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ئالتىنچى بۆلۈم
خېيىم-خەتەرلىك يۈرۈش

 .81خرۇستال كېچىسى
81.1..~81.1.88

8
ھىتلېررر گېرمانىيىسررىنى يەھۇدىيالرغررا قارشررى تۇتقرران يررولى بەكررال ئەگررر توقررا
جەريانالرنى بېسىپ ئۆتىردۇ-8122 .يىلرى ترۇنىى بولرۇپ يەھۇدىيالرغرا چەكلىرمە قويرۇش
ئىشررى فۈھرېرنى ر بررۇ پىرىنسررىىتىن پايرردىلىنىپ يارىشىشررقا ئۇرۇنغانلىقىرردىنمۇ ئەيتەۋىررر
كۆرىنەرلىررر ئۈنرررۈم ە ئېرىشرررەلمى ەن ئىرررد  .ئەجىبرررا برررۇ مۇۋاپىرررق ئۇسرررلۇ بىرررلەن
يەھررۇدىيالرنى زىيانغررا ئۇچراتمررا تررۇرۇپ ئررۇنرنى تىررزگىنلەپ تۇتررۇپ تررۇرۇش ئررارقىلىق
يەھۇدىي مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنى ئۇنر تەرىىىدىن قۇبرۇل قىلىنىردىغان بىرر ئۇسرۇلدىن
پايدىلىنىش سىنىقىمىد ؟ شۇندىن كېيىن پارتىيە ئىچىردىكى ئىرقچرى رادىكرال ئۇنسرۇرنر
بىلەن ھۆكرۈمەت ۋە باشرقا خەلرق ئىشرالر تارماقلىرىردىكى مۆتىردى تەرەپرلەر ئوتتۇرسرىدا
ئۆزئررارا ئېلىشررىش باشررلىنىدۇ .بررۇ ئېلىشررىش -8122يىلررى يرراز ئايلىرىغررا كەل ىنىرردە ئەڭ
يوقۇر پەللى ە چىققان ئىد  .بۇ چاغدا مۆتىدى تەرەپتىكىلەر سودا ئىشرلىرىغا پايدىسرىز
دې ەننررى باھررانە قىلىررپ ھۇجۇمغررا ئۆتررۈش يررولىنى تۇتررۇپ يەھررۇدىيالرنى داۋاملىررق خررار
كۆرۈشكە ئاشكارە قارشى تۇرۇشقا باشاليدۇ .ئىمىىرىيە بانكىسىنى باشلىقى بولغان شاخت
قاتارىدىكى تەسىر دائىرىسى كۈچلۈك كىشىلەر يەھۇدىيالرغا قارشى چىقىشرتەك ”قانۇنسرىز
ھەرىكەت“ لەر چوقرۇم ئاخىرنشتۇرۇلىشرى كېررەك دېيىشرىدۇ (بۇنردىن باشرقا يەنە ئىچكرى
ئىشالر مىنىستىر فرىر مرالىيە مىنىسرتىر شرېېرىن ۋون كروزىر ،ئەدىلىريە مىنىسرتىر
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گۈرتنېر ۋە مائارىپ مىنىستىر رۇست قاتارلىق كىشىلەرمۇ ئەنە شرۇ خىر قاراشرتا ئىرد ).
