق  تەۋەككۈلچى بۇ بەلكى  كېتىشى غەزەپلىنى، بۇنچىۋاال

 چىقىشااقا ئوتتۇرىغااا قىلىاا، ھااې  گېنېاارال كۈچلااۈ  ئۇنىڭاادىنمۇ ئااۆزىنى ھەرىكەتلىرىاادە
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 ئاۆز يالغۇز مەسئولىيەتنى رلىقبا ھىتلېر يەنى. ئىدى مۇمكىن بولىشىمۇ ئۈچۈن ئۇرۇنغانلىقى

 بىرسااىگە قاچقااان مەساائولىيەتتىن تااۈردە ئىزچىاال لۇدېناادفر  ئېلىۋالغىنىاادا  ئۈسااتىگىال

 بۇ قىلىدىغاندە   ھۈكمىرانلىق ئۆزىال سوتقا ئىدى؛ ھاكاۋۇر بەكال ئۇ. قېلىۋاتاتتى ئايلىنى،

 قىلىاا، ارەتھاقاا سااوتچىنى بىاالەن ئادۋفكاااتالر تىنمااا  سااوتتە  ھەربااى بىاار خااۇددى يەر

 مەھكىمىسااىنى سااوت تىنمااا  ئوخشاااش ۋارقىرىشااىغا مەيدانىاادىكى مەشااىق ئااۇ”. چىقىاادۇ

 ھەر ئۇنىاڭ_  ئەسلىمىساىدە  پارى  ۋارد. گ ماۇخبىر ئەنگىلىيىلىا  دەيدۇ_ . ئەيىپلەيتتى

 قىلىشاقا ھاقاارەت ۋارقىاراپ بىالەن سۆزلەر پاسكىنا بۇنداق ئۇ. ئىدى قوپال بەكال گېپى بىر

 ئۇنىاڭ ھەتتاا. كېتەتتاى تىتىارەپ ساودىيە باش پاكىنە  ئولتۇرغان ئوتتۇرىدا  باشلىغىنىدا

 ئولتۇرۇشاقا قاماالالپ سااقىلىنى ئامالساىز كېتىۋاتقاچقاا  تىتىارەپ تەڭ سااقاللىرىمۇ ئۆچكە

 “.ئىدى بولغان مەجبۇر

 كاۆپ تېخىماۇ ساوتچىغا بۇ ئولتۇرىۋالغان تۈگۈلۈپ مۇخپىرالر ساھىسىدىكى مەتبۇئات

 سااودىيە راسااتىنال ئۇنىااڭ كۈزەتكااۈچىلەر چەتئەللىاا  بەزى. باشاااليدۇ ىشااقاچىق قارشااى

 ھەمامە يىغىنىادا مىنىساتىرالر بااۋارىيە كۈنى  مارت-4. ئىدى گۇمانالنماقتا ئىكەنلىكىدىنمۇ

 قۇرۇغلاۇق قارىالنغۇچى شۋېيېر  مىنىستىرى شىتات. كېتىدۇ تەنقىتلەپ نېيتخاردتنى بىردە 

 ساااقچىالرنىڭ شااىتاتلىق تەككۈزىشااى  دا  ئاشااكارە ساااقچىغا شااىتاتلىق بىاالەن ئارمىيىساى

 ساوتنى باۇ مىنىساتىر بىار يەنە. دەيادۇ ئاۆزگەردى  تۈساىگە قىلىاش ھۇجاۇم شەخسىيىتىگە

 گۇماان دەپ ياوق-باارمۇ قاابىلىيىتى نېيتخاردتنىڭ ئۈچۈن كېتەلىشى باشقۇرۇپ ئاخىرغىچە

 چىقىا،  ئوتتۇرىغاا مىنىساتىر بىار ئاۈچىنچى چاغادا  باۇ. قويىدۇ ئوتتۇرىغا قىلىدىغانلىقىنى

 سااوتالش قېتىملىااق بااۇ كىشااىلەر بېرلىناادا  بولۇپمااۇ ئورگااانالردا  دەرىەىلىاا  يۇقااۇرى

 ساودىيىنىڭ بااش ئاۇ: مىنىساتىر بىار تاۆتىنچى. دەيادۇ باشالىدى ئەنسىرەشاكە ئۇسۇلىدىن

 ىنىتەنقىااد قارىتااا قويغانلىقىغااا يااول سۆزلىشااىگە نۇتااۇق تىنمااا  سااائەت 4 ئااۇدا ھىتلېرغااا

 “توختىتااااليتتى ؟ قانااداق سۆزلەشااتىن ھىتلېرنااى” ئۇنىڭغااا نېيتخاااردت بولسااىمۇ  بەرگەن

 .ئاشىكارىاليدۇ بەرگەنلىكىنى جاۋاب دەپال

. كېلىنەتتاى قايتۇرۇپ كامىرغا بىنادىكى شۇ يەنە ھىتلېر تارقالغىنىدا  سوت كۈنى ھەر

 خانفىساتايىنگىل بىلەن نبېرگرفزې بولغان دۈشمەن ئەزەلى بىلەن بىرى-بىر ئۇنى يەردە  ئۇ

: كېلىادۇ ئېلىا، بىرناى  خەۋەردىن كۆڭۈلسىز ئۇنىڭغا رۇزىنبېرگ. كېلىدۇ يوخالپ ئىككىسى

 قىسامى بىار تەشكىالتلىرىنىڭ خەلق بىرلەشكەن گۇرۇھى بىر كۈچلۈ  پارتىيىنىڭ يوشۇرۇن

 مىغاسااايلى خەلااق ئومااۇم ئۆتكۈزىلىاادىغان باھاااردا يىاال بااۇ ئورنىتىاا، ھەمكااارلىق بىاالەن

 پائاالىيىتىنى پارتىيىنىاڭ ئىاش بىار بۇنداق. ئېيتىدۇ تۇرىۋالغانلىقىنى چىڭ دەپ قاتنىشىمىز

 ئاالھىاادىلىكى بېرىاادىغان ئىمكااانىنى كېڭەيااتىش قىسااىملىرىغىمۇ شااىمالى گېرمانىيىنىااڭ
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 بىاار كەلااگەن الندىشااۇتتىن) ستاسسااېر گرېگااور ئىشااى ھەمكااارلىق بىاار بۇنااداق بولغاچقااا 

. ئىاادى قىزىقتۇرماقتااا بەكااال كىشااىلەرنى ئوخشاااش غااا( چەككااۈچى  چېكىملىاا زەھەرلىاا 

 كېرەكلىكىنااى ئارىلىشىشااى پائااالىيەتلەرگە سىياسااىي مەملىكەتلىاا  پااارتىيە ستراسسااېر 

. كېتىاادۇ قىلىاا، مااازاق ئىشااقا بااۇ ھىتلېاار. قىلىاادۇ قايىاال رفزېنبېرگنااى ئىشااتا بااۇ ئېيتىاا، 

 ئاېالن دەپ قانۇنسىز پارتىيىسى ئىشچىالر نېمى  سوتسيالىزم مىللىي قارىشىچە  ھىتلېرنىڭ

 بىاار يااېقىن بەكااال ئېھتىمالىغاا كېااتىش پارچىلىنىاا، ئۈساتىگە ئۇنىااڭ دەۋردە  بااۇ قىلىنغاان

 بىار خەتەرلىا  بەكال دېيىش قىلىمەن ھەرىكەت بىرلىكتە بىلەن تەشكىالتالر باشقا ۋاقىتتا 

 تۈرمىادە ھىتلېار قېتىلىشنى سايالمغا بىرلىشى، ئەگەر ئۈستىگە  ئۇنىڭ. ھېسابلىناتتى ئىش

 باۇ بېرىادىغان ئۆتكۈزۈپ ئۇنىڭ ھىتلېر  تۈلكە قۇۋ. ئىدى شەرت بېرىشى تەستىقالپ تۇرۇپ

 قېلىشاى ئايرىلىا، پۈتاۈنلە  بولما  ئىمكانى كەلتۈرۈش قولغا قايتىدىن ھوقۇقىنى پارتىيە

 بىار لىرىنىپائاالىيەت پارتىيىنىاڭ ياخشىساى ئەڭ ئاۇ  شاۇڭا. بىلەتتاى ياخشى مۇمكىنلىكىنى

. ئىاادى خىيالىاادا ئويلىشااىش ئاناادىن چىققاناادا تۈرمىاادىن تااۇرۇپ  توختىتىاا، مەزگىاال

 پااارتىيىمىز ئەگەر: ئىاادى شااەكلىدە قىلىااش مااازاق پىكىرلىاارى قارىتااا ئىشااقا بااۇ ھىتلېرنىااڭ

 ئۇناداقتا بولساا  يۈرگەن دەپ قاتنىشىمەن سايالمغا بىرلىشى، بىلەن تەشكىالتالر ئاممىۋىي

 باۇ نامىادا پارتىيىسى ناتسىستالر بىز ئەگەر”! بولىدۇ كۆرگەن پەس بەكال ئۆزىنى پارتىيىمىز

 دەپ_ . ئۈلگاۈرەلمەيمىز ساايالمغا بىاز ئۇناداقتا بولىادىكەنمىز  قېلمااقچى تەييارلىق ئىشقا

 قاانۇنلۇق قايتاا بىاز ئۇناداقتا_  كېلى،  ئەسلەپ كېيىن رفزېنبېرگ دەيدۇ ھىتلېرغا  ئېيتتى 

 قااانۇنلۇق قايتىاادىن پااارتىيىمىزنى چاغاادا شااۇ يېتىاا،  كۈتااۈپ نگىچەئېرىشااكە ئورۇنغااا

 ئاۇنى مەن ئايرىلغىنىادا  يېنىادىن ئۇنىڭ رفزېنبېرگ“ .بولىمىز مەجبۇر چىقىشقا تەشكىللەپ

 قېتىملىااق بىاار پارتىيىنىااڭ ئااويالپ  دەپ قىاللىاادى  قايىاال ئىشااقا بااۇ بولسااىمۇ مەجبااۇرى

 .كىرىشىدۇ شقاتەييارال يول ئۈچۈن پارچىلىنىشى خەتەرلى 

 ئاۇ: ئۆتىادۇ شەكىلدە دفستانە بەكال كۆرۈشۈش بولغان بىلەن خانفىستايىنگىل ئەمما

 پىياادىالر باۇرۇنقى ئاۇالر. ئىادى كەلاگەن ئېلى، بىرگە يېنىدا ئېگوننىمۇ ئوغلى ياشلىق ئۈ 

 كەتاكەن ئالادىراپ خوشااللىقىدىن چىققىنىادا  يولغاا قااراپ بىناساىغا مەكتىۋىنىاڭ ھەربى

 بېرىاا، تااۈرمىگە ئااۇ. ماڭىاادۇ جىكىاالەپ بالىسااىنى دەپ“ !ئوغلااۇم ماااڭ ئاسااتىراق” غااائوغلى

 بىرىادە كۈنلەرنىڭ ئەمما. ئىدى خوشال بەكال بارىدىغانلىقىدىن كۆرگىلى تاغىسىنى ئادفل 

 خااالس ئەنساىزچىلىكلەردىن بۇناداق ئەلناى بۇ ئايلىنى،  داھىسىغا گېرمانىيىنىڭ ئادەم بۇ

 يەردىاال ساىمونت داق ھەقىچاان تاغاام ئاادفل  خىيالىادا  ئاۇ. ىادىئ مۇقەررەر قىلىۋىتىشى

 كېارە   بولمىساا كىماى ھاې  بولغىادە  ھەمارا باشقا چاشقانالردىن ئۇنىڭغا كېرە   ياتسا

 تاوغرا بىرساىمۇ ئويلىغانلىرىنىاڭ كاۆرۈپ ئىچىناى تۈرمە ئېگون ئەمما. ئىدى ئويلىغان دەپ
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 باار باغچىساى كاامىرى ياتقاان تاغىسىنىڭ ادفل ئ: قالىدۇ قېتىپال داڭ كۆرۈپ ئەمەسلىكىنى

 چۈشاۈپ پاراڭغاا چاوڭالر. ئىادى يەر بىار نورىماال بەكاال ھويلىساىدە  ئارقاا قورانىاڭ بىر

 دادىساى. ئولتاۇراتتى قااراپ ئۇالرغاا چىقىۋېلى، تۆپىسىگە ئۈسەلنىڭ بىر ئۇ پەيتتە كەتكەن

 ئىشاالرنى باۇ ئېگاون. ىادىئ كەتاكەن كىرىشى، سۆھبەتكە قىزغىن بەكال تاغىسى بۇ بىلەن

 سااااداالر ئەكااا  ھەتتاااا چىقىقاااانلىقىنى  جااااراڭالپ بەكاااال ئااااۋازى ھىتلېرنىاااڭ كېااايىن

 ئاااران كەتكەنلىكىنااى تەۋرەپ ئۈسااتەلمۇ كىچىاا  ئاۋازىاادىن ئۇنىااڭ ياااڭرىتىۋەتكەنلىكىنى 

 ئىشكاۋىنىڭ كىيى  كۈلىرەڭ ئىگىز چىقى، ئۈستىگە ئورۇندۇقنىڭ بىر ھىتلېر. ئەسلىيەلەيدۇ

 مېھماان قوياۇپ چاا  ئاۇالرنى ئېلىا، تاۇرۇم تااتلىق قۇتاا بىر يۈرۈپ سىالشتۇرۇپ ۈستىنىئ

 .كېلىدۇ ئېسىگە قىلغانلىقىمۇ

 كەلاگەن ناارازىلىق قاانچە ھەر تەرەپلەردىن باشقا ياكى دائىرىلىرى ھۆكۈمەت گەرچە

 پتوختاا بولۇشتىن مۇنبىرى سۆزلەيدىغان نۇتۇق ھىتلېرنىڭ مەھكىمىسى سوت بۇ بولسىمۇ 

 كااۈن ئىككااى مااارت-14 بىاالەن مااارت-11 بااۇرۇنقى چىقىرىشااتىن ھۆكااۈم سااوت. قالماياادۇ

 ئەنگىلىاايىگە رىقابەتچىسااى. كۆرسااىتىۋالىدۇ راسااا ئااۆزىنى ھەقىقەتەنمااۇ ھىتلېاار ئىچىاادە

 باۇ ئاساسەن  بەلگىلىمىلىرىگە قانۇن بولۇپ  باشقىچە پەقەتال تۈزۈم يەردىكى بۇ نىسبەتەن

 شاۇنىڭدە  قوياۇالتتى  ياول سۆزلىۋېلىشاىغا نۇتۇق ئۇزۇن ۇزۇندىنئ قارىالنغۇچىنىڭ پەيتتە

 ئاۈ  ھىتلېار بولغاچقاا  شاۇنداق. ساورىيااليتتى ساۇئال خالىغىنىچە چاقىرى، شاھىتالرنىمۇ

 چاقىرتىلغاناادا  لوسسااوۋ ۋفن گېنېاارال. قىلىاادۇ مۇئااامىلە قاتارىاادا جىنااايەتچى كاتىۋاشااقا

 ئىگىاز. كېتىادۇ ساوراپ ساۇئال ۋارقىارىغىنىچە ئۇنىڭادىن تۇرۇپ سەكرەپ ئورنىدىن ھىتلېر

 رەت دېگەنلىرىناى ئۇنىاڭ ۋارقىرىغىنىچە ئۇمۇ. كەلمەيدۇ بوش گېنېرالمۇ تاقىرباش بويلۇق 

 ھىتلېرغاا بېشاى ئاون سابىق بۇ تەڭلىگەندە  تاپانچا قولىنى بىگىز ئۇزۇن ئىنچىكە قىلى، 

 تۇرغاندىن سەل. قالىدۇ ولتۇرۇپئ چىقارما  ئۈن ئامالسىز ھىتلېرمۇ. قىلىدۇ ھەيۋە تەڭلەپ

 ئاۈ  باۇ كەلاگەن مااقۇل ئورنىتىشاقا ھەمكارلىق بىلەن ئۆزى تۇرۇپ ئورنىدىن قايتا كېيىن 

 .كىرىشىدۇ قارىالشقا ئەپەندىنى

 ساەن تاۇرۇپ  ۋارقىاراپ ھالادا ئىلمىغاان كاۆزگە قەتئىاي ئاۇنى لوسساوۋ ۋفن گېنېرال

 چاغاادا بااۇ. دەياادۇ! بىرسىسااەن قيااو پەرقىااڭ قىلااچە دۇمباااقچىالردىن سىياسااىي دېااگەن

 قااتتىق شاۇنداق ئاۋازى قېتىمقى بۇ ئۇنىڭ. قىلىدۇ ھاقارەت تۇرۇپ ۋارقىراپ ئۇنى ھىتلېرمۇ

 ئاگاھالندۇرۇشااقا دەپ پەسااەيت ئاااۋازىڭنى ئااۇنى ئامالسااىز سااوتچىمۇ كەتتىكااى  چىقىاا،

 ساەن: غاائۇنىڭ لوسساوۋ ئەمماا. پەساەيتىدۇ ئااۋازىنى ھىتلېرماۇ دېگەندە . بولىدۇ مەجبۇر

 رەھىمساىزلى  تەرەپاتىن بىار يەنە قىلسااڭ  ئىش بىلەن ھېسسىياتىڭ تەرەپتىن بىر دېگەن

 تۇتىۋااللمااايال ئااۆزىنى قايتااا ھىتلېرمااۇ بىاالەن  دېيىشااى بىرىسااەن  قىلىاادىغان ئىااش بىاالەن
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 چىچاڭشااى، ۋىەىكاالەردە  چىققااان قۇتىاادىن چۆچىكىاادىكى پاااپىالر قېااتى   بااۇ. قالىاادۇ

 ئىاش قااراپ ھېسسىياتىغا كەتتى؟ نەگە گېپىڭ چىرايلىق سېنىڭ”. تىدۇكې تۇرۇپ ئورنىدىن

 “مۇشۇمىدى؟ ھىتلېر رەھىمسىز قىلىدىغان 

 جاااۋاب دەپ مۇنااداق بىاالەن سااوغۇققانلىق قااارىغىنىچە تىكىلىاا، ھىتلېرغااا لوسسااوۋ

 كېايىن گەپاتىن باۇ“ .كېارە  دېيىشاى  ھىتلېار باۇزۇق نىيىتى ئەمەس  ئۇنداق ياق”: بېرىدۇ

 باۇ. قارايادۇ سودىيىگە باش ئامالسىز لوسسوۋ. كېتىدۇ باشلىنى، تىلالشالر مۇنچە ىرب قايتا

 قىلىا، تاازى  سوتچىغا گېنېرال بۇ ئۈچۈن  دېمىگەنلىكى نېمە بىر ھىتلېرغا سوتچىمۇ چاغدا

 دۇدۇقلىغىاانىچە  نېيتخاااردت سااودىيە چاغاادىال شااۇ. كېتىاادۇ چىقىاا، مەيدانىاادىن سااوت

 يااول بۇنىڭغااا 121قىلغااانلىق  ھۇجااۇم شەخسااىيىتىگە نىڭكىشااى قىلغىنااى بااۇ ھىتلېرنىااڭ

 دەياادۇ “قىلىاامەن قوبااۇل تەنقىاادىڭىزنى بااۇ مەنمااۇ دەيسااىز  تااوغرا”. دەياادۇ قويالمااايمىز 

 .ئاۋازدا قىلغاندە  مازاق ھىتلېرمۇ

 دەيادۇ “كېتىمەن ئازابلىنى، يىرگىنى، ئالسامال ئېسىمگە سوتنى غەلىتە قېتىمقى شۇ”

 مېناى ئىشالر بارلىق بەرگەن يۈز يەردە ئۇ. ئەسلىمىسىدە كېيىنكى خبىرمۇ بىر گېرمانىيىلى 

 تىنماا . ئەسالەتتى تەنتەنىناى سىياسىي قېتىملىق بىر بەرگەن يۈز ميۇنخېندا ئىختىيارسىزال

 قېاتى  تاۇنەى ھىتلېرنىاڭ ساوت  قويغاان ياول سۆزلىشاىگە نۇتاۇق ئاۇزۇن ئەيىپلەنگۈچىگە

 ھىتلېاار” سااوتچىنىڭ بولمىغااان ئەھلااى كەسااى، ربىاا كېاايىن سااۆزلىگىنىدىن نۇتااۇق ئااۇزۇن

 قاۇلىقى  ئاۆز قىلغاانلىقىنى ئاېالن دەپ “ئىاكەن ئاادەم بىار مەرت قاالتى  كىشاى بۇ دېگەن

 ھىتلېار دەل كىشاى باۇ) چىقىا، ئوتتۇرىغاا بىرساىنىڭ ساوتچى ئاۇ. ئىادى  ئاڭلىغاان بىلەن

 باااش بىاار يغااانقو يااول قىلىشااىغا مااازاق سودىيىسااىنى يۇقااۇرى ئاااڭ ئىمپېرىيىنىااڭ( ئىاادى

 ياول گەپلىارىگە دېگەنادە …“  ئەپەنادى  ئېبېارت فرىتز جاناپ ” مەسىلەن) ئىدى سوتچى

 بىار سۆزلىشاىۋاتقان ئېنگلىازچە بىالەن سەپدىشاى چىقىا، ئوتتۇرىغا ئەمەلدار بىر(. قويغان

 بىااار. ۋاقىرىااادى دەپ“ !ساااۆزلە نېمىساااچە ئالدىمااادا مېنىاااڭ”: مۇخپىرغاااا ئاااامېرىكىلىق

 قىلىنغاانلىقىنى ماتېرىياالى كارىكاتۇرىچىساىنىڭ گېزىتنىڭ بىر قايسى زىنىئۆ ئەيىپلەنگۈچى

 ياول كىرىشاىگە ساوتقا ماۇخبىرنى ئاۇ سودىيىساى ساوتنىڭ ئۇ دېگەندە  قىلغانلىقىنى ھې 

 تەناتەنە سىياساىي چوڭ توپلىمىدىكى رەسىملەر ميۇنخېن ئىشالر بۇ بەرگەن يۈز”. قويمىدى

 “ئەمەسمىدى؟ ئىشالر بېرىدىغان يۈز بايرىمىدىال قىلىش

-پااۈتمەس ھىتلېرنىااڭ. قىلىاادۇ داۋام ئاخىرالشااقىچە سااوت تااا مااۇھىتى تەنااتەنە بااۇ

 پەللىااگە يااوقىرى ئەڭ نۇتقىاادىمۇ قېتىملىااق ئاااخىرقى ئەڭ ئاقالشاالىرى ئااۆزىنى تااۈگىمەس

 يەنە بىالەن  ئەيىپلەشالەر قىسامى بىار نۇتقىنىڭ قېتىملىق ئاخىرقى ئەڭ ئۇنىڭ. كۆتۈرلىدۇ

 تولغاان بىالەن ھاقارەتلەر-تىل بولسا قىسمى بىر يەنە بىلەن  قاچۇرۇش ۆزىنىئ قىسمى بىر
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 قىلىا، جەلىا، ئاۆزىگە كىشاىنى ئااخىرغىچە باشتىن نۇتقى ئۇنىڭ قارىما  شۇنىڭغا. ئىدى

 ئاساسااەن  قانۇنلىرىغااا گېرمااانىيە. ئىاادى كۆرسااەتكەن ئااۈنىمىنى ھەقىقەتەنمااۇ. تااۇراتتى

 بولغاچقاا  بەلگىلەناگەن بولىدىغانلىقى ھەققى چىقىش سوزگە ئاخىرىدا ئەڭ ئەيىپلەنگۈچى

 قاارا پەقەتال ئۇ دۇمباقچى  سىياسىي ھەرىكىتىدىكى مىللەتچىلى  ئۇنى باشقىالرنىڭ ھىتلېر

 دەپ بولماقچى مىنىستىر ئۇنى. سۆزلەيدۇ قىلى، ئىنكار تۈپتىن دېيىشىنىمۇ بىرسى نىيەتچى

 بىارەر نىشاانى  مېنىاڭ تارتىپال باشتىن”. دۇدەي بىمەنىلى  ۋە كۈلكىلى  بەكال قارىالشنىمۇ

 قىلىا، بىتچىات ماركساىزمنى غاايەم مېنىڭ. ئۈستۈن مەرتىۋە مىڭالرچە بولۇشتىن مىنىستىر

 ھاې  تااج  باۇ دېاگەن مىنىساتىر ئالدىادا ئورۇندىشاى  ۋەزىپىناى ئۇلاۇ  باۇ مېنىڭ. تاشالش

 سااەل ھىتلېاار“ .ىدۇھېسااابلىن نەرسااە بىاار كۈلكىلىاا  ۋە بىاامەنە ئەرزىمەياادىغان نااېمىگە

 تۇغۇلىشااىدىنال”: چىقىرىاادۇ ئوتتۇرىغااا ئارزۇسااىنى ئەساالى قەلبىاادىكى ئۆزىنىااڭ تۇرىۋېلىاا،

 بىرساى ئۇنداق. ئەمەس مۇمكىن زفرالش ئىشقا بىرەر ھەرگىزمۇ بىرسىنى بولغان مۇستەبىت

 باشاااقىالرنىڭ بىرساااى ئۇناااداق قىالاليااادۇ؛ خاااالىغىنىچە ئىشاااىنى بولغاااان قىلمااااقچى

 يەردە باۇ. ئىلگىرلەيادۇ ئالغاا زفرالپ ئاۆزى ئاۆزىنى بەلكاى ئەمەس  بىلەن ىھەيدەكچىلىك

 ئۈنادەلگەن قىلىشاقا ھۈكمىرانلىاق خەلقاقە ئاۆزىنى… . يوق ھاجىتى قىلىشنىڭ كەمتەرلى 

 يااكى بولسااڭالر مۇھتااج ماڭاا سىلەر ئەگەر. يوق ھەققى بولىۋېلىشقا پىيىل كىچى  بىرسى

. ماۇمكىن ھەمكارلىشالىشاى  بىالەن ساىلەر مەن سااڭالربول ئۈنادىمەكچى ئىشاقا بىرەر مېنى

 مەسائولىيەتلىرى  ئالىادىغان ئۈساتۈمگە تېگىشالى  ئۆزەمگە مېنىڭمۇ بولمايدىكەن  ئۇنداق

 “!بار

 بولساىمۇ  قىلىنغاان مەغلاۇب قاوزغىلىڭى نوياابىر: دەيادۇ مۇناداق يەنە ساوتقا ھىتلېر

. قىلىادۇ ساوغات ئاورنىنى اھىلىاقد ئۈچاۈن كىلەچىكاى گېرمانىيىنىڭ مېنى چوقۇم كىشىلەر

-بىار كاۈنى بىر چوقۇم خەلق غايىلى  قىلىدىغان ھىمايە قوزغىالڭنى بىلەن ئارمىيە چۇنكى

 كرىسات كاوچىالردا بۈگاۈن ئىشاىنىمەنكى  شاۇنىڭغا مەن”. يارىشااليدۇ چۈشىنى، بىرسىنى

 بىالەن ەركىشاىل چىقارغاان ئاوق ئۇالرغاا بىلەن ئاممىسى خەلق يۈرگەن كۆتۈرۈپ بايرىقىنى

 باۇ ئىشاىنىمەنكى  قەتئىاي شاۇنىڭغا مەن. كېلىدۇ چوقۇم دەۋر كىلىدىغان ھالىغا گەۋدە بىر

 مەيدانادا نەق بولغاان شااھىت مەن. ئايرىۋىتەلمەيدۇ مەڭگۈلۈ  بىزنى قان ئاققان قېتىمقى

 شاۇنى چاغادا باۇ. كاۆردۈم چىقارغاانلىقىنى ئاوق بولاۇپ بىرىنچاى ساقچىالرنىڭ شەھەرلى 

 مااۇداپىيە دۆلەت بولمىغاناادا ھااې  چىقارغااانالر ئااوق ئاااۋال كااۆردۈمكى  بىاالەن خوشاااللىق

 بولاۇپ  تۇرغاان مەيدانىادا باۇرۇنقى شاۇ يەنىال ھەربىيلەر ئىدى؛ ئەمەس ئارمىيىسىدىكىلەر

 بىااز بولسااۇن  ئەسااكەر ياااكى ئوفىتسااېر مەيلااى ھەربىاايلەر . بولغىمىغااان ئااۆزىنى ھەرگىزمااۇ

 “.كېلىدۇ يېتى، چوقۇم لەركۈن تۇرىدىغان سەپتە بىر بىلەن
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 نااارازلىق دېگىاانىگە ھىتلېرنىااڭ نېيتخاااردت سااوتچى دەياادۇ_  ئەپەناادى   ھىتلېاار”

 بۇناداق ساىزنىڭ مەن. دېادىڭىز كەتكەن بۇلغىنى، ساقچىالر شەھەرلى  سىز_  بىلدۈرۈپ 

 “.قويالمايمەن يول دېيىشىڭىزگە

 بىالەن ساۈرۈش ناۇتقىنى ئۆزىنىاڭ قىلما  پەرۋامۇ دېگەنلىرىگە سوتچىنىڭ بۇ ھىتلېر

 بىاز”: پۈتتۈرىادۇ ساۆزلەپ بىالەن ئاۋاز كۈچلۈ  سۆزلىرىنى ئاخىرقى ئەڭ ئۇ. كېتىدۇ بولۇپ

 كاۈنگە كۈنادىن بىالەن تېزلىا  120بارماقتاا  كۈچىيىا، كۈنساايىن ئاارمىيە قىلغاان بەرپا

 اھالااد مەغرۇرالنغااان يەنىااال مەن ئاسااتىدىمۇ  ۋەزىاايەت بىاار مۇشااۇنداق. بارماقتااا كۆپىيىاا،

 ئەسااكەرلىرىمىز يېڭااى دەساالەپكى بىزنىااڭ كۈنىسااى  بىاار چوقااۇم قىلىمەنكااى  ئۈمىااد شااۇنى

 باۇرۇنقى قىلىا،  تەرەققاى دىاۋىزىيىگە پاولكتىن پولكقاا  باتالىيوندىن باتالىيونغا  رفتىدىن

 بااايراقلىرىنى بااۇرۇنقى تاقاياادۇ  چېكىسااىگە قايتااا تېپىاا، ئىچىاادىن پاتقاااقالر كاكااارلىرىنى

 يەناى قاا ` ساوت چىقىرىادىغان ھۆكاۈم` قايتا بىز ۋاقىتتا شۇ لەپىلدىتىدۇ؛ تاقاي ئالدىمىزدا

 قايتىادىن بىاز چاغادا  شاۇ ئەنە. قىالاليمىاز ھاساىل چۈشاىنىش چىقىا، ساوتىغا تەڭرىنىڭ

 بىزنىااڭ ئاااۋازى  سااوت چىقىراالياادىغان ھۆكااۈم بىاازگە ۋاقىتااتىال شااۇ ئەنە چىقىمىااز  سااوتقا

. ياڭرايادۇ جااراڭالپ ئارىساىدىن قەۋرىلىرىمىاز بىزنىاڭ ئارىساىدىن  سۈڭەكلىرىمىز قالدۇق

 پەقەت بىزناى بواللمايسىلەر؛ سىلەر ھەرگىز قىلىدىغانالر ھۆكۈم بىزگە ئەپەندىلەر  چۇنكى 

 “.ھەقلىق قىلىشقا ھۆكۈم سوتىال تارىخ مەڭگۈلۈ 

 مەھكىمىسااى سااوت. ئىاادى كەلااگەن غالىاا، ھىتلېاار جەڭاادە بااۇ بولغااان بىاالەن تىاال

 نۇرغۇنلىغاان قىلىشاقاندا  ماۇزاكىرە ئۈساتىدە چىقىارىش ھۈكاۈم قانداق ىقى،چ تەنەپپۇسقا

 ساودىيە. ئىادى دېيىشاكەن قىلىنىادۇ ھۈكاۈم دەپ گۇناھساىز چوقۇم ھىتلېر كۈزەتكۈچىلەر

 پۈتكااۈل. تۇرىاادۇ چىااڭ قويىۋېتىشااتا لۇدېناادفرفنى قارىمااا  پاكىتالرغااا پۈتااۈن نېيتخاااردت 

 ئالغاان ئىچىاگە ئاۆز ساوتچىنىمۇ ئولتۇرغاان قااراپ ھىتلېرغاا ئوغۇرلاۇقچە جەريانىادا سوت

 قوياۇپ ئەيىپلەنگاۈچىنى ئاساسالىق ساوتچىالر  بولمىغان ئەھلى كەسى، نەپەر ئۈ  قالغان

 شاۇ_  ئاساساەن  ساۆزۈمگە ئااقالش ئاۆزەمنى مېنىاڭ”. بولىشاىدۇ مااقۇل بىاردە  بېرىشكە

 كېايىن  ۋاقىتتىن بىر ئۇزۇن خېلى تۈگەپ سوت ھىتلېر باھااليدۇ ھۈكۈمىنى سوت قېتىملىق

 ئىكەنلىكىاگە گۇناھكاار ئوخشااش ماڭا خۇددى سېيسېرالرنىڭمۇ ۋە لوسسوۋ كاھل  ئۇالر_ 

 قويااۇپ ئەگەر بىلاادۈرۈپ  ئۇالرغااا پىكىرلىرىنااى نااارازىلىق كىشااىلەر. ئىشااىنەتتى قەتئىااي

 قويۇلاۇش ئالادىغا مەھكىمىساىنىڭ ساوت لېيپزىا  دېلاو باۇ قىلىنغىنىادا  ھۈكاۈم بېرىشكە

. بولماايتتى ئويالنما  چىقارغۇچىالر ھۆكۈم تەرىپىنى بۇ ئىشنىڭ. ئېيتقان بارلىقىنى ىپىخەۋ

 بولىادىغانلىقىنى  بىاخەتەر قەدەر بىار ئىاش بۇ قىلىشسا ھۈكۈم دەپ گۇناھكار مېنىال ئۇالر 

 قااارار ئااويالپ قاالالياادىغانلىقىنى ئاسااىراپ ئۆزلىرىنىمااۇ كېلىاا، يەنە بولغاناادا شااۇنداق
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 ئىاش قىلىۋەتساىال كېچىارى  مېناى ئۆتكەنادە يىال يېرى  كېيىن ھۈكۈمدىن نىيە. بېرىشىدۇ

 “.ئىدى قارىغان دەپ پۈتىدۇ 

 ساوت ئۈچاۈن چىقىارىش ھۆكاۈم ئېخارد سودىيە ياردەمچى كۈنى  بىرىنچى ئاپرېلنىڭ

 ئەركە  ساىموۋۇللۇق باۇ قىلىادىغان ھەۋەس ئىچىنىاڭ زال كىرگىنىادە زالىغاا مەھكىمىسى

 دەرھاال ئاۇ. كۆرىادۇ تولغانلىقىنى لىق بىلەن ئايالالر بولغان قىلماقچى تەغدى  گۈل ئۈچۈن

 بىر يەنە. تاشالتقۇزىدۇ چىقىرى، يىغى، ھەممىسىنى گۈللەرنىڭ ئوتتۇردىكى بېرى، بوۇيرۇق

 ۋاننىاادا يۇيۇنغااان ھىتلېاار بىاازگە” ھەتتااا ئايااالالر قىلىاادىغان ھىمااايە ھىتلېرنااى قىسااى 

 ساائەت باۇرۇن چۈشتىن. تۇرىۋېلىشىدۇ يالۋۇرۇپ دەپ “ڭبېرى رۇخسەت يۈيۈنىۋېلىشىمىزغا

 لۇدېناادفر . تارتىاادۇ رەسااىمگە تااوپالپ يەرگە بىاار ئەيىپلەنگااۈچىلەرنى كېاايىن  ئوناادىن

 تاۈرۈلگەن بىالەن غەزەپ چىراياى قالپااق  مىا  بېشاىدا كىايگەن  كىايى  ھەربى پۈتۈنلە 

 قاالپىقىنى يىاپە  ەرساىز كەم كەياگەن  پەلتوساىنى ھەرباى ئۇچىساىغا بولسا ھىتلېر. ئىدى

 پەلتۇساى ھەرباى ھىتلېرنىاڭ. تاۇراتتى تەرىپىادە ساول لۇدېنادفرفنىڭ ھالادا ئالغان قولىغا

. كاۆرۈنەتتى پەلتودەكال يېڭى خۇددى قارىماققا بىر بولۇپ  دەزمالالنغان يۇيۇپ پاكىزە-پا 

. ئىادى تۇرغاان چۈشاۈپ ئالادىغا يانادىن بىر چېچى تەكشىلەنگەن  قىرقى، بۇرۇتىمۇ-چا 

 ئىشاى خۇددى ياخشى  ساالمەتلىكىمۇ تولۇق  ئىشەنچى ئۆزىگە خاتىرجەم  بەكال كۆرىنىشى

 بولااۇپ قۇرساااقلىق قېااتى  تااۇنەى ئااۇ. ئوخشااايتتى سااودىگەرگىال بىاار كەتااكەن يۈرۈشااۈپ

 .ئىدى يەتكەن پوندقا 172 ئېغىرلىقى بولۇپ  كۆرۈنگەن

 ئاادەم نۇرغۇنلىغاان ساىرتىدا بىنا ۋاقىتتا  كەلتۈرۈلگەن ياالپ سوتقا ئەيىپلەنگۈچىلەر

 ھىتلېرغاا. قىلىادۇ داۋام سائەتتە  بىرەر ئىشى قىلىش ئېالن ھۈكۈمنامىنى. ئىدى توپالنغان

 بېرىلىاا،  جازاسااى قاماااق يىللىااق 5( بىاارلىكتە بىاالەن الر ۋېبېاار ۋە كريېبېاال پااۆھنېر )

 بىار ھاې  ىچىادىنئ زالاى ساوت قىلىنغانادا  ئاېالن قامىلىادىغانلىقى تۈرمىسىگە الندسبېرگ

 يېارى  تاشاالپ چىقىرىا، ئااينى 6 تۇرۇلغان تۇتۇپ مۇددىتى جازا. چىقمايدۇ ئاۋازى تەنتەنە

 قوياۇپ قىلىنىا، ھۆكاۈم دەپ گۇناھسىز لۇدېندفر  قىلىنغاندە   پەرەز. قىسقارتىلىدۇ يىل

 ائېتىۋارلىنىشااق بااۇ قىلىنغااان ئورنىغااا مەرتىۋىلىاا  يااوقىرى ئۆزىنىااڭ لۇدېناادفر . بېرىلىاادۇ

 قىلغاان ئىنكاار مەسائۇلىيىتىنى بولغان قوزغىالڭغا قىلى،  نامايەن مەغرۇرلىقىنى نىسبەتەن

 باۇ ھاقاارەتتۇر  بىار نىسابەتەن ماڭاا بېرىلىشى   قويۇپ قېتىملىق بۇ”: دەيدۇ مۇنداق ھالدا

 ئااوردىنلىرى  مەيدەماادىكى بىاالەن فورمااام ھەربااى مېنىااڭ ھەرگىزمااۇ بېرىلىشااىمگە قويااۇپ

 سودىيە باش بىلدۈرۈشى نارازىلىق قاتتىق بۇنداق ئۇنىڭ“ .قارىمايمەن دەپ بولغان سەۋەپ

 ئورۇنغىمااۇ تەڭساىزلى  ئاۇنى يەنە 123تەڭ  بىالەن غەزەپلەنادۈرۈش قااتتىق نېيتخااردتنى

 كىشاى ئاساسالىق مەسائۇل بېرىلىشاكە قوياۇپ قېتىمقاى باۇ ئاۇ  چاۇنكى. قويىدۇ چۈشۈرۈپ
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 .ئىدى

. ئېرىشاىدۇ ھۆرمىتىگە سوتنىڭ يەنىال بولسىمۇ غانقىلىن ھۆكۈم دەپ گۇناھكار ھىتلېر

 يااااالپ ئاۋساااترىيىگە دەپ چەتئەللىااا  بىااار ئېلىنمايااادىغان قارشاااى ھىتلېرناااى ساااوت 

. ئاۋسترىيىلى  بىر نېمىسلەشكەن ھىتلېر ”: قارايدۇ دەپ مۇنداق قىلى، رەت ئاپىرىۋېتىشنى

 تارتىاا، سااىياتىدىنھېس ئىدىيىسااى  ئوخشااىغان ھىتلېرغااا قاراياادۇكى  شااۇنداق سااوتىمىز

 4 بولاۇپ پىادائى ئارمىيىساىدە گېرمانىيە مەزگىلىدە ئۇرۇش بىرسىگە  بولغان نېمىسلىشى،

 شاەرەپكە شان يۈكسە  قىلى، جەڭ قەھرىمانالرچە ئالدىدا دۈشمەن بولغان  ئەسكەر يىل

 ھەربىاگە  بىار شاەرەپلى  بۇزۇلغاان سااالمەتلىكى يارىلىنى،  ئۇرۇشتا بىرسىگە  ئېرىشكەن

 مەھكىمىساى ساوت“ .ئەمەس ئۇيغاۇن قىلىاش ئىەارا ناى' قانۇنى قوغداش جۇمھۇرىيەت'… 

 بىالەن مەنسىتمەسالى  دۈشمىنىگە نەپەر ئۈ  بولغان پوزىتسىيىسىدە دۈشمەنلى  ھىتلېرغا

 ھىتلېرغا” ئۈچىسى سېيسېر ۋە لوسسوۋ كاھل  ئەگەر مەھكىمىسى  سوت ھەقتە بۇ. قارايدۇ

 كېسااى، دەپ ئەمەس مااۇمكىن قەتئىااي قاتنىشىشااىمىز غاااقوزغۇالڭ قوزغىغااان سااىلەر بىااز

 ئەمەلىيەتنااى قىلىاا، تەلەپ قايتااا-قايتااا ئەيىپكااار ئاخشااىمى  نويااابىر-8 ياااكى ئېيتقااان 

 ئىادى  بولساا ھەمكارالشاقان دەرىەىادە مەلاۇم ئەگەر بولغانادا تەلىبىدە ئايدىڭالشتۇرۇش

 “.بوالتتى قېلىشقا ساقلىنى، بېرىشىدىن يۈز ھادىسىنىڭ پاجىئەلى  بىر بۇنداق

 قالغانالرغاااا. قىلىنىااادۇ ئاااېالن بىااالەن ئالااادى ئەڭ ھۈكاااۈم چىقىرىلغاااان ھىتلېرغاااا

 دەرھاال ئۇنى دەپ  قالمىسۇن بېرى، يۈز نامايىش قىلىنغاندا  ئېالن ھۈكۈمنامە چىقىرىلغان

-7 ھىتلېاار ۋاقتىاادا  گۈگااۈم. ئولتۇرغۇزىشااىدۇ پىكاپقااا توختىتىلغااان سااىرتتا چىقىاا، ياااالپ

 ئىچاى كامىر ۋاقتالردا سوتتىكى ئۇ. قويۇلىدۇ قاماپ ئاپىرى، ياالپ كامىرىغا تۈرمە لۇقنومۇر

 ھالغاااا قىالرلىاااق جەلىااا، بە  تېخىماااۇ كىشاااىنى بولاااۇپ  بىااازەلگەن ياسااااپ قايتىااادىن

 گۇنادىپا . ئىادى كەتاكەن كەلمەساكە غەيرىتاى بۇرۇنقى ئۇنىڭ ئەمما. ئىدى كەلتۈرۈلگەن

 ئۇنىاڭ ئەمماا. دەيدۇ “كۆرۈنەتتى ئازاپلىنىۋاتقاندە  بەتەر مۇبۇرۇنقىدىن ئۇ” ھېمرىخ  فرانز

 بىار يېڭاى چامادانىادىن ئاۇ قالماا   ئۇزۇنغاا. ساوزۇلمايدۇ ئۇزۇنغاا ھالىتى رفھسىز بۇنداق

 ساۆزلەرنى مۇناداق باۇرجىكىگە ئاوڭ ئۈساتىنكى بېتىنىاڭ باش چىقىرى،  دەپتىرىنى خاتىرە

 ھەققااانىيەت كەتسااىمۇ يىمىرىلىاا، ەرشااارىي پۈتااۈن باشااالپ  يوقۇلۇشااقا دۇنيااا”: يازىاادۇ

 مۇنااۇ يەنە ئاسااتىغا ۋەدىسااىنىڭ بااۇ“ .سااۇنمايدۇ قەتئىااي ئىشااەنچى  بولغااان ئىشاالىرىغا

 :قويىدۇ قوشۇپ سۆزلەرنىمۇ

. تۈگىادى ئااخىرى ساوت تولغاان بىالەن ئۆچمەنلىا  شەخساى تاار  ئىچى بۈگۈن مانا

 .باشلىنىدۇ كۈرىەشلىرى  مېنىڭ باشالپ بۈگۈندىن
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 تۈرمىسى الندسبېرگ_  ئاپرېل-1 يىلى-1204                                              

 

 ئاخىرالشااقان ئىشاالىرى ساوت كەلااگەن تاقەتسااىزلەندۈرۈپ قاوزغىالڭچىالرنىال پەقەت

 ئاۇ ئاقىۋەتتە بولسىمۇ  چىققان غالى، جېڭىدىن تەشۋىقات مەيدان بىر گەرچە ھىتلر. ئىدى

 يىاال يېاارى  تاۆت تۈرمىاادە باۇ ئااۇ  ئەناادى مەلاۇمكى  ھىتلېرغااا. دۇقامىلىا تااۈرمىگە بەرىبىار

 غەرب ھەماادە كىشااىلەر كااۆپ بەكااال گېرمانىيىاادىكى. ئىاادى كېاارە  يېتىشااى قامىلىاا،

 تاااوپىالڭ قۇراللىاااق ۋە سااااتقۇچلۇق ۋەتەن ھىتلېرنىاااڭ قارىشاااىچە  دۇنياساااىدىكىلەرنىڭ

 بىمەنىلىا  چىققاان ئۇچىغاا ھەقىقەتەنماۇ جازاالنادۇرۇلغانلىقى  بىلەن جىنايىتى چىقىرىش

 يۈرگااۈزۈپ مااۇالھىزە ھەققىاادە ئىااش بااۇ گېزىتااى «تااايمى » چىقىاادىغان لوندفناادا. ئىاادى

 كۆرسااىتىدۇكى  شااۇنى سااوت قېتىمقااى بااۇ نەزەر  قەتئىااي بولىشااىدىن قانااداق” كېلىاا، 

 ئېغىار بە  ئاۇنچە باۋارىيىادە ھەرىكەتلىارى سۈيىقەست قارشى قانۇنىغا ئاساسى ئىمپىرىيە

 “.ھېسابالنمايدىكەن ەتجىناي
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. ئىاادى قاماااقلىق سپدىشااى نەپەر ئىككااى ھىتلېرنىااڭ قەۋىتىاادە ئۈسااتىنكى تۈرمىنىااڭ

 رەھبىاارى  نىااڭ “ئىتتىپاااقى ئوبېرالنااد” كااامىردا  نومۇرلااۇق-8 كريېبېاال كاپىتااان يەنااى

 تۆمااۈر دېگىاادە  كااۈنى ھەر ھىتلېاار. ئىاادى كااامىردا نومۇرلااۇق-2 بولسااا ۋېبېاار مالاادفختۇر

 يەردىكاى باۇ يۈرساىمۇ  ساۆزلەپ كۆرىادىغانلىقىنى ياماان پەنەىرىساىنى كاامىر كىلىقرىشات

 دا  6 سااائەت ئەتىااگەن كااۈنى ھەر 124.بااوالتتى بەرگىلااى بەرداشاالىق يەنىااال تۇرمۇشااقا

. ئېچىالتتاى ئىشاىكى كامىر ماڭغىنىدا چۈشۈپ ئىشتىن گۇندىپا  تۇرغان كۈزەتتە كېچىلى 

 ۋە چىاش ئاۇ”) ئولتۇراتتى كۈتۈپ كېيىن يۇغاندىن كۆزىنى-يۈز كىيى،  كىيىملىرىنى ھىتلېر

 گااازدىن زەھەرلىاا  ئۇرۇشااتا ئااۇ بااۇنى. قىالتتااى دىقااقەت بەكااال ئاسىراشااقا ئېغىزلىرىنااى

 ساائەتتىن بىارەر(. “ئىادى كەلتۈرىۋالغاان ھالىغا ئادەت بىر باشالپ ۋاقتىدىن زەھەرلىنىش

 بۆلۈماادە جىنااايەتچىلەر سىياسااىي  ئاااممىۋى جىنااايەتچىلەرگە قازانغااان ئىشااەن  كېاايىن 

 سائەت. بېرىلەتتى شورپىسى پۇرچاق ياكى بولكا بىلەن قەھۋە ناشتىدا. بېرىلەتتى ناشتىلىق

 چاېلىش  يەردە ئاۇ جىناايەتچىلەرگە ئېچىلى،  ئىشىكى گۈللۈكنىڭ بىلەن ھويال بولغاندا 8

 ياول نىقتۇرۇشاىغاچې بەدەن ئاتتا ياغا  ۋە تورنى  قوش ياكى قىلىشىغا مەشقى بوكسورلۇق

 ۋاقىات بىلەناال قىلىاش رېپىرلىاق ئاۇ بولغاچقاا  يارىالنغاان مۆرىساى ھىتلېرنىاڭ. قويۇالتتى
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 .ئۆتكۈزەتتى

 ئايلىنىاا، يولىاادا تااار ئااۇزۇن گۈللۈكنىااڭ جىنااايەتچىلەر كېاايىن  سااائەتتىن يېاارى 

 فاۇت 02 تەرىپاى بىار يەنە بىناساى  تاۈرمە تەرىپاى ياان گۈللۈكنىاڭ. قىلىشااتتى ھەرىكەت

 مېڭى، يولدا شېغىللىق يەردە بۇ ھىتلېر. ئىدى قورشالغان بىلەن تېمى تۈرمە ئىگىزلىكتىكى

 باۇ بىارلىكتە بىالەن مااۋرى  ئېممىاي شاوپۇرى دائىا  ھەر ئۇ. قىلىۋالىدۇ ئادەت ئايلىنىشنى

 نەزەرىايە سىياساىي يازغاان يېڭى خاتىرىسىگە يۈرۈپ مېڭى، ئۇ. ئايلىناتتى يولدا شېغىللىق

_  ئەسلىمىسااىدە  ھېماارىخ فرانااز دەياادۇ_  ۋاقىااتالردا  بەزى”. تەكراراليتتااى ىنىمەسااىلىلىر

 پاارتىيە ئايالنغاا  بىارگە بىالەن جىناايەتچىلەر بولغاان ئەزا ئەتارىتىگە ھۇجۇمچىالر بۇرۇن

. كەتمەپتاۇق قىلىا، دىقاقەت بە  ئىشاىغا باۇ ئۇنىاڭ بىاز دەسالىۋىدە. ئېيتىشاتتى مارشىنى

 كاۈنلىرىگە بىار كېايىن. ئىادۇق توسامىغان ئوقۇشاتىن شاىئېر رنىئۇال بولمىغاندا ھې  يەنى

 كۆپىيىاا،  سااانى جىنايەتچىلەرنىااڭ ئوقۇياادىغان ناخشااا بىاارلىكتە بىاالەن ئۇنىااڭ كېلىاا،

 ئېيتىشاىنى ناخشاا يىغىلىا، ئۇالرنىاڭ كېيىن شۇندىن بىزمۇ. باشاليدۇ بۇزۇشقا تىنچلىقىنى

 “.باشلىدۇق توساشقا

 كەلاگەن قاايتۇرۇلۇپ كامىرلىرىغاا مەھبۇساالر انادا بولغ ئاون سائەت بۇرۇن چۈشتىن

 ھىتلېرغااا بىاالەن تەشااكىالتالر مىللەتچااى كااۆپ بەكااال. تااارقىتىالتتى پوسااولكىلىرى-خەت

 ئااۇرۇقى ئەپىياۇن ھىتلېار. ئىۋەرتىشاەتتى نەرسااىلەرنى يەيادىغان دائىا  ھەر چوقۇنغاۇچىالر

 قاتلىمااا خىاال بااۇ. تەتتااىكې سااۈيۈنۈپ بەكااال كەلسااە قاتلىمااا نىپىااز تەييارالنغااان قوشااۇپ

 ناتسىساتالر قااتلىمىنى خىال باۇ. ئىادى يىمەكلى  ئاالھىدە تۈرلۈ  بىر خاس ئاۋسترىيىگە

 ۋېبېر دفكتور ئەمما. تۇراتتى ئىۋەرتى، ھەپتە ھەر ئايالالر تۈركۈم بىر بولغان پارتىيىسىدىن

 سااان غانئىسااالن ۋە قېياازا كاااۋاپ  كەلااگەن ئااۆزىگە فااۈھرېرىمىز: دەياادۇ مۇنااداق ئەساالەپ

 كااامىردا قەۋەتتىكااى بىرىنچااى بولۇپمااۇ. بېرەتتااى ئۆلۈشااتۈرۈپ ھەمرالىرىغااا گۆشاالىرىنى

 بىارگە بىالەن ئۇنىاڭ”. تاۇراتتى بولۇپ نىسى، دائى  ھەر سوۋغىالردىن بۇنداق تۇرىدىغانالر

 تۈرمىاادىمۇ شااۇنداق . ئىاادى ئۇنسااۇرالردىن ئاۋانگااارت تۇرىاادىغانالر قەۋەتااتە ئۈسااتىنكى

 بااراۋەر تەڭ ھوقۇقتاا ئالدىادا قانۇن ئۇالر. ئىدى قويۇلغان يولغا تۈزۈمى ىشئاير دەرىەىگە

 “.ئىدى يوق باراۋەرلىكى-تەڭ تۇرمۇشىدىمۇ مەھبۇسلۇق يەردىكى بۇ قالما   بواللمايال

 ئاادەتتە. يەيتتاى چۈشالۈ  بۆلۈمادە ئااممىۋى جىناايەتچىلەر سىياسىي يېقىن چۈشكە

 باشاقىالر كېايىن  تىزىلغانادىن ئۈساتەلگە كورىالر. ەتتىكەلتۈرىل كورىالردا تامىقى ئۇالرنىڭ

 بىالەن كىرىشاى تاماقخانىغا ھىتلېر. تۇرىشاتتى كۈتۈپ ئۆتۈپ كەينىگە ئورۇنداق ئولتۇرما 

 كەلگىنىادىن ئالادىغا ئۈساتەل ھىتلېار. تاوۋاليتتى دەپ“ !دىقاقەت” بىرسى ئوتتۇردىن تەڭ 

 دەسااتىخان“ .بېرىشااەتتى ساااالم لىاا،كې ئالاادىغا ئۇنىااڭ بىاالەن نااۆۋەت باشااقىالر” كېاايىن
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 بىالەن كىشاىلەر ۋاقىاتالردا كۆپاۈنچە ھىتلېار. بوالتتى ئاز بەكال پاراڭالر سىياسىي ئۈستىدە

 تامااقتىن چۈشالۈ . يەيتتاى تامااق پاراڭالشاقا  ھەققىادە ئاپتوموبىال ۋە سەنئەت تىياتىر 

 پاراڭلىشاى، ۇتتە مىنا 15 چەكاكە  تاماكاا ۋاقتىادا يىغىشاتۇرۇلۇش ئۈستەل ئۇالر كېيىن 

 قەۋەتاتە ئۈستى ئەڭ ئۇ) قايتاتتى كامىرىغا تۇرۇپ دەستىخاندىن ھىتلېر ئاندىن. ئولتۇراتتى

 بىاالەن يېاازىش خاااتىرە كۈناادىلى  ياااكى ئوقااۇش خەت كااۆرۈش  كىتاااب ياااكى( تااۇراتتى

 ياااكى چاا  ئۆياادە ئااممىۋى شااۇ يەنە لەردە 4 ساائەت كېاايىن چۈشاتىن. بااوالتتى مەشاغۇل

. ئېچىاۋېتىلەتتى قايتاا ئىشاىكى گۈللاۈ  قالغانادا چاارە  كە 5 ساائەت. ەتتىئىچىش قەھۋە

. ئايلىنااتتى باغچىادا ساائەت بىارەر بىارگە بىالەن مااۋرى  بەزىادە ياالغۇز  بەزىادە ھىتلېر

 قېيازا بېلىاق  تاماقتاا. يەيتتاى تاامىقىنى كەچلىا  كامىرلىرىادا ئاۆز مەھبۇسالر دا 6 سائەت

 سېتىۋېلى، شارابى ئۈزۈم ئازىراق ياكى پىۋا لىتىر يېرى  انالرغاخالىغ. بېرىلەتتى ساالت ياكى

 ياااكى چېنىقتااۇرۇش بەدەن سااائەتتە  بىاارەر يەنە ئاناادىن. ئىاادى رۇخسااەت ئىچىشااىگە

 يىغىلىا، ئاۆيگە ئااممىۋى بىارلەپ-بىار مەھبۇساالر كېيىن  قىلغااندىن ھەركەت ھاۋالىنى،

 چىااراق ئوناادا سااائەت ئاخشااىمى  .تااارقىالتتى كامىرلىرىغااا ئااۆز قايسااى ھەر خوشلىشااى،

 .ئۆچەتتى

 ئەتىگەنلىا  ئۆزگەرتىا،  سېتكىساىنى مەشاغۇالت كۈنادىلى  ھىتلېار ۋاقىتالردا بەزى

 125.كااۈتەتتى مېھمااان ياااكى قىالتتااى ئۆگۈنااۈش قايتىاا، كامىرىغااا كېاايىن ناشااتىدىن

 ڭھېمىرىخنىا كەلاگەن ھالغاا قىلىادىغان ئېتىقاات تىاز بەكاال نېمىساىگە ھەممە ھىتلېرنىڭ

 ھەرباى ئاۇ. قىلغاان پەيادا تەساىر كۈچلاۈ  سەپداشلىرىغا ھىتلېر ئاساسەن  ئەسلىمىسىگە

 ئىااگە ئىنتىزامچانلىققااا خاااس ھەربىاالەرگە ئۈچااۈن  بولغااانلىقى بىرسااى كەلااگەن سااەپتىن

 جارقىرىشاااى،-ۋارقىاااراپ قېتىمماااۇ بىااارەر ئارىساااىدا جىناااايەتچىلەر تۈرمىااادە. ئىاااكەن

 ئۇنىااڭ. تااۇراتتى باشااقۇرۇپ ھەممىنااى ھىتلېاار”. گەنبەرمىاا يااۈز ئەھااۋال جىدەللىشااىدىغان

 “.تەگدى ياردىمى كۆپ بەكال ئىشلىرىغا قاراش بىزگە ۋە ئىشلىرىمىزغا بىزنىڭ بارلىقى

 كېلىا، خەۋەر يامان بىرەر ئەمما. يۈرەتتى “خوشال بەكال” ھىتلېر ۋاقىتالردا كۆپۈنچە

 ئىچىادە پاارتىيە ئۇنى بولۇپمۇ. قاالتتى جىددىلىشى، قىلما  گەپ جىمى، بولسا  قالغىدە 

 ناتسىسااتالر چااۇنكى. ئەنسااىرتەتتى بەكاارە  تارتىشااالر-تاااالش تااۈگىمەس بېرىاادىغان يااۈز

 ئوتتۇرىغاا ئېنىاق كاۈنگە-كۈنادىن خەۋىپاى كېاتىش بۆلۈنۈپ گۇرۇھقا ئىككى پارتىيىسىنىڭ

 ئۇنىااڭ ئامىاال ئاساساالىق بولغااان سااەۋەپ بۆلۈنۈشااكە تااۈر بااۇ بولااۇپ  باشاالىغان چىقىشااقا

 باۇ رفزېنبېارگ. ئىادى بولىشاى ماۇجىمەل بەكاال يوليورۇقلىرىنىڭ بەرگەن ەتىراپتىكىلەرگەئ

 شاىتاتلىق بااۋارىيە گۇرۇھالرنىاڭ ئاممىۋى ئورنىتى، ھەمكارلىق بىلەن ستراسسېر كۈنلەردە

 لۇدېناادفرفنىڭ قىزىقااى  تېخىمااۇ. ئىاادى قااۇۋەتلىمەكتە قااولالپ قاتنىشىشااىنى سااايلىمىغا
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 بىاار دېااگەن “ھەرىكىتااى ئەركىنلىاا  سوتسااىئالىزم مىللااى” ىككىسااىئ ئااۇ ئاسااتىدا ياااردىمى

 نااامزاتىنىمۇ دېپوتااات نەپەر 30 سااايالمغا يەنە قالمااا   بىلەنااال چىقااش قااۇرۇپ تەشااكىالت

 .ئىدى چىقىرىشقان

 سايالمدا بۇ. ئۆتكۈزىدۇ سايلىمىنى دەسلەپكى ئېيىدا ئاپرېل سايلىمى ئومۇمى باۋارىيە

 كەلتاۈرۈپ  قولغا نەتىەىنى كۈتۈلمىگەن تەشكىالتالر ئاممىۋى ئادەتتىكى چىقمىغان ئىسمى

 ئىككىنچااى قالسااىال دىاان “پارتىيىسااى خەلاق باااۋارىيە” ئېرىشااى، ئاۋازغااا يااۈز 2 مىاڭ 121

. قىلىۋېتىادۇ خاوش بەكال ئىككىسىنى خوتۇن-ئەر گيۆرىڭ غالىبىيەت  بۇ. ئېرىشىدۇ ئورۇنغا

 بىازگە نەتىاەە باۇ”…  خېتىادە  يازغاان ىغائاتىسا ئاۋساترىيىدىن كاارىن ئايالى گيۆرىڭنىڭ

 ئىشاەنمەيال. ھېساابلىنىدۇ كەچۈرۈم بىر ئۈچۈن ياشايدىغانالر دۆلەتلەردە چەت ئوخشىغان

. قىااايىن ھەقىقەتەنماااۇ ئەھاااۋالىمىز بىزنىاااڭ كاااۈنلەردە باااۇ. خوشاااالمەن بەكاااال قالااادى  

 ئاۋازغاا كاۆپ ىماۇتېخ پارتىيىساى ئۇنىاڭ بىالەن ھىتلېار گېرمانىيىدە  شىمالى پەرىزىمىزچە 

 تەخااتكە چوقااۇم ھىتلېاار بىرىاادە كۈنلەرنىااڭ قارىغاناادا. قىلىاادۇ مۇمكىناادە  ئېرىشەلىشااى

 پەرەز ئىشاىنىدىغانلىقىمنى نەقەدەر ئۇنىڭغاا مېنىاڭ ئاتاا  قەدىردان. قىلىدۇ چىقىدىغاندە 

 ئىگىساى  تاالنات بىار ھەقىقەتەنماۇ ئاۇ بىرسى  ئىسىل ھەقىقەتەنمۇ ئادەم بۇ. قىاللمايسەن

 بىار كۆرۈلىادىغان كاام بەكاال بېغىشلىغان ئىنسانالرغا تەڭرىنىڭ ئادەم بۇ ئاتا  ئىشەن ماڭا

 “!ئىگىسى تاالنت

 ئۇتاۇق مۆلچەرلەنگەن سايالم ئومۇمى مەملىكەتلى  ئۆتۈپ  ۋاقىت ئا  بىرەر ئارىدىن

 ئىككااى “ھەرىكىتااى ئەركىنلىاا  سوتساايالىزم مىللااى” قۇرۇلغااان يېڭىاادىن. ئۆتىاادۇ بىاالەن

 ۋە فرىااا  فېااادېر  رۆم  ستراسساااېر  ناااامزاتتىن نەپەر 34. ئېرىشاااىدۇ ئاۋازغاااا نااادە مىليو

 كۈلكىلىا . ساايلىنىدۇ نەپىارى 30 ئالغاان ئىچىاگە ئاۆز كىشاىلەرنىمۇ قاتارلىق لۇدېندفر 

 نەتىەىساىنىڭ سايالم قېتىمقى بۇ ھىتلېر چىققان قارشى قاراشقا بىر بۇنداق بۇرۇن بولغىنى 

 مىللاى” ناۇتقى ساوتتىكى ئۇنىاڭ. ئىادى بولغاانلىقى ئامىال اساسلىقئ كەلتۈرۈلىشىدە قولغا

 قېتىمقاى شاۇ ھىتلېار. ئىادى تونۇتقان سايلىغۇچىالرغا نۇرغۇنلىغان قارىشىنى “سوتسىئالىزم

 ئااۋاز باۇ كۆزقارىشاىنى قىلغاان باياان بىالەن ئۈنۈملاۈ  ئاالھىادە ۋە ئىرادە كۈچلۈ  سوتتا

 قوشاقان تۆھپە ئۇتۇققا قېتىملىق بۇ ئەمما. ئىدى نيەرلەشتۈرىۋەتكە چوڭقۇر بەرگۈچىلەرگە

 بااار ئااامىلمۇ بىاار يەنە قالاادۇرالىغان تەسااىر مۇددەتلىاا  ئااۇزۇن تېخىمااۇ چوڭقااۇر  تېخىمااۇ

 يۈزلۈ  ئومۇمىي ئەقىدىلىرىنى ئىرقچىلىق بىلەن ۋەتەنپەرۋەرلى  بويىچە مەملىكەت بولۇپ 

 مەملىاكەت كېتىشاى ئاۆرلەپ ىنىڭباھاسا ماال قارىماا   شاۇنىڭغا. ئىدى بارماقتا كېڭىيى،

 توسااپ تۈپەيلىادىن ئىساالھات كۈچلاۈ  جەھەتتىكى مۇئامىلە پۇل قويۇلغان يولغا بويىچە

 ئىشاچىالر بىالەن ساىنىپالر ھااللىق قالغاان ئايرىلىا، دەسمايىساىدىن ۋە ئاائىلە قېلىنغان 
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 .دۇكەتمەي قىزىقى، بە  ئۇنچە سايالمغا قېتىمقى بۇ ئىشسىزالر ئىچىدىكى سىنىپى

 كەتمىگەنلىكىنى بولۇپ رازى بە  ئۇنچە ھىتلېرنىڭ نەتىەىسىدىن سايالم قېتىمقى بۇ

 ئۆزىنىاڭ چىقىشانى بولاۇپ ئۇتۇغلاۇق سايالمدا قېتىمقى بۇ لۇدېندفر . بوالتتى چۈشىنىشكە

 دەسامايە بىار ئۇنىڭغاا بېرىلگەنلىكىماۇ قويۇپ ئۇنىڭ شۇنىڭدە   قارىماقتا؛ دەپ تۆھپىسى

 قاتارىادىن كىشىلەر ئالقىشالنغان قىزغىن تەرەپتىن بىر ھىتلېر  ئەمما. ىئىد بەرگەن بولۇپ

 تەشاكىالتنىڭ بۇ قۇرۇلغان يېڭىدىن تەرەپتىن بىر يەنە بولسا  مەجبۇرالنغان ئېلىشقا ئورۇن

. تۇرالماايتتى ئەنساىرىمە  كېتىشاىدىنمۇ يۇتاۇپ پارتىيىسىنى قانۇنسىز چىققان قۇرۇپ ئۆزى

 ئاااممىۋى قايسااى ھەر ۋاقىااتالردا  ئااۇ. ئىاادى ئەمەس زمۇئاساسسااى ئەندىشىسااى ئۇنىااڭ

 مىللاااى كىتاااابچە باااۇ. ياااۈرەتتى تارقىلىااا، برفشاااۇر تۈرلاااۈ  بىااار ئارىساااىدا تەشاااكىالتالر

 دەپ “ئاۋانگاارت بەرگەن ئېچىا،” ھەرىكىتىناى خەلاق پارتىيىسىنى ھەرىكەت سوتسىئالىزم

 ھاقاارەتلەپ  بىلەن تىلالر ېغىرئ ئۇنى تەرەپتىن بىر يەنە بىلەن  قىلغىنى قىلغاندە  ئېتراپ

 باۇالر  126.ئىدى قىلىنغان تەشۋىق دەپ “بواللمايدۇ قۇتقازغۇچىالردىن قاچان ھې  ئۇالر”

 پۈتاۈن ئېيتقاندا  ئۈچۈن ھىتلېر. ھېسابلىناتتى تەھدىت بىر ھوقۇقىغا سىياسىي ھىتلېرنىڭ

 قىممەتلىا  ئىنتاايىن يەنىاال بولساىمۇ  قىلغاان پەيدا تەسىرات ئاچچىق بەكال جەريانالر بۇ

 ھەققااى كااۈچەيتىش ھوقااۇقىنى ئااۆز ھىتلېاار . ئىاادى قىلغااان ئىااگە ساااۋاقالرغىمۇ تەجاارىبە

 مەياادانىنى بۇنااداق ھەرگىااز بولىاادىكەن  تۇرغۇزۇلماياادىغانال ئىشااەن  تولااۇق بارلىقىغااا

 .ئىدى ئېنىق ئىپادىلىمەيدىغانلىقى

. ئىادى كەلمەكاتە دۈ  شاىغاقىلى ھۇجاۇم سېپىدىكىلەرنىڭ ئۆز قېتى  بىر يەنە ھىتلېر

 ئىشخانىساىدا  گېزىتىنىاڭ «كۈزەتكۈچىلىرى خەلق» پىچەتلىۋېتىلگەن كېيىن قوزغىالڭدىن

 ئااۇ”. ئىاادى باشاالىۋەتكەن ھەرىااكەت قارشااى ھىتلېرغااا ئىككىسااى فېاادېر بىاالەن درېكساالېر

 قىلىش ئېالن دەپ ئارتىست كېسەل رفھى بىر ھەم مۇستەبىت بىر دېگەن ھىتلېر ئىككىسى 

 قاااتتىق ھىتلېرنااى كەلسااە  تااوغرا چىقىشااقا قااۇرۇپ قايتىاادىن پااارتىيىنى ئەگەر تەڭ  لەنبىا

. ئەسلىمىساىدە خانفىستايىنگىل دەيدۇ “قويۇشتى ئوتتۇرىغا بولمايدىغانلىقىنى تېزگىنلىمە 

 ئۇچرىشاى، بىالەن فرانا  خان  باغچىدا بىر كىچى  ميۇنخېندىكى درېكسلېر كۈنىسى  بىر

 تۆكااۈپ دەرد توختىمااا  ھەققىاادە باشاالىقى قامالغااان تااۈرمىگە رنىااڭئۇال ئۇنىڭغااا قېلىاا، 

 ۋەدىساىگە بىار ھاې  ئاۇ. قىلماقتاا زىيانكەشالى  ماڭاا ئىشالىتى، ھىلىمىكىار ئۇ”. كەتكەن

 ئاۇ بۈگاۈن ماناا ئەنادىچۇ . كەلمەكاتە قېقىاپال چەتاكە مېناى دائىا  ئاۇ. قىلمايۋاتىدۇ ئەمەل

 ئەگەر“ !قىلىاۋەتتى ۋەياران پۈتاۈنلە  ىيىمىزنىپاارت ئورۇنالشاتۇرۇپ قاوزغىالڭنى ئاخماقانە

 كااوچىالرنى قايتىاادىن كاۆڭلەكلىكلەر كااۈلرەڭ بولىاادىكەن  چىققىادەكال تۈرمىاادىن ھىتلېار

 ھەقىقەتەنماااۇ كاااۈنلىرى كېيىنكاااى بۇنااادىن گېرمانىيىنىاااڭ”. ئېنىاااق ئىگەللەيااادىغانلىقى
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 يەردە ھەماامە قارشااى ئۇنىڭغااا مەن. سااېتىۋەتتى مېنىنااى ھىتلېاار. ئۆتىاادۇ قورقۇنۇچلااۇق

 “.ئىدى شۇ سەۋەبى ئەسلى يۈرىشىمنىڭ سۆزلەپ

 كېلىاا، قايتىاا، تااوپالپ ئىئااانە چەتئەلاادىن لۈدېاا  كااۇرت ئېيىاادا مااا  يىلااى شااۇ

 كەتكەنلىكىنااى قااليماقانلىشااى، بەكااال ئەھۋالىنىااڭ پارتىيىسااىنىڭ ئاسااتى يەر ناتسىسااتالر

 قىلىشاىپال جىادەل ىنماا ت ئىچىادە ئاۆز ۋە بىالەن بىرساى-بىار گاۇرۇھالر پۈتاۈن”. كۆرىدۇ

 ئىچىااادىال ئاااۆز دۈشمەنلىشىشااالەر تاااۈر باااۇ ئوتتۇرساااىدىكى ئۇالرنىاااڭ. ئىااادى ياااۈرگەن

 جىادەللىرىنى ئىچكاى بۇناداق بەرمە   بولاۇپ ساەۋەب بولىشاىغا پەيادا رەسۋاچىلىقالرنىڭ

 نۇمۇسااامۇ ئالدىااادا كۆرگاااۈچىلەر تاماشاااا ئەتراپتىكاااى ياااۈرۈپ  سۆرىشاااى، كوچىالردىماااۇ

 ئاااۇ . دەيااادۇ “ياااوق كاااارىمۇ بىلەنماااۇ كەلتۈرىشاااى زىياااان زىلىرىگەئاااۆ. قىلىشااامايتتى

 قويغااان چۈشااۈرۈپ ھااالەتكە بااۇ پااارتىيىنى ئېسسااېرالردىن ۋە ئااامىن خانفىسااتايىنگىل 

 رفزېنبېااارگ ئەمماااا. تاپىااادۇ خەۋەر ئىكەنلىكىااادىن رفزېنبېااارگ ساااەۋەپكارنىڭ ئاساسااالىق

 قىلىاا، ئىااش ۋاكااالىتەن غاااھىتلېر ماڭااا ئااۇالر”: قىلىاادۇ گەپلەرنااى باشااقىچە پۈتااۈنلە 

 قاراپ قىلىقلىرىغا بۇ ئۇالرنىڭ ھىتلېرمۇ. يۈرمەكتە قىلى، ھۇجۇم كۆرەلمە  يۈرگەنلىكىمنى

 مېنااى ئااۇالر ئەگەر. يااۈرمەكتە پېتىنالمااا  قىلىشااقا ھۇجااۇم ئااۇالر دېمىسااىمۇ  نااېمە بىاار

 تېخىمۇ لۈشكەكۆتۈرۈ ئورۇنغا رەھبەرلى  يوقىرى ئەڭ ئۇالر ئىچىدە پارتىيە تازىلىۋىتەلىسە 

 “.بولىدۇ يېقىنالشقان

 قانااداق كۆرۈشااۈپ بىۋاسااتە بىاالەن ھىتلېاار بېرىاا، تۈرمىسااىگە الندساابېرگ لۈدېاا  

 يوليااورۇق ھەققىاادە بولىاادىغانلىقى ساقلىنىشااقا ئەھۋالاادىن خەتەرلىاا  بۇنااداق قىلغاناادا

 يىمىزپاارتى: دېاگەن مۇناداق ھىتلېر ئاساسالنغاندا  دېيىشىگە لۇدېكنىڭ. بولىدۇ سوىماقچى

 پارتىيىمىزنىاڭ كېارە ؛ كىرىشتۈرۈشاى ئىشاقا تەيياارالپ ياولى ھەرىاكەت بىار يېڭاى چوقۇم

 ئاااۋاز چىقىاادىغان ساااندۇقىدىن سااايالم بەلكااى ئەمەس قااوزغىالڭ قۇراللىااق كىلەچىكىنااى

 تاااۈپتىن ۋەزىيىتاااى ئىچكاااى دۆلىتىمىزنىاااڭ ئىشاااىنىمەنكى  شاااۇنىڭغا مەن”. بەلگىلەيااادۇ

 ھىتلېار“ .ھېسابلىنىدۇ يولىمىز ھەرىكەت مۇۋاپىق ئەڭ بىزنىڭ ليو بۇ بولغاچقا  ئۆزگەرگەن

 ئااۇ”. قىلمااايتتى ھااې  ئۈمىدسااىزلى  ھەرگىااز تارتىشااالردىن-تاااالش ئىچىاادىكى پااارتىيە

 ئۇنىاڭ بولاۇپ  ئىاگە ئىشاەنچكە تاشقان تولۇپ قارىتا غەلىبىگە ئاخىرقى ئەڭ ھەقىقەتەنمۇ

 باار مەنادە قەھەتاتە باۇ شاۇڭا . ئىدى گەئى خاراكتېرغا يۇقۇملۇق ھەقىقەتەنمۇ ھېسسىياتى

 ئايرىمىچىلىق ئىچىدىكى پارتىيىنىڭ شۇنداقتىمۇ“ .تاشلىدى سۈپۈرۈپ پۈتۈنلە  گۇمانالرنى

 لۇدېندفر  بىلەن ستراسسېر ئۆتكەندە ھەپتە قانچە بىر. ئىدى بارماقتا كېڭىيى، كۈنسايىن

 بىارلىككە ھالادا  قىلغاان ئاساس نى “پارتىيىسى ئەركىنلى  سوتسىئالىزم مىللى” ئىككىسى

 نااېمى  سوتسااىئالىزم مىللااى كېرەكلىكىنااى  چىقىااش قااۇرۇپ پارتىيىسااى خەلااق كەلااگەن
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 ئوتتۇرىغااا الزىملىقىنااى ئايلىنىشاى قىساامىغا تەركىااۋى پارتىيىنىاڭ بااۇ پارتىيىسااى ئىشاچىالر

. ئۆتكۈلەشاااتۈرىۋېتىدۇ تېخىماااۇ كۈرەشااانى ئىچىااادىكى پاااارتىيە تەكلىااا، باااۇ. قويىشاااىدۇ

 ئىياۇل-7. مەجبۇراليادۇ قوللىنىشاقىمۇ تەدبىار كەساكىن جەھەتاتە بۇ ھىتلېرنى شۇنىڭدە 

 بىاار قانااداق ھااې  جەريانىاادا يېااتىش قاماقتااا مەن” گېزىتىاادا «ئەلچىسااى خەلااق» كااۈنى 

 ھەرىكىاتىگە سوتسىئالىزم مىللى كېيىن بۇندىن ئۈچۈن قاتناشماسلىق تەشكىالتقا سىياسىي

 ئالادىراش بەكاال دەپ ياازىمەن ئەساەر تۈرمىادە. نئاايرىلىمە ئىشاىدىن قىلىش رەھبەرلى 

 يۈرمەساالىكىنى بولااۇپ ئاااۋارە دەپ يااوقاليمەن تەرەپتااارلىرىمنىڭمۇ ئۈچااۈن  بولغااانلىقى 

 127.قىلىدۇ ئېالن بايانات دەپ “ئۆتۈنىمەن

 باھاانە دېگەننى يازىمەن كىتاب ھىتلېر كىشىلەر  بەزى ئىچىدىكى گۇرۇھ قايسى ھەر

 سىياساااىي كىرىشاااىدىغان تازىالشاااقا بىرساااىنى-بىااار ىكىلەرنىڭئىچىاااد پاااارتىيە قىلىااا،

 ھىتلېاار ئەممااا. قىلىشاااتتى پەرەز دەپ كېاارە  بولسااا قاچۇرماااقچى ئااۆزىنى كۈرەشاالىرىدىن

 باۇرۇنال خېلى كىرىشتىن تۈرمىگە ئۈستىدە يېزىش كىتاب دېگەن «تەزكىرىسى يەھۇدىيالر»

 يېاازىش نەرسااە بىاار ياخشااى دىنمۇبۇنىڭاا ھىتلېاار كااۈنلەردە بااۇ ئەممااا. يااۈرەتتى ئويلىنىاا،

 سىياسااىي ئااۇنى ئىااش بااۇ سااېلى،  ئويغااا ئىزچىاال ئااۇنى خىيااال بااۇ. كېلىاادۇ خىيالىغااا

 خىيالىغاا كەلتاۈرۈش ھالىغاا كىتااب ئويلىغاانلىرىنى توختىتى، مەزگىل بىر پائالىيەتلىرىنى

 ياۈرۈش يېزى، ئۇدۇللۇق ئويلىغانلىرىنى دەپتىرىگە خاتىرە كۈندىلى  ئۇ . ئىدى كەلتۈرگەن

. ئىادى كىرىشاكەن ئىشاىغىمۇ ياازغۇزۇش ساۆزلەپ پىكىرلىرىنى ماۋرىسقا ۋاقىتتا  بىر بىلەن

 خەت ئالغااان ئااارىيەتكە باشاالىقىدىن تااۈرمە ئىچىاادە مۇھىاات تىاان  تۈرمىاادىكى ئاناادىن 

 كۆچۈرۈشاكە ياۈرۈپ بېسى، توكۇلدىتى، بىلەن بارماق ئىككى ئارگىناللىرىنى ماشىنكىسىدا

 .ئىدى كىرىشكەن

 پۈتتۈرگەنادىن يېزىا، بىارلەپ-بىار بۆلاۈملەرنى ئۇ” ئەسلىمىسىدە ھېمرىخ ۇندىپا گ

 كىشااىلەر كىتاااب بااۇ. دەياادۇ “بېرەتتااى ئوقااۇپ كااۆپچىلىككە يىغىلىشااتا كەچلىاا  كېاايىن

 قااتتىق ئااليلۇق . ئەمەس يېزىلغانمۇ ئىچىدە مۇھىت ياخشى ئۇنچىۋاال يۈرگەندە  سۆزلەپ

 ئاۇ كاۈنى بىار. باشااليتتى كىرىشاكە ساۇ كامىرغاا ئاۇرۇپ رياامغۇ دېرىازىگە ياغقاندا يامغۇر

 قاااتتىق ئااۆزىچە قۇرۇتىۋاتقاناادا سااۈرتۈپ يەرلەرنااى كەتااكەن بولااۇپ ھااۆل سااۇيىدە يااامغۇر

 گۇنادىپايالردىن “ئىچىادە كۆلچە  قويۇلغان تۈسكىلەر-ئەسكى” ئەسلىدە . كېتىدۇ كۈلۈپ

 كەتاكەن بولۇپ ھۆل ولتۇرىۋېلى،ئ ئۈستىدە ئورۇندۇق پاكار مۈشۈكنىڭمۇ بېقىۋاتقان بىرسى

 ياالۋاتقاانلىقىنى قىلىا، مەززە شاۇنچە ھەمدە قۇرىتىۋاتقانلىقىنى  ياالپ ھەدەپ ئورۇندۇقنى

 يېڭاى دېاگەن ھاې  رۇدفلا  تۇرىادىغان قەۋەتاتە ئۈستىنكى. ئىدى كەتكەن كۈلۈپ كۆرۈپ

 لغااااقو ھىتلېااار. ئايلىنىااادۇ ياردەمچىساااىگە يااااراملىق ئەڭ ھىتلېرنىاااڭ بىرساااى كەلاااگەن
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 كېلىا، سااقچىغا كۆناۈپ دېگىانىگە خاۋشاوفېرنىڭ پرففېسساور ھې   كېيىن  ئېلىنغاندىن

 ئۇنىڭغاا دائىا  ھەر ھاې   قامالغان تۈرمىگە بىر بىلەن ھىتلېر. ئىدى قىلغان مەلۇم ئۆزىنى

 ھىتلېرنىاڭ ۋە بېرەتتاى قىلىشاى، ھەل ئىشاالرنى قىيىن بىرى،  مەسلىھەتلەر ياردەملىشى،

 يازغااانلىرىنى ياردەملىشااى، ئۇنىڭغااا ھەماادە بېرەتتااى خاااتىرىلەپ رىنااىبەرگەنلى ئېيتىاا،

 قەغىاازى  ماشااىنكا ھىتلېرغااا خااانىممۇ ۋاگنېاار. بېرەتتااى چىقىرىپمااۇ ئااۇرۇپ ماشااىنكىدا

 يېزىقچىلىاااق نۇرغۇنلىغاااان قاتاااارلىق دۈگەت ۋە ساااىيا قېرىناااداش  قەغىااازى  شااااپىگىراپ

 .تۇراتتى قىلى، ياردەم كىرگۈزۈپ سىرتتىن ماتېرىياللىرىنى

 پىالنالنغااان يېاازىش سااۈپىتىدە كىتاااب تااارىخ ئااادەتتىكى كىتااابنى بااۇ دەساالىۋىدە 

 ۋە ئاخمااقلىق يالغاانچىلىق  يىللىاق يېارى  تاۆت» دەسالىۋىدە) قىسامدا بىرىنچاى بولسىمۇ 

 ھىتلېرنىاڭ( ئىادى قويۇلغان ئىسى  بىر ئۇزۇن دېگەن «ئەھۋالى كۈرەش بىلەن ئاجىزلىقالر

 پارتىيىنىاڭ ھەمادە ئىنقىالباى  قىازىلالر ئىشاالر  ئۆتكەن بېشىدىن يېنناداۋ دەۋرى  بالىلىق

 كىتاااب  بااۇ شااۇڭا. قىلىنىاادۇ بايااان پائااالىيەتلىرى دەۋرلەردىكااى دەساالەپكى ميۇنخېناادىكى

 شاۇنىڭدە  قالىادۇ؛ ئايلىنىا، ھىكايىساىغا كاۆرۈش تەربىايە سىياساىي ياشانىڭ جاپاكەش

 يارىتىاا، پۇرسااىتىنىمۇ قىلىااش نامااايەن يىتىنىقااابىلى ئااۆز ئۈچااۈن ئۇنىااڭ كىتاااب بااۇ يەنە

 يەھاۇدىيالر_  تېماا خىال ئاۈ  كەتاكەن پىشاى، سۆزلەپ دائى  ھىتلېر يەنى. ئىدى بەرگەن

 بىلەناال قىلىش بايان يۈزلۈ  ئومۇمىي ھەققىدە ئىرقچىلىق ۋە ھەققىدە ماركسىزم ھەققىدە 

 سىبلىسانىڭ ھەققىادە  ىكىكەلمەسال كارغا تۈزۈمىنىڭ ھاكىمىيەت پارالمېنت يەنە قالما  

 ھااكىمىيەت لاوردالر ھەققىادە  كېتىۋاتقاانلىقى چېكىنىا، ساەنئەتنىڭ ھەققىادە  زىيانلىرى

 قاتااااارلىق مەساااائۇلىيىتى مەغلوبىيىتىنىااااڭ ئااااۇرۇش شااااۇنىڭدە  ۋە ھەققىاااادە تااااۈزۈمى

 .چىقىدۇ قىلى، بايان مەسىلىلەرنىمۇ

 بىار ئۈچاۈن ئۇنىاڭ ئۆزىال چىقىشنىڭ يېزى، رەتلەپ مەسىلىلىرىنى نەزەرىيە سىياسىي

 پەلساەپەلى  ئۆزەمنىاڭ جەريانىدا يېتىش تۈرمىدە مەن”. ھېسابلىناتتى جەريانى ئۆگۈنۈش

. ئىاادى  ئېرىشااكەن پۇرسااىتىگە تىكاالەش ئاساااس تااارىخىي تەبىئىااي  ئۈچااۈن قاراشاالىرى 

 قويغاان ياول خاتاغاا بىار چاوڭ بەكاال قامااپ تۈرمىگە مېنى دائىرىلىرى ھۆكۈمەت ئەسلىدە

 بىلىا  كېتىا،  بولاۇپ بىلەناال ساۆزلەش نۇتاۇق كاوچىالردا تىنما  مېنى ئۇالر ئەگەر: دىئى

 قويغاان ياول ياشىشاىمغا ئىچىادە ئالدىراشاچىلىق قالادۇرغان مەھارۇم پۇرساىتىدىن ئېلىش

 “!ھېسابلىناتتى بەرگەنلى  جازا ئاقىالنە ئەڭ ئىدى  بولسا

 تەشاۋىقاتىمۇ يۈرگاۈزگەن ىدەئۈسات كىرگاۈزۈش قولغاا خىزمەتچىلىرىناى تۈرمە ھىتلېر

 خاادىمالرنى خىزمەتچاى سااندىكى كاۆپ تۈرمىادىكى ئاۇ . ئىادى بولغان ئۈنۈملۈ  ئىنتايىن

 باشاالىقىمۇ تااۈرمە ھەتتااا بولااۇپ  كەلااگەن تارتىاا، تەرىااپىگە سوتسااىئالىزمچىالر مىللااى
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. بېرىادۇ رۇخساەت ئۆچۈرۈلمەسالىكىگە يېارىمىغىچە تۈن چىراقنىڭ كامىرىدىكى ھىتلېرنىڭ

 مەھبۇسااالر بولااۇپ  كەلتااۈرۈلگەن ھالغااا تۇتۇلماااس چىااڭ بە  تااۇال ئىشاالىرىمۇ ۈزىتىشكاا

 قىزىقاارلىق  ھەم گېزىات باۇ. چىقىرىۋېلىشاقان گېزىتماۇ مەخپاى بېسىلغان ماشىنكىدا ھەتتا

 . ئىدى بولغان گېزىت بىر تۈستە رەسمى ھەم

 گېزىاات باۇ رمااۇھىتلې. يېزىالتتاى تەرىپىاادىن ھىتلېار ئااادەتتە باشماقالىساى گېزىتنىاڭ

 پااش گېزىت مەخپى بۇ ئەسلىدە. تۇراتتى سىزى، رەسىملىرىنى كارىكاتۇرا پاتال-پات ئۈچۈن

 باۇ خېتىادە يازغاان ئۆيىادىكىلەرگە بەزىالەر كاۈنلەردە كېيىنكاى. ئىدى كېرە  بولماسلىقى

 چىقىرىلىۋاتقاانلىقى گېزىتنىاڭ بىار بۇناداق ساەۋەبىدىن ئاچقاانلىقى ئېغىاز توغرىلىق گېزىت

 نومۇرلاۇق بىرىنچاى بولغاان بۆلاۈمى تەھرىارات ھېمارىخ شاۇنداقتىمۇ . قالىادۇ بولاۇپ شپا

 قايتىا، قاول قاۇرۇق تاپالما  نېمە ھې  بولسىمۇ بارغان ئېلى، تەكشۈرۈش كىرى، كامىرغا

 .چىقىدۇ

 يۈرمەساالىكىگە پىالنااالپ ئىاانقىالب بىرەرسااىنىڭ بىرسااى ۋەزىپىلىرىاادىن ھېمرىخنىااڭ

 ئەمماااا. ئىااادى قىلىاااش رازۋىتكاااا يىغىلىشاااالرنى كەچلىااا  ئۈچاااۈن قىلىاااش كاپالەتلىااا 

 ئۇزۇنغاا تەساىرلىنى،  ساۆزلىرىدىن ھىتلېرنىاڭ كىشاىلىرى قويۇلغاان ئاڭالشقا ئوغۇرلۇقچە

 ئاۇ قىلىا، شۇنداق. قالىدۇ ئايلىنى، بىرسىگە قىزىقىدىغان ئاڭالشقا سۆزىنى ئۇنىڭ قالمايال

 ئەساتايىدىللىق نۇتقىغاا ھىتلېرنىڭ ېلى،يىغىلىۋ تۈۋىگە ئىشى  بىرگە بىلەن ياردەمچىلىرى

 دىقاقەت بىالەن زىھنىمىاز پۈتاۈن ساۆزلىرىنى ئۇنىاڭ بىاز”. كىرىشاىدۇ سېلىشقا قۇالق بىلەن

 مۇناسااىۋەتلى  مەنپەتلىرىمىاازگە جانىەااان بىزنىااڭ ئۇنىااڭ بولۇپمااۇ. ئاااڭاليتتۇق قىلىاا،

 بىاازگە زلىرىسااۆ ئۇنىااڭ. قىالتتااۇق دىقااقەت ئاالھىاادە دېگەنلىاارىگە ھەققىاادە مەسااىلىلەر

 “.ئىدى قالدۇرغان تەسىر چوڭقۇر

 كىشاىلەر چاغادا بۇ. تۈگىتەتتى يىغىننى دەپ“ !ياشىسۇن_  خايىل” دائى  ھەر ھىتلېر

 ئېيتقاان ئۆزگەرتىا، گۇرۇپپىساىدىكىلەر ستىراساېر گرېگور كۈنىسى قوزغىالڭ ئىختىيارسىزال

 :كېتەتتى ئېيتى، مارشنى

 

 قىلسۇن  مۇئامىلىسى ھايۋان بىزگە ىياك سېتىۋەتسۇن  بىزنى ئۇالر مەيلى

 .قالمايمىز چەتتە ھەرگىز سادىقمىز  ۋەتەنگە بىلىمىز  ياخشى قىلىشىمىزنى نېمە بىز

 ئۆچمەيدۇ  مەڭگۈ ئۆچمەيدۇ  مەڭگۈ رفھى  ھىتلېر قەلبىمىزدە

 !چىقىدۇ كۆتۈرۈپ باش قايتا چوقۇم ئەترىتى  ھۇجۇمچىالر ھىتلېر

 

 ئۈچااۈن  مەركەزلەشااتۈرگەنلىكى ئىشااىغا يېاازىش كىتاااب دىققىتىنااى پۈتااۈن ھىتلېاار
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 بەرگەن قويااۇپ ئىختىيارىغااا ئااۆز يۈرىاادىغان چاخچاقلىشااى،-كااۈلكە ئەركىاان ئااادەملىرىنى

 دېھقاانالر بىار قالغاان كونىادىن ئۇنىڭغاا كىشاى نەچاچە ئاون ئاخشاىمى  كاۈنى بىار. ئىدى

 ئااۇالر. ولىشااىدۇب كۆرسااەتمەكچى ئويناااپ ئويااۇنىنى قازىكاااالن بولغااان ئويااۇنى تراگىاادىيە

 قولىاادا ئورىنىاا، كىارلىكلەرگە بويىشااى،  قارىغاا كااۆزلىرىنى-يااۈز بىالەن قارىسااى قازاننىاڭ

 قوللىرىاادىكى ئااۇالر. كىرىاادۇ بېسااى، كامىرغااا نومۇرلااۇق-7 سااۈپۈرگىلەر  ۋە الخشااىگىر

 ئاۇالر ئانادىن. زفرلىشىدۇ بېرىشىگە بولۇپ سوتالنغۇچى ھىتلېرنى شىلتىغىنىچە قۇراللىرىنى

 ئويناااپ قايتااا مەھكىمىسااىنى سااوت ميۇنخېناادىكى پاسااونىدا ئويااۇنى قىزىقچىلىااق رىيەباااۋا

 قاتنىشاااى، ئويۇنغاااا باااۇ ھىتلېااار قارىغانااادا  خاتىرىساااىدىن ھېمرىخنىاااڭ. كۆرسىتىشاااىدۇ

 يۈزلااۈ  ئومااۇمى بېرىاادىغان يااۈز بااويىچە گېرمااانىيە يەنااى. بولغااانىكەن ماااقۇل سوتلىنىشااقا

 چاايقىغىنىچە بااش كۈلاۈپ ئانادىن. بولىادۇ مااقۇل شاقاقاتنىشى ئويۇنىغاا نامايىش ئەركىن

 .كېتىدۇ كىرىشى، ئىشىغا ئۆز كىرى، كامىرىغا چىقى، سورۇندىن

 قارالغااااان دەپ بىاااارى زىيارەتچىلىرىاااادىن بولمىغااااان ئىخالساااامەن دېگەناااادە 

 ھىتلېرغاا ئاۇ  شاۇڭا. قىلىادۇ دىقاقەت قالغانلىقىغاا ساەمىرى، ھىتلېرنىڭ خانفىستايىنگىل 

 كااۆپ بە  تااۇرۇمالرنى-تاااتلىق قاتنىشااى،  كااۆپىرە  ھەرىكەتاالەرگە جىساامانى تۈرمىاادىكى

 بەرگەن ئۇنىااڭ ھىتلېاار بولسااىمۇ  قىلغااان مەساالىھەت دەپ قاااچۇر ئااۆزەڭنى يېيىشااتىن

 كىشاى بولغاان رەھابەر”: ئىدى بار باھانىسى بىر كۆرسىتىدىغان نەسىھەتلىرىگە ھەرقانداق

 ياخشااى ئەڭ سااۆزلەش  نۇتااۇق. رۇقلىيالماياادۇئۇ بىاالەن ھەرىكەتلىاارى تەنتەربىاايە ئۇنااداق

 كىتاااب پااارچە قااانچە بىاار ئۇنىڭغااا خانفىسااتايىنگىل“ .ئۈچااۈن مېنىااڭ ئۇسااۇلى ئااۇرۇغالش

  ۇرنىلاى كارىكااتۇرا چىققاان يېڭاى ئارىساىدا كىتاابالر باۇ ھىتلېر بولسىمۇ  كەلگەن ئالغا 

 رەساى  ھەجىۋى پارچە ىرب مۇقاۋىسىغا  ۇرنالنىڭ بۇ. قالىدۇ قىزىقى، بەكال كە «ھاماقەت»

 مىنىا، ئاتقا ئاق ھىتلېر كەيگەن دۇبۇلغىالرنى پوالت ئۇچىسىغا رەسىمدە بولۇپ  بېسىلغان

 ساااىر ھىتلېااار رەساااىمدە ھەجىاااۋى باااۇ. ئىااادى تەساااۋىرلەنگەن كىرىۋاتقاااانلىقى بېرلىنغاااا

  دەۋرىنىااڭ يااانو پادىشاااھى ئەنگلىاايە قىلىنىشااىچە  رېۋايااات) ئوخشااىتىلغان گاالخااادقىال

 ھاشاىيە_  ھېساپلىناتتىكەن سىموۋۇلى نىيەتلىكنىڭ ساپ چەۋەندازلىرىدىكى جوزا مىالقيۇ

 چوقاۇم مەن ئەمماا قىلىشساۇن  ماازاق خاالىغىنىچە ئاۇالر قاارا  شااڭخوالرغا بۇ”(: ئىزاھاتى

 .ھىتلېر دەيدۇ“ !قىلىمەن يۈرۈش بېرلىنغا

 بولااۇپ  قىلغااان قوبااۇل زىيااارەتچىلەرنىمۇ ئايااال مااۇنچە بىاار ھىتلېاار چاااغالردا شااۇ

 باۇ) ئىادى باار موماايمۇ بىر ئىسىملى  خانى  خوفمان كارفال ياشلىق 83 ئارىسىدا بۇالرنىڭ

 تۇغقااانچىلىق قىلااچە بىاالەن خوفمااان فوتااوگراپچى قالغااان ئوخشاااپ فامىلىسااى ئايااال 

 دەپ ”ئانااام چااوڭ ساااداقەتلى  قەدىاارلىكى  “ موماااينى بااۇ ھىتلېاار(. يااوق مۇناسااىۋىتى
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 قاانچە بىار ئاۆتكەن. ئىادى بىرساى يارىشاىملىق ئەمماا بويلۇق  پاكا ئايال ۇب 122.ئاتايتتى

 خاانى   خوفماان بولغاان مۇئالىمەساى مەكاتەپ ئوتتاۇرا چىققان پىنسىيىگە جەريانىدا  يىل

 يۈرۈشاىگە كىيىنى، رەتلى  ئۇنىڭ دەزمالالپ-يۇپ خالى  كىچەكلىرىنى-كىيى  ھىتلېرنىڭ

-ساېرىقما  پىچىانە -تاورت ھىتلېرناى دائىا  ھەر. دىئىا ئاياال بىار كەلگەن بېرى، ياردەم

 ئااق خۇددى قالسال كۆرۈپ يىگىنىنى كەمپۇت ئۇنىڭ ئەگەر. تۇراتتى بېقى، بىلەن قايماقالر

 تۇرۇشااى  يااۈرۈش جەمئىيىتىاادە تەبىااقە يۇقااۇرى ھىتلېرنااى ئوخشاااش  ئانىغااا بىاار كۆڭااۈل

 تىنماا  ئۆگۈتاۈپ ېرەكلىكىناىك تۇتىۋېلىشى قانداق ئۆزىنى قاچۇرۇشى ئۆزىنى تاتلىقالردىن

 ھىتلېرنىاڭ سورىغىلى قەرز خانى  گيۆرىڭ كارىن قېتىمىدا  بىر. كېتەتتى سۆزلەپ ۋىتىلداپ

 ئەترىتىمىااز ھۇجااۇمچىالر” بىاارگە بىاالەن رەسااىمى فااۈھرېر ئۇنىڭغااا كەلگىنىاادە  يېنىغااا

 ۇزۇپتۇتقاا ئاااتكىرتكىنى يېزىلغااان بېغىشاالىما دېااگەن “خانىمىغااا شااەرەپلى  قۇماناادانىنىڭ

 .سالىدۇ يولغا

 ئىلسا  . ئىادى مېھمىناى دائىملىاق يەرنىاڭ بۇ پرۆل ئىلس  قىزى پۈتۈشكەن ھېسنىڭ

 بىاار ئىلساا  . كېلەتتااى الندىساابېرگكە ۋېلىسااىپىتلىق ميۇنخېناادىن كااۈنى يەكشااەنبە ھەر

 بىالەن ھىتلېار ئاادەتتە. كىرىادۇ ئېلىا، ئاپااراتى رەساى  بىار ئوغۇرلۇقچە تۈرمىگە قېتىمىدا

 ھىتلېار ھاماان كېلىشاى يېتىا، ئىلس . كۈتىۋاالتتى ئۇنى ئالدىدا پەلەمپە  ىسىئىكك ھې 

 يەڭگىاال قااولىنى ئىگىلىاا، بىاالەن نازاكەتلىاا  ئىنتااايىن پاسااونىدا ۋيېننااا چىقىاا، ئالاادىغا

 باشاالپ ئاۆيىگە پائاالىيەت ئاوپچە يېتىلىگىانىچە قولىادىن ئاۇنى ئانادىن. قويااتتى سۈيۈپ

 تاۈرمىگە بىارگە ئاپىساىنىمۇ پويىزلىاق قېاتى   بىار. ىالتتىق تەكلى، تاماققا چۈشلۈ  كىرى،

. كەتمەيتتااى كااۆرۈپ ياخشااى بە  ئااۇنچە ھېساانى ئاپىسااى ئۇنىااڭ. ئىاادى كەلااگەن ئېلىاا،

 ئەممااا. كااۆرەتتى يامااان تېخىمااۇ ئااۇنى كېاايىن قالغاناادىن كىرىاا، تااۈرمىگە ھااې  بولۇپمااۇ

 پۈتاۈن موماينىاڭ شاىقويى ساۈيۈپ شاەكىلدە بىار ناازۇ  تۇتاۇپ قاولىنى ئۇنىڭ ھىتلېرنىڭ

 سىياساەت ئاپاام ”. ئىادى يەتاكەن ئۆزگىرىشاىگە بولاۇپ ئۈساتۈن-ئاستىن كۆزقاراشلىرىنى

 سااۆيۈپ قااولىنى قېتىمقااى شااۇ ئەممااا. ئىاادى ئايااال بىاار قىزىقماياادىغان پەقەتااال ئىشاالىرىغا

 دەيادۇ “ئىادى بولىۋالغاان ئەزا پاارتىيىگە كېلىاپال ميۇنخېنغاا ساەۋەبىدىن ۋەقەسى قويۇش

 .ئىلس 

 ماكىناادېر خااالفورد ھېسااقا ئااۇ . قوياااتتى يااوخالپ ھېساانى خاۋشااوفېرمۇ پرففېسسااور

 ۋە كىتااب دائىار جاوغراپىيىگە سىياسىي پارچە قانچە بىر ئالغان ئىچىگە ئۆز ئەسەرلىرىنىمۇ

 شاۇنداقتىمۇ. چىقااتتى ياوخالپ ھىتلېرنىماۇ كېلىا، بەزىدە ئۇ. بېرىدۇ ئەكىلى، ماقالىالرنى

 بىرساى مەخساۇس كىرگەنادە يېنىغاا ئۇنىاڭ مەن”. كىرمەيتتى يالغۇز ھەرگىز يېنىغا ئۇنىڭ

 توغرىلىاق ئۇنىڭ مېنىڭدە_  ئەسلىمىسىدە  بىر كېيىنكى دەيدۇ_ . كىرەتتى  بىرلىكتە بىلەن
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 ياوقىرى بىرساىنىڭ مەلۇمااتلىق ئااز ھىتلېاردا يەناى. ئىادى باار تۇيغاۇ غەلىتە بىر ھەردائى 

 باارلىقىنى مىاەەز بىار قارايادىغان بىالەن شەنمەسالى ئى نىسابەتەن مەلۇماتلىقالرغاا ئىلمى

 ئىشااالرغا سىياساىي ساەن ھېسااقا  باۇرۇن خاۋشاوفېر پرففېسسااور بەلكىا “ .قىالتاتى  ھاې 

 ئالغااا تىرىشااى، ئىچىاادە ساااھەيىڭ ئىلمااى ئااۆز سااەن ئەساالىدە تااۈزۈ   ئارالشاامىغىنىڭ

 بولىشاىمۇ ياۈرگەن لاۇپبو گۇماندا شۇنداق ئېيتقىنىدىن دەپ بوالتتى  توغرا ئىلگىرلىگىنىڭ

 ھەرىكىااتىڭالر بااۇ بىلاادۈرۈپ  ئىپااادە ئوچااۇق ھەققىاادە قااوزغىالڭ ئۇنىااڭ بەلكىاا . مااۇمكىن

 شااۇنداق سااەۋەبىدىنمۇ باھالىغااانلىقى دەپ ئىاادى خاتااالىق بىاار خاراكتېرىاادىكى تاارادىگىيە

 سىياساااىي ئۆزىنىاااڭ ھىتلېرنىاااڭ پرففېسساااور  باااۇ. ماااۇمكىن بولۇشاااىمۇ كەلاااگەن ئويغاااا

 بىالەن مەسىلىساى ماكاانى ھاياتلىق ھەمدە تاپقان خەۋەر يېزىۋاتقانلىقىدىن نىتەرجىمىھالى

 ئۇنۇتمىغاان قىلغاانلىقىنىمۇ تاارتىش-تاالش ئۈستىدىمۇ مەسىلىلەر سىياسىي جوغراپىيىلى 

 ئىشاىنىمەنكى  دەپ شاۇنداق قەتئىاي توغرىساى قىلىمەن  ھې  شۇنداق مەن ئەمما”. ئىدى

“ .بىرساى ئەمەس ئىاگە قاراشاقا تاوغرا ئاازىراقمۇ ەققىادەھ مەساىلىلەر تاۈردىكى باۇ ھىتلېر

 ئىكەنلىكىناى ياوق بىلىماى پەقااتال جوغراپىيىادىن سىياساىي ئىككىساىنىڭال ئۇ پرففېسسور 

 سااۋات ئاساسالىرىدىن نەشرىنىڭ ئىككىنچى ئەسەرلىرى راتزېل ئۇالرغا كېيىن  بىلگىنىدىن

 نەزەرىيىلىرىنىاڭ جاوغراپىيە سىياساىي ھىتلېار . بولمايدۇ پايدىسى قىلچە بولسىمۇ بەرگەن

 .قىزىقاتتى قىسمىغىال بولغان كېرەكلى  ئۆزىگە

 ساادىق ھىتلېرغاا بولساىمۇ  قىلىدىغان ھۆرمەت قاتتىق پرففېسسورغا بۇ ھې  گەرچە

 بېغىشاالش ھەرىكىاتىگە سوتساىئالىزم مىللاى پۈتۈنلە  ھاياتىنى ھەمدە بولۇش كاتى، بىر

 يااېقىن ئەڭ فۈھرېرنىااڭ كۈناادە بۈگااۈنكى ئااۇ  شااۇڭا. ىئىااد بولغااان كېلىاا، ئىرادىسااىگە

 زىياان پاارتىيىگە ھىتلېرنىڭ ۋاقىتالردا كېيىنكى ئۇ  شۇڭا. ئىدى بولغان ئايلىنى، ئادىمىگە

 كىتااب ۋاقتىناى تۈرمىادىكى ھەمادە ئىكەنلىكىناى  ئاۆ  بەكال مۇنازىرىلەرگە كەلتۈرىدىغان

 ھاې  كاۈنى  ئىياۇل-16. ئىادى لغاانبو شاھىت ئۆتكۈزگەنلىكىگە ئالدىراش بىلەن يېزىش

 سىياساەت كۈنادىلى  ئەپەنادى ھىتلېار خېتىادا  يازغاان دفساتىغا تىكى ئۇنىۋېرسىتېت بىر

 قىلىاش رەھبەرلىا  ھەرىكەتاكە ھاازىر ئاۇ”. يازغان دەپ خالىمايدۇ  توختىلىشنى ھەققىدە

 ولااۇپب ئىشااالر نااېمە ئااۇ سااەۋەبى  بۇنىااڭ. ئايرىلاادى تااۈردە ئاشااكارە ۋاقتىاانچە ئىشااىدىن

 مەساائۇلىيىتىنى ئىشااالرنىڭ بولىۋاتقااان تاشااقىرىدا تۇرىۋاتقااان بىلاامە  كېتىۋاتقااانلىقىنى

 سىرتتىكىلەرنىڭ بەلكى  قىلىشى بۇنداق ئۇنىڭ. ئۈچۈندۇر خالىمىغانلىقى ئېلىشنى ئۈستىگە

 بىار بۇناداق دېمىساىمۇ. ماۇمكىن بولىشاى قىلغاان شاۇنداق قوشۇلماسالىقىدىنمۇ پىالنلىرىغا

 قىلىش ھەل تارتىشالرنى-تاالش تۈگىمەس-پۈتمەس بېرىۋاتقان يۈز سىرتتا ۇرۇپت ئەھۋالدا

 قىلاچە ئارلىشىشانىڭ ئىشاالرغا چۈششاە -ئۇششااق باۇنچە ئاۇ . ئىادى ياوق ئىمكانىيىتىمۇ
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 پۈتاۈن كۈنىسى  چىققان ئەركىنلىككە ئۇ تەرەپتىن  بىر يەنە. قارايتتى دەپ يوق زۆرۈرىيىتى

 022“.ئىدى كامىل ئىشەنچى بولغان ساالاليدىغانلىقىغا ايولىغ ئۆز قايتىدىن ئىشالرنى

 بىرلىشاىش بىالەن گۇرۇھالر ئاممىۋى ناتسىستالر  سولچىل شىمالىدىكى گېرمانىيىنىڭ

 دەپ “دۈشامىنى ساىنىپىنىڭ ئىشاچىالر” ئىرقچىالرناى ئاۇالر. ئىدى قارشى قەتئىي دېيىشكە

 بىالەن ئاۇالر ئەگەر كېلى،  ندۇرۇپئاگاھال داھىيسى ئوقۇغۇچىالر بىر مەلۇم. ئەيىپلىشەتتى

 “ئىشاچىالر بولۇپماۇ ئەزالىارى  پاارتىيە ناتسىسات ھەقىقاى” بولىادىكەنمىز  بىرلىشىدىغانال

 شااىمالدىكى. ئاگاھالندۇرىاادۇ دەپ بولىاادۇ  مەجبااۇر ئايرىلىشااقا پارتىيىسااىدىن ناتسىسااتالر

 ىشاااىغاقار دەيااادىغان ئەمەس ماااۇمكىن بىرلىشاااىش بۇناااداق ھېسااانىڭ گەرچە ساااولچىالر

 ۋىماار. خالىمايتتى قىلىشنى مۇناسىۋەت بىلەن ئۇنىڭ بەرىبىر بىلەن  قىلغىنى قوشۇلغاندە 

 فاۈھرېرنى خەت بۇ رفشەنكى . يازىدۇ خەت بىرسى ئۆتكەندە  كۈن ئىككى ئېچىلى، يىغىنى

 كېاايىن چىققاناادىن تۈرمىاادىن ھىتلېاار خەتااتە  بااۇ. ئىاادى خەت يېزىلغااان دەپ ئوقىسااۇن

 ئېسااېردە  ھېرمااان شااۇنداقتىمۇ  قىلىاادىغانلىقىنى  ئااارزۇ كېلىشااىنى گەگېرمااانىيى شااىمالى

 بىارگە بىالەن بىرساى ئۇناداق ئېيتىا، خالىمايادىغانلىقىنى ھەرگىاز شىماللىقالر ئادەملەرنى

 ميۇنخېنااادا يىلاااى-1203 ھەرگىاااز بىاااز”: تەكىتلەشاااكەن ئاالھىااادە كەلمەسااالىكىنىمۇ

 ئايرىۋېتىلىشاىنى ساوقۇپ ساېپىل بىار ە ساەددىچىنىد ئەتىراپىغا ھىتلېرنىڭ كۆرۈلگەندە 

 بولاۇپ  كىشاىلەر قېنىادىكى شاىماللىقالرنىڭ ياشاايدىغانالر يەردە باۇ. خالىماايمىز ھەرگىز

 دېساە نېمىال ھەرگىزمۇ ئۇالر. كىشىلەردۇر تۇرىدىغان قارشى قۇلچىلىققا سىياسەتتىكى ئۇالر

. ئەمەساامىز ردىنناااتىقال بىااز. ئەمەس يۇمشاااقالردىن-يااۇۋاش تۇرىاادىغان ئىگىاا، باااش

 پەقەت بىاز… . ئەمەسامىز شەخساىيەتچىلەردىنمۇ ئوياليادىغان غىمىمىازنىال ئۆز شۇنىڭدە 

 ئاۆزىمىزنى ئۈچاۈن غايىمىز بىز…  قىلىمىز  تەلەپ بولۇشنىال مۇناسىۋەتتە بىلەن فۈھرېرىمىز

 “.ئويلىمايمىز باشقىنى قىلىشتىن پىدا

 كۈچىيىا، پەرقاى كۆزقااراش ئۈستىدە مەسىلىلەر ئاساسلىق ئارىسىدا كىشىلەرنىڭ بۇ

 ئىرادىسااىگە تۇتااۇش يىااراق ئااۆزىنى ئىشااالردىن سىياسااىي ھىتلېاار ئۈچااۈن  كېتىۋاتقااانلىقى

 قىلىاش رەت چىارايلىقچە گېزىتىغاا «ئەلچىساى خەلاق» ئاۇ كۈنى  ئىيۇل-02. ئىدى كلگەن

 قىلىادىغان پتەلە قىلىنماسالىقىمنى ئاۋارە ئىشى  قىلىۋاتقان ھازىر مېنىڭ” بېرى،  باياناتى

 كۆرۈشۈشتىن بىلەن بىلىشلىرى -تونۇش ئارقىلىق خەت كېيىن بۇندىن  “بولغاچقا ئىش بىر

 ئىشاالر سىياساىي ئاۇ گەرچە. دەيدۇ بىلدۈرمەكچىمەن كۈتەلمەيدىغانلىقىمنى مېھمان باشقا

 كىشاى باۇ. قىلىدۇ قوبۇل نېمىسنى بىر كۈنى شۇ دېسىمۇ  زىرىكتى  كۈتۈشتىن مېھمان بىلەن

 كىشاى باۇ. ئىادى بىرساى دېگەن كۇگلېر. س. ن ئەزاسى پارتىيە بولغان قېنىدىن مىيەبوخې

 مەيادانىڭىزدا ھەققىدىكى يەھۇدىيالر سىزنىڭ”: ئېيتىدۇ ئىشنى بىر مۇھى  مۇنداق ھىتلېرغا
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 مەساىلە بىار ئاالغۇچى جاان ھەقىقەتەنماۇ مەساىلە باۇ “قاناداق؟-بولدىمۇ ئۆزگىرىش بىرەر

 يەھۇدىيالرغاا_  ئۇنىڭغاا  ھىتلېار دەيادۇ_ . بولادى ئاۆزگىرىش تاۇال-ئااز شاۇنداق ”. ئىدى

 ھااې  شااۇنى بۈگااۈن مەن. قىلاادى  ئااۆزگەرتىش ھەقىااقەتەن جەھەتااتە ئۇساالۇپ قارشااى

 مۇئاامىلە يۇمشااق بەكاال يەھۇدىيالرغاا مەن ئارىلىقتاا بولغاان بۈگاۈنگىچە قىلمەقتىمەنكى 

 ھاې  ئانادىن جەريانىادىال يېازىش كىتااب مەساىلىنى باۇ مەن! ئىكەنامەن كەلاگەن قىلى،

 بولىشاىمىز  رەھىمساىز ئەڭ بولىادىكەنمىز  قىلمااقچى غەلىابە بىاز ئەگەر. يېتەلىادى  قىلى،

 مەن. يەتاتى  تونۇپ ئىكەنلىكىنى كېرە  تۇتىشىمىز يول قاتتىققول ئەڭ قارشى يەھۇدىيالرغا

 بىار لىا ئەھمىيەت ماۇھى  ئۈچاۈنال خەلقاى ناېمى  ئىاش باۇ ئىشىنىمەنكى  قەتئى شۇنىڭغا

 ئىنتاايىن تاقىلىادىغان بېرىا، ماماتىغاا-ھاياات مىللەتلەرنىاڭ باارلىق قالما   بولۇپ ئىش

 بىاار كېلىۋاتقااان سااېلى، زىيااان خەلقىااگە دۇنيااا پۈتااۈن يەھااۇدىيالر. مەسااىلە بىاار مااۇھى 

 “.ئاپىتىدۇر ھاشارەت

 

 

4 

 

 رەشكاۈ بىار يېڭاى ياشااپ راھەت دا “كاامېرى كۆڭۈللاۈ ” باويى يااز پۈتۈن ھىتلېر 

 كىتاااب قىسامىنى كااۆپ ماۇتلەق ۋاقتىنىاڭ ئااۇ . ئىادى قىلماقتاا تەييااارلىق جىاددى ئۈچاۈن

 ئىچىاادە ئۈمىاادى چىقىرىااۋېتىلىش بالاادۇرىراق تۈرمىاادىن بولااۇپ  ئاتىغااان ئىشااىغا يېاازىش

 ھىتلېر مىنىستىرلىكىگە ئەدىلىيە باۋارىيە لېيبولد باشلىقى تۈرمە سىنتەبىردە -18. ياشايدۇ

 ئىشاى قويىاۋېتىلىش تۈرمىادىن قىلى، شۇنداق. سۇنىدۇ دفكالت بىر دىلىقپاي بەكال ئۈچۈن

 جاازا ئاايلىق قاانچە بىار ھىتلېار دفكالتتا  بۇ. كۆرۈنەتتى قالغاندە  مۇقىملىشى، ئاساسەن

 ئىزچىاال”  “كېلىۋاتقااانلىقى سااۇنۇپ بااو  قاااتتىق ئىنتىزامغااا تەرتىاا،” جەريانىاادا مااۇددىتى

 ئەدەپ كىشاىلەرگە ئىكەنلىكاى  ئېھتىياتچاان پېيىل  ى كىچ كېلىۋاتقانلىقى  ھەمكارلىشى،

 سااىلىق ئاالھىاادە خادىملىرىغااا ئورۇننىااڭ بااۇ بولۇپمااۇ بولىۋاتقااانلىقى  مۇئامىلىاادە بىاالەن

 قىساامىدا ئاااخىرقى دفكالتنىااڭ. ئىاادى تەكىااتلەنگەن “كېلىۋاتقااانلىقى بولااۇپ مۇئامىلىاادە

 كېاايىن  بېرىلگەنادىن قوياۇپ لېاارھىت: دەيادۇ مۇناداق قويااۇپ ئوتتۇرىغاا پەرىزىناى لېيبولاد

 قايتااا بىاالەن ھەرىكەتاالەر قانۇنسااىز ياااكى ھەرىكەتاالەر زفراۋانلىااق ئۇنااداق بۇرۇنقىاادە 

 جەريانىاادا يېااتىش قاماقتااا شۆبىھسااىزكى ”. قويىاادۇ ئوتتۇرىغااا شااوغۇلالنمايدىغانلىقىنى

 ئويلىنىا،  توختاتقان ئۆزىنى بېسىق  ئېغىر ئاالھىدە 021سېلىشتۇرغاندا  بىلەن بۇرۇنقىسى

 ھەرىكەتالەر قارشاى ھۆكاۈمەتكە ھاازىرقى ئەنادى ئاۇ. ئاۆزگەرگەن ھالغاا قىلىادىغان ئىش
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 “.بولدى ئويلىمايدىغان ھەرگىز شوغۇللىنىشنى بىلەن

 باھارغاا ھىتلېرنىاڭ قىلىشاى  تەلەپ تۇرۇپ چىڭ تۈردىكى بۇ لېيبولدنىڭ دەسلىۋىدە

 شااىتاتلىق باااۋارىيە ئەممااا. ئىاادى اقىلماقتاا بىشااارەت مااۇمكىنلىكىنى قويىۋېتىلىشااى قالمااا 

 مەخپااى مىنىسااتىرلىكىگە ئىشااالر ئىچكااى كااۈنى سااىنتەبىر-00 ئىدارىسااىدىكىلەر ساااقچى

. قويىادۇ ئوتتۇرىغاا بېرىلىشاىنى قوياۇپ قەتئىاي ھىتلېرنىاڭ ئاۆكتەبىردە-1 يولالپ  دفكالد

 ىخەتەرلىكناىب كەلسە  توغرا بېرىلىشكە قويۇپ بويىچە “ئەھۋال پەۋقۇلئاددە” ھىتلېر ئەگەر

 ئاۇ چاۇنكى. تەكىاتلەنگەن الزىملىقاى چىقىرىاۋېتىش چېگرىادىن يااالپ ئاۇنى تۇتاۇپ كۆزدە

 زفراۋانلىاااق ھاماااان ئېرىشىشاااى ئەركىااانلىككە ئۈچاااۈن بولغاااانلىقى بىرساااى قابىلىيەتلىااا 

 جىناايى. دېايىلگەن ماۇمكىن  كېتىشاى باشالىنى، قايتىدىن سەۋەبىدىن ئۇنىڭ ھەرىكەتلەر

 ھىتلېرناى قىلىشاما   ئىتىۋار تەكلىپكە بۇ باشقارمىسىدىكىلەر بىرىنچى مەھكىمىسى ئىشالر

 مىنىساتىرى ئەدىلىيە ئەمما. ئۇختۇرىدۇ دەپ بولىدۇ چىقىرىشقا تۈرمىدىن قىلدۇرۇپ قەسەم

 قىلغااان خىالپلىااق خالىغااانچە قائىاادىلىرىگە كۆرۈشااۈش بىاالەن يېقىنلىاارى جىنااايەتچى بااۇ

 قەساەم ئېلىنىا،  ئېتىۋارغاا ئەرز بۇ. سۇنىدۇ ئەرز ىنئۈستىد ئۇنىڭ قىلى،  باھانە دېگەننى

 .قىلىنىدۇ رەت بىرگە تەلىۋىمۇ بېرىلىش قويۇپ قىلى،

 بولساىمۇ  قالغاان پېتىا، ئىچىاگە ئۈمىدساىزلى  قااتتىق ئااڭالپ خەۋەرناى بۇ ھىتلېر

 يېازىش كىتااب قايتىادىن قۇتۇلاۇپ تېازال مىەەزىادىن پاسساى، تاۈر باۇ بۇرۇنقىدە  يەنىال

 ئۇنىاڭ كاېچىگىچە يېارى  تاا ئاخشاىمىغىچە  ئەتىگەنادىن”. كېتىادۇ چۆكۈپ ىگەئىچ ئىشى

 توختىماا  ئااۋازى ئۇرغۇزىۋاتقان ماشىنكىدا ئېيتى، ھېسقا ئاۋازى  ماشىنكىنىڭ كامىرىدىن

 مەسائۇللىقىغىمۇ ئۈستىدىكى فۈھرېر ئۇمۇ. ئەسلىمىسىدە ھېمرىخ دەيدۇ “تۇراتتى ئاڭلىنى،

 چوڭقااۇر” ھىتلېاار كۈنىسااى خاااتىرە يىللىااق غىلىڭىنىااڭقوز ميااۇنخېن. قارىماياادۇ سااەل

 بىار ئاۇ . ساۆزلەيدۇ نۇتۇق جىنايەتچىلەرگە سىياسىي ئۆيدىكى ئاممىۋى بىلەن “ھېسسىيات

 تەرەپاتىن بىار يەنە ئېيتساا  ناى “ئالغاانلىقى ئۈساتىگە ئۆز مەسئولىيەتنى بارلىق” تەرەپتىن

 ساااەۋەبلىرىنىمۇ كۆرۈناااۈش قاااائار تاااارىخى بولغانلىقىنىاااڭ مەغلاااۇپ قاااوزغىالڭ ئۇالرغاااا

 ئولتۇرغاانالرنى پەزىلىتاى ئاالى بىالەن سااداقەتلىكى سەمىمى فۈھرېرنىڭ”. چۈشەندۈرەتتى

 “.تەسىرلەندۈرىۋېتىدۇ قاتتىق

 چىقىرىلىشااى تۈرمىاادىن قىلىاا، قەسااەم يېقىناادا بولسااىمۇ ئاخىرالشااقان ئېيااى نويااابىر

 غەيارەت ئۈمىدساىزلەنمە  ۇنقىادە بۇر يەنىال ئۇ ئەمما. كۆرۈنمەيتتى شەپە بىرەر ھەققىدە

 .كېتىۋېرىدۇ شوغۇللىنى، بىلەن ئىشى ئۆز بىلەن

 گيۆرىااڭ  بولغااان بىرسااى مورتلىرىاادىن داڭلىااق ئەڭ ھىتلېرنىااڭ پەيااتلەردە  شااۇ دەل

 قەرز مىقادار بىار مۇسساولىندىن ئۈچاۈن قىلىاش الزىا  جىددى تۇرۇپ مېھمانخانىدا ۋېنى 
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 تولااۇق تېخااى يارىسااى گيۆرىڭنىااڭ گەرچە. ئىاادى قىلماقتااا پائااالىيەت ئۈچااۈن ئۈناادۈرۈش

 بولساىمۇ  شاەرت بېرىشاى يەپ دفرا ئاشاۇرۇپ مىقتادارىنى توختاتما  كەتمىگەن  ساقىيى،

 ئاااالقە ئااۇ. ئىاادى كىرىشااكەن ئىشااىغا قەرز بىاالەن كااۈچى بولۇپپۈتااۈن سااادىق فااۈھرېرىگە

 كىشاى دېاگەن للاىنېگرې لېئاو بولغاان ۋاكالەتچىساى بىار مۇسساولىننىڭ ئادەم  قىلىۋاتقان

 ئىككااى قەرزگە فاشىسااتالردىن قىلىاا، ئاااالقە خەت بىاالەن ئۇنىااڭ بااۇرۇن گيۆرىااڭ. ئىاادى

 ھىتلېاار مۇسسااولىننى ئۈچااۈن بۇنىااڭ. يااۈرەتتى قىلىاا، خىيااالىنى ئااېلىش پااۇل لىاارا مىليااون

 رەخمىتاى بۇنىاڭ. بېرىادۇ ۋەدە كۆرۈشتۈرۈشاكىمۇ بىالەن ئۇنىاڭ چىقماا -چىقار تۈرمىدىن

 تەلىااۋىنى زېمىاان جەنۇبىاادىكى تىيرفلنىااڭ ئىتالىيىنىااڭ پارتىيىسىسااى رناتسىسااتال ئۈچااۈن

 ھىمايىچىلىرىادىن كاۆپ بەكاال ۋەدىساى باۇ ئۇنىاڭ ئەمماا. بولىادۇ ماقۇل قولالشقا ئاشكارە

 ئايرىلىا، ھىمايىساىدىن كىشاىلەرنىڭ كاۆپ تېخىماۇ باۋارىيىدە بولۇپمۇ بولىشىنى  مەھرۇم

 .چىقىرىدۇ كەلتۈرۈپ قېلىشىنى

 ئاالىمەن ئاۈلگە دىان “قىلىشاى يۈرۈش رىمغا” ئۆزىنىڭ كاتىۋاش فاشىست رفشەنكى 

 قەرزنااى بۇنچىااۋاال پارتىيىنىااڭ سىياسااىي بىاار ئۇچرىغااان مەغلااوبىيەتكە پاجىئەلىاا  دەپ

 چوقاانغىال قېتىملىاق بىار ئۆتۈنۈشلىرى گيۆرىڭنىڭ. كەتمەيتتى ئىشىنى، بە  قايتۇرالىشىغا

 دائىا  ھەر ئااجىز  بەكاال ئوخشااش بىازگە ىستالرمۇفاش ئىلگىرى ”. ئىدى قالغان ئايلىنى،

 كىشااىلەر_  ھالاادا  ئاقلىغااان ئااۆزىنى گيۆرىااڭ دەياادۇ_ . ئىاادى يااۈرگەن قىلىنىااپال مااازاق

. كېارە  ئىشەنمەسلىكى قەتئىي گەپلەرگە دېگەن يوق ئىستىقبالى پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر

 بىار چىقىادىغان ئۈساتىگە مىيەتھاكى پارتىيە بۇ قالما  يىلغا قانچە بىر كۆرىسىلەركى … 

 بىالەن نېگرېللاى گيۆرىڭنىڭ ئارىسىدا يىللىرى-1205~1204)“ .كېلەلەيدۇ ھالىغا پارتىيە

 تەرىپىاادىن سااۋىرىنگېن. ئاا  بااېن بولااۇپ  تېپىلغااان يېقىناادا تېخااى خەتلىاارى يېزىشااقان

 بىلىاانمە  بۈگااۈنگىچە گيۆرىڭنىااڭ ھااۆجەەتلەر بااۇ. قىلىنغااان تەرجىاامە ئېنگلىاازچىگە

 بىاالەن ئااۇچلىرى يىاا، يېڭااى ھەققىاادە ھاياااتى مۇناسااىۋەتلى  دەۋرلەرگە شااۇ لىۋاتقااانكې

 ۋاقىتالردىكااى دەساالەپكى فاشىسااتالرنىڭ بىاالەن ناتسىسااتالر يەنە قالماسااتىن  تەمىاانلەپال

 گيۆرىاااڭ  020(.ئاااى. ھ_  تەمىنلەيااادۇ بىااالەن ماتېرىياااالالر يېڭاااى دائىااار مۇناساااىۋىتىگە

 رايىاادىن خەلااق بۇنااداق ئوخشاااش تىيرفلغااا جەنااوبى نىااڭئىتالىيى پارتىيىسااى ناتسىسااتالر

 بېرىا، ئىزاھاات تەپساىلى ئۈساتىدە قاولالش ئىشانى بولىادىغان ساەۋەب قېلىشغا ئايرىلى،

 نەقەدەر پايادىلىنى، پولادىن لىارا مىلياون ئىككاى شاۇ ئەنە مۇسسولىننىڭ يەنە  ئۇ. ئۆتىدۇ

 ساااىز ساااەۋەبىدىن ئىاااش باااۇ”. ئۆتىااادۇ كۆرساااىتى، ئېرىشاااىدىغانلىقىنىمۇ پايااادىغا چااوڭ

 باۇ ئۈساتىگە  ئۇنىاڭ. ماۇمكىن قىلىنىشاىڭىز داۋراڭ قىلىا، مۇباالىغە قاتتىق گېزىتلىرىمىزدا

 “.بولىمىز قايتۇرۇپ تولۇق ئىچىدە يىل بەش كېچىككەندىمۇ ئەڭ لىرانى مىليون ئىككى
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 تەلەپ جىاددى تېخىماۇ پاۇلنى قەرز باۇ گيۆرىاڭ كېايىن  ئۆتكەنادىن كاۈن قانچە بىر

 چۈشاىنىش ئۆزئاارا ھەرىكىتى مىللەتچىلى  ئىككى ئۇلۇ  ئەڭ بۇ ئەگەر”. باشاليدۇ قىلىشقا

 مەنىادىن مەلۇم… . قاالتتى بولۇپ باشلىنىش بىر ياخشى ھەقىقەتەنمۇ قىاللىغىنىدا ھاسىل

 بىار ئىاگە خااراكتېرگە خەلقئاارالىق ھەقىقەتەنماۇ ھەرىكەت قارشى يەھۇدىيالرغا ئېيتقاندا 

 “.شەرت قوزغىلىشى قارشى يەھۇدىيالرغا دۆلەتلەر بارلىق. دېگەنلىكتۇر ھەرىكەت

 ۋەدە ئىشااقا بااۇ ھااېلىغىچىال مۇسسااولىن ئەممااا. كېتىاادۇ ئۆتااۈپ جىمەىاات ئااايمۇ-11

 يااوق خىيااالى بېاارىش قەرز لىاارا مىليااون ئىككااى ھەرگىزمااۇ ئېھتىمااال) تۇرىۋالىاادۇ بەرمە 

 يولداشاالىرى قااانچە بىاار دا ئوتتۇرلىرىاا دىكااابىر. چىقالماياادۇ تۈرمىاادىن فۈھرېرمااۇ  (ئىاادى

 كەينىاادىن-كەينااى ئىشااىدا ئېرىشااىش ئەركىاانلىككە قايتااا ھىتلېاار”. چىقىاادۇ تۈرمىاادىن

 ئەسالىگە قايتىادىن ساېلى، ئىشاقا زىھنىناى يەنىاال ئاۇ بولسىمۇ  چۈشكەن ھالغا ئۈمىدسىز

 رف دىساتىۋا قىلىا، غەيارەت قالغاانالر تۈرمىادە_  ئەسلىمىسىدە  ھېمرىخ دەيدۇ_ . كېلىدۇ

 باشااتىن بىاار بۆلااۈمنى ئاااممىۋىي ئااۇالر“ .كىرىشااىدۇ قىلىشااقا تەييااارلىق بايرىمىغااا ئارچااا

 ئاۇالر ئەمماا. تىكىادۇ ئاارچىمۇ زىنانەتلەنگەن بىار ئوتتۇرىغاا ھەمادە. چىقىادۇ تۈزەشتۈرۈپ

 پارالمېنتنىاڭ شاىتاتلىق ئااۋال  باشالشاتىن زىننەتلەشاكە ئەتىراپناى ئۈچاۈن بايرىمى ئارچا

 ئۇرۇنغاان قىلىشاقا توساقۇنلۇق قويىۋىتىلىشىگە بىلەن كاپالىتى چىقىش نتۈرمىدى ھىتلېرنى

 قاتناشاقان سوتالشاقا ھىتلېرناى بەلكىا . ئاخىرلىشاىدۇ نەتىەىسىز تىرىشچانلىقلىرى بارلىق

 بولساا قىلىشاىدىن چااقىرىق ئاشاكارە ساودىيىلىرىنىڭ بولمىغاان ئەھلى كەسى، نەپەر ئۈ 

 توغرىلىاق قويىاۋىتىش ھىتلېرنى مەھكىمىسى سوت ئالى باۋارىيە كۈنى  دىكابىر-12 كېرە  

 .قىلىدۇ بۇيرۇق دەرھال

 چۈشاتىن ئەتىساى. ئۇقتۇرىادۇ ھىتلېرغاا بىۋاستە لېيبولد مەسئۇلى تۈرمە خەۋەرنى بۇ

 بىااالەن يولداشااالىرى ھىتلېااار  ياتقاااان قامىلىااا، ئاااارتۇق يىلااادىن بىااار تۈرمىااادە كېااايىن 

 يەنە ئاۇ. چىقىادۇ تاشالپ ئۇالرغا( مار  080) ھەممىسىنى پۇلىنىڭ بار يېنىدا خوشلىشى، 

 ئېيتى، رەخمەت ئۈچۈن ياخشىلىقلىرى بارلىق قىلغان ئۇنىڭ ئېلىشى، قول بىلەنمۇ ھېمرىخ

 مەن”. خەيرىلىشااىدۇ ھالاادا ئالغااان ياااش كااۆزىگە بىلەنمااۇ لېيبولااد ئاناادىن. خوشلىشااىدۇ

! ئىادى كەتاكەن يىغاالپ ھەممىساىال يەردىكىلەرنىاڭ ئاۇ ۋاقتىمدا ئايرىلىش الندىسبېرگتىن

 ئەسالەپ كېايىن ھىتلېار دەيادۇ_ ( دېمەكچاى گۇنادىپايالرنى باشاقا بىلەن باشلىقى تۈرمە)

 بولغاان تارتىا، يېنىمىزغاا ئاۆز ھەممىساىنى ئۇالرنىڭ بىز. يىغلىمىدى  مەن ئەمما_  كېلى، 

 “.ئىدۇق

 نبىاالە كىشااى ئىككااى كەلااگەن ئااالغىلى ئااۇنى ھىتلېاار. ئىاادى تۇتااۇق ھاااۋا كااۈنى ئااۇ

 بىرساى يەنە بولاۇپ  ماۈللېر ئاادفل  نەشرىياتچى بىرسى ئۇالردىن. ساالملىشىدۇ قىسقىچىال
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 چاققاانلىق جېپىغاا سااياھەت قاپلىق بېرزىنت ئۇ  ئاندىن. ئىدى خوفمان رەسىمچىسى فوتو

. ئىادى يېپىاق بېرزىنتاى جېپنىاڭ ئۈچاۈن سااقلىنىش ساوغۇقتىن. ئولتۇرىادۇ چىقىا، بىلەن

 تۈرمىادىكى ھىتلېرنىاڭ خوفماان ئۈچاۈن  چەكلەنگەنلىكاى تاارتىش رەساى  ئىچىادە تۈرمە

 رەساىمىنى ئۇنىاڭ خوفمانغاا ھىتلېر كېيىن چىققاندىن سىرتقا ئەمما. تارتالمايدۇ رەسىمىنى

 تۇرغاان چىقىا، پاۇراق قېادىمى بۇ ھىتلېر قىلى، شۇنداق. قىلىدۇ تەلەپ قويۇشىنى تارتى،

 خوفماان يولادا. قالدۇرىادۇ خااتىرە چۈشاۈپ ەرەساىمگ پارچە بىر ئالدىدا دەرۋازىسى قەلئە

 باشالشانى نەدىان ئىشانى قىلماقچىساىز  ئىاش ناېمە كېيىنكاى بۇندىن: سورايدۇ ھىتلېردىن

 يېڭىااادىن ئىشااانى باشااالىماقچىمەن  باشاااتىن ئىشااانى”: ئۇنىڭغاااا ھىتلېااار ئويالۋاتىساااىز؟

 ھىتلېرنىاڭ ىادا كېتىۋاتقىن قااراپ ميۇنخېنغاا ئاپتوموبىال. بېرىدۇ جاۋاب دەپ“ .باشاليمەن

 قايتىادىن يەنە مەن باۇ  ئىاش كۆڭۈللاۈ  دېگەن نېمە”) ئىدى چا  كەيپىمۇ ئازادە  كۆڭلى

 ھەيدىشاىنى تېز تېخىمۇ ماشىنىنى مۈللېرغا ھىتلېر (. “!بولدۇم ئولتۇرااليدىغان ئاپتوموبىلغا

 “! كېرە ياشىشى  يىل 05 يەنە مەن_  مۈللېر  دەيدۇ_  ئەپەندى   بولمايدۇ“. ئېيتىدۇ

 ئالادىغا ناتسىساتالر موتوتساكلىتلىق مۇنچە بىر كەلگەندە يېتى، پاسىڭغا ئاپتوموبىل

 پااارتىيە سااادىق مااۇنچە بىاار. كىرىاادۇ شااەھەرگە قوغااداپ ماشىنىسااىنى ھىتلېرنىااڭ چىقىاا،

 پەلەماپە . ئىادى كەلاگەن ئېلىشاقا قارشاى ھىتلېرناى ئەتىراپىادا ئۆيىنىاڭ ئۇنىڭ ئەزالىرى

 ئېساىلىۋىدى ھىتلېرغا كېلى، ئېتىلغىنىچە ئىتى كەتكەن ويناقشى،ئ خوشاللىقىدىن ئالدىدا

. ئىادى توشقۇزۇلغان بىلەن چىچەكلەر-گۈل ئىچى ئۆيىنىڭ. چۈشكىلى يېقىلى، قالىدۇ تاس

 023بولااۇپ  تاييارلىغااان ئىچىملىاا  ۋە يىمەكلىاا  دەسااتىخان بىاار ئۇنىڭغااا قوشنىسااى

 ياخشى بە  ئۇنچە تۈرمىدە ئۇ مەككى دې. ئىدى تىكلەگلى  شارابىمۇ ئۈزۈم يەنە ئۈستەلدە

 پۇشاايمانمۇ بە  كۈنلىرىادىن ئاۆتكەن الندىسابېرگتا ئاۇ شاۇنداقتىمۇ . ئىاكەن كۈتۈلمىگەن

 ئوينىغاان رفل قىلغۇ  ھەل ئۈچۈن ئىلگىرلىشى ئۇنىڭ ھاياتى تۈرمە ئەكسىنچە . قىلمايتتى

 ئىساتىخىيىلى  نەرساىلەرنى نۇرغاۇن مەن كۈناۈم كىارگەن تۈرمىگە”. ئىدى مۇمكىن دېيىش

 تېخىماۇ مەساىلىلەرنى باۇ مەن جەريانىادا ماۇددىتى  جاازا. ئىكەنمەن كەلگەن تونۇپ تۈردە

 ئىارادىگە  قورقماس مەن جەريانىدا قامىلىش تۈرمىگە يەنى . باشلىدى  تونۇشقا چوڭقۇرالپ

 بۇنادىن. ئىادى  ئېرىشاكەن ئىشاەنچە بولغان تەغدىرىمگە ئۆز ۋە ھالەتكە رفھى كۆتۈرەڭگۈ

 “.تەۋرىتەلمەيدۇ ئىرادەمنى ئىش قانداق ھې  يىنكې

 چېنىقتۇرغاان ئاۇنى ۋەزىايەت پايدىساىز ئارىلىقتا بولغان ئايرىلغىچە تۈرمىدىن ھىتلېر

 پااارتىيە. ئىاادى مۇسااتەھكەملەنگەن تېخىمااۇ ئىرادىسااى ھىتلېرنىااڭ جەرياناادا بااۇ بولااۇپ 

 پەيادا زىياانالرنى لىا كۆرىنەر غەرەزلەرنىاڭ سىياساىي بىالەن تارتىشالر-تاالش ئىچىدىكى

 ئاۇ. ئىادى بولمىغاان بىئاارام قىلچىماۇ بۇنىڭادىن يااكى قويمىغان نومۇسقا ئۇنى قىلغانلىقى
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 غەيارىتىگە ئاېچىش ياول سىياساىي بىار يېڭاى-يېا، كېيىن  كەلگىنىدىن قايتى، ميۇنخېنغا

.  ۇباغاليااد ئىاارادە قىلماساالىققا سااادىر قايتااا خاتااالىقلىرىنى بااۇرۇنقى ئەناادى  ئااۇ. كېلىاادۇ

 باشاقىالر يەناى. ھېساابلىناتتى داھاى بىار ياوق كۈچى ئەمەلى ئەمما بار نامى ئۇ بۇرۇنالردا 

 جىسامىغا ئىسامى ئاۇ كېايىن  بۇندىن. ئىدى يۈرگەن چېپى، ئۈچۈن پارتىيە چىققان قۇرۇپ

 ئۆزىنىاڭ ئىلگىارلەپ  باويىچە غاايە كاۆزلىگەن ئۇزۇننى باغالپ  ئىرادە بولۇشقا داھى اليىق

 .بولىدۇ قىلماقچى ھەرىكەت بويىچە اليىھە چىققان تۈزۈپ ئۆزى يىچەبو ئۇسلۇبى

 دېكابىردىكى. بولىدۇ مۆلچەرلەش ۋەزىيەتنى ئىشى  بىرىنچى بولغان قىلماقچى ئۇنىڭ

 ۋەكىلىاادىن پارالمېناات ئاارتۇق يېرىماادىن گااۇرۇھى سوتساىئالىزم مىللااى سااايالمدا  ئوماۇمى

 قالغاان چۈشاۈپ مىڭغاا 227 مىڭادىن 218 يونمىل 1 سانىمۇ ئاۋاز. ئىدى قالغان ئايرىلى،

 بولاۇپ  تۇرماقتا ھالدا قانۇنسىز ھېلىغىچىال پارتىيىسى ناتسىستالر يەنە  شۇنىڭدە . ئىدى

 ئاۇ تەرىپاى  ياخشاى ئىشانىڭ ئەمماا. ئىادى مەجباۇر قىلىشاقىال پائالىيەت يوشۇرۇن پەقەت

 چىقىرىااۋېتىش گاارادىنچې ياااالپ ئااۇنى قالمااا   بىلەنااال كەلتااۈرۈش قولغااا ئەركىنلىكىنااى

 ياۈرگەن مېڭىا، ياول ئۈچاۈن چىقىارىش تۈرمىدىن ئۇنى بېرى يېقىندىن ئەرزمۇ ھەققىدىكى

 رەت قىلىشانى قوباۇل ھىتلېرناى ئاۋساترىيە: ئىادى قىلادۇرۇلغان بىكار تەرىپىدىن كىشىلەر

 كۆرساەتكەنلىكى تەساىر چىقىرىشاىغا قاارار گۇرتنېرنىاڭ مىنىساتىرى ئەدىلىايە قىلغانلىقىمۇ

 چىققانادىن تۈرمىادىن قارىشاىدا  تەشاكىالتالرنىڭ ئااممىۋى نۇرغۇنلىغاان. ئىادى قەررەرمۇ

 ئاااادەم بىااار ئاجايىااا، قىلغاااان پىااادا ئاااۆزىنى ئۈچاااۈن ئىدىيولوگىساااى ھىتلېااار كېيىنكاااى

 دەرىەىادە مەلاۇم سايالمدا دېكابىردىكى گەرچە ھەرىكىتى ئىرقچىلىق ئۇنىڭ. ھېسابلىناتتى

 باۇ. تونۇالتتى دەپ قىلماقتا تەرەققى ھالدا داغدۇغىلىق ەنىالي بولسىمۇ  ئۇچرىغان تەسىرگە

 بولغااانلىقى قااوزغىالڭ قېتىمقااى شااۇ يەنە ئامىاال قىلغااان پەياادا تەرەققىياااتنى تااۈردىكى

 تەرەپاتىكىلەر مۆتىادىل ھەرىكەتلىرىادە ۋەتەنپەرۋەرلىا  باۇرۇن. ئىدى قىزىق ھەقىقەتەنمۇ

 ياۈرگەن كىلەلامە  قارارغا بىر كەسكىن سىدائوتتۇرى تەرىپى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئاكتى، بىلەن

 تەرىپىاادە قىاازىقىش قوزغىالڭغااا تاشاالىۋەتكەن باااال قېتىمقااى شااۇ كىشااىلەر  نۇرغۇنلىغااان

 .ئىدى كەتكەن ئېغى، تەرىپىگە رادىكالچىالر ئۇالرمۇ سەۋەبىدىن  بولغانلىقى

 رىغانااداقا بۇرۇنقىغااا ئاساسااى پارتىيىسااىنىڭ ناتسىسااتالر ئېيتقاناادا  مەنىاادىن مەلااۇم

 تەرەپ ئىككاااى ئىچىااادىكى پاااارتىيە گەرچە. ئىااادى كەلاااگەن ھالغاااا كۈچلاااۈ  تېخىماااۇ

 كۈچىيىا، ئىشالىرى ساۆكۈش بىرسىنى-بىر چوڭقۇرلىشى، بارغانسىرى ھاڭ ئوتتۇرسىدىكى

 بولااۇش سااادىق ئااۆزىگە ھالقىاا، زىاادىيەتلەردىن ئااۇالرنى ھىتلېاار بولسااىمۇ  كېتىۋاتقااان

 داھاى بىر رەسمى ھىتلېر.  ئىدى كامىل ئىشەنچى بولغان ايېتەكلىيەلەيدىغانلىقىغ تەرىپىگە

 خەلااق ھىمااايىچىلىرىمۇ ئۇنىااڭ شااۇنىڭدە  خااۇددى. قىالتتااى ئااارزۇ كېلىشاانى ھالىغااا
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 ئورۇنغاا تەڭ بىالەن ئۇتاۇقلىرى جەھەتتىكاى سىياساىي ھىتلېرنىاڭ نىشانىنى ھەرىكىتىنىڭ

 ئۈچاۈن ئەقىادە ئىباارەت نھىتلېاردى ئاادفل . ئىادى ياوق يولىمۇ بىرەر باشقىچە قويماقتىن

 تەرەپااتىن بىاار يەنە نىساابەتەن خەلقااقە ئۈلگىسااى  ئومۇمخەلااق بااۇ قىلغااان پىاادا ئااۆزىنى

 .ئىدى كەلگەن ھالىغا سىموۋۇلى ساپلىقىنىڭ ئىرقى ۋە ئەركىنلىكىنىڭ بايرىقىنىڭ 

 تېخااى نەرسااىلىرى  ئويلىغااان كاللىسااىدا ئىچىاادە كااامىر يااالغۇز تىاانى  -تىاا، ئۇنىااڭ

. كېتەتتاى ئوخشااپ ئاساساەن بىلەنماۇ ماۇھىتى ئەركىان ميۇنخېنادىكى مىغاانبوالل كۈنۈپ

 باشااالش نەدىاان ئىشاانى ئۆزىمااۇ ئۇنىااڭ ئاخشااىمى  كااۈنى بىرىنچااى چىققااان ئەركىاانلىككە

 باارلىقىنى ئادەتنىاڭ بىار مۇناداق مېنىڭادە“. كەلتۈرەلمەيادۇ ئەقلىاگە ئېنىاق كېرەكلىكىنى

 ھەر. قالىادىكەن بولاۇپ ۋاقاتى  قاقىادىغان ماۆرە ئارىالپ ۋاقىتتا قانداق ھەر: قىلدى  ھې 

. قىلىادىكەنمەن تەلەپ ئېلىشانى ئاارام مەزگىل بىر ئاۋال بولسام قىلماقچى ئىش بىر قانداق

 بەرىبىر ھىتلېر قارىما  شۇنىڭغا” !كەلمەكتە قىلى، بىئارام تۈردە ئىزچىل مېنى مىەەزى  بۇ

 ئانادىن كېيىانال ئۆكەنادىن ۋاقىات گىالمەز بىار قىساقا ئۇ . ھېسابلىناتتى بىرسى ئەقىللىق

 قاانچە بىار ئۇ  شۇڭا. بىلەتتى ”كېتەلەيدىغانلىقىنى ماسلىشى، بىلەن ئەمەلىيەت” ئۆزىنىڭ

 ياۈرگەن ئۆچەكىشاى، بىالەن بىارى-بىار“ ئانادىن كېيىن  يۈرگەندىن قىلما  خىيال ھەپتە

 .بولىدۇ ئورۇندىماقچى ۋەزىپىسىنى ”ياراشتۇرۇش قېرىنداشلىرىنى

 كەلتۈرىۋېلىشانى ئەسالىگە بېساىقلىقىنى ئېغىار پۇخرانىڭ بىر ئادەتتىكى ايتىدىنق ئۇ 

 خوتاۇن-ئەر خانفىساتايىنگىل ئاخشاىمى باايرىمى ئارچاا قەدەمدە بىرىنچى قىلى، مەقسەت

 دەرياسااى ئىساار ئاۇالر 024 .بولىادۇ باشالىماقچى ئىشانى قىلىشاتىن زىياارەت ئىككىساىنى

 خاېلىال قارىغانادا ئۆيىگە بۇرۇنقى ئۆ  بۇ بولۇپ  ەنكەتك كۆچۈپ ئۆيگە بىر قارشىسىدىكى

 مەنزىرىساى بولاۇپ  يەر بىار ياېقىن باغچىساىغا خېارزفگ راياون بۇ. ئىدى ئۆ  بىر كەڭتاشا

 ياااازغۇچىالر داڭلىاااق قاتارىااادىكى ماااان تومااااس يەر باااۇ. ئىااادى چىرايلىاااق ھەقىقەتەنماااۇ

 جەھەتاتىن رفھى كەلگىنىدە  ى،كىر ئۆيىگە پىيانو ھىتلېر. ئىدى رايون بىر ئولتۇراقالشقان

: قىيااپەتتە يالۋۇرغانادە  خاۇددى ئاۇ ئانادىن. كېتىادۇ بولاۇپ جااالق-ئااالق جىددىلىشى،

 خانفىسااتايىنگىل. دەياادۇ “بەرگىاانە چېلىاا، نااى «لېيبېسااتود» ماڭااا خانفىسااتايىنگىل ”

 ىارب تىان «ئىساولد بىالەن ترىساتان»  داڭلىق تەييارلىغان ئۆزگەرتى، تەرىپىدىن لىسزتيان

 جىاددىچىلىكتىن ئانادىن ھىتلېار كېيىانال بەرگىنىدىن چېلى، بىلەن زىھنى پۈتۈن ئاھاڭنى

 ھېرتااانى قىاازى قوشااۇلغان يېڭااى ھېلېنااا چاغاادا بااۇ. باشاااليدۇ كېلىشااكە جايىغااا قۇتۇلااۇپ

 باالىنى ھاازا بىار ئېيتىا، ناخشاا غىڭشاى، قااراپ بۇۋاققاا ھىتلېار. كېلىدۇ كىرى، كۆتۈرۈپ

 ساىز”. ساورايدۇ ئەپاۇ ئۈچاۈن ئىشالر بەرگەن يۈز ئۇفىيىڭدا ھېلېنادىن ئاندىن. ئەكىلىتىدۇ

 بااۇ قىلغااا  گەپ ئااۇ“ .ئىكەنسااىز بىرسااى قاراشاالىق كونااا ئەڭ ئىچىاادىكى تونۇشاالۇرۇم
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 بۇرۇلاۇپ كەيانىگە تۇيۇقساىز بولاۇپال قىلىا، يېرىمىناى گېپىنىڭ ئۇ. ئاتىدۇ كۆز رفيالخانىغا

_  كېلىا،  چۈشاەندۈرۈپ قىلىقىناى باۇ ھىتلېر دۇدەي_  كەچۈرۈڭ ”. كېتىدۇ قاراپ ئەتراپقا

 شاۇ دېگىادە  دائىا  ھەر يەردە بىار ھەرقاناداق يەردە ئاۇ يالدامىساى  تۈرمىنىاڭ مىەەز بۇ

 الندسابېرگ ھەقىقەتەنمۇ_ . يۈرگەن يۈرگىنى كۈزىتى، سېنى كەينىڭدىن گۇندىپايالر مەرەز

 بە _ . يۈرۈشااەتتى كۈزىتىاا، ماااراپ ئااۇنى يوچۇقىاادىن ئىشااى  دائىاا  ھەر تۈرمىسااىدە

 ساراڭالر مېنى تېپى، باھانە بىرەر ئۇالر ئىشىنىمەنكى  مەن! دېمەڭ بىر بۇنى قورقۇنۇچلۇق 

 ئاېالن ئااچلىق ھەپاتە ئىككاى مېنىاڭ. يۈرەتتى خىيالىدا ئاپىرىۋېتىشنىڭال دفختۇرخانىسىغا

 بىاار ىااڭقالغانلىقىمن بولااۇپ ساااراڭ مېنىااڭ بااۇنى ئااۇالر. بااار خەۋىاارىڭالر قىلغانلىقىماادىن

 قىلىشانى ئاېالن ئااچلىق ئۇنىاڭ بۇمۇ بەلكى )“ .بولغانىكەن كۆرسەتمەكچى قىلى، ئىسپاتى

 (مۇمكىن بولىشى بىرسى ئىشالردىن بولغان سەۋەپ توختىتىشقا

 سااوغاتالرنى يوشااۇرۇلغان ئاسااتىغا دەرىخااى ئارچااا ئااۇالر كېاايىن  تاماااقتىن كەچلىاا 

 پىيانونىاڭ ئۈچىساى ئېگاون ياشالىق تاۆت ەۋ ھىتلېار ھېلېناا  ئانادىن . تارقىتىدۇ چىقىرى،

 بىار كەينىادىن-كەيناى دىان «ساتېينۋا » خانفىستايىنگىل. ئولتۇرىدۇ ئولۇشۇپ ئەتىراپىدا

 ھاياجانغاا بەكاال ھىتلېرناى مۇزىكاا بىار دېاگەن «مارشاى ئاارمىيە». چالىادۇ ئاھااڭ قانچە

 چۆگااۈلەپ ەئىچىااد ئااۆ  ھەربىاالەردە  خااۇددى قىلىاا، كەياانىگە قااولىنى ئااۇ. سااېلىۋېتىدۇ

 يەنە ئاۇ. بولىادۇ ناماايەن قايتاا مەنزىارە ۋاقتىادىكى ئاۇرۇش ئالدىادا كۆز ئۇنىڭ يۈرگىنىدە

 75 ئاااۋازىنى  كاتيۇشااا ئااۇ : بېرىاادۇ دفراپ ئەھااۋالالرنى مەيدانىاادىكى ئااۇرۇش ئېگونغااا

 بەزىادە ئاۇ. بېرىادۇ دفراپ ئااۋازىنى پىلىموت ھەمدە ئاۋازىنى زەمبىرە  ئېغىزلىق سانتىمېتر

 .بېرەتتى دفراپ قوشۇپ ئاۋازنى خىل قانچە بىر بەزىدە يەنە دفرىسا  ئاۋازنى خىل البىر

 ئاۇزۇن قارشاى يەھۇدىيالرغاا قايتىادىن ئاۇ. كېتىادۇ چۈشاۈپ سىياساەتكە ئاۇ ئاندىن

 كاونكىرىتنى قاراشالىرى قارشاى يەھۇدىيالرغا ئۇنىڭ خانفىستايىنگىل. باشلىۋېتىدۇ نۇتقىنى

 پۈتكاۈل ھەتتاا ساترېت  ۋفل دېيىشاىچە  ئۇنىاڭ. ئېيتىادۇ لىقىنىئالغان پۇرىقىنى ئىرقچىلىق

 ئۇنىاڭ پىكىرلىرى  ئۇنىڭ كەينىدىنال. بولغانمىش ئۆتۈپ تېزگىنىگە يەھۇدىيالرنىڭ ئامېرىكا

 ئاھ”. بۇرۇلىدۇ گەپلەرگە ھەققىدىكى سەبداشلىرى يېقىن الندىسبېرگتىكى تۇيۇقسىزال گېپى

: قويىۋېرتىادۇ ئااۋازىنى ئىچىادە ھاياجان ھىتلېر_   ھېسرلى  شۇ مېنىڭ رۇدىيى   شۇ مېنىڭ

 شاۈركىنى، ۋۇجاۇدۇم ئويلىساام ياتقاانلىقىنى قامىلىا، تۈرمىادە شاۇ ھازىرغىچە ئۇالرنىڭ_ 

. قالىادۇ يالغۇز ئاز بىر ئۆيىدە پىيانو بىلەن ھېلېنا ئالدىدا چىقىش ئۆيدىن ھىتلېر“ !كېتىدۇ

 ئولتاۇرۇپ تىزلىنىا، كېلىا، ئالادىغا ئۇنىاڭ التۇيۇقساىز ھىتلېر ئولتۇرغىنىدا سوفادا ھېلېنا

 :دەيدۇ قويۇپ قۇچىقىغا ئۇنىڭ بېشىنى

 “!كاشكى بولسىمىغۇ بىرسى قارايدىغان ماڭا”
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. ساورايدۇ قىلمىغاانلىقىنى تو  نېمىشقا ئۇنىڭدىن ھېلېنا“ .قىلماڭ ئۇنداق ياق  ياق ”

 . قىلمايمەن تو  ھەرگىزمۇ مەن”

 ئۇنىااڭ ھېلېنااا ۋاقىتتااا بااۇ“ .بىاارىمەن ىۋەتكەنئااات ۋەتەنااگە ئااۆزەمنى مەن  چااۇنكى

 تەخمىانەن. قالىدۇ ئوخشىتى، بالىغا كىچى  راستىنال ھىتلېرنى كۆڭلىدە قاراپ قىلىقلىرىغا

. ئىادى قالغاان ئايرىلىا، ئاپىسىدىن ھىتلېر كۈنلەردە مۇشۇ بۇرۇنقى يىل يەتتە 17 بۇندىن

_ . بااوالتتى سااەتچىلى  تەنمااۇھەقىقە بولسااا قالغااان كىرىاا، بىرەرسااى پەيتااتە شااۇ ئەگەر”

 شاۇ. باوالتتى قىلىاۋەتكەن خىەىال قااتتىق ئاۇنى_  كېلىا،  ئەسالەپ كېايىن ھېلېنا دەيدۇ

 قىلىا، شۇنداق. ئىدى قاراملىق بىر راستىنال. ئىدى قىلغان قاراملىق ھەقىقەتەنمۇ ئۇ چاغدا

 025“.يۈرىۋەردى  بولمىغاندە  ئىش ھې  مەنمۇ بولۇپ  تۈگىگەن بىلەن شۇنىڭ ئىش ئۇ
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 ھىتلېرنىڭ مەخپى كىتابى. 8

9121~9128 

 

1 

 

 

 يىللىااق يېڭااى ئۆتكۈزۈلىاادىغان ئۆيىاادە ھىتلېرنااى خوفمااان ھارپىسااىدا  يىاال يېڭااى

 مەرىاااكە ئەمماااا. قىلمايااادۇ قوباااۇل تەكلىپناااى باااۇ ھىتلېااار. قىلىااادۇ تەكلىااا، مەرىكىاااگە

 تەكلىا، قېاتى  بىر يەنە قىلى، تېلېفون ەفۈھرېرگ خوفماندىن قىز بىر كېيىن باشالنغاندىن

 قېااتى  بااۇ ھىتلېاار چىقىاا، يېرىاادىن كااۈتمىگەن خوفماننىااڭ. ئۆتۈنىاادۇ بېقىشااىنى قىلىاا،

 ئولتاۇرۇپ ئاارتۇق ساائەتتىن يېارى  ئەمماا چىقىمەن  يولغا ھازىرال” قىلى، قوبۇل تەكلىپنى

 كېلىشاىنى ئۇنىاڭ كىشاىلەر باارلىق مۇراساىمدىكى. قويىدۇ ئەسكەرتى، دەپ “بېرەلمەيمەن

 كااۆرۈپ پەقەتااال ئااۇنى مېھمااانالر ئايااال بولۇپمااۇ. باشاااليدۇ كۈتۈشااكە بىاالەن تاقەتسااىزلى 

 ئۇالرنىاڭ ھىتلېار دېگەندە  . ئىدى بولماقتا تەقەززار بە  ھەممىدىن ئۈچۈن باقمىغانلىقى

 بۇرۇلكااا-كاسااتيۇم مۇراسااىملىق ھىتلېاار”. كېلىاادۇ ئولتۇرۇشااقا قويمااا  يەردە ئۈمىاادىنى

_  خوفماان  يازىادۇ دەپ_ . ئىادى ياراشاقان بەكاال ئۇچىساىغا كىيىماى بولاۇپ  ۋالغانكېيى

 ئۇنىاڭ. ئىادى ياوق ئاادىتى تارايدىغان چۈشۈرۈپ پىشانىسىغا چېچىنى ۋاقىتالردا ئۇ ھىتلېر

 ئاياال“ .تاۇراتتى كۆرساىتى، قىلى، ھەيۋەتلى  تېخىمۇ ئۇنى بولمىسىمۇ  قۇيۇق بە  چېچى

 .ھەۋەسلىنىدۇ بەكال بۇرۇتىغا تە ئويماق ئۇنىڭ مېھمانالر

 دەرىخىنىاڭ ئارچاا ھىتلېرناى چىقىا،  ئالادىغا بىالەن يۈرەكلىا  قىاز بىار كېلىشكەن

 ئارچاا باويىچە ئاادىتى ئەنگىلىيىلىكلەرنىاڭ) قويىادۇ ساۈيۈپ ئاۇنى بېرىا، باشالپ تۈۋىگە

 ارچااائ بولااۇپ  بىاارى تۈرلىرىاادىن دەرەخ زىننەتلىنىاادىغان بايرىمىاادا رف دىسااتىۋا دەرىخااى

_  باوالتتى سۆيساە بىرساى ھەرقاناداق قىزناى ئاۆتكەن تۈۋىادىن دەرەخ بۇ كۈنىسى بايرىمى

 كۆرۈنىشىنى قورقۇنۇچلۇق بىلەن ئاالقىزادىلى  چىرايىدىكى ھىتلېرنىڭ”(. ئىزاھاتى ھاشىيە

 بەكااال قىزمااۇ شااوخ ھېلىقااى قويغااان سااۆيۈپ ئااۇنى! چىقىرالمااايمەن ئىسااىمدىن ھەرگىااز

 ئااۈن قىلىاا، ھااې  قىلغااانلىقىنى بىئااارام ئەتراپتىكىلەرنىمااۇ ىنى قىلغااانلىق يەڭگىللىاا 
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. قالىدۇ تۇرۇپال بولۇپ ھەيران بالىدە  كىچى  ھۇلۇقۇپ ھىتلېر. كېتىدۇ جىمى، چىقارما 

 تەڭ  بىالەن كېلىشى ئۇنىڭ. تۇراتتى بېسى، ئارانال ئاچچىقىنى چىشلىگىنىچە كالپۇكىنى ئۇ

 ئىچىااگە جىمەىتلىااق بىااراقال سااالونى مەرىااكە قالغااان كىرىاا، تۈسااكە سااوغۇق ئەساالىدىال

 قايتىادىن مۇراساىمنى ئۆتكۈزىۋېتىا، بىالەن كاۈلكە ئىشانى باۇ خوفماان“ .قالىادۇ چۈشۈپ

 بىرساى ياشالىق چاوڭ ئىشانى قوياۇش سۆيۈپ بۇ ياخشى ھېلىمۇ”. تىرىشتى جانالندۇرۇشقا

 ئەجەپ كەلسااە تەلىيىڭىااز قىاازالردىن سااىز سااەۋەپلى  بااۇ ئەپەناادى  ھىتلېاار. قىلمىاادى

 ساورۇندىكىلەر ئۇ  شۇڭا. يەتمەيدۇ كۆتۈرۈشكە كۆڭلىنى ھىتلېرنىڭ گەپلەرمۇ بۇ“ .ئەمەس

 .ئايرىلىدۇ مۇراسىمدىن خوشلىشى، شەكىلدە بىر سوغۇق بىلەن ئەدەپ بىلەن

 ياشاشااقا دېگىاادە  يااالغۇز كېاايىن چىققىنىاادىن تۈرمىسااىدىن الندساابېرگ ھىتلېاار 

 جەھەتالەردە مۇناساىۋەت ئىەتىماائى يااكى لساۇنبو جەھەتاتە سىياساىي مەيلى. باشاليدۇ

 ئاۇ  شۇڭا. چۈشمەيدۇ ئاسانغا ھەقىقەتەنمۇ كۆنمىكى مۇناسىۋەتلەرگە ئىەتىمائىي بولسۇن 

 مۇھااكىمە تاۇرۇپ كەينىدە قىلى، ۋاستە ئىككىسىنى پۆھنېر بىلەن ئېسسېر پائالىيىتىنى ئۆز

 ئىمكانىيەتنىاڭ شاكارىلىما  ئا پىالنىناى يېڭاى ئۆزىنىاڭ 026چەكلەپ  دائىرىسىدە قىلىش

 تاۇرۇپ يىاراق كەلگەنلەردىان كاۆرگىلى مۇباارەكلەپ ياكى ئېلىش تەلىمات ئۆزىدىن بارىچە

 خاتاا ئەگەشاكۈچىلىرىنى ئاادەتتىكى قاتااردا  شاۇ. تاپىادۇ تاوغرا يۈرۈشنى جى  مەزگىل بىر

 ەقاقەززارت دەپ ئااڭاليمىز ناۇتقىنى تاۇنەى ھىتلېرنىاڭ ئۇالرنى ساقالپ  سوۋۇتۇشتىن ھالدا

 .ئوياليدۇ دەپ مۇمكىن قىاللىشىمۇ

 شاااىددەتلى  كاااۆرۈلگەن جەھەتاااتە  ئىقتىساااادىي ۋە سىياساااىي بۈگاااۈنكى ھىتلېااار 

 يەرگە بىار زىھنىناى پۈتۈن ئۈچۈن چىقىش تونۇشۇپ تېز تېخىمۇ بىلەن ۋەزىيىتى تەرەققىيات

 لماسالىقىنىبو پەيادا توساالغۇ قاناداق ھاې  بولغاچقاا  مۇھتااج قىلىشاىغا تەپەككۈر يىغى،

 ھااكىمىيەت بولغان تەلىۋىدە قىلىش ئىشغال رۇرنى بۇرۇن بولسا  فرانسىيىدە. قىالتتى ئارزۇ

 ھۆكاۈمەت بىار مائىال يارىشىشقا ئورنىغا ئۇالرنىڭ چۈشۈپ  ھۆكۈمەتتىن گۇرۇھىدىكىلەرمۇ

 دۆلەتالەر ئىتتىپاقاداش ئاۋال سەل مەسىلىسىدە  تۆلەش چىقىمىنى ئۇرۇش. ئىدى قۇرۇلغان

 قوشاۇلىدىغانلىقى قويۇشاىغا يولغاا تاۈزۈمىنى تاۆلەش قەرز ئادىال نىسابەتەن مانىيىنىڭگېر

 تۇراقلىاق قىممىتاى ماركنىاڭ ساەپلەردە  ئىقتىسادىي. ئىدى قىلىشقان قوبۇل قارار ھەققىدە

 ئاۆزگىرىش شاىددەتلى  ئۇناداق جەھەتتىكاى  ئىقتىسادىي ئۈچۈن  كەلتۈرۈلگەنلىكى ھالغا

 بىاالەن فرانسااىيە. باشاااليدۇ ئۆزگىرىشااكە بولااۇپ بەرمەس يااۈز اقايتاا قااليماقااانمچىلىقى

 تەرەققىيااتنى جەھەتتە  ئىقتىسادىي ھەمدە قىلىش ھەل بىلەن يولى تىنچلىق مەسىلىلەرنى

 قويۇلىشى  يولغا ئىشنىڭ مۇھى  تۈرلۈ  ئىككى تۈردىكى بۇ ئىبارەت كەلتۈرۈشتىن ئەسلىگە

 قىلىنغانلىقىادىن مەھرۇم دەسمايىسىدىن اسىيسىي بىر مۇھى  ئىنتايىن قولىدىكى ھىتلېرنى
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 .بېرەتتى دىرە 

 پۈتااۈن ھىتلېرنىااڭ بولااۇپ  باشاالىغان ئۆزگىرىشااكە جەمئىيەتمااۇ جەھەتااتە  بىاار يەنە

. ئىادى يارىتىلغان پۇرسەت ئۈچۈن چىقىشى سەھنىگە سىياسىي قايتىدىن بويىچە گېرمانىيە

 تېزلىشىشااى  قەدىمىنىااڭ ىششەھەرلىشاا قىلىشااى  تەرەققااى ئۇچقاناادە  تېخنىكىنىااڭ-پەن

 ھااللىق جەرياانلىرى سانائەتلىشىش يىللىق ئون ئۆتكەن شۇنىڭدە  تارقاقلىشىشى  نوپۇس

-ئېلىا، ئۇششااق. ئىدى چىقارماقتا كەلتۈرۈپ يىمىرىلىشىنى پارچىلىنى، سىنىپتىكىلەرنىڭ

 وراننىاڭب باۇ پومىشاچىكالرمۇ بىالەن تىەاارەتچىلەر قامدىيااليدىغان ئۆزى ئۆزىنى ساتارالر 

 زەربە ئېغىار ئەڭ ۋاقىاتالردا كەتاكەن ئاۆرلەپ باھاساى ماال. ئىادى ئۇچىرىماقتاا تەسىرىگە

 ئىشاچىالر كىشىلەر تۈردىكى بۇ. ئىدى سىنىپالر سەۋىيىلى  ھال ئوتتۇرا شۇ يەنىال يېگەنلەر

 باۇ ھېسابالنساىمۇ  تەبىقە ئىگە ئىمكانلىرىغا ياشاش باياشات نىسبەتەن قارىغاندا سىنىپىغا

 نۇرغاۇنلىرى. توزىتىۋېتىادۇ بىاراقال مەبلىغىناى كەلتاۈرگەن قولغاا تىەەپ ئۇالرنىڭ ەزىيەتۋ

 چۈشااۈپ چاڭگىلىغااا يەھۇدىيالرنىااڭ بىاالەن قىاازىلالر سااەۋەبىدىن بەخىتسااىزلى  بۇنااداق

 ساۈرئەتتە تېاز ئەلىماى-دەرد تەبىقىادىكىلەرنىڭ ھاللىق بۇرۇنقى نەتىەىدە . ئىدى قالماقتا

 تەرغىا، ھىتلېرنىاڭ كىشاىلەرمۇ تاۈردىكى باۇ قىلىا،  شاۇنداق. ئىادى ئايالنماقتا غەزەپكە

 قىالالياادىغانالر قوبااۇل ئاسااانال ئەقىدىسااىنى دۈشاامەنلىكى يەھااۇدىي كېلىۋاتقااان قىلىاا،

 .باشاليدۇ ئېلىشقا ئورۇن قاتارىدىن

 كااۆپلىگەن قاتاااردا بىاار بىاالەن پۇرسااەتلەر نۇرغۇنلىغااان ھىتلېرغااا يىاال  يېڭااى بااۇ

 ۋەزىايەت بىار بۇناداق مەساىلە  ئەنادىكى. ئىدى كەلگەن ئېلى، بىرلىكتە مۇقىيىنچىلىقالرنى

 تۈرلاۈ  ئىككاى باۇ ئۇنىڭ بولىدىغانلىقى  قانداق تەغدىرىنىڭ سىياسىي ھىتلېرنىڭ ئاستىدا

 قەدەمادە بىرىنچاى ئاۇ جەھەتاتە  باۇ. ئىادى بااغلىق تۇرىشاىغا تاقابىال قاناداق ۋەزىيەتكە

 تەيىاانلەنگەن بولااۇپ مىنىسااتىر باااش باااۋارىيىگە يېڭىاادىن كااۈنى يااانۋار-4 يىلااى-1205

 بېرىا، ئاۇ ئۈچاۈن بۇنىاڭ. باشااليدۇ ئىش توختىتىشتىن زىتلىشىشنى بىلەن خېلد ھېنىرىخ

 بولىادىغانلىقى  سادىق ھۆكۈمەتكە يېڭى ئۆتكۈزۈپ  سۆھبەت سائەتتە  يېرى  بىلەن خېلد

 ھەققىادە تۇرىادىغانلىقى قارشاى ئورتاق قىزىلالرغا ھەمكارلىشى، بىلەن ھۆكۈمەت يېڭى بۇ

 قاانۇنلۇق كۈرەشالەردە سىياساىي كېيىنكاى بۇنادىن ھىتلېر  يەنە  شۇنىڭدە . بېرىدۇ ۋەدە

 بىاالەن ھىتلېاار. بېرىاادۇ ۋەدە قىلىاادىغانلىقىغا پائااالىيەت بااويىچىال شااەكىللىرى ھەرىااكەت

 ئاخشاىمى كاۈنى شاۇ خېلاد  بولغاان خوشاال بەكاال ساۆھبەتتىن قېتىملىق بۇ ئۆتكۈزۈلگەن

 قارىسااق دەپ كۆندۈرەلىادۇق قولغاا يىرتقاۇچنى ۋەھشاى بۇ بىز ئەندى”: ئەتراپىدىكىلەرگە

 “ماۇمكىن قويىۋىتەلىشاىمىز باوش ساەل زىنەىرناى باغلىغاان ئاۇنى كېايىن بۇنادىن. بولىدۇ

 .دەيدۇ
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 ئاۈزۈپ مۇناساىۋەتنى بولغاان بىالەن سىرت ۋە باسقۇچى قىلىش تەييارلىق ھىتلېرنىڭ

 كەلاگەن قىلىا، مۇناسىۋەت كىشىلەر ئاز بەكال بىلەن ئۇنىڭ ىدا جەريان باسقۇچى تاشالش

 رفزېنبېارگ ئەمماا. ئىادى ياوق رفزېنبېارگ ئالفرېاد ئارىساىدا بۇالرنىاڭ كېلىا، يەنە بولۇپ 

 بىالەن كىشىلەر قاتارىدىكى خانفىستايىنگىل ۋە خوفمان ئامان  ئېسسېر  ھىتلېرنىڭ بولسا 

 ئااۇ . ئىادى خەۋەردار كېلىدىغانلىقىادىن ئايلىنىا، سااەھراالرنى ماشاىنىلىق بىارلىكتە دائىا 

. ئىادى ناارازى بەكاال قالادۇرۇلغانلىقىغا ساىرتتا ئارىساىدىن كىشىلەر تالالنغان بۇ ئۆزىنىڭ

 دەيادۇ “كۆرمەيتتى ياخشى مېنى قارىما   شۇنىڭغا. بېرەتتى ئەھمىيەت بەكال ماڭا ھىتلېر”

 رەنەىاگەن ئۇنىڭادىن تەرەپاتىن بىار ساەۋەبى  بۇنىاڭ. ھالادا رەنەىگەن كېيىن رفزېنبېرگ

 رفزېنبېارگ. ئىادى ئەنساىرەش كېتىشاىدىن بۆلۈناۈپ پارتىيىنىاڭ تەرەپتىن بىر يەنە بولسا 

 ھۇجااۇم ئۆزئااارا بولسااا بىاار يااازدۇرۇپ  ماقااالە ئااارقىلىق لۈدېاا  كااۇرت دفسااتى ئۇنىااڭ

 بااۇ دەپ يوقىلىاادۇ  چوقااۇم پااارتىيە بولمىسااا كېاارە   توختىتىشااڭالر دەرھااال قىلىشااالرنى

 .ئاگاھالندۇرىدۇ ئۇنى ھەققىدە خەۋىپى ئىشالرنىڭ

 بىاالەن ئۇنىااڭ بېرىاا،  ئىۋەرتىاا، نۇسخىسااىنى بىاار ماقالىنىااڭ بااۇ ھىتلېرغااا لۈدېاا 

. كۆرۈشاىدۇ ئۆيىادە كىچىا  كوچىساىدىكى تيېرشستراس ئۇالر. قىلىدۇ تەلەپ كۆرۈشۈشنى

 مەسىلىسااى دىيالريەھااۇ كېاايىن  قاغىغاناادىن مااۇنچە بىاار لۇدېناادفرفنى دەساالىۋىدە ھىتلېاار

 ماقااالە ئاناادىن كېيىاانال تۈگىگەناادىن گەپاالەر بااۇ 027.كېتىاادۇ سااۆزلەپ تىنمااا  ھەققىاادە

 قوزغىالڭنىاڭ بولغاچقاا  چەتئەلادە ۋاقىاتالردا ئاۇ لۈدېككە ھىتلېر. كېلىدۇ گەپكە ھەققىدە

 بواللىشااى خەۋەردار تەپسااىالتىدىنمۇ سااوتنىڭ شااۇنىڭدە  بولىشااى  خەۋەردار مەزمۇنىاادىن

 سېلىشااقا زىاادىيەت ئارىمىزغااا بىاالەن ئېسسااېر رفزېنبېرگنىااڭ ئااۇ . دەياادۇ ئەمەس  نمااۇمكى

 تاۇيغىلىرى سىياساىي ئۈساتىدىكى تىرنىقاى نېمىنىڭ بىر ئۇ”) قىلىدۇ شاڭخو ئۇرۇنغانلىقىنى

 كۈچلااۈكىرە  ھېسسااىياتىدىنمۇ سىياسااىي سااۇڭىدىكى نەرسااىلەرنىڭ يااۈرگەن قااارىالپ

 دەپ رفزېنبېارگكە سەن بېرى،  ئەسكەرتىش قاتتىق يىنئىنتا لۈدېككە ئۇ ئاندىن(. “.ئىكەن

 كېچىا،  ۋاز دەرھاال ئويناشاتىن ئوياۇن ئۈساتىدە ئۇچرىغاۇچىالر نااھەقچىلىككە ئۇ” قو  

 .دەيدۇ “كەلسۇن قايتى، يولىغا ھەقىقەت

 ئاخىرالشتۇرۇش تارتىشالرنى-تاالش ئىچىدىكى پارتىيە لۈدېكنىڭ ھىتلېر كۆرۈنۈشتە 

 ئۇنىاڭ ئەسالىدە قىلساىمۇ  بەرگەنادە  تۇيغۇ قىلغاندە  رەت لىۋىنىتەك بەرگەن ھەققىدە

 غەيرىتاى  جەھەتتىكاى سااقايتىش ياارىلىرىنى پارتىيىنىاڭ. ئىادى قىلغاان قوباۇل پىكىرىنى

 كۆرسىتىشاكە ئۆناۈمىنى ئارىادىال تېاز ۋەدىساى بەرگەن خېلادغا مىنىساتىر باش شۇنىڭدە 

 قىلىا،  بىكاار باۇيرۇقىنى ھاالەت جىاددى ىھۆكاۈمىت باۋارىيە كۈنى  فېۋرال-16. باشاليدۇ

 كاۈن ئاون ئارىادىن. قالدۇرىدۇ ئەمەلدىن چەكلىمىلەرنى قويۇلغان پارتىيىسىگە ناتسىستالر
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 كۆرۈنۈشااكە بوتكىلىرىاادا گېزىاات قايتىاادىن گېزىتااى «كۈزەتكااۈچىلىرى خەلااق» ئۆتكەناادە

 ماقاالە بااش رچەپاا بىار ئاۇزۇن تېمىلىاق «باشالىنىش يېڭاى» گېزىتقاا بۇ ھىتلېر. باشاليدۇ

 ئىاش بويىچە سىياسەت ۋە ھالقىدا تەشكىالت كېيىن بۇندىن باشماقالىدا ئۇ. بېرىدۇ يېزى،

 سااالمايمىز؛ قااۇالق ھەرگىااز ئوخشىماساالىقلىرىغا پىكىاار دىنااى ياااكى شەخسااى قىلىمىااز 

 ئاسااس ياراشتۇرۇشانى تەرەپبازلىقالرغاا ئاممىۋى قايسى ھەر ئىچىدىكى پارتىيە شۇنىڭدە 

 قەتئىاي بىاز ماقالىساىدا  ھىتلېار. يازىادۇ دەپ ئاخىرالشتۇرۇلىدۇ  تارتىشالر-تاالش قىلى، 

 دەپ قىلىمىاز  مەغلاۇپ ماركساىزمىنى يەھاۇدىي بولغاان دۈشمىنىمىز ئورتاق ئىتتىپاقلىشى،

 پارتىيىنىااڭ ئىاادى؛ ئاتلىنىشااى ھەرىكەتااكە ھىتلېرنىااڭ ئااادفل  يېڭااى بااۇ . تەكىتلەياادۇ

 يەنە شاۇنىڭدە  قىلىادىغانلىقىنى  ھەرىاكەت قاانۇنلۇق تاۈردە قەتئىي ئۈچۈن ئىتتىپاقلىقى

 ئااۆز ۋاقىتتااا  بىاار بىاالەن شااۇنىڭ. تەكىتلەياادۇ بېرىاادىغانلىقىنى ئەھمىاايەت يارىشىشااقىمۇ

 ئىلگىارى ئاۇ گەرچە. قويىدۇ ئوتتۇرغا كىرىشىدىغانلىقىنىمۇ قۇرۇشقا پارتىيە بويىچە ئۇسۇلى

 ئاۇ بولسىمۇ  قىلغان ۋەدە قىلىدىغانلىقىغا تھەرىكە ئاساسىدا بەلگىلىمىلىرى ھۆكۈمەتنىڭ

 قارشاى يەھۇدىيالرغاا ھېساابلىنىدىغان دۈشامەن دەرىەىلى  بىرىنچى ئۈچۈن ئۇنىڭ يەنىال

 .يۇمشاتمايدۇ قەتئىي كۈرەشنى

 قايتىا، ساھەساىگە سىياساەت تاۈردە ئاشاكارە ھىتلېار فېۋرالادا -07 يەناى ئەتىسى 

 پاارتىيە يەردە ئاۇ بېرى،_  يەرگە باشالتقان وزغىالڭق ئۇ_  بۈرگېربراۋكېللېرگە ئۇ . كېلىدۇ

 ئېيتىادۇ؛ دەپ باشااليمەن نۇتقىمنى دە 8 سائەت ئاخشىمى يىغىندا  ئۇ. قاتنىشىدۇ يىغىنىغا

 بولغانالرنىاڭ قاتناشاماقچى يىغىنغاا ئالادى پىۋىخاناا بۇ باشالپال كېيىندىن چۈشتىن ئەمما

 كېايىن چۈشاتىن. كېتىادۇ تولاۇپ ىالەنب كىشاىلەر تۇتقاان ئاۈچىرەت قاتاار ئۈچۈن كىرىش

 تاۆت ئىچىادە زال ۋاقىتتاا  باشالىغان ئېتىشاكە ئىشاىكلەرنى كېلىا، سااقچىالر دا 6 سائەت

 كىشاى مىڭدە  يەنە شۇنىڭدە . ئولتۇرىشاتتى لىق-لىپمۇ ئاڭلىغۇچى نۇتۇق كىشىلى  مىڭ

 ىيىسااىنىڭپارت ناتسااىتالر مەملىكەتتىكااى پۈتااۈن. ئىاادى قالغااان سااىرتتا كىاارەلمە  زالغااا

 ۋە ستراسسااېر رۆم  پەقەت بولااۇپ  قاتناشااقان يىغىنغااا دېگىاادە  ھەممىسااى ئادەملىرىنىااڭ

 خالىماايمەن  قاتنىشىشنى ئۇيۇنغا بۇنداق مەن”. كەلمەيدۇ كىشىال ئۈ  قاتارلىق رفزېنبېرگ

 قېرىنداشاالر ھىتلېرنىاڭ مەن_  لاۈدېككە  رفزېنبېارگ كېايىن چۈشاتىن كاۈنى شۇ دەيدۇ_ 

 ئۇياۇنلىرىنى ئۇناداق دەيادىغان بېارىش سااالم بىرساىگە-بىار ئېلىشى، قول  قۇچاغلىشىشى

 قالادۇرغان چەتاتە ئاۆزىنى بولاۇپ  بىرساى غۇرۇرلاۇق بەكاال رفزېنبېارگ“.كاۆرگەنمەن جىق

 .خالىمايتتى ھەرگىز كۆرۈشۈشنى ئېلىشى، قول بىلەن بىرسى ئۇنداق

 ھاالەت ھارپىساىدىكى قوزغىالڭ ئالغاندا ئاساسەن ھېسسىيات مەردانە زالدىكى چوڭ

 سەھنىگە ئۆتۈپ كېسى، يولنى ئوتتۇرسىدىكى زال ھىتلېر. ئىدى دېگىدە  ئوخشاش بىلەن
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 كۆتۈرۈشۈپ پوتولكىلىرىنى پىۋا قوللىرىدىكى ئارقىدىن-ئارقا تەرەپپازالر قىزغىن چىققىنىدا 

 پاااارتىيە كاااۆزى ھىتلېرنىاااڭ. كېتىااادۇ قۇچاغلىشاااى، ئۆزئاااارا قىلىااا،  تەناااتەنە ھىتلېرغاااا

 تىكىلاگەن قىلىشالىرىغا تەنتەنە ئەزالىرىنىڭ پارتىيە كەڭ يىراقتىكى ئېشى، رەھبەرلىرىدىن

 كاۆڭلىگە تەرەپنىاڭ بىار ھې  يەنىال بولسىمۇ  جوشقۇنلۇق ئىنتايىن سۆزلىرى ئۇنىڭ. ئىدى

 مىسااال بىاارەر ماااجراالردىن جىاادەل يىلقااى-1204 ئااۇ. قىلماياادۇ گەپلەرنااى كېلىاادىغان

 ھەقاتە باۇ. يۈرمەيادۇ ئېلىا، تىلغاا ئىكەنلىكىنىماۇ خاتاا كىمنىاڭ اتوغر كىمنىڭ كەلتۈرۈپ

 قىلااچە سااادىق  ئەڭ ھەرىكەتنىااڭ” لۇدېناادفرفنى ئااۇ . ئۆتكۈزىۋېتىاادۇ سااۆزلىمە  قەساتەن

 پاارتىيە ناتسىستالر پىشقەدەم” ماختاپ  دەپ “دفستىمىز كۆزلىمەيدىغان مەنپەتنى شەخسى

 دۈشامىنى بااش ئىتتىپاقلىشاى،  ئاساتىدا قباايرا بەلگىلى  كرىست ئاممىسىنىڭ “ئەزالىرى

. رىغبەتلەندۈرىادۇ تۇرۇشاقا تەيياار قىلىشاقا تارماار يەھاۇدىيالرنى بىالەن ماركساىزم بولغان

 بولساا  چاقىرىق چىقارغان ئىنقىالبچىالرغا ئېسسېردە  بىرىنچىسى دېگەنلىرىنىڭ بۇ ئۇنىڭ

 ئارىساااىدىكى ەلاااقخ كونساااىرىۋاتى، نىسااابەتەن بىااالەن درېكسااالېر ئاااانتون كېيىنكىساااى

 028.ئىدى چاقىرىق قىلىنغان مۇراجەت تەرەپپازالرغا

 كېايىن چىقارغاندىن چاقىرىقالرنى ھاياجانلىق ئىبارەت گۈللەندۈرۈشتىن گېرمانىيىنى

 ئەمەس مااۇمكىن قىلىااش تارمااار مىللەتنااى بىاار ئۇلااۇ  ئىااگە نوپۇسااقا مىليونلااۇق 72~62”)

 بولاۇش خوجاا ئاۆزى ئاۆزىگە خەلاق باۇ گەرئە. قااراش بىار سااراڭالرچە قااراش  دەيدىغان

 نەزىرىناى دىقاقەت ئاۇ  (“يوقۇلىادۇ يىمىرىلىا، چوقاۇم قالغىنىادا بولاۇپ مەھرۇم كۈچىدىن

 ھىتلېاار. مەركەزلەشااتۈرىدۇ كادىرلىرىغااا رەھبىاارى پارتىيىنىااڭ ئولتۇرغااان رەتااتە ئالاادىنقى

 يارىشىشانىمۇ بىالەن ئاۇالر يااكى بېرىشاىنىمۇ  قاولالپ ئاۆزىنى بىلەن ساداقەتلى  ئۇالردىن

 ھەرىكىاااتىگە تاااازىالش يەھاااۇدىيالرنى ئەگەر كىشاااىلەرگە  باااۇ ھىتلېااار. قىلمايااادۇ تەلەپ

 ئەگەر”. قىلىادۇ باويرۇق دەپ ئايرىلساۇن  پارتىيىادىن بولساا خالىمايادىغانالر قاتنىشىشنى

 ئالادىرىما  دفساتۇم ':  كىشاىلەرگە ئۇ مەن بولىدىكەن  قويماقچى شەرت مەڭا كى -كىمدە

 جاااۋاب دەپ  'قالىسااىلەر كااۆرۈپ قويىاادىغانلىقىمنى شااەرت قانااداق سااىلەرگە مەن  تااۇر

 پارتىيىلىا . ياۈرمەيمەن دەپ قاوزغىتىمەن ئاممىساىنى خەلاق چىقى، سىرتقا مەن. بېرىمەن

 قارىتااا ماڭااا كېاايىن كۈزەتكەنادىن يىاال بىاار بولساااڭالر  بەرمەكچاى باھااا ماڭااا يولداشاالر 

 باشااقۇرۇپ ياخشااى ئىچىاادە يىاال بىاار ئەگەر. ىلىاامەنق ئۈمىااد چىقىرىشااىڭالرنى ھۆكااۈم

 ساىلەرگە ھوقاۇقىنى پاارتىيە باشقۇرالمىساام ياخشاى نااۋادا ئەگەر. يوق مەسىلە كېتەلىسەم

 يېتەكچىلىاا  مەنااال يااالغۇز ھەرىكىتىمىاازگە بااۇ ۋاقىااتقىچە شااۇ ئەممااا. بېاارىمەن ئۆتكااۈزۈپ

 بااۇ. كېاارە  بولىشااى  ئولمەساا مەنااال يااالغۇز ئىشااالرغا پۈتااۈن. قىلىاامەن تەلەپ قىلىشاانى

 ھەرىكىتىمىااز تااۈردە شەرتسااىز مەن. كېاارە  قويماساالىقى شااەرت ماڭااا ھااېچكى  جەرياناادا
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 ئااۆز يااالغۇز پۈتااۈنلە  مەساائولىيىتىنى مەسااىلىلەرنىڭ بااارلىق كۆرۈلىاادىغان جەريانىاادا

 “.ئالىمەن ئۈستۈمگە

 شاۇ. لىادۇقى تەساىر قااتتىق قاتناشاقۇچىلىرىغا يىغىان ھېسسىياتى تەلۋىلەرچە ئۇنىڭ

 يىغالشاقا ھاياجانادىن ئاياالالر. كۆتۈرىلىادۇ توۋالشاالر دەپ“ !خايىال_  ياشىسۇن” ھامان

 تۇتىۋااللماا  ئاۆزىنى بەزىالەر يەنە ئۆتۈشاكە  ئالادىغا قىساتىلى، كەينىادىكىلەر باشاليدۇ؛

 ئىككاى بىالەن ئۇنىاڭ باۇرۇن. ساۈرۈلەتتى قااراپ ئالادىغا ئاتالپ ئۈستەللەردىن-ئورۇندۇق

 سااەھنىگە قىستىلىشااى، سااەلدە  ئەناادىلىكتە دۈشاامەنلىرىمۇ كەتااكەن ولۇشااۇپب تەرەپ

 ياشاالىرىنى كااۆز نۇرغااۇنلىرى. كېتىاادۇ كۆرۈشااۈپ ئېلىشااى، قااول بىاالەن ئۇنىااڭ كېلىاا،

 خااتىمە قەتئىاي يەكلەشالەرگە ئۆزئارا“ چىقى، ئوتتۇرىغا ئامان ماك . قالىدۇ تۇتىۋااللما 

 مىللەتچىاالەر گېرمااانىيە. توۋالياادۇ دەپ“ !قىاليلااى ھىمااايە ھىتلېرنااى ھەماامە! بېرەيلااى

 گۇماانلىرىمىز بارلىق بىزنىڭ” بىلەن قىزغىنلىق تاشقان تولۇپ بۇتمان رۇدفل  پارتىيىسىدىن

 تىلغااا بۇتمااان. قىلىاادۇ ئااېالن دەپ“ .تۈگىاادى پۈتااۈنلە  بىاالەن نااۇتقى بااۇ فۈھرېرىمىزنىااڭ

 ئۆزئاارا ئىشالىتىلمە   رەئاشاكا ئوچاۇق كاۈنلەرگىچە شاۇ ناام  باۇ دېگەن “فۈھرېر” ئالغان

 تەڭداشساىز ھەقىقەتەنماۇ ھىتلېرنىاڭ بۇتماان دېمە  . ئىدى سۆز بىر كېلىنگەنال دېيىشى،

 ئاشاكارە ھىتلېار كېايىن  شاۇندىن. ئىادى بەرمەكاتە كۆرساىتى، تولۇق ئىكەنلىكىنى غالى،

 تاۈرۈپالكەل بىارلىككە پارتىيىساىنى ناتسىساتالر ھىتلېر. قىلىنىدۇ قوبۇل دەپ فۈھرېر  تۈردە

 كىشاااى بىااارال: چىقىااادۇ ئورنىتىااا، پىرىنساااىپىنىمۇ رەھبەرلىااا  پارتىيىنىاااڭ قالماساااتىن 

 !قىلماسلىق گۇمان ھېچكى  ئۇنىڭدىن بولۇش  ھاكىممۇتلەق

 بىالەن ۋاگنېار ۋىنىفرېاد ئاخشاىمى كاۈنى شۇ ھىتلېر  قالمىغان ھالى چارچاپ ھېرى،

 خانىمىنىاڭ ۋاگنېار بىارگە بىالەن ىسىدۇمباقچ قانچە بىر ئۇ. ئايرىلىدۇ مىيۇنخېندىن بىرگە

 بااالىلىرى بولغاچقااا  مەخپااى بەكااال بىناسااى ئۇالرنىااڭ. قالىاادۇ قونااۇپ كااېچە بىاار ئۆيىاادە

 .تاپىدۇ خەۋەر ئاندىن كېيىن يىلالر خېلى ۋەقەسىدىن قالغانلىق قونۇپ ئۆيىدە ھىتلېرنىڭ

 بىار چاوڭ تايىنئىن گېرمانىيىدە ئەتىسى  كۈنىنىڭ چىققان ئوتتۇرىغا قايتىدىن ھىتلېر

 چىققاان ئوتتۇرىغاا كېايىن بولغانادىن ۋاپاات ئېبېارت فرىيدېرىخ. بېرىدۇ يۈز ۋەقە سىياسىي

 ۋفن مارىشااالى ئااارمىيە قۇرۇغلااۇق ياشااانغان ياشاالىق 78 سااايالمدا  ئومااۇمى مەملىكەتلىاا 

 ئااوڭچى بااۇ ھاالبۇكى . سااايلىنىدۇ بولاۇپ پىرىزدېنتااى ئىككىنچاى رېساابوبلىكا ھىنادېنبۇرگ

 بىالەن كاۈچى پۈتاۈن ئاۇ . ئىادى بىرسى يوق قىزغىنلىقى قىلچىمۇ جۇمھۇرىيەتكە انقەھرىم

 كاااۈچىنى جۇمھاااۇرىيەت باشاااقا  كۆرساااەتكەندىن تىرىشاااچانلىق ساقالشاااقا بىتەرەپلىكناااى

  زادىاال كىرىازى  كابىنتىادىكى ھۆكاۈمەت. چىقارمايادۇ كۈ  قىلچىمۇ جەھەتتە كۈچەيتىش

 پەياادا ئىشااالر چۈششااە -ئۇششاااق ھرانالرنىبااو تااۈر بااۇ. ئىاادى ئەمەس تۈگەيدىغاناادە 
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 يااوقىرى ئۈچااۈن جەمەتااى خااوخېنزفللېرنالر كونسااىرىۋاتىپالر مەسااىلەن . ئىاادى قىلماقتااا

 كۈچلاااۈ  تەرەپنىاااڭ سوتساااىئالىزمچىالر ساااۇنغاندا تەكلىاااۋىنى تاااۆلەش تاااۆلەم مىقاااداردا

 ئۇنىااڭ .ماقۇللىنىاادۇ بەرىبىاار تەكلىاا، بااۇ قارىمااا  شااۇنىڭغا. كېلىاادۇ دۈ  قارشااىلىقىغا

 يېڭاى ھەققىادىكى تاۆلەش تاۆلەم ئۈچاۈن جەمەتى خان قالدۇرۇلغان ئەمەلدىن كەينىدىنال

 قااانۇننى باۇ سوتسااىئالىزمچىالر قېاتى  بااۇ ئەمماا. قويىاادۇ ئوتتۇرىغاا اليىھىسااىنى قاانۇن بىار

 باۇ قارىماا  شاۇنىڭغا. قويىادۇ ئوتتۇرىغاا تەكلىاۋىنى مااقۇلالش بېرىا، ئاۋاز خەلق ئومۇمى

 كېارە  بولىشاى قاناداق رەڭگاى بايرىقىنىاڭ دۆلەت گېرماانىيە ھەتتاا. ۇللىنىادۇماق قانۇنمۇ

 بااش ئىشاالر  ئۇششااق تۈر بۇ. بولىدۇ سەۋەب بوھرانىغا كابىنىت ئىچكى مەسىلىمۇ دېگەن

 يەتااكەن بېرىاا، دەرىەىسااىگىچە مەجبااۇرالش بېرىشااكە ئىسااتىپا لااۇتېرنى خااان  مىنىسااتىر

 .ئىدى

 قااۇدرىتىنى-كااۈ  ھىتلېرنىااڭ ئۆزگىرىشاالىرى ەتۋەزىااي سىياسااىي ئىچىاادىكى دۆلەت

 سااااقالنغىلى كېتىشاااىدىن ئايلىنىااا، كاااۈچىگە تۈرتكىلىااا  يېڭاااى بېرىشااانىڭ كۈچەيتىااا،

 ھىتلېرنىااڭ ئەممااا 022.قىالتتااى بەرگەناادەكال شااەكىللەندۈرۈپ ۋەزىيەتنااى بولماياادىغان

 غالىبىيىتىمۇ  بىلىنى، ئۇشتۇمتۇت بەكال كېلىشى قايتى، پائالىيەتلىرىگە سىياسىي پىۋىخانا

 باۇ. تۇرالمايادۇ چىاداپ زادىاال بۇنىڭغاا ھۆكاۈمىتى بااۋارىيە كەتكەچكە  بولۇپ چوڭ بەكال

 تەھادىت ئېغىار نەقەدەر ئۈچاۈن شاىتاتى بااۋارىيە قابىلىيىتىنىاڭ ساۆز ھىتلېرنىاڭ ئەھۋال

 جاانلىنىش يېڭاى-يېا، پارتىيىساىگە ھىتلېار. ئىادى كۆرساەتمەكتە كېلىۋاتقاانلىقىنى ھالغا

 باشلىۋەتكەن ئاشۇرۇپ ھەددىدىن بەكال تېز  بەكال ھەرىكەتنى ئۇ بولسىمۇ  كەلگەن ئېلى،

 باۈرگېربراۋ ھىتلېرنىاڭ ئىدارىساى سااقچى شاىتاتلىق بااۋارىيە ئەھۋالادا  بىر بۇنداق. ئىدى

 جەسااەتلەرنىڭ بەلكااى ئەمەس بااويىچە ئااۆلچىمى سااىنىپالرنىڭ ھاااللىق” پىۋىخانىسااىدا

 دېگەنادە  “قارشاىتۇرىمىز يەھۇدىيالرغا بىلەن ماركسىزم ۇبولسىم ئۆتۈپ چەيلەپ ئۈستىنى

 بېشاااىدا مارتنىاااڭ قىلىااا،  باھاااانە دېگەنناااى كۈشاااكۈرتتى خەلقناااى ئاااارقىلىق گەپلىااارى

 .چەكلىۋىتىدۇ سۆزلىشىنى نۇتۇق مىتىنگتە قېتىملىق 5 ئېچىلىدىغان

 بولغانالر ئېلىشماقچى بىلەن بىز”. بىلدۈرىدۇ نارازىلىق بىۋاستە چەكلىمىگە بۇ ھىتلېر

 بىازگە كىا -كىمادە_  ئەمەلادارىغا  سااقچى ھىتلېر دەيدۇ_ . كۆرسۇن سىناپ كېلى، قېنى

 خەلقىنىاااڭ گېرماااانىيە مەن. چىقىرىاااۋېتىمىز ۋەتاااۋەرىكىنى ئۇنىاااڭ قىلىااادىكەن  ھۇجاااۇم

 تىنچلىاق جەريانادا باۇ. قىلماقتىمەن رەھبەرلى  كۈرىشىگە كەلتۈرۈش قولغا ئەركىنلىكىنى

 ئىشاتا باۇ ئەمماا پايادىلىنىمەن  كاۈچتىن قۇراللىاق يېتەلمىساەم ساەتكەمەق بىالەن ئۇسۇلى

 گەپلەرنىڭ قۇرۇق تۈرلۈ  ھەر ئوتتۇرلۇقتا گېپىمنى بۇ مەن. كېرە  قىلىشىمىز غەلبە چوقۇم

 ئاالھىاادە ئالدىاادا ساااقچىالرنىڭ ئۈچااۈن ئااېلىش ئالاادىنى يۈرىشااىنىڭ تارقىلىاا، سااىرتتا
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 تۈرمىاادىن بېرىاا، قەسااەم گەپلەرنىااڭ بااۇ“ .قويماااقچىمەن ئېيتىاا، ئوچااۇق تەكىااتلەپ

. بولمااايتتى قااارىغىلى سااەل ھەرگىزمااۇ چىققانلىقىغااا ئاغزىاادىن بىرسااىنىڭ قويىااۋېتىلگەن

. بولىادۇ چەكلىنىدىغان پۈتۈنلە  سۆزلىشى نۇتۇق ھىتلېرنىڭ باۋارىيىدە پۈتكۈل نەتىەىدە 

 نۇتااۇق ۈھرېرفاا ئەممااا رۇخسااەت  تەشكىللىنىشااىگە مىتىنگلىرىنىااڭ ناتسىسااتالر ئاشااكارە

 چەكاالەش بااۇ قالمااا  ئۇزۇنغااا. ئىاادى يااوق رۇخسااەت قەتئىااي بولىاادىكەن سااۆزلىمەكچىال

 شااۇنداق. باشاااليدۇ يېيىلىشااقا شااىتاتلىرىغىچە قايسااى ھەر گېرمانىيىنىااڭ پۈتااۈن بااۇيرۇقى

 نۇتاۇق ياوق  ئاماال. ئىدى ئېلىنغان تارتى، قۇرالى سىياسىي مۇھى  ئەڭ ھىتلېرنىڭ قىلى، 

 خېينىااز. بولىاادۇ مەجبااۇر يۆتكەشااكە ئااۆيلىرىگە قوللىغۇچىلىرىنىااڭ بااا  چااوڭ سااورۇنىنى

 بىاار ميۇنخېناادىكى ئااۇنى ئاتىسااى ئۇنىااڭ_  ئاساسااالنغاندا ئەساالىمىلىرىگە خاۋشااوفېرنىڭ

 سەھنىسىگە سىرى  تاج خان خۇددى ۋاقتىدا قىلغان سۆز ھىتلېر_  ئىدى ئاپارغان سالونغا

 ئااۆرە سااىرىكچىلەردە  ئااۇ سااالونالردا بااۇ ى يېاار ئوخشااىمايدىغان. كااۆرۈنەتتى چىققاناادە 

 جەھلااى-جااان ئااۇ…  قورقۇنۇچلااۇق  دېااگەن نااېمە”. سااۆزلەيتتى ئولتااۇرۇپ ئەمەس تااۇرۇپ

 . بۆلمەيتتى سۆزىنى ئۇنىڭ ھېچكى . كېتەتتى سۆزلەپ شىلتى، قوللىرىنى ۋارقىراپ  بىلەن

 ساۆزگە ئاۇ. ئاۈزۈلمەيتتى گېپاى ئوخشااش پاتىپونغا خۇددى سۆزلەيتتى  توختىما  ئۇ

 ساۆزلەۋىرى، ئاۇ. ساۆزلەيتتى تىنماا  ساائەت يېارى  بىار ياكى بىر بولدى  كىرىشتىمۇ  بىرال

 ھېرىا، ئاخرالشاتۇرغىنىدا ساۆزىنى ئۇ… . توختىتاتتى گېپىنى كەتكىنىدىال ھالىدىن ھېرى،

 بەكااال كىشااىلەردە   خۇددىئااادەتتىكى بىاالەن تۈگىشااى گېپااى ئۇنىااڭ. كېتەتتااى ھاسااىراپ

  پۈتاۈنلە  ئەمەساتە   باۇ ئادەم سۆزلىگەن بايا گويا… . قاالتتى ئايلىنى، ىگەبىرس مۇاليى 

 ئوتتۇرىغااا تىااز شااۇنچە  ئااۆزگىرىش بااۇ. بىلىنەتتااى قالغاناادەكال ئايلىنىاا، بىرسااىگە باشااقا

 بولاۇپ بىرساى باشاقىال تىاز شۇنچە ئادەم بۇ كۆرۈنگەن تۈستە بىر باشقا يېڭىال چىقاتتىكى 

 “.كۆرۈنەتتى

 قايتىااادىن پاااارتىيىنى يىغىااا، زىھنىناااى پۈتاااۈن ھىتلېرناااى ۇيرۇقىبااا چەكااالەش باااۇ

 باااۈرگېربراۋكېللېردىكى خاااۇددى ئاااۇ . مەركەزلەشاااتۈرىدۇ ئىشاااىغا چىقىاااش تەشاااكىللەپ

 قاتنىشااى،  يىغىنالرغااا كەينىاادىن-كەينااى قارىمااا  چارچىشااىغا ھېرىاا، ۋاقىتلىرىاادە 

 ئۇساتىلىقىنى ىزمىتىادىكىخ قااتالم ئاساساى ئۇنىاڭ. بېرىدۇ نەسىھەتلەر تىنما  كىشىلەرگە

 ساالملىشاىش  ئېلىشاى، قاول بىالەن ئۇالر ئۇچراشقىنىدا بىلەن ئەرلەر يەنى ساالتتى  ئىشقا

 بىالەن كىشاىلەر سانساىزلىغان قوياۇش  سۈيۈپ قولىنى ئۇالرنىڭ كەلگىنىدە دۈ  ئايالالرغا

 پاارتىيە ئاادەتتىكى ئاۇ قىلىا،  شۇنداق. ساالتتى ئىشقا چارىلىرىنى چىقىشتىە  مۇڭدىشى،

 ئاشاۇراتتى ئىشاقا تاۈردە مۇۋەپپەقىيەتلىا  تارتىشنى ئۆزىگە ماگىنىتتە  خۇددى ئەزالىرىنى

 بىارگە بىالەن شاۇنىڭ. ئېلىۋالىادۇ ئىلكىاگە ئاۆز پۈتاۈنلە  تەشاكىالتلىرىنى پارتىيە ھەمدە
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 پاياادىلىنى،  ئۇسااۇلىدىن بااۇ ھىتلېرنىااڭ سااترېيچېرلەرمۇ جۇلىئااۇس بىاالەن ئېسسااېر يەنە 

 .توپاليدۇ ئەتىراپىغا فۈھرېرىنىڭ تەشكىالتالرنى يۈرۈپ ئايلىنى، باشتىن بىر ىباۋارىيىن

 قاااتالم ئاساسااى ئالغاناادا ئاساسااەن ھىتلېاار كەلگەناادە  ئاخىرلىرىغااا ئېيىنىااڭ مااارت

 ئااۇ گېرمانىيىاادە شااىمالى ئەممااا. بولىاادۇ تېاازگىنلەپ پۈتااۈنلە  تەشااكىالتلىرىنى پااارتىيە

 قويۇشااقا تاشااالپ قولىغااا ستراسسااېرلەرنىڭ ئوتتااو ەنبىاال گرېگااور تەغاادىرىنى پارتىيىنىااڭ

 ناااتىق تاااالنتلىق شااۇنىڭدە  تەشااكىالتچى  ماااھىر ھەقىقەتەنمااۇ گرېگااور. بولىاادۇ مەجبااۇر

. قىالاليتتااى ساااياھەت ھەقسااىز پااويىزالردا بولغاچقااا  ۋەكىلااى پارالمېناات بىاار ئااۇ. ئىاادى

 ساۆزلىگەندىن نۇتاۇق بىار غانجۇشتۇرىدى قەلبىنى كىشىلەر پىۋىخانىسىدا بۈرگېلبراۋكېللېر

 ئىساتىقباللىق ئوتتو  ئەمما. بېرىدۇ ۋەدە ھەققىدە بولىدىغانلىقى سادىق ھىتلېرغا ئۇ كېيىن 

 نىكاا” بىالەن ھىتلېار ئاۇ . ئىادى قالغان ساقالپ پىكىرىنى ئۆز بىلەن بولغىنى مۇخپىر ياش

 .بىلمەيتتى ىاللىشىنىق داۋام قانچىلى  يېقىنلىقىنىڭ بۇ بىلەن ئۇنىڭ يەنى نىڭ  “كۈنلىرى

 ئاشاكارە تۇتاۇپ  ئىش بىلەن ئېھتىياتلىق ۋاقىتلىرىدىكىدە  قامالغان تۈرمىگە ھىتلېر

 باۇ ئاۇ  شاۇنىڭدە  012.تىرىشاتتى ساقلىنىشقا بارىچە ئىمكانىيەتنىڭ چىقىشتىن ئوتتۇرىغا

 وقىرى يا ئىنتاايىن ئۆناۈمى ئىش ھىتلېر. پايدىلىنىدۇ بىلەن ئۇستىلىق ئىنتايىن پۇرسەتنىمۇ

 يااردىمىگە خىزمەتچىساىنىڭ پاارتىيە نەپەر ئىككاى كەتمىگەن چىقىرى، داڭق تۈزۈ  ئەمما

 شاەكىلدە بىار پۇختا ئىنتايىن ئورگانلىرىنى پارتىيە پايدىلىنى، ۋاقىتلىرىدىن بوش تايىنى،

 بىرساى يەنە بولاۇپ  باۇھلېر فىلىا، بىرساى ياردەمچىسىدىن ئىككى بۇ. چىقىۋالىدۇ قۇرۇپ

 بولاۇپ  ئۆزىال نەق مۈشۈكيۇپىالقنىڭ خۇددى چىرايى بۇھلېرنىڭ. ئىدى شۋارز ۋېركسا فرانز

 پارتىيىنىاڭ ئاۇ گەرچە. كەلتاۈرەتتى تاازى   ئىگىلىا، چوقاۇم ئاۋال قىلغىنىدا گەپ ھىتلېرغا

 ئىچاى كېتىشىدىن زىغىرلىنى، بەكال خىزمىتىنىڭ بولسىمۇ  بىرسى بولغان كاتىبى ئىەرائىيە

 شاۋارز قىلغاان خىازمەت بولاۇپ كاسساىر ھۆكاۈمەتتە شەھەرلى  خېنميۇن بۇرۇن. پۇشاتتى

 ئىشاقا ئاۇ. ئىادى بۇغاالتىر تۇتقاان قولىادا مالىيەساىنى پارتىيىنىاڭ كۈنادە بۈگۈنكى بولسا 

 يىڭنىساااىغىچە يىپىااادىن. ئىشااالەيتتى ماشىنىساااىدە  ھېسااااپ خاااۇددى كىرىشاااكىنىدە

 پۈتاۈنلە  فاۈھرېرگە كىشاى ئىككاى باۇ. كېتەتتى قىلى، كىتاب-ھېساپ بىلەن ئىنچىكىلى 

 .ئايلىنىدۇ ئادەملىرىگە بولمايدىغان بولسا كام پارتىيىنىڭ بولۇپ  كىشىلەر سادىق

 ئۆناۈمى ئىاش رەتلىا   ئىنتاايىن تەشاكىلىنى ئىچكاى پارتىيىنىڭ شۋارز بىلەن بۇھلېر

 پارتىيىنىاڭ زىھنىناى پۈتاۈن ھىتلېرمۇ نەتىەىسىدە  بۇنىڭ. ئىدى كەلتۈرگەن ھالغا يوقىرى

 ھەماادە يېاازىش ماقااالىالر قىلىااش  تەتقىااق ستىراتىگىيىسااىنى سىياسااىي مۇددەتلىاا  ئااۇزۇن

 بىۋاسااتە يىغىنلىرىغااا مەخپااى پارتىيىنىااڭ قىلىاا،  سااەپەر تەرەپاالەرگە گېرمااانىيە شااىمالى

 كەلتااۈرگەن قولغااا پۇرسااىتىنى شااوغۇللىنىش بىاالەن پائااالىيەتلىرى قاتارىاادىكى قاتنىشااىش
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. بولىادۇ ئاجرىتااليادىغان ۋاقىات ئۈچاۈن ئوڭشااش ساتلۇقالرنىدف بۇزۇلغان يەنە ئۇ. ئىدى

 دۈشمەنلەشااكەن ئايدىڭالشااتۇرۇپ  كاللىسااىنى ئۇنسااۇرالرنىڭ جاھىاال قىلىاا، شااۇنداق

 ئىشالىرىنىمۇ شەخساى شاۇنىڭدە  قىلىش  چىقماس گېپىدىن ئېلى، تېزگىنىگە تەرەپلەرنى

 يەنە ئااۇ. كەلتۈرىاادۇ قولغااا پۇرسااەتلەرنى چىقىراالياادىغان ۋاقىاات ئۈچااۈن قىلىااش ھەل

 گېزىتىادىكى «كۈزەتكاۈچىلىرى خەلق» باشلىغان قىلىنىشقا نەشرى قايتىدىن رفزېنبېرگنىڭ

 خەت رفزېنبېاارگكە ھەماادە. كەلتۈرىاادۇ ئەساالىگە قايتااا ۋەزىپىسااىنىمۇ تەھرىرلىاا  مەسائۇل

 قىممەتلىاااا  ئەڭ ھەقىقەتەنمااااۇ سااااەن”: مەدىھلەياااادۇ جاسااااارىتىنى ئۇنىااااڭ يېزىاااا،

 .ماختايدۇ دەپ “نھەمكارالشقۇچىسە

 ئۇنىاڭ يېزىا،  خەت پاارچە بىار يەنە ھىتلېر كېيىن  ئۆتكەندىن كۈن قانچە بىر يەنە

 چىقىااارىش قاااوغالپ ئاۋىساااتىريىگە ئاااۇنى ئىشاااتىن  بىااار كېلىۋاتقاااان ئاغرىتىااا، بېشاااىنى

 بۇنادىن مەن” قىلىا، ئاۇدۇلال دائىرىلىارىگە لىنز ئۇ  يەنى. قالىدۇ قۇتۇلۇپ مەسىلىسىدىنمۇ

 گرا دانلىقىااادىن ئاۋساااترىيە مېناااى شاااۇڭا بولمااااقچىمەن  پۇخراساااى ماااانىيەگېر كېااايىن

 ئۆتكەنادە  كاۈن 3 ئارىدىن. ئىدى يازغان خەت دەپ “قىلىمەن تەلەپ چىقىرىۋېتىشىڭالرنى

 قەغىازى ئۇختۇرۇش كۆچمەنلى  پارچە بىر ئۇنىڭغا ھۆكۈمىتى ئۆلكىلى  ئاۋسترىيە يوقىرى

 كۆرساىتىش سااداقەت دۆلىاتىگە ئاۋساترىيە لېرنىاڭھىت” ئۇختۇرۇشاتا بۇ. بېرىدۇ ئىۋەرتى،

 يەتاتە ھىتلېار قىلىا،  شۇنداق. ئىدى ئېيتىلغان دەپ “قالدۇرۇلدى ئەمەلدىن مەجبۇرىيىتى

. قالىادۇ قۇتۇلاۇپ خەۋىپىادىن چىقىرىلىش قوغالپ چېگرىدىن خەجلەپال پۇل شىللىڭ يېرى 

 ساەۋەبىدىن ئاۆتمىگەنلىكى اۋەتەنداشالىقىغ گېرماانىيە كاۈنلەرگىچە شاۇ تا ئۇ شۇنداقتىمۇ 

 ئۈساتىگە ۋەزىپىنىماۇ بىارەر ئورگانلىرىادا دۆلەت. ئىادى ياوق ھوقاۇقى قاتنىشىش سايالمغا

 قىلىاااا، ھەل ئاسااااانال مەسااااىلىنىمۇ بااااۇ بولغىنىاااادا الزىاااا  ئااااۇ  ئەممااااا. ئااللمااااايتتى

 .ئىشىنەتتى كېتەلەيدىغانلىقىغا

 بويرۇقىغاا بىرساى  ردىنمەساىلىلە جىاددى ئەڭ كېلىۋاتقاان ئاغرىتى، بېشىنى ئۇنىڭ

-ئىاش رۆمنىاڭ كاپىتاان ياۈرگەن قىلىا، ھەرىاكەت قىلىا، قاارار بېشىغا ئۆز قىلما  پەرۋا

 سىياسااىي ھىتلېرنىااڭ ئەترىتىنااى ھۇجااۇمچىالر تااارتىپال باشااتىن رۆم. ئىاادى ھەرىكەتلىاارى

 ھالىغاا قوشاۇنى شەخساى ئۆزىنىاڭ قوشۇننى بۇ ئورنىغا قىلىش ھەرىكەت سۈپىتىدە قۇرالى

 ئاۇ ۋاقىاتالردا  ياتقاان تۈرمىادە فاۈھرېرى. ئىادى يۈرمەكتە ئۇرۇنۇپ ئۈچۈن ۈرىۋېلىشكەلت

 ”جەمئىيىتاى ئاۋانگاارتالر“ باشاقىدىن يىغىا، كاۈچلىرىنى قالدۇق ئەترىتىنىڭ ھۇجۇمچىالر

 ناى “جەمئىيىتاى ئاۋانگاارتالر” ئەگەر رۆم . ئىادى چىقىۋالغان تۈزۈپ تەشكىالت بىر دېگەن

 باارلىق بۇياانقى قوزغىالڭادىن تۇرغىنىادا  تۇتاۇپ ئىچىادە دائىرىسى باشقۇرۇش پارتىيىنىڭ

 رۆم شاۇڭا . بىلەتتاى ياخشاى كېتىادىغانلىقىنى بولاۇپ بىكار پۈتۈنلە  تىرىشچانلىقلىرىنىڭ
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 مىاڭ 32 مېمېالندفمىادا باۇ رۆم. ساۇنىدۇ مېمېرانادفم پارچە بىر ھىتلېرغا كۈنى ئاپرېل-16

 تەشااكىالتنىڭ سىياسااىي بااويىچە مەملىااكەت نااى “جەمئىيىتااى ئاۋانگااارتالر” بااۇ كىشااىلى 

 رەھبەرلىكاى ماۇتلەق رۆمنىاڭ چوقۇم تەشكىالت بۇ شۇنداقتىمۇ. مۇمكىن قىلىنىشى ئاساسى

 دفسااتلۇقىنىڭ بااۇرۇنقى يەنە  بىاارگە بىاالەن كۆرسااىتىلىش دەپ كېاارە  بولىشااى ئاسااتىدا

 .قىلىدۇ ەقوشۇمچ بېرىلىدىغانلىقىنىمۇ قەسىمى ساداقەت ھىتلېرغا قىلى، يۈزىنى

 بېشاىغا دېيىشانىڭ تاايىنىمەن تەشاكىالتقا بىر تۇتالمايدىغان تېزگىنىدە ئۆزى ھىتلېر 

 يېڭاااى ئااۇ  شااۇڭا. بىلەتتااى ياخشااى ئەزەلاادىن بولىاادىغانلىقىنى ئاااپەت ئېغىاار نەقەدەر

 قارارىغاا كەلتاۈرۈش ھالىغاا قاۇرال بىر قولىدىكى ئۆزىنىڭ پۈتۈنلە  ئەترىتىنى ھۇجۇمچىالر

 قىلىشاىنى قوباۇل رەھبەرلىكىناى ئۆزىنىاڭ دەرھاال دىان “جەمئىيىتاى نگارتالرئاۋا” كېلى، 

 ئىشالىتى،  بېسى  بىلەن يۈرەكلى  قاپ ھىتلېرغا قارىتا تەلەپكە بۇ رۆم 011.قىلىدۇ تەلەپ

. سااۇنىدۇ ئىستىپانامىسااىنى ھەققىاادە ئااايرىلىش ۋەزىپىسااىدىن “جەمئىيىتااى ئاۋانگااارتالر”

 بېرىشاىنى يېزىا، ئېتراپناامە يازماا ھەققىادە ھەرىكىتاى ۇبا ئۆزىنىڭ ھىتلېردىن شۇنىڭدە 

 . قىلىدۇ تەلەپ

-32 قىاللماا  تااقەت كۈتشاكە جااۋابىنى ھىتلېرنىاڭ بېقى،  كۈتۈپ مەزگىل بىر رۆم

 ۋە كۆڭۈللاۈ  ئۆتكاۈزگەن بىارلىكتە بىزنىاڭ”. يازىدۇ خەت قېتى  بىر يەنە ئۇنىڭغا ئاپرېلدا

 بااۇ_  ئاخىرىاادا  خېتىنىااڭ ئااۇ يازىاادۇ دەپ_  ن ئۈچااۈ خاتىرىسااى كۈنلىرىمىزنىااڭ جاپااالىق

 مېناى ھەمدە ئېيتىمەن  رەھمەت كۆڭلىڭىزگە يولداشالرچە سىزنىڭ پايدىلىنى، پۇرسەتتىن

 قېتىممااۇ بااۇ“ .قىلىاامەن تەلەپ قالدۇرماساالىقىڭىزنى سااىرتىدا دفسااتلىقىڭىزنىڭ شەخسااى

 بېرىاا، ئىسااتىپا رەساامى ئەتىسااى رۆم ئۈچااۈن  ئېرىشااەلمىگەنلىكى جاۋابىغااا ھىتلېرنىااڭ

 تۇرىااۋېلىش جىاا  ھىتلېاار. قىلىاادۇ ئااېالن چىققااانلىقىنى چېكىنىاا، سااەھنىدىن سىياسااىي

 ئاااخىرى مەجبااۇرالپ  ئۈچااۈن كېلىشااى ھالىغااا پارتىيىسااىز رۆمنااى پاياادىلىنى، ئۇسااۇلىدىن

 ئااۆزى ئااارقىلىق كەلتااۈرۈش قولغااا كېتىشااىنى چىقىاا، دىنمااۇ “جەمئىيىتااى ئاۋانگااارتالر”

 قاۇرۇپ ئەترىتاى ھۇجاۇمچىالر بىار يېڭاى رفھلاۇق كۆتۈرەڭگاۈ باويىچە غايىسى خالىغىنىچە

 .كەلتۈرىۋالىدۇ قولغا پۇرسىتىنى چىقىش

 لۈدېكنىاڭ. كېتىادۇ بۇزۇلاۇپ ھالىتىمۇ رفھى قالىدۇ  ھەيران بەكال رۆم ئەھۋالدىن بۇ

 ئاۇ گەرچە”. ياۈرگەن غاۇدىراپ قااتتىق ھەقىقەتەنماۇ رۆم چاغادا ئاۇ قارىغاندا  ئېيتىشىدىن

 قىلى، مۇئامىلە چىرا  ئوچۇق بىزلەرگىمۇ قىلى،  ئىش بويىچە پىكىرىمىز بىزنىڭ دائى  ھەر

 ئاۆزىال پىالنلىغانادە   ئاۆزىال ئۇنىاڭ ئىشالرنى پۈتۈن خۇددى قىلغىنىدا ئىش بىر يۈرسىمۇ 

 تەرلەيادىغان جۇۋىساىدا باشاقىالرنىڭ مەن . يۈرەتتى قىياپەتتە ئىشالردە  قىلغان كەشى،

 يۈرىادىغان  ئىككىلىنىاپال دائىا  كىشاى باۇ. ئىكەنامەن كاۆرمىگەن پەقەتال بىرسىنى بۇنداق
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 ئىشانى قالساا چىقىا، ئوتتۇرىغاا مەسىلە بىرەر بولمىغان  قابىلىيىتى قىلىش ھۆكۈم كېسى،

 ئېغىرالشااقىنىدا ئەھااۋال قويىاادىغان  كەلتااۈرۈپ دەرىەىااگە بولمىغىاادە  يىغىشااتۇرىۋالغىلى

 بۇنىاڭ. ئىادى بار مىەەزى بىر بېرىدىغان قارار تۇيۇقسىز ئاندىن مىنۇتالردىال ئاخىرقى ئەڭ

 ئۇنچىلىاا  نۇتۇقلىرىدىكىاادە  يۈرگۈزگىنىاادە   پىكىاار ئۇنىااڭ ھەرىكىتااى ئۇنىااڭ سااەۋىبى 

 خاالىغىنىچە ئاۆزى قىلغىنىادا ئىاش بىرەر ھىتلېر… . ئىدى بواللماسلىقى مەنتىقىلىق ئېنىق 

 دۈ  تۇرۇشااىغا قارشااى قەتئىااي ڭبىرەرسااىنى ئەگەر. كۆرىاادۇ ياخشااى قىلىشاانى ھەرىااكەت

 بەرىبىاار نەزەر قەتئىااي بولىشااىدىن يوللااۇق قااانچە ھەر پىكىاارى ئۇنىااڭ بولسااا  كەلگىاادە 

 قانچىلىاا  باشااقىالرنى ئۆزىنىااڭ ئااۇ ئەممااا. كېتىاادۇ بولااۇپ خاپااا جااارقىراپ ۋارقىااراپ

 ئالاااداپ ئاااۆزىنى ئاااۇ شاااۇنىڭدە  ياااوق  خەۋىااارى قىلاااچە زىرىكتۈرىۋېتىدىغانلىقىااادىن

. بىلمەيااادۇ ياااۈرگەنلىكىنى ئالاااداپ تەخسىكەشااالەرنىمۇ ئەتىراپىااادىكى ىكىنى ياااۈرگەنل

 ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ. راس تېپىلماياادىغانلىقىمۇ ئااادەم نوقسانسااىز دۇنيااادا بااۇ شۇغىنىسااى 

 ياخشاى ئۇنىڭچىلى  ھېچكى  رفشەنكى . بىرسى ئىگە ئاالھىدىلىكلەرگە ئۇلۇ  نۇرغۇنلىغان

 ئاۆز بىالەن قۇرسااقلىق كەڭ بېشىنى ئون بىر ەيدىغانئەرزىم نېمىگە ھې “ .ئىشلىيەلمەيدۇ

 كاۆزگە پەقەتال بىلەن بولۇش قائىل قاتتىق ھىتلېرغا رۆم  قىلىدىغان گەپ سىەنلەپ كۆرۈپ

 .يۈرەتتى داۋالغۇپ ئارىسىدا بېرىش باھا خىل ئىككى ئىبارەت ئىلماسلىقتىن

 

 

0 

 

 ئەمەلااگە ىككىسااىئ بولمىغاناادا ھااې  ئارزۇلىرىاادىن ھىتلېرنىااڭ كااۈزدە  يىلااى شااۇ

 يېڭااى بىاار رەڭلىاا  قىزىاال كەلااگەن ئااارزۇالپ بەكااال ئااۇ بىرسااى  بااۇالردىن. ئاشااۇرىلىدۇ

 جىااگەر جااان ئولتااۇرۇپ ماشىنىسااىغا بااۇ ھىتلېاار بولااۇپ  ئېرىشااكەن بېنچقااا مەرسااەدې 

 كاۈنلەرنى كۆڭۈللۈ  نۇرغۇنلىغان سەھرالىرىدا-يېزا باۋارىيىنىڭ بىرلىكتە بىلەن ئاغىنىلىرى

 شاىتاپتىن قوشاۇمچە بېرچتېساگادېندا كەنت تاغلىق ھىتلېر بولسا  بىرسى يەنە. ئۆتكۈزىدۇ

 مېڭىساىنى يەرلەردە قىلىادىغان مەپتۇن كىشىنى مەنزىرىسى دائى  ھەر ئۇ. قۇرىۋالىدۇ بىرنى

 ئاۇنى تۇرماۇش ئااددى. قايتااتتى كېلىا، ھالغاا تولغاان كاۈچكە رفھى قايتىدىن سەگىتى،

 داالالرنااى كىيىۋېلىاا، ئىشااتاننى خااۇرۇم قىسااقا پاااتال-پااات ئااۇ شااۇڭا. قىزىقتااۇراتتى بەكااال

 ئاۇ شاۇڭا. ئىاش بىار ئاازاپلىق ھەقىقەتەنماۇ ياۈرۈش ئىشاتانلىق ئۇزۇن”. چىقاتتى ئايلىنى،

 قىساقا دېگىدە  دائى  كۈنلەردىمۇ سوغۇق گرادۇسلۇق 12 تۆۋەن نۆلدىن تارتىپال بۇرۇندىن

 ئىشااتان قىسااقا بۇنااداق. كااۆرەتتى ياخشااى يۈرۈشاانى ئايلىنىاا، كىيىاا، ئىشااتىنىنى خااۇرۇم
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 “.بېرەتتى ئاراملىق تەسۋىرلىگۈسىز كىشىگە ھەقىقەتەنمۇ

 نىاڭ( بىناساى ياتاق بىر ئوبېرسالزبۇرگتىكى) “قونالغۇسى مورىتز” ھىتلېر دەسلىۋىدە 

 باۇ. ئىادى ئۈساتىدە بىنانىاڭ ئاساسلىق ئۆ  بۇ. ئىدى تۇرغان  ئۆيدە ئېغىزلىق بىر كىچى 

. ئىادى پۈتتۈرىۋالغاان يېزىا، بۆلاۈمىنى بىرىنچاى ئەسىرىنىڭ يېزىۋاتقان مۇھىتتا تىن -تې،

 ھاې  بەرگەن بولاۇپ كاتىا، شەخساى ئۇنىڭغاا ساى “ئاالغۇچى ئاۋازغاا” ئاساسلىق ئۇنىڭ

 يېازىش باشاماقالە ئاۇ يەنە شاۇنىڭدە (. بېرەتتاى ئايلىق مار  يۈز 3 ئېيىغا ئۇنىڭغا) ئىدى

 ماۇھەررىر ساابىق ھەمادە پاوپ ھېساابالنمايدىغان دۈشمىنى يەھۇدىي بە  تۇال ۋاقتىلىرىدا

 010.ئاااااالتتى ياااااردەم خانفىسااااتايىنگىلالردىن بىاااالەن سااااتېمپفىل بېمخااااارد بولغااااان

 ئېلىااا، ساااۆزلەرنى دېاااگەن “ئەڭ” ماقالىساااىدىكى ئۇنىاااڭ دائىااا  ھەر خانفىساااتايىنگىل

 قاتارىااادىكى رفزېنبېااارگ بىااالەن ھاااې  ھىتلېرناااى بېرىچاااى كۈچىنىاااڭ ئاااۇ . تاشااااليتتى

. تىرىشااتتى قاا “چىقىاش قۇتۇلادۇرۇپ تەساىرىدىن كۆزقاراشلىرىنىڭ يەرلى ” شىلەرنىڭكى

 يېزىۋېلىا، ئورنىغاا قايتاا تاشلىغانلىرىنى ئۆچۈرۈپ ئۇنىڭ دائى  ھەر ھىتلېرمۇ شۇنداقتىمۇ 

 ئايلىنىاا، بىاار دۇنيااانى سااەن”. قىلمااايتتى پەرۋا يۈرۈشاالىرىگە داتلىنىاا، خانفىشااتانگىلنىڭ

 قارىشاااىنى دۇنياااا ئۆزەڭنىاااڭ بولمىساااا_  خانفىشاااتانگىل  ەيتتاااىد_ . شاااەرت چىقىشاااىڭ

 پۇرساەتتىن باۇ قىلىنمايۋاتقاان رۇخساەت سۆزلەشكە نۇتۇق ھىتلېرنى ئۇ“ .تىكلىيەلمەيسەن

 4~3”: بېرىادۇ مەسالىھەت دەپ باوالتتى كەلساەڭ ئايلىنىا، بىر چىقى، چەتكە پايدىلىنى،

 ئەنگىلىيىلەرناى ۋە فرانساىيە ندىساتان ھى يااپونىيە  ئامېرىكاا  قىلسااڭال سەرى، ۋاقت ئا 

 “.كېلەلەيتتىڭ ئايلىنى،

 ناېمە ھەرىكىتىمىازدە بۇ كەتسەم چىقى، ساياھىتىگە دۇنيا دېگىنىڭدە  مەن  ئەگەر”

 ۋاقىتلىرىادا ياتقاان تۈرمىادە ئاۇ. ھىتلېار دەيتتاى “بىلەمساەن؟ بېرىادىغانلىقىنى يۈز ئىشالر

 بۆلۈنۈشاالەرنى بااۇ ئەناادى مانااا نلىكىنااى كەتكە تااوزۇپ تەرەپااكە ھەر تەشااكىلى پااارتىيە

. ئېيتىاااادۇ بولغااااانلىقىنى مەجبااااۇر چىقىشااااقا قااااۇرۇپ قايتىاااادىن پااااارتىيىنى تۈگىتىاااا،

 كەلگۈسااى كەلگىنىڭاادە قايتىاا، ساااياھىتىدىن دۇنيااا سااەن” ئۇنىڭغااا خانفىسااتايىنگىل

 ئەمماا. دەيادۇ“ .ماۇمكىن كېلىشاىڭ قايتىا، بىالەن پىالناالر يېڭاى كاۆپ تېخىماۇ ھەققىدە

 بااۇ گەپاالەر يېڭااى دېااگەن نااېمە ۋاھ ”. تەۋرىتەلمەياادۇ ھىتلېرنااى دېگەنلىرىمااۇ بااۇ نىااڭئۇ

 يەردىكىلەردىان ئاۇ مەن بااق  ئاويالپ_  جااۋابەن  ئۇنىڭغاا ھىتلېار دەيادۇ_ ! دېگەنلىرىڭ

 ئۆگۈنگىادەكمەن؟ تىلىناى باشقىالرنىڭ بولۇپ ئاۋارە نېمىشكە مەن ئېرىشەلىەيتتى ؟ نېمىگە

 مېنااى دېگەنلىرىااڭ. يەتتااى دەرىەىااگە بەرمىگىاادە  يااار شااالرغائى ئۇنااداق يېشااى  بەس 

 “!يوق ۋاقتىممۇ ئۈچۈن ئۇنىڭ. قىزىقتۇرمايدۇ

 ئۆگۈنىۋالسااڭ قىالاليامەن  يااردەم ئۆگۈنىشىڭگە ئېنگلىزچە ئۇنىڭغا خانفىستايىنگىل
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 نااېمە بولساااڭ ئوقۇياالياادىغان بىۋاسااتە گېزىتلىرىنااى ئامېرىكىنىااڭ ئەنگىلىيىنىااڭ  كېاايىن

 ياامىنى  ناېمە بىلىۋالسااڭ نەرساىلەرنى كاۆپ تېخىمۇ ۋەزىيىتىدىن چەتئەل ياخشى  ندېگە

 رەت ھەرگىااز مەساالىھەتىنى ئۇنىااڭ ھىتلېاار. باقىاادۇ ئۇرۇنااۇپ قىزىقتۇرۇشااقا ئااۇنى دەپ

 ھېلېنانىاڭ جەھەتتە بۇ ھەتتا. قىاللمايدۇ غەيرەت زادىال ئۈچۈن ئۆگۈنۈش تىل قىلمىسىمۇ 

 ۋالىاا  ھىتلېرغااا ھېلېنااا. ئىاادى كەلمەكااتە ھالغااا قىلماااس تەسااىر بارغانسااىرى گەپلىرىمااۇ

 دەپ باااوالتتى  پايااادىلىق تېخىماااۇ ئۈچاااۈن مۇناساااىۋەتلىرىڭ ئىەتىماااائى ئۆگىنىۋالسااااڭ

 بىار ۋالىا  ”. قىلىۋېتىادۇ رەت مەسلىھەتىنى بۇ ئۇنىڭ ھىتلېر بولسىمۇ  بەرگەن مەسلىھەت

 يولدىشاى ئۇنىاڭ قارىتاا گېاپىگە باۇ“ !ئويۇن بىر كەلمەيدىغان ماس پەقەتال سىياسەتچىگە

 فرېاادېرىخ ئىمپىراتااور بۈيااۈ  ناپااالىئون  ۋاشااېنگتون  بېرىاا،  جاااۋاب خانفىسااتايىنگىل

 ئۇنىمااا   يەنىااال ھىتلېاار دېسااىمۇ  ئىاادى ئااامىراق تانسااىغا ھەممىسااىال قاتارلىقالرنىااڭ

 رنىااڭۋيېننالىقال ئالغاناادا  تەرەپااتىن بىاار يەنە! قىلغااانلىق زايااا ۋاقىاات ئاخماقااانىلىق ”

 ئۇالرنىاڭ تانساىالر بۇناداق. كەلمەيادىكەن ماس پەقەتال ئەرلەرگە نازۇ   بەكال ۋالىسلىرى

 يامااااان ۋيېنناااانى مەن ئوينىمىاااادى  رفل ئااااز كېتىشااااىدە يىمىرىلىااا، ئىمپىرىيىساااىنىڭ

 تانساااا غىلەىاااڭ كىشاااىدە  خوتاااۇن ئۇالرنىاااڭ بىرىماااۇ ساااەۋەبلەردىن كۆرۈشاااۈمدىكى

 “.ئويناشلىرى

 يىلقاى ئاۆتكەن ساەۋەب  قىلىشاىدىكى رەت مەسالىھەتىنى ېلېنانىڭھ ھىتلېر ئەسلىدە

 شاۇندىن. باوالتتى دېيىشاكىمۇ كەلمەكاتە بولمىغانلىقىادىن مااقۇل ئۇنىڭغاا بايرىمىدا ئارچا

 ئاۆزگەرگەن تەرىپىگە قىلىش خوش كۆڭلىنى ئارىلىشى، بىلەن ئايالالر باشقا ھىتلېر كېيىن

 ئاچقاان سىڭىلالر-ئاچا رېيتېر ئۇدۇلىدا ئۆينىڭ نئالغا ئىەارىگە ئۇ بېرچتېسگادېندا. ئىدى

 ئۇنىااڭ ۋاقىتلىرىاادا  تۇرىۋاتقااان بېرچتېسااگادېندا) ئىاادى بااار دۇكىنااى چىااچە -گااۈل بىاار

 ساىڭىلالرنىڭ-ئاچا ئۇ(. ئوخشايتتىكەن غىال “خوراز نوچى” بىر رەسمى دېيىشىچە  ئۆزىنىڭ

 مىتزىناى قېاتى  بىار ھىتلېار .ئىادى مىتازى بولساا بىرساىنىڭ يەنە ئااننى  ئىسمى بىرسىنىڭ

 ياشااالىق 16 مېنىاااڭ ساااەن قىلغانااادا  تەكلىااا، كېلىشاااكە ئوينااااپ بېرىااا، تانساااىخانىغا

 سىڭلىساى ئااننى بولغاان ھەدىسى دەپ بولىدۇ  قانداق تۇرساڭ چوڭ ياش 02 سىڭلىمدىن

 كااۆڭلى ئىشااتىن باۇ ھىتلېاار. ئۇنىمايادۇ بېرىشااىغا تانساىغا بىاارگە بىالەن ھىتلېاار مىتزىنىاڭ

 پاارتىيە بىارلىكتە ئىككىساىنى سىڭىل-ئاچا بۇ ھىتلېر ئۆتمە   ئۇزۇن. بولىدۇ يېرى  قاتتىق

 ھەددىادىن بۇناداق ھىتلېرنىاڭ مىتازى  ئۆتكەنادە  يىلاالر خېلاى. قىلىدۇ تەكلى، يىغىنىغا

 چىرايلىاق ئاپىساىنىڭ كۆزلىرىنى ئاتاپ  دەپ مىتزىرى  ئۆزىنى سەۋەب  كېتىشىدىكى ئېشى،

 بولغاانلىقىنى  قويمااقچىمۇ ساۆيۈپ ئاۇنى ھەتتاا بولغاانلىقىنى  دىنئوخشااتقىنى كۆزلىرىگە

 كۆرۈشااامەيلى ئىككىمىاااز كېااايىن بۇنااادىن قىلمىغاااانلىقىنى؛ رۇخساااەت بۇنىڭغاااا ئەمماااا
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 ساەيلى بىارلىكتە بويىادا كاۆل ئىككىساى ئاۇ ئاۆتمەيال ئاۇزۇن ئەمماا. ئېيتىادۇ دېگەنلىكىنى

 بىلىكىادىن مىتزىنىاڭ ھىتلېار ەلگەنادە ك يەرگە بىر دالدىراق. كۆرۈنىدۇ يۈرگەنلىكى قىلى،

 سااۈيىڭنى مىەىاا، سااېنى مەن” ئۇنىااڭ مىتاازى. سااۆيىۋالغان تۇتىۋېلىاا، قااولالپ ئىككااى

 ھاياجانلىنىا، قااتتىق ھەقىقەتەنماۇ ھىتلېرنىڭ چاغدا شۇ دېگەنلىكىنى  “چىقىرىۋەتمىسەم

 بولاۇپ نائاشا ئىككىساى ئاۇالر قالماا  ئۇزۇنغاا. ئېيتىادۇ كەتكەنلىكىناى يېنى، بولۇپ ئوت

 ميۇنخېنادىن ئۇنىڭغاا ھىتلېار قىلساىمۇ  تەلەپ دەپ قىاليلى تو  ئۇنىڭغا مىتزى. يۈرىشىدۇ

 .بولىدۇ ماقۇل تۇرۇشقىال بىرگە ئېلى، ئىەارىگە ئۆ  بىر

 ئاۇ 013بولاۇپ  باشاقا تىپى ئايالالر ئارزۇاليدىغان ھىتلېر ئائىلىسىدە ۋاگنېر ۋىنىفرېد

 نەزىرىاادە ئۆياادىكىلەرنىڭ بااۇ. ئۇرۇنمااايتتى ىرىشااقاچىق قۇسااۇر ھىتلېااردىن ھااېچكى  ئۆياادە

 سۈيىقەسات تەرىپىادىن دۈشمەنلەر ئالدىدا ئۇالرنىڭ ھىتلېرمۇ. ئىدى قەھرىمان بىر ھىتلېر

 ئاۇ شاۇڭا. تىرىشااتتى ئويناشاقا رفلىنى ئادەم سىھىرلى  قالغان غېمىدا يوقۇتۇشنىڭال قىلى،

 گەرچە”. كېلەتتاى كىرىا، داچىساىغا ېادۋانفر ئوغۇرلۇقچە كېچىلەردە يېرى  دېگىدە  دائى 

 بېشاىدىن بىازگە كىرىا، ئاۆيىگە باالىالر ھاامىنى ھىتلېار بولساىمۇ ئاشاقان يېرىمىدىن تۈن

_ . بېرەتتااى قىلىاا، ھىكااايە سەرگۈزەشااتىلىرىنى خەتەرلىاا -خېاايى  قورقۇنۇچلااۇق ئااۆتكەن

 ورققىنىمىزدىنقا ئااڭالپ ھىكايىلىرىنى ئۇنىڭ بىز_  ئەسلىمىسىدە  ۋاگنېر فرېدېلىند دەيدۇ

 ئاۇ. كۆرساىتەتتى چىقىرىا، تاپانچىساىنى بىازگە ئۇ. كېتەتتى تۇرۇپ تى  چاچلىرىمىز قۇيقا

 ئالقىنىغاا بولاۇپ  تاپانچاا بىر كىچى  بەكال تاپانچا بۇ بولغان شەرت يۈرۈشى ئېلى، يېنىدا

 پاا  02 يەنىاال تاپانچاا باۇ قارىماا  شاۇنىڭغا. ئىدى كىچى  بولغىدە  يۇشۇرۇشقا سىقى،

 ياارا باۇ” كۆرساىتى،  تااتۇقنى ئىككاى قاپىقىادىكى كاۆز بالىالرغاا ئاۇ ئاندىن“ .يەيتتى ئوق

 .دەيدۇ “يالداما قالغان ھۇجۇمىدىن گاز زەھەرلى  ئىزى

 ھەممىسااىال ئۇالرنىااڭ. چاقىرىشاااتتى دەپااال “ۋفلاا ” ئااۇنى داچىاادىكىلەر ۋانفرېاادد

 يېڭىاادىن كېتىاادىغان اپقاااۋ كۆرسااىال بىرسااىنى يااات ھەتتااا. كااۆرەتتى ياخشااى ھىتلېرنااى

 ھەممىساى بالىالرنىاڭ كىچىا  بولۇپماۇ. قىالتتى ئامراقلىق ئۇنىڭغا ئىتمۇ بۆرى سېتىۋالغان

 بااردەكال كاۈچى قىلىاش جەلىا، سىھىرلى  بىر قانداقتۇ ئۇنىڭدا”. ئىدى ئامىراق ھىتلېرگە

 ئااااادىتى تۇرمااااۇش ئۇنىااااڭ. ئەتراپىغاااااتوپلىۋاالاليتتى ئااااۇالرنى قىينالمااااايال… . ئىاااادى

 ئۇنىااڭ نىساابەتەن بىاازگە بولااۇپ  تۇرمااۇش بىاار قىلىاادىغان پەرق تااۈپتىن بىزلەرنىڭكىاادىن

 “.ئىدى ھايات بىر سىرلىق ھىكايىالردىكىدە  خۇددى سىرلىق  ھەقىقەتەنمۇ تۇرمۇشى

 نەشارىياتچىلىرى ئېخېار قىسامى بىرىنچاى كىتاۋىنىاڭ يازغاان ئۇنىڭ كۈنى ئىيۇل-18

 ئاۇزۇن بەكال ئەسلىدىكى بويىچە تەكلىۋى ئاماننىڭ. دۇقىلىنى نەشرى ميۇنخېندا تەرىپىدىن

 كااۈرەش» ئوخشاااش ئىساامىغا خاتىرىسااىنىڭ كۈناادىلى  ئۆزىنىااڭ ئىساامى كىتاااب بولغااان
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 يىلىنىاڭ-1205. ساېتىلىدۇ ياخشاى ھەقىقەتەنمۇ كىتاب. ئىدى ئۆزگەرتىلگەن دەپ «يولۇم

 كۈنلىرىادە قىلىانىش نەشارى كىتااب باۇ ئەمماا. ساېتىلىدۇ نۇسخا مىڭ يۈز ئاخىرغىچە يىل

 ئااددى  بەكاال چۇۋالچااق  بەكاال يېزىلىشاى كىتابنىڭ ۋاقىتالردا كېيىنكى ئۇنىڭدىن ھەمدە

 مۇباااالىغە ئاااارتۇق ھەددىااادىن ھادىساااىلەر شاااۇنىڭدە  كەلمەيااادۇ  ئۇيغاااۇن رىياللىققاااا

 ئالگېرنىاڭ خراتىئاو بولغان كۈچلۈ  پۇرىقى سىياسىي خۇددى ئوقۇسا كىشى قىلىۋېتىلگەن 

 “ھېسابلىشااىش” بولغاان ماۋزۇسااى قوشاۇمچە كىتابنىااڭ ھەتتاا ئوخشااايدىكەن  غىالرفماانى

. ئۇچرايادۇ تەنقىاتلەرگە نۇرغۇنلىغاان دېگەندە  قالغان  ئوخشاپ ئىسمىغا رفمان دېگىنىمۇ

 بايااان شااەخ  بىرىنچااى ئەقىدىسااىنى سىياسااىي ئااۆز بىرسااىنىڭ ياااش قارىمااا   شااۇنىڭغا

  (بولسااىمۇ ئۈچااۈن ئااۆزى گەرچە) ىققااانلىقىچ قىلىاا، بايااان تەپسااىلى بااويىچە شااەكلى

 دفلقااۇنىنى ھەرىكىتااى خەلااق كېڭىيىۋاتقااان يۈزلااۈ  ئومااۇمى گېرمانىيىاادە كىتابخاننىااڭ

 .بوالتتى ياردىمى زفر ئاالھىدە ئۈچۈن كۈزىتەلىشى

 ئالادىراش بىالەن ئىشالىرى سىياسىي پارتىيىنىڭ كېيىن چىققاندىن تۈرمىدىن ھىتلېر

 باۇ. ئىادى قالغاان بىلىانمە  مەزگىال بىر ھاقارەتلىرى قارشى رغايەھۇدىيال كېتى،  بولۇپ

 باۇ بىارگە  بىالەن قىلىاش باياان ياوللىرىنى ئىپادىلەش ھېسسىياتالرنى تۈردىكى بۇ كىتاب 

 سىياساىي بىلەن تۇرمۇشى ئۆزىنىڭ ئۇ. ئىدى كۆتەرگەن باسقۇچقا بىر يېڭى-يەپ مەسىلىنى

 ئاساساااااىغا يىااااارگىنىش ۇالردىنئااااا ئۆچمەنلىااااا   بولغاااااان يەھۇدىيالرغاااااا ھايااااااتى

 گوسااپىتالىدا پاسااېۋال  ئااۇ. قويىاادۇ ئوتتۇرىغااا يوشۇرماسااتىن قىلااچە شااەكىللەنگەنلىكىنى

 يەھۇدىيالرغاا ئاخىرىادا بابنىاڭ تەساۋىرلىگەن قالغاانلىقىنى بولاۇپ كۆرمەس كۆزى ئىككى

 كەلسااە  تااوغرا بېرىشااقا جاااۋاب بىاار كەسااكىن”… : دەياادۇ مۇنااداق قىلىاا، ئااېالن ئااۇرۇش

 دېامە   سۆزلىشاىمەن بىلەن ئۇالر. بولمايدۇ تۈزگىلى كېلىشى  ھەرگىزمۇ بىلەن ەھۇدىيالري

 بىرسااىنى قىلىشااتىن رەت ھەممىنااى بولمىسااا يااا دېاايىش ماااقۇلال ھەممىااگە بولسااا بىاار

 بىااالەن پائااالىيەت سىياساااىي باشااالپ ۋاقىتاااتىن شااۇ مەنماااۇ… . بولىاادۇ تاللىۋېلىشااقىال

 ئالىدىكەن  چىقىپال سەھنىسىگە سىياسەت ئۇ ئەگەر“ .دى ئى كەلگەن قارارىغا شوغۇللىنىش

 قىلىاااش ھەل مەسىلىساااىنى يەھاااۇدىيالر بىااالەن ئۇساااۇلالر رەھىمساااىز ۋەزىپىساااى ئۇنىاااڭ

 قەتئىاي شاۇنىڭغا مەن شاۇڭا ”. ئاشاۇرىدىكەن ئىشاقا نامىدا تەڭرىنىڭ بۇنى ئۇ. بولىدىكەن

 ياراتقۇچىنىاڭ پۈتاۈنلە  ىيىتى پائاال كەلتاۈرۈش تارمار يەھۇدىيالرنى مېنىڭ ئىشىنىمەنكى 

 گېرمانىيىااادىكى“ .ئىشاااى كاااۈتكەن تەڭرىنىاااڭ باااولغىنى  قىلمااااقچى ئۇيغاااۇن  ئارزۇساااىغا

 بەزى نىاڭ «يولاۇم كاۈرەش» ئۈچاۈن  بېرىۋاتقاانلىقى كۈچىيى، ئىچىدە ئارمىيە ئىرقچىلىق

 بنىاڭكىتا باۇ بولاۇپ  ئېرىشكەن ھىمايىسىگە ئىچىدىكىلەرنىڭمۇ ئارمىيە پاراگرافلىرى-باب

 ئايالنغاان ساىموۋۇلىغا قىلىشانىڭ كاۈرەش قارشاى دۈشامەنلەرگە تاشاقى-ئىچكى ئاپتورىمۇ
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 .ئىدى

 

3 

 

 پارتىيىساىنى ناتسىساتالر تەۋەلىرىادە گېرماانىيە شاىمالى ستراسسېرغا گرېگور ھىتلېر 

 ياخشاى بولىادىغانلىقىنى ئىاش بىر خەتەرلى  بەكال بېرىلىشى ھوقۇق تولۇق تەشكىللەشكە

 بارالىساا ئېلىا، ھەرىاكەت مۇۋەپپەقىيەتلىا  قاانچىكى شاىمالدا ستراسسېر ەگەرئ. بىلەتتى

 014.ئىاادى مااۇمكىن قېلىشااى ئايلىنىاا، بىرسااىگە رەقىپااتىن سىياسااىي خەتەرلىاا  شااۇنچە

 بىرىمااۇ ئەكسااىيەتچى بىاالەن بااولغىنى بىرسااى قارشااى يەھۇدىيالرغااا ستراسسااېرمۇ گەرچە

 ئااۇرۇش بىاالەن سااپېنگلېر ئوسااۋالد اتاا كۆزقارىشااى سىياسااىي ئۇنىااڭ. ھېسااابالنمايتتى

 ئاساساى ئەقىدىساىنىڭ ئۇنىاڭ بولاۇپ  ئۇزانغان سوتسيالىزمىغا سەپ ئالدىنقى دەۋرىدىكى

 كېارە  بولىشاى تۇرغاان يولادا ئوتتۇرا ئىبارەت ھەربىلىكتىن چوقۇم داھىيسى پرفلىتارىيات

 قانىتىغاا ساول نىڭپارتىيىساى ناتسىساتالر ئەسلىدە ئۇ. ئاساسلىناتتى پىرىنسىنپقا دەيدىغان

 جەھەتااتە تەشااكىللەش قايتااا كااۈچلەرنى ئىنقىالبااى ئااۇنى تەرىپااى  بااۇ. قىالتتااى ۋەكىللىاا 

 ئاااممىنى مااۇاليى   قاااۋۇل  ئااۇ. كۆرۈلىاادۇ ئىپادىلىنىشااىدە بولااۇپ گەۋدىلىاا  ئاالھىاادە

 ئىاگە ئىقتىادارىغا كەلتۈرۈش ھەرىكەتكە شەخسىلەرنىمۇ ماھىر  كەلتۈرۈشكىمۇ ھەرىكەتكە

 ھەرىكەتاكە ئۇنىاڭ ئاخىرلىرىادا ئاايلىرى يااز يىلىنىاڭ شۇ بولغاچقا  شۇنداق. ىدىئ بىرسى

 بەزى. ئىادى كەتكەن ئېشى، كۆپ كۈتكىنىدىن ھىتلېرنىڭ ۋەزىيىتى جانلىنىش كەلتۈرگەن

 ئىككااى يەرلەردە بەزى يەنە ھەتتااا كااۆپەيتىلگەن  ھەسسااە بىاار سااانى ياچىكااا جااايالردا

 ميۇنخېنادىكى ستراسساېرنىڭ قىسامى كۆپ ىشالرنىڭئ بۇ. ئىدى كۆپەيتىلگەن ھەسسىدە 

 جەلىا، ئاۆزىگە ساىنىپىنى ئىشاچىالر سۇنما  بو  تېزگىنلىشىگە رەھبەرلەرنىڭ مۇستەبىت

 .مۇمكىن دېيىش كەلگەن ئىقتىدارىدىن قىلىش

 ئۆتكااۈزۈلگەن ھاگېناادا كااۈرەش قارشااى جەنااۇبتىكىلەرگە باشاالىرىدا  سااىنتەبىرنىڭ

 چاقىرغااان ستراسسااېر گرېگااور يىغىننااى بااۇ. چىقىاادۇ وتتۇرىغااائ ئاشااكارە يىغىنىاادا پااارتىيە

 بيرفكااارات ميۇنخېنااادىكى بىرلەشاااتۈرۈپ شاااىمالنى بىااالەن جەناااۇب مەقساااەد  بولاااۇپ 

 بىالەن كۆڭۈللاۈ  ئاق ئىنتايىن قاتناشقۇچىلىرى يىغىن. ئىدى قويۇش قارشى ھاكىمىيەتكە

 گېرماانىيىگە چىقىا، دۇرۇپقۇتۇل قولىدىن مەسلىھەتچىلەر باۋارىيە ئەكسىيەتچى فۈھرېرنى

 دۆلىتاى خەلاق ئىنقىالباى مەڭگاۈگە گېرماانىيىنى كەلتاۈرۈش  ھالغاا قىلىدىغان رەھبەرلى 

 پرفگراممااا قويغااان ئوتتۇرىغااا ستراسسااېر يىغىناادا. قىلىشاااتتى ئااارزۇ كەلتۈرۈشاانى ھالىغااا

 قىلىشاااقا ئىاااش ئۈنۈملاااۈ  ئىشااالىرىدا تەشاااۋىقات ۋە تەشاااكىلى ۋەكىلااالەر. ماقۇللىنىااادۇ
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 مىللااى يەنە ۋەكىلاالەر. بېرىاادۇ ئاااۋاز قااولالپ بىرلىشىشاانى ئۈچااۈن قىلىنىشااى پالەتلىاا كا

 ئالىاااادىغان ئىچىااااگە ئااااۆز ئىسااااالھاتلىرىنى  ئىقتىسااااادىي ئۇيغااااۇن بولشااااېۋىكچىلىككە

 بىاارلىكتە تارقىتىشاانىمۇ بېسااى، ماقااالىالرنى قاتااار بىاار ئىزاھالياادىغان پرفگراممىالرنااى

 ياشاالىق 02 دېااگەن گيااوبېل  جوزېاا  تەھرىرلىكىنااى ڭماتېرىيالالرنىاا بااۇ. تەسااتىقاليدۇ

 ھىملېرنىاڭ قىلىدىغان ئىش تەرتىپسىز بەكال گيوبېل  . ئالىدۇ ئۈستىگە ياش بىر تاالنتلىق

 باار بويى غېرىچتەكال 5 كىشى بۇ. ئىدى كەلتۈرۈلگەن قىلى، كاتىبى ستراسسېرنىڭ ئورنىغا

 كىشاى باۇ ئۈساتىگە  ئۇنىاڭ. تمەيتتاىيە كىلوگرامغاا 52 ئېغىرلىقىماۇ بولاۇپ  بىرسى پاكار

 ماايمەق پۇتىماۇ بىار ئاۇرۇق  بەكاال بولغاچقاا گىرىپتاار كېسىلىگە پارالى  بالىالر كىچىكىدە

 بولااۇپ  بىرسااى بااار قااابىلىيەتلىرى ئاالھىاادە تۈرلااۈ  ھەر ئۇنىااڭ ياخشااى ھېلىمااۇ. ئىاادى

 باولغىنى ياوق ىتىسااالپ ئااجىز  بەكال ۋۇجۇدى ئۇنىڭ گەرچە ئىدى؛ راۋان ئىنتايىن قەلىمى

 ئاااۋازلىق  ئوتتااۇرا: ئىاادى يااوق كېلىاادىغىنى تەڭ ئۇنىڭغااا چىقىۋالسااا سااەھنىگە بىاالەن 

 كۆزلاۈ  قاارا قىالرلىاق جەلىا، ئاۆزىگە كىشىنى ھەرىكىتى  قول ئۈستۈن كۈچى ئىپادىلەش

 .بىرسى

 ئۇششااق قىلىادىغان ئېتىقااد دىنىغاا كاتولىا  بويىادىكى دەرياساى رېايىن گيوبېل  

 خاااراكتېرى-مىااەەز ئۇنىااڭ بولااۇپ  تۇغۇلغااان ئائىلىاادە بىاار تەۋە سااىنىپىغا ىيەبۇرجۇئاااز

 كەلااگەن ساااھەدىن ئىلمىااي بەلكااى بولماسااتىن  كەلااگەن چېركاااۋدىن ياااكى ئائىلىسااىدىن

 ئااورۇن مااۇھى  ئەڭ شااەكىللەندۈرگەن خاااراكتېرىنى ئۇنىااڭ يەنااى. ئىاادى مااۇمكىن دېاايىش

 ئايرىلغاان غايىساىدىن كېايىن ئۇرۇشاتىن مەكاتەپ  باۇ بولاۇپ  ى ئۇنىۋېرسىتېت ميۇنخېن

 بىار ئۇنىاڭ. ئىدى  ئۇنىۋېرسىتېت بىر قىلىۋالغان جەلى، ئۆزىگە ئەسكەرلەرنى نۇرغۇنلىغان

 ئۇنىااڭ ئەممااا قىلىنغااان  كېچىاارى  ئەسااكەرلىكتىن سااەۋەبىدىن بولغااانلىقى مايماااق پااۇتى

 فلىساگې  رىچاارد بولغان بىرسى قابىلىيەتلى  گەۋدىلى   بولسا قەھرىمانى چوقۇنىدىغان

 گيوبېلساقا ئۇنىڭ. ئىدى بىرسى ئانارخىست شۇنىڭدە  تىنچلىقپەرۋەر  بىر كىشى بۇ. ئىدى

 فلىسگې . ئوينايدۇ رفل مۇھى  ئىنتايىن ھاياتىدا گيوبېلسنىڭ كېيىن غايىسى سىڭدۈرگەن

 بىلگىلاى دفستويېۋساكىنىڭ. ئىدى قويغان تونۇشتۇرۇپ دفستويېۋسكىغىمۇ گيوبېلسنى يەنە

 .ئىدى بولغان ئىلھام كۈچلۈ  بەكال گيوبېلسقا ياش قارىشى دۇنيا لماسلىقبو

 دفكتورلااۇق پەلسااەپە يىلااى -1201. يۆتكەياادۇ ھېياادېلبېرگقا كېاايىن گيوبېلساانى

 يىال قاانچە بىار كېيىنكاى شاۇندىن. ئايرىلىادۇ جايادىن باۇ كېايىن ئېرىشكەندىن ئۈنۋانىغا

 تىيااتىر قاانچە بىار رفماان  بىار راكتېرلىقخاا تەرجىمىھال دېگەن «مېخائېل» ئۇ جەريانىدا

 قاماداش تۇرمۇشاىنى. قىلدۇرىادۇ ئاېالن يېزىا، شاىئېرالرنى لىرى  نۇرغۇنلىغان ۋە ئەسىرى

 ئوقۇتقۇچىسااى ئااائىلە نااازارەتچى  بازىرىاادا پااايچە  كولااوگن خىزمەتچااى  بانكىاادا ئۈچااۈن
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 بىلەنماااۇ ئىشاااالر قاتارىااادىكى باشقۇرغۇچىساااى قىرائەتخاناااا ساااىرت ئىشاااتىن ھەمااادە

 ياۈرگەن لەيالەپ ئىچىادە ئېقىناى تۇرماۇش سۇدە  توختام نداق بۇ گيوبېل . شوغۇللىنىدۇ

 فلىسااگې  سااەۋەبىدىن بولغااانلىقى ئااۆ  ئىنتېرناتساايونالىزمىگە ماركسااىزمنىڭ كۈنلىرىاادە 

 كېاايىن  كىرگىنىادىن يولىغااا سوتساىئالىزمى خەلااق كېايىن. ئىاادى ئايرىغاان يااولىنى بىالەن

 چوقۇنۇشاقا( دەپ ئىاكەن  ساىموۋۇلى غايىمىزنىڭ ۋە ئىتىقادىمىزنىڭ زنىڭبى ئۇ) ھىتلېردىن

 بىار بىالەن شاۇنىڭ 015.تېپىۋالىادۇ رفھىناى فلىساگې  بىار يەنە قارىغان دەپ تېگىشلى 

 باۇ ئۇنىاڭ. باشااليدۇ قىلىشقا مۇناسىۋەت قىزغىن بىلەن ستراسسېر گرېگور يەنە ئۇ ۋاقىتتا 

 ناتسىساااتالر ئااااقىۋېتى ماااۇقەررەر ەزلىرىنىاااڭمىە سااااداقەت ۋە ئاااۆرۈش ياااۈز تاااۈردىكى

 .بەلگىلەيدۇ يۈزلىنىشىنىمۇ تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ

 ئۇنىڭاادىكى داۋالغااۇش  ئوتتۇرىسااىدا ھاااڭ ئىككااى تااۈر بااۇ ئىدىيىسااىدىكى ئۇنىااڭ

 نۇرغاااۇن گياااوبېل  . كەلتۈرىااادۇ ھالغاااا بىااار ماااۇرەككەپ تېخىماااۇ كۈرەشااانى ئىااادىيىۋى

 سوتساىئالىزم مىللاى كوممۇنىستالرنى ئۇ . ھېسابلىناتتى بچىئىنقىال بىر يەنىال جەھەتلەردە

 بىار نەزەرىايە  خىل بىر ئۇ . تىرىشىدۇ بىلەن كۈچى پۈتۈن ئۈچۈن كېلىش تارتى، تەرىپىگە

 ئاوڭ قانااتتىن ساول ئاۇالرنى”: ئىادى كەلاگەن ئىرادىساىگە چىقىاش يارىتى، كۆۋرۈ  خىل

 “كېارە  كەلتۈرۈشاىمىز تەرەپاكە خەلقاى يارتەي قىلىشقا پىدا ئۆزىنى كېلى،  تارتى، قاناتقا

 ئىشااچىالر تااۈردە مااۇتلەق پااارتىيە ئوخشاااش  ستراسسااېرغا گرېگااور خااۇددى ئۇمااۇ. دەيتتااى

 ئىشالىرىنى ئۇيۇشمىساىنىڭ ئىشاچىالر بولۇپماۇ قىلىشاى  ھىمايە مەنپەئەتلىرىنى سىنىپىنىڭ

 ئاساسالىق سانىڭگيوبېل بىالەن ھىتلېار. قاارايتتى دەپ كېارە  بولىشاى قىلىادىغان ھىمايە

 ياۈرۈش شاىمالغا قېتى  كېيىنكى گيوبېل  . ئىدى بەرگەن رف  مەسىلىدە شۇ مانا زىدىيىتى

 بىاالەن كومپااارتىيە ئۇنىڭغااا يەنااى. قىالتتااى ئااارزۇ كۆرسىتىشاانى تەسااىر ھىتلېرغااا قىلغاناادا

 يولغاااا ئىنتېرناتسااايونالىزمنى كوممۇنىساااتالرنىڭ_  پەرقاااى بىااار-بىاااردىن ناتسىساااتالرنىڭ

 .بولىدۇ ئىشەندۈرمەكچى ئىكەنلىكىگە ئىبارەت بولىشىدىلنال چىقويماق

 براۋنشااۋېگتا ئىككىسااى گيااوبېل  بىاالەن ھىتلېاار ھېساااپتا ئاااخىرىقى نويااابىردا -4

 گياوبېل  ئېلىشىشاتىن قاول باۇ. كۆرۈشاىدۇ ئۇزارتىا، قاول گيوبېلسكە ھىتلېر. ئۇچرىشىدۇ

 دفساتالردە  قەدىنااس ىالكۆرۈشات تاۇنەى ئاۇنى مەن”. قىلىادۇ ھاې  خوشااللىق چەكسىز

 جاۈپ بىار ئۇنىاڭ_  خاتىرىساىگە  كۈنادىلى  گيوبېل  يازىدۇ دەپ_  ئىدى   قىلغان ھې 

 كۆرۈشاكىنىدىن بىلەن مېنىڭ ئۇ. تۇراتتى چاقناپ يۇلتۇزدە  خۇددى كۆزى رەڭلى  ھەقىق

 ھاې  خوشااللىق قالغاندە  كىرى، جەننەتكە خۇددى بۇنىڭدىن مەن. ئىدى خوشال بەكال

 چوقۇنۇشااىنىڭ ھىتلېرغااا كېاايىن گيوبېلساانىڭ كۆرۈشىشااى تااۇنەى بااۇ ئۇالرنىااڭ“ .ى قىلااد

 ئااۇالر كېاايىن ئۆتكەناادىن ھەپااتە قااانچە بىاار. ئىاادى قالغااان بولااۇپ نوقتىسااى باشاالىنىش
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 تېخىماۇ چوقۇنىشاى گيوبېلسانىڭ قېاتى  باۇ. ئۇچرىشاىدۇ قېاتى  بىر يەنە پالۋېندا ئىككىسى

 قىلىا، سااالم دفساتالردە  كونا خۇددى ھىتلېر. نخوشالمە بەكال مەن”. ئىدى كۈچەيگەن

 “.كۆردۈم ياخشى ھەقىقەتەنمۇ ئۇنى مەن. كەتتى سوراپ ئەھۋال مەندىن

 پارتىيىنىااڭ ھالاادا ئاشااكارە شااىمالدا ئااۆتمەيال سااوتكا بىاار ئارىاادىن گيااوبېل  ئەممااا

_  كااادىرالر مەساائۇل يەرلىاا  قېتىملىااق بىاار قىلىاادىغان خىيااانەت تەشااكىلىگە مەركىاازى

 مەقساااەت  ئىۋەرتىشاااتىكى شاااىمالغا ئاااۇنى ئەسااالىدە. قاتنىشاااىدۇ يىغىنىغاااا اۋلېيتېرسگااا

 فااۈھرېرنى ئااارقىلىق  چىقىااش تااۈزۈپ پرفگراممىسااىنى پااارتىيە ياردەملىشااى، ستراسسااېرغا

 ساااولغا ئاااۇنى قۇتۇلااادۇرۇپ  قولىااادىن گۇرۇھىااادىكىلەرنىڭ مياااۇنخېن “ئەكساااىيەتچى”

 دۆلەت يىغىۋېلىاا، يەرلەرنااى پرفگراممىاادا بااۇ. ئىاادى كەلتااۈرۈش قولغااا مايىلالشتۇرۇشاانى

 دېھقانالرغااا يااوق يېاارى يەرلىرىنااى پومىشااچىكالرنىڭ چااوڭ ئۆتكۈزىااۋېلىش  ئىگىلىكىااگە

 تەلەپ ئايالنادۇرۇش ئىگىلىكىاگە دۆلەت شاىركەتلەرنى قايسى ھەر بېرىش  بۆلۈپ ھەقسىز

 خااانوۋەردە ئارىسااىدا يااانۋار-05 دىاان يااانۋار-04 يىلااى-1206 پرفگراممااا بااۇ. قىلىناااتتى

-تاااالش قاااتتىق بەكااال يىغىاان ئااۇ. سااۇنۇلىدۇ يىغىنىغااا كااادىرالر مەساائۇل ئۆتكۈزۈلىۋاتقااان

 ۋاكالىتچىساى ھىتلېرنىاڭ ئاساسالىقى بۇنىڭغاا بولاۇپ  يىغىان بىار ئۆتكەن ئىچىدە تارتىش

. ئىاادى بولغااان سااەۋەپچى چىققااانلىقى ئوتتۇرىغااا ھالاادا گەۋدىلىاا   فېاادېرنىڭ گوتفرىيېااد

 باھاساىنىڭ ماال قاۇلى  ئۆساۈمنىڭ بىالەن كاپىتاال” فېادېر باويىچە  قارىشاى گيوبېلسنىڭ

 پرفگراممااا مااۇھى  ھەرىكەتنىااڭ كېلىاا، يەنە يالغانچىسااى  قارىشااىنىڭ كېااتىش ئااۆرلەپ

 رفبېاارت يااالغۇز ئېيتىشااىچە  ئاكىسااىنىڭ ستراسسااېرنىڭ. ھېسااابلىناتتى “اليىھىلىگۈچىسااى

-بااب بىار ھەر پرفگراممىنىاڭ يېڭاى ىرالركااد مەسائۇل يەرلىا  خىلدىكى بۇ باشقا لېيدىن

 قارشااى نەرسااىگە ھەماامە. چىقىاادۇ ماااقۇلالپ بېرىاا، ئاااۋاز ئااايرى -ئااايرى  پاااراگرافلىرىنى

 مەن يااكى بولساۇن ھىتلېار مەيلاى” ئاخىرىادا ئەڭ فېادېر كەلاگەن قىلى، ئادەت تۇرۇشنى

: ئۇنىڭغاا ىنادىكىلەريىغ. دەيادۇ “قىاللماايمىز قوبۇل ھەرگىز پرفگراممىنى بىر بۇنداق بوال  

. ئاگاھالندۇرىادۇ دەپ “ئادەمساەن بىار ساۈپىتىدىكىال مېھمىنىمىاز پەقەتاال يەردە باۇ سەن”

 ھىتلېرنىاااڭ ئاااۇ . تۇرىۋالىااادۇ چىاااڭ پىكىرىااادە ئاااۆز يەنىاااال فېااادېر قارىماااا  شاااۇنىڭغا

 قارشااى تەلىااۋىگە قىلىااش مۇسااادىرە مااۈلكىنى-مااال ئوردىسااىنىڭ خااان ماركسااىزمچىالرنىڭ

 سۆزلەشااكە دەپ “ئالاادامچىلىقى بىاار يەھۇدىيالرنىااڭ” بۇنىااڭ قىلىاا،  ئااېالن ئىكەنلىكىنااى

 باۇ. چۈشاىرىدۇ قاوغالپ ساەھنىدىن ئاۇنى ۋارقىراشاقىنىچە كىشاىلەر تەڭ  بىلەن باشلىشى

 غەزەپ گۇرۇھىادىكىلەرگە رەھبەرلىا  مياۇنخېن تاۇرۇپ ئورنىدىن دەرھال گيوبېل  چاغدا

 گااۇرۇھتىن بااۇ ھىتلېاار ئەگەر كېلىاا،  پسااۆزلە ئااۇ. كىرىشااىدۇ قىلىشااقا ھۇجااۇم بىاالەن

 بىار بۇناداق. دەيادۇ كېارە   چىقىارىش قوغالپ پارتىيىدىن ئۇنى ئۈزمەيدىكەن  ئاالقىسىنى
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 بىرساىنىڭ دېگەن“ !قالدى  كۆرۈپ ياخشى بەكال” ھىتلېرنى يېقىندىال تېخى ئۇلتىماتومنىڭ

 گيوبېلىساانىڭ ىاا بەلك. ئىاادى ئەھااۋال غەلىااتە بىاار ھەقىقەتەنمااۇ چىققااانلىقى  ئاغزىاادىن

  يەناااى كېااارە   بولساااا نەتىەىساااىدىن لىكىنىاااڭ “كاااۆرگەن ياخشاااى بەكاااال ھىتلېرناااى”

 كېتىۋاتىادۇ باشاالپ يولىغاا بولاۇش ۋەياران ھىتلېرنى بىيرفكراتالر ئۇچۇم بىر ميۇنخېندىكى

 .مۇمكىن بولىشىمۇ ئىشەنگەنلىكىدىن قاتتىق دەپ

 باشاالپ بۆلۈنۈشاكە قېتىمقاى باۇ فېادېرنىڭ 016 نەزەر  قەتئىي بولىشىدىن نېمە ھەر

. ئۆتىادۇ ھەرىكەتاكە ئاخىرىادا ھىتلېر  كۆرگەن دفكالتىنى يازغان توغرىلىق يىغىن كەتكەن

 ھەممىساىنى كادىرلىرىنىڭ مەسئۇل پارتىيىنىڭ ھىتلېر غېنىۋاردا-14 يەنى يەكشەنبىدە  بىر

 شااىماللىقالر ئولتۇرغااان سەھنىسااىدە يىغىننىااڭ مەخپااى قېتىملىااق بااۇ. يىغىاادۇ بامبېرگقااا

 ماااۇتلەق جەنوپلاااۇقالر جەھەتاااتە ساااان. ئىااادى ئىچىااادە ئەنساااىزلى  بەكاااال ۋەكىللىااارى

 يىغىننىاڭ پۈتاۈن بىلەن  باشلىشى سۆزلەشكە چىقى، سەھنىگە ھىتلېر. ئىدى ئۈستۈنلۈكتە

 ھەققىادە يىغىان باۇ ئااۋالال كېلىشاتىن بامبېرگقا ئۇ. كىرىدۇ يولىغا ئۇنىڭ پۈتۈنلە  ئېقىمى

 بىالەن مەساىلە كېلىۋاتقاان دۈ  پاارتىيە بۈگاۈن ھىتلېار . ئىادى قويغاان لىا،قى تەييارلىق

 شااۇڭا . بىلەتتااى ئېنىااق ئىكەنلىكىنااى ئاسااتىدا تەھاادىت ھوقۇقىنىااڭ رەھبەرلىاا  ئۆزىنىااڭ

_  داھىسااى پارتىيىنىااڭ بااۇ مەن” قىلىاا، كەسااكىن باشاالىمايال-باشااالر نااۇتقىنى ھىتلېاار

 پارتىيىساى ناتسىساتالر ئىاكەن  شاۇنداق. ەنم يادرفساى ھەرىكىتىمىزنىاڭ بۇ فۈھرېرىمەن 

 قاناداقتۇ يەردە باۇ. قويالماايمەن ياول ھەرگىاز مۇنازىرىلەرگە تۈسىدىكى پارالمېنت ئىچىدە

 ئىچىادە پاارتىيىمىز. ئەمەس مەۋجاۇت نەرساە دەيادىغان باساقۇچلىرى يىغىان دېموكراتىا 

 مەساائۇل يەرلىاا  بىاار رھە. قويۇلماياادۇ يااول قەتئىااي ئايرىلىۋېلىشااقا گۇرۇھالرغااا تەرەپپاااز

 سااااداقىتىنى فاااۈھرېرگىال ياااالغۇز پەقەت ۋە پەقەت  ئەزاساااى پاااارتىيە بىااار ھەر كاااادىر 

 .تەكىتلەيدۇ دەپ “شەرت ئىپادىلىشى

 ئېغىزماۇ بىار توغرىلىاق ئىككىساى گيوبېل  بىلەن ستراسسېر ھىتلېر جەريانىدا يىغىن

 خاتااا ئۇنااداق بېرىاادىغان ەربەز بولغانالرغااا پىكىااردە باشااقىچە ئااۇ . قىلماياادۇ گەپ يامااان

 ئۇنىڭغا كىشى ئىككى بۇ مۇمكىن  بولىشىمۇ تۇيغان كۆڭلى ئۇنىڭ بەلكى  . قىلمايدۇ ئىشنى

 ئېقىمىدىكىلەردىن ئېسسېر بىلەن سترېيچېر ھىتلېرنى پەقەتال ئۇالر بولۇپ  كىشىلەر سادىق

 كېلىشااتىكى قااابامبېرگ ئۇنىااڭ. ئىاادى مااۇمكىن بولىشااى ئويالياادىغان ئېلىشاانىال ئاجرىتىاا،

 ئۇنىااڭ. ئىاادى ئەمەس قالاادۇرۇش نۇمۇسااقا كااادىرالرنى شااىماللىق ھەرگىزمااۇ مەقسااىدى 

 سولچىالرغا بىلەن گېپى ئۆز سولچىالرنىڭ ئۇ. ئىدى باشالشال يولغا توغرا ئۇالرنى مەقسىدى

 تەرەپااكە ئىككىااال ھەر تۇرىۋاتقااان زىدتلىشااى، ئاناادىن. بېرىاادۇ رەددىاايە بىاالەن ئۇسااتىلىق

 سىياساىي پارتىيىنى ئۇ . قويىدۇ ئوتتۇرىغا قاراشنى يېڭى ئىبارەت كېلىشتىن نوقتىغا ئورتاق
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 مەقسااەت كەلتۈرۈشاانى ھالغااا چوقۇنىاادىغان داھىغااا چىقىاا،  ھالقىاا، ئىچىاادىن چەماابەر

 بىااالەن ئېتىقاااادىمىز بىزنىاااڭ” پرفگراممىساااى باااۇرۇنقى پارتىيىمىزنىاااڭ ھىتلېااار . قىلىااادۇ

 قىلغان ئېتىقاد ئىدىيىمىزگە بىزنىڭ دېمە   ئۆزگەرتىش ىئۇن ئاساسى؛ ئىدىيولوگىيىمىزنىڭ

 ئېيتقانادا  قىلىا، باشاقىچە. كۆرساىتىدۇ دەپ “بولىدۇ قىلغانلىق خائىنلىق قۇربانلىرىمىزغا

 ھېساابلىنىدۇ ئەيساساى ئۇنىڭ ھىتلېر ئالغاندا  دەپ دىن تۈرلۈ  بىر سوتسىئالىزمنى مىللى

 ئۆلگەنادىن مىخلىنىا، دارىغاا كرىسات ئالدىادا شاىتاب باشقۇماندانلىق. بوالتتى دېگەنلى 

 بەلكىاا  ھىتلېاار  چىققااان تىرىلىاا، قايتااا قويىۋېتىلىاا، تۈرمىسااىدىن الندساابېرگ كېاايىن 

 ئۈچااۈن نىشانىسااى گۈللەناادۈرۈش قايتىاادىن دۆلەتنااى ۋە پااارتىيە جانلىنىاا، قايتىاادىن

 .ئىدى قىلماقتا يىتەكچىلى 

 پەقەتاااال بولىشاااىنى ئۆتكاااۈر چىاااۋاالبۇن نۇتقىنىاااڭ ھىتلېرنىاااڭ كاااادىرالر شاااىماللىق

. قېلىشاىدۇ ھەياران ھەقىقەتەنماۇ كېايىن ئاڭلىغانادىن نۇتاۇقنى ئۇالر بولغاچقا  كۈتمىگەن

 دەپ كااېلەلەيمەن تارىتىاا، تەرىااپىگە سااولچىالر ھىتلېرنااى كېلىشااتە بامبېرگقااا گيااوبېل 

-تااالش ھەقاتە ۇبا قوللىمايادىغان  مەيدانىنىمۇ ئۇالرنىڭ ئەندىلىكتە مانا بولسا  ئويلىغان

 داھىيسااى پارتىيىنىااڭ ئەكسااىچە  بۇنىااڭ دەل. ئۆزگىرىاادۇ بولااۇپ قىلماياادىغان تارتىشاامۇ

 بولىشاىغا فاۈھرېر ھىتلېرنىڭ: ئىدى قالغان ئىمكانى تالالش خىل بىرال ئۇنىڭ مەسىلىسىدە

 ئۇناداقتا بولساا  قىلغىادە  رەت ھىتلېرناى ئەگەر. قىلىش قوبۇل ئۇنى ياكى چىقىش قارشى

 ھالاادا ھاياجانالنغااان قاااتتىق ھەقااتە بااۇ ستراسسااېر. بااوالتتى دېاامە  ئۆلىشااى ىنىااڭپارتىي

 ئېغىاز قاانچە بىار بولساا  گياوبېل ! بولادۇم مەغلاۇپ مەن: بېرىادۇ جااۋابنى بىر يىغىنچاق

 قااتتىق كۆڭلاۈم” خاتىرىسىگە كۈندىلى  ئەمما. دېمەيدۇ نېمە ھې  باشقا توۋالشتىن شۇئار

 .يازىدۇ دەپ“ !بولدى يېرى 

 ئىكەنلىكىاگە بااغلىق ۋاقىتقاا پەقەتاال ساقايتىلىشاى يارىالرنىاڭ بامبېرگدىكى ھىتلېر 

 ئىتتىپااقلىقىمۇ كۈچىيىا،  تېخىماۇ باشاالپ شۇندىن پارتىيىسىمۇ ئەمما. ئىشىنەتتى قەتئىي

 چۈشەلىشاى يولىغاا تاوپالش يااردەم ئۈچاۈن پارتىيىسى ئەندى ئۇ  شۇڭا. بارااليتتى ئارتى،

- ھېسااابالنما مىتىناا  ئاااممىۋى ھىتلېاار  كۈنىسااى  ئاااخىرقى ۋرالنىااڭفې. ئىاادى مااۇمكىن

 نىااڭ “مېھمانخانىسااى ئوكيااان ئاتالنتىاا ” داڭلىااق خامبۇرگاادىكى ئۈچااۈن  ياادىغانلىقى

 ھىتلېار. ئېلىۋالىادۇ رۇخساەت ئۈچۈن سۆزلەش نۇتۇق دا “كلۇبى مىللەتچىلەر يىل-1212”

 قاراتقاان پۇخرالىرىغا گېرمانىيە ەتتىكىئاد بەلكى ئەمەس  ئۇنسۇرالرغا ئەسەبىي نۇتقىنى ئۇ

 نەرسااىلەرنى كااۆپ خېلااى ۋاقىتلىرىاادا تۈرمىسااىدىكى الندساابېرگ ئااۇ دېمەككااى . ئىاادى

 ئۇسلۇبىنى سۆزلەش نۇتۇق تىياتىرىدىكىدە  سىرى  خانلىق ئەندى ئۇ. ئىدى ئۆگۈنىۋالغان

 نۇتقىاادا  ئااۇ. كىرىشااىدۇ سۆزلەشااكە شااەكىلدە رېتىملىااق تۇتىۋالغااان  ئااۆزىنى تاشااالپ 
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 دۆلەت قىاازىلالر ماركسااىزم؛ سااەۋەبى بولغانلىقىنىااڭ مەغلااۇپ ئۇرۇشااىدا دۇنيااا گېرمااانىيە

 كۈنااادىمۇ بۈگاااۈنكى ئاااۇالر. ئىااادى قىلغاااان مەقساااەت ئېلىشااانى تارتىااا، ھااااكىمىيىتىنى

 بىاار ھىتلېاار. دەياادۇ كەلمەكااتە  قىلىاا، ھۈكۈماادارلىق ئىشاالىرىغا سىياسااىي گېرمانىيىنىااڭ

 بۇنىاڭ 017.قارىتىۋالىدۇ ئۆزىگە قىلى، قايىل كىشىلەرنى بارلىق كىزالدى قالمايال سائەتكە

 پايدىالنماساااتىن  ئۇساااۇللىرىدىن كۈشاااكۈرتۈش يااااكى ھاياجانالنااادۇرۇش ئاااۇ ئۈچاااۈن

 مااااددى ۋەتەنپەرۋەرلىكاااتىن  پايدىالنماساااتىن  ئىااارقچىلىقتىن پايدىلىنىااادۇ؛ مەنتىقىااادىن

 . ايدىلىنىدۇپ قىلىشتىن سۆز ئۈستىدە گۈللىنىش ۋە بايلىقالردىن

 ئۇسالۇبى ساۆزلەش ئۇنىاڭ ھاماان باشلىشى سۆزلەشكە ھەققىدە ماركسىزم ئۇ  ئەمما

 بااۇ يەنااى. ئېگىاادۇ باااش تەرەپ بىاار چوقااۇم جەريانىاادا  كااۈرەش”: كېتىاادۇ كەسكىنلىشااى،

 ئاۇ_ . باولىمىز قالادۇرۇلغان ئەمەلدىن بىز قالمىغىنىدا ئەمەلدىن ماركسىزم ئەگەر كۈرەشتە

 قارشااى قىزىلالرغااا قىلىاا،  چاااقىرىقى ياياادۇرۇش قانااات ھەرىكەتنااى ئاااممىۋى نۇتقىاادا

 خااۇددى_ : دەياادۇ مۇنااداق داۋامالشااتۇرۇپ نااۇتقىنى ئااۇ. قىلىاادۇ ھۇجااۇم رەھىمسااىزلەرچە

 خەلق پەقەتال ھەرىكەتلەردىمۇ تۈردىكى بۇ قايتۇرغىنىدە   بىلەن زەھەر زەھەرنى كىشىلەر

 يەناى. مەجبۇرمىز تايىنىشقىال ئۇسۇلغا شۇ تۈردە قەتئى تايىنىشقا  مۇشتۇمىغىال ئاممىسىنىڭ

 ئەڭ غايىساى كىمنىاڭ مۇساتەھكەم  ئەڭ ئىرادىساى كىمنىڭ قاتتىق  ئەڭ كاللىسى كىمنىڭ

 ئااڭلىغۇچىالر تەبىقىادىكى يۇقاۇرى“ .بولىادۇ مەنساۈپ شاۇنىڭغا غەلىابە بولىدىكەن  ئۇلۇ 

 گۆشااتە  قاااتتىق ۋەدۆ بىاار بولغااان تەس قىلىااش ھەزىاا  سااۆزلەر بااۇ ئېيتقاناادا  ئۈچااۈن

 .ئېرىشىدۇ ئالقىشقا گۈلدۈراس ئاۋازىدە  گۈلدۈرماما كۈچلۈ  يەنىال بىلىنسىمۇ 

 ماركساىزمچىالرغا خاۇددى ھەرىكەتناى باۇ دەيادىكەنمىز  قىلىامەن غەلىبە نۇتقىدا  ئۇ

 بىاز: ياوق شاە  قىلاچە بۇنىڭادا”. كېلىادۇ تاوغرا يايدۇرىشىمىزغا قانات كۈچلۈ  ئوخشاش

 چوقاۇم بىاز بولساا  قالغىادە  قىلى، غەلىبە ماركسىزمچىالر ئەگەر تتۇقكى يە تونۇپ شۇنى

. قىلىشمىساۇن تاماا ئاقىۋەتنى بىر باشقا بۇنىڭدىن كى  ھې . قىلىنىمىز يوق قىلىنى، ۋەيران

 تااۈپ ماركسااىزمنى قىلماسااتىن رەھىاا  قىلااچە بىزمااۇ قالساااق  قىلىاا، غەلىاابە بىااز ئەگەر

 پاارچە بىار ئااخىرقى ئەڭ ئۇالرنىاڭ بىاز ئەگەر ۇڭىالشقا ش. تاشاليمىز قۇمۇرۇپ يىلتىزىدىن

 تاشالىمىغىچە  پاارچىالپ تەشاكىالتىنى بىار ئااخىرقى ئەڭ تاشالىمىغىچە  يىرتى، گېزىتىنى

 بىاااار ئاااااخىرقى ئەڭ تاااااقىۋەتمىگىچە  مەركىزىنااااى تەربىيىلىاااانىش بىاااار ئاااااخىرقى ئەڭ

 قىلىاااۋەتمىگىچە قياااو ئاااۇنى يااااكى تاااارتمىغىچە يېنىمىزغاااا ئۆزگەرتىااا، ماركساااىزمچىنى

 بىار دەيادىغان يول ئوتتۇرا ئۈچۈن بىز! يانمايمىز ھەرگىز داۋامالشتۇرۇشتىن ھەرىكىتىمىزنى

 “!يوق يول

 كۆرساەتمەكتىكى  شاۇنى نۇتاۇق باۇ. ئىادى نۇتاۇق بىار ئىسىل ھەقىقەتەنمۇ نۇتۇق بۇ
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 دا جەريانىا كۈرەش قانۇنى ۋە كەسكىن جەھەتتىكى كەلتۈرۈش قولغا ھاكىمىيىتىنى دۆلەت

 يااوللىرىنى كەلتااۈرۈش قولغااا قوللىشااىنى تەبىقىلەرنىااڭ دائىرىلىاا  كەڭ ئىنتااايىن ھىتلېاار

 چاقىرغااان يىغىنىنااى بااامبېرگ گەرچە يەنە  ئااۇ. ئىاادى كىرىشااكەن رەساامى ئاختۇرۇشااقا

-كاۈ  ئۆزىنىاڭ ئاۇ. قارىماايتتى دەپ تېزگىنلىيەلىدى  تولۇق تېخىچە پارتىيىسىنى بولسىمۇ 

 بىااالەن ستراسساااېر گرېگاااور_  يىتەكچىساااىگە نەپەر ئىككاااى نىاااڭئۆكتىچىلەر قاااۇدرىتىنى

 بولغاانلىقىنى ئەل رەسامى ستراسساېر باشالىرىدا  مارتنىاڭ. كىرىشاىدۇ قارىتىشقا گيوبېلسقا

 تارقىتىلغاان ئاۇ (: بولساىمۇ قالغاان پىكىرىادە ئاۆز دەرىەىادە كۈچلاۈ  گەرچە) بىلدۈرىدۇ

 .قىلىدۇ ئۇختۇرۇش تەرەپتارلىرىغا ئۆز توغرىلىق يىغىۋېلىش پۈتۈنلە  پرفگراممىنى يېڭى

 ئاايرفپالن مەخساۇس قىلىا، مەقسەت كەلتۈرۈشنى قولغا گيوبېلسنى ئاپرېلدا ھىتلېر 

 بولاۇپ مېھمىناى قىممەتلىا  فۈھرېرنىاڭ كاۈن ئىككاى گيوبېل . ئۇچىدۇ ميۇنخېنغا بىلەن

 كاۈنى  ىنىچىئۈچ. كەلمەيدۇ ئۇيقا كۆزىگە كېچىچە ھاياجانلىنى، كېيىن  كۈتىۋېلىنغاندىن

 بىالەن ئۇنىاڭ ئانادىن. قىلدۇرىادۇ زىياارەت شاىتابىنى بااش پاارتىيە باشاالپ ئاۇنى ھىتلېر

 سۆزلىشااىش(. “!سۆزلىشااىۋالدۇق قااالتى ”) سۆزلىشااىدۇ سااائەت ئااۈ  ئولتااۇرۇپ ئااايرى 

 گياوبېل . ئۆتىادۇ قىلىا، باياان قايتاا قاراشالىرىنى بىر ھەر يىغىنىنىڭ بامبېرگ جەريانىدا

. بارىاادۇ يېقىنلىشااى، تەرىااپىگە ھىتلېاار قەدەم-قەدەممااۇ ئااۇ ھاياجانلىنىاا،  بەكااال ئاااڭالپ

 .كېتىدۇ ئۆتۈپ تەرىپىگە ئۇنىڭ  بىراقال ئاخىرى

 ئااۇنى مەن. تااۇراتتى بېرىاا، جاااۋاب كېلىشااتۈرۈپ ئىنتااايىن ئااۇ قوياااتتى   سااۇئال مەن

 ھەمامە بولاۇپ  يېڭاى بەكاال قاراشالىرى مەساىلىلەردە ئىەتىماائى. كاۆرىمەن ياخشى بەكال

 خااتىرجەم مېناى جەھەتالەردە پۈتاۈن ئاۇ… . قۇتۇاللماايتتى قېچى، نەزىرىدىن ئۇنىڭ ئىش

 ئاۇ بولمىساۇن ئىشاالردا جەھەتتىكاى قايساى بولمىساۇن  مەساىلىدە قايسىال مەيلى. قىلدى

 يااۈرە  ئااوت شاۇنچە ئۇنىااڭ. ئىاادى كۆرساەتمەكتە يىگىتلىكىنااى مەردانە بىاار ھەقىقەتەنماۇ

 بىاار ئۇلااۇ  ئۆزەماادىن مەن. ئىاادى اليىااق بولۇشااقا داھىاايى  ېنىااڭم ھەقىقەتەنمااۇ بولىشااى

 !ئەگدى  بويۇن ئىگىسىگە تاالنت سىياسىي بىر كىشىگە 

 سېنى مەن! ميۇنخېن خوش-خەير”) ئايرىلىدۇ ميۇنخېندىن ھالدا خوشال ئىنتايىن ئۇ

 ۇرلاا ۋاقتىانچە ئااۇنى يەنە قالماساتىن  قىلىاپال كەچااۈرۈم ئاۇنى  (“!كااۆرىمەن ياخشاى بەكاال

 .بەلگىلەيدۇ قىلى، ئەمەلدارى مەسئۇل پارتىيىنىڭ رايونىغا

 قايتىادىن كېايىن  كەلتۈرىۋالغىنىدىن ئەيۋەشكە گيوبېلسنى بىلەن ستراسسېر ھىتلېر 

 پاارتىيىلىكلەر ساولچىل شاىمالدىكى ۋە ئاختۇرۇشاقا يااردەم  ئىقتىسادىي ئاتلىنى، شىمالغا

 بااايرام«  مااا  بىرىنچااى». قىلىاادۇ تااۇشتۇ ئىشااىغا مۇسااتەھكەملەش ئااورنىنى ئارىسااىدىكى

 ھۆكااۈمەت شااەھەرلى  شااەرقىدىكى چاااقىرى  62 ھامبۇرگنىااڭ شااۋېرىندا 018 كۈنىسااى 
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 نۇتاۇق قېتىملىاق بىار كەلگەنالەرگە ئاڭالشاقا ناۇتقىنى ئۇنىاڭ تۈردە مەخپى مەھكىمىسىدە

 ۋە لۇبېا  بارېمېن  ھاامبۇرگ  ئالتوناا  زال چاوڭ دە  0 ساائەت كېيىن چۈشتىن. سۆزلەيدۇ

 لىاق بىالەن ئەزالىرى پارتىيىسى سوتسىئالىزم مىللى كەلگەن جايالردىن قاتارلىق  لۈنېبۇرگ

 كېلىا،  قىلىا، خەۋەر ئەھاۋالنى كاۈنكى شۇ گېزىتى «خەۋەرلىرى ھامبۇرگ». ئىدى تولغان

 ئاااۋازى سااۇنا -ناااغرا يااارغۇدە  قااۇالقنى يەردە ئااۇ تەڭ  بىاالەن كېلىشااى يېتىاا، ھىتلېاار”

 .زىدۇيا دەپ “ياڭرىدى

 تااۇرۇش قانااداق سااەھنىدە ئۇساالۇبتا يېڭااى بااۇرۇن كېلىشااتىن يەرگە بااۇ ھىتلېاار

 بااۇ قارىغاناادا  دېيىشااىدىن شۆنخاۋسااىننىڭ مااۈللېرن. ئىاادى قىلغااان مەشااىق كېرەكلىكىنااى

 جاان ئېرىا  بولغاان تاپقااق قىلغۇچى پەرەز كېيىننى داڭلىق ئەڭ ياۋرفپادا شەكلى تۇرۇش

 بىالەن ھىتلېار قارىغاندا  دېيىشىدىن ئۇنىڭ. ئىدى ۇسۇلئ بىر قويغان ئۆگۈتۈپ خانۇسسېن

 ئاۇالر. ئىاكەن كۆرۈشاكەن ئۇچۇرىشاى، ئائىلىساىدە ئېساىلزادە داڭلىاق بېرلىنادا تاپقااق بۇ

 ساااھەگە سىياسااىي راسااتىنال سااىز ئەگەر”: ئۇنىڭغااا دەرھااال خانۇسسااېن كۆرۈشااكىنىدە

 نۇتااۇق ئۈچااۈن نااېمە سااىز اھالااد ئااۇ ئەپەناادى   ھىتلېاار بولسااىڭىز  ئويالياادىغان كىرىشاانى

 تىلااى بەدەن خانۇسااېن ئەساالىدە. سااورىغان دەپ_  ئۆگۈنىۋالمايسااىز؟ ئۇسااۇلىنى سااۆزلەش

 ئاارقىلىق ھەرىكىتىڭىاز ساىز_  كېلىا،  چۈشاەندۈرۈپ ھىتلېرغاا ئاۇ. ئىدى مۇتەخەسسىسى

 مىلىاايىن شااۇ يەنە. دېااگەن “قاتۇرماپسااىز باااش جەھەتااتە كۈچلەناادۈرۈش سااۆزىڭىزنى

-پاات جەريانىادا يىال قاانچە بىر كېيىنكى شۇندىن ئىككىسى ئۇ ېيىشىچە د خانۇسسېننىڭ

 نۇتاااۇق ھىتلېرغاااا خانۇسساااېن. بولىشااااتتىكەن بىااارگە ماااۇددەت قىساااقا كۆرۈشاااۈپ پاااات

 تاالالش ھەمرالىرىنى يەنە قالما   بىلەنال قويۇش ئۆگۈتۈپ سىرالرنى كەسىپى سۆزلەشتىكى

 تاۇنەى ھىتلېرغاا ئاخىرىادىال يىلىنىڭ-1230 تا شۇنداقتىمۇ . قويغان ئۆگۈتۈپ يوللىرىنىمۇ

 .ئۈزگەن جان ئۆزىمۇ  بىلەن شۇنىڭ بولۇپ  سالغان پال قېتى 

 

 

4 

 

 پاارتىيە يەرلىا  ميۇنخېنادىكى مەركىازى ھەرىكەتنىڭ ھىتلېر ئەتىيازدا  يىلى-1206

 يىتەكچىلىا  تەشاكىالتلىرىغا پاارتىيە مەملىكەتتىكاى پۈتۈن مەركەز بۇ بولىشى  تەشكىالتى

 ھىتلېاار قىلىاا،  شااۇنداق. قويىاادۇ ئوتتۇرىغااا پىرىنسااىپنى بىاار دەياادىغان شااەرت  ىلىشااىق

-00 پىرىنساى، باۇ. ئېلىۋالىادۇ قولىغاا ئۆز پۈتۈنلە  تېزگىنى ئۆز پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر

 ئۈستۈن ھەممىدىن يەردە بۇ. ماقۇللىنىدۇ قۇرۇلتىيىدا پارتىيىلىكلەر پۈتۈن بۈرگېربراۋ مايدا
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 مەسائۇل يەرلىا  بىار ھەرقاناداق ئاۇ: بېرىلىدۇ ھوقۇق بىر بۇنداق ھىتلېرگە انبولغ فۈھرېر

 قالادۇرۇش ئەمەلادىن يااكى تاالالش كادىرلىرىنى دەرىەىلى  تۆۋەن ئۇنىڭدىن ياكى كادىر

 ئاخىرالشااقانلىقىنى  جەريانالرنىااڭ دېموكراتىاا  بااارلىق كېلىاا، يەنە بااۇ. ئىااگە ھوقۇقىغااا

. بېرەتتااى دېاارە  دېگەناادىن سااۇنۇش بااو  قىلمااا  شااتەسۈرۈ قىلااچە پىرىنسااىپىغا فااۈھرېر

 قەتئىاي ماددىنىاڭ 05 پرفگراممىساىدىكى پاارتىيە باۇرۇنقى قارشاى ئېھتىمالغاا ھەر ھىتلېر 

 خاېلىال يېتىا، مەقساىدىگە ئاۆز ئەنادى ئاۇ. تۇرىادۇ چىاڭ بولمايدىغانلىقىادا ئۆزگەرتىشكە

 ئاۆزىال ياالغۇز ىدىيولوگىيىساىنىئ پارتىيىنىاڭ قىلىا،  شۇنداق. كېلىۋالىدۇ ھالغا خاتىرجەم

 .كېلىۋالىدۇ ھالغا باشقۇرىدىغان تۇتاش بىر

 كۆرۈنۈشاتە بولساىمۇ  كەتاكەن ئۆتاۈپ تەرەپاكە ھىتلېار پۈتۈنلە  كۆڭلىدە گيوبېل 

 ھااازىرغىچە ستراسسااېر . ئىاادى يااۈرمەكتە كۆرسااىتى، ساااداقىتىنى ستراسسااېرغا يەنىااال

 خاااتىرە كۈناادىلى  گيااوبېل  ىيۇناادا ئ-12. ئىاادى يااۈرمەكتە گۇمانلىنىاا، فااۈھرېردىن

 ئورنىاادا مۇسااتەقىل مااۇتلەق تااۈردە داۋاملىااق ئااۇ ئەگەر:  يازىاادۇ دەپ مۇنااداق دەپتىاارىگە

 يااۈرۈش بېاارلىنگە پەقەتااال بىاالەن سااۈپىتى بولااۇش ۋاكالەتچىسااى ئۇنىااڭ تۇرالىغىنىاادا 

 قاناداق ھەر ئاۇ ئاۆتمە   ۋاقىات كبۈنماۇ ئىككاى ئارىدىن ئەمما. كېرە  خالىشى  قىلىشنىال

 بىالەن ئۈمىادلەر قۇرۇق مەن كۈنلەردە ئۇ”. ئېيتىدۇ قىالاليدىغانلىقىنى قوبۇل تەكلىپنى بىر

 ئاۇ ئۇناداقتا. قىلىنااتتى ئاۆلچەم قارارىنى ئۇنىڭ ئىش بىر قانداق ھەر بۈگۈن . يۈرەلمەيتتى 

 كۆرۈشااكىنىدە قېااتى  بىاار يەنە ئىككىسااى ئااۇالر ئەممااا “قىالرمااۇ؟ كېاارە  راسااتىنال مېنااى

 چااۆمگەن ئىچىااگە تۇيغۇسااى چوقۇنااۇش قەھرىمانالرغااا ھالاادا خوشااال ئىنتااايىن يااوبېل گ

 .ئايرىلىدۇ ھالدا

 بىار مەرت ھەقىقەتەنماۇ ئاۇ. قاارايمەن دەپ يولاداش بىر سۈيۈملۈ  بەرىبىر ھىتلېرنى

 ھىتلېاردا ئۈساتىگە ئۇنىاڭ. ئەمەس ماۇمكىن كاۆرمە  ياخشاى ئاۇنى كىشاى بولۇپ  يىگىت

 ئۇنىااڭ. تۇرالمايسااەن سااۆيمە  ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇنى قوشااقاندا ىمۇئىدىيىسااىن تەڭداشسااىز

. قىالاليساەن ھې  تۇرىدىغانلىقىنى چىقى، نەرسىلەرنىڭ يېڭى دائى  ھەر كاللىسىدا ئۆتكۈر

 تىال بىالەن  ھەرىكەتلىارى ۋە ئىشارەت قول سىھىرلىق بىلەن  سۈپىتى بولۇش ناتىق بىر ئۇ

 بولاۇپ نااتىق بىر تاالنتلىق ھەقىقەتەنمۇ ىسىدەنەتىە ماسالشتۇرىشى گارمونى  ماھارىتىنى

 ئىااش بىاارلىكتە بىاالەن ئۇنىااڭ! قوزغاااتقۇچى تۇغمااا ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ. چىقماقتااا ئوتتۇرىغااا

 ئاۇ بەرسەڭال قويۇپ ئىختىيارىغا ئۆز ئۇنى پەقەت. بوالاليسەن خوجا دۇنياغا چوقۇم قىلساڭ

 ئوتتۇرغااا تۈنۈگااۈن ئۇنىااڭ. ۇتەۋرىتىۋىتەلەيااد يىلتىزىاادىن تااۈپ جۇمھااۇرىيەتنى چىاارىگەن

  012:سۆزى قەسەم كېلىشكەن ئىنتايىن قويغان

 سوۋغىساى گاۈزەل ئەڭ بەرگەن بىازگە ئۇنىاڭ. سااقاليدۇ بىزنى تەڭرى كۈرىشىمىزدە”
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 بىزمااااۇ ئىااااكەن  شااااۇنداق. ئااااۆچمەنلىكىمىزدۇر بولغااااان دۈشاااامەنلىرىمىزگە بىزنىااااڭ

 “.كېرە  لىشىمىزقى ئۆچمەنلى  بىلەن قەلبىمىز پۈتۈن دۈشمەنلىرىمىزگە

 دۈشمەنلىشاى، ھىتلېار قۇرۇلتىيىادا  ۋەكىلالەر پاارتىيە چاقىرىلغاان ۋېيمااردا ئىيۇلدا

 ئورۇنالشتۇرۇشاتىكى يەرگە باۇ يىغىنناى. ياراشاتۇرىۋەتتى ئۆزئارا تەرەپلەرنى پۈتۈن يۈرگەن

 سااندىكى ئااز قىلىنغاان رۇخسەت سۆزلىشىگە نۇتۇق ئاشكارە ھىتلېرغا تۇرىنگىئا مەقسەت 

 ۋەكىلااالەر قىسااامىنى ئاساسااالىق نۇتقىنىاااڭ ئاااۇ. ئىااادى بولغاااانلىقى بىااارى ىتاتالردىنشااا

 پاۇراقتىن سىياساىي ناۇتقى بولاۇپ  سۆزلىگەن( ئىيۇل-4) كۆنى ئاخىرقى ئەڭ قۇرۇلتىيىنىڭ

 بىارگە بىالەن بولاۇش مەنىلىا  چوڭقاۇر”. ئىادى بولغاان نۇتاۇق بىر با  ھېسسىياتقا كۆرە

 ئۇنىاڭ_  خاتىرىساىدە  گياوبېل  يازىدۇ دەپ_ . بولدى قنۇتۇ بىر سىھىرلى  ھەقىقەتەنمۇ

 دائىا  بىارگە بىلەن ئۇنىڭ بىز. ئىدى قىممەتلى  سۆزلىرىدە  ئىنەىلنىڭ خۇددى سۆزلىرى

 سااۆزلىرى ئۇنىااڭ. ئۆتىۋالاادۇق دەۋرلەردىاان ۋەھىمىلىاا  يۈرىاادىغان تەمتىاارەپال قورقااۇپ

 تونۇشاۇش بىالەن يىگىات چىناو بىار مۇشاۇنداق ماڭاا. ئىادى ئالغان ئىچىگە ئۆز ھەممىنى

 ساااەھنىدىن ھىتلېااار“ !دەيااامەن شاااۈكرى تەڭااارىگە ئۈچاااۈن بەرگەنلىكاااى پۇرساااىتىنى

 ساااادالىرى ئاااالقىش گۈلااادۈراس يااااراتتى  قاااۇالقنى ساااادالىرى ئاااالقىش ئايرىلىۋاتقىنىااادا

 ھەربااى كەتمىااگەن يارىشااى، بە  ئۇچىسااىغا ھىتلېاار ئاناادىن. تااۇردى ياااڭراپ مىنااۇتالرچە

 پىكاپنىااڭ بېرزىنتلىااق ئاااتلىغىنىچە بىاالەن پااۇتلىرى تېڭىلغااان ۆچە كاا كىيىاا،  كىيىمىنااى

 ھاياجانالنغاان گياوبېل _  ئەزالىرىناى ئەترىتى ھۇجۇمچىالر نەپەر 3522 چىقى، كەينىگە

 ئااچىالر-ئاې . كۆچۈرىادۇ كاۆزدى( يازىادۇ ئاشاۇرۇپ دەپ نەپەر مىاڭ 15 ساننى بۇ ھالدا

 قەدەماالەر بولمىغاان رەتلىا  دېگەنادە  بىېرىا، سااالىمى بىالە  ئۇزارتىا، بىلىكىناى ئاوڭ

 .ئۆتىدۇ ئالدىدىن ئۇنىڭ بىلەن

 ساانى ئەزا پارتىيىساىنىڭ ناتسىستالر بېسىلمىغان  تېخى غەزىۋى كىشىلەرنىڭ گەرچە

 ئەرزىياادىغان خاتىرلەشااكە قېتىمقااى بااۇ قارىمااا   بولىشااىغا يەتمىااگەن مىڭغااا 42 تېخااى

 دەرىەىادە يېتەرلىا  يەنىاال ئۆزىماۇ ىقىنىاڭيېپىلغانل شاەكىلدە باۇ قۇرۇلتىيىنىاڭ ۋەكىللەر

 ئەنساىرىتى، بە  ھىتلېرناى سانى ئادەم كۈنلەردە بۇ. بوالتتى دېيىشكە ئۆتتى دۇغىلىق-دا 

 سىياسااىي كىچىاا  ئەڭ پارتىيىسااى ناتسىسااتالر كااۈنلەردە بااۇ گېرمانىيىاادە . كەتمەيتتااى

 ھىتلېارغىال مۇشتۇم  والتپ بىر ھەقىقەتەنمۇ قوشۇن بۇ بىلەن  بولغىنى بىرى پارتىيىلەردىن

 كېتىا،  قايتىا، بېرچتېساگادېنغا ھىتلېر كېيىن  شۇنىڭدىن. ئىدى مۇشتۇم پوالت بىر تەۋە

 ئۈچااۈن پۈتتااۈرۈش قىساامىنى ئىككىنچااى نىااڭ «يولااۇم كااۈرەش» تەرەپااتىن بىاار يەردە ئااۇ

 ئىشاالىرىنى ئاااخىرقى ئەڭ ئىشاالىرىنىڭ قۇرۇلااۇش پااارتىيە تەرەپااتىن بىاار يەنە تىرىشسااا 

 پۈتاااۈن ئەپساااۇنىنىڭ كۆرساااەتكەن ۋېيمااااردا ئاااۇ: قىلىااادۇ غەيااارەت ئۈچاااۈن ۈرۈشپۈتتااا
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 تەساىر ئۈچاۈن ئېلىشاى تېازگىنىگە تولۇق تەشكىالتلىرىنى پارتىيە قايسى ھەر مەملىكەتىكى

 .تىرىشىدۇ ئۈچۈن كۆرسىتىش

 كىشاى بۇ: پۈكىدۇ كۆڭلىگە ئىشلىتىشنى قىل، تەكلى، بىرسىنى ئىشالرغا تۈردىكى بۇ

 تۇرىۋاتقاااان بېرىااا، ئۇۋىساااىغا ئارىساااىدىكى تاااا  ھىتلېااار. ئىااادى ياااوبېل گ جوزېااا  دەل

 ھەيرانلىقاى بولغاان ھىتلېرغاا جەريانادىمۇ باۇ يوقلىغان  ئۇنى كېلى، گيوبېل  ۋاقىتلىرىدا

 ئااق ياۇۋاش  بولاۇپ  قالغاان ئوخشااپ باالىغىال ساەبى بىار ئاۇ”. ئىدى كۈچەيگەن تېخىمۇ

 ئەقىللىااق  قااۇۋ  ئوخشاااش مۈشااۈككە ڭدە شااۇنى كااۆرۈنەتتى؛ بولااۇپ مېھرىبااان كۆڭااۈل 

 تۇرىاادىغان  ھااۈركىرەپ ئوخشاااش شااىرغا بىاار خااۇددى شااۇنىڭدە  يەنە ئىاادى؛ چەباادەس

 ھەقىقەتەنماۇ ساۈپىتىدە ساەپداش بىر شۇنىڭدە  يەنە. كۆرۈنەتتى ھەيۋەتلى  قۇدرەتلى  

 ئۇنىاڭ كۈنىدە ئايرىلىدىغان بېرچتېسگادېندىىن يەنى كۈنى  ئىيۇل-05“ .كۆرۈنەتتى مەرت

 مېنىااڭ خااوش-خەياار”. ئىاادى كەلااگەن ۋاقتااى ياساااش بۇرۇلااۇش قېتىملىااق ئاااخىرقى

 باۇ_  خاتىرىساىگە  كۈنادىلى  ئاخشاىمى كۈنى شۇ گيوبېل  يازىدۇ دەپ! ئوبېرسالزبۇرگى 

 چاقنااپ. قالادى بولاۇپ كاۈنلىرى  تاشلىغان قەدەم قىلغۇ  ھەل يولۇمدىىكى مېنىڭ كۈنلەر

 مەڭگاۈ ئەنادى مەن! چىقااردى قۇتقاۇزۇپ ئىچىادىن دېڭىازى ابئاز مېنى يۇلتۇز بىر تۇرغان

. كەتتاى يېشىلى، تولۇق ئۇقۇشماسلىقالرمۇ ئاخىرقى ئەڭ مېنىڭدىكى. بىرىمەن تەۋە ئۇنىڭغا

 “!ھىتلېر خايىل_  ياشىسۇن ياشايدۇ  چوقۇم گېرمانىيە

 بېرلىنغاااا كېااايىن. ئىااادى سااااقالتقان ئاااا  ئىككاااى قىلىااا، تەقەززار ئاااۇنى ھىتلېااار

 ئااخىرى” ئىچىادە ھاياجاان قااتتىق گياوبېل  بولغىنىدا  خاتىرجەم رتىلىدىغانلىقىدىنئىۋە

 ئۈچاۈن ھىتلېار ئادفل . خاتىرىسىگە يازىدۇ دەپ“ !ياشىسۇن! بېرلىن ۋەزىپەم_  بېكىتىلدى 

 مۇناداق. ئىدى مۇمكىن ھېسابلش ئۇتۇق بولسىمۇ كىچى  ئىشنى بۇ ھېساپتا بىر ئالغاندىمۇ

 ھىتلېار كىرىا، ئېلىا، تەشاكىلىگە دەرىەىلىا  يوقىرى پارتىيىنىڭ رنىستراسسې قارىماققا 

 بىاالەن قااابىلىيىتى ستراسسااېرنىڭ كۆرۈنسااىمۇ  ياراشااقاندە  ئېلىشااى، قااول بىاالەن ئۇنىااڭ

 ستراسسااېرنىڭ. ھېسااابلىناتتى تەھاادىت يۇشااۇرۇن ئۈچااۈن فااۈھرېر بەرىبىاار كااۈچى ئۇنىااڭ

 ھىتلېرنىاااڭ ئەمەلىيەتاااتە لىنىشاااى تەيىن بېرلىنغاااا گيوبېلسااانىڭ ياااوق؛ شاااىتابى بېرلىنااادا

 ئورۇنالشااتۇرغانلىقى قىلىاا، رىقااابەتچى ئۇنىڭغااا كاااتىۋىنى سااادىق بااۇرۇنقى ستراسسااېرنىڭ

 .ئىدى

 ئالغاااا يولىااادا ھوقاااۇق چىقىااا،  يولغاااا قااااراپ بېرلىنغاااا گياااوبېل  نوياااابىردا -7

 ياااكى بولسااۇن تۇرمۇشااىدا شەخسااى مەيلااى. باسااىدۇ قەدىمىنااى تااۇنەى ئىلگىرلەشاانىڭ

 باشالىغان ئىلگىرلەشاكە يولىادا ھاياات بىار يېڭاى گياوبېل  بولساۇن  جەھەتاتە سىيسىيا

 ۋەدىسااىدىن قىلىااش تااو  بولغااان بىاالەن قىااز بىاار ئىسااىملى  ئېلسااە جەرياناادا بااۇ بولااۇپ 
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-باوران بەكال سەرگۈزەشتىلىرى مۇھەببەتلى  بولغان بىلەن قىز بۇ بۇرۇن 002 .يېنىۋالىدۇ

 ياوقىرى بارغانساىرى ساماسىدا پارتىيىسىنىڭ سوتسىئالىزم مىللى. ئىدى ئۆتكەن چاپقۇنلۇق

 بىلەن قىز بىر ئارىالشقان قېنى يەھۇدىي يېرى  قانداقمۇ يۇلتۇز  يېڭى بۇ كېتىۋاتقان ئۆرلەپ

 مۇمكىن؟ قويالىشى باش ياستۇققا بىر بىلەن ئۇنىڭ ياكى جۈپلىشەلىشى 

 كىشاىگە مىاڭ 52 اساساەنئ ساانى ئەزا پارتىيە كەلگىنىدە ئاخىرىغا يىل يىلىنىڭ شۇ

 باشقۇرغۇچىساى  مۆلاۈ -ماال شۋارز كساۋېر فرانز كاتى،  ھې  رۇدفل . ئىدى يېقىنالشقان

 ئۈناۈمى ئىاش ئورگىنىنىاڭ ئىەرائىيە پارتىيە تەيىنلەنگەن بولۇپ باشلىقى كاتىۋات بوۋھلېر

 بولاۇپ  ئەمەس ئېنىاق بە  سانى ئەزا پارتىيە ۋاقىتالردىكى بۇ) ئىدى يوقىرى ھەقىقەتەنمۇ

 بولااۇپ  جەدۋەللەشااتۈرگەن بااويىچە نومااۇرى رەت مەخسااۇس سااانىنى ئەزا پااارتىيە شااۋارز

 رەقەماالەر كامايغااان سااەۋەبىدىن چىقىرىلغااانالر پارتىيىاادىن ياااكى چېكىاانگەن پارتىيىاادىن

 بىالەن كاادىرالر مەسائۇل يەرلىا  يەنە ئۈساتىگە ئۇنىاڭ(. ئاى. ھ. ئاا_  ئىادى تۇتۇق بەكال

 ياولالپ مەلۇمااتالرنى ساانلىق قايمۇقتۇرىادىغان كىشىنى تىنما  ىرالرمۇكاد رەھبىرى باشقا

 ياااولالپ مەركەزگە تولاااۇق بەدىلىناااى ئەزالىاااق پاااارتىيە باااارلىق ساااەۋەبىدىن  تۇرغاااانلىقى

 3 ئاااران دەساالىۋىدە ئورگىنىاادا ئىەاارائىيە پارتىيىنىااڭ. بولمااايتتى ھاااجىتى تۇرۇشاانىڭ

 ساۈرئەتتە تېاز ئورگان بۇ ئەندىلىكتە بولسا  غانبول بار خىزمەتچى نەپەر 05 ۋە ئاپتوموبىل

 كەلمەكااتە ھالىغااا دۆلەت ئىچىاادىكى دۆلەت ئورگااان بااۇ ئەناادى. ئىاادى بارماقتااا كېڭىيىاا،

 سااانائەت بىيرفسااى  ئىشااچىالر-ئەمااگە  بىيرفسااى  ئىشااالر تاشااقى ئورگاناادا بااۇ. ئىاادى

 ئەدىلىاايە بىيرفساى  ئىشاالر ئىچكاى بىيارف   ئىقتىساادىي بىيرفساى  يېزائىگىلىا  بىيرفساى 

 ئېچىلغااان بۆلااۈملەر قاتارىادىكى بىيرفسااى ئاخبااارات ۋە بىيرفساى تېخنىكااا-پەن بىيرفساى 

 تەييااارلىقىنى قۇرۇلااۇش ياااكى قۇرۇلغااان تەشااكىالتلىرىمۇ ياااردەمچى پارتىيىنىااڭ. ئىاادى

 ئوقۇتقااۇچىالر بىرلەشمىسااى  ئايااالالر ئىتتىپاااقى  ياشااالر ھىتلېاار يەنااى. ئىاادى قىلىۋاتقااان

 قاتااارلىق بىرلەشمىسااى دفختااۇرالر شااۇنىڭدە  ۋە بىرلەشمىسااى ئادۋفكاااتالر لەشمىسااى بىر

 .ئىدى قۇرۇلغان تەشكىالتالر ياردەمچى

 ئااچىالر-ئاې _  ئەترىتاى ھۇجاۇمچىالر يەنىاال كاۈچى تاياان  مۇھى  ئەڭ پارتىيىنىڭ

 پەيتىلگەنكاۆ ئەتارەت تارمااق 8 يەنە مەزگىلىدە قۇرۇلتىيى ۋەكىللەر ۋېيمار. ھېسابلىناتتى

 ناتسىسااتالر ئەترىتااى ئاااچىالر-ئااې  بولىاادۇكى  كۆرىۋېلىشااقا شااۇنى بااۇالردىن بولااۇپ 

. ئىاادى كۆرسااەتمەكتە كەلگەنلىكىنااى ھالىغااا پارچىسااى بىاار ئايرىلماااس پارتىيىسااىنىڭ

 رايونلااۇق ياااكى يەرلىاا  ئاسااتىدا قۇماناادانلىقى بىۋاسااتە فۈھرېرنىااڭ يەنە  شااۇنىڭدە 

 ھاااالىتىگە قىلىاااش پائاااالىيەت ئاساساااىدا ھەمكاااارلىق زئاااارائۆ ئەترەتلىااارى ھۇجاااۇمچىالر

 ئۈچاۈن ماسالشاتۇرۇش تىاگە سىياسىي يېڭى قانۇنلۇق ئۆزىنىڭ ھىتلېر. ئىدى كەلتۈرۈلگەن
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 ۋفن فېففېار فراناز تونۇلغاان دەپ ئىنتىزامچاان قاتتىق ھەمدە “تەشكىالتچى تۇغما” يەنە ئۇ

 قىلىاا، مەساائۇل ئىشاالىرىغا شااكىالتتە قۇرالسااىز بااۇ تونۇلغااان دەپ قااانۇنلۇق سااولوموننى

 بولمىغاان مەخپىيەتلىكاى ھېچقاناداق تارتىپال باشتىن ئەترىتىنى ھۇجۇمچىالر”. تاللىۋالىدۇ

 يۈرۈشاانىڭ يۇشااۇرۇپ ئااۇنى ئۈچااۈن قىلىااش ئىااگە خاااراكتېرىگە تەشااكىالت بىاار ئاشااكارە

 ئاشاكارە-ۇقئۇچ تەشكىالتنى بۇ_  خېتىدە  يازغان فېففېرغا ھىتلېر  دەيدۇ_ . يوق ھاجىتى

 ئىااكەن تەشااكىالت مەخپااى بىاار ئااۇنى كەلتااۈرۈپ ھالغااا يۈرەلەياادىغان قىلىاا، ھەرىااكەت

 بولغىنىاادا  شااۇنداق… . كېاارە  ساقلىشااىمىز پاساااتالردىن-پىتاانە تۈرلااۈ  ھەر دەياادىغان

 ئىەتىماائى بىار قايساى كۈرىشاىمىزنىڭ بېرىۋاتقان ئېلى، قارشى ھۆكۈمەتكە بىزنىڭ بۈگۈن

 ئااللىشااىمىز ئالاادىنى دېيىشااىنىڭ ئىااكەن ھەرىكىتااى خاااراكتېرلىق ئااېلىش ئااۆ  گۇرۇھنىااڭ

 ھەرىكەتنااى بااۇ بولااۇپ  ھەرىااكەت بىاار ئۇلااۇ  خاراكتېرىاادىكى دۇنياااۋى بىاار بااۇ. مااۇمكىن

 كۆرساااىتى، پىاااالن تاااۇرۇپ ئارقىساااىدا پەردە ۋە ئورگاااانلىرى ئۇنىاااڭ بىااالەن ماركساااىزم

-بىارەر ھېچقاچاان بىاز. رە كېا تونۇشاىمىز دەپ كاۈرەش مەيادان بىر قارشى يۈرگەنلەرگە

. ياوق ھااجىتىمىز پىالنلىغۇچىغاا سۈيىقەسات مەخپاى بىالەن سااداقەتلى  نەپەر يۈز ئىككى

 كاۈرەش ئۈچاۈن ئىشلىرىمىز دۇنياۋى بىزنىڭ مىڭلىغان ئون مىڭلىغان  بولغىنى  الزى  بىزگە

 تونۇتااۇپ شااۇنى ماركسااىزمچىالرغا چوقااۇم بىااز… . جەڭچىاالەردۇر يااۈرە  ئااوت قىلىاادىغان

 خاااۇددى قىلىااادىغانالر ھۈكمۈرانلىاااق كوچىالرغاااا كەلگۈساااىدە كېرەككاااى  قويىشاااىمىز

 غوجايىنىغااااا دۆلەتنىااااڭ چوقااااۇم بىرىاااادە كۈنلەرنىااااڭ پارتىيىسااااىنىڭ ناتسىېسااااتالر

 ئاچىالرنىاڭ-ئاې “ .قالىادۇ بولاۇپ سوتساىئالىزمچىالر مىللاى ئوخشاش ئايلىنىدىغانلىقىغا

 رەڭلىا  باۇ. تاللىۋېلىنادى قىلىا، گالىستۇ  قوڭۇر كۆڭلە   كارىشناۋا  فورمىسى رەسمى

 يەناى. ئىادى ئىاش بىار قالغاان كېلى، توغرا پەۋقۇلئاددە پۈتۈنلە  پايدىنلىنىش كىيىمدىن

 تىكتاۈرۈلگەن ئۈچاۈن قوشۇنلىرى ئافرىقىدىكى شەرقى گېرمانىيىنىڭ ئەسلىدە فورما بۇنداق

 بەكاال كىايىملەر بۇنداق الردائىسكىالت بولمىغاچقا پۇرسىتى ئىشلىتىش ئۇالرغا. ئىدى كىيى 

 سااېتىۋېلىش كااۆپلەپ باھااادا ئەرزان بەكااال ئااۇالرنى. ئىااكەن قالغااان بېسااىلى، نۇرغااۇن

 .تاللىۋېلىنغان كىيى  تۈر بۇ ئۈچۈنال بولغىنى بار ئىمكانىيىتى

 نەشاارىدىن قىسامى ئىككىنچااى نىاڭ «يولاۇم كااۈرەش» ئاخىرلىرىادا  يىلىنىاڭ-1206

 بولااۇپ  ”ھەرىكىتااى سوتسااىئالىزى  مىللەتچااى“ تېمىسااى قوشااۇمچە تومنىااڭ بااۇ. چىقىاادۇ

 كۈنىدىن قويغان ئوتتۇرىغا پرفگراممىسىنى ماددىلىق 05 دا قوزغىلىڭى ميۇنخېن پارتىيىنىڭ

 قارىغانادا تەرجىمىھالغاا ھېساابتا بىار ئاۇ. ئىادى يېزىلغاان قىلىنىا، ئاساس تارىخ بۇيانقى

 يىلالردىكااى-1507~1462) بۇيااان ماكياۋېللىاادىن. كېتەتتااى ئوخشاااب بەكاارە  تارىخقااا

 بۇنىڭادە  ھەققىادە سىياساەت( ئىزاھااتى ھاشاىيە_  يازغۇچىساى ۋە سىياسىيونى ئىتالىيە



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 418 ~ 
 

. مااۇمكىن دېاايىش باقمىغااان چىقىاا، ئوتتۇرىغااا كىتاااب تااارىخ سىياسااىي بىاار قوللىنىشااچان

 كوچااا پەقەتااال ئالغاناادا  نوقتىسااىدىن كۆزقارىشااى تەشااكىللەش ۋە تەشااۋىقات ھىتلېرنىااڭ

 كۈشاااكۈرتۈش راساااتىنال ئېيتقانااادا ئۈچاااۈن كىشاااىلەر ساااەۋىيەدىكى قىلىااادىغان جىااادىلى

 تەھلىللىرىدىن ئۈستىدىكى پسىخولوگىيە ئاممىۋى ئۇنىڭ. ئىدى ئەسەر بىر ئىگە قىممىتىگە

 فرېئۇدنىااڭ قىلىنغااان نەشاارى گېرمانىيىاادە بااۇرۇن يىاال قااانچە بىاار شااۇندىن قارىغاناادا 

 بولىشى ئوقۇغان چوقۇم كىتاۋىنى دېگەن «ئانالىز ئۆزى ئۆزىنى ۋە پسىخىكىسى كۆپچىلى »

_  كىتاۋىادا  ئاۇ فرېئاۇد يازىادۇ دەپ_ . قالىادۇ ئىشاىنى، ئاسان بەكال ئامما” 001 .كېرە 

 بەكاال كۈ  تەنقىدىي ئاممىدا. ئاسان بەكال ئۇچرىشىمۇ تەسىرگە ئۇالرنىڭ يەنە  شۇنىڭدە 

 ئااممىۋى. ئەمەس مەۋجاۇد مەسىلىمۇ دەيدىغان كېلەلمەسلى  قارارغا ئۇالردا بولغاچقا  ئاز

 بولغاچقاا  شاۇنداق. بولىادۇ قىلىنغاان مۇباالىغە بەكاال ئااددى  بەكاال ئادەتتە سەزگۈلەرنى

 نېمىلىكىنىماۇ كېلەلمەسالىكنىڭ قارارغاا نېمىلىكىناى  گۇمانلىنىشانىڭ ئىشاتىن بىارەر ئامما

 ماااۇھى  بۈگاااۈنگىچە اتااا پساااىخولوگ  داڭلىاااق ئاۋساااترىيىلى _  فرېئاااۇد)“ .بىلەلمەيااادۇ

 بولمااا  مەلااۇم ھااېلىغىچە ئۇيغۇرالرغااا ئەممااا كېلىۋاتقااان  بولااۇپ ئېقىمااى پسااىخولوگىيە

 بىلىاانمىگەن دەياادىغان رايااونى ئاااڭ يوشااۇرۇن دېااگەن تەلىماااتى پسااىخوئانالىز كېلىۋاتقااان

 ئېقىمىنىااڭ پسااىخولوگىيە ئااۆزگىچە چىقارغااان ئوتتۇرغااا پائااالىيىتىنى رايااونى تەپەككااۈر

 قويۇلىۋاتقاان بەتالەرگە تاور قىلىنىا، تەرجىمە ئۇيغۇرچە تەرىپىدىن بوران. ئا ىسى قۇرغۇچ

  «لىكساىيىلىرى يېڭى پسىخوئانالىز فرېئۇد»  «تەرجىمىھالى فرېئۇد»  «شەجەرىسى فرېئۇد»

 ۋىللىياااام( ت.ئاااۇ_   قااااراڭ لەرگە «پسىخولوگىيىساااى ماسااالوۋ – ئاااېقى  ئاااۈچىنچى» ۋە

 بىار كېتىادىغان ئوخشااپ بۇنىڭغاا ئىلگىارى ئىككىساىمۇ ونب ل  گۇستاۋ بىلەن مىكدفۋگال

 تېخااى ۋاقىااتالردا ئااۇ ئەسااەرلىرى ئۇالرنىااڭ ئەممااا. ئىاادى قويغااان ئوتتۇرىغااا پىرىنسااىپنى

 بولغاان يەھاۇدىي بىر ۋيېننالىق ھىتلېر يېرى  قىزىق. ئىدى قىلىنمىغان تەرجىمە نېمىسچىغا

 چوقاااااۇم ئوياليااااادىكەن  شااااانىئېلى تېااااازگىنىگە ئااااااممىنى نااااااتىق ئەگەر: فرېئاااااۇدتىن

 “كېارە  تۇرىشى چىڭ تەكرارالشتا قايتا-قايتا قاراشنى بىر ئوخشاش مۇبالىغىلەشتۈرىشى ”

 مەساىلىلەرگە” ئاممىساى خەلاق فرېئۇدماۇ. ئىادى قىلىۋالغاانلىقى قوباۇل تەلىماتىنى دېگەن

 ئاۇالر … . ساۇنىدۇ باو  نوپۇزغاا يەنىاال ئەمما مائىل  قاراشقا تەرەپلىمە بىر بىلەن كاجلىق

 يەنە ئاااۇالر شاااۇنىڭدە . كۈتىااادۇ زفراۋانلىقناااى ھەتتاااا قاااۇدرەت -كاااۈ  قەھرىماااانالردىن

 ئاارزۇ قورقۇشنى خوجايىنىدىن ئېزىشىنى  قىلىشىنى  ھۈكمۈرانلىق ئۆزلىرىگە بىرسىلىرىنىڭ

 قىلغااان قوبااۇل يەھۇدىياادىن بىاار بولغااان ۋەتەندىشااى ئااۆز ھىتلېاار. ئېيتىاادۇ دەپ “قىلىاادۇ

 ۋەتەندىشااى ھىتلېاار . ھېسااابلىناتتى تەلىماااتالر تىپىاا  ئاالھىاادە قىقەتەنمااۇھە نەرسااىلىرى

 بىار قورقۇنۇچلاۇق ھەقىقەتەنماۇ بىرلەشاتۈرۈپ ئەقىدىلىرىنى بىلەن نەزەرىيەسى فرېئۇدنىڭ
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 .ئىدى ئېرىشىۋالغان قۇرالغا

 سىياساەت تاشاقى باۇرۇنقى ئۆزىنىاڭ ئاۇ بولىادۇكى  مەلاۇم كىتابىادىن بۇ ھىتلېرنىڭ

 ھىتلېار ۋاقىاتالردا  ئاخىرالشاقان ئاۇرۇش. ئىدى ئۆزگەرتىۋالغان دەرىەىدە زفر نىقاراشلىرى

 بىار ئىيۇلادىكى يىلاى-1202. توناۇيتتى دەپ دۈشمىنى ئاساسلىق گېرمانىيىنىڭ فرانسىيىنى

 ئىتتىپااقى ساوۋېتلەر ھاماان بولغان يىغىشتۇرۇپ يەھۇدىيالرنى” ھەتتا ئۇ نۇتقىدا قېتىملىق

 قىلىاا، گەپلەرنااى بااۇ. ئىاادى ئېيتقااان دەپمااۇ “كېاارە  تۈزىشااىمىز ئىتتىپاقداشاالىق بىاالەن

 ھىتلېار بابىدا -0 كەينىدىن قىسىمنىڭ ئىككىنچى كۈندە  بۈگۈنكى ئۆتكەن يىل 6 ئارىدىن

 قىلىاا،  ئېتااراپ بولماياادىغانلىقىنى تااوغرا قاراشاانىڭ دەپ دۈشاامەن ئاساساالىق فرانسااىيىنى

 ھىتلېاار . ئېيتىاادۇ ئىكەنلىكىنااى ارشااىق پۈتااۈنلە  قىلىشااقا ئااۇرۇش قايتااا بىاالەن ئااۇالر

 ئوتتۇرىغاا كېرەكلىكىنى ئۆزگەرتىش پۈتۈنلە  سىياسىتىنى تاشقى پارتىيىسىنىڭ ناتسېستالر

 كەلتۈرۈشاكە قولغاا خەلقىناى گېرماانىيە يەرشارىدا بۇ” دېگەنلى  بۇ: دەيدۇ مۇنداق قويۇپ

 پىكىرىناى كېايىن ەتاتىنب قاانچە بىار ئاۇ“ .كېارە  قىلىش ئىگە تۇپراقالرغا بولغان ھەقلىق

 تاشاالپ ئورۇنادىما  بۇرۇن يىل يۈز 6 بۇندىن بىز”: قويىدۇ ئوتتۇرىغا قىلى، ئېنىق تېخىمۇ

 قاااراپ جەنۇبقااا تااۈردە چەكسااىز نېمىسااالرنىڭ داۋامالشتۇرۇشااىمىز  ئىشااىمىزنى قويغااان

 كېايىن بۇنادىن بىاز. كېارە  توختىتىشاىمىز ئىشاىنى ئىلگىارىلەش قاراپ غەرىپكە كۆچۈش 

 تىكىشااىمىز تۇپراقالرغااا شااەرقتىكى كااۆزىمىزنى بااۇراپ  تەرەپاالەرگە يااوقىرى ىشااانىمىزنىن

 كااۆزدە رۇسىيىسااىنى سااوۋېت ئاساساالىقى دېگىنااى  تااۇپراقالر شااەرقتىكى ئۇنىااڭ“ .كېاارە 

 يەھۇدىيالرنىاڭ” رۇسىيىساى ساوۋېت: دەيادۇ مۇناداق ئۆتاۈپ ھۇجۇمغاا ئاۇ. ئىدى تۇتماقتا

 يەھااۇدىيالر بااۇ تەغاادىر باشاالىدى  بولۇشااقا ۋەيااران پۈتااۈنلە  “ئاسااتىدا بويۇنتااۇرۇقى

 .تاللىۋالدى گېرمانىيىنى ئۈچۈن قىلىش ئىستىال تۇپراقالرنى بۇلغىۋېتىلگەن تەرىپىدىن

 كەلاگەن بولاۇپ خىياالى خاام گېرمانىيىنىاڭ بۇيان تارىختىن قىلىش  كېڭەيمىچىلى 

 يېڭاى مىلالەت ئۇلاۇ  بىار ھەر”: يازىادۇ دەپ مۇناداق ۋاگنېار كراۋۇس يىلى -1226. ئىدى

 قاااراپ تۇپراقلىرىغااا دۆلەتلەرنىااڭ باشااقا چوقااۇم مىلاالەت بىاار ئۇنااداق. مۇھتاااج زېمىنالرغااا

 ساۈرۈپ چەتئەللىكلەرناى تايىنىا، كۈچىگە قىلىچىنىڭ چوقۇم ئۇ. كېرە  بېرىشى كېڭىيى،

 ئىشاانى بااۇ بولسااا  تۆھپىسااى ھىتلېرنىااڭ“ .كېاارە  چىقىرىشااى قااوغالپ قىلىاا، توقااا 

 بىار: دەيادۇ مۇناداق ئاۇ. ئىادى پۈتۈنلەشتۈرەلىشاى بىالەن ھەرىاكەت قارشاى غايەھۇدىيالر

 بۈگاۈنكى. ئاۆزگەردى بولۇپ بەلگىلىيەلمەس ئوردىسى خان ئەندى چېگرالىرىنى مىللەتنىڭ

 جەڭ ئۈچاۈن قىلىش ھۈكۈمرانلىق مىللەتلەرگە قايسى ھەر يەھۇدىيالر رەھىمسىز” ۋەزىيەت

 يەھۇدىيالرنىاڭ مىلالەت بىرماۇ تۇرۇلمىغىنىادا  قارشاى ەنبىل قېلى  ئۇالرغا شۇڭا. قىلماقتا

 قىلىا  نېمىساالر ئىكەن  شۇنداق“ .قۇتۇاللمايدۇ ئۇالردىن ئاجرىتى، بوغۇزىدىن قولىنى قارا
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 رۇساىيىنى فرانسۇزالرنى  قىالاليدۇ  يوق تەھدىتىنى يەھۇدىيالر ئارقىلىقال تايىنىش كۈچىگە

 يوقااۇرى غايىسااىنى گېرمانالرنىااڭ بىاالەن مااانىيەگېر كەلتااۈرۈپ تارمااار ماركسااىزمنى ھەماادە

 ئاۆزگىچە  پۈتۈنلە  بېرى  كۆرگىنىدىن خىيال گوسبىتالىدا پاسېۋال  ھىتلېر . كۆتۈرەلەيدۇ

 يىال 7 دېگىادە  تايىنىا، قىلىشاىغىال ھاې  كۆڭلىنىاڭ ئاساساەن بولمىغان  سىستېمىسى

 .ئىدى ىگەنكېلەل خۇالسىغا بىر شۇنداق ئەنە ئاخىرى كېيىن ئىزدەنگىنىدىن

 قىلىااش ئااېالن ئااوبزفر بىاارەر ھەقااتە بااۇ  ۇرنىلىڭىاازدا ئېلىاا،  كىتااابنى بااۇ ھااې  

. بارىادۇ يېنىغاا خاۋشاوفېرنىڭ خېينىز پرففېسسور ئۈچۈن سوراش دەپ بارمىدۇ  ئىمكانىڭىز

 ئۇنىاڭ) بولۇپماۇ بولىادۇ  “خاپاا بەكاال” كېايىن چىققانادىن كاۆرۈپ كىتاابنى بۇ خاۋشوفېر

 ھاقاارەت ئېيتقاان توغرىلىاق ئىرقچىلىاق ھىتلېرنىاڭ( بولغااچقىمىكىن ييەھاۇدى بىار ئايالى

 نەزەرىيىساى ماكاانى ھايااتلىق ئۇنىاڭ شاۇنىڭدە  000 .كېتىادۇ رەنەى، بەكال سۆزلىرىگە

 مۇناسااىۋەت بىاارەر ئوتتۇرىسااىدا قارىشااى قىلىااش ئىسااتىال شااەرقنى ھىتلېرنىااڭ بىاالەن

 مۇناداق كېلىا، ئەسالەپ ئەھاۋالنى تىكاىۋاقىت شاۇ ئۇ كېيىن. قىاللمايدۇ ھې  بارلىقىنىمۇ

 كېتىادىغان يوقااپ چىقىاپال ئوتتۇرىغاا خاۇددى كىتااۋىنى بۇ ھىتلېر چاغدا ئۇ مەن”: دەيدۇ

 كېارە   بولساا يازغاان ئۈچۈنال قوزغاش ھاياجىنىنى كىشىلەرنىڭ كىتابالردە  بەزى باشقا

 بىالەن مېنىاڭ شاىچىقى ئوتتۇرىغاا كىتابنىاڭ باۇ ئېنىقكاى  شۇنىساى. ئىادى  ئويلىغان دەپ

 “.يوق مۇناسىۋىتى قىلچە

 چىققانادىن تەكشاۈرۈپ قايتاا تارتىا، باشاتىن كىتاابلىرىنى باۇ يازغاان ئۆزى ھىتلېر 

 يازغاان”. ئىكەنامەن ئەمەس ياازغۇچى راساتىنال مەن: قىلىدۇ ئېتراپ مۇنداق فرانكقا كېيىن

 «يولااۇم كااۈرەش» يەنە ئااۇ“ .ئىاادى  ئااللمىغااان ئېسااىمگە ئىشااالرنى نۇرغااۇن مەن ۋاقتىماادا

 ماااۇھى  بەرگەن گېااازىتىگە «كۈزەتكاااۈچىلىرى خەلاااق» ئۇنىاااڭ كىتاۋىنىاااڭ باااۇ دېاااگەن

 شۇنىسااى”. قىلىاادۇ ئېتااراب دەپ مااۇمكىن  دېاايىش ئىبااارەت توپلىمىاادىنال ماقالىلىرىنىااڭ

 بوالاليااادىغانلىقىمنى مىنىساااتىر بااااش كەلگۈساااىدە يىلاااى-1204 مەن ئەگەر ئېنىقكاااى 

 “.بوالتتى  يازمىغان ھەرگىزمۇ كىتابنى بىر نداقبۇ ئىدى   بولسا بىلەلىگەن

 ئۆتكەنادىن كاۈن قانچە بىر قىلىنى، نەشرى بۆلۈمى ئىككىنچى نىڭ «يولۇم كۈرەش»

 بااايرىمى ئارچااا ناتسىسااتالر ئۆتكااۈزۈلگەن پىۋىخانىسااىدا خوفبراۋخاااۋس ھىتلېاار كېاايىن 

 باۇ ھىتلېار. دۇرىادۇئايالن يىغىنىغاا قىلىاش ھۇجاۇم قەبىھالەرچە يەھۇدىيالرغاا مۇراسىمىنى

 دەسالەپكى ئەڭ قارشاى يەھۇدىيالرغاا بولغاان دۈشمىنى دۇنيانىڭ خىرىستوس ” مۇراسىمدا

 ھەرگىزمااۇ ئەيسااانى ھىتلېاار ) دەياادۇ “ئىاادى بولغااان جەڭچااى بىاار ئۇلااۇ  ئەڭ كۈرەشااتە

. توناۇيتتى دەپ بىرسى سۇنمايدىغان بو  دىنىغا يەھۇدىي ئۇنى قارىماستىن  دەپ يەھۇدىي

 ئااۇ. ھېساااباليتتى دەپ يەھااۇدىي يېاارى  بولغىيالمىغااان زەھىاارى يەھااۇدىي سااانىئەي شااۇڭا
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 دېگەنادە  بىرساى بولغاانال بوۋىساى يەھۇدىي پەقەت بىرسى  ئىگە ئەقىدىگە ساپ بۇنىڭغا

 تىنچلىااق ھەرگىزمااۇ ئەيسااا(. كۆرسااىتەتتى باھااانىنى بىاار بولمىغااان ئاساسااى ھېچقانااداق

 تەرغىبااتى بارغاان ئېلىا، باويى ئۆماۈر بىالەن غايىساى تۇرماۇش ئۇنىاڭ ئەمەس  ئەلچىسى

 ئااۇ سااەۋەبتىن شااۇ ئەنە ئىاادى  قىلىااش كااۈرەش قارشااى ھوقۇقىغااا كاپىتااالىزم پۈتااۈنلە 

 ئۆلتااۈرۈلگەن  مىخلىنىاا، كرىسااتكە تەرىپىاادىن يەھااۇدىيالر دۈشاامىنى نومۇرلااۇق بىرىنچااى

 “تاماماليادۇ لېرھىت ئادفل  مەن ئىشالرنى  پۈتتۈرەلمىگەن خىرىستوس” ئاخىرىدا ئۇ. دەيدۇ

 .تاماماليدۇ گېپىنى دەپ

 ھىتلېرنىاڭ ئاتىۋالغاان دەپ مېساىئاھ ئاۆزى ئۆتكەندە  ۋاقىت ئا  قانچە بىر ئارىدىن

 ئۇنىڭغااا مارتتااا -5 يىلااى-1207. بېرىلىاادۇ قااايتۇرۇپ قااۇرالى سىياسااىي كۈچلااۈ  ئەڭ

 4. ىاادۇقالدۇرۇل ئەمەلاادىن چەكلىمىسااى سااۆزلەش نۇتااۇق ئاشااكارە باۋارىيىاادە بېاارىلگەن

 مىتىناا  مااۇنچە بىاار تولغااان ھاياجانغااا تىياتىرىاادا سااىرى  خااانلىق كېاايىن  كۈناادىن

 ئۆتكەنااادە  مىناااۇت 3 دىااان 8 ساااائەت ئاخشاااىمى. ساااۆزلەيدۇ نۇتاااۇق قاتناشاااقۇچىلىرىغا

 ئۇلۇشااۇپال شااۇنىڭغا. ياڭراياادۇ ئاااۋازلىرى شااۇئار دېااگەن“ !ھىتلېاار خاياال” تاشقىرىسااىدا

 فورمىسااى ھەربااى ھىتلېاار. باشاااليدۇ چېلىشااقا ارشااالرغام ھاياجااانلىق ئااۆمىگى ئوركىسااتېر

. كېلىادۇ كىرىا، بىارگە ھەمرالىرىماۇ تاوپ بىار كەينىادىن. كېلىادۇ كىرىا، مەيدانغا بىلەن

 داغادام يولادىن تار ئېچىلغان ئىچىدە سادالىرى ئالقىش تەنتەنىلى  زالدىكىلەرنىڭ ھىتلېر 

 بىالەن چىقىشاى سەھنىساىگە نۇتاۇق رھىتلې. ئىلگىرلەيدۇ قاراپ سەھنىگە بىلەن قەدەملەر

 0 پارتىيىلىا  كۆڭلەكلىا  كارىشناۋا  نەپەر يۈز 0. كېتىدۇ بولۇپ تىمتاس ئىچى زال تەڭ 

 كىرىا، مەيدانغا بىلەن مېڭىشى باشالپ كىشىنىڭ كۆتەرگەن بايراق بىر ۋە بارابانچى نەپەر

 بااارلىق الاادىكىز ياااڭراپ  گۈلدۈرمامىاادە  ساااداالر دېااگەن“ !خاياال” ھامااان شااۇ. كېلىاادۇ

 تاۈس جىاددى ھىتلېار ساەھنىدە . بېرىادۇ ساالىمى فاشىسات كۆتاۈرۈپ بىلىكىنى كىشىلەر

 رىاا  بااايراقچىالر ھەمرالىقىاادا مۇزىكااا. ئۇزارتىاادۇ ئالاادىغا بىلىكىنااى ئااوڭ ھالاادا ئالغااان

 چۈشاۈرۈلگەن بەلگىسى كرىست چەمبىرەكلى -گۈل تۇرغان چاقناپ ئوخشاش قوشۇنلىرىغا

 ساەھنە ئەزالىارى ئەتىارى ھۇجاۇمچىالر. چىقىادۇ ساەھنىگە كۆتۈرۈپ رىنىبايراقلى بۈركۈت

 .تۇراتتى تى  قېتى، كەينىدە ناتىقنىڭ بولسا چىققانالر سەھنىگە. ئولتۇرىدۇ ئالدىدا

 كەينىادىنال. باشااليدۇ ئاساتا بەكاال ھۇلۇقماستىن قىلچە نۇتقىنى ھىتلېر دەسلىۋىدە 

 ھىتلېاار يېزىلىشااىچە  دفكالتىاادا رىلىرىنىااڭدائى ساااقچى. كېتىاادۇ ئېچىلىاا، ئاااغزى ئۇنىااڭ

 ئاۇ. قىالتتاى ئىشاارىتى قاول تىنماا  مېڭىا،  كەيانىگە-ئالدى تۇرالما  جى  ھاياجانلىنى،

. ئىاادى قىلىۋالغااان جەلىاا، ئااۆزىگە پۈتااۈنلە  قاتناشااقۇچىلىرىنى يىغىاان كىشااىلى  مىااڭ”

 ئىنتاايىن اقىتلىرىاداۋ قالغان ئۆزىلى، تەرىپىدىن سادالىرى ئالقىش گۈلدىراس نۇتقى ئۇنىڭ
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 يېرىمىادا كېيىنكاى نۇتقىنىاڭ ئۇنىاڭ. ئۇزارتااتتى ئالادىغا قاولىنى ئىككىال تۈردە قىزىقارلىق

 كۈچەيتىاا، غەزەپلىنىشااىنى ئارتىسااالردە  بىاالەن سااۆزلەر دېااگەن' ياااق-ياااق' پاااتال -پااات

 سااۆزلەش نۇتااۇق سااائەتلى  يېاارى  ئىككااى. ئىاادى نۇتااۇق خانۇسسااېنچە بىاار بااۇ“ .تااۇراتتى

 توختىلىاا، ئاالھىاادە ھەققىاادە بااوھران كېلىۋاتقااان دۈ  گېرمانىيىنىااڭ ھىتلېاار ريانىااداجە

 پەقەت دۇنيادا بىر كەتكەن قااليماقانلىشى، بۇنچىۋاال بويىچە  قارىشى ئۇنىڭ 003 .ئۆتىدۇ

 ھەقىقەتەنمااۇ نااۇتقى قېتىمقااى بااۇ ئۇنىااڭ. مااۇمكىن چىقىشااى بولااۇپ غالىاا، يەھااۇدىيالرال

 جەلىاا، ئااۆزىگە كىشااىلەرنى. ھېسااابلىناتتى نۇتااۇق بىاار دىغانسااالى ھاياجانغااا كىشااىنى

 سااۆزلەش نۇتااۇق ئۇنىااڭ بەلكااى ئەمەس سااۆزلىگەنلىكى نېمىلەرنااى ئۇنىااڭ قىلىااۋالغىنى

: ئىشاىنەتتى قەتئىاي نوقتىغاا بىار مۇنداق پەقەت  ئۇ . ئىدى ئىكەنلىكى قانداق ئۇسلۇبىنىڭ

 ئىشاقا كاۈچىنى قىلىاش جەلى، ەرنىكىشىل چەككىچە ئاخىرقى ھالدا قانۇنلۇق قېتى  بۇ ئۇ 

 .يېتەلىگەن مەقسىدىگە ئېرىشى، ئۇتۇققا زفر بۇنچىۋاال ئارقىلىق سېلىش

 سااۇيى مېنېاارال قۇتااا 02 دائىاا  ھەر ھىتلېاار نۇتۇقلىرىاادا مااۇھى  ئوخشااىغان بۇنىڭغااا

. كېتەتتاى مىچىلاداپ تەردىان دائىا  ھەر كاۆڭلىكى ئۇنىاڭ شۇڭا. قاالتتى مەجبۇر ئىچىشكە

 قوياادۇرۇپ مااۇز پااارچە بىاار ئۈسااتىلىدە نۇتااۇق ئااۇ ئايلىرىاادا ياااز بولۇپمااۇ تالردا ۋاقىاا بەزى

 يانادىكى دەرھاال كېيىن بولغاندىن سۆزلەپ نۇتقىنى قېتى  ھەر ئۇ. سوۋۇتاتتى ئالقانلىرىنى

 يىغىاان بۆلااۈملەرنى بۇنااداق) چىقاااتتى چۈشااۈپ مونچىغااا كىرىاا، بىرسااىگە ئااۆيلەردىن

 (.راتتىتۇ تەمىنلەپ ئورۇنالشتۇرغۇچىالر

 

 

5 

 

 گرېگاور خاۇددى نۇتۇقلىرىادا قاتاار بىار كېيىنكاى شاۇنىڭدىن ۋە قېتىمقاى باۇ ھىتلېر 

 كاااۆرۈنەتتى؛ قىلىۋاتقانااادە  ئەمەل يولىغاااا سوتساااىئالىزم قويغاااان ئوتتۇرىغاااا ستراسساااېر

 ھەتتااا ئااۇ ۋاقتىاادا قىلغااان ھۇجااۇم سااىنىپىغا بۇرجۇئااازىيە چىرىاا  بىاالەن كاپىتااالىزم

 پارتىيىسااى ناتسېسااتالر ئىشااچىلىرىنى شااەھەر ئااۇ  ئەممااا. سااۆزلەيدۇ تىلىاادا سااولچىالرنىڭ

. تاپشۇرىدۇ بىرسىگە باشقا بولغان الياقەتلى  تېخىمۇ ئىشقا بۇ كۈرىشىنى تارتىش تەرىپىگە

 كوناا ئۆشنىسىگە ۋاقتىدا مېڭىش ئۇ. ئىدى كەتكەن بېرلىنغا ئاللىمۇقاچان گيوبېل  جوزې 

 قااۇر ئىككااى پەقەت ئىچىاادە سااومكىنىڭ) بولااۇپ انئارتىۋالغاا بىرنااى سومكىسااىدىن كىتاااب

 باار قوليازماا دەساتە بىار ۋە كىتااب پاارچە نەچاچە بىار كۆڭلە   قانچە بىر كىيى   سىرتقى

 يېتىاا، بېرلىنغااا. ئىاادى بېلىتااى پااويىز دەرىەىلىاا  ئااۈچىنچى بېلىتىمااۇ ئالغااان  (ئىاادى
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 ئەھۋالادا قااليماقاان بەكاال تەشكىالتلىرىنىڭ پارتىيە رايونىدىكى بېرلىن كېيىن  بارغاندىن

 ئاتاقتاا بېرلىنادىكى كاۈنلەردە ئۇ” ئەسلىمىسىدە بىر كېيىن گيوبېل . كۆرىدۇ ئىكەنلىكىنى

 خىال ھەر ئىكەنلىكىنى  تەشكىالت بىر يوق ئىشى بار نامى پۈتۈنلە  تەشكىالتلىرى پارتىيە

 سوتسااىئالىزم مىللااى ھەقىقااى ئىكەنلىكىنااى  ئااورۇن بىاار يىغىلىۋالغااان كىشااىلەر ياااڭزا ھەر

 دەپ “كاۆردۈم يەتمەيادىغانلىقىنى كىشاىگىمۇ ياۈز نەچاچە كىشاىلەرنىڭ ئىاگە ئىدىيىسىگە

 يازغانلىرىغااااا خاتىرىسااااىدە كۈناااادىلى  ئۇنىااااڭ گەرچە دېگەنلىاااارى ئۇنىااااڭ. يازىاااادۇ

 يەنىااال دېگەنلىرىنااى بااۇ بولسااىمۇ  كەلمەياادىغان ماااس بە  ئەمەلىاايەتكە سېلىشااتۇرغاندا

 پاااارتىيە پاااايىتەختتە . بولماااايتتى قاراشاااقىمۇ دەپ لىاااۋېتىلگەنقى مۇباااالىغە بە  ئاااۇنچە

-بىار كىرىا،  تۈساىگە ھاقارەتلىشاىش بەسلىشى، بىرسىنى-بىر دېگىدە  دائى  يىغىنلىرى

 قالغاان ئايلىنىا، ئەھۋالغا ئادەتتىكى قىلىشىشالرمۇ جىدەل ئۇرۇپ بىلەن شاپىالق بىرسىنى

 تالىشاى، گەپ بىالەن بىرساى ئىساىملى  خاگېماان ستراسساېر  گرېگاور قېتىمدا بىر. ئىدى

 ئاااخىرى ھەتتاا. كەتاكەن قىزىرىشااى، قېپقىزىال ۋارقىرىشاى، ئىككىسااى ئاۇ بولاۇپ  قالغاان

 .بېسىققان ئاران بىلەن چىقىش دفئىلغا جىدەل بۇ كېلى،

 ئۇنىااڭ. ئىاادى ۋەزىااپە بىاار قىاايىن بەكااال ۋەزىااپە ئالدىاادىكى گيوبېلساانىڭ رفشااەنكى 

 بىاالەن بىرسااى-بىاار” ئىچىاادە ئەزاسااى پااارتىيە يااېقىن مىڭغااا تەۋەدىكااى بولغااان مەساائۇل

 بىالەن كوممۇنىساتالر ئۈساتۈن ماۇتلەق جەھەتاتە ساان كاوچىالردا  “قالماا  چىقىشالمايال

 ۋاقتىادىكى ئەينى. كېلەتتى دۈ  تۇرۇشىغىمۇ قارشى پارتىيىلىكلەرنىڭ دېموكرات سوتسىئال

 “قەۋىتاى گەمە پاسكىنا” ئىچىدە بىنا ربى كوچىسىدىكى پوتىسدام بىيرفسى پارتىيە رايونلۇق

 ھېسااۋاتلىرى ماالىيە. ئىادى ھاالەتتە قااليماقان بەكال ھەقىقەتەنمۇ”. ئىدى جايالشقان گە

 نېمىساى ھاې  ۋاقىاتالردا ئاۇ ئاورگىنى پاارتىيە رايونلۇق بېرلىن بولۇپ  قااليماقان پۈتۈنلە 

 گيوبېلساانى ئەھااۋال خىاال بااۇ“ .ئىاادى ئەھۋالاادا قالغااان پېتىاا، ئىچىااگە قەرز ئەممااا يااوق 

. ئىادى توپلىغاان قۇۋۋەت-كۈ  ھەسسىلەپ ئۆزىگە بۇنىڭدىن قالما   ئۈمىتسىزلەندۈرمەيال

 پائاااالىيەت نورىماااال كۆچاااۈرۈپ  يەرگە بىااار ياخشاااىراق نىسااابەتەن شاااىتابنى بااااش ئاااۇ 

 باۇ بىۋاساتە ئاۆزى ئورنىتىا،  تۈزۈمىنى كاسسىرلىق-بوغالتىر يەنە شۇنىڭدە . باشلىۋېتىدۇ

 بىيرفسااى پااارتىيە رايونلااۇق كەلگىااچە فېۋرالغااا يىلااى-1207. بولىاادۇ مەساائۇل الرغائىشاا

 دەساامايىغىمۇ مااۇقى  ماااركتە  مىااڭ ئااون يەنە قالمااا   قۇتۇلااۇپال پۈتااۈنلە  قەرزلىرىاادىن

 .بولىدۇ بار ماشىنىسىمۇ كونا بىر يەنە باشقا بۇندىن. ئېرىشىدۇ

 دەپ كەلاادى ۋاقتااى كااۈچەيتىش تەشااكىالتلىرىنى پااارتىيە كېاايىن بۇناادىن گيااوبېل  

 تااارتىش دىققىتىنااى ئاممىسااىنىڭ خەلااق زىاارىككەن پارتىيىاادىن ئۈچااۈن بۇنىااڭ. قاراياادۇ

 خەۋەرلەرنااى قالدۇرىاادىغان تاااڭ-ھاااڭ كىشاىنى بېاارلىنلىقالر”. يېتىاادۇ تونااۇپ الزىملىقىناى
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 دەپ_ . ئىادى ھالادا قىزىقىادىغان بولغىنىادە  مۇھتااج ساۇغا بېلىقنىاڭ خۇددى ئاڭالشقا

 .ئىاكەن ئۆتكاۈزمەكتە كۈن قىلى، تاما خەۋەرلەرنى شۇنداق ئەنە ئۇالر_  گيوبېل   ازىدۇي

 قااۇرۇق تەشااۋىقات سىياسااىي بىاار قانااداق ھەر يەتمىگەناادە تونااۇپ نااوقتىنى بااۇ ئەگەر 004

 ساۆزلىگىنىدە نۇتاۇق يااكى يازغىنىدا ماقالە ئۇ كېيىن شۇنىڭدىن“ .قاالتتى ئايلىنى، گەپكە

 بېرىشااكە ئەھمىاايەت تۇتۇشااقا كااۆزدە تەلىااۋىنى بېرلىنلىقالرنىااڭ ىچەبااار ئىمكانىيەتنىااڭ

 بىالەن گەپالەر ئېنىاق ۋە كەساكىن يازغانادا ئارگىناالىنى نۇتاۇق بىلەن ماقالىالر. تىرىشىدۇ

 بولسااا ئەترىتااى ھۇجااۇمچىالر ئۇنىااڭ. تىرىشااىدۇ يېزىشااقا قىاللىغىاادە  پەياادا ھاياجااان

 جەھەتااتە بااۇ بولۇپمااۇ. كىرىشااىدۇ ىشىشااقائېل يااۈرۈپ ئاااختۇرۇپ قىزىلالرنااى كااوچىالردا

 باو  كاوچىالرنى” نەزەرىيىساى  ئۇنىڭ. بەرمەيدۇ قولدىن ھەرگىزمۇ پۇرسەتلەرنى پايدىلىق

 ئاممىسااااىنى خەلااااق تېزگىنلىيەلەياااادۇ؛ ئاممىسااااىنىمۇ خەلااااق چوقااااۇم سااااۇندۇرالىغانالر

 .ئىدى دېيىش “بولىدۇ كېتىشكە تېزگىنلەپ دۆلەتنىمۇ تېزگىنلىيەلىگەندە

 ئااۋال سۆزلەشاتىن نۇتاۇق قېتىملىاق ھەر گياوبېل  دېيىشىچە  ئايالنىڭ ئىگىسى ئۆ 

. قىالتاتىكەن مەشاىق قىيااپىتىنى تاۇرۇش سەھنىدە سائەتلەپ نەچچە ئالدىدا ئەينە  چوڭ

 ئىلگىرلىگەنلىكىناااى زفر ھەقىقەتەنمااۇ جەھەتاااتە بااۇ كېاايىن  چىققانااادىن سااەھنىگە ئااۇ

 پىششاىق قىيااپەتلىرىنى تۈرلاۈ  ھەر تۇرۇشانىڭ ساەھنىدە ئاۇ قالماا  ئۇزۇنغاا. كۆرسەتتى

 قانااداق قاتناشااقۇچىلىرىنىڭ يىغىاان دائىاا  ھەر ئاااۋال باشلىنىشااتىن يىغىاان. ئىگەللىۋالىاادۇ

 قايسااى سااەھنىدە مەن”. بىلىااۋاالتتى ئېنىااق سااوراپ تاپقااانلىقىنى تەشااكىل كىشااىلەردىن

 مەياۈس يااكى ساىمۇبىر جەمىيەتتىكاى بىرساىمۇ  مىللەتچاى كېارە ؟ قوللىنىشى  ئۇسلۇپنى

 “.تەييار مەندە ھەممىسى قىياپەتلەرنىڭ بۇ تەبىئىكى  كېرە ؟ بولىشى  بىرسى

 قارىتىۋېلىشاانى ئااۆزىگە ئاممىسااىنى خەلااق سااۆزلەپ تىلااالردا جااانلىق دائىاا  ھەر ئااۇ

 مەيااۈس دەرھااال قىاازىقچىلىقتىن ئااۇ ئىاادى  ناااتىق ماھارەتلىاا  ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ. بىلەتتااى

 ھەر ئاۇ. ئايلىناااليتتى بىرساىگە ياغدۇرىادىغان ھاقاارەتلەر-تىال نەيە ئۇنىڭدىن بىرسىگە 

 جاارقىراپ-ۋارقىاراپ ئاۇالرنى قىلى،  سۆزلەرنى تىرىكتۈرىدىغان قىزىلالرنى مەخسۇس دائى 

 بىاالەن ئۇسااتىلىق ۋەزىيەتااتىن بااۇ كەينىاادىنال قىلىۋىتىاا،  پەياادا بىلدۈرۈشااىنى نااارازىلىق

 ئۈنۈملاۈ  كۆرسىتىشانىڭ قارشاىلىق قىلىاش  پەيادا شااۋقۇن” قېاتى   بىار ئۇ. پايدىلىناتتى

. ئىادى ھاۈنەر تۈرلاۈ  بىار تەشاۋىقات قارىشىچە  ئۇنىڭ. ئىدى دېگەن “بىرى قۇراللىرىدىن

 مېلىنىااڭ قولىاادىكى ئااۇ . ئىاادى بىاارى ئۇسااتىلىرىدىن ئەڭ ھۈنەرنىااڭ بااۇ ئااۇ ھااالبۇكى

 پاساونىدا ئامېرىكاا نكۆرسىتىدىغا ماختاپ ئىكەنلىكىنى مال ياخشى بىر-بىردىن دۇنيادىكى

 .ساالتتى بازارغا سوتسىئالىزمنى مىللى پايدىلىنى، يىغىشتىن خېرىدار

 كىرىشاتۈرۈلگەن ئىشاقا رايونىادا ۋېاددىڭ بولغاان راياونى ئاھالە ئىشچىالر گيوبېل  
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 بۇرجۇئاازىيە” تىكلەپ  پالكاتالرنى قىزىل خەتلى  چوڭ چېلىققىدە  كۆزگە بويىچە پاسون

-1207 گياوبېل . قىالتتاى تەشاۋىق تۇيغاۇنى دېاگەن “بولىادۇ ۋەيران دايېقىن پات دۆلىتى

 قېتىمقااى بااۇ. قىلىاادۇ تەكلىاا، مىتىاانگكە ئىشااچىالرنى نۇرغۇنلىغااان غېنىااۋاردا -11 يىلااى

 زالىغااا چااوڭ فااارۇس ئاچىاادىغان يىغىاان ئاااممىۋى دائىاا  ھەر كوممۇنىسااتالر مىتىناا  

 ئاۇرۇش ئاشاكارە قېتىملىاق بىر قارىتا غاكوممۇنىستالر مىتىن   بۇ. ئىدى ئورۇنالشتۇرۇلغان

 قىلىا، ئاېالن ئەنادىال دەپ ئوچاۇق يىغىنىمىاز رەئىساى يىغىن. ھېسابلىناتتى قىلىش ئېالن

 نوقتىغاا بىار تەرتىۋىادىكى يىغىان چىقىا،  ئوتتۇرىغاا ئىشاچى بىار ماركساىزمچى تۇرۇشىغا 

. قىلمايادۇ پەرۋاماۇ اساۇئالىغ ئۇنىاڭ رەئىا . ۋارقىرايدۇ قىلى، تەلەپ بېرىلىشىنى ئىزاھات

 ئۇنى كېلى، ئەترىتىدىكىلەر ھۇجۇمچىالر بولغىنىدا تەكرارلىماقچى تەلىۋىنى ئادەم ئۇ ئەمما

. كېتىدۇ باشلىنى، جىدەل-ئۇرۇش مەيدان بىر بىلەن شۇنىڭ. چىقىرىدۇ قوغالپ مەيداندىن

 تالردىنمۇناتسىسا جىدەلادە باۇ. قالىادۇ ئاساتىدا توقمااق-ئۇر تەرەپدارى قىزىلالر نەپەر 83

 يارىاادارالرنى بااۇ چىقىاا، ئوتتۇرىغااا دەرھااال گيااوبېل  چاغاادا بااۇ. يارىلىنىاادۇ كىشااى ئااون

. بۇيرۇيادۇ كۆرسىتىشاىنى ئاممىساىغا خەلاق پەرياادىنى-دات ئۇالرنىاڭ چىقىرى،  سەھنىگە

 باۇ ئۇنىاڭ. دەيادۇ كۆرساىتەلەيمىز تەساىر ياخشاى بەكاال ئاممىساىغا خەلق قىلساق بۇنداق

 ئوچاااۇق ئىكەنلىكىناااى تەشاااۋىقاتچى بىااار ئۇساااتا ھەقىقەتەنماااۇ ېل گياااوب ئويۇنىااادىن 

 ناامىنى پارتىيىساىنىڭ ناتسىساتالر كاۈرەش  باۇ زالىادىكى فاارۇس. مۇمكىن كۆرىۋېلىشىمىز

 ۋە ھىتلېار باۇرۇن قىلىا،  شاۇنداق. چىقىرىادۇ سەرلەۋھەساىگە بەت بىرىنچاى گېزىتالرنىڭ

 بېرلىنلىقالرناى ياۈرگەن بولاۇپ ردارخەۋە ئااز بەكاال ھەققىادە ھەرىكىتاى قوزغىغاان ئۇنىڭ

 ئىاگە مەلۇماتقا دېگەن “دە-ئىكەن بار كۈ  سىياسىي بىر بۇنداقمۇ يەنە شەھىرىدە بېرلىن”

 قىلىاا، مەقسااەد قارىالشاانى ئااۇالرنى ئەساالىدە تەشااۋىقاتلىرى گېزىاات تااۈردىكى بااۇ. قىلىادۇ

 ئاادەم نەپەر 0622 ئاۆتمەيال كاۈن قاانچە بىار ئارىادىن كۈتۈلمىگەنادە  بولسىمۇ  يېزىلغان

 5 يەنە ئىچىادىن بۇالرنىڭ. سۇنىدۇ ئىلتىماس بولۇشقا ئەزا پارتىيىسىگە ناتسىستالر كېلى،

 .سۇنىدۇ ئىلتىماسىنى بولۇش ئەزا ئەترىتىگە ھۇجۇمچىالر ياش دە  يۈز

 كلاااوۋ ھىتلېااار . بارىااادۇ ئارتىااا، كۈنساااايىن ساااانى قاتناشاااقۇچىالرنىڭ مىتىااانكە

 كىشاىگە مىاڭ 5 ساانى قاتناشاقانالر يىغىلىشاقا ئااممىۋى قىنىداچىق ئوتتۇرىغا رېستۇرانتىدا

 بولغاان باايرىمى ماركساىزمچىالرنىڭ ئەسالىدە يىغىان ئاممىۋى قېتىمقى شۇ. ئىدى يەتكەن

 فاۈھرېر. ئىادى يىغىان بىار ئېچىلغاان يۈزىساىدىن تەبارىكلەش باايرىمىنى «ما  بىرىنچى»

 كەتاكەن ئوخشااپ قىيااپىتىگە ېنىننىاڭل راساتىنال قىيااپىتى ۋاقتىادىكى باشالىغان نۇتقىنى

 تۈزۈمىنىااااڭ  ئىقتىسااااادىي كاپىتااااالىزم بۈگااااۈنكى سوتسااااىئالىزمچىالرمىز  بىااااز”: ئىاااادى

 تايىنىا، دەسمايىساىغا ۋە باايلىق ھەقساىز مائااش  تەڭساىز كاپىتالىساتالر. دۈشمەنلىرىمىز
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 لىكاى كىچىك-چاوڭ مەسائولىيىتىنىڭ ھەرگىزماۇ كېتىشاى بېيىا، ئۇالرنىڭ. كەتتى تىقىلى،

 ئاۇالر 005ئەمەس  كەلاگەن بېرىشاتىن ئەھمىيەت يىنىكلىكىگە-ئېغىر ئەمگىكىنىڭ قىلغان

 پاۇخراالرنى ناامرات ئاساساىدا باھااالش بىالەن ئاۆلچەملەر ناامۇۋاپىق قىممىتىنى ئادەمنىڭ

 يااۈز ئەھااۋال قانااداق ھەر بىااز . كەتمەكااتە تىقىلىاا، تايىنىاا، قىلىشااقا ئېكىسپاالتاتسااىيە

 ئىرادىسااىگە تاشااالش ئاغاادۇرۇپ تااۈپتىن تااۈزۈمنى بىاار بۇنااداق نەزەر  يقەتئىاا بېرىشااىدىن

 دائىرىلىا  كەڭ ھەققىادە ياارىتىش ماكاانى ھاياتلىق ئۇ كەينىدىنال“ .كىشىلەرمىز كەلگەن

 ناۇتقىنى  ئاۇ. تىرىشاىدۇ سىڭدۇرۇشاقا كاۈچەپ قارىشاىنى باۇ ئەزالىرىغا پارتىيە توختىلى، 

 كلاومېتر مىاڭ 452 ئاارانال بولساا مەيدانىمىز يەر ئەمما. بار ئاھالە مىليون 60 گېرمانىيىدە

 داۋام دەپ! كەتمەكاتە قىساتىلى، بەكاال مۇھىتتاا بىار تاار باۇنچە خەلاق باۇ. كېلىادۇ چاسا

 كاۆز مەيادانلىرىنى يەر بولىۋالغاان ئىگە دۆلەتلەر باشقا كۈندە بۈگۈنكى بىز ئەگەر”. قىلىدۇ

 ھەقىقەتەنمااۇ يەرنىااڭ بااۇ قااولىمىزدىكى ڭبىزنىاا بولىاادىكەنمىز  كەلتۈرگىاادە  ئالاادىمىزغا

 ھەل ئىشاانى بااۇ… . ئاااالاليمىز كااۆرۈپ ئىكەنلىكىنااى يەر بىاار ئاااز دەرىەىاادە كۈلكىلىاا 

 نەسااىللىرىمىزنى ئىسااىل ئەڭ بولسااا بىاار: بااار چارىسااى تۈرلااۈ  ئىككااى مۇنااداق قىلىشاانىڭ

 مەجباۇر ىشاقاقىل ئاۇرۇش بولمىسا ياكى ئازايتىش؛ نوپوسىمىزنى تايىنى، چىقىرىشقا قوغالپ

 ھەل مەساىلىنى باۇ تەڭشاەپ مۇۋاپىاق پەرقىناى نوپاۇس بىالەن زېمىان قاچما  قېلىشتىنمۇ

 “.ئۇسۇلدۇر تەبىئى ئەڭ بەرگەن بەلگىلەپ تەڭرىنىڭ ئۇسۇل  ئىككىنچى بۇ. قىلىش

 تېرىيدىغانلىقىاادىن قااليماقااانچىلىق چىقىاا، ئوتتۇرىغااا قىاازىلالر ئەساالىدە گيااوبېل  

 ئەڭ ھەتتاا. ئۆتىادۇ تىانى -تىا، ئاخىرى باشتىن يىغىن ئەمما. ىدىئ كۈتكەن ئۈمىد بەكال

. كېتىاادۇ جىمىاا، بولمااا  باھااادا بىاارەر ھەققىاادە نۇتااۇق قېتىمقااى بااۇ گېزىتالرمااۇ مااۇھى 

 ئااۆتمە   كااۈن 3 ئارىاادىن مەقسااىتىدە تۇتااۇش نەزىرىاادە ئاممىسااىنىڭ خەلااق پااارتىيىنى

 بىاار يەنە دا “زالااى يىغىاان جەمئىيىتااى ئەسااكەرلەر چېكىاانگەن ھەربىلىكااتىن”گيااوبېل 

 خاراكتېرىاادا كۈشااكۈرتۈش ئااۇ ئۈچااۈن يىغىلىااش بااۇ. تەشااكىللەيدۇ مىتىناا  قېتىملىااق

 كىا  بىزناى! خەلقىا  جاپااكەش”) قويىادۇ ئوتتۇرىغاا بىرناى شۇئاردىن قارشى يەھۇدىيالرغا

 پۈتاۈن بەستۇرۇپ نۇسخا مىڭ نەچچە شۇئارنى بۇ( “گولدشىمىدتمۇ؟ جاكوب قۇتقۇزااليدۇ؟

 چااوڭ ئەڭ گېرمانىيىاادىكى كىشااى دېااگەن گولدشااىمىدت. چاپلىۋېتىاادۇ شااەھەرىگە لىنبېاار

 ئەسالىدە. ئىادى قىلىشقان تەكلى، ئۇنىمۇ يىغىلىشقا قېتىمقى بۇ بولۇپ  بىرى بانكىرالردىن

 ئۇنىااڭ قالغاناادا  ئاااز يىغىلىشااقا بولسااىمۇ  بولغااان ماااقۇل قاتنىشىشااقا يىغىنغااا كىشااى بااۇ

 كاتىۋىنى شەخسى ئورنىغا ئۇنىڭ قاتناشمىسۇن  قىلى، قوبۇل ارقار يىغىنىدىكىلەر شىركەت

 .ئېلىشىدۇ قارار دېگەن يوللىسۇن

 قىلىا، ماازاق قاتتىق بانكىرنى شەكىلدە بىر نازاكەتلى  ئىنتايىن مىتىنگتە گيوبېل  
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 بېرلىنلىاااق! ئاااالىمىز قارشاااى”. كۈلدۈرىۋېتىااادۇ قاھقاھلىتىااا، قاتناشاااقۇچىلىرىنى يىغىااان

 كااااتىپى قىاااز چىرايلىاااق گولدشاااىمىدتنىڭ جااااكوب_  نۇتقىااادا  ئاااۇ يااادۇدە_ ! ئىشاااچىالر

 بىار ھەر مېنىاڭ خاانى   كاتىا،! ئاالىمىز قارشاى قىزغىن!  كەپتۇ قاتناشقىلى يىغىلىشىمىزغا

 ناۇتقىمنى گېزىتلىرىادىن ئەتىنىاڭ خوجايىنىڭىز سىزنىڭ. بولماڭ ئاۋارە خاتىرلەپ سۆزۈمنى

 مەتبۇئااات” ۋە “گېزىتلىاارى يەھااۇدىي” ھالاادا ەنمەڭسااىتمىگ قىلااچە ئااۇ“  .ئوقىۋاالالياادۇ

 جىاادەل بىاار ئارىاادىن. كېتىاادۇ سااۆزلەپ ھەققىاادە “كولااۇپلىرى يەھااۇدىي ساھەسااىدىكى

 ۋارقىرىغاان“ !ياوق يېرىاڭ قېلىشاقىدە  ئاۇالردىن ساېنىڭمۇ”: ۋارقىرايادۇ چىقى، تېرىغۇچى

 ئااخىرى. تتىتاۇرا بۆلاۈپ گېپىناى گيوبېلسانىڭ تىنماا  بولاۇپ  پاوپ بىار ياشاانغان كىشى

 قويۇشانى ئەدەپالەپ ئاۇنى ئەترىتىادىكىلەرگە ھۇجۇمچىالر بېرەلمە   بەرداشلىق گيوبېل 

 گېزىات. كېتىلىادۇ ئېلى، دفختۇرخانىغا يارىلىنى، يەپ تاياق قاتتىق پوپ. قىلىدۇ ئىشارەت

 ھاۆرمىتىگە كىشىلەرنىڭ چاشلىق ئاق” دىنىدىكى كاتولى  كىشىنىڭ يارىالنغا خەۋەرلىرىدە

 ساەھنىدىن ئاۇنى. ئىادى زاباو  بىار ئاۇ ئەسالىدە ) يېزىلىادۇ ئىكەنلىكى پوپ بىر “ۋەرسازا

 بىرىگە ناتسىستالردىن ئاكتى، كېيىنچە ئۇمۇ كېيىن  ۋاقىتتىن شۇ چۈشىرىۋەتكەن ھەيدەپ

 باۇ ئىدارىساى سااقچى ئۈچۈن  قوزغىۋەتكەنلىكى غەزىۋىنى جامائەتنىڭ ئىش بۇ(. ئايلىنىدۇ

 پاارتىيە قانۇنساىز پارتىيىساىنى ناتسىستالر بېرلىندىكى چۈشۈرۈپ بويرۇق سەۋەبىدىن ئىش

 .قىلىدۇ ئېالن دەپ

 دېيىشااىنى ناېمە ئىشااتىن باۇ ئااۇ. قالدۇرىادۇ ھەيااران بەكاال گيوبېلساانى چەكلىامە باۇ

 يەنىاال بىاز بىالەن چەكلىگىانىڭالر” يەنە ئاۇ ۋاقتىادا  بىار بىلەن شۇنىڭ. قالىدۇ بىلەلمەيال

 كەتكەنلىكىنااى ئېغىرلىشااى، ۋەزىيەتنىااڭ پاياادىلىنى، الردىنشااۇئار دېگەناادە  “ھاياتتااا

 يەر ھەرىكىتااى تەشااكىلى پااارتىيە. تىرىشااىدۇ يېنىكلىتىشااكە بىاالەن بااارىچە ئىمكانىيەتنىااڭ

 گاۈزەل”  “كاۆل تىانى ” گياوبېلى   قالغاان ئامالساىز ساەۋەبىدىن كۆچۈرگەنلىكى ئاستىغا

 سااااددا باااالىالرچە ېگەنااادە د “ئىتتىپااااقى پىياااادىالر يىلقاااى-1207”  “دەرىخاااى دفپ

 دائىرىلىرىمااۇ ساااقچى. تىرىشااىدۇ نىقاپالشااقا تەشااكىالتىنى چىقىاا، كۆتااۈرۈپ پىالكاااتالرنى

 تەۋەساىدە پرفسىيە ناتسىستالرنى قىلى،  ئېالن بۇيرۇق بىر ئەكسى بىر يەنە قارشى ئۇنىڭغا

 .بولىشىدۇ چەكلىمەكچى سۆزلىشىنى نۇتۇق ئاشكارە

 كىرىشاى،  قىلىشقا نەشرى  فرنال ئۇ. كەتمەيدۇ جۇقۇپھۇ بىلەن بۇنىڭلىق گيوبېل 

 خااتىرلەش باايرىمىنى مۇساتەقىللىق ئامېرىكىنىاڭ. بېرىدۇ نامنى دېگەن «ھۇجۇم» ئۇنىڭغا

 پەقەتاال بىالەن خىيااللىرى ئۇنىاڭ رىياللىق ئەمما. چىقىرىدۇ نەشرىدىن  ۇرنالنى بۇ كۈنىدە

  ۇرناال قالادۇرۇپ ھەياران ئاۇنى پالباشاال سانىدىن تۇنەى  ۇرنالنىڭ 006.كەلمەيدۇ ماس

 “ ۇرنىلى شىتات ئېچىنىشلىق دېگەن نېمە بۇ”. نەتىەىلىنىدۇ بىلەن مەغلوبىيەت چىقىرىشى
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“ ! ۇرناال بىار جۆيلاۈگەن پۈتۈنلە ”. قىلمىغان ئېتراپ مەغلوبىيەتنى بۇ ئۆزىمۇ ئۇنىڭ دەپ

 بوتكىلىرىادا گېزىات  بولاۇپ ئاشمىغان يۈزدىن نەچچە سانىمۇ پارتىيىلى  بولغان مۇشتىرى

 ئاساساى گياوبېل  ئەمماا. ئىادى چەكلەناگەن بىالەن ساېتىلىش نۇساخا نەچچە بىر ئارانال

 گېزىتلىرىنىااڭ كومپااارتىيە ئااۇ شااۇڭا. ئىشااىنەتتى قەتئىااي ئەمەساالىكىگە خاتااا رفھىنىااڭ

  ۇرنااالنى بااۇ بىاالەن چااارىالر دېگەناادە  بېسااىش كۆچااۈرۈپ مەزمااۇنىنى بىاالەن كۆرۈنۈشااى

 .اتاتتىكېلىۋ ساقالپ

 بېرلىندىكى قوزغىشى مۇنازىرە قاتتىق ئۆزئارا ئىككىسىنىڭ ستراسسېر بىلەن گيوبېل 

 ئاخىرلىرىاااادا ئىيااااۇل ئىشااااالر بااااۇ. مۇرەككەپلەشااااتۇرىۋېتىدۇ تېخىمااااۇ مەسااااىلىلەرنى

 مۇھىتقاااا رىياااالىزىملىق ساااەگە  ئۈچاااۈن قاااۇرۇلتىيى يىللىاااق مياااۇنخېن ئۆتكۈزۈلىااادىغان

 بەكاال كىشاىنى تەرەققىياتى ئىچىدىكى شەھەر پارتىيىنىڭ .چىقىرىدۇ كەلتۈرۈپ ئېرىشىشنى

 ئەگىتىا، قىلماا  گەپ ھەققىدە كىرىزى  تۈردىكى بۇ يىغىندا ھىتلېر. ئۈمىتسىزلەندۈرەتتى

 ئۇرۇنمايادىغان ئاقالشاقا چىقىا، ئوتتۇرىغا كى  ھې  نىشانىنى ئاساسلىق ئۇ. كىتىدۇ ئۆتۈپ

 .سۆزلەيدۇ ىتى،قار قارىالشقا يەھۇدىيالرنى بۈرگېربراۋدىكى

 بۆلمەيدىغانادە   كۆڭاۈل قىلچە گويا ھىتلېر قېلىشىغا چۈشۈپ پەسكويغا پارتىيىنىڭ

 بىار بۇ ئۇنىڭ. ئىدى كۆرۈنۈشتە باردە  ئىشى بىر باشقا مۇھى  ئۇنىڭدىنمۇ كۆڭلىدە ئۇنىڭ

 كۆڭاااۈل ئۇنىاااڭ كۆرساااەتمەكتىكى  شاااۇنى نۇتاااۇقلىرى ساااۆزلىگەن ئىچىااادە ئاااا  قاااانچە

 خەلااق ئااۇ. ئىاادى ئىشااالر مۇناسااىۋەتلى  سىستېمىسااىغا ئىاادىيىۋى ىااڭئۆزىن بۆلىاادىغىنى

 تاااۇپراق شاااەرقتىن كىلەچىكاااى گېرمانىيىنىاااڭ بىااالەن ئىدىيىساااى ئىرقچىلىاااق ئاممىساااىغا

 ئاۇ. ئىادى تىرىشاماقتا قاايتىالپ-قايتاا ئۈچاۈن سىڭدۇرۇش ئىدىيىسىنى دېگەن ئىگەللەش

 تۈگىتىادۇ يەپ ئااجىزالرنى لاۈكلەركۈچ بولغاان قاانۇنىيىتى تەبىائەت دارۋىنىزملىق ئۆزىنىڭ

 .ئىدى كىرىشكەن قىلىشقا تەرغى، تەكرار-تەكرار قارىشىنى يالغان دەيدىغان

 بااۇ ئااۇ مۇراسااىمىدا خاااتىرلەش يىللىقىنااى 3 پارتىيىنىااڭ ئۆتكااۈزۈلگەن نيۇرېمبېرگتااا

 ماۇفورمىلىقالرنى نەپەر 8522. كۆتۈرىدۇ پەللىگە يوقىرى بالداق بىر يەنىمۇ پىرفگراممىسىنى

 يۇپۇرلاۇپ شەھەرگە قېدىمى بۇ ئەزاسى  پارتىيە مىڭدە  02 تەخمىنەن ئالغان ئىچىگە ئۆز

 كۆرۈنۈشااكە دۇغىلىااق-دا  ئاالھىاادە مەياادانى يىغىاان ئوخشاااش ۋاقىتالرغااا باشااقا. كېلىاادۇ

 ئوركىسااتر مااارش ھەربااى سااالىدىغان ھاياجانغااا قەلبىنااى كىشااىلەر. ئىاادى كەلتااۈرۈلگەن

 بىاالەن قەدەماالەر تەرتىپلىاا  كۆتۈرۈشااۈپ بااايراقالرنى ناشااقۇچىالرقات يىغىاان ھەمرالىقىاادا 

 تەبىاارىكلەش يەنااى كااۈنى  يەكشااەنبە ئاۋغۇساات-01. كېلىاادۇ كىرىاا، مەياادانىغا يىغىاان

 يەھۇدىيالرغاا چۈشەنچىساىنى ماكاانى ھايااتلىق ھىتلېار كۈنى  ئاخىرقى ئەڭ مۇراسىمىنىڭ

 بەكاال ناۇتقى ھەقتىكاى باۇ ئۇنىڭ .سۆزلەيدۇ باغالشتۇرۇپ بىلەن ھەرىكىتى تۇرۇش قارشى
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 دېگەنلىرىنىاڭ باغالشاتۇرۇپ بۇناداق كىشاىلەر ساانلىق كاۆپ ماۇتلەق بولغاچقاا  مۇجىمەل

 نااېمى  ھىتلېاار . كېتەلمەياادۇ قىلىاا، ھااې  يوشااۇرۇنغانلىقىنى غەرەزنىااڭ نااېمە تېگىاادە

 ناىتەلىبى ھەققىادىكى كېرەكلىكاى ئېرىشىشى ماكانىغا ھاياتلىق كەڭىرى تېخىمۇ خەلقىنىڭ

 تاۇپراقالرنى يېڭاى ھوقاۇقال پەقەت ھوقاۇق  ئاۇ  ئانادىن كۆرسىتىدۇ؛ تەكىتلەپ قايتا-قايتا

 تۈرلاۈ  ئاۈ  گېرماانىيە ئاۇ  ئەمماا. كۆرسىتىدۇ دەپ بوالاليدۇ ئاساسى كەلتۈرۈشنىڭ قولغا

 كۆرسااىتى، ئېلىنغااانلىقىنى تارتىاا، ئااامىلى  ھوقااۇق تەرىپىاادىن كااۈچلەر قورقۇنۇچلااۇق

 ئەقىدىلىرىادىن تىنچلىقپەرۋەرلىا  ۋە دېماوكراتىيە ئىنتېرناتسيونالىزم  ركۈچلە بۇ. ئېيتىدۇ

 ئىرقچىلىااق ئااامىلنى خىاال ئااۈ  بااۇ كەينىاادىنال. ئۆتىاادۇ كۆرسااىتى، ئىكەنلىكىنااى ئىبااارەت

 ۋە دېماااوكراتىيە ئىنتېرناتسااايونالىزم . قىلىااادۇ تەھلىااال بىرلەشاااتۈرۈپ بىااالەن قارىشاااى

 ئۇقاااۇمالر قىلغاااان ئىەااااد يەھاااۇدىيالر نىالھەممىساااى دېگەنلەرنىاااڭ تىنچلىقپەرۋەرلىااا 

 بىاالەن نەزەرىيىسااى ماكااانى ھاياااتلىق ھەقىقەتەنمااۇ ھىتلېاار. كۆرسااىتىدۇ ئىكەنلىكىنااى

 يېڭى بۇ ھىتلېرنىڭ. ئىدى كەلتۈرىۋالغان ھالغا پۈتۈن بىر چىقىشنى قارشى يەھۇدىيچىلىققا

 .ئىدى قالغان ئازال ەئېرىشىشك مۇۋەپپەقىيەتكە ئىزدىنىشى سىستېمىسىز جەھەتتىكى قاراش

 گەرچە . تاۇراتتى ئۆيادە كىچىا  شاۇ كوچىسىدىكى تيېرشستراس ھېلىغىچىال ھىتلېر 

 ئوخشاااش قەھرىمانغااا گويااا ھىتلېاار ئااائىلىلەردە  بەزى ھەشااەمەتلى  ئەڭ گېرمانىيىاادىكى

 شاۇ يەنىاال ئاۆلچىمىنى تۇرماۇش ئاۇ بولساىمۇ  كۈتىۋېلىنغاان سۈپىتىدە مېھمان قىممەتلى 

-خۇلااۇم. ئىاادى كەلمەكااتە ساااقالپ بااويىچە سەۋىيىسااى تۇرمااۇش قەلەناادەرلەر بااۇرۇنقى

 كااۆڭلىكى قااانچە بىاار بولغااان بااار ئۆزىنىااڭ يەنە ئااۇ قارىغاناادا  دېيىشااىدىن قوشاانىلىرىنىڭ

 ھىتلېار ئۆيادە ئااددى باۇ. ئىشالىتەرمىش تەڭ بىالەن باشقىالر پايپىقىنىمۇ قانچە بىر بىلەن

 ماورتلىرىنى باا  يااكى كەمابەغەل كەلاگەن ىرىادىنجايل قايساى ھەر مەملىكەتنىاڭ پۈتاۈن

 كەڭ ئىكەنلىكىنااى پەزىلەتلىاا  ئىسااىل ئۆزىنىااڭ جەھەتااتە بااۇ بولااۇپ  قىلغااان قوبااۇل

 ئۇالرنىاڭ بىالەن  قوياۇش ساۈيۈپ قاولىنى ئايالالرنىاڭ ئۇنىاڭ. كۆرساەتكەن قۇرساقلىقىنى

 قاول كۈچلاۈ  نىاڭئۇ. كەلتۈرىاۋاالتتى قولغاا بولىشاىنى سااداقەتلى  ھىتلېرغاا باويى ئۆمۈر

 ھەماادە قىلىشااى مۇئااامىلە قىلىاا، نوقتىسااى چىقىااش ئەمەلىيەتنااى كۆرۈشىشااى  ئېلىشااى،

 007.ئېرىشتۈرەتتى ئىشەنچىسىگە ئەرلەرنىڭ قىلىشىمۇ مۇئامىلە ئوخشاش ھەممىگە

 شاۇ. ئىادى ئايالنغاان ئۈلگىسىگە تىپى  ئۆتكۈرلۈكىنىڭ سىياسىي نۇتۇقلىرىمۇ ئۇنىڭ

 ئاالبېرت ئەمەلادارالردىن يەرلىا  نۇتقىادا ساۆزلىگەن قېتىملىاق ىرب خامبۇرگدا كۈزدە يىلى

 تىزىسلىرىدا ئۇ سۆزلەيدىغانلىقىنى  نۇتۇق قاراپ تىزىسكە تۈردە قەتئىي ھىتلېرنىڭ كرېب  

 ئاغزىادىن مۇناداقال ئاادەتتە ھەتتاا. ئىادى ساەزگەن يېزىۋالىادىغانلىقىنى ساۆزلەرنى مۇھى 

 دىقاقەت تەييارلىۋالىادىغانلىقىغا يېزىا، ئالادىن نىمۇسۆزلەر بىلىنگەن قويغاندە  چىقىرى،
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 دەپ ئۆكتىچىلەرنىاااڭ بولۇپماااۇ دېگىنىااادە   كىشاااىلەرنىڭ نۇرغاااۇن ھىتلېااار. قىلغاااان

. ئىاادى ئەمەس بىرسااى سااۆزلەيدىغان ئۇدۇللااۇق قىلمااا  تەييااارلىق نااۇتقىنى يۈرگىنىاادە 

 قاناداق ئۆزىنىاڭ نماۇھەقىقەتە ئاۇ بولاۇپ  يېزىلغان رەتلى  بەكال تېزىسلىرى نۇتۇق ئۇنىڭ

 بىلىاادىغان ئېنىااق كەلتۈرىاادىغانلىقىنى قولغااا قانااداق ئۈنااۈمنى بۇنااداق قازىنىشااىنى  ئۈنااۈم

 سااىناق قارىشااىنى دۇنيااا ئۆزىنىااڭ مەياادانالردا ئوچااۇق ھىتلېاار كاارېب  . ئىاادى بىرسااى

 قىلىادىغانلىقىنى مۇھااكىمە پىالنلىرىناى چاوڭ قەلبىادە فاۈھرېر بىلساىمۇ  قىلىادىغانلىقىنى

 ساااۆزلەردىن كوناااا ھىتلېااار ”. ئىااادى قالغاااان ئۇقالماااا  زادىاااال بىلىااادىغانلىقىنى نىاااقئې

 ئاممىساىنىڭ خەلق ئىشلەتكەندىال چۈشەنچىلەرنى ۋە سۆز يېڭى ساقالنغان  پايدىلىنىشتىن

 ھەقىقەتەنماۇ ئىدىيىساى ئۇنىاڭ. بىلەتتاى ئېنىق بەكال بولىدىغانلىقىنى قوزغاشقا دىققىتىنى

 سىياسااىي ئوخشااىمىغان پىكىرلىرىنااى ئۇنىااڭ بولااۇپ  ئىااگە تىرىگەخاااراك رىغبەتلەناادۈرۈش

 قېاتى  تاۇنەى ھامبۇرگادا ئاۇ بولغاچقاا  شاۇنداق. قىالاليتتى قوبۇل كىشىلەرمۇ غايىالردىكى

 بىاالەن گۇمااان ئىچىاادىال سااائەت بىاار قىسااقىغىنە ۋاقتىاادا  چىققااان ئوتتۇرىغااا ئاشااكارە

 ئالقىشااليدىغان قاتناشاقۇچىلىرىنىمۇ يىغىان قالغان ساقالپ پىكىرىنى ئۆز ياكى قارايدىغان

 ئۇنىاڭ كۈچىيىا،  بارغانساىرى ساادالىرى ئاالقىش بۇناداق. ئىدى كەلتۈرىۋىتەلىگەن ھالغا

. ئىادى كەتاكەن قااپالپ يەرناى ھەممە سادالىرى ئالقىش قالغىنىدا ئاز ئاخىرلىشىشقا نۇتقى

 ھىتلېرغاا گەرچە لىرىمۇ قاتناشقۇچى مىتىن  ھېسابلىنىدىغان سەگە  ئەڭ كاللىسى كېيىن 

 ئۇالرنىاڭ ھىتلېار بولسىمۇ  كەلگەن بولۇپ قارشى يەنىال پارتىيىسىگە ناتسىستالر ئۇنىڭ ۋە

 “.چىقاتتى بولۇپ بىرسى مەرھەمەتلى  كىشىلەرگە ئارتۇق ئويلىغىنىدىنمۇ

 قىلىااا، قاناااداق ئېھتىيااااجلىرىنى ئاساسااالىق نېمىساااالرنىڭ ئاااادەتتىكى ھىتلېرماااۇ

 ميااۇنخېن بۈگااۈن ئااۇ. تااۇراتتى ئۈگىنىاا، ئىگەلاالەپ تىنمااا  ىغانلىقىنىبولىااد قاندۇرۇشااقا

. ئىااادى ئەمەس ئىنقىالبچاااى يۈرىااادىغان قورقىتىااا، كىشاااىلەرنى دەۋرىااادىكى قاااوزغىلىڭى

 زىھناى پۈتاۈن ئەنادى ئاۇ. ھېساابالنمايتتى ئەساەبىلەردىنمۇ ئارىساىدىكى خەلق شۇنىڭدە 

 ئىنساااان رەھىمااادىل بىااار رگەنياااۈ ئىزدىنىااا، ئۈچاااۈن بەختىياااارلىقى ۋەتىنىنىاااڭ بىااالەن

 كىشااىلەرنى “غايىسااى بىاالەن قارىشااى قىماامەت ئاساساالىق” ئۇنىااڭ ئەگەر. ھېسااابلىناتتى

 ھالغاا قىالاليادىغان قوباۇل قاراشاالرنى باۇ تەرەپاتىن بىار يەنە قىاللىساا  ئىگە ئىشەنچىگە

 نىااڭئۇ” بىلەلەلمەياادىغىنى  خەلقنىااڭ ئاڭالۋاتقااان سااۆزىنى ئۇنىااڭ ئەممااا. كەلتااۈرەلەيتتى

 بااويىچە تااارىخى ئىنسااانىيەت ئەساالىدە نىااڭ “سااۆزلىرى رەھىماادىل كەلتااۈرگەن تىلغااا

 پرفگرامماا باۇ. ئىادى ئەمەس نەرساە باشاقا نىقاپلىرىدىن پرفگرامما ئاكتى، ئەڭ كۆرۈلگەن

 قىساى  كاۆپ ماۇتلەق دۇنيادىكى ئۆزگەرتىۋېتى،  خەرىتىسىنى ياۋرفپا كەلگۈسىدە ئەسلىدە

 .ئىدى پرفگرامما بىر كۆرسىتىدىغان تەسىر شەكىلدە خىل رھە ھاياتىغا كىشىلەرنىڭ



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 431 ~ 
 

 بىالەن گياوبېل  تاۇرۇپ  مۇددەتلىا  قىساقا كېلىا، بېرلىنغا ھىتلېر كۈزدە  يىلى شۇ

 ئوتتاااو. ئۆتىااادۇ قىلىااا، ھەل بىۋاساااتە تارتىشااانى-تااااالش ئوتتۇرساااىدىكى ستراسساااېر

-تااالش ئۇنىڭادىن ى،كېل ئىشخانىسىغا ئۇنىڭ ھىتلېر قارىغاندا  دېيىشىدى ستراسسېرنىڭ

 گيوبېلساقا بېرىا، ئاۆزەڭ سەن بۇنى ئۇنداقتا”. قىلىدۇ تەلەپ دەپ توختاتقىن تارتىشالرنى

 “ئاۆزى ئۇنىاڭ دەل كىشاى يۈرگەن قىيىنالشتۇرۇپ ئىشنى ئىشتا ھەممىال ئەسلىدە ئېيتقىن 

 قارىشاى  دەپ ياوق مۇناساىۋىتى بىالەن ئاۆزى ئوتتونىاڭ. تارتماستىن تەپ قىلچە ئۇ دەيدۇ

. ئاۆزگەرتەلمەيتتى ھەرگىز قارىشىنى بولغان ھىتلېرغا قېرىندىشىنىڭ چوڭ ئۇنىڭ ھەرگىزمۇ

 يەرگە باۇ مەخساۇس ئاۆزى ئۈچاۈن كۆرسىتىش ئىشىنىدىغانلىقىنى گرېگورغا فۈھرېر  ئەمما

 تېخىماۇ ئۇنىڭغاا يەنە فاۈھرېر باشاقا  كېلىشاتىن قاايتۇرۇپ پارتىيىگە ئۇنى. ئىدى كەلگەن

 ئوتتۇرىغاا ئاشاكارە قېاتى  تاۇنەى باۋارىيىادە. ئېيتىادۇ ئېلىشىنى ستىگەئۆ ۋەزىپىنى يوقىرى

 يىللىاق ئااخىرقى ئەڭ كۆرۈنىادۇ؛ سەھنىدە بىرلىكتە بىلەن ھىتلېر گرېگور  ۋاقتىدا چىققان

 ھىتلېرنىاڭ ئۇنىڭغاا ئىنىسى. ئىدى گرېگور شۇ يەنە كىشىمۇ قىلغان رىياسەتچىلى  يىغىنغا

 قايتااا-قايتااا ھەققىاادە قالغااانلىقى كېلىاا، باسااقۇچقا بىاار خەتەرلىاا  نىساابەتەن ھوقااۇقى

 دەياادۇ_  بااۇنى  قااو ”. ئۇنىماياادۇ ئاااڭلىغىلى گېپىنااى ئۇنىااڭ بولسااىمۇ   ئاگاھالناادۇرغان

 داھااى بىاار ھەرگىااز ئوخشاشااال ماڭااا خااۇددى ئۇمااۇ_  مۇنازىرىلىشااى،  بىاالەن ئىنىسااى

 ئۇنىڭغاا. ئاادەم بىر نكېلىنگە ئېلىنى، قارشى سەھنىسىدە خەلق پەقەت ئۇ. ھېسابالنمايدۇ

 بىزناى ئۇنىاڭ”. ئوخشاايدۇ ئااتقىال بىار شااش ھىتلېر“ .مۇمكىن تۇرالىشىمىز تاقابىل يەنىال

 قاراپ يولغا توغرا ئۇنى يۈرىشىمىز  تېزگىنلەپ ئۇنى قويماسلىقىمىز  يول تاشلىشىغا يېقىتى،

 008“.كېرە  يۈرىشىمىز يېتەكلەپ

 بەلكاى ئەمەس  ئاات بىار شااش ھەرگىزمۇ تلېرھى ئۇ . قارىمايتتى ئۇنداق ئوتتو ئەمما

 سااېنى ئااۇ بولاادى -ئالاادىمۇ يېقىتىااپال سااېنى ئااۇ ئەگەر”. قااارايتتى دەپ يولااۋاس بىاار ئااۇ

 باۇ مەن چىقىا،  قارشاى گرېگاور گېاپىگە باۇ ئىنىساىنىڭ“ .تاشاليدۇ يىمىرى، مەڭگۈلۈككە

 ئۇنىاڭ ئاادەم  ىارب ئااجىز” بەرىبىار ھىتلېار چۇنكى بىلىمەن  كېتىشنى يىتەكلەپ فۈھرېرنى

 دېگەنلىاارىمگە مېنىااڭ ئۇنىااڭ سااەن. يااۇۋاش ھەم ساااداقەتلى  ھەم ياخشااى  مىااەەزى

 يەنە گرېگااور : دائىاا  ھەر ئااۇ بااارمۇ؟ خەۋىرىااڭ بېرىدىغانلىقىاادىن ئەھمىاايەت قانچىلىاا 

 دەيساەن؟ قااالرمەن ئوخشااپ نېمىگىماۇ مەن بولمىسااڭ ساەن ئەگەر چىقتى  توغرا سېنىڭ

 “ئويالمسەن؟ دەپ قىلىدۇ گەپلەرنى بۇنداق ترېيچېرغىمۇس ئۇ سېنىڭچە. دەيدۇ
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 ئۈسااتىدىكى كىشااىلەر ھىتلېاار كۆرۈنۈشااتە كەلگەناادە  ئاخىرسااىغا يىاال يىلااى-1207

 قالمااا   بىلەنااال قىلىااش تەرەپ بىاار ئااايرى -ئااايرى  قىلغىنىاادا تەرەپ بىاار مەسااىلىلەرنى

 چىقىاش قاۇرۇپ قايتاا تىيىنىپاار. كېتەلەيتتاى قىلىا، تەرەپ بىار مەساىلىلەرنى كۆللىكتى،

 كااۆزلەپ مەقسااەتنى مۇددەتلىاا  ئااۇزۇن قىزىقىاادىغىنى ئۇنىااڭ رفشااەنكى  مەسىلىسااىدە 

 ئۇنىاڭ بولساا  يېتەلىگەن كۆرۈپ ئېنىق ئۇ نەرسىلەرنى بەزى يەنى. ئىدى قىلىش ھەرىكەت

 ھەرىاكەت كۆلەملىا  كەڭ مەسىلەن . ئىدى ئېنىق كۆرەلمىگەنلىكى بۇنى مەسلىھەتچىلىرى

 ئاممىسااىنىڭ خەلااق بەزى چوقااۇم ئااۇ ئااۋال  كېڭەيتىشااتىن ئاساسااىنى پارتىيىنىااڭ غااپقوز

 ئاساساتا باۇ. ئىشالەيتتى تۇتاۇپ چىاڭ ئىشالىرىنى بولغاان تېگىشلى  قىلىشقا ھەل دەرھال

 ئوخشااش شاۇنىڭغا. قوزغىتااتتى ھىمايىساىنى خەلقىنىڭ شەھەر بىلەن ئىشچىالر قايتىدىن

 قىلىشاقىمۇ يېتەكچاى قاراشانى دۇنياا ئېنىق بىر مەلۇم يەنە ئۇ ئىش  بىر يەنە بولغان مۇھى 

 ئاشااۇرااليدۇ؛ ئىشااقا كېيىاانال يىاال بىاار شااۇندىن ئىشاانى بااۇ ئااۇ  ئەممااا. ئىاادى ئېھتىياااجلىق

 يەنى چىقىدۇ  ئوتتۇرغا ئاندىن يىلىال ئىككىنچى ئىش بۇ بولغان ئېھتىياجلىق ئۇ شۇنىڭدە 

 .بېرىدۇ يۈز كوچىسىدا  سترىت لۋف شەھىرىدىكى نىيويۇر  ھادىسە بىر بۇنداق

 ئەمەلااادىن چەكلىمىساااىمۇ پاااارتىيە بېرلىنااادىكى بىااالەن كىرىشاااى يىلنىاااڭ يېڭاااى

 يېقىنادا پاات بولاۇپ  ناماايەن قاابىلىيىتى سىياساىي گيوبېلسانىڭ كەينىدىنال. قالدۇرۇلىدۇ

 قولغااا غااالىبىيەتلەرنى زفر كۆرسااىتى، ئااۆزىنى سااايلىمىدا چااوڭ پارالمېناات باشاالىنىدىغان

 يەنىال ئۇ بولسىمۇ  ئىشچىالر قىزىقىدىغىنى ئاساسلىق ئۇنىڭ گەرچە. ئاتلىنىدۇ لتۈرۈشكەكە

 بېرىشالىرىنى خااتىمە تارتىشالرغا-تاالش ئارىدىكى سوتسىئالىزىمچىالردىن بىلەن ناتسىتالر

-بىار ئىككىسى سوتسىئالىزم بىلەن سوتسىئالىزم مىللەتچى”: قىلىدۇ چاقىرىق قىلى، تەلەپ

 ئۇقااۇمالردىن زىاات بىاارىگە-بىاار ھەرگىزمااۇ ئااۇالر بولااۇپ  ئۇقااۇمالر قالياادىغانتولۇ بىرىنااى

 چوقااۇم ئااۇالر قىلدۇرىاادىكەن  داۋام تۇرۇشاانى قارشااى بىرسااىگە-بىاار ئااۇالر ئەگەر. ئەمەس

 ئالغاا قىالاليادۇ  ئىانقىالب قىلغىنىدىال ھەرىكەت بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشى، كېتىدۇ؛ يوقۇلۇپ

 “.ئىلگىرلىيەلەيدۇ

 ئۈچااۈن گيااوبېل  سااايالم  ئومااۇمى مەملىكەتلىاا  ئۆتكااۈزۈلگەن ۈنىاادەك مااا -02

 ئەممااا. ئىاادى كىاارەلىگەن پارالمېنتقااا ئااۇ چااۇنكى. ھېسااابلىناتتى غااالىبىيەت بىاار ئېيتقاناادا

 نەپەر 11 ئااارانال پااارتىيە چااۇنكى. ھېسااابلىناتتى مەغلااوبىيەت بىاار بولسااا ئۈچااۈن فااۈھرېر

 يىال ئىككاى ئۆتكەن. ئىدى قالدۇرغان سىرتىدا نتپارالمې ئۇنى ئېرىشى، ئورنىغا ۋەكىللى 

 باۇ. قالىادۇ ئايرىلىا، ئورنىادىن دېپوتاات ئىككى بىلەن ئاۋاز مىڭ يۈز ناتسىستالر جەرياندا

 ياخشاااى پارتىيىنىاااڭ شاااۇنىڭدە . ئىااادى ئەمەس ساااەۋەبچى ھىتلېااار ھەرگىزماااۇ زىيانغاااا
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  ئىقتىسااادىي ەۋەبىساا ئاساساالىق بۇنىااڭ. بولمااايتتى كۆرۈشااكە تەشااكىللەنمىگەنلىكىدىنمۇ

 بىااار بۇناااداق بەرمەسااالىكىدىن ياااۈز ۋەقە بىااارەر قىلغاااۇ  ھەل ياخشاااىلىنى،  ۋەزىااايەت

 بىاالەن “شەرتنامىسااى  ۋېرسااايل” كېاايىن بۇناادىن. ئىاادى چىققااان ئوتتۇرغااا مەغلااوبىيەت

 كەلتاۈرۈش قولغاا ئاممىنى سايلىغۇچى تايىنىپال ئېلىشقا تىلغا نى “جىنايەتچىلىرى نويابىر”

 يېڭاى بەزى پەياتلەردىال ئااخىرقى ئەڭ ئەرباابالر سىياساىي. ئىدى ئەمەس مكىنمۇ ھەرگىز

 مەركىزىگە پارتىيە ميۇنخېن ئاخشىمى كۈنى سايالم. مۇمكىن قىاللىشى پەرق يۈزلىنىشلەرنى

 ناتسىسات بولغاان تەبرىكلىمەكچاى ئاشاۇرالىغانلىقىنى ئىشاقا بۆسۈشانى سىياسىي يىغىلى،

 كااۆرۈپ مەلۇماااتالرنى سااانلىق كۆرسااىتىدىغان غااانلىقىنىبول مەغلااۇپ ئۇنسااۇرلىرى غوللااۇق

 ۋېلىسااىپىتلىق ئاااالقىچى رەقەملىرىنااى خۇالسااە سااايالم. كېتىاادۇ چۈشااۈپ رفھااى پۈتااۈنلە 

 .ئىدى تاپشۇرغان ئۇالرغا كېلى،

 كاۆرۈپ رەقەملەرناى بۇ ئۇ. كېلىدۇ يېتى، يەرگە ئۇ ئاشقاندىال كېچىدىن يېرى  ھىتلېر

 ھەتتاا مەنتىقىلىاق  كۈچلاۈ  ھىمايىچىلىرىغاا قىلماا   ئېتىۋار كەتكەنلەرگە چۈشۈپ رفھى

 پىشاقەدەم. قالدۇرىۋېتىادۇ تااڭ-ھاڭ كۆپچىلىكنى سۆزلەپ نۇتۇق بىر كۈچلۈ  پەۋقۇلئاددە

 ئۈمىدساىزلى  ئوخشااش ھاالىتىگە رفھى ئۆزلىرىنىڭ داھىلىرىدىنمۇ ئەسلىدە سىياسىيونالر

 ئىشاچىالر قالغاان ھىتلېار ئەمماا. ئىادى ىغاانئويل دەپ ئاڭاليمىز  نۇتۇق بىر تولغان بىلەن

 كوممۇنىساااتالر بىااالەن پارتىيىساااى دېماااوكراتالر سوتساااىئال بولغاااان پارتىيىساااى ساااىنىپى

. كېتىادۇ سۆزلەپ كۆتۈرۈپ كۆككە نەتىەىلىرىنى مۇكەممەل كەلتۈرگەن قولغا پارتىيىسىنىڭ

 دەپ نەتىاەە بىار  كىچىا ھەرگىزماۇ نەتىەىناى كەلتاۈرگەن قولغا پارتىيە ئىككى بۇ ھىتلېر

 دەل. كەتمەيادۇ دەپماۇ مەغلاوبىيىتى پارتىيىساىنىڭ ناتسىستالر بۇنى شۇنىڭدە . قارىمايدۇ

 يااول ئوتتااۇر مۆتىاادىل گېرمااانىيە “دۈشاامىنىنى” ئىككااى بااۇ ھىتلېاار 002ئەكسااىچە  بۇنىااڭ

 خۇرسەن بەكال يەنىال بىلىنسىمۇ غەلىتىرە  مەدىھلەپ  دەپ قىىۋەتتى مەغلۇپ پارتىيىسىنى

 سىياساااىي ئەكساااىچە  سەپداشااالىرىنىڭ ھىتلېااار. ئىپادىلەيااادۇ قىيااااپەتنى ولغانااادە ب

 .ئىدى قىلماقتا ھې  بولىدىغانلىقىنى پارالق تېخىمۇ ئىستىقبالىنىڭ

 بولغااان بااۇلىقى ئىلھااام ئۆزىنىااڭ ھىتلېاار كېاايىن  ئاخىرالشااقاندىن سااايالم ئومااۇمى

 بىار دەيادىغان ئۆياۈم مېنىاڭ رگتائوبېرساالزبۇ ئااخىرى ئۇ. كېلىدۇ قايتى، بېرچتېسگادېنغا

 بىار ئااددى ئاۆ  باۇ. ئىادى ئېرىشاكەن جايىغا تۇرالغۇ دېگەن “ئۆيى ۋاچېنفېلد”_  ماكانغا

: ئىادى ئۆ  بىر پاسونىدىكى ئۆيلەر رايونىدىكى تاغلىق باۋارىيە يوقىرى بولۇپ  ئۆيى سەھرا

 كەتمىساۇن ۇرۇپئۇچا باوران ئۆگزىساى بولاۇپ  كارىادفرلۇق تاختاا  ئەتراپى تۆت ئۆيىنىڭ

 ئاۆينى باۇ ئاۇ . ئىادى چىقىلغاان تىزىا، بىالەن كاھىشاالر تاش ياپىالق ئۆگزە تاختا  دەپ

 خوجاايىنى ئاۆ  تەلىايىگە. ئىدى “بولغان مەپتۇن پۈتۈنلە  ئۇنىڭغا” كۆرگىنىدە دەسلەپتە
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 ئااۆ  ئااايلىق بولااۇپ  ناتسىساات پارتىيىلىاا  بىاار( مىراسااخورى سااانائەتچىنىڭ بىاار مەلااۇم)

 ۋيېننااادىكى دەرھااال مەن”. ئىاادى قىلغااان تەلەپ مااار  يااۈز ئااارانال ئۈچااۈن ئىەارىسااى

 ئۆينىاڭ بۇ كېلى، ئۇنىڭدىن ئاندىن. ئۇقتۇردۇم ئۇنىڭغا ئىشنى بۇ قىلى، تېلېفون ھەدەمگە

 ئاانگېال بىالەن فريېادل قىازى ئىككاى ئاانگېال“ .ئۆتۈندۈم بېرىشىنى بولۇپ خوجايىنى ئايال

 شاوخ  بەكاال گېلاى ئىسامى بىر يەنە مارىيە  ئانگېال. كېلىدۇ يېتى، دەرھال ئېلى، مارىيەنى

 قىااز ئااۇ”. ئىاادى ئالغااان قارىسااىنى ياشاانىڭ 02 بولااۇپ  قىااز بىاار چاااچلىق قوڭااۇر سااۇس

 تاو  بىالەن ھاې  باۇرۇن ساەل دەيادۇ ااا. ھېساابالنمايتتى قىاز بىار چىرايلىاق ئۇنچىۋاالمۇ

 بولىادىغان قىزلىرىادا ۋيېنناا ساتىنالرا قىازدا ئۇ ئەمما_  ئەسلىمىسىدە  پرۆل ئىلس  قىلغان

 قۇسااۇر كۆرۈنىشااىدىن كىشااىلەرنىڭ“ .ئىاادى قىااز بىاار بااار كااۈچى قىلىااش جەلىاا، داڭلىااق

( ئىادى باار خانفىستايىنگىلمۇ ئىچىدە بۇالرنىڭ) كىشى قانچە بىر يۈرىدىغان دەپال تاپىمەن

 كىچىا  ۈرىادىغاني الغايالپال كەچكىچە ئەتىدىن بولمىغان  ئەقلى قىلچە” توغرىلىق قىز بۇ

 پەقەتاال باولغىنى باار ئۇنىڭادا. بىرخااراكتېر نە باار  ئەقىال بىار نە ئۇنىڭادا بولۇپ  قىز بىر

 تارقىتىا، گەپ دەپ “ئىادى باار باھىرىال ياشلىق كۆرۈنۈشلۈ  قوپال دىدەكلەردە  ئاددى

 ئااامراق گااېلىگە كىشااىلەر نۇرغااۇن ئوخشاااش خانفىسااتايىنگىلغا ھېلېنااا ئەممااا. يۈرۈشااەتتى

 بولۇپ  “قىز ياخشى ئەستايىدىل بەكال جىددى  بەكال” قىز ئۇ قارىشىچە  ھېلېنانىڭ. ىدىئ

 خوفماان  فوتوگرافچى. ئىدى ئەمەس بىرسى يۈرىدىغان نازلىنى، ھېسسىياتچان  ھەرگىزمۇ

 گاۈزەل ۋە سااددا ئۇنىاڭ بولاۇپ  قىاز بىار ياقىادىغان كاۆڭلىگە كىشىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ ئۇ”

 جەھەتتىن بىر يەنە. دەيدۇ “قىلىۋالەتتى مەپتۇن ئۆزىگە ھەممىنى ەزىمىە بىغەم قىياپىتى 

 ئارىالشاااتۇرۇپ يالغااااننى بىااالەن راس قوپاااال ” ئاااۇنى ھېينىتتاااا بولغاااان قىااازى ئۇنىاااڭ

 يەنە تۇرۇغلاۇق دەپ شاۇنداق. قاارايتتى دەپ بىرسى ئامىراق تالىشىشقا گەپ سۆزلەيدىغان 

 ئااامىرىقى بىاار-بىااردىن فۈھرېرنىااڭ ېلااىگ بولغااان “ئۇماااق ھەۋەساالەندۈرگىدە  كىشااىنى”

 باۇنى ھىتلېار بولىادىكەن  ئاۈزمەكچى ساۇ گېلى ئەگەر”. ئىشىنەتتى قەتئىي ئىكەنلىكىگىمۇ

 لىاق بىالەن يىمەكلىكالەر بىارلىكتە بىاز. ھېسااباليتتى ئىاش ماۇھى  يىغىندىنمۇ ھەرقانداق

 ھىتلېرناى گېلىماۇ ھەتتاا يەردە ئاۇ“ .كېتەتتۇق بويىغا كۆل كۆتۈرۈپ سىۋەتنى تولدۇرۇلغان

 قىا، كۆلىدە ئۈزۈش سۇ سىياسىيون بىر قانداق ھەر”. قىاللمايتتى ماقۇل چۆمۈلۈشكە سۇغا

 .ھىتلېر دەيتتى “خالىمايدۇ تارتىلىشىنى رەسىمگە يالىڭا 

 بااۇرۇنقى فۈھرېرنىااڭ بولااۇپ  بااار پەرقااى ياااش 12 ئوتتۇرىسااىدا ئىككىسااىنىڭ ئااۇ

 بىر قارىغاندا دېيىشىگە مىتزىنىڭ. ئىدى ياشتا  دېگىدە تەڭ بىلەن رېيتېر مىتزى ئاشنىسى

 ئۇنىاڭ. بولغاان ئۆلتۈرىۋالماقچى ئۆزىنى يازدا يىلى ئۆتكەن نەتىەىسىدە كۈنلەش قېتىملىق

 ئاۇچىنى بىر ئاغامچىسىنىڭ ئېسىش كىر بولۇپ  غەلىتە بەكال ئۇسۇلى ئۆلتۈرىۋېلىش ئۆزىنى
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 ئااۇ. بولغااان ئااۆلمەكچى بۇغۇلااۇپ باااغالپ بوينىغااا ئااۇچىنى بىاار يەنە باااغالپ  ئىشااىككە

 ئااۇنى كىرىاا،( يولدىشااى ھەدىسااىنىڭ) ئاكىسااى قېينااى كېاايىن كەتكەناادىن ھۇشااىدىن

 .ئىكەن قۇتقۇزىۋالغان

 جىنىسااى ھەرگىزمااۇ) جەريانىاادا ئويناشاالىرى قىلىاا، ئېھتىيااات بەكااال بىاالەن گېلااى

 ەمەسئ گېلاى تەرەپ قىزغانغاان( ماۇمكىن بولىشاى كەلمىاگەن دەرىەىساىگىچە مۇناسىۋەت

 گېلااى_  كېلىاا،  ئەساالەپ خااانى  ھااې   دەياادۇ_  كۈنىسااى  بىاار”. ئىاادى ھىتلېاار بەلكااى

 بولغااان كىيمەكچااى مۇراسااىمىدا قىلىااش تەنااتەنە ئاشااۇرۇپ' فاشااىڭ' قېتىملىااق كېيىنكااى

 كەيگىنىڭادىن كىيىمناى بىار بۇناداق”. كۆرساىتىدۇ ساىزى، ھىتلېرغاا پاسونىنى كىيىمىنىڭ

 ئااااچچىقىنى دەيااادۇ “ياخشاااىراق كىرگىنىاااڭ ىمغامۇراسااا بولاااۇپ يالىڭاااا -قىااا، كاااۆرە

 كېلىادىغان مۇۋاپىق ئۇنىڭغا ئېلى، قەلەم قولىغا دەرھال ئاندىن 032ھالدا  بېسىۋااللمىغان

 بەكارە  ھىتلېردىنماۇ قىز  كۆرگەن پاسونىنى كىيى  بۇ. كۆرسىتىدۇ سىزى، شەكلىنى كىيى 

 چىقىااا، ۈگرۈگىنىچەيااا تاالغاااا ئېلىااا، رەساااىمنى دەرھاااال ئاااۇ. كېتىااادۇ ئاچچىقلىنىااا،

 كېايىن ساائەت يېرى . مەيۈسلىنىدۇ قاتتىق ھىتلېر بۇنىڭدىن. ئېتىۋىتىدۇ ئىشىكنىەاالققىدە

 .چىقىدۇ سىرتقا ئۇمۇ ئىستەپ قىزنى

 يېتەرساىزلىكلەرنى ھاياتىدىكى لىرىكىلىق تۈر بۇ چىقىشى نەشرىدىن كىتابىنىڭ يېڭى

 پەلسەپەساىنى تۇرماۇش كىشاىلى  ئۇنىاڭ كىتااب باۇ. ئىادى تولۇقلىغاان بولسىمۇ قىسمەن

 كىشاااىلى  بىااالەن چۈشاااەنچىلىرى سىياساااىي ئۇنىاااڭ بولاااۇپ  بەرگەن گەۋدىلەنااادۈرۈپ

 سىساتېما بىارەر ئېنىاق كىتابتاا باۇ قارىماققا  مۇنداق. ئىدى بىرلەشتۈرۈلۈشى قاراشلىرىنىڭ

 ىاڭئۇن بوالتتى؛ دېيىشكە كېلىدۇ ماس ئەمەلىيەتكە بەكال سەزگۈلىرى ئۇنىڭ كۆرۈنمىسىمۇ 

 بۇناداق قارىغانادا  ساۆھبەتلىرىدىن بىالەن نۇتۇقلىرى سۆزلىگەن مابەينىدە يىل 4 ئۆتكەن

 ئېچىا، ياول بىر تالما -ھارما  ئورمانلىقلىرىدا قەلبىنىڭ ئۆز ئۈچۈن كېلىش ئىدىيىگە بىر

 .بولىدۇ كۆرىۋېلىشقا چىققانلىقىنى

 يەناى) قارىغانادا نساۆزلەردى قاۇر قانچە بىر باشتىكى خېتىنىڭ يازغان ئامانغا ماك 

  (قارىغاناادا دېگىنىاادىن “تارىخىاادۇر بىاار جەريانىنىااڭ شااەكىللىنىش دېااگەن سىياسااەت”

 باۇ ھىتلېار. باوالتتى دېيىشاكىمۇ كىارگەن يولىغاا تەۋەككۈلچىلىا  بىار چاوڭ ئاۇ رفشەنكى 

 خاتاا چۈشاەنچىلىرىنى ئالغاان دارۋىنادىن شاۇكى  خۇالساە بىار ماۇھى  چىقارغاان كىتاۋىدا

 ماكاانى ھايااتلىق بىالەن قاېلىش سااقالپ ئاۆزىنى ئاۇنى قاراشالر بۇ. قارايتتى دەپ ئەمەس

 ھاياااتلىق”. مااۇمكىن كۆرىۋېلىشااىمىز باغالشااتۇرغانلىقىنى زىاا  بىرسااىگە-بىاار قاراشاالىرىنى

 مەجباااۇرالپ قىلىشاااقا كاااۈرەش ئۈچاااۈن ھايااااتلىق كىشاااىلەرنى چەكلىمىساااى ماكانىنىاااڭ

 ئۆمۈرلااۈ  بىاار بېرىلغااان ئېلىاا، ئۈچااۈن نىماكااا ھاياااتلىق قارىمااا  شااۇنىڭغا كەلمەكااتە؛
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 نەتىااەە“ .ھېسااابلىنىدۇ ئاساسااى تەرەققىياتنىااڭ تەدرىەااى كېلىاا، يەنە جەريااانى كااۈرەش

. بېرىادۇ رف  كاۈرەش بىر تىنەىمايدىغان مەڭگۈ ئوتتۇرىسىدا مىللەتلەر قايسى ھەر شۇكى 

 ئۈچاۈن  ئىرقاى ئاۆزىنى ئىككىلەنامە  قىلاچە كەساكىن  پەقەتاال غاالىبىيىتى كۈرەشنىڭ بۇ

 ئەگەر. بولىدۇ مەنسۈپ مىللەتكە ئاتىيااليدىغان ئۈچۈن ساپلىقى قېنىنىڭ ۋە ئۈچۈن خەلقى

 ئوتتۇرغاا ئارلىشاىش قاان ناچاار بىالەن قاان ئېسىل بولىدىكەن  تۆۋەنلىتىلىدىغانال ئۆلچەم

 شاەكىللەر تۈرلاۈ  ھەر يەھاۇدىيالر چاغدا  ئۇ”. دېگەنلىكتۇر بوسۇغىدا يوقۇلۇشمۇ چىقى، 

 پۈتۈن چىرىتكۈچىلەر ۋە تارقاتقۇچىالر زەھەر بۇ ئىنتېرناتسيونالچى چىقى،  ئوتتۇرغا بىلەن

 چىرىتىا، تاشاالپ قۇماۇرۇپ يىلتىزىادىن تاۈپ مىللەتنى تۈردىكى بۇ سېلى، ئىشقا كۈچىنى

 بەرگەن ھەققىاادە ئەقىاادىلىرى قېااتى  تااۇنەى ھىتلېرنىااڭ بااۇ  مانااا“ .ئاتلىنىاادۇ تۈگىتىشاكە

 قىممىتىناى قاننىاڭ ۋە مىللەتنىاڭ ئىرقنىاڭ  قېاتى  تاۇنەى شاۇنىڭدە  تى ئىزاھاا تەپسىلى

 .ئىدى ئىپادىلىشى يۇغۇرۇپ بىلەن ئۆچمەنلى  بولغان يەھۇدىيالرغا

 دۈشامىنى خەلقىنىاڭ دۇنياا يەھاۇدىيالرنى كىتابىادا دېگەن «يولۇم كۈرەش» ھىتلېر 

 ئېرىشىشانىڭ اكانىغاام ھايااتلىق قىلىا، ياۈرۈش شەرققە شۇنىڭدە  قىلغان  ھۇجۇم دەپال

 ئۆزىنىاڭ كىتابىادا يېڭاى ئاۇ  ئەندى. ئىدى چىققانال قىلى، بايان تۈردە كۈچلۈ  غايىسىنى

 يېڭاى بىر ئىزچىل ئۇنى بىرلەشتۈرۈپ  ئۇچلىرىنى يى، قاراشلىرىنىڭ كىشىلى  ۋە سىياسىي

 ۇرىغاائوتت باويىچە قىزغىنلىقى تىنچلىق بۇرمىالنغان گەرچە) ئۈچۈن ئايالندۇرۇش ئىدىيىگە

 ئەڭ كىتابىنىاڭ يېڭاى قاراشالىرىنى باۇ شاۇنداقتىمۇ. قىلغاان تەييارلىق( بولسىمۇ قويۇلغان

 يەھاۇدىيالر يەردە باۇ ۋەزىاپەم مېنىاڭ”. پۈتتاۈرەلىگەن قىلىا، باياان بەتلىرىادىال ئاخىرقى

 بىار يەھۇدىيالردا”. بىلەن نەزىرى سىناق ئۇ دەيدۇ “ئەمەس قىلىش مۇھاكىمە مەسىلىسىنى

 باشااقا ياشاااۋاتقان يۈزىاادە يەر ئاالھىاادىلى  بااۇ بولااۇپ  بااار ئاالھىاادىلى  ۇغمااات تۈرلااۈ 

 ھەرگىزماااۇ ئااۇالر“ .قىلىاادۇ مەقساااەت تاشالشاانى ئايرىاا، بىرساااىدىن-بىاار مىللەتلەرنااى

 بىاار قىلىاادىغان ئېتىقااات دىنغااا ئااايرى  ئىچىاادىكى دۆلەت بولغااان چېگرالىاارى بەلگىلىاا ”

 بولۇپ تەييارتاپ بەلكى ئەمەس تايىنىدىغان ىشقائىشلەپچىقىر يەھۇدىيالر. ئەمەس مىللەت

 تىلااالردا شااىددەتلى  بۇنىڭاادىنمۇ گەپلەرنااى بااۇ ھىتلېاار. دەياادۇ “خەلااق بىاار ياشااايدىغان

. كەلاگەن پىكىارگە بىر يېڭىچە تۇيۇقسىزال ئۇ يەردە بۇ بولسىمۇ  ئالغان تىلغا قېتى  نۇرغۇن

 شاۇ ئەنە ئاۇالر. بولىادۇ قىزغىنلىقى اتۇغم قېلىش ساقالپ ئۆزىنى مىللەتتە بىر قانداق ھەر”

 يۈزىاادىكى يەر مىللەتنىااڭ شااۇ قىزغىنلىااق بۇنااداق. ئالىاادۇ كااۈچى ھەرىااكەت قىاازغىنلىقتىن

. ھېسااابلىنىدۇ ئېنېرگىيىسااى پوتېنسااىيال چىقىرىاادىغان كەلتااۈرۈپ ھەرىكەتلىرىنااى بااارلىق

 “.ئەمەس مۇستەسنا بۇنىڭدىن يەھۇدىيالرمۇ

 تاۈردە ئىزچىال ساۆزلەردىن بولمىغان پۇرىقى ئۇرۇش كىتۈردى بۇ ھىتلېر يېرى  قىزىق
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 يەھۇدىيالرمااۇ: دەياادۇ مۇنااداق يەنە كىتابىاادا دېااگەن «يولااۇم كااۈرەش» ئااۇ. پايدىلىنىاادۇ

 مىللەتالەرگە باارلىق باشاقا جەريانىادا كۈرىشاى كاۆرۈم-ئۆلاۈم قېلىشنىڭ ساقالپ ھاياتىنى

 تااۈپكى ئااۇالردىن لىادۇ؛قى ھەرىااكەت تۈرتكىسااىدە ئىساتەكنىڭ ئىچكااى شااۇ ئەنە ئوخشااش

 ھىتلېاار كەلگەناادە يەرگە بااۇ. قاراياادۇ دەپ باشااقا  مەقسااەتلىرى يەھۇدىيالرنىااڭ پەرقااى 

 مىللەتلەرنىاڭ بارلىق مەقسىدى ئاخىرقى ئەڭ يەھۇدىيالرنىڭ”. ئۆزگەرتىدۇ دەرھال گېپىنى

 ىاڭمىللەتلەرن دەرىەىلىا  ئاالى مىللەتسىزلەشاتۈرۈش  دۇنيانى تايىنى، بۇزۇشقا سۈپىتىنى

 قااتلىمىنى زىياالىالر مىللەتنىاڭ بىار مەلاۇم شۇنىڭدە  تۈۋەنلەشتۈرۈش  سەۋىيىسىنى ئىرق

 بىاالەن ئااۇرۇقى كىشااىلەر سۈپەتسااىز ئااورنىنى ئۇالرنىااڭ ھەماادە 031تاشااالش  يوقۇتااۇپ

 مەقساىدىگە قىلىاش ھۈكۈمرانلىق مىللەتلەرگە زاغۇن پايدىلىنى، ئۇسۇلىدىن ئالماشتۇرۇش

 ئەنە ئااۇالردا كېلىاا،  سااۆزلەپ بىاالەن سااوغۇققانلىق نىساابەتەن ئااۇ“ .كۆزلەياادۇ يېتىشاانى

 ھالىغاا تەھادىت ئۈچاۈن ئىنساانىيەت يەھاۇدىيالر ساەۋەبىدىن  بولغاانلىقى مۇددا شۇنداق

 بولغاانىكەن  ساۇندۇرۇش باو  دۇنيانى نىشانى ئاخىرقى يەھۇدىيالرنىڭ. دەيدۇ كەلمەكتە 

 ئۈچاۈنال گېرماانىيە نۇقاۇل ھەرگىزماۇ كۈرىشاىنى قارشاى يەھۇدىيالرغاا ھىتلېرنىڭ ھالدا ئۇ

 ئىنساانىيەت پۈتكۈل كۈرەش بۇ كېلى، يەنە قالما   بولۇپال كۈرەش يايدۇرىلىدىغان قانات

 .خۇالسىاليدۇ دەپ قالىدۇ بولۇپ كۈرەش بىر كۆزلىگەن مەنپەتىنى دۇنياسىنىڭ

 ۇپبولا زۆرۈر ئەڭ ئۇنىاڭ يېتىادۇكى  تونۇپ شۇنى ئاخىرى ھىتلېر يازدا  يىلى-1208

 گېرمانىيىنىااڭ بىاالەن خەۋىاا، كېلىادىغان يەھااۇدىيالردىن يەنااى چۈشەنچىسااى  تۇرىۋاتقاان

 نەرسااە پۈتااۈن بىاار ئەساالىدە ئېھتىياااجى  بولغااان ماكانىغااا ھاياااتلىق كەڭاارى نىساابەتەن

 ھەل مەسىلىساى ئېرىشاىش ماكانىغا ھاياتلىق بولغان مۇھى  ئىنتايىن ئەگەر. ھېساپلىناتتى

 يااااوق تەھاااادىتى يەھااااۇدىي ئەگەر يوقۇلىاااادۇ؛ يىمىرىلىاااا، ىيەئىمپىاااار قىلىنماياااادىكەن 

 ماۇمكىن ئېچىش ئېغىز مەدەنىيەتتىنمۇ كۈرەشتىن  ئۈچۈن ماكانى ھاياتلىق قىلىنمايدىكەن 

 .قارايدۇ دەپ يوقىلىدۇ  چىرى، مىللەتمۇ نەتىەىدە ئەمەس 

 قىلىاا، ئااۆلچەم نااوقتىنى بااۇ مانااا چېكااى ئاااخىرقى قويىۋالغااان ھىتلېرنىااڭ بەلكىاا  

 جەۋھىارى قارىشاىنىڭ دۇنيا ھىتلېرنىڭ كېلى، يەنە بۇ. ئېھتىمال بولىشى چىققان ئوتتۇرىغا

 ۋە كەلتااۈرۈش قولغااا ماكااانىنى ھاياااتلىق يېڭااى شااەرقتە ھىتلېاار قىلىاا،  شااۇنداق.  ئىاادى

 بىرساىگە-بىار باۇرۇن. كېلىادۇ دۈ  ئىشاقا ئىككى ئېغىر دەيدىغان يوقۇتۇش  يەھۇدىيالرنى

 ئىككاى باۇ بولمىغاان زۆرۈر بېرىلىشىمۇ ئېلى، تەڭ شۇنىڭدە  ئىشالر  ئايرى  مۇناسىۋەتسىز

 ئىااش بااۇ. ئىاادى بىرلەشااتۈرۈلگەن كەلتااۈرۈپ ھالىغااا يااول بىاارال ئەناادىلىكتە يااول  تۈرلااۈ 

 كۆرۈناۈپ ئالدىدا داچىسىدا ئوبېرسالزبۇرگتىكى بېرى ئايدىن قانچە بىر ھىتلېرنىڭ خۇددى

 چىقىشانى ۋاقىتتاا بىارال چوققىساىغا تا  ئىككى بۇ: ئوخشايتتى چوققىغىال جۈپ  بىر تۇرغان
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 يولىنىااڭ چىقىااش چوققىغااا ئىككااى بااۇ بولسااا ئەناادىلىكتە كېلىۋاتقاناادە   قىلىاا، خىيااال

 يااولنى بىاار پااارالق ئااۇ  قىلىاا، شااۇنداق! قالىاادۇ بىلىاا، ئىكەنلىكىنااى يااول بىاارال ئەساالىدە

 لااۇتېر مااارتىن ازالردىنئۇساات قارشااى يەھۇدىيالرغااا بااۇرۇنقى ھىتلېااردىن. ئىاادى كااۆرمەكتە

 كۈنادە بۈگۈنكى. قويىشاتتى دەپ ئېغىزىدىال دەپ يوقۇتايلى يەھۇدىيالرنى بولسا قاتارلىقالر

 ئەمەلااگە خىيااالىنى بااۇ ئۆالرنىااڭ ھىتلېاار  بولغااان خەرىتىسااى يااول كەلگۈسااى قولىاادا

 !ئىدى ئارزۇسىدا ئايلىنىش جالالتقا ئۇلۇ  ھاماندىنمۇ ئىككىنچى يەنى ئاشۇرۇشنى 

 ھىتلېرنىاڭ” كېيىانچە كىتابى  يېڭى بۇ چەكلىۋەتكەن قىلىشنى نەشرى ئۆزىمۇ ىتلېرھ

 ئوتتۇرغاا قېاتى  تاۇنەى كېايىن يىال 30 ئۆلۈمىادىن ئۇنىڭ ئاتىلى،  دەپ “ئەسىرى مەخپى

 كەلمەيادۇ مۇۋاپىاق چوقۇنغۇچىلىرىغاا كاۆرۈپ  سىرلىق بەكال كىتاۋىنى بۇ بەلكى  . چىقىدۇ

 ئاشااكارە بەكااال يەنە كىتاااب بااۇ ئۈچااۈن چۈشااىنىدىغانالر ەبمااۇرەكك. كېاارە  قارىسااا دەپ

 يوشاۇرۇنغان ئىچىاگە قاۇرلىرى كىتابىنىاڭ باۇ بولمىساا ياكى كېرە ؛ قارىسا دەپ يېزىلغان

 خالىمىغااانن ئاشكارىالشاانى پىالنىنااى يۈرگااۈزۈش قىرغىنچىلىقااى يەھااۇدىي كۆلەماادە كەڭ

 يوقۇتااۇش ئىنسااانلىرىنى قئىاار پەس ئارىسااىدىن قااۇرلىرى كىتابنىااڭ بااۇ. كېاارە  بولسااا

 مەقساەتنى بەتلىارى پۈتۈن كىتابنىڭ بۇ. مۇمكىن ئۇچرۇتۇش ئۇچلىرىنىمۇ يى، ئارزۇسىنىڭ

 خەلقئاارالىق يەھاۇدىيالر” قارايادىغانالر دەپ تولغاان  بىالەن مەزماۇنالر ئاشىكارىاليدىغان

 نااايىجى” ھەماادە  “ئۇسااتىلىرى چااوڭ ئەڭ چىرىتىشاانىڭ ئىرقالرنااى ۋە تارقىتىشاانىڭ زەھەر

 جاسااارەت قېلىشااقا ساااقالپ ئااۆزىنى بىاالەن سااۈيى ئوغااوت زەھەرلىاا  تىنچلىقپەرۋەرلىاا 

 قىلىادىغان تەرغىا، دېگەنناى “زەھەرلىگاۈچىلەر ئىدىيىساىنى خەلقلەرنىاڭ كۆرسىتىۋاتقان

 ئاااۇالر  يېتىشاااتۈرمەكتە  “ۋىااارۇس” رفساااىيەمۇ يەنە ئاااۇ. ماااۇمكىن بولىشاااى كىشاااىلەر

 يېتەرساىزلىكىنىڭ ماكانىنىاڭ ھايااتلىق) راياونى ىالرئىشاچ قىساتاڭ-قىساتا گېرمانىيىدىكى

 بىالەن بۇلغىنىشاى قاان”  “ئۆسامە يىرىڭلىاق بىار بەدىنىادىكى دۆلەت”( ئاقىۋىتى مۇقەررەر

 شاۇنداق. ئۇۋىساى تۈۋەنلەشتۈرۈشنىڭ سۈپىتىنى ئىرق ناچارالشتۇرۇشنىڭ  سۈپىتىنىڭ ئىرق

 پاارازىتلىرى ئىارق يەھۇدىي قئارالىقخەل مەركىزىدە ئۆسمىلەرنىڭ يىرىڭلىق تۈر بۇ بولغاچقا

 “قىلىاادۇ پەياادا بۇزغۇنچىلىااق ئىلگىاارلەپ تېخىمااۇ كااۈنى بىاار ئاااخىرى بارماقتااا  كۆپۈيااۈپ

 .دەيدۇ

 ۋەھىمىساى  شاوغۇلالنغانلىق بىلەن چىرىتىش تارقىتى، زەھەر يەھۇدىيالرنىڭ كىتابتا

 ئئاۇرۇش يىلاى-1218 ئاۇ . كۆرۈلىادۇ شاەكلىدە بېارىش زەربە شەخسىيىتىگە يەردە ئىككى

 خوجاايىن يەھاۇدىي” ھالادا خاتاا ئېرزبېرگېرناى رەزىال ئىمزالىغان كىلىشىمىنى توختىتىش

 ئېرزبېرگېرنىااڭ ئااۇ  بەلكىاا . قارىغااان دەپ “ھااارامزەدە تۇغۇلغااان دىاادەكتىن قىااز بىاالەن

 ھەمادە بولغاان  پەيادا ئۆسمىساى را  بىرساىدە ئەگەر”. كېارە  بولسا دېمەكچى ئاتىسىنى
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. ياوق پايدىساى قىلغااننىڭمۇ ئاپاراتساىيە ئاۇنى بولساا  بولغاان مۇقىملىشاى، قىئۆلىدىغانلى

. دەيادۇ “تاۆۋەن بەكاال نىسابىتى بولاۇش مۇۋەپپەقىيەتلىا  ئاپاراتساىيىنىڭ بۇنداق چۇنكى

 تۇتقانلىقىادىن كاۆزدە ئەھاۋالىنى ئاپىسىنىڭ كۆڭلىدە چوقۇم يېزىشىدا  دەپ بۇنداق ئۇنىڭ

 .مۇمكىن بولىشى

 بولاۇش بىرساى قالغاان ئارلىشاى، قېنى يەھۇدىي قىسمەن ئاتىسىنىڭ ى بەلك ھىتلېر 

 بولغاان ساەۋەپ قېچىشاىغا تېپىشاتىن بااال ئۇنىاڭ بەلكىا  بۇماۇ) ئەنساىرەش ئېھتىمالىدىن

 را  شاااەكىلدە بىااار ئېچىنىشااالىق ئاپىساااىنىڭ  (ماااۇمكىن بولىشاااىمۇ بىااارى ئاااامىلالردىن

 ئۇنىااڭ كېلىۋاتقااانلىقى  ابالبئاااز مۇجااۇپ قەلبىنااى ئۇنىااڭ كېتىشااى ئۆلااۈپ كېسااىلىدىن

. ماۇمكىن بولىشاىمۇ چىقارغاان كەلتاۈرۈپ قىلىشاىنى ھاې  گۇناھكاار ئاۆزىنى ۋە نەپرىتىنى

 تۇيغۇلىرىماۇ  ماۇرەككەپ بولغاان دفختۇرغاا يەھاۇدىي داۋالىغان ئاپىسىنى يەنە شۇنىڭدە 

 ئىچىدە ازاپئ قاتتىق ئۇنى پايدىلىنى، يودىدتىن دفختۇر ئۇ ئاستىدا ماقۇللىقى ئۇنىڭ يەنى

 مەخپاى قىلىنمىغاان ئاېالن ھىتلېرنىڭ” تەسىراتلىرىمۇ  ھەققىدىكى داۋالىغانلىقى قالدۇرۇپ

 ئااۇزۇن پۈتتااۈرۈپ يېزىاا، كىتااابىنى بااۇ ئااۇ . مااۇمكىن بولىشااى سااىڭدۈرۈلگەن غااا “كىتااابى

 كېلىا، تاوغرا مۇناداقال بىار باۇ بەلكىا . كاۆرۈنگەن دفختۇرىغاا كېسەللىكلەر رفھى ئۆتمە 

 ئاالفېرد دفختاۇر يەناى پاارتىيىلىكنى  بىار ميۇنخېنادىكى ھىتلېر . مۇمكىن لىشىمۇبو قېلىش

 چىقىرىاا، نااى “قورقۇنچىسااى كېسااىلى را ” كاللىسااىدىكى كېلىاا،  تېپىاا، شااۋېنىنگېنى

 خاتىرىسااىنى داۋاالش ئىسااپاتاليدىغان ۋەقەنااى بااۇ بۈگااۈن بىااز. قىلغااان تەلەپ تاشلىشااىنى

 ئىشلەشانى جىناايەت ھىتلېردىكى دفختۇرى ەللىكلەركېس رفھى بۇ شۇنداقتىمۇ. تاپالمىدۇق

 ھىتلېرنىااڭ كېيىنكااى تازىلىۋېتىاا، مىڭىسىدسااىن ھااالىتىنى رفھااى قىلىاادىغان مەقسااەت

 پۇرساىتىنى قىممەتلىا  بېرىشانىڭ ئېلى، داۋاالش ئۈچۈن ساقلىنىش چىقىشىدىن ئوتتۇرىغا

 قورقااۇش ىنكېسااىلىد را  ھىتلېردىكااى بەرىبىاار دفختااۇر ئااۇ. قويغااان بېرىاا، قولاادىن

 بىالەن ھېسساىياتى قورقاۇش كېساىلىدىن را  نەتىەىادە . قىاللمىغان يوق ھېسسىياتىنىمۇ

 .بولىدۇ ھەمراھ ئۆمۈربويى ھىتلېرغا ئەقىدە  بۇ دەيدىغان يوقۇتۇش يەھۇدىيالرنى
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 211تۇققىنىنىڭ ئۆلۈمى. 1
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1 

 

 ئۇنىااڭ دەساالەپتە ىسااىنىۋەزىپ قىلىااش ئىەاارا كۆزقاراشاالىرىنى يېڭااى ھىتلېرنىااڭ

 سااايالم كااۈنلەردىكى يااېقىن گيااوبېل  جۇسااې  بېرلىناادا . ئالىاادۇ ئۈسااتىگە ۋاكالەتچىسااى

 ئىشالىرىغا گۈللەنادۈرۈش قايتاا پارتىيىنى كۈچىنى پۈتۈن كېيىن  يېڭىلگىنىدىن رىقابىتىدە

 نئاېال ماقاالە پارچە ئۈ  كەينىدىن كەينى دا «ھۇجۇم» يازدا  يىلى-1208. قىلىدۇ سەرى،

 ئااۇ. تىرىشااىدۇ بولۇشااقا ياخشااىچاق ئىشااچىالرغا بەرگەن ئاااۋاز قااولالپ سااولچىالرنى قىىاا،

 كاپىتاالىزى : دەيادۇ مۇناداق ئۆتاۈپ ھۇجۇمغاا پايادىلىنى، تىلىادىن كومپارتىيە ماقالىسىدا

 ئااۇالر ئەمەس  مااۇمكىن قاااراش دەپ ئااادەم تىرىاا ” ئىشااچىالرنى ياشاااۋاتقان جەمئىيىتىاادە

 ھالىغااا خەلااق بىاار يوقاتقااان قااابىلىيىتىنى ئىەااادىي مەھاارۇم  شااتىنبولۇ كااۈ  ياااراتقۇچى

 يااكى ھېسساىيات نومۇرلىرىغاا  رەت جەدۋەلادىكى ماشاىنىغا  بىر ئۇالر يەنى. كەلتۈرۈلگەن

“ .ئايالنااادۇرۇلغان خىزمەتكارىغاااا ماشاااىنىلىرىنىڭ زاۋۇد بىلمەيااادىغان دېگەنناااى غاااايە

 ئۇالرنىااڭ قىالالياادۇ  ئىااگە ئىناااۋەتكە يغااا ئابرف سوتسااىئالىزمال مىللااى پەقەت ئىشااچىالرنى

 قىساقا ئىنتاايىن گيوبېل  تايىنى، نۇتۇقلىرىغا تۈر بۇ. قىالاليدۇ ئىگە ئەھمىيەتكە ھاياتىنى

 ماۇھى  قىلىۋالغاان جەلىا، ئاۆزىگە ئىشچىالرنى شىمالدىكى ستراسسېرنىڭ ئىچىدىال ۋاقىت

 سىياساىي ئۈچاۈن فۈھرېر فشەنكى ر قىلى،  شۇنداق. ئۆتىۋالىدۇ ئورنىغا رفلىنىڭ ئادەملى 

 تااۈردىكى بااۇ گيوبېلىساانىڭ ھىتلېرمااۇ. بولىاادۇ بەرگەن يوقۇتااۇپ بىرىنااى رىقابەتچىاادىن

 مااقۇلالپ  ياولىنى سوتساىئالىزم قىلىۋاتقاان تەرغىا، ئۇنىاڭ بولاۇپ  رازى پائالىيەتلىرىدىن

 بااش باۇ ەيەن شاۇنىڭدە . بېرىادۇ ئۆزگەرتىا،  ۇرنالغاا ئاايلىق يېرى   فرنىلىنى «ھۇجۇم»

 .بەلگىلەيدۇ قىلى، باشلىقى بىيرفسىنىڭ تەشۋىقات پارتىيىنىڭ مۇھەررىرنى

 باۇرۇنقى ئەگەر. كەچۈرىاۋېتەلەيتتى كىشاىلەرنى جەھەتاتە سىياساىي بەزىادە ھىتلېر 

 ھەتتاااا ئاااۇالرنى فاااۈھرېر بولىااادىكەن  ئۆزگەرگىااادەكال قىلىااا، تاااۆۋە رىقاااابەتچىلىرى

 ئۇنىاااڭ پايااادىلىنىش  ئورنىااادا كاپىتاااال يەتنىمەسااائولى. ئىااادى تەيياااار مۇكاپاتالشاااقىمۇ
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 سوتسااىئالىزمنى مىللااى ستراسسااېرنىڭ گرېگااور ھىتلېاار . ئىاادى بىاارى ئاالھىدىلىكلىرىاادىن

 قايتااا پااارتىيىنى ئااۇنى كېاايىن  كەلتۈرىۋالغاناادىن تارمااار پىالنىنااى ئۇرۇنااۇش ئۆزگەرتىشااكە

 ئېلىاا، تاپشااۇرۇپ ىۋەزىپىناا بااۇ ستراسسااېرمۇ. بېكىتىاادۇ قىلىاا، مەساائۇل چىقىشااقا قااۇرۇپ

 ئەڭ پارتىيىساىنىڭ ناتسىساتالر تاوپالپ يەرگە بىار تاۈردە ئوڭۇشلۇق ھوقۇقىنى تېزگىنلەش

 تىرىشاچانلىق بىارگە بىلەن گيوبېلى  يەنە ئۇ. ئايلىنىدۇ بىرسىگە ئادەملىرىدىن ھوقۇقلۇق

 ڭمىا ياۈز كۆپەيتىا، سانىنى ئەزا پارتىيە كەلگىچە ئاخىرىغا يىل نەتىەىسىدە  كۆرسىتىشى

 034.يەتكۈزىدۇ ئەتراپىغا كىشى

 تېخىمااااۇ نەتىەىلەرنااااى تااااۈردىكى بااااۇ كەلتااااۈرۈلگەن قولغااااا شااااىمالدا ھىتلېاااار 

 ساتادىيومدا يەردە ئاۇ. بارىادۇ بېرلىنغا نويابىردا-16 يىلى-1208 ئۈچۈن مۇستەھكەملەش

 قىزىلالرنىااڭ. سااۆزلەيدۇ نۇتااۇق ھەققىاادە مەسىلىسااى گۈللەناادۈرۈش دۆلەتنااى ۋە مىلاالەت

 قوغاداش ئاۆزىنى ھىتلېار  تۇتقاان كاۆزدە ئېھتىمالىنى قىلىش قااليماقان مەيدانىنى مىتىن 

 گۇۋاردىيىساى پاارتىيە يەناى ئەترىتاى  قوغدىغۇچى ئۇنىڭ بولۇپ  كۈچەيتكەن تەدبىرلىرىنى

 ياااش 02 بىاالەن 18 يېشااى ياشااالرنىڭ بااۇ. ئىاادى تاپقااان تەشااكىل ياشااالردىن تالالنغااان

 يىگىاتلەردىن قوغدايادىغان تىكىا، جاان فاۈھرېرىنى مىسىالھەم ئۇالرنىڭ بولۇپ  ئارىسىدا

( SS) ئېساچىالر-ئاې  قىساقارتى، يەناى قوشاۇنى  گۇۋاردىيە پارتىيە ئۆزلىرىگە ئۇالر. ئىدى

 كاۆپ ماۇتلەق ئۇالرنىاڭ بولاۇپ  يىغىلغاان ئاادەم مىڭدە  ئون ستادىيومغا. ئاتىشىدۇ دەپ

. ئىادى كىشاىلەردىن باقمىغاان ئااڭالپ پەقەتاال مەيادا نەق نۇتۇقلىرىنى ھىتلېرنىڭ قىسمى

 دەسالىۋىدە ئۈچاۈن كاۆرۈلگەنلىكى كاشىال جاھازىلىرىدا مىكرففون ئورۇنالشتۇرۇلغان يېڭى

 تەرىپىادە كەيناى زالنىاڭ مەساىلەن . قوزغىيالمايادۇ تەسىر دېگەندە  سۆزلىرى ھىتلېرنىڭ

 لەۋاتقانلىقىنىسااۆز دەپ نااېمە ھىتلېرنىااڭ دېلمېاار  سااېفتون مااۇخبېر ئەنگىلىيىلىاا  تۇرغااان

 يىمەساالىكى ئاپلىسااىن نېمىسااالرغا ھىتلېرنىااڭ مااۇخبىر  بااۇ. ئاڭلىيالماياادۇ ئېنىااق زادىااال

 نەق ئاادەم باۇ” دەپتىارىگە خااتىرە ئاۇ. ئاڭقىرااليادۇ قىلىۋاتقاانلىقىنىال تەۋىساىيە توغرىلىق

 ئاۋازىنىااڭ كانااا . ئايرىلىاادۇ زالاادىن بولااۇپال يېزىاا، سااۆزنى دېااگەن “ئااۆزى تەلۋىنىااڭ

 ئېتىا، مىكرففاوننى ياوق ئاماال ھىتلېار بولغاچقاا  كۈچلاۈ  يارغۇدە  قۇالقنى ەىلدىشىغى

 ئااۇ كېاايىن  مىنااۇتتىن قااانچە بىاار. كىرىشااىدۇ سۆزلەشااكە نۇتااۇق تااۇرۇپ ۋارقىااراپ قويااۇپ

 قاتناشااقۇچىلىرىنى يىغىاان تىنەىتىاا، ۋارقىراشاالىرىنى قىلىاا، بۇزغۇنچىلىااق قىزىلالرنىااڭ

 ئالدىاادا خەلقااى نااېمى  كىاا -كىماادە ئەگەر”. ىۋالىاادۇئېل ئاسااتىغا تېزگىنااى پۈتااۈنلە 

 مەجباۇرى ساېپىغا قېرىنداشلىرىمىز ئۆز كىشىنى ئۇ بىز ئۇرۇنىدىكەن  ئوينىتىشقا مۇشتۇمىنى

 رەزىللىا  باۇ دېاگەن چۈشكۈنلىشاىش مىللاى ئاۇالپال شۇنىڭغا. ھىتلېر دەيدۇ “قوشىۋالىمىز

 رەساامى دفلقااۇنى چۈشااۈش پىتىسااۈ مىللىتىنىااڭ دۆلەت بىاار ئۇلااۇ ”. توختىلاادۇ ھەققىاادە
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 ئادەتلىرىنىاااڭ-ئاااۆرپ بىااالەن مەدەنىيىتاااى ھەتتاااا ئەمەس  قېااانىال ئۇنىاااڭ. باشاااالندى

 تولۇشااقا بىاالەن ئااادەملەر سۈپەتسااىز دۇنيااا. بارماقتااا كۈچىيىاا، تېاازلىكتە زەنگىلىشىشااى

 كۆرۈنەرلىاا  قاراشااالر ئاااممىۋىي باشاالىدى؛ تۈۋەنلەشااكە قىممەتاالەر كىشااىلى . باشاالىدى

 ئاادىمى كىمنىاڭ باشاالپ  كېلىشاكە غالى، ئۈستىدىن ئىدىيىلىرى داھىالرنىڭ ۇلۇ ئ تۈردە

 “.يامرىماقتا خاھىش تونۇيدىغان دەپ تەڭرى ئۇنى بولسا كۆپ

 ئااۇ بېاارى سااائەتتىن بىاار. قىلىاادۇ ھااې  كېتىۋاتقااانلىقىنى قااۇرۇپ بوغۇزىنىااڭ ھىتلېاار

 يېرىاادە تۇرغااان” ىئااۆزىن ئااۇ. كېتىاادۇ ھالىاادىن ھېرىاا، سااۆزلىگەچكە  ۋاقىااراپ كااۈچەپ

 ناااۇتقىنى دەرھاااال ئاااۇ شاااۇڭا“ .باشااااليدۇ قىلىشاااقا ھاااې  چۈشاااىدىغاندەكال يېقىلىااا،

 ئاممىنىاڭ ئادەتتىكى بىز قىلمايمىز  قوبۇل دېگەننى ئۈستۈنلۈكى سان بىز”. ئاخىرالشتۇرىدۇ

 ھۆكاۈمەتنى ئادەملەرنىاڭ ساۈپەتلى  بىاز  قىاللماايمىز؛ قوباۇل ساۆزلىرىنىمۇ ھېسسىياتلىق

 ئاااۋاز قاتنىشااى، سااايالمغا. تىرىشااىمىز ئۈچااۈن بۇنىااڭ قىلىمىااز  تەرغىاا، ېلىشااىنىالئ قولغااا

. مااۇمكىن بولماساالىقى ئىااگە ئەھمىاايەتكە قانااداق ھااې  ئۈچااۈن كىشااىلەر بەزى بېاارىش

 كىشاىنىڭ بىارال ئىباارەت داھىادىن ئەمماا. بار ئادەم يۈزمىڭالرچە ئارىمىزدىال بۇنداقالردىن

 بىلىادۇكى  شۇنى كىشىمۇ مىڭ يۈز بۇ. ئىگە ئەھمىيەتكە ى مۇھ ئىنتايىن تىكلەش نوپۇزىنى

 باۇ “.ئەمەس نەرساە باشاقا ئالادامچىلىقتىن پۈتاۈنلە  ئەسلىدە نەرسە دېگەن دېموكراتىيە

 تەرغىاا، ئېرىشىۋېلىشااىنى ئۈسااتۈنلۈككە كۈچىنىااڭ قىلىااش جەلىاا، ماددىنىااڭ سااۆزلەر

 ئۇنىاڭ گياوبېلى  دەيدۇ_  دا سۆزلەۋاتقىنى نۇتۇق ھىتلېر”. ئەمەس نەرسە باشقا قىلىشتىن

 ئااۆزىگە تۆمااۈرنى ماگنىتنىااڭ سااۆزلىرى ئۇنىااڭ_  كېلىاا،  باھاااالپ نااۇتقىنى قېتىمقااى بااۇ

. كەتتاى بولاۇپ تارماار پۈتاۈنلە  كۆرسىتىشالەر قارشىلىق بارلىق ئويناپ  رفل تارتقىنىدە 

- كاۈ ئۇنىاڭ… . دۈشامىنىگە ئۇنىاڭ يااكى ئايالنادى دفساتىغا ئۇنىاڭ بولسا بىر كىشىلەر

 ئااارقىلىق شااۇ ۋە ھەرىكىااتىگە سوتسااىئالىزم مىللااى ئااۇ يەردىكااى  شااۇ سااىرى قۇدرىتىنىااڭ

 “.ئىشىنەتتى ساداقىتىكە بولغان گېرمانىيىگە

 بىاالەن سااتۇدېنتالر ىاادە ئۇنىۋېرسااىتېت بېاارلىن ئۆتكەناادە  ۋاقىاات ئااا  بىاار ئارىاادىن

 لوچنېرماۇ ۋئى لاو  فرنالىسات ئاامېرىكىلىق يىغىنىادا  ساۆھبەت قېتىملىاق بىر ئۆتكەزگەن

 قېتىملىاق تاۇنەى قارىتاا ھىتلېرغاا مېنىاڭ”. قىلىادۇ ھې  ئەھۋالنى بىر ئوخشاش شۇنىڭغا

 ئاپااراتى ساىنئالغۇ. ئىادى ئىكەنلىكاى نااتىق بىار پاراساەتلى  ئىنتاايىن ئۇنىاڭ تەسىراتى  

 كەينىاادىن ئۇنىااڭ يااوقتە  ئاپااارات ئالدىاادا ئۇنىااڭ خااۇددى توغرىالنغىنىاادا  ئۇنىڭغااا

 ئولتارغااان سۆزلىشاى، بىالەن ئەساتايىدىللىق بىالەن ھاې  رۇدفلا  ياۈرگەن سوڭدۇشاۇپال

 ماسلىشاى، تارتىشاىغا ئاپاراتنىاڭ. قىلدى  پەرق تىرىشىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلەشكە قىياپىتىنى

. ئوينىتاااتتى قەلىمىنااى كىرىاا، قىياااپەتكە يېزىۋاتقاناادە  تېزىسااى نۇتااۇق بېرىلىاا، خااۇددى
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 ھىتلېرنىااڭ. دەياادۇ_ . ئىاادى ماھااارەت بىاار ىقەتەنمااۇھەق ئوينىشااى رفل بۇنااداق ئۇنىااڭ

 خاااۇددى ئېتىقااااتچىلىرى يااااش ھىتلېرنىاااڭ لاااوچنېر  تۇرغاااان كۈزىتىااا، ھەرىكەتلىرىناااى

 ئايرىلغاان مەيدانىادىن يىغىان_ . تىڭشاايتتى بىرىلىا، گېپىناى ئۇنىاڭ ھۇشىسىزالنغاندە 

 ئۇنچىۋاالمااۇ ىنۇتااۇقلىر ئادەمنىااڭ بااۇ: كەلاادى پىكىاارلەر مۇنااداق كۆڭلااۈمگە ۋاقتىماادا

 قىلىا، گەپ چاوڭ كۆپتۈرۈپ تىنما  دىسىال ھە ئۇ. كەتمەيدىكەن ھېسابلىنى، مۇمكەممەل

 بىاالەن ئىشااەن  بەكااال شااۇنىڭدە  جوشااقۇن  ۋە مەردانە گەپلىاارى ئۇنىااڭ. تۇرىاادىكەن

 بە  شاۇنچە ئاۆزىگە قانداقالرچىساىغا زىياالىالرنى يااش بۇ ئۇ  ھەيرانمەن . سۆزلەيدىكەن

 مەنااتىقە ئۇنىااڭ ئارىسااىدا كىشااىلەر كااۆپ بااۇنچە بولغاناادا  مېاانىڭچە ى؟قارىتىۋااللىااد

 035“.كېرە  چىقىشى چوقۇم بىرەرسى سېزەلەيدىغان كامچىلىقلىرىنى ئېغىر جەھەتتىكى

 زىيااالىالر ياااش بااۇ قويغااان يوقۇتااۇپ ئااۆزىنى بولااۇپ مەس سااۆزلىرىدىن ھىتلېرنىااڭ

 ئىنىسااتىتۇتىنىڭ سااانائەت ياااش بااۇ. ئىاادى بااار بىرسااىمۇ دېااگەن سااپېر ئااالبېرت ئارىسااىدا

 يىغىنىغااا سااۆھبەت ھىتلېرنىااڭ ئەساالىدە ئااۇ. ئىاادى بىاارى ئوقۇتقۇچىلىرىاادىن ياااردەمچى

 يالۋۇرۇشاى تاۇرۇپ چىاڭ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بولسىمۇ  كەتمىگەن خاالپ بەكمۇ قاتنىشىشنى

 چەھەربىا يىغىنىغاا ساۆھبەت بۇ ھىتلېرنى سپېر . ئىدى قالغان قاتنىشى، ئىالجىسىز بىلەن

. ئىدى ئويلىغان دەپ مۇمكىن كېلىشى تاقاپ يەڭلى  بەلگىلى  كرىست بىلىكىگە كىيىنى،

 قىياپىتىدە مۇتىۋەر بىر رەسمى كىيگەن  بۇرۇلكا-كاستۇم رەڭلى  كۆ  ئۇچىسىغا ئۇ ئەمما”

 ئاادەم باۇ بولىادىكى  بىلىشاكە شۇنى دېگەنلىرىدىن بارلىق ئۇنىڭ. ئىدى كەلگەن ياسىنى،

 سااپېر“ .ئىااكەن بىرسااى يېقىملىااق ۋە كەمااتەر شااۇنىڭدە  بىلىاادىغان  نىكۈيۈنۈشاا كىشااىگە

 دېگەنادە  ساۆزلىگىنىدە  دەرس ئوقۇتقۇچىسىنىڭ تارىخ بىر خۇددى نۇتۇقلىرىنىڭ ئۇنىڭ

. قىلىااادۇ پەرق ئەمەسااالىكىنى جەسساااۇر ئۇنچىۋاالماااۇ شاااۇنىڭدە  ئەمەسااالىكىنى  راۋان

 شاااۇنداقتىمۇ . ئەمەس ياااوق ماااۇنوقتىالر قىالرلىاااق جەلىااا، بەزى ئۇنىڭااادا مېااانىڭچە ”

. بولمايادىكەن دېيىشاكە ئاساسساىز پۈتاۈنلە  ئېيتقاانلىرىنىمۇ ھەققىادە ئۇنىڭ بەزىلەرنىڭ

 خاراكتېرىادىكى ھىساتېرىيە بىر ھىتلېر تەشۋىقاتلىرىدىكى ئۆكتىچىلىرىنىڭ ئۇنىڭ مەسىلەن

 تۇرماا  جىا  پۇتلىرىماۇ قاول جاارقىراپ -ۋارقىاراپ سۆزلىسە نۇتۇق بىرسى  كۈشكۈرتكۈچى

 ئاااڭلىغۇچىالردىن نااۇتقىنى ئااادەم  ھەربااى ئەسااەبىي كېتىاادىغان سااۆزلەپ ھەركەتلىنىاا،

 ھېساابتا بىار دېگەنلىارى كېتىادۇ  قىزىا، كاللىساى ئۇنىاڭ ساادالىرىدىن ئالقىش ياڭرىغان

 نااۇتقى ئۇنىااڭ كېاايىن  يوقالغىنىاادىن مىااەەزى قورقۇنچاااقلىق ھىتلېرنىااڭ“ .ئىاادى راساات

 ساپېرمۇ. ساېزىدۇ باشلىغانلىقىنى ئارتىشقا قىلىشچانلىقىمۇ قايىل قىلى، جەلى، كىشىلەرنى

 قىلىاا،  ھااې  كەتكەناادە  قىزىاا، ھاياجاناادىن ۋۇجااۇدى ئوخشاااش باشااقىالرغا خااۇددى

 ئۇنىااڭ مەناادىكى كېاايىن  شااۇندىن”. ئىاادى كەتااكەن چۆكااۈپال ئىچىااگە نااۇتقى ھىتلېرنىااڭ
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 .سپېر دەيدۇ “تاشالندى سۈپۈرۈپ پاكىزە-پا  گۇمانلىرى  پۈتۈن توغرىلىق

 

 

0 

 

 ئۇسالۇبلىرىمۇ ھىتلېرنىاڭ كۆتۈرۈلمىگىنىادە  ياوقىرى ئۆناۈمى ئىش پارتىيىنىڭ ئەگەر

 يىلااى-1202 قارىماققااا  مۇنااداق. ئىاادى ئەمەس مااۇمكىن كۆرسىتەلىشااى تەسااىرىنى ئااۆز

 كەلگەنلىكىنااااى ئەساااالىگە قايتىاااادىن پارتىيىنىااااڭ قااااۇرۇلتىيى پااااارتىيە نىيااااۇرېنبېرگ

 ئاتىغانلىقىنىااڭ ئااۆزىنى ئۈچااۈن غايىسااى ئۇنىااڭ ۋە فااۈھرېر ېلىاا،ك يەنە كۆرسااەتكەندە  

 يىغىنلىرىادا ئىەارائىيە شاۇنداقتىمۇ . باوالتتى دېيىشكىمۇ ئىسپاتى بىر جەھەتتىكى ھېسسى

 كااۈزدە يىلااى شااۇ. كۆرسااىتەتتى زۆرۈرلىكىنىمااۇ تېاازگىنلەش يەنىااال تەشااكىللىرىنى پااارتىيە

 ئاااادەملىرىنى خاراكتېرىااادىكى ەكىللىااا ۋ بۇرجۇئازىيەنىاااڭ بىااالەن ساااىتۇدېنتالر ھىتلېااار

 ئوتتاااۇرا گېرماااانىيە تايىنىااا،  قىلىشاااقا قوباااۇل ئورگانلىرىغاااا رەھبەرلىااا  پارتىيىنىاااڭ

 رەھبەرلىاا  شااەكىلدە مۇۋەپپەقىيەتلىاا  كەلتااۈرۈپ  قولغااا رازىلىقىنااى بۇرجۇئازىيىسااىنىڭ

 قولغاا ىنىساىنىپ ئىشاچىالر ستراسساېرالرغا بىالەن گياوبېل . چىقىادۇ قۇرۇپ ئورگانلىرىنى

 ئەساكەرلەر پىشاقەدەم زىھنىناى ئاساساى ھىتلېار بىارگە  بىالەن قوياۇش ياول كەلتۈرۈشىگە

 تاااۈر باااۇ ئاااۇ  چاااۇنكى. مەركەزلەشاااتۈرىدۇ ئۈساااتىگە ساااودىگەرلەر-كاپىتالىسااات بىااالەن

 ئېنىااق چىقالماياادىغانلىقىنى تەخااتكە ھەرگىزمااۇ تااۇرۇپ بولمااا  ھىمايىسااى كىشااىلەرنىڭ

 تاۈردە ئاشاكارە ئاۇ: قىزىق ھەقىقەتەنمۇ ئىشى بىرىنچى قىلغان ئۇنىڭ جەھەتتە بۇ. بىلەتتى

 ئوڭچىال بىالەن پاولكى قالپااقلىقالر مىا  يەناى بىلەن  ھەربىيلەر كونا مىللەتچى رادىكال

 مەتبۇئااتچىلىق ۋە كىنوچىلىاق گېرمانىيە رەئىسى  پارتىيىسىنىڭ خەلق مىللەتچى گېرمانىيە

 بىرلىشاااى،  بىااالەن خاااۇگېنبېرگ لفرېااادئا بولغاااان ئاااادەم كۈچلاااۈ  ئەڭ ساھەساااىدىكى

 يېڭى قويغان ئوتتۇرغا بىلەن سېخىلى  دائىر تۆلەشكە چىقىمىنى ئۇرۇش ئامېرىكىلىقالرنىڭ

 قارىماققااا  بىاار. چىقىاادۇ قارشااى قىلىشااقا قوبااۇل نااى( “پىالنااى ياشااالر” يەنااى) اليىھىسااى

 ئايرىلىا، دىنئەگەشاكۈچىلىرى يېڭاى باارلىق ساولچىالرنىڭ ئاۇرۇقى باۇ ماڭغان ھىتلېرنىڭ

 باشااالپ يولىغااا ئۆلتۈرىااۋېلىش ئااۆزىنى ئۈچااۈن  بولغااانلىقى كۈچلااۈ  ئېھتىمااالى قااېلىش

 تۇتااااۇپ قولىاااادا تەرەپنااااى ئىككىااااال ھەر ئااااۇ  ئەممااااا. كااااۆرۈنەتتى كېتىدىغاناااادەكال

 ناى “پىالناى ياشاالر” كېلىادىغان يېتىا، يېقىنادا پاات قالما   ئىشىنىپال تۇرااليدىغانلىقىغا

 ئۈمىااد قازىنىشاانى ئۇتااۇق كۈنلىرىاادە بېاارىش ئاااۋاز خەلااق ئومااۇمى ىكىھەققىااد ماااقۇلالش

 ئىساپاتلىنىدىغانلىقىغىمۇ ئىكەنلىكىنىاڭ ھۆكاۈم بىار توغرا ھۆكۈمىنىڭ ھەقتىكى بۇ قىلى، 



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 445 ~ 
 

 .قىالتتى ئىشەن  تولۇق

 ئورناتقاان بىالەن ساھەسىدىكىلەر سانائەت پارتىيىسى ئۇنىڭ ۋە ھىتلېر جەرياندا  بۇ

 بەھاارىمەن مەنپەئەتلەردىنمااۇ ئىقتىسااادىي چىققااان كېلىاا، دىاان“  كاااھنى” ھەمكااارلىق بااۇ

 باارلوۋ” يەناى بىنانى  بىر قەۋەتلى  ئۈ  كوچىسىدىن بېيننېرس ھىتلېر. كېلىۋاتاتتى بولۇپ

 سااىنتەبىر قىلىاادۇ؛ شااىتابى باااش مەملىكەتلىاا  پارتىيىنىااڭ سااېتىۋېلى،  نااى “سااارىيى

 قارشااى دەرياسااىنىڭ ئىسااار ئۆيىاادىن ىغانياشااايد راھىااپالردە  جاپاااكەش ئااۇ باشاالىرىدا 

 يەردىكاى باۇ. بېرىۋالىادۇ كۆچاۈپ مەھەللىساىگە ماودا ئەڭ ميۇنخېننىڭ بويىدىكى قىرغىقى

 ئاۆ  باۇ. ئىگەللەيتتاى قەۋەتناى ئىككىنچاى پۈتاۈن بولۇپ  بار خانا ئېغىز 2 جەمئى ئۆيىدە

 ئاۆ  كوچىساىدىكى تېيرش يەنە ئۇ 036.ئىدى ئادرىستا نومۇرلۇق-16 مەيدانى پرىنزرېگېن

 .كېلىدۇ ئېلى، بىرگە خانىمنىمۇ داچ  ئاپىسى ئۇنىڭ بىلەن خانى  لېيچېرت خوجايىنى

 ئىادى قالغاان قااراپ ئاۆيگە بېرچتېساگادېندىكى بولساا ئاانگېال ھەدىسى ھىتلېرنىڭ

 گېلىنااى قىاازى ئااۇ  ئەممااا  (ئىاادى ئايالنغااان مۈلۈكاادارىغا جاينىااڭ-ئااۆ  بااۇ ئااۇ  ئەناادى)

 قىزغاا بىار ياشالىق 01 قىزىمۇ بۇ) بولىدۇ ماقۇل تۇرۇشقا ئۆيىدە يېڭى نىڭتاغىسى “ئادفل ”

 بولغاان گېلىغاا ھىتلېرنىاڭ(. ئوقاۇيتتى كەساىپىدە مىدىتساىنا ميۇنخېنادا بولۇپ  ئايالنغان

 بىار. باشااليدۇ كۆرۈلۈشاكە ئۆزگىرىشلەر بەزى مۇناسىۋىتىدە بولسىمۇ  ئۆزگەرمىگەن مىھرى

 ئىشاپەش ئاشاكارە-ئۇچاۇق تەرەپاتىن بىار يەنە ئوينىساا  فلىنىر تاغىلىق ئۇنىڭغا تەرەپتىن

 ئىككىسااى ئااۇ بەزىاادە. قىالتتااى ئېھتىيااات ئاالھىاادە يەنىااال شااۇنداقتىمۇ. يااۈرەتتى تارتىاا،

 رېساتۇرانتىدا ھېا  كۆرىادىغان ياخشاى ئەڭ ئۇنىاڭ يااكى تىياتىرخاانىالردا ھالدا ئاشكارە

 بىاالەن دفسااتلىرى ئاخشاااملىرى رنىااڭھىتلې  رېسااتۇرانت  بااۇ.قاااالتتى چېلىقىپمااۇ كااۆزگە

 .ئىدى يەر بىر تۇرىدىغان ئېچى، يىغىن يىغىلى،

 ئىادىكى  ئاامىراق شاۇنچە گېلىغاا ھىتلېار قارىغانادا  دېيىشاىدىن خانفىستايىنگىلنىڭ

 ئۇچقااۇنلىرى ئاشااق كۆزلىرىاادىن يااۈرەتتى  سوڭدىشااىپال ئارقىسااىدىن ئۇنىااڭ دائىاا  ھەر”

 گىلىمۇ“ .تىرىشاتتى كۆرسىتىشكە قالغاندە  بولۇپ ئاشق رەسمى ئۆزىنى ئۇ. تۇراتتى پارالپ

 ھىتلېاار. تىرىشاااتتى قىزىقتۇرۇشااقا كېلىشااكە ئايلىنىاا، بااازار بىاارگە بىاالەن ئااۆزى ھىتلېرنااى

 قالپااقالرنى  بىاردەم گېلىنىاڭ مەن”: تاۆككەن دەرد دەپ مۇناداق قىلىا، ئېتاراپ خوفمانغا

 ئۇ. زىرىكتى  تاللىشىدىن رەختلەرنى قاتالم-قاتالم سىناشلىرىدىن  كىيى، ئاياقالرنى بىردەم

 ئاناادىن. كېتىاادۇ مۇڭدىشااى، رەساامى سااائەتتە  يېاارى  بىاالەن پىركااازچىكالر ئايااال ھەتتااا

 ساودا قېاتى  ھەر ھىتلېار“ .چىقىدۇ قايتى، قول قۇرۇق دۇكاندىن دەپ  ياقمىدى كۆڭلۈمگە

 يەنىاال تۇرۇغلاۇق  ىلىا،ب ئېنىق بولىدىغانلىقىنى ئىش مۇشۇنداق چوقۇم چىققىنىدا قىلغىلى

 “.يۈرەتتى ئەگىشىپال كەينىدىن قوزىدە  يۇۋاش قېتى  ھەر”
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 تاغاا تۇتىادىغان چىاڭ ئىنتاايىن تەرەپاتىن بىار يەنە ھىتلېار بىرۋاقىتتا بىلەن شۇنىڭ

 ئىەتىمااااائى قىزنىاااڭ تۇرمايااادىغان جىااا  شااااوخ  تۇغۇلۇشاااىدىنال ئاااۇ . ھېساااابلىناتتى

 تۇتۇشاقا چەكالەپ ئارىساىدىال پىۋىخانا مېھمانخانا  لەنبى رېستۇران تۈر بۇ پائالىيەتلىرىنى

 تااۇرۇپ چىااڭ قىزنىااڭ بااۇ. قوياااتتى يااول كۆرۈشااىگىمۇ تىياااتىر ئۇنىااڭ بەزىاادە. تىرىشاااتتى

 ئوينىشاىغىمۇ ئۇساۇل كاۈنى مۇراساى  قىلىاش تاۆۋبە ئۇنىاڭ بەزىدە نەتىەىسىدە يالۋۇرۇشى

 بىالەن ئاماان مااك  چوقاۇم ئاۇ: ئىادى باار شاەرتى قااتتىق بۇنىڭماۇ ئەمما. بوالتتى ماقۇل

 ساائەت كە  يەناى ۋاقىتتا  بەلگىلەنگەن چوقۇم بېرىشى  ھەمرالىقىدا ئىككىسىنىڭ خوفمان

 چەكلىمىالەر باۇ جىكىالەپ  ئاۇنى خوفماان. ئىادى شاەرت كېلىشاى قايتى، بۇرۇن دىن 11

 ىيەنج بۇ مېىنىڭ جاۋابەن  فۈھرېر ئەمما. دەيدۇ مۇمكىن قويۇشى قىلى، خاپا بەكال قىزنى

 ياخشااى ھەقىقەتەنمااۇ گېلىنااى مەن”. دەيتتااى بااار مەجبااۇرىيىتى  تۇتااۇش چىااڭ قىزىمنااى

 باۇيى ئۆماۈر يەنە ياۇ -دەيادۇ“ .ماۇمكىن قىلىۋېلىشاىممۇ تاو  بىلەن ئۇنىڭ مەن. كۆرىمەن

 ئاۇنى مېنىاڭ نەزىرىدە گېلىنىڭ يەنە ئۇ. يۈرەتتى دەپمۇ باغلىدى  ئىرادە ئالماسلىققا خوتۇن

 ئەڭ قىلغىانى  باۇ ئەسالىدە. مۇمكىن بىلىنىشىمۇ تۇتقاندە  چىڭ رۇشۇمباشقۇ تۇتۇپ چىڭ

 چۈشااۈپ قولىغااا ئالاادامچىالرنىڭ كىشااىلەرنىڭ  خەتەرلىاا  ئااۇنى مەن”. ئىااش ئاااقىالنە

 “.كېرە  ساقلىشى  قېلىشىدىن

 بااۇنى. ھېساااپالنمايتتى ماھارەتلىاا  بە  ئااۇنچە ھىتلېاار مۇناسااىۋەتلەردە جىنىسااى

 قىلىنىشااىدىنال رەت دېگىنىاادە قويااا  سااۈيۈپ قىزىنااى اشاالىقي 17 خوفماننىااڭ ھېيناارى 

. كۆرىادۇ قالغاانلىقىنى ياالغۇز ئۆيىادە ھېينىتنىڭ كۈنى بىر ھىتلېر : مۇمكىن كۆرىۋېلىشىمىز

. دەيدۇ “بار قويغى  سۈيۈپ سېنى” بىلەن جىددىلى  ئۇنىڭغا ھىتلېر ئېيتىشىچە  قىزنىڭ بۇ

 كېتىادۇ ساۆزلەپ ساەنلەپال ئاۇنى كۈنى ئۇ ئەمما. قىالتتى گەپ سىزلەپ قىزغا بۇ ئۇ ئادەتتە

. تاۇراتتى بۆلاۈپ كۆڭاۈل ماڭاا دائىا  ھەر ئۇ_  قىز  دەيدۇ_ . كۆرەتتى  ياخشى ئۇنى مەن”)

 يااكى ئۈچاۈن ئاېلىش چويالتاوپ مەسىلەن بولسام  سورىماقچى نەرسە بىرەر دادامدىن مەن

 مېنىاڭ دائىا  ھەر ھىتلېار بولغىنىمادا ساورىماقچى پاۇل ئۈچاۈن بېارىش تېيىلىشاقا چاڭقىي

 شاۇڭا(. “ئەمەس ماۇمكىن قويۇشاۇم سۆيۈپ ئۇنى ئەمما… . قىالتتى گەپ تۇرۇپ تەرىپىمدە

 قامچىسى قولىدىكى كېيىن  قالغاندىن جىمى، ئاز بىر ھىتلېر. قىلىدۇ رەت بىلەن ئەدەپ ئۇ

 .كېتىدۇ چىقى، يىراقلىشى، ئۇنىڭدىن ئاستا ئۇرۇپ  بىرنى ئالقىنىغا بىلەن

.  ئىادى يۈرىشاى كۆرۈشۈپ بىلەن قىز بىر يەنە ياشلىق 17 ئۇنىڭ يېرى  قىزىق ۇتېخىم

 قىاز بىار ئىشالەيدىغان رەسىمخانىساىدا خوفماننىاڭ بولاۇپ  باراۋن ئېاۋا ئىسامى قىزنىڭ ئۇ

 گېلىغاا خاۇددى قىزمۇ ئۇ. ئىدى راھىبە بىر بولسا ئاپىسى ئوقۇتقۇچى  ئاتىسى ئۇنىڭ. ئىدى

 ھەرىكەتچاان تەنتەربىيىچىادەكال يېقىملىاق  شوخ  ئىنتايىن پ بولۇ  قىز بىر مودا ئوخشاش
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 ماۇزىكىلىرى كومىادىيە ئامېرىكاا ئاوپېراالرنى  ۋە ماۇزىكىلىرى ئاقساۈڭەكلەر بولۇپ  قىز بىر

 گېلىادىن ئاۇ  037.كاۆرەتتى ياخشاى باالىتلىرىنى ۋېدېكىناد ۋە ئاوپېرالىرىنى كاايزېر بىلەن

 جىادەل ساىنىپىمىزدا قىاز باۇ”. پەرقلىنەتتاى ەنبىل چاچلىرى چىرايلىق ۋە سىمىزلىكى سەل

. قورقااتتۇق ھەممىمىز ئۇنىڭدىن سىنىپتا دېسەم  راستىنى بولۇپ  قىز بىر يۈرىدىغان تېرىپال

 ھەقىقەتەنماۇ ئاۇ ئەمماا ااا ئەسالەپ  خانى  ھېيدېنابېر ۋفن بولغان ئوقۇتقۇچى دەيدۇبىر_ 

 شااۇنىڭدە  ئىگەللىااۋاالتتى  تېاازال مەزمااونلىرىنى مااۇھى  دەرىساانىڭ بولااۇپ  قىااز ئەقىللىااق

 “.ئىدى ماھىر قىلىشقىمۇ پىكىر مۇستەقىل

 تونۇشااۇپ كېاايىن چۈشااتىن كااۈنى جۇمااا بىاار باشاالىرىدا ئۆكتەبىرنىااڭ ئىككىسااى ئااۇ

 بىاالەن رەتاالەش رەسااىملەرنى ئېااۋا رەسااىمخانىدا ۋاقتىاادا گۈگااۈم كااۈنى شااۇ يەنااى. قالىاادۇ

 ئاالبۇمالرنى ئۈساتىدىكى ئىشاكاپالرنىڭ چىقىۋېلىا، شاۇتىغا ئېۋا چاغدا شۇ. ئىدى مەشغۇل

 ئېاۋا دەيادۇ_  كەلادى  كىرىا، خوجاايىن پەيتاتە شاۇ دەل”. ئىادى مەشاغۇل بىلەن ئېلىش

 كىشااىنىڭ ئااۇ. كەلاادى كىرىاا، بىاارگە كىشااىمۇ ئەر بىاار يەنە بىاالەن ئۇنىااڭ_  سىڭلىسااىغا 

 يىۋالغاان كى پەلتاو پاساونى ئېنگلىاز رەڭلىا  ئوچۇق ئۇچىسىغا. ئىدى غەلىتە بەكال بۇرىتى

 قااراپ ماڭاا كېلىا، ئۇدۇلۇمغاا ئىككىساى ئاۇ. ئىادى باار قالپااق ساوكنى بىار يوغان قولىدا

_  قىلىادۇ  ھې  قاراۋاتقانلىقىنى پاچىقىغا ئۆزىنىڭ كىشىنىڭ كەلگەن يېڭى_ . ئولتۇرۇشتى

 بە  قىرلىرىنااى ئىااتە . ئىاادى  قىسااقارتىۋالغان ئېتەكلىرىنااى كۆڭلىكىمنىااڭ مەن كااۈنى ئااۇ

 “.ئىدى  قىلماقتا ھې  خىەىللىق سەل ئۇالردىن ئۈچۈن سەلمىگەنلىكى كې تەكشى

 ۋفلاا ”: تونۇشااتۇرىدۇ مېھمانغااا يېڭااى ئااۇنى خوفمااان چۈشااىۋاتقىنىدا شااۇتىدىن ئېااۋا

 مىناۇت قاانچە بىار ئارىادىن“ .بولىادۇ خاانى  ئېاۋا قىزىمىاز ئوبدان بىزنىڭ قىز بۇ ئەپەندى 

 قۇرساىقى ”. تىگىشاىدۇ ئېغىاز قېيزىغا ئىچكە  ۋاپى ئولتۇرۇپ بىرلىكتە ئۈچىسى ئۇالر ئۆتۈپ

 ئۇالرنىاڭ. كىرىشاتى  يىيىشاكە بىلەن ئىشتاھ راسا قېيزىنى شۇڭا كېتىپتىكەن  ئېچى، بەكال

 مېناى ئاادەم چاوڭىراق يېشاى باايىقى. قويادۇم ئاوتالپ ئاازىراق پىۋىادىنمۇ ئۈچۈن ھۆرمىتى

 تىياتىرخانىسااىدا سااتات  نئاناادى. قىلىشااتۇق گەپ ھەققىاادە مۇزىكااا بىااز. كەتتااى ماختاااپ

 ئاادەم ئاۇ قېلىشاىچە  ئېساىمدە. پاراڭالشاتۇق ھەققىادە تىياتىر بىر يېڭى چىققان سەھنىگە

 قاااراپ تىكىلگىاانىچە كااۆزۈمگە يۇتىۋېتىدىغاناادە  يالماااپ مېنااى بىاالەن كااۆزلىرى خااۇددى

 قايتماااقچى بىاالەن ئالدىراشاالىق مەن كەتكەچااكە  چۈشااۈپ قاااراڭغۇ كېاايىن. ئولتااۇراتتى

 رەخامەت دېۋىادى  قوياا  ئاپىرىا، ئۆيگە بىلەن ماشىنىسى مەرسەدې  مېنى ئۇمۇ. دۇمبول

 دەپ نېمىلەرناى ئاتاام بولساا قويغان ئەكىلى، ئۆيگە مېنى ئۇ ئېيتقىنا . قىلدى  رەت ئېيتى،

 تارتىا، چەتاكە بىر ئۇنى خوفمان بارغىنىدا تۈۋىگە ئىشى  ئۇ ئەمما“ !دەيسەن ئىدى كېتەر

“ !كىشاى دېاگەن ھىتلېار ئاادفل ! ھىتلېار ئاۇ قىاللمىدىڭمۇ؟ پەرق ىنىكىملىك ئۇنىڭ سەن”
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 .جاۋابەن ئېۋامۇ دەيدۇ “شۇنداقمۇ؟”

 رەساىمخانىغا بىالەن تاۈرۈملەر-تااتلىق يااكى گاۈل پااتال-پات ھىتلېر كېيىن شۇندىن

“ .بولادى تۇرىادىغان قىلىا، ساوغات ماڭاا بولغان قىزى سۈيۈملۈ  رەسىمخانىنىڭ” كېلى،

 ئاۇ كېايىن شاۇندىن. قىالتتاى ئاارزۇ بەكال ئايلىنىشنى سىرتالردا بىرگە بىلەن ئۇنىڭ ھىتلېر

 بارماااس ئىچىشااكىمۇ چااا  ئولتااۇرۇپ بۇلۇڭاادا قاااراڭغۇ بېرىاا، قەھۋىخانىسااىغا كااارلتون

 ئاخىرىغا يىل ئەمما. بولىۋالىدۇ بارماس كۆرۈشكىمۇ كىنو شۈۋابىڭغا شۇنىڭدە . بولىۋالىدۇ

 بۇنىااڭ. بولىاادۇ بارىاادىغان كااام-كاماادىن ەسىمخانىسااىغار خوفماننىااڭ ھىتلېاار كەلگەناادە

 بولغاانلىقىنى  ئاشانا ھىتلېرغاا ئېتىا، پو كەسىپدىشىغا قانچە بىر ئېۋانىڭ بەلكى  سەۋەبى 

 بولىشااى بولغااان سااەۋەب يۈرىشااى سااۆزلەپ قىلىاادىغانلىقىنى تااو  بىاالەن ئۇنىااڭ كېاايىن

 ئەمەسالىكىگە باققاان كاۆرۈپ ئۆيىنى ھىتلېرنىڭ قاچان ھې  قىزنىڭ بۇ خوفمانمۇ. مۇمكىن

 تۇرۇپ يىغالپ ئېۋا. ئۇچۇغدايدۇ چاقىرى، ئىشخانىسىغا ئېۋانى ئۇ شۇڭا. ئىشىنەتتى قەتئىي

 قىلغاان تەھدىت ئۇنىڭغا خوفمان. ئالىدۇ بوينىغا يۈرگەنلىكىنى سۆزلەپ يالغان باشقىالرغا

 ئىشاتىن ساېنى ساامقال ئااڭالپال ياۈرگىنىڭنى ساۆزلەپ يالغان مۇشۇنداق يەنە ئەگەر ھالدا 

 .قويىدۇ قورقۇتۇپ دەپ بوشىتىمەن 

 

 

3 

 

 مىنىساتىر بااش باۇرۇن ساناشاتىن بېلىتىنى ئاۋاز گەرچە ئاخىرسىدا يىل يىلى-1202

 نەتىەىساىدە  ئااۋاز ماقۇلالش خەلق ئومۇمى نىڭ “پىالنى ياشالر” بولسىمۇ  كەتكەن ئۆلۈپ

 باۇ. ئىادى پىالناى مۆتىدىل ئۇنىڭ ەنبىل سترېسېمان مىنىستىر باش يەنىال چىققانالر غالى،

 پارتىيىساى خەلاق مىللەتچاى خۇگېنبېرگنىڭ بىلەن ھىتلېر ئۈچۈن تۇرۇش قارشى تەدبىرگە

 ئاۇالر ئەمماا. ئىادى ئېھتىيااجلىق ئاۋازغاا مىليون 01 ئىتتىپاق ئاجىز تۈزۈلگەن ئوتتۇرىسىدا

 ئەجەللىاا  ئۈچااۈن خااۇگېنبېرگ مەغلااوبىيەت بااۇ. ئېرىشااەلەيدۇ ئاۋازغااا مىليااون 6 ئااارانال

 تۈرلااۈ  بىاار بىاالەن ئۇسااتىلىق مەغلااوبىيەتنى بااۇ ھىتلېاار ھېسابالنسااىمۇ  مەغلااوبىيەت

 ھەر كەلااگەن دۈ  مەغلاوبىيەتكە ئىشاتا بىار قايساى ھىتلېار. ئايالندۇرىۋالىادۇ غاالىبىيەتكە

 باۇ بىالەن خۇگېنبېرگ خۇددى ئۇ  شۇڭا. يۈرمەيتتى قولالپ قاچان ھې  كىشىنى بىر قانداق

 بىالەن ئۇنىاڭ چىقىرىا، جىادەل بولمىغىنىادە  چۈشاەنگىلى قاۇرغىنىنى تتىپااقلىقنىئى تۈر

 كىرىشاى، توپالشاقا كاۈ  تاۈردە يۇشاۇرۇن ئاۇ چاغادا  بۇ. ئايرىلىدۇ ئىتتىپاقلىقتىن بولغان

 كااۈ  بۇنااداق ئۇنىااڭ تەشااۋىقاتلىرى يۈرگااۈزگەن جەريانىاادا بېاارىش ئاااۋاز خەلااق ئومااۇمى)
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 مەملىكەتلىا  بېرىلىادىغان ئېلى، يېقىندا  (ئىدى بولغان ياردىمى كېڭەيتىشكە دائىرىسىنى

 بېرىادىغان باھاا ناتسىساتالرغا چاغادا بۇ ئەمما 038.كىرىشىدۇ قىلىشقا تەييارلىق سايالمغا

 ساابىق تۇرۇشالۇق بېرلىنادا ئەنگىلىيىنىاڭ. ئىدى دېيەرلى  يوق كۈزەتكۈچىلىرى ئەتراپلىق

 باھاااالپ فااۈھرېرنى ئىزاھاتىاادا بىاار ڭئەسلىمىىسااىنى دابېرنااون ماااركىز ئەلچىسااى باااش

 دەپ “كەتتااى ئۇنتۇلااۇپ ئاسااتا-ئاسااتا نەزىرىاادە كىشااىلەر ھىتلېاار بېاارى يىلىاادىن-1204”

 تارىخشۇناس بىلەن ۋفلفېرس ئارنولد دفكتور مۇدىرى مەكتىۋىنىڭ سىياسىي بېرلىن. يازىدۇ

 .ئىدى  قاراشتا بۇ ئىككىسىال تويىنب  ئارنولد

 ئەگەر قارىشااىچە ئۇنىااڭ بولااۇپ  چىقىااش غالىاا، دىغىنىئويالياا ھىتلېرنىااڭ ئەممااا

 گۇماان قىلىشاتىن غەلىبە قىاللىسىال جەلى، ئەتىراپىغا ھەرىكىتى ئۆز قايتىدىن ئىشچىالرنى

 يولغاا ستراتىگىيىساىنى تەشۋىقات كۈچلۈ  يېڭىچە چوقۇم ھىتلېر ئۈچۈن بۇنىڭ. قالمايتتى

 سااتۇدېنتى بىاار پاكۇلتېتىنىااڭ نقااانۇ باشاالىرىدا  يىلىنىااڭ-1232. ئىاادى شااەرت قويۇشااى

 ئااالى بااۇ. ئىاادى تۇغۇلغااان پۇرسااەت ھىتلېرغىمااۇ بىاالەن شااۇنىڭ. كېتىاادۇ ئۆلااۈپ بېرلىناادا

 كىارگەن  ياشاقا 01 ئەنادىال بولاۇپ  ۋېسساېل خورسات ئىسامى ئوقۇغۇچىساىنىڭ مەكتەپ

 ئۆزىنىاڭ ۋېسساېل. ئىادى ئەزاساى بىار جەمئىيىتىنىاڭ قۇتقاۇزۇش ھەمادە پوپ بىر ئاتىسى

 كااۆڭلەكلىكلەر قوڭااۇر سااادىق قىلىاا،  خىيااانەت ئائىلىسااىگە تەۋە سااىنىپىغا ئااازىيەبۇرجۇ

 كوچااا قېتىملىااق بىاار بولغااان بىاالەن قىاازىلالر سااتۇدېنت  بااۇ. ئىاادى ئايالنغااان ئەزاسااىغا

  ۇرنىلىادا «غەزەپ» يېزىا، شىئېر پارچە بىر بۇرۇن ئۆلۈمىدىن ئۇ. ئىدى ئۆلگەن جىدىلىدە

 دەپ مۇناداق خانفىشاتانگىل. )ئىادى سالغان ئاھاڭ شىئېرىغا ۇب يەنە كېيىن قىلغان  ئېالن

 باشالىرىدىكى ئەساىرنىڭ يىگىرمىنچاى ئاخىرى ئەسىرنىڭ توققۇزىنچى ئون نوتا بۇ”: يازىدۇ

 تېكىسااتى ناخشااىنىڭ“ .كېتەتتااى ئوخشاااپ مۇزىكىالرغااا چېلىنىاادىغان قاۋاقلىرىاادا ۋيېننااا

 :تۈۋەندىكىچە ئالغاندا تەخمىنەن

 

 تېگىشكەندە  لەۋلىرىمىز ۇچراشقاندا ئ كۆزلىرىمىز

 .باغلىنىدۇ چەمبەرچەست قەلبىمىز

 

 ئىااش بىاار باشااقا كەلتۈرۈشااتىن ھالىغااا “مااارش نازاكەتلىاا ” نااوتىنى بااۇ ۋېسسااېل

 بولاۇپ « !لەپىلدەيادۇ باايرىغىمىز» ئىسامى شاىئېرنىڭ باۇ.( ئاى. ھ. ئاا_ . ئىادى قىلمىغان

 بىالەن فرفنات قىزىال” يەنى يېزىلغان  دىنيۈزىسى خاتىرلەش يولداشلىرىنى بولغان قۇربان

. ئىاادى شااىئېر بىاار يېزىلغااان ئاتاااپ الرغااا “قىلىنغااان قۇربااان تەرىپىاادىن ئەكسااىيەتچىلەر

 تۇرىۋاتقاان بىارگە بىالەن ئۇنىاڭ بولاۇپ  ئاشىق قاتتىق ئەرناغا قىلغان پاھىشلى  ۋېسسېل
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 ئۈچاااۈن چىقىااارىش قاااوغالپ ئۆيىااادىن ئىككىساااىنى باااۇ خاااانى  خوجاااايىنى ئاااۆ . ئىااادى

 تۇرغاان مەشاۇقالر-ئاشاىق باۇ قىازىلالر ئۇچاۇم بىار نەتىەىادە . يالۋۇرىادۇ كوممۇنىساتالرغا

 يىتەكچىساى كىشاىلەرنىڭ تۈركۈم بىر بۇ قارىغاندا  خەۋەرلەردىن. كىرىدۇ باستۇرۇپ ئۆيگە

 ئۈچۈن نېمە بىز” كىرى، بېسى، ئۆيگە ئۇ. ئىكەن دفستى بىر يېقىن ئەرنانىڭ كىشى بولغان

. ئۆلتااااۈرگەن ئېتىاااا، ۋېسسااااېلنى ۋارقىاااارىغىنىچە دەپ“ !بىلەمسااااەن ىكىمىزنااااىكەلگەنل

 پاھىشااە ۋېسسااېلغا ئۈچااۈن بولااۇش مەنپەتاادار ۋەقەدىاان رەھىمسااىز بااۇ كوممۇنىسااتالر

 ئەمماا. ئىادى ياوق ئىاش ئۇنداق ئەسلىدە. چاپاليدۇ تۆھمەت دەپ دەلالل تونۇشتۇرىدىغان

 كۆتاۈرۈپ كاۆككە دەپ ئەيساساى نىپىنىڭساى ئىشچىالر بىراقال ۋېسسېلنى بولسا گيوبېلى 

 ئۆزىنىاڭ يىگىات باۇ”. ئىادى يالغاانچىلىق بىار بۇماۇ ئەسالىدە. كىرىشىدۇ قىلىشقا تەشۋىق

 بىاالەن كااۆزى ئۆچمەنلىاا  ئۇالرغااا ئااۆرۈپ يااۈز ئانىسااىدىن مېھرىبااان بىاالەن ئائىلىسااى

 يازىااادۇ دەپ_ . ئىااادى بىرساااى ياشااااۋاتقان كېلىااا، ئارىساااىغا كىشاااىلەر قارايااادىغان

 رايونىادا  ئاھاالە پرفلىتاارالر يەردە  ئۇ_  گيوبېلى   بولغان رفمانچى بىر  ۇۋەپپەقىيەتسىزم

 ئۇرغاۇپ بااھىرى ياشالىق يىگىات يااش باۇ قەۋىتىادە  بالكون بىر كىچى  ئالغان ئىەارىگە

 ئەيسانىساى  سوتساىئالىزم ھەقىقەتەنماۇ ئۇ. ئىدى باشلىغان يولىنى تۇرمۇش ئاددى تۇرغان

 “!ئىدى ئادەم بولغان قوزغىماقچى دىققىتىنى كىشىلەر نامىراتالرغا

 گياوبېلى  ياتقىنىادا  دفختۇرخانىادا بىار قايساى ۋېسساېل قالغاان چۈشۈپ سەكراتقا

 ئاۇ . كىرىشاىدۇ قىلىشاقا تەشاۋىق ئايالنادۇرۇپ سۈيىقەساتكە سىياساىي جىادەلنى شەخسى

 يازغاان ۋېسساېلنىڭ ىقاتناشاقۇچىلىرىن مىتىن  ئاخىرىدا مىتىن  ئۆتكۈزۈلگەن ستادىيومدا

 ياڭرايادۇ  ساۇنايلىرى-نااغرا جەڭ لەپىلدەيادۇ  باايرىقىمىز رەڭلىا ”: ئېيتقۇزىدۇ شىئېرىنى

 ئىنقىالبىناى گېرماانىيە بىالەن ناخشىالر توۋاليدۇ  مارش كىشىلەر مىڭلىغان ئون مىڭلىغان 

 ئااخىرى لۋېسساې فېۋرالادا -03“ !مەدىھلەيدۇ لەپىلدەشلىرىنى بايراقلىرىنىڭ مەدىھلەيدۇ 

 يازىادۇ دەپ_ . بىارگە مەڭگاۈ بىالەن بىاز ئاۇ ھاياات  مەڭگاۈ رفھاى ئۇنىاڭ”. ئۈزىدۇ جان

 032“.ئىلگىاارلىمەكتە ئالغااا بىاارگە بىاالەن قوشااۇنىمىز بىزنىااڭ ھااازىرمۇ ئااۇ_  گيااوبېلى  

 ئۈچاۈن ۋېسساېل ئۈچاۈن كۆتاۈرۈش پەللىاگە ياوقىرى ھەرىكىتىنى تەشۋىقات بۇ گيوبېلى 

 نۇتاۇق بىار ھىتلېرناى مۇراساىمدا ئۆتكاۈزۈپ  مۇراسىمى جانازا لى ھەشەمەت دۇغىلىق -دا 

 قىلىاااش تەشاااۋىق ئاشاااۇرۇپ چېكىااادىن بۇنىڭااادە  ئەمماااا. پىالناليااادۇ سۆزلەتكۈزۈشااانى

 ئاااۇ. ئاااوياليتتى ئوخشااااش ھىتلېرغاااا گيورېڭماااۇ. قىزىقماااايتتى بە  فاااۈھرېر ھەرىكىاااتىگە

 زەھەرلىا  شىۋىتساىيەدە ۈچاۈنئ كەلتاۈرۈش قولغاا سايلىنىشنى بولۇپ دىپوتات پارالمېنتقا

 ئاۇ . ئىادى كەلاگەن قايتىا، گېرماانىيىگە دەرھاال بولاۇپ داۋالىتىا، خۇمارىنى چېكىملى 

 بىخەتەرلىكىاااگە فۈھرېرىمىزنىاااڭ بولااادى  جىددىلىشاااى، يەتكاااۈچە ۋەزىيىتاااى بېااارلىن
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 خانفىشاتانگىلنىڭ. تالىشاىدۇ تاۇرۇپ چىڭ دەپ كەتتى  قىيىنلىشى، قىلىشىمىز كاپالەتلى 

 ھەر. قىايىن ماۆلچەرلەش ئااقىۋىتىنى قىلىنمىساا دىققەت ئەگەر” قارىغاندا  ىمىسىدىنئەسل

 ئااجىز بەكاال بولاۇپ  كىشاى 10 ئاارانال ساانىمىز ئاادەم پاارالمېنتتىكى بىالەن دېاگەن نېمە

. ئەمەس ئاساان ئېرىشەلىشىمىز مەنپەتكە بىرەر تايىنى، كۈچكە ئاز بۇنچىلى . ئەھۋالدىمىز

 ئۈچااۈن پااادىلىرى كومپااارتىيە ھالاادا ئااۇ بولىاادىكەن  كەلگىاادە  نغااابېرلى ھىتلېاار ئەگەر

 بۇنىااڭ. قالىاادۇ بولااۇپ التىااال قىزىاال پااارچە بىاار قورقىتىاادىغان بۇقااا ھىتلېاار ئېيتقاناادا 

 .قارايدىكەن دەپ“ .ئااللمايمىز ئۆستىمىزگە بىز ئاقىۋىتىنى

 جانااازا چااۈن ئۈ كەلمىگەنلىكااى قىلىاا، باھااانە قالغااانلىقىنى ئاغرىاا، قاااتتىق ھىتلېاار

. ئىادى خاتاالشمىغان گيورېڭ قىلىشتا پەرەز يۇقۇرقىدە . ئۆتكۈزۈلىدۇ ئۇنىڭسىز مۇراسىمى

 بىالەن قىازىلالر قوشاۇنى جاناازا ئۇچىرايادۇ؛ ھۇجۇمىغاا قىزىلالرنىاڭ ئېساىۋاتقانالر لوزۇنكا

 بىالەن غەرەزلىا  ئالدىدا قەۋرىنىڭ گيوبېلى . ئىدى كەلگەن ھالىغا قوشۇن ئۇرۇشىدىغان

 دەپ“ !بااار” ئەترىتىاادىكىلەر ھۇجااۇمچىالر بۇنىڭغااا توۋالياادۇ  دەپ“ !ۋېسسااېل خورساات”

 بۇ. باشاليدۇ يېغىشقا ئۈستىگە قەۋرە تاشالر ئېتىلغان ئارقىسىدىن تام بېرىۋاتقىنىدا  جاۋاب

 سااندۇقى ئۆلاۈ ”. ئىادى خوشاال بە  ھەممىادىن گياوبېلى  مااھىرى تەشاۋىقات ئىشتىن

 قەۋرىساتانلىق لاۈكچەكلەر قىزىال_  گياوبېلى   يازىادۇ دەپ_  ىدا قويۇلىۋاتقىن يەرلىكىگە

 يېقىنىمىاز  بولغاان ۋاپاات…  باشاليدۇ جارقىراشقا-ۋارقىراپ تۇرىۋېلى، سىرتىدا دەرۋازىسى

 يەرلەردىان بىار قااراڭغۇ چىقىرىا، قاولىنى ھاارغىن تۇرماقتاا  ساەپتە بىار بىلەن بىز يەنىال

 “!ئۇچىدا يولنىڭ بۇ دەل گېرمانىيە! ئالغا ئۆتۈپ پئاتال قەۋرەمدىن: توۋلىماقتا بىزگە

 زادى ئوتتۇرىسااىدا ناتسىسااتالر بىاالەن قىاازىلالر گەپلەردىاان بااۇ كىشااىلەر ئااادەتتىكى

 بىالەن بىرساى-بىار گەرچە ئاۇالر. قىاللماايتتى پەرەز مەڭگاۈ باارلىقىنى مۇناساىۋەت قانداق

 بىاار بىااردىن انااداقتۇق ئارىلىرىاادا بولسااىمۇ  كەلااگەن قىلىاا، سااوقۇش رەھىمسااىزلەرچە

 يااااكى پىۋىخاااانىالردا. قىلىشااااتتى ھاااې  يوشاااۇرۇنغانلىقىنى ھېسساااىياتىنىڭ يولداشااالىق

 ئۇالرنىااڭ توسااالغىنىدا  تەرىپىاادىن ساااقچىالر جىاادەللەر-ئااۇرۇش بەرگەن يااۈز قاااۋاقالردا

. ئىاادى يااوق قااالغۇچىلىقى ھەيااران ھەقىقەتەنمااۇ قىلىشااى ھۇجااۇم ساااقچىالرغا بىرلىشااى،

 ئەگەر تەرەپ ئىككىاال ھەر ئىدى؛ ئاستىدا قىزغىنلىقى ئىشنىڭ بىر ئوخشاش ەپتەر ئىككىال

 ھەر ئۇالرنىااڭ. ئىشااىنەتتى دەپ تااوغرا يولىمىزمااۇ تۇتقااان بولىاادىكەن تااوغرىال غااايىمىز

 ئۇالرنىاڭ بولاۇپ  باار غايىساى سوتساىئالىزم كېتىادىغان ئوخشاپ بىرىگە-بىر ئىككىسىدىال

 «مااا  بىرىنچااى» يىلقااى ئالاادىنقى. قىالتتااى ئۆچلااۈ  گەتااۈزۈمى پارالمېناات ئىككىسااىال ھەر

 ھەر قىلىشاقان  نامايىش بىرلىكتە كوچىلىرىدا بېرلىن تۇتۇشۇپ قول ئۆزئارا ئۇالر بايرىمىدا 

 بىلااادۈرگەن  ناااارازىلىق ئورتااااق باستۇرۇشاااقا قوشاااۇنىنى نامايىشاااچىالر تەرەپ ئىككىاااال
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 دەپ“ !كېاارە  نااان بىاازگە   كېاارە ئىااش بىاازگە كېاارە   ئەركىنلىاا  بىاازگە” شااۇنىڭدە 

 يەھاۇدىي ئاۇ ئىككىساىال ھەر ئۇالرنىاڭ يەنە شاۇنىڭدە . ئىادى توۋالشقان شۇئار بىرلىكتە

. ئىادى ئۆ  قا( ئاتىۋالغان دەپ “ئىسدفر” ئۇنى گيوبېل ) ۋېي  بېرنخارد باشلىقى ساقچى

 ىالرنىاڭئىنقىالبچ باارلىق قوشاۇنى  نىاڭ “ئىساىدفر” سااقچىالرنى ئىككىسىال ھەر ئۇالرنىڭ

 .قارىشاتتى دەپ دۈشمىنى ئەشەددى

 مەنااااپەئەت دەرىەىاااادە يېتەرلىاااا  ۋەقەسااااىدىن ۋېسسااااېل خورساااات گيااااوبېل  

 ئوتتۇرساىدىكى ستراسسېر ئوتتو بىلەن ھىتلېر ئىچىدە  ئا  ئىككى كېيىنكى ئېلىۋالغىنىدىن

 بېرىاا، ميۇنخېنغااا ئىنىسااى ستراسسااېرنىڭ. چىقىاادۇ ئوتتۇرىغااا ئاشااكارە تااارتىش-تاااالش

 3 قۇرغااان گرېگااور ئوتتومااۇ بېاارى  ئالغىنىاادىن ئۈسااتىگە ۋەزىپىسااىنى مااۇھى  رتىيىنىااڭپا

 ھاازىرغىچىال گەرچە ئاۇالر. ئىادى ئايالنغاان يازغۇچىساىغا باشماقالە مۇھى  ئەڭ گېزىتنىڭ

 داھىغاا ئوتتونىاڭ ئەمەلىيەتاتە قىلساىمۇ  يۈرگەندە  ئېسى، پالكاتىنى سوتسىئالىزم مىللى

 باۇ. ئىادى كىرىشاكەن قىلىشاقا تەشاۋىق مۇنازىرىساىنى ھەققىدىكى قۇتۇلۇش چوقۇنۇشتىن

 تۇرماقتاا كېلىا، توقۇناۇش دائىا  ھەر بىالەن قاراشالىرى ھىتلېرنىاڭ كېلىا، يەنە قاراشالر

 ئىاش ئىشاچىلىرىنىڭ زاۋۇتىنىاڭ مېتاالچىلىق ساكساونىيە ستراسسېر  ئوتتو ئاپرېلدا . ئىدى

 ئىككىسااى ئااۇ ئۈچااۈن بەرگەنلىكااى پقااۇۋەتلە قااولالپ بىاالەن كااۈچى پۈتااۈن تاشلىشااىنى

. ئىااادى يەتاااكەن پەللىاااگە قىلىااا، تەرەققاااى ئوخشىماسااالىقى كۆزقااااراش ئوتتۇرساااىدىكى

 ئېقىمىادىكىلەر تايساېن فرىتاز زاۋۇتىادىن تۆماۈر-پاوالت بىرلەشمە مەسىلەن سانائەتچىلەر 

 رنىستراسساې چوقاۇم بولىدىكەنسەن ئېرىشمەكچى پۇلىغا ياردەم داۋاملىق ئەگەر ھىتلېردىن

 .تۇرىۋالىدۇ چىڭ دەپ چىقار قوغالپ

 پايدىسااى بىاارەر بولسااىمۇ پاياادىالنغان ئۇسااۇلىدىن سااېلىش تەھاادىت ئاااۋال ھىتلېاار 

 ئىشااقا تەسااىرىنى ساااالھىتىنىڭ ئااۆز بېرىاا،  بېرلىنغااا بىۋاسااتە ئااۆزى ئااۇ  شااۇڭا. بولماياادۇ

 ىككااىئ دا “مېھمانخانىسااى سانسسۇسااى” ئىككىسااى ئااۇ 042.بولىاادۇ ئۇرۇنماااقچى سېلىشااقا

 قىلىاش  تەھادىت سېلى، ئىشقا كۈچىنى پۈتۈن ھىتلېر ئىچىدە سائەت 7. كۆرۈشىدۇ قېتى 

 كااۆرگەن سااېلى، ئىشااقا ھەممىسااىنى تەدبىرلەرنىاڭ قاتارىاادىكى ئالااداش تااارتىش  ئاۆزىگە

 ئايرىمىچىلىقنىااڭ كۆزقاراشاالىرىدىكى نەتىەىسااىدە كۆرۈشااۈش قېتىملىااق ئىككااى بولسااىمۇ 

 ئاۆز ئىككىساىال ھەر ئاۇالر. يارىمايدۇ ئىشقا بىر ھېچقانداق باشقا چىقىرىلىشىدىن ئوتتۇرىغا

 پارتىيىنىاڭ ئوتتاونى ھىتلېر . قويۇشمايدۇ يول زادىال بىرسىگە-بىر تۇرىۋېلى، چىڭ گېپىدە

 رەت ستراسساېرنىڭ بولساىمۇ قويغاان تەكلىاۋىنى بولاۇش باشالىقى بىيرفساىنىڭ تەشۋىقات

 ستراسسېر بولسىمۇ  كېلەلمىگەن كىلىشىمگە بىرەر ئىككىسى ئۇ گەرچە. ئۇچرايدۇ قىلىشىغا

 يەنىاال”. كەتمەيادۇ چىقىپماۇ ئايرىلىا، دەرھاال پارتىيىادىن ئەتراپىادىكىلەر ئۇنىاڭ بىلەن
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 يااوق ئېھتىمااالىنى تەسااىرلىنىش مۇھاااكىمىلەردىن ھىتلېرنىااڭ بولغاچقااا  ئۈمىاادلەردە بەزى

 كېچىشاىمۇ ۋاز دىان “ياولى ېارگرفزېنب” ھىتلېار ھەتتا. قارىشاتتى دەپ “بولمايدۇ دېيىشكە

 ھالىغاا ۋەقە بىار ئاشكارە بۆلۈنۈشنى تۈردىكى بۇ يەنە ئۇالر. قىلىشاتتى ئۈمىد دەپ مۇمكىن

 پارتىيىنىااڭ چىقىشااى ئوتتۇرىغااا ئاشااكارە ئىشاانىڭ بااۇ چااۇنكى. خالىمااايتتى كەلتۈرۈشاانىمۇ

 تەسىر ىقىشىغاچ بىلەن غالىبىيەت سايلىمىدىن ئومۇمى ساكسونىيە ئۆتكۈزۈلىدىغان يېقىندا

 ئاياان شۇنىساى ستراسسېرغا ئوتتو شۇنداقتىمۇ . ئىدى ئەمەس يوق ئېھتىمالىمۇ كۆرسىتىش

 پارتىيىساى ناتسىساتالر داۋاملىاق سوتساىئالىزمچىلىرى ئۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ئەندى ئىدىكى 

 ئېتاااراپ باااۇرۇن ھىتلېااار ساااەۋەبى  بۇنىاااڭ. ئىااادى ئەمەس ماااۇمكىن قااللىشاااى ئىچىااادە

 كاپىتالىساتالر ۋە پايادىالنماقچى پىرىنساىپلىرىدىن فاشاىزم مۇسساولىننىڭ ئاۇ قىلغىنىدە  

 ئىدىيىسااىنى يېڭااى بااۇ ھىتلېاار يەنە سااۆھبەتتە بااۇ. ئىاادى قىلماااقچى مۇناسااىۋەت بىاالەن

 ئىزاھااتالرنى تۈگىمەس جەھەتتە بۇ” كەلتۈرىۋېتى، ھالغا مۇجىمەل بارىچە ئىمكانىيەتنىڭ

 ئىشاقا ساالھىتىنى ئۈستۈن مۇتلەق ئۆزىنىڭ يالندۇرۇپ ئا غا “ئۇقۇم بىر بولىدىغان بەرگىلى

 يەتمەكچااى مەقسااىدىگە ئېلىااۋېلىش تېاازگىنىگە تولااۇق پااارتىيىنى پاياادىلىنى، سېلىشااتىن

 بىاار كااونكىرىتنى سوتسااىئالىزم مىللااى ئەگەر قىلىاادۇكى  ھااې  شااۇنىمۇ ھىتلېاار. ئىاادى

 ئاساتىدا خەۋىا، پلىرىمۇپىرىنساى فۈھرېرلىاق ئۆزىنىاڭ بولساا  كەلگىدە  ھالىغا پرفگرامما

 . ئىدى ئېنىق قالىدىغانلىقى

 تىركىشىشااكە بىاالەن ئۇنىااڭ تااۈردە ئاشااكارە تارتماسااتىن تەپ ستراسسااېرنىڭ ياااش

 ئېنىااق ھېساااباليدىغانلىقى دەپ ئىلمىغااانلىق كااۆزگە ئااۆزىنى ھىتلېاار قىاللىشااىنى  جااۇرئەت

 كېايىن كەلگىنىادىن تىا،قاي ميۇنخېنغا ھەيدىگىنىچە ئاپتوموبىلىنى ئۇ شۇنداقتىمۇ . ئىدى

. قىلمايادۇ ھۇجۇمماۇ ئاشاكارە ئۇنىڭغاا ھەمادە قىلمايادۇ ئېالن باھاالش بىرەر يا ھەقتە بۇ

 قاراشالىق ماڭاا پۈتاۈنلە  ئىشاالر باارلىق” گەرچە. سالمايدۇ تەھدىتمۇ ئوتتوغا شۇنىڭدە 

 تتاااگېزى پەقەت. بولماياادۇ ھەرىكەتاالەردە ئۇنااداق يەنىااال قارىسااىمۇ دەپ “كېاارە  بولىشااى

 ياۈز تاارتىش-تاالش بىر ھېچقانداق” بېرلىندا( قىلغىنىدە  ستراسسېرنىڭ گرېگور خۇددى)

 بېرىاا، خەۋەر دەپااال “ئۆزگەرمىاادى بولىشااىمىز پىكىرلىاا  بىاار ئىككىمىااز ئوتتااو بەرمىاادى 

 بەلكااى ئەمەس  جااازاالش ئاشااكارە ئااۆرىگەنلەرنى يااۈز قىلغىنااى  بااۇ ھىتلېرنىااڭ. قويىاادۇ

 قااوغالپ پارتىيىاادىن بىاارلەپ-بىاار ئەزالىرىنااى پااارتىيە لەياادىغانقۇۋەت قااولالپ ئوتتااونى

 بىر گيوبېلىسقا ئۇ ئاخىرلىرىدا  ئاينىڭ-6. ئىدى كۆرسەتمەكتە كۆزلىگەنلىكىنى چىقىرىشنى

 ئۇنىاااڭ بىااالەن ستراسساااېر ئوتتاااو ئىۋەرتىااا،  يولياااورۇق مەنىلىااا  يوشاااۇرۇن پاااارچە

 مەنااااال پەقەت پااااارتىيىگە”. ۇبويرۇيااااد تازىلىۋېتىشاااانى پارتىيىاااادىن ئەگەشااااكۈچىلىرىنى

 سوتساااىئالىزمچىالر مىللەتچاااى مەن_  ھىتلېااار  يازىااادۇ دەپ_ . قىالاليااامەن رەھبەرلىااا 
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 بىااالەن بولشاااېۋىكالر ساااالونالردىكى بىااالەن بىلەرمەنااالەر ئااااجىز تېگاااى پارتىيىساااىنى

. قويمااايمەن يااول ھەرگىااز ئايالندۇرۇشااقا ھالىغااا كلااۇپ بىاار ئولتۇرىاادىغان مۇنازىرىلىشااى،

 ھەرگىزمااۇ پااارتىيىمىز. قالىاادۇ بولااۇپ تەشااكىالت بىاار ئىنتىزامچااان مەڭگااۈگە ىيىمىزپااارت

 بىار قۇرۇلغاان قىلىا، مەقساەت شوغۇللىنىشانى بىالەن تەتقىقااتى نەزەرىيە ساپ ئاخماقانە

 جەمئىاايەت سىياسااىي قويۇلغااان يولغااا سااايراش ئەركىاان شااۇنىڭدە . ئەمەس تەشااكىالت

 ئۈچااۈن ئىسااتىقبالى خەلقىنىااڭ نااېمى  رتىيىمىز پااا. كېاارە  ئۆزگەرمەساالىكى شااەكلىگىمۇ

 پەرقلەرمۇ سىنىپلىي گېرمانىيىدە كەلگىنىدە  كۈنگە شۇ ئەنە. تۇرىدۇ چىڭ قىلىشتا كۈرەش

 تەغادىرىنى ئاۆز خەلقاى گېرماانىيە كېلىادىغان دۇنياغاا يېڭىادىن. قالىادۇ بولماا  مەۋجۇت

 گيوبېلىساااقا ەۋەپتىنسااا شاااۇ ھىتلېااار “ !ئايلىنىااادۇ خەلقاااقە بىااار بەلگىلەيااادىغان ئاااۆزى

 “چىقىرىلساۇن تاازىالپ پارتىيىادىن قىلماا  رەھى  قىلچە ئۇنسۇرالرنى ئۇنداق بېرلىندىكى”

 تەلىماااتىنى ھىتلېرنىااڭ ئىچىاادىال ھەپااتە قااانچە بىاار گيوبېلىساامۇ. بېرىاادۇ يوليااورۇق دەپ

 يۈزلاااۈ  ئوماااۇمى سوتساااىئالىزمچىالرنى باااارلىق ستراسساااېر كېااايىن . كەلتۈرىااادۇ جايىغاااا

 كىشاى نەپەر 04 ئارانال چاقىرىققا بۇ ئەمما. قىلىدۇ چاقىرىق چىقىشقا چېكىنى، ىيىدىنپارت

 چېكىنىشااىگە ئااوپچە سوتسىئالىسااتالرنىڭ ئىنىسااىمۇ ئااۆز ئوتتونىااڭ ھەتتااا. قوشااىدۇ ئاااۋاز

 بىاز” بىرلىشاى،  ئەزاساى پارتىيە سولچىل نەپەر ئىككى يەنە بىلەن گرېگور. چىقىدۇ قارشى

 “ساۇنىمىز باو  قەتئىاي ئىنتىزامىغا پارتىيە ئىتتىپاقلىشى،  ئاستىدا كىرەھبەرلى ھىتلېرنىڭ

 قااچقۇن بىار مەڭگاۈ ئۇكاام مېنىڭ” يېقىنلىرىغا  گرېگور. قىلىدۇ ئېالن بايانات ئورتاق دەپ

 پااارتىيىمىزگە شااۇنىڭدە  ئايرىلغااانلىقى  پارتىيىاادىن ئۇكامنىااڭ. قالىاادۇ بولااۇپ ئەسااكەر

 دەپ “ئىادى قىلغاانلىقى تەلۋىلىا  ئاخماقانىلىق  تۈنلە پۈ كىرىشكەنلىكى قىلىشقا ھۇجۇم

 .ئېيتقان

 ساھەساىنى مەتبۇئاات ۋەقەساى  ئاايرىلىش ئاشاكارە ھىتلېاردىن ستراسسېرنىڭ ئوتتو

 پەياادا سااادا بىاار ھېچقانااداق ئىچىاادە پااارتىيە بولسااىمۇ  كەلتۈرىااۋەتكەن زىلىااگە-زىاال

 كۈرىشاىدە بۆلۈناۈش ساوزۇلغان ئۇزۇنغاا ئوتتۇرساىدىكى شاىمال بىلەن جەنۇب. قىاللمايدۇ

 ئىككاى بىالەن قەلباى پۈتاۈن ئوينااپ  رفلىناى ياراشتۇرغۇچى بارىچە ئىمكانىيەتنىڭ ھىتلېر

 ئاۇ كېايىن  چىققانادىن بولاۇپ ئۇتۇغلاۇق ئىشاتىنمۇ باۇ. تىرىشاىدۇ كېلىشتۈرۈشكە تەرەپنى

 پاارتىيە ستراسساېرنى گرېگور ئۇ 041.بولىدۇ پوزىتسىيىدە قۇرساق كەڭ ئىنتايىن قايتىدىن

 ھىتلېرنى ئالدىدا شاھىتالر ئوتتو ھەتتا چىققان  كۆتۈرۈپ مەۋقەلەرگە يوقىرى ئەڭ ئىچىدە

 چۈشااۈرۈش ھااالەتكە تااۆۋەن ئەڭ زىاادىيەتنى ئوتتااۇردىكى بولغىنىاادىمۇ قىلماااقچى ئوسااال

 پارتىيىاادىن ئااۆزى ئوتتااو گويااا ئىشااتا بااۇ كىشااىلەرگە نەتىەىاادە . چىقىرىاادۇ كااۈ  ئۈچااۈن

-بىار ئىچىادە ئاۆز قىلىا،  شاۇنداق. قىلىادۇ پەيدا تۇيغۇ بىر قىلغاندە  ەپتەل ئايرىلىشنى
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 ساىنتەبىردە زىھنىناى پۈتاۈن ھىتلېرماۇ. بېرىلىادۇ خااتىمە كۈرىشىگە ئېلىشىش بىلەن بىرى

 .قارىتىدۇ سايالمغا ئومۇمى مەملىكەتلى  ئۆتكۈزۈلىدىغان

 

 

4 

 

 ئوقۇغۇچىالرغاا  ىشچىالرغا ئ دېھقانالرغا  يەنى تەبىقىگە  ھەممە ھىتلېر يىلى -1232

 ئوماۇمى ئاھالىلىرىغاا شەھەر بۇرجۇئا ئوتتۇرا شۇنىڭدە  ۋە ئىرقچىالرغا ۋەتەنپەرۋەرلەرگە 

 قىزىقىشالىرىنىڭ دائىرىلىا  كەڭ ئۇنىاڭ. قىلىادۇ ۋەدە بېرىشانى قىلىا، ئىش بىرەر يۈزلۈ 

 قېتىمقاى باۇ. ئىادى مەركەزلەشكەن ئۈستىگە بوھران  ئىقتىسادىي دۇنياۋى نۇقتىسى ئورتاق

 بولاۇپ چىقارغاان كەلتاۈرۈپ توقۇناۇش كوچىسىدىكى سترىت ۋفل يىلقى-1202 كرىزىسنى

 باااازىرى ئاكىسساااىيە پايچىااا   ئىاااگە تەساااىرگە دۇنيااااۋى نيۇياااوركتىكى_  ساااترىت ۋفل)

 شاۇ ئەنە جايالشاقان كوچىغاا باۇ دېگەندە كوچىسى سترىت ۋفل ئادەتتە. كوچا جايالشقان

 كۆرىنەرلىا  گېرمانىيىنىاڭ كىرىازى  باۇ  (ت.ئاۇ_  تۇتۇلىدۇ ۆزدەك بىناسى بازىرى پايچى 

 يوققاااا ئىچىااادىال ۋاقىااات قىساااقا دفلقاااۇنىنى كاااېلىش ئەسااالىگە قايتىااادىن دەرىەىااادە

 مىلياون 3 ساانى ئىشساىزالر گېرمانىيىنىاڭ ئاخىرلىرىادا يااز يىلاى شۇ. ئىدى چىقىرىۋەتكەن

 راسااخوتنى برۈنىڭنىااڭ( ت.ئااۇ_  مىنىسااتىر باااش) شانسااۆيلە بولااۇپ  يەتااكەن كىشااىگە

 كۆڭلىادە  ھىتلېار. قىلىۋېتىادۇ بەتەر تېخىماۇ ۋەزىيەتناى سىياسەت ئىقتىسادىي قىسقارتىش

. ئوياليادۇ دەپ كەلادى پەيتى ئېلىش تېزگىنگە گېرمانىيىنى جەھەتتە سىياسىي ئەندى مانا

 يدىغانتاشاال پاچااقالپ زىنەىرناى بويناۇڭالردىكى! ئويغۇناايلى ئىشچىلىرى  گېرمانىيە” ئۇ 

. قىلىادۇ چاقىرىق ئىشچىالرغا بويىچە ئۇسلۇبى كومۇنىستالرنىڭ ئەينى دەپ“ !كەلدى پەيت

 ھىتلېار. ئىادى كىرىشاكەن قىلىشاقا تەشاۋىق شاۇنداق ئەنە گېزىتى «ھۇجۇم» گيوبېلىسنىڭ

 باھساى مەھساۇالتلىرىنىڭ دېھقانچىلىق بويىچە دۇنيا) ئۈچۈن قوغداش مەنپەتىنى دېھقانالر

 بااج ئىچكاى( ئىادى قىلىاۋەتكەن يوق پايدىسىنى ئالىدىغان دېھقانالرنىڭ ى كېتىش چۈشۈپ

 ئىشااچىالر بولىاادىغانغا تاياااق ياان. قويىاادۇ ئوتتۇرغااا تەڭشەشانى بېەىنااى ئىمپااورت بىالەن

 نوماۇس ناامراتلىقنى بولساا  ئۈمىادلەنگەن تەبىقىادىكىلەر تاۆۋەن-ئوتتۇرا يوق ئۇيۇشمىسى

 مەكاتەپ ئاالى ھىتلېار . ئىادى ئېرىشامەكتە ئابرفيغاا لەرتەبىقىدىكى ھال ئوتتۇرا بىلىدىغان

 .قىلىدۇ ۋەدە دۇنيا بىر يېڭى غايىۋى ياشالرغا غايىلى  سىرتىدىكى ۋە ئىچى

 ھىتلېرنىااڭ ئااۇالر بولمىسااىمۇ  كااۆپ بە  ئااۇنچە سااانى ياشااالرنىڭ غايىلىاا  گەرچە

 تلېااار ھى. ھېساااابلىناتتى كاااادىرلىرى سااااداقەتلى  رفھلاااۇق كۆتۈرەڭگاااۈ كەلگۈساااىدىكى
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 تەڭ تۇرۇشاانى  قارشااى لېبرالىزىمغااا كۆزلەياادىغان پەنپەتنااى شەخسااى بىاالەن ماتېرىيااالىزم

 قىلىاش تەرغىا، سوتساىئالىزمنى ئەمەلىاي ۋە قۇرۇشانى جەمئىايەت ئاساتىدىكى باراۋەرلى 

 سااەلەپ قىلىاادىغان كااۈرەش ئۈچااۈن ياشاانىتىش گااۈللەپ مەڭگااۈ گېرمااانىيىنى ئااارقىلىق

 بااۇ ۋاقتىاادا  قىلغااان تەرغىاا، كااۈچەپ ئايالندۇرۇشاانى شااۇنىغاقو ئاۋانگااارت ئارمىيىسااىنىڭ

 ياشالر  بۇ. قويىشاتتى يوقۇتۇپ ئۆزىنى ھاياجاندىن ئاڭالپ دېگەنلىرىنى ھىتلېرنىڭ ياشالر

 ئىشاەنگەن تولاۇق چىقىادىغانلىقىغا قۇرۇپ ھاكىمىيەت بىر سوتسىئالىستى  ھەقىقى ھىتلېر

 بىاالەن كومپااارتىيە بولغااان دۈشاامىنى رۈپيااۈ ئايلىنىاا، كوچىلىرىاادا شااەھەر ئااۇالر. ئىاادى

 “!كېرە  نان! كېرە  ئىش! كېرە  ئەركىنلى  بىزگە”: توۋلىشىدۇ شۇئارنى ئوخشاش

 يولىااادا ئىشاااالر قىلمااااقتىكى  ھاااې  شاااۇنى” ئەۋالدالر باااۇ يېتىلىۋاتقاااان يېڭىااادىن

 ربىا“ .كەتتاى كەلمەساكە ۋەزىايەت خەتەرلى  تۇرىۋېلىشتە  جى  ئىلگىرلىمە  كېتىۋاتىدۇ 

 بىلمەكچى تۈردە ھەقىقى ھەرىكەتنى بۇ سەن ئەگەر”: دەيدۇ مۇنداق ئەسلەپ ئەگەشكۈچى

 ۋەزىاايەت بىاار شااۇنداق دەل بۈگااۈن“ .كېاارە  ياشىشااىڭ ئىچىاادە چوقااۇم بولىدىكەنسااەن 

 ئاۆزىگە ياشاالرنى غايىلىا  سااندىكى كاۆپ ماۇتلەق ۋەزىايەت باۇ. ئىادى كەلاگەن بارلىققاا

 بىار-بىاردىن چۈشىنىدىغان كۈچىنى ساداالرنىڭ بۇ بولسا رھىتلې بولۇپ  قىلىۋالغان جەلى،

 .ئىدى سىياسىيون

 ئوردىاادىكىلەرنىڭ ھەتتااا كىشااىلىرى  داڭلىااق جەمئىيەتنىااڭ زىيااالىالر  نۇرغۇنلىغااان

 يىلاى شاۇ. ئىادى ئاۆزگەرمەكتە بولاۇپ قىلىادىغان ھەۋەس ھىتلېارگە دېگىدە  ھەممىسىال

 قەدىرلىا ( “ئااۋى”) ۋىلھاېل  ئاۋگۇساتن بالىساى گۈدە  پادىشاھىنىڭ گېرمانىيە ئەتىيازدا 

 دەياادۇ_ . قىلاادى  قوبااۇل قەلبىماادىن چىاان” يېزىاا،  خەت ھىتلېرغااا بولغااان سەپدىشااى

 قاااتتىق مەن_  ئىاادى  قىلىنغااان قوبااۇل پااارتىيىگە يېقىناادىال تېخااى ياااش بااۇ ھىتلېرغااا 

 چىان ساىزگە مەن. ئالادى  ئېساىمگە ساىزنى ھالادا تەبىئىاي پەيتات  باۇ تولغاان ھاياجانغا

 كېڭىيىاا، كوممۇنىزمنىااڭ شاااھزادە“ .بىلاادۈرمەكچىمەن ئىكەنلىكىمنااى سااادىق قەلبىماادىن

 ۋفن فىلىاا، خااانزادە ياسااىغانلىقى ئااۆزگىرىش ئۇنىااڭ 040.قورقاااتتى بەكااال كېتىشااىدىن

 بولاۇپ  جىيەناى پادىشااھىنىڭ گېرمانىيە خانزادە بۇ. ئىدى تەسىرلەىندۈرگەن ھېسسېننىمۇ

 تەرىاپىگە قاولالش ھىتلېرناى ئۆزگىرىا، كېيىن ئۇمۇ. ئىدى نەۋرىسى نىڭخانىشى ۋىكتورىيە

 .كېتىدۇ ئۆتۈپ

 ئۇالرغاا يەناى. كېلىادۇ ئېلىا، يېڭىلىقالرناى بەزى نېمىساالرغا ھىتلېرمۇ يىلى -1232

 چەكلىاامە سااىنىپى قىلااچە ھىتلېاار. ئىاادى كەلااگەن ئېلىاا، ھېسسااىياتىنى ئىتتىپاااقلىق

 ئالىادىغانلىقىنى قارشاى قاتنىشىشاىنى سەپەرگە زۇنئۇ بۇ كىشىنىڭ ھەممە كۆرسەتمەستىن

 بىالەن ئىختىيارلىقى ئۆز پۈتۈنلە  ئۇالرنى: ئىدى بار شەرتى بىرال پەقەت ئۇنىڭ. بىلدۈرىدۇ
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 ۋە ماكانى ھاياتلىق كۈرەشلەردە  قارشى قىزىلالرغا بىلەن يەھۇدىيالر ئەگىشىشى  ھىتلېرغا

 تىنىقااى ئاااخىرقى ئەڭ كۈرەشاالەردە دىغانيايدۇرۇلىاا قانااات ئۈچااۈن مەنپەئەتااى گېرمااانىيە

 قەلبىمىاااز بىزنىاااڭ”. ئىااادى كېااارە  بولىشاااى قىلىااادىغان جەڭ تىكىااا، جاااان قاااالغىچە

 دەيادۇ_ . ئىادى ئاويالش دەپ' ئادىمىمىزساەن بىزنىاڭ ساەن ھىتلېر ' مەجبورىاليدىغىنىمۇ

 كااۆرگەن جەڭ بااۇرۇن سااۆزلىرىڭ سااېنىڭ_  ئەسلىمىسااىدە  ئەزاسااى پااارتىيە بىاار كونااا

 بىرساى كاۆنگەن ئولتاۇرۇپ ئورۇنادۇقالردا يۇمشااق ساەن ئوخشاايدۇ  سۆزىگە ىلەرنىڭكىش

-جاپااا كەتمەياادىغان  قىلىاا، ئېتىااۋار ھااېچكى  ئوخشاااش بىاازگە خااۇددى بەلكااى ئەمەس 

 ئىالھاى ئوخشااش شاۇنىڭغا ئەنە“ .جەڭچىساەن بىر ياشىغان تەڭ كۈنلەرنى مۇشەققەتلى 

 قوزغىيالىغاان ھېسساىياتلىرىنى بەرگۈچىلەرنىڭ ئاۋاز رەڭدىكى ھەر-خىل ھەر چاقىرىقالرال

 يەھۇدىيالرغاا ھاېچكىمگە ھىتلېار باشاقا ئىشاچىالردىن بىالەن تەشكىالتالر ئاممىۋى. ئىدى

 چىاااڭ ھەرگىاااز مەسىلىساااىدە “تاااازىلىۋېتىش” يەھاااۇدىيالرنى بولۇپماااۇ تاااۇرۇش  قارشاااى

 غايىلىاا  لەنبىاا بولغااانالر يۇقااۇرىراق نىساابەتەن سەۋىيىسااى مەدەنىاايەت. تۇرىۋالماياادۇ

 ئەھمىيەتساىزال قىلاچە يااكى ساۆز بىار دېايىلگەن شاۇنداقال مەساىلە باۇ قارىتاا كىشىلەرگە

 .بىلىنەتتى گەپلەردە  ئېيتىلغان

 قوياۇش يولغاا پىالنىنى قويىدىغان ئوتتۇرىغا ئاشكارە ھەممىنى ھىتلېر يازدا  يىلى شۇ

 سااياھىتىنىڭ. شااليدۇبا ئايلىنىشاقا باويىچە مەلىاكەت چىاداپ مۇشاەققەتكە-جاپاا ئۈچۈن

. ساۆزلەيدۇ نۇتاۇق ماۇھى  قېاتى  02 جەمئاى ئارىلىقتا بولغان ھەپتىسىگىچە ئالتى ئاخىرقى

 بولااۇش بىاارگە بىاالەن ئاممىسااى خەلااق ئااۇ . ھېسااابلىناتتى سىياسااىيون تۇغمااا ھىتلېاار 

 ياۈزىگە بۇۋاقالرنىاڭ كۆرۈشاۈش  ئېلىشاى، قاول بىارلەپ-بىار بىالەن كىشاىلەر ۋاقىتلىرىدا

 تەبىئاى پۈتاۈنلە  قاتاارلىقالردا كەلتۈرتاۈش تاازى  ئىگىا، باش ئايالالرغا قويۇش  سۈيۈپ

. توپلىياااليتتى قۇۋۋەتماۇ-كاۈ  ئاۆزىگە ئۇالردىن يەنە قالماستىن  بىلەنال قىلىش ھەرىكەت

 ۋاقىااتالردا كۆپااۈنچە ئورنىغااا  يىاايىش تاماااق بىاارگە بىاالەن كىشااىلىرى تەبىااقە يااوقىرى ئااۇ

 چۆكاۈپ ئارىساىغا تەرەپبازلىرى ئارىسىدىكى كىشىلەر تەبىقە ۆۋەنت ياكى سىنىپى ئىشچىالر

 قاراشاتە  بىالەن كاۆز تەڭ ھەممىاگە ئۇنىاڭ. يەيتتى تاماق ئولتۇرۇپ بىرلىكتە بىلەن ئۇالر

 ئاۆزىگە ئەمگەكچىلەرنى ۋە تىەارەتچىلەر ئۇششاق كادىرالر  دەرىەىلى  تۆۋەن مۇئامىلىسى

 .ئىدى ئىگە كۈچىگە قىلىش جەلى،

 يېازىش خەت ئاايرى -ئايرى  ئۈچۈن يېقىنلىشىش بىلەن كىشىلەر تۈردىكى ھەر رھىتلې

 ھەرگىااز ساااۋاقلىرىنى تەجاارىبە الندساابېرگدىكى ئااۇ بولسااىمۇ  پاياادىالنغان ئۇسااۇلىدىن

 ئىكەنلىكىناى شاەرت قارىتىۋېلىشاى ئاۆزىگە ئاممىنى چوقۇم ئۇ: ئىدى چىقارمىغان ئېسىدىن

 باشااقىالرنى ئااۆزىنى ئىشااالردا چۈششااە -ۇششاااقئ بولغاچقااا  شااۇنداق. بىلەتتااى ياخشااى
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 ھىتلېاار. قويمااايتتى يااول قېلىشااىغا چۈشااۈپ ئورۇنغااا قىلىاادىغان مەجبااۇر ئەيىپلەشااكە

 كەلتااااۈرۈپ ئىشسااااىزلىقنى شااااۇنىڭدە  ۋە ماركسااااىزمچىالرنى قىاااازىلالر  مىليااااونېرالر 

 الئوتتۇراھااا چۈشاااۈرىدىغان  باھاساااىنى مەھساااۇالتلىرىنىڭ دېھقاااانچىلىق چىقىرىااادىغان 

-قايتاا لەرگىماۇ “تۈزۈم” ئۇنداق قۇرۇتىۋېتىدىغان پاكىزە-پا  جوغالنمىلىرىنى سىنىپالرنىڭ

 تۇتقاان ياولىنى زىدىيەتلەشتۈرۈش سىنىپالرنى بىلەن سىنىپالر ئۇ . قىلىدۇ ھۇجۇم قايتىالپ

 بىرلەشااتۈرىدىغان ئىتتىپاقالشااتۇرۇپ تەبىقىلەرنااى بااارلىق ئەكسااىنچە بولماسااتىن  بىرسااى

 .ئىدى بىرسى قانتۇت يولنى

 چاقىرىققااا بىاار بۇنااداق دۇنيااا  پۈتااۈن ھەتتااا ئالغاناادا جەھەتااتىن بااۇ گېرمااانىيە 

 كىشاى مىاڭ ئاون زالالردا  چوڭ گيوبېلى . ئەمەس باققان ئەگىشى، بۇنچىلى  ھېچقاچان

. تەشااكىللەيدۇ يىغىنالرنااى كىشااىلى  مىااڭ 6 مەياادانالردا ياااكى ۋە چېاادىرالردا سااىغقىدە 

 يېاازىالردا ياااكى شااەھەر مەيلااى ئورۇنالشااتۇرىدۇ؛ نامايىشااى للىكلەرمەشاائە شااۇنىڭدە 

 پىالكاااتلىرىنى شااۇئار رەڭلىاا  قىزىاال چېلىققىاادە  كااۆزگە يەردە ھەممىااال بولمىسااۇن 

 ھەرىكەتاااكە بىااار مەلاااۇم دائىااا  ھەر گېااازىتالردا چىقارغاااان ناتسىساااتالر. چاپالتقۇزىااادۇ

 بېسىشااتا ھەر ھەتتااا تۇرىاادۇ  چىقىرىاا، قوشااۇپ كىتااابچىالرنى مەخسااۇس مۇناسااىۋەتلى 

 سااېتى، بااۇالرنى ئەگەر يېيىۋېتىاادۇ؛ مەملىكەتااكە پۈتااۈن بېسااى، نۇسااخا مىليااون نەچااچە

 .تارقىتىدۇ ھەقسىز بواللمىسا

 قارىتىاا، ئىشااچىالرغا بااۇرۇن چۈشااتىن كااۈنى سااايالم خەلااق ئومااۇمى گيااوبېلى  

 توغرىسااىدىكى قتېزگىنلەياادىغانلى قانااداق سااايالمنى چۈشەندۈرۈشنامىسااىدا چىقىرىلغااان

 تاااااۈردىكى باااااۇ. ئاگاھالندۇرىااااادۇ ئىشاااااچىالرنى قوياااااۇپ ئوتتۇرىغاااااا مەساااااىلىلەرنىمۇ

 ياراياااادىغان كارغااااا يەنىااااال قىلسااااىمۇ  كۆرۈنگەناااادە  كۈلكىلىاااا  ئاگاھالندۇرۇشااااالر

 ئەسااتايىدىل ئەممااا ئىشاالەڭالر  قىلغاناادە  چاخچاااق”. ھېسااابلىناتتى ئاگاھالناادۇرۇش

 ساىلەرمۇرمۇ بولساا تۇرغان تاقابىل قانداق ئۇالرغا لەرنىڭكىشى ئادەتتە خۇددى! ئىشلەڭالر

 ئااۇالرنى! تااۇرۇڭالر تاقابىاال بااويىچە ئۇسااۇلى ئۇالرنىااڭ كەسىپداشاالىرىڭالرغا قەدىرلىاا  ئاۇ

 يولاۇڭالرنى يېاتىلەپ بۇرنىدىن ئۇالرنى ئاندىن تىرىكتۈرۈڭالر  ئۇالرنى سېلىڭالر  ھاياجانغا

 ئالدىادا نوقتىلىرىنىاڭ بېارىش ئاۋاز بويىچە ملىكەتمە پۈتۈن كۈنى  شۇ“ !داۋامالشتۇرۇڭالر

 كىشىگە مىليون 35 سانى قاتناشقانالرنىڭ سايالمغا. كېتىدۇ بولۇپ پەيدا ئۈچرەتلەر ئۇزۇن

 كېايىن چۈشاتىن ھىتلېار. ئىدى ئارتقان كىشى مىليون تۆت قارىغاندا يىلىغا-1208 يېتى، 

 كىشااى چىققااان ئېلىشااقا رشااىقا ئااۇنى 043.كېلىاادۇ مەركىاازىگە سااايالم ميۇنخېناادىكى

 ھالادا ھاياجانالنغاان مۈللېر. ئىدى مۈللېر ئادفل  نەشرىياتچىسى پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر

-1208“ !ئېرىشاەلەيمىز ۋەكىلاگە 66 چوقۇم! چىقتۇق ئۇتۇپ بىز”: دەيدۇ مۇنداق ھىتلېرغا
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 قارىغانادا  نىڭغاابۇ. ئىدى ئېرىشەلىگەن ئورۇنغا ۋەكىللى  54 ئارانال ئۇالر بۇيان  يىلىدىن

 ئەگەر ھىتلېاار  ئەممااا. ئىاادى قاااالرلىق ھەيااران ھەقىقەتەنمااۇ سااانى ۋەكىاال كااۆپەيگەن

 بولىشااى كااۆپ ئۇنىڭاادىنمۇ چوقااۇم سااان بااۇ بولسااا  ئويلىيالىغااان تااوغرا خەلقااى گېرمااانىيە

 دەيادىغان ئېرىشاەلەيمىز ئورنىغاا ۋەكىللىا  ياۈز چوقۇم ئىچىمدىن مېنىڭ”. دەيدۇ كېرە  

 ئېرىشاكەن ئورۇنغاا دېپوتاتلىق نەپەر 127 ئۇالر دېگەندە  . دەيدۇ“ !تۇرماقتا ،كېلى سادا

 دېپوتاات بىزنىاڭ! قىلىادۇ كااملىق تىلىا  ئىپادىلەشكا ھېسسىياتىمنى ۋاقىتتىكى ئۇ”. ئىدى

 “!ئىدى كۆپەيگەن نەپەرگە 127 نەپەردىن 10 سانىمىز

 ئىاش  قالدۇرغان ھەيران ىئەزالىرىن پارتىيىسى ئىشچىالر نېمى  سوتسىئالىزى  مىللى

 يۈرمىساۇن بولاۇپ خاتا بىرەر. چۈچىتىۋېتىدۇ قاتتىق يىرگەندۈرۈپ ئۆكتىچىلىرىنى ئۇالرنىڭ

. چىقىادۇ تەكشاۈرۈپ سااناپ قاايتىالپ-قايتاا بىلەتلىرىناى ساايالم كىشاىلەر مەسئۇل دەپ 

 سااايالم ئاناادىن كېيىاانال كۆرۈلمىگەناادىن خاتااالىق بىاار قانااداق ھااې  سېلىشتۇرۇشااتىن

 بولاۇپ  ئېرىشاكەن ئاۋازغاا مىاڭ 371 مىلياون 6 ناتسىساتالر: قىلىشىدۇ ئېالن نەتىەىسىنى

 يىلغىمااۇ ئىككااى. ئىاادى قىلماقتااا تەشااكىل ئااارتۇقىنى پىرسااەنتتىن 18 ئاۋازنىااڭ ئومااۇمى

 مىليونادىن 6 بىاراقال ئااۋازدىن مىاڭ 812 پارتىيىساى ھىتلېرنىاڭ ۋاقىتىال قىسقا يەتمىگەن

. ئىادى كېلىۋالغان ھالىغا پارتىيىسى چوڭ ئىككىنچى ئىمپېرىيىنىڭ ى،ئېرىش ئاۋازغا ئارتۇق

 سوتسااىئال كېاايىن  قىلىشااقىنىدىن ئااېالن دەپ ئۆلاادى  سااەھنىدە سىياسااىي ھىتلېرنااى

 ئىشاىغا تاۇرۇش قارشاى قىزىلالرغاا نىشانىساىنى كۈرەش ھالدا خاتا پارتىيىسى دېموكراتالر

 .ئىدى مەركەزلەشتۈرىۋالغان

 كەلتاۈرگەن قولغا ئۇتۇقنى زفر ئېرىشىشتە  ئاۋازغا مىڭ 306 ىليونم 1 كومپارتىيىمۇ

 مىاڭ 62 ساايالمدا قېتىمقى بۇ بولسا پارتىيىسىدىكىلەر دېموكراتالر سوتسىئال ئەمما. ئىدى

 غەلىبىسااىنى  ھىتلېرنىااڭ كۆرسااەتمەكتىكى  شااۇنى ئەھااۋال بااۇ. بولىاادۇ مەھاارۇم ئاااۋازدىن

 دېيىشااكە كەلااگەن قولغااا بەدىلىااگە اتالىشىشاالىرىخ پارتىيىلىرىنىااڭ سااىنىپالر ئوتتۇراھااال

 دېھقااانالر قىساامى كااۆپ مااۇتلەق ئاۋازلىرىنىااڭ ئااارتۇق ئېرىشااكەن ناتسىسااتالرنىڭ. بااوالتتى

 شااىمالىدىكى گېرمانىيىنىااڭ شااۇنىڭدە  سااىنىپالردىن  دەرىەىلىاا  تااۆۋەن-ئوتتااۇرا بىاالەن

 كەلتااۈرگەن قولغااا كاااتولىكالردىن ئۇالرنىااڭ. ئىاادى كەلااگەن تەۋەسااىدىن پرفتېسااتانالر

 يااۈز ئاساسااەن ھىتلېاار بااۇرۇن قوزغىلىڭىاادىن پىۋىخانااا. ئىاادى ئەمەس ئاااز ئاااۋازلىرىمۇ

 تاوپالپ ئااۋاز ئارىساىدىن ئۈمىتساىزلەر ۋە ئارىساىدىن ئويغانغاانالر ئارىسىدىن  ئۆرىگەنلەر

 دەپ ئاادەم يېتەكچاى ئۈچۈن كۆرۈشىمىز كۈن ياخشى ھىتلېرنى ئەندى مانا بولسا  كەلگەن

 ھىتلېار قاتناشاقانالرنى ساايالمغا. ئىادى ئېرىشكەن ھىمايىسىغا كىشىلەرنىڭ قىلغان ىدئۈم

 بىالەن كاۈچى قىلىاش جەلىا، ئىالساتىكىلىق ھىتلېرنىاڭ ساەۋەب قىلغاان جەلى، تەرەپكە
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 باشاالپ سااندۇقلىرىغا ئااۋاز ئاۇالرنى شۇنداقتىمۇ. ئىدى نۇتۇقلىرى جانلىق ئىنتايىن ئۇنىڭ

 مىڭلىغاان  قاتالملىرىادىكى ئاساساى پارتىيىنىاڭ قىلغاان خىازمەت ئۈنۈملۈ  كېلەلىگەنلەر

 گۇرۇپپىسااىدىكىلەرنىڭ رەھبەرلىاا  ياچىكااا بىاالەن رەھبەرلىاارى ياچىكااا مىڭلىغااان ئااون

 .ئىدى نەتىەىسى خىزمەتلىرىنىڭ قىلغان تالما -ھارما 

 قىلىاا، ئاااچچىق خانفىسااتايىنگىلنىڭ بۇيااان  ۋاقىتااتىن ئااارتۇق يىلاادىن بىاار ئااۆتكەن

 كەلتاۈرگەن قولغاا ساايالمدا بولساا  يىراقالشاتۇرغان ئۇنىڭادىن ھىتلېرنى سۆزلىرى تقانئېي

 قىلغاان ئىاگە ئورۇنغاا ئەتىۋارلىاق قايتىادىن خانفىستايىنگىلنى نەتىەىلەر قاالرلىق ھەيران

 خەۋەر دەپ “كۆرۈشاامەكچى دەرھااال بىاالەن سااېنىڭ ھىتلېاار” تېلىپوناادا  ھااې  . ئىاادى

 ھىتلېار. كېلىادۇ يېتىا، ئاۆيىگە خانفىستايىنگىلنىڭ قالما  ئەتكەسا يېرى  ھىتلېر . قىلىدۇ

 مااۇدىرلىكىنى بىيرفسااىنىڭ كۈتىااۋېلىش مااۇخپىرالرنى چەتئەللىاا  پارتىيىنىااڭ ئۇنىڭاادىن

. پاارالق بەكاال ئىساتىقبالى ئىشالىرىمىزنىڭ”. ساورايدۇ دەپ خاالمسەن  ئېلىشنى ئۈستۈڭگە

 ھوقۇققاا باويىچە مەملىاكەت ئىچىدىال يىل ككىئى-بىر بولسا كۆپ قالمايال  ئايغا قانچە بىر

 مۇناسااىۋەت سااېنىڭ. قىاللماياادۇ توسااالغۇلۇق كىاا  ھااې  ئەناادى بۇنىڭغااا ئېرىشااەلەيمىز 

 “.مۇمكىن قوشالىشىڭ تۆھپە كۆپ بەكال ئۇچۈن ئىشلىرىمىز شۇڭا. كەڭ بەكال دائىرەڭ

 كااۈن نچەقااا بىاار ئارىاادىن. قىلىاادۇ قوبااۇل تەكلىااۋىنى بااۇ ھىتلېرنىااڭ خانفىسااتانگىر

 ئوفىتسااېر ياااش نەپەر ئااۈ  يەردە ئااۇ. بارىاادۇ لېيپزىگقااا بىاارلىكتە بىاالەن ھىتلېاار ئااۆتمە  

. ئىدى تارتىلىۋاتقان سوتقا دەپ شوغۇلالنغان بىلەن تەشۋىقاتى ناتسىستىزم ئىچىدە ئارمىيە

 كىشاىنى ھەمامە ساوتتا قىلىا،  شااھىتلىق ساوتتا بىۋاساتە ئاۆزى ھىتلېار سىنتەبىردە -05

 تىاان  ئاۇ . قىلىاادۇ ساۆز قىرلىاق ئىككااى بەكاال ئااقىالنە  ئىنتااايىن ارىتىۋالىادىغانق ئاۆزىگە

 قولغااا ھاااكىمىيەتنى ئااارقىلىق ۋاستىسااى قاتنىشااىش سااايالمغا يەنااى تايىنىاا،  ئۇسااۇلغا

 نوماااۇس بولىااادىغانلىقىنى  سااادىق ئاااارمىيىگە شااۇنىڭدە  ئىكەنلىكىناااى  كەلتااۈرمەكچى

 قىلىاادىغانلىقىنى  كااۈرەش ئۈچااۈن قىلىنىشااى بىكااار شەرتنامىسااىنى  ۋېرسااايىل قىلىنااارلىق

 قىلاچە “بولسىمۇ قالغىدە  مەجبۇر قىلىشقا مۇراجەت تەدبىرلەرگە قانۇنسىز” ئۈچۈن بۇنىڭ

 ئىچىااادىكى پاااارتىيە بولاااۇپ  تۈگىتىااا، ناااۇتقىنى ئاااۇ. بىلدۈرىااادۇ چېكىنمەيااادىغانلىقىنى

 دەرھاال ئالماا -ئااالر غااقول ھااكىمىيەتنى: دەيادۇ مۇناداق قىلىا، قەساەم ئىنقىالبچىالرغا

 يىلىنىااڭ-1218 چاغاادا  شااۇ ئەنە” 044 .چىقىاامەن قااۇرۇپ سااوتىنى سوتسااىئالىزم مىللااى

“ !تااۇتىمىز جادىغااا ئااۇالرنى چاغاادا شااۇ ئەنە ئااالىمىز  قىساسااىمىزنى ئىنقىالبىاادىن نويااابىر

 بولااۇپ  پاياادىالنغان ئۇسااۇلدىن جااانلىق جەھەتااتە سىياسااىي قېااتى  بىاار يەنە ئااۇ . دەياادۇ

 شااەھەر. بولىاادۇ قايىاال دېگىاادە  تەڭااال ئىاانقىالبچىالر بىاالەن خەلقااى شااەھەر نىڭاادىنبۇ

. بېرىادۇ ۋەدىساىنى قىساس قانلىق ئىنقىالبچىالرغا بولسا  قىلغان ۋەدە تىنچلىقنى خەلقىگە



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 461 ~ 
 

. تارقىلىدۇ دۇنياغا پۈتۈن چىقى،  ھالقى، چېگرالىرىدىن گېرمانىيە ئۆنۈمى نۇتقىنىڭ ئۇنىڭ

 ساۆزلەۋاتقىنى ساۈپىتىدە ۋەكىلى پارتىيىنىڭ چوڭ ئىككىنچى مانىيىدىكىگېر ئەندى ھىتلېر

 ساۆزلىرى خاراكتېرىادىكى كۈشاكۈرتۈش ھەققىادىكى شەرتنامىساى ۋېلشاال ئۇنىاڭ ئۈچۈن 

 ماۇمكىن قارىلىشى قاتارىدا سۆزلەر ئەھمىيەتسىز سۆزلىرىدە  سىياسىيوننىڭ بىر ئادەتتىكى

 .ئىدى ئەمەس

. ئىااادى قالغاااان ئىچىااادە قورشااااۋى مۇخپىرالرنىاااڭ  چەتئەللىااا خانفىساااتايىنگىلمۇ

 ساۆھبەت ھەققىادە ئەھاۋالالر يېڭى گېرمانىيىدىكى بىلەن بەس-بەس ئۇنىڭدىن مۇخپىرالر

 چىقىادىغان لوندفنادا تىانەش-ئالادىراش ھىتلېرماۇ. ئىادى بولۇنماقتا تەلىۋىدە ئۆتكۈزۈش

 قېتىمقاى باۇ”. اراليادۇتەيي ماقاالە پاارچە بىار ئۈچاۈن گېزىتاى «خەۋەر تىاز يەكشەنبىلى »

 دەياادۇ_ . بولاادى سااايالم بىاار ئۆلچىگەناادەكال قىزىتمىسااىنى خەلقىنىااڭ گېرمااانىيە ساايالم 

 گېرمانىيىنىاڭ كاۆرمەكتىكى  ئىچىادە ھەيرانلىاق شاۇنى دۇنياا پۈتاۈن_  ماقالىسىدا  ھىتلېر

 چىااداش بىاالەن ۋەزىاايەت مەۋجااۇت. يوقااۇرى بەكااال قىزىتمىسااى_  ئااۆرلىمەكتە قىزىتمىسااى

 داۋاملىاق ھالادا تەبىئىاي قىزىتماا باۇ ئۈچۈن چىقىش قارشى يۈككە ئېغىر بولمىغان مكىنمۇ

 نىاااڭ “پىالناااى ياشاااالر” بىااالەن شەرتنامىساااى ۋېلشاااال ھىتلېااار“ .ئاااۆرلىمەكتە ياااوقىرى

 گۆشاااىمىز پاااارچە بىااار بەدىنىمىااازدىن” يەنە قالماااا   قىلىااا، تەلەپ ئۆزگەرتىلىشاااىنىال

 ماۇ “بېرىلىشاىنى قاايتۇرۇپ كورىدفرىنىڭ پولشا ئۈچۈن بولغىنى ۋەقە بىر شۈلىۋېلىنغاندە 

 جىنااايى قوزغىغااۇچى ئااۇرۇش گېرمانىيىنىااڭ ئااۇ قارىمااا   شااۇنىڭغا. دەياادۇ قىلىمىااز تەلەپ

 بەرگەن ئىمپىارىيىگە ئاۆزى ۋالېساۇننىڭ پرىزدېنت قىلى،  رەت قەتئىي ئىكەنلىكى جاۋابكار

 خۇددى خەلقى گېرمانىيە ئەگەر” .ئەيىپلەيدۇ دەپ قىلدى خىالپلىق قەسىمىگە داغدۇغىلىق

 جاپاانى باۇ ئوخشاشاال ئەتىماۇ ئاۇالر بولىادىكەن  خااليدىغانال تارتىشنى جاپا بۈگۈنكىدە 

 ئۇناداقتا: دەيادۇ مۇناداق ئاگاھالنادۇرۇپ ئاخىرىدا نۇتقىنىڭ ھىتلېر_ . كېتىۋېرىدۇ تارتى،

 دەپ' بااوپتىال' ىاازھەرگ كېرەككااى  تارتىشااىمىز جاپااا تااۇرۇپ تااوۋالپ دەپ' يېااتەر بەس' بىااز

 قالماساالىقىمىز جاپاغااا بىاالەن قويىشااى يااۈكلەپ ئۈسااتىمىزگە جاپااانى باشااقىالرنىڭ تااۇرۇپ

 “.كېرە 

 چىقىادىغان لوندفنادا ئاۇ. ئۆزگەرتىادۇ ئۇسالۇبىنى ھىتلېار كېيىن  كۈندىن قانچە بىر

 دائىاارى قويغاان يااول قاانۇن تااۈردە ماۇتلەق ئۆزلىرىنىااڭ مۇخپىرىغاا گېزىتىنىااڭ «تاايمى »

 سااىلەرگە بىااز ئەگەر بولغاچقااا  شااۇنداق”. ئېيتىاادۇ قىلىاادىغانلىقىنى پائااالىيەت چىاادەئى

 ئاۇ ئىادىڭالر  بولسا ئورنىمىزدا بىزنىڭ سىلەر يەنى بولساق  قىلىدىغان ھەرىكەت ئوخشاش

 گېرمانىيىنىااڭ ھەرگىزمااۇ ئەنگىلىيىنىااڭ مەن. كېاارە  ئەيىپلىمەساالىكىڭالر بىزنااى ھالاادا

 ئەھاۋال گېرمانىيىدە  ئەنگلىيە ئەگەر شۇنداقتىمۇ . خالىمايمەن قېلىشىنى چۈشۈپ ئورنىغا
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 ئااوق ئارقىسااىدىن قېلىاا، ئاسااتىدا ئەھااۋال مۇشااەققەتلى  ئەڭ ئەگەر قالغىنىاادا  ئاسااتىدا

 بولساا كېتەلىگىادە  تاۇرۇپال ئورنىادىن قايتىادىن ئەنگلىايە ھالادا ئۇ بولغىنىدا  يىگىدە 

 مىللىتاى ئاۆز ۋەتەنپەرۋەرلىارى ئەنگىلىيىنىاڭ دەكاۈنلەر شاۇ بولغىيادى؟ قىالر قانداق ئۇالر

 بولغااان نىيىتىاادە قىلىااش بۇزغۇنچىلىااق تۇرمۇشااىغا خەلااق ۋە پىالنااى دۆلەت ئىچىاادىكى

 “مۇمكىن؟ قىلىشى مۇئامىلە قانداق كىشىلەرگە

 كۆڭلەكلىا  قوڭاۇر نەپەر 127 كاۈنى  ئاۆكتەبىر-13 يەناى كېيىن  ھەپتىدىن ئىككى

 مۇراسااىمىغا ئااېچىلىش كىرىاا، زالىغااا پارالمېناات تىزىلىاا، قاتااار دېپۇتاااتلىرى ناتسىساات

 ئااۋازدا قااتتىق دەپ“ !ھىتلېر خايىل! بار” بىرى ھەر ئۇالرنىڭ ۋاقتىدا  يوخلىما. قاتنىشىدۇ

 ۋارقىاراپ بۇناداق ساېندېر تاونى بولغاان ۋەكىلاى سوتساىئالىزمچىالرنىڭ. بېرىشاىدۇ جاۋاب

 ھەقىقاااى مىللىتىنىاااڭ ئارىياااان باااۇالر ماناااا”: قالىااادۇ ھەياااران بەكاااال بېرىشاااتىن جااااۋاپ

 كىايگەن ئۈنفورماا يۈرىادىغان جاارقىراپال ۋارقىاراپ غەلاۋىچى  تۈركۈم بىر بۇ! جەۋھەرلىرى

 چىرايىغا ئۇالرنىڭ مەن. سالدى  سەپ بىلەن ئىنچىكىلى  چىرايىغا ئۇالرنىڭ مەن! مەلئۇنالر

 ھەياران قااتتىق ۇنچەشا ھالىتىادىن كاۆرۈلگەن چىرايىادا ئۇالرنىڭ سالسام  سەپ قانچىكى

 ئىچىاگە چۈشاكۈنلۈ  جىناايەتچى  كاۆزۈمگە قىسامى كاۆپ مۇتلەق كىشىلەرنىڭ بۇ: قالدى 

 بىالەن مەلئاۇنالر بۇنىڭادە . باشالىدى كۆرۈنۈشاكە قىياپىتىادە كىشىلەرنىڭ قالغان پېتى،

 “!چۈشكۈنلۈ  ئېغىر دېگەن نېمە ئولتۇرۇش قاتاردا بىر

 تەمكىااان خېلاااى ساااۆزى ساااۆزلىگەن ىدەساااەھن پارالمېنااات ستراسساااېرنىڭ گرېگاااور

 دېماوكراتىيە. پاارالمېنتقىچە يەناى يەرگىاچە  مۇشاۇ قەدىمىمىاز”: ئىدى سۆزلەر سۆزلەنگەن

… . مەجبااۇرمىز قىلىشااقا ھەرىااكەت بااويىچە تااۈزۈم كونااا شااۇ بىزمااۇ بولىاادىكەن  مەۋجااۇتال

 ئەمماا“ .ىلىمىازق ھىماايە جۇمھاۇرىيىتىنى ۋېيمار بىزمۇ كېلىدىكەن  ئۇيغۇنال ئېھتىياجىمىزغا

 ۋەقەلەرنىاااڭ بېرىااادىغان ياااۈز كەلگۈساااىدە ئىشاااالر بەرگەن ياااۈز كوچىلىرىااادا پايتەخااات

 يەھۇدىيالرنىڭ ئەزالىرى ھۇجۇمچىالر يۈزلىگەن فورمىلىق  045 سېزىلمەكتە  سايىسىدەكال

 .ئىدى تۇتماقتا تاشقا يامغۇردە  دېرىزىلىرىنى ماگازىن تۈرلۈكمالالر ۋە قەھۋىخانا دۇكان 

 

 

5 

 

 خەلقئاارالىق كەلگەن ئۇلۇشۇپال سايلىمىغا ئومۇمى سىنتەبىر ئېيتقاندا  ئۈچۈن ھىتلېر

 بولمىاادى ياخشااى تەرەپااتىن بىاار يەنە ھېسابالنسااا  ياخشااى تەرەپااتىن بىاار تەشااۋىقاتالر

 بىلەن ئاپىسى بالىسى  نەۋرە ئۇنىڭ ئەگىشى، چىقىشقا داڭقى ھىتلېرنىڭ. بوالتتى دېيىشكە
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. كېلىادۇ يوخالپ ئۇنى ئۇشتۇمتۇت ھىتلېر پاترى  ۋىللىيام تۇرىۋاتقان دەئەنگىلىيى بىرلىكتە

 برىا  ئالويىساچى   ئاكىساى ئاۈگە  ياۈرگەن قىلىا، كۈتكۈچىلىا  دۇبلىندا يىلى -1222

 ئالويىساچى . ئىادى قىلغاان تاو  بىالەن قىاز بىار ئېرالندىيىلى  دېگەن دفۋلىڭ ئېلىزابېت

 ئىچىااادە جىاااددىچىلى  بەكاااال ۇرمۇشاااىت ئۈچاااۈن ياااۈرگەنلىكى ياااۆتكەپ ئىاااش تىنماااا 

 ئاچقاان ئاشاخانا كىچىا  بىار لىۋېرپولادا ئااۋال ئالويىساچى . ئۆتىادۇ بىالەن ئالدىراشلىق

 ئاوپچە بىار بېرىادىغان ئىەاارىگە ئورنىغاا ئۇنىاڭ ساېتىۋېتى، ئاشاخانىنى باۇ كېيىن. ئىدى

 بولغانادىن نۋەيارا ئىشاتىمۇ باۇ. ئىشالەيدۇ بولاۇپ خوجايىنى مېھمانخانا سېتىۋېلى، ياتاق

 بۇناداق برىا . شاوغۇللىنىدۇ بىالەن تىەارەتچىلىا  ئۇششااق سااتىدىغان بىرىتىاۋا كېيىن 

 ۋىللىياام. ئىادى كەتاكەن قېچىا، تاشاالپ ئاۇنى قېاتى  نەچاچە كۆنەلمە  تۇرمۇشقا قىيىن

 بااال تۇتۇپ  يولىنى قاتتىققول تۇتقان ئاتىسىنىڭ ئالويىسچى  كېيىن  تۇغۇلغاندىن پاتىرى 

 يااوق ئايااالى قاااراپ  دەپ كېاارە  باشااقۇرۇش تۇتااۇپ چىااڭ تااارتىپال كىچىكىاادىن دېگەننااى

 خۇتااۇن-ئەر سااەۋەبىدىن قىينىغااانلىقى ئااۇرۇپ قاااتتىق قېااتى  نەچااچە بااۇۋىقىنى ۋاقىااتالردا

 ياشلىق 3 پاترى  ۋىلىللىيام. كېتىدۇ كۈچىيى، تېخىمۇ جىدەل ئوتتۇرسىدىكى ئىككىسىنىڭ

 قارىغاناادا  دېيىشااىدىن برىگنىااڭ. كېتىاادۇ رچىلىنىاا،پا ئااائىلە بااۇ ۋاقىتلىرىاادا بولغااان

 ئاالويى  ئەمماا كېتىۋالغانمىش؛ گېرمانىيىگە يالغۇز ئۆزى تاشلىۋېتى، ئۇالرنى ئالويىسچى 

 كەينىادىن ئېنەىنېرنىاڭ بىار ئاياالى  بولۇپ  يۈرگەن قىلى، گەپلەرنى باشقىچە يېقىنلىرىغا

 . يۈرگەن پسۆزلە دەپ كەتتى  ئېلى، باالمنىمۇ قالدى  كېتى،

 غەلىاابە سااايالمدا ئومااۇمى ھىتلېرنىااڭ گېاازىتالردا ئىككىسااى ئااوغلى بىاالەن برىاا 

 قااراپ  دەپ پۇرساىتى ياخشاى يۇلىۋېلىشانىڭ پاۇل ئىاش باۇ” كۆرۈپ  خەۋىرىنى قىلغانلىق

 بىاالەن  دېااگەن نااېمە ھەر“ .قىلىاادۇ قوبااۇل زىيااارىتىنى مۇخپىرىنىااڭ گېزىتااى ھېرساات

 ئاۇالر قىلىا،  شاۇنداق! باقمىغانادە ئىۋەرتىا، پاۇل زادىاال ئۈچاۈن ئائىلىسى ئالويىسچىكمۇ

 ئاۆكتەبىر. سۆزلىشاىدۇ ئۈچاۈن كىلىشاىمنامە بىالەن ۋەكىلاى گېزىتىنىاڭ ھېرسات لوندفندا

 كەينىاادىن-كەينااى گېاازىتالردا ئامېرىكىاادىكى رەسااىمى پاترىكنىااڭ ۋىلىللىيااام باشاالىرىدا 

 تااۆۋەن يااۈرگەن ئىشاالەپ دالوندفناا” چۈشەندۈرۈشااتە  بېاارىلگە رەسااىمگە بااۇ. بېسااىلىدۇ

 كااتتىۋاش سىياساىي يېڭاى گېرمانىيىادىكى ھىتلېار پاترى  ۋىللىيام خىزمەتچى دەرىەىلى 

 كىچىاا  بولااۇپ  تۇغۇلغااان لىۋىرپۇلاادا كىشااى بااۇ. بولىاادىكەن جىيەنااى ھىتلېرنىااڭ ئااادفل 

 راس. يازىاادۇ دەپ “بىلمەياادىكەن نەرسااە كااۆپ بە  ھەققىاادە مەقسااەتلىرى ئاتىسااىنىڭ

 بۇ يېزى،  خەت ئاتىسىغا ئۇ شۇڭا. بىلمەيتتى نېمە بىر تۈزۈ  ھەققىدە ھىتلېر ئۇ ۇدېمىسىم

 دادامادىن”. قىلىادۇ تەلەپ بېرىشىنى ئېيتى، ھىكايىلىرىنى ھايات داھىنىڭ سىياسىي يېڭى

 ئاخباااارات ساااتراتىگىيىلى  كېااايىن يىلالردىااان خېلاااى دەيااادۇ_ . ئالااادى  خەت جااااۋاب
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 ئېچىشانى يىغىناى ئاائىلە ئاادفل  خېتىادە  ئاتاام_  ىگە زىياارەتچ كەلگەن باشقارمىسىدىن

 قوشااۇپ بىلىتىنااى پاااراخوت بىاارگە بىاالەن خەت بااۇ ساااڭا مەن شااۇڭا. قىلىۋاتىاادۇ تەلەپ

 ميۇنخېنغاا بىارگە بىالەن ئاپىساى ئاۇ. بېرىدۇ سۆزلەپ دەپ “دەپتۇ كەل  دەرھال. ئىۋەرتتى 

. كۆرىاادۇ كەلگەنلىكىنااى لغاااھا “كەتكىاادە  يېرىلىاا، غەزەپااتىن” ھىتلېرنىااڭ بارغىنىاادا 

 ئىنااۋىتى  مېنىاڭ” ھىتلېار يىغىنىادا  ئائىلە قاتناشقان ئالويىسچىكالرمۇ بىلەن الپور ئانگېال

 ئابرفيىمادىن ئولتۇرىۋېلىا، ئۈستۈمدە مېنىڭ سىلەر شۇڭا. بارماقتا ئېشى، كۈنگە-كۈندىن

 قىلىاا،  داۋام ىسااۆزىن ھىتلېاار. دەياادۇ_ . يااوق ھەققىڭااالر قىلىشااقا خىيااالىنى پاياادىلىنىش

 قايتىاااادىن شااااۇنىڭدە  بواللمىغااااانلىقى  ئاجرىشااااى، بىاااالەن برىاااا  ئالويىسااااچىكنىڭ

 گېزىتىغاا ھېرسات ساىرلىرىنى ئائىلە ئۇالرنىڭ كېلى،  توختىلى، ئۈستىدە يارىشىۋالغانلىقى

 ئۇتۇققاا كەلتاۈرگەن قولغاا جەھەتاتە سىياساىي ئۇنىڭ ئىشنىڭ بۇ ئاشكارىلىۋەتكەنلىكىنى 

 ئەزەلااادىن مەن_ . ئېيتىااادۇ ماااۇمكىنلىكىنى قىلىۋېتىشاااى ۋەياااران ىتىنىپۇرسااا ئېرىشاااىش

 قىلىا، دىقاقەت قاتتىق ئۈچۈن ئاشكارىلىماسلىق مەتبۇئاتقا ئىشلىرىمنى شەخسى ئۆزەمنىڭ

 «گېزىتاى كەچلىا  پاارىژ» ئۆتكەنادە يىل 2 ئارىدىن پاترىكنىڭ ۋىلىللىيام)_ ! كەلگەنمەن

 سىرلىرىمنى ھايات مېنىڭ_ ( قارىغاندا دېگەنلىرىگە ماقالىسىدا پارچە بىر قىلغان ئېالن دە

 بىار قاناداق ئىكەنلىكىمناى  نەلىا  مېنىاڭ ئاۇالر. كېرە  بىلمەسلىكى كىشىلەر تۈردىكى بۇ

 يازغاان مەنماۇ ساەۋەپتىن شاۇ… . كېارە  بىلمەسالىكى ھەرگىاز كەلگەنلىكىمنى ئائىلىدىن

 گەپ ھەقاتە باۇ راساتىنال 046. قىلمىادى گەپ ئېغىزماۇ بىار ئۈساتىدە ئىشاالر باۇ كىتابىمدا

 تۇيۇقساىزال جىيەنىمناى مېنىاڭ ئاۇالر بولسااق  قارايادىغان بۈگاۈن ئەمماا. ئىادى  قىلمىغان

 چىقىارىش قېزىا، يىلتىزىمناى مېنىڭ يولالپ جاسۇسلىرىنى ئەندى مانا ئۇالر. قالغان تونۇپ

 بېساىلغان دە «گېزىتى كەچلى  پارىژ»  ئۇ“ .كەتكەن كىرىشى، ئىشىغا تەكشۈرۈش ئۈچۈن

 ئالويىسااچى  ئاتىسااى: قىلىاادۇ ئااېالن دەپ مۇنااداق بىاالەن غەزەپ ئېلىاا، تىلغااا ماقااالىنى

 ھىتلېرنىاڭ ئاالويى  ئااتىمىز( ئولتۇرىۋالىادۇ جىا  دېمە  نېمە بىر گەپلەرگە بۇ ئالويىسمۇ)

 تۇققىنىمماۇ بىارەر مېنىاڭ ئاادەم باۇ دېاگەن پاترىا  ۋىللىياام بولغاچقاا  ئاوغلى بېقىۋالغان

 باشقارمىساىن ئاخباارات ساتىراتىگىيىلى ) بىرلىكتە بىلەن ئاپىسى ئۇ شۇڭا. نمايدۇھېسابال

 قايتىاا، لوناادفنغا دەرھااال( ئاساسااالنغاندا گېااپىگە ئادەمنىااڭ قىلغااان زىيااارەت كېلىاا،

 داھىيسااى پارتىيىسااىنىڭ ناتسىسااتالر قىلىاا،  خەۋەر گېاازىتىگە ھېرسااىت ھەماادە كېتىشااى 

 تۇققاانلىق بىار قانداق ھې  بىلەن ئۇالر كىشىنىڭ بۇ ىكىنى ئىكەنل ھىتلېر ئادفل  بىر باشقا

 ھىتلېار چارىسىدىن قىلىش ھەل بۇنداق. قىلىدۇ تەلەپ ئېيتىشنى يوقلىقىنى مۇناسىۋىتىنىڭ

 تېاازلىكتە بااار ئىمكااان” ئىككىسااىنى باااال-ئانااا ئااۇ شااۇڭا. بولىاادۇ “مەمنااۇن ئىنتااايىن”

 باارلىق بولغاان بىالەن ئاۆزى كېايىن بۇنادىن كېرەكلىكىناى  كېتىشاى قايتىا، ئەنگىلىيىگە
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 ئىككىسااىنىڭ باااال-ئانااا كېاايىن  جىكىلىگەناادىن كېرەكلىكىنااى “ئۆزىشااى مۇناسااىۋەتلىرىنى

 مىاڭ 0 ئالويىساچىكقا ئۈچاۈن كىراسى يول قايتىش ئۆيىگە بىلەن چىقىملىرى ميۇنخېندىكى

 پاۇللىرى غانخەجلەيادى ميۇنخېنادا ئۇالرغاا ئالويىساچى . تۇتقۇزىدۇ پۇل دفللىرى ئامېرىكا

 ئۈچۈن قويماسلىقى يوقۇتۇپ يولدا پۇلنى ئاشقان. تۇتقۇزىدۇ ئېلى، بېلىتىنى قاتناش بىلەن

 ۋىللىياام كېايىن. ئېيتىادۇ بېرىادىغانلىقىنى ئىۋەرتى، پوچتىدىن كەينىدىن ئۇالرغا پىتى ئۆز

 يادۇدە ئالمىادۇق  تاپشاۇرۇپ تىيىنىنىماۇ بىار پۇلادىن قالغان ھالدا  قىلغان قەسەم پاترى 

 بولغااان مەتبۇئاااتى ھېرساات نيۇيااوركتىكى ئااۆتمە   ئااۇزۇن شااۇنىڭدىن يېاارى  قىزىااق)

 ماقاالە پاارچە بىار ھەققىادە ھىتلېار ئاادفل  نامىادا ھىتلېار ئالويىسچى  تا «ئامېرىكىلىق»

 باااال بىاار مەرت ئۇماااق  ھەقىقەتەنمااۇ ئىنىسااىنىڭ ئالويىسااچى  ماقالىاادا  بااۇ. بېسااىلىدۇ

 رىيااللىق بىالەن خىيالى ئۇنىڭ ئىكەنلىكىنى  بىرسى ىيالپەرەسخ شۇنىڭدە  ئىكەنلىكىنى 

 ئاپىساى ئاادفل   ماقالىادا . توختالغان ھەققىدە بارلىقى پەرقى زېمىن-ئاسمان ئوتتۇرىسىدا

 ساىڭىل-ئاكاا يەردە  ئاۇ ئالادۇرىۋالغان؛ ۋيېنناغاا سىڭلىساىنى كېايىن  كەتكەنادىن تۈگەپ

  ئالويىساچى  قىلغاانمىش؛ كاۈرەش چىاداپ اجاپاغا بىالەن يوقسۇزلۇق رەھىمسىز ئىككىسى

 قامااداش تۇرمۇشااىنى بىاارگە بىاالەن پاااۋال ئااادفل  : دەياادۇ مۇنااداق داۋامىاادا ماقالىسااىنىڭ

 كېايىن دېمىگەن؛ ياق ئىشالرغىمۇ پاسكىنا ۋە ئېغىر دېگەندە  تازىلىقى كوچا ھەتتا ئۈچۈن

 بىالەن ئىشاالر نادە دېگە بىازەش ئاۆ  ئااقالش  ئاۆ  يەردە ئاۇ كېتى،  ميۇنخېنغا ئادفل 

 (.شوغۇلالنغانمىش

 كېايىن كەتكەنادىن قايتىا، ئەنگىلىايىگە ئىككىساى ئاپىساى بىالەن پاترىا  ۋىللىيام

. چاقىرىاادۇ ئااۆيىگە مەيدانىادىكى پرىنزرېگېنتېنپالتااز ئادۋفكاااتىنى ھىتلېار قالمااا   ئۇزۇنغاا

 خەت باۇ”: دەيادۇ مۇناداق تاۇرۇپ كۆرساىتى، خەتناى پاارچە بىار تۇرغاان ئالدىادا ھىتلېر 

 ئىشانى باۇ. خەت پاارچە بىار مۇناساىۋەتلى  دېلوساىغا ئۈندۈرىۋېلىش پۇل' قەبى  ئىنتايىن'

 بوۋىلىرىغاا ئۇنىاڭ ئىاش باۇ بولاۇپ  قىلغاان پەيدا تۇققىنى بىر كۆرىدىغان ئۆ  ئەڭ ئۇنىڭ

 ھىتلېار قارىغانادا  ئەسلىمىساىدىن فرانكنىاڭ خان . دەيدۇ “ئىش بىر چېتىلىدىغان بېرى،

 بىار ئادەمنىاڭ باۇ. ئىادى قىلغاان ئىشاارەت ھىتلېرناى پاترىا  ۋىللىياام دەپ قىنى تۇق ئۆ 

 ئىشاىغا بىار بىرىنىاڭ بوۋىلىرىادىن ھىتلېرنىاڭ ساھەسىدىكىلەر گېزىت ئاساسەن ئىماسىغا

 دەپ باار قېناى يەھاۇدىي مىقاداردا مەلاۇم قېنىادا ھىتلېرنىاڭ يەناى. قالغاان قىزىقى، بەكال

. تاپشاۇرىدۇ فرانكقاا تەكشۈرۈلىشاىنى يوشاۇرن ئىشانىڭ باۇ ېرفاۈھر شۇڭا. قىلىناتتى گۇمان

 دفكااالدى توپلىغااان دىاان “مەناابەلەر بااارلىق بولىاادىغان كەلتۈرۈشااكە قولغااا” فراكنىااڭ

 دادىسى ھىتلېرنىڭ: ھېسابالنمايتتى گەپلەردىن قىلىدىغان خاتىرجەم كىشىنى ھەقىقەتەنمۇ

 ئااۆ  بىاار فامىلىلىاا  شااىكلگرۇبېر لېئوندىڭاادىكى ئەتىراپىاادىكى شااەھىرى لىنااز” قارىغاناادا
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 ھىتلېرنىاڭ يەنى ئايال  بۇ يەنى“ .قىالتتى بالىدە  نىكاسىز تۇغۇلغان قىزدىن خىزمەتچىسى

 بولااۇپ خىزمەتچااى ئائىلىاادە بىاار كەنتىاادىكى كااراز ئايااال بولغااۇچى مۇمىسااى تەرەپ ئاتااا

 ئااۆ  ايەھۇدىيغاا بىاار دېااگەن فرانكېنبېرگېاار” ئايااال  خىزمەتچىسااى ئااۆ  بااۇ. ئىشاالىگەن

 ئاخىرلىرىادا يىلالر-1832. تۇغقانىكەن باال بىر ۋاقىتالردا ئىشلەۋاتقان بولۇپ خىزمەتچىسى

 تۇققان ئايالغا فامىلىلى  شىكلگرۇبېر ۋاكالىتەن ئوغلىغا ياشلىق 12 ئۆزىنىڭ فرانكېنبېرگېر

 ئااتىلىق' مىقاداردا مەلاۇم كىارگىچە ياشاقا 14 تارتىا، كۈنىادىن تۇغۇلغاان ئۈچاۈن بالىسى

 ئاۆ  ئاۇ بىالەن كىشاى دېاگەن فرانكېنبېرگېار باۇ شاۇنىڭدە “ .تاۆلىگەنمىش' پاۇلى اردەمي

 قىلىشاااى، ئااااالقە-خەت ئاااۇزۇنغىچە( مومىساااى چاااوڭ ھىتلېرنىاااڭ) ئاياااال خىزمەتچىساااى

: يېزىلغااااانمىش گەپاااالەر مۇنااااداق تەخمىاااانەن خەتلىرىاااادە يېزىشااااقان”. ئااااۆتكەنىكەن

 تاوغرا دەل قاتاارلىقالر يېارى ۋاقتاى  لغاانقا بولاۇپ ئايااق ئېغىار بالىغا بۇ شىكلگرۇبېرنىڭ

 ئۈچاۈن  بولغاانلىقى ئاياان كاۆڭلىگە كىشاىنىڭ بولغاان ساەۋەپچى ئىشقا بۇ كېلىدىغانلىقى

 بااۇ فرانكنىااڭ  047“.قالغااانمىش مەجبااۇر بېرىشااكە پااۇلىنى ياااردەم بااۇ فرانكېنبېرگېرمااۇ

 ئىمكاانىيىتى قىلىاش ارئىنكا بارلىقىنى قېنى يەھۇدىي يېرى  ئاتىسىدا ھىتلېرنىڭ دفكالتىدا 

 .چىقىرىلغان خۇالسە بىر كۆڭۈلسىز دەيدىغان يوق 

 ئااۇ. بىلدۈرىاادۇ نااارازىلىقىنى بىاالەن غەزەپ قاااتتىق خۇالسىسااىغا فرانكنىااڭ فااۈھرېر 

 دەردىاادە نااامراتلىق بوۋىسااى ئۇنىااڭ: دەياادۇ مۇنااداق چۈشااەندۈرۈپ ئىچىاادە پەرىشااانلىق

 دېگەنناى باار مەجبۇرىيىتىاڭ قىلىش ئاتىلىق ىنيالغاند فرانكېنبېرگېرنى قالغاچقا  چارىسىز

 دەپ ئۈناادۈرىۋالغانىكەن  پااۇل كااۆپ خېلااى ئۇنىڭاادىن ھېساااۋىدا ياااردەم قىلىاا،  باھااانە

 ساۆزلەپ ئانىساى چوڭ بىلەن ئاتىسى ئۇنىڭ ئەھۋالنى بۇ ھىتلېر . چىقىرىدۇ توقۇپ ھىكايە

 ئېغىاار ھىتلېرنااى لىرىئىسااپات توپلىغااان فرانكنىااڭ.  قىلىاادۇ قەسااەم ئېيتىاا، بەرگەنلىكىنااى

 توقاۇپ بىرناى يالغانادىن بۇنچىاۋاال قاناداقمۇ ئاۇ بولمىسا. ئېنىق قىلىۋەتكەنلىكى ئاالقىزادە

 ئۆلاۈپ ئانىساى چاوڭ ئۇنىاڭ ۋاقتىادا تۇغۇلغاان ئاۇ بولسا ئەمەلىيەتتە مۇمكىن؟ چىقىرىشى

 تىنالراسا يەھۇدىيادىن ئانىسىنىڭ چوڭ ئۇ مۇھىمى  ئەڭ. ئىدى بولغان يىل 42 كەتكىنىگە

 ساااپ قېنىنىااڭ ئۇنىااڭ قىلىاا،  شااۇنداق. ئىاادى قىلغااانلىقى ئېتىااراپ ئالغااانلىقىنى پااۇل

 ھىتلېااردا ئااادفل  ئەساالىدە. ئىاادى كەتااكەن كۈچىيىاا، تېخىمااۇ ئېھتىمااالى ئەمەساالى 

 كاراز) ئىادى ئااز بەكاال ئېھتىماالى قاېلىش ئارىلىشى، قېنى يەھۇدىي بولسىمۇ قىسمەنلىكتە

 پاكىتلىرىادا كۆرسەتكەن فرانكنىڭ تەتقىقاتى پرېرادفۋىچنىڭ نىكوالس ىدىن ئۇنىۋېرسىتېت

 دېاگەن كاراز ئاۋساترىيىنىڭ. كۆرساەتمەكتە ناوقتىالرنى تېگىشلى  گۇمانلىنىشقا مۇنچە بىر

 بىرەرساىنىڭ دەيادىغان فرانا  ياكى فرانكېنبېرگېر  ۇرنىلىدا تىزىملى  يەھۇدىيالر يېرىنىڭ

 ئاتىسااى ھىتلېرنىااڭ يەنااى يىلااى -1856 لىاارىدەپتەر تىزىملىاا  بااۇ. تېپىلمىغااان تىزىمااى
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 بۇنىاڭ. باشاالنغان تىازىمالش يەھاۇدىيالرنى ئانادىن كېيىانال ئۆتكەندىن يىل 12 تۇغۇلۇپ

-1856 بولااۇپ  چىقىرىلغااان قااوغالپ سااتېرىرماركتىن يىلااى-1426 يەھااۇدىيالر سااەۋەبى 

 باويىچە  دېيىشى پرېرادفۋىچنىڭ. قىلىنغان رۇخسەت كېلىشىگە يەرگە بۇ ئۇالرنىڭ يىلىسىال

 ئۇنىاڭ ماۇھىمى  ئەڭ(. ئاى. ھ.ئاا_ . ئىاكەن “ياوق يەھاۇدىي بىرماۇ” كارازدا ئالدىدا ئۇنىڭ

 ئۈچاۈن قىلىاش ئىشاەن  تېخىماۇ. ئىادى قورقىشاى بارلىقىادىن قېنى يەھۇدىي قېنىدا ئۆزى

 تارتىا، يىلىادىن-1217. كاۆرگەن تەكشۈرتۈپ قېتى  ئىككى قايتا كامىدا ئىشنى بۇ ھىتلېر

 ئەسلىمىسااااىگە شااااۇخنىڭ دفختااااۇرى كېسااااەللىكلەر ئىچكااااى تونۇياااادىغان نااااىھىتلېر

  دەپ' ياااوق-باااارمۇ قېناااى يەھاااۇدىي قېنىمااادا مېنىاااڭ' باااويى ئۆماااۈر ئاااۇ” ئاساساااالنغاندا 

“ .كېتەتتاى پاراڭلىشاى، جەھەتاتە باۇ بىالەن بىاز دائىا  ئۇ. يۈرگەن ئازاپلىنى، گۇمانلىنى،

 دەپ چىقىارىڭالر ھۈجەىتىڭالرنى پاتاليدىغانئىس ئىكەنلىكىنى ئارىيان باشقىالردىن ھىتلېر

 شۇنداق ئەنە. ئىدى چىقىرالمىغان ئىسپاتنى بىر بۇنداق ئۆزى ئۇنىڭ بىلەن  قىلغىنى تەلەپ

 ئائىلىادىن بىار قانداق ئىكەنلىكى   نەلى  مېنىڭ ئۇالر” پاتىرىكقا ۋىللىيام ئۇنىڭ بولغاچقا 

 .بېرەلەيدۇ چۈشەندۈرۈپ ئېنىق ىنىنىدېگ “كېرە  بىلمەسلىكى قەتئىي كەلگەلگەنلىكىمنى

 كېتىشىدىن قايدۇرۇپ بېشىنى قانچە ھەر ئاغرىقىالر باش شەخسى تۈردىكى بۇ ئۇنىڭ

 بىار ئاۇ. ئىادى ياخشى يەنىال مۆلچەرى ھەققىدىكى يىلى-1231 ھىتلېرنىڭ  نەزەر  قەتئىي

 كااۈرەش» ئۇنىااڭ. قالىاادۇ ئايلىنىاا، ئاپتورىغااا كىتابنىااڭ سااېتىلغان كااۆپ ئەڭ كېچىاادىال

 نۇسااخىدىن مىااڭ 6 ئااارانال يىلىغااا بۇيااان قىلىنغىنىاادىن نەشاارى كىتااابى دېااگەن «يولااۇم

 ئېشاى، مىقادارى ساېتىلىش كىتابنىاڭ باۇرۇن  يىال بىار بۇنادىن بولساا  تۇرغاان سېتىلى،

 ئاۈزۈلمەس ئاايىغى ئاۇنى كىتااۋى باۇ قىلىا، شاۇنداق. يېتىادۇ پارچىغا 86 مىڭ 54 بىراقال

 بولغاان مەركىازى يېڭاى پارتىيىنىاڭ باشاقا  ئۇنادىن. قىلىادۇ ىاگەئ مەنبەگە   ئىقتىسادىي

 يىغىلىشاالرنىڭ قاتناشاقان ھىتلېار. ئېچىلىادۇ كۈنىساى باايرام يىال يېڭاى ماۇ “بىنا قوڭۇر”

 كەلاگەن يەرلەردىان تۈرلاۈ  ھەر قاتارىادىكى پۇلى بەدەل پارتىيە ۋە ئىنئانىالر كىرىملىرى 

 ناتسىساااتالر بىناااا  باااۇ چىقىلغاااان بىااازەپ ى،ساااېتىۋېل پۇلغاااا توپالنغاااان مەبلەغلەردىااان

 ھېسانىڭ  ھىتلېرنىاڭ . قىالتتاى ۋەكىللىا  ۋەزىپىسىگە ۋە گەۋدىسى ئەمەلى پارتىيىسىنىڭ

 ئىككىنچاى ئىشاخانىلىرى نىاڭ( SS) گۇۋاردىيىساى پاارتىيە ۋە ستراسساېرنىڭ گيوبېلسنىڭ 

 قوڭاۇر قىزغاۇ  ۇپ بولا كەڭ ئىنتايىن ئىشخانىسى فۈھرېرنىڭ. ئىدى ئورۇنالشقان قەۋەتكە

 بولاۇپ  تاقالغان شىپقىچە تا دېرىزىسى. ئىدى ئىشخانا بىر چىرايلىق بەكال بويالغان رەڭدە

 يېارى  چاوڭ مۇسساولىننىڭ ئىشاخانىدا. تاۇراتتى كۆرۈناۈپ تۆۋەندە مەيدانى كۆنىگسىتراس

 بىار رەساىملەردىن باۇ بولاۇپ  ئېساىلغان رەساى  كۆپ بەكال تامالردا تىكلەنگەن  ھەيكىلى

 تاۇنەى پولكنىاڭ تۇرغاان فاۈھرېر بىرساى يەنە رەسىمى  فرېدېرىخنىڭ ئىمپىراتور پارچىسى
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 ھىتلېاار”. ئىاادى رەسااى  بىاار تەسااۋىرلەنگەن ۋاقتااى قىلغااان ھۇجااۇم فالندېرسااقا قېااتى 

 ئىشااالەش ئۇنىاااڭ ئەسلىمىساااىدە  فااارا  دەيااادۇ_ . ئولتۇرماااايتتى كاااۆپ ئىشخانىساااىدا

 كەلساە  كىرىا، تۇيۇقساىزال قۇيۇنتاازدە  خاۇددى ئاۇ. ئىدى قااليماقان بەكال سىستېمىسى

 قامىلىا، ئىشخانىساىغا ئەگەر. كېتەتتى چىقى، شامالدە  يەنە ئولتۇرمايال-ئولتۇرار ئورنىغا

 بىارەر بىالەن باشاقىالر بولاۇپال تۈگۈتاۈپ تىانەش-ئالادىراش ئىشالىرىنى بولساا  قالغىدە 

 “.كېتەتتى سۆزلەپ نۇتۇق سائەت

 ئۆتكۈزۈشانى ۋاقىات بۇلۇڭىادا بىار تاماقخانىنىاڭ كىچىا  قەۋەتتىكاى تاۆۋەن ھىتلېر

 باار ئۈساتەل بىار ئاتالغاان گە “فاۈھرېر” مەخساۇس يەردە ئاۇ 048.كاۆرەتتى ياخشى بەكال

 ھىتلېاار. ئىاادى ئېسااىغلىق رەسااىمى ئېكارتنىااڭ دىتاارىخ پااارچە بىاار تاماادا ياناادىكى بولااۇپ 

 خااراكتېرىگە ئۇنىاڭ ھايااتى نائىشاخا دىكاى “بىناا قوڭۇر”. زېرىكىدۇ يەردىنمۇ بۇ كېيىنچە

 ئاۆزى يەناى ئىادى  قىلىش ھەرىكەت تۇرما  جى  مىەەزى ئۇنىڭ. كەلمەيتتى ماس پەقەتال

 بولمىسااا ياااكى تااوپالش  ھىمايىسااىنى خەلقنىااڭ ئۈچااۈن پارتىيىسااى شااۇنىڭدە  ئۈچااۈن 

 كىشاىلەر قۇۋەتلەيادىغان قاولالپ ئۇنىاڭ جەھەتاتە  ئىقتىساادىي يااكى جەھەتتە سىياسىي

 كەلاگەن دۈ  ھىتلېار يىلى-1231. قىالتتى ئارزۇ ئۆتكۈزۈشنىال سۆھبەتلەرنى ئىسىل ەنبىل

 پاارتىيە كۆپۈنچىساى مەساىلىلەرنىڭ باۇ. ئىادى مەساىلىلەر قىايىن ھەقىقەتەنمۇ مەسىلىلەر

 مەسىلىلەر چىققان ئوتتۇرىغا نەتىەىسىدە كېتىشى كېڭىيى، بىلەن سۈرئەت تېز قوشۇنىنىڭ

 بەكاال بۆلاۈمنى بىار ھەر ئورگىنىادىكى رەھبەرلىا  پاارتىيە يىشاى كېڭى پارتىيىنىاڭ. ئىدى

-بىار تارمااقالر قايساى ھەر نەتىەىساىدە  بۇنىڭ. ئىدى قويغان كەلتۈرۈپ ھالغا كېلەڭسىز

 .تۇراتتى قىلى، پەيدا قىزغىنىشنى بىرسىدىن-بىر قىلى،  سۈركىلىش بىلەن بىرسى

. ئىادى كەلمەكاتە اغرىتىا،ئ بېشاىنى ئۇنىاڭ قوشاۇنى ئااچىالر-ئاې  بە  ھەممىدىن

 ساۇنغان باو  قانۇنغاا قويغان ئوتتۇرىغا ھىتلېرنىڭ ئاچى-ئې  كۆپ بەكال سەۋەبى  بۇنىڭ

 دائىا  ھەر ئاۇالر. كەتمەيتاى قىلىا، ئېتىۋار تەلىماتىغا دەيدىغان قىلىش ھەرىكەت ئاساستا

 ئۈچاۈن ناېمە ئاۇالر شاۇڭا. پەخىرلىنەتتاى ئەنئەنىساىدىن پايدىلىنىش كۈچىدىن زفراۋانلىق

 پەقەتااال كېرەكلىكىنااى سااېلىش قااۇالق دېگىاانىگە ئەمەلاادارلىرىنىڭ مەمااورى ميۇنخېناادىكى

 خاۇددى نۇرغاۇنلىرى بولۇپ  كىشىلەر غايىلى  ھەممىسىال كىشىلەرنىڭ بۇ. چۈشىنەلمەيتتى

 ئااارزۇ سوتسااىئالىزمنى كۆڭلىاادە ئوخشاااش كوممۇنىسااتالرغا بولغااان رىقابەتچىلىرىاادىن

 ھىتلېرنىااڭ دەل تەرىپااى  بااۇ. ئىاادى كىشااىلەر ئاكتىاا، ئىااگە رفھقااا ئىنقىالبااى قىلىاادىغان

 ئاچىالرنىااڭ-ئااې  ھىتلېاار بېشااىدىال ئىشاانىڭ. ئىاادى يېاارى كېلىۋاتقااان ئاغرىتىاا، بېشااىنى

 پارتىيىنىاڭ ئەترىتىناى ئاچىالر-ئې  ئۇالر. كېلەلمەيدۇ بىرلىكىگە پىكىر بىلەن رەھبەرلىرى

 بۇ تۇرۇپ  چىڭ پىكىرىدە ئۆز ھىتلېر قىلىشسا  تەلەپ ئايالندۇرۇشنى كۈچىگە قۇراللىق بىر
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 سىياسااىي شااۇنىڭدە  قوغااداش  يىغىلىشااالرنى ئاااممىۋى ۋەزىپىسااى ئاساساالىق قوشااۇننىڭ

 ئااااۋال ئەڭ بىااالەن ھىتلېااار. قاااارايتتى دەپ شاااوغۇللىنىش بىااالەن تەشاااۋىقاتى سااااداقەت

 ولمىغاانلىقىب بىرلىكاى پىكىار بىالەن ھىتلېار ئاۇ. ئىادى رۆم كاپىتاان كىشى كىلىشەلمىگەن

 كېاايىن. ئىادى بېرىۋالغاان ساۈرگۈنگە ئامېرىكىساىغا التىاان بىالەن ئىختىياارى ئاۆز ئۈچاۈن 

 ياااردەمگە بولااۇپ تەلىۋىاادە كااۈچەيتىش ئەترىتىنااى ھۇھۇجااۇمچىالر سااالومون ۋفن پفېفېاار

 .ئىدى ئۈزگەن قول ئىشالردىن بۇ ئۇمۇ ئۈچۈن ئېرىشەلمىگەنلىكى

 تۆۋەنااادىكى نەتىەىساااىدە  كۆرۈلىشاااى الباااىئىختى پىكىااار ئوتتۇرىساااىدا رەھااابەرلەر

. بېرىادۇ بولاۇپ باھاانە چىقىشىغا كېلى، ئىختىالپالرنىڭ مۇنچە بىر ئارىسىدىمۇ ئەسكەرلەر

 ئىشاىمىز چېكىاۋاتىمىز  ئاچاارچىلىق كاۆڭلەكلىكلەر  قوڭۇر بېرلىندىكى ئاۋال  سەل بۇندىن

 يارىلىنىا، دائىا  رۇشۇشالردائۇ قارشى قىزىلالرغا بىلەن ساقچىالر ئېغىر  ئارتۇق ھەددىدىن

 كۈزەتچىلىاا  مىتىنگلىرىاادىال پااارتىيە يااالغۇز بىااز تۇرىااۋاتىمىز  قامىلىاا، تااۈرمىگە ياااكى

 ئۇالرنىاڭ. كۆتۈرىادۇ ئىسايان كۆرساىتى، قىلىا، ساەۋەب دېگەنلەرناى زىرىكتۇق قىلىشتىن

 اپىاقمۇۋ تۈرلاۈ  7 دېگەنادە  بېارىش كۆپەيتىا، مەبلەغنى ئاجىرتىلغان قويغان ئوتتۇرىغا

 ئاچچىقىنى قوشۇندىكىلەر بۇ كېيىن  قىلىۋېتىلگىنىدىن رەت تەرىپىدىن گيوبېلى  تەلىۋىمۇ

 بىيرفساىغا پاارتىيە يەرلىا  سااقالۋاتقان ئەترىتاى ھۇجۇمچىالر ئەسەبىلىشى، بېسىۋااللما 

 كېيىانال ئارىالشاقىنىدىن چىقىا، ئوتتۇرىغا بىۋاستە ئۆزى ھىتلېر ۋەقەدە بۇ. قىلىدۇ ھۇجۇم

 يىغىلغاان قوشاۇنىنىڭ ئېساچىالر-ئې  ھەمرالىقىدا ھۇجۇمچىالرنىڭ قۇراللىق ئۇ. يدۇتىنەى

 ھىتلېار. قىلىادۇ چاقىرىق قېلىشقا يارىشى، كۆپچىلىكنى قاتنىشى،  يىغىنلىرىغا قايسى ھەر

 بەرساە  ۋەدە يالۋۇرۇپ سۆزلەپ ئاتىدە  قۇرساق كەڭ بىر ۋە بوۋا  كېسەلمەن بىر خۇددى

 قوڭاااۇر ساااۆزلىرىدە ئاااۇ. تىنەىتىااادۇ ئاااۇالرنى ياااۈرۈپ يىاااپلەپئە تەرەپاااتىن بىااار يەنە

 شەخساى ئىشاالرنى باۇ قىلماا   گەپ ئارتۇق ھەققىدە تەلىۋى تۈرلۈ  7 كۆڭلەكلىكلەرنىڭ

 ئاۇ  ئانادىن. چاقىرىادۇ بولۇشاىغا ساادىق ئاۆزىگە كاۆپچىلىكنى قااراپ قاتارىادا مەساىلىلەر

 ئاااچىالر-ئاې  بۇنىڭاادىن. ىادۇقىل ئاېالن دەپ قۇماناادانى بااش ئاچىالرنىااڭ-ئاې  ئاۆزىنى

 داۋام ۋاقىات قىساقا قېتىمقاى باۇ قىلى، شۇنداق. قىلىشىىدۇ تەنتەنە بىردە  خوشاللىقىدىن

 بولغانادىن خاتىرجەم قۇتۇلۇپ ئىشتىن بۇ ھىتلېرمۇ. بولىدۇ ئاخىرالشقان توپىالڭمۇ قىلغان

 .ىدۇكېت كىرىشى، ئىشلىرىغا سايالم بولغان ئىشى ئاساسلىق نۆۋەتتىكى كېيىن 

 قەغەز ئەسالىدە ۋەدىساى ئېيتقاان دەپ قىلىامەن رەھبەرلى  ئېسچىالرغا-ئې  ئۇنىڭ

 ھەپىلەشاكىدە  بىالەن ئىشاالر بۇناداق ھىتلېرنىڭ ئەسلىدە. ئىدى ۋەدە قۇرۇق يۈزىدىكىال

 يىلىنىاڭ-1231. قىزىقماايتتى پەقەتاال ئېلىشاقا ئۈستىگە ۋەزىپىنى بىر بۇنداق يوق  ۋاقتىمۇ

 ياانۋار-4. ئىادى ئەھۋالادا ياوق يىتەكچىساى بىار تۈزۈ  يەنىال اچىالرئ-ئې  كىرىشىگىچە 



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 470 ~ 
 

 قۇمانااادانلىقىغا قوشاااۇنىنىڭ ئااااچىالر-ئاااې  رۆمناااى كاپىتاااان تەشاااكىلى پاااارتىيە كاااۈنى 

 ياردەملىشااى، جۇمھااۇرىيەتچىلەرگە بولىۋىيىاادىكى رۆم ) قىلىاادۇ ئااېالن تەيىنلىگەنلىكىنااى

 بولىاۋىيەدىن يېقىنادىال تېخاى ئۇنى تەشكىلى ەپارتىي قىلىۋاتقىنىدا  ئۇرۇش بىلەن پاراگۋا 

 ئاااچىالر-ئااې  كىشااىلى  مىااڭ 62 رۆمنىااڭ ھىتلېاار  042(.ئىاادى كەلااگەن چاقىرتىاا،

 كېيىنال بېرىلگەندىن ھوقۇق ئەركىن قىالاليدىغان ھەرىكەت خالىغانچە ئىچىدە تەشكىالتى

 باو  ئىنتىزامغاا ىچىالرنا SA ۋاقتىانچە ھىتلېار. ئىادى بولغان ماقۇل قايتىشقا گېرمانىيىگە

 مااقۇل كەلتۈرۈشاكە ھالىغا قوشۇن بىر بولغان ۋەزىپىسى قىلىش نامايىشال ئاساستا سۇنغان

 SA باويىچە خاھىشاى ئاۆز رەھابەر  ۋە تەشاكىالتچى قابىلىيەتلىا  باۇ كېايىن كەلگەندىن

 .كېتىدۇ كىرىشى، ئىشىغا تەشكىللەش قايتا قوشۇنىنى چىالر

 يىغىلىاا، بېاارى ئۇزۇناادىن تااايىنىپال تتۇرۇلۇشااىغائار ئۆنۈمىنىااڭ ئىااش شااۇنداقتىمۇ 

 پاايتەخىتتە بيېقىنادىال. ئىادى ئەمەس ماۇمكىن تۈگىتىش قىلى، ھەل مەسىلىلەرنى قالغان

 ېرلىنادىكى. ئىادى كېتىۋاتقان تارتىش-تاالش ھەققىدە توپالڭ بىر ئېغىر قېتىملىق بىر يەنە

. ئىادى داۋامالشماقتا ئۆزپىتى نجەھەتتى ئاساسى قىيىنچىلىقلىرى كۆڭلەكلىكلەرنىڭ قوڭۇر

 ۋالتېار بولغاان رەھبىارى ئۇالرنىاڭ مەساىلىلەر ئوخشااش تەڭسىزلىككە ئىچىدىكى تەشكىل

 “مۇناساىۋەتلەر مەماورى” تەشاكىلنىڭ ئاۇ . ئىادى قويمىغاان چىادىغۇچىلىقىنى ستېننېسنى

. اليدۇباشا قىلىشاقا تەلەپ قايتاا تەشكىللىنىشىنى ئاساسىدا “بىلى ” بەلكى ئەمەس بويىچە

 يېڭااى-يېڭااى ئۆزگەرتىاا، پىالنىنااى قېااتى  بىاار ئاياادا نەچااچە ھىتلېاار” تااۈردە ئاشااكارە ئااۇ

 دىان ئىمكانىمىز قىلىش ھەرىكەت ئاستىدا ئەھۋال بۇنداق. كەلمەكتە چىقىرى، بويرۇقالرنى

 بۇنااداق ئاسااتىدىكىلەر قااول سىېننېساانىڭ. ئاچچىقلىنىاادۇ دەپ “قالاادۇرۇلماقتىمىز مەھاارۇم

 كېلىا، ھالغاا يۈرىادىغان ئەنسىرىشاىپال قاايمۇقۇپ ئۇقالماا  نەرساە بىار ئۆزگىرىشالەردىن

 قىلااچە تەرەپااتىن بىاار يەنە قوشۇلسااىمۇ  دېگەنلىاارىگە رەھبىرىنىااڭ ئااۇالر. ئىاادى قالغااان

 .ئېلىشاتتى تەرىپىنى فۈھرېرنىڭ كۆرسەتمەستىن قارشىلىق

-ې ئاا كېاايىن بۇناادىن چۈشااۈرۈپ  بااويرۇق ھىتلېاار كااۈنى  فېااۋرال-02 يىلااى-1231

 دۇمباااالش يەھااۇدىيالرنى بىاالەن قىاازىلالر كااوچىالردا ئېسااچىالر-ئااې  بىاالەن ئاااچىالر

 ئېلىنىادىغان تىلغا ئاشكارە رەسمى مەسىلە بۇ كېيىن  دېگىنىدىن توختۇتۇڭالر ھەرىكىتىنى

 ئاچچىقالنغاانلىقىڭالرنى بولغاانلىقىنى  يېرى  كۆڭلۈڭالرنىڭ سىلەرنىڭ مەن”. كېلىدۇ ھالغا

 ساىلەر قارىماا  شاۇنىڭغا_  كاۆڭلەكلىكلەرگە  قوڭاۇر ھىتلېر دەيدۇ_ . ىمەنتۇرىۋات بىلى،

 بۇنىڭاادىن جەڭچىاالەر“ .كېاارە  چىقماساالىقىڭالر كوچىغااا ئېلىاا، قااۇرال يېنىڭالرغااا يەنىااال

 ھەرىكەتاتە بىار قاناداق ھاې  قارشى ھىتلېرغا بولسىمۇ  كەتكەن ۋارقىرىشى، بولۇپ نارازى

 بۇنادىن ساۇنىمىز  باو  قانۇنلىرىغاا ھۆكۈمىتىنىڭ ۋېمار ېرھىتل ئايدا كېيىنكى تا. بولمايدۇ
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 كېيىانال تەساتىقلىغىنىدىن ئىدارىساى سااقچى ھەممىساى نامايىشاالرنىڭ-مىتىنا  كېيىنكى

 قىلغىنىاادا  ئااېالن دەپ قىلىمىااز ئەمەل قانۇنىغااا دېااگەن…  بولىاادۇ ئۆتكۈزۈشااكە ئاناادىن

. چىقىاادۇ ئوتتۇرىغااا ارشااىق ھەرىكەتااكە بۇنااداق بولغااان تەساالى  ھۆكااۈمەتكە سااتېننې 

 يىغىان مەخپاى رەھبەرلىارى قوشاۇنى ئااچىالر-ئاې  كېچىادە يېارى  ماارت-31 شۇنىڭدە 

 قارشااى ھىتلېرغااا ئىشااتا بااۇ” بىااردە  ھەممىسااى قاتناشااقۇچىلىرىنىڭ يىغىاان. ئۆتكۈزىاادۇ

 .قىلىدۇ قارار قا “قولالش سىتېننېسنى تۇرۇپ 

 بولۇشااتىن پەياادا قاتماااللىق كااىئىچ بېاارىش  يااۈز ۋەقەلىاارى تۆكۈلااۈش قااان ھىتلېاار 

 ميۇنخېنغااا ستېننېساانى كااۆزلەپ يااولىنى قىلىااش ھەل مەسااىلىلەرنىمۇ ھەماادە ساااقلىنىش

 تاپشۇرىۋېلىشاىنى ئىشاىنى بولاۇش مەسائۇل ئىشلىرىغا بىخەتەرلى  دا “بىنا قوڭۇر” كېلى،

 بااۇ ھىتلېاار سااەۋەپتىن شااۇ. قىلىاادۇ رەت بېرىشاانى ميۇنخېنغااا ئااۇ ئەممااا. قىلىاادۇ بااۇيرۇق

 ئااۆتمەيال  ۋاقىاات سااوتكا بىاار ئارىاادىن. بېكىتىاادۇ دەپ چىقااارغۇچىالر تااوپىالڭ قوشااۇنىنى

 تااوپىالڭ زەئىاا، قېتىملىااق بىاار ئىااش بااۇ. ئاخىرلىشااىدۇ ھەرىكىتااى تىركىشااىش ئاشااكارە

 پاكىز بۇلغانمىغان قىلغىنى تەلەپ ستېننېسنىڭ ئەسلىدە. تىنەىيدۇ بىلەن ئېلىش شەكلىنى

 قىلىش خىزمەت ئۈچۈن پارتىيە بىر شۇنداق ئەنە ئۈچۈن  ىكىتىھەر سوتسىئالىزم مىللەتچى

 قوياۇش ئوتتۇرىغاا ئەمەسلىكىنى ئىشلەش ئۈچۈن كىشى بىر قايسى ھەرگىزمۇ ئىكەنلىكىنى 

 يولغااا بىار مۇشااەققەتلى  ئىنتاايىن بولىاادىكەن  ئەگەشامەكچى ماڭااا كىا -كىماادە”. ئىادى

_  ۋاقتىادا  ۋىدالىشاىش بىلەن ىكىلەرئاستىد قول ستېننې  دەيدۇ_ . بولىدۇ قالغان كىرى،

 ئەگىشاى، ھىتلېرغاا ئۈچاۈن غايىساى سوتساىئالىزم مىللەتچاى ساىلەرنى قارىماا   شۇنىڭغا

 تاوزۇپ ھەرىكىتىنىاڭ سوتساىئالىزم مىللەتچاى بىز چۇنكى. قىلىمەن تەكلى، مېڭىشىڭالرنى

 “.خالىمايمىز ھەرگىز كېتىشىنى

 ۋاقىتتاا بىرال گېزىتلىرىدا «تكۈچىلىرىكۈزە خەلق» بىلەن «ھۇجۇم» كۈنى  ئاپرېل-4

. تەنقىتلىنىادۇ قااتتىق كۆتىرىشاى “قاوزغىالڭ” ستېننېسنىڭ  بېسىلى، ماقالىسى ھىتلېرنىڭ

 بولاۇپ غايىساى ئاساساى پارتىيىساىنىڭ ناتسىساتالر ئەزەلادىن سوتسىئالىزم ماقالىسىدا  ئۇ

 سااالون“ ىرىۋالغااانك سااۇقۇنۇپ ئىچىااگە پااارتىيە بىاارگە  بىاالەن تەكىااتلەش كەلگەنلىكىنااى

 يەنە ئااۇ. تەنقىتلەياادۇ نااى “ئەبلەخلىاارى سوتسااىئالىزمچى سااالون بىاالەن بولشااېۋىكچىلىكى

 بىااالەن ئاماااالالر پۈتاااۈن ئاااادەم باااۇ بىااارى  ئەبلەخلەردىااان شاااۇنداق دەل ساااتېننې 

 كۈشاكۈرتكۈچىلى  تىنماا  بولىادىغان قىلىشقا ھۆكۈم كېسى، دەپ خاس كومپارتىيىگىال”

 بااۇ) تەشااكىالتىغا ئااا-ئااې  چۈشااەنچىلەرنى قاتااار بىاار كېلىۋاتقااان ،ئىشاالىتى قىلىشااالردا

 تەرجىامە دەپ ئې -ئې  بىراقال پەرقلەندۈرمە  نى' ئې -ئې ' بىلەن' ئا-ئې ' يەرلەردە

 .كۆرسىتىدۇ دەپ “ئۇرۇنماقتا كىرىشكە سۆرەپ( ت.ئۇ_ . قىلىۋەتكەن
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 قوڭااۇر كېتىۋاتقااان يىراقلىشااى، ئەقىدىلىرىاادىن پااارتىيە بېرلىناادىكى ماقااالىالر بااۇ

 بېرىاا، بېرلىنغااا قېااتى  بىاار يەنە ھىتلېاار. غەزەپلەندۈرىۋېتىاادۇ قاااتتىق كااۆڭلەكلىكلەرنى

 ئاااۇ قېاااتى   باااۇ. ئوينايااادۇ رفلىناااى ئىنقىالبچىلىاااق كىرگاااۈچى ئارىغاااا ۋە كېلىشاااتۈرگۈچى

 خاتىرىساىگە ھەقاتە باۇ خانفىساتايىنگىل. ئىادى بارغاان ئېلىا، بىرگە خانفىستايىنگىلنىمۇ

 چېپىاا، بۇياققااا-ئۇياااق ئەتراپىاادا شااەھەر چارىسااىزلىكتىن ھىتلېاار”: يازىاادۇ دەپ مۇنااداق

 ماڭااا پەقەت سااىلەر ئۇالرغااا  ھىتلېاار 052.يااالۋۇراتتى ئۇالرغااا ئېقىتقىاانىچە ياااش كۆزىاادىن

 قېتىملىاااق نۇرغاااۇن. يالۋۇرىااادۇ دەپ “ئېرىشەلەيساااىلەر ھىماااايىگە ئاااارقىلىقال تاااايىنىش

. بولىادۇ كەلتۈرىۋالغاان ئەسالىگە تەرتىپناى ئاۇ ھېسااپتا ئاخىرقى ئارقىلىق كېلىشتۈرۈشلەر

 مېھمانخانىساىدا سااياھەتچىالر_  ساارا  ساودا بىار بىارلىكتە بىالەن ستېننې  ئۇ ئەتىسى 

 رەھبەرلى  توپىالڭغا ئۇ تەسىراتى  قالدۇرغان خانفىستايىنگىلغا ستېننېسنىڭ. يەيدۇ تاماق

 مەن”. ئىادى كاۆرۈنگەن بولاۇپ رىغاۇچىئۇچ زىيانكەشالىككە بىر بەلكى ئەمەس  قىلغۇچى

 كاردىناال كولوگنادىكى ئاۇ . قارىادى  دەپ ئىكەن بىرسى نىيەتلى  توغرا ھەقىقەتەنمۇ ئۇنى

 بىزنىاڭ. ئېيتتاى دەردىناى بېرىا، تارتىا، تاۈۋىگە دېرىازە مېنى ئۇ. ئىدى جىيەنى شۇلتنىڭ

 ھىتلېار': ماڭا ئۇ. ايتتىتۇيۇلم يىراققا ئىچىدە ئاۋازلىرى قاتناش كەلگەن سىرتتىن ئاۋازىمىز

 كىرىۋالغان قولتۇقىغا ئۇنىڭ دەل كىشىنىڭ قىلغان كۈشكۈرتكۈچىلى  توپىالڭغا قېتىمقى بۇ

 دەپ ئااادەم يېنىاادىكى ھىتلېرنىااڭ ئااۇ . دەياادۇ' يوقمىاادۇ؟ خەۋىاارى ئىكەنلىكىاادىن كىشااى

 باۇيرۇق ھەققىادە قىلماسالىق جىادەل-ئاۇرۇش ھىتلېار يەناى. ئىدى دېمەكچى گيوبېلىسنى

 ئۈنادەپ قىلىشاقا ناماايىش چىقى، كوچىغا ئۇنى تۈردە ئىزچىل گيوبېلى  بولسىمۇ  ىلغانق

 ئارتىاا، ئۈسااتۈمگە گۇنااانى پۈتااۈن كەلگەناادە كااۈنگە بۈگااۈنكى ئەممااا كەلگەنلىكىنااى 

 “.ئېيتىدۇ قويغانلىقىنى

 ئوتتۇرىغاا( ھالادا قىلغاان تىارە  ئارقاا ئاۆزىگە نى SS) ھىتلېرنىڭ دائىمقىدە   ھەر

 ساەۋەپ ئىتتىپاقلىشىشاىغا زىا  ئاچىالرنىاڭ-ئې  يەنى كۆڭلەكلىكلەرنىڭ  قوڭۇر چىقىشى

 ئىتتىپاااقلىقمۇ بىاار يىمىرىلىاادىغان ئاسااانلىقچە ئىتتىپاااقلىق تااۈر بااۇ شااۇنىڭدە  . بولىاادۇ

 ۋەزىپىسااااىدىن قوللىغۇچىلىرىنىاااڭ ئۇچاااۇم بىاااار ئۇنىاااڭ ۋە ساااتېننې . ئىااادى ئەمەس

 سااۇ ئۈسااتىگە گيوبېلىساامۇ. قىاللماياادۇ پەياادا داۋالغااۇش بىاار ھېچقانااداق قالاادۇرۇلغانلىقى

 كىشاىلەر  نۇرغاۇن باشقا ستېننېستىن ئەمما. يۈرىۋېرىدۇ بولمىغاندە  ئىش ھې  يۇقتۇرما 

. قارىشااىدۇ دەپ ئوينىاادى رفلىنااى سۈيىقەسااتچى گيوبېلىساانىڭ توپىالڭاادا قېتىمقااى بااۇ

 ئااۇ بولااۇپ  ارباا بالىسااى نۇرغااۇن بىرسااىنىڭ بولغااۇچى ئانااا ئەگەر ئااااليلى  مەسااىلەن”

 ئەقىال بولغۇچى ئانا ئەگەر يەردە بۇ دەيلى  قالغان كىرى، يولغا تۇيۇق بىرسى بالىلىرىدىن

 بىارلىكتە ئاجراتماا  يېنىادىن ئاۇنى يېاتىلەپ  بالىساىنى ئاۇ چوقاۇم قىلساا مۇئامىلە بىلەن
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 “.بوالتتى يۈرگەن ئېلى،

 كاۈچتىن قۇراللىق كېلىشتە قايتۇرۇپ يولغا توغرا بالىالرنى قالغان كىرى، يولغا تۇيۇق

 بېرلىنادىكى سىتېننېسانىڭ ئاۇ  شاۇڭا. بىلەتتى ياخشى ئۆزىمۇ ھىتلېرنىڭ پايدىالنغانلىقىنى

 ئېلىا، بىرساىگە ئادىمىادىن ئااچىالر-ئاې  ۋەزىپىساىنى بولاۇش مەسائۇل ئسچىالرغا-ئې 

 ڭكە دەرىەىاادە يېتەرلىاا  ھوقااۇقى قوغاادىلىۋاتقانالرنىڭ بااويىچە تااۈزۈمى فااۈھرېر. بېرىاادۇ

 ھېچكىمناى بىاز”. ئىادى خوشاال قااتتىق ئااچىالر-ئاې  ئىشاتىن بۇ ئۈچۈن  بولىدىغانلىقى

 كاتىۋىشاى ئساچىالر-ئاې  دەيادۇ_ . كىشاىلەرمىز يۈرىادىغان يەپاال زەربە قىاللماا  خوش

 رەھبەرلىارى ئې -ئې  قېتىملىق بىر چاقىرىلغان كېيىن ھەپتە قانچە بىر ھىملېر ھېنىرى 

. ماۇمكىن قېلىشاىمىز بۇلۇڭدا بىر كېيىن  بولغاندىن قىلى، ئادا مىزنىۋەزىپى بىز_  يىغىنىدا 

 شاۇنىڭغا. كېارە  قىلماسلىقىمىز ئۈمىت ماختىشىنى ئېيتى، رەخمەت باشقىالرنىڭ بىز يەنى

 ئەكە ئۇنىاڭ بىاز. بىلىادۇ ياخشاى قىممىتىناى ئېسانىڭ-ئاې  فاۈھرېرىمىز بىزنىڭ قارىما  

 فۈھرېرىمىزنىاڭ بىاز چاۇنكى. ھېساابلىنىمىز تەشكىالت مۇھى  ھەقىقەتەنمۇ بىز بالىلىرىمىز 

 “.باقمىدۇق قويۇپ يەردە ئۈمىدىنى

 ھىتلېرماۇ ئوينىغاان رفلىناى كېلىشتۈرگۈچىلى  ئوتتۇرلۇقتا قاتاردا  بىر بىلەن شۇنىڭ

 ۋەزىپىساىنى ئاۆز ئاچىالرنىاڭ-ئاې  ياۈرگەن ئىككىلىنىا، ياكى قالغان كىرى، يولغا تۇيۇق

 بەكاال شاۇنداقتىمۇ. بىلدۈرىادۇ ئىكەنلىكىنى تەييار ئېلىشقا قارشى ىئېلىشىن ئۈستىگە قايتا

 ھىتلېااار. خالىماااايتتى كىرگۈزۈشااانى قاتارغاااا باااۇ بولغاااانلىرىنى ئىاااگە رفھقاااا مۇساااتەقىل

 ئەگەشااكۈچىلەرنى سااادىق ئورنىغااا ئۇالرنىااڭ كېاارە   تااازىلىۋېتىش قەتئىااي ئۇنااداقالرنى

 مۇئامىلىسىنىڭ قۇرساق كەڭ تۈردىكى بۇ ھىتلېرنىڭ. قارايتتى دەپ كېرە  ئورۇنالشتۇرۇش

 قوڭاااۇر نۇرغۇنلىغاااان گەرچە. ئىااادى ئاااۆزگەرمىگەن دائىااا  ھەر تەساااىرى كۆرساااىتىدىغان

 تااۇرۇش چىااڭ قىلىشااتا ھەرىااكەت قااانۇنلۇق ئۇنىااڭ شااۇنىڭدە  ھىتلېرغااا  كااۆڭلەكلىكلەر

 تىباياناا ئەيسااالرچە ئۇنىاڭ بولساىمۇ  قىلغاان ھاې  ئۈمىدساىزلى  تەلىۋىادىن دەيدىغان

 ئاا-ئاې  بىار مەن ماناا” ھىتلېار . ئىادى يوقالغاان تاوزۇپ قاراشالرمۇ تۈردىكى بۇ ئالدىدا 

 SA ۋە SS شاااۇ ئەنە بولسااااڭالر ساااىلەر. ئېسااامەن-ئاااې  بىااار مەن ماناااا ئەتىااارىتىمەن 

 .دەيدۇ “تۇرىمەن ئوتتۇرۇڭالردا سىلەرنىڭ مەن  قوشۇندا  ئىككى بۇ. ئەزالىرىسىلەر

 رەھبىارى ئۇنىاڭ كېلىۋاتقىنىادا  ئەسالىگە تەرتىا، نادىالئە ئەترىتىادە ئااچىالر-ئې 

-سااۆز دېااگەن شااوغۇللىناۋاتىدۇ بىاالەن ھەرىكەتلىاارى بەچچىۋازلىااق رۆم كاپىتااان بولغااان

-ئەرز ئوخشااش بۇنىڭغاا ھىتلېار باۇرۇنالردا . يەيادۇ زەربە قااتتىق سەۋەبىدىن چۆچەكلەر

 بەلگىلەناگەن مەخساۇس رىتاى ئەت ھۇجاۇمچىالر”. قىلىاۋىتەتتى رەت بىراقال شىكايەتلەرنى

 ھەرگىزماۇ قوشاۇن باۇ. قوشاۇن بىار قىلىنغاان تەشاكىل ئۈچۈن يېتىش مەقسەتكە سىياسىي
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 قاااارامالرچە بولماساااتىن  ئورگاااان بىااار ئەخالقلىاااق تاپقاااان تەشاااكىل قىااازالردىن سااااپ

 ساۆزىنى ئاۇ. دەيادۇ“ .گەۋدە بىار بىرلەشاكەن تاپقاان تەشاكىل يىگىاتلەردىن ئۇرۇشىدىغان

 شەخساى تەۋە ئاۆزىگە ئۇنىڭ تۇرمۇشى شەخسى بىرىلىرىنىڭ قايسى كېلى،  ۇرۇپداۋامالشت

 پۇتلىكاشاااڭلىق ۋەزىپىلىاارىگە ھەرىكىتىنىااڭ سوتسااىئالىزم مىللااى كىشااى ئااۇ ئەگەر ئىااش؛

 قىلماسااالىق پەرۋا ئىشااالىرىغا شەخساااى بىرساااىنىڭ ئۇناااداق بولىااادىكەن  قىلمايااادىغانال

 .تەكىتلەيدۇ كېرەكلىكىنى

 ئوتتۇرىغاا بولاۇپ ۋەقە بىار ئىچىادە پاارتىيە خەۋەرلىارى ساەتچىلى  باۇ شۇنداقتىمۇ 

 ساتېننې . ياۈرەتتى پىچىرلىشاى، ئۆزئاارا ھەققىادە ئىاش باۇ كىشاىلەر. باشااليدۇ چىقىشقا

 ھالاادا يۈزلااۈ  ئومااۇمى ۋەزىپىلىاارى ئوفىتسااېرالرنىڭ تااازىلىۋېتىلگەن ۋاقتىاادا قااوزغىلىڭى

 ئەيىپلەشالەرگە تاۈردىكى باۇ. يۈرۈشاەتتى پدە تاپشاۇرۇلدى ھەمرالىرىغا بەچچىۋاز رۆمنىڭ

 قىلغىنىادا ساادىر خاتاالىقى قىلىاش زفراۋانلىاق ئەترىتاى ئااچىالر-ئاې  خۇددى رۆم  قارىتا

 دېلمېاار قەدىرلىاا ”. يۈرىۋېرىاادۇ قىلمااا  پەرۋامااۇ ئوخشاااش  ۋاقتىاادىكىگە ئەيىااپلەنگەن

 مۇئامىلىادە قوپال ۇھەقىقەتەنم ئەترىتىدىكىلەرگە ھۇجۇمچىالر بۇرۇن مەن راس  ئەپەندى 

 قالىساىز  كۆرۈپ كېيىن بۇندىن ئەمما. كېتەتتى  بولۇپ خاپا ئاسانال ئىدى   كەلگەن بولۇپ

 قىلىدىغان  رىئايە ئىنتىزامغا تۈزۈملەرگە -قائىدە كېيىن بۇندىن ئاستىمدىكىلەر قول مېنىڭ

 ئاسااان ىگەتەسااىر كوممۇنىسااتالرنىڭ ۋەزىااپەم  مېنىااڭ! ئايلىنىاادۇ قوشااۇنغا بىاار تەرتىپلىا 

 قېلىشااتىن ئاسااتىدا تەسااىرى ئۇالرنىااڭ ئىشااچىالرنى ئىشسااىز مىليونلىغااان يولۇقىاادىغان

 گېرمااانىيىنى ئااارقىلىق يېتىشااتۈرۈش قىلىاا، پااۇخراالردىن تەرتىپلىاا  ئااۇالرنى ساااقالش 

 قارشاى دۈشامەنلىرىگە بولشاېۋى  ساىرتىدىكى ۋە ئىچاى مەملىاكەت ئارقىلىق شۇ قوغداش 

 تېااز» چىقىاادىغان لوندفناادا ئاخىرىاادا ئاپرېاال گەپلەرنااى بااۇ ۆم ر“ .ئىبااارەت تۇرۇشااتىن

 ماۇخپىر باۇ. ئېيتقاان قىلغاندا قوبۇل زىيارىتىنى دېلمېرنىڭ مۇخپىرى گېزىتىنىڭ «خەۋەرلەر

 ۋارقىاراپ دېگەنادە “ !يەھۇدىيالر يوقالسۇن”  “!نېمىسالر ئويغۇنۇڭالر” ئەسكەرتى،  ئۇنى

 .دەيدۇ قارىمايمەن دەپ ئىپادىسى نغانلىقبويسۇ ئىنتىزامغا تەرتى، چالۋاقىشىنى

 چۈشىنىۋالساىڭىز  قااراپال كۆرۈنۈشاكە تاشاقى شاۇئارالرنىڭ بۇ سىز شۇئارالر  ئۇ ھە ”

. رۆم دەيادۇ_ . قالىساىز بولاۇپ چۈشاىنەلىگەن يېارىمىنىال مەنىساىنىڭ شۇئارالرنىڭ بۇ سىز

 ھااازىر مەن_  ىلىاادۇ ق گەپلەرنىمااۇ باشااقا قوزغاياادىغان دىققىتىنااى مۇخپىرنىااڭ ئااۇ ئاناادىن

 كىشاىلەرنى ساۇنمايدىغان باو  ئىنتىزامغا تەرتى، تېرىيدىغان  غەلۋە قىلى، داۋراڭ ئۇنداق

 ئۈچااۈن قوشااۇن بىاار بۇنااداق. باشاالىۋەتتى  ئىشااىنى تااازىالش ئەترىتىاادىن ھۇجااۇمچىالر

 ئۆزىنىاڭ ئاۇ“ .قاارايمەن دەپ بولىادۇ پايدىسى چوقۇم تازىالشالرنىڭ تۈردىكى بۇ ئېيتقاندا 

 رۆم. ئېيتىااادۇ ئىكەنلىكىناااى ئۈچاااۈن مۇشاااۇنىڭ ساااەۋەبىمۇ كەلگەنلىكىنىاااڭ بېرلىنغاااا
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 كاپىتاان توپىالڭغاا باۇ بەرگەن  ياۈز تاوپىالڭ بىار بۇرۇن پايىتەختتە كېلى،  چۈشەندۈرۈپ

 چاغلىماا  ئاۆزىنى ئاۇ بىرساى  ساراڭ رەسمى ئادەم بۇ. ئىدى قىلغان رەھبەرلى  ستېننې 

 كاپاالەت دېلمېرغاا رۆماۇ. دەيادۇ ئىادى  بولغاان چىقمااقچى قارشى ساالھىتىگە ھىتلېرنىڭ

 رېااتىگە ئااۆز ئىااش ھەماامە ھااازىر. بېسااىقتۇرىۋېتىلدى تااوپىالڭچىالر: دەياادۇ مۇنااداق بېرىاا،

 .چۈشتى

 فاۈھرېرنى بېرىا، غاا “بىناا قوڭاۇر” دېلمېرناى رۆم  ئۆتۈپ  ۋاقىت ھەپتە بىر ئارىدىن

 قىلغاان زىياارەت ھىتلېرناى بېرىا، دېلمېر. قىلىدۇ تەكلى، دەپ كېلىڭ قىلى، زىيارەت بىر

 باۇ: قىلىادۇ ئېتاراپ باارلىقىنى تەلىۋىنىاڭ تۈرلاۈ  ئىككى ئۆزىنىڭ: ئۇنىڭغا ھىتلېر ۋاقتىدا 

 بولاۇپ  قىلادۇرغۇزۇش بىكار تۆلەشنى چىقىمىنى ئۇرۇش گېرمانىيىدىن بىرسى تەلەپلەردىن

 گېرمانىيىنىااڭ ئااۇ. “لااۇشبو قىالالياادىغان پائااالىيەت ئەركىاان شااەرقتە” تەلىااۋى بىاار يەنە

 كەتاااكەن چىقىااا، قولااادىن يااااكى كەلتۈرۈشاااكە ئەسااالىگە قايتاااا چېگراساااىنى باااۇرۇنقى

 پەقەت ئااۇ قىزىقماياادىغانلىقىنى  بە  كېلىشااكە قااايتۇرۇپ گېرمااانىيىگە مۇسااتەملىكىلىرىنى

 تارقىلىا، تەۋەساىگىچە ئىتتىپااقى ساوۋېتلەر نوپوسىنى گېرمانىيە ئارتۇق مىليونلۇق نەچچە

 قاناداقالرچە ساىز ھىتلېاردىن  دېلمېار. بىلدۈرىدۇ قىلىدىغانلىقىنى تەلەپ شتۈرۈشنىاليەرلە

 دەپ كىرەلەيسااىز؟ تۇپراقلىرىغااا سااوۋېت ئاساسااتا قىلمىغااان تاجاااۋۇز تۇپرىقىغااا پولشااا

 دەپ “قااالر تېپىلىا، ئاماالى بىار بۇنىڭماۇ”: قىلىا، قىساقىال ساۇئالغا باۇ ھىتلېار. سورايدۇ

 .بېرىدۇ جاۋاب

 ئىچىاادە  ھاياجااان ئااۇ. كېلىاادۇ كىرىاا، ۋىلھااېل  ئوۋگۇساات پادىشااا پەيتااتە  شااۇ دەل

 جەڭچىمىاااز كۆڭلەكلىااا  قوڭاااۇر نەپەر 0422 ئېيىااادا تاااۆت دەسااالەپكى يىلىنىااڭ-1231

. قىلىاادۇ ئااېالن بولغااانلىقىنى قۇربااان ياااكى يارىالنغااان ئۇرۇشىشااتا بىاالەن ماركسااىزمچىالر

 ھىتلېار دەيادۇ_  دەيساىز  تاوغرا“ ”!ئاۇرۇش ئىچكى بىر بۇ_  خانزادە  دەيدۇ_  فۈھرېرى  ”

 ھىتلېرنىاڭ دېلمېار  ماۇخپىر“ .ئۇرۇش ئىچكى بىر ھەقىقەتەنمۇ بۇ_  بېرى،  جاۋاب دەرھال

 دەرھاال كېايىن  قىلغانادىن ئىشەن  ئىكەنلىكىگە زفراۋان بىر چىققان ئۇچىغا ھەقىقەتەنمۇ

 كۈنى ما -3 ماقالىسى بۇ. كىرىشىدۇ يېزىشقا ماقالە ھەققىدە سوھبەت ئېلى، قەلەم قولىغا

 ئۈچاۈن قوشاۇلۇش الگىرىغاا فاشاىزم ياۋرفپاا گېرماانىيە” ماقالىساىدا  ئۇ. بېسىلىدۇ گېزىتتا

 .قويىدۇ ئوتتۇرىغا پەرىزىنى دېگەن “قىلماقتا تەييارلىق جىددى
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 بىالەن ئىشاى كاۈچەيتىش ھەرىكىتىناى پارتىيىنىاڭ ھىتلېر ئايلىرىدا  ياز يىلى-1231

 توپىلىڭىاادا سااتېننې  نوقتىسااىنى مااۇھى  كۈرەشاانىڭ بىاارگە  بىاالەن لااۇشبو ئالاادىراش

 قايتىاادىن ئااانى-ئااې   ھالاادا قىلغااان ئاساااس نااوقتىالرنى ئاااجىز چىققااان ئاشااكارىلىنى،

 ئەنساىرتى، قاتتىق ئۇنى ئىشىمۇ شەخسى بىر يەنە  كۈنلەردە بۇ. قارىتىدۇ چىقىشقا رەتلەپ

 جىيەنى ئۇنىڭ ماۋرىسنىڭ بولغان سەپدىشى ھەمدە شوپۇرى ھىتلېر  050.ئىدى كەلمەكتە

 قىااز بااۇ. تاپىاادۇ خەۋەر قويغانلىقىاادىن كىلىشااى، قىلىشااقا تااو  يوشااۇرۇنچە بىاالەن گېلااى

 قىزنىاڭ بولاۇپ  تۇرىۋاتقاان ئۆيىادە مەيدانىادىكى پرىنزرېگېنتېنپالتاز ئۇنىڭ تۈردە ئىزچىل

. ئىادى تۇرغاان لىنىا،چەك ھەرىكەتلىرىماۇ ۋە ئاساتىدا كۈزىتىشاى ئۇنىڭ ھەرىكىتى بارلىق

 ساىلەر”. ئىادى قىلغاانلىقى مەسالىھەت ماۋرىساقا ئاۆزى فۈھرېرنىڭ ئىشىنى بۇ يېرى  قىزىق

 بىارگە بىالەن ساىلەر ئۆياۈڭالردا كېلىا، ئاخشاىمى كاۈنى ھەر مەن كېايىن قىلغاندىن تو 

 بااۇ ئۇنىااڭ مەن”. تااۇراتتى رىغبەتلەناادۈرۈپمۇ يىگىتنااى بااۇ دەپ “يەياامەن تاماااق كەچلىاا 

 مااۋرى  ئىدى دېگەن_ . ئىدى  كەلگەن قارارىغا قىلىش تو  بىلەن گېلى ئاڭالپ نىدېگىنى

 قىلىاش تاو  گېلىماۇ. كاۆرىمەن ياخشاى ئوخشاشاال باشاقىالرغا قىزناى بۇ مەن_  بىرسىگە 

 ئىشاتىن باۇ بوياان مەزگىلادىن بىار يېقىنقاى“ .قىلادى قوباۇل بىالەن خوشااللىق تەلىۋىمنى

 مااۋرى . دېيىشاتى كۆرىادۇ ياخشاى بىرساىنى-بىر راستىنال ئىككىسىنىڭ ئۇ تاپقانالر خەۋەر

 قىلغاانلىقىنى پۇشامان ئىشاىدىن مۇھەببەتلىشاىش قامالشامىغان باۇ گيوبېلىساقا كاۈنى بىر

 باۇ ھىتلېار. ئېيتىادۇ ھىتلېرغاا ئىشنى بۇ كېلى، غەيرەتكە ماۋرى  ئاخىرى. ئېيتىدۇ ئوچۇق

 دەپ ئىاكەن ياوق سااداقىتىڭ ماڭاا ماۋرىسانى  ھالادا غەزەپلەناگەن قااتتىق ئاڭالپ گەپنى

 .تاشاليدۇ ئېلى، ۋەزىپىسىنى شوپۇرلۇق ئۇنىڭ ۋە ئەيىپلەيدۇ

 غېمىناى قىزنىاڭ ھىتلېار قارىشاىچە  كىشاىلەرنىڭ بەزى يېقىنلىشاااليدىغان فۈھرېرغا

 ياخشاى قىزناى باۇ ئۇنىاڭ”. ئىادى بىرساىال قىلىۋاتقاان ئادا ۋەزىپىسىنى تاغىلىق قىلىدىغان

 باشقۇرغۇچىساى ئاۆ  دەيادۇ_ . ئەمەس نەرساە باشقا بېرىشىدىن مىھرىنى ئاتىلىق كۆرۈشى

 قىزنىاڭ باۇ ھىتلېار_ . تاۇرۇپ چىاڭ گىپىادە كېايىن يىلالردىان ئاۇزۇن خاانى  ۋىنتېر ئاننى

 يۈرىادىغان تاشاالپال كۆز تەرەپكە ھەر قىز بۇ دېگەن گېلى. ئوياليتتى بولىشىنىال بەخىتلى 

 قىزىقتۇرۇشاقا ھىتلېرنىماۇ ھەتتاا. ياۈرەتتى دەپاال رسەمچۈشە قولغا كىشىنى ھەممە. قىز بىر

 مەلااۇم“ .ئەمەس ئااۆتكەن نېارى ئاسىراشااتىن ئااۇنى ھىتلېار شااۇنداقتىمۇ. يااۈرەتتى ئۇرۇناۇپ

 ھىتلېار. ئىادى ماۇمكىن دېيىش ئەسىر بىر قولىدىكى ھىتلېرنىڭ گېلىنى ئېيتقاندا  مەنىدىن

 ئاڭالشاقا دەرسى مۇزىكا ھەتتا. بېرەتتى قىلسا تەلەپ نېمىنىال باشقا ئەركىنلىكتىن قىزغا بۇ

. ئىادى شەرت بېرىشى بىرگە بولۇپ ھەمرا ئۇنىڭغا بىرسى ئىشەنچىلى  چوقۇم ماڭغىنىدىمۇ

 بەكااال ھەقىقەتەنمااۇ كااۈنلىرى ”: تۆكااۈپ دەرد تۇققىنىغااا بىاار قايسااى قېااتى  بىاار گېلااى
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 چىاڭ دەپ بەر لاۇپبو ھەمارا بىلالە مېنى بارسا نەگىال ھىتلېر. قالدى ئىچىدە قىسىنچىلىق

 ستراسسېر بىلەن گرېگور بولۇپمۇ. كەتتى سىقىلى، ئىچى  بەكال گېلى بۇنىڭدىن. تۇرىۋالىدۇ

 تاوغرى پەقەتاال يۈرۈشاۈمنى بىارگە بولاۇپ ھەمارا ئاشاكارە بىالەن ھىتلېار مېنىڭ ئىككىسى

 يېقىنلىشىشااىمنىمۇ بىاالەن يىگىااتلەر باشااقا مېنىااڭ ئىشااالر بااۇ يەنە  شااۇنىڭدە . تاپماياادۇ

 “.ەكلىمەكتەچ

 ھىتلېار تىياتىرخانىساىدا رېساىدېنز خوتاۇن-ئەر خانفىستايىنگىل ئاخشىمى  كۈنى بىر

 شاااىۋارزۋالدېر بىااارلىكتە تاااۆتەيلەن قېلىااا، ئۇچرىشاااى، بىااالەن ئىككىااا  گېلاااى بىااالەن

 بىاارلىكتە بااۇ” گېلىنىااڭ خانفىسااتايىنگىل . يىيىشااىدۇ تاماااق كېچىلىاا  قەھۋىخانىسااىدا

 كۈزىتىا، تىنماا  كىشاىلەرنى ئولتۇرغاان ئۈساتەللەرددە ىكىناى زىرىككەنل بەكال يۈرۈشتىن

 ئاساساىدىال مەجباورىيەت بىالەن ھىتلېار قىاز بۇ ئۇ  شۇڭا. قالىدۇ سېزى، “ئولتۇرغانلىقىنى

 .قالىدۇ تۇيۇپ يۈرگەنلىنى بولۇپ ھەمرا بىرگە

 ئاسااتىدا بېسااى  ئېغىاار بەكااال قىزنىااڭ بااۇ دېااگەن گېلااى خااانىممۇ  خانفىسااتايىنگىل

 ئېرىشاەلمە  نەرساىلەرگە خالىغاان ئاۆزى تۇرمۇشاىدا قىاز باۇ”. قىلغاان ھې  نلىقىنىقالغا

 ھىتلېرنىاڭ گېلاى بولساا  خاانى  ۋىنتېر ئەمما. كەلگەن تۇيغۇغا دېگەن “قىلىدۇ يۈرگەندە 

 خااانىمى ھىتلېاار تەبىئىكااى قىااز بااۇ”. تۇرىاادۇ چىااڭ گېپىاادە ئااۆز دەپ كىرىۋالاادى كەياانىگە

 قىاز باۇ شۇغىنىساى… . كېلەتتاى اليىاق ئەلىۋەتتە بۇنىڭغا لېرھىت. ئىدى خىيالىدىال بولۇش

 ئۇنىڭادا بولاۇپ  قىاز بىر قىلىدىغان مۇئامىلە بىلەن يەڭگىلتەكلى  بەكال كىشىگە ھەممىال

 “.يوق ساپلىق خاس قىزالرغا

 بىار يۈرگەنال ئېلى، نەپ ئابرفيىدىن تاغىسىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ گېلى ئېنىقكى  شۇنىسى

 ئۈساتىلى ئۇالرنىاڭ ئولتۇرغىنىادا ئىچىا، چاا  قەھۋىخانىساىدا ھې  تى قې ھەر. ئىدى قىز

 كېلى، ئايالالر بۇ. ئىدى ئايالالر كۆپۈنچى بۇالرنىڭ. ئورىۋېلىناتتى تەرىپىدىن ھەۋەسكارالر

 ئۈندۈرىۋېلىشاقا نەرساە بىرەر قالدۇرغىدە  خاتىرە ئۇنىڭدىن سۆيۈشۈپ قولىنى ھىتلېرنىڭ

 دەرىەىساى كاۆرۈش ياخشى گېلىنى ئۆزىمۇ فۈھرېرنىڭ نىقكى ئې شۇنىسىمۇ يەنە. تىرىشاتتى

 كېتىشاىدىنمۇ ھالقىا، كاۆپ بەكاال دەرىەىساىدىن كاۆرۈش ياخشاى جىيەنىنى تاغىنىڭ بىر

_  مااۋرى   ئېيتىادۇ كېساى، دەپ_ . كاۆرەتتى ياخشاى ئاۇنى ھىتلېار”. كۆرۈنەتتى خوشال

 بىار قورقىادىغان پادىلەشاتىنئى ئاشكارە كۆرۈش  ياخشى بىر غەلىتە بەكال سۆيگۈ بۇ ئەمما

 ھەۋەس ئايالالرغا بولغاچقا بىرسى كۈچلۈ  بەكال غۇرۇرى ئۇ چۇنكى. ئىدى سۆيگۈ تۈرلۈ 

 “.ئىدى ئەمەس بىرسىمۇ قىالاليدىغان جۈرئەت قىلىشقا ئېتراپ ئاجىزلىقىنى قىلىشتە 

. ىقارىشااتت دەپ باار مۇناساىۋەتلەر ئىشاقىي ئوتتۇرىساىدا ئىككىساى باۇ بەزىلەر  يەنە

 ماقاالىمۇ پارچە بىر ئاساسىدا چۆچەكلەر-سۆز يۈرگەن ئېقى، كوچىدا يەنە ستراسسېر ئوتتو
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 مۇناساىۋەتلەر جىنىساى كەتاكەن ئېشاى، چەكتىن ئوتتۇرىسىدا ئۇالر بولۇپ  چىققان يېزى،

 گېپىناى ياماان ھىتلېرنىاڭ گەپالەرگە بۇناداق ئەمماا 053.كۆرساىتىدۇ كۆرسىتى، بارلىقىنى

 جىايەن باۇ ھىتلېر دېگەندە   راست. ئىدى مۇمكىن ئىشىنىشى كىشىلەرال ئامىراق ئاڭالشقا

 مۇناساىۋەت جىنىساى ئوتتۇرىساىدا ئاۇالر شۇنداقتىمۇ كۆرەتتى  ياخشى ھەقىقەتەنمۇ قىزىنى

 كونساىرىۋاتى، بەكاال ئاادەم باۇ دېاگەن ھىتلېار. ماۇمكىن دېايىش ياوق ئېھتىمالىنى بولۇش

 جاۈرئەت يۈرۈشاكە قوغلىشاى، ئاشاكارە كەينىدىن ڭئايالنى بىر قانداق ھەر بولۇپ  بىرسى

 ئاۇ يەناى ياۈرەتتى  قىلىا، ئېھتىياات دائىا  ھەر جەھەتاتە بۇ ئۇمۇ شۇنىڭدە . قىاللمايتتى

 ئاشنىساىنى ھىتلېار. ئەمەس بىرساى سااقاليدىغان ئوينىشاىنى سااندۇقتا ئاالتۇن ھەرگىزماۇ

 سىياساىي سااقالپ ئۆيىدە پتۇتۇ ئاشنا قىزىنى ھەدىسىنىڭ ئۈگە  بولۇپمۇ ساقالپ  ئۆيىدە

 .خالىمايتتى ھەرگىز قىلىۋېتىشنى ۋەيران ھاياتىنى

 تارتىشااقا ئىشااپەش بىاالەن يىگىاات بىاار يەنە گېلااى بىاالەن  كىرىشااى ئېيااى سااىنتەبىر

-بىار كۆرۈشاتىال بىار ئىككىساى ئاۇ. ئىادى رەسسام بىر ئاۋسترىيىلى  يىگىت  بۇ. باشاليدۇ

 ئاۇ دېيىشاىچە  نىاڭ( كااتىپى ھىتلېرنىاڭ)  ۆدېرشار كرىساتا. قالىادۇ بولۇپ ئاشق بىرسىگە

 ئاۋسترىيىلى  بىر گېلى  قېتىمدا بىر. قىلغان تەكلى، قىلىشنى تو  قىزغا ھامان شۇ يىگىت

 بەختسااىز سااىقىلى، بەكااال ئىشااتىن بااۇ يااۈرگەنلىكىنى  مۇھەببەتلىشااى، بىاالەن رەسسااام

 بولاۇپ ئېچى، سۆز مىغاخانى خوفمان ھەققىدە قالغانلىقى پېتى، ئىچىگە مۇھىت رفمانتى 

 خەق ئاياال بىاز! ئىادى ئىاش بىار شاۇنچىلىكال باۇ شاۇنداق ”: ئۆزگەرتىا، گېپىناى دەرھاال

 گەپلەرناى باشاقا گەپلەرناى  باۇ قوياۇڭ. ئىكەنمىاز چارىساىز ھەقىقەتەنماۇ ئىشاالردا بۇنداق

 تاپمااايال-تاپااار خەۋەر ھىتلېاار ئىشااتىن بااۇ ئەممااا. ئۈزىااۋەتكەن گېپىنااى دەپ“ !قىلىشااايلى

 دەرھاال كىلىشاىڭنى-بېارىش باارلىق بولغاان بىالەن رەسساام ئاۇ مەجبورالپ  ئۇنى دەرھال

 ھەدىساى چوقاۇم قىاللىشاىدا گەپ قااتتىق بۇنداق ئۇنىڭ رفشەنكى . زفراليدۇ دەپ توختات

 .كېرە  بولىشى ئالغان ماقۇللىغىنى ئانگېالنىڭ

 بۇناادىن قىلىاا، نتېلېفااو ئوقۇتقۇچىسااىغا مۇزىكااا گېلااى ئوتتۇرلىرىاادا  سااىنتەبىرنىڭ

 قىلىۋاتقااانلىقىنى تەييااارلىقىنى مااېڭىش ۋيېنناغااا قاتنىشااالمايدىغانلىقىنى  دەرسااكە كېاايىن

 ئەناادىال ئااۇ. بارىاادۇ كااۆرگىلى ئاپىسااىنى بېرچتېسااگادېنغا دەرھااال ئاناادىن. ئۇختۇرىاادۇ

 كېلىشاىنى قايتىا، ميۇنخېنغاا دەرھاال ئۇنى كېلى، تېلېفون تىن “ئال ” تاغىسى كېلىشىگە

 ميۇنخېنغاا ئاۇ ئەمماا. قىلىادۇ ھاې  كېرەكلىكىناى قايتىشاى دەرھاال گېلاى. قىلىدۇ پتەلە

 بىاالەن كااادىرالر مەساائۇل يەرلىاا  ئايرىلىاا، ميۇنخېناادىن ھىتلېرنىااڭ كەلگىنىاادە يېتىاا،

 قاتنىشاىش يىغىنغاا ئۆتكۈزۈلىدىغان بىلەن رەھبەرلىرى ئاساسلىق ئەترىتىنىڭ ھۇجۇمچىالر

 يااول قااۇرۇق بىكارغااا-بىكاااردىن مېنااى” كااۆرۈپ قااانلىقىنىبولىۋات چىقماااقچى يولغااا ئۈچااۈن
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 تااۇرۇپ بولمااا  مەن ئۇنىڭغااا  ھىتلېاار. رەنەىياادۇ قاااتتىق تاغىسااىدىن دەپ “ماااڭغۇزدۇڭ

 گېلىنىااڭ ئاڭلىغااان گەپنااى بااۇ. قىلىاادۇ بااۇيرۇق دەپ بارالمايسااەن  ۋيېنناغااا ھەرگىزمااۇ

 كاۈنى  ساىنتەبىر-17. ىادۇئايلىن ئاۆچمەنلىككە قااتتىق دەرھال رەنەىشى بولغان تاغىسىغا

-تاااالش ئولتۇرۇپمااۇ( لەغمىنااى ئىتااالىيە) يەپ تاماااق چۈشاالۈ  ئولتااۇرۇپ بىاارگە ئىككىسااى

 بارغانساىرى ئىككىساىنىڭ ئاۇالر خاانى  ۋىنتېار تۇرغان ئۆيدە ئاشخانا. بېسىقمايدۇ تارتىشى

 ئۆيىادىن يىيىش تاماق تاشالپ تامىقىنى قىز ئۇ ھەمدە كېتىۋاتقانلىقىنى ۋارقىرىشى، قاتتىق

 .كۆرگەن كەتكەنلىكىنى بولۇپ قىزىل-قې، غەزەپتىن چىرايىنىڭ چىققىنىدا ئېتىلى،

 پەلەمپەياااادىن تاغىسااااىنىڭ كېاااايىن . يېتىۋالىاااادۇ چىقمااااا  ياتىغىاااادىن گېلااااى

 تۆۋەنادە. چىقىادۇ زالغا كەينىدىن ئۇنىڭ چىقى، ئۆيدىن دەرھال ئاڭالپ چۈشىۋاتقانلىقىنى

 بىار قولىغا سول گېلى. تۇراتتى كۈتۈپ خوفمان بولۇپ اقچىچىقم يولغا بىرگە بىلەن ھىتلېر

 پەرق ئېنىااق خااانى  رېيچېاات بااارلىقىنى نااېمە قولىاادا ئۇنىااڭ بولااۇپ  ئېلىۋالغااان نااېمە

 خوفماان خاوش-خەيار_  ۋارقىاراپ  گېلاى دەيادۇ_ ! تاغا ئال  خوش-خەيرى”. قىاللمايدۇ

 “.!ئەپەندى 

 قايتىا، ئانادىن. قالىادۇ تاۇرۇپ دەم بىر پقارا ئارقىغا توختاپ تۈۋىدە دەرۋازا ھىتلېر

 بىاار قۇلىقىغاا ساىالپ ياۈزىنى گېلىنىاڭ ئااۇ. چىقىادۇ ئۈساتىگە پەلەمپەيادىن كىرىا، بىناغاا

 قالغاان قېتىاپال باۇتتە  غەزەپاتىن قىلما  قىمىرمۇ گېلى ئەمما. پىچىراليدۇ دەپ نېمىلەرنى

 ئورتااق قىلچىمۇ بىلەن امتاغ بۇ دېسەم  راستىنى”: خىزمەتچىسىگە ئۆ  گېلى كېيىن. ئىدى

 پىكااپنى مااركىلىق مەرسەدې  شرې  جۇلىئوس شوپۇرى ھىتلېرنىڭ. دەيدۇ “يوق نوقتىمىز

 بېشىنى ھىتلېر ئولتۇرغان ماشىنىدا كىتىۋاتقىنىدا  كوچىسىدا پرىنزرېگېنتېنستراس ھەيدەپ

 ناېمە”: قااراپ خوفمانغاا بۇرۇلاۇپ تۇيۇقساىز ئاۇ.  ئولتاۇراتتى جى  قىلما  گەپمۇ چۆكۈرۈپ

 فۈھرېرىنىاڭ خوفماانمۇ. دەيادۇ “قىلىاۋاتىمەن ھاې  بىئااراملىق بەكاال ئاۆزەمنى ئۈچۈندۇ 

 ھىتلېار. دەيدۇ كېرە   بولسا شامىلىدىن ئالپ  بەلكى  سەۋەبى بۇنىڭ كۆتۈرۈپ  كۆڭلىنى

 .قىلىدۇ داۋام يولىنى قاراپ نيۇرېمبېرگكە مەرسەدې . چىقارمايدۇ ئۈن

 چېقىلغاان نەرساىنىڭ بىار تاۇرۇپ ئۆيادە ئاشاخانا خانى  رېيچېرت ئۆيىدە ھىتلېرنىڭ

 دىققەتسااىزلىكتىن قۇتىسااىنى ئەتىاار ئۈسااتىلىدىكى گىاارى  گېلااى بەلكىاا ” ئاااڭالپ  ئاااۋازىنى

 بىاار. ئاپىسااىغا دەياادۇ “بااۇ ئاااۋازى چېقىلغااان شااۇنىڭ ھەقىچااان  چۈشااۈرىۋەتتى يەرگە

 كەتاكەن تېگىا، ناېمىگە بىار دائاختۇرىۋاتقىنى يانچۇقىنى پەلتو ھىتلېرنىڭ گېلى ئېھتىمالدا

 خەت. تېپىۋالىادۇ خەت پارچە بىر يانچۇقىدىن تاغىسىنىڭ ئۇ 054.ئىدى مۇمكىن بولىشىمۇ

 يازغاان ھىتلېرغاا براۋننىاڭ ئېاۋا ئەسالىدە باۇ. ئىادى خەت بىار يېزىلغاان قەغەزگە زەڭگەر

 قايتاا ىمۇناساىۋىتىن بولغاان بىالەن ئۇنىاڭ ھىتلېار ئىلگىارى  ئاا  قاانچە بىر. ئىدى خېتى
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 ئىشاتىن باۇ بولغاچقا  يوشۇرۇن بەكال مۇناسىۋىتى ئۇالرنىڭ بولۇپ  كەلتۈرىۋالغان ئەسلىگە

 ئاۇ گېلىنىاڭ خاانى  ۋىنتېار ئااننى ئاخشاىمى  كاۈنى شاۇ. ئىادى خەۋەرساىز پۈتاۈنلە  گېلى

 ئىشااقا ھەماامە. قالغااان كااۆرۈپ تاشاالىۋەتكەنلىكىنى قىلىاا، پااارچە تااۆت يىرتىاا، خەتنااى

 قايتاا چااپالپ تېپىا، پاارچىلىرىنى خەت ئاۇ خاانى  ۋىنتېار رىۋالىادىغانتۇ سوراپ چېپىلى،

 :ئىدى يېزىلغان مۇنداق تەخمىنەن خەت. بىرلەشتۈرىدۇ

 بىار قايتاا ئۈچاۈن ئاپاارغىنىڭىز كۆرۈشاكە تىيااتىر مېناى ئەپەندى   ھىتلېر سۈيۈملۈ 

 ئاخشاام ىارب چىقمايادىغان ئېساىمدىن ھەقىقەتەنمۇ ئاخشىمى ئۇ. ئېيتىمەن رەخمەت قېتى 

 ھاياجاااان قااااتتىق ھەقىقەتەنماااۇ ساااەۋەبىدىن ھېسساااىياتى  بولغاااان ساااىزگە. بولغانىاادى

 .ئىچىدىمەن

 .تەقەززارمەن كۆرۈشكە قايتا سىزنى شۇڭا 

  گېلى ئېۋايىڭىز سىزنىڭ_                                                                      

 

 ئاۇ گەرچە. دەيادۇ قىلمىساۇن ئااۋارە كىا  ھاې  ىمېنا تاقىۋېلىا، ئىچىادىن ئىشىكنى

 شاۇ. ئىادى ئەنساىرىمىگەن قىلچىماۇ ئۇنىڭادىن خاانى  ۋىنتېار بولساىمۇ  ھالدا خاپا قاتتىق

. قايتىادۇ ئاۆيىگە تۈگىتىا، ئىشاىنى كۈنلەردىكىادە  بۇرۇنقى خانى  ۋىنتېر ئاخشىمى  كۈنى

 ۋاقىاتالردا  بىر كە  خېلى. ىدۇقال ئۇخالپ ياتاقتا ئوپچە بىلەن قىزى بولسا خانى  رېيچېرت

. يېتىۋېرىادۇ كەتامە  قىلىا، دىقاقەت بە  بولسىمۇ قىلغان ئاڭلىغاندە  ئاۋازنى بىر بۇغۇق

 .ئىدى قالغان كۆنۈپ مىەەزىگە قىزنىڭ “ئەكە” بۇ ئۇالر چۇنكى

 تاقااقلىق ئىچىادىن يەنىال ئىشىكى گېلىنىڭ خانى  رېيچېرت ئەتىگەندە ئەتىسى ئەمما

 شاۋارزغا فراناز بىالەن ئامان ماك  دەرھال ئۇ. كېتىدۇ چۆچۈپ قاتتىق كۆرۈپ ئىكەنلىكىنى

 يەردە  گېلاى. ئاچتۇرىادۇ ئىشاىكنى تېپىا، قۇلاۇپچىنى بىار ئىككىسى ئۇالر. قىلىدۇ تېلېفون

 ئۇنىاڭ ئاۇق  بولاۇپ  تاپانچاا بىر مېترلىق مىللى 6.34 ياندا بولۇپ  ياتقان يېنىدا سافانىڭ

 .ئۆتكەن تېشى، يۈرىكىنى

 خاو   دفتچا  ياېڭىال خوفماان بىالەن ھىتلېر نيۇرېمبېرگتا بۇرۇن  چۈشتىن كۈنى شۇ

 مەرساەدې . ئىادى چىققاان يولغاا قااراپ ھامبۇرگقا چىقى، مېھمانسارىيىدىن گېرمان يەنى

 ماشااىنا كىچىاا  بىاار كەينىاادىن ھىتلېاار چىققىنىاادا شااەھەردىن ئەناادىال پىكاااپ ماااركىلىق

 قېلىشاتىن ئاۇچراپ ھۇجۇمغاا بىارەر ئاۇ شۇڭا. قىلىدۇ ې ھ كېلىۋاتقاندە  قوغالپ ئۇالرنى

. قىلىادۇ باۇيرۇق دەىا، ئاشاۇر ساۈرئىتىنى ماشاىنىنىڭ شارېكقا شاوپۇرى ئۈچۈن ساقلىنىش

 ئولتۇرغاان يېنىادا شاوپۇرنىڭ ئىكەنلىكىناى  تاكساى بىار پىكاپنىاڭ كەينىادىكى ئاۇ ئاندىن

 ئاۇ. قالىادۇ قىلىا، پەرق نىئىكەنلىكى كۈتكۈچىسى بىر مېھمانخانىسىنىڭ گېرمان كىشىنىڭ
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 بەلگىناى دېاگەن توختۇتۇڭالر ماشىنىنى قىلى، ئىشارەت بىلەن قولى ھېلىغىچىال كۈتكۈچى

 ئەپەناادى ھااې  ھىتلېرغااا كېلىاا، كۈتكااۈچى توختاتقىنىاادا  ماشااىنىنى ئااۇالر. بېرىۋاتاااتتى

 يىاۋەتمە قو تېلېفاوننى بىزمۇ ئېيتتى  ئىستەۋاتقانلىقىنى سىزنى قىلى، تېلېفون ميۇنخېندىن

 بىالەن قاالپىقى. قايتىادۇ مېھمانخانىغاا دەرھاال ھىتلېار. دەيادۇ كەلدۇق چاقىرغىلى سىزنى

 تۇرۇپكىسااىنى تېلېفااون بېرىاا، تاشاالىغىنىچە چااۆرۈپ ئۈسااتىگە ئورۇناادۇق بىاار قامچىسااىنى

 دېاگەن ھىتلېرنىاڭ ئۈچۈن  قالغانلىقى ئوچۇق ئىشىكى بوتكىسىنىڭ تېلېفون. ئالىدۇ قولىغا

 سااەل. دەياادۇ_  بولاادى؟ نااېمە ھىتلېاار  مەن ھە ”: تۇرىاادۇ ئاااڭالپ وفماااننمۇخ گەپلىرىنااى

 ۋارقىرايادۇ  قااتتىق دەپ_ ! باۇ گەپ قورقۇنۇشلۇق دېگەن نېمە! تەڭرى  ئاھ _  تۇرىۋېلى، 

. ساورايدۇ دەپ “تىرىكماۇ؟ ھاازىر ئاۇ…  يااكى گەپماۇ راس دېگەنلىرىاڭ دېگىانە  ھې  _ 

 قويىاۋەتكەن ترفپكىناى ھاې  بولمىسا ياكى كۆرۈلدى ىالكاش بىرەر يولىدا تېلېفون يا ئەمما

 .ئىدى قالغان ئۈزۈلۈپ ئاۋاز كېرە   بولىشى

 دەيادۇ_ . ئىادى قىلغاان تەساىر باشاقىالرغىمۇ بولىشى پاراكەندە قاتتىق ھىتلېرنىڭ”

 ماشاىنىنى كىچىا  بېساى، بولىشاىغا پېادالىنى ماا  شاوپۇرىمىز_  ئەسلىمىساىدە  خوفمان

 ئەينىكىااادىن كاااۆرۈش كەينىناااى. ھەيدەيااادۇ غۇيۇلاااداپ ئۇچقانااادە  قااااراپ ميۇنخېنغاااا

 تىكىلىا، قااراپ ئالدىغا چىشلەپ  چىڭ لېۋىنى ئۇ. ئولتۇراتتى  كۆرۈپ چىرايىنى ھىتلېرنىڭ

 ھىتلېرنىاڭ ئاۇالر“ .ئېنىاق كۆرۈنمەيادىغانلىقى ناېمە ھاې  كۆزىگە ئۇنىڭ ئەمما. ئولتۇراتتى

 كااۈنى شااەنبە. ئىاادى كېااتىلگەن ئېلىاا، جەسااىدى گېلىنىااڭ كەلگىنىاادە قايتىاا، ئااۆيىگە

 دۈشاەنبە ئىاش باۇ. ئىادى قىلمىغاان ئاېالن گېزىات بىار قاناداق ھاې  ۋەقەنى بۇ بولغاچقا 

 كېلىا،  دارىاتمىالپ بەزىلەر. بېسىلىدۇ بولۇپ خەۋەر گېزىتالردا ئاندىن كەلگەندىال كۈنىگە

. دېيىشاكەنىدى لغاانئۆلىۋا چىادىما  قىاز بولغاچقاا تاشلىۋەتكەن قىزىنى جىيەن بۇ ھىتلېر

 055.ئىاادى يېزىشااقان دەپ يوقۇتىااۋەتكەن پاااكىتالرنى مىنىسااتىرى ئەدىلىاايە بەزىاالەر  يەنە

 ماقالە پارچە بىر ئۇزۇن گېزىتى «پوچتىسى ميۇنخېن» بولغان گېزىتى سوتسىئالىزمچىالرنىڭ

 ىتەپساىل دەپ تاۇراتتى ئۇرۇشاۇپ دائىا  ھەر ئىككىساىنى ھىتلېر بىلەن گېلى قىلى،  ئېالن

 ساۇندۇرىۋەتكەنىكەن  ئاۇرۇپ ھىتلېار باۇرنىنى قىزنىاڭ باۇ قېتى  بىر يەنە ئۇالر. توختالغان

 دەپ ئىاكەن باار ئىزلىرىماۇ يارا كۆرسىتىدىغان خارلىغانلىقىنى ھىتلېرنىڭ بەدىنىدە قىزنىڭ

 گېلاى چاۇنكى. ئىادى ئەمەس مۇمكىن ھەرگىز بولىشى ئۆلتەرگەن ھىتلېر گېلىنى) يېزىشىدۇ

 تارقىلىا، ساەتچىلىكنىڭ ئاۇنى شاۇنىڭدە  ئىادى؛ نيۇرېمبېرگادا ھىتلېر تالرداۋاقى ئۆلگەن

 بولىشىنىمۇ ئۆلتۈرگۈزگەن قىلى، بۇيرۇق ھەمرالىرىغا ھىتلېر ئۈچۈن ساقلىنىش كېتىشىدىن

 ئاۇنى قىلىنغىنىادىمۇ پەرەز دەپ بولغاان شاۇنداق چاۇنكى. ئەمەس ماۇمكىن قىلىش قىياس

. ئىادى مۇمكىن پۈتۈنلە  ئۇجۇقتۇرغۇزۇشى يەرلەردە ىرب سىرتتا ئەمەس ئۆيىدە ئۆز فۈھرېر
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 ۋەقە بىاار پەۋقۇلئاااددە پۈتااۈنلە  ئۆلااۈمى گېلىنىااڭ ئەگەشااكۈچىلىرى  بەزى ھىتلېرنىااڭ

 ئااۆزىنى قورققىنىاادىن كېتىاا،  ئۈركااۈپ ئاااۋازدىن بىاارەر قانااداقتۇ يەنااى كېاارە   بولىشااى

 ئويناااپ تاپااانچىنى قىااز بااۇ قاراشااتا  بىاار يەنە. دېيىشااەتتى مااۇمكىن بولىشااى ئۆلتۈرىۋالغااان

 قىلىنغان پەرەز دەپ مۇمكىن بولىشىمۇ ئۆلگەن كېتىشىدىن چىقى، ئوق تۇيۇقسىز ئولتۇرۇپ

 باۇ_  خۇالسە مەنتىقىلىق ئەڭ قارىغاندا  دەلىللەردىن ئوتتۇردىكى قارىما   شۇنىڭغا. ئىدى

 تۈرلۈ  بىر ەلسە  ك سەۋەبىگە ئۆلىۋېلىشنىڭ. بوالتتى دېيىشكىال ئۆلتۈرىۋالغان ئۆزىنى قىز

 بىارەر ناامەلۇم باشقا ۋەياكى قىلى،  كۈندەشلى  ياكى قېلى، پېتى، ئىچىگە ئۈمىدسىزلى 

 پاترىا  ۋىللىياام. باوالتتى دېيىشاكىال كېارە  بولىشاى ئۆلتۈرىۋالغاان ئۆزىنى بىلەن سەۋەپ

 بىساەۋە ۋەقەنىاڭ باۇ جەمەتىمىازدىكىلەرگە ئاائىلە” خانفىستايىنگىلغا  ئاپىسى ھىتلېرنىڭ

 ھامىلادار ئاۇنى ئوقۇتقۇچىسى رەسى  بىر يەنى يەھۇدىي  بىر لىنزدىكى: ئايان قولدە  بەش

 قېتىملىاااق بىااار يىلقاااى-1271. ئېيتقاااان دەپ “ئۆلتۈرىۋالغاااان ئاااۆزىنى قويغاچقاااا قىلىااا،

 قەتئىاي گەپلەرناى باۇ ھىتلېر خان  بولغان ئىنىسى نەۋرە بىر يەنە فۈھرېرنىڭ كۆرۈشۈشتە

 (.ئى.ھ.ئا_ .قىلىدۇ رەت

 قېتىمقاى باۇ” فرانكقاا ئاۇ. قالىدۇ ئىچىدە سەتچىلى  قاتتىق ئۈمىتسىز  قاتتىق ھىتلېر

 كېايىن بۇنادىن ئۈچاۈن بېرەلمىگەنلىكاى بەرداشالىق زادىاال ھەرىكىاتىگە چاپالش تۆھمەت

 تاۈردە قەتئىاي پائالىيەتلەردىن سىياسىي كېيىن بۇندىن كۆرمەيدىغانلىقىنى  گېزىت قەتئىي

 پۈتاۈنلە  ساەپتىن سىياساىي ئۈچاۈن چىقماسالىق پەقەتاال ئارىساىغا ئەتجاما ئۈزۈپ  قول

 قالغااان ئىچىاادە ئۈمىدسااىزلى  ئېغىاار بااۇنچە. ئېيتقااانمىش “ئويلىغااانلىقىنى ئايرىلىشاانىمۇ

 نەشرىياتچىسى ئۆزىنىڭ يەنى. كەتكەن قېچى، سەھراالرغا بىرلىكتە بىلەن خوفمان ھىتلېر 

 بارغانادا يېتىا، داچىغاا. بېرىۋالىادۇ داچىساىغا كىتېگېرنساېيدى مۈللېرنىاڭ ئادفل  بولغان

 تىقىا، ناگىنىنى ئۇنىڭ دەپ ئۆلتۈرىۋالمىسۇن ئۆزىنى” قۇلىقىغا  خوفماننىڭ شوپۇرى ئۇنىڭ

 ئىچىادە ئۆ  قىلغىنىچە ئارقىغا قولىنى كىرمە  كىرەر داچىغا ئۇ. پىچىراليدۇ دەپ “قويدۇم

 باارلىقىنى يىگىساى ناېمە ئۇنىڭادىن انخوفم. باشاليدۇ مېڭىشقا كەينىگە-ئالدى توختىما 

 ئااۇ. چايقاياادۇ بېشااىنى بىلاادۈرۈپ يااوقلىقىنى يىگىسااى نااېمە ھااې  ھىتلېاار سااورىغىنىدا 

 يۇرۇشاقا تااڭ. توختىمايادۇ كاېچىگىچە يېرى  تا مېڭى، كەينىگە-ئالدى شۇنداق سائەتلەپ

. چېكىادۇ قساىلى ئىشاىكىنى ئۆينىاڭ تۇرىۋاتقاان ئاۇ كېلىا، خوفماان ۋاقىتتا بىر قالغان ئاز

 قارىساا. كىرىادۇ ئىچىگە ئېچىپال ئۆزى ئىشىكنى ئۇ شۇڭا. كەلمەيدۇ تىۋىش بىرەر ئىچىدىن

 مېڭىشاتىن تىكىلگىانىچە يىراقالرغاا دېرىزىادىن قىلىا، كەيانىگە قاولىنى ھېلىغىچە ھىتلېر

 .كۆرىدۇ توختىمىغانلىقىنى

 كېرەكلىكىناى ئېاتىش قاناداق لەغمەنناى ئىتالىياانچە قىلىا، تېلېفون ئۆيىگە خوفمان
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 تاماااق يەنىااال ھىتلېاار ئەممااا. كااۆرەتتى ياخشاى بەكااال لەغمەننااى بۇنااداق ھىتلېاار. ساورايدۇ

 ئاۆ  كاۈن ئىككاى يەنە ئىچامە  يىامە  نەرساە بىار قاناداق ھاې  ئاۇ. ئۇنىمايادۇ يىيىشكە

 كەلاگەن بىرساىدىن ئېلىا، تۇرۇپكىساىنى تېلېفون قېتى  بىر ئارىدا. يۈرىدۇ مېڭىپال ئىچىدە

 تەدبىاار تېلېفوناادا  ئااۇ بولااۇپ  فراناا  كىشااى قىلغااان تېلېفااون. بېرىاادۇ جاااۋاب غاااتېلېفون

 پەسكەشالەرچە ئۇناداق ساھەساىدىكىلەرنىڭ گېزىت پايدىلىنى، قانۇندىن يەنى قوللىنى، 

: ئاااۋازدا بىاار ھااارغىن ئااۇ. ئېيتىاادۇ قوياادۇرغانلىقىنى چەكلىاامە ھەرىكىااتىگە چاااپالش قااارا

 باۇ ساېنىڭ مەن. تىرىشاىمەن كېلىشاكە ئەسالىمگە دىنقايتىا چوقاۇم مەن. ساڭا رەخمەت”

 .دەيدۇ “ئۇنۇتمايمەن مەڭگۈ ياخشىلىقىڭنى قىلغان

 ۋيېننااادا مىيىتااى گېلىنىااڭ: كېلىاادۇ يېتىاا، داچىسااىغا مۈللېرنىااڭ ئاااخىرى خەۋەر

 ئاااۆزىنى شاااۇنىڭدە  ۋە ھىملېاار ماااۈللېر  رۆم  مۇراساااىمىغا دەپىاانە قويۇلغاااان؛ يەرلىكااكە

 ئالفرىااد ياااش تونۇشااتۇرغان دەپ مەساائۇلى ۋيېننااا پارتىيىسااىنىڭ مسوتسااىئالىز مىللەتچااى

 بىاالەن پائااالىيەتلەر سىياسااىي ھىتلېاار. ئىاادى قاتناشااقان كىشااىلەر دېگەناادە  فراۋنفېلااد

 قولغاا بولساىمۇ  چەكلەناگەن قايتىشاى يۇرتىغاا ئۈچۈن بولغانلىقى بىرسى شوغۇللىنىۋاتقان

 شااوپۇرى ئاخشااىمى  كااۈنى شااۇ. بولىاادۇ ىبارماااقچ يەرگە ئااۇ قارىمااا  خەۋىااپىگە ئېلىاانىش

 ئاۆزى خوفماان. چىقىدۇ يولغا قاراپ ئاۋسترىيىگە بىلەن مەرسەدې  شوپۇرلىقىدا شىركنىڭ

 قاااراپ چېگراسااىغا ئاۋسااترىيە قىلىشااما  گەپمااۇ ئااۇالر. ئولتۇرىاادۇ ئورۇناادا كەينااى يااالغۇز

 چااوڭ بىاار انئولتۇرغاا مۇھاااپىزەتچىلىرى كەينىاادە ئۇالرنىااڭ. كېتىاادۇ يااۈرۈپ ماشااىنىلىق

 .ئىدى باشلىغان يۇرۇشقا تاڭ ۋاقتىدا بارغان يېتى، ئۇالر. كېلىدۇ بىرگە ماشىنىمۇ

 بەكاال ئۈچۈن يېرى ماتەم مەرسەدې  كەلگىنىدە  يېتى، سىرتىغا شەھەر ۋيېننا ئۇالر

 ماشاىنا كىچىا  بىار باشاقا ئۈچاۈن ئاۇالر فراۋنفولد ئۈچۈن  تۇرىدىغانلىقى چېلىقى، كۆزگە

. كېلىادۇ يېتىا، قەۋرىساتانلىققا مەركىازى ئىچىادە ساۈكۈت ئاۇالر. ئىادى يغانقو تەييارالپ

 056:ئىدى يېزىلغان سۆزلەر مۇنۇ تېشىغا قەۋرە. قويىدۇ گۈل ئۈستىگە قەۋرە ھىتلېر

 

 گېلى قىزىمىز سۈيۈملۈ 

 ئىدى نۇرىمىز بىزنىڭ ئۇ ماڭدى  ئۇيقۇسىغا مەڭگۈلۈ  يەردە بۇ

 بولغان ۋاپات سىنتەبىردە-18 يىلى-1231 تۇغۇلۇپ  ئىيۇندا-4 يىلى-1228

 ئائىلىسى راۋبالالر

 

 باۇزۇپ  جىمەىتلىقناى ساوزۇلغان ئۇزۇنغا كېتىۋېتى، داچىسىغا فراۋنفېلدنىڭ ھىتلېر 

 تاوغرا مېڭىشاقا ئايلىنىا، فراۋنفېلاد . سورايدۇ دەپ بوالرمۇ  ئۆتكىلى ئالدىدىن تىياتىرخانا
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 ئىچىاگە” ئۇنىڭغاا ھىتلېار. دەيادۇ “ئەمسە نئايال مەيلى ھە ”. بېرىدۇ جاۋاب دەپ كېلىدۇ 

 ھىتلېااار . دەيااادۇ “يېتىااادۇ ماڭاااا ئۆتساااەكمۇ يېنىااادىن ياااوق  ھېچقىساااى كىرەلمىساااەكمۇ

 بېساىقلىق ئېغىار ئاۇ ئانادىن. قىلىۋالىادۇ( نانئۇشاتا) ناشاتا تاويغىچە ئۆيىادە فراۋنفېلدنىڭ

 سىياسىي رمانىيىنىڭگې قىلما   گەپ ئۈستىدە پاجىئە قېتىمقى بۇ ئۇ. باشاليدۇ گەپ بىلەن

 ئىشاەنچكە كەساكىن  ئااۋازى ئۇنىاڭ. كېتىادۇ ساۆزلەپ ھەققىادە ئاۆزى بىالەن ئىستىقبالى

 دانزىكنااى پااولەكلەر يىلااى -1233 كېچىككەناادە ئەڭ فراۋنفېلاادقا  يەنە ئااۇ. ئىاادى تولغااان

 چىقااليادىغانلىقىنى ئۈساتىگە ھااكىمىيەت گېرمانىيىدە چوقۇم بۇرۇن قىلىۋېلىشتىن ئىشغال

 قااراپ ئالدىغا قايتىدىن ئۇ تەڭ  بىلەن ئولتۇرىشى پىكاۋىغا ئۆزىنىڭ چىقى، يولغا. تىدۇئېي

 گەپ ئويلىنىۋاتقاناادە  ئاااۋازلىق ئااۇ كېلىاا، ۋاقىتالرغااا بىاار. ئولتۇرىاادۇ جىاا  تىكىلگىاانىچە

 كۈرەشاتە باۇ چوقاۇم بىاز. كېارە  باشلىۋېتىشاىمىز كۈرەشانى باۇ ئەنادى شۇنداق ”: قىلىدۇ

 “!چىقىمىز يېڭى، چوقۇم بىز ياق . كېرە  چىقىشىمىز ئۇتۇپ

 قاتنىشاىش يىغىنىغاا كاادىرالر مەسائۇل ھىتلېار ئۆتكەنادە  كۈن ئىككى-ببىر ئارىدىن

 كىچىا  بىارلىكتە بىالەن ھەمرالىارى يولادا. ئاتلىنىدۇ قاراپ شىمالغا ئاپتوموبىللىق ئۈچۈن

 توڭگاۇز ئىساالنغان ھىتلېار ناشاتىدا ئەتىساى. قونىادۇ كاېچە بىر چۈشۈپ مېھمانخانىغا بىر

 يىگەنادە  گۆشاى ئۆلاۈ  خاۇددى ئاادەم”. قىلىادۇ رەت يېيىشانى  امباون_  بوچىسى پۇتى

 ياېمەس گاۆش پەقەتاال ھىتلېار ئېتىاۋارەن  شاۇندىن. گيۆرېڭغاا دەيادۇ“ !قىلىدىكەن ھې 

 دېاگەن يىمەيامەن گۆش كېيىن بۇندىن دېگەن  بۇرۇنمۇ گەپنى بۇنداق ھىتلېر. )بولىۋالىدۇ

 كۈنادىن شاۇ بولاۇپ  تۇرالىغاان ۋەدىساىدە ئاۇ قېاتى  بۇ دېيىشىچە  خانىمنىڭ ھې . ئىدى

 بەكاال ئىاش باۇ”. ئالمايادۇ گاۆش پەقەتاال ئاغزىغاا باشاقا پەينىاردىن-ئىرىمچى  ئېتىبارەن

 قىلغىنىناى باۇ يااكى چۈشاىنىش باۇنى ئىادى  بىارى گۆشاخۇمار ئۇ بۇرۇن! بولدى تۇيۇقسىز

 (“.ئەمەس مۇمكىن چۈشەندۈرۈش

 كاۆپ  بەكاال قاتناشاقۇچىالر مىتىانگكە. ساۆزلەيدۇ نۇتاۇق بىار ئاۇ بارغاندا قاھامبۇرگ

 ماۇكەممەل ۋە كۈچلۈ  بۇرۇنقىدەكال خۇددى نۇتقى ئۇنىڭ. ئىدى قىزغىن بەكال شۇنىڭدە 

 بىار يەنە پاساۋالىكتا  قېتىمىادا بىرىنچاى يەناى قېتىمقىساىدە   ئىككاى باۇرۇنقى ئۇ. بولدى

 ئازاپالنغاان كىرىا، خىيالىغاا ئۆلتۈرىاۋېلىش ئاۆزىنى يتىدىنقا الندسبېرگتىكىدە  قېتىمىدا

 قېتىمقىساىدا ھەر ئاۇ  چاۇنكى كېارە ؟ بولساا يېڭىلىشاى ئۆزىنى ئۇنىڭ بۇمۇ بەلكى . ئىدى

 يېڭاى-يېا، كېلىا،  ھالغاا كۆتۈرەڭگاۈ رفھاى قايتىادىن چىقىا، قايتىا، ھاڭدىن چوڭقۇر

 تىاارىلگەن قايتااا قېااتى  چىنچىئااۈ  قېااتى  بااۇ ئااۇ  دېاامە . ئىلگىرلەيتتااى قاااراپ نىشااانغا

 .ھېسابلىناتتى
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1 

 

 شاىمالدا كېيىن  قۇتۇلغاندىن يېرىملىقتىن كۆڭلى سەۋەبلى  ئۆلۈمى گېلىنىڭ ھىتلېر 

 پارتىيىنىاڭ يىغىان قېتىمقاى باۇ. قاتنىشاىدۇ يىغىنىغا ادىرالرك رەھبىرى پارتىيە چاقىرىلغان

-ئااې  بىاالەن مەساائۇللىرى يەرلىاا  پارتىيىنىااڭ يىغىنغااا بولغاچقااا  يىغىنااى مااۇھى  بەكااال

 مۇۋەپپەقىيەتلىا  ئىنتاايىن يىغىان. ئىدى قاتناشتۇرۇلغان رەھبەرلىرىال ئەترىتىنىڭ ئاچىالر

 ئۆزگەرتىااا، پارتىيەنىاااڭ ەپپەقىيىتى ماااۇۋ يىغىننىاااڭ باااۇ. بولىااادۇ يىغىااان بىااار ئاااۆتكەن

 ئىتتىپااق بىاردە  بۈگاۈن پاارتىيىمىز ”. بېرەتتاى دېارە  تامامالنغانلىقىدىن تەشكىللىنىشى

 پااارتىيە يەرلىاا _  كېاايىن  كااۈن قااانچە بىاار يىغىناادىن ھىتلېاار دەياادۇ_ . كەلاادى ھالىغااا

 قاارارالرنى وغراتا ئەڭ شاەكىلدە بىر ئىستىخىيىلى  رەھبەرلەر سىياسىي بىلەن مەسئۇللىرى

 چىااارىگەن ھاااۇرۇنالرنى  باااارلىق” پاااارتىيە بىرساااى  نەتىەىلىرىااادىن يىغىااان“ .ئېلىشاااتى

 ئورگااانلىرى پااارتىيە ئىاادى؛ چىقارغااان تااازىالپ “كەلمەساالەرنى كارغااا ۋە ئۇنسااۇرالرنى

 ھوقاۇقىنى شەخساى ھىتلېرنىاڭ مۇساتەھكەملەنگەن  قۇرۇلمىساى پاارتىيە يىغىنچاقالنغان؛

 .ىئىد كۈچەيتىلگەن

 ھالغا ئەركىن تېخىمۇ ھىتلېر كېيىن  سېلىنغاندىن رەتكە ئىشلىرى ئىچكى پارتىيىنىڭ

 ئىمكانىغاااا ئااااتلىنىش تولاااۇق پائاااالىيەتلەرگە  سىياساااىي باااويىچە مەملىاااكەت كېلىااا،

 يااېقىن ئەڭ ھىناادېنبۇرگنىڭ پرىزدېناات كااۈنى  ئااۆكتەبىر-14 يىلااى-1231. ئېرىشااەلەيدۇ

 ئورۇنالشتۇرۇلۇشااى شاالېيچېرنىڭ ۋفن كااۇرت ېنېاارالگ بولغااان بىاارى مەساالىھەتچىلىرىدىن

 ئالدىاادا ھىناادېنبۇرگنىڭ ھىتلېاار . كۆرۈشااىدۇ بىاالەن “بااوۋا ” مارشااال بااۇ ھىتلېاار بىاالەن 

 جاااراڭلىق  ۋە تااوم ئاااۋازى چااارە   يېاارى  ئااالتە بااويى ھىناادېنبۇرگ. قالىاادۇ تەمتىاارەپال

 باۇ كەتكەچاكە  ئاۇزاپ بەكاال گېپاى ھىتلېرنىاڭ. ئىادى ئاادەم بىار كۆرۈنۈشتىكى بەستلى 

 قارىغاناادا  ئېيتىشااالردىن. ئولتۇرىاادۇ تۇتااۇپ ئااارانال ئااۆزىنى مارشااالى ئااارمىيە قۇرۇغلااۇق
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 ھىتلېار: دېگەنمىاش مۇناداق بىالەن ئااچچىق شلېيچېرغا ھىندېنبۇرگ كېيىن كۆرۈشۈشتىن

  بواللمايادۇ مىنىستىر باش ھەرگىزمۇ ئۇ ئىكەن  مەخلۇق بىر غەلىتى بەكال كىشى بۇ دېگەن

 قېتىمقاى باۇ. دېاگەن باوالر  قىلىشقىال مىنىستىرى تېلېگرا -پوچتا ئۇنى كەتسە بولۇپ بە 

 شاالېيچېر بولسااىمۇ  بولغااان كۆرۈشااۈش بىاار ئۈمىدسااىزلەندۈرىدىغان كىشااىنى كۆرۈشااۈش

 تەساىر چوڭقاۇر ھەقىقەتەنماۇ ئۇنىڭغاا ھىتلېر. ئىدى ئۈزمىگەن ئۈمىدىنى ھىتلېردىن يەنىال

 قولغااا فۈھرېرنىااڭ سااايالمدا ئومااۇمى ئۆتكااۈزۈلگەن يېقىناادا پمااۇبولۇ. ئىاادى قالاادۇرغان

 مىللااى ئۇنىااڭ قالمااا   بولااۇپال تەسااىرلەندۈرگەن قاااتتىق ئااۇنى نەتىەىلىاارى كەلتااۈرگەن

 قىزىاق ھەقىقەتەنمۇ ھىتلېر”. ئىدى قىزىقتۇرغان ئاالھىدە ئۇنى پرفگراممىسىمۇ سوتسىئالىزم

 ئۇنىڭ گەپلەر بۇ_ . ئىكەن بىرى ئۈستۈن لىيىتىقابى سۆز ھەقىقەتەنمۇ ئۇ. ئىكەن ئادەم بىر

 ھەقىقەتەنماۇ ئادەم بۇ 062قارىغاندا  پىالنىدىن ئۇنىڭ_ . ئىدى باھاسى بەرگەن ھىتلېرگە

 چوقاۇم بولسااڭ  كەلمەكچى قايتۇرۇپ دۇنياغا رىيال ئۇنى. كېرە  كۆرسە كۆكلەردە ئۆزىنى

 “سۈيىقەساتچى” نېمىساچە ئىسى  بۇ_  شلېيچېر“ .كېرە  يۈرىشىڭ تارتى، پېشىدىن ئۇنىڭ

 كىشاى تۇرىادىغان ئۆزگىرىا، قاراپ ۋەزىيەتكە ھەقىقەتەنمۇ ئۇ بولۇپ  ئىگە مەنىگە دېگەن

 ئاۇ. ئىدى مۇمكىن پاتۇرىۋېتىشى پاتقاققا چوڭقۇر ئۇنى قىزىقىشى تۈر بۇ ئۇنىڭ ئەمما. ئىدى

 .ئىشىنەتتى اتتىقق كىتەلەيدىغانلىقىغا يىتەكلەپ خالىغانچە بېشىنى ئون كونا بۇ ئىچىدە

 ھۆكۈمەتنىاڭ. خاااليتتى مۆلچەرلىشاىنى تۆۋەن باشقىالرنىڭ ئۆزىنى ئادەتتە ھىتلېرمۇ

 جەھەتاتە قىلىاش ھەل مەسىلىساىنى ئىشساىزلىق كېتىۋاتقاان ئېغىرلىشاى، كۈنگە-كۈندىن

 ھىتلېاار ئەممااا. كەلتۈرىاادۇ ھۇشااىغا نېمىسااالرنى نۇرغۇنلىغااان ئۇچرىشااى  ئوڭۇشسااىزلىققا

 ئاساااس ھىمااايىچى ئارىسااىدا كىشااىلەر بااۇ جەريانىاادا ئااا  قااانچە بىاار كااىكېيىن شااۇندىن

 بىۋاسااتە ئۈچااۈن كەلتااۈرۈش قولغااا ھىمايىسااىنى چەتئەللىكلەرنىااڭ يەنە ئااۇ. تىكلەياادۇ

 ھەقىقەتەنماۇ ئۇرۇنۇشاى باۇ ئۇنىاڭ. كۆرىادۇ تىرىشاى، قىلشاقىمۇ خىتاپ خەلقىگە ئامېرىكا

 رادىئااو كولااومبىيە ئاخشااىمى جۇمااا بىردېكااا-11 ھىتلېاار . ئىاادى ھەرىااكەت بىاار مىسلىسااىز

 “غايىسااى ۋە ئەھمىيىتااى يااولى  تۇتقااان” پارتىيىسااىنىڭ خەلقىااگە ئامېرىكااا شااىركىتىدە

 قالغاناادا ئاااز ۋاقتىغااا سااۆزلەش رادىئااودا ئۇنىااڭ بولسااىمۇ بەرمەكچااى چۈشااەنچە ھەققىاادە

. ىاادۇقالدۇرىۋېت ئەمەلاادىن نااۇتقىنى رادىئااو قېتىملىااق بااۇ ئۇنىااڭ ھۆكااۈمىتى گېرمااانىيە

 قايسااى ھەر ھېرسااتنىڭ تەرجىمىسااى ئېنگلىاازچە نۇتقىنىااڭ رادىئااو ھىتلېرنىااڭ شااۇنداقتىمۇ

 سىياساەت رادىكاال قارشاى كوممۇنىزمغاا ھىتلېرنىڭ كىشىلەر. بولىدۇ بېسىلى، گېزىتلىرىغا

 خەلقىادىن ئامېرىكاا ھىتلېار تىزىساىدە نۇتاۇق بۇ. ئىدى قىزىققان بەكىرە  قىسمىغا تۇتقان

 يەنى ئىشىدا  “تۇرۇش قارشى ۋاباغا دۇنياۋى” ئاساسىدا تۇيغۇلىرى قىلىش ەمۇداپىي ئۆزىنى

 ئۈمىد بېرىشىنى تۇرۇپ سەپتە بىر بىلەن ئۆزى جەريانىدا كۈرەش قارشى بولشېۋىكچىلىككە
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 .ئىدى ئىپادىلەنگەن قىلىدىغانلىقى

. دۇسۆزلەي نۇتۇق قېتىملىق بىر ميۇنخېندا ھىتلېر كۈنى  بايرام يىل يېڭى يىلى-1230

 قىلىاش بەرپاا دۇنياا بىار ياخشاىراق بۇنىڭادىنمۇ ئاممىساىغا  خەلق قاتناشقۇچى مىتىن  ئۇ

 «ئىنەىال». تەكىتلەيدۇ بولىدىغانلىقىنى تەرىپىدە ئۇنىڭ چوقۇم تەڭرى جەريانىدا كۈرىشى

 شاااۇ يەنە دېيىلمىگەنمىااادى؟ تاشااالىنىدۇ تۈكاااۈرۈپ قىلىااادىغانالر مۇئاااامىلە ساااوغوق دا 

 ھىنااادېنبۇرگنىڭ_  كەلتۈرىااادۇ قولغاااا غاااالىبىيەتنى بىااار اناااداقتۇق ھىتلېااار پەياااتلەردە

 مەقسااىدى  ئۇالرنىااڭ. قىلىشااىدۇ تەكلىاا، بېرلىنغااا دەرھااال ھىتلېرنااى مەساالىھەتچىلىرى

 ھەمكارلىقتاا ئۈچاۈن ئاۇزارتىش ماۇددىتىنى پرىزدېنتلىق ھىندېنبۇرگنىڭ مارشال ھىتلېردىن

 بىار زىات تاۈپتىن ئارزۇساىغا لېرنىاڭھىت تەلەپ باۇ ئەمماا. ئىادى قىلىاش تەلەپ بولۇشىنى

 مىنىسااتىر باااش بىاالەن ئاااۋاز مىقتاااردىكى مەلااۇم بولغىنىاادا بۇنااداق چااۇنكى . ئىاادى تەلەپ

 بېرىشاكە ئااۋاز قاولالپ سىياساەتلىرىنى تۈرلاۈ  ھەر بولىۋاتقاان يۈرگاۈزمەكچى برۈنىڭنىڭ

 رەئاشاااكا بىااالەن ھىنااادېنبۇرگ قىلىااا، رەت تەلەپناااى بىااار بۇناااداق. باااوالتتى مەجباااۇر

. ھېساابلىناتتى چىقىاش دفغاا بىار خەتەرلىا  تېخىمۇ ئۈچۈن ئۇنىڭ دېمە   رىقابەتلىشىش

 ساايلىمىغا مىنىساتىرلى  تىكىا، دفغا ئىستىقبالىنى  سىياسىي پۈتكۈل ئۇ قارىما   شۇنىڭغا

 ئۇنىڭ. ئىدى بىرسى غەلىتە بەكال ھەقىقەتەنمۇ “بوۋا ”. كىرىشىدۇ تەييارلىقىغا قاتنىشىش

 ئىاگە كاپاالەتكە كەلتۈرۈشاىنى قولغاا ئاۋازىنى ئوڭچىالرنىڭ نۇرغۇنلىغان پلىقىكونسىرىۋاتى

 ھىتلېااردە  قىلىاا،  ھىمااايە ئاشااكارە جۇمھااۇرىيىتىنى ۋېيمااار يەنە شااۇنىڭدە . قىالتتااى

 دېمااوكراتچى بىاالەن تەرەپااتىكىلەر مۆتىاادىل تۇرغىنىاادا قارشااى ئەقىاادىلىكلەرگە رادىكااال

 .ئىدى مۇمكىن تۇغۇلىشى پۇرسىتى ىلىشق جەلى، ئۆزىگە تەرەپتىكىلەرنىمۇ

 مۇناداق خاتىرىسىدە كۈندىلى  ھەققىدە ۋەزىيەت كۈنلەردىكى بۇ كېيىنچە گيوبېل  

 رەساامى ئويااۇنى دامكااا ئويااۇن ئۈچااۈن كەلتااۈرۈش قولغااا ھاااكىمىيەتنى”… : يازىاادۇ دەپ

 ھەرىكىااتىگە تەۋەكۈلچىلىاا  قېتىمقااى بااۇ غەيرەتلەناادۈرۈپ ھىتلېرنااى ئااۇ“ .باشااالندى

 يېتەرلى  ئۈچۈن ھەرىكىتى سايالم قىلى، قانداق خىيالى پىكىر پۈتۈن ئۇنىڭ. ۈشكۈرتىدۇك

 بولغاان مەركىازى تۆماۈر-پوالت گېرمانىيىنىڭ ھىتلېر . ئىدى قالغان توپلىۋېلىشتىال مەبلە 

 بىاراقال مەسىلىنى بۇ سۆزلەپ  نۇتۇق قېتىملىق بىر مېھمانخانىسىدا باغچا دۈسسېلدفرفتىكى

 ساودىگەرلەر بولغاان كۈچلاۈ  تەساىرى” بەلگاۈلەنگەن كۈنلەردە يېقىنقى. لىدۇقىلىۋا ھەل

 تەكلىاۋى تايساېننىڭ فرىتاز ئاساساەن  قارارىغاا “ئىشالەش خىزمەت سىستېمىلىق ئارىسىدا

 نۇتاۇق بىر كىشىلەرگە كۈچلۈ  تەسىرى كلۇبىدىكى سانائەتچىلەر كۈنى يانۋار-17 بويىچە 

 .سۆزلەيدۇ

 ساۆھبەت يوشاۇرۇن قېتىملىاق بىار باۇرۇن سۆزلەشتىن تقىنىنۇ دۈسسېلدفر  ھىتلېر 
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 ئىشاچىالر ئۇ . ئىدى كىرگۈزگەن ئۆزگەرتىشلەرنى چوڭ پرفگراممىسىغا  سىياسىي جەريانىدا

 ئەمەلادىن تەشەببۇساالرنىڭ دېگەنادە  باشاقۇرۇش ئەركىن تارقىتىۋېتى،  ئۇيۇشمىلىرىنى

 ئەسالىگە ئىگىلىكناى يۈزلاۈ  ئومۇمىي ەيەن ئۇ. بىلدۈرىدۇ قولاليدىغانلىقىنى قالدۇرۇلۇشنى

 بىاالەن پىالنىنااى قۇرۇلۇشااى ئىەتىمااائى قاتااار بىاار_  پىالننااى بىاار ھەققىاادىكى كەلتااۈرۈش

 بىار بىالەن تەكىاتلەش قالدۇرۇشنى ئەمەلدىن پىالنىنى قۇرالالندۇرۇش قايتىدىن ئارمىيىنى

 ئەمەلاادىن تەكلىۋىنىمااۇ باشااقۇرۇش كاتىۋاشاالىرىنىڭ سااانائەتچى سااودا چااوڭ قاتاااردا 

 ئاڭالۋاتقاانالر ناۇتقىنى ئۇنىاڭ قالما   سائەتكە بىر. قويىدۇ ئوتتۇرغا تەكلىۋىنى قالدۇرۇش

 تاۈردىكى بۇ ئارقىلىق نۇتقى ھىتلېر. باشاليدۇ سېلىشقا قۇالق ئۇنىڭغا بىلەن دىققىتى پۈتۈن

 مۇناساااىۋەتلى  بىۋاساااتە ساااودىگەرلەرگە قىلىااادىغان نوقتىساااى چىقىاااش ئەمەلىيەتناااى

 ئۇالرنىاڭ بولاۇش ئىگە مۈلۈككە شەخسى ئۇ مەسىلەن . ئىدى ئۆتكەن تېگى، لەرگەمەسىلى

 تەرەققىياتىنىاڭ كومماۇنىزم بىرگە  بىلەن شۇنىڭ 061.ئېيتىدۇ كېسى، ئىكەنلىكىنى ھەققى

 ئەگەر”. ئۆتىاادۇ تەسااۋىرلەپ مەنزىرىنااى بىاار قورقۇنۇشاالۇق چىقىاادىغان ئوتتۇرغااا ئاخىرىاادا

 دەۋرلەردە دەساااالەپكى خرىسااااتىئانلىقنىڭ خااااۇددى ئېلىنماياااادىكەن  ئالاااادى بۇنىااااڭ

. ماۇمكىن ئۆزگەرتىۋېتىشاى پۈتاۈنلە  قىياپىتىنى دۇنيانىڭ بولشېۋىكچىلى  كۆرۈلگىنىدە  

 ياۈز 3 باشاالپ ھاازىردىن بارغىنىادا  قىلىا، تەرەققى داۋاملىق ھەرىكەت بۇ ئەگەر يەنى… 

 قاتارىادا ئىنقىالبچىساى رنىڭيىلال-1217 لېنىننى كىشىلەر ئىچىدە  ۋاقىت بولغان يىلغىچە

 ۋەزىيىتاى چوقۇناۇش لېنىنغاا چوقۇنغانادە  پۇسااغا ھەتتاا ئۆزگەرمە  بولۇپ تونۇيدىغانال

 ھەممىادىن بىالەن ئىشساىزالر مىليونلىغاان بوھران  ئىقتىسادىي يەنە ئۇ“ .چىقىدۇ ئوتتۇرغا

 ئىچىااااادە قااااااراڭغۇلۇق تاپالماااااا  يااااول خەلقىناااااى ناااااېمى  قالااااادۇرۇلغان مەھاااارۇم

 قىلىشاقا تەلەپ بېرىشانى كۆرساىتى، يولىنى قۇتۇلۇشنىڭ زۇلۇمدىن بۇ مۇنىزمچىالردىنكوم

 ئەڭ كېلىۋاتقااان دۈ  كۈناادە بۈگااۈنكى گېرمانىيىنىااڭ مەسااىلە بااۇ قالىاادۇ؛ بولااۇپ مەجبااۇر

  ئىقتىسااادىي ھەرگىزمااۇ ئىشااى قىلىااش ھەل مەسااىلىنى بااۇ بىاارى  مەسااىلىلىرىدىن جىااددى

 ۋە پارتىيىساى  ناتسىساتالر ئىشاىدۇر؛ تايىنىش ھاكىمىيەتكە بولماستىن تايىنىش قانۇنالرغا

 توساشانى باۇنى ۋە تەييار توساشقا ئېقىنىنى قىزىلالر بۇنداق پارتىيىسىال ناتسىستالر پەقەت

 بىار دەيدىغان تەبىقە ئوتتۇرا گېرمانىيىدە بولمايدىكەن  سوتسىئالىزم مىللى ئەگەر. خااليدۇ

 بىاار دۆلەتنىااڭ بااارلىقىال پارتىيىسااىنىڭ سىسااتالرنات قالىاادۇ؛ بولمااا  مەۋجااۇت سااىنى،

 .دەيدۇ قىالاليدۇ  ئىگە كاپالەتكە تېپىشىنى رفناق پۈتۈنلىكىنى 

 ئېرىشاى، ئۈناۈمگە ياخشاى باۇنچە نۇتقىادە  بۈگاۈنكى قاچان ھې  نۇتقى ھىتلېرنىڭ

 ئاۇ . پايدىلىنىادۇ نۆۋەتلەشاتۈرۈپ مەنتىقىناى بىالەن ھېسسىيات نۇتقىدا ئۇ. ئەمەس باققان

 بىخەتەرلىاا  ئۇالرغااا پاياادىلىنى، تەسااۋىرىدىن قورقۇنۇشاالۇق بولشااېۋىكچىلىكنىڭ ھېلااى



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 490 ~ 
 

 بىاالەن ۋەزىاايەت قورقۇنۇشاالۇق كېيىنكااى ئاغدۇرۇلىشااىدىن تۈزۈمنىااڭ كەلااگەن ئېلىاا،

 تەلەپ ياااردەم شەخساىيەتچىلىكىدىن ئۇالرنىاڭ تەرەپاتىن بىار يەنە قورقۇتساا  كىشاىلەرنى

 قىلىشانى تەرەققاى ئۇنىڭ ۋە ساقالش مەۋجۇتلۇقىنى تىنىڭسانائې ئۆز ئەگەر يەنى . قىالتتى

 ۋە بېرىشاى باشاقۇرۇپ ھااكىمىيەتنى چىقىا، مۇساتەبىت بىار چوقاۇم ئۇالرغاا خااليدىكەن 

 كۈچلاۈ  دۇنياادىكى قايتىادىن گېرماانىيەنى ئاخىرىادا بېرىشى  بولۇپ رەھبەر گېرمانىيەگە

 دەپ بولىااادۇ  مۇھتااااج رۈشاااكەكەلتۈ ھالغاااا ئاالاليااادىغان ئاااورۇن قاتارىااادىن دۆلەتااالەر

 بىالەن ئۇتاۇقالر كەلتۈرۈلگەن قولغا مابەينىدە يىل 52 قاتناشقۇچىلىرى يىغىن. كۆرسىتىدۇ

 كەلتۈرۈشااكە ئالاادىغا كااۆز كېتىشاانى يوقاااپ تااوزۇپ بايلىقالرنىااڭ كەلتااۈرۈلگەن قولغااا

 يەناى  ئۇنىڭغاا بارماا -باارا قايتىا، ئۆيلىرىگە كىشىلەر نۇرغۇن قىلى،  شۇنداق. باشاليدۇ

 تەيياارلىقىنى قىلىاش ئىئاناا ئاادەمگە باۇ بېرىۋاتقان ۋەدىسىنى قۇتقۇزۇش ئاممىسىنى خەلق

 .كىرىشىدۇ قىلىشقا

 

 

0 

 

 ساااايلىمىغا پرىزدېنااات قېتىملىاااق بىااار يەنە ئوتتۇرلىرىااادا فېۋرالنىاااڭ ھىنااادېنبۇرگ 

 مەساىلە ىارب ئاغرىتىادىغان بېشاىنى ھىتلېرنىاڭ باۇ  مانا. قىلىدۇ ئېالن قاتنىشىدىغانلىقىنى

 بىار چوقاۇم بولىادىكەن  قاتناشاماقچى مۇسابىقىساىگە ساايالم ناتساىتالر رفشاەنكى . ئىدى

 بىاار بۇنااداق ئېيتقاناادا ئۈچااۈن پارتىيىسااى ناتسىسااتالر. ئىاادى كېاارە  كۆرسىتىشااى نااامزات

 بىاارەر پۇرسااەتتىن بىاار بۇنااداق بىرسااى باشااقا ئۇنىڭاادىن بولااۇپ  ھىتلېاارال پەقەت نااامزات

 باۇ يەنىاال ھىتلېار قارىماا   بولشاىغا شاۇنداق. ئىادى ئەمەس ماۇمكىن ىشىچىقىرال نەتىەە

 تەخااتكە چوقااۇم مەن ئەمەساامۇ  شااۇنداق”. ئىاادى كەلمەكااتە قىاللمااا  جاسااارەت ئىشااقا

 ھې  ھېلىتىنال بولىدىغانلىقىنى مەغلوپ بىرلەپ-بىر ئالدىمدا مېنىڭ باشقىالر چىقااليمەن 

 مىنىساتېر باش بىرىدە كۈنلەرنىڭ ئۆزەمنى مەن_  ا فرانكق كۈنى بىر دەيدۇ_ . قىلماقتىمەن

. ھېساااباليمەن دەپ بااوالاليمەن چوقااۇم مەن كااۆرمەكتىمەن  دەپ ئااادەم بىاار بولىاادىغان

 كەلتاۈرەلمەيمەن  كۆزئالدىمغا دەپ بوالاليمەن پىرىزدىنت قاچان ھې  ئۆزەمنى شۇنداقتىمۇ

 ئەنسىرىشااىنى بۇنااداق ۇنىااڭئ“ .ئەمەساامەن بىرسااى بوالالياادىغان پرىزدىنىاات زادىااال مەن

 پىكىارگە بىر تەۋرىنى، ھەپتە ئىككى توغرا-توپ ئىشتا بۇ ئۇ. بولمايتتى دېيىشكە ئاساسسىز

 ئاۇ قىلىا،  شاۇنداق. قىلىادۇ قايىال ئىشاقا باۇ ئاۇنى گياوبېل  ئاخىرىدا. يۈرىدۇ كىلەلمە 

 ئااۇ. ئاتلىنىاادۇ ئۈچااۈن ئېرىشااىش الياااقىتىگە قاتنىشااىش مۇسابىقىسااىغا سااايالم دەرھااال
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 مېڭىشااى يااول براۋنشااۋېيگنىڭ باشاالىقى بىياارف سىياسااەت ئىچكااى پارتىيىسااى ناتسىسااتالر

 ۋەكىللىكىنىماۇ پارالمېنات شاىتاتنىڭ بۇ ئاندىن. ئۆتىدۇ پۇخرالىقىغا گېرمانىيە نەتىەىسىدە

 ناامزاتى پرىزدىنات كېايىن كۈنادىن 15 فۋرال -07 يەنى ئەتىسى  ھىتلېر . كەلتۈرىدۇ قولغا

 .قىلىدۇ ئېالن رەسمى قاتنىشىدىغانلىقىنى غاسايالم بولۇپ

 بىاار رەساامىي گېرمااانىيىنى ئااۆچمەنلىكلەر  سىياسااىي بىاالەن بااوھران   ئىقتىسااادىي

 ھاالىتىگە ئاۇرۇش ئىچكاى بېارلىن”. باوالتتى دېيىشاكە ئايالندۇرىۋەتكەن مەيدانىغا ئۇرۇش

 خااۇددى ەرئااۆچمەنلىكل_  ئىشااېرۋفد  كرىسااتوفېر يازىاادۇ دەپ_ . ئىاادى قالغااان كىرىاا،

 بۇناداق: باشااليدۇ كۆرسىتىشاكە ئۆزىنى يەردە ھەممە پاتال-پات چۈشكەندەكال ئاسماندىن

 كىنوخااانىالردا  مېھمانخااانىالردا  كىچىاا -چااوڭ دفخمۇشاالىرىدا -كوچااا دۈشمەنلىشىشاالەر

 يېاارى  تااۇراتتى؛ بېرىاا، يااۈز يەردە ھەممىااال…  كۆللىرىاادە  ئااۈزۈش سااۇ تانسااىخانىالردا 

. تاۇراتتى كۆرۈلاۈپ جىادەللەر ۋاقىتلىرىادا تامااق چۈشالۈ  كېايىن  ىدىنناشات كېچىلەردە 

 مىااق 060بىاالەن  بوتااۇلكىالر سااۇنۇق قارشااى توخماقالرغااا بىاالەن  پىچاااق قارشااى پىچاققااا

 قىلىشاااتتى؛ ھۇجااۇم بىرسااىگە-بىاار بىاالەن پااۇتلىرى ئورۇناادۇق قارشااى توخماققااا قادالغااان

 ئاااوقالر قىلىااۋەتكەن  تۆشااۈ -ئااۆتمە تاختاااايلىرىنى سااەنئەت-ئااېالن ئااوقالر ئېتىشااقان

 بىار رەسامى…  تاۇراتتى  چااچىراپ تەرەپاكە ھەر قاڭقى، ئۆگزىسىدىن قاڭالتىر ھاجەتخانا

 “.ئىدى شەكىللەنگەن ۋەزىيىتى مەيدانى جەڭ

. ئىااادى تارقالماقتاااا باااويىچە مەملىاااكەت پۈتاااۈن ۋاباااادە  خاااۇددى ئاااۆچمەنلىكلەر

 ھۇجاۇم كىشاىلەرگە بولغاان تەلەيلىا  ئۆزىادىن تارتقاانالر زىياان كرىزىساتىن  ئىقتىسادىي

 ماالالر تۈرلاۈ  چاوڭ-چاوڭ دۇكانادارالر ئۇششاق مەجبۇرالنغان تاقاشقا دۇكان. قىلىشاتتى

 بىاالەن تاپالىغااانالر ئىااش ئىشسااىزالر مىليونلىغااان قاغىشاااتتى؛ خوجااايىنلىرىنى ماااگىزىن

 پۈتتااۈرگەن  تېتئۇنىۋېرسااى مىڭلىغااان ئااون قىلىشاااتتى؛ ئۆچمەنلىاا  غااا “خوجااايىنالر”

 قىلىشااااى،  ھااااې  قالغااااانلىقىنى توسااااىلى، ئىسااااتىقبالىنىڭ كىاااالەچە  سااااتۇدېنتالر

 ئاېلىش ئاادەم تاۈردىكى ھەر ھېسساىياتلىرىنى غەزەپلىا  چىققاان كېلىا، ئۈمىدسىزلىكتىن

 ساااھەدىكى پۈتااۈن بااوھران  ئىقتىسااادىي. باستۇرۇشاااتتى ئااارقىلىق قاغاااش ئااورۇنلىرىنى

 ساااىلىقالر-بااااج ئۈساااتىدىكى دېھقاااانالر. ئىااادى بەرمەكاااتە بەزەر دېگىااادە  تەبىقىااالەرگە

 قارىماااا  ئىشااالىگىنىگە كالىااادە  ئېااازىلمەكتە  ئاساااتىدا ياااۈ  ئېغىااار كۆتۈرەلمىگىااادە 

 چىقىمنااااى ئىاااادىكى  تااااۆۋەن شااااۇندانداق باھاسااااى مەھسااااۇالتلىرىنىڭ دېھقااااانچىلىق

 بۇنىاڭ قارىشاتتى؛ بىلەن كۆزى ئۆچمەنلى  شەھەرلىكلەرگە دېھقانالر شۇڭا. قاپلىيالمايتتى

 دېھقانالرغااا مااۇ “يااقىلىقالر ئاااق” ئىشساىز كېتىۋاتقااان ئارتىاا، كۈنساايىن سااانى ئەكساىچە

! دە-باار ھوسۇلى يىغقىدە  دېھقانالرنىڭ بىلەن دېگەن نېمە ھەر_  قىالتتى ھەسەتخورلۇق
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 پئولتۇرۇ ئوچۇقچىلىقتا ئەتراپىدا شەھەر ئىشچىالر ئىشسىز شەھەرلەردە چوڭ نۇرغۇنلىغان

 ئوماۇمى بولماايتتى؛ ئاۆتكىلى دەستىدىن تىلەمچىلەر دفخمۇشالردا-كوچا. يىيىشەتتى تاماق

 بولاۇپ  يەتكەن مىليونغا 6 سانى توشقۇزغانالر جەدۋىلىنى ئىشسىزالر ھارپىسىغىچە  سايالم

 جەدۋىلاى ئىشساىزلىق يااكى قوشاۇنى كۈنلاۈكچىلەر مىليونلۇق نەچچە يەنە باشقا بۇالردىن

 .ئىدى بار لىمايدىغانالرمۇخا توشقۇزۇشنى

 باااۇ كىشاااىلەر نۇرغاااۇن بولغاااان ۋەياااران يەپ زەربە ئېغىااار جەھەتاااتە  ئىقتىساااادىي

 قاراشاماقتا دەپ ئۈمىاد بىار-بىردىن سايلىنىشىنى ھىتلېرنىڭ ئادفل  قۇتۇلۇشتا پاجىئەدىن

 تۇتاۇپ ياولىنى ياراشماسالىق ئەزەلادىن بىالەن ھۆكاۈمىتى ۋېيماار ئەزەلادىن ھىتلېر. ئىدى

 ھەمادە شەرتنامىساىغا ۋېلشاال تاۈردە ئاشاكارە تەۋرەنمە  قىلچە شۇنىڭدە  گەنلىكى كەل

 ئاادەم باۇ دېاگەن ھىتلېار گەرچە ئۈچۈن  كېلىۋاتقانلىقى تۇرۇپ قارشى تەھدىتىگە قىزىلالر

 ئۆساۈ  دېگەنادە  ئىاكەن قۇيۇق بە  مۇناسىۋىتى بولغان بىلەن كاپىتالىستلىرى سانائەت

 ئۈماۈدىنى قىلىشاما  پەرۋا گەپلەرگە بۇنداق كىشىلەر يۈرسىمۇ  پيامىرا قانچە ھەر سۆزلەر

 ئەركىنلىا ”: ئىادى ئاددى بەكال شۇئارى ھىتلېرنىڭ. ئىدى قويۇشقان ئۈستىگە ھىتلېرنىڭ

 ئىچىادە قااليماقاانچىلىق باۇ كۆتۈرۈلگەن بويىچە مەملىكەت پۈتۈن“ !ئۈچۈن بولكا ئۈچۈن 

 دەپ قاويىمەن ئوتتۇرغاا ياولىنى چىقىش ۋاپىقمۇ ئەڭ ئۈچۈن گېرمانىيە تۇرۇپ چىڭ قەتئى

 ساايالمدا چااپالپ ئاېالن يەرگە ھەممە بولسا تەرەتارلىرى ھىندېنبۇرگ. بېرىدۇ ۋەدە قەتئى

 قىلماقتاا چااقىرىق ئۇنۇتماسالىققا ياخشىلىقلىرىنى بۇرۇنقى ئۇنىڭ خەلقتىن بېرىدىغان ئاۋاز

 گياوبېل “ .ئىشاىنىڭالر ىڭغاائۇن ساىلەرمۇ ئەنادى ئىشاەندى  ساىلەرگە باۇرۇن ئاۇ”: ئىدى

 دېااگەن “سااايالش ھىتلېرنااى قىلىااش  ھااۆرمەت ھىناادېنبۇرگنى” شااۇئارالرغا بۇنااداق بولسااا

 .بېرەتتى رەددىيە بىلەن شۇئار

 بىالەن ياشالىقالر ئوتتاۇرا بولغاان خاانىۋەيران پۈتاۈنلە  دىققىتىناى ئاساساى فۈھرېر 

 ئايلىنىا، يەرناى ھەمامە قورقماا  جاپادىن ئۇ. مەركەزلەشتۈرىدۇ ئۈستىگە ياشالر غايىلى 

 بىالەن ئۇنىاڭ تاۇرۇپ دەس ئورنىادىن كىشاىلەردىن تاۈر ئىككاى بۇ سۆزلەپ  نۇتۇق يۈرۈپ

. چاقىرىاادۇ قىلىشااقا كااۈرەش بىاالەن ئااورۇنالر ئىشاالىتىدىغان ئااادەم تۈرلااۈ  ھەر بىاارلىكتە

 قاتتەشاۋى تاپقاان ئاويالپ قاتۇرۇپ باش كەتكىچە چىقى، قېتىقى مېڭىسىنىڭ گيوبېلسنىڭ

 بىالەن باۇيرۇقى ئۇنىاڭ. ئىادى ئەساەر بىار خااراكتېردىكى ئىەادى ھەقىقەتەنمۇ ھەرىكىتى

 ئاممىسااىغا خەلااق بااوالتتى؛ دېيىشااكە قالمىاادى تااام چاپالنمىغااان شااۇئارى ناتسىسااتالر

 مىااڭ 52 كىشاىلەرگە بولغاان پااتىپون ئۆيىاادە تارقىتىادۇ؛ ۋارىقاى تەشاۋىقات ئايرفپالنادىن

 ھىتلېار مەيادانالردا ئااممىۋى ئاخشااملىرى ئىۋەرتىادۇ؛ ەخسىساىت ناخشاا تەشۋىقات پارچە

. بېرىادۇ قوياۇپ لىرىناى “فىلىا  كىناو ئااۋازلىق” ئېلىنغان لېنتىغا نۇتقى گيوبېلسنىڭ بىلەن
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 ھااارغۇزۇپ كىشااىنى يەنىااال نوقتىسااى مااۇھى  پىالنىنىااڭ ھەرىااكەت بااۇ قارىمااا  شااۇنىڭغا

 ئورۇنالشتۇرۇلىشاااااىغا  كۈنلاااااۈ ساااااۆزلەش نۇتاااااۇق كەتكۈزىۋېتىااااادىغان ھالىااااادىن

 گيااوبېل  بىاالەن ھىتلېاار كۈنىاادە ئااون دەساالەپكى مارتنىااڭ. ئىاادى مەركەزلەشااتۈرۈلگەن

. بولىادۇ مەشاغۇل بىالەن ساۆزلەش نۇتاۇق ماۇھى  دېگىادە  كۈنى ھەر ئاساسەن ئىككىسى

 .يېتەتتى قېتىمغىمۇ ئۈ  ياكى ئىككى كۈنىگە سانى قېتى  سۆزلەش نۇتۇق بۇنداق ئادەتتە

 ئىچىگە قااليماقانچىلىق ئېغىر بولسا الگىرى ھىندېنبۇرگچىالرنىڭ يەنە  رداۋاقىتال شۇ

. باشاااليدۇ بولۇشاقا گاۇرۇھ بۆلۈنااۈپ ئىچىادە ئاۆز بېشاىدىال ئىشاانىڭ ئاۇالر. قالىادۇ پېتىا،

 قوباۇل ماورتلىقىنى كاتولىا  تاۈردە مەخپاى ئوساكار ئاوغلى پرىزدېنتنىڭ ئۆزئارا كىشىلەرمۇ

 گەپلەرنااى دېگەناادە  بولۇپتااۇ ئەزا پارتىيىسااىگە دېمااوكراتالر سوتسااىئال يەنە ئااۇ قىلىپتااۇ 

. ئىادى ئارتماقتاا كۈنساايىن بۆلۈناۈش ئىچكاى تەرەپاتە ھىندېېنبۇرگ باشاليدۇ؛ تارقىتىشقا

 ئىككااى قالغااان كىرىاا، ياشااقا ئوتتااۇرا ھىناادېنبۇرگنىڭ بەزىاالەر بااولغىنى  بىاامەنە تېخىمااۇ

 تارقىتىا، گەپ دەپ ئىاكەن رەھبىرى اقىنىڭئىتتىپ ستۇدېنتلىرى سوتسىئالىزمچىالر قىزىنى

 يااۋداق-يالغاان بۇناداق ۋاقتاى تەرەپتىكىلەرنىاڭ ھىنادېنبۇرگ. كىرىشاىدۇ قىلىشاقا ھۇجۇم

 ھىتلېرنىااڭ قېلىاا،  مەركەزلىشااى، ئۈسااتىگە بېاارىش رەددىاايە ۋە ئېاانىقالش گەپلەرنااى

 ئۇنىاڭ. ىادۇقال چۈشۈپ ھالغا ئاجرىتالماس ۋاقىت ئۆتۈش ھۇجۇمغا قارىتا سىياسەتلىرىگە

 راسااتتە  تېخىمااۇ يالغااانالر بۇنااداق قىلغانسااىرى رەت گەپلەرنااى يالغااان بۇنااداق ئۈسااتىگە

 تىنماا  بىالەن بىرساى-بىر تەرەپتارلىرى ھىندېنبۇرگ قىلى،  شۇنداق. باشاليدۇ تۇيۇلۇشقا

 ساايالمدا ئۆزىماۇ ھىنادېنبۇرگنىڭ 063.شاەكىللىنىدۇ ۋەزىايەت يۈرىادىغان مۇنازىرىلىشى،

 كاۈن ئاۈ  ساايالمغا ئاۇ. كەتمەيادۇ كۆرساىتى، تىرىشاچانلىق تاۈزۈ  ئۈچاۈن پالشتو ئاۋاز

 قېتىملىاق بىر شۇ كېلى، يەنە. قويىدۇ كۆرۈنۈپ قېتى  بىرال ئالدىدا جامائەت ۋاقىتتا قالغان

 نېمىساالرنىڭ قاراشاتىكى كاۆز  سىياساىي ئوخشاىمىغان نۇرغۇنلىغاان نۇتقىدىمۇ  سۆزلىگەن

 قولىغاا ئوڭچىالرنىاڭ يااكى ساولچىالرنىڭ ھوقۇقنىڭ بېرىشىمنى  تۇرۇپ ۋەزىپىدە داۋاملىق

 ئۈچاۈنال قىلغىناى تەلەپ بېرىشاىمنى بولاۇپ توسالغۇ ئۈچۈن ساقلىنىش كېتىشىدىن ئۆتۈپ

 .قىلىدۇ گەپلەرنى بىمەنە دېگەندە  قاتناشماقتىمەن  رىقابىتىگە سايالم قېتىمقى بۇ

 ساااندۇقىدىن سااايالم اقتىااداۋ گۈگااۈم مااارت-13 يەنااى ئاااۋال  كااۈن بىاار سااايالمدىن

 ئېرىشااااكەنلىكىنى ئاۋازغااااا ئۈسااااتۈن ھىتلېااااردىن ھىناااادېنبۇرگنىڭ رەقەماااالەر چىققااااان

 ئۈمىادۋار بەكاال ساايالمدىن ئەسكەرلىرى پارتىيە ئوخشاش گيوبېلسقا. ئىدى كۆرسەتمەكتە

 ئەممااا. ئىشااىنەتتى دەپ ئولتۇرىاادۇ  تەخااتىگە پرىزدىناات چوقااۇم ھىتلېاار قېااتى  بااۇ: ئىاادى

 ئەگىشااى، چوڭىيىشااىغا بارغانسااىرى پەرقااى سااانىنىڭ بىاالەت سااايالم تاشااالنغان غااائۇالر

 ئوتتۇرغاا ئېنىاق ساانى ئااۋاز بولغانادا بىار ساائەت يېرىماى تۈن. قالىدۇ ئولتۇرۇپ السسىدە
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 زۆرۈر بولاۇپ  ئاۆتكەن قاتارغاا ئالادىنقى ئەڭ بىالەن ئااۋاز مىليون 7 ھىندېنبۇرگ. چىقىدۇ

 رەھابەر ئىككاى باۇ گەرچە. ئىادى قالغاان كاام ئااۋاز مىاڭ 352 نالئارا سانىغا ئاۋاز بولغان

 ھوقۇققااا” گيااوبېل  بولسااىمۇ  الزىاا  ئۆتكۈزۈلىشااى سااايالم قېااتى  بىاار يەنە ئوتتۇرسااىدا

 .قارايدۇ دەپ “چىقتى يوققا ھازىرچە خىيالىمىز ئېرىشىش

 خېاا  بىاارلىكتە بىاالەن سىرداشاالىرى يااېقىن ئااۇ. قارىمااايتتى ئۇنااداق ھىتلېاار ئەممااا

 قەھۋىخانىادىن ئالادىراش ئاۇ. ئىادى ئولتۇرغان كۈتۈپ چىداپ ئاخىرغىچە قەھۋىخانىسىدا

 مىللاى كىچىكتۈرمەستىن قىلى،  ئېالن بايانات بىر ئېغىزچە كېلى، غا “بىنا قوڭۇر” چىقى،

 تەيياارلىق ئۈچاۈن ساايالم ئااخىرقى دەرھاال پارتىيىسىنى ئىشچىالر گېرمانىيە سوتسىئالىزم

 باساقۇچلۇق ئىككىنچاى. ئاخىرالشاتى ساايالم باساقۇچلۇق تاۇنەى”. قىلىدۇ بويرۇق قىلىشقا

 بااۇ چۈشااۈپ مەياادانغا بىۋاسااتە ئااۆزەم قېااتى  بااۇ. باشاالىنىدۇ بۈگااۈن مۇسابىقىسااى سااايالم

 رفھااى ئۈمىدسااىزلى  ھىتلېاار“ !قىلىاامەن يىتەكچىلىاا  مۇسابىقىسااىغا سااايالم قېتىمقااى

 بااوش ھەپتىلىاا  بىاار بىاارلىكتە ىاالەنب گيااوبېل  بولااۇپ  قۇتۇلغااان پۈتااۈنلە  ھالىتىاادىن

 ۋە ئەزالىاارى پارالمېناات خادىملىرىغااا  مەساائۇل يەرلىاا  پارتىيىنىااڭ پاياادىلىنى، ۋاقىتااتىن

 يىغىاااان تاپقااااان تەشااااكىل كىشااااىلەردىن قاتااااارلىق تەھرىرلىاااارى گېزىتىنىااااڭ پااااارتىيە

 غىنىغاايى. كۈچەيتىادۇ ئىرادىسىنى ئۇالرنىڭ سۆزلەپ نۇتۇق قېتى  نۇرغۇن قاتناشقۇچىلىرىغا

 قىلىادۇ  غەلىابە چوقاۇم ھىتلېار ساايالمدا قېتىملىاق كېيىنكاى كىشاىلەر  باارلىق قاتناشقان

 .كېلىدۇ ئىشەنچە دەيدىغان

 سوتساىئال تەھادىتكە بۇ. قالىدۇ ئاستىدا تەھدىت سايالم باسقۇچلۇق ئاخىرقى ئەمما

 ىخولوگىيەپسا بىار بىالەن رۆم دا «پوچتىساى مياۇنخېن» گېزىتاى پارتىيىسىنىڭ دېموكراتالر

 سااەۋەپ قىلىنىشااى ئااېالن تۇيۇقسااىزال خەتلەرنىااڭ يېزىشااقان ئوتتۇرسااىدا مۇتەخەسسىسااى

 مەلاۇم باارلىقى ھەۋىساىنىڭ تۈرلاۈ  ئىككى مۇنداق ئىككىسىنىڭال ئۇ خەتلەردە  بۇ. بولىدۇ

 يۇلتااۇز ھەماادە مۇناسااىۋىتگە  جىنىساالىقالر ئوخشاااش ئىككىسااىال ھەر ئۇالرنىااڭ: بولىاادۇ

 قولغاا ماتېرىياالى تەكشاۈرۈش تەپساىلى. ئىادى ئېلىنغاان تىلغا قىدىغانلىقىقىزى پالچىلىققا

 گېزىات باۇ كۆرساىتى، ساەۋەبىنى ھاقاارەت شەخساىگە فرانا  خاان  كېايىن  كەلگەندىن

 ئاۇ_  قىلىادۇ ئېتاراپ گەپلەرنى بۇ ئامالسىز رۆممۇ چاغدا  بۇ. قىلىدۇ ئەرز سوتقا ئۈستىدىن

 ئىكەنلىكىناى “جىنىسالىق قاوش” ئۆزىنىاڭ يۈرۈپ پيۇپۇرتۇ ئايالندۈرۈپ شەرمەندىلەرچە 

 چاۇنكى. كېتىادۇ غەزەپلىنى، قاتتىق بۇنىڭدىن ئادۋفكاتى ھىتلېرنىڭ. ئىدى قىلغان ئېتراپ

 تۇيغۇساىز-ھاې  قۇرىادىغانالرنى ماۇھەببىتى جىنىسالىقالر ئوخشااش تارتىا، ئەزەلدىن ئۇ

_  ئەسلىمىساىدە  فرانا  يدۇدە_  دېگۈلۈ ؟ نېمە بۇنىڭغا ئەندى“. قارايتتى دەپ ئادەملەر

 ئالغااا داۋاملىااق تۇرىاادىغان  چىقىاا، قەھرىمااانلىق ئەكسااىنچە دەل كۆرۈنۈشااى رۆمنىااڭ
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 تاتۇقالر-يارا كۆزى-يۈز ئۇنىڭ. ئىدى بىرسى ئىگە تىپىغا ئادەم ھەربى تۇرىدىغان ئىنتىلى،

 ىشاىدەكۆرىن تاشاقى. بىرساى ماڭىادىغان مەردانىالرچە كىرى، كۆكرىكىنى قاپالنغان  بىلەن

 “.ئىدى ئەركە  بىر كۈستىسىز-كام ھەقىقەتەنمۇ رۆم

 قىلمااا  پەرۋا مۇناسااىۋىتىگە جىاانى  ئوخشاااش رۆمنىااڭ بېاارى ئۇزۇناادىن ھىتلېرمااۇ

 قااالتى  ھەقىقەتەنمااۇ بولىشااىنى مۇئامىلىاادە بۇنااداق ئۇنىااڭ يىلااالردا  ئااۇ. ئىاادى يااۈرگەن

 كېايىن  كۆرگىنىادىن رنىپااكىتال رەسامى قولىادىكى ئاۇ ئەمماا. باوالتتى دېيىشاكە مەرتلى 

 ساەكرەپ كەتكەنادە  چىقىا، تۈتاۈن مېڭىساىدىن غەزەپاتىن ئىپادىساى دەسلەپكى ئۇنىڭ

 مالىماتاااڭ ھەممىنااى ئىشااالر بااۇ” بېسااىۋېلى،  ئااۆزىنى تەسااتە مىااڭ ئااۇ. بولىاادۇ كېااتىش

 پەساكەش ئەمەس ئاادەم ھەقىقەتەنماۇ ئۇ! بۇ ئىشالر قورقۇنۇشلۇق دېگەن نېمە قىلىۋەتتى 

 ھاايۋانمۇ قىلىقلىرىناى ئۇنىاڭ بەتەر  ھايۋانادىنمۇ ھەتتاا! ھاايۋان بىار ئاۇ! ئىاكەن نېمە بىر

 “دەپساەندە” باالىالرنى ئۆسامۈر بىالەن يىگىتلەر ياش رۆمنىڭ ئادۋفكاتىدىن ئۇ“ !قىلمايدۇ

 ھەققىادە بەرگەنلىكاى يۈز ۋەقە بىرەر ھەقتە بۇ ئادۋفكات . سورايدۇ قىلمىغانلىقىنى-قىلى،

. كېلىادۇ جايىغاا سەل ھىتلېر ئاڭالپ گەپنى بۇ. بېرىدۇ جاۋاب دەپ ق ئۇچرىتالمىدۇ پاكىت

 قىلماسالىق رەھىا  قەتئى ئۇنىڭغا ئىسپاتلىنىدىكەن  بولغانلىقى ۋەقە بىرەر شۇنداق ئەگەر”

 باالىالرنى ئاۇ…  ئىشالىرى  باۇ ياۈرگەن قىلىا، رۆمنىاڭ…  ئارىسىدا يىگىتلەر ياش. كېرە 

 دەپ يااوق  دەلىلىمىااز بىاار بۇنااداق فراناا  “ەيمىزمااۇ؟دېيەلم ئۇچرىغااانالر زىيەنكەشاالىككە

 مەسىلىساىنى قالماسلىق-قېلىش ساقالپ رۆمنى ئەمدى بىز ئۇنداقتا ” 064.بېرىدۇ كاپالەت

 تەڭارى ئۇناداقتا  بولساا  چېقىلغاان ئۆسامۈرلەرگىمۇ راساتال ئۇ ئەگەر. كېرە  ئويلىنىشىمىز

 قااوغالپ سااەپتىن ئااۇنى ھامااان ئىسپاتلىنىشااى بااارلىقى ئىااش ئۇنااداق! بەرگە  جازاسااىنى

 “!كېرە  چىقىرىشىمىز

 ئااخىرقى ئەمماا. چېچىۋېتىادۇ دىققىتىناى ھىتلېرنىاڭ ساەتچىلى  باۇ ھەققىدىكى رۆم

 ئۇنتاۇپ پۈتاۈنلە  ساەتچىلىكنى باۇ ھىتلېار بىلەن  باشلىنىشى پائالىيىتى مۇسابىقە سايالم

 ئۈمىادۋار تۇرغاان ئۇرغاۇپ زىھناى قايتىدىن ۋاقىتالردېكىدە  ئادەتتىكى خۇددى ئۇ. كېتىدۇ

 ئاۇ  شاۇڭا. ئىادى قالغاان ۋاقىات ھەپاتە بىار ئاارانال سايالمغا ئاخىرقى. ئايلىنىدۇ بىرسىگە

 سۆزلەشاكە نۇتاۇق قېتىمادىن 4~3 كاۈنىگە ئۇچاۇپ مەيدانلىرىغا مىتىن  بىلەن ئايرفپىالن

 .كىرىشىدۇ

 بىالەن دېلمېار نسېفتو مۇخپىر ئەنگىلىيىلى  سەپەرلىرىدە مىتىن  قېتىمقى بۇ ھىتلېر

 ھاااۋارايى گەرچە. قىلىاادۇ تەكلىاا، بېرىشاالىرىنى بولااۇپ ھەماارا بىاارگە ھەمرالىرىنااى ئۇنىااڭ

 يەنىاال قارىماا   بولىشىغا كۆپ بەكال پرفگراممىلىرىمۇ كۈندىلى  ناچار  بەكال شارائىتلىرى

 باااۇ غەيرىتاااى بۇناااداق ئۇنىاااڭ. تۇرىااادۇ ئېچىااا، ۋاقتىااادا ئاااۆز مىتىنگلىرىناااى پىالنالنغاااان
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 ئەتراپاى بارغىنىادا شەھەرگە بىر ھەر ھىتلېر. قىلىدۇ تەسىر قاتتىق مۇخبىرغا گىلىيىلى ئەن

 شاەھىرىگە كاوبلېنز. ئېلىناتتى قورشاپ زى  تەرىپىدىن ئايالالر قىلىدىغان ھەۋەس ئۇنىڭغا

 ئاۇ دېلمېار. توسىۋالىدۇ ئالدىنى ھىتلېرنىڭ قىز ئىككى كارىدفرىدا ۋاگۇنىنىڭ پويىز بارغاندا

 يىغااااالپ ھالاااادا يوقاتقااااان ئااااۆزىنى بۆلۈماااادە تۇرىاااادىغان ھىتلېاااار ىزنىااااڭق ئىككااااى

 ئاۇ دېلمېار. كۆرىادۇ تۇرغاانلىقىنى چەتاتە بىار چىقارما  ئۈن ھىتلېر چىقىرىشىۋاتقانلىقىنى 

 ئالدىاادا قىزالرنىااڭ بىلەلاامە  قىالرىنااى نااېمە ھىتلېرنىااڭ ۋاقتىاادا كىاارگەن كومپارتمانغااا

 دېرىاازە بېرىاا، كۆرمىگەناادە   دېلمېرنااى ئااۇ. كۆرىاادۇ قالغااانلىقىنى تااۇرۇپ ھاڭۋېقىاا،

. يۈگۈرتىادۇ كاۆز توپىغاا كىشاىلەر سۇپىساىدىكى كۈتۈش پويىز قايرى، يانغا بىر پەردىسىنى

 كاۈزەتكەش پىلەىكتىاردە  ئەتراپناى ئوخشااش يايغاا خاۇددى كاۆزلىرى ئۇيقىساىز ئۇنىڭ”

 ئىپااادىلەپ نىھاياجانلىنىشااى ئالغااان قىاازدىن ئىككااى يېنىاادىكى كۆزىاادىال كىشااىلەرنىڭ

 “.ئىدى يايماقتا ئۈستىگە كىشىلەر يەنە ھېسسىياتىنى بۇ شۇنىڭدە  تۇراتتى 

-كامادىن ھېسساىياتىنى ئۆزىنىاڭ ھىتلېر جەريانىدا رىقابىتى سايالم كەسكىن بۇنداق

 بۇنىڭاادە  كاارېب  ئااالبېرت مەساائۇللىرىدىن يەرلىاا  ھامبۇرگنىااڭ. ئاشااىكارقىاليتتى كااام

 ساۆزلىگەن ئاخشاىمى كاۈنى ئالدىنقى فۈھرېرىنىڭ ئۇ. ئىدى ۆرگەنك مەنزىرىنىمۇ بىر باشقا

 “مېھمانخانىساى ئاتالنتىا ” چۈشاكەن فاۈھرېر تاۇتقىنىچە قولىادا گېزىتنى بېسىلغان نۇتقى

“ !كەلاادى ئااۇمىچى  ئااۇمىچى   مېنىااڭ” بىاالەن ھاياجااان ھىتلېاار. كىرىاادۇ ياتىقىغااا دىكااى

 باشاالپ ھىتلېر ئاۋال گەپنى بۇ. ىلدۈرىدۇب ئالغانلىقىنى قارشى كرېبسنى ئالبېرت دېگىنىچە

 گەپناى باۇ ئوخشاش شاتۇتقا خۇددى ھەمرالىرىمۇ ئۇنىڭ كېيىن شۇندىن بولغاچقا  بەرگەن

 پۇرچاااق ناشااتىلىق تەڭ بىاالەن كېلىشااى ئالاادىغا فۈھرېرىنىااڭ كاارېب . باشاااليدۇ دفراشااقا

 كىشاىلەردە لىرىدىكىيەر نۇرغۇن دۇنيانىڭ ۋە ياۋرفپا) ئىدى كەلتۈرۈلگەن ئۇماچمۇ يامىسى

 پۇرچاااق ئېااتىلگەن يامىسااىدا پۇرچاااق يېسااى بىرخىاال بااۇرۇن تاماااقتىن رەساامىي ئااادەتتە

 ئاۇمىچىنى بىلەن دىققىتى پۈتۈن ھىتلېر(. ت.ئۇ_  بار ئادىتى ئىچىش ئۇما  يەنى شورپىسى 

 غەم ئۈساتىگە ئۇنىاڭ كەتاكەن  چارچااپ بەكاال ھىتلېر كۆرۈنۈشىدىن. كىرىشىدۇ ئىچىشكە

 ئۇنىاڭ قااراپ كرېبساقا كۆتاۈرۈپ بېشاىنى ئىچاكە  ئاۇمىچىنى ھىتلېار. كاۆرۈنەتتى ەئىچىد

 جااۋابىنى ئۇنىاڭ ئاندىن. سورايدۇ قارايدىغانلىقىنى قانداق ئادىتىگە يېيىش تاماق گۆشسىز

 مىەەزىاادىن ئەنسااىزلى ” سااۆزلەپ  قاراشاالىرىنى ھەقتىكااى بااۇ بىاالەن ھەۋەس كااۈتمەيال

 .قويىدۇ ئاشكارىالپ نى “تلىرىئاالمە كېسەللى  قورقۇش كەلگەن

 ئىكەنلىكىنااى بىرسااى نورىمااال باشااقىالردە  ئۆزىنىااڭ ئالدىاادا كرېبساانىڭ ھىتلېاار 

 ناېمى  ئەسالىدە) ئىادى ئاشاكارىلىماقتا بۇناداق قېاتى  تاۇنەى ئاۆزىنى ئاۇ. ئاشىكارىاليدۇ

 ئۇنىڭغاا ھىتلېار(. ئىاگە مەنىگىماۇ دېاگەن' كېساىلى را ' ساۆز باۇ دېاگەن' كارېب ' تىلىدا
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 مەنادە: كاۆرۈلمەكتە ئۆزگىرىشلەر مۇنچە بىر تۇرمۇشۇمدا: دەيدۇ مۇنداق بىلەن سەمىمىلى 

 تىتىارەش  قولاۇم-پاۇت ھاارغىنلىقتىن ھاياجاانلىنىش  قااتتىق دائى  ھەر تەرلەش  جىددى

 بولاۇپ تۇرىادىغان كۆرۈلاۈپ دېگەنادەكلەر ئااغرىش ئاشقازىنى  پاتال-پات يەنە شۇنىڭدە 

 بىار كېساىلىنىڭ را  چوقاۇم كېتىشاى ئاغرىا، قااتتىق ئاشقازىنىنىڭ  ھىتلېر. دەيدۇ قالدى

 پۈتتۈرمىسااە  تېاازلىكتە ۋەزىپىسااىنى زىممىسااىدىكى شااۇڭا  ئېھتىمااالىنى  بولىشااى ئاااالمىتى

 كەيانىگە ئىشاالرنى مېنىاڭ”. ئېيتىادۇ قالمىغانلىقىنى ۋاقتى كۆپ ئۈچۈن پۈتتۈرۈش ئۇالرنى

 قىلىادۇ  داۋام گېپىناى ئىچاكە  ئۇمىچىنى ەرەپتىنت بىر ئۇ_ . يوق ۋاقتى  كۆپ سۆرىگىدە 

 باولىمەن ناامزات ئالادىراپ باۇنچە ھالادا ئاۇ ئىادى  بولسا ۋاقتى  يېتەرلى  مېنىڭ ئەگەر_ 

 ۋاقتىمااۇ نىااڭ( دېمەكچااى ھىناادېنبۇرگنى)' بااوۋىمىز'. ئىاادى يااوق ھاااجىتى دېيىشااىمنىڭمۇ

 قىلىشاقا ئىساراپ يىلىنىماۇ بىار  قىاللمايمەن ئىسراپ ۋاقتىمنى مەن ئەمما. بارماقتا ئازىيى،

 ئاازغىنە شاۇ قالغاان كېرە   چىقىشى  تەختكە تېز بارىچە ئىمكانىيەتنىڭ مەن. يوق ھەققى 

 پۈتتەرمىسااەم مەسااىلىلەرنى كااۆپ بەكااال تېگىشاالى  قىلىشااقا ھەل بولسااىمۇ ئۆمۈرۈماادە

 قولغاااا! شاااەرت كەلتۈرۈشاااى  قولغاااا ھوقاااۇقنى تېااازلىكتە چوقاااۇم مەن شاااۇڭا. بولمايااادۇ

 كارېب . توختىتىادۇ گېپىناى ھەتىكاى بۇ تۇيۇقسىزال ھىتلېر“ !بولمايدۇ قەتئى ەلتۈرمىسەمك

 ھىتلېاار كىشااىلەر ”: قىلىاادۇ مااۇالھىزە مۇنااداق قويااۇپ ئوتتۇرغااا پىكىرىنااى ھەقتىكااى بااۇ

 شااەكلىدىكى چىاارا  ئۇنىااڭ باۇنى. دېيىشااىدۇ كەلاادى  ئەسالىگە ئااۆز رفھلىنىاا، قايتىادىن

 065.مااۇمكىن قىاللىشااىمىز ھااې  ئاۋازىاادىنال لغاناادىكىقى سااۆز ھەماادە ئىپادىلىرىاادىن

 قايتاا ھىتلېار ھالىتىادىكى نورىماال تاۈگەپ  پۈتۈنلە  قىياپەتلەر ئۈمىدسىزلى  ئۇنىڭدىكى