ئرررۇ ئەگەر ئۇنرررداق قىلمايررردىكەنمىز ئى ىلىكنرررى قايتىررردىن گۈللەنررردۈرۈش ۋەزىىىسرررىنى
ئورۇنررررداش مررررۇمكىن ئەمەس دەپ ئەسرررركەرتىدۇ .مەسررررىلەن سررررۇغۇرتا شررررىركەتلەر
بىرلەشمىسىنى مىسرىردىكى يەھرۇدىي ۋاكالەتچىسرى توختىمرا قورقۇترۇپ كېلىن ەنلىكرى
سەۋەبىدىن ۋەزىىىسىدىن ئىستىىا بېرىشى نەتىىىسىدە بازارنى ئەن ىلىيىلىكلەرنى قولىغرا
چۈشۈپ كېتىشى ە سەۋە بولغانلىقىنى نۇرغۇنلىغان يەھۇدىي ئىمىرورت سرودى ەرلىرىنى
مررال زاكاسررلىرىنى ئەمەلرردىن قالرردۇرغانلىقىنى كۆرسررىتىپ ئۆتىرردۇ .ئررۇ يەنە بىرررەر دۆلەت
ئىقتىسادىي جەھەتتە مۇۋەپىىقىيەت قازىنىشنى ئويالپ تۇرۇغلۇق يەھۇدىيالرغا سودا قىلىش
ھوقۇقىنى بەرمەسلى خىيالىدا بولىشى ھەقىقەتەنمۇ ئاخماقرانە ۋە كۈلكىلىر بىرر ئەھرېال
دەپ قارايتتى .شاخت ”بىزگە يەھۇدىي كېرەك ئەمەس“ دەيدىغان لوزۇنكىالرنىر ئاشركارە
ئېسىلىشررىغىمۇ قارشررى چىقىررپ كەتمەيتتررى .چررۇنكى بۇنىڭغررا ئوخشررايدىغان پىالكرراتالر
ئامېرىكىدىمۇ بار ئىد  .شۇنداقتىمۇ سترېيچېر ئېقىمىدىكىلەر ”كىمىكى يەھۇدىيالردىن مرال
ئالىدىكەن ئۇنداق ئادەم چوقۇم خەلق دۈشرمىنى ھېسرابلىنىدۇ“ دې ەنردەك پىالكاتالرنىر
ئېسىلىشىغا قەتئىري قارشرى ئىرد  .برۇ ترۈردىكى تەسرىر كۈچلرۈك كىشرىلەر ”يراۋايىالرچە
شەخسى ھەرىكەتلەر“ نى چوقۇم توختىتىش كېرەك يەھۇدىيالر مەسىلىسىنى قانۇن بويىچە
ھەل قىلىش كېرەك دەپ قارىشاتتى.
ئارىدىن بىر قانچە ھەپتە ئۆتمە فۈھرېر ئۆز ئوتتۇرىغا چىقىپ بىرىنچرى قېتىملىرق
قانۇن تۇرغۇزۇش قەدىمىنى باشلىتىدۇ .نيۇرېمبېرگ قۇرۇلتىيىدا فرۈھرېر «نرېمى قېنىنىر
سرراپلىقى بىررلەن شررۆھرىتىنى قوغررداش ق رانۇنى» نررى ئررېالن قىلىررپ بىررر قاتررار باسررتۇرۇش
تەدبىرلىرىنررى قانۇنالشررتۇرغۇزىدۇ .ھۆكۈمەتنى ر كاتولى ر گېزىتررى بولغرران «پراۋىررزورنر»
گېزىتررى بررۇ تررۈر تەدبىرررلەر ”نررېمى خەلقىنى ر سررۈپىتىنى قوغداشررتىكى مۇنررازىرە تەلەپ
قىلىنمايرردىغان تەدبىرررلەردۇر“ دەپ بررۇ تەدبىرنررى دەرھررال قررانۇنلۇق ھالغررا كەلتۈرۈشررىدۇ.
يەھۇدىيالر مەسىلىسى گېرمانىيەنى ئەڭ مۇكەممەل قانۇن سىستېمىسرى تەرىىىردىن ”بىرر-
بىرلەپ ھەل قىلىنىش ئىمكانىغا ئېرىشتى“ دەپ قارىغاچقا ھەتتا سرترېيچېرمۇ بۇنرداق بىرر
تەدبىررردىن راز كررۆرۈنەتتى” .بىررز دېرىزىلەرنررى ئررۇرۇپ چېقىررپ يۈرمەسررلىكىمىز كېرررەك.