 “.ئىدى ئۆزگەرمەكتە ھىتلېرغا ھالىدىكى فۈھرېر

 كۆرۈنۈشاىنى بىرىنىاڭ يااش تۇرغاان ئۇرغاۇپ رفھاى ئارىساىدا ئاممىسى خەلق ھىتلېر

 رىقااابىتىگە سااايالم ساداسااىز-ئۈنسااىز كۈچلىرىمااۇ ھىناادېنبۇرگ كااۈنلەردە  يااۈرگەن بېرىاا،

. چىقمايادۇ سۆزلەشكە نۇتۇق قېتىممۇ بىرەر ھىندېنبۇرگ قېتى  بۇ. ئىدى كەتكەن كىرىشى،

 ماۇمكىن كېتىشاى ئۆلاۈپ يېقىندا پات ئارىسىدا كىشىلەر چىقماسلىقى ئوتتۇرغا ئۇنىڭ ئەمما

 پىچىرلىشاى، ئىچىادە ئاۆز يەنە كىشىلەر. بولىدۇ سەۋەپ تارقىلىشىغا گەپلەرنىڭ دەيدىغان

 مائاشاىمىزنىڭ بىالەن پاۇلىمىز پېنساىيە بولساا ساايالنغىدە  قايتىادىن ھىندېنبۇرگ ئەگەر

 قالدۇرىۋېتىشااى ئەمەلاادىن پۇلىنىمااۇ قۇتقااۇزۇش ئىشسااىزلىق قېلىشااى  تۇتااۇپ يېرىمىنااى

 غەلىاابە ھىتلېرنىااڭ ىغانااداقار ھارپىسااىدا  سااايالم. باشاااليدۇ غۇدۇراشااقا دەپ مااۇمكىن 

 ياۈرگەن قىلىا، ماازاق قىلىا، شااڭخو ھىتلېرناى ھەتتاا. تاۇراتتى كۆرۈناۈپال قىلىدىغانلىقى

. ئىادى كەلاگەن قارارىغاا بېارىش ئاۋاز قولالپ پارتىيىسىنى سوتسىئالىزم مىللى سپېنگلېرمۇ

 ارتىيىساىنىپ سوتساىئالىزم مىللاى شۇنداقتىمۇ ئاخماق  بىر ئادەم بۇ دېگەن ھىتلېر” چۇنكى
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 ھىتلېار كاۈنى  يەكشەنبە ئاپرېل-12. قارايتتى دەپ “پارتىيە بىر تېگىشلى  قولالشقا يەنىال

 گەرچە. ئېرىشااىدۇ ئاۋازغااا 51 مىااڭ 418 مىليااون 13 جەمئىااي كۆپەيتىاا، ئاااۋاز مىليااون 0

 53 يەنىاال بولسىمۇ  كۆپەيتەلىگەن بىلەت مىڭ يۈز 7 ئارانال سانىنى ئاۋاز مارشال ياشانغان

 كومپارتىيىنىاڭ. ئىادى ئېرىشاەلىگەن ئۈساتۈنلۈككە ماۇقى  ئېرىشاى، ئاۋازغا لى  پىرسەنت

 بىرىادىن تاۆتتە خەلقنىاڭ قاتناشاقان ساايالمغا. كېتىدۇ ئازىيى، بۇرۇنقىدىن ئاۋازى ئالغان

 بولمىسااا يااا بەرگەن ئاااۋاز ھىتلېرغااا كىرىاا، گېااپىگە گيوبېلساانىڭ يااا قىساامى ئااارتۇقىراق

 چەكالەپ كىرىشاتىن ساارىيىغا پىرىزدېنات ھىتلېرنى نەتىەىدە. بەرگەن ئاۋاز ھىندېنبۇرگقا

 .ئىدى قويغان

 ئااپەتتىن باۇ دېاگەن ھىتلېار گېزىتى «تېلېگراممىسى خەۋەرلەر كۈندىلى » لوندفندا 

 بولساا  ميۇنخېندا. باسىدۇ پەرىزىنى دېگەن كۆرۈنىدۇ ئەمەستە  مۇمكىن قۇتۇلۇش قېچى،

 دېرىزىساىگە سىڭلىساى ئۇنىڭ بىلەن سپېنگلېر كېلىۋاتقان تۇرۇپ قارشى چوقۇنۇشقا داھىغا

 قويىاادىغان ئازاپقااا خەلقنااى كىاا -كىماادە” ھەماادە. ئاسااىدۇ بااايراق بەلگىلىاا  كرىساات

 .ئىدى دېمەكتە “بەرمىسۇن قولدىن پۇرسەتنى بۇ بولىدىكەن  ئىگە پۇرسەتكە

 

 

3 

 

 قىالرنىڭباشاا برۈنىااڭ ئۆتكەناادە  كااۈن قااانچە بىاار ئاخىرلىشااى، سااايالم ئومااۇمى

 ئاېالن باۇيرۇقىنى دېاگەن “تەشاكىالت قانۇنساىز چىالر SA بىلەن SS” بويىچە مەسلىھەتى

  سىياسااىي مەقسااەت  قىلىشااتىكى ئااېالن بااۇيرۇقنى بىاار بۇنااداق. بولىاادۇ ماااقۇل قىلىشااقا

 باۇ ئۇنىاڭ ئەمماا. ئىدى قىلىش ۋەيران مىنىستېرنى باش ھالەتتىكى يۇمران تېخى جەھەتتە

 بىلدۈرۈشاىگە ناارازىلىق شاىددەتلى  ئوڭچىالرنىاڭ ئورنىغا بېرىش ەتىەەن بىرەر ئۇرۇنۇشى

 شالېيچېرنىڭ ۋفن گېنېرال پۈككەن غەرەز   سىياسىي كۆڭلىدە ئەھۋال  بۇ. بولىدۇ سەۋەپ

 ئاۆز ناتسىساتالرنىمۇ ئەسالىدە ئاۇ. ئىادى پۇرساەت بىار كېلىۋاتقاان كۈتۈپ بېرى ئۇزۇندىن

 ئوڭچىااال بەرمەيااادىغان ھوقاااۇق بىااار قاناااداقھېچ ئۇالرغاااا ئەمماااا ئالىااادىغان  ئىچىاااگە

 بىاالەن دېااگەن نااېمە ھەر. يااۈرەتتى پۈكااۈپ كااۆڭلىگە قۇرغۇزۇشاانى بىرنااى ھۆكااۈمەتتىن

 بۇرنىاادىن ھەماادە بېشااى ئااون ئااادەتتىكى بەرىبىاار دېگىنااى ھىتلېاار نەزىرىاادە شاالېيچېرنىڭ

 يېاتىلەپ ىدىنقول بىر چوڭالر ئادەم  بۇ: ھېسابلىناتتى بىرسىال بولىدىغان مېڭىشقا يېتىلەپ

 .ئىدى ئەمەس بىرسى باشقا بالىدىن ماڭىدىغان

 ھىتلېار ئەگەر ئۇچرىشاى،  يوشاۇرۇنچە بىالەن فاۈھرېر ئېيىدا ما  يىلى شۇ شلېيچېر 
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-ئاې ) گۇۋاردىيىسى پارتىيە بولىدىكەن چىقمايدىغانال قارشى ھۆكۈمىتىگە ئوڭچىالر يېڭى

 بااۇيرۇقىنى چەكاالەش نااى( SA ئااا -ئااې ) ئەترىتااى ھۇجااۇمچىالر بىاالەن( SS ئېسااچىالر 

 كېيىنكااى ماينىااڭ. كىلىشااىدۇ شااۇنداق ئااۇالر. بىلدۈرىاادۇ قالدۇرىاادىغانلىقىنى ئەمەلاادىن

 چەۋەنادازالردىن سااالپەتلى  يوقاۇرى سەۋىيىساى مەدەنىايەت ھەم باا  شلېيچېر يېرىمىدا 

 باااش بىاار ساىموۋۇللۇق ھۆكااۈمەتكە بولغاان قۇرماااقچى بىرسااىنى دېاگەن پاااپېن ۋفن فراناز

 شااىتاپ قۇماناادانلىق باااش بااۇرۇن ئااادەم بااۇ دېااگەن پاااپېن. تاللىۋالىاادۇ قىلىاا، ىنىسااتىرم

. ئىادى بىرساى دېپوتاات شاىتاتلىق پرفساىيە ھەمادە ئالغان  ئۈستىگە ۋەزىپىسىنى باشلىقى

: بولىادۇ جااۋاپ بىار قالدۇرىادىغان ھەياران كىشاىنى ئىنكاساى بەرگەن ئىشاقا بۇ پاپېننىڭ

“ .يااوق ئىشااەنچى  قىلچىمااۇ بولماياادىغانلىقىمغا-بولااۇپ يىااقال ئىشااقا بااۇ ئۆزەمنىااڭ مەن”

 مۇۋاپىااق ئىشااقا بااۇ ئااۇ كېاايىن  ئىشلىنىشااتىن خىاازمەت مىنۇتلااۇق قااانچە بىاار شااۇنداقتىمۇ 

 پەرق كېتىۋاتقاانلىقىنى بولاۇپ ئىشاالر ناېمە پااپېن. كېلىادۇ ھالىغاا ناامزات بىر كېلىدىغان

 .ىدۇكۆر ئالدا ھىندېنبۇرگنىڭ ئۆزىنى بولغىچە قىلى،

 مارشاالى ئاارمىيە قۇرۇقلاۇق دەيادۇ_ . كەپساىز ياخشاى ئەپەنادى   پااپېن قەدىرلى ”

 ئوڭۇشاالۇق ئۆتكەلاادىن قىاايىن بااۇ مېنىااڭ چوقااۇم سااىز_  بىاالەن  مىھرىبااانلىق ئاااتىالرچە

 ئەسااكەرلەر ئاااتلىق بااۇرۇن پاپېننىااڭ مارشااال “ .قىلغايسااىز ياااردەم ئۈچااۈن ئۆتىۋېلىشااى 

 قالمايادىغان قااراپ قولىغاا باشاقىالرنىڭ جەھەتتە   قتىسادىيئى بولغانلىقىنى  ئوفىتسېرى

 كاااااۋاللېر داڭلىااااق بىاااار كەلااااگەن چاااااپتۇرۇپ ئااااات داالالردا ئىكەنلىكىنااااى  بىرسااااى

 ئىكەنلىكىنىال بىرسى ئىگە تەجرىبىلەرگە بەزى ساھەسىدىمۇ دېپلوماتىيە 066ئىكەنلىكىنى 

 بىاالەن پەزىلىتااى خاااس لەرگەھەربىاا ئادەمنىااڭ بااۇ ھىناادېنبۇرگ  شااۇنداقتىمۇ. بىلەتتااى

 ئىشاقا باۇ مەن قېتى   بىر يەنە پاپېن. ئىدى خوشال بەكال كۆرۈپ قىياپىتىنى ئەپەندىلەرچە

 قېتىمقىساااىدا  باااۇ. تەكراراليااادۇ دەپ ھېساااابالنمايمەن  ناااامزات كېلىااادىغان مۇۋاپىاااق

 ەرباىھ بىار دېاگەن ساىز”: قىلىادۇ قايىال ئاۇنى بىلەناال گەپ ئېغىز قانچە بىر ھىندېنبۇرگ

 قىلغاان ئاادا بىالەن كاۈچىڭىز پۈتاۈن باۇرچىڭنى ئەساكەرلى  مەزگىلىدە ئۇرۇش. ئادەمسىز

 بولىشاى جااۋابى بىارال پەقەت بېرىادىغان پرۇساىيىلىكنىڭ قىلساا  چاقىرىق ۋەتەن. بىرىسىز

 “!بويسۇنىمەن خوپ : كېرە 

 ، بېرىاا تېلېفااون گيااوبېل  كااۈنى ئېلىۋاتقااان دەم ھەپتىلىاا  مېكلېنبېرگتااا ھىتلېاار

 باۇ. بېرىادۇ خەۋەر دەپ بوپتۇ  قىلماقچى قوبۇل سىزنى كېيىن چۈشتىن بۈگۈن ھىندېنبۇرگ

 بارغىنىاادا بېرلىنغااا. ئاتلىنىاادۇ قاااراپ پااايتەختكە ئالاادىراش فااۈھرېر ئالغااان خەۋەرنااى

 شاالېيچېر) ئۇقتۇرىاادۇ تەيىنلىگەنلىكىنااى مىنىسااتىرلىققا باااش پاااپېننى ئۇنىڭغااا  پرىزدېناات

 يېڭىلىاااق ھىتلېرغااا خەۋەر بااۇ قويغاچقااا  سۆزلىشاااى، للىمۇقاچااانئا ھەقااتە بااۇ بىاالەن
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 ھىتلېرنىاڭ. ساورايدۇ قوللىماسالىقىنى-قولالپ پاپېننى ئۇنىڭدىن مارشال(. ھېسابالنمايتتى

 كۆرۈشۈشاامۇ قىسااقىچە بااۇ بىاالەن  بېرىشااى جاااۋاب دەپ “قااولاليمەن” قىلىاا، قىسااقىال

 .ئاخىرلىشىدۇ

 ئۈچاۈن مەنپەتاى ئۇلۇغۋار گېرمانىيىنىڭ تۈنلە پۈ قارارىنى بۇ شلېيچېر شۆبىھسىزكى 

 ھىتلېرنااى بولغاچقااا  بىرسااى يۇمشاااقباش بەكااال برۈنىااڭ ئااۇ . ئىشااىنەتتى قەتئىااي دەپ

 ئوخشااش ھەربىالەرگە كاۆپ بەكاال. قاارايتتى دەپ يەتمەيادۇ  كاۈچى كېتىشكە تېزگىنلەپ

 بولااۇپال ۇمكىنماا تۇرالىشااى تاقابىاال تەلااۋىگە بىاار بۇنااداق ئااارمىيە قۇرۇغلااۇق شاالېيچېرمۇ

 چىقىشااقا قااۇرۇپ ئااارمىيە بىاار مىللەتچااى كۈچلااۈ  پاياادىلىنى، ئۇنىڭاادىن يەنە قالمااا  

 قەدەملىاا  بىرىنچااى شاالېيچېر قىلىاا،  شااۇنداق. قىالتتااى ئىشااەن  بەكااال بولىاادىغانلىقىغا

 ماچياۋېللىادىن دائىا  ھەر خاۇددى ئەمماا . ئىادى ھېساپتا ئاشۇرغان ئەمەلگە نىشانىسىنى

-1507~1462_  ماچياااۋېللى) ئوخشاااش كىشااىلەرگە يااۈرگەن خىيالىاادا كېااتىش ئۆتااۈپ

  (ئىزاھااااتى ھاشاااىيە_  ھىلىمىكىرچاااى ئۇساااتا سىياسەتچىساااى  ئىتاااالىيە يىلالردىكاااى

 پايدا ئىشلىرىغا ئۇنىڭ قىلغىنى بۇ ئەمما. ھېساباليتتى ئەقىللى  بەكال ئۆزىنى ھەقىقەتەنمۇ

 ۋەدىسااىنىڭ بەرگەن دەپ قااولاليمەن نىھۆكااۈمەت يېڭااى ھىتلېرنىااڭ ئااۇ . كەلتۈرەلمەياادۇ

 . قالىدۇ سېزى، ئۆتمە  ئۇزۇن ئىكەنلىكىنى ۋەدە بىر ۋاقىتلىق

 مىللااى شااۇنىڭدە  تااارقىتىۋېتىش  پااارالمېنتنى تااۇرۇپ گېپىاادە پاااپېن ئەگەر ئااۇ 

 تەبىرىناااى قالااادۇرۇش ئەمەلااادىن تەدبىرلىرىناااى باساااتۇرۇش ھەرىكىتىناااى سوتساااىئالىزم

 يولىمايادىغانلىقى ياېقىن قولالشاقا ئاۇنى بولمىسا بېرىدىغانلىقىنى  پقولال ئۇنى ئالغىنىدىال

 ئۇنىاڭ يەنىاال ھىتلېار بولساىمۇ  قىلغاان ھەرىاكەت دېگىنىادە  ئۇنىاڭ پاپېنمۇ. بىلدۈرىدۇ

 قىازىلالر كوچىالردا قايتىدىن ئاستىدىكىلەرنىڭ قول ھەتتا. تۇرىۋالىدۇ قوللىما  خىزمىتىنى

 ھەرىكەتالەر زفراۋانلىاق قىلىا، شاۇنداق. بېرىادۇ تىقالپتەسا ھەرىكىتىنى ئۇرۇشۇش بىلەن

 نەپىارى 32 جىدەللەردە-ئۇرۇش ئايدىال-7 پەقەت. قاپاليدۇ گېرمانىيەنى پۈتكۈل قايتىدىن

.  يېتىادۇ كىشاىگە 86 ساانى ئادەم ئۆلگەن جەمئىي بولۇپ ناتسىستالر نەپىرى 38 قىزىلالر 

 كاۈنلەردە ئىسساىق تۇمۇز. يۈرىشەتتى ۇپئۇر ئۆزىنى چىقىرىشقا جىدەل تەرەپ ئىككىال ھەر

 ئېلىشااقا ھااالىنى ئااۇرۇش بىاار رەساامى كۈچىيىاا، جىاادەللەر-ئااۇرۇش چۈششااە -ئۇششاااق

 ئارىادىن ئۆلتۈرۈلىادۇ؛ سااقچى نەپەر 18 كۈنى يەكشەنبە يەنى كۈنى  ئىيۇل-12. باشاليدۇ

 تونااائال قىلىاا، نامااايىش ھىمايىسااىدا ساااقچىالرنىڭ ناتسىسااتالر تااوپ بىاار ئۆتااۈپ  كااۈن 7

 پەنەىاارىلەردىن ۋە ئۈسااتى بىناالرنىااڭ كېتىۋاتقىنىاادا ئۆتااۈپ رايونىاادىن ئاھااالە ئىشااچىالر

 ئااوق نامايىشااچىالرمۇ. تارقىتىۋېتىاادۇ قوشااۇنىنى نامايىشااچىالر ئېتىلىاا، ئااوق قاتىرىسااىغا

 ئااادەم نەپەر 12 توقۇنۇشااتا ئااۇ قارىغاناادا مەلۇماااتالردىن. كۆرسااىتىدۇ قارشااىلىق چىقىرىاا،
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 .بولغان ياردار ئادەم ەپەرن 085 ئۆلۈپ 

 ھوقۇقىاادىن ھااالەت جىااددى پرىزدېنتنىااڭ پاااپېن كېاايىن  كااۈن ئااۈ  شااۇنىڭدىن

 ھالەت جىددى بويىچە بەلگىلىمىسى ماددا-48 قانۇنىنىڭ ئاساس ۋېيمار يەنى پايدىلىنى، 

 يىلقاى-1203 بولاۇپ  كىرىشاتۈرۈلگەن ئىشاقا قېاتى  كاۆپ بۇرۇنماۇ ماددا بۇ. قىلىدۇ ئېالن

 ئىاش ساائەتلى  8 پايدىلىنى، كۈچىدىن قانۇن بۇ ئېبېرتمۇ دەۋرىدە بوھران   دىيئىقتىسا

 گېزىتالرنااى پاياادىلىنى، ماددىاادىن بااۇ قېااتى  نەچااچە برۈنىڭمااۇ قىلغااان؛ بىكااار تااۈزۈمىنى

 كاۈچى تۇرۇشاقا تاقابىال قىزىلالرغاا ھۆكاۈمىتى پرفساىيە پاپېنمۇ شۇڭا. ئىدى پېچەتلىگەن

. قىلىدۇ ئېالن دەپ گوبېرناتورى ئىمپىرىيە پرفسىيە ئۆزىنى ى،قىل باھانە دېگەننى يەتمىدى

 دېارە  قالدۇرۇلغانلىقىادىن ئەمەلادىن ھۆكۈمىتىنىاڭ پاارالمېنتى  شاىتاتنىڭ بۇ دېمە   بۇ

 پەۋقۇلئاااددە بەلگىلەنااگەن ئاساسااقانۇندا شااىتاتالردىمۇ قايسااى ھەر شااۇنىڭدە  بېرەتتااى 

 بىاارەر خەلقااقە تۇرغىنىاادىال چىااڭ لىمىاادەبەلگى دېااگەن پاياادىلىنىش ھوقااۇقتىن ئەھۋالاادا

 .ئىدى مۇمكىن بولىشى تەسىرى

 

 

4 

 

 قېتىملىااق بىاار يەنە بااۇ. بېكىتىلىاادۇ كااۈنى ئىيااۇل-31 ئۈچااۈن سااايلىىمى پارالمېناات

 باۇ يەنە  شاۇنىڭدە . ئىادى دېگەنلى  بېرىش ئېلى، ھەرىكىتى تەشۋىقات يۈرۈپ ئايلىنى،

 دېاارە  دىاان “چىقىشااى ئايلىنىاا، اسااماندىنئ گېرمااانىيەنى” قېااتى  ئىككىنچااى ھىتلېرنااى

 بااۇرۇنقى شااۇ يەنە كىااراالپ ئااايرفپىالن بىاار قېااتى  بىاار يەنە ھىتلېاار  شااۇڭا 067.بېرەتتااى

 شااارائىتىدا ھاااۋا بىاار ھەرقانااداق باااۋۇر خااان  ئەمەلىاايەت . ئۇچىاادۇ بىاالەن ليااوتچىكى

 ئااۇالر يەنااى. ئىاادى ئىسااپاتلىغان ئىكەنلىكىنااى ئۇچقااۇچى بىاار قابىلىيەتلىاا  ئۇچاالياادىغان

 قااپالپ تۇماان جاھااننى پۈتاۈن ۋە ياققاان ياامغۇر قااتتىق شىۋرىغانلىق -قار قېتى  نەچچە

. بېەىرىاادۇ مۇۋەپپەقىيەتلىاا  قوندۇرۇشاانى مەجبااۇرى ئااايرفپالننى ئەھۋالالردىمااۇ كەتااكەن

 ئۇچۇشاااقا بىااالەن ئاااايرفپىالن ھەيدەيااادىغان بىرساااى باشاااقا ھىتلېااار باشاااالپ شاااۇندىن

 شااوپۇر ئااۇ بولااۇپ  بااار شااوپۇرىمۇ بىاار ئىككىنچااى يەنە ئۇنىااڭ. لىۋالىاادۇبو ئۇنىماياادىغان

 كېمپكاا ئېرىا  ياشالىق 01 شاوپۇر باۇ. ھەيدەيدەيتتى ماشىنىسىنىال ھىتلېرنىڭ مەخسۇس

 ئولتۇرغاان ھىتلېار ئۇچىادا غەرباى گېرمانىيىنىاڭ كېمپكاا. ئىادى يىگىات بىار يااش دېگەن

 ساااقالپ شااەرقىدە شارې  جولىئااۇس وپۇرىشا بىاار يەنە ساقلىساا  قونىشااىنى ئايرفپالننىاڭ

 مىااڭ 52 جەمئااى شااوپۇر ئىككااى بااۇ رىقابىتىاادە سااايالم ئومااۇمى قېتىمقااى بااۇ. تااۇراتتى
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. ئىادى ياول توپاا قىسامى كاۆپ مۇتلەق يولنىڭ بۇ بولۇپ  باسقان يول ئارتۇق كېلومېتردىن

 بىار. رساىتىدۇكۆ يېقىنلىق ئوخشاشال باۋۇرغىمۇ. كۆرەتتى تۇغقىنىدە  ئۆز كېمپكانى ھىتلېر

 كېلىاا، ۋېيمارغااا بىاارگە بىاالەن ھەمرالىاارى ھىتلېاار كېاايىن كۈرەشااتىن جاپااالىق ھەپتىلىاا 

 قىلغاا  ساەيلى باغچىادا ئېلىا، يېنىغاا بااۋۇرنى ئارىادا باۇ ھىتلېار. ئېلىۋالىدۇ دەم ئازىراق

 ئاانچە ساارىيىدىن كۈتاۈش مېھماان بېلويادېر  چۈشاكەن ئۇنىاڭ باغچاا  باۇ. پاراڭلىشىدۇ

 يىراقالشقاندىن ھەمرالىرىدىن قالغان باغچىدا ئۇ. ئىدى باغچا بىر يەردىكى مىغانبول يىراق

 جەريانىادىكى بولغاان لياوتچىكى ئاايرفپالن كۈرەشاچى مەزگىلىدە ئۇرۇش باۋۇرنىڭ كېيىن

 ئانادىن. پاراڭلىشاىدۇ ساائەت بىار تاوغرا-تاوپ بىالەن ئۇنىاڭ قىلغاۇزۇپ ھىكاايە ئىشالرنى

 بېرىشاىنى  باشاالپ شەھەرگە بىرلىكتە كىشىلەرنى قالغان غاساۋكېل مەسئولالردىن يەرلى 

 كېلىاا، چاقىرىاا، قىااز نەپەر 15 ۋاقتىاادا ئىچىااش قەھااۋە كېاايىن چۈشااتىن شااۇنىڭدە 

 تامااق رېستۇرانتىدا بېلويدېر  ھىتلېرنىڭ چاغدا  بۇ. بۇيرۇيدۇ قىلىشىنى ھەمرا مېھمانالرغا

 بىارلەپ-بىار ئاياالالر كىيىانگەن ىاقچىرايل شاۇڭا . كېتىادۇ تارقىلىا، خەۋىارى ييدىغانلىق

 ھىتلېاااار. باشاااااليدۇ ماراشااااقا ئۈچااااۈن كااااۆرۈش ھىتلېرنااااى ئىشااااىكىدىن رېسااااتۇرانت

 تۇرغاان تەرەپاتە ئۇ باۋۇر  قارىغىنە”: نوقۇيدۇ باۋۇرنى ئولتۇرغان يېنىدا ھاياجانالنغىنىدىن

 ئىچاى فۈھرېرگە باۋۇر“ !ئىكەن قىز چىرايلىق پەرىزاتتە  راستىنال قىز ئۇ قارا  قىزغا كىچى 

 مەجباۇر  كۈزىتىشاكىال يىراقتىن قىزالرنى فۈھرېرىمىز بىزنىڭ قانچە  ئامال”. كېتىدۇ ئاغرى،

 دەياادۇ “باااۋۇر دېگىاانە شااۇنداق”. دەياادۇ “يېقىنلىشااالمايدۇ قايسىسااىغا ھااې  ئۇالرنىااڭ

 .ھالدا قىلغان قىزىقچىلىق ھىتلېرمۇ

 ئااۆز قىاازالر بااۇ ئەممااا. ۇكېلىااد يېتىاا، قىزمااۇ نەپەر 15 چاقىرتىلغااان شااەھەردىن

. قالىادۇ تىكىلىا، ھىتلېرغاا ھالدا يوقاتقان خۇدىنى قويۇپ قايرى، چەتكە بىر ھەمرالىرىنى

 بىاارلىكتە ھەممەياالەن ئااۇ شااۇڭا. كېتىاادۇ ئوڭايسااىزلىنى، بەكااال ھااالەتتىن بااۇ ھىتلېاار

 بولااۇپ قاتااار كىشااىلەر. قىلىاادۇ تەكلىاا، دەپ بااارايلى غااا “قەھۋىخانىسااى سااەنئەتكارالر”

 قۇچىقىغاا قىزناى بىاردىن بىرساى بولمىغاندا ھې  باشقىالر فۈھرېردىن. چىقىدۇ ماشىنىالرغا

 كىلىاا، ئايااالالرمۇ-قىااز قەھۋىخانىاادىكى بااۇ قالمااايال ئۇزۇنغااا ئەممااا. ئىاادى ئېلىشااقان

 ھىتلېاار  كېاايىن پاتپاااراقچىلىقتىن مەزگىللىاا  بىاار. ئولىشااىۋالىدۇ ئەتىراپىغااا ھىتلېرنىااڭ

 ئەتىكاى ئااڭالپال ناوتىنى ئىككاى-بىار ئاۇ ئەمماا. بۇيرۇيدۇ چېلىشنى انوپىي خانفىشتانگىلغا

 .كېتىدۇ چىقى، سورۇندىن دەپ بولمايدۇ قىلمىسام تەييارلىق نۇتۇققا

 نۇتاۇق شاەھەردە تە  52 ھەپتىساىدە ئىككاى ئااخىرقى رىقابىتىنىاڭ ساايالم ھىتلېر 

 قاراڭغۇلۇقتاا بااۋۇر ئاۇ  ېتىمىداق بىر. ئېلىنىدۇ قارشى قىزغىن يېرىدە بارغانال ئۇ سۆزلەيدۇ 

 ئۇزارتىاااۋەتكەنلىكى ۋاقىتناااى بولاااۇپ ئااااۋارە كاااۆپ بەكاااال دەپ تاااالاليمەن يەر قونۇشاااقا
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 ساائەت 6 نەق ياامغۇردا قاتناشاقۇچىلىرىنى يىغىان مىڭادە  ئون ىسترالسۇندتا سەۋەبىدىن

 ىشاىنىڭكېت بولۇپ مەس شۇنچە نۇتقىغا ئۇنىڭ قاتناشقۇچىلىرى مىتىن . قويىدۇ ساقلىتى،

 11. ئىادى كەتكەنلىكاى ياامىراپ مەملىكەتاكە پۈتاۈن پالەچلىا   ئىقتىسادىي سەۋەبى  بىر

 ھىتلېرنىاڭ چېدىردا كاتتا بىر سىرتىدىكى شەھەر ميۇنخېن خانفىستايىنگىل ئېگون ياشلىق

 پۈتاۈن ئاممىنىاڭ ئاۇ”. ئىادى ئاڭلىغاان ناۇتقىنى قېتىملىاق بىر سۆزلىگەن ئاممىسىغا خەلق

 ئاالقىش قىازغىن پاتال-پات ئاممىسى خەلق بولۇپ  قىلىۋالغان جەلى، ئۆزىگە ھېسسىياتىنى

 ناامراتالرمۇ  ئارىساىدا ئااڭلىغۇچىالر نۇتاۇق يەنە ئاۇ. دەيادۇ “تاۇراتتى ياڭرىتىا، سادالىرى

 نۇتۇقنىااڭ. ئىادى بااار ئىشاچىالرمۇ بىاالەن پرففېسساورالر ھەتتااا ئىادى؛ بااار باايۋەتچىلەرمۇ

 كاۆرۈپ قاتناشاقانلىقىنى مىتىانگە باۇ ئاادەملەرنىڭمۇ ەرەپت قارشاى كۆپچىلىا  دەسلىۋىدە

 پۈتاۈن بىار ھەممىساى ئۇالرنىاڭ قالمايال ئۇزۇنغا قىلىشسىمۇ  ھې  خاتىرجەمسىزلى  سەل

 ئاۇ ئېگاون. كېتىادۇ قوشاۇلۇپ تەناتەنىگە ياڭرىتىا، ئاالقىش ئەسەبىلەرچە كېلىشى، ھالغا

 ئۇالرنىاڭ يەناى خۇتۇننىاڭ -ەرئ جاۈپ بىار قالغاان كەلامە  ماس بە  بىرسىگە-بىر يەردە

 كېتىۋاتقاانلىقىنى چىقىا، چېادىردىن خىزمەتچىساى  ئاياال بىرسى يەنە پرففېسسور  بىرسى

 ئااۇالر قىلىشااىۋاتقىنىدا  تەنااتەنە ۋارقىرىشااى، ھالاادا ئۇنۇتقااان ئااۆزىنى ھەماامە”. كۆرىاادۇ

 فل ئاااد 068.ئىاادى كېتىۋاتقااان سۆزلىشااى، قىاازغىن ئۆزئااارا ئىچىاادە ھاياجااان ئىككىسااىمۇ

 يېاتىلەپ دادىساى ئېگاوننى كېايىن“ .بىرساى ئىاگە كاۈچكە ساىھىرلى  شۇنداق ئەنە ھىتلېر

 ئوغلىغاا  دادىساى دەيادۇ_ . ئوغلۇم قىلما شوخلۇق ئەندى”. كېلىدۇ ئېلى، غا “بىنا قوڭۇر”

 ئااۇرۇپ ماشااىنكىدا ئاااالقىچى“ .قىلغىاان تاماشااا ئەتراپنااى ئولتااۇرۇپ تېپىاا، ئااورۇن بىاار_ 

 نۇتقىنىااڭ سااۆزلىگەن ھىتلېاار بااۇ تاپشااۇرپ  گيوبېلسااقا ئارگىنااالنى زىااقتى بىاار چىقىرىلغااان

 ئارىساىدىن كىشاىلەر فاۈھرېر. دەيادۇ چىقىرىلادى  ئاۇرۇپ ماشىنكىدا يېڭىراقتا خاتىرىسى 

 ئۆتاۈپ كەيانىگە ئۇنىڭ گيوبېل . ئولتۇرىدۇ كېلى، ئۈستىلىگە ئىش ئىشخانمىسىدا چىقى،

 ئارگىنااالنى بىاارلىكتە ئۈچااۈن قىلىااش تەييااار ىشااقاقىل ئااېالن ئااۇالر. تۇرىاادۇ قاااراپ ئۇنىڭغااا

 بىار يازساا  خااتىرە بىالەن قېرىناداش تەرەپاتىن بىر ھىتلېر. كۆرۈنەتتى تەھرىرلەۋاتقاندە 

 ئىنتاايىن گەپالەر باۇ ماناا…  بوپتاۇ  ياخشاى يېارى باۇ' غۇدۇڭشاۇپ ئاۆزىگە-ئاۆز تەرەپتىن

 ساائەت بىار تېخاى. دەيتتاى' … كېارە  تاشاالش چىقىرى، بۇنى…  ئىپادىلىنىپتۇ  كۈچلۈ 

 نۇتۇقىادا ئۇ. ئىدى كەلگەن سۆزلەپ بىرنى نۇتقىدىن ھېسسىياتلىق ئەڭ ئۆمۈرىدىكى ئاۋالال

 پۈتاۈنلە  قىيااپىتىنى باايىقى ئۇ ئەندى  مانا. ئاچچىغلىناتتى يالۋۇراتتى  قىالتتى  چاقىرىق

 بولاۇپ مىھرىبان بەكال تىن   بەكال ئوخشاش بىرسىگە قانداق ھەر ئۇچراتقان مەن ئۇنۇتۇپ

 .ئىدى كۆرۈنمەكتە

 ئورنىادا ۋەقە بىرەر تۇرۇشنى قارشى يەھۇدىيالرغا ھىتلېر جەريانىدا پائالىيىتى سايالم
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 بىار مەلاۇم ھەممىاگە تەرىپى بۇ. ئىدى ئۆ  يەھۇدىيالرغا ھەقىقەتەنمۇ ئۇ . ئىدى قارىمىغان

 يەناى. كەتمەيتتاى رىا،بې ئەھمىايەت بە  ئاۇنچە ئىشقا بۇ كىشىلەر نۇرغۇن ئەمما. ئەھۋال

 ئۇالرغااا بەرسااىال تۇتااۇپ چەكاالەپ بىاالەن سااەۋىيە بىاار مەنتىقىلىااق مەسااىلىنى بااۇ ھىتلېاار

 كەتتى كۆپىيى، بە  يەھۇدىيالر قىلىدىغان ئادۋفكاتلىق نېمىسالر  ساندىكى كۆپ. يېتەتتى

 ۈلكۆڭا بىالەن ساارايلىرى ساودا ماالالر تۈرلاۈ  يەھۇدىيالرنىڭ يەنە ئۇالر. ئۆكۈنەتتى دەپ

 گوياا يەھاۇدىيالر كېيىن  ئۇرۇشتىن. ئىدى قارشى تېزگىنلىۋالغانلىقىغا ساھەلىرىنى ئېچىش

 گېرماانىيىگە يەھاۇدىيالر باۇ بولاۇپ  باشلىغان كىرىشكە ئېقى، شەرقتىن تاشقىنىدە  سەل

. ئىادى كېلىشاكان ئېلىا، بىارگە ئادەتلىرىنىمۇ بىلەن پاسونى كىيى  يەھۇدىيلىرىنىڭ شەرق

 ئۇالرنىاڭ. تۆكۈشاەتتى دەرت يىرگىنى، ھالەتتىن بۇ يەھۇدىيالرمۇ مانىيىلى گېر كۆپلىگەن

 ۋەزىااپىگە يېڭىاادىن بااانكىرى يەھااۇدىي ئىككااى داڭلىااق يەنااى نەپىاارى  ئىككااى ئارىسااىدا

 قىلىشانى قوبۇل كۆچمەنلىرىنى يەھۇدىي شەرق مىنىستىرىدىن ئىشالر ئەمگە  تەيىنلەنگەن

 كېايىن كەلگەنادىن يەرگە باۇ يەھاۇدىيالر باۇ الر ئاۇ چاۇنكى. بولىادۇ تەلىۋىدە توختۇتۇش

 يەھااۇدىيالر. قارىشاااتتى دەپ ئولغايتىۋىتىاادۇ دۈشاامەنلىكىنى يەھااۇدىي يوشااۇرۇن چوقااۇم

 ئىگىلىكاى گېرماانىيە ئۇالر. تونۇشاتتى دەپ يەھۇدىي ئاندىن گېرمانىيىلى   ئاۋال ئۆزلىرىنى

 يەكلىنىشااكە ئىەتىمااائى ۇتمەۋجاا بولغاچقااا  باغالنغااان زىاا  گۆشااتە  بىاالەن قااان بىاالەن

 دەپ قۇرساااق كەڭ شااۇنچە بىاالەن  دېااگەن نااېمە ھەر. كېتەلەيتتااى بېرىاا، چىداشاالىق

 ۋە كلااااۇب ئىسااااىل ئەڭ يەھااااۇدىيالر ئامېرىكىاااادىمۇ بىاااالەن ئەنگلىاااايە قارىلىۋاتقااااان

 ناېمىگە گېرمانىيىادىكىلەر يەردە قىلىنمايادىغان قوباۇل قېقىلىا، چەتاكە مېھمانخانىالردىن

 يەھااۇدىيالرال بېرىۋاتقااانالر بەرداشاالىق سوتسااىئالىزمغا مىللااى ئۈسااتىگە ئۇنىااڭ ئەرزىيتتااى؟

 قارشاى يەھۇدىيچىلىققاا ھىتلېرنىاڭ رادىكاالالرمۇ پەلەساتىنلى  توپ بىر يېقىندا ! ئەمەستە

 بىار بولىادىغان قىلىشاقا قوباۇل ھەرىكىتىناى ناتسىساتالر ئالمىغانادا ھېساابقا ئىكەنلىكىنى

 دەپ قۇتقۇزاالياادۇ  ئاااپەتلەردىن باااال ئااوت گېرمااانىيىنى كەتھەرىاا بااۇ چااۇنكى ھەرىااكەت 

 .ئىدى قىلىشقان ئېالنمۇ

 تېمىاادا دېااگەن“ !شااكىلگرۇبېر ياشىسااۇن” گېزىاات بىاار ۋيېننااادا گەرچە) ئىيۇلاادا-31

 ئاشاىكارىلىۋەتكەنلىكىگە چىقىشاىنى كېلىا، ھىتلېرنىاڭ بېساى، خەۋەر بىار خەتلى  چوڭ

 ۋيېنناااا دفلفاااۇس مىنىساااتىرى بااااش ئاۋساااترىيە ا باشااالىرىد يىلىنىاااڭ-1230( )قارىماااا 

 كىلىاا، ھىتلېرنىااڭ كۈشااكۈرتۈپ تەھرىرلىرىنااى «گېزىاات دۈشااەنبىلى  ۋە يەكشااەنبىلى »

 بىار دادىساىنىڭ ئۆز ھىتلېرنىڭ ئۇالر. ئىدى رىغبەتلەندۈرگەن چىقىشقا ئېنىقالپ چىقىشىنى

 باۇ بولغاچقاا شاۈرگەنچۈ قولغا ھۆجەەتنى ھەققىدىكى ئىكەنلىكى باال تۇغۇلغان نىكاھسىز

 تېماا يوقۇرقىادە  ئۈمىدىادە كۆرساىتىش تەساىر ساايالمغا گېرمانىيىادىكى ئارقىلىق خەۋەر
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 772 مىااڭ 720 مىليااون 13 سااايالمدا ناتسىسااتالر  (ئااى.ھ.ئااا_ .  بەرگەن خەۋەر بىاالەن

 قارالغاان دەپ ئىاگە كاۈچكە بولغىادە  رەقىا، ئۇالرغاا ساان باۇ بولۇپ  ئېرىشكەن ئاۋازغا

 كومپارتىيىنىااڭ بىاالەن پارتىيىسااى دېمااوكراتالر سوتسااىئال يەنااى رىقابەتچىسااى  ئىككااى

 37.3 پارتىيىساىنىڭ ناتسىساتالر. ئىدى ئارتۇق مىڭ يۈز 5 يىغىندىسىدىنمۇ ئاۋاز ئېرىشكەن

 ئۆزىنىااڭ پارتىيىساىگە ھىتلېار  رفھالنغاان غالىبىيىتىادىن ئېرىشاكەنلى  ئاۋازغاا پىرساەنت

 .بېرىدۇ تەكلىۋىنى قاتنىشىش قابىتىگەرى سايالم مىنىستىرلى  باش

 تەكلىاۋى ھىتلېرنىاڭ بولساا  ستراسساېر. چىقىادۇ قارشاى تەكلىپكە بۇ گيۆرىڭ ئەمما

 ھوقاۇقنى بىرلىشاى، بىالەن پاارتىيىلەر ئوڭچىال باشاقا ئۇنىڭ قىلىنغاندا ھەرىكەت بويىچە

 غانلىقىنىئۇچراياادى ۋەيرانچىلىققااا پۈتااۈنلە  تااى سىياسااىي دەياادىغان كىرگااۈزىمەن قولغااا

 ئالادىراپ بەكاال ئۈچاۈن ھوقاۇق ھىتلېار ئەمماا. قوللىمايدۇ تەكلىۋىنى ھىتلېرنىڭ كۆزلەپ 

 دەرھااال ئااۇالر شااۇڭا . بولمااايتتى قىلغىلااى قايىاال ھەرگىااز ئااۇنى ئۈچااۈن  كېتىۋاتقااانلىقى

 قاتنىشاىش ساايالمغا بولاۇپ ناامزاتى مىنىساتىرلى  بااش ھىتلېرنىڭ يولالپ ئادەم بېرلىنغا

 شاەرەپنى بىار بۇناداق ھىنادېنبۇرگ گېنېرال  بۇ ئەمما 062.يەتكۈزىدۇ شلېيچېرغا تەلىۋىنى

 گەپاكە باۇ ئۈچاۈن ئاويلىغىنى دەپ خالىمايادۇ ھەرگىز بېرىشنى بىرسىگە بېشى ئون سابىق

 كىرىاا، كەياانىگە خىيالنىااڭ خااام” بۇنااداق ھىتلېرنااى گېنېاارال بااۇ. كەلمەياادۇ ئىشەنگىسااى

 ئۈچاۈن سۆزلىشاىش ھىتلېرناى بىالەن خىياال ەيادىغاند “كە  ۋاز پىالنىڭادىن باۇ يۈرمە 

 ئەتراپىادىكى پايتەخات ئاادەم ئىككاى بۇ كۈنى  ئاۋغۇست-5. قىلىدۇ تەكلى، مېكلېنبۇرگقا

 مىنىسااتىر باااش ھىتلېاار كۆرۈشۈشااتە بااۇ. ئۇچرىشااىدۇ گازارمىسااىدا ھەربااى فۈرسااتېنبېرگ

 تولاااۇق اشقۇرۇشااقاب دۆلەتنااى چىقارتىاا، قاااانۇن يەنە قالمااا   قىلىااپال تەلەپ بولۇشاانى

 تەلەپ باااۇ. قىلىااادۇ تەلەپ قىلىنىشااىنىمۇ ئاااېالن بىرناااى بااۇيرۇقتىن دەيااادىغا ھوقۇقلااۇق

 بااۇ. ئىاادى ئەمەس نەرسااە باشااقا دېيىشااتىن بااولىمەن ھۈكۈمااۈران مۇسااتەبىت ماااھىيەتتە

 پىكىرىادىن ھىنادېنبۇرگ ھىتلېرماۇ ھەتتا. بولىدۇ ئۇتۇقلۇق ھەقىقەتەنمۇ سۆھبەت قېتىمقى

 قالغاان كۈننىاڭ خوشااللىنارلىق باۇ. ئىدى ئىشەنگەن مۇمكىنلىكىگە قولالش ئۆزىنى يېنى،

 كۆرۈشۈش ئىگە ئەھمىيەتكە تارىخى قېتىمقى بۇ مىخالپ  پالكات بىر تامغا ھىتلېر قىسمىدا

 .قىلىدۇ تەكلى، قويۇشنىمۇ قالدۇرۇپ خاتىرە ئۈچۈن

. كېلىادۇ قايتىا، ئوبېرساالىزبېرگقا بىالەن ھېسساىياتى رفھلۇق كۆتۈرەڭگۈ بۇ ھىتلېر

 دەپ توختىماياادۇ ئاسااانغا ئۇنااداق ئېرىشەلىشااىمىز ھوقۇققااا بىزنىااڭ گيااوبېل   ئەممااا

 پۈتاۈن گياوبېل . كەتمەيادۇ قىزىقىا، قىزىققانادە  ھىتلېار گەپالەرگە بۇناداق ئويلىغاچقا 

 بىاالەن يااولالر سااىلىق ئۇنااداق بولااۇپ  تەرەپتااارى ئاااتلىنىش ھەرىكەتااكە بىاالەن كااۈچى

 ناتسىساتالر قىزغىنلىقاى تاۈر باۇ ئۇنىاڭ ئەمماا. ئويلىماايتتى چىقىشنى گەئۈستى ھاكىمىيەت
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 ئېلىشاقا تارتىا، ھاكىمىيەتنى پارتىيە پۈتۈن”. كۆرسىتىدۇ تەسىرىنى ئۆز گۇرۇھىدىكىلەرگە

 ئۈچاۈن بۇنىاڭ_  خاتىرىساىگە  كۈنادىلى  كۈنىادىكى ئاۋغۇسات-8 يازىادۇ دەپ_ . تەييار

 كاااۈنى  ئاۋغۇسااات-12“ .چىقتاااى يولغاااا شاااالپت يەرلىرىناااى ئاااۆز ئەترىتاااى ھۇجاااۇمچىالر

 ۋاقتىاادا چىققااان يولغااا قاااراپ بېاارلىنگە ئايرىلىاا، داچىسااىدىن يېزىاادىكى ھىناادېنبۇرگ

 ئۈچۈن قىلىش ھەل كرىزىسنى بۇ. ئىدى ھالدا ئېلىنغان قورشاۋغا يېرى  ئاساسەن پايتەخت

 باااش ېرنىااڭھىتل ئەممااا. بېرىاادۇ ئىسااتىپا ۋەزىپىسااىدىن بىاالەن تەشەببۇسااكارلىق پاااپېن

 تۇيۇقسااىز. قالىاادۇ بىلەلاامە  قىالرىنااى نااېمە ھىناادېنبۇرگ مەسىلىسااىدە بولىشااى مىنىسااتېر

 ۋەدىلىرىناى خىال ھەر بەرگەن شالېيچېرغا ئالدىغا ئۆز ئاۋسترىيىلى   بۇ چىققان كۆتۈرلۈپ

 بىارەر باشاقۇرالىغىدە  ھۆكاۈمەتنى ھىتلېردىماۇ تەرەپاتىن بىار يەنە قالدۇرىدى  ئەمەلدىن

 ئۇنساۇرالرنىمۇ كەتاكەن قىزى، مىڭىسى ئىچىدىكى پارتىيىسى ئۆزىنىڭ ھەتتا يوق  تەجرىبە

 پرىزدېناات شااۇڭا. قويىاادۇ قااايمۇقتۇرۇپال ئااۇنى گەپاالەر دېااگەن يااۈرمەكتە تېاازگىنلىيەلمە 

 .تارقىلىدۇ گەپلەر دېگەن قىلىپتۇ رەت قىلىشنىمۇ تەكلى، يىغىنغا ھىتلېرنى ھىندېنبۇرگ 

 شاىتابى بااش بېارلىن ھىتلېار كاۈنى  ئاۋغۇسات-13 ناىيە باۇرۇن  چۈشاتىن ئەتىسى

 ساالونىدىكى كۈتاۈش مېھماان. چۈشاىدۇ مېھمانساارىيىغا كاايزېرخو  ئىشالىتىۋاتقان قىلى،

 مەيادانى جەڭ بىار خاۇددى يەرناى بۇ كېلى، تېلېفون جىرىڭالپ تىنما  بۇيى كۈن تېلېفون

 ئىشااىكى ئايالنمااا ىڭكۈتۈشاان مېھمااان. كەلتۈرىۋېتىاادۇ ھالغااا شااىتابىدە  قۇماناادانلىق

 كۈتىاۋېلىش مېھمانساارا . تۇرىادۇ چاۆگىلەپ تىنماا  كۆپلىكىادىن چىققانالرنىاڭ-كىرگەن

 بىالەن كوناۋىيى فۈھرېرنىاڭ بىناادا ئاساسلىق. كېتىدۇ مىغىلداپ قازاندە  قاينىغان زالىمۇ

 ماشااىنكىلىرى خەت ئىشخانىسااىدا ھااالەت جىااددى تەييارالنغااان ئۈچااۈن ياااردەمچىلىرى

 ھىتلېرنىاڭ ۋاكاالەتچىلىرى گېزىات چەتئەل ۋە يەرلى . تۇراتتى ئىشلەپ تاراخشى، تىنما 

 ئەتراپىنااى خانفىسااتايىنگىلنىڭ ۋە دىتاارىخ ئوتتااو بولغااان باياناتچىسااى ئاخبااارات بىرىنچااى

 ئادەمنىااڭ بااۇ دېااگەن ھىتلېاار كەلااگەن ھالىغااا خەۋەر قىزىااق بولااۇپ  قورشااىۋالغان تولااۇق

 .ئىدى تۇرىۋېلىشقان چىڭ قىلى، تەلەپ بېرىشىنى قىلى، ئېالن سۆھبەت

 ھىنادېنبۇرگ ئۇنىڭغاا  گېنېارال باۇ. كۆرۈشاىدۇ بىلەن شلېيچېر ۋاقتىدا چۈش ھىتلېر 

 ھىتلېر. دەيدۇ مۇمكىن  تەستىقلىشى تەيىنلىنىشىڭنىال مىنىستىرلىققا باش ئورۇنباسار سېنى

 ئاناادىن. دۇكېتىاا كايىاا، دەپ تۇرمىاادىڭ  گېپىڭاادە شاالېيچېرنى  ئاچچىغلىنىاا، قاااتتىق

 بىار. كېتىادۇ چىقىا، غۇيۇلاداپ تاۇرۇپ ساەكرىگىنىچە ئورنىادىن بېسىۋااللما  ئاچچىقىنى

 دەپ قويادى ياول تاۈزۈمگە كوناا ھۆكاۈمەت كېلىا، ئىشخانىساىغا پاپېننىڭ كېيىن  ئازدىن

 جاارقىراپ-ۋارقىاراپ كىشىگە دىسىال ھە خىل بۇ ھىتلېرنىڭ پاپېن . كېتىدۇ ئەيىپلەپ ئۇنى

 مىنىسااتىرلىككە باااش سااېنى پىرىزدېنتىمىااز”. قالىاادۇ ھەيااران قاااراپ تىشااىگەكې ئەيىااپلەپ
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 توناۇپ تولۇق تېخى سېنى ئۇنىڭ سەۋەبى  بۇنىڭ_  پاپېن  دەيدۇ_ . يوق نىيىتى تەيىنلەش

 ئەمەس بىرساى دەيادىغان مااقۇل نانغاا پارچە ھەرگىزمۇ ھىتلېر ئەمما“ .كېتەلمىگەنلىكىدە

 يوقۇتۇشاقا پارتىيىساىنى ماركساىزمچىالر بىالەن كۈچاۈم نپۈتاۈ مەن ئۇنىڭغا  ھىتلېر. ئىدى

 ھەرىااكەت بااۇيىچە ئۇسااۇلۇم ئااۆز ئېرىشااى، ھوقۇققااا تولااۇق مەن ئەممااا. تىرىشااماقچىمەن

 گېپىنااى ئااۇ. دەياادۇ ئاشااۇرالمايمەن  ئەمەلااگە ھەرگىزمااۇ مەقسااىدىمنى بااۇ قىاللمىسااام 

 باۇ. ساقلىنالمايدۇ ەرگىزمۇھ تۆكۈلۈشتىن قان كىشىلەر: دەيدۇ مۇنداق يەنە داۋامالشتۇرۇپ

 ئىتااالىيە ۋاقتىادا قىلغااان ياۈرۈش رىمغاا مۇسسااولىن. سااۋىقى قالاادۇرغان بىازگە تارىخنىاڭ

 072قىلمىغانمىدى؟ تەكلى، ئورۇنباسارلىقىنى مىنىستىر باش ئۇنىڭغا پادىشاھى

 تۇرغان گيوبېل  ئۇدۇل چىقى، بىناسىدىن مىنىستىر باش ھالدا غەزەپلەنگەن ھىتلېر

 شااەكىلدە بىاار ئۈمىدسااىز غااۇدۇرىغىنىچە غەزەپلىنىاا، قاااتتىق يەردە  ئااۇ. كېلىاادۇ يەرگە

 لەردە 3 سااائەت كېاايىن چۈشااتىن ئاااخىرى . كۈتىاادۇ قىلىشااىنى قوبااۇل ھىناادېنبۇرگنىڭ

: ساورايدۇ ئىشانى بىارال پەقەت ھىتلېار. كېلىدۇ تېلېفون كاتىۋىدىن ئىشالر ئىچكى پاپېننىڭ

 ئۇنىڭغاااا كاتىااا، قىلمامااادىكەن؟-مااادىكەنقىال مىنىساااتىر بااااش مېناااى ھىنااادېنبۇرگ

 قېتىمقاى باۇ. قىلىادۇ گەپانىال دېاگەن ئوخشاايدۇ بار گېپى دەيدىغان ساڭا ھىندېنبۇرگنىڭ

 تاۈردە رەسامى ئەمما ئاددى بەكال كۈتۈپخانىسىدا مەھكىمىسىنىڭ پىرىزدېنت قىلىش قوبۇل

 ىاااپىگەۋەز بىااار ماااۇھى  شاااۇنچە بىرساااىنى بۇناااداق ھىتلېاااردە  ھىنااادېنبۇرگ. ئۆتىااادۇ

 ھەمكارلىشاى، بىالەن پااپېن ئۇنىڭ شۇنداقتىمۇ. ئىدى كەلگەن ئىرادىسگە تەيىنلىمەسلى 

 ۋەتەنپەرۋەرلىا  ئۇنىاڭ ئاارقىلىق شۇ”. بىلدۈرىدۇ ئىكەنلىكىنى ئەمەس قارشى ئىشلىشىگە

 سوتساااىئالىزم مىللاااى بىااالەن ئېھتىياااات ھىنااادېنبۇرگ. بولىااادۇ “قانااادۇرماقچى تەلىپىناااى

 ھىتلېرماۇ. بىلدۈرىادۇ قولاليادىغانلىقىنى ئارىلىشىشاىنى ئىشلىرىغا تھۆكۈمە پارتىيىسىنىڭ

 ياااوق  گۇماااانى  قىلاااچە بۇنىڭااادىن بېرىااا،  جااااۋاب بىااالەن ئەدەپ شاااۇنداق خاااۇددى

 شاااۇنى بىااالەن ساااۈپىتى  بولاااۇش رەھبىااارى پارتىيىنىاااڭ چاااوڭ ئەڭ مەملىكىتىمىزدىكاااى

 باااۇ قىلىااامەن  تەلەپ قەتئاااى قىلىشااانى تەشاااكىل كابېنااات يېڭاااى مەن تەكىتلەيمەنكاااى 

 .دەيدۇ شەرت  ئېلىشى  ئۈستۈمگە ئۆزەم شەخسەن مىنىستىرلىكىنى باش ھۆكۈمەتنىڭ

 يااكى ئالدىادا تەڭارى مەيلى_  ۋارقىراپ  ھىندېنبۇرگ دەيدۇ_ ! ئەمەس مۇمكىن بۇ”

 پااارتىيىگە بىاار ھوقااۇقلىرىنى پۈتااۈن ھۆكۈمەتنىااڭ بولسااۇن ئالدىاادا ۋەتەن ۋە ۋىااژدانى 

 ئاماال باشاقا ھىتلېر“ .ئااللمايمەن ئۈستۈمگە ھەرگىزمۇ ئۇلىيەتنىمەس قويۇشنىڭ تۇتقۇزۇپ

 سااەپتە ئااۆكتىچى سااەن ئۇنااداقتا”. بىلدۈرىاادۇ ئەپسۇساالىنىدىغانلىقىنى ئېيتىاا، يااوقلىقىنى

 .فۈھرېر بېرىدۇ جاۋاب دەپ “يوق ئامال باشقا”. پرىزدېنت سورايدۇ “تۇرماقچىمۇ؟

 ساااقچىالر بىاالەن ناتسىسااتالر  ھالاادا تۇتىۋااللمىغااان ھېسسااىياتىنى ھىناادېنبۇرگ
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 كۆڭۈلساااىز بەكاااال بەرگەنلىكىااادىن ياااۈز ساااۈركۈلۈش كاااۈنلەردە يېقىنقاااى ئوتتۇرساااىدا

 بە  تېخىمااۇ مېنااى ۋەقە بااۇ كېلىشااىمدە قارارغااا يوقۇرقىاادە . بىلدۈرىاادۇ ئىكەنلىكىنااى

 سوتسااىئالىزم مىللااى دېمەكچىمەنكااى  يەنااى. ئەمەلىاايەت بىاار قويغااانلىقىمۇ ئويالناادۇرۇپ

 شاۇنداقتىمۇ. قىلىادۇ ئەمەساتە  ئاسان تېزگىنلەش كىشىلەرنى بەزى ئىچىدىكى يىسىپارتى

 يەنە ئانادىن. دەيادۇ خالىادى   كۆرۈشانى تەركىۋىدە ھۆكۈمەت بىرلەشمە يەنىال سېنى مەن

 بېشاىدىن ئاون ساابىق مارشاالنىڭ بىار ئەسالىدە باۇ. قويىادۇ ئۇچۇغاداپ ئااز بىر ھىتلېرنى

 قىلىشااىڭنى دىقااقەت شااۇنىڭغا سااېنى مەن”. ئىاادى ئىااش ىاارب تەنقىتلىگىنىاادەكال بىرسااىنى

 كېااارە   بولىشاااىڭ مەرت چوقاااۇم ئۈچاااۈن بولۇشاااىڭ ئاااۆكتىچى بىااار قىلىمەنكاااى  تەلەپ

 سااەن. بىرىسااەن ئالغااان ئۈسااتۈڭگە مەساائولىيەتنى ئۈچااۈن ۋەتەن سااەن ئۇنااۇتمىغىنكى 

 خااۇددى ئەگەر شااۇنداقتىمۇ . يااوق گۇمااانى  قىلااچە بۇنىڭاادىن. سااەن بىاارى ۋەتەنااپەرۋەر

 زفراۋانلىااق ياااكى بىاالەن تېررفرلااۇق قايتىاادىن قىلغىنىاادە  بااۇرۇن ئەترىتااى ھۇجااۇمچىالر

 قوللىنىشاااقا تەدبىااار قااااتتىق مەنماااۇ ھالااادا ئاااۇ شاااوغۇللىنىدىكەن  بىااالەن ھەرىكەتااالەر

 “.مەجبۇرمەن

 تىگىاا، قاااتتىق بااۇ ئاخىرىاادا بولسااىمۇ  گەپاالەر قاااتتىق خااېلىال گەپلىاارى بااۇ ئۇنىااڭ

 ئىككىمىاازال بىااز”: قويىاادۇ قوشااۇپ مەقسااىتىدە يۇمشااىتىش بولسااىمۇ زئااا بىاار كېتىشااىنى

 تۇتقان بىزنىڭ. كېرە  قىلىشىمىز ئىش ئاساسىدا ھەمكارلىق شۇڭا. ھەربىيلەرمىز پىشقەدەم

 ساااڭا مەنمااۇ بولغاچقااا  شااۇنداق. قااارايمەن دەپ ئىااگە نوقتىغااا ئورتاااق چوقااۇم يااولىمىز

 ھىتلېرنااى دېگەنلىاارى بااۇ مارشااالنىڭ ەدەمپىشااق“ .ئۇزارتماااقچىمەن قولااۇمنى سەپداشاالىق

: ئالىاادۇ پاپېناادىن ئاااچچىقىنى چىقىااپال كىتابخانىاادىن بولسااىمۇ  تەسااىرلەندۈرگەن قاااتتىق

 بەلكى  ئاقىۋېتى بۇنىڭ بولدۇڭ  سەۋەپچى سەن پۈتۈنلە  قېلىشىمغا نۇمۇسقا بۈگۈنكىدە 

 كېايىن بۇنادىن مەن شاۇڭا ماۇمكىن  قېلىشاىمۇ بولۇپ سەۋەپ ئاغدۇرۇلىشىغا پرىزدېنتنىڭ

 .ئەمەسمەن مەسئۇل ھەرگىز ئىشقا بىر قانداق ھەر بېرىدىغان يۈز

 ئۇنىاڭ خانفىساتايىنگىل كېايىن كەلگەنادىن قايتىا، يەرگە تۇرغان گيوبېل  ھىتلېر 

 “قايتمىغان سەپراسى ئۇزۇنغىچە قىلما  گەپ ئېغىزمۇ بىر كەتكەنلىكىنى  تاتىرى، چىرايى”

 رفھلىنىاا،  قايتااا تۇيۇقسااىزال ھىتلېاار كېاايىن ئااازدىن بىاار ى يېاار قىزىااق. ئېيتىاادۇ لىقىنااى

-ئالادى ئىشانىڭ باۇ دەپ قاناداق  كېرەكماۇ قىلىش قوبۇل مىنىستىرلىقنى باش ئورۇنباسار

 ھەمكارلىشااى، بىاالەن پاااپېن ئالغاناادا  مەنىاادىن مەلااۇم”. باشاااليدۇ دەڭسەشااكە كەينىنااى

. ئىادى ھەرباى بىار ئۇمۇ مەزگىلىدە ئۇرۇش. قىلدى  قىياس بۇنى. يوق يامىنى ئىشلەشنىڭمۇ

_  دەيادۇ  كېايىن تۇرىۋالغانادىن ئويلىنىا، سەل ئۇ_ . نېمە بىر دۆت بەكال ھەقىقەتەنمۇ ئۇ

 شاۇنى 071.كۆرۈنىادۇ مۇمكىنادە  بواللىشاى يولاداش بىار ماڭاا راساتىنال پااپېن قارىغاندا
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 ئاۆمرىنى قالغاان چەقولتۇقالشاقىنى بىالەن ئايالى مىنىستىرلىكتە باش ئۇ ئەگەر ئۇنۇتمايلى 

 بېرىاادىغانال ئۆتكااۈزۈپ ماڭااا تااۈردە ھەقىقااى ھوقااۇقنى ئااويالپ ئۆتكۈزۈشاانىال كۆڭۈللااۈ 

 “پەرقى؟ نېمە بىلەن مىنىستىرلى  باش بولۇشىمنىڭ مىنىستىر باش مۇئاۋىن بولىدىكەن 

 گېزىاات قىلىاا، خەۋەر تېمىسااىنى گېزىاات ۋارقىاارىغىنىچە بااالىالر گېزىتچااى كااوچىالردا

 ئىمپىارىيە ھىتلېار: يېادى دەككىساىنى ھىتلېار تەنقىت  قورقۇنۇشلۇق»: ىشىدۇكىر سېتىشقا

 تەلەپ ھوقااۇقنى بااارلىق ھىتلېرنىااڭ گېاازىتالردا «ئۇچرىاادى ئەيىپلىشااىگە پىرىزدىنتىنىااڭ

 ئاخباراتقاا قىلىنغاان ئاېالن كېايىن كۆرۈشۈشاتىن گەپالەر باۇ بولاۇپ  يېزىلغاان قىلغانلىقى

 ئالدىن چوقۇم قىلىنىشى ئېالن تېز شۇنچە ئاخباراتنىڭ بۇ. ئىدى خەۋەر يېزىلغان ئاساسەن

 ئاۇ . بولىادۇ خاپاا قاتتىق ھىتلېر ئىشتىن بۇ. ئىدى مۇمكىن بولىشى ئىش بىر بار تەييارلىقى

  ھەربىاايلەر ھىتلېاار . قويىاادۇ قايرىاا، چەتااكە بىاار پۈتااۈنلە  تەنقىتلىرىنااى ھىناادېنبۇرگنىڭ

 بولغاان دۈشامەن ئۇنىڭغا. ھېساباليدۇ دەپ “قىلىشتى ئاخماق مېنى” سىياسەتچىلەر بىلەن

 سوتساىئالىزم مىللاى”. قوشاۇلىدۇ گەپالەرگە باۇ يازغۇچىساى ئاخباارات ئەدەباى بىار قايسى

 ئااۇالر_  ئولاادېن  رۇدفلاا  يازىاادۇ دەپ_ . بوسۇغۇسااىدا ھاااكىمىيەت پارتىيىسااىدىكىلەر

 باراۋەر تەڭ ەھەمد ئىلىنمىدى  كۆزگە بولسىمۇ قاتناشقان سۆھبىتىگە كىلىشىش  سىياسىي

 يەنە ئاۇالر قارىغانادا ئۆتكۈزۈلدى  چۈلۈ  بۇرنىغا قېتى  بىر يەنە ئېرىشەلمىدى  مۇئامىلىگە

 بولىادۇ  چۈشۈنۈشاكە غەزەپلىنىشاىنى ئۇالرنىڭ شۇڭا بولدى  بولىدىغان مەغلوپ قېتى  بىر

 نۇرغااۇن ئېچىاق  چاوڭ ئۈچاۈن ئاۇالر ئىشااىكلەر نۇرغۇنلىغاان گەرچە. ئىادى ھەقلىاق ئاۇالر

 ساااالھىيەتلى ' كۆرۈنسااىمۇ  تۇرغاناادە  كۆرۈشااۈپ ئېلىشااى، قااول بىاالەن ئااۇالر كىشااىلەر

 پايدىلىنىشانى ئاۇالردىن  'جانااپالر ھۆرمەتلى ' بۇ. قىلىنمىدى ئېتراپ تەرىپىدىن' كىشىلەر

 “.ئۇرۇنماقتا قىلىشقىال ئاخماق ئۇالرنى خالىما 

 ياخشاى ئەڭ يەنىاال ئاۇ كىچاۇن. قالىادۇ تاڭ-ھاڭ شلېيچېرمۇ ئاخباراتىدىن پاپېننىڭ

 فاۈھرېرگە دەرھاال ئاۇ. ئىشاىنەتتى دېگەناگە قاتناشتۇرۇش ھۆكۈمەتكە ناتسىستالرنى چارە

 بىالەن ھىتلېار ئاۇ. دەيادۇ تۈگىمىادى  تېخاى پۇرساىتى كېلىش كىلىشىمگە ئىۋەرتى،  گەپ

. دۇقىلىا رەت قەتئاى تەلەپنى بۇ ھىتلېر ئەمما. قىلىدۇ تەلەپ ئۇچۇرۇشۇشنى قېتى  بىر يەنە

 كاۈنى شاۇ. قالىادۇ ھەياران بەكال قىلىنغانلىقىدىن رەت گېنېرال بۇ ئىشەنگەن بەكال ئۆزىگە

 چېچىلىاا، بەكااال كەتكەنلىكىنااى  تاتىرىاا، چىرايااى گېنرالنىااڭ بااۇ دفسااتى بىاار ئاخشااىمى 

 دېگىنىنااى ئۇنىااڭ. قىلىاادۇ ھااې  قېلىۋاتقااانلىقىنى قوالشااما  گېپىنىڭمااۇ كەتكەنلىكىنااى 

 قىلىشااى رەت كۆرۈشۈشاانى بىاالەن مېنىااڭ ھىتلېرنىااڭ”: قىلىاادۇ چۈشااەنگەندە  ئاااخىرى

 .دەيدۇ “بولمايتتى تۇتقۇزغىلى ھىتلېرغا ئادفل  ھوقۇقىنى ھاكىمىيەت. بولدى ياخشى

 ئاارانال ئاۆزىنى چىشالەپ چىشاىنى بېارى خېلىدىن ئاچىالر-ئې  شەھەردىكى پۈتكۈل
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 يااول ئاتلىنىشااىغا رىكەتااكەھە ئااۇالرنى پااارتىيە قارىمااا  شااۇنىڭغا. ئىاادى تۇرماقتااا تۇتااۇپ

 چىداشاالىق ئۇالرنىااڭ ئەناادى مانااا. ئىاادى قىلاادۇرمىغان قىمىرمااۇ ئورنىاادىن ئااۆز قويمااا 

 باۇ. كىرىشاىدۇ قىلىشاقا غەلاۋە دەپ ئاتلىناايلى ھەرىكەتاكە دەرھاال قالما   بەرگۈچىلىكى

 ھۇجاۇمچىالر ئاۇ. كېلىادۇ ھالغاا بېساىق ئېغىار يىغىۋېلىا، ھۇشاىنى دەرھاال ھىتلېر چاغدا

 ھوقاااۇق ھاااازىر چاقىرتىااا،  يېااارىگە تۇرغاااان گيوبېلسااانىڭ كومانااادىرلىرىنى ەترىتىنىاااڭئ

 ئاااقىۋىتى قىلىاادىكەنمىز  قااوزغىالڭ ئەھۋالاادا بىاار بۇنااداق ئەمەس  پەياات تارتىۋالىاادىغان

. مەلاۇم قىلغاانلىقى قايىال ئاۇالرنى دەپ نەتىەىلىنىادۇ  بىالەن بولۇش ۋەيران ئېغىر چوقۇم

 ھىتلېرنىاڭ ساەۋەپتىن باۇ بولسىمۇ  قىلغان قوبۇل پىكىرىنى نىڭھىتلېر گەرچە كوماندىرالر

 ئېلىشاقا دەم ھەپتىلىا  ئىككى قىسىمالر بارلىق. ئىدى چۈشكەن دا  بەلگىلى  ئابرفيىغىمۇ

 .بېرىلىدۇ قويۇپ

 سااالىزبۇرگقا چىقىاا، يولغااا قاااراپ جەنۇپقااا ھىتلېاار چۈشااكەندە  قاااراڭغۇ كااۈنى شااۇ

 ھىتلېار. ئىلگىرلەيدۇ تېپى، يول يولالردا توقا -ئەگرى اقاراڭغۇلۇقت شرې . كېتىدۇ قايتى،

 ئۇنىااڭ خانفىسااتايىنگىل كېاايىن . ئولتۇرىۋالىاادۇ چۆكااۈرۈپ بېشااىنى چىقارمااا  ئۈنىنىمااۇ

 بەلكىا  باقاايلى  قااراپ قېناى”: قالىادۇ ئااڭالپ غۇدۇڭشاىغىنىنى دەپ ناېمىلەر بىر ئۆزىچە

 بېرىاا، تەن تەغاادىرگە ئىچىاادە مۈگىاادەش ئۇنىااڭ“ ”.ياخشااىدۇر تېخىمااۇ بااولغىنى بۇنااداق

 كۆرساەتمەكتە كەتكەنلىكىناى بولاۇپ بىكار ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ پۈتۈن ئۇنىڭ غۇدۇڭشۇشلىرى 

 ۋە ئەقىللىاق قارىغاندا كىشىلىرىگە ئاستىدىكى قول بىلەن دېگەن نېمە ھەر فۈھرېر“ .ئىدى

 ئىشانى ىغانباشال ئاۆزىمىز بىاز” پااتال-پاات ئاۇ شاۇڭا. ئىدى بىرسى بېسىۋااليدىغان ئۆزىنى

 قورشااااۋغا ئىچىااادە قورغاااان بىااارەر مەن…  ماااۇمكىن  پۈتتۈرەلىشاااىمىز ئاااۆزىمىزال پەقەت

… . خالىماايمەن قېلىشنى بولۇپ ئەسىر قولىدىكى ئۇالرنىڭ ھەرگىزمۇ رازىمەنكى  ئېلىنىشقا

 “باولىمىز دىيەلەيادىغان كېارە   قىلىاش مۇناداق ماناا دېگەنناى ئىش بىزمۇ كېيىن بۇندىن

 يەنە بۇنىاڭ. تىرىشىدۇ كۆتۈرۈشكە رفھىنى ئاستىدىكىلەرنىڭ قول بىلەن پلەرگە دېگەندە 

 كۆزلىيەلەيادىغان يىراقناى ھىتلېار بولساا  تۇتقاان كاۆزدە بۈگاۈننىال باشاقىالر ساەۋىبى  بىر

 كۆرسىتىشاكە ئاۆزىنى ئالدىادا ھىنادېنبۇرگنىڭ 070.ماۇمكىن كۆرۈشىمىز بولشىدىن بىرسى

 ئاۇ  ئەمماا. ئىادى قالغاان يېڭىلىا، بولساىمۇ  تىكاكەن دف ققېتىملى بىر تايىنى، ئۇرۇنۇشقا

 پۇرسااەت قېااتى  بىاار يەنە ئۈچااۈن ئۆتىۋېلىشااى ئۆتكەلاادىن قىاايىن بااۇ ئااۇنى تەغاادىرىنىڭ

 .ئىشىنەتتى بېرىدىغانلىقىغىمۇ
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 قايتاا ئوڭشااپ ئاۆزىنى ئوڭۇشساىزلىقتىن باۇ ھىتلېر ئۆتمەيال كۈن قانچە بىر ئارىدىن

. چىقىادۇ ئوتتۇرغاا ھالادا رفھلاۇق كۆتۈرەڭگاۈ تېخىمۇ قېتى  بۇ ھەتتا. كېلىۋالىدۇ ئەسلىگە

 ئۇناداق بىرساى قاناداق ھەر كاۆرگەن ھىتلېرنى بېرچتېسگادېندا پەيتىدە كرىزى  بۇ ئەمما

 رىبېنتاارفپ . ئىاادى كىشااى دېااگەن رىببېنتاارفپ ۋفن جااۋاچى  بىرسااى بااۇالردىن. قارىمااايتتى

 مىنىساتىر بااش ئەسلىدە مەقسىدى  ېلىشىدىكىك يەرگە بۇ ئۇنىڭ بولۇپ  دفستى پاپېننىڭ

 كېلىا، بېرچتېسگادېنغا ئۇ ئەمما. ئىدى تۈزەش مۇناسىۋەتنى ئوتتۇرسىدىكى فۈھرېر بىلەن

 ھەقىقەتەنمااۇ چاغاادا ئااۇ”. كېتىاادۇ ئايلىنىاا، مورتىغااا ھىتلېرنىااڭ ئااۆتمە  سااائەتمۇ بىاارەر

 رىبېنتارفپ دەيادۇ_ . ىئىاد قالمىغاان ئىمكاانىيىتى قىلىاش كىلىشى  ياكى قىلىش مۇزاكىرە

 ھەممىسااى بولغانالرنىااڭ مەيداناادا نەق ئااۇ _  كېلىاا،  ئەساالەپ كااۈنلەرنى شااۇ كېيىاانچە

 ئاۇ. ئىادى چىققاان قىلىا، باياان بىالەن پااكىتالر مەساىلىنى بىالەن سۆزلەر ماقۇلاليدىغان

 ھەرگىزمااۇ. ئىاادى بىرسااى پىكىرلىاا  مۇسااتەقىل ئۇچرىماياادىغان تەسااىرىگە ھېچكىمنىااڭ

 يەردىان باۇ رىبېنتارفپ  كەلاگەن ئۈچاۈن ياراشاتۇرۇش يەرگە باۇ“  .قىلمايتتى ساال-سۇلھى

 قەتئاى دەپ قۇتۇلدۇرااليادۇ كوممۇنىزمادىن گېرماانىيىنى ھىتلېرال پەقەت ۋاقتىدا ئايرىلغان

 ئەزا پارتىيىسااىگە ناتسىسااتالر ئۇمااۇ قالمااا  ئۇزۇنغااا قىلىاا،  شااۇنداق. كېلىاادۇ ئىشااەنچكە

 .بولىدۇ

 ئاامېرىكىلىق نەچاچە بىار كاۈنى  ئاۋغۇست-17 يەنى كېيىن  ۈنك قانچە بىر شۇندىن

 كاالتېنبورن. ۋ. ھ لاوچنېر  لاويى  بويىچە پىالن. كېلىدۇ كۆرۈشكىلى بىلەن ھىتلېر مۇخبېر

. ئىادى پىالنالشاقان قىلىشانى زىياارەت فاۈھرېرنى بىارلىكتە ئۈچىساى ۋىگاند ۋفن كاھل ۋە

 قىلىاش زىياارەت ئاايرى  ئاۆزى ۋىگاناد نبولغاا ۋاكالەتچىساى مەتبۇئاتىنىاڭ ھېرست ئەمما

 چۈشاكەن ھالادا خاپاا قااتتىق ۋىگاناد ئۆتكەنادە  مىناۇت 15. تۇرىۋالىادۇ قوياۇپ تەلىپىنى

. كېلىادۇ قايتىا، ساارايغا مېھمان يېقىنىدىكى بىناسىنىڭ ۋاسىنفېرد يەنى سارىيىغا  مېھمان

 ئۇنىاڭ مەن_  يىغاا ھەمرا ئىككاى قالغاان دەيادۇ_ . تۈزەلمىگىادە  ھەرگىزماۇ ئەبلەخ بۇ”

 ھاې  ئۆزگىرىۋالغاانلىقىنى بولاۇپ بەتاتەر ئاۋالقىساىدىنمۇ كۆرۈشكىنىمدە قېتى  ھەر بىلەن

 سااۇئال بىاار ئۇنىڭغااا سااەن. ئااللمىاادى  گەپ قانااداق ھااې  ئاغزىاادىن ئۇنىااڭ. قىلىاامەن

 زىيااارىتى  قېتىمقااى بااۇ. كېتىاادۇ سااۆزلەپ نۇتااۇق چالۋاقاااپ تىنمااا  ئااۇ بولاادى -قوياادۇڭمۇ

 .كېتىدۇ قايناپ دەپ “ئەمەس ئىش باشقا قىلغانلىقتىن ئىسراپ ۋاقىت ەنمۇھەقىقەت

 كېتىۋاتقىنىاادا قاااراپ ئىشااىككە كورىاادفردىن ئىككىسااى لااوچنېر بىاالەن كااالتېنبورن

 بەكاال كىشىنى دەرھال كالتېنبورن. قالىدۇ دفقۇرۇشۇپ بىلەن ھىتلېر كىرىۋاتقان ئىشىكتىن

 بىااالەن كاااۆزى دۈشااامەن يەھۇدىيالرغاااا”: دۇساااوراي بىرناااى ساااۇئالدىن قىلىااادىغان بىااازار
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 بىلەن يەھۇدىيالر گېرمانىيىدىكى سىز سورايدىغىنى   سىزدىن. بىلىمەن قارايدىغانلىقىڭىزنى

 “قارامسىز؟ پەرىقلەندۈرۈپ يەھۇدىيالرنى كەلگەن كۆچۈپ دۆلەتلەردىن باشقا

 كاۆرۈپ ىنىكۆڭلىدىك كالتېنبورننىڭ گويا كۆزلىرى ئۆتكۈر تۇرغان چاقناپ ھىتلېرنىڭ

 ھىتلېار دەيادۇ_ . ئىشاىنىمىز نەزەرىيىساىگە ماونرف  گېرمانىيىنىڭ بىز”. ئىدى تۇرغاندەكال

 قوباۇل ساىلەر يەنى ئالمىدىڭىز  ھېساپقا كۆچمەنلەرنى كەلگۈسى سىز_  كۆتۈرۈپ  ئاۋازىنى

 سااندا بىار بەلگىلى  سانىنى كۆچمەن سىلەر. ئالمىدىڭالر ھېساپقا كۆچمەنلەرنى قىلمىغان

 چەكلىمىساى سااالمەتلى  بەلگىلىا  كاۆچمەنلەرگە ساىلەر. خااليسىلەر تۇتۇشنى كلەپچە

 دۆلەتلەردىكااى باشااقا گېرمانىيەنىااڭ.   دەياادۇ “تۇرىسااىلەر چىااڭ دەپ كېاارە  بولىشااى

 قارشااى دۆلەتااكە گېرمانىيىاادىكى يااوقلىقىنى  ھااالى قىلغىاادە  غىمىنااى يەھۇدىيالرنىااڭ

 مۇۋاپىااق ئەڭ دۆلىتىمىاازگە بىااز” كېلىاا،  دەپ قىلىاادىغانلىقىنى دىقااقەت ئۇنسااۇرالرغىال

 .دەيدۇ “بەلگىلەيمىز ھوقۇقىنى ئۇالرنىڭ بويىچىال ئۇسۇل كېلىدىغان

 ھىتلېار: بۇرايادۇ ئۈساتىگە ۋەزىايەت  سىياساىي ناۆۋەتتىكى تېمىسىنى گەپنىڭ لوچنېر

 ئوخشااپ ھااكىمىيىتىگە موسسولىن قىلغان تەلەپ ھىندېنبۇرگدىن راستىنال سىز ئەپەندى  

 تەلىۋىادە قاۇرۇش ھااكىمىيىتى سوتساىئالىزم مىللاى ئىاگە كاۈچىگە ھاكىمىيەت كېتىدىغان

 بولغااانلىقىنى تەلىپىاادە سودىلىشااىش بىاار بۇنااداق ھىتلېاار. قويىاادۇ سااۇئال دەپ بوالمسااىز؟

 ھەققىناى ئېرىشاىش ھوقۇققاا پۈتاۈن” قىلىا، قەتئاى كەينىدىنال ئەمما قىلىدۇ  رەت قەتئىي

 ئېلىا، قولىغاا ھوقۇقنى گويا دېگەنلىرى ھالدا دۇدۇقلىغان ئۇنىڭ. دەيدۇ “قىلىمەن تەلەپ

 شاااەكلى ھۆكۈمرانلىقنىاااڭ تىكلىنىااادىغان گېرماااانىيەدە شاااۇنىڭدە  بىرساااىدە   بولغاااان

 مۇسااتەبىتلى  تۈرلااۈ  بىاار تااۈردە قەتئىااي ھاااكىمىيەت بۇنااداق ئااۇ . توختالاادى ھەققىاادە

 تۈزۈمى پارالمېنت 073.كىتلەيدۇتە كېرەكلىكىنى بولىشى ھۆكۈمەت قۇرۇلىدىغان ئاساسىدا

 ياۋرفپانىااڭ تاۈزۈم بىار بۇنااداق ئەمەسالىكىنى  مەھساۇلى قۇرۇقلىقىنىااڭ ياۋرفپاا ھەرگىزماۇ

 بىالەن قوپااللىق ھاكىمىيەتنى بىز شۇنداقتىمۇ” كەلمەيدىغانلىقىنى  ئۇيغۇن ئەنئەنىسىگىمۇ

 چوقاۇم كاۈمەتھۆ“ .ئەمەسامىز تەرەپتاارىمۇ ئالماشاتۇرۇش ھااكىمىيەتكە مۇساتەبىت بىرەر

 قااۇرۇق-قااۇپ يااوق ئااۇلى”. كېاارە  بولۇشااى ئېرىشااكەن قوللىشااىغا ئاممىسااىنىڭ خەلااق

 قاۇۋۋەت-كۈ  خەلقتىن  ھاكىمىيەت بىر ئەگەر! يوقتە ئىمكانىيىتى قۇرۇشنىڭمۇ ھاكىمىيەت

 كەلگەنادە دۈ  كرىزىساقا بىارەر كىارگەن چەتتىن دۆلەت بىر ئۇنداق بولىدىكەن  ئالمىغانال

 “.قۇتۇاللمايدۇ ھەرگىزمۇ مەغلوبىيەتتىن

 پارتىيىساىنىڭ سوستساىيالىزم مىللاى كۈنىساى مۇراساى  ئاېچىلىش پارالمېنتنىڭ يېڭى

 جىا  ئاۇالر چىققىنىادا ساۆزگە ئاۆكتىچىلەر. ئىادى ئەدەپلىا  ۋە رەتلىا  بەكاال ۋەكىللىرى

 رىتەرەپتاارلى مۇخالى، ئۇالر ۋاقتىدىمۇ سايالش مەسئۇلىنى پارالمېنت. ئاڭاليتتى ئولتۇرۇپ
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-ئىااش ئۈلگىلىا  تاۈردىكى بااۇ ئۇالرنىاڭ. قىلىشاىدۇ ھەرىااكەت ھەمكارلىشاى، زىا  بىالەن

 نەتىەىساىدە  بېرىشى قولالپ پارتىيىنىڭ مەركىزى. بېرىدۇ مىۋىسىنى ئاخىرى ھەرىكەتلىرى

 مەساىلە ۋە تىان  كىشاىلەر زالىادا پارالمېنات. سايلىنىدۇ بولۇپ باشلىقى پارالمېنت گيۆرىڭ

  سىياسااىي گېرمانىيىنىااڭ. ئۆتكۈزىاادۇ كااۈننى قااانچە بىاار بولااۇپ رىتەرەپتااا قىلىااش ھەل

 ھەقىقەتەنماۇ جەھەتاتە باۇ. ئىادى كەلاگەن ھالغا مۇقى  خېلىال ھېساپتا ئاخىرقى ۋەزىيىتى

 ھىتلېار ئاۆتمەيال ھەپاتە بىارەر ئارىادىن ئەمماا. بولمايتتى ئوقۇما  ئاپرىن ھىتلېرغا ئادفل 

. ئىادى باشالىغان قىزىشاقا قايتىادىن قېناى ئۇنىاڭ ى رفشەنك. ئۆزگەرتىدۇ يولىنى تۇيۇقسىز

 ناتسىسااتالر ھىتلېاار. بېرىادۇ تەكلىبىنااى ئىشەنمەساالى  كابېنتىغاا پاااپېن كومپاارتىيىلىكلەر

 .بۇيرۇيدۇ چىقماسلىقىنى قارشى ئىشقا بۇ ۋەكىللىرىنىڭ

 پاااپېن . ئۆتىاادۇ بىاالەن جارقىرىشىشااالر-ۋارقىااراپ بەسااتە-بەس يىغىاان قېتىمقااى بااۇ

 ھاۈجەىتىگە تاارقىتىۋېتىش پاارالمېنتنى ھىندېنبۇرگادىن ئايرىلىا، زالىدىن يىغىن دەرھال

 ئاۇنى گيۆرىاڭ رەئىساى پارالمېنت كىرگىنىدە  قايتى، زالغا ئۇ. قىلىدۇ تەلەپ قويۇشنى قول

 رەئىسانىڭ ھاۆجەەتنى قولىدىكى بولۇپ خاپا قاتتىق پاپېن بۇنىڭدىن. سالىدۇ كۆرمىگەنگە

 تەساتىقالش ھۆكاۈمەتنى بولىۋېلىا،  كاۆرمىگەن بۇنىماۇ گيۆرىڭ .تاشاليدۇ چۆرۈپ ئالدىغا

 پۈتااۈنلە  پاااپېن نەتىەىسااىدە ئاااۋاز. قىلىاادۇ ئااېالن باشااالنغانلىقىنى بېاارىش ئاااۋاز ئۈچااۈن

 ئاارانال قارشاى ئاۋازغاا 510 ھۆكۈمىتى قۇرغان ئۇنىڭ: چىقىدۇ ئوتتۇرغا بولغانلىقى مەغلوپ

 .ئېرىشەلەيدۇ ئاۋازغا 40

 خوشااللىقىدىن ھىتلېر چىققان بىلەن غالىبىيەت ئۆزگىرىشتىن  اسىيسىي كۈتۈلمىگەن

 ساايالمغا ئوماۇمى قايتاا بىالەن ئىشاەن  تولاۇق ئۇ قىلى، شۇنداق. قالىدۇ پاتما  تېرىسىگە

 ئىككااى قېااتى  بىاار يەنە سااەھنىدە بااۇ ھىتلېاار. كىرىشااىدۇ تۈزۈشااكە پىالنىنااى تەييااارلىنىش

 كۈزىتىاا، مەيداناادا نەق ئويااۇنىنى سااىھىرۋازلىق ىقېتىمقاا بااۇ. ئويناياادۇ ئويااۇن يۈزلىمىلىاا 

 ئىمپىرىيىساىنىڭ ۋېنگار-ئاۋسترف بولغان بىرى دۈشمەنلىرىدىن ئۇنىڭ بىرسى  تۇرغانالردىن

 مەياادان ئوچااۇق قېتىملىااق بىاار ئۆتكااۈزۈلگەن بېرلىناادا. ئىاادى شاھزادىسااى ئاااخىرقى ئەڭ

 كېلىۋاتقاان ياغادۇرۇپ ارەتھاق ھىتلېرگە تۈردە ئىزچىل ھابىسبۇرگ ۋفن ئوتتو مىتىنگىدە 

 ھىتلېاار. تااۇراتتى قاااراپ چېتىادا بىاار توپىنىااڭ كىشاىلەر بىاارلىكتە بىاالەن كومپاارتىيىلىكلەر

 ياۈرگەن ھاقاارەتلەپ ئاۆزىنى ئۆلگۈرمەساتىنال باشالشقا نۇتقىنى ئۇ. بولىدۇ پەيدا سەھنىدە

. قارىتىادۇ ائۇالرغا ئاۇچىنى تىاغ بېشاىدىال گېپىنىڭ” دە -چۈشىدۇ كۆزى كىشىلەرگە بايىقى

 ئۇنىاڭ“ .ئىادى يوشاۇرۇنغان كاۈچى تاالنات قىالرلىاق جەلى، تۈر بىر ھەقىقەتەنمۇ ئۇنىڭدا

 قوشاۇلۇپ بىرگە كومپارتىيىلىكلەرنىڭمۇ ئەتراپىدىكى ۋاقىتتا  بىر دېگەن ئاخىرلىشا  نۇتقى

 بەكااال ھابىساابۇرگ ياااش كااۆرگەن قىلىشااىۋاتقانلىقىنى تەنااتەنە قىلىاا، ھىمااايە ھىتلېرنااى
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 .قالىدۇ نھەيرا

 قىلغىناى بااردە  كاۈچى تاالنت بىر قىالرلىق جەلى، ئۆزىگە ئاممىنى ھىتلېردا گەرچە

 تىااااز دېگەناااادە  سااااۈرئىتى پائالىيەتلىرىنىااااڭ رىقااااابەت سااااايالم ئۇنىااااڭ بىاااالەن 

 ئېغىار كاۈچى ئاادەم ۋە ماالىيە پارتىيىنىاڭ شاۇكى  ساەۋەبى بىر بۇنىڭ. ئىلگىرلىمەيۋاتاتتى

 قالغاان كېلىا، گىرداۋىغاا بولاۇش ۋەياران رەسامى بولۇپ  اتقانكېلىۋ يېتىشمە  دەرىەىدە

 چوڭقاۇر قىزغىنلىقىناى نېمىساالرنىڭ ساايالمالر چىقمااس ئااخىرى گويا. بوالتتى دېيىشكىمۇ

 سااايالم بااۇرۇنقى گيوبېلساانىڭمۇ. ئىاادى كېتىۋاتماقتااا يوقۇلااۇپ پاتۇرىۋەتكەناادە  ھاڭغااا

 بولاۇپ  قالمىغاان كاۈچى قىاللىغىادە  اپەياد قايتاا قىزغىنلىقناى ئۇناداق كۈنلىرىدىكىدە 

 ئازىيىااا، كۈنساااايىن ساااانىمۇ كىشاااىلەرنىڭ قاتنىشاااىدىغان مىتىنگالرغاااا كىچىااا -چاااوڭ

 ساايالم چىقمااس ئااخىرى بۇ بولساق  ئالىدىغان مىسالغا سپېنگىلېرنىال. ئىدى كېتىۋاتماقتا

 ئاۇنى ئىشاىنى، التاۇ-ئاز ھىتلېرغا بۇرۇن. ئىدى تىرىكتۈرىۋەتكەن بەكال ئۇنى پائالىيەتلىرى

 كاۈزدە يىلاى شاۇ. ئىادى كىرىشكەن قىلىشقا مازاق ئۇمۇ ئەندى مانا بولسا  كەلگەن قولالپ

 اليىاق جىسامىغا ئىسمى ئەمما. ئىكەن يوق كايزېر ھەقىقى گېرمانىيىدە: يازىدۇ دەپ مۇنداق

 .شەرت بولىشى بىرى قەھرىمان بەلكى ئەمەس بىرسى يۈرىدىغان ۋارقىراپ فۈھرېرقورقما 

 كااۈنلەردە  بااۇ كەتااكەن كىرىشااى، بىاالەن زىھنااى پۈتااۈن ھەرىكىااتىگە سااايالم ھىتلېاار

 بېارى ئايادىن نەچچە كۈنى  نويابىر-1. كېلىدۇ بەخىتسىزلى  قېتى  بىر يەنە بېشىغا ئۇنىڭ

 ئوخشااش راۋبالغاا گېلاى خۇددى براۋنمۇ ئېۋا يۈرگەن بولۇپ ئاشنا ھىتلېرغا تۈردە ئىزچىل

 ئەمماا. كاۆرەتتى ياخشاى ئەساەبىلەرچە ئاۇنى ئېاۋا 074.ېتىۋالىادۇئ ئاۆزىنى بىالەن تاپانچا

 چىقىرالماا  ۋاقىات پەقەتاال بولۇشاقا ھەمارا ئۇنىڭغا ئالدىراشچىلىقىدا سايالم بولسا ھىتلېر

 بولساىمۇ  تۇرغاان ئىۋەرتىا، خەتلەرناى قىساقا ئاارىالپ ئېۋاغاا بۇرۇن ھىتلېر. ئىدى قالغان

 يازىادىغان ساەۋەبىدىن كېتىشاى كەسكىنلىشاى، تنىڭۋەزىيە  سىياسىي ۋاقىتالردا كېيىنكى

 قىلىا، ئۆچلاۈ  ئېۋاغاا يېقىنادا باۇ بولۇپمۇ. ئىدى كەتكەن ئازىيى، بەكال خەتلىرىمۇ قىسقا

 قىازالر چىرايلىاق كۈنلىرىادە پائاالىيىتى ساايالم فۈھرېرنىاڭ قىاز  كۈنادەش بىار كېلىۋاتقان

 .ېرىدۇب ئىۋەرتى، ئۇنىڭغا رەسىملىرىنى چۈشكەن بىرگە بىلەن

 ۋاقىتتاا  بىار ئاشاقان ئەنادىال كېچىادىن يېارى ( نويابىر-1) كۈنى بايرىمى پەرىشتىلەر

 بوينىغاا بىالەن تاپانچاا قوياۇپ يېزىا، خېتىناى ۋېدالىشاىش پارچە بىر ھىتلېرغا براۋن ئېۋا

 تەسااتە مىااڭ ئااۆمىلىگىنىچە ئاناادىن. ئۈزىۋېتىادۇ تومااۇرىنى قااان ئااارتىرىيە ئېتىاا، قارىتىا،

 تېلېفااون پالتقااا دفختااۇرى كېسااەللىكلەر تاشااقى ھاسااىرىغىنىچە بېرىاا، يېنىغااا تېلېفوننىااڭ

 !ئېتىۋالدى  ئۆزەمنى قارىتى، يۈرىكىمگە بىلەن تاپانچا مەن: قىلىدۇ

 ئېاۋانى تاۇتقىنىچە گاۈل دەساتە بىار قوياۇپ قايرى، چەتكە بىر ئىشىنى سايالم ھىتلېر
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 ئااۆزىنى قىااز خااانى  بااراۋن چەسااىز”. كېلىاادۇ يېتىاا، دفختۇرخانىغااا شەخسااى داۋاالۋاتقااان

 ئااۆزىگە مېنااى ئااارقىلىق ۋاستىسااى بولااۇش بىمااارىڭىز سااىزنىڭ مەقسااەت ئېتىۋېلىشااىدىكى

. ساورايدۇ پالتاتىن دفختاۇر دەپ “دەيسىز؟ قانداق بوالرمۇ  دېيىشكە ئۈچۈن قىلىش جەلى،

 ڭاااما قىااز بااۇ. كەلااگەن نىيىااتىگە ئۆلىاۋېلىش رەساامىال قىااز بااۇ قارىغاناادا ئۇنىڭغااا  دفختاۇر

 بىاراقال ئاويالپ دەپ كېرىكاى  ناېمە ماڭاا ھاياتنىاڭ باۇ شۇڭا بولمىدى  كارى ھېچكىمنىڭ

 چىقىاا، دفختااۇر ھىتلېاار . بېرىاادۇ جاااۋاب دەپ قىلىاادۇ  بولغاناادە  تۈگەشاامەكچى ئۆلااۈپ

 ياخشاى مېناى قىاز باۇ ئاڭلىادىڭمۇ ”: قااراپ خوفمانغاا كەلاگەن بىارگە كېايىن كەتكەندىن

 قىلمىغااان خاپااا ئااۇنى مەن ئەممااا. بولغااان ئۆلتۈرىۋالماااقچى ئااۆزىنى ئۈچااۈنال كااۆرگەنلىكى

 كەياانىگە ئالاادى بواللمااا  خاااتىرجەم ئااۇ_  بولىاادۇ؟ ئۆلىۋالماااقچى نېمىشااكە تۇرسااام 

 كېارە  بۆلىشاى  كۆڭاۈل قىزغا بۇ مەن دېمە  _  كېتىدۇ  سۆزلەپ ئۆزى ئۆزىگە ماڭغىنىچە

 ئااۋارە ھاېچكى  ساېنى ھانىساىدەبا ئىاش باۇ قوشاۇلما   گەپكە بۇ خوفمان ئەمما“ .ئىكەن

 كىمناااى ھاااې  بۇنىڭغاااا بااااق  ئاااويالپ” ئۇنىڭغاااا ھىتلېااار ئەمماااا.  دەيااادۇ قىاللمايااادۇ 

 شاۇڭا. ئىادى بار ساۋادى خېلىال تۇرمۇشتىن كىشىلى  ھىتلېر. دەيدۇ “ئىشەندۈرەلمەيسەن

 .اليتتىئوي دەپ قىالاليدۇ؟ كاپالەتلى  كى  ئۆلتۈرىۋالماسلىقىغا ئۆزىنى قايتا قىزنىڭ ئۇ 

 ئايلىنىاا، داشااقايناققا بىاار بولماااس چىققىلااى پائااالىيەتلىرى سااايالم ئەساالىدىنال 

. چېچىۋېتىاادۇ دىققىتىنااى ھىتلېرنىااڭ ۋەقە بااۇ بەرگەن يااۈز تۇيۇقسااىز ئەممااا. كېتىۋاتاااتتى

 ئاۆزى گياوبېل . كېلىدۇ دۈ  ئاۋارىچىلىققا بىر يەنە ھىتلېر ئۆتكەندە  كۈن ئىككى ئارىدىن

 ترانسىپورت بېرلىن تەستىقلىمىغان ئۇيۇشمىسىمۇ ئىشچىالر بىرلىكتە بىلەن رقىزىلال باشالپ

 ئىش بېرىلىدىغان قوزغاپ  ھەرىكىتىنى تاشالش ئىش چوڭ يۈزلۈ  ئومۇمىي ئىشچىلىرىنىڭ

 باۇ. قويىادۇ ئوتتۇرغاا تەلىاۋىنى بېارىش كۆپەيتىا، ئەتراپىادا سېنت بىر سائەتىگە ھەققىنى

 باار ئوخشاشالىقالر جەھەتالەردە نۇرغاۇن ئىچىادە غاايىلىرى ئەسلىدىكى پارتىيىنىڭ ئىككى

 بولغاان بۇرۇنماۇ بۇنادىن قىلىشاى ھەرىكەت ھەمكارلىشى، پارتىيىنىڭ ئىككى بۇ بولغاچقا 

 ئالدىادا توساىقى سااقچى ساوغوق تۇتۇلاۇپ ھااۋا كېايىن كاۈن قانچە بىر شۇنىڭدىن. ئىدى

 تاشالشااقا ئىااش تىاارەپ  ۆرىگەماا مااۆرىنى ئااۇالر. يېيىشااىدۇ تاماااق بىاارلىكتە قوپااۇپ يېتىاا،

 تاشاالپ  قوماۇرۇپ رېلىسالىرىنى ترامۋا  ئېتىشى،  تاش قارشى قىلغۇچىالرغا بۇزغۇنچىلىق

 .چىقىشىدۇ قۇرۇپ توساق يەرلەرگە مۇنچە بىر

 كومپااارتىيىلىكلەر بىاالەن پارتىيىسااىدىكىلەر سوتسااىئالىزم مىللااى كەتكەچااكە  بولااۇپ

 بىار بۇناداق مورتىنىاڭ كاالۋا ئۆزىنىاڭ ھىتلېار تاائوچۇقچۇلۇق تۇرغان ئۇرۇپ شامال سوغۇق

 ئىاااش باااۇ ئەمماااا قالىااادۇ  ئامالساااىز ئەيىپلەشاااكە ئاشاااىكارە باشاااالتقانلىقىنى ھەرىاااكەت

 قويغانلىقىاادىن قاااچۇرۇپ سااايلىغۇچىلىرىنى تەبىااقە ئوتتااۇرا كااۆپ شااۇنچە سااەۋەبىدىن
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 تاشااالش ئىااش قېتىمقااى بااۇ ئااۇ شااۇڭا. كېلىاادۇ ھالغااا كەتكىاادە  يېرىلىاا، غەزەپلىنىاا،

 بىاازگە ساھەسااىدىكىلەر ئاخبااارات”. قىلىاادۇ بااۇيرۇق يىغىشتۇرۇشاانى دەرھااال ھەرىكىتىنااى

 تااااقەت بىزنىڭماااۇ ئەسااالىدە. قىلماقتاااا ھۇجاااۇم قىلىااا، بوھتاااان دەپ بولشاااېۋېكچىالر

 خاتىرىساااىدە كۈنااادىلى  گياااوبېل  يازىااادۇ دەپ_ . ئىااادى قالمىغاااان قىلغاااۇچىلىقىمىز

 بولساق  قارايدىغان پەرۋاسىز تاشالشقا ئىش قېتىمقى بۇ بىز ئەگەر_  كېلى،  چۈشەندۈرۈپ

“ .مااۇمكىن كېتىشااى زەئىپلىشااى، ئااورنىمىز ئىچىاادىكى سااىپى ئىشااچىالر بىزنىااڭ ھالاادا ئااۇ

 ياردەملىرىنىاڭ كېلىۋاتقاان تەمىانلەپ سىنىپىنىڭ بۇرجۇئازىيە دۆتلۈكى  بۇن گيوبېلىسنىڭ

 . چىقىرىدۇ كەلتۈرۈپ كېتىنى ئازىيى،

 ئااۋازدىن ئاارتۇق مىليونادىن 0 ھىتلېر نويابىردا -6 يەنى سايالمدا  كۈنكى يەكشەنبە

 نەتىەىادە. قالىادۇ ئايرىلىا، ئورنىادىن دېپوتاات 34 ئىچىادىمۇ پارالمېنات. بولىدۇ مەھرۇم

 بولماا  ماۇمكىن ئېرىشاىش ئاۋازغاا ساانلىق كاۆپ ھەمكارلىشاى، بىلەناال پارتىيە مەركىزى

 چېكىنگەنلىكىدىن كەينىگە ھەرىكىتىنىڭ دۇغىلىقداغ ھىتلېرنىڭ ئىش بۇ مۇھىمى . قالىدۇ

 ئېرىشااااىش ھوقۇققااااا تايىنىاااا، ساااااندۇقىغا سااااايالم 075بولااااۇپ  بېرىشااااى دېاااارە 

 .كۆرسىتەتتى ئاخىرالشقانلىقىنى بىلەن مەغلوبىيەت ستىراتىگىيىسىنىڭ

 ئااااۆزىنى قېااااتى  بىاااار يەنە كااااۈنلەردە بااااۇ ھىتلېاااار قارىغاناااادا  گەپلەردىاااان بەزى

 ئۈمىدسااىزلى . سااالغانمىش تەھاادىت پارتىيىسااىدىكىلەرگە بىاالەن ىقىئۆلتۈرىۋالىاادىغانل

. ئىاادى يااېقىن بەكااال ئېھتىمالغااا چىقىشااى گەپلەرنىااڭ بۇنااداق ھىتلېااردىن قالغااان ئىچىاادە

 ئۇسۇلى رفھالندۇرۇش ئۆزىنى كېلى، ئەسلىگە قايتىدىن كېيىن مەغلوبىيەتتىن شۇنداقتىمۇ

 قايتىااادىن ھىتلېااار ئاااۆتمەيال كاااۈن نچەقاااا بىااار ئارىااادىن. چىقىااادۇ ئوتتۇرغاااا قايتىااادىن

 قوباۇل كۆرۈشۈشانى بىالەن دېلمېر سېفتون قايتىدىن ئۇ. چىقىدۇ قۇتۇلۇپ ئۈمىدسىزلىكتىن

 باۇ. باوالتتى دېيىشاكە بولغاان كەلتاۈرۈپ ئەسلىگە ئىشەنچىنى ئاساسەن ئۇ ۋاقتىدا قىلغان

. ئۆتكۈزۈلىادۇ رسىدەبى بۆلۈملىرىدىن ئارقا نىڭ “سارىيى مېھمان پىل” ۋېيماردىكى زىيارەت

 ئوتتاۇردا مەساىلىلەردىن  سىياساىي گېپىناى تۇيۇقساىزال ھىتلېار جەريانىادا سۆھبەتلىشىش

 مۇنارخىيىلىا  بىار گېرمانىيىادە ئەنگىلىيىنىاڭ يەنى چۆچەككە -سۆز بىر يۈرگەن تارقىلى،

 باۇ گەپتىن بۇ. بۇرايدۇ سۆزلەرگە-گەپ ھەققىدىكى قىلىدىغانلىقى ئارزۇ تىكلىنىشىنى تۈزۈم

 سااىزدىن قېااتى  بىرىنچااى گەپنااى بااۇ مەن دېلمېاار . قالىاادۇ ھەيااران بەكااال ئەنگىلىيىلىاا 

 مۇقىملىااق تىكلىنىاا، تەرتىاا، گېرمانىيىاادە ھۆكااۈمىتى ئەنگلىاايە”. دەياادۇ ئاااڭالۋاتىمەن 

 “.قارايمەن دەپ قىزىقىدۇ ئورنىتىلىشىغىال

 چىقىااا، رساااىبى ئەگەر ھىتلېااار  دەيااادۇ_ . گەپ تاااوغرا بەكاااال دېگىنىڭىاااز تاااوغرا ”

-ئااوت يېڭىاادىن گېرمااانىيە تىرىلدۈرگىنىاادە  قايتااا ئائىلىسااىنى خاناادانلىق خااوخېنزۇللېرن
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 شاۇڭا. چىقىامەن ئۈساتىگە ھااكىمىيەت يېقىنادا پاات مەن. ئېنىاق قېلىشاى ئىچىدە يالقۇنى

 بولۇشاىنى ئات يۈرىدىغان چاپتۇرۇپ مىنىۋېلى، ئۈستۈمگە سارىيىدىكىلەرنىڭ خانلىق مەن 

 بىاار كەلااگەن دۈ  يېقىناادا بەلكىاا  گېپااى  ئاااچچىق بااۇ ھىتلېرنىااڭ“ .مااايمەنخالى ھەرگىااز

 بىالەن سېشاىلېي بولغاان شااھزادە بىار پوتسادامدا  يەناى قالغانلىقىادىن  ئىزاغاا قېتىملىاق

 كۆرۈشاۈش شاۇقېتى  . ئىادى ماۇمكىن بولىشى دېيىلگەن قىلى، نومۇس كۆرۈشكەنلىكىدىن

 بىرسااى  ھەمرالىرىاادىن ئۇنىااڭ تۇرغىنىاادا  پبولااۇ چىقماااقچى يولغااا ھىتلېاار ئاخىرلىشااى،

 دېگىنىناى“ !كەتتاى بۇلغىنى، ھاۋاسى يەرنىڭ بۇ ئېچىۋەت  دېرىزىنى دەرھال” شاھزادىنىڭ

 قويۇشااىنى نۇمۇسااقا داۋاملىااق ئااۇنى ھەيكەلنىااڭ بااۇ فااۈھرېر بولااۇپ  قالغااان ئاااڭالپ

 .ئىدى كەلمەكتە تېزگىنلىيەلمە 

 

 

6 

 

 ئۈچۈن بولغانلىقى ئاز بەكال باشقىالرنىڭكىدىن سانى دېپوتات پارالمېنتتىكى پاپېننىڭ

 ئوڭۇشسااىزلىققا ئۆزىنىااڭ ئااۇ. بواللماياادۇ تەسااەللى ئۇنىڭغااا مەغلوبىيىتىمااۇ ھىتلېرنىااڭ

 يېقىنقاى: دەيادۇ مۇناداق يېزىا، خەت ھىتلېرغاا قوياۇپ قايرى، چەتكە بىر ئۇچرىغانلىقىنى

 پۇرساەت بىار يېڭاى ئۈچاۈن لۇشىمىزبو ئىتتىپاق بويىچە گېرمانىيە پۈتۈن نەتىەىسى سايالم

 ئاااچچىقالرنى چىققااان ئوتتۇرغااا مەيدانلىرىاادا رىقااابىتى سااايالم ئەناادى بىااز”. سااۇنماقتا

 كاۈ  ئۈچاۈن مەنپەتاى دۆلەت بولغان ئويىمىز قىلىش خىزمەت بىرلىكتە ئىككىمىز ئۇنۇتۇپ 

 ىئاۋغۇساااتتىك“ .كۆرساااىتەيلى تىرىشاااچانلىق قويۇشاااقا ئورۇنغاااا بىرىنچاااى چىقىرىشااانى

 ئاۇنى خېتاى جااۋاب ھىتلېرنىاڭ شاۇڭا. ئىادى ئااچچىق بەكاال ئەسالىمىلىرى كۆرۈشۈشنىڭ

 ئاارقىلىق يىغىناى قىلىاش مۇھااكىمە بىلەن فۈھرېر ھىتلېر . ئىدى تولغان بىلەن ئەيىپلەش

 كۆرۈشاۈش بىالەن ئاۆزى پاپېننىاڭ قىلى، باھانە بەرگەنلىكىنى چۈشەنچە خاتا كىشىلەرگە

 ساەن  كېايىن  كۆرۈشاكىنىمدىن قېتى  ئاخىرقى ئەڭ بىلەن نىڭسې. قىلىدۇ رەت تەكلىۋىنى

 مەن ئەمەلىيەتاتە. قىلادىڭ ئاېالن ئاشاكارە دەپ دېادى تاپشاۇر ماڭا ھوقۇقنى ھەممە مېنى

 مەن باشاقا  ئۇنىڭادىن ئەمەسامىدى ؟ قىلغان تەلەپ ھوقۇقىنىال قىلىش رەھبەرلى  پەقەت

. قويالماايمەن ياول ئوينىلىشاىغا قايتاا ئويۇنىنىڭ ئاۋغۇست-13 ئاستىدا ئەھۋال ھەرقانداق

 ئېلىشاى  ئۈساتۈمگە مەسائولىيەتنى تاۈردە قەتئاى بىارلىكتە بىالەن ھىندېنبۇرگ سەن  يەنى

 تېگىشالى  ئېلىشاقا ئۈساتۈڭگە سەندىن شۇكى  ئەپسۇسلىنارلىقى” دېمىگەنمېدىڭ؟ كېرە 

 اڭالشاانىئ تەكلىااۋىمنى بااۇ قىلغىنىماادا تەلەپ چىقىشااىڭنى ھۆددىسااىدىن مەساائولىيەتنىڭ
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 ساەن ئەكساىنچە . ئورۇندىادى  ۋەزىپىنى تېگىشلى  ئۆزەمگە مەن ئەمما. ئىدىڭ خالىمىغان

. قىلدىڭ ئالدامچىلىق بىلەن يۈزلىمىلى  ئىككى بىلەن  سۈپىتىڭ بولۇش مىنىستىر باش بىر

 ئوڭاا  شاۇنچە مېناى ئاڭلىماا   چۈشەندۈرۈشاۈمنىمۇ مېنىڭ قارىما   ئارزۇيىمغىمۇ مېنىڭ

 ئەنادى… . ئىادىڭ كەلتۈرىۋالغاان مااقۇل سۆزلىشىشاكە ئاايرى  بىالەن پرىزدېنتى ئىمپىرىيە

 “.بەرمەيمەن ئىمكان ئوينىلىشىغا قايتا ئۇيۇننىڭ بۇنداق مەن

 ھىنادېنبۇرگقا كېايىن چۈشاتىن نويابىر-17 كېيىن  قىلىنغاندىن رەت تۈردە بۇ پاپېن

 بىاار قانااداق ھەر دىغانبولىاا ئاسااتىدا رەھبەرلىكااى ھىتلېرنىااڭ ئااۇ  076.قىلىاادۇ دفكااالت

 ئىستىپاساىنى ساۇنغان ئۇنىاڭ پرىزدېنات. دەيدۇ ئىكەن  ئەمەس مۇمكىن قەتئى بىرلىشىش

 تەيىنلىاانىش مىنىسااتىرلىككە باااش ھىتلېرنىااڭ خااۇگېنبېرگتىن ئەتىسااى قىلىاا،  قوبااۇل

 ھىتلېرغااا ئەناادى بولسااا خااۇگېنبېرگ. قىلىاادۇ تەلەپ بىلدۈرۈشاانى پىكىرىنااى ھەققىاادىكى

 ھەل ۋەقەلەرناى   سىياساىي ئۇنىاڭ مېانىڭچە ”. ئىادى ئۆزگىرىۋالغاان ۇپبولا ئىشەنمەس

 ھەرگىزمااۇ ھوقااۇقىنى رەھبەرلىاا  ئۇنىڭغااا قارىغاناادا  ئۇساالۇبىدىن جەھەتتىكااى قىلىااش

 مارشاال“ .ئىشاەنمەيمەن ھەرگىاز ئۇنىڭغاا مەن بولسۇن  بولسا نېمىال. بولمايدۇ تۇتقۇزۇشقا

 مەسلىھەتچىساىدىن ساورىغىنىدا پىكىرىناى كاىھەقتى باۇ مېيسنېردىن مەسلىھەتچىسى يەنە

 دەپ راساامۇ يااۈرگەنلىكى قىلىاا، سااىرچىلىق ۋاقىتلىرىاادا تۇرغااان ميۇنخېناادا ھىتلېرنىااڭ

 قا خۇگېنبېرگ كەتكەن چاچلىق ئاق كۈتمەيال جاۋابىنى مەسلىھەتچىسىنىڭ ئەمما. سورايدۇ

 ئوتتۇرغاا ولغىنىمنىب دېمەكچى مېنىڭ ھېسابتا بىر سەن دفستۇم  ياش قەدىرلى ”. قارايدۇ

 تەلەپ چىقىرىشانى كاۈ  ئۈچاۈن تارقىلىشاى جەمئىيەتاتە رېۋايەتنىڭ بۇ. دەيدۇ_ . قويدۇڭ

 ئولتۇرىشىغا ئورۇنغا بۇ ئولتۇرغان بىسمار  سىرچىنى بىر  بىز_ : دەيدۇ مۇنداق يەنە قىلى،

 “.كېرە  قويماسلىقىمىز يول ھەرگىز

 ئىككىساى ھىنادېنبۇرگ بىالەن ىشاىتۇرىۋېل چىڭ ھىتلېرنىڭ بۇرۇن چۈشتىن ئەتىسى

 ھىناادېنبۇرگ. باشاالىنىدۇ ناچااار بەكااال تااارتىپال باشااتىن سۆزلىشااىش. كۆرۈشااىدۇ ئااايرى 

 قىلىا، ھەرىاكەت خالىغانچە پرفسىيىدە شەرقى ياشلىرىنىڭ ناتسىست ئەيىپلەپ  ھىتلېرنى

' !ئويغااان ېاازت ئويغااان ' تاننېبېرگتااا ئااۇالر كااۈنلەردىال يااېقىن”. ئالىاادۇ تىلغااا يااۈرگەنلىكىنى

 دەپ قالغااان مۈگىاادەپ مېنااى ئااۇالر. يۈرىاادۇ ۋارقىرىشااى، دەپ نېمىلەرنااى بىاار دېگەناادە 

 ھې  دېگەنلىرىدە بۇ ئادەملىرىنىڭ ئاستىدىكى قول ئۇنىڭغا ھىتلېر“ !ئوخشايدۇ قارايدىغان

 تېاز گېرماانىيە ” پارتىيىساىنىڭ سوتساىئالىزم مىللاى ئاۇالر يوقلىقىنى  غەرىزى يامان قانداق

 .چۈشەندۈرىدۇ يۈرگەنلىكىنى توۋلىشى، شۇئارىنىال بۇرۇنقى دېگەن “ويغىنايلىئ

-بىار ساۆھبەت. كېلىادۇ كىرىا، مېيسانېر ئۆتكەنادە ۋاقىات سائەتتە  بىرەر ئارىدىن

 كابىنتتاا بىار پارتىيىساىز ھىتلېار. داۋاملىشىدۇ بىلەن گەپلەر سانچىغاندە  زەھەر بىرسىگە
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 بۇناداق بولىغىنىادىال مىنىساتىر باش ئۆزىنىڭ ئەمما نى ئەمەسلىكى نىيىتىدە ئۆتەش ۋەزىپە

 ساەۋەبىدىن مەنپەتاى ۋەتەن”. قويىادۇ ئوتتۇرغاا ماۇمكىنلىكىنى قاتنىشىشى ھۆكۈمەتكە بىر

 ھىتلېار  دەيادۇ_ . قويالمايدۇ يول ھەرگىز بولىشىغا باشقىچە بۇنىڭدىن ئىشتا بۇ پارتىيىمىز

 ناتسىساتالر“ .كېارە  كۆرىشى بولغانلىقىمنى مىنىستىر باش چوقۇم مېنى پارتىيىمىز يەنى_ 

 ھەرىكىتااى تاشااالش ئىااش ئىشااچىلىرى ترانسااىپورت بېرلىناادا بىرلشااى، كومپااارتىيە بىاالەن

 ئاسااتىمدىكى قااول بااۇرۇن مەن”. ھىناادېنبۇرگ سااورايدۇ دەيسااەن؟ نااېمە قوزغىغانلىقىغااا

_  جااۋابەن  ىتلېارھ دەيادۇ_ . راس كەلگەنلىكى  قىلى، سەۋر تۇال-ئاز قارىتا ئادەملىرىمگە

 بولسااام  تۇرمىغااان تەرىپىاادە ئااۇالر مەن ئەگەر. پااارتىاليتتى بەرىبىاار تاشااالش ئىااش ئەممااا

. ئىادى ماۇمكىن قېلىشاى  بولاۇپ مەھارفم قىلىشاىدىن ھىمايە ئىشچىالرنىڭ مەنمۇ ئۇچاغدا

 دەپ ھەرىاكەت ئۇيغۇن مەنپەئەتلىرىگە گېرمانىيە قېتىلىشىنى ئۇالرغا ئادەملىرىمنىڭ شۇڭا 

 .ئېيتىدۇ ئېنىق دەپ “قارايمەن

 ھەمكاارلىق بىالەن ئۇنىڭ يەنىال ئۇ ئىشەنمىسىمۇ  زادىال غا “سىرچى” بۇ ھىندېنبۇرگ

: تەكاراراليمەن تەلىاۋىمنى ئاۆز يەنىاال ساڭا مەن”. تىرىشىدۇ كەلتۈرۈشكە قولغا ئورنىتىشنى

 تەلەپ اشاكارەئ بولىشاىنى ساادىق ئاۆزىگە ھىتلېرناى دېگىناى بۇ_ . بولغىن ياردەمچى ماڭا

 مەن قاايىلمەن  ھەقىقەتەنماۇ غايىلىرىادىن پارتىيىنىڭ بۇ ۋە سېنىڭ مەن_  ئىدى  قىلغىنى

 دەپ شاۇنداق. دەيادۇ “قىلىامەن ئۈمىاد قاتنىشىشىڭنى ھۆكۈمەتكە پارتىيىڭنىڭ ۋە سېنىڭ

 تىلغاا ئەمەسالىكىنى ماۇمكىن تەيىنلەشنىڭ مىنىستىرلىككە باش ھىتلېرنى يەنىال تۇرۇغلۇق

 سوتسااىئالىزم مىللااى ئېرىشااەلىگىنىدە ئاۋازغااا سااانلىق كااۆپ ئااۇ ئەگەر تەبىئىكااى . ۇئالىااد

 .قويىدۇ قوشۇپ مۇمكىنلىكىنىمۇ قۇرالىشى خالىغىنىچە ھۆكۈمىتىنى پارتىيىسى

! ئەپەنادى  مارشاال”: ۋارقىرايادۇ تۈگاۈپ چىڭ ئالقىنىنى قويغان تىزىغا ئىككى ھىتلېر

 ماڭاا ئااۋال ھالادا ئۇ ئىكەنسىز  قىلغان تەلەپ شۈمنىتۈزۈ كىلىشى  بىلەن پارتىيىلەر باشقا

 قاناداق ھاې  ساىغمايدىغان مەنتىقىغاا بۇنىاڭ ئەپەندى   مارشال. كېرە  بېرىشىڭىز ھوقۇق

 كۈلاۈپ قىلغىانىچە مازاق ھىندېنبۇرگ. قالىدۇ يوشۇرالما  زادىال ئاچچىقىنى ئۇ“ !يوق يېرى

 .كېتىدۇ

. چىقماياادۇ ئاااۋاز بىاار ھااې  بولااۇپ استىمتاا ئىچااى ئااۆ  بىاالەن بااارلىقى ھىتلېرنىااڭ

 ئېغىاز ئااخىرى ھىتلېار_ . ئەپەنادى  مارشاال”. ئىادى كىارگەن تۈساكە جىددى ھەممەيلەن

. ئوخشايساىز ئوياليادىغان دەپ چىقىادۇ قاۇرۇپ ھۆكۈمەت مۇستەبىت مېنى سىز_  ئاچىدۇ 

 كاۆپ لەقماۇت پارالمېنتتاا مېنىڭادىن ساىز ئەگەر. ياوق نىيىاتى  بىار ئۇنداق مېنىڭ ئەسلىدە

 مەن چاغااادا ئاااۇ بولىدىكەنساااىز  قىلمااااقچى تەلەپ دەپ كەل ئېرىشاااى، ئاۋازغاااا ساااانلىق

 ھەل ئىشااالرنى جىااددى ۋە پەۋقۇلئاااددە مېنااى سااۇنۇپ اليىھىسااى قااانۇن بىاار پارالمېنتقااا
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 پاارالمېنتتىن ھەقىقەتەنماۇ ئۇ“ .قىلىمەن تەلەپ دەپ تەيىنلەڭالر ۋەزىپىگە ئۈچۈن قىلىشى 

 بولغاان ھەل مەسىلىمۇ بولغاندا  شۇنداق. يېتەتتى كۈچى چىقارتقۇزۇشقا قبۇيرۇ بىر بۇنداق

 077.ھېسابلىناتتى

 يەنە ھىتلېاردىن ئاۇ شاۇڭا. قىاللمايتتى قوبۇل ھەرگىز ھىندېنبۇرگ ئىشنى بىر بۇنداق

 ھەل ئارىسىدا ئىككىسى ئىشنى بۇ قىلى،  تەلەپ بىلەن مەسئولىيىتى ئەسكەرلى  قېتى  بىر

 تۇتاۇپ بىرلىكتە ئۇالرنى ۋاقتىدا ئۇرۇش ھىندېنبۇرگ. سورايدۇ ئۈتۈنۈپ نىپۈتتۈرۈش قىلى،

 تەسىرلەندۈرۈشااكە ھىتلېرنااى سااېلى، ئىشااقا نااى “تۇيغااۇلىرى سەپداشاالىق كونااا” كەلااگەن

 قويۇشسااق  ياول ئاازىراقتىن بىرىمىازگە-بىار ئىككىمىازال ھەر ئىشاتا باۇ”. كۆرىدۇ تىرىشى،

 ھىتلېار“ .ئىشاىنىمەن دەپ قىالاليمىاز ئىاش اساساىدائ ھەمكاارلىق ئورتااق يەنىال ئىككىمىز

 تۇرىۋالغاان قويماا  ياول قىلچىماۇ بۇرۇنقىادە  خۇددى ئۇ. ئايرىلىدۇ يېنىدىن پرىزدېنتنىڭ

 مېيسانېرغا ئاويالپ دەپ تەسىرلەندۈرەلىدى  بېشىنى ئون سابىق بۇ مەن بولسا ھىندېنبۇرگ

 ئاسااتا-ئاسااتا قائىاادىلىرىنى شئىاا ئااادەم دېااگەن ھىتلېاار بااۇ قارىغاناادا”: دەياادۇ مۇنااداق

 تەلەپلىارى تەيىانلەش مىنىساتىرلىققا بااش ھىتلېرناى ئەمماا“ .قىلىادۇ ئۆگۈنىۋالىدىغاندە 

 كېايىن كۈن ئىككى ھىندېنبۇرگمۇ تۇرغاچقا  كېلى، توختىما  تەرەپتىن ھەر ھىندېنبۇرگقا

 ىقېتىمقااا باااۇ. قىلىااادۇ ھاااې  زۆرۈرلىكىناااى كۆرۈشاااۈش قېاااتى  بىااار يەنە بىااالەن ھىتلېااار

. كېلىادۇ بىالەن باياناات پاارچە بىر تەييارالنغان بىلەن ئەستايىدىللىق ھىتلېر كۆرۈشۈشتە 

 ئىرادىساىگە خەلقنىاڭ تاۈزۈم باۇ چىقتاى؛ بولاۇپ ئوڭۇشساىز تۈزۈمى پارالمېنت باياناتتا  بۇ

 كومماۇنىزمنى پارتىيىساىال سوتساىئالىزم مىللاى پەقەت كەلادى؛ ھالغاا قىاللماس ۋەكىللى 

 تەيىنلىشاى مىنىساتىرلىكىگە بااش ھۆكاۈمەت ھىتلېرناى ھىندېنبۇرگ شۇڭا ۇ چەكلىيەلەيد

 .ئىدى قىلىنغان تەلەپ دەپ الزى 

 سااانلىقنى كااۆپ پارالمېنتتااا قىلىاا،  تەلەپ ھىتلېااردىن قېااتى  بىاار يەنە ھىناادېنبۇرگ

 مىنىساتىرلىككە بااش ئاۇنى چاغادىال شاۇ كۆرۈشاىنى  ئااختۇرۇپ ياولىنى كەلتاۈرۈش قولغا

 قىاازغىن بە  ئااۇنچە مەساالىھەتىگە بااۇ ھىتلېاار. قىلىاادۇ تەۋىسااىيە ياادىغانلىقىنىتەيىنلىيەلە

 بولااۇپ  داۋامالشااقان مىنااۇت 12 ئااارانال كۆرۈشااۈش قېتىمقااى بااۇ. بولماياادۇ مۇئامىلىاادە

 .ئاخىرلىشىدۇ بىلەن تەكىتلىشى دەپ دفستلۇق مۇھىمى ئەڭ پرىزدېنتنىڭ سۆزلىشىش

 يېزىلغاان ئۇزۇن مېيسنېر بىلەن ھىتلېر داجەريانى كۈن قانچە بىر كېيىنكى شۇنىڭدىن

 مىنىسااتىرلىققا باااش تااۈردە ئىزچىاال ھىتلېاار ئەممااا. ئالماشااتۇرىدۇ پىكىاار ئااارقىلىق خەت

 بااش ھوقۇقلاۇق تولاۇق ئوخشاش پاپېنغا ھەتتا قىلىشى  تەلەپ تۇرۇپ چىڭ تەيىنلىنىشنى

 تىرىشچانلىقىدىن لىشكې كىلىشىمگە بىر ئورتاق تۇرىۋالغاچقا  قىلى، تەلەپ مىنىستىرلىقنى

 بىار بولغاان كۈچلاۈ  دائىرىسى تەسىر ۋەزىيەت  قاتماللىق بۇنداق. چىقمايدۇ نەتىەە بىرەر
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 ھەقااتە بااۇ ئااۇالر شااۇڭا. قوزغاياادۇ دىققىتىنااى كاتىۋاشاالىرىنىڭ سااانائەتچىلەر سااودا قىسااى 

 دىنئەزەلا كاتىۋاشاالر تاۈردىكى باۇ. كىرىشاىدۇ ئىشلىتىشاكە بېساى  بىۋاساتە ھىندېنبۇرگقا

. ئىادى كىشىلەر كېلىۋاتقان قىلى، ياردەم جەھەتتە ماددى پارتىيىسىگە سوتسىئالىزم مىللى

 ھۆكۈمەتنىاڭ ئاۇالر بولساا  چىققىادە  تەخاتكە پارتىيىسى سوتسىئالىزم مىللى ئەگەر ئۇالر 

 كەلتۈرەلەياادىغانلىقىغا قولغااا پۇرسااىتىنى كۆرسااىتىش تەسااىر سىياسااەتلىرىگە  ئىقتىسااادىي

 دېاگەن مۇنداق بېرى، كاپالەت فاربىنغا. گ. ئى ۋاقىتالردا بىر ھىتلېر مەسىلەن  .ئىشىنەتتى

 ئىشلەپچىقىرىشاىنى كىرېساىن ساىنتېتى  ئۇنىڭ چوقۇم ھۆكۈمىتى قۇرىدىغان ئۇنىڭ: ئىدى

 دفساات” تااۈردە ئىزچىاال باشاالىرىدا يىلىنىااڭ شااۇ. ئىاادى بىلاادۈرگەن قولالياادىغانلىقىنى

 قېتىملىااق بىاار قىلغااان ئىتتىپاقتااا دېااگەن يسااېرخو كا  كەلااگەن تونااۇپ دەپ “جەمئىاايەت

 پااارتىيىلەرنى قالغااان بىاالەن ئۇيۇشاامىلىرى ئىشااچىالر بااارلىق ھىتلېاار نۇتقىاادا مەخپىااي 

 .ئىدى كەلگەن ماقۇل تارقىتىۋېتىشكە

 ساابىق شااخت  خىەالماار) ساانائەتچى سودا داڭلىق نەپەر 32 ئاخىرىدا  نويابىرنىڭ

 ۋۆگلېرغاا ۋە ۋۆرماان تايساېن  بوش  سېيمەن   كرۇپ  ڭدە شۇنى ۋە گۇنو  مىنىستىر باش

 يىغىا، ئىمازا بىرلىشى، كاتىۋاشالر( ئالغان ئىچىگە ئۆز كاتىۋاشلىرىنىمۇ سانائەت ئوخشاش

 تەلەپ تەيىنلىشااىنى مىنىسااتىرلىقىغا باااش گېرمااانىيە ھىتلېرنااى يېزىاا،  خەت پرىزدېنتقااا

 بولۇشااۇپ ھىتلېرغااا كىشااىلەر ىاادىغانبېر ئەھمىاايەت رىياللىققااا تااۈردىكى بااۇ. قىلىشااىدۇ

 ئالادامچىلىق  بىار دېگىناى سوتسىئالىزم ھىتلېرنىڭ ئۇالر . چىقىدۇ دفغا ئۈچۈن ناتسىستالر

 دەپ ئايلىنىاادۇ قۇرالىغااا كاپىتالىزمنىااڭ دەرھااال ئالىاادىكەن  چىقىااپال تەخااتكە ئااۇ ئەگەر

 مەنپەئەتلىنىا، ىلىرىادىنكارخانىچ گېرمانىيە ھىتلېر ۋاقىتتا  بۇ) قىلىشاتتى ئىشەن  قاتتىق

 شاۇنى كېايىن  قولالشاالردىن تۈرلۈ  ھەر”. ھېسابالنمايتتى بىرسىمۇ ئاساسلىق كېلىۋاتقان

 كاۆپ ماۇتلەق ياردىمىنىڭ مالىيە كارخانىچىلىرىنىڭ گېرمانىيە كېرەككى  قىلىشىمىز ئېتراپ

 ناتسىساتالر .تاۇرنېر. ئاا. خ يازىادۇ دەپ “ئىشالىتىلگەن قارشاى ناتسىستالرغا يەنىال قىسمى

. ھ. ئاا_  ئىادى كەلمەكاتە پۇلىادىن بەدەل پاارتىيە يەنىال كىرىمى ئاساسلىق پارتىيىسىنىڭ

 (.ئى

  سىياساىي گېرماانىيىنى ئورگاانلىرى قايساى ھەر ھۆكۈمەتنىاڭ تۈزۈمىدىكى پارالمېنت

 ھىنادېنبۇرگ . ئىدى بولماقتا سەۋەپ قېلىشىغا توختاپ ئىزدا بىر ئىلگىرلىيەلمە  جەھەتتە

 ھەمكاارلىق ئىچىادە پارالمېنات ئاستىدا ۋەزىيەت بۇنداق قالغان چۈشۈپ ئىچىگە تماللىققا

 078.يېتىادۇ توناۇپ بولمايادىغانلىقىنى ئىمكاانى قىلىاش تەشاكىل كابېنت يېڭى ئاساسىدا

 ئاااچچىق ھىناادېنبۇرگ دەياادۇ “تەييااارمەن دائىاا  ھەر قالدۇرۇشااقا ئەمەلاادىن سااېنى مەن”

 ئۈچاۈن تۇرۇشاى قوياۇپ چەتكە بىر ئۆزىنى پاپېنمۇ. پاپېنغا سىرەئى پارتىيە مەركىزى بىلەن
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. قىلىۋېتىادۇ خاوش ھىندېنبۇرگنى ئىپادىسى تۈر بۇ ئۇنىڭ. رىغبەتلەندۈرىدۇ ھىندېنبۇرگنى

 زاتالرنىااڭ سااىرتىدىكى ۋە ئىچااى مەملىااكەت مەن ئەگەر”: دەياادۇ مۇنااداق ئۇنىڭغااا پاااپېن

 ئالادىغا گېرمانىيىنىاڭ ھەرگىزماۇ ەمنىئاۆز بولساام  ئېرىشاەلمىگەن ئىشاەنچىگە تېگىشلى 

 ھەر“ .مەغارۇرلىنىمەن يەنىال ئۆزەمدىن سەۋەپتىن شۇ. تۇرىۋالمايمەن تىركىشى، قويىۋېلى،

 پااپېن كاۈنى دېكاابىر-1 كېلىۋاتقاچقا  ئۈمىتسىزلەندۈرۈپ ئۇنى تەلەپلەر كەلگەن تەرەپتىن

 ئىشخانىساىغا لېيچېرنىشا تەيىانلەنگەن مىنىساتىرلىكىگە ماۇداپىيە دۆلەت يېڭىادىن بىلەن

 ئوساكار ۋە مېيسانېر كېلىا،  يېتىا، دا 6 ساائەت كېايىن چۈشاتىن ئىككىسى ئۇ. چاقىرىدۇ

 دائىارى يېارى  ئەتراپىادا ئۈساتىلى پىرىزدېنت قاتاردا بىر بىلەن ئىككىسى ھىندېنبۇرگ ۋفن

 ەمىنىساتىرلىكىگ بااش كابېنتىنىاڭ ھۆكاۈمەت ھىتلېار ئېلى،  سۆز پاپېن. ئولتۇرىدۇ بولۇپ

. يۈرىادۇ ساۆزلەپ ئالىادىغانلىقىنى ئۈساتىگە مەسئولىيەتنى بارلىق ئاندىن تەيىنلەنگىنىدىال

. دەيادۇ قىلىامەن  تەلەپ تۇرۇشاىنى يۈرگاۈزۈپ ھوقاۇق ۋاقىتلىاق كابىنىتىمنىڭ مەن  شۇڭا

 بىار پاارالمېنتنى بىلگەچكە  ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى قوللىشىغا پارالمېنتنىڭ ئۆزىنىڭ پاپېن 

 قانۇنغااا ئاساسااى پرىزدېنتنىااڭ جەريااان بااۇ. تەكىتلەياادۇ زۆرۈرلىكىنااى تاااقىۋېتىش مەزگىاال

 بەكاال ۋەزىايەت ئەمما. بېرەتتى دېرە  بولىشىدىن جەريان بىر قىلىدىغان ھەرىكەت خىالپ

 ساقچى ئەگەر. ئىدى بار باھانىسىمۇ يېتەرلى  قوللىنىشتا تەدبىر بۇنداق بولغاچقا  جىددى

 چىقىاا، ئوتتۇرغااا ئارمىيىسااى قۇرۇغلااۇق ھالاادا ئااۇ لمىغىنىدا ساااقلىيا تەرتىپنااى تەرەپ

 .ئىدى مۇمكىن كىرىشىشى تېزگىنلەشكە ۋەزىيەتنى

. ماۇمكىن قىاللىشاىمىز ھەل مەساىلىنى كۆپ بەكال تۇرۇپ تەڭلەپ نەيزىسىنى مىلتىق”

 بااار  ئىشااىڭمۇ بىاار قىاللماياادىغان سااېنىڭ ئەممااا_  رەھىمسااىزلەرچە  شاالېيچېر دەياادۇ_ 

 پاپېننىاڭ مىنىساتىرى  ماۇداپىيە دۆلەت بۇ“ .مىنىۋااللمايسەن ئۈستىگە ئۇالرنىڭ ەئۇزۇنغىچ

 مەن: قويىادۇ ئوتتۇرغا پىالنىنى بىر ئۆزىنىڭ ئېيتى،  كەلمەيدىغانلىقىنى كارغا پىالنىنىڭ بۇ

 شاۇنداق يەناى. دەيادۇ بولىادۇ  ھەل مەساىلە باۇ بولساام مىنىساتىر بااش ئورنىغا پاپېننىڭ

 شاۇ. ماۇمكىن كېتىشاى پارچىلىنىا، بولاۇپ تەرەپ ئىككاى ئىچىادە ئاۆز الناتسىست قىلغاندا

 ماۇمكىنلىكىنى كەلتۈرەلىشاى قولغاا ئااۋازنى ساانلىق كاۆپ ئىچىادە پارالمېنات ئۇماۇ چاغدا

 ساادىق ئىككاى-بىار ئۇنىاڭ قاتااردا بىر بىلەن ستراسسېر گرېگور ئۇ ئۈچۈن بۇنىڭ. ئېيتىدۇ

 62 دېپوتاتلىرىنىاڭ ناتسىساتالر ئاارقىلىق ىانلەشتەي ۋەزىاپىگە كابىنتتاا يېڭى كىشىلىرىنى

 پارتىيىسااى دېمااوكراتالر سوتسااىئال مااۇمكىنلىكىنى  كەلتااۈرۈش قولغااا ئاااۋازىنى نەپىرىنىااڭ

 .ئېيتىدۇ قىلىدىغانلىقىنى ھىمايە ئۇنى پارتىيىلىرىمۇ بۇرجۇئازىيە قالغان بىلەن

 ئۇناداق ردىكىادە ۋاقىتال باۇرۇنقى” شالېيچېرنىڭ پااپېن  بېارى ھەپتىدىن قانچە بىر

 ئوتتۇرساىدىكى ئۇالرنىاڭ  “كېلىۋاتقاانلىقىنى بولماا  مۇئامىلىادە كۆڭاۈل ئوچاۇق سەمىمى 
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. ئىادى قىلماقتاا ھاې  “كېتىۋاتقانلىقىنى سوغۇقلىشى، دەرىەىدە كۆرىنەرلى ” مۇناسىۋەت

 باۇ قىلغاان يااردەم ئۈچاۈن تەيىانلەش ۋەزىاپىگە ئاۇنى باۇرۇن قارىماا   بولىشاىغا شۇنداق

 ھەيااران قىلىشااىدىن تەلەپ قالدۇرۇلىشااىنى ۋەزىپىسااىدىن ئااۇنى كېلىاا، يەنە رالنىااڭگېنې

 ئىزچىال شلېيچېر سىياسەتلىرىنى كەلگەن قويۇپ يولغا پاپېننىڭ. قالىدۇ ھاڭۋېقىپال بولۇپ

 قويغاان ئوتتۇرغا ئۆزى ئۇنىڭ سىياسەتلەرنى بەزى ھەتتا كەلگەن  قۇۋەتلەپ قولالپ تۈردە

 ماااۇداپىيە دۆلەت باااۇ ئااااقالپ  ئاااۆزىنى ئىچىااادە ئۈمىدساااىزلى  پااااپېن. ئىااادى پىالناااالر

 مۇناسااىۋەتلىرىنىڭ پارالمېناات بىاالەن ھۆكااۈمەت پرىزدېنتنىااڭ پىالنلىاارى مىنىسااتىرىنىڭ

 بىاار مۇددەتلىاا  ئااۇزۇن تااۈزۈلگەن قىلىاا، مەقسااەد ياندۇرۇشاانى قېلىشااىدىن ياخشااىلىنى،

 .كىرىشىدۇ چۈشەندۈرۈشكە ئىكەنلىكىنى پىالن

 كېلىۋاتقاچقااا  قىلىاا، داۋام ئىزچىاال كەچكىااچە ئەتىگەناادىن رىلەرمااۇزاكى تااۈر بااۇ

 ئاخىرالشاقىچە مۇناازىرە قىلماا  گەپ ئېغىزماۇ بىر ئۇ. قالمايدۇ ھالى چارچاپ ھىندېنبۇرگ

 مىنىساتىر بااش”: دەيدۇ مۇنداق پاپېنغا تۇرۇپ ئورنىدىن ئۇ ئاندىن. چىقىدۇ ئولتۇرۇپ تى 

 باشلىتىشاىڭىزنى مۇزاكىرە دەرھال ئۈچۈن ۇلۇشىقۇر ھۆكۈمەت يېڭى سىزنى مەن ئەپەندى 

 ئىااش بااويىچە پىالنىڭىااز سااىزنىڭ ھۆكااۈمەتكە يېڭااى قۇرۇلىاادىغان مەن. قىلىاامەن تەلەپ

 “.بۇيرۇيمەن قىلىشىنى

 بىالەن پااپېن ئۇ. قالىدۇ ئولتۇرۇپ ھاڭۋېقى، ئۇقالما  نېمە ھې  شلېيچېر گەپتىن بۇ

 بىار يەنە ۋەزىپىساىدە ئۇنىڭغاا پااپېن تىادا ۋاق ئايرىلغاان ئىشخانىساىدىن پرىزدېنات بىرگە

 ئەساالىگە مااۇقىملىقىنى پارالمېناات ھەماادە تااۈزىتىش قااانۇننى ئاساااس قېلىاا، ئااا  قااانچە

 بەرساەم  ئىساتىپا مەنماۇ چاغادا شاۇ”. قىلىادۇ تەكلى، پۈتتۈرىۋېلىشنى ئىشىنى كەلتۈرۈش

 كۈنۈڭادىن غانباشالى ئىشانى ساەنمۇ بولغانادا  شۇنداق ئالساڭ  قولۇڭغا ھۆكۈمەتنى سەن

 “قانداق؟ سېنىڭچە. بولىسەن قىالاليدىغان ئادا ۋەزىپەڭنى شەكىلدە خاتىرجەم تارتىپال

 خاۇددى ئانادىن. قىلىادۇ رەت بىارلەپ بىار بىلەن سوغۇققانلىق تەكلىپنى بۇ شلېيچېر

 چاقىرىلغااان يىلااى-1501) ئوخشاااش ئايرىلغىنىغااا دىاان “يىغىنااى ئېااۋفرم ” لۇتېرنىااڭ

 ھە  راھى،  ھە ”( ئىدى قىلىنغان ھۆكۈم دەپ كاپىر لۇتېر مارتىن دا “يىغىنى ئېۋفرم ”

 072.دەيدۇ “تاللىۋالدىڭ يول خەتەرلى  سەن راھى، 

 ھەمادە كۆڭۈلساىز بەكاال مەساىلە باۇ يىغىنىادا كابېنات ئىچكاى چاقىرىلغاان ئەتىسى

 بىاالەن پرىزدېناات كەچتىكااى تۈنۈگااۈن پاااپېن. قالىاادۇ ئايلىنىاا، مەسااىلىگە بىاار ئاشااكارە

 ئاتااپ ئىسمىنى شلېيچېرنىڭ ئۆتۈپ  تونۇشتۇرۇپ قۇر بىر ئەھۋالىنى مۇزاكىرە ئۆتكۈزۈلگەن

 يېڭاى بىار رەھبەرلىكىدە پاپېن ئەگەر تۇرۇپ  ئورنىدىن شلېيچېر. سورايدۇ پىكىرىنى تۇرۇپ

 پااارتىالپ قااليماقااانچىلىق دائىرىسااىدە مەملىااكەت پۈتااۈن بولسااا قۇرۇلغىاادە  ھۆكااۈمەت
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 قۇرۇغلاۇق بىالەن سااقچىالر بولساا  بېرىا، ياۈز ئاۇرۇش ئىچكاى ئەگەر ماۇقەررەر؛ چىقىشى

 دەپ مااۇمكىن قېلىشااى ساااقلىيالما  ئىنتىزامنااى تەرتىاا، بىاالەن تااۈزۈم قااانۇن ئارمىيىسااىمۇ

 قۇمانادانلىق بااش كېايىن  قىلغانادىن تەھلىال قاۇر بىار ئىشاالرنى باۇ يەنە ئۇ. جاكاراليدۇ

 يەرلىاا  ئوخشاااش قىسااىمالرغا ماھارەتلىاا  ەپەۋقۇلئااادد بىاالەن ساااقچىالر شااىتابتىكىلەر

 قۇرۇغلااۇق بولغاچقااا  كەتااكەن بۇلغىنىاا، بىاالەن كىرىشااى سااىڭى، ناتسىسااتالر قىسااىمالر

 دېاگەن ماۇمكىن  قېلىشاى ئامالسىز باستۇرۇشقا قوزغۇالڭنى قوزغايدىغان ھىتلېر ئارمىيىسى

 .دەيدۇ كەلدى خۇالسىغا

 پىكىار قارشاى قارىتا پەرىزىگە تۈردىكى بۇ ئارمىيىسىنىڭ قۇرۇغلۇق مىنىستىر بىر ھې 

 ئالاادىنقى. بارىاادۇ چېپىاا، ئىشخانىسااىغا پرىزدېناات دەرھااال پاااپېن شااۇڭا. بىلدۈرەلمەياادۇ

 گەپ ئېغىزماۇ بىر ھىندېنبۇرگ  قالمىغان ھالى چارچاپ ئىشالردىن كۈندىلى  كۈنلىرىدىكى

_ . پااپېن قەدىرلىا ”. ئاڭاليدۇ گەپلىرىنى دېگەن قىلى، كۆپۈكى قۇرساق پاپېننىڭ قىلما 

. تاۇراتتى بىلىنىا، قالمىغانلىقى ئىشەنچىنىڭ بۇرۇنقى ئاۋازىدىن ئۇنىڭ ھىندېنبۇرگ  دەيدۇ

 بىرسااى پەسااكەش بەكااال چوقااۇم مېنااى ئۆزگەرتسااەم پىكىرىمنااى تاپتااا مۇشااۇ مەن ئەگەر_ 

 كېلىا، بوسۇغۇساىغا ئۆلاۈم. كەتتى  قېرى، بەكال مەن ئەمما. مۇمكىن قارىشىڭ دەپ ئىكەن

 ئۈساااتۈمگە مەسااائولىيىتىنى ئۇرۇشااانىڭ ئىچكاااى بىااار بۇناااداق شاااۇڭا. ئاااادەممەن الغاااانق

 تەڭارى ئەپەنادىنىڭ دېگەن شلېيچېر شۇ يوق  ئامال. يوق مەندە قۇۋۋەت-كۈ  ئااللىغىدە 

 .دەيدۇ “كۈزىتەيلى بېقىشىنى سىناپ تەلە  نامىدا

 تىاارەپتەم تااۇرۇپ ئورنىاادىن تەسااتە مىااڭ تايااانغىنىچە ھاسسىسااىغا ھىناادېنبۇرگ

 قاااتتىق پاااپېن بۇنىڭاادىن. سااىقىدۇ قااولىنى ئۇنىااڭ كېلىاا، ئالاادىغا پاپېننىااڭ ماااڭغىنىچە

 ئىككاى تۆكۈلۈپ تامچىسىنىڭ ياش مۇنچاقتە  كۆزىدىن ئىككى بوۋاينىڭ ئۇ . تەسىرلىنىدۇ

 كېايىن  ئۆتكەنادىن ۋاقىات ساائەت قاانچە بىر. كۆرىدۇ چۈشىۋاتقانلىقىنى ئېقى، مەڭىزىگە

. ئىۋەرتىادۇ رەساى  پاارچە بىار پاپېنغاا ساۈپىتىدە خاتىرىسى خەيرىلىشى بىرسىدىن مارشال

 باۇ. ئىادى يېزىلغاان ساۆزلەر دېاگەن“ !بولادى باار سەبدىشى  بىر مېنىڭ”: ئۈستىدە رەسى 

 .ئىدى ئىسمى شىئېر ئېلىنغان مارشتىن ھەربى داڭلىق ئەسلىدە سۆز

 تەشاكىل ھۆكاۈمەت ىيېڭا ئۇنىڭغاا پرىزدېنات. كىرىادۇ يېنىغاا پرىزدېنتنىڭ شلېيچېر

 ئاااخىرى ئەڭ ئېغىلىڭىزدىكااى سااىزنىڭ دېااگەن مەن”: شاالېيچېر ئەممااا. بۇيرۇياادۇ قىلىشاانى

 “كېارە  ساقلىشاىڭىز قىلماا  زاياا ھاازىرچە مېنى شۇڭا. ئايغىرمەن بىر سالىدىغان جەڭگە

 بولساااڭ قىلماياادىغان قوبااۇل ۋەزىپىنااى بااۇ ئەگەر ھىناادېنبۇرگ. بىلدۈرىاادۇ نااارازىلىق دەپ

 قوبااۇل ۋەزىپىنااى بااۇ تەيىاانلەنگەن شاالېيچېر كېيىاانال قورقۇتقاناادىن دەپ بېاارىمەن پائىسااتى

 ۋەزىپىناى باۇ ئامالساىزلىقتىن دېگىنىدە  بەلكى . ئىدى دېگەن شۇنداق راستىنال ئۇ. قىلىدۇ
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 ئاۇنى كۈلۈمساىرىگىنىچە ئېلىا، نەپەس بىار راھەت شاۇندىال ھىندىنبۇرگ. قىلغاندۇ قوبۇل

. كەلتۈرىادۇ نەقىال ساۆزىنى بىرساىنىڭ باشاقا بىار ئۈچۈنماۇ ئىاش ۇبا ئاندىن. تەبرىكلەيدۇ

 گااۆرگە پااۇتىمىز بىاار”: ئىاادى جااۈملە بىاار التىاانچە كەلتااۈرگىنى نەقىاال قېااتى  بااۇ ئەممااا

 “!تەبرىكلەيمىز سىزنى كىشىلەر ساڭگىلىغان

 يىلاى -1822 شالېيچېر ۋفن كاۇرت كاۈنى  دېكابىر -0 يىلى -1230 قىلى،  شۇنداق

 تەيىانلەنگەن ۋەزىاپىگە باۇ قېاتى  بىرىنچاى بۈگاۈنگىچە ئولتۇرغىنىادىن گەۋەزىاپى بىسمار 

 تەكلىا، ئاۆيىگە ستراسساېرنى گرېگور ئىشى قىلغان بىرىنچى ئۇنىڭ. قالىدۇ بولۇپ گېنېرال

( ئىاادى قالغااان تونۇشااۇپ ئۆيىاادە دفختۇرىنىااڭ چىااش بىاار قايسااى ئىككىسااى ئااۇ) قىلىاا،

 ۋەزىپىساىنى مىنىستىرىلىق باش شىتاتىنىڭ يەپرفسى قوشۇمچە ۋە مىنىستېر باش ئورۇنباسار

 بەكاااال ھەقىقەتەنماااۇ ستراسساااېرنى تەكلىااا، باااۇ. قىلىااادۇ تەكلىااا، ئېلىشاااىنى ئۈساااتىگە

 بىالەن باشالىقى  ھەقاتە باۇ بولغاچقاا  بىرساى سادىق ھىتلېرغا ئۇ شۇنداقتىمۇ. قىزىقتۇرىدۇ

 قورشااۋ قااتتىق پاىئەتىرا فۈھرېرىنىاڭ ئاۇ  ئەمماا. دەيادۇ بېرە  جاۋاب ئاندىن سۆزلىشى،

 ئاخماااق دېگىاادە  ھەممىسااىال كىشااىلەرنىڭ ئالغااان قورشاااۋغا بااۇ ئىكەنلىكىنااى  ئاسااتىدا

 فاۈھرېرنى كىشىلەر شۇنداق ئەنە ئىكەنلىكىنى  كىشىلەر تەخسىكەش بىلەن ساداقەتمەنلەر

 تېپىا، خەۋەر تاۇال-ئاز ئىشتىنمۇ بۇ كىشىلەرنىڭ تۈر بۇ كېلىۋاتقانلىقىنى  تۇتۇپ تېزگىنىدە

 فرانكقاا بولاۇپ خاپاا ستراسساېر يېقىنادىال تېخاى. تىنمايادۇ مىنىساتېرغا باش قالغانلىقىنى

. باوۋا  بىر ھۆرمەتلى  ئىنتايىن ئادەم بۇ دېگەن ھىندېنبۇرگ”: ئىدى دەرتلەنگەن مۇندەپ

. ئېيتقاان بېرىشىمنى ئۆتەپ ۋەزىپە ئىچىدە ھۆكۈمەت مېنى كۆڭلىدىن چىن ھەقىقەتەنمۇ ئۇ

 مەلئااۇنالر كۆرۈنۈشاالۈ  غەلىتااى ئۇچااۇم بىاار ئەتراپااى ھىتلېرنىااڭ -ىنلااوھېڭگر ئەممااا

 گيۆرىااڭ: بولماياادۇ ياخشااى ئااقىۋىتى ئىشاانىڭ بااۇ فرانا   ھە . ئالغااان ئااوراپ تەرىپىادىن

 ۋەزىااااپىگە بىاااارەر ئااااۇ ئەگەر مەخلااااۇق  بىاااار شەخسااااىيەتچى ۋە رەھىمسااااىز دېگىنااااى

 ھەرگىاز قاتۇرىادىغانلىقىغا شباا ھەققىادە گېرماانىيە ئۇنىاڭ بولىادىكەن  تەيىنلەنگىدەكال

 رۆم. بىرسااى يااۈزلىمىچى ئىككااى ئالۋاسااتى  بىاار رەساامى دېگىنااى گيااوبېل . ئىشااەنمەيمەن

 ناېمە ئااھ . مۇھااپىزەتچىلىرى پىشقەدەم فۈھرېرنىڭ بۇالر مانا. توڭگۇز بىر رەسمىال دېگىنى

 082“!قورقۇنۇشلۇق دېگەن

 ئىشخانىسااىدىكى ېنپاااپ ئۇچرىشىشااى مەخپااى ئىككىسااىنىڭ ستراسسااېر-شاالېيچېر

 ئاۇ. ئاشاىكارلىۋېتىدۇ مۇخپىرغاا بىر خەۋەرنى بۇ ئۇالر. قالىدۇ سېزىلى، تەرىپىدىن كىشىلەر

 گەپلەرنى بۇ بولسا خانفىستايىنگىل يەتكۈزىدۇ  خانفىستايىنگىلغا خەۋەرنى بۇ يەنە مۇخپىر

 مەتچىلىارىخىز سابىق پاپېننىڭ توغرىسى پاپېن  قىلى،  شۇنداق. بېرىدۇ سۆزلەپ ھىتلېرغا

 زىياان ئااۋال ئەڭ ئىشاالردىن باۇ ئەمماا. باشااليدۇ تارقىتىشاقا گەپ مەسىلىساىدە شلېيچېر
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 ساااداقىتىنى بولغااان ھىتلېرغااا ئەساالىدە ئااۇ. چىقىاادۇ بولااۇپ ستراسسااېر كىشااى تااارتقۇچى

 پارچىلىنىا، پارتىيىنىاڭ ئاۇ ئىشاتا باۇ. ئىادى باغلىغان مۇناسىۋەت بىلەن شلېيچېر بۇزما 

 قاتنىشااىش ھۆكااۈمەتكە بىرلەشاامە ئۇسااۇلىنىڭ  ياخشااى ئەڭ قلىنىشاانىڭسا كېتىشااىدىن

 .ئىدى تۇنۇشتا دەيدىغان چىقىش ئۈستىگە ھوقۇق دەرھال بولسىمۇ بەدىلىگە

 بىار بۇناداق ئۇنىاڭ بولاۇپ  ياۈرگەن گۇمانلىنىا، ستراسسېردىن بۇرۇنال بولسا ھىتلېر

 تەبىئاى ھىتلېر بولىدۇكى  چۈشىنىشكە. ئىدى بولغان سەۋەپچى گيوبېل  قېلىشىغا گۇماندا

 مۆتىادىل نىسابەتەن شاۇنداقتىمۇ. ئىادى قارىماقتاا دەپ قىلىاش خاائىنلىق ئىشنى بۇ ھالدا

 تەشااەببۇس كۆرۈشاانى ئويلىشااى، تەكلىااۋىنى يېڭااى شاالېيچېرنىڭ بولسااا مەساالىھەتچىلىرى

. ئىادى تەرىپىدە ئېلىش ئۈستىگە مىنىستىرلىقنى باش ئورۇنباسار فۈھرېرنىڭ يەنى. قىالتتى

 كايساېرخوفتا پارتىيە كۈنى ( ت.ئۇ_  دېكابىر-5 ئارگېنالدا ئېنگلىزچە ئەسلى) دىكابىر-15

 يىغىنادا  باۇ ئاۆتكەن چااپقۇنلۇق-باوران. چاقىرىادۇ يىغىنى كادىرالر رەھبىرى قېتىملىق بىر

 ئەممااا. يالۋۇرىاادۇ تااۇرۇپ چىااڭ دەپ قىلىااڭ قوبااۇل ۋەزىپىنااى بااۇ فااۈھرېرىنى ستراسسااېر

. چىقىاادۇ قارشااى قەتئىااي سودىلىشىشااقا بىاار بۇنااداق ئىككىسااى يۆرىااڭگ بىاالەن گيااوبېل 

 دەپ مۇناااداق ئاااۇالرنى ستراسساااېر. قوشاااۇلىدۇ پىكىااارىگە ئىككىساااىنىڭ باااۇ ھىتلېرماااۇ

 قوللىشااىغا پارتىيىسااىنىڭ سوتسااىئالىزم مىللااى ھۆكااۈمەت يېڭااى ئەگەر: ئاگاھالندۇرىاادۇ

 ستراسسااېرنىڭ ئەممااا. مااۇمكىن تااارقىتىۋېتىش پااارالمېنتنى شاالېيچېرنىڭ ئېرىشااەلمىگىنىدە

 تارتىش-تاالش داۋاملىق مەسىلىنىڭ بۇ ھىتلېر  رەنەىگەن قاتتىق دىن “قىلىشى خائىنلىق”

 .قىلىدۇ رەت قىلىنىشىنى

 قېاتى  بىار يەنە بىالەن ھىتلېار كايساېرخوفتا ستراسساېر ئۆتۈپ  كۈن ئىككى ئارىدىن

 ئاشاىكارە ھەرىكىتىناى ئىنلىقخاا ستراسسېرنىڭ كۆرۈشۈشتە قېتىمقى بۇ ھىتلېر. كۆرۈشىدۇ

 ھىتلېاار”: دېااگەن مۇنااداق جاااۋابەن ستراسسااېر قارىغاناادا  مەلۇماااتالردىن. ئەيىپلەياادۇ

 گەپ بىاار قانااداق ھەر مەن كەلسااە  تااوغرا ئېلىشااقا تىلغااا ئۆرۈشاانى يااۈز ئەگەر ئەپەناادى  

 خاراپ ربەتە تېخىمۇ پارتىيىنىڭ اليىھەم مېنىڭ. يوق يېرى  ئاشۇرىۋەتكەن توشۇغۇچىالردىن

 قااتتىق ئاۇ“ .قىلىدۇ مەقسەت ئېلىشنى ئالدىنى ئۇنىڭ بەلكى ئەمەس قويۇش يول بولىشىغا

 تاكساىغا كېتىا،  چىقىا، تاشاالپ يىغىننى بىلەلمە  دېيىشىنى نېمە ئاچچىغالنغانلىقىدىن

 كىرىپماۇ ياتىقىغاا ستراسساېر. كېتىادۇ قايتىا، كۈتۈشاكە مېھماان ئېكسسېلسىيور ئولتۇرۇپ

 ھىتلېرغاا دېكاابىردا -8 يەناى ئەتىساى . كېتىادۇ ئولتۇرۇپ يالغۇز سىۋااللما بې ئاچچىقىنى

 ئەھۋالادا بىار بۇناداق. يوقۇتۇپتۇ ئىشەنچىنى بولغان ماڭا فۈھرېرى  يېزى،  خەت پارچە بىر

 دەپ قالمىادى  چاارەم باشاقا بېرىشاتىن ئىساتىپا ۋەزىپىلىرىمدىن بارلىق ئىچىدىكى پارتىيە

. بولماياادۇ تەشەببۇسااىدا ئااۆرۈش يااۈز چىقىاا، ئوتتۇرغااا ئاشااكارە خېتىاادە  ئااۇ. ئۇقتۇرىاادۇ
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 ۋەزىپىساااىنى تاااۇرۇپ چىاااڭ ئورنىااادا ئاااۆز كاااادىرلىرىنى باااارلىق پارتىيىنىاااڭ ئەكساااىنچە 

 تاپشۇرۇشانى ھىتلېارگە بىۋاساتە ئاۆزى خېتىناى باۇ ستراسسېر. قىلىدۇ تەلەپ ئورۇندۇشىنى

 كېلىشااىنى تېلېفااون ھىتلېااردىن ياتىقىاادا ئاناادىن. ئىۋەرتىۋېتىاادۇ پوچتىاادىن كااۆرمە  ئەپ

 .ئولتۇرىدۇ كۈتۈپ

 بومباااا ئۈساااتىگە كايساااېرخو  خەت باااۇ ئالغانااادا  باااويىچە دېيىشاااى گيوبېلىسااانىڭ

 بىار چۈچاۈپ قااتتىق بۇنىڭادىن ھىتلېرماۇ. قىلىۋېتىادۇ پەيدا تەسىر كۈچلۈ  چۈشكەندە 

 بېرىا، ېلېفاونت ستراسساېرغا تەرەپاتىن بىار يەنە. قالىادۇ بىلەلامە  قىالرىنى نېمە مەزگىل

 يااولىنى قااېلىش يارىشااى، ستراسسااېر ئېنىقكااى . ئۇنىماياادۇ كااۆڭلى يالۋۇرۇشااقىمۇ ئۇنىڭغااا

 بېارىش بوشاىتى، ئورنىنى كىشىلى  بىر پارالمېنتتىكى ئۇ شۇنداقتىمۇ. ئىدى قويغان ئوچۇق

 خەۋەر بىارەر كايساېرخوفتىن. خالىماايتتى پەقەتاال كېچىشنى ۋاز ئەزالىقىدىن پارتىيە ياكى

 قاااراپ ئىستانسىسااىغا پااويىز يىغىشااتۇرۇپ كېرەكلىرىنااى-نەرسااە ستراسسااېر مىگەچااكە كەل

 كېچىلىا  كېايىن ئىچكەنادىن پىاۋا ئاز بىر بىرگە بىلەن يېقىنلىرى يەردە ئۇ. كېتىدۇ يۈرۈپ

 .چىقىدۇ يولغا قاراپ ميۇنخېنغا بىلەن پويىز

 دەپماۇ باولىمىز خوشاال بىاز”. بولىادۇ ئۆيىدە گيوبېلسنىڭ ھىتلېر ئاخشىمى كۈنى شۇ

 ھەممىمىاازنىڭال_  خاتىرىسااىگە  كۈناادىلى  گيااوبېل  يازىاادۇ دەپ_ . ئىاادۇق بواللمىغااان

 پاارتىيىمىز كېتىا،  تاوزۇپ ھەممىساى ئىشالىرىمىزنىڭ قىلغاان باۇرۇن. ئىادى يېرى  كۆڭلى

 تاۈن“ .ئىادى ساەۋىبى ئاساسلىق بۇكۆڭۈلسىزلىكنىڭ باشلىغانلىقى چېچىلىشقا پارچىلىنى،

 پااارتىيە كېلىاا،  تېلېفااون لېياادىن رفبېاارت بولغاناادا ئىككااى سااائەت ېشااى،ئ يېرىمىاادىن

 كاۆرۈلمەكتە  خاتىرجەمساىزلىكلەر ۋە تەۋرىانىش كۆرۈنەرلى  ئارىسىدا كىشىلەر ئىچىدىكى

 ئۈچااۈن كېلىشااى قايتىاا، كايسااېرخوفقا دەرھااال فااۈھرېرنى ئااۇ شااۇڭا. قىلىاادۇ خەۋەر دەپ

 ئەتىگەنلىا  ئەمماا. بارىدۇ يېتى، يەرگە ئۇ لدەرھا ھىتلېرمۇ. ئۆتۈنىدۇ كۆرۈشىنى ئۈندەپ

-پاات قاينىغانادە  قاازان خۇددى ئىچىدە پارتىيە تەڭ  بىلەن كېلىشى يېتى، گېزىتالرنىڭ

 بەرگەنلىكااى ئىسااتىپا ستراسسااېرنىڭ گېاازىتالردا يەنااى  081.كېتىاادۇ بولااۇپ پاااراقچىلىق

 چوقاااۇم رناااىخەۋە باااۇ ھىتلېااار ! ئىااادى بېساااىلغان خەۋەرلەر ساااەرلەۋھەلى  ھەققىااادە

 ئاۇ. ئىشىنىدۇ قەتئى دەپ ئاشىكارىلىۋەتكەن غا “گېزىتلىرى يەھۇدىي” ئۆزى ستراسسېرنىڭ

 بىزنااى قالغاناادا مىنااۇت بەش قىلىشااقا غەلىاابە” گرېگااور كااېكەچلەپ  غەزەپلەنگەنلىكىاادىن

 يااش كۆزىدىن بولۇپ يېرى  كۆڭلى ئاندىن. كېتىدۇ قايناپ دەپ “پىچاقلىدى كەينىمىزدىن

 .كېتىدۇ ئولتۇرۇپ تۆككىنىچە

 خااتىرە دەپ_ . قارىمامادىغان كەلگىنىناى بېشاىمىزغا بىزنىاڭ رەزىللىا  بىر بۇنداق”

 فااۈھرېرىمىز… ! قىلىااش خااائىنلىق خااائىنلىق ! خااائىنلىق بىاار بااۇ_  گيااوبېل   قالدۇرىاادۇ
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… ! يۈرمەكتە مېڭى، كەينىگە-ئالدى تىنما  ياتاقتا كۈتۈشتىكى مېھمان سائەتلەپ نەچچە

 مەن بولىادىكەن  كەتكىادە  پارچىلىنىا، پاارتىيە ئەگەر' توختاپ  مېڭىشتىن ئۇ   قېتى بىر

 قاينااپ دەپ' !بېارىمەن خااتىمە ئىشالىرىمغا پۈتاۈن ئېتىۋېلىا، ئاۆزەمنى ئىچىادە مىناۇت 3

 “.كەتتى

 قىلىادىغان بىزنىاڭ ئىاكەن  كەلاگەن يەرگە باۇ ئىش چىقى،  ئوفتۇرغا بىرسى كېيىن 

 بولىشاى ئاخىرالشاتۇرۇش جىادەلنى باۇ كېلىا، تېپىا، اسساېرنىستر ئىشاىمىز ئاقىالنە ئەڭ

 قاناداق ھەر” شارېكقا شاوپۇرى ھىتلېار قىلىا،  شاۇنداق. بېرىادۇ تەكلىپناى دېاگەن كېرە 

 باۇ ئەمماا. قىلىادۇ باۇيرۇق دەپ كەل تېپىا، ستراسساېرنى دەرھاال “بولسىمۇ تۈلەپ بەدەل

-نەرساە ئالادىراش ستراسسېر. ئىدى بولغان كىرى، ئۆيىگە ميۇنخېندىكى ستراسسېر چاغدا

 تەيياارلىقىنى چىقىاش يولغاا قاراپ ئىتالىيىگە ئۈچۈن ئېلىش دەم يىغىشتۇرۇپ كېرەكلىرىنى

 مۇناداق قىلى، قەتئى دفستىغا ئۇ. كېلىدۇ يوقالپ ئۇنى دفستى بىر ئەسنادا شۇ دەل. قىلىدۇ

 بىاار ىرىلغااانچىق پەرمااانى ئۆلااۈم ئۈسااتۈمدىن تەرىپىاادىن پااارتىيىمىز دېااگەن مەن”: دەياادۇ

 ياۈرمىگىن  كېلىا، ئۆياۈمگە مېنىاڭ كېيىن بۇندىن دفستىغا يېقىن بۇ ئۇ شۇڭا“ .ئادەممەن

: ئۇنۇتمااا قەتئااى دېگەنلىرىمنااى بااۇ نەزەر قەتئااى بېرىشااىدىن يااۈز ۋەقە بىاار قانااداق ھەر”

 باااۇ. كېتىااادۇ چۈشاااۈپ قولىغاااا ئاۋساااترىيىلىكنىڭ بىااار گېرماااانىيە ئېتىباااارەن  بۈگۈنااادىن

 كاۆرگەن قاان بولۇپ ئوفىتسېر ئارمىيىدە ئۇ يالغانچى  تۇغما قېپقىزىل ئادەم  ئاۋسترىيىلى 

 ئېيتىمەنكااى  كېسااى، دەپ شااۇنداق. مەخلااۇق بىاار مىەەزلىاا  غەلىااتە رەھىمسااىز  بەكااال

 ئىچكااى“ .ئالۋاسااتى پۈركىنىۋالغااان قېلىپىغااا ئااادەم بىاار ئااۇ تەرىپااى  يامااان ئەڭ ئىشاانىڭ

 قارىالياادىغان ھىتلېرنااى بىاالەن تىلااالر بۇنااداق رستراسسااې ئارىسااىدا كىشااىلەر قىسااىمدىكى

 بۇنادىن. قىالتتى ھۆرمەت يەنىال فۈھرېرىنى ستراسسېر قارىما   شۇنىڭغا. ئىدى ئىككىنچى

 مەن بېغىشاالنغان  ھىتلېرغاا ھايااتى  مېنىاڭ”: دېاگەن مۇنداق رفزېنبېرگكە ئۇ ئاۋال  سەل

 كىرىشانى گۆرگە قاتارىدا ئادىمى ئۇنىڭ بىرىدە كۈنلەرنىڭ قىلىمەن؛ كۈرەش ئۈچۈن ئۇنىڭ

 “.قىلىمەن ئۈمىد

 پارالمېنات كاادىرلىرى يەرلىا  بىالەن كاادىرلىرى رەھبىارى پارتىيىنىاڭ كۈنىسى  شۇ

 يەنىااال ھىتلېاار. قىلىشااىدۇ تەنقىاات ستراسسااېرنى يىغىلىاا،  ئىشخانىسااىغا باشاالىقىنىڭ

 بەكاال گەنلىكىادىنئۆرى ياۈز ستراسسېرنىڭ تۇرۇپ  ئېقىتى، ياش بېسىۋااللما  ھاياجىنىنى

 قاتناشاقۇچىلىرى يىغىان ئاساساەن  دېيىشاىگە گيوبېلسانىڭ. ئېيتىادۇ ئىكەنلىكىنى ھەيران

. سااىقىدۇ قااولىنى ئۇنىااڭ بېرىاا، بىاارلەپ-بىاار تەبرىكلىشااى،  فااۈھرېرنى ئۆزلىكىاادىن”

 يانماا  غايىساىدىن ئۇلۇ  بۇ نەزەر  قەتئى بېرىشىدىن يۈز ۋەقە بىر قانداق ھەر شۇنىڭدە 

 قىلىا،  شاۇنداق. بىلدۈرۈشاىدۇ قىلىادىغانلىقىنى كاۈرەش ئااخىرغىچە بىارگە ىلەنب ئۇنىڭ
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 ئايلىنىا، بىرسىگە يوق پەرقى موردىدىن بىر چۈشۈرۈلۈپ  ھالغا يېتى  پۈتۈنلە  ستراسسېر

 “.قالىدۇ

 ھەرگىااز ھەرىكىتىنااى قىلغااان ئىچىاادە ھاياجااان تااۈر بااۇ ستراسسااېرنىڭ ئەساالىدە

 فااۈھرېرىنى مەقسااىدى بىاار-بىااردىن ئۇنىااڭ. بولمااايتتى اقاراشااق دەپ قىلغااانلىق خااائىنلىق

 قاناداق ھاې  ئاۇ. ئىادى چىقىشال قۇتقۇزۇپ چاڭگىلىدىن كىشىلەرنىڭ ئوخشاش گيوبېلسقا

 ئۇنىڭغاا پاارتىيىلىكلەرمۇ ئورۇنادىكى ماۇھى  شاۇنىڭدە . قىلمايتتى ۋەكىللى  تەرەپكە بىر

 ئىچىادە پاارتىيە دەپ ئاۇنى ڭاشاۇ. ياوق ئىشامۇ بىار كەتكەن ئۇنۇتۇلۇپ بىرلىكتە ئەگىشى،

  ساەۋەبىدىن كېساەللى  ستراسسېر: ھىتلېر. ئىدى يوق ھاجىتى بېرىشنىڭمۇ ئېلى، تازىالش

 بىار ئاۆتكەن تەستىقىدىن تەشكىلنىڭ ئىش بۇ. ئايرىلدى ئۈچۈن ئېلىش دەم ھەپتىلى  ئۈ 

 ستراسساااېرغا فۈھرېرنىاااڭ ئەزالىااارى پاااارتىيە شاااۇنداقتىمۇ . قىلىااادۇ ئاااېالن دەپ ئىاااش 

 ئىشااەنمەس ستراسسااېرغا ھەممەياالەن تېپىاا،  خەۋەر كەلگەنلىكىاادىن ھالغااا ئىشااەنمەس

 .بولىدۇ

 شاھزادىساىنىڭ باۇ يەنىاال ھىتلېار قارىماا   بولشاىغا تەرەپ بىار شاەكىلدە باۇ ئىشال

 بىاالەن كااۈچى پۈتااۈن ئااۇ شااۇڭا. ئىاادى يېاارى  كااۆڭلى بەكااال كەتكەنلىكىاادىن ئېزىاا،

 ئاۇزۇن ھىتلېار ئوتتۇرلىرىادا  دېكابىرنىڭ. تىرىشىدۇ ەچىقىرىۋېتىشك ئەقلىدىن ستراسسېرنى

 تۆۋەناادىكىلەرگە ھوقااۇقلىرىنى ستراسسااېرنىڭ قىلىاا،  ئااېالن خاتىرسااىنى دفكااالت بىاار

 بىرەرسااىنىڭ ئىچىاادە پااارتىيە ھىتلېاار كېاايىن  شااۇندىن. ئۇختۇرىاادۇ تااارقىتىۋەتكەنلىكىنى

. بولىااادۇ ايااادىغانقويم ياااول ھەرگىاااز كىرگۈزىۋېلىشاااىغا قولغاااا ھوقاااۇقنى چاااوڭ باااۇنچە

 چاۇنكى. كېتىادۇ ئۆتاۈپ قولىغاا ھېسانىڭ ۋەزىپىلىارى قىساى  كاۆپ ماۇتلەق ستراسسېرنىڭ

 ئەڭ( دېمەكچااى ئىدىيىسااىنى ھىتلېرنىااڭ) مەقسااىتىنى بىاالەن ئىدىيىسااى ئاساسااى” ھااې 

 080“.ھېسابلىناتتى بىرسى بىلىدىغان پىششىق

 پاارتىيە كەڭ بولساىمۇ  غاانئال قولىغا قايتىدىن تېزگىنىنى پارتىيىنىڭ فۈھرېر گەرچە

 شااۇڭا. كېتىاادۇ تااۆۋەنلەپ بەكااال ھااالىتىمۇ رفھااى بواللمىغااان  خاااتىرجەم يەنىااال ئەزالىاارى

 ھۇجۇمچىالر”. ئىدى باشلىغان سوۋۇشقا ئۈمىدلىرى بولغان ئىستىقبالغا  سىياسىي ئۇالرنىڭ

 “كەتتاى نلىشى،قىيى بەكال تۇتۇش يۆلۈنۈشتە بىر ئېنىق كادىرلىرىنى پارتىيە بىلەن ئەترىتى

 كااۈنكى دېكااابىر-04. خاتىرىسااىگە كۈناادىلى  دېكااابىردىكى-15 گيااوبېل  يازىاادۇ دەپ

 ئىشاالرنى بولغاان ئولتاۇرۇپ يالغۇز”: يازىدۇ مۇنۇالرنى يەنە ئۇ بولسا خاتىرسىدا كۈندىلى 

. كاېلەچە  قاپقااراڭغۇ كاۈنلەر  ئاۆتكەن مۇشەققەتلى  جاپا. باشلىدى  قىلىشقا غەم ئويالپ

 پۇرسەتلەر بارلىق ئۈمىدلەر  بارلىق. قىينىماقتا مېنى يالغۇزلۇق قورقۇنۇشلۇق سىزلى  ئۈمىت

 “.يوقالدى پۈتۈنلە 
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 رفھاى مەيۈسالى  ئۇنىاڭ. ئىادى ئەھۋلادا يېرى  كۆڭلى شۇنىڭدە  خۇددى ھىتلېرمۇ

 كااااۈنلەردىكى كەلااااگەن ۋاقتااااى بااااايرىمى ئارچااااا شااااۇ يەنە شۆبىھسااااىزكى  ھااااالىتى 

 خىزمەتچىسااىگە ئااۇ ۋاقىااتالردا  كېيىنكااى) كېتىاادۇ كۈچىيىاا، ىمااۇتېخ بۇرۇختااۇرمىلىقتىن

 ئااۆ  ئۈچااۈن بااايرىمى ئارچااا قالغاچقااا  ئوڭشااىۋااللما  ئااۆزىنى زادىااال ئااۇ: دېااگەن مۇنااداق

 بااايرىمى ئارچااا مۇشااۇنداق دەل ئاپااام ھىتلېاار . قالغااان بولااۇپ بارماااس قااولى بىزەشااكىمۇ

(. چۈشااەندۈرگەن دەپ ئااۈزدى جااان يېتىاا، تۈۋىاادە دەرەخ بىاازەلگەن بىاالەن چىراقلىاارى

 ئېاۋەرتكەن ئۈچاۈن بايرىمى ئارچا خانىمغا ۋاگنېر دەيدۇ_ . بولدى يوق ئۈمىدلىرى  بارلىق”

 ئىشااقا ھېچقايسااىنى ئويلىغانلىرىمنىااڭ_  خېتىاادە  يازغااان ئېيتىاا، رەخاامەت سااوغىتىغا

 كۈچلاۈ  بەكاال دۈشامەنلىرى  قالمىادى  ئۈمىد بىر ھېچقانداق مەندە ئەندى. ئاشۇرالمىدى 

 ھاماان  قىلىشاى  ھاې  بولغاانلىقىمنى مەھارۇم نەرساىلىرىمدىن بارلىق مەن ئەگەر. چىقتى

 قىلىشااقا شااۇنداق ئەزەلاادىن مەن. بىلىسااىز ياخشااى سااىز قىلىاادىغانلىقىمنى نااېمە مېنىااڭ

 بەرداشاالىق ھەرگىزمااۇ مەن بۇنىڭغااا مەغلااوبىيەت . كەلگەناامەن ئااويالپ قىلىشاانى غەياارەت

 دېاگەن ئاخىرالشاتۇرىمەن ھاياتىمنى بىلەن ئوق پا  بىر ئەھۋالدا بىر قئۇندا. بېرەلمەيمەن

 “.يانمايمەن قىلىشتىن ئىەرا ۋەدەمنى

  سىياساىي ئۆزىنىاڭ ئەنادى ماناا يۈرىادۇ  ئالاداپ ئاۆزىنى ھىتلېار دۈشمەنلىرى ئۇنىڭ

 بىار ئاۇ يەناى. تۈگەشتى ھىتلېر”. قارىشاتتى دەپ تەبىرىكلىمەكتە قىلى،  تەنتەنە ئۆلۈمىنى

 ئازساانلىقالر ئىگە غەيرىتىگە ئىلگىرلەش كۈچلۈ  ئىنتايىن ياكى سۈپىتىدە كۈشكۈرتكۈچى

 ساۈپىتىدە بىرساى بولغاان ئېھتىماالى بولۇش مۇستەبىت بەلكى ئەمەس  سۈپىتىدە داھىسى

 رفزېۋېلتقاا فارانكلىن سايالنغان بولۇپ پرىزدېنت بۇللىت ۋىللىيام يازىدۇ دەپ_ . تۈگەشتى

. ئاجىزالشاماقتا تېازلىكتە تەساىرى ھىتلېرنىاڭ_  دفكالتىادا  ئاۇزۇن لى بەت 11 ئىۋەرتكەن

 “.بولدى ئەنسىرىمەس تەرەققىياتىدىن ھەرىكىتىنىڭ ناتسىستالر ئەندى ھۆكۈمەتمۇ

 بىار يەنە ھىتلېار ئۆزىدە ۋاقىتنىڭ شۇ قارىغاندا  دېيىشىدىن شۆنخاۋسېننىڭ-مۈللېرن

 پالچىسااى يۇلتااۇز مەشااھۇر بااۇ. قىلغااان تەلەب بېرىشااىنى بېقىاا، پااال خانۇسسااېندىن قېااتى 

 گەرچە كېلىا،  ساېلى، پاال ئاۇ. ئىادى تاپالىغان توغرا بەكال سېلى، پال قېتى  بىر ئۇنىڭغا

 قىلساىمۇ  كېلىدىغانادە  ھالەتكە پايدىلىق ئۇنىڭغا كەلگۈسىدە يېقىن يۇلتۇزى ھىتلېرنىڭ

 خەۋەرلەردىان. لەرمىشكاې دۈ  توساالغۇالرغا نۇرغۇن جەريانىدا كەلتۈرۈش قولغا ھوقۇقنى

 قۇتۇلۇشاىغا قىيىنچىلىقاتىن باۇ ئۇنىاڭ نەرسە بىرال پەقەت ھىتلېرغا خانۇسسېن  قارىغاندا 

 بولاۇپ  ماندراكگۈل شەكلىدىكى ئادەم يىلتىزى نەرسە ئۇ دېگەن؛ مۇمكىن بېرەلىشى ياردەم

 ئاۇ ئۆساىدىكەن؛ بېغىادا قاسسااپنىڭ بىار شاەھەردىكى كىچىا  تۇغۇلغاان ھىتلېار گاۈل بۇ

 ئاجايىا، باۇ كۆرساىتى، غەيرەت خانۇسېن بوالرمىش؛ تاپقىلى كېچىسىدىال تولۇنئا  گۈلنى
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 يېڭاى يىلاى-1233 ئاۇ قارىغانادا  ئېيتىشاالردىن. ئالغان ئۈسىگە ئۆز ئورۇنداشنى ۋەزىپىنى

 بىالەن ھىتلېار كېلىا، قايتىا، زالىغاا ۋاشاىنفېلد سالسبېرگنىڭ يوقۇرى كۈنىسى بايرام يىل

 مىساارا قااانچە بىاار ماناادراگۈلىنى ئەكەلااگەن ئااۇ مۇراسااىمىدا باارىكلەشتە. كۆرۈشااكەنمىش

 باشااالپ كۈنىاادىن ياانىۋار-32 ھىتلېرنىااڭ بۇقوشاااقتا . ساۇنغان ھىتلېرغااا قوشااۇپ قوشااق

 قوشااااق باااۇ. كۆرساااىتىلگەنمىش ئالااادىن يۈرگۈزىااادىغانلىقى ھوقاااۇق چىقىااا، تەخاااتكە

 :ئىدى تۈۋەندىكىدە 

 بولمىدى  يىغىلى، ياردەمچىلەر قمۇۋاپى ئېچىلمىدى  تولۇق يولى غايە

 !كېتىدۇ يۈرۈشۈپ ھەممە ئارقىلىق  بانكا دۆلەتتە  ئۈ  ئىچىدە كۈن ئۈ  يول بۇ

 نوقتىساى بۇرۇلاۇش جانابنىاڭ_  يېتىادۇ مەقساىدىگە جانااب كاۈنى  ئاخىرقى ئاينىڭ

 !تايىنىدۇ يولىغا چۈمۆلە ئەمەس  يولىدىن سۇمرۇغنىڭ يولدا بۇ بولىدۇ 

 ئۇچۇشىدۇ  غازاڭالر تۆكۈلگەن شىلدىراليدۇ  وپۇرماقالري شامالدا سوغۇق

 083!سۇنىدۇ قاراسالپ شاخلىرى غۇالپ  دەرەخلەر-دەل

 

 خەۋەر باۇ_  كەلساىمۇ  توغرا دېيىشكە ئىشەنگەن پەرەزگە ئالدىن بۇ ھىتلېرنى ئەگەر

 بىاالەن ئەسااتايىدىللىق ئىشااقا بىاار بۇنااداق_  قىلىنغااان مااازاق قاااتتىق بېسااىلى، گېزىتقااا

 لاوئى  پالچىساى يۇلتاۇز. ئىادى ئەمەس ئاۇ ياۋرفپاالىق داڭلىاق بىرال بولمىغان ئامىلىدەمۇ

 چوقاۇم ساەن( ت.ئاۇ_  قالغاان بولۇپ -5 تەرجىمىدە) لىئوغا ئونىنچى پاپىسى رى  گاۋرى  

 ئەساىر 4 بۇنادىن_  نوساترادام) نوسترادام. ئېيتقانىكەن دەپ چىقااليسەن تەختىگە پاپىلىق

 مىاڭ تاۈزۈلگەن شاىئىردىن مىساىرالىق تاۆت ئۇنىاڭ. پالچىساى داڭلىاق ڭياۋرفپانى بۇرۇنقى

 ھەتتااا ھىتلېاار  ناپااالىئون  قاااراپ مىسااراالرغا بەزى كىتابىاادىكى تاپقاااقلىق كااوپلىتتە 

 ۋەقەلەرناى ۋە ئاادەم چاوڭ بولغاان ۋەقەساىگىچە بىنا كېزە  قوش سىنتەبىر-11 نىيۇيور 

 ئوخشااپ ئاخىرزامانغاا كاۈنى 0210.10.01 يەنە ئاۇ. دېيىشاىدۇ ماۆلچەرلىيەلىگەن ئالدىن

 ماۇ( ت.ئاۇ_  قارىلىادۇ دەپ ماۆلچەرلىگەن ئالدىن بولىشىنىمۇ ئاپەت-بااليى بىر كېتىدىغان

 گەپالەرگە بەزى. ئىاكەن چىققاان تېپىا، تاوغرا-توپ ۋاقتىنى ئۆلىدىغان ھېينىنىڭ بىرىنچى

 ناېمىال. ئېيتقاانىكەن نلىقىنىبولىادىغا پادىشا چوقۇم ناپالىئونغا كلېركمۇ ل  پيېر قارىغاندا 

-4 ۋە -3 قوشااىقىنىڭ توقىغااان قىلىاا، پەرەز ئالاادىن بااۇ خانۇسسااېننىڭ بولسااۇن  بولسااا

 ئاۇ چاۇنكى. ماۇمكىن بولىشاى قالادۇرىۋەتكەن ھەياران قاتتىق ھىتلېرنى چوقۇم مىسىرالىرى

 كۆرۈشاۈش مەخپاى بىالەن پاپېن ۋفن مىنىستىر باش سابىق ئىچىدە كۈن ئۈ  يېڭىال تېخى

 ۋفن كااۇرت بااارفن بااانكېر ئۈچااۈن ئااورنى كۆرۈشااۈش بولااۇپ  تاپشااۇرىۋالغان تەكلىااۋىنى

 ھىتلېرناى ھىنادېنبۇرگتىن ئاادەم  دېاگەن شارۆدېر باۇ. ئىدى بېكىتىلگەن ئۆيى شرۆدېرنىڭ
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 ئالدىن بۇ. ئىدى بىرسى كىشىدىن نەپەر 32 قىلغان تەلەپ تەيىنلەشنى مىنىستىرلىققا باش

 ئۈچااۈن  چۈشەندۈرۈلۈشااى مەنتىقىلىااق چىققانلىقىنىااڭ تۇرغااائوت ئېنىااق شااۇنچىلى  پەرەز

 ئەقىللىاق ھەقىقەتەنماۇ ئوخشااش  كەسىپداشالىرىغا باۇرۇنقى ئۇنىاڭ خاۇددى خانۇسېننى 

 باۇ مەنابەدىن ئىشەنچىلى  بەكال چوقۇم ئېيتىشى ئالدىن ئۇنىڭ. قالىدۇ دېيىشال ئالدامچى 

 دېىقاقەت شاۇنىڭغا. ماۇمكىن ېيىشاالد باققاان پاال ئاساساتا شاۇ كەلتۈرۈپ  قولغا خەۋەرنى

 تەرجىمىساى ساۆزىنىڭ“ Durchdie Bank” دېگىناى ”ئاارقىلىق بانكاا“ يەردە بۇ قىاليلى 

 ساۆزنى باۇ. ھېساابلىنىدۇ ئىادىئوم بىار بىلدۈرىادىغان دېگەننىماۇ “ئومۇمىيۈزلاۈ ” بولاۇپ 

 ۋاشقاااق بەلكىاا  . بولىاادۇ چۈشىنىشااكىمۇ دەپ “ئۆزگىرىاادۇ تەلتۈكااۈس ئىشااالر بااارلىق”

 ئىادىئومنى ماۇجمەل خىال بۇ مەقسىتىدە چىقىرىش ئېھتىماللىقنى خىل قانچە بىر خانۇسېن

 .مۇمكىن بولىشىمۇ ئىشلەتكەن مەخسۇس

 ئۇنىااڭ. قاتنىشااىدۇ گە “كەچلىكااى شااىئېر” ميۇنخېناادا ھىتلېاار ئاخشااىمى  كااۈنى شااۇ

 چىقىا، نيەردىا ئاۇ. ئىادى بولغاان ھەمارا بىرگە براۋن ئېۋا بىلەن خوتۇن-ئەر ھې  بىلەن

 بەكاال ھەقىقەتەنماۇ ھىتلېار”. ئىچىشاىدۇ قەھاۋە بېرىا، ئاۆيىگە خانفىساتايىنگىلنىڭ ئۇالر

 قېاتى  تۇنەى يىلالردا-02 بىزگە كېچە بۇ_  خانفستانگىل  يازىدۇ دەپ_ . يېقىملىق مۇاليى 

 درىژفرلىقىنى ئوركىستىر ئاخشىمىقى ئۇ. ئەسلىتەتتى مەنزىرىنى ۋاقتلىرىمىزدىكى كۆرۈشكەن

 تااۈردىكى ئااۇ ۋە تااوننى ئۇنااداق ھىتلېاار. ئىاادى ئالغااان ئۈسااتىگە كناپپېرتشاابۇش ن خااا

.  ئولتااۇردى باھاااالپ تالىشااى، تىنمااا  ئۈچااۈن كۆرمەياادىغانلىقى ياخشااى چۈشەندۈرۈشاانى

 نۇرغاااۇن. باااوالتتى دېيىشاااكە باھاااا بىااار ئەمەس ياماااان ھەقىقەتەنماااۇ باھاساااىنى ئۇنىاااڭ

 ساۆزلىرىنىمۇ تەبىكى. بېرەلەيتتى ئىسقىرتى، كىيا بېرەلەيتتى دفراپ غىڭشى، قىسىملىرىنى

 فااۈھرېر“ .چۈشااەندۈرەلەيتتى مەنىسااىنىمۇ بۇنىااڭ ئااۇ شااۇڭا. ئىاادى يادلىۋالغااان سااۇدە 

 ئااۋال ئايرىلىشاتىن تىياتىرخانىادىن كېايىن . ئەسلەيدۇ كۈنلەرنى بۇرۇنقى قىلى، قىزىقالىق

 قوشااۇپ كااۈنىنى-ئااا  ،قىلىاا ئېنىااق ئاسااتىغا قويااۇپ  ئىماازا دەپتىاارىگە قالاادۇرۇش  سااۆز

 ئاااران ھاياجااانىنى قااارىغىنىچە خانفىسااتايىنگىلغا كۆتااۈرۈپ بېشااىنى ئااۇ ئاناادىن. قويىاادۇ

 تەپسااىلى ئااارقىلىق خەت ساااڭا ھەقااتە بااۇ. بولىاادۇ يىلىمىااز بىزنىااڭ يىاال بااۇ”: بېسااى،

 “!بېرىمەن چۈشەندۈرۈش
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 پااپېن ئۆيىادە ڭشارۆدېرنى ۋفن باارفن كولوگندىكى يانىۋاردا-4 بەلگىلەنگەن ھىتلېر
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 ھەر پىالنلىنىا، بولىادىغانلىقى ئۇچۇرۇشاۇش بىار مەخپاى كۆرۈشۈش بۇ. كۆرۈشىدۇ بىلەن

 خەۋىارى بولساىمۇ پىالنالشاقان ئەساتايىدىل شاۇنچە باۇرۇن كۆرۈشۈشتىن تەرەپلەر قايسى

 ماۇخپىر باۇ) ماۇخپىرى بىرساىنىڭ گېزىتلىرىدىن بېرلىن كۈنى  شۇ. كېتىدۇ تارقىلى، يەنىال

 پااپېن بىالەن ھىتلېار  (چۈشاىرىۋالغان قولغاا بېرىا، پۇل مۇھاپىزەتچىسىنى بىر ڭھىتلېرنى

 رەسااىمىنى ئىككىسااىنىڭ ئااۇ كىرىۋاتقىنىاادا قوراسااىغا شاارفدېرنىڭ ھالاادا ئااايرى -ئااايرى 

-ھىتلېار پااپېن  دەسلىۋىدە . قىلىدۇ داۋام سائەت ئىككى سۆھبەت قېتىمقى بۇ. تارتىۋالغان

 ھۆكاۈمەتتە بۇ دەسسىتىش  ئورنىغا ھۆكۈمىتىنىڭ شلېيچېر چىقى، قۇرۇپ ھۆكۈمىتى پاپېن

 تەكلىپلەرناى دېگەنادە  بولاۇش ھوقۇقلاۇق تەڭ پۈتاۈنلە  ئىككىساى ھىتلېر بىلەن پاپېن

 ئەگەر: بېرىادۇ جااۋاب بىار ئۇزۇن ئۈستىدە تەكلى، بۇ قالغان ھەيران بەكال ھىتلېر. بېرىدۇ

 ھېساابالنغان باشلىقى ھەقىقى ۈمەتنىڭھۆك ئەمەلىيەتتە بولدىكەنمەن  مىنىستىر باش مەن

 تەيىنلىشااى  قىلىاا، مىنىسااتىر ئااادەملىرىڭىزنى بەزى سااىزنىڭ مەنمااۇ چاغاادا ئااۇ. بااولىمەن

 سوتسااىئال ئااادەملىرىڭىز ئۈچااۈن بۇنىااڭ: بااار شااەرتى بىاار بۇنىااڭ ئەممااا 084.مااۇمكىن

 لىاااا رەھبەر يەھااااۇدىيالرنى ۋە كومپااااارتىيەلىكلەرنى پارتىيىسااااىلىكلەرنى  دېمااااوكراتالر

 شاارفدېرنىڭ. كېاارە  قوشۇلۇشااى تىمىاازگە سىياسااىي چىقىرىااۋېتىش تااازىالپ ۋەزىپىسااىدىن

 ئاۇالر “كېلەلىگەن؛ كېلىشىمگە بىر جەھەتتە پىرىنسى،” ئىككىسى ئۇ قارىغاندا دېيىشىدىن

 .خوشالشقان ئېلىشى، قول ئۆزئارا بىلەن ئەدەپ ئىككىسى ۋاقتىدا  ئايرىلىش يەردىن بۇ

 قااتتىق كېيىن كۆرگەندىن رەسىمىنى تۇرغان ئېلىشى، قول ىنىڭئىككىس ئۇ شلېيچېر 

 دەپ قىلاادى خااائىنلىق پاااپېننى كىرىاا، مەھكىمىسااىگە پىرىزدېناات ھالاادا غەزەپلەنااگەن

 بولماا  مەن كېايىن بۇنادىن پااپېننى پرىازدېنتتىن ئاۇ  شاۇڭا. قىلىادۇ شىكايەت پرىزدېنتقا

 باااۇ ئىباااارەت پاپېنااادىن وۋا بااا باااۇ ئەمماااا. قىلىااادۇ تەلەپ دەپ قىلمااااڭ قوباااۇل تاااۇرۇپ

 ئالدايادىغانلىقىغا ئۆزىنى پاپېننىڭ شۇڭا. قىالتتى ئامراقلىق بەكال چەۋەندازغا جاسارەتلى 

 كۆرۈشاۈپ تاۈردە رەسامى غەيارى داۋاملىاق بىالەن ھىتلېر پاپېننى ئەكسىچە . ئىشەنمەيتتى

 يوشاۇرۇن شالېيچېردىن ۋفن ئەھاۋالىنى ساۆھبەت باۇ كاتىۋىادىن ئۇنىڭ ھەمدە تۇرۇشىنى 

 .بوالتتى تاپىلىمىغان تۇتۇشنى

 ئااابرفيىنى شاالېيچېرنىڭ كېاايىن ئۆتكەناادىن كااۈن قااانچە بىاار ئارىاادىن ھىناادېنبۇرگ 

 جاااۇڭكېرالر بولغاااان ۋەياااران گېرمانىيىااادە شاااەرقى شااالېيچېر : چۇشاااىرىۋېتىدۇ تېخىماااۇ

 پىالنغاا باۇ ھىنادېنبۇرگ ئەمما پىالناليدۇ؛ قىلىشنى مۇسادىرە زېمىنىنى نىڭ( پومېشچىكالر)

 قول تەرىپىدىن ھىندېنبۇرگ ئۇ دېگەندە  . ئالىدۇ تەرىپىنى جۇڭكېرالرنىڭ چىقى،  قارشى

 بىار پاجىئەلىا  ئۇماۇ ئەمماا ئىدى  ئۇچرىماقتا مۇئامىلىگە قاتارىدا ئەسكەر بىر ئاستىدىكى

 ھەددىدىن مۇناسىۋەتلەردە بولغان بىلەن مارشال يەنى. قىلىدۇ سادىر خاتالىق   سىياسىي
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 كىلىاش-بېارىش بىالەن جاۇڭكېرالر چىقارغاان تاوپىالڭ ئاۇ. كېتىدۇ ئاچچىغلىنى، قىرىتاش

 نەتىەىادە . قىلىادۇ ئاېالن ئاۇرۇش ئاشاكارە قارشاى ئۇالرغاا قالماا   قىلىپال رەت قىلىشنى

 تااۋابەتلىرى ئاائىلە جۇڭكېرالر كەلگەن تۆكۈپ دەرت ئۆيى كۈتۈش مېھمان ھىندېنبۇرگنىڭ

 تەلەپ قەتئىااي تارقىتىۋېتىشاانى ھۆكااۈمىتىنى شاالېيچېر نئۇنىڭاادى توشااۇپ  لىااق بىاالەن

 غەزىۋىنىماۇ ھەربىلەرنىاڭ يەنە شالېيچېر. تۈگىمەيادۇ بىلەناال بۇنىڭلىاق ئىشاالر. قىلىشىدۇ

 ئىادىكى  كېرە  ئۇنۇتماسلىقى شۇنى شلېيچېر گېنېرال. ئىدى قارىتىۋالغان دۈشمەن ئۆزىگە

 ياۈز 0 ھەمكاارلىقى زىا  ئۈچاۈن غاايە اقئورتا ئىتتىپاقىنىاڭ ئوفىتساېرالر بىلەن جۇڭكېرالر

 !تارىخ بىر ئارتۇق يىلدىن

 يەنىاال كىشاى كاۆرگەن مەناپەئەت ھەرىكىتىادىن ئاخماقاانە تۈردىكى بۇ شلېيچېرنىڭ

 ھېسساىياتالردىن ناارازىلىق كېتىۋاتقاان كۈچىيىا، كۈنساايىن ھىتلېر. ئىدى ھىتلېر ئادفل 

 قېتىمقاى باۇ ئاۇ . چىقىادۇ ئۇتاۇپ مداساايال تەۋەساىدە لىا، پايادىلىنى،  بىالەن ئۇستىلىق

 پارتىيىنىااڭ كااۆرۈپ  قاتارىاادا سااايالم ئومااۇمى مەملىكەتلىاا  ھەرىكەتنااى بىاار كىچىككىاانە

 ئېرىشىش ئۇتۇققا بىر زفر نىسبەتەن ئارقىلىق شۇ. ئىدى سالغان ئىشقا بۇ كۈچلىرىنى پۈتۈن

 تۈزۈشااكە لىشاى كې ئىككىساىنى پاااپېن ۋە ھىنادېنبۇرگ تايىنىا، كااۈچكە ئەمەلاى ئاارقىلىق

 كۆتاۈرۈپ بااش قايتاا كېايىن مەغلوبىيىتىادىن نوياابىر. ئىادى قىلغاان مەقسەت قىستاشنى

 بااارلىق لىپنىااڭ كااۆزلەپ قازىنىشاانى ئااابرف  قايتىاادىن ئارىسااىدا ئاممىسااى خەلااق چىقىاا،

 قىازغىن يېرىادە بارغانال ئۇ. باشلىۋېتىدۇ ھەرىكىتىنى سۆزلەش نۇتۇق بازارلىرىدا ۋە شەھەر

 كەلتاۈرۈپ  قولغاا ئااۋازىنى خەلق پىرسەنتلى  32.6 يانىۋاردا -15. تۇرىدۇ ېلىنى،ئ قارشى

 ھىتلېرنىاڭ كۆرساەتمەكتىكى  شاۇنى باۇ. كۆپەيتىادۇ پىرسەنت 17 سانىنى ئاۋاز ئېرىشكەن

 ھىتلېاار كۈنىسااى سااايالم ئومااۇمىي. ئىاادى كۈچلااۈ  ھەقىقەتەنمااۇ كااۈچى قىلىااش جەلىاا،

 قېتىمقى بۇ ئۇ “ .كېتىدۇ يايراپ بالىدەكال كىچى  ىخۇدد خوشاللىقىدىن” كېلى، ۋېيمارغا

 ئاۇ. ئېيتىادۇ دەپ “غاالىبىيەت بىر ئىگە ئەھمىيەتكە مۇھى  مۆلچەرلىگۈسىز” مۇۋەپپەقىيەت

 ئېلىشاىنى دەم ئىتالىيىادىكى ئاۇ) ستراسساېر ئەتىساى ئۈچاۈن تولغاانلىقى ئىشاەنچكە بەكال

 ئاېالن ئاشاكارە زىادىيىتىنىمۇ غاانبول بىالەن( ئىادى كەلاگەن قايتىا،  ميۇنخېنغا تۈگىتى،

  نۇتقىادا  ساۆزلىگەن كادىرلىرىغاا مەسائۇل يەرلىا  قىلغاان داۋام ساائەت 3 ئۇ . قىلىۋېتىدۇ

 بىاالەن ستراسسااېر يەنە شااۇنىڭدە . قىلىاادۇ ھۇجااۇم ستراسسااېرغا دەپ قىلاادى خااائىنلىق

 وبىيەتمەغلاا بااارلىق ئىچىاادىكى پااارتىيە” قالمااا  بىلەنااال ئااۈزۈش تولااۇق مۇناسااەتلىرىنى

 ئاممىساىغا خەلاق ئىكەنلىكىنىماۇ “تاشالىماقچى ئاۈزۈپ بوينىنى ئۇنسۇرالرنىڭ قارىشىدىكى

 پاارتىيە. ئاڭاليادۇ بىالەن قىزغىنلىاق ئىنتاايىن كىشاىلەر ناۇتقىنى ئۇنىڭ. قويىدۇ بىلدۈرۈپ

 تۇرمااقچى تاقابىل فۈھرېرغا ئەگىشى، ستراسسېرغا ئۇنسۇرالر بۆلگۈنچى قىسى  بىر ئىچىدە
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. ئىاادى يااوق نىيىتااى كىاارىش ئىچىااگە جىاادەل بىاار بۇنااداق فۈھرېرنىااڭ بولسااىمۇ  بولغااان

 ۋاز ئورنىادىن دېپوتااتلىق پاارالمېنتىكى ساەۋەبىدىن بۇزۇلغانلىقى مۇناسىۋىتى ستراسسېرمۇ

 . كېتىدۇ قايتى، ميۇنخېنغا بىلەن ماشىنىسى كېچى،

 ىەىساىدەنەت چىقىشاى چېكىنىا، پۈتاۈنلە  سەھنىدىن  سىياسىي ستراسسېر ئاخىرى

 قىلىا، مەقساەت كېلىشىشانى ھىتلېار 085.بولىادۇ خااتىرجەم ھېساابتا ئااخىرقى ھىتلېرمۇ

 شەرھەر بېرلىن ئۇالر قېتى  بۇ. كۆرۈشىدۇ بىلەن پاپېن قېتى  بىر يەنە ئاخشىمى يانىۋار-18

 ئۆيىاادە ھەشااەمەتلى  رىبېنترفپنىااڭ ۋفن  جااۋاچى  يەردىكااى دېااگەن داھلااې   سااىرتىدىكى

 ئېلىا، ماشىنىساىدا رىبېنترفپنىڭ پاپېننى ئۈچۈن بولسۇن مەخپىي مۇتلەق رئۇال. كۆرۈشىدۇ

 بىالەن ھىملېار ۋە رۆم ئۇ . كېلىدۇ كىرى، گەرەجىگە ئۇدۇلال ماشىنىسى ھىتلېرنىڭ. كېلىدۇ

 .كېتىدۇ كىرى، بىناغا بىلەن قەدەملەر چوڭ تەرەپتىن با  بىرلىكتە

 رىبېنتارفپ يازىادۇ دەپ_ . الىادۇتۇرىۋ چىاڭ قەتئاى بولۇشاتا مىنىساتىر باش ھىتلېر”

. تەكىتلەيادۇ قايتا دەپ ئەمەس مۇمكىن بۇ پاپېن_  خاتىرىسىگە  يىغىن قېتىمقى شۇ خانى 

. ئېيتىاادۇ كۆرسااىتەلمەيدىغانلىقىنى تەسااىر ئااارتۇق بۇنىڭاادىن ھىناادېنبۇرگقا ئۆزىنىااڭ ئااۇ

 ئۇنىڭغاا ې جاۋاچ. دېمەيادۇ ناېمە ھاې  توغرىلىاق كۆرۈشۈش داۋاملىق بىلەن ئۇنىڭ ھىتلېر

 ھېچقاناداق ماۇزاكىرە“ .بېرىادۇ تەكلىاۋىنى باېقىش كۆرۈشۈپ بىلەن ئوغلى ھىندېنبۇرگنىڭ

 ھالغاا ئۇڭايسىز بەكال پاپېننى جاھىللىقى ھىتلېرنىڭ. تاماملىنىدۇ كېلىنمەيال نەتىەىگە بىر

 رىبېنتارفپ. ھېساابلىمايتتى ئۇناداق خوجاايىنى ئاياال ئۆينىاڭ باۇ ئەمما. قويىدۇ چۈشۈرۈپ

 ئاادەم باۇ دېاگەن ھىتلېر” تەسىرلىنى،  قاتتىق ھىتلېردىن ئوخشاش بىلەن يولدىشى نى خا

 .دەيدۇ “ئىكەن ئادەم بىر نوچى قالتى  ئىكەن  ئادەم مەرت ھەقىقى

 

 

8 

 

 يااانىۋار-02. ئىاادى قىينالماقتااا كااۈنگە-كۈناادىن قېلىشااتا ساااقالپ ئااورنىنى شالېيچېر

 دېگىادە  پاارتىيىلەرگە باارلىق بولساۇن  ىسولچ ياكى ئوڭچى مەيلى ئۇ كەلگەندە كۈنىگە

 ئۈچاۈن پااپېن ھاالىتى ئاشاقان چېكىادىن بۇناداق ئۇنىاڭ. قاارايتتى بىالەن كۆزى دۈشمەن

 باااش سااابىق بااۇ بۇيااان  بەرگىنىاادىن ئىسااتىپا شاالېيچېر. ئىاادى پۇرسااەت بىاار تېپىلماااس

 ئۇالرنىاڭ ياوقالپ  ئىككىساىنى بااال-ئاتاا ھىندېنبۇرگ قوشنىسى ئۇنىڭ پات-پات مىنىستىر

 قارغاا ئۇنىاڭ بۈگاۈن ئەمماا. تاۇراتتى قېتى، خوشاللىق بولسىمۇ ئاز بىر ئائىلىسىگە مەيۈس

 باۇ. ئىادى بار مەقسەت بىر ئېنىق باشقا كېلىشىدە كىرى، باغچىسىغا پرىزدېنت پۈركەلگەن
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 ھىتلېار ئۇنىڭغاا بۇگاۈن. بېرەلمەيادۇ خەۋەر كۆتۈرىادىغان كاۆڭلىنى پرىزدېنتنىاڭ ئۇ قېتى 

 مۇتەئەسساااى، يەنە پااااپېن. بېرىااادۇ دفكااالت تەپساااىلى ئەھۋالىااادىن كۆرۈشاااۈش بىاالەن

 پرىزدېنتقاا پااپېن. قويىادۇ ئوتتۇرغاا بارلىقىنىمۇ ئېھتىمالى كېتىش بىرلىشى، پارتىيىلەرنىڭ

 مىنىساتىرلى  بااش ھىتلېارگە ئۈچاۈن ناېمە بىاز: بېرىادۇ تەكلىا، بىار شەكلىدە يالۋۇرۇش

 بولدىغۇ؟ چىقمىسىال يولىڭىزدىن دېگەن ىزنىڭس ئۇ بەرمەيدىكەنمىز؟ ۋەزىپىسىنى

 ئوغلىاادىن ئۇنىااڭ بەلكااى ئەمەس پرىاازدېنتتىن توسااالغۇ چااوڭ ئەڭ ئىشااتىكى بااۇ

 ئەممااا. ئىلمااايتتى كااۆزگە ئاشااكارە ئوچااۇق ھىتلېرنااى ئااوغلى يەنااى. ئىاادى كەلمەكااتە

 ئەمەس  ئوخشىماسالىقتىن جەھەتتىكاى ئىادىيولوگىيە ھېسسىياتى تۈردىكى بۇ ئوسكارنىڭ

 ھەل زىاادىيەتنى ئوتتۇرسااىدىكى ئااۇالر.  ئىاادى  كەلمەكااتە ھاكاۋۇرلىقىاادىن ئۇنىااڭ بەلكااى

 ياانىۋار-00 قىلىا،  قوباۇل تەكلىۋىنى سۆھبەتلىشىش بىلەن ھىتلېر ئوسكار ئۈچۈن قىلىش

 .كېلىشىدۇ كۆرۈشىدىغانغا ئۆيىدە ھەشەمەتلى  رىبېنترفپنىڭ ئاخشىمى كۈنى يەكشەنبە

 بىارگە بىالەن مېيسنېر كاتىبى ئىشلىرى دۆلەت دادىسىنىڭ ەبىرگ بىلەن ئوسكار ئۇالر 

 ئاخشاىمى ئۇ مەقسىتىدە  تۇتۇش سىر شلېيچېردىن ۋفن مىنىستىر باش. كېلىشىدۇ بېرىشنى

 شااۇ. بولىاادۇ كۆرىاادىغان تىياااتىر بېرىاا، تىياتىرخانىغااا شااىتاتلىق پرۇسسااىيە ئاااۋال ئااۇالر

 پەرىزاتقااا» ئەسااەرلىرىدىن ھنەسااە دەساالەپكى ۋاگنېرنىااڭ تىياتىرخانىاادا بااۇ ئاخشااىمى

 تىياتىرخانىغاا بىارگە بىالەن ھەمرالىارى ئاۇ. ئاوينىالتتى ئەسىرى سەھنە دېگەن «يولۇقۇش

 شاىۋرىغان سوغۇق ئۆتىدىغان سۈڭەكتىن كوچىسىدىن  “سايىسى فىكۇس” بارغىنىدا يېتى،

 ئاااۋال سااائەت قااانچە بىاار ئااۇالر ئارىلىقتااا  بولغااان ئېچىلىشااقىچە پەردە. تااۇراتتى ئااۇرۇپ

 ھەققىاادە نامااايىش ئۆتكااۈزگەن ئالدىاادا شااىتابى مەركىاازى كومپااارتىيە ناتسىسااتالرنىڭ

 ئۇيۇشتۇرۇشاى نامايىش كۆڭلەكلىكلەرنىڭ قوڭۇر كىشىلى  مىڭ 02 شلېيچېر. پاراڭلىشىدۇ

 بەرمىاگەن رۇخساەت ئۆتكۈزۈشاىگە ناماايىش قارشاى قىزىلالرنىڭ قىلى،  رۇخسەت ئۈچۈن

 ساېلى، ئىشاقا پىلىماوتالرنى ۋە برفۋنىا  چىقىرىا،  رەتلىرىناىئەت ساقچى ئۇ كېيىن. ئىدى

 .ئىدى بولغان مەجبۇر قوغداشقا قوشۇنىنى نامايىشچىالر

 جىااق بەكااال ئىككىسااى ئايااالى بىاالەن ئوسااكار ۋاقتىاادا ئااېلىش دەم ئارىسااى پەردە

 تۇيغاۇ دەيادىغان يەردە باۇ مەن ئالدىادا ھەممىنىاڭ ئۆزىنى 086بېرى،  ساالم تونۇشلىرىغا

 تەييارلىق ئۈچۈن مەيدان بىر ئاخىرقى ئەڭ چۈشۈرۈلۈپ پەردە ئەمما. تىرىشىدۇ الدۇرۇشقاق

 قىلىااا، غىااپال ئىشااىكتىن ياااان ئىككىسااى مېيساانېر بىااالەن ئوسااكار ۋاقتىاادا باشااالنغان

. ئولتۇرىۋېرىادۇ ئايرىلماا  ئورنىادىن باۇرۇنقى ئايالى ئەمما. كېتىدۇ چىقى، تىياتىرخانىدىن

 كېيىانال چىققانادىن يولغاا تاكىسى ئەمما. چىقىدۇ يولغا توساپ تاكسى چىقى، سىرتقا ئۇالر

 بىرەرساااىنىڭ چۈشاااىۋالغان پىشاااىگە. ئېيتىااادۇ تاكساااىچىغا يېرىناااى بارىااادىغان ئانااادىن
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 ئېزىقتۇرىۋەتكەنلىكىگە ئادەملىرىنى شلېيچېرنىڭ كېيىنال بولغىنىدىن خاتىرجەم يوقلىقىدىن

 رىبېنترفپنىاڭ يۈزىساىدىن ئېھتىياات شاۇنداقتىمۇ .قىلىادۇ داۋام يولىنى خاتىرجەم ئىشىنى،

 پىياادە كېچىا، قاار ياولنى قالغان قېلى، چۈشۈپ تاكسىدىن يەردە بىر يىراق خېلى ئۆيىگە

 .بارىدۇ تېپى، ئۆيىنى رىبېنترفپنىڭ ئاران كېيىن ئايلىنىشتىن خېلى. ماڭىدۇ

 كۈتاۈپ ئاۇالرنى ئۆيىادە كۈتاۈش مېھماان قاتارلىقالر فرى  ۋە گيۆرىڭ ھىتلېر  پاپېن 

 بىااالەن بىرساااى-بىااار ئاااۇالر. ئىااادى قىيااااپەتتە جىاااددى بەكاااال ھەممەيااالەن. ئولتاااۇراتتى

 قاناداق كۆرۈشساە  ئاايرى  ئىككىمىاز ئوسكارغا تۇيۇقسىزال ھىتلېر كېيىن  ساالمالشقاندىن

 ئىككىساى ھىتلېار بىالەن ئوسكار ئۆلگۈرمەيال ئېچىشقا ئېغىز مېيسنېر. قىلىدۇ تەكلى، دەپ

 ئىتىا، مەھاكەم ئىشاىكنى رىبېنتارفپ كەينىادىن ئۇالرنىاڭ. كېتىادۇ كىرى، ئۆيگە ياندىكى

 قولادىن گەپناى تارتىپال باشتىن ھىتلېر ئېيتىشىچە  ھىندېنبۇرگنىڭ كىچى  كېيىن. قويىدۇ

 قولىاادىن قىاازىلالر گېرمااانىيىنى ئااۆزىنىڭال ھىتلېاار پەقەت گەپنااى ئااۇ بولااۇپ  بەرمىااگەن

- ئوينىيااليااد رفلىنااى مىنىسااتىرلىق باااش كۈچلااۈ  ئااۆزىال پەقەت قۇتقۇزاالياادىغانلىقىنى 

 بىار ھاې  قالغاان تاۇرۇپ بولماا  قوللىشاى پارتىيىساىنىڭ سوتساىئالىزم مىللاى ىغانلىقىنى 

 .مەركەزلەشتۈرىۋالغان مەسىلىگە ھەققىدىكى تۇرالمايدىغانلىقى تۇتۇپ ھۆكۈمەتنى پارتىيە

 قايتىا، ئاۆيىگە مېھمانخاناا ىساىئىكك ئاۇ ئۆتكەنادە ۋاقىات سائەتتە  بىرەر ئارىدىن

 بىاارلىكتە ھەماامە ئاناادىن. ئىاادى تۈسااتە جىااددى چىرايااى ئىككىسااىنىڭال ھەر. چىقىاادۇ

 خىزمەتچااى كىيىۋالغااان پەلە  قولىغااا. ئولتۇرىاادۇ تاماققااا كەچلىاا  يىغىلىاا، دەسااتىخانغا

 نساۈرلەنگە تۇزالنغاان قااچىالردا. چىقىادۇ قويۇپ چىنا كۈمۈش بىردىن ئالدىغا ھەممىنىڭ

 قالغااان. ئىچىاادۇ سااۈيى مېناارال ھىتلېاار. ئىاادى توشااقۇزۇلغان شورپىسااى پۇرچاااق گۆشاالۈ 

 كىچىا  قوشاۇلغان كېلىا، كېايىن ئەڭ ساورۇنغا. ئىچىشاىدۇ شامپانىساكى بولسا مېھمانالر

-قاار تاالدا يېرىمىدا تۈن. ئايرىلىدۇ بالدۇر ئەڭ يەنە ئىككىسى مېيسنېر بىلەن ھىندېنبۇرگ

 ھەمرايىنىااڭ مېيساانېر كېاايىن  چۈشااكەندىن يولغااا تاكسااى. ەتتىيااۈر ئۇچۇشااۇپ شااىۋرىغان

 ئارىالشتۇرۇشاتىن ئىشالىرىغا ھۆكاۈمەت ھىتلېرناى يوق  ئامال قالغانلىقىنى  جىمى، بەكال”

 تۈردە ئوڭۇشلۇق ياشنى بۇ ھىتلېر پەرىزىمچە . قىلدى گەپنى دېگەنال قالمىدى  چارە باشقا

 بىار. ماۇمكىن بولىشى ئاددى بۇنىڭدىنمۇ ئەھۋال ەئەسلىد“ .قىلىدۇ قارىتىۋالغاندە  ئۆزىگە

 تەبىاقە يوقاۇرى پايادىلىنى، مەخپىيەتلىكاتىن بىر كەتكەن بىلى، ھەممە ھىتلېر ئېھتىمالدا

 بولىشاى قىلغاان تەھادىت بىالەن يېيىاۋېتىش چىتقاا چاۋىسىنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا كىشىلەر

 ھۆكاۈمەت ئۈچاۈن قاېلىش الپساق مۈلكىنى جۇڭكېرالرنىڭ بۇرۇن  يىل 6 بۇندىن: مۇمكىن

 تايىنىا، قانۇنغاا باۇ. ئىادى ئايرىغاان “مەبلىغاى قىلىاش ياردەم تەرەپكە شەرق” مىقدار بىر

 قالمااا  بىلەنااال ئۈناادۈرىۋېلىش پااارا مىقتاااردا كااۆپ خېلااى ھىناادېنبۇرگ ۋفن پرىزدېناات
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 غاانامى ئوساكارنىڭ مەبلەغناى باۇ يەنە  (ماار  مىاڭ 602 پاۇل بۇ قارىغاندا خەۋەرلەردىن)

 پۇلىماۇ بېارىش ئۆتۈناۈپ ھەتتاا. قۇتۇلىۋالغاان تۆلەشاتىنمۇ بااج ئېغىار ئارقىلىق يازدۇرۇش

 دەپ گۇناھساىز ئىشاتا باۇ گەرچە. ئىدى يېتەرلى  قىلىشقا تەھدىت ئۇنى بۇالر. تۆلىمىگەن

 يېتىاا، تۆكۈشااكە ئااابرفيىنى ھىناادېنبۇرگنىڭ بەرىبىاار تەقاادىردىمۇ چىقىرىلغااان ھۆكااۈم

 .ابلىناتتىھېس دەلىل ئاشىدىغان

. ساېزىۋالىدۇ قااراپال بىار قالدۇرغانلىقىنى تەسىر كۈچلۈ  ئوسكارغا ھىتلېرنىڭ پاپېن 

 كۆرسااىتىدىغانلىقىنى ساااداقەت فااۈھرېرگە پاااپېن كېاايىن  كەتكەناادىن چىقىاا، ئوسااكار

 ھەر قالماا   بېارىپال ۋەدىسىنى قولالش بولىشىنى مىنىستىر باش ھىتلېرنىڭ ئۇ. بىلدۈرىدۇ

 تەلەپ ۋەزىپىناااى مىنىساااتىرلىق بااااش مەن نەزەر قەتئاااى بېرىشاااىدىن ۈزيااا ئىاااش قاناااداق

 ھىتلېر كېيىن  ئاخىرالشقاندىن كۆرۈشۈش يوشۇرۇن. بېرىدۇ قىلى، قەسەم دەپ قىلمايمەن

 ئاۇ ئەمماا. كىرىدۇ گەرەجگە قويغان ماشىنىسىنى بىلەن قەدەملەر مەغرۇر بىلەن ھەمرالىرى

 ئەتىسااى. ئىاادى قۇتۇاللمىغااان قېچىاا، ىدىنچۈشىشاا پېيىغااا ئادەملىرىنىااڭ شاالېيچېرنىڭ

 دەپ مۇناداق ھالادا قىلغاان ماازاق ئاۇنى قىلىا،  تېلېفاون مېيسانېرغا شلېيچېر  سەھەردە 

 كۆڭلاۈڭگە تامااق كەچلىا  تارقىتىلغاان چىنىادىن بىار بېشاىغا ئاادەم ئاخشامقى: سورايدۇ

 دەرھاااال ىئەناااد بولغاچقاااا  ھېلىمىكىرچاااى ئۇساااتا بەكاااال شااالېيچېر  گېنېااارال يااااقتىمۇ؟

 ھىنادېنبۇرگقا ئاۇ. قىلىدۇ ھې  قالىدىغانلىقىنى كېچىكى، بەكال ئاتالنمىغىنىدا ھەرىكەتكە

 كىرىشتۈرمىساااە ئىشاااقا ناااى “دىكتااااتۇرلۇق ھەرباااى” ئۈچاااۈن تېااازگىنلەش ناتسىساااتالرنى

 بېاارىش ئېلىاا، سااايالم ئومااۇمى تارقىتىۋېتىاا، پااارالمېنتنى شااۇنىڭدە  بولماياادىغانلىقىنى 

 ئەمماا. ئۇرۇنىادۇ كاۈچەپ قىلىشاقا مااقۇل ئاۇنى ئۈچاۈن قالدۇرىۋېتىشاى نئەمەلدى ئىشىنى

 بۇنااداق ھىناادېنبۇرگ  زىاارىككەن قاچااان ئاااللىمۇ پىالنلىرىاادىن تااۈگىمەس شاالېيچېرنىڭ

 087.تۇرىۋالىدۇ قىلى، رەت قەتئى قوللىنىشنى تەدبىر پەۋقۇلئاددە

 خەۋەر ققىاادىكىھە بولىۋاتقااانلىقى يۈرگااۈزمەكچى دىكتاااتۇرلۇق ھەربااى شاالېيچېرنىڭ

 پاااارتىيە مەركەزى بىااالەن پارتىيىساااى دېماااوكراتالر سوتساااىئال كېااايىن  تارقىلىشاااىدىن

 ئاساساىي پىالناى باۇ شالېيچېرنىڭ ئۇالر . قىلىشىدۇ ئېالن دەپ دۈشمىنى خەلق شلېيچېرنى

 تاوپىالڭ ئاشاكارە” يەنە ۋاقتىادا ئەيناى قالماا   بىلەناال بولاۇش پىاالن بىار خىالپ قانۇنغا

 كىشاىلەرنىڭ پىكىرلىا  قارشاى تاۈردىكى باۇ. بېرىشاىدۇ باياناات ئاشاكارە دەپ “چىقىرىش

 قىلىادىغان خىالپلىاق قانۇنغاا ئاساساىي مەن ئەسلىدە شلېيچېرمۇ  ئۈچۈن ئېلىش كۆڭلىنى

 ئۇرۇنىشاىنىڭ باۇ ئۇنىاڭ بولساىمۇ  بەرگەن باياناات ئاشاكارە دەپ ئىادى ياوق نىيىاتى  بىر

 ساادىر خاتاالىق بىار چاوڭ ئاۆزىال بېرىشاىنىڭ باياناات بۇناداق ھەتتاا. بلمايدۇ رفلى قىلچە

 قااتتىق پارتىيىنى مىللەتچى بىلەن ھۇگېنبېرگ باياناتى بۇ ئۇنىڭ. ھېسابلىناتتى قىلغانلىقى
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 .كېچىدۇ ۋاز قولالشتىن شلېيۋېرنى ھامات شۇ ئۇالر شۇڭا. غەزەپلەندۈرىۋېتىدۇ

 قااراپ تەرەپاكە پايدىلىق رغاھىتلې قىلى، ئۆزگىرىش تۈردە بۇ تۇيۇقسىزال ۋەزىيەتنىڭ

 پاايتەختتىكى ئەمماا. قايتىادۇ بېرلىنغاا دەرھاال كۈنى يانىۋار-07  ھىتلېرمۇ ئۆزگەرگەچكە 

 دەرھاال بېرلىنادىن رىبېنترفپقاا ھىتلېار  ئۈمىتساىزلەنگەن قااتتىق ۋەزىيىتىدىن سۈيىقەست

 للەتچااىمى بىرلىشااى، بىاالەن ھااۇگېنبېرگ ئۇنىڭغااا جااۋاچى ”. دەياادۇ كېاارە  ئايرىلىشااى 

 ھىتلېاار_  ئايااالى  رىبېنترفپنىااڭ يازىاادۇ دەپ_ . بېرىاادۇ تەكلىااۋىنى قااۇرۇش بىرلىكسااەپ

 يەنە ئەناادى. بولاادۇم دەپ  ھەممىسااىنى گەپلىرىمنىااڭ دەياادىغان مارشااالغا مەن ئۇنىڭغااا 

 ئەڭ قىلغااا   نەسااىھەت ئۇنىڭغااا جااۋاچى . دەياادۇ قالمىاادى  گېااپى  قىلغىاادە  قوشااۇمچە

 ئۈمىدساىزلەنگىدە  ئۇنچىاۋاال تېخى ۋەزىيەت كېرە   سېلىشىڭ شقائى تەدبىرنىمۇ ئاخىرقى

 . دەيدۇ “ئەمەس ئەھۋالدا

 ئەممااا. بولىاادۇ ماااقۇل تەسااتە بېقىشااقا سۆزلىشااى، بىاالەن پاااپېن كااۈنكى شااۇ ھىتلېاار

 ئىمكاانىيى سۆزلىشاىش ئەركىان ۋاقتىادا بىار پاۈتكەن تەيياارلىقلىرى باارلىق كۆرۈشۈشنىڭ

 چوقاۇم مەن دەپ  دەيادىكىن ناېمە ئۇ. يالتىيىۋالىدۇ رۈشۈشتىنكۆ قىلى، باھانە يوقلىقىنى

 ماڭاا رىبېنترفپنىاڭ يەنىاال باياناتىادا بولسىمۇ  بەرگەن بايانات دەپ ئايرىلىمەن بېرلىندىن

 رىبېنتارفپ ئاخشاىمى  كاۈنى شاۇ. دەيادۇ قوشاۇلىمەن كۆرۈشۇشاكە بىلەن پاپېن ۋاكالىتەن

 دېگىانىگە تەيىانلەش  مىنىساتىرلىككە بااش ھىتلېرناى_  چارىساى قىلىش ھەل بىر بىردىن

 ھىنادېنبۇرگقا پىكىرنى بۇ پاپېن بۇرۇن چۈشتىن ئەتىسى. قىلىدۇ قايىل تەستە مىڭ پاپېننى

 قاانچە بىر. دېيەلمەيدۇ نېمە بىر ئېنىق بولۇپ ئارسالدا بۇنىڭدىن مارشال ئەمما. يەتكۈزىدۇ

 ئاېقىن بىر رەسمى تەلەپلەر دىغاندەي تەيىنلەڭ مىنىستىرلىققا باش ھىتلېرنى بېرى  ئايدىن

 خۇالساىغا شاۇنداق ئەنە ئوغلىماۇ يېقىندىال تېخى. ئىدى كەلمەكتە ئاغرىتى، بېشىنى بولۇپ

_  قارىتااا غااا “ئونبېشااى چااېخ” بااۇ مارشااال بااۇ گەرچە. ئىاادى بىلاادۈرگەن كەلگەنلىكىنااى

 يىرگىنىا، بەكاال ئۇنىڭادىن يەنىاال_  ئاتاايتتى دەپ شاۇنداق دائىا  ھىتلېرناى ھىندېنبۇرگ

 بولمايدىغانادە  بولمىساا مااقۇل ھىتلېرغاا ئااخىرى كىشى ياشانغان بۇ قارىغاندا . يۈرەتتى

 .كۆرۈنەتتى

 ئااۇ: كىرىشااىدۇ ئېچىشااقا يىغىاان يىغىاا، كااابېنتىنى ھۆكااۈمەت شاالېيچېر چاغاادا  بااۇ

 تااارقىتىۋېتىش پااارالمېنتنى چىقىرىاا، بااۇيرۇق ھىناادېنبۇرگتىن رەھبەرلىاارىگە  ھۆكااۈمەت

 باۇنى ئەگەر. بېرىادىغانلىقىنى تەكلىاۋىنى باېقىش قوياۇپ ئوتتۇرغاا قېتى  بىر يەنە تەلىۋىنى

 بېرىشااكە ئىسااتىپا ۋەزىپىسااىدىن باشاالىقلىق ھۆكااۈمەت قىلسااا  ئاشااۇرالمىغىدە  ئەمەلااگە

 قولغااا قىلىشااىنى قوبااۇل ھىناادېنبۇرگنىڭ پرىزدېناات ئااۇ. ئېيتىاادۇ بولىاادىغانلىقىنى مەجبااۇر

 مىناۇت 12 ئاارانال كۆرۈشۈش قېتىملىق بۇ. توختىتىدۇ تلىقۋاقى يىغىننى ئۈچۈن كەلتۈرۈش
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 دەپ قىالالرساىزمۇ ئېالن بۇيرۇقىنى تارقىتىۋېتىش پارالمېنتنى ھىندېنبۇرگتىن. قىلىدۇ داۋام

. بېرىادۇ جااۋاب كېساىپال دەپ“ !قىاللماايمەن ئۇناداق يااق ” ئۇنىڭغا پرىزدېنت سورىۋىدى 

 كااابېنتى ھۆكااۈمەت ھىتلېرنىااڭ چااارە بىاار-دىنبىاار ئۇنااداقتا شاالېيچېر  قارىمااا  شااۇنىڭغا

 كاۆپ ھۆكۈمىتى شلېيچېر ھىندېنبۇرگ . دەيدۇ قالدى  يولىال بولۇش ماقۇل تەشكىللىشىگە

 گېرماانىيىنى بېشاى ئاون ساابىق ئاۇ بەلكىا . كەلتۈرەلمەيادۇ قولغاا مااقۇللىقىنى سانلىقنىڭ

 چارىسااىنى كەلتااۈرۈش قولغااا قوللىغااۇچىلىرىنى سااانلىق كااۆپ ئېرىشتۈرۈشاانىڭ مۇقىملىققااا

 ئاناادىن. قىلىاادۇ قوبااۇل ئىستىپاسااىنى ھۆكۈمىتىنىااڭ شاالېيچېر دەپ  مااۇمكىن  قىاللىشااى

 قىلىشاتىن تاارتىش-تااالش داۋاملىاق ھەققىادە مەسىلە بۇ: ئۆزىگە-ئۆز ھالدا غەزەپلەنگەن

 .غۇدۇڭشىيدۇ دەپ زىرىكتى 

 بااۇ بولغااان چىقىلماااق قااارار”: قىياااپەتتە كەتااكەن ھالىاادىن پۈتااۈنلە  ھىناادېنبۇرگ

 ئىشاارەت يوقۇرىغاا بوۋا  دەيدۇ_ . بىلەلمىدى  مەنمۇ بولمىغانلىقىنى-بولۇپ توغرا ئىشنىڭ

 بولمىغاانلىقىنى-بولۇپ توغرا قارارىمنىڭ بۇ شلېيچېر  قەدىرلى _  مىنىستىرغا  باش قىلى،

 گااۆرگە پااۇتى بىاار دېااگەن مەن. مااۇمكىن بىلەلىشااى  ھامااان شااۇ بارغىنىماادا ئااالەمگە ئااۇ

-قىلىاش پۇشاايمان ئىشالىرىمدىن قىلغاان بارغىنىمادا ئاالەمگە ئۇ. بىرسىمەن گىلىغانساڭ

 “.بىلمەيمەن قىلماسلىقىمنىمۇ

 قېتىمقاى باۇ_  تىلدا  بىر ئېچىتقان شلېيچېر دەيدۇ_  جانابلىرى  بولغاندا  مېنىڭچە”

-قىلىاااش ساااەپەر قااااراپ ئاااالەمگە ئاااۇ ساااىزنىڭ كېااايىن قوزغىالڭااادىن خاااائىنالرچە

 088“.قىلىدۇ بولىدىغاندە  تەس دېيىش نېمە بىر قىڭىزغىمۇقىاللماسلى

 قېاتى  بىار يەنە بىارلىكتە مېيسانېرالر ئوسكار  بىلەن پاپېن بۇرۇن  چۈشۈشتىن گۈگۈم

 تەكلىاۋىنى تەيىنلەش مىنىستېرلىققا باش پاپېننى ھىندېنبۇرگ. كېلىدۇ كابېنتىغا پرىزدېنت

 چاارە بىار-بىاردىن بىارلىكتە  مەسالىھەتچى رنەپە ئاۈ  باۇ بولساىمۇ  قويغان ئوتتۇرغا قايتا

 بااۇ دېااگەن ھىتلېار قىلساااممۇ ئۆچلااۈ  قاانچە ھەر ئۇنااداقتا ”. تەكىتلىشااىدۇ دەپ ھىتلېار 

. گۇڭۇلااادىغىنىچە باااوۋا  دەيااادۇ “دەڭاااال؟ ياااوق چاااارە باشاااقا تەيىنلىمەكاااتىن نەرساااىنى

 بلاومبېرگ ۋفن ۋېرنېار گېنېارال چوقۇم كابېنتىدا ھۆكۈمەت يېڭى قۇرۇلىدىغان شۇنداقتىمۇ 

. تۇرىااادۇ چىاااڭ دەپ شاااەرت تەيىنلىنىشاااى ۋەزىپىساااىگە مىنىساااتىرلى  ماااۇداپىيە دۆلەت

 كاااارى بىااالەن سىياساااەت قىلىااادىغان  مۇئاااامىلە يېقىملىاااق” ئاااادەمنى باااۇ ھىنااادېنبۇر  

 شااۇنىڭدە . قاارايتتى دەپ “ئاادەم باغلىغاان ئىشااتىياق قااتتىق ھەربىلىكاكە بولمايادىغان 

 دەپ كېااارە  بولىشاااى ئالىااادىغان ئۈساااتىگە پااااپېن ىساااتىرلىقنىمىن بااااش مۇئااااۋىن يەنە

 قىلاادۇرۇش قوبااۇل قىلىاا، قانااداق ھىتلېرغااا نااامزاتالرنى بااۇ ئىااش  ئەناادىكى. تەكىتلەياادۇ

 .ئىدى مەسىلىسى
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 ھىتلېار. قىلىادۇ قوباۇل ھىتلېرناى پااپېن باۇرۇن  چۈشاتىن يەكشاەنبە يەناى ئەتىسى 

 ئوتتۇرغااا تەلىۋىنىمااۇ ئۆزىنىااڭ شااۇنداقتىمۇ_  بىلدۈرىاادۇ كەلگەنلىكىنااى ماااقۇل پۈتااۈنلە 

 بولاۇش ھوقۇقلۇق تولۇق ھەمدە ئۆتكۈزۈش  سايالم ئومۇمى يېڭىدىن: ئۇنۇتمايدۇ قويۇشنى

 باااش ئااارتۇق ھوقۇقىاادىنمۇ كايسااېرلەرنىڭ بااۇرۇنقى ئۇنىڭغااا قىلىاا،  ئااېالن پەرمااانىنى

 پااپېن بولغانادا  نكېايى چۈشتىن. قويىدۇ ئوتتۇرغا شەرتىنى بېرىلىش ھوقۇقى مىنىستىرلىق

 قااۇرۇپ ھۆكااۈمەت يېڭااى بىاار بۇنااداق تەرەپاالەر ھەرقايسااى قىلىاا،  دفكااالد ھىناادېنبۇرگقا

 قايتىادىن ھىتلېرنىاڭ بولاۇپ  دەپ گەپلەرناى بۇ. بىلدۈرىدۇ كەلگەنلىكىنى ماقۇل چىقىشقا

 تەلەپ مۇۋاپىاق تەلىاۋىنى باۇ ئۇنىاڭ ئېيتىا،  باارلىقىنى تەلىاۋى ئۆتكۈزۈش سايالم ئومۇمى

 ئەڭ ساايالم قېتىمقاى باۇ تەكىاتلەپ  ۋەدىساىنى ھىتلېرنىاڭ ئاندىن. دەيدۇ قارايمەن  دەپ

 .دەيدۇ قالىدۇ  بولۇپ سايالم ئاخىرقى

 گيوبېلسانىڭ دەرھاال ئاۇ. كېتىدۇ يايراپ خوشاللىقىدىن گيۆرىڭ  ئالغان خەۋەرنى بۇ

 بىرىنچاى ىخەۋەرنا خاوش باۇ(. ئولتاۇراتتى ئىچىا، قەھۋە يەردە ئۇ ھىتلېر) بارىدۇ ئۆيىگە

 ئااۇالر يېزىلىشااىچە  خاتىرىسااىدە كااۈنكى شااۇ گيوبېلساانىڭ. ئۇقتۇرىاادۇ ھىتلېاارگە بولااۇپ

 ئانادىن. كېتىشاكەن ئولتۇرۇپ ئۇزۇنغىچە بىلەلمە  دېيىشىنى نېمە خوشاللىقىدىن ئۈچىسى

 ئاۇالر. تەبرىكلەشاكەن بىرىناى-بىار ئۆزئاارا ئېلىشاى، قول بىلەن قىزغىنلىق قوزغىلى، ئۇالر

 خاانى  گياوبېل  ماگادا تۇرغىنىادا  توپلىشاى، قويىۋەتمە  قولىنى بىرسىنىڭ-بىر ئۈچىسى

 قىازغىن باۇ كىرىا، كۆتاۈرۈپ باققاالىنى مېۋىلىا  لاېگەن بىار چىققاان دفخاپكىدىن يېڭىال

 كەلتااۈرۈپ  خەۋەر شاالېيچېردىن بىرسااى تۇيۇقسااىزال. بېرىاادۇ قىزىتىاا، تېخىمااۇ مەنزىرىنااى

 ھەربىالەر بولىادىكەن  تەيىنلىمەكچاى ساتىرلىككەمىنى بااش فاۈھرېرنى ھىندېنبۇرگ ئەگەر

 جىمىا، دەرھاال تەبرىكلەشالەر قىزغىن. ئۇقتۇرىدۇ دەپ مۇمكىنلىكىن كۆتۈرىشى قوزغىالڭ

 پوتىسادام ئەمماا. قالىادۇ تېپىرالپال بىلەلمە  دېيىشىنى نېمە گيۆرىڭ بىلەن ھىتلېر. قالىدۇ

 قىساىمالرنىڭ ھەربى تېپى، ىرىنىئادەمل ئىشەنچىلى  گازارمىسىدىكى ھەربى بېرلىن بىلەن

 خىيالىغاا كىمنىاڭ ھاې  باېقىش قىلىا، سۈرۈشتە ئۆتمىگەنلىكىنى-ئۆتۈپ ھالەتكە جىددى

 قۇمانادانىغا ئەترىتى ھۇجۇمچىالر بېرلىندىكى دەرھال ھىتلېر ئەكسىنچە . ئىدى كەلمىگەن

 ويرۇقىنىب ئۆتكۈزۈش ھالەتكە جىددى ئاچىالرنى-ئې  بارلىق يەردىكى شۇ قىلى، تېلېفون

 سااورايدۇ كېاارە ؟ قويۇشااىمىز ئاگاھالناادۇرۇپ كىملەرنااى يەنە باشااقا بۇنىڭاادىن. بېرىاادۇ

 مېيسنېرالرنى ۋە ھىندېنبۇرگ ۋفن ئوسكار پاپېن  بېرى،  جاۋاب ئۆزى يەنە بۇنىڭغا. ھىتلېر

 بىالەن ئالدىراشالىق ئىككىساى گيۆرىاڭ بىالەن گياوبېل . دەيادۇ كېرە   خەۋەرلەندۈرۈش

 مايورىغاا سااقچى بىار ناتسىسات ھىتلېار كېتىۋاتقىنىادا  چىقىا، ئۈچۈن قىلىش ئادا ۋەزىپە

 ئىشااغال كوچىسااىنى ۋىلھااېل  قىسااىمىنى ساااقچى باتااالىيون 6” ئۇنىڭغااا قىلىاا،  تېلېفااون
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 پويىزلىااق جەنىااۋەدىن ئاخىرىاادا . بېرىاادۇ يوليااورۇقىنى “كەلتااۈرۈش ھالغااا تەييااار قىلىشااقا

 ۋفن گېنېااارال تەيىنلىنىااادىغان ىنىساااتىرلىكىگەم ماااۇداپىيە دۆلەت كېلىۋاتقاااان قايتىااا،

 پرىزدېناات دەرھااال ھامااان چۈشىشااى پااويىزدىن ئىستانسىسااىدا پااويىز بېاارلىن بلااومبېرگكە

 بولغانادا شاۇنداق. ئېيتىادۇ قىلىشانى قەساىمى تاپشاۇرىۋېلىش ۋەزىپە بېرى، مەھكىمىسىگە

 .بوالتتى كەلگىلى الغاھ تەييار باستۇرۇشقا توپىلىڭنى قوشۇنالر قۇراللىق بىر قانداق ھەر

 ئىچىاگە ھۆكاۈمەت دەرھاال گەپالەر ھەققىادىكى قىلىش ئۆزگىرىش  سىياسىي ھەربى

 باۇرۇن  چۈشاتىن ئەتىساى. قالىدۇ ئىچىدە ئەنسىزلى  كېچە بىر پۈتۈن پايتەخت تارقىلى، 

 قېاتى  بىار يەنە سارىيىدا پاپېننىڭ ئىچىدە ئەنسىزچىلى  كۈنكى دۈشەنبە يانىۋار-32 يەنى

 ھاۇگېنبېرگ بولغان رەئىسى پارتىيىسىنىڭ مىللەتچىللەر. كېتىدۇ قوزغىلى، مۇنازىرە ىققاتت

 082.چىقىاادۇ قارشااى قەتئااى تەلىااۋىگە ئۆتكااۈزۈش سااايالم ئومااۇمى يېڭىاادىن ھىتلېرنىااڭ

. كاااۆرۈنەتتى بارالمايدىغانااادە  ئۇزۇنغاااا ئۆماااۈرى ھۆكۈمەتنىڭماااۇ يېڭاااى باااۇ قارىغانااادا 

 ھالاادا بىاار ئۈمىدسااىز پاااپېن. تۇرىۋالىاادۇ تالىشااى، تااۇرۇپ چىااڭ ئااۇزۇنغىچە ھااۇگېنبېرگ

 بواللماياادىكەن  قۇرۇلااۇپ يەنىااال ھۆكااۈمەت يېڭااى غىااچە 11 سااائەت ئەگەر”: ۋارقىراياادۇ

 مۇساااتەبىتلىكنى ھەرباااى شااالېيچېر چاغااادا ئاااۇ. ماااۇمكىن كېتىشاااى قوزغىلىااا، ھەربىااالەر

 ساورىۋىدى  دەپ “ئالادىڭ؟ نەدىن خەۋەرنى بۇ” ھۇگېنبېرگ “ !گەپ تۇرغانال تىكلىۋېلىشى

 “!دەيدۇ شۇنداق ھىندېنبۇرگ كىچى ”: ئېيتىدۇ ۋارقىراپ ھالدا بولغان تىت-تىت پاپېن

 كېلىاا،  ئاااۋاز دېااگەن“ !خايىاال” سااىرتىدىن سااارىيى پاپېننىااڭ ۋاقىتتااا  شااۇ دەل

 مىناۇت 35 دىان 12 ساائەت چاغادا باۇ. كېلىادۇ كىرىا، گيۆرىاڭ بىلەن ھىتلېر كەينىدىنال

 دەپ ماڭاايلى  ساارىيىغا مىنىساتىرلى  بااش بىارلىكتە ھەممەيالەن  پااپېن. ئىادى ئۆتكەن

 گۈللۈكىادىن ساارىيى مىنىساتىرلىق بااش كەتاكەن قااپالپ قار قېلىن ئۇالر. قىلىدۇ تەكلى،

. يولۇقىادۇ نامزاتلىرىغا مىنىستىر قالغان يەردە  ئۇ. كىرىدۇ ئىشخانىسىغا مېيسنېرنىڭ ئۆتۈپ

 پاااپېن پاياادىلىنى، پەيتااتىن تۇرغااان كۈتااۈپ ىشاانىكىر كابىنتىغااا پرىزدېناات ھەممەياالەن

 .قويىدۇ ئوتتۇرغا مەسىلىسىنى سايالم ئومۇمى

 ئااورۇن گەپااكە بىاار بۇنااداق ھااۇگېنبېرگ “دېاادىڭىزمۇ؟ ئۆتكااۈزۈش سااايالم ئومااۇمى”

 بولساىمۇ  چۈشاەندۈرگەن تارتىا، چەتكە بىر ئۇنى ھىتلېر. دەيدۇ بولىدۇ  دېسە  قالمىدى

 كىشااىنىڭ ياشااانغان بااۇ ھىتلېاار. چىڭىتىۋېتىاادۇ تېخىمااۇ ئااۇنى يالۋۇرۇشاالىرى فۈھرېرنىااڭ

 نەتىەىسى سايالم بەرگە   نەسىھەت دەپ بېسىۋېلىڭ  ئۆزىڭىزنى ئۇنى تۇتقىنىچە  قولىدىن

 بەرگەن ۋەدە دەپ ئاۆزگەرتمەيمىز ئەزالىرىناى ھۆكاۈمەت نەزەر  قەتئاى بولىشاىدىن قاناداق

 .ئالىدۇ جاۋابنى دېگەن “ياق” يەنىال بولسىمۇ 

 5 ۋاقىتااتىن بەلگىلەنااگەن ئەپەناادىلەر ” كېلىاا،  كىرىاا، مېيساانېر پەيتااتە  شااۇ دەل



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 543 ~ 
 

 ئىشالر پاپېن “ .قىلىدۇ دىققەت بەكال ۋاقىتقا پرىزدېنتمىز_  دەيدۇ _ . كەتتى ئۆتۈپ مىنۇت

 پارچىلىنىاااا، بىرلەشاااامىنىڭ بااااۇ تۇرىۋاتقىنىاااادا ئالدىاااادا بولااااۇش مۇۋەپپەقىيەتلىاااا 

 دەياادۇ_ . ئەپەناادى ۋەزىاارى كابىناات جانااابى”. قىلىاادۇ سااەزگەندە  كېتىۋاتقااانلىقىنى

 بىرلىكىناى ۋەتەن كەلتاۈرۈلگەن قولغاا كىلىشى، باالالردا بىر مىڭ سىز _  بىلەن  ئۆتۈنۈش

 بەرگەن بىالەن تەنتەنىلى  نېمىسنىڭ بىر سىز ھالدا؟ ھەر ئويلىمايدىغانسىز تىكىشنى دفغا

 “!ھالدا ھەر قىلمايدىغانسىز گۇمان ۋەدىسىدىن

 سااائەتىگە چىاادىما  بۇنىڭغااا ئااۇ . تۇرىۋالىاادۇ چىااڭ گېپىاادە ئااۆز يەنىااال گېنبېرگھااۇ

 پرىزدېنات”. جىمىيادۇ ئانادىن كۆرۈپال مېيسنېرنى كېتىۋاتقان چىقى، ئالدىراش قارىغىنىچە

 دىان 11 ساائەت ھاازىر_  قااراپ  كاۆپچىلىككە ئۇ_ . دەيدۇ ساقلىتىۋەتمەڭالر بە  ئۆزىنى

 “!بواليلى تېز بولمىسا  خاالمسىلەر ئايرىلىشىنى ىدىنئىشخان بوۋا . ئۆتتى چارە 

 پارتىيىسى مەركىزى ئۇ قېتى  بۇ. سىقىدۇ قولىنى ھۇگېنبېرگنىڭ قېتى  بىر يەنە ھىتلېر

 قولغااا سااانلىقىنى كااۆپ پارالمېناات مۇزاكىرىلىشااى، بىاالەن پارتىيىسااى خەلااق باااۋارىيە ۋە

 قىلىاادىغانلىقىنى كاپالەتلىاا  كەلتۈرۈشااكە قولغااا ئاساسااىنى كەڭىاارى ئەڭ كەلتۈرۈشاانىڭ

 ئۇنىاڭ. دەيادۇ قىلساۇن  قارار ھىندېنبۇرگ ئىشقا بۇ ئۇنداقتا ئۇنىڭغا  ھۇگېنبېرگ. ئېيتىدۇ

 كۆرسااەتكەنلىكى سااائەتىنى قولىاادىكى پاااتال-پااات مېيساانېرنىڭ بەلكىاا  دېيىشااىگە بۇنااداق

 ىااڭگيۆر چاغاادا بااۇ. قوشااىلىدۇ بۇنىڭغااا دەرھااال ھىتلېرمااۇ. ھەقىچااان بولاادى سااەۋەپ

 .كىرىدۇ كابىنتىغا پرىزدېنت قاتارلىشى، ئۇالر قىلى، شۇنداق“ !پۈتتى ئىش”: ۋارقىرايدۇ

 تەيىنلەنگەنلىاا  مىنىسااتىرلىققا باااش ئۇنىااڭ ئۆچلىكىاادىن ھىتلېرغااا ھىناادېنبۇرگ

 مۇئاامىلە بۇناداق ئىلمايادىغان كاۆزگە مىنىساتىرنى بااش. بەرمەيدۇ ئاغزىدىن ئۆز قارارىنى

 كاااابىنتىنى ھۆكاااۈمەت قۇرۇلغاااان يېڭاااى ھىنااادېنبۇرگ . ىااادىئ ئىاااش قېتىملىاااق تاااۇنەى

 باياان ۋەزىپىلىرىنىماۇ كەلگۈساى ھۆكۈمەتنىاڭ ھەتتاا. ساۆزلىمەيدۇ سۆزىنىمۇ تەبىرىكلەش

 مەجباۇرى خاۇددى مۇراسىمى تاپشۇرىۋېلىش ۋەزىپە بېرى، قەسەم. تۆگىتىدۇ ئىشنى قىلما 

 بۇناداق ئىاگە ئەھمىايەتكە تاارىخى ھىتلېار ئەمماا. ئۆتىدۇ ئاددى بەكال قىلىنغاندە  نىكاھ

 نۇتاۇق بىار يەردە باۇ ئاۇ شاۇڭا. ئۇنىمايادۇ كۆڭلى كېتىشكە چىقى، تۈنسىز-ئۈن پەيتتە بىر

 قوغدايمەن قانۇنىنى ئاساسى ۋېيمار ئۇ . قالىدۇ ھەيران ھەممە ئەھۋالدىن بۇ. سۆزلىۋېتىدۇ

 كەلتاۈرۈش قولغا اۋازنىئ كۆپسانلىق پارالمېنتتا كېيىن  جاكارلىغاندىن بىلەن تەنتەنە دەپ

 قااول بۇيرۇققااا ھااالەت جىااددى پىرىزدېنتنىااڭ بېرىاا،  كاپااالەت تىرىشااىدىغانلىقىغا ئۈچااۈن

  ئىقتىساااادىي يەنە شاااۇنىڭدە  022.بىلدۈرىااادۇ قالمايااادىغانلىقىنى ھااااجىتى قويىشاااىنىڭ

-پاارچىمۇ نەتىەىساىدە تارتىشاالر-تااالش پاجىئەلى  قىلى،  ھەل مەسىلىسىنىمۇ كرىزى 

 بىااااارلىككە قايتاااااا ئىتتىپاقالشاااااتۇرۇپ گېرماااااانىيىنى كەتاااااكەن بۆلىنىااااا، پاااااارچە
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 بىارەر بۇنىڭغا ھىندېنبۇرگنىڭ تۇرىۋېلى، سەل ئۇ ئاندىن. بىلدۈرىدۇ كەلتۈرۈدىغانلىقىنىمۇ

 تارقالساا قىساىمالر ئەنادى خاۇددى مارشاال باۇ ئەمماا. باقىدۇ كۈتۈپ بىلدۈرۈشىنى ئىپادە

 بىارگە بىالەن تەڭرى ئەپەندىلەر  ئىشىڭالر كېيىنكى بۇندىن” قىياپەتتە  دېگەندە  بولىدۇ

 دېيىشااكە ئاشااتى ئەمەلااگە پەرىزىنااى ئېيتقااان ئالاادىن خانۇسسااېننىڭ“!ئىلگىاارلەش ئالغااا

 ئوقۇمىغاان  مەكتەپنىماۇ ئوتتاۇرا تولۇق. بولغىنىدا دېيىشكە پەرەز دېگىنىنى ئەگەر بوالتتى 

 سااەرگەردان كوچىلىرىاادا ۋيېننااا  قىلىنمىغااان قوبااۇل ئىنىسااتىتۇتىغىمۇ سااەنئەتلەر گااۈزەل

 مىنىساتىرى بااش گېرمانىيىنىاڭ كۈنىادە  يانىۋار-32 يىلى-1233 ئادەم  بۇ يۈرگەن بولۇپ

 ۋاقتىادا ئاايرىلىش كابىنتىادىن پرىزدېنات ھالادا چېچىلغاان كاۆڭلى ھىتلېار. ئىدى بولغان

 رەسااىمىنى مۇراسااىمىنىڭ بېاارىش قەسااەم خوفماااننى ئااۇ ئەساالىدە. كۆرىاادۇ خوفماااننى

 قوياۇپ ئاۇرۇپ چوققىساىغا ئۇنىاڭ ھىتلېار. ئىادى كەلگەن ئېلى، بىرگە ئۈچۈن تارتقۇزۇش

. قااالغىنىمنى ئۇنتاۇپ پۈتااۈنلە  ساېنى مەن قارىمامسااەن  تەڭارى   ئاااھ”: كېتىادۇ ۋارقىاراپ

 الزىا  كېتىشاى قايتىا، كايساېرخوفقا دەرھال ئۇ“ !خوفمان قالدىڭ كېچىكى، بەكال ئەندى

 ئاۇ. چىقىرالمايادۇ ۋاقات دېيىشاكە ناېمە بىار ئەمەلادارلىرىغىمۇ ېناتكاب يېڭى بولىۋاتقاچقا 

. ئۆتىادۇ ئىچىادىن تاوپى كىشاىلەر كەلگەن تەبرىكلەشكە ئۇنى تۇرغىنىچە تى  ماشىنىسىدا

 .ئىدى كەتكەن پۈتۈپ ئاۋازلىرىمۇ توۋلىشى، توال مورتلىرى بۇ ئۇنىڭ

 سىرداشاالىرىغا نتۇرغااا ساااقالپ ئااۇنى كۈتۈشااتە مېھمااان ئااۇ“ !چىقتااۇق ئۇتااۇپ بىااز”

 ئۇ. ئورىۋېلىشىدۇ ئۇنى كېلى، غۇ  ىتە كىشىلەر. ۋارقىرايدۇ ئاۋازدا جاراڭلىق بىلەن تەنتەنە

 قىازغىن بىالەن خانىملىرى ئۇالرنىڭ ۋە كاپىتالىست چوڭ بىلەن  خىزمەتچىلىرى ئايال-ئەر

 .چىقىدۇ ئېلىشى، قول

 تۈرلاااۈ  ھەر رىكىشاااىلى سااااھە ھەر گېرمانىيىنىاااڭ كېااايىن  تارقالغانااادىن خەۋەر

. قالمايادۇ جاان قولىدا-پۇت قورققىنىدىن كىشىلەر تەرەپتىكى مۆتىدىل. بولىشىدۇ باھاالردا

 نااېمە ھەر قارىغاناادا قااليماقانچىلىقىغااا پارالمېناات بۇلتااۇرقى بولسااا نېمىسااالر ئااادەتتىكى

 ئىشاىدىن ياشاالر  غاايىلىق. دېيىشاەتتى ياخشاىراق نىسابەتەن قېتىمقىسى بۇ بىلەن دېگەن

 شاااۇنىڭدە  ۋەتەناااپەرۋەرلەر  قالغاااان ئىچىااادە غەم ئېغىااار كاساااىپالر  قالغاااان ئايرىلىااا،

 ئۇالرنىاڭ. ئىادى خوشاال بەكاال قۇرۇلغانلىقىادىن ھۆكاۈمەت يېڭاى باۇ بولساا مىللەتچىلەر

 خانفىسااتايىنگىل ئېگااون بولسااا  ميۇنخېناادا. ئىاادى ئالدىاادا ئېشااىش ئىشااقا خىياااللىرى

_ ! كاۇرت”. قىلىادۇ ئېالن ۋارقىرىغىنىچە خەۋەرنى بۇ رى،كى سىنىپىغا يۈگۈرۈپ ئۇچقاندە 

 ئۇ“ !كەلتۈردۇق قولغا ھوقۇقنى بىز! قىلدۇق غەلىبە بىز_  ۋارقىرايدۇ  قاراپ دفستىغا بىر ئۇ

 كۇرتمااۇ. ئالىاادۇ ئېسااىگە ئىكەنلىكىنااى يەھااۇدىي بىاار كۇرتنىااڭ بولااۇپال دەپ گەپنااى بااۇ

 سااىلەرنىڭ مەنمااۇ دفسااتۇم  المەنخوشاا ئۈچااۈن سااېنىڭ” قويااۇپ  كۈلااۈپ بىاار شااۇنداقال
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 .بېرىدۇ جاۋاب دەپ “ئىدى  قىالر ئارزۇ نەقەدەر بولۇشنى بىرى قاتارىڭالردىن

 شاۇ يەنىاال قالغانالر ھەيران چىقىشىغا كۆتۈرلۈپ تۇيۇقسىز بۇنداق ھىتلېرنىڭ ئادفل 

 بەكاال مابەينىادە يىل ئۇزۇن شۇنچە ئۇالر. ئىدى تەرەپتارالر كۆڭلەكلى  قوڭۇر بېرلىندىكى

 ئۆلااۈم كوچىلىرىاادا پايتەخاات يەنە ئااۇالر. ئىاادى كەلمەكااتە كۆچااۈرۈپ تۇرمااۇش نااامرات

 بىاالەن ھەرىكەتاالەر خىااالپ ئارزۇسااىغا فۈھرېرىنىااڭ دېگىاادە  دائىاا  قارىمااا  خەۋىااپىگە

 ئاشاقان ئەمەلاگە بىاراقال غاايىلىرىمۇ ئۇالرنىاڭ ئەنادى  ماناا. ئىدى كەلمەكتە شوغۇللىنى،

 ناماايىش كۆتاۈرۈپ مەشائەل ئاخشاام باۇ كىشاىلەر كۆپ مۇتلەق ىمۇشۇنداقت. ھېسابلىناتتى

 .تاپىدۇ خەۋەر خەۋەرلىرىدىنال گېزىت قىلىدىغانلىقىنى

 ئۈنفاورمىلىرىنى رەسامى ئېساچىالر-ئاې  بىالەن ئاچىالر-ئې  قاۋۇل بەستلى  پۈتۈن

 ياۈز توقۇناۇش بىلەن ساقچىالر يەنە بۈگۈن كىشىلەر كۆپ خېلى. چىقىدۇ كوچىغا كىيىشى،

 چىرايىاادىن خوشااال  ساااقچىالرنىڭمۇ ئااۇالر بولسااىمۇ  قاراشااقان دەپ بولاادى بېرىاادىغان

 بەلگىلىاا  كرىساات مەيدىسااىگە بەزىلىرىنىااڭ ھەتتااا تۇرغااانلىقىنى  يېغىاا، تەبەسسااۈم

 ئەترىتىادىكىلەر ھۇجاۇمچىالر. قېلىشاىدۇ ھەياران كاۆرۈپ چىققانلىقىنى تاقاپ ئىزنەكلەرنى

 قەدەملىرىناى چىقىا،  يولغاا تيېرگارتېنادىن باشالپال دىنۋاقتى گۈگۈم كۆتۈرۈشۈپ مەشئەل

 قاتارلىشااى، شااەكىلدە رەتلىاا  ئىنتااايىن قىلىاا، تەڭااكەش مارشااقا ھەربااى ئوركىسااترانىڭ

 ئۇالرنىااڭ ئەسااكەرلىرىمۇ مااۇداپىيە دۆلەت مىڭلىغااان. ئۆتىاادۇ دەرۋازىسااىدىن براناادېنبۇرگ

 بىالەن مارشاى «ئاورمىنى سساېلۋې» ئاۇالر ئاۆتمەكتە  سائەتلەپ ۋاقىت. قوشۇلىدۇ سېپىگە

 ئاۇالر. ئۆتىادۇ كوچىساىدىن چاوڭ ۋىلھېل  شەكىلدە رەتلى  توۋالشقىنىچە مارشالرنى باشقا

 مەھكىمىساىنىڭ پرىزدېنات ھىنادېنبۇرگ. كەلتۈرۈشاىدۇ سااالم ھىنادېنبۇرگقا بىلەن ئالدى

 ىتلېاارھ نامايىشااچىالر كېاايىن  ئااازدىن بىاار. ئىاادى كااۈزەتمەكتە نامايىشااچىالرنى دېرىزىاادە

 مىنىسااتىر باااش ھىتلېاار. بېرىشااىدۇ ساااالم ئۇنىڭغااا كېلىاا، ئالاادىغا پەنەىرىنىااڭ تۇرغااان

 مەشائەلچىلەرنى ئىچىادە ھاياجاان قااتتىق تۇرغىنىچە دېرىزىسىدە بىر بىناسىنىڭ مەھكىمە

 .ئىدى كۈزەتمەكتە

 بىاالەن بااالىالر يامىشااىۋالغان دەرەخاالەر ياققىسااىدىكى ئىككااى كوچىسااىنىڭ ۋىلھااېل 

 رىشاااتكىالرغا تۆمااۈر تاللىرىاادە  ئااۈزۈم خااۇددى بااالىالرمۇ ئۇششاااق 021.ئىاادى تولغااان

 كاېچە پۈتاۈن يالقۇنى مەشئەل كېچىدە سوغۇق قەھرىتان بۇ. ئىدى چىقىۋېلىشقان يامىشى،

 ھاياجانغاا ھەقىقەتەنماۇ كىشىنى كۆرگەن بولۇپ  يۇرىتىۋەتكەن كۈندۈزدە  قاراڭغۇلۇقىنى

 بارغانسااىرى مەنزىاارە قىاازغىن. ياااڭرايتتى يارغىاادە  قااوالقنى ئاااۋازلىرىمۇ بارابااان. ساااالتتى

 بولغاان ئاارتى  ئۇستا ھەممىسى كۆرۈنۈشلەرنىڭ بۇ. ئىدى كۆتۈرۈلمەكتە پەللىگە يوقۇرى

 ھىتلېرماۇ ھەتتاا.  ئىادى ئۇياۇنالر ئوينالغاان قىلىا، رىپىاتى  ئالدىن تەرىپىدىن گيوبېل 
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 ئاون باۇ ئىچىادە ساائەت قاانچە بىار غىنەقىساقى”: سورايدۇ يېنىدىكىلەردىن بولۇپ ھەيران

 ئىستانسىساىنىمۇ رادىئاو يەنە دفكتاور پااكىنە  ئاۇ “تاپقاندۇ؟ نەدىنمۇ مەشئەلنى مىڭالرچە

 باۇ خەلقىناى مەملىاكەت پۈتاۈن ئاارقىلىق ئاڭلىتىشاى مەيدان نەق ئۇ. ئىدى تېزگىنلىۋالغان

 .ئىدى ھۇزۇرالندۇرماقتا مەنزىرىسىدىن نامايىش مەشئەل

 بااۇ ئااۇ . كۈزىتىاادۇ نامايىشااىنى مەشاائەل بااۇ تااۇرغىنىچە كەينىاادە تلېرنىااڭھى پاااپېن

 ھااۆرمەت ئۇنىڭغااا كەلگىنىاادە ئالاادىغا دېرىاازە تۇرغااان ھىناادېنبۇرگ نامايىشااچىالرنىڭ

 تۇتىۋااللمىغاان ئاۆزىنى كەلگىنىادە ئالدىغا پەنەىرىنىڭ بار ھىتلېر بەرسە  ساالم بىلدۈرۈپ

 بەكااال ھەقىقەتەنمااۇ پەرق ئوتتااۇردىكى”. سااېزىدۇ كېتىشااكەنلىكىنى قىلىاا، تەنااتەنە ھالاادا

 كاااۈ  ئىنقىالباااى يېڭاااى-يەپ ھاااۈكمىرانلىقتىن ئۆلىۋاتقاااان خاااۇددى باااۇ ئىااادى  رفشاااەن

 بىاار ئاجايىاا، بەكااال ھەقىقەتەنمااۇ بااۇ… . ئەساالىتەتتى مەنزىرىنااى بىاار تۇغۇلىۋاتقاناادە 

 اڭرىماقتااا ي سااادالىرى ئااالقىش غااالىبىيەت توختىماياادىغان مەڭگااۈ يەردە بااۇ. تەسااىرات

 بىار قاناداقتۇ خاۇددى ساداالر دېگەن' !تەبرىكلەيمىز غالىبىيەتنى! تەبرىكلەر! تەبرىكلەيمىز'

 ھىتلېاار” .قىالتتااى جاراڭالۋاتقاناادە  تۈۋىاادىال قۇلىقىمنىااڭ سااېگنالىدە  ئاگاھالناادۇرۇش

 ى  ئەپەناد پااپېن ۋفن“. قېلىۋاتااتتى بۇغۇلاۇپ ئاۋازى پاراڭالشقىنىدا بىلەن پاپېن بۇرۇلۇپ

 بىرىمىازدىن-بىار ھەرگىاز يەتمىاگەچە مەقسەتكە! ئېغىر ھەقىقەتەنمۇ ۋەزىپە ئۈستىمىزدىكى

 “.ئايرىلمايلى

 ھىتلېرنىاڭ فرانكماۇ خاان  ئادۋفكاات كېچىساى  شاۇ ساالىدىغان ھاياجانغا كىشىنى

 دەيادۇ_ . ئىادى سااپ ھەقىقەتەنماۇ قەلبىمىاز كاۈنى شۇ بىلىدۇ  تەڭرى”. تۇراتتى كەينىدە

 بىاازگە قوپااۇپ بىرەرسااى كااۈنى شااۇ ئەگەر_  ئالدىاادا  ئېسااىلىش دارغااا ىنكېااي فراناا 

 گەپالەرگە ئۇنداق ئىدى  ئېيتسا كېلىدىغانلىقىنى كۈنلەرنىڭ بۇنداق بېشىمىزغا كەلگۈسىدە

 بىااااالەن ئالااااادى ئەڭ گەپااااالەرگە ئۇناااااداق. ئىااااادى باااااوالر ئىشاااااەنمىگەن ھاااااېچكى 

 ھەقىقەتەنماۇ پاارالق  قىقەتەنماۇھە كاۈنى شاۇ. ئىدى  مەن دەل بىرى ئىشەنمەيدىغانالردىن

 قىلىشااىۋاتقان تەنااتەنە غەلىبىنااى تەرىپىاادە پەس دېرىنىااڭ“ .ئىاادى كااۈن بىاار بەخىتلىاا 

. ئىاادى قېلىشااقان تۇتىۋااللمااا  ياشاالىرىنى كااۆز ھاياجانلىنىاا، خوشاااللىقىدىن كىشااىلەر

 ىرىئىلگ دەيدۇ_ . ئوياليتتى دەپ پارالق كەلگۈسىمىز ھېسسىياتتا ئوخشاش كىشى ھەممە”

 بىرساى بولغان ئەزاسى كۆڭلەكلىكلەر قوڭۇر قاتناشقان توپىالڭغا بىرلىكتە بىلەن ستېننې 

 ئىشاىنىش ياخشاىلىنىدىغانلىقىغا تېخىماۇ تۇرمۇشاىمىزنىڭ پەيتتە  شۇ_  ئەسلىمىسىدە  ئۆز

 باشاقىالتىن ئاۇالر. ئىشاىنەتتى دەپ بولىادۇ ياخشاى چوقاۇم ئاۇالر ئەمماا. ياوق ئىمكانىيىتى

 ھىتلېرغاا خۇددى گېرمانىيە كۈنلەردە شۇ بولغاندا  مېنىڭچە. ئىدى كەلگەن الغاھ ئۈمىدۋار

 ئوتتۇرغاا بىرساىنى باشاقا ئېتەلەيادىغان بەخىش سۆيگۈ ۋە ئىشەن  ئۈمىد  بىزگە ئوخشاش
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 “.ئىدى چىقىرالمىغان

 بولاۇپ ھەمارا ماڭاا بۈگاۈنگىچە تاا بەزىلىارى تۇيغۇلىرىمادىن غەلىتە ئاخشىمىقى ئۇ”

 مېلىتاا قاتناشاقان نامايىشاقا بىرگە بىلەن ئانىسى-ئاتا چاغدا شۇ يازىدۇ دەپ _. كەلمەكتە

 باايراقالردىن رەڭلەردىكاى قىزىال-قارا تاۋۇشلىرى  ئاياق ئاجايى، كۈندىكى شۇ_  ماشمان 

 ئېتىۋاتقااان ئەكىاا  يۈزلىرىاادىن كىشااىلەرنىڭ مەنزىاارىلەر  ھەشااەمەتلى  شااەكىللەنگەن

 كۆرۈنۈشالەر ساەمىمى دېگەن نېمە ھاياجانلىق  دېگەن مەنې ۋاقىتتا شۇ جىلۋىسى  مەشئەل

 ھەقىقەتەنمااۇ كۆرۈنۈشاالەر ئااۇ كەلتۈرگىنىماادە ئالاادىمغا كااۆز بۈگااۈن ئەممااا! ھە-ئىاادى

 چەتئەللىااا  سااااندىكى كاااۆپ ماااۇتلەق…“ . ئىكەنااادۇق ساااادالىرى ناخشاااا ئېچىنىشااالىق

 ئاوت”. ئىادى نقاراشاقا دەپ بەرمەيادۇ  دېارە  ياخشاىلىقتىن ئەھاۋالنى بۇ كۈزەتكۈچىلەر

 دەپ_  ئۆتىۋاتقىنىادا  بولاۇپ ئاېقىن ئالدىادىن ئەلچىخانىساىنىڭ بااش فرانساىيە دەرياسى

 ۋە غەم ئېغىاار ئىنتااايىن مەن_  پونسااېت فرانچااويى  ئەلچىسااى باااش فرانسااىيە يازىاادۇ

 “.ئىدى  كۈزەتكەن يالقۇنىنى ئوت بۇ ئىچىدە سەزگۈلەر قورقۇنۇشلۇق

 بىاالەن ھىتلېاار  قاتااارلىقالر فراناا  ۋە رۆم   گيااوبېل گيۆرىااڭ  ھااې   كېچىسااى  شااۇ

 ھىتلېاار. ئىاادى ئولتۇرۇشااقان تاماققااا كېچىلىاا  ئولتااۇرۇپ ئۆياادە بىاار كىچىاا  بىاارگە

 مېنااى كىشااىلەر چەتئەللىاا  قىسااى  بىاار بۈگااۈن”. سااۆزلەيتتى توختىمااا  ھاياجاناادىن

 ىادىغانتۇر قارشاى بىار-بىاردىن مېنىاڭ ئەسلىدە . دېيىشمەكتە تۇردى' قارشى خرىستوسقا'

 ھىنادېنبۇرگنى ھالدا  ئىلگىرلىگەن يەنىمۇ ئۇ دېيىشىچە  فرانكنىڭ دەيدۇ_ . لېنىن ئادىمى 

 باااش مەن بۈگااۈن ئۇنىڭغااا  مەن بۈگااۈن_ . ئويالياادىكەن كېلىشاانى تارتىاا، تەرىااپىگە ئااۆز

 قەھرىماااان بىااار بۇرۇنقىااادەكال خاااۇددى قەلبىمااادە مېنىاااڭ ساااىز بولسااااممۇ مىنىساااتىر

 ساادىق ساىزگە ئوخشاشاال ۋاقتىادىكىگە بولغاان ئەساكىرىڭىز زنىڭساى مەن. ھېسابلىنىسىز

 تىنماا  ئاۇ. دەيادۇ “كەتتاى  بولاۇپ خوشال بەكال گېپىمدىن بۇ بوۋا  دېگىنىمدە بولىمەن

' بېارلىن قىزىال' بۈگاۈن ”. بۇرىادى تەرەپاكە كومماۇنىزم بىاراقال گەپناى ئۇ 020.سۆزلەيتتى

 يااولى چىقىااش باشااقا ئىچىاادە دسااىزلى ئۈمى كىشااىلەر. كااۈن بېاارىلگەن خاااتىمە دېگەنااگە

 خەلقنىاڭ بىز ئادەتتە ئۆزلىرىنى. قالىدۇ كىرى، يولىغا' قىزىللىشىش' ئاندىن تاپالمىغىنىدىال

 ئەدەپساااىز بە  ئەڭ خەلقاااقە كېلىااا، يەنە كىشاااىلەر دېيىشاااىۋالغان ھىماااايىچىلىرىمىز 

 ئايالالرنىاڭ ەجەھەتالەرد كاۆپ خېلاى ھېسساىياتى خەلقنىاڭ. بولىادىغانالردۇر مۇئامىلىدە

 كېتىۋاتقىنىاادىمۇ گۈللااۈكتە چىقىاا، سااىرتقا كۆپچىلىاا _ . كېتىاادۇ ئوخشاااپ ھېسسااىياتىغا

_  ھىتلېار  دەيدۇ_  مەھكىمىسى  مىنىستىر باش بۇ_ . ئىدى بېسىقمىغان ئاغزى ھىتلېرنىڭ

 مااس قەتئاى كۈتۈشاكىمۇ مېھماان. قالغاان ئوخشااپ قۇتىساىغىال تاماكاا كۇباا بىار خۇددى

 “.كېرە  چىقىشىمىز يېڭىالپ پۈتۈنلە  يەرنى بۇ بىز شۇڭا. كەلمەيدىكەن
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 خااتىرە دەپ مۇناداق گياوبېل  كەتاكەن بولۇپ خوشال ئىچىدىن-ئى  ئاخشىمى  شۇ

 بىار چۆچەكلەردىكىادەكال خۇددى… . ئوخشايتتى چۈشكە بىر ھەقىقەتەنمۇ بۇ”: قالدۇرىدۇ

 ئاۆز ئااخىرى تىرىشاچانلىق يىللىاق 14. كەلادى دۇنياغاا ئىمپىرىيە بىر يېڭى-يەپ… . كۈن

 باۇ ئاخشاىمى  كاۈنى شاۇ ئەمماا“ !باشاالندى رەسمى ئىنقىالبى گېرمانىيە. بەردى مىۋىسىنى

 ھېينارىخ بەلكىا . ئىادى قىاللىغاان ھې  كىشى ئاز بەكال ئارىسىدا خەلقى گېرمان نوقتىنى

 مۇناۇ خاراكتېرىادىكى پەرەز ئالادىن قالادۇرغان يېزىا، باۇرۇن ۋاقىات ئەسىردە  بىر ھېين

 گېرمانىيىااادە” كېااارە ؟ بولساااا كەلتاااۈرەلمىگەن ئېساااىگە ھېچكىمماااۇ بەلكىااا  گەپلەرناااى

 ساادانىڭ بۇ. قالىدۇ بولۇپ ساداسى گېرمانالرنىڭ ھەقىقى ساداسى گۈلدۈرماما ياڭرايدىغان

 ئااۋازى گۈلادۈرماما باۇ چىقىادۇ؛ پاارتىالپ چوقۇم سادا ئۇ ئەمما. كۈتەيلى ئۈچۈن ياڭرىشى

 ئاڭلىنىاا، پەقەتااال تارىختااا خااۇددى بولااۇپ  مىسلىسااىز كااۈچى ئۇنىااڭ  ۋاقتىاادا ياڭرىغااان

 چاغادا شاۇ… . كېلىادۇ يېتىا، چوقاۇم پەيىات بىار بۇناداق. ئايلىنىدۇ ئاۋازغا بىر باقمىغان

 ئااورنىغىال ئويااۇن مىسااىرالىق بىاار كىچىاا  ئويااۇنىنى فرانسااىيە مەياادان بىاار ئوينىلىاادىغان

 چوقااۇم پەيىاات بىاار بۇنااداق ھاجەتسااىز؛ قىلىااش گۇمااان بۇنىڭاادىن… . قويىاادۇ چۈشااۈرۈپ

 “.كېلىدۇ
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 ئېزىپ كېتىش. 99

9111~9114.6 

 

 

 يولغاا تۇياۇق ئۇالرنىاڭ نەزەر  قەتئاى بولىشاىدىن ئاياال بىر ياكى مىللەت بىر مەيلى”

 كېلىادىغان يېتىا، باۇرۇن ئەڭ چاۇنكى . بولمايادۇ كەچۈرۈشاكە ھەرگىاز قېلىشاىنى كىرى،

 “.مىنىدۇ ئۈستىگە يېقىتى، نىئۇ تەۋەككۈلچى

 مارك  كارل_                                                                                     

 

1 

 

 

 ئاۇ. قىلىادۇ ساوغا گاۈل تەبارىكلەپ ھىتلېرنى خانى  گيوبېل  سەھەردە  تاڭ ئەتىسى

. تاۇراتتى ساۈرۈپ خىياال قااراپ سىرتقا پەنەىرىدىن ياتىقىدا كۈتۈش مېھمان ھىتلېر چاغدا

 قىلىنغاان ماڭا بۇ”. ئالىدۇ تاپشۇرۇپ گۈلنى بىلەن تەنتەنىلى  ئۆرۈلۈپ  كەينىگە ئاستا ئۇ 

 كىشاااى ئاياااال تاااۇنەى تەبااارىكلىگەن مېناااى ساااىز. سوۋغىساااى گاااۈل قېتىملىاااق تاااۇنەى

 باويىچە  دېيىشاى ئاۆز ئۇنىاڭ يەناى. قالىادۇ كاېكەچلەپال ھاياجانادىن ئاۇ“ .ھېسابلىنىسىز

 ئااۆزىگە ئااۇ كېاايىن  تۇرىۋالغاناادىن سااەل. قالغااانمىش كااېكەچلەپال كەلاامە  گەپ ئاغزىغااا

 رەت ئاورنىنى مۇئااۋىنلىق ئۈچاۈن ناېمە مېنىڭ كىشىلەر ئەندى مانا” قىلى، پىچىرلىغاندە 

 پارتىيىمىزنىاااڭ ھەتتاااا بۇياااان  ئۇزۇنااادىن. كېااارە  بولىشاااى چۈشاااەنگەن قىلغاااانلىقىمنى

. كېتىدۇ تۇرۇپ قىلى، سۈكۈت خېلىغىچە ئۇ“ .ئىدى كەلگەن چۈشىنەلمە  مېنى ئەزالىرىمۇ

 ئااز بىار مەن شاۇنداق ” ئۇنىاڭ خاانى  گياوبېل . ماڭىادۇ قااراپ ئىشىككە دەرھال ئاندىن

 .بولىدۇ ئاڭلىغاندە  دېگىنىنى “خاالۋاتىمەن قېلىشنى يالغۇز

 ىنىاا،بەلگىل بۇرۇناادىن تەغاادىر  بىاار مااۇقەررەر ھادىسااىالرنى بااۇ بېرىۋاتقااان يااۈز ئااۇ 

 تۇتقازغااان ھوقااۇقنى ئۇنىڭغااا ئەممااا. قااارايتتى دەپ قەدەم  بىاار تاشااالنغان يولاادا بولغااان

 دەپ ئەمەس نەرساە باشاقا ئويۇنچاۇقتىن بىار قولىدىكى ئۇالرنىڭ ھىتلېرنى بولسا كىشىلەر

 ئاادەم  بۇ”: ئاتىدۇ پو دەپ مۇنداق كىشىلەرگە ئەتراپىدىكى ئۆز پاپېن ئااليلۇق . قارىشاتتى
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 ماختاااپ ئااۆزىنى يەنە ئااۇ ئاناادىن_ . ئەمەس بىرسااى باشااقا ئادەماادىن للىۋالغااانيا بىااز

 ماڭاا ھىنادېنبۇرگ قىلىساىلەر؟ تەلەپ ناېمە يەنە مەنادىن سىلەر_  دفستلىرىغا  يۈرىدىغان

 شاۇ. قاويىمىز قىساتاپ بۇلۇڭغاا بىار مەڭگاۈگە ھىتلېرنى بىز قالما  ئايغا ئىككى. ئىشىنىدۇ

 .كۆرەڭلەيدۇ دەپ“ !كەلمەيدۇ كارغا سىمۇتېپىرلى قانچە ھەر ئۇ چاغدا

 ھاااكىمىيەتنى مۇسااتەبىت بىاار بىااز بولسااا پومېشااچىكالر قىلىۋاتقااان ۋەكىللىاا  پاااپېن

 ئويۇنچااق قولىادا ئۇالرنىاڭ ھەرگىزماۇ ھىتلېار ئەمماا 024.ئىادى دېيىشمەكتە سېتىۋالدۇق

 ،قىلىاا تۇتااۇش دەرھااال ئااۇ  شااۇڭا. ئىاادى ئەمەس بىرسااى دەياادىغان ماااقۇل بولۇشااقا

 پارتىيىسااى مەركىاازى ئاااۋال ئااۇ. كىرىشااىدۇ ئىشااىغا ھااازىرالش ئااۇل ئۈچااۈن مۇسااتەبىتلى 

 ھىتلېار . قالدۇرىۋېتىادۇ ئەمەلدىن بىراقال تەلەپلەرنى ۋە مەسىلە قاتار بىر قويغان ئوتتۇرغا

 ئاخىرالشاتى  بىالەن مەغلوبىيەت پائالىيىتىمىز كېلىش كىلىشىمگە بىلەن پارتىيە بۇ بىزنىڭ

 پاپېننىااڭ كەينىاادىنال. دەياادۇ بولماقتااا  مااۇھى  بەكااال ئۆتكااۈزۈش سااايالم دىنيېڭىاا شااۇڭا

 .كەلتۈرىۋالىدۇ ماقال تارقاتقۇزۇشقا پارالمېنتنى ھىندېنبۇرگنى ئارقىلىق ۋاستىسى

 نۇرغاۇن باارلىقىنى ئەھمىيىتى قانچىلى  ئىشالرنىڭ بۇ قويۇلىۋاتقان يولغان دەسلەپتە

 بااش گېزىتلىرىنىاڭ تەرەپادار ئەركىنلىا  رجۇئاازىيەبۇ. كېتەلمەيادۇ قىلى، ھې  كىشىلەر

 پەرەز زادىااال بېرىشااىنى يااۈز ئۈرۈشاالەرنىڭ خاراكتېرىاادىكى ئىاانقىالب بۇنااداق ماقااالىلىرى

 ئىككاى كەتساە بولاۇپ بە  كابېنتىدا ھۆكۈمەت ھىتلېرنىڭ ئۇالر چۇنكى. ئىدى قىاللمىغان

 كىرگۈزگىنىادىن كابېنتقا رىكنىف بىلەن گيۇۆرىڭ يەنى كۆپەيتىۋېلىشىدىن  ناتسىست نەپەر

 كابېنتىنىاڭ ھۆكاۈمەت”. قارىشااتتى دەپ ياوق  قىاللىغىناى ئۆزگىرىش بىر ھېچقانچە باشقا

 كۈچلااۈ  نىساابەتەن ئەپەناادى  ھىتلېاار بولساااق  قاراياادىغان ئەھۋالىاادىن تەشااكىللىنىش

 كااۈنكى شااۇ يازىاادۇ دەپ_ . كااۆرۈنمەكتە يااوقتە  ئامااالى قىلمااا  قوبااۇل چەكلىنىشاانى

 قايتىادىن ئاۆتمەيال ساوتكا ئىككى ئارىدىن ئۇالر. ھالدا مەغرۇرالنغان گېزىتى «رانكفۇرتف»

 شۇگېنبېرگنىڭ بەلكى ئەمەس ئەتراپىدا مىنىستېر باش ھۆكۈمەت رفشەنكى _  بېرى،  باھا

 پارتىيىسااىدىكىلەرمۇ دېمااوكرات سوتسااىئال ھەتتااا“ .قىلماقتااا ھەرىااكەت بااويىچە دېگىنااى

 باۇ دېاگەن ھىتلېار ھالادا يۈزلۈ  ئومۇمى كىشىلەر. ئىدى قىلمىغان ھې  ھەيرانلىق قىلچە

 ئاساساى ۋېيماار كەلتاۈرۈپ قولغاا سانلىقنى كۆپ ئارتۇق ئىككىدىن ئۈچتە پارالمېنتتا ئادەم

 .ئىشىنەتتى دەپ ئەمەس  ئىگە كۈچكە ئاشۇرالىغىدە  ئىشقا ئۆزگەرتىشنى قانۇنىنى

 ھۆكاۈمەت”: ئىادى قاراشاتا ېتىدىغانك ئوخشاپ شۇنىڭغا گېزىتىمۇ «ۋاقتى نيويۇر »

. قالدۇرمىادى پۇرساەت قىلچىماۇ ئۈچاۈن ئەپەنادى ھىتلېار قىلىنىشاى تەشكىل كابىنتىنىڭ

 “بولادى خوشااللىنالمايدىغان دەپ كەلادى پۇرساەت ئۈچاۈن بولۇش مۇستەبىت ئۇ ئەندى

 جەھەتااتىن ئومۇمىلىااق” دفكالتىاادا يوللىغااان ئەلچىسااىمۇ باااش ئەنگلىاايە. يازىاادۇ دەپ
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 باۇ ئىباارەت تەيىنلىنىشاىدىن مىنىساتىرلىققا بااش ھىتلېرنىاڭ ساھەسى مەتبۇئات لغاندا ئا

 خەۋەرگە باۇ جامائەتچىلىا  ئەمماا بولماقتا  پوزىتسىيىدە سوغۇققانلىق مۇۋاپىق ئەڭ ئىشقا

 .يازىدۇ دەپ “قايتۇرمىدى ئىنكاس قىزغىن بە  قارىتا

 ھېچقاناداق قولىادىن تلېرنىاڭھى جاماائەتچىلىكىگە دۇنياا كۈزەتكۈچىلەرنىاڭ تۈر بۇ

 فىۋرالااادا-1 ھىتلېااار كاااۈنلەردە  شاااۇ ياااۈرگەن بېرىااا، كاپاااالەت دەپ كەلمەيااادۇ  ئىاااش

 كااۆڭلىنى كىشااىنىڭ مااۇنچە بىاار نۇتقىاادا ئااۇ. سااۆزلەيدۇ نااۇتقى رادىئااو سااايلىغۇچىلىرىغا

 مەقسااەتلىرىنى ئىنقىالبااى تىگىاادە سااۆزلىرىنىڭ مۇتەئەسسااى، بەكااال ئەممااا كۆتۈرىاادىغان

-بىاردىن مېنىاڭ: قىلىا، ئېنىق نۇتقىدا رادىئو ئۇ. تىرىشىدۇ ئىپادىلەشكە بولسىمۇ يۇپۇتۇپ

 ئىباارەت  كەلتۈرۈشاتىنال ئەسالىگە پەزىلىتىمىزناى ئەخالقاى ئىسىل بۇرۇنقى مەقسىدى   بىر

 پەقەتاال ھەققىادە پىالناى قىلىاش تەرەپ بىار يەھاۇدىيالرنى نۇتقىادا ئۇ. قىلىدۇ ئېالن دەپ

 ئااۇالرنى ياااكى كەلتۈرگىاادە  زىيااان پۇخراالرغااا ئااادەتتىكى ئااۇ ىدەئەساال. ئاچماياادۇ ئېغىااز

 .قىلمايتتى گەپ ئېغىزمۇ بىرەر قويىدىغان ئۈركىتى،

 تۇرۇشاالۇق بېرلىناادا ئامېرىكىنىااڭ مەزگىلاادە  سااۆزلەۋاتقان نااۇتقىنى رادىئااو ھىتلېاار

. تاۇراتتىئول ئۈستىدە زىياپەت كەچلى  بىرگە بىلەن ئادەم بىر مەلۇم ۋاكالەتچىسى ۋاقىتلىق

 بانكىساىنىڭ ئىمپىارىيە بولغاان ياردەمادە چىقىشاىغا تەخاتكە ھىتلېرنىاڭ بۇرۇن كىشى  بۇ

 پادىشااھ ئادەمنى بىر خالىغان ئادەم بۇ بولۇپ  بىرسى دېگەن شاخت ھىەالمار كاتتىۋېشى

 .ئىدى بىرسى ئىگە كۈچكە ئولتارغۇزالىغىدە  تەختىگە

 ۋە ماالىيە سۇاللىساىنىڭ ھىتلېار مەن  ئاشاىكارىالپ ساىرىنى ئامېرىكىلىققاا بۇ شاخت

 دەبااادەبىلى  مەشاااھۇر ئاااۇ ئۆزلىرىنىاااڭ” ناتسىساااتالر مەسلىھەتچىساااىمەن؛  ئىقتىساااادىي

 يېڭاى باۇ ساودىگەرلەر چاوڭ بارلىق شۇڭا . ئەمەس نىيىتىدە ئاشۇرۇش ئىشقا ئىسالھاتىنى

 كەھۆكااۈمەت بااۇ بىلىاا، كىرىشااەلمەيدىغانلىقىنى ئىشااقا بىاار قانااداق ھااې  ھۆكۈمەتنىااڭ

 .دەيدۇ “ئىچىنماقتا

 سااۆز بااۇ ئەساالىدە بولسااىمۇ  سااۆز بىاار مۇبااالىغە بەكااال جۈملىسااى ئاااخىرقى ئۇنىااڭ

 مىنىسااتىر باااش تااۇرۇپ بولمااا  قوللىشااى ئارمىيىنىااڭ بىاالەن سااانائەتچىلەر ھىتلېرنىااڭ

 ئىتتىپاقىادىكى ئوفىتساېرالر. بىلادۈرەتتى مەنىناى دېگەن ئەمەس مۇمكىن ھەرگىز بواللىشى

 ئۆسااۈپ تىنمااا  ئىچىاادە ئارمىيىسااى دېڭىااز) دۆنىتااز كااارل كىشااىلەر قىسااى  كااۆپ مااۇتلەق

 بىاالەن ھىتلېاار ئااۇالر قوشۇلسااىمۇ  قاراشاالىرىغا نىااڭ( ياااش بىاار ئىسااتىقباللىق كېلىۋاتقااان

 .كۆرسىتەتتى تاللىۋالغانلىقىنىال بىرىنى ئوتتۇرسىدىن قىزىلالر

 ئوخشاش ائەتچىلەرگەسان خۇددى سەۋەپ  قوللىشىدىكى ھىتلېرنى تەرەپنىڭ ئارمىيە

. بىلەتتى ئېنىق ھىتلېرمۇ تەرىپىنى بۇ. ئىدى قىلغانلىقى مەقسەت كۆزلەشنىال مەنپەتىنى ئۆز
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 بىار كېيىنكاى خېلاى ھىتلېار. كەتمەيتتاى باھاالپمۇ يوقۇرى بە  ئۇنچە گېنېرالالرنى ھىتلېر

 باااش ئاااۋال بولۇشااتىن مىنىسااتىر باااش مەن”: قىلىاادۇ ئېتااراپ دەپ مۇنااداق ۋاقىااتالردا

 ئااادەمگە ھەماامە ئوخشااايدىغان ئىتقااا قاااۋان ھەممىسااىال شااىتاۋىدىكىلەرنىڭ قۇماناادانلىق

 ياۈرۈش يېاتىلەپ تۇتاۇپ چىاڭ ئاۇالرنى شاۇڭا ئىادى  كىشاىلەر يۈرىادىغان قىلى، خىرى 

 بىالەن گېنېارالالر ئۇنىاڭ كەلگىاچە بۈگاۈنگە ساەۋەپتىنمىدۇ  شاۇ“ .قاارايتتى  دەپ كېرە  

 ئۇنىڭغاا لوسساوۋ ۋاقتىادا ميونخېنادىكى. ئىادى ئەمەس ياخشاى زادىاال مۇناسىۋىتى بولغان

 قاااتتىق بولىشااىغا مىنىسااتىر باااش ئۇنىااڭ بولسااا شاالېيچېر ئىاادى؛ “قىلغااان خىيااانەت”

 پۈتۈن ئۇ شۇڭا. ئىدى ئالغان قولغا ھوقۇقنى ئۇ بولسا  ئەندىلىكتە 025.قىلغان توسقۇنلۇق

 ئۈچاۈن گۈللەندۈرۈش گېرمانىيىنى ئۇالرنى يارىشىشقا  بىلەن تەرەپ ئارمىيە بىلەن ئامالالر

 .باغاليدۇ نىيەت قىلدۇرشقا خىزمەت

 بىرىنچاى ئاخشاىمى  كاۈنى تاۆتىنچى ئولتۇرۇپ ۋەزىپىسىگە مىنىستىرلى  باش ھىتلېر

 ئۆيىاادىكى خاممېرسااتېيىننىڭ ۋفن گېنېاارال ئااۇ: كىرىشااتىرىدۇ ئىشااقا پىالنىنااى قەدەملىاا 

 ناتسىسااتالرنى بااۇرۇن گېنېرالمااۇ بااۇ ئەساالىدە) قىلىنىاادۇ تەكلىنىاا، زىياااپەتكە كەچلىاا 

 زىياااپەت كەچلىاا  قېتىمقااى بااۇ(. ئىاادى بىرسااى كەلااگەن ئىلمااا  كااۆزگە تااۈردە ئاشااكارە

 تەرىپىااادىن بلاااومبېرگ ۋفن تەيىااانلەنگەن مىنىساااتىرلىكىگە ماااۇداپىيە دۆلەت يېڭىااادىن

 قىلىااا، مەقساااەت تونۇشتۇرۇشااانى رەھبەرلىااارىگە ساھەساااىنىڭ ھەربىااالەر فاااۈھرېرنى

 سااۆز تااۇرۇپ ئورنىاادىن ھىتلېاار ئاخىرىاادا زىياااپەت. ئىاادى زىياااپەت بىاار رۇنالشااتۇرۇلغانئو

 بولاۇپ پوزىتساىيىدە ئېھتىياتچاان ساەل ئارىساىدا كىشاىلەر باۇ دەسالىۋىدە ھىتلېر. قىلىدۇ

 قىلىااش ۋەيااران كەلااگەن بېشااىغا دۆلەتنىااڭ ئاااۋال ئااۇ. سااۆزلەيدۇ يۇمشااىتى، گېپىنااى

 بېرىادىغان بۇنىڭغا ھىتلېرنىڭ. توختىلىدۇ ئۈستىدە لىلەرمەسى  ئىقتىسادىي خاراكتېرىدىكى

. ئىاادى ئەمەس پاياادىلىنىش ۋاستىسااىدىن كااۈچەيتىش ئېكىسااپورتنى ھەرگىزمااۇ جاااۋابى

 ئەھاااۋال بىاار ھااااكى  ئااارتۇقلۇق مەھسااۇالت يۈزلاااۈ  ئومااۇمىي دۇنياااادا پۈتااۈن چااۇنكى

 تەرەققااى لىرىنىبااازار ئااۆز خېرىاادارلىرى بااۇرۇنقى گېرمانىيىنىااڭ بولااۇپ  شااەكىللەنگەن

 ئۆزىنىڭ گېرمانىيە تاكى چېكىنىش  ئىقتىسادىي بىلەن ئىشسىزلى  بولغاچقا  قىلدۇرىۋالغان

 ماۇمكىنلىكىنى داۋاملىشىشاى ئىزچىال كاۈنىگىچە كەلتاۈرگەن ئەسالىگە ئاورنىنى دۇنيادىكى

 .قويىدۇ ئوتتۇرغا

 بااۇ ىنىمەسااىل. بولىاادۇ قايىاال بەكااال ئاااڭالپ سااۆزلىرىنى ئۇنىااڭ كىشااىلەر زالاادىكى

 ھىتلېار. ئىادى ئارزۇساى قىسامىنىڭ كاۆپ ماۇتلەق ئولتۇرغانالرنىاڭ قىلىاش ھەل شەكىلدە

 را  خااااۇددى” شااااۇنىڭدە  ۋە ماركسااااىزم تىنچلىقپەرۋەرلىاااا   قىلىاااا،  داۋام سااااۆزىنى

 تاشلىنىشاى قومۇرۇپ يىلتىزىدىن تۈپ چوقۇم“ دېموكراتىيە كېتىۋاتقان يامىراپ كېسىلىدە 
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 ئورۇنادا بىرىنچى قۇراللىنىش قايتىدىن جەرياندا بۇ مۇھتاج  ىشكەگۈللىن گېرمانىيە كېرە ؛

 بولىاادىكەن  تاپىاادىغانال رفناااق قايتىاادىن ۋەتىنىمىااز كېاارە ؛ بولىشااى ۋەزىااپە تۇرىاادىغان

 رەھىاا  قىلااچە يەرلەرنااى ئااۇ شااۇنىڭدە  بويسۇندۇرۇشااى  تااۇپراقالرنى شااەرقتىكى چوقااۇم”

 كىشاىلەرنى اليىھىساىدىن بۇ تۈزۈلگەن نئۈچۈ كەلگۈسى“ .شەرت نېمىسالشتۇرۇشى قىلما 

 ۋەتىنىمىزنىااڭ سااىلەرنىڭ: بېرىاادۇ ۋەدە مۇنااداق ھىتلېاار ئۈچااۈن قويماساالىق چۈچۈتااۈپ

 مېنىااڭ. قىلىاامەن ئۈمىااد قىلماساالىقىڭالرنى غەم ھەرگىااز سىياسااەتلىرىدىن تاشااقى-ئىچكااى

 ياوق؛ نىيىاتى  باساتۇرۇش ساېلى، ئىشاقا كاۈچلەرنى ھەربى توپىالڭالرنى ئىچىدىكى دۆلەت

 غايىساى ئاساسالىق ئۆزىنىاڭ” قىساىمالر ھەرباى ئىچىادە يىال قاانچە بىار كېيىنكى بۇندىن

 كۈچەيتساىال مەشاىقنى قىلىا، مەقساەت قوغداشانى ۋەتەنناى ئۇچرىغاندا تاجاۋۇزغا بولغان

 ۋەتىنىمىاازدە كېلىاا،  توختىلىاا، ئۈسااتىدە ئاااچىالر-ئااې . قىلىاادۇ تەلەپ دەپ “بولىاادۇ

 قەتئاااى پىرىنساااى، دەيااادىغان ئىاااگە ھوقۇقىغاااا تۇتاااۇش القاااۇر ئاااارمىيىنىڭال پەقەت”

 .بېرىدۇ كاپالەت دەپ “ئۆزگەرتىلمەيدۇ

 ياخشاى بەكاال تەساىراتى بولغاان ھىتلېرغاا رايدېرنىڭ ئېرى  ئادمىرالى ئارمىيە دېڭىز

 فاارفم فرىاادرىخ ئەممااا. ئىشااىنەتتى ئويالياادىغانلىقىغا ئۆزىاادە  باشااقىالرنىڭمۇ ئااۇ . بولىاادۇ

 سااۆزدىن بااۇ دېااگەن قىلىااش ئىسااتىال گېنېاارالالر قاتارىاادىكى فاارىتىش فنۋ ۋېرنېاار بىاالەن

 دەپ ساېتىۋالماقچى  بىزنى ھىتلېر لېب ۋفن رىتتېر ۋىلھېل  مارشال بولسا  كەتكەن ئۈركۈپ

 ئىدى  ئىشەنسە ياخشىلىقىغا مېلىنىڭ ئىگىسى مال ئەگەر” قىلى،  مازاق ئۇ كېيىن. قارايدۇ

 .دەيدۇ “بوالتتى ەنيۈرمىگ ۋارقىراپ ماختاپ مېلىنى

 ئارىساىدىن يەردىكىالەر باۇ ھىتلېار بولسىمۇ  ھەرخىل باھالىرى ھەربىلەرنىڭ گەرچە

 يېڭاى باۇ يەناى. ئىادى كەلتاۈرەلىگەن قولغاا كىشاىلەرنى يېڭى ئەگىشىدىغان ئۆزىگە يەنىال

 بىرىنچاى چىقىشنىڭ تىكلەپ قايتا تۈزۈمنى خانلىق تىكلەپ  دېكتاتۇرلۇق ھەربى ھۆكۈمەت

 پارتىيىسااىنىڭ سوتساايالىزم مىللااى قىلىاادىغانالر ئۈمىااد قويۇلۇشااىنى يولغااا چىنىباسااقۇ

 مارشاال كىشاىلەر قورقۇنچااق نۇرغۇنلىغاان تۇرساا؛ تەيياار ماقۇلالشاقا قىلىشىنى ئىسالھات

 .ئىدى تاللىۋېلىشقان يولىنى قىلىش ئىتائەت ئۈچۈن ھۆرمىتى بولغان ھىندېنبۇرگقا ۋفن

 ھااالەت جىااددى بەلگىلەنااگەن قانۇناادا ئاساسااى ن ئىلمىغااا كااۆزگە بااۇرۇن ھىتلېاار

 دېگەننى “قىلىنىدۇ مەقسەت ئاساسى قوغداش خەلقىنى گېرمانىيە” پايدىلىنى، ھوقۇقىدىن

 “تېازگىنلەش قااتتىق ئەپكاارلىرىنى تەشاۋىقات بىلەن يىغىلىشالر  سىياسىي” قىلى،  باھانە

 ئەزالىاارى كابېناات باشااقا اكىياا پاااپېن مەيلااى. ماقۇلالتقۇزىۋالىاادۇ قااانۇننى بىاار دەياادىغان

 پىكىاار بىااردە  ھەقتىكااى بااۇ. بىلدۈرمەياادۇ نااارازىلىق پەقەتااال تەكلىااپىگە بااۇ ھىتلېرنىااڭ

. بولىادۇ مەجباۇر تەستىقالشاقا قاانۇنننى بۇ كۆنۈپ ئامالسىز ھىندېنبۇرگمۇ ئالدىدا بىرلىكى
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 پرفساىيە ناىيە ماقۇللىتىۋالغاان  قاانۇنىنىمۇ ھاالەت جىاددى بىار يەنە ئااۋال  سەل بۇندىن

 بۇنىڭغااا كىشااىلەر. ئىاادى ئالماشااتۇرىۋالغان نااامزاتىنى ئااۆز ئورنىغااا باشاالىقى ھۆكااۈمەت

 قىالرلىاق قايىال بەكاال جااۋابى بەرگەن بۇنىڭغاا ھىتلېرنىڭ بولسىمۇ  بىلدۈرگەن نارازىلىق

 پااپېن  تەيىانلەنگەن مىنىساتىرلىكىگە بااش پرفساىيە يېڭىدىن يەنى 026.ئىدى جاۋاب بىر

 باشااقۇرۇپ گيااۆرىڭنى تەيىاانلەنگە ۋەزىپىسااىگە مىنىسااتىرلى  ئىشااالر ئىچكااى يېڭىاادىن

 ئاارقىلىق شاۇ بولساا  ئەمەلىيەتاتە ئەمماا. ئىشاەندۈرىدۇ دەپ ماۇمكىن پۈتۈنلە  كېتەلىشى

 پۈتتۈرىۋالغاان قەدىمىنىماۇ ئىككىنچاى يولىنىاڭ ماڭغاان قاراپ يولىغا مۇستەبىتلى  ھىتلېر

 .ئىدى

. ئىادى باشلىغان چىقىشقا ئوتتۇرغا كىشىلەر تەبىقە بىر ىيوقۇر يېڭىدىن گېرمانىيىدە

 ئاۇ يەناى. ھېساابلىناتتى مەھساۇلى بىار تەبىقىنىاڭ يېڭاى شاۇنداق ئەنە باشالىقى ھامبۇرگ

 مىڭااالرچە چىققاان كۆتۈرلاۈپ كېچىادىال بىار ئارىساىدىن تەبىقىادىكىلەر تاۆۋەن ۋە ئوتتاۇرا

 ۋە ئادۋفكااااتالر تقاااۇچىالر ئوقۇ. ئىااادى بىرساااى كىشاااىلىرىدىن تەبىاااقە يوقاااۇرى يېڭاااى

 تۇرماۇش ئېغىر. ئىدى شەكىللەنگەن ۋەزىيەت بوالاليدىغان رەھبىرى دۆلەت سودىگەرلەرمۇ

 يۈكساىلى، تېاز شۇنچىۋاال جەھەتتە  سىياسىي كىشىلەرنىڭ كۆپ بۇنچە ياشاۋاتقان ئىچىدە

 ئەھاۋال ىارب باقمىغاان كۆرۈلۈپ زادىال بۇرۇن كېلىشى كىرى، قاتلىمىغا ئەمەلدارالر يوقۇرى

 بىالەن ھىتلېار جەڭچىلىارى  ناتسىسات كوناا ھەممىساىال كىشاىلەرنىڭ تۈردىكى بۇ بولۇپ 

 باۇ بۈگاۈن ماناا. ئىادى كىشىلەر كېلىۋاتقان كۆرسىتى، خىزمەت بىلەن سادىقلىق پارتىيىگە

 .ئىدى ئېرىشكەن مۇكاپاتىغا ساداقىتىنىڭ كىشىلەر تۈر

 ئاخىرى تونۇپ  دەپ داھىسى پارتىيە ئۆزىنى بىرسىنىڭ ئوخشاش ھىتلېرگە ئەسلىدە 

 ھالغاااا تەيياااار ئورنىغاااا مىنىساااتىرلى  بااااش پۈتتاااۈرۈپ ئىشااالىرىنى تەيياااارلىق پۈتاااۈن

 دېايىش ئەھاۋال بىار باقمىغاان كۆرۈلۈپ زادى گېرمانىيىدە بۇرۇن ئۆزىال كېلەلىگەنلىكىنىڭ

 ئاۇالر ەناى ي. ئىادى باشاقا ئەھاۋال ئاۇالردىكى كەلساە   پارتىيىسىگە ناتسىستالر. مۇمكىن

 ئىشاقا ئېرىشىشانى ئورۇنغا ۋە ھوقۇققا شۇنىڭدە  ئىگە  كۈچىگە قىلىش جەلى، ماگنېتتە 

 بىالەن قەدەمالەر پۇختا قاراپ مەقسەتكە بۇ تايىنى، ئارزۇسىغا كۈچلۈ  بولغان ئاشۇرۇشقا

 يەرنىاڭ شاۇ ساۈڭەكلەر ئاق يېڭىچە تۈردىكى بۇ توغرا . ئىدى ئىلگىرلىمەكتە ئالغا ئىزچىل

 كەلاگەن شاوغۇللىنى، بىالەن ئىنقىالباى سوتساىئالىزم مىللاى ئاساسەن سەۋىيىسىگە نتۈۋە

 ۋە لىبرالالرنىاااڭ تەغاادىرى  ئااۆزگىچە مۇتەئەسسااىپلەرنىڭ ھەرىاااكەت بااۇ ئەممااا. ئىاادى

 قانااات ھەرىكەتنااى بىاار بۇنااداق قالغانلىقىاادىن ئىچىاادە قااليماقااانچىلىق سااولچىالرنىڭ

 .ئىدى مۇمكىن دېيىش ەتىەىسىن بىر مۇقەررەر يايدۇرالىغانلىقىنىڭ

 شاىتاتالردىكى ۋە شاەھەرلەر-يېازا شاەكىلدە كېلەڭساىز ئەزالىارى پارتىيە ئادەتتىكى 
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 فااۈھرېرى ئۇالرنىااڭ كااۈنلەردە  يااۈرگەن بولااۇپ مەشااغۇل بىاالەن تەشااكىللەش ئورگااانالرنى

 بىاالەن تىكاالەش ھۈكااۈمرانلىقىنى ئۆزىنىااڭ ئۈسااتىگە رىقااابەتچىلىرى قىلىنغااان مەغلااوب

 مەلاۇم ھەتتاا پېيىال  كىچىا  بەكاال ئالدىادا پاۇخراالر ئاادەتتىكى ئادەم بۇ. ئىدى لمەشغۇ

 بىر ئىپادىلىرىنى تۈردىكى بۇ ئۇنىڭ دەسلىۋىدە . ئىپادىلەيتتى قىياپىتىنى ۋەيرانە دەرىەىدە

 ئاااۆزىنى ئاااادەم باااۇ قالماااا   ئۇزۇنغاااا ئەمماااا . ئىااادى قاراشاااقان دەپ ئااااجىزلىق تۈرلاااۈ 

 يىغىنىادا كابېنات ھۆكاۈمەت”. كېتىادۇ ئۆتاۈپ ئالادىغا شاىلەرنىڭكى ئاۇ مەڭسىتمەيدىغان

 ماالىيە باۇرۇن دەيادۇ_ . تۇرالماايتتى بولماا  قايىال خااراكتېرىگە تاۈر باۇ ئۇنىاڭ كىشىلەر

 ۋفن شاااۋېرىن لااۇتز گېرتساااوگ تەتقىقاتچىسااى رفدېاااز بولغااان ۋەزىپىساااىدە مىنىسااتىرلىق

 بااارلىق ئىچىاادە ھاياجااان لۇقيااالقۇن خااۇددى ئااادەم بااۇ_  كېلىاا،  ئەساالەاپ كرفسااىگى 

 مۇھااكىمە بولاۇپ  كۈچلاۈ  بەكاال زىھناى ئۇنىاڭ: تۇتاااليتتى تىزگىنىادە مۇھاكىمىچىالرنى

 ئاۇ  بېرەلەيتتاى؛ جااۋاپالرنى تاوغرا-تاۈپ مەسىلىلەرگىمۇ بۇرۇنقى ئەڭ سورالغان جەريانىدا

 زىھناى ئۇنىاڭ ؛ئولتاۇراتتى سېلى، قۇالق بىلەن ئەستايىدىللىق بەكال يىغىنلىرىدا مۇھاكىمە

 يەنااى ھالىغااا  فااورمىال بىاار ئاااددى مەسااىلىلەرنىمۇ مااۇرەككەپ ئەڭ بولااۇپ  ئوچااۇق بەكااال

 ساوزۇلۇپ ئۇزۇنغاا-ئۇزۇنادىن ئۇنىڭادا كەلتاۈرەلەيتتى؛ ھالىغا فورمۇال ئاددى بەكال بەزىدە

 ئىادى؛ باار قاابىلىيەت خۇالسىالشاتە  يىغىنچااق ئومۇمالشاتۇرۇپ مۇھاكىمىلەرنى كەتكەن

 ئەمماا قىلىنغاان مۇھااكىمە مەزگىال ئاۇزۇن بولغاان  مەلۇم ھەممىگە قىسى  بىر ە شۇنىڭد

 كۈزىتىشاتە  تاۇرۇپ نوقتىادا بىر يېڭىچە مەسىلىلەرنىمۇ ئېرىشىلمىگەن نەتىەىگە بىر ھې 

 “.ئىدى ئىگە قابىلىيىتىگىمۇ ئەقلى

 كۈچلاۈ  باۇنچە ئەمەلادارلىرى ھۆكاۈمەت باشقا بىلەن كرفسىگى  ۋفن شۋېرىن لۇتز

 ھەممىساىال ئۇالرنىاڭ بولغاچقاا  باقمىغاان ئۇچرىشاى، زادىاال بىالەن ئادەم بىر ئىقتىدارلىق

 كۈزەتكاۈچىلەر» ئايقى شۇ. ھاجەتسىز قېلىش ھەيران بولۇغانلىقىدىن قايىل تولۇق ئۇنىڭغا

 ئۇنىاڭ رەساى  ھەجىاۋى باۇ بولۇپ  بېسىلغان كارىكاتۇرا پارچە بىر دا « ۇرنىلى رەسىملى 

 ئاۇ ئەنادى. ئىدى تەسۋىرلەنگەن چىققانلىقى كۆتۈرۈپ باش ئارىسىدا ەبىقىسىت ئەمەلدارالر

 يۈرىادىغان  كىيى، پەلتۇ ھەربى كەتكەن پۇرلىشى، كىيىنگەن  رەتسىز ئۇنداق بۇرۇنقىدە 

 كۈلۈمسااىرەپال ئااۇ  ئەناادى. ئىاادى ئەمەس بىرسااى يۈرىاادىغان ئېلىاا، قامچااا بىاار قولىغااا

 يارىشىملىق رەختتلەردىن ئىسىل ئەڭ يەرلى  ىغىمۇئۇچىس ئىشەنچىلى   تولۇق تۇرىدىغان 

 ئۇرغاۇپ ئىشەن  بولغان ئۆزىگە يەنى بىرسى  كەيگەن پەلتو تۇرىدىغان لىغىرالپ تىكىلگەن

 .ئىدى كەلگەن ھالىغا سىموۋۇل بىر تۇرىدىغان

 

0 
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 قوڭااۇر كېاايىن ھەپتىاادىن 6 تۇتااۇپ ھوقااۇق بولسااىمۇ  چىققااان غالىاا، ئااۇ گەرچە

 پرفساااىيە 027.ئىااادى ئەمەس ئېنىاااق تاااېخىچىال تەغااادىرى ىالبىنىاااڭئىنق كاااۆڭلەكلىكلەر

. قوزغايدۇ دىققىتىنى كۈچلۈ  شىتاتالرنىڭ باشقا تارقىتىۋېتىلىشى تۈردە جىددى ھۆكۈمىتى

 ئېلىا، تازىالش شىددەتلى  ئارىسىدا ساقچىلىرى پرفسىيە گيۆرىڭ ئوتتۇرلىرىدا  فىۋرالنىڭ

 ساقچى ئۇ. چىقىرىدۇ تازىالپ ھەممىسىنى نىنىڭكىشىلەر قارىغان دەپ ئىشەنچىسىز بېرى، 

-ئااې  ئەترىتااى  ئااې -ئااې  نەزەر قەتئااى تۆلەشااتىن بەدەل قانااداق ھەر” ئەترەتلىاارىگە

 قاناداق ھەر بولىادىغان ھېسساىياتىدا دۈشمەنلى  ئارمىيىسىگە مۇداپىيە دۆلەت ۋە ئاچىالر

 نۇرغۇنلىغاان پايادىلىق دۆلەتاكە ئىچىدە تەشكىللەر بۇ چۇنكى. ئېلىنسۇن ئورنى نەرسىنىڭ

 تەشااۋىقاتىغا سوتسااىئالىزم مىللااى تۈرلااۈ  ھەر ۋەزىپىسااى  ساااقچىالرنىڭ… . بااار كىشااىلەر

 . چۈشىرىدۇ بۇيرۇقنى دېگەن “كېرە  كېلىشى ھالغا تەييار ئۈچۈن قىلىش ياردەم

 مەزماۇنى ئاساساى ئۇختۇرۇشانىڭ باۇ. چىقىرىادۇ ئۇختاۇرۇش بىار يەنە ئاۇ كەينىدىنال

 غاا ”تەشاكىالتالر تاۈردىكى ھەر قارايادىغان كۆزىادە دۈشامەنلى  دۆلەتاكە“: ئىدى مۇنداق

 قاۇرال دائى  ھەر ئۈچۈن بۇنىڭ شۇنىڭدە  قوللىنىشى  ھەرىكەت كەسكىن ساقچىالر قارىتا

 تەغادىردە “قارالغاان ساەل قىلىشاقا ئىەارا ۋەزىپىساىنى” ئەگەر بولىدىغانلىقى؛ ئىشلىتىشكە

 كوممۇنىساااتالرغا  دېگەنلىااا   باااۇ. ئىااادى ېلىنغاااانئ تىلغاااا تارتىلىااادىغانلىقى جازاغاااا

 دېارە  قىلغانلىقتىن ئېالن ئۇرۇش ئاشكارە ھېسداشچىلىرىغا ئۇالرنىڭ ۋە ماركسىزمچىالرغا

 .بېرەتتى

 يولغااا ئىااش بااۇ شااىتاتتىمۇ 7 باشااقا كىچىكىاارە  بولغىنىاادە  پرۇسااىيىدە خااۇددى

 تۇغۇلغاان سوتساىئالىزمنىڭ ىمىللا يەناى شاىتاتالر  چوڭىراق نىسبەتەن بولسىمۇ  قويۇلغان

 ئېگىشانى بوياۇن ھۆكاۈمىتىگە ھىتلېر شتاتالر ئالغان ئىچىگە ئۆز باۋارىيىنىمۇ بولغان يېرى

 ناتسىساتالرغا ئاممىساىنى خەلق يەنە  كوممۇنىستالر ۋاقىتتا بىر بىلەن شۇنىڭ. قىلىدۇ رەت

 يەنە «ىپاااقىئىتت ئەسااكەرلەر قىزىاال» كااۈنى  فىااۋرال-01. چاقىرىاادۇ تىركىشىشااكە قارشااى

 ئۈچاۈن قۇرالساىزالندۇرۇش ئااچىالرنى-ئاې  بىالەن ئېسچىالر-ئې  الرنى “پرفلېتار ياش”

 ئارمىيىساىدە  قىزىال كەلگۈسىنىڭ”: كىرىشىدۇ كۈشكۈرتۈشكە دەپ ئاتلىنىڭالر ھەرىكەتكە

 ئاارمىيە قىزىال ئىتتىپااقى ساوۋېتلەر بىزنىاڭ باۇ! ھېساابلىنىدۇ  كوماندېر يولداش بىر ھەر

 تاۈرمىلەر يااكى تاپانچاا مەيلاى بولسۇن  پىلىموت مەيلى. قەسىمىمىز بەرگەن رىگەجەڭچىلى

 قااانچە بىاار“ !خوجااايىنلىرىمىز ئەتىنىااڭ بىااز. سااۇندۇرالمايدۇ جەڭگىااۋارلىقىمىزنى بىزنىااڭ

 زفراۋانلىاق «دېڭىازچىالر قىزىال» بولغاان كاانىيى ئورگىنىنىاڭ كومپاارتىيە كېيىن  كۈندىن

 ئىسااتىھكامالرنى قېرىنداشااالر  ئىشااچى”: قىلىاادۇ چاااقىرىق دەتااۈر ئاشااكارە ھەرىكەتاالەرگە
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 پىلىكىناى گراناتلىرىڭالرنىاڭ! ئاوقالڭالر قاورالىڭالرنى! ئالغاا قااراپ غەلىابىگە! ئىگەللەڭالر

 “!تارتىڭالر

 گيۆرىاڭ بولساىمۇ  ئىباارەت شۇئاردىنال پەقەت گەرچە شۇئارالر ئىنقىالبى تۈردىكى بۇ

 ھەرىكەتااكە رەساامى قارشااى ئۇالرغااا يەنااى قىلىاادۇ  ئااامىلەمۇ ئەسااتايىدىل بەكااال بۇنىڭغااا

. قىلىادۇ ھۇجاۇم غاا “بىناسى لىيېبكېنت كارل” بېرلىندىكى فىۋرالدا-04 گيۆرىڭ. ئاتلىنىدۇ

 قولغاا پىالنىناى قوزغىالڭ كومپارتىيە يەردە بۇ ساقچىالر باياناتىدا دائىرىلىرىنىڭ ھۆكۈمەت

 ئىاانقىالب قېتىمقااى بااۇ ئاخشااىمى فىااۋرال-06 خانۇسسااېن . بىلدۈرىاادۇ چۈشااۈرگەنلىكىنى

 پەرىزىناى دېاگەن چىقىرىادۇ  كەلتاۈرۈپ پارتىلىشاىنى يالقۇنىنىاڭ-ئاوت ئاۇرۇش بىر چوقۇم

 ئەربااابالر بولغااان كۈچلااۈ  ئەڭ دائىرىسااى تەسااىر پااايتەختتىكى ئااۇ . قويىاادۇ ئوتتۇرغااا

 باۇ…  مەكتىمەن كاۆر تۇتاۇنلىرىنى پرفخ مەن يىغىندا  داغدۇغىلىق قېتىملىق بىر قاتناشقان

 كەينىاادىنال ئۇنىااڭ…  مااۇمكىن  بولىشاى ئالۋاسااتىال پەقەت چىقىاادىغىنى يالقۇنىاادىن-ئاوت

 ئالادىنقى يىغىنادىكى. قىلىادۇ ھۆكۈم دەپ قالدى ئىچىدە يالقۇنى ئوت بىنا بىر بېرلىندىكى

 يااۈز ۋەقەسااى بولغااانلىق قويماااقچى ئااوت قېااتى  ئااۈ  بىناسااىغا ھۆكااۈمەت راسااتىنال كااۈنى

 .كۆرسىتىدۇ تەسىر قاتتىق سۆزلەر بۇ كىشىلەرگە  بولغان خەۋەردار تولۇق ىكىدىنبەرگەنل

 گولالنادىيىلى  بىار دېاگەن لاۇب دېار ۋان مارىنۇس ياشلىق 04 كىشى قويغۇچى ئوت

 ئاادەم باۇ. باغلىغاان ئىارادە دەپ كۆيادۈرىمەن قەتئىي بىناسىنى پارالمېنت كىشى ئۇ. ئىدى

 بىناالرغاا ناارازىلىقىنى كاپىتالىزمغاا بولۇپ  بىرسى ڭپا كاال ھەرىكەتلىرى ئەمما بەستلى  

 كومپارتىيىااادىن ئااااۋال  يىااال تاااۆت. بولغاااان ئىپاااادىلىمەكچە ئاااارقىلىق قوياااۇش ئاااوت

 گە “كومپارتىيىساااى خەلقئاااارا” چىقىااا،  پارتىيىااادىنچېكىنى، ئۈچاااۈن يىرگىنگەنلىكاااى

 كىچىا  ۋەيارانە ارشاىق سىياساەتلىرىگە يۈرگۈزگەن موسكۋانىڭ تەشكىالت  بۇ. قاتناشقان

 يەردە باۇ دەسالىۋىدە كېلىا،  بېرلىنغاا ئااۋالال ھەپتە بىر تېخى لۇب . ئىدى تەشكىالت بىر

 سوتسااىئال ئااۇ ئەممااا. ئويلىغااان دەپ بولىاادىكەن قىلىشااقا پەياادا ۋەقە بىاار چااوڭ چوقااۇم

 كېاايىن  قاتناشااقاندىن نامايىشااقا ئۇيۇشااتۇرغان كومپااارتىيە بىاالەن پارتىيىسااى دېمااوكرات

 قوزغاشااقا ئااارقىلىقال قىلىااش پەياادا ۋەقە چۈچۈتكىاادە  كىشااىنى ئىنقىالبىنااى رمااانىيەگې

 ھۆكااۈمەت خەلقااى گېرمااانىيە بىااغەم ئااۇ  شااۇڭا 028.كېلىاادۇ ئويغااا دېااگەن بولىاادىكەن

 ماۇمكىن كۆتۈرىشاى ئىسايان قوزغىلىا، كېيىانال كۆرگەندىن يېنىشىنى الۋىلداپ بىناسىنىڭ

 .دەيدۇ

 يەنىاال ئاۇ بولسىمۇ ئاخىرالشقان بىلەن مەغلوبىيەت ىالنىپ قويۇش ئوت قېتىملىق ئۈ 

 كۈنىساى  فىاۋرال-07 يەناى ۋاقتىادا  چاۈش كۈنى دۈشەنبە ئۇ  شۇڭا. يوقاتمايدۇ ئۈمىدىنى

 ئاۇ. كىرىۋالغان ماگىزىنغا بىر كوچىسىدىكى مۈللېر ئېلى، دفرىسىنى قويۇش ئوت بوالق تۆت
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 ۋەيارانە بەكاال كىيىملىارى ئۇنىاڭ. ىۋالغاانبېر ساارىيىغا پارالمېنات مېڭىا، پىياادە يەردىن

 بىچاارە ھەقىقەتەنماۇ كەياگەن قالپااق ئىگىز بېشىغا قىسقا  بەكال ئىشتىنى كىيگەن بولۇپ 

 بىاالەن ئەياانە  گۈمبەزىسااى بىاازەلگەن  چىرايلىااق بەكااال ئااادەم بااۇ. ئىاادى قىياااپەتتە بىاار

 غەرب. كىرىشاااىدۇ كۈزىتىشاااكە ئايلىنىااا، ئەتراپىناااى ساااارىيىنىڭ پارالمېنااات قاپالنغاااان

 ئەڭ كىرىشانىڭ يەردىان شاۇ كاۆرۈپ ئىشالىتىلىۋاتقانلىقىنى ئااز بەكاال ئىشاىكى تەرەپتىكى

 ئۆتكىادە  ساۈڭەكتىن بولاۇپ  ساوغۇق بەكاال ھاۋا كۈنى ئۇ. سېزىدۇ ئىكەنلىكىنى بىخەتەر

 كىرىا، پوچتىخانىغا ئۈچۈن ئىسىتىۋېلىش بەدىنىنى ئۇ شۇڭا. تۇراتتى ئۇرۇپ شامال سوغۇق

 ئاخشاىمى. يۈرىادۇ ئايلىنى، مەزگىل بىر چىقى، سىرتقا ئاندىن. ئولتۇرىدۇ سائەتتە  يېرى 

 ئاادەم بىرماۇ ئىشاىكىدە غەرپ. كېلىادۇ قايتى، يەرگە بار بىناسى پارالمېنت الردا 2 سائەت

 قەۋەت ئىككىنچاى ياۈرۈپ يامىشاى، تامغاا كېايىن  باققانادىن كۈتۈپ ئاز بىر. كۆرۈنمەيتتى

 .دۇچىقىۋالى بالكونىغا

 بىار ئوقۇيادىغان ئىنىساتىتۇتىدا ئىالھىايەت بولغانادا يېارى  توققاۇز سائەت ئاخشىمى

 بىناا كېتىۋېتىا، ئۆتاۈپ يېنىادىن بىناساىنىڭ پارالمېنات يولىادا قاايتىش ئۆيىگە ستۇدېنت

 كۆرگەناادە  كاۆلەڭگىنى بىار ھەمادە قالىادۇ ئااڭالپ ئااۋازىنى ئەيانە  چېقىلغاان ئىچىادە

 سااقچىغا دەرھاال ستۇدېنت بۇ شۇڭا. ئىدى ئېلىۋالغان مەشئەل بىر قولىغا سايە بۇ. قىلىدۇ

 ئاون بىار بۇرجىكىادە شىمال غەربى ساراينىڭ كېتىۋاتقىنىدا  يۈگىرەپ ئۈچۈن قىلىش مەلۇم

 ئەينە  دېرىزە چېقىلغان بېشىمۇ ئون بۇ. قىلىدۇ مەلۇم ئەھۋالنى ئۇچرىتى، ساقچىنى بېشى

 بىلەلامە  قىالرىناى ناېمە ئاۇ. كۆرىادۇ ۇچقاۇنلىرىنىئ ئوت ئىچىدە دېرىزە بىلەن پارچىلىرى

 خەۋەر ئەتارىتىگە ئۆچاۈرۈش ئاوت بېرىا، ئانادىن كېتىا، تۇرۇپ ھاڭۋېقى، مىنۇت نەچچە

 ماشىنىساى پا ارنىا  تۈركاۈم بىرىنچاى ئونادا ساائەت كە . كىتىادۇ چېپىا، ئۈچۈن قىلىش

 .ىدىئ قالغان ئىچىدە يالقۇنى ئوت زالى يىغىن چاغدا بۇ. كېلىدۇ يېتى،

 باۇ. ئىادى ئۇدۇلىادا بىناساىنىڭ پارالمېنت دەل ئۆيى بېرلىندىكى خانفىستايىنگىلنىڭ

 كىشاىنىڭ قارايادىغان بىناغاا. ئىادى ياتقاان ئۆيىادە تۇتۇپ ئورۇن بولۇپ كېسەل ئۇ چاغدا

 دېرىزىادىن تاۇرۇپ ئورنىادىن خانفىساتايىنگىل كەتاكەن ئۇيغۇناۇپ ۋارقىرىشىدىن چىقىراپ

 ئاۆيىگە گيوبېلسانىڭ دەرھاال كاۆرۈپ ياالقۇنىنى ئاوت بىناساىدىكى ناتپارالمې ئاۇ. قارايدۇ

 شااۇڭا. ئىاادى كەتااكەن قايناااپ زىياااپەت ئۆيىاادە گيوبېلساانىڭ چاغاادا بااۇ. قىلىاادۇ تېلېفااون

 ئاچچىغلىنىاا، خانفىسااتايىنگىل دېگىنىاادە قىلمااا چاخچاااق ئاااڭالپ گەپنااى بااۇ گيااوبېل 

 تېلېفاون ئۆتكەنادە ساەل. ۋېتىادۇقويى تاۇرۇپكىنى دەپ“ !كاۆر كىلى، ئۆزەڭ ئىشەنمىسەڭ”

 دېگەنلىرىڭنااى سااېنىڭ مەن يېڭىراقتااا”. ئىاادى قىلغااان تىلېفااون گيااوبېل . جىرىڭالياادۇ

“ .قىلما چاخچاق بۇنداق. كەتتى سوراپ دەپ بوپتۇ؟ ئىش نېمە زادى. ئېيتتى  فۈھرېرىمىزگە
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 ۇنىااڭئ ئىشااەنمىگەن  دېگەنلىاارىگە ئۇنىااڭ گيااوبېل  مەلااۇمكى  ئاۋازىاادىن تېلېفوناادىكى

 گەپلىاارى بااۇ ئۇنىااڭ. تااۇراتتى بىلىنىاا، بولغااانلىقى كۆڭۈلسااىز بەكااال گەپااتىن بااۇ ئۈسااتىگە

 ئاااوت. كاااۆيمەكتە الۋىلاااداپ بىناساااى پارالمېنااات”: تېگىااادۇ جېنىغاااا خانفىساااتايىنگىلنىڭ

 چىقىا، كارىۋىتىغاا ئىتى، ترۇپكىنى قايتا دەپ “كەلدى يېتى، ئەترىتىدىكىلەرمۇ ئۆچۈرۈش

 .كېتىدۇ بولۇپ بىلەن غېمى ئاغرىقىنىڭ ئۆزىنىڭ

 كاۆرۈپ  كەتكەنلىكىنى قىزىرى، يۈزى كۆ  تەرەپنىڭ تىئېرگارتېن ھىتلېرمۇ چاغدا بۇ

 بىارلىكتە بىالەن گياوبېل  ۋارقىارىغىنىچە دەپ“ !قىلغاان كوممۇنىساتالر چوقۇم ئىشنى بۇ”

 ئالادىغا بىناا بولغاان كۈل يېنى، ئۇالر. كېتىدۇ يۈرۈپ قاراپ يەرگە بەرگەن يۈز ئاپىتى ئوت

 گيۆرىاڭ. ئۇچرىشاىدۇ بىالەن گيۆرىڭ ئىچىدە بىنا بېسىقمىغان تۈتە -ئى  تېخىچە كېلى،

 ياۇڭ تاۈگە ئۇچىساىدا بولاۇپ  كىيىۋالغان كۆتۈرۈپ ئىگىز پىشانىسىدىن شەپكىسىنى قوڭۇر

 بولاۇپ بىرىنچاى ئاۇ. ئىادى ھەيۋەتلى  بەكال كۆرۈنىشى ئۇنىڭ. ئىدى بار پەلتۇسى سوكنى

 ھەقىقەتەنمااۇ باۇيرۇقى تاۇنەى بەرگەن ئۇنىاڭ. ئىادى كەلگەنلەردىان ەيەرگ كەتاكەن ئاوت

 كوممۇنىساتالرنىڭ چوقاۇم ئىاش باۇ ھىتلېرغاا ئاۇ“ !قۇتقاۇزۇڭالر گىلەملەرنى”: ئىدى قىزىق

 ۋەكىللىاارى كوممۇنىسااتالر قىسااى  بىاار ئاااۋال مىنااۇت 02 كېتىشااتىن ئااوت” ئىشااى  قىلغااان

. دەيادۇ “ئالادۇق قولغاا بىرىناى ويغۇچىادىنق ئاوت بىاز. ئىاكەن قالغان بىناسىدا پارالمېنت

 كىا  ئۇنىاڭ تېخاى بىاز”: ھالدا مەغرۇر گيۆرىڭ. گيوبېل  سورايدۇ ئالدراپ “ئۇ؟ كىمكەن”

 بىاار ئاغزىاادىن ئۇنىااڭ چوقااۇم بىااز بولااۇڭ  خاااتىرجەم ئەممااا بىلەلمىاادۇق  ئىكەنلىكىنااى

 “.ئەپەندى  دفكتور ئاالاليمىز  يۇلۇپ نېمىلەرنى

 .ھىتلېر سورايدۇ “بولمىغاندۇ؟ ئىش بىرەر الىرىدابىن جامائەت باشقا”

 باارلىق ئۈچاۈن بۇنىاڭ. ئالادى  تەدبىار ئۈچۈن بىخەتەرلىكى بىناالرنىڭ قالغان مەن”

 پوسااااتالرنى ئاالھىاااادە بىناغااااا ھەماااامە 022.كەلتااااۈردۇم ھەرىكەتااااكە ساااااقچىالرنى

 “.االيمىزتۇر تاقابىل بېرىشىگە يۈز ۋەقەنىڭ بىر قانداق ھەر. ئورۇنالشتۇرىۋەتتى 

 كەتااكەن بولااۇپ ۋەيااران كۈيااۈپ دەسسااەپ كااۈللەرنى كااۆيگەن كېچىاا، سااۇ ئااۇالر

 پااۇرۇقى ئىاا  ئاااچچىق ئاناادىن. چىقىاادۇ ئايلىنىاا، قااۇر بىاار كۆچااۈرۈپ كااۆزدىن يەرلەرنااى

 ئاسااما قىلىاا،  ئىشااارەت بىاالەن قااۇرالى ساااقچى بىاار. كىرىاادۇ زالغااا بىاار كەتااكەن قاااپالپ

 مىنىسااتىر باااش. ئاگاھالندۇرىاادۇ ھىتلېرنااى دەپ مااۇمكىن چۈشىشااى گۈمۈرۈلااۈپ چىااراقالر

 ساېفتون ماۇخبىر كەلاگەن ئۈچاۈن قىلىاش زىياارەت ئاپىتىنى ئوت بۇ ئالدىرىغىنىچە ھىتلېر

. قىلغاان كومپاارتىيە چوقۇم رەزىللىكنى بۇ ساقلىسۇن  تەڭرى”. كۆرۈشىدۇ تېپى، دېلمېرنى

 باۇ ھىتلېرنىاڭ. ئىادى ساېگنال ئالدىن خىل بىر گېپى بۇ ھىتلېرنىڭ. مۇخبىرغا بۇ دەيدۇ_ 

 گېپاى باۇ دېيەلمەيادىغانلىقىنى  ناېمە بىار ئېنىاق قىلغانلىقىغاا كىا  جىناايەتنى دېگىنىدىن
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 باۇ كۆرىۋاتقاان سىز ئەپەندى   دېلمېر_  كۆرسىتەتتى  ئىكەنلىكىنى ئارزۇسىال ئۇنىڭ پەقەت

 دېاارە  لىقىاادىنتۇرىۋاتقان نوقتىسااىدا بۇرۇلااۇش تااارىخى بىاار ئۇلااۇ  گېرمانىيىنىااڭ مەنزىاارە

 باشلىنىشااى بۇرۇلۇشانىڭ باۇ ۋەقەساى قۇياۇش ئاوت قېتىمقاى باۇ دېمەكچىمەنكاى . بېرىادۇ

 مەزمۇت دەلدەڭشىمە  بولسىمۇ دەسسىۋالغان خورتۇمىنى سۇ بىر يەردە ئۇ_ . ھېسابلىنىدۇ

 تېااااازگىنىگە ياۋرفپاااااانى كوممۇنىساااااتالر ئەگەر_  قىلىااااادۇ  داۋام گېپىناااااى دەسساااااەپ

 قالماايال ئايغا ئىككى يۈرىمەن  دەپ نېمىلەرنى مەن ياق ئايدا  6 ولسا ب كىرگۈزىۋالغىدەكال

 “.قالىدۇ پېتى، ئىچىگە يالقۇن-ئوت  خارابىسىدە  بىنا بۇ مانا قۇرۇغلۇقى ياۋرفپا پۈتكۈل

 چىقىا، پااپېن ئالدىغا ئۇالرنىڭ چىققىنىدا قەۋەتكە بىر يەنە ئارقىلىق پەلەمپە  ئۇالر

 ۋەقەدىان بۇ بولۇپ  بېرىۋاتقان زىياپەت ھىندېنبۇرگقا كلۇبىدا ھېررېن ئەسلىدە ئۇ. كېلىدۇ

 يىرىا  كاۈلرەڭ ئۇچىساىغا ئۇ. ئىدى كەلگەن يېتى، يەرگە بۇ دەرھال ھامان تاپقان خەۋەر

 پاجىئەلىاا  بولااۇپ  كېيىۋالغااان قااالپىقى ھومبااۇرگ رەڭلىاا  قااارا بېشااىغا پەلتااو  سااوكنى

 بىاار بەرگەن بىاازگە تەڭرىنىااڭ بااۇ”. الىاادۇق قىاللمااا  گەپ ئېغىزمااۇ بىاار قاااراپ مەنزىاارىگە

 ئاااۋازىنى ھىتلېاار دەياادۇ_ ! ئەپەناادى  مىنىسااتىر باااش ئورۇنباسااار ئەمەساامۇ ئىشااارىتى

 بولىاادىكەن  قىلغااانال پەياادا كومپااارتىيە ۋەقەسااىنى قويااۇش ئااوت بااۇ ئەگەر_  كۆتااۈرۈپ 

 زىياانلىق ئاۇ چوقۇم بىز ھالدا ئۇ! ئەمەس مۇمكىن بولىشى باشقىسى ئۇالردىن ئىشىنىمەنكى

 گيۆرىڭنىاڭ پااپېن “ !شاەرت تاشلىشاىمىز ئېزىا، بىالەن مۇشاتۇمىمىز تۆماۈر ھاشارەتلەرنى

 مەساىلىنى باۇ ھىتلېار. تىنىۋالىادۇ بىار چوڭقاۇر كاۆرۈپ قالغانلىقىنى قۇتقۇزۇپ گىلەملەرنى

 ئااۇنى ئۈچااۈن چىقىااش بېكىتىاا، مەسىلىسااىنى قااوللىنىش تەدبىاار قانااداق قىلىاا، مااۇزاكىرە

 قىلغاان رەت كەسكىن بىلەن ئەدەپ پاپېن ئەمما. قىلىدۇ تەكلى، ىشخانىسىغائ گيۆرىڭنىڭ

 .دەيدۇ “كېرە  بېرىشى  مەلۇمات ھىندېنبۇرگقا ئاۋال توغرىلىق ئىش بۇ مەن”: ھالدا

. كاۆرۈنەتتى قىلىۋالغاندە  جەلى، ئۆزىگە پۈتۈنلە  ھىتلېرنى ئاپىتى ئوت قېتىمقى بۇ

 مىنگىانىچە رىشاتكىغا مەرمەر كېيىن بارغاندىن نىسىغائىشخا باشلىقىنىڭ پارالمېنت ھىتلېر

 قااراپ بىرىلىا، بىالەن زىھناى پۈتاۈن يالقۇنىغاا-ئاوت سېلى،  نەزەر ئاپەتكە بۇ تۆۋەندىكى

 ۋە ئەمەلادارلىرى مىنىساتىرلىرى  ھەرقايساى كابىنتىنىاڭ ھۆكاۈمەت چاغادا  باۇ. ئولتۇرىدۇ

 ئەنگلىايە ۋە باشالىقى سااقچى ئاۋۋى  شاھزادە باشلىقى  شەھەر بېرلىن) كادىرلىرى مۇھى 

 كېلىشاكە كەينىادىن-كەيناى( ئالغاان ئىچىاگە ئاۆز كىشاىلەرنىمۇ قاتاارلىق ئەلچىساى باش

 پرفسااىيە. كېلىاادۇ كىرىاا، كىشااى بولغااان مەساائۇل تەكشۈرۈشااكە دەساالەپكى. باشاااليدۇ

 گيۆرىاڭ بىالەن فۈھرېر دېيل  رۇدفل  مۇدىرى ساقالش ئامانلىق ئىشالر ئىچكى ھۆكۈمىتى

 ئۇنىااڭ ئىكەنلىكىنااى  گولالناادىيىلى  بىاار قويغۇچىنىااڭ ئااوت بېرىاا،  دفكااالت ئىككىسااىگە

 تۇتىۋالغاانلىقىنى ئىچىادە ساارىيى پارالمېنات ئاۇنى ئىكەنلىكىناى  لاۇب دېار ۋان ئىسمىنىڭ
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 نېمىشاكە” ئۇنىڭادىن بىارى ساوراقچىالردىن بولۇپ  يالىڭاچالنغان يېرى  ئادەم بۇ. ئېيتىدۇ

 بىلادۈرۈش ناارازىلىق” يااش ئاكتىا، بۇ سورىغىنىدا  ۋارقىراپ قاتتىق دەپ “قويدۇڭ؟ ئوت

 .بېرىدۇ جاۋاب دەپ “ئۈچۈن

 بىار باۇ” قىلغاا   باۇيرۇق تەرەپاتىن بىار يەنە توۋلىغا   شۇئار تەرەپتىن بىر گيۆرىڭ 

 زايااا ۋاقىتنااى مىنۇتمااۇ بىاار شااۇڭا. باشلىنىشااى كۆتۈرۈشااىنىڭ قااوزغىالڭ كوممۇنىسااتالرنىڭ

 تونۇتاۇپ ئاۆزىمىزنى ئۇالرغاا”: ئۈزىۋېتىادۇ گېپىنى ئۇنىڭ ھىتلېر…“ . كېرە  قىلماسلىقىمىز

 ئاااۇنى چوقاااۇم بولىااادىكەن  قىلمااااقچى توساااقۇنلۇق بىااازگە كىمكاااى! كېااارە  قويىشاااىمىز

 قىزىرىا، قىزىال-قېا، ياۈزلىرى كەتكەچكە  ھاياجانلىنى، بەكال ئۇ_ ! كېرە  يوقۇتىشىمىز

 ئەمەل. كەلاادى قىلىاا، يۇمشاااقلىق بەكااال رىبېاا ئۇزۇناادىن خەلقااى گېرمااانىيە_  كېتىاادۇ 

 قۇرۇلتاا  322.كېارە  تاشاالش ئېتىا، بىارلەپ-بىر ئەمەلدارلىرىنى كومپارتىيە تۇتىۋاتقان

 دفساتلىرىنى كومپارتىيىنىاڭ. كېرە  ئېسىش دارغا يىغى، كېچە بۇ بولىۋالغانلىرىنى ۋەكىلى

 پارتىيىساىدىكىلەر وكراتدېما سوتساىئال تەدبىار بىار بۇناداق. كېرە  قامىۋېتىش پۈتۈنلە 

 .كېتىدۇ ۋارقىراپ دەپ“ !ئۇيغۇن ھاشارەتلەرگىمۇ زىيانلىق دۆلەتكە بىلەن

 قىلاچە بىلەن كوممۇنىستالر ئۆزىنىڭ قويغۇچى ئوت: دەيدۇ مۇنداق فۈھرېرگە دېيل  

 يالغۇزقىلغاان ئاۆزى ئۇنىاڭ ئىشاى قوياۇش ئوت بىناسىغا پارالمېنت يوقلىقىنى  مۇناسىۋىتى

 ئىقراسااى ئۇنىااڭ يەنە  دېاايل . ئېيتىاادۇ تۇرىۋالغااانلىقىنى چىااڭ دەپ لىكىنااىئىكەن ئىشااى

 .يوق شە  ئىكەنلىكىدە ساراڭ بىر كىشى بۇ يەنى. قىلىدۇ گەپتە  راست ھەقىقەتەنمۇ

 ھەقىقەتەنماۇ ئىاش باۇ. ئىاكەن نېمە بىر ھىلىگەر بەكال ھەقىقەتەن سۈيىقەستچى بۇ”

 كەينىادىنال. بىالەن ساوغوققانلىق ھىتلېار دەيادۇ_ . ۋەقە بىار پىالنالنغاان بىلەن ئۇستىلىق

 قىلچىماۇ بىزناى ئاۇالر شاۇكى  ئېھتىمااللىق بىار-بىاردىن_ : كېتىادۇ تىلاالپ ۋارقىارىغىنىچە

 چاشااقان ئااۇالر. ئىلمىغااان كااۆزگە خەلقىنىمااۇ گېرمااانىيە شااۇنىڭدە . ئىلمىغااان كااۆزگە

 قاۇلىقىنى قىلىشالىرىغا تەناتەنە ئاممىسىنىڭ خەلق بولۇپ  يوشۇرنىۋالغان كىرى، تۈشىكىگە

 دېاايل “ !بولماقتااا چىقماااقچى تۈشااىكىدىن چاشااقان ئااۇالر ئەناادى مانااا. يۇپىرىۋېلىشااقان

 مااۇمكىن ھەرگىااز دېاايىش پىالنالۋاتىاادۇ كۆتىرىشاانى قااوزغىالڭ كوممۇنىسااتالرنى ئۇنىڭغااا 

 خائىنلىرىنىاڭ كومپاارتىيە نۇرغۇنلىغاان ئىكەنلىكىناى  گەپ كۈلكىلىا  بەكاال بولمايدىغان

 ئىكەنلىكىنااى گەپاالەر يۈزىاادىكىال قەغەز قااۇرۇق دېگىنىنىااڭ كۆتااۈرۈش قااوزغىالڭ ۇنىڭغااا ئ

 گۆكاۈرەپ قايتا ئۇ. سالمايدۇ قۇالق زادىال گېپىگە ئۇنىڭ ھىتلېر ئەمما. دەيدۇ ئېيتقانلىقىنى

 كېارە  كۆرساىتىش پاكىات ھېچقاناداق ماڭاا...  كۈچاۈكلىرى  توڭگاۇز بۇ”: كېتىدۇ تىلالپ

 ئىككااى رەزىاال قويىۋېتىشااتە  ئااوت ئۇلىغااا گېرمانىيىنىااڭ كومپااارتىيە ئېنىقكااى  ئەمەس 

 كۈشااكۈرتۈش ئاااممىنى ئۈچااۈن كۆتااۈرۈش قااوزغىالڭ ئۇالرنىااڭ ئااۆزىال يۈزلىمىلىكىنىااڭ
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 .كېتىدۇ قايناپ دەپ“ !ئىشارىتى بىر شوغۇلالنغانلىقىنىڭ بىلەن تەشۋىقاتى

 كەينىادىنال. قىلىادۇ داۋام غىاچە 11 ساائەت كاېچە يىغىان بۇ ئۆتكەن گۈلدۈرمامىلىق

 بىخەتەرلىاا  ئېچىاا،  يىغىاان بىاار يەنە ئۆيىاادە مىنىسااتىرىنىڭ ئىشااالر ئىچكااى پرفسااىيە

 قايساى ۋەقەساىنى قويۇش ئوت قېتىمقى بۇ ھىتلېر  ئاندىن. قىلىنىدۇ مۇھاكىمە تەدبىرلىرى

 يەردىكاى شۇ گېزىتىنىڭ «كۈزەتكۈچىلىرى خەلق» بولۇپ كۆرمەكچى قىلىشىنى ئېالن تۈردە

 تەھرىار قاانچە بىار ئىچىادە. سااقالتتى ساائەت يېارى  نەق مېناى ئاۇالر”. بارىدۇ ىسىگەشۆب

 ھاارغىن بەكاال ئاۇ. كەلادى چىقىا، تەھرىر ياردەمچى بىر ئاخىرى. كۆردۈم ئولتۇرغانلىقىنى

 ماقاالە ئۈچاۈن ساان كېيىنكاى. كېلىادۇ چاقىرتىا، گيوبېلسنى دەرھال ھىتلېر“ .كۆرۈنەتتى

 قىزىلالرنىاڭ ئاۇالر. چىقىادۇ قااتۇرۇپ بااش ساۈزۈلگىچە تااڭ ىئىككىسا ئۈچۈن تەييارالش

 ھوقاۇق پايادىلىنى، پەيتىادىن “ياۈرگەن بىلەلامە  قىالرىناى ناېمە قورقۇشاتىن ئاممىنىڭ”

 . تەييارلىشىدۇ ماقالە ئۈچۈن ئەيىپلەش يۈرگەنلىكىنى پىالنالپ تارتىۋېلىشنى

 كىشىگە يازغان خەۋەر تىگەگېزى ئورگان پرفسىيە گيۆرىڭمۇ ۋاقىتتا  بىر بىلەن شۇنىڭ

 پەقەت خەۋەردە بولاۇپ  يېزىلغاان قاۇر 02 ئاارانال خەۋەر باۇ. كېتىادۇ جاارقىراپ-ۋارقىراپ

 مۇناداقال ئارگىنالىغاا خەۋەر گيۆرىاڭ. ئىادى ئېلىنغان تىلغا بارلىقى قويغۇچىنىڭ ئوت بىرال

 بااۇ! ەپگ قااۇرۇق پۈتااۈنلە ”: كېتىاادۇ ۋارقىااراپ كېاايىن چىققاناادىن يۈگۈرتااۈپ كااۆز بىاار

. ماۇمكىن ھېسابلىنىشاى دفكالت بىر مۇۋاپىق ئەڭ بەلكى  ئۈچۈن دفكالتى ساقچى يازغىنىڭ

“ !قامالشااماپتۇ پەقەتااال ياااق ! ھېسااابالنمايدۇ خەۋەر بىاار كااۈتكەن مەن ھەرگىزمااۇ ئەممااا

 دېگەنناى مااددا كۆيادۈرگۈچى قاداق يۈز ئېلى، بىرنى قېرىنداشتىن رەڭلى  كۆ  دېگىنىچە

 ياۈكنى ئېغىار باۇنچە قانداقساىگە ئادەم بىر بۇنىڭغا يازغۇچى. ئۆزگەرتىدۇ دەپ قاداق مىڭ

: ھالاادا قىلغااان مااازاق قاااراپ ئۇنىڭغااا گيۆرىااڭ. بىلدۈرىاادۇ نااارازىلىق دەپ كۆتىرەلەياادۇ 

 ئىاادى بااار ئااادەم بىاارال نېمىشااكە بىااز. يااوق ئىااش قانااداق ھااې  بولماياادىغان مااۇمكىن”

 بەرگەن ياۈز سەل دېسەكچۇ؟ ئىدى بار ئادەم 02 تاھەت ئىدى  بار ئادەم ئون دەيدىكەنمىز؟

 كۆتااۈرۈش قااوزغىالڭ كومپارتىيىنىااڭ دېااگەن بااۇ قانااداق؟ يوقمااۇ خەۋىرىااڭ ئىشااالردىن

 پارالمېنات شاىرىكلىرى لۇبنىاڭ دېار ۋان يېزىا،  قايتىادىن خەۋەرنى بۇ گيۆرىڭ“ !سېگنالى

 تەييارلىغااان الىنىماقاا. كۆرسااىتىدۇ دەپ كوممۇنىساات نەپەر ئىككااى بولغااان ۋەكىللىرىادىن

 ھااۆجەەت  سىياسااىي پااارچە بىاار بىاالەن بااولمىغىنى ھااۆجەەت رەساامى بىاار بااۇ كىشااى

: تۇرىۋالىادۇ قىلىا، تەلەپ بېرىشاىنى قوياۇپ قاول گيۆرىڭادىن ئۈچاۈن ھېسابلىنىدىغانلىقى

 چوقاۇم بېسىشاقا ئۇالرماۇ. تاپشاۇرىمەن بۆلاۈمىگە خەۋەرلەر ئاۇنى مەن ئىمزالىسىڭىزال سىز”

 قوياۇپ ئىمازا شاەكلىدە( ھەرىپى باش نىڭ “گيۆرىڭ”)' G' نائىالج گيۆرىڭ“ .بولىدۇ ماقۇل

 پارالمېناات ئىستانسسااىلىرى رادىئااو تەۋە دائىرىلىرىغااا ساااقچى بااارلىق چاغاادا بااۇ. بېرىاادۇ
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 پاارالمېنتالردىكى شەھەرلى  ۋە شىتاتلىق شۇنىڭدە  دېپوتاتلىرىنى  كومپارتىيە ئىچىدىكى

 بااارلىق تۇتااۇش  كااادىرلىرىنىمۇ كومپااارتىيە 321ئااېلىش  لغاااقو دېپوتاااتلىرىنى كومپااارتىيە

 .كىرىشىدۇ سېلىشقا جار ھەققىدە پىچەتلەش پۈتۈنلە  گېزىتلىرىنى قىزىلالر

 كېايىن ئەڭ ئۆزىنىڭ ھىتلېر يۈرەكلەنگەن تەسىرىدىن ۋەقەنىڭ ئاخشىمىقى كۈنى شۇ

 ياېقىن  چۈشاكە ىساىئەت. چۆرىۋېتىادۇ ئاسامانغا قاات يەتتە بۇيرۇقىنى چەكلەش تارقاتقان

 ھۆكۈمەت. باشلىۋېتىدۇ كۈرىشىنى كىرگۈزۈش قولغا ھوقۇقنى ھەربى تۈردە ئاشكارە ھىتلېر

 باويىچى دەرىەىساى مىنىساتىرلىرى ۋازارەت قايساى ھەر ئاۋال باشلىنىشتىن يىغىنى كابىنت

 كابېنات ئەسالىدە باۇ) بېرىشاىدۇ سااالم ھىتلېرغا مىنىستىر باش بىرلەپ-بىر تىزىلى، قاتار

 بېشاىغا ئاۆز ئاۇ ئانادىن(. ئىادى ئەنائەنە بىار بىەىرىلىادىغان باۇرۇن باشلىنىشاتىن يىغىنى

  “قىلماا  رەھىا  قىلاچە” بىزناى باوھران ناۆۋەتتىكى ئۇ . باشقۇرىدۇ يىغىن مۇستەبىتلەرچە

 دەپ قىلماقتااا تەقەززار نااى “ئېلىشااىمىز ھېساااب” كومپارتىيىاادىن “قارىمااا  قااانۇنغىمۇ”

 ساااقلىنىش ئۇچۇرىشااىدىن بۇزغۇنچىلىقىغااا قىزىلالرنىااڭ دۆلەتنىااڭ ئااۇ  شااۇڭا. ئۇقتۇرىاادۇ

 كۆرۈنۈشاتە قاانۇن بىار بۇناداق شۇنىڭدە  قىلىش  قوبۇل بىرنى قانۇنىدىن ھالەت جىددىي

 بە  ھەمادە كېرەكلىكىناى  كۆرۈنىشاى بولاۇپ قاانۇن بىار قىلىادىغان مەقسەت ئېھتىياتنىال

 باۇ يەناى . قىلىادۇ تەكلىا، كېرەكلىكىناى بولىشى قانۇن بىر كەتمەيدىغان چېلىقى، كۆزگە

 خەلقىنىاڭ گېرماانىيە بولاۇپ  تەدبىار ئاالھىادە بىار باۇ” شاەكىلدە بىر سىلىق بەكال قانۇن

 بىالەن ساۆزلەر ساىلىق دېگەنادە  “قىلىادۇ مەقساەت قوغداشنىال ھۆجەەتلىرىنى-ئارخى،

 اليىاااھە دەسااالەپكى قانۇننىاااڭ باااۇ فرانااا  ئەمماااا. تەكىتلەيااادۇ كېرەكلىكىناااى يېزىلىشاااى

 قااانۇن بااۇ قىلىشااتىكى  ھااې  شااۇنى كىشااىلەر كېاايىن  ئۆتكەناادىن ئوقااۇپ نۇسخىسااىنى

 تارتىا، ھوقاۇقلىرىنى سااندىكى كۆپ بەرگەن خەلقىگە جەمئىيەتنىڭ دېموكراتى  ئەسلىدە

 قانۇنى ئاساسى ۋېيمار قانۇن بۇ بىلەن ئالدى يەنى. ئىدى بەلگىسى بىر ئېلىنىدىغانلىقىنىڭ

 نەشرىيات ئەركىنلىكىنى  قىلىش سۆز يەنى ھوقۇقىنى  ئەركىنلى  رنىڭپۇخراال بەلگىلىگەن

 سۆزلىشىشاانىڭ تېلېفوناادا ۋە ئاااالقە-خەت دەخىلسااىزلىكىنى  ئائىلىنىااڭ ئەركىنلىكىنااى 

 شەخساى شۇنىڭدە  ۋە ئەركىنلىكىنى ئۇيۇشتۇرۇش جەمئىيەت يىغىلىش  مەخپىيەتلىكىنى 

 ئاخىرىادا. بېرەتتاى دېارە  ۇرىدىغانلىقىادىنقالد ئەمەلدىن دەخىلسىزلىكىنى مۈلۈكلەرنىڭ

 سااقلىيالمايۋاتقان ئىنتىزامناى-تەرتىا، مىنىساتىرى ئىشاالر ئىچكى ئىمپىرىيە يەنە قانۇن بۇ

. ئىاادى بەلگىلىااگەن ئاالالياادىغانلىقىنىمۇ تېاازگىنىگە ۋاقىتلىااق ھۆكۈمەتلەرنىمااۇ شااىتاتلىق

 قارشاى ئېلىنىشاىغا تارتىا، قۇقىنىھو پۇخراالرنىڭ چىقى، ئوتتۇرغا مىنىستىر بىرمۇ يىغىندا

 قااتتىق ئارىلىشىۋالغىنىمىزدا ئىشىغا شىتاتالرنىڭ قايسى ھەر ئەگەر پاپېنال يالقۇز تۇرمايدۇ؛

 شااۇنداق شااىتاتىدا باااۋارىيە بولۇپمااۇ قالمااايمىزمۇ  بولااۇپ سااالغان ئااۇرۇقىنى ئۆچمەنلىاا 
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 بىاردەملىكال پىكىرىماۇ غانئوخشىمى بۇ پاپېننىڭ. قويىدۇ ئوتتۇرغا پىكىرىنى دەپ بولماسمۇ 

 ئىەاارا ئەمەلىيەتااتە پەقەت ئۈچااۈن بۇنىااڭ. كېتىاادۇ ئۇنتۇلااۇپ قىلىاا، پەياادا تىڭىرقاشاانى

 بېااارىلىپال ئاااۆزگەرتىش تاااۇال-ئااااز قالىااادىغان يۈزىااادىال قەغەز بولمايااادىغان قىلغىلاااى

 ىكۆرگىل ھىندېنبۇرگنى بىرلىكتە بىلەن پاپېن ھىتلېر ئاخشىمى  كۈنى شۇ. ئۆتكۈزىۋېتىلىدۇ

 ئىنقىالبىناى قىازىلالر بېرىا،  چۈشاەندۈرۈش ئۈساتىدە قاانۇن باۇ فۈھرېر يەردە ئۇ. كىرىدۇ

 بىالەن پااپېن. تەكىتلەيدۇ دەپ زۆرۈر بەكال چىقىرىش قانۇن بىر بۇنداق ئۈچۈن باستۇرۇش

 ھاۆجەەتنى باۇ قىلما  گەپمۇ پىرىزدېنت شۇڭا. بىلدۈرمەيدۇ ئىپادە بىر ھېچقانداق مېسنېر

 .دۇبېرى ئىمزاالپ

 ئااارزۇ كۈچلااۈ  كونسااىرىۋاتىپالرنىڭ «قااانۇنى پەۋقۇلئاااددە دۆلەت» سااەۋەپتىن شااۇ

 ئاساتىدا شارائىتى دىكتاتورلۇق ھەربى ئورنىغا تەدبىرىنىڭ ئىشالر ھەربى كېلىۋاتقان قىلى،

 ۋەزىيەتنااى ئالغااان قولغاا كااابېنتى ھۆكااۈمەت ھوقاۇقنى بېرىلىاادىغان قوماناادانلىققىال بااش

 قورققىادە  بە  ئۇنچە ھوقۇقنىڭمۇ تۈردىكى بۇ قارىماققا  مۇنداق. ئىدى شەكىللەندۈرۈش

 ھېچقاچااان تەرەپ تۇرغااان ئۈسااتۈنلۈكتە مااۇتلەق كابېنتتااا چااۇنكى. كااۆرۈنەتتى يااوق يېارى

 ماقۇلالنغااان قااانۇن قىلىاا، شااۇنداق. ئىاادى ئەمەس پارتىيىسااى سوتسااىئالىزمچىالر مىللااى

 بىار تۇرغاان ئۇرغاۇپ ھېسساىيات كۈچلاۈ  ھەمدە قالغانلىقى قىستاپ ۋاقىت ئەمما بولدى 

 ئورتىغااا كىاا  تەكلىپىنااى ئااازايتىش ھوقااۇقىنى پااۇخراالر بۇرۇنقىاادە  ئاسااتىدا ئەھااۋال

 قالدۇرۇلۇشاىنى ئەمەلادىن ھوقۇقىنىاڭ پاۇخراالر قېتىمقاى باۇ بىلىنمىگىنىادە   قويغانلىقى

 تەبىتمۇساا ھىتلېرنىااڭ بەلكىاا  ئىشااالر بااۇ. ئىاادى يااوق كىاا  ھااې  قىالالياادىغان پەرق

 بەلكىاا  ئەمەس پىالنااى سۈيىقەسااتلى  بىاار تەييارالنغااان ئۈچااۈن تىكلىشااى ھاااكىمىيەت

 شۇنىسااى. مااۇمكىن بولىشااىمۇ بىشااارىتى بىاار ئاالھىاادىلىكىنىڭ تەساااددىپلىق تارىخنىااڭ

 جىددىلىشااىش ئاشااقان چېكىاادىن ھىتلېرنااى ۋەقەسااى ئاااپىتى ئااوت قېتىمقااى بااۇ ئېنىقكااى 

 ئىنقىالباتىن كوممۇنىستى  ھەقىقەتەنمۇ قالما   بىلەنال بولۇش قويغان كەلتۈرۈپ ھالىتىغا

 غەلىاتە ھىتلېرنىاڭ ئېنىقكاى  شۇنىساى. ئىادى كۆرسەتمەكتە قورقىدىغانلىقىنىمۇ ئۆلگىدە 

-ئىاش كىشاىلەرنىڭ يېقىنلىشاااليدىغان ئۇنىڭغاا بىالەن گيۆرىڭ شۇنىڭدە  ھەرىكەتلىرى 

 بولىشاى پىالنى سۈيىقەستچىلەر نغانپىالنال قاتۇرۇپ باش رەسمى ھەرگىزمۇ ھەرىكەتلىرىنى

 بەلكاى ئەمەس ئىپادىساى كېتىشاىنىڭ ئۈركاۈپ ھەرگىاز پازىتسىيىساى ھىتلېرنىاڭ. ناتايىن

 نوقتىادىن باۇ. كېارە  دېايىش مىەەز بىر چىققان ئوتتۇرغا ھەۋىسىدىن بولغان ۋەزىپىسىگە

 يىلالردىان ۇنئاۇز ئۇنىاڭ ئااپىتى ئوت قېتىمقى بۇ ئۈچۈن ئۇنىڭ بولساق  قارايدىغان ئېلى،

 بىار ئىكەنلىكىنىاڭ تاوغرا يۈرگەنلىرىنىاڭ دەپ ھەققىدە يەھۇدىيالر بىلەن قىزىلالر بۇيانقى

 .ھېسابلىناتتى دەلىلى
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 بىار بولمىغان مەۋجۇت ئەمەلىيەتتە ھەممىسىال ئىەرائەتلىرىنىڭ كېيىنكى ئىشتىن شۇ

 نەتىەىساى نىڭئىشا باۇ 320.ئىادى تەدبىرلىرى جىددى باستۇرۇشنىڭ توپىالڭنى قېتىملىق

 بولاۇپ قەدەم ئالغاتاشالنغان بىر يولىدىكى كىرگۈزۈش قولغا ھوقۇقالرنى بارلىق ھىتلېرنىڭ

 ئالادىراش ئېساچىالر-ئاې  بىالەن ئااچىالر-ئاې  ماشىنا-ماشىنا باشالپ  شۇندىن. قالىدۇ

 يااردەمچىلىرىگە ياېقىن ساقچىالرنىڭ قىلىشتا ئىەرا بۇيرۇقنى پەۋقۇلئاددە بېرىشى، قەسەم

 بولغااان ئىگەلاالەپ ئادرىساالىرىنى بااۇرۇنال ئاتلىنىاا، دەرھااال قىلىاا، شااۇنداق. ايلىنىاادۇئ

 ماشاىنا-ماشاىنا ئاۇالرنى كىرىا، باساتۇرۇپ پىۋىخانىلىرىغاا بىالەن ھاۈجرىلىرى كومپارتىيە

 ساااقچى رەساامى قامىۋىتىشااى،  سااوراقخانىالرغا قەۋەت گەمە ياااكى تااۈرمە ئېلىاا، قولغااا

 ساېموكراتچىالرنىڭ سوتساىئال بىالەن كوممۇنىساتالر لىنغاانئې قولغاا تەرىپىدىن ئىدارىسى

 يەرلەر قاتااارلىق پااورتلىرى كىاامە ئااايرفدرفم . كېتىاادۇ ئېشااى، كىشااىدىن مىااڭ ئااۈ  سااانى

 .باشلىنىدۇ تەكشۈرۈلۈشكە قاتتىق الردا چېگرا پويىزالرمۇ ئېلىنى،  ئاستىغا نازارەت قاتتىق

 ئىچكاى پرفساىيە ئەتىساى . قالىادۇ پاتماا  تېرىساىگە ھەقىقەتەنمۇ كۈنى شۇ گيۆرىڭ

 سۈيىقەسات ئېغىار” كومپارتىيىنىاڭ سۆزلەپ نۇتقى رادىئو بىلەن سۈپىتى مىنىستىرى ئىشالر

: دەيااادۇ مۇناااداق ئەيىپنامىساااىدا ئاااۇ. ئەيىپلەيااادۇ ناااى “قىلمىشااالىرى جىناااايى قىلىاااش

 كىيىاا، ئۈنفورمىسااىنى ئېسااچىالر-ئااې  بىاالەن ئاااچىالر-ئااې  كىشااىلەر نۇرغۇنلىغااان”

 ھەرىكەتاالەر تېررفرلااۇق ۋە ھەرىااكەت جىنااايى قىلىااش بۇزغۇنچىلىااق بىاارلىكىگە ەتنىااڭدۆل

 كۆيادۈرىۋېتىلگەنلىكى  بىناساىنىڭ پارالمېنات. تۈزۈشاكەن پىالنلىرىنى شوغۇللىنىش بىلەن

 بۇنااداق. ئىاادى سااىگنالى بىاار قىلىشااىنىڭ پەياادا ئاااپەتلەرنى چااوڭ تېخىمااۇ كەلگۈسااىدىكى

 تەرەپالەرگە باشاقا دىققىتىناى سااقچىالرنىڭ مەقسەت  ىكىشوغۇللىنىشت بىلەن ھەرىكەتلەر

 يارىتىشااتىن شااارائىت ئۈچااۈن يېتىلىشااى بۇرنىاادىن ئىنقىالبچىالرنىااڭ خەلقنااى بۇرىۋېتىاا، 

 بولىشااىنىڭ پاراكەنادە قورقاۇپ بىاالەن بۇنىڭلىاق خەلقاى مەملىااكەت ئەمماا. ئەمەس باشاقا

 ئىرادىمىااز بېرىمىزكااى  ۇرۇشئاگاھالنااد دەپ شااۇنداق كوممۇنىسااتالرغا بىااز. يااوق ھاااجىتى

 تاشااالش يىمىرىاا، پۈتااۈنلە  ھىلىمىكىرلىرىنااى سااىلەردەكلەرنىڭ بىااز. سااۇنمايدۇ ھەرگىااز

 “!ئىگىمىز كۈچىگە

 قايىلادە  كىشاىلەر سااندىكى كاۆپ ماۇتلەق گېرمانىيىادىكى دېگەنلىارىگە بۇ ئۇنىڭ 

 ئىشىنى، ئاسان ئۇنچە ئالدامچىلىقلىرىغا تۈر بۇ ئۇنىڭ ئەرباپالر چەتئەللى  بىلەن قىلغىنى

 ئۇرۇناۇش باغالشاقا بىرساىگە-بىر ئاپىتىنى ئوت قېتىمقى بۇ بىلەن كومپارتىيە”: كەتمەيتتى

 گېزىتاى  «تىزىسالىرى ئاخباارات» چىقىدىغان لوندفندا يازىدۇ دەپ_ . ئاخماقلىق پۈتۈنلە 

 ئەنە كىشااىلەرمۇ ئااادەتتىكى ساھەسااىدىكى ئاخبااارات بىىاالەن ساھەسااى دېپلوماااتىيە_ 

 ناتسىساتالرنىڭ ۋەقەساىنى قويىاۋېتىش ئوت بىناسىغا پارالمېنت كىشىلەر . قاراشتا شۇنداق
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 باستۇرۇشانىڭ كومپاارتىيىنى ئاۇالر ئارقىلىق شۇ ۋەقە  بىر قىلغان پەيدا مەخسۇس ئۆزلىرى

 “.قارىماقتا دەپ قىلىشماقچى  باھانىسى

 بۇنىڭادىن قىلىا، زىياارەت ھىتلېرناى دېلمېار ساېفتون كاۈنى  مارت-0 يەنى ئەتىسى 

 ماااۇخبىرالرنى چەتئەللىااا  ھىتلېااار. قىلىااادۇ تەلەپ بېرىشاااىنى جااااۋاب دېيىشاااكە بۇناااداق

 بولغاااان دۈشااامىنىمىز ئورتااااق ساااىلەر ئەسااالىدە تىللىغىااانىچە  جاااارقىراپ-ۋارقىاااراپ

 بىااازدىن ئۈچاااۈن چىققاااانلىقىمىز قارشاااى ھەرىكەتلىااارىگە-ئىاااش قىلغاااان كومپارتىيىنىاااڭ

 كېارە  ئېيتىشاىڭالر رەخامەت تەسىرلىنىشاىڭالر  بىازدىن مە يۈر سوراپ سۇئال قااليماقان

 ئارىساىدا كىشاىلەر ئاېلىش قولغاا كۆلەملىا  كەڭ قىساتۇرۇپ  ساۆز دېلمېار. دەيادۇ ئىدى 

 قااانلىق ئۈساتىدە دۈشاامەنلىرى ئاۆز ھىتلېاار كىشاىلەر قىلىااۋەتتى  پەيادا قورقۇشاانى قااتتىق

 كېچىساىنىڭ باارتولومېۋ ساان اڭاام”. دەيادۇ دېيىشامەكتە  پىالنالۋاتىادۇ ئېلىشانى قىساس

 سااوت ئۈچااۈن ئااۇالر ھااازىر_  بېرىاا،  رەددىاايە ئۇنىڭغااا ھىتلېاار دەياادۇ_ . يااوق ھاااجىتى

 سۈيىقەستلەرنى بارلىق مەھكىمىسى سوت. سوتلىنىدۇ سوتتا دۈشمەنلىرى دۆلەت ئېچىلدى 

. بىارى دىنھاۋارىلىرى 10 ئەيسانىڭ_  بارتولومېۋ)“ .قىالاليدۇ تەرەپ بىر چىقىرى، ئوتتۇرغا

 كااتولىكالر شاەھىرىدىكى پاارىژ فرانساىيىنىڭ ئاخشاىمى  كاۈنى ئاۋغۇست-04 يىلى-1570

 چااااوڭ بااااارتولومېۋ” قىرغىنچىلىااااق قېتىمقااااى شااااۇ. قىلىنغااااان قىاااارغىن كۆلەماااادە كەڭ

 بولغانادا  مېانىڭچە: ھىتلېاردىن دېلمېر ( ئىزاھاتى ھاشىيە_  ئاتالغان دەپ “قىرغىنچىلىقى

 پااۇخراالر شااۇنداقمۇ؟ ئۆلتااۈرمەكچى  دۈشاامەنلىرىڭىزنى ئااۆز ىاالەنب ئۇسااۇل قااانۇنلۇق سااىز

 كومپاارتىيە يااق ”. ساورايدۇ دەپ بوالمادۇ؟ دېسە  قالدى ئەمەلدىن مەڭگۈلۈ  ھوقۇقىنى

. كەلتۈرۈلىادۇ ئەسالىگە ئاۆز قايتاا ئىش ھەممە كېيىن قىلىنغاندىن يوق پۈتۈنلە  تەھدىتى

 قانۇنغاا بۇناداق. قاپتۇ بولۇپ يۇمشاق بەكال رقانۇنال بىزدە_  ھىتلېر  بېرىدۇ جاۋاب دەپ_ 

 مەنماۇ. كەلادى  تۇرالماا  تاقابىال كۈچلاۈ  ۋە تېز جەھەننىمىگە بولشېۋىكالرنىڭ تايىنى،

 كوممااۇنىزمنى ئاااۋال ئەممااا. خااااليمەن كېلىشااىنى ئەساالىگە تېزىااراق ۋەزىيەتنىااڭ نورىمااال

 “.شەرت تاشلىشىمىز قۇمۇرۇپ

 ئاوت ساارىيىغا پارالمېنات كىشاىلەر ياۋرفپادا ۈتكۈلپ ئەگىشى، ئۆتىشىگە كۈنلەرنىڭ

. باشااليدۇ ئىشىنىشاكە بارغانساىرى ئىكەنلىكىاگە ئىشى ناتسىستالرنىڭ دېلوسىنىڭ قويۇش

 پارالمېناات بىاالەن بىناسااى گيۆرىڭنىااڭ قارىغاناادا  مەلۇماااتالردىن بەزى ئاشااىكارىالنغان

 قاااتتىق كىشااىلەر بۇنىڭاادىن .مەلااۇم بااارلىقى تااونېلى ئاسااتى يەر بىاار ئوتتۇرسااىدا سااارىيى

 دېاگەن قىلغاان پەيادا ئاۆزلىرى ۋەقەنىاڭ بۇناداق كىشىلەرنى ھەيرانلىق بۇ. قالىدۇ ھەيران

 باۇ ساىرتىدا ۋە ئىچاى مەملىاكەت شاۇڭا . بېرىدۇ كۈچەيتى، تېخىمۇ ئىشىنىشىنى گەپلەرگە

 وتتۇرغاائ داۋراڭالرنىاڭ بۇناداق ئەمماا. كېتىادۇ قوزغىلىا، ئىنكاسالر كۈچلۈ  بەكال ھەقتە
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 ساوت ئۈساتىدىكى ئۇنساۇرلىرى گۇمانلىق كومپارتىيە بىلەن لۇب دېر ۋان ھىتلېرنى چىقىشى

 دفكااالت ئوبىكتىاا، دائىرىلىاارى ساااقچى گەرچە. ئالدىرىتىاادۇ تېزلەشتۈرىشااكە ئىشاالىرىنى

 دەپ “دېلوسااى جىنااايەت بىاار ئىشاالىگەن يااالغۇز لااۇب شۆبىھسااىزكى دېلااو بااۇ” سااۇنۇپ

 بىار تېاز دېلاونى باۇ ھىتلېرنىڭ ئەسلىدىال 323.بولمايدۇ رفلى قىلچە بولسىمۇ كۆرسەتكەن

. ئىادى ئاخماقاانىلىق ئالادىرىغانلىقى ئايدىڭالشتۇرۇشاقا مەسىلىنى ئارقىلىق قىلىش تەرەپ

 ئاايغىچە نەچاچە سوتلىنىشاى دېلونىڭ بۇ بولسىمۇ  ئالدىرىغان قانچە ھەر ھىتلېر دەرۋەقە 

 دۈشامەنلىرىگە تاشاقى-ئىچكى ئۇنىڭ سوزىلىشى ائۇزۇنغ بۇنداق. چىقمايدۇ ئايغى سوزۇلۇپ

 .بېرىدۇ بولۇپ باھانە بىر

 

3 

 

 قىساااقا يەنىاااال دېلوساااى كۆيااادۈرۈلۈش بىناساااىنىڭ پارالمېنااات قارىماااا  شاااۇنىڭغا

 كاۈنلىرى ساايالم چاۇنكى. ھېساابلىناتتى ۋەقە بىار پايادىلىق ھىتلېرغاا بولسىمۇ مەزگىللى 

 ئىنقىالبااتىن نېمىسااالرنىڭ سااانلىق كااۆپ پىتىئااا ئااوت بااۇ بولااۇپ  كېلىۋاتقااان يېقىنلىشااى،

 كااااۆڭلەكلىكلەر قوڭااااۇر تۈركااااۈملەپ-تۈركااااۈم. ئىاااادى كۈچەيتىااااۋەتكەن ئۈركىشااااىنى

 ئورنىغاا تاشاالپ  ساۆكۈپ پىالكااتلىرىنى تەشاۋىقات رىقاابىتى سايالم كومپارتىيىلىكلەرنىڭ

 كىا  ھاې  ىادە تۇرغ قارشاى بۇنىڭغاا ۋاقىتلىرىدا  يۈرگەن قاداپ پىالكاتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ

 قىلىشاتە  ئاېالن دەپ تەشاكىالت قانۇنساىز كومپاارتىيىنى ھىتلېرمۇ. بوالتتى دېيىشكە يوق

 ئاۋازىنىااڭ سااىنىپىنىڭ ئىشااچىالر پەقەتااال ئااۇ. قىلماياادۇ سااادىر خاتااالىقنىمۇ  سىياسااىي

 ئىشانى باۇ ئۈچاۈن سااقلىنىش كېتىشاىدىن ئۆتۈپ قولىغا پارتىيىسى دېموكراتالر سوتسىئال

 مەملىااكەت پۈتااۈن ناتسىسااتالر. ئىاادى قالاادۇرغان قىلىشااقا تەرەپ بىاار كېاايىن نسااايالمدى

 تەدبىاار كەسااكىن قىاازىلالر تارقىتىاا،  خەۋەرلىرىنااى تېررفرلااۇق كۆلەماادە كەڭ تەۋەسااىدە

 سااايلىغۇچى شااۇڭا پاااتۇرىۋەتمەكچى  ئىچىااگە دەرياسااى قااان مەملىكىتىمىزنااى قوللىنىاا،

 چاااقىرىق خەلىقااقە دەپ الزىاا  بېرىشااى ھوقااۇق پارتىيىسااىگە سوتسااىئالىزم مىللااى پااۇخراالر

 قانااداق ھەر جەھەتتىكااى قااانۇنى يۇرتداشااالر ” ھالاادا ئوچااۇق تېخىمااۇ گيۆرىااڭ. قىلىاادۇ

 يەناى كاۈنى  ماارت-3. دەيادۇ “تەۋرىتەلمەيادۇ قىلاچە ئېلىشاىمنى تەدبىر مېنىڭ ئويلىنىش

: دەيادۇ مۇناداق يەنە ئاممىساىغا خەلاق فرانكفورتتاا گيۆرىڭ قالغاندا  كۈن ئىككى سايالمغا

.  توختىتالمايدۇ تەدبىرلىرىمنى كىرىشتۈرگەن ئىشقا مېنىڭ ئورگان مەمورى بىر قانداق ھەر”

. قىلىاش ياوق قىلىاش  ۋەياران ۋەزىپەم مېنىڭ يۈرمەيمەن  ئەنسىرەپ قانۇندىن مەن چۇنكى

 بىار بۇ يۈرمەستىنال سېلى، ئىشقا ساقچىالرنى مەن كۈرەش  قارشى قااليماقانچىلىققا بىر بۇ
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 قىلغاان شاۇنداق چوقاۇم دۆلەتلىرىماۇ بۇرجۇئاازىيە. يايادۇرۇىمەن قاناات كۈرەشنى مەيدان

 چە  يوقااۇرى ئەڭ كۈچلىرىاادىن ساااقچى بىاالەن ھوقااۇقى دۆلەت مەنمااۇ تەبىكااى. بااوالتتى

 سااىلەر شااۇڭا ئەپەناادىلەر  كوممۇنىساات قەدىرلىاا . مااۇمكىن پايدىلىنىشااى  دائىرىسااىدە

 قوڭاااۇر مەن جەريانىااادا كاااۈرەش باااۇ. ياااۈرمەڭالر چەرلەپماااۆل خاتاااا مېناااى ھەرگىزماااۇ

 مەن ئەنادى. قىلىامەن يېتەكچىلىا  ئۈچاۈن قىلىشى كۆرەش تىكى، جان كۆڭلەكلىكلەرنى

 “!ئېسىلغان ئېسىلغىنى  كانىيىڭالرغا

 قااانۇن: ئىاادى قويىشااى ئوتتۇرغااا مەقسااىدىنى يوشااۇرما  قىلااچە ئۇنىااڭ سااۆزلەر بااۇ

 پەقەتاال قىلىشاى  ئىقارار ساالىدىغانلىقىنى ئىشاقا چىنىكۈ زفرلۇق رەھىمسىزلەرچە سىرتىدا

. ئىادى نەتىەىساى بىار ئالغانلىقىنىڭ ئىلھام ۋەقەسىدىن قويۇلۇش ئوت بىناسىغا پارالمېنت

 سااانائەتچىلەر  شااۇنىڭدە  ئېقىمىاادىكىلەر  ھىناادېنبۇرگ-پاااپېن بەخااتىگە ناتسىسااتالرنىڭ

 قالمااا   بىلەنااال قىلىااش ۈتسااۈك سااۆزلەرگە چۈچۈتكىاادە  كىشااىنى تااۈردىكى بااۇ بەزىاادە

 ناازىرى ماالىيە پرفساىيە. بېرىدۇ قولالپ بىلەن كۈچى پۈتۈن ھەرىكىتىنى سايالم ھىتلېرنىڭ

 ھۆرمەتكااا قىلىاادىغان  ئاساااس ئەمەلىيەتىنااى” زىيااارەتچىگە بىاار كەلااگەن ئاۋسااترىيىدىن

 نالقالىادىغانال تەركىۋىادە ھۆكاۈمەت كىشاىلەر ئوخشااش كرفسىگقا ۋفن شۋېرىن “سازاۋەر

. دېيىشاەتتى ياوق  ئىمكاانى مەڭگاۈ قىاللىشاىنىڭ غەلىابە ناتسىساتالرنىڭ بولىدىكەن  ئىش

 ساااۆزلىگەن ھاياجانلىنىااا، كومىااادىيەچىلەرنىڭ قاتارىااادىكى گياااوبېل  بىااالەن گيۆرىاااڭ

 مەساائۇل ئىشاقا ئەمەلىيەتاتە” چااۇنكى ھاجەتساىز  كېاتىش قىلىاا، ئېتىاۋار بە  ساۆزلىرىگە

 تاۇرۇپ چەتاتە بىار ئارىالشاما  ھىتلېر بولۇپ  كىشىلەر رىۋاتى،كونسى بەرىبىر بولىۋاتقانالر

 .قارىشاتتى دەپ “يوق چارىسى باشقا بېرىشتىن

 ئىشاەن  قااتتىق دەپ ئىگىمىاز كۈچكە تىزگىنلىيەلگىدە  ھىتلېرنى سانائەتچچىلەرمۇ

 چىقى، ئوتتۇرغا سانائەتچى نەپەر 05 يىغىندا بىر ئۆتكۈزۈلگەن يېقىندىال تېخى. قىلىشاتتى

. ئىادى قويۇشاقان ئوتتۇرغاا ئالىادىغانلىقىنى ئۈستىگە ئۆز چىقىمىنى سايالمنىڭ قېتىمقى بۇ

 قولالياادىغانلىقىنى ئىزچىاال ھىتلېرنااى ۋاكااالىتەن سااانائەتچىلەرگە بااوھلېن  ۋفن كاارۇپ

 ئەگەر”: بېرىدۇ تەكلىۋىنى يىغىش ئىنئانە چىقى، ئوتتۇرغا گيۆرىڭمۇ كېيىن بىلدۈرگىنىدىن

 يىاال ئااون كېيىنكااى سااايالمدىن قېتىمقااى بااۇ بولىاادىكەن  ئىشااىنىدىغانال بىاازگە جاناااپالر

 قىلغاان تەلەپ بىاز بولغىنىادا شاۇنداق بولمايدۇ  سايالم قايتا يىلغىچە يۈز بەلكى  ئىچىدە 

 شااااخت باااانكىر 324.دەيااادۇ “ئااااالاليمىز ئۈساااتىمىزگە ئاساااان تېخىماااۇ پىاااداكارلىقالرنى

 بېارىلگەن ئۈچاۈن ئاۆزلىرى ھالادا خاتاا لىشانىسې تەھادىت بۇناداق تاۈزۈمگە دېموكراتى 

 ئوتتۇرغاا ھەمياانلىرىڭالرنى ھەممەيالەن ئەمىساە  قېناى ئەپەندىلەر ”: قاراپ دەپ كاپالەت

 كۇسىلدىشىشاقا قۇلىقىغا بىرسىنىڭ-بىر كېيىن گەپتىن بۇ سانائەتچىلەر. دەيدۇ“ !تۆكۈڭالر
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 052 تەخمىانەن) ماار  مىلياون بىار ۋاكاالىتەن رۇرلۇقالرغاا پۈتكۈل كرۇپ قېرى. باشاليدۇ

 ماار  مىاڭ ياۈز 4 ۋاكالەتچىساى فاربېننىڭ. گ. ئى قىلىدۇ  ئىنئانە( دفللىرى ئامېرىكا مىڭ

 3 جەمئاى قوياۇپ  ئوتتۇرغاا بېرىادىغىنىنى قالغاانالرمۇ. بىلدۈرىادۇ بېرىدىغانلىقىنى ئىنئانە

 .يىغىلىدۇ پۇل مار  مىليون

 ھەمكاارلىق قوشاۇلۇپ پارتىيىساىگە ىزمسوتساىئال مىللاى بىالەن  بولىشاى پاۇل بۇنچە

 ھەرىكىتىنااى تەشااۋىقات كۈچلااۈ  بااويىچە مەملىااكەت پااارتىيىمۇ ئىككااى قالغااان تىكلىااگەن

 رادىئاو ھالدا ئومۇمەن نۇتۇقلىرى ئاساسلىق پارتىيىسىنىڭ سوتسىئالىزم مىللى. قوزغىۋېتىدۇ

 بولمىغاااان رادىئوساااى ئۆيىااادە. تارقىلىااادۇ مەملىكەتاااكە پۈتاااۈن ئاااارقىلىق ئىستانسىساااى

 قىلىشااقا تەشااۋىق ئورنىتىاا، كانااا  مەياادانالردا ۋە دفخمۇشااالر-كوچااا سااايلىغۇچىالرغا

 كاناايلىرى رادىئاو بۇ پۈتۈنلە  تەھدىتلىرى بىلەن ۋەدىلىرى ھۆكۈمەتنىڭ يېڭى. كىرىشىدۇ

 گەپااالەر قاااانۇنلۇق ھەممىساااى دېگەنلىرىنىاااڭ ھىتلېااار. باشااااليدۇ تارقىلىشاااقا ئاااارقىلىق

 قىلىا، زىكىار نۇتقىادا ئىسامىنى ھىندېنبۇرگنىڭ پات-پات ئۈچۈن ىتىشكۆرس ئىكەنلىكىنى

 بولساا  دېيىشاكەن كاالۋا باوۋاينى قېارى بۇ ئادەملەر شۇ دەل ئاۋال  ئا  قانچە بىر. تۇراتتى

 .كۆرسىتىشىدۇ قىلى، قەھرىمان بىر ئىگە قۇدرەتكە-كۈ  چەكسىز ئۇنى ئەندى مانا

 تېخىمااۇ كاۈچىنى ھااكىمىيەت ئېرىشاى، غاائاۋاز ئۈساتۈن ساايالمدا ئەزالىارى پاارتىيە

 باااۇ قىلىااادىغان ھىماااايە ھۆكاااۈمەتنى ئۈچاااۈن  ئىشاااەنگەنلىكى كۈچەيتەلەيااادىغانلىقىغا

 بۇرۇنقىادە   ئېساچىالر-ئاې  بىلەن ئاچىالر-ئې . ئاتلىنىدۇ بىلەن قىزغىنلىق ھەرىكەتكە

 ئەكساىچە  .ئىادى قۇتۇلغاان ئەندىشىدىن-غەم دەيدىغان باستۇرىۋىتەرمۇ ساقچىالر ئۇنداق

 دەپ كااۈ  ياااردەمچى ئااۆزلىرىگە ئېسااچىالرنى-ئااې  بىاالەن ئاااچىالر-ئااې  بااۇ ساااقچىالر

 چېكىاااادىن ئاسااااتىدا نااااامى ۋەتەنپەرۋەرلىاااا  تەشااااكىالتنىڭ ئىككااااى بااااۇ قارىشااااى، 

 .سېلىۋالىدۇ كۆرمەسكە ئاشۇرىۋېتىشلىرىنىمۇ

 دەپ وقيا پرفگراممىساى بىارەر چىققىادە  قولغاا ئۆكتىچىلەرنىاڭ نۇتۇقلىرىدا ھىتلېر

 يىللىااق تااۆت پەقەتااال ئااۇ. قويالماياادۇ ئوتتۇرغااا اليىھىنااى بىاارەر ئۆزىمااۇ قىلسااىمۇ  تەنقىاات

 ئىسپاتالشاقىال ئىقتىدارىنى ئۆز ئۈچۈن بۇنىڭ قىلى،  تەلەپ قېلىشنىال ئۈستىدە ھاكىمىيەت

 دەپ “كااۈنى ئويغۇنااۇش مىللااى” كااۈنىنى سااايالم گيااوبېل  ھارپىسااىدا  سااايالم. تىرىشااىدۇ

 ھىتلېرناااى ئاااادەم ھەممىاااال. ئايالندۇرىۋېتىااادۇ كاااۈنىگە باااايرام كۈنلاااۈ  رى يېااا ئاتااااپ 

 ۋەتەنااپەرۋەرلەردە  غايىسااى  ياشااالرنىڭ ھىتلېرنااى. ئىاادى كااۆرۈنمەكتە قولاليدىغاناادە 

 موسااكۋانىڭ. تونااۇيتتى دەپ بىرسااى ماڭىاادىغان باشااالپ يااول كۆتااۈرۈپ ئىگىااز بااايرىقىنى

 قالغاان ياول ئىككىاال پەقەت ئالدىدا كىشىلەرنىڭ قورقىدىغان قوللىشىدىن ئىنقىالبچىالرنى

 يولىادا قوڭۇرلىشاىش بولمىساا ياا مېڭىشاى  يولىدا قىزىللىشىش بولسا بىر گېرمانىيە: ئىدى
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 جەلىااا، بەكىااارە  تېخىماااۇ كىشاااىلەرنى قوڭۇرلىشاااىش ئەمماااا. ئىااادى كېااارە  مېڭىشاااى

 كىشااىلەر  رغااۇننۇ كەلااگەن تەنقىااتلەپ باشااقىالرنى بااۇرۇنالردا. قىالتتااى قىلىۋالغاناادە 

 تېئاودفر بولغاان پىرىزدېنتاى قېتىملىاق بىرىنچاى گېرمانىيىنىاڭ فىادراتى، كېايىن مەسىلەن

 بولااۇپ قويالىغىاادە  ئوتتۇرغااا قالغااانلىقىنى يۇمشاااپ كۆرىنەرلىاا  ھىتلېرنىااڭ خېااۋس 

 ئەناادى ئااۇ. قالاادى ئازىيىاا، خااېلىال سااۆزلىرى ئەسااەبىي ئۇنىااڭ”. كېتىاادۇ ئۆزگىرىاا،

 قېتىممااۇ بىاارەر ئىچىادە نااۇتقى ساائەتلى  تااۆت. بولاادى ۈشاكۈرتمەسپ ئااوت يەھۇدىيالرغاا

 قوللاا، ھىتلېرنااى يەھۇدىيالرمااۇ بەزى  ھەتتااا. دەياادۇ “ئالمىاادى تىلغااا سااۆزىنى يەھااۇدىي

 يەھاۇدىي كەلاگەن شەرقتىن فۈھرېرنىڭ «بىرلەشمىسى يەھۇدىيالر مەملىكەتلى » چىقىدۇ؛

 يېڭاى ئۇنىڭ قالما  ئالمايال تىلغا شىنىچەكلى كىرىشىنى گېرمانىيىگى ساتارلىرىنىڭ ئېلى،

 .ئىدى كىرىشكەن قولالشقا ھۆكۈمىتىنى

 زفر جەريانىادىمۇ رىقاابىتى ساايالم سۆزلەنگەن  يېتەرلى  سۆزلەر كۆرۈنۈشتە گەرچە 

 سوتساىئالىزمچىالرنىڭ مىللاى قارىماا   بولىشاىغا قىلىنغاان سەرى، زىھىن ۋە پۇل مىقداردا

 ئۇالرغاااا ئىتتىپاقداشااالىرىمۇ ئۇنىاااڭ بولااۇپ  پىرساااەنت 43.2 ئاااارانال ئااااۋازى ئېرىشااكەن

 قولغاااا گەرچە. بېرىااادۇ ئىمكاااانىيىتىنىال سااااقالش ئۈساااتۈنلۈ  ئااااز بەكاااال پارالمېنتتاااا

 خەلقاتىن ھىتلېرنىاڭ ئااۋازمۇ شاۇنچىلى  بولساىمۇ  كىچى  بەكال غالىبىيەت كەلتۈرۈلگەن

 تېزگىنلەشاكە شاىتاتالرنى تقاانكىرگۈزەلمەيۋا قولغاا بېارى ۋاقىتتىن نەچچە قىلغان  تەلەپ

 قوللىشاىغا بېرلىننىاڭ. ئىادى بەرگەن يارىتىا، ئىمكاانىيىتىنى ئېرىشاىش ھوقۇققا يېتەرلى 

 چىقىااش ئوتتۇرغااا كۈچلااۈ  تېخىمااۇ ناتسىسااتالر باۋارىيىاادىكى ئۈچااۈن  ئېرىشااكەنلىكى

 ھەرىكەتااكە ئاااچىالرنى-ئااې  ميۇنخېناادىكى ئااۇالر شااۇڭا. ئىاادى ئېرىشااكەن پۇرسااىتىگە

 رۆمنىڭ كاپىتان كەيگەن ئۈنفورمىسى ئاچىالر-ئې  ئۇچىسىغا چۈشتە  مارت-2. تۈرىدۇكەل

 خېلادنىڭ پىرىزدېنات شاىتاتلىق ۋاگنېار ئاادفل  كادىرلىرىدىن مەسئۇل يەرلى  ھەمرالىقىدا

 باااش شااىتاتلىق ئېپنااى ۋفن رىتتېاار گېنېاارال خېلاادتىن ئااۇالر 325.كېلىاادۇ ئىشخانىسااىغا

 جۇمھااۇرىيىتىنى سااوۋېت يىلااى-1212 گېنېاارال بااۇ. قىلىاادۇ تەلەپ قىلىشااىنى گوبېرناااتور

 .ئىدى بىرسى ياردەملەشكەن ھەرىكىتىگە ئاغدۇرۇش

 ئەمماا. بىلدۈرىادۇ ناارازىلىقىنى قارىتاا تەلەپاكە باۇ ياولالپ تېلېگرامما بېرلىنغا خېلد

 غااانلىق. ئالىاادۇ جاااۋاپنى دېااگەن بولاادى تەيىنلىنىاا، گوبېرناتورلۇققااا باااش ئېاا، گېنېاارل

 ھىنادېنبۇرگنىڭ. بىلدۈرىادۇ ناارازىلىقىنى ھىنادېنبۇرگقا قايتىدىن ئۇ شۇڭا. بولىدۇ بىجاۋا

 قالغاااانلىقىنى چۈشاااۈپ ئەھۋالغاااا چارىساااىز نەقەدەر بوۋاينىاااڭ باااۇ جاۋابىااادىن بەرگەن

 بىار قاناداق ھەر خېلاد كېيىن بۇندىن جاۋابىدا  بەرگەن ھىندېنبۇرگ: مۇمكىن كۆرىۋېلىش

. قىلغااان تەلەب كېرەكلىكىنااى بىلدۈرىشااى ھىتلېرغااا ىۋاسااتەب بولسااا  بولماااقچى تەلەپااتە
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 ناتسىساتالرنىڭ رەسامى شاەكىلدە بىار قاانۇنى ھېسابتا ئاخىرقى باۋارىيىمۇ قىلى،  شۇنداق

 يەنااى ئااارقىلىق  باسااقۇچالر شااۇنداق خااۇددى شااىتاتالرمۇ قالغااان. كېتىاادۇ ئۆتااۈپ قولىغااا

 دېگەناادە  قىلىااش مااۇداخىلە ،ئىۋەرتىاا تېلگراممااا بېاارلىن سااېلىش  تەھاادىت تۆۋەناادىن

 .كېتىدۇ ئۆتۈپ قولىغا ناتسىستالر بىر-بىرمۇ بىلەن ۋاستىالر

 ئاۇ. ئۇچىادۇ قااراپ مىيونخىنغاا كۈنىساى ئالغاان تارتى، ھوقۇقنى باۋارىيىدە ھىتلېر 

 مېنىاڭ گېرمانىيىادە ”: ھالادا مەغرۇر ئىنتايىن ئۇ. ئېلىنىدۇ قارشى دۇغىلىق-دا  ميۇنخېندا

 سىياساەتچى بىار ئەساكەر  بىار ياش  بىر. ميۇنخېن شەھەر ياقىدىغان بە  ئەڭ كۆڭلۈمگە

 يىلااى-1203 شااەھەر بااۇ. بىخالنغااان شااەھەردە بااۇ مانااا ھەممىسااى دەۋرلىرىمنىااڭ بولااۇش

 ئۇ. دەيدۇ “شەھەر بىر قۇتلۇقالنغان بىلەن قېنى ئىسسىق يولداشلىرىمىزنىڭ بولغان قۇربان

 ئىشالىرىغا ھۆكاۈمەت زاتالرناى پارتىيىساىز ئەگەر ، بېرىا يوليورۇق كادىرالرغا يەرلى  يەنە

. دەيادۇ شاەرت  تىكلىۋېلىشاى ھااكىمىيەت ماۇقى  چوقاۇم بولساىمۇ ھېسابىغا قاتناشتۇرۇش

 ئىمپىارىيە ئەمماا_  ھىتلېار  دەيادۇ_ . ئېغىار ئىنتاايىن ۋەزىپەڭالر سىلەرنىڭ ئەپەندىلەر ”

 بۆلگاۈنچى يااكى ىكەتلىرىنىاڭھەر خااس ئاۆزىگە باۋارىيىنىاڭ كېايىن بۇنادىن ھاكىمىيىتى

 قالماسالىقى ئاساتىدا تەساىرى تۇغدۇرۇشاىنىڭ كاشاىال چىقىرىا، قااليماقاان ئۇنسۇرالرنىڭ

 چوقاۇم مەن. ماۇھى  ئىنتايىن ئۈچۈن مۇقىملىقى تىنىڭ سىياسىي دۆلەت مەسىلە بۇ. كېرە 

 مەنپەتى ىڭئىپمىرىيىن: شەرت تاماملىشىمىز ۋەزىپىلەرنى قالغان ئاخىرالشتۇرالما  بىسمار 

 “.ھېسابلىنااليدۇ شىتات بىلەن مەنىسى ھەقىقى شىتاتمۇ بولىدىكەن  پايدىلىقال ئۈچۈن

 كۈچلاۈ  بىار-بىاردىن ۋاقىتتا سوتلىغان ئۇنى يىلى-1204 ھىتلېردىن  بىرسى كېيىن

 ۋاقىتتىكااى ئااۇ” ھىتلېاار  سااورىغىنىدا  دەپ قىلىسااىز قانااداق كىشااىنى بولغااان پىركراتااور

 ھاااۆرمەت ئەمەلىااايەتكە ئىنتاااايىن بىااالەن باااولغىنى بىرساااى قااااتتىققول گەرچە پرفكراتاااور

 “ئىشلەۋەرساۇن ساھەساىدە ئەدىلىايە كىشاى ئاۇ شۇڭا. ئىدى بىرسى ئەخالقلىق قىلىدىغان

 .بېرىدۇ جاۋاب دەپ

 ھااكىمىيىتىنى باويىچە گېرماانىيە ھىتلېار ھالدا خاتا كىشىلەر  چەتئەللى  كۆپلىگەن

 قاانچە ھەر ئاادەم  باۇ دېاگەن ھىتلېار ئەسالىدە. ەتتىئىشاىن دەپ بولادى مۇستەھكەملەپ

 قولغاا قەدەم-قاادەممۇ ھااكىمىيەتنى يەنىاال ئاۇ ھېسابالنساىمۇ  سىياسەتچى بىر مۇكەممەل

 ئېرىشااى، ھوقۇققااا ئېلىاا، ماااقۇللىقىنى خەلقنىااڭ بىاارلەپ-بىاار شااۇنىڭدە  كەلتااۈرگەن 

 دەپ_  لەمسااەن؟بى نېمىلىكىنااى دېگەننىااڭ ھوقااۇق” فاارانكتىن. ئىاادى بىرسااى كەلااگەن

 بىر يامىشىشنىڭ يوقۇرىغا ئەسلىدە ھوقۇق_  بېرى،  جاۋاب ئۆزى ئاندىن   ھىتلېر سورايدۇ

 ئاتالشانىڭ پەلەمپەيگە بىر يەنە پەلەمپەيدىن بىر يەنى. ئەمەس نەرسە باشقا پەلەمپىيىدىن

 ساەۋەپتىن شاۇ. دەيادۇ “ئەمەس نەرساە باشاقا پەلەمپەيادىن بىار بېرىدىغان ئىمكانىيىتىنى
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 ھالىغاا ئۇدۇمى بىر ئۇنىڭ قويۇش يول زاتالرغا قاتالم قايسى ھەر جەمئىيىتىدىكى گېرمانىيە

 ھاااۆرمەت ھىنااادېنبۇرگقا بىااالەن ئائىلىساااى خاااوخېنزفللېرنالر ھىتلېااار . ئىااادى كەلاااگەن

-01 زالناى چېركااۋ ئەتىۋارلىشاىدىغان ھەمامە رايونىدىكى پوتسدام مەقسىتىدە كۆرسىتىش

 بۇناداق ئۇنىاڭ. تاللىۋالىادۇ قىلىا، يېرى مۇراسى  ئېچىلىش نتنىڭپارالمې يېڭى كۈنى مارت

 كۆرسااىتىدۇ  غۇرۇرلىنىاادىغانلىقىنى كۈچلااۈ  ۋىلھېلماادىن فرېاادېرىخ بىرىنچااى تاللىشااى 

 كېلىا، يەنە شاەھەر  قېادىمى بولغاان قەۋرىسى فرېدېرىخنىڭ ئىمپراتور يەر  بۇ شۇنىڭدە 

 كاۈنى  ماارت-01. ھېساابلىناتتى شاەھەر بىار ئىاگە ئەنئەنىساىگە ئەسكەرلىرىنىڭ پرفسىيە

 ئاۈ  قىزىل-ئاق-قارا ئىمپىرىيىنىڭ كونا ھەمدە بايراقالر  بەلگىلى  كىرىست شەھەر پۈتۈن

 ناۇرى قۇيااش ئىللىاق ئەتىيازنىڭ. بىزىۋېتىلىدۇ تۈردە ھەشەمەتلى  بىلەن بايرىقى رەڭلى 

 ئاچىالر-ئې  ئارمىيە  لۇققۇرۇغ ئاستىدا ئاۋازى توپ ساليوت ئېتىلغان گۈلدۈرلەپ ئاستىدا

 بىالەن قەدەمالەر ھەيۋەتلىا  ئۇيۇشاتۇرۇپ ساەپ قوشاۇنى ئېساچىالر-ئې  بىلەن ئەترىتى

 ساادالىرى قوڭغاۇراق چېركااۋ بىارگە بىلەن ئەترىتى موتوتسىكلىت دائىرىلىرىنىڭ ھۆكۈمەت

 .قىلىدۇ پارات قاراپ چېركاۋغا ئۇ ئاستىدا

 ھىنااادېنبۇرگنىڭ كەياااگەن مىساااىنىئۈنفور مارشاااال رەڭلىااا  قوڭاااۇر پرۇسساااىيىنىڭ

 ئورنىادىن دەرھال مەيداندىكىلەر پۈتكۈل ھامان  كۆرىنىشى ئوتتۇردا كۆرۈنىشى ھەيۋەتلى 

 مارشااللىق قولىادا بىار يەنە ھاسساا  قولىدا بىر ھىندېنبۇرگ. بىلدۈرىشىدۇ ھۆرمەت تۇرۇپ

 ئاۇ 326.رلەيادۇئىلگى ئالغاا ئالادىرىما  بىلەن قەدەملەر تەمكىن بىلەن ھەيۋەت توخمىقى 

 مارشااللىق قاارىغىنىچە تەخاتىگە بۇرۇلاۇپ كەلگىنىدە ئالدىغا تەختىنىڭ ئىمپاراتور مېڭى،

 ئىمپىراتورنىاڭ. بىلدۈرىادۇ ئېھتىرام تەختىگە تۇرغان بوش كايسېرنىڭ كۆتۈرۈپ توخمىقىنى

 مارشااالنىڭ بااۇ. تۇرىاادۇ كەينىاادە ئۇنىااڭ بولسااا تۇغققااانلىرى بىاالەن ئەربااابلىرى دۆلەت

 كەلتاۈرۈپ ھالغاا كاۆرۈنمەس پۈتاۈنلە  ھىتلېرناى ۋىەىا  تۇرغاان يېنىدا ئۇنىڭ ىسىگەۋد

 بااش فرانساىيە. كۆرۈنەتتى ئەھۋالدا بىر ئەنسىز بىلەن كاستومى مۇراسى  ھىتلېرمۇ. قويىدۇ

 ناااتۇنۇش بىاار قورقۇنچاااق خااۇددى” ھىتلېاار قارىشااىچە پونسااېتنىڭ فرانچااوئىز ئەلچىسااى

 تونۇشااتۇرۇپ سااەھنىدىكىلەرنى قىياااپەتتە ىغۇچىساادە قوغد بىاار كۆرىنەرلىاا  ئادەمنىااڭ

 .دەيدۇ “كۆرۈنەتتى بىرسىدەكال يۈرگەن

 چىقىرىاا، كااۆزئەينىكىنى يېنىاادىن ھىناادېنبۇرگ. ئولتۇرۇشااىدۇ ئااۇدۇل ئىككىسااى ئااۇ

 بەكاال ۋەزىاپە ئۈساتىدىكى ھۆكۈمەتنىاڭ يېڭاى ئاۇ . كىرىشاىدۇ ئوقۇشقا تىزىسنى قولىدىكى

 كوناا پرفساىيەنىڭ قايتىادىن بولغاچقاا شاۇنداق. ۋەزىپە بىر ئېغىر بەكال ھەمدە مۇرەككەپ

 چاااقىرىق دەپ كېاارە   قىلاادۇرۇش جااارى رفھىنااى ۋەتەنپەرۋەرلىاا  كۈچلااۈ  ئىنتىزامىناى 

 . قىلىدۇ
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 خىتااپ قىلىنغاان كىشاىلەرگە ئولتۇرۇشاقان قىساتىلى، تۆۋەنادە ناۇتقىنى  ھىتلېرنىڭ

 كىشااىلەرگە ئاڭالۋاتقااان نۇتااۇق ۇپئولتااۇر ئالدىاادا رادىئااو ئۆيلىرىاادە كااۆرە دېيىشااتىن

 گېرماانىيە بىالەن كايساېر ئۇرۇشانى ئاۇ . باوالتتى توغرا تېخىمۇ دېيىش خىتاپ قىلىنىۋاتقان

 ئىشاااى ئەمەلىيەتتىكاااى ئۇنىاااڭ بىااالەن  كاااۆرۈنگىنى تېڭىشاااقاندە  مەجباااۇرى ئۈساااتىگە

. يادۇدە ئەمەس نەرساە باشاقا قىلىشاتىن پەيدا ئىشسىزلىكنى بىلەن چېكىنىش  ئىقتىسادىي

  خاۇددى كېايىن  ئۆتكەنادىن توختىلى، قىسقىچە ھەققىدە پىالنى كەلگۈسى نۇتقىدا ھىتلېر

 بااۇ تونىغاناادە  دەپ قۇماناادانى بىاار ئۇنىااڭ ۋاقتىدىكىاادە  ئەسااكەر يەنىااال ھىناادېنبۇرگ

 ساااىز ئۇچاااۇرۇپ  ماختااااپ ھىنااادېنبۇرگنى ئاااۇ. قىلىااادۇ ئىماااا ئۇنىڭغاااا قااااراپ گېنېرالغاااا

 گۈللەنادۈرۈش گېرماانىيىنى  بىزنىاڭ ساىز” داھىساى  خەلقنىاڭ  قومانادانى ئارمىيىمىزنىاڭ

 بااۇ قوشۇلماقتىسااىز  كۆرسااىتىدىغانلىقىمىزغا تىرىشااچانلىق بىاالەن كااۈچىمىز پۈتااۈن ئۈچااۈن

 .ئوقۇيدۇ مەدھىيلەر دەپ “بەختىمىز بىزنىڭ

 چىاڭ قولىنى ئۇنىڭ ئىگىلگىنىچە بېرى، ئالدىغا ئورۇندۇقى ھىندېنبۇرگنىڭ ئۇ ھەتتا

 قاااراپ ئالاادىغا ئاسااتا تەسااىرلىنى، قاااتتىق ھىناادېنبۇرگ ياشااانغان بۇنىڭاادىن .سااىقىدۇ

 مااڭغىنىچە كاانىۋا . ئىادى كەلمەكاتە كانىۋىيى بىلەن ئوغلى كەينىدىن ئۇنىڭ. سىلەىيدۇ

 تېشاىغا قەۋرە ئىككىاال قەۋرىساى ۋىلھېلمنىاڭ فرېدېرىخ بىرىنچى بىلەن فرېدېرىخ ئىمپراتور

 . گۈمبۈرلەيدۇ توپلىرى سالىيوت ھۆرمەت داچاغ بۇ. قويىدۇ چەمبىرە  گۈل

 مااۆلچەرلەنگەن مۇراسااىمى خاااتىرلەش بااۇ ئورۇنالشااتۇرغان بىۋاسااتە ئااۆزى گيااوبېل 

 پومىشاچىكالر  ھەربىايلەر  يەناى كىشاىلەر  باارلىق مەيدانادىكى. ئىدى ئېرىشكەن ئۈنۈمگە

 ھااااۆرمەت قاااااتتىق ھىناااادېنبۇرگقا ھىتلېاااار دېگىاااادە  ھەممىسااااىال مونارخىسااااتالرنىڭ

 ئەمەل غايىساىغا پرۇساىيىنىڭ چوقاۇم ئاۇ چوقۇنىادىكەن  چەكساىز ئۇنىڭغا بىلدۈرىدىكەن 

 ئااۆتمەيال  كااۈن ئىككااى ئارىاادىن ۋاھااالەنكى . ئىشااىنىدۇ دەپ ئىااكەن  بىاارى قىلىاادىغان

. ئېيتىادۇ دەپ ئەمەسمەن  ئۇيۇنچۇق قولىدىكى ھېچكىمنىڭ مەن كۈزەتكۈچىلەرگە ئەمەلىي

 يەرنىاڭ ئاۇ. ئىادى ئوپېراساى كارفل بېارلىن مەيادان قىتىمقى بۇ. ئىدى ئۆزگەرگەن مەيدان

 قوشاونى ئېساچىالر-ئې  بىلەن ئەترىتى ئاچىالر-ئې  بولۇپ  باشقىچە پۈتۈنلە  مۇھىتىمۇ

 بەلگىلىاا  كىرىسات چاوڭ كەيانىگە سااەھنىنىڭ. يۈرىشاەتتى ئايلىنىا، زالاالردا ھەرقايساى

 ئىكەنلىكىنى كى  ئەسلىدە ايىنىنىڭخوج گېرمانىيىنىڭ كىشىلەرگە بولۇپ  ئېسىلغان بايراق

 پارالمېناات ئۆتكەناادە  مىنااۇت 5 دىاان 0 سااائەت كېاايىن چۈشااتىن. ئىاادى ئەسااكەرتمەكتە

 بىاار قىسااقىال ئااۇ. قىلىاادۇ ئااېالن باشااالنغانلىقىنى يىغىنىنىااڭ پارالمېناات گيۆرىااڭ باشاالىقى

 شاااىئېرنى دېاااگەن« !گېرماااانىيە ئويغاااان» كېااايىن  ساااۆزلىگەندىن ناااۇتقى تەبااارىكلەش

 ئۇچىسااىغا ھىتلېاار. قىلىاادۇ تەكلىاا، سااۆزگە ھىتلېرنااى كەينىاادىنال. قىلىاادۇ كلىماتسااىيەدې
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 .ئىدى كېيىۋالغان فورمىسىنى رەڭلى  قوڭۇر ئاددى پارتىيىسىنىڭ

 ياشىساۇن“ بىارلىكتە ھەمامە ئانادىن. كېتىدۇ بولۇپ تىمتاس مەزگىل بىر زالى يىغىن

 گۈۈلاادىراس  كۆتااۈرۈلگەن لەرچەئەسااەبىي ئاااۋازلىرى شااۇئار. توۋلىشااىدۇ دەپ” !غەلىاابە

 بىالە  سانساىز ساوزۇلغان ھىتلېار. ئالىادۇ بىار زالناى بىرلىشاى، بىالەن ساادالىرى ئالقىش

 تاۇنەى ئۇنىاڭ باۇ. چىقىادۇ سەھنىگە بىلەن قەدەملەر داغدام ئۆتۈپ ئارىسىدىن ساالملىرى

 ئارگىناال باۇ مائەم. سۆزلەيدۇ نۇتۇق بويىچە ئارگىنال ئۇ. ئىدى كۆرۈنىشى پارالمېنتتا قېتى 

 بىار ساىلىق بەكال ھەمدە يېزىلغان بىلەن ئېھتىيات بەكال ئالغاندا نۇقتىسىدىن تالالش سۆز

 تىزىسااى نۇتااۇق بىاار يېزىلغااان ئېسااىل ھەقىقەتەنمااۇ ئارگىنااال بااۇ ھېساپالنسااىمۇ  نۇتااۇق

 ئاكتىپچانلىقىغاا شەخساىلەرنىڭ ۋە مۈلاۈكلەرگە خۇسۇساىي نۇتقىادا ھىتلېر. ھېسابلىناتتى

 ياااردەم سااىنىپالرغا ھااال ئوتتااۇرا بىالەن دېھقااانالر بىلدۈرىاادىغانلىقىنى؛ ھااۆرمەت ھىادەئاال

 ھەتتاا ئەنگلىيە  فرانسىيە  بېرىدىغانلىقىنى؛ خاتىمە ئىشسىزلىققا بېرىدىغانلىقىنى؛ كاپالىتى

. بېرىادۇ ۋەدىلەرناى ھەققىادە تىرىشاىدىغانلىقى ئۈچۈن يارىشىش بىلەنمۇ ئىتتىپاقى سوۋېت

 خەلاااق ۋە ئىمپىااارىيە» پارالمېنتنىاااڭ ئۈچاااۈن ئاشاااۇرۇش ئەمەلاااگە ئىشاااالرنى باااۇ ئەمماااا

 ئوتتۇرغااا ئىكەنلىكىنااى ئېھتىياااجلىق ماقۇللىنىشااىغا نىااڭ «قااانۇنى ئااازايتىش مۈشااكۈلىنى

 ھوقاۇق چەكساىز بولساىمۇ ۋاقىتلىاق ھىتلېرغاا بېارىلىش  ھوقاۇق بىار بۇناداق 327.قويىدۇ

 كەلتاۈرۈپ ھالغا ئاڭلىنىدىغان يېقىملىق بەكال الققاقۇ قانۇننى بۇ ئۇ ئەمما. بېغىشلىيااليتتى

 ئىشاقا تەدبىرناى بىار بۇناداق قالغانادا  مەجباۇر پەۋقۇلئااددە” بىارگە  بىالەن قىلىش بايان

 ھوقۇقىاادىن پەۋقۇلئاااددە بۇنااداق ئاناادىن “كۆرۈلگىنىاادىال ئەھااۋال بولماياادىغان سااالما 

 .ئەسكەرتىدۇ پايدىلىنىدىغانلىقىنى

 دىنااى بىاالەن شااىتاتالر ھەرقايسااى شااۇنىڭدە  ۋە پىرىزدېنتقااا تقااا پارالمېن ھىتلېاار 

 كەلتۈرمەيادىغانلىقىغا تەئەررۇز دەخلاى ھوقۇقىغا بىر قانداق ھەر ئۇالرنىڭ جەمئىيەتلەرگە

 تاشااليدىغان ئۆچۈرۈپ بىراقال كاپالەتلىرىنى تۈردىكى بۇ ئارقىدىنال بولۇپ  بېرى، كاپالەت

 دفساتانە” تاۈردىكى باۇ پارالمېنات ئەگەر. خىرالشاتۇرىدۇئا نۇتقىنى بىلەن سۆزلەر كەسكىن

 ئااۆز ھۆكااۈمەت يېڭااى بولىاادىكەن  قىلغىاادە  رەت بېرىشاانى “پۇرسااىتى ھەمكارلىشااىش

 جانااپالر  دېپوتاات”: بىلدۈرىادۇ ئىكەنلىكىنى تەييار قىلىشقا كۈرەش بويىچە پىرىنسىپلىرى

 “.باغلىق بېرىشىڭىزالرغا رقارا قانداق جانابالرنىڭ ئىشى يارىشىش ياكى قىلىش كۈرەش

 بىارلىكتە دۈشامەنلىرى چىقىادىغان قارشى تەدبىرگە بۇ چىققىنىدا  تەنەپپۇسقا يىغىن

 دېموكراتالر سوتسىئال تەڭ  بىلەن باشلىنىشى قايتا يىغىن. پۈتۈشىدۇ كېلىشكە ھەرىكەتكە

 ېارىلىشب ھوقاۇق بىزگە”) كۆڭلەكلىكلەرنىڭ قوڭۇر كورىدفرالردىكى داھىسى پارتىيىسىنىڭ

( دېاگەن“ !كېارە  ھوقاۇقى قىلىاش قىرغىنچىلىاق قوياۇپ  ئاوت بىزگە يەنى كېرە   قانۇنى
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 دادىال چىقىرىلىشاىغا قانۇننىڭ بىر بۇنداق سۆزلەپ  نۇتۇق ئاستىدا ۋارقىراشلىرى رېتىملىق

 ئۇنىاڭ. بېرىادۇ جااۋاب ئۇنىڭغا قارىما  توسقىنىغا پاپېننىڭ ھىتلېرمۇ. بىلدۈرىدۇ نارازىلىق

 قاوزغىلىڭى پىۋىخاناا مياۇنخېن يىلاالردا بۇرۇنقى ھالدا ئىختىيارسىز كىشىنى ئامىلىسىمۇ بۇ

 ساۆزلەر ھاقارەتلىا -تىل ئاھاڭىدا قىلىش مازاق ئۇ. ئەسلەتكۈزەتتى قىياپىتىنى ۋاقتىدىكى

 ساايالم ساىلەرنىڭ مەن”. قىلىدۇ ھۇجۇم پارتىيىسىدىكىلەرگە دېموكراتالر سوتسىئال بىلەن

 باۇ ئەمماا. ئېرىشاىدۇ ئەركىانلىككە ھامىنى گېرمانىيە. ئەمەسمەن ھتىياجلىقئې بىلىتىڭالرغا

. ئوخشاىتىۋالماڭالر بۇرجۇئازىيىگە ھەرگىز بىزنى سىلەر. ئەمەس ھاجەتمەن سىلەرگە ئىشتا

 ساىلەرنىڭ. كىاردىڭالر يولىغاا يىمىارلىش ساىلەر باشالىدى  پارالشقا يۇلتۇزى گېرمانىيىنىڭ

 “.بولدى چېلىنى، قاچان ئاللىمۇ سېگنالىڭالر ئۆلۈم

 دېماااوكرات سوتساااىئال قىلىشاااى ھۇجاااۇم ئۇشاااتۇمتۇت تاااۈردىكى باااۇ ھىتلېرنىاااڭ

 پارتىيىسااااىدىكىلەرنىمۇ مەركەز يەنە تەگمەسااااتىن  بولااااۇپ زەربە پارتىيىسااااىدىكىلەرگىال

 بېااارىش ئااااۋاز گيۆرىاااڭ. باشااالىنىدۇ قوياااۇش ئاۋازغاااا ئارقىااادىن. قويىااادۇ ھۇلۇقتاااۇرۇپ

 بېرىا،  ئااۋاز قارشاى كىشاى 24 قاولالپ  كىشاى 441) ۋاقتىادا قىلغاان ئېالن نەتىەىسىنى

 ئېشااى، چېكىاادىن ئاااۋاز ئىككىلىاا  ئااۈچتە بولغااان الزىاا  سااانى بەرگەناالەر ئاااۋاز قااولالپ

 ئاخىرقى مۇسابىقىسىدە پۇتبول خۇددى پارتىيىسىدىكىلەر سوتسىئالىزمچىالر مىللى( كېتىدۇ

 بىااراقال كىرگۈزىۋالغىنىادە  تااوپ بىار  قىلغااۇ ھەل كومانادا بولغااان تەرەپ ئاۇالر ساېكونتا

 ئېچىاا، كەڭ بىلەكلىرىنااى ئااۇالر. كېتىاادۇ ۋارقىراشااى، قىلىاا، تەنااتەنە تااۇرۇپ ئورنىاادىن

 :كېتىدۇ ئېيتى، مارشىنى «ئورمىنى ئىسار»

  تىرەپ  مۆرىگە مۆرىنى باسىدۇ  ئالغا ئاچىالر-ئې ! لەپىلدەيدۇ تۇغىمىز”

 …“ اھالد ئىشەنچلى  بىلەن  قەدەملەر تەكشى

 گېرمااانىيە دېمااوكراتىيە دېگىاادە  كااۆرۈلمە  ئاااۋاز قارشااى قىلااچە قىلىاا، شااۇنداق

 دېمااوكرات سوتسااىئال پەقەت ئۈچااۈن بۇنىااڭ. تاشاالىنىدۇ ئۆچااۈرۈپ بىااراقال پارالمېنتىاادا

 ھااازىرچە ھىتلېاار گااۇرۇھالر-پااارتىيە قالغااان. بېرەلەياادۇ ئاااۋاز قارشااى پارتىيىسااىدىكىلەرال

. قويىادۇ تۇتقاۇزۇپ قاولالپ ئىككاى ئۇنىڭغاا ھۇقۇقنى بۇ دىغانخالىماي چىقىرىشنى قولدىن

 چەتاكە بىار ئىشالەتمە  ئاساسەن ئېھتىياجلىق  بەكال ھىتلېرغا ھۇقۇق  بۇ تۇتقازغان ئۇالر

 .ئىدى ھۇقۇق بىر چىقمايدىغان كىرى، خىيالىغىمۇ قويۇش تاشالپ

 ياادىغانلىقىنىقولال ھىتلېرنااى يېزىاا، خەت داھىسااىغا پااارتىيە مەركەز ھىناادېنبۇرگمۇ

 رەسامى ماڭاا مىنىستىر باش بىلدۈرمەكچىكى  شۇنى سىلەرگە پېقىر” خېتىدە ئۇ. بىلدۈرىدۇ

 مەسلىھەتلەشاامە  بىاالەن مېنىااڭ ئەھااۋالالردا بولمىغااان مەجبااۇرىيىتى قااانۇن ئاساسااى

 ھەققىادە ئۇرۇنمايادىغانلىقى قوللىنىشاقا تەدبىر پايدىلىنى، قانۇنىدىن ھوقۇق پەۋقۇلئاددە
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 ئېيتىلغااان سااەمىمىي ھەقىقەتەنمااۇ ئۇنىااڭ گەپاالەر بااۇ. دەياادۇ “بىلاادۈردى ىپااادەئ ئوچااۇق

 مەركەز قارىغاااااان دەپ ساااااېتىۋېتىلدۇق ئاااااۆزلىرىنى ۋاقتىااااانچە بولغاچقاااااا  گەپااااالەر

 نېمىسااالرمۇ ساااندىكى كااۆپ مااۇتلەق. ئىاادى تىناادۇرۇلغان كااۆڭلى پارتىيىسااىدىكىلەرنىڭ

 بەسلىشااى، بىاالەن بىرسااى-بىاار ركىشااىلە نۇرغااۇن بولااۇپ  تىكلىااگەن ئىشااەن  قايتىاادىن

 نىساابەتەن نۇرغااۇنلىرى يەنە. كىرىشااىدۇ بولۇشااقا ئەزا پارتىيىسااىگە ناتسىسااتالر دېگىاادە 

 ئەمەلادارالر مەماورى بىلەن كادىرالر مەمورى. باشاليدۇ قولالشقا ئۇالرنى بولسىمۇ يۇشۇرۇن

( يوق پەرقى ىلچەق ئەمەلدارلىرىدىن مەمورى بىلەن كادىرلىرى مەمورى دۆلەتلەرنىڭ باشقا)

 ئايرىلماا  قەتئاى ئورنىادىن ۋەزىاپە چىققانادە   غالىا، پارتىيە بىر كونسىرىۋاتى، خۇددى

 328.تىرىشىدۇ ساقالشقا پائالىيىتى نورىمال ئورگانلىرىنىڭ ھۆكۈمەت

 مەخپاى ھىتلېرناى بۇرۇن كېيىن  كەلگەندىن غالى، پارالمېنتتا پارتىيىسى ناتسىستالر

. باشااليدۇ چىقىشاقا ئوتتۇرغاا ئاشاىكارە ئەنادىلىكتە ساانائەىتچىلەر كەلگەن قولالپ تۈردە

 ئاشاكارە تونۇشلىرىغا سوتسىئالىزمچى مىللى كوچىالردا كرۇپ ئالفريېد ترىستى تۆمۈر پوالت

 ۋە مەن خېتىاادە  تەبرىاا  ئېااۋەرتكەن ھىتلېرغااا ئااۇ. بولىاادۇ يۈرىاادىغان قىلىاا، ساااالم

 ھاااكىمىيەت مااۇقى ” ئاااخىرى گېرمااانىيە ى ئىشااىنىمىزك قەتئااى شااۇنىڭغا كەسىپداشاالىرى 

 ئااۇنى ئۈچااۈن بىلاادۈرۈش رەخمىتىنااى كرۇپقااا ھىتلېرمااۇ. دەياادۇ “تىكلىيەلىاادى ئاساسااىنى

 كارخاانىالر چاوڭ ئاارقىلىق تاالالش قىلى، پادىشاسى چار ساھەسىنىڭ سانائەت گېرمانىيە

 ھىتلېرنىاڭ. ىادۇبول تەساتىقلىغان نىكاھلىنىشاىنى پارتىيىسىنىڭ سوتسىئالىزم مىللى بىلەن

 بىاار ھەرگىااز تاللىۋالغااانلىقىمۇ شاااختنى ھىەالمااار كاتىۋاشاالىقىغا بانكىسااىنىڭ ئىمپىاارىيە

 بولغاان مۇتەخەسسىساى مۇئاامىلە پاۇل قابىلىيەتلى  ئىنتايىن. ئىدى ئەمەس تەساددىپلىق

 باغلىشاىغا مۇناساىۋەت بىالەن ساھەساىدىكىلەر ساانائەتچىلەر ھىتلېرنىاڭ بۇرۇن كىشى بۇ

 بىالەن دېماوكراتىيە ئوخشااش ھىتلېرغا خۇددى ئۇمۇ بولۇپ  بىرسى كەلگەن قىلى، ياردەم

 مۇئاامىلە پاۇل ئاادەمنى باۇ ۋەزىرىماۇ ماالىيە ھىتلېرنىاڭ) ئىادى بىرسى ئۆ  سوتسىئالىزمغا

 دەرھاال ناامزاتنى باۇ دېاگەن شاخت ئۈچۈن  تونۇيدىغانلىقى دەپ تاالنتى بىر ساھەسىنىڭ

 ئاادەم بۇ_  ئەسلىمىسىدە  كرفسى  ۋفن شۋېرىن دەيدۇ_  ە يەن شۇنىڭدە ”. تەستىقاليدۇ

 بىااارەر ئاااۇ. بىرساااى يالغانچىااادىن مۇۋاپىاااق ئەڭ ئارىساااىدىكى كىشاااىلەر بىلىااادىغان مەن

 “.ئۇزارتىۋېتەلەيتتى سوزۇپ كەلگىچە ھالىغا قارىغان دەپ توغرا ئۆزىنىڭ تاكى ھەقىقەتنى

 قۇرۇلاۇش مۈلاۈ  ئوماۇم مېنىاڭ  ئۇنىڭادىن ئااۋال تالالشاتىن نامزاتلىققا ئۇنى ھىتلېر

 پاۇل قانچىلىا  بانكاا ئۈچاۈن پىالنىا  قۇرالالنادۇرۇش قايتىدىن گېرمانىيىنى بىلەن پىالنى 

 بېرىشانى رەقەم بىرەر كونكىرىت شاخت سورىغىنىدا  دەپ مۇمكىن قىاللىشى ياردەم ئايرى،

 ئۈچااۈن يااارىتىش ۋەزىاايەت قالمىغااان ئىشسااىز بىرمااۇ كوچىاادا” بولسااىمۇ  قىلغااان رەت
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 دەپ “تەمىنلىيەلەيدۇ  بىلەن پۇل شۇنچىلى  بانكىسى ئىمپىرىيە بولسا الزى  پۇل قانچىلى 

 ۋەزىاپىگە ئاۇ. كەلتۈرىادۇ قولغاا ۋەزىپىناى باۇ ئاۇ  قىلىا، شاۇنداق. ئىادى ئېيتقاان كېسى،

 ماشااىنا ھەربااى نەپەر 4 ئىسااى  بااۇ_ . تارقىتىاادۇ زايااومىنى “مېفااو” ھامااان ئولتۇرىشااى

 “شاىركىتى ھەسساىدارالر تەتقىقاات مېتاالچىلىق” شەكىللەنگەن رلىكىدىنبى سودىگىرىنىڭ

 ئاساسالىقى بولاۇپ  زاياوم بىار كاپالىتىادىكى دۆلەت زايوم بۇ_ . ئىدى قىسقارتىلمىسى نىڭ

 قەرز ۋاقىتلىااق قىسااقا بېرىلىاادىغان  كىشااىگە بېاارىلگەن ھااۆددىگە تەرەپااتىن ھۆكااۈمەت

. ئىادى زاياوم بىار بولغاان ماۇمكىن تۆلىنىشاى كېچىكتۈرۈپ يىلغىچە 5 يوق پەرقى پۇلىدىن

 ھىتلېرناى بولاۇپ  بېارىش كاپاالىتى كىرىادىت مۇددەتسىز ھۆكۈمەتكە پىالنى  بۇ شاختنىڭ

 . قىالاليتتى ئىگە ئىمكانىغا قۇرالالندۇرۇش كۆلەمدە كەڭ گېرمانىيىنى

 ۋە ارئەمەلد مەمورى يالغۇز خااليدىغانالر قىلىشنى خىزمەت ئۈچۈن فۈھرېر تەبىئىكى 

 ئۇقۇمۇشاالۇق بىاالەن زىيااالىالر نۇرغۇنلىغااان. قالمااايتتى چەكلىنىاا، بىلەنااال سااانائەتچىلەر

 تااۈردىكى بااۇ. ئىاادى ئاااتىۋەتكەن ئااۆزىنى ئۈچااۈن گۈللىنىشااى قايتااا گېرمانىيىنىااڭ زاتالرمااۇ

 شۇنىڭدە  بىندىڭ  بىلەن برۇ  شائىر باۋملېر  بىلەن كرېي  پەيلوسوپ ئارىسىدا كىشىلەر

 ئاۇ بولاۇپ  باار كىشىمۇ دېگەن خاۋپتمان گېرخارت درامماتورگى داڭلىق نىيىنىڭگېرما يەنە

 كېچىشانى ۋاز ئىناۋىتىادىن نەزەر  قەتئاى چىقىشاىدىن ئوتتۇرغاا ھۆكاۈمەت بىر قانداق ھەر

 .ئىدى بىرسى خالىمايدىغان ئەسال

 خىاازمەت ئۈچااۈن ۋەتەن چوقااۇم بىااز” بىناادىڭ رۇدفلاا  باھاااردا  باااش يىلااى شااۇ  

 يۇرتلىرىادىن تەتقىقاات قىلىا، باھاانە ئالمىشىشىنى ھۆكۈمەتلەرنىڭ بىز. شەرت زقىلىشىمى

 خوشاال چەكساىز مېناى قاولالپ پىكىرىمناى بۇ مېنىڭ خاۋپتمانمۇ. يوق ھەققىمىز ئايرىلىشقا

 ئىەاااادىيەت بەلكاااى ئەمەس ئەركىنلىكىناااى تەتقىقاااات  سىياساااىي ئىنىساااتىتۇتتا. قىلااادى

 تۈپەيلىادىن رفھاى ھەمكاارلىق شاۇنداق ئەنە. يازىادۇ دەپ “كېرە  قوغداش ئەركىنلىكىنى

. ئېسىۋالىدۇ بايرىقىنى كىرىست پەنەىرىسىگە كېيىن ئۆتكەندىن ھەپتە قانچە بىر خاۋپتمان

 ئىتاالىيىگە خاۇددى گېرماانىيىمۇ نىكولساونغا  خارفلاد ئاۇ كېايىن  ئايادىن قاانچە بىر يەنە

 .ئېيتىدۇ بىلەن ئىشەن  دەپ كېرە  كىرىشى يولىغا “قىلىش ئازات ئۆزىنى” ئوخشاش

 

4 

 

 كاۆرۈلمىگەن تۆكۈلاۈش قاان ئىانقىالب  بۇ شۇنداقتىمۇ. ئىدى داۋامالشماقتا ئىنقىالب

 رەڭلىاا  قوڭااۇر” قېتىمقااى بااۇ نېمىسااالر نۇرغۇنلىغااان كااۆرۈنگەچكە  بولااۇپ ئىاانقىالب بىاار

 كەتمەياادىغان قىلىاا، جەلىاا، بە  كىشااىلەرنى دەۋرلىرىاادە دەساالەپكى نىااڭ “ئىاانقىالب
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 خالىمىغااان چۈشىنىشاانى ياااكى چۈشااىنەلمىگەن قويۇلغااانلىقىنى ئااات دەپ “تەڭشااەش”

 بە  تااۇال ھەقىقەتەنمااۇ جەريااانى كەلتااۈرۈش بىاارلىككە ۋەتەننااى قارىماققااا  322.ئىاادى

 ئىشاااالر باااۇ ئەساالىدە. كاااۆرۈنەتتى ئىلگىرلەۋاتقانااادە  راۋان قىلمااا  پەيااادا ئەنسااىزلى 

 ھۈكاۈمرانلىقى ناتسىساتالر تۇرمۇشاىنى ئىەتىمائى ەۋ  ئىقتىسادىي   سىياسىي گېرمانىيىنىڭ

 باشاقا يارىتىشاتىن شاارائىت ئورنىتىشقا ھاكىمىيەت مۇستەبىت شۇنىڭدە  ئېلىش  ئاستىغا

 قارشااااىلىق كۈچلاااۈ  بە  ئاااۇنچە قارىتااااا ئىشاااقا باااۇ. ئىاااادى ئەمەس ئىاااگە مەنىاااگە

 ساەۋەپ كېلىشاى تاۇرۇپ چىاڭ قانۇنادا ھىتلېرنىاڭ ساەۋەب  ئاساساى كۆرۈلمەسلىكىدىكى

 بولىاۋاتقىنى قۇرمااقچى ھىتلېرنىاڭ ئاۆكتىچىلەر بولغاچقا  شۇنداق. مۇمكىن دېيىش بولغان

 بولغاان ئىكەنلىكىاگە قاۇرۇش ھۆكاۈمەت بىار كېتىادىغان ئوخشااپ جۇمھاۇرىيىتىگە ۋېيمار

 سوتسااىئال كۈنىاادە  بىرىنچااى قويۇلغااان يولغااا قااانۇنىنى بېاارىش ھوقااۇق. ئىاادى ئىشااەنچى

 ياولالپ  يولياورۇق ياۈرۈش بىار نىيرفلىرىغاا جايالردىكى قايسى ھەر سىپارتىيى دېموكراتالر

 تېخىماۇ قىلغاانلىقىنى ھەرىاكەت ئاخماقاانە نەقەدەر پارتىيىساىنىڭ دېماوكراتالر سوتسىئال

 قاناداق مەسىلىلەرگە ئادەتتىكى بىلەن مەسىلىلەر تۈرلۈ  ھەر. ئىدى كۆرسەتمەكتە ئوچۇق

 پەقەت بولاۇپ  بېارىلگەن چۈشاەندۈرۈش تەپسىلى قتايوليورۇ بۇ ئۈستىدە بېرىلىشى جاۋاب

 ئااز بەكاال ھەققىادە مەسىلىساى قااراش قاناداق ئىنقىالبىغاا ناتسىساتالر قويۇلىۋاتقان يولغا

 ئاااختۇرۇش قااۇرال ئااۆيلىرىگە رەھبەرلىرىنىااڭ ئۇالرنىااڭ كېچىاادە ناتسىسااتالر. توختالغااان

 گۇمااانلىق كومپااارتىيە بىاالەن كومپااارتىيىلىكلەر مىڭلىغااان شااۇنىڭدە  كىرگىنىاادە  ئۈچااۈن

 قوغداشانىڭ دېماوكراتىيىنى ئەسالىدە ۋاقتىادا  كىرىشكەن قاماشقا تۈرمىلەرگە ئادەملىرىنى

 خاتاا ئەزالىرىغاا پاارتىيە بولساا پارتىيىساى دېماوكرات سوتسىئال ھېساپلىنىدىغان قورغىنى

 !ئىدى ئاگاھالندۇرماقتا دەپ ئۇرۇنماڭالر قىلىشقا كىتاب-ھېساب

 ساۆزلەردىمۇ گەپ كىشاى ھەمامە بولغان  گىرىپتار ۋاباغا ۋەھىمىلى  ەھەرش پۈتكۈل”

 ئىشااېرۋفد ئەتىيااازدا يىلااى شااۇ يازىاادۇ دەپ_ . ئىاادى كەتااكەن بولااۇپ ئېھتىياتچااان بەكااال

 بولغانادە  زۇكاام تارقىلىشاچان خاۇددى ئەھاۋالالرنى باۇ مەن_  خېتىادە  يازغان بېرلىنغا

 ئاادەم قانۇنساىز ئاخشىمى ئۇ خەلقى شەھەر كۈلپۈت… . قىلماقتىمەن ھې  ئىچىمدىن-ئى 

 قىينااپ ئاۇرۇپ قوياۇپ ئېساى، كىشىلەرنى گازارمىالردا ئاچىالر-ئې  بەردى  يۈز تۇتۇشالر

 كونااا كەتااكەن سېسااى، ئىچىرىشااكە  يېغااى ئاباادىمىلى  تۈكەرۈشااكە  رەسااىمىگە لېنىننىااڭ

 تەرەپاتىن ھۆكاۈمەت ىرىساادال ناارازىلىق غەزەپلىا  ئۇالرنىاڭ زفرلىماقتاا  يىيىشكە پايپاق

 كەلتۈرۈپ ھەرىكەتكە كىشىلەرنى تۈمەنلىگەن تەرەپمۇ ھۆكۈمەت تۇنەۇقتۇرۇلماقتا  قاتتىق

 .كۇسۇرلىشاتتى دەپ “كىرىشتى تەشۋىقاتالرغا قارشى ئۇالرغا

 ئااممىۋى قاتاار بىار كىشاىلەر باازارالردا-شەھەر كىچى  بولۇپمۇ ئەتىراپىدا  پايتەخت
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 ھاې  قاماشاتۇرۇپ كاۆزلىرىنى ئاارقىلىق كۈرۈنۈشالەر شاەمەتلى ھە ۋە ناماايىش يىغىلىش 

 ئىختىيارى ئۆز تەشكىالتالر  ئاممىۋى. ئىدى كەلتۈرىۋېتىلگەن ھالغا قىاللماس پەرق نېمىنى

. ئىاادى قوشااماقتا تەشااكىلىگە پااارتىيە سوتسااىئالىزم مىللااى “ھەمكارالشااتۇرۇلۇپ” بىاالەن

 قالغاان چېتىلىا، بىالەن دائىرىلىرى كۈمەتھۆ ئاستا-ئاستا پۇخرا بىر ھەر قىلى،  شۇنداق

 يېڭىلىاانىلگەن ئىسااىملىرىمۇ كوچااا كونااا تونۇشاالۇق. ئىاادى شااەكىللەندۈرمەكتە ۋەزىيەتنااى

 دەپ  ھىتلېرپالتااز ئااادفل  ئىساامى رادۇسااپالتزنىڭ مەياادان خېرنېاادىكى ئااااليلۇق  ئىاادى؛

 ھەپتىاادە ھەر. ئۆزگەرتىلاادى دەپ يااولى گيۆرىااڭ ھېرمااان ئىساامى يولىنىااڭ بېبېسااتراس

 يېاازا ئااانىالر قانااداقتۇ ئااااليلۇق: تااۇراتتى بولااۇپ پەياادا تەشااكىالت يېڭااى بىاارەر دېگىاادە 

 تەمىانلەش بىالەن يېمەكلىا  الگىارى  باالىالر تەشاكىالتى  پااراۋانلىق بااال-ئاناا مەكتىۋى 

 .ئىدى چىقماقتا ئۈنۈپ تەشكىالتالر نۇرغۇن نامالردا دېگەندە  تەشكىالتى پاراۋانلىق

 مەغلااوپ تىرىشااچانلىقى رىغبەتلەناادۈرۈش سايالشااقا ئااۆزىنى پااۇخراالرنى ڭھىتلېرنىاا

 ئىشاقا ئۇساۇلىنى ھەمكارلىق ئاكتى، تېخىمۇ ئۇ ئۆتكەندە  ۋاقىت ئا  بىرەر ئارىدىن بولۇپ

 قولغااا ئىشەنچىسااىنى نېمىسااالرنىڭ ساااندىكى كااۆپ مااۇتلەق بولسااىمۇ ۋاقتىاانچە سااېلى،

 قۇۋەتلەيادىغان قاولالپ ئاچىالرغاا-ئاې  ياش الرپۇخرا ئاقكۆڭۈل بۇ ئىشېرۋفد . كەلتۈرىدۇ

 ۋېلشااال ئايلىنىاا، كوچااا-كوچىمااۇ ئۆتۈكلااۈ ” ياشااالر بااۇ. ئىاادى بولغااان مۇئامىلىاادە

 رفھىماۇ ئۇالرنىاڭ كېلىۋاتقاچقاا يااز باغالشاقان  بەل قالدۇرۇشاقا ئەمەلدىن شەرتنامىسىنى

 كاپااالەت دەپ قوغاادايمىز تىەااارەتچىلەرنى ئۇششاااق ھىتلېاار. ئىاادى كۆتۈرەڭگااۈ بەكااال

 گېازىتالردا ھەققىدە كېلىدىغانلىقى كۈنلەردە يېقىن كۈنلىرى ياخشى ئۇالرنىڭ بەرگەنلىكى 

 باشاالنغۇ  خاۇددى تىەاارەتچىلەر ئۇششاق ئۈچۈن…  تۇرغانلىقى قىلىنى، تەشۋىق تىنما 

 تولغاان  ھاياجانغاا ۋە خوشال يەرلىرىدىن بىر ئىچىدىن ئوخشاش ئوقۇغۇچىلىرىغا مەكتەپ

 قىلااچە بىاالەن ئااۇالر ئازسااانلىقالر  يەھااۇدىيالر  بولغااان رەقىبلىاارى تىەااارەت رنىااڭئۇال

 باھاسااىنىڭ مااال باشاالىغانالر  مەغلااوبىيەتكە دۆلەتنااى ماركسااىزمچىالرنى مۇناسىۋەتسااىز

 بېرىشاىدىغانلىقىنى جازاساى جېرىمانە ئۇالرغا قارىلى،  دەپ بولغانالر سەۋەبچى ئۆسىشىگە

 312“.يۈرەتتى سۆزلىشى،

 سىسااتېمىلىق ماركسااىزمچىالر بىاالەن يەھااۇدىيالر باشااالپ  ئالماشااقاندىن ۆكااۈمەتھ

 پىچاااق توغراياادىغان نااان تااال بىاارەر ئۆيىاادە. باشاااليدۇ ئۇچراشااقا زىيانكەشاالىككە تااۈردە

 ئااالبېرت. قىلىااۋىتەتتى ھۆكاۈم دەپااال سااقلىغان قااۇرالى قاااتىللىق بولادى  قالاادىمۇ چىقىا،

 گېرمانىيىدە . ئىدى قىلىنغان مۇسادىرە پۇللىرىمۇ ئامانەت نقويغا بانكىغا ئەيىنىشتېيىننىڭ

 تەشاۋىقاتالر ئۇيدۇرما چىققان توقۇپ چەتئەللىكلەر پۈتۈنلە  سۆزلەرنىڭ-گەپ تۈردىكى بۇ

 خااۇل مىنىسااتىرى ئىشاالىرى دۆلەت ئامېرىكااا ئامېرىكىاادا بولسااا  قىلىنغااان تەشااۋىق دەپ
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 زىيانكەشاالىككە يەھۇدىيالرنىااڭ يىاادىكىگېرمانى داھىسااىغا يەھۇدىيالرنىااڭ ئامېرىكىاادىكى

 قارىماا   شاۇنىڭغا. بېرىادۇ كاپاالەت دەپ “ئاخىرالشاتى ئەمەلىيەتاتە” ۋەقەلىارى ئۇچراش

. ئىنساىرەيتتى بەكاال يەنىاال ھىتلېار چاقىرىقلىرىدىن ئەربابالرنىڭ ئانارخىست چەتئەلدىكى

 ەشااۋىقاتلىرىنىت غەرەزلىاا  يامااان يەھااۇدىيلىرى ئامېرىكااا بىاالەن ئەنگلىاايە ئااۇ  شااۇڭا

 ئېغىار بەكاال ساھەساىدىكىلەر سودا يەھۇدىي گېرمانىيىدىكى بولىدىكەن  توختاتمايدىغانال

 .قىلىدۇ ئېالن دەپ قالىدۇ كۈنلەرگە

 ھىتلېار كاۈنى  ئافرېال-1. تىنەىمايادۇ بەرىبىار سادالىرى نارازىلىق قارىما  شۇنىڭغا

 بىاار مۇۋاپىااق ئارزۇسااىغا ىااڭتەڭرىن ھەرىكىااتى  بۈگااۈنكى مېنىااڭ قااارايمەنكى  شااۇنداق”

 ھازىرقىساى “قىلغاانلىق  كاۈرەش يولىادا تەڭارى تاۇرۇش قارشاى يەھۇدىيالرغاا: ھەرىكەت

 شاۇ. ئىپادىلەيادۇ ناارازىلىقىنى بىالەن ساۆزلەر دېاگەن ئىباارەت ساىناقتىنال بىار دەسلەپكى

 لياو قىلىشاىغا ھەرىاكەت قانچىلىا  ئۇنىاڭ ۋەتەنداشالىرى ھېساابتا بىار ھىتلېر  ئارقىلىق

 كۈنىسااى  ئالاادىنقى قويۇلۇشاانىڭ يولغااا چەكلىاامە. بولاادى سااىنىۋالغان قوياالياادىغانلىقىنى

 بولغااان يەھۇدىيالرغااا ھىتلېااردىن نامىاادا مۇسسااولىن سااېررۇتى  ئەلچىسااى باااش ئىتااالىيە

 يەھۇدىيالرنىااڭ ئىتالىيىاادە ھىتلېاار  بەرگىنىاادە تەۋىسىيىسااىنى يۇمشااىتىش مۇئامىلىسااىنى

 كەتمەيادىكەن  بىلىا، بە  مەسىلىسىنى يەھۇدىي پىرىزدېنتىڭالر قا بولغاچ ئاز بەكال سانى

 قىلىاا، تەتقىااق يىاال نۇرغااۇن نااوقتىالردىن قايسااى ھەر” ئۈسااتىدە مەسااىلە بااۇ مەن ئەممااا

 بىالەن ئىشى تەتقىقات بىر بۇنداق. بىلىمەن ياخشى ئەڭ مەن ئىشنى بۇ ئۈچۈن چىققانلىقى 

 دەپ “باقمىغااان قىلىاا، تەتقىااق كشااۈرۈپتە چوڭقااۇرالپ بااۇنچە كىاا  ھااې  باشااقا مەناادىن

 يەر يەھاۇدىيالرنى مېناى”: دەيادۇ مۇنداق بىلەن” “ئىشەن  قەتئى” يەنە ئۇ. بەرگەن جاۋاب

 بىار ھەر ئىساى  كېايىن ئەساىردىن ئاالتە-بەش سەۋەبىدىن تازىلىۋەتكىنى  تولۇق شارىدىن

 “.ئايلىنىمەن نامغا بىر خاتىرىلەيدىغان بىلەن ھۆرمەت دۆلەتنىڭ

 ئىشاىكىدە ئىشاخانىالرنىڭ ۋە دۇكاان ئاچقاان يەھۇدىيالر كۆپلىگەن باشالپ دىنشۇن

 ۋەقەلىارى زفراۋانلىق گەرچە. يۈرىدۇ ئايلىنى، كۆڭلەكلىكلەر قوڭۇر نەپەر قانچە بىر چوقۇم

 كىرىااۋاتقىنىڭالر خېرىاادارالرنى ئاااچىالر-ئااې  ياااش قىلسااىمۇ  كۆرۈلمىگەناادە  كااۆپ بە 

 ئۆتىۋاتقاان يولادىن”. قويااتتى ئەساكەرتى، ساىلىق دەپ ىنىمااگىز ئاچقاان يەھۇدىيالرنىڭ

 ئەتىراپىنااى ياشااالرنىڭ بااۇ قىلىشااى، ھااې  قىزىااق بەكااال ئەھااۋالالرنى بۇنااداق كىشااىلەر

 “كىتىشاەتتى ئۆتاۈپ پەلە  پەرۋاياى ئىشاالرغا بۇناداق ياكى قىلىشاتتى تاماشا قورشىۋېلى،

 نۇرغاۇن ماگازىنغاا باۇ. بارغىنىادا ىشكەكۈزىت ماگازىنىنى مالالر تۈرلۈ  بىر ئىشېرۋۇد دەيدۇ

 ئاۇنى پۇرچااق كىرىا، ماگازىنغاا باۇ ئىشاېرۋۇدمۇ شاۇڭا. تاۇراتتى چىقىا،-كىرىا، كىشىلەر

 دۇكانادىن تاۇتقىنىچە پوالڭلىتىا، نەرسىساىنى ئالغاان سېتىۋېلى، خالتا بىر قاسىرمىقىدىن
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 كېلىا، يااش بىار بولغاان ئەترىتىادىن ئااچىالر-ئاې  بىار يېنىغاا ئۇنىڭ چاغدا بۇ. چىقىدۇ

 بۇنااداق گەرچە. قاراياادۇ ئالىيىاا، بىلاادۈرۈپ بىلاادۈرگىنىنى نااارازىلىق قىلىقىغااا بااۇ ئۇنىااڭ

 تۇرغاان ئېرىشاى، قۇۋەتلىشىگە قولالپ تەشكىالتالرنىڭ بىر قايسى ھەرىكەتلىرى چەكلەش

 چااقىرىق قىلىا، تەلەپ قىلىشاىنى ھىماايە دېھقانالردىن تەشكىالتالر تۈردىكى بۇ) بولسىمۇ

. چەكلىيەلمەيتتاى بانكىالرنى شۇنىڭدە  سارايلىرىنى سودا مالالر تۈرلۈ   (ئىدى ىشقانقىل

 .ئاخىرلىشىدۇ ھەرىكەتلىرى قويۇش چەكلىمە بۇنداق ئۆتكەندە  كۈن ئۈ  ئارىدىن

 قارشااى داۋامالشتۇرۇشااقا قوللىنىشاانى تەدبىاار قارشااى يەھۇدىيالرغااا ھىناادېنبۇرگمۇ

 خەت پاارچە بىار بىالەن ساۆزلەر ئېغىار مىنىساتىرغا اشبا ئۇ شۇڭا. بىلدۈرىدۇ ئىكەنلىكىنى

. ئەيىپلەيادۇ كۆرۈلۈشاىنى پەس ئەساكەرلىرىنىڭ كوناا يەھۇدىي قاتناشقان ئۇرۇشقا يېزى، 

 ئۇالرنىاڭ ئەرزىادىكەن  تۆكۈشاكە قاان ۋە قىلىاش كاۈرەش ئۈچاۈن گېرمانىيە ئۇالر ئەگەر”

“ .كېارە  بولىشاى اليااقىتى ۇكۆرسىتىشكىم پىداكارلىق ئۈچۈن ۋەتەن سەپلەردە قايسى ھەر

 شاۇڭا. ئىادى ئەمەس بىرسى بوالاليدىغان رەقىب ھىتلېرغا ھەرگىزمۇ بوۋا  بۇ ئەپسۇسكى 

 سەكساەن ياۈزدە ساھەساىنىڭ ئىشالىرى ساەھىيە بىالەن ساھەسى قانۇن” ئۇنىڭغا  ھىتلېر

 شاكەكىرى سىڭى، ئورۇنلىرىغىمۇ ھۆكۈمەت ئەندى مانا يەھۇدىيالر  ئىگەللىۋالغان قىسمىنى

 ساااااقلىنى، بۇلغانمااااا  يەھااااۇدىيالردىن شااااىتاتىنىڭ پرفسااااىيە قېاااادىمى. باشاااالىدى

 مىقاااداردا چەكلىااا  ئورۇنلىرىااادا ئىشااالىرى جاماااائەت ساااەۋەبى  بىااار كېلەلىگەنلىكىنىاااڭ

 ئىتتىپااقى ئوفېتساىرالرر. كەلمەكاتە قويۇلغانلىقىادىن ياول ئېلىنىشاغا ئىشقا يەھۇدىيالرنىڭ

 ئاساسااەن ئىتتىپاااقى ئوفىتسااېرالر كېلىناادى  تۇتۇلااۇپ ساااپ ئااۇالردىن ئالغاناادا ئاساسااەن

 پىشاقەدەم قاراشاقا بۇ. بېرىدۇ جاۋاب دەپ “كېلىۋاتىدۇ  قوغداپ ساپلىقىنى مۇتلەق ئالغاندا

 ئۇرۇشااقا شااۇنىڭدە  نوقتىاادا  بااۇ 311.تۇرالمااايتتى بولمااا  قايىاال ھىناادېنبۇرگ مارشااال

 ئۇنىاڭ ۋەدىلىرى  تۇتۇق قىسى  بىر نئويلىغا ئۈچۈن جەمئىيىتى ئەسكەرلەر كونا قاتناشقان

 ئورۇنلىرىدىكى خىزمەت جامائەت قايسى ھەر يەھۇدىيالرنىڭ چۈشۈرۈپ بۇيرۇق ئافرېلدا-7

 قىلىاش خىازمەت ئورۇنلىرىادا قاانۇن ئۇالرنىاڭ شاۇنىڭدە  قالدۇرۇلۇشاىنى  ۋەزىپىلىرىدىن

 كاۈنى  شاۇ ەنەي. چىقىادۇ كەلتاۈرۈپ چىقىرىشىنى قانۇنىنى قويۇش چەكلىمە ئەركىنلىكىگە

 قىيىنچىلىقىڭالرناى كېلىۋاتقاا دۈ  بۈگاۈنكى ساىلەرنىڭ مەن ئىتتىپاقىغاا  دفختۇرالر ھىتلېر

 بە  تېخىمااۇ قىيىنچىلىقىڭالرنااى قىلىاادىغان كاااملىق دفختااۇر ياااش بولۇپمااۇ. چۈشااىنىمەن

 ئۇساتىلىق قارىشاىنى دۇنيا بىسلىق ئىككى ئۆزىنىڭ ئۇ قىلى،  شۇنداق. دەيدۇ چۈشىنىمەن 

 تۇتقاانلىقىمىز كاۆزدە ياشاالرنى شاۇ دەل بىاز”. ئىادى قويىۋالغاان ئوتتۇرىغاا ئاشكارە نبىلە

 بااۇ ئېلىشااقا  تەدبىاارى باسااتۇرۇش مىللەتلەرنااى يااات قوللىنىاا، تەدبىاار قاااتتىق ئۈچااۈن 

 ئېھتىمااالى بېاارىش يارىتىاا، مااۇھىتى ياشاااش ساھەسااىدە دفختۇرلااۇق ياشاالىرىمىزنىڭمۇ
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 ئىشااى  ساپالشااتۇرۇش مىللااى تااۈردىكى بااۇ… . تىمىزبولماااق مەجبااۇر تىرىشىشااقا ئۈسااتىدە

 خىزمەت بىر بولىدىغان تامامالشقا ئاندىن ئارقىلىق قىلىش سەرى، ئەسىر قانچە بىر بەلكى 

 ئااۇل ئۈچااۈن تەرەققىيااات  سىياسااىي كەلگۈسااى بىااز بااولغىنى  مااۇھى . مااۇمكىن بولىشااىمۇ

 “.تۇرالىشىمىزدۇر ھازىرالپ

 ئاارتۇق ھەددىادىن مەكتەپلىرىنىاڭ گېرماانىيە» نادە ئۆتكە ھەپتە قانچە بىر ئارىدىن

. ئازايتىلىادۇ ساانى يەھۇدىيالر مەكتەپلەردىكى ئالى ئاساسەن  غا «قانۇن قارشى زىچلىقىغا

 ھەزىرەتلىارى ساتېيىنمان زاتلىرىادىن ماۇھى  دىنىنىاڭ كاتولىا  بىالەن بېرنىاڭ ئىكىسپوپ

 ئوتتۇرغاا پىكىرىناى ئاۆز جەھەتاتە باۇ ھىتلېار ساۆھبىتىدە  قېتىملىق بىر ئۆتكۈزگەن بىلەن

 شااۇنى پوپقااا نەپەر ئىككااى بااۇ ھىتلېاار. مۇنازىرىلىشااىدۇ تااۇرۇپ چىااڭ بىاالەن ئااۇالر قويااۇپ

 چەكالەپ  ئولتۇراقلىشىشىنى تارقاق يەھۇدىيالرنىڭ بۇرۇنالردا جەمئىيەت دىنى: ئەسلىتىدۇ

 ە شااااۇنىڭد. قىالتتااااى رۇخسااااەت ئولتۇراقلىشىشااااىغىال بىاااارلىكتە يىغىلىاااا، ئۇالرنىااااڭ

 شااۇنداق. قويمااايتتى يااول ئىشلىشااىگىمۇ يەردە بىاار بىاالەن خىرىسااتىيانالر يەھۇدىيالرنىااڭ

 ئەشااەددى جەمئىيەتلەرنىااڭ دىنااى بىاالەن دۆلەت” يەھااۇدىيالر قارىشااىدا ئۇنىااڭ بولغاچقااا 

 ئاۇالرنى بولۇپماۇ  چىقىرىش  قوغالپ يەھۇدىينى كۆپ تېخىمۇ شۇڭا. ھېسابلىنىدۇ دۈشمىنى

 “كېارە  چىقىارىش قاوغالپ ئورۇنلىرىادىن خىزمىتاى جاماائەت ھەمادە ئورۇنالردىن ئىلمىي

 قىاللمايۋاتقاان مابەينىادىن ئەسىر نەچچە پاپىسىنىڭ رى  بولغىنى دېمەكچى ئۇنىڭ. ئىكەن

 . ئەمەسكەن ئىگە مەنىگە باشقا بېرىشتىن پۈتتۈرۈپ ئىشىنى

 نۇرغاۇن. يدۇباشاال ئايرىلىشاقا گېرمانىيىادىن يەھاۇدىي نۇرغۇنلىغان باشالپ شۇندىن

 بىاار قارشااى شەخسااىيىتىگە ئۇالرنىااڭ ھەرگىزمااۇ پىااالن قارشااى يەھۇدىيالرغااا كىشااىلەر

 قىلىاش پەيادا ئاېقى  كۈچلۈ  ئۇالر مابەينىدە ئەسىر نۇرغۇن. ھېسابالنمايدىكەن ھەرىكەت

 بىاار چىقىرالىغاان بېتخاوۋېنالرنى بىالەن گياوتى. ئىاادى قالماقتاا ھاياات تايىنىا، ئۇساۇلىغا

 مەقساىدى ھەقىقاى ھىتلېرنىاڭ  ئۈساتىگە ئۇنىاڭ ئېھتىيااجلىق؟ ناېمىگە نېمە يەنە مىللەت

 .ئىدى ئىبارەت تۇرۇشتىنال قارشى يەھۇدىيلىرىغا شەرق

 ئەساالىدە قىلسااىمۇ  قازانغاناادە  غەلىابە كۆرۈنۈشااتە پارتىيىسااى سوتسااىئالىزم مىللاى

 باۇ. ئىادى تارقااق بەكاال جەھەتتىنمۇ تەشكىلى ئەمەس  ئىتتىپاق پەقەتال ئىچىدە ئۆز ئۇالر

. ئىادى زەئىا، بەكاال قۇرۇلمىساى كاادىرالر ئۇالرنىڭ ۋاقتىدا  ئالغان قولغا ھوقۇقنى پارتىيە

 تېااز بەكاال پاارتىيە باۇ. ئىادى كااۆپ بەكاال “جەڭچىالەر پىشاقەدەم” ۋەزىپىلەردىكاى ماۇھى 

 يەتااكەن  كىشااىگە مىليااون يېاارى  بىاار سااانى ئەزا پااارتىيە بولااۇپ  قىلىۋاتقااان تەرەققااى

 تەستىقلىنىشىنى ئىلتىماسىنىڭ ئۈچۈن كىرىش پارتىيىگە كىشى مىليون بىر يەنە ىڭدە شۇن

 رازى پەقەتااال ھىتلېار كېتىشاىگە چوڭىيىا، بۇنچىاۋاال پارتىيىنىاڭ ئەمماا. ئىادى كاۈتمەكتە
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 قىلماا قوباۇل ئىلتىماسىنى كىرىش پارتىيىگە شۋارزغا كۈنى ما -1 ئۇ  شۇڭا. ئىدى ئەمەس

 .بېرىدۇ بۇيرۇق دەپ

 بولاۇپ باشلىنىشاى قىلىشاىنىڭ ھۇجاۇم ئۇيۇشمىساىغا ئىشچىالر ھىتلېرنىڭ ئىشمۇ ۇب

 قىلىاش ئاېالن دەپ “كاۈنى باايرام ئەمگەكچىالەر مىللاى” كاۈنىنى ما  بىرىنچى ئۇ . قالىدۇ

 كاۈنى باايرام ئىتتىپاقلىق ئوتتۇرسىدىكى ھۆكۈمەت بىلەن ئىشچىالر كۈننى بۇ بىرگە  بىلەن

 كاتتاا ئايرىدرفمىادا تېمپېلخاو  ئاخشاىمى  كۈنى شۇ. قويىدۇ غائوتتۇر تەبرىكلەشنى قىلى،

 يېتىا،  تاۈمەنگە نەچاچە ساانى ئىشاچى قاتناشاقۇچى يىغىن. تەشكىللەيدۇ يىغىن ئاممىۋى

 فۈھرېرنىاااڭ مىتىنگااادە باااۇ ئاااۇالر. قاتنىشاااىدۇ يىغىنغاااا باااۇ داھىلىرىماااۇ ئەمگەكچىااالەر

 باياانىنى ھەققىادىكى ماۇھىملىقى ئىتتىپاقلىقنىاڭ مىللاى بىلەن ئىناۋىتى ئەمگەكچىلەرنىڭ

 . ئاڭاليدۇ

 يەرلەر قالغااان باشااقا  يېقىلغاناادىن پىر ىكتىاارالر چااوڭ قارىتىاا، فااۈھرېرگە مەيداناادا

-ئاۈن ھۇلۇققىنىادىن قاتناشاقۇچىلىرى يىغىان بولاۇپ  قالدۇرۇلغان قاراڭغۇلۇقتا پۈتۈنلە 

 بولساااىمۇ  نساااۆزلەۋاتقا ئادەتتىكىااادە  ئاااۇ گەرچە. ئىااادى كەتاااكەن جىمىااا، تىۋىشساااىز

 ئۇنىااڭ ھەتتاا. تەساىرلىنىدۇ كۈچلااۈ  ئىچىادە ھاياجاان قاااتتىق ھەقىقەتەنماۇ كىشاىلەرگە

 دۇنياانى قولىغاا ئۇالرنىاڭ گوياا ياڭرىتىا،  ئالقىش قىزغىن ئىشچىالر ئاخىرالشقىنىدا نۇتقى

 سااۆزلىرى ئۇنىاڭ ئىشاچىالر 310.ئىاادى كەتاكەن قىلىشاى، تەنااتەنە قويغانادە  تۇتقاۇزۇپ

 نااى «مارشااى ئااورمىنى ۋېسسااېل» تااۇرۇپال كەلاامە  ئەساالىگە ھىرلىنىشااتىنسى تەرىپىاادىن

 يۈزىادە كاۆ  بىالەن  بېسىقىشاى ئەندىال قىزغىنلىقى ئاممىسىنىڭ خەلق. باشاليدۇ ئېيتىشقا

 بىاار كۆركەملىاا  مەردانە  ھەقىقەتەنمااۇ بااۇ”. باشاااليدۇ پارتالشااقا ساااليوتالر رەڭلىاا  ھەر

 مىتىناا _  ئەسلىمىساىدە  ئەلچىساى باااش انساىيەفر يازىادۇ دەپ_ . ئىاادى بولغاان ئۇياۇن

 مېھماانالر چەتئەللىا  يااكى بولساۇن گېرماانىيىلىكلەر مەيلى ۋاقىتتا ئايرىلغان مەيدانىدىن

 ئاۈچىنچى پۈتكاۈل دفلقاۇنى ھەمكاارلىق يارىشاىش قېتىملىاق بىار بىاردە  ھەمامە بولسۇن 

 “.ئىدى ئىشەنگەن دەپ يېيىلىدى  تەۋەسىگە ئىمپىرىيە

 ئېساچىالر-ئاې  بىالەن ئااچىالر-ئاې  ئاساتىدا ھەمكاارلىقى سااقچىالرنىڭ ئەتىسى 

. قىلىۋالىادۇ ئىشاغال ئىشخانىلىرىنى ئۇيۇشمىلىرىنىڭ ئىشچىالر مىقياسىدا مەملىكەت پۈتۈن

 ئەمگەكچىاالەر بەرگەن ۋەدىسااىنى قااۇۋەتلەش قااولالپ ھۆكااۈمەتنى يېڭااى تۈنۈگااۈنال تېخااى

 ۋە ئاارخىپلىرى ئۇيۇشمىلىرىنىڭ ئىشچىالەر ئىدى؛ ئىنغان قولغا ئۆيلىرىدە بۈگۈن داھىلىرى

 پىچەتاالەپ گېزىتلىرىمااۇ ئىشااچىالر قىلىنىاادۇ؛ مۇسااادىرە پۈتااۈنلە  پااۇللىرى ئامااانەت بانكااا

 ئۇيۇشااامىلىرى ئەمگەكچىااالەر تەڭ  بىااالەن چۈشاااۈش قااااراڭغۇ ئاخشاااىمى. تاشااالىنىدۇ

 ھىتلېاار ئەممااا. قىلىناادى يااوق بىااراقال تەۋەسااىدە گېرمااانىيە پۈتكااۈل ئاساسااتا تەشااكىللى 
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 رەھبەرلىكاى ساېپىنىڭ بىرلىا  ئەمگەكچىالەر گېرماانىيە ياېڭىچە قىلىا،  ۋەدە ئىشچىالرغا

 پاراۋان تېخىمۇ تۇرمۇشىنىڭ قىلىنىدىغانلىقى  مۇھاپىزەت ھوقۇقلىرى ئىشچىالرنىڭ ئاستىدا

  تەشاكىللى پارتىلىمايادۇ  قوزغىالڭماۇ بىارەر ئۈچاۈن بۇنىاڭ. بېرىدۇ ۋەدە ئۆتىدىغانلىقىغا

 ئەمگەكچىالەر چاوڭ شاۇنچە ئااخىرغىچە  ئاا  تاا. كۆرۈلمەيدۇ ھەرىكىتىمۇ نارازىلىق بىرەر

 سااەپلىرى ئۇالرنىااڭ. ئىلگىرلەياادۇ ئالغااا كەينىاادىن بااايراقالر بەلگىلىاا  كىرىساات قوشااۇنى

 قوڭۇرلۇققاااا قىااازىللىقتىن ئۆزلىكىااادىنال ئەكساااىچە كەتمەيااادۇ؛ قااليماقانلىشاااى، قىلاااچە

 . بولىدۇ ئۆزگىرەپ

 تېخىماۇ ئەكساىنچە قالماا  ھاياجانالنادۇرۇپ قىلچىماۇ ھىتلېرناى ئۇتاۇق زفر چەشۇن

- كېتىۋاتقاا بولاۇپ ئىشاالر ناېمە ئااكتىپلىرىنى پارتىيىنىاڭ ئۆزگاۈرۈپ  بولاۇپ ئېھتىياتچان

 فارانكلىن ئوتتۇرلىرىادا ماا  ناوقتىنى باۇ. قويىادۇ قاايمۇقتۇرۇپال قىلى، بىلەلمەس نلىقىنى

 كۆرىااۋېلىش ئېنىااق جاۋابىاادىن بەرگەن چاقىرقىغااا تىنچلىقااى دۇنيااا رفزېۋېلتنىااڭ دېالنااو

 كىرگاۈزۈش ئىچىاگە مۇناسىۋىتى ياۋرفپا ئامېرىكىنى پرىزدېنت جاۋابىدا  بۇ ھىتلېر. مۇمكىن

 تەكلىپناى باۇ بولاۇپ  قىلغاان تەكلىا، ئېرىشتۈرۈلۈشاىنى كاپاالەتكە تىنچلىقنىاڭ ئارقىلىق

 دەسالەپكى چىققاان تەخاتكە ھىتلېار ېامە  د. دېايىلگەن مۇمكىن ئېلىشى قارشى گېرمانىيە

 ھۆكۈمىتى گېرمانىيە”. كۆرۈنەتتى كەچكەندە  ۋاز تەلەپلىرىدىن ئۇرۇشخۇمار كۈنلىرىدىكى

 كېلىشانى كېلىشاىمىگە تىنچلىاق ھەققىدە مەسىلىلىرى قىيىنچىلىق بارلىق ئەللەرنىڭ باشقا

 قۇراللىااق بىاار داققاناا ھەر ياۋرفپااادىكى بىلىاادۇكى  ئېنىااق شااۇنى گېرمااانىيە. خاالياادۇ

 ھەرىااكەت بىاار نەتىەىلىنىاادىغان بىاالەن غااالىبىيەت تولااۇق ھەرىااكەت بۇنااداق ھەرىااكەت 

 قۇرباان بېرىلىدىغان سېلىشتۇرغاندا كەلتۈرىدىغىنىغا قولغا ئۇنىڭ نەزەر  قەتئى بولىشىدىن

 ەمەردانىاالرچ پىرىزدېنتنىاڭ يەردە باۇ ھىتلېار. )ئېنىاق بولىادىغانلىقى ئۈستۈن پەۋقۇلئاددە

 مەن_ ( ئاى.ھ.ئاا_  بىلدۈرىادۇ ئىكەنلىكىنى قايىل ئۇسلۇبىغا يۈرگۈزۈش سىياسەت يېڭىچە

 ئا  ئىككى ئارىدىن“ .بىلدۈرمەكچىمەن ھېسداشلىقىمنى ئەپەندىگە رفزېۋېلت جەھەتتە بۇ

 دۆلەت بىالەن زالى پارالمېنت ئۇ” مۇخپىرىغا بىر گېزىتىنىڭ «ۋاقتى نيۇيور » ئۆتۈپ ۋاقىت

 جاسااارىتىگە ماڭالىغااانلىق يولىاادا تۇتقااان ئااۆز بىۋاسااتە ئۆتااۈپ ھالقىاا، ئورگانلىرىاادىن

 يولغاا بىالەن مەقسىدى  ياۋرفپادىكى مەن_ : داۋامالشتۇرۇپ گېپىنى ئۇ. دەيدۇ_ . قايىلمەن

 بىر-بىردىن قىالاليدىغان جاسارەت چۈشىنىشكە رفزېۋېلت پرىزدېنت تەدبىرلىرىمنى قويغان

 “.تونۇيمەن دەپ داھىي

 ئانادىن ئااللىغىنىادىال ئاساتىغا تېزگىنى تولۇق كىشىلەرنى پارتىيىسىدىكى ئۆز ھىتلېر

 نۇتاۇقلىرى ھىتلېار ئاڭلىغاان مەن”. ئىادى ماۇمكىن ياسىيالىشى بۇرۇلۇش كەسكىن بۇنداق

 يازغااان بالىلىرىغااا لااوچنېر يازىاادۇ دەپ ياخشىسااى ئەڭ ئاڭلىغااانملىرى  قېااتى  بااۇ ئىچىاادە



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 585 ~ 
 

 قانداقالرچىساىغا ناتسىساتالر باۇ كېلىاۋاتقىنى   شاىنەلمە چۈ دائىا  ھەر مېنىڭ_  خېتىدە 

 بىالەن ستىرېسامان يەناى. ئىدى مەسىلىسى تازىلىۋىتەلىگەنلىكى بىراقال ئۆكتىچىلىرىنى ئۆز

! ھەيارانمەن ساۆزلىيەلىگەنلىكىگە نۇتاۇقنى بىار بەرگىادە  تەساەللى بۇنچىۋاال برۈنىڭالرغا

 ئىااش بىاار قىزىقااارلىق يۈرگۈزۈشااتىكى دىكتاااتۇلۇق ئىااش بااۇ بىاالەن  دېااگەن نااېمە ھەر

 باۇ بولىادىكەن  ئىش چېتىلىدىغانلىكى بېرى، سىياسەتكە تاشقى يەنى كېرە ؟ ھېسابالنسا

 ساتالىن  ھىتلېر  مۇسسولىن  مەسىلەن. كېتىدىكەن يۇۋاشلىشى، قوزىدە  بىراقال ئادەملەر

 پولشاا لغاانبو ۋاپات يىلى-1235 تۇغۇلۇپ يىلى-1867 پىلسۇدسكى  جوزې ) پىلسودسكى

 بولغااان؛ پرىزدېنتااى پولشااا ئارىسااىدا يىلااالر-1200~1218 يااونى؛ سىياسااىي ۋە  گېنېرالااى

 «كۈرەشاالەر ئۈچااۈن تۈركىسااتان چەتاائەللەردە» ئەنەاننىااڭ ئەھەت ئاباادۇلال پرففېسسااور

 قارشااى سااوۋېتكە مۇھاااجىرەتتە مۇساااپىرالرنىڭ ئاسااىيالىق ئوتتااۇرا زامااان يېقىنقااى دېااگەن

 تەرىپىادىن باوران. ئاا كىتااب باۇ_  ئاساسالنغاندا  ئەسىرىگە سۋىرلەنگەنتە پائالىيەتلىرى

 ئۇيغاۇرچە بەزى ۋە پۈتكاۈزۈلگەن قىلىنىا، تەرجىامە ئۇيغۇرچىغاا باشاالپ يىلىدىن-0226

 مۇستەملىكىساااى ساااوۋېت ساااابىق ياۋرفپاااا شاااەرقىي_  قويۇلغاااان تورلىرىغاااا ئىنتېرنېااات

 تۈركىلىرىنىاڭ ئاساىيا ئورتاا ساوۋېت انقىلغا ئاسااس كاپكاازالرنى باشاقا مۇھاجىرلىرىدىن

 يااردەملەردە مااددىي مەخسۇس پائالىيەتلىرىگە  سىياسىي مۇھاجىرەتتىكى قارشى سوۋېتكە

 ئااۇالر بولااۇپ  كىشااىلەردىن مىەەزلىاا  شااۇنداق قاتارىاادىكىلەر( ت.ئااۇ_ . بىرسااى بولغااان

 چىلىقالرنىاڭئاۋارى كاۆپ بەكاال جەريانىادا مۇساتەھكەملەش ھاكىمىيىتىنى ئىچىدە دۆلىتى

 جەريانىادا  قىلىاش كىلىاش-بېارىش بىالەن دۆلەتالەر چەت شۇڭا. بىلەتتى ئېنىق بارلىقىنى

 ئىمكاان ھەممىساىال ئۇالرنىاڭ ئىشالردا بولىدىغانلىكى ئېھتىمالى بېرىش تېپى، ئاۋارىچىلىق

 “.خالىمايدىكەن قىلىشنى ئۇرۇش ھىتلېر رفشەنكى . تىرىشىدىكەن قاچۇرۇشقا ئۆزىنى بار

 ھىنادېنبۇرگقىمۇ قالماا   بولۇپ تەسەللى بىر دۇنياسىغىال غەرب نۇتقى بۇ ېرنىڭھىتل

 باۇ. ئىادى بەرگەن كاپاالەتنى دېاگەن ئاادەم بولىادىغان ئىشىنىشكە مىنىستىرغا باش يېڭى

 ھىتلېاار . ئىادى كۆرۈنىۋالغااان ياخشاى ھەقىقەتەنماۇ بوۋايغااا باۇ ھىتلېاار كەلگەنادە  چاغقاا

 قاراشالىرى ئۇنىاڭ. تىرىشاىدۇ كۆرۈنۈشاكە رائىاش ئەدەپلى   ىنئىنتاي قارىتا ھىندېنبۇرگقا

 ئاااخىرقى ئەڭ ئىشەنمەساالىكىنىڭ ئۇنىڭغااا بوۋاينىااڭ قېاارى بااۇ كااۈچى مەنتىقىلىااق بىاالەن

 تېزلىكاااى ئىلگىرلىشاااىمىزنىڭ” 313.ئىااادى تاشااالىغان ساااۈپۈرۈپ ساااىرى، ئىزلىرىنىماااۇ

 ئاادەم بۇ قالمايال ھەپتىگە ئۈ _  ئەسلىمىسىدە  بىر كېيىنكى ھىتلېر دەيدۇ_  سەۋەبىدىن 

 “.ئىدى ئۆزگەرگەن بولۇپ قىلىدىغان مۇئامىلە ئاتىالردە  مىھرىبان خۇددى

 قولغاا ھوقاۇقالرنى پۈتۈن ھىتلېرنىڭ قېلى، ئاستىدا تەسىرى ھىتلېرنىڭ ھىندېنبۇرگ

 يااز. ئىادى كەلاگەن ھالغاا قىلمايادىغان پەيدا توسالغۇ قانداق ھې  يولىدا كىرگۈزىۋېلىشى
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 پارتىيىساااىنىڭ ناتسىساااتالر قاااانۇنالر يېڭاااى قاتاااار بىااار بىااالەن  كىرىشاااى رىنىاااڭئايلى

 بولىشااى ھەل”. ئىاادى بولغااان مۇقىمالشااتۇرۇپ ئااورنىنى ھۈكۈمىرانلىااق گېرمانىيىاادىكى

 دېھقاااانچىلىق ھەققىااادىكى “قوغاااداش مۇناساااىۋىتىنى تەر-قاااان بولمايااادىغان ماااۇمكىن

 دېھقااانچىلىق ئاااۋال چىقىرىلىاا، قااانۇنى چەكاالەش قىلىشاانى ۋارىساالىق مەياادانلىرىنىڭ

 ئولتۇراقلىشاىش دەيادىغان “ئاسااس ئىرىاق” قاانۇن باۇ. ساۇندۇرىلىدۇ باو  تەشكىالتلىرى

 ئىمكاانىيىتىنى ساۇندۇرۇش باو  راياونالرنى شاەرقى ھىتلېرغاا بىارلىكتە  بىلەن سىياسىيتى

 جايالرنىااڭ بااۇ ئاساسااىدا ئۇسااۇلى دېااگەن جايالشااتۇرۇش نېمىسااالرنىال پەقەت بېرىاا، 

 سوتسااىئالىزم مىللااى ھۆكااۈمەت . ئىاادى تىكلەنااگەن ئاساسااى قىلىااش ھەل مەسااىلىلىرىنى

 ئاسااتىدىكى رەھبەرلىكااى ھاكىمىيەتلىرىنىااڭ شااىتات ۋە ۋىاااليەت قولىاادىكى پارتىيىسااىنىڭ

 ئىمپىارىيە» شاەكىلدە بىار غەلىتە يەرلەر بۇنداق) ئارقىلىق تەشكىالتالر  سىياسىي دېھقانالر

 ئېتىزلىقالرنااى يەرلەردىكااى بااۇ  (ئاتىۋېلىشااقان دەپ «يەرلىاارى ىشئىشاالەپچىقىر ئۇزۇقلااۇق

 گېرمانىيىنىااڭ ھىتلېرمااۇ بىاالەن  كەلتۈرۈشااى قولغااا ھوقااۇقىنى تۇتااۇش تېزگىنىاادە قاااتتىق

 مالالر يەرلى  ئىمپىرىيە» كۈنى مارت-3. تىرىشىدۇ ئۈچۈن كەلتۈرۈش قولغا نى ئىقتىسادىي

 گېرماانىيە“ قاانۇن باۇ قالماايال ئايغاا بىار ىا،ماقۇللىن «قاانۇنى ساانائەت قاول ۋە سودىسى

 مااۇھى  بۇنىڭاادىنمۇ. باشاااليدۇ ئويناشااقا رفلىنااى نىااڭ ”جەمئىيىتااى سااانائەتچىلەر-سااودا

 نىااڭ “فوناادى ھىتلېاار ئااادفل  ساھەسااى سااودا گېرمااانىيە” كااۈنى ئىيااۇل-1 بااولغىنى 

 ھەر ىنىڭپارتىيىساا ناتسىسااتالر بىاالەن ساھەسااى سااانائەت فونااد بااۇ بولااۇپ  قۇرۇلغااانلىقى

 تىنىاڭ سىياساىي باھاساى ماال بىالەن باازار. ئىادى قىلغاان ئىاگە مەنپەئەتكە ئىككىسىنىال

 نەتىەىسااىدە  قويۇلىشااى يولغااا تۈزۈمىنىااڭ باشااقۇرۇش تەشااكىللى  بىاالەن تېزگىنلىنىشااى

 .كىرىدۇ يولغا بىر چىقمايدىغان دېگىنىدىن ھۆكۈمەتنىڭ سانائەتچىلىرى گېرمانىيە

_  باساقۇچقا  بىر ھېسابالنغان مۇھى  ئەڭ يەنى باسقۇچقا  بىر نەيە ھىتلېر چاغدا  بۇ

 ئاالال كومپاارتىيە ۋاقىتتاا باۇ. كىرىشاىدۇ تەييارلىقىغاا يوقۇتۇش رېقابەتچىلىرىنى  سىياسىي

 قاراشااتا دۈشاامەنلى  دۆلىتىمىاازگە ۋە مىللىتىمىااز” كااۈنى  ئىيااۇل-00 يوقۇتۇلغااان؛ بااۇرۇن

 دەپ پاارتىيە قانۇنساىز پارتىيىساىنى دېماوكرات ئالسوتساى قىلى، باھانە دېگەننى “بولغان

 ئەزالىاارى پارتىيىسااىنىڭ دېمااوكراتالر سوتسااىيال تەركىۋىاادىكى پارالمېناات. قىلىاادۇ ئااېالن

 ئاشاقان چېكىدىن داھىلىرى پارتىيە دېموكرات سوتسىئال نۇرغۇنلىغان. چىقىرىلىدۇ قوغالپ

 قۇرۇلغاان يېڭىادىن قاتاردا بىر ىلەنب ئۇنسۇرالر باشقا كەيگۈزۈلگەن قالپاق دەپ ئۇنسۇرالر

 پاااارتىيىمۇ مىللەتچاااى ئۆتكەنااادە كاااۈن قاااانچە بىااار ئارىااادىن. ساااولىۋېتىلىدۇ الگېرالرغاااا

 قايساى ھەر ھىتلېار يەناى كېايىن  ھەپتىادىن ئىككاى يەنە. كېتىادۇ تارقىلىا، ئۆزلىكىدىنال

 لاادۇقلىرىنىمۇقا ئاااخىرقى ئەڭ دېموكراتىيىنىااڭ بىااز كېاايىن بۇناادىن” ۋالىلىرىغااا ئىمپىاارىيە
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 خەلاق گېرماانىيە كاۈنلەردە  بېرىۋاتقان يوليورۇق دەپ “كېرە  تازىلىۋېتىشىمىز پاكىزە-پا 

 .كېتىدۇ تارقىلى، پارتىيىسىمۇ

 ئەزا ناتسىسات نەپەر بەش يەنە كابېنتىادا ھۆكاۈمەت ھىتلېر كەلگەندە  كۈنلەرگە بۇ

 دۆلەتاكە يۈرگۈزىادىغان مىيەتھااكى پاارتىيە بىر گېرمانىيىنى ھىتلېر شۇڭا . كۆپەيتىۋالىدۇ

. قالماياادۇ ئااادەم تااۈزۈ  چىقىاادىغان قارشااى ئۇنىڭغااا قويغىنىاادا  ئوتتۇرغااا ئايالندۇرۇشاانى

 باااۇرمىالپ تاااۈزۈمىنى پارالمېنااات ئېلىااا،  تارتىااا، ھوقاااۇقلىرىنى باااارلىق پارالمېنتنىاااڭ

 ماا  قال ئالماايال ئىنااۋەتكە قاانۇننى ئاساس تەكلى، يېڭى بۇ سەۋەبىدىن كۆرسەتكەنلىكى

 ھۆكااۈمەت بىااز”. ئىاادى قىلىااۋەتكەن تىاايىن بىاار قااانۇنىنىمۇ تەيىاانلەش ھوقۇققااا ھەتتااا

 دەيادۇ “كۆرۈلمىادى قارشاىلىق بىار تۈزۈ  قىلغىنىمىزدا مۇزاكىرە تەدبىرلەرنى بۇ كابېنتىدا

 تەساتىقالندى  بىالەن ئااۋاز بىردە  قانۇن بۇ ھىتلېر  قىلى،  شۇنداق. ئەسلىمىسىدە پاپېن

 رەسامى تەكلىا، باۇ كۈنىساى  خاتىرە ئىنقىالبىنىڭ فرانسىيە ئىيۇن-14. لىدۇقى ئېالن دەپ

 . ئىدى كەلتۈرۈلگەن ھالىتىگە قانۇن

 ھاااكىمىيەت پااارتىيە بىاارال ئوخشاااش ئىتتىپاقىغااا سااوۋېتلەر خااۇددى گېرمااانىيىمۇ 

 تۇتىاادىغان قولىاادا ئااادەم بىاارال پەقەت پااارتىيىنىمۇ ئايلىنىاا،  دۆلەتااكە بىاار سااورايدىغان

 خااام ۋە خۇراپاااتالر پۈتااۈنلە  ئااادەم بااۇ تۇتىاادىغان تېزگىنىاادە پااارتىيىنى ئەممااا. ىاادۇبول

 314.ئىدى ئادەم بىر يۈرگەن لەيلەپ دۇنياسىدا خىيالالر

 

5 

 

 ۋە بەلگىلىا  كرىسات رەڭلىا  قاارا-قىزىال يېزىساىدا-مەھەلە بىر ھەر گېرمانىيىنىڭ

. شااەكىللىنىدۇ ۋەزىاايەت ەياادىغانلەپىلد بااايراقلىرى قىزىاال-ئاااق-قااارا ئىمپىرىيىنىااڭ كونااا

 قىلىاش ئىانقىالپ ساېلى، ئىشاقا تەدبىرلەرناى قاتارىادىكى يىغىاۋېلىش سېتىۋېلىش  ھىتلېر

 بولىۋاتقاان مۇھتااج يايدۇرۇلۇشاىغا قاناات قاانۇنلۇق تەرتىپلىا   ئىنقىالپنىڭ چۈشەنچىسى

 ھرېرنىاڭفۈ خەلاق پۈتاۈن ئەنادى  ماناا. ئىدى كۆرسەتمەكتە تەسىرىنى ئۆز ئىچىدە دۆلەت

 ھەر ئاۆزگەرمەكتە؛ بولاۇپ تونىيدىغان دەپ قولى سول-ئوڭ ھۆكۈمەتنىڭ ئاچىلىرىنى-ئې 

 تەرىپىادىن كىشاىلەر تېزگىنىادىكى ئۇالرنىاڭ يااكى ناتسىساتالر دېگىدە  ئورۇن مۇھى  بىر

 ئىانقىالب رەڭلىا  قوڭاۇر بولساۇن  چىركااۋالردا يااكى ساىنىپالردا مەيلاى ئېلىنغاان؛ قولغاا

 .ئىدى شەكىللەنگەن ۋەزىيەت تەبرىكلىنىدىغان ۋە مەدىھلىنىدىغان ۈ يۈزل ئومۇمىي

. دەيااادۇ ھادىساااە  ئۆتكاااۈنچى داۋالغاااۇچالر كېلىااا،  قىلىااا، داۋام ساااۆزىنى ھىتلېااار

 تاۈزۈمى دېكتااتۇر پارتىيە بىر دۆلەتنى ئۇ“ .داۋامالشمايدۇ ھالىتىدە بۇ ھەرگىزمۇ ئىنقىالب”
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 ئىنقىالب” گوبىرناتورلىرىغا شىتات قايسى ھەر ئۇ ئالدىدا  قىلىش ئېالن باشقۇرۇشنى بىلەن

 مېڭىشااىمىز يىااتەكلەپ يولىغااا ئااۆزگەرتىش بىااخەتەر دفلقااۇنىنى ھاياجااان قىلغااان پەياادا

 پارتىيىلىا  ئاۆلچەم بىار بىاردىن باشقۇرۇشتىكى ھاكىمىيەت ئۈچۈن بۇنىڭ. دەيدۇ “كېرە 

 دەپ باااغلىق قىغابولماساالى-بولااۇش قابىلىيىتىنىااڭ بەلكااى ئەمەس بولماساالىقى-بولااۇش

 .كۆرسىتىدۇ

 باارلىق شاۇنىڭدە  بېرىشانى  ئېلىا، قاوزغىالڭ تۆكۈلىادىغان قاان ھەرگىزماۇ ھىتلېر

 ئىساااالھاتنىمۇ بىااار قالدۇرىااادىغان چەتاااتە ساااانائەتچىلەرنى يااااكى پاااۇخراالرنى ئااااددى

 بەلگىالەپ پىرىنساىپىنى قىلىاش يېتەكچىلىا  ئەمەلادارلىرىغا يەرلىا  ئاۆز ئاۇ. خالىمايتتى

 ساۇندۇرۇش باو  بىاراقال تېزلىكتە چوقۇم بىز ئۈچۈن  كەلتۈرۈش قولغا ھوقۇقنى”. ۇچىقىد

 باشااقا چوقااۇم ھەرىكىتىمىااز بىزنىااڭ ساااھەدە  ئىقتىسااادىي. شااەرت تۇتىشااىمىز يااولىنى

 پەقەتاال ئىلگىارلەش جەريانادا باۇ. كېارە  بەلگىلىنىشاى بويىچە پىرىنسىپلىرى تەرەققىيات

 بولغاان باار قىلىا، ئالدىراخساانلىق بە  ھەرگىزمۇ ككى كېرە ئاشۇرۇلىشى ئىشقا تەدرىەى

 بىزنىااڭ بولساا ۋەياران شاارائىتالر ئەگەر. كېارە  قىلىۋەتمەسالىكىمىز ۋەياران شاارائىتالرنى

 ئەڭ ھىتلېرنىاڭ دېگەنلىارى باۇ ئۇنىاڭ“ .بولىادۇ يوقالغاان ئاساساىمىزمۇ بولاۇش مەۋجۇت

. ئىادى گەپالەر ئاڭلىنىادىغان تەتۈر بەكال ئاچىالرغا-ئې  بولغان ھىمايىچىسى قۇدرەتلى 

 ماۇمكىن ئىنتىلىشاى بىلدۈرۈشاكىمۇ نارازىلىقىنى ئېلى، قۇرال قولىغا گەپتىن بۇ ئۇالر ھەتتا

 بىرىااادە كۈنلەرنىاااڭ چوقاااۇم بېااارى  يىلالردىااان ئاااۇزۇن ئاااۇالر بولىشاااى  بۇناااداق. ئىااادى

. ئىادى ىادىنكېلىۋاتقانلىق قىلىا، ئۈمىاد دەپ كېلىادۇ كاۈنلەر بۆلۈشىدىغان غەنىمەتلەرنى

 يوقۇرىادىن ئىنقىالبناى باۇ ئاۇ . ئالىادۇ قارارنى قالدۇرىدىغان ھەيران كىشىنى ھىتلېر ئەمما

 كااۈچىگە ۋە خاھىشااى پۈتااۈنلە  ئىشاانى بااۇ بولااۇپ  بۇرمىلىااۋەتكەن پۈتااۈنلە  تااۆۋەنگىچە

 .ئىدى ئاشۇرماقتا ئەمەلگە تايىنى،

 پارتىيىلىااا  لىااا، قى ئاااېالن دەپ تامامالنااادى ئىااانقىالپ   ئىقتىساااادىي ھىتلېااار 

. ئالماشاتۇرىدۇ ۋەكىللىرىناى ساودىگەرلەر چاوڭ ئورنىغاا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئىقتىسادچى

 ئوخشاىمايدىغان سوتساىئالىزىمغا بىار قاناداق ھې  سوتسىئالىزمى قويغان يولغا ھىتلېرنىڭ

 ئۈچاۈنال مەقساىدى يوشۇرۇن ھىتلېرنىڭ پۈتۈنلە  تۈزۈم بۇ بىرگە  بىلەن بولۇش تۈزۈم بىر

 ھەقىقاى چۈشەنچىساى ئىگىلىا  تەشاكىللى  ئۇنىاڭ. ئىادى تاۈزۈم بىر قىلىدىغان زمەتخى

 غايىساى ئۇلاۇ  تېخىماۇ تاۈزۈم باۇ ئەمماا . كېتەتتاى ئوخشىشاى، بەكاال بىلەن سوتسىئالىزم

 .ئىدى رازى بولۇشقا سوتسىئالىزىمچى بىر ئاندىن قىاللىغىنىدىال خىزمەت ئۈچۈن

 بىاار شااەكىلدە ئىنقىالبىااي ھەرگىزمااۇ لىقىئىلماساا كااۆزگە مۈلااۈكنى خۇسۇسااى ئۇنىااڭ

 ئۇنىااڭ. ئىاادى كەمسااىتىش بىاار شااەكلىدىكى بوسااىمىيە پۈتااۈنلە  بولماسااتىن كەمسااىتىش
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 يېتەرلىا  ئۈچاۈن قىلىاش ئىاگە تەقادىرىگە ئاۆز دەرىەىادە مۇۋاپىاق گېرماانىيىنى ئارزۇسى

 لتۈرۈشااالكە ئەساالىگە ئىگىلىكنااى ۋە قااۇراللىنىش قايتىاادىن ئېرىشااى، كاپىتالغااا مىقااداردا

 پايادىلىنى، سوتساىئالىزىمدىن ئاۇ. ئىادى كايسېرچى بىر بەلكى ئەمەس لېنىنچى ئۇ. ئىدى

 قوزغىتااليادۇ ئاممىساىنى خەلاق كاپىتاالىزم ئاۇ ئەگەر شۇڭا . ئوياليتتى قوزغاشنىال ئاممىنى

 ھىتلېار. باوالتتى چىققاان كۆتۈرۈپ بايرىقىنى كاپىتالىزم چوقۇم ئۇ ئىدى  قىلسا قوبۇل دەپ

 تااااالالپ ۋاسااااتە ھەرگىزمااااۇ بولىاااادىكەن  قۇتقۇزۇشااااقىال گېرمااااانىيىنى پەقەت چااااۈن ئۈ

 .ئولتۇرمايتتى

 ياراتقاناادەكال جەمئىيىتىنااى سااىنىپى ئىشااچىالر بىاار گويااا ئااۇ قارىماققااا  مۇنااداق

 شاۇڭا. بىلەتتاى دەپ ئەمگەكچاى بىار ھەم ئەساكەر  ھەم ھىتلېرناى ئىشاچىالر . كۆرۈنەتتى

 مەغلاۇپ ئۇرۇشاتا بولغانادا  شاۇنداق. قىلىشاتى تەشاۋىق ەكىلدەش شۇ ئەنە ھىتلېرنى ئۇالر

 كېلىا، گىارۋىكىگە بولاۇش ۋەياران  ئىقتىساادىي يەنە ئاادەتتە قالادۇرۇلغان  ئىزاغاا بولۇپ

 بىاار بۇنااداق بولغااان ئىشااچى ھەم ئەسااكەر  ھەم نېمىسااالر مىليونلىغااان جاپاااكەش قېلىاا،

 315.ئىدى كېتىشكەن يۇغۇرۇلۇپ لەنبى بىرسى-بىر ھامانال ئۇچۇرىشىشى بىلەن قەھرىمان

 بولساىمۇ قاامىۋېتىلگەن الگىرالرغاا داھىلىارى ئاۆز گەرچە كومپاارتىيىلىكلەر كاۆپ بارغانچە

 ھاې  ئېرىشاەنلىكىنى ئورۇنغاا بىار تىگىشالى  ئىچىادە تاۈزۈمى سوتساىئالىزم مىللى يەنىال

-بىاار لىزىمىسوتسااىئا ماركسااىزمنىڭ بىاالەن سوتسااىئالىزمى ھىتلېرنىااڭ. ئىاادى قىلىشااماقتا

 بە  ئاۇنچە چۈشىنىشامۇ ئېنىقلىمىساىنى دېگەن ئۇقۇم خىل ئىككى ئوخشىمايدىغان بىرىگە

 خەلقاارا سوتسىئالىزم  رەھبەرلىكىدىكى نېمىسالر سوتسىئالىزمى گېرمانىيە“: ئەمەستى تەس

 .قارايتتى دەپ ”ئىبارەت قۇرالىدىنال بىر يەھۇدىيالرنىڭ بولسا سوتسىئالىزىمى

 كااۆپ مااۇتلەق ئالغاناادا ئاساسااەن ھىتلېاار كەلگەناادە  ئوتتۇرلىرىغااا يىلىنىااڭ-1233

 بىاالەن بۇرجۇئااازىيە. ئىاادى بولغااان كەلتااۈرۈپ قولغااا قوللىشااىنى نېمىسااالرنىڭ قىسااى 

 مەملىاكەت شاۇنىڭدە  ۋە ئىارىقچىالر سااھەدىكىلەر   سىياسىي بىلەن ھەربىلەر ئىشچىالر 

 ناتسىساااتالر كەينىااادىن-كەيناااى كىشاااىلەر ئەقىللىاااق ئىنتاااايىن قىساااى  بىااار ئىچىااادىكى

 ئادەمنى ھوقۇق. باشاليدۇ زفرىيىشقا ئۆزلىكىدىن پارتىيە باشالپ  بولۇشقا ئەزا پارتىيىسىگە

 يەنە ھوقاۇق شاۇنداقتىمۇ پىرىنساى،؛  سىياساىي بىر كېلىۋاتقان ئەزەلدىن چىرىتىدىغانلىقى

 زفمىلىاق كاوچىالردا ئااۋالال يىال بىر تېخى. كەلتۈرىۋېتەلەيدۇ ھالغىمۇ مۇقەددەس ئادەمنى

 ھەمامە ساەۋەبىدىن كاۈچى ھوقاۇق تەمىانلىگەن ۋەزىپىسى ئۇنىڭ ھىتلېرنى يۈرگەن قىلى،

 ھەۋىساىنىڭ باايلىق نېمىساالر بەزى. ئايالندۇرىۋېتىادۇ بىرسىگە قىلىدىغان ھۆرمەت كىشى

 دفلقۇنىنىاڭ غاايە نېمىساالر نۇرغۇنلىغاان بولساىمۇ  ئەگەشاكەن ئۇنىڭغاا چۈشاۈپ كەينىگە

 ئالغانادا ئاساساەن ھەرىكىتاى ئىساالھات باۇ. ئىادى قىزىقماقتاا ئۇنىڭغاا بىالەن ساىتۈرتكى
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 چاوڭ باشالپ  ياخشىلىنىشقا ئىقتىسادمۇ شۇنىڭدە  . ئىدى قاپلىماقتا گېرمانىيىنى پۈتكۈل

 .ئىدى كەلگەن ھالغا بولماس تاپقىلى تىلەمچىلەرنىمۇ كوچىلىرىدىن شەھەر

 ھەتتا. باشاليدۇ ئەگىشىشكە كەينىدىن رنىڭھىتلې سەنئەتچى ۋە زىيالى كۆپ تېخىمۇ

 بولساىمۇ قىيااپەتتە پەرقلىاق باشاقىالردىن خۇپتماانمۇ گېرخاارت بولغان يازغۇچىسى ئوپىرا

 يىلاى شاۇ. ئىادى ئاۆزگەرگەن بولاۇپ قىلىادىغان تاازى  ئىگىلىا، ئالدىدا ھىتلېرنىڭ يەنىال

 تاى سىياساىي فرانسىيىنىڭ سۆھبەتلىشى، سائەت يېرى  بىر ھىتلېر بىلەن سپېنگلېر ئىيۇلدا

 ئوخشاشاال رەھبەرلىارىگە جەمئىيىتىنىاڭ دىنى يېڭى ئىككىسى ئۇ. مۇنازىرىلىشىدۇ ئۈستىدە

 يازغۇچىغاااا باااۇ ھىتلېاار ئالدىااادا ئاااايرىلىش ئااۇالر. ئىپادىلىشاااىدۇ نەپرەتلىنىاادىغانلىقىنى

 بەكاال قاېلىش جەلى، ئۈستىگە سىياسەت بىر مەلۇم زاتالرنى سىرتىدىكى پارتىيە مېنىڭچە”

 فاۈھرېر گەرچە. قوشاۇلىدۇ پىكىارىگە باۇ ھىتلېرنىاڭ ماۇ ساپېنگلېر. دەيادۇ “ئىاكەن مۇھى 

 قىلىادىغان گەپ راست ھەقىقەتەنمۇ ئۇ كۆرۈنسىمۇ  قىلىۋاتقاندە  گەپلەرنى ئادەتتىكىدە 

 ساتراۋس رىچاارد. كېايىن خوشالشاقاندىن بىالەن ھىتلېر يازغۇچى ئۇ دەيدۇ ئىكەن  بىرسى

 گېرمانىيىنىاڭ ئۇماۇ. كەتمەيتتاى ھېسااپلىنى، كومپوزىتورالردىن ۆرىدىغانك ياخشى ھىتلېر

 بېرلىنادا «كااۋاللېرى رفساىن». ئىپادىلەيادۇ ئىكەنلىكىناى رازى ياسىغانلىقىدىن ئۆزگىرىش

 ئااېلىش دەم ئارىسااى پەردە بولااۇپ  بارغااان كااۆرگىلى ھىتلېرمااۇ ئوينالغىنىاادا قېااتى  تااۇنەى

 .چۆمىدۇ خوشاللىققا چەكسىز ستراۋس بۇنىڭدىن. ىلىدۇق قوبۇل ستراۋسنى لو دا ۋاقتىدا

. تەلپۈنىادۇ تېخىماۇ ئېلىشاقا مۇكاپاات مەدھىالەپ ھىتلېرناى “شااھزادىلىرى” چىركاۋ

 يېقىناادا دەياادۇ “بىلىاادىكەن ياخشااى كېرەكلىكىنااى ھەياادەش قانااداق كىيمىنااى ھىتلېاار”

 كااس لودۋىا  اردىناالك داھىساى  پارتىيىسىنىڭ كاتولىكالر قىلىنغان ئېالن دەپ قانۇنسىز

-پاات بىالەن ئۇنىاڭ مەن ئااۋال بولۇشاتىن مىنىستىر باش ئۇ” ئۇچراشقىنىدا  بىلەن ھىتلېر

 تۇرىادىغان  چىاڭ غايىادا يۈكساە  ئوچاۇق  پىكىرلىارى كىشى بۇ. تۇراتتى  كۆرۈشۈپ پاتال

. دىئى قالدۇرغان تەسىر چوڭقۇر ماڭا ئۇ. ئادەم بىر قىلىدىغان ھۆرمەت رىياللىققىمۇ ھەمدە

 ئااون“  .ئەمەساامۇ مەيلااى باشقۇرسااە كىمااال بولىاادىكەن  ساااقلىيااليدىغانال تەرتىپنااى  …

 باۇ. ئىادى بىرساى قىلىادىغانالردىن ھىماايە پىرىنساىپنى شاۇنداق ئەنە ئۇسمۇ پاپا بىرىنچى

 تولاۇق كىلىشاى  دىناى ئىمزاالنغاان ئوتتۇرساىدا ۋاتىكاان بىلەن ھىتلېر ئىيۇلدا-02 نوقتىنى

 ئىشالىرىغا ھااكىمىيەت زاتالرناى دىناى بىلەن كاردىنالالر كىلىشىمدە  بۇ. ىدۇبېر ئىسپاتالپ

 چىقىارىش گۇناا تەۋەساىدىكى مەملىاكەت پۈتۈن ھىتلېرمۇ. بولىدۇ ماقۇل قاتناشتۇرماسلىققا

 ئېرىشااكەنلى  ھوقۇققااا بىاار بۇنااداق. بولىاادۇ بېرىاادىغان ئەركىنلىاا  تولااۇق مەكتەپلىاارىگە

 ۋەكىلاى ھىتلېرنىاڭ ھەزىرەتلىارى پاپا. ھېسابلىناتتى ۇتۇقىئ چوڭ بەكال دىنىنىڭ كاتولى 

 كوممۇنىزمغاا  ھۆكۈمىتىنىاڭ گېرمانىيە ئالىمەن  قارشى قەلبىمدىن چىن” پاپېنغا ۋفن فرانز
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 قارشى قويما  يول قىلچە قارىتا خىيالپەرەستلىكىگە رەڭدىكى ھەر-خىل ھەر رۇسىيىدىكى

 .دەيدۇ “خوشالمەن چەكسىز ەقىقەتەنمۇھ بولغانلىقىدىن رەھبىرىنىڭ بىر تۇرىدىغان

 مىننەتاادار چەكسااىز ئېرىشااكەنلىكىدىن ھەمراغااا بىاار مااۇكەممەل ئىنتااايىن ۋاتىكااان 

 دۇئاا دەپ قىلساۇن  ئاماان ئىمپىرىيىناى ئاۈچىنچى يەناى ھەمرايىناى  باۇ تەڭرىدىن بولۇپ 

 باااارلىق گېرمانىيىااادىكى ئۆتاااۈپ  ھەرىكەتاااكە ئەمەلىاااي تېخىماااۇ پاپاااا 316.ئوقۇيااادۇ

. بۇيرۇيادۇ كۆرسىتىشاىنى سااداقەت ھۆكۈمىتىگە پارتىيە سوتسىئالىزم مىللى ىكىسپوپالرنىئ

 باۇ مەن”: ئاخىرالشاتۇرىدۇ بىالەن ساۆزلەر مەنىلىا  چوڭقاۇر ئىنتاايىن دۇئاساىنى يېڭاى ئۇ

 ئۈچاۈن پااراۋانلىق ئىمپىرىيىساىنىڭ گېرماانىيە باويىچە ماۇددەت تۇرغان ۋەزىپەمدە ئىالھى

 ھەرىكەتلەردىان قويىادىغان بوھرانغا ئىمپىرىيىنى ۋاقتىمدا ئولتۇرغان تائېتىكاپ قىلى، دۇئا

 “.ساقلىنىمەن قەتئىي

 قااااولالپ ھۆكااااۈمەتنى يېڭااااى كىشااااىلەر قاااااتالم ھەر جەمئىيىتىاااادىكى گېرمااااانىيە

 خەلااق فااۈھرېر. ئىاادى كىرىشااكەن يولىغااا ئىاازدىنىش ئۈسااتىدە باھااانىلىرى قۇۋەتلەشاانىڭ

 قىلىاا، ئااېقىن سااپىتالغا كىشااىلەر. ئىاادى ېرىشااكەنئ ھىمايىسااىگە كۈچلااۈ  ئاممىسااىنىڭ

 يەنە كىشاىلەر. ئىادى مىساالى بىار تىپىا  بۇنىڭ كېلىشلىرى سىغىنى، يۇرتىنى فۈھرېرنىڭ

 ئاۆيىنى يېازا تۇرىادىغان بېرىا، ئۈچاۈن ئاېلىش دەم ياازلىق دەۋرلىرىدە بالىلىق ھىتلېرنىڭ

 ئارتىلىا، ئۆگزىساىگە ىنىاڭئۆي ساەھرا باۇ ئاۇالر. ئىدى قويمىغان بوش قىلىشنىمۇ زىيارەت

 قاورادىكى بااردە   ساۇ مۇقەددەس بىر قانداقتۇ ئىچىدە گويا تارتىشاتتى  رەسىمگە چىقى،

 ئاشاالىق سااېلىنغان بىاالەن پااارچىلىرى تاااش يەنە ئااۇالر. يۇيىشاااتتى قااوللىرىنى تەڭنىاادە

 ۇالرئا. ساقلىۋېلىشااتتى ئۈچاۈن خاتىرە سۇندۇرۇپ پارچىالر پارچىلىرىدىن تاش ئامبىرىنىڭ

 ئاۇ. مېڭىشااتتى ئېلىا، نەرساىنى ھەممە بولىدىغان ئالغىلى دەپ ئۈچۈن خاتىرە يەردىن بۇ

 كەلااگەن زىيااارەتكە كىرگىنىاادە قوراسااىغا قايتىاا، ئېتىاازدىن خوجااايىنى بۈگااۈنكى قورانىااڭ

 ئاادەم مىاغ-مىاغ يىغىلغانادەكال بازارغاا خاۇددى”. ئولىشاىۋاالتتى ئەتراپىغا ئۇنىڭ كىشىلەر

 زىياارەتچىلەر_  كېلىا،  ئەسالەپ كۈنلەرنى شۇ  ستۈتز جوھان دەيدۇ_ . تىكېتەت يىغىلى،

 ھىتلېرناى تەرەپاتىن بىار ساىزى،  بەلگىساىنى كرىست دۈمبىسىگە كالىالرنىڭ تەرەپتىن بىر

 ئۇزۇنغاا. قىلىشااتتى زىياارەت ئايلىنىا، ئىچىدە كەنت ئېيتى، ناخشىالرنى مەدھىلەيدىغان

 “.قالدى ئايلىنى، يەرگە بىر خارابە غاندە قال تاراجدا-تاالن يەر ئۇ قالما 

 قېاتى  بىار يەنە باايرۇتنى چىقىرىا، ۋاقىات ھىتلېر ئاخىرلىرىدا ئىيۇلنىڭ يىلى-1233

 قەۋرىساىگە ساېيگفرېيدنىڭ ئاوغلى ئۇنىاڭ ۋە ۋاگنېار كوزىما بىلەن رىچارد قىلى،  زىيارەت

 باايرامغىمۇ كېلىادىغان بىار يىلادا يەردىكاى ئاۇ يەنە ئاۇ. كېلىادۇ قويۇپ چەمبىرىكى تەزىيە

 قىلغاان يۇرتىغا ۋاگنېرنىڭ كېيىن بولغىنىدىن مىنىستىر باش زىيارىتى بۇ ئۇنىڭ. قاتنىشىدۇ
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 قىازغىن بولغاان ئۇنىڭغاا ئايلىنىا، كۈتۈپخانىساىنى ۋانفرېيادنىڭ ئۇ. ئىدى زىيارىتى تۇنەى

 قىلغاان باۇلقو ئۆيادە باۇ دەل بۇرۇن يىل ئون بۇندىن مېنى سىز”. قاندۇرىدۇ ھېسسىياتىنى

 ئەگەر_ : دەيادۇ تاۈرۈپ چىرايىناى ئاۇ ئانادىن. ۋاگنېرغا ۋىنفرېيد ھىتلېر دەيدۇ_ . ئىدىڭىز

 پۈتاۈنلە  ئەھاۋال بۈگاۈن ئىادى  ئاخىرالشمىساا بىالەن مەغلوبىيەت قوزغىالڭ قېتىمقى شۇ

 رۋاقىتال كېلىدىغان ماس تازا ئىشقا بۇ يېشىممۇ مېنىڭ يىللىرى ئۇ. بوالتتى بولغان باشقىچە

 بولاۇپ زاياا ۋاقتى  كۆپ بەكال. كەتتى  قېرى، بەكال ئۈچۈن ئىش بۇ مەن ئەندى مانا. ئىدى

 تىرىشااچانلىق ھەسسااىلەپ ئۈچااۈن تولاادۇرۇش ۋاقىتالرنااى بولغااان زايااا بااۇ شااۇڭا. كەتتااى

 شاۇنداق بولساا ئىپادىلەنگەن تېز قانداق مەيۈسلىنىشى ئۇنىڭ_ . مەجبۇرمەن كۆرسىتىشكە

 ئولتۇرااليادىغانلىقىنى يىال 00 يەنە ۋەزىپىادە باۇ ئۆزىنىاڭ ئاۇ انادىنئ. بولىادۇ غايىا، تېز

 بۈگاۈن  ئەمماا. ماۇمكىن چىقىشاى  پىنسىيىگە ئىشتىن بۇ مەن چاغدىال شۇ_ . مۆلچەرلەيدۇ

 كااۆپ تېخىمااۇ ئۈچااۈن قۇتۇلااۇش ئاغرىتىشااىدىن بېشااىمنى بىھااۇدە كابىنتىنىااڭ ھۆكااۈمەت

 ئىشاالرنى بولمىغان مۇناسىۋىتى قىلچە بىلەن ىئۆزلىر ھازىر ئۇالر. ئېھتىياجلىقمەن ھوقۇققا

 تاماققااا چۈشاالۈ  گۆشسااىز ئااۇ“ .قاراۋاتىاادۇ دەپ بااار ھەققىمىااز تولااۇق قىلىشااقا سۈرۈشااتە

 چىركااااۋالرنى بواللىساااام  كىرگاااۈزۈپ قولغاااا ھوقاااۇقالرنى پۈتاااۈن ئەگەر ئولتۇرغىنىااادا 

 پىالنىناااى دەپ قىلااادۇرىۋېتىمەن مۇساااادىرە ماااۈلكلىرىنى-ماااال ئۇالرنىاااڭ تارقىتىۋېتىااا،

 .ئاشكارىاليدۇ

 ساەھرا ساالزبۇرگدىكى يوقاۇرى قىسامىنى كاۆپ ۋاقتىنىاڭ ھىتلېار ياازالردا  يىلاى شۇ

 ئېلىشااقا دەم بېرىاا، ۋاچېنفېلاادقا ئائىلىسااىنى خانفىسااتايىنگىل ئااۇ. ئۆتكۈزىاادۇ داچىسااىدا

 قىلىا، باھاانە ئىكەنلىكىناى ئالادىراش بە  خانفىساتايىنگىل ئەمما. ئىدى قىلغان تەكلى،

 ئىككىسااىنى( ئىاادى قالغااان كىرىاا، ياشااقا 10 ئېگونمااۇ چاغاادا ئااۇ) ئېگااون بىاالەن ھېلېنااا

 شاوپۇرىنىڭ بويى يول ھىتلېر. چىقىدۇ يولغا ماشىنىلىق ميۇنخېندىن ئۇالر. ئىدى ئىۋەرتكەن

 ماشاىنا كەلگەنادە يولىغاا تاا  بىار قىياالىق ئەتراپىادىكى رفسېنخېي . ئولتۇرۇىۋالىدۇ يېنىدا

 نەپەر 7. قالىااادۇ توختااااپ چىقىرىااا، ئااااۋازى پاااارتالش بىااار قااااتتىق ىزتۇيۇقسااا مااااتورى

 ماشااىنىنىڭ چىققااان كاشااىال كىلىاا، دەرھااال كااۆتەرگىنىچە ئاپتوماااتلىرىنى مۇھاااپىزەتچى

 ھىتلېرماۇ تەكشاۈرىدۇ  مااتورنى ئالادىراش كېمپكاا شاوپۇر. قىلىشىدۇ مۇھاپىزەت ئەتراپىنى

_  شاوپۇرى  دەيادۇ_ . چاتااق كوناا شاۇ يەنە   فۈھرېرى”. بېرىدۇ تۇتۇپ پىلەىكتىر ئۇنىڭغا

 317“.ساېلىۋىتىپتۇ پارچىساى شاىكەر باكىغاا بېنازىن بىرەرساى ئۇنساۇرالردىن كوممۇنىست

 بىار شاوپۇرنىڭ بېرىا،  بۇيرۇق ھەققىدە كۈچەيتىش مۇھاپىزەتنى قوغدىغۇچىلىرىغا ھىتلېر

 پاۈلەپ تەرەپاتىن بىار شاوپۇر. تۇرىادۇ يانادا بىر بىلەن ھاياجان قاراپ سۆكۈشىگە دېتالنى

 پااارچىلىرىنى شااېكەر ئااارىالش بېناازىن يەرگە شااوراپ تارتىاا، ئىچىااگە تەرەپااتىن بىاار يەنە
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 .تۈكۈرىدۇ

 بىارگە ئىككىساىنى ئېگون بىلەن ھېلېنا ھىتلېرمۇ ئوخشاش ئائىلىلەرگە مەغرۇر باشقا

 ولاۇپ ب قەۋەتاتە ئىككىنچاى ئاۆيى جايالشاقان ئۇنىاڭ. قىلىدۇ زىيارەت ۋاچېنفېلدنى ئېلى،

 ئۆيلەردىكىادە  باشاقا خاۇددى بىزەكلىارى ئۆينىاڭ باۇ. تۇراتتى قاراپ ئۇدۇل سارىسبۇرگقا

 ئادەتتىكىادە  قاانچە بىار بىالەن ئۈساتىلى يېزىاق بىار چاققاان ئۆيدە”. ئىدى ئاددى بەكال

 ھىتلېار مەن_  كېلى،  ئەسلەپ كېيىن ئېگون دەيدۇ_ . ئىدى قويۇلغان ئىشكاپلىرى كىتاب

 ھەياران قااراپ تەكچىالەرگە قىزىقىا، ئۆتكۈزىادىغانلىقىغا ۋاقىت ئوقۇپ رنىكىتابال قانداق

 كاارل كۆپۈنچىساى كىتابالرنىاڭ تەكچىلىرىادىكى كىتااب دېگەنادە  راست“ .ئىدى  قالغان

 ئەسالىدە بولۇپ  كىتابالر ھەققىدىكى ھىكايىلىرى پادىچىالر غەرپ ھاياجانلىق يازغان ما 

 ياشالىق 10 ۋاقتىادىكى ئەيناى قارىغانادا بىرساىگە ولغاانب مىنىساتىر بااش كىتابالر تۈر بۇ

 .ئىدى كىتابالر كېلىدىغان ئۇيغۇن ئوقۇشىغا ئېگوننىڭ

 يېقىنااادىكى بولساااىمۇ  مېھماااان ئاااۆيگە باااۇ ئىككىساااى بااااال-ئاناااا خانفىساااتايىنگىل

 ئەزالىرىمااۇ پااارتىيە چۈشااكەن ئااۆيلەرگە تۇرىاادىغان ساااياھەتچىلەر ياااكى مېھمانخااانىالردا

 بىارگە دېگىادە  ئايرىلما  ھىتلېردىن گيۆرىڭ”. تۇراتتى قىلى، زىيارەت رېرىنىفۈھ كېلى،

 مااڭغىنىچە يولادا تاار ياتقۇزۇلغاان خىش باغچىدىكى دېگىدە  دائى  ئىككىسى ئۇ. يۈرەتتى

 ئەگەر. ئىادى ياولال تار شۇ ئەنە يولى ماڭىدىغان ئۇالرنىڭ. تۇراتتى قىلى، سۆھبەت مەخپى

 ئۆتااۈپ يېنىاادىن ئېگااون مۇڭداشااقانلىرىدا ئولتااۇرۇپ كارىاادفردا ىئالدىاادىك بىنانىااڭ ئااۇالر

 كااۆپ ئەڭ گەپنااى. قاااالتتى بولۇپمااۇ موللىسااى قااۇالق دېگەنلىاارىگە ئۇالرنىااڭ كېتىۋېتىاا،

' … تەساتىقلىدى  جازاساىىنى ئۆلاۈم كىشاىنىڭ 02 ياېڭىال مەن': ئىادى گيۆرىڭ قىلىدىغىنى

 باۇ. قىلغاانتى دېگەنادە  نېمە بىر ۇنداقش ئۇ قېلىشىچە ئېسىمدە. قالىدۇ ئاڭالپ دېگىنىنى

 ھەياران چۈچاۈپ بەكاال گەپلەردىان باۇ ئىككىمىاز ئاپاام مەن. ئاڭلىغاان ئاپااممۇ گەپلەرنى

 قورقۇنۇشالۇق بۇناداق كەينىادە ئىەرائېتىنىاڭ دۆلەت ھەشاەمەتلى  شۇنچە: ئىدۇق قالغان

 “بولغىنى؟ قانداق بارلىقى ئىشالرنىڭمۇ

 جايالشاقان قەۋەتاكە ئاساتىنقى ياماقخاناا. يىيىشاەتتى اقتام ئولتۇرۇپ بىرلىكتە ئۇالر

 ئەتااكەن ئانگېالنىااڭ ئېگااون. ئىاادى سەرەمەانالشااتۇرۇلغان ئااازادە ئەممااا ئاااددى بولااۇپ 

. ئىاادى ئااۆ  بەكااال تامىقىغااا پۇرچاااق بولۇپمااۇ. ئىاادى كااۆنەلمىگەن تاماقلىرىغااا ئاۋسااترىيە

.  كېلەتتااى تااوغرا ېيىشااكەي قوشااۇپ شااېكەر ئااازىراق ۋە ئااۇن سااۈت  تاماااقنى بااۇ چااۇنكى

 گەپلىرىناى دېيىشاكەن ئۇالرنىاڭ ئولتاۇرۇپ بۇلۇڭىادا بىر دەستىخاننىڭ ئېگون شۇنداقتىمۇ

 خىتااا  ھەتتااا سىياسااەتتىن  مۇزىكىاادىن  ئااۇالر”. ئىاادى ئىااگە پۇرسااىتىگە ئاااڭالش تولااۇق

 يااوق گېپااى دېيىشاامەيدىغان ئۇالرنىااڭ ئەساالىدە . كېتىشااەتتى قىلىاا، پاااراڭ ساەنئىتىدىنمۇ
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 يەناى. ھېساابلىناتتى بىرسى ئوچۇق كۆڭلى ھەقىقەتەنمۇ ھىتلېر ئەسلىدە . بوالتتى ېسىمۇد

 قىلىنىشااىنى مۇئااامىلە قاتارىاادا داھااى بىاار يەردە ھەممىااال ئااۆزىنى ئااۇ بااولغىنى   دېمەكچااى

 ئااادەتتە ئااۇ. كەتمەيتتااى پاراڭلىشااى، بە  بىاالەن كىشااىلەر ھىتلېاار ئااادەتتە. خالىمااايتتى

 نۇتااۇق رەساامى بولمىسااا ياااكى ئاااڭاليتتى ئولتااۇرۇپ جىاا  بولسااا بىاار اقالغانااد پاراڭلىشااى،

  ھاااۈكمرانىغىال دىنىنىاااڭ كاتولىااا  ئاااۇنى. ئىااادى ئەمەس بىرساااىمۇ كېتىااادىغان ساااۆزلەپ

 خاۇددى داچىساىدا يېزىادىكى باۇ ئۇنىاڭ يەناى يەردە  باۇ ئەمما. ئىدى مۇمكىن ئوخشىتىش

. كاۆرۈنەتتى بىرساىدە  نورىماال ىلىا،ق مۇئاامىلە قىياپىتىدە خوجايىنى ئۆ  بىر ئادەتتىكى

 كىمىلەرنىااڭ تىپتىكااى خىاال ھەر ھەققىاادە  ماااتورالر ھەققىاادە  ئاااپتوموبىلالر ئااادەتتە ئااۇ

 تۈزۈلىشااى تېخنىكىلىااق نەرسااىلەرنىڭ ئوخشاااش شااۇنىڭغا ۋە ھەققىاادە خۇسۇسااىيەتلىرى

 “.قىالتتى پاراڭ كۆپىرە  ھەققىدە

 ئەتراپقااا خەۋەر ھەققىاادىكى انلىقىتۇرىۋاتقاا داچىسااىدا بااۇ ھىتلېرنىااڭ چاغاادا  بااۇ

 قىلىشااقا ئااېقىن قاااراپ يەرگە بااۇ ساااياھەتچىلەر مەملىكەتتىكااى پۈتااۈن كېتىاا،  تارقىلىاا،

 ساىرتقا پەقەتاال بېكىنىۋېلىا، ئاۆيىگە دەپ  قالمىساۇن كۆرۈپ باشقىالر ئۇ ئەمما. باشاليدۇ

 سىرتقا ھىتلېرنى ى،چاقىرىش يېنىغا ئېگوننى ئادەم توپ بىر كۈنى  بىر. بولىۋالىدۇ چىقماس

 چىقى، يېنىغا فۈھرېرنىڭ يۈگۈرگىنىچە ئېگون ياشلىق 10. سورىشىدۇ دەپ چىقىراالرسەنمۇ

 كورىاادفردا ئاادەملەر سااەمىمى تاوپ بىار ئەپەناادى   ھىتلېار” تۈساتە بىاار نورىمالساىز بەكاال

 .ۇدەيد “كېتىۋاتىدۇ بولۇپ تەققەززار بەكال كۆرۈشكە سىزنى ئۇالر تۇرىدۇ  كۈتۈپ سىزنى

 بىالەن كەلگەنالەر چىقىا، سىرتقا بىرگە بىلەن ئېگون كۈلگىنىچە  قاھقاھالپ ھىتلېر

 يېقىلىا، كېتىا، ھۇشىدىن كۆرۈپ ھىتلېرنى كىشىلەر بۇ كەلگەن زىيارەتكە”. ساالملىشىدۇ

 ئاالھىادە ماڭاا كىشاىلەر ئۇ كېيىن كەتكەندىن كىرى، ئۆيگە ھىتلېر. قالىدۇ قىل چۈشكىلى

 ھىتلېار بىرساى ئايالادىن ھىساتېرىيىلى  ئارىادىن. بىلدۈرۈشاتى ىنىرەخمىت بولۇپ مەمنۇن

 كۆكساىنىڭ قااچىالپ قۇتىساىغا دفرا ئەيانە  ئېلىا، ئۇچاۇم بىار شاېغىلالردىن دەسسىگەن

 ماۇنچە بىار يەنە تاۈۋىگە ئىشى  كېيىن 318.دەيدۇ “كۆردۈم قىستۇرىۋالغانلىقىنىمۇ ئاستىغا

 تۇتقااۇزۇپ خەتلەرنااى ۋە رەسااى  ئاتكىرتكااا  كارتۇچكااا  مااۇنچە بىاار ئېگونغااا كېلىاا، ئااادەم

 تال بىر تۈنسىز-ئۈن كىرى، يېنىغا ھىتلېرنىڭ دەرھال ئېلى، نەرسىلەرنى بۇ ئېگون. قويىدۇ

_  كاۈلگىنىچە  ھىتلېار دەيادۇ_ ! تەڭارى  ئااھ”. تاپشۇرىدۇ ئۇنىڭغا بىرگە بىلەن قېرىنداش

 “قمۇ؟شۇندا يېپىشقان  يېپىشقىنىڭ ماڭا ئىشتا بۇ ئەندى ئوغلۇم 

 مااۇاليى  خىاال شااۇ يەنە كېاايىن  قايتقىنىاادىن بېرلىنغااا چۈشااۈپ تاغاادىن ھىتلېاار

 ھىتلېار ئاۋغۇساتتا  يىلاى شاۇ. ئىدى تەييار قىلىشقا مۇئامىلە كىشىلەرگە بويىچە كۆرۈنۈشى

 قىلىشاااىنى نەشاارى تااوپلى كارىكاااتۇرىالر بىااار قارشااى ھىتلېرغااا دادىسااىنىڭ ئېگوننىااڭ
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 سااىرتىدىكى ۋە ئىچااى مەملىااكەت گېرمانىيىاادىكى ملەررەسااى ھەجىااۋى بااۇ. تەسااتىقاليدۇ

 قەغەز ئااق» ئىسامى توپلىمىنىاڭ رەسى  بۇ. ئىدى رەسىملەر يىغىلغان  ۇرنالالردىن-گېزىت

 ھىتلېر رەسىمدىكى سىزىلغان  رەسىمى ھىتلېرنىڭ مۇقاۋىسىغا بولۇپ   «سىيا قارا ئۈستىدە

 بااۇ. تەسااۋىرلەنگەن لىۋاتقااانلىقىكۈ قاھقاااھالپ قاااراپ قىلىۋاتقانالرغااا تەنقىاات ئااۆزىنى

 رەساىملەر چىقىلغاان تالالپ بىلەن ئەستايىدىللىق تەرىپىدىن خانفىستايىنگىل كارىكاتۇرالر

 ماازاق قااتتىق ئۇنى بەزىلىرى يەنە بولسا  رەسىملەر ھەجىۋىلەشتۈرۈلگەن بەزىلىرى بولۇپ 

. ئىاادى ەسااىملەرر ياخشااى ئەڭ سااىزلغان مابەينىاادە يىاال ئااون يېقىنقااى سااىزىلغان  قىلىاا،

 چوقۇنىااادىغان قاااتتىق ھىتلېرنىاااڭ قىساامىدا بااااش سااۆزىنىڭ كىااارىش خانفىسااتايىنگىل

 باۇ”: كەلتۈرىادۇ نەقىال ساۆزىنى جاۈملە بىار مۇناداق فرېادېرىخنىڭ ئىمپىراتور قەھرىماننى

 چۈشاەندۈرۈپ گەپناى بۇ سۆزىدە كىرىش ئۇ“ .قويۇڭ تىزى، يەرگە بىر پەسىرە  كىتابچىنى

 بىار جەھەتتىكى پەرقلەندۈرۈش ھىتلېرنى ئۇيدۇرما بىلەن ھىتلېر ھەقىقى كىتاب بۇ كېلى،

 .دەيدۇ سىناق 

 قااااتتىق گيۇبېلسااانى قىلىنىشاااى ئاااېالن كىتابچىساااىنىڭ تەشاااۋىقات بىااار بۇناااداق

 ئەنگىلىايىلىكلەر قىلغانادىال شاۇنداق ئەنە ئۈچاۈن بۇنىاڭ خانفىساتايىنگىل. ئۈركىتىۋېتىدۇ

 باھااانە دەپ مااۇمكىن قالدۇرالىشااىمىز تەسااىرات اخشااىي ئارىسااىدا ئااامېرىكىلىقالر بىاالەن

 بولاۇپ  ئۆزگەرتىاۋەتكەن قاراشاالرنى ھەققىادىكى ھىتلېار ئىاش بۇ دېگەندە . كۆرسىتىدۇ

 بىرساى رەھىمسىز ئۇنچىۋاال ئادەم بۇ دېگەن ھىتلېر كۈزەتكۈچىلەر چەتئەللى  نۇرغۇنلىغان

 ھەققىادىكى فۈھرېر”. ىشىدۇھېسابل دەپ ئىكەن بىرسى كەڭىرى قارنى-كۆكسى بولماستىن

 باھاا دەپ_  كاۈنلەردە  باۇ باشالىغان يېيىلىشقا بىلەن سۈرئەت تېز گېرمانىيىدە رىۋايەتلەر

 ۋە گېزىاات بىااتەرەپ قىسااى  بىاار ياۋرفپااادىكى_   فرنىلااى  «كۆچااۈرمىلەر ئەدەبىااي» يازىادۇ

 ئاېالن لەرنىالنەرساى كۈلكىلىا  ساپال ھەققىدە مۇستەبىتى بۇ گېرمانىيىنىڭ بولسا  ۇرنالالر

 كەساكىن ئۇنىاڭ قارىشاى،  دەپ بىرساى ھىلىاگەر ھىتلېرناى ئاۇالر. ئىادى كەلاگەن قىلى،

 ئااجىز جەريانىادا كاۈرەش“ .ئىادى قىلىۋېلىشاقان كاۈلكە قىلىا، مازاق بولىشىنى پىكىرلى 

 ئەنگلىاايىلىكلەر كېلىۋاتقااان قىلىاا، ھېسداشاالىق ئەزەلاادىن ئۈچااۈن تۇرغااانالر تەرەپااتە

 قىلىشاتا مۇئاامىلە بىالەن فرانساۇزالر مەساىلىلىرىدە چېگارا بىالەن تۆلەش قەرز فۈھرېرنىڭ

 كېلىا، ئااقالپ لوتىيان لورد. بېرىدۇ قىلىشى، گېپىنى ياخشى ئۇنىڭ تۇرۇپ تەرەپتە ھىتلېر

 ئىچىااادىكى مەملىاااكەت ئەزالىرىنىاااڭ پاااارتىيە سوتساااىئالىزم مىللاااى: دەيااادۇ مۇناااداق

 تەرىپىادىن چەتائەللىكلەر مابەينىادە ئۇرۇشاى ۇنياد گېرمانىيىلىكلەرنىڭ” زفراۋانلىقلىرىنى 

 ئەنگلىيىنىاڭ“ .كېارە  دېايىش ئىنكاساى تۈرلاۈ  بىار قايتۇرغاان قارىتاا قىلىنىشىغا بوزە 

 كۈچلاۈ  ئەڭ قالساىال گېرمانىيىادىن بولىشاى پىكىردە قارشى قارىتا شەرتنامىسىغا ۋېلشال
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 .ئىدى كەلگەن بولۇپ

 تاشاااقى ئۆزىنىاااڭ بىااالەن كۆرۈناااۈش كۆڭۈلاااۈ  يۇمشااااق شاااۇنداق ئەنە ھىتلېااار

 بولىۋاتقاان ئاساس سىياسەتلىرىگە تاشقى ھىتلېرنىڭ. كىرىشىدۇ تۈزىتىشكە سىياسەتلىرىنى

 كۆزقارىشاى ماكاان ھايااتلىق بىالەن كۆزقارىشى ئىرىقچىلىق ئۇنىڭ تەلىمات  ئىككى تۈپكى

. تاۇراتتى بولاۇپ ۇۋاقىتلىرىما كېتىدىغان ئۆتۈپ ئاتالپ بۇالردىن تۇيۇقسىز بەزىدە ئۇ. ئىدى

 مەساىلىلەرگە بىالەن قارىشى ئېرىشىش ماكانىغا ھاياتلىق شەرقتە يەنىال ئۇ ئاخىرىدا ئەمما

 سااۈكۈت ئەنگلىيىنااى دائىاا  ھەر ھىتلېاار. يىراقلىشااالمايدۇ مىەەزىاادىن قىلىااش ھۆكااۈم

 ساېپىگە ئارمىيىساى كىرىسات قارشاى كوممۇنىزمغاا ئۆزىنىاڭ قاتارىادا ھەمرا بىر ئىچىدىكى

 يەنى ئىشەندۈرەلىشى  ئېنگلىزالرنى چوقۇم ئۇ ئۈچۈن مەقسەت بۇ. ئوياليتتى ېلىشنىالقوشىۋ

 غەرىزىدىن قىلىش زفراۋانلىق دېڭىزالردا بويىچە يەرشارى بىلەن سودا خەلقارالىق ئىمپىرىيە

 ياۋرفپاا گېرماانىيە قىسقىساى . ئىادى شەرت ئىشەندۈرىشى ئېنگلىزالرنى كەچكەنلىكىگە ۋاز

-دېڭىااز كېلىاا،  ھالىغااا قەلاائە قارشااى كوممۇنىزمغااا ئېلىاا، ئاسااتىغا گىنااىتېز قىتئەسااىنى

 ئىپاادىلىمەكتە بېرىادىغانلىقىنى تاشاالپ ھۈكۈمىرانلىقىغاا ئەنگىلىيىنىاڭ بولسا ئوكيانالرنى

 مۇسااتەھكەملىۋېلىش ئااورنىنى ئۆزىنىااڭ ئاااۋال  قىلىشااتىن يااۈرۈش شااەرققە ئااۇ. ئىاادى

 پىرىنسااىپى ناتسىسااتالر ئىتااالىيە  چااۇنكى. ىاادۇقىل تەلەپ ياااردەم ئىتااالىيەدىن مەقسااىتىدە

 دېڭىازى  ئوتتاۇرا) دېڭىز ئاق مۇسسولىننىڭ شۇنىڭدە . ئاغرىتاتتى ئى  ئۇالرغا سەۋەبىدىن

 گېرماانىيىگە خاۇددى ئۇالرماۇ ساەۋەبىدىن  بولغانلىقى قارانىيىتى دا( ت.ئۇ_  دېڭىز ئوتتۇرا

 .ئىدى تەكەلمەك قاراپ بىلەن كۆزى دۈشمەن فرانسىيىگە ئوخشاش

 ھەر خادىملىرى دېپلوماتىيە ئالغان قىلى، مىراس جۇمھۇرىيىتىدىن ۋېيمار ھىتلېرنىڭ

 دېپلوماااتىيە ئۇنىااڭ ئۈچااۈن  قىلىاادىغانلىقى تەشااكىل كىشااىلەردىن تەۋە سااىنىپالرغا خىاال

 كاۆپ خېلاى ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ شۇنداقتىمۇ 312.يۈرىشەتتى ئۈركۈپ بەكال ئۇسلۇبىدىن

 ئاساساالىق كااۆپ مااۇتلەق ئۇنىااڭ تۈپەيلىاادىن سااەۋەپلەر تۈرلااۈ  ھەر ردېپلوماااتال قىسااى 

 شاۇئارىدىن سوتساىئالىزم ئۇنىڭ ھەمدە ھىتلېردىن ئۇالر شۇنىڭدە . قوشۇالتتى غايىلىرىگە

 كىشاىلەر ئادەتتىكى”. ئىزاھلىشاتتى دەپ ئاشۇرااليمىز ئىشقا مەقسىدىمىزنى ئۆز پايدىلىنى،

 ۋفن خېربېارت دېپلوماات كەساىپى دەيادۇ_  ىشىنەتتىكى ئ شۇنىڭغا ۋە قىالتتى ئارزۇ شۇنى

 تازىلىنىا، ۋاقتىادا-ۋاقتاى پاارتىيىلىكلەر ئىنقىالباى تاۈزەلمەس_  ئەسلىمىساىدە  دىركسېن

 تەمىناى شااراپنىڭ مىزلىا  باۇ دېگەن ھوقۇق بولسا  ۋارىسلىرى ئۇالرنىڭ. كېرە  تۇرۇلىشى

 بەھارىمەن تۇرمۇشاتىن اغەتلىا پار-راھەت كەلاگەن ھوقاۇقتىن ھەمادە قالغاانلىقى تېتى،

 بواللىشاى  قىالاليادىغان ئىشاالرنى ئۈنۈملۈ  تېخىمۇ ئۇالرمۇ كەلگەنلىكىسەۋەبىدىن بولۇپ

“ .ئىااادى ماااۇمكىن ياسىشاااى ئاااۆزگىرىش قااااراپ مۇتەئەسساااىپلىككە كۆزقاراشااالىرىدىمۇ
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 جەريانىادا نورىماللىشاىش” ھەممىساى كەسىپداشالرنىڭ قاتارىدىكى دېركسېن شۇڭىالشقا 

 ئىشااالرنى تاشااقى ھىتلېاار .ئااوياليتتى دەپ “بااار مەجبااۇرىيىتىمىز قىلىااش ياااردەم ۇالرغااائ

 يىاتەكلەپ تەرەپتىكىلەرناى ھەرباى بىلەن سانائەتچىلەر خۇددى جەھەتلەردىمۇ باشقۇرۇش

 بىالەن يەھاۇدىي بىر كېيىن ئالغاندىن قولغا ھۆكۈمەتنى ئۇ . ئىدى بىرسى قۇۋ ماڭغىنىدە 

 بااارلىق ھالاادا ئالغااان ئىچىااگە ئااۆز بىرسااىنىمۇ قىلغااان تااو  نبىاالە يەھااۇدىي بىاار يەنە

 ئىچكاى گېرمانىيىنىاڭ ئەگەر يەنە ئاۇ. قويىادۇ يول قېلىشىغا ئورنىدا بۇرۇنقى ئەمەلدارالرنى

 دفسااتانە بىاالەن ئىتتىپاااقى سااوۋېتلەر ئىمپىاارىيە بولىاادىكەن  ئارالشاامايدىغانال ئىشاالىرىغا

 يېتىشااى، يەردىاان شااۇ ئۇنىااڭ. قىلىاادۇ ئااېالن دەپ قىلىاادۇ ئااارزۇ ئورنىتىشاانى مۇناسااىۋەت

 ئىكەنلىكىادىن قارشاى رۇساىيىگە ئۇنىاڭ ئىكەنلىكى قارشى ھەرىكىتىگە كوممۇنىزم چىققان

 ئىپااادىلەش بولىشااىنى ئىشااەنچىلى  ۋە سااەمىمى شااۇنىڭدە  بەرمەياادىغانلىقىنى  دېاارە 

 تاۈزۈلگەن لئااۋا چىقىشاىدىن تەخاتكە ئىتتىپاقىغاا ساوۋېت تاۈردە مەخپاى يەنە ئاۇ ئۈچۈن

 .قىلىدۇ ئىما ئىكەنلىكىنى رازى ئۇزارتىشقىمۇ ۋاقتىنى كىلىشىمىنىڭ قەرز مۇددەتلى  ئۇزۇن

 خەلقااارا ئېھتىياتچااان تااۈردىكى بااۇ ھىتلېاار كەلگەناادە  ئايلىرىغااا كااۈز يىلااى-1233

 بىرلەشاكەن ئاۇ شاۇڭا. قىلىادۇ ھاې  بولغاانلىقىنى ئوينااپ دەرىەىدە يېتەرلى  ئۇيۇنالرنى

 جەمىيەنىاڭ باۇ ئەسالىدىنال. كېلىدۇ ئىرادىسىگە چىقىش چېكىنى، ەمئىيىتىدىنج دۆلەتلەر

 بەكااال ئااۆزىال تىنىااڭ سىياسااىي كېلىۋاتقااان قويااۇپ يولغااا جەھەتااتە قااۇراللىنىش قايتىاادىن

_ . كېارە  چىقىشىمىز چېكىنى، چوقۇم جەمئىيەتتىن بۇ بىز”. ئىدى سىياسەت بىر قااليمان

 غەماالەردە باشااقا جەھەتتىكااى بااۇ_  ئىچىاادە  ھاياجااان ئاالھىاادە پاپېنغااا ھىتلېاار دەياادۇ

 جەمئىيىتىاادىن مىللەتاالەر بىرلەشااكەن ھىناادېنبۇرگ“ .ئەھمىيەتسااىز پۈتااۈنلە  بولىشااىمىز

 تۇرغاان چىاڭ گېپىدە ھىتلېر سورىغىنىدا  دەپ ھېسابلىنارمۇ ئاقىالنىلىق چىقىش چېكىنى،

 بولىشاااىنى ئىاااگە قۇققااااھو بااااراۋەر پۈتاااۈنلە  گېرمانىيىنىاااڭ: دەيااادۇ مۇناااداق ھالااادا

 باوۋا  ھىنادېنبۇرگ. زۆرۈر ماۇتلەق چىقىشاىمىز چېكىنى، جەمئىيەتتىن بۇ ئوياليدىكەنمىز 

 ھوساۇلى يەرنىاڭ پاارچە ئىككاى چاوڭ. بولىادۇ مااقۇل بۇنىڭغا نائىالج تۇرسىمۇ ئەنسىرەپ

 كاپااالەت ئېغىاازچە گيۆرىڭنىااڭ بىاالەن ھىتلېاار قاتاااردا شااۇ ۋە سااوۋغات بېاارىلگەن ئۈچااۈن

 4 ئۈچاۈن يەر پاارچە بىار ھەر مەبلىغىادىن پرۇساىيە بىلەن ئىمپىرىيە يەنى بىلەن  شىبېرى

 باااوۋاينى يااااردەملەر قىلىنغاااان قۇرۇلۇشاااىغا ئەسااالىھە پااااراۋانلىق مااااركتىن مىاااڭ ياااۈز

 .بولىدۇ ماقۇل دەرھال كېرە   بولسا تەسىرلەندۈرگەن

 بىرلەشاكەن ماانىيەگېر دۇنياغاا پۈتاۈن ئاارقىلىق رادىئاو ھىتلېار كاۈنى  ئۆكتەبىر-14

 چېكىنىاا، جەمئىيەتتىنمااۇ قاتناشاامايدىغانلىقىنى  يىغىنلىرىغااا جەمئىيىتىنىااڭ مىللەتاالەر

 تەشااكىالتتا بىاار يۈرگۈزىاادىغان ھوقااۇق تەڭسااىز بۇنااداق”. قىلىاادۇ ئااېالن چىقىاادىغانلىقىنى
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 بىاار مىليونلااۇق 65 بولااۇش  ئەزاسااى تەشااكىالتنىڭ بىاار بۇنااداق يېزىلىاا، ئىساامى ئۆزىنىااڭ

 قىازغىن ئاابرفيىنى ئۈچاۈن  دۆلەت بىار ساۈيىدىغان قىازغىن ئىنااۋىتىنى نىسبەتەن  ەخەلقق

 بىاار بولماياادىغان قويۇشااقا يااول ھەرگىزمااۇ ئېيتقاناادا  ئۈچااۈن ھۆكااۈمەت بىاار سااۆيىدىغان

 “.نومۇستۇر

 ھەقساااىزلىق ھۇجاااۇمىنى باااۇ قىلغاااان جەمىيىاااتىگە مىللەتااالەر بىرلەشاااكەن ئۇنىاااڭ

 دۆلەتنااى بىاار قىلىنغااان مەغلااۇپ ئۇنىااڭ ئېيتقاناادا نىاادىنمە مەلااۇم. بولمااايتتى دېيىشااكىمۇ

 ئااېالن ئااۇرۇش دۇنياسااىغا غەرىااب چىقىشااى چېكىنىاا، تەشااكىالتتىن بىاار كەمسااىتىدىغان

 ئىپادىساى بىار قىلغانلىقىنىاڭ رەت شەرتنامىسىنى ۋېلشال ئۇنىڭ بەلكى ئەمەس قىلغانلىقى

 بىالەن تەكىاتلەش ئارزۇساىنى تىنچلىق فرانسۇزالرغا چىقى، قائىدىدىن ئۇ. مۇمكىن دېيىش

 .قىلىدۇ ئۈمىت قېلىشنى يارىشى، بىلەن فرانسىيە گېرمانىيىنىڭ بىرگە

 چىققاانلىقى دفغاا قىمااردا بىار مااھىيەتتە قىلىشى ئۆزگەرتىش تاكتىكا تېز ھىتلېرنىڭ

 قىماار بىار ئۇتىادىغان قەتئىاي قىماار شاۇنىڭدە  تىنچلىاق  تەلىبى ئۇنىڭ ھالبۇكى . ئىدى

. قىلىادۇ ھېسداشالىق ئورنىغاا ئەيىاپلەش ئاۇنى ئېنگلىزالرمۇ كۈتۈلمىگەندە . ىھېسابلىناتت

 قىلمااا  ئېتااراپ”… ( كااامېرادا يوقااۇرى) كامېرىسااىدا لااوردالر ئېلااۇن لااوردى خۇرتااۋفد

 گېرمااانىيىگە دۆلەتاالەر باشااقا ۋە بىااز 302مابەينىاادە  يىاال 415 ئااۆتكەن تۇرالمااايمىزكى 

 ئاااۆز گېرماااانىيىنى  مۇئاااامىلە  بۇناااداق. بولمىااادۇق مۇئامىلىااادە ئادالەتلىااا  ۋە ئااااقىالنە

 ئىاگە گېرماانىيە ۋاقتىدا  بەرگەن تاپشۇرۇپ ھوقۇقىنى قوزغاش ئۇرۇش سىرتىدا تۇپراقلىرى

 “.ئىدى مۇئامىلە بىر ھەقلىق پۈتۈنلە  بولۇشقا

 ئاۋازغااا خەلااق ئومااۇم ئۆتكۈزۈلىاادىغان ئاخىرىاادا ئااا  قااارارىنى بااۇ ئۆزىنىااڭ ھىتلېاار 

 قىلىاش ھەل بۇناداق. قىلىادۇ ئاېالن تاپشاۇرىدىغانلىقىنى قىلىشاىغا قاارار ىقئارقىل قويۇش

 كەڭ ئىچىااادە مەملىاااكەت جەھەتاااتە قىلىاااش ھەل مەساااىلىلەرنى ھىتلېرنىاااڭ چارىساااى 

 ئېالن قارارىنى بۇ. ئىدى ئۇسۇلى تىپى  كەلتۈرۈشنىڭ قولغا قۇۋەتلەشنى قولالپ كۆلەملى 

 تاغااارالپ ئىشخانىسااىغا ئۇنىااڭ خەتلىاارى تەباارىكلەش ئااۆتمە  سااائەت قااانچە بىاار قىلىاا،

 فۈھرېرىنىاڭ ياولالپ  تېلېگرامما يەنە تەشكىالتى “ھەرىكىتى كاتولى ”. باشاليدۇ كېلىشكە

 بىرلەشااكەن فۈھرېرنىااڭ”. بىلدۈرۈشااىدۇ قولالياادىغانلىقىنى “بىااردە  ھەماامە” قااارارىنى

 ياماان ئۇنىاڭ گىزمۇھەر نەرسە قىلغان مەجبۇر چىقىشقا چېكىنى، جەمئىيىتىدىن مىللەتلەر

 پەيالسااوپلىرىدىن ئۇلااۇ  ئەڭ گېرمانىيىنىااڭ دەياادۇ_ . ئەمەس بولغانلىقىاادىن نىيەتلىاا 

 قااااتتىق ھەرگىزماااۇ شاااۇنىڭدە _  ئوقۇغۇچىلىرىغاااا  ھېيااادېگىر ماااارتىن بولغاااان بىرساااى

 قاااارغۇالرچە بىااالەن جااااھىللىق شاااۇنىڭدە  ئەمەس  نەتىەىساااى ھاياجانالنغاااانلىقىنىڭمۇ

 پايااادىلىنىش كۈچىااادىن زفراۋانلىاااق شاااۇنىڭدە  يەنە ئەمەس  رارمۇقاااا بىااار ئېلىنغاااان
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 شەرتساىز تەغادىرىنى خەلقىنىاڭ ۋەتىنىمىاز قاارار باۇ. ئەمەس قارارمۇ كەلگەن ھەۋىسىدىن

 نەتىەىساى  بىار ئارزۇساىنىڭال قارىشاى  مەسائولىيەت ئېنىق كۆزلەنگەن ئېلىش قولغا تۈردە

 بااۇ ئااۆتمەيال ئااا  قااانچە بىاار. ئىاادى سااتناتسى بىاار ۋاقىااتالردا ئااۇ ھېياادېگېر)“ .خاااالس

 .(چىقىۋالىدۇ چېكىنى، پارتىيىدىن

. كەچمەيادۇ ۋاز ھەرگىاز يۈرگىزىشاتىن سىياساەت دېپلوماتىا  يۈزلىمە ئىككى ھىتلېر

 پرىساانى ۋارد مااۇخبىرى گېزىتىنىااڭ «خەۋەرلىاارى پوچتااا كۈناادىلى » كااۈنى  ئااۆكتەبىر-18

 تىلاادا ئاياياادىغان كۆڭااۈل ۋە مەنتىقىلىااق يۇمشاااق  ئىنتااايىن ئااۇ ۋاقتىاادا  قىلغااان قوبااۇل

 ھەرىكەتلەرنىاڭ-ئىش ئىلمايدىغان كۆزگە گېرمانىيىنى” نېمىسالر گەرچە. قىلىدۇ سۆزلەرنى

 قېتىملىاق ئىككىنچاى بولساىمۇ  قويالمايادىغان ياول ھەرگىاز كېايىن بۇندىن داۋاملىشىشىغا

 .دەيدۇ “خالىمايدۇ قەتئى ئۇرۇشىنىمۇ دۇنيا

 تەساىر بە  ساھەساىدىكىلەرگە دېپلوماتىيە كاپالىتى بەرگەن رىغامۇخبىرلى ئاخبارات

 ئىشاالر تاشاقى ئەلچىساى بااش تۇرۇشلۇق ئىتالىيىدە گېرمانىيىنىڭ. كېتەلمەيدۇ كۆرسىتى،

 قويۇشاىمىزدىن ياول باۇ بىزنىاڭ” مۇسساولىن تېلېگراممىساىدا  ئىاۋەرتكەن مىنىستىرلىكىگە

 دىقاااقەت بىااالەن ساااەزگۈرلۈ  ئىنتاااايىن بۇنىڭغاااا ھەمااادە ئەنساااىرەيدىغانلىقىنى بەكاااال

 مىللەتاااالەر بىرلەشااااكەن گېرمانىيىنىااااڭ مۇسسااااولىن. بىلدۈرىاااادۇ “قىلىاااادىغانلىقىنى

 شااۇنىڭدە  بولىاادۇ  زەربە قاااتتىق ئابرفيىغااا ئۇنىااڭ چىقىشااى چېكىنىاا، جەمئىيىتىاادىن

 قانااداق كەلگۈسااىدە تەس  قۇتۇاللىشااىمۇ ۋەزىيەتااتىن قاتمااال بااۇ نااۆۋەتتىكى گېرمااانىيە”

 .دەيدۇ “بىلەلمىدى  بولىدىغانلىقىنىمۇ مۇۋاپىق قىلسا ىكەتھەر

 يەنىااال ئاۇ بولسااىمۇ  بەرگەن ئەھمىايەت ئاچچىغلىنىشاىغا بااۇ مۇسساولىننىڭ ھىتلېار 

 كىشاىنى بىالەن زىھناى پۈتاۈن جەريانىادا بېارىش ئاۋاز ئومۇمخەلق ئۆتكۈزۈلىدىغان يېقىندا

 يەنىاال ئاۇ. ئىدى ئاتالنغان ھەرىكەتكە قىلى، ئۈمىد بېرىلىشىنى ھوقۇق قىاللىغىدە  قايىل

 ئۇنىااڭ خەلقنااى پاياادىلىنى، كۈچىاادىن ئااادەم ۋە ماااددى پارتىيىنىااڭ مەقسااىتىدە رىقااابەت

 ئۈچاۈن قىلىاش قايىال قولالشاقا چىقىشانى چېكىنىا، جەئىيىتىادىن مىللەتالەر بىرلەشكەن

 بىاار يەنە نىقولالياادىغانلىقى قىاازغىن ئااۇنى ئىشااتا بااۇ جەمئىيەتتىكىلەرمااۇ دىنااى. تىرىشااىدۇ

 ئااۋاز مااقۇلالپ فاۋۇلھاابېرنى كاردىناال راھىا، بىار ھەر باۋارىيىادىكى. بىلدۈرۈشىدۇ قېتى 

 ئۆزلىرىنىااڭ كاااتولىكالر قىلىاا،  شااۇنداق”: بېرىشااىدۇ باياناااتالر ئۈندەياادىغان بېرىشااكە

 فۈھرېرنىااڭ ئۇالرنىااڭ قىلىۋالغااان  ئااېالن قايتااا ئىكەنلىكىنااى سااادىق ۋەتىاانىگە خەلقىااگە 

 ئاسااتىدىن ۋەھىمىسااى بولشااېۋىكچىلى  بىاالەن ۋەھىمىسااى ئااۇرۇش خەلقىنااى انىيەگېرماا

 جەمئىايەت ئارقىلىق شۇ بىلدۈرگەن  قېتى  بىر يەنە قولاليدىغانلىقىنى چىقىشىنى قۇتقۇزۇپ

 يارىتىشااتە  پۇرسااىتى ئورۇنلىشااىش ئىشااقا ئىشسااىزالرغىمۇ مۇسااتەھكەملەش  تەرتىااۋىنى
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 قېاتى  بىار يەنە قىلىادىغانلىقىنىمۇ ھىماايە لىنىشاىنىقول ھەرىاكەت كۈچلۈ  كۆرەر يىراقنى

 قەلبىناى كىشىلەر چىققان كېلى، مەغلوبىيەتتىن ئاممىسىنىڭ خەلق قارار بۇ“ .تەكىتلىشىدۇ

 بەرمەكاتە ئىپاادىلەپ غەزىاۋىنى ئورتااق بولغاان شەرتنامىساىغا ۋېلشاال كېلىۋاتقان مۇجۇپ

 بىاار توغرىلىغانلىقىنىااڭ دېكابىرغااا-10 كااۈنىنى بېاارىش ئاااۋاز خەلااق ئومااۇم ھىتلېاار. ئىاادى

 كۈنىنىااڭ ئىمزاالنغااان شەرتانىمىسااى تااوختىتىش ئااۇرۇش كااۈن  بااۇ ئەساالىدە سااەۋەبىمۇ

 .ئىدى بولىشى كۈنى خاتىرە ئەتىسىكى

 تەبىااقە ھەرقايسااى ھېسااابلىنىدىغىنىدە   ئااائىلە بىاار سااىنىپالر بااارلىق گويااا ئااۇ 

 كۆتاۈرۈش قەد قايتىادىن ئارىساىدا ىجاماائەتچىلىك دۇنياا”. قىلىادۇ چااقىرىق كىشىلىرىگە

 تۇرىۋالسااڭالر  قىلىا، جىادەل جەھەتاتە ئىچكاى پەياتلەردە  بۇ قىلىۋاتقان كۈرەش ئۈچۈن

 ئىشاچىلىرىغا زاۋۇتىنىاڭ شاىركىتى ساېيمېن ئاۇ“ .قالىساىلەر ئاۆتىيەلمە  ھېساابىنى بۇنىڭ

 دىكەنساىلەر خالىماي كۆرۈشانى ھالىتىادە ساەرگەردان قايتىدىن گېرمانىيىنى سىلەر ئەگەر”

 ئۈچاۈن بۇنىاڭ. كېارە  ئېرىشتۈرۈلىشاى ئورۇنغاا باراۋەر ھوقۇقتا چوقۇم گېرمانىيە ئۇنداقتا

 داھىلىاق ساىلەرگە مېنىاڭ شاۇڭا 301.شەرت ئىتتىپاقلىشىشى بىردە  گېرمانىيەلى  بارلىق

 قاابىلىيىتى  قىلىاش يېتەكچىلى  گېرمانىيىگە سىلەرگە مەن. قىلغايسىلەر قوبۇل قىلىشىمنى

 تەۋە گۇرۇھقااا ياااكى سااىنى، بىاار قانااداق ھەر مەن. كۆرسااەتتى  ئەمەلىيەتااتە رلىقىنىبااا

 “.مەنسۈپمەن سىلەرگىال پەقەت مەن. ئەمەسمەن

. قىلىادۇ ھەرىاكەت بولاۇپ گەۋدە بىار بىالەن ھىتلېار ھىندېنبۇرگ ھارپىسىدا  سايالم

 ھەممىڭااالر ئەتە ”. ئېرىشاكەنىدى مەناپەتكە كاۆپ بەكاال تەرەپاتىن ھىتلېار باوۋا  چاۇنكى

 گەۋدە بىاار بىالەن ھۆكااۈمىتى ئىمپىارىيە قويااۇپ  ئوتتۇرغاا ھېسسااىياتىڭالرنى غاۇرۇر مىللاى

 مۇناداق قىلىا، خىتااب خەلقىاغە مەملىاكەت پۈتاۈن نۇتقىادا رادىئاو ئاۇ_ ! كېلىڭالر ھالىغا

 يەناى مېنىاڭ  ئۈچاۈن تىنچلىاق شاەرەپلى  ئۈچاۈن  پىرىنساىپى باراۋەرلىا  تەڭ_  دەيدۇ 

  بىالەن يااردىمى تەڭرىنىڭماۇ بىاز. قوياۇڭالر ئوتتۇرغا پىكىرىڭالرنى ھەققىدە رمىنىستى باش

 مەڭگااۈ ئىتتىپاااقلىقنى بااۇ بىااز كەلتۈرەلىاادۇق  ئەساالىگە پۈتۈنلااۈكىنى بىاار گېرمانىيەنىااڭ

 “!ئۇقتۇرۇڭالر دۇنياغا دەپ ساقاليمىز 

 ساى ئەتى. كەلمەيتتاى قارشاىلىق كاۆپ بە  ۋەتەناپەرۋەرلەردىن تەلەپاكە بىار بۇنداق

 كىشااى پىرسااەنت 25.1 كۆرسااەتتىكى  شااۇنى نەتىااەە كېيىنكااى ئېلىنغاناادىن سااانى ئاااۋاز

 ئاۋازغاا پاارالمېنتتىكى. ئىادى بەرگەن ئاۋاز قولالپ ئۇسلۇبىنى سىياسەت تاشقى فۈھرېرنىڭ

 مىللاى بولغاان پاارتىيە بىار-بىاردىن پارالمېنتىكى بىلەن ئاۋاز پىرسەنت 20.0 قويۇلۇشتىمۇ

 چەتئەللىااا  قىساااى  بىااار گەرچە. بېرىشاااكەن ئااااۋاز قاااولالپ تىيىساااىنىپار سوتساااىئالىزم

 جاازا داچااۋ ھەتتاا) بولساىمۇ كۈلۈشاكەن قىلى، مازاق نەتىەىنى بىر بۇنداق كۈزەتكۈچىلەر
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 بااۇ  !(بەرگەن ئاااۋاز قااولالپ فااۈھرېرنى نەپىاارى 0154 ئادەماادىن نەپەر 0040 الگىرىاادىكى

. ھېسااابلىناتتى بااارفمېتر بىاار ئۆلچەياادىغان كۆڭلىاادىكىنى خەلقىنىااڭ گېرمااانىيە رەقەماالەر

 قالماا   بىلەناال چىقىاش ئۇتاۇپ قىمااردا ھىتلېر ئادفل  سىياسەتلىرىدە مۇناسىۋەت تاشقى

 كەلتااۈرگەن قولغااا ئااۇ. ئىاادى مۇسااتەھكەملىۋالغان ئورنىنىمااۇ ئالدىاادىكى خەلقااى ئۆزىنىااڭ

 ھەپاتە قاانچە ربىا كېيىنكاى شاۇندىن. ئىدى ھوقۇق بىر چۈشكەن بېسى، ھەممىنى ھوقۇق

 ماقۇللىتىا،  قاانۇن بىر يەنە كەلتۈرىدىغان ھالغا پۈتۈن بىر دۆلەتنى بىلەن پارتىيە ئىچىدە

 دۆلەت قىلىادىغان  ۋەكىللىا  ئىرادىسىگە دۆلەت گېرمانىيە پارتىيىسى سوتسىئالىزم مىللى”

 دەپ “كەلاادى ھالىغااا پۈتۈنلااۈ  بىاار ئايرىلماااس يۇغۇرۇلغااان بولااۇپ پۈتااۈن بىاار بىاالەن

 . ېكىتىدۇب

 ئېلىۋالغىنىادىن ئاساتىغا ھااكىمىيىتى ھۆكۈمەتنىاڭ يېڭاى نوپوسىنى گېرمانىيە پۈتۈن

 تاماملىغاان ئاساساەن تاى سىياساىي پۈتۈنلەشاتۈرۈش بىار گېرماانىيەنى ھىتلېرنىڭ كېيىن 

 بىالەن سېلىشاالر تەھادىت ئەلىۋەتتە) كەلتۈرۈش قولغا ماقۇللىشىنى فۈھرېر . ھېسابالندى

 بولساىمۇ  كەلتۈرەلىگەن قولغا ھوقۇقنى كۈچلۈ  ئىنتايىن ئارقىلىق ۇسۇللىرىئ( قاتاردا بىر

 بۇناااداق ساااەۋەبى . ئىااادى ئېرىشاااەلمىگەن دەرىەىساااىگە مۇساااتەبىت ھەقىقاااى يەنىاااال

 قارشااى ھىناادېنبۇرگمۇ يېتىۋالغااان بولااۇپ كېسااەل ھەتتااا تەرەپ  ئااارمىيە مۇسااتەبىتلىككە

 يولىغاا مۇساتەبىتلى  گېرماانىيىنى ھىتلېار بولساۇن  بولساا ناېمىال. ئىادى مۇمكىن چىقىشى

 ئاۇالرنى ياۈرۈپ ھەيدەپ قامچىالپ ئۆزلىرىنى نېمىسالرنىڭمۇ. بوالتتى دېيىشكە باشلىۋالدى

 ئېغىااار ئىباااارەت شەرتنامىساااىدىن ۋېلشاااال ھەمااادە قۇتقازغاااان بوھرانااادىن  ئىقتىساااادىي

( قەھرىمان ئەفسانىۋىي بىر رىۋايەتلىرىدىكى گېرمانىيە) سېيگفرېيد بىر تازىلىغان نۇمۇسىنى

 .ئىدى يوق ئېھتىياجى قىمۇ

. بولمااايتتى مااۇمكىن پۈتتۈرۈشاامۇ ئىشاانى بااۇ بولسااا بولمىغااان باسااتۇرۇش تەبىئىكااى 

 باوئېر برىتانىيەنىاڭ ساۆز باۇ) الگىرى جازا ئۆزگەرتىش بىلەن ئەمگە _ الگىرى يىغىۋېلىش

( ئاتاالغۇ كىارگەن ېمىساچىغان بولاۇپ  ئىسى  بىر چىقىرىۋالغان ئوتتۇرغا مەزگىلىدە ئۇرۇشى

 ئاادەتتىكى الگىرالرناى بۇناداق كىشاىلەر بولاۇپ  كېڭەيتىلگەن مىقياسىغا مەملىكەت پۈتۈن

 مەيلااى الگىاارالر بۇنااداق. ئىاادى كەلتااۈرۈلگەن ھالىغااا قالماااس ھەيااران بە  دەپ ئەھااۋال

 .ھېساابلىناتتى يېارى قورقۇتاۇش جاازاالپ بولساۇن جەھەتتە تاشقى ياكى جەھەتتە ئىچكى

 قاتارىدىكى باسمىخانا گېزىت  پارتىيىلىرىنىڭ دېموكراتىيە سوتسىئال بىلەن ماركسىزمچىالر

 ناارازىلىق تاۈردە رەسامى گېازىتالردا كېايىن  قىلىۋالغانادىن مۇساادىرە يەرلىرىناى مەتبۇئات

 نەشااارىياتچىالر بىااالەن ماااۇھەررىرلەر. باشااااليدۇ كۆرۈلۈشاااكە ھادىساااىلىرىمۇ بىلااادۈرۈش

 مۇساتەقىل ئەگىشاى، قۇرۇلۇشاىغا ئىدارىسىنىڭ ئاخبارات گېرمانىيە. ئىدى تېزگىنلەنمەكتە
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 بىلەن ئەركىنلىكى مەتبۇئات. ئىدى قالمىغان ئىزنالىرىمۇ ئاخىرقى ئەڭ چىقىرىشنىڭ گېزىت

 ئااڭلىتىش  رادىئاو ساەنئەت -ئەدەبىياات يەنە ئارىساىدا تاشاالنغانالر سۈپۈرۈپ قاتاردا بىر

 .ئىدى بار سەنئەتلەرمۇ زەلگۈ ۋە كىنو مۇزىكا  تىياتىر 

 مۇسااااتەبىتچىلىكنىڭ گېرمااااانىيە كەلگىنىاااادە  ئېيىغااااا دېكااااابىر يىلىنىااااڭ-1233

 دەۋرنىاڭ بەلكاى ئەمەس ئۈچاۈن تېررفرلاۇق ئىشاالر باۇ. ئىادى قالغان كېلى، بوسۇغىسىغا

 باو  ئەقىادىلەرگە كوناا. ئىدى ئىشلەنمەكتە ئۈچۈن ئارزۇسى ئىتتىپاقلىق بىلەن ئېھتىياجى

 بۇناداق چاۇنكى. بولماايتتى قاراشاقا دەپ مەسىلىساى كاۈرەش ساىنىپى ھەرگىز مۇسۇنۇشنى

 بىاز ”. ئىادى مەۋجاۇت ئارىساىدىمۇ ئىشچىالر بولغان  مەۋجۇت ئارىسىدىمۇ ئالىمالر ئىشالر

 ئورنىتىشانى ھەمكاارلىق ساەمىمىي بىالەن ھۆكۈمەت ماسلىشىش  رفھقا مىللى ئارقىلىق شۇ

_  300كەسىپداشالىرىغا  رەئىساى جەمىيىتاى ماتېماتىكاا يەگېرماانى دەيدۇ_ . قىلىمىز ئارزۇ

 بااش داھىساى ئۇنىاڭ ۋە ھەرىكىتاى سوتساىئالىزم مىللاى بىلەن خوشاللىق نېمى  بىر ھەر

 “.كېرە  قىلىشىمىز خىزمەت شەرتسىز ھىتلېرغا ئادفل  مىنىستىر

 ىڭساەپلەرن قايساى ھەر ۋە تەبىاقە بىار ھەر جەمىيىتىدىكى گېرمانىيە سەۋەپتىن  شۇ

 ئەھااۋال زۆرۈرى چىقىشااى ئوتتۇرغااا بولااۇپ گەۋدە بىاار ئااارقىلىق تااۈزۈمى مۇسااتەبىتلى 

 ھېسابالشاقاندە  بەخىتلى  ئۆزلىرىنى مىللەتلەر باشقا ۋە ئەل باشقا گەرچە. ھېسابلىناتتى

 ھاكىمىيەتنىاڭ يېڭاى بولاۇپ  ئەھاۋال بىار خااس گېرماانالرغىال ئەنگۈشتەر تۈر بۇ قىلسىمۇ

 باۇ شاۇنداقتىمۇ. ھېساابلىناتتى ئاالھىادىلى  بىر تىپىدىكى تيۇتون ىمۇخاراكتېر باستۇرۇش

 پۈتااۈن بىاار بىاالەن تەقەززاسااى دەۋرنىااڭ مااۇھىتالردا جوغراپىيىااۋى   ئىقتىسااادىي ئىككىساى

 ئۆشنىساااىگە سوتساااىئالىزىمنىڭ مىللاااى. ئىااادى نەتىەىساااى بىااار كەلگەنلىكىنىاااڭ ھالغاااا

 سااەمىمى سااۆيۈش  ئىنتىزامنااى-تەرتىاا، خەلقااى  نااېمى  ئىلگىرلەۋاتقااان ئالغااا مىنىۋېلىاا،

 شاااۇنىڭدە  خاااۇددى. تۇرىااادۇ پەرىقلىنىااا، بىرساااىدىن-بىااار جەھەتااالەردە رفھ ساااادىق

 .پەرقلىنەتتى بىرسىدىن-بىر جەھەتلەردىمۇ مەغرۇرلىنىش ۋە رەھىمسىزلى 

 

6 

 

 قىلىاااش تەناااتەنە ئۇتاااۇغلىرىنى كەلتاااۈرگەن قولغاااا كەينىااادىن-كەيناااى ھىتلېرنىاااڭ

 پارالمېناات يەنااى. تااۇراتتى ئاڭلىنىاا، ئاااۋازالرمۇ باشااقىچە يارغىاادە  قااۇالقنى جەريانىاادا

 كېتىۋاتقاانلىقى ئاۇزىراپ ئىشالىرى ساوتالش دېلوساىنى ۋەقەساىنىڭ قوياۇش ئوت بىناسىغا

. ئېچىلىادۇ ساوت ئانادىن سوزىلى، كۈنىگىچە بىرىنچى ئايلىرىنىڭ كۈز تاكى دېلو بۇ. ئىدى

 قىسااى  كااۆپ مااۇتلەق دۇنيااادىكى ئەزالىاارى كومپارتىيىسااى گېرمااانىيە چاغاادا  بااۇ ئەممااا
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 ئىشااەنچىگە دېااگەن قىلغااۇچىالر پەيادا دېلوسااىنى قويااۇش ئاوت قېتىمقااى بااۇ كىشاىلەرنىڭ

 ھىتلېرنىااڭ پااارچە بىاار پااارىژدا ئاااۋال ئااۇالر سااەۋەبى  بىاار بۇنىااڭ. ئىاادى كەلتااۈرۈلگەن

 مەزماونى كىتابنىاڭ باۇ ئەمماا. قىلىادۇ نەشارى كىتااب بىار قىلىدىغان پاش تېرفرچىلىقىنى

. ئەمەسامىز ئىاگە ئىساپاتقا بىۋاساتە جەھەتاتە باۇ بىاز”. ئىدى قۇرۇلغان ئاساسىغا پەرەزلەر

 بىااالەن گېرماااانىيە قاراڭغۇلۇقتاااا پەقەت. تاپالمىااادۇق شااااھىت بىااارەر ئۈچاااۈن بۇنىاااڭ

_  قىلىا،  ئېتاراپ كېايىن  كويىساتلېر ئاارتۇر دەيادۇ_ . ئىگىمىاز ئىمكاانىغىال ئاالقىلىشىش

 “.يوق خەۋىرىمىز پەقەتال ئىكەنلىكىدىن قانداق ئەھۋالنىڭ ھەقىقى ئەسلىدە

 قېچىاا، چەتاائەلگە تااۈردىكى بااۇ ئۈچااۈن  بولغااانلىقى مااۇۋەپپەقىيەتلەر تااۈردىكى بااۇ

 كاۈنى ساىنتەبىر-14 يىلاى-1233 ئۇيۇشاتۇرۇپ سوت بىر ئالدىغا ئۆز كومۇنىستالر كەتكەن

 گارفىيېلاد ئاارتۇر رىكىادىنئامې بىالەن پرىات. ن. د ئەنگىلىيىادىن ئېچىا،  سوت لوندفندا

. ساوتلىنىدۇ تەرىپىادىن ھەيئىتاى سوت خالقئارالىق ئالغان ئىچىگە ئۆز قاتارلىقالرنى ھاي 

 كىشاىمۇ بىر داڭلىق دېگەن شاۋ بېرنارد گيورگ كىشىلەردىن داڭلىق ئارىسىدا ئاڭلىغۇچىالر

 پەرىازات» ۇنىاڭئ بولۇپماۇ. قىزىقااتتى بەكاال ھىتلېار ئەساەرلىرىگە كىشىنىڭ بۇ بولۇپ  بار

 ئاورۇن ھەيئىتىادە ساوت شااۋ بېرناارد. كاۆرەتتى ياخشاى بەكاال ئەساىرىنى دېگەن  «جېين

 چىقىدىغانلىقىنى ئوتتۇرغا بولۇپ بىرى پىكىرلى  ئوخشىمىغان پەقەت قىلى،  رەت ئېلىشنى

 ھۆكااۈمەتنى بىاالەن ئۇنىااڭ پاياادىلىنى، ئورنىاادا توخماااق جىنااايەتچىنى ئەگەر”: ئېيتىاادۇ

 بولۇنغااان بېكىتىلىاا، ئاللىمۇقاچااان تەغاادىرى ئۇنىااڭ بولىاادىكەن  ئۇرۇنغااانال دۇمباالشااقا

 ساوتلىغاندىن كاۈن 6 ھەيئىتاى ساوت بۇ تەشكىللەنگەن ئالدىغا ئۆز. دەيدۇ “ھېسابلىنىدۇ

 مىللااى بىناسااى پارالمېناات”: قىلىاادۇ ئااېالن ھۈكااۈمنى بولغااان بەلگىلىنىاا، بااۇرۇنال كېاايىن

 تەرىپىاااادىن ۋەكىللىاااارى ئۇالرنىااااڭ ياااااكى لىاااارىرەھبەر پارتىيىسااااىنىڭ سوتسااااىئالىزم

 “.ساقالنماقتا مۇجىمەللىكلەر كۆپ بەكال گەپلەردە دېگەن كۆيدۈرىۋېتىلدى 

 سااېلى، قااول بىۋاسااتە گيۆرىااڭ. ئېچىلىاادۇ لېيپزىگتااا سااوت گېرمانىيىاادىكى ئەتىسااى 

 ۋەتااااۋەرىكىنى قااااارىالپ كومپااااارتىيىلىكنى قااااارىالنغۇچى نەپەر 4 بولااااۇپ قااااارىلىغۇچى

 ئەيىپلەشااكە دىمىترفۋنااى گيااورگى ۋارقىااراپ بىاالەن جەھلااى-جااان گيۆرىااڭ. رىۋېتىاادۇچىقى

 ساوت! لاۈكچە  ساېنى”(: بولىدۇ مىنىستىرى باش بولغارىيىنىڭ كېيىن كىشى بۇ) باشاليدۇ

 سااۆزگە قېتىملىااق بىاار ئاااخىرقى ئەڭ گيۆرىڭنىااڭ“ !بېرىمىااز ئەدىااۋىڭنى چوقااۇم تۈگىگەناادە

 ھەممىساى ئۇالرنىاڭ يەناى. ئىدى تەرەپتە كومۇنىستالر ەغەلىب بولسىمۇ  بار ھەققى چىقىش

 جىنااايەتچى بىاار-بىااردىن ئۆزىنىااڭ. بېرىلىاادۇ قويااۇپ دەپ گۇناھسااىز تەرىپىاادىن سااوت

 .ئۆلتۈرۈلىدۇ قىلىنى، ھۈكۈم جازاسىغا ئۆلۈم لۇب دېر ۋان تۇرىۋالغان چىڭ ئىكەنلىكىدە

 بىاار سااالغان ئىشااقا رناتسىسااتال گولالناادىيىلى  بااۇ كىشااىلەر مۇناسىۋەتسااىز ئىشااقا
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 باھاانە قويۇلۇشانى ئاوت مەقساىدى قوياۇش ئاوت ئۇنىاڭ ئەمەس  نەرساە باشقا قۇرالىدىن

 ئاۆز قاتاارلىقالرنى شاىرېر بىالەن بۇللاو  303.قارىشاىدۇ دەپ يوقۇتۇش  قىزىلالرنى قىلى،

 ىپەرەزلىار ئۇالرنىاڭ ئەمما. قوشىلىدۇ قاراشقا بۇ تارىخچىالرمۇ نۇرغۇنلىغان ئالغان ئىچىگە

 كىتاابى توبياسانىڭ. ئىدى پەرەزلىرى بۇرۇنقى قىلىنىشتىن نەشرى كىتابى توبياسنىڭ فرىتز

 ھەر ناتسىساااتالرنىڭ بىااالەن كومپاااارتىيە بولاااۇپ  يېزىلغاااان بىااالەن ئىنچىكىلىااا  بەكاااال

 ياالغۇز قوياۈۇچى ئاوت مۇناسىۋەتساىز  بىالەن ۋەقەساى قوياۇش ئوت قېتىمقى بۇ ئىككىسىال

 تااارىخچىالر كااۆپلىگەن قاتارىاادىكى براچېاار. ئىاادى قارغااانچى خۇالسااىنى دېااگەن لااۇب 

 كۆرسااەتكەن ئۇنىااڭ قارىمااا   شااۇنىڭغا. قارىشااىدۇ بىاالەن گۇمااان كىتاۋىغااا توبياساانىڭ

 مومسااېننىڭ. ئىاادى ئوخشاااش پاكىتلىرىغااا كۆرسااەتكەن مومسااېننىڭ خااان  پاااكىتلىرى

 باۇ بولاۇپ  قىلىنغاان نئېال يۇرتىدا تەتقىقات تارىخ دەۋردىكى شۇ ماقالىسى  ساالھىيەتلى 

 كېتىادىغان ئىشاىنى، ئوڭاايلىقچە چۈشەندۈرۈشاىگە ناتسىستالرنىڭ بولسا يۇرتى تەتقىقات

 ئۈساتىدىكى خاتىرىساى ساوت ۋە تارىخى لۇبنىڭ يەنە شۇنىڭدە . ئىدى ئەمەس ئورۇن بىر

 كااۈچى ئەقلااى ئۇنىااڭ بولىاادىكى  كۆرىۋېلىشااقا شااۇنى قىلىشااىدىن تەتقىااق تەكشااۈرۈپ

 قىلىشانى ھەرىاكەت ياالغۇز ئاۇ چاۇنكى. تاۇراتتىكەن ئۈستۈن كىشىلەرنىڭكىدىن ئادەتتىكى

 .ئىدى كۆرسەتكەن ئىكەنلىكىنى سەرگەردان بىر كۆرىدىغان ياخشى

 ئۇچرىغانادە  تەساىرىگە مەتبۇئاتلىرىنىڭ چەتئەل گەرچە ھۆكۈمى سوتىنىڭ لېيپزى 

 ىرلىاااا پىك مۇسااااتەقىل بەزى خاااااس ئااااۆزىگە يەنىااااال مەھكىمىسااااى سااااوت قىلسااااىمۇ 

 قااااتتىق بۇنىڭااادىن گيۆرىاااڭ. كۆرساااىتەتتى قااللىغاااانلىقىنى سااااقالپ ئاالھىااادىلىكىنىمۇ

 بۇنىاڭ سەن”) سەتچىلى  ئېغىر بەكال قىلغىنى بۇ سودىيەنىڭ بولۇپ  كەتكەن غەزەپلىنى،

( “!تاۈگىمەمتى دېساەڭال ناتسىستالر بەلكى ئەمەس كومۇنىستالر سوتلىنىۋاتقانالرنى ئورنىغا

: بېرەتتاى ئاشاىكارىالپ غەرىزىناى ئەسالى ئۇنىڭ جاۋابى بەرگەن بۇنىڭغا نىڭھىتلېر. دەيدۇ

 ئارىادا پاات بىاز. مەسىلە بىر ئىبارەت مەسىلىسىدىنال ۋاقىت پەقەت بۇ گيۆرىڭ  قەدىرلى ”

. كەلتاۈرەلەيمىز ھالغاا قىلىادىغان ئىاش باويىچە دېگىنىمىاز بىزنىڭ چوقۇم ئەبلەخلەرنى ئۇ

. قالادى كېلىا، ۋاقتىماۇ چىقىادىغان پىنساىيىگە ەبلەخلەرنىڭئ ئۇ بىلەن  دېگەن نېمە ھەر

 قېاارى شااۇنداقتىمۇ. مااۇمكىن قويىۋېلىشااىمىز ئااادەملىرىمىزنى ئااۆز يەرگە ئااۇ چاغاادا  شااۇ

 “.كەلمەيدۇ چەرە باشقا قولىمىزدىن جەھەتتە بۇ بولىدىكەن  ھاياتال پىرىزدېنتىمىز

 ئۈسااتىدە  تاماااق چۈشاالۈ  مەھكىمىسااىدە مىنىسااتىرلى  باااش خانفىسااتايىنگىل 

 ئاۇ كاۈزدە  يىلاى شاۇ. دەيادۇ قالادى  بولۇپ موللىسى قۇالق گەپلەرگە تۈر بۇ ئىختىيارسىزال

 قايتاا قىلىا، ئۈمىاد مېڭىشاىنى يولادا بىار قىالاليادىغان قوبۇل دۇنياسى غەرىب ھىتلېرنىڭ

: ،قىلىا تېلېفاون دفدقاا مارتاا شوخ قىزى  ئەلچىسىنىڭ باش ئامېرىكا ئۇ . باقىدۇ تىرىشى،
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 چوقاۇم قىاز بىار ساۈيۈملۈ  بۇناداق. كېارە  بولىشاى ئايالى ئامېرىكىلىق بىرەر ھىتلېرنىڭ”

 بىار شاۇنداق ئەنە ساىز مارتاا . ماۇمكىن ئۆزگەرتىۋىتەلىشاى تەغادىرىنى پۈتكاۈل ياۋرفپانىڭ

 ئوخشاااش سىرداشاالىرىغا نۇرغااۇن باشااقا فۈھرېرنىااڭ ئەممااا) دەياادۇ“ !بوالاليسااىز ئايااال

 باارلىقىنى  ئاشنىساىنىڭ بىار دېگەن براۋن ئېۋا ئاللىمۇقاچان ىتلېرنىڭھ خانفىستايىنگىلمۇ

 (.ئىدى يوق خەۋىرى قويغانلىقىدىن قايرى، چەتكە بىر ئۇنىمۇ ئەمما

 شاۇڭا. كېتىدۇ “ھاياجانلىنى،” بەكال مارتا “پۇرسەتتىن بىر بۇنداق كەلگەن ئالدىغا”

. بولىاادۇ ماااقۇل كۆرۈشااۈكە بىاالەن فااۈھرېر ئۈچااۈن “ئااۆزگەرتىش تااارىخىنى ياۋرفپااا” ئااۇ

 تااۇرۇپ سااۈيۈپ قااولىنى مارتانىااڭ ھىتلېاار چايسااالونىدا  مېھمانخانىسااىنىڭ كااايزېرخو 

 مارتااامۇ. قويىاادۇ غۇدۇڭشااۇپ دەپ نېمىلەرنااى بىاار ئېغىااز نەچااچە بىاار ئىچىاادە ھۇلۇقااۇش

 دەسااتىخاندا بىاار قارىشااى، يااۈز-يۈزمااۇ بىاالەن ئااادىمى كۈچلااۈ  ئەڭ ياۋرفپانىااڭ ئۆزىنىااڭ

 پېئىال  كىچىا  بەكاال” ئۇنىڭغاا ھىتلېر ئەمما. قالىدۇ ئىشىنەلمە  پەقەتال لىقىغائولتۇرغان

 شاۇنىڭغا. كاۆرۈنەتتى تارتىنچااق بەكاال ھەمدە جىمغۇر  بەكال كۆرۈنۈشلۈ   تەبىقە ئوتتۇرا

 قىلىاادىغان تەقەززار قىالرلىااق  جەلىاا، كىشااىنى مااۇاليى   شااەكىلدە بىاار غەلىااتە قارىمااا 

 تەساىراتى قالادۇرغان ئۇنىڭادا ھىتلېرنىاڭ تاماقتاا كەچلى  مارتا دۇدەي“ .بېرەتتى تۇيغۇمۇ

  ئاساااان بەكاااال قىزىمنىاااڭ” ئاتىساااى مارتانىاااڭ گەپلەردىااان باااۇ. توختىلىااا، ھەققىااادە

 بۇناداق ئۇنىڭغاا  “تۇيۇلغاچقاا قىزىقاارلىق بەكاال ماڭاا مىاەەزى كېتىادىغان ھاياجانلىنىا،

 .قىلىدۇ چاقچاق دەپ ساقال مەڭگۈ يۇيۇلما  قولنى سۈيگەن بىرسى ئۇلۇ 

 ئۇنىااڭ بولسااىمۇ  قالاادۇرالمىغان تەسااىر بە  ئااۇنچە ھىتلېاار دفدقااا ئەلچااى باااش

 كىرىشااكەن تۇرۇشااقا تاقابىاال ئەسااتايىدىل بەكااال ھىتلېرغااا كەسىپداشاالىرى ئەنگىلىيىلىاا 

 قويااۇش يااول ئاالھىاادە ھەققىاادە تەلىبااى قااۇراللىنىش قايتىاادىن فۈھرېرنىااڭ ئااۇالر. ئىاادى

. ئالدىرىشاىدۇ تۈزۈشاكە كېلىشاى  بىرەر دەرھال ھەقتە بۇ ھەمدە غانلىقىنىبولىدى تەرىپىدە

 بېرلىننااى ئېاادېن ئااانتونىي لااورد ۋەزىاارى  ئەنگلىاايە باشاالىرىدا يىلىنىااڭ-1234 ئىااش  بااۇ

 ساەل تەساىراتى ھەققىادىكى ھىتلېار ئېادېننىڭ. چىقىادۇ ئوتتۇرغا ئېنىق قىلغىنىدا زىيارەت

 دەپ ئىااكەن ئەمەس كۈشااكۈرتكۈچىال   ىياسااىيس ھەرگىزمااۇ ئااۇ  304بولااۇپ  باشااقىچە

 ئۇنىاڭ. ئىاكەن بىرساى بىلىادىغان ياخشى دەۋاتقانلىقىنى نېمە ئۆزىنىڭ ئادەم بۇ”. قارىغان

 ئەگىشاى،  ئۇزۇرىشاىغا ۋاقتىنىاڭ كۆرۈشاۈش بولاۇپ  ئاۇزۇن بەكاال ۋاقتىماۇ قىلىاش قوبۇل

 خەلقئاارالىق. دەيادۇ “ئېلىۋاالاليادىكەن تېازگىنىگە تولاۇق تېمىساىنى ئاساساى سۆھبەتنىڭ

 قاېلىش ماۇداپىيە ئاۆزىنى پەقەتاال قىلىادىغىنى تەلەپ گېرمانىيىنىاڭ مەسىلىساىدە كاپالەت

 كىلىشاااىمنامە بىااار بۇناااداق ئەگەر تەكىتلىااادى؛ ئىكەنلىكىناااى  ئىباااارەت ئېھتىمالىااادىنال

 ئېسااچىالرنىڭ-ئااې  بىاالەن ئاااچىالر-ئااې  دەرھااال ھىتلېاار بولىاادىكەن  ئىمزالىنىاادىغانال
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 فىاۋرال-01 يەناى ئەتىساى . بىلادۈردى قىلىادىغانلىقىنى كاپالەتلىا  يىغىۋېلىشقا ىنىقۇرال

 بااااش  ئەنگلىااايە ئاااۇ: بولىااادۇ مۇئامىلىااادە بىااار كاااۆرۈلمىگەن پەقەتاااال ھىتلېااار كاااۈنى

 يارىشىۋېلىشاقا ھىتلېار بىالەن ھەرىكىتاى باۇ. يەيادۇ تاماق چۈشلۈ  بېرى، ئەلچىخانىسىغا

 باااش چەتاائەل ئۇنىااڭ بااۇ. ئىاادى ئىپااادىلىگەن ىنىبېرىاادىغانلىق ئەھمىاايەت قانچىلىاا 

 بىالەن تامااقلىرى  ئەنگلىايە ئاۇ ۋاقتىادا تاماق. ئىدى كىرىشى قېتى  تۇنەى ئەلچىخانىسىغا

 جەريانىادىكى ئۇرۇشاى دۇنياا ئۆزىنىاڭ بولساىمۇ  كەتمىگەن قىزىقى، بە  ئىچىملىكلىرىگە

 قايرى، چەتكە بىر ىمىلەرنىچەكل” ھامان  ئېچىلىشى سۆز ھەققىدە ئۆتكۈزگەنلەر بېشىدىن

 ھەرباى”: دەيادۇ مۇناداق توختىلىا، ھەقتە بۇ ئېدېن“ .كېتىدۇ بولۇپ ئوچۇق بەكال قويۇپ

 پۈتاۈنلە “ ”.خالىمايادۇ ھەرگىاز قېلىشنى پارتىالپ ئۇرۇش بىر قايتا چېكىنگەنلەر سەپتىن

 .بىلدۈرگەن قوشۇلىدىغانلىقىنى گەپكە بۇ ھىتلېرمۇ“ .توغرا

 ئاااۇ . قويىاادۇ ئوتتۇرغااا تەپسااىلى پىكىرىناااى  ھىتلېاار كېاايىن  تاماااقتىن چۈشاالۈ 

 ئايرفپىالنغاا تەڭ قىسامىغا 32 ياۈزدە پەقەتال سانىنىڭ ئايرفپىالن بار قولىدا قوشنىلىرىنىڭ

 فرانسااىيە سااانى ئايرفپىالنلىرىنىااڭ گېرمااانىيە يەنە تەڭ  بىاالەن قىلىااش تەلەپ ئېرىشىشاانى

 قوشاۇلىدىغانلىقىنى كەتمەسلىككە ئېشى، رگىزھە نىدىن پىرسەنت 62 سانىنىڭ ئايرفپىالن

 قوشاۇنىنىڭ ئېساچىالر-ئاې  بىالەن ئااچىالر-ئاې  ھالادا خوشاال ھىتلېرنىاڭ. بىلدۈرىدۇ

 يەنە ئاۇ. قالىادۇ ھەيران بەكال ئېدېن قويۇشىدىن ئوتتۇرغا ئۆزلىكىدىنال ئازايتىشنى سانىنى

 ھەرگىزماۇ ئاۇنى قابىلىيىتى تۇغما  سىياسىي بىلەن ساۋادى ئاساسى ئۇنىڭ”: دەيدۇ مۇنداق

 ھەرگىزماااۇ يااااق ھەرگىاااز  قۇرۇلۇشاااىنى ئارمىيىنىاااڭ بىااار ئىككىنچاااى ئىچىااادە دۆلەت

 “!ئېيتتى ماقۇللىمايدىغانلىقىنى

 قىيااپىتىنى دفستلۇق قېتى  بىر يەنە ھىتلېر قانداق  پەسىلىمۇ قۇيۇش يول مەۋسۈم بۇ

 ئىشاالر تاشاقى. كۆرسەتتى پىتىنىقىيا بۇ ئامېرىكىلىقالرغىمۇ كۈنى مارت-14 ئۇ: كۆرسىتىدۇ

 باش ئۇنى يولالپ  تېلېگرامما كونسۇلغا باش تۇرۇشلۇق يوركتا-نيۇ نېۋرات ۋفن مىنىستىرى

 “مانخاتتااان” دفد ئەلچااى باااش. ئۇقتۇرىاادۇ مەلۇماااتنى بىاار تۆۋەناادىكىچە دفدقااا ئەلچااى

 :ئىدى ئالدىدا بېرىش يېتى، يوركقا-نيۇ بىلەن پاراخوتى

 يەتكۈزۈپ سالىمىنى رفزېۋېلتقا پرېزدېنت ئەپەندىدىن دفد ىستىرىمىن باش ئىمپىرىيە

 ئۈچاااۈن مەنپەئەتاااى خەلقىنىاااڭ ئامېرىكاااا پرىزدېنتنىاااڭ ئاااۇ. قىلىااادۇ ئۈمىاااد قويۇشاااىنى

 . بىلدۈرىدۇ تەبرىكلەيدىغانلىقىنى تىرىشچانلىقنى قەھرىمانالرچە كۆرسەتكەن

 كاۈرەش مۇۋەپپەقىيەتلى  ئىنتايىن ئۈچۈن يوقۇتۇش بوھراننى  ئىقتىسادىي پرىزدېنت

 بىاالەن قااايىللىق ۋە قىاازىقىش قىاازغىن ئىنتااايىن خەلقااى گېرمااانىيە پۈتااۈن بولااۇپ  قىلغااان

 پىكىرلىاارىگە پرىزدېنتنىااڭ مىنىسااتىر باااش. قىلىشااماقتا تەنااتەنە ئەۋزەللىكلىرىنااى ئۇنىااڭ
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 لەرپەزىلەتا گاۈزەل قاتارىادىكى ئىنتىزامچاانلىق بىالەن مەسائولىيەتچانلىق يەنى. قوشۇلىدۇ

 كېارە  بولىشاى ئاۆلچىمى ئاالى ئەڭ مىللەتنىاڭ پۈتكاۈل گېرماانىيەگە  ۋە ش ق ئاا پۈتكۈل

 تەلەپلىارى ئەخالقى بۇ قويغان ئوتتۇرغا ئۈچۈن گرا دان بىر ھەر پرىزدېنتنىڭ. قارايدۇ دەپ

 مەنپەئەتاى ئاممىساىنىڭ خەلق” خەلقىمىزنىڭ. تىرىكى رفھى پەلسەپەسىنىڭ گېرمانىيە دەل

 تولااۇق نااوقتىنى بااۇ شااۇئارى دېااگەن “قويااۇش كەياانىگە مەنپەئەتنااى سااىشەخ بىرىنچااى 

 .بېرىدۇ ئىسپاتالپ

 قااتتىق قۇالققاا سااالم باۇ. بارالمايادۇ يېارىگە دېاگەن قاچاان ھاې  سااالم  يولالنغان

 ئاااۋال  ھەپااتە بىاار. ئىاادى ئەمەس مۇۋاپىااق ۋاقتىمااۇ ئېااۋەرتىلگەن بىاارگە بىاالەن ئاااڭلىنىش

 ئۆتكۈزۈلىا،  سوت تەقلىدى باغچىسىدا مەيدان مادىسون “يىتىجەمى يەھۇدىيالر ئامېرىكا”

 دېاگەن “ئىزلىارى ئىەرائىتىنىاڭ ۋە قاانۇنلىرى ھاكىمىيىتىنىڭ ھىتلېر ھىتلېرىزم  مەدەنىي”

 ئادۋفكااتلىق “مەدەناى” ساېيىبۇرىي سامۇئېل ئادۋفكات ئاتاغلىق. ئىدى سۆزلەنگەن تېمىدا

 ۋە شاامىدت ئااال 305گۇۋاردىيااا  ال فىيورىللااو رمااايو قاتارىاادا شاااھىتالر. ئويناياادۇ رفلىنااى

 “مەدەنىايەت” ئېغىازدىن بىار ھەمامە ئاممىساى خەلق. ئالىدۇ رفل قاتارلىقالر مولېي رايموند

 .توۋالشتى دەپ غالى، چوقۇم
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 ھەققىاادە قىسااقارتىش قوشااۇنىنى ئېسااچىالر-ئااې  بىاالەن ئااېچىالر-ئااې  ھىتلېرنىااڭ

 ئۇالرنىااڭ قىلسااىمۇ  قىلغاناادە  خاااتىرجەم ىەىاادەدەر مەلااۇم فرانسااىيىنى ۋەدىسااى بەرگەن

  مەقساەت مۇداپىيىلىنىشانىال يالغۇز پىالنىنىڭ قۇراللىنىش قايتىدىن ھىتلېرنىڭ رەھبەرلىرى

 ئالادىراپ بەكال ئۈچۈن كېلىش كىلىشىمگە ئەنگىلىيىلىكلەر”. ئىشەنمەيتتى قىلىدىغانلىقىغا

-كەيناى بىازگە ئاۇالر_  سلىمىساىدە ئە پونسېت-فرانچويىز ئەلچى باش دەيدۇ_ . كېتىشتى

 قايسااى تىرىشااى،  چۈشەندۈرۈشااكە ئۈچااۈن ئىشااەندۈرۈش بىزنااى يااولالپ  نوتااا كەينىاادىن

 قايتىادىن دەرىەىادە بەلگىلىا  ئىمپىرىيىساىنىڭ گېرمانىيە بىزنىڭ بېرىلسە كاپالەت تۈردە

 ئەمماا“ .دىئىا قىلىشاقان ياولىنى كەلتۈرەلىشىنىڭ قولغا كېلىشىمىزنى ماقۇل قۇراللىنىشىغا

 تېازلىكتە گېرمانىيىنىاڭ بولۇپماۇ قىلىشماقتا  دىققەت بەكال ئىشقا بۇ ئىچىدە ئۆز ئېنگلىزالر

 يېڭى شۇنداقتىمۇ قىزىقماقتا  بەكىرە  سەۋەبىگە قىلدۇرۇشىنىڭ تەرەققى ئارمىيىسىنى ھاۋا

 شاىلەركى نۇرغاۇن بىلادۈرمەكتە  ھېسداشلىق تۈردە ئاشكارە يەنىال ئەھۋالىغا ئىمپىرىيىنىڭ

 .ئىدى قىلىشماقتا مازاق دېيىشلىرىنى كېتىۋاتىدۇ يولىدا قوزغاش ئۇرۇش ھىتلېرنى

 پىكىاارگە دەياادىغان قويااۇش يااول گېرمااانىيىگە پونسااېت-فرانچااويىز ئەلچااى باااش
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 قايتىاادىن بولىاادىغان تېزگىنلەشااكە تااۈردە  چەكلىاا ”: بىلدۈرىاادۇ قوشااۇلىدىغانلىقىنى

 ماااۇمكىن قىلىاااش بېساااى  ۋە ويۇلمايااادىغانق چەكلىااامە تاااۈردە  چەكساااىز قاااۇراللىنىش

 كىلىشااىمال قارىشااىچە ئۇنىااڭ“ !ئەۋزەل مىااڭ قارىغاناادا قۇراللىنىشااقا قايتااا بولماياادىغان

 ياوقتىن بولغىنىادىمۇ كىلىشاىمنامە بىار ئااددى قانچە ھەر كىلىشى  بىر بۇنداق بولىدىكەن 

 ئۈچااۈن ئااېلىش ىماااقۇللىقىن ھەقتىكااى بااۇ باشاالىقىنىڭ ئااۇ شااۇڭا. ئااوياليتتى دەپ ياخشااى

 باشالىقىغا پىكىرىناى ئاۆز بېرىا، پارىژغا بىۋاستە ئۇ باشلىرىدا  ئاپرېلنىڭ. تىرىشىدۇ قاتتىق

 ھەقاتە باۇ” كۆرۈشاكىنىدە بىالەن دفۋمېرگاۇ  مىنىستىر باش شۇنداقتىمۇ. سۇنىدۇ بىۋاستە

 باۇ يەنە گەپناى قېتى  قانچە بىر ئېيتى،  كېسى، گەپنى دەپ “قىلمايسەن گەپ ئېغىزمۇ بىر

. بۆلىۋېتىااادۇ گېپىناااى ئۇنىاااڭ بەرىبىااار مىنىساااتىر بااااش قارىماااا  بۇرىغىنىغاااا مەساااىلىگە

 مەقسااىتىدە چەكاالەش نىيىتىنااى يامااان گېرمانىيىنىااڭ ئااۇالر بااويىچە  قااارارى فرانسااىيىنىڭ

 سااوۋېتلەر پولشااا . ئىاادى  چىقىااش تەشااكىللەپ گااۇرۇھ بىاار قارشااى ناتسىسااتالرغا شااەرقتە

 ھالقىساىنى بىارەر زىنەىرنىاڭ ئاۇزۇن باۇ دۆلەتالەر قاتاارلىق چېخوسالوۋاكىيە ۋە ئىتتىپاقى

 “مېكىيااان ئانااا ئىبااارەت فرانساادىيىدىن” كېلىاا، ئايلىنىاا، زەنەىاار بااۇ قىلىشااى  تەشااكىل

 .ئىدى كېرە  بولىشى بېرىدىغان باستۇرۇپ تۇخۇم ئۈچۈن

 باۇ بولساا ھىتلېار. تۈزۈلىادۇ كىلىشاى  ئوتتۇرساىدا فرانسىيە-سوۋېت كۈزدە  يىلى شۇ

 ئەنسىرەشااكە قېلىشااىدىن بولااۇپ باشلىنىشااى ئېلىنىشااىنىڭ قورشاااۋغا ئىمپىرىيىنىااڭ القاااھ

  ئۈچاۈن تۇرالىشاى تاقابىال گۇرۇھقاا باۇ تۇرىۋاتقاان ئۈساتىدە مەسلىھەت ھىتلېر . باشاليدۇ

 بوالالياادىغان ئىتتىپاقااداش بىاار بۇنااداق. ئىاادى ئېھتىياااجلىق ئىتتىپاقداشااقا بىاار كۈچلااۈ 

 ھىتلېرغاا يىلاى-1204 رەھبىارى دۆلەتنىاڭ باۇ ئەمماا. ئىادى ىتاالىيەئ بىرسى نامزاتالردىن

 بىاار بۇنااداق بويااان قىلغىنىاادىن رەت تۇرۇشاانى بېرىاا، قەرز پااۇل لىاارا مىليااون نەچااچە

 ئېغىار بەكاال ھىتلېر يالۋۇرۇش باشقىالرغا. ئىدى كەلمەكتە قىزىقما  بە  ئىتتىپاقداشلىققا

. ئىدى يوق چارىمۇ باشقا قويۇشتىن يول ئۈچۈن ئېھتىياج ئورنىغا تەكەببۇرلىنىش كەلسىمۇ 

 بېساااىۋېلى، ئااااچچىقىنى ھىتلېااار. كۆرساااىتىدۇ تىرىشاااچانلىق قېاااتى  بىااار يەنە ئاااۇ شاااۇڭا

 ئىاگە ئەھمىيەتكە تارىخى جانابىڭىزنىڭ پېقىر”… : دەيدۇ مۇنداق يېزى، خەت مۇسسولىنغا

 دفسااتلۇق سااەمىمى  بىاارگە بىاالەن ئىپااادىلەش بولغااانلىقىنى قايىاال تىرىشااچانلىقلىرىڭىزغا

 دۆلەت ئىككااى. قىلىامەن ئۈمىات ئورنىتىشانى ھەمكااارلىق بىالەن جاناابىڭىز باويىچە رفھاى

 ئاساسااىدا مەنااپەئەتلەر ئورتاااق بولغاچقااا  باغالنغااان زىاا  ئااارا ئااۆز جەھەتااتە پىكىاار-ئاااڭ

 ياۋرفپانىااڭ دۆلەت ئىككااى بىااز بولىاادىكەنمىز  ئورنىتىاادىغانال ھەمكااارلىق تااۈردە مۇۋاپىااق

 كېلىا، چۈشاەندۈرۈپ ئاۇ“ .قوشاااليمىز تاۆھپىلەرنى قىلىنمااس قىيااس ئۈچاۈن ملىقىمۇقى

 تەيياارلىقى ئاۇرۇش دۆلەتلەردىنماۇ باشاقا ساەۋەبىدىن  قۇرالساىزالندۇرۇلغانلىقى گېرمانىيە
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 ئاادەتتىكى ئۆزىنىڭ كەينىدىنال. دەيدۇ ئىگە  ھوقۇقىغا قىلىش تەلەپ ئازايتىشنى چىقىمىنى

 تەكىااتلەش ئەھمىيىتىنااى خېتىنىااڭ بااۇ. كۆرسااىتىدۇ قىلىاا، مىسااال تەپسااىلى قاراشاالىرىنى

 تاپشۇرۇشانى مۇسساولىنغا بىۋاساتە ئىۋەرتىا، ئىتاالىيىگە گياۆرىڭنى خەتناى بۇ مەقسىتىدە

 .ئورۇنالشتۇرىدۇ

 غەيارى شۇنىڭدە  كاتىۋى  ئاخبارات چەتئەل ھىتلېرنىڭ ئۆتكەندە  ھەپتە قانچە بىر

 مۇسسااولىننى خانفىسااتايىنگىلمۇ بولغااان ەزىپىسااىۋ ۋەزىرلىاا  زىيااارەت ھاااجىالر رەساامى

 ھەر” 306:بېرىادۇ مەسالىھەتىنى كۆرۈشۈش بىلەن فۈھرېر ئۇنىڭغا بېرى، قىلىشقا زىيارەت

 كىشااىلەر ئىااگە نوقتىغااا ئورتاااق ئۈچااۈن  بااولغىنىڭالر ھەۋەسااكارى ۋاگنېاار ئىككىڭااالر

 ئەگەر بېقىاڭ  ئويالپ_  خانفىستايىنگىل  ئەسلەيدۇ ئېيتقانلىقىنى دەپ_ . ھېسابلىنىسىلەر

 تەكلىا، مەيادانىغا ۋېنادرامىن يېارى بولغان ۋاپات ۋاگنېرنىڭ رىچارد ۋېنىستىكى ئۇنى سىز

 يىللىااااق ئااااۇزۇن سااااىزنىڭ! بااااوالتتى ئىااااش بىاااار ئەھمىيەتلىاااا  نەقەدەر قىلسااااىڭىز

 تۇرىۋاتقاان بولاۇپ ئېھتىيااجلىق جىاددى بەكاال مەناپەئەتلەنگەن  ئۇمۇ تەجرىبىلىرىڭىزدىن

 ئېرىشاەلىگەن قاابىلىيىتىگىمۇ كاۈزىتىش مەسىلىلىرىنى ياۋرفپا چىقى، سىرتقا ىيىدىنگېرمان

 زىياارەتكە ھىتلېرناى كەتامە   چىقىپماۇ قارشاى پىالنغاا بىار بۇناداق مۇسسولىنى“ .بوالتتى

 رەت تەكلىبىناى زىياارەت ئېيتىا، رەخامەت مەزگىل بىر كۆرۈنۈشتە ھىتلېر. قىلىدۇ تەكلى،

 .قىلىدۇ قوبۇل تەكلىپنى يەنىال بولسىمۇ قىلغان

 ئوڭۇشساىزلىققا تاارتىپال باشاتىن ئۇچرىشاىش ئىاگە ئەھمىايەتكە تاارىخى قېتىمقى بۇ

 ۋەكىلاى تۇرۇشالۇق بېرلىندا ئاگېنتلىقىنىڭ ئاخبارات ئىتالىيە. ئىدى ئېنىق ئۇچرايدىغانلىقى

 باۇ تقاانبولىۋا گېپاى ياۋرفپاادا غەرىازى مۇسسولىننىڭ توختىلى،  ھەقتە بۇ بوجانو فىلىپپو

 باۇ دېاگەن ھىتلېر”. ئوياليدىكەن ئىكەنلىكىنى غەرىزىدە بېقىش كۆرۈپ بىر يوننى سىياسىي

 كاللىساىنى ئاۇ_  بوجانوغاا  دەيادۇ_ . ئىاكەن ئاخمااق بىار كەتاكەن قېيى، كاللىسى ئادەم

 نەرساىلەرنىمۇ باۇ ھەمادە تولادۇرىۋاپتۇ  لىاق بىالەن ئاتالغۇالر پەلسەپەلى  ۋە   سىياسىي

 ساااقالپ ئااۇزۇن شااۇنچە ئۈچااۈن نااېمە  ئۇنىااڭ مەن. قاااچىلىۋاپتۇ يااوق ستېمىسااىسى قىلااچە

 ئوتتۇرغااا بولااۇپ قىزىقچااى  سىياسااىي بىاار ئۈچااۈن نااېمە چىققااانلىقىنى  ئۈسااتىگە ھوقااۇق

 ئەيتەۋىار دەمادۇ چىقىش ھوقۇققا قانۇنلۇق دەمدۇ  مۇسابىقىسى سايالم يەنى چىققانلىقىنى 

 پەقەتاااال شاااوغۇلالنغانلىقىنى كاااۆپ شاااۇنچە كەنېمىشااا بىااالەن پائاااالىيەتلەر  سىياساااىي

 قىلمىغاان يۈرۈش رىمغا بىز ئەگەر! يۈرگەنلىرى قىلى، بۇ تە-ئاخماقانىلى . چۈشىنەلمىدى 

 تولاۇپ ھەقىقەتەنماۇ بىاز. ئىادۇق چىقالمااس ئوتتۇرغاا مەڭگۈ ئىتالىيىدە فاشىست بولساق

 “.ئاتىدىكەن الپو قۇرۇق ئەپەندى ھىتلېر ئەمما. ئىگىمىز جوشقۇنلۇققا تاشقان

 تەشااۋىقات ئىتااالىيە تارقىلىاا،  سااىرتقا ئىپااادىلىرى ئىلماياادىغان كااۆزگە تااۈر بااۇ
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 ئاجايىا، باۇ دېگەن ھىتلېر مىەەزلى  غەلىتە بۇ”: بېرىدۇ ماسلىشى، بۇنىڭغا ئەپكارلىرىمۇ

 ئايرفپالنىادىن تىپلىاق “جاۇنكېر” ئايرفدرفمادا لىادف كاۈنى  ئىيۇن-14“ .قاراڭالر مەخلۇققا

 ھەرباى بىر كونا ئۈستىگە كەيگەن  بۇرۇلكا كاستوم سارجىدىن يۇڭ ئۇچىسىغا تقانچۈشىۋا

 بىار ياۈرگەن ئااختۇرۇپ خېرىادا ھالدا ئۈمىدسىز خۇددى ھىتلېر  يېپىنچاقلىۋالغان پەلتۇنى

 كەلااگەن ئايرفپورتقااا ئۈچااۈن ئااېلىش قارشااى ئااۇنى ئەممااا. ئوخشااايىتتى ساااتارغىال ئېلىاا،

 تۇرغاان چاقنااپ باېلىگە ئۈتاۈ   پۇتىدا كەيگەن  كۆڭلە  راقا ئۇچىسىغا بولسا مۇسسولىن

 ئىتاااالىيە ئۈنفورمىلىاااق رەتلىااا  كەينىااادە ئۇنىاااڭ بولاااۇپ  باغلىۋالغاااان بەلاااۋا  ئاااالتۇن

 پاساونىدا رىا  كوناا كۆتاۈرۈپ قاولىنى غاچچىادە مۇسسولىن. تۇراتتى تىزىلى، ئەسكەرلىرى

 كۈچلاۈ  بەكاال بولغاچقاا ئۇزارتقاان شاىلتى، قاتتىق قولىنى ھەقىقەتەنمۇ ئۇ. بېرىدۇ ساالم

 ساالىمى بىالە ” كۆرۈپ ھەرىكىتىنى بۇ ئۇنىڭ كنىكېربوكېر. ر. ھ مۇخبىر. ئىدى كۆرۈنگەن

 .ئوياليدۇ دەپ “قانداق چىقىرىۋالدىمۇ بىلىكىنى شىلتى، قاتتىق دەپ قىلىمەن

 پكۆتاۈرۈ قاول ناتسىستچە ياكى بولغاندە  ناماقۇل گويا چىقى، قورۇنغىنىچە ھىتلېر

 رفشااەنكى . بېرىاادۇ سااالىمى بىاالە  كۆتااۈرۈپ يەڭگىاال قااولىنى بىلدۈرگەناادە  رەخاامەت

 ناۇرى كاۈن كۈچلاۈ . قىلىۋېتىدۇ رەسۋا ھەقىقەتەنمۇ ئۇنى ئويۇنلىرى تۈر بۇ مۇسسولىننىڭ

 چۈشااۈپ پەلەمپىيىاادىن پەشااتاخ بىاالەن كېلەڭسااىزلى  چىمىلاادىتى،  كااۆزىنى ئااۇ ئاسااتىدا

 يىراقتاا ياارد 3 ئاۇالردىن مەن”. كۆرۈشاىدۇ ئېلىشى، قول بىلەن ئادىمى بۇ كۆڭۈلدىكىدە 

 جەلىاا، ئااۆزىگە مېنااى ئۆزگىرىشاالەر ئىپادىلىرىاادىكى چىاارا  ئۇالرنىااڭ بولساااممۇ  تۇرغااان

 قىمىساااا تەكەللاااۈپ بىرساااىگە-بىااار_  كنىكېرباااوكېر  يازىااادۇ دەپ_ . ئىااادى قىلىۋالغاااان

 رفھااى قىلىۋاتقااان مااازاق كۆزلىرىاادىن مۇسسااولىننىڭ كەينىاادە كۆرۈنۈشاانىڭ بولماياادىغان

“ .ساااەزدى  تۇرغاااانلىقىنى قاينااااپ زەردىسااى بولساااا كۆزلىرىااادىن ھىتلېرنىاااڭ قىياااپەتنى 

 باۇ ھىتلېار ئۆتىۋاتقىنىادىمۇ  ئالدىدىن ھەربىلەرنىڭ قاتار بىر باشالپ ھىتلېرنى ساھىپخان

 باشاالنغۇ  خاۇددى تەمتىارەپ بولاۇپ  كېاتەلمىگەن قۇتۇلاۇپ تولۇق ئەھۋالدىن قىيىن تۈر

 قاتنىشااىۋاتقىنىدە  زىياااپەتكە كەچلىاا  بىاار چااوڭ قېااتى  تااۇنەى ئوقۇغۇچىسااى مەكااتەپ

 بىلەلمەياال قىلىشاىنى قاناداق شەپكىساىنى قاساقان يېڭى بېشىدىكى ئۇ. قىالتتى قىلىقالرنى

 كەلتۈرىادۇ  سااالم بايرىقىغاا دۆلەت ئىتاالىيە ئېلىا، قولىغاا شەپكىساىنى ئااۋال ئاۇ. قالىدۇ

 قاماالالپ ياۆتكەپ قولىغاا بىار يەنە ياۇ -بولىادۇ كەيمەكچاى قايتاا شەپكىساىنى ئاۇ ئاندىن

 قىزىاق چىققاان كۈلدىن خۇددى كېتىۋاتقىنىدىمۇ بىلەن مۇسسولىن ئۇ. قالىدۇ تۇرۇپ تۇتۇپ

 شەپكىساىنى قولىادىكى ساوۋۇتىۋاتقاندە  ئېتىا، قولىغاا بىار يەنە قولىادىن بىار چامغۇرنى

 بولاۇپ  كىرىشاكەن ساۆزگە مۇسساولىن چاغادا بۇ. يۆتكەيتتى قولىغا بۇ قولىدىن ئۇ تىنما 

 .ئىدى قامالشمىغان بەكال نېمىسچىسى ئۇنىڭ
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 ساااياھەت. كۆرۈلىاادۇ بىرسااى ئىشاالتىن كۈلكىلىاا  شااۇنداق يەنە بارغىنااا ۋېنىسااقا

 ياول دەپ چىقىاڭ  ساىز ئاۋال مۇسسولىننى تەمتىرىگىنىچە ھىتلېر ۋاقتىدا چىقىش قولۋىقىغا

 يانغاا بىار دەرھاال بولسا مۇسسولىن ماھىر قىلىشقا ىپخانلىقساھ ئەمما. بولىدۇ بەرمەكچى

 بىاالەن ئىشااارىتى قااول قىلىاا، قىلىااق ھەيدەۋاتقاناادە  كاااتەككە توخااونى خااۇددى ئۆتااۈپ

 لېفىتاتىن ئاۇ مېھمانخانىدىمۇ 307.ئۈندەيدۇ قولۋاققا ئۇنى دەپ چىقىڭ سىز ئاۋال ھىتلېرنى

 بولساا مۇسساولىن”. كېتىدۇ يۈرۈپ ئالدىدا ساڭگىلتى، بېشىنى چىقى، دېگىدە  سەكرەپ

 ئۆزىاادە دىققىتااى ھەممىنىااڭ چىقىاا،  لېفىتااتىن ئالچاااڭلىغىنىچە بىاالەن قىياااپەت قااالتى 

 دېاگەن ناېمە ھەر. تاشااليدۇ كاۆز ئەتراپقاا غاادايغىنىچە كېرىلىا، بىلگەچاكە ئىكەنلىكىنى

 “!دە-مىنىستىرى باش ئىتالىيىنىڭ ئۇ بىلەن

 تىلاالپ ۋارقىاراپ قااراپ مەسلىھەتچىلىرىگە ېنىدىكىي كىرمە -كىرەر ياتىقىغا ھىتلېر

 پااۇخراچە ماڭااا نېمىشااقا كىيىنىۋالغااانىكەن  ھەشااەمەتلى  شااۇنچە مۇسسااولىن: كېتىاادۇ

 سااھىپخان ئاۇ. ئىادى پەرىشان بەكال كۆڭلى ئۇنىڭ! ئىدىڭالر قىلغان تەۋىسىيە كىيىنىشنى

 مۇسسااولىن. كېلىاادۇ دۈ  پاااالكەتكە مەياادان بىاار يەنە سااۆھبىتىدىال دەساالەپكى بىاالەن

 ئاۋسااترىيە گەپنااى ئااۇ بولااۇپ  ئۆتىۋالغااان ئورۇنغااا ھاااكى  پۈتااۈنلە  جەريانىاادا سااۆھبەت

 بولمايادىغان ئۇققاۇلى ئېنىاق تازا بۇزۇپ نېمىسچىنى ئۇ. ئىدى كەلگەن ئېلى، مەسىلىسىگە

. تتىقااال ئۇقالقا  دەۋاتقانلىقىنى نېمە ئۇنىڭ بەزىدە ھىتلېر شۇڭا. سۆزلەيتتى شەكىلدە بىر

 نېمىسچىساىنى شىۋىساىدىكى ئاۋساترىيە كاۆپلىگەن ئۇنىڭ مۇسسولىنمۇ شۇنىڭدە  خۇددى

 مەيدانىادا مااركو ساان ئىككىساى مۇسساولىن بىالەن ھىتلېار ئەتىسى . چۈشىنىۋاالتتى خاتا

 پاارات ئالدىادىن ئۇالرنىاڭ پەيتاتە شۇ دەل. قىلىشىدۇ قوبۇل پاراتىنى قىسمىنىڭ فاشىستالر

 بىز يېنىدىن سەھنىسىنىڭ رەئى  ئوتتۇرسىدا ئەسكەرلىرى قىسى  ئىككى ئۆتىۋاتقان قىلى،

 قىساى  ئىككاى باۇ ئااخىرى. بېرىادۇ يۈز تارتىش-تاالش دېيىشى، ئۆتىمىز بىز دېسە ئۆتىمىز

 بىر ئۆتۈپ ئالدىدىن سەھنىسى رەئى  ۋاقتىدا بىرال قىسىلىشى، بىرسىگە-بىر كېلىشەلمە 

 مۈشااۈ  ئۆمىگىمااۇ ئوركىسااتر چاغاادا بااۇ. تىاادۇقىلىۋې پەياادا پاااراقچىلىق-پااات مااۇنچە

 يېڭااى ھىتلېاار كېاايىن پاااراتتىن. كېتىاادۇ چېلىاا، كانااا  چىقىااراپ قاااتتىق مىياۋلىغاناادە 

 قانچىلىا  قىساىمنىڭ ھەرباى بىار قااليماقاان بۇناداق” ۋيېادېمانغا فرىتز لېتېنات كانىۋىيى

 كاانىۋايلىق قىساىمدا تۇرغاان ھىتلېار مەزگىللىرىادە ئاۇرۇش. سورايدۇ دەپ “بوالر قىممىتى

 باھااا قاااراپال ئۆتىشااىگە پاااراتتىن جەڭگىۋارلىقىغااا قوشااۇننىڭ بىاار”:  ۋيېاادېمان قىلغااان

 . بېرىدۇ جاۋاب دەپ “بېرەلمەيمىز

 قااراپ ساىرتقا دېرىزىادىن ئاۇ. بولمايادۇ قايىال پەقەتال ھىتلېرنى جاۋابتىن بۇ ئەمما”

 دېڭىزچىالرنىااڭ ئېسااىلما  رىقىباااي پلوتىنىااڭ دېڭىااز خادىسااىغا پاراخوتنىااڭ ھەربااى بىاار
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 “.قالىدۇ تاڭ-ھاڭ كۆرۈپ ئېسىلغانلىقىنى تامباللىرىنىڭ-مايكا رەڭگارەڭ

 ماۇھى  ئەڭ شاۇنىڭدە  ئاخىرقى  ئەڭ ئۆتكۈزىلىدىغان ئوتتۇرسىدا مۇستەبىت ئىككى

 بىاار ئورۇنالشتۇرۇشااى  چىملىقىغااا تااوپى گولااۇ  لىاادف سااۆھبىتىنى قېتىملىااق بىاار بولغااان

 شااۇنىڭغا مەن”. ئىاادى ئىشااى قىلىاادىغان سااىرىكچىنىڭال ئۇسااتا بىاارەر كىيااا ئاخماقنىااڭ

 ھەتتاا. ساۆزلەيتتى تىنماا  ھىتلېار_  ئەسلىمىساىدە  بوجاانو دەيادۇ_  قىلدىمكى  دىققەت

 ئېغىزماۇ بىار ئااڭالپ گېپىناى ئۇنىاڭ يانادا بىر مۇسسولىن. سۆزلەيتتى ھاياجانلىنى، بەكال

 ساائەتكىچە ئىككاى“ .تاۇراتتى بىلىنىا، لمىغاانلىقىبو قايىال چىرايىادىنمۇ. قىلمايتتى گەپ

 ئاساساەن ئاچقاانلىقىنى ئېغىاز مۇسساولىننىڭ بوجاانو جەريانىادا سۆھبەت بۇ قىلغان داۋام

 سااااھىپخان كەتكەچاااكە ساااۆزلەپ چاچرىتىااا، تۈكاااۈرۈ  ئاغزىااادىن ھىتلېااار”. تۇيمايااادۇ

 ھاې  تتۇرلىقىادائو مۇراسىمى كۈتىۋېلىش رەسمى ئاخشىمى  شۇ. ئىدى زىرىككەن ئۇنىڭدىن

 مۇراساى  بويىادىكى كاۆل تاۇرۇپ ئورنىدىن ئاستا تاپىالپ كۆرۈشمەيدىغانلىقىنى بىلەن كى 

 “.ئايرىلىدۇ مەيدانىدىن

 تەرىپىاادىن مۇسسااولىن ئۆزىنىااڭ ئااۇ . قالىاادۇ كااۆڭلى بەكااال بۇنىڭاادىن ھىتلېرنىااڭ

 ەتتىمااۇجەھ دېپلوماااتىيە شااۇنىڭدە  قىلىاادۇ  ھااې  ئۇچرىغااانلىقىنى مۇئااامىلىگە سااوغۇق

 ئاۋۇساترىيەنى كەلگۈسىدە ھىتلېر ) ئاۋسترىيىنىڭ فۈھرېر . ئىدى چىقىرىۋالغان ئاچچىقىنى

 ئېتراپ مۇستەقىللىقىنى تولۇق( قارايتتى دەپ ئايلىنىدۇ پارچىسىغا بىر ئىمپىرىيىنىڭ چوقۇم

 قاولالش ئېنىاق مەسىلىساىدە ئاازايتىش كاۈچىنى ھەرباى مۇسساولىندىن قارىما  قىلغىنىغا

 ۋفن مىنىستىرى ئىشالر تاشقى پەيتتە شۇنداق ئەنە قىلى،  شۇنداق. ئااللمايدۇ تىنىمۇكاپالى

. تارقاتقىنىادا ئۇقتاۇرۇش پاارچە بىر ئۈمىكىدىكىلەرگە ئەلچىلەر چەتئەل قايسى ھەر نيۇرات

 ئوقۇشاااقا ئۇختۇرۇشااانى باااۇ تۇيۇلغاااان كۈلكىلىااا  دېپلومااااتالر چەتئەللىااا  قايساااى ھەر

 :ئىدى كىرىشكەن

 بىالەن قىزغىنلىق ئاالھىدە جەريانىدا زىيارىتى ۋىنى  مىنىستىرى باش رىيەئىمپى ”…

 باۇ جاماائەتچىلىككىمۇ ئاۆتتى  كەيپىياتتاا دفستانە ھەقىقەتەنمۇ كۈتىۋېلىش. كۈتىۋېلىندى

 بەكااال ئىككىسااى مۇسسااولىن بىاالەن ھىتلېار 308…. ئالاادى تەسااىرات چوڭقااۇر زىياارەتتىن

 قىلىشاتىنمۇ ھاۆرمەت ئۆزئاارا دفساتلۇق شەخسى دىكىئوتتۇرسى ئۇالرنىڭ ئۆتتى  چىقىشى،

. ئاۆتتى يېقىملىاق بەكاال شاۇنىڭدە  مەزمۇنلاۇق  باا  ئىنتاايىن سۆھبەتلەر. كەتتى ئېشى،

 چىققااان كېلىاا، مۇناسااىۋەتتىن يااېقىن ئوتتۇرسااىدىكى قاااراش خىاال ئىككااى تەرەپ ئىككااى

 ئەممااا. كېلىشااتى كىلىشااىمگە مۇددەتلىاا  ئااۇزۇن توختىلىاا،  ئۈسااتىدە مەسااىلىلەر بااارلىق

 …“. قالدى ئىمزاالنما  بولمىغاچقا تەييار ھازىرچە كېلىشى  رەسمى

 ۋىزسااكېر ۋفن ئېرنست كاتىبى ئىشالر دۆلەت مىنىستىرلىكى ئىشالر تاشقى چاغدا  شۇ
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 باۇ” ساۆھبىتىدە  شەخساى ئۆتكاۈزگەن بىلەن ئەمەلدارى دېپلوماتىيە شىۋىتسىيە بىر مەلۇم

 .دەيدۇ “يوق ئىشەنچى  پەقەتال كېتەلىشىگە ەمكارلىشى،ھ زى  تېخىمۇ ئىككىسىنىڭ
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 ئىككىنچى قېتىملىق ئىنقىالپ. 92

 

 “.كېتىدۇ يۇتۇپ قىزىنىمۇ ئۆز بېرى، ئاخىرى ئىنقىالبالر  بارلىق”_ 

 302 ئاۋغۇست~فېۋرال يىلى-1234

 

 

1 

 

 راسات ھەقىقەتەنماۇ كاپاالىتى نبەرگە ئازايتىشاقا ساانىنى ئااچىالر-ئاې  ھىتلېرنىڭ

 ئااۆز كېلىۋاتقااان قىلىاا، نامايەناادە ئاااچىالر-ئااې  بېاارى يىلالردىاان ئااۇزۇن. ئىاادى ۋەدە

 قاانچە بىار يېقىنقاى. ئىادى كېلىۋاتقان ئاغرىتى، بېشىنى ئۇنىڭ ھەقىقەتەنمۇ بېشىمچىلىقى

 ىئاسااتىدىك قااول رۆم كاپىتااان قۇماناادانى ئەترىتىنىااڭ ئاااچىالر-ئااې   مابەينىاادە ئااا 

 بولاۇپ  كېلىۋاتقاان قوياۇپ تەلىاۋىنى ئۆزگەرتىش قىلى، قىسى  ھەربى رەسمى ئادەملىرىنى

 .ئىدى قارشى تەرەپ ئارمىيە تەبىكى تەلىۋىگە تۈر بۇ ئۇنىڭ

 قۇۋۋەتلىشااىگە قااولالپ بىاالەن كااۈچى پۇتااۇن ئەمەلاادارالرنىڭ ھەربااى ئەگەر ھىتلېاار 

 ياوقلىقىنى  مۇمكىنچىلىكى پەقەتال ڭئاشۇرۇشنى ئىشقا غايىسىنى ئاخىرقى ئېرىشەلمىگىنىدە

 تەرەپ ھەربى چارىنىڭ ياخشى ئەڭ قااللىشىدىكى ساقالپ ئىزچىل ھاكىمىيىتىنى ئۆز شۇڭا

 ۋەتىنىمىازدە” ساەۋەبتىن شاۇ. بىلەتتاى ياخشاى ئىكەنلىكىناى قىلىش ھىمايە رەھبەرلىرىنى

 خەلاق پەقەت ئااچىالر-ئاې  ئىاگە؛ ھوقۇقىغاا تۇتاۇش قاۇرال ئارمىيىساىال مۇداپىيە دۆلەت

. قىلىادۇ ئاېالن دەپ“ .كېارە  بولىشاى مەسائۇل تەربىيىلىنىشاىگىال  سىياساىي ئاممىسىنىڭ

 ئاۇالرنى غەزەپلەندۈرىۋېتىادۇ  قاتتىق كۆڭلەكلىكلەرنى قوڭۇر مىليون 4 سۆزلىرى بۇ ئۇنىڭ

 كااۈرەش يىللىااق ئااۇزۇن ئوتتۇرسااىدىكى تەرەپ ئىككااى شااىمال-جەنااوب ئىچىاادە پااارتىيە

 دېاگەن ھىتلېار يەنىاال ئاۇالر تەرەپتىن بىر. كەلتۈرۈۋېتىدۇ ئېسىغا قايتا بىنىسەۋە ۋەزىيىتى

 ھىتلېار كىشاىلەر نۇرغاۇن تەرەپاتىن بىار يەنە كۆرسەتساە  سااداقەت داھىساىغا مەنىۋىي بۇ

 دەپ كەتتاى قىيىا، تەرەپاكە ئاوڭچىالر ئاۆرۈپ  يۈز دىن “ئىنقىالبى كۆڭلەكلىكلەر قوڭۇر”

 .قارىشاتتى

 قارىشااى،  دەپ سااىموۋۇلى كۈچلەرنىااڭ ئاكتىاا، ئىچىاادىكى تىيەپااار ئااۆزىنى ئااۇالر
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 ئىسااالھاتالردىن قويۇلىۋاتقااان يولغااا مابەينىاادە يىاال بىاار بۇيااانقى ئېرىشااكەندىن ھوقۇققااا

 پېتىا، پاتقىقىغاا ئۈمىدساىزلى ”) رۆم بېارى ئايادىن قاانچە بىر. ئىدى ئەمەس رازى قىلچە

 “ئىانقىالب قېتىملىاق ئىككىنچى” تۈردە ىزچىلئ( قاراپ دەپ “بوالاليدۇ غايە قالمىغانالردىال

 ۋە ئىقتىماائى كەلاگەن قىلىا، كاۈرەش جەھەتتە بۇ قىلغاندىال شۇنداق قىلى،  تەرغى، نى

 كىا -كىمدە ئەگەر”. ئىدى يۈرمەكتە كۈشكۈرتى، دەپ ئېرىشەلەيمىز مەنپەئەتلەرگە ماددى

 دانبىلااو  رۆم  ياادۇدە_  ھېساااباليدىكەن  دەپ تامامالناادى ۋەزىپىسااى ئاچىالرنىااڭ-ئااې 

 كىشاى ئۇ_  332نۇتقىدا  سۆزلىگەن كۆڭلەكلىكلەرگە قوڭۇر كىشىلى  مىڭ 8 ئايرفدرفمىدا

 بېرىشاىدىن يۈز ۋەقە بىر قانداق ھەر شۇنىڭدە  ئىكەنلىكىمىزنى  مەيداندا ھازىرمۇ بىزنىڭ

 “.قويسۇن ئويالپ يوقالمايدىغانلىقىمىزنى مەيداندىن بۇ نەزەر قەتئى

 قارشاى كونساېرىۋاتىپلىققا كاپىتالىزمغاا  ئەزالىارى پارتىيە قىسى  كۆپ مۇتلەق گەرچە

 ئااچىالر-ئې  شۇ يەنىال بولغانالر قىزغىن ئەڭ رادىكال  ئەڭ بولسىمۇ  ئىگە ھېسسىياتالرغا

 ھەقىقاى سوتساىئالىزمنىڭ مىللاى ئاساتىدىكىلەرنىڭال قول ۋە ئۆزىنىڭ ئېتى،  پو رۆم. ئىدى

 بىاااار-بىااااردىن چىرىمەساااالىكىنىڭ ئىنقىالبىنىااااڭ نىيەگېرمااااا بىااااز”) قوغاااادىغۇچىلىرى

 .ئىدى قىلماقتا تەرغى، قايتا-قايتا ئىكەنلىكىنى( “كاپالەتچىلىرىمىز

 گېرمااانىيە ئەقلااى ئۇنىااڭ قىلسااىمۇ  ھېسداشاالىق رادىكالالرغااا تااۈر بااۇ ھىتلېاار گەرچە

 دىنقايتىا شاۇنىڭدە  كەلمىگىاچە  ئەسالىگە قايتاا قۇتۇلاۇپ ئىچىادىن ئاپەت  ئىقتىسادىي

 قاۇرۇق دېايىش قىلىمىاز ئىانقىالپ ئىلگىارلەپ تېخىماۇ چىقمىغىچە قۇرۇپ كۈچىنى قۇراللىق

 بىاالەن كااۈچى پۈتااۈن ئارمىيىنىااڭ بىاالەن ساھەسااى سااانائەت ئۈچااۈن بۇنىااڭ. ديتتااى گەپ

 دەپ ئىااش بولماياادىغان مااۇمكىن ئېشىشااى ئەمەلااگە تااۇرۇپ بولمااا  قۇۋەتلىشااى قااولالپ

 ئااۇنى مەقسااىتىدە تىنەىااتىش كااۆڭلىنى رۆمنىااڭ ىتلېاارھ بىاارگە  بىاالەن شااۇنىڭ. قااارايتتى

 دۆلەت ھەماادە تەيىنلىمەكچاى ۋەزىپىساىگە مىنىسااتىرلىق مەنسەپساىز كابىنتىادا ھۆكاۈمەت

-1234 ھىتلېار ساەۋەپتىن شاۇ. ئىادى بولغان ماقۇل تەلىۋىگە بولۇش مىنىستىرى مۇداپىيە

 تەغادىرلەش باۇ لېرنىاڭھىت. يازىادۇ خېتاى تەغادىرلەش رۆمغا كۈنى بايرام يىل يېڭى يىلى

 ئىككىنچاى پۈتۈنلە  قىلى، تەكەللۈپ خېتىدە بولۇپ  يېزىلغان كېلىشتۈرۈپ قالتى  خېتى

 ئەسالى ھىتلېرنىاڭ. ئىادى ئىشلەتكەن سۆزىنى “سەن” كۆرسىتىدىغان يېقىنلىقىنى شەخ 

 ئاۇنى ياۈرۈپ ئايالنادۇرۇپ تەرەپتىن بىر يەنە بولسا  ماختاش ئۇنى تەرەپتىن بىر مەقسىدى

. ئىادى ئاگاھالنادۇرغىنى دەپ تاپشۇر ئارمىيىسىگە مۇداپىيە دۆلەت ئىشىنى قوغداش ەتەنۋ

 دەپ بېرىۋاتىاادۇ مەدەت ماڭااا ھىتلېاار ئااۇ . چۈشااەنمەيدۇ غەرىزىنااى بااۇ ئۇنىااڭ رۆم ئەممااا

 ئاماانلىقىنى دۆلەت ھەتتاا ئۆزگىرىا،  بولاۇپ قىلىدىغان ھەرىكەت قورقما  تېخىمۇ ئويالپ

 مىنىساتىرلىقىغا مۇداپىيە دۆلەت دەپ  ۋەزىپىسى ئاالھىدە الرنىڭئاچى-ئې  ئىشى قوغداش
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 .يولاليدۇ نوتا پارچە بىر

 ۋفن گېنېارال توغرىلىاق ئىاش بۇ. كۈچەيتىۋېتىدۇ بەكال زىددىيەتنى قىلغىنى بۇ ئۇنىڭ

 يىلاى-1234. قىلىادۇ تەلەپ بېرىشىنى قىلى، ھۆكۈم چىقى، ئوتتۇرغا ھىتلېرنىڭ بلومبېرگ

 دۆلەت بىاالەن ئاااچىالر-ئااې  ئىچىاادە كەيىپسااىزلى  ھىتلېاار كااۈنى  قىئاااخىر فېۋرالنىااڭ

 تۈرۈكلااۈ  گراناات مىنىسااتىرلىكىنىڭ مااۇداپىيە دۆلەت رەھبەرلىرىنااى ئارمىيىسااى مااۇداپىيە

 “ئۈمىتساىزلەنگەنلى  ئەمماا تەساىرلى ” ئاۇ. قىلىادۇ تەكلىا، يىغىنغاا زالىغاا تەربىيىلەش

 ئۈنادەپ قېلىشاقا يارىشاى، تەرەپناى ئىككىاال ھەر ئاارقىلىق ناۇتقى تولغان بىلەن ھېسساتا

 ئىقتىسااد كېايىن يىلادىن 8 ئەمما قىلدى؛ ھەل مەسىلىسىنى ئىشسىزلىق پارتىيىمىز كېلى، 

 ھايااتلىق ئۈچاۈن نوپاۇس كەتاكەن ئارتىا، مۇمكىن؛ كېتىشى چېكىنى، كەينىگە قايتىدىن

 غەرباتە  ئاۋال ئۈچۈن بۇنىڭ. مۇمكىن ساقلىنىش چېكىنىشتىن بۇ ئارقىلىقال يارتىش ماكانى

 قىلىشااتە  غەلىاابە مااۇتلەق قىلىاا، جەڭ قىلغااۇ  ھەل مۇددەتلىاا  قىسااقا شااەرقتە ئاناادىن

 رۆمنىاڭ جەھەتاتە باۇ ئەمماا. ماۇمكىن تۇغدۇرىشاى زۆرۈرىيىتىناى قىلىش ھەرىكەت ھەربى

 پەقەتاال ئۈچاۈن مۇداپىيىساى دۆلەت” ياولى تايىنىش ئەسكەرلىرىگە خەلق قويغان ئوتتۇرغا

 خەلااق چارىسااى بىاار-بىااردىن قىلىشاانىڭ ھەل بااۇنى ؛“يااول بىاار ەلمەياادىغانك ئۇيغااۇن

 تىپلىاق يېڭاى ئەڭ ھەمادە قىلادۇرۇش  مەشق قاتتىق ئارمىيىنى بۇ قىلى،  بەرپا ئارمىيىسى

 دائىرىساىنى پائاالىيەت ئاۆز ئااچىالر-ئاې  ئىاكەن  شۇنداق. قۇرالالندۇرۇش بىلەن قۇرالالر

 شااەرت  تۇتىشااى چەكاالەپ ئىچىاادە دائىرىسااى رئىشااال   سىياسااىي ئىچكااى تااۈردە مااۇتلەق

 .دەيدۇ

 دەرھاال تاۇرۇپ قارىتىا، ياۈزىگە ئىككىسىنىڭ رۆم بىلەن بلومبېرگ ھىتلېر چاغدا  بۇ

 ۋەزىاپە يېارى  ئىككاى ئەتارىتىگە ئااچىالر-ئاې . مەجبۇراليادۇ ئۈچاۈن ئىمزالىشاى كېلىشى 

 18 بولساا ئىكككىنچىساى ئوينااش؛ رفلىناى ساقچىلىق بويى چېگرا بىرىنچىسى : يۈكلىنىدۇ

 قالغاان ئېلىش؛ ئۈستىگە ئىشلىرىنى مەشىق ھەربى ياشالرنىڭ بولغان ياشقىچە 01 ياشتىن

 ئااۆتىمىگەن ۋەزىااپە سااەپتە ھەربااى بولغااان ياشااقىچە 06 ياشااتىن 01 بولسااا ئىااش يېاارى 

 تەشاكىللى  دېگىناى باۇ يەناى قىلدۇرۇش  مەشقى “تەنتەربىيىسى ئاچىالر-ئې ” ياشالرنى

 .ئىدى بەلگىسى مەخپى قىلىشنىڭ مەشىق ھەربى ھالدا

 كېااايىن يىغىنااادىن رۆم شاااۇنداقتىمۇ. ئىااادى زەربە بىااار باااۇ ئېيتقانااادا ئۈچاااۈن رۆم

 تۇرىۋاتقان ئۇنىڭ) قىلىدۇ تەكلى، تامىقىغا چۈشلۈ  قېلىش يارىشى، ئۆيىگە ھەممەيلەننى

_ . قاتناشمايدۇ لىققامېھماندارچى بۇ ھىتلېر”(. ئىدى بىناسى مىليونېرنىڭ بىر بۇرۇنقى ئۆيى

 ساورۇن ئەمما. ئىدى تەملى  بەكال تاماقلىرى_  ئەسلىمىسىدە  ۋېيچش ۋفن گېنېرال دەيدۇ

 كەلگەنادە  ئەسالىگە قايتاا دفساتانىلىق ئارىادىكى بىلەن دېگەن نېمە ھەر. سوغۇق بەكال
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 چاااوڭ بەكاااال ھوقۇقىنىاااڭ ئىچىااادىكى پاااارتىيە ھىتلېرنىاااڭ كىشاااىلەر 331.كاااۆرۈنەتتى

 تېزگىنلەش ئەترىتىنى ئاچىالر-ئې  قارارى ئالغان ئۇالرنىڭ ئىشەنگەنلىكتىن  ىگەئىكەنلىك

 “.قاراشتى دەپ ئوينىيااليدۇ رفلىنى

 كېااارە   بولساااا مەساالىكىدىن رۆم تەڭ  بىااالەن كېتىشاااى چىقىاا، ئاااۇزاپ ھەربىاالە

 بېشاىنىڭ ئاون بەغەرەز چىققاان ئۇچىغاا ئاۇ”: چىقىادۇ پارتىالپ رەسمى ئاچچىق ئىچىدىكى

 كېلىشااىمگە بىاار بۇنااداق ھەرگىزمااۇ مەن_  ھەمرالىرىغااا  دەياادۇ_ ! تېاايىن بىاار نلىاارىدېگە

 ئېلىشااقا دەم ئۇنىمااۇ بولمىغاناادا ھااې  ساااتقۇن  بىاار دېااگەن ھىتلېاار. قىلمااايمەن رىئااايە

 ئەمەلاگە ھەرگىزماۇ مەقساىدىمىز بولىادىكەن  بارال ھىتلېر ئەگەر… .  كېرە  چىقىرىۋېتىش

 ئارىسىدىن ھەمرالىرى ئۇنىڭ“ .كېرە  چىقىرىۋېتىشىمىز اتاردىنق ئۇنى بىز شۇڭا. ئاشمايدۇ

-ئاې  كىشاى باۇ. كېتىادۇ چۈچاۈپ قااتتىق گەپلەردىن بۇ بولسىمۇ بىرسى بولمىغاندا ھې 

. ئىادى بىرساى دېاگەن لۇتز ۋېكتور ئىسمى بولۇپ  باشلىقى ئەترەت بىر ئەترىتىنىڭ ئاچىالر

 دەپ سااتقۇنلۇق ھەقىقاى دېيىش بۇنداق پ ئاڭال گەپلىرىنى بۇ رۆمنىڭ باشلىقى ئەترەت بۇ

 بااۇ ھااې  بولغااان كااانىۋىيى فۈھرېرنىااڭ. قىلىاادۇ مەلااۇم ھېسااقا گەپلەرنااى بولغااان قاااراپ 

 ئاۆزى ۋېكتاور شاۇڭا. قالىادۇ تەمتىارەپال پېتىنالماا  قىلىشاقىمۇ ناېمە بىر ئاڭالپ گەپلەرنى

 دەرىەىلىاا  ىيوقااۇر ئەترىتىاادىكى ھۇجااۇمچىالر بېرىاا، سالساابۇرگقا يوقااۇرى بىۋاسااتە

 باۇ فاۈھرېر. ئېيتىادۇ ئاۆزىگە ھىتلېرنىڭ نارازىلىقالرنى ئېغىر تۈر بۇ ئىچىدىكى رەھبەرلىكى

 ۋەزىيەتنىاڭ باۇ”. دېمەيادۇ نېمە بىر بىلەن ئېغىربېسىقلىق يەنىال تۇرۇپمۇ ئاڭالپ گەپلەرنى

 كۆرىاادىغان ياخشااى ئىنتااايىن گويااا ھىتلېاار“ .كېاارە  كۈزىتىشااىمىز قىلىشااىنى تەرەققااى

 بارلىقىغااااا ئېھتىمااااالى چىقىرىاااادىغانلىق تااااوپىالڭ ئەترىتىاااادىكىلەرنىڭ جااااۇمچىالرھۇ

 ھەپااتە قااانچە بىاار ئارىاادىن ئااۇ ئەممااا. دېمەياادۇ نااېمە بىاار ئااارتۇق ئىشااەنمەيدىغاندە 

 رەڭلىكلەرناى قوڭاۇر تاۈردە”: قىلىادۇ رەت كەسكىن باھالىرىنى رۆمنىڭ كېيىن  ئۆتكەندىن

_ . كېارە  پاتۇرىۋېتىشاىمىز ئىچىاگە دفلقاۇنى( ېمەكچاىد ھەربىلەرنى) فورمىلىقالر كۈلرەڭ

 “.كۈلرەڭ ئەمەس قوڭۇر رەڭگى قىسىمالرنىڭ يېڭى_  ھىتلېر  دەيدۇ

 كۈتىااۋېلىش مااۇخپىرالرنى بېرلىناادا ئاپرېلاادا . ئۆتىاادۇ ھۇجۇمغااا قارشااى بۇنىڭغااا رۆم

 ئەل قايساااى ھەر يەنە باشاااقا ماااۇخپىرالردىن چەتئەللىااا  يىغىنغاااا. چاقىرىااادۇ يىغىناااى

 ۋۇجاۇدى پاكاار  دۇماۇالق -دۇپ رۆم. قاتناشاتۇرۇلىدۇ ئەزالىرىمۇ ئۈمەكلىرىنىڭ دېپلوماتىيە

 قوپاال  قىلغانادە  ھەياۋە ساۆزلىرىمۇ-گەپ ساۈرلۈ   كۆرۈنۈشاى تولغاان  قاۇۋۋەتكە-كۈ 

 چەتئەللىاا  ئااۇ. كااۆرۈنەتتى قىياااپەتتە مەجبااۇر سۇنۇشااقا بااو  ئۇنىڭغااا ھەماامە گويااا

 ئىدىيىساااىنىڭ ۋە ئىااارادە ئىنقىالبىنىااڭ گېرماااانىيە ەترىتااىئ ھۇجاااۇمچىالر”: مۇخپىرالرغااا

 ئاڭلىساۇن ھىتلېرناى خاۇددى دېگەنلىارى كېيىنكاى ئۇنىاڭ ئەمماا. دەيادۇ_ . نامايەندىسى
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-ئااې  ئىچىاادىكى پااارتىيە قىلىاا،  داۋام سااۆزىنى ئااۇ. ئىاادى گەپاالەر ئېيتىلغاناادەكال دەپ

 بىاااالەن يەتچىلەرئەكسااااى ھەممىسااااىال كىشااااىلەرنىڭ تۇرىاااادىغان قارشااااى ئاچىالرغااااا

 ھۇجاۇمچىالر پەقەت_  ئاخىرىدا  سۆزىنىڭ ئۇ. دەيدۇ مۇتەئەسسىپلىرىدۇر  بۇرجۇئازىيىنىڭ

 .ئېيتىدۇ كېسى، دەپ“ !قىالاليدۇ ۋەكىللى  ئىنقىالبىغا سوتسىئالىزم مىللى ئەترىتىال

 ياااكى قوشااۇنى  ئېسااچىالر-ئااې  قوغاادىغۇچىلىرى  پااارتىيە) گۇۋاردىيىسااى پااارتىيە

 دۈشامەنلىرىمۇ يوشاۇرۇن رۆمنىاڭ ئىچىدە( ت.ئۇ_ . ئاتىلىدۇ دەپال ئې -ئې  ،قىسقارتىلى

 بااۇ. ئىاادى ئاتالنغااان ھەرىكەتاالەرگە سۈيىقەسااتلى  ئۈچااۈن قىلىااۋېتىش چىاات-بىاات ئااۇنى

 بۆلااۈم ۋەزىااپە پەۋقۇلئاااددە بەلكااى ئەمەس كاتتىبېشااى ئېسااچىالر-ئااې  بېشااىدا ئىشاانىڭ

 غەلىاتە بەكاال ئەھاۋال باۇ قارىماققاا مۇناداق. ىئىاد بار ھېيدرىخ رېيىنخارد ئاتامانلىرىدىن

 بىاالەن ئاااچىالر-ئااې  ھىملېاار بۇيااان كۈناادىن قااانچە بىاار يەنااى قىلسااىمۇ  كۆرۈنگەناادە 

 كەلتاااۈرۈپ خەۋىپىناااى كېااتىش پارچىلىنىااا، پارتىيىنىاااڭ قالغىنىاادا زىتلىشاااى، ئاشااكارە

 شاۇنىڭغا. ىخالىماايتت قولالشانى سۈيىقەساتنى تاۈر باۇ قارىغاچقاا دەپ ماۇمكىن چىقىرىشى

 كېايىن تاپقىنىادىن خەۋەر بارلىقىدىن گيۆرىڭنىڭمۇ ئىچىدە سۈيىقەست بىر بۇنداق قارىما 

 فۈھرېرنىاڭ گيۆرىاڭ. ئۇرۇنىادۇ قىلىشقا سىناق جەھەتتە بۇ چىقى، سەكرەپ ئوتتۇرغا ئۇمۇ

 كېلىۋاتقاان قىلىا، ئاارزۇ ئۇزۇنادىن ئۈچۈن ئۇنىڭ قالما   بىلەنال بولۇش سىردىشى يېقىن

 ئىدى بىرسى بېرلگەن ۋەزىپىسى باشلىقلىق ئىدارىسىنىڭ ساقچى مەخپى شىتاتلىق يەپرۇسى

 بولساۇن ئاسان پوچتىخانىدىكىلەر( Geheimes Staatspolizeiamt)_  ساقچى مەخپى]

 بولاۇپ  ئويىۋالغاان تامغاا ئاتااپ دەپاال گېساتاپو قىسقارتى، ئىسمىنى تەشكىالت بۇ ئۈچۈن

 ھىملېار[. ئى ھ.ئا_  ئاتىلىدۇ دەپ “گېستاپو” بويىچە نامى اقىسقارتىلىم شۇ تىلىدىمۇ ئېغىز

. بولىۋالىاادۇ كاتتىبېشااى گېسااتاپونىڭ بىرىكتااۈرۈپ تىاال بىاالەن چاپااارمەنلىرى پااارتىيە بااۇ

 بىالەن ئااچىالر-ئاې  يۇشاۇرنۇقچە  ئورگانلىرىغاا بارلىق ئېسچىالرنىڭ-ئې  ئۇ كەينىدىنال

. بېرىۋېتىادۇ بىشاارەت ارتىاليدىغانلىقىادىنپ يېقىنادا ۋاقىتنىاڭ قىلىدىغان كۈرەش ئاشكارە

 ھەققىاادە پىالنالۋاتقااانلىقى سۈيىقەسااتى قىلىااش خااائىنلىق رۆمنىااڭ دفكالتىاادا ھېياادرىخ

 كااۈرەش بااۇ قىلىاا،  شااۇنداق. بىلدۈرىاادۇ چۈشااەرگەنلىكىنى قولغااا ماتېرىيااالالرنى نۇرغااۇن

 خىيالىغااا دىااالزا قىلىشاانى تااوپىالڭ بىاار بۇنااداق رۆم ئەساالىدە  330.بىكىتىلىاادۇ رەساامى

 ياماان فاۈھرېرنى تەيياارالپ' قەپەز ئاالتۇن' بىر” ئوياليدىغىنى  ئۇنىڭ. ئىدى كەلتۈرمىگەن

 قىلىاا، بېسااى  ھىتلېرغااا چىقىااش  قۇتۇلاادۇرۇپ قورشاااۋىدىن مەساالىھەتچىلەر غەرەزلىاا 

. ئاوياليتتى نىاال “ئېرىشتۈرۈش ئورۇنغا مۇۋاپىق تەۋەسىدە ئىمپىرىيە ئەترىتىنى ھۇجۇمچىالر

 ھەرگىزمااۇ بولااۇپ  ئىبااارەت ئۇرۇشااىدىنال ئەسااەبىلى  قېتىملىااق بىاار قااوزغىغىنى نىااڭئۇ

 ھەممىناى ساۆزلىرى-گەپ خاراكتېرىادىكى تەھدىت ئۇنىڭ ئەمما. ئىدى ئەمەس ساتقۇنلۇق
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 باااش رۆمنااى ھىتلېاار ئىيۇناادا-4. ئىاادى ئايالنغااان مەنبەسااىگە قىلىۋېتىشااىنىڭ ئاااالقىزادە

 سااائەت 5 سااۆھبىتى ئۇالرنىااڭ بااويىچە  دېيىشااى رنىااڭھىتلې. چاقىرتىاادۇ مىنىسااتىرلىككە

 قارشاى خااالپ ئۆزى ھەرىكەتلىرىگە تەلۋىلى  بۇنداق ئۇنىڭدىن مەن” بولۇپ  داۋامالشقان

 ۋەزىايەت پايادىلىنى، ھوقۇقىادىن ئاۆز يەنە شۇنىڭدە . قىلدى  تەلەپ ئۆتۈنۈپ چىقىشىنى

 نەزەر  قەتئااى بولىشااىدىن شئىاا بىاار قانااداق ھەر. قىلاادى  تەلەپ توساشاانى تەرەققىياااتىنى

 شاىتاپ… . ئىدى مۇمكىن نەتىەىلىنىشى بىلەنال پاالكەت چوقۇم ئاقىۋەتتە ئىش بىر بۇنداق

 ئەمەسالىكىنى  ئۇيغۇن ئەمەلىيەتكە قىسمى بىر دفكالتىنىڭ بېرىلگەن سىزگە ماڭا  باشلىقى

 ئاۆز يەنە ىڭدە شاۇن. ئېيتتاى مۇبالىغىلەشاتۈرىۋېتىلگەنلىكىنى بەكال يەرلىرىنىڭ قىسى  بىر

 قايتاا ۋەزىيەتناى كۆرساىتى، تىرىشاچانلىق بىالەن كاۈچى پۈتاۈن ئىچىادە دائىرىسى ھوقۇق

 .دەيدۇ “ئايرىلدى يېنىمدىن ئۇ بولۇپ دەپ گەپلەرنى بۇ. بىلدۈردى ئوڭشايدىغانلىقىنى

 ئاديۇتاانتى پاپېننىاڭ يەناى باار  بىرساى شااھىتتىن سىرتىدا كۆرۈشۈشنىڭ بۇ گەرچە

 ۋارقىرىشاى، ئىككىساى ئاۇ” تاۇرۇپ قىلىا، قەساەم كىشاى ئاۇ بولساىمۇ  غاانئولتۇر تېشىدا

 قالغااانلىقى سوقۇشااۇپ دېگەنلىرىاادىن ھىتلېرنىااڭ دېسااىمۇ  “ئىاادى كەتااكەن سوقۇشااۇپ

 يەردىان ئاۇ رۆم قارىغانادا ئەھۋالادىن. كاۆرۈنمەيتتى ئاۇچى يىا، بىار ھېچقانداق توغرىلىق

 ئاچىالرغاا-ئاې  ھىتلېرنىاڭ ايرىلغىنىدائ يەردىن ئۇ بولۇپ  كەتكەن چىقى، كېچىدە يېرى 

 پائاالىيىتىنى ساەۋەبلى  بېساىمى تەرەپنىاڭ ھەربى بىلەن قىلغىنى قىلغاندە  ھېسداشلىق

 خاۇرام-خوشاال بىالەن رۆم ھىتلېرماۇ. قىلىادۇ ھاې  ئىكەنلىكىناى مەجبۇر تۇرۇشقا قىسى،

 دېگىلاى ياوق ىقنىمۇئېھتىمالل بۇنداق. مەلۇم قىلغانلىقى ھې  ئايرىلغانلىقىنى ئېلىشى، قول

 قاانچە بىار فۇرېر دفكالتىدا چاغدىكى شۇ بۆلۈمىنىڭ ۋەزىپە پەۋقۇلئاددە چۇنكى. بولمايتتى

 .يېزىلغان قىاللىغانلىقى ھاسىل كىلىشى  بىلەن SA ھەققىدە مەسىلە

 ئااېلىش دەم ئااا  بىاار يۈزلااۈ  ئومااۇمى ئەترىتىنىااڭ ھۇجااۇمچىالر تەرەپ ئىككىااال ھەر

 باۇ. ئىادى كېلىشكەن بىردە  قىلىنىشىشىغا ئىەرا بەلگىلىمىنى قىبۇرۇن ھەققىدىكى قىلىش

 ئەتىسااى. قىلىنىاادۇ ئااېالن ئىيۇناادا-7 تەرىپىاادىن ئىدارىسااى ئاخبااارات گېرمااانىيە خەۋەر

 بىاار ماۇجمەل بەكاال دېاگەن “باۇيرۇقى رۆمنىاڭ قومانادان” ئىدارىساى ئاخباارات گېرماانىيە

 ئازاباليادىغان بەكاال كىشاىنى رۆمنىاڭ نبۇياا ھەپتىادىن قاانچە بىار” قىلى، ئېالن بۇيرۇق

 ناچارلىشااى، بەكااال ساااالمەتلىكى بولااۇپ گىرىپتااار كېسااەللىككە بىاار سىستېمىسااىدا نېاارۋا

 كەلتاۈرۈش ئەسالىگە سااالمەتلىكىنى بويىچە تەكلىۋى دفختۇرالرنىڭ شۇڭا كەتكەنلىكىنى 

 .قىلىنىدۇ ئېالن ئىكەنلىكى “مەجبۇر داۋاالشقا يېتى، بالىنىستا ئۈچۈن

 خەۋەردىان باۇ ئاۇالر. بولىادۇ خااتىرجەم بەكاال تەرەپ ھەرباى خەۋەردىان ئىككاى باۇ

 ھېيادرىخ ئەمماا. ئىادى سەزگەن سېگنالىنى بىر قالدۇرۇلىدىغانلىقىنىڭ ئەمىلىدىن رۆمنىڭ
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 ئاچىالرغاا-ئاې  بېرىلسىال ۋاقىت ھەپتە 3 ئۇ ئەسلىدە. بولىدۇ ھەيران بەكال خەۋەردىن بۇ

 خەۋەر ئىككااى بااۇ. ئىشااىنەتتى بوالالياادىغانلىقىغا ئورۇنااداپ پىالنىنااى ھەرىااكەت قارشااى

 باشاقا بىالەن كىلىناى ئىناى رۆمنىاڭ. مەجبۇراليادۇ قوللىنىشاقا تەدبىار كەساكىن ھىتلېرنى

 ئاۇنى بىرلىشاى، ئۈچىساى ھىملېار-گياوبېل -گيۆرىڭ سىرتتا ئەسكەرتى،  رۆمنى كىشىلەر

. ئەسااكەرتىدۇ دەپ يۈرىاادۇ لىاا،تارقى گەپ ھەققىاادە تااۈزگەنلىكى پىالنىنااى جااايلىۋېتىش

 ئەسلىمىساىدە دەيدۇ -. قىلغاندە  ھې  بولىۋاتقانلىقىنى چاتاق ئىشالرنىڭ ئۆزىمۇ ئۇنىڭ”

. يۈرىۋېرىادۇ پەرۋاساىز گۇمانالنماا  ئاۇالردىن يەنىاال ئاۇ قارىماا  شاۇنىڭغا_  كېلىن  ئىنى

 “.گۇمانالنمايتتى ھەرگىز ھىتلېردىن ئۇ  چۇنكى

 

0 

 

 كەلاگەن قايتىا، دۆلىاتىگە ئىلىنماا  كۆزگە ئۇچراشقىنىدا بىلەن مۇسسولىن ۋېنىستا

. كېلىدۇ دۈ  نارازىلىقىغا بىرسىنىڭ باشقىچە پۈتۈنلە  كېيىن  سائەتتىن قانچە بىر ھىتلېر 

 بېرىاا، ئۇنۋېلشااىتېتىغا ماااربۇرگ پاااپېن  كااۈنى  يەكشااەنبە بىاار كۆڭۈللااۈ  ئىيۇناادا -17

 مۇناازىرە بەس كلۇبىادا بارېمېن ئىلگىارى ئاا  ەئاالت پااپېن. بولىدۇ سۆزلەيدىغان لىكسىيە

 باااش مۇئاااۋىن كىشااىلەر 333سااەۋەبىدىن  سااۆزلىگەنلىكى دفكااالت بىاار قىلىاادىغان پەياادا

 مۇئااۋىن باۇ ۋاقىتالردا ئادەتتىكى. قارايتتى بىلەن قىزىقىش تۇال-ئاز دفكالتىغا مىنىستىرنىڭ

 پىرىنساااىپالرنى انۇنقااا ھااااكىمىيەت يېڭاااى ئاگاھالنااادۇرۇپ كىشاااىلەرنى مىنىساااتىر بااااش

 نۇرغۇنلىغاااااان جەمئىااااايەتلەرگە شاااااۇنىڭدە  قىلىۋاتقانلىقىنىغاااااانلىقىنى  دەپساااااەندە

 تىنچسىزلىشااااى، بارغانسااااىرى ۋەزىيىتااااى گېرمااااانىيە قويىۋاتقااااانلىقىنى  چەكلىمىلەرنااااى

 ساتۇدېنتالر زال كەلگىنىادە  كىرىا، زالىغا دفكالد ئۇ شۇڭا. ئىدى ئېيتقان كېتىۋاتقانلىقىنى

 يەردە باۇ-يەر ئاۇ يەنە شاۇنىڭدە . ئىدى تولدۇرۇلغان لىق تەرىپىدىن رففېسسورالرپ بىلەن

. ئەلىاۋەتتە ئىدى بار ئادەملىرىمى پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر كېيىنگەن چەسنىچە ئولتۇرغان

 بېشاىدىال ساۆزىنىڭ پااپېن. ئىادى تولغاان ئۈمىادۋارلىققا ئوماۇمەن كىشىلەر ئىچىدىكى زال

 گيوبېلساقا بولۇپماۇ ساھەساىدىكىلەرگە  گېزىات ئاساتىدىكى تېازگىن بىلەن سۆزلەر ئۆتكۈر

 .قىلىدۇ ھۇجۇم

 چىقىۋاتقااانلىقى ئاغزىاادىن ئادىمىنىااڭ نومۇرلااۇق ئىككىنچااى ھۆكۈمەتنىااڭ گەپاالەر بااۇ

 بۇ ئەمما. قېلىشىدۇ ھاڭۋېقىپال ئېچى، ئاغزى ئاڭالپ گەپلىرىنى ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن

 ناتسىساتالرغا نۇتقىادا ئاۇ. ئىادى باشلىنىشاى لغانلىرىنىڭبو دېمەكچى ئۇنىڭ تېخى گەپلەر

 باشاقۇرۇش پارتىيە بىر يۈرىدىغانالرنى سېتى، گەپ قۇرۇق بىلەن ئەگەشكەنلەر قارغۇالرچە
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 ئىككىنچاى رۆمنىاڭ ھىتلېرناى كېيىن  چىققاندىن ئۇچۇغداپ قۇر بىر قوشۇپ بىلەن تۈزۈمى

 ئۈزۈشاىگە مۇناساىۋېتىنى بولغاان بىالەن كىشاىلەر قىلىدىغان ھىمايە ئىنقىالبىنى قېتىملىق

 ئىاااانقىالب قارشااااى ماركسااااىزمغا بىزنىااااڭ”: قىلىاااادۇ سااااۆزلەرنى رىغبەتلەندۈرىاااادىغان

 ئەگەر…  ئۈچۈنمىادى؟ قىلىش ئىەرا پرفگراممىسىنى ماركسىزم مەقسىدىمىز قىلىشىمىزدىكى

 اتقااانبېرىۋ يااۈز تۆۋەناادە بولىاادىكەن  قالاادۇرماقچى نااام تارىختااا خەلااق دۆلەتتىكااى بىاار

 بىار قىلغانادا شۇنداق. كېرە  تارتىشى جاپاسىنى قويماسلىقنىڭ يول توپالڭالرغا تۈگىمەس

  مۇساتەھكەم چاغادا شاۇ. بولىادۇ مەجبۇر توختاشقا ھەرىكەتلەرمۇ ئۆتكەندە ۋاقىت مەزگىل

 “.باشاليدۇ كېلىشكە مەيدانغا قۇرۇلمىسىمۇ جەمئىيەت

 ۋارقىاارىغىنىچە چىقىاا، سااەكرەپ سااىئەزا پاااتىيە ناتسىساات قااانچە بىاار ئوتتۇرلۇقتااا

 كۆتااۈرۈلگەن گۈلدۈرمامىاادە  ئاااۋازى ئۇالرنىااڭ ئەممااا. ئىپادىلەياادۇ نااارازىلىقىنى ئۇنىڭغااا

 بااۇ كېاايىن چۈشااتىن كااۈنى شااۇ. قالىاادۇ ئاڭالنمااا  پۈتااۈنلە  تەرىپىاادىن ئاااۋازى چاااۋا 

 گياوبېل . ۇقىالالياد ئاېالن گېزىتىال «فرانكفورت» پەقەت ئابزاسلىرىنى قىسمەن دفكالتنىڭ

 بىالەن قىلىاش سۈرۈشتە يىغىۋېلى، پۈتۈنلە  گېزىتىنى «فرانكفورت» بېسىلغان دفكالت بۇ

 بااۇ رادىئااودا ئەساالىدە) چەكلەياادۇ ئاڭلىتىشااىنىمۇ تەكاارار رادىئااودا دفكالتنىااڭ بااۇ بىاارگە 

 تولااۇق دفكالتنىااڭ بااۇ ئەممااا(. ئىاادى ئۇختۇرغااان ئاڭلىتىاادىغانلىقىنى قايتااا دفكالدنااى

 ۋە ئىچاى مەملىكەت قىلىنى، ئېالن چەتئەلدە دەرھال كېتى، چىقى، مىيەتكەجە نۇسخىسى

 ئااات ھامبۇرگنىااڭ مىنىسااتىر باااش مۇئاااۋىن. قىلىۋېتىاادۇ پەياادا دفلقااۇن كۈچلااۈ  سااىرتىدا

 ماربۇرگقااا” قىلىشااى، تەنااتەنە بىااردە  كىشااىلەر چىققىنىاادا ئوتتۇرغااا مەيدانىاادا مۇسااابىقە

 .ىدۇتوۋلىش شۇئار دەپ“ !بولسۇن مۇبارە 

 جىمەىتلىقنااى ئەممااا. قىلماياادۇ گەپ كااۈن قااانچە بىاار دەساالەپكى ھىتلېاار بۇنىڭغااا

 ئااېالن قايتااا دفكالتىمنااى گيااوبېل  ئەگەر:  ئااۇ. بولىاادۇ ئااۆزى پاپېننىااڭ يەنە بۇزغااۇچى

! بېارىمەن ئىساتىپا ۋەزىپەمادىن قالدۇرمايادىكەن  ئەمەلادىن بۇيرۇقىنى چەكلەش قىلىشنى

 نەساىھەت دەپ بېساىۋال ئاۆزەڭنى مىنىساتىرنى باش مۇئاۋىن ھىتلېر. قىلىدۇ تەھدىت دەپ

 كەينىادىنال. قىلىادۇ ئېتاراپ دەپ قىلغان خاتا بەكال ھەقىقەتەن گيوبېلى  ھىتلېر . قىلىدۇ

 دفكالتىناااى ئۇنىاااڭ دەپ ساااۇنمايۋاتىدۇ باااو  بۇيرۇققاااا ئەترىتىااادىكىلەرنى ھۇجاااۇمچىالر

 ھىتلېاار. كېتىاادۇ سااۆكۈپ قاااتتىق ىئەترىتىاادىكىلەرن ھۇجااۇمچىالر قىياااپەتتە تەسااتىقلىغان

 بېرىاا،  ۋەدە دەپ قالاادۇرغۇزىمەن ئەمەلاادىن چوقااۇم بااۇيرۇقىنى چەكاالەش بااۇ پاپېنغااا

 بېرىاا، نيۇدېكقااا بىاارلىكتە ئىككىسااى سۇنماساالىقىنى  خېتىنااى ئىسااتىپا ھااازىرچە پاپېناادىن

 .دۇيالۋۇرى دەپ ئويالشساڭ مەسىلىنى بۇ ئاندىن كېيىن كۆرۈشكەندىن بىلەن ھىندېنبۇرگ

 ئىااش بىلگىاانىچە ئااۆزى يەنىااال ھىتلېاار بولسااىمۇ  بولغااان ماااقۇل كۈتۈشااكە پاااپېن
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 بارىادۇ  نيۇدېكقاا سالدىراپ-ئالدىراپ يالغۇز ئۆزى ئىيۇندا -01 يەنى ئەتىسى . قىلىۋېرىدۇ

 ھەققىاادە مەقسااىدى سااەپىرىنىڭ بااۇ قىلغااان ئااېالن. قالدۇرماياادۇ ئەمەلاادىن چەكلىمىنىمااۇ

 بېارىش دفكاالد ئەھۋالىادىن كۆرۈشۈش بىلەن مۇسسولىن يېقىندا ھىندېنبۇرگقا توختىلى، 

 كۆرۈشاۈش بىالەن بوۋا  بولغىنى  يېقىن تېخىمۇ ئېھتىمالغا ئەمما. بىلدۈرگەن ئىكەنلىكىنى

 بولىشاااىنى بىااارگە قىلىنىشاااتا قوباااۇل پااااپېننىڭمۇ دەپ يۈرمىساااۇن پۇتلۇشاااۇپ ۋاقتىااادا

 بەلكىااا  بېرىشاااى ياااالغۇز ئۇنىاااڭ بولمىساااا يااااكى. ماااۇمكىن بولىشاااى خالىمىغاااانلىقى

 ئۆزىنىاڭ ۋاقىات قانچىلىا  يەنە ئۇنىاڭ كاۈزىتىش  ئەھۋالىنى ساالمەتلى  ھىندېنبۇرگنىڭ

 بولىشاىمۇ كاېلىش كاۆرۈپ بواللىشاىنى مەشاغۇل بىالەن ئىشاى ئورۇنالشتۇرۇش ئىزباسارىنى

 قىزىاق. ئىادى مۇھتااج قوللىشاىغا تەرەپنىڭ ھەربى چوقۇم ئۇ ئۈچۈن بۇنىڭ. ئىدى مۇمكىن

 كىشاى قالغاان دفقۇرۇشۇپ بولۇپ بىرىنچى پەلەمپېيىدە داچىسىنىڭ ھىندېنبۇرگنىڭ رى يې

 قارىمااا  بولىشااىغا ئىسسااىق شااۇنچە ھاااۋا. ئىاادى بلااومبېرگ مىنىسااتىرى مااۇداپىيە دۆلەت

 .ئىدى كىيىۋالغان ئۈنىفورما ئەسكىرى تولۇق ئۇچىسىغا بلومبېرگ

 ئاۇ. ئىادى باار باھانىساىمۇ لۇقچۇشا ئاۆزىگە قىلىشاىدا قوبۇل فۈھرېرنى پرىزدېنتنىڭ

 دەرىەىگىااچە قايسااى زادى قااليماقانچىلىقنىااڭ قىلغااان پەياادا نااۇتقى سااۆزلىگەن پاپېننىااڭ

 بەلكاى ئەمەس ھىنادېنبۇرگ يەردە باۇ بولساىمۇ  بولغاان باقماقچى ئۇقۇپ بولىدىغانلىقىنى

 بىاز ئاۇ (. ئىادى ئولتۇرىۋالغاان غادىيىا، تاۈرۈپ چىرايىناى ئاۇ) كېتىادۇ سۆزلەپ بلومبېرگ

 ئوچااۇق دەپ كېاارە  بىلىشااىمىز ئۈسااتۈن ھەممىاادىن يارىشىشاانى ئىچكااى بىاالەن ئالاادى

 بۇنااداق بولماياادىغان مااۇمكىن چىااداش نااۆۋەتتىكى ھىتلېاار ئەگەر. ئۆتىاادۇ كۆرسااىتى،

 ھااالەت ھەربااى دەرھااال پرىزدېناات تۈزىتەلمەياادىكەن  دەرھااال ۋەزىيىتىنااى جىااددىچىلى 

 ھەرباى ئىشاىنى قىلىانىش ئىەارا بۇيرۇقنىاڭ باۇ لىا،كې يەنە 334قىلىشاى  ئاېالن بۇيرۇقى

 ئىانقىالپ قېتىملىق ئىككىنچى ھەمدە رۆمدىن ئۇ. دەيدۇ كېرە  بېرىشى تاپشۇرۇپ تەرەپكە

 ھااجىتى يۈرۈشانىڭمۇ ئېچىا، ئېغىاز ھەقاتە باۇ ئەسلىدە ئاچمايدۇ  ئېغىز پەقەتال ھەققىدە

 تامامالنغااانلىقى ۆرۈشااۈشك قىلىاا، داۋام مىنااۇت 4 ئااارانال قىلىاانىش قوبااۇل. ئىاادى يااوق

 تىانى -تىا، يولىادىكى قاايتىش ئاۇ. ئۇچىادۇ قااراپ بېرلىنغاا دەرھاال ھىتلېر. ئۇقتۇرۇلىدۇ

 ھەقاتە باۇ مەن بېارى ئايادىن قاانچە بىار”. كەلتۈرىادۇ خىيالىغاا رۆمناى ئولتۇرۇپ مۇھىتتا

 ېاارھىتل دەياادۇ –. ئىاادى  يااۈرگەن كااېلەلمە  قارارغااا بىاار كەسااكىن ئويلىنىاا، قايتااا-قايتااا

 چاغادا ئاۇ مەن چاۇنكى−  كېلىا،  چۈشاەندۈرۈپ پارالمېنتقاا ئۆتاۈپ ئاا  نەچچە ئارىدىن

 شاۇنچە قىلىپماۇ قاانچە ھەر مەن بىرىنچىساى : ئىدى  ئىچىدە خىيال تۈرلۈ  ئىككى مۇنداق

 كەلتاۈرۈپ ئاقىۋەتنى ئاخماقانە بۇنچە مۇناسىۋىتىمىزنىڭ تىكلەنگەن ئاساسىغا سەمىمىلى 

 ھەرىكىتىمىااز كۆڭلۈماادە مەن قالسااا  ئۇناادىن. كەلمەيتتااى ئىشااەنگى  زادىااال چىقىرالىشااىغا
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 قالدۇرۇشاانى نومۇسااقا سااەۋەبىدىن كېلىشەلمەساالى  ئەترىتىمىزنااى ھۇجااۇمچىالر بىاالەن

 بااۇ ھەماادە تاشااالش سااۈپۈرۈپ ترادىگىيىنااى بۇنااداق بااارىچە ئىمكانىيەتنىااڭ خالىمااايتتى  

 “.ئىدى  ىغانئويل قىلىشنى ھەل تۇرۇپ قالما  تۇقۇنۇشۇپ ئىشنى

 تااڭ ئەتىساى. كېلىادۇ غەيرىتىگە قوللىنىش تەدبىر قەتئى ھىتلېر ئاخشىمى  كۈنى شۇ

 بەرگەن ئەساكەرتىش توغرىلىاق قىلىاش ئېھتىياات رۆمادىن باۇرۇنال ئاا  نەچچە سەھەردە 

 مېناى ھىتلېار”. يولاليادۇ تېلېگىرامماا دەپ كەل مىنىساتىرلىققا بااش دەرھال لۇتزغا ۋېكتور

 مېنىاڭ ئاۇ_  خاتىرىساىگە  كۈنادىلى  لاوز يازىدۇ دەپ_ . كىردى باشالپ سىغاقىرائەتخانى

 ساقلىشاى  چىاڭ مەخپىيەتلىكناى كاۈنگىچە پۈتتاۈرگەن ئىشانى ماڭاا تاۇتقىنىچە قولۇمدىن

 ئەترىتىناى ھۇجاۇمچىالر رۆم ئىچىدە  ھاياجان خېلىال ھىتلېر“ .قىلدۇردى قەسەم توغرىلىق

 ئاۇنى شاۇڭا كەلگەنلىكىناى  نىيىاتىگە چىقىاش قارشى ەھەربىلەرگ قۇرالالندۇرۇپ قايتىدىن

 ماڭاا  فاۈھرېرى ”. ئاشاىكارىاليدۇ سىرىنى ھەققىدىكى كېرەكلىكى ئۇجۇقتۇرىۋېتىش قەتئىي

 بىار قاناداق ھەر ميۇنخېننىڭ شۇڭا قالمىغانلىقىمنى  ئارىلىشى، ئەزەلدىن ئىشالرغا بۇنداق

 “.ئېيتتى قىلىشىمنى ئىش بويىچىال يوليورۇقى ئۇنىڭ قىلما  قوبۇل بۇيرۇقىنى

 سېلى، ئىشقا چارىالرنى پۈتۈن ئىككىسى ھىملېر بىلەن ھېيدرىخ ئۆزىدە ۋاقىتنىڭ شۇ

-ئاې  ھىملېار كۈنىساى  شاۇ. يۈرىشاەتتى پىالنالپ چۈشۈشىنى قاپقانغا ئۆزلىكىدىن رۆمنى

 كېلىا،  چاقىرتىا، ئېبرېشاىتېيىننى ۋفن فرېيخېار بولغاان بىارى كاتىۋاشلىرىدىن ئېسچىالر

 ھەر ئىشاتىن باۇ ئېبېرشتېيىن. ئېيتىدۇ پىالنالۋاتقانلىقىنى قىلىشنى ئىسيان رۆمنىڭ ئۇنىڭغا

 جىااددى بىاارەر قىسااىمالرنى ئااۆزى قىلىاا،  خەۋەردار قوماناادانلىرىنى رايااون ھەربااى قايسااى

 ئەساتايىدىللىق” قىساىملىرىنى گازارمىلىرىادا ئۈچاۈن بولىشاى تەيياار كۆرۈلگىنىادە ئەھۋال

 ۋاستىسااى قىسااىمالرنىڭ. بۇيرۇياادۇ نااى “كۈتىشااى بااۇيرۇق تااۇرۇپ الەتتەھاا جىااددى بىاالەن

 تاااۆۋەنگە ئىچىااادىال ساااائەت قاااانچە بىااار باااۇيرۇقى ئاگاھالنااادۇرۇش جىاااددى ئاااارقىلىق

-ئاې  ئوفىتساېرالرغا دەرىەىلىا  ھەر ماۇدىرى شاىتاپ بااش قىساى  ھەرباى: يەتكۈزۈلىدۇ

 ئارىساىدا كىرپىا  بىالەن قااش قىلىشى ئۆزگىرىش   سىياسىي ئەترىتىدىكىلەرنىڭ ئاچىالر

-ئااې  قىلىاادىغان ھىمااايە ئااارمىيەنى قىسااىمالرنىڭ تارماااق قايسااى ھەر ئىكەنلىكىنااى 

 .قىلىۋېتىدۇ خەۋەر تارقىتىلىشىنى قۇرالالرنى كېرەكلى  ئېسچىالرغا

 دۆلەت ئاۇ. ئىشاىنىدۇ پۈتۈنلە  قىلىشىغا توپىالڭ مەخپى رۆمنىڭ ھىتلېرمۇ چاغدا  بۇ

 باااد قۇماناادانلىرىنى ئەترىتااى ئاااچىالر-ئااې  بااارلىق بلومبېرگقااا ۋفن رىمىنىسااتى مااۇداپىيە

 دەرياساىنىڭ تېگېمساىي بولاۇپ  يېارى ئارشااڭ بىار يەر بۇ. ئېيتىدۇ چاقىرتىلىشىنى ۋېيسقا

 ھىتلېاار. ئېلىۋاتاااتتى دەم داۋالىنىاا، يەردە شااۇ ئەنە رۆم. ئىاادى يەر بىاار جايالشااقان بويىغااا

 قولغاا بىۋاساتە ئاۆزى ئاۇالرنى كېيىن  بولغاندىن يىغىلى، ۇقتول ئۇالر قىلى،  داۋام سۆزىنى
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 تەيياارلىقىنى ھەرىاكەت باارلىق قىساىمالر. تاپىاليادۇ “ئېلىشاىنى ھېسااب ئۇالردىن” ئېلى،

 گېنېاارال قۇماناادانى باااش ئارمىيىسااى مااۇداپىيە دۆلەت ئاااۋال. تۇرىاادۇ كۈتااۈپ  پۈتتااۈرۈپ

 قالاادۇرۇش  ئەمەلاادىن ئېلىشاالىرىنى مدە قىسااىمالرنى پۈتااۈن فاارىتش ۋفن ۋېرنېاار فرېيخېاار

 تەيياارلىقى ئاۇرۇش دېگەنادە  كاېلىش قايتىا، گازارمىالرغاا جەڭچىالەر-ئوفىتساېر بارلىق

 .چۈشۈرىدۇ بۇيرۇقىنى

 ئاااااڭلىتىش ئااااۇالپ بااااويىچە مەملىااااكەت رادىئااااودا ھااااې  پەيااااتلەردە  شااااۇ يەنە

 بىاار نۇتااۇق  بااۇ 335.سااۆزلەيدۇ نۇتااۇق بىاار قامالشااتۇرۇپ پاياادىلىنى، پرفگراممىسااىدىن

 ياالۋۇرۇش ئۇنىڭغاا تەرەپاتىن بىار يەنە ئوينىساا  رفلىناى ئاگاھالنادۇرۇش رۆمغاا تەرەپتىن

 كۆتۈرۈشاااكە قاااوزغىالڭ قىلىااا، خىالپلىاااق ئەقىدىساااىگە”. ئىااادى ئالغاااان خااااراكتىرىنى

 قوشااىمىز تااۆھپە ئىنقىالبقااا تايىنىاا، قىلىشااقا تااوپىالڭ! بولسااۇن لەنەتاالەر ئۇرۇنغۇچىالرغااا

 بىاالەن پائااالىيەت مەخپااى تااۈردىكى بااۇ كەينىاادىنال ئااۇ“ !بولسااۇن لەنەتاالەر دېگااۈچىلەرگە

 ھىتلېرنىاڭ ناۇتقىنى رادىئاو باۇ. دەيادۇ “خىيالپەرەساتلەر ئاخماقانە” شوغۇلالنغۇچىالرنىڭ

 دېاگەن ئىانقىالپ قېتىملىاق ئىككىنچاى رۆمنى نۇتۇقتا بۇ چۇنكى. بوالتتى دېيىشكىمۇ نۇتقى

 ئااۆز مەزمااۇنالرنى ئۈناادىگەن كېلىشااكە قايتىاا، سااەپكە قايتىاادىن كېچىاا،  ۋاز خىيالىاادىن

 ئاېالن ئاگاھالنادۇرۇش بىار ئوچۇق تېخىمۇ گيورېڭ ھېرمان ئەتىسى . ئىدى ئالغان ئىچىگە

 چوقاۇم بىرساى ئۇناداق يوقۇتىادىكەن  ئىشاەنچىنى بولغاان ھىتلېرغاا كىا -كىمادە: قىلىدۇ

 بولغاان بىلەن تاشقىرىسى رۆم  تۇرىۋاتقان ۋېيسسېدە باد“ !تۆلەيدۇ بەدەل بىلەن كاللىسى”

 بولىشاى خەۋەردار تاۇال-ئاز ئېھتىماللىقالردىن تۈردىكى بۇ بولسىمۇ كېسىۋېتىلگەن ئاالقىسى

 ئىتتىپاااقتىن رۆمنااى ئىتتىپاااقى ئوفىتسااېرالر گېرمااانىيە كااۈنى  ئاپرېاال-08. ئىاادى كېاارە 

 .ئىدى بىشارەت بىر ئۈچۈن رۆم بۇمۇ ئەسلىدە. چىقىرىدۇ قوغالپ

-گەپ يەردە ھەمامە توغرىلىق كۆرسىتىلىدىغانلىقى كوزۇر مەيدان بىر بولسا  ابېرلىند

 مەسالىھەتچى ئاخباارات پاپېننىڭ دېلمېر  سېفتون شۇكۈنى  يەنە. باشلىدى تارقىلىشقا سۆز

 تۇرىۋېلىشاى ئىزدا بىر چېكىنمە  كەينىگىمۇ ماڭما  ئالدىغىمۇ ھىتلېرنىڭ ياردەمچىسىدىن

 قىلىااش ۋارىساالىق ھىناادېنبۇرگنىڭ“. ئېرىشااىدۇ خەۋەرگە قااول بىرىنچااى توغرىسااىدىكى

 چۈشاەندۈرۈپ دەيادۇ “قىلمااقتىمىز كاۈرەش جىاددى ئۈچاۈن كەلتاۈرۈش قولغاا ھوقۇقىنى

 بىار يەنە مۇتەئەسساىپلەر باشاقا بىالەن مىنىساتىر باش مۇئاۋېن تەرەپ  بىر ھىتلېر كېلى، 

 كاابىنتى ھۆكاۈمەت كېيىنكاى يەنە ئاۇ. ئېيتىادۇ ئاتالنغاانلىقىنى كۈرەشكە بۇ بولۇپ تەرەپ

 ئىككىنچاى ئۇنىاڭ بىالەن رۆم ھىتلېرنى پاپېن  قويۇلۇپ  ئوتتۇرغا كوزۇرالر چوقۇم يىغىنىدا

 ىنااى “ئانااارخىزم ئالغااان تۈسااىنى تېررفرلااۇق” قىلىۋاتقااان شااىرىكلىرى ئىاانقىالپ قېتىملىااق

 ىاادىكەن بول قىلغىاادە  رەت بااۇنى فااۈھرېر ئەگەردە. دەياادۇ  “زفرلىماااقچى باستۇرۇشااىغا”
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 ئېلىاا، ۋەزىپىسااىدىن ھىتلېرنااى ھىناادېنبۇرگمۇ بېرىاادىغانلىقىنى  ئىسااتىپا گااۇرۇھى پاااپېن

 ۋەزىاايەت”. ئېيتىاادۇ بېرىاادىغانلىقىنى تاپشاۇرۇپ قولىغااا ئارمىيىنىااڭ ھاااكىمىيەتنى تاشاالپ

 ھىتلېرنىاااڭ خوجاااايىنى   نەزەر  قەتئاااى قىلىشاااىدىن تەرەققاااى تاااۈردە قايساااى مەيلاااى

 بولىادىكەن  كەلگىادەكال مااقۇل ھىتلېر ئەگەر. چۈشىنەتتى انلىقىنىتۇتىۋالغ كوكۇلىسىدىن

 كېلىا، ئاارمىيە قىلىادىكەن  رەت باۇنى ئاۇ ئەگەر. ھېسابلىندۇ بولغان يوق ھوقۇقى ئۇنىڭ

 دېااارە  كېتىشاااىدىن ئايلىنىااا، ۋەقەگە بااااال-ئاااوت بىااار باااۇ ئۆتكۈزىۋالىااادۇ  ھۆكاااۈمەتنى

 “!قىلىمىز ئۈمىد ىقىلىشىن رەت بۇنى ھىتلېرنىڭ بىز ببەرگىنىدىمۇ

 ئەمەلادارالردىن يەرلىا  يەنە يەردە ئاۇ بولۇپ  تۇرىۋاتقان ئېسېندا فۈھرېر چاغدا  بۇ

 ئاااېلىش دەم خاااۇددى ھىتلېااار كۆرۈنۈشاااتە. قاتنىشاااىۋاتاتتى مەرىكىساااىگە تاااو  بىرىنىاااڭ

 بەكاال لاۇتز يەناى مېھماان  بىار باشاقا ئەمما. ئىدى چىقىرىۋاتقاندە  لەززىتىنى كۈنلىرىنىڭ

_  خاتىرىساىگە  كۈنادىلى  لاۇتز يازىادۇ دەپ_  مېانىڭچە ”: قالىادۇ ئىچىادە غەمادە رئېغى

 كۆرەلمەيادىغان تاۇرۇپ ئوچاۇق كاۆزى يەناى پايادىلىنى،  يوقلىقىدىن بېرلىندا فۈھرېرنىڭ

 خەۋەر تااااايىنىپال ئاالقىسااااىغا تېلېفااااون بواللماياااادىغان  خەۋەردار ھېچنېمىاااادىن  ھەم

 تېخىمااۇ قەدىمىنااى ئېغىرالشااتۇرىۋېتى، تېخىمااۇ ئىشاانى ئااۇ كەلتااۈرۈپ  ھالغااا ئاالالياادىغان

 ئۇيغااۇن ئارزۇسااىغا بەزىلەرنىااڭ تەرىپااى بااۇ ئىشاانىڭ. قىلىاادۇ مەجبااۇر تىزلەشتۈرۈشااكە

 “.كېلەتتى

 تېلېفاااون جەريانىااادا تەرەققىيااااتى سۈيىقەساااتنىڭ قېتىمقاااى باااۇ دېگەنااادە   راس

 كىلىننىاڭ بىالەن يىگىات ېاڭگيور بىالەن ھىتلېار. ئوينايادۇ رفل مۇھى  بەكال ھەقىقەتەنمۇ

 قىلىا، تېلېفاون بېرلىنادىن ھىملېر قاتنىشىۋاتقىنىدا ناشتىسىغا مۇراسى  تو  بېرى، ئۆيىگە

-ئاې  ئويلىغانادە  گيورېاڭ. بېرىادۇ ئوقاۇپ دفكالتالرنى قاتار بىر چۈچىتىدىغان كىشىنى

 ھالادا لمىغاانتۇتىۋاال ئۆزىنى كېيىن  بىلگىنىدىن بولغانلىقىنى سۈيىقەستى ئەترىتى ئاچىالر

 شاۇ تىانەش-ئالادىراش غەزەپلىنى،  قاتتىق ھىتلېر ئەمما. كېتىدۇ ماختاپ لىڭشىتى، باش

 تىنمااا  تېلېفااون ياتىقىاادا سااارا  مېھمااان”. كېتىاادۇ قايتىاا، شااىتابىغا قۇرغااان يەردە

 فااۈھرېر_  ئىاادى  كېلىشااكەن چاقىرتىاا، ئالاادىراش ئۇنىمااۇ لااۇتز  دەياادۇ_ . جىرىڭاليتتااى

 بولمايادىغانلىقىنى ئاتالنمىساا ھەرىكەتاكە ئەندى ئۇ ئېنىقكى  قالىدۇ  پېتى، ئويغا چوڭقۇر

 “.ئىدى قىلماقتا ھې 

 كۆتۈرىاادىغانلىقى قااوزغىالڭ كااۆڭلەكلىكلەر قوڭااۇر ھىملېرنىااڭ كاااتىبى گيورېڭنىااڭ

 خەۋەر بااۇ. كېلىاادۇ يېتىاا، ئالاادىراش ئېلىاا، خەۋەرلەرنااى ئېنىااق تېخىمااۇ توغرىسااىدىكى

 بىار ھېيدىرىخنىڭ قاتاردا بىر بىلەن دفكالت بۇ. جانالندۇرىۋېتىدۇ لدەرھا يىغىندىكىلەرنى

 336.ئىادى كېلىانگەن ئېلىا، بىارلىكتە دفكالتىمۇ خادىمىنىڭ ئۆتەيدىغان ۋەزىپە ئاالھىدە
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 ئەمەلادارىنى دېپلوماتىيە بىر يېڭىال تېخى ئەترىتىدىكىلەر ھۇجۇمچىالر رۆمنىڭ دفكالتتا بۇ

 بېاارەلمەيال بەرداشاالىق ھىتلېاار ئوقۇلغىنىاادا يېاارى ېزىلغاااني ئەھااۋالى قىلغااانلىق ھاقااارەت

 بولاۇپ ئاۈلگە بىار ئۇالرغاا مەن قالمىدى  بەرگىچىلىكى  بەرداشلىق مېنىڭ ئەندى”. قالىدۇ

 قىلىا،  باويرۇق گيورېڭغاا ئاۇ. كېتىادۇ قاينااپ دەپ “كېارە  قويۇشۇم كۆرسىتى، ئۆزەمنى

 ھەساەل” بەلاگە مەخپاى) ھاماان ىشاىڭئېل ئىشارەتنى مەخپى قايت  بېرلىنغا دەرھال سەن

 بىۋاساتە رۆمغاا تۇرىۋاتقاان ۋېسساىدا بااد كەينىادىنال. دەيادۇ ئااتالن  ھەرىكەتاكە( “قۇشى

 ئىشااالرنى توغرىسااىدىكى قىلغااانلىق پاراكەناادە چەتئەللىكلەرنااى ئۇنىااڭ قىلىاا،  تېلېفااون

 قويالماايمەن لياو ھەرگىاز بۇنىڭغا توندا ئاچچىغالنغان قىسمەن ئۇ. قىلىدۇ تەنقىت قاتتىق

 تاوپلىغىن  ۋېسساېغا بااد رەھبەرلىرىناى ئەترىتاى ھۇجاۇمچىالر بارلىق رۆمغا ئاندىن. دەيدۇ

 ساائەت باۇرۇن چۈشاتىن كېايىن كۈنادىن ئىككى ۋاقتى سۆزلەيمەن  نۇتۇق بىر ئۇالرغا مەن

 .دەيدۇ بولسۇن  دا 11

 مۇناداق ياكى .ئىدى ئەنسىرەتمىگەن پەقەتال رۆمنى كۆرۈشۈش تېلېفوندا قېتىملىق بۇ

 ئاۇ چاۇنكى. ماۇمكىن دېايىش كىرىۋالغاان قىياپەتكە قىلمىغان غەم يالغاندىن رۆم ئېيتقاندا 

 ئۇالرنىاڭ) مېھمانالرغاا ئاۇ. “كاۆرۈنەتتى مەغارۇر بەكاال” ئولتۇرغىنىادا قايتىا، دەستىخانغا

 ئەترىتااى ھۇجااۇمچىالر ئىيۇناادا-32 ھىتلېاار  (ئىاادى بااار ئېپمااۇ ۋفن گېنېاارال ئارىسااىدا

 باۇ قىيااپەتتە  مەغرۇرالنغاان ئانادىن. دەيادۇ بولادى  قاتنىشاىدىغان يىغىنىغاا ەرلىرىرەھب

 “بېرىادۇ يارىتىا، پۇرساىتى ئاشاكارىالش بەشىرىساىنى ئەپتاى گيوبېلسانىڭ” ئۇنىڭغاا ئىش

 ئىشىنىشاكە قىساىمالرغا ھەرباى بىالەن ئەترىتاى ھۇجاۇمچىالر ئۇ . كېتىدۇ كۆرەڭلەپ دەپ

 ساۆزلىرى-گەپ بولمىغاان ئۇيغاۇن ئەمەلىايەتكە تاۈردىكى باۇ ئۇنىاڭ. قارايتتى دەپ بولىدۇ

 بېشاىدا بولمىساا يااكى قالغاان پېتىا، قاينىمىغاا خىياالالر خاام ئۇ كۆرسەتمەكتىكى  شۇنى

 .ئىدى يوق خەۋىرى قىلچە قازاالردىن-باال يۈرگەن چۆگىلەپ

 گەنكۆتاۈرۈل يوقاۇرى بالاداق بىار يەنە سۇيىقەسات قايتما  -قايتار بېرلىنغا گيورېڭ

 قىساىملىرى سااقچى پرۇساىيە كۈنى  جۈمە ئىيۇن-02 يەنى بۇرۇن  چۈشتىن ئەتىسى. ئىدى

 تۇرۇشالىرىنى ئۆتاۈپ ھاالەتكە جىددى قىسىملىرىغا ئېسچىالر-ئې  سادىق فۈھرېرغا بىلەن

 قىلىشاىنى ئاېالن ھاالەت جىاددى ھىتلېرنىاڭ ئاۇ  باولغىنى  مۇھى  تېخىمۇ. قىلىدۇ بۇيرۇق

 ھوقاۇقىنى ساىلېزىيە يىغىۋېلىا،  قولىغاا ئاۆز پۈتاۈنلە  ھوقاۇقىنى پرۇساىيە قىلىا، باھانە

. بولىاادۇ بەرمەكچااى ئۆتكااۈزۈپ قۇماناادانىغا رايونلااۇق جەنااۇبى شااەرقىي ئاااچىالر-ئااې 

 ئېلىاا،  قولغااا يېتەكچىلىرىناى كااۆڭلەكلىكلەر قوڭاۇر قىسااى  بىار ئۇنىڭغااا يەنە شاۇنىڭدە 

 ۋە قۇرالسااىزالندۇرۇش زەتچىلەرنىمۇھاااپى بااارلىق شااىتابىنىڭ قۇماناادانلىق ھۇجااۇمچىالر

 .قىلىدۇ بۇيرۇق قىلىشىنى ئىشغال مەھكىمىسىنى ساقچى برېسالۋ
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. بولىدۇ ئىگە كۈچكە بۇيرۇقىمۇ ھالەت ھەربى يۈزلۈ  ئومۇمىي ئارمىيىنىڭ ۋاقىتتا  ئۇ

 غەرىازى كۆتاۈرۈش ئېسيان رۆمنىڭ يەنىال گېنېرالالر دەرىەىلى  يوقۇرى نۇرغۇنلىغان ئەمما

 قاااراپ بېرلىنغااا ئەمەلاادار ھەربااى بىاار بااۇرۇن  چۈشااتىن كااۈنى شااۇ. ئىشااەنمەيدۇ غاابارلىقى

 بۇناداق. قىلىادۇ باياان بىۋاساتە قارىشاىنى بۇ فرىتىشقا ۋفن قۇماندان باش شىتاپ ئۇچۇپ 

 گېنېارال قۇمانادانى راياون ھەرباى ساىلېزىيە گېنېارال  باۇ قىلغان گۇمان ئېھتىماللىقتىن بىر

 بېكنىااڭ لۇدۋىاا  گېنېاارال يەردىكااى شااۇ ئااۇ . ئىاادى كىشااى ندېااگە كلېيساات ۋفن ئېۋالااد

 ئۇنىڭغاا( دفساتى ياېقىن رۆمنىاڭ) رەھبىارى ئااچىلىرى-ئاې  ساىلېزىيە فرىتىشقا ئالدىدىال

 جىااددى قارشااى ئۇالرغااا ھەربىلەرنىااڭ تەييااارلىقى ھەرىااكەت كۆڭلەكلىكلەرنىااڭ قوڭااۇر

 ئىكەنلىكىناااى ارەتئىبااا ئىنكاساااىدىنال بىااار كۆرساااەتكەن كەچكەنلىكىاااگە تەييارلىققاااا

 قارشااى بىرسااىگە-بىاار ئااارمىيىنى بىاالەن ئاااچىالر-ئااې  كلېيسااتمۇ. دەياادۇ ئېيتقااانلىقىنى

 بىرسااىنىڭ ئااۈچىنچى قىلىۋاتقااان ئااارزۇ تۈگۈتىشااىنى قىرىاا، بىرسااىنى-بىاار كۈشااكۈرتۈپ

 ئىشاقا باۇ فرىتىش. ئىدى ھىملېر كىشى ئۈچىنچى بۇ دېگىنىدىكى ئۇنىڭ. ئېيتىدۇ بارلىقىنى

 چاقىرتىا، رېيچېنااۋنى ۋفن گېنېارال ماۇدېرى ئىشاخانا ئارمىيە بېرى،  ئەھمىيەت ئاالھىدە

 ئىنتاايىن گېنېرال بۇ. ئىدى بىرى ناتسىت سادىق بۇرۇن يىلىدىن-1233 كىشى  بۇ. كېلىدۇ

 يااالڭ ئايرىمايادىغان يېنىادىن قاچاان ھاې  ئۇ بولۇپ  گېنېرالى پرۇسىيە تىپى  ئەدەپلى  

 قەتئااى ھەرىكىتىاادە-ئىااش ۋە تااۇرۇش-مااېڭىش رىاادىغان يۈ تاقاااپ كااۆزەينە  كۆزلااۈ 

 باۇالر”: كېايىن ئاڭلىغانادىن تەپسىلى بايانىنى كلېيستىڭ ئۇ. ئىدى بىرى تەمتىرىمەيدىغان

 .دەيدۇ “قالغان كېچىكى، بەكال ئەمما قىلىدۇ  گەپلەردە  راست ھەقىقەتەنمۇ

 ھاۆجەەت رتىلگەنئاۆزگە دفكالد  يالغان بىلەن ۋاستىسى قىسىمالر ھەربى چاغدا  بۇ

 باشالىغان كېلىشاكە ساەلدە  ساۈپىتىدە پاكىات يېڭاى ساۆزلەر-گەپ ئۇيدۇرما قاتارىدىكى

 تاۈردىكى ئىشاىنىدىغان ال( ھاۋارىساى-10 ئەيساانىڭ_  توماس) توماس نىيەت قارا بولۇپ 

 بولغانادىن ئوڭۇشلۇق قوزغىالڭ ئارىسىدا  سۆزلەر بۇنداق بولۇپ   خەۋەرلەر ياۋداق-يالغان

 ئۇجۇقتۇرماااقچى گېنېرالالرنااى دەرىەىلىاا  يوقااۇرى بااارلىق باشااالپ فرىتاازدىن رۆم  كېاايىن

 بۇناداق 337.ئىشاىنىدۇ ھەممە ئىكەنلىكىگە تاشلىماقچى ئېلى، ۋەزىپىسىدىن ئۇالرنى ياكى

 راس گەپلەرمااۇ يالغااان تارقىلىاا،  قولغااا-قولاادىن تىزىملىكااى ئۇجۇقتااۇرۇش ئۇياادۇرما

 دۆلەت گېزىتااى «كۈزەتكااۈچىلىرى خەلااق» كااۈنكى شااۇ. ئىاادى كەتااكەن بولااۇپ گەپااتەكال

 مەنزىرىناى خىياالى بۇناداق بېساى،  خېتىناى پاارچە بىار بلومبېرگنىاڭ مىنىستىرى مۇداپىيە

 قەتئاى مىنىساتىرنى باش ھەربىلەر خەتتە  ئۇ. كەلتۈرىۋېتىدۇ ھالغا ئىشەندۈرەرلى  تېخىمۇ

 .ئىدى بەرگەن ئېالن دەپ قوغدايدۇ  بىلەن ساداقەتلى 

 ئاۆزىگە ماقالىادا باۇ ئاۇ رفشەنكى  قارىغىنىمىزدا  دەپ ئوقىدى ماقالىنى بۇ رۆم رئەگە
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 ۋېيسساېدا باد ئۇ. گەپ دېگەن قىاللمىغان ھې  پەقەتال بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئاگاھالندۇرۇش

 يوقۇتااۇپ ئااۆزىنى چۆكااۈپ ئىچىااگە مەنزىرىسااى گااۈزەل سااەھىرىنىڭ كۈنلەرنىااڭ قۇتلااۇق

 ئاۇنى كېلىا، يېارىگە تۇرغاان ئۇنىاڭ ئاادەملىرى ماۇھى  ىاڭئەترىتىن ھۇجاۇمچىالر قويغان 

 بىلاادۈرۈپ نااازاكىتىنى كەلگەناالەرگە يااوق خىيالىاادا بىاار قىلىاا، قوبااۇل قىلىشااىنى زىيااارەت

 كۆرۈشااكەنلىكىدىن بىاالەن فااۈھرېر بااۇرۇنقى چۈشااتىن كااۈنى شااۇ ئولتۇرغااان؛ ساالملىشااى،

 كونااا بولغااان بىاارگە رىاادەمەزگىللى ئااۇرۇش. كېاارە  دېاايىش ئولتۇرىاادۇ بولااۇپ رازى بەكااال

 تاوپىالڭ قىساىمالر ھەرباى ئەگەر ئاگاھالنادۇرۇپ  ئاۇنى گېنېارال بىار بۈگاۈنكى سەبدىشى 

 خاتااالىق ئەجەللىاا  ئۆزىنىااڭ چىقارمىسااا ئااوق ئەترىتىاادىكىلەرگە ھۇجااۇمچىالر قىلغااان

 رجەمخااتى ياوق خىيالىدا بىر يەنىال يەنىال ئۇ ئېيتقىنىدىمۇ ھېساباليدىغانلىقىنى ئۆتكۈزگەن

 قىلىادىغان تاوپىالڭ بىار ھەرگىزمۇ ھەرىكەتلىرى ئاخشىمىقى كۈنى شۇ رۆمنىڭ. يۈرىۋېرىدۇ

 باۋارىيىدە ئويۇن بۇ) ئويناپ كورتىنى “تارف ” ئولتۇرۇپ خوشال ئۇ. ئوخشىمايتتى بىرسىگە

 نېارۋا ئۇنىڭغاا دفختۇرى كېيىن  بولغىنىدىن( ئويۇنى قەرت بىر كىشىلى  ئۈ  ئوينىلىدىغان

 ئاۇخالش ھالادا خااتىرجەم كېايىن ساالغىنىدىن ئوكاۇل پەساەيتكۈچى ئاغرىق ېرلىقخاراكت

 .تەييارلىنىدۇ ئۈچۈن

 درېساېن گودېسابېرگدىكى بااد. ئىادى باشاقىچە پۈتاۈنلە  ئەھۋالى ھىتلېرنىڭ ئەمما

 قۇماناادانلىق ھەربااى ھارپىسااىدىكى ئااۇرۇش پۈتااۈنلە  ياااتىقى ھىتلېرنىااڭ مېھمانخانىساىدا

 ئەمماا قۇماندانادە   ھەرباى باشاتىكى ئەڭ خاۇددى ئۆزىماۇ ئۇنىڭ. تىئوخشايت شىتابىغىال

-ئاې  ئاۇ بۇرۇن  يېرىمىدىن تۈن. ئوخشايتتى گېنېرالغا بىر تۇرغان ئااللما  قارار كەسكىن

 ئېلىا، ئەساكەر رفتاا ئىككاى دېيتىارىخ قا ( سې،) جوزې  كوماندىرى قىسىمىنىڭ ئېسچىالر

 كېايىن  ئۆتكەنادىن ساەل. بېرىادۇ باۇيرۇقنى ندېاگە قىلساۇن يۈرۈش قاراپ ۋېيسسېغا باد

 قالغاچقااا  كېلىاا، تېلېفااون ئىككااى بولااۇپ ميۇنخېناادىن بىرسااى يەنە بېرلىناادىن  بىرسااى

 بولاۇپ كەلگەن ھىملېردىن تېلېفون باشتىكى. ئۆزگەرتىدۇ تىزلەشتۈرۈشكە تېخىمۇ پىالنىنى

  (ئىاادى دېااگەن “تۈگىاادى ئىشااى رۆمنىااڭ ئەناادى” رىببېنترفپقااا بااايىال تېخااى ھىملېاار)

 ئېسااىيان بەشااتە سااائەت كېاايىن چۈشااتىن ئەترىتىاادىكىلەر ئاااچىالر-ئااې  بېرلىناادىكى

 قارشاى ھىتلېار. ئېيتىادۇ پىالنلىغاانلىقىنى قىلىشنى ئىشغال بىناسىنى ھۆكۈمەت باشلىتى، 

 تېلېفاون بولساىمۇ  قىلمىغاان گەپ باشاقا ئااڭالپ دەپ “ … ھە  … ھە” گېپىنى تەرەپنىڭ

 قارىغاناادا “ !ئېساايان بىاار بااۇ”: كېتىاادۇ ۋارقىااراپ قويمااا -قويااار ىغاااجاي ترفپكىسااىنى

 ۋېيسساېغا بااد باويىچە پىاالن ئېرنىست كارل باشلىقى ئەترىتىنىڭ ھۇجۇمچىالر بېرلىندىكى

! قىالتتااى قېلىۋاتقاناادە  قۇماناادانلىق توپىالڭغااا قېلىاا، بېرلىناادا ئورنىغااا ئاااتلىنىش قاااراپ

 (.قىلىۋاتاتتى تەييارلىق ساياھىتىگە ئا  شىرىن يەردە دېگەن برېيمېن ئۇ ئەسلىدە)
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 ۋارقىاااراپ كەينىااادىن-كەيناااى فۈھرېرنىاااڭ كېلىااا، تېلېفاااون بىااار يەنە چاغااادا باااۇ

 كەلاگەن ۋاگنېاردىن ئاادفل  مەسائولى يەرلىا  بااۋارىيە تېلېفاون. ئۈزىۋېتىدۇ جارقىرىشىنى

 چىقىا، كوچىغاا ئەترىتىادىكىلەر ھۇجاۇمچىالر ياۈرگەن قىلىا، غەلاۋە تېلېفونادا  ئۇ. ئىدى

 بىاار ھەقىقەتەنمااۇ) ۋارقىراشااىدۇ دەپ“ !ئىااكەن قارشااى بىاازگە ئااارمىيە” يەنە ئااۇالر كەتتااى 

 فاۈھرېر! چىقاايلى كوچىغا ئاچىالر -ئې ” كىتاپچىدا بىر سىھىرلى  قىسىمالر ھەربى قىسى 

 ھەرىكەتااكە قىلىاا، باھااانە يېزىلغااانلىقىنى گەپلەرنىااڭ دېااگەن“ !بوپتااۇ قوللىماااس بىزنااى

 (.ئىكەن ۈرۈلگەنكەلت

 تاااوپىالڭ رۆمنىاااڭ باااۇ ماناااا. ئايلىنىااادۇ ھۇدۇقۇشاااقا غەزىاااۋى ھىتلېرنىاااڭ ئەنااادى

 دەيادۇ_ . يەتاتى  توناۇپ ئېنىق ئۇنى ئاخىرى مەن”. ئىدى پاكىتى جانلىق چىقارغانلىقىنىڭ

 چوقاۇم بولساىمۇ قىلغىادە  ھەرىاكەت قارشاى بىازگە ئادەم بىرال ئەگەر_  كېيىنچە  ھىتلېر

 سااداقىتىنى ماڭاا باۇرۇن ئۇ شەرت  تۇرىشىمىز قارشى( دېمەكچى رۆمنى) ىغاكاتىۋېش ئۇنىڭ

 چوقااۇم مەن شااۇڭا. ئىاادى مەنمەنچااى بەكااال شااۇنداقتىمۇ ئىاادى  بىرسااى ئىپااادىلىگەن

 “.كېرە  ئېلىشى  ھېساب ئۇنىڭدىن

 ناى “خائىنالر ئۇۋا بىر بۇ” بېرى، ۋيېسسېقا باد: ئۆزگەرتى، قارارىنى تۇيۇقسىز ھىتلېر

 تااڭ-ھااڭ سەبداشالىرىنى يېنىادىكى قاارارى باۇ ئۇنىاڭ. دەيدۇ كۆرىمەن بىلەن زۈمكۆ ئۆز

 باااۇيرۇق دەپ تەيياااارال ئاااايرفپالننى دەرھاااال ليوتچىكىغاااا شەخساااى ھىتلېااار. قالدۇرىااادۇ

 بىار بۇنداق قانداقالرچە رۆم. باشاليدۇ مېڭىشقا كەينىگە-ئالدى ئالدىدا ئىشى  قىلىۋېتى، 

 ئەقلىنااى زادىااال بۇنىڭغااا ئااۇ ئۆرۈياادۇ؟ داھىسااىغايۈز رچەقانااداقال ئااۇ كىرىشااىدۇ؟ ئىشااقا

 338.يەتكۈزەلمەيدۇ

 

3 

 

 بااۇ. چىقىاادۇ ئايرفپالنغااا“ 50-جااۇنكېر” موتورلااۇق ئااۈ  بېرىاا، ئىگىلگىاانىچە ھىتلېاار

 ۋاقىتلىااق سااەۋەپلى  كااۆرۈلگەنلىكى كاشااىال موتورىاادا ئايرفپالننىااڭ بااۇرۇنقى ئااايرفپالن

 ئۇ. ئىدى ئەتراپى 0 سەھەر ۋاقتى قوزغالغان ايرفپالننىڭئ. ئىدى ئايرفپالن ئالماشتۇرۇلغان

 قىلمااا  قىمىرمااۇ ئورنىاادا تىكىلگىاانىچە قاراڭغۇلۇققااا تااۈم سااىرتتىكى چىقىاا، ئايرفپالنغااا

 پەقەتااال ئىشااالردىن بەرگەن يااۈز” دېيتاارىخ ئوتتااو مااۇدىرى ئاخبااارات ئۇنىااڭ. ئولتااۇراتتى

 ئېچىا، قۇلاۇپىنى قورالىڭالرنىڭ لەنھەممەي مۇھاپىزەتچى بىر كېيىن. ئىدى “يوق خەۋىرى

 .ئوياليدۇ بولىۋاتقانلىقىنى ئىشالر بىر دېگىنىدىال تۇتۇڭالر  تەييار

 ئاۆزى ئۆزىگە ئۇ. ئوياليتتى رۆمنى كۆڭلىدە لۇتز بولغان خەۋەردار ئەھۋالدىن ھەقىقى
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 :ئېيتىدۇ ناخشا غىڭشى،

 

 ندەيسەن ئۈ ئىشىمىزغا ئەتىگەنلى  بىزنىڭ سەن شەپەق  ئاھ شەپەق  ئاھ

 .تۆشۈ -ئۆتمە بىلەن ئوق كۆكرىكى بۈگۈن ئۈستىدە  ئات مەغرۇر تۈنۈگۈن

 

 ئاايرفپالن يۇرىغاندا تاڭ. تۇراتتى يېغى، تىنما  يامغۇر سى -سى  ئاخشىمى كۈنى شۇ

 يولىغااا ئۇچااۇش كەتااكەن نەملىشااى، ئايرفدرفمىنىااڭ ۋېيسااېنفېلد يوقااۇرى يۇرۇقتااا گۇڭگااا

 يەردە بااۇ دەل ھىتلېاار ئاااۋال يىاال 10 بۇناادىن بولااۇپ  ئااايرفدرفم ھەربااى بىاار بااۇ. قوناادى

 قوماناادان. ئىاادى قالاادۇرۇلغان نۇمۇسااقا چىقىاا، سااۈركۈلۈش بىاالەن ھەربىاالەر ۋە ساااقچى

 دەرھاال قالغىنىادا ئاز قونۇشقا ئايرفپالنى نومۇرلۇق D-2600 فۈھرېرنىڭ بېرى،  يوليورۇق

 ساەۋەبىدىن تاپىلىغاانلىقى ىنىكېرەكلىك بېرىش خەۋەر رەھبىرىگە ئەترىتىنىڭ ھۇجۇمچىالر

 ئاااايرفپالن مىناااۇتتىال ئااااخىرقى. ئىااادى يېااارى  بەكاااال كاااۆڭلى باشااالىقىنىڭ ئاااايرفدرفم

 خەۋەر بىلەلااامە  ئىكەنلىكىناااى ئاااايرفپىالنى ھىتلېرنىاااڭ ئۈچاااۈن  ئالماشاااتۇرۇلغانلىقى

 يەناى. ئىادى كەلاگەن ئاادەم ئااز بەكاال ئېلىشاقا قارشاى كېلىا، ئايرفدرفمغاا قىلىنمىغاچقا

 مېنىاڭ باۇ”. ئىدى كەلگەن ئوفىتسېرال قانچە بىر بىلەن كىشىلىرى مۇھى  بەزى ارتىيىنىڭپ

 بااد بىۋاستە ئۆزەم مەن_  كەلگەنلەرگە  ھىتلېر دەيدۇ_ . كۈنۈم بىر كۆڭۈلسىز ئەڭ ئۈچۈن

 “.كۈزەتمەكچىمەن جازالىنىشنى ئېغىر ئەڭ بېرى، ۋېيسسېگە

 ماشااىنىدىن كېلىاا، مىنىسااتىرلىقىغا ئىشااالر ئىچكااى باۋارىيىنىااڭ پىكاااپلىق ھىتلېاار

 ۋاگنېار مىنىستىرى ئىشالر  سىياسىي ئىچكى قوشۇمچە ۋە باشلىقى شىتات باۋارىيە. چۈشىدۇ

 ماڭادىكى  بىالەن قەدەمالەر تېاز شۇنداق كىرگىنىدە بىناغا فۈھرېر. ماڭىدۇ كەينىدە ئۇنىڭ

 چاوڭ ئۇ. تۇراتتى ئۇچۇپ لەپىلدەپ كۆتۈرۈلۈپ پەشلىرى پەلتوسىنىڭ ئارتىۋالغان ئۈستىگە

 مېھماان ئاۇ. كىرىادۇ ئىشخانىساىغا ۋاگنېرنىاڭ ئۇدۇل چىقى، پەلەمپەيدىن بىلەن قەدەملەر

 شااپپىدە كاتتىۋېشاى ئەترىتىنىاڭ ھۇجاۇمچىالر بااۋارىيە يوقاۇرى كىرگىنىادە زالىغا كۈتۈش

 بېرىا، ئېتىلغىانىچە ئالادىغا ئۇنىاڭ ھىتلېار ئەمماا. بېرىادۇ چاس ئۇنىڭغا تۇرۇپ ئورنىدىن

 يېغىشااقا سااۆزلەر ھاقااارەت قاااتتىق ئاغزىاادىن ئۇنىااڭ_ ! سااولىۋېتىڭالر بااۇنى”: ارقىراياادۇۋ

! رەھبەرلىارى ئەترىتىنىاڭ ئا-ئې  سىلەر بولۇپمۇ ساتقۇچالر  ۋەتەن خائىنالر _  باشاليدۇ 

 چىقىاا، كوچىغااا كۈشكۈرتىشااىدە كىتاپچىالرنىااڭ كىچىاا  ئاسااتىدىكىلەر قااول ئۇالرنىااڭ_ 

 “!كېرە  تاشالش ئېتى، سېنى ئېلىندىڭ  قولغا سەن سەن _  ىدى ئ بىلدۈرگەن نارازىلىق

 بىناادىن “ئىچىادە ھاياجاان چۈچۈتكىادە  كىشاىنى يەنىاال” فاۈھرېر دا 6 ساائەت ساەھەر

 گااۇرۇپتىكىلەر قۇراللىااق كېلىاادىغان بولااۇپ ياااردەمچى قۇراللىااق بااويىچە پىااالن. چىقىاادۇ



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 631 ~ 
 

 كۈتۈشاكە ئاۇالرنى فاۈھرېر بولساىمۇ  نكەلمىگە يېتى، تېخى ئايرفپالن بىر يەنە ئولتۇرغان

 يېنىادا شاوپۇرنىڭ بۇرۇنقىدە  چىقى، پىكاۋىغا كېمپكانىڭ ئالدىراش ئۇ. ئىدى يوق تاقىتى

 چىقىشاى يولغاا ئۇالر. بۇيرۇيدۇ ھەيدەشنى قاراپ ۋېيسسېگە باد ئۇدۇل شوپۇرغا. ئولتۇرىدۇ

 2~8 جەمئاى ئاۇالر. ۇچىقىاد يولغاا ماشىنىساىمۇ شرېكنىڭ كەينىدىن ئۇالرنىڭ تەڭ  بىلەن

 باار خاانىممۇ شارۆدېر كااتىۋى ئاياال فۈھرېرنىاڭ يەنە باشاقا ئاۇالردىن بولۇپ  كىشى دە 

 تىنمااا  ھەققىاادە سۈيىقەسااتى ئاچىالرنىااڭ-ئااې  گيااوبېل  ئولتۇرغااان كەينىاادە. ئىاادى

 باۇ. ئولتاۇراتتى تىكىلگىنىچە ئالدىغا قىلما  گەپ ئېغىزمۇ بىر ھىتلېر چاغدا بۇ. سۆزلەيتتى

 بۈگاۈن قارىغانادا. كۆرىنىادۇ ئارىساىدىن بۇلاۇتالر قاپلىغاان سىزىقىنى ئۇپۇق قوياش غداچا

 “.ئىدى بولىدىغاندە  ھاۋا اليىق ھىتلېرغا”

 تاغلىرىنىاڭ ئاالپ  يەر باۇ. كېلىادۇ يېتىا، تېگېسېگە ئۇالر قالما   سائەتكىمۇ بىرەر

 ھەمامە ئىچىادە ۇماانت ساەھەرلى  332 بولاۇپ  يەر بىار قالغاان قىسىلى، ئېغىزىغا جىلغا

 قااراپ كۈتۈشكە مېھمان خانسېلپاۋۇل”. تۇراتتى ئېقى، چىپىلداپ سۇالر سۈپسۈزۈ  يەردىن

 پىااالن بىاار رەزىاال رەساامى يەردە ئااۇ ھااازىر_  كېمپكاغااا  شااوپۇر ھىتلېاار دەياادۇ_ . ھاياادا

 تۇيۇقساىز ئۈساتىگە كىشاىلەرنىڭ ساارىيىدىكى خانسېلپاۋۇل دەرھال بىز شۇڭا تۈزۈلمەكتە 

 ئەتىااگەن ۋاقىاات چاغاادا بااۇ“ .كېاارە  قىلىۋېتىشااىمىز ئاااالقزادە ئااۇالرنى كىرىاا، سااتۇرۇپبا

 باشااالپ  چېلىنىشااقا قوڭغۇراقلىرىمااۇ چېركاااۋ بولااۇپ  قالغااان يېقىنلىشااى، گە 7 سااائەت

 ئااپتوموبىلنى كېمپكاا شاوپۇر. ئىادى چاقىرماقتا مىسساغا سەھەرلى  ئايالالرنى-ئەر مۆمۈن

 بىالەن ئېھتىياات كېلىا، ئالادىغا سااراينىڭ مېھماان ھەيادەپ ائاسات بەكاال چىقارما  ئۈن

 قىساامىنىڭ كااۆپ ئىكەنلىكىنااى يېپىااق دېرىزىلىرىنىااڭ بەزى بىنانىااڭ ئااۇ ئەممااا. توختىتىاادۇ

 ماشااىنىدىن ھىتلېاار. كۆرىاادۇ قويۇلمىغااانلىقىنى پااوس ئىشااىكتىمۇ ئىكەنلىكىنااى  ئوچااۇق

. كااۆرۈنمەيتتى قارىسااى ئاادەم ەقەۋەتاات بىرىنچاى. كىرىاادۇ بىناغااا بولاۇپ بىرىنچااى چۈشاۈپ

 ئاۆ . ئىادى قىلىنغان تەييارلىق ئۈچۈن زىياپەت چۈشلۈ  زالدا. ئىدى بوش زالىمۇ زىياپەت

 قااتتىق كاۆرۈپ تۇرغاانلىقىنى فۈھرېرنىاڭ ئالدىادا ئاياال ئۇ. بولىدۇ پەيدا خانى  خوجايىنى

 بىاازگە ىمىز ئااال قارشااى قىلغااانلىقىڭىزنى تەشااىرى، قەدەم ئالاادىرىغىنىچە كېتىاا، چۈچااۈپ

 دەرھااال ئۇنىڭغااا ھىتلېاار بولسااىمۇ  قىلغااان گەپلەرنااى دېگەناادە  كەلتااۈردىڭىز  شااەرەپ

 .ئېيتىدۇ كىرىشىنى باشالپ قېشىغا رۆمنىڭ

. كىرىشاىدۇ ساقالشاقا دېرىزىلەرناى-ئىشاى  دەرھاال كەلگەنالەر بىارگە بىلەن ھىتلېر

. چېكىاادۇ ئىشااىكنى ،كېلىاا ئالاادىغا ياااتىقى رۆمنىااڭ بىرسااى كېيىاانگەن پااۇخراچە ئارىاادىن

 رۆمنىااڭ كېمپكااا  تۇرغااان كەينىاادە فۈھرېرنىااڭ. كىرىاادۇ ئااۆيگە تاپانچااا قولىاادا ھىتلېاار

 بىلەلمە  قىالرىنى نېمە ھۇلۇققىنىدىن ئېچى، تەستە كۆزلىرىنى  كەتكەن ئىشى، ئۇيقىدىن
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 ۇزياالغ ياتىقىادا كاېچە باۇ. كۆرىادۇ تۇرغانلىقىنى قاراپ مۆلدۈرلەپ ئەتراپقا گاڭگىرىغىنىچە

 .ئىكەن ياتقان

 سااەنلەپال ئااۇنى ھىتلېاار“ .ئېلىناادىڭ قولغااا سااەن_  ھىتلېاار  دەياادۇ_  ئېرنىساات ”

 مىنىسااتىرلىقىدىكى ئىشااالر ئىچكااى بااايىقى دېگىنىاادە گەپلەرنااى بااۇ ھىتلېاار. سااۆزلەيدۇ

 كۆرۈنساىمۇ  جىددىلەشاكەندە  ساەل ھىتلېار”. ئىادى قالمىغاان ئەسەرمۇ خاپىلىقلىرىدىن

 ساااتقۇچلۇق ۋەتەن رۆمنااى قىلىاا، قىسااقىال ئااۇ“ .ئىاادى ئەمەس ە ھاياجانالنغانااد بە 

 بىار رۆم. بۇيرۇيادۇ كىيىشاىنى نەرساىلەر بىار ئۇچىسىغا دەرھال ئەيىپلەپ  بىلەن جىنايىتى

. باشااليدۇ كىيىشاكە كىيىملىرىناى تەرەپتىن بىر يەنە بىلدۈرۈپ  نارازىلىق قاتتىق تەرەپتىن

 تامغاا قاۇرۇق دېگەنلىارى باۇ رۆمنىاڭ شاۇڭا. چىقىدۇ ياتاقتىن كۈتمەيال ئۇنى ھىتلېر ئەمما

 كىشاىال كېيىانگەن چەسنىچە بايىقى قالغىنى ئۆيدە. ئىدى بولغان ئىش بىر سۆزلىگەندەكال

 .ئىدى قالغان

 خېينااې  ئىچىادىن ئېچىلىا،  ئىشاى . ئۇرىادۇ ئىشاىكنى ئۇدۇلادىكى بېرىا، فاۈھرېر

. قالىادۇ ھااڭۋېقىپال قااراپ راپقاائەت چىقىا، چىارا  ئۇيقاا باشالىقى ئەتارەت بىر ئىسىملى 

 باۇ” گيوبېل . ئىدى شوپۇرى باال ئۇ. تۇراتتى يىگىت بىر ياش ياتقان بىرگە كەينىدە ئۇنىڭ

 يازىاادۇ دەپ “قالاادى  تاااس قىلىۋېتىشااكە ھااۆ ھەتتااا يىرگىناادۈردى  قاااتتىق مېنااى مەنزىاارە

 .خاتىرىسىگە

 ياناادىكى دەرھااال ئااۆزى دەپ چىااق تەكشااۈرۈپ يااوق-بااارمۇ قااۇرال لااۇتزنى ھىتلېاار  

_  خېيناې   ۋارقىرايادۇ دەپ_ ! قىلمىدى  نېمە ھې  مەن لۇتز ”. كېلىدۇ ئالدىغا ئىشىكنىڭ

 خاااۇددى دەپ “كەلمەيااادۇ قولۇمااادىن مېنىاااڭ“ جااااۋابەن لاااۇتز” !قىااال يااااردەم ماڭاااا

 بەكااال ياااكى غەزەپلەنگەنلىكىاادىن بەلكىاا . تەكرارالياادۇ قايتااا گېپىنااى مەجبۇرالنغاناادە 

 ھىتلېار. تۇرىۋالىادۇ قىلىا، رەت كىيىنىشانى خېيناې  ئەيتەۋىر  لىكىدىنمۇكەتكەن چۈچۈپ

 ئېتىاا، دەرھااال تۇرىۋالساااڭ ئۇنىمااا  ئەگەر ئۇنىڭغااا كېلىاا، قايتىاا، ئىشااىكتىن نېرقااى

 قالغاااان ۋە رۆم ئاااۇ. كىرىشاااىدۇ كېيىشاااكە كىيىمىناااى كېيىااانال دېگىنىااادىن تاشلىنىساااەن 

 قاتاااردا بىاار بىاالەن ئااۇالر. قويۇلىاادۇ اپقاماا ئااۆيىگە يۇيااۇش كىاار بىاارگە بىاالەن ھەمرالىاارى

 فاۈھرېر) ئىادى باار كۈزەتچىلىرىماۇ ئاا-ئاې  نەپەر نەچاچە ئاون يەنە ئارىسىدا قامالغانالر

 بىارگە بىالەن شاوپۇرى خېينېسنىڭ  (ئىدى ئۇيقىدا تاتلىق ئۇالر كىرگىنىدە بېسى، ياتىقىغا

 .ئىدى ربا بالىالرمۇ ياش قانچە بىر كىلىشكەن تۇتۇلغان مەيداندا نەق

 بىار يېقىندىكى كېمپكاغا قىلغا   مۇھاكىمە ھەرىكەتلەرنى قەدەملى  كېيىنكى ھىتلېر

 تۇتاۇپ ۋفگېلناى مااك  بولغاان ئىنىساى نەۋرە ھەم شاوپۇرى رۆمنىاڭ بېرى، مېھمانسارايغا

 كااۈنى شااۇ ئەساالىدە. ئىااكەن ياتقااان بىاالەن قىااز بىاار ياتىقىاادا ۋفگېاال. بۇيرۇياادۇ كېلىشاانى
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 بولساىمۇ دفساتى يېقىن كېمپكانىڭ ۋفگېل . ئىدى بار بىرسىال شۇ ىدىنبۇنداقلىر سەھەردە

 ئېلىنغاانلىقىنى قولغاا ئۇنىاڭ ساورىغىنىچە كەچاۈرۈم ئۇ شۇڭا. ئىدى بەرىبىر ئۈچۈن ئۇنىڭ

 تەلەپ بىار غەلىتاى بەكاال كېمپكاغاا يېقىنالشاقىنىدا گەرەجىاگە ماشاىنا ئۇالر. قىلىدۇ ئېالن

 كاۆڭلىنى ئۇنىڭ كېمپكا “بوالمدۇ؟ باقسام ھەيدەپ بىر ماشىنىسىنى رۆمنىڭ” 342 :قويىدۇ

 قېتى  قانچە بىر يولدا ۋفگېرنى چىقىۋېلى، يېنىغا ماشىنىنىڭ كېمپكا شۇڭا. قويمايدۇ يەردە

 .قويىدۇ يول ئايلىنىۋېلىشىغا

 تە  42 كەلگىنىااادە ئالااادىغا ساااارىيىنىڭ خانساااېلپاۋۇل يااااالپ ئەساااىرىنى كېمپكاااا

 قۇراللىاق باۇ. كېلىادۇ يېتىا، قاراماشىنا بىر ئولتۇرغان دەملىرىئا ئەترىتىنىڭ ھۇجۇمچىالر

SA  دىان “مۇھااپىزەتچىلىرى شاىتاپ قۇمانادانلىق” رۆمنىاڭ كەلاگەن ميۇنخېنادىن چىاالر 

 ئەساكەرلەر ئاۇ بۇنىڭادىن. ئىادى قامااقلىق كىرخانىدا تېخىچىال قۇماندانى ئۇالرنىڭ. ئىدى

 دەرھاال ئاۇالرنى برۇكىنېار ۋىلھېل  بولغان ىكونىۋېي ھىتلېرنىڭ. ئىدى مەيۈسلەنگەن بەكال

 قاۇالق گېاپىگە ئۇنىاڭ كەلگەنالەر ئەمماا. قىلىادۇ بۇيرۇق دەپ, كېتىڭالر قايتى، ميۇنخېنغا

 توقۇنۇشاتىن قېتىملىاق بىر قارىغاندا. قارىشىدۇ تىكىلگىنىچە بىلەن غەزەپ ئۇنىڭغا سالما 

 .كۆرۈنەتتى ئەمەستە  مۇمكىن ساقلىنىش

 ئااۇ_  ئاڭلىمىاادىڭالرمۇ؟ دېگىنىنااى برۇكنېرنىااڭ”: ئۆتىاادۇ ئالاادىغا ھىتلېاار چاغاادا بااۇ

 باۇ ھىتلېار. ئىادى باۇيرۇق بىار باۇ ئەمەلىيەتاتە قىلساىمۇ  سۆزلىگەندە  يۇمشىتى، گېپىنى

-ئاې  ساىلەر يولادا_  بۇيرۇيادۇ  كېتىشاىنى قايتى، ميۇنخېنغا دەرھال مۇھاپىزەتچىلەرنى

 ئۇالرنىااڭ“ .قۇرالسىزالندۇرسااۇن سااىلەرنى شااۇالر. مااۇمكىن كېلىشااىڭالر دۈ  ئېسااچىالرغا

. ئىادى مۇئامىلىساى تۇتقاان ئۇنىاڭ قارىغانادا گېاپىگە ھىتلېرنىڭ سۇندۇرغىنى جاسارىتىنى

 .كېتىدۇ قايتى، ماشىنا قارا كەلگەن قىلى، شۇنداق

 مېڭىشااى ياااالپ كىشااىلەرنىڭ قۇراللىااق. چىقىرىلىاادۇ ئاپتوۋۇزغااا ئىككااى مەھبۇدسااالر

 ياول ئالدىادا پىكااۋى مااركىلىق مەرساەدې  ھىتلېرنىاڭ. چىقىادۇ ولغااي ئاپتوۋۇزالر بىلەن

 ھەممىساىنى چىالرنىاڭ SA چىققاان يولغاا ئۈچاۈن قاتنىشاىش زىيااپەتكە. ماڭىادۇ باشالپ

 ئالادىراش گيوبېلسانىڭ. چىقىادۇ قىلى، سوراق بىر-بىرمۇ ئۇالرنى توسىۋېلى، يولدا ھىتلېر

 ماشااىنا قۇرالسااىزالندۇرۇلۇپ ھەممىسااى ڭبارالرنىاا ئىساامى تىزىملىكىاادە چىققااان رەتاالەپ

 .قىلىنىدۇ بۇيرۇق مېڭىشىغا ئەگىشى، كىرى، قاتارىغا

 “بىناا قوڭۇر” ئەترىتى ماشىنا. ئۇزىرايدۇ بارغانسىرى قاتارى ماشىنا بۇ قىلى، شۇنداق

 ھەرباى باۇرۇن  بۇنىڭادىن. ئىادى قالغان بولۇپ يېرى  توققۇز سائەتمۇ كەلگىنىدە يېتى، غا

 ھەربااى ھىتلېاار. بولىاادۇ قااۇرۇپ لېنيەسااى مااۇداپىيە ئەتىراپىغااا بىنانىااڭ ۇباا قىسااىمالر

 ئااۇ بىاارگە  بىاالەن بىلاادۈرۈش رەخمىتىنااى ئۈچااۈن كەلگەنلىكااى ياااردەمگە قىسااىمالرنىڭ
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-قايتاا يوقلىقىنى نىيىتى چىقىش قارشى ئەترىتىگە ھۇجۇمچىالر پايدىلىنى، ئەسكەرلەردىن

 شااىفىرنى مەخپااى تېلېفوناادا گيوبېلسااقا كىاارمە -كىاارەر بىناغااا ھىتلېاار. تەكىتلەياادۇ قايتااا

 باۇ”. باشالىنىدۇ ئىشاى تاازىالش قىەلىا، شاۇنداق. بۇيرۇيادۇ قويۇشنى بىلدۈرۈپ گيۆرىڭغا

 شاااۇنىڭدە  چىقىرىلىشاااىنى  ئاااوق قارىتىااا، كاتتىباشااالىرىغا توپىالڭچىالرنىاااڭ قېتىمقاااى

 چاچقاان زەھەر تتاساىر شاۇنىڭدە  قاولالرنى  قاارا تاشالىغان زەھەر قۇدۇققا ئائىلىمىزنىڭ

 گەپلىارى بۇ ئۇنىڭ“ .قىلىمەن بۇيرۇق تاشالشنى قىرى، تولۇق قويما  بىرنىمۇ قولالرنى قارا

 دفختااۇر ئىشااتا بااۇ ھەقىچااان  ئەساالەتتى ئااۆلگەنلىكىنى ئۆساامىدە زەھەرلىاا  ئاپىسااىنىڭ

 .ئىدى قوچىۋېتكەن بەكال ھېسسىياتىنى ھىتلېرنىڭ بلوكمۇ

 تۈرمىسااىگە سااتادېلخېي  يىتەكچىلىاارى ئااې -ئااې  كەلااگەن تۇتااۇپ ئاااچىالر-ئااې 

 ئەترىتىنىااڭ ھۇجااۇمچىالر تۇرۇلىۋاتقااان تۇتااۇپ بىنااادا قوڭااۇر تااېخىچىال. كېتىاادۇ توشااۇپ

 قىلىا، تەلەپ كۈرۈشۈشانى بىالەن ھىتلېار كىشاىلەر قاتاارلىق رۆم مەسىلەن يىتەكچىلىرى 

 تەلەپ ۈشۈشانىكۆر بىالەن گياوبېل  قايتىادىن ئاۇالر قىلىنىادۇ  رەت بولساىمۇ تۇرىۋالغاان

 ئۇنىاڭ ئۈچاۈن  سۆزلىشاىۋاتقانلىقى تېلېفاون بىالەن گيۆرىاڭ گياوبېل  چاغدا بۇ.قىلىشىدۇ

 ماشىنىسااىغا برفۋنىاا  جىنااايەتچىمۇ ئاااخىرقى ئەڭ تااۇرۇپ تااۈگىمە  كۆرۈشىشااى تېلېفااون

 بىاار كىشااىلى  يااالغۇز رۆم. مېڭىلىاادۇ ئېلىاا، تۈرمىسااىگە سااتادېلخېي  چىقىرىلىاا، ياااالپ

 قامالغاان كېايىن بولغاندىن مەغلوب قوزغىلىڭى پىۋىخانا كامىر بۇ بولۇپ  نقامالغا كامىرغا

 .ئىدى يەردە بىر يېقىنال كامىرىغا

 تەلەپ سوتلىنىشاىنى تاپشاۇرۇپ ساوتقا ھەرباى رۆمنى ئې،  ۋفن گېنېرال بىنادا قوڭۇر

 ساەھەردە قااق ئەتىاگەن ئاۇ شۇڭا. بواللمايدۇ خاتىرجەم ھەرگىز ھىتلېر بۇنىڭدىن. قىلىدۇ

 دېاگەن رۆم ئۇ . قىاللمايدۇ نېمە بىر باشقا چىقىرىۋېلىشتىن ئاچچىقىنى جارقىراپ-ۋارقىراپ

 بىااالەن ئۆلاااۈم بولمىغاااان  ماااۇمكىن قىلىاااش ئىنكاااار جىناااايىتىنى تولاااۇق  پااااكىتلىرى

 قاينااپ بۇنداق ئۇنىڭ. ۋارقىرايدۇ دەپ ساتقۇ   ۋەتەن قىلىدىغان ئازلىق جازاالندۇرۇلسىمۇ

. دېيەلمەيادۇ نېمە بىر ئۇنىڭغا بەرىبىر بولسىمۇ قالغان ھەيران بەكال پنىئې گېنېرال كېتىشى

 .پىچىراليدۇ دەپ“ !قاپتۇ ئېلىشى، ئۇ” كونىۋېيىغا يېنىدىكى چىقىۋېتى، بىنادىن ئۇ

 زالىاادا يىغىاان ئااازادە بولغاناادا  يېاارى  بىاار ئااون سااائەت يەنااى قالمااا   ئۇزۇنغااا

 ئااۆزىگە تااېخىچە ھىتلېاار چاغاادا  بااۇ. ىنىدۇباشاال يىغىنااى باشاالىقالر ئەتاارەت ھۇجااۇمچىالر

 قارىتىا، قاتناشاقۇچىلىرىغا يىغىان ئىچىدىكى ساراسىمە ئۇنىڭ 341بولغاچقا  كېلەلمىگەن

 نااېمە بىاار باشااقا نەپرەتلىنىشااتىن-غەزەپ بولغااان ئاچىالرغااا-ئااې  سااۆزلىرىمۇ سااۆزلىگەن

 ۋاالقاالش ساوزۇلغان ساائەتتە  بىر. قالىدۇ قوالشما  ئايىقى-باش گەپلىرىمۇ دېيەلمەيدۇ 

 تااۇرۇپ ئاۆرە ھەممىسااى بواللماا  خاااتىرجەم تۇرغاانالر ئاااڭالپ ساۆزىنى ئۇنىااڭ جەريانىادا



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 635 ~ 
 

. كېتىاادۇ سااۆزلەپ چاااچراتقىنىچە تۈكااۈرۈ  ئاغزىاادىن ھىتلېاار. ساااالتتى قااۇالق ئۇنىڭغااا

 پاااتال-پااات كەتكەچااكە  بەكالھاياجانلىنىاا،” قاتناشااقۇچى يىغىاان بىاار قايسااى بۇنىڭاادىن

 ئىككااى گېرمااانىيىنى ئۆلتۈرىۋېتىاا،  مېنااى رۆمنااى ھىتلېاار “ .قوياااتتى يۇتااۇپ تۈكااۈرۈكىنى

 شاىرىكلىرى ئۇنىاڭ ۋە رۆم ئاخىرىدا  ئۇ. ئەيىپلەيدۇ دەپ سۇنماقچى  دۈشمەنلەرگە قولالپ

 .دەيدۇ“ !تاشالنسۇن ئېتى،”

 ساې، تاېخىچە ھىتلېار ساەۋەبى . ئىادى باشاالنمىغان تېخاى ئىشاى ئۆلتۈرۈش ئېتى،

. ئىادى كاۈتمەكتە قىلىشىنى ئىەرا جازانى كېلى، نىڭ( قوماندانى پىزەتچىلەرمۇھا) دېيترىخ

 كەتاكەن تۈرۈلاۈپ چىراياى بىلەن ئالدىراشلىق ئۇ. كېلىدۇ يېتى، دېيترىخمۇ قالما  ئۇزۇنغا

 كوناا  چااقى ماشىنىساىنىڭ: كېتىادۇ چۈشاەندۈرۈپ سەۋەبىنى كېچىككەنلىكىنىڭ ھىتلېرغا

. كۆرساىتىدۇ ساەۋەپ دەپ بولمىادى  ھەيادىگىلى ئىتتىا  بولغاچقا دفڭغۇل-ئوڭغۇل يولمۇ

 بىار قاناداق ھاې  كاۈنى ئاۇ بولساىمۇ  رەنەىاگەن قالغانلىقىادىن كېچىكىا، ئۇنىاڭ ھىتلېر

 قىلغانادىن ماۇزاكىرە بىلەن مەسلىھەتچىلىرى  ھەقتە بۇ دېيترىخقا ئۇ. چۈشەرمەيدۇ بۇيرۇق

 خااتىرجەم شاۇڭا كېارە   شاىمىزبەلگىلى تەغادىرىنى جىنايەتچىلەرنىاڭ باۇ ئانادىن كېيىنال

 باۇيرۇق بولساىمۇ كەتاكەن ئۆتۈپ ۋاقىت سائەتتە  ئۈ . دەيدۇ كۈتكىن بۇيرۇقۇمنى بولۇپ

 .چۈشەرمەيدۇ

 بېرلىناادىكى ئۇنىااڭ بولسااىمۇ  تۇرغااان كااېلەلمە  قارارغااا بىاار ئېنىااق ھىتلېاار گەرچە

_  ېااارھىمل. ئىااادى باشااالىۋەتكەن ئىشاااىنى ئۆلتاااۈرۈش جىناااايەتچىلەرنى كەسىپداشااالىرى

 بەلااگە مەخپااى شااۇ يەنە بولىااۋاتقىنى الزىاا  گۇرفھقااا كىشااىلى  ئااۈ  گيۆرىااڭ_  ھېياادرىخ

 پىالنااالپ بېاارى خېلىاادىن ھامااان كېلىشااى يېتىاا، بەلااگە مەخپااى. ئىاادى( “قۇشااى ھەرە”)

 گيۆرىڭنىاااڭ پااااپېن. تۇرىشااااتتى تەيياااار ئاشۇرۇشاااقا ئىشاااقا سۇيىقەساااتىنى كېلىۋاتقاااان

 SS تۇتقاان ئاپتوماات تەرەپ ھەمامە” يەر بۇ ولغىنىدا ب كۆرۈشمەكچى كىرى، ئىشخانىسىغا

 بەكاااال ئىشاااالردىن باااۇ كاااۆرۈپ ناااى “بولۇنغاااانلىقى قورشااااپ تەرىپىااادىن پوساااتلىرى

 قاوزغىالڭچىالرنى پاايىتەختتىكى گيۆرىڭغا ھىتلېرنىڭ يەنە ئۇ. ئىپادىلەيدۇ زىرىككەنلىكىنى

 بىار. كېتىادۇ چۈچاۈپ تىققاات تېپىا، خەۋەر بېرىلگەنلىكىدىن ھوقۇقىنىڭمۇ تۇنەۇقتۇرۇش

 باۇ ۋاقىاتالردا ياوق مىنىساتىر بااش پااپېن  بىالەن ساۈپىتى بولاۇش مىنىستىر باش مۇئاۋىن

 نااارازى قاااتتىق ئىشااالردىن بااۇ ئااۇ شااۇڭا. ئااوياليتتى ئىكەنلىكىنااى تەۋە ئااۆزىگە ھوقااۇق

 ماۇداپىيە دۆلەت قىلىا، ئاېالن ھاالەت جىددى ھىندېنبۇرگنىڭ ئۇ. بىلدۈرىدۇ ئىكەنلىكىنى

 مۇقىمالشااتۇرۇش ۋەزىيەتنااى قوغااداپ تااۈزۈمنى قااانۇننىي كېلىاا، يااۆتكەپ ارمىيىسااىنىئ

-ئاې  ھىملېرنىڭ ئۇ. قىلمايدۇ قوبۇل قەتئى ئۇنداقلىشىنى گيۆرىڭ. تۇرىدۇ چىڭ تەلىۋىدە

 چىاڭ ئېيتىا، تېزگىنلىيەلەيادىغانلىقىنى پۈتاۈنلە  ۋەزىيەتناى بىارلىكتە بىلەن ئېسچىلىرى
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 گېپاى ئۇنىاڭ بولساىمۇ  بىلادۈرگەن ناارازىلىقىنى قايتاا تاۇرۇپ ڭچى پاپېن بۇنىڭغا. تۇرىدۇ

 دەرھااال مىنىسااتىرنى باااش مۇئاااۋىن گيۆرىااڭ. بۆلىۋېتىلىاادۇ ئىزچىاال تەرىپىاادىن گيۆرىااڭ

 يېتىا، تېخاى ئاۆيىگە پاپېن. ئېيتىدۇ قىلىشىنى غېمىنى بىخەتەرلىكىنىڭ ئۆز قايتى، ئۆيىگە

. كۆتۈرىلىياادۇ سااېگناللىرى ماشااىنا ەپااتىنتەر ھەماامە كوچىلىرىاادا بېاارلىن تااۇرۇپال بارمااا 

 بىرساى قىساىمالردىن. ئىدى ئېلىنماقتا قولغا دۈشمەنلىرى ھاكىمىيەت يېڭى يەردە ھەممىال

 ئېتىاا، مەساائولىنى ئاخبااارات پاپېننىااڭ ئېلىاا، قورشاااۋغا ئىشخانىسااىنى پاپېننىااڭ كېلىاا،

 مىنىسااتىرنىڭمۇ باااش مۇئاااۋىن ئەساالىدە. ئالىاادۇ قولغااا خىزمەتچىلەرنااى قالغااان تاشااالپ

 ئايالنغاانلىقىنى  تاۈرمىگە بىار ئۆيىنىاڭ كىرگەنادە ئاۆيىگە ئۇ. ئىدى كەلگەن دەرت بېشىغا

 ساااااقچى مېھمانخانىسااااىدىمۇ ئۈزىااااۋېتىلگەنلىكىنى  لىنيىسااااىنىڭمۇ تېلېفااااون ئۆيىنىااااڭ

 بىالەن ساىرت ئۇنىڭغاا  ئەمەلادارى سااقچى. كۆرىادۇ ئولتۇرغاانلىقىنى بىرساى مەسئولىدىن

 .قىلىدۇ بۇيرۇق دەپ يوق رۇخسەت ىڭىزغاقىلىش ئاالقە

 ئااز بەكاال بېارلىنلىقالردىن شاۇڭا. ئىادى كاۈنى شەنبە ئىسسىق بەكال ھاۋا   كۈنى ئۇ

 تيېرگارتېناادىكى. تاپىاادۇ خەەۋەر بېرىۋاتقانلىقىاادىن يااۈز ئىشااالرنىڭ پەۋقۇلئاااددە كىشااى

 كۈننىااڭ ئۈچااۈن كىشااى كااۆپ بەكااال ئۆتكۈزىۋاتقااان ۋاقىاات سايىسااىدا دەرەخ تىنچلىااق

 ئىشاالر ئاغرىتىادىغان بااش بەكىرە  بېرىشى ئىسى، تېخىمۇ ھاۋانىڭ ئەگىشى، ئۆرلىشىگە

 پىالنىناى زىياارەت باۇرۇنقى چۈشاتىن چۈشاەنمە  ناېمە ھې  دېلمېر مۇخپىر. ھېسابلىناتتى

 نېمىشااقا يەنە مەن” يولاادا  ئااۇ. قايتىاادۇ ئىشخانىسااىغا ئالاادىراش قالاادۇرۇپ ئەمەلاادىن

 ئاااۋارە دەپ يااازىمەن خەۋەرنااى دېااگەن' خەۋىپااى ھاكىمىيىتىنىااڭ ىتمۇسااتەب ھىتلېرنىااڭ'

 تىنماا  دەپ “ئەساقاتىدۇ ناېمىگە باشاقا تىككىنىمادىن دفغاا بېشىمنى ئىش بۇ بولىمەنكى 

 ماشىنىسااى ئەممااا قىلىاامەن؟ قانااداق بەرمىسااە يااۈز ۋەقە بىاار ھااې  ئەگەر. غۇدۇڭشااىيتتى

. بولىادۇ ياوق غەمالەر پۈتاۈن كاللىسىدىكى توسالغىنىدىال يولدا قىلىۋالغان قامال ساقچىالر

 بېارلىن رۆمنىاڭ سااقچىالر ئاپتومااتلىق قالپااقلىق  مىا “ .بولغاان ئىشاالر بىار قارىغاندا”

 .ئىدى بولغان قورشاپ قوراسىنى ھەشەمەتلى  چېتىدىكى تيېرگارتېنستراس

 پباشاال گېستاپونى نەپەر ئىككى ئاشپىزى شلېيچېرنىڭ ۋفن گېنېرال سىرتىدا  شەھەر

 مېھمااانالردىن چاقىرىلمىغااان 340.كىرىاادۇ كىتابخانىسااىغا مىنىسااتىرنىڭ باااش سااابىق بااۇ

 مەن ھەئە ” مىنىساتىر بااش ساابىق باۇ ساورىۋىدى  دەپ “سىزمۇ دېگەن شلېيچېر” بىرسى

 كىشااى ئىككااى بااۇ كەلااگەن چىقمااايال ئاااخىرى گېپىنىااڭ ئۇنىااڭ. بەردى جاااۋاپ دەپ…“ 

 خااانى  شاالېيچېر ئولتۇرغااان ئاااڭالپ رادىئااو بۇلۇڭاادا ربىاا. ئۆلتۈرىاادۇ ئېتىاا، ئااۇنى دەرھااال

 تۇرۇپال يېقىنالشما  يولدىشىغا بولسىمۇ يۈگەرگەن تەرەپكە يولدىشى يېقىلغان ئېتىلغىنىچە

 دفختۇرخانىادا بولساا ئاياالى ھاماان  شۇ شلېيچېر. قالىدۇ يىغىلى، يەرگە ئۇمۇ تىگى، ئوق
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 .ئۈزىدۇ جان

 چىقىارىش ھۆكاۈم بىر قانداق ئاخىرى ھەمرالىرىغا ڭئۇنى بىلەن رۆم بولسا  ميۇنخېندا

 زالىدىكى يىغىن. تۇراتتى كىلەلمە  قارارغا بىرەر ئېنىق تېخىچىال ھىتلېر ئۈستىدە كېرەكلى

 قااتلىق ئىككاى دېيترىخقىماۇ ساې، تۇرغاان ساىرتتا قىلىشاالر تاارتىش-تااالش ۋارقىرىشى،

 زالىنىاڭ يىغىان ئەتراپىدا بەش تسائە كېيىن چۈشتىن. ئاڭلىنىدۇ ئېنىق سىرتىدىن ئىشى 

 ئاۇ. كەلادى چىقىا، ئىچىادىن بورماان ماارتىن ياردەمچىساى ھېسانىڭ. ئېچىلىادۇ ئىشاىكى

. ھىتلېار دەيدۇ “قايتقىن گازارمىغا”. كىرىدۇ باشالپ ئالدىغا ھىتلېرنىڭ باشالپ دېيترىخنى

: بېرىادۇ  بىرناى باۇيرۇقتىن چىقىرىلغانادە  ساىقى، ۋۇجۇدىدىن خۇددى دېيترىخقا ئاندىن

 خاائىنلىق ۋەتەنگە رەھبىرىگە ئاچىالر-ئې  بېرى، تالال  ئەسكەر نەپەر 6 ۋە ئوفىتسېر بىر”

 “.قىل ئىەرا بېرى، جازاسى ئۆلۈم جىنايىتىدىن قىلغانلىق

 ساتادېلھېيمغا. كۆچۈرىادۇ كاۆزدىن قاۇر بىار تىزىملىكىناى تۇتقۇزغان بورمان دېيترىخ 

 ئارىساىدىن ئاۇالر ھىتلېار ئەمماا. ئىدى تىزىملىكتە بۇ ئىسمى ھەممىسىنىڭال قامالغانالرنىڭ

 چىااالر SA باااۋارىيە يوقااۇرى بىاالەن خېينااې  قىلىاا،  ئىشااارەت تااالالپ ئىسااىمنى 10

 ئىساى  ئىككاى ئاون باۇ ئەمما. ئىدى ئارىسىدا سېلىنغانالر بەلگە بۇ ئىسمىمۇ كاتتىبېشىنىڭ

 ئاۇالردە  رۆمغاا تېخىچىال تلېرھى قارىغاندا. كۆرۈنمەيتتى ئىسمى رۆمنىڭ ئېرنست ئارىسىدا

 .ئىدى قىاللمايۋاتقان جاسارەت بېرىشكە جازا بىر

 رەھبەرلىرىنىاڭ ئاچىالر-ئې  نۇرغۇنلىغان فران  خان  مىنىستىرى ئەدىلىيە باۋارىيە

 بېرىا، بىۋاساتە ئاۆزى يەرگە ئاۇ تېپىا،  خەۋەر ئىشاىدىن قويۇلغانلىق قاماپ ستادېلھېيمغا

-ئااې  كېاايىن  بارغىنىاادىن يەرگە ئااۇ. بولىاادۇ ئالماااقچى ۈپئۆتكااۈز دېلوسااىنى ئۇالرنىااڭ

 بېاارىش تاپشااۇرۇپ كۈزىتىشااىگە ئەترىتىنىااڭ ساااقچى شااىتاتلىق جىنااايەتچىلىرىنى ئاااچىالر

 .كىرىدۇ كامىرىغا رۆمنىڭ بېرى، بۇيرۇقىنى

 “بولىۋاتىدۇ؟ ئىشالر نېمە يەردە بۇ_  رۆم  سورايدۇ_  بۇ؟ گەپ قانداق”

 ۋەدىماۇ ئاارتۇق ئۇنىڭغاا شاۇنىڭدە . بىلمەيتتاى نەرساە كۆپ بە  ئىشالردا بۇ فران 

 قىلىنىشاىنىال تەرەپ بىار باويىچە ياولالر قاانۇنى ئىشاالرنىڭ پۈتاۈن ئاۇ شاۇڭا. بېرەلمەيتتى

 ئاااقىۋەتكە يامااان ئاااخىرقى ئەڭ ئۆزىنىااڭ ئۇنىڭغااا رۆم. ئېيتىاادۇ قىلىاادىغانلىقىنى ئۈمىااد

 غەم ھەققىادە ياشااش ياكى ئۆلۈش مەن”. ۇئېيتىد قويغانلىقىنى قىلى، تەييارلىق قېلىشىغا

. قويسااااڭ قىلىااا، غېمىناااى ئائىلەمااادىكىلەرنىڭ تەلىاااۋى   ساااېنىڭدىن شاااۇڭا. قىلمااايمەن

 قاراشاالىق ماڭااا پۈتااۈنلە  تۇرمۇشااى ئۇالرنىااڭ شااۇڭا. ئايااال ھەممىسااىال ئۆياادىكىلەرنىڭ

 باارلىق” چەساىققىنى چىاڭ قاولىنى ئۇنىڭ رۆم ئېچىۋاتقىنىدا ئىشىكىنى كامېر فران “ .ئىدى

 .دەيدۇ “تۇرىدۇ بولۇپ ئىشالر كېتىدىغان يۇتۇپ قىزىنىمۇ ئۆز ئىنقىالپالردا
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 كەسىپدىشااى بىاار دېيتاارىخ سااې، ئولتۇرىۋىاادى  كىرىاا، ئىشخانىسااىغا يااېڭىال فراناا 

 ئۆلاۈم رەھبەرلىارىگە ئەترىتاى ھۇجاۇمچىالر قىسى  بىر بويىچە بۇيرۇق كىرى،  بىرگە بىلەن

 كااۆزدىن بىۋاساتە ھىتلېاار يېنىادىن ئااۇ. ئۇقتۇرىادۇ ەنلىكىنااىكەلگ ئۈچاۈن بېاارىش جازاساى

 تااۇرۇپال قاااراپ تىاازىملىككە فراناا . كۆرسااىتىدۇ چىقىرىاا، تىزىملىكنااى چىققااان كۆچااۈرۈپ

 جازاسااى ئۆلااۈم كىشااىلەرگە بااۇ نەزەر قەتئىااي بولىشااىدىن ئەھااۋال قانااداق ھەر”: قالىاادۇ

 فرانا . دەيادۇ ھىتلېردىن بىۋاستە قبۇيرۇ بۇ ئۇنىڭغا  دېيترىخ. دەيدۇ “بولمايتتى بېرىشكە

 ئۈچاۈن قىلىشاى تېلېفاون بىناغاا قوڭاۇر ئۈچاۈن باېقىش قىلى، سۈرۈشتە قايتا ئىشالرنى بۇ

 ئانادىن. سۆزلىشاىدۇ بىالەن ھاې  دەسالىۋىدە دېيتارىخ. قىلىادۇ قايىال ئاۇنى تەساتە مىڭ

 “.ئىكەن بار گېپى دەيدىغان ساڭا ھىتلېرنىڭ”: ئۇزارتىدۇ فرانكقا ترفپكىنى

. كېلىادۇ ئااۋازى ساۆزلىگەن ۋارقىاراپ قااتتىق ھىتلېرنىاڭ دېگەنادىال ھە تۇرفپكىدىن

 باۇ بولمىساا يااكى قاناداق؟ تارتىۋاتامساەن باش قىلىشتىن ئىەرا بۇيرۇقۇمنى مېنىڭ سەن”

 قۇماۇرۇپ يىلتىزىادىن تاۈپ نەرسىلەرنى بۇ مەن يۈرەمسەن؟ ئاغرىتى، ئى  جىنايەتچىلەرگە

 “!تاشلىماقچى

 كاۆرگىنى  مېنىاڭ بولمىساا  بۇيرۇقمۇ يازما بىرەر ئىشتا بۇ بىلدۈرۈپ  ىلىقناراز فران 

 قولااۇم ئااۆز مەن ئىشااارەتلەرنى تىزىملىكتىكااى”. دەياادۇ تىزىملىاا   بىاار كىشااىلى  6 پەقەت

 ئىمپىرىيىمىازگە باۇالر_  343قىلىا،  يۇمشاىغاندە  ساەل ھىتلېار دەيادۇ_ . قويدۇم بىلەن

 دېااگەن بااۇ. مىنىسااتىرىمەن باااش ئىمپىرىيىنىااڭ بااۇ مەن. جىنااايەتچىلەر چىققااان قارشااى

 ھەققىااڭ كىرىااۋېلىش چااات سااېنىڭ ئىشااالرغا بۇنااداق ئىشااالر  مۇناسااىۋەتلى  ئىمپىاارىيىگە

 “.يوق

 قوراغاا ئۇچۇرغاۇچى زىيانكەشالىككە نەپەر ئاالتە تۈركۈمادىكى بىرىنچى ستادېلھېيمدا

 فااۈھرېرىمىز ”. ڭىاادۇما ياااالپ ساااقچى نەپەر ئىككااى بىرسااىنى ھەر. چىقىرىلىاادۇ ياااالپ

 بىار توۋاليادۇ دەپ_ . قىلادى ھۆكاۈم جازاساىغا ئۆلاۈم سىلەرنى مىنىستىرى باش ئىمپىرىيە

 بااااۋارىيە يوقااۇرى“ .قىلىنسااۇن ئىەااارا ھۆكااۈم دەرھااال_  باشااالىقى  گااۇۋاردىيە پااارتىيە

 دېيتاارىخ ئەساالىدە جالالتنىااڭ شااىنېيدىخۇبېر ئاۋگۇساات باشاالىقى ئەترىتااى ھۇجااۇمچىالر

 نىاامە زادى يەردە بااۇ دفسااتۇم  ھە   سااې،”: ۋارقىاارىغىنىچە ئۇنىڭغااا بىلىاا، نااىئىكەنلىكى

 تاۈرگىنىچە قااپىقىنى دېيترىخ. دەيدۇ“ !ئىدۇققۇ گۇناھسىز پۈتۈنلە  بىز بولىۋاتىدۇ؟ ئىشالر

 خايىاال! قىلاادى ھۆكااۈم جازاسااىغا ئۆلااۈم سااېنى فااۈھرېرىمىز”: ئۆتىاادۇ تۇرىشااىغا دىقااقەت

 .ۋارقىرايدۇ دەپ“ !ھىتلېر

 ئالاادىغا ئەسااكەرلەرنىڭ جااالالت كىشااى قىلىنغااان ھۆكااۈم ئۆلااۈمگە بولااۇپ رىنچااىبى

 كېيىنكاى. ياڭرايادۇ ئااۋازى ئاوق قاورفدا. ئۇنىمايادۇ ئېتىشقا كۆزىنى كىشى ئۇ. كەلتۈرۈلىدۇ
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 باۇيرۇق ئېتىشقا كىشىنى قانچە بىر دېيترىخ. ئۇنىمايدۇ تېڭىلىشىغا كۆزىنىڭ كىشىمۇ ئىككى

 ئەنااادى ئىشاااالرغا باااۇ”: يىراقلىشاااىدۇ ئاااۇ كەلگەنااادە ۇبېرغاشاااىنېيدىخ ناااۆۋەت. قىلىااادۇ

 “!چىدىيالمايمەن

 قالغاان چۈشاۈپ قاراڭغۇ چىققىنىدا يولغا قاراپ ئايرىدرفمغا پىكاپ ئولتۇرغان ھىتلېر

 ۋەدە ئېپقاا ۋفن گېنېارال چىققاان ئۇزۇتاۇپ ئاۇنى ھىتلېر دەيدۇ_ . كېچىردى  رۆمنى”. ئىدى

“ 50-جاااۇنكېر” ھىتلېااار“ .قىلااادى  ياااۈزىنى رىنىاااڭخىزمەتلى قىلغاااان ئۇنىاااڭ_  بېرىااا، 

 قاااراپ بېرلىنغااا ھەياادەپ ئااايرفپىالننى باااۋر. ئولتۇرىاادۇ تەرىپىاادە ئالاادى ئايرفپىالنىنىااڭ

 .ئولتۇرىدۇ قىلما  گەپ ئېغىزمۇ بىر چۆكۈرۈپ بېشىنى بويى يول ھىتلېر. ئۇچىدۇ

 ھاې  بىلدۈرىدىغان ئىكەنلىكىنى ئىچىدە داۋالغۇ  دۆلەتنىڭ بېرلىنلىقالرغا ئادەتتىكى

-گەپ تۈرلاۈ  ھەر ھەقىقەتەنماۇ ئىچىادە شەھەر توغرا . كۆرۈنمەيتتى ئىشارەت بىر قانداق

 ياول ئىدارىساىنىڭ سااقچى كوچىساىغا چاۋسا  چارلوتتېنبۇرگېر. يۈرەتتى تارقىلى، سۆزلەر

 ماشااىنىالر ھەربااى تۇرغااان مېڭىاا، بۇياققااا-ئۇياااق ھەماادە ئورۇنالشااتۇرىۋېتىلگى توساااق

. ئىادى كۆرۈلگەن ئەھۋاللىرى قېلىش توسۇلۇپ راۋانلىقى قاتناش كېرە  بولسا دىنسەۋەبى

 خەۋەردار بولىۋاتقانلىقىادىن ۋەقەلىارى تۇتۇش ئادەم ئاختۇرۇلۇپ ئۆ -ئۆيمۇ يەنە كىشىلەر

 گېنېرال. كېتىۋاتاتتى يوشۇرۇن يەنىال ھەرىكەتلەر زفراۋانلىق تۈردىكى بۇ شۇنداقتىمۇ. ئىدى

 خااۇددى. بىلەتتااى كىشااى ئاااز بەكااال ئۆلتااۈرۈلگەنلىكىنى ئايالىنىااڭ ەنبىاال شاالېيچېر ۋفن

 ئېلىنىا، قولغاا ئۈساتىدە دەساتىرخانى تامااق چۈشالۈ  ستراسساېرنىڭ گرېگور شۇنىڭدە 

 خەۋەردار كىشاى ئااز بەكاال قامالغانلىقىدىنمۇ كامىرىغا نومۇرلۇق-16 تۈرمىسىنىڭ گېستاپو

 ئاوق قارىتى، كامىرغا سىرتىدىن دېرىزە جالالتالر يوشۇرۇنغان قاراڭغۇلۇقتا يەردە ئۇ. ئىدى

 قااوغالپ بۇلۇڭغااا بااۇ بۇلۇڭاادىن ئااۇ چاشااقاندە  قەپەزدىكااى خااۇددى ستراسسااېرنى ئېتىاا،

. پۈتتۈرىادۇ ئىشاىنى ئۇنىاڭ كىرىا، كامىرغاا بىرجالالت يەنە. قىلىنىدۇ ياردار ئېتى، يۈرۈپ

 ئاۆلگەنلەر باۇ ئەمماا. ۇيوقۇتۇلىاد دۈشامىنى گيۆرىڭنىاڭ بىالەن گياوبېل  قىلىا،  شۇنداق

 .قالىدۇ سادىق فۈھرېرىگە تىنىقىغىچە ئاخىرقى

 چۈشاتىن كاۈنى شاۇ. ئىادى باار گيۆرىاڭ بېشاىدا ھەرىكىتىنىاڭ تاازىالش بېرلىندىكى

 ئەھااۋال قىسااقىچە مۇخپىرالرغااا چەتئەللىاا  مىنىسااتىرلىكىدە  تەشااۋىقات گيۆرىااڭ كېاايىن

 يازىادۇ دەپ_ . ئىادى كەلاگەن گىنىچەكەي ئۈنفورما رەتلى  گيۆرىڭ”. ئۆتىدۇ تونۇشتۇرۇپ

 ئۇششاق بەلكى ئەمەس بىلەن قەدەملەر ئادەتتىكى سەھنىگە ئۇ_  ئەمەلدارى  گېستاپو بىر

 چوڭقااۇر تېخىمااۇ ئاااۋال باشالشااتىن سااۆزىنى ئااۇ. ئىاادى كەلااگەن چىقىاا، بىاالەن قەدەماالەر

 زىنىاڭئۆ خاۇددى ئانادىن. تۇرىادۇ ساۈكۈتتە ئاۇزۇن خېلى مەقسىتىدە قالدۇرۇش تەسىرات

 ئىڭىكىناى بىالەن قاولى بىار ئىگىلىا، ئالادىغا سەل قورققاندە  قېلىشىدىن ئاشىكارىلىنى،
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 ئۈساتىگە رۆم بىالەن شالېيچېر گېپاى ئۇنىاڭ“ .يۈگۈرتىادۇ كاۆز قاۇر بىار ئەتراپقا تۇتقىنىچە

 باشلىغىنىدا توختىلىشقا ھەققىدە مەسىلىسى قىلىش سۈيىقەست ستراسسېرنىڭ كەلگىنىدە 

 ئاخماااقلىق بەكاال ئااۇ”. ساورايدۇ ئەھاۋالىنى مىنىسااتىرنىڭ بااش سااابىق نئۇنىڭادى بىرساى

 بىاار قايسااى قىلىۋاتقىنىاادا گەپ گيۆرىااڭ_ . كۆرسااەتتى قارشااىلىق باقمااا  ھالىغااا. قىلاادى

 ئااۇ_  بولىاادۇ  نامااايەن كۈلۈمسىرىشااى بۆرىنىااڭ چىرايىاادىن يازغىنىاادە  خاتىرلىگۈچىنىااڭ

 344.بېرىدۇ جاۋاب دەپ “ئۆلدى

 ۋېكتااور فۈھرېرنىااڭ ب ن د ئىدارىسااى ئاخبااارات دۆلەت گېرمااانىيە ەكەچاات شااۇكۈنى

 ئاقلىمااقچى  تازىالشنى قېتىمقى بۇ قىلى، ئېالن تېلېگراممىسىنى پارچە بىر يوللىغان لۇتزغا

 ئىاااۋەرتىلگەنلىكىنى ئۆتكىزىۋېلىشاااقا ۋەزىپىساااىنى رۆمنىاااڭ لاااۇتزنى تەرەپاااتىن بىااار يەنە

 قااول ئۇنىااڭ ۋە قۇماناادانى يېڭااى ئەترىتىنىااڭ رھۇجااۇمچىال تېلېگراممىاادا بااۇ. ئۇقتۇرىاادۇ

 نااى “ۋەزىپىلىاارى” ماااددىلىق نەچااچە ئااون رەھبەرلىاارىگە دەرىەىلىاا  ھەر ئاسااتىدىكى

 قەتئاى قۇمانادانىنى ئااچىالر-ئاې  مەن” ۋەزىپىادە مااددىلىق بىرىنچاى. ئۆتىدۇ كۆرسىتى،

 ھەر. قىلىامەن لەپتە سۇنۇشىنى بو  قەتئى ئىنتىزامغا ھەمدە سۇنۇشى بو  بۇيرۇققا تۈردە

 پىكاپالردا دەرىەىلى  ئالى يەنە ئۇ. دەيدۇ“ .بولىمەن تەلەپتە شۇنداق ئاچىدىنمۇ-ئې  بىر

 قىلىااادىغان مەقساااەت ئۆتەشااانى ۋەزىاااپە ئولتاااۇرۇپ پىكااااپالردا ئوچاااۇق ئۈساااتى يااااكى

 قىلىشااالرنى  مېھماناادارچىلىق ھەشااەمەتلى  ھەرىكەتلەرنااى  بولۇشااتە  ساااياھەتلەردە

 قااااتتىق چىقىرىشاااالرنى جىااادەل يەرلەردە ئوچاااۇق ھەمااادە قىلىشاااالرنى ھاراقكەشااالى 

 تەلەپ ئاالھىاادە نەرسااىنى بىار مۇنااداق يەنە مەن_ . كەلتۈرىادۇ تىلغااا چەكلەيادىغانلىقىنى

 ياشاالر ھىتلېر' ياكى پارتىيىگە ئەترىتىگە  ھۇجۇمچىالر بالىسىنى ئۆز ئانا بىر ھەر: قىلىمەن

 خااااتىرجەم ساااىلەر. قىلىااامەن تەلەپ تاپشۇرىشاااىنى ئەنساااىرىمە  قىلاااچە غاااا' ئىتتىپااااقى

 يېااتىلىش بولااۇپ بىرسااى ئەخالقسااىز ھەرگىزمااۇ يەرلەردە ئااۇ بااالىلىرىڭالر بولااۇڭالركى 

 يولااادىن ئەگەر رەھبەرلىااارى ئەترىتىنىاااڭ ئااااچىالر-ئاااې  شاااۇڭا” .بولمايااادۇ پۇرساااىتى

 پارتىيىادىن ەھەماد ئەترىتىدىن ھۇجۇمچىالر چوقۇم كىشى ئۇنداق بولىدىكەن  چىقىدىغانال

 ۋە كۈلكىلىا  رەھبەرلىرىادىن ئەترىتاى ھۇجاۇمچىالر مەن ئەسكەرتى،  قوغلىنىدىغانلىقىنى

 قىلىامەن  تەلەپ بولىشاىنى ئادەم بىر رەسمى بەلكى ئەمەس مايمۇنى گورىلال بىر ئاخماقانە

 چەتئەللىاا  نۇرغۇنلىغااان قويغااانلىقى  ئوتتۇرغااا گەپلەرنااى بااۇ پەيتااتە بىاار بۇنااداق. دەياادۇ

 بولساا نېمىساالر ئاادەتتىكى ئەمماا. ئۇچرايادۇ قىلىشاىغا ماازاق كۈچلۈ  زەتكۈچىلەرنىڭكۈ

 ھۇجااااۇمچىالر بىااااردە  بىاااالەن فااااۈھرېرى بىلدۈرۈشااااۈپ  رازىلىقىنااااى بىاااالەن ئەدەپ

 ئىپادىلىشاى، زىرىككەنلىكىناى يۈرگەنلىكىادىن كىيى، بېشىغا جاھاننى ئەترىتىدىكىلەرنىڭ

 .ئىپادىلىشىدۇ غانلىقىنىئېلىۋال نەپەس بىر ئەركىن دەپ ئۇھ
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 ئەترىتااى ئاااچىالر-ئااې  بىاار ھەر قىلىاا،  چاااقىرىق ھالاادا ئىلگىاارلىگەن يەنىمااۇ ئااۇ

 ھەرگىااز بولۇشااىنى  سااادىق سااەمىمىي قەتئااى ئارمىيىسااىگە مااۇداپىيە دۆلەت” رەھبىرىاادىن

 يېتەكچااى  ھەقىقااى ئۆزىنىااڭ” ئااارقىلىق شااۇ  “قىلماساالىقىنى يۈزلىمىلىاا  ئىككااى ئۇالرغااا

 تەلەپ “كېرەكلىكىناى ئىسپاتلىشى ئىكەنلىكىنى يولداش بىر ھەقىقى ۋە دفست ىرب ھەقىقى

 ئۆتكەنادىن ماختااپ قاۇر بىار پىشاقەدەملەرنى ئەترىتىدىكى ھۇجۇمچىالر ئاخىرىدا . قىلىدۇ

 تاۈردە ماۇتلەق كەلتاۈرەلىگەنلەر قولغاا قەلبىنى خەلق گېرمانىيىدىكى بۇرۇن” يەنى كېيىن 

 ئاااچىالر-ئااې  ئىچىاادە ئااا  قااانچە بىاار يااېقىن شااۇنىڭغا ياااكلى بااۇرۇن يىلىاادىن-1233

 تاۇنەى كېايىن  مەدھىلەردىن دېگەندە  “ئەمەس كىشىلەر ئەقىللىق بولغان ئەزا قوشۇنىغا

 پاارتىيە بىار ھەر مەن”: ئالىادۇ تىلغاا قوشاۇنىنى مۇھااپىزەتچىلەر شەخساى ئۆزىنىاڭ قېتى 

 دەرىەىدە يۈكسە  چىقىشىنى  نى،تەربىيىلى بىلەن قەلبى پۈتۈن ئەسكىرىنىڭ گۇۋاردىيىسى

 دەپ “قىلىاامەن ئۈمىااد ئايلىنىشااىنى جەڭچىسااىگە سوتسااىئالىزم مىللااى چىققااان يېتىشااى،

 .ئاخىرالشتۇرىدۇ سۆزىنى

 چۈچۈتكىادە  كىشاىنى ساانى ئاادەم ئۆلتۈرۈلگەن ئارىلىقتا بولغان ئاخشىمىغىچە شۇ

 ئېتىاا، ئالدىاادا ۆيىنىااڭئ برېاادفۋ ۋفن گېنېاارال دفسااتى شاالېيچېرنىڭ. يېتىاادۇ رەقەماالەرگە

 ئاپتوماات قىسقا تەرىپىدىن بىرسىلىرى باشلىقى ساقچى ۋاكالىتەن برېسالۋنىڭ. ئۆلتۈرۈلىدۇ

 ئوفىتساېرى ئەساكەر ئااتلىق ئاې -ئاې  بىار يەنە قىلىۋېتىلگەن؛ تىتما-تىتما ئېتى، بىلەن

-شتاااال كااۈنلەردە يېقىنقااى پاپېننىااڭ. ئۇچرىغااان سۈيىقەسااتكە بۆلۈمىاادە چااېكىش تاماكااا

 تۈرمىساىنىڭ گېساتاپو خىزمەتچىساى ئالغاان قەلەماگە ناۇتقىنى قىلىاۋەتكەن پەيادا تارتىش

 جايالشاادا كوچىسااىغا ئالببرېچتسااتراس شاااھزادە تااۈرمە بااۇ. قالىاادۇ ئۆلااۈكى گەمىسااىدە

 مەھبۇسااالر گازارمىسااىدىمۇ باااررا  لىختېرفېلااد ئاسااتىدا نااازارىتى چىالرنىااڭ SS.ئىاادى

 رەئىساى  تەشاكىالتىنىڭ “ھەرىكىتاى كاتولىا ” مىنىستىرى  شقاتنا يەردە ئۇ. ئۆلتۈرۈلىدۇ

 كاارل كېلىانگەن تۇتاۇپ سااياھىتىدىن ئاا  شاىرىن ئەمماا قىلغاان تاو  يېڭاى شۇنىڭدە 

 دەپ“ !ھىتلېر خايىل” تىنىقىدا ئاخىرقى ئېرنست. ئۆلتۈرىلىدۇ كىشىلەرمۇ قاتارلىق ئېرنست

 .توۋلىۋالدى شۇئار

SA جىاددى ئورگاانلىرى بەزى. قالىدۇ پېتى، ئىچىگە لىققااليماقانچى ئەترىتى چىالر 

 سااااتقۇچالرنى ۋەتەن باااويىچە باااۇيرۇق يەنە تارقىتىلغاااان  قاااۇرال ياااان ئۆتاااۈپ ھاااالەتكە

 چۈشااۈرۈلۈپ قورشاااۋىغا ئېسااالرنىڭ-ئااې  نەتىەىاادە تاپشااۇرۇلغان  ۋەزىپىسااى ئااختۇرۇش

 قاوغالپ تەرىپىادىن ملىرىئادە ھىملېرنىڭ كوچىالردا بولسا قالغانالر. ئىدى ئېلىنغان قولغا

 بەزى يەنە. ئىادى تاشاالنغان ئېتى، مەيداندا نەق بەزىلىرى قىلىنغان  ياردار ئۇرۇپ يۈرۈپ

 ئېتىاا، ياااكى ئېلىنىاادىغانلىقى قولغااا چىقىرىلىاا،  ئااېالن كوچىالرغااا ئىساامى كىشااىلەرنىڭ
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 چىاااالر SS قارىماااا  شاااۇنىڭغا. چاپلىنىااادۇ ئۇختۇرۇشاااالر ھەققىااادە تاشااالىنىدىغانلىقى

 قۇتۇلااۇپ ئۆلۈمادىن نەتىەىساىدە ئېلىنىشاى ھىماايىگە تەرىپىادىن ئااغىنىلىرى ئىچىادىىكى

 قۇربااان نەرسااەمنى ھەماامە ئۈچااۈن پارتىيىسااى ئااۆزلىرىنى. ئىاادى ئەمەس يااوق قالغااانالرمۇ

 دەھشاەتلى  كاۈن باۇ ئېيتقاندا  ئۈچۈن كىشىلەر مىڭ ئون نەچچە يۈرگەن دەپ قىلىۋەتتى 

 .ئىدى كېچە بىر بولغان مەھرۇم غايىلىرىدىن بارلىق قالما   بولۇپال كېچە بىر

 ئايرفدرفمىغا تېمپېلخو  ئايرفپالن ئولتۇرغان ھىتلېر بولغاندىال ئون سائەت ئاخشىمى

 قارشاى. ئىادى چىققاان كىشاى ئااز بەكاال ئېلىشاقا قارشى ئۇنى ئايرفدرفمدا. قونىدۇ كېلى،

 نەپەر بىار بىالەن ئەمەلادارى ساتاپوگې قانچە بىر ۋە فرى  ھىملېر  گيۆرىڭ  پەقەت ئالغىلى

 قوڭاۇر ئۇچىساىغا ئاۇ. چۈشاىدۇ فاۈھرېر بولاۇپ بىرىنچاى ئايرفپالنادىن. ئىدى بار ساقچىال

 تاقىغااان  گالۇسااتۇ  تۈگااۈن كېپىاانە  بوينىغااا بولااۇپ  كېيىۋالغااان كااۆڭلە  بىاار رەڭلىاا 

 سااىنىشەپكى ئااۇ”. ئىاادى بااار ئۆتااۈ  ھەربااى ئايىقىاادا كەيااگەن  كا انكااا خااۇرۇم ئۈسااتىگە

 قالغانادە  ئىشى، ساغرى، چۈشەرمىگەن  ساقىلىنىمۇ تاتارغان  چىرايى بولۇپ  كەيمىگەن

 قۇر بىر بىلەن ھەممەيلەن ھىتلېر 345.ئەسلەپ ئەمەلدارى گېستاپو بىر دەيدۇ “كۆرۈنەتتى

 تارتىا، چەتاكە بىار ھىملېرناى بىالەن گيۆرىاڭ كېيىن  چىققاندىن كۆرۈشۈپ ئېلىشى، قول

. ئۇزارتىادۇ تىزىملىا  بىار ئۇنىڭغاا ھىملېار. چىقىادۇ ئااڭالپ تەپساىلى ىنىدفكالت ئۇالرنىڭ

 گيۆرىڭ بىلەن ھىملېر ۋاقتىدا مېڭىۋاتقان تۈۋەنلەپ ئاستا-ئاستا تىزىملىكتە بارمىقى ئۇنىڭ

 قااراپ ماشاىنىغا ئۈچىساى ئاۇ. كىرىشاىدۇ گەپاكە پىچىرلىشاى، تۇرۇپ چەتتە بىر ئىككىسى

 ھىتلېاار  (ماڭىاادۇ ئەگىشااى، يىااراقتىن مۇھاااپىزەتچى بىاار كەينىاادىن ئۇالرنىااڭ) ماڭغىنىاادا

 ئۈچاۈن بۇنىاڭ ئېپقا ۋفن گېنېرال بۇرۇن ئۇ . ئاشىكارىاليدۇ دەپ ئۆلتۈرۈلمەيدۇ رۆم ئۇالرغا

 چۈشمەيدىغانلىقىنى  ئاسانغا بۇنىڭ ھىملېر بىلەن گيۆرىڭ. ئېيتىدۇ بەرگەنلىكىنى كاپالەت

 بىار پۈتاۈن بولساا  قىلىنغىادە  كېچىارى  رساىبى بولغاان باشلىقى توپىالڭچىالرنىڭ ئەگەر

 يولغاا قوزغىلىا، پىكااپ. دېيىشاىدۇ ماۇمكىن قىلىشى مازاق بەزىلەر قىرغىنچىلىقنى كۈنلۈ 

 .بېسىقمايدۇ تارتىشى-تاالش ئۈچەيلەننىڭ بۇ چىققىنىدىمۇ

 

4 

 

. قىلماياادۇ پەرۋا ئىشااىغا ئۆلتۈرۈلااۈش مەھبۇسااالرنىڭ ھىناادېنبۇرگ ۋفن پرىزدېناات

 دېاايىش مۇناداق ۋارقىاارىغىنىچە مېسانېرغا ئىنكاساى تااۇنەى ھەققىادىكى ئىشااالر باۇ ئۇنىاڭ

 ھەماادە ئەخالقسااىز مىنىسااتىرغا باااش بااۇ دېمىگەنمىاادى   بااۇرۇنال ساااڭا مەن”: بولىاادۇ

 باۇ ئاۇ ئەپسۇساكى. ئېيتاتى  قېتى  نۇرغۇن دەپ قامىۋەت نەرسىنى بۇ دېگەن رۆم خەتەرلى 
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 كاۆپ شاۇنچە ساەۋەبىدىن ئىش بۇ بۈگۈن قارا  مانا .سالمىدى قۇالق پەقەتال دېگەنلىرىمگە

 “!تۆكۈلدى قان

 خااۇددى بېاارلىنلىقالر. بولىاادۇ كااۈن بىاار سااالقىن كااۈنى  ئىيااۇل-1 يەنااى ئەتىسااى 

 ئايلىنىااا، كاااوچىالردا يىتىلىشاااى، باالچاقىساااىنى كۈنىااادە  يەكشاااەنبە بىااار ئاااادەتتىكى

 تاشالىغانلىق ئېتىا، اتقۇچنىس ۋەتەن نەپەر 6-5 دائىرىلىرىنىڭ ھۆكۈمەت ئۇالر. يۈرۈشىدۇ

 تۇرۇلۇشاىنىڭ ياولالپ داۋاملىاق چىاالر SS قىلىنىا،  ئېالن ئاددىيال خەۋەرنىڭ ھەققىدىكى

 فۈھرېرنىااڭ. قىالالياادۇ پەرق كىشااى ئاااز بەكااال ئىكەنلىكىنااى ئىااگە ئەھمىاايەتكە قانچىلىاا 

-بااوران ئۆمۈرىاادىكى فااۈھرېر بولسااا  كىشااىلەر يولىياالياادىغان يااېقىن ھوقۇقىغااا ئاالھىاادە

 باشااااااتىن بىرىنااااااى كىرىزىساااااالىرىدىن پاجىئەلىاااااا  ئەڭ كۈنلىرىنىااااااڭ چاااااااپقۇنلۇق

 ئەڭ باوھران باۇ كېايىن  چۈشاتىن كاۈنى شاۇ. ئىادى خەۋەردار ئېنىق كۆچۈرىۋاتقانلىقىدىن

 باۇيرۇقىنى بېارىش جازاساى ئۆلاۈم رۆمغاا ئامالساىزلىقتىن ھىتلېار چىقىا،  پەللىگە يوقۇرى

 بۇيرۇقىادا قىلىاش ھۆكاۈم ئۆلاۈمگە ھىتلېرنىڭ بىلەن  ىڭشۇن. بولىدۇ مەجبۇر تەستىقالشقا

 ئېيكقاا تېئاودفر كومانادىرى برىگاادا ئاۇ. ئىادى ئىپاادىلەنگەن سۆيگۈساىمۇ بولغان ئۇنىڭغا

 .جىكىلەيدۇ بېرىلىشنى پۇرسىتى ئېتىۋېلىش ئۆزىنى رۆمغا بېرى،  يوليۇرۇق

 ئاادىمى نەپەر ىئىككا ئاساتىدىن قاول ئېلىا،  باۇيرۇقىنى ئېغىازچە ھىتلېرنىڭ ئېي  

. ئىادى چۈشامىگەن قااراڭغۇ تېخاى چاغادا باۇ. كېلىادۇ يېتىا، ساتادېلخېيمغا بىرگە بىلەن

 ئۇنىماا  تاپشۇرۇشاقا رۆمناى دەپ ئىاكەن ياوق تۇنۇشتۇرۇشاۇڭ باشلىقى تۈرمە دەسلىۋىدە 

 ئامالساىز باشالىقى تاۈرمە كېيىانال ۋارقىرىغىنىادىن قااتتىق قااراپ ئۇنىڭغا ئېي . تۇرىۋالىدۇ

 كامىرغاا نومۇرلاۇق-474 بىنانىڭ يېڭى ئېسچىنى-ئې  نەپەر 3 گۇندىپايغا بىر قويۇپ  يول

 چۈشااكەن رفھااى تەرلەپ چىپىلااداپ ئىسسااىقتا كااامېردا رۆم. بۇيرۇياادۇ بېرىشااىنى باشااالپ

 .ئولتۇراتتى كۆڭلەكسىز كارىۋاتتا تۆمۈر ھالدا

 تاوغرا زەڭنىاڭئۆ سااڭا فاۈھرېر_  ئېيا   دەيدۇ_ . بولدۇڭ ئايرىلىدىغان جېنىڭدىن”

 ساېلىنغان ئوق پا  بىرال دېگىنىچە  “بەردى پۇرسەت قېتى  بىر يەنە ئۈچۈن قىلىشىڭ قارار

 15 كورىادفردا ئېيا . كېتىدۇ چىقى، كامىردىن قويۇپ تاشالپ ئۈستىگە ئۈستەل تاپانچىنى

 ىقاۇرالىن يان دەرھال ئۇ شۇڭا. ئاڭلىمايدۇ ئاۋازىنى ئوق بولسىمۇ تۇرغان ساقالپ مىنۇتتە 

 شااىتاپ”. كىرىاادۇ بېسااى، كامىرغااا بىاارلىكتە بىاالەن ياردەمچىسااى نەپەر ئىككااى چىقىرىاا، 

 تىتاارەپ قااولى ياردەمچىسااىنىڭ ئااۇ ئەممااا. ئېياا  ۋارقىراياادۇ دەپ“ !تەييارلىنىااڭ باشاالىقى 

 تاار باۇ. دەيادۇ ”ئاال قارىغاا ئالادىرىما  بېساىۋال  ئاۆزەڭنى” ئۇنىڭغا كۆرۈپ تۇرغانلىقىنى

 چۈشااۈپ يېقىلىاا، رۆم. كېلىاادۇ ئاااۋازى ئااوق پااا  ئىككااى يارغىاادە  قااۇالقنى كااامېردىن

 “!فۈھرېرى _  ئېڭىرايدۇ  تەستە دەپ_ ! فۈھرېرى _
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 باۇ . ئېيا  دەيادۇ“ !كېچىكتىاڭ ئەنادى ئىادى  كېارە  ئويلىنىشىڭ بۇرۇنىراق بۇنى”

 ئۆلۈشكە ئاۋال ئەڭ بويىچە قائىدە ئەسلى. ئىدى ۋاقىتالر بولغان 6 سائەت كېيىن چۈشتىن

 بېارلىن تەڭ  بىالەن ئۆلىشى رۆمنىڭ 346.ئىدى ئۆلمەكتە ئاخىردا ئەڭ ئادەم بۇ تېگىشلى 

 تاۈرمە بىار باۇرۇن يەر باۇ) بىناساى كولاۇمبىيە بىالەن گازارمىساى لىچتېرفېلاد يەنى رايونى 

 بېارىلگەنلەر جازاساى ئۆلاۈم دىكى( ئايالندۇرۇلغان جازاخانىسىغا ئې -ئې  كېيىن بولۇپ 

 .قىلىنىدۇ تەييار ئۆلتۈرۈلىشكە ئولتۈرۈلمىگەنلەرمۇ چەتېخى تىزىمىدىكى

 دائىاا  ھەر چەتاائەللىكلەر بىاالەن دفسااتلىرى كېيىنكااى تۇتقاناادىن ھوقۇققااا پاااپېن 

. باوالتتى غايىا، بەزىادە كۆرۈناۈپ بەزىادە ئايلىنىا، ئەتراپىادا ئۆيىنىاڭ ئۇنىاڭ ماشىنىلىق

 دفد ئەلچاى بااش كاۈنى  شەنبەيەك. ئىدى قالمىغان ھۆرمىتىدىن كىشىلەرنىڭ يەنىال پاپېن

 ساۆزلەر دېاگەن “قىلىمەن ئۈمىد كۆرۈشۈشنى بىلەن سىز قالما  ئۇزۇنغا” ئىشىكىگە ئۇنىڭ

 پااپېن قىلىشاىچە  ھاې  دفدنىاڭ. قويىدۇ تاشالپ كارتۇشكىسى ئىسى  پارچە بىر يېزىلغان

 ئاۇنى  قارىماا شاۇنىڭغا. ھېساابلىناتتى ياۈرە  توخو بىر يوق سەمىمىيىتى ئادەم بۇ دېگەن

 قويۇشاىدىكى تاشاالپ كارتۇشكىساىنى ئىساى  قېتىمقاى باۇ ئۇنىاڭ. كاۆرەتتى ياخشى يەنىال

 نااى “بىلاادۈرۈش نااارازىلىقىنى زفراۋانلىقلىرىغااا يۈرگۈزىۋاتقااان ناتسىسااتالرنىڭ” مەقسااىدى 

 .قىالتتى مەقسەت

 كاۈن شاۇ. ئىادى ئەمەس خەۋەردار تولاۇق يەنىاال ئىشاالردىن بېرىۋاتقان يۈز كىشىلەر

 چۈشاەندۈرۈش ئاۇزۇن ئۇزۇنادىن ھەققىادە قىرغىنچىلىاق قېتىمقاى بۇ گيۆرىڭنىڭ خشىمىئا

 قىلاچە ھەرىكىتاى تاازىالش”. بئۇقتۇرالمايادۇ مەقساىدىنى ئەسالى بەرىبىر بولسىمۇ بەرگەن

 تىان   ئىچاى مەملىاكەت بېرىا، كاپاالەت خەلققە پۈتۈن. داۋامالشتۇرۇلىدۇ قىلىنما  رەھى 

 ئاېالن شاۇنداق ئەنە گيۆرىاڭ “بولادى ئېلىا، تىزگىنىگە ئۆز لە پۈتۈن ۋەزىيەتنى فۈھرېرمۇ

 زەربە تولااۇق قالغانالرغااا بىلەلاامە  خااۇدىنى ئارىسااىدىكى ئاااچىالر-ئااې . ئىاادى قىلغااان

 بىزنىاااڭ كېرەككااى  بىلىشااى ئېنىااق شاااۇنى خەلقىمىااز” كېلىاا،  دەپ بېرىلىاادىغانلىقىنى

“ .ئۈچۈناادۇر مەنپەتااى ىمىزنىااڭخەلق پۈتااۈنلە  ئىشاالىرىمىز قىلغااان بىاالەن ئەسااتايىدىللىق

 كاۆپ كېلىۋاتقاان قىلى، ئېالن دۆلەتنىڭ بىر قانداق ھەر خۇددى قىلغىنىمۇ ئېالن ئۇالرنىڭ

 بولاۇپ  ئارىالشمىساى ئۇيدۇرمىالرنىڭ بىلەن ھەقىقەت ئوخشاش ئۇقتۇرۇشلىرىغا ساندىكى

 ياادىغانمەجبۇرال ئىشىنىشاانى نەرسااىلەرگە ئىشااىنىدىغان ئااۆزلىرى ئااۇالر ئاممىسااىغا خەلااق

 زۆرۈر ئەمماا رەھىمساىز پەقەت بىاز. يوق ئىش ھې  ئەنسىرىگىدە : ئىدى بەرگەن پۇرسەت

 ئۇچااۇق يەنىااال ئۇسااۇلىمىز قولالنغااان ئىشااتا بااۇ. بولاادۇق ئورۇناادىغان ئىشاانىال بىاار بولغااان

 .مەنپەئەتى دۆلەت ئوخشاشال مەقسەت. قىلش ئىش بىلەن ئىنساپ ۋە ئاشكارە

 مااۇداپىيە دۆلەت بلومبېرگنىااڭ ۋفن گېنېاارال ەينىاادىنالك قىلىنىاا، ئااېالن ئۇقتااۇرۇش
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. بىلدۈرىادۇ قالىادىغانلىقىنى سادىق پۈتۈنلە  فۈھرېرگە قىلى،  ئېالن بۇيرۇق ئارمىيىسىگە

 يەنىاال ئىشەنمىساىمۇ  نۇرغاۇنالر دېيىشاكە بىتەرەپمىاز لەردىن “كۈرەش  سىياسىي ئىچكى”

 جاانلىق كەتكەنلىكىنىاڭ بىرلىشاى،  ساۈڭەكتە بىلەن گۆش ھىتلېر ئادفل  بىلەن ئارمىيە

 .ئىدى ئىسپاتى

 كاپاالەت دەپ كەتتاى ئۆتاۈپ كىرىازى  ئاممىساىغا خەلق بلۇمبۇرگمۇ گېنېرال گەرچى

. قىلىاادۇ داۋام سااەھەرگىچە ئىيااۇل-0 تااا قىاارغىنچىلىقالر تااۈردىكى بااۇ بولسااىمۇ  بەرگەن

 كاامىردىن شارېيېرنى رلكاا باشالىقى ئەترەت ئوفىتسېر پراكتىكانت بىر بىناسىدا  كولۇمبىيە

 سااڭا باويىچە باۇيرۇقى فۈھرېرنىاڭ” ئۇنىڭغاا ئوفىتساېر پراكتىكانات باۇ. چىقىدۇ چاقىرى،

 چىقىرىلىا، يااالپ يولدىشىنىڭ نەپەر 3 شرېيېرمۇ. ئۇقتۇرىدۇ دەپ “بېرىلدى جازاسى ئۆلۈم

. دىئىا بولاۇپ بىار ساائەتتە يېارى  ھەر ئىشاالر باۇ بولاۇپ  كۆرگەن تاشالنغانلىقىنى ئېتى،

 يۇۋالساااڭ كااۆزۈڭنى-باااش تۇربىاادا ئوخشاااش باشااقىالرغا سااەنمۇ”: ئۇنىڭغااا ئوفىتسااېر

 يااالپ شرېۇېرنى. دەيدۇ “بولىسەن قالدۇرااليدىغان تەسىر ياخشى كىشىلەرگە يەڭگىلىشى،

 جازاساى ئۆلاۈم چىقىرىا، ماشىنىساىغا ياۈ  چاققاان بىار ئانادىن. چۈشۈرىدۇ پەلەمپەيدىن

 يېتىا، پىكااپ مەرساەدې  بىار پەيتتە شۇ دەل. مېڭىلىدۇ ئېلى، لىچتېرفېلدقا بېرىلىدىغان

 ئوفىتساېر باۇ. چۈشاىدۇ ساەكرەپ ئوفىتساېرى ئەترىتاى ئاې -ئې  بىر ماشىنىدىن كېلى، 

_ ! تاوختىتىڭالر ماشاىنىنى! توختااڭالر”. بېرىدۇ ماشىنىغاسېگنال ئالدىدىكى ئالدىرىغىنىچە

 فاۈھرېر! توختىتىلساۇن ئىاش باۇ_  ىغىنىچە ۋارقىار ئوفىتساېر ئۇ. باشاليدۇ ۋارقىراشقا دەپ

 چاا   باۇ. دەيادۇ “قىلادى ۋەدە دەپ بولمايادۇ جازاساى ئۆلۈم كېيىن بۇندىن ھىندېنبۇرگقا

 تەخمىنەن سانى ئادەم ئۆلتۈرۈلگەن سوتالنماستىن. ئىدى ۋاقىتالر بولغان 4 سائەت سەھەر

 ھەرگىاز ساانىنى نىاقئې ماۇمكىن  بولىشاىمۇ يەتاكەن كىشاىگە ياۈز 0 بەلكىا  كىشاىگە  يۈز

 .بولمايتتى بىلگىلى

 ھەممىاال تەۋەساىدىكى ئىمپىارىيە كۈنى بۇ. ئىدى ئىسسىق بەكال ھاۋا كۈنى  دۈشەنبە

 باااش ئاااخىرى ئەترىتىنىااڭ ئاااچىالر-ئااې  رەھىمسااىز بولۇشااۇپ خوشااال ئىچىاادىن كىشااى

 كەتاكەن بېيى، تۇيۇقسىز ئۇنىڭ بىلەن رۆم”. ئىدى قىلىشماقتا تەنتەنە ئەگدۈرۈلگەنلىكىنى

_  347ئەسلىمىساىدە  دېلمېار ماۇخپىر يازىادۇ دەپ -. خالىمايتتى ھېچكى  ئوفىتسېرلىرىنى

 ئوفىتساېرلىرىدىنمۇ ئەترىتىنىاڭ مۇھااپىزەتچىلەر پرۇساىيە دەۋرىادىكى كايسېر نەرسىلەر بۇ

 بەكىارە  ئۇالردىنماۇ ئىلمەيادىغان  كاۆزگە ئاادەمنى بە  ئۇالردىنماۇ مەنمەنچاى  بەكىرە 

 خوجاايىنلىرى ساارا -ئاشخانا كونا يەيدىغان شىلى، قىلى، زفمىلىق پۇخراالرغا ئادەتتىكى

  ئىساىل يېڭاى -يېا، ئاۇالر. ئىادى رەھىمساىز بەكىارە  كواليادىغانالردىنمۇ ئۇتۇن تاغدا ۋە

 تەبىااقە تااۆۋەن گېرمانىيىاادىكى. كىيىشااەتتى بېشااىغا كااوچىنى مىنىشااى، موتوسااىكىلېتالرغا
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“ .قورقااتتى ئاۇالردىن ۋە كاۆرەتتى يامان قوشۇپ بىلەن لىرىموتۇسىكلېت ئۇالرنى كىشىلىرى

 .ئىدى ئايالنغان قەھرىمانغا بىر قەلبىدە ئۇالرنىڭ ھىتلېر تازىلىۋەتكەن لۈكچەكلەرنى بۇ

 شالېيچېر ۋفن گېنېارال. ئىادى قالغان پېتى، ئىچىگە غەم چوڭقۇر يەنىال ھىندېنبۇرگ

 ئۆلۈمىنى ئۇالرنىڭ بولغاچقا  ئەنسىرەتكەن بەكال ئۇنى ئۆلتۈرۈلىشى ئايالىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن

 قارشاىلىق ئېلىنىشاقا قولغاا ئاۇالر دائىرىلىارى  ھۆكاۈمەت. بېرىادۇ باۇيرۇقىنى تەكشۈرتۈش

 قوباۇل قىلىپماۇ قاانچە ھەر ئاۇ گەپناى باۇ. دەيدۇ ئۆلتۈرۈلدى سەۋەبىدىن كۆرسەتكەنلىكى

 ئاااچچىقىنى قىلىپمااۇ ققاناادا ھەر ھىناادېنبۇرگ ۋاقىتتااا  بىاار بىاالەن شااۇنىڭ. قىاللمااايتتى

 تەبرىاا  يوللىنىاادىغان ھىتلېاارگە چىققااان تەييااارالپ ناتسىسااتالر ئامالسااىز چىقىرالمااا  

 :ئىدى يېزىلغان مۇنۇالر تېلېگراممىدا بۇ. بولىدۇ مەجبۇر قويۇشقا قول تېلېگراممىسىغا

 ھەرىاكەت كەساكىن تېپىشاىمچە  خەۋەر دفكالتالردىان نۇرغۇنلىغاان سۇنۇلغان ماڭا”

 قىلىشااىڭىز تەرەپ بىاار ئارىلىشااى، بىۋاسااتە ئااۆزىڭىز قورقمااا  قىلااچە ۋە نغااانلىقىڭىزقولال

 ھالىاااادىال بىاااخ دېلوساااى قىلىاااش خاااائىنلىق ۋەتەناااگە قېتىملىاااق بىااار نەتىەىساااىدە

 مەن ئۈچۈن  بۇنىڭ. قالدىڭىز قۇتقۇزۇپ قازادىن-باال گېرمانىيىنى سىز. ئۇجۇقتۇرىۋېتىلگەن

 ئىكەنلىكىمنااى مىننەتتااار سااىزگە ۋە رىكلەيمەنتەباا قەلبىماادىن چىاان سااىزنى شەخسااەن

 “.بىلدۈرىمەن

 پۈتاۈن گوياا ھىتلېار  ئېرىشكەن ھۆجەەتكە بىر بۇنداق بېرىدىغان قۇۋۋەتلەپ قولالپ

 .كېتىدۇ ھاياجانلىنى، كەلتۈرگەندە  قولغا ھىمايىسىنى مەملىكەتنىڭ

 

5 

 

 بولساااىمۇ  ماقۇلالنغاااان ئىچىااادە دۆلەت گەرچە ھەرىكىتاااى تاااازىالش قېتىملىاااق باااۇ

 ماقاالىالر ئۆتكاۈر مەتبۇئاتلىرىادا چەتائەت. ئېرىشاەلمەيدۇ قولالشاقا ئۇنچىۋاال چەتئەللەردە

 ھۇجاۇمالر چەتئەلادىكى. باشااليدۇ كۆرۈلۈشاكە ئارقىادىن-ئارقاا ئاوبزفرالر كۈچلۈ  بىلەن

 ماۇھى  قىزىقىادىغان ئەسالى ئۇنىاڭ بولساىمۇ  قويىۋاتقاان تەمتىرىتى، قانچە ھەر ھىتلېرنى

 بىرىادە كۈنلەرنىاڭ كىشاىلەرنىڭ ئىشاەنمەيدىغان ئاۆزىگە ئارىساىدىكى ئاادەملىرى لەمەسى

 كىشاىلەرنىڭ قورقۇشاالر تاۈردىكى باۇ. ئىادى مەسىلىساى ئېھتىمالى چىقىش كۆتۈرۈپ باش

 ئاااليلۇق : ئىادى بولماقتاا مەلاۇم يۈرۈشالىرىدىن پىچىرلىشاى، ئۆزئارا دفخمۇشلىرىدا كوچا

 شاىتاتىنىڭ بااۋارىيە دۈشامىنى  ئەزەلاى ھىتلېرنىڭ بىرى ىنئۇچرىغۇچىالرد زىيانكەشلىككە

 ئاااۈ  “تۇرمىغاااان ۋەدىساااىدە” دەۋرىااادىكى قاااوزغىلىڭى پىۋىخاناااا كااااھر ۋفن ۋالىيساااى

 سااېللو ئۆيىاادە شاامىد ۋىللااى دفكتااور ئوبزفرچىسااى مۇزىكااا ئىاادى؛ بىاارى كاتتىۋاشاانىڭ
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 ۋىلھااېل  كاتتىۋېشااى ئاچىالرنىااڭ-ئااې  يەرلىاا  يەنە كېاايىن ئېلىنىاا،  قولغااا چېلىۋاتقاناادا

 .ئۆلتۈرۈلگەن تەرىپىدىن شمىد

 تۇرغااان ھااالەتتە بىخلىاانىش يااۇمران تېخااى ئىشااالر قويىاادىغان گۇمانغااا تااۈردىكى بااۇ

 كۈچەيتىااۋەتكەن خاتىرجەمسااىزلىكىنى ھىتلېرنىااڭ يەنىااال گۇمااانالر تااۈردىكى بااۇ بولسااىمۇ 

 قورقااۇپ ئااۇنى نمااۇھەقىقەتە تااازىلىۋەتكەنلىكى سەبدىشااىنى كونااا دفسااتىنى  كونااا. ئىاادى

 ھاې  ئايالنغاان ئاادىمىگە ساادىق ئاۇ. قويىدۇ كەلتۈرۈپ ھالغا يۈرەلمەس سىرتتا ئاشكارە

 بىالەن چاقىسى-باال قالغان يىتى  ئۇچرىغانالرنىڭ زىيانكەشلىككە تۈردە يوشۇرۇن ئارقىلىق

 باۇ تەبىئىكاى) ئورۇنالشاتۇرىدۇ ئىشاىنى بېارىش نەپىاقە تۇغقانلىرىغاا يېقىن ۋە ئانىسى-ئاتا

 مۇزىكاا كۆرساىتى، ماھاارىتىنى پۈتاۈن ھاې (. بولغاان پەيادا پۇشاايمىنىدىن ئۇنىاڭ ئىشى

 ھايااتىنى ئۈچاۈن ئىشاالر ئۇلاۇ  ئۆلاۈمىنى ئىرىنىڭ قىلى،  قايىل ئايالىنى ئوبزفرچىسىنىڭ

 پاۇلى پىنساىيە چوقاۇم ئىمپىارىيە يەنە ئۇنىڭغاا. قىلادى تەلەپ تونۇشاىنى دەپ بېغىشلىغان

 ۋەدىساىنى ئاېلىش پاۇلى پېنساىيە ئاپىساىمۇ رۆمنىڭ بىلەن خانى  راسسېرست. دەيدۇ بېرىدۇ

 بەچچىاۋاز بىار ئوغلىنىاڭ ئۇ_  قىلىدۇ رەت قەتئى بۇنى ئاپىسى رۆمنىڭ شۇنداقتىمۇ. ئالىدۇ

 يەڭگىساىمۇ بىالەن ئاكىساى ئۇنىڭ كەلگىچە بۈگۈنگە) ئىشەنمەيدۇ ھەرگىزمۇ ئىكەنلىكىگە

 پاۇل تىيىنمۇ بىر قاتىلدىن ئۆلتەرگەن ئوغلىنى ئانا بۇ. (كېلىدۇ قىلى، ئىنكار تۈردە ئىزچىل

 .خالىمايتتى ئېلىشنى

 ئىيۇلادا-3 ئاۇنى 348تىرىشاى،  ئۈچاۈن قاېلىش يارىشى، بىلەنمۇ پاپېن يەنە ھىتلېر

 ئېلىا، قولغاا قاچاان ھاې  ئاۇنى قىلى،  تەكلى، يىغىنىغا جىددى كابېنت ئۆتكۈزۈلىدىغان

 تىرىشاى،  كۆرسىتىشكە مۇاليى  تىخىمۇ ئۆزىنى ھىتلېر. ۇئىپادىلەيد قىياپەتنى باقمىغاندە 

 پااپېن. قىلىادۇ تەلەپ ئولتۇرىۋېرىشاىنى ئورنىادا ئادەتتىكىادە  مىنىساتىرنى بااش مۇئاۋىن

 ئاايرى  بىالەن ئۇنىاڭ تاۇرۇپ  چىاڭ دەپ ئەمەس ماۇمكىن ھەرگىاز باۇ ھالادا  خاپا قاتتىق

. كىرىادۇ بۆلۈمگە ياندىكى بولۇپ سۆزلەشمەكچى ئىككىسى ئۇ. قويىدۇ تەلىۋىنى كۆرۈشۈش

 ئاخبااارات ئۆزىنىااڭ تۇتااۇش  ئااادەم كىرىاا، ئااۆيىگە پاااپېن كېاايىن تاقىغاناادىن ئىشااىكنى

 ئۈچۈن ئىشالر بۇ ئۇ شۇڭا. بېرىدۇ سۆزلەپ بىر-بىرمۇ ئەھۋالىنى ئۆلتۈرۈلۈش ئەمەلدارىنىڭ

 ئىساتىپا لدەرھا ئۆزىنىڭ شۇنىڭدە  بېرىلىشىنى  ئېلى، تەكشۈرۈش بويىچە قانۇن دەرھال

 تەلەپلىرىناى باۇ ئۇنىاڭ ھىتلېار. تۇرىادۇ چىاڭ قىلى، تەلەپ قىلىشىنى ئېالن بەرگەنلىكىنى

 كوناا بېرىا، كوچىساىغا بېنادلېر دەرھاال ئۇ قىلى،  شۇنداق. قىلىدۇ رەت بىلەن سىلىغلىق

 كااۆرۈپ پاااپېننى باشاالىقى شااتاپ بااۇ. كۆرۈشااىدۇ بىاالەن فاارىتش ۋفن گېنېاارال دفسااتى

 تۇرۇپساەن  كاۆرۈپ”. كېتىادۇ قاراپ ئۇنىڭغا كۆرگەندە  جىن بىر ىخۇدد چەكچەيگىنىچە

 ئااۇ“ .كەلاادى ۋاقتااى توساااش تازىالشاانى ئەممااا_  پاااپېن  دەياادۇ_ . ئۆلمىاادى  تېخااى مەن
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. ساورايدۇ دەپ_  قويمىغانمىدىڭىز  ئوتتۇرغا ئاۋال سىز تەلىۋىنى توساش تازىالشنى فرىتشقا

 “باۇيرۇقى ئېنىاق ھىنادېنبۇرگنىڭ يااكى ومبېرگبلا” ھالادا ئۇڭايسىزالنغان باشلىقى شىتاب

 ئىشاقا باۇ بلاومبېرگ. ئېيتىادۇ ئەمەسالىكىنى ماۇمكىن ئااتلىنىش ھەرىكەتكە تۇرۇپ بولما 

 .كۆرۈنمەيتتى پەقەتال ئوتتۇرلۇقتا ھىندېنبۇرگ بولسا  تۇرغان قارشى قەتئى ئارلىشىشقا

 ۋاكااالىتەن رغاقىسااىمال ھەربىااي بلااومبېرگ ۋفن گېنېاارال يىغىنىاادا كابېناات ئىچكااى

 شاۇنداق. تەبرىكلەيادۇ تاشالىغانلىقىنى يىمىرىا، تېز بۇنچە ساتقۇچالرنى ۋەتەن ھىتلېرنىڭ

 پايادىلىق ھەرىكىتىناى رەھىمسىز بۇ ئۈچۈن ھىتلېر ماختاشلىرى بۇنداق گېنېرالنىڭ قىلى، 

 تااوپىالڭ كېمىاادە”. ئىاادى بەرگەن تۇغاادۇرۇپ ئىمكااانىتىنى ماااختىۋېلىش دەپ ھەرىااكەت

 كاپىتااانى كىاامە_  ئەساالەپ  گېپىنااى ئۇنىااڭ كرفساا  ۋفن شااۋېرىن دەياادۇ_  ىاادا چىققىن

. كېارە  ئولتۇرماسالىقى كۈتاۈپ قىلىنىشاىنى تەرەپ بىار باويىچە قاانۇن چىقى، قۇرۇغلۇققا

 “.زۆرۈر ئاتلىنىشى ھەرىكەتكە ۋاقتىدا ئۆز ھامان بېرىشى يۈز ۋەقە كاپىتان شۇڭا

 ئۇنىاڭ بولاۇپ  قاتناشقان يىغىنغا بۇ ستىرىمۇمىنى ئەدىلىيە) ئەزالىرى كابېنت ئىچكى

 باۇ ھېچبىارى نىڭ( ئىدى ئۇچرىغانالردىن زىيانكەشلىككە دفستىمۇ بىر ئىدىيىلى  ئوڭچىل

 دەپ ئىاادى زۆرۈر تااازىالش ئەمەلاادارالر بااۇ ھەتتااا. كۆرسااەتمەيدۇ نااارازىلىق تازىالشااقا

 ۋە ئىياۇل-1 ئىياۇن -32 يەناى. كىرىشاىدۇ ئىشاىغا چىقىرىش قانۇن بىر ھەقتە بۇ قارىشى،

 قااوداش ۋەتەننااى ھەرىااكەت  قااانۇنلۇق تەدبىرلەرنااى قىلىنغااان ئىەاارا كااۈنلىرى ئىيااۇل-0

 .قىلىشىدۇ ئېالن بىرنى قانۇندىن بېكىتىلگەن دەپ تەدبىر كېرەكلى  يولىدىكى

 باااۋارىيە. چەكلەنمەيتتااى بىلەنااال پاااپېن يااالغۇز قىلغااانالر تەلەپ بېرىشاانى ئىسااتىپا

 قىلى، تەلەپ تاشلىنىشىنى ئېلى، ئەمەلىنىڭ بىلەن ئاكتىپلىق فرانكمۇ تىرىمىنىس ئەدىلىيە

_  كەتساۇنمۇ؟  تاشاالپ كىمىساىنى كېتىۋېتىا، ئوتتۇرساىدا ئوكيان مىللىتىمىز”. تۇرىۋالىدۇ

 قالغاان  ئۇرۇشاۇپ بىالەن كىشاىلەر نۇرغاۇن مەنماۇ_  ھالادا  ئاچچىغالنغاان ھىتلېر دەيدۇ

 دېاگەن بىاز ئۇنۇتماايلى . مەجباۇرمەن بىرلەشتۈرۈشكە قتىدانو بىر ھەممىڭالرنى مەن ئەمما

-بىار ساۇدە  بىالەن ئاوت ئىانقىالب بىلەن ئادالەت” يەنە ئۇ“ .قوشۇن بىر قىلىۋاتقان جەڭ

 زىيانغااا چوقااۇم ئىنقىالبتااا بىاار قانااداق ھەر شۇڭىالشااقا“ ”.چىقىشااالمايدۇ بىاالەن بىرسااى

 تاااازىالش ھىتلېااار “ !كېااارە  ىقىمىزئۇنۇتماسااال تۇرىااادىغانلىقىنى بولاااۇپ ئۇچرايااادىغانالر

 ئۆتاۈپ ئىاش بىلساىمۇ  ياخشاى ئىكەنلىكىنى كۆڭۈلسىز بە  ھەممىدىن فرانكنىڭ ئىشىدىن

 .ئىدى ئەمەس مۇمكىن كەلتۈرۈش ئەسلىگە كېيىن كەتكەندىن

 ھوقاۇق ئاۆز پۈتاۈنلە  مەن بۈگاۈن شاۇڭا. ئىاكەن كاۆپ بەكاال دۈشمەنلىرى  مېنىڭ”

 سااقچى ئۇنىڭغاا فرانا “ .مەجبۇرمەن بېرىشقا ئېلى، ئىش تايىنى، كۈچىگە ساالھىتىمنىڭ

 ئاۆز قاانۇننى ئەزالىرىماۇ پاارتىيە نۇرغۇنلىغاان. كەتاكەن چوڭىيىا، بەكاال كۈچى تەرەپنىڭ
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 باشاقا ئېھتىيااجنى   سىياساىي” جااۋابەن ئۇنىڭغاا ھىتلېار. دەيادۇ ئېلىۋالغان  چاڭگىلىغا

 ئەڭ ئۈچاۈن جەمئىايەت قىلغۇچىالر زارەتنا بىلەن قانۇن بەرگەندىال تاپشۇرۇپ ئورگانالرغا

 . دەيدۇ“ !بولىدۇ قىالاليدىغان ئىش ياخشى

 ھىتلېرنىاڭ ئۈساتىدىمۇ كېتىۋاتقاانلىقى كۆپىيىا، كۈنساايىن الگىرلىرىنىڭ يىغىۋېلىش

 ئوخشاااش موسااكىۋالىقالرغا خااۇددى مېنىڭمااۇ ئەگەر”: ئىاادى تەييااار جاااۋابى بېرىاادىغان

 ھااجىتى  الگىرلىرىغىماۇ جاازا ئۇناداقتا ئىادى  بولساا يېرى  سىبىرىيىدە  كەتكەن چەكسىز

 كىشااىگە مىليونلىغااان بولشااېۋىكلەرنىڭ چىقىاا، ئوتتۇرغااا كىاا  دۇنيااادا… . چۈشاامەيتتى

 يەھااۇدىي دۇنيااادىكى 342باقالىاادى؟ قىلىاا، سااۆز ئۈسااتىدە قىلغااانلىقى زىيانكەشاالى 

 يەھاۇدى بىار مېنىاڭ ساەۋەبى  تاۈپكى چۈشىۋالغانلىقىنىڭ پىيىمگە مېنىڭ مەتبۇئاتلىرىنىڭ

 جىااگەر-جااان يەھۇدىيالرنىااڭ بااۇ بولسااا ئەپەناادى سااتالىن. بولغانلىقىمدىناادۇر دۈشاامىنى

 .قىلىۋېتىدۇ پارچە-پارچە يىرتى، ئىلتىماسىنى سوراش ئىستىپا فران  “ .دفستى

 ئەمەلادارىنىڭ ئاخباارات ئۇ . ئىدى ئەمەس ئاسان ئۇنچە قىلىش قايىل پاپېننى ئەمما

 بىار مۇۋاپىاق قوياۇپ قەبرىساتانلىقىغا شىئۆنبېرگ قۇتىسىنى كۈل جەسەت يەنى جەسىدىنى 

: دەيادۇ مۇنداق ئاگاھالندۇرۇپ ھىملېر. تۇرىدۇ چىڭ تەلىۋىدە ئۆتكۈزۈش مۇراسىمى جانازە

 بولاۇپ سەۋەبچى قىلىشىغا نامايىش بىلدۈرۈپ نارازىلىق ئاممىسىنىڭ خەلق قىلساڭ بۇنداق

 جانااازە پاااپېن. سااالمايدۇ قااۇالق گەپلىاارىگە بااۇ ڭئۇنىاا پاااپېن ئەممااا. مااۇمكىن بېرىشااىڭ

 فۈھرېرغاا قالماا   بىالناال ساۆزلەش نۇتاۇق بىار ھاياجانالندۇرىدىغان كىشىنى مۇراسىمىدا

 تۇتااۇپ قاماقتااا ھالاادا ئىزچىاال ئااادىمىنى ئاسااتىدىكى قااول نەپەر 4 يېزىاا،  خەت تىنمااا 

 ئۆزىنىاڭ يەنە خېتىادا ئاۇ. دۇئۆتىا ھۇجۇمغاا ئۇنىڭغاا بىلادۈرۈپ ناارازىلىق تۇرىۋاتقانلىقىغا

 ھىتلېار. قويىادۇ ئوتتۇرغاا تەلىۋىنىماۇ تەكشۈرۈش ئاشكارە ئۆلۈمىنى مەسئۇلىنىڭ ئاخبارات

 قىيااپەتكە ياراتقاان ئۈلگىساىنى تىپىا  بېسىقلىقنىڭ ئېغىر ئۆزگەرتى، تاكتىكىسىنى بولسا 

 ئااۇ. قىلىاادۇ نەسااىھەت دەپ قىلمااا  ئالدىراقسااانلىق ئااۇنچە ئىشااتا بااۇ پاااپېننى كىرىۋېلىاا،

 يۈزلاۈ  ئوماۇمى ھەققىدە تازىالش ئىچىدە سوتكا ئىككى ئالدىمىزدىكى پارالمېنت  پاپېنغا 

 چاغاادا شااۇ ئەنە بولىۋاتقااانلىقىنى  چاقىرماااقچى يىغىنااى پەۋقۇلئاااددە ئااېلىش مەلۇمااات

 كاۆرۈلگەن جەريانىادا “قىزغىنلىاق ئاشۇرىۋېتىلگەن چېكىدىن” بىلەن ساالھىتى فۈھرېرلىق

 ئۈساتىگە ئاۆز مەسائۇلىيىتىنى ۋەقەلەرنىاڭ باارلىق ئالغان ئىچىگە ئۆز زلىكلەرنىمۇكۆڭۈلسى

 .ئېيتىدۇ ئىكەنلىكىنى ئالماقچى

 ۋاقىتلىاق چاغادىكى شاۇ) ئەتراپاى تىياتىرخانىساىنىڭ كارفل كاۈنى  جاۇمە ئىياۇل-13

 دېپلومااتالردىن پىشاقەدەم. ئېلىنىادۇ ئاساتىغا مۇھااپىزەت قااتتىق( ت.ئاۇ - زالى پارالمېنت

 باشاقا”: دەيادۇ مۇناداق بېرىا، باھاا ئەھۋالىغاا قىلىاش قاماال قااتتىق تاۈردىكى بۇ بىرسى
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 كااۆرگەن كااۆپ ئەھااۋاللىرىنى قالىاادىغان ئىچىاادە باااال-ئااوت ھۆكۈمەتلەرنىااڭ دۆلەتاالەردە

 قالغاااان ئاساااتىدا ئەھاااۋال خەتەرلىااا  ئەڭ ھۆكاااۈمىتى پادىشاااا چاااار ھەتتاااا بولسااااممۇ 

 تاا تارتىا، مىنىساتىرلىكتىن بااش“ .ئىادى  كۆرمىگەن لنىئەھۋا بىر بۇنىڭدە  ۋاقىتالردىمۇ

 ئېساچىالر-ئاې  بىالەن سااقچىالر قاسنىقى ئىككى يولنىڭ ئارىلىقتىكى بولغان سەھنىگىچە

 بىار ھەر تىياتىرخانىنىاڭ بولاۇپ  ئېلىنغاان ئاساتىغا مۇھاپىزەت قاتتىق تەرىپىدىن قوشۇنى

 ئىشاىكلىرىنىڭ كىارىش كىچىا -چاوڭ. تۇراتتى تەكشۈرۈلۈپ قايتا-قايتا زالىمۇ ئېلىش دەم

 ئىچىادىمۇ زالىنىاڭ يىغىان كاۈزەتمەكتە  ھەربىالەر قېلىچلىاق قالپاقلىق مى  ھەممىسىنىال

 ئامېرىكاا ”. ئىادى كاۈزىتىلمەكتە يوشاۇرۇن تەرىپىادىن كىيىنگەنكىشاىلەر پۇخراچە نۇرغۇن

. قىلىادۇ رەت ىقاتنىشىشان يىغىنغا بۇ ھەممىسىال ئەلچىلىرىنىڭ باش رۇسسىيە ۋە فرانسىيە

 ۋەھىمىلىا  ھەم دۈشامەنلى  ھەم ئەشاەددى  ئارىساىدا كىشاىلەر تىكلىۋالغان ھاكىمىيەت

 كىاا  ھااې  بىلمەياادىغان باشااالنغانلىقىنى دەۋرنىااڭ بىاار كەتااكەن تولااۇپ بىاالەن كىشااىلەر

 “.ئىدى قالمىغان

 گوياا ئاۇ. كېلىادۇ چىقىا، ماۇنبەرگە ھىتلېار تاۈرگەن چىراياى دە  8 سائەت ئەتىگەن

 تىرىنىۋالغااان قااولالپ ئىككاى ئۈسااتىلىگە مااۇنبەر دېگەنادە  كەتمىسااۇن ئۆرۈلااۈپ تەلئۈسا

 ئانادىن. بېرىدۇ سالىمى بىلە  سىلكىگىنىچە ئۇزارتى، ئالدىغا قولىنى بىر ئۇ ئاندىن. ئىدى

 دېگەننااى بولاادۇم تېاازگىنلەپ ۋەزىيەتنااى مەن ئەناادى قاتناشااقۇچىلىرىغا يىغىاان گويااا ئااۇ

. باشااليدۇ نۇتقىنى كۆتۈرۈپ ئاۋازىنى بەكىرە  قارىغاندا اقىتالرغاۋ باشقا بىلدۈرىدىغاندە 

 چۈشااەندۈرۈش ئۇزۇنغااا-ئۇزۇناادىن ھاياجانالندۇرىاادىغان كىشااىنى ھەققىاادە تااازىالش ئااۇ 

 خاائىنلىق ۋەتەناگە گاۇرۇھالر قايساى ھەر: دەيادۇ مۇنداق كېلى، چۈشەندۈرۈپ ئۇ. بېرىدۇ

 باۇ ھىتلېار. ئىادى زۆرۈر بەكاال تاازىالش ىمقىقېت بۇ ئۈچۈن ئاتالنغىنى ھەرىكىتىگە قىلىش

 باۇ. ئاتايادۇ دەپ “دۈشمەنلىرى كېسەلمەن دۆلەتنىڭ”  “ئۇنسۇرالر بۇزغۇنچى” گۇرۇھالرنى

 دۇنيااا بۈگااۈنكى ئۇنىااڭ شااۇنىڭدە  تەسااۋىرى  بىاار ۋاقىتلىرىنىااڭ بااۇرۇنقى ئۇنىااڭ دېگىنااى

 تۇغمااا ئااۇ. دىئىاا مااۇمكىن دېاايىش تەسااۋىرى بىاار رفلىنىڭمااۇ ئوينىغااان تىاادە سىياسااىي

 قىلىا،  باياان تولاۇق تەرەققىيااتىنى ۋەزىيەتنىاڭ سېلى، ئىشقا قابىلىيىتىنى ھىكايىچىدە 

 قانااداقالرچە باستۇرۇشااقا كەلگەنلىكىنااى  قانااداق قارارىغااا باسااتۇرۇش بۇتااوپالڭچىالرنى

 ئۇنىاڭ. قىلىادۇ باياان قىلىا، قىزىقارلىق قالغانلىقىنى مەجبۇر قاتنىشىشقا بىۋاستە ئۆزىنىڭ

 ئاااۆزىگە ئوقاااۇپ ئەپساااۇن ئاااادەمنى بىااار ھەر ئىچىااادىكى تىياتىرخاناااا ئۇياااۇنى ئوينىغاااان

 كۈزەتكااۈچىلەر چەتئەللىاا  ئويۇنغااا بااۇ ئەلىااۋەتتە. كەلتۈرىۋېتىاادۇ ھالغااا قارىتىۋالغاناادە 

 بېرىلىاا، نااۇتقىنى ئۇنىااڭ رادىئااودىن كىشااىلەر بااويىچە مەملىااكەت پۈتااۈن. دەسسااىمەيدۇ

 بىلەلاامەس سااولىنى-ئااوڭ سااىھىرلەپ چاپالشااقاندە  ىاانج ئوخشاشااال ئۇالرنىمااۇ تىڭشاااپ 
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 ناۇتقىنى مىنىساتىرىنىڭ بااش گېرماانىيە بولساا  ئەلچىخانىساىدا باش ئامېرىكا. قىلىۋېتىدۇ

 بىاالەن ئۇنىااڭ بولماياادىكەن  ئىشااىال ھۆكااۈمەت ئاڭلىمااايمەن  قەتئااى كېاايىن بۇناادىن

 كۆرساااەمال ىئاااادەمن باااۇ”) دفد ئەلچاااى بااااش قىلىاااۋەتكەن قەساااەم دەپ كۆرۈشااامەيمەن

 ئاااڭالپ نااۇتقىنى ھىتلېرنىااڭ مااۇ( دەيتتااى “قااالىمەن كېلىاا، ھېسسااىياتالرغا قورقۇنۇچلااۇق

 قاانچە بىار بىالەن ئەمەلادار مەمورى قانچە بىر ھىتلېرنىڭ ئەلچى باش بولسىمۇ  ئولتۇرغان

 پااۇرىقى سېسااىق قېتىمقااى بااۇ پىالنلىغااۇچى نەپەر 74 ئالغااان ئىچىااگە ئااۆز پااارتىيىلىكنىمۇ

 قولغا شۇنىڭدە . ئىشەنمەيدۇ ھەرگىزمۇ دېگىنىگە ئۆلدى ھەرىكەتتە كەتكەن ۈرپ جاھانغا

 ئااې -ئااې  نەپەر ئااۈ  “خارلىغااان قىلمااا  نومااۇس قىلااچە” جىنااايەتچىلەرنى ئېلىنغااان

 ئاخباراتچىسااىغا پاپېننىااڭ ئۇنىااڭ ئەممااا. ئىشااەنمەيدۇ ھەرگىااز دېگىنىگىمااۇ ئۆلتۈرۈلاادى

 ئەڭ دېگەناادە  كااۆردى جازاسااىنى تىلالرمۇقااا ئۆلتااۈرگەن كىشااىلەرنى بىگۇنااا ئوخشاااش

 قىلىاش يارىشاى، تاۈردىكى باۇ 352.قىالتتاى قىلغانادە  قايىال پااپېننى گەپلىرى ئاخىرقى

 جازاغاا ھاېلىغىچە ئەمماا قاتناشاقان توپىالڭغاا قىيااپىتى قىلىاش كەچاۈرۈم بۇدداچە رفھى

 گېرماانىيە”. ىادىئ ئىپاادىلىمەكتە ماۇمكىنلىكىنى كېڭەيتىلىشاى كىشىلەرگىچە تارتىلمىغان

 ساىرتىدىكى ۋە ئىچاى مەملىاكەت ۋە تەرتىا، ئىچىكاى ئنگۈشاتەر بولىۋاتقان الزى  خەلقىگە

 ئېلىشانى ئۈستىمىزگە مەسئولىيەتنى ئۈچۈن بۇنىڭ ھەممەيلەن بىز. قىلىش بەرپا تىنچلىقنى

 مەن شەخساەن تۇرىاۋاتقىنىمىزدا  نوقتىساىدا بۇرۇلاۇش تارىخى بىر بۇنداق. قىلىمەن ئۈمىت

 باۇ. ئاالىمەن ئۈساتۈمگە مەسائۇلىيىتىنى ئىشاالرنىڭ پۈتۈن بەرگەن يۈز ئىچىدە 04 ۆتكەنئ

 باۇ. ئااللىادى  قاارارىمنى ئاازاپلىق ئەڭ بىالەن تىتىكلىا  مەن شەخسەن ئىچىدە سوتكا بىر

 ناېمى  بىالەن خەلقاى ناېمى   يەناى نەرساىنى  قىممەتلىا  ئەڭ قىلغاان ئاتاا بىزگە دۇنيا

 بىااالەن ئەنساااىرەش تۇتالىشاااىمىزنى چىاااڭ قاااولىمىزدا قىلغانااادا قاناااداق ئىمپىرىيىساااىنى

 “!قىلدى ئىگە تەربىيەگە قېتى  بىر قايتا مېنى تەغدىر ۋاقتىمىزدا  ئويالۋاتقان

 قىاازغىن تۇرۇشااۇپ ئورنىاادىن دەرھااال قاتناشااقۇچىلىرى يىغىاان تالالنغااان مەخسااۇس

 قېتىمقااى بااۇ تە پەيتاا كۆتااۈرۈلگەن پەللىااگە ھاياجااان شااۇنداق دەل. ياڭرىتىاادۇ ئااالقىش

 قوغاداش بىخەتەرلىكىناى دۆلەت” پارالمېنتتاا: تامامالىنىدۇ مەقسدىمۇ ئاساسلىق يىغىننىڭ

 قااانۇن كۆرسااىتىدىغان قىلىاا، قااانۇنلۇق قىرغىنچىلىقنااى نامىاادىكى “تەدبىاارى جىااددى

 بېرىاا، يااۈز ۋەقە ھىتلېاار قىلىاا،  شااۇنداق. ماقۇلالشااتى ئېغىاازدىن بىاار ھەماامە اليىھىسااىنى

 ئۈچاۈن بۇنىڭ. ئىدى ئېرىشكەن قەغىزىگە رۇخسەت ئۈچۈن قىرغىنچىلىق كېيىن بولغاندىن

 ھىتلېرناى تۈزگاۈچىلەر قاانۇن. چىقمىادى ئوتتۇرغا پىكىر قارشى بولسىمۇ ئېغىز يېرى -بىرەر

 .لەشتىيمەدھى دەپ مەنبەسى بىر-بىردىن قانۇننىڭ خۇدادە  بىر گويا

 ۋفن تەرەپاتىن ھەرباى تاازىالش  رەھىمسىزلەرچە ئەترىتىنى ئاچىالر-ئې  ھىتلېرنىڭ
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 ئىشااىنى ئۆلتااۈرۈش گېنېرالنااى نەپەر ئىككااى ئىبااارەت برېاادفۋتىن ۋفن بىاالەن شاالېيچېر

 چەكلىنىا، بىلەناال بلاومبېرگ ۋفن مىنىساتىرى ماۇداپىيە دۆلەت يالغۇز كىشى تەستىقلىغان

 قىلاچە ەئۆلتاۈرۈلگەنلىكىگ يولدىشاىنىڭ نەپەر ئىككاى ئىتتىپاقىنىاڭ ئوفىتساېرالر. قالمايدۇ

 باستۇرۇش قوزغىالڭنى سالغانلىقى  كۆرمەسكە قىلغانلىرىنى ھىتلېرنىڭ قىلىماسلىقى  پەرۋا

 قارىغانلىقىادىن دەپ ئىادى ئۈچاۈن قىلىاش كاپالەتلى  تىنچلىققا ئىچىدە مەملىكەت ئىشى

 كېيىكاى دۆنىتاز كاارل دەيادۇ_  شۇكى  خۇالسىمىز چىقارغان ئىشالردىن بۇ بىزنىڭ”. ئىدى

 قوباااۇل تەساااىرىنى قارارىنىاااڭ كابېنااات ئىچكاااى پۈتاااۈنلە  ئاااۇالر_  ىمىساااىدە ئەسل بىااار

 ئاساساىدا مااددىلىرى قاارار ھاالەت جىددى دۆلەت قارارنامە  بۇ. نەتىەىسى قىلغانلىقىنىڭ

 تەدبىااارلەر باااارلىق قىلىنىااادىغان ئىەااارا جەھەتاااتىن قاااانۇنى بولاااۇپ  قىلىنغاااان قوباااۇل

 “.ئىدى تەستىقالنغان

 قاانچە بىر. كۆرسىتىدۇ تەسىر ئەسكەرلەرگىمۇ ئادەتتىكى سىياتىھېس ئوفىتسېرالرنىڭ

 بىار پىكاۋى ئوچۇق ئۈستى ھىتلېرنىڭ. چىقىدۇ نامايىشقا قىسىمالر ھەربىي كېيىن  كۈندىن

 ھىتلېرناى توۋلىشاى، شۇئار ئەسكەرلەر كېتىۋاتقىنىدا  ئۆتۈپ يېنىدىن ئەسكەرلەرنىڭ بۆلۈم

 يازىاادۇ دەپ_  نامايىشااالر  تەشااكىللەنگەن دىنئۆزلىكىاا تااۈردىكى بااۇ”. ئېلىشااىدۇ قارشااى

 ئىچىادە ئارمىيىساى گېرمانىيە_  دفكالتىدا  مەسلىھەتچىسى ھەربى ئەلچىخانا فرانسىيىلى 

 “.ئەھۋال كۆرۈلىدىغان كام بەكال

 بىاار ئااارانال ئوفىتسااېرالر قىالالياادىغان جااۈرئەت بىلدۈرۈشااكە نااارازىلىق ئىشااالرغا بااۇ

 كىشاىنىڭ بولغاان يىتەكچىساى ئۇالرنىاڭ كېلى، يەنە كلەنگەن چە بىلەنال ئوفىتسېر قانچە

 ئااارمىيە قۇرۇغلااۇق ئوفىتسااېر  مەشااھۇر. ئىادى دېگىاادە  تەڭ بىاالەن ھىناادېنبۇرگ يېشاىمۇ

 باۇ ئۇنىڭادىن قىلىا، تېلېفاون قېاتى  نەچچە پىرىزدېنتقا ماكېنسېن ۋفن ئاۋگۇست مارشالى

 ھەر ئەممااا. ئىاادى بولغااان ۋىاادەتەلى توساااش ھەرىكەتلىرىنااى تااازىالش قااانلىق تااۈردىكى

 ئاۇ. ئااالتتى تىلغاا چىقالمايدىغانلىقىنىال تېلېفونغا ئىكەنلىكىنى  ئاغرىق بوۋاينىڭ قېتىمدىال

 ئوڭۇشسااىزلىققا قېااتى  قااانچە بىاار ئااۇدا بولااۇپ تەلىۋىاادە كۆرۈشااۈش بىاالەن پرېزدېناات

 نىڭاادىنئۇ كىرىاا، قېشااىغا ھىتلېرنىااڭ بىۋاسااتە ئااۆزى ئامالسااىز كېاايىن ئۇچىرىغاناادىن

. بولىادۇ تەلەپاتە ھەققىادە تىكلىشاى قايتىادىن تەرتىاۋىنى نۇرىمال تۇرمۇشىنىڭ جەمئىيەت

 گەپ ئالدىادا ھىتلېار ئاۇ شاۇڭا. تەساىرلەندۈرىدۇ قااتتىق فاۈھرېرنى دېگەنلىارى باۇ ئۇنىڭ

 دېگەنادە  ساىز بەلكىا ”: كېتىادۇ ئولتاۇرۇپ قااراپ ئىچىادە ھاياجان ئۇزۇنغىچە قىاللما 

 “.ئامالسىزمەن يېنىۋېلىشقا  قانچە؟ ئامال ماڭىمۇ ئەمما فۈھرېرى   مۇمكىن بولىشى

. كېلىاادۇ غەياارىتىگە قويااۇش ئۇقتااۇرۇپ ھىناادېنبۇرگقا ئەھااۋالنى ھەقىقااى ماكېنسااېن

 برېدفۋدىن بىلەن شلېيچېر ياردەملىشى  تەييارالشقا دفكالدى ئەسلەتمە پارچە بىر ئۇ شۇڭا
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 بايااان تەپسااىلى جەريااانىنى ئااۇچراش لىككەزىيانكەشاا گېنېرالنىااڭ نەپەر ئىككااى ئىبااارەت

 تاارتىش جازاغاا كېلىا، تۇتاۇپ قىلى، سۈرۈشتە جىنايەتچىلەرنى 351بىرگە  بىلەن قىلىش

 نېاۋرات لىاي  گياوبېل   بلومبېرگ  پىرىزدېنتنى يەنە دفكالتتا بۇ. قويىدۇ ئوتتۇرغا تەلىۋىنى

 چىقىرىاۋېتىش  بېنتىدىنكا ھۆكۈمەت ئۇنسۇرنى ناتسىست نەپەر ئىككى يەنە شۇنىڭدە  ۋە

 پىرىزدېنتناى ھەققىادە تاپشاۇرۇش بىارىگە گۇرۇپپىسىدىن قىلىش نازارەت ھوقۇقىنى دۆلەت

 ئااۇنى ئېھتىمااال بولااۇپ  يااوق ئىساامى ھىتلېرنىااڭ ئارىسااىدا ئىسااىمالر بااۇ ئەممااا. ئۈندەياادۇ

 غاانقىل ئۈمىاد بېرىشاىنى تۇرۇپ مىنىستىرلىقتا باش داۋاملىق ئاستىدا دىكتاتۇرلۇق ھەربىي

 كېرە ؟ بولسا

 ھېسسااىياتلىق ئاالھىاادە ھەقىقەتەنمااۇ قىساامى ئاااخىرقى دفكالدىنىااڭ ئەساالەتمە بااۇ

 قالغاان قۇتقۇزۇپ باالالردىن-ئوت قېتى  ئۈ  ئۇدا گېرمانىيىنى جانابىلىرى”: ئىدى يېزىلغان

 بولاۇپ پرىزدېنتاى ئىمپىرىيە سىزنىڭ شۇنىڭدە  ۋە كېيىن ئۇرۇشتىن تاننېنبېرگتا  ئىدىڭىز؛

. ئىااادىڭىز ئاشاااۇرغان ئىشاااقا قۇتۇلدۇرۇشااانى ئاااۇ  بۇناااداق كېااايىن ايالنغىنىڭىزدىنسااا

 بااۇ! قالسااىڭىز قۇتقااۇزۇپ گېرمااانىيىنى قېااتى  تااۆتىنچى سااىزدىن ئەناادى ھەزىرەتلىاارى 

 نەپىساى ئااخىرقى تاا ئوفىتساېرالر دەرىەىلى  يوقۇرى ۋە گېنېرال قويغان قول مېمۇراندۇمغا

 ماكېنساېن“ .بىلدۈرىدۇ ئىكەنلىكىنى سادىق ۋەتەنگە ۋە سىزگە تۇرۇپ چىڭ قەتئى قالغىچە

 دەرىەىلىاا  يوقااۇرى ۋە گېنېاارال نەپەر 04 يااۈرۈپ ئايلىنىاا، شااىتابىدا قوماناادانلىق باااش

 ۋە ھىنادېنبۇرگ قىسامى كاۆپ كىشاىلەرنىڭ بۇ. توپلىدى ئىمزاسىنى ئەمەلدارالرنىڭ ھەربى

 ئۈچاۈن ۋاقتاى يېزىلغاان تمىنىڭئەسالە باۇ. ئىادى تۇرغاانالر كورپۇساتا بىر بىلەن شلېيچېر

 يەتكااۈزۈلگەن نېۋدېكقااا ئاااران كۈنىسااىال چىسااال-02 بولسااىمۇ  يېزىلغااان دەپ ئىيااۇل-18

 بەلكىاا  مېمىراناادۇم بااۇ.  بولماياادۇ رفلااى قىلااچە ئۇرۇنۇشاانىڭمۇ بااۇ قارىمااا  بولىشااىغا

. دىئىا ماۇمكىن بولىشاى قويۇلغان باستۇرۇپ تەرىپىدىن كىشىلەر ئەتراپىدىكى پرىزدېنتنىڭ

 تەدبىااار بىاار ھېچقانااداق ئااۇ تەغاادىردىمۇ  ئوقىغاااان ئەساالەتمىنى بااۇ پرىزدېناات شااۇڭا

 .ئىدى ئېنىق قوللىنالماسلىقى

 بولساا بىار قاتالمالر ئىەتىمائى قايسى ھەر بار دائىرىسى تەسىر گېرمانىيىدە قارىغاندا

 تلېاارھى دېگىاادە  ھەممىسااىال ئۇالرنىااڭ بولمىسااا يااا كەتااكەن  بولااۇپ يااۈرەكزادە قورقااۇپ

 بولۇشااقا باااال بېشااىغا ھىتلېرنىااڭ ئەساالىدە . مااۇمكىن دېاايىش كەتااكەن ئۆتااۈپ تەرىااپىگە

 باۇ. ئايلىنىادۇ غەلىبىساىگە تۈرلۈ  بىر كەلتۈرگەن قولغا ئۇنىڭ ئاخىرى ئىش بۇ تېگىشلى 

 ئىچىادىكى پاارتىيە كېلىۋاتقاان ئاغرىتىا، بېشاىنى بېارى ئۇزۇنادىن ئاۇنى تازىالش قېتىمقى

 بااۇ ئۇنىااڭ. ئىاادى قالغااان قۇتۇلاادۇرۇپ بىااراقال ھەرىكىتىاادىن لىرىنىڭتەرەپاادار بۆلۈنااۈش

 . كۆتۈرەلمەيدۇ باش مەڭگۈلۈ  قايتىدىن ئاچىالر-ئې  نەتىەىسىدە ھەرىكىتى
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 ماكېنسااېننىڭ. ئايلىنىاادۇ ئۇتۇقىغااا ھىملېرنىااڭ مەغلااوبىيىتى بااۇ ئاچىالرنىااڭ-ئااې 

 كۆتاۈرۈپ ئورنىنى قىسىمىنىڭ ئې -ئې  ھىتلېر كۈنى  بارغان يېتى، نېۋدېكقا مېمراندۇمى

 تەشااكىالت بىاار مۇسااتەقىل بېرىلىاادىغان رۇخسااەت تەشكىللەشااكە قوشااۇن قۇراللىااق ئااۇنى

 ھەرباى. بولىدۇ زەربە بىر قاتتىق ئۈچۈن تەرەپ ھەربى ھەرىكەت  بۇ. ئۆزگەرتىدۇ شەكلىگە

 دىئەنا ماناا بولساا  تەساتىقلىغان پەخىرلىنىا، باستۇرۇشانى قانلىق چىالرنى SAدائىرىلەر

 .كېلىۋاتاتتى دۈ  رەقىپكە بىر كۈچلۈ  ئۇنىڭدىنمۇ

 پاارتىيە بۇ: بولمايتتى دېيىشكىمۇ يوقىرى بە  بەدىلىنى تۆلىگەن پارتىيىنىڭ ئىشتا بۇ

 كىشاىلىرىدىنال غايىلىا  ئاچىالرنىاڭ-ئاې  يەنى ئەزالىرىدىن  پارتىيە قىزغىن نۇرغۇنلىغان

 -. بولادۇق مەھارۇم ھەممىادىن بىاز كاى كېرەك بىلىشاىڭالر شۇنى”. ئىدى قالغان ئايرىلى،

 ئوتتاااو ئاااادىمى ئەتىۋارلىاااق ئەڭ ھىتلېرنىاااڭ كېيىااانچە رۇ  ھېاااين) رۇ  ھېاااين دەيااادۇ

 بولاۇپ بىارى لېيتىنانتلىرىادىن ئىشاەنچىلى  ئەڭ ئەترىتىدىكى پارتىزانالر سكورزېنىينىنىڭ

 ئۈچااۈن قناشااتىلى ئەتىسااى ياتىاادىغان  ئۈسااتىدە پاااالز ئۆيىاادە ئاشااخانا بىااز_   (قالىاادۇ

 ئايلىنىاا، كىشااىلەرگە تېگىاادىغان تىلىمااى گۈشااى كاااال سااىنتلىق ئااون ئااارانال ئااۈچەيلەنگە

 ئېلىنغااان قولغااا قېااتى  02 جەمئااى رۇ  جەريانىاادا كىرگااۈزۈش قولغااا ھوقااۇقنى“ .قالاادۇق

 ئاالھىااادە بە  ئاااۇنچە ئىشاااالرنى ئۆتكاااۈزگەن بېشاااىدىن ئۇنىاااڭ شاااۇنداقتىمۇ. ئىااادى

 بىااااز ئەساااالىدە ئېيتسااااام  ئااااۇچىقىنى”. بولمااااايتتى كېتىشااااكىمۇ دەپ سەرگۈزەشااااتلەر

 ئەمەلىيەتىچۇ؟. ئىدى جەمئىيەت يېڭى بىر قىلغىنىمىز تەلەپ بىزنىڭ. ئىدۇق سېتىۋېتىلگەن

! خايىاال. كااۆردۇق ئىكەنلىكىنااى تەرەپااتە بىااز ئەساالىدە ئەكسااىيەتچىلەرنىڭ تۇيۇقسااىز بىااز

. دېيىشاامەكتە يااوق  ياااجىمىزئېھتى ئىنقىالپقااا بىاار ھااې  ئەناادى! ۋەتەنپەرۋەرلىاا  ياشىسااۇن

 ئەممااا. ئىاادى نەتىەىسااى بىاار مااۇقەررەر ھەرىكىتىمىزنىااڭ كااۈنى ئىيااۇن-32 ئەساالىدە

 رۇكقاا“ .كەلمەكاتە دۈ  قىلىشاىغا بۇزغۇنچىلىاق ھىتلېرنىاڭ كۈنادە بۈگاۈنكى ھەرىكىتىمىز

 يەنااى يولىغااا  بااۇرۇنقى ئىنقىالپنىااڭ ھىتلېرنااى ئەساالىدە رۆم كىشااىلەر بۇنااداق ئوخشاااش

 ھىتلېار باۇ”. ئىشاىنەتتى قەتئى دېگەنگە ئوياليتتى كېلىشنىال قايتۇرۇپ يولىغا الىزمسوتسىئ

 مېنىاڭ. قىلىۋالادى پەيادا كىشاىلەرنى دۈشمەن ھەقىقى ئىچىدىن سېپى ئۆز نەرسە  دېگەن

 تۈگىاادى ئىشااى ھىتلېرنىااڭ نوقتىسااىدا بولااۇش ئااادەم ئېيتقاناادا  ئۈچااۈن دفسااتلىرى  ۋە

 “.بولىدۇ دېيىشكىال

 يوقۇرقىادە  نيۇمانمۇ ۋېرنېر يەنى ياش  بىر باشقا بولغان رەھبىرى الرنىڭئاچى-ئې 

 ئااۇ گەرچە. ئىاادى بىاارى يااۈرگەنلەردىن غەزەپلىنىاا، قاااتتىق بۇنىڭغااا يوقاتقااان  غايىسااىنى

 ئاۇ ئىشاالرنى باۇ بولغاان 350بولساىمۇ  بواللىغاان كااتىبى خۇسۇسى گيوبېلسنىڭ كېيىنچە

 ئىمپىرىيىنىاڭ ئۈچىنچى_  يېقىندا  دەيدۇ_  ۋەقەسى  مرۆ”. چىقىرالمايتتى ئېسىدىن مەڭگۈ
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 قاانۇننى قېتىملىاق تۇنەى ۋەقە بۇ چۇنكى. ئىدى ۋەقە بىر مۇھى  بەكال ئۈچۈن تەرەققىياتى

 تەسااتىقىنى ئارمىيىسااىنىڭ مااۇداپىيە دۆلەت ھەرىااكەت  بىاار قانۇنسااىز ئىلماياادىغان كااۆزگە

 بىار ئالغاان تەساتىقىنى قانۇنچىالرنىاڭ ۋە ئورگانلىرى دۆلەت مەملىكەتتىكى پۈتۈن ئالغان 

 ئىلمىغانلىقنىااڭ كااۆزگە ئىنتىزامنااى قااانۇنى قانۇنسااىزلىقنىڭ  ئەساالىدە ۋەقە بااۇ. ھەرىااكەت

 ئىاش بۇ' چىقى، ئوتتۇرغا كى  ھې  قانۇنسىزلىققا بۇنداق قارىما  شۇنىڭغا. ئىدى ئۈلگىسى

 باۇ چېركااۋالرمۇ ەتتااھ. قىاللمىادى جاۈرئەت دېيىشكە نېمە بىر دېگەندە ' مەشەگىچىلى 

 بولغااانالردىن دېگىاادە  ھەممىسااىال كىشااىلەرنىڭ بااۇ ئەممااا. چىقارمىاادى ئااۈنىنى ھەقااتە

 بىلىاا، دېگىاادە  كىشااى ھەماامە ئىشااالرنى بېرىۋاتقااان يااۈز. ئىاادى كىشااىلەر بااار خەۋىاارى

 “.تۈزەلمەيدۇ ھەرگىز كېيىن بۇندىن خاتىمىسى  ئىشنىڭ ھادىسىلەر بۇ مېنىڭچە . تۇراتتى

 شاۇ تۇرىۋاتقاان چىكىادە تاازا قىلىشانىڭ تەناتەنە ئۈچاۈن ھىتلېار بولغاچقاا  شاۇنداق

 مىڭاالرچە ئون. مۇمكىن دېيىش دەۋر ساقالنغان ئىزلىرى يارا ئاچچىق سېپىدا ئۇنىڭ كۈنلەر

. كېتەلمەيتتاى ئۇنتاۇپ ھەرگىزماۇ ۋەقەناى نومۇسالۇق كاۈنكى شاۇ ناتسىساتالر ئاكتى، ئەڭ

 ئەترىتىنىاڭ ھۇجاۇمچىالر ھېسابلىشاىدىغان دەپ ىلدۇقساېتىۋېت تەرىپىادىن ھىتلېر ئۆزىنى

. قىلىشااتى ئااېالن دەپ تۇرماااقتىمىز ھالىتىاادە ئااۇرۇش شااەكىلدە يوشااۇرۇن رەھبەرلىاارى

 بولغااان ئېسااچىالرغا-ئااې  ئۇالرنىااڭ كېاايىن  ئۆتكەناادىن ھەپااتە قااانچە بىاار ئارىاادىن

 رېساتتۇرانتىدا پرۇسىسېنخو  ستېتىندىكى ئىش بۇ. ئاشكارىلىنىدۇ ھېسسىياتى دۈشمەنلى 

 ئااې -ئااې  نەپەر 3 ۋە ئاااچى-ئااې  دە  02 لااۇتز ۋېكتااور ۋاقتىاادا ئەينااى. كۆرۈلىاادۇ

 ئىيااۇل-02 چوقااۇم بىرىاادە كۈنلەرنىااڭ”. ئولتۇرىشاااتتى ئىچىاا، پىااۋا يەردە ئااۇ قۇماناادانى

 يېڭاى ئەترىتىنىاڭ ھۇجۇمچىالر دەيدۇ “ئالىمىز قىساسىنى ھەرىكەتنىڭ قانۇنسىز كۈنىدىكى

 ئەدەپلىگەنالەر رۆمنى”.  ئاشىكارىالپ گەپنى كۆڭلىدىكى بىلەن كۈچى اقنىڭھار قۇماندانى

 تىرىشاى، ئىشاالرنى قىاللىغاان رۆم بىارىڭالر قايسى“ ”.ئېسلىرى-ئې  ئۇنىڭ بىلەن ھىملېر

 ھۇجااۇمچىالر قاچااان ھااې  ئىشااالر تااۈردىكى بااۇ قىاللىاادىمۇ؟ ئاااچىالر-ئااې  قىاللىادىڭالر؟

 ياالغۇز ئەترىتاى ھۇجاۇمچىالر ئىشاالرنى باۇ لمىغانادابو ھاې . ئەمەس ئەساىرى ئەترىتىنىڭ

 سااڭا مەن. ئىدى ناچار بە  تېخىمۇ ئىشالر قىلغان تەرەپ بىر يەنە. دېيەلمەيسىلەر قىلغان

 بېرەيماۇ؟ كۆرساىتى، سااناپ بىر-بىرمۇ ئىسىملىرىنى كىشىلەرنىڭ قىلغان ئىشالرنى بۇنداق

 مەس ئاې -ئاې  بىار ئوتتۇرلۇقتاا“ !ەنبېرەلەيم ئېيتى، بىر-بىرمۇ ئىسمىنى ئۇالرنىڭ مەن

 مەن”. توختىمايادۇ گېپىدىن ئۇ بولسىمۇ باققان ئۇرۇنۇپ تىنەىتىشكە لۇتزنى قالغان بولۇپ

 ئاپىرىا، يااكى ھايدىساۇن ئىشاتىن ئەتىال مېنى مەيلى. قورقمايمەن دېيىشتىن گەپلەرنى بۇ

 “!يانمايمەن ھەرگىز دېيىشتىن سولىۋەتسۇن  الگىرلىرىغا جازا
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 ساەپىرى ئىتالىيە نەتىەىلەنگەن بىلەن مەغلوبىيەت ھىتلېرنىڭ يەنى ئاۋال  ئا  بىرەر

 دەپ قىلىاامەن ھااۆرمەت مۇسااتەقىللىقىغا ئاۋسااترىيىنىڭ مۇسسااولىنغا فااۈھرېر كۈنلىرىاادە 

 چاۇنكى . ھېسابلىناتتى قويۇش يول چوڭ ھەقىقەتەنمۇ ئەسلىدە بۇ. ئىدى بەرگەن كاپالەت

 گېرماانىيە بۈياۈ  ئاارقىلىق “بىرلەشاتۈرۈش بىالەن گېرماانىيە” ىياۇرتىن تۇغۇلغان ئۆزىنىڭ

 ۋاز بۇنىڭادىن ئۇ گەرچە. ئىدى بىرى غايىلىرىدىن مۇھى  ئەڭ ئۇنىڭ قىلىش بەرپا دۆلىتىنى

 ئاۋسترىيىدىكى تەشكىالتى ئې -ئې  ئۇنىڭ بولسىمۇ  قىلغان ۋەدە ھەققىدە كەچكەنلىكى

 ئاۋسااترىيە. توختاتماياادۇ زادىااال ردەملىرىنىيااا جەھەتتىكااى ئەقىاادە ۋە پااۇل ناتسىسااتالرغا

 ۋە يااول تۆمااۈر پاياادىلىنى، دفرىلىرىاادىن پااارتالتقۇ  گېرمانىيىنىااڭ بولسااا ناتسىسااتلىرى

 مىنىساتىر بااش پايادىلىنى، قورالىادىن گېرمانىيىنىاڭ پارتلىتىش  ئىستانسىلىرىنى ئېلېكتىر

 بىاالەن ھەرىكەتاالەر ۇقتېررفرلاا ئۆلتۈرۈشااتە  ھىمااايىچىلىرىنى دفلفۇساانىڭ ئېنگېلبېاارت

 بىار ئەسالى دفلفاۇس بويلاۇق پاكار يېرى  كۈلكىلى  تېخىمۇ. ئىدى كەلمەكتە شوغۇللىنى،

 بېارىش خاتىمە ھۆكۈمىتىگە پارالمېنت ئۇ . ئىدى بىرى ئەكسىيەتچى مۇستەبىت مىللەتچى 

 شااۇ. ئىاادى بىاارى بەرگەن زەربە سوتسااىئالىزمغا بىاالەن ناتسىسااتالر تايىنىاا، ۋاستىسااىغا

 سوتسااىئالىزمچىالرنىڭ باسااتۇرۇپ  قااوزغىلىڭىنى سااولچىالر دفلفااۇس باشاالىرىدا  ىنىااڭيىل

 ئااۇالر قارشااى قىلىشااىغا ئىشااغال بىناسااىنى شااىركىتى تەرەققىيااات مۆلااۈ -يەر بىاار قايسااى

 ئاۇ باشاالپ  كاۈنلەردىن شاۇ 353.ئىادى توختاتمىغاان تۇتۇشانى توپقاا باولمىغىچە تەسلى 

. قىلىاادۇ تۇتااۇش ئىشااىغا يوقۇتااۇش ناتسىسااتالرنى  يەرلىاا سااېلى، ئىشااقا كااۈچىنى پۈتااۈن

 ئاۇنى ئۈچاۈن شوغۇلالنماسالىقى بىلەن ھەرىكىتى ئېلىش ئۆ  ھىتلېرنى ئۇنىڭغا مۇسسولىن

 باستۇرۇشااتا ناتسىسااتالرنى دفلفۇساانىڭ بەرگەنلىكااى ۋەدىسااىنى تااۇرۇش تۇتااۇپ چەكاالەپ

 . ئىدى كەتكەن ئەزۋەيلەپ تېخىمۇ

 يۈرگەنلىكىادىنمۇ تارقىلىا، ساۆزلەر كاۆپ بەكاال ائوتتۇرلۇقتا كېيىن ۋەقەسىدىن رۆم

 ئېلىا، ئىلھاام چاۆچەكلەردىن-ساۆز تاۈر باۇ ھېسابتا بىر ناتسىستالر ئاۋسترىيىلى  قانداق 

 نەق گەرچە بولساا  ئېھتىمااللىق بىر يەنە. كىرىشىدۇ يولىغا قىلىش پەيدا ھەرىكەت بىۋاستە

 بىااالەن ھەرىكەتااالەر تاااۈردىكى باااۇ ئۇالرنىاااڭ بولمىساااىمۇ ئىسپاتالشاااقا بىااالەن پااااكىتالر

 ئاۇالر بولساۇن  بولساا نېمىال. ئىدى مۇمكىن بولىشىمۇ تەستىقلىغان ھىتلېر شوغۇللىنىشىنى

 قاوزغىالڭ بىالەن پاارفل دېاگەن “ھەرىكىتاى بايرام يازلىق” كۈنىسى ئىيۇل-05 ئۇشتۇمتۇت

 كەياگەن فورمىساىنى ھەرباى ئارمىيىساىنىڭ ئاۋسترىيە نەپەر 152 ۋاقتىدا چۈش. كۆتۈرىدۇ

 مىنىساتىرلىق بااش مەيدانىدىكى بالخاۋسپالتز ئەترىتى قىلىش ھۇجۇم تۇيۇقسىز ناتسىستالر
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 ئېلىشااقا قولغااا مەساالىھەتچىلىرىنى ئۇنىااڭ بىاالەن دفلفااۇس كىرىاا، باسااتۇرۇپ بىناسااىغا

 ئۈچااۈن يەتكااۈزۈلگەنلىكى تەرىپىاادىن بىرسااى خەۋەر بااۇ قۇلىقىغااا ئۇنىااڭ ئەممااا. ئۇرۇنىاادۇ

. قۇتۇلىادۇ قېچىا، كىشاىلەر باارلىق باشاقا ئادىمىادىن نەپەر ئىككاى ىڭكابىنتىن ھۆكۈمەت

. يارىلىنىادۇ تېگىا، ئاوق بوغىزىغاا ئاۇ. ئىادى قاچمىغاان دفلفۇس جاسارەتلى  شۇنداقتىمۇ

 بىرساى قارايدىغان يارىلىنى، ئۇ. ئىدى ئېتىلغان ئارىلىقتىن چارە  6 ئوق تەككەن ئۇنىڭغا

 بەرگەنلىكى ئىستىپا ئۇنىڭ ئارقىلىق رادىئو توپىالڭچىالر قالغان ياتقىنىدا  ئىچىدە قان يوق

 .تارقىتىشىدۇ خەۋەرنى يالغان ھەققىدىكى

 قاتتىق ۋەقەدىن بۇ ئوفىتسېرالر كېيىن  كەلگەندىن يېتى، بېرلىنغا خەۋىرى قوزغىالڭ

 بايانااات پااارچە بىاار دەرھااال ئىدارىسااى ئاخبااارات گېرمااانىيە. كېتىشااىدۇ بولااۇپ خوشااال

 تەباى تەلىاۋى ھەققاانى خەلقنىاڭ مەزمۇنى قىسقىچە باياناتنىڭ بۇ. قىلىدۇ ېالنئ تەييارالپ

 ۋەقە بولمىغاان ماۇمكىن سااقلىنىش”. ئىدى دېيىشى چىقاردى كەلتۈرۈپ قوزغىالڭنى ھالدا

 كېلىاا، غەياارەتكە نېمىسااالر ئۆسااكەن تۇغۇلااۇپ ئاۋسااترىيىدە. چىقتااى پااارتىالپ ئاااخىرى

 ئااۇالرنى ۋە چەكلىگااۈچىلەرگە ئااۇالرنى كااۈچلەرگە  نكېلىۋاتقااا ئېزىاا، ئااۇالرنى قوزغىلىاا، 

 بايرۇتتااا كااۈنى شااۇ. ئىاادى دېاايىلگەن“ .ئاتالناادى ھەرىكەتااكە قارشااى جازالىغۇچىالرغااا

 كېايىن ئاڭلىغانادىن خەۋەرناى باۇ ھىتلېار  قاتنىشاىۋاتقان مۇراسىمىغا خاتىرلەش ۋاگنېرنى

 كېايىن چۈشاتىن. يۈرىادۇ بولاۇپ بىالەن ئىشاى ئۆز بولمىغاندە  ھەيران قىلچە دەسلىۋىدە

. باشااليدۇ ئەنسىرەشاكە تەساىردىن ئەكا  چىقىادىغان كېلىا، قوزغىالڭدىن ئۇ بولغىنىدا 

 ئاالھىادە كېلىا، ئاۇ شاۇڭا ماۇمكىن  ئىشەنمەسالىكى گېاپىگە ئۇنىڭ ھەرگىزمۇ مۇسسولىن

 ئەساالىدە) مۇمكىنمىاادۇ؟ قېلىشااى يۈرگااۈزۈپ مااۇداخىلە ھەربااى سااېلى، ئىشااقا قوشااۇنىنى

 ھىتلېرنىاڭ غەزەپلىنىشىغا ئۇنىڭ. ئىدى كەتكەن غەزەپلىنى، قاتتىق ئىشتىن بۇ مۇسسولىن

 باار ساەۋەبلىرىمۇ شەخساى باشقا ئۆزىنىڭ بولماستىن  بولغان سەۋەب تۇرماسلىقىال گېپىدە

 مېھماان ئۆيىادە مۇسساولىننىڭ بىارلىكتە بىالەن باالىلىرى ئاياالى دفلفۇسانىڭ يەناى. ئىدى

 خەۋەرناى ئااچچىق ھەققىادىكى ئىكەنلىكاى ئىچىدە خەۋى، ىھايات دفلفۇسنىڭ بولىۋاتقان 

 ئاخشاىمى  كاۈنى شاۇ.( ئىادى قالغاان مەجباۇر يەتكۈزۈشاكە مۇسساولىن ئاياالىغىمۇ ئۇنىڭ

. كۆرۈنىادۇ بىارلىكتە لاو دا تەۋە ئاۆزىگە بىرلىكتە ئائىلىسىدىكىلەر ۋاگنېرنىڭ بىلەن ھىتلېر

 ئەممااا. كۆرىاادۇ ئەسااەرنى سااەھنە ندېااگە «ئااالتۇنلىرى دەرياسااى رېاايىن» بىاارلىكتە ئااۇالر

 زالىغاا مېھمانخاناا چاۇنكى. تەس دېامە  ناېمە بىر كۆرەلىدىمۇ  بېرىلى، ئويۇننى بۇ ھىتلېر

 قۇلىقىغاا ئۇنىاڭ كېلىا، پااتال-پاات برۇكنېار يااكى شااۋۇب ئاڭالۋاتقان تېلېفون كىرىۋېلى،

 مەلۇمااتتىن ېتىملىاقق بىار ئارىادا. تۇراتتى بېرى، مەلۇمات مەزمونىدىن ئاخبارات پىچىرالپ

 پىيااادە بويىغااا چېگاارا مۇسسااولىن مەلۇماتتااا  ئااۇ: قالىاادۇ بواللمااا  خاااتىرجەم بەكااال ئااۇ
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 ۋەدىساىنى بېارىش يااردەم ئاۋساترىيىگە كېلىا،  ياۆتكەپ ئاايرفپىالنالرنى بىالەن قىسىمالر

 چۈشااىۋاتقان ئاسااتا-ئاسااتا پەردە سااەھنىدە. ئىاادى قىلىنغااان بايااان قىلغااانلىقى ئااېالن

 مەغلاوپ قاوزغىلىڭى ۋيېننا: ئىدى كەلگەن ھالغا ئېنىق تېخىمۇ ئەھۋالى ۋەزىيەت الرداۋاقىت

 بولساا  ۋاقىتالردا كەلگەن قايتى، ئۆيىگە ۋاگنېرالر ھىتلېر. ئىدى يۈزلەنگەن قاراپ بولۇشقا

 بولااۇپ  سااەزگەن قالغااانلىقىنى ئولتۇرالمااايال جىاا  ئەنسااىرەپ ئۇنىااڭ فرېدېلىنااد ياااش

 گوياا مەقساىدى ئاساساى ئۇنىاڭ. ساېزىدۇ قالغاانلىقىنى ماسالشاما  گەبىرى-بىر گەپلىرىمۇ

 ئادەملەرنىااڭ داڭلىااق يەردىكااى ئااۇ كېتىاا، رېسااتۇرانتىغا سااەنئەتچىلەر ئەتراپتىكااى يااېقىن

 مېنىاڭ بىالەن مەغلاۇبىيىتى ناتسىستالرنىڭ ئاۋسترالىيىدىكى ئارقىلىق كىرىۋېلىش ئارىسىغا

 . قىالتتى بولغاندەكال بەرمەكچى نىتەسىرات دېگەن يوق  مۇناسىۋېتى  قىلچە

 دا 6 سائەت كېيىن چۈشتىن دفلفۇسنىڭ مىنىستىر باش بېرلىندىن كېچىدە  كۈنى شۇ

 ھىتلېار. كېلىادۇ خەۋەر ھەققىادىكى بېساىقتۇرۇلغانلىقى توپىالڭنىڭمۇ ئەمما ئۆلگەنلىكىنى 

 تەپسااىلى بۈلااوۋدىن كاااتىپى ئىشااالر دۆلەت قىلىاا، تېلېفااون كوچىسااىغا ۋىلھااېل  دەرھااال

 ۋەكىلاى تۇرۇشالۇق ئاۋساترىيىدە گېرمانىيىنىاڭ ئۇنىڭغاا بۈلاوۋ. قىلىادۇ سۈرۈشتە ئەھۋالنى

 قاااايتۇرۇپ بويىغاااا چېگااارا گېرماااانىيە سااااالمەت-سااااق قااااتىلنى ئېلىنغاااان قولغاااا رېيااات

 ۋارقىااراپ ھىتلېاار ئېيتقىنىاادا  ئۆتكۈزىۋاتقااانلىقى سااۆھبەت قىلىاا، تەلەپ كېلىۋېلىشاانى

 باۇ كىرىشاىدىكەن  ئىشاىغا ئوينااش رفلىناى كېلىشتۈرگۈچىلى  ۈچۈنئ نېمە رېيت: كېتىدۇ

 قېاتى  بىار يەنە فاۈھرېر دا  11 ساائەت ئاخشىمى بار؟ مۇناسىۋىتى نېمە ئۇنىڭ بىلەن ئىش

 سۈرۈشاتە ئەھاۋالىنى تەپساىلى قوزغىالڭچىالرنىاڭ ئېلىنغاان قولغا قىلى،  تېلېفون بۈلوۋغا

 ھۆكاااۈمەت بۈلاااوۋ بېرىااادۇ جااااۋاب دەپ_  مىنىساااتىرى   بااااش ئىمپىااارىيە” 354.قىلىااادۇ

 چىقىرىلماااقچى قااوغالپ چېگاارادىن_  يېزىلىشااىچە  ھۈجەىتىاادە ئەساالەتمە دائىرىلىرىنىااڭ

 يىغىاۋېلىش بىار قايساى ئۇنى ئاندىن ئېلىنغانلىقىنى  ئاستىغا نازارەت سۈيىقەستچى بولغان

 .دەيدۇ “قويغان قاماپ ئاپىرى، الگىرىغا

 ساوراپ يااردەم پاپېندىن ئامالسىز قالغاچقا  چۈشۈپ الغائەھۋ قىيىن ئىنتايىن ھىتلېر

  (ئىادى قىلىاۋەتكەن شاەرمەندە ئېغىار ئاۇنى تۇتاۇپ ئاادەم ئۆيىادە ئۇنىڭ يېقىندىال تېخى)

 بۇنىڭغاا ئەمماا. قىلىدۇ تەلەپ قويۇشنى بىرسىنى باشقا دەرھال ئورنىغا رېيتنىڭ  ئۇنىڭدىن

: ئۇنىڭغاا نامىادا ۋەتەنپەرۋەرلىا  تاۇرۇپ  ڭچىا پىكىرىدە بولسا ھىتلېر. قوشۇلمايدۇ پاپېن

 دەپ مۇمكىنغاۇ؟ سۆزلىشەلىشاىڭ ئاۇدۇل-ئۇدۇلمۇ ھەققىدە ئىش بۇ بولمىغاندا ھې  سەنمۇ

 ئۇچمايساەن؟ بايرۇتقاا ئولتاۇرۇپ ئايرفپىالنىمغاا مەخساۇس مېنىاڭ ئۈچۈن نېمە. يالۋۇرىدۇ

 ئەتىسااى ەلمە  كااېل تەڭ قىلىشااىغا تەلەپ تااۇرۇپ چىااڭ قايتااا-قايتااا فۈھرېرنىااڭ پاااپېن

 قااراپ جەنۇبقاا. ئۇچىادۇ ئايرفدرفمىدىن تېمپېلخو  بىرلىكتە بىلەن ئوغلى بۇرۇن چۈشتىن
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 كاۆپ شاۇنچە ھىتلېار ئۈچاۈن ناېمە. ئىادى پەرىشاان بەكاال كۆڭلى پاپېننىڭ ئۇچىۋاتقىنىدا

 يەر ئاۋسااترىيە بااۇرۇن سااەۋەبى بۇنىااڭ تاللىۋالىاادۇ؟ ئااۆزىنىال يااالغۇز ئارىسااىدىن كىشااىلەر

 دفلفااۇس يااكى ئۈچۈنلىمىاادۇ چىققىناى قارشااى ھەرىكىاتىگە تېررفرلااۇق ناتسىساتالر ئاساتى

 بارغاناادا يېتىاا، ئاۋسااترىيىگە ئااۇ ئۈچۈنمىاادۇ؟ بااارلىقى مۇناسااىۋىتىنىڭ شەخسااى بىاالەن

 قالغااان  كېلىاا، ھااالەتكە ئانورماااللىق ھېسااتىرىيىلى  بولااۇپ تىاات-تىاات” فۈھرېرنىااڭ

 شاۇڭا كەتاكەن  ئەيىاپلەپ تىنماا  قااراملىقىنى ا كاالۋ پارتىيىسىنىڭ ناتسىستالر ئاۋسترىيە

. قىلىادۇ ھاې  لىكىناى “كىارگەن سۆرەپ ئىچىگە ۋەزىيەت بىر قورقۇنۇشلۇق بۇنداق ئۇنىمۇ

 ھىتلېاار: ئىاادى تۇرىۋالغااان قىلىاا، رەت شااەرتلىرىنى قويغااان پاپېننىااڭ ھىتلېاار دەساالىۋىدە

 ۋەزىپىادىگە قىلىاش بەرلىا رەھ پارتىيىساىگە ناتسىساتالر ئاۋسترىيە ئادىمىنىڭ ئىۋەرتكەن

 پاااپېن ئەممااا. ئىاادى تۇرىۋالغااان قىلىاا، تەلەپ قالدۇرۇشااىنى ئەمەلاادىن تەيىنلىنىشااىنى

 ئۇنىاڭ ھىتلېار ساورىغىنىدا دەپ “تاللىماقچىساىز؟ كىمنى ئىككىمىزدىن مەن بىلەن ئۇنىڭ”

 ئااۇ. ئىاادى قىلغااان قوبااۇل ئىشاانى بااۇ پاااپېن كېيىاانال شااۇندىن. بولغااان ماااقۇل دېگىاانىگە

 ئىمپىاارىيە كىشااى بااۇ. يولۇقتۇرىاادۇ شاااختنى خىەالمااار دفسااتى كونااا زالىاادا تىااۋېلىشكۈ

 ئۇماۇ. ئىادى كۈتىۋاتقاان بولاۇپ كۆرۈشاىدىغان بىلەن فۈھرېر بولۇپ  باشلىقى بانكىسىنىڭ

 مىنىسااتىرلىكىنىڭ ئىشااالر  ئىقتىسااادىي بولااۇپ  ئالغااان تاپشااۇرۇپ ۋەزىپىنااى بىاار مااۇھى 

 قىلىاش تەرەققاى ئىمپىرىيىنىڭ شاخت. ئىدى قىلغان قوبۇل ۋەزىپىسىنى بولۇش مىنىستىرى

 بەكااال ھەرىكىتىنىااڭ تااازىالش بۇيااانقى يېقىناادىن بولۇپمااۇ نااارازى  بەكااال سااۈرئىتىدىن

 ھىتلېار ئوخشااش پاپېنغاا خاۇددى ئۇماۇ شاۇنداقتىمۇ . ئىادى ناارازى كېڭەيتىلىۋېتىشىدىن

: يازىادۇ دەپ مۇناداق تالۈىنىاداتوخ ھەقاتە باۇ كېايىن ئۇ. ئىدى قىلىنغان قايىل تەرىپىدىن

 ئالغااانلىقىنى تاپشااۇرۇپ ۋەزىپىنااى بااۇ دەپ قوشۇشاانى ھەسسااە ئۆلااۈش بىاار ئىمپىاارىيىگە

 بىارەر بولسىمۇ كىچقىككىنە قىلىشنىڭ خىزمەت تاشقىرىدىكىلەرگە تۇرۇپ ئىچىدە”. ئېيتىدۇ

 تاۈردىكى باۇ پايادىلىنى، پائالىيىتىادىن بىار ھەر ھۆكۈمەتنىاڭ بولىادىكەن  بارال پۇرسىتى

 ئاارقىلىق قىلىاش كاۈرەش تاۇرۇپ ئىچىادە بىالەن تەرەپلىارى ئاشقان چېكىدىن تۈزۈنمنىڭ

 بولىاادىغانلىقىنى قىلىشااقا كاپالەتلىاا  مېڭىشااىغا يولاادا تااوغرا سىياسااەتلىرىنىڭ ھۆكااۈمەت

 تۇرۇشاقا ئېلى، ئۈستىگە ۋەزىپىنى بۇ ۋاقتىنچە ئوخشاش  پاپېنغا خۇددى. ئىدى “ئويلىغان

 تەرىقىساىدە قوياۇش ساۇئال شاەرتلىرىنى ئۆزىنىاڭ ئاۇ ئەمما. ئېيتقان ىكىنىكەلگەنل ماقۇل

 مەسىلىسااىنى يەھااۇدىيالر ئاااۋال ئېلىشااتىن ئۈسااتۈمگە ۋەزىپىنااى بااۇ مەن” : ئىپادىلىۋالىاادۇ

 “ئوياليسىز؟ قىلىشىمنى تەرەپ بىر قانداق

 ۇدەيااد “قىلىۋەرسااۇن ئىشااىنى ئااۆز بۇرۇنقىاادە  يەھااۇدىيالر ئىشااالردا  ئىقتىسااادىي”

 .ھىتلېر ماھىر ماسلىشىشقا ۋەزىيەتكە



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 660 ~ 
 

 تەيياارلىقالر ھەرباى بولغانلىقى  ياردىمى بىرسىنىڭ پاپېندە  ساھەسىدە دېپلوماتىيە

 بولغاانلىقى يااردىمى بىرساىنىڭ قابىلىيەتلىا  بىار مۇشاۇنداق تە  شااخت بولسا جەھەتتە

 تەنقىدىادە  لچەتائە چىقىادىغان كېلى، ئۆلتۈرۈلۈشىدىن دفلفۇسنىڭ ھىتلېر سەۋەبىدىن 

 قااتتىق ئەڭ ئىشاتا باۇ. ئاوياليتتى ئۆتىۋاالاليادىغانلىقىنى ئاماان-تىان  ئۆتكەلادىنمۇ قىيىن

 مىنىساتىرى بااش مۇئااۋىن ئاۋساترىيە مۇسساولىن. ئىادى كەلمەكاتە مۇسسولىندىن ھۇجۇم

 ئاۋساترىيىنىڭ ئىتاالىيە ياولالپ تېلېگرامماا ساتارھېمبېرگقا ۋفن رۈدىگېر ئېرنىست شاھزادە

 بىۋاسااتە ئااۆزى قالمااا   بىلەنااال بىلاادۈرۈش قىلىاادىغانلىقىنى جەڭ ئۈچااۈن ەقىللىقىمۇساات

 ۋە قاتىااال باااۇ ئەگەر”. ئىپادىلەيااادۇ يۈزتاااۇرانە ھېسساااىياتىنى تاااۈر باااۇ بېرىااا، ۋيېنناغاااا

 پۈتكااۈل ھالاادا  ئااۇ بولىاادىكەن  قىلغىاادەكال ئاسااتى ئاياااق ياۋرفپااانى دۆلىتااى بەچچىاۋازالر

 يەنە ئااۇ كەينىاادىنال. سااتارھېمبېرگقا دەياادۇ “بولىاادۇ كەنتۈگەشاا مەدەنىيەتمااۇ ياۋرفپااادا

. قىلىاااادۇ ھۇجااااۇم دەپ قىلاااادى كۈشااااكۈرتكۈچىلى  توپىلىڭىاااادا ۋيېننااااا ھىتلېرنااااى

 ھاياجانلىنىاااا، قاااااتتىق مۇسسااااولىن ئاساسااااالنغاندا  دېيىشااااىگە سااااتارھېمبېرگنىڭ

 ىقەساتسۈي دفلفۇساقا ھىتلېار ”. كەتاكەن ئوينااپ قاارچۇغىمۇ كاۆز ھەتتاا كەتكەنلىكىدىن

 ئااۆز مەساائۇلىيەتنى ئىشااتىكى بااۇ جىنااايەتچى  بىاار ئااۇ 355 .ئااۆزى نەق قاتىلنىااڭ قىلغااان

 چۈشكۈنلەشااكۈچى  جىنىسااى ۋەھشااى” ھىتلېرنااى يەنە ئااۇ“ .شااەرت ئېلىشااى ئۈسااتىگە

 قەبىلىلىرىنىااڭ نااېمى  قېاادىمقى” بولسااا ناتسىسااتچىلىق دەياادۇ؛ “ئاخماااق خەتەرلىاا 

 بىاار قىلىاادىغان كااۈرەش قارشااى مەدەنىيىااتىگە تىاانال رىمنىااڭ ئورمانلىقىاادىكى ئىپتىاادائى

 ئەلىاۋەتتىكى”. دەيادۇ بولمايادۇ  سېلىشتۇرۇشاقا بىلەن فاشىزى  ھەرگىزمۇ ئۇنى “ئىنقىالپ 

 دىكتااتۇرلۇق ئەقىادە ئىككىال بۇ. ئىگە ئوخشاشلىقالرغىمۇ مەلۇم جەھەتتە كۆرۈنۈش تاشقى

 تاۈزۈم ئىككىاال ھەر. ئالغاان لىنىشاەك سوتساىئالىزم كوللىكتىۋىزملىق  تۈزۈمى  ھاكىمىيەت

 مەدەنىايەت ئۇلاۇ  خەلقىنىاڭ ئىتالىيە ھاكىمىيىتى فاشىزم شۇنداقتىمۇ . قارشى لېبىرالىزمغا

 شەخساااىنىڭ فاشاااىزى . ئىاااگە ئاساساااالرغا مۇساااتەھكەم ئىنتاااايىن ئىچىااادە ئەنئەنىلىااارى

 بولسااا ىلىقسوتسااىئالىزمچ مىللااى ئەممااا. قىلماياادۇ ئىنكااار ئااائىلىنى ۋە دىننااى ھوقااۇقىنى 

 بىاالەن قەبىلىسااى ياااۋايىالر ئااۇ. ئەمەس نەرسااە باشااقا ھەرىكىتىاادىن ياااۋايىلىق ۋەھشااى

 باشاالىقىنىڭ قەبىاالە قىلماياادۇ  ئېتااراپ ھوقااۇقنى شەخسااى بولااۇپ  مااال بىاار ئوخشاااش

 شاۇڭا. ئاۆزى نەق تۈزۈمنىاڭ تۇتىۋالىدىغان ئالقىنىدا مەسىلىلىرىنى كۆرۈم-ئۆلۈم خەلقىنىڭ

 ۋە باۇالش ئۆلتۈرۈش  كۆيدۈرۈش  تۈردە مۇقەررەر ئاقىۋىتى قىرىدىغانچى كەلتۈرۈپ ئۇنىڭ

 ۋارقىااراپ ھاياجانلىنىاا، ئااۇ_ . ئەمەس مااۇمكىن بولىشااى باشااقىچە سېلىشااتىن تەھاادىت

 رەزىلالەرچە ۋەھشاىلەرچە  كۆرساەتكەن دۇنياغاا كۈنىسى ئىيۇن-32 ھىتلېرنىڭ_  كېتىدۇ 

. رەزىللىا  بىار قويالمايادىغان ياول دۆلەت بىار قاناداق ھەر دۇنياادىكى ئۇيۇنىغا  ئوينىغان
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 ئىپتىاادائى ئۇچااۇم بىاار بااۇ تۇرغااان تەييااار ئۆلتۈرۈشااكە ئااادەم پەقەتااال رەزىللىكااكە بۇنااداق

 دفلفۇسانىڭ: دەيادۇ مۇنداق يەنە قىلى، داۋام سۆزىنى ئۇ“ !مۇمكىن قويۇشى يول نېمىسالرال

 بەلكىا  دۆلەتالەر مىاگەرزف قايساى ھەر. بولادى ياخشاى ھېساابتا بىار بەلكىا  ئۆلتۈرۈلىشى

 ھىتلېرغاا ئاارقىلىق شاۇ يېتەلىشاى  تونۇپ ئىكەنلىكىنى دۆلەت بىر خەتەرلى  گېرمانىيىنىڭ

 بىار-بىاردىن تۈزۈش سەپ بىرلى  ئۈچۈن بۇنىڭ. مۇمكىن تۈزەلىشى ئىتتىپاق بۈيۈ  قارشى

. ىنماۇمك قوزغىشاى ئۇرۇش ھەمدە قۇرالالندۇرۇشى گېرمانىيىنى كەلگۈسىدە ھىتلېر”. چارە

 بېشاىمغا ياالغۇز مەن. ماۇمكىن چىقىشاى ئوتتۇرغا قالما  يىلغا ئۈ -ئىككى ئىشالر بۇ يەنى

 قىلىشاىمىز  تەيياارلىق ئۈچاۈن ئاېلىش ئالادىنى بۇنىاڭ شاۇڭا. كېلەلمەيمەن تەڭ ھىتلېرغا

 “.شەرت قىلىشىمىز تۇتۇش تېزىراق

 رىااا،بې دەرىەىاااگە شاااۇ ئاااۆچلىكى بولغاااان گېرماااانىيگە ۋە ھىتلېااار مۇسساااولىننىڭ

. ئىادى كەلاگەن ھالغاا ئىپادىلىيەلىگىادە  ساورۇنالردىمۇ ئاشاكارە باۇنى ھەتتا يەتكەنكى 

 ئۈچااۈن بېرىشاىمىز باھااا قاراشاالرغا دفگمااا بەزى تەرىپىادىكى نېرىقااى تاغلىرىنىاڭ ئاالپ ”

 باۇ. قىلماقتا ئاتا ھوقۇقالرنى ئۈستۈن پەۋقۇلئاددە بىزگە تارىخىمىز يىللىق مىڭ ئۈ  بىزنىڭ

 ئۇالرغااا دەۋىاارلەردە تاپقااان رفناااق رىمنىااڭ ئاۋگۇستوسااالر ۋە ۋىرگىاال كايسااار  دفگمىااالر

 ئۇالرغاا تەرىپىدىن ئەۋالتلىرى كېيىنكى خەلقىنىڭ ساۋات قارا پۈتۈنلە  ياكى ئۆگۈتۈلگەنمۇ

 خەلقاااارا دېڭىاااز ئااااق نۆۋەتلىااا  بەشاااىنچى ساااۆزلەرنى باااۇ مۇسساااولىن“ .ئۆگۈتۈلگەنماااۇ

 نېمى  مەسىلەن. قىلغان چىقى، ئۈستىگە تانكىنىڭ بىر مۇراسىمىدا ئېچىلىش يارمەنكىنىڭ

 قاتارىاادىكى “قاتىاال سۇيىقەسااتچى”  “بەچچىااۋاز” ئىشاالىتىلگەن تەسۋىرلەشااتە خەلقىنااى

 .بولىدۇ كۆرۈلىدىغان پاتال-پات مەتبۇئاتلىرىدا ئىتالىيە سۆزلەرمۇ

 

7 

 

 تېااز ئۆخشاااش شااۇنىڭغا كەينىاادىنال ئۈركااۈش  قاااتتىق چىققااان كېلىاا، تازىالشااتىن

 ھىناااادېنبۇرگنىڭ قاتااااارلىقالر ۋەقەسااااى ئۆلتۈرۈلااااۈش دفلفۇساااانىڭ چىققااااان ئوتتۇرغااااا

 كاارىۋىتى ياتقاان ئۇنىاڭ. قويىادۇ يېقىتىاپال ئاۇنى كۆرسىتى،  تەسىر قاتتىق ساالمەتلىكىگە

 قاتلىماا تاۈردە ئىزچىال ئەساكەر  بىار دېاگەن مەن بولاۇپ  كارىۋات سى  بىر ئادەتتىكىچىال

 ياتقۇزۇلۇشاقا كارىۋاتتاا لاۆم-لاۆم بىار راھەت دەپ بىرسىمەن  تلەنگەنئادە يېتى، كارىۋاتتا

 دەپ كەيمەياادۇ تااون ئەسااكەرلەر تۇرسااىمۇ سااېزى، توڭالۋاتقااانلىقىنى. ئۇنىماياادۇ زادىااال

 ئۇنىاڭ ئەسالىدە. ئۇنىمايدۇ كىيىشكىمۇ سېتىۋېلى، بىرنى پەلتودىن قېلىن غۇدۇڭشىغىنىچە

 كېلىا، بوسوغىساىغا ئۆلاۈم ئۈستىگە ئۇنىڭ يوق  پۇلىمۇ خەجلەيدىغان نەرسىلەرگە بۇنداق
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 .ئىدى بىرسى قالغان

 ناچارلىشااااى، تىاااازلىكتە ئەھۋالىنىااااڭ ساااااالمەتلى  ھىناااادېنبۇرگنىڭ فااااۈھرېر 

 كاۈنى ئاۋغۇسات-1 ئاۇ. تۇرىۋېرىادۇ بايرۇتتاا كۈنلەردىماۇ تاپقاان خەۋەر كېتىۋاتقانلىقىدىن

 ئىككاى پەقەت كەلگەنلەردىان ولاۇپب ھەمارا بىرگە بىلەن ئۇنىڭ. كېلىدۇ يېتى، قا نېۋدې 

 قېرى ھەمرالىرى ئۇنىڭ. مۇمكىن دېيىش بار مۇتەخەسسىسىال مۇناسىۋەتلەر جامائەت نەپەر

 پرىزدېنات فاۈھرېرنى ھىنادېنبۇرگ ۋفن ئوسكار. كۈتىۋېلىنمايدۇ قىزغىن تەرىپىدىنمۇ مەرت

 ساېنى مىنىساتىرى باش ئىمپىرىيە_  ئوسكار  دەيدۇ_  دادا ”. كىرىدۇ باشالپ ئۆيگە ياتقان

 .چىقارمايادۇ ئاۈن يۇمغىنىچە چىڭ كۆزلىرىنى ھىندېنبۇرگ ياتقان كارىۋاتتا“ .كەپتۇ يوقالپ

 بالاادۇرىراق نېمىشااكە” ئاچمااا  كۆزىنىمااۇ مارشااال. تەكرارالياادۇ قايتااا گېپىنااى ئوسااكار

 .دەيدۇ “كەلمىدىڭ؟

 .سورايدۇ ئوسكاردىن پىچىرالپ ھىتلېر “دېمەكچى؟ نېمە پرىزدېنتىمىز”

 ئوساكار دەيدۇ“ .ئىكەن ئاجرىتالىغان ۋاقىت بۈگۈن ئاران مىنىستىرى باش ئىمپىرىيە”

 سۈكۈتتىن ئاز بىر. دەيدۇ “ئۇقتۇم شۇنداقمۇ  ھە ” ھالدا غىڭشىغان ھىندېنبۇرگ. دادىسىغا

 بولغاان مۇزاكىرلەشامەكچى بىلەن سەن مىنىستىرىنىڭ باش ئىمپىرىيە ئاتا ” ئوسكار كېيىن

 .دەيدۇ “ئىكەن ارب ئىشى بىرقانچە

 قايتاا كاۆزىنى ئانادىن. تىكىلىدۇ ھىتلېرغا ئېچى، كۆزلىرىنى تۇيۇقسىز بوۋا  قېتى  بۇ

 ئااڭالپ دېگەنناى مىنىساتىرى بااش ئىمپىارىيە پرېزدىنات  بەلكىا . قىلمايادۇ گەپمۇ يۇمۇپ

 كېرە ؟ بولسا ئويلىغان دەپ ئوخشايدۇ كەلگەن پاپېنى  مېنىڭ

 كاۆرگەن بولۇپ  “چىشلىۋالغان چىڭ لېۋىنى” چىققىنىدا ئۆيىدىن پرىزدېنتنىڭ ھىتلېر

 ھەمرالىارى ئاۇ ئاخشاىمى  شۇ. ئىدى يوق دېگىسى نېمە بىر كىمگە ھې  توغرىلىق ئەھۋالالر

 گارا  بىالەن ناپاالىئون يەر باۇ. قونىادۇ چۈشاۈپ قورۇقىغاا فىنكېنىساتېيىن بىرلىكتە بىلەن

 كىچىا ” ھىتلېرناى سااھىپخان. ىادىيەرئ ئۆتكاۈزگەن كاۈنلىرىنى شىرىن ۋالېۋسكا خانىمى

 شاەرەپنى باۇ ھىتلېار بولساىمۇ  قىلغان مەسلىھەت يېتىشنى كارىۋىتىدا “سېر انت مىالدشىي

 .قىلىدۇ رەت كەسكىن

 كابېنتتاا ئىچكاى ھىتلېار قارىماا  تۇرىۋاتقانلىقىغا ھايات تېخى ھىندېنبۇرگ ئەتىسى 

 قاانۇن ھەققىادە بىرلەشاتۈرۈش ئىشخانىساىنى مىنىستىر باش بىلەن ئىشخانىسى پرىزدېنت

 يىغىناادا پااپېن بېرىاادۇ؛ ئااۋاز قاولالپ بىااردە  ھەمامە اليىھىساىگە قااانۇن باۇ. ماقۇللىتىادۇ

 ھىنادېنبۇرگ تەدبىار باۇ. قويىادۇ قاول ۋاكاالىتەن بىرساى باشاقا نامىادا ئۇنىڭ بولمىغاچقا 

 شاۇندىن ھىنادېنبۇرگ ئەسالىدە – بەلگىلىنىادۇ قىلى، ئىگە كۈچكە كۈنىسى بولغان ۋاپات

 ئاغزىادىن ياتقىنىادا ئۈساتىدە سااكرات باوۋا . ئىدى بولغان ۋاپات ئاۋالال مىنۇت قانچە بىر
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 ھېلىقاى ئاۇ. بولىدۇ“ !ۋەتىنى  ئاھ…  كايسېرى   ئاھ”: گېپى ئېغىز بىر ئاخىرقى ئەڭ چىققان

 .ۋېدالىشىدۇ بىلەن دۇنيا بۇ قامىلىغىنىچە چىڭ نى «ئىنەىل» كارىۋاتتا سى 

 ئەندى ئۇ: كېرە  ئېيتىشى رەخمەت ئۆزگىرىشكە   سىياسىي تىن  ېتىمقىق بۇ ھىتلېر

 باۇ. ئىادى ئېرىشكەن تاجغا قوش دېگەن مىنىستىرى باش ئىمپىرىيە ۋە فۈھرېرى گېرمانىيە

 بىرىنچاى ئۇنىاڭ. ھېساابلىناتتى قۇماندانى ئالى ئارمىيىنىڭ خىل ئۈ  ئەندى ئۇ دېگەنلى  

 قۇمانادانلىرى بااش ئاارمىيە خىال ئاۈ  بىالەن ومبېرگبلا ۋفن گېنېرال ئىشى قىلغان بولۇپ

 ئاارمىيە دېڭىاز دەيادۇ -. يىغىلادۇق كىتابخانىساىغا ئۇنىاڭ بىاز”. بولىدۇ كۆرۈشۈش بىلەن

 بىزنااى ھىتلېاار_  ئۆتكىنىاادە  گااۇۋاھلىقتىن ۋاقىااتالردا كېيىنكااى راياادېر ئېرىاا  ئااادمىرالى

. دېادى ياوق  ھااجىتى ىشىڭالرنىڭمۇقىل ياسالمىلىق تارتىنماڭالر  چاقىرى،  يېنىغا ئۈستەل

 دۆلەت ۋە قۇماناادانى ئااالىي ئااارمىيە خىاال ئااۈ  ئااۇ. قىلاادۇق قەسااەم ئالدىاادا ئۇنىااڭ بىااز

 جااۈملە جۈملىمااۇ ئااۇنى بىااز. ئوقااۇدى سااۆزىنى قەسااەم بىاازگە بىاالەن ساااالھىتى فااۈھرېرى

 “.قىلىشتۇق قەسەم تەكرارالپ

 تەڭارى مەن”: ئىادى رەتئىباا مۇناۇالردىن ساۆزى قەساەم ئوقۇغاان كىشىنىڭ تۆت بۇ

 كااۈچلەر قۇراللىااق ۋە فااۈھرېرى ئىمپىاارىيە مەن قىلىمەنكااى  قەسااەم دەپ شااۇنداق ئالدىاادا

 بىار مەن. ساۇنىمەن باو  شەرتساىز خەلقىاگە ئىمپىارىيە ۋە ھىتلېار ئادفل  قۇماندانى ئالىي

 قەساەم دەپ يانماايمەن قەساىمىمدىن ئاۆلگىچە بىالەن  سۈپىتى  بولۇش ئەسكەر جەسسۇر

 باۇرۇنقى. ئىادى قەساەم بىار باقمىغاان كۆرۈلاۈپ باۇرۇن ھەقىقەتەنمۇ قەسەم بۇ“ .مەنبېرى

 قەساەم ھەققىادە بولىادىغانلىق ساادىق پرىازدېنتقىال ۋە قاانۇن ئاساساىي پەقەت قەسەملەر

 بېاارىش  قەسااەم تااۇرۇپ ئاتاااپ فامىلىسااىنى-ئىسااى  بىرسااىنىڭ مەلااۇم بۇنااداق. بېرىلەتتااى

 ئوتتۇرسااىدا ئەسااكەرلىرى ئارمىيىسااى ھاااۋا ۋە ۇرۇغلااۇقق دېڭىااز  بىاار ھەر بىاالەن فااۈھرېر

 باۇ ئوفىتساېر بىار ھاې  قارىماا  شاۇنىڭغا. كۆرساىتەتتى تىكلىنىشانى مۇناساىۋەت شەخسى

 بىار ھاې  بۇناداق يااكى بىلدۈرمىادى نارازىلىق ئېغىز يېرى -بىرەر قارىتا تېكىستىگە قەسەم

 ساۇئال دەپ ئۈچاۈن نېمە كى  ې ھ قىلىشقا قەسەم بىلەن سۆزلەر باقمىغان كۆرۈلۈپ يەردە

 جەڭچىلىرىنىڭ-كوماندىر ئارمىيە خىل ئۈ  بۇرۇن تاماملىنىشتىن ئىش بۇ. باقمىدى قويۇپ

 .قىلىشىدۇ قەسىمى بىلدۈرۈش ساداقىتىنى شەخسىگە شۇنداق ئەنە ھەممىسى

 كارفل كاۈنى ئاۋغۇسات-6 باساقۇچى بىرىنچاى مۇراساىمىنىڭ دەپىانە ھىندېنبۇرگنىڭ

 قوقاۇر كاۈلرەڭ  كۆتۈرۈشۈپ تاۋۇتىنى ھىندېنبۇرگنىڭ خەلق. ئۆتكۈزۈلىدۇ اتىياتىرخانىسىد

 قىساىمىنىڭ ئېساالر-ئاې  بىلەن ئاچىالر-ئې  كېيىشكەن ئۈنفورما راڭلى  قارا ۋە رەڭلى 

 بىلدۈرىادىغان سااداقەت فۈھرېرغاا قوشاۇنالر بولغان ئىختىالبى پىكىر بۇ. ئۆتىدۇ ئالدىدىن

 ماااتەم گااۆتتېرداممېرۇڭ مۇراسااىمىدا ماااتەم .قلىشااىدۇئىتتىپا ئاسااتىدا قەسااەم ئوخشاااش
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 خاراكتېرلىا  ساىموۋۇل ھەقىقەتەنماۇ چېلىنىشاى مۇزىكىنىاڭ بۇناداق. چېلىنىدۇ مۇزىكىسى

 .ئىدى ئىش بىر

 ۋەساىيەت ھىنادېنبۇرگنىڭ مىيىتاى. قويۇلىادۇ يەرلىكاكە ھىندېنبۇرگ چۈشتە ئەتىسى

 ئەڭ مارشاال نەتىەىساىدە تۇرىۋېلىشاى چىڭ ھىتلېرنىڭ. كۆمۈلمەيدۇ نېۋدېكقا قىلغىنىدە 

 ئەرۋاھاالر مىيىتاى ھىنادېنبۇرگنىڭ. قىلىنىادۇ دەپانە تاننېنبېرگقاا قازانغان غالىبىيەت چوڭ

 بىاار بااۇ. قويااۇلەدۇ ئوتتۇرسااىغا نەق مۇنارىسااىنىڭ خاااتىرە ئااۇرۇش - ئۈسااتىگە سۇپىسااى

 مۇناار ىكىادەئىگىزل چارە  62 قىرلىق تۆت تال 8 ئۈستىدە بولۇپ  قۇرۇلۇش ھەشەمەتلى 

 بااش ئانات باۇ. ئىادى تىكلەكلىا  مەشائەل بىاردىن ئۈستىدە مۇنارىالرنىڭ بۇ تىكلەنگەن 

 تىكلەناگەن تەرىپىادىن رىتساارلىرى تيۇتون ھالدا ئىختىيارسىز پونسېتقا-فرانچوي  ئەلچى

 .ئەسلىتىدۇ قەلئەسىنى شەھەر

 ئالادىغا مىكرافاون ئاۇ. ئۇزىتىادۇ تاۋۇتنى ئۆتۈپ ئالدىغا بىلەن قەدەملەر چوڭ ھىتلېر

 ئالماشاااتۇرۇپ ئورگىناااالىنى نۇتاااۇق بىرساااى كونۋىيىنىاااڭ قايساااى ئانااادىن كەلگەنااادىال

 بەكاال قالىدىغان تۇرۇپ بىردەم ئالدىدا مىكرافون بىلەن شۇنىڭ. قىلىدۇ پەرق قويغانلىقىنى

 قايساى ھەر ياۋرفپانىاڭ ھەققىادە تۇرۇشاى كۈتاۈپ نېمىشاكە. بېرىادۇ ياۈز ھالەت پەرىشان

 ئاۆزىنى تېازال ھىتلېار ئەمماا. ئېنىاق قالغانلىقى چۈشىنەلمە  پەقەتال ئاڭلىغۇچىلىرى رادىئو

 ماۇخپىر ناۇتقىنى باۇ ئۇنىاڭ. ساۆزلەيدۇ نۇتقى تەزىيە بىر ئارگىنالسىز دەرھال ئوڭشىۋېلى، 

 ھىتلېار. باھااليادۇ دەپ بىارى نۇتۇقلىرىادىن ئااددى ئەڭ ھىتلېرنىڭ ئاڭلىغان مەن لوچنېر

  سىياساااىي ۋە جەھەتاااتە ئىشاااالر ھەرباااى ھىنااادېنبۇرگنىڭ قىسااامىدا ئااااخىرقى نۇتقىنىاااڭ

 نۇتۇقتااا ئۇنىااڭ. كۆرسااىتىدۇ ماختاااپ ئاالھىاادە نەتىەىلىرىنااى كەلااگەن قولغااان جەھەتااتە

 كېلىادىغان مااس تەرەپتارلىرىغاا ئورتاودفك  ئۆلچەملى  لوتېراننىڭ سۆزلىرى ئىشلەتكەن

 ساىزنى بۈگاۈن”: كېلەتتاى مااس ىرىغااقەھرىمانلىقل مورتلىرىنىاڭ ۋاگنېار بەلكى بولماستىن

 “!يولاليمىز ماكانىغا قەھرىمانالر

 قاولىنى قىزلىرىنىاڭ ھىنادېنبۇرگنىڭ ھىتلېر كېيىن  ئاخىرالشقاندىن مۇراسىمى ماتەم

 بىاااار دۇغىااااالر-دا  بااااۇ ئەگەر_  مۇراسااااىمىنىڭ دەپىاااانە سااااۈرلۈ . چىقىاااادۇ سااااۈيۈپ

 ۋفن گېنېارال ئاساتىدا  تۈرتكىساى_  ابولسا ئورۇنالشتۇرۇلمىغانال ئۈچۈنال پۇرسەتپەرەسلى 

 ھىتلېار جەڭچىلىارى-ئوفىتساېر ئارمىيە ئۈ  كېيىن بۇندىن ھالدا  ھاياجانالنغان بلومبېرگ

 دەيلاى “فاۈھرېرى ” ئاتىماا  دەپ “ئەپەنادى ھىتلېر” ئادەتتىكىدە  سۆزلەشكىنىدە بىلەن

. قايتىاادۇ لىنغااابېر بولااۇپ قىلىاا، قوبااۇل تەكلىپنااى بااۇ ھىتلېاار. بېرىاادۇ تەكلىپنااى دېااگەن

 بىارەر باوۋا  قىلىا،  تېلېفاون پاپېنغاا ئۈچاۈن كۈچەيتىاۋېلىش تېخىمۇ ھوقۇقىنى بېرلىندا 

 كىچىاا  پاااپېن . قىلىاادۇ سۈرۈشااتە قالاادۇرمىغانلىقى-قالاادۇرۇپ ۋەسااىيەت   سىياسااىي
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 بۇناداق ئەگەر”: پاپېنغاا ھىتلېر. بىلدۈرىدۇ بېرىدىغانلىقىنى جاۋاب سوراپ ھىندېنبۇرگدىن

 دەپ “باوالتتى  مىننەتادار چەكساىز ساىزگە تاپشۇرالىساىڭىز  ماڭاا دەرھاال جەەتنىھاۆ بىر

. ئىۋەرتىادۇ نېۋدېكقاا بىرىناى كاتىبلىرىادىن ياېقىن دەرھاال پااپېنمۇ. كۆرسىتىدۇ تەكەللۈپ

 شااۇ خەتلەرنااى بااۇ پاااپېنمۇ. كەلتۈرىاادۇ خەت پااارچە ئىككااى پااېچەتلەنگەن پاپېنغااا كاتىاا،

 ھىتلېاار چوقااۇم مەزمۇنىاادىن خەتلەرنىااڭ بااۇ پاااپېن . ىاادۇبېر يەتكااۈزۈپ ھىتلېرغااا ھامااان

 خەت پاارچە ئىككاى باۇ” قىياپەتتە  بىر سوغوق ھىتلېرمۇ. ئوياليتتى دەپ بولىدۇ كۆڭۈلسىز

-قىلىااش ئااېالن ئااۇنى. ئىااكەن خېتااى شەخسااى يازغااان ماڭااا پرىزدېنتىمىزنىااڭ مەرھااۇم

 كېاايىن ئااۆزەم ىشااىنىئ قىلىااش ئااېالن قاچااان كەلسااە تااوغرا قىلىشااقا ئااېالن قىلماساالىق 

 مەقساەتلى  خەتناى پاارچە ئىككاى باۇ ھىتلېار ئوتتۇرلۇقتاا نەتىەىادە. دەيدۇ “ئۇقتۇرىمەن

 چەتئەللىاا . باشاااليدۇ تارقىلىشااقا چااۆچە -سااۆز دەياادىغان قوياادى  باسااتۇرۇپ تااۈردە

 خانىفساتايىنگل كېايىن باشلىغىنىدىن قىلىشقا داۋراڭ شەھەردە پۈتۈن ھەقتە بۇ مۇخپىرالر

 مۇخبىرلىرىڭغاا چەتئەللىا  شاۇ ساەن”. ئېيتىادۇ ھىتلېرغاا ۋاقتىدا چا  ئىشنى بۇ زئامالسى

 دەيادۇ_ . تۇرساۇن كۈتاۈپ قىلغاانغىچە ئاېالن تاۈردە رەسامى خەتلەرناى ئۇ بىز قو   دەپ

 تارقاتقۇچىالرنىاااڭ گەپ يالغاااان ئاااۇالردە _  بېرىااا،  رەددىااايە گېاااپىگە ئۇنىاااڭ ھىتلېااار

 “.پەلە  پەرۋايى  دېگەنلىرىگە

 ۋەسااىيەتنامىدا. قىلىاادۇ ئااېالن ئاااخىرى ۋەسااىيەتنامىنى بااۇ كۈنىسااى  اۋغۇسااتئ-15

 بىارگە  بىالەن مەدھىلىانىش نەتىەىلىرى كەلتۈرگەن قولغا ھۆكۈمىتىنىڭ  ئۇنىڭ ۋە ھىتلېر

 ماۇھى  بولۇشانىڭ “ھىمايىچىساى تەۋرەنامەس سىموۋۇلى ” ھاكىمىيەتنىڭ يېڭى ئارمىيەنى

 ھىنادېنبۇرگنىڭ ھاۆجەەت باۇ كىشاىلەر قىسى  بىر ىپايتەختتىك. تەكىتلەنگەن ئەھمىيىتى

 ئىشاتا باۇ ھۆجەەت  چىقىرىلغان قۇراشتۇرۇپ ئۆزگەرتى، ۋە تالالپ ئىچىدىن ئەسلىمىلىرى

 تىااال ئۆزئاااارا مېيسااانېر مەسااالىھەتچىلىرىدىن دادىساااىنىڭ ۋە ھىنااادېنبۇرگ ۋفن ئوساااكار

 پۈتااۈن ئااارقىلىق ورادىئاا ئوسااكار كېاايىن . كۆرسااىتىدۇ تەييارالشااقانلىقىنى بىرىكتااۈرۈپ

 ھىماايە ھىتلېرناى ئەزەلادىن دادىساىنىڭ نۇتقىادا  ئاۇ. سۆزلەيدۇ نۇتقى رادىئو گېرمانىيىگە

 ھېسااابتا بىاار گەپلىاارى بااۇ ئۇنىااڭ 358.قىلىاادۇ قەسااەم ھەققىاادە كەلگەنلىكىنااى قىلىاا،

 كەلتااۈرۈپ گۇمااانغىمۇ دەياادىغان ئوخشااايدۇ راساات سااۆزلەرنى-گەپ يااۈرگەن تارقىلىاا،

 مەسااىلىدە بااۇ ئوسااكار بولسااىمۇ  قىلىااش مااازاق بىاار ھەممىسااىال بۇالرنىااڭ گەرچە. قويىاادۇ

 ھاكىمىيىتىنىاڭ ھىتلېار ھەقىقەتەنماۇ ھىنادېنبۇرگ. ئىادى قىلمىغاان گەپ يالغان راستىنال

 دەپ باساارى ئىز ئۆزىنىڭ ھىتلېرنى بەرىبىر قىلسىمۇ  ياقتۇرمىغاندە  تەرەپلىرىنى قىسمەن

 .قارايتتى

 كۈچلااۈ  كىشااىلىرىنىڭ ساااھە ھەر گېرمااانىيە قاچااان للىمۇئااا ھىتلېاار ۋاقىتتااا بااۇ
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 يۈرىشاىنىڭ ساۆزلەپ نۇتاۇق بۇناداق ئوسكارنىڭ  ئۈچۈن  بولغانلىقى ئېرىشى، ھىمايىسىگە

 باياناات ماۇ ”جەمىيىتاى مەملىكەتلىا  يەھاۇدىيالر گېرماانىيە“ ھەتتاا. ئىادى يوق ھاجىتى

 قىلىا،  شاۇنداق. ئىادى بولغاان ۈپبىلادۈر قىلىدىغانلىقىنى ھىمايە ھىتلېرنى قىلى، ئېالن

 ئااارقىلىق بېاارىش ئاااۋاز ئەركىاان گېرمااان پىرسااەنت 22 ئاساسااان كۈنىسااى  ئاۋغۇساات-12

 بۇناداق ئۇالرنىاڭ. ئىادى بولغاان تونۇپ دەپ باسارى ئىز ھىندېنبۇرگنىڭ ھىتلېرنى ئادفل 

 رەھبەرلىكىنىماااۇ ئۇنىاااڭ بىااالەن پراگىراممىساااى ھىتلېرنىاااڭ قاااۇۋەتلىگەنلىكى -قاااولالپ

 بولاۇپ تاۈرتكە ئىلگىرلىشىگە يەنىمۇ قاراپ مۇستەبىتلىككە ھىتلېرنى بولۇپ  تەستىقلىغىنى

 .بېرىدۇ
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 ئىرادىنىڭ غەلىبىسى. 91

9114~9111 

 

1 

 

 ياااز تااا كېاايىن چىققاناادىن غالىااب سااايلىمىدا بېاارىش ئاااۋاز خەلااق ئومااۇمى ھىتلېاار 

 ياخشااى بەكااال ئااۇ. ئالىاادۇ دەم بېكىنىۋېلىاا، نغابېرچتېسااگادې كااۈنلەرگىچە ئاياغالشااقان

 مېڭىا، ساائەتلەپ ئايلىنىا، قىلىا، سەيلى سىرتالردا دائى  سالزبۇرگتا يوقۇرى كۆرىدىغان

 باۇ. كېتەتتاى پاراڭلىشاى، بىالەن كىشاىلەر يەرلىرىدە كېتىۋاتقان يەنە شۇنىڭدە . يۈرەتتى

 ئۆتكااۈزۈش ۋاقىاات انكۆرىاادىغ ياخشااى ئەڭ ھىتلېرنىااڭ ئۇسااۇلى ئااېلىش دەم تااۈردىكى

 ئۆتكۈزۈلىادىغان نيۇرېمبېرگادا يېقىندا پات يەنە ئۇ شۇنداقتىمۇ . ئىدى بىرى ئۇسۇللىرىدىن

. كىرىشاىدۇ تەييارلىققاا ئالدىن ئۈچۈنمۇ مۇراسىمى خاتىرلەش كۈنىنى تۇغۇلغان پارتىيىنىڭ

 اچچىقئا چىقارغاان كەلتاۈرۈپ تاازىالش ۋەقەسىدە رۆم يىغىنى مۇراسى  قېتىمقى بۇ چۇنكى

 بىار بۇناداق. بولماايتتى دېيىشاكە ياوق ئۇچىرىشىنىمۇ بۇزغۇنچىلىققا تۈپەيلىدىن خاتىرىلەر

 پاياادىلىنى، دائىاا  كېاايىن بۇناادىن ئااۇ ئۈچااۈن ساااقلىنىش بېرىشااىدىن يااۈز ئەھۋالنىااڭ

 سااۆزلەش نۇتااۇق ئالغااان شااەكلىنى يارىشااىش ۋە بېاارىش ۋەدە قورقۇتااۇش  كېلىۋاتقااان

. بولمااايتتى دېيىشااكە مااۇقى  يەنىااال دۆلەتنااى. ئويالياادۇ شاانىئۆزگەرتى پۈتااۈنلە  شااەكلىنى

 ئەنادىلىكتە زىياالىالر بولغاان مااقۇل يوق ئامال سوتسىئالىزمغا مىللى ئوخشاش سپېنگلېرغا

 .ئىدى ئايالنماقتا دۈشمىنىگە ئۇنىڭ

 ئاۇالر بولاۇپ  ماۇخبىرلىرى  چەتئەل ئىش  بىر يەنە كېلىۋاتقان ئەنسىرىتى، ھىتلېرنى

 بااۇ ئااۇالر. ئىاادى كېتىۋاتماقتااا ئالاادىراپ بەكااال ئۈچااۈن ئېرىشااىش اتېرىيالغااام تااازىالش

 ئۇنىااڭ ياااكى ئەيىااپلەش ھاااكىمىيىتىنى ھىتلېاار ھامااان  كەلتۈرۈشااى قولغااا ماتېرىيااالالرنى

 بىار گېزىتىادا «بازىرى خارپېر» تومپسون دفرفتى. ئىدى مۇقەررەر ئۇرۇنىشى قېزىشقا ئۇلىنى

 مەلۇمااتالردىن“ .بولمايدۇ دېيىشكە ئىنقىالپ مەيدان بىر بۇنى”. قىلىدۇ ئېالن ماقالە پارچە

 تېماا ئۇچرۇغۇچى زىيانكەشلىككە بىر سەھنىلەشتۈرۈلگەن كېلى، ئوبېراممېرگاۋغا قارىغاندا

 ئەيساانىڭ يەھاۇدىيالرنى ئەسەر  بۇ) زىيارەتچى بىر ئامېرىكىلىق كۆرگەن ئويۇننى قىلىنغان

 ئوياۇن باۇ. ئىادى ئەسىرى سەھنە بىر تەسۋىرلەنگەن كېرەكلىكى بولىشى مەسئۇل ئۆلۈمىگە
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 ئەلچىسااى مەغلااوبىيەت مەساائولىيەت ئۆزگەرتىلىاا، ئاناادىن كەلگىنىاادىال يىلىغااا-1275

 باۇ” قايتاا-قايتاا ئۇنىڭغاا( ئىزاھااتى. ھ.ئاا_  يۈكلەنگەن ئۈستىگە شەيتاننىڭ لۇسىفېرنىڭ 

 گەپاكە باۇ. ئىادى نىغاانلىقىتو دەپ تەڭارى ھىتلېرناى ئاۇالر دېگىناى  تىرىلىش قايتا يەردە

 ئويااۇنىنى ئااۇچراش زىيانكەشاالىككە ئولتااۇرۇپ يېنىماادا ئىشااەنمە  مەيلااى ئىشااەن  مەيلااى

 يېارىگە باغالۋاتقاان ئەيساانى تاختىساىغا كىرىسات ئۇيۇننىاڭ ئايال  نېمى  بىر كۆرىۋاتقان

' ھىتلېار بىزنىاڭ نەقاال  فاۈھرېرىمىز  بىزنىاڭ كىشاى باۇ ماناا. ھىتلېار_  بۇ مانا' كەلگىنىدە

 كەلگەنادە  يېارىگە بەرگەن پاۇلنى كۈماۈش ساوملۇق 32 چوڭىغاا يەھاۇدىي ئويۇندا. دېدى

 “سااتتى  رۆم شاۇ ئەنە داھىمىزنى بىزنىڭ. كۆرسىتىدۇ رۆمنى بۇ مانا يەنە  ئايال يېنىمدىكى

 كۈناادىلى  كااۈنى ئاۋغۇساات-03 دفدنىااڭ ئەلچااى باااش دېگەنلىاارى  تومپسااوننىڭ. دەياادۇ

 ئەيسااا”: ئىاادى ئوخشاااش ئاساسااەن تەسااۋىرىگە ئەھااۋالى تىياااتىر بااۇ يازغااان خاتىرىسااىدە

 كېيىاانگەن  رەتلىاا  ئۇچىسااىغا سااوتلىنىۋاتقىنىدا  ئالدىاادا سااوتى يەھااۇدىي رەھىمسااىز

 “دېادى' ھىتلېرىمىاز بىزنىاڭ كىشاى تەساۋىردىكى باۇ': ماڭا نېمى  بىر كۆرىنىشىمۇسۈرلۈ 

 ئوياۇن خاورن  ئىادا تاۇغقىنى  بىار راقيىا مېنىاڭ ئولتۇرغاان تەرىپىدە بىر يەنە زالنىڭ 362

 كەلگىنىادە يېرىگە يىغىۋاتقان پۇلنى كۈمۈش سوملۇق 32 چوڭى يەھۇدى” ماڭا تۈگىگەندە

 پەرىازىمچە . ئىادى  قالغاان تۇياۇپ دېگەنلىكىناى' رۆم باۇ مانا' ئايال بىر ئولتۇرغان يېنىمدا

 گېرمااانىيە لېرنااىھىت كىشااى يېرىمىاادە  بولمىغاناادا ھااې  ئىچىاادە تاماشااىبىنالر نااېمى 

 “.قىلىدۇ قارايدىغاندە   دەپ مەسىىھى

 ئارىساىدىكىلەر ئااچىالر-ئاې  كاۆپ بەكاال بولغان مەجبۇرى قېلىشقا ئىچىدە پارتىيە

 ئەمەس مەسااىھكە ھىتلېاار قارىشااىچە  ئۇالرنىااڭ. قارىشاااتتى تەتۈرسااىچە بۇنىااڭ پۈتااۈنلە 

 ئاساتىدا قاول ئۇنىاڭ قتىاداۋا ھاياات رۆم. ئوخشايدىكەن بەكىرە  چوڭىغا يەھۇدىي بەلكى

 كاۈنى قۇرۇلاۇش پارتىيىنىڭ كېلىدىغان يېقىندا پات بىلەن ھىتلېر جۈتنېر ماك  ئىشلىگەن

 تۇتىۋااللمىغاان ئاۆزىنى قىلىۋاتقىنىادا مۇزاكىرە مەسىلىسىنى ئۆتكۈزۈش قانداق خاتىرىسىنى

 ساەن” ەنەى، ر قاتتىق ھىتلېر بۇنىڭدىن. كېتىدۇ ماختاپ قاتتىق باشلىقىنى مەرھۇم ھالدا

 كەتاكەن ئۆتاۈپ ئىشاالر باۇ يۈرىسەن؟ ئېلى، تىلغا يەنە ئىشالرنى كەتكەن ئۆتۈپ نېمىشكە

. ۋارقىارىغىنىچە دەيدۇ “بولدى بېرىلى، جازاسى ئۆلۈم رۆمغىمۇ قارىيالمامتىڭ؟ دەپ ئىشالر

 راساتىنال ئەگەر بېرىا،  رەددىايە دېگىنىگە ئۇنىڭ جۈتنېر قالغان ھەيران قاتتىق گەپتىن بۇ

 قۇمانادانى بااش شاىتاپ ھەرگىاز ئاۇنى فۈھرېرىمىزماۇ ئىدى  بولسا ناچار پەزىلىتى رۆمنىڭ

 ئۆزگەرتىا، پازىتسىيىساىنى دەرھاال ھىتلېرمۇ. دەيدۇ ھەقىچان؟ ئىدى تاللىۋالماس قىلى،

 جەريااانالرنى بااۇ پۈتااۈن شااۇنداقتىمۇ دەيسااەن  راس” قاااققىنىچە مۆرىسااىنى نىااڭ جااۈتنېر

 مېنىاااڭ ئىككىساااى شااالېيچېر بىااالەن رۆم. ئەمەس ماااۇمكىن كېتەلىشاااىڭ بىلىااا، ساااېنىڭ
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 مەن. ئىادى ياوق ئىالجىا  باساتۇرما  ئۇالرنى شۇڭا. بولغان قىلماقچى ئىسيان ئۈستۈمدىن

 ۋەزىاايەت ئەممااا ئىاادى   ئويلىغااان چىقىشااىنى تەكشااۈرۈپ تاپشااۇرۇپ سااوتقا ئەساالىدە

 ئااچىالر-ئاې  نۇرغۇن ئۈستىگە ئۇنىڭ. قويدى چۈشۈرۈپ ھالغا ئامالسىز مېنى تەرەققىياتى

 مەساىلىنى باۇ دۇنياا پۈتاۈن. تاشاالنغان ئېتى، تۇرۇپ ئېلىنما  پىكىرى  مېنىڭ رەھبەرلىرى

 “.ئۈستۈمدە مېنىڭ پۈتۈنلە  مەسئولىيەت ئىشتا بۇ. كىرىشتى قىلىشقا تەشۋىق

 ئۆتكۈزۈلىاادىغان نيۇرېنبۇرگتااا تااالالپ بىرسااىنى يااش دېااگەن سااپېر ئالفرېااد ھىتلېار 

 قېتىمقااى بااۇ رفشااەنكى . تەيىنلەياادۇ نااازارەتچىلىكىگە سااەھنە ئۇيۇننىااڭ ھەشااەمەتلى 

 شااۇنىڭدە  مۇسااتەھكەملەش  نەتىەىلەرنااى كەلتااۈرگەن قولغااا ئويااۇن كۆرسااىتىلىدىغان

 تەنتەربىاايە زېپپااېلىن سااپېر . قىالتتااى مەقسااەت ئىتتىپاقالشتۇرۇشاانى قايتىاادىن پااارتىيىنى

 پېرگااامۇم ئورنىغااا ئۇنىااڭ تاشااالپ  كۈپسااۆ پۈتااۈنلە  سەھنىسااىنى ۋاقىتلىااق مەياادانىنىڭ

 گەز 82 ئىگىزلىكااى گەز  1322 ئاۇزۇنلىقى ئېلىا، ئىلھاام مۇنبىرىادىن ساارىيىنىڭ ئىالھىاي

 كېرىا، قانااتلىرىنى ئۈساتىگە مەيادانىنىڭ تەنتەربىايە. تىكلەيادۇ پەشتاق تاش كېلىدىغان

. نالشااتۇرىدۇئورۇ بىرنااى بۈركااۈتتىن تۇرغااان كېرىاا، قانااات كەڭلىكااتە گەز يااۈز تۇرغااان

 گەز 42 ھەر يەنە شااۇنىڭدە . تولدۇرىاادۇ بىاالەن بااايراقالر بەلگىلىاا  كرىساات ئەتىراپىنااى

 پو ېكتااور دانە 132 جەمئااى يۇرىتاالياادىغان يىااراققىچە گەز مىااڭ 05 بىااردىن ئارىلىققااا

 چىاراق زاپااس ساتراتىگىيىلى  پرف ېكتورالرنى بۇ گيۆرىڭ ئەمما. بولىدۇ ئورۇنالشتۇرماقچى

 ئېلىا، تاۇرۇپ تەرىپىادە ساپېر ھىتلېار ئەمماا. تۇرىۋالىادۇ ئۇنىما  بېرىشكە ئۆتنە ابولغاچق

 باشاقا بولسااق  ئىشالىتىدىغان پىلەىكتىار كاۆپ شاۇنچە ئىشاقا بىار بۇنداق ئەگەر”. بېرىدۇ

 دەپ “ماۇمكىن  قېلىشاى ھەياران دەپ ھە؟ بار پرف ېكتو كۆپ دېگەن نېمە بۇالردا دۆلەتلەر

 .چۈشەندۈرىدۇ

 كەتاكەن ھالقىا، سەۋىيىسىدىن تەشۋىقات رىيال ھەقىقەتەنمۇ دۇنياسى الخىي ئۇنىڭ

 ياول قىلىشاقىمۇ ئىكىساپورت يەنە شاۇنىڭدە  قالسۇن  بولۇپ خاتىرە مەڭگۈلۈ  ئۇ . ئىدى

 لېنااى رېژىسسااور قوشااۇمچە ۋە ئااارتى  ئايااال داڭلىااق تااۈزۈپ  پىااالن ئۈچااۈن ئېچىلسااۇن

 چىقىشاى ئېلىا، لېنتىغاا بىرناى فىلىمدىن  ھۈجەەتلى بواللىغىدە  خاتىرە رېيفېنستاھلنى

 ئۇنىاڭ نبولۇپماۇ. قىزىقااتتى بەكال ئەسەرلىرىگە ئايالنىڭ بۇ ھىتلېر. قىلىدۇ تەكلى، ئۈچۈن

 رېژىسساورغا  باۇ ھىتلېار. كاۆرەتتى ياخشاى بەكاال فىلىمىنى دېگەن «نۇر رەڭلى  زەڭگەر»

 فىلىا  ھىكاايە بىار تىكىئاادەت ئۈچاۈن كاۈنى خاتىرە قۇرۇلۇش پارتىيە يىلقى-1234 ئەگەر

 ئۇنىاڭ كېايىن چىقالىغىنىادا  ئېلىا، لېنتىغاا فىلىا  ھۈجەەتلى  بىر ئۇزۇنلۇقتا تەڭ بىلەن

 ۋەدە ھەققىادە ئورنىتااليادىغانلىقى ھەكاارلىق تولاۇق ئۈچۈن نەرسىلەر كۆپ تېخىمۇ بىلەن

 قىنىماااقۇللى ئىالجىسااىز قارىمااا  بولىشااىغا بىاازار شااۇنچە ھىتلېااردىن ئايااال بااۇ. قىلىاادۇ



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 670 ~ 
 

 فىلىااا   فرناااال مەن ئايرىلماااايال-ئاااايرىال ھىتلېاااردىن رېژىسساااور باااۇ ئەمماااا. بىلدۈرىااادۇ

 ئۆزىنىاااڭ رېژىسساااورلىقىنى ئىشااانىڭ باااۇ ئاااۇ شاااۇڭا. تۇرىۋالىااادۇ دەپ ئىشااالىيەلمەيمەن

 كېتىا، ئۈچۈن ئېلىش لېنتىغا كىنو ئىسپانىيىگە بېرىۋېتى،  بىرىگە ھەمكارالشقۇچىلىرىدىن

 ئاارانال يىغىنىغا نيۇرېنبۇرگ كەلگىنىدە قايتى، پۈتتۈرۈپ ئىشىنى ىكىئىسپانىيىد ئۇ. قالىدۇ

 ئااۇنى خېتىنااى ھېساانىڭ كەلگىنىاادە قايتىاا، ئااۇ. ئىاادى قالغااان ۋاقىاات ھەپتىاادە  ئىككااى

 بىرسااىگە باشااقا ۋەزىپىنااى تاپشااۇرۇلغان ئايالنىااڭ بااۇ فااۈھرېر خەتااتە. تااۇراتتىكەن كۈتااۈپ

 بىاالەن ئۇنىااڭ ھەماادە بولغااان ھەيااران ققاااتتى تېپىاا، خەۋەر بەرگەنلىكىاادىن ئۆتكااۈزۈپ

 .يېزىلغان بولغانلىقى تەلىۋىدە كۆرۈشۈش دەرھال

 ئىشانى باۇ ئۇنىاڭ ئورنىغاا رەنەىاش رېژىسساورغا ئاياال ساەۋەبىدىن ئىاش بۇ ھىتلېر

 ئۈچااۈن ئىااش بااۇ سااىز”. يالۋۇرىاادۇ بىاالەن گەپاالەر چىرايلىااق ئۈچااۈن بېرىشااى پۈتتااۈرۈپ

 نااارازىلىق رېژىسسااور ئەممااا. دەياادۇ “قىلىسااىز ،سااەرى كااۈنىنى 6 ئااارانال ئۆمرىڭىزنىااڭ

 ئااران ئايادا 6 ھېساابلىغاندا قوشاۇپ بىالەن قىلىشاالر مونتاا  ئىشانى بۇ ئەگەر بىلدۈرۈپ 

 مۇناداق” ئۇنىڭغاا ھىتلېار كېايىن گەپاتىن باۇ. دەيدۇ ئىش بىر ئېغىر بولىدىغان تۈگەتكىلى

 بىار بۇناداق رېژىسساور ئاياال 361.دەيادۇ“ !كۆرۈنىساىز ياش بەكال يەنىال سىز ئەمما دەڭ 

 مەن” كېلىاا،  ئېيتىاا، كەلمەياادىغانلىقىنى ماااس ئۇنىڭغااا ئىشااى ئااېلىش لېنتىغااا فىلىمنااى

 بىرساىدىن-بىار ئېسچىالرنىمۇ-ئې  بىلەن ئاچىالر-ئې  ھەتتا. ئەمەسمەن ئەزاسى پارتىيە

 .كۆرسىتىدۇ باھانە دەپ “بىرىمەن ئايرىيالمايدىغان

_  ھىتلېار  دەيادۇ_ . ئىادى  تاپشۇرغان سىزگە ئىشنى ۇب مەن بولغاچقا شۇنداق دەل”

“ .ئېرىشاااەلەيدۇ مەزمۇنالرغااا يېڭااى-يېاا، كىنااودىن بااۇ كىشااىلەر بولغىنىاادىال شااۇنداق

 قوباۇل ۋەزىپىناى ئېغىر بۇ ئايال بۇ نەتىەىسىدە  ئىشلىشى خىزمەت تۇرۇپ چىڭ ھىتلېرنىڭ

 قىلىشانى پەيادا قىازىقىش ئاالھىادە ئۈچاۈن پىاالن كۈنلاۈ  6 باۇ يەنە شاۇنىڭدە . قىلىدۇ

 ئاايرفپالن  ئۈچۈن فىلى  بۇ ئۇ يەنى: چىقىدۇ اليىھىلەپ كۆرۈنۈشلەرنى تۈرلۈ  ھەر كۆزلەپ

 پىالنغاااا پايدىلىنىشااانى ئۈساااكۈنىلەردىن قاتاااارلىق ئاااايىقى تېااايىلىش غالتەكلىااا  كاااران 

 نىمۇسۇپىساى لېفىات بىار تىپتىكاى كىچىا  خادىسىغا بايراق ئىگىز ئەڭ يەنە ئۇ. كىرگۈزىدۇ

 كىشاىلى  102 ئاۇ جەريانىادا ھەپاتە بىر ئاۋالقى ئېچىلىشتىن يىغىن. بولىدۇ ئورنىتىدىغان

( باار ئاالغۇچى لېنتىغاا نەپەر 16 ئارىساىدا ئۇالرنىاڭ) باشاالپ گۇرۇپپىسىنى ئېلىش لېنتىغا

 ھەتتاا. ئالىادۇ ياردەملەرنى بارلىق قىلغان ۋەدە ھىتلېردىن ئۇ . كېلىدۇ يېتى، نيۇرېنبۇرگقا

 ئۇنىااڭ ئەساالىھەلەرمۇ ئاااممىۋى باشااقا بىاالەن ئۈسااكۈنىلىرى ئۆچااۈرۈش ئااوت ھەردىكىشااە

 .بېرىلىدۇ ئىختىيارىغا

 ئاادەملەر باۇ. ئىادى كەلمەكاتە ساەلدە  قااراپ نيۇرېنبۇرگقا قاتناشقۇچىلىرى يىغىن



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 671 ~ 
 

 بااۇ. ئىاادى ئااادەملەر تالالنغااان بىاالەن ئەسااتايىدىللىق ئاااۋالال ئااا  قااانچە بىاار بۇناادىن

 بەلگىلەنگەن مەخسۇس ئۈچۈن ئولتۇرۇشى نومۇرى  مەخسۇس بىرسىنىڭ ھەر ئادەملەرنىڭ

 چااوڭ ئەتىراپىاادىكى نيااۇرېمبېرگ ئااورنى  كااوزۇپتىكى بەلگىلەنااگەن ئالاادىن ئاپتوموبىاال 

 ساىنتەبىر-4. ئىادى بەلگىلەناگەن ئورنىماۇ ياتااق ئۈچاۈن يېتىشاى ئۇالرنىاڭ يەنە چېدىردا

 رىپىادى  ئەزالىارى پاارتىيە تاۈمەنلىگەن دا ۋاقتىا ئېچىلىش رەسمى مۇراسىمى يىغىن كۈنى

 شااەھەرلى  كونااا فااۈھرېر ئاخشااىمى  كااۈنى شااۇ. ئىاادى بولغااان پۈتتااۈرۈپ مەشااىقلىرىنىمۇ

 خانفىساتايىنگىل كېايىن  ساۆزلىگەندىن ناۇتقى تەبرى  بىر قىسقا مەھكىمىسىدە ھۆكۈمەت

 بېرىۋاتقاان ياۈز گېرمانىيىادە”  ۇرناالالردىن-گېزىات چەتئەللىا  سۆزلەپ نۇتۇق بىر ئۇزۇن

 مەشاااغۇل بىلەناااال بېااارىش خەۋەر ياااالغۇز يۈرگاااۈزمە  مۇھااااكىمە ئۈساااتىدە ھادىساااىلەر

 ئااون ئەتراپااى نىااڭ “سااارىيى گېرمااان” چۈشااكەن ھىتلېاار. ئۈندەياادۇ دەپ “بولغايسااىلەر

. ئىادى توشاقۇزۇلغان لىاق چۈشمىگىدە  ئاتسا يىڭنە يەرگە تەرىپىدىن پارتىيىلى  مىڭدە 

 كاۆرۈنگەنگىچە بالكونادا ھىتلېار تاا دەپ“ !كېارە  فاۈھرېر بىازگە” دەشەكىل رەتلى  ئۇالر

 ئەيناى) شىرېر. ل ۋىللىيام شەكلى چىرا  قىزغىن ئاشقان چېكىدىن ئۇالردىكى. ۋارقىرىشىدۇ

 مۇقەددەس” شىتاتىدىكى لۇيىزىيانا غا( ئىشلەيدىغان گېزىتىدا «يۈزلىنىش دۇنياغا» ۋاقتىدا

 ئالااادىغا كاااۆز ھېسساااىياتلىرىنى ئەساااەبىلەرچە دىكىچىرايىااا چىققانالرنىاااڭ گە “ساااەيلى

 .كەلتۈرىدۇ

. چىقىدۇ ئوتتۇرغا مەيدانىدا كۆرسىتىش ماھارەت لۇيىتپولد ھىتلېر  سەھەردە ئەتىسى

 ئاۇ. ئىادى كاۆرۈنمەكتە بولۇپ نىشان سازاۋەر ھۆرمەتكە قارىغاندا ناتىققا بىرەر ئۇ يەردە بۇ

 ھاې   گياوبېل   گيۆرىاڭ  كەينىادىن ئۇنىڭ. ۇكېلىد كىرى، بىلەن قەدەملەر تېز مەيدانغا

 بااادىنۋېلېر» ئوركېسااتىر. ئىاادى كەلمەكااتە بىاارگە ئاديۇتااانتمۇ قااانچە بىاار يەنە ۋە ھىملېاار

 مارشاىنىڭ «ئېگمۇنات» ھاياجانالندۇرىادىغان ئاالھىادە كىشاىنى. ئورۇندايادۇ نى «مارشى

 يىلقااى-1203 ئۆتااۈپ ئالاادىغا مۇنبەرنىااڭ ھااې  كېاايىن  ئورۇندالغاناادىن قىساامى باااش

 كىشاىلى  مىاڭ ئوتتاۇز. چىقىادۇ ئوقاۇپ بىار بىرماۇ ئىساىملىرىنى قۇربانلىرىنىڭ قوزغىلىڭى

 ۋەقە بااۇ_  باشااقىالر مااۇخبىرالردىن چەتئەللىاا  تەبىئىكااى_  نىساابەتەن ئاڭلىغۇچىالرغااا

 ئەمەلدار يەرلى  سۆز مۇھى  ئەڭ. ھېسابلىناتتى سەرگۈزەشت بىر ھاياجانلىق ھەقىقەتەنمۇ

 ئۇختۇرۇشاىنى ئوماۇمىي پاارچە بىار ھىتلېرنىاڭ ئۇ يەنى. ئۆتىلىدۇ ئوقۇپ تەرىپىدىن ۋاگنېر

 بولغاچقاا  كېتىادىغان ئوخشااپ بەكاال ئاۋازىغا ھىتلېرنىڭ ئاۋازى ۋاگنېرنىڭ. قىلىدۇ ئېالن

 تونااۇپ دەپ ئاااۋازى ھىتلېرنىااڭ راسااتىنال ئاااۋازىنى ۋاگنېرنىااڭ ئاااڭلىغۇچىالر رادىئااو بەزى

 تاۈردە رەسمى شەكلى تۇرمۇش گېرمانىيىنىڭ ئۈچۈن يىل مىڭ ېيىنكىك بۇنىڭدىن”. قالىدۇ

 بىااز_  كېلىاا،  ئوقااۇپ ئۇختۇرۇشاانى ۋاگنېاار دەياادۇ_ . بولىاادۇ قارىساااق دەپ قارارالشااتى
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 بۇنادىن. بولىدۇ دېسە  ئاخىرالشتى ئەسىر-12 تولغان بىلەن داۋالغۇشالر ئېيتقاندا ئۈچۈن

 “.بەرمەيدۇ يۈز ئىنقىالپ اقايت گېرمانىيىدە ئىچىدە يىل مىڭ كېيىنكى

 ھىتلېرناى ياڭرىتىا، سادالىرىنى ئالقىش دېگىدە  توختىما  چوقۇنغۇچىالر ھىتلېرغا

 بىئااارام ئەندىشااىدىن-غەم يەنىااال ئااۇ بولسااىمۇ  كەلتااۈرگەن ھااالەتكە قىلىۋەتكىاادە  مەس

 ۇننۇرغا ئارىساىدا ئااچىالر-ئاې  كەلگەن تەبرىكلەشكە كۈنىنى بايرام يەنى. ئىدى بولماقتا

 ئەھۋالغااا مۈشااكۈل ئااۇ. ئىاادى كەلااگەن بىاالەن ھېسسااىياتى ئۇيغۇنااۇش ۋە غەزەپ كىشاالەر

 بەزىادە جىددىلىشاى، ئويلىساىال قېلىشانى ئەھۋالغا بىر خەتەرلى  ھەتتا قېلىشنى چۈشۈپ

 تۇرىادىغان كېلىا، پاات-پاات مەسائۇللىرى پارتىيە قېتى   بىر. كېتەتتى غەزەپلىنى، ئۆزىمۇ

: ساورايدۇ بۇرۇلاۇپ فرانكقاا خاانى  تۇيۇقساىزال يەۋاتقىنىادا  تامااق كىرىا، رېستۇرانغا بىر

 خاپااا بەكااال مېنااى كېچىكتااۈرۈپ سېلىشاانى قااول ميۇنخېناادا سااەن كااۈنى ئىيااۇن-32”

 بېرىشاانى ئىسااتىپا قېااتى  بىاار يەنە فراناا  چاغاادا بااۇ. كېتىاادۇ ۋارقىااراپ دەپ“ !قىلىۋەتتىااڭ

 ھەپااتە نەچااچە” كېسااى،  گېپىنااى ئۇنىااڭ بېاارەلمە  چىداشاالىق ھىتلېاار قىلىۋىاادى  تەلەپ

 ئىمپىارىيە 360“بېرىلىادۇ  خااتىمە قانۇنغا كۈلكىلى  بۇنداق دېگەن قانۇنى شىتات ئىچىدە

 سااۇنىدىغان بااو  قەتئىااي ھەممىسااىنى شااىتاتالرنىڭ باشااقا ۋە باااۋارىيە چۈشااۈرۈپ بااۇيرۇق

 تاۇرغىنىچە ئورنىدىن ھىتلېر كېيىن جىمەىتلىقتىن زىرىكىشلى . دەيدۇ كەلتۈرىمىز ھالەتكە

 .ئىدى ئايرىلغان يەردىن ئۇ

 قايتىااادىن ھىتلېااار تۇرغاچقاااا  ھاياجانالنااادۇرپ كىشاااىنى بارغانساااىرى يىغىلىاااش

 تېخىمااۇ ئاخشااى چىسااال-7 ھااالىتى بااۇ ئۇنىااڭ. كېلىاادۇ قايتىاا، ھالىغااا رفھ كۈتۈرەڭگااۇ

 مىاڭ نەچاچە ياۈز 0 پارتىيىلىا  ساادىق مىاڭ ياۈز 0 ئاخشاىمى . ئىپادىلىنىدۇ كۆرۈنەرلى 

 قوشااۇنلىرى ئۇالرنىااڭ. تولدۇرىۋېتىاادۇ لىااق سااتادىيومىنى زېپپااېلىن كااۆتەرگىنىچە راقباااي

. ئىادى تىزىلغاان رەتلىا  ھەربىلەردەكاال خاۇددى ئىادىكى  تەشكىللەنگەن رەتلى  شۇنچە

 ھەيرانلىاق كۈچلاۈ  مۆلچەرلىگەنادىنمۇ رفلاى پرىژفكتورىنىڭ كۈچلۈ  دانە 132 سپېرنىڭ

 ياۇرۇپ گويا بولۇپ  يۇرىتىۋېتىلگەن كۈندۈزدە  خۇددى يدانىمە تەنتەربىيە”. يارىتىۋېتىدۇ

. ئىادى قالغاان ئوخشااپ زالغىال بىر قورشالغان بىلەن تۈۋرۈكلەر ئاق چوق ئىنتايىن تۇرغان

 ساۈزۈ  خاۇددى بەزىادە تېمىدىن نۇر ھەيۋەتلى _  ئەسلىمىسىدە  كېيىنكى سپېر دەيدۇ_ 

“ .قااالتتى ئۆتۈپ ئۇچۇپ بۇلۇتالرمۇ شاالڭ يۈرگىنىدە  لەيلەپ دېڭىزدا مودەنگۈلى كۈزلۈ 

 مەيدانادا پۈتاۈن ئارقىلىق مىكرففون ئاۋازى ھىتلېرنىڭ جىمەىتلىقتا ئۈركۈتكىدە  كىشىنى

 بۇندىن تاپتۇق  قۇدرەت بىز”. ئىدى قىلىۋەتكەن پەيدا ئۈنۈم سۈرلۈ  ھەقىقەتەنمۇ ياڭراپ 

 ۋەدە  بىار ھەم گەپلىارى باۇ ئۇنىاڭ. نۇتقىدا ھىتلېر دەيدۇ“ !تاپىمىز قۇدرەت تېخىمۇ كېيىن

 . ئىدى ئىگە مەنىسىگىمۇ تەھدىت بىر شۇنىڭدە 
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 تەرەپاتىن نەچاچە 12 كۆرۈنۈشالەرنى باۇ ئاالغۇچىالر ساىن بىالەن ريېفېنستاھل لېنى

 ياخشااى چېپىلىۋېلىشاانى ئىشااقا ھەممىااال جەريانىاادا ئااېلىش لېنتىغااا. ئېلىۋالىاادۇ لېنتىغااا

 باۇ يوشاۇرۇن فۈھرېرىادىن بىلەن قۇترىتىشى بېلسنىڭگيو كۆڭلەكلىكلەر قوڭۇر كۆرىدىغان

 ئالغۇچىالرغااا لېنتىغااا تىنمااا  ئااۇالر. ئۇرۇنىاادۇ قىلىشااقا توسااالغۇلۇق ئىشاالىرىغا ئايالنىااڭ

 يااېقىن يەرلەرگە بولىاادىغان ئااالغىلى كۆرۈنااۈش مۇۋاپىااق ئەڭ ئااۇالرنى قىلىاا،  دەخىاال

 .سۆكىۋېتىدۇ ىرىنىمۇنوقتىل ئېلىش لېنتىغا يەردە قانچە بىر ھەتتا يوالتمايدۇ 

 مۇمكىنلىكىادىن قېلىشاى قاايتۇرۇپ ئىنكااس بىارەر ئااچىالر-ئاې  ئۆزىمۇ ھىتلېرنىڭ

 ئىچىاگە ساتادىيوم ئااچىالر-ئاې  نەپەر مىڭ 52 ئۆتكەندە  كۈن ئىككى. قالىدۇ ئەنسىرەپ

 تەنتەربىايە”. ئىادى قويغاان قىلى، تەييارلىق ئالدىن ئىشقا بىر بۇنداق ھىتلېرمۇ يىغىلىدۇ؛

 كېيىنكاى  شاىرېر دەيادۇ_ . ئىادى كاۆرۈنمەكتە جىددى ھەقىقەتەنمۇ ۋەزىيەت رىيىدىكىسا

 ئالاادىغا ئېساالىرىنى-ئااې  ئااۆز ساااندا نۇرغااۇن فۈھرېرنىڭمااۇ مەن _  ئەسلىمىسااىدە  بىاار

 يەنە ئاۇ“ .قىلادى  دىقاقەت قويىۋالغانلىقىغاا توسااق بىار ئوتتۇرسىغا ئاچىالر-ئې  يىغىى، 

 مىالنغااان ھەسااەل” فۈھرېرنىااڭ چىقىاا، بىرەرسااى ئارىسااىدا ئااادەم كااۆپ بااۇنچە كۆڭلىاادە

 فاۈھرېر. قالىدۇ غەمدە دەپ قاالرمۇ چىقىرى، قوراللىرىنى يان ئۈچۈن گەپلىرى “توخماقتە 

 ئااچىالرنى-ئاې  مۇناساىۋەتلى  بىالەن سۈيىقەساتى رۆم بارلىق جەريانىدا سۆزلەش نۇتۇق

 .قىلىۋېتىدۇ كېچۈرۈم تولۇق

 شااۇنداق. ئاخىرلىشااىدۇ بەرمەسااتىن يااۈز ۋەقە ەۋقۇلئاااددەپ بىاار قانااداق ھااې  يىغىاان

 مۇۋەپپەقىيەتلىاا  كۆرسىتىشاانىڭمۇ ئاااخىرقى ئەڭ دىكااى( سااىنتەبىر-12) ئەتىسااى قىلىاا، 

 قىلىاا، كااۈنى قۇرۇلااۇش ئااارمىيە كااۈننى بااۇ. ئىاادى قىلىنغااان ئىااگە كاپااالەتكە بولىشااى

 قۇرالالناادۇرۇلغان نبىاالە قااۇرالالر تىپلىااق يېڭااى ئەڭ ئۈچااۈن بۇنىااڭ. ئىاادى بەلگىلىااگەن

. كۆرساىتىدۇ ماانىۋىر ماۇكەممەل ئىنتاايىن چىملىقتاا كەتاكەن كەڭ قىسىمالر ماشىنىالشقان

 قۇراللىااق ئالدىاادا جامائەتچىلىاا  قېااتى  تااۈنەى گېرمااانىيەدە  بېاارى ئۇرۇشااىدىن دۇنيااا

 3 كاۆرگەن ماانىۋىرىنى ئۇرۇش مەيدان نەق قېتىمقى بۇ. ئىدى قىلماقتا نامايىش كۈچلىرىنى

 كااۈنكى شااۇ شاىرېر. قىلىشااىدۇ تەناتەنە يوقاااتقىچە ئاۆزىنى تاماشااىبىن كىشاىلى  مىااڭ ۈزيا

 ئەھمىايەت ئىشاالرغا ھەرباى: ئىادى ئىپاادىلىگەن مۇنداق خاتىرىسىدە كۈندىلى  ئەھۋالنى

 رفھ باۇ”. ئىادى ئەمەس مەھساۇلى جەمەتىانىڭال خاوخېنزفللېنالر ھەرگىزماۇ رفھاى بېرىش

 كۆرۈشااى مااانىۋىر ئۇالرنىااڭ بۈگااۈن . ئىاادى رفھ بىاار بااار كاللىسااىدا نېمىسااالرنىڭ بااارلىق

 تىزىا، ئەساكەرلەرنى ئۇيۇنچاۇق چىقىرىلغان قويۇپ قوغۇشۇندا بالىالرنىڭ كىچى  خۇددى

 “.ئىدى قالغان ئوخشاپ ئۇينىشىغىال ئويۇن

 بولااۇپ مەس ئېچىشااتىن كۆڭااۈل بااۇ ئوخشاااش ئاممىسااىغا خەلااق خااۇددى ھىتلېرمااۇ
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 ئاممىسااىنىڭ خەلااق كېاايىن  تاماملىغىنىاادىن نااۇتقىنى قىئاااخىر ئەڭ ئااۇ. ئىاادى كەتااكەن

 . ياڭرىتىدۇ سادا ئەكى  كۆكتە يېرى، بۇلۇتالرنى ئۇزۇنغىچە ساداسى تەنتەنە

 فاۈھرېرى ۋاكاالىتەن پارتىيىساىگە ناتسىساتالر ئۇ: ئاڭلىنىدۇ ئاخىرى ئاۋازى ھېسنىڭ

 ھىتلېار_  ھاې   ۇدەياد_ . دېگەنلىكتاۇر ھىتلېار―  دېامە  پاارتىيە”. خوشلىشىدۇ بىلەن

 تەناتەنە ھىتلېرغاا. دېمەكتاۇر ھىتلېار_  دېامە  گېرماانىيە دېمەكتۇر  گېرمانىيە―  دېمە 

“ !غاالىبىيىتىنى ھىتلېرنىاڭ ياشىساۇن! غاالىبىيەت ياشىساۇن! غالىبىيەت ياشىسۇن! قىاليلى

 دەپ“ !خايىال” شاەكىلدە بىار رېتىملى  ئاممىسى خەلق كەلگەن ھالغا تەلۋە ساراڭالردە 

 كىشااااىنى سااااالىدىغان  ھاياجانغااااا كىشااااىنى ھەقىقەتەنمااااۇ ۋاقىاااات بااااۇ. ۋلىشاااااتتىتو

 ھىتلېرنىاڭ ئەمماا. ئىادى ۋەزىيەت بىر قىزدۇرىدىغان قېنىنى كىشىنىڭ ئىلھامالندۇرىدىغان 

 تىا  چااچلىرىنى كىشاىنى ۋەزىايەت باۇ ئېيتقانادا  ئۈچاۈن كىشىلەر ئۇچرىمىغان تەسىرىگە

 ئاڭلىنىۋاتقااان ئىچىاادى غااار ھۆكۈرىشااىنى  ۋاننىااڭھاي بىاار ۋەھشااى تۇرغۇزىۋېتىاادىغان 

 .ئەسلىتەتتى ئاۋازنىال چىقىرىغان بىر قورقۇنۇشلۇق

 بۇنىڭاادىن سەھنىساى كۆركەملىاا  ئەڭ نىكاھلىنىشاىنىڭ ئارمىيىنىااڭ بىالەن فاۈھرېر

 دەرىەىلىاا  يوقااۇرى ئۇمااۇ شااۇنىڭدە  . ئىاادى كااېلەلمەس ھالىغااا مەرىااكە بىاار ئااارتۇق

 چۈشاكەن ئاۇ ئاخشى  كۈنى شۇ. ئىدى كۆرسەتكەن قىياپىتىنىمۇ ىشيارىش بىلەن گېنېرالالر

 ھىتلېاار كېاايىن  پاااراتتىن ھەربااى ھەشااەمەتلى  ئۆتكااۈزۈلگەن ئالدىاادا سااارا  مېھمااان

 نۇرغۇنلىغاان ئىچىادە پاارتىيىمىز سىلەرنىڭ”. قىلىدۇ تەكلى، تاماققا كەچلى  گېنېرالالرنى

 ئەيناى دەيادۇ_ . باار خەۋىارى  نلىقىڭالردىنتەنقىتلەيادىغا باارلىقىنى نەرسىلەرنىڭ ناتوغرا

 ۋېيچىسانىڭ ۋفن گېنېارال خاتىرلىۋالغاان جاۈملە-جۇملىماۇ ساۆزلىرىنى ھىتلېرنىاڭ ۋاقتىادا

 باااۇ - ئاساساااالنغاندا  دېگەنلىااارىگە ھىتلېرنىاااڭ خااااتىرلەنگەن خاتىرىساااىدە كۈنااادىلى 

 شااۇنىمۇ سااىلەر ئەممااا. قوشااۇلىمەن مەنمااۇ بۇنىڭغااا ئىاادى  تااوغرا يااۈز-يااۈزدە دېگىاانىڭالر

 ئالمىادى  قاتارغاا مېناى تەبىقىسى زىيالىالر جەريانىدا كۈرەش كېرەككى  ئۇنۇتماسلىقىڭالر

 قىسامى كاۆپ ماۇتلەق كىشاىلەرنىڭ كەلاگەن قىلىا، كاۈرەش بىارگە بىالەن مېنىاڭ شۇڭا 

 باۇ تاۈردە ئىزچىال مەنماۇ. ئىادى تەشاكىلەنگەن كىشىلەردىن بولمىغان يوقۇرى سەۋىيىسى

 يېڭاى خاۇددى شاۇنداقتىمۇ . كەلادى  تىرىشاى، تۈزىتىشاكە سىزلىكلىرىمىزنىيېتەر تۈردىكى

 قاانچە بىار ئۈچاۈن قۇرۇلۇشاى ئىتتىپاقىنىاڭ گېنېارالالر-ئوفىتسېر قوشۇنىمىزدىكى قۇراللىق

 سااۈپەتلى  پااارتىيىيمىزدىمۇ ئوخشاااش  كېلىۋاتقىنىغااا تااوغرا قىلىشااقا سااەرى، ۋاقىاات يىاال

 سااەرى، ۋاقىاات ئااارتۇق ئۇنىڭاادىنمۇ ئۈچااۈن ىمىزچىقىشاا قااۇرۇپ گۇرۇپپىسااىنى رەھبەرلىاا 

 كاۈچىنى ئاۆز راستىنال دېگەنلىرى ئۇنىڭ“ .كېرە  بىلىشىمىز كېلىدىغانلىقىنى توغرا قىلىشقا

 ساااااۆزلىرىنىڭ ئاااااۇ” قارىغاناااادا  خاتىرىساااااىدىن ۋېيچىساااانىڭ چاااااۇنكى . كۆرسااااەتتى
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 ارەتلىاا ماھ ھەقىقتەنمااۇ جەھەتااتە سااۆزلەش ماسالشااتۇرۇپ تەلىااۋىگە ئاڭلىغۇچىالرنىااڭ

 “.ئىدى بىرسى

 ئاون پىشاقەدەم بۇ يەردە ئۇ. قىلىدۇ زىيارەت گازارمىالرنى ھەربىي يەنە كېيىن ھىتلېر

 ھەققىادە كاۈنلىرى دەۋرىادىكى ئاۇرۇش بىالەن چاخچاقالر-كۈلكە بىلەن ئەسكەرلەر بېشى

 ھىتلېااار كېااايىن  كەلگەنااادىن قايتىااا، ساااارايغا مېھماااان. كېتىااادۇ پاراڭلىشاااى، قىااازغىن

 سىرداشالىرى ياېقىن ئاۇ شۇڭا ئىدى  قالغان كېلى، ھالغا رفھلۇق كۆتۈرەڭگۈ مۇھەقىقەتەن

 ئۆتكااۈزگەن بىاارگە بىاالەن ئەسااكەرلەر ئولتۇرغىنىاادا  غىزاغااا كېچىلىاا  بىاارلىكتە بىاالەن

 بىار باۇ قىلىا، شاۇنداق. ئولتۇرىادۇ سۆزلىشاى، قىلىا، باياان تەپسىلى ھەققىدە ۋاقىتلىرى

 باۇ ئۇنىاڭ. ھېساابالندى چىقارغاان ئاخىرىنى رىنىڭچارچاشلى-ھېرى، جەريانىدىكى ھەپتە

 .ئىدى قالغان بولۇپ خاتىمە بىر مۇۋاپىق ئەڭ ھەقىقەتەنمۇ چىقىرىشى ھاردۇق شەكىلدە

 پرىزدېناات يۈزىسااىدىن ئااېلىش قارشااى ھىتلېرنااى ئۆتكەناادە  كااۈن ئىككااى ئارىاادىن

 نااۇر ايىاادىنچىر خوشاااللىقىدىن ھىتلېاار. ئۆتكۈزۈلىاادۇ يىغىنااى كۈتىااۋېلىش مەھكىمىسااىدە

 يېڭاى باۇ ئەمەلادارالر دېپلوماتىا  ماۇنچە بىار ياۈرگەن قېچىا، ئۇنىڭادىن. تۇراتتى يېغى،

 ئۇنىااڭ مەن” دفد ئەلچااى باااش. تۇرالماياادۇ تەبىرىكلەشاامە  تااۈردە رەساامى پرىزدېنتنااى

 ئەلالەر قايساى ھەر ھىتلېار. ئىادى  باقمىغاان كاۆرۈپ پەقەتاال بولىشاىنى خوشاال بۇنچىۋاال

 كۆڭۈلساىزلىكلەر بەزى باۇرۇن گەرچە. دەيادۇ “چىقتاى بېرىا، ساالم بىر رمۇبى ۋەكىللىرىگە

 ئۆزىنىاڭ يەنىال ئۇ بولسىمۇ  بولغا ۋاقىتلىرى قالغان ئىچىدە ئەنسىرەش ئۆزىمۇ بەرگەن  يۈز

 قايتىادىن پاارتىيە. ئىادى ئاشاۇرالىغان ئىشاقا پىالنلىرىناى باارلىق پىالنلىغاان نيۇرېمبېرگتا

 .ئىدى ئۆتكەن تەرىپىگە ئۇنىڭ ئارمىيىمۇ بىلەن خەلق رۈلۈپ كەلتۈ ھالىغا ئىتتىپاق

 مۇنارىساى خااتىرە پارتىيىنىاڭ بولساىمۇ  باققاان قىلى، توسالغۇلۇق گيوبېل  گەرچە

 رېيفېنساتاھل لېناى. ئىادى پۈتكاۈزۈلگەن ئۇچرىماا  بۇزغۇنچىلىققاا قاانچە ھاې  ئاساسەن

 قىممەتلىاا  قااالتى  نلۇقتااائۇزۇ گەز مىااڭ ئااون نەچااچە ئااالغۇچىلىرى سااىن ئۇنىااڭ بىاالەن

 ئاۇ ناارازىلىقالر جەريانىادا قىلىنىش مونتا  فىل  بۇ. ئىدى ئېلىۋالغان لېنتىغا كۆرۈنۈشلەرنى

 ئاساساى كىشاىلەرنىڭ بىلادۈرگەن ناارازىلىق بۇنىڭغاا. ئاقىدۇ بولۇپ سەل بېشىغا ئايالنىڭ

 يېتەرلىا  شاۋىقاتتە بىالەن ئەمەلادارلىرى پارتىيە ئااللمىغان ئورۇن كۆرۈنۈشلەردە قىسمى

 ئۇالرنىااڭ لېنااى ئەممااا. ئىاادى كەلمەكااتە بىلاادۈرگىچىلەردىن نااارازىلىق دەپ قاااپتۇ بولماا 

 ئااۇالرنى چىقىاا، ئوتتۇرغااا ھىتلېاار شااۇڭا. قىلىاادۇ رەت قەتئااى ئۆزگەرتىشاانى دېگىنىاادە 

 رەھبەرلەرنىاڭ قالغاان بېساىۋااللما  ئااچچىقىنى: قويىادۇ ئوتتۇرغاا تەلىاۋىنى ياراشتۇرۇش

 قىلىااش  بۇنااداق. قىلىاادۇ تەكلىاا، قويۇشاانى قىسااتۇرۇپ ئارىسااىغا فىلىاا  ىرىنىرەسااىمل

 قەتئاى تەكلىپناى ئۇنىاڭ ئۈچۈن  كېلىدىغانلىقى زىت پىرىنسىپىغا سەنئەت رېيفېنستاھلنىڭ
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 ئاۇ دېيىشاىچە  لېنىنىاڭ. تۇرىۋالىادۇ چىاڭ قەتئىي گېپىدە ئۆز ھىتلېرمۇ ئەمما. قىلىدۇ رەت

“ !قىاللماايمەن مەن ئىشانى باۇ ئۇناداقتا”: كەتاكەن ۋارقىاراپ تېپىارلىغىنىچە ۋاقتىدا ئەينى

 لېنىنىاڭ قارىماا  شۇنىڭغا. ھىتلېر دەيدۇ “ئۇنۇتماڭ قىلىۋاتقانلىقىڭىزنى گەپ كىمگە سىز”

 ئىنكااار ھەرگىااز قااابىلىيىتىنى ئۇنىااڭ ھىتلېرمااۇ ئىاادىكى  مۇسااتەھكەم شااۇنچە ئەقىدىسااى

 تااۈزىتىش ھېچقانااداق قويۇلىشااىدا ۇنەىتاا بولااۇپ تەييااار فىلىاا  نەتىەىاادە . قىاللمااايتتى

 فىلىمىااگە بااۇ تاپالمىغاچقااا  ئىسااى  بىاارەر باشااقا لېنااى. بولىاادۇ مەلااۇم كىرگااۈزۈلمىگەنلىكى

 مۇراساىمىدا  قويۇلۇش ئېكرانغا تۇنەى. بېرىدۇ نام دەپ «مۇۋەپپەقىيەتلىرى گېرمانىيىنىڭ»

 رېژىساورىيەنىڭ باۇ بولساىمۇ  قىلغان مۇئامىلە  سوغۇق بەكال ئۇنىڭغا ئەمەلدارلىرى پارتىيە

 قاالتى  ھىقىقەتەنماۇ كىنونىاڭ گيوبېلسامۇ ئاوبزفرچى بولغاان تەنقىتلىگۈچىسى ئەشەددى

 بىالەن فاۈھرېر ئۇسالۇبى تەشاۋىقات فىلىمدىكى بۇ. قىلىدۇ ئېتراپ ئېرىشكەنلىكىنى ئۇتۇققا

 ۈنئۈساات كىنااودىن بىاار قانااداق ھەر قىلىاادىغان تەشااۋىق ھەرىكىتىنااى سوتسااىئالىزم مىللااى

 بولغاان مۇكاپااتى فىلى  ياخشى ئەڭ يىلى شۇ فىلى  بۇ. ئىدى ئوتتۇردا ئېنىق تۇرىدىغانلىقى

 ماۇھى  ئەڭ كىناو باۇ شاۇنىڭدە . ئېرىشىدۇ مۇكاپاتىغا “ئۇتۇقى مەدەنىيەت ما  بىرىنچى”

 فىلاا -كىناو دۇنياا” ئۆتكاۈزۈلگەن پاارىژدا يىلاى-1237. قارالادى دەپ فىلىا  ھۆجەەتلىا 

 ئالتۇن بىر نوقتىسىدىمۇ سەنئەت ئەمەس جەھەتتىنال مەزمۇنى فىلى  بۇ مۇدى “يەرمەنكىسى

 .ئېرىشىدۇ مۇكاپاتىغا ھەيكەل

 

0 

 

 دەيدىغان ئىكەن  ئاشنىسى ھىتلېرنىڭ رېيفېنستاھل لېنى كوچىالردا باشالپ شۇندىن

 ئوخشااش  قالغانلىرىغاا قىلىشاالر ھۇجاۇم تاۈردە باۇ ھىتلېرغا. باشاليدۇ تارقىلىشقا گەپلەر

 پاوال ۋە داگاوۋېر لىال تشاېخوۋا  ئولگا سەنئەتچىلەردىن داڭلىق قىسى  بىر ئۇنىڭ مەسىلەن

 تااۈزۈ  ئوخشاااش سااۆزلەرگە ئۆسااۈ  دېگەناادە  يېتىپتااۇ بىاارگە بىاالەن قاتااارلىقالر نېگاارى

 ياۈرگىنى ئااختۇرۇپ قىزالردىن چىرايلىق تۈردىكى بۇ ھىتلېرنىڭ. ئىدى ئىشالر يوق ئىسپاتى

 ئارزۇسااىنىڭ تۇغمااا بااوھېمىيە ياتقااان بېسااىلى، قەلبىاادە بەلكااى ئەمەس تەلەپ جىنىسااى

 .ئىدى ئاختۇرۇش قوزغىتىلىشىنى

. ئىادى كەلگەن يېڭىال تېخى ئەنگىلىيىدىن مىتفورد ئۇنىتيىي قىزى رېدېسدالنىڭ لورد

 گېرمانىيىنىاڭ يېڭاى دەل ۋاقىت بۇ. ئىدى كەلگەن ئۈچۈن ئۆگۈنىشى سەنئەت ميونخېندا ئۇ

 كۈناادىن قويغااان ساۆيۈپ قااولىنى ئۇنىااڭ ھىتلېار. ئىاادى دەۋرلىاارى بىار نتولغااا ھاياجانغاا

 بىرساىگە مەدىھلەيادىغان بىالەن قەلباى پۈتاۈن سوتساىئالىزمنىڭ مىللىاي قىز بۇ ئېتىۋارەن 
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 بولاۇپ  قىاز بىار چااچلىق ساېرىق ئالتۇنادە  ئوچۇق  كۆڭۈلى شوخ  مىەەزى ئۇ. ئايلىنىدۇ

 تۇرماۇش ئۇنىاڭ. ساالتتى قىلى، گەپلەرنىمۇ دە چۈچىتكى كىشىنى قوپال  ئىنتايىن بەزىدە

 بەش ئااۇالر) مىااەەزى يۇمۇرلااۇق ۋە شااوخ شااۇنىڭدە  ۋە قاراشاالىرى ئااۆزگىچە ھەققىاادىكى

 ئۈچااۈن ھىتلېاار( ئوخشىشاااتتى قويغاناادە قۇيااۇپ بىاارىگە-بىاار ھەممىسااىال سااىڭىل-ئاچااا

 دائىاا  ەرھ ئااۇ. بېرەتتااى تۇيغۇسااى يېڭىلىااق كىشااىگە بولااۇپ  يېڭااى پۈتااۈنلە  ئېيتقاناادا

 باااش قايتىاادىن يەنە چااۆچەكلەر-سااۆز شااۇڭا. يااۈرەتتى ئااايلىنىپال ئەتراپىنااى ھىتلېرنىااڭ

 قاۇرۇق قالغاان گەپلەرمۇ دېگەن ئاشنىسى ھىتلېرنىڭ قىزنى بۇ ئەمما. باشاليدۇ كۆتۈرۈشكە

 .ئىدى گەپلەردىن يوق ئىسپاتى ئوخشاش گەپلەرگە

 ئۇنىاڭ ئايالالرنىاڭ كاۆپ نساىرىبارغا ئەگىشاى، بېرىشىغا ئارتى، ھوقۇقىنىڭ ھىتلېر

 ساھەساىنىڭ قىزىقىش ئۇنىڭ بەلكى . سېزىىدۇ قىلىدىغانلىقىنى ئارزۇ بولۇشنى بىرگە بىلەن

 خانىمنىاڭ بېچساتېيىن ئاۈلپىتى كوناا ئۇنىڭ كېرە   بولسا بېرىشىدىن كېڭىيى، كۈنسايىن

 بەزى ئۇنىاااڭ تەنقىاااتلەپ ئاشاااكارە-ئوچاااۇق ئاااۇنى خاااانى  باااۇ. تۇتىااادۇ كۈندەشااالىكى

 ئااادەتتە ئااۇ دېيىشااىچە ۋاگنېرنىااڭ فرېيدېلىنااد. كىرىشااىدۇ ئەيىپلەشااكە ئىسااالھاتلىرىنى

 تىلااالپ  بااۇزۇپ ئاااغزىنى ئاناادىن سااورايتتى  دەپ' قالاادىڭىزمۇ بولااۇپ ساااراڭ' فااۈھرېردىن

  ئىچىادە ئاھاانەت-تىال ۋەھشىلەرچە ھىتلېر”. قوياتتى چۈشۈرۈپ ھالغا ئامالسىز ھىتلېرنى

 “.قاالتتى تۇرۇپال بولۇپ خىەىل ئوقۇغۇچىسىدە  مەكتەپ النغۇ باش ئۆتكەزگەن خاتالىق

 بەكىارە  ھەممىدىن براۋن ئېۋا ئەگىشى،  كېڭىيىشىگە نەزەردائىرىسىنىڭ ھىتلېرنىڭ

 ئېۋاغا ھىتلېر ئۆتمەيال  كۈن قانچە بىر ئولتۇرۇپ تەختكە ھىتلېر. قالىدۇ ئىچىدە ھەسىرەت

 بىار قوشاۇپ بىالەن ئاۈزۈكى نىكاھ تال بىر ەسۈپىتىد سوۋغىسى كۈنى تۇغۇلغان ياشلىق 01

 ساوغات باۇ ئەمماا. ئىادى قىلغاان ساوغات بىلەيازۈ  تاال بىر كۆزلۈ  ياقۇت ۋە ھالقا جۈپ

 باشاالپ شاۇندىن ھەتتاا. كۆرسەتمەيتتى بارلىقىنى نىيىتى قىلىش تو  بىلەن ئېۋا ئاشنىسى

 ئاشنىسااىغا ېرلىناادىنب بەزىاادە. بولىاادۇ ئۇچرىشااىدىغان ئاااز بۇرۇنقىاادىنمۇ بىاالەن ئېااۋا ئااۇ

 تېلېپوناادىن ئاااممىۋىي ئااادەتتە_  قاااالتتى بولااۇپ ۋاقىتلىرىمااۇ قويىاادىغان بېرىاا، تېلېفااون

 قايسااى مۇناسااىۋېتىنىڭ بولغااان بىاالەن ھىتلېاار ئانىسااىغا-ئاتااا ئېۋامااۇ. قىالتتااى تېلېفااون

 قىلىا، مااقۇل ئانىساىنى ئاتاا ئۈچاۈن  بىلدۈرمەسلى  ئەھۋالىنى قۇيۇقالشقانلىق دەرىەىدە

 تۇرىۋاتقاان ئېۋانى بارسىال ميونخېنغا ھىتلېر. ئىدى ئورنىتىۋالغان تېلېفون بىر ئۆيىگە ياتاق

 ئاشاكارە ئوچاۇق ھاالالردا كۆپاۈنچە ئېاۋا بېرچتېسگادېندا شۇنداقتىمۇ . چاقىرتاتتى يېرىگە

 .چۈشەتتى مېھمانسارايغا ئۈچۈن يۈرەلىشى كۆرۈنۈپ

 ئۇنىاڭ.ىتقالغاانت ئېچىلماا  چىراياى ىچەئاۇزۇنغ ئېۋانىاڭ ئايلىرىدا  كۈز يىلى-1234

 ئااۈچىنچى ئۇنىڭغااا  ھىتلېاار بولااۇپ  چىقماقتااا يوققااا خىيااالى قىلىااش تااو  بىاالەن ھىتلېاار
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 پېتىاا، ئىچىااگە ئىشااالر ئىچىاادىكى ئااائىلە بىاالەن سااۈپىتى بولااۇش داھىسااى ئىمپىرىيىنىااڭ

 رەسامى ھىتلېر ئەسلىدە. ئېيتاتتى كېرەكلىكىنى ئاتىۋېتىشى دۆلەتكە چوقۇم ئۆزىنى قالما  

 باھانىساى كۆرساەتكەن ۋيېادېمانغا كاپىتاان ئۇنىاڭ باۇرۇن. قالغاانتى ئوخشااپ پاپىغاا بىر

 تۇرمۇشااىنى ئااائىلە مەنمااۇ شااۇنداق  ئاخشااىمى  كااۈنى بىاار ھىتلېاار. ئىاادى ئوچااۇق بەكااال

 ئايالالرنىاڭ نۇرغۇنلىغاان ھالادا ئاۇ بولىادىكەنمەن  قىلىۋالغىادەكال تاو  ئەمماا. خااليمەن

 ئەتراپىمادا تېپى، قىز نەپەر 3 ميۇنخېندىن شۇڭا . قالىمەن بولۇپ مەھرۇم رىشىدىنبې ئاۋاز

 ئاشاكارىلىغان شارفدېرغا كرىساتا كااتىبى ئۇنىڭ ئەمما. دەيدۇ يېتىدۇ  يۈرسەمال چۆگۈلتۈپ

_  ھىتلېاار  دەياادۇ_ . قىااز ياخشااى ھەقىقەتەنمااۇ ئېااۋا”. ئىاادى ئوچااۇق تېخىمااۇ گەپلىاارى

 ھەۋىساااىمنى جەھەتتىكاااى باااۇ مېنىاااڭ گاااېلىال پەقەت اھاياتىماااد مېنىاااڭ شاااۇنداقتىمۇ

. ئويلىماايمەن قىلىشانى تاو  ھەرگىاز بىالەن ئېاۋا مەن شاۇڭا. ئىادى مۇمكىن قوزغۇيالىشى

 گېلاى ئاياال بىر-بىردىن تۇرااليدىغان باغالپ بىرسىگە-بىر ئايالالرنى بىلەن ھاياتى  مېنىڭ

 “.ئىدى

 كاۈنگە-كۈنادىن مۇناساىۋىتىمۇ نبولغاا بىالەن يەڭگىساى ئەنگىلىيىادىكى ھىتلېرنىڭ

 ئاكىسااى باشااقا ئانااا بىاار ئاتااا ئۇنىااڭ. ئىاادى كەلمەكااتە ھالغااا بولمىغىاادە  چىاادىغىلى

 تاشاقىرى ھەددىادىن ئەھاۋالى  ئىقتىساادىي ھىتلېرنىڭ برىگىد ئايالى بۇرۇنقى ئالويىسنىڭ

 يااردەم نتۇغقىنىادى ئاتااغلىق قېاتى  بىر يەنە ئۈچۈن قالغانلىقى پېتى، ئىچىگە قىيىنچىلىق

 كېلىا، گېرماانىيىگە ئېلىا، پااترىكنى ۋىللىياام ئاوغلى ئاۇ شاۇڭا. بولىادۇ قىلماقچى تەلەپ

 “يااردەم پاۇل ئاازىراق ئۈچاۈن قاماداش تۇرماۇش خااتىرجەم” ھىتلېردىن. تاپىدۇ ھىتلېرنى

 ئەمماا. قىلىادۇ تەكلىا، بېرچتېساگادېنغا ئىككىساىنى بااال-ئانا بۇ ھىتلېر. بولىدۇ تەلىۋىدە

 ئاتىساىنى ئۇنىاڭ  “ھاقارەتلىنىا، قااتتىق” تەرىپىادىن ئاانگېال ھەدىساى ھرېرنىاڭفۈ ئۇالر

 ئارىادىن) كېتىدۇ چۆچۈپ قاتتىق پاترى  ئاڭالپ دېيىشىنى “ئەمەس تاغىسىمۇ” ھىتلېرنىڭ

 ۋەقەناى باۇ باشقارمىسىغا ئاخبارات ستىراتىگىيىلى  پاترى  ئۆتكەندە ۋاقىت يىل قانچە بىر

 تاۇرۇپ بېرىا، غا ش ق ئا ئاخىرى بىرلىكتە بىلەن ئاپىسى پاترى  ۋىللىيام. بەرگەن ئېيتى،

 ئەسااكەرلى  ئارمىيىسااىدە دېڭىااز ئامېرىكااا مەزگىلىاادە ئۇرۇشااى دۇنيااا ئىككىنچااى. قالىاادۇ

 ئۆزگەرتىا، فامىلىساىنى يەردە بىار يېقىنىادىكى نيۇياور  ھازىر ئۇ. ئۆتەيدۇ مەجبۇرىيىتىنى

 (.ئىزاھاتى.ھ.ئا_  ارب ئوغلى بىر ئىسىملى  ئادفل . ياشىماقتا

 ساەرى، ئۈساتىگە سىياساەتلەر دېپلوماتىا  ۋاقتاى كاۆپ خېلى ھىتلېرنىڭ قاتاردا شۇ

 ھەل بەلگىلەياادىغان كېلەلمەسالىكىنى-كاېلىش غالىاا، ساھەساىدە دېپلومااتىيە. قىلىنىادۇ

 بىاار ئىمپىرىيىنااى ھىتلېرمااۇ ئۈچااۈن  ھېسااابلىنىدىغانلىقى كااۈ  ئەمەلااى ئامىاال قىلغااۇ 

 جەنىاۋەدە. قالىادۇ پېتىا، ئىچىاگە خىياالى خام چىقىش قۇرالالندۇرۇپ تىدىنقاي كېچىدىال
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 پايادىالنغان تۈتەكلىرىادىن-ئىا  يىغىنىنىاڭ ساۆھبەت قىساقارتىش ئەسكەر ئۆتكۈزۈلگەن

. كىرىشاىدۇ قۇرۇشاقا كاۈچلىرىنى قۇراللىاق دەرىەىلىا  ھەر گېرمانىيىنىڭ تېزلىكتە ھىتلېر 

 ئاۇنى ئىنكاسالىرى ئاممىساىنىڭ خەلق جەريانىدا نىۋېرما ھەربى ئۆتكۈزۈلگەن نيۇرېمبېرگتا

 قۇرۇغلاۇق كىشاىلى  مىاڭ يۈز ئۆتمە  ھەپتە ئۈ  ئۇ  شۇڭا. ئىدى ئىلھامالندۇرغان قاتتىق

 مەخپاى. چۈشاىرىدۇ باۇيرۇق يۇشاۇرۇن توغرىلىاق كاۆپەيتىش ھەسساە ئىككاى ئارمىيىسىنى

 ماۇداپىيە دۆلەت ىنىا، قىل قوباۇل ساەپكە ھەربىاي كىشى مىڭ 72 كۈنىال چۈشكەن بۇيرۇق

 .كۆپەيتىلىدۇ ماركقا مىليون 654 چوتى خام

 كورپااۇس 2 تۇيۇقسااىزال قارىمااا   ئېلىنغانلىقىغااا تەدبىرلىاارى مەخپىيەتلىاا  قاااتتىق

 قۇرۇلغاانلىقى باتالىيون ماشىنىالشقان 7 ۋە دىۋىزىيىسى پىيادىالر 14   شىتابى قۇماندانلىق

 تارقىلىاا، گەپلىرىنىااڭ كوچااا دېگەناادە  الپخىاا شەرتنامىسااىغا ۋېلشااال قىلىااش بۇنااداق

 سااۆزلەرگە-گەپ تااۈر بااۇ يااۈرگەن تارقىلىاا،. ئەلىااۋەتتە قااللمااايتتى  توساااپ كېتىشااىنىمۇ

 ئىشااقا بااۇ ھىتلېاار قوشااۇلۇپ ناچارلىشىشااى مۇناسااىۋەتلەرنىڭ بولغااان بىاالەن  ئەنگلىاايە

 كېڭەيتىلىشاىگە ھەربىاي گېرمانىيەنىاڭ تەرەپاتىن  بىار يەنە. باشاليدۇ بېرىشكە ئەھمىيەت

 ئىتتىپاقىنىاااااڭ جەھەتتىكاااااى ئىشاااااالر ھەرباااااى فرانساااااىيە- ئەنگلىااااايە ئەگىشاااااى، 

 شاۇنى پااكىتالر تەرەپاتىن بىار يەنە. ئىادى ئېنىاق بولىشاى تاۈرتكە مۇستەھكەملىنىشىگىمۇ

. ئىادى ياوق خىيالى تۇرۇش تەييار تەۋەككۈلچىلىككىمۇ ئارتۇق  ئەنگلىيە كۆرسەتمەكتىكى 

 ۋەزىرىنىاڭ ئىشاالر تاشاقى  ئەنگلىايە دەيادۇ_    ئەنگلىيە بولۇپمۇ  دۆلەت بىر ھېچقانداق”

 ئاشاكارىلىغان  مۇناۇالرنى ئوتتوغا پادىشاھى بىسمار  ۋفن كۈزدە يىلى شۇ كاتىبى شەخسى

 بۈياۈ  ھىتلېار. “خالىمايادۇ قىلىشانى جەڭ چەتئەلادە ئۈچاۈن مەنپەتاى دۆلەتالەر باشقا_ 

 ئۇنىاڭ ئەكساىچە 366ئىادى  يوق نىيىتى تىقىش ولق ئىشلىرىغا ئىمپىرىيىسىنىڭ بېرىتانىيە

( ئەمەس دفسااتانىلىقى) قويۇشااى يااول ئەنگىلىيىنىااڭ تااى سىياسااىي دېپلوماتىيىلىاا  بااارلىق

 ئاساساىي كەلتاۈرۈش قولغاا ھېسسىداشلىقىنى بىۋاستە ئۇالرنىڭ بولۇپ  قۇرۇلغان ئۈستىگە

 .ئىدى مەقسەد

 ئەيۋەشاكە جەھەتاتە باۇ ئۇالرنى زىياپىتى كەچلى  رەسمى ئۆتكۈزۈلگەن دىكابېر-12

 4 ئىچىادىكى مېھماان كىشاىلى  05 قاتناشاقان زىياپەتكە. ئىدى قەدىمى بىر كەلتۈرۈشنىڭ

 داڭلىاق جەمىيىتىنىڭ دفستلۇق گېرمان-ئانگلو بىرى ئۇالردىن بولۇپ  ئەنگلىيەلى  نەپىرى

 زىتااىگې ئىااگە تەسااىرگە كۈچلااۈ  رفتېرمېرنىااڭ ئااوغلى  بىاالەن رفتېرمېاار لااورد ئەزاسااى

 ئۈچاۈن زىيااپەت كەچلىا  قېتىمقاى باۇ. ئىادى ۋارد ماۇھەررىرى نىاڭ «پوچتاا كۈندىلى »

 تىكتاۈرۈپ كىيىماى زىيااپەت ئاالھىادە ئاۆزىگە ئورنىغاا كېايىش فورمىساى پارتىيە ھىتلېرمۇ

 غىزاغااا كەچلىاا  يەڭگىال جايلىشااى، ئەتراپىغاا دەسااتۇرخان مېھماانالر. ئىاادى كىيىۋالغاان
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 تۈرمىساىدىن الندسابېرگ”: قىلىادۇ ساۆز ھىتلېر ۋاقتىدا  باشلىغان يېيىشكە( كاۋىپى توخو)

 ئىچىگە ئۆز باشلىقىنىمۇ تۈرمە تۈرمىدە ئۇ _ . بوپتۇ يىل ئون توغرا-توپ بۈگۈن چىققىنىمغا

 سوتساااىئالىزمچىالرغائايلىنى، مىللاااى دېگىااادە  خىااازمەتچىلەر باااارلىق ھالااادا ئالغاااان

 كااوپ غەزەپلەنااگەن  قاااتتىق بۇنىڭاادىن ۈمىتىھۆكاا باااۋارىيە_  كېلىاا،  دەپ بولغااانلىقىنى

. ئىادى جازاالنادۇرغان ئۇالرنى ئارقىلىق ئاپىرىش مەكتىۋىگە ساقچى خىزمەتچىلەرنى قىسى 

 قىلىاش قوباۇل ئەزا پارتىيىساىگە سوتساىئالىزم مىللاى يەرماۇ ئاۇ قالماايال يىلغا يېرى  ئەمما

 پىچەتلىۋېتىشاكە يەرنىماۇ باۇ ماا قىالل ئاماال بااۋارىيىلىكلەر. قالىادۇ ئايلىنىا، مەركىزىگە

 “.بولدى مەجبۇر

 ئېغىاز بىار يەنە مېھماانالرنى چەكمەيادىغان تاماكاا ھىتلېار كېيىن تاماقتىن كەچلى 

 ھىتلېرغاا مېھماان ئاياال قاانچە بىار ۋە رىببېنتارفپ بىالەن رفتېرمېار لاورد. باشاليدۇ ئۆيگە

 خوخېنلاوخ ۋفن ساتېفانىيە ادەخاانز بار قېنى يەھۇدىي يېرى  ئاۋال سەل بۇندىن. ئەگىشىدۇ

 بىالەن رفدېرمېار. ئىدى قويغان تونۇشتۇرۇپ غوجايىنىغا گېزىتنىڭ چوڭ بۇ ھىتلېرنى خانى 

 تېازال پادىشااھىنى گېزىت بۇ ھىتلېر بولغاچقا  ئادەملەر ئۈ  بولشېۋىزمغا ئىككىسىال ھىتلېر

 سااايالم سااائار كېاايىن  ئۆتكەناادىن ھەپااتە قااانچە بىاار. ئىاادى قىلىۋالغااان مەپتااۇن ئااۆزىگە

( ئاااارقىلىق رىغبەتلەندۈرۈشاااى دىنىنىاااڭ كاتولىااا ) ساااايلىغۇچى 22 ياااۈزدە رايونىااادىكى

 گېزىتاى «پوچتاا كۈنادىلى » بەرگىنىادە  ئاۋاز قولالپ كېتىشنى بىرلىشى، بىلەن گېرمانىيە

 ھىتلېاار ئاخىرلىرىاادا يانىۋارنىااڭ يىلااى-1235. تەبىركلەياادۇ بىاالەن سااەرلەۋھە ئاالھىاادە

 قوباۇل ئەرباابنى ئەنگىلىيىلىا  ياۈرگەن بولاۇپ مۇئامىلىادە دفساتانا تېخىماۇ نەپەر ئىككى

 ۋەزىاارى باااش  ئەنگلىاايە ئااۇ  بولااۇپ  ئاااللېن لااورد خورتۋفدلىااق بىرسااى ئۇالرنىااڭ: قىلىاادۇ

 ئاۇ بولاۇپ  لوتىياان مااركىز بىرساى يەنە. كەلاگەن ئېلىا، سالىمىنى ماكدفنالتنىڭ رامسا 

 ھىتلېرغااا ئااۇ ئىاادىكى  تەسااىرلەنگەن چوڭقااۇر نچەشااۇ ئارزۇسااىدىن تىنچلىااق ھىتلېرنىااڭ

 ئۈچاۈن يۇقتاۇرۇش سىمونغىمۇ جون سىر ۋەزىرى ئىشالر تاشقى بولىدىغانلىقىنى ئىشىنىشكە

 .بولغان ئىشەندۈرمەكچى ئۇنىمۇ ئىكەنلىكىگە بىرى راستچىل فۈھرېرنىڭ ئىشلەپ خىزمەت

 ھەتتااا ىشااىدىنكېلىن قااايتۇرۇپ قوينىغااا گېرمااانىيە بىاالەن يااول تىاان  سااائارنىڭ

 گېرمااانىيىگە قىلىاا،  ھااې  تاشااالنغاندە  ئېلىاا، يااۈ  بىاار ئېغىاار ئۈسااتىدىن فرانسااىيىمۇ

 مەساىلىلەرنىڭ قاتارىادىكى لوكاارنوۋ شاەرقى ۋە باراۋەرلىا  جەھەتتىكى تەييارلىق ھەربى

 ئاون. )تاپشاۇرىدۇ بىرناى تەكلىپاتىن ئورتااق رەسامى قىلىادىغان مەقسەت قىلىنىشىنى ھەل

 باۇ. ئىادى ئەھادىنامە بىر تېمىسى ئاساسى شەرتنامىنىڭ ئىمزاالنغان وكارنوۋدال بۇرۇن يىل

 دۆلەتاالەر ئىمزالىغااان ھالاادا  ئالغااان ئىچىااگە ئااۆز رىنېالناادنىمۇ ئەسكەرسااىز ئەھدىنامىاادا

 كاپاالەت دەپ قىلىادۇ ھاۆرمەت چېگرالىرىغا ئوتتۇرسىدىكى بىلگىيە ۋە فرانسىيە گېرمانىيە 
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 جااۋاب بىالەن ئېھتىياتچاانلىق كۈنى فېۋرال-14 ھىتلېر(. ئىزاھاتى. ھ.ئا -. ئىدى بېرىلگەن

 ئالىااادىغانلىقىنى  قارشاااى ئىشاااىنى ئۆتكاااۈزۈش ساااۆھبىتى تەيياااارلىقالر ھەرباااى: بېرىااا،

 كېايىن قىلىشاقاندىن ماۇزاكىرە قەدەمادە دەسلەپكى  ئەنگلىيە بىلەن گېرمانىيە شۇنداقتىمۇ

 دەپ مۇۋاپىااق تېخىمااۇ ئۆتكۈزسااە سااۆھبەت يۈزلااۈ  ئومااۇمى بىاالەن فرانسااىيە ئاناادىن

 .بىلدۈرىدۇ قارايدىغانلىقىنى

. بولىادۇ ماقۇل كېلىشكە بېرلىنغا باشلىرىدا مارتنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭ سىمون  جون سىر

 چەتئەللىا  بېرلىنادىكى خەۋەر ھەققىدىكى بولىدىغانلىقى زىيارەتتە كېلى، بېرلىنغا ئۇنىڭ

 كاۈنىكى ماارت-5 شاىرېر قىلساىمۇ  راتقانادە يا مۇھىات مەمنۇنىيەتلى  ئارىسىدا ئەربابالر

 كېلىا، يەرگە باۇ ئۆگۈنلاۈككە ئەسالىدە ساىمون: يازىادۇ مۇنۇالرنى خاتىرىسىگە كۈندىلى 

 نېااۋرات ئەتىااگەن بۈگااۈن بولسااىمۇ  پىالنلىغااان ئۆتكۈزۈشاانى سااۆھبەت بىاالەن نېمىسااالر

 زىيااارىتى ىيەگېرمااان سااىموننىڭ قالغاچقااا تېگىاا، سااوغۇق ھىتلېرغااا بۈگااۈن ئېنگلىزالرغااا 

 كوچىساىنى ۋېلھىلا  كېايىن چۈشاتىن كاۈنى شۇ ئەسلىدە. ئۇختۇرىدۇ دەپ كېچىكتۈرۈلدى 

 تېگىا، ساوغۇق دېپلوماتىا ' ئەسالىدە ئىشانىڭ بۇ بولسا  كۆرىدىغانال تەكشۈرۈپ ئازىراقال

 ھەربااى گېرمااانىينى كىتابىاادا تاشاالىق ئاااق قىلغااان ئااېالن  ئەنگلىاايە 367بولااۇپ ' قااېلىش

 بىلىاش ئىكەنلىكىناى ئىپادىلىنىشاى ئەيىپلەنگەنلىكىنىاڭ دەپ تىزلىتىۋاتىدۇ رنىتەييارلىقال

 .ئىدى ئەمەس تەس

 بولۇپماااۇ. قوزغىۋېتىااادۇ غەزىاااۋىنى قااااتتىق ھىتلېرنىاااڭ ھەقىقەتەنماااۇ باھاااا باااۇ

 ئۈچاۈن تەبارىكلەش بىارلىكتە بىالەن ھىتلېر  چۈچۈتكىنى  بە  تېخىمۇ ئەنگىلىيىلىكلەرنى

 بولغاان يااردەمچى ئىشاىغا قىلىاش ئىشاغال رەسمى تۇپراقنى راقتىكىيى بۇ  بارغىنىدا سارغا

 ھىتلېار كاۈنى  ماارت-12. ئىادى كۆرساەتكەنلىكى قىزغىنلىاق چەكساىز ئاھالىنىاڭ يەرلى 

 «پوچتاا كۈندىلى » ئۇ . سۈرىدۇ ئالدىغا ئۇرۇقنى بىر يەنە تاختىسىدا شاخمات دېپلوماتى 

 ھاااۋا گېرمااانىيە يېقىناادا پااات بېرىاا،  ۇرئۇچاا ئااايرى  ئااۆزى پرفسااقا مااۇخبىرى گېزىتىنىااڭ

 ھالىغااا بىاارى تۈرلىرىنىااڭ ئااارمىيە قۇراللىااق رەساامى ئارمىيىسااىنىڭ گېرمااانىيە ئارمىيىسااى

 يااكى تەرەپاتىن  ئەنگلىايە مەيلاى قىلغىنىادە  ئاارزۇ ھىتلېرنىاڭ خاۇددى. دەيدۇ كېلىدۇ 

. كەلمەياادۇ ەئەيىپنااام بىاارەر رەساامى قايسىسااىدىن ھااې  بولمىسااۇن تەرەپااتىن فرانسااىيە

 پاالتاسااىنى ئاااۋام سااىمون  جااون سااىر بولغااان خەۋىاارى تااۇال-ئاااز ئىشااتىن بااۇ ئەكسااىنچە 

 زىيااارىتىنى بېاارلىن بااويىچە پىااالن ھاماان ساقىيىشااى زۇكاماادىن فااۈھرېر خەۋەرلەنادۈرۈپ 

 ماااۇداپىيە دۆلەت فرانساااىيە  قارىتااا ئىشاااقا باااۇ. بىلدۈرىاادۇ ئاشاااۇرىدىغانلىقىنى ئەمەلااگە

 ماۇددىتىنى ئاۆتەش ۋەزىاپە ھەرباى قىساىمالرنىڭ ھەربىاي باويىچە ەكلىۋىت مىنىستىرىنىڭ

 .چەكلىنىدۇ بىلەنال بىلدۈرۈش ئىنكاسىنى ئۇزارتىش
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 قاول ھىتلېار ئىنكاسالىرىنى ئااجىز بواللمايادىغان دال شاامالغا تاۈردىكى باۇ ئۇالرنىڭ

 ئااااغزىنى ئاااۆزى ياااالغۇز تاااۇرۇپال مەسلىھەتلەشااامە  بىااالەن قومانااادانلىرى ئاساااتىدىكى

 ئاديۇتانتىغااا يېقىناادىكى ئەڭ ئۆزىنىااڭ ئااۇ بااۇرۇن  چۈشااتىن مااارت-15. تۇۋاقلىۋېتىاادۇ

. يولاليااادۇ خەۋەر دەپ كۆرۈشاااەيلى دا “ساااارىيى مېھماااان پەساااىل تاااۆت” ميۇنخېنااادىكى

 كېڭەيتىا، كاۈچلەرنى قۇراللىاق ۋە ئاېلىش ئەساكەر قايتىادىن ئاديۇتانتىغاا ئۇ كۆرۈشۈشتە

 دۆلەت ئاخشاىمى  كاۈنى شاۇ. بېرىادۇ يولياورۇق ۈنئۈچا قىلىشاى ئاېالن خەۋىرىناى قۇرۇش

 ئەساكەر قىلىاۋەتكەن پاراكەنادە ئاۇالرنى ھىتلېرنىاڭ چاقىرىا،  يىغىان كاومىتېتى مۇداپىيە

 قايسااى ھەر بلااومبېرگ ۋفن گېنېاارال. باشاالىۋېتىدۇ مۇزاكىرىسااىنى ئۈسااتىدە پىالنااى ئااېلىش

 بەكىاارە  نكاساالىرىغائى بولغااان ئېھتىمااالى بېاارىش ھەققىاادە ئىااش بااۇ دۆلەتلەرنىااڭ چااوڭ

 دەپ ياوق يېارى بىار ھاې  ئەنساىرىگىدە  بۇنىڭادىن بولساا  رىبېنتارفپ. ئىادى قىزىقماقتا

 قاااتتىق بلااومبېرگ ئەممااا. قويماياادۇ ئېلىاا، قېتىغىمااۇ غېمىنااى تااۈر بااۇ گېنېرالنىااڭ قاااراپ 

 دېگىااانىچە“ !گەپ قاااۇرۇق ھەممىساااى دېگەنلىرىڭىزنىاااڭ باااۇ ساااىزنىڭ”: ئاچچىقلىنىااا،

 باۇ ئاخشاام بىار پۈتاۈن ئاۇ. بىلدۈرىادۇ ئىكەنلىكىناى ناارازى قااتتىق ساۆزىگە رىبېنترفپنىڭ

 قىلىشاقا دفكاالد ھىتلېرغاا ئېلى، بىرگە فرىتىشنى سەھەردە ئەتىسى چىقىدۇ قارشى پىالنغا

 .تىنەىتىلىدۇ پۈتۈنلە  تەرىپىدىن ھىتلېر پىكىرلىرى قارشى ئۇنىڭ بارغىنىدا

 تەشاۋىقات ماۇخبىر چەتئەللىا  يۈزدە  ىكۈن شەنبە يەنى كېيىن  چۈشتىن كۈنى شۇ

 چاقىرتىلغانلىقىنىڭ يەرگە بۇ تۇيۇقسىزال ئۇالرنىڭ. يىغىلىدۇ زالىغا يىغىن مىنىستىرلىكىنىڭ

. ئىدى ئالغان تۈس جىددى خېلىال مۇھىت زالدىكى شۇڭا. بىلمەيتتى ھېچقايسى سەۋەبىنى

 ھەقىقەتەنماۇ ئىشاالر غاناداقارى” ھەممەيالەن چاغادا بۇ. كېلىدۇ كىرى، گيوبېل  ئارىدا بۇ

. ئوقۇيادۇ ئۈنلاۈ  باۇيرۇقنى بىار يېڭاى گيوبېل . كېلىدۇ ئويغا دېگەن “ئوخشايدۇ جىددى

 دەۋرلەردىكااى تىاان  قىلىاا، ئاېالن بااۇيرۇقىنى ئااېلىش ئەسااكەر باۇيىچە سااەپلەر پۈتااۈن ئاۇ 

 بولۇشاااىنى بۇنااداق. ئۇقتۇرىاادۇ يەتكۈزىاادىغانلىقىنى مىڭغااا يااۈز 3 كااۈچىنى ئەسااكەرىي

 خەۋەر بىاااار چۈچىتكىاااادە  كىشااااىنى يەنىااااال قىلسااااىمۇ پەرەز دېگىاااادە  مەياااالەنھەم

 لاوچنېر بولساىمۇ ئاخىرالشمىغان تېخى قىلىشى ئېالن ئاخبارات گيوبېلسنىڭ. ھېسابلىناتتى

 كورىاادفردىكى ئالاادىراش ئۈچااۈن تااارقىتىش خەۋەرنااى بااۇ مااۇخبىر قااانچە بىاار  بىاالەن

 . يۈگۈرىشىدۇ قاراپ تېلېفونالرغا

 فاااۈھرېر مەھكىمىساااىنىڭ پرىزدېنااات ئەلچىساااى بااااش فرانساااىيە ەيتاااتەپ شاااۇ دەل

 فرانچاوي . ئىادى بولغاان ئىاگە مەلۇماتالرغاا قاول بىرىنچاى ھەقتىكاى بۇ قىرائەتخانىسىدا

 بىاالەن قوپاااللىق شەرتنامىسااىغا ۋېلشااال ئۇقتااۇرۇش بااۇ بىلاادۈرۈپ  نااارازىلىقىنى پونسااېت

 ماۇزاكىرە يااكى كۆرۈشامە  بىلەن فرانسىيە ئالدىنئاال گېرمانىيىنىڭ قىلىنغانلىق  خىالپلىق
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 ھەقىقەتەنمااۇ قىلىنىشااى ئااېالن دەپ قوشااۇلغان ئىشااقا بااۇ فرانسااىيىنى تااۇرۇپال قىلىشااما 

 . دەيدۇ ئەپسۇسالندۇرىدۇ  كىشىنى

 قىلىا،  رەت بىالەن ئىشاەنچە قەتئاى ھالادا تەنتەنىلىا  دېگەنلىرىناى ئۇنىڭ ھىتلېر

 فرانسىيىدىن. دەيدۇ قىلغانلىق مەقسەت قوغداشنى نىئۆزىمىز پۈتۈنلە  كۈتكىنىمىز بىزنىڭ

 ئىكەنلىكىنااى كوممااۇنىزم دۈشاامىنى ئاساساالىق ئۇنىااڭ يااوقلىقىنى  يېاارى قورققىچىلىاا 

 باااش قىلىاا،  شااۇنداق 368.كېتىاادۇ تىلااالپ بااۇزۇپ ئاااغزىنى رۇسااىيىلىكلەرنى بىلاادۈرۈپ

 بىارەر قارشى ەنگىلىيىگەئ ياكى فرانسىيىگە ھىتلېرنىڭ ۋاقتىدا ئايرىلغان يەردىن ئۇ ئەلچى

 ئىارادىگە قەتئىاي ئۇنىاڭ بولۇپ  ئىشەنگەن ئاساسەن يوقلىقىغا نىيىتىنىڭ قوزغاش ئۇرۇش

 ئاۇ بىالەن قااراش دەيادىغان ئىاكەن ھااكىمىيىتى ساوۋېت بولىاۋاتقىنى يوقاتماقچى كېلى،

 .ئايرىلىدۇ يەردىن

 جااااۋابىنى گەنبەر قىلىشاااىغا پوپاااوزا قۇراللىاااق قايتاااا گېرمانىيىنىاااڭ فرانساااىيەنىڭ 

 دەپااال چىقىرىشااى چاااقىرىق بىاار بولمىغااان رفلااى قىلااچە ئانتانتاغااا_  جەمىيىتااى مىللەتاالەر

 ۋەكىلاالەر دائىرىلىاارى  ئەنگلىاايە بااۇرۇن  چۈشااتىن مااارت-05. ئىاادى مااۇمكىن چۈشااىنىش

 فۈھرېرنىااڭ قېااتى  تااۇنەى. كۆرۈشااىدۇ بىاالەن ھىتلېاار ئىچىاادە مۇھىاات دفسااتانە ئااۈمىكى

 سااىمونغا  جااون سااىر فۈھرېرنىااڭ شاامىدت  پاااۋۇل ئالغااان ئۈسااتىگە ئىشااىنى تەرجىمااانلىق

 چىارا  ئىللىاق ۋاقتىادىكى بېرىۋاتقان ساالم فىپپىسالرغا ئېرى  سىر ئەلچى باش ۋە ئەدېنغا

 مىنىسااتىرلىق باااش ئااۇالر. قىلىاادۇ دىقااقەت ئىكەنلىكىااگە “دفسااتانە بەكااال” كۆرۈنىشااى

 بىاالەن نېااۋرات يەنە مەيداناادا نەق. ئولتااۇردى ئالدىاادا ئۈسااتىلى پاكااار مەھكىمىسااىنىڭ

 .ئىدى بار رىبېنترفپمۇ

 تىنچلىاق  بولىۋاتقىنى ئېھتىياجلىق ئەڭ خەلقىگە بىلەن ھۆكۈمىتى  ئەنگلىيە سىمون 

 قااراپ نىشاانغا باۇ ئاساساىدا ھەمكاارلىق بىالەن ئەللىرى ياۋرفپا باشقا گېرمانىيىنىڭ شۇڭا

 قىلغاۇ  ھەل ئەنگىلىيىنىڭ. بىلدۈرىدۇ دەپ قىلىدۇ  ئارزۇ بىلەن سەمىمىلى  ئىلگىرلىشىنى

 بىرلەشااكەن” گېرمانىيىنىااڭ خااۇددى ئىكەنلىكىنااى  جامااائەتچىلىكى  ئەنگلىاايە - ئااامىلى

 تەرەپلىامە بىار بەزى ۋە ھەققىادە ئاۋساترىيە چىقىشاى  چىكىنىا، جەمىيىتىادىن مىللەتلەر

  ئەنگلىاايە  لىكىنااى “ئەمەس خاااتىرجەم بەكااال” ئىشااالردىن ئوخشاااش غااا “باياناااتلىرى

 ھەر ساالىدىغان تەھادىت تىنچلىققاا ئەمماا ئەمەسالىكىنى  قارشاى گېرمانىيىگە ھەرگىزمۇ”

 .تەكىتلەيدۇ ئىكەنلىكىنى “قارشى قەتئىي ئىشقا بىر قانداق

 ئۆزىماۇ شاۇنىڭدە  بىلىادىغان  ئىكەنلىكىناى تەرجىمان بىر قابىلىيەتلى  شمىدتنىڭ

 جااۋاب بىلەن ئۇستىلىق بەكال ھىتلېر” كېلى،  پئەسلە ئەدېن بولغان پۇختا تىلىغا نېمى 

 تەرەپاتىن بىار يەنە قىلدۇرساا  ھساې  ئۆتۈنۈشتە  ئاالھىدە تەرەپتىن بىر بولۇپ  بەرگەن
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 ساۆھبەتتە نۆۋەتلىا  ئىككىنچاى. دەيادۇ “ئىادى يۇشاۇرۇنغان تەھدىتمۇ ئارىسىدا گېپىنىڭ

 ئاۇ بولغانادا  مېانىڭچە“ ”.ۇقالدۇرىاد تەساىر ناچاار بەكاال“ ئەدېنغا خاراكتىرى فۈھرېرنىڭ

 ئەھۋالغاا شاۇنىڭدە  قىاللماايتتى  قايىال زادىال كىشىنى تۇرغاندە   ئورۇندا پاسسى، گويا

 باشاقۇرۇش يىغىان ھىتلېرنىاڭ ئەدېان يەنە شاۇنىڭدە ” .ئۇساتا بەكاال ئۆزگىرىشاكە قاراپ

 ەخااااتىر تەمتىرىمەساااتىن  قىلااچە” بىلااادۈرۈپ  ئىكەنلىكىناااى قايىاال بەكاااال ئۇسااۇلىغىمۇ

 بىرساىنىڭ بىلىادىغان ياخشاى ئىكەنلىكىنى قىلماقچى نېمە ئۇ ئولتۇرمايدىكەن؛ قالدۇرۇپمۇ

 .دەيدۇ “قىلىدىكەن ھەرىكەت ئۇيغۇن بەكال يولىغا تۇتقان

 ئۆزىنىااڭ ئااۇ يەنىااال قىاللمىسااىمۇ قايىاال كىشااىنى ئەممااا بولىاادىغان ئىشىنىشااكە

 شەرتنامىساى ۋېلشال قاچان ھې  ئۇ مەسىلەن. ئۆتىدۇ چۈشەندۈرۈپ بىر بىرمۇ ھەرىكىتىنى

 شەرتنامىسىغا ۋېلشال سەۋەبتىن شۇ قويمىغانلىقىنى  قول ھۆجەەتكە بىر بۇنداق دەيدىغان

 ئاااۇ. تۇرىااادۇ چىاااڭ ئەمەسااالىكىدە مەۋجاااۇت مەساااىلىنىڭ دەيااادىغان قىلغاااان خىالپلىاااق

 رازىمەنكاى  ئۆلۈشاكە مەن: قىلىادۇ قوشاۇمچە مۇنداق تىكىلى، جونغا سىر چەكچەيگىنىچە

 .قىلمايمەن ئىشنى بىر ئۇنداق ەرگىزمۇھ

 بەلكىا  - ياوق بااققىنى قىلى، خىالپلىق شەرتنامىغا ئۇنداق قاچان ھې  گېرمانىيەمۇ 

 بېاارىش ياااردەمگە ئارمىيىسااىگە  ئەنگلىاايە ئارمىيىسااى پرۇسااىيە ئوپىراتسىيىسااىدە ۋفتېرلااو

 گېنېاارال مۇقېتىمقىسااىدى شااۇ ئەممااا. مااۇمكىن بولىشااى بولغااان ئىااش بىاار شااۇنداق ئىشااىدا

 بىااالەن ئۇنىاااڭ”. ئەمەس باققاااان بىلااادۈرۈپ ناااارازىلىق زادىاااال ئىشاااقا باااۇ ۋىلىنگتاااون

 قېتىملىقااااى بىاااار قىلىااااۋەتكەن خوشااااال بە  ئەڭ ھىتلېرنااااى بۇيااااان  ئۇچراشااااقىنىدىن

 نااوقتىنى بااۇ بولغاناادا مېاانىڭچە” كېلىاا،  باھاااالپ ئەدېاان دەياادۇ “مااۇمكىن ھېسابلىنىشااى

 ۋاقتىادا دېاگەن گەپلەرناى باۇ بولاۇپ  قويغاان ئوتتۇرغاا دەشەكىل بىر ئۆتكۈر ھەقىقەتەنمۇ

 “.ئىدى يوق كۈلۈمسىرەش قىلچىمۇ چىرايىدا ئۇنىڭ

 بىاالەن ئەدەپ ۋە بېسااىق ئېغىاار ھىتلېاار جەريانىاادا  سااۆھبەت بااۇرۇنقى چۈشااتىن

 ھەياران ئەنگىلىايىلىكلەرنىال ياالغۇز تەرىپاى باۇ ئۇنىڭ. تۇرىدۇ چىڭ ئاقالشتا دېگەنلىرىنى

 چۈشاالۈ  ئەمماا. قالدۇرىادۇ ھەيااران بە  خېلاى تەرجىماانىنىمۇ ئۇنىااڭ قالماا  قالادۇرۇپ

 تاۈزۈلگەنلىكى ئەھادىنامە بىالەن شاەرق مەسىلىساىدە لىتىاۋىيە سۆھبەت كېيىن  تاماقتىن

 لىتىاۋىيە”: كېتىادۇ ۋارقىاراپ يوقۇتىا، ئېغىربېسىقلىقىنى ھىتلېر ۋاقتىدا قويۇلىشى ئوتتۇرغا

 ناېمى  يەردە ئاۇ ھاازىر. كېتىادۇ ۋارقىاراپ دەپ“ !ۋەتساىزمۇناسى قىلاچە بىازگە مەسىلىسى

 گەپلەرناى باۇ. تەكىتلەيادۇ كېتىۋاتقاانلىقىنى ساوت سۇيىقەستلى  قارىتا ئازسانلىقلىقلىرىغا

 قوپاللىشىشااقا ئاااۋازىمۇ چاقناااپ  ئۇچقااۇنلىرى غەزەپ كۆزلىرىاادىن ئۇنىااڭ قىلىۋاتقىنىاادا

 نېمى  بويىچە سىزىقى مېمېل ئۇالر”. قىلىدۇ تەلەپپۇز تولۇق تاۋۇشىنىمۇ ر ھەتتا. باشاليدۇ
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 بىار بۇناداق بىز ئاستىدا ئەھۋال بىر قانداق ھەر 362.كىرىشتى ھەيدەشكە ئازسانلىقلىرىنى

 سااەل ئارىاادىن. بىاالەن غەزەپ دەياادۇ“ !تۈزۈشاامەيمىز شااەرتنامە ھەرگىزمااۇ بىاالەن دۆلەت

 بىااار ىيااااپەتتىكىق ئەدەپلىااا  قايتىااادىن تىنەىااا،  غەزەپلىااانىش ئۇنىڭااادىكى ئۆتكەنااادە 

 تەنقىتلەشااكە بااويىچە ئاساسااالر ئىاادىئولوگىيىلى  ئااۇ قېااتى   بااۇ. ئايلىنىاادۇ سااۆھبەتچىگە

 بىاار قانااداق ھەر ئوتتۇرسااىدا بولشااېۋىكچىلى  بىاالەن سوتسااىئالىزم مىللااى”. كىرىشااىدۇ

 .بىلەن بېسىقلىق ئېغىر ئۇ ئېيتىدۇ كېسى، دەپ“ !ئەمەس مۇمكىن بولىشى مۇناسىۋەتنىڭ

 بىالەن ئەدېان بولاۇپ  كۆتۈرەڭگاۈ بەكاال رفھاى ھىتلېرنىاڭ زىيااپەتتە قىئاخشام شۇ

 سۆزلىشااى، قىاازغىن ئۈسااتىدە ئىشااالر ئااۆتكەن بېشااىدىن مەزگىلىاادە ئااۇرۇش ئىككىسااىنىڭ

 باققان بولۇپ جەڭلىرىدە قىلىش قىرغىن ئۆزئارا قىرغاقلىرىدا دەرياسى ئوي  ئۇالر. كېتىدۇ

 مەياادانىنىڭ ئااۇرۇش كەياانىگە دەپتىرىنىااڭ  تىزىملىاا تاماااق ئىككىسااى ئااۇ شااۇڭا . ئىاادى

 بەزى دېيىشاىۋاتقانلىرىدىن ئۇالرنىڭ. كېتىدۇ سۆزلىشى، ئۆزئارا تۇرۇپ سىزى، خەرىتىسىنى

 بولغاچقااا  تىڭشااىۋالغان ئوغۇرلااۇقچە پونسااېتمۇ فرانچااوي  ئولتۇرغااان يېنىاادا گەپلەرنااى

 ئۇنىڭغااا تااۇرۇپ ىاادەتەرىپ قارشااى ھىتلېرنىااڭ راسااتىنال سااەن ئەدېناادىن  كېاايىن تاماااقتىن

 دەپ قىلىادۇ  شاۇنداقتە  ئۇنىڭغاا ئەدېان. سورايدۇ دەپ قاتناشقانمىدىڭ؟ ئۇرۇشقا قارشى

 ساېغىنغاندە  ئاۇنى ساەن”: قىلىا، چاخچااق ئەلچىساى بااش فرانسىيە بەرگىنىدە  جاۋاب

 “باوالتتىڭكەن قىلغاان ئىاش ياخشاى بولساڭ تاشلىغان ئېتى، ئۇنى سەن ئەسلى تۇرىسەن 

: قويىاادۇ يېزىاا، مۇنااۇالرنى خاتىرىسااىگە كۈناادىلى  ئەدېاان ئاخشااىمى  كااۈنى شااۇ. دەياادۇ

 بىار بۇنادىن تېزگىنلىشاى ئاۆزىنى بىالەن مىەەزلىارى بارلىق. بولدى ناچار بەكال ئاقىۋېتى”

 قايتىادىن ئەنادى ئاۇالر رفشاەنكى . ئوخشاىمايتتى پەقەتال سېلىشتۇرغاندا بۇرۇنقىسىغا يىل

 شااۇنداق بولمىغاناادا ھااې  ياااكى چىققااان رالالناادۇرۇپقۇ ئااۆزىنى بااويىچە رفھااى پرۇسااىيە

 “.قالغان ئايلىنى، ئالۋاستىغا بىر رەسمى رۇسىيە ئەمما. مۇمكىن دېيىش قىلماقتا

 قۇراللىنىشااى قىسااىمالرنىڭ قۇراللىااق سااىمون سااىر دا  12 سااائەت ئەتىااگەن ئەتىسااى

 ئاااارمىيە دېڭىاااز ھاااازىرقى يىغىنااادا باااۇ. قىلىااادۇ تەكلىااا، قىلىشااانى ماااۇزاكىرە ئۈساااتىدە

 ھەر يېقىنادا  ئەنگلىايە ئۈچاۈن بۇنىاڭ كېرەكلىكىناى  كىرگاۈزۈش تاۈزىتىش شەرتنامىسىغا

 ئاارمىيە دېڭىاز تىپتىكى چوڭ قىلىشى، مۇزاكىرە ئايرى -ئايرى  بىلەن دۆلەتلەر چوڭ قايسى

 يىغىنغااا بااۇ شااۇڭا ئىكەنلىكىنااى  ئويلىماقتااا بااارلىقىنى زۆرۈرىيىتااى ئۆتكااۈزۈش يىغىنااى

 يىغىنلىرىغاا مۇھااكىمە بولمىغان رەسمى ئوخشاش بۇنىڭغا كېلى، لوندفنغا ڭمۇگېرمانىيىنى

 بااش باۇرۇن ئاۇ . قىلىادۇ قوباۇل دەرھال تەكلىپنى بۇ ھىتلېر. قىلىدۇ تەكلى، قاتنىشىشنى

 توننااا ىنى پلااوت گېرمانىيىنىااڭ: تەكىتلەياادۇ قايتااا مەسااىلىنىمۇ دېااگەن فىپپىسااقا ئەلچااى

 تەكلىاا، چەكلىنىشااىنى بااويىچە قىساامى پىرسااەنت35 نىااڭتوننا ى فلااوت دېڭىااز  ئەنگلىاايە
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 ئۇالرنى يارىتىلى، “ئەۋزەللى  جوغراپىيىلى  ياكى پۇرسەت بىرەر” تەلەپلەردىن بۇ. قىلىدۇ

 ئۈساتۈن پىلوتلىرىادىن ئىتالىيەنىاڭ ياكى فرانسىيە” بولىدىغان مۇمكىن بېرىشى كۈچەيتى،

 “كاۆرەلمىگەنلىكىنى پەقەتال ئەۋزەللىكنى قىالاليدىغان پەيدا ئىمكانىيىتى كەلتۈرۈش ھالغا

 .ئوياليدۇ

 چىقىرىا، تېلېگىراممىناى پاارچە بىار شاەكىلدە بىار قىزىق ئىنتايىن ھىتلېر چاغدا  بۇ

 سىياساەتچى ماۇاليى  باايىقى قالادۇردىغىنى  ھەيران كىشىنى. كېتىدۇ ئوقۇپ بىلەن غەزەپ

 قىلغااان خااائىنلىق ۋەتەنااگە داتېلېگراممىاا بااۇ. قالىاادۇ ئايلىنىاا، بىرسااىگە غااالەىر بىااراقال

 قىلىنغااانلىقى ئااېالن ھۆكااۈم ئۈسااتىدىن قىلمىشااى نېمىسااالرنىڭ لىتىۋىيىلىاا  دېاايىلگەن

 بىار ئەنگىلىيىنىاڭ شەرتنامىساى ۋېلشاال ئەگەر ھالادا ئاچىغالنغان ھىتلېر. ئىدى يېزىلغان

 بېرىلساە  كېسى، دۆلەتكە بىر دېگەندە  لىتىۋىيە بىلەن كۈچى زفرلۇق تۇپراقلىرىنى قىسى 

 قىلغاانلىقى ھەرىاكەت ئەنگلىزدە  ئېنگلىزالرنىڭ ئەگەر بولغىيدى؟ قىالر قانداق  ئەنگلىيە

 دەپ قىاالر؟ قاناداق قامىۋېتىلساە كەينىدىن قىلىنى، ھۆكۈم جازاسىغا تەن قاتتىق ئۈچۈنال

 .سورايدۇ

 رىماالنو ۋە مۇاليى  قايتىدىن بولۇپ غايى، تىز بەكال غەزىۋى تۈر بۇ ھىتلېرنىڭ ئەمما

 بىاالەن فرانسااىيە ۋە  ئەنگلىاايە جەھەتااتە ئىشااالر ھەربااى ئااۇ  ئاناادىن. كېلىاادۇ ھااالىتىگە

 ئااۇالر ۋاقتىاادا  چااۈش. قىلىاادۇ تەلەپ كېلىشاانىال ھالغااا ساااقلىيااليدىغان تەڭپوڭلااۇقنى

 فۈھرېرنىااڭ بۇمااۇ. يېيىشااىدۇ نەرسااىلەر بىاار تااۇرۇم-تاااتلىق ئەلچىخانىسااىدا  ئەنگلىاايە

 كېايىن تامااقتىن چۈشالۈ . ھېسابلىناتتى كىرىشى ئەلچىخانىسغا چەتئەل قېتى  ئىككىنچى

 ھىتلېار . كېلىادۇ قايتى، مەھكىمىسىگە مىنىستىرلىق باش بىرلىكتە قاتناشقۇچىلىرى يىغىن

 كەلگىنىدە  يەرگە بۇ گەپ. تۆكىدۇ دەرت غەرىزىدىن ئىلگىرلەش قاراپ غەربكە رۇسىيىنىڭ

 دەپ “قااولى ئۇزارتقااان بىاازگە ۇسااالرنىڭر” چېخوساالوۋاكىيىنى بىاالەن تىلااالر ئاااچچىق

 تەڭ پەقەتااال گېرمااانىيە مەسىلىسااىدە  تەييااارلىق ھەربااى يەنە ئااۇ. كېتىاادۇ ھاقااارەتلەپ

 ئەدېاان بىاالەن سااىمون. تەكىتلەياادۇ قايتااا قىلىاادىغانلىقىنى تەلەپ ھوقااۇقىنىال باراۋەرلىاا 

. ئولتۇرىاادۇ پئاااڭال گېپىنااى ئۇنىااڭ بىاالەن سااوغۇققانلىق بىاالەن  سااەۋىرچانلىق ئىككىسااىال

 ئىككى بۇندىن ئەگەر”. تەسىرلەندۈرىدۇ قاتتىق شمىتدنى قىياپىتى سىپايە بۇنداق ئۇالرنىڭ

 باۇ ئوخشااش قويغىنىغاا ئوتتۇرغا بۈگۈن ھىتلېرنىڭ ئۆمۈكى ۋەكىللەر گېرمانىيە بۇرۇن يىل

 سۈرىشااى ھۆكااۈم ھەققااانىيەت مااۇتلەق گويااا ئىاادى  بولسااا قويغااان ئوتتۇرغااا مەسااىلىنى

 بۇناداق. ئىادى باوالر كەتاكەن بولۇپ دۈمدە-ئوڭدا جاھان كەلگىنىدە  دۈ  نچىلىققاۋەيرا

 قولالنغاان مىنىستىرلىكى ئىشالر تاشقى قېتى  بۇ ھالدا ئىختىيارسىز مەنمۇ كۆرۈپ ئەھۋالنى

 دەيادىغاننى قوقماايال دەپ بولادى بولغۇلاۇق ئەنادى ھىتلېار ئۇساۇلىنى سۆھبىتى كىلىشى 
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 “.قالدى  قىلى، گۇمان ەپد قانداق  يۈرەمدۇ دەپ

 زىيااااپەتكە مەھكىمىساااىدە مىنىساااتىرلى  بااااش ئاخشاااىمى كاااۈنى شاااۇ ھىتلېااار 

 رەڭلى  قوڭۇر تاقاپ يەڭلى  بەلگىلى  كرىست بىلىكىگە بۇرۇن ئۇ. قىلىدۇ رىياسەتچىلى 

 كەياگەن فارا  يەناى بۇرۇلكاا  كاساتوم قويرۇقلاۇق بۈگۈن ئۇ ئەمما كىرەتتى  كېيى، چاپان

 جەلىاا، ئااۆزىگە كىشااىنى ھەقىقەتەنمااۇ” ھىتلېاار قارىشااىچە  تەرجىمانىنىااڭ ئۇنىااڭ. ئىاادى

 ئۆسااۈپ ئائىلىسااىدە بااا  بىاار بىاار چااوڭ گويااا كۆرۈنااۈپ  بولااۇپ ساااھىپخان بىاار قىالرلىااق

 372“.ياۈرەتتى ئايلىنىا، تىنماا  ئارىساىدا مېھماانالر بىلەن ساالپەت بىرسىدە  يېتىلگەن

 دفساتلىرىغا گاۇرۇپ بىار ئالغاان ئىچىگە ئۆز نېرنىمۇۋاگ ۋېنفىلېد ھىتلېر كېيىن  زىياپەتتىن

. بېرىادۇ ساۆزلەپ ئۇتاۇقلىرىنى كەلتۈرگەن قولغا ساھەسىدە دېپلوماتى  ئىچىدە خوشاللىق

 بىااردەم چالسااا  چاااۋا  بىااردەم ئوقۇغۇچىسااىدە  مەكااتەپ باشااالنغۇ  بىاار خااۇددى ئااۇ

_  ئۇ  دەيتتى_  ئېنگلىزالر  بۇ ئادەملەردە قالتى  ھەقىقەتەنمۇ”. كېتەتتى ئۇرۇپ تىزلىرىنى

 ئېنگلىاز باۇ دە-ساۆزلەيدۇ كىلىشاتۈرۈپ قاالتى  يالغااننى بولساىمۇ قىلماقچى گەپ يالغان

 “.قىلىدۇ پەرق تۈپتىن فرانسۇزالردىن بېخىل ئۇالر جەھەتتە بۇ دېگەنلەر 

 بولغااان بىاالەن ئارمىيىسااى دېڭىااز  ئەنگلىاايە ھىتلېاار ئەتىسااى  تاماملىنىاا، سااۆھبەت

 ئېيتىا،  قۇمانادانىغا بااش ئاارمىيە دېڭىز بولغانلىقىنى تۇتىلىدىغان رسەنتتەپى35 نىسبەت

. بېرىااادۇ يولياااورۇق دەپ كىرىشاااكىن ئىشاااىغا قۇرۇلاااۇش ئاااارمىيە دېڭىاااز باااويىچە پىاااالن

 قىيىنچىلىااق بولغااان بىاالەن دۆلەتاالەر چااوڭ باشااقا ئەنگىلىيىلىكلەرنىااڭ شااۇنداقتىمۇ ”

 “قىلماااڭالر داۋراڭ ئىشاانى بااۇ ئۈچااۈن ساالى مۇرەككەپلەشتۈرىۋەتمە تېخىمااۇ ۋەزىيىتىنااى

 قىلىاش  غەيارەت ئۆتۈشاكە ھەمكارلىشاى، ۋە ئىناق بىلەن ئەنگىلىيىلىكلەر ھىتلېر . دەيدۇ

 گرا دانالرغااا ئىااگە كااۈچىگە قىلىااش ھېسسىداشاالىق ئەھۋالىغااا گېرمانىيىنىااڭ شااۇنىڭدە 

 ئااۇ چىاادە ئى ئافرېاال. تىرىشااىدۇ تۇرۇشااقا چىااڭ بولۇشااتا ياخشااىچاق تااۈردە داۋاملىااق

 موسالېي. بېرىادۇ زىيااپەت چۈشالۈ  موسالېيغا ئوساۋالد ساىر جايىدا تۇرالغۇ ميۇنخېندېكى

 نىاااڭ “ئىتتىپااااقى فاشىساااتالر  ئەنگلىااايە” چىقىااا،  چېكىنىااا، پارتىيىساااىدىن ئىشاااچىالر

: دەيادۇ مۇناداق كېلىا، باھااالپ ئۈساتىدە ھىتلېار ئۇ. ئىدى ئالغان ئۈستىگە رەئىسلىكىنى

 بااۇ بەلكىاا  بولاادى؛ غايىاا، پۈتااۈنلە  مۇئااامىلىلىرى قىالرلىااق ىاا،جەل كىشااىنى ئۇنىااڭ”

 قەتئاى بولىشاىدىن ناېمىال. ماۇمكىن ھېسابلىنىشاىمۇ سۆز بىر بولمىغان مۇۋاپىق دېگەنلىرى 

 ئۇ. كەلگەن ھالغا يۈرمەس ئۇرۇنۇپ دەپ كۆرسىتىمەن تەسىرىنى ئۆزىنىڭ ئۇ ئەندى نەزەر 

 تاۈردە ئىزچىال ماڭاا جەريانىادا زىيااپەت ۈتكاۈلپ بولۇپ  كۆرۈنۈشتە نورىمال ھەقىقەتەنمۇ

 “.بولدى مۇئامىلىدە سىپايە سېلىق ئايالالردە  ھەتتا

 باۇرۇنقى قايتىادىن بىرساى ماۇھى  بەكاال سادىق ئىشلىرىغا گېرمانىيە بولسا  لوندفندا
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 تەخات باۇ. ئىادى ۋالاې  شااھزادە دەل كىشى بۇ. باشاليدۇ تەكىتلەشكە ھېسسىداشلىقىنى

 قايتىادىن” سۆھبىتىدە ئۇزۇن قېتىملىق بىر ئۆتكۈزگەن بىلەن خوئېش ئەلچى باش ۋارىسى 

 “چۈشاىنىمەن پۈتاۈنلە  ئېرىشتۈرۈلىشاىنى ئىساتىقبالىغا ۋە ئورنى تېگىشلى  گېرمانىيىنىڭ

 .دەيدۇ

 

3 

 

 تاو  ئىككىساى ساوننېمان ئېممىاي ساەنئەتچى ئايال بىلەن گيۆرىڭ ھېرمان بېرلىندا 

 ماۇددەت ئاۇزۇن كاارىن ئاياالى باۇرۇنقى ئۇنىڭ) ئۈچۈن كەنلىكىكەت كىرىشى، تەييارلىقىغا

 ئەھمىيىتىنااى ئىشااالرمۇ خەلقااارالىق بېسااىق  (بولىاادۇ ۋاپااات يىلااى-1231 بولااۇپ كېسااەل

 قىلغاان مەقساەت ئەتىۋارالشانى ئاۇنى بىلەن تەشكىالتالر قايسى ھەر. قىالتتى يوقاتقاندە 

. باشاااليدۇ كېلىشااكە ئېقىاا، دە سااەل قاااراپ ئۇنىڭغااا سااوغاتلىرى قىلغااان كىشااىلەرنىڭ

 رەسىملەر بولۇپ  رەسى  دېگەن “كرېدىت مەڭگۈلۈ ” رەسى  ئىۋەرتكەن ئۇنىڭغا مۇزىينىڭ

 شاەرقنىڭ. ئىدى بار رەسىملىرىمۇ بوياق ما  قىممەتلى  پارچە ئىككى كراناخنىڭ ئارىسىدا

 ىيەساكسااون يەنە باشااقا ئااۈزۈكلەردىن-ھالقااا ۋە ئۈسااتەل كۈمااۈش گىلەملىاارى -زىلااچە

. ئىادى باار كاالىالرمۇ ھەتتاا ۋە ئىرىمچىا  ھاارىقى  گىالس ئورمانلىق قاراڭغۇ ئەتتىرلىرى 

 بولساا ساوغاتالر چاوڭىراق. قويۇلادى كاۆرگەزمىگە قوراسىدا بېرلىندىكى سوغاتالر ئۇششاق

 بۇرۇنقى ئۇنىڭ ئىسمى زالنىڭ_  قورۇققا بىر يېقىنلىرىدىكى پايتەخت بىلەن ماشىنىسى يۈ 

 زالىغاا كاارىن_  قىالتتى پەرق سەل ھەرىپلىرى ئىسىمنىڭ بولۇپ  ئاتالغان نامىدا ئايالىنىڭ

 .كېلىندى توشۇپ

 خوللىيااۋفد بىاار ھەقىقەتەنمااۇ مۇراسااىمىنى تااو  ئۆتكااۈزۈلگەن كااۈنى ئافرېاال-12 

 باويىچە مەملىاكەت پۈتاۈن پەردە-پەردىماۇ رادىئاودا ئەساەر باۇ. باوالتتى دېيىشكە ئەسىرى

( رفھااانى باااش) ئېپىسااكوپ نەپەر بىاار_  مۇراسااىمى تااو  شااەمەتلى ھە. قىلىناااتتى ئااېالن

 پاارچە ئىككى_  بولىدۇ شاھىتى نىكا بىۋاستە ئۆزى فۈھرېر بولۇپ  باشقۇرۇلغان تەرىپىدىن

. ئاخىرلىشاىدۇ بىالەن ئۇچىشاى ئايلىنىا، ئەتراپىادا كاتېدرالىنىڭ ئېۋانگېلىكال لەگلەكنىڭ

 بەرگەن قوياۇپ رەۋىشاتە ئىختىيارساىز تقىنىداشاۇڭغىۋا پەساكە ئۇچقاۇچى بىر بىر ئەسلىدە

 يېڭاى. ئىدى ئىش بىر يوق مۇناسىۋىتى قىلچە بىلەن مەرىكىسى تو  بولۇپ  لەگلە  ئىككى

 چىقىااا، چېركااااۋدىن مۇناااارىلىق ئۇچلاااۇق ئىككىساااى كۈيئوغاااۇل يېڭاااى بىااالەن كاااېلىن

 سااىرتىدا چېركاااۋ. ئورۇنداياادۇ مارشااىنى «لااوھېڭگرىن» ئوركىسااتىر ھەربااى كېلىۋاتقىنىاادا

 يارغىادە  قاۇالقنى ئۆتاۈپ ئاساتىدىن كېمىار شەكىللەنگەن قېلىچالردىن قىز بىلەن يىگىت
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 سااالم ئۇالرغاا بىالەن سالىمى پاسونى رى  يەنە ئاممىسى خەلق. ئۇزىتىلىدۇ بىلەن ئالقىشالر

 .بېرىدۇ

 قۇمانااادانلىق بااااش ماااۇخپىرنى نەپەر 5 يەنە بىااالەن لاااوچنېر ئەتىساااى گيۆرىاااڭ 

 دەيادۇ_  جاناابالر ”. قىلىدۇ تەكلى، قىلىشقا زىيارەت سوغاتالرنى قويۇلغان مەھكىمىسىدە

 بېقىشىڭالرنى كۆرۈپ سوۋغىلىرىنى قىلغان سوغات ماڭا خەلقىمنىڭ_  مۇخبىرالرغا  گيۆرىڭ

 قىلىنغاااان پادىشااااھقا خاااۇددى. قىلااادى  تەكلىااا، يەرگە باااۇ ساااىلەرنى قىلىااا، مەقساااەت

 خېتىادە يازغاان قىزىغاا لاوچنېر “ئەپەنادىلەر؟ مۇئەمەسا شاۇنداق ئوخشايدۇ  سوۋغىالرغىال

 كۈنلەرنىڭ ئۇ ناۋادا. قالمايدۇ غەمدە دەپ قاالرمەنمۇ ئا  گيۆرىڭ بىلەن دېگەن نېمە ھەر”

 مىليونغاا بىار بولمىغانادا ھاې  ساوۋغىالرنى باۇ بولساا  كەتكىادە  كەمبەغەللىشى، بىرىدە

 “.ئايلىنىدۇ بايلىققا نبولىدىغا قويغىلى رەنىگە پۇلغا كۆپ ئۇنىڭدىنمۇ ياكى

 ئەيناى يىغىنلىارى ئىتاالىيە ۋە فرانساىيە ئەنگلىيە  ئويۇنلىرى  تۈردىكى بۇ گيۆرىڭنىڭ

 ئەسالىدە ھىتلېار. كېتىادۇ ئازىيىا، ئەھمىيىتاى تۈپەيلىادىن چاقىرىلىشاى سترېسادا كۈندە

 انقارىغا دەپ ماۇمكىن قىاللماسالىقى قوباۇل دۆلەت ئىككاى قالغان تەكلىۋىنى فرانسىيىنىڭ

 يىغىاان. چىقىاادۇ ئوتتۇرغااا نەتىااەە ئەكسااىچە دەل ئارزۇسااىنىڭ ئۇنىااڭ ئەممااا بولسااىمۇ 

 قانۇنساىز قۇراللىنىشاى قايتىادىن گېرمانىيىنىاڭ قىلىا،  ئېالن بىرنى ئاخباراتتىن بىرلەشمە

 يىغىنغا. تەكىتلىشىدۇ قېلىشىنى سادىق پىرىنسىپىغا لوكارنو بىرگە  بىلەن ئەيىپلىنىش دەپ

 تېخىمااۇ قىممىتىنااى ئاخباراتنىااڭ بااۇ قاتناشااقانلىقى مۇسسااولىننىڭمۇ ۋە نالاادماكدف الۋال 

 ئويلىغان قالدۇرۇشنى يېتى  فرانسىيىنى پايدىلىنى، پۇرسەتتىن بۇ ئەسلىدە. ئۆستۈرىۋېتىدۇ

 قاانچە بىار ئارىادىن. قالىادۇ قىلىا، ھې  بارلىقىنى خەۋىپى قېلىش يېتى  ئۆزىنىڭ ھىتلېر 

 شەرتانىمىسااى ھەمكااارلىق ئۆزئااارا ئىتتىپاااقى سااوۋېت بىاالەن فرانسااىيە ئااۆتمەيال ھەپااتە

-ساوۋېت. كۈچەيتىۋېتىادۇ تېخىمۇ خەۋىپىنى قالدۇرۇلۇش يېتى  گېرمانىيىنىڭ ئىمزالىشى، 

 زىااات تاااۈپتىن بىااالەن ستىراتىگىيىساااى ئاساسااالىق فۈھرېرنىاااڭ شەرتنامىساااى فرانساااىيە

 رفتېرمېرغااا لااورد دفسااتى بىاالەن كااۈچى پۈتااۈن قايتىاادىن ھىتلېاار ئۈچااۈن  كېلىاادىغانلىقى

 دەپ ياوق ئاورنى قىلاچە يۈرىشىنىڭ ئەنسىرەپ گېرمانىيىدىن ئەنگىلىيىنىڭ بېرى، كاپالەت

 دەسالەپكى قۇرۇلۇشاىنىڭ پاارتىيە: يازىادۇ دەپ مۇناداق ھىتلېار كۈنى  ما -3. كۆرسىتىدۇ

 كېلىۋاتقاااانلىقىنى  پىالناااالپ ھەمكارلىشىشااانى بىااالەن  ئەنگلىااايە تاااارتىپال دەۋرلىرىااادىن

 تەسااىر زفر تىاانچلىققىال تۈپەيلىاادىن كېلىشااى  بىاار بۇنااداق گېرمااانىيە بىاالەن  ئەنگلىاايە”

 قىممەتلىاا  ئەڭ مىليااون يىگىاارمە يااۈز دۇنيااادىكى بەلكااى قالمااا  بولااۇپال كۆرسااىتىدىغان

 تارىختااااا  ئەنگلىاااايە. بااااوالتتى قىاللىغااااان ۋەكىللىاااا  ئارزۇسااااىغىمۇ ئىنسااااانالرنىڭ

 قاابىلىيەتكە ياوق تەڭدىشى جەھەتتە شۇغۇللىنىش بىلەن ىپائالىيەتلىر مۇستەملىكىچىلى 
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 مىللىتارىسات تۈركاۈم تاۇنەى دۇنياادىكى كۈچىنى ئارمىيە دېڭىز تەڭداشسىز شۇنىڭدە  ۋە

 “.مۇمكىن بىرلەشتۈرەلىشى بىلەن كۈچى دۆلەت

 تاۈردە ئىزچىال ئاۇ گېزىتىادا ئۇنىاڭ. ئىادى يوق ھاجىتى قىلىشنىڭ قايىل رفتېرمېرنى

 ئەنگىلىيىنىااڭ ئەممااا. ئىاادى بەرمەكااتە تەسااۋىرلەپ قىلىاا، يېقىملىااق ئەڭ گېرمااانىيەنى

 ھىتلېرنىاڭ ماكدفنالد. كېتەلمەيۋاتاتتى قۇتۇلۇپ ئىچىدىن قورقۇش يەنىال قارىشى ئاساسى

 نۇتۇققاا باۇ ئۇ تاپقىنىدا  خەۋەر قىلىدىغانلىقىدىن ئېالن نۇتۇق بىر مۇھى  ئوتتۇرلىرىدا ما 

 ھەربااى پاالتاسااىدا ئاااۋام كېاايىن قىلىنغاناادىن ئااېالن نۇتااۇق ۇباا ھەماادە قىزىقىاادىغانلىقىنى

 .قىلىدۇ قارار قوزغاشنى مۇنازىرە مەسىلىسىدە تەييارلىق

 بىار يەنە ھىتلېار. ساۆزلەيدۇ مايدا-01 نۇتقىنى بۇ ئۈركىتىۋەتكىدە  ھەممىنى ھىتلېر

 ىشمااۇداپىيىلىن مەخپااى ئااۇ ئەتىگىنىاادە كااۈنى شااۇ. قالدۇرىاادۇ ھەيااران دۇنيااانى قېااتى 

 مەساائۇل غااا ئىقتىسااادىي ئااۇرۇش مەخسااۇس شاااختنى قىلىاا،  ئااېالن بىرنااى قانۇنىنىاادىن

 چىقىادىغانلىقىنى تەشاكىللەپ قايتاا قىسىمالرنى قۇراللىق بىرگە  بىلەن تەيىنلەش بولۇشقا

 قۇراللىاق رەسامى ئارمىيىساىنى مۇداپىيە دۆلەت ئاساسەن قانۇنغا بۇ ئۇ . ئىدى بەلگىلىگەن

 ئارمىيىساىگە ماۇداپىيە دۆلەت بۇ. بىلدۈرىدۇ تەشكىللەيدىغانلىقىنى ى،ئۆزگەرت قىلى، كۈ 

 دۆلەت ئۈنۋانىنىماۇ بلومبېرگنىاڭ بولىادىغانلىقىنى؛ قۇمانادان بااش ئالىي ئەڭ ئۆزى ئۇنىڭ

 ئااۇنى شااۇنىڭدە  ئۆزگەرتىاادىغانلىقىنى  مىنىسااتىرىغا ئااۇرۇش مىنىسااتىرىدىن مااۇداپىيە

 تېخااى بېكنىااڭ ئااۆزگەرتكەنلىكىنى؛ رىەىسااىگەدە قۇماناادانلىقى باااش كااۈچلەر قۇراللىااق

 ئۆزگەرتكەنلىكىنى قۇماندانغا باش شىتاپ دەرىەىسىنىمۇ باشلىقى ئارمىيە ئاشكارىالنمىغان

 ھالىغاا قارغاا ھەقىقاى ئوياۇنى قارغاا بولساىمۇ ئىچىادە ئاۆز بولمىغانادا ھاې . قىلىدۇ قارار

(. ئىادى كەلتاۈرۈلگەن الىغااھ قۇمانادان اليىاق جىسامىغا ئىسمى يەنى) ئىدى كەلتۈرۈلگەن

 قايتىادىن ئاۇ ۋاقتىادا  ئۆتكەن ئالدىغا مىكرافوننىڭ ئاخشىمى كۈنى شۇ ھىتلېر شۇنداقتىمۇ

 كىرىۋالغاان قىيااپەتكە بىار ساىپايە ساىلىق تىپى  ھەمدە قىلىدىغان  ھې  ئەركىن ئۆزىنى

 ئىشاغالىيەت ىارب قانداق ھې  بىز تىنچلىق  مۇددايىمىز ئاساسلىق بىزنىڭ نۇتقىدا  ئۇ. ئىدى

 ۋەياران باغچىساىنى دۆلەت پەقەت ئاۇرۇش نۇتقىادا ئاۇ. دەيادۇ ئەمەسمىز  خىيالىدىمۇ خام

 .قىلىدۇ ئېالن دەپ كەلتۈرەلمەيدۇ  ئاقىۋەت باشقا قىلىشتىن

 دەپ “قىلمايااادۇ ئاااارزۇ باشاااقىنى تىنچلىقااتىن مۇھتااااج  تىنچلىققاااا گېرماااانىيە” ئااۇ

 ۋاپاساىزلىق تەبىئىكاى ) بىالەن ئەللەر قوشنا ىقايس ھەر كېيىن  كۆرسەتكەندىن تەكىتلەپ

 تاجااۋۇز ئۆزئاارا تەرەپ ئىككاى( سىرتىدا بۇنىڭ لىتىۋىيە چىققان كۆتۈرۈپ قوزغىالڭ قىلى،

 ئەمەل ئەھدىنامىساىغا لوكاارنو شاۇنىڭدە  ئىمزااليدىغانلىقىنى  شەرتنامىسى قىلىشماسلىق

 باولغىنى ئېھتىيااجلىق بىازگە يەنە  ۇئا. قىلىادۇ ئاېالن قىلىدىغانلىقىنى كاپالەتلى  قىلىشقا
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 فلاوتىمىز دېڭىاز كەلگىادە  تە  قىسامىغا پىرسەنت 35 كۈچىنىڭ ئارمىيە دېڭىز  ئەنگلىيە

 تەلىاۋىمىزال ئااخىرقى ئەڭ قويغاان ئوتتۇرغاا بىزنىاڭ باۇ. كۆرساىتىدۇ دەپ كۇپايە  بولسىال

 ئەڭ تەلەپ بااۇ  ئېيتقاناادا ئېلىاا، ئۈچااۈن گېرمااانىيە”. بېرىاادۇ ۋەدە دەپ قالىاادۇ بولااۇپ

 .قىلىدۇ قەسەم دەپ “ئۆزگەرتمەيمىز مەڭگۈ ئۆلچەمنى بۇ بولۇپ  تەلىۋىمىز ئاخىرقى

 دېگەنلىارى ئۇنىاڭ ئارىساىدا  كىشىلەر بار دائىرىسى تەسىر نۇرغۇنلىغان چەتئەلدىكى

 ئۇنىاڭ گېزىتاى  «تايمى » چىقىدىغان لوندفندا. قىلىنىدى قوبۇل بويىچە قىممىتى يۈزەكى

 ئېلىاا، مىسااالنى بىاارال مۇشااۇ. يازىاادۇ دەپ “كۆلەملىاا  كەڭ ۋە تااۈز ۋاپىااق مۇ” نااۇتقى

 دېڭىاز ئۆتكۈزۈلىادىغان يېقىنادا پاات ئۆزگەرتىا،  ۋەزىيىتىناى ياالغۇزلۇق ھىتلېر ئېيتساقمۇ

 قوبااۇل تااۇرۇپ نوقتىسااىدا ھېسسىداشاالىق تەلەپلىرىنااى گېرمانىيىنىااڭ يىغىنىاادا ئااارمىيە

 ئۆتكەنادىن ھەپاتە ئىككاى يىغىان بۇ. بوالتتى شكەدېيى سېلىندى ئاساس ئۈچۈن قىلىنىشى

 رىببېنتارفپ ۋفن جاۋاچى  چاقىرىلىا،  مىنىساتىرلىكىدە ئىشالر تاشقى ئەنگىلىيىنىڭ كېيىن

. كېلىااادۇ تاااوغرا ۋاقتىغاااا بارىااادىغان بولاااۇپ باشااالىقى ئۆمىكىنىاااڭ ۋەكىلااالەر گېرماااانىيە

 ياخشاى ئىنتاايىن ئۇنىڭغا رىئەمەلدا ھەربى ئارمىيە دېڭىز تۇرۇشلۇق لوندفندا ياپونىيىنىڭ

 ھالادا قىلغاان ئىشاەن  ئاۆزىگە يىغىنادا لىببېنتارفپ شۇڭا. ئىدى بولۇنغان مەسلىھەتتە بىر

 كەسىپدىشاااىغا گېرمانىيىلىااا  ئەمەلااادارىنىڭ ئاااارمىيە دېڭىاااز يااااپونلۇق باااۇ. ئولتۇرىااادۇ

 اۋاشاىنگتونغ تەرەپ يااپونىيە يىلاى-1201: ئىادى ئىاش بىار مۇناداق ئەسالىدە دېگەنلىرى

 خاتاا تۈزىيەلەيادىغانلىقىغا كىلىشاى  پاارچە بىار بىالەن ئەنگىلىايىلىكلەر بارغىنىدا يىغىنغا

 دېپلوماتىااا  بىزنىاااڭ ئەنگىلىااايىلىكلەر بولساااا  ئااااقىۋەتتە”. قالغاااان ئىشاااىنى، ھالااادا

-بىار ساېلى، زىادىيەت ئارىساىغا مۇتەخەسسىسالىرىمىز ئاارمىيە دېڭىز بىلەن خادىملىرىمىز

 چىقىرالماا  باشاقا ئىشانى بىار ھاې  بىاز قىلىا، شۇنداق. ىۋېتىشكەنقىل دۈشمەن بىرسىگە

 پۈتاۈن گېرماانىيە بېرىا،  مەسالىھەت يااپونلۇق باۇ شاۇڭا. دەيدۇ“ .ئىدۇق كەلگەن قايتى،

 مەسااىلەن بولىاادىكەن  تۇرىاادىغانال چىااڭ قەتئااى تەلەپااتە بىاار ئېنىااق تااوپالپ كااۈچىنى

 خەۋىاا، داۋاملىشىشااى يىغىننىااڭ بولىاادىكەن  تۇرىاادىغانال چىااڭ نىساابىتىدە پىرسااەنت35

 بولىاادىكەن  تۇراالياادىغانال چىااڭ يانمااا  دېگىنىاادىن بولغىنىاادىمۇ قالغىاادە  ئاسااتىدا

 پەماالەپ ئەمەساالىكىنى مااۇمكىن قااايتۇرۇش گېپىاادىن نېمىسااالرنى بااۇ ئەنگىلىيىلىكلەرمااۇ

 گەرەقىاابى باۇ ئۆزىنىاڭ جەرياناادا باۇ ھەتتاا باشاااليدۇ  قۇيۇشاقا ياول ئۇالرغااا ئاساتا-ئاساتا

 .كۆرسىتىدۇ مەسلىھەت دەپ باشاليدۇ  كۆتۈرىلىشكە ھۆرمىتىمۇ بولغان

 رىئاسااەتچىلىق  سااىمون يىغىنغااا باشاالىنى،  ئوناادا سااائەت بااۇرۇن چۈشااتىن يىغىاان

. ئولتۇرىادۇ باشاقۇرۇپ يىغىن بىلەن سىلىقلىق مۇاليى   بۇرۇنقىدە  خۇددى سىمون. قىلىدۇ

 دېڭىااز چااوڭ قايسااى ھەر كېلىاادىغان ىاا،يېت يېقىناادا پااات ۋەزىپىسااى يىغىننىااڭ بااۇ ئااۇ 



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 692 ~ 
 

 بولمىغىنىدا ئۇنداق ئىبارەت؛ يارىتىشتىن ئاساس يىغىنىغا دۆلەتلەر كۈچلۈ  بار ئارمىيىسى

 ماۇمكىن؛ كېتىشاى كۈچىيىا، بەكاال مۇسابىقىساى تەيياارلىق ھەرباى ئەللەرنىڭ قايسى ھەر

 قىساى  بىر قوشۇپ ڭغابۇنى قىلمايدۇ  كۇپايە چەكلەشال سانىنى توننا  يالغۇز ئۈچۈن بۇنىڭ

 .قويىدۇ ئوتتۇرغا كېرەكلىكىنى قۇتۇلۇش كىمىلەردىنمۇ خەتەرلى 

 مەساىلىلەر باشاقا ئاساساەن مەسالىھەتىگە ئەمەلادارىنىڭ ھەرباى يااپون رىببېنترفپ 

 پىرساەنتلى  35 بىالەن كاۈچى پۈتاۈن قىلىا،  رەت قەتئاى يۈرگۈزۈشنى مۇزاكىرە ھەققىدە

  ئەنگلىاايە ئەگەر”. تۇرىاادۇ چىااڭ گېپىاادە قىلىاا، مەقسااەت كەلتۈرۈشاانىال قولغااا نىساابەتنى

 بىزنىاڭ ئۇناداقتا خالىمايدىكەن  قىلىشنى قوبۇل دەرھال شەرتىمىزنى بۇ بىزنىڭ ھۆكۈمىتى

 بىار دەرھاال ھەقاتە باۇ بىز. قالمايدۇ قىممىتى قىلچە داۋامالشتۇرىشىمىزنىڭ سۆھبەتنى  بۇ

 نىسابەتنى باۇ تەرەپ  ئەنگلىايە ئەگەر. دۇدەيا “قىلىمىاز  تەلەپ قەتئاى كېلىنىشىنى قارارغا

 تېخنىكىلىاق قالغاان پىالنىنىاڭ قاۇرۇش ئارمىيىساى دېڭىاز بولىادىكەن  قىلىادىغانال قوبۇل

 كاپااالەت ھەققىاادە چىقىرىاادىغانلىقى كااۈ  يولىاادا قىلىااش ھەل دەرھااال مەسااىلىلىرىنى

 .بىلدۈرىدۇ بېرەلەيدىغانلىقىنى

 يەنىااال قارىمااا   بولغىنىغااا ياخشااى چەشااۇن سەۋىيىسااى ئېنگلىاازچە رىببېنترفپنىااڭ

 ھە تارتمااايال تەپ باشاالىقىنىڭ ئەممااا. ئىاادى ئورۇنالشااتۇرغان تەرجىمانلىققااا شاامىدتنى

 قىلمااا   رىئااايە قائىاادىلەرگە دېپلوماتىيىلىاا  قىلچىمااۇ جەرياناادا بااۇ ھەتتااا دېگەناادە 

 قوياۇپ تۇرغاائوت دەپ قىلىنساۇن ھەل دەرھال مەسىلىنى قىيىن ئەڭ قويۇلغان كۈنتەرتىپكە

 يەناى باشالىقىمىز  باۇ بىزنىاڭ تەرجىماان  باۇ. ئىادى ھەياران بەكاال شمىدت تۇرىۋېلىشىغا

 بۇيرۇققااا بولمىسااا يااا بىرسااى  يااوق تەجرىبىسااى قىلااچە دېپلوماتىيىاادە يااا رىببېنتاارفپ

 رىببېنترفپ ئەسلىدە. قالىدۇ ھەيران دەپ كېرە  بولسا بىرسى سۇنىدىغان بو  قارغۇالرچە

 قىلىۋاتقاان ھەرىاكەت باويىچىال تەكلىاۋى ئىشالتىش ھىالە ئەمەلادارىنىڭ ىرىئەساك ياپون

 كېلىۋاتقاان ئىشالىتى، شاەكىلدە بىر ئۇتۇغلۇق يىللىق ئۇزۇن ھىتلېرنىڭ بەلكى بولماستىن 

 ھىتلېرنىاڭ يەناى. ئىادى پايادىالنماقتا تاكتىكىادىنمۇ بىار سالىدىغان ساراسىمىگە كىشىنى

 بۈگاۈن ماناا بولساا  ئالادىغانلىقى بىلەن سەۋزە توشقاننى رىئېيتقانلى ئاۋالقى ھەپتە ئىككى

 .ئىدى چىققانلىقى كۆتۈرۈپ توخماق رەسمى قىلى، تەھدىت

 ساىموننىڭ كېايىن  بەرگەندىن قىلى، تەرجىمە ئېيتقانلىرىنى رىببېنترفپنىڭ شمىدت 

 بىار بۇنداق باشلىنىشىدىال سۆھبەتنىڭ سىمون . سېزىدۇ كەتكەنلىكىنى قىزىرى، كۆزى-يۈز

 دەيادىغانغا ئاستىدا ئەھۋال بۇنداق. ئەھۋال بىر نورىمالسىز بەكال قويۇش ئوتتۇرغا شەرتنى

 تااازى  بىاالەن قوپاااللىق تااۇرۇپ ئورنىاادىن قىلغااا  گەپلەرنااى قاااتتىق دەپ قالمىاادى  گەپ

 ساوغۇق بەكاال مەزگىال بىر سورۇن قىلى، شۇنداق. ئايرىلىدۇ مەيدانىدىن يىغىن كەلتۈرۈپ
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 ئاورنىنى ساىموننىڭ كرايگېاي رفبېارت سىر كېيىن  ئۆتكەندىن سەل. ركىنىدۇپۈ كۆرۈنۈشكە

 ئىرادىلىا  ئەمماا. چىقىدۇ قارشى قەتئى شەرتكە بىر بۇنداق ۋاكالىتەن ئەنگىلىيىگە ئېلى، 

 قېاتى  بىر يەنە ئۇالر كېيىن  چۈشتىن. تۇرىدۇ چىڭ گېپىدە قويما  يول قىلچە رىببېنترفپمۇ

 چوقاۇم ساۆھبەت باۇ ئەنادى شامىدت . بولمايادۇ ئىلگىارلەش قىلاچە بولساىمۇ كۆرۈشكەن

 ئۇچااۇش بېرلىنغااا خىيالىغااا ئۇنىااڭ ئەناادى. ئويالياادۇ دەپ بولاادى  كېتىاادىغان بۇزۇلااۇپ

 يەنە ئاۇنى ئەمماا. ئىادى كەلمەكاتە بولماسالىقىال-بولاۇپ ئۇيغۇن شارائىتىنىڭ ھاۋا ئۈچۈن

 دەپ داۋامالشاتۇرايلى  باۇرۇن چۈشاتىن ئەتە كۆرۈشۈشانى ئېنگلىازالر قالادۇرغىنى  ھەيران

 ئاارمىيە دېڭىاز ئىاگە ئەھمىايەتكە تارىخىي يىغىنى سۆھبەت ئەتىسى. بولدى قىلىشى ئېالن

 .ئىدى ئورۇنالشتۇرۇلغان زالىغا يىغىن بىيرفسىنىڭ

 بىاار بىاازەلگەن بىاالەن تاختااايالر تاااملىرى بولااۇپ  زالااى يىغىاان بىاار چااوڭ زال  بااۇ

 ساىرالغلىق قىزىال ئەتراپىغاا بولاۇپ  قويۇلغاان ئۈستەل بىر ئۇزۇن زالدا. ئىدى مەجلىسخانا

 ھاې  غەلىتىلىا  بەكاال ماۇھىتتىن دفساتانە بۇناداق شامىدت. ئىدى تىزىلغان ئورۇندۇقالر

 كرايگېااي  كۆرۈنۈشااتىكى قورقۇتقىاادە  كىشااىلەرنى يەردىاان ئويلىمىغااان. تااۇراتتى قىلىاا،

 ئااېالن دەپ قىلىاادۇ  قوبااۇل تەلىااۋىنى ئەپەناادىنىڭ رىببېنتاارفپ ۋفن ھۆكااۈمىتى  ئەنگلىاايە

 مەن”) ئۆزگىرىاااادۇ چۈچۈشااااكە ئارتىاااا، ھەيرانلىقااااى شاااامىدتنىڭ ۋاقتىاااادا  قىلىغااااان

 قايتىاا، يىغىنغااا جااون سااىر كۈنىسااى  ئىيااۇن-6(. “!قالاادى  ئىشااەنمەيال ئاڭلىغانلىرىمغااا

. تااۇراتتى يېغىا، ناۇر يۈزىادىن بەرمىگەنادە  ياۈز ئىاش بىار ھېچقاناداق گوياا ئاۇ كىرىادۇ؛

 بااارلىق. ھېسااابالندى قازانغااان مااۇۋەپپەقىيەت تولااۇق تەرەپ گېرمااانىيە لىاا،قى شااۇنداق

 چىدىغۇساىز” رىببېنترفپتىكاى ئارىادا بۇ. ئىمزاالندى ئىچىدە كەيپىيات دفستانە كىلىشىملەر

. ئىادى ئايالنغاان بىرسىگە ساالپەتلى  پۈتۈنلە  قالمىغان  ئەسەر دىنمۇ “كۆرۈنۈشى قوپال

 پىرسااەنت35 فلوتىنىااڭ دېڭىااز بولغااان ئىااگە  ئەنگلىاايە ىنىااڭگېرمانىي تەرەپ  ئەنگلىاايە

 يەنە قالمااا   بىلەنااال بولااۇش ماااقۇل بولىشااىغا ئىااگە توننا غااا كېلىاادىغان تەڭ قىساامىغا

 يااول ئۈچۈنمااۇ بولىشااى پاااراخوتى ئاسااتى سااۇ قىساامىنىڭ پىرسااەنت 45 ئۈچااۈن گېرمااانىيە

 قەھرىمااان ئىسااتىالچى بىاار ىرەساام قايتقىنىاادا گېرمااانىيىگە رىببېنتاارفپ. ئىاادى قويۇلغااان

 بااارلىق ئارمىيىسااىنىڭ دېڭىاز گېرمااانىيە شىرەسااىدە ساۆھبەت. ئېلىنىاادۇ قارشااى ساۈپىتىدە

 سىياسەتشۇناسقا بىر كىشىلىكتىن ئەمەلىيەتچى بىر ھىتلېرنى يەتكەنلىكى  نىشانىغا مەخپى

 ھەرىاكەت ھالادا تەرەپلىمە بىر دېگەنلەرنىڭ دۆلەت ئىتتىپاقداش. ئىدى ئايالندۇرىۋەتكەن

 دىان( ئاشاۇرۇلغانلىقى ئىشاقا كاۈنى خاتىرە ۋفتېرلو دەل ئىشنىڭ بۇ شۇنىڭدە ) قىلغانلىقى

 ئەمماا. يولاليدۇ نوتا بىر ئاچچىق لوندفنغا دەرھال فرانسىيە  قالغان بىلەلمال قىالرىنى نېمە

 ەكاۆرۈنمەكت قىلغانادە  ھىمايە يۈزلۈ  ئومۇمى ئىشنى بۇ پىكىرى جامائەت ئەنگىلىيىدىكى
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 ئاۇنىڭچە شاەرتنامە  بىار بۇناداق ئاۇ بولاۇپ  قارشاى قارارغا بىر بۇنداق چېرچىل ۋىنستون)

 ھىتلېرغاا ھەتتاا  (ھېسابلىناتتى زەربە بىر بېرىلگەن بىخەتەرلىكىگە ئەنگىلىيىنىڭ بولغاندا

 چىققان قولالپ شەرتنامىنى بىر بۇنداق يونالرمۇ سىياسىي قارايدىغان بىلەن كۆزى دۈشمەن

 .ئىدى

 شاااھزادە ئىمزاالنغااانلىقى شااەرتنامىنىڭ بىاار بۇنااداق بولىاادكى  قىلىشااقا پەرەز ۇنىشاا

 شااھزادە  باۇ كۈنىساى ئىمزاالنغاان شاەرتنامە. قىلىۋېتىادۇ خوشاال ئىچىادىن-ئى  ۋالېسنى

  (ئولتۇرغىنىاادا تاماققااا چۈشاالۈ  بىاارگە بىاالەن خااانىش ئاسااكوت ) خويىشااقا ئەلچااى باااش

 مااھىرالر ئەنگىلىيىلى  نېمىسالرنىڭ نۇتقىدا قوزغىغان زىرەمۇنا بەس قېتىملىق بىر يېقىنقى

 374.دەياادۇ “ئىاادى  قويغااان ئوتتۇرغااا ئااۆزەم مەن پۈتااۈنلە ” بااۇنى ئۇچراشااقىنىدا بىاالەن

 تەرىپىاادىن پادىشاااھ توغرىلىااق مەسااىلە بااۇ يۇشااۇرغىنى  ئالمااا  تىلغااا ئۇنىااڭ ئەممااا)

 سااەن جىكىلەياادىغىنى   دائىاا  رھە ساااھڭا مەن ئوغلااۇم  قەدىرلىاا ” بولااۇپ  ئەيىپلىنىشااى

 بولۇپماااۇ ئۇنۇتتۇڭماااۇ  دېگەنلىكىمناااى ئارىلىشاااىۋالما ئىشاااالرغا  سىياساااىي ھەرگىزماااۇ

 سااېنىڭ دېمىگەنمىاادى ؟ ئارىالشااما قەتئااى مەسااىلىلەرگە مۇناسااىۋەتلى  دېپلوماااتىيىگە

 قويۇلغااان ئوتتۇرغااا بىاالەن سااەزگۈرلۈ  قااانچە ھەر كۆزقارىشااىڭ قىلغااان ئااېالن تۈنۈگااۈن

 تاۈپتىن قاراشالىرىغا مىنىساتىرلىكىنىڭ ئىشالر تاشقى بىلىشىمچە نەزەر  قەتئىي ىشىدىنبول

-تااالش بۇناداق تاۇرۇپ مەسلىھەتلەشامە  بىالەن ھۆكاۈمەت ئەگەر كېايىن بۇندىن“ .زىت

 ياااول قەتئاااى سۆزلىشاااىڭگە نۇتاااۇق ئۈساااتىدە مەساااىلىلەر تۇرىۋاتقاااان ئۈساااتىدە تاااارتىش

 بەرىبىار قىلساىمۇ بىئاارام قانچە ھەر ئۇنى ئەيىپلىشى ۈرت بۇ ئاتىسىنىڭ. دەيدۇ قويۇلمايدۇ 

-تااالش بىار يەنە كەينىادىنال ئۇنىاڭ شاھزادە. يەتمىگەن توۋاقالشقا ئېغىزىنى شاھزادىنىڭ

 ناھىيىلىاا  لوناادفن سااۆزلەپ  نۇتااۇق ئۈسااتىدە مەسااىلە تۇرىۋاتقااان ئۈسااتىدە تااارتىش

-تاياااق ئوقۇغۇچىالرنىااڭ ەمەكااتەپلەرد تەۋەسااىدە دائىرىسااى باشااقۇرۇش پارالمېنتىنىااڭ

 قويىشاىغا چەكلىامە ئىشلىتىشاىگە قاۇرال بىار قانداق ھەر ئالغان ئىچىگە ئۆز توقماقالرنىمۇ

 ھەممىاگە”: دەيادۇ مۇنداق يەنە قىلى، قوشۇمچە ۋالې  شاھزادە(. سۆزلەيدۇ نۇتۇق قارشى

 كەساكىن ھەمادە قورقۇنچااق بەكاال ئۇالر ئاالھىدىلىكى  بىر يونالرنىڭ سىياسىي مەلۇمكى 

 ئوچاۇق پەياتلەردە مۇۋاپىاق ئەسالىدە. بولىشاى مىەەزلى  ئەنسىرەش بەكال بېرىشتىن قارار

 ئىاش كېتىدىغاندە  ئېشى، دائىرىسىدىن چەكلىمە ئەھۋالالردا ئادەتتىكى بولۇش  سۆزلۈ 

 سوزۇشاقا كەيانىگە ئىشانى ۋە قورقۇنچااقلىق بولاۇش ساۆزلۈ  ئوچۇق بۇنداق بولغىنىدىمۇ 

 ئاارقىلىق تېلېگرامماا دېگەنلىارى باۇ ئۇنىاڭ“ .بولىدۇ كۆرىنەرلى  تېخىمۇ ۈمىئۆن قارىغاندا

 نىاڭ ئەنگلىايە ئاشاۇرىۋېتىلگەن ئەسالىدىنال يەردە ئاۇ يەتكۈزۈلگىنىدە  كوچىسىغا ۋىلھېل 

 فۈھرېرنىااڭ قوشااۇلۇپ  سااۆزى مۇبااالىغە بىاار يەنە ھېسسااىياتلىرىغا يېقىنلىااق گېرمااانىيىگە



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 695 ~ 
 

. بېرىادۇ كۈچەيتى، تېخىمۇ پەرەزلەرنى دەيدىغان قالدى زيېتەرسى سەۋەبلىرى كۆرسەتكەن

 بولاۇپ قوياۇش ياول چەكلىمىساىز كېايىن بۇندىن قويۇشى يول نىڭ ئەنگلىيە ئەندى يەنى 

 .ئايلىنىدۇ دېگەنگە ئۆزگىرىدۇ

 ئاساساەن ئىنكاسامۇ كەلاگەن ئىتتىپاقىادىن ساوۋېتلەر قارىتاا شەرتنامىساىغا لوندفن

 بىار بۇناداق شاەرتنامە باۇ. كېتەتتى ئوخشاپ ئىنكاسىغا ۈ كۈچل كۆرسەتكەن فرانسىيىنىڭ

 ئىچىاادىكى تەبىقىسااى ھۆكمااۈران  ئەنگلىاايە يەنااى. ئىاادى بەرمەكااتە ئىسااباتالپ پەرەزنااى

 ئۇنساۇرالر  بەزى ئالغاان ئىچىاگە ئاۆز شااھزادىنىمۇ بولىۋاتقان قىلماقچى ۋارىسلىق تەختكە

 ساوۋېت ھەمادە كۈچەيتىشاكە چلىرىنىكاۈ ئارمىيە دېڭىز دېڭىزىدىكى بالتىق گېرمانىيىنىڭ

 ھەم ئۈچاۈن نىيىتاى قاارا ياپونىيىنىاڭ بولساا شاەرقتە يىاراق قىلىشاىغا  ھۇجۇم ئىتتىپاقىغا

 كۈچلاۈ  ئىشاتا باۇ گەرچە. ئىادى مەۋجاۇت ئېھتىماالى بولۇش ياردەمچى بولۇشىغا نەپەس

 تنامىسااىشەر سااودا بىاالەن ھىتلېاار يەنىااال ئىتتىپاااقى سااوۋېت بولسااىمۇ  بااار ئەنسىرەشاالەر

 ماركقااا مىليااون يااۈز 0 مىقتااارىنى كىرىاادىت بېرىاادىغان سااوۋېتكە ھىتلېرمااۇ. ئىمزالىشااىدۇ

. پىالناليادۇ ئۆستۈرۈشنى مىليونغا يۈز 5 رەقەمنى بۇ ئىچىدە يىل ئون كەلگۈسى ئۆستۈرۈپ 

 دېگەنادىن يېنىۋالغاان خىيالىادىن كەلتاۈرۈش قولغاا بوشالۇقىنى ھايااتلىق دېمەكلىا   بۇ

 بىرساىال ئۇيۇنلىرىدىن دېپلوماتىيىلى  خەلقارالىق پىالنالر بۇ ئەكسىنچە . يتتىبەرمە دېرە 

 بىالەن شاەرق ئۆتكاۈزۈش  ساۆھبىتى تىنچلىق بىلەن غەرب سەۋەبى  بۇنىڭ. خاالس ئىدى 

 باارىچە ئىمكانىيەتنىڭ قۇراللىنىشىنى قايتىدىن گېرمانىيىنىڭ بىرگە  بىلەن قىلىشىش سودا

 ساۈرئىتى قاۇراللىنىش خىال باۇ. قىالتتاى مەقساەت يايدۇرۇشنىال تقانا شارائىتالردا مەخپى

 كېتىۋاتماقتااا تېااز كااۆپ قىلغىنىاادىنمۇ پەرەز كۈزەتكۈچىلىرىنىااڭ چەتئەللىاا  نۇرغۇنلىغااان

 .ئىدى

 

4 

 

 ئۇنىاڭ ئەگىشاى،  كېڭىيىشاىگە دائىرىساىنىڭ تۇرماۇش  سىياسىي ھىتلېرنىڭ ئادفل 

 كىشاىلەر ياېقىن قااتالم ئىككاى ئەتراپىدا ۇنىڭئ. ئىدى كېڭەيمەكتە دائىرىسىمۇ ئارىلىشىش

 ئۇالرنىاااڭ ۋە) ھسااې  گيۆرىااڭ  گيااوبېل   بىرساااى بۇالرنىااڭ بولااۇپ  شااەكىللەنمەكتە

 تېخىماۇ بولساا بىرساى يەنە يېقىنلىارى؛ تاپقاان تەشاكىل كىشاىلەردىن قاتارلىق( ئاياللىرى

 خىزمەتچىساى ىبى كاات شوپۇرى  ئۇالر بولۇپ  كىشىلەر ئالغان خاراكتېر خۇسۇسى بەكىرە 

 ئىچكاى ئەڭ. تاپااتتى تەشاكىل كىشىلەردىن يېقىن يۈرىدىغان يېنىدا قالغان شۇنىڭدە  ۋە

 ئۇچقۇچىسااى نەپەر بىاار سااپېر  بولغااان ئېنەىنېاارى بىناكااارلىق نەپەر بىاار بولسااا قاتلىمىاادا
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 يەنە قاتاااردا بىاار بىاالەن شااۇنىڭ. ئىاادى تاپماقتااا تەشااكىل قاتااارلىقالردىن باااۋۇر بولغااان

 دېڭىااز ئااااليلۇق  ئالغااان  ئىچىااگە ئااۆز ئاديۇتااانتلىرىنىمۇ ئىشااالر ھەربااى ياااش ساابەتەننى

 بېلااوۋ ۋفن نىكااوالۋۇس ۋەكىلااى ئااارمىيە قۇرۇغلااۇق پۇتكااامىر  ۋفن لېيتىنااانتى ئااارمىيە

 بەزىلىارى ئۇالرنىاڭ. ئاالتتى ئىچىگە ئۆز كىشىلەرنىمۇ سەۋىيەلى  ئوخشىمىغان قاتارىدىكى

 كاااۆزگە بە  ئەڭ بۇناااداقالردىن. ھېساااابلىناتتى كىشاااىلەر تەۋە قاتالمغاااا ئىككىاااال ھەر

 بىرساى ئەگەشاكەن ھېساقا ۋاقىتالردا دەسلەپكى كىشى بۇ. ئىدى بورمان مارتىن چېلىققىنى

 فۈھرېرغاا باھانىادا شاۇ بورماان . ئىادى ۋەكىلى تۇرۇشلۇق بېرلىندا ھېسنىڭ ھازىر بولۇپ 

 ئۈچاۈن ئېھتىيااجلىرى كۈنادىلى  ېرنىاڭفۈھر بولاۇپ  بىارى ئىاگە پۇرسىتىگە يېقىنلىشىش

 بە  نېمىساالر قىساى  كاۆپ بورمااننى گەرچە. كەلمەكاتە قىلىا، خىازمەت تالماا -ھارما 

 سايىسااىدە  ھىتلېرنىااڭ بورمااان بىلمەياادىغان چارچاشاانى ھېرىاا، كەتمىسااىمۇ  بىلىاا،

 كىچىا  يااكى يېڭىغاا كۆڭلىكىنىاڭ گېپىناى ئېغىاز بىار ھەر فۈھرېرنىاڭ قالماا  كەينىدىن

 .يۈرەتتى يېزى، دەپتىرىگە خاتىرە

 يەنە بەزىاادە. يااۈرەتتى ئايلىنىاا، ئارىسااىدا كىشااىلەر قاااتالم ئىككااى شااۇ ئەنە ھىتلېاار

 ئارىسااىغا ئەمەلاادارالر ھەربىااي ۋە ئەمەلاادارالر مەمااورى دەرىەىلىاا  يوقااۇرى نۇرغۇنلىغااان

 لىاا دەرىەى ئااالىي بىاالەن ئەسااتايىدىللىق ئولتااۇرۇپ بېسااى، ئۇنىااڭ. كېتەتتااى چۆكۈپمااۇ

 بىار بىاردىن بېرەلمەيادىغان بەرداشالىق ئۇنىاڭ بولىشاى مەشاغۇل بىلەن ئىشلىرى ئىشخانا

 يېقىانال چۈشكە ئادەتتە ئۇ شۇڭا. ئىدى ئامىراق ئىشلەشكە كېچىدە ئۇ. ئىدى ئاالھىدىلىكى

 ئوتتااو ئولتۇرمااايال-ئولتااۇرا كىرىاا، ئىشخانىسااىغا ئااۇ. ئولتااۇرااليتتى كىرىاا، ئىشخانىسااىغا

 كۆچاۈرۈپ كاۆزدىن قاۇر بىر قىسىملىرىنى مۇھى  گېزىتالرنىڭ قايسى ھەر غانتوپلى دىيترىخ

. كېتەتتااى چىقىاا، ئۈچااۈن غىاازالىنىش چۈشاالۈ  بىاالەن ئالدىراشاالىق كېاايىن  چىققاناادىن

 ھەل ئىشاالىرىنى ھۆكااۈمەت قىزىقىاادىغان بىاالەن زىھنااى پۈتااۈن كېلىاا، قايتىاا، تاماااقتىن

 ساوزۇپ كەيانىگە ئىشالرنى ىزىقتۇرمايدىغانق ئۇنى شۇنداقتىمۇ. كېتەتتى كىرىشى، قىلىشقا

 ۋاقىاتالردا كۆپاۈنچە ئاۇ. ئااالتتى قولىغاا مەساىلىلەرنى ئۇ ئاندىن يېقىن چۈشۈشكە ئىشتىن

 شااەھەرلەرنى قاتاااردىكى لىنااز ۋە ميااونخېن بېاارلىن  بىاالەن ئىككىسااى گېيساالېر ۋە سااپېر

 مۇھاااكىمىلەر بۇنااداق. كېتەتتااى قىلىاا، مۇھاااكىمە ئىشاالىرىنى چىقىااش قااۇرۇپ قايتىاادىن

 ئىشاالىرى دۆلەت باشااالپ ھىندېنبۇرگاادىن ۋاقىااتالردا بۇنااداق. كېتەتتااى ئااۇزاپ سااائەتلەپ

 باشالىقىال دۆلەت ئىككىسى مېيسنېر ئوتتو بىلەن الممېرس خان  كېلىۋاتقان بولۇپ كاتىبى

 .ئىدى مەجبۇر كۈتۈشكە چەتتە بىر تاقەتسىزلىنى، ساقالپ ئىشالرنى قىالاليدىغان قارار

 بىارەر ماۇھى . بېرەتتى ئەھمىيەت بەكال ۋېيدېمان كاپىتان ئۇسلۇبىغا خىزمەت ئۇنىڭ

 قۇر بىر ھۆجەەتلەرنى ئولتارغۇزۇپ ئۇنى ئايۇتانتى شەخسى ئۇنىڭ بۇرۇن ئېلىنىشتىن قارار
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 - بولغانادا  ئاۇنىڭچە”. كېتەتتاى قىينىلىا، بە  ھەقىقەتەنماۇ ئۈندەشتە چىقىشىغا كۆرۈپ

 ئااۇ چېپىلىۋالمىسااىمۇ ئىشااالر نۇرغۇنلىغااان_  خاتىرىسااىدە  كۈناادىلى  ۋېياادېمان دەياادۇ

 راس ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ جەھەتااتە بااۇ. كېتىۋېرىاادىكەن يۈرۈشااۈپ ئۆزلىكىاادىن مەسااىلىلەر

 بااغلىق قىلىشاقىال تەرەپ بىار بويىچە ئۇسۇل قايسى ئىشالرنى تۈردىكى بۇ مەسىلە . دەيتتى

 زادىاال مەنمەنچىلىكىناى ئۇنىاڭ ئىشاىدا تالالش ئۇالرنى كۈتىۋېلىشتا زىيارەتچىلەرنى. ئىدى

 سااقلىغاندىن كاۈنلەرچە بۆلۈمىادە كۈتىاۋېلىش ئەمەلادارالر بەزى. بولمايتتى تېزگىنلىگىلى

 قايساى ئەگەردە ئەمماا. باوالاليتتى مۇيەسسەر قىلىنىشىغا قوبۇل ھىتلېرنىڭ ئاندىن كېيىنال

 دەرھاال ئاۇ بولىادىكەن  قىلمااقچى زىياارەت ئاۇنى كېلىا، بىرەرسى دفستلىرىدىن كونا بىر

 ئېيتىا، ئۈساتىدە تاماق بولغانلىرىنى دېمەكچە قىلى،  تەكلى، تاماققا چۈشلۈ  مېھمىنىنى

 ئۈساتىدىال تاماق ۋاقىتالردا كۆپۈنچە مەسىلىلەر قىەلى،  شۇنداق. قىالتتى تەلەپ بېرىشىنى

 “.كېتەتتى بولۇپ ھەل

 مااۇرەككەپ تېخىمااۇ پ بولااۇ تەرتىپسااىز بەكااال جەدۋىلااى ئىااش ھىتلېرنىااڭ ئەساالىدە

 ئۇ بولغاچقا  شۇنداق. ۋېتەتتى قوچۇپال ۋاقىتالردا كۆپۈنچە مەسىلىلەرنى خەلقارالىق بولغان

 ئااادفل . قااالتتى چىقىرالمااا  ۋاقىات ئاساسااەن كۆرۈشۈشاكىمۇ بىاالەن ئاشنىساى ئاساساەن

 ا  قارىما شاۇنىڭغا. ئىادى قالغاان ئايلىنىا، ھاياتىغاا براۋننىاڭ ئېۋا سۆيگۈسى ھىتلېرنىڭ

 ھەرگىزماۇ بىلەن ئۇنىڭ ئىچىدە مۇددىتى بولۇش رەھبىرى ئىمپىرىيە ئۆزىنىڭ ئېۋاغا ھىتلېر

 پۈتاۈنلە  دېامە   قىلىاش تاو  ئۈچاۈن مېنىڭ”. ئېيتىدۇ كېسى، قىاللمايدىغانلىقىنى تو 

 ئۆزىنىاڭ ئاۇ ئۆتكەنادە ۋاقىات يىال 7 ئارىدىن دەيدۇ -. بېرىدۇ دېرە  بولىشىمدىن ۋەيران

 قالىادىغان چۈشاۈنۈپ خاتاا بىرىناى-بىار چوقاۇم ئارىساىدا خوتاۇنالر-ئەر_   سىرداشلىرىغا

 تونىغااان دەپ ھەققىاا  مېنىااڭ ئايااالى كىشااى بولغااۇچى ئەر ئەگەر. تۇرىاادۇ بولااۇپ ئىشااالر

“ .چىقىادۇ ئوتتۇرغاا قاېلىش چۈشاۈنۈپ خاتاا دەرھاال بېرەلمىدىڭمۇ تولۇق ئۇنىڭغا ۋاقىتنى

 شااۇنداق ئەنە يولدىشااىنىڭ كىشااىمۇ ئايااال دۇ ياشاااي ئۈچااۈنال ئېاارى پەقەت كىشااى ئايااال

 خالىغااانچە ئااۇنى قااۇلى  رفھىااي ئايالىنىااڭ ئەركىشااى. يۈرىاادۇ قىلىاا، ئااارزۇ بولىشااىنى

 بەھاارى بەختااتىن كېيىنكااى قىلغاناادىن تااو  سااەۋەپتىن شااۇ مەن”. بولىاادۇ باشااقۇرماقچى

 ىاااڭئايالىمن قويۇلغاااان قايرىااا، چەتاااكە بىااار قارىلىااا، ساااەل پەقەت مەن. ئااللماااايمەن

 ھالادا ئاۇ دەيادىكەنمەن  قالماايمەن ئەھۋالغاا بۇناداق. ماۇمكىن ئېرىشەلىشى  نەپىرىتىگىال

 يامااان بىاار قىلىشاانىڭ تااو … . كېلىاادۇ تااوغرا قويىۋېتىشااىمگىال بولىشااىغا خىزمەتلىرىمنااى

 ئاشانا بىرەر بولغاچقا  شۇنداق. چىقىشىدۇر قىلى، پەيدا دائىرىسىنى ھوقۇق ئۇنىڭ تەرىپى 

 يەڭگىللىشااى،  ياۈكى قىلغانادا شااۇنداق. ياخشاى مىاڭ قارىغاناادا بولغانغاا ىئاياال تۇتاۇش

 بااۇ ئااۇ “ .بولىاادۇ چىققىلااى قااۇرۇپ ئۈسااتىگە سەۋىيىسااى ھوقااۇق بەرگەن ئىشااالرنى بااارلىق
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 ۋفل  جوھاننا كاتىپلىرىدىن قىز ياشلىق ئوتتۇرا نەپەر ئىككى ئۇنىڭ قىلىۋاتقىنىدا گەپلەرنى

: ئۆزگەرتىادۇ گېپىنى دەرھال كۆرۈپ پۈرۈشتۈرىۋاتقانلىقىنى چىرايىنى شرفدېر كرىستا بىلەن

 ئېيتىلغاان ئۈچاۈن كىشاىلەر دەرىەىلىا  يوقاۇرى نىسابەتەن ئەلىۋەتتىكى دېگەنلىرى  بايا”

 “!گەپلەر

 ۋاقىات تەساتە مىاڭ ئۇنىاڭ شۇنداقتىمۇ. يۈرەتتى بولۇپ يېرىمال كۆڭلى ئەسلىدە ئېۋا

 كېلىشاى  كۆرگىلى ئۇنى بولسىمۇ قېتى  بىرەر ئاشنىسىنىڭ كېلىدىغان كۆرۈشكىلى چىقىرى،

 ئويلىمىغاان تۈنىگاۈن”. ئاشاتتى يېتى، يەڭگىللىتىشىگە دەردىنى بولسىمۇ ۋاقىتىنچە ئۇنىڭ

 كۈنااادىلى  فېۋرالااادىكى-18 ئېاااۋا يازىااادۇ دەپ_ . كەلااادى كاااۆرگىلى مېناااى ئاااۇ يەردە

 شااۇنداق مېنااى ۇئاا… . ئااۆتتى كۆڭۈللااۈ  ھەقىقەتەنمااۇ ۋاقتىمىااز ئاخشااىمى_  خاتىرىسااىگە 

 مەڭگااۈ. چۆماادۈردى ئىچىااگە بەخىاات چەكسااىز ھەقىقەتەنمااۇ مېنااى كااۆرەتتىكى  ياخشااى

 ئاۇ ئۆتاۈپ ھەپاتە ئىككاى ئارىادىن_ ! ھە-ئىادى  قىاالر ئارزۇ نەقەدەر بولىشىنى مۈشۈنداق

 ئىچىاادە ئااازاپ قاااتتىق ئۆلگىاادە  قايتىاادىن مەن_  يازىاادۇ  مۇنااۇالرنى يەنە خاتىرىسااىگە

 ئۈچاۈن مېنىاڭ خااتىرەم كۈنادىلى  باۇ. ياوق ئىمكانى  يېزىش خەت ۇنىڭغائ مېنىڭ. قالدى 

. ئىادى كەلاگەن كاۈنى شاەنبە ھىتلېار“ .قالادى بولۇپ يېرى  تۆكىدىغان دەرت بىر-بىردىن

 قاچااااان يەنە  “كېاااايىن مىنااااوتتىن لەززەتلىاااا  سااااائەتلى  قااااانچە بىاااار” ئااااۇ ئەممااااا

 ئولتااۇرۇپ ئۈسااتىدە ىااكەنت خااۇددى مەن”. قالاادى كېتىاا، دېاامە  كېلىاادىغانلىقىنىمۇ

 “.ئىچىدىمەن تۇيغۇ قالىدىغاندەكال كېلى، قېشىمغا ھەردائى  قالغاندە 

 خاۇددى ياوق  تاايىنى ئايىقىنىاڭ-بااش قااليماقاان  بەكال ئېۋا كېيىن  ھەپتىدىن بىر

 قالغانادە   ئاستىدا بېسىمى ھېسسىيات كۈچلۈ  بەكال ياكى يېزىلغاندە  ئالدىراشچىلىقتا

 : يازىدۇ مۇنۇالرنى ىرىسىگەخات كۈندىلى 

 كېساەل بىرەر ھەقىقەتەنمۇ مەن. ئااللمىدى  خەۋەر ئۇنىڭدىن بېرى كۈندىن سەككىز”

 بولمايدىغانادۇ  پەيادا كاشاىال بىارەر بەدىنىمادە نېمىشاكە. قىالتتى  ئارزۇ قېلىشمنى بولۇپ

 مىغانتونۇشا پەقەتاال بىالەن ئۇنىاڭ مەن چىدايدىغانادىمەن؟ دەرتاكە بۇنچە نېمىشكە مەن

. قالاادى  چۈشااۈپ ھالغااا ئۈمۈدىسااىز پۈتاۈنلە  مەن بااوالتتى؛ ياخشااى دېااگەن نااېمە بولساام

 ئىچىادە مۈگىادەش ئېغىار بولمىغانادا ھاې . سېتىۋالىمەن دفرىسى ئۇيقا بېرى، مەن ئەندى

 باۇ ئۈچاۈن ناېمە ئاۇ…  بولمايادۇ كېلىۋالمىساام ھالغاا ئويلىيالمااس ئىشاالرنى كۆپ بۇنچە

 “قويىدىغاندۇ؟ ئازاپقا شۇنچىۋاال مېنى قىلما  سخاال قەرزىدىن سۆيگۈ

 ئالىادىغان تەرىپىناى ساۆيگۈنىنىڭ يەنە ئېاۋا ئۆتكەنادە كاۈن قانچە بىر يەنە ئارىدىن

 ئەمماا“ .ئالادىراش بەكاال ھەقىقەتەنماۇ ئىشلىرى ھۆكۈمەت ئۇنىڭ”: چىقىدۇ تېپى، باھانە

 تااقەت” ئۇنىاڭ بولساا  ىاداقىلغىن تەكلىا، غاا “ساارىيى مېھمان پەسىل تۆت” ئۇنى ھىتلېر



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 699 ~ 
 

 .كېتىدۇ توزۇپ پۈتۈنلە  ئىرادىسى دەيدىغان “كۈتۈش قىلى،

 گەپ ئېغىزماۇ بىار ئۇنىڭغاا ئەمماا ئولتۇرىۋالادى   بىرگە سائەت 3 يېنىدا ئۇنىڭ مەن”

 تۇتقاۇزۇپ كونىاۋېرت بىار سېلىنغان پۇل ئىچىگە بۇرۇنقىدە  ۋاقتىدا  ئايرىلىش. قىاللمىدى 

 يااكى سۆزلىرىنى ئەۋھالسوراش بولسىمۇ ئېغىز قانچە بىر ئىچىگە لىپاپ بۇ ئۇ ئەمما. قويدى

 مېنىاڭ بۇنىڭادىن كاشاكى  بولساىمىغۇ قويغاان يېزىا، قاانچىنى بىار گەپلەردىان چىرايلىق

 ئەقلىااگە ئۇنىااڭ مېاانىڭچە ھە   بىلمەيدىغانمىاادۇ؟ ئااۇ كېتىاادىغانلىقىمنى يااايراپ نەقەدەر

 “.ئوخشايدۇ كەلمەيدىغان ئىشالر بۇنداق

 ئاياالنى بىار يەنە لەقەملىا  ۋالكاۈر  ھىتلېرنىڭ گەپلىرىدىن كوچا ئۇ ئاخىرىدا  ئا 

 يااالغۇزلۇق ئۇنىااڭ كېاايىن  ئاڭلىغىنىاادىن چااۆچەكلەرنى-سااۆز ھەققىاادىكى تېپىۋالغااانلىقى

 .ئۆزگىرەيدۇ كۈندەشلىككە چىققان ئۇچىغا تۇيغۇسى

 قىلغاان ماڭا قىلغىنى بۇ ئۇنىڭ. تىنمايتتى پەقەتال توغرىلىق بۇ ماڭا ئۇ مېنىڭچە  ”…

 بىرساىگە باشاقا قەلبىناى ئاۇ ئەگەر. كېارە  چۈشىنىشى مېنى ئەسلىدە ئۇ. ناھەقچىلى  بىر

 بولاااۇپ پۇتلىكاشااااڭ ئۇنىڭغاااا مەن بولساااىمۇ قالغىااادە  قىلىااا، ھاااې  بەرگەنلىكىناااى

 “!يۈرمەيتتىمغۇ

 رۇشيااالۋۇ ھىتلېرغااا ئىچىاادە ئۈمىدسااىزلى  قاااتتىق ئېااۋا ئاخىرلىرىاادا ئېيىنىااڭ مااا 

: يازىادۇ مۇناۇالرنى خاتىرىساىگە كۈنادىلى  كېيىن  يازغاندىن خەت پارچە بىر خاراكتېرىدا

 دانە 05 مەن چاغادا ئۇ ئېرىشەلمىسەم  جاۋابقا غىچە 12 سائەت ئاخشام بۇ مەن ئەگەر... ”

 . قالىمەن كېتى، ئالەمگە نېرىقى ئاستا-ئاستا ئىچىدە ئۇيقا يۇتىۋېلى، بىراقال دفرىنى

. يازمىادى خەت پاارچە بىارەر بولساىمۇ قىلىا، تەساەللى ماڭاا ئاۇ بېارى ىنئاياد ئۈ 

 ھېسابلىناالرمۇ؟ مۇھەببىتى ئۇلۇ  كېلىۋاتقان كۆرسىتى، دائى  ئۇنىڭ قىلىقى  بۇ ئۇنىڭ

 توشااۇپ لىااق بىاالەن مەسااىلىلەر   سىياسااىي كااۈنلەردە بااۈ كاللىسااى ئۇنىااڭ ئەگەر 

 ئااااۆزىنى بىااارلىكتە بىااالەن نمە تېپىااا، پۇرساااىتىنى بىااار چوقاااۇم بولساااىمۇ كەتاااكەن

 ئىتالىيە بىلەن رۆم بولمىغانمىدى؟ شۇنداق بۇلتۇر! ئىدىغۇ مۇمكىن يەڭگىللەشتۈرىۋااللىشى

 ئىادىغۇ؟ بېارەلىگەن پۇرساىتىنى ئااجرىتىش ۋاقىت ماڭا ئالدىراشچىلىقتىمۇ شۇنچە ئۇنىڭغا

  داق؟قان بارمۇ ئىش بىرەر باشقا كەينىدە ئالدىراشچىلىقىنىڭ بۇ دېگەندە   راس

 !ھەرگىز ياق  ئەمەسمەن  سەۋەبچى مەن بۇنىڭغا

 ۋفلكېار بۇنىڭغاا ئەمماا_  قاناداق-باارمۇ ئاياال بىار باشاقا تىگىدە ئىشنىڭ بۇ بەلكى 

. ئەمەس مااۇمكىن بولىشااى بىرىنىااڭ ئۇنااداق ياااق . ناتااايىن بواللىشااى سااەۋەب قىااز دېااگەن

 ماۇمكىن بولىشاى قىزنىاڭ ىارب ئۇناداق يۈرمەمادۇ؟ ئايلىنى، قىزالر كۆپ شۇنچە ئوتتۇرلۇقتا

 !ئەمەس
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 “.بىلەلمىدى  يا؟-بولىۋاتامدۇ سەۋەپ ئىش بىر باشقا بۇنىڭغا

 ئەڭ خاتىرىسااىگە كۈناادىلى  ئېااۋا كېاايىن ئۆتكەناادىن سااائەت قااانچە بىاار ئارىاادىن

 ساۆزلەرنى قاۇر بىرقاانچە مۇناداق تولغاان بىالەن ئۈمىدساىزلى  بولغان جۈملىسى ئاخىرقى

 :يازىدۇ

 

 بەكااال قېلىشااىدىن كېتىاا، قارىمااا  ماڭااا ئۇنىااڭ كااۈنلەردە بااۇ ى  تەڭاار قەدىرلىاا 

 ئىچىاگە ئۈمىدسىزلى  ئىشالر قىاللماسمۇ؟ھەممە ياردەم بىرەرسى ماڭا ئىشتا بۇ. قورقىمەن

 تېگىا، قولىغاا ئۇنىاڭ ۋاقتىادا ياماان خېتى  يازغان بەلكى ! دەھشەت دېگەن نېمە تولغان 

 . كېرە  ازماسلىقى ي خەت ھەرگىز ئۇنىڭغا ياكى يا؟-قالدىمۇ

 ! كاشكى كەتسەم ئۆلۈپال يۈرگەندىن بۇرۇختۇرمىلىقتا بۇنداق بولسۇن  بولسا نېمىال

 ئۇچرىتىا، بىالەن ئۇنىاڭ مېناى بۈگاۈن! قىلغايساەن يااردەم مەڭاا تەڭرى   قەدىرلى 

 .كېچىكىدۇ بەكال قالسا ئەتىگە! قىلغايسەن ئىگە پۇرسىتىگە سۆزلىشىۋېلىش

 

 كەلاگەن ئۇنىڭادىن ھىتلېار: ئىادى بەرگەن يۈز ئىش بىر مۇھى  خەۋەرسىز براۋن ئېۋا

 بىار يېقىنقاى. ياتااتتى ئۈساتىلىدە ئوپراتساىيە ۋاقتىدا ئالغان تاپشۇرۇپ خېتىنى ۋىدالىشىش

 سااۆزلەيدىغان ئۇنىااڭ. بەرمەيۋاتاااتتى ئااارام ئاغرىاا، گېلااى ئۇنىااڭ بۇيااان ئاياادىن قااانچە

 ئااۋازىنى ئۇنىاڭ كېتىشاى ئاۇزۇراپ كساىزچە نۇتۇقلىرىنىاڭ شاۇنىڭدە  كۆپلىكى  نۇتقىنىڭ

. قىالتتاى چىققانادەكمۇ ئۆناۈپ نەرساە بىار گاېلىگە دەپ ئااز بۇنى. ئىدى قويغان پۈتتۈرۈپ

 قاانچە بىار دېيىشاىچە  سپېرنىڭ. ئىدى كۆتەرگەن باش قايتىدىن قورقۇشى بۇرۇنقى ئۇنىڭ

 ئاۆلگەنلىكى دىنراكىا بوغاۇز پتېرنىاڭ ئاۈچىنچى ئىمپراتاور داۋاملىاق ھىتلېار بېارى ئايدىن

 يەنە باشاقا ئاغرىقىادىن گېلىنىاڭ ئۇنىاڭ. ئىادى بولىۋالغاان قىلىدىغان گەپلەرنى ھەققىدە

 ۋيېنناادا ۋاقىتلىرىادا يااش ئاۇ يەناى. ئىادى قىينىماقتاا ئاۇنى قوشاۇلۇپ ئاغرىقىمۇ ئاشقازان

 تولبالىسا نئاو تۈردە ئىزچىل ئۇ شۇڭا. ئىدى بولغان مۇمتاال ئاغرىققا كېسىلىدە  كۆرۈلگەن

 ئىشااى، چېكىاادىن مىقاادارى دفرا ئىچااكەن ئۇنىااڭ رفشااەنكى . يااۈرەتتى ئىچىاا، دفرىسااىنى

 ساەۋەبىدىن دفرا باۇ ئۇ قېتى   بىر. ئىدى دفرا بىر مايلىق يېپىشقان دفرا بۇ بولۇپ  كەتكەن

 گراۋىتزناى دفختاۇر دەرھاال ئاۇ شاۇڭا كەتاكەن  بولۇپ پاراكەندە بەكال قېلى، زەھەرلىنى،

 ۋە غۇڭۇلدايادۇ قاۇلىقى  قايىادۇ  بېشاى  ئاغرىيادۇ  بېشاى  دفختۇرغاا ئۇ. كېلىدۇ چاقىرتى،

 مااۇھى  ئىنتااايىن فااۈھرېر يەنااى كااۈنى  مااارت-03. دەرتلىنىاادۇ دەپ تورلىشااىۋالىدۇ كااۆزۈم

 قاۇالق  ىنىاڭ ئۇنىۋېرساىتېت بېارلىن كېايىن  كۈن ئىككى قىلى، ئېالن نۇتقىنى دېپلوماتى 

 پەردىساىدىن ئااۋاز فۈھرېرنىاڭ ئەيكاېن ۋفن كارل سورپرففېس باشلىقى بۆلۈم ئېغىز بۇرۇن 
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 كىچىا  بىار باۇ. ئالىادۇ كېسى، پارچىسىنى ئورگان نەپەسلىنىش چوڭلىقىدا سانتىمېتر بىر

 بولاااۇپ  ئاپاراتساااىيە( ئۆتكاااۈزۈلگەن مەھكىمىساااىدىال مىنىساااتىرلى  بااااش) دائىرىلىااا 

 شاۇنىڭغا. قوللىنىلغاان ىنماورف تىنچالنادۇرغۇچى مىقداردا ئاز سۈپىتىدە تىنىچالندۇرغۇچى

 چاغادا شاۇ مەن”. ئوخلىۋالىادۇ قىلىا، مەززە ئىنتاايىن ساائەت 14 يەنىاال ھىتلېر قارىما  

 كېاايىن  ئاپاراتساىيىدىن. ئاشااىكارىالپ كېايىن ئەيكااېن دەيادۇ “ئىاادى  ئەنساىرىگەن بەكاال

 بە  كېيىنمااۇ قىلماساالىقى  گەپ ۋارقىااراپ قاااتتىق كااۈن قااانچە بىاار ئەيكااېن پرففېسسااور

 نۇتاۇق ھىتلېار بولساىمۇ  قىلغاان مەسالىھەت دەپ كېارە  ساقلىنىشى ھاياجانلىنىشالردىن

 يىلاى-1238 مەلۇماات بۇ) قاالتتى ئۇنتۇپ پۈتۈنلە  نەسىھەتلەرنى بۇنداق ھامان باشلىشى

 دۇنياادىكى ھىتلېرنىاڭ باۇرۇن گېزىات  باۇ. ئېلىنغاان گېزىتىادىن «دەۋر» نويابىردىكى-14

 ۋفن ھېيناارىخ پرففېسسااور ۋيېننااالىق مۇتەخەسسىسااى  ئېغىااز رۇن بااۇ قااۇالق  داڭلىااق ئەڭ

 بولغاچقاا  يەھاۇدىي ساپ پرففېسسور بۇ ئەمما بولغان  تەكشۈرتمەكچى بوغۇزىنى نىيۇمانغا

 (.ئىزاھاتى. ھ.ئا - يازىدۇ قىلغانلىقىنى رەت تەكشۈرۈشنى ئۇنىڭ

 گاااۆش ىبۇغۇزىااادىك نەپەسااالىنىش ئالغاااان كېساااى، ئۇنىڭااادىن بىمارىغاااا  ئەيكاااېن

 بىاار خاراكتېرلىاا  ياخشااى يەنااى ئىكەنلىكىنااى  پارچىسااى گااۆش ئااادەتتىكى” پارچىسااىنىڭ

 قارىماا   شاۇنىڭغا. بولغاان قىلمااقچى خااتىرجەم ھىتلېرناى ئېيتى، ئىكەنلىكىنى “توقۇلما

 غەمادىن قورقۇپ كېتىشىدىن يۇغۇراپ بولۇپ ئۆسمىسى را  ئاپىسىنىڭكىدە  يەنىال ھىتلېر

 بولسااىمۇ ئااارقىلىق ئاديۇتااانتى ياااكى يازماساالىقى خەت ئېۋاغااا لېرنىااڭھىت. قۇتۇاللمىغااان

 يوللىماسالىقىدىكى گەپ ئېغىاز قاانچە بىار قىلىادىغان خااتىرجەم ئاۇنى بەرگاۈزۈپ تېلېفون

 مەركەزلىشاى، غەماگە ئۈساتىدىكى كېساەللىكى ئۆزىنىاڭ كاللىساى ئۇنىاڭ بەلكى  سەۋەپ 

 .مۇمكىن بولىشى قالغانلىقىدىن

 ھاې  تاشالىۋېتىلگەنلىكىنى قېلىا، پېتىا، ئىچىاگە ئۈمىدساىزلى  تتىققا ئېۋا ئەمما

( دفرىساى تىنچالنادۇرۇش) “ۋانوفاورم” تال 02 سەھەردە كۈنى ما -02 يۈرگەچكە  قىلى،

 ساېزى، ياتقاانلىقىنى ئويغانماا  ھۇشىساىزلىنى، ھەدىسىنىڭ ئىلس  سىڭلىسى. ئىچىۋالىدۇ

 بولاۇپ كۈتكاۈچى قولىادا دفختۇرىنىاڭ ركېساەللىكلە تاشاقى بىار ئەسالىدە ئىلسا . قالىدۇ

 ئااۇ. ئىاادى بااار خەۋىاارى بىلىمىاادىن قۇتقااۇزۇش تىااز تااۇال-ئاااز بولغاچقااا باققااان ئىشاالەپ

 ئىشااەن  بەكااال ھەدىسااى كېاايىن  قولالنغاناادىن تەدبىرلىرىنااى قۇتقااۇزۇش تىااز ھەدىسااىگە

 ئېۋانىاڭ ئىلسا   378.قىلىادۇ تېلېفون دەرھال ماركسقا مارتىن دفختور مەسئۇل قىلىدىغان

. تېپىۋالىادۇ  ئااختۇرۇپ پايدىلىنى، پۇرسەتتىن داۋاالۋاتقان دفختۇر خاتىرىسىنى كۈندىلى 

 مەخپاى ئۇرۇنغاانلىقىنى ئۆلتۈرىۋېلىشاقا ئاۆزىنى قېتىملىاق ئىككىنچى ھەدىسىنىڭ ئۇ  شۇڭا

 ھەدىساىنىڭ كاۆزلەپ قالماسالىقىنى چېتىلى، ئىشقا بۇ ماركسنىڭمۇ دفختۇر ھەمدە تۇتۇش
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 بىار دفختۇرماۇ باۇ ئەسالىدە. تاشااليدۇ يىرتىا، بەتلەرناى مۇھى  قانچە بىر دىكىخاتىرىسى

 نااارازىلىق قاااتتىق ئىشااالرغا بااۇ دادىسااىنىڭ يەنە ئىلساا  شااۇنىڭدە . ئىاادى يەھااۇدىي

-بولااۇش نورىمااال ھالىتىنىااڭ رفھااى ئاشنىسااىنىڭ فۈھرېرنىڭمااۇ ھەماادە بىلدۈرۈشااىدىن 

 ئىاش بىر ئوينىغاندە  قىلىقى بۇ ھەدەمنىڭ  قورققاچقا قىلىشىدىن سۈرۈشتە بولماسلىقىنى

 خۇسۇساىيىتى دفرىساىنىڭ يىاگەن ئېۋانىاڭ بىلەن  دېگەن نېمە ھەر. تۇرىۋالىدۇ دەپ ئىدى

-ئاچااا ئېااۋا دېاامە  . ھېسااابلىناتتى دفرىسااى ئۇيقااا بىاار يەڭگىلىاارە  قارىغاناادا ۋېرفنالغااا

 .قورقاتتى كىرىشىدىن اساالمغ كەچلى  بىرسىلىرىنىڭ چوقۇم قايتقىنىدا ئۆيگە سىڭىلالر

 كەتااكەن چارچاااپ تاشااقىرى ھەددىاادىن سااەۋەبىنى كېسااەللى  مااۇ مااارك  دفختااۇر

 بۇ ھىتلېرمۇ. بېرىدۇ قويۇپ دېئاگنوز دەپ سالغان ئىچى، دفرىسى ئۇيقا كۆپىرە  بولغاچقا 

 قىلىا، پەرەز تېگىناى ئىشانىڭ فاۈھرېر برۋن  ئىرس  ئەمما) بولىدۇ ماقۇل چۈشەندۈرۈشكە

 بااۇ نەزەر  قەتئااى بولىشااىدىن ئەھااۋال قانااداق ھەر(. ئىشااىنەتتى قەتئااى دەپ انبىلىۋالغاا

 ھېسساااىياتىنى ئىپاااادىلىيەلمىگەن بىااالەن تىااال “ۋەقە بەرگەن ياااۈز تۇيۇقساااىز” قېتىمقاااى

 .ئىدى بەرگەن ئۈنۈمنى ئىپادىلىۋېلىشتە 

 لاىيى-1235 يەنى . ئىدى تېپىۋالغان ئورنىنى تىگىشلى  ئۆزىنىڭ ئېۋا يازدا  يىلى شۇ

 ئاۆيگە ياۈرۈش بىار ئېغىزلىاق 3 بىارلىكتە بىلەن گرېىتل سىڭلىسى ئۇ كۈنى  ئاۋغۇست-12

 ئاھااالىالر بوگېنخاۋسااېن بولغااان خاااتىرجەم بەكااال مااۇھىتى ئااۆ  بااۇ. چىقىۋالىاادۇ كۆچااۈپ

 يەردە بىار كۆرۈنگىادەكال ئۆيىادىن ميۇنخېنادىكى فۈھرېرنىڭ بولۇپ  بىنادا بىر رايونىدىكى

 ماۇنچە بىار يەنە ھىتلېر. تۇراتتى تۆلەپ ئارقىلىق ۋاستىسى خوفمان نىئىەارىسى ئۆ . ئىدى

 .بېرىدۇ ياسىتى، كىلىشتۈرۈپ يېڭىدىن ئۆينى ئېلى، جابدۇقلىرىنىمۇ ئۆ 

 بولساىمۇ كەلمەكچاى يەرگە باۇ ئاۇ ئەگەر. باوالتتى ئاز بەكال ئۆيدە بۇ ئادەتتە ھىتلېر

 مەخپااى قارىمااا   بولىشااىغا اقشااۇند. باااراتتى ئاناادىن بولغىنىاادىال ئااۇخالپ خوشاانىالر

 بىالەن ئېاۋا ئۇنىاڭ ئۈچۈن تۇرىدىغانلىقى قوغداپ مەخپى تېشىنى-ئىچى بىنانىڭ ساقچىالر

 بىاار يەنە. ئىاادى ئەمەس ئاسااان يەنىااال ساااقالش مەخپىيەتلىكىنااى كۆرۈشىشااىنىڭ بولغااان

 قااتتىق ناىگېلى پات-پات كېلىۋاتقاچقا  قىيناپ يەنىال ئۇنى ئاغرىقى بوغۇز ئۇنىڭ تەرەپتىن 

 ئاۇ ئااۋال ساەل كېلىشاتىن كۆچاۈپ ئاۆيگە يېڭاى باۇ ئېاۋا. ئىدى مەجبۇر تۇرۇشقىمۇ قىرى،

. ئېيتىادۇ دەپ قىلىدۇ  باردە  نىمە بىر يەنە بوغۇزىدا تېپى، دفختۇر بىر بېرچتېسگادېندىن

 ساانچى، تىكىناى گۈلنىاڭ بارمىقىغاا قىلغىنىادا ساوغات گاۈل ئۇنىڭغاا بىرساى دفختۇرغا ئۇ

 كېايىن چىقارغانادىن چىشاالپ تىكەنناى چىقارغاانلىقىنى  بىلەن چىشى تىكەننى ئۇ كېتى، 

 گېلىادىن ئۇنىاڭ دفختاۇر ئەمماا. بېرىادۇ سۆزلەپ يۇتىۋالغانلىقىنى ئۇنى دىققەتسىزلىكىدىن

 ئااغزىنى بىالەن ئېرىتمىساى نىتارات كۈماۈش پىرساەنتلى  يېارى  ئىككى تاپالما   ھېچنېمە
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 بۇغۇزۇمادا ئەيكېنغاا  ۋفن پرففېسساور قايتىادىن ھىتلېار مائەم. ئىكەن بويرىغان چايقاشنى

 ئەۋرىشاكىنى ماۇنچە بىر دفختۇر شۇڭا. ئېيتىدۇ دەپ قانداق چىققانمۇ ئۈنۈپ ئۆسمىسى را 

 توقۇلماا بۇ ئەيكېن پرففېسسور) بېرىدۇ ئۈچۈن تەكشۈرۈش كەسىپدىشىغا بىر پاكولتىتتىكى

-01(. ئېيتقااان ئالغااانلىقىنى بىرسااىدىن ئىسااىملى  مااۈللېر ئااادفل  بىمااار ئەۋرىشكىسااىنىڭ

 نىااڭ “مااۈللېر ئااادفل ”: چىقىاادۇ نەتىەىسااى تەكشااۈرۈش ئەۋرىشااكە كااۈنى  ئاۋغۇساات

 ئىكەنلىكى توقۇلما بىر خاراكتېرلى  ياخشى پارچىسى ئەۋرىشكە ئەكسىچە ئەنسىرىگىنىنىڭ

 .ئېنىقلىنىدۇ

 ھااې  يەنااى. كااۆرۈنەتتى پەسااەيگەندە  خېلااى بىاالەن شااۇنىڭ غېمااى ھىتلېرنىااڭ

 ئۈچاۈن كاۆرۈش ئېاۋانى يەنىاال قارىما  شۇنىڭغا. قىالتتى ئازايغاندە  ھازىرچە بولمىغاندا

 كااۈنى قۇرۇلغااان پارتىيىنىااڭ نيۇرېمبېرگتااا يىلااى-1235 ئااۇ چااۇنكى. چىقىرالماياادۇ ۋاقىاات

 كاېچىلەردە ئۇنىاڭ باشاقا  ئۇنىڭادىن. ئىادى ئالادىراش بىالەن ئىشالىرى تەييارلىق ئۈچۈن

 پەيادا چۆچەكلەرنىاڭ-ساۆز نۇرغۇنلىغاان ئىشاىمۇ كېلىدىغان قىلى، يارەتزى ئېۋانى بېرى،

 بېرىادىغان تېپىا، ئااۋارىچىلىق ئۇنىڭغاا جەھەتاتە   سىياساىي كېلىا، يەنە باۇ بولىشىغا 

 يېقىانالردا باۇ ئېۋانىاڭ. ئىادى ئېھتىماال بولۇشاى سەۋەپ بولىشىغا پەيدا سۆزلەرنىڭ-گەپ

 باۇ ئاتىساى ئۇنىاڭ. چىقىرىادۇ ئوتتۇرغاا ەساىلىنىم بىار باشاقا ئېرىشاكەنلىكى ئەركىنلىككە

 دۆلەت گېرمااانىيە كىشىسااى قىلىۋاتقااان مۇناسااىۋەت قىزىنىااڭ بولااۈپ  كۆڭااۈل بەكااال ئىشااقا

 ساىنتەبىر-7. ياۈرەتتى قىلىا، نۇماۇس ئىشتىن بۇ بەرىبىر نەزەر  قەتئى بولشىدىن داھىسى

 ئاائىلە ئېاۋانى قىازى  زىا،يې خەت پاارچە بىار ھىتلېرغاا كېلى، غەيرەتكە براۋن فرىتز كۈنى

 بەكاال ئىشاتا باۇ ئەپەنادى باراۋن. قويىادۇ تەلەپ دەپ بولسىڭىز بەرگەن قايتۇرۇپ قوينىغا

 بېرىشاىنى يەتكاۈزۈپ فۈھرېرغاا خوفمانادىن خېتىناى باۇ بولاۇپ  پازىتساىيىدە ئېھتىياتچان

 اقىلىشاات ئېھتىيااات خوفمااان  بولغااان ئۇستىسااى تااارتىش رەسااى  بااۇ ئەممااا. قىلىاادۇ تەلەپ

 ئېااۋاغىال ئەمەس ھىتلېرغااا خەتنااى بولااۇپ  بىرسااى قېلىشاامايدىغان دادىسااىدىنمۇ ئېۋانىااڭ

 بىار مۇناداق مەخساۇس دادىساىغا كاۆرۈپ  ئوقاۇپ ئېچىا، خەتناى ئېاۋا. قويىادۇ تۇتقۇزۇپ

 بېارىش جااۋاب ئەمماا چىققاان  ئوقاۇپ خەتناى باۇ فۈھرېر: تىرىشىدۇ قالدۇرۇشقا تەسىرات

 ھىتلېرغاااا يوشاااۇرۇنچە يولدىشاااىدىن خاااانىمىمۇ باااراۋن .قىلمىغاااان ھاااې  زۆرۈرىيىتىناااى

 ھاې  بولساىمۇ ئىاۋەرتكەن ئاۆزىگە ھىتلېرنىاڭ بېۋاساتە يېزى، خەت پارچە بىر شۇنداقىراق

 .ئىدى ئااللمىغان جاۋاب قانداق

 ئەساالىدە ئااۇ. سااۆزلەندى سااىنتەبىر-11 نااۇتقى مااۇھى  نيااۇرېمبېرگتىكى ھىتلېرنىااڭ

 چااقىرىقى ئۇنىاڭ بولساىمۇ  پىالنلىغاان بولىشانى رىقتاچاقى ئۈچۈن تەرەققىياتى مەدەنىيەت

 يەھۇدىالرغاا ئاۇ. كېتىادۇ ئۆزگىرىا، قىلىشقا ھۇجۇم قېتىملىق بىر يەنە قارىتا يەھۇدىيالرغا
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 باققاان يارىتىا، ساانئەت بىرەر تەۋە ئۆزىگە قاچان ھې  يەھۇدىيالر كېلى،  قىلى، ھۇجۇم

 شاۇنداقتىمۇ. دەيادۇ قىاللمايادۇ  ەياداپ مەڭگاۈ ساەنئەتنى بىار بۇنداق شۇنىڭدە  ئەمەس 

 تۈساكە ساىپايە-ساىلىق شاۇنچىلى  ھۇجاۇمى قارىتىلغاان يەھۇدىيالرغاا قېتىمقى بۇ ئۇنىڭ

 پرفگراممىساى قارشى يەھۇدىيالرغا ئۇنىڭ كۈزەتكۈچىلەر چەتئەللى  ئىدىكى  كەلتۈرۈلگەن

 دېاگەن قاناداق كەتتىماۇ ئۆزگىرىا، راساتىنال بەرگىنىدە  كاپالەت دۆلەتلەرگە چوڭ باشقا

 بارغانساىرى غەرب ئەكساىچە  بۇنىاڭ دەل ئەسالىدە ئەمماا. ئىدى قىلغان پەيدا گۇمانىنىمۇ

 بېرىۋاتقااانلىقى كۈچەيتىاا، ھەرىكىتىنااى چەكاالەش ماااللىرىنى گېرمااانىيە تااۈردە كۈچلااۈ 

 ئىشاقا تەدبىرلەرناى قاانۇنى قىساى  بىر قىلغىنىدە   ئېالن ئاۋال يىل 16  نەق سەۋەبىدىن 

 ساوتكا بىار ھىتلېار  ساىنتەبىردە -13. قىلىادۇ داۋراڭ كەلگەنلىكىناى يېتى، پەيتى سېلىش

 باۇيرۇقىنى تۈزۈش قانۇن بىر دېگەن «قانۇنى قوغداش ئىناۋىتىنى ۋە قېنى نېمى » ئىچىدە

 .قىلىدۇ ئېالن

 يەھۇدىيالرنىااڭ ھامااان شااۇ كىشااىلەر ئالغااان ئۈسااتىگە قىلىشاانى ئىەاارا ۋەزىپىنااى بااۇ

 نىكاساىز يااكى قىلىاش تاو  بىالەن گرا دانلىرى “ئىرق ئوخشاش ۇنىڭغاش ياكى گېرمانالر”

 مەخساۇس ھىتلېرماۇ. چىقىادۇ اليىھىالەپ بىرنى قانۇنىدىن چەكلەش بولىشنى مۇناسىۋەتتە

 گارا دانالر ئىمپىارىيە» ئاۇالردىن بۇيرۇقتاا باۇ. يەتكۈزىادۇ بۇيرۇقىنى يېڭى بەلگىلەپ ئادەم

 قېتىقاى مېڭىساىنىڭ تۈزگاۈچىلەر اليىاھە. قىلىادۇ پتەلە اليىھىلەشانى بىرناى دىان «قانۇنى

 كەيانىگە قەغەزلىرىنىاڭ بۇيرۇتاۇش كوناا تۈگىساە قەغىزى قاتۇرۇپ  باش كەتكىچە چىقى،

 بولغىنىاادىال  يېاارى  ئىككااى سااائەت سااەھەر كااۈنى سااىنتەبىر-15 بولسااىمۇ يااۈرۈپ يېزىاا،

 “قانادىكىلەرال لى مۇناساىۋەت نېمىساالرغا يااكى نېمى ” قوشۇلغان بىردە  ھەممە ئاندىن

 .پۈتكۈزىدۇ تۈزۈپ بىرنى قانۇندىن دەيدىغان ئىگە ساالھىتىگە بولۇش گرا دان

 شاۇڭا . ماقۇللىنىادۇ قىلىنمايال تارتىش-تاالش كۆپ بە  ماددىلىرى قالغان قانۇننىڭ

 يىغىناادا پەۋقۇلئاااددە ئۆتكااۈزۈلگەن نيۇرېمبېرگتااا ھىتلېاار دا  2 سااائەت ئەتىااگەن ئەتىسااە

 يەھۇدىيالرغااا ئەساالىدە ماقۇلالنغااانلىقى  قانۇنالرنىااڭ بااۇ نۇتقىاادا  ئااۇ. دۇبېرىاا دفكااالت

 يااول ئۆزئااارا يەھااۇدىيالر بىاالەن نېمىسااالر” بەلكىاا  قائىاادە  بىاار بۇنااداق. دەياادۇ پاياادىلىق

 لىكىناى “ماۇمكىن بېرىشاى ئېچىا، ياول ئۈچاۈن تىكلىيەلىشاى مۇناساىۋەت قويۇشااليدىغان

 تەھادىت قااتتىق كەينىادىنال گەپلىرىنىاڭ ساىپايە-ىقساىل تاۈردىكى بۇ ئۇنىڭ. كۆرسىتىدۇ

 ئاشاۇرۇلما  ئىشاقا ئاارزۇيىمىز باۇ ئەگەر”: باشااليدۇ چىقىشاقا ئوتتۇرغا سۆزلەر سالىدىغان

 پائاالىيەتلىرىنى قىلىاش قويرۇغلاۇق ئاوت سىرتىدا-ئىچى مەملىكەت يەھۇدىيالر قالىدىكەن 

 قايتىاادىن قاراشاالىرىمىزنى بااۇ بىااز ا ھالااد ئااۇ بولىاادىكەن  داۋامالشااتۇرىدىغانال توختاتمااا 

 “.مەجبۇرمىز چىقىشقا كۆچۈرۈپ كۆزدىن
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 ھەرىكىتااى ئاخماقااانە مۇسسااولىننىڭ بېنىتااو. ئىاادى تەلەيلىاا  ھەقىقەتەنمااۇ ھىتلېاار

 بىاالەن چىقىشااى قارشااى يەھۇدىيالرغااا بۇيااانقى يېقىناادىن ھىتلېرنىااڭ دىققىتىنااى دۇنيانىااڭ

 ئىتاالىيە ئۆكتەبىردە -3. توپلىۋالىدۇ ئۆزىگە بىراقال ئۈستىدىن كۆپەيتىش ئەسكەر قانۇنسىز

. قوزغايادۇ نەپرىتىناى قااتتىق دۇنيانىاڭ پۈتكۈل بۇھەرىكەت. كىرىدۇ بېسى، ھەبەشىستانغا

 ئاااۇرۇش ئااااتلىق خەلقىناااى قەبىااالە بىااار قااااالق قانداقالرچىساااىغا دۆلەت  مەدەنىاااي بىااار

 قويغاان يولغاا ئاۆزلىرى ىيااليدۇ؟قىسات قىلىشاقا جەڭ قارشاى تانكىالرغاا ۋە ئايرفپىالنلىرى

 باۇ ئىككىساى ش ق ئا بىلەن  ئەنگلىيە كەتكەن ئۇنتۇپ پاكىزە-پا  پىالنلىرىنى تىنەىتىش

 بىرلەشااكەن  ئەنگلىاايە. كىرىشااىدۇ تىلالشااقا قىلىاا، داۋراڭ بە  ھەممىاادىن ھەرىكەتاانىە

 چەكلىامە  يئىقتىساادى تاۈردە چەكلىا  ئىتالىيىگە بولۇپ باشالمچى جەمىيىتىدە مىللەتلەر

 چىقىا، قارشاى تاجاۋۇزىغاا ئىتالىيىنىڭ ئىچىدە گېرمانىيە گەرچە. بولىدۇ تەلىۋىدە قويۇش

 باشاالىغان كۆتۈرۈلۈشااكە تەرەپااتىن ھەر ئاااۋازالر قىلىاادىغان ھېسسىداشاالىق ئېفپااوپىيىگە

 382قىلىا،  رەت قىلىشانى ياردەم ئاشكارە سېالسېيگە خايىلە شاھ يەنىال ھىتلېر بولسىمۇ 

 يەنە ھىتلېاار قاتاااردا  بىاار بىاالەن شااۇنىڭ. قىلىاادۇ ياااردەم ھەربىااي ئاسااتىرىتىن ائۇنىڭغاا

 ئىككىسااىنى(  ئەنگلىاايە بىاالەن) ئىتااالىيە كىرىشااى،  يەتكۈزۈشااكە خامئەشاايا مۇسسااولىنغا

 ئىاگە پۇرساىتىگە قىلىاش ھەرىكەت ئەركىن كۆپ تېخىمۇ گېرمانىيىنى كەتكۈزۈپ  ھالىدىن

 ياردىمىنىاااڭ قىلغاااان مۇسساااولىنغا ئۇنىاااڭ. لىااادۇقى ھەرىاااكەت باااويىچە پىالناااى قىلىاااش

 ھەرىكىتىگە ئىلماسلىق كۆزگە جەمىيىتىنى مىللەتلەر بىرلەشكەن ئەنگىلىيىنىڭ مەقسىدىمۇ

 قىسااس  ئەنگلىايە جەھەتاتە بۇ. ئىدى كۆرۈش سىناپ قايتۇرىدىغانلىقىنى ئىنكاس قانداق

 ھىتلېرنىااڭ ئەھااۋال بااۇ. ئاشااىكارىلىنىدۇ تىاازال ئاتالنماياادىغانلىقى ھەرىكىااتىگە ئااېلىش

 بىالەن ئۇنىاڭ ئەنگىلىيىلىكلەرنىاڭ يەناى. ياوق شە  بەرگەنلىكىدە كۈچەيتى، ئىرادىسىنى

 .سېزىدۇ ئىكەنلىكىنى تەييار تۈزەشكە كېلىشى 

 مەقساىتىدە ئاېلىش قىلىاش كاونترفل ئاۆزىنى ھەمادە تېازگىنلەش ۋەزىيەتناى ھىتلېر 

 ئااۇ بااويىچە ھەپتىسااى 4 ئاااخىرقى ىنىڭپەسااىل كااۈز. ئولتۇرىۋالىاادۇ كااۆرۈنمە  ھااېچكىمگە

 دەپ كېارە  قالساا ئاغرىا، فاۈھرېرىمىز رفزېنبېارگ . چىقمايادۇ ئوتتۇرغاا ئاشاكارە پەقەتال

 تۈۋەنلىااا  كەيپىيااااتى باااۇرۇنقى بايرىمىااادىن ئارچاااا ئۇنىاااڭ يەنىاااال بولساااىمۇ  ئويلىغاااان

 كىشاىنى ېرنىڭھىتل بەزىلەر ھەتتا. قىلىدۇ پەرەز دەپ كېرە  بولسا باشلىنىشى مىەەزىنىڭ

 كېلىا، يەنە تەدبىار باۇ كېلىۋاتقاانلىقى  دۈ  تەدبىارگە قىلغاۇ  ھەل بىر قىلىدىغان بىئارام
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 نىشااانىغا ھەرىكىتىنىااڭ سوتسااىئالىزم مىللااى ۋە ئىسااتىقبالىغا پارتىيىسااىنىڭ ناتسىسااتالر

 ئاساساەن ھىتلېار. ئىادى قىلىشاماقتا پەرەز ئىكەنلىكىناى مەسىلە بىر مۇھى  مۇناسىۋەتلى 

 بىرلىكتەگېرماانىيە بىالەن پارتىيىساى ئاۇ. ئىادى ھاالەتتە كەلاگەن نىايەتكە قەتئى الغاندائ

 رەڭلىاا  قوڭااۇر” بولسااىمۇ  بولغااان تېاازگىنلەپ ساااھەلىرىنى قايسااى ھەر جەمىيىتىنىااڭ

 دېپلومااتىيە ئاۇ شاۇڭا. ئىدى ئەھۋالدا قالغان توختاپ ئىزدا بىر قىلما  مىدىرمۇ “ئىنقىالب

 ئااۆز نەرسااىنى ھەماامە ئىچىاادىكى دۆلەت بولسااىمۇ ھېسااابىغا ىلىااشق پىاادا تىنااى سىياسااىي

 بەلكاى ئەمەس يولىادا ياارىتىش يېڭىلىاق ئەنادى ئاۇ. ئىادى قويغانادە  تاشاالپ ئېقىشىغا

 پااارتىيىگە جامائەتچىلىكنىااڭ شااۇڭا . ئىاادى كېتىۋاتقاناادە  قاااراپ يولغااا ئەكسااىيەتچىل

 ئىلتىماااس كىرىشاانى پااارتىيىگە .ئىاادى كېتىۋاتماقتااا تااۈۋەنلەپ بەكااال قىزىقىشااى بولغااان

 بۇرۇنقىادە  پائاالىيەتلىرىمۇ ئەزالىرىنىاڭ پارتىيە كەتكەن  ئازىيى، بەكال سانى قىلغۇچىالر

 .ئىدى ئەمەس ئاكتى، ئۇنداق

 مەسائۇللىرى ئىمپېرىيە بىلەن مەسئۇلالر يەرلى  ھىتلېر كۈنى  يانىۋار-3 يىلى-1236

 تااۇرۇپ سااۈكۈتتۈ قارىتااا ئەھۋالالرغااا گەنبەر يااۈز ھااازىرقى ئااۇالردىن چاقىرىاا،  يىغىنااى

 قايتىااادىن بااويىچە سااەپلەر پۈتااۈن گېرمااانىيىنى نۇتقىاادا ئااۇ. قىلىاادۇ ئۈمىااد بېرىشاانى

 پىالنلىغااان كۆڭلىاادە شااۇنىڭدە . قويىاادۇ ئوتتۇرغااا ئاشااكارە پىالنىنااى قۇرالالناادۇرۇش

 بىار ئالادىنقى پارتىيىنىڭ ئۇ ئاندىن . ئۆتىدۇ تەسۋىرلەپ كېلەچىكىنى گۈزەل گېرمانىيىنىڭ

 ئەھاااۋالىنى ئۈمىدساااىزلى  ۋاقتىااادىكى بۆلۈناااۈش كەلاااگەن دۈ  جەريانىااادا يىااال قاااانچە

 گەۋدە بىار” قاتلىمىادا رەھبەرلىا  پاارتىيە قاتناشاقۇچىلىرىدىن يىغىان كېلىا،  ئەسلىتى،

 باۇنچە بولمىساا ئىكەنلىكىناى  شاەرت “بولاۇش ساادىق ئاۆزىگە ھەمادە ئۇيۇشاۇش  بولۇپ

 ئااۇ. كۆرسااىتىدۇ تەكىااتلەپ بولماياادىغانلىقىنى ۇرۇشاانىڭئىمكانىيىتىئاش ئىشااقا غااايىالرنى

 سااادىق مااۇتلەق ئااۇالردىن كىرىشااى،  سۆزلەشااكە ھېسسااىياتلىق كېيىاانال يالۋۇرۇشااتىن

 بىااالەن ئۇتۇغلاااۇق ئىنتاااايىن يىلىساااىدىكىدە -1230 ئاااۇ. قىلىااادۇ تەلەپ بولۇشااالىرىنى

 ئىشاقا ئۇساۇلىنىمۇ ساېلىش ىتتەھد دەپ - ئۆلىۋالىمەن بولمىسا_  ئۇسۇلى نەتىەىلەنگەن

 رەئىساى يىغىن. قېلىشىدۇ ئولتۇرۇپال تىكىلگىنىچە قورقۇپ يىغىندىكىلەر بۇنىڭدىن. سالىدۇ

 ياۈرمە  ئويلىنىا، قىلچە زالدىكىلەرمۇ بارسىڭىز نەگە سىز چىقى، سەھنىگە دەرھال ھې 

 ۋەدە ەنۋاكااالىت قاتناشااقۇچىلىرىغا يىغىاان دەپ ماڭىاادۇ  قاااراپ يەرگە شااۇ كەينىڭىاازدىن

 .بېرىدۇ

 كەلگەنادە  ئوتتۇرلىرىغاا فېۋرالنىاڭ. كېتىادۇ كۆتۈرىلىا، قايتىدىن رفھى فۈھرېرنىڭ

 بولغاان راياون خاالىي كاۈچلەردىن ھەرباى يەناى_  ئۈچۈن ھەرىكىتى قەدەملى  ئىككىنچى

 قۇرالساىزالندۇرۇلغان بۇ. پۈتتۈرىدۇ ئىشلىرىنى تەييارلىق ئۈچۈن قىلىش ئىشغال رىنېالندنى
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 شاەرقى دەرياساىنىڭ رىان بىالەن زېمىانالر تەۋە گېرماانىيىگە غەربىادىكى رياسىنىڭدە رىن

 ۋە دۈسساېلدفر  كولاوگن  بولغاان يەرلەر ئاۇزۇن نىسابەتەن مىللىاق 32 بويالپ قىرغىقىنى

  ئەنگلىاايە ئاخشااىمى يااانىۋار-02. ئاااالتتى ئىچىااگە ئااۆز شااەھەرنىمۇ 3 قاتااارلىق بااونىن

 نىيىتىناى قارا ھىتلېرنىڭ ۋاپاتى پادىشاھنىڭ بۇ. بولىدۇ ۋاپات گىئورگ بەشىنچى پادىشاھى

 سەككىزىنچى شاھزادىسى ۋىندسور كېيىن  ۋاپاتىدىن گيورگنىڭ. بېرىدۇ كۈچەيتى، تېخىمۇ

 چىقىرىشاقا قاارار ئاۆزى خااراكتېرلىق  ئاۆزگىچە ئادەم بۇ. قىلىدۇ ۋارىسلىق تەختكە ئېدۋارد

 قىلىشنى ھېسسىداشلىق يۈزلۈ  ئومۇمىي قىگەخەل گېرمانىيە بولۇپ  بىرى مىەەزدە ئامىراق

 نۇتقىادا رادىئاو تاۇنەى قىلشاىنىڭ ۋارسالىق تەخاتىگە پادىشااھلىق ئۇ. قىالتتى تەشەببۇس

 ۋاشاىنگتوندىن ئەتىساى . قىلىادۇ ئېالن ئېنىق بولمايدىغانلىقىنى ئۆزگىرىش بىر ھېچقانداق

 ۋېلخېلمساىتراس لاوتېر  خاان . ئىادى بېارمەكتە ئىسباتالپ نوقتىنى بۇ خەۋەرلەر كەلگەن

 ئىشاالىرى ياۋرفپاا غەرباى مەھكىمىساى ھۆكاۈمەت ش ق ئاا ياولالپ  تېلېگرامماا كوچىساىغا

 “ئوچاۇق پەۋقۇلئااددە” قېتىملىاق بىر پادىشاھنىڭ تەيىنلەنگەن يېڭىدىن باشلىقى باشقارما

 قايتااا مۇناسااىۋىتىنى دفسااتانە فرانسااىيىنىڭ” پادىشاااھ بولىشااىچە  ۋاقىاا، سااۆھبىتىدىن

 تىرىشىشالىرىغا ئۈچاۈن چېتىاۋېلىش ھارۋىساىغا فرانسىيىنىڭ ئەنگىلىيىنى ۋە الندۇرۇشجان

 ئۇرۇنۇشاىغا تىزالنادۇرۇش مەجباۇرى گېرماانىيىنى فرانساىيىنىڭ  …“ قوشاۇلمايدىغانلىقىنى

 چۈشاۈرۈلگەنلىكىگە ئەھۋالغاا قىيىن گېرمانىيىنىڭ شۇنىڭدە  ئىكەنلىكىنى  قارشى تېخىمۇ

 ئىچىادە ئاا  بىار چىققاان تەخاتكە ئېادۋارد. قىلىادۇ ئېالن لىقىنىقىلىدىغان ھېسسىداشلىق

 بااۇ ئېاادۋاردنىڭ پادىشااا ئۆتكااۈزۈپ  سااۆھبەت قېااتى  ئااۈ  بىاالەن پادىشاااھ كوببااۇرگ دۇ 

 بىار مۇناداق ئۇنىڭادىن مەن”. چىققاان ئااڭالپ بىالەن قاۇلىقى ئاۆز كاپالىتىنى جەھەتتىكى

 ساااۆھبەتكە ھىتلېااار ئاااادفل  نبىااالە بالااادۋىن مىنىساااتىر بااااش ئەگەر: ساااورىدى  ساااۇئال

 ئۈچااۈن مۇناسااىۋىتى  ئەنگلىاايە-گېرمااانىيە كەلگۈسااىدىكى ئىااش بااۇ بولسااا  ئولتۇرغىاادە 

 جاااۋابى بەرگەن پادىشاااھنىڭ بۇنىڭغااا_  دفكالتىاادا  دۇ  دەياادۇ_  بولماساامۇ؟ پاياادىلىق

 ساتەبىۋا بىالەن ھىتلېر مەن بالدۋىنمۇ؟ ياكى مەنمۇ كى ؟ پادىشاھ يەردە بۇ': ئىدى مۇنداق

 بولساۇن يەردە باۇ يااكى بولسۇن گېرمانىيىدە كۆرۈشۈش بۇ. ئويلىدى  كۆرۈشنى سۆزلىشى،

' قويغايسااىز يەتكااۈزۈپ ئۇنىڭغااا دېگەنلىرىمنااى بااۇ مېنىااڭ سااىز. ئوخشاااش ئۈچااۈن مېنىااڭ

 “.دېدى

 مىللەتالەر بىرلەشاكەن ئۈساتىگە ئۇنىڭ رىغبەتلەندۈرۈشى  تۈردىكى بۇ ئەنگىلىيىنىڭ

 غەيرىتاى تەدبىرىنىڭ قولالنغان قارىتا ھەرىكىتىگە تاجاۋۇزچىلىق يىنىڭئىتالى جەمىيىتىنىڭ

 قىلىۋېلىشااىغا ئىشااغال رىنېالناادنى فۈھرېرنىااڭ تۇرغااانلىقى بولااۇپ يااوق كااۈچى ئەممااا  بااار

 چەكلەشااكە مۇسسااولىننى ئااارقىلىق كااۈ  ئەنگلىاايە دېمەككااى. ئىاادى بەرمەكااتە جاسااارەت
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 بېسااى، ئىزىاادىن ئۇنىااڭ ئوخشاااش نغامۇسسااولى ئۇمااۇ ئۇنااداقتا ئىااكەن  قوشااۇلمىغان

 نېرىغاا قويۇشتىن بىلدۈرۈپ نارازىلىق ئاشكارە بولسا كۆپ ئەڭ  ئەنگلىيە بولسا  ماڭغىدە 

 دېپلوماتىاا  تۇرۇشاالۇق پااارىژدا ھىتلېاار كااۈنى  فېااۋرال-10. قااارايتتى دەپ ئۆتەلمەياادۇ 

 تۇرغااۇزۇش ئەسااكەر قايتىاادىن رىنېالناادنى فرانسااىيىنىڭ كۆرۈشااۈپ  چاقىرتىاا، ۋەكىلىنااى

 كاۈنى شۇ. پىكىرلىشىدۇ ھەققىدە بولىدىغانلىقى پوزىتسىيىدە قانداق ئايالندۇرۇشقا رايونىغا

 مەسىلىسااى ھەرىااكەت ھەربااى بىاالەن فاارىتش ۋفن گېنېاارال يەنە ھىتلېاار كېاايىن  چۈشااتىن

 ساۆھبەت نېمىشاقا ھەقاتە باۇ قۇمانادانى شاىتاپ ئاارمىيە قۇرۇغلاۇق. سۆزلىشاىدۇ ئۈستىدە

 سااۆھبەت ئۇنىڭغااا ھىتلېاار. قىزىقماياادۇ قىلچىمااۇ ئىشااقا بااۇ دەپ  مەيمىزكااۆر ئۆتكااۈزۈپ

 چىااڭ دەپ كېلىاادۇ  تااوغرا قىلىشااقا سااەرى، ۋاقىاات ھەپااتە نەچااچە دېسااە  ئۆتكااۈزىمىز

 قوللىنىااا، ھەرىاااكەت بىااار خااااراكتېردىال ساااىموۋۇل پەقەت بىاااز يەنە  ئاااۇ. تۇرىۋالىااادۇ

 رىنېالناادقا ئەترىتىنااى تااوپچىالر ى قىساا بىاار بىاالەن باتااالىيونى پىيااادىالر 2 كااۆرمەكچىمىز؛

 دەپ “كاۈن ئىككاى” فارىتش. سورايدۇ دەپ كېتەر؟ ۋاقىت قانچىلى  ئۈچۈن كىرگۈزۈشىمىز

  ھالادا ئاۇ بولىادىكەن  خەۋىپى پارتالش ئۇرۇش ئەگەرئازىراقال شۇنداقتىمۇ . بېرىدۇ جاۋاب

 .ئاگاھالندۇرىدۇ دەپ كېرە  كىرىشمەسلىكىمىز ھەرىكەتكە قەتئى

 ئىتالىيىادە شاۇنداقتىمۇ. قوشاۇلىدۇ جەھەتاتە پىرىنساى، دېگەنلىارىگە ئۇنىڭ ھىتلېر

 ھاازىر مەن: دەيادۇ مۇناداق كېلىا، چاقىرتىا، ھاسساەلنى ئاۇلرى  ئەلچاى باش تۇرۇشلۇق

 پااارىژ گېرمااانىيە“ .ئويلىشااىۋاتىمەن ئىشاانى بىاار ئىااگە ئەھمىاايەتكە چوڭقااۇر ئىنتااايىن”

 لوكاااارنو قىلىااا، باھاااانە ەرتنامىساااىنىش ئىتتىپااااقى ساااوۋېت-فرانساااىيە تەساااتىقلىغان

 چاغادا باۇ “تۇرغۇزاالرمىزماۇ؟ ئەساكەر رىنېالندتا ھەمدە ئەيىپلىيەلەرمىزمۇ ئەھدىنامىسىنى

 ئااۇ ئاشىكارىلەشااىچە  فۈھرېرنىااڭ ئاساسااالنغاندا  ئەسلەتمىسااىگە رەساامى ھاسسااەلنىڭ

 دىغانلىقىنىھېساابلىنى پەيتاى مۇۋاپىاق قىلىشاىنىڭ ئىشاغال رىنېالندنى كۈزدە يىلى-1237

 پسااىخولوگىيىلى  ئااۇنى تەرەققىيااات   سىياسااىي ئەممااا. قويغااانىكەن ئوتتۇرغااا بااۇرۇنال

 ئاۇ”. ماۇمكىن بولىشاى گۇمانالنادۇرغان كەلمىگەنلىكىادىن-كېلىا، پەيتنىڭ گۇمانخورلىقى

 كېلىاا، قارشااى ئەھدىنامىسااىغا لوكااارنو ئۇنىڭاادىن تېپىاا،  مۇسسااولىننى ئااۆزىگە -ئااۆز

 ساورايدۇ  دەپ بوالرمۇ تەنقىتلەشكە ئەھدىنامىسىنى لوكارنو قىلى، ھانەبا قالىدىغانلىقىنى

 “.سورايدۇ دەپ قىلساقچۇ ئۈلگە ئۇنى كەينىدىنال

 غەيارەت چوقاۇم چاغادا باۇ ھىتلېار نەزەر  قەتئاى بولىشاىدىن ئەھاۋال قانداقال مەيلى

 ئۆزىنىاڭ ەفرانساىيىلىكلەرگ تەرەپاتىن بىار يەنە ئويلىساىمۇ  ئاتلىنىشانى ھەرىكەتكە قىلى،

 كاپالەتلىا  بولىۋاتقانلىقىغا قىلماقچى تۇتۇش ئىشقا بىر بۇنداق بويىچە مەقسىدى تىنچلىق

 دۆلەت ئىككاى بۇ قېلىش  ساقالپ مۇناسىۋىتىنى دفستانە دۆلەت ئىككى”. بولىدۇ قىلماقچى
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 جوۋېنېلغااا د  بېرترانااد مااۇخپىر ئااۇ فېۋرالاادا -01 “ئېنىقمااۇ؟ بولىشااى پاياادىلىق ئۈچااۈن

 ئۈمىااد پەسەيتىشاانى ۋەزىيەتنااى جىااددى بولغااان بىاالەن فرانسااىيە مەن”: دەياادۇ مۇنااداق

 چېكىادىن بەكاال دېگىنىڭادە باار ئېھتىماالى قىلىاش تاجااۋۇز گېرماانىيە سەن… . قىلىمەن

 فۈھرېرنىاڭ ئەسالىدە فرانساۇز  تىنەىغاان ئااڭالپ گەپلەرناى بۇ“ .بولىسەن ئاشۇرىۋەتكەن

 جااۋاب تەنقىتلىنىشاىگە كىتابىنىاڭ دېاگەن «لاۇميو كاۈرەش» تەرىپىادىن جوۋېنېال كېيىن

 كىتااۋىنى مېناى گوياا دېگىنىڭادە  چىاق تۈزىتى، قايتا كىتابنى بۇ مېنىڭدىن سەن”: بېرى،

 ئوخشاااىتىۋالغان يازغۇچىغاااا بىااارەر ئوياليااادىغان قىلدۇرۇشااانى نەشاااىر قايتاااا تۈزىتىااا،

 ئۇلااۇ  بااۇ ئااوياليمەنكى … . ئەمەس يااازغۇچى يااون  سىياسااىي بىاار مەن. ئوخشايسااەن

 “!بېرىدۇ تۈزىتىش قايتا تارىخ ئەسىمگە

 شەرتنامىسااىنىڭ ئىتتىپاااقى سااوۋېت-فرانسااىيە ھىتلېرنىااڭ ھاسسااەل  ئەلچااى باااش

 مۇسساولىنغا ئەتىساى پەقەت  كۈزىتىادىغانلىقىنى بىالەن دىقاقەت ئاالھىدە تەستىقلىنىشىغا

 تۈزۈلىشااىگە ەشااەرتنام بىاار بۇنااداق مەنمااۇ جاااۋابەن  بۇنىڭغااا مۇسسااولىنى. يەتكۈزىاادۇ

 بىۋاساااتە بىااالەن ئىتاااالىيە شاااەرتنامىنىڭ بىااار بۇناااداق بولساااىمۇ  دېاااگەن قوشاااۇلمايمەن

 گېرماانىيە ئەگەر بولمىغانادا ھاې  دېگىناى باۇ ئۇنىاڭ. ئەساكەرتىدۇ يوقلىقىنى مۇناسىۋىتى

 قاااراپ قوشااتۇرۇپ قااول چەتااتە بىاار مۇسسااولىن ئەيىپلىگىنىاادە ئەھدىنامىسااىنى لوكااارنو

 چۈشاۈرۈپ باۇيرۇق فاۈھرېر بولغاچقاا  شاۇنداق. ئىدى بەرمەكتە دېرە  نتۇرىدىغانلىقىندى

 ئاارمىيىگە ئاۈ  بلاومبېرگ كاۈنى  ماارت-0. باشاالتقۇزىدۇ ناى “ھەرىكىتى مەشىق قىشلىق”

 رايونغاا ئەسكەرسىز رىنېالند قىسىمالرنى ”كۈنى-Z“ تارقىتى،  بۇيرۇقىنى قىلىش تەييارلىق

 يەناى ماارت -7 ناى “كاۈنى-Z” بلاومبېرگ چىساال -3. ئۇختۇرىدۇ كىرىدىغانلىقىنى بېسى،

 مەلااۇم ئەممااا. ئىاادى پااۈتكەن ئورۇنالشتۇرۇلۇشااى سااەھنە. بېكىتىاادۇ قىلىاا، كااۈنى شااەنبە

 ئىشاالر ھەرباى ئاۇ شاۇڭا. قالىادۇ تىكلىايەلمە  جاساارىتىنى ھىتلېر تۈپەيلىدىن سەۋەبلەر

 ساااۈرۈش كەيااانىگە كاااۈنىنى ھەرىاااكەت خوساااباختىن فرىيېااادرىخ پولكوۋنىااا  كوناااۋىيى

. بېرىادۇ جااۋاب دەپ مۇمكىن سۇئالغا بۇ پولكوۋنى . سورايدۇ دەپ يوق-بارمۇ ئىمكانىيىتى

 ناى “ھەرىكىتاى مەشاىق قىشالىق”: ئىادى غەلىتە بەكال گېپى دېگەن كەينىدىنال ھىتلېرنىڭ

 چىاق تېپىا، ئىكەنلىكىنى كۈن قايسى كۈننىڭ يېقىن ئەڭ بولىدىغان قالدۇرۇشقا ئەمەلدىن

 .دەيدۇ

 قايتىا، لونادفنغا ئەدېان ۋەزىارى ئىشالر تاشقى  ئەنگلىيە كېيىن  چۈشتىن ۈنىك شۇ

 بولغاان رىنېالنادقا فرانساۇزالر قىلىا،  دفكاالت كابېنتقاا ئىچكاى ئۇ ئاخشىمى  شۇ. كېتىدۇ

 خەلقاى ئەنگلىايە”. ئېيتىادۇ دەپ قىلىۋاتىادۇ تەلەپ يااردەم بىازدىن مەسىلىساىدە ھوقۇقى

 ئەسلىمىساىدە ئاۇ دەيادۇ_ . ئىاش بىار تېگىشلى  ھىلىنىشكەشۆب ئىش بۇ ئېيتقاندا  ئۈچۈن
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 قارشااى قىلىۋېلىشااىغا ئىشااغال رىنېالناادنى گېرمانىيىنىااڭ چاغاادا  ئااۇ_  كېلىاا،  باھاااالپ

 قىلغاااۇچىالرنى تەلەپ قىلىشاانى ھەرىااكەت بىاارلىكتە بىااالەن فرانسااىيە ئۈچااۈن چىقىااش

 “.يتتىبولما تاپقىلى كىشىنىمۇ بىر ئارىسىدىن كىشى مىڭ ئەنگىلىيىدە

 دەل بەلكااى ئەمەس ئەنگلىاايە قىلغااان يېقىنچىلىااق فۈھرېرغااا شااۇنداق  ھەقىقەتەنمااۇ

. “ئۆتكۈزىادۇ كەلمە  ئۇيقا كۆزىگە كېچىچە” ئاخشىمى كۈنى شۇ فۈھرېرمۇ. ئىدى فرانسىيە

 خوفمانغاا كاۈنلىرى بىار كېايىن دەيادۇ_ . ئويالنادى  قايتا مەسىلىنى بۇ ئاتقىچە تاڭ مەن”

 ئىنكااس قاناداق فرانساىيە ئىشاقا باۇ مەساىلىنى  بىارال شاۇ يەناى_  پ ئاشاىكارىال ساىرىنى

 ئالغاااا باتالىيونىمىزنىاااڭ قاااانچە بىااار كىچىككىااانە بىزنىاااڭ ئاااۇالر ماااۇمكىن؟ قايتۇرۇشاااى

 قايتااا-قايتااا ئۆزەماادىن مەسااىلىنى دېااگەن قوللىنااارمۇ؟ ھەرىااكەت قارشااى ئىلگىرلىشااىگە

 ياخشى قىلىدىغانلىقىمنى ھەرىكەت قانداق ئىدى   بولسا فرانسۇز بىر مەن ئەگەر. سورايتتى 

 ناااېمى  بىرماااۇ دەرياساااىدىن رىااان بېرىااا،  زەربە قاخشااااتقۇ  ئۇالرغاااا مەن: بىلەتاااتى 

 “.بوالتتى  قويمىغان يول ئۆتىشىگە ئەسكىرىنىڭ

 ئەربااابالردىن مۇناسااىۋەتلى  كااۈنى  ئالاادىنقى نىااڭ “كااۈنى-Z” يەنااى كااۈنى  جااۈمە

 دېپلوماتىا  بېرلىنادىكى. قىلىادۇ ئاېالن دەپ “باار ىناىيىغ پارالمېنت چۈشتە ئەتە” بىرسى

 ئاخشااىمى  شااۇ. قىلىشااىدۇ پەرەز دەپ بااار  ئىااش بىاار چوقااۇم قارىغاناادا ساااھەدىكىلەر 

 فوتاو بىالەن مۇخپىرلىرى يېزىق گېزىتلىرىنىڭ مۇھى  گېرمانىيىنىڭ مىنىستىرلىكى تەشۋىقات

 تەكلىاا، يىغىنغااا ۈلىاادىغانئۆتكۈز مىنىسااتىرلىكىدە يىغىاا، ھەممىسااىنى مۇخبىرلىرىنىااڭ

 گيااوبېل . ئىاادى خەۋەرسااىز پەقەتااال بەرگەنلىكىاادىن يااۈز ئىااش نااېمە مااۇخبىرال. قىلىاادۇ

 تۇرۇشاقا تۇتاۇپ يىغىا، ئەتىگىاچە ساىلەرنى بىز شۇڭا چىقىمىز  يولغا مەخپى ئەتە ئۇالرغا 

 تۆماااۈر ئااااددىي كېچىمۇئۇخلىيالماااا   باااۇ بولساااا فاااۈھرېر. ئۇقتۇرىااادۇ دەپ مەجباااۇرمىز 

 فرانساىيە كاېچىچە ئاۇ . ئاتقۇزىادۇ تااڭ ئااران ئۆرۈلۈپ بۇياققا-ئۆرۈلۈپ ئۇياققا رىۋىتىداكا

 غەم پەقەتااال ئەنگىلىيىاادىن. ئويلىمااايتتى باشااقىنى دېگەناادىن قااايتۇرار ئىنكاااس قانااداق

 كاادىر مەماورى بىرماۇ كاۈنى شاەنبە مەقساەت  تاللىۋېلىشاىدىكى كۈنىنى شەنبە قىلمايتتى؛

 فرىتاز دەيادۇ_ . چۈشاىدۇ ئىشاقا كاۈنىال دۈشاەنبە ئاۇالر”. ئىادى كاۈن چىقمايدىغان ئىشقا

 “!بولىدۇ بېسىققان خېلى ھاياجانمۇ ئۇالردىكى كۈنىگىچە ئۇ_  ۋېيدېمانغا 

 تېمپېلخااو  قوشااۇن يااۈرەر ئالاادىن ئاالھىاادە بىاار سااەھەردە  تاااڭ كااۈنى شااەنبە

 ئاايرفپالنى ترانساىپورت بىار تىپلىاق “جاۇڭكېر” يەردە ئاۇ. ئىلگىرلەيدۇ قاراپ ئايرفدرفمىغا

 قااراپ نەگە ئۇالرنىاڭ ماۇخبىرالر كېيىنمۇ قوزغالغاندىن ئايرفپىالن. تۇراتتى كۈتۈپ ئۇالرنى

 قارىتىااااا، نەگە ئاااااايرفپىالننى ليوتچىكماااااۇ ھەتتاااااا. تاپالمايااااادۇ خەۋەر ئۇچقىنىااااادىن

 ۋاقىتاتىال بەلگىلەناگەن ھەيدىگۈچىساى ئاايرفپىالن. ئىدى خەۋەرسىز ھەيدەيدىغانلىقىدىن
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 . بىلەلەيدۇ كېتىۋاتقانلىقىنى قاراپ نەگە بىلى،  سىرىنى ئىشنىڭ ئاندىن

 بىاالەن ئەدېاان بېرىاا، ئەلچىسااى باااش گېرمااانىيە ئوناادا  سااائەت كېاايىن چۈشااتىن

 ماۇزاكىرە ھاازا بىار ئۈساتىدە شەرتنامىساى گېرماانىيە-ئەنگلىايە بىار يەنە ئۇالر. كۆرۈشىدۇ

 بىار ماۇھى  ئىنتاايىن ساىزگە مەن”: دەيدۇ اقمۇند تۇيۇقسىزال خويىش كېيىن  قىلىشقاندىن

 ياقماا  كاۆڭلىڭىزگە ساىزنىڭ تەرىپاى بااش خەۋەرنىاڭ باۇ بەلكىا . ئۇختۇرىمەن خەۋەرنى

 ئوتتۇرغااا بۇيااانقى يىلالردىاان يېقىنقااى قىساامى كېيىنكااى شااۇنداقتىمۇ. مااۇمكىن قېلىشااى

 شاۇنداق“ .رايمەنقاا دەپ تەكلىا، بىار مۇۋاپىاق بەكاال قارىغاندا تەكلىپلەرگە قويۇلىۋاتقان

 لوكارنو شەرتنامىسىنىڭ سوۋېت-فرانسىيە: ئوقۇيدۇ مېمىراندۇمنى پارچە بىر ئۇ بولۇپ دەپ

 گېرمااانىيە بولغاچقااا  شااۇنداق. ئۆتىاادۇ ئەيىااپلەپ قىلغااانلىقىنى خىالپلىااق ئەھدىنامىسااىغا

 خااويىش. بىلدۈرىاادۇ دەپ قىلاادى قااارار قايتۇرىۋېلىشاانى رايااونىنى ئەسكەرسااىز رىنېالنااد

 ئۆزئاارا ئاايرى -ئاايرى  بىالەن ئەللىارى ھىتلېارغەرب داۋامالشتۇرۇپ  ئوقۇشنى سلەتمىنىئە

 شاۇندىن قويغاانلىقىنى  ئوتتۇرغاا تەكلىاۋىنى ئىمازاالش شەرتنامىسى قىلىشماسلىق تاجاۋۇز

 خاالياادىغانلىقىنى كىرىشاانى قايتىاا، جەمىيىااتىگە مىللەتاالەر بىرلەشااكەن ئۇمااۇ كېاايىن

 .ئۇقتۇرىدۇ

 شاااۇنداقتىمۇ ئەپسۇسااالىنىدىغانلىقىنى  قااااتتىق ھەرىكىتىااادىن نااادرىنېال ئەدېااان 

 مۇنااداق ئااۇ. ئېيتىاادۇ كۆرىاادىغانلىقىنى ئويلىشااى، ئەسااتايىدىل تەكلىااۋىنى گېرمانىيىنىااڭ

 تۇتىدىغانلىقى پوزىتسىيە قانداق قارىتا جەمىيىتىگە مىللەتلەر بىرلەشكەن گېرمانىيە: دەيدۇ

 گېرمانىيىنىاااڭ خااويىش  كەلگەناادە  يەرگە باااۇ گەپ. نوقتىسااى مااۇھى  ئەڭ مەسااىلىنىڭ

 تەلەپااتە قوشااۇمچە بىاار ھېچقانااداق كېلىشااتە قايتىاا، جەمىيىااتىگە مىللەتاالەر بىرلەشااكەن

 رىنېالنااد” بەرمىگەناادە   يااۈز ئىااش بىاار قانااداق ھااې  خااۇددى ئااۇ ئاناادىن. بولماياادۇ

 شقىلىاا يااۈرۈش ئالاادىن قااانچە بىاار پەقەت يەرگە ئااۇ گېرمااانىيە كەلسااە   مەسىلىسااىگە

 ئەدېان تەڭ  بىالەن مېڭىشاى قوزغىلى، خويىش“ .خاالس يوللىدى  ئەترەتلىرىنىال ئۇششاق

 قاااتتىق ھەرىكىااتىگە گېرمانىيىنىااڭ قىلىاا،  قوبااۇل ئەلچىسااىنى باااش فرانسااىيە دەرھااال

 ئەھدىنامىسااىنى لوكااارنوۋ: دەياادۇ مۇنااداق ئەدېاان. بىلدۈرىاادۇ ئەپسۇساالىنىدىغانلىقىنى

 كااابېنتى ئىچكااى  ئەنگلىاايە ئىااش بااۇ ئەممااا  “سۇساالىنارلىقئەپ” ھەقىقەتەنمااۇ ئەيىپلىشااى

 ساەھراالردىكى ئەھكااملىرى دۆلەت ساندىكى كۆپ مۇتلەق. ئىش بىر تېگىشلى  ئويلىنىشقا

 تۇرۇشااقا كۈتااۈپ دۈشااەنبىگىچە ئىشاانى بااۇ ئۈچااۈن كەتكەنلىكااى ئېلىشااقا دەم داچىلىرىغااا

 .مەجبۇرمىز

 كۆرۈشاكەندىن قىساقىچە بىالەن للىارىۋەكى دېپلوماتىا  بېلگىايە ۋە ئىتاالىيە ئەدېن

 بېرىا، ساارىيىغا ۋەزىار بااش دەرھال ئاندىن. قىلىدۇ تېلېفون بالدۋېنغا ۋەزىر باش كېيىن 
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 قارايادىغان بىالەن كاۆز دفساتانە فرانساىيىگە ئاۇ گەرچە”. قىلىادۇ دفكالد بىۋاستە ئۇنىڭغا

 ھەربااى سااىيەفران ئەگەر_  كېلىاا،  ئەساالەپ كااۈنلەرنى شااۇ ئەدېاان دەياادۇ_  بولسااىمۇ 

 ياخشاى قوللىمايادىغانلىقىنى فرانساىيىنى ئەنگىلىيىنىڭ بولىدىكەن  قولالنماقچى ھەرىكەت

 ئۇنىڭغاا  مەن. ئىادى ياوق ئاماالى  باشاقا قوشۇلۇشاتىن دېگىانىگە ئۇنىڭ مېنىڭمۇ. بىلەتتى

. ئىادى سۆزلەشاكەن بىالەن ساەمىمىلى  بىالەن مېنىڭ ھىتلېر ھەققىدە مەسىلىسى لوكارنو

 كېاايىن بۇناادىن بالاادۋېنمۇ… . دېاادى  ئىشااەنمەيمەن  ھەرگىااز گېااپىگە ئۇنىااڭ نمە ئەناادى

 بېقىشاااقا  كۈتاااۈپ يەنىاااال ئاااۇ شاااۇنداقتىمۇ. ئېيتتاااى ئىشاااەنمەيدىغانلىقىنى ھىتلېرغاااا

 مااقۇل دېيىشاكە نېمە بىر ئاندىن كۆرۈپ قوللىنىشىنى تەدبىر بىر قانداقىراق فرانسۇزالرنىڭ

 “.كېلىدۇ

 قىساىملىرىنى قىلىاش ياۈرۈش ئالادىن يېارىمالردا  بىار ئاون ساائەت باۇرۇن چۈشاتىن

 ۋاقىاات سااائەتتە  يېاارى  قونااۇپ كولوگنغااا ئااايرفپىالن تىپلىااق “جااۇنكېر” ماڭغااان ئېلىاا،

 رىان بىارلىكتە بىالەن ۋەتەنپەرۋەرلەر گېرمانىيىلى  مىڭالرچە مۇخبىرالر كېيىن  ئۆتكەندىن

. كېلىادۇ ئۈساتىگە كاۆۋرۈكى لېرنخوخېنزفل تۇتاشتۇرىدىغان قىرغىقىنى ئىككى دەرياسىنىڭ

 چىققىنىدا چېكىنى، فرانسىيىدىن ئارمىيىسى گېرمانىيە قۇرالسىزالندۇرۇلغان بۇرۇن يىل 18

 كىشااىلەرگە تۇيۇقسااىزال. ئىاادى ئااۆتكەن مېڭىاا، كااۆۋرۈكتىن بااۇ ھالاادا چۈشااكۈن رفھااى

 تالرنىاڭئا ھەمادە ئاۋازى گۈلدۈرلىگەن چاقالرنىڭ تۆمۈر تاۋۇشلىرى  ئاياق ئەسكەرلەرنىڭ

 كاۆۋرۈككە ئارمىيىساى گېرماانىيە تۈركاۈم بىرىنچاى. باشااليدۇ ئاڭلىنىشقا تاۋۇشلىرى تۇياق

 سااادالىرى ئااالقىش كەينىاادىن-كەينااى ئارىسااىدىن ئاممىسااى خەلااق 384ۋاقتىاادا  كىاارگەن

 بەش كامىادا قىساىمالرمۇ قالغاان ئاساتىدا ھىمايىساى ئايرفپىالننىاڭ قاانچە بىار. ياڭرايادۇ

 12 جەمئاى گە “ھەرىكىتاى مەشاىق قىشالىق”. ئۆتىادۇ دەرياساىدىن رىان قئارقىلى كۆۋرۈ 

 رىااان باتاااالىيونال 3 پەقەت قىساااىمالردىن باااۇ بولساااىمۇ  قاتناشاااقان ئەساااكەر باتاااالىيون

 نېمىساالر) ھاياجان قىلغان پەيدا قىسى  كىچى  بۇ قارىما   شۇنىڭغا. ئۆتىدۇ دەرياسىدىن

 مىسلىساىز ئىككىساىال ھەر نىاڭ( ئەلىاۋەتتە ۈچاۈنئ فرانسۇزالر) ۋەھىمە  (ئەلىۋەتتە ئۈچۈن

 .ئىدى

. ئىادى سۆزلىمەكتە نۇتۇق پارالمېنتقا ھىتلېر ئىچىدە  تىياتىرخانىسى كرفل چاغدا  بۇ

 ۋەكىلالەر دېپلوماتىا ) ئېلىنىادۇ قارشاى بىالەن ساادالىرى ئالقىش گۈلدىراس نۇتقى ئۇنىڭ

 تىمتااس زال پۈتاۈن قىلىۋاتقىنىادا سۆز ئۇ(. ئەلىۋەتتە سىرتىدا  بۇنىڭ ئولتۇرغانالر قاتارىدا

 ئىنىسااتىتۇتىنى ۋېللىياام  يېقىناادىال تېخاى مااۇخبىرى  ئااگېنتلىقى رىتېاار. كېتەتتاى بولاۇپ

 تىكىلىا، ھىتلېرغاا “يااپىالقتە  مۈشاۈ  خاۇددى” ھاېلم   رىچاارد ساتۇدېنت پۈتتۈرگەن

 ھەققىادە ەنلىكاىئىك شاەرتنامە بىار تەڭسىز شەرتنامىسىنىڭ ۋېلشال فۈھرېر. ئىدى قالغان



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 713 ~ 
 

 ئاستىالشااقا سااۈرئىتى نۇتقىنىااڭ ئۇنىااڭ كېاايىن  سااۆزلىگىنىدىن قىلىاا، داۋراڭ ئاالھىاادە

 ئاۇ يااغلىقىنى قول كەينىدە ئۈستىلى مىكرافون ھالدا جىددىلەشكەن ئىنتايىن ئۇ. باشاليدۇ

 قىاللمايۋاتقااان ھەزىاا  يەۋىلىاا، جىااق خااۇددى. يااۆتكەيتتى تىنمااا  قولىغااا بااۇ قولىاادىن

 كېايىن  شاۇندىن. ئىادى ساۇنئى بەكال كۆرۈنۈشىمۇ كەتكەن  تاتىرى، كۆزى يۈز بىرسىدە 

 ئالغااا ئارمىيىسااى گېرمااانىيە پەيتااتە  مۇشااۇ دەل” پەسااەيتى، ئاااۋازىنى ئالاادىرىما  ئااۇ

 .دەيدۇ “ئىلگىرلىمەكتە

 .قالىدۇ ئايلىنى، دفختۇرخانىسىغا ساراڭالر بىر رەسمى تۇيۇقسىزال ئىچى تىياتىرخانا

 رىاان ئەسااكەرلىرى نااېمى  باتااالىيون 3 بااايىقى پەيىااتلەردە شااۇ بولسااا  ەئەمەلىيەتاات

 قوشاۇنلىرىنىڭ فرانساىيە مۇباادا ئۇالرغاا  شاۇنداقتىمۇ - ئىادى بولغاان ئۆتۈپ دەرياسىدىن

 چېكىنىا، تەرەپاتىن بىار ئۇرۇشۇپ تەرەپتىن بىر بولىدىكەن  كەلگىدەكال دۈ  قارشىلىقىغا

 .ئىدى ئالغان ۇرۇپتاپش بۇيرۇقنىمۇ دەيدىغان چىقىڭالر
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 جۆيلۈپ قىلغان قەسەم.94

9116.1~9117.9 

 

1 

 

 بېسااى، رىنېالناادقا ئارمىيىسااى گېرمااانىيە كااۈنى  شااەنبە يەنااى مااا  -7 يىلااى-1236

 ئويلىشاى، ئەساتايىدىل قوللىنىشانى ھەرىاكەت بىارەر دائىرىلىارى لونادفن ۋاقتىادا  كىرگە

 ھەرىاااكەت كۈچلاااۈ ” ئەنگلىيىنىاااڭ تاااۇرۇپ بېرلىنااادا پونساااېت فرانچاااوي . كۆرمىااادى

 فرانسااىيە ئۈندەشاالەر تااۈردىكى بااۇ دەرۋەقە . باقىاادۇ ئۈناادەپ كااۈچەپ غااا “قااوللىنىش

 باششاىتاپ ھۆكۈمەتماۇ ھەقىچاان  ئويغااتتى رفھىناى كۆرساىتىش قارشاىلىق ھۆكۈمىتىنىڭ

 بااارلىق تااۈردىكى بااۇ. ئالدىرىتىاادۇ ئۈچااۈن قوللىنىشااى ھەرىااكەت بىاارەر ىقنىڭقۇماناادانل

 بېرىاا، دەرىەىسااىگە قورقۇنچاااقلىق كونسااىرۋاتىپلىقى ئۇالرنىااڭ ئوخشاااش  كىشااىلەرگە

 ھەر مەيلاى ئاۇ ھەرىكىتاى  ئاۇرۇش بىارەر” ئەساكەرتى،  گاامېلىن گېنېارال. ئىادى يەتكەن

 بولمايااادىغان قىلىشاااقا پەرەز زەرنە قەتئىاااي بولىشاااىدىن ھەرىاااكەت چەكلىااا  قاااانچە

 ئااااۇرۇش يۈزلااااۈ  ئومااااۇمىي ئەگەر. مااااۇمكىن چىقىرىشااااى كەلتااااۈرۈپ خەتەرلىكلەرنااااى

 “ئەمەس ماۇمكىن تېخىمۇ قوللىنىش تەدبىر تۇيۇقسىز تۇرۇپ قىلىنما  ئېالن سەپەرۋەرلىكى

 ماااقۇل ئىۋەرتىلىشااىگە دىااۋىزىيە 13 لېنيەسااىگە مااۇداپىيە ماااگىنوت شااۇنداقتىمۇ. دەياادۇ

 .لىدۇكې

 بااۇ ئەممااا ھېسابالنسااىمۇ  ئىپادىسااى تۈرلااۈ  بىاار قۇرقۇنچاقلىقنىااڭ ئەساالىدە بااۇ

 بلاومبېرگ گېنېارال. ئۈركىتىۋېتىادۇ قااتتىق رەقىپلىرىناى بېرلىنادىكى گامېلىننىڭ ھەرىكەت

 ۋە تىيرېاار ئاااخېن  بىزمااۇ بولمىغاناادا ھااې  ھىتلېااردىن بااۇرۇن چۈشااتىن كااۈنى يەكشااەنبە

 فرانسااىيە ئەگەر ھىتلېرغااا  ئااۇ. يالۋۇرىاادۇ دەپ كىناادۈرەيلىچې ئەسااكەر سااائاربرۈكېندىن

 مەجباۇر چېكىنىشاكە توختىتىا، ئۇرۇشانى قوشۇنلىرى گېرمانىيە بولسا  قىلغىدەكال ھۇجۇم

 سااەۋەپ مەغلااوبىيەتكە ئېغىاار جەھەتااتە ھەربىااي ۋە ئەخالقىااي ئەھۋالاادا بۇنااداق. بولىاادۇ

 قىلاچە ھىتلېار بولساىمۇ  قالغاان ئىچىادە تەشاۋىش قاتتىق گەرچە. دەيدۇ مۇمكىن بولىشى

 ئەسااااكەر ئەتە تېپىلسااااا زۆرۈر ئەگەر باقااااايلى  قاااااراپ بلومبېرگقااااا ئااااۇ . تەۋرەنمەياااادۇ
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 قارشاى كۈچلاۈ  مىنىساتىرى بااش فرانساىيە گەرچە. دەيادۇ ئۈلگاۈرىمىز  چېكىندۈرسەكمۇ

 ساىدىنئىرادى بەرىبىار ھىتلېار بولساىمۇ  قىلغاان ئېالن نۇتقى رادىئو ھەققىدە تۇرىدىغانلىق

 ئوقلىرىنىااڭ تااوپ گېرمااانىيە  ستراساابۇرگ نۇتقىاادا  مىنىسااتىرى باااش فرانسااىيە. يانماياادۇ

 .دەيدۇ ئولتۇرمايدۇ  سۆبەتكە ھەرگىز تەرەپ فرانسىيە تۇرىدىكەن  ئاستىدىال تەھدىتى

 كىرىاا، رىنېالناادقا ئەسااكىرى گېرمااانىيە نەپەر مىااڭ بەش يىگىاارمە كااۈنى  دۈشااەنبە

 فرانساۇزالرنىڭ. ئوقۇيادۇ دۇئاا ئۇالرغاا پوالڭشاىتقىنىچە ىقدانلىرىنىئىسر پاستورالر. كېلىدۇ

 كېاايىن ئااۇ. ئىاادى ئەنسااىرەتكەن قاااتتىق ھىتلېرنااى قويغااانلىقى  قىلىاا، ھەيااۋە ئېغىزىاادىال

 ھەقىقەتەنماۇ بولساام قالغىادە  يىال ئاون ئاستىدا بېسى  بىر بۇنداق ئەگەر قىلى،  ئېتراپ

 كىرىا، رىنېالنادقا قوشاۇنلىرى گېرماانىيە ھىتلېار . ۇدەياد بوالتتى  بېرەلمىگەن بەرداشلىق

 بىار قاتقاان بېشاى  قااتتىق ئەڭ ئۆمۈرۈمدە ۋاقىت بۇ” تەرجىمانىغا ئۆتكەندە سوتكا ئىككى

 ئامالسااىز بىزمااۇ بولسااا  ئاتالنغااان ھەرىكىااتىگە قىساااس فرانسااىيە ئەگەر…  ئىاادى  پەياات

 ئەساكىرى بىزنىڭ چۇنكى. التتۇققا مەجبۇر چېكىنىشكە چىقارما  ئن قىسى، قۇيرۇقىمىزنى

 يەتامەس قاۇرۇبىمىز كۆرسىتىشاكىمۇ قارشاىلىق كۈچساىز ھەتتاا يېتەرساىز  بەكاال كۈچىمىز

 كۆچۈرۈشاكە كاۆزدىن راياونالرنى قىلىنغاان ئىشاغال ھالادا كۆرەڭلىگەن ئۇ . دەيدۇ “ئىدى

 ازادەئا كۆكساى-كاۆڭلى ھىتلېار . كۆرىادۇ ياوقلىقىنى نورىمالسىزلىقنىڭ قانداق ھې  بېرى،

 شاۇنچە ئىش ھەممە تەڭرى   ئۇلۇ ” كېلىۋېتى، قايتى، ئولتۇرۇپ ۋاگۇنىغا مەخسۇس ھالدا

 بە  خېلاى دەپ “بولادى ئىاش بىار قىلىدىغان خاتىرجەم كىشىنى ھەقىقەتەنمۇ ئوڭۇشلۇق 

 دۇنياا بۇ دېمىدىممۇ ”: ماڭىدۇ سۆزلەپ تىنما  ئاتقىنىچە پو ۋاگوندا ئۇ. قالىدۇ تېپى، ئارام

 ئاۆزى تەڭارى كىشاىلەرنى ئۇناداق. دەپ دۇنيا بىر مەنسۈپ كىشىلەرگە قەھرىمان ئەقىللىق

 تەخسىسىنى «پارسفال» ۋاگنېرنىڭ قىلى،  بۇيرۇق ئەتراپىدىكىلەرگە دەرھال ئۇ“ .ساقاليدۇ

 مۇشااۇ مانااا ئىشااەنچى  مېنىااڭ: كىرىشااىدۇ سااۆزگە ئاڭلىغااا  تەرەپااتىن بىاار ئااۇ. قويغۇزىاادۇ

 ئىككىسااى فرانسااىيە- ئەنگلىاايە ئەگەر ئااۇ . دەياادۇ گەن تىكلەناا تەسااىرىدىن تىياتىرنىااڭ

 ئۇرۇشاما  تەرەپ گېرماانىيە ئىادى  بولساا شاەكىللەندۈرگىدە  ساەپ كۈچلۈ  بىرلىشى،

 بۇناداق مۇساتەبىتنىڭ ئالىەوقا بىر بۇنداق بىز ئەمما. قارايتتى دەپ بولىدۇ مەغلۇپ تۇرۇپال

 .يوق ئىمكانى پەقەتال قوشۇلۇشنىڭ پەرىزىگە بىر

 بااۇ بولااۇپ  قويغااان چۈشااۈرۈپ ئابزاساانى بىاار يەردە بااۇ تەرجىمااان نگلىزچىاادىنئې]

 : كۆچۈرۈلدى ئارگىنالىدىن ئېنگلىزچە ئابزاس

In Paris the Locarno powers convened with results so 

inconelusive that Freign Minister Flaudin flew to London for help. 

The attitude there was typified by Lord Lothian`s remark: “The 
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Germans, after all, are only going into their own back garden.” 

Neville Chamberlain, being groomed to succeed Baldwin as Prime 

Minister, emphasized to Flandin that public opinion was against 

enforeing any sanctions and then wrote in his diary, “Ilis view is that, 

if a firm front is maintained by France and England, Germany will 

yield without war. We cannot accept this as a reliable estimate of a 

mad dictator`s reaction.”] 

 كاۈنى ماارت-10 يەناى ىساى ئەت مىەەزلەر ئۈمىدسىز بۇنداق ئۇنىڭدىكى يېرى  قىزىق

. چاقىرىادۇ يىغىن لوندفندا جەمىيىتى مىللەتلەر بىرلەشكەن ئەتىسى . بولىدۇ يوق پۈتۈنلە 

 دەپ قىلاادى خىالپلىااق شااەرتنامىغا گېرمااانىيىنى ماااقۇلالپ قااارار بىااردە  يىغىناادا ئااۇالر

 ھامان شۇ بىلەلمە  قىالرىنى نېمە ھۇلۇققىنىدىن مەسلىھەتچى ھەربى نەپەر 3. ئەيىپلەيدۇ

 بلاااومبېرگ. قىلىااادۇ خەۋەردر بېرلىنناااى ئەيىپنامىااادىن باااۇ ياااولالپ تېلېگرامماااا بېرلىنغاااا

 فااۈھرېر. كۆرۈشااىدۇ بىاالەن فااۈھرېر بېرىاا، ھامااان شااۇ ئېلىاا، تاپشااۇرۇپ تېلېگراممىنااى

 ھىتلېااردىن بلااومبېرگ . سااېلىۋالىدۇ يانچۇقىغااا پااۇرالپ ئااۇنى قويمااا  قاااراپمۇ تېلېگرامىغااا

 بىارگە  بىالەن قىلىاش رەت كەساكىن ھىتلېار بولسىمۇ ئۈتۈنگەن دەپ لىقىلىشاي مۇرەسسە

 باۇيرۇق دەپ ئارىلىشاىۋالما ئىشاالرغا   سىياساىي كېايىن بۇنادىن ھالدا  قوپال بلومبېرگقا

 بااش ئىمپىارىيە بەلكاى ئەمەس مىنىساتىرلىكى ئۇرۇش سىياسەتلەرنى: گېنېرالغا ئۇ. قىلىدۇ

 گېنېرالالرغاا مىنىساتىرى ئىشاالر تاشاقى ئۇنىاڭ. دۇدەيا بەلگىلەيادۇ كاابېنتى مىنىستىرلى 

 مۇرەسسەلىشىشاكە بىار قاناداق ھەر نېاۋرات  شاۇڭا. ئىادى ئۇرۇشخۇمار بەكىرە  قارىغاندا

 قىلىا، ساەۋر فۈھرېرغاا نېاۋرات  مىنىساتىرى ئىشالر تاشقى. بىلدۈرىدۇ ئىكەنلىكىنى قارشى

 قاناداق دائىرىلىرىنىڭ چەتئەل لئاۋا چېكىندۈرۈشتىن ئەسكەر رىنېالندتىن تۇرايلى  كۈتۈپ

 .دەيدۇ باقايلى  قاراپ قايتۇرىدىغانلىقىغا ئىنكاس

 ھىتلېار كەينىدىنال . قوشۇلىدۇ گېپىگە بۇ دېگەن مىنىستىرىنىڭ ئىشالر تاشقى فۈھرېر

 كەتاكەن چىقىا، كوچىغاا جۆيلاۈپ ئۇيقىساىدا سىلەرگە مەن” مىتىنگدىكىلەرگە ميۇنخېندا

 ئىااش بااويىچە دېگىنااى تەڭرىنىااڭ تااۈردە قەتئااى مەن مەنكااى بېرى كاپااالىتىنى بىرسااىنىڭ

 كەتتاى  ئۆتاۈپ بوھران رىبېنترفپ  ئۆتكەندە  ۋاقىت سائەت قانچە بىر ئىشتىن بۇ“ .قىلدى 

 خەۋەر لوندفناادىن دەپ قىلىاادۇ  يۈرگەناادە  دەپ قىزىقىاادىغانلىقىنى سااوھبەتكىال ئەدېاان

 .بېرىدۇ

 گېرماانىيە بىرساى باشاقا كاۈنلەردە ئاۇ ئەگەر. كېتىادۇ ياايراپ فاۈھرېر خەۋەردىان بۇ

 ھەقتىكاى باۇ فاۈھرېر كېيىن بولغىيدى؟ كېتەر بولۇپ قانداق بولسا بولغان باشلىقى دۆلەت
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 بولىشاىدىن كىا  مەيلى”: دەيدۇ مۇنداق كېلى، مۇبالىغىلەشتۈرۈپ ئويلىغانلىرىنى كۆڭلىدە

 ئەرۋايااى ققىنىاادىنقور بىرسااى ئۇنااداق مااۇمكىنكى  دېيەلىشااىڭالر سااىلەرمۇ نەزەر  قەتئااى

 قىلىشاقا گەپ يالغاان ئىشاتا باۇ مەن ياوق  ئاماال. بوالتتى قويغان يوقۇتۇپال ئۆزىنى ئۇچۇپ

 تەۋرەنمىگەنلىكىاا  قىلااچە بولىۋالغااانلىقى   جىاا  چىقارمااا  ئۈنااۈمنى مەن: بولاادۇم مەجبااۇر

 چىادەئى سوتكا بىر ۋەزىيەت ئەگەر ھالدا قىلغان تەھدىت مەن. قااللىدۇق قۇتۇلۇپ ئۈچۈنال

 دىاۋىزىيە 6 يەنە رىينېالنادقا ئىچىادە ساوتكا بىار مەن ھالادا ئاۇ يۇمشىمايدىكەن  تۇال-ئاز

 ئىۋەرتكىادە  يەرگە ئۇ بولسا  ئەمەلىيەتتە. ئىدى  قىلغان تەھدىت دەپ يولاليمەن ئەسكەر

 “.ئىدى قالغان ئەسكەر برىگادىال 4 ئاران قولىمىزدا

 بىاالەن  ئەنگلىاايە ئۈچااۈن تۇتىۋالغااانلىقى قولىاادا ھالقىسااىنى بىاار ئاااجىز ئەڭ ھىتلېاار

. ئېرىشىدۇ پۇرسىتىگە ئۈندۈرىۋېلىش بىلەن تەھدىت تۈردە ئوڭۇشلۇق ئىككىسىنى فرانسىيە

 تۇرۇپ بولما  كۈچى قۇراللىق بىرەر كەينىدە تايىنىدىغانغا ئەگەر ئىسپاتاليدۇكى  شۇنى بۇ

 بىار بىالەن شاۇنىڭ. لماايتتىبو رفلاى قىلاچە ئەيىپلەشنىڭ خەلقارالىق بىلەن گەپلەر قۇرۇق

 قابىلىيىتىنىااڭ   سىياسااىي ئۆزىنىااڭ سېلىشااتۇرغاندا گېنېرالالرغااا باشااقا يەنە ئااۇ ۋاقىتتااا 

 تەغادىرىگە ئاۆز ئۇنىاڭ غەلىبە  قېتىمقى بۇ. قىلىدۇ ھې  ئىكەنلىكىنىمۇ مۇكەممەل تېخىمۇ

 وڭقااۇرچ ھەقىقەتەنمااۇ ئوينىغااان رفل مااۇھى  بېرىشااتىمۇ كۈچەيتىاا، ئىشااەنچىنى بولغااان

 قااۇرال مۇسااتەھكەم  ئىرادىسااى يەنە  ئااۇ. ھېسااابلىناتتى غااالىبىيەت بىاار ئىااگە ئەھمىاايەتكە

 كىرىا، قاينىمىغاا ئۇرۇشاى دۇنياا قېتىملىاق بىار يەنە بىرساى  قورقمايادىغان ئىشلىتىشتىن

 تىركىشاىش قانچىلىا  قارشاى رەقىابىگە كېتىادىغان چىقىا، پېنى-جان قورقۇپ قېلىشتىن

 .ئىدى قالغان ،بىلى كېرەكلىكىنىمۇ

 تېخىماۇ ھوقاۇقىنى ئىچىادە مەملىاكەت ۋەقەسىدىن رىينېالند يەنە ھىتلېر شۇنىڭدە 

 پاارالمېنتنى ئاۇ. پايدىالنادى بىالەن ئۇساتىلىق ئىنتاايىن جەھەتىدىمۇ مۇستەھكەملىۋېلىش

. بولىادۇ قارارالشتۇرماقچى ئارقىلىق قويۇش ئاۋازغا خەلققە تىنى سىياسىي بۇ تارقىتىۋېتى، 

 يۈزىادە كۆ  بەلكى ھېسابالنمايتتى  سايالم ھەرگىز ئىشى قويۇش ئاۋازغا خەلق ېتىمقىق بۇ

( توشاقۇزىۋەتكەن ساىزى، بەلگىساىنى كىارى  ئۈساتىگە ئۇنىڭ) شارى ھاۋا “ھىندېنبۇرگ”

 مەن”. چىقىادۇ ئايالنادۇرۇپ قىلىا، نامايىشاى غاالىبىيەت شاەھەرلەردە قايساى ھەر بىلەن

 ۋىاژدانى  مەن_  ئاممىساىغا  كارلسارۇخ دەيادۇ_ . يوق غىنى ئال تارتى، ھوقۇق قاچان ھې 

 مەن . كەلادى  قىلىا، ئىاش ئاساساتا قىلغان مەقسەت كۆزلەشنى مەنپەئەتىنى خەلق بىلەن

 بىار شاانلىق قايتىادىن دۇنياادا ئاۇالرنى تۇرۇشاۇم  چىاڭ ساقالشتا ئىناۋىتىنى خەلقىمىزنىڭ

 خەلقىمىااز سااەۋەبىمدىن مېنىااڭ ەگەرئ. شااەرت بولۇشااۇم يېتەكچااى ئېرىشتۈرۈشااكە ئورۇنغااا

 ئىااش قالىاادىغانال ئىچىاادە ئوقااۇبەت-ئااازاپ ئىچىاادە  ئەندىشااە-غەم بىھااۇدە قايتىاادىن
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 “.تىلەيمەن جازالىشىنى مېنى تەڭرىمدىن ئۇلۇ  مەن ھالدا  ئۇ بولىدىكەن 

 خەلاق قاتناشاقان ساايالمغا پىرساەنت 28.8 ئاتماا   ئوق پايمۇ بىر كۈنى  مارت-02

 .بېرىدۇ ئاۋاز لالپقو ھىتلېرنى

 قارشااى ئاممىسااىنىڭ خەلااق كااۆپ بااۇنچە داھىسااى دۆلەت بىاار قانااداق ھااې  دۇنيااادا 

 ئىچىادە ۋاقىات ئاارتۇقىراق يىلادىن 3 يەنە  شاۇنىڭدە . ئىدى باقمىغان ئۇچراپ ئېلىشىغا

 قىالاليادىغان خىارى  ئۇالرغاا ئەلنى بىر تىلەيدىغان مەرھەمەت دۆلەتلەردىن باشقا ھىتلېر

 ئېتااراپ ھەماامە يۈكسىلىشااىنى بۇنااداق ئورنىنىااڭ. ئىاادى ئايالناادۇرالىغان ەتااكەدۆل بىاار

 ۋېلااش. ئىاادى دېيەرلىاا  يااوق باشقىسااى ئەنگىلىيىاادىن دۆلەت بىاار-بىااردىن قىلىاادىغان

-غەياارى جااونې   توماااس ئىااگە ئورۇنغااا كەڭ ئەڭ مۇناسااىۋىتىدە ئەربااابالر ئۇقۇمۇشاالۇق

 بېكىتاى زىياارەت بىرىنچى ئۇنىڭ. كېلىدۇ گېرمانىيىگە بىلەن ساالھىتى ئەلچى باش رەسمى

 ئورناتقاااان مۇناساااىۋەت زىااا  بىااالەن بالااادۋىن يەردە ئاااۇ ئەلچاااى بااااش. ئىااادى داھلاااې 

 كەلگەنلىكىناى رىغبەتلەنادۈرۈپ بولىشاىغا بىارلىكتە بىالەن ۋەزىر باش ئۇنى رىببېنترفپنىڭ

 . بىلەتتى ياخشى بە 

_ . ئاوياليمەن دەپ باقساا پكۆرۈشاۈ ئۇچرىشاى، بىالەن ھىتلېر ئەپەندىنى بالدۋىن”

_  كەلتاۈرۈپ  نەقىال ساۆزىنى رىببېنترفپنىاڭ خاتىرىساىدە كۈنادىلى  جونې  يازغان دەپ

 ئاۇنى بەلكاى. ئەمەس ماۇمكىن ئوخشاىتىش مۇستەبىتكە بىر ھەرگىزمۇ ئۇنى قىلغىنىدا گەپ

 باۇ بولىۋاتقاان قىلمااقچى ماۇزاكىرە بىاز. باوالتتى ئوخشىتىشقا بەكىرە  ئەپەندىگە بالدۋىن

 بالادۋىن… . مەساىلە بىار بەلگىلەيادىغان تەغادىرىنى ئادەمنىاڭ ئەۋالد قاانچە بىر مەسىلە

 بىۋاساتە بىالەن قاۇلىقى ئاۆز قويماا  ۋاساتىچى ئوتتۇرغاا قاراشالىرىنى ھىتلېرنىڭ ئەپەندى

 ئاساساااىدا ھەققاااانىيەت پۈتاااۈنلە  ئۇنىاااڭ چوقاااۇم ھىتلېااار. الزىااا  بېقىشاااى ئااااڭالپ

 قاتارىاادا ئااادەم بىاار ئااادەتتىكى فااۈھرېرنى رىبېنتاارفپ_ . چوقااۇم سۆھبەتلىشااىدىغانلىقى

 كونساااىرۋاتى،  قەلباااى ئۇنىاااڭ_  ئىااادى  ئۇرۇنغاااان كاااۈچەپ كۆرسىتىشاااكە تەساااۋىرلەپ

-ئااددى كاۆرۈپ ياخشاى سىزىشانى رەسى  ۋە مۇزىكىنى ئوخشاش رەسسامغا بىر ئادەتتىكى

 پەقەت جەھەتاتە سىياساەت دېپلوماتىا _  رىبېنتارفپ  دەيادۇ_ . كەلمەكاتە ياشاپ ساددا

 “.ئاڭاليدىكەن پىكىرىنى رىبېنترفپنىڭ ۋفن ھىتلېرال

 .جونې  سورايدۇ دەپ “شىتابىدىكىلەرچۇ؟ قۇماندانلىق باش”

 كۆرسااىتەلمەس تەسااىر جااۇنكېرالر_  پومىشااچىكالر ئىچىاادە  ھۆكااۈمىتى ئىمپىاارىيە”

 ئەساكەر نقايتىادى_  جااۋابەن  مىنىساتىرى ئىشاالر تاشاقى دەيادۇ_ . بوغاان كېلى، ھالغا

 ھالغااا ئارىلىشااالماس ئىشااقا بااۇ قىسااىمالر بەلگىاالەپ  ئااۆزىال ھىتلېرنىااڭ ئەناادى ئېلىشاانى

 ساۇندۇرۇش بو  باشقىالرنى ھەرگىزمۇ ئىدىيىسى ئاساسى سوتسىئالىزمنىڭ مىللىي .كەلدى
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 ھالغااا باشااقۇرااليدىغان ئااۆزى ئااۆزىنى بەلكااى ئەمەس  قىلىااش ھۈكمىرانلىااق ئۇالرغااا يااكى

 “.كېلىش

 كۆرۈشاۈش بىالەن ھىتلېار ئاۇالر كۈنىساى  ماا -17 يەناى باۇرۇن  چۈشاتىن تىسىئە

 تەرجىماان بىرساى چىققاانالردىن يولغاا بىارگە بىالەن ئۇالر. ئۇچىدۇ قاراپ بېرلىنغا ئۈچۈن

 ئااازادە تۇرالغۇسااىدىكى ھىتلېرنىااڭ تااۆتەيلەن چۈشااتە  كااۈنى يەكشااەنبە. ئىاادى شاامىدت

 ۋىكتاورىيە بىار رەسامى ئاۆيى مېھمانخاناا باۇ  جاونې . ئۇچرىشاىدۇ ئۆيىدە كۈتۈش مېھمان

 گالسااگوۋنىڭ راسااتىنال بىااز”. قىلىاادۇ دىقااقەت ئوخشااايدىغانلىقىغا ئااۆيلەرگە پاسااونىدىكى

 ئاۆيىگە مېھمانخاناا ساودىگەرنىڭ بىار يىلىادىكى-1882 يەنى باغچىسىغا  ئۆگزە_  تېرراس

 ھەمكارلىشىشاىنى لەنبىا گېرمانىيە بالدۋىننىڭ جونې  “ .قىلدۇق ھې  قالغاندە  كىرى،

 يېقىنادىن ئىتالىيەنىاڭ. ئېيتىدۇ نى “يىراقلىقى يول ئېغىر  ۋەزىپە” ئەمما ئوياليدىغانلىقىنى 

 بىرلەشااكەن گەرچە غااالىبىيىتى كەلتااۈرگەن قولغااا ئېفپوپىيىاادە_  ھەبەشىسااتان بۇيااان

 مۇ بولسااى ئۈركىتىااۋەتكەن قىلغااۇچىلىرىنى ھىمااايە نۇرغۇنلىغااان جەمىيىتىاادىكى مىللەتاالەر

 .ئىشىنەتتى قاتتىق جەمىيىتىگە مىللەتلەر بىرلەشكەن ئېنگلىزالر نۇرغۇنلىغان

 بولاۇپ تەرەپ ئىككاى ئېنگلىزالرماۇ دېمەككاى : دەيادۇ مۇناداق بېرىا، جاۋاب ھىتلېر

 جەمىيىتىنىاااڭ مىللەتااالەر بىرلەشاااكەن ھاااازىرقى تەرىپاااى بىااار ئۇالرنىاااڭ بۆلىنىۋالغاااان 

 تەشاكىالتنى بۇ تەرەپتىكىلەر بىر يەنە قىلسا  ەلەپت چىقىرىشنى كۈ  ئۈچۈن كۈچەيتىلىشى

 ئىككىنچااى ئااۇ. قىلىشااىدىكەن تەشااەببۇس ئايالندۇرۇشاانى تەشااكىالتقا بىاار كونسااىرىۋاتى،

 ئۈسااتىگە ۋەزىپىنااى بىاارەر بولمىغااان ئېنىااق قااولالپ  تىنااى سىياسااىي تەرەپتىكىلەرنىااڭ

 ئىكەنلىكىناى قارشاى ئۇنىڭغاا ، ئېيتى ئىكەنلىكىنى ئىش بىر ئاشمايدىغان ئىشقا ئېلىشنىڭ

 بىااارەر ئەگەر كۆرساااەتمەكتىكى  شاااۇنى سااااۋاقلىرى ۋەقەساااىنىڭ ئېفپاااوپىيە. بىلدۈرىااادۇ

 بولغىادە  ياخشىراق تېخىمۇ قىلىنىشى ھەل مەسىلىنىڭ بولمىغىنىدا تەشكىالت خەلقارالىق

 ىرفلاا جەمىيىتىنىااڭ دۆلەتاالەر بىرلەشااكەن”: دەياادۇ مۇنااداق ئااۇ ھەقااتە بااۇ. قاراياادۇ دەپ

 بەزى جەنىااۋەدە گويااا ئالااداش  ئەللەرنااى باشااقا بېغىشااالپ  ئۈمىاات ئېفپااوپىيىلىكلەرگە

 ئۈناادەش قۇتۇلۇشااقا قېچىاا، ئىتااالىيىنى بىاارگە بىاالەن ئااېلىش تەدبىرلەرنااى ئۆنۈملااۈ 

 تەرىپلىشاى تىكىشاىنى دف رىنېالنددىكى ئۆزىنىڭ قارىشى  بۇ ئۇنىڭ“ .قىلىدۇ بولىدىغاندە 

 ئۇنىااڭ بولسااا  دېيىشااكە يېتەلىاادى تونااۇپ نااوقتىنى بااۇ ې جااون ئەگەر. مااۇمكىن دېاايىش

 كۆرۈشاۈش ساائەتلى  يېارى  بىار. دېايىلمىگەن ھېچناېمە ھەقتە بۇ خاتىرىسىدە كۈندىلى 

 مەن ”. بوالتتى دېيىشكىال تىكلەشتى ئىشەنچە ئۆزئارا ئۇالر نەتىەىسى بۇنىڭ. ئاخىرلىشىدۇ

 ۋەزىار بااش. قاارايتتى  دەپ اساىيونسىي پىيىال كىچىا  ۋە تارتىنچااق ئەپەندىنى بالدۋىن

 قېلىشاتىن ھەيران بۇنداق كەلگىچە  بۈگۈنگە قالىدىكەن  ھەيران كىشى ھەممە بولغىنىمغا
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 دەيساىز  راست” فۈھرېرمۇ بەرگەندە  قىلى، تەرجىمە دېگەنلىرىنى بۇ“ .قۇتۇاللمىدى  تېخى

 .دەيدۇ “ئويلىدى  شۇنداق مەنمۇ

 شاوپۇرى ئۇنىاڭ. ئىادى كاۈنلىرى ياۈرگەن بولاۇپ بىئاارام ئەڭ ھىتلېرنىاڭ كۈنلەر بۇ

 ئۇيقۇسااىزلىقتىن ئۆزىمااۇ ھىتلېرنىااڭ كېتىاا،  ئۆلااۈپ ۋەقەسااىدە قاتناااش يېقىناادا شاارې 

 دفختاۇر ئاۇ كېايىن  ئۆتكەنادىن كۈن قانچە بىر كۆرۈشۈپ بىلەن جونې . يۈرىدۇ قىينىلى،

 غۇڭۇلااداش  قالغااانلىقىنى بولااۇپ غۇڭۇلداياادىغان قااۇلىقى سااول تۆكااۈپ دەرت براناادتقا

 دەرت ئىكەنلىكىاادىن كۈچلااۈ  بەكااال ئوخشاااش ئاۋازىغااا ئۇرۇلغااان تۆمۈرنىااڭ ئاااۋازىنىڭمۇ

 يېتىشااى ئاناادىن ئايلىنىاا، ئااازىراق بااۇرۇن يېتىشااتىن ئۇنىڭغااا براناادت دفختااۇر. تۆكىاادۇ

 ئانادىن بېرىشاىنى  يۇيۇپ ئالماشتۇرۇپ سۇدا سوغۇق ۋە سۇ ئىلمان ئايىقىنى كېرەكلىكىنى 

 باۇرۇن ھىتلېر. قىلىدۇ مەسلىھەت يېتىشنى ئىچى، دفرىسى ئۇيقۇ ئاز تەسىرى الت قانچە بىر

 يېڭىاادىن بااويىچە پىالنااى ئااۆز فااۈھرېر . ئىاادى يااۈرگەن ئىچىاا، دفرىسااى ئۇيقااۇ راسااتىنال

 قائىادىلىرىغا  تۇرماۇش ئىچىادە بىناساى مەھكىامە مىنىساتىرلى  باش سېلىنغان اليىھىالپ

 ئااااددى ئاخشاااىمى ئاااۇ. ئىااادى باشااالىغان قاياشاشااا قىلىااا، رىئاااايە قااااتتىق تېخىماااۇ

 ئۆياادىكى بااۇ. ئېتىااۋاالتتى چىااڭ ئىشااىكىنى كىرىاا، ئااۆيىگە ياتاااق سەرەمەانالشااتۇرۇلغان

 ساىزىلغان قااراپ رەساىمگە بىار كوناا - رەساىمى بوياق ما  ئاپىسىنىڭ بىزە   بىر-بىردىن

 توپمۇچكاا ربىا كىچىا  تەرىاپىگە ئاوڭ كارىۋىتىنىاڭ. ئىادى ئېساىغلىق رەساىمال پارچە بىر

 نەدە مەن كراۋۇساقا  كاارل بولغاان خىزمەتچىساى ئەر ئۆزىنىاڭ باۇرۇن ئاۇ. ئىدى قويۇلغان

 قوياۇپ ئۈساتەل بىار تەرىاپىگە ئوخشااش كارىۋىتىمنىاڭ چوقاۇم نەزەر  قەتئاى يېتىشىمدىن

 ئېلىا، ئاۆزى چوقاۇم سااقىلىنى سدەھەردە كۈنى ھەر ئۇ. ئىدى جىكىلىگەن دەپ قويىسەن

 ئاۇ. قىلماايتتى قوباۇل يااردىمىنى خىزمەتچىسىنىڭ كەيگەندىمۇ كىيى  پ بولۇ ئادەتلەنگەن

 كراۋۇساقا چىقىا، ئۆيىادىن ئاۇ. چىقماايتتى ساىرتقا تۈزەشاتۈرىۋالمىغىچە كىيىا، كىيىمىنى

 ئاۇ. ئولتاۇراتتى ناشاتىغا ئەتىگەنلىا  كىرى، كىتاپخانىسىغا ئۆزى كېيىن بەرگىنىدىن ساالم

 تااتلىق بەكماۇ پاارچە نەچاچە ۋە پىچىانە تالدە  ئون  سۈتى كاال ئىستاكان ئىككى ئادەتتە

 ناشاتا تاۇرۇپ ئاۆرە ئاۇ. ئىادى قىلىۋالغاان ئاادەت قىلىشنى ناشتا بىلەن شاكىالت بولمىغان

 ماتېرىيالالرغاا يەتكاۈزگەن ئىدارىساى ئاخباارات قىلغاا  ناشتا تەرەپتىن بىر ھەمدە قىالتتى

 ساەرى،  ۋاقىات مىناۇتال 5 ئۈچاۈن اشاتىلىقن ئاادەتتە ئاۇ .چىقااتتى يۈگۈرتۈپ كۆز قۇر بىر

 .كېتەتتى كىرى، ئىشخانىسىغا ئۇدۇل

 ھەر ئىشاى ئاچىادىغان كۆڭاۈل بىار-بىاردىن ئۇنىاڭ كاۈنلەردە  باۇ بولغاان ئالدىراش

 كۆپااۈنچە كااراۋۇس. ئىاادى كۆرۈشااال كىنااو ئولتااۇرۇپ ئۆيىاادە مېھمانخانااا ئااازادە ئاخشااىمى

 چىقىرىا، تىزىملىكىنى كىنو ۋاراق بىر يېزىلغان ئىسمى كىنو يۈرۈش 6~5 ئۇنىڭغا ۋاقىتالردا
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 ئاۇنى فىلىماى كىناو تاللىغان ئەگەر. كۆرەتتى تالالپ بىرنى تىزىملىكتىن بۇ ھىتلېر. بېرەتتى

 دەرھااال قاااينىغىنىچە دەپ“ !بااۇ فىلىاا  قااليماقااان دېااگەن نااېمە” قويغىنىاادا  زىرىكتااۈرۈپ

 گااربو گرېتاا ئارتىساى ئايال كۆرىدىغان شىياخ ئەڭ ئۇنىڭ. كۆرەتتى ئالماشتۇرۇپ فىلىمنى

 بىار بېنگاللىق”» ھىتلېر ئېيتىشىچە  كىركپاترىكنىڭ ئىۋفن سىر. ئىدى ئايال بىر ئىسىملى 

 ئاۈ  ئاۇدا كىناونى باۇ ئاۇ . كاۆرەتتىكەن ياخشى بەكال فىلىمنى دېگەن «ھاياتى مەرگەننىڭ

 قااانچە بىاار فىلىماادا بااۇ قېلىشااىغا  كااۆرۈپ ياخشااى كىنااونى بااۇ ئۇنىااڭ. كااۆرگەن قېااتى 

 ساەۋەپچى تەساۋىرلەنگەنلىكى قىلىۋااللىغانلىقى قۇل دۆلەتنى بىر قىلى، قانداق ئېنگلىزنىڭ

 الزىاا  قىلىشااى ھەرىااكەت شااۇنداق دەل مىلاالەت بىاار مااۇنەۋۋەر قارىشااىچە  ئۇنىااڭ. بولغااان

 كىنوغاا بىار تېگىشلى  كۆرۈشكە چوقۇم ئېسچىالر-ئې  فىلى  بۇ بولغاچقا  شۇنداق. ئىكەن

 بولاۇپ  فىلىملىارى فرانساىيە يەنىاال كىناولىرى كۆرىادىغان ياخشى ئەڭ ئۇنىڭ“ .ئايالنغان

 ئەكااا  تاااۈردە ھەقىقاااى تۇرمۇشۇشاااى بۇرجۇئازىيىنىاااڭ ئۇششااااق كىنولىرىااادا ئۇالرنىاااڭ

 ھەقىقەتەنمااۇ بولماساالىقى قااويغىلى ئاشااكارە كىنااوالرنى بااۇ”. بولىاادىكەن ئەتتااۈرۈلگەن

 تېخااى ئىشخانىسااىدا گيااوبېل  ۋاگنېرغااا  فرېيدېلىنااد دەياادۇ “ئىااش بىاار ئەپسۇساالىنارلىق

 .چىقاتتى تەكشۈرۈپ بولۇپ مەسئول ۋاگنېر ھەممىسىنىال فىلىملەرنىڭ تازىالنمىغان كېسى،

 دفختاااۇر كاااۆرۈلمىگەچكە  ئىشاااارەتلىرى ياخشاااىلىنىش سااااالمەتلىكىدە ھىتلېرنىاااڭ

 يەر ۇخلىيااليادىغانئ ياخشىساى ئەڭ چىقىشاىنى  ئېلىشاقا دەم ھەپاتە بىار ئۇنىڭغاا براندت

 دفختۇرنىاااڭ ھىتلېااار. بېرىااادۇ تەكلىاااۋىنى ئاااېلىش دەم بېرىااا، بېرچتېساااگادېنغا بولغاااان

 ئاااۇ جەريانىااادا ئاااا  قاااانچە بىااار كېيىنكاااى شاااۇنىڭدىن. ساااالىدۇ قاااۇالق تەۋىسىيىساااىگە

 بىار يەنە ئاۇ ياازدا  يىلى شۇ. بولىدۇ بارىدىغان كۆپىرە  بار ئىمكان ئۆيىگە ۋاچېنفېلدتىكى

 دىياناامۇ سىڭلىسى بىلەن مىتفورد ئۇنىتي. قاتنىشىدۇ مۇراسىمىغا خاتىرلەش گنېرنىۋا قېتى 

 قىلىۋىادى  تەكلىا، تاماققاا چۈشالۈ  بىرلىكتە ئۇالرنىمۇ خانى  ۋاگنېر بولغاچقا  يەردە شۇ

 ئېيىغاا پاۇلى تۇرماۇش ئۇنىتينىاڭ بىلىساىز ”. كېتىادۇ بولۇپ خوش بەكال ھىتلېر بۇنىڭدىن

 دېاگەن شاۇنداق ھىتلېار دېيىشاىچە ۋاگنېرنىاڭ فرېيدېلىناد_ . ەتراپىادائ ماار  ياۈز ئارانال

 قاايتۇرۇپ ئەنگىلىيىگە ئۇنى ئۈزۈپ مەنبەسىنى پۇلى تۇرمۇش ئۇنىڭ ئانىسى-ئاتا_  ئىكەن 

 ھەر بولساىمۇ  كەتاكەن قايتىا، قېاتى  ئىككاى-بىار ئەنگىلىايىگە ئۇماۇ. ئۇرۇنغان كېتىشكە

 “.كېلىۋالغان قېچى، يەردىن ئۇ قېتى 

 تەۋە پارتىيىسااااىگە ناتسىسااااتالر تۇرىۋاتقااااان چەتئەلاااادە ئاخشااااىمى  ئىيااااۇن-00

 قىلىشااى  زىيااارەت كېلىاا، تۇيۇقسااىز نېمىساانىڭ نەپەر ئىككااى سااىرتىدىكى تەشااكىالتىنىڭ

 يەناى. قاچۇرىادۇ پەيزىناى چىقىرىۋاتقانالرنىاڭ مەززىساىنى ھاياتىنىنىڭ قىشالق بايرۇتتىكى

 بۇ. ئىدى كەلگەن ئېلى، خېتىنى گېنېرالنىڭ بىر ىملى ئىس فرانكو ئىسپانىيىلى  كەلگەنلەر
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 باشالىقلىرىدىن قوشاۇنىنىڭ قاوزغىالڭچىالر قارشاى ھۆكاۈمىتىگە جۇمھۇرىيەتچىلەر گېنېرال

 ھەرباى بىالەن ئاايرفپىالن ئۈچاۈن تاۇرۇش قارشاى گە “ئارمىيىساى قىازىلالر” بولۇپ  بىرى

 دەرھااال ھىتلېاار. ئىادى ھتىياااجلىقئې بەكاال ئاپىرىۋېلىشااقا توشاۇپ ئافرىقىغااا قىساىملىرىنى

 مۇراسااىمىغا خاااتىرلەش بايرۇتتااا چاغاادا بااۇ گيۆرىڭمااۇ_  كېلىاادۇ چاقىرتىاا، گيااۆرىڭنى

 بۇنىڭغاا. ئۈندەيادۇ ھەققىادە قاولالش فرانكاونى ھىتلېرناى گيۆرىاڭ . ئىادى قاتنىشىۋاتقان

 ىكېتىشااىن يېيىلىاا، كوممۇنىزىمنىااڭ بىرىنچىاادىن : كۆرسااىتىدۇ سااەۋەپنى ئىككااى مۇنااداق

 پۇرساىتىگە چېنىقتاۇرۇش ئاارمىيىمىزنى ھااۋا يېڭاى” بولساا ئىككىنچىساى بولىدۇ؛ توساشقا

 بىالەن ئاايرفپىالنلىرى ترانسىپورت قىسى  بىر ھىتلېر بويىچە گەپ بۇ. دەيدۇ “ئېرىشەلەيمىز

 زېنىاات ۋە ئااايرفپىالن بومباردىمااانچى ئااايرفپىالن  كۈرەشااچى كااۆپ خېلااى قاتاااردا بىاار

. بولىاادۇ ياردەماادە شااۇنچىلىكال پەقەت ئااۇ_  بولىاادۇ سااىنىماقچى ىاا،ئىۋەرت تااوپچىالرنى

 قالماا   بولاۇپ پايادىلىق گېرمانىيىگىال ئىشى سوزۇش ئۇزۇنغا ئۇرۇشىنى ئىچكى ئىسپانىيە

 زفر فرانكوغااا چاغاادا بااۇ مۇسسااولىن يەنااى_  چەكاالەپ مۇسسااولىننىمۇ يەنە شااۇنىڭدە 

 تېخىماۇ ئوتتۇرساىدا  ئەنگلىايە بىالەن فرانسىيە _ بوالتتى مەجبۇر قىلىشقا ياردەم كۆلەمدە

 قالادۇرۇلغان يىاتى  جەرياندا بۇ كەلتۈرەلىشى  قولغا پۇرسىتىنى تىكلەش مۇناسىۋەت يېقىن

 .بوالتتى قالمىغان يولى چىقىش باشقا يېقىنلىشىشتىن گېرمانىيەگە مۇسسولىنمۇ

. ئاگاھالندۇرىادۇ دەپ ياخشاى ئارىالشامىغىنىمىز ئىشقا بۇ ھىتلېرغا بولسا  رىبېنترفپ

 يەنە ئااۇ شااۇنىڭدە . دەيتتااى ئېرىشااەلمەيمىز  نامغااا بىاار قانااداق ھااې  يەردىاان ئااۇ بىااز

. قورقااتتى مۇرەككەپلەشتۈرىۋېلىشاتىنمۇ مۇناساىۋەتنى بولغاان بىالەن  ئەنگلىيە قايتىدىن”

 “مۇمكىن بولماسلىقى رازى تىقىشىدىن قول ئىشقا بۇ گېرمانىيىنىڭ چوقۇم  ئەنگلىيە چۇنكى

 بولااۇش سوتسااىئالىزمچى مىللااى چۈشااەندۈرۈپ  ئۇنىڭغااا ھىتلېاار ئەممااا. قااارايتتى دەپ

 ئىساپانىيە ئەگەر كېارە ؛ بولىشى مەسئولىيىتىمىز بېرىش ياردەم فرانكوغا بىلەن  سۈپىتىمىز

 سااولچىالر يەرنااى ئااۇ ھېلىمااۇ) بولسااا كەتكىاادە  ئايلىنىاا، دۇنياسااىغا كومپارتىيىنىااڭ

 ئەگەر” گەپ؛ تۇرغاااانال كېتىشاااى بولشېۋىكلىشاااى، فرانساااىيىنىڭ  (تۇرماقتاااا تېااازگىنلەپ

 قىساتىلى، ئوتتۇرساىدا گاۇرۇھى فاشىساتالر غەرب بىالەن گاۇرۇھى سوۋېت شەرق كۈچلۈ 

 .دەيدۇ “تۈگىشىمىز قېلى، ئوتتۇردا بولسا قىلغىدە  ھۇجۇم ئىتتىپاقى سوۋېت قېلى، 

 

0 

 

 گېرماانىيە. ئۆتكۈزۈلىادۇ لىنادابېر مۇسابىقىساى تەناھەركەت ئولىمپى  يازدا  يىلى شۇ

 فرانساىيە ۋە ئامېرىكاا   ئەنگلىيە بولغاچقا  قويىۋاتقان يولغا سىياسەت قارشى يەھۇدىيالرغا
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 بااۇ ھىتلېاار. ئىاادى بواللمىغااان مااۇۋەپپەق بولسااىمۇ باققااان توساااپ قاااتتىق بااۇنى ئۈچىسااى

 بىااار ىغانكۆرساااىتىد ئۇتاااۇقلىرىنى ناتسىساااتالرنىڭ مۇسابىقىساااىنى تەناااھەركەت قېتىمقاااى

 مااقۇل قويۇشاالرغىمۇ ياول جەھەتالەردە نۇرغاۇن ئالادىراپ كەلتۈرۈشاكە ھالىغاا كۆرگەزمە

 مايېر  ھېلېنا ماھىرى شەمشەر كەلگەن ھالىغا سىموۋۇلى يەھۇدىيالرنىڭ مەسىلەن. كېلىدۇ

 قېتىمقاااى باااۇ ۋاكاااالىتەن ئىمپىااارىيىگە قاتاااارلىقالرنىمۇ باااال رفدى يۇلتاااۇزى تاااوپ دۇگاااۇر

 يەھااۇدىي بىاار يەنە شااۇنىڭدە . كېلىاادۇ ماااقۇل قاتناشتۇرۇشااقا ابىقىسااىغامۇس تەنااھەركەت

 ئىشالىرىغا تەشاكىللەش ۋە قۇرۇلۇشاى كەنتاى ئولىمپى  فۈرستنېر ۋفلفگاڭ كاپىتان بولغان

 بىالەن پالكااتالر قارشاى يەھۇدىيالرغاا بويلىرىدىكى تاشيول مۇھىمى  ئەڭ. قىلىدۇ مەسئۇل

 ئېساىلغان سااناتورىيىلەرگە چەكلىنىادىغان ۋالىنىشاىدا ئېلىا، دەم كىرىا، يەھۇدىيالرنىڭ

 «ئاۋانگاارد» ساترېيچېرنىڭ بېرلىنادا . تاشالىنىدۇ ساۆكۈپ ھەممىسى تاختايلىرىنىڭ ئېالن

 ھەرىكەتالەر قارشاى يەھۇدىيالرغاا ئەسالىدە. بولىادۇ غايى، بوتكىلىرىدىن گېزىت گېزىتىمۇ

 خەلقاراغاا ئاۈلگىلىرىنى قېلىشنىڭ ،يارىشى تۈردىكى بۇ ئۇالر. ئىدى توختىتىلغان پۈتۈنلە 

 ئااېقىن بېرلىنغااا چەتئەللىاا  نۇرغۇنلىغااان ھەتتااا. كىرىشااىدۇ قىلىشااقا تەشااۋىق كااۈچەپ

 .كۈتىۋېلىنىدۇ قىزغىن ئۇالر قىلغىنىدا

 پاارچىمۇ بىار ساۈزۈ  -ساۈپ ياۈزى كاۆ  مۇراساىمىدا ئاېچىلىش كۈنكى ئاۋغۇست-1

 باشااالپ ئەترىتىنااى مۇسااابىقە رھىتلېاا كېاايىن چۈشااتىن كااۈنى شااۇ. كااۆرۈنمەيتتى بۇلااۇت

 ئۇنىاڭ. چىقىادۇ يولغاا قااراپ ساتادىيومغا ئۆتاۈپ كوچىسىدىن غالىبىيەت_  ۋىياترۇمپاالس

 باشاااقا ۋە ئااااچى-ئاااې  مىاااڭ 42 تىزمىساااى  ئاپتوموبىااال ساااوزۇلغان ئاااۇزۇن ئىالنااادە 

 ئاساتا كوچىادا ئۇزۇنلاۇقتىكى چااقىرى  ئاون ئاستىدا ھىمايىسى قىسىمالرنىڭ مۇھاپىزەتچى

 ئااددى بەكاال ئۇچىساىغا كېايىن  بارغانادىن يېتىا، ستادىيومغا قوشۇن. ئىلگىرلەيدۇ الغائ

 چىقىا، ئالادىغا بىارلىكتە بىالەن ئەمەلادارى ئولىمپى  نەپەر ئىككى ھىتلېر كەيگەن فورما

 تەخت گرىتسىيە ۋارىسى  تەخت شىۋىتسىيە پادىشاھى  بولغارىيە كەينىدىن ئۇنىڭ. ماڭىدۇ

 ئىاز كىشاىلەر قاتاارلىق ئوغلى مۇسسولىننىڭ شۇنىڭدە  ۋە ۋارىسى تەخت ئىتالىيە ۋارىسى 

 تەنتەربىايە چاوڭ ئەڭ دۇنياادىكى مېڭىا، باويالپ ياولىنى ئاستى يەر ئۇالر. كېلىدۇ بېسى،

 ئوركىساتىر دفخاوۋف  ياڭرىغان كانايدىن دانە 32 ستادىيومدىكى. كېلىدۇ كىرى، سارىيىغا

 رىچاارد ئوركېساتىرىغا چاالغۇالر يەللىا  ۋە تارىلىق بۇ. يدۇياڭرا ئاۋازى مۇزىكا كۈتىۋېلىش

. ئىادى باار ئۆمىكىمۇ خور كىشىلى  مىڭ 3 يەنە شۇنىڭدە . قىلىدۇ رىژىسسورلۇق ستراۋس

 لېياد ۋېسساېل خورست»  «ئۈستۈن ھەممىدىن گېرمانىيە_  ئاللې  ئۈبېر دېۇچالند» ئۇالر

 ئۈچاۈن مۇسابىقىساى تەناھەركەت مقاىقېتى بۇ ستراۋسنىڭ بىلەن «مارشى ئورمان ۋېسەل_ 

 ۋاقتىادا ئالغاان ئاورنىنى رەسامى ھىتلېر. ئورۇندايدۇ نى «مارشى ئولىمپى » قىلغان ئىەات
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 ئۈمىكىادىكىلەر ۋەكىلالەر بەزى. قىلىشاىدۇ تەناتەنە بىارلىكتە ھەمامە تاماشىبىن مىڭ 112

 ساااالم رتىاا،ئۇزا ئالاادىغا بىلىكىنااى ئااوڭ يەنااى ئۆتكىنىاادە  بېرىاا، سااالىمىنى ئولىمپىاا 

 بااۇ ئااۈمىگى ۋەكىلاالەر ئاۋسااترىيە ئەممااا. كېتىاادۇ يااايراپ قاااتتىق تاماشااىبىنالر بەرگىنىاادە

 بولغااارىيىلىكلەر. ئۆزگەرتىۋالىاادۇ ساااالمىغا بىاالە  ناتسىسااتالرنىڭ ئۆزگەرتىاا، ساااالمنى

 052. ماڭىاادۇ دەسسااەپ مارشاقا بىاالەن قەدەمالەر تەڭ چىقىاا، ئوتتۇرغاا ئاشااكارە تېخىماۇ

 ئااالقىش كىرگىنىاادە مەياادانغا ئااۈمىگى ۋەكىلاالەر فرانسااىيە تاپقااان كىلتەشاا كىشااىدىن

 ئەمەس پاسااونىدا ئولىمپىاا  سااالىمى بەرگەن ئۇالرنىااڭ. بولىاادۇ كۈچلااۈ  ئەڭ سااادالىرى

 كىرگىنىادە مەيادانغا ئېنگلىزالر كېيىشكەن قالپاق چىغ. ئىدى پاسونىدا رى  قېدىمقى بەلكى

 مېڭىشااىدۇ  قاااراپ تەتااۈر سااەھنىگە اڭلىنىاا،ئ بااۇيرۇق دېااگەن “بااۇرۇل ئوڭغااا” پەقەتااال

 ئېرىشاكەن ئااز ئەڭ ئالقىشاقا. بولىادۇ كۆڭۈلسىز بەكال بۇنىڭدىن تاماشىبىنالر نۇرغۇنلىغان

 قارىتىاا، ئۇالرغااا ھەتتااا تاماشااىبىنالر بەزى بولااۇپ  ئااۈمىكى ش ق ئااا ئااۈمىكى سااپورچىالر

 ئۆتكىنىادە ئالدىادىن ڭسەھنىساىنى رەئىا  ئۇالرماۇ. كېتىدۇ تېپى، يەرنى ئەدەپسىزلەرچە

 باايرىقىنىمۇ ھەتتاا ئاۇالر. ئۆتىشاىدۇ قىلىا، ئەمەل بۇيرۇققاا دېگەن “بۇرۇل ئوڭغا” پەقەتال

 .مېڭىشىدۇ تۇتۇپ تى  ئەگمە 

 رېكاورتىنى يېڭاى ئېاتىش تاوپ چۇياۇن ئولىمپىا  ۋۆل  ھان  نېمىسالردىن ئەتىسى 

 مېترلىاق مىاڭ ئون يەنە دە شۇنىڭ. تەبرىكلەيدۇ ئۇنى كېلى، مەخسۇس ھىتلېر ياراتقىنىدا

 ئېاتىش نەيازە بىالەن فىنالنادىيىلى  نەپەر ئاۈ  ياراتقاان رېكورت يېڭى يۈگىرەشتە ئۇزۇنغا

 تەنھەركەتچىلەرنىماااۇ ئاياااال گېرمانىيىلىااا  ئېرىشاااكەن ئىككىااانچىلىككە ۋە چىمپىياااونى

 ى،شااللىن تەنھەركەتچىالەر گېرمانىيىلىا  باارلىق تۈرىادە سەكرەش ئىگىزگە. تەبرىكلەيدۇ

 ئۇتۇققااا تااۈردە بااۇ ھىتلېاار. ئىاادى قالغااان چۈشااۈپ قاااراڭغۇ كەلگىنىاادە ۋاقتىغااا  چىققااان

 نېگىار نەپىارى ئىككى بۇالردىن_  ماھىرلىرى تەنھەركەت ئامېرىكىلىق نەپەر ئۈ  ئېرىشكەن

 .ئايرىلىدۇ ستاديۇمدىن كۈتمەيال ئېلىشىشنى قول بىلەن_ 

 ئورۇناادىكى بىرىنچااى ئۇنىاڭ تلېرغاااھى رەئىسااى كومۇتېتىنىاڭ ئولىمپىاا  خەلقئاارالىق

 تەبرىكلىشى ماھىرلىرىنى تەنھەركەت كەلگەن غالى، بارلىق سەۋەبىدىن بولغانلىقى مېھمان

 ئېرىشكەن مېدالغا ئالتۇن دانە تۆت تالالپ  يولنى ئاخىرقى ھىتلېر. ئۇقتۇرىدۇ كېرەكلىكىنى

 بەزى پايادىالنغان نبۇنىڭدى. قالىدۇ كېتى، خالىما  كۆرۈشۈشنى بىلەن ئوۋېن  جېسسى 

 بولغاانلىقى پوزىتساىيىدە ساوغۇق ماھىرىغا تەنتەربىيە نېگىر ئۇلۇ  بۇ فۈھرېر ئاخباراتچىالر

 بااۇ ئاخباراتچىالرنىااڭ ئااوۋېن  ئەممااا. كىرىشااىدۇ قىلىشااقا تەرغىبااات كااۈچەپ ھەققىاادە

 ئااۇنى ھەقىااقەتەن ھىتلېاار: دەياادۇ مۇنااداق ئااۇ. قىلىاادۇ ئىنكااار سااۆزلىرىنى-گەپ تااۈردىكى

 ئااۇ ئۆتىۋاتقىنىماادا  ئالدىاادىن مىنىسااتىرنىڭ باااش مەن” ئېيتىاا،  كەلگەنلىكااى باارىكلەپتە
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 قاايتۇرۇپ بىالەن ئىشارىتى قول ئۇنىڭغا مەنمۇ قىلدى  ئىشارىتى قول ماڭا تۇرۇپ ئورنىدىن

 ئۆزىااادىن قىلىشاااى تەنقىااات بۇناااداق گېرماااانىيىنى ئاپتورنىاااڭ مېااانىڭچە. بەردىااا  سااااالم

 “.قارايمەن دەپ ئىپادىسى بىر قىزغىنىشىنىڭ نكىشىلەردى مەغرۇرلىنىدىغان

. ئولتۇرىادۇ كاۆرۈپ تولاۇق دېگىادە  مۇساابىقىلىرىنى ئاتلىتكاا يېنىا  پۈتاۈن فۈھرېر

 يېنىادىكىلەر كەتكەنلىكىادىن ھاياجانلىنىا، بەكاال جەريانىادا كاۆرۈش مۇسابىقە ئۇ ھەتتا

 كۆرساىتىش ماھاارەت ىلىارىتەنھەركەتچ گېرماانىيە قېاتى  ھەر. قالدۇرىادۇ ھەياران قاتتىق

 بىاالەن قىزغىنلىااق بااالىالردە  پۈرۈشااتۈرگىنىچە كااۆزلىرىنى يااۈز ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ ۋاقتىاادا

 بەكاااال باشاااالنغاندا مۇسابىقىساااى تاااوپ دۇگاااۇر ھەتتاااا) كاااۆرەتتى مۇساااابىقە بېرىلىااا،

 بەرداشااالىق كۆرۈشاااكە ئااااخىرغىچە مۇساااابىقىنى ئۈچاااۈن كەتكەنلىكاااى جىددىلىشاااى،

(. بىلىاادۇ سااوراپ باشااقىالردىن نەتىەىسااىنى كېاايىن تۈگىگەناادىن بىقەمۇسااا. بېرەلمەياادۇ

 مۇراساىمىغا يېاپىلىش ھىتلېرمۇ. ئاخىرلىشىدۇ كۈنى ئاۋغۇست-16 مۇسابىقىسى تەنھەركەت

 ئورۇنادىغان ناى «مارشاى يېاپىلىش مۇسابىقىسى ئولىمپى » ئۆمىگى ئوركىستىر. قاتنىشىدۇ

 دەسساەپ ئۇساۇلغا بىالەن قىزغىنلىاق قوشاۇلۇپ ئاۋازىغاا مۇزىكاا تەنھەركەتچىالەر ۋاقتىدا 

 بىرساى مەيدانادا. خوشلىشاىدۇ ئىچىادە مۇھىات بىار قىازغىن ئىنتاايىن بىلەن تاماشىبىنالر

“ !تەبرىكلەيمىز غەلىبىنى” – ئىدى يوق ئىشى باشقا ئۇنىڭ مۇراسىمىدا يېپىلىش - ھىتلېرغا

 ھىتلېاار  ئااادفل ! ئۈچااۈن غااالىبىيەت” مەيداناادىن پۈتااۈن تەڭ بىاالەن ۋارقىرىشااى دەپ

 .ياڭرىتىدۇ سادالىرى ئالقىش دەپ“ !بولسۇن مۇبارە  غالىبىيەتكە

 مۇسابىقىساااى تەناااھەركەت ئولىمپىااا  كەتمىساااىمۇ  توشاااۇپ بە  شاااەرتكە گەرچە

 قىسااى  كااۆپ مااۇتلەق خەلقااى نااېمى . ئىاادى غەلىبىسااى بىاار ناتسىسااتالرنىڭ ھەقىقەتەنمااۇ

 مىااا -كۈماااۈش سااااندىكى كاااۆپ ۋە( تاااال 33) كەلتاااۈرگەن قولغاااا مېااادالالرنى ئاااالتۇن

 ئۈساتۈنلۈ  پىرساەنتلى  57 نېمىساالر يېرى  قىزىق بولۇپ  سۈپۈرگەن سىرى، مېدالالرنىمۇ

 ماۇھىمى  ئەڭ. ئىادى ئاۆتكەن ئالادىغا نىاڭ ش ق ئاا ئېرىشاكەن ئىككىانچىلىككە قازىنى،

 ەسساەرمۇي كۈتىۋېلىشاقا قىازغىن ۋاقتىادا ئاايرىلىش گېرمانىيىادىن تاماشىبىن نۇرغۇنلىغان

 كااۆرۈپ بىاالەن كااۆزى ئااۆز ئىمپىرىيىسااىنى ھىتلېرنىااڭ خوشااال  ھەماامە بولغانلىقىاادىن

 ئولىمپىااا  گېرمانىيىنىاااڭ. ئىااادى ئايرىلىشاااى ھالااادا تەساااىرلەنگەن قااااتتىق ئۇنىڭااادىن

 ئىككاى تارتقاان ېيفىنساتاھلنىڭ لېنى نەتىەىلىرى كەلتۈرگەن قولغا جەريانىدا مۇسابىقىسى

 گياوبېل  گەرچە. ئىدى مۇستەھكەملەنگەن تېخىمۇ ئارقىلىق فىلى  ھۆجەەتلى  قىسىملىق

 بولساىمۇ  قىلماقچى مەنئى كىرىشتىن مەيدانغا ئۇنى ھەتتا قىلماقچى توسقۇنلۇق بۇنىڭغىمۇ

 .بوالاليدۇ مۇۋەپپەق تارتىشقا فىلى  بىر ئېرىشكەن ئالقىشىغا دۇنيانىڭ پۈتۈن يەنىال ئۇ

 بىار ئوتتۇرلۇقتاا جەريانىادا دۇغىلىارى- دا تەبرىكلىشىش ئۆزئارا كېيىنكى شۇنىڭدىن



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 727 ~ 
 

 قۇرۇشاقا كەنتىناى مۇساابىقە تەنھەرىكەت ئولىمپى  بۇ يەنى: چىقىدۇ ئوتتۇرغا تىرادىگىيىمۇ

 مىناۇتالردا ئااخىرقى ساەۋەبلى   بولغانلىقى يەھۇدىي بىر فۈرسنېر كاپىتان بولغان مەسئۇل

 تەبارىكلەش ئۇيۇشاتۇرۇلغان نئۈچاۈ كىشى قويۇلغان ئورنىغا ئۇ. قالدۇرىلىدۇ ۋەزىپىسىدىن

 .ئېتىۋالىدۇ ئۆزىنى بىلەن تاپانچا كېيىن زىياپىتىدىن

  

3 

 

 بىالەن ئىشالىرى سىياساەت تاشاقى فۈھرېر كېيىن  ئۆزگىرىشىدىن  سىياسىي رىنېالند

 ئاۆز مەساىلىلىرىنى ئىچاى مەملىاكەت ئەنادى ئاۇ. بولىادۇ شوغۇللىنىدىغان بېرىلى، تېخىمۇ

-ۋەس كىشاىنى ناۆۋەتتىكى دۆلەتناى بىلەن پارتىيە بولما   ىقىچات بېرى، قويۇپ ئېقىشىغا

 تۇتااااۇپ يااااولنى قىلدۇرۇشااااتە  قوبااااۇل مەجبااااۇرى ۋەزىيەتنااااى سااااالىدىغان ۋەسااااىگە

 سەپداشاالىرىدىن كونااا ئىچىاادىكى پااارتىيە ئۆزىمااۇ ئۇنىااڭ شااۇنىڭدە  324.كېتىۋېرىاادۇ

 مەجباااۇر انغاچاقىرىااادىغ بىۋاساااتە ئاااۆزى ئاااۇالرنى” باشاااالپ  يىراقلىشىشاااقا بارغانساااىرى

 دەيادۇ_ . يۈرىۋېرىادۇ قىلىا، رەت كۈتۈشانى مېھمان تاقىۋېلى، چىڭ ئىشىكىنى بولمىغىچە

 ھەقەمساايلىرى بىالەن ئاماالالر پۈتاۈن ئاۇ بىرگە  بىلەن شۇنىڭ_  ئەسلىمىسىدە   دېيترىخ

 قارشاى قاراشالىرىغا ئۆزىنىاڭ ئاۇ ئەنادى… . كىرىشاىدۇ قىلىشقا پەيدا توسالغۇ ئوتتۇرسىغا

 گۇمااانلىق تااوغرىلىقى بولۇپمااۇ قىاللماياادىغان  تاااقەت پىكىاارگە بىاار ھەرقانااداق ۇرىاادىغانت

 “.ئىدى ئۆزگەرمەكتە بولۇپ يوق تاقىتى قەتئى ئىشقا بىر قانداق ھەر بولغان

 فااير  ئىگىنااتيۇس بىرى ئاپتورلىرىدىن نىڭ «تارىخى زامان ھازىرقى» يازدا  يىلى شۇ

 يىلىغااا ئااۆتكەن فۈھرېرنىااڭ قىلغىنىاادا زىيااارەت لېرنااىھىت كېلىاا، ھويلىسااىغا ۋاچىنفېلااد

 ھەققىادە  كاۈنلىرى ۋيېنناادىكى ئاۇ. قىلىادۇ ھاې  يەتكەنلىكىنى قېرىلىق خېلىال قارىغاندا

 تىنماا  ھەققىادە ئەھاۋاللىرى گۇرۇھىنىاڭ رۆم ھەتتاا ھەققىادە  ساىزىش رەسى  ۋە مۇزىكا

 يوقااۇرى ئااۇ. قىلمااايتتى گەپ ۇئېغىزماا بىاار ھەققىاادە ئىسااتىقبال ىااي سىياسااىي سۆزلىسااىمۇ 

 پەقەت ئاۇ. كېتەتتاى ساۆزلەپ ماختاپ ئاالھىدە ھەققىدە مەنزىرىلىرى گۈزەل سالسبۇرگنىڭ

 بىااااالەن تەپەككاااااۈر ھەقىقاااااى ئاالاليااااادىكەنمەن  نەپەس ھەقىقاااااى” يەردىاااااال باااااۇ

 يەردە باۇ مەن…  تېتىيااليادىكەنمەن  تەمىناى تۇرمۇشنىڭ ھەقىقى شوغۇللىنااليدىكەنمەن 

 ئەساالىيەلەيدىكەنمەن  ئىشاالىرىمنى بولغااان قىلماااقچى ۋە ئااۆزەمنى ۋاقىتالردىكااى ىبااۇرۇنق

 ۋە تەڭاارى ئاااھ . ئەلىااۋەتتە بولسااا  قالغىاادەكال كۈچااۈم ئااازىراقال ئۈچااۈن بۇنىااڭ ئەگەر

 سااۆزلەپ دەپ“ !بااوالتتى ياخشااى دېااگەن نااېمە بواللىسااا ھەماارا مەڭگااۈ ماڭااا يۇلتااۇزلىرى 

 .كېتىدۇ
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 گۈزەل سالسبۇرگنىڭ ئولتۇرۇپ بوسۇغىسىدا ئۆيىنىڭ بىرگە نبىلە ئانگېال ھەدىسى ئۇ

 بولاااۇپ غەمكىااان ئوخشاشاااال ۋاقتلىرىااادىمۇ قىلغاااان تاماشاااا قىلىااا، مەززە مەنزىرىساااىنى

 ساايمىنى ئاۆ  بىر ئالدىۋالغانلىقىنى  دېھقاننى بىر خوشنا بۇرۇن ئۇنىڭ بەزىلەر. كۆرۈنەتتى

 بۇناداق. دېيىشاەتتى ئېلىۋالغاانلىقىنى ئالاداپ پاۇلىنى ماار  مىاڭ دېھقاننىاڭ ئۇ سودىسىدا

 قااارا ماڭااا”. ئۆتكۈزىااۋىتەتتى قىلمااا  گەپ ئېغىزمااۇ بىاار تااۈرگىنىچە چىرايىنااى گەپلەرگىمااۇ

 يىال ئاون نەچچە يەنە. ئەمەس ئىشمۇ يامان ئۇنچىۋاال ئىش ئۇ_  ئانگېال  دەيدۇ_  ئادفل  

 كىشاىلەر قالغىنىڭادا  ىا،ئايلىن بوۋايغاا بىار سالسبۇرگلۇق يوقۇرى قېرى، سەنمۇ ئۆتكەندە

 ئىاش ماۇھى  بە  ئاۇنچە بولساۇن  كاۆپ يااكى ئااز ئۇنىڭادىن مەيلاى پۇل ئۇ ماركنى  مىڭ

 ئاناادىن. ئولتۇرىاادۇ ئۈناادىمە  گەپلەرگىمااۇ بااۇ ھىتلېاار“ !بولىاادۇ كەتاامەس ھېسااابالپ

 پاۇل ئەتىراپىادىكى ماار  مىاڭ شاۇ بىالەن ئالادى” ئالمااپ  قولىنى مۆرىسىگە ھەدىسىنىڭ

 ھەرگىزمااۇ مەن بولمىسااا. ئايالناادى مەسااىلىگە بىاار راسااتىنال كۈناادە بۈگااۈنكى مەسىلىسااى

 مېنىاڭ ئاانگېال  قەدىرلىا  چاۇنكى. كاېلەلمەيمەن ھالىغاا بوۋا  بىر سالسبۇرگلۇق يوقۇرى

 “.قالمىدى ۋاقتى  كۆپ ئۇنچىۋاال

 مۇناساىۋىتى ياېقىن ئىككىساىنىڭ ئاۇالر كۈنلىرىادە  ئااخىرقى ئايلىرىنىڭ ياز يىلى شۇ

 ئۇناداق بولغاان بىالەن براۋن ئېۋا ئىنىسىنىڭ ئانگېال سەۋەبى  ئاساسلىق بۇنىڭ. گىرىدۇئۆز

 گە( ئاتااايتتى دەپااال “كااالۋا دۆت ھېلىقااى” قىزنااى ئااۇ يەردە باشااقا) مۇناسااىۋىتى قىاازغىن

 ئاشنىساى ئۇنىاڭ بىالەن ھىتلېار يەنىاال ئۇ شۇنداقتىمۇ . يۈرەتتى بولۇپ نارازى بارغانسىرى

 ئېاۋا. ئاخىرلىشاىدۇ بىلەن ئوڭۇشسىزلىق ئۇرۇنۇشلىرى بۇزۇشقا اسىۋەتنىمۇن ئوتتۇرسىدىكى

 تېخىماۇ ئاشنىساىغا ھىتلېار كېايىن  ئۇرۇنۇشاىدىن ئۆلتۈرىۋېلىشاقا ئاۆزىنى قېتى  ئىككىنچى

 بىار يېقىانال يەرگە تۇرىادىغان سىڭلىساى ئاۇ يېقىنادىال  تېخى. ئىدى كەتكەن بولۇپ يېقىن

 ئۈچاۈن تۇرۇشاى ئۇنىاڭ ساېتىۋېلى، بىناا قەۋەتلىا  ئىككاى كەڭتاشاا ئۈچاۈن ئېۋا يەردىن

 ئېۋاغاا ئاۆينى بۇ سېتىۋالغان. ئىدى تۆلىگەن خوفمان پۇلىنى ئۆ  ماركلىق مىڭ 32. بېرىدۇ

 رەسااىملىرىگە تارتقااان ئۈچااۈن ئۇنىااڭ ئىككىسااىنىڭ سىڭلىسااى كۆرۈنۈشااتە تاپشۇرۇشااى 

 بىارگە سالسابۇرگقا ۇرىيوقا ئېاۋانى بەزىادە ھىتلېرماۇ. ھېساابلىناتتى ھەققى ئىش تۆلىگەن

 رەت كۆرۈشۈشاانى ئېلىشاى، قاول بىالەن ئېاۋا ئااانگېال ۋاقىاتالردا  بۇناداق. كېلەتتاى ئېلىا،

 دەپ “خاانى ” سوغۇقال ئورنىغا دېيىشنىڭ “خانى  قەدىرلى ” بىلەن ئەدەپ ئۇنىڭغا قىلى، 

 تۇتاۇپ ئاۆ  ئېغىاز بىارەر ئۈچاۈن ئۇنىاڭ ۋاچېنفېلادتا ۋاقىاتالردا كۆپۈنچە ئانگېال. قوياتتى

 ياتااق بىار ئاۆزىگە ساارىيىدىن مېھماان پالتېرخو  يوق ئامال ئېۋامۇ بولغاچقا  قويمايدىغان

 .قاالتتى مەجبۇر تۇتۇشقا

 بەكاال مۇناساىۋىتى بولغاان بىلەن ئىنىسى بۇ باشقا ئانا بىر ئاتا ئانگېال ئايلىرىدا  كۈز
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 بېاارىش ئىسااتىپا ىسااىدىنۋەزىپ خۇجااايىنلىق ئااۆ  ئاااخىرى ئااۇ شااۇڭا. كېتىاادۇ يامانلىشااى،

 سااەۋەبىدىن ئېااۋا ئااانگېالنى ھىتلېاار  قارىغاناادا  سااۆزلەردىن-گەپ بەزى. كېلىاادۇ قارارىغااا

 تارتىشاالر-تااالش ئاساسالىق دېيىشىچە  كىشىلىرىنىڭ ئائىلە ئەمما. چىقارغانمىش ئىشتىن

 ھىتلېااار. چىققاااانمىش ئوتتۇرغاااا بولغانلىقىااادىن قىلمااااقچى تاااو  قايتىااادىن ئانگېالنىاااڭ

 تەلەپ تۇرۇشاانى ئېلىاا، ئۈسااتىگە خوجااايىنلىقىنى ئااۆ  داۋاملىااق ۋاچىنفېلاادتا ەدىسااىنىھ

 بىناكااارلىق دۆلەتلىاا ” قۇرۇلغااان درېساادېندا ئۇنىمااا   قەتئااى ئااانگېال بولسااىمۇ  قىلغااان

 قالىادۇ كېتىا، قىلىا، تاو  بىلەن خاممىتزش مارتىن پرففېسسور مۇدىرى  نىڭ “جەمىيىتى

 بىاار يەنە ئۇالرنىااڭ دېيىشااىچە  ھىتلېرنىااڭ خااان  ئىنىسااى ۋرەنە بىاار يەنە فۈھرېرنىااڭ)

 بىرساى ماۇھى  ئاۆزىنى ئاۇ“. تۇرىۋالغان چىڭ يۈرۈشتە ئوتتۇرالردا ئاشكارە ئانگېال جىدىلى 

” .چىدىمايادىكەن زادىاال قىلىقىغا بۇ ئۇنىڭ ھىتلېر ئەمما… . ئوياليدىكەن تونۇتۇشنى دەپ

 ئىشەنچىساىز بەتاتەر تېخىماۇ ھەقاتە باۇ پااۋلى رىتزف بولغان تۇغقىنى بىر تەرەپ ئاپا ئۇنىڭ

 بۇئىشانى قىلىۋالغاانلىقىنى  تاو  بىلەن ئايال يەھۇدىي بىر ھىتلېرنىڭ ئۇ. قىلىدۇ گەپلەرنى

 باۇ ئاۇ  شاۇڭا. ئىاكەن بىرى قىزىقچى ئاجايى، يۈرىدىغان دەپ ئاشكارىلىۋېتىمەن ھەممىگە

 رفساىنتال ئايالىنىاڭ يەنە ئاۇ ىنى تارقىتىۋېتىادىغانلىق بېساى، شاەكلىدە كارتۇچكاا ئىشنى

 قىلىا، شاېخى بىار ئااخىرقى ئەڭ شەجەرىساىنىڭ ھىتلېارالر نىماۇ فامىلىسى قىزلىق دېگەن

 بىاار قانداشاالىقىنىڭ يەھااۇدىي ھىتلېرنىااڭ ئااادفل  بااۇ مانااا يەنە  شااۇنىڭدە . كۆرسااەتكەن

 سىڭلىساى ئۆزىنىاڭ ئاۇ بولساا  گەپالەردە پاسات-پىتنە بىر يەنە. ئاتىۋاغان دەپ كۆرۈنىشى

 ھىتلېار. قىلىادۇ رەت قەتئاى باۇنى پااۋال كېايىن ئۇرۇشاتىن ئەمماا. قىزغىنىمىشكەن پاۋالنى

 فامىلىساىنى پاۋال ۋاقتىدا  بارغان يېتى، ۋيېنناغا چىقى، ئوتتۇرغا گەپلەر يامان ھەققىدىكى

 مەن”. چىقىرىااۋېتىلگەن ئىشااتىن يەنىااال ئااۇ قارىمااا   شااۇنىڭغا. ئۆزگەرتىۋالغااان ئورفقااا

 ئەھاۋالىمنى مېنىاڭ ئاۇ. ئېيتاتى  ئاكامغاا قىيىنچىلىقالرنى تۇرمۇشۇمدىكى بېرى، نخېنغاميۇ

 مەساائۇل مەن پۈتااۈنلە  تۇرمۇشااۇڭغا كېاايىن بۇناادىن ئااۇ  شااۇڭا. بىلەتتااى ياخشااى بەكااال

. تۇرغااان بېرىاا، مااار  052 ئېيىغااا ئۇنىڭغااا ئااادفل . پاااۋال دەياادۇ “ئېيتتااى دەپ بااولىمەن

 يىلاى ھەر باشاقا ئۇنىڭادىن. ئۆساتۈرگەن ماركقاا ياۈز 5 ۇلنىپا باۇ كەلگەندە يىلىغا-1238

 شاۇنىڭدە  تۇرغان  ئىۋەرتى، سوغات قىممىتىدە مار  مىڭ 3 ئۇنىڭغا بايرىمىدا رف دېستۋا

 بېرى، سالسبۇرگقا يوقۇرى ئارىالپ بەزىدە ئۇ. قىلغان ياردەم ئېلى، ئۆيمۇ بىر ئۇنىڭغا يەنە

 تاۇرۇپ ھەپاتە ئىككاى ئاارانال قېتىمادا ھەر ماائەم. كېلەتاتىكەن كۆرۈشاۈپ بىالەن ئاكىسى

 فااۈھرېر قارىغاناادا خەۋىرىاادىن قىلغااان ئااېالن دائىرىلىرىنىااڭ ھۆكااۈمەت. كېلەلەيتااتىكەن

 - قاتنىشاااالمىغان تويىغىماااۇ ھەدىساااىنىڭ ساااەۋەبىدىن  بولغاااانلىقى “ئالااادىراش بەكاااال”

 (.ئىزاھاتى.ھ.ئا
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 ئااۇ) ئايالنغااان خوجايىنىغااا ئايااال بىاار-بىااردىن ۋاچېنفېلاادنىڭ ئېااۋا قىلىاا،  شااۇنداق

 يااازلىق ھىتلېرنىااڭ(. ئىاادى سااېلىنماقتا يېڭىاادىن پۈتااۈنلە  ئااۆ  يەردىكااى ئااۇ ۋاقىااتالردا

 دەرىەىلىاا  يوقااۇرى يەر بااۇ يەنااى كېڭىيىشااى  تېخىمااۇ ۋاچېنفېلااد قىلىنىاادىغان سااارىيى

. ىادىئ الزى  كەلتۈرۈلىشى ھالغا كېلىدىغان ئۇۋاپىق ئۆتكۈزۈشكە سۆھبەتلەرنى دېپلوماتى 

 بىار ۋە ئاۆيى گىرى  ئېغىز بىر ئۆيى  ياتاق بىر ئايرى  ئۈچۈنمۇ ئېۋا ۋاقىتتا  بىر بىلەن شۇنىڭ

 بىاالەن ئااۆيى ياتاااق ھىتلېرنىااڭ ھەممىسااىال ئۆيلەرنىااڭ بااۇ. تەييارلىنىاادۇ ئااۆيى مونچااا

 ئىساامى بىنانىااڭ) سااېلىش بىنااانى ھەشااەمەتلى  بااۇ. سااېلىنىدۇ يانااداش كىتاپخانىسااىغا

 سااېلىش ئەساالىھەلەرنى ھەشااەمەتلى  بويىغااا تااا  شااۇنىڭدە   (ەرتىلىاادۇئۆزگ بېرگخوفقااا

 باۇ بورمان كېيىن باشالنغاندىن ئىش. ئالىدۇ ئۈستىگە ئۆز بورمان مارتىن پۈتۈنلە  ئىشىنى

 ياۈرۈپ تەكشۈرۈپ زىغىرالپ بىرلەپ-بىر چۈششەكلىرىگىچە-ئۇششاق بىر ھەر قۇرۇلۇشنىڭ

 تامىقىغاا ئولتاۇرۇپ  تاماققاا چۈشالۈ  ھىتلېار ېاتى ق بىار. ئاشۇرىۋېتىدۇ چېكىدىن راستىنال

. سااورايدۇ بىلەلاامە  نېمىلىكىنااى خىلىنىااڭ بىاار قاتاااردا سااېپىۋېتى، دەرمەكلەردىاان-دفرا

 ئااۇ قىلىاا، تېلېپااون بېرلىنغااا چىققىاانىچە قۇيۇناادە  تاشااالپ تااامىقىنى دەرھااال بورمااان

 كېايىن  ئۆتكەنادىن تساائە قاانچە بىار ئارىادىن. ساورايدۇ تەركىۋىنى تەپسىلى نەرسىنىڭ

 كېلىا، ھىتلېرغاا چىقىرىاۋەتكەن ئېساىدىن پۈتاۈنلە  ئىشاىنى تېتىتقۇ يەردە  باشقا كۆڭلى

 تەملەناادۈرگۈچىنىڭ بااايىقى سااورىغان سااىز فااۈھرېرى  ”: قىلىاادۇ دفكااالت تااۈردە رەساامى

 پوزىتسىيىسااى تۇتقااان ئاسااتىدىكىلەرگە قااول ئۇنىااڭ ئەممااا…“ : ئىااكەن مۇنااداق تەركىااۋى

 كااتىبى خۇسۇساى ھېسانىڭ ئۇ قېتىمىدا  بىر. ئىدى قوپال بەكال بولما    قىزغىن ئۇنچىۋاال

 كااۆزئەينىكىنى كاااتىپتىن تۇيۇقسااىزال بېرىۋېتىاا،  يوليااورۇق ئېغىاازچە فاتقااا ھىلاادېگارد

 ئۇنىاڭ دەرھاال بورماان ئۇنىمىغىنىادا كاتىا، بۇنىڭغاا ئەمماا. قىلىادۇ تەلەپ ئېلىۋېتىشىنى

 تېخىماۇ كۆزئەينەكساىز قاارا  ماناا”: قىلىۋېتىادۇ پاارچە ىككاىئ ئېلى، يۇلۇپ كۆزئەينىكىنى

 “!كۆرىنىدىكەنسەن چىرايلىق

 ئاسااتا-ئاساتا ئاۇنى باشااقىالر قااراپ مىەەزىاگە كۆپتۈرىۋېتىاادىغان باۇنچە بورماننىاڭ

 خىاازمەتكە بىاار دەرىەىلىاا  تااۆۋەن بىاالەن شااەرەپ ئېسااېرمۇ. بولىۋالىاادۇ ئىلماااس كااۆزگە

 ئالادىغا رفزېنبېرگنىماۇ. يۆتكىۋېتىلىادۇ قىلىا، ئاگېنتى ساياھەت ئۇ يەنى_  يۆتكىۋېتىلىدۇ

 دۈ  مۇئااامىلىگە سااوغۇق خانفىسااتايىنگىلگىمۇ ھەتتااا. قويۇلىاادۇ ئىشااالرغا چىقالماياادىغان

 بىارى ساۆزلۈ  ئاۇدۇل قىلمايادىغان ياۈزىنى كىشىنىڭ خانفىستايىنگىل. باشاليدۇ كېلىشكە

 تىازىملىككە قاارا ھەتتاا قارىلىدىغان  دەپ ئۇنسۇر گۇمانلىق ئىچىدە پارتىيە ئۇمۇ بولغاچقا 

 باشااقا  ئۇنىڭاادىن. باشااليدۇ تارقىلىشااقا گەپلەرماۇ مىااش-مىااش دەيادىغان قاااپتۇ چۈشاۈپ

 خانفىساتايىنگىل كېيىن  تەستىقالنغىنىدىن ئاجرىشىشى ئۇنىڭدىن ھېلېنانىڭ يىلى -1236
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 ھىتلېار. ئىادى ھېسابتا گەنئۈزۈل مۇناسىۋىتىمۇ ئاخىرقى ئەڭ ئوتتۇرسىدىكى ھىتلېر بىلەن

 ھېلېناغاا مەن ھالادا ئاۇ شاۇنداقمۇ ” ئىتاتىكال تاپقىنىدا  خەۋەر ئايرىلغانلىقىدىن ئۇالرنىڭ

 دەرھاال بولساىمۇ  دېاگەن_ . بولغىادە  تىلىساەم بەخىات ياولالپ تېلېگرامماا بىر دەرھال

_  ئاااۇ ئانااادىن. دەيااادۇ_ . بولمىغىااادە  قىلساااام ئۇناااداق يااااق _  ئۆزگەرتىااا،  گېپىناااى

 ئاياالالردىن ئېسىلزادە ھەقىقى تېپىلىدىغان كام گېرمانىيىدە دېگەن خانى  خانفىستايىنگىل

 ئاتااپ كۈنىگە تۇغۇلغان ھەر ئايالغا بۇ ھىتلېر كېيىن شۇندىن. قويىدۇ قوشۇپ دەپ “بىرى

 .توختاتمايدۇ ئىۋەرتىشنى گۈل

 باۇ .بېرىادۇ ساۆزلەپ ئېگوڭغاا ئاوغلى ئەنسىرەشالىرىنى كۆڭلىادىكى خانفىستايىنگىل

 ساتارنبېرگ ئىككىساى بااال-ئاتاا ياازدا  يىلاى شاۇ. ئىدى كىرىگەن ياشقا 15 ئوغلىمۇ چاغدا

 قېيىقنااى چۈشااۈرۈپ يەلااكەن كەلگىنىاادا ئوتتۇرسااىغا كااۆل قىلىۋېتىاا، ساااياھەت كۆلىاادە

 دېگەنلىرىمادىن تاۇت  چىاڭ ئېساىڭدا بولغاانلىرىمنى دېمەكچى ساڭا ئوغلۇم ”. توختىتىدۇ

 باۇ ھەممىمىاز بىاز دەسالىۋىدە. ئەمەس ياخشى ۋەزىيەت: چىقارما ئېسىڭدىن نىمۇئېغىزى بىر

 ئىشىنىشاكە بۇنىڭغاا ھاازىرمۇ مەن ئەمەسمۇ؟ شۇنداق ئىدۇق  ئىشەنگەن تولۇق ھەرىكەتكە

 خىيانەتچىلىاااا   نۇرغۇنلىغااااان ئااااۇ . ئوغلىغااااا دەياااادۇ_ . كەلمەكااااتىمەن تىرىشااااى،

 پاو ۋە جىناايەتچىلەر ئىاپالس ئۇچاۇم بىار ېرماۇھىتل كۆرىۋاتقانلىقىنى  چىرىكلىلىشىشلەرنى

 ئەگەر_  بولىۋالغاانلىقىنى  ئاڭاليادىغان گېپىنى كىشىلەرنىڭال قىلىدىغان ياالقچىلىق ئېتى،

 ۋە ئېنگلىاازالر يەنااى بااولىمىز  مەجبااۇر قىلىشااقا ئااۇرۇش چوقااۇم مېڭىۋەرسااە بااويىچە مۇشااۇ

 دۇنياغاا پۈتاۈن ۋە گېرمانىيە ىۋەتتەئاق بۇ. بولىمىز مەجبۇر ئۇرۇشۇشقا بىلەن ئامېرىكىلىقالر

 پۈتاااۈنلە  ئەھاااۋالالر ئىچىااادىكى مەملىاااكەت ناااۆۋەتتە“ .ماااۇمكىن كېلىشاااى تەھااادىت

 كەلامەس كېارەككە ئۇچاۇم بىار كەينىادە ئەمەلادارالرنىڭ چاۇنكى. كەتتى قااليماقانلىشى،

 ۇشقابول سەزگۈر ئۇنى كۆرۈشۈپ بىلەن ھىتلېر مەن بىلىدۇ  تەڭرى”. يىغىلىۋالغان كىشىلەر

 ئېنىاق ۋەزىيەتنىڭ”. چىقمىدى كىرى، قۇلىقىغىمۇ ئۇنىڭ دېگەنلىرى  ئەمما“ .باقتى  ئۈندەپ

 ئەگەر. كېارە  چۈشىنىشى چوقۇم ۋەزىيەتنى ئۇ. تۇرىۋالدى دەپال ئەنسىرىمە بولماسلىقىدىن

 ئۇ“ .كېرە  ئېلىشى ئۈستىگە ئۆز مەسئولىيەتنى بولىدىكەن  خەۋەردارال ئەھۋالالردىن بۇ ئۇ

 تاۆھمەت دېاگەن قىلادى خىياانەت پۇلىغاا ئاممىنىڭ دۈشمىنى  ئەزەلى: دېدى مۇنداق نەيە

 ئااخىرى قامالشتۇرالما  ئىشنى بۇ ئۇالر ئەمما” بولدى  قىلماقچى زىيانكەشلى  ماڭا بىلەن

 دۈشاامەنلىرى  قارىمااا  شااۇنىڭغا چىقااتى   ئاااقالپ تولااۇق ئااۆزمنى مەنمااۇ بولاادى  مەغلااوب

 سااقالپ جېنىمنى مەنمۇ يېقىندا پات يوق  يانغىنى تېخىچە تىدىننىيى قىلىش زىيانكەشلى 

 مېنااى كااۈنى بىاار ھااامىنى ئااۇالر بااولىمەن  مەجبااۇر قىلىشااقا كااۈرەش ئۈچااۈن قااېلىش

 .دەيدۇ “ئۇرۇنىدۇ تازىلىۋېتىشكە
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 ھىتلېرنىااڭ ئۇمااۇ چااۇنكى. ئىاادى ئەمەس ھەيااران بە  تااوال ئوغلىمااۇ گەپاالەرگە بااۇ

 ئۇنىااڭ ئەممااا. ئىاادى قىلماقتااا ھااې  قېلىۋاتقااانلىقىنى ئوخشااىما  بۇرۇنقىغااا ئۆزگىرىاا،

 قۇتۇلۇشاااقا بااااالدىن باااۇ قېچىااا، چااااققىچە شاااۇ نېمىشاااقا دادىساااىنىڭ ئۇقالماااايۋاتقىنى 

 ئاۇ. ئەمەس ئىاش ئاساان ئۇنچىاۋاال ئىش بۇ ئۇنىڭغا  خانفىستايىنگىل. ئىدى ئۇرۇنماسلىقى

 نەچاچە بولغاان  يااردەمچى ئۈچاۈن كەلتۈرۈشاى قولغاا ھوقاۇقنى پارتىيىنىڭ ۋاقتىدا ئەينى

 قالغااانلىقىنى  قۇتقااۇزۇپ خەتەردىاان فااۈھرېرنى جەھەتااتە جىساامانى ۋە  سىياسااىي قېااتى 

 ياۈزدە ۋە ئاساساى ئىشلىرىمىزنىڭ ئەسلىدە. بار مەسئولىيىتىمىز ئىشالردا بۇ ھەممىمىزنىڭ”

 مۇئۈزىۋېتىشااكى ئۈمىااد پۈتااۈنلە  شااۇڭا. ئىاادى ياخشااى غااايىمىز پىرسااەنت بەش توقسااەن

 “.قارايتتى  دەپ بولمايدۇ

 مەخپى پىالنىنىڭ بۇ. تۈزىدۇ پىالنىنىمۇ قېچىىش ئىككىسى ئۇالر بىرگە  بىلەن شۇنىڭ

 بېشاىغا خەتلىرىنىڭ يېزىشقان ئەگەر. تاللىۋالىدۇ ئىسمىنى قىيىقنىڭ مۇشۇ ئۈچۈن بەلگىسى

 بېرىااۋال شىۋىتسااارىيىگە ئولتااۇرۇپ پويىزغااا ئېگوڭنىااڭ بولسااا  يېزىلغااان دەپ “بەلكىاا ”

 ھەتتااا دېمەساالىكىنى  ھااېچكىمگە ئىشااىنى بااۇ چىققاناادا يولغااا ئااۇ. بىلاادۈرەتتى دېگەننااى

 كەتاكەن ئاجرىشاى، دادىساىدىن ئاپىسى. تاپىاليدۇ بولمايدىغانلىقىنى دېيىشكىمۇ ئاپىسىغا

 ھىتلېار. بوالتتى ئەنسىرىمىسىمۇ قېلىشىدىن چېتىلى، ئىشقا بۇ ئاپىسىنىڭ ئېگوڭ بولغاچقا 

 ھااې  خاۇددى شاۇڭا” كۆرىادىغانلىقىنى  ياخشاى بەكىارە  بۇرۇنقىادىنمۇ چوقاۇم ىئاپىساىن

 قىلىا، غىاپال ياۈرمە   ئۇزارتى، ۋاقىتنى قىلى، داۋراڭ بولىۋېلى،  كىشى بىلمىگەن نېمىنى

 .تاپىاليدۇ نى “قىلىشى كېتى،

 خانفىسااتايىنگىلنى. كېلىاادۇ يېتىاا، خەتەر بۇنااداق قالمااا  يىلغااا يېاارى  دېگەناادە  

 دەرھااال مەقسااىتىدە قوغااداش مەنپەئەتىنااى مۇخپىرالرنىااڭ گېرمانىيىلىاا  نىيىدىكىئىسااپا

 ھاماان  كۆتۈرۈلىشاى ھاۋاغاا ئايرفپالن ئەمما. كېلىدۇ بۇيرۇق ئۇچۇشىغا قاراپ ئىسپانىيىگە

 ئوتتۇرساىدىكى مادىرىات بىالەن بارسېلونا بويىچە بۇيرۇق مەن: خانفىستايىنگىلغا ليوتچى 

 ئالادى   باۇيرۇق ئۇچاۇن ئااتالش پاراشاوتلۇق ئايرفپالنادىن كەلگەندە غا “رايونى قىزىلالر”

! قىلغااانلىق ھۆكاۈم ئۆلاۈمگە مېناى دېگىنىڭىااز باۇ ۋارقىارىغىنىچە  خانفىساتايىنگىل. دەيادۇ

 ئالدىاادا كۆتۈرۈلااۈش ئااايرفپالن بااۇيرۇقنى بااۇ ليوتچىاا   ئاغرىتقااان ئىاا  ئۇنىڭغااا. دەياادۇ

 ماتورىااادىن بىااار ئايرفپىالننىاااڭ قالماااا  نغاااائۇزۇ. ئېيتىااادۇ قويغاااانلىقىنى قاااول گيۆرىاااڭ

 چىققااانلىقىنى كاشااىال ئايرفپىالناادا ئۇچقااۇچى. باشاااليدۇ كېلىشااكە ئاااۋازالر غاچىلاادىغان

 مەن: دەيادۇ مۇنداق قاراپ بىلەن ھېسسىيات چوڭقۇر خانفىستايىنگىلغا ئۇ ئاندىن. ئېيتىدۇ

 يەرگە ئااايرفپىالننى ئااۇ. تىرىشااا  قونۇشااقا تېپىاا، ئااايرفپورت بىاار كىچىكىاارە  دەرھااال

 مەلۇماااات ئەھۋالااادىن بېرلىنغاااا يالغانااادىن خانفىساااتايىنگىلمۇ كېااايىن  قوندۇرغانااادىن
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 بوتكىسااىدىن تېلېفااون ئااۇ. كېتىاادۇ يااۈرۈپ قاااراپ بوتكىسااىغا تېلېفااون بولااۇپ بەرمەكچااى

 شاۇڭا. دەيدۇ بۇيرىدى كېلىشنى قايتى، ئۇففىڭغا دەرھال ئۇنى فۈھرېر ئۇچقۇچىغا  چىقى،

 سااەھەردە ئەتىساى چىقىاا،  يولغاا ئولتااۇرۇپ پويىزغاا كېچىلىاا  ماڭىادىغان خېنغاااميۇن ئاۇ

 خەت پاارچە بىار شاىفىرلىق ئوغلىغاا ئاۇ يەردە شاۇ. ئالمىشىۋالىدۇ پويىزغا سيۇرىخ_  زۇرىخ

 پااارچە بىاار فۈھرېرنىااڭ قاااتالپ كىچىكىنااى-كىاايى  قااۇر قااانچە بىاار ئېگونمااۇ. ئىۋەرتىاادۇ

 ۋاگۇنىنىااڭ پااويىز ئااۇ .چىقىاادۇ پويىزغااا ماڭىاادىغان قااا ساايۇرىخقا ئېلىاا، يېنىغااا رەسااىمىنى

 بىالەن دادىساى ئاۇ كېچىادە يېارى . تۇرىادۇ يوشاۇرۇنۇپ سائەت قانچە بىر ھاجەتخانىسىدا

 قاارا خانفىساتايىنگىلغا كاشىلىساىنى ئاايرفپىالن قېتىمقاى شۇ يېقىنالرغىچە تا. )ئۇچرىشىدۇ

 قااراش دەپ چااقچىقى قېتىملىاق بىر چىقارغان ئۇيدۇرۇپ ئۇنىڭ ئىشنى بۇ ئۈچۈن چاپالش

 قوشاااااۇنلىرىنى ناااااېمى  قىلىۋاتقاااااان جەڭ ئىساااااپانىيىدە ئاااااۇ چاااااۇنكى. ئىااااادى باااااار

-1272 خانفىسااتايىنگىلنىڭ ئەممااا. سااۆزلىگەن نۇتااۇق بىاار زىيااانلىق جاسارەتلەندۈرۈشااكە

 ئااپتور كىتابىادا  دېگەن «ئوتتۇرسىدا ئۆ  قوڭۇر بىلەن ئۆ  ئاق» قىلدۇرغان نەشرى يىلى

 پااارچە بىاار شااىۋەنبېكنىڭ ۋفن گېنېاارال بولغااان گېنېراللىرىاادىن ئااارمىيە ھاااۋا مااانىيەگېر

 بىاار ھەقىقەتەنمااۇ ھادىسىسااىنىڭ ئااايرفپىالن قېتىملىااق شااۇ خەت  بااۇ. بېرىاادۇ خېتىنااى

 (ئىزاھاتى.ھ.ئا_ . بەرمەكتە ئىسپاتالپ ئىكەنلىكىنى ھەرىكىتى سۈيىقەست قېتىملىق

 

4 

 

 بولغااان پاراكەناادە كااۆڭلى قېااتى  نۇرغااۇن ىتلېاارھ گەرچە مۇئااامىلىلەردە شەخسااى

 ئىككىلىنىاا، ھەرگىااز يولاادا دېااگەن ئۈسااتۈن ھەممىاادىن گېرمااانىيە ئااۇ ئەممااا بولسااىمۇ 

 ئالىادۇ  قەلەماگە مەساىلىنى بىار قورقۇنۇشالۇق ئىنتاايىن ئۇ يازدا  يىلى-1236. يۈرمەيتتى

 مېمىرانادۇم پارچە بىر ئۇزۇن ھەققىدە مەسىلىلەر   ئىقتىسادىي مەزگىلىدىكى ئۇرۇش يەنى

 بىاار بلومبېرگالرغااا بىاالەن گيۆرىااڭ كۆچااۈرۈپ نۇسااخا ئااۈ  ئەساالەتمىنى بااۇ. تەييارالياادۇ

 باااۇ ھىتلېااار. ئىااادى قالغاااان ئېلىااا، ئاااۆزىگە نۇسخىساااىنى قالغاااان بېرىااا،  نۇساااخىدىن

 كۈچىماۇ ھەرباى بولىادىكەن  ئىگە كۈچكە يوشۇرۇن قانچىلى  گېرمانىيىنىڭ مېمىراندۇمدا 

 ساەل ھەرگىزماۇ بولاۇپ  ۋەزىپە بىر جىددى ئىنتايىن بۇ. كېرە  كۈچلىنىشى ماس غاشۇنىڭ

 نوپۇساىمۇ قالماا   بولاۇپال دۆلەت بىر يېتەرسىز ئەشياسى خام گېرمانىيە. بولمايدۇ قاراشقا

 ماۇمكىن كېتەلىشاى بېقىا، ئاۆزىنى-ئاۆز تايانغىنىادا تۇپرىقىغاا ئاۆزىنىڭال كەتاكەن  ئارتى،

 باشاالپ بۈگۈندىن بىز. يوق ئەھمىيىتى قىلچىمۇ تەكرارالۋېرىشنىڭ ىگەپن بۇنداق”. ئەمەس

 ئااخىرقى مەساىلىنى بۇ كۈنى بىر كەلگۈسىدە ئايالندۇرالىغىنىمىزدىال  ھەرىكەتكە ئىشنى بۇ
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 ئاااااازىراق ئاااااۆزىمىزنى باااااۇرۇن بۇنىڭااااادىن. ماااااۇمكىن قىاللىشاااااىمىز ھەل ھېساااااابتا

 ھاياااتلىق يااولى قىلىشاانىڭ ھەل لىنىمەسااى بااۇ. كېلىاادۇ تااوغرا يەڭگىللەشتۈرىۋېلىشااىمىزغا

 مەنبەساىنى يېمەكلىا  ۋە ئەشايا خاام خەلقىنىاڭ دۆلىتىمىاز ياكى كېڭەيتىش  ماكانىمىزنى

 ئااخىرقى_  دەيادۇ  مۇناداق يەنە قىلى، داۋام سۆزىنى ئۇ_ . كېلىدۇ توغرا كېڭەيتىشىمىزگە

 ىاااڭھۆكۈمەتن ئىشاااى قىلىاااش ھەل مەسىلىساااىنى يېتەرساااىزلى  ئەشااايا خاااام ھېساااابتا

 قىلىشاانى ھەل بولغىنىاادا ئااۇرۇش چااوڭ قېتىملىااق بىاار يەنە مەسااىلىنى بااۇ. ۋەزىپىسااىدۇر

 قاتۇرۇشىمىز باش ئۈستىدە مەسىلە بۇ پەيتىدە تىنچلىق بۈگۈنكىدە  كۆرە  كۈتكىنىمىزدىن

 گەرچە. ھېساابلىنىدۇ ئىاش ئااقىالنىلىق ئەڭ قىلىشاىمىز تۇتاۇش قىلىشقا ھەل ئىشنى بۇ ۋە

 ئۈچاۈن قىلىاش ھەل ئۇالرنىماۇ بولساىمۇ  بار ئېھتىياجلىرىمىزمۇ نۇرغۇن يەنە باشقا بۇندىن

 بىااز. الزىاا  كىرىشااىش ئىشااىغا قىلىااش سااىناق ۋە تەكشااۈرۈش  ئىقتىسااادىي مەخسااۇس

 تەمىنلىيەلەياادىغان ئااۆزىمىز ئااۆزىمىزنى ئىچىاادە ۋاقىاات قىسااقا بااارىچە ئىمكانىيەتنىااڭ

: شاەرت يېتىۋېلىشاىمىز نىشاانالرغا ۇناۇم ئاارقىلىق تىكلىاۋېلىش ئىگىلىكىمىزنى  ئىقتىسادىي

 تەيياارلىقىنى ئاۇرۇش چوقاۇم ئىچىادە يىال تاۆت ئارمىيىساى گېرماانىيە نىشانىمىز  بىرىنچى

 چوقاۇم ئىچىادە يىال تاۆت يەنە ئىگىلىكاى گېرماانىيە نىشانىمىز  ئىككىنچى پۈتتۈرىۋېلىشى؛

 “.شەرت بولىشى پۈتتۈرۈپ تەييارلىقىنى ئۇرۇش

 مۇناسااىۋەتلەرنى بولغااان بىاالەن  ئەنگلىاايە يەنە ئااۇ ردا قاتااا بىاار بىاالەن شااۇنىڭ

-غەياارەت كۈچلااۈ  بااۇنچە يۈرگىنىاادە   كۆرسااىتى، تىرىشااچانلىق مۇستەھكەملىۋېلىشااقا

-كەيناى ئېنگلىازالر جەھەتاتە تاۇرۇش تاقابىال رەھبىرىگە قۇۋ شۇنچە ۋە ئىگە شىەائەتكە

 ياول ئاۇالر . ئىادى كەلمەكتە ئىپادىلەپ ئىكەنلىكىنىمۇ دۆت نەقەدەر ئۆزلىرىنىڭ كەينىدىن

 يولغااا ھىتلېرنااى تايىنىاا، ۋاسااتىلىرىغا قىلىااش ھاسااىل چۈشااىنىش ئۆزئااارا ۋە قويااۇش

 ئىچىادىال يىال بىار ئاۆتكەن بولساا ھىتلېار ئەمماا. ئىشىنەتتى قەتئى سېلىۋاالاليدىغانلىقىغا

 كېلىشااى  يااۈرۈپ قىلىاا، مااادارە بىاالەن ئااۇالر پاياادىلىنى، خاتالىقىاادىن ئېنگلىزالرنىااڭ

 ئىماازا شااەرتنامىغىمۇ شااەكىلدە بىاار مااۇجىمەل ئىنتااايىن يەنە شااۇنىڭدە  تۈزىۋااللغااان 

 داۋاملىااق ئەربااابلىرى دۆلەت  ئەنگلىاايە نىيەتلىاا  ئاااق ۋە ئۈمىااد. ئىاادى قوياادۇرىۋالغان

 تارىخشااۇناس كەلااگەن قايتىاا، گېرمانىيىاادىن. ئىاادى قىلماقتااا ئااېقىن قاااراپ گېرمااانىيىگە

 دەپ بىرسااى ئىااگە ئارزۇسااىغا تىنچلىااق ھىتلېرنىااڭ ھېسااابتا ئاااخىرقى تااويىنب  ئارنولااد

 مەزگىلىاادىكى ئااۇرۇش بىاارى  ئاپتورلىرىاادىن ئەھدىنامىسااىنىڭ ۋېرسااال. قالغااان ئىشااىنى،

 “ئېساىش دارغا پادىشاھسىنى گېرمانىيە” ۋاقىتالردا بۇرۇنقى گيورگمۇ لويد داۋىد ۋەزىر باش

-4. ئىادى قاراشاتا بىار شاۇنداق ئۇماۇ  قارىما  بولىشىغا بىرسى كەلگەن توۋالپ شۇئارىنى

 بىالەن قىزغىنلىاق ئاۇنى تاۇرۇپ پەلەمپىيىادە بېرگخاو  ھىتلېار كېايىن  چۈشتىن سىنتەبىر
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 ئۈچاۈن ساۈرۈش ئىلگىرى مۇناسىۋەتنى دفستانە ئوتتۇرسىدىكى دۆلەت ئىككى“. كۈتىۋالىدۇ

 ۇرۇشئاا_  گيااورگ  لويااد دەياادۇ_ . كەلگەنامەن بولااۇپ قىاازغىن ئەزەلاادىن مەن شەخساەن

 كۆرسااەتكەن تىرىشااچانلىق قايتىاادىن جەھەتااتە بااۇ شەخسااەن مەن ۋاقتىاادا ئاخىرالشااقان

 ئاا  قاانچە بىار كېيىنكاى كېلى، ھەرىكەتكە باشالپ ھازىردىن ئەگەر يەنە ئۇ 328”.ئىدى 

 كىرىاا، يولىغااا زىتلىشااىش چوقااۇم دۆلەت ئىككااى ئىمزاالنمىغىنىاادا كېلىشااى  بىاار ئىچىاادە

 .ئېيتىدۇ قالىدىغانلىقىنى

 دەيادۇ“ .بىلادۈرىمەن قوشاۇلىدىغانلىقىمنى قەلبىمدىن چىن پىكىرىڭىزگە بۇ پېقىرمۇ”

 خىياال خاام ئىتتىپاقداشالىقنى بىار بۇناداق ۋاقىاتالردىال يااش ئۆزىنىاڭ. جاۋابەن ھىتلېرمۇ

 ئىككااى بااۇ ئاساسااەن ئىتتىپاقداشاالىقى  مىللەتنىااڭ ئىككااى بااۇ كەلگەنلىكىنااى  قىلىاا،

 ئىلغارلىققاااا كەلگۈساااى كېلىااادىغانلىقىنى  مەيااادانغا ۈشىنىشاااىدىنچ ئۆزئاااارا مىللەتنىاااڭ

 قوشاۇمچە ئالادىراش كېلىا،  ئېيتىا، ئىكەنلىكىناى بولشاېۋىكچىلى  بولىادىغىنى تەھدىت

 ئەمەلااى بىاار بااۇ ئەمەساالىكىنى  ۋەھىاامە پەرەزدىكااى خىيااالىي دېگەنلىرىنىااڭ بااۇ قىلىاا، 

 ئىتتىپااق پۈتاۈن بىار چوقاۇم رفپااياۋ غەربى ئىكەن  شۇنداق ئىكەنلىكىنى  خەۋى، مەۋجۇت

 ئىسااپانىيە ئااۇ. ئېيتىاادۇ زۆرۈرلىكىنااى چىقىشااى قارشااى بولشااېۋىكچىلىككە كېلىاا،  ھالىغااا

 ئىساپانىيىنى بولشاېۋىكالرنىڭ يەردە ئاۇ كېلىۋاتقاانلىقىنى  بۆلاۈپ كۆڭاۈل ئۇرۇشىغا ئىچكى

 مەن”. رىاادۇبىلدۈ ئەنسااىرەيدغانلىقىنى قاااتتىق كىرىشااكەنلىكىدىن كىرگۈزىۋېلىشااقا قولغااا

 ھۇجاۇم گېرماانىيىگە رۇساىيىنىڭ ھەرگىزمۇ مەن كېتىمەن؟ يەپ غەم بۇنچىۋاال ئۈچۈن نېمە

 دېگىاادە  ھەممىسااى دۆلەتلەرنىااڭ ئەتىراپىمىزدىكااى ئەممااا. ئەنسااىرىمەيمەن قىلىشااىدىن

 قانااداق ۋەتىنىمىااز ئالغاناادا  نوقتىاادىن   ئىقتىسااادىي ھالاادا ئااۇ كەتسااە  بولشېۋىكلىشااى،

 “.تۇرماقتا قاراشلىق پارتالشقا بىرال نەرسە ھەممە يەردىكى بۇ كېتەر؟ بولۇپ

 مۇناداق لىنگقاا خېيىان  يېقىناى بىار يەنە ھىتلېار كېايىن  چىققانادىن ئۇزاپ مېھمان

 ئاۇزۇن خېلاى  ئەنگلىايە مەزگىللىرىادە ئاۇرۇش ئېيتقىنىدە   ۋەزىرنىڭ باش سابىق: دەيدۇ

 باۇ گيورگقاا لويد مەن”. ئىدى كەلگەن نالپيېقى بەكال بولۇشقا تەسلى  ئىچىدە مەزگىل بىر

 ئىككىگە ئون سائەت' ئاپەت  كەلگەن بېشىغا گېرمانىيىنىڭ ئەمما. قوشۇلىمەن دېگىنىڭىزغا

: قوشاۇلغان دېگىانىگە ئۇنىاڭ مېھمان. دېدى  نى' بولغانلىقى تەسلى  قالغىنىدا مىنۇت بەش

 مەن ئەممااا. ئىاادى ەنكەتااك بولااۇپ تەساالى  بالاادۇر بەكااال گېرمااانىيە دېگەناادە  راساات

 فااۈھرېر مەن بولساا  قىلغااۇدە  ئاۇرۇش قايتااا  ئەنگلىايە بىاالەن گېرماانىيە ئەگەر ئۇنىڭغاا 

 ئاۆتكەنگىچە مىناۇت بەش ئىككىادىن ئاون سائەت چوقۇم گېرمانىيە تۇرىدىكەنمەن  بولۇپال

 “.دېدى  توختاتمايدۇ  ئۇرۇشنى

 مېھمانخانااا. كېتىاادۇ قايتىاا، مېھمانخانىغااا بولااۇپ ھەماارا ۋېەزىاارگە باااش شاامىدت
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 ساابىق“ !ئاااليلى قارشاى ھىتلېرناى” ۋارقىرايادۇ قىلىا، شااڭخو قىازى لويدنىڭ كىرىشىدە 

 دەياادۇ_ ! ئااالىمىز قارشااى ھىتلېرنااى تەبىئىكااى”. كۈلمەياادۇ قىلچىمااۇ بۇنىڭغااا ۋەزىاار باااش

 “!ئىكەن ئادەم بىر ئۇلۇ  ھەقىقەتەنمۇ ئۇ دەيمەن  شۇنداق مەنمۇ_  ئۆزگەرتمە   چىرايىنى

 ئۆتكااۈزۈلگەن نيۇرېمبېرگتااا يىلقااى-1236 بولىاادىكى  قىلىشااقا پەرەز دەپ شااۇنداق

 بااۇ. تەسااىرلىنىدۇ قاااتتىق گيااورگ لويااد مۇراسااىمىدا خاااتىرلەش كااۈنىنى قۇرۇلغااان پااارتىيە

 ئۆتكااۈزۈلگەنلىكىنى كۆركەملىاا  ئاالھىاادە بااۇرۇنقىالردىن پائااالىيىتى خاااتىرلەش قېتىمقااى

 ئايالنغاان سىموۋۇلىغا ھەرىكەتنىڭمۇ چوڭ ئىككى مۇنداق يەنە ى مۇراس بۇ تۇرايلى  دېمەيال

 ۋە “پىااالن يىللىااق تااۆت” قويۇلغااان يولغااا قىلىاا، غااايە قامداشاانى ئااۆزىنى-ئااۆز: ئىاادى

 قارشااى بولشااېۋىكچىلىككە بېاارىلگەن نااام دەپ “كااۈچلەر چىقىرىاادىغان قااليماقااانچىلىق”

 ئۇچاۇق ھااۋا باۇرۇن چۈشاتىن نىكاۈ يەكشاەنبە. قوياۇش يولغا ھەرىكىتىنى قىلىش يۈرۈش

 مىاڭ 162 يىغىلغاان يەرگە باۇ ھىتلېار ستادىيومىدا  كاتتا ئىنتايىن نيۇرېمبېرگنىڭ. بولىدۇ

 نۇتااۇق قارىتىاا، ئېسااچىالرغا-ئااې  بىاالەن مااۇرتلىرى پااارتىيە كۆڭلەكلىاا  قوڭااۇر نەپەر

 قئوچاۇ ئۈساتى ئاۇ ئانادىن. ساۆزلەيدۇ كاۆپ بەكاال ئۈساتىدە خەۋىپاى بولشېۋى  سۆزلەپ 

 ئىككااى كوچىنىااڭ تااار بااويى يااول ئااۇ. قايتىاادۇ شااەھەرگە ئولتااۇرۇپ پىكاپقااا مەرسااەدې 

 قوڭااۇر قىلىشااىۋاتقان تەنااتەنە ئۇنىڭغااا چىقىاا، بالكونالرغااا بىاالەن كىشااىلەر قاساانىقىدىكى

 ئاگېنتلىقىنىااڭ تاسسااى . ئۆتىاادۇ بېرىاا، ساااالم قىلىاا، ئىشااارىتى قااول كااۆڭلەكلىكلەرگە

 داڭلىااق نەپەر 6~5. ماڭىادۇ ئەگىشااى، كەينىادىن اۋىمۇپىكاا ھېلمسانىڭ رىچااارد ماۇخپىرى

 ھەممىسااىال ئۇالرنىااڭ بولااۇپ  كېلىۋاتقااان بىاارگە بىاالەن ھااېلم  مۇخپىرلىرىمااۇ گېزىاات

 قىلىنغاان تەكلىا، يىيىشاكە تامااق چۈشالۈ  بىارگە بىالەن فۈھرېر قەلئەسىدە نيۇرېمبېرگ

 .ئىدى

_  ئەساالىگىنىدە  پەيتناى شاۇ ھااېلم  دەيادۇ_  باارغىنىمىزدا  يېتىاا، يەرگە ئاۇ بىاز”

 شاۇنچە يەردىكاى ئاۇ. ئىادى  قىلماقتاا ھاې  دەپ بىارى تەلۋىادىن مەغارۇر ئاۆزەمنى مەنمۇ

 ئااۆزەمنى يەنىااال مەن بولسااىمۇ  كۆتااۈرۈلمىگەن ئۈچااۈن مېنىااڭ سااادالىرى ئااالقىش قىاازغىن

 كەتكەنادەكال ئىگىزلەپ ئۆسۈپ قا( سانتىمېتىر 32.5 تەخمىنەن فۇت بىر) فۇت 12 خۇددى

 “!ئىدى  قىلماقتا ھې 

 يەردە  باۇ ئاۇالر. قىلىنىادۇ تەكلىا، مۇنارىساىغا ئىگىاز قەلئەسىنىڭ شەھەر مېھمانالر

 ھىتلېرنىاڭ يەنىاال ھېلمساقا. كۆرىدۇ ئەمەسلىكىنى بىرسى كۈچلۈ  ئۇنچىۋاالمۇ ھىتلېرنىڭ

 ئىلگىركااى سااەل. ئىاادى قالاادۇرغان تەسااىر قاااتتىق مۇئامىلىسااى چىقىشااقاق پېئىاال خااۇش

 قالمىغاان ئەساەرمۇ قىلىشالىرىدىن ياسالمىلىق چاقنىتىدىغان كۆز ئۇنداق الردىكىدە ۋاقىت

 .تاۇراتتى تەۋرىنىا، تىنماا  قوللىرىمۇ-پۇت تەمتىرەپ ئەكسىچە بۇنىڭ دەل قالما   بولۇپ
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 سااادالىرى ئااالقىش قىاازغىن تەلااۋىلەرچە باياااتىنال تېخااى كىشااىنىڭ بااۇ تۇرغااان ئالاادىمىزدا

 مىلياون ئاون نەچاچە مېناى  ساىلەرنىڭ” شاىلتى،  بىلىكىناى الرغاائاچى-ئې  كۆتۈرىلگەن

 بىاار دەۋرنىااڭ بااۇ قااااللىغىنىڭالر  تونااۇپ بىرسااىنى نامسااىز مېنىڭاادە  ئارىسااىدىكى كىشااى

 ئادەمنىااڭ ئىكەنلىكىااگە كىشااى بااۇ دەل كىشااىنىڭ توۋلىغااان قاااتتىق دەپ_ ! مۆجىزىسااى

 بولشااېۋىكالر چىقىاا، رەرسااىبى ئارىاادىن تەبىئىكااى “ .كەلمەيتتااى ئىشەنگىسااى پەقەتااال

 ساۇدە  گەپالەر ئېچىلىا، ئااغزى ئۇنىاڭ تەڭ  بىلەن باشلىشى دېيىشكە نېمە بىر ھەققىدە

 يەنە ئااۇ قىلىاا،  شااۇنداق. باشاااليتتى چىقىشااقا ئېقىاا، شااەكىلدە بىاار تااۈگىمەس-پااۈتمەس

 پۈتااۈن كۈناادە بۈگااۈنكى موسااكۋا ئااۇ . كېلەتتااى قايتىاا، ھالىغااا ناااتىق بااايىقى قايتىاادىن

 بۇنىڭغاا گېرماانىيە ئەمماا ئىكەنلىكىناى  تېزگىنلىمەكچى ياۋرفپانى سېلى، ئىشقا رنىچارىال

 شااۇنچە ئۈچااۈن نااېمە بىزنىااڭ كىشااىلەر ”. ئېيتىاادۇ قويالماياادىغانلىقىنى يااول ھەرگىزمااۇ

. كەلمەكاتە چۈشاىنەلمە  كېلىۋاتقاانلىقىمىزنى تاۇرۇپ قارشاى بولشېۋىكچىلىققا تەلۋىلەرچە

 بەرگەن ياۈز ئىساپانىيىدە ھەممىمىز بىز. بار ئىتالىيىمىز يەنە نىڭبىز شۇكى  سەۋەبى بۇنىڭ

 تۆۋەناادىكى. كىرىشااىدۇ سۆكۈشااكە بولشااېۋىكالرنى دەپ “كىشااىلەرمىز كااۆرگەن ۋەقەلەرنااى

 دەپ“ !كېارە  كۆرۈشاىمىز فاۈھرېرىمىزنى بىاز” شاەكىلدە بىار تەرتىپلىا  كىشىلەر يولالردا

 سااالم ھەۋەساكارلىرىغا كۆرساىتى، ئاۆزىنى ىدىنمۇنار ھىتلېرمۇ شۇڭا. باشاليدۇ ۋارقىراشقا

 .بېرىدۇ

 ئۈساااتىدە مۇناااار ئۇنىاااڭ ئالغانااادا  نىسااابەتەن ئۇنىڭغاااا. كېتىااادۇ قايتىااا، ھاااېلم 

 تەسااىر چوڭقااۇر بەكااال سېلىشااتۇرغاندا كااۆرگەنلىرىگە سااارىيىدا تەنتەربىاايە كااۆرگەنلىرى

 چۈشاىنىدىغان لىنىكاۆڭ كىشاىنىڭ” ھەقىقەتەنمۇ كۆرگىنى  يەردە بۇ ئۇنىڭ. ئىدى قىلغان

 “.بوالتتى دېيىشكە پىالن بىر مۇۋاپىق پىالنىنىمۇ ئۇنىڭ بولۇپ  بىرسى

 تاماشاا ماانىۋېرنى ھەرباى كۆلەملىا  زفر ئاممىساى خەلاق كاۈنى  ئااخىرقى يىغىننىڭ

 زېنىت زامانىۋىالشقان يېقىنقى ئەڭ بىلەن كۆرسىتىشى ئۇرۇشى ئايرفپىالن تەقلىدى. قىلىدۇ

 ئۇرۇشانى ھەقىقاى مەيادان بىر ستادىيومدا كېيىن  نومۇرىدىن رسىتىشكۆ ئۈنۈمىنى پىلموت

 پاارتىيە كېايىن شاۇندىن. كۆرساىتىلدى نوماۇرى جەڭ ماشىنىالشقان ئەتتۈرىدىغان ئەكى 

 تىنچلىققااا تەرەپااتىن بىاار يەنااى. ئاخىرلىشااىدۇ مۇراسااىمىمۇ خاااتىرىلەش كااۈنىنى قۇرۇلااۇش

 قورقۇنۇشالۇق تەرەپاتىن بىر يەنە قىلىنىدۇ؛ ئېالن نىشان يېڭى ئارقىلىق قىلىش كاپالەتلى 

 ئىكەنلىكىااگە تااوغرا ئىزچىاال فۈھرېرنىااڭ. قىلىناادى نامااايىش تەھاادىتى كااۈ  قۇراللىااق

 گيورگمااۇ لويااد ھەتتااا قالمااا   بولااۇپ مااۈرتلىرىال سااادىق پارتىيىنىااڭ ئىشااىنىدىغانالر

 تىاز ۈنادىلى ك». ئىادى قايتقاان ئىشاىنى، شەكساىز ئاڭلىغانلىرىغاا-كۆرگەن گېررمانىيىدە

 بااال-ئاوت گېرماانىيىنى بېشاىغا يالغۇز ھىتلېر ماقالىسىدا  پارچە بىر گېزىتىنىڭ «خەۋەرلەر
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 قەتئااى اليىااق  بولۇشااقا داھااى تۇغمااا ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ چىقالىغااان؛ قۇتقااۇزۇپ ئىچىاادىن

 قولغاا ئىشەنچىساىنى ياشاانغانالرنىڭال ئىاگە  خااراكتېرىگە قەھرىماان ھارماس ئىرادىلى  

 . يازىدۇ دەپ ئايالنغان  ئادىمىغا بىر چوقۇنىدىغان ياشالرنىڭمۇ يەنە قالما   رۈپكەلتۈ

 ئويۇنغااا قىلىنىاا، ئاخماااق رەساامى گيااورگ لويااد سااەپەردە بااۇ باشااالنغان يېڭااى

 قىلىشاقا ھاساىل چۈشاىنىش بىلەن ئىتالىيە ھىتلېر ئىلگىرى  بۇندىن. ئىدى دەسسىتىلگەن

 مۇسسااولىننى ئىۋەرتىاا،  رىمغااا فرانكنااى خااان  ۇئاا. ئىاادى چىقارغااان كااۈ  ئاالھىاادە

 مۇساتەبىتى ئىتالىيىنىاڭ ئاۇنى ھەتتاا. قىلىدۇ تەكلى، قىلىشقا زەيارەت كىلى، گېرمانىيىگە

 تەكلىا، كېلىشىنى زىيارەتكە سۈپىتىدە قۇرغۇچىسى فاشىزمنىڭ بەلكى ئەمەس  سۈپىتىدىال

 ئاارزۇ تىكلەشنى مۇناسىۋەت ەنبىل گېرمانىيە قەلبىدىن چىن مۇسسولىن چاغدا  بۇ. قىلىدۇ

 قىلىااش تەييااارلىقالرنى ئالاادىن ئۈچااۈن زىيااارىتى گېرمااانىيە ئااۇ  شااۇڭا. ئىاادى قىلماقتااا

-01 ساىئانونى گالېئااززف گارا  مىنىساتىرى ئىشاالر تاشاقى ئىتاالىيە كۈيئوۈلى  مەقسىدىدە

 ئىشالر تاشقى ەگېرمانىي دەسلىۋىدە سىئانو. ئىۋەرتىدۇ بېرلىنغا بىلەن ئايرفپالن ئۆكتەبىردە

 قارىغاناادا  خەۋىاارىگە ئىتالىيىلىكلەرنىااڭ. مەسلىھەتلىشااىدۇ بىاالەن نېااۋرات مىنىسااتىرى

 مۇناسااىۋىتىنى دفسااتلۇق گېرمااانىيە- ئەنگلىاايە ئىااگە ئەھمىاايەتكە رىببېنترفپنىااڭ نېااۋرات 

 ئەھدىنامىسىنى لوكارنوۋ يېڭى يەنە  سىئانو. بولغان مەسخىرىدە ھەققىدە خىيالى تىكلەش

 بىرلەشااكەن ئىتااالىيىنى بولااۇپ  پوزىتسىيىسااىدە ئىشەنمەساالى  ئوخشاشااال االشااقىمۇئىمز

 ئاارقىلىق ئاېلىش ئۈساتىگە ۋەزىپىسىنى قىلىش بۇزغۇنچىلىق” قېلى، جەمىيىتىدە مىللەتلەر

 بېرگخوفتااا سااىئانو كېاايىن  كۈناادىن ئااۈ . بېرىاادۇ تەكلىااۋىنى “يېااتىش مەقسااەتكە ئورتاااق

 مۇسساولىن”: مەقساىتىدە قاايمۇقتۇرۇش تەرەپناى قارشى ر ھىتلې. كۆرۈشىدۇ بىلەن ھىتلېر

 ئۇنىڭغاا ھەرگىزماۇ كىشاىلەرنى قالغاان شاۇڭا. يون سىياسىي نومۇرلۇق بىرىنچى دۇنيادىكى

 بىرىناى-بىار خەلق التىن بىلەن خەلقى نېمى  ئۇ  ئاندىن. دەيدۇ “بولمايدۇ سېلىشتۇرغۇلى

 ئىتتىپاقداشااالىق تىپاقلىشاااى،ئىت بىاااردە  ئاااۇالر ئەگەر. خەلاااق ئىككاااى چۈشاااىنىدىغان

 تۇرۇش قارشى دېموكراتىيىسىگە غەرب بىلەن بولشېۋىكچىلىق بولىدىكەن  ئورنىتااليدىغانال

 . دەيدۇ چىقمايدۇ  كى  ھې  كېلەلەيدىغان تەڭ ئۇالرغا جەريانىدا ھەرىكىتى

 بەرگەن ھوقاۇقىنى سېلىش زىددىيەت مۇناسىۋىتىگە گېرمانىيە- ئەنگلىيە كۈيئوغلىنى

 بااۇ .تاپشااۇرىدۇ سااىئانوغا ھااۈجەەتنى پااارچە بىاار چۈشااەرگەن قولغااا ئىتااالىيە سااولىن مۇس

 يوللىغااان لوناادفنغا ئەلچىسااىنىڭ باااش تۇرۇشاالۇق بېرلىناادا ئەنگىلىيىنىااڭ ھااۈجەەت 

 تەۋەككاااۈلچى بىااار خەتەرلىااا  ھۆكاااۈمىتى ھىتلېااار تېلېگراممىااادا. ئىااادى تېلېگراممىساااى

 ئەنگىليىلىكلەرنىاڭ”: كېتىادۇ قاينااپ غەزەپتىن ۇپئوق تېلېگراممىنى بۇ فۈھرېر. دېيىلگەن

 يىتەكچىلىاااا  تەرىپىاااادىن تەۋەككااااۈلچىلەر دۆلەت ئىككااااى دۇنيااااادا بااااويىچە قارىشااااى
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 ھااالبۇكى ! ئىتااالىيەمىش بولسااا بىرساى يەنە گېرمااانىيە  بىرسااى بۇالرنىااڭ. قىلىنمااقتىمىش

 بىاار يىتەكچىسااىمۇ نىااڭئۇالر ۋاقتىاادا قااۇرۇش ئىمپىرىيىسااىنى بېرىتااانىيە بۈيااۈ  ئېنگلىاازالر

 كارغاا ھەممىساىال رەھبەرلىرىنىڭ ئۇنىڭ ۋە ئەنگىليە  بۈگۈنكى ئەمەسمىدى؟ تەۋەككۈلچى

 قااۇراللىنىش قايتىاادىن ئىتالىيىنىااڭ بىاالەن گېرمااانىيە سااىئانوغا ئااۇ“ .نەرسااىلەر كەلاامەس

 ەقىلاچ يۈرۈشانىڭ ئەنسىرەپ ئەنگىليىدىن ئۈچۈن ئىلگىرلىەۋاتقانلىقى تېز تېخىمۇ سۈرئىتى

 بولاۇپ  پۈتتاۈرۈپ تەيياارلىقىنى ئاۇرۇش گېرماانىيە بارغانادا  يىلىغاا-1232 ياوق  ھاجىتى

 قاچااان ئاااللىمۇ دەرىەىسااىدىن بولااۇش تەييااار تەييااارلىقىمىز ئااۇرۇش ئىچىاادە يىاال 5~4

 .بېرىدۇ ۋەدە دەپ بولىدۇ  كەتكەن ھالقى،

 يېڭاى ىمازاالپئ كىلىشاى  مەخپاى بىار بېرلىنادا نېاۋرات بىلەن سىئانو قىلى،  شۇنداق

. قىلىشاىدۇ قاارار ئورنىتىشنى ھەمكارلىق كۆلەملى  كەڭ بىرگە  بىلەن تىكلەش مۇناسىۋەت

 بىار ساۆزلىگەن مەيدانىادا دۇئومو مىالندىكى مۇسسولىن ئۆتكەندە  كۈن قانچە بىر ئارىدىن

 غەربلىكلەرنىااڭ ساۆزلىرى ئىشالەتكەن ئۆتكەنادە توختىلىا، ھەققىادە مەساىلە باۇ نۇتقىادا

 شەكىللىنىشاى بولاۇپ ئاوق بىار رىمنىڭ بىلەن بېرلىن”… : ئاڭلىنىدۇ يامان بەكال غاقۇلىقى

 ھېساابلىنىدۇ  قۇرغانلىق مەركىزى ئوق بىر بەلكى بولماستىن  قويۇش توساق بىر ھەرگىزمۇ

 دۆلىتاى ياۋرفپاا بىار بولغاانلىكى ئىرادىساى ئورنىتىشاقا ھەمكارلىقىنى قوغداش تىنچلىققىنى

 “.ئايلىنااليدۇ ىدائەتراپ ئوق بۇ مانا

 قالغاان غېمىادا ئىساپانىيە ئاساسالىقى ھىتلېار كېايىن  ئايلىرىادىن كاۈز يىلى-1236

 تەمىنااات چااوڭ ئەھمىيىتااى بولسااىمۇ ئاااز سااانى فرانكوغااا فااۈھرېر  ئالدىاادا  بۇنىااڭ. ئىاادى

 بېاارىش ياااردەم مىقااداردا زفر ئۇنىڭغااا ھىتلېاار ئەناادىلىكتە . ئىاادى كەلااگەن يەتكااۈزۈپ

 جەھەتاالەردە سااتراتىگىيىلى  قوشااۇنالر قااوزغىالڭچى نويااابىردا . ئويالياادۇ نىمەسىلىسااى

 جەڭاااگە ياااولالپ گۇرۇپپىساااىنى ئاااايرفپىالن ئاااۇرۇش ئاالھىااادە بولىااادىغان پايدىلىنىشاااقا

 فرانكاااو ئاخىرىااادا ئىككىساااى مۇسساااولىن بىااالەن ھىتلېااار نوياااابىردا -18. كىرىشاااتۈرىدۇ

 .قىلىشىدۇ ئېتراپ دەپ ىھۆكۈمىت قانۇنلۇق ئىسپانىيىنىڭ ھۆكۈمىتىنى

 ئۈنادەۋاتقان قىلىشاقا ئىاش بىالەن ئېھتىياات ھىتلېرناى مىنىساتىرلىكى ئىشاالر تاشقى

 ئىچكاى ئىساپانىيىدىكى گيۆرىڭ  بولىۋاتقان مەسئۇل پىالنغا يىللىق تۆت ۋاقىتتا شۇ ۋاقتىدا 

 ردېكااابى-0. ئىاادى قاررىماقتااا دەپ بىشااارىتى توقۇنۇشاانىڭ رەساامى مەياادان بىاار ئۇرۇشاانى

 ئاۇ  بولساىمۇ  ئېتىلمىغاان رەسمى تېخى ئوق پا  بىرىنچى تېخى كۈنلەردە ئۇ گەرچە كۈنى 

 “تۇرمااقتىمىز ھالىتىادە ئاۇرۇش رەسامى ئەنادى بىاز” يىغىنىدا ئوفىتسېرالر ئارمىيىسى ھاۋا

 زاۋۇدلىارى ئاايرفپالن باارلىق” باشاالپ يىلادىن يېڭاى قارىماا   بولىشاىغا شاۇنداق. دەيدۇ

 ئىشلەپچىقىرىشاقا بىالەن كاۈچى پۈتاۈن قىلىنغانادە  ئېالن بۇيرۇقى لى سەپەرۋەر خۇددى
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 ساانائەتچىلەر قىساى  بىار بېرلىنادا كېايىن  ئۆتكەندىن كۈن قانچە بىر. دەيدۇ “كىرىشسۇن

 يوشۇرماساتىن قىلاچە باۇنى ساۆزىدە  ساۆزلىگەن ئەمەلادارالرغا دەرىەىلىا  يوقۇرى بىلەن

 قوللىنىشاااىمىزنى  تەدبىااار كۈچلاااۈ  ئەڭ ئاااۇرۇش باااۇ” گيۆرىاااڭ . تەكراراليااادۇ قايتاااا

 قۇراللىنىشانىڭ قايتىادىن. قىلىدۇ تەلەپ ئۆستۈرۈشىمىزنى قابىلىيىتىمىزنى ئىشلەپچىقىرىش

 ياا غەلىابە  ياا: باار ياول ئىككىاال ئالادىمىزدا بىزنىاڭ جەريانادا بۇ. يوق چېكى قانداق ھې 

 .دەيدۇ“ !ئۆلۈم

 يېڭىاادىن فرانكونىااڭ كېاايىن  قىلىنغاناادىن ئااېالن سااۆزلىرى تااۈر بااۇ گيۆرىڭنىااڭ

 بىار مۇناداق قىلىدىغان خاتىرجەمسىز كىشىنى فاۋپېل ۋېلھېل  گېنېرال ۋەكىلى تەيىنلەنگەن

 نەپەر بىاار بىاالەن قوشااۇنى گېرمااان دىااۋىزىيە بىاار دەرھااال ئەگەر: كېلىاادۇ ئېلىاا، خەۋەرنااى

 بۇناداق وچىساىك ۋېلھېل  ئەمما. قالىمىز يېڭىلى، ئۇرۇشتا ئىۋەرتىلمەيدىكەن  ئىنسترفكتور

. قويىادۇ ئوتتۇرغاا يۈزتاۇرانە فۈھرېرغاا ئىشانى بۇ فاۋپېل شۇڭا. قىلمايدۇ پەرۋامۇ تەكلىپكە

. كۆرۈشاااىدۇ مەھكىمىساااىدە مىنىساااتىرلىق بااااش ھىتلېاااربىلەن ئاااۇ كاااۈنى  دېكاااابىر-01

 ياااېڭىال تېخاااى شاااۇنىڭدە  ۋە فااارىتىش خوساااباخ  بلاااومبېرگ  گيۆرىاااڭ  كۆرۈشۈشاااتە

 ئىشااالر ھەربااى شااىتابىدا قۇماناادانلىق باااش فرانكونىااڭ لااگەنكە قايتىاا، ئىسااپانىيىدىن

 بولغاان ھاازىر كىشاىلەر قاتارلىق ۋارلىمونت ۋالتېر پودپولكوۋنى  تۇرىۋاتقان بولۇپ ۋەكىلى

 ئاخىرالشااتۇرۇش ئۇرۇشاانى بااۇ كېتىۋاتقااان سااوزۇلۇپ ئۇزۇنغااا شااۇنچە فاۋپېاال  421.ئىاادى

 ھىتلېااار . ئۆتۈنىااادۇ ۋەرتىشاااىنىئى قوشاااۇن يااااردەمچى دىاااۋىزىيە 3 ھىتلېاااردىن ئۈچاااۈن

 شۇنداق ئۇرۇش  ئىچكى مەيدان بىر دېگەن بۇ ۋارلىمونت . سورايدۇ پىكىرىنى ۋارلىمونتنىڭ

 گېرماانىيە بىالەن ئىسپانىيە الزى ؛ يېڭىشى ئۇرۇشنى بۇ تايىنى، كۈچىگە ئۆز فرانكو ئىكەن 

 ماۇمكىن نىتالىشاىئور ھەمكاارلىق مۇۋەپپەقىيەتلىا  ئوتتۇرساىدا ئارمىيىساى دۆلەت ئىككى

 مەغلاوپ قوشاۇنالرنىڭ قوزغىالڭچى ياردەملەرمۇ ھەربى بېرىلىۋاتقان. ئىش بىر بولمايدىغان

 ئاورنىنى ئاۆز ماۇ فرانكو ئۈستىگە ئۇنىڭ ياردەم  بىر يېتىدىغان تولۇق ساقالشقا قىلىنىشىنى

. كۆرسااىتىدۇ دەپ كېتەلەياادۇ  ئوڭشاااپ ۋەزىيەتنااى جىااددى چوقااۇم مۇستەھكەملىيەلىسااە

 .بىلدۈرىدۇ قوشۇلىدىغانلىقىنى قاراشلىرىغا يوقۇرقى ۋارلىمونتنىڭ ھەربىلەرمۇ الغانق

 ئاۇ. قوشاۇلىدۇ خۇالسىساىغا چىقارغاان تارتىشاتىن-تاالش بۇ كۆپچىلىكنىڭ ھىتلېرمۇ

. ئەمەس نىيىتىادە ئىاۋەرتىش قوشاۇن يااردەمچى كۆلەملىا  كەڭ گېرمانىيە: دەيدۇ مۇنداق

 ئىشااالر  سىياسااىي بەلكااى بولماسااتىن بولغااان سااەۋەپ رئىشااال ھەربااى ھەرگىزمااۇ بۇنىڭغااا

 فرانكونىااڭ خالىماياادىغىنى  ئەڭ ئۇنىااڭ قىلىاا،  ئوچااۇق كەينىاادىنال. بولماقتااا سااەۋەپ

 ئاۇزۇنغىچە ئىساپانىيىنىڭ. قويىادۇ ئوتتۇرغاا ئوچاۇق ئىكەنلىكىناى قىلىشى غەلىبە تىزلىكتە

 ھالاادا يۈرەكلىاا  ېرمانىيىنىااڭگ دىققىتىنااى دۇنيانىااڭ پۈتااۈن قىلىشااى ئااۇرۇش جاپااالىق
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 ئاۇ ئەمماا. ئىادى بۇرىاۋەتكەن ئۇرۇشاىغا ئىچكى ئىسپانىيە پىالنىدىن قۇراللىنىش قايتىدىن

 قىلىشاقا يااردەم ئىزچىال ئىساپانىيەگە مەقساىتىدە تۇرۇش قارشى كومۇنىزمغا ھەقىقەتەنمۇ

 كالكۆرۈنگىاادە كااۆزگە پاااجىئە جەھەتتىكااى ھەربااى ئەگەر كەلااگەن؛ قىلىاا، كاپالەتلىاا 

 ئااخىرقى دېاگەن ئۇنىاڭ. ئىادى ئېيتقان كۆپەيتىدىغانلىقىنى ياردىمىنى ھەربى بولىدىكەن 

 ياااردەم ھەربااى كۆلەملىا  كەڭ ئەساالىدە ئاۇ. ئىاادى ھىلىگەرلىاا  بىار ھەقىقەتەنمااۇ گېپاى

 ئىسااپانىيە ئىتااالىيە ئەگەر يەنااى . ئىاادى بەرگەن ئۆتۈنااۈپ مۇسسااولىنغا شااەرىپىنى قىلىااش

 بە  شۇنچە گېرمانىيىگە مۇسسولىنمۇ قالىدىكەن  پېتى، چوڭقۇرالپ قانچىكى مەسىلىسىدە

 توختىمااااا  ئااااۇزۇنغىچە توقۇنااااۇش بااااۇ ئەگەر. بااااوالتتى كەلااااگەن ھالغااااا مۇھتاااااج

 ئااوق چوقااۇم بولسااۇن ھەرىكىتىاادە ياااكى ئېغىزىاادا مەيلااى ئىتااالىيە داۋاملىشااىۋەرگىنىدە 

 .ئىدى  كېرە ئېلىشى ئۈستىگە ۋەزىپىسىنى ئۈچۈن دۆلەتلىرى مەركىزى

-1236 غەلىبىساى چوڭ ئەڭ جەھەتتىكى دېپلوماتىيە ئۇنىڭ ئېيتقاندا ئۈچۈن ھىتلېر

 باۇ. ئىادى دېيەرلىا  ياوق بەدەل تۆلەنگەن ئۈچۈن بۇنىڭ بولۇپ  كەلتۈرۈلگەن قولغا يىلى

 پۈتااۈپ ئىشااى ئىتااالىيىنىڭمۇ بولسااا  قويغااان يوقۇتااۇپال ھۇشااىنى-ئەس  ئەنگلىاايە يىلاادا

 قايىال يااپونىيىنىمۇ يەنە ئاۇ. ئىادى قالغاان كېلىا، ھالغاا شاىرىكى تەڭساىز گېرمانىيەنىڭ

 بااۇ. ئىمزالىۋالىاادۇ نااى «شەرتنامىسااى خەلقئااارا قارشااى كومۇنىزمغااا» بىاالەن ئااۇالر قىلىاا،

 ئىچىگە ئۆز كىلىشىمنىمۇ مەخپى ئالغان ئىچىگە ئۆز سۆزلەرنى مۇجىمەل ئىنتايىن شەرتنامە

 تااۇرۇش قارشااى ئىتتىپاقىغااا سااوۋېتلەر بىاارلىكتە قااولالش  ئۆزئااارا يەنااى . ئىاادى ئالماقتااا

 ۋەزىاپە بىار زۆرۈر قەتئى تەرەپ ئىككى بىلەن كىلىشى  بۇ. ئىدى بار شەرتىمۇ بىر دەيدىغان

 قانۇنالشاتۇرۇش قۇراللىنىشاىنى قايتىادىن گېرمانىيىنىاڭ قىلىشساىمۇ  ئېتراپ ئەمەسلىكىنى

 ماااۇھى  ھەقىقەتەنماااۇ  ئالغانااادا نوقتىساااىدىن ستراتىگىيىساااى تەشاااۋىقات جەھەتتىكاااى

 .ئىدى كىلىشى  بىر ئىگە ئەھمىيەتكە

 تۇرغاۇزۇش قاانۇن ئاساساى ئەنگلىيىنىاڭ ئەھاۋال قىيىن بىر-بىردىن ۋاقىتالردىكى ئۇ

 ۋاللىا   پادىشااھىنىڭ  ئەنگلىايە باوھران  باۇ. ئىادى بولىشاى نوقتاا بىار ئااجىز بوھرانىال

 ئاۇ. ئىادى باوھران بىار چىققاان رغائوتتۇ قىلىشىدىن تو  بىلەن خانىمى سىمپسون ۋارفېيد

 باۇ ھەمدە قىلدى   تو  سۈپىتىدە پادىشاھ بىر بىلەن ئۇنىڭ مەن” بالدۋىنغا مىنىستىر باش

 ھۆكاۈمەت ئىشىغا تو  بۇ ئەگەر. قىلىمەن ئۈمىد قىلىشىنى داۋام ئوقۇشلۇق ئىشىنىڭ نىكاھ

 ئىشاىغا نىكااھ ۇبا ھۆكاۈمەت ئېادۋاردقا بالادۋېن _  بولىادىكەن  چىققىدە  قارشى تەرەپ

. دەيااادۇ “تەيياااارمەن ۋازكېچىشاااكە تەختاااتىن مەن_  بىلااادۈرگەن  ئىكەنلىكىناااى قارشاااى

 ھېسسىداشااالىق ئېااادۋاردقا ساااەككىزىنچى دېگىااادە  قىسااامى كاااۆپ ماااۇتلەق ئاممىنىاااڭ

 ئىشاىغا نىكااھ باۇ تاۇرۇپ چىاڭ دېگىنىادە چېركااۋ ۋە  مىنىساتىر بااش ئەمماا. بىلدۈرەتتى
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 .قوشۇلمايدۇ زادىال

 فۈھرېرنىاااڭ ساااۆھبىتىدە تاااۈزۈش كىلىشاااى  بولغاااان ئۆتكاااۈزۈلمەكچى ىدەكەلگۈسااا

 ئۈچاۈن  بولغاانلىقى ئىاش بىر باغلىق قۇۋەتلىشىگە قولالپ پادىشانىڭ بۇ دەل تايىنىدىغىنى

. ئىادى كەلاگەن ھالىغاا كىرزى  بىر ئاغرىتىدىغان بېشىنى بەكال رىببېنترفپنىڭ بوھران  بۇ

 ئاخبارات گېرمانىيە رىببېنترفپ دەيدۇ“ !باغلىق شاھقاپادى بۇ ئۈمىدىمىز چوڭ ئەڭ بىزنىڭ”

 فرىتاز تۇرىۋاتقاان بولاۇپ ئاگېنتى ئاخبارات ئەلچىخانىسىدا گېرمانىيە ۋاكالىتەن ئىدارىسىغا

 ھەمادە تونۇلغاان دەپ مۇتەخەسسىساى ئىشالىرى ئەنگلىايە كىشاى بۇ دېگەن ھې . ھېسقا

 دېپلومااااتىيە ھېساااابلىنىدىغان  ۋەكىلاااى پەۋقۇلئااااددە مىنىساااتىرلىكىنىڭ ئىشاااالر تاشاااقى

 ھالادا رەسامى غەيارى يەنى  بىرسى  ئالغان ئۈستىگە ۋەزىپىسىنى مەخپى مىنىستىرلىكىنىڭ

 سااانائەت ۋەزىرنىااڭ بولۇپمااۇ يااۈرگەن  قىلىاا، مۇناسااىۋەت بىاالەن دائىرىلىاارى  ئەنگلىاايە

 كىشاى ياۈرگەن قىلىا، مۇناساىۋەت بىالەن ۋىلساون خاوراس سىر مەسلىھەتچىسى ئىشلىرى

 سۈيىقەساىت بىار ئىش بۇ سېنىڭچە ” چاقىرتى،  ھېسنى قالما  ئۇزۇنغا رىببېنترفپ. ئىدى

 ئىاش بىار بولغان ئالماقچى تارتى، ئورنىمىزنى ئاخىرقى ئاڭ دۆلەتتىكى بۇ بىزنىڭ بولىشى 

 سۆزلەشاكەن تېلېفونادا بىالەن فاۈھرېر ياېڭىال تېخى ئۇ. سورايدۇ دەپ “مۇمكىنمۇ؟ بولىشى

 ئىشاەنمەيدىغانلىقىنى ساۆزىگە دېگەن چېكىنىمەن تەختتىن بولمىسا ئۇنىڭ ېرفۈھر بولۇپ 

 گېرماانىيە ئاۇ يەناى. ئىادى ئىاش بىار تۇتۇق بەكال ھەقىقەتەنمۇ ئىش بۇ. ئىدى بىلدۈرگەن

 قىلماساالىقنى گەپ ئېغىزمااۇ بىاار ھەقااتە بااۇ قىلىاا، بااۇيرۇق ساھەسااىدىكىلەرگە گېزىاات

_  تۇرغىن  قاراپ”. ئىدى بەرگەن خاتىرجەملى  نترفپقارىببې غەيرىتى ھىتلېرنىڭ .تاپىاليدۇ

. ئىساباتلىنىدۇ ئىكەنلىكاى ھەقلىق فۈھرېرنىڭ ئىشتا بۇ_  قويۇپ  ئوتتۇرغا پەرىزىنى دەيدۇ

 پادىشااھى  ئەنگلىيە ئېنىقلىنىدۇ  چوقۇم تەرىپى تۇرىۋاتقان بولما  ئېنىق ئىشنىڭ  بۇ يەنى

 بىالەن ئېھتىيااتلىق شاۇنچە قولالنغاانلىقىمىز  ىكااتاكت شۇنداق بوھراندا قېتىمقى بۇ بىزنىڭ

 “.بىلدۈرىدۇ رەخمەت كۆڭلىدىن چىن قىلغانلىقىمىزغا ئىش

 قويااۇپ  قااول گە «ھااۈجەىتى چېكىاانىش تەخىتااتىن» ئېااۋارد ئاخشااىمى  دېكااابىر-2

 بىاار-بىااردىن كەچااكەن ۋاز پادىشاااھلىقتىن بىاالەن ئىختىيااارى ئااۆز تارىخىاادىكى  ئەنگلىاايە

 پۇخرالىرىغاا ئاۇ نۇتقىادا رادىئو تەسىرلى  قېتىملىق بىر ئاخشىمى  شۇ. ىنىدۇئايل شاھزادىغا

 دەپ ئىرادىلىااا  قاااانچە ھەر ئاااۆزەمنى شاااۇكى  قارىشاااى  مېنىاااڭ” دۇنياغاااا  پۈتاااۈن ۋە

 قۇۋەتلىشاى قاولالپ ساۆيگۈنۈمنىڭ كۆرىدىغان ياخشى قەلبىمدىن چىن ھېسابلىغىنىمدىمۇ 

 بۇ كۆتۈرەلىشى   يۈكنى ئېغىر چۈشكەن ئۈستىگە پادىشاھ تۇرۇپ بولما  ياردىمى ئۇنىڭ ۋە

 .سۆزلەيدۇ نۇتۇق دەپ “ئەمەس مۇمكىن چىقالىشى  ھۆددىسىدىن ۋەزىپىنىڭ

 ئۈساااتۈن قىزناااى بىااار گاااۈزەل تۇپراقلىرىااادىن ۋەتەن گاااۈزەل بەزىلەرنىاااڭ ھىتلېااار 
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 تېلېفااون رىبېنترفپقااا ئەلچىسااى باااش ئااۇ. يەتكۈزەلمەياادۇ ئەقىاال زادىااال كۆرىاادىغانلىقىغا

 مەغلاوب: ئۇقتۇرىادۇ دەپ مۇناداق ھالادا پەرىشاان بەكال( ئاڭاليمىز ھېستىن بۇنى) قىلى، 

 باۇ يىغىشتۇرۇپ  ئىشلىرىمىزنى جەھەتتىكى بۇ قانچە؟ ئامال قىلما  قوبۇل بولغانلىقىمىزنى

. چىقتاى تاشاالپ تەختناى پادىشاھى  ئەنگلىيە”. دەيدۇ مەجبۇرمىز بېرىشكە خاتىمە ئۇيۇنغا

 بىرسااى باشااقا خاالياادىغان قىلىشاانى مۇناسااىۋەت بىاالەن بىااز ئەنگىلىيىاادە كېاايىن بۇناادىن

 يااولالپ مەلۇمااات ئەھۋالىڭاادىن قىلىااش پائااالىيەت ئۆزەڭنىااڭ سااەنمۇ. ناتااايىن چىقىشااى

 مەنماۇ ئېيت  ئوچۇق كۆرۈنسە بولمايدىغاندە  رفلۇڭ بىرەر ئىشتا بۇ سېنىڭ ئەگەر. باققىن

 .دەيدۇ“ .بويرىمايمەن ئەيىپكە ئىشتا بۇ سېنى

 

5 

 

-1236 بولساىمۇ  قالغان پېتى، ئىچىگە ئۈمىتسىزلى  قاتتىق ئىشتا بۇ ھىتلېر گەرچە

 ئۇنىاڭ. باوالتتى دېيىشاكە يىال بىار كەلاگەن ئېلىا، ئۇتاۇقالرنى زفر ئۇنىڭغاا يەنىال يىلىنى

 “بېارى يىلالردىان ئاۇزۇن” باايرىمى ئارچاا يىلقى بۇ قارىغاندا  دېيىشىدىن خانىمغا گيۆرىڭ

 باۇ مېانىڭچە ”. ھېسااپلىنىدىكەن باايرام قېتىملىاق بىار قىلغان خوشال تۈردە ىقىھەق ئۇنى

. دەيادۇ “بولادى بايرىمى كىرىستوس قېتىملىق بىر قىلغان خوشال ئەڭ مېنى بايرام قېتىمقى

 ھاۆل بىالەن ئۇيقۇساىزلىق شاۇنىڭدە  ئازاپالۋاتقاان  قاتتىق كېسىلى ئاشقازان ئۇنى گەرچە

 ئاۆتكەن كۆڭۈللۈ  ناھايىتى كۈنلىرى يەنىال بولسىمۇ  چىققان ى،تارت دەردىنى تەمرەتكنىڭ

 دفختاۇر بىار ئاارقىلىق تونۇشتۇرۇشاى خوفماننىڭ فوتوگرافچى ئۇ كۈنى  دېكابىر-05. ئىدى

 ئىسامى دفختۇرنىاڭ باۇ. قىلىۋالىادۇ دفختاۇرى خۇسۇساىي مەڭگۈلاۈ  ئۆزىگە ئۇنى تالالپ 

 بېرلىننىاڭ ئاۇ. ئىادى مۇتەخەسسىساى ەركېساەللىكل تېارە بىار ئەسالى بولاۇپ  مورېل تېئو

 كەتااكەن يۈرۈشااۈپ بەكااال ئىشااى بولااۇپ  ئېچىۋالغااان دفختۇرخانااا يولىاادا كۇرفۈرسااتېندام

 تىيااتىرچىلىق بىالەن ساھەساىدىكىلەر كىنوچىلىاق كۆپۈنچىسى بىمارلىرىنىڭ ئۇنىڭ. ئىدى

 قاارامتۇل  ەكاالب دفختاۇر باۇ. تاپااتتى تەشاكىل كىشىلىرىدىن داڭلىق ساھەسىدىكىلەرنىڭ

 قااېلىن كۆرەلمەياادىغان يىراقنااى دەرىەىلىاا  يوقااۇرى كۆزىمااۇ يۈزلااۈ   يۇمبااۇالق سااېمىز 

 تىرنااقلىرى يوغان  ۋە قوپال بەكال تولغان قىلغا قولىمۇ ئۇنىڭ. ئىدى بىرسى كۆزئەينەكلى 

 بەزىادە ۋاقىتلىرىادا داۋاالش. ياۈرەتتى ھالادا كەتاكەن قارىاداپ كىرلىشى، دېگىدە  دائى 

 قويغاان تاشالپ سۈرتۈپ ئۈستەل يېڭىال ئۇنى  بەزىلەر. كېتەتتى قىلى، بىخەستەلى  ەكالب

 ئىككااى يىڭنىنااى تااال بىاار قىلمااايال دېزېنكسااىيە تاڭىاادىغان؛ بېلىكىنااى ئاغرىقنىااڭ داكىاادا

 .دېيىشەتتى بىرسى ئىشلىتىۋېرىدىغان قايتا-قايتا كېسەلگە
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 دفختاۇرنىال باۇ ئۈچاۈن ناېمە ىتلېارھ تۇرۇغلاۇق بار دفختۇر كۆپ شۇنچە گېرمانىيىدە

 بولسااا سااەۋەبىدىن يېقىنلىقااى براۋننىااڭ ئېااۋا بىاالەن خااانى  مورېاال ئېھتىمااال  تاللىۋالاادۇ؟

 سااالمەتلى  بولاۇپ يالىڭاا  قىا، بۇياان چېكىنگىنىادىن ساەپتىن ھەرباى ھىتلېار. كېرە 

 مورېال. ىئااغرىيتت دائىا  قۇرساىقى ھىتلېرنىاڭ. ئىدى قېتىملىقى تۇنەى مۇشۇ تەكشۈرتىشى

 دەپ بار كېسىلى يارىسى ئۈچە  بارماق ئىككى ئون بىلەن يارىسى ئاشقازان قويۇپ دياگنوز

 دفرىناى خىال ئىككاى دېاگەن ”گاللېساترفل“ بىالەن “مۇتافلور” ئۇنىڭغا. چىقىرىدۇ خۇالسە

 گرىپتاار كېساەلگىمۇ دېاگەن( چىڭقىلىش قۇرسىقى) مېتېئورىزم يەنە ھىتلېر. بېرىدۇ بۇيرۇپ

 تامااق گۆشساىز ئىزچىال ئاۇ شاۇنىڭدە . تاۇراتتى چىقىرىا، يەل تىنما  ئۈچۈن ىقىبولغانل

 بۇنىاڭ. ئىدى كېتىۋاتماقتا ئېغىرلىشى، كۈنگە-كۈندىن كېسىلىمۇ ئۈچۈن  بولغىنى يىگۈچى

 يېزىا، رېتساى، دەپ يەڭ كاومىلىچى كوكسىگاالكساىئوس ئۇنىڭغاا مورېال دفختۇر ئۈچۈن

 بااۇ مورېاال دفختااۇر ئەممااا. ئىاادى بااار برفتسااىن ىاادەتەركىۋ كومااۇال  تااۈردىكى بااۇ. بېرىاادۇ

 باۇ ئۇنىڭغاا تۇرۇغلاۇق  ياوق خەۋىرى بارلىقىدىن ماددىنىڭ بىر بۇنداق تەركىۋىدە دفرىنىڭ

 مورېاال يەنە  شااۇنىڭدە . بۇيرۇياادۇ ئىچىشاانى تااالغىچە 4 دىاان 0 قېتىماادا ھەر دفرىاادىن

 باۇ دېگىادە  دائىا  ھەتتاا .بۇيرۇيادۇ تۇرۇشانىمۇ ئىچىا، ۋىتاامىن كاۆپلەپ دائىا  ئۇنىڭغا

 بەدىنىناااى قىلىااا، ئوكاااۇل ئاساااما ئاااارتىليەدىن ئارىالشاااتۇرۇپ بىااالەن گلىكاااوزا دفرىناااى

 .بولىدۇ كۈچلەندۈرمەكچى

 بىرسااى يەنااى مۇتەخەسسااى   نەپەر ئىككااى ئااابرفيلۇق ئەڭ تەۋەسااىدىكى گېرمااانىيە

 بېاارلىن رسااىبى يەنە گراۋىتااز  دفختااۇر رەئىسااى جەمىيىتىنىااڭ كىرىساات قىزىاال گېرمااانىيە

 ئىككىساىال بېرگماان دفختاۇر پرففېسساورى قوشاۇمچە دفختۇرخانىساىنىڭ ساخاۋەت-خەير

 ھاۆل بەرمەيۋاتقاان ئىمكاان كىيىشاىگىمۇ ئاياق ئاغرى، بىلەن ئاغرىقى ئاشقازان ھىتلېرنىڭ

 ئۇنىڭغاا دفختاۇر دېاگەن مورېل ھېلىقى ئەمما. ئىدى ساقايتالمىغان داۋاالپ تەمرەتكىسىنى

 بېاارىمەن ۋەدە ساقايتىشااقا داۋاالپ كېسااىلىڭنى ئىككااى بااۇ سااېنىڭ ئىچىاادە ليىاا بىاار مەن

. ساااقايتىۋېتىدۇ كېسااەللىكلەرنى بااۇ ئۇنىڭاادىكى قالمااايال ئايغااا بىاار دەپ  شااۇنداق. دەياادۇ

 ھاياااتىمنى يارىتىاا، مااۈجىزە بىاار دفختااۇر بااۇ خوشاااللىقىدىن ھىتلېاار بولغاچقااا  شااۇنداق

 ئىككىساىال بېرگماان بىالەن گراۋىتاز”. جاكاراليدۇ نبىلە تەنتەنىلى  دەپ قالدى قۇتقۇزۇپ

. ئىادى يوالتمىغاان ياېقىن نەرسىگە باشقا پېچىنىدىن بىلەن چا  ماڭا قالدۇرۇپ  ئا  مېنى

 بەرداشلىق ئىشلەشكىمۇ يېتى، ياستۇقتا ھەتتا ئاجىزالپ ساالمەتلىكى  تەن مېنىڭ شۇڭا… 

 ساااالمەتلىكىمنى كېلىاا، مورېاال كېاايىن . ئىاادى قويغااان چۈشااۈرۈپ ھالغااا بېرەلمىگىاادە 

 پۈتاۈنلە  كېلىشاىنى ئەسالىگە سااالمەتلىكىنىڭ تەن ئارقىلىق دېيىش “كەلتۈردى ئەسلىگە

 مودافلاور مورېلنىاڭ ياخشىلىنىشىنىمۇ مىلىكىنىڭ چىش ھەتتا. قىلىۋېتىدۇ مەنسۈپ مورېلغا
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 ىالپئاۇۋ بالشاكنىڭ ھيۈگاۇ دفختاۇرى چىاش ئۇنىاڭ قىلىا،  مەنسۈپ قىلغانلىقىغا ئوكۇلى

 .قىلىدۇ ئىنكار قالغانلىقىنى ياخشىلىنى، تەسىرىدىن بېرىشىنىڭ

 4 تەيىنلەنگەنلىكىنىاڭ مىنىساتىرلىققا بااش   ھىتلېار كۈنى  يانىۋار-32 يىلى-1237

 ۋە تېتىاا  ئىنتااايىن ئااۇ. سااۆزلەيدۇ نۇتااۇق پارالمېنتتااا يۈزىسااىدىن خاااتىرلەش يىللىقىنااى

 ئۆزىنىاااڭ ئاااۇ. كااۆرۈنەتتى يااااش خااېلىال ئەسلىدىكىساااىدىن قارىماققااا بولاااۇپ  رفھلااۇق

 رەخمىتىمنااى تەڭاارىگە چوقااۇم مەن بۈگااۈن ”: تەكرارالياادۇ قايتااا ۋەزىپىسااىنى مااۇقەددەس

 بىار نامساىز مەزگىلىادىكى ئۇرۇشاى دۇنيا بىلەنال ئىلتىپاتى تەڭرىمنىڭ. كېرە  بىلدۈرۈشۈم

 كاۈرەش ئۈچاۈن ۇقىھوقا دۆلىتىمىزنىاڭ ۋە شاەرىپىمىز تاۈردە مۇۋەپپەقىيەتلىا  ئەسكەرنى

 ئەمەس  تەھاادىت بىاار ھەرگىزمااۇ نۇتااۇق قېتىمقااى بااۇ“ .ماڭاادى يېااتەكلەپ يولىغااا قىلىااش

 بۇناداق. قىلىۋېتىادۇ پەيادا تەساىر ئەكىا  كاۆپ بەكال ئۈچۈن  بولغانلىقى ۋەدە بىر بەلكى

 ئااۇ. ئىاادى بااار ئاساساالىرى رىيااال ھەقىقەتەنمااۇ ئېتىۋېلىشااىنىڭ پااو قېتىمقااى بااۇ بولىشااى 

 زفر ئىنتااايىن ھەقىقەتەنمااۇ ھىتلېاار ئىچىاادە  يىاال 4 دەساالەپكى يۈرگااۈزگەن ھاااكىمىيەت

 كىرىمااى ھىتلېرمااۇ ئوخشاااش  رفزېۋېلتقااا خااۇددى. ئىاادى كەلتااۈرگەن قولغااا ئۇتااۇقالرنى

 يەنە ساااللىغان؛ ئاسااس ئۈچۈن ئاشۇرۇش كىرىمىنى كىشىلەرنىڭ بولغان تۈۋەن نىسبەتەن

 ئاساسااىدا نەزەرىاايىلەر كالسسااى  ايىنىاا، ت ھېسسااىياتىغا ئااۆز ئوخشاااش رفزېۋېلتقااا شااۇ

 چېكىانىش ئىقتىسادىي ئىقتىسادشۇناسالرنىڭ قىلىۋېتىدىغان ئاالقىزادە تەمتىرىتى، كىشىنى

 بااۇ شۇڭىالشااقا . كېلىاادۇ خۇالسااىغا دەياادىغان ئىااكەن ئاااز بەكااال بىلىاادىغانلىرى ھەققىاادە

 كاۈ  زفر ەپچىقىرىشانىئىشل كەتامە   بېرى، ئەھمىيەت بە  ئەنئەنىلەرگە رەھبەر ئىككىال

 زاماان ھاازىرقى يەنە ھىتلېار”) تىرىشىدۇ ئازايتىشقا ئىشسىزلىقنى قىلدۇرۇپ تەرەققى بىلەن

 كېننېات. ج ئىقتىسادشاۇناس  دەيادۇ ”ماۆلچەرلىيەلىگەن ئالادىن سىياساەتنى  ئىقتىسادىي

 ىتتااۋاق بىارال باھانى بىلەن ھەققى ئىش ئۇ …  - باھاسىدا  بەرگەن يىلى-1273 گالبرايت

 بولىادىغانلىقى ئىمكاانىيىتى ئورۇنالشاتۇرۇش ئىشاقا تولاۇق تازلىكتە تۇرغانادىال  تېزگىنلەپ

 خااۇددى دۆلەت  بىاار قالغااان ئاسااتىدا قورقۇنااۇ  جەھەتااتە ئىقتىسااادىي. يەتااكەن تونااۇپ

 ئااۋاز چاقىرىقىغىمۇ ھىتلېرنىڭ قوشالىغىنىدە  ئاۋاز چاقىرىقىغا رفزېۋېلتنىڭ ئامېرىكىلىقالر

 ئىقتىساادتىن ھىتلېار بەلكىا  “ .ھېسابلىناتتى ئىش بىر نورىمال بۇھەقىقەتەنمۇ. نقوشالىغا

 بىرساى كەتمەيادىغان بىلىا، ئېنىاق قىلىۋاتقاانلىقىنىمۇ ناېمە ئۆزىنىڭ يوق  خەۋىرى تۈزۈ 

 مېڭىاا،  يولاادىال تااوغرا سااەن ئەگەر جەھەتااتە    ئىقتىسااادىي ئەممااا”. مااۇمكىن بولىشااىمۇ

 بىار بۇناداق ساېنىڭ نەزەر  قەتئاى بولىشاىڭدىن بىلەلمىگەن ىنىبولىش قانداق ئاقىۋىتىنىڭ

_  “ھېساااابلىنىدۇ قىلغانلىقىاااڭ ئىاااش بىااار قاااالتى  ھەقىقەتەنماااۇ تاللىۋېلىشاااىڭ ياااولنى

 دۆلەتنىڭ چىقى،  قۇرۇپ تورىنى يول تاش سۈرئەتلى  يوقۇرى يەنە ھىتلېر(. ئىزاھاتى.ھ.ئا
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 تۇتاشاتۇرۇپ مەملىكەتناى پۈتاۈن دەتتەئاا يەناى. ئىدى كىرىشكەن ئۆزگەرتىشكە قىياپىتىنى

 قوزغاشاقىمۇ سەپەرۋەرلى  يۈزلۈ  ئومۇمىي مەزگىللىرىدە ئۇرۇش كەلتۈرگەنلىكى  بىرلىككە

 ساااەپەر پايااادىلىنى، ئاپتوموبىلااادىن” خەلقنىڭماااۇ ئاااادەتتىكى. ئىااادى بولغاااان پايااادىلىق

 ماشاىنا داقبۇنا. قىلدۇرىادۇ تەرەققاى ناى “ماشىنىساى خەلاق” تۇتۇپ  كۆزدە نى “قىاللىشى

 مااۇمكىن سېتىۋااللىشااى بىرسااىمۇ ئااادەتتىكى بولغاچقااا  ئەرزان ئااۇزۇن  ئۆمااۈرى چىااداملىق 

 1.61 تەخمىانەن مىال بىار) مىال 42 ھەر كىشاىلى   تاۆت پورشېدىن فېردىناند ئۇ . ئىدى

( ت.ئاۇ_  تەڭ لېترغاا 4.55 تەخمىنەن گاللون بىر) گاللون بىر دا( ت.ئۇ_  تەڭ كىلومېتىرغا

 تاوڭالپ كاۈنلىرى قىاش سوۋۇتۇلىدىغان  ئارقىلىق ھاۋا ماتورى قىلىدىغان  سەرى، يېقىلغۇ

 ئااۇ يەنە  شااۇنىڭدە . قىلىاادۇ تەلەپ چىقىشاانى اليىھىاالەپ بىرنااى پىكاااپتىن قالماياادىغان

 شاەھەرلەردە  چاوڭ. پۈكىدۇ كۆڭلىگە تەسەۋۋۇرلىرىنى بەزى ئۈچۈنمۇ يېڭىلىقالر كەلگۈسى

 ئىختىياارى مىقتااردا كاۆپ يەرلىرىنى  ساقالش ماشىنا ئاستى يەر ئاپتوماتى  تۈردە مۇتلەق

 قااۇرۇپ مەياادانالرنى كااۆكەرتىلگەن باااغچىالرنى  مەركەزلىرىنااى  سااېتىۋېلىش مااال تااالالپ

 ئېلىنىشاىنى ئالادى كەساكىن بۇلغۇنىشاىنىڭ مۇھىتنىاڭ شاۇنىڭدە  كېرەكلىكىنى  چىقىش

 گىرىپتاار كېساىلىگە را  بەلكىا ) ەەزىمى بېرىش ئەھمىيەت تازىلىققا ئۇنىڭ .قىلىدۇ پىالن

 كۆڭاۈل ئاارتۇق ھەددىادىن تازىلىقىغاا مۇھىات  (كېارە  بولساا قورققانلىقىادىن بولۇشتىن

 گاااز زەھەرلىاا  مۇھىتقااا سااانائەتچىلەرنى ئااۇ. ئىاادى كەلتااۈرگەن مەياادانغا بۆلۈشااىنى

 نادۈرۈپرىغبەتلە ئۈچاۈن كۆرسىتىشالىرى تىرىشاچانلىق توختىتىشقا پۈتۈنلە  قويىۋېتىشنى

 ئەساااالىھەلىرىنى ساااااقلىنىش بۇلغىنىشااااتىن زاۋۇتااااالر بەزى ئويمانلىقىاااادا رۇر. تۇرىاااادۇ

 ئالادىنى بۇلغۇنىشاىنىڭ مەنبەلىرىنىاڭ ساۇ زاۋۇتاالردا قۇرۇلغاانلىكى يېڭى ئورۇنالشتۇرغان؛

 .قىلىدۇ شەرت بولىشىنى ئەسلىھەلىرى ئېلىش

 پىالنالشاقىچە ېزىالرناىي ۋە شاەھەر كىچىا  قىزىقىشى بولغان پىالنىغا شەھەر ئۇنىڭ

 ئۇنىاڭ باۇ) باارلىقى مۇھىتنىاڭ مەيادان باوش ماۇھىمى ئەڭ يېقىنلىرىغاا  ئۇ. كېڭەيتىلگەن

 تااۈزگەن اليىااھە ئېنەىنىاارالر بىناكااارلىق بىزدىكااى”  (ئىاادى تەرىپااى قىزىقىاادىغان بىاار يەنە

 بىاز انادىال بولغ شۇنداق. خوشالمەن ئويالشقانلىقىدىن مەسىلىسىنىمۇ مەيدان بوش ۋاقتىدا

 كااۆپ  شااۇنچە كااۆرگىنىمىزدە  جااايالردا قاتااارلىق گېلسااىنكىرچېن بىاالەن زۋىكاااۋ خااۇددى

 سېلىۋېلىشااقىمۇ شااەھەرلەرنى قىسااتاڭ-قىسااتا سااېلىۋالىدىغان  ئااۆ  ئۈسااتىگە ئااۆ  ھەتتااا

 شاەھەرگە بىار بولمىغاان گاۈزەللىكى قىلچە شۇنىڭدە  ئەنە مېنى ئەگەر. قالمايمىز مەجبۇر

 چىققىنىماادە  قېچىاا، ۋەتىنىماادىن ئااۆز خااۇددى بولىاادىكەن  كىاادە قىلىۋەت سااۈرگۈن

 قېلىشاى  بولاۇپ مەھارۇم ئازادىلىكىمادىن كۆڭاۈل قويۇشاۇم  يوقۇتۇپ ئۈمىدىمنى پۈتۈنلە 

 شاەھەرنى بىار بولغىنىادىمۇ شاەھەر بىار ئااددى ئەڭ مەن  ئىاكەن  شۇنداق. گەپ تۇرغانال
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 شاەكىلگە بولساىمۇ بولىادىغان يغۇساىتۇ گۈزەللىا  بولغاان  پاۇرىقى مەدەنىايەت تاۇال-ئاز

 ئاساااتا-ئاساااتا دەرىەىساااىنى ئاااازادىلىق شاااەھەرلەرنىڭ بۇناااداق ئانااادىن كەلتۈرۈشاااكە 

 “.قىلىمەن غەيرەت ياخشىالشقا

 ئېتىااۋارلىنىش تەربىيىلىنىشااىمۇ ئۇالرنىااڭ بىاالەن ئىشاالىرى پاااراۋانلىق ياشااالرنىڭ

 باشااليدۇ؛ كۆرۈلۈشاكە گىرىشلەرئۆز تۈپكى تۈزۈمىدە مائارى،. بولىدۇ بەھرىمەن ھەققىدىن

 يولغاا تەربىايىلەش مەخساۇس باويىچە بىلىملىارى پەن تەبىئىي مەكتەپلەردە ئوتتۇرا تولۇق

 تەيياارلىق مەكتەپلىرىادىكى ئاالى ھۇماانىزم بىالەن دەرسلەر بولمىغان كالسسى . قويۇلىدۇ

 ولوگىيىسااىبىئ ئىاارق تەنتەربىاايە . قويۇلىاادۇ ئورۇنغااا مااۇھى  دەرىەىاادە تەڭ دەرساالىرىمۇ

 شاۇنىڭدە . كېلىادۇ ھاالەتكە بېرىلىادىغان ئەھمىايەت ئاالھىادە سۈپىتىدە دەرس ئاساس

 دەرسالەر  بەزى. بولىادۇ بېرىلىادىغان ئەھمىايەت ئەدەبىيااتىغىمۇ بىالەن تارىخى گېرمانىيە

 بىزنىاڭ”. ئۇچرايادۇ تەساىرگە بۇنىڭ بىلىملىرىمۇ پەن بىلەن تىلى زامان قېدىمقى مەسىلەن

 دەپ_ . قىلىاادۇ مەقسااەت يېتىشتۈرۈشاانى خاااراكتېر كىشااىلى  مەقسااىدىمىز شتەربىاايىلە

 قاارى بىارەر ھەرگىزماۇ باالىلىرىمىزنى بىاز_  مائارىپشاۇناس  ناتسىسات بىار قايساى يازىدۇ

 ئاون'  پەرزەنتلىرىمىزناى بىاز ئىاكەن  شاۇنداق… . خالىمايمىز چىقىشنى يېتىشتۈرۈپ قىلى،

' يېتىلىساۇن بولاۇپ خااراكتېرلىق ئاارتۇق كاالورىيە ونئا مەيلىكى  بولسا بىلىملى  ئاز فۇت

 “!كېرە  قىلىشىمىز ئارزۇ دەپ

 كەلتاۈرۈلگەن ھالىغاا ئىالھ يېرى  ھىتلېر جەريانىدا چېنىقتۇرۇش خاراكتېرىنى-مىەەز

 چوقاۇم ئااۋال ئولتۇرۇشاتىن تاماققا چۈشلۈ  بالىالر كولوگندىكى ئااليلۇق  مەسىلەن. ئىدى

 :قىلىنغان شەرت ئوقۇشى قىلى، سىيادېكلىمات شىئېرنى مۇنۇ

 

 فۈھرېرى   قىلغان ئاتا ماڭا تەڭرى فۈھرېرىمىز  داھىمىز 

 !ساقلىغايسەن مېنى بولىدىكەنمەن ھاياتال

 قۇتۇلدۇردۇڭ؛ باالالردىن-ئوت گېرمانىيىنى 

 .چەكسىز رەخمىتىمىز قىلدىڭ  كاپالەتلى  بولكىمىزغا

 .دائى  ھەر ېنىم قوغدايسەن سەن تاشلىۋەتسىمۇ  مېنى ھەممە

 ! ماياكىمسەن مېنىڭ ئەقىدەم  مېنىڭ فۈھرېرىمىز  داھىمىز 

 !فۈھرېرى  ياشا خايىل 

 

 گېرمانىيەنىاڭ”…  دفكالتىادا  يوللىغاان لونادفنغا فىپاپى  ئەلچىسى باش  ئەنگلىيە

 جىسامانى ۋە ئەقلاى مەقساىتىدە قوغاداش گېرماانىيىنى ئوقۇغاۇچىلىرى مەكتەپ باشالنغۇ 
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 قېتىمقاى باۇ قورقىادىغىنى   ئەمماا… . تەربىيىلەنمەكتە بىلەن تايىدىللىقئەس جەھەتلەردە

 قوغاداش ۋەتەن ئاۇالردىن چىقى، ھۆكۈمىتى گېرمانىيە قېتىمقى بىر خالىغان كېيىنكى ياكى

 ئاۇ ۋە ئىلگىارلەش ئالغا تۇپراقلىرىدا چەتئەل ئوقۇغۇچىالر بۇ ھامان  چىقىرىشى چاقىرقىنى

 ئاااالمەت بىار بۇناداق“ .يېتىشااتۈرلمەكتە كەلتاۈرۈپ مااس كااالبە بولۇشاقا قۇرباان يەرلەردە

 دېاگەن “ئىتتىپااقى ياشاالر ھىتلېار” يەناى  باشالنغان  دىن “تەربىيىسى-تەلى  ئۆسمۈرلەر”

 شااااەكىلدە شااااۇ ئەنە ئۆساااامۈرلەر ئارىسااااىدىكى ياااااش 14 بىاااالەن 12 ئاسااااتىدا  نااااام

 بولغااان قويۇلماقتااا يولغااا بۇيااان يېقىناادىن' تەربىيىسااى-تەلىاا  ئۆساامۈر'“.تەربىيىلەنمەكااتە

 چىققااان ھەقااتە بااۇ يازىاادۇ  دەپ_ . ئااامىلى بىاار ھەقىقەتنىااڭ رەھىمسااىز مەڭگۈلااۈ  

 ساۇنۇش  باو  يوليورۇققاا بىارەر يااكى بۇيرۇققاا بىارەر ئۈچۈن  بىز_  ئاپتورى  برفشۇرنىڭ

. كەلاگەن كىشاىدىن مەسائۇل بۇيرۇق بىر ھەر چۇنكى . ھېسابلىنىدۇ ۋەزىپە بىر مۇقەددەس

… . ئۆزىدۇر دەل فۈھرېرنىڭ ئادىمىمىز ئىشىنىدىغان قەتئى بىزنىڭ بولسا كىشى مەسئۇل بۇ

 سااىلەرنىڭ بىااز ئااانىالر -ئاتااا ۋە ياااش-قېاارى بااارلىق گېرمانىيىاادىكى ئىااكەن  شااۇنداق

 ساااىلەرنىڭ يېتەكچىلىااارى  ئۆسااامۈرلىرىنىڭ گېرماااانىيە بىاااز. باااولىمىز ئاۋانگاااارتلىرىڭالر

 غەلىابە قىلىادىغان  ھەرىاكەت پائاال ئاۇالرنى تەربىايىلەپ  چېنىقتاۇرۇپ نىپەرزەنتلىرىڭالر

 تەلەپچاان قااتتىق ئاۇالرنى بىاز. چىقىمىاز تەربىايىلەپ قىلىا، كىشاىلەردىن مااھىر قىلىشاقا

 ئۆساتۈرۈپ  جاساارىتىنى ئۇالرنىاڭ چېنىقتاۇرۇپ  مۇشاتلىرىنى پوالت ئۇالرنىڭ مەكتەپلەردە

 “.چىقىمىز يېتىلدۈرۈپ ئىشەنچىنى بولغان ىيىگەگېرمان يەنى ئىشەنچىنى  ئۇالرنىڭ

 قولىاادا ئۇالرنىااڭ كېاايىن بولغاناادىن ئەزا غااا “ئىتتىپاااقى ياشااالر ھىتلېاار” ئوغااۇل ھەر

 ئۇالرغاا  باۇ. بولىدۇ خەنەىرى بىردىن ئويۇلغان خەت  دېگەن “شەرىپى  ۋە قېنى  ئىسسىق”

 مەجبۇرساەن قوغداشاقا لىاققۇرال بۇنى قالما   بىلەنال كىيىش كۆڭلە  قوڭۇر سەن ئەندى

 ھەرقاناداق قارىتاا بىازگە بىرسىنىڭ قانداق ھەر بىز دېگەنلى   بۇ”. بىلدۈرەتتى دېگەننىمۇ

 ئەنگلىاايىگە يېقىناادىال  تېخااى“ .دېگەنلىكتااۇر قويمااايمىز  يااول قوللىنىشااىغا ھەرىااكەت بىاار

 پاۇخرادىن بىار قاناداق ھەر بىاز” ئەزاسى “ئىتتىپاقى ياشالر ھىتلېر” بىر بېرىۋالغان قېچى،

 بىاز بولىادىكەن  پېتىنىادىغانال قىلىشاقا ياساالمىلىق ئاۇالر ئەگەر. ئىگىمىز ئورۇنغا يۈكسە 

 .دەيدۇ “چىقىرىۋىتەلەيمىز مىەىقىنى ئۇرۇپ ئۇالرنى

 تەبىاقە قايساى ھەر نىشانى  نىڭ “ئىتتىپاقى ياشالر ھىتلېر” بۇرۇنقى يىلىدىن-1233

 ئاۇالرنى تايىنىا، چارىساىغا قىلىاش قايىل ئارقىلىق تەشۋىقات ئىتتىپاقالشتۇرۇپ  ياشالرنى

 تەرەپااتىن بىاار يەنە ئااۆزۈش؛ مۇناسااىۋىتىنى تەشااكىالتلىرىدىن تۈرلااۈ  ھەر كومپارتىيىنىااڭ

 بااۇ كېاايىن . ئىاادى سااىڭدۇرۇش ئىدىيىسااىنى قىلىااش كااۈرەش ئۈچااۈن ھوقااۇق ئۇالرغااا

 ئاۇالرنى قىلى،  بۇلقو تەربىيىنى   سىياسىي چېنىقتۇرۇپ  بەدىنىنى ۋەزىپىسى تەشكىلنىڭ
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 شاۇنداقتىمۇ . ئۆزگەرتىلادى كەلتۈرۈشاكە ھالغاا قىلدىغان خىزمەت مىللىتىگە ۋە فۈھرېرگە

 بىاالەن مەشااىق ھەربااى يەردە ئااۇ ئااۇالر ئەكسااىنچە ئەقىاادىلىرىنىڭ ئاممىسااىنىڭ خەلااق

 ياشااالر“ دېيىشااىچە  الۋتېرباچېرنىااڭ خارتمااان ئاديوتااانتى ھىتلېرنىااڭ. شااوغۇلالنمايتتى

 ئىادى  باار بۇرۇنال قۇرۇلۇشىدىن ئىتتىپاق بۇ كەلسە   مەسىلىسىگە فورمىسى قىنىڭئىتتىپا

 “.بار ئەللەردىمۇ باشقا قالما   بولۇپ بار گېرمانىيىدىال فورمىالر بۇنداق

 كەلگۈساااىگە خەلقناااى پۈتاااۈن جەھەتاااتە جىسااامانىي ھەمااادە جەھەتاااتە ئىااادىيىۋى

 زفر سەۋىيىساىنى سااالمەتلى  قنىاڭخەل پۈتاۈن ئىچىادە يىال 4 ھىتلېر ئىشىدا  تەييارالش

 قااااتتىق چەتئەللىكلەرنىماااۇ ھەتتاااا جەھەتاااتە باااۇ. كۆتۈرىاااۋەتتى يوقاااۇرى دەرىەىااادە

 بۈيااۈ  بولااۇپ  ئازايغااان دەرىەىاادە زفر نىساابىتى ئۆلااۈش بوۋاقالرنىااڭ”. تەسااىرلەندۈردى

 “.كەلااگەن ھالغااا تااۈۋەن نىساابىتىدىنمۇ ئۆلااۈم بۇۋاقالرنىااڭ ئىمپىرىيىسااىدىكى بېرىتااانىيە

 قىلغااان زىيااارەت گېرمااانىيىنى قېااتى  7 كېاايىن چىققاناادىن ئۈسااتىگە ھاااكىمىيەت ھىتلېاار

 ۋە توبىركولىياوز”: يازىادۇ دەپ مۇناداق ۋىلساون ئارنولاد سىر ئەزاسى پارالمېنت  ئەنگلىيە

 ھاې  ساوتچىالر ساوتاليدىغان جىناايەتچىلەرنى. ئازايدى دەرىەىدە زفر كېسەللىكلەر باشقا

 قاچاان ھاې  تۈرمىلەرمۇ ئەمەس  باققان قېلى، بىكارچىلىقتا بۇنچىۋاال بۈگۈنكىدە  قاچان

 ساااغالم بااۇنچە ياشاالىرىنىڭ گېرمااانىيە. ئەمەس باققااان قېلىاا، بااوش بااۇنچە ھازىرقىاادە 

 ئەڭ ھەتتاا. ئەھاۋال بىار خوشاللىنارلىق ئەرزىيدىغان مەدھىلەشكە ھەقىقەتەنمۇ كۆرۈنىشى

 چىرايىادىنال ئۇالرنىاڭ قالغاان؛ تۈزۈلاۈپ ېلىالخا كىچەكلىرىمۇ-كېيى  كىشىلەرنىڭ يوقسۇل

 “.تولغان خوشاللىققا ھەقىقەتەن كۆڭلىمۇ ئۇالرنىڭ بولىدىكى  كۆرىۋېلىشقا

 پەنەىرىلىاارى يەرلىرىنىااڭ ئىااش بولااۇپ  ياخشااىالنغان شااارائىتلىرىمۇ ئااورنى ئىااش

. نغانياخشاىال بۆلۈملىرىماۇ يۇياۇش قاول ئازايتىلغان  قىستاڭچىلىقمۇ-قىستا كۆپەيتىلگەن 

-پاا  رەتلىا   سېخالر-ئىشخانا ھەممە ئاستىدا  شۇئارى “گۈزەللەشتۈرۈش يەرنى ھەممە”

 ئااۆز ئەمگەكچىاالەر كۆپەيتىلىاا،  چىمەنلىكاالەر ۋە گۈللااۈ . كەلتااۈرۈلگەن ھالغااا پاااكىزە

 تااۈردىكى بااۇ كەلتااۈرۈلگەن قولغااا. كەلااگەن ھالغااا سااۈرەلەيدىغان پەيزىنااى مۇھىتىنىااڭ

 ھەرگىزمااۇ بولااۇپ  نەتىەىاالەر ئەمىلىااي كۆرۈنىاادىغان كااۆزگە ەنمااۇھەقىقەت خىاازمەتلەر

 باقمىغاان ئېرىشاى، ئەتىۋارلىققاا بۇنچىاۋاال قاچان ھې  ئىشچىالر. ئىدى ئەمەس خامخىيال

 كۆڭۈللاااۈ ” نىاااڭ “فرفنتاااى ئەمگەكچىااالەر” بىااالەن چااااقىرىقى لېينىاااڭ رفبېااارت. ئىااادى

 ئوياۇن تىياتىرخاانىالردا ئااڭالش  ىكاامۇز ئىشاچىالر قويۇلاۇپ  ئوتتۇرغاا پىالنى “ئىىشلەش

 چااوڭالر ۋە كااۆرۈش كىنااو ئويناااش  تانسااا قىلىااش  زىيااارەت كااۆرگەزمىلەرنى كااۆرۈش 

 يولغاا ئىشالىرى پااراۋانلىق قاتاارلىق ئاېلىش تەمىنااتى يااردەم قاتنىشىشاالردا كۇرۇسلىرىغا

 بااۇرۇن چاااقىلىرىمۇ-باااال ئۇنىااڭ ۋە ئەمگەكچااى بېخىاال ئەڭ كۈناادە  بۈگااۈنكى. قويۇلغااان
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 ئولتااااۇرۇپ كىمىلىاااارىگە ساااااياھەت ھەشااااەمەتلى  كەلتۈرەلمەياااادىغان خىيااااالىغىمۇ

 .بولغان چىقااليدىغان ساياھەتلەرگە

 ئۇالرنىااڭ بىاالەن كااۆڭلىمىز چىاان ھەقىقەتەنمااۇ بىااز كااۆرمەكتىكى  شااۇنى ئىشااچىالر”

. ىباشالىد ئىشىنىشاكە تىرىشىدىغانلىقىمىزغا ئۈچۈن كۆتۈرۈش يوقۇرى ئورنىنى ئىەتىمائىي

 ئەناادىلىكتە چىقىاادىغانالر چەتااكە بولااۇپ ۋەكىلااى گېرمااانىيە   ئااۇالر_  لېااي  دەياادۇ_ 

 ئۇالرنىااڭ بەلكااى بولماسااتىن  تەشااكىللەنگەن دىاانال' تەبىقىسااى بىلىملىكاالەر' ھەرگىزمااۇ

 تونۇتۇلغاااانلىقىنى ساااىنىپى ئىشاااچىالر گېرماااانىيە دۇنياغاااا بىاااز ئىكەنلىكىناااى  ئاااۆزلىرى

 كاېمىلەر ساىنىپالندۇرۇلمىغان نۇرغۇنلىغاان يەنە كىشاىلەر ولساا ب گېرمانىيىدە“ .كۆرمەكتە

 تااۈردىكى بااۇ دەرىەىاادە تەڭ ئىشااچىالر بىاالەن ياااقىلىقالر ئاااق خوجااايىنالر  ياسااىلى، 

 نۇتقىاادا سااۆزلىگەن پارالمېنتقااا كااۈنى يااانىۋار-32 ھىتلېاار. پاياادىالنماقتا ئەساالىھەلەردىن

 بۇ. كۆرۈلمەكتە ئۆنۈمى ئۆزگىرىشلەرنىڭ بۇ ۋە ياسىدى ئۆزگىرىش تۈپتىن ھازىر گېرمانىيە”

 دەرۋەقە ھېساابلىنىدۇ  دېماوكراتىيە يوقاۇرى ئەڭ باويىچە مەنىسى ئەسلى ئۈنۈملەر ئەمەلى

 باۇ ھىتلېرنىاڭ. دەيادۇ “بولغىنىادا ئىگىاال قىممەتاكە بىارەر نەرساە باۇ دېگەن دېموكراتىيە

 .ئىدى ئەتتۈرمەكتە كى ئە رفھىنى دېموكراتىيە ئىەتىمائىي تۈردىكى بۇ دەل سۆزلىرى

. چىقىرىادۇ كاۈ  ئاالھىادە ئىتتىپالىشىشقا بىلەن خەلقلىرى تەبىقە قايسى ھەر ھىتلېر

 تااۈر بااۇ ئۇنىااڭ. ئىاادى يااوق ئااورۇن يەھۇدىيالرغااا ئىچىاادە ئىتتىپاااقلىق بااۇ ئەلىااۋەتتىكى

 ئوتتاااۇرا ھەمااادە باااايالرنى قاچاااان ھاااې  ھەرىكىتاااى بەرگەن ناااام دەپ  سوتساااىئالىزم

 ئااۆزلىرىنى ھەرگىااز سااىنىپىدىكىلەر بۇرجۇئااازىيە”. قاقمااايتتى چەتااكە رنىمۇتەبىقىاادىكلە

 مۈلااۈ  ماركساانىڭ بولغااۇچىالر  مەنپەتاادار تااۈردە بەلگىلىاا  دەساامايىدىن ياااكى مائارىاا،

 كەلاگەن زىياارەتكە ئۇ“ .قارىۋالمىسۇن دەپ تەبىقە بىر ئايرى  ئىشچىالردىن بويىچە قارىشى

 پاراۋانلىقىغااا جەمئىاايەت ئوخشاااش ئىشااچىالرغا ددىخااۇ سااىنىپى بۇرجۇئااازىيە” بىرسااىگە

 ئىشااچىالرنى كۆزقاااراش تااۈردىكى بااۇ جەريانىاادا ئەمەلىاايەت. دەياادۇ “شااەرت ماسلىشىشااى

 كۈچەيتىاا، نەزەرىيىسااىنى دېااگەن باراۋەرلىاا  ئىەتىمااائىي ھىتلېرنىااڭ غۇرۇرالناادۇرۇپ 

 ۋە رەسسام ئىشچىسى  بىناكارلىق بىر ئۇنى ۋاستىلىرى تەشۋىقات جامائەت. ئىدى بەرمەكتە

 يېنىاادا شااوپۇرنىڭ ئەزاسااى  بىاار ئااادەتتىكى ئاممىسااىنىڭ خەلااق دېگەناادە  ئوقۇغااۇچى

 تەشاۋىق دەپ ئااددى بەكاال ئىچىادىغانلىرىمۇ يەپ ئۇنىاڭ بىرسى  ئادەتتىكى ئولتۇرىدىغان

 ئاۇ. قىلىادۇ رەت تاۈردە قەتئاى قىلىشانى قوباۇل ئۈناۋان پەخارى بىار ھەرقانداق ئۇ. قىلىدۇ

 ماختااااپ ئااۇالرنى باشاااالپ  دەپ “بىااز” دائىااا  ھەر سااۆزلىگىنىدە ئىشااچىالرغا ردازاۋۇدال

 بىرسااىمەن  يااوق چااېكى  پااا  يااوق  مااۈلكى  يەر ئوخشاااش سااىلەرگە مەنمااۇ ئۇچااۇرغىنىچە

 مىليونېرغااااا بىاااار ئااااۇنى كىتابىنىااااڭ دېااااگەن «يولااااۇم كااااۈرەش» ئااااۇ ئەممااااا. دەياااادۇ
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 .ئاچمايتتى ئېغىز ھەرگىز ئايالندۇرغانلىقىدىن

 قىلىشااقا پەرق ئارىسااىدىمۇ كااۈچلەر قۇراللىااق ھەتتااا رفھىنااى باراۋەرلىاا  ىڭاادە بۇن

 يولداشاالىق ئوتتۇرسااىدىكى جەڭچىاالەر-كوماناادىر ئىچىاادە ئااارمىيە دائىملىااق. بااوالتتى

 قوشااۇنى ئېسااچىالر-ئااې  ئىاادى؛ كۈچلااۈ  ئاالھىاادە قارىغاناادا بۇرۇنقىغااا تۇيغااۇلىرى

 ئوتتۇرساىدىكى مەرتىاۋە يەردە  باۇ. ئىادى ۈرۈلگەنكەلتا ھالىغا نەمۇنىسى دېموكراتىيىنىڭ

 ئۈچااۈن كىشااى ھەماامە مەن ئۈچااۈن  مەن كىشااى ھەماامە يەردە ئااۇ يوقۇتۇلغااان  پەرقاالەر

 كااۆپ مااۇتلەق ئەھااۋال بىاار بۇنااداق. ئىاادى مەۋجااۇت تۇيغۇسااىال قېرىنداشاالىق دەياادىغان

 بولىادىغان ىشاقاقىل قوباۇل ھەرگىزماۇ ئۈچۈن ئوفىتسېرلىرى ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە ساندىكى

 ئەتتۈرەلەيادىغانالر ئەكا  بااراۋەرلىكنى بەكىارە  ھەممىادىن. ھېسابالنمايتتى قاراش بىر

 ئوغاۇل-قىاز ئارىساىدىكى يااش 05 بىالەن 17 يەناى . ئىادى “ماۇالزىمىتى ئەمگە  ياشالر”

 مەزگىاال بىاار “ئۈچااۈن ۋەتەن ۋە خەلااق” تااۈردە قەتئااى قارىمااا  پەرقىااگە سااىنى، ياشااالر 

 شاەرت ئىشلىشاى بولاۇپ ئىشاچى دېھقاان  يااكى شوغۇللىنىشاى بىالەن زىمىتىمۇال ئەمگە 

 بولسااىمۇ  قىلىنغااان مەقسااەت ئااازايتىش ئىشسااىزلىقنى ئەساالىدە قىلىااش بۇنااداق. ئىاادى

 دىان “ئەساكىرى خەلاق ئااممىۋى” كېتىادىغان ئوخشاپ نىشانغا قويغان ئوتتۇرغا رفزېۋېلت

 ھالىغااا ئىپادىسااى تۈرلااۈ  بىار لىزمنىڭسوتسااىئا بولااۇپ  كەتاكەن ھالقىاا، قاچااان ئااللىمۇ

 باشاقا بىالەن فاۈھرېر باايراقالر  دائىا  ھەر تېمىغاا الگىرلىرىنىاڭ ئەماگە . ئىادى كەلگەن

 بولغىنىاادە  مەلااۇم ھەممىااگە شااۇنىڭدە  بااوالتتى  ئېسااىلغان رەسااىملىرى رەھبەرلەرنىااڭ

 ئۇنىاڭ ئۈستۈن  ھەممىدىن خەلق”  “مۇھتاج گېرمانىيىگە سەنمۇ مۇھتاج  ساڭا گېرمانىيە”

 ياشاالىرىنىڭ گېرمااانىيە قىلىااش ئەمااگە ”  “ئەرزىمەيسااەن نااېمىگە ھااې  سااەن ئالدىاادا

. ئېسااىالتتى شااۇئارالر-پىالكااات سااالىدىغان ھاياجانغااا دېگەناادە  “ۋەزىپىسااى شااەرەپلى 

 مۇناداق مۇھى  ئىنتايىن كوك . س. گ زىيارەتچى ئامېرىكىلىق الگىرىدا ئەمگە  بىر قايسى

 بولاااۇپ  ئۈزۈندىساااى ھىتلېااار بىرساااى باااۇالردىن .ئۇچرىتىااادۇ ىالكااااتنىپ پاااارچە ئىككاااى

 بەلكاى ئەمەس پاۇخرا ساودىگەر  پەقەتال ئۇالر ھېسابالنمايدۇ  نېمى  ھەرگىز يەھۇدىيالر”

 ئېسااىلغان قاتاااردا بىاار بىاالەن ئۇنىااڭ بىرسااى  يەنە دېاايىلگەن؛ “تېگىشاالىكلەر تازىلىنىشااقا

 شاۇنىمۇ يەنە كاوك . “تىارىش ئىشلىتىشاكە ەقلىڭنىئ”: ئىدى ئۈزۈندىسى كانتنىڭ بولۇپ 

 ئۇالرنىاڭ” ئىكەنلىكىناى  يوقاۇرى بەكاال كەيپىيااتى قاتناشاقانالرنىڭ چېنىقىشاقا كۆردىكى 

 نۇرغاۇن باۇالر  ئىكەنلىكىناى  مول ئىچمىكى-يېمە  ۋە پۈتۈن كېچىكى-كىيى  ساغالم  تېنى

 شااۇنچە ئااۇالر. ئىاادى مۇشااالرتۇر باياشااات كەلااگەن ئېرىشااەلمە  بۇيااان ئۇزۇناادىن ياشااالر

 “.ئىدى يوق ۋاقىتلىرى پاراڭالشقىدەكمۇ بىلەن بىرسى-بىر ئىشلەيتتىكى  ئالدىراش

 مەملىكەتناى پۈتاۈن جەريانىدا يىل 4 دەسلەپكى چىققان ئۈستىگە ھاكىمىيەت ھىتلېر
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 نەتىەىسااى چااوڭ ئەڭ كەلتااۈرگەن قولغااا ئۇنىااڭ بەلكىاا  كەلتااۈرەلىگەنلىكى  بىاارلىككە

 دەپ مۇنااداق  باشاالىقىغا كەننااان گيااورگ ئەمەلاادارى دېپلوماااتىيە. مااۇمكىن شااىھېسابلىنى

 گېرمانىيەنى”. ئەمەس بىرسى ياندۇرغان كەينىگە ۋاقىتنى قاچان ھې  ھىتلېر: ئەسكەرتىدۇ

 ناپاالېئونمۇ ئاۈچىنچى بىالەن بوناپاارت باۇالر. تاوغرا پۈتاۈنلە  بۇ. كەلتۈرەلىگەن بىرلىككە

 ئاالھىادىچىلىكنىڭ ئۇ ئەندى. تامامالنغان ۋېرسالدا ئىش بۇ الر ئىش ئاشۇرالمىغان ئەمەلگە

 ھىتلېرناى. تاشالىماقچى قۇماۇرۇپ يىلتىزىادىن تاۈپ پەرقلەرناى ساىنىپى بىلەن قالدۇقلىرى

 پۈتتاۈردى ئىشاالرنى باۇ تۆۋەنلىتىا، ئاۆلچەمگىچە تاۈۋەن ئەڭ كۆتۈرۈشاتە كۆككە ماختاپ

 بىارلىككە گېرمانىيىنىاڭ. كەلمەيادۇ اسما ئەمەلىيەتكىماۇ. ئەمەس مۇمكىن ھەرگىز دېيىش

 ئاۇ ئەمماا. ماۇمكىن قالدۇرۇلىشاىمۇ ۋەزىپىساىدىن ئەنادى ھىتلېار. پاكىات بىر كەلگەنلىكى

 كېلىادىغان ساىرتتىن بىرگە  بىلەن شۇنىڭ. قالىدۇ ساقلىنى، داۋاملىق ئىتتىپاقلىق ياراتقان

. ساااقلىنىدۇ ەتئااىق يەنااى. قالىاادۇ ساااقلىنى، داۋاملىااق ئىشااىمۇ چەكاالەش مااۇداخىلىيىنى

 كېلىادىغان كەينىادىن بۇنىاڭ شاۇنىڭدە  كاۆرۈش  پەس ئاۆزىنى تۇراقسىزلىق  قىزغىنىش 

 نېمىساالردا سااندىكى كاۆپ ماۇتلەق باۇالر مانا ئاچكۆزلىكى  قىلىش ھۈكمۈرانلىق ياۋرفپاغا

 “.ئاالھىدىلىكلەر ئورتاق بولغان بار

 كۈزەتكاۈچى بىرماۇ قىلىدىغان تەتقىق شەكىلدە بىر ئوبىكتى، مەسىلىسىنى گېرمانىيە

 گەرچە. چىقىرالماياادۇ يوققااا ھەرگىااز ئۇتااۇقالرنى زفر تااۈردىكى بااۇ كەلتااۈرگە قولغااا ھىتلېار

 تەرەپمۇ كاپىتال بولسىمۇ  قالغان مەھرۇم ئۇيۇشمىسىدىن ئىشچىالر ئاممىسى ئەمگەكچىلەر

 بىار ھەر بولساا  ئەمەلىيەتتە. ئىدى مەھرۇم ھوقۇقىدىن تەشكىللىنىش جەھەتتە  سىياسىي

 بىاالەن باراۋەرلىاا  بولسااا دۆلەت بولغااان  مەھاارۇم ئەركىنلىكىاادىن بىاالەن ھوقااۇق كىشااى

 تاۆلىگەن ئۈچاۈن پرفگراممىساى ھىتلېرنىاڭ ئەمماا. ئىادى كەلتاۈرەلىگەن قولغاا ئىناۋىتىنى

 ئااۇ گەرچە: چەكلەنمەياادۇ بىلەنااال بولىشااى مەھاارۇم ئەركىنلىكااتىن پۇخراالرنىااڭ بەدەل

 ئىشساىزلىققا قۇتۇلادۇرۇپ  ۋەيارانچىلىقتىن   ئىقتىساادىي دۆلەتناى ۇسالۇپتائ بىار ئىەادى

 قايتىاادىن نەزەر قەتئىااي تۆلەشااتىن بەدەل قانااداق ھەر ئااۇ بولسااىمۇ  بېاارەلىگەن خاااتىمە

   ئىقتىسااادىي يوشااۇرۇنغان ۋەيرانچىلىااق سااەۋەبىدىن  تىزلىتەلىگەنلىكااى قۇراللىنىشاانى

 ئەقىللىاق باۇ دېاگەن شااخت. ئىادى تاڭغاان ۇرىمەجبا ئۈساتىگە گېرمانىيىنىاڭ كرىزىسنى

 گېرمااانىيى تەرەپنىااڭ ئااارمىيە بىاالەن ھىتلېاار سااېلى، ئىشااقا ماھااارىتىنى پۈتااۈن ئااادەم 

 ئاۇ. تۇرىادۇ قارشاى كۆرسىتىشاىگە تىرىشاچانلىق ئۈچۈن قىلىشى مۇستەقىل نى ئىقتىسادىي

 كاااۋچۇ  ئىيسااۇن فاربېننىااڭ. گ. ل قىلىاا،  رەت مىنىسااتىرلىكىنى ئااۇرۇش بىاالەن ئالاادى

 مېياااى يېقىلغاااۇ بلومبېرگنىاااڭ كەينىااادىنال. چىقىااادۇ قارشاااى پىالنىغاااا ئىشااالەپچىقىرىش

 تىنچلىاااق ئىشاااالر تاااۈردىكى باااۇ. قىلىااادۇ رەت تەلىۋىنىماااۇ ئاشاااۇرۇش ئىشلەپچىقىرىشااانى
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 ئەنساىرىگەچكە  بەكاال بۇزىۋېتىدىغانلىقىادىن تەڭپوڭلاۇقىنى ئىگىلىكاى خەلاق دەۋرىدىكى

 كەلگەناادە باشاالىرىغا يىلىنىااڭ-1236 ئەممااا. ئىاادى ەلااگەنك چىقىاا، قارشااى ئۇالرغااا

 ئارمىيىساىنى قۇرۇغلاۇق ھىتلېرنىڭ. باشاليدۇ يوقۇلۇشقا ھالدا تەدرىەى تەسىرى شاختنىڭ

 تەڭپوڭلااۇقىنى ئىگىلىكىنىااڭ خەلااق قىلىشااى ئااېالن بااۇيرۇقىنى كېڭەيااتىش دىااۋىزىيىگە 36

 ئىمپاورت: بولىادۇ ساەۋەپچى ەساىلەم ئىككى مۇنداق بۇنىڭغا. ئىدى قىلىۋەتكەن قااليماقان

 تااۆۋەنلەپ پىرسااەنت 2 ئەكسااىنچە باھاسااى ئېكىسااپورت ئارتىاا،  پىرسااەنت 2 باھاسااى

 دۈ  ھادىسىسااىگە تااۈۋەنلەش ھۇسااۇل يىاال ئىككااى ئااۇدا دېھقااانچىلىق ئىاادى؛ كەتااكەن

 كااۈچى قاندۇرۇشااقا تەلەپنااى دۆلىتىنىااڭ يېزائىگىلىكااى گېرمااانىيە ئۈچااۈن  كەلگەنلىكااى

 كىشااىنى بااازاردا كېتىاا،  ئازىيىاا، بارغانسااىرى جوغالنمىسااى ئەشاايا خااام. ۇقالااد يەتاامە 

 چىقماقتاا كېلىا، ئەھاۋالى يېتەرسىزلى  يېقىلغۇ بىلەن يېمەكلى  قىلىدىغان خاتىرجەمسىز

 شاۇنىڭدە  قويغاانلىقى  ئىمباارگو ئېكىساپورتىغا توۋارنىڭ تۈرلۈ  ئىككى بۇ رۇسىيە. ئىدى

 مەركىاازى. كۈچەيتىۋېتىاادۇ تېخىمااۇ كرىزىساانى بااۇ نلىقى ئۆسااتۈرىۋالغا باھااانى رفمىنىيەمااۇ

 شاۇنىڭدە  تەمىنلىنىشاى  قاتارلىقالرنىاڭ ماايلىرى سىلىغالشاتۇرۇش يۇرۇتۇش  ئىسىنىش 

 ئاۆزى چۈشاۈرۈلۈپ  دەرىەىاگە تاۆۋەن ئەڭ ھەممىساىال قاتارلىقالرنىاڭ تەمىنااتى سەلەركە

 .ئىدى كەلمەكتە ئااللما  نىنىئور يېتىشمەسلىكنىڭ بۇ ماددىالر تۈر بۇ چىقارغان ئىشلەپ

 يوقۇرقىادە  ئوتتۇرلىرىادا يااز يىلاى-1236 ھىتلېرناى ئەھۋالالر  جىددى تۈردىكى بۇ

 .بېرىاادۇ بولااۇپ تااۈرتكە قويۇشااىغا ئوتتۇرغااا پىالنىنااى ئىقتىساااد مەزگىلىاادىكى ئااۇرۇش

 قويغااان ئوتتۇرغااا ئۈچااۈن قىلىااش ھەل كىرزىسااىنى جوغالنمااا مااا  يېقىلغااۇ ھىتلېرنىااڭ

 ئىشاقا ش ق ئا كېيىن يىلالردىن خېلى پىرىنسىپىنى تەمىنلەش ئۆزى ئۆزىنى يەنى ەدبىرى ت

 ئاۆزى ئاۆزىنى ئىچىادە دائىرىساى تېرىتاورىيە بۈگاۈنكى گېرمانىيىنىڭ ھىتلېر . كىرىشتۈرىدۇ

 چىقىارىش ئىشالەپ خامئەشايا يېتەرلىا  بېرەلىگىادە  جاۋاب تولۇق مەسىلىسىگە قامداش

 ياار ئىمكاانىيەت يەنىاال ئاۇ شاۇنداقتىمۇ. بىلەتتى ئېنىق ايدىغانلىقىنىبولم ئىمكەانىيىتىنىڭ

 چىاڭ پىرىنساىپىدا قىلىشاقا ھەل يېرىادە ئاۆز مەساىلىلەرنى تاۈر باۇ ئىچىدە دائىرە بەرگەن

 قامااداش ئااۆزىنى تااۈردە مااۇتلەق كېڭىيەلىگىنىاادىال قاااراپ شااەرققە گېرمااانىيە ئااۇ . تۇرىاادۇ

 شااختنىڭ ئاۇ شاۇڭا. قاارايتتى دەپ ماۇمكىن نىشاىقىلى ھەل ھېساابتا ئااخىرقى مەسىلىسى

 تۆمااۈر ئىشاالەپچىقىرىش  كاااۋۇچۇ  سااېنتېتى  قويااۇپ قايرىاا، چەتااكە بىاار پىكىرلىرىنااى

 مەھسااۇالتلىرى مېتااال خىاال بەش ۋە توقۇمچىلىااق مااا   چىقىاارىش  ئىشاالەپ رفدىسااى

 ئىچىادە ىلي يېرى  بىر بىرگە  بىلەن قىلىش تەلەپ ئارتتۇرۇشنى مىقدارىنى ئىشلەپچىقىرىش

 .تۇرىدۇ چىڭ قەتئىي دەپ كېرە  قىلىنىشى ھەل مەسىلىسى كىرىزىسى يېقىلغۇ

 ھالااادا ئاااۇ قويۇلىااادىكەن  يولغاااا پىاااالن بىااار بۇناااداق ئەگەر مۇتەخەسسىسااالەر 
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 تاۈردە ئىزچىال ئاۇنى دەپ ماۇمكىن كېتىشى ئارتى، پەۋقۇلئاددە تەننەرقى ئىشلەپچىقىرىش

 قاولىقىنى ساالما  قاۇالق ئاگاھالندۇرۇشالرغا بۇنداق ىتلېرھ ئەمما. كېلىدۇ ئاگاھالندۇرۇپ

 ئىشلەپچىقىرىشانى ئەشايا خاام ھىتلېرنىاڭ ساھەسىدىكىلەر سانائەت. كېتىۋېرىدۇ يوپۇرۇپ

 تەرەپاتىن ھەر قويۇشاىغا ئوتتۇرغاا ئاشۇرۇشانى ئىشلەپچىقىرىشنى قۇرال ئورنىغا كۆپەيتىش

 قااۇلىقىنى نااارازىلىقالرغىمۇ تااۈر بااۇ تلېاارھى ئەممااا. ئىپادىلىشااىدۇ نااارازىلىقىنى قوزغىلىاا،

 پايادىلىنى، كۈچىادىن دۆلەت ھىتلېار  ئەكساىنچە  بۇنىاڭ ھەتتا. يۈرىۋېرىدۇ يۇپۇرىۋېلى،

 تەمىنلىيەلەيادىغان ئاۆزى ئاۆزىنى ئاڭلىماا  گېپىناى ئۇنىاڭ كارخانىالرنىاڭ تىپتىكاى چوڭ

 قىلىشالىرىغا رەت ىشنىقاتنىش پائالىيەتلىرىگە ئاشۇرۇش ئىشقا ۋەزىيىتىنى ئىشلەپچىقىرىش

 بىاالەن مااالىيە” ھىتلېاار . بىلدۈرىاادۇ ئىكەنلىكىنااى تەييااار قىلىشااقىمۇ مااۇداخىلە قارشااى

 كااۈچىگە ئااۆز خەلقىمىزنىااڭ ھەممىسااىال نەزەرىيىلەرنىااڭ بااارلىق شااۇنىڭدە  ۋە ئىقتىساااد 

 ھىتلېار. قىلىادۇ ئاېالن دەپ “كېارە  بولىشى قىلىدىغان خىزمەت ئۈچۈن كۈرىشى تايىنىش

 ئىشاالر ھەربى” ئۇ شۇڭا. ئىدى مەسىلىسىال قىلىش جاسارەت بىر ئىش بۇ ئېيتقاندا  نئۈچۈ

 قىلىشانى ئىەارا ساەپەرۋەرلى    ئىقتىساادىي “نىسبەتەن سەپەرۋەرلىككە  سىياسىي بىلەن

 ھالغاااا قىالاليااادىغان ئاااۇرۇش ئىچىااادە يىااال 4 ئارمىيىساااىنى قۇرۇغلاااۇق. قىلىااادۇ تەلەپ

 قانااات قانااداق سااەپەرۋەرلىكنى  ئىقتىسااادىي ولىاادىكەن ب ئىااش بولىاادىغانال كەلتۈرۈشااكە

 .بىلدۈرىدۇ ئارىالشمايدىغانلىقىنى قەتئىي كېرەكلىكىگە يايدۇرۇش

 يىللىااق 4 قىلغااان ئااېالن قۇرۇلتىيىاادا نيااۇرېمبېرگ يىلااى-1236 ھىتلېرنىااڭ بااۇ  مانااا

 ىشااقائ پىالننااى بااۇ گيااۆرىڭنى ئااۇ كېاايىن  ئاياادىن بىاار يېپىلىاا، قۇرۇلتااا . ئىاادى پىالنااى

 بىاالەن ئۇنىااڭ يېاارى  قىزىااق. تالالياادۇ قىلىاا، مەساائۇل مەخسااۇس ئۈچااۈن ئاشااۇرۇش

 قالغاان بولاۇپ  ئەزاسى پارتىيە كونا كىشى بىرال پەقەت ئارىسىدا ئادەملىرى ھەمكارالشقان

 ھۆكاۈمەت خااليادىغان ھەمكارلىشىشانى ھەممىساىگىال ۋەزىپىلەرنىاڭ دەرىەىلىا  يوقۇرى

 گېنېراللىااارى شاااىتاپنىڭ  قۇمانااادانلىق بااااش ۋە ۋەكىلاااى رساااانائەتچىلە ئەمەلااادارلىرى 

 گيۆرىڭادىن ساادىق ھىتلېرغاا ھەم ئاۆزىگە بىلادۈرمەكتىكى  شاۇنى باۇ. ئىدى تەيىنلەنگەن

 دائىرىسى بەلگىلەش سىياسەت پائالىيىتىنىڭ ئىگىلىكى خەلق پارتىيىسى ناتسىستالر باشقا 

 .ئىدى قالدۇرۇلغان سىرتىدا

 ئىشاچىالر گيۆرىاڭ نۇتقىادا  چااقىرىقى سەپەرۋەرلى  بويىچە مەملىكەت قېتىملىق بىر

 شوغۇللىنىشااى  بىاالەن ئىشاالەپچىقىرىش بىاالەن كااۈچى پۈتااۈن چوقااۇم دېھقااانالر بىاالەن

 پايااادىنى” ساااودىگەرلەر قىلىشاااى  قوباااۇل باشقۇرىشاااىنى دۆلەت چوقاااۇم كەشاااپىياتچىالر

 ئورۇنغاا بىرىنچاى نىچىقىشا قاۇرۇپ ئىگىلىكاى گېرماانىيە كۈچلۈ  ۋە مۇستەقىل كۆزلىمە 

 پاياادىلىنىش كىشااىلەردىن ئەۋالد بىاار ئااۇ. قىلىاادۇ ئااېالن دەپ الزىاا  “ئويلىشااى قويۇشاانى
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 بىرسااىنىڭ سااايلىنىدىغان پرىاازدېنتلىكىگە ئامېرىكااا كېاايىن كېلىاا،  توختىلىاا، ھەققىاادە

 دۆلەتااكە ھالاادا يۈزلااۈ  ئومااۇمىي خەلقااى گېرمااانىيە كەلتااۈرۈپ نەقىاال چۈشەندۈرىشااىنى

 مۇناداق ئاۆزىمىزگە كۈنى ھەر بىرىمىز ھەر بىز”. تەكىتلەيدۇ كېرەكلىكىنى ىشىقىل خىزمەت

 تىرىشااچانلىق ئورتاااق مااۇمكىن  قىاللىشااى  نااېمە مەن: كېاارە  قويىشااىمىز سااۇئالنى بىاار

 “بېرەلەيمەن؟ قىلى، نېمە ئۈچۈن يارىتىش تۆھپە مۇۋەپپەقىيەتلى  كۆرسىتى،

 كىشااىلىرىگە مااۇھى  ئەتچىلەرنىڭسااانا قىسااى  بىاار ھىتلېاار كېاايىن  ئاياادىن ئىككااى

 باۇ ئۇنىاڭ كېرەكلىكىناى  ئىشىنىشاى گيۆرىڭغاا ئاۇالرنى قىلىا،  چاقىرىق كۈچلۈ  بىۋاستە

 مۇناداق ئاۇ. قىلىدۇ تەلەپ كېرەكلىكىنى قىلىشى ياردەم ئۈچۈن ئورۇندىشى ۋەزىپىنى مۇھى 

 التتە پااو غەيرەتلىاا  كۈچلااۈ  ئااۇ نااامزاتى  مۇۋاپىااق ئەڭ ئىشاانىڭ بااۇ گيۆرىااڭ”: دەياادۇ

: دەيادۇ مۇنداق سانائەتچىلەرگە گيۆرىڭمۇ يىغىندا قېتىمقى شۇ يەنە“ .بىرسى ئىگە ئىرادىگە

 مەسااىلە دەياادىغان بااوالر چىقااارغىلى ئىشاالەپ ئەرزان قىلغاناادا قانااداق مەسااىلە  ھااازىرقى

 مەسااىلىنى دەياادىغان بااوالر ئىشلەپچىقىرىشااقا قەتئااى قىلغاناادا قانااداق بەلكااى. ئەمەس

 بىلەنماۇ مەسىلىساى كەلتاۈرۈش قولغا قىلى، قانداق پرفۋفتنى تاشقى. كېرە  ئويلىنىشىمىز

 ماۇۋەپپەقىيەتكە قاناداق ھاې  ئەمماا قىلغاان خىالپلىاق قانۇنغاا ئىكەنلىكىناى  يوق چاتىقى

 .ئېيتىدۇ كېرەكلىكىنى تارتىلىشى سوتقا كىشىلەرال ئېرىشەلمىگەن

 كىشاىلەرنى قىلىۋاتقاان ھەرىكەت انقااليماق جەھەتتە  ئىقتىسادىي تۈردىكى بۇ مەن”

 تااۈردىكى بااۇ يەنە شااۇنىڭدە _  شاااخت  يازىاادۇ دەپ_  422.تۇرالمااايمەن ئەيىااپلىمە 

 قااليماقااان بااارىچە ئىمكانىيەتنىااڭ قااانۇننى قىلىۋاتقااان  ئااادەت مەسئولىيەتسااىزلىكلەرنى

 ىدامۇراسااىم كااۈنى تۇغۇلغااان ياشاالىق 62 ئااۇ “ .قارشااىمەن ھەرىكەتاالەرگە قىلىۋىتىغااان

 بىار-بىاردىن گيۆرىڭنىاڭ يەنە ئاۇ. قىلىادۇ ساۆزلەرنى شاۇنداق ئەنە نۇتقىادا بىر سۆزلىگەن

 ئېتىزلىققاا پاارچە بىار ئەگەر”. تەنقىتلەيادۇ سۆزىنىمۇ دېگەن ئىشلەپچىقىرىش  ئىش مۇھى 

 گرامغاا كىلاو 2.454 تەخمىانەن قااداق بىر بولۇپ  ئۆلچىمى ئېغىرلىق  ئەنگلىيە) قاداق يۈز

 75 كېلىادىغان تەڭ ئاۈچىگە تاۆتتە بۇنىاڭ يەردىان ئاۇ كۈزدە چېچى، ئۇرۇ ( ت.ئۇ_  تەڭ

 ئەقىال جەھەتاتە ئىقتىساادىي ئىاش بىار بۇناداق ھالادا  ئۇ بولسا  ئالغىدە  ھوسۇل قاداق

 بىاار بااۇ“ .كېاارە  ھېسابلىنىشااى قىلىنغااانلىق ئىااش ئاخماقااانە بولماياادىغان يەتكااۈزگىلى

 قاانچە بىار ئارىادىن. قىلغاانلىقى ئاېالن ئۇرۇش ڭئەمەلدارنى قېلىۋاتقان چۈشۈپ نەزەردىن

 مەجبااۇر بېرىشااكە ئىسااتىپا ۋەزىپىسااىدىن مىنىسااتىرلىق ئىقتىسااادىي شاااخت ئۆتااۈپ  ئااا 

 يااول كەڭ تېخىمااۇ ئۈچااۈن قىلىشااى ھەرىااكەت خالىغااانچە گيۆرىڭنىااڭ نەتىەىاادە. بولىاادۇ

 ئىگىلىكىاگە ىنىشقاۇرالل قايتاا ئىگىلىكىنى خەلق فۈھرېرنىڭ ئۇ  قىلى، شۇنداق. ئېچىلىدۇ

 ھالىغاا قاۇرالى تولاۇق قىلىشانىڭ خىزمەت ئۇرۇشقا ھىتلېرنىڭ يەنى پىالنىنى  ئايالندۇرۇش
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 .كىرىشىدۇ قىلىشقا ئىەرا كۈچەپ پىالننى كەلتۈرۈلگەن

-4 چىقىا، تەختىگە ئۇ يەنى ئىدى  بولسا كەتكەن ئۆلۈپ يىلى-1237 ھىتلېر ئەگەر

 كەلاگەن دۈ  كىرىزىساالرغا   ئىقتىساادىي غىارئې قاانچە ھەر ئىادى  كەتساە ئۆلۈپ يىلسى

 بىاارى كىشااىلەردىن ئۇلااۇ  ئەڭ ھىتلېاار يااوقكى  شااۈبھە قىلااچە نەزەر  قەتئااى بولىشااىدىن

 ياۋرفپاااادىمۇ  پۈتكاااۈل. ئىااادى ماااۇقەررەر يېزىلىااادىغانلىقى تارىخىغاااا گېرماااانىيە قاتارىاادا

 ئالدىاادا ئۇنىااڭ بېرىاا، ئىاادىكى  قايىاال كۈچلااۈ  شااۇنداق ئۇنىڭغااا ئىنسااان مىليااونالرچە

 ھەتتاا بولغانادا ئاۇنىڭچە) ساتېين گېرتارۇد. ئىدى كەلگەن ھالغا قىلغىدە  تازى  ئىگىلى،

( ئىكەن مۇمكىن دېيىش بىرسى زېرىكتۈرىۋېتىدىغان كىشىنى قارىغاندا ئۇنىڭغا رفزېۋېلتنىمۇ

 گگياور. ھېساابلىناتتىكەن بىرساى اليىاق مۇكاپاتىغا تىنچلىق نوبېل ھىتلېر قارىشىچە  نىڭ

 مۇسااتەبىتلەرنى باشااقا بىاالەن ھىتلېاار قىلىاا،  ئااېالن ماقااالە مەتبۇئاااتالردا شاااۋ بېرنااارد

 باۇ) “جەمىيىتاى فابىئاان” ئۇنىاڭ ناۇتقى  توغرىساىدىكى فاشاىزم قىلغان ئېالن ئۇ. ئاقاليدۇ

 تەرغىا، تەلىمااتىنى ساۈرۈش ئىلگىارى سوتساىئالىزمنى پە -پەيادىن ۋە تىنچلىاق گاۇرۇھ 

 تەۋە گە( ئىزاھااتى.ھ_  قۇرۇلغاان ئەنگىلىيىادە يىلاى-1884 بولاۇپ  گۇرۇھ بىر قىلىدىغان

 فاشااىزمغا قىلىااۋېتىلگەن سااۈرگۈن شااۇنىڭدە  كەتااكەن  بولااۇپ غەزەپ دەر كىشااىلەرچە

 تەنقىاتلەنگەن ئېغىار ئۇچرىغاان  تۇرۇشاىغا قارشى كۈچلۈ  تەرىپىدىنمۇ جەڭچىلەر قارشى

 ئاشاكارە بىار يەنە. باشااليدۇ ېلىشاكەك ئاۈزۈلمە  كەيناى خەتالەر يېزىلغاان بىلەن سۆزلەر

 ھېدىن سۋېن بولغان ئېكسپېدىتسىيىچى داڭلىق شىۋىتسىيىلى  كىشى بولغان ئەگەشكۈچى

-ھارمااس قىلىادىغان كاۈرەش ئۈچاۈن ھەققاانىيەت ھىتلېار: يازىدۇ دەپ مۇنداق ئۇ. ئىدى

 االشماساتىنخات قىلاچە ئىاگە  قاراشاقا سىياسىي ئۇلۇ  ئۇ بىرسى  ئىگە قىزغىنلىققا تالماس

 پاااراۋانلىقىنى قېرىنداشاالىرىنىڭ ئااۆز ھەقىقەتەنمااۇ“ قىالالياادىغان  پەرەزلەرنااى كەلگۈسااى

 قېناى يەھاۇدىي ئۆلاۈش بىار دەن 16 ئۆزىماۇ ھېدىننىڭ” .ھېسابلىنىدۇ بىرسى ئوياليدىغان

 ھىتلېرنىاڭ تەرەپتىن بىر ئۇ. يۈرەتتى پەخىرلىنى، ئۈچۈن بۇنىڭ بولۇپ  بىرسى ئارىالشقان

 جەھەتااتە بااۇ تەرەپااتىن بىاار يەنە كۆرسەتسااە  ئاااقالپ قاراشاالىرىنى قارشااى ىيالرغااايەھۇد

 ھەقىااقەت سااەن ئەگەر: دەياادۇ مۇنااداق ئااۇ. ئىاادى قارشااى قوللىنىشااىغىمۇ تەدبىاار قاااتتىق

 ئىزلىرىنااى-ئىااش قىلغااان يەھۇدىالرنىااڭ بۇيااانقى توختىغاناادىن ئااۇرۇش تااۇرۇپ مەيدانىاادا

 بولااۇپ دۈشاامىنى يەھااۇدىي بۇنچىااۋاال نېمىشااكە نېمىسااالرنىڭ بولساااڭ  كۈزىتىاادىغانال

 ئىگىاش بااش قاۇلالرچە بىالەن مەغلوبىيەتچىلىا  قەيەردە“. چۈشىنەلەيتتىڭ قالغانلىقىنى

 ھىمايىچىلىرىنىااڭ ئاساساالىق ئىشااالرنىڭ بااۇ يەردە شااۇ بولىاادىكەن  بااار تااى سىياسااىي

 بىااااالەن زى كوماااااۇنى. ئېنىاااااق ئاالاليااااادىغانلىقىڭ كاااااۆرۈپ ئىكەنلىكىناااااى يەھاااااۇدىالر

 بىااار باااۇ. چىقىااادۇ بولاااۇپ يەھاااۇدىيالردىن چوقاااۇم ئاۋانگااااردلىرىمۇ بولشاااېۋىكچىلىكنىڭ
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 چىقارغاااان ھەققىااادىكى نەتىەىلىااارى كەلتاااۈرگەن قولغاااا ھىتلېااار ئۇنىاااڭ“ .قاااانۇنىيەت

 . مۇمكىن دېيىش كۆچۈرىۋالغان ماقالىلىرىدىن گيوبېلسنىڭ خۇالسىسىنى

 ئااۆزىنى ئورۇناادىن سااەۋىيىدىكى ۈۋەنتاا ئەڭ خەلقىنااى ئىچىاادە يىاال 4 قىسااقىغىنە”

 ئاۆزىال ئايالنادۇرالىغانلىقىنىڭ ھۈكمىرانالرغاا ۋە ئىنتىزامچاان مەغرۇر  ئويغانغان  تونىغان 

“ .ئاشاىدۇ يېتى، قوزغاشقا ھۆرمىتىنى ئىنسانىيەتنىڭ پۈتۈن ۋە رەخمىتىنى يۇرتداشلىرىنىڭ

 ياۋرفپاادا پۈتكاۈل لماستىن قا رىغبەتلەندۈرۈپ چەتئەللىكلەرنىال ھالدىكى شەخسى ھىتلېر

 ئۇالرغاا ئۈچاۈن قىلىشاى تەرەققى ۋە بولىشى پەيدا ھەرىكەتنىڭ بىر ئوخشايدىغان شۇنىڭغا

  “بىرلەشمىساى فاشىساتالر  ئەنگلىيە” بولغىنى مۇھى  ئەڭ بۇالردىن. بېرىدۇ بولۇپمۇ ئۈلگە

 يېقىناادىال  تېخااى. مااۇمكىن ئااېلىش تىلغااا دېگەنلەرنااى پارتىيىسااى كىاايىملىكلەر قااارا يەنااى

 دېئاناا بىالەن ماوزلېي ئوساۋالد ساىر بولغاان رەھبىارى پارتىيىساى كىيىملىكلەر قارا ھىتلېر

. قاتنىشااىدۇ زىياااپەتكە چۈشاالۈ  ئۆتكااۈزۈلگەن كېاايىن مۇراسااىمىدىن تااو  مىتفوردنىااڭ

 مىللەتچىلىكنىاڭ  بېارى ئۇزۇنادىن ھەرىاكەت قارشاى يەھۇدىيالرغاا يەردە  ئاۇ فرانسىيىدە 

 كااتولىكچىلىكنىڭمۇ يەنە بەزىادە بولاۇپ  كەلاگەن ھالىغاا شاەكلى بىر لىقنىڭسادىق خانغا

 فرانساىيە” رەھبەرلىكىادىكى مااۋرراس چاارلې  يەناى. ئىادى كەلمەكتە ھالىغا تەرىپى بىر

 د  كارفيك  ھەمادە ماالراۋك  ئاندر . باشاليدۇ تېپىشقا رفناق مۇ “جەمىيىتى ھەرىكەت

 تەسااىر كۈچلاۈ  ھەقىقەتەنمااۇ ئارىساىدا يااازغۇچىالر قىساى  بىاار تااالنتلىق دېگەناادە  فېاۋ

 رفكيااۇ ال د  فرانچااوي  پولكوۋنىاا  يەنە فرانسااىيەدە باشااقا  ئۇناادىن .ئىاادى قوزغىغااان

  “كىرىساات تۆمااۈر” بولغااان تەشااكىالت ئااوڭچى رادىكااال پاسااون كونااا رەھبەرلىكىاادىكى

. ئىاادى ئاالىيەتتەپا تەشاكىالت ئاالتە-بەش يەنە كېتىادىغان ئوخشااپ بۇنىڭغاا شاۇنىڭدە 

- چاپلىشااىۋالغۇ قېلىپقااا كونااا تااۈردىكى بااۇ فاشىسااتالر جەريانىاادىكى ئەمەلىاايەت گەرچە

 قاراشالىرى قىلغاان ئېالن مۇسسولىننىڭ بىلەن ھىتلېر قىلسىمۇ  بولغاندە  بىزار چىالردىن

 رفلىنى سەپەرۋەرلى  ئۈچۈن ھەرىكەتلىنىشى ئۇالرنىڭ نەتىەىلىرى كەلتۈرگەن قولغا بىلەن

 تاۈزۈمىگە پارالمېنات بىالەن دېماوكراتىيە قارشاى  دۆلەتاكە ئەركىان ئاۇالر. ئىدى نىغانئوي

 .ئىدى قارشى

 يااش ئاتىۋالىادىغان دەپ پارچىساى رفھىنىڭ ھىتلېر ئۆزىنى كېيىن بولسا  بىلگىيىدە

 دەپ قەلاائە قارشااى كومۇنىزمغااا ئااۇنى قااۇرۇپ  نااى “پارتىيىسااى خااانلىق” دېگرېاال لېئااون

 باھااالپ كېايىن ئۆتكەنادىن يىلاالر خېلاى دەيادۇ_  ھەرىكىتىمىز  بۇ ڭبىزنى”. ھېساباليدۇ

 بىار ھەرگىاز ئاۇ بولاۇپ  تەشاكىالت بىار خاراكتېرىادىكى جەمىيىتاى مىلاتىقلىقالر_  كېلى، 

 خااراكتېردىكى قۇرۇلمىساى ئااڭ بىر ئۇ ئەمەس  تەشكىالت  سىياسىي خاراكتېرىدا فاشىست

 ئىللىاتىگە دەۋر خىال بىار دېگەنلىا  خاانلىق  قارىشاىچە ئۇنىاڭ. دەيادۇ “ھەرىكەتتاۇر بىر
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 ھەققاانىيەت   سىياساىي بىالەن ئىساالھات سىياساىي بىار ئۇ ئىكەن؛ ھەرىكەت بىر قارشى

 ۋەزىپىسااىنىڭ قابىلىيەتسااىزلىككە  قااليماقانچىلىققااا  ئااۇ  ھېسااابلىنىدىكەن؛ ھەرىكىتااى

_  مااۇھى  ئەڭ ىتەرىپاا بااۇ شااۇنىڭدە   ۋە يااۈرۈش تەۋرىنىاا، چىقالماساالىق  ھۆددىسااىدىن

 .ھېسابلىنىدىكەن كۈرەش بىر قارشى بولشېۋىكچىلىككە

 ئامېرىكااا-گېرمااانىيە” ئامېرىكىاادا. بارىاادۇ يېتىاا، ئااامېرىكىغىمۇ تەسااىرى فاشااىزى  

 قاارا كاۆڭلە   ئاق يەنى فورمىسىنى  ناتسىستالر تۈردە ئاشكارە ئەزالىرى “ئىتتىپاقداشلىقى

 بولساا  خىتايادا. ياۈرەتتى تاقااپ يەڭلىا  ىا بەلگىل كرىسات كىيىشى، ئۆتۈ  گالۇستۇ  

 مەخپاى گۇرۇپپىساىنى تالالنغانالر بىر دېگەن “جەمىيىتى كۆڭلەكلىكلەر كۆ ” كەيشى جاڭ

 دەيادۇ_ . قارالماقتاا دەپ قااالقلىق فاشاىزم كۈنادە بۈگاۈنكى”. چىقىادۇ تەشاكىللەپ تۈردە

 ئەقىادە باۇ كاۈنلەردە ئاۇ ئەمماا_  ئەزاساى  تەشاكىالت بىار كېيىن ئۆتكەندىن يىل نۇرغۇن

 تەشاااكىالتنىڭ باااۇ“ .ھېساااابلىنىاتتى تەدبىااارى ئىلغاااار ئەڭ گۈللەندۈرۈشااانىڭ خىتااااينى

 فاشااىزم”. ئىاادى قوغااداش مەۋجااۇدىيىتىنى مىللەتنىااڭ رفشااەنكى  غايىسااى  ئاساساالىق

“ .ئىادى قاۇرالى بىار-بىردىن قااللىشىنىڭ قۇتقۇزۇپ ئۆزىنى قايتا مىللەتنى بىر يوقۇلىۋاتقان

 بااش بىار نىڭ «خەۋەرلىرى جەمئىيەت» بولغان  ۇرنىلى جەمىيىتىنىڭ كۆڭلەكلىكلەر  كۆ

. قااللىادى قۇتقۇزۇپ گېرمانىيىنى بىلەن ئىتالىيە ئەقىدە  بۇ”: دېيىلگەن مۇنداق ماقالىسىدا

 باشااقا رفھىاادىن قىلىااش كااۈرەش پاياادىلىنى، كااۈچتىن زفراۋانلىااق فاشااىزمنىڭ شااۇڭا … 

 جااڭ“ .ئىدى يوق يولىمۇ ماڭىدىغان باشقا قويۇلغىنىدە  يولغا يىدەگېرمانى بىلەن ئىتالىيە

 جاااڭ_  قۇتقۇزاالرمااۇ؟ خىتاااينى فاشااىزم”. ئىاادى قىزىققااان بەكااال ئەقىاادىگە بااۇ كەيشااىمۇ

_  بېرىاادۇ  جاااۋاپ ئااۆزى سااۇئالغا بااۇ ۋە كااۆڭلەكلىكلەردىن كااۆ  بەزى سااورايدۇ كەيشااى

 بىار كېلىادىغان ئۇيغاۇن بەكاال خىتايغاا بۈگاۈنكى ئەقىدىساى فاشاىزم! قۇتقۇزااليادۇ چوقۇم

 دېموكراتىيىنىماۇ قىلىادىغان  رەت ياۋرفپاالىقالرنى ساورۇنالردا ئاشكارە ئۇ گەرچە“ .ئەقىدە

 قىالتتااى ئىشااەن  بەكااال تااۈزۈمىگە فۈھرېرلىاا  ھىتلېرنىااڭ بولسااىمۇ  كۆرىاادىغان يامااان

 تەرغىباتلىرىغاا لىا ئەركىن ئىادىيىۋى بىالەن دېموكراتىيە مەن بېرى يىلدىن ئون نەچچە”)

(. “ئااللمىاادى  مەنااپەت بىاار قانااداق ھااې  ئۇينىڭاادىن بولساااممۇ  قىلغااان ھەۋەس بەكااال

 ئايادىن 8 چىقىا، تەخاتكە ھىتلېار كەيشاى جااڭ دەيادۇ_  نوقتىساى  ماۇھى  فاشىزمنىڭ”

 ئىشاااىنىىش ماااۇتلەق داھىساااىغا ئۇلاااۇ  ئاااۇالر_  خادىملىرىغاااا  مەسااائۇل پاااارتىيە كېااايىن

 مىللەتنىاڭ باشاقا  ئىشىنىشاتىن تولاۇق داھىغاا بىار بۇناداق“ .تۇرىشىدۇر چىڭ پىرىنسىپىدا

 ئورنى گەپنىڭ ئارتۇق ئىكەن  شۇنداق”. ئەمەس مۇمكىن قىلىش تەسەۋۋۇر تېپىشىنى رفناق

 پۈتكۈل داھى بىر بۇنداق شۇڭا. ھېسابلىنىدۇ ئادەم ئۇلۇ  ئىگە رفھقا ئىنقىالبى داھى  يوق 

 ئەزاسااى پااارتىيە بىاار ھەر شااۇنىڭدە  .بوالالياادۇ ئااۈلگە ردەتااۈ قەتئىااي ئەزالىرىغااا پااارتىيە
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 چىقارماااقچى كااۈ  ئۈچااۈن پارتىيىسااى ۋە داھىسااى بىۋاسااتە قىلىاا،  قۇربااان ھەممىنااى

 ئىانقىالپ ۋە ئۈچاۈن مىللىتاى ئۈچاۈن  جەمئىايەت مااھىيەتتە ئىشاى باۇ ئۇنىڭ بولىدىكەن 

 قاتناشاقان بولاۇپ ئەزا تىيىگەپار ئىنقىالۋى بۇ مەن. ھېسابلىنىدۇ چىقارغانلىق كۈ  ئۈچۈن

 بااۇ بەختىمنااى ۋە ئەركىنلىكىمنااى ھاياااتىمنى  ھوقااۇقىمنى  ئااۆز ئېتىبااارەن  كۈنۈماادىن

 ئااۆزەمنى مەن بولغاچقااا  شااۇنداق… . ئىاادى  ئاااتىۋەتكەن داھىسااىغا ئۇنىااڭ ۋە پااارتىيىگە

 “.ھەقلىقمەن تونۇشقا دەپ فاشىست ھەقىقى

 كەلتاۈرگەن قولغاا جەريانىادا يىال 4 نەىتاۇ بويانقى چىققىنىدىن تەختكە ھىتلېرنىڭ

. ئىدى رىغبەتلەندۈرىۋەتكەن دەرىەىدە زفر كىشىلەرنى ئەقىدىدىكى ئوخشاش نەتىەىلىرى 

 ئېلىنغان تارتى، ھوقۇقى پۇخرالىق ياكى يوشۇرۇنغان نارازىلىق كۆڭلىدە ئەقىدىسى فاشىزم

 باشااااقىنى ياخشااااىلىقتىن كۆڭلىاااادە بولماسااااتىن  قىلغااااان جەلىاااا، ئااااۆزىگە خەلقاااانىال

 ئااۆزىگە كىشااىلەرنىمۇ كۆرىاادىغان ئۈسااتۈن ھەممىاادىن خەلقنااى ۋە دۆلەت ئويلىماياادىغان 

 تارتىا، تەرىاپىگە ئۆز زىيالىالرنىمۇ بىلەن ياشالر كۆلەمدىكى زفر ئۇ . ئىدى قىلغان جەلى،

 بەكىاارە  فاشااىزم قارىغاناادا ئەركىاانلىكىگە بۇرجۇئازىيىنىااڭ ئۇالرغااا  411.ئىاادى كەتااكەن

-بىاار ئىسااىملىرى فاشااىزمچىالرنىڭ ئەللەردىكااى قايسااى ھەر گەرچە. ۇيااۇالتتىت يېڭىلىااق

 بىالەن ھىتلېار) كىشىلەر بارلىق قويىۋاتقان يولغا فاشىزمنى تۇرسىمۇ  پەرقلىنى، بىرسىدىن

 بىار قاناداق ھەر ئىشاىنىدۇكى  شاۇنىڭغا بىاردە ( ھالدا ئالغان ئىچىگە ئۆز مۇسسولىننىمۇ

 قاناداق ھەر چوقاۇم كېلەلىشاى بىارلىككە رفھنىڭ مىللى ەر نەز قەتئى بېرىشىدىن يۈز ئىش

 ھەر غاايە  بىار بۇنداق يەنە ئۇالر. ئاشىدۇ يېتى، تاشالشقا سۈپۈرۈپ قىيىنچىلىقالرنى ئېغىر

 تەنقىتلەشاااكە قىلاااچە نەزەر  قەتئاااى بولىشاااىدىن چىققاااان ئوتتۇرغاااا شاااەكىلدە قاناااداق

 .قارىشاتتى دەپ ىنىدۇ ئىپادىل بولۇپ ھەققانىيەت بىر-بىردىن بولمايدىغان
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 “مەخلۇق ئاجىز دېگەن نېمە ئىنسان”.91

9117.2~9118.2 

 

1 

 

 تۇغمااا  ئۆتكەناادە ئااا  ئااۈ  كېاايىن نۇتۇقىاادىن يااانىۋار-32 يىلااى-1237 ھىتلېاار 

 نااۇتقىنى بااۇ. سااۆزلەيدۇ نۇتااۇق بىاار قويىاادىغان ئوتتۇرغااا ئوچااۇق تېخىمااۇ قااابىلىيىتىنى

 ياۈز 8 كەلاگەن يەردىان ھەر بولساا قاتناشاقۇچىالر يىغىنغاا بولۇپ  سۆزلىگەن ۋفگېلساڭدا

 تاپقاان تەركىا، ئۇنساۇرالردىن ئاۋانگاارت ئەڭ مۇھتاج تەربىيىگە  سىياسىي جىددى نەپەر

 تەكارار ساۆزلىنىدىغان قىساىمغا ئىچكاى بۇ ئەسلىدە. ئىدى رەھبەرلەر دەرىەىلى  ۋىاليەت

 ئىككاى مۇناداق نۇتقىادا ھىتلېار. ئىدى نۇتۇق ئوچۇق خاراكتېرىدىكى قىلىش ئېتراپ ئۆزىنى

 يۈرگاۈزۈش تەربىايە تايانچلىرىغا پارتىيە بۇ تەرەپتىن بىر: ئىدى كۆزلىگەن نىشاننى تۈرلۈ 

 تەرەپاتىن بىار يەنە بولسا؛ ئۆگۈتۈش تاماملىيالىشىنى قىلغاندا قانداق ۋەزىپىسىنى ئارقىلىق

 بېاارىش تەربىاايە   سىياسااىي ياشااالرغا تالالنغااان بىاالەن ئەسااتايىدىللىق نەپەر مىااڭ ئااۈ 

 ياشاالر باۇ مەقساىدى  ئۇنىاڭ يەناى. ئىادى تەبىركلەش مۇراسىمىنى ئېچىلىش كۇرۇسىنىڭ

 كۈتاۈش ئۈمىادىنى بولاۇش بىرەرساى قىالاليادىغان ۋارىسلىق مىراسىغا ئۆزىنىڭ ئارىسىدىن

 .ئىدى

 ئوخشاااش  تەربىيىلىگىاانىگە ئااوغلىنى ماچىياۋېللىنىااڭ ياااكى مېتېاارنىخ بەئەينااى ئااۇ

 ئەمەلىاايەت پاياادىلىنىش  قانااداق ھااۈنەردىن دېپلوماتىيىلىاا  بىاالەن سىياسااەت ئااۇالرنى

 ئىزچىال بولىادىغانلىقىنى ئوينااتقىلى قولىادا قىلغانادا قاناداق ئاممىساىنى خەلق جەريانىدا

 شەخسااى كىشااىلەرنىڭ ھالاادا تەبىئىااي تەشااكىالت بىاار”. قىالتتااى مەقسااەت ئۆگىتىشاانى

 بولغىنىادىال كەلتۈرەلەيادىغان مەناپەئەت ھەممىاگە قىلىقئاار باساتۇرۇش ئەركىنلىكلىرىنى

 مىللەتاتىن تەشاكىالتنىڭ بىار ببۇناداق“ .بوالاليادۇ تەشاكىالت بىار باار ئىساتىقبالى ئاندىن

 كىا  بىرساى ئۇناداق”. يەردە مۇشاۇ دەل ساەۋەپ قويالماسالىقىدىكى ياول ھوقۇققا ئۈستۈن

 مااۇمكىن قويااۇش يااول ئۇنىڭغااا مۇبولسااى ئۇيۇشااما دىنىااي ھەتتااا نەزەر  قەتئااى بولىشااىدىن

 كېلىااا،  سېلىشاااتۈرۈپ ئۆزئاااارا دېماااوكراتىيىنى بىااالەن ھااااكىممۇتلەقلىق ئاااۇ “ .ئەمەس

 يۈرىادىغان يۈگۈرۈشۈپ قاراپ تەرەپكە بىلگەن ئۆزى قايسى ھەر كىشىلەرنى دېموكراتىيىنى
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. ىشاىدۇيۈر قىلىا، كەلگەنناى خىيالىغا دېموكراتچىالر بۇ ئوخشىتىدۇ؛ ئۇۋىسىغا چۈمۈلە بىر

 بىاار ئاااجىز  بەكااال ئااۇالر”. ھېسااابلىنىدۇ كىشااىلەر بولمىغااان قىممىتااى قىلااچە ئااۇالر شااۇڭا 

 ئااادەتتىكى“ .كىشااىلەردۇر بولمىغااان كااۈچى قارشااىلىق قىلااچە ئەرزىمەياادىغان  تىيىنگىمااۇ

 مەساىلىلەرگە كېلىۋاتقاان قااتۇرۇپ بېشىنى بىرسىنىڭ دەرىەىلى  يوقۇرى تېخىمۇ بىرسىنى

 ئااويالپ. بىمەنىلىاا  چىققااان ئۇچىغااا ھەقىقەتەنمااۇ قىلىااش  تەرغىاا، ىبولۈشااىن كۆڭااۈل

 رىيېنالناد ئاااليلۇق ياۈكىنى  ئېغىار بەلگىلەشانىڭ سىياسەت ئاخىرقى ئەڭ ئەگەر كۆرەيلى 

 “كىشاىلەر زەئىا، بۇنچىاۋاال ھاشاارەتتە ” ۋەزىپىناى بىر ئېغىر قىلىشتە  ھەل كىرىزىسىنى

 بۇناداق يەھاۇدىيالرال پەقەت” چىقاار؟ كېلى، ىۋەتئاق قانداق قويۇلغاندا يۈكلەپ ئۈستىگە

 “.مۇمكىن تېپىشى ئويالپ ئاخماقانىلىقنى بىر

 كېلىاا، توختىلىاا، ئۈسااتىدە مەسااىلى تااالالش داھىسااىنى كەلگۈسااى كەينىاادىنال ئااۇ 

 ئەھمىيىتاى قىلچە مۈلكىنىڭ-مال بىلەن ئورنى ئىەتىمائى بىرسىنىڭ ئۇنداق: دەيدۇ مۇنداق

 داھى بىر ئۇنداق”. ئىدى تۇتماقتا كۆزدە دەۋرىنى ئۆسمۈرلۈ  ئۆزىنىڭ ئۇ جەھەتتە بۇ. يوق

 بىرىنىاڭ ئۇناداق. مەسىلىساىدۇر قاابىلىيەت ئۇنىڭادىكى باولغىنى زۆرۈر بىر-بىردىن ئۈچۈن

 ئابىساااتراكىت سااااپ. ياااوق مۇناساااىۋىتى قىلاااچە بولىشاااىنىڭمۇ كىااا  ئانىساااىنىڭ-ئاتاااا

 قىلىاش رەھبەرلىا  چوقاۇم بولىدىغانبىرساى رېرفاۈھ. ياوق قىممىتى قىلچە تەپەككۈرنىڭمۇ

 مۇشاۇنداق چوقاۇم' تاۈردە قەتئاى بىرساى ئۇناداق. شەرت بولىشى بىرسى ئىگە قابىلىيىتىگە

 يولغاا بىرساى ئۇناداق. شاەرت بولىشى دىيەلەيدىغان' ئايان ماڭا بۇنىسى كېرە   قىلىشىمىز

 بولىشى  بىرى لىشەلەيدىغانمەسلىھەت بىلەن كىشىلەر قىلغۇچى ئىەرا پىالننى قويۇلىدىغان

 قااارار كەسااكىن ھەقااتە بااۇ تااۇرۇپ چىااڭ پىكىرىاادە ئۆزىنىااڭ ھېسااابتا ئاااخىرقى ئەممااا

 بولىشاى بەلگىلەيادىغان داھاى ئاۇ چوقاۇم قارارنى ئاخىرقى. كېرە  بولىشى چىقىرااليدىغان

 نەتىەىناى ياخشاى بۇنىڭادىنمۇ دېماوكراتىيە ھەقىقى قايسى يەنە بېقىڭالر  ئېيتى،“ .شەرت

 مۇمكىن؟ يارىتالىشى

 بېرىااا، يولياااورۇقالرنى ئەمەلاااى ئۈساااتىدە مەساااىلىلەر قاتاااار بىااار يىغىنااادا ھىتلېااار

 گەرچە. بۇراياادۇ ئۈسااتىگە تەھاادىتى يەھااۇدىيالر تۇيۇقسااىزال گېپىنااى كېاايىن  ئۆتكىنىاادىن

 ھەربىار زالىادىكى يىغىان قىلساىمۇ  بولغانادە  ماۇجمەل بىسالىق  ئىككاى سۆزلىرى ئۇنىڭ

 قەدەمنااى بىارەر ئېيتساام  ئېلىاا، ئاۆزەمنى مەن”. قىلىشامايتتى غىااڭ ۇرۇپتا بىلىا، كىشاى

 زىيااان ئىشاالىرىمىزغا قېلىاا، مەجبااۇر يېنىۋېلىشااقا كەياانىگە ھەرگىااز كېاايىن باسااقىنىمدىن

 قاااراپ خەتەرگە-خەۋىاا، ئااادەتتە مەن مەلااۇمكى  ھەممىڭالرغااا. قىلمااايمەن كەلتۈرۈشاانى

 ئااۆزىمىزدىن بىااز. باساامايمەن ئااارتۇق نىمااۇقەدەم بىاارەر ھەرگىااز قىلغىنىماادىمۇ تەۋەككااۈل

 قولغاا نېمىناى ئېرىشەلەيمەن  پايدىغا نېمە ئىشتا بۇ مەن': كېرە  سورىشىمىز شۇنى تىنما 
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. ياڭرايادۇ ئاالقىش كۆتۈرۈلاۈپ كاۈلكە قااتتىق ئىچىادە زال چاغادا باۇ“ ' كەلتۈرەلمەيمەن؟

 مەن”: بېرىادۇ جااۋاب غاائۇالر بىالەن ھاياجاان بەرمە  قولادىن پۇرساەتنى ھىتلېرمۇ شۇڭا

 كۆڭاۈل ھەرگىزماۇ دېگىانى   يەردە باۇ مېنىاڭ. چاقىرماايمەن دفئىلغاا رەقىبىمنى ھەرگىزمۇ

 دېمەكچااى مېنىااڭ ئەكسااىنچە . ئەمەس ئويناااش ئۇرۇشااۇپ قىلىاا، مەقسااەت ئېچىشاانى

 بۇلۇڭغاااا ساااېنى ئىشااالىتى، ئەقلىمناااى مەن. قىلىااامەن مەغلاااوپ ساااېنى مەن' باااولغىنى  

 ئاۇ يېرىۋىتەلمەيادىكەنمەن  يۈرۈكاۈڭنى بىالەن ئاۇرۇش قېلى  بىرال مەن ئەگەر. قىستايمەن

 ئۇنىاڭ“ ' .كېارە  قىلىاش شاۇنداق. كاۈتىمەن پۇرساەت تەگامە  قىلىڭغىماۇ ساېنىڭ ھالدا

 ئۇساۇلى قىلىاش قىارغىن يەھاۇدىيالرنى شۆبىھساىزكى  مەنىساى  گېپىنىاڭ دېگەن ئاخىرىدا

 زالادىكىلەر ئولتۇرغان ئاڭالپ گەپلەرنى بۇ. ئىدى دېگەنلى  قىلىش ھەل مەسىلىنى بويىچە

 كىشاىنى قېتىملىاق شاۇ. كۈمىۋېتىادۇ ئااۋازىنى ئۇنىاڭ توۋلىشاى، قانخورالرچە ئۆزلىكىدىنال

 ئىنساانالرنىڭ كېتىشالىرى كۈلۈپ ئەسەبىلەرچە چالۋاقاپ شۈركۈندۈرىۋەتكىدە  قورقۇتۇپ

 ئىنساانىيەتنىڭ ساقلىنى،  لېنتىسىدا ئاۋاز بولۇپ ئاگاھالندۇرىدىغان ئەۋالدلىرىنى كېيىنكى

 شاۇنىڭ. تاۇراتتى ئەسالىتى، بولىادىغانلىقىنى قانداق ياۋايىلىقىنىڭ ئىپتىدائى ۋەھشىلەرچە

 بىالەن ۋارقىراشاالر ئەساەبىلەرچە تاۈردىكى باۇ كىشىلەرنى خاتىرىلەر بۇ ۋاقىتتا  بىر بىلەن

 ئۆلۈشاالىرىنى ىلىاا،يېق گالدىئاتورالرنىااڭ تاماشااىبىنالر تىياتىرخااانىالردا يۇمااۇالق رىماادىكى

 كۆرساىتى، ئوچاۇق كېتىادىغانلىقىنى ئوخشااپ دېاگەن ناېمە كېتىشلىرىگە ۋارقىراپ كۆرۈپ

 !بېرىدۇ

 مۇاليىملىشااى،  قايتىاادىن ھىتلېاار كېاايىن  تىنەىغاناادىن ۋارقىراشااالر ئەسااەبىلەرچە

 يااگو قىلى، مىسال ئۇسلۇپالرنى بولىدىغان قىلىشقا ئىەرا ئەمەلىيەتتە دۆۋە بىر باشقىالتىن

. قىالتتاى قىلغانادە  بىشارەت كېرەكلىكىنى ساقلىۋېلىشى مەخپى سۆزلىرىنى دېگەن بايىقى

 چاااقىرىقىنى قااۇراللىنىش يۈزلااۈ  ئومااۇمىي مەملىكەتااكە پۈتااۈن تۈگىتىاا،  نااۇتقىنى ئااۇ

 كۈچلىنىااا،  قايتىااادىن خەلقىناااى گېرماااانىيە قىلىااادىغىنى   تەلەپ مېنىاااڭ”: چىقىرىااادۇ

 كۈچلاۈ  ئەڭ بەلكاى ئەمەس تۇرىادىغان ئورۇنادا ئاۈچىنچى يااكى ئىككىنچى ياۋرفپادىكى

 ئااالقىش گۈلاادۈراس توختىمااا  ئارىسااىدىن ئولتۇرغااانالر زالاادا“ !ئايالناادۇرۇش مىللەتااكە

 كەلگىنىاادىمۇ  تااوغرا بېرىشااكە قۇربااان ئەھمىيەتسااىز قااانچە ھەر”. ياڭراياادۇ سااادالىرى

 كەينىادىن بەلكاى ھېساابالنمايدۇ؛ ئااخىرى تارىخىنىاڭ گېرماانىيە بۇماۇ بولغاندا  مېنىڭچە

 “!چىقىمىز يېزى، ئۆزىمىز بىز بابنى ئاخىرقى. بوالاليدۇ باپىال ئىككىنچى سانىغاندا

 باققاان سۆزلەپ ئاشكارە بۇنچە ھېچكىمگە باشقا مورتلىرىدىن يېقىن ئەڭ ئۆزىنىڭ ئۇ

 تاااۈزۈ  ھەتتاااا بولاااۇپ  ئەركىااان بەكاااال شاااەكلىمۇ ساااۆزلەش ئۇنىاااڭ. ئىااادى ئەمەس

. ساىرتىدا بۇنىاڭ ئەلىاۋەتتە ھاياجانلىنىشاالر مەزگىللىا  قىساقا. كەتمەيدۇ انلىنىپمۇھاياج
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 پىالنىناى قورقۇنۇشالۇق بولغان قويماقچى يولغا يەھۇدىيالرغا ئارقىلىق سۆزلىرى بۇ ئۇ يەنى

 گەپاالەر قورقۇنۇشاالۇق يەتكىااچە ئااۆزىال ئېيتقانلىرىنىااڭ شااۇنچىلى . ئىاادى ئاشااىكارىلىغان

 باۇ ئۇنىاڭ تاشالىغىنىمىزدا  چىقىرىا، گەپلەرناى قاۇرۇق دېگەنلىرىدىن ئۇنىڭ ئەگەر. ئىدى

 بۇنىااڭ ئااۇ بولااۇپ  سااۆزلەر سااۆزلەنگەن بىاالەن سااوغۇققانلىق بەكااال ھەقىقەتەنمااۇ نااۇتقى 

 ناۇتقى قېتىمقى بۇ ئۇنىڭ يەنى. كۆرسىتەتتى كەلگەنلىكىنى قىلى، تەييارلىق بۇرۇنال ئۈچۈن

 بىاارى نۇتۇقلىرىاادىن سااۆزلەيدىغان بىرسااىنىڭ بولىۋاتقااان بەھاارىمەن ھوقااۇقتىن مااۇتلەق

 .ھېسابلىناتتى

 

0 

 

 رەسسااام بىاار يەنىااال ھىتلېاار  بولغااان كېلىاا، ھالىغااا مۇسااتەبىت تولااۇق ئاساسااەن

 پۈتۈنلاۈ  بىار ئايرىلمااس سىياسەت بىلەن سەنئەت ئېيتقاندا ئۈچۈن ئۇنىڭ. ھېسابلىناتتى

 ئۇنىااڭ ئۈچااۈن قىلىشااى ئىەاارا قىنىبىناكااارلى بىاالەن سااەنئېتى ناتسىسااىزم .ھېسااابلىناتتى

 تاارقىتىۋېتىش تەشاكىالتىنى ئېقىمى ئارخىكتور باۋخاۋۇس ئىشى  قىلغان قەدەمدە بىرىنچى

 تەشاكىالت بىار قۇرۇلغاان مەزگىلالەردە ئاخىرالشاقان ئۇرۇشاى دۇنياا تەشكىالت بۇ. بولىدۇ

. ئىادى قاانچىق قاۇرۇپ گرفپىئاوس ۋفلتېار ئېنەىنېارى بىناكاارلىق تەشاكىالتنى باۇ بولۇپ 

 بىناكااارلىق ۋە اليىھىسااى سااانائەت ھەيكەلتاراشاالىق  رەسااىمچىلىق  مەقسااىدى  ئۇنىااڭ

 ئېقىمىناى بىناكاارلىق ئەمەلاى تۈرلاۈ  بىار ئاساساتا بىرلەشاتۈرگەن قاتاارلىقالرنى سەنئىتى

 بىناكاارلىق قىساى  بىار قابىلىيەتلىا  ئەڭ ياۋرفپانىاڭ ئۆزىگە ئېقى  بۇ. ئىدى قىلىش بەرپا

 كاندىنىسااكى   كلېااي  ئااااليلۇق) قىلغااان جەلىاا، ئااۆزىگە رەسساااملىرىنىمۇ ۋە ىئېنەىنېاار

 زامااان ھااازىرقى( توپلىغااان ئەتراپىغااا كىشااىلەرنى قاتارىاادىكى موناادرىئان ۋە فىينېنگېاار

 بىاالەن ئاېقى  كالسساى  ئاېقى   بىار بۇناداق شاۇڭا . ئىادى كۆرۈنۈشاى ئىخچاام ئېقىمىنىاڭ

 شەپىساى گۇناھكارلىق كەچۈرگۈسىز ھەقىقەتەنمۇ چۈنئۈ ھىتلېر مەنسۈپ ئېقىمغا رفمانتى 

 .ھېسابلىناتتى

 ھەممىادىن ترفساتقا لۇدىۋى  پاۋۇل پرففېسسور ئېنەىنېرى بىناكارلىق ساھەدە بۇ ئۇ 

 چىااداپ زادىااال نەرسااىلىرىمگە سااىزغان بااۇرۇن بۇنىڭاادىن مەن”. قىالتتااى ھااۆرمەت بە 

_  قىلىاا،  ئېتااراپ سااپىيېرغا ىاانچەكېي ھىتلېاار دەياادۇ_ . ئىاادى  كەلااگەن ھالغااا تۇرالماااس

 تەلە  بىاار قااالتى  ھەقىقەتەنمااۇ ئۈچااۈن مەن كەلگەنلىكىاا   دۈ  بىرسااىگە ئۇنىڭاادە 

 ئايالىغاا لەۋەن ۋە يااش ترفستنىڭ بولۇپ  تەسىرلەنگەن قاتتىق پرففېسسوردىن ئۇ“ !ئىدى

 چوقاۇم «كېيىن بولغىنىدىن داھىسى خەلقىنىڭ گېرمانىيە ھەمدە چىقالىسا تەختكە ئەگەر»
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 قاااالتى  ئېرىنىاااڭ ئۇنىاااڭ چاااۇنكى. ئېيتقاااان قىلىااادىغانلىقىنى زىياااارەت ئېرىناااى بېرىااا،

 ئۇنىااڭ) ئااوياليتتىكەن ئىكەنلىكىنااى “نااازۇ  كۈچلااۈ   چۈشىنىشاالى  ” ئىەااادىيەتلىرى

 ئىشخانىساىغا ترفساتنىڭ بولاۇپ ھەمرا بىلەن ھىتلېر دېگىدە  دائى  سپىيېر ئەسلىمىسىدە

 دەپ “ئوقۇتقۇچاۇم ئىككىنچاى” پرففېسساورنى باۇ شاۇنىڭدە . تاۇراتتىكەن ياوقالپ  بېرى،

. ئىكەنادۇق “ياېقىن بەكاال” مۇناساىۋىتى ئىككىساىنىڭ ئاۇ: يازىادۇ مۇناداق ئۇ. قارايتتىكەن

 مەن. تۇرىۋالىادۇ قىلى، رەت قەتئى يېقىنلىقىنى بىلەن ھىتلېر ئېرىنىڭ خانى  ترفست ئەمما

 يولدىشاىنى ساپىيېر ماڭاا  خاانى  باۇ ىمادا بارغىن قىلىا، زىياارەت يىلاى-1271 ئاياالنى ئۇ

 ئاناادىن كېيىاانال كەتكەناادىن ئۆلااۈپ يولدىشااى پەقەتااال باقمىغااان  كااۆرۈپ ھېچقاچااان

_ . ئېيتىادۇ ئاپىرىلغاانلىقىنى قىلىشاقا زىياارەت ئىشخانىسىنى ميۇنخېندىكى پرففېسسورنىڭ

 (.ئىزاھاتى. ھ.ئا

 ميااۇنخېن بەلكىا  رۇلااۇشقۇ كەتاكەن ئورۇنلىشاى، چوڭقااۇر ئەڭ ئېساىدە ھىتلېرنىاڭ

 خەلاق بىناا باۇ_  كېارە  بولساا ساارىيى ساەنئەت گېرمانىيە سېلىنغان اليىھىلىنى، ئۈچۈن

 باۇ ئايلىرىادا كاۈز يىلىنىاڭ-1233 ھىتلېار . ئىادى سېلىنغان بىلەن ئىئانىسى ئاممىسىنىڭ

 ئاون  ئااۋال باشلىنىشاتىن مۇراساى . ئىادى قاتناشقان مۇراسىمىغا سېلىش ئۇل قۇرۇلۇشنىڭ

 ئىتتىپاااقى ياشااالر ھىتلېاار ۋە قوشااۇنى ئېساچىالر-ئااې  ئەترىتااى  ئاااچىالر-ئااې  مىڭلىغاان

 ناماايىش باارغىچە يېتىا، ئورنىغاا قۇرۇلاۇش تا بويالپ كوچىسىنى پرىنزرېگېنتېن ئەزالىرى

 تەۋە ئەسااىرگە ئوتتااۇرا ئىشااچىالر بىاالەن نااازارەتچىلىرى سااىمونت. ئىاادى ماڭغااان قىلىاا،

_  مۇراساىمى شاىئېر» ئوركىساتىر. ئىادى ئېلىشاقان قارشى فۈھرېرنى ،كېيىشى كىيىملەرنى

 نۇتااۇق ھىتلېاار كېاايىن  بولغاناادىن ئورۇناداپ مۇقەددىمىسااىنى نىااڭ «مېيستېرسااىنگېر ديا 

 ئاندىن. توختىلىدۇ قايتا ئۈستىدە نەزەرىيىسى ۋەزىپىسىنىڭ مەدەنىيەت گېرمانىيە سۆزلەپ 

 بااۇ كەينىاادىنال. بېرىاادۇ نااامنى ئېسااىل دېااگەن “مەركىاازى سااەنئەت گېرمااانىيە” ميۇنخېنغااا

 بىاراقال كاۆڭلى كىشاىلەرنىڭ باشالىغىنىدا مۇراساىمىنى سېلىش ئۇلىنى سارىيىنىڭ سەنئەت

 ئۇرۇلغااانلىقى كااۈچەپ بە  بولقااا كۈمااۈش قولىاادىكى ئۇنىااڭ يەنااى_  قالىاادۇ سااوۋۇپ

 ويىچەبا ئاادەت چاۇنكى . قالىادۇ جىمىا، دەرھاال كىشاىلەر. كېتىادۇ ساۇنۇپ ئۈچۈنمىكىن

 قۇرۇلۇشاانىڭ بااۇ زەخمىلەنسااە  بولقااا ئىشاالىتىلىدىغان مۇراسااىمىدا سااېلىش ئااۇل ئەگەر

 ئىشانى باۇ گياوبېل . قىلىنااتتى قوبۇل دەپ بىشارىتى بىر كېتىشىنىڭ ئۆلۈپ ئېنەىنېرىنىڭ

 كاۈچەپ قاالتى  ئۇرغىنىادا بولقاا فۈھرېرىمىز” بولۇپ ئۆتكۈزىۋەتمەكچى سەپلەپ-ئەپلەپ

 قاتارىااادا چاخچااااق ئۇناااداق ئىشااانى باااۇ ھىتلېااار بولساااىمۇ  تقاااانئېي دەپ “ئۇرىۋېتىااادۇ

 بىارەر ئىشانى باۇ ھىتلېار چاۇنكى . ھېساابلىمايتتى ئىشاالردىن بولىادىغان ئۆتكۈزىۋەتكىلى

. قالىادۇ پېتى، ئىچىگە قورقۇش بىر ئىچىدىن ترفستمۇ. قارايتتى دەپ شەپىسى يامانلىقنىڭ
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 قاانچە بىار قېلىا،  يېتى، بالنىسقا ەىقىدىنسان يۈرە  ئۇ ئۆتمەيال كۈن قانچە بىر ئارىدىن

 .كېتىدۇ ئۆلۈپ سەۋەبىدىن يالۇغى ئۆپكە ئۆتمەيال ئا 

 ميۇنخېنغاا قېاتى  ھەر ھىتلېار. داۋامالشاتۇرىدۇ ئىشلىرىنى يولدىشىنىڭ خانى  ترفست

 يااوخالپ ئايااالنى ئااۇ بېرىاا، ئىشخانىسااىغا خانىمنىااڭ ترفساات تااۈردە مااۇتلەق بارغىنىاادا

 قىزىقىشااىدىن بىلىمىااگە بىناكااارلىق ئاللىمۇقاچااان مۇناسااىۋىتى ىسااىنىڭئىكك ئااۇ. چىقاااتتى

 بىار ئاۇدۇل گېپىماۇ ئىشاىنىدىغان  قااتتىق بەكاال ئاۈزىگە ئاياال باۇ. ئىدى كەتكەن ھالقى،

 ئااۇ ساورىۋىدى  دەپ قارايساىز قانااداق ساپىرغا ئۇنىڭادىن بىرساى كااۈنى  بىار. ئىادى ئاياال

 بىناا بىار ئىگىازلىكتە مېتىرلىاق ياۈز يولدۇشۇمغا ىئەپەند ھىتلېر ئەگەر ھىتلېرغا  بۇرۇلۇپ

 ئەتىساى كاۆرۈپ ئويلىنى، ترفست پرففىسسور بولسا  قىلغىدە  تەلەپ چىقىشنى اليىھىلەپ

 بولغانادا كۆپ ئەڭ بىنا بىر بۇنداق ئېيتقاندا نوقتىسىدىن ئىستېتى  ۋە بىناكارلىق ئۇنىڭغا 

 سااىز ئەممااا”. مااۇمكىن بېرىشااى مەلۇمااات دەپ كېاارە  بولماساالىقى ئىگىااز مېتىااردىن 26

 ’قىلىمەن تەلەپ اليىھىسى بىنا بىر كېلىدىغان مېتىر يۈز ئىگىزلىكى سەندىن مەن‘ سپىردىن

 بىناا بىار ئىگىزلىكتىكاى مېتىار ياۈز ئىككاى سىزگە مەن فۈھرېرى  ' دەرھال سىزگە ئۇ دېسە 

 مەن ئىشاتا باۇ' ڭغاائۇنى ساىزمۇ .ئېنىاق بېرىادىغانلىقى جااۋاپ دەپ' !ساۇنىمەن اليىھىسىنى

 رەنەىش گەپلەردىن بۇ ھىتلېر. بېرىدۇ جاۋاب دەپ “ئېنىق دېيىشىڭىز' !كۆردۈم اليىق سېنى

 ھەر ئاۇ”. كېتىادۇ كۈلۈپ قاھالپ-قاھ قوشۇلۇپ بىلەن باشقىالر ئەكسىچە تۇرسۇن  ئۇياقتا

_  ئەسلىمىساىدە  خاانى  ترفسات دەيادۇ_ . كاۆرەتتى ياخشاى كۈلۈشانى قاھالپ-قاھ دائى 

 ئۇنىڭادىكى يەناى. ئىادى بار ھېسسىيات يۇمۇرلۇق ھەقىقەتەنمۇ ھىتلېردا ئېيتسام  استىنىر

 بەلكااى ئەمەس كىنااايە دېگىىنىاادە  سااپېرنىڭ ھەرگىزمااۇ مىااەەز قىزىقچىلىااق خىاال بااۇ

 “.ئىدى مىەەز بىر كېلىدىغان ئىچىدىن ئۇنىڭ ھەقىقەتەنمۇ

. قىلمااايتتى بىازار رناىھىتلې ھەرگىزمااۇ رەددىيىلىارى تاۈردىكى بااۇ خانىمنىاڭ ترفسات

 مۇناااازىرە بىاالەن ئايااال بااۇ. ئىاادى ھەيااران بەكااال ئاديۇتااانتلىرى ھىتلېرنىااڭ بۇنىڭغااا

 بىار ئەرزىيادىغان خاتىرلەشاكە ئەمماا . قااالتتى ئىچىدە ھاياجان دائى  ھىتلېر قىلىشقىنىدا

 بىرىاادە  كۈنلىرىنىااڭ يااز يىلااى-1237. ئەلىاۋەتتە مۇستەساانا بۇنىڭادىن سااورۇن قېتىملىاق

 ئۈچاۈن  مۇراسىمى ئېچىلىش بىنانىڭ بۇ. چىقىدۇ پۈتۈپ رەسمى سارىيى سەنئەت گېرمانىيە

 تەييارلىقىغاا ئۇيۇشتۇرۇش كۆرگەزنمىسى سەنئەت تىپتا چوڭ قېتىملىق بىر سارايدا بۇ ئۇالر

 كىشااىلەر باھااالىغۇچى نەرسااىلەرنى قويۇلىاادىغان كااۆرگەزمىگە ئۈچااۈن بۇنىااڭ. كىرىشااىدۇ

 مااۇنچە بىاار(. ئەلىااۋەتتە ئىاادى  بااار خااانىممۇ ترفساات ھەيئەتااتە بااۇ) لىاادۇبو تالالياادىغان

 ھەممىسااىال رەسااىملەرنىڭ بااۇ ھىتلېاار. تاللىنىاادۇ كااۆرگەزمىگە بااۇ رەسااىملەر مودېرىنىساات

 ئالادىنقى مۇراسىمىنىڭ ئېچىلىش قاراپ  دەپ ئىكەن رەسىملەر ئىپادىلەنگەن ئەدەپسىزلى 
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 گېپىادە ئاۆز خاانى . قالىادۇ تالىشاى، قااتتىق ىادازال كاۆرگەزمە بىالەن خانى  ترفست كۈنى

 شااۇڭا ۋەكىللىرىاادۇر  تىپىاا  سااەنئىتىنىڭ گااۈزەل گېرمااانىيە ئەسااەرلەر بااۇ تااۇرۇپ  چىااڭ

 رەساىمنى پاارچە بىار قىلىۋېتىلگەن رەت ئۇ . دەيدۇ ئەسەرلەر  ياخشى ھەممىسىال بۇالرنىڭ

 رەڭگىنااى ىزلى ئۈمىدساا كااۈلىرەڭ ھەممىسااىال رەسااىملەرنىڭ بااۇ” تااۇرۇپ  كۆرسااىتى،

 قوباۇل ئەساەرلەرنى بۇناداق بوۋىلىرىمىزماۇ-ئاتاا بىزنىاڭ شاۇڭا. رەساىملەر ئىپادىلەيدىغان

 ھىتلېار. ئىادى قالغاان ساغرى، ئۆچۈپ رەڭگى رەسىمنىڭ كۆرسەتكەن. دەيدۇ “قىاللمايدۇ

 ئىسااكىرفپكا بېشااىدا تااا  ئەر بىاار رەسااىمدە بااۇ_  كۆرسااىتى، رەسااىمنى پااارچە بىاار چااوڭ

 تالالشاقا ئۇنى”. سورايدۇ دەپ قالدى؟ تالالنما  نېمىشكە رەسى  بۇ ئۇنداقتا - چېلىۋاتاتتى

 ئاارتۇق ھەددىادىن رەساى  بۇ_  خانى   ھالدا بەرگەن رەددىيە  دەيدۇ_ . بولمايدۇ ھەرگىز

 “قىلىادۇ ئاارتۇقچىلىق بەكاال ئۈچاۈن قوياۇش كاۆرگەزمىگە بولغاچقاا  ساىزىلغان چىرايلىق

 قايساى ئانادىن كېيىنال بەرگىنىمدىن زەربە قېتى  ئىككىنچى دىن ھىتلېر يەنە خانى . دەيدۇ

 چىقىا،  ئەۋجىاگە بەكال تارتىش-تاالش بۇ. سورايدۇ دەپ قىلدىڭىز؟ قوبۇل رەسسامنى بىر

 ئااۋازى ھىتلېرنىڭ. ئۆتىۋېلىشىدۇ چەتكە بىر داجى، قورققىنىدىن ھەممىسىال ھەمرالىرىنىڭ

 شاۇنىڭدە . ئىادى ساوغۇق بەكاال پوزىتسىيىساى بىالەن  باولغىنى نورىمال ئاخىرى باشتىن

 ھاې  شاەپىلەرنى ۋەھىمىلىا  تاۈردىكى باۇ خاانى  ترفسات. كاۆرىنەتتى ئەستايىدىل بەكال

 چىاڭ ئېيتىا، قىاللمايادىغانلىقىنى خىالپلىاق قارىشاىغا ساەنئەت ئۆزىنىاڭ تۇرسىمۇ قىلى،

 ئېنىاق  يدىغانلىقىڭىزتەساتىقلىما ئەساەرلىرىمىزنى تاللىغاان بىزنىڭ دېمەككى ”. تۇرىۋالىدۇ

 باھااالش باۇ مەنماۇ ئۇنداقتا  ئىكەن  ئوخشىمىغان قاراشلىرىڭىزمۇ جەھەتتە بۇ شۇنىڭدە 

 بىاار سااوغۇق بىاالەن ئۇنىااڭ ھىتلېرمااۇ. دەياادۇ “قىلىاامەن تەلەپ ئايرىلىشاانى ھەيئىتىاادىن

 ۋەزىپىساىنى تاالالش ئەساەر ئاندىن. خوشلىشىدۇ دەپ “بولسۇن ئوچۇق يولىڭىز” قىياپەتتە

 ئۆتكەنادە  ھەپاتە قاانچە بىار ئارىدىن قارىما   شۇنىڭغا. تاپشۇرىدۇ خوفمانغا وتوگرافچىف

 كىرى، ئىشخانىسىغا خانىمنىڭ ترفست ئۆتۈلمىگەندە  ئىش بىر قانداق ھې  ئارىدا ھىتلېر

 .كېلىدۇ

 ئاېچىلىش كۆرگەزمە( ت.ئۇ_  قالغان بولۇپ ئىيول-12 تەرجىمىدە ئەسلى) ئىيۇل-18

 مىاڭ ئىككاى گېرمانىيىنىاڭ كوچىلىرىادا كىچىا -چاوڭ بارلىق ميۇنخېننىڭ كۈنى  مۇراسى 

. تولىادۇ لىاق بىالەن قوشاۇنى نامايىشاچىالر قىلغاۇچى تەنتەنە تارىخىنى مەدەنىيەت يىللىق

 قىياپىتىادىكىلەر رېتساارلىرى تېۋتاون چۈشاۈرۈلگەن بەلگىلىارى كرىست يوغان مەيدىسىگە

 قەلە  قالغااانالر. يۈرىشااىدۇ كااۆتەرگىنىچە چاااقپىلىكىنى قوياااش قىزىاال پااارچە بىاار چااوڭ

 رېااۋايەت_  ماڭىاادۇ كۆتۈرۈشااۈپ مااۇدېلىنى دەرىخااى كرىساات تىپتىكااى چااوڭ قاپالنغااان

 بىرلەشاتۈرگەن دفزاخناى ۋە يەرناى جەننەتناى بولۇپ  دەرىخى كائىنات بىر بۇ قىلىنىشىچە 
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 كاۆرگەزمە ىقېتىمقا باۇ سېلىشاتۇرغاندا كاۆرگەزمىلەرگە پاساوندىكى كوناا. دەرەخمىاش بىر

 ئەڭ. ئىااادى بېااارەلمىگەن ئۇيغۇتاااۇپ بە  ئاااۇنچە تۇيغاااۇلىرىنى ئۆتماااۈش كىشاااىلەرنىڭ

 ئېشاى، ئەساەرلىرىدىن رەسساامالرنىڭ قاتارىادىكى زېيگلېار ئاادفل  رەسىممۇ مودېرىنىست

 ياخشااااى نۇرغۇنلىغااااان ئارىسااااىدا ئەسااااەرلەر قويۇلغااااان كااااۆرگەزمىگە. چۈشااااەلمەيتتى

 سااندىكى كاۆپ ماۇتلەپ قارىماا  بارلىقىغا ھەيكەللەرنىڭ ۇبولۇپم بارلىقىغا  ئەسەرلەرنىڭ

. ئىادى ئىباارەت ئەساەرلەردىن يەتاكەن پەلەكاكە غاۇرۇرى يااكى خىياالىي يەنىال ئەسەرلەر

 تۇرمۇشاى يېازا بولمىساا يااكى تۇرغاان چىقىا، پاۇرىقى ساەھرا بولسا بىر رەسىملەر بۇ يەنى

 تۇرمۇشااىنىڭ گېرمااانىيە ىنكااىكېي ئۇرۇشااتىن بولااۇپ  رەسااىملەر تولغااان بىاالەن غايىسااى

 .ئىدى دېيەرلى  يوق تەسۋىرى كۈنلىرى جاپالىق

 خەلقئاارا ساارىيى ساەنئەت گېرمانىيە نۇتقىدا سۆزلىگەن مۇراسىمىدا ئېچىلىش ھىتلېر

 خەلقىنىاااڭ گېرماااان بەلكاااى ئەمەس  يەر بىااار قۇرۇلغاااان اليىھىلىنىااا، ئۈچاااۈن ساااەنئەت

 رەسساااامنىڭ نۇتقىااادا  ئاااۇ. قىلىااادۇ ئاااېالن ئىكەنلىكىناااى يەر بىااار مەنساااۈپ ساااەنئىتىگە

 ساەت ئاۇنى باۇرمىالش  ئۆتمۈشانى يااكى قىيالماسالىق ئۆتمۈشاتىن ھەرگىزمۇ مەسئولىيىتى

-ئەر. مۇھتاااج يارىتىشااقا ئااادەملەرنى يېڭااى دەۋر يېڭااى بۈگااۈنكى”. ئەمەس كۆرسااىتىش

 قارىتاا ۇشاقاتۇرم كېارە ؛ بولىشى بەستلى  تېخىمۇ ساغالم  تېخىمۇ ھەممىسىال ئايالالرنىڭ

 416“.كېارە  بولىشاى قىالاليادىغان ھاې  خوشااللىق ياېڭىچە بولىشى  تۇيغۇالردا يېڭىچە

 يااااكى ئاقسااااقالرنى غەلىتاااى” چىقىرالىااادى؟ ئوتتۇرغاااا نېمىناااى مودېرىنىساااتالر چىرىااا 

 بىاازار تېخىمااۇ كىشااىنى بولغىنىاادا  سااىزماقچى ئايااال ئااۇالر يارىتالىاادى؛ دەلدۈشاالەرنى

 بەكاارە  ئااۇالرنى بولسااا  سااىزماقچى ئەرنااى ئەگەر سىزىشااماقتا؛ نىرەسااىملەر قىلىاادىغان

 ئاۇ بولىادىكەن  ساىزماقچى باالىنى بىارەر ئەگەر ئۇرۇنماقتاا؛ سىزىشاقا ئوخشاىتى، ھايۋانغا

 قاارىالش تەڭرىنىاڭ ئاۇالرنى بولىادىكەن  ياشااۋاتقان دۇنياادا بۈگۈنماۇ ئۇالر ئەگەر بالىالر 

 شااەيئىلەرنى لەر “سااەنئەتچى” بااۇ ئەگەر“ .ماقتاسااىز قىلىاا، ئايلىنىاادىغان ئوبىكتىااۋىگە

 كىشااىلەر ھالاادا  ئااۇ” بولغىنىاادا  كىشااىلەردىن كۈزىتىاادىغان تەرىقىاادە شااۇ ھەقىقەتەنمااۇ

 نەدىان نوقساانلىقى كاۆرۈش بۇناداق ساىلەردىكى: ماۇمكىن سورىشى دەپ مۇنداق ئۇالردىن

 ئىشاالر ئىچكاى نىڭغاابۇ ھالادا  ئاۇ بولغىنىادا  نوقساانلىق ئېرىساى بىار بۇ ئەگەر كەلگەن؟

 كاۆرۈلگەن نوقساانلىق ئېغىار قۇۋۋىتىدىكى كۆرۈش تۈردىكى بۇ بولۇپ  مەسئۇل مىنىستىرى

 بولمىساا  يااكى. كېارە  قويماسالىقى يول ھەرگىز بولىشىغا مەۋجۇت داۋاملىق كىشىلەرنىڭ

 ئۆزەڭالرنىاااڭ بولىدىكەنساااىلەر  كىشاااىلەردىن ئىشاااەنمەيدىغان رىياللىققاااا ساااىلەر ئەگەر

 باۇ ھالادا  ئۇ بولىدىكەنسىلەر  يۈكلىمەكچى ئۈستىگە خەلقى مەملىكەت پۈتۈن ڭالرنىھىلە

 دېلوغاا تەۋە قاتارىغا ئىشالر جىنايى بىر تاپشۇرۇلىدىغان قىلىشىغا تەرەپ بىر سوتنىڭ ئىش
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 بولغاااان كەمتاااۈ  قاااۇۋۋىتى كاااۆرۈش ۋارقىاااراپ  قىلغىااانىچە تەھااادىت ئاااۇ“ .ئايلىنىااادۇ

 شاۇنىڭدە   ئالىادىغانلىقىنى  تارتىا، قاابىلىيىتىنى رىتىشياا رەسساامالرنىڭ مۇدېرىنىست

 قىلىشااىغا تەرەپ بىاار قانۇننىااڭ دەپ جىنااايەتچى خەۋىپلىاا  سااەنئەتكارالرنىمۇ قالغااان

 ئۇنىاڭ ئىاش بىار قاناداق ھاې  باشاقا بۇنىڭدىن. قىلىدۇ تەلەپ كېرەكلىكىنى تاپشۇرۇلۇشى

. بېرەلمەيتتاى چىقىرىا، ئوتتۇرغاا قئېنىا باۇنچە قاراشلىرىنى بولغا مۇھىملىقىغا سەنئەتنىڭ

 كىرگۈزىاادۇ  كاااتىگورىيىگە شااۇ ئەنە سااەنئەتكارالرنى داڭلىااق ئەڭ گېرمانىيىاادىكى ھىتلېاار 

 ئۇساتازى ئېقىمىنىاڭ ئىپادىچىلىا  قىلىادىغان ھېسسىداشالىق سوتسىئالىزمغا مىللى ھەتتا

 تاۈردىكى باۇ ھىتلېار ۋاقىتتاا  بىار بىلەن شۇنىڭ. كىرگۈزىۋېتىدۇ قاتارغا بۇ نولدنىمۇ ئېمىل

 گرفساااز ۋە كورىنااات فېينىنگېااار    باااارالخ نولاااد . بولىااادۇ باساااتۇرماقچى رەسساااامالرنى

 رەسساامالر چەتئەللىا  قىسى  بىر قىلىدۇ؛ مۇسادىرە ئەسەرلىرىنى كىشىلەرنىڭ قاتارىدىكى

 نىاڭ( رەسساامالر قاتارىدىكى ىسېزانن  ۋە براكۇۋ گوگ  ۋان ماتېسسى  پىكاسسو  ئااليلۇق )

 732 ئوخشااش بۇنىڭغاا. بولىادۇ دۇچاار ئااقىۋەتلەرگە پاجىئەلىا  ئوخشاشال ئەسەرلىرىمۇ

. قىلىنىادۇ كاۆرگەزمە نامىادا “سەنئەت چىرى ” ميۇنخېندا ۋاقىتتا بىرال رەسى  ئەتراپىدىكى

 رفھاى كېساەلمەن” يانلىرىغاا بەلكاى قالماساتىن ئېلىنماايال رامكىغاا رەساىملەر تۈردىكى بۇ

 دېھقاننىااڭ بىاار كۆزىاادە يەھااۇدىي” “كۆرىاادۇ  مۇشااۇنداق مانااا ىئەتنااىتەب ھااالەتتىكىلەر

 قااليماقااان قوشااۇپ بىاالەن چۈشەندۈرۈلۈشاالەر ئەدەپسااىز قوپااال  دېگەناادە  “كۆرۈنىشااى

 تەساىرىنى ساەنئىتىنىڭ تەنلىكلەر قارا قىسى  بىر يەنە كۆرگەزمىدە. ئېسىۋېتىشىدۇ تامالرغا

 ماركىساااىزم رەساااىملەر قىساااى  بىااار يەنە. چۈشاااەندۈرۈلگەن رەساااىملەرمۇ يۇقتۇرىۋالغاااان

 رەسساامالرنىڭ يەھاۇدىي قىسىقمالردا بىر يەنە بولسا  دېيىلگەن تەسۋىرلەنگەن ئىدىيىىسى

 .ئىدى قويۇلغان كۆرگەزمىگە ئەسكەرتىلى، ئىكەنلىكى ئەسەرلىرى

 بااار رەسااىملەرمۇ سااىزغان ساااراڭالر يەنە ئارىسااىدا رەسااىملەر قويۇلغااان كااۆرگەزمىگە

 ئىكەنلىكىناى قااليماقاان ئۇالردىنماۇ ئىەاادىيىتى رەسساامالر مودېرىنىسات باۇالرنى بولۇپ 

 ساىزما تېاز پارچە ئىككى قىلغان ئىەات كوكوشكا. ئىدى قويۇلغان مەقسىتىدىال كۆرسىتىش

 باااش رەسسااامىنىڭ ئېقىمااى تەسااىراتچىالر سااىزغان ساااراڭ بىاار رەساامى رېسااىمنى پرفترېاار

 بىاار ھەر رەسااىملىرىنى رەسسااامالرنىڭ بااۇ”. قويۇشااقان سااى،ئې بىاارلىكتە بىاالەن رەسااىمى

 قويۇش يۆگەپ بىرلىكتە بىلەن رەسىملىرى دەپ تۈكەرسۇن يۈزىگە ئۇالرنىڭ كېلى، نېمى 

 بۇنىڭادە  گەرچە. ھالادا بېساىۋااللمىغان غەزىاۋىنى زىياارەتچى بىار دەيادۇ “ئىادى كېرە 

 قېتىمقااى بااۇ تۇرسااىمۇ  چراپئااۇ بىاار قەدەماادە ھەر قىلىشااالر ھۇجااۇم زەھەرخەناادىلەرچە

 بااۇ بولسااىمۇ  قىلىنغااان كااۆرگەزمە ئايالناادۇرۇپ بااويىچە مەملىااكەت داۋاملىااق كااۆرگەزمە 

 جەلىا، سېتىۋېلىشاقا بېلتاى كىارىش كىشاىنى مىلياون ئىككاى ئۈچۈن كۆرۈش رەسىملەرنى
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 مەرھىمىتاى ھىتلېرنىاڭ كىرىا، سارىيىغا سەنئەت گېرمانىيە تىزىلى، قاتار سان  بۇ. قىلىدۇ

 بەھاارى رەسااىملىرىدىن داڭلىااق ئەڭ سااەنئىتىنىڭ گېرمااانىيە سااۇنۇلغان خەلقااقە بىاالەن

 قىلىاش ئېتاراپ شاۇنى. كېتىدۇ ئارتى، ھەسسە 4 سانىدىنمۇ كىشىلەرنىڭ بولغان ئالماقچى

 رېكااالم پەسااكەش كىشااىلەر نۇرغااۇن ئارىسااىدا  كىشااى مىليااون ئىككااى بااۇ كېرەككااى 

 نۇرغاۇنلىرى ئەمماا . ئىادى كىشاىلەر كەلگەن مىگەكۆرگەز بىلەن قىزىقتۇرۇشى سەنئىتىنىڭ

 مەقسااەت كۆرىۋېلىشاانى قېااتى  بىاار ئەسااەرلىرىنى رەسسااامالرنىڭ داڭلىااق چەكلىااۋېتىلگەن

 .بوالتتى دېيىشكە قىلغان زىيارەت كۆرگەزمىلەرنى بۇنداق بولسىمۇ قىلى،

 

3 

 

 دۈشاەنبە ھىتلېار. چاقىرىلىادۇ ساىنتەبىردە-6 قاۇرۇلتىيى ۋەكىلالەر پارتىيە يىلقى شۇ

 قوشااۇنىنى مۇھاااپىزەتچى سااادىق يەردە ئااۇ. بارىاادۇ يېتىاا، نيۇرېمبېرگقااا كېاايىن چۈشااتىن

 ئىچىنىاڭ شاەھەر. كېلىادۇ كىرىا، شاەھەرگە ئاپتوموبىللىق كېيىن كۆچۈرگەندىن كۆزدىن

 ياڭرىماقتاا؛ تەكشاى قوڭغاۇراقلىرى چېركااۋ تاۇراتتى؛ لەپىلادەپ بايراقالر يەرلىرىدە ھەممە

 باادېنۋېيلېر» ئەتىساى . ئىادى تولغاان بىالەن ئاممىسى خەلق قىلىشقان ەنەتەنت يەر ھەممە

 يىغىان ۋاقىتالردىكىادە  ئاادەتتىكى خۇددى ھىتلېر تەڭ  بىلەن ئاۋازى ئوركىسترا «مارشى

 كاانىيى بىار يەنە ھىتلېرنىاڭ ۋاگنېر قىلىدىغان ئېالن باياننامىسىنى ئۇنىڭ. كۆرۈنىدۇ زالىدا

 مىللااى بىاالەن تۆكۈشااى قااان ئۇالرنىااڭ زفراۋانلىقااى  ىكالرنىڭبولشااېۋ ئااۇ . ھېسااابلىناتتى

 كېيىن كۆرسەتكەندىن سېلىشتۈرۈپ بىرسىگە-بىر مۆتىدىللىقىنى ئىنقىالبىنىڭ سوتسىئالىزم

 كوممااااۇنىزم غەرباااتە ۋە شاااەرق مابەينىااادە يىااال بىااار ئاااۆتكەنكى ئۆتاااۈپ  ھۇجۇمغاااا

 كەلگەنلىكىناى بېرىا، ياۈز ىكەتالەرھەر بىرلەشامە ئۇرۇنىدىغان تېرىشقا قااليماقانچىلىقىنى

 دۇنيااا پۈتااۈن” قىلىاادىغىنى  خاااتىرجەم كىشااىنى ھەماادە ئېنىااق شۇنىسااى. قىلىاادۇ بايااان

 ياالقۇنى ئاوت باۇ گېرماانىيە سوتسىئالىستى  مىللى ئەمما. كىرىشتى يېقىشقا ئوت ئەتراپىزغا

 ئادىل تىن   گېرمانىيە“ .چىقىدۇ كۆتۈرۈپ قەت چاقنىغىنىچە پىالتىنادە  خۇددى ئىچىدىن

 قالغاان كىرىشاىۋاتقىنىدا  قىلىشاقا ھەل مەساىلىلىرىنى ئىەتىماائىي ئۆزىنىاڭ شاەكىلدە بىر

 ۋە تاشااالش ئىااش قوزغىغااان كۈشااكۈرتكۈچىلىرى بولشااېۋىكچىلىكىنىڭ يەھااۇدىي ئەلاالەردە

 .قالدى لىڭشى، ئاستىدا زەربىسى تېررفرچىلىقلىرىنىڭ

 ھەرگىزماۇ بولۇپ  سېلىشال ھاياجانغا ىئاممىسىن خەلق مەقسىدى نۇتقىنى قېتىمقى بۇ

 ئىتتىپاقاداش بىار ئاۆزى ئۇنىاڭ شۇنىڭدە  ئەمەس  قوزغىتىش رفھىنى ئۇرۇشقاق ئۇالرنىڭ

 مەلااۇم ئۇنىڭغااا يەنااى . ئىاادى قىلماقتااا تەييااارلىقىنى قىلىشاانىڭ خوشااامەتچىلى  دۆلەتااكە



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 770 ~ 
 

 ىنمۇسساااول بېننېتاااو. ئىااادى ئەمەس ماااۇمكىن سااااقلىنىش توقۇنۇشاااتىن بولغىنىااادە  

 ئاۇ: ئىادى باار شاەرتى ئىككاى مۇناداق ئەمماا. بولىادۇ ماقۇل  قىلىشقا زىيارەت گېرمانىيىنى

 كۆرۈشاۈش بىالەن ئاممىساى خەلاق ئۇنىڭ كېلىدىغان؛ ئالما  كىيىمىنى پۇخراچە كەچلى 

 باۇ مەخساۇس ئۇچىساىغا ئاۇ. قويىادۇ ئوتتۇرغاا تەلەپلەرناى قاتاارلىق يارىتىلىشاى پۇرسىتى

 فورمىسااىنى ئەساكەر خەلاق فاشىساتچە يېڭاى-يېا، تىكتاۈرگەن چاۈنئۈ زىياارىتى قېتىمقاى

 چىققانالرنىاڭ يولغاا بولاۇپ ھەمارا ئۇنىڭغاا. ئايرىلىادۇ ئىتالىيىادىن ساىنتەبىر-03 كىيى، 

 فورمىساى پاارتىيە ئااددى ئۇچىساىغا كېايىن  كۈنادىن ئىككاى. يېتەتتاى كىشاىگە يۈز سانى

 ئىككاى ھىتلېار. كۈتىۋالىادۇ مۇسسولىننى دائىستانسىسى پويىز ميۇنخېن ساھىپخان كەيگەن

 سااۇنايال-ناااغرا چاغاادا بااۇ. كۆرسااىتىدۇ ئالىاادىغانلىقىنى قارشااى  ئااۇنى ئۇزارتىاا، قااولىنى

 بااااش”  “!فاااۈھرېرىمىز” بىاااردە  ئاممىساااى خەلاااق باشاااالپ  چېلىنىشاااقا گۈمباااۈرلەپ

 .توۋلىشىدۇ دەپ“ !مىنىستىرىمىز

 گىاالەم قىزىاال سااېلىنغان انسىسااىغائىست پااويىز بىاارگە بىاالەن ھەمرالىاارى مۇسسااولىن

 فۈھرېرنىاڭ ئولتۇرۇپ ماشىنىغا ئىچىدە تەنتەنە ئاندىن. ئىلگىرلەيدۇ ئاستا-ئاستا ئۈستىدە

 ئاۇ يەردە  ئاۇ. چىقىادۇ يولغاا قااراپ مەيادانىغا پرىنزرېگېنتېن يەنى. كېتىدۇ يېرىگە تۇرغان

 ئۈچاۈن  لىگەنلىكىساۆز تىلىادا ناېمى  مۇسساولىن. باشاليدۇ سۆھبىتىنى تۇنەى ئىككىسى

. ئېرىشاەلەيدۇ پۇرسىتىگە سېلىشتۇرۇش بىرسىگە-بىر ئادەمنى ئىككى بۇ شمىدت تەرجىمان

 تاشاقى پاساونىدىكى بوساىمىيە ئۇنىاڭ كەتكەچكە  پاخپىيى، شامالدا چاچلىرى ھىتلېرنىڭ

 ۋارقىاراپ ئااۋازدا قااتتىق بەكاال ئاۇ”. كاۆرۈنەتتى رەتساىز بەكال قوشۇلۇپ بىلەن كۆرۈنۈشى

 يااكى قىلغىنىادا گەپ ماڭاا مەيلاى. قاالتتى پۈتۈپمۇ ئۈنى ھەتتا بەزىدە ئۈچۈن  لىگىنىسۆز

. چىقىراتتاى تىتتىرىتىا، قاتتىق ھەرىپىنى ر دائى  ئۇ بولمىسۇن  قىلغىنىدا گەپ مۇسسولىنغا

 تۇيۇقسااىزال بەزىاادە يەنە. كېتەتتااى چاقناااپ تۇيۇقسااىزال كااۆزى جااۈپ بىاار ئۇنىااڭ بەزىاادە 

 مۇسسااولىن ئەماامە“ .قاااالتتى كېلىاا، ھالغاا كەتكەناادە  چېچىلىاا، ىتااىدىقق نۇرساىزلىنى،

 مۆرىساى قىلغانادىمۇ ساۆز ئىرادىلىاق  كۈچلاۈ  تىا   بەدىنى ئۇنى”. ئىدى پەرقلىق تۈپتىن

 رىملىقالرنىاااڭ قېااادىمقى كاللىساااى شاااەكلىدىكى كايساااەر. تاااۇراتتى چايقىلىااا، تىنماااا 

 تااۆت چااوڭ  ۋە قااېلىن ۇكلىرىمۇكااالپ كەڭ  چېكىسااى ئۇنىااڭ. كااۆرۈنەتتى كوپىيەسااىدەكال

 بىرلەشاكەن يااكى بولشاېۋىكالرنى. تاۇراتتى چىقىا، ئالادىغا ئىڭەكلىرى يوغان بۇرجەكلى 

 ھىتلېارنىڭكىگە ساۆزلىرى ئۇنىڭ كەلگىنىدە  ئۇنىڭغا نۆۋىتى تىلالش جەمىيىتىنى مىللەتلەر

 چىرايىادا تولغاان بىالەن ھېسساىيات ئۇنىاڭ. ئۆزگىرەيادۇ بولاۇپ جانلىق تېخىمۇ قارىغاندا

 ئۇنىاڭ. ئىپاادىلىنەتتى نۆۋەتلىشاى، ھاالىتى قاۇۋ ۋە ئىرادە قەتئى مەڭسىتمەسلى   غەزەپ 

 قارىما   شۇنىڭغا“ .تۇراتتى ئىپادىلەپ قىياپەتنى ياسالمىلىق خاس التىنلىقالرغا كۆرۈنىشى
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 امكا ئېغىزماۇ بىارەر يوق  گېپى ئارتۇق ئېغىزمۇ بىرەر ئېيتىلى،  جايىدا نەق سۆزلىرى ئۇنىڭ

 تەسااىر چوڭقااۇر شاامىدتقا ئۆزگىچىلىكىمااۇ كۈلكىسااىدىكى ئۇالرنىااڭ. ئىاادى يااوق يېاارى

 بولساا  يوشاۇرۇنغان قىلىاش ماازاق ئادەتتە بولسا كۈلكىسىدە ھىتلېرنىڭ. ئىدى قالدۇرغان

 .كۈلەلەيتتى تەبىئى بەكال كۈلگەندە  چىقىرى، ئىچىدىن مۇسسولىن

 ياااپونىيىگە ئااۇالر جەريانىاادا  شكۆرۈشااۈ قېتىمقااى بااۇ داۋامالشااقان سااائەتتە  بىاار

 ئىككىسااىنىڭ فرانسااىيە- ئەنگلىاايە قااولالپ  فرانكااونى كۆرسااىتىش  مۇئااامىلە دفسااتانە

 قېتىمقاى باۇ باۇ . بولىادۇ قوشاۇلىدىغان جەھەتتە ئومۇمىيلىق قىلىشقا چىت-بىت غەرىزىنى

 ىشااۇن ھىتلېرمااۇ كۆرسااىتەتتى  ئىكەنلىكىنااى سااۆھبەت سىياسااىي بىاار-بىااردىن زىيارەتنىااڭ

 قوزغاشاقا ئېلىشىنى ئۈستىگە پىالننى كېڭەيمىچىلى  ئەنگىلىيىنى: ئىدى يەتكەن چۈشىنى،

 يارىمىغىادە  ئىشاقا بىار ھې  بېرىلىدىغان  ئىلى، مەخپى مەيلى ئىش بۇ كۆرۈش  ئۇرۇنۇپ

 شااۇندىن. ئىاادى چۈشاەنگەن ئىكەنلىكىنااى كېارە  قىلىااش تۇتااۇش ئىشاقا بااۇ بولغىنىادىمۇ

 كاتتاا تەرەپاتىن بىار بولاۇپ  زىياارەتلەردە قاتار بىر بىلەن اشلىقئالدىر مۇسسولىن باشالپ

 يەنە ئاۇ. تاۇراتتى چىقىا، ئوتتۇرغىماۇ ئاشاكارە تەرەپاتىن بىار يەنە قاتناشسا  زىياپەتلەرگە

 418.كۆچۈرىادۇ كۆزدىن نامايىشلىرىنىمۇ چوڭ ئۆتۈش پاراتتىن قوشۇنىنىڭ ئېسچىالر-ئې 

 ئاۇ . ئىادى پائاالىيەت بىار چىقمايادىغان ئېسىدىن گۈمەڭ ئۇنىڭ بىرى پائالىيەتلىرىدىن بۇ

 كرۇپنىاڭ يەنە شاۇنىڭدە . كۆرىادۇ ماانىۋېرىنى مېكلەنبۇرگادىكى ئارمىيىساىنىڭ قۇرۇغلۇق

 كېيىن  چۈشتىن سىنتەبىر-08. قىلىدۇ زىيارەت زاۋۇتىنىمۇ تىپتىكى چوڭ قۇرغان ئېسسېندا

 ئىككاى ئولتۇرغاان ئاايرى -ئاايرى  مۇستەبىت ئىككى: چىقىدۇ پەللىگە يوقۇرى ئەڭ زىيارەت

 ئااز ئىستانسىساىغا پويىز يېنىدىكى مەيدانىنىڭ تەنھەرىكەت ئولىمپى  يەنى نىشانىغا  پويىز

 ئولتۇرغاان مۇسساولىن بويىچە رېلى  بىر يەنە پويىز مەخسۇس ئولتۇرغان ھىتلېر قالغاندا 

 پويىزنىاڭ ئىككىاال. ىادۇماڭ بىارگە مىناۇتتە  15 بولاۇپ قاتاار تەڭ بىلەن پويىز مەخسۇس

. ئىاادى قىلغااان مەشااىق كااۈن نۇرغااۇن ئۈچااۈن ھەياادەش تەڭ پااويىزنى ئىككااى ماشىنىسااتى

 ئىتالىياانالر بولاۇپ  بولغاان مۇۋەپپەقىيەتلى  بەكال ھەرىكىتى ھەيدەش قېتىمقى بۇ شۇڭا 

 سااۆھبەتمۇ قارىشااى، بىرسااىگە-بىاار دېرىزىاادىن ئوچااۇق ۋاگونالرنىااڭ نېمىسااالر بىاالەن

 ھاې  باۇنى_  تىزلىتىا، ساۈرئىتىنى پاويىز مەخساۇس ئولتۇرغان ھىتلېر كېيىن  .قىلىشىدۇ

 بالادۇر مىناۇت قانچە بىر پويىزدىن مەخسۇس ئولتۇرغان مۇسسولىن_  ئىدى تەس قىلىشمۇ

 مۇسسااولىن ئۆتااۈپ پالتفورمىاادىن ھىتلېاار قىلىاا،  شااۇنداق. توختاياادۇ كىرىاا، بىكەتااكە

 بۇنىااڭ. كۈتىۋاالالياادۇ ئۇزارتىاا، قااولىنى ڭغااائۇنى تەڭ بىاالەن توختىشااى پااويىز ئولتۇرغااان

 مارشااقا قەدەماالەپ ئەسااكەرلەرنىڭ بۇنىڭغااا ئىاادىكى  بولغااان ياخشااى شااۇنداق ئۆنااۈمى

 بەرگەن يارىتىا، مەنزىرىناى تەنتەنىلىا  كاۈتكەن ھىتلېار قوشاۇلۇپ مېڭىشالىرى دەسسەپ
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 .ئىدى

 لىبىيەتغااا مەركىاازىگىچە شااەھەر بېاارلىن ئىستانسىسااىدىن پااويىز مااۇھىمى  تېخىمااۇ

 مەخسااۇس نۇرغااۇنى ئۇالرنىااڭ_  ئاممىسااى خەلااق مىليونلىغااان بويىاادىكى ئىككااى يولىنىااڭ

 ئاۇالرنى باويى ياول_  ئىادى كىشاىلەر كەلتاۈرۈلگەن شاىتاتالردىن قايساى ھەر بىلەن پويىز

 سوتساااىئالىزم مىللەتچاااى بىااالەن فاشىساااتالر مەركىزىااادە شاااەھەر. ئېلىشاااىدۇ قارشاااى

 ئۆگزىاادىن ئۇزۇنسااىغا بااايراقالر بەزىاادە. ئىاادى ىۋېتىلگەنئېساا بااايراقلىرى پارتىيىسااىنىڭ

 ئۇنىااڭ بولااۇپ  تىكلەنااگەن مۇنااارىالر مەيداناادا بىاار ھەر. ئىاادى ئېسااىۋېتىلگەن يااولغىچە

. تاۇراتتى كۆرۈناۈپ نۆۋەتلىشى، گىرىبى فاشىستالر بىلەن گىرىبى دۆلەت گېرمانىيە ئۈستىدە

 قىلىشانى ئىاگە كاپاالەتكە اتنىشاىنىق قوشاۇنىغا كۈتىاۋېلىش خەلقنىڭماۇ يەرلىا  كاۈنى ئۇ

 قىلىاا، ئىشاالەيدىغان تااۆتكىچىال سااائەت كېاايىن چۈشااتىن ئىشااخانىالر قىلىاا، مەقسااەت

 ئاالقىش قىازغىن ئاجرىتىا، ئېسچىنى-ئې  مىڭ 62 دائىرىلەر يەرلى . ئىدى بەلگىلەنگەن

 لمەسائۇ ساقالشاقا ئىنتىزامىناى-تەرتىا، ئاممىساىنىڭ خەلاق قىلىشاىۋاتقان تەناتەنە بىلەن

 كەلاگەن يىغىا، مىقياساىدىن مەملىاكەت پۈتۈن ئېسچىالرنى-ئې  ئۈچۈن بۇنىڭ. قىلىنىدۇ

 ئارىسااىغا ئاممىسااى خەلااق بولااۇپ  تۇتۇلغاان چىااڭ ئىنتااايىن تەدبىرلىاارى قوغااداش. ئىادى

 كۆرۈلاۈپ زادىاال تارىخىادا گېرماانىيە كۆپلىكى كېيىنگەنلەرنىڭ پۇخراچە كىرگۈزىۋېتىلگەن

 قاانچە بىار قۇراللىاق دەرياساىغىمۇ ساپر  يەنە  باشقا بۇالردىن. تىبوالت دېيىشكە باقمىغان

 .يۈرەتتى چارالپ پاراخوت چوڭ

 ئۈساتىدە پىكااپ ئوچاۇق ئۈساتى تىرىشاى، ماۆرىگە ماۆرىنى مۇساتەبىت نەپەر ئىككى

. ياغدۇرۇشااتتى تەناتەنە ئۇالرغاا تۈردە ئىستىخىيىلى  قوشۇنمۇ ئالغۇچى قارشى. تۇرىشاتتى

 كۈتىاۋېلىش ئەتىسىدىكى. قىلىۋېتىدۇ خوشال چەكسىز مۇسسولىننى ەنمۇھەقىقەت ھالەت بۇ

 قايتىادىن ئىككىساى مۇسساولىن بىالەن ھىتلېر يەنى. ئۆتىدۇ دۇغىلىق-دا  تېخىمۇ زىياپىتى

 ئۇچراشاتۇرۇلىدۇ بىالەن خەلاق مۇسسولىن يەردە ئۇ قايتى،  مەيدانىغا تەنھەركەت ئولىپى 

 قىلىاش خاوش مۇسساولىننى ھىتلېار  قېاتى   بۇ(. دىئى قىلغان ۋەدە ھىتلېر ئۈچۈن بۇنىڭ)

 پەيتااتە شااۇ دەل”  ھىتلېاار ئاناادىن . ماڭغۇزىاادۇ ئالدىاادا كىرىشااتە مەياادانغا ئااۇنى ئۈچااۈن

 115 ئېلىۋاتقاان ھاۇزۇر ۋەقەدىان ئىگە ئەھمىيەتكە تارىخى بۇ بىلەن ھېسسىياتالر چوڭقۇر

 ئاۇ. ساۆزلەيدۇ مۇراساىمى ئاېچىلىش بىار قىساقا قارىتىا، گە “خەلقى دۆلەت ئىككى مىليون

 ھەرىاكەت يەنە بەلكاى قالماا   بولاۇپ جەمىيىاتىال ئەقىادە بىر” جەمىيىتى ئۇنىڭ سۆزىدە 

 ئااورۇن قاتارىاادىن دۆلەتاالەر كۈچلااۈ  دۇنياااۋى قېااتى  بىاار يەنە گېرمااانىيە. جەمىيىتىاادۇر

 چااوڭ ئەڭ قوغداشاانىڭ مەدەنىيىتىنااى ياۋرفپااا…  كااۈچى دۆلەتنىااڭ ئىككااى بىااز. ئالماقتااا

 “كاۈ  قۇراللىاق بىار قارشاى كاۈچلەرگە بۇزغۇنچى كۈ   بىر سادىق مەدەنىيىتىگە اپالىتى ك
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 .قىلىدۇ ھۆكۈم دەپ

 سۆزلەيمەن نېمىسچە ئۇ. كېلىدۇ ئالدىغا مىكرافون بىلەن قادەملەر داغدام مۇسسولىن

 ھاياجانغاا قااتتىق ئاۇنى مەيادان ھەيۋەتلى  شۇنچە شۇنىڭدە  تۇرىۋالغانلىقى  چىڭ دەپ

 ساۆزلىرىنى ئۇنىاڭ مەيدانادىكىلەر تىزلىشاى،  سۆزلىگەنساىرى ئۇ ئۈچۈن  سېلىۋەتكەنلىكى

_  ئاۋازدا  يوقۇرى مۇسسولىن دەيدۇ_  مەركىزى  ئوق رى _  بېرلىن”. چۈشىنەتتى ئاز بەكال

 ئىككاى بىز مەركىزى ئوق بۇ مابەينىدە  يىل ئىككى بۇ.  ئىدى قۇرۇلغان كۈزدە يىلى-1235

 ئىنتااايىن ئۈچااۈن تىنچلىقااى ياۋرفپااا ئىتتىپاقالشااتۇرۇپ  تېخىمااۇزى  ىنااىخەلقلىر دۆلەت

 قىلىشااى زىيااارەت يەرگە بااۇ ئۇنىااڭ: دەياادۇ مۇنااداق يەنە ئااۇ“ .ئوينىماقتااا رفل ئاكتىاا،

 بەلكاى. ئەمەس زىياارەت  سىياساىي يااكى زىياارەت دېپلوماتى  بىر ئادەتتىكىچە ھەرگىزمۇ

 .ئىپادىسى بىر ئىتتىپاقالشقانلىقىنىڭ ىڭئىنقىالبن خىل ئىككى نىشاندىكى خىل بىر

 كېتىا،  يېغىا، ياامغۇر قۇيىۋەتكەنادە  چىلەكتە مەيدانىغا تەنتەربىيە تۇيۇقسسىزال 

 ئۇلاۇ   ئەڭ دۇنياادا نۆۋەتتىكى”. كېتىدۇ بولۇپ ھۆل يامغۇردا تېزىسى نۇتۇق مۇسسولىننىڭ

 پۈتاۈنلە . مۇسساولىن ەيادۇد_ . ئىتالىيىادۇر بىلەن گېرمانىيە دۆلەت دېموكراتى  ھەقىقى

 ئاۇ. بۇزىۋېتىادۇ ئااۋازىنى ئۇنىاڭ سااندۇقى ئااۋاز بىالەن مىكرافاون قالغاان ئاساتىدا يامغۇر

 تەۋرەناامە  قىلااچە قاتناشااقۇچىلىرىمۇ يىغىاان قىلىاادۇ  داۋام نااۇتقىنى بىاالەن قەتئىلىاا 

 ئۇنىاڭ مەن باار  دفستۇم بىر مېنىڭ_ . بېرىدۇ ئاڭالپ نۇتقىنى ئۇنىڭ ئولتۇرۇپ ئاخىرغىچە

“ .باولىمەن بىارگە كاۈنلەردە جاپاالىق تارتىا،  تەڭ مۇشەققەتنى-جاپا ئاخىرغىچە تا بىلەن

 خەلاااق. كېتىااادۇ قااليماقانلىشاااى، تېخىماااۇ ئوتتۇرلاااۇق كېااايىن  ئاخىرالشاااقاندىن يىغىااان

 پىكاپقاا ئوچۇق ئۈستى يالغۇز ئۆزى ئۇ ئۈچۈن كۆرىۋېلىشى قېتى  بىر يەنە ئۇنى ئاممىسىنىڭ

 ياامغۇرلۇقمۇ ئۇ. بولىدۇ مەجبۇر چىقىشقا ئايلىنى، بېرلىننى بىلەن سۈرئەت تائاس ئولتۇرۇپ

 چۈشااكەن سااۇغا رەساامى ئااۇ كېاايىن  كەلگىنىاادىن قايتىاا، شااەھرگە. ئىاادى كەيمىااگەن

 بىالەن كىيىمى كەتكەن بولۇپ ھۆل يامغۇردا ئۇ. ئىدى قالغان كىرى، قىياپەتكە توخودەكال

 بولاۇپ زۇكاام ئاۇ. ئىادى ياوق ساۇمۇ ئىسساىق ئۈچۈن يۇيۇنۇش ياتىقىدا_  كىرىدۇ ياتىقىغا

 ھاارغىن  بەكاال ئاۇ ئەتىساى . ئۇخلىيالمايادۇ ياخشاى پەقەتاال كېچىادە بولساىمۇ قالمىغان

 قايتىا، دۆلىاتىگە ئايرىلى، گېرمانىيىدىن ئولتۇرۇپ پويىزغا تا. يۈرىدۇ بولۇپال تۈۋەن رفھى

 كااېلىش زىيااارەتكە گېرمااانىيەگە .باشاااليدۇ ياخشىلىنىشااقا ھااالىتى رفھااى كېتىۋاتقىنىاادىال

 تويماۇ. ئىادى كەلاگەن ھاالەتتە رفھاى بىار ئىلمايادىغان كۆزگە ھىتلېرنى ئەسلىدە ۋاقتىدا

 قاناداقمۇ كىشاىگە ئەر بىر بولمىغان ئاشنىسىمۇ بىرەر ھەتتا يوق  چاقىسىمۇ-باال قىلمىغان 

 باارلىق كاۆرگەن ەگېرمانىيىاد ئاۇ ۋاقتىادا ئاايرىلىش گېرمانىيىادىن ئاۇ ئەممە ئىشەنگىلۈ ؟

 كاۆرمىگەن براۋنناى ئېاۋا ئاۇ گەرچە. ئايرىلىادۇ ھالادا تەساىرلەنگەن چوڭقۇر نەرسىلەردىن
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 ئېرىشااى، ھوقۇققااا چااوڭ ھوقۇقتىنمااۇ كېلىۋاتقااان قىلىاا، خىيااال خااام ئااۇ چوقااۇم بولسااىمۇ

 مۇساااتەبىتنىڭ ئىككاااى باااۇ ئېتىاااۋارەن  شاااۇندىن. ئېنىاااق كاااۆرگەنلىكى بولغاااانلىقىنى

 مۇسسااولىن كېلىۋاتقااان بولااۇپ ئاكااا بولااۇپ  دۈماادە-ئوڭاادا اسااىۋەتمۇن ئوتتۇرسااىدىكى

 رفھاى شىۋىتساارىيىلى . ئىدى قالغان ئاستىدا تەسىرى ھىتلېرنىڭ بولغان ئۇكا ئەندىلىكتە

 باۇ  (ت. ئۇ_  پسىخوئانالىزشۇناس يۇڭ  يەنى) جيۇڭ گۇستا  كارل دفختۇرى كېسەللىكلەر

 ئااادەمگىال ماشااىنا بىاار گويااا ھىتلېاار غانااداقارى مۇسسااولىنغا كااۆرۈپ  مۇسااتەبىتنى ئىككااى

 پەرق زېمىاان-ئاساامان بىرسااىدىن-بىاار ئىككىسااىنىڭ ئااۇالر ھەماادە ئوخشااايدىغانلىقىنى

 كۆچۈرۈلمىسااىگىال ئااادەم راس خااۇددى ھىتلېرنىااڭ”. قىلىاادۇ دىقااقەت قىلىاادىغانلىقىغىمۇ

 ە قۇيرۇقىاااد ئەمەلااادارنىڭ بىااارەر خاااۇددى مۇسساااولىننىڭ ئەمماااا ئوخشاااايدىغانلىقىنى 

 ئوياليدىغاناادە  قويماساالىقنىال بااۇزۇپ ھەرىكىتىنااى ۋۇجۇدىنىااڭ قالماياادىغان  كەينىاادىن

 .قىلغان دىققەت ئىكەنلىكىگە “بىرسى

 ئاااخىرقى شااۇنىڭدە . ئىمزاالشاامايدۇ شااەرتنامە بىاار ھااې  ئىككىسااى ئااۇ بېرلىناادا 

 رئىشاااال تاشاااقى گېرماااانىيە شاااۇنداقتىمۇ . قىلىشااامايدۇ ئاااېالن ئاخبااااراتمۇ بىرلەشااامە

 دۆلەت ئىككاى ئۇقتۇرۇشاىدا قىلغاان ئۆمۈكىادىكىلەرگە ۋەكىللەر چەتئەللى  مىنىستىرلىكى

 ئالماا  مااقۇللىقىنى تەرەپنىڭ قارشى تەرىپى بىر قانداق ھەر دۆلەتنىڭ ئىككى رەھبەرلىرى

 ئااق ئىتاالىيە ئورنىتالمايادىغانلىقىنى؛ مۇناساىۋەت ياېقىن تېخىماۇ بىالەن  ئەنگلىايە تۇرۇپ

 بولساااا گېرماااانىيە قىالاليااادىغانلىقى  ھەرىاااكەت ئەركىااان دېڭىااازدا ئوتتاااۇرا_  ادېڭىااازد

 .بىلدۈرۈلىدۇ بوالاليدىغانلىقى بەھرىمەن ھوقۇقالردىن تەڭ ئاۋسترىيىدە

 چاۇنكى. ئىادى رازى بەكاال ھىتلېرماۇ ئوخشاش مۇسسولىنغا ئورۇنالشتۇرۇشقا بۇنداق

 مىنىسااتىرلى  باااش ئىككىسااى رئااۇال. قىالتتااى ھااۆرمەت قاااتتىق مۇسسااولىنغا يەنىااال ئااۇ

 باياناات قوشاما ناۇتقى كۆتاۈرۈش قەدەھ ساۆزلىگەن زىياپەتتە ئۆتكۈزۈلگەن مەھكىمىسىدە

 تەكىااتلەپ قېااتى  بىاار يەنە ھىتلېاار. ئىاادى بولغااان ئەھمىيەتلىاا  كااۆپ قىلىشااتىنمۇ ئااېالن

 سااەمىمى ئوخشاشاالىقى  غايىلىرىنىااڭ  سىياسااىي ھۆكۈمەتلىرىنىااڭ دۆلەت ئىككااى كېلىاا، 

 ئېلىاا، تىلغااا يېقىنالشااتۇرىدىغانلىقىنى تېخىمااۇ مۇناسااىۋىتىنى دۆلەت ئىككااى فسااتلۇقنىڭد

 جاانلىق ئىنتاايىن ئىتتىپااقى ئىتاالىيە–گېارمەنىيە جاۋابەن بۇنىڭغا مېھمىنى ئۇنىڭ ئۆتىدۇ؛

-بىاار” دۆلەت ئىككااى. ئىكەنلىكىنااى ئىتتىپاااقلىق بىاار ئاكتىاا، ئىنتااايىن ئىتتىپاااقلىق  بىاار

 نااى “تۇرىاادىغانلىقى چىااڭ تەۋرەناامە  قىلااچە ئالدىاادا ئۇرۇنۇشااالر ىشئااايرىۋېت بىرسااىنى

 باساقۇچلۇق كېيىنكاى ھىتلېر كېيىن  ئايالنغىنىدىن رىياللىققا “مەركىزى ئوق”. تەكىتلەيدۇ

 .كىرىشىدۇ ھەرىكەتلەرگە
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 تەشاااۋىقات رايونالرنىاااڭ قىساااى  بىااار ھىتلېااار يېرىمىااادا  كېيىنكاااى ئۆكتەبىرنىاااڭ

 ساەل ھەقىقەتەنمۇ بۇ. دەيدۇ ئەمەس ئۇزۇن بە  ئۆمۈرى مدىكىلەرنىڭئائىلە مەسئۇللىرىغا

 ھايااتلىق بولۇپماۇ مەساىلىلەرنى  مەۋجاۇت سەۋەبتىن شۇ ئەمەسلىكىنى  ئىش قارىلىدىغان

 مەسااىلە بىاار مااۇھى  بولماياادىغان قىلمىسااا ھەل ئارىاادا تىااز چوقااۇم مەسىلىسااىنى مااۇھىتى

 دەپ قىاللمايادىغانلىقىنى ھەل مەسىلىنى بۇ نلەرئەگەشكە ئۇنىڭغا .ئۇقتۇرىدۇ ئىكەنلىكىنى

 ھاې  تەخەيادەكال بىار ياۈرگەن ئېتىا، قىيىق چىمەنلىكتە  ئۆزەمنى مەن  بۈگۈن” كېلى، 

_  كېارە  قىلىنىشاى تەرجىامە قايتاا سېلىشاتۇرۇپ لۇغاتقاا! ؟) ھىتلېر دەيدۇ “قىلماقتىمەن

 (.ت.ئۇ

 ھەرباى ھىتلېار كاۈنى  ابىرنويا-5 يىلاى-1237 يەناى كېايىن  ئۆتكەنادىن ھەپاتە بىر

 ئىشااالر تاشااقى يەنە شااۇنىڭدە  خوسااباخ ئاديۇتااانتى ئااارمىيە قۇرۇغلااۇق كاتتىۋاشاالىرىنى

 كۆرۈشۈشانىڭ قېتىمقاى باۇ قارىماققاا بىار. قىلىادۇ قوباۇل قاتاارلىقالرنى نېۋرات مىنىستىرى

 ئەشايا خام كىتىۋاتقان ئېغىرلىشى، كۈنسايىن ئوتتۇرسىدا گيۆرىڭ بىلەن بلومبېرگ سەۋەبى

 مىنىسااتىرى ئااۇرۇش. كااۆرۈنەتتى قىلغاناادە  مەقسااەت قىلىشاانى ھەل جىاادىلىنى تالىشااىش

 بىاار پاياادىلىنى، ھوقۇقىاادىن بولااۇش مااۇدىرى پىااالن يىللىااق 4 گيۆرىڭنىااڭ بلااومبېرگ 

 ئاچچىغلىنىا،  قااتتىق قىلغانلىقىادىن تۇتۇش قۇرۇلۇشىغا ئارمىيىسى ھاۋا ھالدا تەرەپلىمە

 .قىلىدۇ تەلەپ فۈھرېردىن دەپ قويۇلسۇن چەكلىمە سىلىسىگەمە قىسىۋېتىش مەنبەنىڭ

 گيۆرىڭنىاڭ كۆرۈشاۈپ  ئايرى، بىلەن گيۆرىڭ ھىتلېر قالغىنىدا  ئاز ئېچىلىشقا يىغىن

 ناى “ئىشالىتىش بېساى  فرىتىشقا ۋفن گېنېرال” يىغىندا قېتىمقى بۇ ئاساسەن كۆرسىتىشىگە

 رازى ئىشاىدىن قاۇراللىنىش قايتىادىن ڭدۆلەتنىا گېنېارال بۇ سەۋەبى  بۇنىڭ. نىشانلىشىدۇ

 قىلغىادە  بېسى  فرىتىشقا گېنېرال بىرلىكتە ئەپەندىمۇ بلومبېرگ ئەگەر”: ئۇ. ئىدى ئەمەس

 قاتنىشىشاىنىڭ نېۋراتنىڭماۇ يىغىنغا گيۆرىڭ. دەيدۇ “يوق يېرى يامان بىرەر بۇنىڭمۇ بولسا 

 ئىشاالر ھەرباى ئۇنچىاۋاال ىغىننىي قېتىمقى بۇ مەن” ئۇنىڭغا  ھىتلېر سورىغىنىدا  سەۋەبىنى

  سىياساىي فرىتىشاقا قۇمانادان بااش پەقەت. خالىمىادى  قويۇشنى كەلتۈرۈپ ھالىغا يىغىنى

 تېاازلەتمە  باسااقۇچىنى قااۇراللىنىش سااەۋەبىدىن كەتكەنلىكااى جىددىلىشااى، ۋەزىيەتنىااڭ

 .بەرگەن جاۋاب دەپ “قىلىدى  ئارزۇ چۈشەندۈرۈشنىال بولمايدىغانلىقىنى

 چااۇنكى . ئىاادى مااۇمكىن بولىشااىمۇ قىلغااان راسااتىنال گەپنااى بىاار بۇنىڭاادە  لېاارھىت

 بىار ئەزەلادىن كۆرۈلگىنىادە تاارتىش-تااالش تەرەپتە ئىككى ئاالھىدىلىكى  بىر ھىتلېرنىڭ

. ئىادى بىرساى كەلاگەن قااچۇرۇپ ئاۆزىنى بېسىشاتىن تەرەپناى بىر يەنە بولۇشۇپ تەرەپكە
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 قىلغاان پەيادا تاارتىش-تااالش ھىتلېار شاالنغىنىدا با يىغىان تە 4 سائەت كېيىن چۈشتىن

 گەپ ئۈساتىدىال تاى سىياساىي تاشاقى ئۆزىنىاڭ قىلما   گەپ ئېغىزمۇ بىر ھەققىدە مەسىلە

 باۇ ئېنىقكاى  ناھاايىتى قارىغانادا  مۇئامىلىساىدىن ھۇشايار ئۇنىاڭ. تۇرىۋالىدۇ يورغىلىتى،

 ئااۇ شااۇڭا. ھېسااابالنمايتتى نيىغىاا بىاار ئادەتتىكىاادە  ئۇنااداق ھەرگىزمااۇ يىغىاان قېتىمقااى

. قىلىادۇ تەلەپ ساقلىشاىنى مەخپاى قااتتىق مەزماونىنى يىغىننىڭ قېتىمقى بۇ كۆپچىلىكتىن

 ئىشاالردىن باۇ( ساىرتىدا بۇنىاڭ گيۆرىاڭ بەلكىا ) قاتناشاقۇچىلىرى يىغىن قىلى،  شۇنداق

 ىنئۆتكەناد ساەل. قىلىشاىدۇ ھاې  ئەمەسلىكىنى ئىش بىر ئادەتتىكى بولۇشنىڭ خەۋەردار

 مۇددەتلىاا  ئااۇزۇن تىنىااڭ سىياسااىي گېرمااانىيە” قاتناشااقۇچىلىرىدىن يىغىاان ئااۇ كېاايىن 

 باۇ ئۇنىاڭ كەتكىنىادە  تارتى، ئۆلۈپ پەۋقۇلئاددە مەقسىدىدە  تۇتۇش كۆزدە مەنپەئەتىنى

 “كېرەكلىكىناى قىلىشاى قوباۇل ساۈپىتىدە ۋەسىيىتى بىر ئۇنىڭ سۆزىنى سۆزلىگەن قېتىمقى

 تەييارالنغااان ئالاادىن خوسااباخ پولكوۋنىاا  تااۇرۇپ سااەل ئۈچااۈن  شااۇنىڭ. قىلىاادۇ تەلەپ

 گېرماانىيە: دەيادۇ مۇناداق ھىتلېار كەينىادىنال. بېرىادۇ ئوقاۇپ كۆپچىلىككە تەپسىالتالرنى

 مىللىتىنىااڭ قىلىااش  كاپالەتلىاا  بىخەتەرلىكىااگە مىللىتىنىااڭ مەقسااىدى تىنىااڭ سىياسااىي

 گېرمانىيىنىاااڭ ئەمەلىيەتاااتە . ەتئىباااار كېڭەيتىشاااتىن ۋە قوغاااداش ماكاااانىنى ھايااااتلىق

 باااغلىق كەلتۈرەلمەساالىكىگە-كەلتااۈرۈش قولغااا ماكااانىنى ھاياااتلىق يېتەرلىاا  ئىسااتىقبالى

 بولىادىغانلىقىنى تااپقىلى ياۋرفپاادىال پەقەت ماكاانىنى ھايااتلىق بىار بۇنداق ئىكەنلىكىنى 

. ئەمەس باققاان بولاۇپ گەپ دەيادىغان ماكان يوق ئىگىسى تارتى، ئەزەلدىن”. بىلدۈرىدۇ

 ھۇجاۇم مۇھتااج يەرگە بۇناداق ئىاكەن  شاۇنداق. ياوق گەپ بىار ئۇنداق كۈندىمۇ بۈگۈنكى

 ئېلىشااقا تارتىاا، يەرنااى بۇنااداق قولىاادىن قىلغااۇچىالر ئىگىاادارچىلىق چوقااۇم قىلغااۇچىالر

 بەدەل تاۈۋەن ئەڭ يەردىان بىار قاناداق بولساا  مەسىلە كېلىۋاتقان دۈ  گېرمانىيە. مەجبۇر

 مەساااىلىدىنال دەيااادىغان ماااۇمكىن كەلتۈرەلىشاااى قولغاااا مەنپەئەتناااى چاااوڭ ڭئە تاااۆلەپ

 ھىتلېار. كېتىادۇ چۈچاۈپ قااتتىق قاتناشاقۇچىلىرى يىغىان كېايىن گەپاتىن باۇ“ .ئىبارەتتۇر

 ھەل بىلەنال كۈچى قۇرال پەقەت” مەسىلىسى گېرمانىيەنىڭ: دەيدۇ مۇنداق يەنە كەينىدىنال

 خەتەرساىز-خەۋىا، ئىشانىڭ بىار بۇناداق ئىاكەن  داقشۇن. مەسىلە بىر بولىدىغان قىلىشقا

 بىار بۇناداق مەساىلە  ئەندىكى“ .كېرە  چىقارماسلىقىمىز ئېسىمىزدىن بولمديدىغانلىقىنىمۇ

 ئاشااۇرۇش ئەمەلااگە بىاالەن ئۇساالۇپ بىاار تااۈردىكى قايسااى ۋە ۋاقتىاادا قايسااى ئىشاانى

 .ئىبارەت مەسىلىسىدىنال

 ئەڭ ئىچىادە يىل 6 تەخمىنەن لگۈسىدىكىكە كۈچى گېرمانىيىنىڭ: دەيدۇ مۇنداق ئۇ

 ۋاقتى ئەسلىھەلىرىنىڭ ھەربى گېرمانىيىنىڭ كەلگىنىدە  ۋاقىت شۇ. يېتىدۇ پەللىگە يوقۇرى

 قايتىاادىن يەنە دۆلەتاالەر باشااقا كەلگەناادە  چاغقااا شااۇ. كېلىاادۇ دۈ  ۋەزىاايەتكە ئااۆتكەن
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 باساقۇچىدا ماۇداپىيە تېخاى ئەلالەر باشاقا. ماۇمكىن باشلىۋېتىشاى ھەرىكىتىنى قۇراللىنىش

 تاللىۋېلىشاى ياولىنى ئۆتاۈش ھۇجۇمغاا دەرھال گېرمانىيە پايدىلىنى، پەيتىدىن تۇرىۋاتقان

 ھەرگىزماۇ ئىرادىساىدىن باۇ ئاۇ بولىادىكەن  ھاياات فاۈھرېر چاغادىمۇ شاۇ ئەگەر”. كېرە 

 ماكاان ھايااتلىق گېرمانىيىنىاڭ ئارىساىدا يىلالر 1245~1243 كېچىككەندە ئەڭ. يانمايدۇ

 “.قىلىدۇ ھەل چوقۇم ەسىلىسىنىم

 ئۇنىااڭ. ئىاادى سااۆزلىمەكتە دېگىاادە  قارىمااا  تېزىسااقا قولىاادىكى سااۆزىنى ھىتلېاار 

 ئەسااتە ئۇنىااڭ. تااۇراتتى تۆكۈلااۈپ توختاۋسااىز رەقەماالەر ۋە ئىااش تۈرلااۈ  ھەر ئاغزىاادىن

 بۇناداق ھىتلېردىكاى قارىشىچە  بەزىلەرنىڭ. قالىدۇ ھەيران ھەممە قابىلىيىتىدىن ساقالش

. باوالرمىش سېلىشاتۇرغىلى بىلەناال لېنىنالرنىڭكاى ۋە ناپالىئون كايسەر  قابىلىيىتىنى تۇغما

 كىگىاز يىڭانىە خاۇددى بولساا گېنېارالالر قالغاان بولاۇپ  قالغان قېتىپال نېۋرات ۋفن بارفن

 بولمىغاان ماھارىتى قالدۇرۇش خاتىرە. ئىدى قالغان بولۇپ قالغاندەكال ئولتۇرۇپ ئۈستىگە

 مەشاغۇل بىلەن خاتىرلىۋېلىش بىلەن كۈچى پۈتۈن دېگەنلىرىنى فۈھرېرنىڭ بولسا خوسباخ

 بىالەن چېخوسالوۋاكىيە نىشاانى بىرىنچى گېرمانىيىنىڭ قىلى،  داۋام سۆزىنى ھىتلېر. ئىدى

 ئىككااى ئىبااارەت غەربااتىن ۋە شااەرق ئااارقىلىق شااۇ بولااۇپ  قىلىااش ئىشااغال ئاۋسااترىيىنى

 بىاالەن  ئەنگلىاايە بولىاادىكى  ئىشىنىشااكە قەتئااى شااۇنىڭغا. ۇرمۇستەھكەملەشاات قااانىتىنى

“ .ئېنىااق تاشاالىغانلىقى ئۆچااۈرۈپ دەپااتەردىن يوشااۇرۇنچە چېخالرنااى” ئىككىسااى فرانسااىيە

 مەسااىلىلىرىنىڭ ئااۆز ئااۇالر بولااۇپ  كااۆپ بەكااال ئىشااالر بېشااىدىكى ئەنگىلىيىلىكلەرنىااڭ

 قىلغىادە  ئاېالن ئۇرۇش رمانىيىگەگې ئۇالرنىڭ شۇڭا. ئاۋارە بواللما  چىقى، ھۆددىسىدىن

 مۇداپىيىلىنىش چېخالرنىڭ: دەيدۇ مۇنداق كېلى، ئاگاھالندۇرۇپ يەنە ھىتلېر. يوق ماجالى

 كۈنساايىن ئارمىيىساىمۇ قۇرۇغلاۇق ئاۋساترىيىنىڭ كاۈچەيتىلمەكتە  كۈنساايىن تەدبىرلىرى

: بېرىادۇ كاپاالەت پدە مۇناداق يەنە ئاۇ ۋاقىتتا  بىر بىلەن شۇنىڭ. كېتىۋاتماقتا كۈچلىنى،

 زفر بولىااادىكەنمىز  يۇتۇۋالىااادىغانال دۆلەتناااى ئىككاااى ئېلىنغاااان تىلغاااا يوقۇرىااادا ئەگەر

 باۇ. باشاليدۇ توشۇلۇشقا توختىما  ئىمپىرىيىمىزگە دۆلەتتىن ئىككى بۇ ئاشلىق كۆلەمدىكى

 شاۇ بولاۇپ  دېگەنلى  مۇستەھكەملەش يەنە تەڭ  بىلەن قىسقارتىش چېگراالرنى” دېمە  

 يااااااۆتكەپ يەرلەرگە باشااااااقا ئەسااااااكەرلىرىمىزنى قارىتىلغااااااان يەرگە ئااااااۇ ارقىلىقئاااااا

 شاىتاتىنى قىسىملىرىمىزنىڭ قاتاردا  بىر بىلەن شۇنىڭ“ .بېرىدۇ دېرە  ئىشلىتەلىشىمىزدىن

 ئۈچاۈن ئاھالە مىليون ھەر يەنى . مۇمكىن كۆتۈرەلىشىمىز سەۋىيىگە يېڭى دېۋىزىيىلى  10

 ئىتالىياانالر كەلتۈرىشاىمىزگە تارمار چېخالرنى. دېگەنلىكتۇر مىزچىقاالي قۇرۇپ دېۋىزىيە بىر

 بولىادىغانلىقىغا مۇئامىلىدە قانداق كەلگىنىدە ئاۋسترىيەگە ئەمما. تۇرمايدۇ قارشى ھەرگىز

 ئاساسااالىقى ئىشاااتا باااۇ يەناااى . تەس دېااامە  ناااېمە بىااار ھاااازىرچە ئۇنىڭغاااا كەلساااە  
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 پولشاالىقالرنىڭ”. بااغلىق بولماسالىقىغا-لاۇشبو ھايات يەنىال ۋاقىتالردا شۇ مۇسسولىننىڭ

 تاماملىنىشااىغا تېزلىكىاادە چاقماااق ھەرىكىتىمىزنىااڭ بولىاادىغانلىقىنى مۇئامىلىاادە قانااداق

 قوشنىساى ھىتلېار ئاۋالال كۈن قانچە بىر شۇندىن يېرى  قىزىق) بولىدۇ قاراشقا دەپ باغلىق

 رۇسساىيەنى(. ئىادى مزاالشاقانئى شەرتنامىساى مىللەتالەر ئازساانلىق بىالەن پولشا بولغان

 ئااېالن ئااۇرۇش قارشااى گېرمااانىيىگە ئېرىشااكەن غااالىبىيەتكە پولشااا  قىلغااان تىاارە  ئارقااا

 مۇداخىلىاادە چىقىاا، ئوتتۇرغااا رۇسااىيە ئەگەر شااۇنىڭدە   خااۇددى“ .خالىماياادۇ قىلىشاانى

 ەزەرب بىالەن ھۇجاۇم تېزلىكىادە چاخمااق قارشاى ئۇالرغاا گېرماانىيە بولىدىكەن  بولماقچى

 .كېرە  بېرىشى

 باشاالىغان چۈشۈشااكە قاااراڭغۇ ئاسااتا-ئاسااتا ۋاقىااتالردا  تااۈگەتكەن سااۆزىنى ھىتلېاار

 فارىتىش بىلەن بلومبېرگ. سورايدۇ بارلىقىنى پىكىرى قانداق ئولتۇرغانالردىن ھىتلېر. ئىدى

 ئىككىسااى ئااۇ. چىقىاادۇ قارشااى پىالنىغااا قىلىااش ئىشااغال ھىتلېرنىااڭ بىاارلىكتە ئىككىسااى

 دەپ كېاارە   زىتلەشتۈرىۋالماساالىقىمىز گېرمااانىيىنى بىاالەن فرانسااىيە ەرگىزمااۇھ ھىتلېرنااى

 قېلىشاى چېتىلىا، بە  ئۇرۇشقا ئىككىسى ئىتالىيە بىلەن قوشۇنلىرى فرانسىيە.ئەسكەرتىدۇ

. دەيادۇ ھېساابلىنىدۇ  دۈشمەنلەر كۈچلۈ  غەربىدىكى گېرمانىيىنىڭ بەرىبىر ئۇالر ناتايىن 

 ماۇداپىيە ماگىنوت سېپى مۇداپىيە چېخالرنىڭ: دەيدۇ مۇنداق ۈرۈپبىلد نارازىلىق بلومبېرگ

 بۆساااۈپ ساااېپىنى مااۇداپىيە باااۇ ئۇالرنىااڭ. لىنااايە بىااار مۇسااتەھكەم ئوخشاشاااال سااېپىگە

 دېگەنلىرىنااى بااۇ بىاارلىكتە  بىاالەن فاارىتش يەنە ئااۇ. ئىااش بىاار قىاايىن بەكااال ئۆتەلىشااىمىز

 ئەمەلاادىن ئېلىشاانى دەم لاادا ھا بااۆلگەن كۆڭااۈل فاارىتىش. قىلىشااىدۇ بايااان قايتىاادىن

 مىساىرغا قالغاچقاا بولاۇپ يااللۇغى ئانگىنا يېقىندىال ئۇ يەنى. قويىدۇ ئوتتۇرغا قالدۇرۇشنى

 ئېلىشاىڭنى دەم ئۇنىڭغاا فاۈھرېر ئەمما ئىدى  يۈرگەن پىالنالپ كېلىشنى ئېلى، دەم بېرى،

 بولمىسااىمۇ  دېيىشاكە ياوق ئېھتىماالىنى ئاۇرۇش. دەيادۇ ياوق ھااجىتى قىلىشاىڭنىڭ بىكاار

 .كۆرسىتىدۇ ئەمەسلىكىنىمۇ مۇمكىن بېرىشى يۈز ئارىدا تىز بۇنچە

 جىاا  ئااۆزى قىلىاا،  تەلەپ بېرىشاانى رەددىاايە قاراشااالرغا بااۇ گيۆرىڭاادىن ھىتلېاار 

 مۇھاااكىمە بااۇ خوسااباخ. قىلىاادۇ داۋام قىاازغىن بەكااال مۇھاااكىمىلەر. ئاڭالياادۇ ئولتااۇرۇپ

 بىاار كېيىنكااى دەياادۇ_  شااۇنداقتىمۇ »: الىاادۇق يېتىشااەلمەيال خاااتىرىلەپ مەزمااۇنلىرىنى

 جەھەتاتە شاەكىل يااكى مەزماۇن مەيلاى ئەسالىيەلەيمەنكى  ئېنىق شۇنى_  ئەسلىمىسىدە 

. كېتىااادۇ قىلىشااا، تاااارتىش-تااااالش قااااتتىق ھەقىقەتەنماااۇ تەرەپ ئىككىاااال بولمىساااۇن 

. تااۇراتتى ىرىاا،ئۆزگ تىنمااا  ئىپااادىلىرىمۇ ھېسسااىيات ئىپااادىلەنگەن چىرايىاادا ھىتلېرنىااڭ

 فارىتىش بىالەن بلاومبېرگ. ئىادى تەساىرلەنگەن قااتتىق مەسىلىلەردىن بۇ ئۇمۇ دېمەككى 

 تاى سىياساىي ئۇنىاڭ تىرىشاى،  ئۇقتۇرۇشاقا تەپساىلى ھىتلېرغا نوقتىنى بىر ھەر ئىككىسى
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 رىياللىققاا بەلكى ئەمەس ئالقىشلىنىش ياكى ماقۇللىنىش ھەرگىزمۇ مەسىلە كېلىۋاتقان دۈ 

. بىلدۈرىادۇ پوزىتساىيە ساوغۇق بەكاال مۇ نېۋرات. كۆرسىتىدۇ دەپ «ېلىۋاتقانلىقىدۇرك زىت

 قەتئاى قىلغىنىادە  تەساەۋۋۇر فاۈھرېرى  ھەرگىاز ئىتاالىيە بىلەن فرانسىيە ئەسكەرتى،  ئۇ

 مۇنااازىرىگە راياادېر مارشااالى ئااارمىيە دېڭىااز. دەياادۇ ناتااايىن  قىلىشااى ئااېالن ئااۇرۇش

 .ئىدى قارايدىغانالردىن بىلەن گۇمان ئىشقا بۇ ئۇمۇ ەنكى رفش قىلسىمۇ  قاتناشقاندە 

 چىقىا، ھىتلېار. ئاخىرلىشاىدۇ ئۆتكەندە چارە  سەككىزدىن سائەت ئاخشىمى يىغىن

 شااۆبھىلىرىنى ئۇنىاڭ تارتىاا، چەتاكە بىار راياادېرنى مارشاال گيۆرىااڭ  كېايىن  كەتكەنادىن

 بولاۇپ پىكىاردە قارشاى ېڭىالي تېخى يېرى  قىزىق. بېرىدۇ چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن يوقۇتۇش

 ئەساتايىدىل بە  دېگەنلىارىگە فۈھرېرنىاڭ مارشالىغا ئارمىيە دېڭىز بۇ بلومبېرگ  كەلگەن

 ئاۇ فۈھرېرنىڭ: ئۇرۇنىدۇ قىلىشقا خاتىرجەم ئۇنى ئېيتى، كەتمەسلىكىنى بولۇپ مۇئامىلىدە

 ەرساااۆزل ساااۆزلەنگەن قىلىااا، مەقساااەت قىلىشااانىال ھەيااادەكچىلى  فرىتىشاااقا گەپلىااارى 

 ئىكەنلىكىنى قىلىشى ئارزۇ تېزلەشتۈرۈشىنىال تەييارلىقالرنى ھەربى ئۇنىڭدىن ئىكەنلىكىنى 

 دەپ قالمايادۇ توقۇنۇشاۇپ دېڭىازالردا بىالەن  ئەنگلىيە ھەرگىزمۇ گېرمانىيە يەنى. ئېيتىدۇ

 ئۈساتىدىن خاۇددى ۋاقتىادا ئاايرىلىش بىناسىدىن مەھكىمە مىنىستىر باش رايدېر. ئېيتىدۇ

 نىيىتىنىااڭ قوزغاااش ئااۇرۇش راسااتىنال ھىتلېرنىااڭ تاشااالنغىنىدە   ئېلىاا، يااۈ  بىاار ئېغىاار

 ۋەزىااپە ھەربااى ئارمىيىسااىنىڭ دېڭىااز بىاالەن  دېااگەن نااېمە ھەر. قىلىاادۇ ھااې  يااوقلىقىنى

 بىالەن ئاارمىيە قۇرۇغلاۇق شاۇنىڭدە . ئىادى يوق پاراخوتى ھەربى بىرەرمۇ ئۆتىيەلىگىدە 

 بىزنىااڭ”. ئىاادى ئېنىااق تۇرغااانلىقى ھالاادا يااوق ارلىقىتەيياا قىلااچە ئارمىيىسااىنىڭمۇ ھاااۋا

 قارشاى ئەنگىلىايىگە بەلكاى ئەمەس  قىلغاان مەقساەت ئۇرۇشانى ھەرگىزمۇ قۇراللىنىشىمىز

 ئااويالش بۇنااداق_  ئەسلىمىسااىدە  دەياادۇ_ . قىالتتااى مەقسااەت قىلىشاانىال ئااېالن ئااۇرۇش

 “.ساراڭلىق چىققان ئۇچىغا

. قىلماايتتى گۇمان قىلچە دېگەنلىرىدىن ھىتلېرنىڭ ابولس نېۋرات بتەرەپتىن  بىر يەنە

 ئىااگە مەنىااگە نااېمە گەپلەرنىااڭ بااۇ كەلگىنىاادىال قايتىاا، ئىشخانىسااىغا ئااۇ شااۇنداقتىمۇ

 دفختااۇر قېلىاا، يېتىاا، بولااۇپ كېسااەل ئااۇ بىاالەن شااۇنىڭ. يېتىاادۇ تونااۇپ ئىكەنلىكىنااى

 ۋاقىتمااۇ ئەتسااا 48 تۈرتكىسااىدە ئازاۋىنىااڭ ۋىەاادان ئااۇ. بولىاادۇ مەجبااۇر چاقىرىشااقا

 كەتكەن قوزغۇلۇپ قېتى  قانچە بىر كېسىلى يۈرە  ئۇنىڭ تۈپەيلىدىن ئىش بۇ) ئۆتمەستىن

 بىالەن بې  گېنېرال قويۇپ  قايرى، چەتكە بىر قەسىمىنى ھەققىدىكى مەخپىيەتلى ( ئىدى

 ۋاز پىالنىادىن ئاۇرۇش ھىتلېرناى  چاقىرى، كوچىسىغا بېندلېر ئىككىسىنى فرىتىش گېنېرال

 قولىادىن ئۈچاۈن بۇنىاڭ  گېنېارال ئىككاى بۇ. قىلىشىدۇ مۇزاكىرە يوللىرىنى رۈشنىڭكەچتۈ

 قىلىاش غەلىابە ئاارتۇق تىان 52 يۈزدە ئەگەر بىلدۈرۈشىدۇ؛ تىرىشىدىغانلىقىنى كەلگىنىچە
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. بىلدۈرۈشااىدۇ ئۇرۇشاامايدىغانلىقىنى ھەرگىزمااۇ ئااۇالر بولىاادىكەن  بولماياادىغانال ھوقااۇقى

 باۇ بولساا  قالغىادە  قوزغااپ ئاۇرۇش ئەگەر فۈھرېرغا قايتىدىن فرىتىشنىڭ ئۈچىسى ئۇالر

 بىااردە  بولىاادىغانلىقىغا ھەرىااكەت ئاخماقااانە پۈتااۈنلە  ئالغاناادا نوقتىاادىن ھەربااى ئىاش

 ئۈساتىدە مەساىلىلەر  سىياساىي بىلەن فۈھرېر قېتى  بىر يەنە نېۋرات ئاندىن. كېلىشىۋالىدۇ

 .قىلىدۇ مۇنازىرە

 قېتىملىاق شاۇ. ئىادى كۆرۈشاكەن بىالەن ھىتلېار بېرگخوفتا كۈنى نويابىر-2 فرىتىش

 بولساىمۇ  قالادۇرمىغان خااتىرە بىرەر ھەققىدە بولغانلىقى قانداق نەتىەىسى كۆرۈشۈشنىڭ

 مۇناۇالرنى خېتىادە يازغاان خانىمغاا شاۇتزبار ۋفن خاانىمى باارفن دفساتى ياېقىن كۈنى شۇ

 يولغاا مەن باشالىدى  چىقىشاقا ۇرغائوتت كەينىدىن-كەينى مەسىلىلەر يېڭى”: ئىدى يازغان

 بەكااال راسااتىنال مەن. مەجبااۇرمەن قىلىشااقا ھەل چوقااۇم ئىشااالرنى بااۇ ئاااۋال چىقىشااتىن

“ .ئېغىار بەكال كۆرۈنۈشۈمدىن تاشقى كۆرگەن سەن ئەھۋالى  رفھى مېنىڭ. كەتتى  چارچاپ

 قاانچە ھې  راشلىرىقا ئۇنىڭ. چىقىدۇ يولغا قاراپ مىسىرغا ئۇ كېيىن  سائەتتىن قانچە بىر

 .خالىمايدۇ كۆرۈشنىمۇ نېۋراتنى ھىتلېر . ئېنىق قىاللمىغانلىقى پەيدا تەسىر

 قىلغانمىاادۇ؟ گەپلەرنااى كۆڭلىاادىكى راسااتىنال ھىتلېاار يىغىناادا مااۇھى  قېتىمقااى شااۇ

 بىار ئىشاەنگىنىدە  ئىككىساى رايادېر بىالەن بلاومبېرگ ئېيتقىنىادە   گيۆرىڭنىڭ راستىنال

 چىقىۋاتقاان قەلبىدىن ئۇنىڭ ئېيتقاندا  مۇنداق ياكى مۇمكىنمىدى؟ بولىشى ئوينىغان ئويۇن

 كېيىنكاى بېساىلمىغان) ئەساىرى قىلمىغاان ئېالن ئۇنىڭ تۇيغۇمىدى؟ بىر كۆرۈلىدىغان كام

 ئاېالن ئۇنىاڭ شاۇنىڭدە  قارىغانادا  دىان( ت.ئاۇ_  دېمەكچاى كىتاابىنى «يولۇم كۈرۈش»

 ئېيتقانلىرىدىن ھەققىدە يەھيدىيالر ماكانى  ھاياتلىق ئۇنىڭ ۋە نۇتۇق نۇرغۇنلىغان قىلغان

. ئىاادى مااۇمكىن دېاايىش گەپاالەر كۆڭلىاادىكى پۈتااۈنلە  دېگەنلىرىنااى ئۇنىااڭ قارىغاناادا 

 ئوخشاشااال سااۆزلەپ  نۇتااۇق بىاار يەنە سااونتوفېندا ئااۇ ئااۆتمە   ھەپااتە ئىككااى ئارىاادىن

 بولمايادىكەن  ماكانىمىز ىقھاياتل يېتەرلى  ئەگەر ئاگاھالندۇرۇپ  ستۇدېنتالرنى سىياسىي

 چوقاااۇم ئۈچاااۈن ئاشاااۇرۇش ئىشاااقا مەقساااەتنى باااۇ بواللمايااادۇ  مەۋجاااۇت گېرماااانىيە

 .دەيدۇ مەجبۇرمىز قوزغاشقا ئۇرۇشى تەۋەككۈلچىلى 

 ئااۇرۇش گەرچە سااۆزلىرى سااۆزلىگەن يىغىناادا قىلغااۇ  ھەل قېتىمقااى شااۇ ئۇنىااڭ

 ئەگەر بەرمەكتىكااى  دۈرۈپچۈشااەن شااۇنى تەسااۋىر بااۇ ھېسااابالنغىنىدىمۇ  تەسااەۋۋۇرلىرى

 بىار تاۈردە قايساى ئۇنىاڭ بولساا  قالغىادە  بولماا  ئوڭۇشلۇق تەھدىتلەر دېپلوماتىيىلى 

 تەۋەككۈلچىلىا  بىار چوڭ گەرچە. بېرەتتى كۆرسىتى، پايدىلىنىدىغانلىقىنىمۇ ھەرىكەتتىن

 ئۇرۇشاااىنى دېپلوماتىيىلىااا  قېتىملىاااق بىااار يەنىاااال ئاااۇ كەلگىنىااادىمۇ  تاااوغرا قىلىشاااقا

 دېپلوماتىيىلىاا  مەيلااى بارغاناادا  يىلىغااا-1243. ئىاادى كەلااگەن غەياارەتكە باشاالىتىدىغان
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 چوقاۇم بولسۇن  جەھەتتە قوزغاش ئۇرۇش تېزلىكىدە چاقماق قاتار بىر ياكى قىلىش پوپوزا

 ئاااۋال: ئىاادى شااەرت تاشلىشااى سااۈپۈرۈپ توسااالغۇالرنى دەساالەپكى ئۇششاااق  قىسااى  بىاار

 ئاۇ. ئىادى شاەرت قىلىشاى تەرەپ بىار فرانساىيىنى بىلەن پولشا ئاندىن چېخوسلوۋاكىيىنى 

 باۇنى. قىالتتاى ئاارزۇ تۇرۇشانى تۇتاۇپ ھالادا بىاتەرەپ ئەنگىلىيىنى بارىچە ئىمكانىيەتنىڭ

 ئەدەپاالەش جەھەتااتە ھەربااى ئەنگىلىيىنااى بەرىبىاار ئااۇ قىلسااا  ئاشااۇرالمىغىدە  ئەمەلااگە

 شاۇ 403زفرلىمااقچى؛ ئۇزارتماسالىققا ناىتىلى ئىشاالرغا قۇرۇغلۇقتىكى چوڭ ئۇنى ئارقىلىق 

 ئاۇرۇش تاشالىغان  ساۈپۈرۈپ توساالغۇالرنى باارلىق يولىادىكى ئۇ يىلىدا -1243 ئارقىلىق 

 دۈشامىنى ئورۇندىكى بىرىنچى يەنى. بوالتتى تەييارلىيالىغان شارائىتىنى بارلىق قوزغاشنىڭ

 نەزەر  قەتئى بولىشىدىن نداقالقا. بوالتتى ئېچىۋااللىغان يولىنى قىلىشنىڭ تارمار رۇسىيىنى

 خاراكتېرىادىن تىكىاش دف ئۇنىاڭ. ئىادى تاللىۋالغاان ياولىنى ئۇرۇشقاقلىق شۇنداق ئەنە ئۇ

 مېڭىشانى يىلىساىال-1238 كىرىا،  يولىغاا تەۋەككۈلچىلى  راستىنال ئۇ بولساق  ئالىدىغان

 .ئىدى كىرىشكەن تەييارلىقىغا مېڭىش يولغا پىالنلىغان

 

5 

 

 تېخىماۇ قارىتاا گېرماانىيىگە ۋەزىار بااش تەيىانلەنگەن يېڭىادىن بولساا  ئەنگىلىيىدە

 ۋەزىااپىگە يازىاادۇدۇ دەپ_  نىشااانىمىز  بىزنىااڭ”. ئىپادىلەياادۇ قىياااپەتنى مۇرەسسااەچى

 قولغاا كاپاالەتنى   سىياساىي كېرەكلىا  بىازگە_  چىمبېارلىن  باۇرۇن ساەل ئولتۇرۇشتىن

 ساۆھبەت ئەگەر كەلتۈرۈش؛ قولغا قىلىشنى ھەل يۈزلۈ  ئومۇمىي مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈش 

 سااھەدە  سىياساىي بىزنىاڭ گېرمانىيىنىڭ سەۋەبىنى بۇزۇلغانلىقنىڭ بىز كەتسىمۇ بۇزۇلۇپ

 قارىشااىمىز دەپ بۇزۇلاادى قىلغانلىقىاادىن رەت تەلەپلىرىمىزنااى مۇۋاپىااق قويغااان ئوتتۇرغااا

 شاۇنىڭدە  كۈچلاۈ   ىئىرادىس تۇرغان  ئۇرغۇپ زېھنى( چامبېراليىن) چىمبېرلىن“ .كېرە 

 دەرھاال ھاماان  ئولتۇرۇشاى ۋەزىاپىگە ئاۇ. ئىادى كىشاى قىلىادىغان ئىشاەن  ئۆزىگە بەكال

 ھالغااا مۆتىاادىل تېخىمااۇ تىنااى سىياسااىي دېپلوماااتىيە بۋرۋېننىااڭ ۋەزىاار باااش ئالاادىنقى

 تەرەپااتىن بىاار يەنە قىلىااش  ھەرىااكەت قۇراللىااق تەرەپااتىن بىاار مېاانىڭچە ”. ئۆزگەرتىاادۇ

 قااوش ئىبااارەت ياخشىالشااتىن مۇناسااىۋەتنى ئوتتۇرسااىدىكى ئىتااالىيە بىاالەن مااانىيەگېر

 يىتەكچااى ئۆتىۋېلىشااىمىزغا بىااخەتەر ئۆتكەلاادىن قىاايىن بىزنىااڭ يۈرگااۈزۈش  سىياسااەتنى

 تاشقى ئەگەر”: دېگەن مۇنداق ھەقتە بۇ خېتىدە شەخسى پارچە بىر ئۆزىنىڭ ئۇ“ .بوالاليدۇ

 ئاۇ“ .كۇپاايە بولساىال مااقۇل بېرىشاكە قىلى، تەشۋىق بىلەن كۈ  زفر مىنىستىرلىكى ئىشالر

 ۋەزىاارى ئىشااالر تاشااقى باشااقۇرغىنىدا  كااابىنتنى دىرېكتورىاادە  باااش شااىركەت خااۇددى
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 بولىادىغان قىلىشاقا قوباۇل ئەدېان يەنى . قارايتتى دەپ ئەمەس تەس تېزگىنلەش ئەدېننى

 .گۇمانلىناتتى يەنىال كېلەلىشىدىن كېلىشىمگە بىلەن ھىتلېر ئاساسىدا شەرتلەر

 ئاشكارە خەۋىرىنى خااليدىغانلىق ئورنىتىشنى ھەمكارلىق بىلەن گېرمانىيە چىمبېرلىن

 قېاتى  بىار ساەمىمىيىتىنى ئۇالرنىاڭ كاۈزدە يىلاى شاۇ گېرماانىيە كېايىن  قىلغىنىدىن ئېالن

 لىاقئوۋچى ئىمپىارىيە خالىفااك  لاورد باشالىقى پارالمېنت  ئەنگلىيە. باقىدۇ قىلى، سىناق

 ئوۋچىلىااااق ئۆتكۈزۈلىاااادىغان بېرلىناااادا گيۆرىڭنىااااڭ ھېرمااااان رەئىسااااى جەمىيىتىنىااااڭ

 بىاار بېسااىلغان بىاالەن ھەل ئااالتۇن قىلىنغااان تەكلىاا، بېرىشااى قاتنىشااى، كۆرگەزمىسااىگە

 ئاااوۋچىالر مېااادلېتون بولساااا خالىفااااك . ئالىااادۇ تاپشاااۇرۇپ تەكلىپنامىساااىنى پاااارچە

. ئىاادى قىلىشااقان تەكلىاا، ھالاادا سااەتلى مەخ ئااۇنى بولغاچقااا  رەئىسااى جەمىيىتىنىااڭ

 ئۈچااۈن بەرگەنلىكااى ۋەدە كۆرۈشتۈرۈشااكە ھىتلېرنااى بىاالەن خالىفاااك  تەرەپ گېرمااانىيە

 .قولاليدۇ پۈتۈنلە  بېرىشىنى كۆرگەزمىگە بۇ چىمبېرلىنمۇ

-باار نىيىتىنىاڭ قىلىاش ھاسىل چۈشىنىش بىلەن ئۆزى فۈھرېرنىڭ خالىفاك  شۇڭا 

 يولغااا قاااراپ گېرمااانىيىگە ئايرىلىاا، ئەنگىليىاادىن مەقسااىتىدە بااېقىش بىلىاا، يااوقلىقىنى

 ناامزات مۇۋاپىاق بە  خالىفااك  بىالەن ساۈپىتى بولاۇش ئەلچاى بىار ئەپسۇسكى . چىقىدۇ

 بىالەن  باولغىنى بىرساى تەرساا ھەم ئىخالسامەن كۆڭاۈل  تاۈز ئاۇ گەرچە. ھېساابالنمايتتى

 ئاز بەكال بىلىدىغانلىرى ھەققىدىكى خاراكتىرى-مىەەز ھىتلېرنىڭ بىلەن تارىخى گېرمانىيە

 ھاې  ئۇنىاڭ. ئىادى باقمىغاان ئوقاۇپ كىتاابنىمۇ دېاگەن «يولاۇم كاۈرەش» ھەتتاا. ئىدى

 يېشاى خاۇددى كۈچلاۈ   كاۈچى قىلىاش جەلىا، ھەم تاۈز  كۆڭلى ھەم”گيۆرىڭ قىلىشىچە

 نىسبەتەن ئۆزىگە ئوخشايدىغان  ئوقۇغۇچىسىغىال مەكتەب باشالنغۇ  بىر كەتكەن چوڭالپ

 رفبىن زامان ھازىرقى بىر ئۇ… . ئىدى بىرسى ئىگە تۇيغۇسىغا ئىپتىخارلىق ۋە ھەرىكەتچان

: بېرەتتاى تەساىراتىنى كىشاى بولغاان قىزىقىشلىرى ھەرخىل نىسبەتەن بىزگە بولۇپ  خودى

 بىاار قىلىاادىغان ھەۋەس مۈلااۈككە-مااال بېشااى  قاااراقچى چااولپىنى  كىنااو بىاار ئااۇنى يەنااى

 ئوۋچىلىااق چاتسااىۋفرت بىاار ۋە مەسلىھەتچىسااى باااش پااارتىيە ۋېزىاار  باااش پومىششااچى  

 قاااتتىق ئۇنىڭاادىن كەلگەناادە  گيوبېلسااقا“ .مااۇمكىن دېاايىش…  كۈزەتچىسااى مەياادانىنىڭ

 تەسااىرات بىاار ئۇنااداق ئەمەلىيەتااتە بولسااىمۇ  قىلغااان پەرەز مااۇمكىنلىكىنى يىرگىنىشااى

 يېتەرساىزلىكلەر ئېتىا  ۈرلۈ ت ھەر مەندىكى سەۋەبى بۇنىڭ بولغاندا  مېنىڭچە”. بولمىدى

 ھاماان رىيااللىق شاۇنداقتىمۇ. ئىادى ماۇمكىن بولىشاى تۇيغاۇ بىر بولغان پەيدا سەۋەبىدىن

 “.بولمايدۇ قىلىشقا ئىنكار ئۇنى. رىياللىق

 دفسااتانە ئااۇنى بېرلىنلىقالرنىااڭ يەنە شااۇنىڭدە  تەسااىراتالر  تااۈر بااۇ ئۇنىڭاادىكى

 ھاااللى. ئىدى قويۇشقان لەقەم دەپ ھااللىفاك  وردل ئۇنىڭغا بېرلىنلىقالرنىڭ) كۈتىۋالغان
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-2 ئۈچاۈن ئۇنىاڭ  !(بىلادۈرەتتى مەنىسىنى پەيتۇن ھاراۋا _  تاللىھون نېمىسچىدا دېگىنى

 تولااۇق ئىنتااايىن ئۈچااۈن كۆرۈشۈشااى بىاالەن فااۈھرېر بېرگخوفتااا بااۇرۇن چۈشااتىن نويااابىر

 سااىرتقا دېرىزىسااىدىن ماشااىنا خالىفاااك . ئىاادى بەرگەن پۇرسااىتى تەييااارلىق ئىاادىيىۋى

 بىالەن قاار قېلىن ئۇنىڭغا كۆرۈنۈپ  پۇت جۈپ بىر كەيگەن ئىشتان قارا كۆزىگە قارىۋىدى 

 خاتا دەيدىغان قانداق يوللىغانمۇ ياردەمچى ئۈچۈن چىقىرىش يۆلەپ پەلەمپەيگە قاپالنغان

 ئاۇ فاۈھرېر  ىشاىك تۇرغاان ئالدىڭىزدا” بىرسى قۇلىقىغا ئۇنىڭ .قالىدۇ كېلى، چۈشەنچىگە

 ئىكەنلىكىناى پاۇتى كىمنىاڭ پۇتنىاڭ ئىككاى باايىقى ئانادىن ۋارقىرىغىنىدىال دەپ “فۈھرېر

 .بىلىدۇ

 چۈشۈپ ماشىنىدىن ئالدىراش ئېنگلىز  بۇ كەلگەن ياداڭغۇ تاياقتە  ئىگىز  بويتۇرقى

 ك خالىفاا ھىتلېار . كۆرۈشىدۇ بىلەن ھىتلېر تۇرغان يېغى، كۈلكە دفستانىالرچە يۈزىدىن

 كىركپاترىاا  ئېااۋفن سااىر ئەمەلاادارى ئەلچىخانىنىااڭ باااش تۇرۇشاالۇق بېرلىناادا بىاالەن

 ئاناااادىن. تۇرىاااادۇ چىااااڭ دەپ قىلاااادۇرىمەن زىيااااارەت ئااااۆيلەرنى ئاااااۋال ئىككىسااااىنى

 كېلىا، ئەتراپىغاا شاىرە بولغاان ئەپساىز بەكاال ئولتاۇرۇش پاكارلىقىدىن كىتاپخانىسىدىكى

 -. كېلەلمىادى  ئېلى، تەكلى، يېڭى بىر قانداق ې ھ لوندفندىن سىزگە مەن”. ئولتۇرۇشىدۇ

 ھۆكۈمىتىنىااڭ گېرمااانىيە ئاساساالىقى زىيااارىتى   قېتىمقااى بااۇ مېنىااڭ_  خالىفاااك   دەياادۇ

 شاۇنىڭدە  بېقىشانى  بىلىا، ئىكەنلىكىناى قاراشتا قانداق ۋەزىيەتكە  سىياسىي نۆۋەتتىكى

 “.قىلىدۇ مەقسەت قىشنىالبې بىلى، يوقلىقىنى-بار ئېھتىمالىنىڭ قىلىش ھەل مەسىلە

 كۆڭلىادە شامىدت تەرجىماان. تۇتۇلىادۇ چىراياى فۈھرېرنىاڭ ئاڭلىغاان گەپلەرناى بۇ

 دەپ بولادى  ئاچچىقلىنىادىغان ئىچىدىن ئولتۇرىۋېلى،  جى  قىلما  گەپمۇ فۈھرېر ئەندى

 شەرتساىز قەتئاى” قاتاار بىر فۈھرېر تەتۈرسىچە  ئويلىغىنىنىڭ ئۇنىڭ ئەمما. قالىدۇ ئويالپ

 ئاشاكارە تەلەپلىرىناى قاناداقتۇ گېرمانىيەنىاڭ ئاۇ . كېتىادۇ قوياۇپ ئوتتۇرغاا نى “تەلەپلەر

 بولادى  قىلمااقچى بۇزغۇنچىلىاق زىياارىتىگە قېتىملىاق باۇ خالىفاكسنىڭ قىلىۋېتى،  ئېالن

 زفر زفرماۇ بولساا خالىفااك . قىلىدۇ ھۇجۇم بىلەن شىددەت مەتبۇئاتلىرىغا  ئەنگلىيە دەپ

 ھىتلېرمااااۇ. تىرىشااااىدۇ ئاقالشااااقا ئەركىنلىكىنااااى خەۋەر تبۇئاتلىرىنىااااڭمە  ئەنگلىاااايە

 .بىلدۈرىدۇ ئىكەنلىكىنى بىزار گەپلەرگە بۇنداق يوشۇرماستىن

 بىالەن ھىتلېار غەلىاتە مىاەەزى بىالەن ئەدەپ ئاجايى، تەمكىن  ئىنتايىن خالىفاك 

 قااوغالپ نگېرمانىيىاادى كومااۇنىزىمنى ساااھىپخاننىڭ ئااۇ . كۆرىاادۇ تىرىشااى، يارىشىشااقا

 تىنچلىاق بىارلىكتە ئىتالىيىنىاڭ بىالەن فرانسىيە دۆلەتنىڭ ئىككى ماختاپ  چىقارغانلىقىنى

 بىار ئاۇ ئاندىن. بىلدۈردى قىلىدىغانلىقىنى ئۈمىد تىكلىنىشىنى ئاساس مۇستەھكەم ئۈچۈن

 ياۋرفپاا شاەرقى بىالەن ياۋرفپاا ئوتتاۇرا ئۇنىڭغاا ئەدېن. قىلىدۇ سادىر خاتالىق دېپلوماتى 
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 يارىشىشاانى ئەممااا. ئىاادى ئېيتقااان ئالماساالىقىنى تىلغااا قەتئىااي مەسىلىسااىنى زىيىتااىۋە

 بىاالەن ساااددىلىق ئىنتااايىن ئااۇ يەنااى. ئېيتىاادۇ ھىتلېرغااا مەسااىلىنى بااۇ قىلىاا، مەقسااەت

 كۆڭلىادە ئاۆز ھىتلېرمۇ قىلى، شۇنداق. ئىدى قويغان ئاشىكارىالپ غەرىزىنى ئەنگىلىيىنىڭ

 بىرلىشاى،  زىا  بىالەن ئاۋساترىيە: باشااليدۇ قىلىشاقا ۋىنىھېسا ئېھتىياجلىرىنىڭ جىددى

 گېرماانىيە  توختۇتاۇش؛ باستۇرۇشىنى نېمىسالرنى رايونىدىكى سۇدېتېن چېخوسلۋاكىيەنىڭ

 ئىقتىساادىي ساەۋەبىدىن  قىلغۇچىسى ئىمپورت ئاساسلىق مەھسۇالتالرنىڭ رايونالردىكى بۇ

 ئەركىان قىسامىغىچە شاەرق بىالەن مىقىسا جەنوب شەرقىي ياۋرفپانىڭ مۇناسىۋەتلەرنى  

 بەكاال بىالەن قىلغىناى باغلىنىشالىقتە  بىارىگە-بىر قاراشلىرى ئۇنىڭ. قىلدۇرۇش تەرەققى

 غەرب”: باشااليدۇ قىلىشاقا ھاقاارەت ۋارقىاراپ دەرھاال شاۇڭا. ئىادى گەپالەر ئىشەنچىسىز

 شاۇنىڭدە . اقتااقىلم پەيادا توساالغۇ قايتا-قايتا ماڭا ياۋرفپادا جەنوب شەرقىي دۆلەتلىرى

 تېڭىشااقا ماڭااا غەرەزلەرنااى   سىياسااىي كەلتااۈرمىگەن خىيااالىمغىمۇ قاچااان ھااې  يەنە

 “!ئۇرۇنماقتا

 قۇرالساىز قاناداق ھەر ئەزەلادىن  ئەنگلىايە تەكىتلەپ  بىلەن ماھارەتلى  خالىفاك 

. كۆرساىتىدۇ تەكىتلەپ دەپ كەلدى  قىلى، قوبۇل بىلەن خوشاللىق چارىسىنى قىلىش ھەل

 باااۇ ”: قىلىااادۇ قوشاااۇمچە دەپ مۇناااداق بىااالەن بىخەساااتەلى  بەكاااال ئاااۇ نىااادىنال كەي

 قوڭغااۇراق كەتااكەن تىگىاا، خااۇددى دېگىنااى بااۇ ئۇنىااڭ“ .كېلىاادۇ ماااس ئاۋسااترىيىگىمۇ

 بېرىا،  رەددىايە بۇنىڭغاا ھالادا ھاياجانالنغاان ھىتلېار. قىلىۋېتىادۇ پەيدا سادا ئاۋازىدە 

 ئەمەس؛ ئويالشااقان ئىشلىتىشاانى قااۇرال قاچااان ھااې  گېرمااانىيە توغرىسااىدا ئاۋسااترىيە

 تەلىاۋى  ئۆزىنىاڭ خەلقىنىاڭ ئاۋساترىيە بولساا ئىشاى كېاتىش قوشاۇلۇپ بىالەن گېرمانىيە

 .دەيدۇ

 ئەناادى شاامىدت  ۋاقتىاادا  ئولتۇرغااان تاماققااا چۈشاالۈ  چىقىاا، تەنەپپۇسااقا يىغىاان

 پەرەز دەپ تىئاخىرالشاا بىاالەن مەغلااوبىيەت ئىشاالىرى قىلىااش كااۈرەش ئۈچااۈن تىنچلىااق

 كىركپاترىا  دەيادۇ -. ئىادى پەساەيمىگەن چااققىچە شاۇ تاا غەزىاۋى ھىتلېرنىڭ”. قىلىدۇ

 تەرجىماان خالىفااك  لاورد ئەمماا. بواللمايادۇ خاتىرجەم پەقەتال نېۋرات_  ئەسلىمىسىدە 

 باققاان كاۈچەپ ئۈچاۈن داۋامالشتۇرۇش سۆھبەتنىڭ مەن. سۆزلىشەلمەيتتى تۇرۇپ بولما 

 ئااۇالر. ئولتۇرىۋالاادى ئاچمااا  ئېغىااز قەتئااى ھىتلېاار. بولمىاادى نەتىەىسااى رەربىاا بولساااممۇ

 قىلساىمۇ  ئاچقانادە  ئېغىاز ئاۇ گەرچە“ .كەلتۈرۈلادى تارماار تۈردە ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتتە

 قىلىااش ئەدەپسااىزلى  قوپاللىشااى، ھەتتااا. ئىاادى زەھەرلىاا  بەكااال گەپلىاارى ھىتلېرنىااڭ

 گەپالەرگە كۆرىادىغان ياخشاى نېمىسالر الىفاكسنىخ. ئىدى يەتكەن بېرى، دەرىەىسىگىچە

 مەن”: دەيادۇ مۇناداق ئاۇ 405كېيىن  باشلىغاندىن گەپ ھەققىدە ئوۋچىلىق يەنى بۇرايدۇ 
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 قۇرال زامانىۋىي پۈتۈنلە  سىز چۇنكى. يوقكەن مەنىسى قىلچە دېيىشىڭالرنىڭ قىلىمەن ئوۋ

 بىچااارە بولغااان ئوۋلىماااقچى سااىز ئەممااا دەيدىكەنسااىز  قىلىاامەن ئااوۋ قۇراللىنىاا، بىاالەن

 خەۋىاا، قىلااچە ئۇنىڭاادىن سااىزگە شااۇڭا. يااوق سااۇنىقىمۇ تۆمۈرنىااڭ قولىاادا ھايۋاننىااڭ

 بولۇشانىڭ ئااۋارە دەپ چىقىمەن ئوۋغا كۆپچىلىكنى ھالدا قىلغان مەسخىرە ئۇ“ .كەلمەيدۇ

 يااول دەپ بولماساامۇ؟ ياخشااى تېخىمااۇ بۇغااۇزلىغىنىڭالر كاااال كىرىاا، قۇشااخانىغا ئورنىغااا

 باشاتىن ئىپادىسى ئۇنىڭ_  كېلى،  ئەسلەپ كىركپاترى  دەيدۇ_  قىسقىسى ”. رسىتىدۇكۆ

 كىچىا  بىار كېتىادىغان رەنەى، يوقال تايىنى نېمىنىڭ ھې  يېتىشتۈرۈلگەن  ئەكە ئاخىرى

 “.قىالتتى قىلىقالرنى بالىدەكال

 شاااكىالت ئىسااتاكان بىاار چااوڭ ھىتلېاار. چۈشااىدۇ قەۋەتااكە ئاسااتى ھەممىسااى ئااۇالر

 باۇ. ئىچىشاىدۇ قەھاۋە باشاقىالر ئىچىادۇ؛ قوياۇپ پىشاالق ماۇنچە بىار ئۈستىگە چىملىكىئى

-ئاې  قاانچە بىار بولۇپماۇ. كۆرۈنەتتى كۆتۈرۈلگەندە  قەدەر بىر كۆڭلى ھەممىنىڭ يەردە

 ئاۆ  چۈشاۈرۈپ  پولغاا چىقارماا  ئااۋاز پەنەىرىناى قانااتلىق چاوڭ رەساىملى  ئېسچىنىڭ

 يەڭگىال خاېلىال ئاۆزلىرىنى كىشاىلەر بىالەن ئېتىۋېتىشاى  ھىا قاپقااقلىرىنى پەنەىرە ئىچى

 .قىلىشىدۇ ھې 

 بىالەن مېھماان ئىككى ئەنگىلىيىلى  نېۋرات پويىزدا  كەچلى  ماڭغان قاراپ بېرلىنگە

 ئەسااالىدىنال كېتىپتاااۇ  چارچااااپ فاااۈھرېر ئەپسۇساااكى. ماڭىااادۇ ئىچىااا، چاااا  بىااارلىكتە

 چەتئەللىاا  يەنىااال ئااۇ شااۇنداقتىمۇ ئىاادى؛ ئەمەس ياخشااى دېگەناادە  تااازا ساااالمەتلىكى

 ئاۇالر ياالغۇز ئىچىادە كاامېرا. دەيادۇ باولغىنى  ياخشى بۇمۇ. كۆرۈشەلىدى بىلەن مېھمانالر

 دەپ قويادى  قاايمۇقتۇرۇپال مېناى ھىتلېار كىركپاترىكقاا خالىفااك   قالغىنىادا  ئىككىسىال

 بىلامە  گېپىناى بىرىنىاڭ-بىار بولغاان  دۆلەتاتىن ئىككاى ئوخشاىمىغان”. ئېيتىادۇ سىرىنى

 سااۆھبەتتىن ئوتتۇرسااىدىكى كىشااى ئىككااى قىلىشااىدىغان سااۆھبەت تايىنىاا، تەرجىمانغااا

 ئاساانال باشاقىالرغا بىرساى ئاۇالردىن_  مۇمكىنمىادۇ؟ كۈتاۈش نەتىاەە ئارتۇق بۇنىڭدىنمۇ

 ماۇمكىن تېخىماۇ كۈتاۈش نەتىاەە ئاارتۇق بۇنىڭادىن بولغىنىدا بىرسى قالىدىغان ئىشىنى،

 قاراشااالىرى يازغاااان خاتىرىساااىگە كۈنااادىلى  كۈنىساااى شاااۇ الىفااااك خ. ئىااادى ئەمەس

 ئاۇ  مېانىڭچە تەساىرى  قالادۇرغان ماڭا ئۇنىڭ». قالدۇراتتى ھەيران كىشىنى ھەقىقەتەنمۇ

 مىاڭ كەچاۈرۈپ باشاتىن مۈشاكۈللەرنى كاۆپ بەكاال ئۈچۈن كەلتۈرگەنلىرى قولغا بۈگۈنكى

 يەنىااال ھۆكااۈمىتى  ئەنگلىاايە ەممااائ. ئېنىااق كەلتااۈرگەنلىكى قولغااا ھاااكىمىيەتنى تەسااتە

 خىياال ئېرىشكەنلىكىنى ھۆرمىتىگە كىشىلەرنىڭ يېرى  غەلىتە دۇنياسىدا  ياراتقان ئۆزلىرى

 ئىشلىتىشااتە سااۆزلەملەرنى خاااس ئااۆزىگە يەنىااال ئااۇ. ياشاااۋاتقانلىقىدۇر خاااتىرجەم قىلىاا،

 ئومۇمىي‘ دەمدۇ  ’لى بىخەتەر كوللىكتى،‘ يەنى . كەلمەكتە تۇرۇپ چىڭ بىلەن جاھىللىق
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 تاجااۋۇز ئۆزئاارا‘ دەمادۇ  ’قىساقارتىش ھاازىرلىقالرنى ھەربى‘ دەمدۇ  ’قىلىش ھەل يۈزلۈ 

 چىااڭ گەپاالەرگە قااۇرۇق مااۇنچە بىاار قىلىاا، ئىااش دەماادۇ  ’شەرتنامىسااى قىلىشماساالىق

 ھەل قىيىنچىلىقلىرىناى تۈرلاۈ  ھەر ياۋرفپانىاڭ ھەممىساى دېگەنلەرنىاڭ بۇ. ئېسىلىۋالغان

 “.نەرسىلەر قىاللمايدىغان ۋەدە ئىستىقبال بىرەر ئۆنۈملۈ  شتاقىلى

 بىاالەن گيۆرىااڭ يەنە ئااۇ ئاااۋال  چىقىشااتىن يولغااا) كېاايىن قايتقىنىاادىن لوناادفنغا

 ئىشلىتىشاكە قاۇرال ئاساتىدا ئەھاۋال قاناداق ھەر بىاز” ئۇنىڭغاا گيۆرىڭ. ئىدى كۆرۈشكەن

 تولاااااۇق گېرماااااانىيىنى نمە خالىفااااااك    (ئىااااادى بەرگەن ۋەدە دەپ “ئۇرۇنماااااايمىز

 ئىشاەن  قوشاۇاللىغانلىقىغا ساېپىگە يارىشاىش ئۇ يەنى . قىالتتى ئىشەن  چۈشەنگەنلىكىگە

 ئااادەم سااەمىمىي قاااليى  ھەقىقەتەنمااۇ” فااۈھرېر كەسىىپداشاالىرىغا  ئااۇ. قايتىاادۇ قىلىاا،

 دفكالتىااادا  بەرگەن ھەققىااادە زىياااارىتى قېتىمقاااى باااۇ پارالمېنتتاااا ئاااۇ. دەيااادۇ “ئىاااكەن

. ئىاكەن ياوق تاى سىياساىي بىرەر دەيدىغان قىلىش تەۋەككۈلچىلى  دەرھال سالرنىڭنېمى”

 ھاېلىغىچىال گېرمانىيە. ئىكەن ئالدىراش غېمىدا چىقىشنىڭ قۇرۇپ دۆلىتىنى ئۆز ھازىر ئۇالر

 .دەيدۇ “ياشىماقتا دەۋرىنى ئىنقىالپ

 لماا بوال بىلىا، كەتكەنلىكىناى بولاۇپ ئىشاالر ناېمە كااتىبى شەخساى ئۇنىاڭ ئەمما

 مەزھەپ ئااالىي_  كاتىاا،  بااۇ يازىاادۇ دەپ_ . ھەياارانمەن”. ئىاادى قالغااان گاااڭگىراپال

 قىلااچە ئويۇنلىرىغااا ھىتلېرنىااڭ خالىفاكساانىڭ  بولغااان كۈچلااۈ  ئىنتااايىن پىرىنسااىپى

. غەلىاتە ھەقىقەتەنماۇ يۈرىشاى غېمىدا كەچۈرۈشنىڭال نېمىسالرنى قىلما   ھې  ھەيرانلىق

 كۆڭلىدە ساالاليدىكەن  كۆرمەسكە ئاسان بەكال پاكىتالرنى دىغانقىلى پەيدا كۆڭۈلسىزلى 

 ساۇنئىلىق بەكاال ھەتتاا بىالەن  ئااقىالنىلىق بەكاال ئۇنى قىلسىمۇ بولغىدە  غەشلى  بىرەر

 “.ئۆتكۈزىۋىتەلەيدىكەن بىلەن

 پۈتااۈنلە  چۈشەندۈرىشااى ھىتلېرنىااڭ ئىشااىدا قىلىااش قايىاال خالىفاكساانىڭ ئەممااا

 يۈرگىنىمادە   دەپ دائىا  مېنىڭ”: ئىدى ئىگە قاراشقا ئۆزگىچە نلە پۈتۈ بولۇپ  باشقىچە

 ئۇالرنىااڭ. يااۈرگەنلەردۇر سااېلى، پااۇت پۇشااقىغا ئىشااتاننىڭ بىاار بىاالەن مېنىااڭ ئېنگلىاازالر

 پىرىنساىپلىرىمغا مېنىاڭ پىرىنساىپى يىتەكچاى كېلىۋاتقان قويۇپ يولغا ئۇالر تىدە سىياسىي

 الزىاا  كەلتااۈرۈش تارمااار چوقااۇم لشااېۋىكالرنىبو دېاامە   بااۇ. ئوخشااايدىكەن پۈتااۈنلە 

 “.دېگەنلىكتۇر

 باۇ ئوخشااش بايرىمىادىكىگە رف دىساتىۋا قېتىمقاى ئاۆتكەن ئېيتقانادا  ئۈچۈن ھىتلېر

. ھېساابالنمايتتى باايرىمى مىاالد بىار يۈرىادىغان تاۈرۈپال قااپىقىنى ھەرگىزماۇ باايرام يىلقى

 كۆتۈرەڭگاۈ رفھى ئۇنىڭ ئالدىدا ىمىنىڭباير نوئىل دېيىشىچە  خىزمەتچىسىنىڭ ئادفلفنىڭ

 كااراۋۇس خىزمەتچىسااى بىاالەن ئااادفل  ئۆيىاادە ميۇنخېناادىكى. ئىاادى خوشااال بەكااال ۋە
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 ساااوۋغاتلىرىنى رف دىساااتىۋا يېڭاااى ئولتاااۇرۇپ يۈكاااۈنگىنىچە پولااادا بىااارلىكتە ئىككىساااى

 قوشاااۇپ باااارمىقىنىمۇ بااااش خوجايىنىنىاااڭ دىققەتساااىزلىكىدىن كاااراۋۇس يۆگەۋاتقىنىااادا 

 قااققىنىچە  مۆرىساىنى خىزمەتچىساىنىڭ كېتىا، كۈلاۈپ ھىتلېر كۆرگەن بۇنى .ىۋېتىدۇچىگ

 فاۈھرېر . بۇيرۇيادۇ دەپ “كەل ئېلىا، كىيىمىمناى كېيىدىغان تاماقتا كەچلى  بېرى، ماڭ”

 ئۆتكۈزىۋېلىشانى ياخشاىالپ بايرىمىنى رف دىستىۋا قېتىمقى بۇ بىرلىكتە بىلەن خىزمەتچىسى

 مۇھاپىزەتچىلىرىادىن ئاې -ئاې  ئوخشااش سۈيىقەستچىگە بىر ىككىسىئ ئۇالر. ئوياليتتى

 تاكساىغا تۇرغاان كۈتاۈپ ئاۇالرنى ساىرتتا ئانادىن. چۈشىدۇ پەسكە پەلەمپەيدىن يوشۇرۇن

 نەپەس بىار چوڭقاۇر ھىتلېار دەيادۇ “شاۇنداقمۇ؟ كۆرمىادى  كىا  ھاې  بىزناى”. ئولتۇرىدۇ

 ئەممااا ئىاادى   دېااگەن ئولتااۇرا  نىاادايې شااوپۇرنىڭ ئەساالىدە مەن”. كېاايىن ئېلىۋالغاناادىن

 ئامالساىز مەنماۇ. چىقىۋالادى ئالادىغا ئۆزى چۈشىرىۋېتى، تارتى، بىلىكىمدىن مېنى ھىتلېر

 ميااۇنخېن تاكسااى“ .بەردىاا  بولااۇپ ھەماارا ئۇنىڭغااا ئولتااۇرۇپ چىقىاا، كەياانىگە تاكساىنىڭ

 ئااخىرى كېايىن  دىنئايالنغىنى سائەتتە  ئىككى ئۆزگەرتى، يولىنى تىنما  ئىچىدە شەھەر

 “.ھايدا قەھۋىخانىسىغا لۇيىتپولد”: بېرىدۇ ئېيتى، ئادرىسنى بارىدىغان شوپۇرغا ھىتلېر

 بىلمىگەنلىكاى ئىكەنلىكىناى كىا  خېرىادارىنىڭ چىققاان ماشىنىساىغا شوپۇرى تاكسى

 ئالادىغا مېھمەنخاناا. ئىادى تۇرغان ئارانال ئۈچۈن كېتىش قۇتۇلۇپ كىشىلەردىن بۇ ئۈچۈن 

 دېگىاانىچە ئااۇھ  كېاايىن  ئېلىۋالغىنىاادىن پااۇلىنى كىاارا توختىتىاا، ماشىنىسااىنى گەناادەكەل

 غەلىاتە بەكال راستىنال بىزنى شوپۇرى تاكسى“. قالىدۇ كېتى، ھەيدەپ ماشىنىسىنى دەرھال

 شاوپۇر_  ئەسالەپ  كاۈننى شاۇ كاراۋۇس دەيادۇ_ . ھەقىچان قالدى ئويالپ دەپ كىشىلەر

 ھەياران بەكاال مەنمۇ ساياھىتىمىزدىن قېتىمقى بۇ دېمىسىمۇ. ىئىد ئويلىغان توغرا راستىنال

. كەتتاى ياۈرۈپ قااراپ مەيدانىغا كۆنىگسپالتز كىرمە  مېھمانخانىغا ھىتلېر” .ئىدى  قالغان

 قورقماا ” كاۆرۈپ  كېتىۋاتقاانلىقىنى قااراپ كەيانىگە-ئالادى ھۇلاۇققىنىچە كراۋۇسانىڭ ئۇ 

 كىاا  ھااې  دەپ يۈرىاادۇ ئايلىنىاا، چىلىرىااداكو ميااۇنخېن بېشااىغا ئااۆز ھىتلېرنااى ئااادفل 

 شاۇنداق ھىتلېار. بولىادۇ قىلمااقچى خااتىرجەم ئۇنى دەپ “قويمايدۇ كەلتۈرۈپ خىيالىغىمۇ

 يااۈزىنى ئېگىاا، بېشااىنى يەنىااال ئااۇ قالسااا ئۆتااۈپ يېنىاادىن بىرەرسااى بىاالەن  دېگىنااى

 ئااايىقى ھىتلېاار . باشاااليدۇ يېغىشااقا مۆلاادۈر چاغاادا بااۇ. تىرىشاااتتى كۆرسەتمەساالىككە

 ئالادىغا توختىماا  ئاۇالر. قولتۇقلىۋالىادۇ خىزمەتچىساىنى بولمىغاچقاا تېيىلى، مۆلدۈردىن

 پوساالردىن ئاادفل  قېاتى  شاۇ. قالىدۇ كېلى، ئالدىغا ئۆيىنىڭ مېڭىشتا شۇ. ماڭاتتى قاراپ

 ئايلىنىا، تۇيادۇرما  كىماگە ھاې  كاوچىالردا ۋە ئۆتەلىگەنلىكى قۇتۇلۇپ بىلەن ئۇستىلىق

 ئااۇ ئەممااا. ئىاادى كەتااكەن بولااۇپ خوشااال بالىاادە  كىچىاا  خااۇددى ەنلىكىاادىنيۈرەلىگ

 ئۇيۇنغاا خەتەرلى  بۇنداق سەن”: كېتىدۇ ئەيىپلەپ قاتتىق خىزمەتچىنى بۇ ھىملېر ئەتىسى
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 بىار قاناداق ھەر ئوخشااش بۇنىڭغاا فاۈھرېر كېايىن بۇنادىن. ئىادى كېرە  قېتىلماسلىقىڭ

 تۇرغىنىغىمااۇ قارشااى ئۇنىااڭ بولىاادىكەن  ىقىلماااقچ ھەرىااكەت پۈكااۈپ كااۆڭلىگە ئىشاانى

 .قىلىدۇ بۇيرۇق دەپ “بېرىسەن مەلۇمات ماڭا چوقۇم قارىما 

 

6 

 

 تاى سىياساىي قىلىاش خااتىرجەم چىمبېارلىن ۋەزىرى باش  ئەنگلىيە ئاخىرسىدا  يىل

 قىلىشاااقا بەرپاااا تىنچلىاااق مۇددەتلىااا  ئاااۇزۇن ياۋرفپاااادا بولىااادىكەن يۈرگۈزۈلىااادىغانال

 مۇ( گۇمانالنسىمۇ بۇنىڭدىن) ئەدېن ۋەزىرى ئىشالر تاشقى ھەتتا. ئىشىنىدۇ ابولىدىغانلىقىغ

 تۈرلۈ  قانچە بىر قىلىشنىڭ ھەل مەسىلىسىنى گېرمانىيە» اليىھىسىدە تەكلى، تەييارلىغان

-1238 اليىھىساى تەكلىا، باۇ. ئىدى ئىپادىلىگەن ئۈمىدىنى خىل شۇ ئەنە دىمۇ «تەدبىرى

 ئەپەناادى ھىتلېاار بىاالەن خالىفاااك ” بولااۇپ  سااۇنۇلغان كااۈنى بااايرام يىاال يېڭااى يىلااى

 بىاراقال مەسىلىساىنى گېرماانىيە بىاز ئەگەر كۆرساەتمەكتىكى  شۇنى سۆھبىتى ئىككىسىنىڭ

 ھەرىكەتاكە چوقاۇم بىاز بەلكى ئەمەس ھۆكۈمىتى گېرمانىيە ئوياليدىكەنمىز  قىلىشنى ھەل

 شااۇنداق… . كېلىاادۇ تااوغرا غاقويىشااىمىز ئوتتۇرغااا اليىھىلەرنااى كااونكىرىتنى بەزى كېلىاا،

 يېقىنادا بىاز ئەگەر. كېارە  بولىشاى تەرەپاتىن بىاز ھەرىاكەت قېتىملىاق ئىككىنچى ئىكەن 

 ئايلىنىاا، كۆپاۈككە ھەقىقەتەنمااۇ ئۈمىادىمىزنىڭ بولغاان پەياادا ساۆھبەتتىن ئۆتكاۈزۈلگەن

 باۇ بىز .مەجبۇرمىز قىلىشقا ھەرىكەت بىرەر چوقۇم بىز قىلىدىكەنمىز  ئۈمىد كەتمەسلىكىنى

 دەپ “كېارە  تۇرىشىمىز قىلى، ھەرىكەت تىنما  يۈرمە   سوزۇپ كەينىگە ئىزچىل ئىشنى

 .كۆرسىتىدۇ

 تەۋە ئەنگىلىااايىگە ئەسااالىدە دە “اليىاااھە كاااونكىرىتنى” قويغاااان ئوتتۇرغاااا ئەدېااان

 قىسااى  كااۆپ مااۇتلەق ئافرىقااادىكى تەۋە پورتىگااالىيىگە بىاالەن بىلىگىاايە يەنااى بولمىغااان 

 ئەرزانغااا بۇنااداق ھىتلېاار ئەممااا. ئىاادى تەكلىااۋى قىلىااش سااوغات ھىتلېرغااا تااۇپراقالرنى

 ئۆتكااۈزگەن بىاالەن خالىفاااك  ئۇنىااڭ. ئىاادى ئەمەس بىرسااى بولىاادىغان سااېتىۋالغىلى

 شاەرقىي ۋە شاەرق گېرمانىيىنىاڭ تەرەپ  ئەنگلىايە بولىادۇكى  كۆرۈۋېلىشقا سۆھبىتىدىنمۇ

 بىار قاانۇنلۇق كۆرۈنۈشاتە پەقەتاال تۇرۇشاى  ،قىلى سۈكۈت ھەرىكىتىگە كېڭىيىش جەنۇبقا

 رفشاەنكى  ۋاقىتتاا  بىار بىالەن شاۇنىڭ. ئىادى كۇپايە ئىپادىلىسىال ئىكەنلىكىنى ھەرىكەت

 سىياساەت تەۋەككاۈلچى بىار بۇناداق رەھابەرلەر ھەربى كونا قالغان ۋە بلومبېرگ فرىتىش 

 قاااۇرال دېپلوماتىااا  تەھااادىتىنى ئاااۇرۇش قورقۇشاااۇپ  ئااااپەتتىن چىقىااادىغان كەلتااۈرۈپ

 بولغاچقااا  شااۇنداق. كېتەتتااى تاتىرىاا، چىرايلىاارى ئويلىسااىال پايدىلىنىشاانى سااۈپىتىدە
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 .ئىدى مۇقەررەرلى  بىر قېلىشى تىركىشى، بىلەن فۈھرېر ئۇالرنىڭ

 ئاياال باۇ. تىزلەشاتۈرۈلدى تېخىمۇ تەرىپىدىن خانى  گرۇئېن ئەرنا كرىزى  بۇقېتىمقى

 ئۇنىاڭ. ئىادى ماشىنىستى بىر ئىشخانىسىنىڭ بلومبېرگ ئۇ زىرھا بولۇپ  فاھىشە بىر بۇرۇن

 باۇ مارشاالى  ئاارمىيە بۇقۇرۇغلاۇق ياۈرگەن بويتااق بېارى يىلادىن 6 تېازال تونۇشۇپ بىلەن

 ھەرباااى ئاساساااەن  قانۇنىغاااا ئوفىتساااېرالر. كېلىاادۇ قارارىغاااا ئاااېلىش نىكاھىغاااا ئايااالنى

 ئېلىشانىڭ خوتۇنلۇققاا ئاياالنى تچاىخىزمە يۇغاۇچى كىار ئۆيىادىكى ھەتتاا ئەمەلدارالرنىڭ

 .ھېسابلىناتتى قىلغانلىق خىالپلىق ئىنتىزامغا ئۆزىمۇ

 قۇرۇغلاۇق باۇ بىالەن شااھىتلىقى نىكااھ ھىتلېرنىڭ بىلەن گيۆرىڭ كۈنى  يانىۋار-10

 مۇراساىمى نىكاا بۆلۈمىادە بىار مىنىساتىرلىكىنىڭ ئۇرۇش بىلەن ماشىنستى مارشالى ئارمىيە

 بلومبېرگنىاڭ كەتكىنىادە  ياۈرۈپ سااياھىتىگە ئا  شىرىن جۈپ يېڭى بۇ ئەمما. ئۆتكۈزىدۇ

 يېيىلىشااقا تەرەپااكە ھەر سااۆزلەر-گەپ ھەققىاادىكى ئىشاالىرى كونااا ئايالىنىااڭ ياااش بااۇ

 ئىااش بولغااانلىق فاھىشااە ئۇنىااڭ ساقچىسااى بېاارلىن ئارخىۋىاادا ئايالنىااڭ بااۇ. باشاااليدۇ

. چىقىشىدۇ تېپى، چۈشكەنلىكىنىمۇ مگەرەسى يالىڭا  يەنە ئۇنىڭ قالما   تېپىپال ئىزلىرىنى

 ئۇنى قويۇپ  چۈشۈرۈپ ھالغا ئوسال بەكال ھىتلېرنى تېپىلىشى ماتېرىيالالرنىڭ تۈردىكى بۇ

 تارقىلىاا، ئوتتۇرلۇقتااا بلومبېرگنىااڭ ئااۇ . پاتۇرىۋېتىاادۇ غەمااگە غەزەپلەناادۈرۈپ  قاااتتىق

 قىلىا، مەقساەت ىقىرىشنىچ يوققا پاساتنى-پىتنە بىر قانداق ھەر بولغان ئېھتىمال يۈرىشى

 ئەرنانىاڭ گيۆرىڭغاا ئاۇ شاۇڭا. قارايادۇ دەپ ئىكەن  قىلدۇرۇغان شاھىتلىق نىكادا بۇ مېنى

 باۇ ئاۇ  ئەگەر. بۇيرۇيادۇ قويۇشانى ئېيتىا، مارشالىغا ئارمىيە قۇرۇغلۇق ئىشلىرىنى بۇرۇنقى

 تارقىلى، كنىڭسەتچىلى بۇ بولسا  بولىدىغانال ماقۇل قالدۇرۇشقا ئەمەلدىن نىكانى قېتىمقى

 بلاومبېرگنى بولمىساا بولىدىغانلىقىنى؛ تاپقىلى يەنىال يوللىرىنى ئېلىش ئالدىنى كېتىشىنىڭ

 .ئېيتىدۇ چىقىرىدىغانلىقىنى ئىشىدىن

 كىشااى بااۇ ئەممااا. ئىاادى فاارىتىش ھالاادا تەبىئىااي ۋارىاا  كېلىاادىغان ئورنىغااا ئۇنىااڭ

 بىاار بۇنااداق. ئىاادى ىرسااىب چىقىاادىغان قارشااى بە  تېخىمااۇ تىااگە سىياسااىي فۈھرېرنىااڭ

 بىار بىالەن “ياشالىرى ھىتلېار” نەپەر ئىككاى فرىتىشانىڭ گيۆرىاڭ  ئويلىغان ئېھتىماللىقنى

 جىناايىتى بەچچىۋازلىاق فاھىشىگە ئەر كەتكەن پۈر نامى ئارىسىدا ئەسكىرى باۋارىيە نەپەر

 ىاا،ئارخ تەمىاانلىگەن ھېياادىرىخ بىاالەن ھىملېاار ئۈچااۈن ئىسااپاتالش قىلغااانلىقىنى سااادىر

 بىالەن ئۇنىاڭ ھىتلېرغا بۇ. كېلىدۇ مەھكىمىسىگە مىنىستىرلى  باش ئېلى، ماتېرىياللىرىنى

 يوقۇتۇشنىڭ كۆزدىن قۇمانداننى باش كېلىۋاتقان ئۇنىما  ھەمكارالشقىلى تۈزۈ  ئەزەلدىن

. ئويناياادۇ رفل بولااۇپ پاااكىتالر مااۇھى  يەتكااۈزۈلگەن يۈرگىنىاادە ئاااختۇرۇپ باھانىسااىنى

 .سالىدۇ ئىشقا پاكىتالرنى بۇ يۈرمەيال قىلى، نەسىھەت قىلچە ھىتلېر قىلى،  شۇنداق
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 خوشاااال قااااتتىق ھەقىقەتەنماااۇ ئىشاااتىن باااۇ چىقىۋاتقىنىااادا ئىشاااخانىدىن گيۆرىاااڭ

 ئۇنىاڭ بىالەن بلاومبېرگ مىنىستىرى ئۇرۇش بىلەن ھۆنىرى بىرال شۇ مانا. ئېنىق بولغانلىقى

 ئورنىغاا ئۇنىاڭ يوقۇتۇلاۇپ  كۆزدىن بىرلىكتە ئادىمىمۇ بولىدىغان باسارى ئىز مۇۋاپىق ئەڭ

 باۇۇن  چۈشاتىن ئەتىساى. ئىادى ئايالنغاان باساارغا ئىاز ئۈمىادلى  ئەڭ ئاۆزى گيۆرىڭنىڭ

 ئۇنىااڭ ھىتلېاار ئەممااا. ئۇختۇرىاادۇ بلومبېرگقااا ئۇلتىماااتومىنى ئاااخىرقى ئەڭ فۈھرېرنىااڭ

 .ئۇنىمايدۇ قەتئى قىلىشىغا ئېالن دەپ ئەناۋەتسىز نىكاھىنى

 تېلېفااونالر قىلىقسااىز پاھىشااىلەردىن توختىمااا  گېنېرالالرغااا كوچىسااىدا  ناادلېربې

 مااۇۋەپپەقىيەتكە چااوڭ شااۇنچە كەسىبدېشااىنىڭ سااابىق ئااۇالر يەنااى. باشاااليدۇ كېلىشااكە

 برېادفۋدىن بىالەن شالېيچېر ۋفن. ئىادى بىلدۈرۈشامەكتە خوشااللىقىنى ئېرىشكەنلىكىدىن

 ئۆتكۈزىااۋەتكەن سااېلى، كۆرمەسااكە ئىشااىنى ئۆلتۈرۈلااۈش گېنېرالنىااڭ ئىككااى ئىبااارەت

 ھەرگىزمااۇ ئىشااقا بىاار بۇنااداق كۆرسااىتىدىغان تەسااىر ئابرفيىغااا ئىتتىپاااقى  ئوفىتسااېرالر

 بلااومبېرگ ئەگەر كېلىاا،  بىاارلىكىگە پىكىاار ھەممىسااى ئۇالرنىااڭ. قىاللمااايتتى كەچااۈرۈم

 بېرىشاى  ئىساتىپا لدەرھا قىلمىغىنىدا قوبۇل ئۆچۈرۈلىشىنى ئىسمى ئىتتىپاقىدا ئوفىتسېرالر

 فرىتىشااانى ئاااۇالر. قىلىشاااىدۇ تەلەپ كېتىشااانى ئاجرىشاااى، بىلەنماااۇ ئاياااالى شاااۇنىڭدە 

 شاۇنداق فۈھرېرماۇ ئەسالىدە) قويۇشىدۇ ئوتتۇرغا تەلىۋىنى بۇ ئىۋەرتى، ئالدىغا ھىتلېرنىڭ

 ئااۇ”. ئىاادى خاپااا قاااتتىق يەنىااال ئىشااتىن بااۇ قارىمااا   شااۇنىڭغا  (ئولتااۇراتتىكەن ئااويالپ

 ئاديۇتاانتى مەخساۇس ھىتلېرنىاڭ دەيدۇ_ . ماڭاتتى كەينىگە-ئالدى تىنما  نىسىدائىشخا

 يېارى  بەكاال كاۆڭلى قوشتۇرىۋالغان  كەينىچە قولىنى ئىككى ئۇ_  ئەسلىمىسىدە  ۋيېدېمان

 بىار مارشاالى ئاارمىيە قۇرۇقلاۇق بىار گېرمانىيىنىاڭ ئەگەر' ئاۆزى ئاۆزىگە ئاۇ. ئىدى بولغان

 بەرمەيادۇ ياۈز ئىشانى بىار قاناداق ھەر دۇنياادا باۇ دېامە   نادىنىكاھال بىالەن ئالدامچى

 “.غۇدۇڭشۇيتتى تىنما  دەپ' !بولمىغىدە  دېگىلى

 ماۇزاكىرە مەسىلىساىنى ناامزات بىارلىكتە ئىككىساى چاقىرتىا،  يېنىغا خوسباخنى ئۇ 

 پاااكىتالر چىقىرىلغااان ئوتتۇرغااا ھەققىاادىكى بەچچىۋازلىااق ئاديۇتااانتى ئۇنىااڭ. قىلىشااىدۇ

 ئەمەسااالىكىنى قارشاااى فرىتىشاااكە قااااراپ دەپ ماااۇمكىن بولىشاااى ئۇيااادۇرۇلغان چوقاااۇم

. قىلىادۇ داۋام كاېچىگەچە يېارى  تاا تاۈگىمە  تارتىشاى-تاالش ئىككىسىنىڭ ئۇ. بىلدۈرىدۇ

 خەۋەرلەنادۈرۈپ مەساىلىدىن باۇ فرىتىشانى ۋاقتىدا ئايرىلىش يېنىدىن ھىتلېرنىڭ خوسباخ

 بولمايادۇ قەتئاى يااق  جااۋابى ھىتلېرنىاڭ بۇنىڭغاا. ىادۇئۆتۈن قىلىشىنى رۇخسەت قويۇشقا

 ئەممااا. ئېيتىاادۇ قىلماياادىغانلىقىنى رۇخسااەت قىلىشااىغا بۇنااداق دەرھااال ئۇنىڭغااا بولااۇپ 

 گېنېارال ئاڭلىغان گەپلەرنى بۇ. ئالىدۇ يول قاراپ ئۆيىگە فرىتىشنىڭ ئۇدۇل يەنىال خوسباخ

 مېنااى ھىتلېاار ئەگەر”. كېتىادۇ قايناااپ ،غەزەپلىنىاا قارىلىغانلىقىادىن دەپ بۇنااداق ئاۆزىنى



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 791 ~ 
 

 دەرھاال مەن يېتەر  دېسۇن مەقسىدىنى ماڭا_  ۋارقىراپ  دەيدۇ - بولىدىكەن  يوقاتماقچى

 “!بېرىمەن ئىستىپا

 دېاگەن ناېمە تارىخىغاا دۇنيانىاڭ يەنە ئاارقىلىق شاۇ دۆلەتنىڭ  بىر كىشى ئايال بىر”

! تەساىر بىار كۆرساەتكەن بىلمەياال-،بىلىا كېلىا، يەنە باۇ! ھە-كۆرسىتەلىگەن تەسىر زفر

-06 يەناى ئەتىساى  جاودل پولكوۋنىڭ يازىدۇ دەپ “تەس ھەقىقەتەنمۇ ئىشەنمە  بۇنىڭغا

 جاساارەتلىنى، خوساباخ باۇرۇن  چۈشاتىن كاۈنى شاۇ. خاتىرىساىگە كۈندىلى  يانىۋاردىكى

. ۇقىلىااد مەلااۇم ھىتلېرغااا كۆرۈشااكەنلىكىنى بىاالەن فاارىتىش قىلىاا، خىالپلىااق بۇيرۇقىغااا

 فرىتىشانىڭ ئاۇ  گوياا. بولمايادۇ خاپاا قىلچىماۇ ھىتلېار گەپاكە باۇ يېارى  قاالرلىق ھەيران

 ئااۇرۇش ئااۇنى ئەناادى. كااۆرۈنەتتى بولغاناادە  رازى باياناتىاادىن قىلغااان پەرۋاسااىزالرچە

 گېنېاارال ئااۇ. دەياادۇ قالمىاادى سااەۋەبى بىاار ھااې  كۆرسەتمەساالىكنىڭ قىلىاا، مىنىسااتىرى

 بولۇپ نىيىتىدە يوقۇتۇش ئۇنى قاچان ھې  قالما   بىلەنال تاشماخ پەۋقۇلئاددە فرىتىشنى

 ئۆتكەناادىن سااائەت قااانچە بىاار ئارىاادىن ئەممااا. قىلىاادۇ قەسااەم دەپ ئەمەساامەن باققااان

 ۋەتاااۋەرىكىنى تىلاااالپ فرىتىشااانى چاقىرىااا،  يېنىغاااا خوساااباخنى قايتاااا ھىتلېااار كېااايىن 

 ئۇنىاڭ قالماسالىقىنى  قوللىنىا، ھەرىكەت بىرەر ھەرگىزمۇ ئۇنىڭغا خوسباخ. چىقىرىۋېتىدۇ

 دېيىشاى ناېمە بىار ئانادىن كاۆرۈپ سېلىشاتۇرۇپ دېگەنلىرىناى سۆزلىشاى، بىۋاساتە بىلەن

 ئاخشاىمى شاۇ بولاۇپ مااقۇل تەساتە مىاڭ مەسالىھەتكە باۇ فۈھرېرماۇ. يالۋۇرىادۇ ھەققىدە

 ىرىا،ك يېنىغاا ھىتلېرنىاڭ ۋيېادېمانمۇ ئاتقاندا تاڭ. بولىدۇ كۆرۈشۈشىدىغان بىلەن ئۇنىڭ

. بولمايادۇ قايىال تەكلىاۋىگە ئۇنىاڭ بولساىمۇ  باققاان بېرىا، بىرناى تەكلىپاتىن كۆرۈشۈپ

 مااقۇل ۋيېادېماننى كۆرسىتىشىگە نامزاتلىقىغا مىنىستىرى ئۇرۇش ئۆزىنى گيۆرىڭ ئەسلىدە 

 . ئىدى كەلتۈرىۋالغان

 زۈ تااۈ كۆچۈرۈشاانىمۇ كااۆزدىن دېااگەن گيۆرىااڭ! بولماياادۇ قەتئااى”: ئۇنىڭغااا ھىتلېاار

 نەرسااااىلەرنى كااااۆپ ئۇنىڭكىاااادىن مەن جەھەتااااتە بااااۇ. بىرسااااى قامالشااااتۇرالمايدىغان

 .دەيدۇ“ !تېخى بىلىدىكەنمەن

 بىرناى تەكلىپاتىن ئوخشاايدىغان شاۇنىڭغا يەنە ھىتلېار ۋاقىتتاا  كەچىارە  كۈنى شۇ

 ۋەزىپىسااااىدىن بلومبېرگقااااا ھالاااادا ئەپسۇسااااالنغان ھىتلېاااار چاغاااادا  ئااااۇ. ئاڭالياااادۇ

 ئىاز بىارەر ئورنىغاا ئۇنىڭادىن نوقتىساىدا ناازاكەت. ئىدى ئۇختۇرىۋاتقان نىقالدۇرۇلغانلىقى

 گياۆرىڭنى ئۈچاۈن ئىاش باۇ ئۇنىڭغاا بلاومبېرگ. قىلىادۇ تەلەپ بېرىشىنى كۆرسىتى، باسار

 ئۆزىنىاڭ بىرسىنى بولغان ياردەمچى ئىشلىرىغا قىلىش ۋەيران ئۆزىنى يەنى. قىلىدۇ تەكلى،

 باۇ دېاگەن گيۆرىاڭ ئاۇدۇلال  يوشاۇرما  قىلچىماۇ ھىتلېر تى قې بۇ. كۆرسىتىۋاتاتتى ئورنىغا

 دەياادۇ ئۇنااداقتا . دەياادۇ ھااۇرۇن  بەكااال ھەم بېسااىۋااللمايدۇ  ئااۆزىنى پەقەتااال ئادەماادە
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 قاولىڭىزدا ئاۆز ۋەزىپىساىنى مىنىساتىرى ئاۇرۇش ئۈچاۈن ناېمە ئاۆزىڭىز فۈھرېرى  بلومبېرگ 

 بىاالەن غەرەز يامااان ئۇنىڭغااا گەپنااى بااۇ بلااومبېرگ رفشااەنكى . سااورايدۇ دەپ تۇتمايسااىز؟

 ئاااۆزىنى ئېلىۋالغىنىااادا  قولىغاااا ھوقاااۇقىنى ئاااارمىيە ئاااۈ  ھىتلېااار ئەگەر. ئىااادى دېاااگەن

 ئېرىشااااەلىگەن مۇدداسااااىغا زەئىپلەشااااتۈرۈش ئىتتىپاااااقىنى ئوفىتسااااېرالر سااااېتىۋەتكەن

 .ھېسابلىناتتى

. ۇرىۋالىادۇت ئەگىتىا، گەپناى بولماا  مااقۇل ياا قىلماا  رەت ياا تەكلىپناى بۇ ھىتلېر

. ساورايدۇ قايتاا دەپ باوالر مۇۋاپىاق تاپشۇرسااق كىماگە ھوقاۇقىنى ئاارمىيە ئاۈ  ئۇ كېيىن

 ئۇنىڭادىن ھىتلېر كېيىن شۇنىڭدىن. كۆرسىتەلمەيدۇ نامزات بىرەر ئۈچۈن بۇنىڭ بلومبېرگ

 ۋىلھااېل  گېنېاارال بلااومبېرگ . سااورايدۇ دەپ “بولىۋاتىاادۇ؟ مەساائۇل كىاا  ئااادەملىرىڭگە”

 ئالاادىراپ ئاناادىن. بېرىاادۇ جاااۋاب دەپ كېلىۋاتىاادۇ  باشااقۇرۇپ يۈزلااۈ  مااۇمىيئو كېيتېاال

 بىر مۇھى  بۇنداق بىرسىنىڭ بولىدىغان ئاتىسى قېينى كەلگۈسى قىزىنىڭ: قىلىدۇ قوشۇمچە

 ئىشاخانامدىكى دېگەن ئۇ” ئېيتى،  كەلمەيدىغانلىقىنى مۇۋاپىق ئېلىشقا ئۈستىگە ۋەزىىپىنى

 .دەيدۇ “بىرسى يۈرگەن قاراپ ئىشالرغىال

 .ھىتلېر دەيدۇ“ !ئىكەن ئادىمى  ئىستىگەن مېنىڭ دەل ئادەم بۇ ئۇنداقتا”

 ئالدىادا بولاۇش ۋەياران چۈشاۈپ رفھاى پۈتاۈنلە ” قارىماققاا بىار چۈشتە  كۈنى شۇ

 ئىشاالرنىڭ بەرگەن ياۈز كېلىا،  قايتى، ئىشخانىسىغا بلومبېرگ “كۆرۈنگەن تۇرىۋاتقاندە 

-ئىااش شااەرمەندىلەرچە بااۇرۇن ئايالىنىااڭ ئااۇ. بېرىاادۇ ەپسااۆزل كېيتېلغااا ھەممىسااىنى

 بۇناداق ياالغۇز ئەمما” قىلىدۇ  ئېتراپ ئىكەنلىكىنى بىرسى شوغۇلالنغان بىلەن ھەرىكەتلەر

 ھىتلېر ئۆزىنىڭ ئۇ “كېرەكقۇ؟ بواللماسلىقى باھانىسى ئاجرىشىشنىڭ ئايالدىن بىر گەپلەرال

 بولاااۇپ ئاااۇرۇش ئەگەر شاااۇنىڭدە  نى ئايرىلغاااانلىقى بىااالەن ساااىپايىلىق-ساااىلىق بىااالەن

 402.بىلدۈرىدۇ ئېيتقانلىقىنى بولىدىغانلىقىنىمۇ يېنىدا فۈھرېرنىڭ دەرھال قىلسا قالغىدە 

 كېتىشانى ئاجرىشاى، ئايالادىن باۇ تۇتاۇپ كۆزدە ئىستىقبالىنى بالىلىرىنىڭ ئۇنىڭغا كېيتېل

 ياخشاى بىرىمىزناى-ىارب قىلىشاىمىز تاو  بىزنىاڭ ئۇنىڭغاا  بلومبېرگ قىلىۋىدى  مەسلىھەت

 ئاجراشاااقىنىمدىن كەلساااە  تاااوغرا ئاجرىشىشاااقا ئەگەر” نەتىەىساااى  كۆرگەنلىكىمىزنىاااڭ

. بېرىادۇ جااۋاب قىلىا، دفق دەپ “ياخشاىراق تۈگەشاكىنى  ئېتىا، ئاوق پاا  بىار مېڭەمگە

 .كېتىدۇ چىقى، يۈگەرگىنىچە ئىشخانىسىدىن ھالدا تولغان ياشقا كۆزلىرى ئۇ ئاندىن

 ئاااۆيىگە ساااىزىش رەساااى  ھىتلېرنىاااڭ بەشاااتە ساااائەت كېااايىن نچۈشاااتى كېيتېااال 

 كېيتېلنىاڭ شاۇڭا قالغانلىقىنى  يالغۇز بەكال ئۆزىنىڭ ھالدا ئاغرىنغان ھىتلېر. چاقىرتىلىدۇ

 ئىچىاادە ھاياجااان سااەل گېپىنااى ئااۇ. ئېيتىاادۇ كېرەكلىكىنااى بېرىشااى قااولالپ چوقااۇم ئااۇنى

 ياااردىمى ئۇنىاڭ شاۇنىڭدە  انلىقىنى قىلىادىغ ھااۆرمەت بەكاال بلومبېرگقاا داۋامالشاتۇرۇپ 
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 ئاغرىنىشاىنى يەنە ئاۇ ئانادىن. ئېيتىادۇ بولىۋاتقاانلىقىنى ئوڭۇشلۇق ئىشلىرىنىڭ بولغاچقىال

 . ئالدىۋېتىشتى مېنى ئاپىرى، شاھىتلىقىغا نىكاھ مېنى ئۇالر  قىلى،  داۋام

 قىاللىشاى باۇلقو ئىتتىپااقى ئوفىتساېرالر نىكااھنى بىار بۇنداق ئاشمايدىغان ئەمەلگە

 كېيىنكاى. دەيادۇ قىاللماايتتى  قوباۇل ئاۇالر دەيساىز  راسات: ئامالساىز كېيتېال مۇمكىنماۇ؟

 كىمنىماۇ كېيتېال. ئىادى ھەققىادە مەسىلىسى كەلتۈرۈلۈش ئورنىغا ئۇنىڭ كىمنىڭ سۇئالى

 كۆرسىتىشاكە گياۆرىڭنى ئوخشااش بلومبېرگقاا خاۇددى ئۇمۇ شۇڭا مۇمكىن؟ كۆرسىتەلىشى

 بىار يەنە كېيتېلنىڭ. قىلىدۇ رەت قېتى  بىر يەنە نامزاتلىقىنى ئۇنىڭ ھىتلېر. ۇبولىد مەجبۇر

 مىنىساتىرى ئەدىلىايە پاارچە بىار بېرى، ئالدىغا ئۈستىلىنىڭ فۈھرېر. ئىدى فرىتىش نامزاتى

 جىناايىتى بەچچىۋازلىاق فرىتىشانى ئەرزنامىادا باۇ. كېلىادۇ ئېلى، ئەرزنامىنى قويغان ئىمزا

 بىار ئوخشايدىغان مۇشۇنىڭغا دەل بۇرۇنمۇ بۇندىن ئۇنىڭغا  ھىتلېر. ىدىئ قارىلىغان بىلەن

 ھوقاۇق ئاالى ئەڭ سااھەدە ھەرباى قېاتى  باۇ ئەمماا باساتۇرىۋەتكەنلىكىنى  شىكايەتنامىنى

 زادى ئىشانىڭ باۇ ئۈچاۈن  كېلىۋاتقاانلىقى دۈ  مەساىلىگە ماۇھى  بولغان كېرە  بېرىلىشى

 ئۈچاۈن بۇنىاڭ. ئېيتىادۇ ئىكەنلىكىناى مەجبۇر قىشقاچى ئېنىقالپ ئىكەنلىكىنى ئىش قانداق

-قىلغاان ساادىر جىناايەت بىار بۇناداق ئۇنىڭادىن سۆزلىشاى،  يالغۇز بىلەن فرىتىش ئاۋال

 ئىنكاااس قانااداق مەسااىلىگە بااۇ ئۇنىااڭ قېنااى. كااۆرىمەن سااوراپ ئۆزىاادىن قىلمىغااانلىقىنى

 .دەيدۇ باقارمىز قاراپ قايتۇرىدىغانلىقىغا

 فۈھرېرنىاااڭ كاااۈنى شاااۇ كۆرۈشاااۈش ھەققىااادىكى ئااااقالش ئاااۆزىنى قېتىمقاااى باااۇ

 “ئەساكىرى بااۋارىيە” بىلەن “ياشلىرى ھىتلېر” نەپەر ئىككى. ئۆتكۈزۈلىدۇ قىرائەتخانىسىدا

 ياوق خەۋىارى  نېمىادىن ھاې  فرىتىش  ھەققىدە تەپسىالتى قىلغانلىقىنىڭ بەچچىۋازلىق گە

 بىالەن “ياشالىرى ھىتلېار” نەپەر ئىككاى باشاقا ئۇنىڭادىن فاۈھرېر خىيالىادا ئۆز ئۇ. دەيدۇ

 ئىشانى بىر يوق تايىنى بۇنچە ئويالپ  دەپ كېرە  سورىسا ئىشىنى ئاخماقانە قىلغان بىرگە

 باۇ بەزىادە مەن كېلىا،  چۈشەندۈرۈپ ئۇ. بولىدۇ خاپا قاتتىق يۈرۈشكە چوڭايتى، شۇنچە

 كۆرۈشانى خەرىاتە ئۇالرغاا ئانادىن. قوياتتى  قىلى، تەكلى، تاماققا چاقىرى، ياشنى ئىككى

 قىلىادىكەن  مەركەزلەشتۈرمىگىدە  دىققىتىنى بىرسى كىمىكى ئۇالردىن ئەگەر. ئۆگۈتەتتى 

 .دەيدۇ قۇياتتى   نوقۇپ بىلەن سىزغۇچۇم سۇڭىغا ئۇنىڭ مەن

 ئاۇ شۇڭا. ئىكەن باقمىغان ئاڭالپ نېمە ھې  تېخىچە ھەققىدە ياش ئىككى بۇ ھىتلېر

 داڭ بولاۇپ ھەياران فارىتىش بۇنىڭادىن. تاشااليدۇ ىا،چىقىر شاىتاپتىن دەرھاال فرىتىشنى

 مەخساۇس ئۇنىاڭ ھىتلېار تاۇرۇپال ئايرىلما  مىنىستىرلىكتىن باش تېخى ئۇ. قالىدۇ قېتىپال

 باااق ئااويالپ”: بېرىاادۇ قىلىاا، بايااان ئىچىاادە ھاياجااان ھادىسااىنى بااايىقى ئاديوتانتىغااا

 نەپەر تاااۆت بەلكاااى ئەمەس ئىككاااى بالىالرنىاااڭ يااااش ياااۈرگەن ئوينااااپ ئاااۇ ۋيېااادېمان 



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 794 ~ 
 

 “.قالماپتۇ يېرى يوشۇرغىدە  ئىشنى بۇ! قالدى  بىلى، تۇيۇقسىزال ئىكەنلىكىنى

 ساىرتقىمۇ تاقىۋېلىا، ئىشاىكىنى فارىتىش ھىتلېرغاا كېيتېال كېيىن  چۈشتىن ئەتىسى

 ئەمەس خااتىرجەم تاېخىچىال ھىتلېار. بېرىادۇ مەلۇماات دەپ ئولتۇرىۋالدى قامىلى، چىقا 

 ئاالى ئەڭ ئاۇ  قېاتى  بۇ. ئىدى بار مەسىلىسى باسار ئىز شۇ يەنىال لىسىداكال ئۇنىڭ بولۇپ 

 قىلىاش باشالىقى شاىتاپ ئۆزىنىاڭ كېيتېلناى ئېلىاۋېلىش  قۇلىغا ئۆز ھوقۇقىنى قۇماندانلىق

 ياۈز ئىاش كۆڭۈلساىز بىار يەنە قاتااردا  بىار بىالەن شۇنىڭ. ئېيتىدۇ كەلگەنلىكىنى قارارىغا

 ھىتلېرنىااڭ ئەمەلىيەتااتە بىاالەن قىلغااان سااۇنغاندە  و باا كۆرۈنۈشااتە خوسااباخ. بېرىاادۇ

 ياوق ئاماال ھىتلېار شاۇڭا. بېرىۋېتىادۇ مەلۇماات ئەھۋالادىن فرىتىشاقا ئەكسىچە تەلىۋىنىڭ

 . چىقىرىۋېتىدۇ ئىشتىن ئۇنىمۇ ئۈچۈن ئۇچراشماسلىق مەڭگۈ

 ئااۆزىگە خوسااباخنىڭ ۋيېادېماننى تاشااالنغانلىقى  ئېلىا، ۋەزىپىسااىدىن خوساباخنىڭ

 چاغادا بۇ. تاپىدۇ ئىستەپ فۈھرېرنى ئۇ. قىلىدۇ خاپا ھى  قالدۇرىدۇ ھەيران ھەم اشئوخش

. ياۈرەتتى ئايلىنىا، مېڭىا، كەيانىگە-ئالادى بولغىنىچە تىت-تىت باغچىدا قىشلىق ھىتلېر

 ئاۇۋال بەكاال بىرسىگە بۈگۈن سىز_  بىلەن  ھاياجان قاتتىق دەيدۇۋيېدېمان_  فۈھرېرى  ”

 تااوغرا“ ”!خوسااباخقا پولكوۋنىاا ” “دەيسااەن؟ قىلاادىڭ ئااۇۋال كىمااگە سااەن” “!قىلاادىڭىز

 مەن بۈگاۈن تاوغرا  دېگىنىڭ_  ھالدا  قىلغان ئېتراپ ئاخىرى ھىتلېر - ۋيېدېمان  دەيسەن

 ياېڭىال خوساباخنى ھېساابالنغان' ئاادەم' كەينىادىكى نىاڭ' ماشىنا' بۇ دېگەن شىتاپ باش

 ئااۇنى مەن ئەممااا. سااورايمەن كەچااۈرۈم نىڭاادىنئۇ مەن ئېيااتقىن  ئۇنىڭغااا. تونىيالىاادى 

. بارساۇن دېڭىزغاا ئااق ئۇ شۇڭا. قىاللمايمەن بىكار قارارىمنى قالدۇرۇلغانلىق ۋەزىپىسىدىن

 ئۇنىڭغاا مەن. يېساۇن تامااق كەچلىا  بىارگە بىالەن مېنىاڭ كېلىا، ئاۇ قو   دەپ ئۇنىڭغا

“ .بېارە  يېزى، تونۇشتۇرۇش پارچە بىر كۆرسىتى، تولۇق تەرەپلىرىنى ئېسىل بارلىق ئۇنىڭ

 بىارەر قاچاان ھاې  ئۈچاۈن ئۇنىاڭ. يوقىلىادۇ دەرھاال مىاەەزى قىلىاش ئەپاۇ ئۇنىڭ ئەمما

 يالغاان ماڭاا ئاۇ. ياوق بەرگىنى قىلى، ئىش ھې  نەرسە ئۇ”. بەرمەيدۇ يېزى، تۇنۇشتۇرۇش

 شاىتاپقا ئاۇنى مەن_  ھىتلېار  دەيادۇ_ . بەرمىادى قىلىا، ئىش ھې  باشقا قىلىشتىن گەپ

 گېنېراللىقىغااا ئااارمىيە قۇرۇقلااۇق بىاار ئااۇنى ھىتلېاار كېاايىن )“ !يوالتمااايمەن يااېقىن مەڭگااۈ

 (.قويىدۇ ۋەزىپىسىگە قىلىش قۇماندانلىق كورپۇسقا بىر تەستىقالپ 

 تەرەپ بىاار ئىشااىنى بلااومبېرگ جەريانىاادا  ھەپااتە بىاار كېيىنكااى شااۇنىڭدىن ھىتلېاار

 ئۈچااۈن قىلىااش تەرەپ بىاار سااىلىلەرنىمە قالغااان سااەتچىلىكىدىن فاارىتىش يەنااى قىلىااش 

 يۈزلۈ  ئومۇمىي دېلوسىنى فرىتىش گېستاپوغا ئۇ بىلەن  ئالدى. قىلىدۇ ھەرىكەت تىرىشى،

 تاالالپ قۇمانادان بااش قىلى، سەرى، زېھنىنى پۈتۈن ئاندىن بۇيرۇپ  چىقىشقا تەكشۈرۈپ

 براۋچىتشانى ۋفن رۋالتېا گېنېارال ئۈچاۈن قۇماندانلىق باش ئاخىرىدا ئۇ. تىرىشىدۇ چىقىشقا
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 تاېخىچىال قارىماا   بولىشاىغا قايىال تەرىپىگە ھەممە ھىتلېرنىڭ ئادەم بۇ) كۆرىدۇ ئۇيغۇن

 بولاۇپ بىرىنچى يالغاندىن قارىما  شۇنىڭغا  (ئىدى بولمىغان ئەزا پارتىيىسىگە ناتسىستالر

 باۇ ساتېدترۇندى ۋفن گېارد گېنېارال ۋەكىلى ئارمىيە قۇرۇغلۇق. دەيدۇ تاللىدى  رېيچېناۋنى

 چىققان ئۇچىغا رېيچېناۋ قارىشىچە ئىتتىپاقىنىڭ ئوفىتسېرالر. چىقىدۇ قارشى قەتئى نامزاتقا

 بىاارى ئۇنسااۇرالردىن رادىكااال ئەڭ ئىچىاادىكى ئااارمىيە يەنە قالمااا   بولااۇپال ناتسىساات

. كەلمەيااادىكەن ئۇيغاااۇن تەيىنلىنىشاااكە ۋەزىاااپىلەرگە ماااۇھى  ئاااۇ شاااۇڭا. ھېساااابلىناتتى

. قوشاۇلمايدۇ ھىتلېار بۇنىڭغا بولسىمۇ كۆرسەتكەن قىلى، نامزات بېكنى لسابو رۇندستېدت

 ئااخىرى ئىاش باۇ. ئىادى باراۋچىتش ھالدا تەبىئىي نامزاتى كېيىنكى ئۇنىڭ قىلى، شۇنداق

 ئوتتۇرغاا فۈھرېرنىاڭ رۇندستېدىت قېتى   بۇ. قالىدۇ ئايلىنى، ئىشىغا سودىقلىشىش بېرى،

 .دەيدۇ نامزات بىر بولىدىغان قىلىشقا قوبۇل مىيەئار قۇرۇغلۇق نامزاتىنى قويغان

 بااارلىقىنى ئىشااى بىاار مااۇھى  بەكااال بااراۋچىتش. پۈتمەياادۇ بىلەنااال بۇنىڭلىااق ئىااش

 ئىاش باۇ بولاۇپ  قالغاان بااالدا ساەۋەبىدىن ئىاش بىار جىددى بېشى ئۇنىڭ: ئاشكارىاليدۇ

 ئاياالى ئاۇ ئەسالىدە. ۇبىلدۈرىاد ئااللمايادىغانلىقىنى ئۈساتىگە ۋەزىپىناى ئاۇ قىلىنما  ھەل

 كاۆپ خېلاى ئۇنىڭادىن ئاياالى بولاۇپ  قالغاان پېتىا، ئىچىاگە جىادىلى ئاجرىشىش بىلەن

 ئەھۋالاادا بۇغۇلغااان قەرزگە پۈتااۈنلە  ئااۇ ئەممااا. ئىاادى قىلماقتااا تەلەپ پااۇلى ئاجرىشااىش

 82 ئۇنىڭغاا ھىتلېار. ئىادى ياوق مادارى تۆلىگىدە  پۇل كۆپ ئۇنچىلى  ئايالىغا بولغاچقا 

 ئاجرىشىشاقا ئېلىا، پاۇلنى باۇ خانىمنى براۋچىتش ۋفن يەنە قالما   بېرىپال پۇل مار  ڭمى

 ساااودا بىااار ئۇيغاااۇن ساااودا باااۇ ئېيتقانااادا ئۈچاااۈن ھىتلېااار. كۆندۈرىااادۇ بولۇشاااقا مااااقۇل

 بااش بىار ئېيتىادىغان رەخامەت مەڭگاۈ ئارقىلىق سودىلىشىش بۇ ئۇ چۇنكى. ھېسابلىناتتى

 بااويىچە  دېيىشااى خاسسااەلنىڭ ۋفن ئااورلى  يەنە  المااا  ق بىلەنااال ئېرىشااىش قۇماناادانغا

 باۇ دېاگەن شمىدت چارلوت يەنى ئېرىشكەن  خانىمغا يۈرگەن پىالنالپ ئېلىشنى براۋچىتش

 زىارىكمە  ھىتلېرنىاڭ. ئىادى “ئاياال بىار ناتسىسات ئەشاەددى ياۈز ئىككاى ياۈزدە” ئايال 

 تەۋرىنىا، گېنېرالالرنىاڭ پىشاقەدەم ساانلىق كاۆپ ھەمادە چىقىرىشاى كاۈ  قىلىشاقا قايىل

 .قىلىنىدۇ ھەل ئوڭۇشلۇق ئاخىرى كىرىزى  قېتىمقى بۇ نەتىەىسىدە  يۈرگەنلىكى

 بااۇ ئاشااۇرالمىغان ئەمەلااگە ئارمىيىنىااڭ قۇرۇغلااۇق قالدۇرىاادىغىنى  ھەيااران كىشااىنى

 ياېقىن فرىتىشانىڭ. ئىادى كۆرساىتەلمىگەنلىكى تەساىر قاتالمغاا تۈۋەن توپىلىڭى قېتىملىق

 تاشااالىۋەتكەن ئېلىااا، ۋەزىپىساااىدىن ئۇنىاااڭ بىااالەن بلاااومبېرگ شاااۇنىڭدە  ۋە ىدفسااات

. ئىادى ئااز بەكاال ساانى بارالرنىاڭ خەۋىرى سەتچىلىكتىن قېتىمقى بۇ ئارسىدا ئوفىتسېرالر

 بېرلىنغااا كااۈنى فىااۋرال-4 يىلااى-1238 گېنېاارالالر ئۈسااتىدىكى ۋەزىااپە بولغاچقااا  شااۇنداق

 ھەياران ئىشاالردىن باۇ دېگىادە  ھەممىساىال ئۇالرنىاڭ ۋاقتىدا  قاتنىشىش يىغىنغا كېلى،
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 تاپقاان خەۋەر گېازىتالردىنال ئەتىگەنلىا  ئۆزگۈرۈشالەرنى بۇ ئۇالر چۇنكى. ئىدى قېلىشقان

 قىلمىشالىرىنى جىنايى فرىتىشنىڭ ھىتلېر چاقىرتىلى، زالىغا مىنىستىرلىق باش ئۇالر. ئىدى

 بىار-بىرماۇ سەۋەبىنى تاشلىغانلىق ېلى،ئ ۋەزىپىسىدىن ئۈچۈن نېمە بلومبېرگنى شۇنىڭدە 

 ساەۋەبىدىن تاو  بىار بەخىتساىز ئەسالىدە بلاومبېرگ يەناى. ئۆتىادۇ ئۇقتۇرۇپ گېنېرالالرغا

 تاۇرۇپال بولاۇپ ھەياران ئااڭالپ گەپلەرناى باۇ بىاز”. ئىادى تاشالنغان ئېلى، ۋەزىپىسىدىن

 دەرىەىلىا  يوقاۇرى نەپەر ئىككاى بۇ بىز_  گۇدېرىئان  ھېينز ئەسلەيدۇ دەپ_ . قېلىشتۇق

 ئېغىار بۇنداق. ئىدى كىشىلەر يورۇق-ئوچۇق ئىككىسىال ئۇالر. بىلەتتۇق ياخشى ئوفىتسېرنى

 ئىشاەنگىمىز ھېچبىرساىگە گەپلەرنىاڭ باۇ. ئىادى يېرى  كۆڭلى ھەممىمىزنىڭ قارىلىنىشتىن

 نومۇرلااۇق بىرىنچاى دۆلىتىنىاڭ گېرماانىيە ئىنكاسااىمىز  بىرىنچاى بىزنىاڭ ئەمماا. كەلمىادى

 “.بولدى دېيىشال ئەمەس  بىرسى يۈرىدىغان چىقىرى، پۇتاق يەردىن يوق ھەرگىز ئادىمىمۇ

 ھەممىسااىال ئۇالرنىااڭ بولسااىمۇ  قالغااان قېتىاا، داڭ ھەيرانلىقتااا ئوفىتسااېرالر گەرچە

 شاۇ. قىلىشاتى قوباۇل تەشكىللىشىنى قايتا ئارمىيىنى قۇرۇغلۇق ھىتلېرنىڭ بىلەن يوۋاشلىق

 ئۆتكاۈزۈپ ئاارمىيىنى ئاۈ  ھىتلېار يىغىنىادا  كابېنت ئىچكى ېتىملىقق بىر ئاخشىمى  كۈنى

 ئىچكااى براۋچىتشاانى بىاالەن كېيتېاال ئااۇ . كەلتۈرىۋالىاادۇ ھالغااا قااانۇنلۇق ئالغااانلىقىنى

 ئاۆزى كېايىن بۇندىن كۈچلەرگە قۇراللىق كېيىن  ئۆتكەندىن تونۇشتۇرۇپ كابىنتتىكىلەرگە

 ئەڭ كابېنتنىااڭ ئىچكااى يىغىاان بااۇ. قىلىاادۇ النئااې قىلىاادىغانلىقىنى قۇماناادانلىق بىۋاسااتە

 دېگىنىناى ئۇنىاڭ تۈنساىز-ئاۈن ئەمەلادارلىرى ھۆكۈمەت بولۇپ  يىغىنى قېتىملىق ئاخىرقى

 .تەستىقلىشىدۇ

 ماۇھى  تارقاتقاان فاۈھرېر ئارقىلىق رادىئو خەلقى گېرمانىيە ئاشقاندا  كېچىدىن يېرى 

 فرىتىشااانىڭمۇ بىااالەن بلاااومبېرگ يەنە ئاااۇالر شاااۇنىڭدە . تېپىشاااىدۇ خەۋەر قانۇنااادىن

 ئوفىتساااااېرنىڭمۇ دەرىەىلىااااا  يوقاااااۇرى نەپەر 16 قالااااادۇرۇلغانلىقىنى  ۋەزىپىساااااىدىن

 باشاااقا ئوفىتساااېرنىڭ دەرىەىلىااا  يوقاااۇرى نەپەر 44 قالااادۇرۇلغانلىقىنى  ۋەزىپىساااىدىن

 مىنىساتىرلىكىنىڭ ئاۇرۇش گيۆرىڭنىڭ. تاپىدۇ خەۋەر يۆتكىۋېتىلگەنلىكىدىنمۇ ۋەززىپىلەرگە

 ئاارمىيە ھااۋا ئۇنىڭغاا مەقسىتىدە بېرىش تەسەللى تەيىنلەنمىگەنلىكىگە قىلى، مىنىستىرى

 دفلقاۇنى تاازىالش قېتىمقى بۇ. ئىدى ئېلىنغان كۆڭلى ئارقىلىق بېرىش ئۈنۋانىنى مارشاللىق

 نېۋراتنىااڭ مىنىسااتىرى ئىشاالر تاشااقى. ئىادى چېتىلغااان بېرىا، ساھەسااىگىمۇ دېپلومااتىيە

 بىالەن  ئەنگلىايە ۋاقتىمىزنىماۇ سائەت بىر ئەگەر كىشى  بۇ. تەيىنلىنىدۇ فپرىبېنتر ئورنىغا

 قولادىن ساائەتنى بىار گېرمانىيە قىلمايدىكەنمىز  سەرى، ئۈچۈن تەييارلىقى قىلىش ئۇرۇش

 ھيېادلېرغا ئاۇ يېقىندىال  تېخى. ئىدى بىرسى قارايدىغان دەپ ھېسابلىنىدۇ  قويغان بېرى،

 چىدىمايادىغانلىقى كېتىشاىگە كۈچلىنىا، گېرمانىيىنىاڭ  ىايەئەنگل: ئىادى دېاگەن مۇنداق
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 مەۋجااۇت ئېھتىمااالىمۇ تااۈزۈش شااەرتنامە ئوتتۇرسااىدا گېرمااانىيە-ئەنگىلاايە سااەۋەبلى  

 ئېيتقان دەپ “قوزغايدۇ ئۇرۇش چوقۇم ئۇالر يەتكەندە  بېرى، دەرىەىگە بۇ ئىش” ئەمەس 

 .ئىدى

 قۇرۇغلااۇق گېرمااانىيە. ئىاادى كااۈن بىاار ئۇنتۇلماااس تارىخىاادىكى گېرمااانىيە كااۈن  بااۇ

 ھەربى نەپەر ئىككى يەنە تازىلىۋېتىلگەن  ئادەم كۈچلۈ  ئەڭ نەپەر ئىككى ئارمىيىسىدىكى

 بىلادۈرگەن  رەخامەت چەكساىز ھىتلېرغا ئىككىسى براۋچىتش بىلەن كېيتېل يەنى رەھبەر 

 قالغااان بولااۇپ كىشااىلەر كەلتۈرىاادىغان جايىغااا قەتئااى تەلىااۋىنى قانااداق ھەر ھىتلېرنىااڭ

 .ئىدى

 ۋە شاىمۇندت رۇدفلا  مايور كېيىن  تاماملىغاندىن نۇتقىنى كابىنتتىكى ئىچكى ھىتلېر

 بىاالەن ئەنگااېلالر گېرخاااردى كەلتااۈرۈلگەن ئاديۇتانتلىقىغااا ئااارمىيە قۇرۇغلااۇق يېڭىاادىن

 مااايور ئورنىغااا خوسااباخنىڭ. چىقىاادۇ يولغااا قاااراپ بېرچتېسااگادېنغا پىكاااپلىق بىاارلىكتە

. ئىادى كۆتاۈرۈلگەن مۇدېرلىقىغاا ئاديۇتانات ئىشاال ھەرباى بولۇپ  تەيىنلەنگەن ندتشىمۇ

 كااۆرۈپ تېمىسااىنى باااش گېزىتىنىااڭ «كۈزەتكااۈچىلىرى خەلااق» بااۇرۇن  چۈشااتىن ئەتىسااى

 قويۇلغاان مۇناداق تېماا بااش باۇ چاۇنكى. ماۇقەررەر كېتىشى ئېچىلى، گۈلقەقەلىرى چوقۇم

 :ئىدى

 !ولىداق فۈھرېرىمىزنىڭ ھوقۇق بارلىق

 ئەڭ ئاۇ  ئەنادى. ئايالنادى مۇساتەبىتىگە تەڭداشساىز ئىمپىرىيىساىنىڭ گېرمانىيە ئۇ 

 .تەييارالنماقتا سەپەرگە ئاخىرقى
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 قايتىش يۇرتىغا كونا. 96

9118.2~9118.4 

 

1 

 

 ھەققىادىكى بېرىشاى ئېلىا، تاازىالش تۆكمەساتىن قان ھىتلېرنىڭ كىشىلەر ۋيېننادا 

 ۋفن فراناز ئەلچىخانىساىدا  گېرماانىيە. ئىادى قىلىشاقان ھې  نھاما شۇ ساداالرنى ئەك 

_  ئەلچاى بىر ئەھمىيەتسىز دۆلەتنىڭ بىر كىچى  ئۇ ھازىر مىنىستىر  باش بۇرۇنقى_  پاپېن

. ئاچىادۇ الممېرس كاتىبى مەھكىمىسى مىنىستىرلى  باش تېلېفوننى. چاقىرتىلىدۇ تېلېفونغا

 دەياادۇ_  ئۇختۇرماااقچى  تامامالنغااانلىقىنى ڭۋەزىپىڭىزنىاا ۋيېننااادىكى سااىزگە فااۈھرېر”

 ئاااۇدۇلالپ ۋاقتىڭىزغاااا كاااۆرگەن گېااازىتتىن خەۋەرناااى باااۇ ساااىزگە مېااانىڭچە_  كاتىااا، 

 بااۇ ئۇنىڭغااا ھىتلېاار. كېتىاادۇ چۆكااۈپال ئىچىااگە ئااۈنى گەپااتىن بااۇ پاااپېن“ .ئۇختۇرماااقچى

 كېايىن ىدىنئۆلتۈرۈلىش دفلفۇسنىڭ ئارقىلىق ئۈندەش قىلىشىغا قوبۇل ۋەزىپىنى ئەرزىمەس

 قىلغاان مەقساەت بېرىشانى زەربە چىقارغانلىقىنىغا كەلتۈرۈپ ۋەزىيىتى كىرىزى  خەتەرلى 

. كېارە  بولساام پۈتتاۈرگەن ئاشاۇرۇپ ئىشاقا ئارزۇساىنى ئۇالرنىاڭ مەن قارىغانادا ”. ئىدى

 ئەساالەپ كااۈنلەرنى شااۇ ھالاادا ئازاپالنغااان ئااۇ“ .ئېنىااق قالمىغااانلىقى ھاااجىتى ماڭااا شااۇڭا

 “مەقساىتىدە تېاپىش خەۋەر تولاۇق ئىشاالردىن بەرگەن يۈز”. قىلىدۇ گەپلەرنى ە يوقۇرقىد

 چارچااپ ھەم ھىتلېرنىاڭ بارغىنىادا  يەرگە ئاۇ پااپېن. ئاتلىنىادۇ بېرچتېساگادېنغا دەرھال

 يېنىغاا ئۇنىاڭ”. كۆرىدۇ ئىكەنلىكىنى ئىچىدە كۆپىكى قۇرساق ھەمدە قالمىغانلىقىنى  ھالى

 قااۇرۇق ئاۇ. ئىاادى ئەمەس جايىادا كۆڭلىمااۇ بولاۇپ  قالغااان پالقېتىا كااۆزلىرى كىرگىنىمادە

 ساەۋەبلىرىنى قالادۇرۇلغانلىقىمنىڭ ۋەزىپەمادىن بولۇپ  بەرمەكچى تەسەللى بىلەن گەپلەر

 گەپلىرىنىاڭ دېايىلگەن فاۈھرېر ھالەتتىكى چېچىالڭغۇ رفھى دەسلىۋىدە “ .چۈشەندۈرەتتى

 باااش ئاۋسااترىيە ئېچىاا،  سااۆز ىنكېااي پاااپېن. كەتمىاادى قىلىاا، دىقااقەت بە  مەنىسااىگە

 دۆلەت ئىككااى ئااارقىلىقال سۆزلىشااىش يۈزتااۇرانە بىاالەن شيۇشاانى  ۋفن كااۇرت مىنىسااتىرى

 ماۇمكىن قىاللىشاىمىز ھەل مەساىلىلەرنى قاتاار بىار قىلىۋاتقاان پەيدا ئىختىالپ ئوتتۇرسىدا

 .قىلىدۇ دىققەت دېگەنلىرىگە ئۇنىڭ ھىتلېر چاغدىال  شۇ. دەيدۇ

 قايتىاا، ۋيېنناغااا دەرھااال پاااپېننى ئااۇ ئاناادىن. ھىتلېاار دەياادۇ “پسااىزئويال ياخشااى”
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: ئۇنىڭغاا ھىتلېار. بۇيرۇيادۇ ئورۇنالشتۇرۇشاىنى كۆرۈشۈشاىنى ئارىادا تىاز ئۇالرنىاڭ بېرى، 

 گېرماانىيىگە ئەپەندىنى شيۇشنى  ئۈچۈن ئايدىڭالشتۇرۇش سۆزلىشى، مەسىلىلەرنى مەن”

 “.قىلىمەن تەكلى، بىلەن خوشاللىق كېلىشكە

 دېگەناادە  كااۆڭلى يەنىااال بولسااىمۇ قىلغااان قوبااۇل تەكلىبىنااى پاپېننىااڭ شيۇشاانى  

 قىلىاا، ئېتااراپ شاامىدتقا گۇياادف مىنىسااتىرى ئىشااالر تاشااقى ئااۇ .ئىاادى ئەمەس خاااتىرجەم

 كىرىشااىش ھەرىكەتااكە بىاارەر ئاااۋال” دېيىشااىمدە ماااقۇل بۇنىڭغااا مېنىااڭ: دەياادۇ مۇنااداق

 ئاااارقىلىق شاااۇ ئاااېلىش؛ ئالااادىنى بولۇشاااىنىڭ ياااداپە ئاااۆزگىرىش   سىياساااىي ئاااارقىلىق

 ۋاقىتناى ئۈچاۈن كۈتاۈش كېلىشاىنى ھالغاا پايادىلىق ئاۋسترىيىگە ۋەزىيەتنىڭ خەلقئارالىق

 ساۆھبەت مەن ئەمماا: قىلىا، كىناايە يەنە ئاۇ“ .ئىادى  قىلغان مەقسەت كەلتۈرۈشنى قولغا

 بىاارگە دفختۇرىنىڭمااۇ كېسااەللىكلەر رفھااى بىاارەر قاتاااردا بىاار بىاالەن ھىتلېاار ئۈسااتىلىدە

 تۇرۇشاتا تاقابىل زفمىگەرگە بىر بۇنداق ئېيتقاندا  راستىنى. دەيدۇ قىالتتى   ئارزۇ بولىشىنى

 كاتولىا   بىر ئىخالسمەن ئۇ. ھېسابالنمايتتى بىرى تالالنغان توغرا ھەقىقەتەنمۇ شيۇشنى 

. ئىادى بىرى مەرت يوق يامانلىقى كۆڭلىدە قوغالشمايدىغان  ئابرف  شۇنىڭدە  زىيالى  بىر

 .تۇراتتى ئورۇندا پايدىسىز ھەقىقەتەنمۇ ئۇ تۇرۇشتا تاقابىل بىلەن ھىتلېر

 قااراپ ساالزبۇرگقا ھەمرالىقىادا شامىدتنىڭ گۇيادف شيۇشنى   ئاخشىمى  فېۋرال-11

 كېلىشاى يېتىا، يېارىگە تۇغۇلغان موزارتنىڭ پويىز. ئولتۇرىدۇ پويىزغا كېچىلى  ماڭىدىغان

 باۇ ماشاىنىلىق ئىككىساى بۇرۇن  چۈشتىن ئەتىسى. ئايرىۋېتىلدى ۋاگۇنى ياتاق تەڭ  بىلەن

 ئۆتااۈپ دەرياسااىدىن سااالزاخ ئۆتااۈپ  ئايرفدرفماادىن ئۆتااۈپ  كېسااى، شااەھەرنى قېاادىمى

 ئاۇنى بولاۇپ  سااقاليدىغان ئۇالرنى يەردە شۇ پاپېن. كېلىدۇ يېتى، بويىغا چېگرا گېرمانىيە

 تاۇرغىنىچە تىا  خاادىملىرىمۇ تامو ناا گېرماانىيە. لىادۇقا ئۇزىتىا، بىالەن ساالم ھىتلېرچە

 قارىمااا  بولغىنىغااا خىااالپ قانۇنغااا مېھمااانالرمۇ ئاۋسااترىيىلى . بېرىشااىدۇ سااالىمى بىاالە 

 كىشااىنى ھەقىقەتەنمااۇ بااۇ. قايتۇرىاادۇ جاااۋاپ ساااالمغا بېرىاا، ساااالم پاسااوندا ئوخشاااش

 بىشااارىتى يامانلىقنىااڭ بىاار يەنە قالمااا  ئۇزۇنغااا. ئىاادى بىشااارەت بىاار چۈچۈتكىاادە 

 بولاۇپ  كەلاگەن يېتى، بېرگخوفقا ’تۇيۇقسىز بەكال‘ گېنېرالمۇ نەپەر ئۈ  پاپېن . كۆرۈلىدۇ

 پەيتاتە شۇ ئەگەر. ئوياليدۇ دەپ بولماس ئويدا باشقىچە مېھمانالر ئاۋسترىيىلى  بۇنىڭدىن

 باوالر لىگەنبىلادۈرە ناارازىلىق شيۇشانى  بەلكىا  ئىادى  بولساا ئورنىادا دفلفۇسنىڭ ئۆزى

 ھەماادە خالىماياادىغان  كېتىشااىنى يامانلىشااى، ئوتتۇرلۇقنىااڭ كىشااى بااۇ ئەممااا. ئىاادى

 بولىشاى گېنېرالالرنىاڭ. ياوق مەسىلە”. ئىدى بىرسى خالىمايدىغان رەنەىتىشنىمۇ ھىتلېرنى

 “.غەلىتە بەكال ئىش بۇ شۇنداقتىمۇ_  شيۇشنى   دەيدۇ_ . بەرىبىر ماڭا

 بۇرۇلاۇپ  ساولغا تۇيۇقساىزال ماشاىنا كەلگىنىادە  يېنىغاا بېرچتېساگادېن ئاپتوموبىل
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 ماشاىنا  زەنەىرتاپاانلىق يېارى  تۇرغاان كۈتاۈپ يەردە ئۇ. كېلىدۇ تۈۋىگە سالزبۇرگ يوقۇرى

 ئاۇالر. چىقىادۇ ئېلىا، بېرگخوفقا ئايالندۇرۇپ يولالردىن قىيالىق تار ۋە تى  ئېلى، ئۇالرنى

 كوناا بىالەن ئاۆيلىرى دېھقاان رەتلىا  كەتكەن ارقات قاپلىغان قار ئۆگزىسىنى ئۈستىدە يول

 گازارماا. كۆرۈنىادۇ ئاۆيلىرى گازارماا ئېساچىالر-ئاې  ئاندىن. ئۆتىدۇ ئالدىدىن چېركاۋ بىر

 بۇرۇلااۇپ  تۇيۇقسااىزال ماشااىنا تاپااان زەنەىاار. ئىاادى پااۈتمىگەن تېخااى بەزىسااى ئۆيلەرنىااڭ

 .توختايدۇ كېلى، ئالدىغا پەلەمپىيى ھەشەمەتلى  بېرگخوفنىڭ

 راسااتىنال ھىتلېاار. كېلىاادۇ قاااراپ ئالاادىغا ئۇالرنىااڭ ئااۇزاتقىنىچە قااولىنى بىاار ھىتلېاار

 تۇرغاان كەينىادە ھىتلېار. ئىادى كاۆرۈنمەكتە بولاۇپ سااھىپخان بىر يېقىملىق ۋە مىھرىبان

 باشااالپ ئااۇالرنى بولااۇپ تونۇشااتۇرۇپ مىنىسااتىرىغا باااش ئاۋسااترىيە گېنېرالنااى نەپەر ئااۈ 

 تۇيۇقسااىزال چىرايااى فۈھرېرنىااڭ يەردە  ئااۇ. كىرىاادۇ ىتاپخانىسااىغاك قەۋەتتىكااى ئىككىنچااى

 بىالەن قوپااللىق ئاۇ. بولىادۇ غايىا، بىاراقال قىيااپىتى ماۇاليى  مىھىرلىا  ئۇنىڭ ئۆزگىرەپ 

 تاااى سىياساااىي قوشااانىدارچىلىق ياااېقىن قىلىااا، ئىاااش بىلگىااانىچە ئاااۆزى ئاۋساااترىيىنىڭ

 جەمىيىتىادىن مىللەتالەر بىرلەشاكەن يەگېرمانى. كېتىدۇ ئەيىپلەپ بىلەن يۈرگۈزمىگەنلىكى

 جەمئىيەتاتە باۇ قىيااپەتتە بىار خااتىرجەم يەنىاال ئاۋساترىيە كېيىنماۇ چىققاندىن چېكىنى،

 قاچاان  ھاې  ئاۋساترىيە ئەمەلىيەتاتە ئىپادىساىمۇ؟ دفساتانىلىقنىڭ قىلغىنى بۇ. قالىۋەردى

 پۈتاۈن ئاۋساترىيىنىڭ. ھەرگىاز ئەمەس  باققاان بولاۇپ ياردەمادە گېرماانىيىگە قىلچىلىكمۇ

 ئېيتىا، شاۇنى سااڭا مەن”. تاارىخ تولغان بىلەن قىلىش خائىنلىق تىنما  ئەسلىدە تارىخى

. كەلادى  ئىرادىساىگە بېارىش خااتىمە بىار ئىشاالرغا باۇ مەن ئەپەندى  شيۇشنى  قۇيايكى 

 قىلمااقچى ھەل مەسىلىساىنى چېگارا ئاۇ ئەگەر دۆلەت  بىر كۈچلۈ  ئىمپىرىيىسى گېرمانىيە

 “.چىقىرالمايدۇ ئۈن بۇنىڭغا كى  ھې  ولىدىكەن ب

: دەيااادۇ مۇناااداق بېرىااا، رەددىااايە ئۇنىڭغاااا ھالااادا تۇتىۋالغاااان ئاااۆزىنى شيۇشااانى 

 قىسامى  تەركىاۋى بۆلاۈنمەس تارىخىنىاڭ گېرماانىيە ئەسلىدە تارىخى پۈتۈن ئاۋسترىيىنىڭ

 تۆھپىسااىنى قوشااقان ئاۋسااترىيىنىڭ جەھەتااتە  بااۇ”. ئىاادى قىساامى مااۇھى  ئەڭ ھەتتااا

 “.مۆلچەرلىيەلمەيسىز تۆۋەن ھەرگىزمۇ

 ۋارقىرايادۇ  قاتتىق ھىتلېر“ !تەڭ نۆلگە پۈتۈنلە  قو   ئۇقۇپ! تەڭ نۆلگە پۈتۈنلە ”

 زادىاال بىرساىگە بولغاان چوڭ ئۆسۈپ يەردە ئۇ تۇغۇلغان  ئاۋسترىيىدە ئۇ قارىماققا مۇنداق

 ھىتلېرنااى ئاتاااپ ئىساامىنى پېتخوۋېننىااڭ شيۇشاانى  كېاايىن. ئىاادى قالغااان ئوخشااىما 

 بااۇ قويااايكى  ئېيتىاا، شااۇنىمۇ مەن”. رىينېالناادلىق تااۈۋەنكى پېتخااوۋېن: ئاگاھالندۇرىاادۇ

 ئۈساتۈمگە ۋەزىپىناى بىار تاارىخى مەن. قىاللمايادۇ داۋام ھەرگىاز ھالەتتە بۇ ئەندى ئىشالر

 ۋەزىپىنى بۇ مېنى تەڭرى چۇنكى. ئورۇندايمەن چوقۇم ۋەزىپەمنى بۇ مەن. بىرسىمەن ئالغان
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 باۇ. ئىشاىنىمەن قەتئاى بارلىقىغاا ۋەزىپەمنىڭ بىر بۇنداق مەن.  بەلگىلىگەن ئورۇندىشىمنى

 باااق  قاااراپ ئېچىاا، كااۆزلىرىڭنى گېرمااانىيىگە بۈگااۈنكى سااەن… . ھاياااتى  مېنىااڭ ۋەزىااپە

 باااارلىقىنى ئىرادىساااىنىڭ بىااارال گېرمانىيىنىاااڭ چاغااادا شاااۇ ساااەن ئەپەنااادى  شيۇشااانى 

 ئەڭ باقمىغاان مېڭىا، زادىاال نېمىساالر باۇرۇنقى ياولى بۇ مېڭىۋاتقان ئۇنىڭ“ .كۆرەلەيسەن

 تارىخىادىن گېرماانىيە ئۇتۇقلىرىماۇ كەلتاۈرگەن قولغاا ئۇنىاڭ شاۇنىڭدە  ياول  بىار قىيىن

 كەلتاۈرگەن قولغاا ناېمى  بىار قانداق ھەر ئۇتۇق  بۇ نەتىەىلەردىندۇر  ئۇلۇ  ئەڭ بۇيانقى

 كااۈچىگە قااۇرال ھەممىسااىدىال ئۇتۇقالرنىااڭ بااۇ  شااۇنىڭدە. ئۇتااۇق بىاار چااوڭ ئۇتۇقتىنمااۇ

 ئالغاا تايىنىا، سۆيگۈساىگە خەلقىنىاڭ نېمى  مەن”! ئۇتۇقالر كەلتۈرۈلگەن قولغا تايىنى،

 كەينىمگە قوغدىغۇچىالرنى مەن بولمىسۇن  قاچانال مەيلى گېرمانىيىدە . ئىلگىرلىمەكتىمەن

 بۇنىاڭ بىلەمساەن؟ ساەن ەبىنىسەۋ بۇنىڭ. قىالاليمەن ھەرىكەت ئەركىن يۈرمەيمۇ سېلى،

 “.ئىشىنىدۇ ماڭا سۆيۈدۇ  مېنى خەلقى گېرمانىيە سەۋەبى

 كۈچەيتىشاااكە ئىساااتىھكاملىرىنى ئېغىزلىرىااادا چېگااارا گېرماااانىيە ئاۋساااترىيىنىڭ ئاااۇ

 كاۆرۈ  تۇتىشاىدىغان ئىمپىرىيىگە بىلەن ئاخماقانىلىق ئاشقان چېكىدىن كىرىشكەنلىكىنى 

 توساااااپ بىزناااى ساااەن”. ئەيىپلەيااادۇ قىلغااااانلىقىنى بۇزغۇنچىلىاااق يولالرغاااا تااااش ۋە

 بولساااىمۇ ساااائەتلىكىگە يېااارى  ھۇجاااۇمىنى ئارمىيىمىزنىاااڭ يااااكى قاالاليااادىغانلىقىڭغا

 بەلكى   ھالدا؟ ھەر ئەمەستۇرسەن ھالدا ئىشىنىدىغان راستىنال كېچىكتۈرەلەيدىغانلىقىڭغا

 سااڭا ئوخشااش بورىنىغاا ئەتىياز خۇددى ئاچقىنىڭدا كۆزۈڭنى ئۇيغۇنۇپ سەھەر كۈنى بىر

 بولغاااانلىقىمىزنى كىرىااا، ۋيېنناغاااا بىزنىاااڭ ئۈچاااۈن قويۇشاااىمىز كۆرساااىتى، ئاااۆزىمىزنى

 بېرىادىغانلىقى دېارە  تۆكۈلۈشاتىن قاان ھەرىكەت بىر بۇنداق! بەلكى  مۇمكىن كۆرىشىڭمۇ

 ئۈمىاااد ھەرگىاااز كېلىشاااىنى دۈ  تەغااادىرگە بىااار بۇناااداق ئاۋساااترىيىنىڭ مەن ئۈچاااۈن 

 “.قىلمايمەن

 ھاالەتتە يېتى  دۇنيادىن ھەرگىزمۇ ئاۋسترىيە: دەيدۇ مۇنداق بېرى، جاۋاب شيۇشنى 

 ماازاق ھىتلېار گەپاكە بۇ. دېمەكتۇر ئۇرۇش دېمە  كىرىش باستۇرۇپ ئاۋسترىيىگە. ئەمەس

 يەناى. قويمايادۇ ئوينىتىا، باارمىقىنىمۇ ئۈچاۈن ئاۋسترىيە كى  ھې : كېتىدۇ كۈلۈپ قىلى،

. بولمايادۇ چااتىقى فرانساىيىمۇ. بولمايادۇ كاارى ھەرگىاز بىالەن ەرساىل ئەنگلىايە ئىتالىيە 

_  ئىاادى  پەسااەيگەن سااەل ئاااۋازى ھىتلېرنىااڭ_ . ئەپەناادى  شيۇشاانى  باااق  ئااويالپ”

 مەن. كااۈتەلەيمەن كېيىاانگىچىال چۈشااتىن بۈگااۈن سااېنى مەن باااق  ئويلىنىاا، ياخشااىراق

 دەياادىغان بىاار رنااىبى مەن. شااەرت قىلىشااىڭ شااۇنداق سااەنمۇ بولسااام دېااگەن قانااداق

 ئۆتكااۈزگەن باشااتىن مېنىااڭ. ئااادەممەن بىلمەياادىغان دېگەننااى قورقااۇش مەن. ئااادەممەن

 “.گۇۋاھ بۇنىڭغا تەجرىبىلىرى 
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 تاماكااا ئااۇ. ئىاادى چۈچىتىااۋەتكەن قاااتتىق شيۇشاانىگنى راسااتىنال ھااۆنىرى بااۇ ئۇنىااڭ

 دېاگەن چەكمە كاتاما ھەرگىز ئالدىدا فۈھرېرنىڭ ئۇنى بىرسىلىرىنىڭ بولدىيۇ  چەكمەكچى

 تەلەپ نېمىنااى مەناادىن زادى ھىتلېااردىن ئااۇ ئاااخىرى. ئالىاادۇ ئېسااىگە ئەسكەرتىشااىنى

 سااااۆھبەتنىڭ تۇيۇقسااااىزال ھىتلېاااار -…  ھەقااااتە بااااۇ”. سااااورايدۇ دەپ قىلماااااقچى؟

 قىلىشااايلى مااۇزاكىرە كېاايىن چۈشااتىن ھەقااتە بااۇ بىااز_  قىلىاا،  ئااېالن ئاخرالشااقانلىقىنى

 ساىرتقا چىقارماا  ئااۋاز ئىشاى . تارتىدۇ يىپىنى قوڭغۇرىقىنىڭ ى ئىش دېگىنىچە “بولمىسا

 فورمااا ئاپئاااق ئۇچىسااىغان. يېيىشااتى تاماااق چۈشاالۈ  تاماقخانىاادا ئااۇالر. ئېچىلاادى قاااراپ

 باار باشقىالر. تۇراتتى تەييار كۈتۈشكە ئۇالرنى تۇرۇپ چەتتە بىر ئېسچىالر-ئې  كېيىشكەن

 سااىلىق  بەكااال سااۆزلىرىمۇ قىلىاا،  مۇئااامىلە ەپلىاا ئەد بەكااال مېھمانلىرىغااا ھىتلېاار يەردە

 .ئولتۇردى قىلى، پاراڭ ئۈستىدە ئىشالر باشقا بولمىغان مۇھى  جەريانىدىمۇ سۆھبەت

 بىالەن تاام ئەتراپاى تۆت يەنى ئىچىدە  گۈللۈ  قىشلىق يېقىندىكى قەھۋىلىرىنى ئۇالر

 بىاالەن مېھمااانالر تۇيۇقسااىزال ساااھىپخان چاغاادا بااۇ. ئىچىشااتى ئىچىاادە بااا  توسااالغان

 ئايرىلىشاى ھىتلېار. كېتىشاتى كىرىا، كىتاپخانىساىغا بىرگە بىلەن رىببېنترفپ خوشلىشى، 

-كەيناى ئاۇ شاۇڭا. قىلادى ھاې  يەڭگىللىا  خاېلىال ۋۇجۇدىمۇ شيۇشنىگنىڭ تەڭ  بىلەن

 نەپەر ئاۈ  باايىقى ئۇماۇ بىارگە بىالەن شاۇنىڭ. كىرىشتى چېكىشكە تاماكا ئۇالپ كەينىدىن

 ھاې  گېنېرالادىن نەپەر ئۈ  بۇ قىزىق . ئېرىشىدۇ پۇرسىتىگە سۆھبەتلىشىش بىلەن گېنېرال

 چۈشااتىن ۋاقىاات. بىلمەيتتااى چاقىرتىلغااانلىقىنى يەرگە بااۇ ئۈچااۈن نااېمە ئۆزلىرىنىااڭ بىاارى

 رىببېنتارفپ باشالىنى، بۆلاۈمگە بىر كىچى  شيۇشنى  يېقىنالشقاندىال كە 4 سائەت كېيىن

 كىلىشاااى  ۋاراق ئىككاااى بېساااىلغان ماشاااىنكىدا ئۇنىڭغاااا رىببېنتااارفپ. كۆرۈشاااىدۇ بىااالەن

. ئىاادى ئۇلتىماااتوم ئاااخىرقى ئەڭ بېاارىلگەن ئۇنىڭغااا ئەساالىدە بااۇ. ئۇزارتىاادۇ اليىھىسااىنى

 بااارلىق ئالغااان ئىچىااگە ئااۆز قاااتىلنىمۇ قىلغااان سۈيىقەساات دفلفۇسااقا قاماااقتىكى ئۇنىڭاادا 

 خىزمىتىادىن بەرگىنىادە  قوياۇپ دەئىچىا كاۈن ئۈ  ئەزالىرىنى پارتىيە سوتسىئالىزى  مىللى

 ئەساالىگە خىزمىتااى ئەمەلاادارالرنىڭ ھەربااى ياااكى مەمااورى بااارلىق تاشااالنغان ئېلىاا،

 ھوقاۇقىنى ئىگىلىا  ئاۋسترىيىنىڭ بىلەن كۈچى پۈتۈن قايتىدىن گېرمانىيە كەلتۈرۈلگىنىدە

 پاان ىلمۆتىاد باشاقا  ئۇنىڭادىن. ئىادى ئېلىنغاان تىلغاا بېرىادىغانلىقى قاۇۋەتلەپ قولالپ

 ئۇنىڭغاا تەيىانلەپ  مىنىساتىرلىكىگە ئىشاالر ئىچكاى ئىنكيۇۋارتنى-سېي  ئارتۇر گېرمانچى

 ھوقااۇقى تېاازگىنلەش قىسااىملىرىنى ساااقچى ئاۋسااترىيە تااۈردە چەكسااىز ھوقۇقلااۇق  تولااۇق

 پارتىيىسااىنىڭ ناتسىسااتالر ئاۋسااترىيە “مۆتىاادىل” بىاار يەنە قىلىىنغااان؛ تەلەپ بېرىلىشااى

 435قىلىنغااان؛ تەلەپ تەيىنلىنىشااى ۋەزىپىسااىگە مىنىسااتىرلى  داپىيەمااۇ دۆلەت مااورتىنى

 تەشاۋىقات ھاازىرقى سۈپىتىدە تەركىۋى بىر نىڭ “توختىتىش ئۇرۇش ساھەسىدا مەتبۇئات”
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 .قىلىنغان تەلەپ تاشالش ئېلى، ۋەزىپىسىدىن باشلىقىنى

 ئاۋسااترىيىنىڭ ماااھىيەتتە قويۇشااالر يااول تااۈردىكى بااۇ قارىشااىچە  شيۇشاانىگنىڭ

 بېساىۋېلى،  ئاارانال غەزىاۋىنى ئۇ شۇڭا. بېرەتتى دېرە  ئاخىرلىشىشىدىن مۇستەقىللىقىنىڭ

 ئۈساتىدە مااددا بىار ھەر قويۇلغان ئوتتۇرغا ئادۋفكاتتە  بىر سوغوققان ھەم ئادىل خۇددى

 باالالردا بىر مىڭ ئۇ قىلى، شۇنداق. كۆرسىتىدۇ قارشىلىق قىلى، تارتىش-تاالش بىر-بىرمۇ

 ئەمماا. كەلتۈرەلەيادۇ قولغاا قويۇشاالرنى ياول چۈششە -ئۇششاق قانچە بىر پتىنرىببېنترف

 قالادى  سااقالپ ئۈچاۈن كۆرۈشاۈش بىالەن ئۇنىاڭ ھىتلېار كىرىا، بىرساى پەيتتە شۇ دەل

 .يەتكۈزىدۇ خەۋەرنى دېگەن

. ماڭااتتى كەيانىگە-ئالادى تىنماا  ئىچىادە ھاياجاان ئۆيىادە ساىزىش رەسى  ھىتلېر

 خىتاااب بىاالەن ھااۆرمىتى دېااگەن' ۋفن' يەنىااال ئااۇنى ھىتلېاار_ . ئەپەناادى  شيۇشاانى ”

 بىاار يەنە دېگىاانىچە_ . باقااا  سااىناپ قېااتى  ئاااخىرقى مەن_  تااۇراتتى  چىااڭ قىلماساالىقتا

 قىلماا  گەپماۇ لھيىھىناى باۇ_  ساۈرىدۇ  ئالادىغا شيۇشانىگنىڭ اليىھىسىنى كىلىشى  پارچە

 باااۇ شاااۇڭا. بولمايااادۇ ەرتىشاااكەئۆزگ چىكىتىنىماااۇ تاااال بىااار. كېااارە  قىلىشاااىڭ قوباااۇل

 قىلاچە كۆرۈشۈشىمىزنىڭ بۇ بىزنىڭ بولمىسا. كېرە  قويۇشىڭ قول پىتى ئۆز كىلىشىمنامىغا

 كېيىنكاى ئاخشااملىققا ھالادا ئاۇ ئۇنىمىسااڭ  ئىمزاالشاقا ساەن ئەگەر. قالمايدۇ ئەھمىيىتى

 “.ئويلىشىمەن ھەققىدە كېرەكلىكى قىلىشى  نېمىلەر باسقۇچتا

 بولساممۇ  قويغىدە  قول ئەگەر”: دەيدۇ مۇنداق قىلى، رەت قويۇشنى قول شيۇشنى 

 قااانۇنىمىزدىكى ئاساسااىي چااۇنكى . بولماياادۇ نااېمە بىاار باشااقا قەغەزدىاان قااۇرۇق بەرىبىاار

 ئەزاسااىنى كابېناات ئىچكااى مىكالسااتىال پرىزدېنتىمىااز پەقەت ئاساسااەن بەلگىلىمىاالەرگە

 ھااۈجەەتتە بااۇ ئۇمااۇ. بااار ھوقااۇقى قىلىااش ئااېالن كېچىاارى  چااوڭ ۋە تەيىاانلەش ۋەزىااپىگە

 “.ناتايىن قىاللىشى كاپالەتلى  سۇنۇشقا بو  چەكلىمىسىگە ۋاقىت بەلگىلەنگەن

 “!كېرە  قىلىشىڭ كاپالەتلى  بۇنىڭغا سەن ئەمما”

 “.ئەپەندى  مىنىستىرى باش ئىمپىرىيە ناتايىن  بېرەلىشى  كاپالەت ئىشقا بۇ مەنمۇ”

 بەرگەن پاساوندا ساودىيەلەرچە دېگىادە  سېلى، ئىشقا زېھنىنى پۈتۈن شيۇشنىگنىڭ

 دەرھاال ئاۇ. كېلىادۇ ھالغاا قويغىادە  يوقۇتاۇپ ئاۆزىنى غەزەپلەنگىانىچە ھىتلېر جاۋابىغا

 بۇرۇلااۇپ كەياانىگە ئااۇ_ ! كېيتېاال گېنېاارال”: ۋارقىراياادۇ بېرىاا، ئېتىلغىاانىچە ئىشااىككە

 كېيتېاال تۇرغااان گۈللااۈكتە قىشاالىق. دەياادۇ “كۆرىشااەيلى قايتااا بىااز_  قاااراپ  شيۇشاانىگقا

 ئىتقااا بىاار سااادىق ئىگىسااىگە خااۇددى ئاااڭالپ ئاااۋازىنى ۋارقىرىغااان قاااتتىق ھىتلېرنىااڭ

 چىقىۋاتقااان سااىرتقا ئااۇ. چىقىاادۇ قەۋەتااكە ئۈسااتى كىرىاا، بىناغااا شاپاشااالپ ئوخشاااش

 كېيتېاال. قالىاادۇ دفقۇرۇشااۇپ ئالدىاادا ئىشخانىسااى سااىزىش رەسااى  بىاالەن شيۇشاانى 
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 ئىاش ھاې ” ئۇنىڭغا ھىتلېر. سورايدۇ دەپ خىزمەت نېمە ھىتلېردىن ى،كىر ھاسىرىغىنىچە

 كەتكىنىناى بولاۇپ ئىشالر نېمە كېيتېل. دەيدۇ “بولىدۇ ئولتۇرساڭال چەتتە بىر كىرى،! يوق

 ئۇنىاااڭ كېااايىن  شاااۇندىن. ئولتۇرىااادۇ بۇلۇڭااادا بىااار بېرىااا، قىلماااا  گەپ بىلەلااامە  

 .قويىۋالىدۇ لەقەم دەپ' الكا ' دىكىمەنىسى' ماال  سادىق' ئۇنىڭغا كەسىپداشلىرى

 گۈللاۈككە قىشالىق شيۇشانى  بولمىغاچقاا  خەۋىرى قىلغانلىقىدىن پوپوزا ھىتلېرنىڭ

 ئىشاالرنى بولغاان ئاۇ. ئىدى كەتكەن بولۇپ ئاالقىزادە قانتىق پوكۇلداپ يۈرىكى كىرگىنىدە

 بەش” ئەگەر: غاائۇنىڭ شامىدت. ئۆتىدۇ سۆزلەپ قۇر بىر شمىدتقا مىنىستىرى ئىشالر تاشقى

 بىار ياوق قاالغۇچىلىقى ھەيران قىلچە بۇنىڭمۇ بولسا  ئالغىدە  قولغا بىزنى ئىچىدە مىنۇت

 .دەيدۇ “ئەمىسە بولغىدە  ئىش

 شاۇنىڭدە  ناتسىسات  مۆتىادىل ئاۋساترىيىلى   بىار يەنە بولساا  قەۋەتتە ئۈستىنكى

 ئېھتىياتچاان  بەكاال شيۇشانى ” ھىتلېرغاا بىرساى بولغاان ئوبزفرچىساى ساەنئەت بىر يەنە

 قىلاادى تەسااىر ھىتلېرغااا گەپ بااۇ. دەياادۇ “ئااادەم بىاار تۇرىاادىغان چىااڭ گېپىاادە دېااگەن

 شيۇشانى  قېاتى   باۇ. قىلىادۇ ئۆزگىرىشاى تاكتىكاا تېزلىكىادە چاخمااق دەرھال ئەتىمالى  

 ھىتلېرغاا بىار ئەپۇچاان قۇرسااق كەڭ قايتىادىن ھىتلېار كىرگىنىادە  ئىشاخانىغا قايتىدىن

_  ھىتلېاار  دەياادۇ_ . كەلاادى  قارارىغااا ئااۆزگەرتىش پىكىرىمنااى مەن”. ئىاادى ۋالغااانئايلىنى

 ساېنى مەن شاۇنداقتىمۇ. ئىاش قېتىملىاق تاۇنەى ھاياتىمادىكى ئۆزگەرتىشاى  پىكىر بۇنداق

 كۈنلاۈ  3 يەنە سااڭا مەن. پۇرسىتىڭ قېتىملىق ئاخىرقى ئەڭ سېنىڭ بۇ ئاگاھالندۇرىمەن 

 “.ھېسابلىنىدۇ ئىگە كۈچكە شەرتنامە كۈنىسى انتوشق كۈن ئۈ . بېرە  مۇھلەت

 كىچىككىانە كېايىن  ئۈركىتىشاىدىن قېاتى  ئىككى تۇتۇشۇپ  قېتى  ئىككى ھىتلېرنىڭ

 بولغااان ئەھمىيەتلىاا  ماۇھى  مۇئامىلىسااىدىنمۇ ئەمەلىيەتتىكااى بولىشاى قويۇشااتا يااول بىار

 نۇسخىساى ىلىشاى ك تاۈزىتىلگەن. بولىادۇ مااقۇل ئىمزاالشاقا كىلىشاىمنى شيۇشانى : ئىدى

 ھالىغا ساھىپخان سەمىمى قايتىدىن ھىتلېر كېيىن  بېرىلگەندىن كۆچۈرۈلۈشكە ماشىنكىدا

 سېتىشاقا ئەساىرىنى سەنئەت بىر مەلۇم باھادا يوقۇرى يېڭىال تېخى يەنى .ئىدى ئۆزگەرگەن

 سااودىگەرگە بىاار ماختاياادىغان مېلىنااى دەپ ئەرزان ۋە سااۈپەتلى  ئەسااەر بااۇ   چىقىرىاا،

 . قىلدىڭىز ئىش ياخشى ئەڭ سىز ئەپەندى  مىنىستىر باش ئىشىنىڭ  ماڭا” خشاشئو

 ھەرىاكەت ئاساساەن شاەرتنامىغا باۇ ماناا بىاز جەريانىادا يىل بەش كېيىنكى بۇندىن

 “.بولىمىز قىلىدىغان

 ۋاقىاتالردا قويغاان قول كېلىشىمنامىغا( تەييارالنغان نۇسخا ئىككى) بۇ  تەرەپ ئىككى

 كەچلىا  ئىككىساىنى شامىدت بىالەن شيۇشانى  ھىتلېار  شۇڭا. ئىدى قالغان كىرى، كە 

 دېگەنناى بولمايادۇ  قايتمىسااق ساالىزبۇرگقا دەرھاال ئاۇالر ئەمماا. قىلىادۇ تەكلى، تاماققا
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 ھەمرالىقىاادا پاپېننىاڭ ئىككىساى ئاۇ. قىلىادۇ رەت سااىلىق قېلىشانى تاماققاا قىلىا، باھاانە

. قايتىادۇ سااىزبۇرگقا كاېچىلەپ ئولتاارغىنىچە ۈنساىزت-ئاۈن پىكاپتاا ئىچىادە تۇماان قۇيۇق

 مۇئاامىلە بىالەن بىرساى ياوق تاايىنى ساولىنىڭ-ئوڭ بۇنداق”: ئاچىدۇ ئېغىز پاپېن ئاخىرى

 مىنىسااتىر باااش قىلغانسااىز  ھااې  سااىزمۇ بەلكىاا  ئىكەنلىكىنااى تەس نەقەدەر قىلىشاانىڭ

 چوقااۇم قېااتى  يىنكااىكې ئىشااىنىڭ _  قىلىاا،  قوشااۇمچە دەرھااال ئااۇ ئەممااا_ . ئەپەناادى 

 ھەقىقەتەنماۇ بەزىادە فاۈھرېر بولغىنىادە   مەلاۇم ساىزگىمۇ بولىادۇ  ياخشاىراق بۇنىڭدىن

 گەپلەرناى بۇ“ .بولىدۇ ۋاقىتلىرىمۇ قالىدىغان ئايلىنى، بىرسىگە قىلىدىغان مەپتۇن كىشىنى

 پدە قالمىادى  ئىشامۇ بىر دەيدىغان كۆرۈشۈش قايتا ئەندى شيۇشنى   ئولتۇرغان ئاڭالپ

 .ئۆتكۈزىدۇ كۆڭلىدىن

 بۇنادىن ئۇ . كىرىشىدۇ ئىشىغا سېلىش تەھدىت قېتىملىق بىر يەنە ھىتلېر بېرگخوفتا 

 بېسااى، تەقلىاادى بويىاادا چېگاارا ئاۋسااترىيە-گېرمااانىيە ئىچىاادە كااۈن قااانچە بىاار كېيىنكااى

 تاۈردىكى باۇ ھىتلېار. بېرىادۇ يوليورۇق گېنېراللىرىغا توغرىلىق ئۆتكۈزۈش مانىۋىرى كىرىش

 تەستىقلىشاى كىلىشاىمنامىنى باۇ مىكالسانى پىرىزدېنتاى ئاۋسترىيە تەھدىتى قىلىش ھۇجۇم

 سېزى، ئىشالرنى بۇ شيۇشنى  ئەگەر. قىالتتى ئۈمىد ئوينىشىنى رفل ھەيدەكچىلى  ئۈچۈن

 ئويلىغاندىكىاادىنمۇ مەن ئااادەم بااۇ دېااگەن شيۇشاانى ”: بەرىبىاار ئۈچااۈن ھىتلېاار قالسااىمۇ 

 ئوتتۇرغاا كېيتېلنىاڭ_  خاتىرىساىگە  كۈنادىلى  يازىادۇ دەپ_ . ئىاكەن بىرساى ئىرادىلى 

 قويۇشاىنى قاول كېلىشاىمنامىغا ئۇنىاڭ مەن ئەمماا. ئۈركىتەلىىادى راساتىنال ئاۇنى چىقىشى

. كېارە  قىلىاش ئېھتىياات بەكاال ئاادەمگە بۇ. قارىمايمەن دەپ ئەگكەنلىكى بويۇن قورقۇپ

 ئۇنىاڭ. كېارە  قويماسالىقىمىز ياول رگىازھە قېلىشاىغا ئۆزگىرەپ قايتىدىن ھېسسىياتىنىڭ

 “.بولمايدۇ ئىشىنىشكە ھەرگىز قېرىنداشلىرىغا جەمىيىتىدىكى ئەيسا

 

0 

 

 تەساتىقىدىن مىكالسنىڭ پىرىزدېنت ۋە كەسىپداشلىرى كېلىشىمنامىنى بۇ شيۇشنى  

 تاوغرا قىلىشىغا سەرى، ۋاقىت كۈن ئۈ  توغرا-توپ ئۈچۈن بۇنىڭ  دەيدىكەن  ئۆتكۈزىمەن

 كەلگەن توغرا كۈنىگە يەكشەنبە كۈنى كىرگەن قايتى، ۋيېنناغا مىنىستىر باش بۇ. ەتتىكېل

 ۋاقتااى كىلىشااىمنامىنىڭ بااۇ چىسااىال-15 يەنااى كېاايىن  چۈشااتىن كااۈنى سەيشااەنبە. ئىاادى

. قىلىادۇ ماۇزاكىرە بىلەن مىكالس پىرىزدېنت بېرى، دەرھال ئۇ شۇڭا. ھېسبلىناتتى ئۆتكەن

 كەلااگەن ماااقۇل قىلىشااقا كېچىاارى  ئاالھىاادە ناتسىسااتالرغا نئېلىنغااا قولغااا پىرىزدېناات

 قارشاى قەتئاى تەيىنلەشاكە مىنىساتىرلىكىگە ئىشاالر ئىچكى ئىنكيۇۋارتنى-سېي  بولسىمۇ 
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. قويالماايمەن تۇتقاۇزۇپ قولىغاا ئۇنىاڭ ھەرگىزماۇ ئارمىيىنى بىلەن ساقچىالر مەن: چىقىدۇ

 .پرىزدېنت دۇدەي مۇمكىن  بېرىشى  خىزمەت باشقا ئۇنىڭغا مەن

 تىاازلىكتە خەۋەر توغرىسااىدىكى كۆرۈشااۈش مەخپااى ئۆتكااۈزۈلگەن بېرچتېسااگادېندا

 قەھۋىخانىالرغااا قايسااى ھەر كىچىاا -چااوڭ_  پارالمېناات رەساامى غەياارى ئاۋسااترىيىدىكى

. باشاااليدۇ يامىراشااقا خاتىرجەمسااىزلى  بااويىچە مەملىااكەت پۈتااۈن. باشاااليدۇ يېيىلىشااقا

 ئۇالرنىاڭ باشالپ  تارتىشالركۆرۈلۈشكە-تاالش كەسكىن ىسىدائار ئەزالىرى كابېنت ئىچكى

 ئوينىغااان قىلىاا، ئاخماااق كىشااىنى بېرگخوفتااا ھىتلېرنىااڭ شيۇشاانى   ئەزاالر قىساا  بىاار

 باااش قىساامالر بىاار يەنە دېيىشسااە  ئاشىكارىلىۋەتسااۇن دۇنياغااا تاكتىكىسااىنى ياااۋايىالرچە

 ئااخىرقى ئەڭ ھىتلېرنىاڭ. مەدھىيلىشاىدۇ نىبېسىقلىقى ئېغىر ۋە ئېھتىياتچان مىنىستىرنىڭ

-تااالش ئارىساىدىكى ئاممىساى خەلاق ھەقاتە بۇ قالغاندا  ۋاقىت سائەت 04 ئۇلتىماتومىغا

 يىغىاان جىااددى ئىشخانىسااىدا پرىزدېناات ئۈچااۈن كەتكەنلىكااى كۆپىيىاا، بەكااال تارتىشااال

 ئاالغۇچىالردىن رفل ئاساسلىق نەپەر ئىككى قاتناشقۇچىالر يىغىنغا قېتىمقى بۇ. چاقىرىلىدۇ

 ساااابىق نەپەر بىااار ۋە باشااالىقى بانكىساااى دۆلەت باشااالىقى  شاااەھەر ۋيېنناااا يەنە باشاااقا 

 ئاۈ  شيۇشانى  كېيىن  كۆرگەندىن دەڭسەپ قۇر بىر ۋەزىيەتنى ئۇالر. ئىدى بار پرىزدېنتمۇ

 مىنىستىر باش بىر قايتىدىن بىرىنچىسى : قويىدۇ ئوتتۇرغا چارىسىنى قىلىش ھەل ماددىلىق

 بولىادۇ؛ ئالمايادىغان ئۈستىگە ۋەدىنى بەرگەن بېرگخوفتا قىلغاندا شۇنداق چىقىش  تالالپ

 قىلىااش؛ ئىەارا كېلىشااىمنامىنى ئاساتىدا رەھبەرلىكااى مىنىساتىر باااش يېڭاى ئىككىنچىساى 

 .قىلىش ئىەرا كېلىشىمنامىنى رەھبەرلىكىدە شيۇشنى  بولسا  ئۈچىنچىسى

 ھەققىاااادىكى كىرىۋاتقااااانلىقى بېسااااى، ڭئارمىيىسااااىنى گېرمااااانىيە چېگااااراالردىن

 ئارىساااىدا زالىااادىكىلەر يىغىااان ساااەۋەبىدىن  تۇرىشاااى كېلىااا، تىنماااا  دفكالتالرنىاااڭ

-تااالش كېيىنكاى بۇنادىن كېتىادۇ  كۈچلىنىا، بارغانساىرى ھېسساىياتلىرى ئۈمىدسىزلى 

 وتتۇرغاائ گەپلەرماۇ قوالشامىغان پەقەتال كېلى، يەرلىرىگە بىر كۈچىيى،  تېخىمۇ تارتىشالر

 بۆلااۈپ گېرمااانىيىگە براۋناااۋنى يااۇرتى تۇغۇلغااان ھىتلېرنىااڭ   ھەتتااا. باشاااليدۇ چىقىشااقا

 ئوتتۇرغااا تەكلىپلەرمااۇ بولماياادىغان مااۇمكىن پۈتااۈنلە  قىلىااش ئىەاارا دېگەناادە  بېاارىش

 قىلمىغانادا  قوباۇل بىرسىنى خالىغان تەلەپلىرىدىن ھىتلېرنىڭ ئەگەر شيۇشنى  . قويۇلىدۇ

 مىكااالس. ئىشااىنەتتى قەتئااى مااۇمكىنلىكىگە كىرىشااى بېسااى، ئاۋسااترىيىگە مچوقااۇ ھىتلېاار

 مااقۇل ئاخىرقىساىغا تەكلىۋىنىاڭ مىنىستىرنىڭ باش ئامالسىز ئاستىدا بېسى  ئېغىر ئاخىرى

 مەجبۇر قىلىشقا قوبۇل شەرتنامىسىنى بېرچتىسگادىن قېلى، ۋەزىپىسىدە شيۇشنى : بولىدۇ

 .بولىدۇ

 ئېلىا، بويلىرىادا چېگارا بىالەن تېپىشامىقى قويغاان تۇرغاائوت بېرگخوفتاا فۈھرېرنىڭ
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 شاۇ. ئۈركىتىۋېتىادۇ قااتتىق ئاۋساترىيىلىكلەرنى ئويۇنلىرى كىرىش بېسى، تەقلىدى بارغان

-15 يەناى ئەتىساى . ئالىادۇ تاپشاۇرۇپ ۋەزىپە بېرى  قەسەم كابېنت يېڭى ئاخشىمى  كۈنى

 ھەر تۇرۇشالۇق چەتئەلادە ىيىنىڭئاۋساتر بولساىمۇ قىسامەن ئەھاۋال ھەقىقاى كۈنى فىۋرال

 شاىفىرلىق ئاشاكارە ئۇختاۇرۇش باۇ. تارقىتىلىادۇ تاۈردە مەخپى ئورۇنلىرىغا ۋاكالەت قايسى

-كەينااى تەلىااۋىنى گېرمااانىيە تېلېگراممىاادا بولااۇپ  تارقىتىلغااان بىاالەن تىلااى تېلېگراممااا

 تىشااىئىشلى بېسااى  ئېغىاازچە ھىتلېرنىااڭ شااۇنىڭدە  تۇرغااانلىقى  كۆپەيتىاا، كەينىاادىن

 پىكىااار كەساااكىن بېرچتېساااگادېندا تەرەپ ئىككاااى ئاۋساااترىيە-گېرماااانىيە ساااەۋەبىدىن 

 ئااارقىلىقال سااۆھبەتلەر سااوزۇلغان سااائەتكە قااانچە بىاار پەقەت. بەرگەن يااۈز ئىختىالبااى

 ھۆكااۈمىتى ئاۋسااترىيە شااۇنداقتىمۇ. ئىاادى قويۇلغااان ئوتتۇرغااا ئاساسااى كىلىشااىمنامىنىڭ

 كاۆزدە كەتكىنىناى بولاۇپ ئېغىر بەكال سۆزلەرنىڭ رۇشىدىكىئۇقتۇ تېلېگرامما ئىۋەرتىلگەن

 ئالادىنقى” تاپشاۇرىۋالغۇچىنىڭ تېلېگرامماا يولالپ  تېلېگرامما قوشۇمچە كەينىدىنال تۇتۇپ

 چىققاااان ئوتتۇرغاااا سااۆھبىتىدە بېرچتېساااگادېن ئېلىنغاااان تىلغااا تېلېگراممىااادا قېتىمقااى

 “.ئەسكەرتىدۇ نىپايدىلىنىشى ئۆزى شەخسەن مەسىلىسىنى قىيىنچىلىق

 شيۇشاااانىگدىن كۈچىيىاااا، كۈنسااااايىن ساداسااااى ئاممىسااااىنىڭ خەلااااق ۋيېننااااادا 

. قىلىشاىدۇ تەلەپ ئاشكارىالشانى دۇنياغاا قىيااپىتىنى ئەسالى ساۆھبىتىنىڭ بېرچتېسگادېن

 ئىلگىارى قىلىشاتىن ئاېالن نۇتاۇق پارالمېنتتاا ھىتلېار كۈنى يەكشەنبە مىنىستىر باش ئەمما

 ئاشىكارىالشاانى سااەۋەبىدىن  قىلغااانلىقى ۋەدە  ھەققىاادە كااىكېرەكلى قىلىشااى سااۈكۈت

 .قالىدۇ ساقالپ شەرىپىنى ئۆزىنىڭ قىلى،  ئەمەل ۋەدىسىگە ئۇ. خالىمايدۇ

 ۋە  سىياساىي” كىلىشاىمنامىنىڭ باۇ قىلى،  تېلېفون بېرلىنغا ئەلچىخانىسى گېرمانىيە

 ئېغىار بەكاال ۋيېننادا ەيلىدىنتۈپ ئاقىۋەتلەر چىقىدىغان كەلتۈرۈپ جەھەتتە   ئىقتىسادىي

 ئوخشااپ ئۇۋىساىغا چۈمۆلە چۇۋۇلغان خۇددى شەھەر پۈتۈن…  بەرمەكتە  يۈز داۋالغۇچالر

 خەۋەر دەپ “كىرىشااتى تەييارلىقىغااا قااېچىش چەتااكە يەھااۇدىيالر نۇرغۇنلىغااان…  قالاادى 

-18 ىيونئىشاپ بىار مەلۇم. بېرىدۇ مەلۇمات توغرىالپ ئەھۋالنى بۇ ساقچىمۇ مەخپى. بېرىدۇ

 بىاالەن يەھااۇدىيالر مىنىسااتىرى باااش ئاۋسااترىيە يااولالپ  خەۋەر ھېياادرىخقا كااۈنى فىااۋرال

 يەھااۇدىيالر”. ئېيتىاادۇ قالغااانلىقىنى ئاسااتىدا بېسااى  كۈچلااۈ  كەلااگەن كاااتولىكالردىن

 پۇل ئۆتۈپ  ھۇجۇمغا ئارقىلىق بازىرى بېلىتى ھەسسىدارلىق -بىر ىسى ئاكسىيە ئاساسلىقى

 زفر كاپىتااال بېاارى فىۋرالاادىن-17 يىلااى-1238. كىرىشااتى قىلىشااقا ېسااى ب مۇئامىلىسااىگە

 لوندفنادىكى  بىالەن شىۋىتساارىيە ئاۋساترىيىنىڭ باشاالپ  ئېقىشاقا قااراپ سىرتقا مىقداردا

 دەرىەىاادە زفر قىممىتااى بېلەتلىرىنىااڭ ئاكىتسااىيە دۆلەتلەردىكااى باشااقا يەنە شااۇنىڭدە 

 چىقىرىلىاادۇ  چەتااكە ھالاادا قانۇنسااىز پااۇلى ەئاۋسااترىي مىقااداردىكى زفر. كەتتااى چۈشااۈپ
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 .بېرىدۇ مەلۇمات دەپ “قالدى تاقىلى، باشالپال تۈنۈگۈندىن بىر ىسىمۇ ئاكسىيە

 كەلاگەن بولاۇپ تەشانا بېرى ئۇزۇندىن كىشىلەر پارالمېنتتا ھىتلېر كۈنى  فىۋرال-02

 شيۇشانى  نۇتقىدا ئۇ. ئاڭلىتىلىدۇ ئۇالپ رادىئودا ئاۋسترىيە نۇتۇقمۇ بۇ. سۆزلەيدۇ نۇتقىنى

 كېاايىن  ئېيتقىنىاادىن ىنااى “قوشااقانلىق تااۆھپە ئۈچااۈن ئىشاالىرى تىنچلىااق ياۋرفپااا” بىاالەن

 قىلغاانلىقىنى باوزە  ناى “مىللىتاى ئازساانلىق ناېمى ” ئىچىدىكى چېگراسى ئاۋسترىيىنىڭ

 ئاااۆز دۆلىتاااى كۈچلاااۈ  دۇنيانىاااڭ ئىاااگە قاراشاااقا ئااااڭلىق” نۇتقىااادا  ئاااۇ. ئەيىپلەيااادۇ

 قاراشاتا ئوخشااش بىالەن قاراشالىرى ئىادىيىۋى مىللىتاى ناېمى  پۈتكاۈل ىنىڭقېرىداشلىر

 قىايىن تاۈردە ئىزچىال يېنىادا ئاۆز ساەۋەبىدىنال بولىشى ئىتتىپالىقتا بىلەن ئۇالر ۋە بولىشى

 غااانلىقىنى “تۇرالماياادۇ قىلىاا، تاااقەت ھەرگىزمااۇ قېلىشااىغا چۈشااۈپ ئاسااتىغا ئەھااۋال

 . تەكىتلەيدۇ

 بىالەن پااكىتالر بىارگە  بىالەن قىلىاش ماۇالھىزە ئاشۇرۇپ مە تەگ ئاغزىغا-ئاغزى ئۇ

 كااۆپ مااۇتلەق تىياتىرخانىسااىدىكى تاااج خااان كەلتااۈرۈپ  نەقىىاال مەلۇماااتالرنى سااانلىق

 ئايالنادۇرۇپ ھاڭۋاقتىالرغا قىاللماس پەرق نېمىنى ھې  قاتناشقۇچىلىرىنى يىغىن ساندىكى

 ئىنتاااايىن ئااااۋازى ئۇنىاااڭ ريانىاااداجە ساااۆزلەش نۇتاااۇق ئااااۋازلىق جااااراڭلىق” .قويىااادۇ

 بىاااراقال تاااۇرقىنى ھەممىنىاااڭ ئاااۇ : ئىااادى يەتاااكەن بېرىااا، دەرىەىاااگە ھاياجانالنغاااان

 ھەقىقەتەنماۇ ھادىساىلەر بۇ كېلىۋاتقان دۈ  بىز. ئايلىنىدۇ بىرسىگە ئۆزگەرتىۋىتەلەيدىغان

 كااىبەل ئەمەس  ئاغزىاادىن نېمىسااالرنىڭ سااۆزلەر بااۇ“ .دەياادۇ كۆرۈنااۈش مۇجىزىااۋىي بىاار

 گەپاالەر چىققااان ئاغزىاادىن برفۋننىااڭ-يېااتى  فرانسااى  مااايور كۈزەتكااۈچى ئەنگىلىيىلىاا 

 .ئىدى

 گېادي . ر. ئا . گ ماۇخبىر ساۆزلەۋاتقىنىدا  ناى “ناۇتقى تۈگىمەس ئاخىرى” ۋيېننادا 

 كااوچىالرنى بولااۇپ كااۈزەتمەكچى قاراياادىغانلىقىنى قانااداق بۇنىڭغااا ئاممىسااىنىڭ خەلااق

 ئاۇ باازارالردىمۇ چااپ-چاپ بولۇپ  ئايالنغان شەھەرگە ئۆلۈ  بىر اۋيېنن. كۆرىدۇ ئايلىنى،

 يەرلىا . كۆرەلەيادۇ ئاڭالۋاتقاانلىقىنى رادىئاو بىالەن ئەساتايىدىللىق ئادەمنىاڭ 12 ئارانال

 ھىتلېرنىااڭ. ئىادى خوشاال بەكاال چىقىشاىدىن ئوتتۇرغاا ئاشاكارە ھىتلېرنىاڭ ناتسىساتالر 

! ئالقىشااليمىز غالىبىيەتنى! تەبرىكلەيمىز غالىبىيەتنى” بىرلىكتە ئۇالر ھامان  تۈگىشى نۇتقى

 .باشاليدۇ توۋالشقا شۇئار قىلى، تەنتەنە دەپ“ !ھىتلېر ياشىسۇن! ھىتلېر خايىل

 باۇ. كېتىادۇ يۈرۈپ قاراپ ئەلچىخانىسىغا گېرمانىيە چاقىرى، بىرنى تاكسىدىن گېدي 

 قايتىاادىن ئااۇ قالغاناادا  ئاااز ئەلچىخانىغااا. ئىاادى نوقتىسااى مەركەزى ھەرىااكەت بىاار يەر

 يىاراقالردا”. ئاڭاليادۇ ئااۋازالرنى توۋالنغاان رېتىملىاق دېاگەن“ !تەبرىكلەيمىز غالىبىيەتنى”

 يااۈرە  گويااا ئاااۋازالر تااۈر بااۇ بولااۇپ  ئاڭالنماقتااا ئاااۋازالر سااالغان لەززىااگە تەرتىپلىاا 
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 ھەربىاااي بىااار قايساااى ئىلگىرلىگەنااادە  داۋاملىاااق ياڭرىماقتاااا؛ تەرتىپلىااا  سوقۇشاااىدە 

 گااۈكىرىگەن چىقىۋاتقااان تەرتىپلىاا  يەنىااال ئەممااا ئاڭالنمىسااىمۇ ئېنىااق بە  گازارمىاادىن

 تەرتىپلىا  باۇ دېگەن! ! ئاھ-ئائائاھ! ئاھ-ئائائاھ! ئاھ-ئائائاھ: بوالتتى ئاڭالشقا ئاۋازالرنى

 تۇغان  ئۆتۈپ يىل تۆت ئارىدىن. قاالتتى بولما  قىلغىلى پەرق دېگەنلىكىنىمۇ نېمە ئاۋازالر

 قان رەڭلى  قوڭۇر ئېغىزدىن بۇ ئېچىلغان  ئېغىز بىر تېشىلى، تەرىپىدىن نۇتقى ھىتلېرنىڭ

 “.ئىدى توشقۇزماقتا كوچىلىرىنى كىچى -چوڭ بارلىق ۋيېننانىڭ چىقى، ئېقى،

 بىالەن ھېسساىياتى ئەپۇچاانلىق ۋە ھېسسىداشالىق تۈرلۈ  بىر كىشىلەر بولسا  رىمدا

 مۇساتەقىللىقىغا ئاۋساترىيىنىڭ يەنىاال ئاستىرىتىن قىلىشسىمۇ  امىلەمۇئ نۇتۇققا قېتىمقى بۇ

 رىمااادا گېرمانىيىنىاااڭ. بۆلىشاااەتتى كۆڭاااۈل ئۇالرغاااا ئۈچاااۈن قىاللمىغاااانلىقى كاپالەتلىااا 

 شاەرتنامىغا ئىمزالىغاان يىلاى-1236 ھىتلېار دفكالتىادا  ۋاكالەتچىساى ۋاقىتلىق تۇرۇشلۇق

 بۇنىڭادىن ئىتالىياانالر مەسلىھەتلەشامىدى  ەنماۇبىل ئىتاالىيە ئىشانى باۇ قىلدى  خىالپلىق

 باۇ  “قىلىادىكەن قااراملىق تاۈردە ئىزچىال بىلەن ئۇسۇل تۈر بۇ” بېرلىن ئەگەر خاپا؛ بەكال

 .دەيدۇ بېرىدۇ  دېرە  پارچىلىنىشىدىن نىڭ “مەركىزى ئوق” ئاقىۋەتتە ئىش

 ۋابىنىجااا بااۇ ئااۇ. بېرىاادۇ جاااۋاب ھىتلېرغااا  كېاايىن كااۈن تااۆت شااۇندىن شيۇشاانى  

 ئىككىاال جااۋاب باۇ بولاۇپ  بەرگەن نۇتقىادا مۇراساى  ئاېچىلىش پارالمېنتىنىڭ فىدراتسىيە

 بولغاان رەڭگى ئاۋسترىيىنىڭ سەھنىسى پارالمېنت. قىلىنىدۇ ئېالن ئارقىلىق رادىئو دۆلەتتە

 گاۈل يېنىغاا ماۇنبەر. ئىادى شاەكىللەنگەن تۇرۇپتىن نۇرغۇنلىغان رەڭدە قىزىل-ئاق-قىزىل

 قويۇلغاان رەساىمى چۈشاكەن يېارى  دفلفۇسانىڭ بولغاان ۋاپات ئېلىغان ئىچىگە ە چەمبىر

 چىققاان ماۇنبەرگە كەرگىنىچە كۆكرىكىنى تۇتۇپ تى  بېشىنى گەرچە مىنىستىر باش. ئىدى

 ئالىمىنىاڭ بىار كېڭىشاىنىڭ خرىساتىيانالر قىيااپىتى رفھاى تۇرغان بېسى، ئۇنىڭ بولسىمۇ 

 تولغاان بىالەن پاۇرىقى دۈشمىنلى  نۇتقى ئۇنىڭ. ئىدى انقالغ ئوخشاپ قىياپىتىگىال رفھى

 سااەھنىگە ئۇنىااڭ ئۈچااۈن  كەتكەنلىكااى تارقىلىاا، بااۇرۇنال سۆزلىنىشااتىن نۇتااق بولىشااى

 يىغىننىااڭ”. باشاااليدۇ توۋالشااقا دەپ“ !شيۇشاانى ! شيۇشاانى ” كىشااىلەر ھامااان چىقىشااى

“ .ئاۋساترىيە_  قىيااپەتتە  بىار ھارغىن نۇتقىنى باشاليدۇ دەپ_  تەرتىپى  كۈن بىر-بىردىن

 شيۇشاانى . كەتتااى كۆمۈلااۈپ بىاالەن سااادالىرى ئااالقىش گۈلاادىراس سااۆزىمۇ بااۇ ئۇنىااڭ

 دفلفااۇس تارتىاا، تېرېسااادىن مااارىيە پادىشااا ئايااال ئااۇ. ھاياجانلىنىاادۇ قاااتتىق بۇنىڭاادىن

 توختىلىا، ئۈساتىدە كىشاىلەر قىلغان كۈرەش ئۈچۈن مۇستەقىللىقى ئاۋسترىيە قاتارىدىكى

 باقمىغااان بولااۇپ يااالقۇنلۇق بااۇنچە كەسااكىن  بااۇنچە قاچااان ھااې  نااۇتقى ئۇنىااڭ. ۇئۆتىااد

 قىلىنىشاىغا باوزە  ھىتلېرنىاڭ بېرگخوفتاا. يىغلىتىۋېتىادۇ ھاياجانادىن كىشىلەرنى بولۇپ 

 قوياۇش ياول تۇتىۋااللىغاان ئاۆزىنى بىالەن كەمتەرلى  ۋە مۇاليى  زىيالىنىڭ بۇ ئۇچرىغىنىدا
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 بىالەن  توختىلىشى ھەققىدە كىلىشىمى بېرچتېسگادېن ئۇ. ىدىئ يوق ئەسەرمۇ مىەەزىدىن

 يااول چااېكىگىچە ئاااخىرقى ئەڭ ھەتتااا قوياادۇق  يااول بىااز”. ئىاادى تااۈۋەن ئاااۋازىمۇ ئۇنىااڭ

 كەلگىاچە نوقتىغاا بولغاان كېارە  قېلىشاىمىز توختااپ قەتئاى قويۇششاتا ياول بىز. قويدۇق

 نوقتىغاا دەيادىغان' كەتمىساۇن ئېشاى، بۇنىڭادىن كېرەككاى  بولىشاى شۇنچىلىكال پەقەت'

 ئاۋساترىيىنىڭ_ : قىلىادۇ ئاېالن دەپ مۇناداق يەنە كەينىادىن ئۇ_ . قويدۇق يول كەلگىچە

 شااااۇئارى ئاۋسااااترالىيىنىڭ. ئەمەس سوتسااااىئالىزممۇ ئەمەس  مىللەتچىلىكمااااۇ شااااۇئارى

 ئاۋساااترىيىلىكلەر ئۈچاااۈن بۇنىاااڭ مۇھتااااج  ئەركىااانلىككە مىللەتااالەر“ !ۋەتەنپەرۋەرلىااا 

: تاماماليدۇ بىلەن شۇئارالر جەڭگىۋار مۇنۇ نۇتقىنى ئۇ .يوق ئامالى قىلما  جەڭ رغىچەئاخى

 “!ئۈچۈن ئاۋسترىيە ھەممە! پۈكمەيمىز تىز ئۆلسەكمۇ! قىزىل-ئاق-قىزىل”

 گۈلادىراس قااراپ ئۇنىڭغاا تاۇرۇپ ئورنىادىن دەرھاال ھەممىسى ئەزالىرىنىڭ كابېنت

. تاۇراتتى ئاڭلىنىا، كىشىلەرگىمۇ تاشقىرىدىكى ئاۋازى تەنتەنە ئۇالرنىڭ. ياڭرىتىدۇ ئالقىش

 ناخشاا كىشاىلى  ياالغۇز بۇ بېرىدۇ؛ باشالپ مارشىنى «ساقلىسۇن تەڭرى» بىرسى ئوتتۇردا

 ياۇرتى شيۇشانىگنىڭ يەنە ئۇالر. كېتىدۇ ئايلىنى، تارتىشقا نەرە رەسمى بولۇپ خور دەرھال

. ئېيتىشااىدۇ نااى «خااوفېر ئاناادىرىياس» انبولغاا مارشااى قااوزغىالڭچىالر تىرفلنىااڭ بولغااان

 ئۈمىاادۋارلىققا تۈرلااۈ  بىاار يېيىلىاا،  بااويىچە مەملىااكەت پۈتااۈن قىزغىنلىااق كااوچىالردىكى

 پاالتاساى ئااۋام فرانساىيە ئەتىسى . ئىدى تەسىرلەنگەن بۇنىڭدىن پارىژمۇ ھەتتا. ئايلىنىدۇ

 ئاۋساترىيىنىڭ مىنىساتىرى ئىشاالر تاشاقى فرانسىيە مۇنازىرىسىدا  تى سىياسىي دېپلوماتىيە

 بىار ھەتتاا. قىلىادۇ ئاېالن دەپ “ئامىلى ئايرىلماس تەڭپوڭلىقىنىڭ ياۋرفپا” مۇستەقىللىقى

 دفناا  تەغادىرىنى فرانساىيىنىڭ” قوياۇپ  ئوتتۇرغاا مۆلچەرىنى قورقما  ئەزاسى پارالمېنت

 . قىلىدۇ جاسارەت ئېيتىشقىمۇ دەپ “بەلگىلەيدۇ قىرغىقى ئىككى دەرياسىنىڭ

. باشاااالىۋېتىدۇ نامااااايىش ناتسىسااااتالر يەرلىاااا  بولسااااا  تەۋەسااااىدە اۋسااااترىيەئ

 جەريانىادا ساۆزلەش نۇتاۇق شيۇشانى  يەردە ئاۇ بولۇپ  گراز مەركىزى قااليماقانچىلىقنىڭ

. باشاليدۇ لەپىلدەشكە بايراق بەلگىلى  كرىست ئۈستىدە بىناسىنىڭ ھۆكۈمەت شەھەرلى 

 دەيادىغان قىلىنىادۇ  مەناى ئۆتكاۈزۈش يىغىلىاش  سىياسىي ھۆكۈمەتنىڭ شەھەرلى  ئۇالر

 نەپەر مىااڭ 65 بااويىچە مەملىااكەت پۈتااۈن ئاخىرىاادا ھەپااتە قىلماسااتىن ئېتىبااار بۇيرۇقىغااا

 شيۇشاانى . قىلىشااىدۇ ئااېالن دەپ ئۆتكۈزۈلىاادۇ مىتىناا  بىاار قاتنىشااىدىغان پارتىيىلىاا 

 ۋە رفپىالنىئااااي بومباردىماااان ئەساااكەر  گرازغاااا قاااايتۇرۇپ  ئىنكااااس بۇنىڭغاااا دەرھاااال

 ئەمەلادىن مىتىنگناى تۇتىۋېلىا، ئۆزىنى قېلى، چارىسىز ناتسىستالر. يولاليدۇ برفۋنىكالرنى

 رازى پەقەتااال شيۇشاانى  ھەرىكەتلەردىاان بااۇ شااۇنداقتىمۇ. بولىاادۇ مەجبااۇر قالدۇرۇشااقا

 بەلكااى ئەمەس ئارمىيىسااى قۇرۇغلااۇق ئەساالىدە تااوپىالڭنى قېتىمكااى بااۇ. ئىاادى ئەمەس
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 .ئىدى كېرە  تىنەىتىشى بېرى، قىسىملىرى ساقچى تنىڭئىنكيۇۋار-سېي 

 

3 

 

 غەزىااۋىنى فرانسااۇزالرنىڭمۇ قورقۇتقااانلىقى قىلىاا، تەھاادىت ئاۋسااترىيىنى ھىتلېرنىااڭ

 تاپشاۇرۇپ ئۇلتىمااتوم گېرماانىيىگە بىارلىكتە دۆلەت ئىككاى   لوندفنغا فرانسىيە. قوزغايدۇ

 يېتىا، لونادفنغا ۋاقىتتا بىر يامان ەكالب تەكلى، بۇ. قىلىدۇ تەكلى، بىلدۈرۈشنى نارازىلىق

 ئىشاالر تاشاقى بولاۇپ  بەرگەن ئىساتىپا ياېڭىال تېخى ئەدېن ئانتونىي ۋاقىتالردا ئۇ. بارىدۇ

 تېخااى ۋەقەسااى ئاۋسااترىيە. ئىاادى ۋاقىااتالر بىاار يااوق مەساائولى ۋاقتىاانچە مىنىسااتىرلىكىدە

 گېرماانىيىگە ۋەزىرماۇ شباا بولاۇپ  قوزغىمىغاان قىزقىشاىنى جامائەتچىلىكىنىاڭ  ئەنگلىيە

 ئۈساتىگە  ئۇنىاڭ. ئىادى ئااۋارە ئۈچاۈ يۈرگاۈزۈش تاى سىياساىي قىلىاش خااتىرجەم قارىتا

 لوندفناادا كېلىۋاتقااان كۆرسااىتى، تااۆۋەن تىنمااا  ئەھمىيىتىنااى ۋەقەسااىنىڭ ئاۋسااترىيە

_  ئالغانادا  جەھەتاتىن تۈپكى“ كۈشكۈرتۈپ  چىمبېرلىننى گېزىتىمۇ «تايمى » چىقىدىغان

 بېرىشاى ياۈز ئوتتۇرساىدا دۆلەت ئىككاى باۇ تىللىق نېمى _  ماقالىسىدا  باش زىدۇيا دەپ

 قىلىشاىدىن ھاساىل چۈشاىنىش بىرسىنى-بىر ئۇالرنىڭ ئىش  تەبى ئەڭ بولىدىغان مۇمكىن

 قارشااى خەلقىااگە نااېمى  ھەرگىااز ئاۋسااترىيە” گيااوبېل  ” .بواللماياادۇ ئىااش بىاار باشااقا

 دەپ يااوق گەپ باشااقا قىالرلىااق قايىاال دىنمۇبۇنىڭاا كۈناادە بۈگااۈنكى. دەياادۇ “ئەمەس

 .قارىشاتتى

 ئەيىااپلىگەن تاجاااۋۇزچىالرنى بااارلىق رفزېۋېلاات. د فاارانكلىن كااۈزدە  يىلااى ئالاادىنقى

 يارىشاى، نىاڭ( ت.ئاۇ_  چاامبېراليىن) چىمبېارلىن قىلغىنىىمۇ بۇ رفزېۋېلتنىڭ ئەمما. ئىدى

 رفزېۋېلات كەينىادىن ئۇنىاڭ .ئىادى كۆرساىتەلمىگەن تەسىر قىلچە تىگە سىياسىي ئۆتۈش

 قارىتاا ئىتاالىيىگە ۋە گېرمانىيە ياپونىيە  ھالدا يۈزلۈ  ئومۇمىي ئەللەرنىڭ قايسى ھەر يەنە

 يۈرگۈزۈشااتىن “توساااش كىرىشااىنى مالالرنىااڭ خالىمىغااان قىلىااش  قامااال_  كااارانتىن”

 چىمبېرلىننااى تەكلىۋىمااۇ بااۇ ئەممااا. قويىاادۇ ئوتتۇرغااا تەكلىپنااى بىاار ئاقىاادىغان ئىبااارەت

 تااۈزۈش پىالنااى ئااۇرۇش ئااارمىيە دېڭىااز رفزېۋېلاات كەينىاادىن. كەلتۈرەلمەياادۇ ھەرىكەتااكە

 يولياورۇقى پرىزدېنتنىاڭ ئىۋەرتىا،  لونادفنغا ئېنگىساورنى لويېر كاپىتان باشلىقى باشقارما

-بااار ئىمكانىيىتىنىااڭ قىلىااش قامااال مااۇددەت ئااۇزۇن ئۈسااتىدە دېڭىااز ياااپونىيىگە بااويىچە

 مۇئامىلىادە قىازغىن مىنىستىرلىكى ئارمىيە دېڭىز  ئەنگلىيە. يولاليدۇ ئىزدىنىشكە ىيوقلىقىن

 قىلىشاقا قاماال ئاالقىساىنى ياوللىرى دېڭىاز باارلىق ياپونىيىنىاڭ” بىز ئىېنگىسورغا  بولۇپ 

 ئالغانادا تەخمىانەن ساھەساى دېڭىز بولىۋاتقان قىلماقچى قامال بىز .قىلماقتىمىز تەييارلىق
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 ھبېبرىادې  يېڭى گىۋىنىيە  يېڭى ئاراللىرى  تاقى  ھىندى شەرقى باشلىنى،  دىنسىنگاپور

 “سااوزۇلىدۇ  شااەرقىغىچە زىالناادىيىنىڭ يېڭااى بىاالەن ئاۋسااترالىيە تااا ئاراللىرىاادىن تاااقى 

 بىاار يەنە رفزېۋېلتنىااڭ باشاالىرىدا يىلىنىااڭ-1238 چىمبېاارلىن ۋەزىاار باااش ئەممااا. دەياادۇ

 ئەنگىلىيىناى رفزېۋېلات ئەسلىدە . كېتىدۇ بولۇپ بىكار ىالنمۇپ بۇ قىلغاچقا رەت تەكلىۋىنى

 پىرىنساىپلىرىنى ماۇھى  قانۇننىاڭ دۇنياا قىلىا، تەكلىا، يىغىنغا خەلقئارالىق قېتىملىق بىر

 يىغىنااادا قېتىملىاااق شاااۇ كېيىااانچە رفزېۋېلتنىاااڭ. ئىااادى بولغاااان قىلىشاااماقچى مااۇزاكىرە

. بولىادۇ قىلغانادە  ھاې  تاۇال-ئااز كىناىبەرگەنلى نام دەپ “دۆلەت باندىت”  ئامېرىكىغا 

 ھەيااران قىلغانلىقىغااا رەت قاتنىشىشاانى يىغىنغااا چىمبېرلىننىااڭ دەساالىۋىدە  پرىزدېناات

. ئىاادى كېااتەلمىگەن بىلىاا، تولااۇق مەنىسااىنى قىلىقىنىااڭ بااۇ ئۇنىااڭ شااۇنىڭدە  قالغااان 

 ېتىمقااىق شااۇ  ئەنگلىاايە ئەساالىدە  چىقىاادۇ؛ ئوتتۇرغااا ئاشااكارە ئېنىااق ئىشااالر كېيىاانچە 

 مەيلاى ۋاقىتالردا شۇ  ئەنگلىيە سەۋەب  قىلىشىدىكى رەت قاتنىشىشنى يىغىنغا خەلقئارالىق

. خالىماااايتتى قاتنىشىشااانى ھەرىكىاااتىگە “كاااارانتىن” بولساااۇن  ياۋرفپاااادا يااااكى شاااەرق

 يەر پۈتكاۈل ئەسالىدە بولىادۇ  زەربە بىر ئېغىر بەكال رفزېۋېلتقا قىلىشى رەت چىمبېرلىننىڭ

 بولىاادىغان  ئېھتىمااالى چەكاالەش تاجاااۋۇزچىلىقنى ئىلگىاارلىگەن يەنىمااۇ چەبااويى شااارى

 قااول قاااتتىق تااۈردىكى بااۇ بولىاادىغان مااۇمكىن ئۆزگەرتەلىشااى ئېقىمىنااى تااارىخ نەتىەىاادە

 رفزېۋېلات  قىلىا،  شاۇنداق. بولىدۇ مەجبۇر كېچىشكە ۋاز تىدىن سىياسىي دېپلوماتىيىلى 

 ھالىتىنىااڭ تۇرىااۋېلىش يااالغۇز بولمااا  ارىكاا بىاالەن سااىرت بۇرۇنقىاادە  ئامېرىكىنىااڭ

 .قويىدۇ يول ساقلىنىشىغا

 پادىشااالىقى بېرىتااانىيە بۈيااۈ  كەلگەناادە  باشاالىرىغا مارتنىااڭ بولغاچقااا  شااۇنداق

 ھالغاا قايتمااس يولىدىن قىلىش ئىەرا تۇرۇپ چىڭ قەتئى تىنى سىياسىي ئۆتۈش يارىشى،

 نېۋىال ساىر ئەلچىساى بااش تۇرۇشالۇق ەگېرمانىيىاد ئەنگىلىيىنىڭ كۈنى  مارت-3. كېلىدۇ

 پىرىنساى، ھۆكۈمىتى  ئەنگلىيە ھىتلېرغا قىلى،  زىيارەت مىنىستىرلىكنى باش ھېندېرسون

 ماۇزاكىرە ئۈساتىدە مەساىلىلەر باارلىق تۇرىۋاتقاان بولماا  ھەل بىالەن گېرمانىيە جەھەتتە

 دفساتانە بارىچە تنىڭئىمكانىيە ھېندېرسون گەرچە. ئۇقتۇرىدۇ ئىكەنلىكىنى تەييار قىلىشقا

 تولاۇق ئۇنىڭ” بولسىمۇ  باققان تىرىشى، ئىپادىلەشكە قىياپىتىنى ھەققانىيەتچى مۇتلەق ۋە

' قىياپەتلى  ئادەتتىكى' بىلەن قىلغان قانچە ھەر” گە “سۆلىتى خاس تۆرىلىرىگە  ئەنگلىيە

 رجىمااانتە دەياادۇ “قالىاادۇ قىاللمااا  تاااقەت زادىااال ئىككىسااى ھىتلېاار بىاالەن رىببېنتاارفپ

 .ئەسلىمىسىدە شمىدت

 بااۇ ئۆزىنىااڭ دېگەناادە ئاااران يااۈرۈپ سااۆزلەپ مىنااۇت 12 تااوغرا-تااوپ ھېندېرسااون

 كۆڭلىاادىن چىان: بوالالياادۇ ماۇۋەپپەق ئۇقتۇرۇشااقا مەقساىدىنى تۆۋەناادىكىچە زىيارىتىنىاڭ
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 تەسااتە مىااڭ كەلگەنلىكىنااى قىلىاا، نىاايەت ياخشىالشاانى مۇناسااىۋەتلىرىنى دۆلەت ئىككااى

 قويااۇش چە  بومباردىمانغااا بىاالەن ئۈسااكۈنىلەر-قااۇرال سااۆزىدە  ئااۇ. لىاادۇبو ئۇقتااۇرۇپ

 يولادا تىان  مەساىلىلىرىنى ئاۋساترىيە ۋە چاېخ شاۇنىڭدە  مەسىلىلەرنى  ئېغىر دېگەندە 

. بىلدۈرىاادۇ ئىكەنلىكىنااى تەييااار قويۇشااالرغا يااول بەزى  ئەنگلىاايە جەھەتااتە قىلىااش ھەل

 قانچىلىاا  ئۈچااۈن تىنچلىقااى بىاالەن ىخەتەرلىكااىب ياۋرفپانىااڭ ھىتلېاار بولغاناادا  شااۇنداق

 .سورايدۇ دەپ قوشااليدۇ؟ تۆھپە

 ئىگىلگىاانىچە كرىساالودا فااۈھرېر جەريانىاادا قىلىشااى بايااان ئااۇزۇن شااۇنچە ئۇنىااڭ

 . ئولتۇرىۋالىدۇ جى  تۈرۈپ قوشۇمىسىنى

 :دەيادۇ مۇنداق ھالدا ئاچچىقالنغان ھىتلېر كېيىن  تۈگەتكەندىن گېپىنى ھېندېرسون

 ناېمە  ئەنگلىايە قىلماقتا؛ ھىمايە ئاۋسترىيىلىكال ساندىكى ئاز ئىنتايىن پەقەت شيۇشنىگنى

 ئۈچااۈن نااېمە تۇرىۋالىاادۇ؟ چىااڭ چىقىشااتا قارشااى قىلىشااقا ھەل تااۈردە ھەققااانىي ئۈچااۈن

 ھۇجااۇم تۇيۇقسااىز ئااۇ يۈرىاادۇ؟ ئارىلىشااى، غااا “ئىشاالىرى ئىچااى ئااۆ  خەلقىنىااڭ نااېمى ”

 ئىتتىپااقى ساوۋېت-فرانساىيە ئېنىقكاى  شۇنىساى: ئەيىپلەيادۇ دەپ مۇناداق ئۆتۈپ قىلىشقا

 گېرماانىيىگە ئىككىساىال ھەر شەرتنامىساىنىڭ ئىتتىپااقى ساوۋېت-چېخ بىلەن شەرتنامىسى

 ماڭغانلىقىنىاڭ يولىغاا قاۇراللىنىش قايتىادىن گېرمانىيىنىڭ بۇ  مانا. ھېسابلىنىدۇ تەھدىت

 قانااداق رۇسااالرنىڭ دەرىەىساىنى ەشچەكاال قاۇرال ئىااكەن  شاۇنداق. سااەۋەبى ماۇھى  ئەڭ

 مەسااىلىلەر تۈۋەندىكىاادە  كېلىاا، يەنە ئىااش بااۇ. كېاارە  بەلگىلىشااىمىز قاااراپ قىلىشااىغا

 سااوۋېتلەرگە تەرەپااتىن بىاار كىشااىلەر: مۇرەككەپلەشااتۈرىۋېتىلدى تېخىمااۇ سااەۋەبىدىنمۇ

 يىياااۋا تەرەپااتىن بىاار يەنە ئىشەنسااە  شااەرتنامىغا تۈزۈشااكەن بىاالەن ياااۋايىالر ئوخشاااش

 ئىتتىپااقى ساوۋېت. ئىشاىنىدىكەن چۈشەنچىساىگە فورماۇال ماتېماتى  بىر مەلۇم بىرسىنىڭ

 شۇنداق. شەرتنامىدۇر ئەرزىمەس تىيىنگە بىر شەرتنامە بىر قانداق ھەر تۈزۈلىدىغان بىلەن

 .كېرە  قويماسلىقىمىز يول بېسىشىغا قەدەم ياۋرفپاغا رۇسىيىنىڭ ھەرگىز بىز ئىكەن 

 ئاخىرىاادا . كاپشااىيدۇ سااائەت ئىككااى يااۈرۈپ سااۆزلەپ بۇياااقتىن-نئۇياااقتى ھىتلېاار

 ئەتىساى . قويىادۇ قايرىا، چەتاكە بىار مەسىلىساىنى ئاۋسترىيە بىلەن “جاۋاپالر مۇجىمەل”

 ئاۋساترىيىگە كاامپىلېرنى ۋىلھاېل  بولغاان مەسلىھەتچىسى ئىقتىساد مۇھى  ئۆزىنىڭ ھىتلېر

 بېرچتېساگادېندا ئاۇ يەناى. بارىادۇ كۆتاۈرۈپ ناىتەلەپلەر يېڭى ئاۋسترىيىگە ئۇ . ئىۋەرتىدۇ

 بىالەن تەلەپلەر يېڭى ئالغان ئىچىگە ئۆز تەلەپلەرنىمۇ بارلىق چىقىرىۋېتىلگەن تىزىملىكتىن

 بىاالەن شيۇشاانى  سااۈپىتىدە ۋەكىلااى شەخسااى ھىتلېرنىااڭ يەردە ئااۇ. بارىاادۇ ۋيېنناغااا

 مەسااىلىلەر  قتىسااادىيئى قىزىقىاادىغىنى ئاساساالىق ئۇنىااڭ قارىمااا   شااۇنىڭغا. كۆرۈشااىدۇ

 ئىككااى كېتىشااىنى قوشااۇلۇپ ئاۋسااترىيىنىڭ بىاالەن گېرمااانىيە قوشااۇلۇپ بۇنىڭغااا بولااۇپ 
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 ياولى تۇتقاان ئۇنىاڭ شاۇڭا . قىلىادۇ تەرغىا، دەپ زۆرۈرىيەت بىر ئۈچۈن مالىيىسى دۆلەت

. ئىادى كەتاكەن ئوخشاپ بىرسىگە رەھىمدىل بىر بەلكى ئەمەس قىلغۇچى تاالڭ-بۇالڭ بىر

 پەيادا ئاۆزگىرىش_  ئەسلىمىسىدە  كامپىلېر دەيدۇ_  ئارزۇلىغىنى  ۋاقتىدا ئۆز رنىڭفۈھرې”

 تايىنىا، كۈچلەرگە قىسمىدىكى ئىچكى ئاۋسترىيىنىڭ ئۇنى ئېيتقاندا  مۇنداق يەنى قىلىش 

 ئىشااقا بااۇ بولغىنىاادا  بااار ئىمكااانىيىتى ئىشاانىڭ بااۇ ئەگەر. ئىاادى تاشااالش ئاغاادۇرۇپ

 ساۈيۈملۈ  باۇ. “قوشىۋالماسالىق قاتارغا تۈردە ئاشكارە مانىيىنىگېر بارىچە ئىمكانىيەتنىڭ

 يېتىا، ۋاقتاى تېازلىتىش جەريااننى باۇ: دەيادۇ مۇناداق قىلىا، خۇالساە باۇالردىن كامپىلېر

 .ئىدى كەلگەن

 دەرھاال بىرىناى ناتسىساتالردىن تۇرىۋالغاان قويۇپ ئوتتۇرغا كامپۇلېرنىڭ شيۇشنى  

 چەكاالەش گېزىتىنااى «كۈزەتكااۈچىلىرى خەلااق» لەش تەيىاان مىنىسااتىرلىككە  ئىقتىسااادىي

 ئااېالن دەپ قااانۇنلۇق پارتىيىسااىنى سوتسااىئالىزم مىللااى قالاادۇرۇش  ئەمەلاادىن بااۇيرۇقىنى

 قاادتتىق شيۇشاانى . قايتۇرىاادۇ ئىنكاااس كۈچلااۈ  تەلەپااكە مااۇنچە بىاار قاتاااردىكى قىلىااش

 ھىتلېار مەساتىنئۆت ۋاقىات ھەپاتە ئاۈ  ئارىادىن: ساورايدۇ قىلىا، گۇمان كۆپۈپ قۇرسىقى

 چىقىادۇ؟ كۆتاۈرۈپ تەلەپلەرناى ماۇنچە بىار تاڭىادىغان مەجباۇرى كىشىگە سەۋەپتىن نېمە

 ئۇنىاڭ ئاساساىدىال قىلىش ئېتراپ مۇستەقىللىقىنى مۇددەتلى  ئۇزۇن ئاۋسترىيىنىڭ پەقەت

. دەياادۇ مااۇمكىن ئورنىتالىشااى ھەمكااارلىق بىاالەن ناتسىسااتالر ئاۋسااتريىدىكى ھۆكااۈمىتى

 ئەممااا بولغااان  “نەتىەىسااىز قىلااچە” سااۆھبەت قېتىمقااى شااۇ ئەسلىمىسااىدە شيۇشاانىگنىڭ

 چااپقۇنلۇق-باوران دەسلىۋىدە كۆرۈشۈش” قىلغىنىدا دفكالت ئىچىگە ۋەتەن بۇنى كامپېلېر

 كەلگەناادە ۋاقتىغااا ئاخىرلىشااىش سۆزلىشااىش بولسااىمۇ  باشااالنغان چىقىرىاا، گۈلاادۈرماما

 شيۇشنى ” بولسا  تەسىرات بەرگەن ئۇنىڭغا. يازىدۇ دەپ “تولدى بىلەن ھاۋاسى يارىشىش

 ئەگەر شااۇنداقتىمۇ . ئىااكەن ئەمەس بىرسااى ئېگىاادىغان باااش كااۈچىگە زفرلااۇق ھەرگىااز

 بىز مەسىلىلەردە كۆپ خېلى يوقاتمىغىنىدىمۇ ئىشەنچىنى ئۇ قىلىنغاندا  تەرەپ بىر مۇۋاپىق

 بىاز مەسىلىساىدە نامىساىشەرت بېرچتېسگادېن بىز. ئىكەن بىرسى ھەمكارلىشىدىغان بىلەن

 بېرىا، دفكاالد ئاساساتا ئىلگىارلىگەن يەنىماۇ ئۇ“ .مۇمكىن تايىنىشىمىز ساداقىتىگە ئۇنىڭ

. ئىاكەن ئېرىشامەكتە ئىلگىلەشالەرگە دەرىەىادە زفر پارتىيىساى ئاۋساترىيە: دەيادۇ مۇنداق

 الىزمغاسوتساىئ مىللاى قىسمى پىرسەنت 82 يۈزدە ئادەملەرنىڭ يەردىكى ئۇ گرازدا  بولۇپمۇ

 ئااارقىلىق  ئاسااتىلىتىش ھەرىكىتىمىزنااى بىااز ھااازىر ”. ئىااكەن كىشااىلەر باغلىغااان ئەقىاادە

 قىلىشاىمىزغا ھەرىاكەت كېلىشاكە تارتىا، تەرىپىادىن شيۇشانى  كىشاىلەرنى كۆپ تېخىمۇ

 “.كەلمەكتە توغرا

 پەياادا قااليماقانچىلىقالرنىااڭ يېڭىاادىن قويۇشااى يااول ناتسىسااتالرغا شيۇشاانىگنىڭ
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 ئاۇرۇش ئىچكاى قىلىنمىغاان ئېالن تۈرلۈ  بىر ئاۋسترىيىنى چىقىرى،  كەلتۈرۈپ البولىشىنى

 بىاالەن ئاااچىالر-ئااې  ۋيېننااادا  ئاخشااىمى. ئىاادى يارىغااان كىرىشااكىال سااۆرەپ ھااالىتىگە

 غااالىبىيىتىمىزنى! تەبرىكلەيمىااز غااالىبىيەتنى” قىلىاادىغانالر ھېسسىداشاالىق ناتسىسااتالرغا

 دفناا  ۋارقىرىشى، دەپ“ !ھىتلېر خايىل” ئەتىسى بولسا  قانۋارقىراش دەپ“ !تەبرىكلەيمىز

 رايونىغاا ئاالھىادە ليوپولدساتادت بولغان  رايونى ئولتۇراق يەھۇدىيالر ئۆتۈپ  دەرياسىدىن

 ياشىسااون” تااۇرۇپ تاقابىاال ئۇالرغااا بولسااا رىقااابەتچىلىرى ئۇالرنىااڭ. كىرىاادۇ بېسااى،

 ئااۇالر. توۋلىشاااتتى دەپ“ !قىزىاال-اقئاا-قىزىاال پااۈكمەيمىز  تېااز ئۆلسااەكمۇ”  “!شيۇشاانى 

 يېتىا، ئوينىتىا، توقمااقلىرىنى سااقچىالر بولاۇپ  پەيادا توقۇناۇش پااتال-پات ئوتتۇرسىدا

 قارىغانادا شيۇشانىگقا مىنىستېر باش ساقچىالر ئادەتتە . توختايدۇ توقۇنۇشالر كەلگىنىدىال

 كەلگىناى كۆرساىتى، ساداقىتىنى ئىنكيۇۋارتقا-سېي  مىنىستىرى ئىششالر ئىچكى كۆپىرە 

 شيۇشاانى . چىقاااتتى بولااۇپ ۋەتەنااپەرۋەرلەر دېگىاادە  دائىاا  يەياادىغانالر تاياااق ئۈچااۈن

 ۋەزىيەتناى ھاازىرقى قىلىا،  چااقىرىق مۇسساولىنغا كاۈنى ماارت-7 ئەھۋالدا بىر ئۈمىدسىز

 دەپ مەجبااۇرمەن  ئۆتكۈزۈشااكە سااايلىمى خەلااق ئومااۇمىي ئۈچااۈن قااېلىش قۇتۇلاادۇرپ

 ھەققىادە ماۇمكىنلىكى قىلىشاى كاپالەتلىا  بۇنىڭغاا مۇسساولىنمۇ. ېرىدۇب ئاگاھالندۇرۇش

 كاپااالەت ھەققىاادە ئىشاالەتمەيدىغانلىقى قااۇرال ئۇنىڭغااا بااۇرۇن گيۆرىااڭ. يولالياادۇ جاااۋاب

 ئۈچااۈن ئۆتكۈزمەساالىكى سااايلىمى ئومۇمخەلااق شيۇشاانىگنى سااەۋەبىدىن  بەرگەنلىكااى

 تەھااادىتىگە تاجااااۋۇز ىپىااادىنتەر كاااۈچلىرى چەتااائەل. يازىااادۇ خەت رىغبەتلەنااادۈرۈپ

 ساااەۋەبىدىن قويىاااۋەتكەنلىكى ياااول بەكاااال بولساااا ئىچىااادە مەملىاااكەت ئۇچىراۋاتقاااان 

 ساەۋەبىدىن قويغاانلىقى چەكلىامە قااتتىق بەكاال كېلىۋاتقان  دۈ  ھۇجۇمىغا ئىشچىالرنىڭ

 بىار بۇناداق ئېيتقانادا  ئۈچاۈن مىنىساتىر باش بىر ئۇچراۋاتقان ھۇجۇمىغا ناتسىستالرنىڭمۇ

 شاۇڭا. ئىادى ماۇمكىن چىقىرىشى كەلتۈرۈپ ئۈمىدسىزلىنىشىنىال ئىتالىيانالردىن ئۇنى خەت

 .كېلىدۇ ئىرادىسىگە قىلماسلىق پەرۋا قىلچە نەسىھىتىگە مۇسسولىننىڭ ئۇ 

 يېرىااادە دېاااگەن ئىنشااارۇ  شاااەھىرىنىڭ تىرفلىياااان شيۇشااانى   كاااۈنى  ماااارت-2

 ئۇچىسااىغا شيۇشاانى  . قىلىاادۇ ئااېالن ىئۆتكۈزۈلىاادىغانلىقىن بېاارىش ئاااۋاز ئومۇمخەلااق

 شەھەر كىيى،  نى( كۆڭلە  ئاسما يېشىل چاپان  قوڭۇر) كىيىمى ئەنئەنىۋى ئاۋسترىيەنىڭ

 مەملىاكەت پۈتاۈن بىالەن ھېسساىيات قااتتىق چىقىا، مۇنبىرىگە سەھنە مەيدانىنىڭ ئىچى

 بىاار ۇنااداقم بېرىاا، نوقتىالرغااا ئۆتكۈزۈلىاادىغان سااايالم كېاايىن كۈناادىن 4 گرا دانلىاارى

 ئىناااق  مۇسااتەقىل  ئەركىاان  تەۋە نېمىسااالرغا سااىلەر” يەنااى: بېرىشااىنى جاااۋاپ سااۇئالغا

 “قولالمساىلەر؟ قۇرۇلۇشاىنى ئاۋساترىيىنىڭ ئىتتىپاقالشقان قىلىدىغان  ئېتىقات خرىستوسقا

 ناااتىق بىاار بەلكااى ئەمەس سااۈپىتىدە ئااالى  بىاار قېتىمااق بااۇ ئۇنىااڭ. قىلىاادۇ ئااېالن دەپ
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 ئاۋسااترىيىلى  ۋە تىرفللىااق”. ئىاادى قېتىملىقااى ئىككىنچااى سۆزلىشااى ۇقنۇتاا سااۈپىتىدە

 ئاۇ “ !بېارىڭالر جااۋاب دەپ ’قاولاليمەن‘ ئۈچاۈن ئاۋسترىيە ئۈچۈن  تىرفلىيان يۇرتداشالر 

 خوفېرنىااڭ ئاناادرىياس بىاالەن شىۋىسااى تىاارفل كېاايىن  قىلغاناادىن ئااېالن دەپ شااۇنداق

 بىاالەن سااۆز مەشااھۇر بولغااان چاااقىرىقى ۆتااۈشئ ئاتاكىغااا قارشااى ناپالىئونغااا الرغايپىاادائى

 كىشاىلى  مىاڭ يىگىارمە“ !كەلدى ۋاقتىڭالر قىلىش جەڭ جەڭچىلەر ”: تاماماليدۇ نۇتقىنى

 ئالدىادا رادىئو. توۋلىشىدۇ دەپ! كۆرسىتىمىز قارشىلىق قەتئى ئېغىزدىن بىر ئەگەشكۈچىسى

 ئەممااا . ئىاادى كەلااگەن دەرغەزەپااكە قىساامىمۇ كااۆپ مااۇتلەق كىشااىلەرنىڭ ئاڭالۋاتقااان

 ئىشاى شيۇشانىگنىڭ”. قالىدۇ تۇرۇپال ئېچى، ئاغزىنى ھاڭۋاققىنىچە ستارخېمبېرگ شاھزادە

 ئەممااا_  ئايالىغااا  مىنىسااتىرى باااش مۇئاااۋىن سااابىق ئاۋسااترىيىنىڭ دەياادۇ_ . تۈگەشااتى

 ەبېرىشاىگ ياۈز ۋەقەنىاڭ دېگىنىادە  ئۇالرنىاڭ ھىتلېار. بوالتتى تۈگەشمىسىال ئاۋسترىيىمىز

 “.ئەمەس بىرى قويىدىغان يول ھەرگىز

 قوللىنىشاىنى تەدبىر قاتتىق فۈھرېرنىڭ قىلىش ئېالن بۇ قورققىنىدە   ئۇنىڭ خۇددى

 ئىشااى بېاارىش ئاااۋاز ئۈچااۈن ئاۋسااترىيە ئىتتىپاقالشااقان ۋە ئەركىاان. چىقىرىاادۇ كەلتااۈرۈپ

_  بارىادۇ ىا،ئېل شاۇنىڭغا ئااقىۋىتىمۇ بېرىشانىڭ ئااۋاز باۇ_  بېرىدۇكى  دېرە  شۇنىڭدىن

 پەقەتاال بولىادىكەن  قويۇلمايادىغانال قوياۇپ چەتكە بىر تەرىپىدىن ھىتلېر پىالن بۇ ئەگەر

 ئىشااى قوشااىۋېلىش ئاۋسااترىيىنى. خاااالس ئويناياادۇ  رفلىاانىال كېچىكتااۈرۈش قوشۇلۈشاانى

 بېارىش ئااۋاز خەلاق ئومۇمى ئۈچۈن  بولغانلىقى شەرتى زۆرۈرى كېڭىيىشنىڭ قاراپ شەرققە

. ئىاادى ماۇمكىن تاشلىشااى باۇزۇپ پۈتاۈنلە  پىالنىنااى ماكاانى ھاياااتلىق لېرنىاڭھىت ئىشاى

 چۈشااتىن مااارت-12. تۇرالمااايتتى چىااداپ ھەرگىزمااۇ چىقىشااقا قارشااى بىاار بۇنااداق ھىتلېاار

 مەسااىلە بىاار “ئېغىاار” شااۇنچە مەسىلىسااى ئاۋسااترىيە كېيتېلغااا گېنېاارال ھىتلېاار بااۇرۇن 

. قىلىادۇ باۇيرۇق دەپ تاۇرغىن  تەييارلىقتاا ىاقمۇۋاپ ئۈچۈن بۇنىڭ سەن ئۈچۈن بولغانلىقى

 ئوتتااو” بااۇرۇنال ھەقااتە بااۇ شااىتاپ قۇماناادانلىق باااش ئەسلىمىسااىدە  كېيىنكااى كېيتېاال

 ۋفن ئوتتاااو يەناااى. ئىااادى قويغاااان تەيياااارالپ پىاااالن بىااار دەيااادىغان “ئوپىراتسىيىساااى

 بىار ىادىغانبىلدۈر ساقلىنىشانى چىقىشىدىن تەختىگە  ئاۋسترىيە قايتىدىن ھابىسبۇرگنىڭ

 .قىلى، بۇيرۇق فۈھرېر دەيدۇ“ !باشالت تەييارلىقىڭنى”. ئىدى قويغان تەييارالپ پىالننى

 غااا ۋ   ئااو_  شااىتابىغا قۇماناادانلىق باااش كوچىسااىدىكى بېناادلېر دەرھااال كېيتېاال 

 پىالناى ئاۇرۇش بىر يۈزىدىال قەغەز ئەسلىدە نىڭ “ئوپىراتسىيىسى ئوتتو” ئۇ ئەمما. قايتىدۇ

 كۆرۈناۈش ياخشاى فۈھرېرغاا قىلىا، تۇتۇش دەرھال. كېتىدۇ چۈچۈپ كۆرۈپ ىنىئىكەنلىك

 قاچاا ئالىادىغان پۇشاماننى  ئەمماا. بولىادۇ پۇشمان بەكال قىلغانلىقىدىن ھەرىكەت ئۈچۈن

 ھەققىادىكى بولماسالىقى-بولاۇپ ماۇمكىن كىرىشانىڭ بېساى، ئاۋساترىيىگە ئامالساىز. يوق
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 تەيياارلىقىمىز قىلچىماۇ جەھەتاتە باۇ بىزنىاڭ”. شۇرىدۇتاپ بېكقا گېنېرال ۋەزىپىسىنى اليىھە

 كاۆرۈلمىگەن  تەيياارلىق بىار قاناداق ھاې _  ھالادا  رەنەىاگەن بېا  دەيدۇ - تۇرسا  يوق

 قۇراللىاق ئاۋساترىيىگە بېرىا،  مەلۇماات ھىتلېرغاا بېا  “ .قىلىنمىغاان تەييارلىق قىلچىمۇ

 ئىككىنچاى يەنە شاۇنىڭدە  ا تەييارلىشاىمىزغ كورپاۇس ئىككاى ئۈچاۈن كىارىش باستۇرۇپ

 بااۇ ھىتلېاار. قىلىاادۇ تەكلىاا، دەپ كېلىاادۇ  تااوغرا سەپلىشااىمىزگە دىۋىزىيىسااىنى برفۋنىاا 

 بۆساۈپ چېگارادىن كاۈنى ماارت-10 يەناى كاۈنى  شەنبە قىسىملىرىڭ دېگەن بۇ گېنېرالغا 

. كېتىادۇ چۈچاۈپ قااتتىق ئااڭالپ گەپناى باۇ بې . دەيدۇ تۇرسۇن تەييارلىنى، ئۆتىدىغانغا

 ئوپىراتساىيە ھەرباى بىار بۇنداق ئىچىدە سوتكا ئىككى ئېيتقاندا ئۈچۈن ھەربى كەسىپى بىر

 بې  شۇڭا. ئىدى ئەمەس ئىش بولىدىغان مۇمكىن ھەرگىز دېيىش پۈتتۈرىمەن تەييارلىقىنى

 بااۇرۇن دىاان 6 سااائەت كېاايىن چۈشااتىن بۈگااۈن دېاامە  بااۇ بىلاادۈرۈپ  نااارازىلىق بۇنىڭغااا

 ئەمىسە  قىل شۇنداق. دەيدۇ دېگەنلى   بولۇش تارقىتى، ىسىمالرغاق قايسى ھەر بۇيرۇقنى

 .ھىتلېر ستىراتىگىيىچى سىرتقى ئىشتىن دەيدۇ

 ئىشاقا باۇ ئىتالىيىنىاڭ بەلكاى ئەمەس مەسىلىسى سەپ ئارقا ئەندىشىسى فۈھرېرنىڭ

 پاارچە بىار قارىتىا، مۇسساولىنغا دەرھال ئۇ شۇڭا. ئىدى تۇتىدىغانلىقى پاززىتسىيە قانداق

 ئاايلىنىش يەرگە بىر ھۆكۈمەتسىز رەسمى ھازىر ئاۋسترىيە خېتىدە ئۇ 443.يازدۇرىدۇ خەت

 گېرمااان بىاار مەن”. ئولتۇرالمااايمەن قاااراپ قوشااتۇرۇپ قااول بۇنىڭغااا تۇرماقتااا  ئالدىاادا

 كېتىۋاتقاان قااليماقانلىشاى، شاۇنىڭدە . مىنىستىرىمەن باش ۋە فۈھرېرى ئىمپىرىيىسىنىڭ

 قىلىشنى ئادا ۋەزىپەمنى ئۇلۇ  چۈشكەن ئۈستۈمگە ئۆز مەن. پەرزەنتىمەن بىر يەرلەرنىڭ ئۇ

 ئاۆز خەلقناى يەردىكاى ئاۇ كەلتاۈرۈش  ئەسلىگە ئىنتىزامنى قانۇنى يۇرتۇمدىكى…  كۆزلەپ

 ئااۆز ئۇساالۇپتا ئاشااكارە ئۇچااۇق تاللىشااى  ئېنىااق ۋە تااوغرا پۈتااۈنلە  بااويىچە  ھۆكااۈمى

 باۇرۇن گېرماانىيىمۇ“ .كۆرساەتمەكچىمەن غەيارەت ئۈچاۈن بەلگىلىشاى ئۆزلىرى تەغدىرىنى

 ياردەماادە جەريانىاادا ئۇرۇشااى ھەبەشىسااتان يەنااى قالغىنىاادا  كااۈنلەردە قىاايىن ئىتااالىيە

 ئىمپىرىيىمىااااز بىاااالەن ئىتااااالىيە مەن . ئۆتىاااادۇ ئەساااالىتى، مۇسسااااولىنغا بولغااااانلىقىنى

 ىغانلىقىمنىقوشااۇلىد قىلىشااىغا پاسااىل جىلغىسااىنى برېننېاار چېگرانىااڭ ئوتتۇرسااىدىكى

. ھېساابلىنىمەن تۆلىگەن قەرزىنى قوللىشىنىڭ بىزنى ئىتالىيىنىڭ ئارقىلىق شۇ. بىلدۈرىمەن

“ .بولمايادۇ گۇمانلىنىشاقىمۇ قىلاچە قارارىمادىن باۇ شاۇڭا. ئۆزگەرمەيدۇ ئەندى قارارى  بۇ”

 ئۇنىڭغاا تاپشاۇرۇپ  ھېسساېنغا ۋفن فىلى، شاھزادە بولۇپ چاپالپ خەتنى ھىتلېر چۈشتە 

 يەنە شاااھزادە. تاپىالياادۇ تاپشۇرۇشاانى قولىغااا مۇسسااولىننىڭ بىۋاسااتە قەتئااى خەتنااى ۇباا

 ئاۇ. ماڭىادۇ ئالغاا  چىاچە -گۈل سېۋەت بىر ئۈچۈن تىكىش باغچىسىغا رىمدىكى ئۆزىنىڭ

 خەتنىاڭ كېتىۋاتقاان ئېلىا، يېنىادا بولاۇپ  ساېلىنغان يولغاا بىالەن ئاايرفپىالن مەخسۇس
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 .ئىدى يوق خەۋىرى قىلچە نلىكىدىنئىكە خەت بىر مۇھى  قانچىلى 

 بېارىش ئااۋاز ئومۇمخەلق تاختىلىرىغا كۆرسەتكۈ  يول پۈتۈن تەۋەسىدىكى ئاۋسترىيە

 قااارا ئورۇنالشااتۇرۇلغان كانااايالر چااوڭ. ئىاادى چاااپلىۋېتىلگەن ئۇقتۇرۇشااالر ھەققىاادىكى

 زۈلىادىغانئۆتكۈ كاۈنى يەكشاەنبە پۇخراالرنىاڭ ياۈرۈپ قاتىراپ قىشالقالردا-يېزا ماشىنىالر

 ۋيېنناادا. ئىادى قىلىنماقتاا تەلەپ بېرىشاى ئاۋاز دېگەن “قوشۇلىمەن” چوقۇم بېرىشتە ئاۋاز

-تۈركاۈم. ئىدى كىرىشكەن قىلىشقا غەلۋە بەكىرە  ناتسىستالردىنمۇ ۋەتەنپەرۋەرلەر بولسا 

 ۋە“ !ھۈرلاۈ  ياشىساۇن“ ”!شيۇشانى  ياشىسۇن” تۆكۈلۈپ  كوچىالرغا ۋەتەنپەرۋەر تۈركۈم

 دېااگەن“ !بېرەيلااى ئاااۋاز قااولالپ ھەممەياالەن كااۈنى  بېاارىش ئاااۋاز يەكشااەنبە  بااۇ” ەيەن

 .ئىدى توۋالشماقتا شۇئارالرنى

 ئااۇ شااۇڭا. ئىاادى رىغبەتلەناادۈرىۋەتكەن قاااتتىق شيۇشاانىگنى قىزغىنلىقااى ئاممىنىااڭ

 مىنىساتىرى ئىشالر ئىچكى. )ئىدى كىرىشكەن قوللىنىشقا ھەرىكەت كەسكىن تۈردە ئىزچىل

 كىلىشاىمىگە بېرچتېساگادېن ھەرىكىتاى ساېلىش ئاۋازغاا ئومۇمخەلاق ئىنكياۇۋارت -سېي 

 قورچاااق بىاار ھەرگىااز ۋە قاچااان ھااې  مەن”( تەنقىتلىگىنىاادە دەپ قىلىنغااانلىق  خىالپلىااق

 جەھەتاتە  سىياساىي ۋە  ئىقتىسادىي دۆلەت” شيۇشنى   يازىدۇ جاۋاپ دەپ“ !بواللمايمەن

 دەپ ئولتۇرىادۇ قااراپ قوشاتۇرۇپ قاول مېناى جاناابىلىرى پەيتاتە  بىار قىلىنىۋاتقان خاراپ

 ئىشاالىرىغا بىخەتەرلىاا  مىنىسااتىرىدىن بااۇ ئاخىرىاادا  خېتىنىااڭ ئااۇ“ .قالمىغايسااىز ئااويالپ

 تېررفرلااۇق قوللىنىاا، تەدبىاار دەرھااال بىاالەن سااۈپىتى  مىنىسااتىر بىاار بولغااان مەساائۇل

 ھەرگىزمااۇ كااۈچلەرنى شااىقار بولماياادىكەن  ئۇنااداق شااەرت  يوقۇتۇشااى  ھەرىكەتلىرىنااى

 .قىلىدۇ تەلەپ جىددى دەپ قااللمايمىز توساپ

 دەپ گۇماشتىسااااى ھىتلېاااار ئىنكيااااۇۋارتنى-سااااېي  كىشااااىلەر ئااااادەتتىكى گەرچە 

. بېرەتتااى ئەھمىاايەت بەكااال ئۇمااۇ ئۈچااۈن مۇساادتەقىللىقى ئاۋسااترىيىنىڭ ھېسابالشسااىمۇ 

 ھېسسىداشاااالىق ەسىياسااااەتلىرىگ قىساااامەن ناتسىسااااتلىرىنىڭ ئاۋسااااترىيە ئااااۇ گەرچە

 ئااااادىمى ئااااۆز قاچااااان ھااااې  ئااااۇنى ناتسىسااااتالرمۇ بىاااالەن  قىلغىنااااى بىلدۈرگەناااادە 

 يېقىنىراق شيۇشنىگقا بەرىبىر ئۇ تەبىئىتىدە ۋە جەھەتتە قاراش ئىدىيىۋى. ھېسابالشمايتتى

 ئۇالرنىاڭ. ھېسابلىشااتتى دەپ ۋەتەنپەرۋەرمەن ئۆزلىرىنى ئىككىسىال ئۇالرنىڭ. ئىدى بىرى

 ئىككىسااىال ھەر ئۇالرنىااڭ شااۇنىڭدە . ئىاادى مااۇرتى خرىسااتىيان سااادىق سااىالئىككى ھەر

 ئاارقىلىق رادىئو ئىنكيۇۋارت-سېي . ئىدى كىشىلەردىن مەدەنىيەتلى  مۇزىكاخۇمار زىيالى 

 بېرىشانى ئااۋاز قاولالپ بېرىشاتە ئااۋاز خەلاق ئوماۇم كۈنىادىكى يەكشاەنبە ھىمايىچىلىرىنى

 قارىغاناادا ناتسىسااتالرغا ئۇنىااڭ قىلغااانلىقى  قوبااۇل سۆزلەشاانى نۇتااۇق قىلىاادىغان تەلەپ

 .ئىدى بەرمەكتە كۆرسىتى، ئىكەنلىكىنى بىرسى سۆيىدىغان ۋەتەن بەكىرە 
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 خااتىرجەم بىالەن “ھېسساىياتى رازىمەنلى  ئىنتايىن” شيۇشنى  ئاخشىمى  كۈنى شۇ

 بېرىشاىغا ئااۋاز ئومۇمخەلاق ناتسىساتالرنىڭ ئاۇ  يەناى. ئۇخاليدۇ يېتى، چىقى، كارىۋىتىغا

 خەۋىارى ئېنىاق ئۇنىاڭ ئەمماا. ئىدى خاتىرجەم بەكال دەپ قۇتۇلدۇق سېلىشىدىن تەھدىت

 ئىناۋىتىنىاڭ قانچە ھې  ئىچىدە پارتىيە ئىنكيۇۋارتنىڭ-سېي  پەيىتتە بۇ شۇكى  ئىش يوق

 ئىچىاادىكى ناتسىسااتالر ئاۋسااترىيىلى . ئىاادى يااوق خەۋىاارى ئاساسااەن قالمىغانلىقىاادىن

 بېرىۋاتقاان ياۈز قااليماقاانچىلىق چىقىا، كوچىغاا بولاۇپ تاۆتتىن-تاۆتتىن لەركاۈچ جاھىل

 بىنانىاڭ باۇ. بارىدۇ يۇپۇرلۇپ قاراپ ئىدارىسىغا ساياھەت گېرمانىيە_  بىرى مەركەزلەردىن

 بىار” ئاۇالر. ئىادى ئىساىلغان رەساىمى چۈشاكەن يېرى  يوغان باالدە  ھىتلېرنىڭ ئۈستىگە

 ساان) ۋەتەناپەرۋەرلەر دەسالىۋىدە . توۋلىشاىدۇ دەپ“ !فاۈھرېر بىار ئىمپىرىيە  بىر مىللەت 

 توۋالشاالىرىنى تااۈردىكى بااۇ ئۇالرنىااڭ( كېلەتتااى تەڭ بىاارىگە ئااۈچتە ئۇالرنىااڭ جەھەتااتە

 ئەينەكلىارى دەرىازە نۇرغۇنلىغاان كەينىادىنال .ئىادى قىلىشاقان ھاې  قىزىاق ھەقىقەتەنمۇ

 قورشااپ بولاۇپ ساەپ دەرھاال ىالرسااقچ تۇرغاان چەتاتە بىار. ساۇندۇرۇلىدۇ ئېتىا، تاش

. بولىاادۇ ئالماااقچى ئالاادىنى سېلىنىشاانىڭ زىيااان ئېغىاار تېخىمااۇ شااەكىللەندۈرۈپ  توساااق

 ئەكسااىنچە قىلىشاامايدۇ  پەرۋامااۇ ساااقچىالر جارقىراشااقىنىدا ۋارقىااراپ قاااتتىق ناتسىسااتالر

 سااان  ئاخىرىادا. كىرىشاكەنىدى تۇرۇشااقا تاقابىال ۋەتەناپەرۋەرلەرگە بىاالەن كاۈچى پۈتاۈن

 .چىقىدۇ كوچىغا ناتسىستالر تاقىغان يەڭلى  كرىست بولغان ئاز جەھەتتە

 

4 

 

 ئوتتاااو” بۇرۇنقىااادە  قىلىنغاااان  ئاااۆزگەرتىش دە  0 ساااائەت ساااەھەر ماااارت-11

 ئااۇرۇش قېتىمقااى بااۇ. تارقىتىلىاادۇ پىالنااى كىاارىش بېسااى، ئاتالغااان دەپ “ئوپىراتسىيىسااى

 ئوڭۇشالۇق تەدبىارلەر باشاقا ئەگەر”. ىنلەيادۇتېزگ بىۋاساتە ئاۆزى ھىتلېر ئوپىراتسىيىسىنى

 قۇراللىااق تەقلىاادى ئاۋسااترىيىگە_  پىالناادا  بااۇ دېيىلىاادۇ - بولسااا  قالغىاادە  بولمااا 

 يارىتىا،  شاارائىتىنى-شاەرت تاۈزۈش قاانۇن ئاساسى بويىچە ھەرىكىتى كىرىش باستۇرۇپ

“ .چەكلىنىادۇ قىلىشاى قزفراۋانلىا داۋاملىاق ئاھالىالرغا قىلىدىغان يېقىنچىلىق گېرمانىيىگە

 پۈتتاۈرۈپ تەيياارلىقىنى ئەتراپىادا ۋاقتى چۈش چىسال-10 قىسىمالر مۇناسىۋەتلى  بۇنىڭغا

 ھوقاۇقىنى بەلگىالەش ۋاقتىناى كىرىش باستۇرۇپ ئەمىلى يەنىال بىز”. ئىدى كېرە  بولىشى

 لى ئاۋساترىيى قوزغااپ ئاۇرۇش ئەسالىدە بىزنىڭ ھەرىكىتى  قىسىمالرنىڭ. قالىمىز ساقالپ

 بېرىلىشاى تەساىرات دەيادىغان ياوق  خىياالىمىز بىار تۇرىادىغان قارشاى قېرىنداشلىرىمىزغا

 “.كېرە 
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 بېشااىدىكى كااارىۋات شيۇشاانىگنىڭ ئۆتكەناادە  مىنااۇت 32 تىاان 5 سااائەت سااەھەر

 سااالىزبۇرگدىكى بولاۇپ  قىلغاان باشاالىقى سااقچى تېلېفاوننى. كېتىاادۇ جىارىڭالپ تېلېفاون

 توختىتىلغاانلىقىنى پۈتاۈنلە  قاتنىشاى يول تۆمۈر ېتىلگەنلىكىنى تاقىۋ چېگراسى گېرمانىيە

 باااش مەيدانىاادىكى بالخاااۋۇز تااۇرۇپ ئورنىاادىن دەرھااال شيۇشاانى . قىلىاادۇ دفكااالت

 گېرمااانىيە رايونىاادىكى ميااۇنخېن يەردە ئااۇ. كېلىاادۇ يېتىاا، مەھكىمىسااىگە مىنىسااتىرلى 

 ھەرىاكەت ئۇالرنىاڭ قارىغانادا دىنئىگەللىنىشالەر قىلىنغاانلىقى  سەپەرۋەر دىۋىزىيىسىنىڭ

 تېلېگرامماا گېزىتلىرىنىاڭ گېرماانىيە. تاپىادۇ خەۋەر ئىكەنلىكىدىن ئاۋسترىيە نىشانىسىنىڭ

 ئاااۇالر  ئاااااليلۇق : ئىااادى قااااالرلىق ھەياااران ئوخشااااش شاااۇنىڭغا خاااۇددى خەۋەرلىرىماااۇ

 ياشىسااون” الرتااوپىالڭچى لەپىلاادەۋاتقانلىقى  ئاساامىنىدا ۋيېننااا بااايراقلىرى كومپارتىيىنىااڭ

 خەۋەرلەر ھەققىااادە ياااۈرگەنلىكى توۋلىشاااى، دەپ“ !شيۇشااانى  ياشىساااۇن”  “!موساااكۋا

 . ئىدى بېرىشكەن

-گاليىا  مىنىساتىرى ياوق ئورنى شيۇشنىگنىڭ بولغاندا  12 سائەت بۇرۇن چۈشتىن

 يېتىا، مەيادانىغا بالخااۋز ئېلىا، يولياورىقىنى يازماا گيۆرىڭنىاڭ بىلەن ھىتلېر خورستېناۋ 

 خورساتېناۋنى ئاۇ) ئىادى ئىنكياۇۋارت-ساېي  كىشاى كەلاگەن بىرگە بىلەن ئۇنىڭ. ېلىدۇك

 قاااتتىق ئىنكيااۇۋات-سااېي (. ئىاادى چىققااان ئالاادىغا ئايرفدرفمىاادا ئاسااپېرن كۈتىااۋالغىلى

 بېرىشاى  ئىساتىپا چوقاۇم شيۇشانى : قىلىادۇ دفكاالت تەلىاۋىنى بېرلىننىاڭ بولۇپ ھەيران

 سااائار خااۇددى كېچىكتۈرۈشااى  ھەپااتە ئىككااى وقااۇمچ بېرىشااىنى ئاااۋاز خەلااق ئومااۇمى

 چىقىشاىنى ئوتتۇرغاا نىاڭ “بېرىش ئاۋاز قانۇنلۇق” ئوخشاش بەرگىنىگە ئاۋاز پۇخرالىرىنىڭ

 جاۋابقااااا ئااااارقىلىق تېلېفااااون ئەتىراپىاااادا چااااۈش گيۆرىااااڭ ئەگەر. شااااەرت كۈتۈشااااى

 ئۈچااۈن ئۇچىغااانلىقى چەكلىنىشااكە ئىنكيااۇۋارتنى-سااېي  ھالاادا ئااۇ ئېرىشااەلمىگىنىدە 

 مۇۋاپىاق” ئۈچاۈن بۇنىاڭ گيۆرىاڭ ھالادا ئاۇ قارايادىغانلىقىنى  دەپ چىقالمىغاان تېلېفونغا

 قالغاان بولاۇپ يېارى  بىار ئاون ساائەت چاغادا باۇ. بىلدۈرۈلگەن “قوللىنىدىغانلىقى تەدبىر

 ماۈھلەتنى نامىادا فۈھرېرنىاڭ بولغاچقاا  بىارى ئۇقىادىغان گەپ ئىنكياۇۋات-سېي . ئىدى

 .ئۇزارتىدۇ ئىككىگىچە ائەتس كېيىن چۈشتىن

 دەڭسااەپ ئېھتىماالىنى كۆرساىتىش قارشاىلىق پايادىلىنى، پۇرساەتتىن باۇ شيۇشانى 

 ۋيېننااا ئۇنىڭغااا  باشاالىقى ساااقچى قىلىۋىاادى  تېلېفااون باشاالىقىغا ساااقچى ئااۇ. كۆرىاادۇ

 ئىساتىھكامى ئېھتىياات بىار ئىچىادە شاەھەر ئاۇ. ئېيتىادۇ ئىكەنلىكىناى تىانى  ئاۋالقىدەكال

 خەۋەر پىالنلىغاانلىقىنى ناى “سېلىش يىراققا بار ئىمكان” توساقنى بۇ چىققانلىقىنى  قۇرۇپ

 ئۈچاۈن  كەلتاۈرۈلگەنلىكى ئەسلىگە خىزمىتى ساقچى ناتسىست نۇرغۇنلىغان ئەمما. بېرىدۇ

 شاۇنداق ئەنە. ئالىادۇ تىلغاا ئەمەسالىكىنىمۇ ئىاگە ئىمكانىغاا تاايىنىش ساقچىغا ھۆكۈمەت
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 ھۆكاۈمەت ياېقىن” قېتىملىق بىر شيۇشنى  ئاستىدا  ئەھۋال بىر لغانقا كىرى، يولغا تۇيۇق

 جىااددى ئېچىاا، يىغىنااى مەساالىھەتچىلەر يااېقىن ئااۆزىگە يەنااى ئاچىاادۇ  يىغىنااى “كابېناات

 ئااۈ  ھەقااتە بااۇ شيۇشاانى . قىلىاادۇ مااۇزاكىرە ھەققىاادە تااۇرۇش تاقابىاال قانااداق ئەھۋالغااا

 قوباۇل قەتئاى ئۇلتىمااتومنى ئااخىرقى ئەڭ بىرىنچىساى : قويىادۇ ئوتتۇرغاا چاارىنى تۈرلۈ 

 ئەڭ ئىككىنچىساى  قىلىاش؛ چااقىرىق ساھەساىدىكىلەرگە ئاخباارات دۇنيا دەرھال قىلما  

 بولساا  تەدبىر ئەخىرقى بېرىش؛ ئىستىپا دەرھال ئۆزى قىلى،  قوبۇل ئۇلتىماتومنى ئاخىرقى

 زگەرتىشئااۆ تېخنىكىسااىنى بېاارىش ئاااۋاز خەلااق ئومااۇمى ھىتلېرنىااڭ يەنااى كېلىشااىش 

 رەت قەتئاى تەلەپلەرناى باارلىق باشاقا بۇنادىن ئەمماا قىلىاش  قوبۇل تەلىبىنى ھەققىدىكى

 .تاللىۋېلىشىدۇ چارىنى ئاخىرقى ئارقىلىق قىلىش مۇزاكىرە ئۇالر. قىلىش

 بىاار. ئىاادى قالغااان دەپ بااوال  ئىككااى سااائەت كېاايىن چۈشااتىن ۋاقىتمااۇ چاغاادا بااۇ

 ئىنكيۇۋات-سېي  يەنى ئەلچىلىرى  كۈنىنىڭ مەھشەر ەرنەپ ئىككى بايىقى كېيىن  پەستىن

 دېاگەن ياراشاتۇرۇش بۇناداق ئاۇالر. كېلىادۇ قايتىا، ئىككىساى خورستېناۋ-گاليى  بىلەن

 شيۇشاانى  قىلىاا،  شااۇنداق. بېرىاادۇ خەۋەر ئۇنىمايدىغانلىقىاادىن قىلغىلااى قوبااۇل چااارىنى

 كۆڭۈلساىز ئىباارەت ىشاتىنكۆرسىت قارشاىلىق قەتئاى ياكى ئىگىش باش پۈتۈنلە  ئامالسىز

 مىكاالس پرىزدېنات تىانەش-ئالادىراش ئاۇ. بولىادۇ مەجباۇر تاللىۋېلىشاقا بىرىنى چارىدىن

 ئاۇ. كېلىدۇ قارارىغا قالدۇرۇش ئەمەلدىن بېرىشنى ئاۋاز ئومۇمىخەلق قىلى، مۇزاكىرە بىلەن

 ولتۇرغاانالرئ. ئۇقتۇرىادۇ تىكىالەرگە “كابېنت ئىچكى يېقىن” قارارىنى بۇ قايتى، ئىشخانىغا

 قاارا كوچىادا جىمەىتلىقتاا  باۇ. كېتىشاىدۇ ئولتۇرۇپ بىلەلمە  دېيىشىنى نېمە مەزگىل بىر

 قىلىۋاتقااان تەشاۋىقات ھەققىادە بېارىش ئااۋاز خەلااق ئوماۇمى ئاارقىلىق كاناا  ماشاىنىدىن

 ناخشاا دېاگەن“ !ئاۋساترىيەم مېنىاڭ ۋە ساېنىڭ ئاھ” كەينىدىنال. ئىدى ئاڭالنماقتا ئاۋازالر

 .لىنىدۇئاڭ

 بىاالەن ئىنكيااۇۋارت-سااېي  شيۇشاانى   مىنىسااتىر باااش كېاايىن ئۆتكەناادىن سااەل

 كەيانىگە ۋاقتىناى بېارىش ئاۋاز خەلق ئومۇمىي ھىتلېرنىڭ: ئىككىسىگە خورستېناۋ-گاليى 

 . ئۇقتۇرىدۇ دەپ كۆرۈلدى  ماقۇل تەلىپى ھەققىدىكى سوزۇش

 چىقىاش كوچىغاا باشاالپ دىان 8 ساائەت ئاخشاىمى خۇددى ئۇ بىرگە  بىلەن شۇنىڭ

 مەجباۇر ئېلىشاقىمۇ تەدبىرلىرىناى بىخەتەرلىا  دائىرىلىا  كەڭ دېگەندە  قىلىنىش مەنئى

 بىلادۈرۈپ بولىادىغانلىقىنى كۆڭاۈل بۇالرغاا ئەلچاى نەپەر ئىككاى. ئۇقتۇرىادۇ ئىكەنلىكىنى

 اشئىتتىپاقاد كېايىن ) ماڭىادۇ بېرىشاكە خەۋەر ئارقىلىق تېلېفون گيۆرىڭغا چىقى، قايتى،

 تېلېفاون قېتىمقاى شاۇ مەھكىمىساىدىن مىنىساتىرلى  بااش ئىمپىارىيە دائىرىلىرى دۆلەتلەر

 قايساى ھەر بىالەن بېارلىن كۈنادىكى قاانچە بىر كېيىنكى ئۇنىڭدىن شۇنىڭدە  خاتىرىسى 
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 (.ئىزاھاتى. ھ.ئا_  تېپىۋالىدۇ خاتىرىلىرىنى تېلېفون قىلىنغان پايتەختلەرگە ئەللەر

 دەپ “قىاللمايدۇ قايىل پەقەتال كىشىنى تەدبىرلىرى بۇ نىگنىڭشيۇش مىنىستىر باش”

 ھەقاتە باۇ قويىۋېتىا، ترفپكىساىنى تېلېفاون تۈگۈتاۈپال گېپىناى ئاۇ. گيۆرىاڭ بېرىدۇ جاۋاپ

 ھەقاتە باۇ بىالەن ھىتلېار ئەسالىدە ئاۇ. كىرىشاىدۇ قاتۇرۇشقا باش ئۈستىدە قىلىش قانداق

 باۇ ھىتلېار قارىغاندا  دېيىشىدىن اپېننىڭپ_  ئىدى  كېرە  قىلىشى ئىش قىلى، مەسلىھەت

 ئاااۇ ئەمماااا_  ئىااادى  “قالغاااان كىرىااا، ھاااالەتكە ھىساااتىرىيىلى ” ئاساساااەن چاغااادا

 3 ساائەت كېيىن چۈشتىن. قىلىدۇ ئىش بويىچە بىلگىنى ئۆزى بولۇپ  مەسلىھەتلەشمىگەن

 بااش لىنبېار”. كۆرىشاىدۇ تېلېفوندا بىلەن ئىنكيۇۋارت-سېي  قايتا ئۇ ئاشقاندا  سەل تىن

 كۆرۈنگەن خورام-خوشال. دەيدۇ “قوشۇلمايدۇ قەتئى قارارالرغا ئالغان شيۇشنى  مىنىستىر

 بېرىشاىنى ئىساتىپا دەرھال كابىنتىنى ئىچكى ئۇنىڭ بىلەن شيۇشنى  چىرايىدا  گيۆرىڭنىڭ

 بېرلىنغاا: تەكىتلەيدۇ قايتا تەلىۋىنى بۇ ئۇمۇ. ئىدى يۇشۇرۇنغان قىياپەت قىلىدىغان تەلەپ

 .دەيدۇ قىلىڭالر  تەلەپ ياردىمىنى گېرمانىيىنىڭ يولالپ  لېگرامماتې

. كىرىاادۇ قايتىاا، ئىشخانىسااىغا بىاالەن قىياااپەت مەغاارۇرانە مىنىسااتىر نەپەر ئىككااى

 رەڭگاى”. ئىدى كۈتمەكتە ئۇالرنى يىغىلى، ئىشخانىدا ئېغىزلىق چوڭ ئۇ ئەمەلدارالر قالغان

 ئېچىاا،  دەپتىرىنااى خاااتىرە يااۇۋارت ئىنك-سااېي “كەتااكەن تەمتىاارەپ قاااتتىق ئۆڭااۈپ

 يىغىلغااان يەرگە ئااۇ كەينىاادىنال . بىلدۈرىاادۇ ئۇلتىماااتومىنى ئاااخىرقى ئەڭ گيۆرىڭنىااڭ

 يەر قاچىاادىغان ئىنكيااۇۋارتنى-سااېي  قويااۇپ سااۇئال تەرەپااتىن-تەرەپ ئۇنىڭغااا كىشااىلەر

 تتىققاا كاۆڭلى دەيادۇ_  ساورىماڭالر  مەنادىن باۇنى”. قويىادۇ چۈشۈرۈپ ھالغا تاپالماس

 مېنااى يەنااى. بىاارىمەن بېرىۋاتقااانال قىلىاا، شاااتۇتلۇق ئۇالرغااا پەقەت مەن_  ھالاادا  يېاارى 

 دەپااال بىرسااىكەن رفلىاادىكى قىاازى كوناادفكتور تېلېفااون بىاار بېرىۋاتقااان ئااۇالپ تېلېفااون

 بااااش ئاااۆزىنى ئىچىااادە ساااائەت ئىككاااى ئەگەر   قىلىااا، قوشاااۇمچە يەنە ئاااۇ“ .بىلىڭاااالر

 كىرىاادۇ  بېسااى، ئاۋسااترىيىگە قوشااۇنلىرى گېرمااانىيە يدىكەن تەيىنلەشاامە مىنىسااتىرلىققا

 .دەيدۇ

 يولىاادا ئااۆز ئىشااالر ھەماامە بەرمىگەناادە  يااۈز ئىااش بىاار ھااې  خااۇددى ۋيېننااادا 

 يەكشاەنبە پاۇخراالرنى ئايلىنىا، ئۈساتىدە شاەھەر ئايرفپىالنالر. كۆرۈنەتتى كېتىۋاتقاندە 

 بىاالەن ۋارقلىاارى تەشااۋىقات دىغانرىغبەتلەندۈرىاا ئۈچااۈن بېرىشااى ئاااۋازى ماااقۇل” كااۈنى

 كىشااىلەر ئۆتىۋاتقىنىاادا  ماشااىنىلىرى قااارا نىااڭ “فرفنتااى ۋەتەن” كوچىاادا . تولدۇرىۋېتىاادۇ

 ھاااۆرمەت بېرىااا، ساااالىمى بىااالە  ئۇالرغاااا توۋلىشاااى، شاااۇئارلىرىنى ۋەتەنپەرۋەرلىااا 

 ئۆزئااارا كىشااىلەرمۇ تونۇشاامايدىغان قەتئااى بىاالەن بىرسااى-بىاار ھەتتااا. بىلدۈرىشااەتتى

 گەۋدە بىر گويا مەملىكەت پۈتۈن مەزگىل بىر. سورىشاتتى ئەھۋال دەپ “ئۈچۈن ئاۋسترىيە”
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 قويىۋاتقااان ئىستانسىسااىلىرى رادىئااو قايسااى ھەر تۇيۇقسااىزال . ئىاادى كەلااگەن ھالىغااا

 ئۇنىاڭ توختىتىا،  بىاراقال مارشالىرىنى ۋەتەنپەرۋەرلى  بىلەن مۇزىكىسى ۋالى  كۆڭۈللۈ 

 زاپاسااتىكى قىلمىغااان تااو  تۇغۇلغااان يىلااى-1215: قىلىنىاادۇ النئااې بااۇيرۇق بىاار ئورنىغااا

 ئااېالن ئۇختااۇرۇش بااۇ. قاتناشسااۇن ئەسااكەرلىككە ئالاادۇرۇپ تىزىمغااا دەرھااال ئەسااكەرلەر

 ماشاىنىالرغا قاارا ئەساكەرلەر كېيىشاكەن قالپااق مىا  باشلىرىغا قالما   ئۇزۇنغا قىلىنى،

 .قىلىدۇ ئېقىن سەلدە  قاراپ چېگرىسىغا گېرمانىيە ئولتۇرۇشۇپ

 ئاۇ. قىلىادۇ تەلەپ يااردەم لوندفندىن شيۇشنى   قالغان چۈشۈپ ئەھۋالغا ئۈمىدسىز

 ھىتلېرنىاااڭ ئۈچاااۈن ئاااېلىش ئالااادىنى تۆكۈلۈشااانىڭ قاااان ئۆزىنىاااڭ   لوندفنااادىكىلەرگە

 كېلىاا،  چۈشااەندۈرۈپ قالمىغااانلىقىنى چارىسااى باشااقا بولۇشااتىن ماااقۇل تەلەپلىاارىگە

 پىكىرىنااى دەرھاال ھەققىادە قىلىشاى ھەرىااكەت قاناداق ئۇنىڭغاا تىنىاڭھۆكۈمى ئەنگلىايە”

 تېلېگراممااا بااۇ يېاارى  قىزىااق ھەممىاادىن ئەممااا. قىلىاادۇ تەلەپ نااى “قويۇشااى ئوتتۇرغااا

 نوماااۇردا-12 كوچىساااى تاااايمى  چىمبېااارلىن ۋاقتىااادا  يەتاااكەن قولىغاااا چىمبېرلىننىاااڭ

 تاوغرا پەياتىگە بېرىۋاتقاان اپەتزىيا ئۈچاۈن كۈتىاۋېلىش ئىككىساىنى ئايال-ئەر رىببېنترفپ

 خالىفاااكى  لااورد ۋەزىاارى  ئىشااالر تاشااقى تەيىاانلەنگەن يېڭىاادىن چىمبېاارلىن . كېلىاادۇ

 ساوغوق رىببېنترفپناى دەپ ئىادى بار گېپىمىز ئايرى  دېيىشىدىغان بىلەن سىز ئىككىمىزنىڭ

 فكااالتد دەپ_  مااۇزاكىرە  قېتىمقااى بااۇ”. قىلىاادۇ تەكلىاا، كىتاپخانىسااىغا شااەكىلدە بىاار

 شاەكىلدە بىر جىددى بەكال_  ھەققىدە  مۇزاكىرە قېتىمقى شۇ رىببېنترفپ ھىتلېرغا قىلىدۇ

 بەكىارە  چىمبېرلىنادىنمۇ خالىفاكى  لورد بىلىدىغان بېسىۋېلىشنى ئۆزىنى ئادەتتە. ئۆتتى

 ئۆزىنى بولسىمۇ كۆرۈنۈشتە بولمىغاندا ھې  چىمبېرلىن ئەمما. ئىدى كەتكەن جىددىلىشى،

  ئەنگلىاايە. دەيادۇ “تىرىشاتى ئىپادىلەشاكە قىياااپەتنى چېچىلمىغاان ئەقلاى تۇتاۇپ تەمكىان

 بۇناداق مەن” رىببىېنترفپ بولغىنىدا  ئوقۇپ تېلېگراممىنى كەلگەن ۋيېننادىن ۋەزىرى باش

 تاۈردىكى باۇ ئاۇ  ھەتتاا. تۇرىۋالىادۇ دەپ “ياوق خەۋىارى  پەقەتاال بولغىنىادىن ئەھاۋال بىر

 ئاۇ . بىلدۈرىادۇ قارىشاىنى دەپ تەس  دېمەكماۇ نېمە بىر نلىقىغايالغا-راست خەۋەرلەرنىڭ

 يولادا تىان  ئىشانى باۇ ياخشىساى ئەڭ مېانىڭچە” بولغىنىدا  شۇنداق راست ۋەقە بۇ ئەگەر

 .دەيدۇ “قىلىش ھەل

 خاېلىال چىمبېرلىننى يۈرگەن بولۇپ ئارزۇسىدا ئۆتۈش دفستانا بىلەن ھىتلېر گەپ  بۇ

 يېرىلىاا، ئاچچىقىاادىن شيۇشاانى  ۋەزىاارى ئىشااالر تاشااقى نىااڭئۇ گەرچە. تاپتۇرىاادۇ ئااارام

 ئەيىااپلىگەن دەپ “كەلمەكتىمىااز دۈ  تەھاادىتىگە تاجاااۋۇز بىااز مانااا” بولااۇپ كەتكىاادە 

 قۇرال گېرمانىيىنىڭ ھازىرچە قوشۇلۇپ  پىكىرىگە رىببېنترفپنىڭ يەنىال چىمبېرلىن بولسىمۇ

 لاااورد چىمبېاارلىن  ئانااادىن . ۇدەيااد ياااوق ئاساسااىمىز بىااارەر ھەققىاادە ئىشاالەتكەنلىكى
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 تېلېگرامماا باۇ رفشاەنكى . بۇيرۇيادۇ بېرىشاىنى تېلېفون ھۆكۈمىتىگە ئاۋسترىيە خالىفاكسقا

 ھۆكاۈمىتى ئەنگلىايە”: ئىادى ياوق گەپ تۇرۇشاىدا ئىپاادىلەپ قااچۇرغىنىنى ئاۆزىنى ئۇنىڭ

 ىكىااتىگەھەر بىاار قانااداق ھەر قويىاادىغان خەتەرگە دۆلىتىنااى جانابلىرىغااا مىنىسااتىر باااش

 ھۆكااۈمىتى  ئەنگلىاايە شااۇنىڭدە . يااوق مەساائولىيىتى بىاار بېرىاادىغان ئاگاھالناادۇرۇش

 كاپاااالەت جەھەتتىماااۇ ئاااېلىش ئالااادىنى كەلمەسااالىكىنىڭ دۈ  خەۋىاااپكە ئاۋساااترىيىنىڭ

 “.بېرەلمەيدۇ

 ئااۇ يەنااى. ئەمەس ئااادەم باغالياادىغان ئغمىااد خامخىيالغااا ئەساالىدىنال شيۇشاانى  

 كېايىن چۈشتىن ئۇ شۇڭا. كەتمەيتتى ئۈمىدلىنى، ياردىمىدىنمۇ يىنىڭئىتالى ياكى ئەنگلىيە

 ئىستىپاساىنى ئۇنىاڭ چارىساىز مىكاالس پرىزدېنات. ساۇنىدۇ ئىستىپاساىنى لەردە 4 سائەت

 مىنىسااتىرلىققا باااش ئىنكيااۇۋارتنى-سااېي  بولسااىمۇ  بولغااان مەجبااۇر قىلىشااقا قوبااۇل

 باشالىقىنى مەھكىمىسىنىڭ ساقچى ئۇ. قىلىدۇ رەت قەتئى چىقىرىشنىمۇ بۇيرۇقى تەيىنلەش

 قىساىمالر قۇراللىاق. قىلىادۇ رەت قىلىشانى قوباۇل بولساىمۇ  تاللىغاان مىنىستىرلىككە باش

 باااش ھۆكۈمىتىنىااڭ پارتىيىسااى سوتسااىئال خرىسااتىيان سااابىق قۇماناادانى  باااش گېنېاارال

 ۈسااتىگەئ ۋەزىپىنااى بااۇ. قىلىاادۇ رەت سااىلىق قىلمااا  قوبااۇل ۋەزىپىنااى بااۇ مىنىسااتىرىمۇ

 ئىشاانى بااۇ شيۇشاانىگتىن  مىكااالس پرزدېناات چىقمىغاچقااا  ئااادەم بىرەرمااۇ ئالىاادىغانغا

 ۋاساتىلىق يااكى بىۋاساتە مەيلاى” ئەنادى مەن. قىلىادۇ تەلەپ بېقىشنى ئويلىنى، قايتىدىن

 ئىشاااىغا ئۆلتاااۈرۈش ياپەسااانى قېرىندىشاااى كايىننىاااڭ ئەنااادى نەزەر  قەتئاااى بولىشاااىدىن

 كاايىن ئاساسەن  گە «ئىنەىل») قىلىدۇ رەت شيۇشنىگمۇ لەپنىتە بۇ دەپ “ئارىالشمايمەن

 ھاشااىيە_  ئااوغلى ۋەكەنەااى تااۇنەى ھاۋۋانىااڭ بىاالەن ئااادەم ئىككىسااى ياااپەس بىاالەن

 ھەممىڭاالر ساىلەر چۈشاەندى   ئەنادى“ ھالادا بولغاان ھەياران پرزدېنات ئەمما( ئىزاھاتى

 بىرساى باشاقا ناائىالج نى شيۇشا دېگىنىادە  ”ئىكەنساىلەر قويمااقچى تاشالپ يالغۇز مېنى

 ۋەزىپىسااىدە ۋاقىتلىااق سااۈپىتىدە مىنىسااتىر باااش قالاادۇرۇلغان ۋەزىپىسااىدىن سااايالنغىچە

 ئىشخانىساىدا ئاۆز چىقىا، ئىشخانىدىن تۈگىتى، گېپىنى شيۇشىنى . بولىدۇ ماقۇل قېلىشقا

 .كىرىشىدۇ يىغىشتۇرۇشقا كېرەكلىرىنى-نەرسە

 مەھكىمىسااى مىنىسااتىرلى  باااش ئەگىشااى، چۈشىشااىگە قاااراڭغۇ كېاايىن  چۈشااتىن

 بېساىمى  بېرلىننىاڭ. كېلىادۇ ھالغاا بولمىغىادە  بەرگىلاى بەرداشالىق تۇيغۇالر ئىچىدىكى

 كەتاكەن جانلىنىا، ئېرىشكىنىدە  سۇغا بېلىقنىڭ قالغان سۇسىز گويا ئۇ) گيۆرىڭ بولۇپمۇ

 تە  5 ائەتساا كېاايىن چۈشااتىن. ئىاادى بارماقتااا ئارتىاا، توختىمااا  بېسااىمى نىااڭ( ئىاادى

 ئوۋدىلاو بولغاان رەھبىارى ناتسىسات ئاساتى يەر بىار تېلېفونادا مارشالى ئارمىيە قۇرۇغلۇق

 تەشاكىللىنى، باۇرۇن يېرىمادىن يەتتە سائەت چوقۇم كابىنتى ھۆكۈمەت يېڭى كلوبوكنىكقا
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 مىناۇت 32 دىان 7 ساائەت ئاخشاام باۇ گيۆرىاڭ . ۋارقىرايتتاى قااتتىق دەپ شاەرت بولىشى

 كابېنتىنىااڭ ھۆكااۈمەت قىلىاا، تېلېفااون فااۈھرېرگە چوقااۇم ئىنكيااۇۋارت- سااېي ئۆتكەناادە

 ئىچىاگە ئۆز سىڭلىسىنىمۇ ئۆز ئۇ  ئاندىن. دەيدۇ خەۋەرلەندۈرسۇن بولغانلىقىدىن قۇرۇلۇپ

 بىار يەنە. بېرىادۇ ئېيتىا، ئېغىازچە تىزىملىكىناى مىنىساتېرلىرى كابېنات ئىچكى بىر ئالغان

 تېلېفونادا بىالەن گيۆرىاڭ بىۋاساتە ئىنكياۇۋارت- ساېي كېايىن  ئۆتكەنادىن مىناۇت قانچە

 گېرمانىيەنىاڭ ئەمماا قىلادى  قوباۇل ئىستىپاساىنى شيۇشنىگنىڭ مىكالس  447كۆرۈشۈپ 

 ئېلىشااىنى ئۈسااتىگە ۋەزىپىنااى بىاالەن سااۈپىتى مىنىسااتىر باااش سااابىق ئاساسااەن تەلىااۋىگە

 ئېيات  مىكالساقا  ھالادا غەزەپلەناگەن گيۆرىاڭ. ئېيتىادۇ تۇرغانلىقىنى چىڭ قىلى، تەلەپ

 تۇرغاان سااقالپ  باويىچە چېگارا“ بولمىسا . قىلسۇن قوبۇل تەلىۋىنى گېرمانىيىنىڭ دەرھال

 چاغاادا ئاۇ ئىلگىرلەياادۇ  ئالغاا ئۆتاۈپ چېگاارادىن يۈزلاۈ  ئومااۇمى ئەساكەرلىرى گېرماانىيە

 ئۇنىڭغاا بىاز ئېياتقىن  ئۇنىڭغاا… . قالىادۇ بولماا  مەۋجاۇت دۆلەت بىار دېگەن ئاۋسترىيە

 باااش بااۇرۇن يېرىماادىن يەتااتە سااائەت سااېنىڭ بىااز ئەگەر! يااوق قىلىااۋاتقىنىمىز اخچاااقچ

 قالىاادۇ  ئەمەلاادىن بااۇيرۇقى ئۈتااۈش چېگاارادىن ئاڭلىساااق  ئاتااالغىنىڭنى مىنىسااتىرلىككە

 دەرھال ئىنكيۇۋارت-سېي  شۇنىڭدە  . دەيدۇ ”قالىدۇ تەرەپتە بىز قوشۇنلىرىمۇ گېرمانىيە

 چىقىشااىنى كوچىغااا ئەزالىرىنااى پااارتىيە سوتسااىئالىزم للااىمى بااويىچە مەملىااكەت پۈتااۈن

 ئىچىادە ساائەت 4 مىكاالس ئەگەر” ئاخىرىادا  ئاۇ. ئېيتىادۇ كېرەكلىكىناى ئورۇنالشتۇرىشى

“ !قاويىمەن تونىتىا، ئىچىادە مىنۇت 4 ئۇنىڭغا مەن يەتمەيدىكەن  تونۇپ ئېنىق ۋەزىيەتنى

 .دەيدۇ

 .ھالدا خاپا قاتتىق نكيۇۋارتئى-سېي  دەيدۇ“ !بولسۇن دېگىنىڭىزچە خوپ ”

 گيۆرىاڭ  قالماا   ساائەتكە بىار. ئالىادۇ دفكالت گيۆرىڭ بولمايال يېرى  يەتتە سائەت

 قىلىا، رەت تەيىنلەشانى ۋەزىاپىگە مىنىساتىرلىق باش ئىنكيۇۋارتنى-سېي  يەنىال مىكالس

- سااېي گيۆرىااڭ دەياادۇ_  ئاااڭال  گېپىمنااى”: ئالىاادۇ مەلۇمااات ھەققىاادە تۇرىۋالغااانلىقى

 تېلېفااونىڭنى. باقااا  ساااقالپ مىنااۇت قااانچە بىاار يەنە مەن_  ۋارقىاارىغىنىچە  ئىنكيۇۋارتقااا

. كۆرىشااكىن بىاالەن مېنىااڭ ئااارقىلىق تېلېفااونى ئاالھىاادە كونسااۇلخانىنىڭ سااەن. كااۈتىمەن

. ئااللماايمەن ئۈساتۈمگە مەسائولىيەتنى باۇ مەن كېچىكتۈرسەڭ. كېرە  بولىشىڭ تېز ئەمما

 بااۇ ئۇنىااڭ_ . ئۇنىمايۋاتىاادۇ ساقالتقۇزۇشااۇمغا ئااارتۇق مىنۇتمااۇ بىاار مېنىااڭ ئااۇ ئەساالىدە 

. كاۆرۈنەتتى بەرگەنادە  قىيااپىتىنىال بىرسى سۇنىۋاتقان بو  بۇيرۇققا كىشىگە دېگەنلىرى 

 ئىاااش باااويىچە ئارزۇساااى ئاااۆز ئەسااالىدە ئاااۇ باااولغىنى  ئېھتىماااال ئەڭ بەلكىااا  ئەمماااا 

 بولمايادۇ  پۈتتۈرمىساە  زادى ئىشانى بۇ تلېرھى چاغدا بۇ چۇنكى . قىالتتى قىلىۋاتقاندەكال

 ئۇنىماااا  تەيىنلەشاااكە سااېنى چاغااادىمۇ شاااۇ_ . ئىاادى ياااوق كەتكىنىماااۇ ئالاادىراپ دەپ
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 قىاال  شااۇنداق. كېاارە  تارتىۋېلىشااىڭ ھوقااۇق قۇراللىااق سااەن چاغاادا ئااۇ تۇرىۋالىاادىكەن 

 “ماقۇلمۇ؟

 ئېلىشاقا تارتىا، ھوقاۇق كاوچىالردا قوشاۇپ  ئااۋاز چاقىرىقىغا بېرلىننىڭ ناتسىستالر

 ماڭغاا  ماورتلىرى پاارتىيە ئۇچاۇم بىار كىارگەن بۆساۈپ ئىچىگە شەھەر. ئىدى كىرىشكەن

 شاۇئارالر دېگەنادە “ !ئېسىلساۇن دارغاا شيۇشانى ! غەلىابە ياشىساۇن! ھىتلېر ياشىسۇن”

 قالماا   ئااڭالپال شاۇئارالرنى باۇ شيۇشنى  قالغان قامىلى، مىنىستىرلىكتە باش. توۋاليتتى

 باسااتۇرپ بااۇ مانااا كۆڭلىاادە  ئااۇ. ئاڭالياادۇ تاۋۇشاالىرىنىمۇ ئاياااق ئىلگىرلەۋاتقااان ئالغااا

 پرىزدېنتتقاا بېرىا، يېتى، ئىشخانىسىغا پرىزدېنت دەرھال ئويالپ دەپ شەپىسى كىرىشنىڭ

 بىرساىنى بولغاان پارتىيىساىدىن ناتسىسات مىكاالس ئەمماا. بولىدۇ تەلەپتە قېتى  ئاخىرقى

 قايتا-قايتا شيۇشنى . تۇرىۋالىدۇ چىڭ قوشۇلما  قەتئى ەيىنلەشكەت قىلى، مىنىستىر باش

 تاشااالپ مېنااى سااىلەر ئەمىسااە”: ئاااخىرى پرىزدېناات كېاايىن  تۇرىۋالغىنىاادىن يااالۋۇرۇپ

 ئىنكيۇۋارتاادىنمۇ-سااېي  يەنىااال شيۇشاانى . دەياادۇ“ !يوقۇلااۇڭالر ھەممىڭااالر كېااتىڭالر 

 بىار ئاادەم باۇ دېاگەن ئىنكيۇۋارت-سېي  ۇ ئ شۇڭا. تاپالمايدۇ نامزات بىرەر باشقا مۇۋاپىق

 ئااۇ  شااۇڭا. قارىشااىدۇ دەپ ئىشااەنچىلى  ۋە سااادىق ھەماامە ئااۇنى شااۇنىڭدە  كاتولىاا  

 ھەققىاادە قىلىشااى ئااېالن نااۇتقى رادىئااو مەملىكەتااكە پۈتااۈن ئااارقىلىق رادىئااو ئىنكيااۇۋارتى

 .بېرىدۇ تەكلى،

 بااش) كىرىادۇ گە “لاۈمبۆ ئاايرى ” يېنىادىكى پەلەمپىياى بىنانىاڭ دەرھاال شيۇشنى 

 مىكرافاون بىار ئوتتۇرسىدا نىڭ “بۆلۈم ئايرى ”(. ئىدى قەۋەتتە بىرىنچى يېرى مىنىستىرلى 

. ئىاادى يەر بىاار نېرىاادا قەدەماادە  5 يەردىاان ئۆلتااۈرۈلگەن دفلفااۇس بولااۇپ  تىكلەكلىاا 

 .كېلىادۇ ئالادىغا مىكرافون شيۇشنى  ئۆتكەندە  مىنۇت ئەللى  يەتتىدىن سائەت ئاخشىمى

 ئاااخىرقى ئەڭ گېرمانىيىنىااڭ قاااراپ مىكرانغااا ئااۇ. ياڭراياادۇ ئاااۋاز غۇ ۇلاادىغان بۆلۈماادە

 دىققىتااى پۈتااۈن كىشااىلەر تەۋەسااىدە ئاۋسااترىيە پۈتااۈن. توختىلىاادۇ ھەققىاادە ئۇلتىماااتومى

 ئاڭلىغاان بويىچە ئۆمرى پۈتۈن نۇتۇقنى بۇ شىرېر ۋىللىئام. سېلىشىدۇ قوالق رادىئوغا بىلەن

 پۈتاۈن مەندىن مىكالس  پرىزدېنت”. تەرىپلەيدۇ دەپ نۇتۇق قېتىملىق بىر ھاياجانلىق ئەڭ

 ئۇختۇرۇشاىمنى  دەپ ئەگدۈرۈلادۇق باش تەرىپىدىن كۈ  قۇراللىق بىز خەلقىگە ئاۋسترىيە

 ئەڭ بۈگۈنكىدە  يەنى نەزەر  قەتئى بېرىشىدىن يۈز ئەھۋال قانداق ھەر بىز. قىلدى تەلەپ

 خالىماايمىز؛ تۆكىشاىنى قاان ئۆزئاارا خەلقىنىاڭ ناېمى  بىاز كەلگەندىمۇ  پەيتلەر ئاخىرقى

 كەلگىنىاادە دۈ  كىرگااۈچىلەرگە بېسااى، ئەگەر ئااارمىيىمىزگە قۇرۇغلااۇق ئااۆز بىااز شااۇڭا 

 دەپ بەردۇق  يولياورۇق دەپ كۈتاۈڭالر باۇيرۇق داۋاملىاق چېكىنى، كەينىگە ئۇرۇشماستىن

 تىتارەپ ئاۋازى بولۇپ يېرى  ڭلىكۆ قاتتىق شيۇشنى    شىرېر_ . قىلدى تەلەپ ئېيتىشىمنى
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 ئاااۆز شيۇشااانى  بولساااىمۇ  ئويلىغاااان دەپ بولااادى كېتىااادىغان ئايلىنىااا، ئاۋازىغاااا يىغاااا

 .بوالاليدۇ ئىگە ھېسسىياتىغا

 مەن_  ئاخرالشاااتۇرىۋېتى،  ناااۇتقىنى شيۇشااانى  دەيااادۇ_  بولغاچقاااا  شاااۇنداق_  

 ئۈمىاد بىالەن دىلىا  چىن ئۆزەمنىڭ شۇنىڭدە  بويىچە  ئۇسلۇبى ۋىدالىشىش نېمىسالرنىڭ

 بولااۇپ  تىلەكااتە دەپ' !قۇتقازغايسااەن ئاۋسااترىيىنى تەڭاارى ' بااويىچە ئۇساالۇبى  قىلىااش

 “.ۋىداالشماقچىمەن بىلەن خەلقى ئاۋسترىيە

 بولغان مەسئۇلى تەشۋىقات مەدەنىيەت. چۆمىدۇ ئىچىگە سۈكۈت ھازا بىر ئىچى بۆلۈم

 ئاقسااۈڭەكلىرىگە نااېمى  كونااا امىلەفاا بااۇ_  بىرسااى  ئىسااىملى  ئېكااۇرد-خاممېرسااتېيىن

 ئۆتاۈپ ئالدىغا بىلەن قەدەملەر ئېغىر تايانغىنىچە ھاسسىسىغا_  ئىدى فامىلە بىر مەنسۈپ

 دەپ ناېمى  بىار ئاۆزەمنى بۈگاۈن مەن! ئاۋساترىيە ياشىساۇن”: توۋاليادۇ قاراپ مېكرافونغا

 ئالادىن خاادى   تېخنىا قاانچە بىر يەنە كەينىدىن ئۇنىڭ“ !قىلىمەن نۇمۇس ھېسابالشتىن

 يازغااان خۇررېياادلنىڭ شااىئېر بااۇ_  قويىاادۇ  گېمىنىنااى دۆلەت قويۇلغااان ئېلىاا، تەخسااىگە

 مارشاانىڭ دېااگەن «ئۈسااتۈن ھەممىاادىن گېرمااانىيە» ئالغاناادا ئاساسااەن بولااۇپ  شااىئېرى

 .كېتەتتى ئوخشاپ مىسرالىرىغا

. قىاادۇچى ئالاادىرىغىنىچە يۈگۈرگەناادە  دىاان “بۆلااۈم قاااراڭغۇ” ئىنكيااۇۋارت-سااېي 

 كۆرۈشىشاى تېلېفونادا بىالەن گيۆرىاڭ قالغانادا مىناۇت ئاۈ  ساەككىزگە ساائەت ئۇ چۇنكى

. بېرىادۇ دفكالت دەپ_ ! بەردى ئىستىپا يېڭىال تېخى ھۆكۈمەت يەردىكى بۇ”. ئىدى كېرە 

 بېساى، جاناابالر يەردىكاى باۇ چېكىنىۋاتىادۇ  كەيانىگە چېگارادىن ئارمىيىسى ئاۋسترىيە_ 

 “.لتۇرماقتائو كۈتۈپ كىرىشنى

 دەرھاال ئااڭالپ تەيىنلەنمىگەنلىكىناى مىنىساتىرلىققا بااش ھېلىغىچە ئۇنىڭ گيۆرىڭ

 ئىشانىڭ. كېارە  ئېلىشىڭ ئۆتكۈزۈپ ھوقۇقنى چوقۇم سەن! ئەمىسە خوپ”: كېتىدۇ قايناپ

 مەسائۇل قايساى ھەر دەرھاال ئېيتىادىغانلىرىمنى سااڭا ھاازىر مەن. قالدى ساڭا تەرىپى ئۇ

 كىمىكاى كۆرسەتمەكچى  قارشىلىق ئارمىيىسىگە گېرمانىيە كىمىكى: يەتكۈزگىن خادىمالرغا

 جازالىشاىغا ساوتىمىزنىڭ بىزنىڭ ئادەم ئۇ تەشكىللىنىدىكەن  ئۈچۈن كۆرسىتىش قارشىلىق

 قارشاىلىق ھالادا كېاتەلمىگەن ئىشاىنى، تولاۇق گەپاكە بۇ ئىنكيۇۋارت-سېي _ . ئۇچرايدۇ

 شااۇنداق خااوپ_  جىمىقتۇرۇلىاادۇ  بىاالەن ۋارقىرىشااى گيۆرىڭنىااڭ دەرھااال بىلدۈرىۋىاادى 

 “.ھېسابلىنىسەن تاپشۇرىۋالغۇچى بۇيرۇقىمىزنى رەسمى بىزنىڭ سەن. بولسۇن

 يىغىلغان ۋەتەنپەرۋەر مىڭدە  يۈز تەخمىنەن سىرتىدا مەھكىمىسىنىڭ مىنىستىر باش

 فۈھرېرنىاڭ ھالادا رەتلىا  تەرەپاتىن بىر بولسا قوللىغۇچىلىرى ناتسىست ئايال-ئەر. ئىدى

 ئوينااااتقىنىچە مەشااائەللەرنى تەرەپاااتىن بىااار يەنە توۋالشساااا  شاااۇئار ئاتااااپ ئىسااامىنى
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 ئارىساىدىمۇ ساېپى ۋەتەناپەرۋەرلەر ئەھاۋال بۇ. قىلىشاتتى تەنتەنە سەكرەپ خوشاللىقىدىن

 تېخىماۇ ھىمايىچىلىرى ناتسىست بەزى ئىچىدە  شەھەر. قىلىۋېتىدۇ پەيدا غۇال-غۇل قاتتىق

 تەرەپاتىن بىار يەنە توۋالشساا  ناخشا تەرەپتىن بىر ئۇالر بولۇپ  كەتكەن ى،ئېش چېكىدىن

 قىرىا، يەھاۇدىيالرنى! غاالىبىيەت ياشىساۇن! ھىتلېار ياشىساۇن! يوقۇتاايلى يەھۇدىيالرنى”

 شاااۇئار دەپ“ !ئىنكياااۇۋارت-ساااېي  ياشىسااون! ئاساااايلى دارغاااا شيۇشااانىگنى! تاشاااليلى

 .توۋلىشىدۇ

 مەجباااۇرى ۋەزىيەتناااى ياااولالپ ئۇلتىمااااتوم ئااااخىرقى ئەڭ قېاااتى  ئىككاااى ۋيېنناغاااا

 ياۈز ئەھۋال بىر قانداق ھەر تۈردە  ئىزچىل گيۆرىڭ بۇئارىدا يۈرگەن ئۇرۇنۇپ تېزگىنلەشكە

 دەپ شااەرت كىرىشااىمىز بېسااى، ئاۋسااترىيىگە تااۈردە مااۇتلەق نەزەر قەتئااى بېرىشااىدىن

 بىار ئېنىاق ئۆتكىچە ارە چ دىن 8 سائەت تا فۈھرېر. ئىدى جاسارەتلەندۈرمەكتە ھىتلېرنى

 بىاار ۋاقتىاادا چىققااان سااەيلىگە بىاارلىكتە بىاالەن گيۆرىااڭ ئااۇ كېاايىن . كىلەلمەياادۇ قارارغااا

 ئەناادى ماناا”. قالىادۇ كاۆرۈپ كەتكەنلىكىنااى شااپىالقالپ پاقالچىقىغاا گىتلېرنىاڭ سااقچى

 ئوتتااو” ھىتلېاار كېاايىن  سااائەتتىن يېاارى . توۋالياادۇ دەپ“ !بولىاادۇ باشلىساااڭ ھەرىااكەت

 ئىمااازاالپ  ناااى “باااۇيرۇق ئوماااۇمىي نومۇرلاااۇق ئىككىنچاااى” ئۈچاااۈن “ئوپىراتسىيىساااى

 گېرمااانىيە ئۈچااۈن “توساااش تۆكۈلۈشاانى قااان شااەھەرلىرىدە قايسااى ھەر ئاۋسااترىيىنىڭ”

 .قىلىدۇ ئېالن كىرىدىغانلىقىنى بېسى، ئاۋسترىيىگە سەھەردە تاڭ ئەتىسى قوشۇنلىرى

 گاۈل قىشالىق گيۆرىڭ ئۆتكەندە  ۋاقىت نۇتمى 3 قويۇپ قول بۇيرۇققا ئومۇمى ھىتلېر

 بااۇيرۇق قايتىاادىن كېپلېرغااا مۇتەخەسسااى  ئىقتىسااادىي ئااارقىلىق تېلېفااون باخچىسااىدا

 تېلېگراممااا نامىاادا ھۆكااۈمەت شااىتاتلىق ئاۋسااترىيە چوقااۇم ئىنكيااۇۋارت-سااېي . بېرىاادۇ

 ۋە نىتااۈزۈمى-قااانۇن ئاۋسااترىيىنىڭ يااولالپ  ئەسااكەر دەرھااال ئاۋسااترىيىگە يوللىسااۇن 

 باۇ ئىنكياۇۋارت-ساېي . ئۇقتۇرىادۇ دەپ قىلساۇن يااردەم قوغدىشاىغا ئىنتىزامىنى-تەرتى،

: ئەسااكەرتىدۇ دەپ مۇنااداق ئېيتىاا، كېرەكلىكىنااى قىلىشااى ھەل دەرھااال چوقااۇم ئىشاانى

 كۇپاايە  دېساىال يوللىادى  يوق  ھاجىتى يۈرىشىنىڭ يولالپ تېلېگرامما بىر راستىنال ئۇنىڭ”

 “ۇ؟ئۇقتۇڭم دېگىنىمنى

 زالاادىكى كۈتااۈش مېھمااان دەرھااال ئاڭلىۋېلىاا، ئوغۇرلااۇقچە نېااۋرات گەپلەرنااى بااۇ

 ۋارقىااراپ تۇتىۋااللمااا  ئااۆزىنى پاااپېن_ ! تەڭاارى  ئاااھ”. يېيىۋېتىاادۇ ئارىسااىغا كىشااىلەر

 ئااېم  قېتىملىااق ئىككىنچااى ھەرگىزمااۇ ئىشااىنى تېلېگراممااا بااۇ دىقااقەت _  تاشاااليدۇ 

 تاشاقى فرانساىيە يىلاى-1872 ئەسالىدە دېگىناى باۇ)“ !ا ئايالندۇرىۋالمىغ تېلېگراممىسىغا

 بىار ئىمكانسىز چىقىش قارشى يوللىغان ۋىلھېلمغا پادىشاھى پرۇسىيە مىنىستىرىنىڭ ئىشالر

 سااياھەت دەرياساىدا ئاېم  ۋىلھاېل  پادىشااھ چاغادا  شاۇ. تۇتماقتاا كاۆزدە تېلېگراممىنى
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. ئىاادى قىلىنغااان ئااېالن تەرىپىاادىن بېساامار  قىسااقارتىلى، تېلېگراممااا بااۇ. قىلىۋاتاااتتى

 تۈساىگە ھاقاارەت بەكاال تەلىبىناى فرانساىيىنىڭ تېلېگرامماا باۇ كېيىنكى قىسقارتىلغاندىن

 پارتىلىشاااى ئۇرۇشاااىنىڭ فرانساااىيە-پرۇساااىيە ساااەۋەبتىن باااۇ بولغاچقاااا  كەلتۈرىاااۋەتكەن

 بۇرۇلاۇپ چكە باولگە كۆڭاۈل بەكاال ئىشاقا باۇ پااپېن( ئىزاھاتى.ھ.ئا_ . ئىدى تېزلىتىلگەن

 نېمىناى ئاارقىلىق قىلىاش ھۇجاۇم ئاۋساترىيىگە”: ساورايدۇ ۋيېدېماندىن كاپىتان يېنىدىكى

 قىلىۋېلىشاىمىزنىال دۈشامەن ئاۆزىمىزگە دۇنياانى پۈتۈن پەقەتال ئىش بۇ ئىسپاتلىماقچىمىز؟

 كۇپاايە ئاۆزىال ھەرىكەتلەندۈرۈشنىڭ ساقچىالرنىال ئەسلىدە. مۇمكىن چىقىرىشى كەلتۈرۈپ

 پاجىئەلىا  باۇنچە ئىشانى باۇ نېاۋرات ئەمماا. قوشاۇلىدۇ قاراشاقا باۇ ۋيېادېمانمۇ“ .التتىقى

 دىۋىزىيىساىنى ساەرخىل ئەڭ ھىتلېار بۇياان  يىلادىن ئۇزۇن” ھاجىتى  نېمە كۆرسىتىشنىڭ

 بولىشاىغا خوشاال ئۇنىاڭ نېمىشاكە. ياۈرەتتى قىلىا، خىياال خام كىرگۈزۈشنى ئاۋسترىيىگە

 .كېتىدۇ ئەيىپلەپ ئىككىسىنى ئۇ دەپ “قالدىڭالر؟ چىدىما 

 نامىااادا ھۆكاااۈمىتى ۋاقىتلىاااق ئاۋساااترىيە باااويىچە باياااانى ئېغىااازچە گيۆرىڭنىاااڭ

 دەل تېلېگراممىساااى  قىلىاااش تەلەپ يااااردەم چىقىرىااا، ئەساااكەر دەرھاااال گېرمانىيىااادىن

 بىار بۇماۇ. ھېساابلىناتتى تېلېگرامماا بىار كۆتۈرىادىغان كاۆڭلىنى قىلىا، خوشال ھىتلېرنى

 تەلەپ بىار بۇناداق. ئىادى ئۈلگىساى بىار قىلىشانىڭ ياردەم ئاندىن ئۆلتۈرۈپ اۋالئ تۈرلۈ 

 ئۈچاۈن پۈركۈنىشاى نىقاپقاا دەيدىغان قىلغۇچى ئازات ئۈچۈن قوشۇنى ئۇنىڭ بىلەن ھىتلېر

 قىسااىملىرىنى  بىاالەن  رفھ كۆتۈرەڭگااۈ ئىنتااايىن ئااۇ. بېرىاادۇ بولااۇپ پۇرسااەت بىاار ياخشااى

 جەريانادا باۇ. قىلىادۇ باۇيرۇق ئىلگىرلىشاىگە بىالەن ەمالەرقەد داغادام قااراپ ئاۋسترىيىگە

 بەرمىاگەن كاپاالەت ئىشاقا باۇ تاېخىچە مۇسساولىن بولاۇپ  قالغاان كاام ئىش بىرال پەقەت

 يوللاۇق ئاۇزۇن خېساېن ۋفن فىلىا، شااھزادە ئۆتكەندە  مىنۇت 05 دىن 12 سائەت. ئىدى

 ھىتلېرغااا  دەياادۇ_ . ەلاادى ك سااارىيىدىن ۋېنېاازىيە يااېڭىال تېخااى مەن”. قىلىاادۇ تېلېفااون

 ماۇمكىن بولىشاى كەتاكەن سوقۇپ دۈپۈلدەپ قاتتىق چوقۇم ھاياجاندىن قەلبى ھىتلېرنىڭ

. ئىدى ياخشى بەكلە ئىنكاسى كېيىنكى ئاڭلىغاندىن خەۋەرنى مۇسسولىن مىنىستىر باش_ 

 بەرگەنلىكاى كاپاالەت مۇسساولىننىڭ خەۋەر باۇ ماناا“ .يوللىادى سااالم ساەمىمى سىزگە ئۇ

 ھالغاا قىزىقتۇرالمااس پەقەتاال ئاۇنى مەسىلىساى ئاۋساترىيە ئەسالىدە . ئىدى ھېسابالنغان

 .ئىدى بولغان كېلى،

 مۇسساولىنغا”: كېتىادۇ ئېچىلىا، گاۈلقەقەلىرى بولاۇپ خوشاال خەۋەردىان بۇ ھىتلېر

 ئاۇ_ . بولساىڭىز قويغاان بىلادۈرۈپ ئۇنۇتمايادىغانلىقىمنى مەڭگاۈ دېگىنىنى بۇ ئۇنىڭ مەن

 قەتئاى بېرىشاىدىن ياۈز ۋەقە بىار قاناداق ھەر_  كېتىادۇ  تەكرارالپ سۆزىنى لىنى،ھاياجان

 تۇتىۋااللماا  ئاۆزىنى زادىاال ئاۇ_ ! ئۇنۇتماايمەن مەڭگاۈ-مەڭگۈ ئۇنۇتمايمەن  مەڭگۈ نەزەر
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 ئىمزاالشانى شاەرتنامە توغرىلىاق ئىاش بىار خالىغاان ئاۇ ئااڭالڭ  گېپىمناى_ . ئىدى قالغان

 قورقۇنۇشالۇق ئۇنچىلى  ئاۋالقىدە  سەل ئەھۋالىمىز بىزنىڭ. مەنقويى قول دەرھال خالىسا

 بىاالەن بىرەرسااى ناااۋادا بىااز جەھەتااتە ئىشااالر ھەربااى بااولغىنى   دېمەكچااى يەنااى. ئەمەس

 ساىز. دېمەكچىامەن بولادى غايىا، قورقۇشالىرىمىز باۇرۇنقى بولساق قالغىدە  توقۇنۇشۇپ

 ئاۇنى مەن. ئېياتىمەن رەخامەت نىڭغاائۇ قەلبىمادىن چىان مەن قوياۇڭ  دەپ قايتا ئۇنىڭغا

 توختىتالمااا  زادىااال گېپىنااى بولاادى  ئېچىلاادىمۇ  ئېغىاازى ئۇنىااڭ_ ! ئۇنۇتمااايمەن مەڭگااۇ

 بىاارەر ياااكى بولسااا قالغىاادە  بولااۇپ ئېھتىياااجلىق ياااردەمگە بىاارەر ئااۇ ئەگەر_  قالىاادۇ 

 ماماتتاا-اتھايا بىللىامەن  ئىشاتا ھەر بىالەن ئۇنىاڭ مەن بولسا  كەلگىدە  دۈ  بوھرانغا

 ئۇنىڭغاا قوزغىلى، دۇنيا پۈتۈن ئەگەر نەزەر  قەتئى بولىشىدىن ۋەقە قانداق ھەر. بىللىمەن

 …“. ئالىمەن تەرىپىنى ئۇنىڭ مەڭگۈ مەن ئاتالنغىنىدىمۇ قارشى

 كېپلېاردىن ئىشاى چاوڭ قىلغاان بىرىنچاى مىنىساتىرنىڭ بااش يېڭاى بولساا  ۋيېننادا

 خىاازمەت  دەرھااال ئۈچااۈن قالدۇرۇشااى ئەمەلاادىن بااۇيرۇقىنى كىاارىش بېسااى، ھىتلېرنىااڭ

 ساابىق ئاۇ. بولىادۇ قاارىتىش شيۇشانىگقا دىققىتىناى ئىنكيۇۋارت-سېي  ئاندىن  ئىشلەش؛

-چااوڭ. ئېيتىاادۇ رەخاامەت ئۈچااۈن تااۆھپىلىرى قوشااقان ئاۋسااترىيەگە مىنىسااتىرنىڭ بباااش

 ىۋاتقانشااوغۇللىن بىاالەن پائااالىيەتلىرى تەباارىكلەش ھەممىسااىدىال كوچىالرنىااڭ كىچىاا 

 ئااۆيىگە ئولتااۇرۇپ ماشااىنىدا بىارگە بىاالەن ئۇنىااڭ كەتكەچاكە  توشااۇپ بىاالەن ناتسىساتالر

 كوچىنىڭ ياكى بېرىشنى ئەلچىخانىسىغا باش چەتئەل بىرەر سىز”. قىلىدۇ تەلەپ قايتىشنى

 “قانداق؟ ئويالۋاتامسىز كىرىۋېلىشنى ئەلچىخانىسىغا باش ۋېنگرىيە تەرىپىدىكى نېرىقى

 مىنىساااتىرلى  بااااش ئاااۇ. ئېيتىااادۇ ئىكەنلىكىناااى قايتمااااقچى ئاااۆيىگە  شيۇشااانى

 بولااۇپ قاتااار ئىككااى كەلگىنىاادە ئالاادىغا پەلەمپىيااى قەۋەتتىكااى بىرىنچااى مەھكىمىساىنىڭ

 ئاۇ چاغدا  بۇ. كۆرىدۇ مۇھاپىزەتچىلەرنى پۇخرا تاقىغان يەڭلى  بەلگىلى  كرى  تىزىلغان

. ساېزىدۇ بولۇنغاانلىقىنى قىلىنىا، ئىشاغال ىڭمەھكىمىسىن مىنىستىرلى  باش قېتى  تۇنەى

 مىنىساتىر باش سابىق بۇ ئەمما .بېرىشىدۇ سالىمى بىلە  ناتسىست قاراپ ئۇنىڭغا كىشىلەر

 چىققىنىاادا بىنااادىن. قىلىۋېرىاادۇ داۋام چۈشۈشاانى پەلەمپەياادىن بولااۇپ قارىمىغااان ئۇالرغااا

 ئېغىاز ئىككاى-بىار ئۇالرغاا  شيۇشانى. قىلىشاىدۇ سااالم بېرىا، چااس ئۇنىڭغا ھەربىلەرمۇ

 پىكاۋىغاا ئىنكيۇۋارتنىاڭ-ساېي  كېايىن  ئېيتقانادىن ساۆزى خوشلىشىش ئېيتى، رەخمەت

 بىرساى مورتىدىن ناتسىست ياش بىلەن  قوزغىلىشى ئاستا-ئاستا ماشىنا. ئولتۇرىدۇ چىقى،

 بولمىساۇن ئىاش بىرەر مىنىستىرنى باش سابىق چىقى،  سەكرەپ دەسسىگۈچىگە پىكاپنىڭ

 .ئۆتىدۇ قوغداپ ئارىسىدىن توپى كىشىلەر ەپد

 توختىتىلىشاااى ئارمىيىساااىنىڭ گېرماااانىيە ئىنكيۇۋارتنىاااڭ-ساااېي  بولساااا  بېرلىنااادا
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 ئۇنىاڭ. يەتكۈزۈلىدۇ مىنىستىرلىكىگە ئىشالر تاشقى ئارقىلىق تېلېفون تەلىۋى توغرىسىدىكى

 تەلىاۋى ئۇنىاڭ. ويىادۇق ئوتتۇرغا تەلەپنى بىر ئوخشايدىغان شۇنىڭغا كېنپلېرمۇ كەينىدىن 

 شاۇنداق. يەتكۈزۈلىادۇ مىنىساتىرلىققا بااش بىالەن شاىيابى قۇمانادانلىق ئارمىيە قۇرۇغلۇق

 توختۇتاۇش كىرىشانى بېساى، ۋيېننا: باشلىنىدۇ مۇنازىرىسى تېلېفون تەرەپنىڭ ئۈ  قىلى، 

 ىاۋىڭىزنىتەل باۇ تەلەپماۇ؟ بىار باار ئاساىسى رىيال تەلىۋىڭىز بۇ سىزنىڭ. بولماقتا تەلىۋىدە

 تېلېفااون بىاالەن رىاا  ئاااۋال سااائەت ئىككااى ھىتلېاار خاالمسااىز؟ يەتكۈزۈشاانى ھىتلېرغااا

 ھاازىرغىچە بولۇپ  كەلگەن قايتى، مەھكىمىسىگە مىنىستىرلىق باش كېيىن كۆرۈشكەندىن

 .ئىدى بېسىقمىغان ھاياجىنى

 ھاازا بىار ئاۇ. ئۇيغۇتۇلىادۇ ئۇيقۇساىدىن ھىتلېر بولغاندا يېرى  ئىككى سائەت سەھەر

 ئەمما. يېتىۋالىدۇ چىقى، كارىۋىتىغا ئۆرىلى، قىلى،  رەت تەكلىپنى بۇ كېيىن ئويالنغاندىن

 بواللماا  خااتىرجەم پەقەتاال ساەۋەبىدىن ھەرىاكەت غەلىاتە باۇ دەيادىغان كىرىش بېسى،

 ئەتراپىادا  4 ساائەت سەھەر. ئىدى مەشغۇل بىلەن خىيالالر تۈرلۈ  ھەر گېنېرالالر  قالغان

 گېنېارال ۋېيبااخن ۋفن گېنېارال قۇمانادانى بااش ئىككىنچاى شاىتابىنىڭ نادانلىققۇما باش

 كىاارىش بېسااى، ئاۋسااترىيىگە ئىشاالەپ خىاازمەت ھىتلېرغااا” قىلىاا،  تېلېفااون كېيتېلغااا

 جاااۋاپ دەپ قىااال  شااۇنداق ماااقۇل كېيتېاال. يالۋۇرىاادۇ دەپ “كەچتۈرسااەڭ ۋاز پىالنىاادىن

 رەت قېتى  بىر يەنە تەلەپنى بۇ ھىتلېر قىلى، ونتېلېف ئۇنىڭغا ئۆتمەيال سەل قويۇپ  بېرى،

 بااۇ”. ئىاادى ئەمەس قىلغااان تېلېفااون ھىتلېرغااا ئااۇ ئەساالىدە. ئۇقتۇرىاادۇ دەپ قىلىااۋەتتى 

 “.ئىدى يوق خەۋىرى قىلچە ھىتلېرنىڭ ئىشالردىن

 ئۇنىڭ ئىدى  تاپسا خەۋەر ئىشالردىن بۇ ھىتلېر ئەگەردە” ۋاقىتالردا كېيىنكى كېيتېل

 باوالر كەتاكەن يامانلىشى، پۈتۈنلە  قارىشى بولغان گېنېراللىرىغا ارمىيىسىنىڭئ قۇرۇغلۇق

 دەپ “خالىمىاادى  يۈرۈشااىنى رەنەىاا، ئۆزئااارا تەرەپنىااڭ ئىككىااال ھەر مەن شااۇڭا. ئىاادى

 .قىلىدۇ ئېتراپ

 تېلېفااون تىنمااا  ۋېيباااخن بىاالەن بااراۋچىتش قۇماناادانى شااىتاپ ئااارمىيە قۇرۇغلااۇق

 جەھەناانەم” ھەقىقەتەنمااۇ ئۈچااۈن كېيتېاال كېچىسااى ئااۇ غاچقااا تۇرىۋال يااالۋۇرۇپ قىلىاا،

 ئەھۋالغااا ئۈمىدسااىز بەكااال ئۆزىمااۇ براۋچىتشاانىڭ. ئىاادى قالغااان ئايلىنىاا، گە “كېچىسااى

 دۇئاا ئااۋازدا يوقاۇرى تاۇرۇپال بواللماا  خااتىرجەم پەقەتال بولسا ۋېيباخن قالغان؛ چۈشۈپ

 يەنە ئانادىن. كېتەتتاى ۋارقىاراپ دەپ ۇقتېپىۋالاد بااال بىار چوڭ بېشىمىزغا تۇرۇپال قىلسا 

 كىرىا، ئىشخانىساىغا ئۆزى ئۇ بىلەن  دېگىنى تۇتىۋال ئۆزەڭنى ئۇنى جودل. قاالتتى جىمى،

 ئۇالرغا چىقىرى، ئاچچىقىنى ئېتى، ئىشىككە قۇتىسىنى سىيا ئىلىۋېلى، ئىچىدىن ئىشىكىنى

 “!تاشاليمەن ئېتى، چوقۇم سەنكىرىدىكەن قايسىڭ ئەگەر”: ۋارقىرايدۇ قىلغىنىچە تەھدىت
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 غاالىبىيىتىنى قىلىشانىڭ يۈرۈش يۇرتىغا ئۆزىنىڭ ھىتلېر  سەھەردە  قاق كۈنى شەمبە

 قااراپ ميۇنخېنغاا بىارلىكتە بىالەن كېيتېال ئۈچاۈن قاتنىشاىش مۇراسىمىغا قىلىش تەنتەنە

 ۇباا. ئىاادى بەرگەن قويااۇپ ئىماازا ئۇختۇرۇشااقا بىاار ئاااۋال  چىقىشااتىن يولغااا. ئۇچىاادۇ

 ھەر بولغاان ساەۋەپ قىلىشاقا پەيادا باوھراننى قېتىمقى بۇ دېيىشىدىكى ئۇنىڭ ئۇختۇرۇشتا

 گېرماانىيە باشاالپ  ساەھەردىن بۈگۈن”. كۆرسىتىدۇ ساناپ بىرلەپ-بىر ۋەقەلەرنى تۈرلۈ 

 سوتساىئالىزم مىللاى يېڭاى ۋيېنناا. ئاۆتتى بۆسۈپ چېگراسىنى ئاۋسترىيە كۈچلىرى قۇراللىق

 بىالەن قىساىملىرى موتورالشاقان گېرماانىيە ئاساساەن  چاقىرقىغاا تىنىڭھۆكۈمى پارتىيىسى

 خەلقىنىاڭ ئاۋساترىيە ئايرفپىالنلىرىمىز قىلغان پەرۋاز كۆكتە شۇنىڭدە  قوشۇنى  پىيادىالر

 ئۇسااۇلىدىن بېاارىش ئاااۋاز خەلااق ئومااۇم بىاالەن سااۈپىتى گراجاادانلىق ھەقىقااى بالاادۇرىراق

 ئەلاگە باۇ مەقساىتىدە قوغداش ھوقۇقىنى بەلگىلەش ىئىستىقبالىن ئۆزلىرىنىڭ پايدىلىنى، 

 مەن”: قويىادۇ قوشاۇپ ئۇقتۇرۇشاقا باۇ ئىشالىرىنىمۇ شەخساى ئۆزىنىڭ ئۇ ئاندىن“ .كىردى

 بولاۇش پۇخراساى گېرمانىيە ئەركىن ھەمدە بولۇش مىنىستىرى باش ۋە فۈھرېرى ئىمپىرىيە

 قەدەم تۇپراقلىرىغااا ىااڭيۇرتۇمن تۇغۇلغااان ھالاادا بەخىتلىاا  ئىنتااايىن بىاالەن  سااۈپىتى 

 “.قويىمەن

 بېساى، ئاۋساترىيىگە ساەلدە  خاۇددى قوشۇنلىرى گېرمانىيە دە  8 سائەت ئەتىگەن

 بااۇ. ئىاادى سااۆكۈۋېتىلگەن تەرىپىاادىن خەلااق يەرلىاا  پااونكىتلىرى چېگاارا بەزى .كىرىاادۇ

 ەساىلەنم. كۆرۈنەتتى مانىۋېردەكال ھەربى قىلىۋاتقان يۈرىشى داال خۇددى تاجاۋۇز قېتىمقى

 خەرىتىسىگە «كۆرسەتمىسى ساياھەت بايدېكېر» دىۋىزىيىسى برفۋنى  ئىككىنچى ئااليلۇق 

 پونكىتلىرىادىن بېنازىن يەرلى  بويىدىكى يول يەنە ئۇالر بولۇپ  ئىلگىرلىمەكتە ئالغا قاراپ

 كىرگىنىادىن بېساى، ئاۋساترىيىگە ئارمىيىسى گېرمانىيە. ئىدى ماڭماقتا توشقۇزۇپ يېقىلغۇ

-گااۈل ئۇالرغااا قىلىشااى،  تەنااتەنە خااورام-خوشاال بااالىالر بىاالەن ئايااالالر يەرلىاا  ن كېايى

 دۆلەتنىااڭ ئىككىااال ھەر يېنىغااا ئىككااى تااانكىلىرى ناتسىسااتالرنىڭ. ئېتىشاااتتى چىچەكاالەر

 تااانكىلىرىنى بىاالەن يۇپۇرماااقالر-شاااخ بەزىلىاارى يەنە بولااۇپ  قادىۋېلىشااقان بااايرىقىنى

. ئىادى كاۆرمەكتە كەلگىنىمىزناى بىلەن سۈپىتى دفست ىزنىڭب پۇخراالر”. ئىدى بىزەشكەن

 قىازغىن يېرىمىازدە بارغاانال_  كېلىا،  ئەسالەپ كېايىن گۇدېرىئاان ھېينز گېنېرال دەيدۇ_ 

 يېنىغاا ئىشاى  ئاائىلە بىار ھەر قىشاالقالردا-يېازا ۋە شاەھەر بىار ھەر“ .ئېلىنااتتۇق قارشى

 نېمىساالرنى بىالەن جۇشاقۇنلۇق ىنتاايىنئ ھالادا ئېسىشاقان باايراقالرنى بەلگىلى  كرىست
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 قۇچاغلىشااى، كۆرۈشااەتتى  ئېلىشااى، قااول ئۆزئااارا كىشااىلەر”. ئېلىشااىدۇ قارشااى قىاازغىن

 قاااراپ ۋيېنناغااا“ .ئېقىتاااتتى ياشاالىرى كااۆز خوشاااللىق كۆزلىرىاادىن ھەتتااا سۈيىشااەتتى 

 بىالەن رتاانكىال كەتكەن يېتى، بۇزۇلۇپ بويى يول توسالغۇسى  بىر-بىردىن ئىلگىرلەشنىڭ

 .ئىدى توسىۋېلىشى يولنى ماشىنىالرنىڭ قارا

 ھەمرالىقىادىكى ئۇنىاڭ كېايىن  كەلگەندىن يېتى، ميۇنخېنغا ۋاقىتالردا چۈش ھىتلېر

 قااراپ قاا( يەر بىار يىراقتاا يەتمەيادىغان ساائەتكە بىار براۋناۋغا) مۈلدفر  ئەترىتى ماشىنا

  ھىتلېرغااا بااو  ۋفن گېنېاارال ناادانىقوما قىسااىمالرنىڭ كىرىۋاتقااان بېسااى،. چۈشااىدۇ يولغااا

 ئىاان. كەلمىاادۇق دۈ  قارشااىلىققا بىاار قانااداق ھااې  بىااز: بېرىاادۇ دفكااالد دەپ مۇنااداق

 لىااق بىاالەن كىشااىلەر كۆرگااۈچى تاماشااا بىاالەن ماشااىنىالر يولاادا ئۆتىاادىغان دەرياسااىدىن

 ئااران ردىالۋاقىاتال بىار كېيىنكاى چۈشاتىن ئەترىتاى ماشاىنا ھىتلېرنىڭ ئۈچۈن  تولغانلىقى

 مەجباۇر مېڭىشاقا ئاساتا شاۇنداق ماشىنىساى ھىتلېرنىڭ براۋناۋدا . بولىدۇ ئۆتۈپ دەريادىن

 كىشاىلەر يوقاتقان خۇدىنى خوشاللىقىدىن. كېتىۋاتاتتى ئاستا ماڭغاندىنمۇ پىيادە بولدىكى 

 بىار ماشىنىساىنى قىستىشاى، بىرساىنى-بىار ئوخشااش خىزىرغاا بىار قاناداقتۇ ھىتلېار گويا

 دەرۋازىسااىدىن شااەھەر كىچىاا  شااەھەرنىڭ قېاادىمى بااۇ ماشااىنا. تىرىشاااتتى ىۋېلىشااقاسىل

 ساارا  باۇ. قىلىادۇ داۋام ياولىنى قااراپ مېھمانساارىيىغا ئىان پاوممېر ئۆتاۈپ  ئاساتا-ئاستا

 تەنااتەنە قىاازغىن ھىتلېاار . ئىاادى يېاارى تۇغۇلغااان ئادفلفنىااڭ بااۇرۇن يىاال 42 بۇناادىن

 توناۇش پىششاىق ئۇنىڭغاا بىارگە بىلەن ھەمرالىرى ئۆز داھەمرالىقى كىشىلەرنىڭ قىلىۋاتقان

 ئەبەىقااى كااونىراپ يەردىكااى ئااۇ المباچتااا . ئىاادى كېتىۋاتماقتااا قاااراپ تۇپراقالرغااا بولغااان

 بااايراق بەلگىلىاا  كرىساات تەرىااپىگە ئىككااى چېركاۋنىااڭ بااۇ) چېركاااۋ كەتااكەن چىقىاا،

 بىاار. بۇيرۇياادۇ وختىتىشاانىت ماشااىنىنى شااوپۇرىغا ھىتلېاار كەلگەناادە  ئالاادىغا( ئېسااىلغان

 .ئىدى ئالغان كۇرىسى مۇزىكا بىنادا بۇ مانا ھىتلېر ۋاقىتالردا

 ئەنساىرەش چىمبېرلىننىاڭ. چاقىرىدۇ يىغىن جىددى كابېنت ئىچكى بولسا  لوندفندا

 ھەر”…  بولاۇپ  ئەمەس ماۇمكىن سااقلىنىش بىرلىشىشاتىن بۇ ھۆكۈمى  چىقارغان ئىچىدە

 چاغادا ئاۇ ئاچىدىكەنساەن  ئۇرۇش قارشى ئاۋسترىيىگە سەن ەرئەگ' دۆلەتلەر چوڭ قايسى

 سااقلىنىش بىرلىشىشاتىن بۇناداق بولساائىدى  دېايەلىگەن' كېلىساەن دۈ  بىازگە ئالدىڭدا

. بولماايتتى قىلغىلى قىياس بولىشىنى مۇمكىن ئىشنىڭ بىر بۇنداق ئامما_ . بوالتتى مۇمكىن

 كېلى، بوسۇغىغا ئۆتۈپ ۋاقتى بەرىبىر ئىش بۇ_  دەيدۇ  مۇنداق چىقىرى، خۇالسە ئۇ شۇڭا

 ئىشانى باۇ ئاۇ بولغاچقاا  ئايلىنىا، ئەمەلىايەتكە بەرىبىار ئىاش بۇ“ .ئىدى ئىش بىر بولغان

 .تاشاليدۇ ئۆچۈرۈپ دەپتىرىدىن دەپ ئىش كىچى  يوق بەرگىچىلىكى ئەھنىيەت

 دالىناز قەدىماى بىرىنچاى يۈرۈشاىنىڭ قاايتىش يۇرتىغاا ئىچىادە ھاياجاان ھىتلېرنىڭ
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 ئايلىنىااا، كوچىلىرىااادا لىناااز بېشاااىغا ياااالغۇز ئاااۇ كېچىلەرناااى قانچىلىغاااان) تاماملىنىااادۇ

 سااقالپ مەيدانىادا باازار. ئىادى قالغاان كىرىا، كەچماۇ چاغادا بۇ!( ھە-ئىدى ئۆتكەزگەن

 تەناتەنە ئەساەبىلەرچە ئەترىتىناى ماشىنا ھىتلېرنىڭ ئاھالىسى شەھەر مىڭدە  يۈز تۇرغان

 بەكاال ئاديۇتااتلىرىنى بىالەن ھەمرالىارى ئۇنىاڭ ئەھاۋال باۇ بولۇپ  قورشىۋېلىشقان بىلەن

 بىناساىنىڭ ھۆكاۈمەت شاەھەرلى  مىنىساتىر بااش يېڭى بىلەن فۈھرېر. قالدۇرىدۇ ھەيران

 تەناتەنە قىازغىن يوقاتقانادە  ھۇشاىنى ئەس گوياا ئاممىسى خەلق كۆرۈنگىنىدە  بالكونىدا

 ھاياجانلىنىشااالر قىاازغىن كەندە سااوقىۋەت تااو  خااۇددى مۇھىاات پۈتكااۈل”. قىلىشااىدۇ

 كېيتېااال ئېيتىااادۇ دەپ “كۆتۈرۈلگەنىااادى پەللىاااگە يۈكساااە  دەرىەىااادە ئىشەنگۈساااىز

. تۆكاۈلەتتى يااش تۆكۈلگەنادە  باۇالقتىن خۇددى كۆزلىرىدىن ھىتتلېرنىڭ. ئەسلىمىسىدە

 تاۈككىنى يېشاى كاۆز ئۈچاۈن كۆرساىتىش ھەرگىزماۇ ئاۇ” گۇدېرىئاان تۇرغاان يېنىدا ئۇنىڭ

 .قىلىدۇ ئىشن  قەتئى دەپ “يوق

 قەۋەتتىكااى تااۈۋەن بولااۇپ  سااۆزلەپ نااۇتقى سااېغىنىش يااۇرتىنى قىسااقىچىال ھىتلېاار 

 ئۆزىنىاڭ ئۇنىڭغاا خوجاايىنى ساارا  مېھماان. كىرىدۇ قايتى، سارىيىغا مېھمان ۋېيىنزىنگېر

 قۇرۇتۇلغاان چىقىرىلىا، پوستى ئۆيى بۇ ساھىپخاننىڭ. بېرىدۇ بوشىتى، ئۆيىنى يۈرۈش بىر

 تاۇنەى ھىتلېار  كۆرىادىغان ياماان ئوۋچىلىقنى. ئىدى تولغان بىلەن ئەۋرىشكىلىرى ايۋانھ

 ياتىادىغان ئۇنىڭ 450.چۈشىدۇ يېقىلى، پۇتلىشى، بېشىغا ئېيىقىنىڭ قۇتۇپ شىمالى قېتى 

 باكېرنىااڭ جااوزېفىن ئېلىنغااان رامكىغااا پاسااون كونااا پااارچە بىاار بېشااىدا كااارىۋات چااوڭ

 رەساىملىرىدىن كۆرىادىغان ياخشاى ئۇنىاڭ رەسى  بۇ_  ئىدى قئېسىغلى رەسىمى پورتىرېت

-سااېي  ئاسااتىدا مۇھىاات قىاللماياادىغان خااوش كااۆڭلىنى بۇنااداق ئااۇ. ئىاادى ئەمەس

 مەسىلىساى بىرلەشاتۈرۈش بولساىمۇ  سۆزلەشكەن ھەققىدە ئىشالر بەزى بىلەن ئىنكيۇۋارت

 .قىلمايدۇ گەپ ئېغىزمۇ بىر ھەققىدە

 تېخاى مەنىساىنى بىرلىشىشنىڭ ئىچىدە ۋاقت بولغان رغىچەبا قايتى، يۇرتىغا ھىتلېر 

 بااۇرۇنقى خااۇددى بىرلىشىشاانى بااۇ پەقەت ئااۇ. ئىاادى كېااتەلمىگەن چۈشااىنى، پۈتااۈنلە 

 فېردېراتىا، بىر باغالنغان بىلەن باغالر ئاجىز ئوخشاش ئىمپىرىيىسىدىكىگە ۋېنگر-ئاۋسترف

 باۇ كۆرىۋاتقاان بۇياانقى كۈنادىن بىار  ئەمماا. ئىدى ئويلىغان دەپ مۇمكىن بولىشى دۆلەتال

 تەغادىر بىار باۇ”: خىزمەتچىساىگە ئاۇ. ئۆزگەرتىۋېتىادۇ چۈشەنچىسىنى ئۇنىڭ قىزغىنلىقالر 

 ئىمپىرىيىساى گېرماان ئۇلاۇ  نېمىساالرنى پۈتكاۈل  كۈن بىر ھامىنى مەن. لىن  مەسىلىسى 

 بىاارىمەن  ېتىلگەنبېكىتىااۋ بولۇشااقا فااۈھرېر چوقااۇم ئورۇنالشااتۇرۇلغان  يىغىشااقا ئاسااتىغا

 .دەيدۇ “ئەمەسمۇ؟ شۇنداق

 يەردە  ئااۇ. كېتىاادۇ قايتىاا، پااايىتەختكە ئىنكيااۇۋارت-سااېي  ئاخشااىمى  كااۈنى شااۇ
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 تۇرغااانلىقىنى تەييااار يىغىلىاا، ئۈچااۈن ئااېلىش قارشااى فااۈھرېرنى ناتسىسااتلىرىنىڭ ۋىيېننااا

 تااوال چىالرنامايىشاا ئەممااا. ئىااكەن بولغااان قىلىشااماقچى نامايىشااى مەشاائەل ئااۇالر. كۆرىاادۇ

 قىساىملىرى تانكاا گۇدېرىئاننىاڭ گېنېارال. ئىاكەن كەتكەن ھالىدىن ھېرى، قىلى، تەنتەنە

 ياول ھەمادە يېغىۋاتقاان قاار بولساىمۇ  چىققاان يولغاا لىنزدىن بۇرۇنال چۈشۈشتىن قاراڭغۇ

 كەلمەكاتە بېساى، تەساتە مىڭ يولنى مىىللىق نەچچە ئۈچۈن  بولىۋاتقانلىقى ئىشى ياساش

 يولالرغااا تااانكىنى تە  52 قىساىملىرى قىلىااش يااۈرۈش ئالادىن بولغاچقااا  نداقشااۇ. ئىادى

 گۇدېرىئاان . كېلىادۇ كىرىا، ۋيېنناغاا ئانادىن ئاشاقاندىال كېچىادىن يېارى  قويۇپ تاشالپ

 ئاھالىساى شاەھەر نامايىشاچى كاوچىالر قارىماا  بولىشاىغا ئاشاقان كېچىدىن يېرى  ۋاقىت

 گېرماااانىيە تۈركاااۈم بىرىنچاااى نامايىشاااچىالر .كۆرىااادۇ كەتكەنلىكىناااى توشاااۇپ بىااالەن

. باشااليدۇ قىلىشقا تەنتەنە بىلەن قىزغىنلىق ھامات شۇ تەڭ  بىلەن كۆرىشى ئەسكەرلىرىنى

 تىياتىرخانا بىلەن باشلىشى يول ئۆمىكىنىڭ ئوركىستىر ئاۋسترىيە قىسىمالر كىرگەن بېسى،

 ئااۋازالردا كەتاكەن پۈتاۈپ ۋە چىاچە -گاۈل يېڭاى كىشاىلەر. ئۆتىدۇ ئالدىدىن بىناسىنىڭ

 قىزغىنلىااق. ئىاادى ئالماقتااا قارشااى ئااۇالرنى ئىپادىلىشااى، ھېسسااىياتلىرىنى ۋارقىرىشااى،

 تاااۈگمىلەرنى پەلتوساااىدىكى گۇدېرىئاننىاااڭ گېنېااارال خەلقاااى شاااەھەر چاااۆمگەن ئىچىاااگە

 يېارىگىچە قىلغاان چۈشاكۈن گېنېرالناى بۇ ھەتتا. تىرىشاتتى قالدۇرشقا خاتىرە سۆكىۋېلى،

 ئوفىتساااېرلىرىنىڭ گېرماااانىيە كېااايىن چىققانااادىن كاااۈن ئەمماااا. ئاپىرىشاااىدۇ ۈپكۆتاااۈر

 ھە يېمەكلىكلەرناى باشاقا ۋە قېيزا يا   سېرىق كىرى، يۇپۇرلۇپ ماگازىنلىرىغا يېمەكلىكلەر

 . قالىدۇ ھەيران بەكال خەلقى شەھەر قويىشىغا قۇرۇتۇپال سېتىۋېلى، دەپ

 تېلېفونادا بىالەن رىببېنتارفپ دفنادىكىلون گيۆرىاڭ باۇرۇن  چۈشتىن كۈنى يەكشەنبە

 ئەھااۋالالردىن ھەققىاادىكى ئېلىنغااانلىقى قارشااى ھەشااەمەتلى  ھىتلېرنىااڭ كۆرۈشااۈپ 

 ئۇلتىمااااتوم ئااااخىرقى ئەڭ مىكالساااقا يااااكى ئاۋساااترىيىگە گيۆرىاااڭ . بېرىااادۇ مەلۇماااات

. ئېيتىاادۇ ئىكەنلىكىنىمااۇ گەپ يالغااان پۈتااۈنلە  گەپلەرنىااڭ ھەققىاادىكى بېرىلگەنلىكااى

 ياۈز ئاۋساترىيىدە جااۋابەن ئۇنىڭغاا ئاچماا  ئېغىاز قىلاچە ھەققىادە ئىشالر بۇ رىببېنترفپ

. ئېيتىاادۇ قىزىقمىغااانلىقىنى تااۈردە ھەقىقااى ئېنگلىزالرنىااڭ ئااادەتتىكى ئىشااالرغا بەرگەن

 قىزىقىا، تاۇال-ئااز ئىشاقا باۇ كېايىن  خوشااللىقتىن رىببېنترفپ قارىما   بولىشىغا شۇنداق

 قىلساا بەرگىادە  ياۈز ئىشاالر ئوخشااش ئاۋارىچىلىققاا ياكى خەۋى، ىرەرب ئەگەر: سورايدۇ

 كېتەلەرمىدى؟ قىلى، ھەزى  فۈھرېرىمىز

 ھىتلېرناى ياولالپ  خەۋەرچاى ئاۋساترىيىگە بىالەن ئاايرفپىالن ئاللىمۇقاچاان گيۆرىڭ

 :ئۇرۇنىادۇ ئۈندەشكە قويۇشىقويۇشىغا قايرى، چەتكە بىر پىالنىنى بۇرۇنقى بارىچە ئامالنىڭ

 ناېمە بىاز_  بېرى،  تەكلى، دەيدۇ_  بولغىنىدا  يوقۇرى شۇنچە راستىنال قىزغىنلىق ئەگەر”
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 گيۆرىڭنىااڭ ھىتلېاار بەلكىاا   “پۈتتۈرمەياادىكەنمىز؟ تولااۇق ئاااخىرغىچە ئىشاانى بااۇ ئۈچااۈن

 يەنە ئەمماا ئىادى؛ ماۇمكىن بولماسالىقى خەۋىارى پەقەتال قىلغانلىرىدىن كۈنلەردە يېقىنقى

 قېچىشاقا مەسئولىيەتتىن ئۆزى قالغىنىدا بولۇپ پەيدا خاتالىق بىرەر ھىتلېر ئېھتىمالدا  بىر

 بىالەن ئىختىياارى ئاۆز مەخسۇس مارشالىغا ئارمىيە ھاۋا ئۆزىنىڭ ئۈچۈن بولسۇن پايدىلىق

 ئۇالرنىاڭ بولمىساۇن  قاناداقال. ماۇمكىن بولىشاىمۇ بەرگەن قويۇپ يول قىلىشىغا ھەرىكەت

 ئىشاااالر ئىچكاااى ھىتلېرماااۇ. ئىااادى باغالنغاااان زىااا  رساااىگەبى-بىااار ئەزەلااادىن قەلباااى

 قاانۇن بىار ھەققىادە بىرلىشىشاى ئاۋساترىيە-گېرماانىيە ئەمەلادارغا بىر مىنىستىرلىكىدىكى

 قاانۇن بىار بۇناداق ۋاقتىادا چاۈش. ئىادى تاپشاۇرغان ۋەزىپىسىنى چىقىش تۈزۈپ اليىھىسى

 تۇرىۋاتقااان ۋيېننااادا ئااۇنى تلېاارھى كېاايىن  ماقۇلالنغاناادىن. چىقىرىلىاادۇ تااۈزۈپ اليىھىسااى

 تەستىقلىشاىنى كاۈنى شاۇ ئۇنىڭادىن ھەمدە بېرىدۇ يولالپ تەستىقالپ ئىنكيۇۋارتقا-سېي 

 .قىلىدۇ تەلەپ

 يېڭاى ئەمماا. كېتىادۇ چۆچاۈپ قااتتىق كاۆرۈپ باۇنى ئىنكيۇۋارت-سېي  دەسلىۋىدە 

 يەنە 453.بولىادۇ لخوشاا قاتتىق يەنىال تۈزۈلگەنلىكىدىن قانۇن بىر بۇنداق مىنىستىر باش

 قاانۇننى باۇ قويۇلاۇپ يولغاا ئاۋاز ئەركىن ئىمزاسىز ئىچىدە ئا  بىر ھىتلېرمۇ تەرەپتىن  بىر

 سااقلىنىش تۈزۈشتىن قانۇن بىر بۇنداق ئىنكيۇۋارت-سېي . بېكىتىدۇ ماقۇللىتىدىغانلىقىنى

 ئىشاەن  قااتتىق ئايلىنىشىغا قانۇنغا بىر قىممەتلى  ئىنتايىن” قالماستىن  بولمايال مۇمكىن

 تەستىقلىشااىغا دەرھااال ساااقالتما  قااانۇننى بىاار بۇنااداق كااابىنتتىكىلەرنى ئىچكااى قىلىاا،

 “ئارزۇساى خەلقنىاڭ” بىرلەشتۈرۈلىشىنى گېرمانىيىنىڭ بىلەن ئاۋسترىيە بۇنىڭغا. ئۈندەيدۇ

 تاپشاۇرۇپ ھىتلېرغاا دۆلەتناى كابىنتمۇ ئىچكى. كۆرسىتىدۇ باھانە دەپ قويمايلى يەردە نى

 قىلىا، توساالغۇلۇق قېاتى  بىار يەنە مىكاالس پىرىزدېنت ئەمما. قوشۇلىدۇ بىردە  رىشكەبې

 جەھەتااتە يۈرگااۈزۈش ھوقااۇق” تارتىاا،  باااش قويۇشااتىن قااول ھااۈجەەتكە قويمااا  يااول

 ھوقااۇقىنى باھانىسااى بااۇ كۆرسااەتكەن ئۇنىااڭ. تۇرىۋالىاادۇ دەپ “كەلاادى  دۈ  چەكلىمىااگە

 كەلتاۈرۈپ تۈزۈلىشاىنى قانۇننىاڭ بولىادىغان ەۋەبس بېرىشىگە ئۆتكۈزۈپ مىنىستىرغا باش

 .چىقىرىدۇ

 ئىشااەن  تولااۇق بىكىتىلىاادىغانلىقىغا ئااارقىلىق قااانۇن ئىشااى بىرلەشااتۈرۈش ھىتلېاار

 بىالەن ھېسسېن ۋفن شاھزادە ئۇ. ئىدى قالغان تۈگۈن بىر مۇھى  يەنىال كۆڭلىدە قىلسىمۇ 

 كااۈتمەكتە تەستىقلىشااىنى ردەتااۈ رەساامى مۇسسااولىننىڭ بېاارى  كۆرۈشااكىنىدىن تېلېفوناادا

 خەۋەر ئېغىزمااۇ بىاارەر رىماادىن بولسااىمۇ  كەتااكەن ئۆتااۈپ كااۈن ئىككااى ئارىاادىن. ئىاادى

 ئۇجۇقتاۇرۇپال مۇسساولىننى خەۋىارى بىرلىشاىش ئاۋسترىيە-گېرمانىيە ئەسلىدە . كەلمەيدۇ

 ىگەئەسال ئۆز ئۇ ئاخىرى“ !نېمى  ئۆلمەيدىغان سېنى ھۇ”: ۋارقىرىغىنىچە ئۇ. ئىدى قويغان



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 837 ~ 
 

 :يولاليدۇ تېلېگرامما بىر قىسقىال كۈنى يەكشەنبە تىنەى،  ئاز بىر كېلى،

 شەخسااااەن ئۇساااالۇبىڭىزنى قىلىااااش ھەل مەسىلىسااااىنى ئاۋسااااترىيە سااااىزنىڭ”

 “.ئىدى  ئاگاھالندۇرغان شيۇشنىگنى ھەقتە بۇ مەن. تەبرىكلەيمەن

 ئۇماۇ. مەيتتاىكەت گەپ ھەقىقەتەنمۇ خوشاللىقىغا فۈھرېرنىڭ ئالغان تېلېگراممىنى بۇ

 :يولاليدۇ تېلېگرامما پارچە بىر قىلى، قىسقا ئۇنىڭكىدىنمۇ ھالدا ھاياجانالنغان قاتتىق

 “.ئۇنۇتمايمەن مەڭگۈ دېگىنىڭىزنى بۇ مەن مۇسسولىنغا ”

 ئۇنىمااۇ ئااويالپ  دەپ ھۇزۇرالنسااۇن بىاارگە براۋنمااۇ ئېااۋا  غااالىبىيەتتىن بااۇ فااۈھرېر 

 .چاقىرتىدۇ ۋيېنناغا دەرھال

 بىاالەن لىناا  ئااۇ. كېلىاادۇ كااۆرۈپ لېئوناادىڭنى يېقىناادىكى ئااۇ ئەتىگەناادە  ىكااۈن شاۇ

. بارىادۇ قەۋرىستانلىققا ئۇدۇلسىدىكى ئۆيىنىڭ كونا_  قەۋرىسىگە ئانىسىنىڭ-ئاتا بىرلىكتە 

 مااتەم ئاازىراق يەردە باۇ مەن ئېلى،  چەمبىرەكنى گۈل قولىدىكى خىزمەتچىسىنىڭ ئادفل  

 سااىرتىدا قەۋرىسااتانلىقنىڭ بىاارگە بىاالەن ھەمرالىاارى انقالغاا ئااۇنى دەپ  تۇتماااقچىمەن

 ئااز بىار قوياۇپ  يۈلۈپ تېشىغا قەۋرە چەمبىرەكنى گۈل قولىدىكى ئۇ . بۇيرۇيدۇ ساقلىشىنى

 گەپمااۇ ئىچىاادە سااۈكۈت داۋاملىااق ئاناادىن. تۇرىۋالىاادۇ ئىچىاادە سااۈكۈت تۇرۇشااىدا ماااتەم

 سااەرگەردانلىق ئايرىلىاا، ئۆياادىن ۋاقتىاادا باااال ئادفلفنىااڭ يەر بااۇ. كېتىاادۇ يااۈرۈپ قىلمااا 

 چىرايىاادىن قەتئااى بولسااىمۇ ئازاپالنغااان شااۇنچە ئااۇ. ئىاادى يەر قويغااان قەدەم يولىغااا

 ۋاقتىاادىكى ئەينااى ئااۇ . بىلىندۈرمەياادۇ كىشااىلىرىگىمۇ يااېقىن ئەڭ ھەتتااا. بىلىندۈرمەياادۇ

. مۇڭدىشاىدۇ زئاا بىار بىالەن ئۇنىڭ قېلى،  تونۇپ ساۋاغدىشىنى بىر دەيدىغان خاگېمۈللېر

. يىغىلىشاىدۇ بىالەن دفساتلىرى كۈنلىرىادىكى باۇرۇنقى مېھمانخانىادا لىنزدىكاى ئاۇ كېيىن 

 دفكتااور ئوقۇتقۇچىسااى تااارىخ ئۇنىااڭ ۋە رېمااونتچى  سااائەت نەپەر بىاار ئارىسااىدا ئۇالرنىااڭ

 .ئىدى بار خۈمېرمۇ

 خىاازمەتچىگىال بىاار بەلكااى ئەمەس مىنىسااتىرىغا باااش ھۆكااۈمەت ئاخشااىمى  شااۇ

 ئۇنىڭاادىن. كىرىاادۇ ئااۆيىگە تۇرغااان ھىتلېرنىااڭ ئىنكيااۇۋارت-سااېي  قالغااان شاااپئوخ

 قانۇننىاڭ بىلدۈرىادىغان كەلگەنلىكىناى ھالىغا شىتات بىر تەۋە گېرمانىيىگە ئاۋسترىيىنىڭ

 يىغااالپ تۇتىۋااللمااا  ئااۆزىنى ھاياجانالنغىنىاادىن ئااۇ ئالغىنىاادا  خەۋىرىنااى ماقۇلالنغااانلىق

 چوڭ قالتى _  كېلىدۇ  گەپ تەستە مىڭ ئاغزىغا ئۇنىڭ_ . لدىبو ياخشى بە ”. تاشاليدۇ

 ئاۋساترىيىنىڭ قىلىا،  شاۇنداق“ .قىلىنادى ھەل تۆكاۈلمە  قاان ھەرىاكەت  سىياساىي بىر

 يەناى كاۈنى  يەكشاەنبە ماارت-13. ئىادى بېارىلگەن خااتىمە كاۈنى شاۇ مۇستەقىللىقىغىمۇ

 مۇسااتەقىللىقىنى سااترىيىنىڭئاۋ بااويىچە ئۇسااۇلى قويااۇش ئاۋازغااا خەلااق ئومااۇم شيۇشاانى 

 .ئاخىرلىشىدۇ بىلەن شۇنىڭ كۈنىمۇ قىلغان ئارزۇ چىڭىتىۋېلىشنى
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 چىقىاپال ئۈستىگە ھاكىمىيەت ناتسىستالر ئەگەر: ئائىلىسىدىكىلەرگە فرېئۇد سىگمۇند

. ئىاادى بەرگەن ۋەدە دەپ كېتىمىااز چىقىاا، ئاۋسااترىيىدىن بااويىچە ئااائىلىمىز ئالىاادىكەن 

 جونېساقا ئېرنېسات دفختاور كەسىپدىشاى ئەنگىلىيىلىا  ئۆزىنىاڭ ئاۇ نى كۈ شۇ دەل ئەمما

 باۇ“ .بولمايادۇ ئايرىلساام يەردىن بۇ مەن شۇڭا. ئورنۇم ئىش مېنىڭ يەر بۇ”: دەيدۇ مۇنداق

. ئەساالىتىدۇ ھېكااايىنى بىاار ھەققىاادىكى كاپىتااانى پاراخوتىنىااڭ “تىتانىاا ” جونېسااقا گەپ

 دەپ تاشلىۋېتىساااىز پاااراخوتىڭىزنى ېمىشاااكەن سااىز باشااالىقىدىن پاااراخوت ئاااۇ كىشااىلەر

 ئەممااا. تاشاالىۋەتمىدى  پاااراخوتۇمنى ھېچقاچااان مەن”: باشاالىقى پاااراخوت سااورىغىنىدا 

 ئااۇ . چۈشااەندى مەنىسااىنى گەپنىااڭ بااۇ فرېئااۇد. دەياادۇ “تاشاالىۋەتتى مېنااى  پاااراخوتۇم

 بااۇ دېااگەن  ئەنگلىاايە شااۇڭا. قىلاادى ئېتااراپ  دەپ ئەمەس مەۋجااۇت ئەناادى ئاۋسااترىيە

. بولىاادۇ ماااقۇل كېتىشااكە گە “يېاارى  كەلااگەن ئااارزۇالپ كېتىشاانى تارتىاا، كىچىكىماادىن”

 بىۋاسااتە ھېساانىڭ رفدفلاا . قاچماياادۇ بالاادۇر بە  ئاۋسااترىيىدىن يەنىااال ئااۇ شااۇنداقتىمۇ

 مۇناساىۋىتى دۆلەت ۋە پاارتىيە پارتىيىساىنىڭ سوتسىئالىزم مىللەتچى ئاستىدا قوماندانلىقى

 ئىشاالىرى چىقىااش قااۇرۇپ قايتىاادىن ئاۋسااترىيىنى ئاساسااەن شاالىرىغاكۆزقارا ھەققىاادىكى

 ھىملېااااار يەنىاااااال ھەرىاااااكەت يۈرگاااااۈزۈلگەن رەھىمساااااىزلەرچە ئەڭ. باشااااالىتىلىدۇ

 ھەرىااكەت بااۇ يەنااى. ھېسااابلىناتتى سوغىسااى تااازىالش ساااقچىالرنىڭ يىتەكچىلىكىاادىكى

 ئەڭ ھەرىكىتاااااى زىيانكەشااااالى  قىلىنغاااااان ئاااااۆكتىچىلەرگە جەھەتتىكاااااى سىياساااااىي

 مەيدانىادا ماورزىن ھېيادرىخ  كاتتىبېشى گېستاپو. ھېسابلىناتتى ھەرىكەت رەھىمسىزالرچە

 كىتاابلىرىنى قاانۇن ئىشپىيونلىرى قولئاستىدىكى ئۇنىڭ تەيىنلىنىدۇ؛ ۋەزىپىگە بولۇپ پەيدا

 ئااارخىپالرنى كەلتااۈرگەن قولغااا باشاالىقىدىن ئىاادارە ساااقچى مەخپااى ئاۋسااترىيە ھەماادە

 سۇيىقەساات سىياسااىي قېااتى  بىاار كامىاادا ئەڭ يەردە بااۇ. كىرىشااىدۇ ەئىشااىگ تەكشااۈرۈش

 بااش گېرماانىيە_  مەسلىھەتچىساى ۋە سىردىشى يېقىن پاپېننىڭ يەنى: بېرىدۇ يۈز دېلوسى

 .ئىدى ئۆلتۈرۈلگەن بىلەن سۈيىقەست كونسۇلى ئەلچىخانا

 ھەرىكەتلىرىناااى قىلىاااش زىيانكەشااالى  قارىتاااا يەھۇدىيالرغاااا چىاااالر AS يەرلىااا 

 كېساىالتا چىقىشاى، ساۆرەپ ئىشاخانىلىرىدىن ئۆيلىرىادىن  ئاۇالرنى بولاۇپ  باشلىۋەتكەن

 شاۇئارلىرىنى تەشاۋىقات( شيۇشانىگنىڭ) يېزىلغان يولىغا پىيادىالر ۋە تامالرغا بىلەن سۈيى

 گازارمىلىرىااادىكى ئەترىتىنىاااڭ AS كېلىااا، تۇتاااۇپ بەزىلەرناااى يەنە. زفراليااادۇ يۇيۇشاااقا

 بااوزە  يەھااۇدىيالرنى تااۈردىكى بااۇ ئۇالرنىااڭ. تازىالتقۇزىاادۇ يااولالرنى ۋە تەرەتخااانىالرنى
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 ماۇخپىر. خالىمايادۇ پەقەتاال  ئوفىتساېرالر ئارمىيىساىدىكى گېرماانىيە كاۆپلىگەن قىلىشىنى

 ياولىنى پىياادىالر يەھۇدىينىاڭ نەپەر ئىككاى ياشانغان” ئوفىتسېرنىڭ نەپەر ئىككى گېدي  

 قايتىا، ئۆيىڭالرغاا ساىلەر ئۆرىۋېتىا،  تېپىا، ېلەكلىرىناىچ ئىشالىتىدىغان تازىالشقا يۇپ

 الرنااى AS ناتسىساات قىلىۋاتقااان نازارەتچىلىاا  ئۇالرغااا ھەماادە دېگەنلىكىنااى  كېااتىڭالر 

 .كۆرگەن بىلەن كۆزى ئۆز لىكىنى “چىقىرىۋەتكەن ۋەتۋەرىكىنى تىلالپ

 قىلاچە لىقىغااقىزغىن ۋيېننالىقالرنىاڭ سااندىكى كاۆپ ماۇتلەق مەنزىرىلەر تۈردىكى بۇ

 ھەر بەرگەن يااۈز سااائەتتە 48 ئااۆتكەن شااۇ يەنىااال ئااۇالر چااۇنكى. كۆرسااىتەلمەيدۇ تەسااىر

 يېڭاى كىشىلەر يەردە  بۇ”. ئىدى ياشىماقتا ئىچىدە ھاياجان قىلغان پەيدا ۋەقەلەر تۈرلۈ 

 قوشااۇلۇپ بىاالەن ئىمپىاارىيە ئاۋسااترىيىنى ئاخشااىمى ئالاادىنقى ئۇالرنىااڭ بىاالەن ھۆكااۈمەت

 ھەرگىزماۇ تەرىپىناى باۇ. ئىادى قىلىشاماقتا تەناتەنە قىازغىن قاارارىنى ققىادىكىھە كېتىش

 بااارفن كااۈنى دۈشااەنبە ئەلچىسااى باااش  ئەنگلىاايە دەياادۇ_ . بولمااايتتى قىلشااقا ئىنكااار

 ئاۋساترىيە بىالەن ھەرىكىتاى بۇ ئەپەندى ھىتلېر_  تېلېگراممىسىدا  ئېۋەرتكەن خالىفاكسقا

 پۈتاۈنلە  ئالقىشالىنىش بۇناداق بولساا  دېاگەن ېرىشاتىئ ئالقىشلىشاىغا قىزغىن خەلقىنىڭ

 خااتىمە ئىشسىزلىققا بەلكى  كېتىش قوشۇلۇپ. ئىدى بار ھەققى دېيىشكە بۇنداق“ .ھەقلىق

. يېتەتتاااى مىڭغاااا ياااۈز 6 ساااانى ئىشساااىزالر ۋاقىتتىكاااى ئاااۇ چاااۇنكى ماااۇمكىن  بېرەلىشاااى

 دفختاۇرالر نۇرغۇنلىغاان بىالەن مەدىكاارالر يەنىال يىگەنلەر زەربە ئېغىر ئەڭ ئىشسىزلىقتىن

 .ئىدى قىلماقتا تىلەمچىلى  كوچىدا-كوچا ئۇالر بولۇپ 

 باويى يول. چىقىدۇ يولغا قاراپ ۋيېنناغا ھىتلېر ۋاقىتالردا بىر يېقىن چۈشكە كۈنى شۇ

 بىالەن تاانكىالر ۋە ماشاىنا بۇزۇلغان بويى يول ئۈستىگە ئۇنىڭ كۆپ  بەكال ئاممىسى خەلق

 ماشاىنا شاۇڭا. ئىلگىرلىيەلەيادۇ مىلادىن 02 ئاارانال سائىتىگە ئۇ غاچقا بول كەتكەن تولۇپ

 قالغاان بولاۇپ 5 ساائەت كېايىن چۈشاتىن ۋاقتىادا بارغان يېتى، يېنىغا پايتەخت ئەترىتى

 بايراقلىرى گېرمانىيە ۋە ئاۋسترىيە بىناالرغا پۈتۈن ئالغان ئىچىگە ئۆز چېركاۋالرنىمۇ. ئىدى

 ئوچاۇق ئۈساتى ماشاىنا ئولتۇرغاان ۋاقتىادا كىارىش شەھەرگە رھىتلې. ئىدى ئېسىۋېتىلگەن

. كېتىۋاتااتتى ئۇزارتىا، ئالادىغا بىلىكىناى بىار تاۇرغىنىچە تىا  ماشاىنىدا ئۇ بولۇپ  پىكاپ

 پۈتاۈپ ئااۋازى ھاماان كۆرىشاى ھىتلېرناى ئاممىسى خەلق تۇرغان بويىدا يول تىزىلى، قاتار

 ھەقىقەتەنماۇ ساادالىرى قىلىاش تەناتەنە. تىقىلىشاات تەنتەنە ۋارقىرىشى، قاتتىق كەتكىچە

 قوزغالغااان ئىسااتىخىيىلىق پۈتااۈنلە  تەنااتەنىلەر بااۇ بولااۇپ  يەتااكەن پەللىااگە يوقااۇرى

. توختايادۇ كېلىا، ئالادىغا “سارىيى مېھمان ئىمپىرىيە” ماشىنىسى ئۇنىڭ. ئىدى خوشاللىق

 ئاشاقانلىقىنى ئەمەلاگە خىياالىنىڭمۇ خام بىر يەنە ئۆزىنىڭ كىرىۋېتى، مېھمانخانىغا ھىتلېر

. قىالتتاى ئاارزۇ قااتتىق كىرىشنى مېھمانخانىغا بۇ ۋاقىتلىرىدا  ياش ئۇ: ئىدى قىلماقتا ھې 
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 يەنە ئاۇالردا بولاۇپ  بىزىاۋېتىلگەن بىالەن رەخاتلەر يوللاۇق قىزىال مېھمانخانا بۈگۈن  مانا

 .ئىدى چۈشۈرۈلگەن بەلگىلىرى كىرىست بولغان بەلگىسى ئۇنىڭ

 قەدەھ گېرماااان قېااادىمقى توۋلىغاااانلىرى ئۇالرنىاااڭ توۋلىشااااتتى  ماااا تىن كىشاااىلەر

 قايتماايمىز  بىاز قايتماايمىز  بىاز”: ئىدى سۆزلەر يېڭىچە ئۆزگەرتىلگەن ئاساسىدا سۆزلىرى

 خەلاق. چىقىادۇ بالكونغاا چىقىا، ياتىقىادىن ياوق ئاماال ھىتلېر“ !سۆزلىسۇن تېز فۈھرېرى 

. قىلىادۇ سااالم ئۇالرغاا ھىتلېار. قىلىشااتتى ناتەنەتە توختىماا  توۋلىشاى، قاتتىق ئاممىسى

 رېتىملىاق يەنىاال ئاممىساى خەلاق ئەمماا .كىرىادۇ ياتىقىغاا ئاندىن. بېرىدۇ سالىمىمۇ بىلە 

 تارقاالغىلى سائەتلەرچە قىلى، تەلەپ چىقىشىنى بالكونغا ھىتلېرنى توۋلىشى، شۇئار تۈردە

 .ئۇنىمايدۇ

 ئاالقىش كېلىۋاتقاان ئاۈزۈلمە  كەيناى گوياا بولاۇپ  خااتىرجەم بەكال ئۇ دەسلىۋىدە 

 بارغانساىرى ئەمماا. قىالتتاى گەپ ئااز بەكاال كەتكەن  بولۇپ مەس پۈتۈنلە  سادالىرىدىن

 ئاخبارات خەلقئارا بىرسى ئادەملىرىدىن يېقىن ھىتلېرنىڭ) ئەگىشى، قاپلىشىغا قاراڭغۇلۇق

 ئىمپىارىيە باۇ ۋاقتىادا ئاۆز ختىيارسىزئى  (دېيىشىچە خۇسقا پيېرر  مۇخپىرى ئاگېنتلىقىنىڭ

 چاوڭ مەن كاۈنلەردە ئاۇ”: بەرگەن ئەسالەپ يۈرگەنلىكىنى ئايلىنى، ئالدىدا مېھمانخانىسى

 زالغااا مەن ئەممااا. تااۇراتتى  كااۆرۈپ سااىرتتىن چىراقالرنااى ئاسااما بىاالەن چىااراقالر زالاادىكى

 نەچاچە يەرلەر يېغىا،  قاار قااتتىق ئاخشاىمى  كۈنى بىر. بىلەتتى  كىرەلمەيدىغانلىقىمنىمۇ

 پاۇل تاازىالپ قاار مەنمۇ قىلى، شۇنداق. ئىدى كەتكەن قاپلىنى، بىلەن قار قېلىنلىقتا فۇت

 شاۇ كىشى 6~5 بىز. كۈلكىلى  ھەقىقەتەنمۇ. ئىدى  ئېرىشەلىگەن پۇرسىتىگە بىر تېپىشنىڭ

 يولىادىكى پىياادىالر ئالدىادىكى مېھمانخانىساىنىڭ ئىمپىارىيە بىزناى ئاۇالر. تۇراتتۇق يەردە

 جەمەتاى خانادانلىق ھابىسابۇۋرگ ئاخشىمى  كۈنى شۇ“ .ئىدى تۇتقان تازىلىتىشقا قارالرنى

 زىتانىااڭ بىاالەن كااارل چاغاادا شااۇ مەن”. ئىااكەن بېرىۋاتقااان زىياااپەت ئىچىاادە مېھمانخانااا

 بىاالەن قەدەماالەر مەغاارۇر ماااڭغىنىچە ئۈسااتىدە زىلااچە قىزىاال چۈشااۈپ ماشىنىسااىدىن

 قەلەنادەرلەر بىز. ئىدى  كۆرگەن بىلەن كۆزۈم ئۆز كېتىۋاتقانلىقىنى رى،كى زالىغا مېھمانخانا

 ئېساااىلزادىالر قېاااتى  ھەر تۇراتتاااۇق  پااااكىزالپ تاااازىالپ قاااارالرنى ئەتراپتىكاااى پۈتاااۈن

 كەلتۈرۈشاكە تاازى  ئىگىلىا، ئېلىا، قولىمىزغا قالپىقىمىزنى ئۇالرغا كىرىشىدە مېھمانخانىغا

 كەينىادە ئۇالرنىاڭ پەقەت بىاز. كېتەتتى ئۆتۈپ قىلما  ۋامۇپەر بىزگە ئۇالر. ئىدۇق مەجبۇر

 ماۇھى  ئوخشااش شاۇالرغا خۇددى بىزمۇ ئەسلىدە. قاالتتۇق پۇراپ پۇرىقىنىال ئەتتىر قالغان

 ئىشاالردىن ماۇھى  ۋيېننااداھەقىقەتەنمۇ ئىشاىنى تاازىالش قاار يەنى. ھېسابلىناتتۇق ئادەم

 شاۇنىڭغا. تازىاليتتۇق قار تىنما  بىزمۇ. تۇردى يېغى، تىنما  قار ئاخشى ئۇ. ھېسابلىناتتى

 سااۇنۇپ قەھااۋە ئىسسااىق بولسااىمۇ قېااتى  بىاارەر بىاازگە مېھمانخانىاادىكىلەر بااۇ قارىمااا  
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 يېاارى  كااۆڭلىنى قاااتتىق ئۇنىااڭ ئاااۋازى مۇزىكااا خااوش ئىچىاادىكى مېھمانخانااا“ .قويمىاادى

 كاۈنى شاۇ”. زەپلەنگەنغە قاتتىق تەڭسىزلىكلەرگە بۇنداق تۇرمۇشتىكى بولۇپ  قىلىۋەتكەن

 يەردە باۇ كاېلىمەن  قايتاا ساارىيىغا مېھماان ئىمپىارىيە بۇ كۈنى بىر چوقۇم مەن ئاخشىمى 

 يۇرۇتااۇپ چىااراقالر ھەشااەمەتلى  ئااۆتىمەن  دەسسااەپ ئۈسااتىدىن زىلچىااالر قىزىاال مەنمااۇ

 تانسااا جەمەتااى ھاپىساابۇۋرگ يەردە ئااۇ بااولىمەن  كىرىاادىغان زالىغااا مېھمانخانااا تۇرغااان

 ئاۇ ئەمماا. ئىادى  قىلغاان قەساەم ئاۆزەمگە-ئاۆز دەپ دەسساەيمەن بېرىا، يەرگە ىغانئوين

 قارىماا  شاۇنىڭغا. بىلمەيتتى  كىرەلەيدىغانلىقىمنى قاچان قىلى،  قانداق يەرگە بۇ ۋاقىتتا

 چاغدا شۇ ئاخىرى بۈگۈن  مانا. ئىدى  كۈتكەن ئىزچىل كېلىشىنى كۈننىڭ بىر شۇنداق ئەنە

 “.تۇرماقتىمەن يەردە بۇ كەلتۈرۈپ يىغاجا قەسىمىمنى دېگەن

 ئااۋارە ئۇنداق لىنزدىكىدە  ئاشقازىنىمۇ ئۇنىڭ ئويغانغىنىدا  ئەتىگىنى سەيشەنبە ئۇ 

 ئاېلىش قارشاى قاتناشاقان كىشاى مىاڭ 022 ئۆتكاۈزۈلگەن مەيدانىادا ھېلادېن. قىلمايتتى

 يېڭاى ئالدىدا ئۇالرنىڭ ھازىر نۇتقىدا  ئۇ. سۆزلەيدۇ نۇتۇق بىر تەسىرلى  ئىنتايىن يىغىنىدا

 نامغاا دېاگەن “دۆلىتاى ئوستمار ” نامىغا  بىر يېڭى دۆلىتىمۇ ئۇالرنىڭ. تۇرماقتا ۋەزىپە بىر

 ئاۆز ئىككىسىال ھەر ئىسمىنىڭ دۆلەت بۇ بىلەن ۋەزىپە بۇ ئەمما. سۆزلىدى ئېرىشكەنلىكىنى

 دۆلىتىنىاڭ  ماار شاەرقىي قېدىمقى زەربە كەلگەن شەرقتىن ئەسلىدە كەلگەن  تارىخىدىن

 يېڭااى ياااكى بولسااۇن ۋەزىپىسااى يېڭااى مەيلااى. ئىاادى كەلتااۈرۈلگەن تارمااار چېگرالىرىاادىال

 قىزغىنلىقىناااى قاتناشاااقۇچىلىرىنىڭ مىتىنااا  ئىككىساااىال ھەر بولساااۇن  ئىسااامى دۆلەت

 بىاار قانااداق ھەر ميۇنخېناادىكى سااادالىرى تەنااتەنە قىاازغىن ئۇالرنىااڭ. پەسااەيتەلمەيدۇ

 نااااۇتقىنى ھىتلېاااار. قېلىشاااامايتتى تااااۈۋەن تەنتەنىسااااىدىن كىشااااىلەرنىڭ مىتىنگاااادىكى

 ئاۋساااترىيە ئىمپىرىيىنىاااڭ”: ئااااۋازدا پەس دېكتورغاااا يېنىااادىكى كېااايىن تاماملىغانااادىن

 باۇ. دەيادۇ “قىلىاڭ ئاېالن دەپ قىلىمىز  تەكلى، سۆزگە ئىنكيۇۋارتنى-سېي  گوبېرناتورى

 بااش: كېارە  بولساا ىلمىغاانق ھاې  ھەيرانلىاق مىنىساتىردە  بااش بۇ كى  ھې  گەپتىن

 يىغىاااان! ئىاااادى قالغااااان ئايلىنىاااا، گوبېرناتورىغااااا شااااىتات بىااااراقال مىنىسااااتىرلىقتىن

 چارىساااىز ئىنكيۇۋارتماااۇ-ساااېي . ئىااادى بېساااىقمىغان تەنتەنىساااى قاتناشاااقۇچىلىرىنىڭ

 پەيىتااتە بىاار بۇنااداق. بولىاادۇ مەجبااۇر قىلىشااقا قوبااۇل چۈشااۈرۈلگەنلىكىنى دەرىەىسااىنىڭ

 .سالمايتتى قىلى، گەپ خاتا ھەرگىزمۇ رھىتلې ئادفل 

 گېنېارالالر ئاۋساترىيىلى  ئااتلىق  باو  ۋفن گېنېارال. باشالىنىدۇ نامايىش كەينىدىنال

 قۇرۇغلاۇق گېرماانىيە ياېڭىال ئارمىيىساى ئاۋساترىيە) ئەگەشاكىنىچە كەينىدىن ئۇنىڭ بولسا

 بىالەن ساارا  قىشالىق قوشاۇنى نامايىشچىالر. ماڭىدۇ( ئىدى قىلىنغان قوبۇل ئارمىيىسىگە

 نامااايىش داغاادۇغىلىق. ئۆتىاادۇ ئالدىاادىن رىشاااتكا تۆمااۈر تىزىلغااان قاتااار نەيزىاادە  ئاتااار
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 دىناى يەردىكاى باۇ ئەگەر ھىتلېرغاا  پااپېن بولغاان ماورتى كاتولى  كۆڭۈل ئاق ئارىلىقىدا 

 باۇ بولساا  يەيادىغان زەربە ئوخشاش جەمىيەتلەرگە دىنى گېرمانىيە خۇددى جەمىيەتلەرمۇ

 .بېرىدۇ ئاگاھالندۇرۇش دەپ كېتىدۇ  توزۇپ چوقۇم ئىشى كېتىش قوشۇلۇپ

 ھەرقانااداق مەن بااۇنى_  پاپىنغااا  ھىتلېاار  دەياادۇ_ . يااوق ھاااجىتى ئەنسىرەشاانىڭ”

 “.بىلىمەن ياخشى بىرسىدىنمۇ

 ھىتلېاردىن قىلغاا  ئىشاارىتى كارى  ئىننىتزېار كاردىنال ۋاقىتتا  كەچىرە  كۈنى شۇ

 قاالاليدىغانال ساقالپ ئەركىنلىكىنى ئۆز چېركاۋالر ئەگەر يەنە شۇنىڭدە . دۇسوراي ئەھۋال

 ئوغالنلىرىاادىن سااادىق ئەڭ ئىمپىرىيىنىااڭ بۈيااۈ ” كاااتولىكلىرى ئاۋسااترىيە بولىاادىكەن 

 ئىمپىرىيىنىااڭ بۈيااۈ  چوقااۇم ئااۇالر كااۈنلەردە  داغاادۇغىلىق بۈگۈنكىاادە . قالىاادۇ بولااۇپ

 كاردىنالنىاااڭ باااۇ ھىتلېااار دېيىشاااىچە  پاپېننىاااڭ. دۇدەيااا “كېلىنااادى قاااايتۇرۇپ قوينىغااا

 قااول قىاازغىن بىاالەن ئۇنىااڭ دەرھااال خۇشااال  بەكااال ئاااڭالپ سااۆزلىرىنى ۋەتەنپەرۋەرلىاا 

 .دەيدۇ “تەييارمەن بېرىشكە شۇنى قىلسىڭىز تەلەپ نېمىنى”: كۆرۈشكىنىچە

 سااىسىڭلى بولااۇپ  بەھاارىمەن خوشاااللىقىدىن پەيتىنىااڭ غااالىبىيەت بااۇ براۋنمااۇ ئېااۋا

 ئېلىشااىپال مەن” ئاتكىرتكىاادا بااۇ ئېااۋا. يولالياادۇ بىرنااى ئاتكىرتكىاادىن پوچتىاادىن ئېرىسااقا

 بىالەن شانايدېر ھېلادا دفساتى قىاز ياېقىن ئەڭ ۋە ئانىساى ئۇ . ئىدى يازغان دەپ “قالدى 

 يااتىقى ئۇنىاڭ بولاۇپ  ئالغاان ياتااق بىار يالغۇز ئۆزى ئۇ. ئىدى كەلگەن ۋيېنناغا بىرلىكتە

 ئۇالرنىاڭ. تاۇراتتى ئايرى، كورىدفر بىر ئارىدا بولۇپ  ئۇدۇل-ئۇدۇلمۇ ياتىقىغا ئاشنىسىنىڭ

. بىلمەيتتاى ئاديۇتااتىمۇ ياۈرگەن بولۇپ ھەمرا ھىتلېرغا مەخپىيىتىنى ئۇچرىشىشىنىڭ خالى

 يېنىغااا ئېااۋانى بولسااىمۇ  قايتقااان ميۇنخېنغااا دەرھااال ھىتلېاار ۋاقتىاادا  گۈگااۈم كااۈنى شااۇ

 .ئالمايدۇ

. ئالىادۇ قارشى قاتارىدا قەھرىمان سۇندۇرغۇچى بو  ئۇنى كىشىلەر ىندابېرل ئەتىسى 

 دەپ_ . ئىادى ئىچىادە ھاياجاان چەكساىز ھالادا يوقاتقان ھۇشىنى-ئەس شەھەر پۈتكۈل”

 ھەممىادىن قىزالر-ئۇغۇل ياش بولۇپمۇ_  خېتىدا  يازغان ئائىلىسىدىكىلەرگە لوچنېر يازىدۇ

-گېرماااانىيە ھالااادا كاااۆرەڭلىگەن ھىتلېااار“ .ئىااادى ھاااالەتتە ھېساااتىرىيىلى  بەكىااارە 

 گېرماانىيە بىر بۈيۈ  گېرمانىيە”توختىلى،  ئۈستىدە ئىشى كېتىشى قوشۇلۇپ ئاۋسترىيىنىڭ

 ئاۇنى تەڭارى_  دەيادۇ _ . بولىادۇ مەۋجاۇت پېتاى شاۇ كېيىنماۇ بۇندىن ئۇ كەلدى  ھالىغا

 ئااۆزىنى ۈنئۈچاا ئاشااۇرۇش ئىشااقا كېتىشااىنى قوشااۇلۇپ بىاارگە بىاالەن ئاۋسااترىيىلىكلەر

 بەخىتسىز ئەڭ بۇ دېگەن ئاۋسترىيە يەنى ئىكەنلىكىنى  خوشال چەكسىز تاللىۋالغانلىقىدىن

 .“ئايالندى يەرگە بىر بەخىتلى  ئەڭ بۈگۈن مانا تۇپراقالر

 ئۇنچىااۋاال ئويلىغىنىاادە  ئۇنىااڭ ئىشااالر بولسااا ئىچىاادە مەملىااكەت شااۇنداقتىمۇ 
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 قىلىا، ئاېالن كاۈنىنى بېارىش ئااۋاز خەلاق يئوماۇمى شيۇشنى . ھېسابالنمايتتى ئوڭۇشلۇق

 فلىيچېرنىاڭ بولساىمۇ  ئېچىلغاان ئااخىرى ساوت ھەربى قارىتا فلىيچېرقا كېچىكتۈرۈلگەن 

 شااەرمەندە بەكااال ھىتلېرنااى ئىااش بااۇ. چىقىاادۇ ئوتتۇرغااا تېاازال ئىكەنلىكااى گۇناھسااىز

 تايىنىاا، ئۇسااۇلىغا قىلىااش تەرغىاا، كااۈچەپ غااالىبىيەتنى ئااۇ شااۇنداقتىمۇ . قىلىۋېتىاادۇ

 بىر قالمايدىغان مودىدىن مەڭگۈ يىراقالشتۇرۇشتە  ئىشالردىن بۇنداق دىققىتىنى خەلقنىڭ

 پارالمېنات بىالەن ئالدىراشالىق ئاۇ . ئىادى قىلىۋالغاان كەشاى، ئۇيۇن   سىياسىي تۈرلۈ 

 كاۈن 3 دفكالتىادا  ئاي. قىلىادۇ دفكاالت ۋەقەناى ئۇلاۇ  ئاۋساترىيىدىكى چاقىرى،  يىغىنى

 ئااۇنى خەلقااى ئاۋسااترىيە بااارلىق ئاسااتىدا ئەھااۋال چىقارمىغااان ئااوق پااايمۇ بىاار” ە ئىچىااد

 نااېمى  پۈتكااۈل كااۈنى  ئافرېاال-12. دەياادۇ “يارىتالىاادۇق ۋەزىيەتنااى تەبرىكلەياادىغان

 ئااۋاز قېاتى  تاۇنەى ھالادا كاۆرۈلمىگەن مىسلى ئىمپىرىيىسى  گېرمان بۈيۈ  يەنى مىللىتى 

 بىار-بىاردىن ئۇنىاڭ. ئىساپاتلىماقچى ساداقىتىنى ئۆزىنىڭ ئۆتۈپ  ئالدىغا ساندۇقى بېرىش

 قولغااا سااىرتتىن يااېڭىال تېخااى جەھەتااتىن ئىچكااى ئىچىاادە ۋاقىاات يىلاادە  4 ئااۇ تەلىبااى 

 ئوتتۇرغاا ئىكەنلىكىناى بولاۇش مۇساتەھكەملەپ ئىشاىنى كېاتىش قوشاۇلۇپ بۇ كەلتۈرگەن

 نېمىلەرناى يەنە كەلگۈساىدە ياكى قىلغان نېمە فۈھرېر ئىچىدە  تەۋەسى گېرمانىيە. قويىدۇ

 ئەنە. تااۇراتتى تەسااتىقالپ دەرھااال كىشااىلەر نەزەر  قەتئااى بولىۋاتقانلىقىاادىن قىلماااقچى

 كېكشاىبۇرگتا كاۈنى ماارت-05 ھىتلېر ئاستىدا  ئەھۋال قىلىدىغان ئىشەن  مۇتلەق شۇنداق

 ەيادۇد_  ئىدىيىساى  سوتساىئالىزم مىللاى”. ئۆتكۈزىادۇ ساايلىمى بېارىش ئااۋاز ئومۇمخەلق

 “.چىقالىدى ھالقى، مەڭگۈ ساھەسىدىن گېرمانىيە كىچىككىنە_  ھىتلېر 

 ھىملېر. ئۆتكۈزىدۇ يۇرتىدا يۇرتىدا ئۆز ھىتلېر كۈننى ئون بۇرۇنقى سايالمدىن ئومۇمى

 پۈتااۈنلە  سىستېمىسااىنى بىخەتەرلىاا  ئاۋسااترىيىنىڭ ئالغاناادا ئاساسااەن ھېياادرىخ بىاالەن

 شەخساىيىتىگە فۈھرېرنىاڭ ئورگاانلىرى بىخەتەرلىا  ىئاۋسترىيىدىك. )چىقىدۇ تەشكىللەپ

 يىغىشقا زىرىكمە  قىلچە بىلەن ئېھتىياتچانلىق قاتتىق ماتېرىيالالرنى بارلىق مۇناسىۋەتلى 

 بەكاال ئىككىساىمۇ شيۇشانى  بىلەن تارۋىن  قارىغاندا  سۆزلەردىن-گەپ بەزى. كىرىشىدۇ

 بوۋىسااى ھىتلېرنىااڭ كۆرسىتىشااىچە  ماتېرىيالالرنىااڭ بااۇ. توپلىۋالغااان ماتېرىيااال كااۆپ

 قەسااتلەپ ئېھتىمالاادا بىاار الپااور گىلااى. كۆرسااىتەتتى ئېھتىماااللىقىنى بولىشااى يەھااۇدىي

 پارتىيىنىاااااڭ خىزمەتلىرىماااااۇ مەزگىللىرىااااادىكى ئاااااۇرۇش ئۇنىاااااڭ ئۆلتۈرىاااااۋېتىلگەن 

 ئەرزىگىاااادە  مەدىھلەشااااكە ئۇنچىااااۋاال كۆتۈرۈشااااكىنىدە  كااااۆككە تەشااااۋىقاتچىلىرى

-ساااۆز قاااۇرۇق ماتېرىياااالالرنى باااۇ ئەگەر. كۆرساااەتمەكتە ەمەسااالىكىنىئ خىااازمەتلەردىن

 جەريانىاادىكى ھاياااتى   سىياسااىي ئۇنىااڭ دېيىلگىنىاادىمۇ  قىلغااان ئاساااس چااۆچەكلەرنى

 فۈھرېرنىاڭ بولىادىكەن  قالغىادەكال چىقىرىا، ئوتتۇرغاا دەۋرلەرناى خەۋىپلىا  بىر قايسى
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 كېايىن ئاخىرالشاقاندىن ئاۇرۇش. ئىادى ئېنىاق كۆرساىتىدىغانلىقى تەسىر ئېغىر ئىناۋىتىگە

 ئاااليلۇق . ئىادى ئەمەس ئىاگە ئاساساقا تولاۇق قارىالشالرمۇ قىسى  بىر ھەققىدىكى ھىتلېر

 ئاتىسااىنىڭ قالمااا  ئۇزۇنغااا كېاايىن ئېلىشااىدىن تارتىاا، ئاۋسااترىيىنى ئۇنىااڭ كىشااىلەر

 مۇناساىۋەتلى  ئەسلىتىشكە ئۇنى ۋە قەۋرىلىرى بوۋىلىرىنىڭ كەنتنى بولغان يېرى تۇغۇلغان

 قىلىۋېتىپتۇ  تۈز-تۈپ تۇتۇپ توپقا بىلەن زەمبىرەكلەر-توپ قوشۇپ بىلەن نەرسىلەر بارلىق

 ئاۇ بۈگاۈن دېگەنادە   راسات. ئىادى ياۈرگەن ئىشاىنى، يۈزلۈ  ئومۇمىي گەپلەرگە دېگەن

 قىلىااۋەتكەن ۋەيااران ھىتلېاار ئااۇنى ئەممااا. قىلىااۋېتىلگەن تااۈز-تااۈپ ھەقىقەتەنمااۇ كەناات

 گېرماانىيە يىلاى -1241. تۈزلىاۋەتكەن چېقى، رۇسالر كېيىن ئۇرۇشتىن بەلكى  بولماستىن

. ئىادى چىققاان قاۇرۇپ قىلىا، باازا ھەرباى قورشااپ ئەتراپىنى بىلەن كەنت بۇ قوشۇنلىرى

 بۇزۇلماا  قىلاچە ۋاراناالر-ئاۆ  ۋە قاورۇق كەنتتىكى بۇ بارغىنىدا  يېتىى، يەرگە ئۇ رۇسالر

 تېخاى دفلقاۇنى ئاېلىش قارشاى ھىتلېرناى( ئىزاھااتى. ھ.ئاا_  .ئىادى سااقالنماقتا پېتاى ئۆز

 ئىمزالىغان بىرلىشى، رفھانىي باش نەپەر 5 يەنە بىلەن ئېننېز كاردىنال. ئىدى بېسىقمىغان

  (بېارىلگەن ياولالپ گوبېرناتورىغاا شاىتات ئاۋساترىيە تەيىانلەنگەن يېڭىادىن) خىتابنامىدا

 شۇنىساى”: بېرىلىادۇ يولياورۇق دەپ الزىا  بېرىشاى ئاۋاز سايالمدا كاتولىكلىرىنى ئاۋسترىيە

 ۋەزىپىاادىكى مااۇقەددەس قاراشاالىق بىاازگە كااۈنى  بېاارىش ئاااۋاز پۇخراالرنىااڭ ئېنىقكااى 

 كااۈنىمىز قالىاادىغان بولااۇپ نېمىسااى بىاار ئىمپىرىيىسااىنىڭ گېرمااان بىزنىااڭ كىشااىلىرىمىز

 بااارلىق بىااز . دۇربۇرچىاا بىاار مىللىتىمىزنىااڭ يەنە شااۇنىڭدە  قالماسااتىن  ھېسااابلىنىپال

 “.قىلىمىز ئۈمىد يېتىشىنى تونۇپ ئىكەنلىكىنى نېمە مەسئولىيىتىنىڭ ئۆز خىرىستىيانالرنىڭ

 دۆلەت_  فاۈھرېر ۋە قۇتقاازغۇچى يۇلتاۇزى  نىەات بىر ھىتلېر يەردە شۇ بارسا نەگىال

 كېلىا،  لىنزغا قېتى  بىر يەنە ھىتلېر كۈنى  ئافرېل-8. ئېلىناتتى قارشى سۈپىتىدە باشلىقى

 چاوڭ كۈتىاۋېلىش مېھمانخانىساىنىڭ ۋېنازگ. ئېلىنىدۇ قارشى ئەسەبىلەرچە قېتى  بىر يەنە

 كۆپلىكىدىن ئادەمنىڭ دەپ كۆرىمىز ھىتلېرنى دېگىدە  ھەممىسىال خەلقىنىڭ شەھەر زالى

 ئارىساىدا بۇالرنىاڭ. كېتىادۇ بولاۇپ قىستاڭچىلىق-قىستا چۈشمىگىدە  ئاتسا يىڭنە يەرگە

 ھىتلېرنىااڭ. ئىاادى بااار كۇيبىشااېكمۇ كوسااتېر دفسااتى يااېقىن ۋاقتىاادىكى شيااا ئادفلفنىااڭ

 ياخشاى دېگەنادە  سااالمەتلىكى فۈھرېرنىاڭ ئۇنىڭغاا بورماان ئالبېرت “مۇدىرى ئىشخانا”

 يەپ تاماااق چۈشاالۈ  كېلىا، ئەتە شااۇڭا قىاللماياادۇ  قوباۇل سااېنى بۈگااۈن شاۇڭا ئەمەس 

“ !كوساتېر” كاۆرمە -كاۆرەر كۇبىشاېكنى ھىتلېر كۈنى  چىسال-2. دەيدۇ قانداق؟ كەتسەڭ

 قاولىنى ئۇنىاڭ ھىتلېار. ئۇزارتىادۇ قاولىنى ئاوڭ ئۇنىڭغاا كۇبىشاې . كېتىادۇ ۋارقىراپ دەپ

 ۋاقىتالرغاااا باااۇرۇنقى ئۆزىنىاااڭ ئۇنىڭغاااا  ھىتلېااار. كۆرۈشاااىدۇ ساااىقى، چىاااڭ قااااتتىق

 قىنىياوقلى پەقەتال نەرسىنىڭ دېگەن تۇرمۇش شەخسى ئۇنىڭ ھازىر ئوخشىمايدىغانلىقىنى 
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 كاۆڭلىنى ئۇنىڭ ئۈستىدىكى دەرياسىنىڭ دفنا  قارىغىنىچە  سىرتقا دېرىزىدىن ئۇ. ئېيتىدۇ

 ئەنادى! تۇرۇپتاۇ يېرىدە ئۆز يەنىال كۆرۈۈ  سەت بۇ”. قارايدۇ كۆرۈككە پوالت قىلغان يېرى 

 ئۈچاۈن لىناز ئاۆزى باۇرۇن ئاۇ كەينىدىننال“ !كۇبىشې  ماڭا ئىشەن. ياشىيالمايدۇ ئۇزۇن ئۇ

 چاوڭ ھەقىقەتەنمۇ يەرگە بۇ: كىرىشتى چۈشەندۈرۈشكە تەپسىلى پىالنىنى چىققان تى،بېكى

 برۇكناغاا يەرگە باۇ. كېارە  ساېلىش بىرنى تىياتىرخانىدىن يېڭى بىر يەنە الزى   كۆرۈ  بىر

 بىار يېڭىادىن لىنازدا ئاۇ. كېارە  ساېلىش بىرنى زالىدىن مۇزىكا زامانىۋى كېلەلىگىدە  يۈز

 ئېسااىگە ئۇنىااڭ توختالغىنىاادا  توغرىلىااق چىقىااش قااۇرۇپ ئااۆمىگى ىرئوركىساات سااىمپونىيە

 بىالەن ئىاش ناېمە چااققىچە باۇ ساەن دېگەنادە . كېلىادۇ غايىساى ئۇلۇغاۋار كۇبىشېكنىڭ

 ئېيفاتىن ھالادا قىينالغاان بەكاال ئۇنىڭغاا كۇبىشاې . ساورايدۇ دەپ ياۈردۈڭ؟ شوغۇللىنى،

 كېلىا،  چۈشاەندۈرۈپ ئاۇ. ئېيتىدۇ كىنىيۈرگەنلى ئىشلەپ بولۇپ كادىر ئادەتتىكى بازىرىدا

 شاۇنداقتىمۇ. باوالتتى  قالغاان ئاا  بولمىسا. قىلىۋەتتى ئازات يۈكىدىن مۇزىكا مېنى ئۇرۇش

. ياۈرىمەن قىلى، رىژىسسورلۇقمۇ ئۈمىكىگە ئوركېستىر سىمفونىيە سىرتقى ئىشتىن بىر ھازىر

 ئااڭالپ گەپناى باۇ. دەيادۇ ىادۇ كۆرۈن باار تااالنتى مۇزىكاا تۇال-ئاز قارىغاندا ئوغلۇمدا ئۈ 

 مەساائۇل تەربىيىلەشااكە ئوغلااۇڭنى ئااۈ  ئااۇ سااېنىڭ كېاايىن بۇناادىن مەن ئۇنىڭغااا  ھىتلېاار

 ئاۇ كاۆرگەن بىزنىاڭ بالىالرنىڭ تاالنتلىق مەن”. ئاچىدۇ سۆز بناشالپ ئۆزى دەپ بولىمەن 

 كاۈنلەرنى قانداق ۋيېننادا بىزنىڭ سەن. قويمايمەن يول كۆرۈشىگە كۈنلەرنى مۇشەققەتلى 

 “.بىلىسەن ياخشى ئەڭ كۆرگەنلىكىمىزنى

 ئورنىاادىن فااۈھرېر كېاايىن  ئولتۇرغاناادىن سۆزلىشااىى، سااائەت بىاارەر ئىككىسااى ئااۇ

. ئىدى قالغان ئويالپ دەپ كېرە  بولسا مۇشۇنچىلى  كۆرۈشۈش بەلكى  كۇبىشې . تۇرىدۇ

 چاقىرىا،  يېنىغاا تىنىئاديۇتان ئۇ. ئىدى تۇرغان چاقىرغىلى ئاديۇتاتنتىنى ھىتلېر ئەسلىدە 

 ئىنىسااتىتۇتىغا مۇزىكااا برۇكىنااا قىلغاناادا قانااداق ئااوغلىنى ئااۈ  كۇبىشااېكنىڭ ئۇنىڭغااا

 تااۈگىمىگەن تېخااى كۆرۈشااۈش. بېرىاادۇ يوليااورۇق ھەققىاادە ئۆگۈنۈشااى مۇزىكااا كىرگااۈزۈپ

 ۋە چە -خەت رەساااى  _  ئەساااەرلەرنى كەلاااگەن ئالغاااا  كۇبىشاااېكنىڭ ھىتلېااار. ئىااادى

 دفساتىغا كوناا بۇ كېيىن  چىققاندىن كۆرۈپ بىلەن ئىنچىكىلى  ىالرنىئاتكىرتك شۇنىڭدە 

 كۇبىشاېكنىڭ ئاۇ ئاخىرىادا . بېرىادۇ مەسلىھەتىنى چىقىش يېزى، كىتاپ بىر ھەققىدە ئۆزى

 .دەيدۇ تۇرىمىز  كۆرۈشۈپ پات-پات بىز كېيىن بۇندىن سىققىنىچە  قولىنى

 قىلىشااقان خىيااال خااام ىااداۋاقىتلىر ياااش ۋيېنناغااا  ھىتلېاار كەچقااۇرۇن  كااۈنى شااۇ

 ئااخىرقى ئەڭ پائالىيىتىنىاڭ سايالم قېتىمقى بۇ ئۇ ۋيېننادا . چىقىدۇ يولغا قاراپ شەھەرگە

 تۇغۇلغانلىقىاااادىن ئاۋسااااترىيىدە ئۆزىنىااااڭ ئااااۇ نۇتقىاااادا  ئااااۇ. سااااۆزلەيدۇ نااااۇتقىنى

 باۇ باالىنى يااش بىار ئىشاىنىمەنكى  قەتئاى شاۇنىڭغا” كېلىا،  دەپ پەخىرلىنىدىغانلىقىنى
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 ئايالنادۇرۇپ  داھىغاا مىللاى بىار ئۇنى. يېتىلدۈردى-ئۆسۈپ ئىۋەرتى، ئىمپىرىيىگە ەردىني

. بەردى يارىتىا، پۇرساەت ئۈچۈن كېلىشى قايتۇرۇپ قوينىغا ئىمپىرىيە يۇرتىنى ئۆز ئاخىرى

 .دەيدۇ “ئىدى ئورۇنالشتۇرۇشى تەڭرىنىڭ بىر  بۇ

. كېتىااادۇ ئېشاااى، مۇمۆلچەرلەنگەنااادىن نەتىەىساااى ساااايالم ئۆتكاااۈزۈلگەن ئەتىساااى

. بېرىادۇ ئااۋاز قوشاۇلۇپ كېتىشاكە بىرلىشاى، ساايلىغۇچى پىرساەنت 22.73 ئاۋسترىيىدە 

 ئەزاساى پارالمېنات كۆرساەتكەن ئۇنىاڭ. ئىدى پىرسەنت 22.0 سان بو بولسا  گېرمانىيىدە

 ھىتلېرنىاااڭ. ئىااادى بەرگەن ئااااۋاز مااااقۇلالپ قىسااامىنى پىرساااەنت 22.8 نامزاتلىرىااادىن

 ئاساسااەن  (نەتىەىسااى بېسااىمى كۈچلااۈ  ئاالھىاادە گيۆرىڭنىااڭ) ەرىكىتااىھ جاسااارەتلى 

 ئېرىشاكەن ماقۇللىشاىغا بىاردە  خەلقلىرىنىاڭ دۆلەت ئىككى ئاۋسترىيە-گېرمانىيە ئالغاندا

 ئەڭ ھاياتىماادىكى مېنىااڭ بااۇ_  ھىتلېاار  دەياادۇ_  ئېيتقاناادا  ئۈچااۈن مېنىااڭ”. ئىاادى

 تاوغرا ئۇنىاڭ يەناى ئىرادىساىنى  ئۇنىاڭ ىمۇنەتىە بۇ “ھېسابلىنىدۇ پەيت پەخرىلىنىدىغان

 نىشاانغا  كېيىنكاى يولادىن باۇ ئاۇ  ئەندى. ئىدى بەرگەن ئىسپاتتالپ ماڭغانلىقىنىمۇ يولدا

 . ئىدى كېرە  ئىلگىرلىشى قاراپ نىشانىغا چېخوسلوۋاكىيە يەنى
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 ئۈستىدە تىغ. 97

9118.1~9118.9. 

 

1 

 

 گېرماانىيە چېخوسالوۋاكىيىنىڭ ئااۋالال  قىلىشاتىن يۈرۈش اراپق ئاۋسترىيىگە ھىتلېر

 قااويغىلى يااول زادىااال قىلىشااىغا “زىيانكەشاالى  ئېغىاار” ئۈسااتىدە مىللەتلىاارى ئازسااانلىق

 قارىشااى ھەقتىكااى بااۇ ئۇنىااڭ. ئىاادى بولغااان بىلاادۈرۈپ ئىپااادە ھەققىاادە بولماياادىغانلىقى

 ئىمپىاارىيىگە يېرىنااى ئۇالرنىااڭ نبىاالە خەلقااى بولغااان ئېھتىمااال قېلىشااى كېتىاا، قولاادىن

 كۆڭاۈل ئاساسالىق ئۇنىڭ بىلەن  قىلغىنى بىردەكتە  بىلەن قەسىمى دېگەن قايتۇرىۋېلىش

 تەھادىت جەھەتاتە   سىياساىي ۋە جوغراپىيىلىا  چېخوسالوۋاكىيىنىڭ يەنىال بولىدىغىنى

 ۇشاتىنئۇر چاېخ: دەيادۇ مۇناداق كېلىا، ئااقالپ قارىشىنى بۇ ھىتلېر. ئىدى قېلىشى بولۇپ

 باۇ. دۆلەت بىار چىقارغاان ئۇيادۇرۇپ قولالپ بىر تەرىىپىدىن دۆلەتلەر ئىتتىپاقداش كېيىن

 بىركاۈن دۆلەت باۇ كېارە ؛ كېلىنىشاى قايتۇرۇپ تۇپراقلىرىغا ئىمپىرىيە بۇرۇنقى ئارال يېرى 

 .قالىدۇ بولۇپ تەھدىت كۈن بىر شەرقىگە ئىمپىرىيىنىڭ ئۇالر بولىدىكەن  مەۋجۇتال

 قارىماا   دەپاال خەناەەر ساانچىلغان قەلبىگە ئۆز يالغۇز چېخنى ھېساپتا ىرب ھىتلېر 

 شاەرق بىالەن غەرىاب. قارايتتى دەپ خەنەەر  بىر سانچىلغان قەلبىگە گېرمانىيىنىڭ بەلكى

 نېمىسااالرغا ۋەھىاامە كېلىۋاتقااان بېلىاادىن نەق ئىمپىرىيىنىااڭ ۋاقىتتااا بىاارال تەرەپ ئىككىااال

: تۈزگۈزىاادۇ تەدبىاارى تااۇرۇش تاقابىاال جەھەتتىكااى بااىھەر دەياادىغان “پىااالن يېشااىل”

 “پىالن يېشىل” بېرى  يىلدىن ئىككى ئەمما . قىلىش ھۇجۇم ئۇشتۇمتۇت چېخوسلوۋاكىيىگە

 .ئىدى ئەمەس نەرسە باشقا ئۇرۇشتىن يۈزىدىكى قەغەز پەقەتال

 تاااۈپتىن پىالنالرناااى باااۇ ئىشاااى كەلتاااۈرۈش قولغاااا ئاساااانال ئاۋساااترىيىنى ئەمماااا

 باااۇزۇپ تەڭپاااوڭلىقىنى كۈچلىرىنىاااڭ ياۋرفپاااا ھىتلېااار كېچىااادىال  بىااار. ۋېتىااادۇئۆزگەرتى

 چېخوساالوۋاكىيىگە ئەگەر. ئىاادى كەلتۈرىۋالغااان قولغااا پۇرسااىتىنى ياخشااى تاشالشاانىڭ

 بولغىنىادا  تاشالىيالىغىدە  باۇزۇپ سىستېمىسىنى مۇداپىيە كۈچلۈ  كىرىۋېلى، قىستۇرۇپ

 ئىتتىپاقىغاا ساوۋېتلەر ياكى قىلىش بۇيرۇق قىلىشقا ھۇجۇم پولشاغا قوشۇنلىرىنى گېرمانىيە

 باولغىنى كېارە  ئۇنىڭغاا شاۇڭا. باوالتتى ئېچىلغاان داغادام ياوللىرى ئىلگىرلەشنىڭ قاراپ
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 ماناا. ئىادى ئەمەس ماۇمكىن بولىشاى باشقىچە تېپىشتىن باھانىسىنى كىرىش بېسى، بىرەر

 ئاۋسااترىيە-گېرمااانىيە: ىئىااد تېپىۋالغااان باھااانە بىاار تەييااار ئۈچااۈن بۇنىااڭ ئااۇ بۈگااۈن

 يېارى  ئۈ  ياشايدىغان رايونىدا سۇدېتالند ئاستىدا  رىغبەتلەشتۈرۈشى بىرلەشتۈرۈلىشىنىڭ

 ھالغاا مۇمكىن بولىشى تەلىۋۋىدە قوشىۋېلىش يوقۇرقىدە  خۇددى ئۈچۈنمۇ نېمى  مىليون

 ئاساااتىدا ئىااازىلىش ئېغىااار مىللەتلەرنىاااڭ ساااانلىق ئااااز يەردىكاااى ئاااۇ. ئىااادى كەلاااگەن

 تېخاى مىساىلە باۇ) ئىادى ماۇمكىن كۆرسىتەلىشاى قىلىا، سەۋەپ بۇنىڭغا شاۋاتقانلىقىنىيا

 چېخالرنىاڭ شاۇنىڭدە  پەريادلىرى -داد ئۇالرنىڭ(. مەسىلە بىر ئىچىدىكى تارتىش-تاالش

 جۇمھۇرىيەتنىاڭ كىچىككىانە باۇ ئادەتلىرى  قاراشتە  بىلەن كۆز يامان نەرسىسىگە ھەممە

 يىال ئۈ  يېقىنقى. ئىدى كېلىنمەكتە قىلىنى، دەپسەندە سىلەپھەس تۈردە ئىزچىل غۇرۇرى

 خاانلېيىن كاانالد كېلىۋاتقاان ئېرىشاى، يااردىمىگە مااددى يوشۇرۇن ھىتلېرنىڭ مابەينىدە 

 سااانلىق ئاااز نااېمى  كااۈنلەردە بااۇ پارتىيىسااى  ناتسىسااتالر سااۇدېتالند يېتەكچىلىكىاادىكى

 . ئىدى لىۋالغانئې تېزگىنىگە ئۆز پۈتۈنلە  ھەرىكىتىنى مىللەت

 شەخساى ئۆزىنىاڭ خانلېيىننى فۈھرېر  يېرىمىدا  كېيىنكى ئېيىنىڭ مارت يىلى-1238

 قىاللمايادىغان قوباۇل ئاۇالر ھۆكاۈمىتىگە چېخ ئۇنى شۇنىڭدە  تەيىنلەيدۇ  قىلى، ۋەكىلى

 ياردىمى بېرىۋاتقا ئۇالرغا گېرمانىيىنىڭ قىلى،  شۇنداق. بېرىدۇ بۇيرۇق قويۇشقا تەلەپلەرنى

 ستراتىگىيە بۇ ھىتلېر . بولىدۇ ياردەم ئىگە خاراكتېرىگە بىشارەت ئالدىن ئۈچۈن كېلەچە 

 ئاخىرىاادا قىلىاا،  پەياادا ۋەزىيىتىنااى داۋالغااۇش بىاار تىنەىماياادىغان مەڭگااۈ كەلگۈسااىددە

 سااۇدېتالند قويااۇش  چەكلىاامە ئۇرۇشااقا ئىچكااى بولىااددىغان پەياادا يەردە بااۇ گېرمااانىيىنى

 ئىكەنلىكىناى “زۆرۈرىايەت بىار” قوغداشنىڭ ھاياتىنى گرا دانلىرىنىڭ يەگېرمانى رايونىدىكى

 .قىالتتى ئارزۇ بەكال يارىتىىلىشىنى پۇرسەت ئۈچۈن مۇداخىلە قۇراللىق قىلى،  باھانە

 فرانسااىيە  قىلساىمۇ  بولغاناادە  تەيياار باھانىسااى ئۈچاۈن بۇنىااڭ گىتلېرنىاڭ گەرچە

 ئاۆزىنى تۇال-ئاز يەنىال بولغاچقا  ئەنسىرەيدىغان بەكال قورقۇپ رۇسىيىدىن ياكى  ئەنگلىيە

 ئىتتىپاقدىشاىنىڭ بىر-بىردىن ئۇنىڭ ئالدىدا رەقىپلەر كۈچلۈ  بۇنچىۋاال. يۈرەتتى تۇتېلى،

 شااۇنداق. ئىاادى كەلااگەن ھالغااا زۆرۈر تېخىمااۇ كەلتۈرۈشااى قولغااا قۇۋەتلىشااىنى قااولالپ

 ھەرباااى مەلااادارلىرى ئە دېپلوماتىااا  تاشاااقى كاااۈنى  ماااا -0 يىلاااى-1238 بولغاچقاااا 

 ئاخبااراتچىلىرىنى ۋە رەھبەرلىارى پارتىيە كىشىلىرى  مەسئۇل بىخەتەرلىككە قۇماندانلىرى 

 ئاتلىنىا، رىمغاا بىلەن ئۈمىكى زىيارەت بىر ھەيۋەتلى  كىشىلى  يۈز 5 ئالغان ئىچىگە ئۆز

 .چىقىدۇ يولغا قىلى، مەقسەت كەلتۈرۈشنى قولغا قۇۋەتلىنىشىنى قولالپ ئۇالرنىڭ

. ئىادى قالغاان پېتى، ئىچىگە خىيالالر خىل ھەر ۋاقتىدا ئايرىلىش بېرلىندىن ھىتلېر 

 ساۇندۇرىۋالغانلىقىدىن باو  ئاۋسترىيىنى بىلەن رېيىنالند تۇرۇپ ئېقىتما  قان تامچىمۇ بىر
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 پايادىلىنى، دىان “مودافىلاو” پومولېرنىاڭ دفختاۇر تۇيغۇلىرى  خوشاللىق كەلتۈرگەن قولغا

 تۇرۇشاىنى قوزغىلى، تۈردە ئىزچىل ئاغرىقىنىڭ ئاشقازان ئۇنىڭ شەكىلدە ىرب “مۇجىزەۋىي”

 بەخىتساىزلىككە بىارەر ئاۇ. ئىادى كەتاكەن بېساىقى، كۆپ سەۋەبىدىن ساقايتىۋەتكەنلىكى

 قاانچە بىار ئااۋال ئولتۇرۇشاتىن پويىزغاا بارىادىغان رىماگە ئەنساىرەپ  قېلىشىدىن ئۇچراپ

 «يولاۇم كاۈرەش» ئاۇ  يەناى. قالدۇرىادۇ يېزىا، امەۋەساىيەتن چىقىرىا، ۋاقتىنى سائەتلى 

 ئېخېر يىلىغىچە -1243. )ئىدى ئېرىشكەن بايلىققا كۆپ بەكال ئۆزىدىنال كىتابىنىڭ دېگەن

 ماركىغاا گېرماانىيە مىڭ 505 مىليون 5 ئۆزىال ھەققىنىڭ قەلەم بەرگەن ھىتلېرغا ۋىالگنىڭ

 فوتاو ۋە مۈلاۈ  ئاۆ  شەخساى ى داچىساىن بېرگخاو  ماۈلكىنى  ئۆزىنىاڭ ئۇ. ئىدى يەتكەن

 ئىككاى ئۇنىاڭ بىالەن باراۋن ئېاۋا بولاۇپ  قالدۇرغان پارتىيىگە ھەممىسىنى رەسىملىرىنىڭ

 بېرىاادىغان  پااۇلى تۇرمااۇش مااار  مىااڭ 10 ئااايرى -ئااايرى  يىلااى ھەر سىڭلىسااىغا-ئاچااا

 تۋىنا تۇققانلىرىغاا  ياېقىن قايساى ھەر ساپىتالدىكى بېرىادىغان  ماار  مىاڭ 62 ئالويىسقا

 پارتىيىساىگە ئاۇ. قىلىدۇ تەقسى  مىراس تېگىشلى  خىزمەتچىلىرىگىمۇ ئۆزىنىڭ ۋە خانىمغا

 ئىككىساىنىڭ ۋيېادېمان بىالەن برۇكناا يەناى ئاديۇتاتىمغاا  نەپەر ئىككاى بېرى،  يوليورۇق

 .(تاپىاليدۇ دەپ بۆلۈڭالر كۆڭۈل ئاالھىدە تۇرمۇشىغا بولغان ئاخىرغىچە ئۆمۈرىنىڭ

 ئاۇالر. چىقىدۇ يولغا ئولتۇرۇپ ۋاگونغا 5 جەمئى قىلغانالر سەپەر گەبىر بىلەن فۈھرېر

 ۋە ئەساكەرلىرى ئىتاالىيە يەنە شۇنىڭدە  بىلەن  بايراقالر چىچە  -گۈل جىلغىسىدا برۇنار

 ئەلنىاڭ ئىككىاال ئاۆمىگى ئوركىساتېر. ئېلىنىادۇ قارشاى بىالەن ساېپى ئارمىيىساى فاشىست

 قارشااى ئااۇالرنى ۋاكااالىتەن پادىشاااغا گېرتسااوگى پېسااتوئىيە ئورۇنداياادۇ  شااېرىنى دۆلەت

 ياول تۆماۈر. كېلىدۇ كىرى، ئىتالىيىگە ئىشلونى پويىز نېمىسالرنىڭ ئاندىن. چىقىدۇ ئالغىلى

 فاۈھرېرنى ئۈساتىدە ئۆينىاڭ ھەر. ئىادى تۇرغۇزۇلغاان لىاق قااراۋۇللىرى ھۆرمەت بويلىرىغا

 پىالكاااااتالر ادىلەياااادىغانئىپ دفسااااتلۇقىنى ئىتااااالىيە-گېرمااااانىيە ۋە مەدھىلەياااادىغان

 رىمغااا ئااۆمىكى ۋەكىلاالەر. ئىاادى بېاازەلگەن بىاالەن بااايراقالر بولمىسااا ياااكى ئېساىۋېتىلگەن

 ھەر ۋاگاون-ۋاگونماۇ چاقىرىا،  يېنىغاا بىرىناى ئاديۇتاتىادىن ھىتلېار ۋاقتىدا  يېقىنالشقان

 تاۇرۇپ تەچەت بىر لىن  تەلىماتنى بۇ. − بېرىدۇ تەلىمات ئۈچۈن قويۇش ئۇقتۇرۇپ ئادەمگە

 چىقى، بىرسى بويلۇق پاكار بەكال بىزنى بارغىنىمىزدا رىمغا تەلىماتىدا  ئۇ_  قالىدۇ ئاڭالپ

 ئااۇ قىلىشااى  مۇئااامىلە ئەدەپلىاا  ھەممەياالەن ئااادەمگە بااۇ شااۇڭا مااۇمكىن  كۈتىۋېلىشااى

 . دەيدۇ شەرت  قىلماسلىقى مازاق كىشىنى

 “.ولىدۇب پادىشاھسى ئىتالىيىنىڭ پارپا بۇ. بۇيرۇق بىر بۇ”

 پاااويىز ساااانپاۋلو ياساااالغان مەخساااۇس ئۈچاااۈن زىياااارەتچىلەر قېتىمقاااى باااۇ پاااويىز

 ئىستانسىسااى پااويىز. ئىاادى قالغااان چۈشااۈپ قاااراڭغۇ بارغىنىاادا  يېتىاا، ئىستانسىسااىغا
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 ئالاادىغا ئۈچااۈن كۈتىاۋېلىش ھىتلېرنااى. تاۇراتتى لەپىلاادەپ باايراقالر ئۈسااتىدە بىناساىنىڭ

 بۇنىڭاادىن. ئىاادى ئەمىيېاار ۋېكتااور پادىشاااھ بەلكااى ئەمەس مۇسسااولىنى كىشااى چىققااان

 پەيتونغاا ھەزىرەتلىرىناى پادىشاھ ئاۋال ئۈستىگە ئۇنىڭ ئۇچىدۇ؛ كەيپى دەرھال ھىتلېرنىڭ

 رىا  قېدىمقى پەيتون قېتىلغان ئات 4. ئىدى مەجبۇر قىلىشقا خوشال پەادىشاھنى چىقىرى،

 يېنىاادىن فونتااان يۇرۇتۇلغااان لەنبىاا چىااراقالر. ئىلگىرلەياادۇ تاراخشااى، يولىاادا غااالىبىيەت

 يۇرىتىاۋەتكەن كۈنادۈزدە  كېچىناى مەشئەللەر بىلەن نۇرى پرف ىكتور يورۇق-يۇپ. ئۆتىدۇ

 يېنىۋاتقاان گوياا مەيادانى تيااتىر قەدىماى يۇمىالق رىمنىڭ بېزەلگەن بىلەن چىراقالر ئىدى؛

 ئاۇالر بولاۇپ  ولغانت لىق بىلەن كىشىلەر بويى يول. ئىدى قالغان ئوخشاپ يالقۇنىغىال ئوت

 ئافرىقاا قىساى  بىار كەلگىنىادە  يەرگە بىار پەيتاونالر. قىلىشاتتى تەنتەنە قاراپ مېھمانالرغا

 تۇيۇقساىزال چىققاندە  ئېتىلى، ئىچىدىن “ناخشىسى قۇملۇق” خۇددى ئەسكەرلىرى ئاتلىق

 دەپ غاانلىقئىلمى كاۆزگە ئۆزىنى بۇنىڭدىن ھىتلېر ئەمما. چاپتۇرىدۇ ئات قاراپ مېھمانالرغا

 ساۋف . ئىدى ھارىۋا بىر پاسوندىكى قېدىمى بەكال ئولتارغىنى ئۇنىڭ چۇنكى. قىلىدۇ ھې 

 باقمىغااانمۇ ئاااڭالپ زادىااال سااۆزنى بااۇ دېااگەن ئاپتوموبىاال جاناااپلىرى بااۇ كىنەزلىكىنىااڭ

 ئااوردا بااۇ. ئىاادى قىزىقتۇرالمىغااان قىلااچە ئااۇنى ئۆيلەرمااۇ ئوردىسااىدىكى كۇيلىنااار قانااداق؟

 .ئىدى ئەپسىز ھەم قاراڭغۇ  ھەم ئوخشاش مۇزىيغا بىر خۇددى سارىيى

 خاننىااڭ بااۇ. قالىاادۇ كېلىشااەلمە  بىاالەن ئەمىيېاار ۋىكتااور تااارتىپال باشااتىن ھىتلېاار

 ئاۇ . ئىادى قىلغاان بىازار بەكال ھىتلېرنى مۇئامىلىسىمۇ سوغۇق ئىپادىلىگەن ھالدا ئاشكارە

. ۋايساايتتى تىنماا  دەپ ولماامتى ب قىلسااڭ سااھىپخانلىق چىقى، ئۆزەڭ سەن مۇسسولىن

 قىلاچە ھاالەتنى تاۈر باۇ ئۇنىڭادىكى زىيااپىتىمۇ چىقىرىش ھاردۇق ئۆتكۈزۈلگەن كۇيلىناردا

 بۇياققااا-ئۇياااق پاقىرتىاا، كااۆزلىرىنى ھالاادا بولغااان بىئااارام بەكااال ھىتلېاار. ئازالتالماياادۇ

 بولساا پادىشااھ ە پااكىن قولتۇقلىۋالغاان  خاانىش بويلاۇق ئىگىاز ئۆزىادىن ئاۇنى. قارايتتى

 تااۆتەيلەن ئااۇالر. ئىاادى قولتۇقلىۋالغااان خااانىمىنى ۋالىنىااڭ ھەربااى باااش بويلااۇق ئىگىااز

 كۆڭلىادە ھىتلېرماۇ باۇنى. ئىادى شەكىللەندۈرگەن كۆرۈنۈشنى بىر كۈلكىلى  ھەقىقەتەنمۇ

 ئالادىغا ئۇنىاڭ ئىتالىياانالر ۋاقتىادا  كىارگەن زالىغا زىياپەت خانىش. تۇراتتى قىلى، ھې 

 تااازى  ئىگىلىاا، تەككىااچە يەرگە بېشااى بولمىسااا ياااكى قىالتتااى تااازى  يۈكۈنااۈپ لىاا،كې

 بااۇ. كېتىشااتى سااۈيۈپمۇ ئىشااتانلىرىدىن ئۇنىااڭ كېلىاا، نەچچىسااى بىاار ھەتتااا. قىلىشاااتتى

 ھىتلېاار كېاايىن  تامامالنغاناادىن الر “جااازا قاااتتىق” قىلىاادىغان بىاازار كىشااىنى تااۈردىكى

. ئىدى مىنۇتالر بىر قورقۇنۇشلۇق ھەقىقەتەنمۇ” مىنۇتالر ۇئ يەردە  بىر ئايرى  ئۇچقۇچىسىغا

 نەرسااىلەرگە بۇنااداق مەن. قورقۇنااۇش ھەقىقەتەنمااۇ رەساامىيەتلەر بۇنااداق ئۈچااۈن مەن

 .دەيدۇ “كۆنەلمىگىدەكمەن ھەرگىزمۇ
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. قىلىشامايدۇ گەپ ئېغىزماۇ بىار خاانىش بىالەن ھىتلېار ۋاقتىادا  ئولتۇرغان زىياپەتكە

. ھۇزۇرساىزلىنىدۇ بەكاال كىرىساتتىن يۇغاان ئاۇ ئېساىۋالغان بوينىغاا خانىشانىڭ باۇ ھىتلېر

 قىلماقچى خاپا مېنى ئېسىۋېلى، بوينىغا قەستەنگە نەرسىنى بۇ خانىش بۇ مېنىڭچە ھىتلېر 

 ئەدەپنىااڭ جەمەتىاادىكىلەر خااان قالمااا   بىلەنااال شااۇنىڭ. ئويالياادۇ دەپ كېاارە  بولىشااى

 مېھماانلىرىنى تارقىتىا، پاساات-پىتانە يەنە اھپادىشا. ئىادى باشلىغان چىقىشقا سىرتىغىمۇ

 فااۈھرېر  بىرىاادە  گەپلەردىاان قااۇرۇق تااۈر بااۇ. ئۇرۇنىاادۇ رەنەىتىشااكە ھالاادا غەرەزلىاا 

 بىار باۇ”. تۇرىۋالغاانمىش قىلىا، تەلەپ خوتاۇن ئاخشىمىسىال كۈنىنىڭ كەلگەن كۇيلىنارغا

 كىشاى ئاياال گوياا _ خاتىرىساىگە  كۈنادىلى  چىياانو يازىادۇ دەپ_ . غەلىتىلى  چەكسىز

 باۇ. كەلمەيادىكەن ئۇيقىساى بەرمىساە ساېلى، كۆرپىلەرنى-يوتقان تۇرۇپ قارىتى، ئۇنىڭغا

 خىزمەتچىساىدىن مېھمانخاناا كېايىن بولغاچقاا  تەس بەكال تېپىش ئايال بىر بۇنداق يەردە

 ۇبا بولغىنىادا  راسات ئەھۋال بۇ ئەگەر. قىاللىغان ھەل ئاران ئىشنى بۇ بېرى، تېپى، بىرنى

 ئەقلااى كىشااىنىڭ بۇنىڭغااا شااۇنىڭدە  ئىااكەن  ئىااش بىاار قىزىقااارلىق ھەقىقەتەنمااۇ ئىااش

 ياماان پادىشااھنىڭ بىار بۇ ئىشمىدۇ؟ بولغان راس ئىش بىر بۇنداق شۇنداقتىمۇ . يەتمەيدۇ

 مەساات ۋە ئوكااۇلى ھاياجانالناادۇرۇش دائىاا  ھىتلېاار پادىشاااھمۇ ھېسابالنماساامۇ؟ غەرىاازى

 ئااااخىردىكى “دېمىگەنمىااادى؟ گەپلەرناااى ىكەن دېگەنتۇرىاااد ئاااۇرۇپ ئوكاااۇلى قىلىاااش

_  ئىادى تاوغرا دېگىناى ئىشاى ساېلىش ئورۇن كارىۋاتقا يەنى. ئىدى ئەمەلىيەت قارىلىنىشى

 غەرەز ياماان پادىشااھنىڭ ئەسالىدە بۇماۇ شاۇنداقتىمۇ . ھەقلىقمىز ئىشىنىشكە بۇنىڭغا بىز

 نابلىساتا ھەمرالىارى ھىتلېرنىاڭ كېايىن  كۈندىن قانچە بىر. ئىدى گەپلىرى ئېيتقان بىلەن

. چىقىاادۇ ئوتتۇرغااا قېااتى  بىاار يەنە قاااراش يامااان بۇنىڭاادە  كۆرگىنىاادە  نااى «ئايىاادا»

 تەۋە جەمەئەتىاگە خاانلىق تاماشاىبىنالر كېايىن  چۈشاكەندىن پەردىسى بىرىنچى ئۇيۇننىڭ

 ماا چال چااۋاق قەساتەن دەپ بەرساۇن باشاالپ مېھمانالرنىاڭ قىممەتلى  ئولتۇرغان لو دا

 بولسااىمۇ ئااازىراق قاااراپ پادىشاااھقا بۇرۇلااۇپ ھالاادا ئوڭايسااىزالنغان ھىتلېاار. تۇرىۋالىاادۇ

 لاويى  يازىادۇ دەپ_ . بېرىادۇ مااقۇللۇق قېقى، دىمىقىنى پادىشاھ بۇ”. ئېرىشىدۇ ئىلھامغا

 “.ئىپادىلەنمىدى خاتىرجەمسىزلى  بىرەر ھىتلېردىن بولسىمۇ قىياپەتتە ياسالما_  رفشنا 

 مۇستەملىكىسااى گېرمانىيىنىااڭ بااويىچە پىااالن ھىتلېاار كېاايىن  تۈگىگەناادىن تىياااتىر

 ئاۇ ئەمما. ئىدى بولغان كۈچۈرمەكچى كۆزدىن قىلىشىنى مەشىق ناتسىستالرنىڭ ئىچىدىكى

 بىالەن فورماا ھەرباى يۈرۈش بىر بىلەن شەپكە ھەربى بىر لىنگنى ئۈچۈن كېيىۋالغىنى فرا 

 قايتىادىغان رىمغاا لىنگقاا ئاديۇتاانتى پادىشااھنىڭ بولساىمۇ  بۇيرىغاان چىقىشىنى ئالدىغا

 ساااقالپ ئااۇنى ھىتلېاار ئەممااا. ئېيتىاادۇ قالغااانلىقىنى مىنااۇتال نەچااچە كېلىشااىگە پويىزنىااڭ

 خاۇددى چىقىا،  كوچىغا دەرھال ئۈچۈن ئبمىتسىزلەندۈرمەسلى  پارتىيىلىكلىرىنى تۇرغان
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 ئالاادىغا بااويالپ قوشااۇننى بەرگە  ساااالم ئۇزارتىاا، بىلىكىنااى ئوخشاااش كوماناادىرغا بىاار

 بەل بااارمىقىنى باااش قولىنىااو سااول ئەساالىدە ئااۇ بااويىچە قائىاادە ئااادەتتىكى. ئىلگىرلەياادۇ

 كەمەر ئىشااتانغا بۇنااداق ئەممااا ئىاادى  كېاارە  بېرىشااى ساااالم قىسااتۇرغىنىچە تاسمىسااىغا

 ەجباۇرم قىلىشاقا سااالم تاۇتقىنىچە بېلىناى قولىادا بىر ئامالسىز ئۈچۈن  باغالنمايدىغانلىقى

 باۇ شەپكىساىز ئۇنىاڭ. كاۆرۈنەتتى كۈلكىلىا  ھەقىقەتەنماۇ تاۇرقى بۇ ئۇنىڭ شۇڭا. بولىدۇ

 قالغاا  ئاۇزۇن كاساتومىنىڭ ئوخشااش قىاال مااك  خراچىيااۋ بولغاان تېۋتونالردىن تۇرقى

 باااش ئىمپىاارىيە قوشااۇمچە فااۈھرېرى گېرمااانىيە”. تااۇراتتى لەپىلاادەپ كەينىاادە قااويرۇقى

 كەتاكەن يۈرۈشاۈپ ئىشى خۇددى_  ۋيېدېمان  يازىدۇ دەپ_  ادەم ئ بۇ بولغان مىنىستىرى

 كاااۈلكىگە ئۆزىماااۇ ئۇنىاااڭ بەلكىااا . ئىااادى قالغاااان ئوخشااااپ ساااەركارىغىال ئاشاااخانا

 قۇرسااق پۈتاۈن ھامان چىقىشى پويىزغا ھىتلېر“ .چوقۇم بولىشى خەۋىرى قالىدىغانلىقىدىن

 باشاالىقىنىڭ مۇراسااى  بولسااا پرىبېنتاارف. باشاااليدۇ تۆكۈششااكە رىبېنترفپقااا كۆپااۈكلىرىنى

 .رەنەىيتتى بولمىغانلىقىدىن سادىق فۈھرېرگە ۋە ھۆكۈمەت

 كاۈنى ماا -7. كېلىادۇ ئەسالىگە باۇرۇنقى ئانادىن كېيىانال قايتقىنىدىن رىمغا ھىتلېر

. ساۆزلەيدۇ نۇتاۇق بىار كۈچلاۈ  ئىنتاايىن ھىتلېر زىياپەتتە  ئۆتكۈزۈلگەن سارىيىدا ۋېنى 

 ئەتراپتىكىلەرنىاڭ ئاۇ. ئىادى مۇۋەپپەقىيەتلىا  قاالتى ” ناۇتقى باۇ ئۇنىاڭ چىياانوۋ  گرا 

 ئاااۇ بولساااا  ئەمەلىيەتاااتە“ .ئايالنااادۇرىۋەتتى قىزغىنلىققاااا بىاااراقال مۇئامىلىساااىنى ساااوغۇق

 بۇ. بولىدۇ بېرىدىغان قايتۇرۇپ ئىگىسىگە سۈپىتىدە سوۋغا فلورنى بىلەن تەشەببۇسكارلىق

 ئۇنىااڭ ئىااش بااۇ ئەممااا. ئىاادى سااوغات ىاارب بېاارىلگەن بىاالەن مەرتلىاا  ھەقىقەتەنمااۇ

 .ئىدى مۇمكىن كەلتۈرۈشى غەزىۋىنى باۋارىيىلىكلەرنىڭ بولۇپمۇ ۋەتەنداشلىرى 

 ئاارقىلىق گيۆرىڭ ئۇ ۋاقىتلىرىدىال  يېتىۋاتقان تۈرمىسىدە الندسبېرگ ئۇ يىلى -1204

 يەرناى باۇ ڭئىتالىيىنىا قېاتى   ئۇ. ئىدى قويغان ئوتتۇرغا بېرىشنى سوۋغا ئوخشاش بۇنىڭغا

 لىارا مىليون ئىككى ئىتالىيىدىن ئۈچۈن تەلىبى زېمىن كەتكەن بولۇشۇپ باال-ئوت تالىشى،

 كاللىسااىدىن ھىتلېرنىااڭ ئىااش بااۇ ئېرىشااەلمە   تىيىنگىمااۇ بىاار بولسااىمۇ قىلغااان تەلەپ

 مۇسسااولىننىڭ. ئىاادى كەلمەكااتە قوزغاااپ جااۈدۈنىنى ئۇنىااڭ چىقمااا  بېاارى يىلالردىاان

 باۇ: بىلىنەتتاى ئىشاارىتىدەكال نەرساىنىڭ بىار قاناداقتۇ ساوۋغات مقىئاخشاا باۇ قارىشىچە 

 .ئىدى ئېنىق ساقالۋاتقانلىقى بەدەل بىر چوڭ تېخىمۇ قېتى  

   سىياساىي ھەقىقاى نۇتقىال قېتىمقى بۇ كېيىن  بارغىنىدىن يېتى، ئىتالىيىگە ھىتلېر

 ساااھىپخان ھنىپادىشااا مۇسسااولىننىڭ. ھېسااابلىناتتى ئىشااى قىلغااان بىرىنچااى مەنىاادىكى

 بىاالەن پائااالىيەت مېھمااانلىرىنى تۇرىۋېلىاا،  كەينىاادە ئااۆزى چىقىرىاا، ئوتتۇرغااا سااۈپىتىدە

 بىكاار كۈنادۈز-كاېچە ھىتلېرنى تۈزۈپ  پىالن كەلتۈرۈپ ھالىغا ئاجرىتالماس ۋاقىت قىلچە
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 ئەقىللىااق ھەقىقەتەنمااۇ ئورۇنالشتۇرۇشااى بۇنااداق ئۇنىااڭ. كەلتۈرىۋېتىاادۇ ھالغااا بواللماااس

 مۇھااكىمە ئەساتايىدىل بولغىنىادىال شاۇنداق. ئىادى ئورۇنالشاتۇرۇش بىار قىلىنغان بىلەن

 ساىئانوغا رىبېنتارفپ كېيىن . ئىدى مۇمكىن قااللىشى قۇتۇلۇپ ئاۋارىچىلىقىدىن يۈرگۈزۈش

 تەكلىا، ساىئانوبۇ. ساۇنىدۇ تەكلىۋىنى اليىسى شەرتنامە تۈزۈش ئىتتىپاقداشلىق پارچە بىر

 ئەسالىدە . تۇرىۋالىادۇ جىا  ئۈنادىمە  ھەقتە بۇ چىقى، يۈگۈرتۈپ زكۆ قۇر بىر اليىھىسىگە

 بااش”: ئىادى يازماقتا مۇنۇالرنى خاتىرىسىگە كۈندىلى  ھەقتە بۇ كۈيئوغلى مۇسسولىننىڭ

 چوقاۇم بىاز. قىالتتاى ئاارزۇ بەكاال كېلىشنى كىلىشىمىىگە تۈزۈش ئىتتىپاقداشلىق مىنىستىر

 غەرپنىاااڭ ئاااۇ  چاااۇنكى. دەيتتاااى كېااارە  مىزئورنىتىشاااى ئىتتىپاقداشااالىق بىااار بۇناااداق

 “.كۆرسىتەلەيتتى باھانىسىنى مىڭالرچە ئىشەنمەسلىكنىڭ دېموكراتىيىسىگە

 مەسىلىساىنى  بۆلىادىغان كۆڭاۈل ئەڭ تېپىا، پۇرساەت ئاخىرى ھىتلېر مۇھىمى  ئەڭ

 ئەھمىايەت قىلاچە ئاساسەن ھەقتە بۇ مۇسسولىن. قويىدۇ ئوتتۇرغا مەسىلىسىنى چېخ يەنى

 قىلااچە ئۈچااۈن ئۇنىااڭ دۆلەت كىچىككىاانە بااۇ: ئىپادىلەياادۇ تۇيغااۇنى بىاار ەياادىغانبەرم

 ھىتلېاار. ئىاادى يەردە باشااقا ئەساالىدە نەزىاارى دىقااقەت ئۇنىااڭ بولااۇپ  يااوق ئەھمىيىتااى

 پەرەز ۋە ھەقىقاى ئۇچرىغاان باۇرۇن كېايىن  ئېرىشكەندىن كاپالەتكە بىر بۇنداق ئۇنىڭدىن

 ھېساابالپ  دەپ كاپاالەت بىار ئەرزىيادىغان ەممىساىگەھ ئىلىنماسلىقالرنىڭ كۆزگە قىلغان

 قىلىااش تۇتااۇش پۈتتۈرۈشااكە پىالنىنااى كېيىنكااى قىلىاا، ئااازات ئىشااالردىن باشااقا ئااۆزىنى

 .ئوياليدۇ مۇمكىنلىكىنى

 ھىتلېار ھەممىساىال خادىملىرىنىاڭ رەھبىارى قالغاان چېخنىاڭ ۋە بىنېاي  پرىزدېنت

 ئىشانىڭ بۇ ئۇ  چۇنكى قىاللمايدۇ  ەۋەككۈلت ھەرگىز ئۈچۈن كىرىش قىلى، تاجاۋۇز چېخقا

 ئااۇ ئەگەر قورقىاادۇ  بولىدىغانلىقىاادىن سااەۋەپ پارتالشااقا ئااۇرۇش بىاار چااوڭ ئاااقىۋىتى

 ئامااال بىاار ئااۇنى رۇسااىيە ۋە ئەنگىلاايە فرانسااىيە  بولسااا  ئۆتكىاادە  ھۇجۇمغااا ھەقىااقەتەن

 ئاۈ  باۇ بولساا  تەئەمەلىيەتا. ياۈرەتتى خىيالادا قاۇرۇق دەيادىغان قاالرمۇ  توسىما  قىلى،

 ساەن”. ئىدى يوق زادىال خىيالى ئويناش رفلىنى دۆلەتلى  قوغدىغغۇچى بىر ئۇنداق دۆلەت

 ساەل ئىشاتىن باۇ چىمبېارلىن يازىادۇ دەپ_ . چۈشىنەلەيساەن قارىساڭال خەرىتىگە پەقەت

 چېخوساالوۋاكىيىنى راسااتىنال ئەگەر نېمىسااالر_  خېتىاادە  يازغااان سىڭلىسااىغا ئىلگىاارى

 قااانچە ھەر فرانسااىيە ياااكى بىااز مەيلااى بولسااا  كەلااگەن نىيىااتىگە قىلىااش دەپسااەندە

 بولغاچقاا  شاۇنداق… . ناتاايىن قااللىشاى قۇتقاۇزۇپ ئاۇالرنى كۆرسەتساەكمۇ تىرىشچانلىق

 ياااردەم ئۇالرغااا يەنااى . يااوق نىيىتىمىااز بىاار قىلىاادىغان ياااردەم چېخوساالوۋاكىيىگە بىزمااۇ

 بولااۇپ باھانىسااىال بىاار قىلىشاانىڭ ئااۇرۇش ەنبىاال گېرمااانىيە پەقەتااال دېاايىش قىلىاامەن

 ئالادىمىزدا ئۇرۇشاۇپ قارشاى ئۇالرغاا ئىچىادە ۋاقىات بىار مۇۋاپىاق بىاز. مۇمكىن بېرەلىشى
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 ئىشاقا بىار بۇناداق بىز بۇرۇن  شەكىللەندۈرەلىشىمىزدىن ۋەزىيەتنى يالۋۇرىدىغان تىزلىنى،

 ئېھتىماالىنى چىقىاش ئوتتۇرغاا مەنزىرىنىاڭ بىر بۇنداق مەن ئەمما. سااللمايمىز قول ھەرگىز

 دەيادىغان بېارىش كاپاالەت چېخوسالوۋاكىيىگە مەن بولغاچقاا  شۇنداق. كۆرەلمىدى  زادىال

 ئالغاااان ئۈساااتىگە ھەققىااادە چاااېخ فرانساااىيىنىڭمۇ شاااۇنىڭدە . كەچاااتى  ۋاز خىيالااادىن

 بااۇ ۋەزىرىنىااڭ باااش  ئەنگلىاايە“ .خالىمااايمەن بېرىشاانى كاپااالەت بىاارەر ۋەزىپىسااىگىمۇ

 گەرچە. باشاليدۇ ئەنسىرىتىشكە بەكال رەھبەرلىرىنى فرانسىيە بولىشى ئارىسالدى تىكىھەق

 ساەزگۈر بولسىمۇ  تۇرغان قىلى، ئېالن باياناتالرنى بىلەن دادىللىق كەينىدىن-كەينى ئۇالر

 ئىشااال رېيىنالناادنىڭ ئىشااىنەتتىكى  شااۇنىڭغا دېگىاادە  ھەممىسااى كۈزەتكۈچىلەرنىااڭ

 ئەنگلىيىنىااڭ تااۈردە ئىزچىاال جەھەتااتە تااى سىياسااىي وماااتىيەدېپل بېاارى قىلىنىشااىدىن

 ئاتلىنىشاى قوغداشاقا چېخناى بېرىا، دەرھال فرانسىيىنىڭ كېلىۋاتقان ئەگىشى، كەينىدىن

 باارلىق بولساا  ئىتتىپااقى سوۋېتلەر بولغان ئېھتىمالى قوغداش بىر ئۈچىنچى. ئىدى ناتايىن

 نېمىسااالر دۆلەتنىاڭ ئىككااى ئىباارەت ىنفرانساىيىد- ئەنگلىاايە پايادىلىنى، پۇرساەتلەردىن

 ئىاش ھاې  ئۆتىۋېلىا، كەيانىگە ئۆزى ئۈندەپ  تۈردە ئاشىكارە قېلىشىنى تىركىشى، بىلەن

 ئورنىغاا تېازگىنلەش ساېلى، قاول ئاۆزى ھىتلېرناى بولساا ستالىن. ئىدى كەلمەكتە قىلما 

 ىتتىپاقىنىااڭئ سااوۋېتلەر كااۈنى  مااا -6. قىالتتااى ئااارزۇ تېزگىنلىشااىنى دۇنياسااىنىڭ غەرب

: دەيادۇ مۇناداق قىلىا، ئېتاراپ ئەلچىساىگە بااش ئامېرىكا ۋاكالەتچىسى تۇرۇشلۇق پراگادا

 بولىادىكەن  ئالمايادىغانال قاارارىنى قىلىاش ياردەم ھەربى چېخوسلوۋاكىيىگە فرانسىيىنىڭ

 ساوۋېتلەر ئۈساتىگە  ئۇنىاڭ. ساالمايدۇ قاول ئااۋال ئىشاقا باۇ ھەرگىزماۇ ئىتتىپااقى سوۋېت

 ئوتتۇرسىنى ئۇالرنىڭ مۇمكىن؟ ئاپىرالىشى چېخقا بىلەن يول قايسى قوشۇنلىرىنى اقىئىتتىپ

 دۆلەت ئىككىاال بۇ كېرە ؛ ئۇنۇتماسسلىقىمىز تۇرىدىغانلىقىنى ئايرى، رفمىنىيە بىلەن پولشا

 بۇنااداق ئۇالرنىااڭ_  قىلىاادۇ رەت ئۆتۈشااىنى بېسااى، تااۇپراقلىرىنى ئااۆز ئارمىيىنىااڭ قىزىاال

 ئاسااتىرىتىن بىنېيسااقا سااتالىن  يەنە  شااۇنىڭدە . بولىاادۇ چۈشىنىشااكە ىئويالياادىغانلىقىن

 ئىككىساى رفمىنىايە بىالەن پولشا بەرمىگەن  ياردەم ھەربى ئۇنىڭغا فرانسىيە” بېرى،  ۋەدە

 رۇخساەت بېرىشاىغا چېخوسالوۋاكىيىگە ئۆتاۈپ تەۋەلىكىادىن ئارمىيىساىنىڭ قىزىل سوۋېت

 تەيياار بولۇشاقا ياردەمادە ھەرباى ئۇنىڭغا يەنىال ىئىتتىپاق سوۋېت  “تەغدىردىمۇ قىلمىغان

 .بىلدۈرىدۇ ئىكەنلىكىنى

 پۈتۈن ئۇالر: ئىدى قىسمى بىر نىيەتلىرىدىن ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېت ھەممىسى بۇالرنىڭ

 قەھرىمااان بااۇ قالغااان ئاسااتىدا قورشاااۋ ئىتتىپاااقى سااوۋېت ئەركىنلىكچىالرنااى دۇنيااادىكى

 قىلغااان مەقسااەت ئىشەندۈرۈشاانى دېگەنااگە ىقوغدىغۇچىساا ھەقىقااى دۆلەتنىااڭ كىچىاا 

 ئۇالرغااا ئوخشاشااال فرانسااىيىگە ۋە ئەنگىلاايە خااۇددى ئۇالرمااۇ بولسااا ئەمەلىيەتااتە بولااۇپ 



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 855 ~ 
 

 قىلىا، پەرەز كۆڭلىادىكىنى كىشاىلەرنىڭ باۇ ھىتلېار. خالىماايتتى بېرىشانى ياردەم دەرھال

 بىلىادىغان لىقىنىمۇتۇرىادىغان قىلىا، سۈكۈت ئۇنىڭغا مۇسسولىنى ئۈستىگە ئۇنىڭ بولغان 

 شااۇ. بولىاادۇ كىرمەكچااى باسااتۇرۇپ چېخوساالوۋاكىيىگە قوشااۇنىنى قۇراللىااق بولغاچقااا 

 تەشااۋىقات شااەكىلدە جىااددى قارشااى دۆلەتااكە تەلەيسااىز بااۇ گيوبېلسااقا  ئااۇ سااەۋەپتىن

 كېلىادىكەن يېتىا، يېقىنادا پاات “كاۈن بىر شۇنداق ئەنە”. بۇيرۇيدۇ باشلىتىشنى ھۇجۇمى

 نېمىساالرمۇ رايونىادىكى ساودېت ساەۋەبىدىن  ياۈرگەنلىكى تارقىلى، ەرسۆزل-گەپ دېگەن

-02 بىالەن ماا -12 بولساىمۇ  گەپ قاۇرۇق گەپالەر باۇ. جىددىلەشتۈرىدۇ پائالىيەتلىرىنى

 كەلتۈرۈلۈپتىاادە  سااەپەرۋەرلىككە بويلىرىاادا چېگاارا چااېخ ئارمىيىسااى ھىتلېاار كااۈنى مااا 

 راساتقا گەپلەرنىماۇ يالغاان يوقۇرقىدە  ، تارقىلى خەۋەر چۈچىتىدىغان كىشىنى دەيدىغان

 برفۋنى  4 بىلەن دىۋىزىيىسى پىيادىالر 11 ھىتلېرنىڭ خەۋەردە  بۇ كەلگەن. چىقىرىۋېتىدۇ

 بىالەن گېرماانىيە چىقىپتاۇ  يولغاا قااراپ چېگراساىغا موسىمىيە بىلەن ھەيۋەت دىۋىزىيىسى

 ھۇجۇمغااا شااىمالىدا ىڭئاۋسااترىيىن بىاالەن جەنااۇبى شىلشااىيىنىڭ قىسااىملىرى ئاۋسااترىيە

 .ئىدى دېيىلگەن ئۆتۈپتۇ  پوزىتسىيىسىگە ئۆتۈش

 بىالەن يىغىناى كابېنات ئىچكاى بېنېايى  كېايىن  چۈشتىن كۈنى جۇما چىسالدا -02

 ساەل دىان 2 ساائەت ئاخشاىمى. چاقىرىادۇ يىغىناى جىددى كومېتىت مۇداپىيە دۆلەت ئالى

 چېخىاايەدە ئەھۋالاادا  بىاار ەشاامىگەنمۇزاكىرىل بىاالەن فرانسااىيە ئىتتىپاقدىشااى ئۆتكەناادە 

 قوشاۇنلىرى چاېخ ساەھەردە  كاۈنى شەنبە. قىلىدۇ ئېالن بويرۇقى “سەپەرۋەرلى  قىسمەن”

 قىلىا،  شاۇنداق. ئىگەللەيادۇ رايونىنى سۇدېتالند بىلەن ئېغىزلىرى مۇھى   قوغداش چېگرا

 كىچىا . لادىبو پەيادا باوھران قىزىاق باقمىغان كۆرۈلۈپ بۇيان يىلىدىن-1214 ياۋرفپادا

 بۇ. قوللىنىدۇ ھەرىكەت قارشى دۆلەتكە كۈچلۈ  بىر بىلەن تەشەببۇسكارلىق دۆلەتنىڭ بىر

 چېخنىاڭ ئويۇنىادا   سىياساىي ھااكىمىيەتلەر كۈچلاۈ  ياۋرفپاا خەلقىاگە  دۇنيا ئارقىلىق

 بۇ چېخوسلوۋاكىيىنىڭ. بولىدۇ قويماقچى ئۇقتۇرۇپ بولمايدىغانلىقىنى پېچكا بىرمۇ ئالدىدا

 ئۇنىااڭ فرانسااىيىنى بىاالەن  ئەنگلىاايە بولغااان ھىمايىچىسااى ئۇنىااڭ ھەرىكىتااى  ردىكىتااۈ

 .مەجبۇراليدۇ بېرىشىگە بولۇپ قالقان كەينىدا

 چاقىرتىا، ئەلچىساىنى بااش گېرماانىيە  داالدى مىنىستىرى باش فرانسىيە نەتىەىدە 

 باۇ”. ىتىدۇكۆرسا باۇيرۇقىنى ساەپەرۋەرلى  ئۈساتىدىكى ئۈستەل ئۇنىڭغا ھەمدە كۆرۈشىدۇ

 ساىزگە_  ئەلچىاگە  بااش داالدى دەيادۇ_  قويماسالىقى   قوياۇپ قاول ئۈساتىگە ھۈجەەت

 ئىشاالر تاشاقى ماۇ خاندېرساون ئەلچىساى باش  ئەنگلىيە بېرلىندا “ .جانابىلىرى قاراشلىق

 فرانسااااىيە”: دەياااادۇ مۇنااااداق بېرىاااا، ئاگاھالناااادۇرۇش رىبېنترفپقااااا ۋفن مىنىسااااتىرى

 باۇ ئەگەر. ئەھۋالادا ئالغاان ئۈساتىگە مەسئولىيەتنى بىر ەلگىلى ب ئۈچۈن چېخوسلوۋاكىيە
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  ئەنگلىاايە كەلگىنىاادە  ئەھۋالغااا بولماياادىغان ساااقالنغىلى ئورۇنداشااتىن مەساائولىيەتنى

 كاپالەتلىاا  قالماساالىققا ئارىلىشااى، ئىشااقا بااۇ ئااۇنى ۋەزىيەتنىااڭ ھۆكۈمىتىمااۇ خااانلىق

 غەزەپ قااتتىق ھېساابالپ  دەپ دۈشامىنى ئاساسالىق ئەنگىلىيىناى رىبېنترفپ“ .قىاللمايدۇ

 سااېلىۋاتىدۇ تەھاادىت چېگراسااىغا چااېخ قوشااۇنلىرىنىڭ گېرمااانىيە ۋارقىاارىغىنىچە  بىاالەن

 ئىككىساى فرانساىيە-ئەنگىلايە ئەگەر. قىلىادۇ رەت بىلەن كەسكىنلى  گەپلەرنى دەيدىغان

 كەلگەن يېتى، دەرىەىسىگىچە تۇرۇش قارشى قۇراللىق گېرمانىيىگە “ئەسەبىلەرچە” ئەگەر

 .دەيدۇ“ .مەجبۇرمىز كىرىشكە ئۇرۇشىغا كۆرۈم-ئۆلۈم قايتىدىن بىزمۇ ھالدا  ئۇ” بولسا 

 ئايرىلىاا،  بېرلىناادىن بىاالەن ئااايرفپىالن مەخسااۇس رىبېنتاارفپ كەچااتە  كااۈنى شااۇ

 تاشااقى خااۇددى ھىتلېرمااۇ. قىىلىاادۇ مااۇزاكىرە بىاالەن ھىتلېاار بېرىاا، ئۇچااۇپ بېسااتگادېنغا

 چاۇنكى . كېتىادۇ تاۇرۇپ تىا  چااچلىرى قۇيقاا غەزىۋىادىن ئوخشااش ەمىنىستېرىگ ئىشالر

 ھەربااى كۆلەملىاا  زفر نىساابەتەن بىاار قانااداق ھااې  قارىتااا چېخوساالوۋاكىيىگە گېرمااانىيە

. ئىاادى شااوغۇلالنمىغان بىاالەن ھەرىكىتااى يىغىااش يەرگە بىاار ياااكى يااۆتكەش قىسااىمالرنى

 چىققاان ئۇيدۇرۇپ كومۇنىستالر بەلكى  يالغاننى بۇ يۈرگەندۇ؟ تېپى، كى  گەپلەرنى بۇنداق

 گااۇرۇھالر قارشااى ھىتلېاارگ ياااكى بولىشااىمۇ  قىلغااان پەياادا ئااۆزى چېخالرنىااڭ بولىشااىمۇ 

 ئاتىۋالغاان دەپ ساىھىرگەرى مالىيە ئۆزىنى گۇرۇھ بۇ_  ئىدى مۇمكىن بولىشىمۇ ئۇيدۇرغان

 قاتاارلىقالرنى ناارى كا ئاادمىرالى ئارمىيە دېڭىز كاتىۋېشى ئاخبارات گېرمانىيە شاختبىلەن

 كەلتااۈرۈپ ئااۆزىال ھۇلۇقۇشاانىڭ ئېھتىماااللىق  بىاار كۈچلااۈ  تېخىمااۇ. ئاااالتتى ئىچىااگە ئااۆز

 .ئىدى مۇمكىن بولىشىمۇ چىقارغان

 كەلگەنلىكاى دۈ  بېساىمىگە چەتئەل: تارقىتىدۇ خەۋەر دەپ مۇنداق گېزىتلىرى غەرب

 ئاۇالر قىلىا،  شاۇنداق. ۇردىقالاد ئەمەلادىن پىالنىناى قىلىش تاجاۋۇز فۈھرېر سەۋەبىدىن

 كۈ  قۇراللىق قاچان ھې  ھىتلېر”. قىلىدۇ سادىر خاتالىقىنى قالدۇرۇش نۇمۇسقا فۈھرېرنى

 ئەمەلادىن يەردە باۇ بولغاچقا شۇنداق_  ۋېيزسۈكېر  يازىدۇ دەپ_ . ئەمەس ماڭغان يولىغا

 بااۇ ىااڭگېزىتلىرىن چەتاائەل يېاارى  يامااان. ئەمەس مەۋجااۇت مەسااىلىمۇ دېااگەن قالاادۇرۇش

. چىقااردى كەلتاۈرۈپ كېلىشاىنى ھەرىكەتاكە راساتىنال ھىتلېرناى ئېغۋاگەرچىلىكى تۈردىكى

 تايىنىشاتا كاۈچكە قىلىنىشاىنىقۇراللىق ھەل مەسىلىساىنىڭ چېخ ھىتلېرنى كېيىن  شۇندىن

 “.ئۆزگەرتىۋېتىدۇ قىلى، تۇرىدىغان چىڭ قەتئى

. ئاتلىنىادۇ ھەرىكەتاكە لى شاىددەت تېزلىكتە ھىتلېر تۇرۇپال  كەلمە  ئاخىرى ھەپتە

 قاتناشاقۇچىلىرى يىغىان. چاقىرىادۇ يىغىان پەۋقۇلئااددە قېتىملىاق بىار ئاۇ كاۈنى  ما -08

 تاشاقى بولاۇپ  بار داھىسىمۇ ئىشالر ھەربى دەرىەىلى  يوقۇرى ئەڭ نەپەر ئىككى ئارىسىدا

 قاتناشاقان ايىغىنغا ئەرباابالرمۇ ماۇھى  باشقا بىلەن ئەمەلدارلىرى مىنىستىرلىكىنىڭ ئىشالر
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 قىشالىق بىناساىنىڭ مەھكىامە مىنىسارىرلىق بااش ئاممىسى خەلق كۆپ پەۋقۇلئاددە. ئىدى

 تەدبىر ھەربى يېڭى دەرھال چوقۇم ھىتلېر كۆپچىلى   ۋاقتىدا توپالنغان سىرتىغا باغچىسى

 كەتااكەن جىددىلىشااى، بەكااال ھااالىتى رفھااى. قىلىشااىدۇ پەرەز دەپ مااۇمكىن قوللىنىشااى

 قىلىۋاتقاااانلىقىنى ناااېمە فاااۈھرېر” تارتىااا، چەتاااكە بىااار ۋيېااادېماننى انكاپىتااا گيۆرىاااڭ 

. دەيادۇ“ !ئەمەسامۇ دېگەنلىا  قىلىمىاز ئۇرۇش بىلەن فرانسىيە دېگىنى بۇ بىلمەمدىغاندۇ؟

 ئىشانى باۇ شاۇڭا بواللمىغاانلىقىنى  بولاۇپ تەييار ئۇرۇشقا تېخى ئارمىيە قۇرۇقلۇق يەنە  ئۇ

 . دەيدۇ ئېيتىدىغانلىقىنى غاقۇماندانى شىتاب قۇماندانلىق باش

 كىرىشااكەن سااۆزگە شااەكىلدە خاااتىرجەم ناھااايىتى ئااۇ. باشاااليدۇ سااۆزىنى ھىتلېاار

: ئىااادى گەپااالەر خاراكتېرىااادىكى پاااارتالش گەپلىااارى دېاااگەن ئۇنىاااڭ لاااېكىن بولساااىمۇ 

 ئىرادەمادىن ھەرگىز مەن جەھەتتە بۇ. تاشاليمىز ئۆچۈرۈپ خەرىتىدىن چېخوسلوۋاكىيىنى”

 سااىلەردە  بەلكىاا  تەدبىرىمىاازگە سااالىدىغان ئىشااقا ئۈچااۈن بۇنىااڭ بىااز…  .قايتمااايمەن

 كېلى،  چۈشەندۈرۈپ ئۇ“ .ناتايىن كېتەلىشىڭالر بولۇپ ماقۇل دەرھال گېنېرالالر پىشقەدەم

 ستراتىگىيىنىڭ كەڭرى تېخىمۇ كەلتۈرۈشنىڭ  قولغا ماكانىنى ھاياتلىق ھۇجۇم  قېتىمقى بۇ

 كەلتۈرۈش قولغا ماكانىنى ھاياتلىق ئەگەر گېرمانىيە شۇڭا. تئىبارە قىسمىدىنال بىر پەقەت

 چېخوسالوۋاكىيە ۋاقتىادا  كەلاگەن ھالغاا مەجباۇر قىلىشاقا ياۈرۈش قاراپ شەرىققە ئۈچۈن

 چوقاۇم چېخناى ساەۋەپتىن  شاۇ قالىادىغانلىقىنى  بولاۇپ تەھادىت بىار ئۈچۈن سەپ ئارقا

 قىلىشانى ئاۇرۇش ئىككىساى فرانساىيە بىالەن  ئەنگلىايە بولىدىغانلىقىنى  كېرە  يوقۇتۇش

 باۇ ئىتاالىيىمۇ تۇرىۋاتقان  خالىما  ئارىلىشىشنى ئىشقا بۇ بولسا رۇسىيە تۇرىۋاتقا  خالىما 

 دەپ پۇرسااەت  مۇۋاپىااق ئەڭ ئۈچااۈن بۇنىااڭ پەياات  بۈگااۈنكى تۇرغااان قىزىقمااا  ئىشااقا

 .كۆرسىتىدۇ

 ئااۇ. كېتىاادۇ اپچاقناا كااۆزلىرى گيۆرىڭنىااڭ كېاايىن  تۈگەتكەناادىن سااۆزىنى ھىتلېاار

_  فاۈھرېرى  ”. كېتىادۇ ساىلكى، تۇتاۇپ چىاڭ قاولىنى ھىتلېرنىاڭ ئۆتاۈپ ئالدىغا دەرھال

 ئااۋازىنى ئەنادى گيۆرىاڭ قىلغاان قەساەم توساشقا ئۇنى ئاۋالال سائەت بىر بۇنىڭدىن تېخى

 بىار باقمىغان كۆرۈلۈپ دۇنيادا ستراتىگىيىڭىز بۇ قويغان ئوتتۇرغا سىزنىڭ_  كۆتەرگىنىچە 

“ !تەباارىكلەيمەن قەلبىماادىن چىاان سااىزنى ئۈچااۈن پىالنىڭىااز بااۇ مەن شااۇڭا. ئىاادى النپىاا

 ھەتتا. چۈشمىدى ئوتتۇرغا پىكىر نارازىلىق بىرەر كىمدىن ھې  ھەققىدە پىالن بۇ دېمىسىمۇ

 گيۆرىاڭ. ماقۇلاليادۇ بىاردە  ھەمامە قىلىشماساتىن ھاې  زۆرۈرىيىتىنىمۇ قىلىش مۇزاكىرە

. بارىادۇ يېنىغاا بېكنىاڭ ۋە باراۋچىتش كېيتېل  تۇرغان بۇلۇڭدا ىرب ئىككىسى ھىتلېر بىلەن

 توقۇناۇپ ۋەزىيىاتىگە( دېمەكچاى چېخوسالوۋاكىيىنى) تەرەپنىاڭ شاەرق بىالەن ئالدى بىز”

 يەنە بىاز چاغادا  شاۇ. بېارىمەن ۋاقتاى تەييارلىق يىل 4~3 سىلەرگە مەن ئاندىن . كۆرەيلى
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 .ھىتلېر دەيدۇ “قىالاليمىز تىگىش ۋەزىيىتىگىمۇ غەربنىڭ

 بااۇ بېاا  ئەتىسااى  بىاالەن  دېمىگىنااى نااېمە ھااې  گېنېاارال نەپەر ئااۈ  بااۇ چاغاادا شااۇ

 باااۇ ئاااۇ. چىقىااادۇ تەيياااارالپ ئەسااالەتمە پاااارچە بىااار تەنقىاااتلەپ قااااتتىق ساااتراتىگىيىنى

 كۈچلاۈ  يىلىدىكىادىن-1214 ئەھاۋالىنى گېرمانىيىنىاڭ كۈندىكى بۈگۈنكى مېمىراندۇمىدا

 ئۇچرايادىغان ھۇجۇمىغاا ھااۋا ئاساان بەكاال گېرمانىيە بۈگۈن ىنى بولمايدىغانلىق دېيىشكە

 گېرماانىيە بولىاۋاتقىنى  ماۇھى  بۇالردىنماۇ ھەتتا. تەكىتلەيدۇ تۇرغانلىقىنى ئاستىدا ئەھۋال

 ئىتتىپاقداشاقا تاۆت ئىباارەت ئامېرىكىادىن ۋە  ئەنگلىيە فرانسىيە  چېخوسلوۋاكىيە  بۈگۈن

 بېااا  دەيااادۇ_  رەقىپلىااارى  گېرمانىيىنىاااڭ”. ئۆتىااادۇ كۆرساااىتى، كېلىۋاتقاااانلىقىنى دۈ 

 بولاۇش ئىاگە ئىمكاانىيەتلەرگە تولاۇق جەھەتاتە بوشالۇق ۋە ۋاقىات_  كېلى،  خۇالسىالپ

 ئۇنىاڭ بىالەن گېرماانىيە جەھەتلەردىماۇ كاۈ  ماددى ۋە كۈچى ئادەم يەنى قالما   بىلەنال

 “.ئىگە ەكۈچك چۈشەلىگىدە  بېسى، قاچان ئاللىمۇ ئىتتىپاقداشلىرىنى

 براۋچىتشاااقا باھاساااىنى تولغاااان بىااالەن ئۈمىدساااىزلى  باااۇ بېااا  كاااۈنى  ماااا -32

 قىلغاان ئىاش ئاوڭ ئۇقتۇرسااق فۈھرېرگە شەكىلدە قايسى ئىشنى بۇ براۋچىتش. تاپشۇرىدۇ

 فرانساىيىنىڭ يەردىكاى باۇ ھىتلېرنىاڭ ئۇنىڭغاا  كېيتېال. سورايدۇ كېيتېلدىن دەپ بولىمىز

 قويما  قاراپمۇ بەرىبىر ھىتلېر تەھلىلىنى سېلىشتۇرمىسى كۈ  ۋاقتىدىكى قىلغان مۇداخىلە

 قىسااقارتىۋېتى، قىساامىنى تەھلىاال  سىياسااىي بۇنىڭاادە  ئۈچااۈن  قويىاادىغانلىقى تاشااالپ

 ئااۆزگەرتىش قىلىاا، قوبااۇل تەكلىبىنااى بااۇ ئۇنىااڭ براۋىنشىساات. قىلىاادۇ تەكلىاا، بېرىشاانى

 يىغىان قېتىملىاق بىار ئۆتكاۈزۈلگەن مەكتىۋىدە ھەربى قىسى  توپچى گيۇتېربۇرگ ۋە قىلىدۇ

 ماتېرىياالنى باۇ فاۈھرېر. ساۇنىدۇ ھىتلېرغاا ھاۈجەەتنى تەييارلىغاان قىسقارتى، جەريانىدا

 بۇنىڭااادا. كەلمەياادۇ ئۇيغااۇن ئەمەلىاايەتكە قىلچىمااۇ دفكااالرت بااۇ بااۇ بېقىاا،  ئوقااۇپ

. قىادۇچى قارشاى قااتتىق دەپ مۇبالىغىلەشاتۈرىۋېتىلگەن  بەكال كۈچى ھەربى فرانسىيىنىڭ

 يازىادۇ دەپ_ . ئااپەت قېتىملىاق بىار يەنە كەلاگەن بېشاىغا ئارمىيىساىنىڭ قۇرۇقلاۇق بۇ ”

 بۇنىڭ. بولىدۇ دەۋەپ يوقۇتۇشىغا ئۈمىدىنى قېتى  بىر يەنە براۋچىتشنى ئىش بۇ_  كېيتېل 

 بېا  كاۆرمە  براۋچىتشاتىن ئىشانى باۇ فۈھرېر ئەمما. ئەپسۇسلىنىمەن قاتتىق مەن ئۈچۈن

 چەتاكە بىار دېگىنىنى كىشىنىڭ ھەممە ھىتلېر“ .كۆرىدۇ شىتاپتىن ۇماندانلىقق باش بىلەن

 شاۇنىڭدە  ئالىادۇ  قاارارىنى تاۇرۇش تاقابىال قۇراللىق چېخوسلوۋاكىيىگە قويۇپ  قايرى،

 شااۇنداق. بېرىاادۇ بااۇيرۇقىنى ئاااتلىنىش ھەرىكەتااكە ئااۆكتەبىردە-1 ئااارمىيىگە قۇرۇقلااۇق

 .بولىدۇ ئەمەلىلەشتۈرىلىدىغان ھۈجەىتى تۆتىنچى نىڭ “پىالن يېشىل” قىلى، 

 ۋەزىپىساىنى قاۇرۇش سىستېمىسىنى مۇداپىيە “سېپىىلى غەرب” بويىغا چېگرا فرانسىيە

 ئىااش سااۈرئەتتە تېااز ئېلىاا، ئۈسااتىگە تااوت فلىااتش ياسااىغان يااول تاااش سااۈرئەتلى 
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 قوزغاشااقا ھۇجااۇم تېزلىكىاادە چاقماااق چېخوساالوۋاكىيىگە سااەپتە شااەرقى. باشاالىۋېتىدۇ

 ياولىنى فرانساىيىنىڭ بىالەن كاۈ  ئەساكىرى ئااز ئەڭ ۋاقىتتا  بىر بىلەن يارىتىش ايلىقئوڭ

 بااۇ كىشااى مىااڭ 522 كېاايىن  ھەپتىاادىن قااانچە بىاار ئۈچااۈن يېااتىش مەقسااىدىگە توساااش

 گېپاى فۈھرېرنىاڭ بىارلىكتە  بىالەن شاۇنىڭ. كىرىشاىدۇ ياساشقا تۈردە جىددى قۇرۇلۇشنى

 ئۇالرنىاڭ قورقۇتاۇش  چېخالرناى تايىنىا، ئۇساۇلىغا ساېلىش تەھادىت” ئېيتقاندا  بۇيىچە

 تەشاكىالتلىرىمىزغا مىللاى جەھەتاتە بىر يەنە خورىتىۋېتىش؛ كۈچىنى كۆرسىتىش قارشىلىق

 ئارقىلىق شۇ بىلدۈرۈش  بولۇشنى ياردەمچى قىلغاندا قانداق ھەرىكىتىگە كۈچلەر قۇراللىق

 بااۇراش تەرەپااكە پاياادىلىق زگەبىاا ئااۇالرنى ئااارقىلىق كۆرسااىتىش تەسااىر بىااتەرەپچىلەرگە

 ئۇرۇشاااىنى تەشاااۋىقات ئۆزىنىاااڭ گېرماااانىيىمۇ ئاساساااتا قىلغاااان مەقساااەت قاتاااارلىقالرنى

 . جىددىلەشتۈرىدۇ

 ئەلچىساىنىڭ بااش تۇرۇشلۇق موسكۋادا گېرمانىيىنىڭ جەريانىدا  يىغىنى گيۇتېربۇرگ

 بەرگەن ۈچەيتىا،ك غەيرىتىناى قىلىاش ياۈرۈش شەرققە ھىتلېرنىڭ ئاالقىلىرىمۇ ئېۋەرتكەن

 ھالاادا مەقسااەتلى  چېخوساالوۋاكىيىنىڭ دفكالتىاادا  شااۇلېنبۇرگنىڭ. د ۋفن گاارا . ئىاادى

 قويااۇش يااول ئىچىاادە دائىاارە بىاار مۇۋاپىااق ئۇرۇنىۋاتقااانلىقى  ساقلىنىشااقا توقۇنۇشااتىن

 سااوۋېت كۈناادە بۈگااۈنكى جەھەتااتە بااۇ”. ئىاادى ئېيتقااان قىلىۋاتقااانلىقىنى تەييااارلىقىنى

 ساقلىنىش قېلىشتىن كىرى، قاينىمىغا ئۇرۇش بولسىمۇ تۆلەپ بەدەل قانداق ھەر ئىتتىپاقى

 ۋەزىايەت ئىچىادىكى دۆلەت ساەۋەبى . بولادى كېلىا، قاراشقا بىردە  ئىكەنلىكىدە كېرە 

 قورقاااۇش بولۇشاااتىن مەجباااۇر قىلىشاااقا جەڭ ساااەپتە ئىككاااى بولغاچقاااا قىااايىن بەكاااال

 “.ئىگەللىگەنلىكىدىندۇر ئۈستۈنلۈكنى

 ساەھنە  باۇ. ئىادى بولۇنغاان ئورۇنالشاتۇرۇپ رەسامى سەھنىساى وھرانىنىڭب ياۋرفپا

 .قويىدۇ كەلتۈرۈپ ھالىغا ئىش بىر ئەرزىمەس نېمىگە ھې  ۋەقەسىنى ما 

 

0 

 

 يەنىاااال ھىتلېااار بولساااىمۇ  قويۇلغاااان ئەمەلىلەشتۈرۈشاااكە “پىاااالن يېشاااىل” گەرچە

. ئىادى قىلماقتاا ساەتمەق پايدىلىنىشانىنى ساۈپىتىدە دەسمايىساى سودىلىشاىش ئۇنىڭدىن

 قالغاانلىق يېقىنلىشاى، قانچىلىا  گىرداۋىغاا يارىنىڭ ئۇرۇش بۇ ئۇ بولسا  مەسىلە ھازىرقى

 پەرەز ماۇمكىنلىكىنى بېرىشاى يۈز كىرىشىدە ياز يىل كېلەر ئۇرۇشنىڭ بۇ بولۇپ  مەسىلىسى

 غاانلىقىنىقال يېقىنلىشاى، قانچىلىا  زادى ئۇرۇشانى باۇ ئېيتقاندا  ئېنىقىراق ھەتتا. قىلىدۇ

 خاۇددى ئىشاتىمۇ باۇ ئاۇ . ئىادى ماۇمكىن بولىشاىمۇ ياۈرگەن بىلەلامە  ئۆزىماۇ ھىتلېرنىڭ
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 تايانماقتاا سەزگۈساىگىال ئاۆز ئوخشااش ۋاقتىدىكىگە كىرىزىسى ئاۋسترىيە بىلەن رېيىنالند

 لونادفنغا ئىچىادە ئېياى ئىياۇن ۋيېادېماننى كاپىتان ئاديۇتانتى شەخسى ئۆزىنىڭ ئۇ. ئىدى

 بەكاال بىار باۇ. ئۆتكۈزىادۇ ساۆھبەت رەسامى غەيارى بىلەن خالىفاكى  لورد ى، سېل يولغا

 مۇناساىۋىتى  شەخساى ۋيېادېماننىڭ بولاۇپ  ۋەزىپە بىر خاراكتېرىدىكى ئىزدىنىش ئۆزگىچە

 ئورۇنالشاتۇرغان شاەكىلدە مەخپاى خاانى  خوخېنلاو دياۇ  بولغان قېنىدىن يەھۇدىي يېرى 

 كۆرۈشۈش بىر ئورۇنالشتۇرۇلغان بىلىندۈرمەق ېنترفپقارىب پۈتۈنلە  بولۇپ  ئۇچرىشىش بىر

 دۆلەت رەساامى ئەنگلىيىاادە گيۆرىڭنىااڭ بولسااا  ۋەزىپىسااى رەساامى ۋيېاادېماننىڭ. ئىاادى

 بىۋاساتە ئۇنىڭغاا ھىتلېرماۇ ئەمماا. ئىدى ئىزدىنىش ئىمكانىيەتلىرىنى بولۇشنىڭ زىيارىتىدە

 رايونىاادىكى سااودېت مەسااىلە قىلغااۇ  ھەل نااۆۋەتتىكى: خالىفاكىسااقا بېرىاا،  يوليااورۇق

 يېقىنادا پاات ئىاش باۇ ئەگەر” تۇرىۋاتقاانلىقىنى  ئاۇچراپ يەكلىنىشاكە قاتتىق نېمىسالرنىڭ

 قىلىشااقا ھەل پاياادىلىنى، كۈچىاادىن قااۇرال مەن قىلىنماياادىكەن  ھەل بولغىاادە  قايىاال

 .دەيدۇ“ !قو  ئېيتى، دېگەنلىرىمنى بۇ خالىفاكىسقا سەن شۇڭا. مەجبۇرمەن

 ئەمماا. قىلىادۇ باياان ئاگاھالندۇرۇشانى ھىتلېرنىڭ ۋيېدېمان ئوتتۇرلىرىدا  ئىيۇننىڭ

 كېلىشاتىن يېتىا، چېكاى ۋاقىات: دەيادۇ مۇناداق بېرىا، جااۋاپ بىلەن ئەدەپ خالىفاكى 

 گيۆرىڭنىاڭ جەھەتاتە پىرىنساى، يەنە ئاۇ. بولىدۇ قىلىشقا ھەل مەسىلىلەرنى نۇرغۇن ئاۋال

 فۈھرېرنىاڭ شاەكىلدە بىر مۇجىمەل بەكال بىرگە  ىلەنب بولۇش ماقۇل كېلىشىگە زىيارەتكە

 ۋيېادېمان. قىلىادۇ تەكلىا، ئۈچاۈن كېلىشى زىيارەتكە بولۇپ مېھمىنى پادىشاھنىڭ ئۆزىمۇ

 ۋيېادېمان ئەمماا. كېلىادۇ قايتىا، گېرماانىيىگە بىالەن ئاايرفپىالن ھالادا خوشاال ئىنتايىن

 سااقالپ ساائەت نەچچە ېرگخوفتاب ئۈچۈن بېرىش دفكالت فۈھرېرگە سەپىرىدىن  ئەنگلىيە

 ھىتلېار. ياۈرەتتى ئايلىنى، بىرلىكتە بىلەن مېيفورت ئۇنىتي سىرتتا فۈھرېر ئەمما. ئولتۇرىدۇ

 ئۈزىۋېتىااا،  دفكالتىناااى بىلەنۋيېااادېماننىڭ تاقەتساااىزلى  كېااايىن كىرگىنىااادىن قايتىااا،

 ئۇنااداقتا  بولغااانىكەن ماااقۇل قىلىشااىغا زىيااارەت لوناادفنغا گيۆرىڭنىااڭ ئەنگىلىاايىلىكلەر

 خالىفااااكى . كېتىااادۇ ۋارقىاااراپ دەپ“ !ياااوق ھااااجىتى بېرىشااانىڭ ئەنااادى! بارمىساااۇن”

 ھاازىرغىچە تاا مەن”. خالىمايادۇ ئاڭالشانى گېپىنى ئېغىزمۇ بىر ئۇنىڭ ھەققىدە مەسىلىسى

 ئاااۆزگىرەپ بۇناااداق ھىتلېرنىاااڭ_  ۋيېدېمانئەسلىمىساااىدە  دەيااادۇ_  چۈشاااىنەلمىگىنى  

 پىچىرلىۋەتكەنماۇ دەپ ناېمىلەر بىار قۇلىقىغاا ئۇنىاڭ مېيفاورت تيئۇنى سەۋەبى  قىلىشىنىڭ

 كااااۈچكە  سىياسااااىي چااااوڭ بەكااااال پاياااادىلىنى، ئۇتۇقىاااادىن بااااۇ گيۆرىڭنىااااڭ ياااااكى

 ئاڭالشاانى ئۇنىڭغااا مەن قىلىاا،  ئىااش بىلمىاادى   قانااداق  قورققااانمۇ ئېرىشىۋېلىشااىدىن

 .بېرەلمىدى  سۆزلەپ زادىال دفكالتىمنى بۇ خالىمىغان

 كېساى، گېرماانىيىگە رايونىنى سۇدېتالند چىمبېرلىننىڭ كېيىن  ھەپتىدىن ەقانچ بىر
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 ۋىلھاېلى  ساەۋەبىدىن  يوللىغاانلىقى دفكاالت پاارچە بىر ھەققىدە ئىكەنلىكى ئويىدا بېرىش

. چاقىرتىلىادۇ لوندفنادىن تەرىپىادىن رىبېنتارفپ ھاې   فرىتز ۋەكىلى مەخپى كوچىسىنىڭ

 پايدىساى نېمىگە يوللىغىنىڭنىڭ نەرسىنى بىر بۇنداق اڭام” قارىغاندا  دېيىشىدىن ھېسنىڭ

 ئەنگىلايە ئەگەر فاۈھرېر  قارىغانادا. ۋاقتىادا ئەيناى مىنىستىرى ئىشالر تاشقى دېگەن “بار؟

 چىقىرىۋېتىادىغانلىقىغا ۋەتاۋەرىكىنى يىمىرىا، گېرمانىيىنى ھامان  تامالىشى قۇراللىنىشىنى

 بۈگاۈن”: ئىادى دېگەن مۇنداق رىبېنترفپقا ۈھرېرف ئىلگىرى سەل بۇندىن. ئىشىنەتتى بەكال

 ئاۇرۇش شاۇنى كەلساە ناېمىال ئالادىغا قالمىادى  نەرساە دېاگەن نۇماۇس-ئاار خەلقئارالىق

 شاۇڭا“ .قىلىامەن سااۋاق تەجارىبە بىار بۇنى ئەندى مەن.  تاالشماقتا بۇالپ دەپ غەنىمىتى

 كېارە   بېرىشاىمىز دىۋىنىئا ئۇالرنىاڭ ئااۋال ئېلىشاتىن ئىساكەنەىگە بىزناى ئېنگلىزالر ئۇ 

 .دېگەن

 مەسلىھەتچىساى شەخساى چىمبېرلىننىاڭ: دەيادۇ مۇنداق كېلى، چۈشەندۈرۈپ ھې 

 گېرماانىيىگە  ئەنگلىايە قىلىنغاان ئاېالن گېزىتىادا «تايمى » چىقىدىغان لوندفندا ئۇنىڭغا

 باااش ھەققىاادىكى ئىكەنلىكااى تەييااار قىلىشااقا قوبااۇل چارىسااىنى قىلىااش ھەل پاياادىلىق

 بىار تەسامى غەيارى ئىكەنلىكىناى ماقاالە بىار ئورۇنالشاتۇرغان ئاۆزى ۋەزىر باش الىنىڭماق

 بولغىنىادىن ساان كۆڭلىادە ھەقاتە باۇ. ئۇقتۇرىدۇ قويۇشىنى يەتكۈزۈپ فۈھرېرغا شەكىلدە

 نېمىساالرنى ساۇدېتالندتىكى تۇرۇپماۇ قىلما  تەھدىت بىلەن كۈ  قۇراللىق ھىتلېر كېيىن 

 ۋارقىرايادۇ دەپ_  ئااپتونومىيىمۇ؟”. دەيادۇ قاناداق؟ مۇمكىنمۇ ۈشئېرىشتۈر ئاپتونومىيىگە

 قوشاۇنلىرى گېرمانىيە“ .يوق ئورۇن نەرسىلەرگە دەيدىغان ئاپتونومىيە ئەندى_  رىبېنترفپ 

 ھىتلېاار بەلكىاا  ئاااۋال  چىقىشااتىن ئوتتۇرغااا گەپاالەر يالغااان دېااگەن ئۆتۈپتااۇ ھەرىكەتااكە

 باۇ ھاې . يەتمەيادۇ بىزگە بۇ ھازىر ئەمما. ئىدى ىنمۇمك بولىشى رازى بىلەنال ئاپتونومىيە

 قېاتى   تاۇنەى ئاۇ“ .چۆمىادۇ تەرگە ساوغۇق بەدىناى ئۇنىڭ” كېيىن ئاڭلىغاندىن گەپلەرنى

 مەن ئاۇ . قىلىادۇ ھاې  دەپ قااپتۇ  كېلىا، ئارىساىغا كىرپى  بىلەن قاش خەۋىپى ئۇرۇش

 دەپ قىالاليامەن اپالەتلىا ك ئېلىشاقا بۆلاۈپ راياونىنى ساۇدېتالند بىالەن يول تىن  چوقۇم

 قاااتتىق گەپااتىن بااۇ رىبېنتاارفپ. يالۋۇرىاادۇ مىنىسااتىرىگە ئىشااالر تاشااقى دەپ ئېيااتقىن 

 ئاۇ ئەتىساى . بېرىادۇ ۋەدە دەپ كۆرۈشاىمەن ھەقاتە باۇ بىلەن ھىتلېر چوقۇم تەسىرلىنى، 

 پقاولال ئىككاى بازىالرنى ھەربى چېخالرنىڭ فۈھرېرىمىز ئۇنىڭغا  كېلى، چاقىرتى، ھېسنى

 مەن” ئۇنىڭغاا ھىتلېار. دەيادۇ كەتتى  كۈلۈپ قىلى، مازاق گەپنى دېگەن بېرىدۇ تاپشۇرۇپ

“ !ئىشاااەنمەيمەن ھەرگىزماااۇ قالىااادىغانلىقىغا چۈشاااۈپ ھالغاااا ئاخمااااق باااۇنچە ئۇالرنىاااڭ

 .ئېيتىدۇ دېگەنلىكىنى

 بولساا گېنېراللىارى ئۇنىاڭ بولساىمۇ  كەتاكەن چىڭىا، شاۇنچە ئىرادىساى ھىتلېرنىڭ
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 بېاا . ئىاادى كەلمەكااتە چىقىاا، قارشااى ئىزچىاال تىااگە سىياسااىي ڭەيمىچىلىاا كې ئۇنىااڭ

 يېڭااى: ئىاادى مەشااغۇل بىاالەن تااارقىتىش ئاشااكارە پەرەزلەرنااى تولغااان بىاالەن قااايغۇرۇش

 ئۇرۇشااقا قېتىملىااق ئالاادىنقى مەسىلىسااى ئىكەنلىكااى جىنااايەتچى باااش كىمنىااڭ ئۇرۇشااتا 

 مەغلوبىتەتتىنماااۇ يىلقاااى-1218 ئااااقىۋىتى ئۇرۇشااانىڭ ماااۇھى ؛ تېخىماااۇ سېلىشاااتۇرغاندا

 ئاۇزۇن قېتىملىاق ئۈچاۈنچى ئۈچۈن براۋچىتش ئۇ ئىيۇندا . يۈرىدۇ دەپ بولىدۇ  پاجىئەلى 

 شااۇنى مەن مېمىراندۇمىادا  بااۇ بېا . چىقىادۇ تەييااارالپ ئارگىناالى مېمىراناادۇم پاارچە بىار

 دۇنياا ملىاققېتى بىار يەنە چوقاۇم قىلىش ھۇجۇم چېخوسلوۋاكىيىگە ئېيتااليمەنكى  كېسى،

 ھەربااى ئاقىۋىتىاادە  ئۇرۇشاانىڭ بىاار بۇنااداق”. دەياادۇ چىقىرىاادۇ  كەلتااۈرۈپ ئۇرۇشااىنى

 ئااپەت يۈزلاۈ  ئوماۇمىي گېرماانىيە يەنە قالماا   چىقىا، ئوتتۇرغاا مەغلوبىيەت ئىشالردىال

 ھەرگىز ئۇرۇشنى بىر بۇنداق خەلقىمىز: دەيدۇ مۇنداق يەنە قىلى، داۋام ئۇ“ .قالىدۇ ئىچىدە

 .يوق تەييارلىقى ئىدىيىۋى ئۈچۈن ئۇرۇش بىر بۇنداق ئارمىيىمىزدىمۇ قۇرۇقلۇق ايدۇ؛خالىم

 تېخىماۇ ئاۇ ۋاقتىادا  بەرگەن تاپشۇرۇپ يوقۇرىغا ھۈجەەتنى بۇ بې  كۈنى  ئيۇن-16

 ئىشاانى بااۇ جەھەتااتە ئىشااالر ھەربااى براۋچىتشااتىن بېاا  _  قىلىاادۇ سااۆزلەرنى مەردانە

 مۇھاااكىمە مېمىراناادفمنىڭ بااۇ ئااۇ. قىلىاادۇ ەلەپت تەشكىللەشاانى ھەرىكىتىنااى چەكاالەش

… . قويىادۇ يۈكلەپ ئۈستۈڭالرغا سىلەرنىڭ جىنايىتىنى ئىشنىڭ بۇ چوقۇم تارىخ” قىسمىدا

 ئاۇرۇش بىار بۇناداق بولىادىكەن  قىلىادىغانال ھەرىكەت ئىرادىلى  قەتئى كۆپچىلى  ئەگەر

 ھەقىقەتەنمااۇ ۋەزىاايەت …. چىقىاادۇ يوققااا ئىمكااانىيىتى قىلىاانىش ئىەاارا تىنىااڭ سىياسااىي

 .كۆرسىتىدۇ تەكىتلەپ دەپ “جىددى

 قېتىملىااق بىاار بىاالەن مەساالىھەتى كۆپچىلىكنىااڭ بااراۋچىتش باشاالىرىدا  ئاۋغۇساات

 باۇ يىغىندا ئۇ . چاقىرىدۇ يىغىنى ئەمەلدارالر ھەربىي دەرىەىلى  يوقۇرى ئارمىيە قۇرۇغلۇق

 ئۇرۇشانى بىار چاوڭ بولساق غانكىرىدى بېسى، چېخقا ئەگەر ئۆتى،  ئوقۇۇپ مېمىراندفمنى

 پەرىزىنااى دېااگەن مااۇمكىن قىلىنىشااى مەغلااوب چوقااۇم گېرمااانىيە چىقىرىشااى  كەلتااۈرۈپ

 قىلشااقا تەۋەككااۈل تەغاادىرىنى مىللىتىمىزنىااڭ دەپااال سااۇدېتنى يەنە ئااۇ. قويىاادۇ ئوتتۇرغااا

 ۇمىيئوما خەلاق بىلەن ئارمىيە: قارايدۇ دەپ مۇنداق بىرلىكتە كۆپچىلى . دەيدۇ ئەرزىمدۇ؟

 ۋە چېانىقىش بۈگۈنكى ئارمىيىمىزنىڭ قۇرۇغلۇق گېنېرالالرمۇ . قارشى ئۇرۇشقا ھالدا يۈزلۈ 

 ئەمماا باوالر  مۇمكىن چىقالىشىمىز يېڭى، چېخالرنى بەلكى  ئاساسالنغاندا قۇرللىنىشلىرىغا

 ئەمەس  مااۇمكىن ھەرگىااز قىاللىشااىمىز مىغلااۇپ ئىتتىپاااقىنى دۆلەتاالەر كۈچلااۈ  ياۋرفپااا

 قويۇلغاان ئوتتۇرغاا پىكىر قارشى تۈرلۈكال ئىككى پەقەت يىغىندا. قوشۇلىدۇ اراشقاق دېگەن

 باۇالردىن. ئىادى پىكىارلەر قويۇلغاان ئوتتۇرغاا بىالەن سىلىغلىق ئىنتايىن ئۇالرمۇ بولسىمۇ 

 ئارىلىشىۋالماسالىقى ئىشاالرغا   سىياساىي قىساىمالر ھەرباى باوش گېنېارال بولغان بىرسى
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 بولااۇپ ناتسىساات بولااۇپ بىرىنچااى بولسااا  تەكرارلىغااان مۇقااامنى كونااا دەياادىغان كېاارە 

 بىارلىكتە ھەممىمىاز بىالەن ھىتلېار بىز خىزمەتداشلىرىغا  بولسا لېيشيو گېنېرال ئۆزگەرگەن

. بېرىادۇ مەسالىھەت دەپ كېرە  كۆرىشىمىز قىلى، مۇنازىرە ئولتۇرۇپ ئايرى  بەلكى ئەمەس

 تەكلىۋىنى كۆرۈشۈش ئايرى  بىلەن فۈھرېر ولۇپب ماقۇل براۋچىتش مەسلىھەتىگە بۇ ئۇنىڭ

 دەيادىغىنىنى ساۆزلىگىنىدە  كەسىپداشالىرىغا باياا ئاادەم باۇ شاۇنداقتىمۇ . قىلىدۇ قوبۇل

 ئىاش بىار تېگىشالى  گۇمانلىنىشاقا يەنىال قىلماسلىقى-قىلىش بايان تۇرۇپ چىڭ ھىتلېرغا

 پەيادا ناارازىلىقالرنى قااتتىق قىلساىمۇ  ئېيتقانادە  ئەگىتىا، گەپلىرىناى ئۇ چۇنكى . ئىدى

 .مەجبۇرلىغان تەكىتلىشىگە قايتىدىن تۈزۈملەرنى-قائىدە براۋچىتشنى قىلى، 

-12 ھىتلېار . قويىادۇ بوشاىتىپال ھىتلېرناى مۇئامىلىساى قىلىش ئىنكار گېنېرالالرنىڭ

 تەكلىا، تاماققا چۈشلۈ  بېرگخوفقا كىشىلەرنى قاتارىدىكى قۇماندان باش كۈنى ئاۋغۇست

 ساۆزلىگەن ساائەت ئاۈ  تىنماا  ماختااپ نەزەرىيىساىنى   سىياساىي ئۆزىنىاڭ ئاۇ. ىدۇقىل

 ئەممااا. قويۇشاامايدۇ ئېلىاا، پەرۋايىغىمااۇ دېگەنلىرىنااى ئۇنىااڭ بەرىبىاار گېنېاارالالر بولسااىمۇ

 كەلتااۈرۈپ يېنىۋېلىشاانى نىيىتىاادىن ھىتلېرنااى چىقىشااى قارشااى بىاارلىكتە كۆپچىلىكنىااڭ

 كاۈن بەش ئارىدىن. چىڭىتىۋېتىدۇ تېخىمۇ ئىرادىسىنى ڭئۇنى ئەكسىنچە تۇرماق  چىقىرىش

 مااانىۋېرىنى قىسااىمالر تااوپچى قېتىملىااق بىاار ئەتىراپىاادا جيۇتېربااۇرگ كېاايىن  ئۆتكەناادىن

 چاقىرتىا، ئاشاخانىغا ئەمەلادارالرنى ھەرباى دەرىەىلى  يوقۇرى بولۇپ كۆچۈرۈپ كۆزدىن

 . قىلىدۇ ئېالن ىقىنىقىلىدىغانل ھەل قۇراللىق مەسىلىسىنى چېخ كۈزدە كېلى، 

 بولىاادىكەن  چۈشاامەيدىغانال تەختااتىن داالدى بىاالەن چىمبېاارلىن كااۆپچىلىككە  ئااۇ

 باۇ مېنىڭ ئاخىرىدا نۇتقىنىڭ ئۇ. بېرىدۇ كاپالەت دەپ پارتلىمايدۇ  ئۇرۇش چوڭ ھەرگىزمۇ

 .ئاگاھالندۇرىدۇ كۆپچىلىكنى دەپ ئىسپاتلىنىدۇ  ئەمەلدە چوقۇم پەرىزى 

 خالىفاكىسااقا مايىسااكى  ئەلچىسااى باااش ئىتتىپاااقى سااوۋېت يىنكېاا كۈناادىن ئىككااى

 پوپاوزا قىسامىنى پىرساەنت 52 كامىادا ئەڭ” تىناى سىياساىي گېرمانىيىنىڭ: دەيدۇ مۇنداق

- ئەنگلىايە “كەلتۈرىاۋاتقىنى خەۋىا، تاۈردە ھەقىقاى تىنچلىققاا”. مۇمكىن دېيىش “قىلىش

 گېرمانىيىنىااڭ مەيلااى ئااۇالر ولااۇپ ب بولىشااى مۇئامىلىاادە مااۇجىمەل ئىككىسااىنىڭ فرانسااىيە

 چۈشاتىن ئەتىساى. قىلماقتاا ماۆلچەر ئااررتۇق ھەددىادىن كاۈچلىرىنى تاشاقى ياكى ئىچكى

 بىار يېڭى ئېنگلىزالرغا خوجايىنىمۇ مەيدان دېھقانچىلىق بىر كەلگەن پومىرانىيەدىن كېيىن 

 ئۇلاۇ  بولاۇپ  ىكىش دېگەن شىمانەىن-كرېيسىر ۋفن ئېۋارد ئادەم بۇ. قىلىدۇ پەيدا بېسى 

 بىرساى مۇنارخىسات بولغاان بىارى ئەۋالدلىرىادىن كېيىنكاى شاىمانەىننىڭ-كرىسات شائىر

 ئاادمىرال كىشاى باۇ. ھېساابلىناتتى دۈشامىنى ھىتلېار بىار ئاادەم باۇ بېرى ئۇزۇندىن. ئىدى

 شااىتابىدىكى قۇماناادانلىق باااش گېرمااانىيە بىاالەن پاسااپورت بەرگەن تېپىاا، پولكوۋنىاا 
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 مۆتىاادىل بااۇ. ئىاادى كەلااگەن لوناادفنغا سااۈپىتىدە ۋەكىلااى ىكىلەرنىااڭتەرەپت مۆتىاادىل

 كاۈنى شاۇ. قىالتتاى ئاارزۇ توساشانى تاجااۋۇزىنى ھىتلېرنىاڭ ھەممىساىال تەرەپتىكىلەرنىڭ

 رفبېاارت سااىر مەسلىھەتچىسااى دېپلوماااتىيە ئاساساالىق خالىفاكىساانىڭ ئااۇ ۋاقتىاادا  گۈگااۈم

: ئۇقتۇرىادۇ شاۇنى قىلىا، ئېنىاق تكرىسا. ئۆتكۈزىادۇ ساۆھبەت شەخساى بىلەن فېنشىتات

 ئاۇ. پارتاليدۇ ئۇرۇش  چوقۇم بولىدىكەن  توسىمايدىغانال چىقى، ئوتتۇرغا  ئەنگلىيە ئەگەر

 ئاشاااقان چېكىااادىن) ئېكسترېمىزمىسااات بىااارال پەقەت گېرمانىيىااادە: دەيااادۇ مۇنااداق يەنە

 گېرماانىيە. ئەمەس كۈچلاۈ  ئۇنچىاۋاال غەيرىتاى ھىتلېرنىاڭ”. باار( ت.ئاۇ−  ئەقىدىچىلى 

 ھەممىسىال ئۇالرنىڭ. دفستلىرى  مېنىڭ ھەممىسىال گېنېرالالرنىڭ ئارمىيىسىدىكى قۇرۇغلۇق

 يەنە ئاۇالر شاۇنىڭدە . تۇرماقتاا بىلىا، ئېنىاق باۇنى شاۇالرال پااقەت. بىلىادۇ ياخشى بۇنى

 “.خەۋەردار ۋاقتىدىنمۇ پارتاليدىغان مىنانىڭ

 ئۇرۇشاااقا ھىتلېرناااى ىكىلەرمۇقاتارىاااد ھىملېااار بىااالەن گياااوبېل  ساااەن  يەناااى ”

 .فېنشىتات سورايدۇ دەپ “سەن؟ دېمەكچىمۇ كۈشكۈرتەلمەيدۇ

. قاتماايمەن ھېساابقا ھەرگىاز ئاۇالرنى مەن ئېيتىمەنكى  تەكىتلەپ قايتا سىزگە مەن”

 ئۇرۇشااقان گېنېاارالالر بااارلىق… . ئاالالياادۇ ئااۆزىال ھىتلېرنىااڭ پەقەت قااارارنى بىاار بۇنااداق

 چەتاائەل_  يەتمەياادۇ كااۈچى چىقىشااقا قارشااى تۇرسااىمۇ  شااىقار بىاالەن جەھلااى-جااان

 ئالمىغاناااادا  ھېسااااابقا ئېرىشىشااااىنى قوللىشااااىغا ۋە رىغبەتلەندۈرۈشااااى كۈچلىرىنىااااڭ

 ئاۇ. بىلىادۇ كاۈنىنى نەق قىلىشانىڭ ھۇجۇم ئۇالر ئېيتقىنىمدە   سىزگە بايام. دېمەكچىمەن

 “.يوق چارىسى باشقا قىلماقتىن ھۇجۇم كۈنى

 ھە ”. كېتىاادۇ كۈلااۈپ كرىساات سااورىغىنىدا  ئىكەنلىكىنااى كااۈنى قايسااى كۈننىااڭ بااۇ

 بىرماۇنچە ئايالنادۇرۇپ فېنشاىتات “شاۇنداقمۇ؟ بىلىساەن  چوقاۇم كاۈننى باۇ ساەن دېمە 

 ئېرىشاەلمىگەنلىكىگە تېخى ئاخباراتقا بىر بۇنداق رەھبەرلىرىنىڭ  ئەنگلىيە يۈرۈپ سۆزلەپ

 كەەلساە تاوغرا قىلىشقا ھەرىكەت كېيىن سىنتەبىردىن-07 ئەگەر”. قىلىدۇ ئىشەن  ئاخىرى

 ئاينىااڭ-2 كېچىككەناادىمۇ ئەڭ ۋاقتااى چەكاالەش ئۇرۇشاانى“ .بولىاادۇ كااېچىككەن بەكااال

 داۋراڭ قاۇرۇق ھەرگىزماۇ فرانساىيە- ئەنگلىيە. كېرە  قالماسلىقى كېچىكى، ئوتتۇرلىرىدىن

 بىار چوقاۇم  ئەنگلىايە. كېارە  قوياۇش بىلادۈرۈپ چوقۇم ھىتلېرغا يۈرمىگەنلىكىنى قىلى،

 گېرمااانىيە سااۆزى ئۇنىااڭ سۆزلىتىشااى  چىقىرىاا، ئوتتۇرغااا يااوننى سىياسااىي مااۇھى  نەپەر

 تەكىاااتلەپ ۋەھىمىساااىنىنوقتىلىق ئۇرۇشااانىڭ ساااۆزىدە بولىشاااى  قارىتىىلغاااان خەلقىاااگە

 .ئېيتىدۇ كېرەكلىكىنى كۆرسىتىشى

 كەلتااۈرۈپ ھالىغااا دفكااالت بىاار تەپسااىلى دەرھااال ئەھااۋالىنى يىغىاان فېنشااىتات

 .تاپشۇرىدۇ ىمبېرلىنغاچ
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 ياول قىلىا، كۆڭۈللاۈ  يۇمشااق بىلەن قەلبى پۈتۈن چىمبېرلىننىڭ قارىما   شۇنىڭغا

 ئەتىساااى . ئالمايااادۇ پەرۋايىغاااا مۇھااااكىمىلىرىنى فېنشاااىتاتنىڭ تۈپەيلىااادىن  قويىشاااى

 باۇ. چىڭىتىۋېتىادۇ تېخىمۇ مەيدانىنى بۇ ئۇنىڭ يولالپ  تېلېگرتامما بېرلىندىن خاندېرسون

 ئااۇ چااۇنكى) بولمااا  كەلااگەن ھىتلېااردىن يەھاادىتى ئااۇرۇش قاراشاالىرى  ئەلچىنىااڭ باااش

 قىلىاا، تەييااارلىق كااۈچەپ تەييارلىقىغااا ئااۇرۇش بەلكااى”  (كېلەلمەيتتااى تەڭ ھەربىاالەرگە

 چېكىاادىن چېختىكااى بىاالەن گېرمااانىيە يەنااى كېلىۋاتقااانلىقىنى  كااۈچلەردىن كېلىۋاتقااان

 بىاالەن كااۈچلەر ئىااكە تەسااىرگە باشااقا ۇنىڭدە شاا ۋە كومۇنىسااتالر ئۇنسااۇرالر  ئاشااقان

 كەلگەنلىكىاگە كاۈچلەردىن قىلىادىغان ئۈچمەنلى  ناتسىستچىلىققا ئادەتتىكى چەتئەللى 

 قىساتاپ يارغاا ئەپەنادىنى ھىتلېار ھەرگىزماۇ” قىلىا،  نەساىھەت لوندفنغا ئۇ“ .ئىشىنەتتى

 پۈكىادىغان تىاز گەكاۈچلەر ئاشاقان چېكىادىن ئاۇنى ئارقىلىق چۈشۈرۈش ئابرفيىنى ئۇنىڭ

 .ئېيتىدۇ نى “كېرەكلى قويماسلىقى كەلتۈرۈپ ھالغا

. ئىاادى يااوق پەرق كااۆپ بە  ئوتتۇرسااىدا ئەمەلىاايەت بىاالەن قاراشاالىرى كرىسااتنىڭ

 چۈشاۈپ ئىچىاگە قورشااۋى ئېغىار كۈچلەرنىاڭ قارشاى ئۇرۇشاقا ھىتلېر ئىچىدە مەملىكەت

 قايىال بەرىبىار ئەمەلادارالرنى باىھەر دەرىەىلىا  يوقۇرى قاراشلىرى ئۇنىڭ. ئىدى قالغان

 بېا  گېنېارال بولغاان بېشاى ئاساسالىق تۇرىدىغانالرنىڭ قارشى ئۇرۇشقا. ئىدى قىاللمىغان

. قىلمايادۇ قوباۇل باراۋچىتش بولساىمۇ  قويغاان ئوتتۇرغاا تەلىبىناى ئىساتىپا قايتىدىن يەنە

 ھەل ەسااىلىنىم بااۇ. كۈتىاادۇ تەستىقلىنىشااىنى بىاالەن بارماساالىق ئىشااقا ئااۇ بىاالەن شااۇنىڭ

 سىياساەت دېپلوماتىا ” ئەمماا. قىلىادۇ قوباۇل ئىستىپاسىنى ئۇنىڭ ھىتلېر ئۈچۈن  قىلىش

 كېتىشااىنىڭ بىلىاا، جامائەتچىلىكنىااڭ ئىشاانى بااۇ تۈپەيلىاادىن  “سااەۋەبلەر جەھەتتىكااى

. قىلىادۇ تەلەپ تۇتۇشانى مەخپى مەسىلىسىنى ئىستىپا بۇ ئۇنىڭدىن ئۈچۈن ئېلىش ئالدىنى

 ھىتلېرغاا ئۇ ئەمما. بولىدۇ ماقۇل تۇتۇشقا مەخپى ئىشنى بۇ بې   بولغان  نېمى بىر سادىق

 ئاخىرىاادا ئەڭ فااۈھرېرنى گااۇرۇھ بااۇ_ . تۇرىاادۇ قااولالپ داۋاملىااق گااۇرۇھتىكىلەرنى قارشااى

 يوشاۇرۇن ئېلىشانى قولغاا ۋاقتىادا بېرىادىغان باۇيرۇقىنى قىلىاش ئىەارا نى “پىالن يېشىل”

 ھەپاتە بىار گېنېرالالرنىاڭ بىالەن ئەمەلادارالر مەماورى ۆپكا بۇنچىاۋاال. پىالنلىشىدۇ تۈردە

 بولغاانلىقى  تاشالىماقچى ئاغدۇرۇپ قۇراللىق ھۆكۈمەتنى پىالنلىشى، سۈيىقەست يوشۇرۇن

 ئىچىادە سۈيىقەساتچىلەر قېتىمقاى باۇ. ئىادى ھادىساە بىار كۆرۈلىادىغان ئاز بەكال تارىختا

 پولكوۋنىاا  ئااادمىرال ۋىساالىبىن  فنۋ ئېاارۋىن گېنېاارال قۇماناادانى رايااون ھەربىااي بېاارلىن

 ئاارمىيە قۇرۇغلاۇق ساابىق  (ئىادى بەرگەن تېپىا، پاساپورت كرىستقا ئۇ بۇرۇنمۇ) كانارى 

 باااش ئورنىغااا بېكنىااڭ شااۇنىڭدە  خامىسااتېيىن  ۋفن كااۇرت گېنېاارال قۇماناادانى باااش

 خاارد  .ئىادى باار كىشاىلەر قاتاارلىق خاارد فرانساىز تەيىنلەنگەن ۋەزىپىسىگە قۇماندانلىق
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 كرىساتنىڭ ساېلى،  يولغاا لونادفنغا قىلغاۇچىنى ساۆھبەت بىار ئىككىنچاى تۈردە يوشۇرۇن

 كارغاااا قىلاااچە قېتىمقىساااىمۇ باااۇ_ . تەكراراليااادۇ قايتىااادىن ئاگاھالندۇرۇشاااىنى بەرگەن

 ۋە ئاوغلى چاوڭ خاساخوفنىڭ يەنە باشاقا شااختبىلەن يەنە سۈيىقەستكە تۈر بۇ. كەلمەيدۇ

 ساايودفر مەسااىلەن_  ئەمەلاادارى بىاار مااۇھى  مىنىسااتىرلىكىنىڭ ئىشااالر تاشااقى شااۇنىڭدە 

 گەپ تااۆھمەت ئۈسااتىدە رىببېنتاارفپ ئااۈمەكتە دېپلوماتىاا  كىشااى بااۇ بولااۇپ  بااار كااارتمۇ

 .ئىدى چېتىلغان ئەمەلدارالرمۇ مەمورى قاتارىدىكى_  تارقاتقانالر

 ىقىلىشااان بېساااى  تاااۈردە ئاشاااكارە فۈھرېرغاااا ئاااۇالر ۋاقىتتاااا  بىااار بىااالەن شاااۇنىڭ

 زىيااپەتتىن كەچلىا  شەخسى قېتىملىق بىر  يېرىمىدا كېيىنكى ئاۋغۇستنىڭ. كۈچەيتىشىدۇ

 بىالەن كاۈ  قۇراللىاق فاۈھرېر ئەگەر ئۇنىڭغا  چاقىرى، يانغا بىر ۋېيزسۈكېرھېسنى كېيىن 

 ئاۇرۇش بىالەن غەرب چوقاۇم گېرماانىيە بولىادىكەن  قىلمااقچى ھەل مەسىلىسىنى سۇدېت

 ئاگاھالندۇرۇشاانى بااۇ ھااې . قىلىاادۇ ئەسااكەرتىش دەپ كېلىاادۇ  ھالغااا مەجبااۇر قىلىشااقا

 مىنىسااتىرى مااالىيە كېاايىن  ئۆتكەناادىن كااۈن قااانچە بىاار. يەتكۈزىاادۇ ھىتلېرغااا دەرھااال

. قويىاادۇ ئوتتۇرغااا ئاگاھالندۇرۇشاانى ئوخشااايدىغان شااۇنىڭغا كرفسااگىكمۇ ۋفن شااىۋېلىن

 باۇ يازىادۇ دەپ. تۇنۇشالۇقمەن بۇياان ئۇزۇنادىن بىالەن ئېنگلىازالر بىلەن  ئەنگلىيە مەن”

 بەرگەن كەينىادىن-كەيناى ئۇالرنىاڭ بولغانمدا  مېنىڭچە_  كىشى  پۈتتۈرگەن ئوكسفورتنى

 ئىنتاايىن پاساونىدا ئېنگلىاز بايانااتالر باۇ گەرچە قارىغانادا  ئىپادىساىدىن باياناتلىرىدىكى

 ئىشااقا بااۇ ىااڭئۇالرن رفشااەنكى  نەزەر  قەتئااى بولىشااىدىن ئىپااادىلەنگەن بىاالەن دىقااقەت

 بىالەن خالىفااك . ئىادى ئەمەس سېلىشاال تەھادىت قاۇرۇق ھەرگىزماۇ قىلىشاى مۇداخىلە

 ئۇالرنىااڭ قارىمااا   بولىشااىغا خالىماياادىغان ھەرگىزمااۇ ئۇرۇشاانى ئىككىسااى چىمبېاارلىن

 باار ئەدېنالرماۇ بىالەن چېرچىال ئۇرۇشاخۇمار ئۆتىادىغان ئورنىغا ئۇالرنىڭ كېيىن كەينىدە

 “.ئىدى

 گېرماانىيە چوقاۇم ۋاقىات مېانىڭچە: رىغبەتلەندۈرىادۇ تۇرۇشاقا چىاداپ رنىھىتلې ئۇ 

  ئىقتىساااادىي بىااالەن قۇراللىنىشاااى قايتىااادىن گېرمانىيىنىاااڭ. قىلىااادۇ خىااازمەت ئۈچاااۈن

 بولماقتااا تېااز سااۈرئىتىدىن جەھەتتىكااى بااۇ ئىتتىپاقداشااالرنىڭ سااۈرئىتى تەرەققىياتىنىااڭ

 بولغاااان بىااالەن چېخوسااالوۋاكىيە رىبارغانساااى فرانساااىيىمۇ يەنە  شاااۇنىڭدە . ئىااادى

 ئىمپىرىيىنىاڭ دىماۇ ش ق ئاا ئىادى؛ كەلمەكاتە ھالغاا خااليادىغان بۇزۇشنى مۇناسىۋىتىنى

 دېاامە   بااۇ”. ئىاادى تۇرماقتااا كېلىاا، پااۇراقالر تۇرىاادىغان قارشااغى تەشااۋىقاتىغا يەھااۇدىي

 مۇنىسااتكو ئۈچااۈن نااېمە يەنە بااۇ. دېگەنلىاا  بولىاادۇ قىلىشااقا غەلىاابە ئااارقىلىقال كۈتااۈش

 مەيادانىغا ئاۇرۇش بىزنى تەلۋىلەرچە كۈندە بۈگۈنكى چېخالرنىڭ ۋە يەھۇدىيالر ئۇنسۇرالر 

 “.سەۋەبى تۈپكى يۈرگەنلىكىنىڭ ئۇرۇنۇپ ئىتتىرىشقا
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 ھىتلېار . كۆرساىتەلمەيدۇ تەساىر تۈزۈكىرە  ھىتلېرغا ئاگاھالندۇرۇشالر يوقۇرقىدە 

 ئايلىرىنىااڭ ياااز يىلااى شااۇ. ئىاادى ئويكىماقتااا قىلىشاانى ئااۇرۇش بىاالەن قەلبااى پۈتااۈن

 بىالەن پەلىيى ئۇ كېيىن  كۆچۈرگىنىدىن كۆزدىن مانىۋېرىنى ئارمىيە قۇرۇغلۇق ئاخىرلىرىدا 

 دېااگەن ئااۇرۇش: دەياادۇ مۇنااداق ئاديۇتانتىغااا ئىككااى يېنىاادىكى تااۇرۇپ  ئااۇرۇپ پۇتىغااا

 .دەيدۇ  “كېرە  كۆرىشى جەڭ قېتى  بىر ئەۋالت ھەر” ئاتىسى  دۇنيانىڭ

 ئاۇ چاقىرىا،  بېرگخوفقاا ئىككىسىنى كېيتېل بىلەن براۋچىتش ئۇ كۈنى  نتەبىرسى-3

 ئاساسالىق ئاۇ . قىلىشاىدۇ ماۇزاكىرە نۇسخىساىنى ئاخىرقى ئەڭ نىڭ “پىالن يېشىل” يەردە

 دائىرىسااىدىن مەركىاازى نەق سىستېمىسااىنىڭ مااۇداپىيە چېخالرنىااڭ نىشانىسااىنىڭ ھۇجااۇم

 ئالىادىغانلىقىنى ئۈساتىگە كورپاۇس ئىككىنچاى ۇمنىھۇجا بۇ شۇنىڭدە  تاللىۋالغانلىقىنى 

 مااۇداپىيىلەنگەن چىاڭ بۇناداق ھۇجاۇمنى: ھالادا رەنەىاگەن ئاۇ. كېتىادۇ چۈچاۈپ كاۆرۈپ

 چوقاۇم باۇ ماۇمكىن  بولىشاى ساەۋەب قۇربانالرغاا بىھۇدە باشالش رايونىدىن ئىستىھكامالر

 باۇنى. نالشاتۇرۇشئورۇ بىار كۆڭلىادىكە  چېخالرنىاڭ شاۇنىڭدە  ئىككىنچىنىاڭ  ۋالېاتىن

. دەيادۇ باولىمىز  قىلغاان تاوغرا ئۆزگەرتسە  قىلىشقا ھۇجۇم بوسىمىيىگە كورپۇسنىڭ -12

 ئەھااۋالى قىسااىمالرنىڭ موتورالشااقان تولغاااپ  باااش ئالمالسااىزالرچە براۋچىتشاابۇنىڭدىن

 قىلىشاى مەشىق قۇماندانالرنىڭ دەرىەىلى  ھەر كامچىل  قىسىمالر زاپاس ئەمەس  ياخشى

 گەپالەرگە باۇ ھىتلېار ئەمماا. چىقىادۇ قارشاى بىلەن باھانىالر دېگەندە  ئەمەس  يېتەرلى

 باشااقا قارىشاالىرىدىن ئېڭااى مەغلوبىيەتچىلىاا  ھەممىسااى بۇنىااڭ سااالما   قااوالق پەقەتااال

 برفۋنىااا  بىااالەن دىاااۋىزىيە موتورالشاااقان كورپۇساااقا-12 قااااراپ  دەپ ئەمەس نەرساااە

 .دۇقىلى بۇيرۇق بېرىشنى قوشۇپ دىۋىزىيىسىنى

 ساابىق ئۇالرنىاڭ بەلكاى ئەمەس گېنېراللىارى ھىتلېرنىڭ كىشى جەسسۇر يەردىكى بۇ

 نيۇرېمبېرگپاارتىيە ئىشانى بۇ ھىتلېرنىڭ كۈزەتكىچىلەرمۇ. چىقىدۇ بولۇپ ھىتلېر بېشى ئون

 گېرماانىيە مەيلاى”. ئىادى ئەنساىرىگەن بەكاال قىلىۋېتىشاىدىن ئاېالن ئاشاكارە قۇرۇلتىيىدا

_  خېتىادا  شەخساى بىار ھېندېرساون يازىادۇ دەپ_  بولساۇن  يەردە باشاقا يااكى بولسۇن

 داھىسااى  دۆلەتنىاڭ بىار دېموكراتىا . ئىادى ئەمەس خااتىرجەم ئوخشااش بىازگە خەلقماۇ

 “.كرتىۋاتماقتا يولدا بۇ ئاشكارە شۇنىڭدە  بارماقتا  مۇستەبىتلىشى، تېخىمۇ مۇستەبىتى

 بىلەن كۈچى قۇراللىق ناتسىستالر ىدا جەريان قۇرۇلتىيى پارتىيە نيۇرېمبېرگ يىلقى شۇ

-كۈنادىن قۇرۇلتاا  قېتىمقاى باۇ. ئىادى قىلغاان ناماايەن كۆلەمدە كەڭ ئىنتىزامچانلىقىنى

-1238. ئىادى قالغاان بولاۇپ بىشاارىتى بوھراننىاڭ  سىياساىي قىلىۋاتقان تەرەققى كۈنگە

 پاارتىيە قېتىملىاق ەىتۇن گېرمانىيە بۈيۈ ”: كېلەتتى ماس بۇنىڭغا دەل نامىمۇ بايرام يىلقى

 يىال 142 ئارىادىن ھىتلېار . ئىادى كۆرساەتمەكتە بۇنى ماتېرىياللىرىمۇ بىزە   “قۇرۇلتىيى
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 گااۈھەر ئىمپىاارىيە تاااجىنى  خااان يەنااى بەلگىسااىنى  ئىمپىرىيىنىااڭ بىرىنچااى ئۆتكەناادە

 ئاۇ . ئىادى كېلىۋالغان ئالدۇرۇپ ۋيېننادىن شەمشىرىنى خان ۋە كېمەرىنى خان ساقىسىنى 

 دەپ شااۇنداق كېلىاا،  تونۇشااتۇرۇپ سااىموۋۇللىرىنى ئىمپىرىيىنىااڭ بااۇ ۇرۇلتاياادىكىلەرگەق

. سااقلىنىدۇ نيۇرېمبېرگتا مەڭگۈلۈككە نەرسىلەر قىممەتلى  بۇ: بېرىدۇ قەسەم دەبدەبىلى 

 چەتائەل باارلىق كېايىن چۈشاتىن ئەتىساى يااكى بولسۇن نۇتقىدا ئېچىلىش مەيلى ئۇ ئەمما

 چەتاائەل. قىلمايادۇ گەپ ئېغىزماۇ بىار توغرىلىاق ئاۇرۇش غىنىادىمۇقىل قوباۇل ئاۈمەكلىرىنى

 ئۇنىڭغاا ساۆزىدە ساۆزلىگەن پونساېت فرانساۋا بولغاان بىارى ۋەكىللىرىادىن ئۈمەكلىرىنىڭ

 يوننىاڭ سىياسىي بىر تاماملىغىنىدا نۇتقىنى شۇنىڭدە  ئېيتىدىغانلىقىنى  رەخمەت چوڭقۇر

 كاۆز ئانىنىڭ بىرمۇ جەرياندا بۇ ھەم انلىقىئاشۇرغ ئەمەلگە مەقسىدىنى شەرىپى  چوڭ ئەڭ

 باۇ ھىتلېار دېيىشاىچە  ۋيېادېماننىڭ. ھېساابلىنىدۇ بولمىغاانلىقى ساەۋەب قىلىشاىغا يېشى

 “.بەرگەن جاۋاب بىلەن كۈلكە بىر رەزىل” سۆزلەرگە

 ئاااغزىنى ھەققىاادە مەسىلىسااى تااى سىياسااىي خەلقااارا ھىتلېرنىااڭ نيۇرېمبېرگيىغىنىاادا

 چىقىشااىغا ئوتتۇرغااا چۆچەكلەرنىااڭ-سااۆز ۋە پەرەز تااۈردىكى ھەر ى يۇمىۋالغااانلىق چىااڭ

 باۇ. ئىادى گەپالەر قارىتىلغاان ھېندېرساونغا بىرساى گەپلەردىان بۇ. بېرىدۇ بولۇپ سەۋەب

 قاناداق ھەر ئاۇ  “قالغاان ئېلىشاى، ئېغىار بەكاال” ھىتلېار ھېندېرساوننىڭ چاۆچەكتە-سۆز

 شااۇنىڭدىن بولااۇپ  دېگەنلىكااى چىقوزغىماااق ئااۇرۇش نەزەر قەتئااى تۆلىنىشااىدىن بەدەل

 ساۇدېت مەسلىھتچىساى  ياېقىن ئېھتىياتساىز ھېندېرساوننىڭ ئىچىادە ساوتكا بىار كېيىنكى

 گيۆرىاڭ . ئېيتىدۇ دەپ شەرت  ھەمكارلىقى گېرمانىيە- ئەنگلىيە قىلىشتا ھەل مەسىلىسىنى

 يااۈرگەن قىلىاا، ئااوۋ چېخالرنىااڭ شااۇڭا چىقىاامەن  ئوۋالشااقا ئااوۋ ئاخىرىاادا ئااا  مەن”

 يۈرمەسالىكىنى قىلى، بۇزغۇنچىلىق پىالنىمغا ئوۋچىلىق چىقىرى، قااليمانچىلىق يەرلىرىمدە

_ . ئىاش بىر ئەنسىرىتىدىغان بەكال راستىنال بۇ بولغاندا  مېنىڭچە”. دەيدۇ “قىلىمەن ئۈمىد

 چېكىادىن ھىتلېرنىاڭ ئۇنىاڭ_  ھېندېرساون  قارايادىغان بىالەن گۇماان دفكالتىادا دەيدۇ

 “.ئەمەسمەن خاتىرجەم قويماسلىقىدىن-قويۇش يول ىگەكېتىش ئېشى،

 بىار ئاۇ ۋاقىتتا  يۈرەەن بولۇپ ئالدىراش بىلەن كۆرۈشۈشلەر تۈردىكى بۇ ھېندېرسون

: بەر ئاگاھالنادۇرۇش بىار مۇناداق ھىتلېرغاا نامىادا ئاۆز: ئالىادۇ تاپشۇرۇپ يوليورۇق پارچە

 قااراپ چەتاتە بىار”  ئەنگلىايە  قىلىادىكەن بەرگىادە  يۈز توقۇنۇش يۈزلۈ  ئومۇمى ئەگەر

 كېلىاا، دەرىەىسااىگە ساااراڭلىق رەساامى فااۈھرېر قىلىاا،  رەت ھېندېرسااون. “تۇرالماياادۇ

 چوقاۇم ئاۇ بولىادىكەن  بولىادىغانال پەيادا بوھران قېتىملىق بىر يەنە ئەگەر بىرسى  قالغان

 .ەيدۇد بولىدۇ بېسىققان بىلەن شۇنىڭ ئىش بۇ. مۇمكىن قېلىشى ئۆتۈپ تەرەپكە قارشى

 قىلىاا، تەۋەككااۈل ئۈسااتىدە مەسىلىسااى چېخوساالوۋاكىيە  ئەنگلىاايە بولسااا  ھىتلېاار
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 ھاې  ئاۇ ساەۋەبلى   شاۇ. قىالتتاى ئىشاەن  قەتئاى دەپ ئەمەس  نىيىتىادە قىلىاش ئۇرۇش

 ھەقىقەتەنماۇ قاارار باۇ. بولىادۇ قويمااقچى يولغاا پىالنىناى قىلىاش ھۇجۇم قارىما  نېمىگە

 بىرلەشمىساى ھاياجاننىاڭ بىار چىقىلمااس قارشى ۋە كۆرۈش تەبىۋاس مۆلچەر  بىر ئاقىالنە

 مېڭىا، ئۈساتىدە تىاغ چوقاۇم مەن شۇڭا سەرگەردان  بىر دېگەن مەن مەلۇم  ساڭا”. ئىدى

 ئاۆتىمەن چوقاۇم يااردىن بۇ مەن ئەمما_  فرانكقا  ھىتلېر دەيدۇ_ . كېرە  ئۆتىشى  ياردىن

 بىار ئېلىا، قاارارىنى بەرمەسالى  ندۇرۇشئاگاھال ئېنگلىزالر“ .كېرە  ئۆتىشى  تۇرۇپ دەپ

 چاقىرتىا، نيۇرېمبېرگقاا خااردالرنى ۋە كېيتېال براۋچىتش  ھىتلېر كېيىن  سائەتتىن قانچە

( ت.ئاااۇ_  دفچالناااد) گېرماااانىيە ئاااۇالر ئااااۋال  كېچىااادىن يېااارى  ساااىنتەبىر-2. كېلىااادۇ

 كېيىنكاى ەندىنتۈزىتىلگ قۇماندان باش تەيىنلەنگەن يېڭىدىن ئۇچرىشى،  مېھمانخانىسىدا

 ھۇجۇم ئاساسلىق قالدۇرىدىغىنى  ھەيران كىشىنى. ئۆتىدۇ تونۇشتۇرۇپ نى “پىالن يېشىل”

 پىالنادا قېتىمقاى باۇ ئەمماا. ئىادى بېارىلگەن كورپۇساقا ئىككىنچى يەنىال ۋەزىپىسى قىلىش

 تاكتىكىساىمۇ قىساىش تەرەپاتىن ئىككاى ئېلىنمىغان تىلغا ۋاقتىدا قىلىش مۇزاكىرە راستىنال

 قىلغااان ئېتااراپ دەپ پىكىاار ئاااقىالنە ھەقىقەتەنمااۇ بااۇ ھىتلېاار . ئىاادى قويۇلغااان ئوتتۇرغااا

. تەس دېاايىش نااېمە بىاار بولماساالىقىغا-بولااۇش مۇۋەپپىقىيەتلىاا  يەنىااال ئەممااا” بولسااىمۇ 

 بەكااال قىلىشااقا تەرەپ بىاار تېااز قىلىاا، ئااۇرۇش تېااز ئېيتقاناادا  ئېلىاا، نوقتىاادىن سىياسااىي

 چوقاۇم بەلگىلەيدىغان  غالىبىيەتنى ھەپتىسى بىرىنچى جەھەتتە  اسىيسىي. بار ئېھتىياىمىز

 “.ھېسابلىنىدۇ ھەپتە بىر بولغان زۆرۈر كەلتۈرۈش قولغا توپراقنى كۆلەملى  كەڭ

 چاشاما كىچىا  تۈرلۈ  بىر) ھوۋېتزېرلىرى گېرمانىيىنىڭ: كۆرسىتىدۇ دەپ مۇنداق ئۇ

 ئەمماا. يەتمەيادۇ كۈچى قىلىشقا ۋەيران ئىستىھكاملىرىنى چېخالرنىڭ( ت.ئۇ_  توپ ئوقلۇق

 .ئېلىنمىغان تىلغا ئامىللىرى ھۇجۇم ئۇشتۇمتۇت پىالندا بۇ مۇھىمى  بۇنىڭدىنمۇ

-ھااڭ كېيتېلناى تەنقىتلەپ  ئىككىسىنى براۋچىتش بىلەن خارد توختىماستىن ھىتلېر

. ئىدى ولغانب بولۇپ ماقۇل نەرسىگە ھەممە قويغان ئوتتۇرغا ھىتلېر ئۇ. قالدۇرىۋېتىدۇ تاڭ

 پىاالن گېنېراللىرىغا بىلەن كەسكىنلى  قىاللما   تاقەت زادىال ھىتلېر تە  3 سائەت سەھەر

 يولغاا ئىچىادە رەنەىاش ۋە ساوغۇق ئۇالرنى قىلى،  بۇيرۇق دەپ قىلىڭالر ھەركەت بويىچە

 ئااچچىقىنى خاارد ئىچىۋاتقىنىادا  ئۇسالۇق يولىادا ئاستى يەر ئۆتۈشمە ئۈچىسى ئۇ. سالىدۇ

 “قىلماقچى؟ نېمە زادى ئۇ”: سورايدۇ سىۋااللما بې

 كەتاكەن تۈرۈلاۈپ پىشانىساى دەيادۇ_  بولسااڭ  بىلەلمىاگەن راساتىنال سەن ئەگەر”

 “!قالدى  ئاغرىتى، ئى  راستىنال ساڭا مەن_  بېرى،  جاۋاپ ئۇنىڭغا كېيتېل

 ائارىغا دەرھاال باراۋچىتش كېتىۋىادۇ  كىرىشاى، مۇناازىرىگە ھاماات شۇ ئىككىسى ئۇ

 بااويىچە تەلىااۋى ھىتلېرنىااڭ بىاارلىكتە كاتتىباااش نەپەر ئااۈ  بااۇ قىلىاا،  شااۇنداق. كىرىاادۇ
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 تەييارالۋاتقىنىاااادا  بااااۇيرۇق يېڭااااى خااااارد. قىلىاااادۇ تەييااااارلىق قىلىشااااقا ھەرىااااكەت

 مەغلااوب تااۇرۇپال باشااالنما  ئااۇرۇش بااۇ سااەن”: تارتىاا، چەتااكە بىاار كېيتېلبراۋچىتشاانى

 ھىتلېرنااى) بىاالەن ئۇنىااڭ ئۈچااۈن نااېمە يەنە لااۇقتۇرۇغ بىلىاا، ئېنىااق بولىاادىغانلىقىنى

 بولىاادىغانلىقىغا قىلىشااقا ئااۇرۇش ۋاقىتتااا بااۇ كىاا  ھااې  قىلىشىسااەن؟ جىاادەل( دېمەكچااى

 يۈرۈشااىڭگە قىلىاا، ھەرىااكەت كەينىاادىن قىلىاا، داۋراڭ ئىشاانى بااۇ شااۇڭا . ئىشااەنمەيدۇ

 .دەيدۇ “ئەرزىمەيدۇ

 لەقەم دېاگەن “قاويرۇق” لگەنبېارى كېيتېارگە بىالەن  بېرىلىشاى مەسالىھەتلەرنىڭ بۇ

 تېخىماااۇ باشااالىقىغا ئاااۆز كېيىنكېيتېااال شاااۇندىن. باشااااليدۇ يېيىلىشاااقا تېاااز تېخىماااۇ

 يااۋدېر. يۈرىادۇ دەپ ئۈمىتساىزلەنگەنلىكىنى بەكاال براۋچىتشاتىن بولاۇپ  نەپرەتلىنىدىغان

 ئىچىادە ئارمىيىساى قۇرۇغلۇق”: يازىدۇ دەپ مۇنداق خاتىرسىگە كۈندىلى  قوشۇپ بۇنىڭغا

 يىغىا،. گېنېارالالر ئامىال باۇ بولاۇپ  باار ئامىال سۇنمايدىغان بو  ئىنتىزامغا ھەربى بىرال

 فۈھرېرنىڭ ئۇالر چۇنكى. كەلمەكتە تۇتۇشىدىن چوڭ ئۆزىنى ئۇالرنىڭ ئەھۋال بۇ ئېيتقاندا 

 بىار يەنە بولسا  يېتەرسىز ئىشەنچى تەرەپتىن بىر ئۇالردا بولۇپ  قىاللمىغان پەرق تاالنتىنى

 دۇنيااا ھىتلېرنااى يەنىااال ئااۇالر… . ئىاادى يااوق قارىشااى سااۇنۇش بااو  ئىنتىزامغااا رەپااتىنتە

 بىساماركتىن ئاۇنى بولاۇپ  كەلمەكاتە قااراپ دەپاال بېشاى ئاون بىار مەزگىلىادىكى ئۇرۇشى

 “.ئىدى تونىمىغان دەپ يون سىياسىي ئۇلۇ  ئەڭ چىققان ئوتتۇرغا بۇيان

 قىلغااان ئااېالن ئاشااكارە ىغانلىقىنىقوللىنىااد ھەرقااكەت چېخوساالوۋاكىيىگە ئەتىسااى 

 ئەرزىامەس ناېمىگە ھاې  ياۋرفپانىڭ”. چىقىدۇ بولۇپ گيۆرىڭ بەلكى ئەمەس ھىتلېر كىشى

 بەرداشالىق ھاياتىغا ئىنسانىيەت_  گيۆرىڭ  دەيدۇ_  دۆلەت  بۇ بولغان دۆلىتى بىر كىچى 

_  چاېخالر انبولغا مىلالەت بىار ياوق ساۈپىتى بولمىغاان مەدىنىيىتاى. كەلمەكاتە بېرەلمە 

 مىللەتناى بىار مەدەنىيەتلىا  – بىلمەيادۇ كىا  ھاې  قالغاانلىقىنى كېلىا، نەدىن ئۇالرنىڭ

 موساكۋالىقالر كەينىادە ئۇالرنىاڭ كاۆرمەكتىكى  شاۇنى كىشاىلەر. كەلمەكاتە قىلىا، بوزە 

 شااۇ بولماياادىغان غايىا، مەڭگااۈ ئالۋاسااتىلىرىنىڭ يەھيادىي تۇرىۋاتقااانالر بىاارلىكتە بىالەن

 “!چىرايالر

 چوقاااۇم ياۋرفپاااا ئىااادى  بولساااا چىققاااان ئاغزىااادىن ھىتلېرنىاااڭ گەپااالەر باااۇ ئەگەر

 گيۆرىڭنىڭ بېنېيسمۇ پرىزدېنت ئەمما . ئىدى بوالر كەتكەن تىتىرەپ غالىلداپ قورققىنىدىن

 بۈگاۈن ئىشاىنىمەنكى  قەتئاى شاۇنىڭغا مەن”. قىلمايدۇ پىسەنت ئاھانەتلىرىگە-تىل تۈر بۇ

 باشقىسااى ئىشنىشاتىن ئۆزئاارا ۋە كۆڭۈللااۈ  ئااق كاۈ   ئەخالقااى ىبولىاۋاتقىن الزىا  بىازگە

 ۋىلھاېل  كېايىن. نۇتقىادا رادىئاو ساۆزلىگەن نېمىسچە ۋە چېخچە بېنېيى  دەيدۇ“ .ئەمەس

 ئۇچرىشااى، ئۇشااتۇمتۇت بىاالەن پىرىزدېناات بااۇ زالىاادا چااوڭ ئىستانسىسااىنىڭ رادىئااو شااىرا
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 يۈرىساىزۇ  ئارىلىشاى، بىالەن قااراقچى ربىا ساىز بېنېيساقا  ماۇخبىر ئامېرىكىلىق بۇ. قالىدۇ

 تاۈرۈلگەن چىاڭ” چىراياى بېنېيسانىڭ كېلى،  باھاالپ ئۇ. دەيدۇ ئىكەن  يوق جاسارىتىڭىز

 بەكاال ئۆزىنىاڭ ئاۇ . ئىادى ئەمەس شااد كاۆڭلى ئۇنچىۋاال سۆزلىگىنىدە  ئۆزىنىڭ بولۇپ 

 “.مەنئىشىنى قەتئى مەنمۇ بۇنىڭغا. بىلەتتى قالغانلىقىنى ئەھۋالدا قىيىن

 كەتمەيادىغانلىقىنى ئىشاىنى، بە  گەپالەرگە بۇناداق چىمبېرلىن سورۇنالردا ئاشكارە

 ھىتلېار”: دەيادۇ مۇناداق مۇخبىرغاا تاوپ بىار ۋەزىر باش كۈنى  سىنتەبىر-11. ئىپادىلەيدۇ

-راساات بۇنىااڭ. ئىپادىلىاادى قېااتى  بىاار يەنە ئارزۇسااىنى تىنچلىااق ئۆزىنىااڭ ئەپەناادى

 بىار ئۆزىنىاڭ يەنە ئاۇ ئەمماا“ .خاتاالىقتۇر بىار ئاۆزى يۈرۈشانىڭ ،گۇمانلىنى يالغانلىقىدىن

 ماڭااا”: يازىاادۇ دەپ مۇنااداق كېلىاا، ئىپااادىلەپ ئەنسىرىشااىنى خېتىاادە شەخسااى پااارچە

 بولااۇپ يانغىاادە  كەياانىگە بېرىاا، ئاااخىرى ۋەزىاايەت ئەگەر مەلااۇمكى  ئېنىااق شۇنىسااى

 كىشاىلەر نۇرغاۇن ھالادا ئالغاان ئىچىگە ئۆز ۋېنىستوننىمۇ قالسا  بېرى، يۈز تاجاۋۇزچىلىق

 ئۇالردا ئەگەر. مۇمكىن دېيىشى كېرە  ئېلىشى ئۈستىگە مەسئولىيەتنى ھۆكۈمىتى  ئەنگلىيە

 قاااۇرال ساااەن ئەگەر: ھىتلېرغاااا بولىااادىكەن  باااار نەرساااە دېاااگەن جاساااارەت راساااتىنال

 قىلىمىاااز  ئاااېالن ئاااۇرۇش دەرھاااال قارشاااى سااااڭا بىاااز بولىدىكەنساااەن  ئىشااالىتىدىغانال

 مااۇمكىن چەكاالەش ھىتلېرنااى قىاللىسااا  شااۇنداق ئەگەر. كېاارە  بولىشااى ەلەياادىغاندېي

 بىار بۇناداق ئىباارەت تىنچلىقاتىن بىالەن ئاۇرۇش بويىچە  قارىشى ئۇنىڭ ئەمما –. بوالتتى

 يەنە قاولىمىزدىن بىزنىڭ_  ھوقۇقى  بەلگىلەش سىياسەت مۇناسىۋەتلى  ماماتلىققا-ھايات

 قولىغاا ئۇرۇشاخۇمارنىڭ بىار ھەتتاا كېتىشاى  ئۆتاۈپ قولىغاا ھۈكۈمادارىنىڭ دۆلەتنىڭ بىر

 .ئىدى قاراش خاتا بىر قاراش بۇنداق“ .مۇمكىن كېتىشى ئۆتۈپ

 باۇ. ئۆتكۈزىادۇ مۇراساىمى يېاپىلىش كاۈنى سىنتەبىر-10 قۇرۇلتىيى نيۇرېمبېرگپارتىيە

 قىلىشانىڭ نئاېال نۇتقىنى قورقىۋاتقان قىلىنىشىدىن ئېالن دۇنيا پۈتۈن ھىتلېرنىڭ مۇراسى  

 ئوچاۇق ئۈساتى كاتتا ھىتلېر بۇرۇن  دىن 7 سائەت ئاخشىمى. ئىدى پۇرسىتى ئاخىرقى ئەڭ

 پرف ېكتاورالر چوڭ ئىچىدە  شۇئارالر دېگەن“ !غالىبىيىتىمىز ياشىسون” كېلى،  ستادىيومغا

 بولاۇپ  تىكىلاگەن ئالادىغا كاۆزلىرى ئۇنىڭ. بېرىدۇ ساالم ئۇزارتى، بىلىكىنى ئوڭ ئاستىدە

 ئېلىا، پارتىيىنىاڭ بېشاىدا نۇتقىنىاڭ ئاۇ. ماڭىادۇ قااراپ سەھنىساىگە رەئى  ئاستا-استائ

 كۈزەتكااۈچىلەر چەتئەللىاا  بەزى چاغاادا  بااۇ. توختىلىاادۇ ئۈسااتىدىال كۈرەشاالىرى بارغااان

 دەپ ئوخشااااايدۇ  توختالماياااادىغان ئۈسااااتىدە تېمااااا قىزىااااق نااااۆۋەتتىكى ئااااۇ ئەناااادى

 مەن”: كىرىشااىدۇ سۆۈشااكە چېخالرنااى يۇقسااىزالتۇ ھىتلېاار ئەممااا. ئىاادى ئۈمىتسااىزلەنگەن

 چىقىشااىغا ئوتتۇرغااا پەلەسااتىننىڭ بىاار ئىككىنچااى تەۋەدە بولغااان قەلبااى گېرمانىيىنىااڭ

 ساۇنىقىمۇ تۆمۈرنىاڭ قولىادا تەرەپاتىن بىار ئەرەپلەر بىچارە. تۇرالمايمەن چىداپ ھەرگىزمۇ
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 چېخوساالوۋاكىيىدە مااائەم. قالغااان ئەھۋالاادا قېقىلغااان چەتااكە تەرەپااتىن بىاار يەنە يااوق 

 ئەمەلىايەتكە بىار بۇناداق كىشاىلەر. قالمايدۇ ئاستىدا ئەھۋال ئۇنداق نېمىسالر ياشايدىغان

 “.كېرە  قىلىشى دىققەت

 دېاگەن“ !غەلىابە ياشىساۇن! غەلىابە ياشىساۇن” ئارىساىدىن قاتناشاقۇچىلىرى يىغىن

 كۈتاۈپ بېارى پتىادىنھە بىار دۇنياا پۈتاۈن پەيىات  باۇ. كۆتۈرۈلىادۇ ئاۋازالر گۈلدۈرلىگەن

 ئەڭ بىۋاساتە ياسااپ بۇرۇلۇش جىددى زامان ھەر ئۇنىڭ كىشىلەر. ئىدى پەيت بىر تۇرغان

 پەقەتااال ئااۇ ئەممااا بولسااىمۇ  ئويالشااقان دەپ قويىاادۇ  ئوتتۇرغااا ئۇلتىماااتومىنى ئاااخىرقى

. ۇئېيتىاد ئۇزارتىادىغانلىقىنىال قاولىنى ھەققاانىيەت ئۈچۈن نېمىسالر رايونىدىكى سۇدېتالند

 يااولىنى قااورقىتىش ئورنىغااا سااېلىش تەھاادىت ھىتلېاار ۋاقتىاادا  ئاخىرالشااتۇرۇش نااۇتقىنى

 بولغااان بىاالەن ئەلاالەر قايسااى ھەر ياۋرفپااادىكى بىزنىااڭ ئىشااىمىز بااۇ ئەگەر”: تاللىۋالىاادۇ

 بىااز بولسااا  قىلغىاادە  پەياادا بۇزغۇنچىلىااق ياااكى كۆرسااەتكىدە  تەسااىر مۇناسااىۋىتىمىزگە

 بۇنىاااڭ ئېنىقكاااى  شۇنىساااى ئەمماااا بىلااادۈرىمىز  انلىقىمىزنىئەپسۇسااالىنىدىغ بۇنىڭغاااا

 “!ئەمەس بىزدە ھەرگىزمۇ مەسئولىيىتى

 ئىەارا دېگىنىناى بولاۇپ  دەپ گەپلىرىناى بۇ ھىتلېر چېخالر ۋە ئېنگلىزالر فرانسۇزالر 

: قارىشااىدۇ دەپ مۇنااداق كىشااىلەر. قورقىشاااتتى بەكااال ئۆتۈشااىدىن ھەرىكىااتىگە قىلىااش

 ئاشاااقان چېكىااادىن گېرمانىيىااادىكى قىلىشاااى داۋراڭ ئۇنىاااڭ بىااالەن غەزىپاااى ھىتلېرنىااڭ

 مەساىلىنى باۇ قىلىادىغىنى تەلەپ ئۇنىاڭ ئەمەلىيەتاتە بولۇپ  كۆرسىتىش سۈر ئۇنسۇرالرغا

 ئۇمااۇ شااۇڭا. ئااوياليتتى شااۇنداق مۇسسااولىنمۇ. ئىاادى قىلىااۋېلىش ھەل بىاالەن يااولالر تىان 

 تېھاادىت ئۇنىااڭ مەن”: دېااگەن مۇنااداق كېاايىن ئاڭلىغاناادىن نااۇتقىنى ھىتلېرنىااڭ رادىئااودا

 “قورقاتتى؟ نېمىدىن… . خااليتتى  سۆزلىشىنى نۇتۇق كۈچلۈكىرە  تېخىمۇ خاراكتېرى

 

3 

 

 ھىتلېرنىااڭ. قىلماياادۇ داۋام ئااۇزۇن ھېسسااىيات ساااغالم ۋە كۆڭۈللااۈ  شااۇنداقتىمۇ 

 ەنادۈرۈپ رىغباتل نېمىساالرنى رايونىادىكى سۇدېتالند سۆزلىرى قارشى ھەققانىيەتسىزلىككە

 شااەھىرىگە ئېيگېاار پۈتااۈن بولغاناادا بااۇرۇن چۈشااتىن. ئۇيۇشااتۇرىدۇ نامايىشااى نااارازىلىق

 نااارازىلىق ئااارتۇق مىڭاادىن ئااون. تولدۇرىۋېتىاادۇ ئېسااى، بااايراقالرنى بەلگىلىاا  كرىساات

 ياۈرۈش تاوۋالپ شاۇئارالرنى دېاگەن “كېارە  ئەركىنلى  بىزگە” كوچىالردا بىلدۈرگۈچىلەر

 ئونادىن ئۆلتاۈرۈپ ئاادەمنى بىار چىقىرىا، ئوق نامايىشچىالرغا ساقچىالر شىتاتلىق. قىلىدۇ

 سۇدېت پۈتكۈل پاراكەندىچىلى  قانلىق قالما  سوتكىغا بىر. قىلىدۇ ياردار كىشىنى ئارتۇق
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 خانرېيىناادىكى. يېتىاادۇ نەپەرگە 01 سااانى ئااادەم ئااۆلگەن يېيىلىاا،  رايونىغااا سااۇدېتالند

 رايونىاادىكى سااۇدېتالند ئىلھامالنغااان ىرىقىاادىنچاق قىلىااش كااۈرەش ئۈچااۈن ئەركىنلىاا 

. قىلىادۇ رەت تۆلەشانى بااج بىارگە  بىالەن باشاالش ھەرىكىتىناى تاشاالش ئىاش نېمىسالر

 چېگارا. قىلىادۇ ئاېالن باۇيرۇقىنى ئاېلىش ئاساتىغا قورشااۋ ساۇدېتالندنى دائىرىلىرى پاراگا

 سااۇدېتالند كااۆپ ىمااۇتېخ قويۇلااۇپ  يولغااا ھااالەت ھەربااى يەنە بولسااا رايااونالردا بااويى

 ئاااخىرقى ئەڭ قېااتى  بىاار يەنە ھىتلېاار: ياۋرفپااادا پۈتكااۈل. ئۆلتۈرۈلىاادۇ ئېتىاا، نېمىساالىرى

-پىتانە دېاگەن بوپتاۇ  كىرمەكچاى بېساى، دەرھاال ئەتىساى يااكى تاپشاۇرۇپتۇ  ئۇلتىماتوم

 لوناادفن بىاالەن پااارىژ گەپلەردىاان بااۇ. باشاااليدۇ تارقىلىشااقا قايتىاادىن گەپاالەر پاسااات

 جىاددى چىمبېرلىنغاا داالدى ئاخشىمى  شۇ. كېتىدۇ ئۇچۇپال رفھى قورققىنىدىن لىرىدائىرى

 تاجاااۋۇز چېخوساالوۋاكىيىگە نەزەر قەتئااى تۆلەشااتىن بەدەل قانااداق ھەر ئىۋەرتىاا،  خەت

 كېلىشاااىمنامىدا فرانساااىيە بولمايااادىكەن  ئۇناااداق شاااەرت  ساقلىنىشاااىمىز قىلىنىشاااتىن

 دەرھااال ئااۇ  ئاناادىن. دەياادۇ بولىاادۇ  مەجبااۇر اشااقائورۇند مەساائولىيىتىنى بەلگىلەنااگەن

 چىقىاش تېپىا، چارىساىنى قىلىاش ھەل بىرەر مۇۋاپىق كۆرۈشۈپ  قىلى، تەكلى، ھىتلېرنى

 .قويىدۇ ئوتتۇرغا تەكلىۋىنى

 قارارغاا بىار مەن يېقىنادىال تېخاى” بېرىا،  جااۋاپ بىار ئااددىال چىمبېرلىن ھەقتە بۇ

 باۇ ناۆۋەتتە … . ھېسابلىنىدۇ قارار بىر پايدىلىق چوقۇم قارارى  بۇ مېنىڭچە. ئىدى  كەلگەن

 قالماا  ئۇزۇنغاا ئەمماا. دېايەلمەيمەن ناېمە بىر ئېنىق سىزگە ھەققىدە مەزمۇنى قارارىمنىڭ

 نەچااچە داالدى جاۋابىاادىن بااۇ ئۇنىااڭ. دەياادۇ “خەۋەرلەناادۈرىمەن ئىشااتىن بااۇ سااىزنى

 غاۇ. قالىادۇ گااڭگىراپال بىلەلامە  بولغاانلىقىنى دېمەكچاى ناېمە چىمبېرلىننىڭ سائەتقىچە

 ساۆھبەت كۆرۈشاۈپ يۈزتاۇرانە ياولالپ  تېلېگرامماا ھىتلېرغاا چىمبېارلىن ئاخشاىمى  كۈنى

 يەنە بولساا  قالغاان ھەياران تەرەپاتىن بىار بۇنىڭدىن ھىتلېر. قىلىدۇ تەكلى، ئۆتكۈزۈشنى

 بىار ىلىا مەن قويىادىغان گاڭگىرىتىا، مېردۇنناى بولاۇپ  خوشاال ئىچىادىن تەرەپاتىن بىر

 ئاسماندىن مەن”: بېرىدۇ تەسۋىرلەپ ھېسسىياتىنى ۋاقتىدىكى ئەينى ئۇنىڭ بىلەن ئىدىئوم

 ئۇنىاڭ يولالپ  تېلېگرامما جاۋاب چىمبېرلىنغا ھىتلېر كېيىن  چۈشتىن كۈنى شۇ“ !چۈشتۈم

 ئۇچرىشىشانى بېشىتساگاردىندا چۈشاتە ئەتىسى شۇنىڭدە  قىلغانلىقىنى  قوبۇل تەكلىۋىنى

 .قىلىدۇ تەكلى،

 خااتىرجەم ئىنكاساى  دەسالەپكى بولغاان ئىشاقا باۇ ئاممىساىنىڭ خەلاق ئەنگىلىيىدە

 ئۇالرنىاڭ ئۈچاۈن ساقالش تىنچلىقنى كەينىدىنال . بولىدۇ تىنىۋېلىش بىرنى چوڭقۇر بولۇپ

 ھەماامە قىلغانلىقىاادىن جااۈرئەت قوللىنىشااقا ھەرىااكەت بىاار ئىەااادى بااۇنچە ۋەزىاارى باااش

! خەۋەر پەۋقۇلئااددە” باالىالر سااتقۇچى گېزىات بولساا  پراگادا. چۆمىدۇ ئىچىگە خوشاللىق
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 دەپ“ !بارغىادە  ئالادىغا ياالۋۇرپ ھىتلېرغاا ئاادىمى چوڭ ئەڭ ئىمپىرىيىسىنىڭ بېرىتانىيە

 تاجاۋۇزچىلىققاا پرىزدېنتلىرىنىاڭ بولساا پاۇخرالىرى چاېخ. باشااليدۇ ۋارقىراشاقا كوچىالردا

. قىلىاادۇ نامايىشااى كااوچىالردا ئۇيۇشااۇپ زلىكىاادىنئۆ قااولالپ تىركىشااىدىغانلىقىنى قارشااى

 ئەممااا بولاادى  بولماياادىغان ئااۇرۇش ئەناادى” سااىئانو لااورد كۈيئااوغلى مۇسسااولىن رىماادا 

 .دەيدۇ “كەتتى بولۇپ يەكسان بىلەن يەر ئابرفيى ئەنگىلىيىنىڭ

 ئاممىسااىنىڭ خەلااق كەڭ چىمبېاارلىن سااىنتەبىردە -15 يەنااى سااەھەردە  كااۈنى شااۇ

 ۋەزىااار بااااش. ئايرىلىااادۇ نوماااۇردىن-12 كوچىساااى تااااننىن ئاساااتىدا ىرىساااادال تەناااتەنە

 ئادەملىرىنىااڭ مااۇھى  قالغااان ۋە خالىفاااكى  ئاااۋال  چىقىشااتىن ئايرفپالنغااا كرفۋىدىناادا

: دەيدۇ مۇنداق قىلى، قوبۇل زىيارىتىنى مۇخبىرىنىڭ شىركىتى رادىئو  ئەنگلىيە ھەمرالىقىدا

. كەلاادى بولااۇپ قوغااداش تىنچلىقنااى تارتىاا، ىنئەزەلااد تااى سىياسااىي تۇتقااان پېقىرنىااڭ”

 مېناااى ئەمەلىااايەت  باااۇ ئىباااارەت قىلىنىشاااىدىن قوباااۇل دەرھاااال تەكلىۋىنىاااڭ پېقىرنىاااڭ

 ئۈمىادىنى ئاېلىش نەتىاەە بىار بەلگىلىا  زىيارىتىمادىن بۈگاۈنكى ھەمدە رىغبەتلەندۈردى

 “.قىلدى پەيدا

 كاۆككە قوزغىلىا، ىالنئاايرفپ ئىساىملى  ئركىترا رفكشىد لەردە  8 سائەت ئاخشىمى

 باۇنچە بىالەن ئاايرفپىالن بولۇپ  قالغان كىرى، ياشقا 62 يىل بۇ ۋەزىر باش. كۆتۈرىلىيدۇ

 بالىاادەكال كىچىاا  خااۇددى ئااۇ شااۇڭا. ئىاادى قېااتى  تااۇنەى تېخااى چىقىشااى يولغااا ئااۇزۇن

 قىلىشااقا بااوزە  خالىغااانچە دەپ باااال قېاارى بىاار ئااۇنى ئەممااا. كېتىۋاتاااتتى ھاياجانلىنىاا،

 ئااۇ. بىرسااى ئۇسااتا ئىنتااايىن سودىلىشىشااقا چىمبېاارلىن. ئويلىماااڭ دەپ بىرسااى ىاادىغانبول

 ياولنى بىار مۇۋاپىاق بولىادىغان ئاشۇرۇشاقا ئىشاقا ئااۋال ئۇسالۇبى   مېنىڭ”: دەيدۇ مۇنداق

“ .كىرگۈزۈشاتۇر بىارلەپ-بىار ئىچىاگە جەرياان باۇ ئىشالرنى قالغان ئاندىن بەلگىلىۋېلىش 

 كېايىن. ئىادى ئۇتۇغلۇق بەكال سودىسى بولۇپ  سودىگەر بىر سلىئە ئاتىسى چىمبېرلىننىڭ

 ئوخشاشاال ئاتىساىغا خۇددى چىمبېرلىنمۇ. ئايلىنىدۇ يونغا سىياسىي ئاتاغلىق سەكرەپال بىر

 ئەخالقااى جەمئىاايەت دەۋرىنىااڭ ۋېكتااورىيە بولااۇپ  ئىخالساامەن دىنىغااا دۆلەت  ئەنگلىاايە

 ساااوغوق سااااالپەتلى   ئەمماااا ياااادڭغۇ ئاااۇ. ئىااادى نامايەندىساااى بىااار پىرىنساااىپلىرىنىڭ

 بىرسااى كۆرۈنۈشالۈ  سااۈرلۈ  كىشاىگە مەنساىتمەيدىغان  ئەممااا تۇرىادىغان كۈلۈمساىرەپ

 مەكاتەپ باشاالنغۇ  بىار كىشىلەرگە ۋاقىتالردا كۆپۈنچە قىياپىتى تۈردىكى بۇ ئۇنىڭ. ئىدى

 شااقىتا قاااتتىق ئۇنىااڭ كىشااىال سااىرداش بىاالەن ئۇنىااڭ پەقەت. ئەساالىتەتتى مااۇدىرىنى

 بولاۇپ  كەلاگەن ئادىتىادىن قىلىدىغان دىققەت ئىشقا ھەممە ئارتۇق ھەددىدىن كۆرۈنىشى

 يوشاۇرۇنغان ساەزگۈرلۈ  بىالەن پېئىللىاق خوش ئاستىدا قىياپىتىنىڭ ساۋۇتتە  بۇ ئۇنىڭ

 .بىلەتتى ياخشى ئىكەنلىكىنى
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 شااۇڭا ساااراڭ  يېاارى  ھىتلېرنااى شااۇنىڭدە  بىرسااى  بۇنىڭاادە  مەسااىلە  ھااازىرقى

 ۋەزىيەتناى بىار بۇناداق بىرساى ئىشاىنىدىغان دەپ كېارە  تۇرۇش تاقابىل بىلەن ېھتىياتئ

 كاۆڭلى” ئۆتىۋاتقىنىادا ئۇچاۇپ ئاسمىنىدىن لوندفن چىمبېرلىن مۇمكىنمىدۇ؟ ئوڭشىيالىشى

 باارلىقىنى كوزۇرالرنىڭ كۈچلۈ  بەزى قولىدا شۇنداقتىمۇ. قالىدۇ “ئىچىدە ئەندىشە ئاز بىر

 ئااخىرغىچە بىالەن فاۈھرېر ئاۇ . باشاليدۇ بولۇشقا خاتىرجەم قايتىدىن لىكۆڭ ئويلىغىنىدا 

 دەپ بولمايادۇ  ئىاش بىار ھې  چېخوسلوۋاكىيىگە چوقۇم سۆزلىشەلىگىنىدىال  تۇرۇپ چىڭ

 .ئوياليدۇ

 بۇرۇنقىغاا خۇددى” ئۇ دېيىشىچە  بىرىنىڭ ئۇچقانالردىن ئايرفپالندا بىر بىلەن ئۇنىڭ

. ئىدى ھالەتتە “ئىشىنىدىغان ئۆزىگە بېسىق  ئېغىر ئىچىدە  سۈكۈت تەڭداشسىز  ئوخشاش

. قونىادۇ ئايرفدرفمىغاا مياونخېن ئاايرفپالن يېرىمادا  ئىككاى ئاون ساائەت كېايىن چۈشتىن

 شاۇ ۋەزىرنىاڭ بااش ھېندېرساون . چىقىادۇ ئاالغىلى قارشاى ھېندېرساون ئالدىغا ئۇالرنىڭ

 مېنىاڭ”. قىلىادۇ ھې  ئىكەنلىكىنى قرفھلۇ تېتى  يەنىال تۇرۇغلۇقمۇ قالغان كىرى، ياشقا

 .ئۇنىڭغا دەيدۇ “ساغالم ئىنتايىن يەنىال بەدىنى 

 ئىستانسىسااىغا پااويىز ميااۇنخېن بولسااىمۇ  تۇرغااان يېغىاا، يااامغۇر سااى -سااى  گەرچە

 ئاۇالر. ئىادى تولغاان لىاق بىالەن توپى كىشىلەر يەنىال قاسنىقىدا ئىككى يولنىڭ بارىدىغان

 سااااالم ئۇزارتىااا، بېلىكىناااى توۋالشاااقا   دەپ“ !ياشىساااون” تىنماااا  بىااالەن قىزغىنلىاااق

 بېرگخاو  بىالەن ھەمرالىارى چىمبېارلىن ئەتراپىدىال  4 سائەت كېيىن چۈشتىن. قىلىشاتتى

 تۇماان قۇياۇق چوققىساى تاا . چۈشاىدۇ يولغا قاراپ يولىغا توقا -ئەگرى تى  داچىسىنىڭ

 ياامغۇر شاارقىراپ كەينىادىنال .ئىادى قااراڭغۇلۇق ئەتاراپ ھەمامە بولاۇپ قاپالنغاان بىلەن

 ئىنتاايىن تۈۋىادە پەلەماپە  كىرىادىغان ئاۆيگە ھىتلېار  بولغان ساھىپخان. كېتىدۇ يېغى،

 ئىچااكە  چاا  تەرەپااتىن بىار كېاايىن  كىرگەنادىن ئااۆيگە ئاۇالر. تااۇراتتى ھالادا ئەدەپلىا 

 ھمىنىادىنمې ھىتلېر تۇيۇقسىز . قىلىشىدۇ چاخچاق بىلەن بىرسى-بىر شەكىلدە بىر ياسالما

 چىمبېاارلىن . قالىاادۇ سااوراپ بااارلىقىنى پىكىاارى قانااداق تەرتىاابىگە كااۈن كۆرۈشۈشاانىڭ

 باشااالپ ۋەزىرنااى باااش ھىتلېاار. دەياادۇ قىالتااتى  ئااارزۇ سۆزلىشىشاانى ئااايرى  ئىككىمىااز

. چىقىااادۇ كىتاپخانىساااىغا قەۋەتتىكاااى ئۈساااتىنكى بىااارگە بىااالەن شاااىمىدت تەرجىماااانى

 دەرھاال رەڭگاى مىنىساتىرىنىڭ ئىشاالر تاشاقى بۇنىڭادىن. ۇقالدۇرىاد تۆۋەندە رىبېنترفپنى

 .تۇتۇلىدۇ

 ئېغىاار ھىتلېاار ئۆياادە ياغااا  بااۇ ياسااىداقالنغان ئاااددى زىناانەتلەنمىگەن ئاساسااەن

 قاتااار بىاار بولغااان سااەۋەب چىقىشااىغا كېلىاا، بوھراننىااڭ بۈگااۈنكى بىاالەن بېسااىقلىق

 بىاالەن زىھنااى پۈتااۈن ىنااىدېگەنلىر ئۇنىااڭ چىمبېاارلىن. كۆرسااىتىدۇ ساااناپ ھادىسااىلەرنى
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 ئااز بىار ئارىادىن. ئولتۇرىادۇ بېرىا، جااۋاب ساۇئالالرغا بىلەن تەبەسسۈم دفستانە ئاڭالپ 

 قااۇرال سااىزال: دەياادۇ مۇنااداق تىكىلگىاانىچە چىرايىغااا ھىتلېرنىااڭ ئااۇ ئۆتكەناادە  ۋاقىاات

 .مۇمكىن قىلىشى  مۇزاكىرە ئاقالپ گېرمانىيىنى مەنمۇ ئىشلەتمىسىڭىز 

 كىا _  ھىتلېار باشالىغان ھاياجانلىنىشاقا بىلەن گەپ بۇ دەيدۇ_ ! تىشئىشلى قۇرال”

 بېانى  شاۇ دەل ئىشلەتكەن قۇرال قارىتى، نېمىسالرغا رايونىدا سۇدېت دەپتۇ؟ ئۇرۇشىمەن

 ھاې  ھىتلېار تااگمەكتە  تاراساالپ دېرىزىگە يامغۇر ھوۋلىماقتا  شامىلى تا  “ئەمەسمىدى؟

 دېمەكچاى نېمە ھىتلېرنىڭ يوق ئامال ئاخىرى بېرلىنچىم. ئىدى سۆزلىمەكتە توختىماستىن

 ئەنادى مەن”. بولىدۇ توختاتماقچى سۆزدىن ئۇنى بولۇپ كۆرمەكچى دەڭسەپ بولغانلىقىنى

 قىلىااا، قاناااداقال ئىشااانى باااۇ مەن_  توۋاليااادۇ  دەپ_ . قالمىااادى قىلغاااۇچىلىقى  تااااقەت

 چۈچاۈپ قااتتىق ڭالپئاا ساۆزلەرنى باۇ شىمىدت_ . كېرە  قىلىشى  ھەل چوقۇم بولمىسۇن

 بۇنااداق يونىغاا سىياساىي چەتائەل بىار قېااتى  تاۇنەى فۈھرېرنىاڭ قېتىمقىساى  باۇ. كېتىادۇ

 دەيادۇ “كېرە  قىلىشى  ھەل بىۋاستە ئۆزەم ئىشنى بۇ مەن_  ئىدى  قىلىشى گەپ ۋارقىراپ

 .ھىتلېر

 قىلىا، كەساكىن ئۇنىڭغاا بولساىمۇ  قالغاان ھەيران قاتتىق گەپلەردىن بۇ چىمبېرلىن

 چوقااۇم سااىز بولسااام  چۈشااىنىۋالمىغان خاتااا مەن ئەگەر”: بېرىاادۇ جاااۋاب دەپ مۇنااداق

 مېناى بولساا  شاۇنداق راستىنال ئەگەر شۇنداقمۇ؟ تەييارلىقتاسىز  قارشى چېخوسلوۋاكىيىگە

 ساەپىرى  قېتىمقى بۇ مېنىڭ ئۇنداقتا “ئىدىڭىز؟ دېگەن كەل بېشستىسگاردىنغا ئۈچۈن نېمە

 ئەھۋالغاا باۇ سۆزلىشاىش چىمبېارلىن قالمامادۇ؟ بولاۇپ قىلىاش راپئىسا ۋاقىات پۈتۈنلە 

 بولىادىغانلىقىنى تاوغرا ئەڭ كېتىشاىنىڭ قايتىا، ئەنگىلىايىگە دەرھاال كېيىن  كەلگەندىن

 .دەيدۇ“ .يوق ئەھمىيىتى قىلچە گەپلەرنىڭ قالغان” كېلى،  ئېيتى،

 دەم بىار بولغاچقاا  غانئويلىمى  پەقەتال كۆرىدىغانلىقىنى قارشىلىق بىر بۇنداق ھىتلېر

 بۇ ئىشلىتەرمۇ  يارا -قۇرال راستىنال ھىتلېر چاغدا  بۇ شىمىدت. قالىدۇ تۇرۇپ ئىككىلىنى،

 ۋە قاايغۇلۇق ھىتلېرغاا تەرجىمان بۇ. ئوياليدۇ دەپ پەيت  بىر سىنايدىغان ھىتلېرنى پەيت

 ىمىدتنىشا. ئىادى قالغاان ئۈساتىدە تىاغ مەسىلىساى تىنچلىاق: قارايادۇ بىالەن ئەنسىرەش

 مەسىلىساااىنى ساااۇدېت” كەرگىااانىچە  پاااۇتىنى ئىككاااى ھىتلېااار قالااادۇرغىنى  ھەياااران

 تەغاادىرىنى ئااۆز مىللەتلەرنىااڭ ساىز ئەگەر_  بىاالەن  تەمكىنلىاا  دەياادۇ_  ئاويلىغىنىمىزدا 

 ئاۇ بولىدىكەنساىز  قىلىادىغانال ئېتراپ پىرىنسىپنى دەيدىغان ھوقۇقىنى بەلگىلەش ئۆزلىرى

 پىرىنساى، باۇ قېناى . ماۇمكىن سۆزلىشەلىشاىمىز داۋاملىاق ئۈساتىدە لەمەساى باۇ بىز ھالدا 

 “.باقايلى كۆرۈپ قويۇلىشىنى يولغا قانداق ئەمەلىيەتتە

 چىمبېارلىن. بېرىادۇ ياۈز ئىاش بىار چۈچىتىدىغان كىشىنى بىر يەنە كەينىدىنال ئۇنىڭ
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 بەكاال ۈزۈشاتەئۆتك بېارىش ئااۋاز خەلق ئومۇمى سۇدېتتا بەرمە   ماقۇللۇق دەرھال بۇنىڭغا

 دەرھااال گەپاالەرگە بااۇ ھىتلېاار يېاارى  قاااالرلىق ھەيااران. بااار قىيىاانچىلىقالر ئەمەلااى كااۆپ

 قايتىا، قىلىا، جىادەل چىمبېرلىننىاڭ بەلكى  فۈھرېر كۆڭلىدە  شىمىدت. ئاچچىقالنمايدۇ

  ئەنگلىايە. ئوياليادۇ دەپ ھەقىچاان  قالادى قورقاۇپ قىلىشاىدىن تەھادىت دەپ كېتىقمەن

 بىاالەن خىزمەتداشاالىرى مەسىلىسااىنى بەلگىاالەش ئااۆزى تەغاادىرىنى ئااۆز ۋەزىاارى  باااش

 شاۇڭا ”. ئېيتىادۇ ئىكەنلىكىناى تەس بېرەلىشاى جاۋاب ھىتلېرغا تۇرۇپ قىلىشما  مۇزاكىرە

 ئەنگىلىاايىگە دەرھااال مەن ئاخىرالشتۇرساااق  يەردە مۇشااۇ سۆزلىشىشاانى قېتىمقااى بااۇ مەن

 بىاالەن ساىز كېيىانال شاۇنىڭدىن. كېارە  ى مۇزاكىرلىشىشا بىالەن خىزمەتداشالىرى  قايتىا،

 “.مۇمكىن كۆرۈشەلىشى 

 ھىتلېااار كېااايىن  بەرگەنااادىن قىلىااا، تەرجىااامە جاااۈملىنى بىرىنچاااى شاااىمىدت 

 قايتىااادىن چىمبېرلىننىاااڭ كېااايىن ئاااازدىن بىااار ئەمماااا. كاااۆرۈنەتتى ئەنسىزلەشاااكەندە 

 قىلىا، ھاې  ركىنئە خېلىال ئۆزىنى ئۇ كېيىن  بىلگىنىدىن ئىكەنلىكىنى رازى كۆرۈشۈشكە

 باۇ” ئۇنىڭادىن چىمبېارلىن. بولىدۇ ماقۇل دەرھال ئۇنىڭغا دە -كىرىدۇ تەبەسسۈم چىرايىغا

 كاپاالەت تەمتىرىمەستىن قىلچە ھىتلېر سورىۋىدى  دەپ “بولىدۇ قانداق ۋەزىيەت جەرياندا

 ھەرگىزمااۇ “بولىاادىكەن  كۆرۈلمەياادىغانال ھەرىكىتااى زفراۋانلىااق پەۋقۇلئاااددە” بېرىاا، 

 .ئېيتىدۇ بەرمەيدىغانلىقىنى بۇيرۇقى كىرگۈزۈش سكەرئە

 بىناادىن. ئاخىرلىشىدۇ بىلەن شۇنىڭ سۆزلىشىش سائەتلى  3 كېيىن  گەپلەردىن بۇ 

 ۋەزىاردىن باش ھىتلېر. سۆزلىشىدۇ ھالدا ئەدەپلى  ئۆزئارا ئىككىسى ئۇالر ۋاقتىدا  چىققان

 ئەمماا. قىلىدۇ تەكلى، قىلىشىنى رەتزىيا يەرلەرنى مەنزىرىلى  بۇرۇن قايتىشتىن دۆلىتىگە

 ئەھۋالاادا بىاار بااار تەھاادىت ھاياتقااا” قىلىاا، باھااانە قىساالىقىنى بەكااال ۋاقتااى چىنبېاارلىن

 ئىكەنلىكىناى رازى ساۆھبىتىدىن قېتىمقاى باۇ ئاۇ. دەيادۇ “ئاجرىتالماايمەن ۋاقىات بۇنىڭغا

 ىشااەن ئ كۈچلااۈ  ئىنتااايىن مەن”. ئايرىلىاادۇ خااورام-خوشااال بىېگخااوفتىن بىلاادۈرۈپ

 يازغااان سىڭلىسااىغا يازىاادۇ دەپ_ . ئىاادى غااايەم ئەساالى مېنىااڭ بااۇ  مانااا. تىكلىيەلىاادى 

 سااوغۇقلۇق تۈرلااۈ  بىاار چىرايىاادىن ئۇنىااڭ مەن گەرچە ئالسااام  ئااۆزەمنى مەن_  خېتىاادا 

 بېرىادىغانال كاپاالەت ئاۇ ئەگەر يەنىاال مەندە بولساممۇ  قىلغان ھې  رەھىمسىزلى  بىلەن

 “.قارايمەن دەپ ئادەم بولىدىغان ئىشىنىشكە يەنىال غائۇنىڭ بولىدىكەن 

. ئوقۇلاادى مەدىھىاالەر كۈچلااۈ  ئۇنىڭغااا كېاايىن قايتقىنىاادىن دۆلىااتىگە چىمبېاارلىن

 ئاتااپ ئۇنىڭغا مەخسۇس مىسفىيېرد جون شائىر ھېسابلىنىدىغان تاجى باش ئەنگىلىيىنىڭ

 :يازىدۇ شىئېر بېغىشلىما  بىر
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 كۆرۈشكەندە ؛ بىلەن ئاركىلى  چۈن ئۈ مىيىتى ئوغلىنىڭ پرفيىئوم

 قىلدىڭ  سەپەر يولىدا تەڭرى ئىچىدە  قاراڭغۇلۇقالر سەنمۇ

 

 باشااالنما  تېخااى ئااۇرۇش ئۈچااۈن  ساااقالش جەڭاادىن بەدىنىنااى لىمەااان يىگىتنىااڭ

 !تۇرۇپ

 ئۆلتااۈرۈلگەن. پادىشاااھى ئاااخىرقى ترفيلۇقالرنىااڭ دېگىنااى پرفيىئااوم شااىئېردىكى)

 ئاااركىلى . كۆرۈشااكەن بىاالەن ئاااركىلى  قەھرىمااان ئۈچااۈن ئااېلىش مىيىتىنااى ئوغلىنىااڭ

 .(باتۇر كەسمەس قېلى  ئۆتمەس  ئوق ئەپسانىلىرىدا يونان دېگىنى

 پرىزدېنات . ئىادى بۆلمەكتە كۆڭۈل بەكال ئىشالرغا بۇ رفزېۋېلت بولسا  ۋاشېنگىتوندا

 ۇرۇشانىڭئ بولمايادىغان ماۇمكىن سااقلىنىش پارتىلىشاىدىن سۆزلىشىشلەرنىڭ تۈردىكى بۇ

 بىار شاۇڭا . ئەنساىرەيتتى بەكاال قېلىشاىدىن ئوينااپ رفلىنىال ئۇزارتىش ۋاقتىنى بېرىش يۈز

 بەدەل قانداق ھەر” ۋەزىرىنىڭ باش  ئەنگلىيە رفزېۋېلت يىغىنىدا كابېنت ئىچكى قېتىملىق

 ئەپسۇسالىنىدىغانلىقى بەكاال تىلىكىادىن تە  “تىالەش تىنچلىق نەزەر قەتئى تۆلىنىشىدىن

: دەياادۇ مۇنااداق ئېيكسااقا خلااود بىاالەن سااۆزلەر ئۆتكااۈر ۋە كەسااكىن ھەماادە رىاادۇ بىلدۈ

 چۈشااۈرۈپ ئەھۋالغااا قىاايىن چېخالرنااى ئىككىسااى فرانسااىيە بىاالەن  ئەنگلىاايە رفشااەنكى 

 قااا “يۇياۇش قااوللىرىنى بۇيالغاان قانغااا ئۆرىگەنلىكىادىن يااۈز ئۇالرنىاڭ” ئاناادىن قويىشاى 

 ئىچكااى  ئەنگلىاايە قالغاناادا  ئاااز پۈتۈشااكە ئاااخىرى ھەپااتە. مااۇمكىن قىلىشااى مەجبااۇر

 چىمبېارلىن بولساىمۇ  باشالىغان كۆرۈلۈشاكە ھېسسىياتالر قارشى چىمبېرلىنغا كابېنتىدىمۇ

 جوزېا  ئەلچىسى باش تۇرۇشلۇق ئەنگىلىيىدە ئامېرىكىنىڭ. تۇرىدۇ چىڭ گېپىدە ئۆز يەنىال

 دفكاالت باۇ. ساۇنىدۇ كاالتدف بىار خاراكتېرىدىكى پەرەز ئالدىن بىر ۋەزىرگە باش كېنېدى

 كەلتاۈرگەن قولغاا ئارمىيىسىدىن ھاۋا گېرمانىيە يېقىندا لىندېربار چارس ئۇچقۇچى داڭلىق

 قۇدرەتلىا  بەكاال كۈچىنىاڭ ئارمىيە ھاۋا گېرمانىيە بولۇپ  يېزىلغان ئاساسىدا ماتېرىيالالر

 قاااتتىق ىنبۇنىڭااد چىمبېرلىنمااۇ ئوخشاااش  كېنېاادىغا. ئىاادى ئېلىنغااان تىلغااا ئىكەنلىكااى

 يېتەرسااىز بەكااال تەييارلىقىنىااڭ ئااۇرۇش بىاارگە  بىاالەن شااۇنىڭ. ئىاادى ھاياجانالنغااان

 يۈرگۈزۈشاكە تىناى سىياساىي تىنچالنادۇرۇش داۋاملىاق  ئەنگلىايە ساەۋەبىدىن  بولغانلىقى

 .ئىدى مەجبۇر

 قىلىشاقا ماۇزالىرە مەساىلىنى باۇ كېلىا، ئەنگىلىيىگە چىمبېرلىن كۈنى  سىنتەبىر-18

 يەر بااۇ”: دەياادۇ مۇنااداق ئۈمىكىاادىكىلەرگە ۋەكىلاالەر يىتەكچىلىكىاادىكى داالدى كەلااگەن

 ھۆكاۈمىتى چاېخ ئەگەر شاۇنداقتىمۇ . شاەرت بېرىلىشاى كېساى، گېرماانىيىگە تۈردە قەتئى

 چېخوسااالوۋاكىيىنى قىلمىغىاااچە  ئېتاااراپ زۆرۈرىيىتىناااى تەڭشاااەش قايتىااادىن چېگراناااى
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 “.تەس بەكال بۆلىۋىتەلىشىمىز ئىككىگە ئوتتۇردىن

 بىار رايونىنىاڭ سۇدېت” ئۇالر قىلىنسىال  “بېسى  دفستانە” ئازىراق چېخالرغا داالدىمۇ

 شااۇنىمۇ چېخالرغااا ۋاقىتتااا  بىاار بىاالەن شااۇنىڭ. مااۇمكىن بېرەلىشااى ئايرىاا، نااى “قىساامى

 شاەكىلدە بىار مەلاۇم قىسامى قالغاان بەرگەنادىن بۆلاۈپ كېرەككاى  قويۇش چۈشەندۈرۈپ

 كاپالەتلەندۈرۈلۈشاكە بۇنداق چوقۇم گېرمانىيىمۇ قىلىنىدىغان  ئىگە ەكاپالەتك خەلقئارالىق

 كېاتەلمە   قىلىا، ئىشاەن  بۇنىڭغاا دەسالىۋىدە چىمبېرلىن. شەرت بولىشى قاتنىشىدىغان

 شاااۇنداقتىمۇ. كېلىااادۇ مااااقۇل ئانااادىن كېيىااانال ئېلىشاااتىن دەم ئارىلىقىااادىكى ساااۆھبەت

 بەكاال بۇنىڭدىن چىمبېرلىن ئەمما. بواللمايدۇ خاتىرجەم يەنىال كېتى، قايتى، فرانسسۇزالر

_  قىلساىمۇ  قىلىدىغانادە  پەيادا ئەندىشاە بەكىارە  ئىساتىقبالى بۇنىاڭ”. ئىادى مەمنۇن

 ئىااش ئەنسااىرەيدىغان بە  ھەممىاادىن مەن_  خېتىاادە  يازغااان سىڭلىسااىغا يازىاادۇ دەپ

. ياوق ئىاش بىار ې ھا ئەيىپلەيادىغان ئاۆزىمىزنى بولغانادا مېانىڭچە. ھېسابالندى يوقالغان

 “.قىلدى تەرەققى قىلغاندە  تەلەپ مەن ۋەزىيەت كەلگىچە  بۈگۈنگە ئەكسىنچە

 ئەمەلاگە ئىاش بىار قىلىادىغان كۆڭۈلساىز كىشاىنى بىر يەنە ئىشالردا بۇ شۇنداقتىمۇ 

 شااەرتلىكىنى بېرىۋېتىشااى بۆلااۈپ چوقااۇم سااۇدېتنى چېخالرغااا: ئىاادى كېاارە  ئاشۇرۇلىشااى

 بااۇ ئەلچىسااى  ئەنگلىاايە كېاايىن  تاماااقتىن چۈشاالۈ  ئەتىسااى ئىاادى؛ كېاارە  بىلاادۈرۈش

 بولااۇپ  كەتااكەن ھۇلۇقااۇپ قاااتتىق ئااۇ ۋاقتىاادا  ئۇقتۇرغااان بېنىسااقا پرىزدېناات تەكلىپنااى

 ساىر ئەلچىساى  ئەنگلىايە. تارتقاان بااش قىلىشتىن مۇزاكىرە ئىشنى بىر بۇنداق دەسلىۋىدە

 ھىتلېر ئىچىدە سوتكا ئىككى بېرلىنچىم بولسىمۇ  قىلغان ھې  ئوڭايسىزلىق نيۇتون باسېر

 ماقۇللىشاى ئارىادا تېاز ئىشانى باۇ ئېيتىا،  ئولتۇرىادىغانلىقىنى سۆھبەتكە قايتىدىن بىلەن

 ئەيىااپلەپ  ئاۇنى ھالادا غەزەپلەناگەن بېانى . ئېيتىادۇ تەكىاتلەپ ئاالھىادە كېرەكلىكىناى

 ۆرسااەتمەكتىكى ك شااۇنى ئەمەلىاايەت يەنە  ئااۇ. دەياادۇ تاشاالىۋەتتىڭالر  ۋەتىنىمنااى مېنىااڭ

 ئەمەس نەرساە باشاقا گەپاتىن قۇرۇق يۈزىدىكى قەغەز ئەسلىدە كاپالىتى ئېرىشكەن ئۇنىڭ

 چارىساىنىڭ قىلىاش ھەل قويغاان ئوتتۇرغاا ئۇالرنىاڭ پرىزدېنات  باۇ. ئېيتىدۇ ئىكەنلىكىنى

 چېخقاا ھېساابتا ئااخىرقى ھىتلېرنىاڭ پەقەت بۇنىاڭ تۈگىمەيادىغانلىقى  بىلەناال بۇنىڭلىق

 باۇ بېانى . قورقااتتى ئىكەنلىكىادىن ئىباارەت جەريانىادىنال بىار قىلىشاىنىڭ انلىقھۈكمۈر

 مېانىڭچە دفكالتىادا  يوللىغاان ۋەتىانىگە نيۇتاون بولساىمۇ  قويغاان دەپ ئالدىن گەپلەرنى

 ئۇنىاڭ كۆرساەتتى  ماايىللىقىنى قىلىشقا قوبۇل قارىغاندا قىلىشقا رەت تەدبىرنى بۇ” بېنى 

 ئىكەنلىكىناااى مەجباااۇر قىلىشاااقا قوباااۇل شاااەرتنى بىااار ۇناااداقب ئۈچاااۈن ناااېمە خەلقىاااگە

 .بىلدۈرىدۇ دەپ “ئىدى قايىل تولۇق ئۇ سەۋەپلەرگە چۈشەندۈرىدىغان

 كېلىادىغان يەردىان ئاۇ ئىچىادە ئەنساىرەش كاۈن پۈتاۈن چىمبېرلىن كۈنى  دۈشەنبە
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 پۈتاۈن غاائىتتىپاقى ساوۋېتلەر_  تەرەپاكە بىر يەنە بولسا بېنى . ئولتۇرىدۇ كۈتۈپ جاۋابنى

 ئىتتىپاااقى سااوۋېت ئااۇ كااۈنى  سەيشااەنبە. ئىاادى كىرىشااكەن يالۋۇرۇشااقا بىاالەن كااۈچى

 ئەگەر: قويىادۇ ئوتتۇرغا مەسىلىنى تۈرلۈ  ئىككى مۇنداق ئۇنىڭغا قىلى، قوبۇل ئەلچىسىنى

 سااوۋېت بولسااا  قىلماااقچى ئىەاارا مەساائولىيىتىنى بەلگىلەنااگەن شااەرتنامىدا فرانسااىيە

 ھۇجاۇم ھىتلېار ئەگەر ئورۇنادىياالرمۇ؟ مەسائولىيىتىنى چۈشاكەن ىگەئۈسات ئۆز ئىتتىپاقىمۇ

 بىرلەشاكەن ئىتتىپااقى سوۋېت قىلسىمۇ تارتقىدە  باش فرانسىيە شۇنىڭدە  قالسا  قىلى،

. سااورايدۇ دەپ قىالالرمااۇ؟ چاااقىرىق قولالشااقا چېخوساالوۋاكىيىنى جەمىيىتىنااى مىللەتاالەر

 مىناۇتتىن 45 بېرىادۇ؛ جااۋابىنى ئېنىاق ىرىئااخ موساكۋا ھەقتە بۇ دە  7 سائەت ئاخشىمى

 بىاالەن  ئەنگلىاايە ھۆكااۈمىتى  نيۇتونغااا  كرففاادا مىنىسااتىرى ئىشااالر تاشااقى چااېخ كېاايىن 

 .ئۇقتۇرىدۇ دەپ قىلىدۇ  رەت تەكلىۋىنى بەرگەن ئىككىسىنىڭ فرانسىيە

 فرانساىيە قايتىادىن خودىساا مىنىساتىرى بااش چاېخ ئاۆتمەيال ئاۇزۇن ئارىدىن ئەمما

 قالغىاادە  پااارتىالپ ئااۇرۇش ئەگەر تااۇرۇپ پااارىژدا الكااۋاردىن ئااۇ. چاقىرتىاادۇ ىسااىنىئەلچ

 تېلېگرامماا پاارچە بىار بەرگەن باياناات دەپ كېتىادۇ چىقىا، شەرتنامىدىن فرانسىيە بولسا

 قىلىشانىڭ تەلەپ تىنچلىاق باۇ ” ئۇنىڭغاا مىنىساتىر بااش. ئۆتۈنىادۇ كېلىشىنى يوللىۋېتى،

 نىااڭ بېنىساانىڭ ھەرىكىتااى بااۇ ئۇنىااڭ الكۋارغااا  يەنە ئااۇ. ۇدەيااد “چارىسااى بىاار-بىااردىن

 قىلغاان گەپ يالغان ئۇ ئەسلىدە. بېرىدۇ كاپالەت دەپ ھەرىكەت بىر ئۆتكەن ماقۇللىقىدىن

 .ئىدى

 بااۇ نيۇتونمااۇ. ئۇقتۇرىاادۇ ئااارقىلىق تېلېگراممااا پارىژغااا دەرھااال خەۋەرنااى بااۇ الكااۋا

 .رىدۇئۇقتۇ لوندفنغا ئارقىلىق تېلېگرامما خەۋەرنى

 مەيۈسالۈ  پاارچە بىار بېنىساقا چىقىا، ئوتتۇرغا خالىفاكى  تېلېگراممىدا  بۇ نيۇتون

 فرانساىيىنىڭ بىالەن  ئەنگلىايە “يوشاۇرما  قىلاچە دەرھال” ئۇنىڭدىن يولالپ  مەدىھەنامە

 دۆلەتنىااڭ بااۇ ھۆكااۈمىتى  ئەنگلىاايە بولمىسااا” كېرەكلىكىنااى  قىلىشااى قوبااۇل تەكلىااۋىنى

 .قىلىدۇ تەلەپ قويۇشىنى ئۇقتۇرۇپ “بەرمەيدىغانلىقىنى ئەھمىيەت تەقدىرىگە

 تااننىن دەرھاال يەنىال خالىفاك  بولسىمۇ  كەتكەن بولۇپ كېچە يېرى  ۋاقىت گەرچە

 ئىشاالر تاشاقى ئاۇ كېايىن  كېچىادىن يېارى . چىقىادۇ يولغاا قااراپ نومۇرغاا -12 كوچىسى

 ئويلىنىا، قايتاا بېنىسانىڭ ئاۇنى يولالپ  يوليورۇق نيۇتونغا كېلى، قايتى، مىنىستىرلىكىگە

 ئىككىنچاى بولغاان ئۆتكۈزمەكچى بىلەن ھىتلېر چىمبېرلىن بولمىسا كېرەكلىكىنى  كۆرىشى

 ئوقتاۇرۇپ قالدۇرىدىغانلىقىنى ئەمەلدىن ياكى كېچىكتۈرىدىغانلىقىنى سۆھبىتىنى قېتىملىق

 .تاپىاليدۇ قويىشىنى

 خالدىكىان ھەمرالىقىادا ىنىڭكەسىپدىشا فرانساىيىلى  نيۇتاون دە  0 ساائەت سەھەر
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 ياتقاان ئىچىادە مۈگىادەش چاغادا باۇ. كۆرۈشاىدۇ بىالەن پىرىزدېنتى چېخ كېلى، سارىيىغا

 توخماااق بېشااىغا خااۇددى” بىاالەن ئاااڭالش سااۆزلىرىنى الكۋانىااڭ ئااۇ. ئۇيغۇتۇلىاادۇ بېنااى

 تۆكۈلااۈپ ياااش كۆزلىرىاادىن ئۇنىااڭ. كېتىاادۇ ھۇشااىدىن دەرھااال بولااۇپ  “تەككەناادە 

 جااۋاب چۈشاتە پرىزدېنات  باۇ ساېتىۋېتىلگەن كېلىا،  ھۇشاىغا كېيىن ئازدىن بىر. تۇراتتى

 .بولىدۇ ماقۇل بېرىشكە

 گېپاى ئىپادىلىگەنلىا  قىلغاانلىقىنى قوباۇل تەكلىۋىنى فرانسىيە- ئەنگلىيە دەسلەپتە

 بىلادۈرۈپ  گەپناى باۇ ياۈرۈپ ئايالنادۇرۇپ نيۇتونغاا ئاۇ. تارقىلىادۇ ئاغزىادىن خودىسانىڭ

 ئىمكانىيەتنىاڭ جااۋابنى رەسامى ھەققىدىكى ئىش بۇ ئىكەنلىكىنى  ئېنىق ۋابىجا چېخنىڭ

 مۇناازىرە ئەمماا. قىلىدۇ ئۇقتۇرۇش تاپشۇرىلىدىغانلىقىنى ئۇنىڭغا ئىچىدە ۋاقىت تېز بارىچە

 ۋاقىتتاا تەڭ ئىككىساى الكاۋا بىالەن نيۇتاون چاغادا  باۇ. قىلىادۇ داۋام ۋاقاتىغىچە گۈگۈم تا

 ئۇلتىمااتوم بىردىن بىرى ھەر ئەلچى ئىككى بۇ. چاقىرتىلىدۇ رلىكىگەمىنىستى ئىشالر تاشقى

 “بىاالەن ئەپسااۇس” ھۆكااۈمىتى چېخوساالوۋاكىيە ئۇلتىماتوماادا  بااۇ. ئېلىشااىدۇ تاپشااۇرۇپ

 .ئىدى بىلدۈرۈلگەن قىلىدىغانلىقى قوبۇل تەكلىۋىنى ئىككىسىنىڭ فرانسىيە-ئەنگلىيە

 ئاېالن بولغاانلىقىنى تەسالى  ، چىقىرىا ئۇقتاۇرۇش ھۆكاۈمىتى بېانى  ئاخشىمى  شۇ

 ئۇقتۇرۇشاتا باۇ. قالدۇرىۋېتىادۇ نومۇسقا بەكال غەرپلىكلەرنى نۇرغۇن ئۇڭتۇرۇش بۇ. قىلىدۇ

 :ئىدى دېيىلگەن مۇنداق

 ماااقۇللۇق ئاساسااەن ياااردىمىگە بولغااان بەرمەكچااى ئىتتىپاقداشاالىرىمىزنىڭ دفساات

 بولىاادىكەن  رۈلىاادىغانالكۆ ئىشااى قىلىااش بېسااى  قۇراللىااق ئەممااا . ئىاادۇق بىلاادۈرگەن

 شااۇڭا . ئېنىااق كېتىشااى ئېغىرلىشااى، تېخىمااۇ خاااراكتېرى بوھرانىنىااڭ ياۋرفپااا رفشااەنكى 

 كېرەكلىكىنااى  بولىشااىمىز تەييااار بېرىشااكە قۇربااان بىزنىااڭ ئاگاھالناادۇرۇپ  دفسااتلىرىمىز

  كەلمەيادىغانلىقىنى قولىادىن ئۇالرنىاڭ ئىشىنىڭ سېتىۋېلىش تىنچلىقنى بىلەن ئەركىنلى 

 يااولى باشااقا ماڭغىاادە  ھۆكۈمىتىمىزنىااڭ بىاالەن پىرىزدېنتىمىااز جۇمھااۇرىيەت. ئېيتتااى… 

 .قالدۇق چۈشۈپ ھالغا يىتى  ئااللمايدىغان ياردەم ھېچكىمدىن بىز. قالمىدى

 غاالىبىيەتنى قېتىملىاق بىار تايىنىا، كاۈچىگە ۋاستىچىالرنىڭ ھىتلېر قىلى،  شۇنداق

 .كەلتۈرىۋالىدۇ قولغا

 

4 

 

 ئايرفپىالنغاااا چىمبېااارلىن كاااۈنى  ساااىنتەبىر-01 يەناااى باااۇرۇن  شاااتىنچۈ ئەتىساااى

 مەسىلىسااااىنىڭ چېخوساااالوۋاكىيە”: دەياااادۇ مۇنااااداق مۇخپىرالرغااااا ئاااااۋال چىقىشااااتىن
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 خەلقلىاارى دۆلەت ئىككااى گېرمااانىيە- ئەنگلىاايە قىلىنىشااى ھەل بىاالەن مۇۋەپپەقىيەتلىاا 

 ياۋرفپاااا يەنە دە شاااۇنىڭ شاااەرتى؛ ئالااادىنقى ئاساسااالىق دفساااتلۇقنىڭ ئوتتۇرساااىدىكى

 ياۋرفپااا شااۇ دەل غايىسااىمۇ پېقىرنىااڭ. ئاساسااى قىلىنماااس تەلەپ مۇنااازىرە تېنچلىقىنىااڭ

 قالساا ئېچىلى، يول بىر ئۈچۈن تىنچلىقى ياۋرفپا سەپىرىمدىمۇ قېتىمقى بۇ ئىدى  تىنچلىقى

 “.قىلىمەن ئۈمىد دەپ

 ئارشاىڭىدا رگگېدىرسابۇ بويىادىكى دەرياا رېايىن رەھبىارى دۆلەت ئىككاى قېاتى   بۇ

 ئالاادىغا ئۇنىااڭ ۋاقتىاادا  قونااۇش كولوگناادا ئااايرفپالن ئولتۇرغااان ۋەزىاار باااش. كۆرۈشااىدۇ

 يەنە ئايرفدرفمادا. ئىادى بار رەھبەرلەرمۇ مۇھى  يەرلى  ئارىسىدا چىققانالر ئالغىلى قارشى

 پادىشاىنى تەڭارى» ئەترىتاى ئوركىساتېر ئااچىالر-ئاې  ئىادى؛ باار قااراۋۇللىرىمۇ ھۆرمەت

 قوناالغۇ ماشاىنىلىق ئېنگلىازالر كېايىن تامامالنغاندىن مۇراسى . ئورۇندايدۇ نى «دىسۇنقوغ

 قارشاى قىرغىقىنىاڭ دەرياا مېھمانخانا بۇ. كېلىدۇ مېھمانخانىسىغا پېترىسبۇرگ بولغان يېرى

 ئارىساىنى بىلەن گېدىرسبۇرگ بولۇپ  مېھمانخانا بىر سېلىنغان چوققىسىغا تا  تەرىپىدىكى

 كېلىا، پاات-پاات مېھمانخانىغاا باۇ ئۈچاۈن ئىچىاش قەھاۋە ھىتلېار. تۇراتتى ،ئايرى دەريا

 بااۇ. كەتمەيتتااى گەپ گااۈزەللىكىگە مەنزىرىنىااڭ ئەتراپىاادىكى مىھمانخانىنىااڭ بااۇ. تااۇراتتى

 ئاۇالرنى. ئىادى ئورۇنالشاتۇرغان يېتىشاقا مېھمانخانىادا باۇ مېھماانلىرىنى ئېنگلىاز ئۇ قېتى  

 يەرگە باااۇ قىلىااا، مەقساااەت ھۇزۇرلنىشاااىنى رىساااىدىنمەنزى يېزىساااىنىڭ دىراشاااىنفېرس

 ماڭغانادىن مىلادە  52 باويالپ دەرياسىنى رېيىن يەنە  شۇنىڭدە . ئىدى ئورۇنالشتۇرغان

 .بوالتتى بارغىلى يەرگە بار تېشى خوتۇن جادۇگەر رىۋايەتلەردىكى كېيىن 

 درېيسااااىن قىرغىقىاااادىكى قارشااااى دەريانىااااڭ چىمبېاااارلىن قارىغاناااادا بالكوناااادىن

 ئەنە تە 5 ساائەت كېيىن چۈشتىن سۆھبەت قېتىملىق تۇنەى كۆرەلەيتتى؛ ېخمانخانىسىنىم

 تاا  قىيالىق ماشىنىلىق ئۇ كېيىن  ئۆتكەندىن ۋاقىت كۈندە  يېرى . ئۆتكۈزۈلىدۇ يەردە شۇ

 دەريانىاڭ. ئۆتىادۇ دەرياادىن بىالەن كاېمە يەردىان ئاۇ كېلى،  بويىغا دەريا بويالپ يولىنى

 ئاۇالر ئاۇالر بولاۇپ  تولغاان بىالەن كۆرگاۈچىلەر تاماشاا تۈمەنادە  ىارەرب قىرغىقاى ئىككى

 بااۇ. ئىاادى قالغااان تىكىلىاا، كىمىااگە كىچىاا  ئۆتىۋاتقااا دەريااادىن بىاالەن دىققىتااى پۈتااۈن

 .ئەسلىتەتتى مۇسابىقىسىنى قولۋاق الردىكى ئۇنىۋېرسىتېت كىشىگە مەنزىرە بۇ يەردىكى

 ھەمرالىارى چىمبېارلىن. ئىادى ايالشاقانج قىرغاققاا غەرباى مېھمانخانىساى درېيسىن

 بىاار خۇشااخۇ  ئەزەلاادىن ھىتلېاار. كېلىاادۇ يېتىاا، تېاازال يەرگە ئااۇ بىاالەن كىاامە بىاالەن

-ياققاااان ئۇالرغاااا ياتااااقالر پتىرىسااابۇرگتىكى ئاااۇالردىن ئااااۋال ئاااۇ. ئىااادى سااااھىپخان

 ئاۇزۇن انسېلىنغ گىلەم توقۇلغان يۇڭىدا قو  زالىدا يىغىن ئەمما . سورايدۇ ياقمىغانلىقىنى

 ئالادى چىمبېارلىن. كېتىدۇ كىرىشى، سۆھبەتكە رەسمى ئولتۇرمايال-ئولتۇرا كېلى، سۇپىغا
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 قولغاا تەساتە مىاڭ ياۈرۈپ تالىشاى، چاېخالردىن بىارلىكتە بىالەن فرانسۇزالر ئۇنىڭ بىلەن

 ئۆتكااۈزۈش زېمىننااى ئاناادىن. ئااۆتتى سااۆزلەپ بىاارلەپ-بىاار قويۇشااالرنى يااول كەلتااۈرگەن

 ئۆتكەناادىن چۈشااەندۈرۈپ قىسااقىچە پىالنىنااى مااۇرەككەپ ۋە يۈزلااۈ  ئومااۇمىي ئىشااىنىڭ

 تىلغااا كاپالەتنامىسااىنىمۇ بەرگەن چېخالرغااا ئىككىسااىنىڭ فرانسااىيە- ئەنگلىاايە كېاايىن 

 بەش باۇ”( ئويىدا نىڭ شىمىدت) گويا يۈلەنگىنىدە ئورۇندۇقىغا تۈگىتى، گېپىنى ئۇ. ئالىدۇ

 قايىاال چىرايىاادىن ئۇنىااڭ دېگەناادە   “كەن؟ياراماادى ئىشاالىرى  قىلغااان بۇيااانقى كۈناادىن

 .تۇراتتى بىلىنى، ئاالمەتلىرى بولغانلىقى

 ھەتتااااا بىاااالەن  خاتىرجەملىاااا  ھىتلېرنىااااڭ قالاااادۇرغىنى  ھەيااااران شااااىمىدتنى

 كەچاۈرۈپ مېناى”: ئىادى بېرىشاى جااۋاب دەپ مۇناداق بىالەن قىيااپەت ئەپسۇسالنغاندە 

  باۇ چاۇنكى. قىاللماايمەن مۇزاكىرە قايتا تتەجەھە بۇ بىلەن سىز مەن. ئەپەندى  چىمبېرلىن

 چارىساى قىلىش ھەل تۈردىكى بۇ نەتىەىسىدە  تەرەققىياتى ۋەزىيەتنىڭ كۈنلەردىكى يېقىن

 “.كەتتى ئۆزگىرى، بولۇپ كەلمەس كارغا

 پەيتاتە  باۇ شاىمىدت. كېتىدۇ تۇرۇپ ئورنىدىن شاپپىدە ۋەزىر باش كېيىن گەپتىن بۇ

 چاقنااپ ئاوتلىرى غەزەپ كۆزلىرىادىن ماۇاليى  تېگىادىكى ىرىقاشال قۇياۇق ۋەزىرنىڭ باش

 قىلىااش ھەل بۇنااداق! چۈشااىنەلمىدى  بااولغىنىچە  دەرغەزەپ ئااۇ. سااېزىدۇ كەتكەنلىكىنااى

 .ئىدىغۇ ئۇيغۇن پۈتۈنلە  تەلىۋىگە قويغان ئوتتۇرغا بېشسگاردىندا فۈھرېرنىڭ ئۇسۇلى

 تەلەپاتىن قويغاان ئوتتۇرغاا ىئىككىسا ۋېنگارىيە بىلەن پولشا دۇدۇقلىغىنىچە  ھىتلېر

 قىلىشماسااالىق تاجااااۋۇز ئۆزئاااارا بىااالەن چاااېخالر باااۇرۇن قىلىشاااتىن ھاساااىل قاناااائەت

 بىاالەن  ئەنگلىاايە ئااۇ . قىلىاادۇ گەپ يالغااان دەپ يااوق ئىمكااانى ئىماازاالش شەرتنامىسااىنى

 كەساكىنلى  شاۇنىڭدە  بېرىادۇ  رەددىايە بىارلەپ-بىار تەكلىپىناى ئىككىساىنىڭ فرانسىيە

 تەلەپ بىالەن كەسكىنلى  دەپ كېرە  قىلىشى ئىشغال سۇدېتنى گېرمانىيە “ئەندى” بىلەن

 .قىلىدۇ

 بەكاال ئۇنى مۇئامىلىسىنىڭ تۈردىكى بۇ ھىتلېرنىڭ بېرى،  جاۋاب بۇنىڭغا چىمبېرلىن

 ئىكەنلىكىنااى قىلماااقچى نااېمە دېگەنلىرىاادىن بااۇ شااۇنىڭدە  ئۈمىدسااىزلەندۈرگەنلىكىنى

 ئۇنىااڭ بولااۇپ  تەلەپ بىاار يېڭااى تەلىبااى بااۇ ھىتلېرنىااڭ. يتىاادۇئې قالغااانلىقىنى بىلەلاامە 

. ئىادى تەلەپ بىار كەتاكەن ئېشاى، بەكالە تەلەپلىرىادىن قويغان ئوتتۇرغا بېشستگاردىندا

 باارلىق فۈھرېرنىاڭ پىالناالر چىقىادىغان زىيارىتىدىن گېرمانىيە قېتىملىق ئىككىنچى ئۇنىڭ

 ھايااتىنى  سىياساىي قىلىشاى بۇناداق ئۇنىڭ مائەم يېتەتتى؛ تولۇق قاندۇرۇشقا تەلەپلىرىنى

 باااش كىركپاترىاا  ۋفن. ئاا  سااىر چاغاادا  بااۇ. ئېيتىاادۇ مااۇمكىنلىكىنى قويۇشااى خەۋىااپكە

 چېگاارادىن ئېگىااردا قوشااۇنلىرى گېرمااانىيە ئۇنىڭاادا. ئۇزارتىاادۇ قەغەز پااارچە بىاار ۋەزىاارگە
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. تۇرىۋالىادۇ قوياۇپ ائوتتۇرغا ناوقتىنى باۇ دەرھاال چىمبېارلىن. ئىدى يېزىلغان ئۆتكەنلىكى

 ماۇمكىن ساقلىنالىشاى تەرەپ ئىككىاال ھەر بېرىشاىدىن ياۈز ۋەقەنىاڭ بۇناداق ۋەزىار  باش

 بىار تىان  ھالادا  تەرتىپلىا  بىالەن  كاۈچىمىز پۈتۈن” فۈھرېرنى ئۇ. ئېيتىدۇ ئەمەسلىكىنى

 تىنچلىااق قىلىشااالرنىڭ سااادىر ۋەقە چىقىرىاا، ئااوق قىلىاا،  ھەل مەسااىلىنى شااەكىلدە

 تىرىشىشاانى بىاارلىكتە ئۈچااۈن “قويماساالىق يااول قااليماقانالشتۇرىۋېتىشااىگە نىئىشاالىرى

 ئۈچاۈن كېلەلىشاىمىز كىلىشاىمگە جەھەتتە پىرىنسى، بىزنى سىزدە ھىتلېردىن  ئۇ. ئېيتىدۇ

 .سورايدۇ دەپ بېرەلەيسىز  مەسلىھەت قانداق

 وشاۇنلىرىق گېرماانىيە: قويىادۇ ساوۋۇتۇپال چىمبېرلىننىاڭ جاۋابى بەرگەن ھىتلېرنىڭ

 بېارىش ئااۋاز خەلاق ئوماۇم كېيىن بۇندىن سىزىقى چېگرا قىلىدۇ  ئىشغال سۇدېتنى دەرھال

 تەسلى  تۈكۈس-تەل چېخنىڭ تەلەپ بۇ. بېرىدۇ جاۋاب دەپ قىلىنىدۇ  ھەل بىلەن ئۇسۇلى

 كەساكىن بىالەن بىارى-بىر ئىككىسى ئۇالر شۇڭا. ئىدى بەرمەكتە دېرە  بولىدىغانلىقىدىن

 ئۇرۇشااى تىاال ۋاقىااتالرغىچە خېلااى ئااۇالر. كېتىاادۇ كىرىشااى، قىلىشااقا شتااارتى تاااالش

 كەلاگەن ھىتلېرغاا خەۋەر قېتىمقاى باۇ) كېلىدۇ خەۋەر ئېگىردىن يەنە كېيىن  قىلىشقاندىن

 بۇنىااڭ. ئىاادى بىلاادۈرۈلگەن ئۆلتااۈرۈلگەنلىكى ئېتىاا، نااېمى  نەپەر 10 خەۋەردە (. ئىادى

 چېخالرنىاڭ ئۇ. ئىدى يوق گەپ كېتىدىغانلىقىدا قايناپ قايتىدىن ھىتلېرنىڭ نەتىەىسىدە 

 قەساەم ئاۇ كەينىادىنال. كېتىادۇ قايناپ ھەققىدە قىلىۋاتقانلىقى ناھەقچىلىق ئېغىر نەقەدەر

 قىلىاا، قوبااۇل تەسااىرىنى بولشااېۋىكالرنىڭ پراگااا ئەگەر”: دەياادۇ مۇنااداق تااۇرۇپ بېرىاا،

 ھەربااى دەرھااال ولىاادىكەن ب ئۆلتۈرىاادىغانال ئېتىاا، داۋاملىااق ئااادەملىرىمىزنى گااۆرۆدىكى

 “.مەجبۇرمەن قىلىشقا مۇداخىلە

 ھالاادا بولغااان كۆڭۈلسااىز بىرسااىدىن-بىاار قىلىاا،  داۋام سااائەتتە  3 سۆزلىشااىش

 .قارارالشتۇرىشىدۇ سۆزلىشىشنى داۋاملىق ئەتىسى شۇنداقتىمۇ. ئايرىلىدۇ

 ماشاااىنىلىق كېااايىن ئۆتكەناادىن دەرياساااىدىن رېاايىن بىااالەن قىيىااق ۋەزىااار  باااش

 قااتتىق ئىچىادىن بىالەن قىلغىناى چىقمىغانادە  چىرايىغا جەريانىدا قايتىش مانخانىغامېھ

 بوالرماۇ خاتاا كەتساە قايتىا، بۇزۇلاۇپ ساۆھبەت ئاۇ ۋاقىتتىال شۇ. تۇراتتى ئۆرلەپ غەزىۋى

 رەھىمادىللىق ئۇنىاڭ يااكى يەتكەنماۇ چاېكىگە تەرساالىقىنىڭ ھىتلېار. قالىدۇ ئويالپ دەپ

 شاۇنداق راس ئەگەر مۇمكىنماۇ؟ بولىشاى خااراكتېر قاوش ئىباارەت رەھىمساىزلىقتىن بىلەن

 چىقىاااش بۈساااۈپ ۋەزىيىتىااادىن تىركىشاااىش بۇناااداق چىمبېرلىننىاااڭ بولغىنىااادا  بىرساااى

 ياااارىتىش ۋەزىيەتناااى بىااار ئۇناااداق قىلىااا، قاناااداق مەساااىلە . ئىااادى باااار مەسااائولىيىتى

 .ئىدى قالغان مۇمكىنلىكىدە

 بولااۇپ جايىاادا ئەقلىنىااڭ ھىتلېرنىااڭ ئااۇال يااالغۇز ئىچىاادە  قاتنىشااىۋاتقانالر يىغىنغااا
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 قاانچە بىر مېھمانخانىسىدا درېي . ئىدى ئەمەس كىشى قىلىدىغان گۇمان بولمىغانلىقىدىن

 قىلىاااا، پاراكەناااادە كااااۆڭلىنى فااااۈھرېرنى بااااوھرانى چااااېخ مااااۇخبىرلىرى  ئاخبااااارات

 چۈشاۈپ ھالغاا غاجىاليادىغان قىرىناى گىلەمنىاڭ يېتىۋېلى، پولغا قەبىھلەشتۈرىۋەتكەچكە

 بىار فۈھرېرنىاڭ گەپ باۇ ئەسالىدە. باشااليدۇ تارقىتىشاقا پاسااتالرنى-پىتنە دېگەن قالغان

 شاۇ چېچىلىا، فاۈھرېر ئاديۇتانات  باۇ. ئىادى گەپ چىققاان ئاغزىدىن ئاديۇتاىتىنىڭ نەپەر

 دېاگەن كەتتاى  بولۇپ “تىتقىدە  چىشلەپ گىلەمنى يېتى، يەرگە” قالدىكى  كېلى، ھالغا

 بەزى ئىادى؛ ساۆزى شىۋە يەرلى  قوپالىراق بىر ئەسلىدە سۆزى “چىشلەش گىلەم”. ئىمىش

 يولغاا تۇياۇق” سۆزگە بۇ ئەسلىدە. چۈشىنىۋېلىشقان بويىچە ئوقۇلۇشى سۆزنى بۇ مۇخبىرالر

 فۈھرېرنىاڭ ساۋادساىزلىق  بۇنچىلىا . ئىادى كېارە  بېرىلىشاى مەناا دەپ “قېلىش كىرى،

 دۈ  كااام بەكااال ۋاقىتالرغااا كەلااگەن ئاااچچىقى ھرېرنىااڭفۈ ئااۇالر ئەساالىدە) ئاديۇتااانتلىرى

 ئاادەتتە ۋاقتىادا  كەلاگەن ئااچچىقى ھىتلېر. ئىدى بىلىنگەن كۈلكىلى  بەكال غا( كېلەتتى

 قىلساىمۇ  كەتكىادە  ۋارقىاراپ قااتتىق بەزىادە. كېتەتتاى ساېتى، سەپساەتە ساائەت يېرى 

 ۋاقىتالرنىاڭ كەتاكەن اچچىقلىنىا،ئ قااتتىق بۇناداق”. قااالتتى بېساىقى، بىردەمدىال يەنىال

 دېمەكچاى مېنىاڭ_  ۋيېادىرمان  دەيادۇ_ . باوالتتى  مەيدانادا نەق مەنماۇ قىسمىدا نۇرغۇن

 تېزگىنلىيەلمەيادىغان ئاۆزىنى مىەەزلى   تەتۈر بەكال ۋاقتى ئاچچىقالنغان ئۇنىڭ بولغىنى  

 “.يوق پەرقى پەقەتال بىلەن جارقىرىشى-ۋارقىراپ كىشىلەرنىڭ

 مەقساااەت ئۆتكۈزۈشااانى گېپىناااى ئاچچىقلىنىشاااى ھىتلېرنىاااڭ رداشااالىرىسى بەزى

 چۈشاتىن كاۈنى شاۇ ھالادا ئاۇ بولغىنىدا  شۇنداق راست ئەگەر. ئىشىنەتتى قىلىدىغانلىقىغا

 ئەسالىدە . ئىادى تۇرغاان مۇداپىيىدە رەقىبى ئۇنىڭ ھەقىقەتەنمۇ ئاچچىقالنغىنىدا كېيىنكى

 ئوتتۇرغاا ھىتلېار خېتىادە ئاۇ. ئىادى يازغان تىخې مۇرەسسەلىشىش پارچە بىر چىمبېرلىنمۇ

 رايونىاادىكى سااۇدېت قىلىاا،  تەكلىاا، بېقىشااىنى ئاااڭالپ ئەھااۋالىنى چېخالرنىااڭ چىقىاا،

-بولااۇش ئورۇنالشتۇرۇشااقا قويۇشااىنى يولغااا تەرتىپنااى قااانۇنى ئۆزلىكىاادىن نېمىسااالرنىڭ

 .سورايدۇ بولماسلىقىنى

. ئىۋەرتىلاادى قىرغاققااا قارشااى خەت بااۇ كېاايىن  ناشااتىدىن ئەتىگەنلىاا  چىسااال-03

 ئويلىغااانلىرىنى ئۇنىااڭ تەكلىاا، بااۇ بولمىغاچقااا  نىيىتااى قىلىااش مۇرەسسااە قىلااچە ھىتلېاار

 بىالەن مەسالىھەتچىلىرى باشاقا ۋە رىبىنتېارفپ ھىتلېر . قارايدۇ دەپ قىلىش رەت كەسكىن

 لمىغاانبو دفستانە بە  كېيىن  يۈرگۈزگىنىدىن مۇھاكىمە “شىددەتلى ” سوزۇلغان ئۇزۇنغا

 قايتاا ساۆزلىرىنى ساۆزلىگەن ئۈساتىلىدە يىغىان خېتىادە ئۇ. يازىدۇ خەت جاۋاپ پارچە بىر

 ۋاقىاات ئوقۇشااقا قىلىاا، تەرجىاامە يېزىلغاچقااا  ئااۇزۇن بەكااال خەت بااۇ. ئىاادى تەكرارلىغااان

 كۆرۈشااۈپ بىاالەن چىمبېاارلىن ئېلىاا، خەتنااى شااىمىدتقا ھىتلېاار بولغاچقااا  يەتمەياادىغان
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 بېرىشااىنى ئوقااۇپ قىلىاا، تەرجىاامە ئېغىاازچە تااۇرۇپ يۈزتااۇرانە نااىخەت ھەماادە كېلىشااىنى 

 3 ساائەت كېايىن چۈشاتىن قىساتۇرغىنىچە لىپااپنى بىار چوڭ قولتىقىدا شىمىدت. بۇيرۇيدۇ

 ئاااز مېھمانخانىسااىغا پېترىساابۇرگ ئااۇ. ئايرىلىاادۇ مېھمانخانىسااىدىن درېيسااىن ئەتراپىاادا

 بىار. كۆرىادۇ يىغىلىۋالغاانلىقىنى الرنىاڭمۇخپىر ماۇنچە بىار ئىشاىكىدە مېھمانخاناا قالغاندا

 دەپ “خېتااى؟ ئااۇرۇش ياااكى كەلاادىڭىزمۇ ئېلىاا، خېتااى تىنچلىااق يەرگە بااۇ سااىز” مااۇخپىر

 باۇ. كېتىادۇ كىرى، قاقما  كىرپىكىنىمۇ قىلى، ئېھتىياتچانلىق ئاالھىدە شىمىدت. سورايدۇ

. چىقىرىشاىدۇ باشاالپ يېنىغا ئۇنىڭ دەرھال شىمىدتنى. تۇراتتى بالكوندا چىمبېرلىن چاغدا

 تىنمااا  ئىچىاادە ئەندىشااى ئىككىسااى بىاالەن ھېندېرسااون چىمبېاارلىن كېاايىن  ئااازدىن بىاار

 دەرھاال ۋەزىار بااش تەڭ بىالەن كىرىشاى شامىدتنىڭ. باشااليدۇ مېڭىشقا كەينىگە-ئالدى

 .كىرىۋالىدۇ قىياپەتكە يۈرگەندە  مېڭى، ئادەتتىكىچە گويا ئوڭشىۋېلى، ئۆزىنى

 دېادى؟ ناېمە ئاۇ”: ساورايدۇ ئالدىراش ئۇنىڭدىن ھىتلېر ەلگىنىدەك قايتى، شىمىدت

 ئاچچىقالنماا  ھەم ھاياجانالنماا  چىمبېرلىننىاڭ ئۇ “قارىدى؟ قانداق خېتىمگە مېنىڭ ئۇ

 چىمبېارلىن قالماا   سائەتكە بىر. تىنىۋالىدۇ بىر خاتىرجەم كېيىن  ئۇققاندىن تۇرغانلىقىنى

 خېتاى بۇ ئۇنىڭ. سالىدۇ يولغا بېرىشكە جاۋابىنى رغاھىتلې ئۆتۈپ دەريادىن كىشىنى ئىككى

 تەرەپاااتىن بىااار يەنە بولساااا  ئالغاااان ئىچىاااگە ئاااۆز مەزماااۇنىنى قىلىاااش مۇرەسساااە ھەم

 قىلىا، ھۆرمەت بە  قائىدىلەرگە ئەدەپ دېپلوماتىيىلى  بولۇپ  ئىپادىلىگەن خاپىلىقىنىمۇ

 ماااقۇل كۈزىاادىغانلىقىغايەت چېخالرغااا تەكلىااۋىنى ھىتلېرنىااڭ ئاااۋال . ئىاادى كەتمىااگەن

 مېمىرانادۇم بىار قىلغاان باياان تەپساىلى مەقساىدىنى ئۇنىڭادىن ئىپادىلەپ  كەلگەنلىكىنى

 ئېلىشاى تاپشاۇرۇپ مېمىراندۇمىنى فۈھرېرنىڭ ئۇ . ئىدى قىلغان تەلەپ ئىۋەرتىشىنى يېزى،

 .قىلغان تەكلى، قايتىدىغانلىقىنى ئەنگىلىيىگە دەرھال ھامان

 قااايتىش چىمبېرلىننىااڭ بەلكىاا  بااۇ. ئولتۇرىاادۇ سااۆھبەتكە تى قېاا ئىككىنچااى ئااۇالر

 كېلىشااى ماااقۇل تەرەپاانىڭال ئىككااى ھەر. ئىاادى مااۇمكىن بولىشااى قىلغانلىقىاادىن تەھاادىتى

 مېمىرانادفمنى تەرەپتىن بىر بېرى، مېھمانخانىسىغا درېسىن ئاخشىمى شۇ چىمبېرلىن بىلەن

. بولىدۇ ئاڭلىماقچى چۈشەندۈرىشىنى ىكىھەقت بۇ ھىتلېرنىڭ تەرەپتىن بىر يەنە ئالماقچى 

 ساانى قاتنىشاىدىغانالرنىڭ يىغىنغاا. باشالىناتتى ئەتراپىادا 12 ساائەت ئاخشىمى سۆھبەت

 ھېندېرساون . ئورۇنالشاتۇرىلىدۇ ئاشاخانىغا بىار كىچىا  يىغىان ئۈچۈن  كۆپەيتىلگەنلىكى

 ئەتراپىادا چىمبېرلىن نبىلە ھىتلېر كىشىلەر قاتارلىق ۋېيزسۈكېر ۋە رىبىنترف  كىركپاترى  

 مىمىرانادفمنى. ئىادى ئولتۇرۇشاقان ئاازادە ئەركىان ئاۇالر. ئولتۇرىادۇ بولاۇپ يۇمىالق يېرى 

 خەرىااتە بااۇ) خەرىتىاادە ئارمىيىسااى چااېخ ھىتلېاار . ئوقۇياادۇ قىلىاا، تەرجىاامە شااىمىدت

 كېتىشاى؛ چىقى، چېكىنى، يەرلەردىن كۆرسىتىلگەن( ئىدى بېتى قوشۇمچە مېمىراندۇمنىڭ
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 رەسامى ساۇدېتنى كاۈنى-08 باشلىنىشاى  كۈنى سىنتەبىر-06 ئىشى چېكىندۈرۈش كەرئەس

 .قىلىنىدۇ تەلەپ بېرىلىشى كېسى، گېرمانىيىگە

 ۋارقىارىغىنىچە  چىمبېاررلىن دەيادۇ“ !دېمەكتاۇر ئۇلتىماتوم ئاخىرقى ئەڭ رەسمى بۇ”

 .كۆرسىتىدۇ نارازىلىق بۇنىڭغا كۆتۈرۈپ قولىنى ئىككى شۇنىڭدە 

 ھېندېرسااون كۆرىاادىغان ياخشااى ماختىنىشاانى تىلىاادىن نااېمى “ !بااۇيرۇق بىاار بااۇ”

 چېخالرغاا ھاۈجەەتنى بىار بۇناداق چىمبېارلىن. بېرىادۇ جااۋاپ ماسلىشاى، تىلىغاا نېمى 

 ئاۆزىال تەلەپپۇزىنىاڭ تاۇرۇپ  دېمە  نېمە بىر ھەققىدە مەزمونى ئۇ . قىلىدۇ رەت بېرىشتنى

 باو  ئۇنىڭ فۈھرېر خۇددى ئۇ. دەيدۇ ئاشىدۇ  ،يېتى قوزغاشقا غەزىۋىنى بىتەرەپچىلەرنىڭ

 ھىتلېرنىاڭ. باشاليدۇ رەنەىشكە ھىتلېرغا ئوخشاش كادىرىغا ئاستىدىكى قول بىر سۇنماس

 ۋاقىات قىساقا بەكاال شاۇنداق قېتىمادىمۇ باۇ. ئىادى ئااز بەكاال پەيتلەر ئۆتكەن مۇداپىيەگە

 بااۇ ئۈسااتىدە مەسىلىسااى ىاا،كۈنتەرت قويۇلغااان ئوتتۇرغااا كەينىاادىن ئۇنىااڭ. قىلىاادۇ داۋام

 ئەساكەر ساۇدېتتىن ساەۋەبىدىن باولغىنى ئاز بەكال ۋاقىت بېرىلگەن چېخالرغا جەدۋەلنىڭ

 ئااۈ  يەنە دېيىشااى، ئەمەس مااۇمكىن بېاارىش ئۆتكااۈزۈپ يەرنااى ئااۇ ھەماادە چېكىناادۈرۈش

 پىاالن باۇ. كېلىادۇ دۈ  قىلىشاىغا ھۇجاۇم بىرلىشاى، يوننىڭ سىياسىي ئېنگىلىيىلى  نەپەر

 بىار پىاالن باۇ بولغاچقاا  پىاالن بىار خەتەرلىا  ھەمادە بولمايدىغان مۇمكىن قىلىش ئىەرا

 . دېيىشەتتى  مۇمكىن  چىقىرىشى كەلتۈرۈپ ئۇرۇشىنى ياۋرفپا مەيدان

 نەپەر بىار چاغدا  بۇ. ئۇچرايدۇ توسالغۇغا قايتىدىن سۆھبىتى كېلىشى  سەۋەبتىن شۇ

 تېلېگراممىغاا باۇ فاۈھرېر. ساۇنىدۇ اممىناىتېلېگر پاارچە بىار فۈھرېرغاا كىرىا،  ئاديۇتانت

 ئاۇنى شاىمىدت. بېرىادۇ شاىمىدتقا ئاۇنى كېايىن  چىققانادىن يۈگۈرتاۈپ كاۆز بىار مۇنداقال

 ئاارقىلىق رادىئو يېڭىال تېخى بېنى ”: ئوقۇيدۇ قىلى، تەرجىمە ئېنگلىزچىگە قىلى، ئۇنلۈ 

 “.قىلىدى ئېالن سەپەرۋەرلى  ئومۇمىي قىسىملىرىغا چېخ قايسى ھەر

 بۇنداق باقمىغان ئاڭالپمۇ”: بولىدۇ ھىتلېر كىشى بۇزغان جىمەىتلىقنى ئاخىرىدا ئەڭ

 مەن_  ئااااۋازدا  پەس ئىنتااايىن ھىتلېاار دەياادۇ_  ئىااكەن  بەرگەن يااۈز ئېغۋاگەرچىلىاا 

 ھەرىااكەت قارشااى چېخوساالوۋاكىيىگە جەريانىاادا سااۆھبەت تااۇرىمەن  سااۆزۈمدە ئەلىااۋەتتە

 سااىز ئەپەناادى  چىمبېاارلىن نەزەر  قەتئااى بولىشااىدىن ئىااش بىاار قانااداق ھەر. قىلمااايمەن

 بااۇ“ .بەرمەياادۇ يااۈز ئىااش بىاار ئۇنااداق ھەرگىااز مەن ۋاقتىڭىاازدا تۇرىۋاتقااان گېرمانىيىاادە

 تااۇرقى بااۇ ئۇنىااڭ بولغاچقااا  سااۆزلىگەن شاەكىلدە بىاار خاااتىرجەم ئىنتااايىن ئااۇ گەپلەرناى 

 خاتاا ئۇناداق گىپاى دېاگەن نالكەينىادى فۈھرېرنىاڭ ئەمماا. قويااتتى قايمۇقتۇرۇپ كىشىنى

 ئومااۇمى چېخنىااڭ قىلىاا،  چۈشىنىشاالى  ئااۇ. ئىاادى ئەمەس گەپ قالغىاادە  چۈشااىنى،

 بىااالەن ئالدىراشااالىق چىمبېاارلىن. قىلىاااۋەتتى ھەل مەسااىلىلەرنى پۈتاااۈن سااەپەرۋەرلىكى
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 كەتساە بولۇپ بە  ناتايىن  بولىشى تەدبىرى قىلىش ھۇجۇم ھەرگىز دېگىنى سەپەرۋەرلى 

 بولغانادا  مېانىڭچە گەپاكە  بۇ ھىتلېر. ئەمەس نەرسە باشقا تەدبىرىدىن ئېلىش نئالدى بىر

 ۋاز تاۇپراقتىن بىار ھاې  چاېخالردا كۆرساەتمەكتىكى  شۇنى ئىشى سەپەرۋەرلى  ئومۇمى بۇ

 قوشاۇلمايدىغانلىقىنى قاراشاقا بۇنداق چىمبېرلىن. بېرىدۇ جاۋاب دەپ يوق  نىيىتى كېچىش

 يولغاا ئااپتونومىيە ساۇدېتتا جەھەتاتە پىرىنساى، چىخاالر ئاۇ . ۇتەكىتلەياد قېاتى  بىر يەنە

 بىاردەم يېنىۋالىادىغان  گېپىادىن دېاگەن ھەرگىزماۇ ئاۇالر شاۇڭا. قىلىشتى قوبۇل قويۇشنى

 قىلىشاقا تەرىپىناى ھېچخالرنىاڭ دەپ ئەمەس كىشاىلەردىن دەيادىغان باۇنى بىاردەم ئۇنى 

 . تىرىشىدۇ

 ئاۇالپال دەپ “قىلغىادە ؟ ئاېالن ساەپەرۋەرلى  ئوماۇمىي ئۈچۈن نېمە يەنە ئۇنداقتا”

 .ھىتلېر سورايدۇ

 بااش دەيادۇ “ئەمەسامىدى؟ گېرماانىيە قىلغانالر ئېالن سەپەرۋەرلى  ئومۇمىي ئاۋال”

 .ۋەزىر

 تااۇرۇپ ئېچىتىاا، فااۈھرېر قارىۋالغانمىاادىڭىز؟ دەپ سااەپەرۋەرلى  ئومااۇمىي ئۇنىمااۇ

 باوھران قېتىمقاى باۇ: ھالدا قىلغان تەھدىت قېتى  بىر يەنە ئۇ كەينىدىنال . بېرىدۇ رەددىيە

: قىلىا، تەمساىل گېپىناى كوناا نېمى  خىل بىر ئۇ . دەيدۇ كېتەلمەيدۇ  قىلى، داۋام ئۇزۇن

 ئاااخىرقى ئەڭ ئۇنىااڭ. دەياادۇ “تايانغااان تېررفرلۇققااا غايىسااىز مۇدداسااى تېررفرلۇقنىااڭ”

 .ئىدى قىلماقتا  ۋەكىللى گېپىگە بۇ دېگەن ئاخىرى ئەڭ ئۇنىڭ دېگىنى ئۇلتىماتوم

 ئۆتكۈزۈشاىمىزنىڭ ساۆھبەت داۋاملىاق ئىاكەن  شاۇنداق ئەھاۋال ئۇنىڭغا  چىمبېرلىن

 باۇ كاۆرمەكتىمەنكى  شاۇنى بىالەن كاۆزۈم ئاۆز مەن چاۇنكى”. قالمىادى ئەھمىيىتاى قىلچە

 ئەندى بولدى  گۈمران پۈتۈنلە  ئۈمىدلىرى بارلىق كۈتكەن ئۈچۈن تىنچلىقى ياۋرفپا ئادەم

 ئەينەكتە  ۋىژدانى ئۇنىڭ ئەمما. بولماقا قايتماقچى ئەنگىلىيىگە بىلەن غەم ېغىرئ ئادەم بۇ

 ئاادەم ئاۇ ئەپسۇسالىنارلىقى . كۆرساەتتى تىرىشاچانلىقىنى پۈتۈن ئۈچۈن  تىنچلىق سۈزۈ ؛

 “.ئېرىشەلمىدى جاۋابقا ئىەابى بىرەر ئەپەندىدىن ھىتلېر

. ئىدى قېلىشى كېتى، قېقى، پېشىنى ئۇنىڭ قورقىدىغىنى  بە  ھەممىدىن ھىتلېرنىڭ

 جەريانىااادا ساااۆھبەت مەن قىلىااا،  ۋەدە ئۇنىڭغاااا ساااالداىراپ-ئالااادىراپ ئاااۇ  شاااۇڭا

 خااۇددى گېپااى بااۇ ئۇنىااڭ. دەياادۇ كىاارمەيمەن  باسااتۇرۇپ ھەرگىااز چېخوساالوۋاكىيىگە

 چىمبېارلىن دەپ  بولساۇن خوش سىزنى”. تازىلىۋېتىدۇ پاكىزە-پا  ھاۋانى گۈلدۈرمامىدە 

 مەسىلىسىدە تەرتى، كۈن_  كېيىن  قىلغاندىن سۈكۈت ھازا بىر ھىتلېر ەيدۇد_  ئەپەندى 

 مېنىاڭ ساىز. قويماايتتتى  يول ئاسانلىقچە بىرەرسىگە ئادەتتە مەن. قويا  يول سىزگە پېقىر

 كااۈنىنى ئااۆكتەبىر-1 مەن: بولاادىڭىز بىاارى بولغااۇچىالردىن مۇيەسسااەر قويۇشااۇمغا يااول
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 “.قويدۇم يول كىتىلىشىگەبې قىلى، كۈنى چېكىندۈرۈش ئەسكەر

 باۇ چىمبېرلىن كېيىن  سۆزلەشكەندىن ھازا بىر يەنە ئۈستىدە مەسىلىلەر قالغان ئۇالر

 ۋاقىات. بولىادۇ مااقۇل قويۇشاقا يەتكاۈزۈپ چېخالرغاا ئۇلتىمااتومنى ئاخىرقى ئەڭ قېتىمقى

 ئۈچاۈن ئاېلىش ئاارام توختىتىا، يىغىنناى ھەممەيالەن بولغاچقاا  يېارى  بىار ساائەت كېچە

 . تارقىلىدۇ

 ئۈچااۈن بولغااانلىقى ئاااۋارە كااۆپ شااۇنچە ئۈچااۈن تىنچلىااق ۋەزىرنىااڭ باااش فااۈھرېر 

 ئۇنىااڭ مەسىلىسااى چااېخ” قىلىاا،  كاپالەتلىاا  ئۇنىڭغااا بىاارگە  بىاالەن ئېيااتىش رەخاامەت

 مااقۇل ئىالجىساىز قېلىشىغا بولۇپ تەلىپى زېمىن ئاخىرقى ئەڭ قويغان ئوتتۇرغان ياۋرفپادا

 .رىدۇبىلدۈ “ئىكەنلىكىنى

 گېرمانىيىاادىن كېاايىن دېگىنىاادىن “خااوش-خەياار” بىاالەن سااەمىمىلى  چىمبېاارلىن

 ئۇنىاڭ كىشىلەر  كۆرگەن كېتىۋاتقانلىقىنى چىقى، ئىشىكىدىن مېھمانخانا ئۇنىڭ. ئايرىلىدۇ

 .كۆرمەيدۇ ئاالمىتىنى بولغانلىق خاپا قىلچىمۇ چىرايىدا

 

5 

 

 كېايىن چىقىرىۋالغىنىدىن چىقىنىئاچ كۆزىنىڭ ئۇخالپ سائەت قانچە بىر چەمبېرلىن 

 ئااۇ. چاقىرىاادۇ يىغىنااى ئومااۇمى كابېناات ئىچكااى دەرھااال ئەتىسااى ئۇچااۇپ  قاااراپ لودفنغااا

 باشاااقىالرنىڭ بىاااز ئەگەر: دەيااادۇ مۇناااداق كېلىااا، چۈشاااەندۈرۈپ ئەزالىرىغاااا ھۆكاااۈمەت

 ئىكەنلىكىنااى  قىلماااقچى نااېمە ئۇالرنىااڭ چوقااۇم بولىاادىكەنمىز  بىلمەكااچە ھەرىكىتىنااى

 ھىتلېار  بىلىشاىمچە  مېنىڭ. كېلىدۇ توغرا بىلىشىمىزگە ئوياليدىغانلىقىنى قانداق رنىڭئۇال

 قىلىۋاتقااان سااۆھبەت بىاالەن ئۇنىااڭ تااۈردە ئىزچىاال قىلىاادىغان  ھااۆرمەت ئااۇ” ئەپەناادى 

 ئااادىمىنى ئىشااەنگەن ئااۇالر ئەگەر“ .ئەمەس بىرسااى ئالداياادىغان مەقسااەتلى  ئااادىمىنى

 ئوتتۇرساااىدا دۆلەت ئىككاااى بولىااادىغىنى  مەھااارۇم الرنىاااڭئۇ” بولىااادىكەن  ئالااادىماقچى

 چۈشااىنىش بىاالەن گېرمااانىيە بىاالەن ئااايرىمىلىقلىرى پىكىاار تۈرلااۈ  ھەر بولغااان مەۋجااۇت

 .ھېسابلىنىدۇ ترادىگىيە چوڭ بەكال ئۈچۈن ئۇالر بۇ “بولىدۇ  پۇرسىتى قىلىش ھاسىل

 تەقلىاادى پالنلىرىنىااڭئايرف بومباردىمااانچى گېرمااانىيە بااويىچە دەرياسااى تااايمى  ئااۇ

 تۈگۈتاۈپ ۋەزىپىساىنى ئايرفپىالنالرنىاڭ بومباردىمانچى كەلتۈرۈپ خىيالىغا يولىنى ئۇچۇش

 بىار قااتتىق ئالدىادا كاۆز ئۇنىاڭ كەلتۈرىۋىدى  ئالدىغا كۆز مەنزىرىسىنى قايتىش دۆلىتىگە

 فپالنالرنىاڭئاير بومباردىماانچى باۇ ئاائىلىلەر مىڭلىغان چاغدا بۇ”: بولىدۇ نامايەن ۋەھىمە

 تەدبىرلىرىنااى مااۇداپىيە قانچىلىاا  خەلقااقە بااۇ بىااز: ئااۆزەمگە-ئااۆز مەن. قالىاادۇ ئاسااتىدا
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 ماۇمكىن چىقىشاى بۈگاۈن بىاز ئوياليمەنكى  مەن. باقتى  سوراپ دەپ مۇمكىن؟ بېرەلىشىمىز

 “.يوق كۈچىمىز ھېچقانداق ئاتلىنىشقا ئۇرۇشقا چەكىيەلىگىدە  ئۇرۇشنى بىرەر بولىدىغان

 باققااان كېلىاا، دۈ  قارشااىلىققا كۈچلااۈ  بااۇنچە قاچااان ھااې  ئااۇ كابېنتتااا  ئىچكااى

 كاپاالىتىگە فۈھرېرنىاڭ گاۇپ داۋىاد لاورد مىنىساتىرلىكىدىن ئاارمىيە دېڭىز. ئىدى ئەمەس

. قىلىادۇ تەكلىا، قويۇلىشاىنى يولغا سەپەرۋەرلى  ئومۇمىي دەرھال ئۇ . ئىشەنمەيدۇ قەتئى

 كېچىكتاۈرۈپ قاارارالرنى تاۈردىكى باۇ قىلى،  سىھەتكۈچەپنە كابېنتتىكىلەرگە چىمبېرلىن

 ئاېالن ساەپەرۋەرلى  قىسامەن بىالەن ئالادى يىغىنادا. قىلىادۇ تەلەپ كېرەكلىكىنى ئېلىش

 .ئېلىشىدۇ قارارىنى كۆرۈش مەسلىھەتلىشى، بىلەن فرانسىيە قىلغان

 يېڭاى قايتىادىن ۋاقتىادا يىغىلغاان قېاتى  بىار يەنە كابىنات ئىچكاى كاۈنى يەكشەنبە

 قىلىپمااۇ قااانچە ھەر تۈگااۈننى كۆڭلۈماادىكى مەن”. چىقىاادۇ ئوتتۇرغااا پىكىاارلەر قارشااى

 ھىتلېاار قىلىشااىمچە  ھااې _  خالىفاااك   ۋەزىاارى ئىشااالر تاشااقى دەياادۇ_ . يېشااەلمىدى 

. قىلمىادى ئىش ھې  باشقا قىلىشتىن بۇيرۇق ئولتۇرۇپ بەرمە  نەرسە ھې  بىزگە ئەپەندى

 بولىادىكەن  مەۋجاۇتال ناتسىساىزم“ .ھاالەتتە قىلغانادە  ىبەغەل تۇرۇپال ئۇرۇشما  گويا ئۇ

 .ئەمەس مۇمكىن ھەرگىز مۇستەھكەملىنىشى تىنچلىقنىڭ

 ئىشااالر تاشااقى چاغاادا بااۇ ھېرشااىممۇ لااورد كەلااگەن قااولالپ چىمبېرلىننااى ئىلگىاارى

 ماۇم بىالەن ساتانخوپ. باشالىنىدۇ مۇناازىرە بىالەم شاۇنىڭ. قوشۇلىدۇ پىكىرىگە ۋەزىرىنىڭ

 قىلغاۇزۇش قوباۇل مېمىراندفمىنى ھىتلېرنىڭ ئارقىلىق ئىشلىتىش بېسى  چېخقا لورد ئىككى

 ئولتااۇرۇپ چىقىاا، نوقتىاادىن ئەخالقااى بولسااا ۋېنتاادفن لااورد. تۇرىاادۇ چىااڭ كېرەكلىكىاادە

 ئاساساااەن پىكىرلىااارى كابېنتتىكىلەرنىاااڭ ئىچكاااى. قىلىااادۇ رەت تەكلىپناااى بىااار بۇناااداق

 ئەساالىگە تەرتىبىنااى كابېناات ئىچكااى ېاارلىنچىم ئۈچااۈن  كېتىاادىغانلىقى ئوخشىشااى،

 تالالشاقا بىرىناى پىكىرىادىن قىلىاش رەت يااكى قىلىاش قوباۇل ئاۇ . ئۇرۇنىدۇ كەلتۈرۈشكە

 .بېكىتىدۇ دەپ قىلىشسۇن  قارار ئۆزلىرى چېخالر

 بىالەن  تاماملىنىشاى كاېلەلمە  بىرلىكىەە پىكىر يېڭىال تېخى يىغىنى كابېنت ئىچكى

 ئەلچىساى بااش چېخ. كېلىدۇ دۈ  ئىشقا بىر يەنە قىلىدىغان ۈلسىزكۆڭ كىشىنى چىمبېرلىن

 ھىتلرنىاڭ ئەلچاى  بااش باۇ. بىلدۈرىادۇ ناارازىلىق قااتتىق كېلى،  زىيارەتكە ماسالى  ياڭ

 لىكىناى “قالادۇرىۋەتكەن تااڭ ھااڭ” ھۆكاۈمىتىنى چاېخ ئۇنىڭ مەزمۇنى مېمىراندۇرۇمىنىڭ

 بولاااۇپ  ئۇلتىمااااتوم ئااااخرقى ئەڭ بىااار تاااتەئەمەلىيە مېمىرانااادۇم باااۇ يەنە  ئاااۇ. ئېيتىااادۇ

 تارتىا، ھوقاۇقىنى بىار ھەرقاناداق قوغداشانىڭ مەۋجۇدىيىتىنى مىللى چېخوسلوۋاكىيىنىڭ

 ئۈچاۈن بۇنىاڭ رۇرىدۇ  قارشى تەلەپلەرگە رەزىل يېڭىچە بۇنىڭدە  ھۆكۈمېتى ” ئالغانلىق 

 شااۇنداق ەنەئ بىااز. مەجبااۇر قوزغاشااقا دفلقااۇنىنى تااۇرۇش قارشااى بىاالەن كااۈچى پۈتااۈن
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 .دەيدۇ “ساقلىغا   پاناھىدا ئۆز تەڭرى بىزنى قىلماقچىمىز 

 ئۈچاۈن قىلىش مۇھاكىمە ۋەزىيەتنى ئۆمىكىمۇ ۋەكىللەر فرانسىيە ئاخشىمى  كۈنى شۇ

 ساۇدېت ھىتلېرنىاڭ فرانسىيە داالدى  باشلىقى ئۆمىكىنىڭ ۋەكىللەر. كېلىدۇ لوندفنغا قايتا

 چىمبېارلىن. قىلىدۇ ئېالن قىلمايدىغانلىقىنى ئېتراپ ىنىھوقۇق قىلىۋېلىش ئىشغال رايونىنى

 ئويلىنى، نوقتىدىن ستىراتىگىيىلى  ھىتلېر ئەگەر” يەنى قارىتا  مەسىلىگە قويغان ئوتتۇرغا

 تاڭمااااقچى مەجباااۇرى ئۈساااتىگە چېخوسااالوۋاكىيىنىڭ ساااىزىقىنى چېگااارا تەرەپلىااامە بىااار

 ساۇئالىغا دېاگەن “قىالمسىلەر؟ ئېالن ئۇرۇش قارشى ئۇنىڭغا فرانسۇزالر سىلەر بولىدىكەن 

 بىلدۈرۈشاىنى ئىپادە ئېنىق ئۇنىڭ چىمبېرلىن. ئىدى مۇجىمەل بەكال جاۋابى بەرگەن ئۇنىڭ

 شااەكىللەندۈرگىنىدىن يىغىنااى ئەسااكەر مەزگىللىاا  بىاار” بولسااا  داالدى. قىلىاادۇ تەلەپ

 .بېرىدۇ ۋابجا دەپ “مۇمكىن ئۇرۇنۇشى قىلىشقا ھۇجۇم قۇرۇغلۇقتا فرانسىيە كېيىن 

 يېاارى  يىغىاان ئۈچااۈن قىلىۋېلىشااى مااۇزاكىرە بىاالەن كااابىنتى ئىچكااى چىمبېرلىننىااڭ

 چىقىرىشاقا ئوتتۇرغا ئېھتىماللىقلىرىنى ساقلىنىش ئۇرۇشتىن”. توختىتىلىدۇ يېرىمىدا سائەت

 دەياادۇ_ . بولمااايمەن خاااتىرجەم ھەرگىزمااۇ تااۇرۇپ چىقارمااا  ئوتتۇرغااا بولىاادىغانلىرىنى

 بىالەن ئەپەندى ھىتلېر مېنىڭ قىلىمەنكى  تەكلى، شۇنى مەن شۇڭا _  ىرىغا ئەزال كابىنت

 بىار ئورتاق خەتتە بۇ“ .يازىمەن خەت ھىتلېرغا نامىمدا ئۆز ئاساسىدا  سۆھبەت ئۆتكۈزگەن

 قىلىاا، قانااداق تەكلىپنااى قىالالياادىغان قوبااۇل چېخالرنىڭمااۇ چىقىاا،  قااۇرۇپ كومىتېاات

 ساىر خەتناى باۇ. بېرىادۇ تەكلىاۋىنى قىلىاش ماۇزاكىرە نىبولىدىغانلىقى ئاشۇرغىلى ئەمەلگە

 خەتااكە بااۇ ئەپەناادى ھىتلېاار ئەگەر”. بولىاادۇ يەتكۈزىاادىغان فۈھرېرغااا ۋالېسااون خااوراس

 تۆۋەنادىكى ۋاكالىتەن ماڭا ۋالېسون خوراس سىر ئۇرۇنغىنىدا  بەرمەسلىككە جاۋاپ پەقەتال

 بولغىنىادا  قىلىنغىادە  رەت ناامەچاقىرىق باۇ يەناى : ئىگە ھوقۇقىغا يەتكۈزۈش پىكىرىمنى

 ئاۆزىمىزنى ئۇرۇشاتىن باۇ بىزماۇ بارغىنىادا  نوقتىغا شۇ ئىش قاتنىشىدۇ  ئۇرۇشقا فرتانسىيە

 “.مۇمكىن قېلىشى بولما  مۇمكىن تۇرالىشىمىز ئېلى، چەتكە

 يەھۇدىيالرنىااڭ” ھىتلېرنىااڭ كااۇنى  سااىنتەبىر-06 يەنااى بااۇرۇن  چۈشااتىن ئەتىسااى

 ئېلىاا، خەتنااى بااۇ ۋالېسااۇن  سااىر ئاتىغااان دەپ “بااار سسااىياتىھې سااېغىنىش ئۆتمۈشاانى

 ھىتلېرنىاڭ ئاۇ” كرفساقا كېارىن ماۇخپىر يىلى-1268 ۋالېسون . )ئاتلىنىدۇ قاراپ بېرلىنگە

 سااىز‘: سااورىغان دەپمااۇ مۇنااداق ئۇنىڭاادىن. بىلەتتااى ھىسسااىياتىنى بولغااان يەھۇدىيالرغااا

 خاااتىرجەم فااۈھرېر( ’“مىاادىڭىز؟باققان ئااۇچراپ يەھۇدىيغااا  بىاارەر كۆرىاادىغان ياخشااى

 بواللماا  خااتىرجەم بارغانساىرى ئۇ ئەمما. ئولتۇرىدۇ ئاڭالپ دېگەنلىرىنى ئۇنىڭ ئولتۇرۇپ

  ئەنگلىااايە شاااەرتلەرنىڭ قويۇلغاااان ئوتتۇرغاااا مېمىراندفمىااادا گېدسااابۇرگ ئاااۇ . قالىااادۇ

: كېتىادۇ پۋارقىارا تۇرالما  چىداپ ئاڭالپ چۈچىتىۋەتكەنلىكىنى قاتتىق جامائەتچىلىكىنى
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 “!يۇق پايدىسى قىلچە دېگىنىڭنىڭ بۇالرنى قو   بولدى”

 ۋارقىاراپ تۇرالماا  چىاداپ” ھىتلېار يەناى. تۇختىتالمايادۇ ۋالېساوننى ساىر ئىشمۇ بۇ

 بولساىمۇ  “تۇرغان قىلى، ئىشارەتلىرىنى قول زىرىكتۈرىدىغان كىشىنى شۇنىڭدە  كەتكەن 

 شاىمىدت بۇيرۇيادۇ  بېرىشىنى ئوقۇپ تولۇق خېتىنى چىمبېرلىننىڭ شىمىدتنى تەرجىمان ئۇ

 “بىلدۈرىادۇ قىاللمايادىغانلىقىنى قوباۇل قەتئاى تەكلىپناى باۇ ھۆكاۈمىتى چېخوسلوۋاكىيە”

 يۈرىادۇ  قااراپ ئىشاىككە تاۇرغىنىچە  چاچىراپ ئورنىدىن ھىتلېر كەلگىنىدە  يەرگە دېگەن

 .غۇدۇڭشىيتتى تىنما  دەپ “بەرىبىر بىلەن دېگەن قانچە ھەر”

_  كېلىاا،  ئەساالەپ شااىمىدت دەياادۇ –. بولىاادۇ ئاالھىاادە بەكااال مەنزىاارە ۇنااداقب”

 ئەدەپساىزلى  نەقەدەر ھەرىكىتىنىاڭ ئۆزىنىاڭ بارغىنىادا يېتىا، تۈۋىگە ئىشى  ئۇ بولۇپمۇ

 بالىغاااا بىااار ئاڭلىمااااس گەپ خاااۇددى ئاااۆزىنى ئەتىماااالى   قىلااادى ھاااې  ئىكەنلىكىناااى

 بېساى، ئاۆزىنى تەساتە مىاڭ ئاۇ“ .ئولتۇرىدۇ ى،كېل جايىغا قايتىدىن ئۇ شۇڭا. ئوخشىتىدۇ

 ئااۇ چاغاادا  بااۇ. بېرىاادۇ ئىشااارەت ئۈچااۈن بولىشااى ئوقااۇپ خەتنااى شااىمىدتنىڭ ئولتااۇرۇپ 

 غەزەپلىنىا، بۇنچىاۋاال ئۇنىاڭ ساورۇندا دېپلوماتى . قالىدۇ بېسىۋااللما  زادىال ئاچچىقىنى

 ۋارقىاارىغىنىچە تلېاارھى. ئىاادى باقمىغااان كااۆرۈپ پەقەتااال شااىمىدت تەرجىمااان كېتىشااىنى 

 قالغىنىادىمۇ  ئوخشااپ ئالۋاساتىغا بىار قاانچە ھەر مۇئامىلىسى  كەلگەن دۈ  نېمىسالرنىڭ

 . دەيدۇ بوالتتى  قىلمىغان مۇئامىلە قوپال بۇنچە كىشىلەر تۈركلەرگىمۇ

 تەرەپ بىاار خااالىغىنىمچە چېخوساالوۋاكىيىنى مەن كەلگەناادە  كااۈنى ئااۆكتەبىر-1”

 ئىككىساى  ئەنگلىيە بىلەن فرانسىيە ئەگەر_ . ھىتلېر باشاليدۇ اشقاۋارقىر دەپ_ ! قىلىمەن

“ .دېمەياامەن يااق ھەرگىزماۇ مەن ئۆزىادە  ئىختىيااار بولىادىكەن  ئۇرۇشاماقچى بىالەن مەن

 مااقۇل ئۆتكۈزۈشاكە ساۆھبەت بىالەن چاېخالر كېايىن  بېساىققاندىن سەل ئاچچىقى ھىتلېر

 كۆرساىتىلگەن مېمىراندفمىادا گېردسابۇرگ ىادەئىچ سوتكا 0 يەنىال ئۇ شۇنداقتىمۇ . بولىدۇ

 .تۇرىدۇ چىڭ دەپ كېرە  قىلىشى قوبۇل ماددىالرنى قايسى ھەر

 ساۇدېتنى چوقاۇم ئاۆكتەبىردە-1 ئارمىيىساى گېرمانىيە بولسۇن  بولسا نېمىال يەنە  ئۇ

 .قويىدۇ قوشۇپ دەپ قىلىدۇ  ئىشغال

 ھەتتااا. يانماياادۇ ئاخشااامغىچە تااا ئاااچچىقى كېيىنكااى چۈشااتىن كااۈنى شااۇ ئۇنىااڭ

 زەھەر ئاغزىادىن ئېشاى، چېكىادىن بۇنچىۋاال ھىتلېرنىڭ. قىلىدۇ داۋام بارغىچە ستادىئومغا

 . ئىدى بېنى  نىشانى ھۇجۇم ئاساسلىق ئۇنىڭ. كۆرۈلەتتى كام بەكال تۇرىشى چاچىراپ

 چېخوسالوۋاكىيە ھەرگىزماۇ بولاۇپ  ئىشاى ئەپەنادىنىڭال بېانى  پەقەتال مەسىلە بۇ”

 يوقاتماااكچى مىللىتىنااى ئاسسااانلىق نااېمى  بىاالەن زېھنااى پۈتااۈن“ !ئەمەس ىمەسىلىساا

 خىاازمەت ئۈچااۈن بولشااېۋىكالر چېخوساالوۋاكىيىنى ئااۆزى؛ ئۇنىااڭ دەل كىشااى بولىۋاتقااان
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 ئااورۇننى يوقااۇرى ھااازىر ئااۇ”! ئااۆزى ئەپەناادىنىڭ بېاانى  شااۇ يەنە كىشااىمۇ قىلاادۇرىۋاتقان

 بىزنىاڭ ھازىرال بولمىسا! شەرت تاللىۋېلىشى ىبىرن ئۇرۇشتىن ياكى تىنچلىق ئىگەللىۋالغان 

 بېرىشااى قااايتۇرۇپ نېمىسااالرغا ئەركىنلىكىنااى ئاخىرىاادا قىلىشااى  قوبااۇل شااەرتلىرىمىزنى

 بۈگااۈن“ !كەلتااۈرىمىز قولغااا ئااۆزىمىز ئەركىنلىكنااى بااۇ بىااز بولماياادىكەن  ئۇنااداق شااەرت 

 زېمىان-ئاسامان زىايەتۋە بۈگۈنكى بىلەن ۋەزىيەت يىلىدىكى-1218”_  نېمىسالر  پۈتكۈل

 تولااۇق ئۈچااۈن بۇنىااڭ بىااز”. تۇرماقتااا ھااالەتتە ئىتتىپاقالشااقان بىااردە _ “ !قىلىاادۇ پەرق

 “!تاللىۋالسۇن بىرسىنى بۇنىڭدىن ئەپەندى  بېنى  قېنى! كەلدۇق غەيرەتكە

 شۇنىساى” چىقىا، ساەكرەپ گياوبېل  ئولتىرىۋىادى  بېرىا، ئورنىغاا ئەنادىال ھىتلېر

 ئورنىادىن ھىتلېار ھامان ئاڭلىشى گەپنى بۇ“ !تەكرارالنمايدۇ مەڭگۈ يىلى-1218 ئېنىقكى 

 دەپ“ !دەيادۇ تاوغرا” ئاۇرغىنىچە ئۈساتىلىنى مىكرافاون بىلەن قولى ئوڭ ئۇ. كېتىدۇ تۇرۇپ

 پىشانىسااىدىن چۆمااۈپ تەرگە كااۆزى-باااش ئۇنىااڭ. ئولتۇرىاادۇ ئورنىغااا قايتااا ۋارقىرىۋېتىاا،

 .ئىدى كەتكەن ھالسىزلىنى، نلە پۈتۈ ئۇ_  ئىدى ئاقماقتا رەسمى تۆۋەنەە

 ئۈمىدساىز پۈتاۈنلە  كىشاىلەرنى يۈرگەن ئۈمىدلىنى، تىنچلىقتىن سۆزلىرى بۇ ئۇنىڭ

 ئااكوپ ئەتىراپىادا ساارىيىنىڭ بېرگىنخاام ئىشاچىالر لوندفندا . قويىدۇ چۈشۈرۈپ ئەھۋالغا

 تەشاااۋىقات ماااۇداپىيىلىنىش ھۇجۇمىااادىن ھااااۋا يەنە شاااۇنىڭدە  باشااااليدۇ؛ كوالشاااقا

 پااارىژدىن بۇلىاات ئەلچااى باااش دفسااتى رفزېۋېلتنىااڭ. ئىاادى چاپالنماقتااا ەسااىملىرىمۇر

 25 ياۈزدە باشاالپ  كېچىادىن يېارى  كاۈنى جاۈمە مېنىڭچە ” قىلى،  تېلېفون ۋاشېنگتونغا

 ئەلچاى بااش تۇرۇشالۇق لوندفنادا پىرىزدېنتاى ئامېرىكاا. دەيادۇ “بولىادۇ ئۇرۇش پىرسەنت

 ياولالپ تېلېگرامماا ھىتلېرغاا دەرھاال ئااڭالپ  ەۋەرناىخ باۇ ئاغزىادىن كېنېادىنىڭ جوزې 

 ساااۆھبەت داۋاملىاااق( تېلېگراممىساااى قېتىملىاااق ئىككىنچاااى ئىچىااادىكى كاااۈن ئىككاااى)

 .ئۆتۈنىدۇ ئۆتكۈزىشىنى

 چاااقىرىق قايتااا بىلەنفۈھرېرغااا شااەكلى قىلىااش ئااېالن بايانااات گېزىتتااا چىمبېرلىنمااۇ

 بولىادىكەن  ئىشالەتمەيدىغانال كاۈ  قۇراللىاق گېرمانىيە ئەگەر گېزىتتا  چىمبېرلىن. قىلىدۇ

 كاپالەتلىااا  ۋەدىساااىگە چېكىنااادۈرۈش ئەساااكەر ساااۇدېتتىن چېخالرنىاااڭ  ئەنگلىااايە

 ۋالېساون ئەلچىسى پەۋقۇلئاددە ئۇنىڭ بۇرۇن  چۈشتىن ئەتىسى. ئېيتىدۇ قىالاليدىغانلىقىنى

 قېااتى  بىاار ەيەن مەھكىمىسااىگە مىنىسااتىرلىق باااش گېرمااانىيە ئېلىاا، تەكلىپنااى يېڭااى بااۇ

 ماڭىادىغان چېخالرنىاڭ. قىلىادۇ رەت قەتئاى قىلىشانى ماۇزاكىرە ھىتلېار بولسىمۇ  كەلگەن

 رەت بولمىساا يااكى كېارە  قىلىشى قوبۇل يا تەكلىۋىنى گېرمانىيىنىڭ: قالدى يولى ئىككىال

 مەن بولىاااادىكەن  تۇرىاااادىغانال چىااااڭ قىلىشااااتا رەت ئااااۇالر ئەگەر”. كېاااارە  قىلىشااااى

 سائەت كېيىن چۈشتىن ئەتە بېنى  ئەگەر“ !چىقىرىۋېتىمەن مىەىغىنى ىڭچېخوسلوۋاكىيىن
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 ساااۇدېتقا قىسااىمالرنى ھەربااى مەن ھالاادا ئااۇ كۆتەرمەياادىكەن  ئەل بااۇرۇن ئىككىاادىن

 .سالىدۇ تەھدىت دەپ قىلىمەن  بۇيرۇق كىرىىشكە باستۇرۇپ

. ىشاىدۇكىر ئوقۇشاقا بايانااتنى پاارچە بىار تاۇرۇپ ئورنىادىن تۇيۇقسىزال خوراس سىر

 تولاااۇق ناااوقتىلىرىنى ماااۇھى  ھىتلېرناااى ھەمااادە ئاساااتا بەكاااال تەرجىمىساااى شاااىمىدتنىڭ

: قىلىادۇ تەرجىامە دفلقۇنلاۇق بەكال كۆتۈرۈلۈپ تۇرۇپ توختاپ  تۇرۇپ دەپ ئىگەللىۋالسۇن

 بىاالەن گېرمااانىيە ئۈچااۈن ئااېلىش ئۈسااتىگە ۋەزىپىلىرىنااى شااەرتنامىدىكى فرانسااىيە ئەگەر”

 ھالاادا  ئااۇ بولىاادىكەن  ئارىلىشااىدىغانال بىاالەن ئاااكىتىپلىق گەھەرىكىااتى دۈشمەنلىشااىش

 ھىتلېار بۇنىڭادىن“ .ياوق چارىساى باشاقا قوللىمااقتىن فرانسىيىنى خاندانلىقىمۇ بېرىتانىيە

 ئاۇرۇش بىالەن بىز ئەگەر ئىككىسى فرانسىيە بىلەن  ئەنگلىيە”: كېتىدۇ غەزەپلىنى، قاتتىق

 مەن. قالماايمەن قورقاۇپ قىلاچە ئۇالردىن مەن. ۇنقىلس خالىغىنىنى بولىدىكەن  قىلماقچى

 كاۈنگە بۈگاۈن. قويادۇم قىلىا، تەيياارلىق ئەھۋالالرغاا باارلىق بولغان ئېھتىمالى كۆرۈلۈش

 “.بولىمىز قىلىدىغان ئۇرۇش ھەممىمىز بىز كۈنىسى  دۈشەنبە ھەپتىنىڭ كىلەر سەيشەنبە 

 قىلىاا، ئىشااارەت ھااالدەر ھېندېرسااون بولىۋىاادى  سااۆزلىمەكچى داۋاملىااق ۋالېسااون

 مىنۇت قانچە بىر بىلەن فۈھرېر ۋالېسون سىر بۇرۇن  ۋېدالىشىشتىن. دەيدۇ يوق زفرۈرىيىتى

 بىار نەزەر  قەتئاى قىلىنىشاىدىن تەلەپ بەدەل قاناداق ھەر ئانادىن. سۆزلىشاىۋالىدۇ ئايرى 

 ئااۇ ،قىلىاا ئامااال مەن”. بىلدۈرىاادۇ دەپ الزىاا  ساقلىنىشااىمىز ئاااپەتتىن بااااليى قېتىملىااق

 .قىلىدۇ ۋەدە دەپ “تىرىشىمەن قويۇشقا سەگىتى، چېخالرنى

 كېاايىن بۇناادىن  ئەنگلىاايە ئااۇ . ھىتلېاار دەياادۇ “قااولاليمەن سااىزنى مەن ئۇنااداقتا”

 .تەكىتلەيدۇ دەپ تاپالمايدۇ  دفست ياخشى بىر مېنىڭدە 

 قىااازغىن ئىنتاااايىن ئاممىساااى خەكاااق ساااتادىيومدىكى گەرچە ئاخشاااىمى  ئالااادىنقى

 بالكونادا ئۇ) ئاساسالنغاندا خاتىرىسىگە كۈندىلى  شىرانىڭ ۋىليام قىلسىمۇ  دە كۆرۈنەەن

 ئاۇرۇش ساارىيىدا تەنتەربىايە  (ئىادى قىلماقتا دېكتورلۇق ئۈچۈن ئاڭلىتىشى رادىئو تۇرۇپ

 قارىغانادا بولاۇپ  ماۇاليى  بەكاال قىزغىنلىقاى ئاممىنىاڭ” بولاۇپ  كاۆرۈلمىگەن قىزغىنلىقى

 كاۈنى چارشاەنبە“ .ئىادى قىلماقتاا چۈشاەنمىگەندە  مەنىساىنى نىڭدېگەنلىرى ھىتلېرنىڭ

. كېلىادۇ كىرىا، شاەھىرىگە بېرلىن قىسى  موتورالشقان بىر ۋاقتىدا  گۈگۈم كېيىن چۈشتىن

 ھەتتاا قالماساتىن قىلىشامايال تەناتەنە ئېلىا، قارشاى ئاۇالرنى كىشاىلەر چۈشكەن ئىشتىن

 تۆماۈر ئاساتى يەر قىسامى بىار ئاز. ېلىشىدۇكىرىۋ مېترفالرغا ئالدىراش قىسمى كۆپ مۇتلەق

 ئۆتىشااىنى قىسااىمالرنىڭ ئىچىاادە سااۈكۈت يەنىااال بولسااىمۇ كىرىۋالمىغااان تونېلىغااا يااولى

 كاۆرۈلمىگەنلىكىنى قىزغىنلىقىنىاڭ ئاۇرۇش ئارىساىدا خەلاق بۇماۇ. ئىادى تۇرغاان كۈزىتى،

 .ئىدى كۆرسەتمەكتە
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 قىلغاان ھاې  تاۈۋەنلىكىنى نىاڭقىزغىنلىقى ئاممىساىدىكى خەلاق ۋيېدېمانمۇ كاپىتان

 مۇراساااىمى مااااتەم ساااىرتتا” كىرىۋېتىااا، مەھكىمىساااىگە مىنىساااتىرلى  بااااش ئاااۇ. ئىااادى

 ئاديۇتاناات بىاار پىچىرالياادۇ دەپ_ ! ئاسااتىراق”. ۋارقىراياادۇ دەپ“ !قانااداق بولىۋاتقااانمۇ

 گەئۆتىشاى قىساىمالرنىڭ پەنەىرىادىن ھىتلېار“ .تۇرىادۇ قاراپ تۈۋىدە دېرىزە ئۇ_  ئۇنىڭغا 

 . ئىدى ئويالنماقتا قاراپ

 ئااۇرۇش ئۈچااۈن دۆلەت بااۇ ھااازىرچە مەن”: ئااۆزىگە-ئااۆز ئۇنىااڭ بەزىاالەر كېاايىن 

 بولغااانلىقى ئوياادا شااۇنداق دەل بەلكىاا . قالغااان ئاااڭالپ دېگىنىنااى “قوزغىيالمىغىاادەكمەن

 ئۈچاۈن ئۇنىاڭ. ماۇمكىن بولىشاى تاپشاۇرغان نوتاا پاارچە بىر چىمبېرلىنغا ئۇ ئۈچۈنمىكىن 

 .ئىدى نوتىسى قېلىش يارىشى، بىر ھەقىقەتەنمۇ نوتا بۇ تقاندا ئېي

 بااش ئەنگىلىيىادە  بولمىغاان تەيياارلىقى قىلىاش ئۇرۇش بىلەن گېرمانىيە يىراقتىكى

. ئىادى قىلماقتاا تەيياارلىق سۆزلەشاكە ناۇتقى رادىئاو مەملىكەتاكە پۈتاۈن چىمبېرلىن ۋەزىر

 سااداالر غەزەپلىا  قىلىادىغان تەنقىات ناىتى سىياسىي تىنچالندۇرۇش ئۇنىڭ ئەنگىلىيىدە 

 گۇمانلىنىشانىڭ تىادىن سىياساىي باۇ ئۆزىماۇ ئۇنىاڭ بولاۇپ  بارماقتاا كۈچىيى، كۈنسايىن

 قااااراپ ماااۇنبەرگە ئاااۇ دە  8 ساااائەت باااۇرۇن چۈشاااتىن. ئىااادى چەكمەكاااتە ئاااازاۋىنى

 ئاېالن  ساەپەرۋەرلى يۈزلاۈ  ئومۇمىي فلوتىغا دېڭىز  ئەنگلىيە يەنى ئاۋال  يېقىنلىشىشتىن

. كەتتاى ئاۇپىراپ تاپاانلىرىممۇ يۈرۈپ قاتىراپ تەرەپكە ھەر مەن” ۋاقىتتا  بىر بىلەن قىلىش

 دېااگەن نااېمە_  قىلىاادۇ  ئااېالن ئاشااكارە قورقۇنچىسااىنى ئۆزىنىااڭ ئااۇ ئاناادىن. دەياادۇ_ 

 بولمايادىغان ئىشاەنگىلى دېاگەن ناېمە بولمايدىغان  چۈشەنگىلى دېگەن نېمە ۋەھىمىلى  

 گەپ بىالەن خەلاق بىار تونۇشامايدىغان قەتئى بىز دۆلەتتە  يىراقتىكىبىر شۇنچە! بۇ ئىشالر

 سااااقلىنىش زەھەردىاان ئاغزىمىزغاااا يەردە بااۇ بىاااز سااەۋەبىدىنال قالغاااانلىقىمىز تالىشااى،

 بولااۇپ ھەل جەھەتااتىن پىرىنسااى، بولۇپمااۇ ! بولماااقتىمىز مەجبااۇر تاقاشااقا ماسااكىلىرىنى

 نااېمە قېلىۋاتقااانلىقىنى ئايلىنىاا، باھانىسااىغا رۇشئااۇ بۈگااۈن تااارتىش-تاااالش بىاار بولغااان

 تەييااار قويۇشااقا يااول چااوڭ بۇنىڭاادىن خەلقىااگە كەينىاادىنال ئااۇ_  كېاارە ؟ دېيىشااىمىز

. ئېنىق ئىكەنلىكى  بىرى تىنچلىقسۈيەر يەنىال مەن قەلبىمدە چوڭقۇر_ . تاپىاليدۇ تۇرۇشىنى

. دېمەكتاۇر باساقانلىق قاار بىار دېامە   قىلىاش توقۇناۇش ئارا دۆلەتلەر بولغاندا  مېنىڭچە

 نىااايەت دەپ قىلىااامەن زفراۋانلىاااق ياااالغۇز دۇنياااادا قۇراللىاااق دۆلەت بىااار قايساااى ئەمماااا

 تاقابىال كاۈچكە بىار ئۇناداق بىاز مېانىڭچە  بولىادىكەنمەن  قىلغاانال ئىشەن  قىلغانلىقىغا

 ىنىمەنكى ئىشا ئاساتىدا  ھۆكمۈرانلىاق بىر ئۇنداق.  كېرە  بولىشى مەجبورىيىتىمىز تۇرۇش

 بىار قورقۇنۇشالۇق ھەقىقەتەنماۇ ئاۇرۇش ئەمماا. ياشاىيالمايدۇ ھەرگىزماۇ كىشىلەر ئەركىن

 تونۇشاقا ئېنىاق ھەقاتە باۇ چوقاۇم باۇرۇن  ئاتلىنىشاىمىزدىن ساېپىگە ئاۇرۇش بىاز. ھادىسە
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 قىلىشاانى جەڭ ئاناادىن تااۇرغىنىمىزدىال ئۈسااتىدە قىاال چوقااۇم. شااەرت بولىشااىمىز كەلااگەن

 ”.تشەر ئويلىنىشىمىز

 بااش خەت  باۇ_  كېلىادۇ يېتى، خېتى ھىتلېرنىڭ ئۆتكەندە  سائەت ئىككى شۇندىن

 خەتماااۇ باااۇ خەتااالەردە   ئاااادەتتىكى خاااۇددى. ئۈمىدلەندۈرىااادۇ قايتىااادىن ۋەزىرناااى

 ئااۇ ئاناادىن ئىاادى؛ باشااالنغان بىالەن قىلىااش ھاقااارەت چېخالرغااا تااارتىپال باشلىنىشاىدىن

 ئەڭ پىراگاانى” كۆرساىتى،  تىرىشچانلىق داۋاملىق ڭچىمبېرلىننى بىلەن ئۇستىلىق ئىنتايىن

 تەكلىااۋىنى “قىلىااش نەسااىھەت ئۈچااۈن تېپىۋېلىشااى ئەقلىنىنااى بولسااىمۇ پەيتااتە ئاااخىرقى

 ئوتتۇرلاۇقتىكى قارىشاىدا چىمبېرلىننىاڭ تۇرىۋاتقاان ئىچىدە ئۈمىدسىلى . قويغان ئوتتۇرغا

 .كۆرۈنەتتى ئازايغاندە  ھەقىقەتەنمۇ پەرقى تارتىش-تاالش

 بىار قايتاا بىالەن فاۈھرېر يېزىا، خەت جااۋاب پاارچە بىر تېنەش-ئالدىراش ئۇ شۇڭا

 ھەپاتە بىار چوقاۇم بىاز ئىشاىنىمەنكى  چوڭقاۇر شۇنىڭغا مەن”. قىلىدۇ تەلەپ كۆرۈشۈشنى

 قالغاااان قېلىااا، بېااارى ئۇزۇنااادىن مەن … . قىالاليمىاااز ھاساااىل كىلىشاااى  بىااار ئىچىااادە

 مەدەنىيەتنااى ئۇزارتىاا،  ۋاقىتنااى كۈنلااۈ  چااچەنە دەپ قىلىنىشااىنى ھەل مەسااىلىلەرنىڭ

 رازى ئېلىشاكە ئۈستىڭىزگە مەسئولىيىتىنى قوزغاشنىڭ ئۇرۇشى دۇنيا قىلىۋېتىدىغان ۋەيران

 “.ئىشەنمەيمەن ھەرگىزمۇ بولىدىغانلىقىڭىزغا

 يېقىنادا يېزىا،  خەت پاارچە بىار قارىتىا، مۇسساولىنغا يەنە كەينىادىنال ۋەزىار باش

 . بىلدۈرىدۇ اقىرىقنامىسىنىچ قىلغان ھىتلېرغا

 قىلىا،  خەۋەر مىنىستىرىگە باش گېرمانىيە جانابىلىرى ئىشىنىمەنكى  شۇنىڭغا مەن”

 يااردەمچى قىلغۇزۇشاقا قوباۇل تەكلىاۋىمنى مېنىڭ ئېلى،  ئۈستىڭىزگە ۋەكىللىكنى ئۆزىڭىز

 رۇشئااۇ خەلقلىاارىگە ئەل قايسااى ھەر تەكلىااۋى  بااۇ چااۇنكى . قىلىاامەن ئااارزۇ بولىشااىڭىزنى

 چارچاشاقا-ھېارىش ئىچىادە ئۈمىد قايتىدىن ئۇ شۇڭا “ .قىلىدۇ تەلەپ دەپ پارتىلىمىسۇن

 ئوقۇياادىغان پارالمېنتتاا باۇرۇن چۈشاتىن ئەتىساى ئىشاالەپ  كاېچىگىچە يېارى  تاا قارىماا 

 ئۇلتىماتومىنىاااڭ ئااااخىرقى ئەڭ ھىتلېرنىاااڭ كېلىاااو يەنە كاااۈن باااۇ. تەيياراليااادۇ ناااۇتقىنى

 .ئىدى ۋاقىت قالغان كۈن بىر توشىدىغىنىغا

 بوھراننىڭ. ئىدى كۈن بىر قورقۇنۇشلۇق ھەقىقەتەنمۇ كۈنى  چارشەنبە سىنتەبىر-08

 ئىچىااادە قااليماقاااانچىلىق ئەساااەبىلەرچە كاااۈنى  بېرلىننىاااڭ بولغاااان راياااونى مەركەزى

 بىاار يېڭاى پونسااېتېي فرانساۋا ئەلچىساى باااش فرانساىيە دە  8 سااائەت ساەھەر. باشالىنىدۇ

 ۋېيزساۈكېرغا بولاۇپ تەلىۋىادە كۆرۈشۈش جىددى بىلەن فۈھرېر ئۈچۈن شسۇنۇ تەكلىپنى

 ئۇنىاڭ يەردە باۇ_ . بارىادۇ مېھمانخانىساىغا كېنسخو  دەرھال ۋېيزسۈكېر. قىلىدۇ تېلېفون

 ئېھتىماالىنى كېاتىش بۇزۇلۇپ يولىنىڭ تۇتقان ئۆزىنىڭ” رىبېنترفپ  ئەمما. تۇراتتى باشلىقى



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 897 ~ 
 

 .كېتىدۇ قايناپ دەپ “ئورۇنالشتۇرغان  پارىژ چوقۇم

 ئوتتۇرسااىدىكى تەرەپ ئىككااى” ئااۇ ۋاقتىاادا ئەينااى بااويىچە  ئېيتىشااى ۋېيزسااۈكېرنىڭ

 ئۇساۇلدىال جەھەتتىكاى قوشىۋېلىنىشاى ساۇدېتنىڭ شاۇنىڭدە  ئاز  بەكال ئىختىالبى پىكىر

 ئاشقان چېكىدىن ھەقىقەتەنمۇ قوزغاش  ئۇرۇش ئۈچۈن ئىش بىر كىچى  بۇنچە. كۆرۈلىدۇ

 .دەيدۇ “ئىش  بىر ىقئاخماقانىل

 دەپ“ !كېاارە  بېرىشااىمىز قويااۇپ قىلىشااىغا تەرەپ بىاار فۈھرېرنىااڭ ئىشاانى بۇنااداق”

 مىنىسااتىرلى  باااش بىاارلىكتە ھالاادا خاپااا ئىككىسااى ئااۇ ئاناادىن. رىبېنتاارفپ گۈكىرەياادۇ

 .ماڭىدۇ قاراپ مەھكىمىسىگە

 ساائەت 4 نوتىساىغا ئااخىرقى ئەڭ ھىتلېرنىاڭ يەنى ئونالردا  سائەت بۇرۇن چۈشتىن

 يامانلىشااى، ئەھۋالنىااڭ قىلىاا،  تېلېفااون بىاار ھېندېرسااونغا پونسااېتېي فرانسااۋا قالغاناادا 

 تېخااى تەلىبااى كۆرۈشااۈش بىاالەن فااۈھرېر ئۇنىااڭ. ئېيتىاادۇ قورقىۋاتقااانلىقىنى كېتىشااىدىن

 بىالەن ئەلچىلىارى ئەلالەر قايساى ھەر بۈگاۈنچە فاۈھرېر رفشەنكى . ئىدى تەستىقالنمىغان

 ياردەلىشااىدىغانلىقىنى ئۇنىڭغااا ئارىاادا بااۇ ھېندېرسااون. ئىاادى يااوق نىيىتااى كۆرۈشااۈش

 بىالەن پونساېتېي فرانساۋا ھىتلېرنىڭ قىلى،  تېلېفون گيۆرىڭغا بىلەن ئالدى ئۇ. بىلدۈرىدۇ

 يااا قىلىااش  ئااۇرۇش يااا پونسااېتېينىڭ ئەممااا تۇرىۋالغااانلىقىنى  قىلىاا، رەت كۆرۈشۈشاانى

 گېپىناى ئۇنىاڭ گيۆرىڭ ئەمما. ئېيتىدۇ غانلىقىنىبار بىلەن تەكلى، يېڭى توغرىلىق تىنچلىق

 ئاارىنى ئەنادىلىكتە ئاادەم  باۇ كىارگەن باساتۇرۇپ ۋىيېناغا ئاۋال سەل بۇندىن. بۆلىۋېتىدۇ

 گەپ ئااارتۇق ئېغىزمااۇ بىاار سااەن”. ئىاادى چىقىۋالغااان ئوتتۇرغااا بولااۇپ كىشااى تۈزەياادىغان

 بىاالەن فااۈھرېر ېرىاا،ب دەرھااال مەن_  گيۆرىااڭ  دەياادۇ_ . يااوق ھاااجىتى قىلىشااىڭنىڭ

 “!كۆرۈشە 

 كەتكەنلىكىناى بولاۇپ ئالادىراش باۇنچە كىشاىلەرنىڭ مىنىستىرلىكتە باش شىمىدت 

 بىاالەن فااۈھرېر كېلىاا، بىاالەن ئالدىراشاالىق”. ئىاادى باقمىغااان كااۆرۈپ زادىااال بااۇرۇن

 ئەزالىرىناى  پاارتىيە ئۆزىنىاڭ گېنېارالالر  بىلەن مىنىستېرلىرى ئۇنىڭ بولغان كۆرۈشمەكچى

 قايساى ھەر يااكى ئوفىتساېر دەرىەىلىا  ھەر ئاديۇتانات  يۈرىادىغان ئېلىا، قىلىا، مراھە

 كۈتىشاااىۋاتقانالرنى  تاااۇرۇپ ئاااۆرە كېلىااا،  ئەگشاااتۈرۈپ باشااالىقلىرىنى بۆلۈملەرنىاااڭ

 ھېلااى ياققااا  ئااۇ ھېلااى بولسااا  ھىتلېار“ .ئىاادى مااۇمكىن كااۆرۈش يەردە بااۇ ئولتۇرغاانالرنى

 باشاقىالرنىڭ قىلى،  بايان بىلەن ئىنچىكىلى  اراشلىرىنىكۆزق ئۆزىنىڭ چاپقىنىچە  بۇياققا

 تااارتىش تاااالش بىاالەن ئۇنىااڭ گيۆرىااڭ. سااالمايتتى قااۇالق پەقەتااال ئاگاھالندۇرۇشاالىرىغا

 ئاۇ گيۆرىاڭ . ئىادى كىرىۋالغاان باغچىغا قىشلىق ھىتلېر بولسا  ۋاقىتالردا كەلگەن قىلىشقا

 بىاارگە ئۇنىمااۇ كااۆرۈپ بااارلىقىنى ڭمااۇنېۋراتنى مىنىسااتىرى ئىشااالر تاشااقى سااابىق زالاادا
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 كىرىشاى يىغىنخانىغاا ئەمما. ماڭىدۇ ئېلى، كۆرۈشۈشكە بىلەن ھىتلېر بىرلىكتە قىزىقتۇرۇپ

_  دەيادۇ _  فاۈھرېرى  ”. چۈشاىدۇ ئۈساتىگە نېۋراتنىاڭ ياۈكى ئېغىار مۇنازىرىنىاڭ ھامانال

 قىلغىنىڭىاز باۇ ىز؟قوزغىتامسا ئاۇرۇش يەنىاال ساىز نەزەر قەتئاى بولىشىدىن قانداق ئەھۋال

 “!قامالشمىدى تازىمۇ

 ساىرتىدا باغچىنىاڭ قىشالىق قىلىا، تاماا چاقىرتىشىنى فۈھرېرنىڭ بولسا  رىبېنترفپ

 ھالادا غەزەبلەناگەن ئالدىغا ئۇنىڭ چىقى، باغچىدىن گيۆرىڭ چاغدا بۇ. يۈرەتتى ئايلىنى،

 مەن ولساااا ب قالغىااادە  پاااارتىالپ ئاااۇرۇش ئەگەر ئەپەنااادى  رىبېنتااارفپ ۋفن”: كېلىااادۇ

 كېلىشاىگە دەرىەىساىگىچە قوزغىلىش ئۇرۇش ئىشنى بۇ بولۇپ بىرىنچى خەلقىگە گېرمانىيە

 باۇ ئالدىدىال ئاديۇتانتالرنىڭ مۇنچە بىر“ !ئېيتىمەن دەپ رىبېنترفپ  كىشى بولغان سەۋەب

 ئۆزئاارا تىلالشاقىنىچە قىلىا، تەھادىت بىرساىگە-بىار رەھابەر دەرىەىلىا  يوقاۇرى ئىككى

 ئەيىپلىسااە  دەپ قورقىاادۇ ئۇرۇشااتىن گيااۆرىڭنى رىبېنتاارفپ. كېتىاادۇ تاكالىشااى، ۋارقىااراپ

 قىلىادىكەن  باۇيرۇق بىارال دەپ“ !ھۇجاۇم”فاۈھرېر ئەگەر بېرىا،  رەددىيە ئۇنىڭغا گيۆرىڭ

 سااىز: بااار شااەرتى  بىاار ئەممااا. چىقىاامەن يولغااا بىاالەن ئااايرفپىالن باشاالىغۇچى يااول مەن

 ۋەزىيەتنىااڭ ئەگەر”. دەياادۇ! كېاارە  ولتۇرىشااىڭىزئ كەينىماادە مېنىااڭ چوقااۇم رىبېنتاارفپ

 باۇ_  ۋيېدېمانئەسلىمىساىدە  دەيادۇ_  تۇتمىغىنىمىزدا  كۆزدە ئىكەنلىكىنى ئېغىر بۇنچىۋاال

-بىار كۆرۈنىشاىدىكىدە  ساەھنە ۋاقتىادىكى رىپىتىساتىن ئاادەتتە ’ئارتىسالر نېرۋا‘ ئىككى

 “.ئىدى كۈلكىلى  ھەقىقەتەنمۇ قىلىشلىرى ھۇجۇم بىرسىگە

 ۋاقىتتااا  بولغااان 11 سااائەت بااۇرۇن چۈشااتىن ئۆتااۈپ ۋاقىاات مەھەل بىاار ئارىاادىن

 سااۆھبەتكە ئۆتكۈزۈلىاادىغان بىاالەن پونسااېتېي فرانسااۋا چاقىرتىلىاا، ئاااخىرى رىبېنتاارفپ

 خەرىتىنااى ئەلچىسااى باااش فرانسااىيە بااۇ. كىرىاادۇ باغچىغااا قىشاالىق ئۈچااۈن قاتنىشىشااى

 چوقااۇم ئااۇرۇش بااۇ قىلغىاانىڭالردا ھۇجااۇم ەچېخوساالوۋاكىيىگ ئەگەر تااۇرۇپ  پوالڭشااىتى،

 ساىز تەبىئىكاى ”. قويىدۇ ئوتتۇرغا پەرىزىنى ئالدىن دەپ كېتىدۇ  يامىراپ ياۋرفپاغا پۈتكۈل

 بولغااااان قىالاليااادىغانلىقىمىزغا مەغلااااوپ تاااۈردە مااااۇقەررەر ساااىزنى بىزنىااااڭ خاااۇددى

 ئەمماا. شىنىساىزئى كېلىادىغانلىقىڭىزغا غالىا، چوقاۇم ئوخشااش بارلىقىغا ئىشەنچىمىزنىڭ

 تۇرۇغلاۇق بولاۇپ يېاتىش مەقساەتكە تاۇرۇپال قىلماا  ئۇتۇش تەلىبىڭىز ئاساسلىق سىزنىڭ

 “قالدىڭىز؟ قىلى، تەۋەككۈل بۇنچىۋاال ئۈچۈن نېمە يەنە

 تىنچلىاق يۇمشاىتى،  ئاستا-ئاستا ۋەزىيەتنى گېپى بۇ پونسېتېينىڭ فرانسۋا رفشەنكى 

 غەزەپلىنىشاتىن قااتتىق ئۇنداق ھىتلېر كېيىن گەپتىن بۇ. بۇرايدۇ تەرەپكە پايدىلىق ئۈچۈن

 بىار تۇيۇقساىز. ئىدى بېرەلمىگەن جاۋاب لوگىكىسىغا فرانسۇزنىڭ بۇ شۇنداقتىمۇ. توختايدۇ

 ئېلىا، خەت جىاددى پاارچە بىار رىمادىن ئاتولى  ئەلچى باش قىستۇرۇپ  سۆز ئاديۇتانت
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 .ئېيتىدۇ كەلگەنلىكىنى

 ھاماان كۆۈرۈشاى كېلىۋاتقاانلىقىنى چىقىا، ىادىنباغچ قىشالىق فۈھرېرنىاڭ ئاتورى 

 جىااددى مۇسسااولىننىڭ مەن ئاااۋازدا  قاااتتىق يااۈرمە  قىلىاا، تەكەللااۈپ قىلااچە يىااراقتىنال

 بىار قاناداق ھەر ساىزگە  مىنىساتىرى باش ئىتالىيە”. توۋاليدۇ دەپ! كەلدى  ئېلى، خېتىنى

 ساىزگە دائىا  ھەر تالىيىساىئى فاشىسات فاۈھرېر  نەزەر  قەتئى بولىشىڭىزدىن ئالغان قارار

_  قىلىا،  داۋام ساۆزىنى كېيىن تىنىۋالغاندىن سەل ئاندىن. دەيدۇ_ . بېرىدۇ بولۇپ قالقان

 قوبااۇل تەكلىااۋىنى ئەنگلىيىنىااڭ يەنىااال سااىزنىڭ مىنىسااتىرى  باااش ئىتااالىيە شااۇنداقتىمۇ 

 قىلماا  النئاې ساەپەرۋەرلى  ئومۇمى قىلى،  مەسلىھەت بولىدىغانلىقىنى مۇۋاپىق قىلشىڭىز

 .دەيدۇ “ئۆتۈندى  دەپ تۇرسا

 قوبااۇل تەكلىااۋىنى ئۇنىااڭ مەن قويااۇڭ  ئېيتىاا، مىنىسااتىرىگە باااش ئىتااالىيە سااىز”

 باغچىغا ئۇ . كېتىدۇ كىرى، باغچىغا قىشلىق بۇرۇلۇپ بولۇپ دەپ شۇنداق ھىتلېر“ .قىلدى 

 قىلىا، قوبۇل ىنىتەكلىۋ ئۇنىڭ مېنىڭدىن يېڭىراقتا مۇسسولىن پونسېتېيگە  فرانسۋا كىرى،

 تىلغااا بەرگەنلىكىاادىنى ماااقۇللۇق مۇسسااولىنغا ئااۇ ئەممااا. دەياادۇ سااوراپتۇ  قىلماساالىقىمنى

 بىار يەنىال كۆڭلى ھىتلېرنىڭ قارىما  شۇنىڭغا. سۆزلىشىدۇ داۋاملىق ئىككىسى ئۇ. ئالمايدۇ

 پىكىرىنااى مۇسسااولىننىڭ يەنىااال كۆڭلىاادە ئااۇ رفشااەنكى . تااۇراتتى كااېلەلمە  قارارغااا

 كۆرۈشۈشاااىمىز تاااۇرۇپ  ئورنىااادىن ئاااۇ ئۆتكەنااادە  ساااەل ئارىااادىن. ئىااادى يالنماقتاااائو

 ھۆكااۈمىتىمگە مەن ئۇنىڭاادىن  بىنېسااي فرانسااۋا. ئېيتىاادۇ دەپ بولسااۇن  مۇشااۇنچىلى 

 ھىتلېر. سورايدۇ دەپ بوالمدۇ؟ بەرسەم خەۋەر دەپ ئۆزگەرمەيدىكەن ئىرادىسى فۈھرېرنىڭ

 بېارە   جااۋاب كېايىن چۈشاتىن مەن بۇنىڭغا ېرى، ب جاۋاب ھالدا ئەمەس ئارامىدا كۆڭلى

 .دەيدۇ

. باشااليدۇ كىرىشاكە باغچىغا قىشلىق بىرلەپ-بىر قايتىدىن كىشىلەر كېيىن چۈشتىن

 ئارىساىنى كىشاىلەرنىڭ بۆلۈمىادە كۈتىۋېلىش ھېندېرسون ئۆتكەندە  سەل ۋاقتىدىن چۈش

 ئاسانلىشااىدىغاندە  الرئىشاا قارىغاناادا”. كېلىاادۇ كىرىاا، سااارايغا قىشاالىق ئۆتااۈپ يېرىاا،

 بەرداشاالىق بۇنىڭغااا پەقەت_  تااۇرۇپ  پىچىاارالپ دفساات نااېمى  بىاار دەياادۇ_ . كۆرۈنىاادۇ

 شاااىمىدت. ئولتۇرىااادۇ ئااااڭالپ بېرىلىااا، ھىتلېااار يىغىنخانىااادا “ .بولىااادۇ بېرەلىساااىال

 كېلىاا، بېرلىنغاا دەرھاال ئااۇ: ئىادى ئوقىماقتاا قىلىاا، تەرجىامە تەكلىاۋىنى چىمبېرلىننىاڭ

 مۇسساولىن ئااۋال مەن ھىتلېار . ئىادى بىلادۈرگەن قىلىدىغانلىقىنى مۇزاكىرە ىلەنب ھىتلېر

 .بېرىدۇ جاۋاب دەپ كېرە  بېقىشى  سۆزلىشى، بىلەن

 كۆپچىلىكنىاااڭ يەنە  ئاااۇ. بىلدۈرىااادۇ قولاليااادىغانلىقىنى پىكىرناااى باااۇ مۇسساااولىن

 دېگەنادىن اقۇلم تەكلىپكە بۇ ھىتلېر. قىلىدۇ تەكلى، قوشۇشىنى باش يىغىلى، ميۇنخېندا
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 چىمبېاارلىنگە. يولالياادۇ تەكلىاا، چىمبېرلىنغااا بىاالەن دالاادى بىاالەن ئالدىراشاالىق كېاايىن 

 باۇ. كېلىادۇ يېتى، سۆزلەۋاتقىنىدا نۇتۇق پاالتاسىدا ئاۋام ئۇنىڭ قەغىزى تەكلى، يولالنغان

 بىاارلىكتە بىاالەن كىشااىلەر مااۇھى  باشااقا ۋە بااورۋېن خالىفاااكى  خااانىش مااارىيە چاغاادا 

 ئوماااۇمى مۇسساااولىننىڭ ھىتلېرنىاااڭ ياااېڭىال تېخاااى چىمبېااارلىن. تاااۇراتتى دفرداكورىااا

 قىلغاانلىقىنى قوباۇل تەكلىپىنى تورىسىدىكى كېچىكتۈرۈش ئىشىنى چىقىرىش سەپەرۋەرلى 

 قەغەز پاارچە بىار كېلىادىغان ئىلىا  ئىككاى ئۇنىڭغا ۋەزىرى مالىيە تۇرىشىغا  قىلى، ئېالن

 ئاۇ. ئۆزگىرەيادۇ دەرھاال چىراياى ئۇنىاڭ ئېلىا، ولىغااق قەغەزناى باۇ ۋەزىار بااش. سۇنىدۇ

 مېنىااڭ قالمىاادى  بىلەنااال شااۇنىڭلىق ئىااش”: دەياادۇ مۇنااداق ئااۈزۈپ-ئااۈزۈپ گېپىنااى

 ئۇقتۇرۇشاىنى ئەپەنادىنىڭ ھىتلېار يەنە مەن. بار گېپى  بىر يەنە دەيدىغان جانابىلىرىڭىزغا

 ئۇ. قىلىپتۇ تەكلى، رۈشۈشكەكۆ ميۇنخېندا بۇرۇن چۈشتىن ئەتە مېنى ئۇ ئالدى   تاپشۇرۇپ

 بىرساى كىمدۇ ئوتتۇرلۇقتا“ .قىلغان تەكلى، ئەپەندىلەرنىمۇ داالدى بىلەن مۇسسولىن يەنە

 چىمبېرلىنناى بەزىلىارى) بېرىا، ھالادا ئالغان ياش شۈكرىلەر تەڭرىگە ئۈچۈن ۋەزىر باش”

 بىالەن ۈمكاۆز ئاۆز كەتكەنلىكىنى سىقى، ھەدەپ قولىنى ۋەزىرنىڭ باش( مەنسىتمىگەندە 

 قىلچىماۇ ئىشاقا بۇ كىشىلەر سانلىق ئاز قىسى  بىر ئارىسىدا ئەزالىرى پاالتا ئاۋام“ ”.كۆردۈم

 قانداق چېخوسلوۋاكىيە“ ”.ئىدى چېرچىل ۋېنىستون بىرسى بۇنداقالردىن. ھاياجانالنمايدۇ

 ھاې  يەردىكىلەردىان بۇ”. ئاڭلىغان ئېيتقانلىقىنى ھالدا ئېچىنغان ئۇنىڭ بەزىلەر “بولىدۇ؟

 “يوقمىدۇ؟ ئوياليدىغانالر ئېلىشنى پىكىرىنى ئۇالرنىڭ كى 

 تاشاالنغاندە  ئېلىا، ياۈ  بىر ئېغىر ئۈستىن خۇددى خەلق دۆلەتلەردە  دېموكراتى 

 ۋە لونادفن پاارىژ . ئىادى ئااز بەكال سانى قىلمىغانالرنىڭ ھې  ئۇنداق بولسا  تاپقان ئارام

 تامامالنغاانلىقى بوھراننىاڭ ھالادا خوشاال لەركىشاى كوچىلىرىادا شەھەر قاتارلىق نيۇيور 

 بااش. ئوقاۇيتتى ساېتىۋېلى، تالىشاى، ساانلىرىنى خەۋەر ئاالھىدە گېزىتالرنىڭ ھەققىدىكى

 ھەقىقاى مەن ئاخشاام  بۈگاۈن” خېتىادا يازغاان رفزېۋېلتقاا دفستى پارىژدىن بۇلىت ئەلچى

. كېلىادۇ كۆرۈشاكى  غالپقۇچا كۆرسەم كىمنىال. قىلماقتىمەن ھې  يەڭگىل ئۆزەمنى تۈردە

 ساارايدا ئااق ئۈچاۈن ساۆيىۋېلىش بىرناى كۈچلاۈ  بېشاىڭىزدىن تااقىر ساىزنىڭ ھازىر مەن

 ئىككىاال چىمبېرلىنغا ۋاشېنگتوندىن رفزېۋېلت  پرىزدېنت“ !قىالتتى  ئارزۇ نەقەدەر بولۇشنى

 .ئادەم ياخشى: يولاليدۇ جاۋاب قىسقا بەكال

−  تېلېگرامماا بىر يېزىلغان ئۇزۇنىراق سەل ىيدىنبىنېس پرىزدېنت بىر يەنە ۋەزىر باش

 ئەپەندىادىن چىمبېارلىن ساىز بىالەن قەلابى  چىن پېقىر”: ئالىدۇ تاپشۇرۇپ ئۆتۈنۈشنى بىر

. قىلىمىاز ئاارزۇ قوشۇشانى تاۆھپە ئۈچاۈن تىنچلىاق بىلەن سەمىمىيلى  بىز قاال   ئۆتۈنۈپ

 تاااۇرۇپ ئاڭلىماااا  زىناااىئەر چېخوسااالوۋاكىيىنىڭ ئۆتاااۈنىمەن  ساااىزلەردىن مەن شاااۇڭا 
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 “.ئالمىغايسىزلەر قارار بىر ھې  ميۇنخېندا

 قىلىشاقان ھاې  ئېلىۋالغانادە  نەپەس بىر ياڭگىل نېمىسالرمۇ سانلىق كۆپ مۇتلەق

 باۇ. ئىادى قېلىشاقان تۇرۇپال قېلى، ھەيران بولسا گۇرۇھتىكىلەر قارشى ھىتلېرغا بولسىمۇ 

 ھەربااى ھەماادە ئااېلىش  قولغااا تايىنىاا، ەكااۈچىگ قااۇرال ھىتلېرنااى ئۇالرنىااڭ خەۋەر يېڭااى

 ميۇنخېنادا خاارد. ئىادى قىلىاۋەتكەن ۋەياران پۈتۈنلە  پىالنلىرىنى ئورنىتىش ھۈكمۈرانلىق

 ئەھااۋال بۇنااداق” كېاايىن  بىلگىنىاادىن خەۋەرنااى ھەققىاادىكى ئۆتكۈزىلىاادىغانلىق يىغىاان

 ھاې  دەپ “سئەمە ماۇمكىن ئاشۇرالىشاىمىز ئىشاقا پىالنىناى كۆتاۈرۈش قوزغىالڭ ئاستىدا

 .قىلىدۇ

 ئىتاالىيە ئىچىادە ساادالىرى تەناتەنە قىازغىن ئاممىنىڭ دا  6 سائەت كېيىن چۈشتىن

 قااراپ گېرماانىيىگە ئايرىلىا، رىمادىن پويىزى مەخسۇس ھەشەمەتلى  مىنىستىرىنىڭ باش

 تىنچلىاق ئاۇ  چاۇنكى. تاۇراتتى ئوينااپ قاشالىرى-كاۆز رفھلۇق  ئىنتايىن ئۇ. چىقىدۇ يولغا

 بولغااان  مۇيەسسااەر قىلىشااىغا تەنااتەنە دۇنيانىااڭ پۈتااۈن سااۈپىتىدە ۇتقااازغۇچىق ئۈچااۈن

 قىلىاا، ياااردەم ئۇنىڭغااا ئۈچااۈن ئۆتىۋېلىشااى ئۆتكەلاادىن قىاايىن ھىتلېرنىااڭ شااۇنىڭدە 

 ئەنگلىيىناى ئۇرۇشتا دېپلوماتى  مەيدان بىر يەنە  مۇسسولىن. ئىدى ئېرىشكەن رەخمىتىگە

 تاماققاا كەچلىا  بىارلىكتە بىالەن ساىئانو ئاۇ. ئىادى قىلماقتا ھې  چىققانلىقىنىمۇ يېڭى،

 بىارەر ئەگەر”: كېتىادۇ كۈلاۈپ قىلىا، ماازاق بىلەن دفستانىلىق ئۇالرنى ۋاقتىدا  ئولتۇرغان

 دفختۇرخاناا ۋە ئاۆ  ئۇالرغاا كېلەلىگەن  ھالەتكە بۈگۈنكى چوقۇنۇشتىن ھايۋانالرغا خەلق

 بىاار كەلااگەن قالدۇرىاادىغانھالغا مىااراس شاااتۇتالرغىمۇ ھەتتااا قاااتۇرۇش  قەۋرە سااېلىش 

 ئۇنىڭاادىن. ھېسااابلىنىدۇ دۆلەت بىاار چىاارىگەن رەساامى دۆلەت ئااۇ ئىشااەنگىنكى  دۆلەت 

 شۇكى  ئاقىۋىتى بىر يەنە جەمئىيىتىنىڭ ئەنگلىيە تۇرايلى  دېمەيال گەپلەرنى قالغان باشقا 

 تەلىااۋى ىسااىجىن ئايالنىااڭ مىليااون 4 بااۇ بولااۇپ  قالغااان بولااۇپ ئااارتۇق ئايااال مىليااون 4

 مەقسااەت _  قىلىااۋەتكەن پەياادا مەسااىلە سااۇنئى مااۇنچە بىاار ئۈچااۈن ئااۇالر قاناادۇرۇلما  

 بېارىش تەساەللى زىھانىگە بولمىغاچقاا ئىمكاانى ئېلىش باغرىغا كىشىنى ئەر بىرەر ئۇالرنىڭ

 خەلقىناى دۇنياا پۈتاۈن ئامالساىز ئۇالر. ئىبارەت بولۇشتىنال ھاياجانالندۇرماقچى ئۇنى ياكى

 “.بولغان مەجبۇر الشقاقۇچاغ

 

6 

 

 ئوتتۇرساااىدا چېگااارا بېرىاا، فۈھرېرميۇنخېنغاااا سااەھەردە  ساااىنتەبىر-02 ئەتىسااى 

 ھاۆرمەتال بىار قىلىنغاان ئىتتىپاقدىشاىغا بىار قىلغىناى باۇ ئۇنىاڭ. كۈتىاۋالەدۇ مۇسسولىننى
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  مۇسساولىنغا ئەھۋالىدىن تەرەققىيات بۇيانقى يېقىندىن ۋەزىيەتنىڭ يەنە قالماستىن  بولۇپ

 فۈھرېرنىاڭ مۇساتەبىت ئىككاى باۇ. ئىادى كەلتاۈرۈش قولغاا پۇرساىتىنىمۇ بېرىش سۆزلەپ

 ئاشاىكارىالپ ھىتلېار بارغىنىادا  يېتىا، مەركىازىگە بااۋارىيە ئولتاۇرۇپ پويىزىغا مەخسۇس

 كېلىاادىغان تەرەپااتىن ئااۇ دېاامە   باشاالىدى ياسىلىشااقا ’سااېپىلى غەرپ”‘: دەياادۇ مۇنااداق

 ئەگەر. خاااتىرجەممەن تەرەپااتىن ئااۇ شااۇڭا بېرىاادۇ  دېاارە  تۈگىگەنلىكىاادىن ھۇجۇمنىااڭ

 ھالغاا ئاخمااق قىلىشاتە  ھۇجاۇم تۇيۇقساىز راساتىنال ئىككىساى فرانساىيە بىلەن ئەنگلىيە

 قىلىشااقا سااەپەرۋەرلىكى ئااۇرۇش دۈشاامەن ھالاادا ئااۇ بولىاادىكەن  قالغىاادەكال كېلىاا،

 .دەيدۇ “ھېسابلىنىدۇ  ئاخىرالشقان ئۇرۇش تۇرۇپال ئۈلگۈرمە 

. كېلىاادۇ ئااايرفپىالنلىق ئەزا نەپەر ئىككااى قالغااان قاتنىشااىدىغان يىغىنىغااا ميااۇنخېن

 ئااۇ. باشاااليدۇ يېغىشااقا يااامغۇر سااى -سااى  ۋاقتىاادا ئااايرىلىش خېسااتوندىن چىمبېاارلىن

 ماااۇۋەپپەقىيەت قېتىمىااادا بىرىنچاااى‘ دائىااا  ھەر مەن ۋاقتىمااادا كىچىااا ”: مۇخبىرالرغاااا

. قىلىاۋاتقىنى  ھاازىرقى مېنىڭ بۇ  مانا. دەيتتى ’ !تىرىش اقايت-قايتا ھالدا ئۇ قازىنالمىساڭ 

 سااۆزلىگىنىگە تااا ’ھېنىرىاا  تااۆتىنچى‘ خوسااپار خااۇددى ۋاقتىماادا  كەلااگەن قايتىاا، مەن

 يەناااى ئۈزەلىااادۇق گاااۈلنى باااۇ ’ئۆتاااۈپ بۆساااۈپ توسااااقالرنى مۇشاااەققەتلى ‘ ئوخشااااش 

 .دەيدۇ“ .قىلىمەن ىدئۈم بولۇشنى دېيەلەيدىغان كەلتۈرەلىدۇق  قولغا بىخەتەرلىكنى

 شاۇئار دېاگەن“ !تىنچلىاق ياشىسۇن”  “!داالدى ياشىسۇن” مىنىستىرى باش فرانسىيە

 ئىچىادا تۇماان قۇيۇق ئايرفپالن. چىقىدۇ ئايرفپالنغا ئايرفدرفمىدا رىبگا  ئىچىدە سادالىرى

 قاوش باۇ ئۆتكەنادە  چاارە  دىان 11 ساائەت باۇرۇن چۈشاتىن. ئىدى كۆتۈرۈلگەن ھاۋاغا

 بولسااا پونسااېتېي فرانسااۋا. قونىاادۇ كېلىاا، ئايرفدرفمىغااا ميااۇنخېن النىئااايرفپ لۇقماااتور

 كاۆز تاۈرۈ   چىاڭ قااپىقى داالدىنىاڭ ئۇ . تۇراتتى قاراپ چۈشىگە الندىنىئايرفپ داالدىنىڭ

 شاەھەر ۋاقتىادا  ئاايرىلىش ئاۇ. كۆرىادۇ كەتكەنلىكىناى چوڭقۇرالپ قورۇقالرمۇ قاپىقىدىكى

 ھەياااران ئاااۇنى شااۇنداقتىمۇ . ئىااادى قالغااان ھالااادا لۈ ساااۈر ۋە جىااددى بەكاااال ئىچااى

 خاۇددى ئۇالرنىمۇ نېمىسالر بۇ. ئىدى كەتكەنلىكى يايراپ شۇنچە نېمىسالرنىڭ قالدۇرغىنى 

 .كۈتىۋېلىشىدۇ ئىچىدە ئالقىش قىزغىن كۈتىۋالغاندە  قەھرىمانالرنى

 ئۇماۇ. دۇقونىا كېلىا، ئۆتكەنادە مىناۇت قاانچە بىر ۋاقتىدىن چۈش بولسا چىمبېرلىن

. ئېلىنىادۇ قارشاى بىلەن داغودۇغا بويى يول چىققىنىدا يولغا قاراپ كۈتىشىگە مېھمان رىچنا

 بىاالەن پىكاااپ ئوچاۇق ئۈسااتى كېاايىن تۇرغانادىن مىنااۇت قااانچە بىار سااارىيىدا مېھمااان ئاۇ

 يېڭاى شاۇ ئەنە يىغىان قېتىمقاى باۇ. ئاتلىنىادۇ قااراپ بىناساىغا فۈھرېر سېلىنغان يېڭىدىن

 سكۆنىگسااىترا پارتىيىسااىنىڭ سوتسااىئالىزم مىللااى بىناسااى فااۈھرېر بااۇ. ېچىالتتااىئ بىنااادا

 بەكااال بىالەن تاشااالر چاوڭ بولاۇپ  بىرسااى بىنااالردىن سااېلىنغان ئايالنادۇرۇپ مەيادانىنى
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 كەڭتاشاااا  قالغىااادە  ھەياااران زالاااى مەركەزى بىنانىاااڭ بولاااۇپ  ساااېلىنغان ھەيۋەتلىااا 

 تااش ئىككاى ھەشەمەتلى  ئىنتايىن زالدا. ەتتىكېل فۇت يۈز كەڭلىكى فۇت  65 ئىگىزلىكى

 . تۇتىشاتتى زالغا يىغىن ئۇدۇل پەلەمپەيلەر بۇ بولۇپ  بار پەلەمپە 

 كەياگەن كاساتوم رەڭلىا  قاارا كەسىپدىشاى نەپەر ئىككاى قالغاان بىلەن چىمبېرلىن

 .كېلىدۇ ئاۋال زالىغا يىغىن ئۇالر بولۇپ 

 كەرگىانىچە مەيدىساىنى تۇتاۇپ تىا  ىنىبېش ئۇ. كېلىدۇ كىرى، مۇسسولىن ئارقىدىن

 ھەرىااكەت ئەركىاان بەكااال ساااھىپخانىدە  يەرنىااڭ بااۇ خااۇددى بىاالەن قەدەماالەر يەڭگىاال

 بىار غەلىاتە ئەمماا كەساكىن ئاۇ. ئىدى فۈھرېر كىشى كەلگەن يېتى، ئاخىرى ئەڭ. قىالتتى

 ئۇالرنىڭ لەنبى قاتناشقۇچىلىرى يىغىن. قىلىدۇ تەسىر قاتتىق خېلىال داالدىغا بىلەن قاراش

 سااورۇن ئەركىاان ئالاادىغا ئۈسااتەل سااۇپىلىق ئااۇزۇن زالىاادىكى ئاشااخانا ياااردەمچىلىرىنى

 يۈگۈرتىشاى، كاۆز بىرساىگە-بىار كېايىن كىگەنادىن تاماقخانىغاا ئاۇالر. ئىدى تەييارالنغان

 ۋە ماۇاليى  ھىتلېار . كۆرۈشىدۇ ئېلىشى، قول شەكىلدە بىر سوغۇق ئەمما بىلەن  سىپايىلىق

. كۆرسااىتىدۇ تىرىشااچانلىق بىاالەن كااۈچى پۈتااۈن كۆرۈنۈشااكە بىاالەن ىياااپەتق سااەمىمى

 ئااۇالر ئۈچااۈن بىلمەياادىغانلىقى سۆزلەشاانى نېمىسااچە قىساامى كااۆپ مااۇتلەق مېھمانالرنىااڭ

 مېھمانالرغااا تااۈرگىنىچە قاشاالىرىنى بولمىغاچقااا  ئىمكااانىيىتى سۆزلىشااىش ئەركىاان بىاالەن

 .لەيدۇئىپادى بۆلىۋاتقانلىقىنى كۆڭۈل ئەستايىدىل

 ھىتلېر كېيىن پۈتتۈرگەندىن تامىقىنى تالالش ئىختىيارى بىلەن ئېھتىياتلىق مېھمانالر

 كۆنىگسىتراسامەيدانىنى ئۆيادىن باۇ. كىرىادۇ باشاالپ بۆلاۈمگە بىر چاسا تۆت كۆپچىلىكنى

 خاۇرۇم تاامالر پۈتاۈن بولاۇپ  ھەشاەمەتلى  بەكاال ئاۆ  بۇ. بوالتتى كۈزىتىشكە يوقۇرىدىن

 بىاالەن رەسااىملەر تۈرلااۈ  ھەر ۋە تەشااتە  مااۇنچە بىاار ئەتراپتااا بولااۇپ  غااانقاپالن بىاالەن

 ئۇچاقنىاڭ بولاۇپ  باار مەشامۇ تاام بىار ياساالغان مەرمەردىان يەنە تامدا. ئىدى بېزەلگەن

 .ئىدى ئېسىلغان رەسىمى بىسمار  پارچە بىر چوڭ سىزغان لۇمباخ ئۈستىگە

 ياخشااى ئىشاالىرىمۇ شااكىللەشتە شااۇنىڭدە  يېتەرسااىز  بەكااال ئىشاالىرى تەييااارلىق

 ئاخىرى باشالپ  تەرتىپسىزلىشىشكە باشالنمايال-باشلىنار يىغىن ئۈچۈن  ئىشلەنمىگەنلىكى

 بىاار نە يىغىننىااڭ. يېتىاادۇ بېرىاا، دەرىەىااگە بولماياادىغان ئااۇققىلى نېمىنااى ھااې  بېرىاا،

 تىبىماۇتەر بىارەر ماقۇللىغاان كۆپچىلىا  شاۇنىڭدە . ئىدى بار كۈنتەرتىپى بىر نە رەئىسى 

 ئىختىيااارى ئوتتۇرسااىدىكى كىشااىلەر مۇناسااىۋەتلى  ھەرقايسااى يىغىاان بولغاچقااا  يااوق

 ئۈچااۈن مااۈلكى-مااال رايونىنىااڭ سااۇدېت يەنە ئوتتااۇردا. قالىاادۇ كىرىاا، تۈسااىگە سااۆھبەت

 ئىشاقا باۇ چىمبېارلىن بولاۇپ  پەيادا تارتىشاى-تااالش مەسىلىساى بېارىش تۆلەم چېخالرغا

 ئاارامىنى بەكاال ھىتلېرنىاڭ ئەھاۋال باۇ. ئىادى سۆزلىمەكتە  تىنما بۆلۈپ كۆڭۈل ئاالھىدە
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 باۇ قىممەتلى   بەكال ۋاقتىمىز بىزنىڭ جاناپالر ”: كۆتۈرۈپ ئاۋازىنى ئاخىرى ئۇ. بۇزىۋېتىدۇ

 .دەيدۇ “قىاللمايمىز  سەرى، ۋاقىت ئىشالرغا ئۇششاق يوق تايىنى بۇنداق يىغىندا

 يازماااا پاااارچە بىااار قىلىشااانىڭ ھەل مەسىلىساااىنى ساااۇدېت مۇسساااولىن چاغااادا باااۇ

 باشااليدۇ كىرىشاكە رېاتىمگە بىار تاۇال-ئاز يىغىن كېيىن  قويغىنىدىن ئوتتۇرغا اليىھەسىنى

 ئەمماا. ئىادى اليىھەساى تەكلىا، بىار يېزىلغاان تەرىپىادىن نېمىساالر ئەسالىدە اليىاھە بۇ)

 ۋاقىتماۇ غاداچا باۇ(. قويىادۇ ئوتتۇرغاا ساۈپىتىدە اليىھىسى ئۆزىنىڭ اليىھەنى بۇ مۇسسولىن

 تاماققاا چۈشالۈ  قاتناشاقۇچىلىرى يىغىان بولۇپ  قالغان بولۇپ 3 سائەت كېيىن چۈشتىن

 تېخىماۇ يىغىان كېايىن  تامااقتىن چۈشالۈ . ئىادى قىلىشماقتا ھې  كېرەكلىكىنى چىقىش

 تەڭااال كىشااى 4~3 ئااادەتتە. قالىاادۇ كىرىاا، ھالغااا تەرتىپسااىز پۈتااۈنلە  قااليماقانلىشااى، 

 .قويىدۇ چۈشۈرۈپ ھالغا قىاللماس تەرجىمە نىشىمىدت سۆزلەپ

 تەرجىامە ساۆزىنى ساۆزلىگۈچىلەرنىڭ يىغىنادا سۆزى كىشىنىڭ ئالغان سۆز ئۇ  شۇڭا

. تۇرىۋالىادۇ چىاڭ كېرەكلىكىادە داۋامالشتۇرۇشى ئاندىن كېيىنال بولغىنىدىن ئوقۇپ قىلى،

 خاۇددى تاۇرقى ئۇنىاڭ كۆزىدە  كىشىلەرنىڭ كۆرىۋاتقان تاماشا تۇرتۇپ سىرتىدا دېرىزىنىڭ

 مەكتەپ باشالنغۇ  بىر ئۇرۇنىۋاتقان تۈزەشكە ئىنتىزامىنى سىنى، كەتكەن قااليماقانلىشى،

 يىغىنغاا مۇرەككەپلەشاتۈرىۋەتكىنى  تېخىماۇ ئەھاۋالنى. ئىادى قالغاان ئوخشااپ مۇدىرىغىال

 افرانسااۋ گيۆرىااڭ . ئىاادى باشلىشااى كىرىشااكە زالىغااا يىغىاان كىشااىلەرنىڭمۇ مۇناسىۋەتسااىز

 خااااتىرە يانلىرىغاااا كىشاااىلەر ۋېيزساااۈكېرقاتارلىق ئاتورىااا   ھېندېرساااون  پونساااېتېي 

 كىرى، زالىغا يىغىن شەكىلدە بىر ئىختىيارى ئېلى، ھەمرالىرىنى ۋە كاتى، قالدۇرغۇچىسى 

 قىياپىتىادە قاتناشاقۇچىلىرى يىغىان ئاساسالىق ھاماان كىرىشاى مەيادانغا ئۇالر. كېلىشىدۇ

 يېارى  ئالادىغا مەش تام چوڭ بولسا قاتناشقۇچىلىرى يىغىن اساسلىقئ ئەمما. ئولتۇرۇشىدۇ

 ھېسااپتا بىار ساورۇنى يىغىان پۈتكاۈل قىلىا،  شاۇنداق. ئىادى ئولتۇرۇشاقان بولاۇپ دائىرە

 پىرقىاراپ ھۇشاۇقنىڭ ئېتىلغاان ئۈستىگە چاقپىلە  سورۇنىدا قىمار چوڭ ئاالھىدە خۇددى

 .ئىدى قالغان ئوخشاپ زىرىگىالمەن كۈزىتىۋاتقان ئورنىنى چۈشىدىغان بېرى،

 ساۆزلىيەلەيدىغان راۋان تىلناى خىال تاۆت ئاۇ. ئىدى باشقۇرماقتا مۇسسولىن يىغىننى

 سۆزلەشنى تىلىدىال ئانا ئۆز ئارانال قاتناشقۇچىلىرى يىغىن نەپەر ئۈ  قالغان بولۇپ  بىرسى

. تىسااااۆزلىيەلەيت قىينىلىاااا، بەكااااال ئېنگلىزچىنااااى مۇسسااااولىن شااااۇنداقتىمۇ. بىلەتتااااى

 ئاااڭالپ باشااقىالر نېمىسچىسااىنى ئەممااا راۋان  پەرقسااىز ئىتالىيانچىسااىدىن فرانسۇزچىسااى

 ئورۇندىكى بىرىنچى خۇددى ئۇ قارىما  شۇنىڭغا. ئىدى تەس دېمەكمۇ نېمە بىر ئوقالىشىغا

 ساۇنۇڭالر باو  مااڭىال ئوخشااش  رىژىسسورىغا ئۆمىكىنىڭ خور بىر تەرتىپسىز تەرجىمانغا 

 ئااۇ. ئىاادى چىققااان ئوتتۇرغااا بىاالەن يېقىملىااق ۋە مااۇاليى  ئەممااا ىاادىغانقوي تەلەپ دەپ
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 ئاساساى بەلكاى ئەمەس پېتىچە ئۆز جاۋابلىرىنى بەرگەن. قويىدۇ سۇئال ھىتلېرغا نېمىسچە

 شاۇ”. تاۇراتتى يەتكاۈزۈپ قىلىا، تەرجىامە ۋەكىللىارىگە فرانساىيە ۋە  ئەنگلىايە مەنىسىنى

-ئاې  كېيىانچە دەيادۇ. ئىادى  ئۆتكاۈزگەن ۋاقىت كۆڭۈللۈ  ھەقىقەتەنمۇ مەن مەن كۈنى

 داالدى كىشاىلەر پۈتاۈن_   (ئىادى ئېلىۋالغاان تەرجىمانلىققا ئۇنى) دفرمانغا كاپىتانى ئې 

 بىار ھەقىقەتەنماۇ ساورۇن ئاۇ. ئىدى قالغان قاراپ ماڭىال بەلكى ئەمەس  چىمبېرلىنغا ياكى

 “ئېسىڭدىدۇ؟ الربۇ. قالغان ئوخشاپ سورۇنغىال يىغىن قاتناشقان كايسېر

 تاۈس جىاددى تېخىماۇ ھاۋاساى ساورۇنىنىڭ يىغىان قالغانادا  ئااز چۈشۈشاكە گۈگۈم

 ئوتتۇرغااا اليىھىسااىنى تەكلىاا، پااارچە بىاار ئاااخىرى  ئەنگلىاايە كېاايىن . باشاااليدۇ ئېلىشااقا

 چېگراساىنى يېڭاى چېخنىاڭ ۋە قويۇلۇشاى ئاۋازغاا خەلق ئومۇمىي سۇدېت ئۇنىڭدا. قويىدۇ

 قوباۇل پۈتاۈنلە  شاەرتلەر قالغاان باشاقا شاەېرتىدىن قىلىاش ئىاگە ەتكەكاپاال خەلقارالىق

 بولمىغاان شىددەتلى  بە  ئۇنچە ئەمما سوزۇلغان ئۇزۇۇنغا−  مۇزاكىرىلەر. ئىدى قىلىنغان

 ساىھىرلى  تاقىغان چۈمپەردە يۈزىگە دفرماننى كۆتۈرۈلگەندە  پەللىگە يوقۇرى مۇزاكىرىلەر

 ئايالنىااڭ بااۇ كۈزەتچىخانىاادا. چاقىرتىلىاادۇ سااىرتقا نبىاالە تەلىااۋى كۆرۈشااۈش ئايااال بىاار

 ھىتلېاار ئايااال  بااۇ. بولىاادۇ مەلااۇم ئىكەنلىكااى ئايااالى ئاتولىكنىااڭ باشاائەلچى ئەساالىدە

 ئۇنىڭغااا ئەھااۋالىنى داۋاملىشااىش يىغىننىااڭ “دەرھااال كېچىكتااۈرمە  قىلااچە” ئەپەناادىنىڭ

 مەريەم چىركاۋدا قىلغۇچى اپتاۋ رفلىتودىكى بۇرۇن ئايال بۇ. قىلىدۇ تەلەپ بېرىشىنى دەپ

 بولسااا  قىلغااان داۋام ئوڭۇشاالۇق ئېچىلىشااى يىغىننىااڭ ئەگەر: بىلاادۈرگەن نىيىتىنااى ئانىغااا

 بىالەن ماۇم بىار چاوڭ رەڭلىا  ئاالتۇن تاال بىار ھېساابلىنى،  سااقالنغان تىنچلىقاى دۇنيا

 قالغااان ەتسااائ يېاارى  ئااارانال قوزغۇلىشااىغا پويىزىنىااڭ. قىلغااانىكەن ۋەدە كېلىاادىغانلىقىغا

 .ئىدى

 بېرىاا، شااۇڭا سااورىيالمايدىغانلىقىنى  ھىتلېااردىن بېرىاا، ئااۇدۇل ئىشاانى بااۇ دفرمااان

 سورىسااڭ ئاۇالردىن يااق . دەيادۇ باوالركىن  قاناداق ساوراش ساىئانودىن ياكى مۇسسولىن

 ئااۇ دەياادۇ سااورىغىن  ھىملېااردىن يااوق بىلمەياادىغىنى بېرىاا، سااەن بولمىغاناادا بولماياادۇ؛

 باۇ ئاۇ دەسالىۋىدە”. دەيادۇ گەپنى بۇ فۈھرېرىغا ئىمپىرىيە بېرى، يوق مالئا دفرمان. خانى 

 كاپاالەتكە تىنچلىاق ماڭاا  ئاۇ ئانادىن. دەيادۇ ئىاش بىار قىزىق ھەم. قالىدۇ ھەيران گەپكە

 “.دېدى ئېيتقىن  دەپ ئېرىشتى 

. قىالتتاى كەلگەنادە  ھالغاا بولىادىغان ماۇمكىن قوياۇش قاول كېلىشاىمگە قارىغاندا

 كە  كەلگەنادە چاققاا باۇ. ئىدى زۆرۈر ئېنىقلىۋېلىش نوقتىنى قانچە بىر يەنىال مۇشۇنداقتى

 يىغىننىاڭ ئەسالىدە ئۇ. قالمايدۇ تاقىتى ھىتلېرنىڭ. ئىدى قالغان بولۇپ 8 سائەتمۇ كىرى،

 ۋاقىتنىڭ ئەمما. ئىدى قويغان تەييارلىتى، زىياپەت ئۈچۈن تەبىرىكلەش ئاخىرالشقانلىقىنى
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 بىار يەنە مۇزاكىرىنىاڭ ھىتلېار. كېتىادۇ سۇۋۇپ ئاللىمۇقاچان ەستۇرخاند بىلەن ئۇزۇرىشى

 زىياااپەتكە ئاااۋال توختىتىاا،  يىغىننااى مااۆلچەرلەپ قىلىاادىغانلىقىنى داۋام سااائەت قااانچە

 ئۈچاااۈن بۇنىاااڭ ۋەكىللىااارى فرانساااىيە بىااالەن  ئەنگلىااايە. قىلىااادۇ تەكلىااا، قاتنىشاااىش

 سااىلىقلىق تەكلىااۋىنى ئۇنىااڭ قىلىاا، ەباھااان كېرەكلىكىنااى قىلىشااى تېلېفااون ھۆكااۈمىتىگە

 كااۆفڭلى قاتنىشىشااقا زىياااپەتكە ئۇالرنىااڭ بولسااا  شااىمىدت ئەممااا. قىلىشااىدۇ رەت بىاالەن

 ئېغىار بەكاال ئابرفيى ئۇالرنىڭ ئەمما. كەلتۈرۈلدى قولغا تىنچلىق”. قىلىدۇ ھې  يوقلىقىنى

  ۋەكىللىرى  ئەنگلىيە“ .ئىدى زەدىلەنگەن

 كۈتۈشكە مېھمان “پەسىل تۆت” بولسا فرانسۇزالر خانىسىغا مېھمان “لىەنا” ئالدىراش

. قىلىادۇ تەلەپ بېرىشاىنى يەتكاۈزۈپ ياتىقىغاا تامااقلىرىنى بېرىا، قايتى، ئۇالر. قايتىشىدۇ

 ۋە شامپانىساكى بىناساىدا فاۈھرېر بىارلىكتە بىالەن ئىتالىياانالر بولساا نېمىسالر ۋاقىتتا شۇ

 .تەبرىكلىشىدۇ تىنىغالىبىيى بىلەن تائامالر ئېسىل باشقا

 يىغىلىا، ئالدىغا مەش تام بىرلىكتە بىلەن مەسلىھەتچىلىرى كېتى، قايتى، ۋەكىللەر

 ئولتاااۇرۇپ ئاااۇالر. ئىااادى قالغاااان ئېشاااى، دىااان 12 كە  ساااائەتمۇ ۋاقتىااادا  ئولتۇرغاااان

 كەيانىگە تاوال ئىشانى باۇ ئۇالر. چىقىشىدۇ تۈزىتى، تەپسىلى قايتىدىن يەنە كىلىشىمنامىنى

 كىلىشاىمنامە بۇ ئەسلىدە”. ئىدى پۈتتۈرەلىگەن ئاندىن ئاشقاندىال كېچىدىن ېرى ي سۆرۈپ

 ئاامېرىكىلىق كېيىانچە گيۆرىاڭ دەيادۇ_ . بوالتتى دېيىشكە بولغان شەكىللىنى، ئاللىبۇرۇن

 بىرساى ھاې  ئۇالرنىاڭ بولسۇن  داالدى ياكى بولسۇن چىمبېرلىن مەيلى_  پسىخولوگقا  بىر

 كۆرسااىتىش پىااداكارلىق بىاار قانااداق ھەر ئۈچااۈن قااېلىش دۇرۇپقوتۇلاا چېخوساالوۋاكىيىنى

 ئاياان قولادە  بەش ماڭاا تەرىپى بۇ. ئىدى ئەمەس نىيىتىدە قىلىش تەۋەككۈلچىلى  ياكى

. ئىاادى بولغااان بەلگىلىنىاا، ئىچىاادىال سااائەت 3 تەقاادىرى چېخوساالوۋاكىيىنىڭ. ئىاادى

 گەپ دېاگەن ’بېارىش كاپالەت‘ قىلىشى تارتىش-تاالش ئۇزارتى، ئىشنى كېيىنكى ئۇالرنىڭ

 قالغاان؛ مەركەزلىشاى، ئۈستىگە نوقتا ئىككى دىققىتى چىمبېرلىننىڭ… . بولغان ئۈستىدىال

 ئولتاۇرۇپال قىلماا  ئىاش چېا  ئاۇ. باقمىادى قىلىا، دىقاقەت ئىشاقا بىار ھې  بولسا داالدى

 كەتكەنلىكىنااى پۇشااۇپ ئىچااى يااۈلەنگىنىچە سااىرىلى، كىرىساالوغا گيۆرىااڭ)_ . بېرىاادۇ

 تااالمۇ بىاارەر بولااۇپ  بىاالەن لىڭشااىتىش باااش قىلغىنااى ئۇنىااڭ –.( ئولتااۇراتتى ئىپااادىلەپ

 ئاسااان بەكااال شااۇنداق ئەنە ئىشااالرنى بااۇ ھىتلېاار. باقمىاادى قاتناشااتۇرۇپ پىكىاار قارشااى

 ناېمە ھەر. قاالىمەن ھەياران بەكاال كۈنادىمۇ بۈگاۈنكى ئويلىساام كەتكەنلىكىنى باشقۇرۇپ

 زاۋۇتالرناى ھەرباى سۇدېتتا شىركەتلەرنىڭ قاتارلىق شىركىتى اسكود ئۇالرمۇ بىلەن  دېگەن

 ئۇ … . بىلەتتى ئېنىق ئىكەنلىكىنى تېزگىنىمىزدا بىزنىڭ پۈتۈنلە  چېخوسلوۋاكىيە قۇرغان 

 كېايىن قىلىنغىنىدىن ئىشغال سۇدېت ئەسلىھەلەرنى ھەربى قىسى  بىر ئەتراپىدىكى سۇدېت
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 قاااتتىق بااۇالر ئەناادى ۋاھ  قىلغىنىاادا  لىاا،تەك كېرەكلىكىنااى كېتىشااى يااۆتكەپ دەرھااال

 نەدىكىناى . ئىدى  ئويلىغان دەپ بولدى  تۇرىۋالىدىغان قىلى، جىدەل كۆرسىتى، نارازىلىق

 كەلتاۈرگەن قولغاا نەرساىنى ھەمامە بولغاان ئالمااقچى بىاز. قويۇشمىدى ئااليتىپمۇ كۆزىنى

 ئەنە نەتىەىلەرناى ئاۇ بىاز. ئىادى بولغاان ئىش بىر كۆڭلىمىزدىكىدە  ھەقىقەتەنمۇ. ئىدۇق

 ئىپاادىلەپ بولغاانلىقىنى قايىال ئاخىرىادا  گېپىنىاڭ ئۇ)“ .ئىدۇق كەلتۈرگەن قولغا شۇنداق

 .(قويدى چىقىرىپمۇ قاس بىلەن بارمىقى

 ھاۈجەەت قىالاليادىغان قوباۇل كىشاى ھەممە بولغاندا  يېرى  بىر سائەت يېرىمى تۈن

 سااىيا بىاار ئىشاالەنگەن نەپىاا  ئىنتااايىن ئۈسااتىگە  سۇپىسااى ياغااا  قىزىاال تااۈردە رەساامى

 ساۇدېتتىكى باشاالپ ئاۆكتەبىردىن بىرىنچاى كىلىشاىمنامىدا . قويۇلادى يېنىغاا ئىدىشىنىڭ

 يەنە شاااۇنىڭدە . بەلگىلەناااگەن دەپ تاماملىنىااادۇ  باساااقۇچتا 4 ئىشااالىرى چېكىااانىش

 يولغاااا ئااااۋازى ئومۇمخەلاااق تەۋەلەردە قايساااى قۇرۇلاااۇپ  كومىتېااات بىااار خەلقئاااارالىق

 كۆرساىتىلگەن بەلگىلىنىدىغانلىقىمۇ قانداق ئاخىرىدا چېگرانىڭ ھەمدە ويۇلىدىغانلىقىنى ق

 .ئىدى

 قويغااان قااول بولااۇپ بىرىنچااى. ئىاادى كااۆرۈنمەكتە بولغاناادە  قايىاال تولااۇق ھىتلېاار

 يېڭىساىنى دەرھاال كاۆرۈپ قالغاانلىقىنى قۇرۇپ كوزىسىنىڭ سىيا ئۇ ئەمما. ئىدى ئۇ كىشى

 ئااۋال ئااڭ ساورۇندىن ئەنادى ماناا ھىتلېار  كىارگەن كەينىادە ئەڭ نغايىغى. كەلتۈرگۈزىدۇ

 غااالىبىيەت كۆزلىرىاادىن ھىتلېرنىااڭ”. ئىاادى بولغااان ھىتلېاار شااۇ يەنە كىشااى ئايرىلغااان

 كەڭتاشاا بىناساىنىڭ فاۈھرېر بىالەن قەدەمالەر داغادام ھالادا تۇرغان چاقناپ ئۇچقۇنلىرى

 ماۇخپىر بولغان يەردە شۇ مەنزىرە  ۋاقىتتىكى بۇ“ .ئايرىلىدۇ بىنادىن چۈشۈپ پەلەمپىيىدىن

 .ئىدى قالدۇرغان تەسىر چوڭقۇر شىراغا ۋىليام

 ئۆتكىزىۋېتىا، ۋاقىات بىر ئۇزۇن خېلى يەنە بىنادا ئىككىسى داالدى بىلەن چىمبېرلىن

 چېخنىااڭ ئااۇالر: ئىاادى ئېغىاار ھەقىقەتەنمااۇ مەساائولىيىتى ئۇالرنىااڭ. ئايرىلىاادۇ ئاناادىن

 پۈتاۈن ۋەكىلاى نەپەر ئىككاى چېخالرنىاڭ – ئىدى كېرە  يەتكۈزۈشى چېخالرغا تەقدىرىنى

 سااائەت ئاشااقان  كېچىاادىن يېاارى . ئىاادى كااۈتمەكتە ئااۇالرنى ئىچىاادە تاقەتسااىزلى  كااۈن

 مېھمااان چۈشااكەن چىمبېاارلىن ۋەكىاال ئىككااى ئااۇ ئۆتكەناادە  چااارە  دىاان 0 سااەھەر

 تۇرغاان ئااڭالپ ھۆكۈمنامىنى ۋەكىل نەپەر ئىكى بۇ. كىرىلىدۇ باشالپ ياتىقىغا كۈتۈشتىكى

. ئىاادى بۇغااۇق دەرىەىاادە ئالدۇرمىغىاادە  نەپەس كىشااىنى ھاۋاسااى ياتاقنىااڭ ۋاقتىاادا 

 پاارچە بىار بولساا داالدى. چۈشاەندۈردى ئۇالرغاا ساېتى، سەپساەتە ماۇنچە بىر چىمبېرلىن

. ۇچۈشاكۈرىۋالىد بىرناى چىمبېرلىن چاغدا بۇ. ئۇزارتىدۇ ۋەكىللىرىگە چېخ بۇ توختامنامىنى

 بەرگە   تەسەللى پونسېتېي فرانسۋا دەيدۇ_  ئىشىنىڭالر ”. يىغلىۋېتىدۇ بىرسى چېخالردىن
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 باشاالىنىش تېخاى ھىكايىنىاڭ تېخاى باۇ. ھېسااابالنمايدۇ ئاخرقىساى ئىشانىڭ ئىشاالر باۇ_ 

 “.چىقىرىدۇ ئوتتۇرغا چۇۋۇپ ئىشالرنىمۇ كونا چوقۇم ھىكايە بۇ. قىسمى

 تەناااتەنە كېلىۋاتقاااان ساااىرتىدىن كۈتۈشااانىڭ انمېھمااا ۋاقتىااادا  ئۇيغانغاااان داالدى

 يەنە ئېيتساا  ناخشاا تەرەپاتىن بىار سىرتتىكىلەر. كېتىدۇ ئۇچۇپال ئۆڭى ئاڭالپ سادالىرىنى

 بىزنااى چىقىاا، تېااز قوزىچاااق داالدىااي قەدىرلىاا ” ئااۇالر. ئوينااايتتى ئۇسااۇل تەرەپااتىن بىاار

 كىشاىلەرگە بېرىا، الكونغااب چىقىا، ياتااقتىن ئامالساىز داالدى. توۋلىشىدۇ دەپ “كۆرگىن

 .كۆرۈنىدۇ

 يەرگە تۇرغااان ھىتلېاار پىكاااپلىق ئوچااۇق ئۈسااتى داالدى ۋاقىااتالردا  كە  كااۈنى شااۇ

 ساادالىرىغا ئاالقىش خەلقىنىاڭ ميۇنخېن بويى يول. چىقىدۇ يولغا ئۈچۈن سۆزلىش ئاخىرقى

 ېخىمااۇت سااەپىرى گېرمااانىيە قېتىملىااق بااۇ ۋەزىرىنىااڭ باااش  ئەنگلىاايە. بولىاادۇ مۇيەسسااەر

 باياناات قىساقىچە پاارچە بىر ئۇ.  ئىدى ئالغان ئۈستىگە ۋەزىپىنىمۇ بىر يەنە بولغان مۇھى 

 باۇ. ئىادى قىلغاان ئۈمىاد قويۇشاىنى قاول ھىتلېرنىاڭ ئۇنىڭغاا چىقىا،  يېزىا، اليىھىسىنى

 ئاۆز تەلەپلەرناى كاۆپ مەزمۇنىادىنمۇ كىلىشىمنامىنىڭ ئىمزاالنغان بىناسىدا فۈھرېر بايانات

 ئااۇرۇش بىاالەن بىرسااى-بىاار مەڭگااۈ دۆلەت ئىككااى باياناتتااا  بااۇ. ئىاادى ئالماقتااا ئىچىااگە

 بەرىغاانال قوياۇپ قاول بۇنىڭغا ئەگەر”. ئىدى كۆرسىتىلگەن تەكىتلەپ ئاالھىدە قىلماسلىق

 ئەمەل بەلگىلىمىاگە باۇ_  كاتىبىغاا  پارالمېنات ناشاتىدا ئەتىگەنلىا  دەيدۇ_  بولىدىكەن 

 بۇنىڭغاا ئەگەر. بولىادۇ قىلىنغاانلىق ئىاش ياخشاى ئەڭ ئۈچۈن ىزب بولىدىكەن  قىلىدىغانال

 ئىكەنلىكىاگە بىرسى قانداق ھىتلېرنىڭ نى ش ق ئا بىزنىڭ تارتقىنىدا  باش قويۇشتىن قول

 “.بولىمىز ئېرىشكەن ئاساسىغا ئىشەندۈرۈش

“ !ياوق چاتااق” ھاماات شاۇ بولاۇپ  ئااڭالپ تەرجىمىساىنى مېمىراندۇمنىڭ بۇ ھىتلېر

 باۇ چىمبېرلىن. بېرىدۇ قويۇپ قول تۇرمايال تىركىشى، بە  تۇال ئېيتقىنىچە قايتا-تاقاي دەپ

. قالىادۇ ئېلىا، ئاۆزى نۇسخىسىنى بىر يەنە تۇتقۇزۇپ  ھىتلېرغا نۇسخىسىنى بىر باياناتنىڭ

 قەتئاااى ئىكەنلىكىاااگە قىااازغىن ئوخشااااش ئاااۆزىگە ھىتلېرنىڭماااۇ چىمبېااارلىن بۇنىڭااادىن 

 قىلغىناى بولغانادە  مااقۇل كۆرۈنۈشاتە بۇنىڭغاا ھىتلېار ەرچەگ شىمىدت  ئەمما. ئىشىنىدۇ

 قىلىاش خوشاال چىمبېرلىنناى ھىتلېار  ئېنىاق؛ قوشاۇلغانلىقى مەجبۇرى ئەمەلىيەتتە بىلەن 

-بىر قارىتا ئۆزىگە يەردە بۇ ھىتلېر. ئوياليمەن دەپ بەردى قويۇپ قول باياناتقا بۇ ئۈچۈنال

 ئەر خوشلىقىدىن ئۇ. قارايمەن دەپ كېرە  ويلىسائ تارقىتىشنى تەسىراتالرنى زىت بىرسىگە

 بىاالەن ئااۆزى يەنىااال تۇرۇغلااۇق قالغااان ياشااىنى، شااۇنچە ۋەزىاار باااش خىزمەتچىسااىگە 

 دەرىەىادە يېتەرلىا  ئۇنىڭغىمۇ مەن شۇڭا”. كەلدى يەرلەرگىچە بۇ مەخسۇس كۆرۈشكىلى

 “ماۇمكىن ۈرمەسلىكىي كېلى، ئالدىراپ قايتا ئەندى ئۇ شۇڭا. بولىدۇ دېسەم بەردى  نەرسە
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 ماايور گېنېارال ئاديۇتاانتى ئارمىيە قۇرۇقلۇق ئۇ كېيىن  ۋاقىتتىن سەل شۇنداقتىمۇ . دېگەن

 بىالەن ئاادەم باۇ مەن شاۇڭا قالادى   كاۆرۈپ ياخشاى باوۋاينى باۇ مەن” ئىنگېلغاا  گېرخاد

 ىا،بېر كاپاالەت ئىنگېرغاا يەنە ئاۇ. دەيدۇ_ . خااليمەن تۇرۇشنى قىلى، سۆھبەت داۋاملىق

 قىلىاش تۇتاۇش ئىشاقا بىار قاناداق ھاې  يوشۇرۇنغان تەھدىت ھەرگىزمۇ_  دەيدۇ  مۇنداق

 قېچىااا، يەرگە بىااار ئىشاااى قىلىاااش ھەل مەسىلىساااىنى پولشاااا. ئەمەسااامەن خىيالىااادا

 ئۇتاۇقلىرىمنى باۇ كەلتاۈرگەن قولغاا ئااۋال مەن تاشالپ خىيالالرنى باشقا كەتمىگەندىكىن 

 “سەن؟دەي قانداق بولمايمۇ  سىڭدۇرۇپ

 ئۆتكەنااادە مىناااۇت 38 تىااان 5 ساااائەت ساااەھەر ئاااايرفپالن ئولتۇرغاااان چىمبېااارلىن

 قىياااپەتتە كۈلۈمسااىرىگەن چىقىاا، ئىشااىكىدىن ئااايرفپالن چىمبېاارلىن. قونىاادۇ خوسااتونغا

 قولغاا باۇنى مەن”. پوالڭشاىتىدۇ ھاۈجەەتنى قولىدىكى ئىمزاالشقان بىرلىكتە بىلەن ھىتلېر

 ئاممىنىاڭ“ !كەلتاۈردۈم قولغاا بۇنى مەن_  ۋارقىرىغىنىچە  قاخالىفاكس دەيدۇ_ ! كەلتۈردۈم

  ئەنگلىاايە كىشااىلەرگە دەرھااال ئااۇ. ئىاادى ياڭرىماقتااا ئەتراپىاادا ئۇنىااڭ سااادالىرى تەنااتەنە

 ئوردىساىغا بۇكىڭخاام دەرھال” ئۇنى خەتتە. ئوقۇيدۇ خېتىنى يازغان ئۇنىڭغا پادىشاھىنىڭ

 قەلبىماادىن چىاان ئۇتۇقلىرىڭىزغااا تااۈرگەنكەل قولغااا سااەپىرىدە ميااۇنخېن سااىزنىڭ كېلىاا،

 ساارىيىغا ئاوردا ئاايرفپورتتىن. ئىادى يېزىلغاان دەپ “بەرگەيسىز  پۇرسەت تەبرىكلىشىمگە

 قەھرىماانالر بىار باۇ_  ئېلىنىادۇ قارشاى كاتتاا ئىنتاايىن ئاۇ ئۈساتىدە يول بولغان بارغىچە

 تارىخىاادىمۇ  گلىاايەئەن كۈتىاۋېلىش بۇنااداق بولااۇپ  ئاېلىش قارشااى كۆرۈلىاادىغان ئۈچاۈنال

 تەساۋىرلەپ مەنزىرىناى باۇ خېتىادە شەخساى بىار ئۇ. ئىدى ئەھۋال كۆرۈلىدىغان كام بەكال

 قااتتىق ئاۇالر. ئىادى تولغاان لىاق كىشاىلىرى سااھە ھەر ئاخىرى باشتىن” كوچىدا كېلى، 

 ماشاىنامنىڭ ئاۇالر. ئىادى كەتكەن پۈتۈپ ئۈنىمۇ ۋارقىراپ تەبرىكلەشمەكتە  بىلەن ساداالر

 ئۇزارتىا، قاولىنى ئەينەكاتىن چېكىشەتتى  دېرىزىنى چىقى، ئېتىلى، يېرىگە ەسسەيدىغاند

 .يازىدۇ دەپ “ئېلىشاتتى قول بىلەن مەن

 بىلادۈرمەكتە رەخمىتىناى ئۇنىڭغاا تەبارىكلىمەكتە  ئاۇنى دېگىدە   ئەنگلىيە پۈتكۈل

 شۆرەتكە ئارتۇق بۇنىڭدىن فاتىخ بىرمۇ قايتقان بىلەن غالىبىيەت مەيدانىدىن جەڭ”. ئىدى

 .ئوبزفرىدا گېزىتى «تايمى » لوندفن يازىدۇ دەپ “ئەمەس باققان ئېرىشى،

. قورشاىۋېلىنىدۇ تەرىپىادىن تاوپى كىشاىلەر ئاۇ ئالدىادا  نوماۇر-12 كوچىساى تاننىن

 تارقىلىااا، ھەرگىاااز قىلىشاااى، تەناااتەنە ۋارقىرىشاااى، بىااالەن كاااۈچى پۈتاااۈن كىشاااىلەر

 كېلىۋېلىشاقا ئالادىغا دېرىازە بىر ئېچىق ئامالسىز  ىنچىمبېرل. ئىدى ئەمەس كېتىدىغاندە 

 ھەقىقەتەنمااۇ سااىز” ئاااخىرى كۈچىيىاا،  بارغانسااىرى سااادالىرى تەنااتەنە. بولىاادۇ مەجبااۇر

 ھاياجانادىن تاۇرغىنىچە تۈۋىادە دېرىزە ئۇ. كېتىدۇ ئايلىنى، ساداغا دېگەن“ !ئادەم ياخشى
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 يىغىنىادىن بېارلىن دېسالىلنىڭ يىلاى-1878 ئەسالىدە دېرىازە باۇ. ئىدى كەتكەن قىزىرى،

 نەق پەنەىرىنىاڭ تۇرغاان ۋاقتىادا قىلغاان ئاېالن ناى “تىنچلىاق شەرەپلى ” كېلى، قايتى،

. ھېساابلىنىدۇ تىنچلىق بىر شەرەپلى  ھەقىقەتەنمۇ بۇ تارىخىدا دۆلىتىمىز” ئۇ . ئىدى ئۆزى

 زامانىمىزغاا ناىكەلگەنلىكى قايتىا، كوچىساىغا تااننىن گېرمانىيىدىن قېتى  ئىككى تىنچلىق

 .دەيدۇ “قارايمەن دەپ كەلگەنلىكى تىنچلىق

 بەكاال ئەنگلىيىادە. ئىادى ئاياقالشاقان ئااخىرى بوھران بۇيانقى ھەپتىدىن قانچە بىر

 .ئىدى خوشال كىشى ھەممە نەتىەىدىن بۇ ئالمىغاندا  ھېسابقا كىشىلەرنى ئاز

 ئولتۇرغانادىن ىگەۋەزىاپ شاىلوۋ . ئاو گېنېاررال مىنىساتىرى بااش يېڭاى چاېخ ئەمما 

 ناۆۋەتتىكى باۇ قالدۇرۇلادۇق  يالغۇز ياردەمسىز تاشلىۋېتىلدۇق  بىز ئارقىلىق رادىئو كېيىن 

 بۇنىاڭ پراگاادا ۋاقتىادا  قالغاان مەجباۇر قىلىشاقا قوباۇل بۇيرۇقىنى ميۇنخېننىڭ ھۆكۈمەت

 ى،كېساا تۇپرىقىنىااڭ ۋەتەن” بىار بااۇ گېنېاارال  باۇ. قىلىشاامايدۇ تەنااتەنە كىا  ھااې  ئۈچاۈن

 تالالشااانىڭ بولغاااان ئوتتۇرساااىدا كېتىشاااى يىمىرلىااا، دۆلەتنىاااڭ بىااالەن بېرىۋېتىلىشاااى

 .دەيدۇ “نەتىەىسى

 

7 

 

 ئۇنىاڭ ئاېلىش  قارشى قېتىمقى بۇ. ئېلىندى قارشى بىلەن مۇراسى  كاتتا مۇسسولىنمۇ

 قېتىملىاق بىر كاتتا ئەڭ جەريانىدىكى ھاياتى  فاشىزم يىللىق 02 بويىچە  دېيىشى ئۆزىنىڭ

 ياولالردا  كېسىشامە ۋە ئىستانسىساى پاويىز بىار ھەر. دەيدۇ ھېسبلىنىدۇ  ئېلىنىشى  رشىقا

 قارشاى بىلەن ساداقەتلى  ئىنتايىن كۈتۈپ كېلىشىنى پويىزىنىڭ ئۇنىڭ ئىنسانالر ساناقسىز

 ئاۇ رىمادا . ئالىادۇ قارشاى قىلغىانىچە تاازى  تىزلىنىا، ئاۇنى يەنە كىشاىلەر نۇرغۇن. ئالىدۇ

 يېشاىل. ئىلگىرلەيادۇ بىالەن ساۈرئەت ئاستا كوچىسىدا دۆلەت بىلەن ىكاپپ ئوچۇق ئۈستى

 پەقەت ئاۇ – ئۆتىۋاتقىنىادا ئاساتىدىن دەرۋازىساى غاالىبىيەت بىازەلگەن بىالەن يوپۇرماقالر

 كالونىيىسااى ماشااىنا. بواللىغااان مۇيەسسااەر ئېلىشااقا قارشااى ئېرىشااەلەيدىغان كايسااېرنىڭال

 توۋلىشاى، دەپ“ !داھىمىاز! داھىمىاز” بىاردە  ھەممە كەلگىنىدە  كىرى، مەيدانىغا ۋېنى 

 تەنااتەنە ئاممىنىااڭ ۋاقتىاادا  كااۆرۈلگەن بالكوناادا بولغااان نوقتااا ئاااخىرقى ئەڭ ئااۇ. كېتىاادۇ

 ھەقىقەتەنمااۇ ئااۇ كۆرسااىتىدۇكى  شااۇنى مەنزىاارە بىاار بۇنااداق. ياااراتتى قااۇالقنى سااادالىرى

 .ئىدى باقمىغان بولۇپ مۇيەسسەر قاچان ھې  ئېلىنىشقا قارشى بىر بۇنداق

 دۇنيانىاااڭ ئارىساااىدا قاتناشاااقۇچىلىرى يىغىنىنىاااڭ مياااۇنخېن قارىماااا   شاااۇنىڭغا

 ئاۇرۇق ئۇنىڭ. ئىدى چىمبېرلىن يەنىال كىشىسى بولغان سازاۋەر ھۆرمىتىگە بە  ھەممىدىن



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 911 ~ 
 

 سااىموۋۇلى تىنچلىقنىااڭ بولغااان تونۇشاالۇق كىشااىگە بىاار ھەر بااۇرنى  ئىلاامە  ۋە ۋۇجااۇدى

 ئىۋەرتىاا،  مەكتااۈپ مەخپااى ئۇنىڭغااا ۋېلااش شاااھزادە سااابىق. ىئىااد كەلااگەن ھالىغااا

 چۈشاۈرۈلگەن تەختاتىن. بىلادۈرگەن رەخمىتىنى ئۈچۈن “قالغانلىقى قۇتقۇزۇپ تىنچلىقنى”

 باااش ئىشااىنىمەنكى  قەتئااى“ ئىۋەرتىاا،  مەكتااۈپ خانىشااقا مااارىيە پادىشاسااىمۇ گېرمااانىيە

 ھەم تەغادىر بىار باۇ… . قالادى پسااقال ئااپەتتىن قورقۇنۇشالۇق ئەڭ قېتىملىاق بىار ۋەزىر

 شاۇنداق ئەنە نېمىساالرمۇ سااندىكى كاۆپ ماۇتلەق. يازىادۇ دەپ “كۆرسەتمىساى تەڭرىنىڭ

 ھەمامە ئويغانغىنىادا  سااھەر كاۈنى ئاۆكتەبىر بىرىنچاى كىشاىلەر. ئىادى ئىگە ھېسسىياتقا

 توسااالغۇغا قىلااچە كىرگىنىاادە بېسااى، سااۇدېتقا ئارمىيىسااى ئۇالرنىااڭ“ دېگىاادە  كىشااى

 پاااويىزى مەخساااۇس ھىتلېرنىاااڭ ساااۈزۈلگەندە  تااااڭ. قىلىشاااتى دۇئاااا دەپ يولۇقمىغاااا  

 بىادۈرگەن ساداقىتىنى ھىتلېرغا بولۇپ بىرىنچى. بارىدۇ يېتى، چېگرىسىغا چېخوسلوۋاكىيە

 ۋيېاادېماننى سااۆزلىرى  ئىشاالەتكەن قىلغاناادا دفكااالد ئۇنىڭغااا – لېشااىئو يەنااى_  گېنېاارال

 بۈگاااۈن ئارمىيىساااى قۇرۇغلاااۇق فاااۈھرېرى  ”: ئىااادى قالااادۇرىۋەتكەن ھەياااران قااااتتىق

. ئاتالنادى بېرىشاكە قۇرباانلىق زفر ئەڭ قېتىملىاق بىر قۇماندانىغا ئالى ئەڭ جەڭچىلەرنىڭ

“ !باشالىدى ئىلگىرلەشاكە قااراپ زېمىانىگە دۈشامەن چىقارماا  ئاوق پاايمۇ بىار ئۇالر يەنى

 .دەيدۇ

 ئېغىزىاااادىن گەپنااااى قااااانەئاخما بۇنااااداق گېنېرالىنىااااڭ گېرمااااانىيە ۋيېاااادېمانبىر

 قىساتۇرۇپ  ساۆز گېنېرالماۇ بىار يەنە چەغادا باۇ. ئىشاەنمەيتتى پەقەتاال چىقىرىدىغانلىقىغا

 چېخالرنىاڭ. بااردى  پولكىمغاا تۇرغاان باۇرۇنقى مەن ساەھەر بۈگاۈن فاۈھرېرى   شۇنداق ”

 چىادىما  جەڭچىلەر نۇرغۇن سەۋەبىدىن چەكلەنگەنلىكى قىلىش ھۇجۇم ئۆيلىرىگە ئاددى

 .دەيدۇ“ !كۆردۈم ىغلىۋەتكەنلىكىنىي

 مېنىااڭ غااۇدىراپ  تااۈردە ئىزچىاال ماڭااا تەساالىمىيەتچىلەر ئەممااا”: ئۇالرغااا ھىتلېاار

 بىاار دېگەناادە  چىقىرىاادۇ  كەلتااۈرۈپ ئۇرۇشاانى مەياادان بىاار چوقااۇم يولااۇم  سىياسااىي

 قاااتتىق شااۇنچە كېلىاا، يەنە گەپاالەر  بۇنااداق. دەياادۇ“ !ئىاادى بىلەىرالشااقان نېمىلەرنااى

 ئاۇ: قالدۇرىۋېتىدۇ ھەيران قاتتىق ۋيېدېماننى تۇرغان كەينىدە ئۇنىڭ گەپلەر  بۇ تىلغانئېي

  دەيدىغاندۇ؟ كىمنى دەپ تەسلىمچىلەر

 پائاالىيەتلەر ھاارغۇزغۇچى ۋە جىاددى سائەتلى  قانچە بىر ئۆتكەن ۋەزىرلىكتە  باش

 جەريانىادا يااتى ھا مەن”. ئىادى كەتكۈزىۋەتكەن پۈتۈنلەيھالىدىن چارچىتى، چىمبېرلىننى

 قىال كېتىشاكە يىمىرلىا، نېرۋىلىارى  مېنىاڭ. ئىادى  ئەمەس چارچىغاان بۇنچە قاچان ھې 

 قايتىادىن ماان_  خېتىادە  پارچە بىر چىمبېرلىن يازىدۇ بولۇپ ئىخرا دەپ_ . ئىدى قالغان

 ىشاقائازاپلىن قېتى  بىر يەنە پارالمېنتتا يەنە مەن چۇنكى . بولمايدۇ كېلىۋالمىسام ئەسلىمگە
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 كەلگىاچە  چاققاا شاۇ. ئېچىلىادۇ يىغىناى پاالتاا كاۈنى  دۈشەنبە ئۆكتەبىر-3“ .مەجبۇرمەن

 ئۇرۇشاتىن قېتىملىاق بىار ئورنىنى نۇمۇس قالغان  بېسىقى، ھاياجىنى كىشىلەرنىڭ نۇرغۇن

 پاالتادا  تۈۋەن. ئىدى ئىگەللىگەن ھېسسىياتى يەڭگىللى  كەلگەن قالغانلىقتىن ساقلىنى،

 مياۇنخېن بېرىا،  ئىساتىپا ۋەزىپىساىدىن كابېنتتىكى ئىچكى سۇنۇپ  تىپانامەئىس گۇب دا 

 قىلىاش تاجااۋۇز چېخوسالوۋاكىيىگە ئاۇ . قوزغايادۇ مۇناازىرىنى بەس مەسىلىساىھەققىدىكى

 تاۈردە ئىزچىال ۋەزىر باش”. دەيدۇ بولىدۇ سەۋەپچى ئۇرۇشىغا ياۋرفپا قېتىملىق بىر چوقۇم

 ئەمماا. ئىشاىنىدۇ دەپ ماۇمكىن قىلىاش قايىال ئەپەندىنى رھىتلې ئارقىلىق سۆزلەر مۇۋاپىق

 ياخشاى ساۆزلەرنىال مۇشتۇملۇق تۆمۈر ئادەم بۇ دېگەن ھىتلېر بولسا  ئىشىنىدىغىنى  مېنىڭ

 “.كۆرىدۇ

 فاۈھرېر مېنىڭ ئۇنىڭغا  تۇرۇپ چىمبېرلىن غەزەپلەنەەن بەكال ھەمدە ھارغىن قاتتىق

. ئەھمىيەتلىا  ماۇھى  ھەقىقەتەنماۇ شكەنلىكىمىزتۈزۈ كىلىشىمنامە بىلەن ھىتلېر سارىيىدا

 ناوقتىنى باۇ ھىتلېار مەۋجاۇت؛ تىلەكالەر ياخشاى بىالەن ساەمىمىلى  تەرەپاتە ئىككىال ھەر

 ئىاش ئاساان ئاۇنچە تۇرماسلىقى گېپىدە ئۆز ئۇنىڭ شۇڭا. كۆرسەتتى تەكىتلەپ قايتا-قايتا

 . بېرىدۇ جاۋاب دەپ ئەمەس 

 قىزغىنلىقاااى يەنىاااال قىلساااىمۇ  ياڭراتقانااادە  ئاااالقىش قارىتىااا، ئۇنىڭغاااا كىشاااىلەر

 ھەساىرەتلىنىش تۈرلاۈ  بىار قۇرۇلتااينى پۈتكۈل چۇنكى. ئىدى ئەمەس يوقۇرى دېگەندە 

 جەرياناادا بااۇ قىلىاادۇ  داۋام كااۈنگىچە 3 مۇنازىرىلىشااىش. ئىاادى قاپلىۋالغااان تۇيغۇسااى

. كۆتۈرىۋېتىادۇ گەپەللىا يوقاۇرى مۇناازىرىنى ئەيىپلىشاى چىققان قىلى، ھىمايە چېرچىلنىڭ

 ھالدا مەيۈسلەنگەن قاتتىق ئىچىدە  سۈكۈت چېخوسلوۋاكىيە  كەتتى  ئۆتۈپ ئىش ھەممە”

 تاشالىنى، چەتاتە بىار تىتىلغىانىچە پارچىلىنىا، ئاۇالر. قالادى پېتىا، ئىچىاگە قاراڭغۇلۇق

 .چېرچىل دەيدۇ “قالدى

 ئۆزلىكىادىن  تاپقىنىادا خەۋەر شاەرتنامىدىن باۇ خەلقاى  ئەنگلىايە جەسۇر ۋە سادىق

 قىلچىمااۇ ئااۇ بۇنىڭاادىن. ياسىشااىدۇ كااۆڭلىنى تەرەپااتىن بىاار يەنە چۆمسااە  شااادلىققا ھەم

 ئااۇالر . كېاارە  بولىشااى خەۋەردار ئەھۋالاادىن ھەقىقااى ئااۇالر شااۇنداقتىمۇ ”. قىزغانماياادۇ

 كېلىۋاتقاانلىقىنى  بولاۇپ يېتەرسىز كۈچىنىڭ مۇداپىيىلىنىش دۆلىتىمىزنىڭ بۇيان ئۇزۇندىن

 كېارە ؛ بىلىشاى كەلەەنلىكىناى بولاۇپ قااراش ساەل ئېغىار بەكاال جەھەتتە بۇ دە شۇنىڭ

 زىيانغاا ئېغىار بەكاال يەنىاال بىز بىلەن  قىلغىنى پارتىلىمىغاندە  ئۇرۇش گەرچە يەنە ئۇالر

 دەپ تۈگىادى بىلەناال شاۇنىڭلىق ئىاش بۇ … چوڭقۇر  بەكال تەسىرى بۇنىڭ ئۇچرىتىلدۇق 

 “.كېرە  بىلشى ئىكەنلىكىنى باشلىنىشى ھېسابلىشىشنىڭ خىتې بۇ قالماسلىقى  ئويالپ

 شاەرقى ئاساتىدىكىلەر قاول تۇرغاان چەكالەپ ئۇنى بىلەن چىمبېرلىن ئالدىدا  بۇنىڭ
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 مەسىلىسااااىدە( قىساااامى بەرگەن كاپااااالەت ھىتلېرنىااااڭ) قىساااا  ئوتتااااۇرا ياۋرفپانىااااڭ

 تااا ئەممااا .ئىاادى قويۇلغااان ئوتتۇرغااا چارىسااى قىلىااش ھەل كېيىنكااى تۈزۈتىلگەناادىن

 شااۇنىڭدە  زىاات  تااۈپتىن بىاالەن تەدبىاار بااۇ پىالنااى فۈھرېرنىااڭ رفشااەنكى  بۈگااۈنگىچە

 قوغاادىنىش ئۇنىااڭ بىاالەن چىمبېاارلىن. تۇرماقتااا ھالاادا يااوق ئىمكااانىيىتىمۇ ياراشااتۇرۇش

 كىشاااىنى ھەقىقەتەنماااۇ باااۇ. قالماقتاااا ئايلىنىااا، ساااىموۋۇلىغا ئاجىزلىقنىاااڭ كاااۈنلىكى

 ھىتلېرغاا شاەكىلدە مەخپاى ئاۇ. تىلىادى يااردەم ھىتلېردىن فل ئاد ئۇ  شۇڭا. ئەنسىرىتىدۇ

 ئەنگلىاايە” نۇتقىاادا سااۆزلىەەن سااارىيىدا تەنتەربىاايە كااۈنى شااۇ فۈھرېرنىااڭ يېزىاا،  خەت

 قاولالپ شاەكىلدە بىار بەلگىلىا  ۋەزىرناى بااش جەھەتاتە يىاتەكلەش پىكىرىناى جامائەت

 ماااقۇل دەرھااال بۇنىڭغااا تلېاارھى ئېيتقىنىاادا  نااى “بولماساالىقى بولااۇپ مااۇمكىن بېرىشاانىڭ

 شااىددەت قارشااى قىلىۋاتقانالرغااا ھۇجااۇم قاااتتىق ئىچىاادە پارالمېناات چىمبېرلىنغااا بولااۇپ 

 يااردەم بىار بۇناداق بىالەن ياسااش كۆڭاۈل بىار بۇناداق ئەسالىدە. بېرىادۇ رەددىايە بىلەن

 بىالەن ئالدىراشلىق پاالتا تۆۋەن كۈنى ئۆكتەبىر-6 يەنى ئەتىسى . ئىدى بىھاجەت ئەسلىدە

 بااوھران يېقىنقااى بااويىچە  سىياسااەت بااۇ. تەسااتىقاليدۇ تىنااى سىياسااىي چىمبېرلىننىااڭ

 بەرگەن ئااۋاز قاولالپ نەپەر 366 نەتىەىسى ئاۋاز. قېلىندى ساقلىنى، ئۇرۇشتىن جەريانىدا

 گاۇب  ئارىساىدا بۇالرنىاڭ_  قىلغۇچى خائىنلىق نەپەر 35. بېرىدۇ ئاۋاز قارشى 144 بولسا 

 .كېچىدۇ ۋاز ھوقۇقىدىن بېرىش ئاۋاز_  بار رچىلمۇچې ۋە ئېيتىن

 پەيادا تەساىر ئېغىار بەكاال بېرلىندا قىلىشلىرى ھۇجۇم كىشىنىڭ نەپەر ئۈ  يوقۇرىقى

 سااۆزىنى بىاار ھەر ھۇجۇملىرىنىااڭ قىلغااان چىمبېرلىنغااا ئۈچەيلەننىااڭ ئااۇ ھىرلېاار. قىلىاادۇ

 ئااۇ كېاايىن  مزاالشااقاندىنئى شااەرتنامىنى بااۇ. قاراياادۇ دەپ ھاقااارات قىلىنغااان كىشااىلىككە

 مەڭگۈلاۈ  بىاراقال مەسىلىساى چاېخ چىقىۋېتى، بىناسىدىن فۈھرېر ھالدا خوشال ئىنتايىن

 ھەمرالىرىنىاااڭ بىااالەن ئاديۇتاااانتى ئۇنىاااڭ بۇنىڭغاااا_ . ئىشاااىنەتتى قىلىنغانلىقىغاااا ھەل

 ئۈساتىگە مەسائولىيەتنى كۆڭلىادىن چىان ساودىدا بىر بۇنداق ئۇمۇ. قوشۇالتتى ھەممىسىال

 .ئىدى بولغان الىدىغانئ

 پۈتااااۈنلە  بااااۇالرنى سااااادالىرى ئەيىااااپلەش بىرلىشااااى، ئەنگىلىيىاااادىكى ئەممااااا

-گەپ تااۈردىكى ھەر چىققااان ئوتتۇرغااا ھەقااتە بااۇ كوچىسااىدا  ۋىلھااېل . ئۆزگەرتىۋېتىاادۇ

 ھىملېاار بىاالەن رىبېنتاارفپ باشاالىغانلىقىنى  يېتىشااكە قولىقىغااا كىشااىلەرنىڭ سااۆزلەرنىڭ

 دېموكراتىا  غەرب ئاۇ ميۇنخېنادا پايادىلىنى، پەيتىادىن چېچىلغاان ھىتلېرنىاڭ ئىككىسى

 ئەنگلىيىنىااڭ پايدىالنمىاادى  تولااۇق پسىخولوگىيىسااىدىن ۋەھىمىسااى ئااۇرۇش ئەللىرىنىااڭ

 كېايىن بۇنادىن ئاارقىلىق شۇ كەلتۈرۈش  قولغا ۋاقىتنى مەقسىدى ئۆتكۈزۈشتىكى سۆھبەت

 ھىتلېرغااا گەپلەرنااى دېگەناادە  ئۆتااۈش  ھۇجۇمغااا كېاايىن ياخشااىالنغاندىن قااۇراللىنىش
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 .يۈرەتتى ئېقى، گەپلەر توغرىلىق يەتكۈزگەنلى 

 كېايىن  تاپقانادىن خەۋەر ھېسساىياتلىرىدىن نارازىلىق تۈردىكى بۇ پونسېتېي فرانسۋا

 ھىتلېرنىاڭ ئۇ ئۈچۈن بۇنىڭ. ئۈندەيدۇ بولۇشقا بېسىق ئېغىر بىلەن كۈچى پۈتۈن ھىتلېرنى

 ئاالھىاادە ئىمزالىشاىنى كىلىشاى  بىاار ئىمزاالشاقىنىدە  ىالەنب چىمبېاارلىن بىالەن فرانساىيە

 كااۆپ تېخىمااۇ كېاايىن بۇناادىن نەزىرىاادە ئۇنىااڭ بولغاناادا  مېاانىڭچە”. قىلىاادۇ تەكلىاا،

 كىلىشاىمنامىالر تاۈردىكى باۇ. ئېنىاق بارلىقى بارلىقى ئېھتىمالى ئىمزالىنىش كىلىشىملەرنىڭ

. ئىادى ماۇمكىن چىقىشاىمۇ ئوتتۇرغاا تتەجەھە مالىيە ياكى جەھەتتتە   ئىقتىسادىي بەلكى 

 ماۇمكىن چىقىشاىمۇ كەلتاۈرۈپ تەشكىللىنىشاىنىمۇ ياۋرفپانىاڭ كىلىشاىملەر تاۈر باۇ بەلكى 

 يۈزلىنىشااىگە ۋە مەنزىرىسااىگە ھەرىااكەت زفراۋانلىقسااىز قاراشاالىرىنى ئۇنىااڭ مەنمااۇ. ئىاادى

 “.قىلىمەن ئارزۇ يېتەكلەشنى

 كوناا ئىمپىرىيىساىنىڭ بېرتاانىيە) ئااربىكون نقىلمايدىغا ۋاپا ۋەدىسىگە ھىتلېر ئەمما

 ئىشاەندۈرۈپ ئۆزىنى بولمىسا يا ئىشىنەتتى رەسمى يا ئالدىۋەتكەنلىكىگە ئۆزىنى نىڭ( نامى

 بىاار سااۆزلىگەن رەھىمسااىزلەرچە ئىنتااايىن ساااربرفكىندا ئااۇ كااۈنى  ئااۆكتەبىر-2. يااۈرەتتى

 ئاائىلە بىار مۇئامىلىسىنى ىيىنىڭئەنگىل ئۆتۈپ  پۇرىتى، خىيالىنى بۇنداق نۇتقىدا قېتىملىق

 ئېيااتىن ۋە گااۇب چېرچىاال  كەينىاادىنال ئااۇ. ئوخشااىتىدۇ مۇئامىلىسااىگە ئوقۇتقۇچىسااىنىڭ

 ئىشااالەتكەن قىلغىنىااادا ھۇجاااۇم ھارىۋاكەشااالەرگە نەپەر ئاااۈ  نىيەتلىااا  قاااارا قاتاااارلىق

 رئېغىاا كاۆپ نۇتقىدىكىادىنمۇ ساۆزلىگەن سااارىيىدا تەنتەربىايە زەھەرلىكلىكاى ساۆزلىرىنىڭ

 ئەسالىدە . كۆرساىتىدۇ تەساىرىنى ئاۆز تىلالشالىرى ھىتلېرنىاڭ كېايىن  كۈندىن ئۈ .ئىدى

 كومىتېاات خەلقئاارالىق قۇرۇلغاان مەخساۇس ئۈچااۈن قىلىاش ئىەارا كىلىشاىمىنى مياۇنخېن

 بىاردە  ئۆتكۈزمەسالىككە ساايلىمى قويۇش ئاۋازغا خەلق ئومۇمىي ئارقىلىق قويۇش ئاۋازغا

 . ئىدى قوشۇلغان

 يەناى بولغاان  ئېگى، بويۇن تەلىۋىگە ھىتلېرنىڭ ئاللىمۇقاچان ئەزالىرى ېتكومىت بۇ

 ئىمپىاارىيىگە رايونالرنىااڭ ئااۇ ھالاادا قىلغااان ئاساااس تەكشۈرۈشاانى نوپااۇس يىلقااى-1212

 رفشەنلىشىشاكە بارغانسىرى ئەھۋال. ئىدى بېرىشكەن قارار كېرەكلىكىگە بېرىلىشى كېسى،

 ئەڭ چېخالرنىاڭ بولۇپ  بولغان بۇرمىلىنى، مۇقاچانئاللى شەرتنامە ئەسلىدىكى: باشاليدۇ

 .ئىدى ئېنىق قويغانلىقى تارتتۇرۇپ لېنيىسىنىمۇ مۇداپىيە ئاخىرقى

 مەنتىقىلىاق قېاتى  ئااخىرقى ئەڭ ھىتلېرناى پونساېتېي فرانساۋا ئوتتۇرلىرىدا  ئۆكتەبىر

 ئااۋال ېلىشاتىنتاپشۇرىۋ ۋەزىاپە يېڭاى يۆتكىلى، رىمغا ئۇ چاقىرىقنى بۇ. چاقىرىدۇ بولۇشقا

 باااش بااۇ ھىتلېاار. ئىاادى سااۆزلىگەن زىياپىتىاادە خوشلىشااىش ئۆتكااۈزگەن بىاالەن فااۈھرېر

 يىلادىن يەتاتە ئەلچىساىنىڭ بااش فرانساىيە ئۇ شۇڭا . كۆرەتتى ياخشى ئەزەلدىن ئەلچىنى
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 تاا  كرىساتان ئاۇنى ئۈچاۈن بىلدۈرۈش رەخمىتىنى خىزمەتلىرىگە ئىشلىگەن بېرلىندا بېرى

 باۇ. قىلىادۇ تەكلىا، چايخانىساىغا ساېلىنغان( ئىگىازلىككە مىل بىر ىكتىنتەكشىل) بېشىغا

 بولااۇپ  چايخانااا بىاار سااېلىنغان ئاسااتىدا قۇماناادانلىقى زىاارىكمە  بورماننىااڭ چايخانااا 

 پاااۇل ماااار  مىلياااون ئاااۈ  ئۈچاااۈن سېلىنىشاااى چايخانىنىاااڭ باااۇ قارىغانااادا ئېيتىشاااالرغا

. ھېسابلىناتتى يېڭىلىق بىر ھەقىقەتەنمۇ بۇ  ئالغاندا نوقتىسىدىن بىناكارلىق. ئىشلىتىلگەن

 ياسىلىشاىمۇ يولنىاڭ ئاسافالىت ئۇزۇنلاۇقتىكى مىال 5 بولغاان بېشىغىچە تا  بېرگخوفتىكى

 بولاۇپ  ياول بىار توقاا -ئەگارى بەكاال ياول باۇ. ھېساابلىناتتى يېڭىلىاق بىار شۇنداق ئەنە

 بااۇنى. ئىاادى يااول بىاار ئېچىلغااان يااۈرۈپ پارتىلىتىاا، تاشااالرنى ئارىسااىدىن تااا  ئاساسااەن

 پونسااېتېي فرانسااۋا. ئىااكەن ئااۆلگەن قااازادا ئااادەممۇ قااانچە بىاار ھەتتااا جەريانىاادا ياساااش

 ئاساتىدىن چوققىساىنڭ تاا  چىقىا، يامىشاى، تاغقاا باويىچە ياول باۇ ئولتاۇرۇپ  ماشىنىغا

 ساېرىق كېايىن  بارغانادىن ئۇچىغاا كورىادفرنىڭ. كىرىادۇ ئىچىاگە تۇنېال ياسالغان ئۇيۇپ

 ئاۇلى لېفىتنىاڭ باۇ. چىقىادۇ لېفىاتىگە پەلەمپە  تۇتقۇچلۇق يان زىننەتلەنگەن لەنبى مى 

 422 تەخمىانەن ئاۆرلەپ يوقاۇرى. ئىادى ياساالغان ئۇياۇپ ئۈستىگە تاش گرانت پۈتۈنلە 

. كۆرىادۇ قالغاانلىقىنى كېلىا، ئارىلىققا بىر  پونسېتېي فرانسۋا كېيىن  كۆتۈرۈلگەندىن فۇت

 كورىادفرنىڭ باۇ. ئىدى تۈرۈكلەر پاسونى رى  كونا ھەممىسىىال نىڭتىرەكلەر ئارىلىقتىكى بۇ

 لىمادە  مەشاتە تاام چوڭ ئوچۇق ئاغزى. تۇتىشاتتى زالغا ئەينە  بىر يۇمىالق بېرى، ئۇچى

 قورشااالغان بىاالەن تىزمىلىاارى تااا  ئەتراپااى زالنىااڭ. تااۇراتتى يېنىاا، كااۆتەكلەر چوڭلۇقتااا

 كە . قىلىادۇ ھاې  تۇرغانادە  بوشالۇقىدا انئاسام بىار ئاۆزىنى گوياا فرانساۇز باۇ بولۇپ 

 خىيااالى بىاار خااۇددى كىشااىنى مەنزىاارە  بااۇ تۇرغااان چۈشااۈپ نااۇرى كااۈن ئىللىااق كۈزنىااڭ

 .كۆرۈنەتتى ھەيۋەتلى  ھەقىقەتەنمۇ قىلدۇرۇپ ھې  تۇرغاندە  ئەرشىدە

 مەنزىرىلىا  ئاجايىا، شاۇنداق ئەنە ئىككىسى فۈھرېر بىلەن ئەلچىسى باش فرانسىيە

 شاۇڭا. ئىادى كەلاگەن قېتىا، نەچچە بۇرۇن يەرگە بۇ ھىتلېر_  ئىدى تۇرماقتا تتامۇھى بىر

 قېاتى  باۇ يەناى. ئىادى باشالىغان زىرىكىشاكە مەنزىرىساىدىن ھەشاەمەتلى  يەرنىڭ بۇ ئۇ 

 ھىتلېاار. قالىاادۇ بولااۇپ ئۆتكىزىشااى سااۆھبەت قېتىملىااق ئاااخىرقى ئەڭ يەردە بااۇ ئۇنىااڭ

 چىققااان كېلىاا، شەرتنامىسااىدىن ميااۇنخېن ئااۇ  .كااۆرۈنەتتى ھااارغىن بەكااال تاتارغااان 

 ئااۇزۇنغىچە خېلااى بوھراننىااڭ قويغااانلىقىنى  ئۈمىتسااىزلەندۈرۈپ بەكااال ئااۆزىنى ئاااقىۋەتلەر

 باوھران بۇ بولىدىكەن  ياخشىالنمايدىغانال ۋەزىيەت ئەگەر ئەسلىدە داۋاملىشىدىغانلىقىنى 

 بېرتااانىيە ھالاادا  ەزەپلەنااگەنغ ئااۇ. ئېيتىاادۇ بااارلىقىنى ئېھتىمااالى چوڭقۇرلىشااىش تېخىمااۇ

 .دەيدۇ سالماقتا تەھدىت كۈچەپ دەپ ئااليلى قۇرال قولغا“

 ھاياجانلىنىا، بەكاال كىشاىلەر كېايىن سااقالنغاندىن تىنچلىاق ئۇنىڭغا  ئەلچى باش
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 ئۇنىااڭ گەپ؛ چىقارغااان كەلتااۈرۈپ قارشااىلىقالرنى بەزى ھالاادا تەبىئااى شااۇڭا كېتىشااتى؛

 بىاار بۇنااداق نۇتقىمااۇ ئېغىاار سااۆزلىگەن قاااتتىق اربۇكىنداساا ئۆزىمااۇ ھىتلېرنىااڭ ئۈسااتىگە

 پەقەتاال قۇرباانلىقى چېخالرنىاڭ يەناى بەرگەنلىكىنى  بولۇپ سەۋەپ يېيىلىشىغا تەسىرنىڭ

 ئەھدىنامىسااىغا ميااۇنخېن شۇڭىالشااقا  بەرگەنلىكىنااى  ئېچىاا، ئىشااتىيىنى گېرمانىيىنىااڭ

 .كۆرسەتتى بەرگەنلىكىنى ئۆستۈرۈپ ئورنىنى چىققۇچىالرنىڭ قارشى

 ئاۋارىچىلىقالرنىاااڭ بۈگاااۈنكى. بېرىااادۇ رەددىااايە دېگەنلىااارىگە باااۇ ئۇنىاااڭ ھىتلېااار

 گەپ ئېغىاز بىرماۇ قارشاى فرانساىيىگە ئۆزىنىاڭ قىلغانلىقىنى  پەيدا ئېنگلىزالر ھەممىسىنى

 ئاقالشااقا ئۇساالۇبىنى قىلىااش مۇئااامىلە قارىتااا چېخالرغااا ھىتلېاار . ئېيتىاادۇ قىلمىغااانلىقىنى

 ئىشااااالرنى ئااااۆتكەن كېسااااى،  گېپىنااااى پونسااااېتېيئۇنىڭ فرانسااااۋا نىدا تىرىشااااىۋاتقى

. ئەساكەرتىدۇ ئىكەنلىكىنى ئىشالر كېلەچەكتىكى بولىۋاتقىنى مۇھى  تەكىتلەۋەرمەسلىكىنى 

 دفساااتانا ئۆزئاااارا ھەممىساااىال دۆلەتلەرنىاااڭ مۇساااتەبىت بىااالەن دۆلەتااالەر دېموكراتىااا 

 ماۇقى   تېخىماۇ ياۋرفپاانى تاۈردە ەدرىەاىت” بولىادىغانلىقىنى  ئاۆتكىلى قۇرۇپ مۇناسىۋەت

 كۆرساەتمەكتە  “ماۇمكىنلىكىنى يىاتەكلەش قىلىشاىقا تەرەققى قاراپ يولغا نورىمال تېخىمۇ

 ئىپادىساىدە ناارازىلىق قىلچە ھىتلېر دېيىشلىرىگە بۇ ياكى كېسىۋېتىلىشى  گېپىنىڭ. دەيدۇ

 قىلىاا، تەييااارلىق كەكۆرسىتىشاا تىرىشااچانلىق ئۈچااۈن بۇنىااڭ مەن ئەكسااىنچە . بولماياادۇ

 .بېرىدۇ جاۋاب دەپ قويدۇم 

 ئالدىاادىن كااۆز قايتااا سااۆھبەتنى قېتىمقااى بااۇ چۈشااىۋېتى، پونسااېتېيتاغدىن فرانسااۋا

 زىاددىيەتلى  بەكال بولىۋالىدىغان ئاڭلىماس نېمىنى ھې  قىلى، نەيرەڭۋازلىق”. ئۆتكۈزىدۇ

 ئىنتاايىن ئاۇ_  دفكالتىادا  ساۇنغان پارىژغاا يازىادۇ دەپ_ . ئىاكەن بىرسى تۇراقسىز بەكال

 سىياساىي ياۋرفپاا ئولتۇرۇپ دەستىخاندا كۆرىدىغان  ياخشى مەنزىرىسىنى تەبىئەت سىلىق 

 ئاادەم شاۇ يەنە بىالەن  كاۆرۈنگىنى ئورۇنلاۇق دېگىناى ھەمامە قىلىشقىنىدا مۇھاكىمە تىنى

 غان ئويلىمايادى نېمىناى ھاې  يوقۇتاۇپ خاۇدىنى ئەساەبى  تاشقىرى ھەددىدىن تۇيۇقسىزال

 خەرىتىساى گلوباۇس ئاۇ بەزىدە. قاالاليدىكەن ئايلىنى، بىرسىگە نىيەتلى  يامان پۈتۈنلە 

 بىاالەن تااارىخى قىتئەلەرنىااڭ قايسااى ھەر ئەللەرنىااڭ  قايسااى ھەر تۇرىۋېلىاا، ئالدىاادا

 ئازغاان ئەقلىدىن رەسمى قىلىدىغان خىيال ئۆزگەرتىۋېتىشنى بىراقال ئورنىنى جوغراپىيىلى 

 ئۇلااۇ  ئەڭ بىاالەن قەلبااى پۈتااۈن بەزىاادە يەنە. قاالالياادىكەن كىرىپمااۇ ىگەقىياااپىت تەڭاارى

 خىياال خاام قىياپىتىادە قەھرىماانى تىنچلىاق ئاۆزىنى ئۇ ئۈچۈن تىكلەش مۇنارىسى خاتىرە

 “.كېتىدىكەن قىلى،

 چەتاائەللىكلەر نۇرغۇنلىغااان زىااتلىقالر ئاشااكارە تااۈردىكى بااۇ كااۆرۈلگەن فااۈھرېردە

 ئوياليادىغانالر شاۇنداق ئەنە. قىالتتاى پەيدا ئۇقۇمنى دېگەن ساراڭ بىر چوقۇم ئۇ نەزىرىدە
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. ئىاادى بااار بىرىمااۇ دېااگەن فرېئااۇد سااىگمۇند بېرىۋالغااان لوناادفنغا كااۈنلەردە شااۇ قاتارىاادا

 فرېئاۇد دەيدۇ_ . تەس بەكال قىلماق ھۆكۈم كېسى، قىلىدىغانلىقىغا نېمىلەرنى ساراڭنىڭ”

 ئاۇ ئاۋساترىيىلى   بىار ئاۇ بولغىنىادە  مەلاۇم سااڭا _ مورتىغاا  بىار ئاامېرىكىلىق ئۆزىنىڭ

 ھىتلېااار شاااۇڭا “بىرساااى؛ ئاااۆتكەزگەن جاپاااالىق بەكاااال يىلالرناااى نۇرغاااۇن ئاۋساااترىيىدە

 .كەتكەن قىزى، بەكال كاللىسى ئېلىشتا ئۆتكۈزۈپ ئاۋسترىيىنى

 گېرمانىيىاادىن خانفىسااتايىنگىل بولغااان ئەگەشكۈچىسااى بىاار بااۇرۇنقى ھىتلېرنىااڭ

 بىارلىكتە ئۈساتىدە فاۈھرېر قېاتى  نۇرغاۇن بىارگە بىالەن ئۇنىاڭ كېايىن ندىنچىققا قېچى،

_  ئوقۇلىادۇ  دەپماۇ يۇڭ_  جيۇڭ) جيۇڭ گۇستا  كارل دفكتور قىلىشقان ئانالىز-مۇھاكىمە

 ۋە شاااگىرتى مااۇھى  ئەڭ فرېئۇدنىااڭ سااىگمۇن كەشپىياتچىسااى ئىلىمىنىااڭ پسااىخوئانالىز

 كۈچىنىااڭ رفھااى ئااادەم فرېئۇدنىااڭ كېاايىن .شىۋىتسااىيىلى  بولغااان ئىزباسااارى سااابىق

 قارىشااىغا دەياادىغان لىبىاادف شااەكىللەنگەن ئاساسااىدا كااۈچى ھەۋەس جىنىسااى مەنبەسااى

 يەناى ئاڭ  يوشۇرۇن كوللىكتى، ياكى ئاڭ يۇشۇرۇن تارىخى ئۆزىنىڭ قىلى، پىكىر تەنقىدى

 جوغالنمىساى رخاتىرىلە ئاڭ يوشۇرۇن كوللىكتىپنىڭ كېلىۋاتقان جوغلىنى، بۇيان تارىختىن

. قويىاادۇ ئوتتۇرغااا قاراشاانى يااېڭىچە بىاار دېگەناادە  تۈرتكىسااىدۇر  كااۈ  رفھااى ئىنسااان

 بولغاان شااگىرتى ماۇھى  بىار يەنە فرېئۇدنىاڭ ئايرىلىا،  پۈتاۈنلە  ئۇستازىدىن نەتىەىدە

 ياېڭىچە تەرىپىادىكى قارشاى تەلىماتىنىاڭ پساىخوئانالىز كىشاىلى  قويغان ئوتتۇرغا ئادلېر

 ھېسااابلىنىدىغان ئۇسااۇلى ئانااالىز پسااىخولوگىيە مىللىااي ھەتتااا سااىخولوگىيە پ سوتسااىئال

 ئىنساانىيەت ۋە كىشاىلەرنى ئاتااغلىق ئاساساتا شۇ ۋە تەلىماتىنى ئاڭ يۇشۇرۇن كوللىكتى،

 ئانااالىز ھادىسااىلەرن ئىەتىمااائىي بولغااان نەتىەىسااى ھادىسااىلىرىنىڭ پائااالىيەت رفھىااي

 باۇ بولساا نىاڭ( ت.ئاۇ_ . قويىادۇ ئوتتۇرغاا ۇسالوبىنىئ پسىخوئانالىز سوتسىىئال قىلىشنىڭ

 ئاۆكتەبىردە يىلاى شاۇ جياۇڭ  دفكتاور. ئىادى باار كۆزقاراشلىرى باشقىچە يەنىمۇ جەھەتتە

 ھىتلېاار  مىدىتسااىنادا ”: دەياادۇ مۇنااداق نىكقااا. ر. ھ دفكتااور كەلااگەن قايتىاا، پراگااادىن

-كاۈ  بىرەر كۆرۈنىشىدىن ۇنىڭئ. كىرىدۇ تىپىغا ئادەم بولمايدىغان چۈشەنگىلى مىەەزىنى

 قاپاااقلىرى ئۇنىااڭ ئاالھىاادىلى   تىپىاا  كۆرۈنىشااىدىكى ئۇنىااڭ ئىپادىلەنمەياادۇ؛ قااۇۋۋەت

 مەن رەسىمىدە تارتىلغان كرىزىسىدا چېخوسلوۋاكىيە ئۇنىڭ. قالغانلىقى مۈگىدەپ ئىششى،

 ئالادىن نكۆزلىرىدى ئۇنىڭ. ئىدى  قىلغان دىققەت ئاالھىدىلىكىگە مۈگۈدەش بۇنداق ئۇنىڭ

 ئااڭالپ گەپلەرناى باۇ نىا  دفكتور“ .تۇراتتى ئىپادىلىنى، ھالىتى رفھى قىلغۇچىنىڭ پەرەز

 بىلەن ۋۇجۇدى پۈتۈن دېگىدە  نېمى  بىر ھەر ھىتلېرغا ئۈچۈن نېمە:  سورايدۇ جيۇڭدىن

 ئاۇ” دېيەرلىا ؟ يوق چەتئەللى  بىرمۇ بەرگەن دىققىتىنى ئۇنىڭغا يۇ -كېتەلەيدۇ چوقۇنۇپ

 ھەققىاادىكى تەغاادىرى گېرمااانىيە ئېڭىاادا بىلىاانمىگەن ئۆزىنىااڭ بولااۇپ بىرىنچااى دېااگەن
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 بولۇپماۇ. ھېسابلىنىدۇ ئادەم ئۇقتۇرالىغان نېمىسقا بىر ھەر ھېسسىياتلىرىنى بىلەن ئويلىرى

 بىلەن بوياق رەڭدار رفھىنى گېرمانىيە بىر ھەر كېيىن  بولغىنىدىن مەغلوپ ئۇرۇشىدا دۇنيا

 تۇرىاادۇ  پەس باشااقىالردىن گېرمااانىيە_  بويىااۋىتەلىگەن ارلىقىنااىبىز گېرمااانىيە تىپىاا 

 كىشااىلەر  كېلىاادىغان كېچىكىاا، دائىاا  زىياااپەتكە ئااادەملەر  دەرىەىاادىكى ئىككىنچااى

 كااۈچى ھىتلېرنىااڭ ئەساالىدە. سااىڭدۈرىۋېتىدۇ رفھىنااى كااۆرۈش پەس ئااۆزىنى دەياادىغان

 ھىتلېرنىاڭ“ .كۈ  بىر دە كۈچى سىھىرگەرنىڭ تۈرلۈ  بىر بەلكى ئەمەس كۈ    سىياسىي

 ئاتااااغلىق ۋيېنناااالىق ئااااڭ  يۇشاااۇرۇن) ئااااڭ يوشاااۇرۇن ئۆزىنىاااڭ ئاااۆزىنى ئۇنىاااڭ ساااىرى

 قىساىمغا ئىككاى دائىرىسى تەپەككۈر ئادەم ئاساسىدا تەلىماتى پسىخوئانالىز پسىخولوگنىڭ

 ۋە ئااڭ ئاشاكارە يەناى راياون  مەۋھاۇم بىلىنىادىغان ئاۆزىگە كىشىنىڭ بۇالر بۆلۈنىدىكەن 

 قىلى، تەرجىمە بوران. ئا.  ئاتىلىدىكەن دەپ ئاڭ يوشۇرۇن يەنى رايون  مەۋھۇم بىلىنمەس

 ھەرىكىتااى( ت.ئااۇ_ . قارالسااۇن غااا «تەرجىمىھااالى فرېئااۇد» قويۇلىۋاتقااان بەتلىاارىگە تااور

 ئوخشىتالىشاىمىز بىرساىگە مۇناداق ئاۇنى. قويااليدىغانلىقىدۇر يول باشقۇرۇشىغا تەرىپىدىن

 يەرلەردىان بىار قاناداقتۇ تاوپالپ يەرگە بىار دىققىتىناى پۈتاۈن ئاادەم بىار بۇناداق: مۇمكىن

 باويىچە تەكلىا، باۇ ئانادىن“. ئاڭلىيااليدۇ تەكلىپلەرنى پىچىرلىغان سىھىرلى  كېلىۋاتقان

 باغالشاااتۇرۇپ ئەھۋالغاااا ئوبىكتىۋىمىزنىاااڭ ناااۆۋەتتىكى بىزنىاااڭ. قىالاليااادۇ ھەرىاااكەت

 ئااااۆزىنى ئااااارقىلىق چااااۈش بەزىاااادە ئاااااڭ ۇنيۇشااااۇر بىزدىكااااى گەرچە ئېيتقىنىمىاااازدا 

 بولغاچقاا  كاۆپ بە  يەرلىرىمىاز قىلىاش پىكىار بىزنىاڭ زىھنىمىاز  بىزنىڭ كۆرسىتەلىسىمۇ 

 ئاااڭالپال بااۇالرنى ھىتلېار ئەممااا. كەتمەيادۇ سااۇنۇپ بااو  بە  ئۇچۇرلىرىغاا ئاااڭ يۇشاۇرۇن

 رەھبەرلىا  ېگىادە د دائىا  ئەسلىدە رەھبەر ھەقىقى. سۇنىدۇ بويمۇ يەنە ئۇنىڭغا قالما  

 بولااۇپ  “ناخشىسااى”تېۋتااونالر پۈتااۈنلە  ئېيتىااۋاتقىنى ھىتلېرنىااڭ“ .بىرسااىدۇر قىلىنغااان

 ھىتلېرناى نېمىساالر شاۇڭا . خۇشاياقاتتى بەكاال قۇلىقىغا نېمىسالرنىڭ “ناخشا” بىر بۇنداق

 ئاااااادەملىكنى ئىپتىااااادائى ئەسااااالىدە ھىتلېااااار. ھېساپالشاااااتى ۋەكىلاااااى ئۆزلىرىنىاااااڭ

 تاااارىخىي نېمىساااالرنىڭ ياااون  سىياساااىي بىااار ئىاااگە ئىقتىااادارغا غانكۈشاااكۈرتەلەيدى

 .ئىدى ساداچىسى بۈگۈنكى قەبىلىلىرىنىڭ

 كاپالەتلىاا  يېڭااى بەرگەن چېخالرغااا ئىككىسااى فرانسااىيە بىاالەن ئەنگلىاايە جيااۇڭ 

 تۇرىادىغان گېپىدە ئۆزىنىڭ”. قىلىدۇ ھۆكۈم دەپ خالىمايدۇ قىلىشنى ئىش بويىچە ۋەدىسى

 بىار چاوڭ تۇرىادىغان مىغىلاداپ بىلەلامە  قىالرناى نېمە دېگەن دۆلەت. يوق دۆلەت بىرمۇ

 دۆلەت. تەغادىرگە بەلكىا  كېارە ؟ ئەگىشىشاى ناېمىگە ئاۇ. ئوخشاايدۇ قۇرتىغىال يۇپۇرماق

 قىلىاش ئەمەل ۋەدىساىگە ئۇنىڭادا شاۇڭا. ئەمەس مەۋجاۇت نەرسە دېگەن ۋىژدان دېگەندە

 ھىتلېااردىن ئۈچااۈن نااېمە يەنە بولغاچقااا  قشااۇندا“ .يااوق مەجبۇرىيەتمااۇ بىاار دەياادىغان



 www.kitaphumar.net                            كىتاپخۇمار بىلوگى  

~ 919 ~ 
 

 “دېمەكتاۇر دۆلەت_  دېامە  ھىتلېار چاۇنكى  كېارە ؟ قىلىاش ئۈمىت تۇرۇشنى ۋەدىسىدە

 .پسىخولوگ ئاتاغلىق بۇ دەيدۇ

 

 . ئوقۇغايسىز كىتاپتىن ئىككىنچى داۋامىنى
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