يەھۇدىالرنىمرررۇ ئرررۇرۇپ دومىلىتىرررپ يۈرمەسرررلىكىمىز كېررررەك _ .دەپ تەرغىررر قىلىشرررقا
كىرىشررىدۇ سررترېيچېر _ كېمىكررى ئررۆز ئالرردىغا ئۇنررداق ئىشررالر بىررلەن شررۇغۇللىنىدىكەن
ئۇنرررداق بىرررر دۆلەت دۈشرررمىنى بىرررر زىرررددىيەت تېرىغرررۇچى ھەتترررا بىرررر يەھرررۇدىي
ھېسررابلىنىدۇ “.نيررۇرېمبېرگ قررانۇنى ھىتلېرنىرر يەھررۇدىيالر مەسىلىسررىنى ھەل قىلىشررتا
پايدىلىنىدىغان نىسبەتەن سىلىق ۋە ”قوبۇل قىلىشقا بولىدىغان“ بىر تەدبىرر ھېسرابلىنامتى
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ياكى ئۇ ئەسلىدە يەھۇدىيالرنىر ئرۇرۇقىنى تۈگىتىشرنى بىررەر مۇۋاپىرق پەيترى كېلىشرىنى
كۈترررۈش خىيالىدىمىرررد ؟ قايسرررىال ئەھرررېال بولىشرررىدىن قەتئىررري نەزەر يەھررررۇدىيالر
مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۇسۇلىنى ھېچ بولمىغاندا بۈگرۈنچە پرارتىيە ئىچىردىكى ئىشرتىن
قررانۇنىي بىررر ئىشررىغا ئۆزگەرتىېالىرردۇ .ئرراقىېەتتە ناتسىسررتالر پارتىيىسررىدىكى رادىكررال
ئىرقچىالرنىرر غەزەپلىرر سررادالىر ئۇنرنىرر ئۆچمەنلىرر ھېسسررىياتلىر بارغانسررىر
كۈچىيىشررنى كەلت رۈرۈپ چىقىرىرردۇ .شررۇندىن كېرريىن ھىتلېررر تەرەققىيررات پىالنىنررى ئىىرررا
قىلىش ئىشىغا كىرىشىپ كەتكەنلىكى سەۋەبىدىن بۇ جەھەتتىكى ھەرىكەتلىرىمۇ ئراز-ترۇن
يىغىشتۇرۇلغان ئىرد  .ئەممرا ئارىردىن ئرۈ يىر ۋاقىرت ئۆترۈپ -8121يىلىغرا كەل ەنردە
ئۇنرنىرر ئررۆچمەنلىكى ئرراخىر رەسررمى پررارتالپ چىقىرردۇ .مىيررۇننېن نيررۇرېمبېرگ ۋە
دورتمۇندتا سرىناگوكنى چېقىرپ-كۆيردۈرۈپ ۋەيرران قىلىېېتىلىشرى يەھرۇدىيالرنى ئايراق
ئاسررتى قىلىررش دولقۇنىنىرر پۈتررۈن مەملىرركەت بررويىچە يررامىراپ كېتىشررىنى كەلتررۈرۈپ
چىقىرىدۇ.
”كۇرفۈرسررتېندامدا شررەھەر بررويىچە ھەجىررې رەسررىم ۋە قانيماقرران شررۇئارنر پۈتررۈن
ئەتراپقا يېزىپ چاپلىېېتىل ەن _ .دەپ يازىدۇ بېرلىندىن كەل ەن قوشۇمچە مۇخىىر بولغان
دېىلومرات بررېلال فررروم _ ئىشررىكلەرگە دېرىرزىلەرگە ۋە تامالرغررا چىقمرراس بويرراقالر بىررلەن
'يەھۇدىي' دې ەن خەتلەر يېزىېېتىل ەن .نرامىرات يەھرۇدىيالر دۇكران ئاچقران يەرلەردىكرى
ئەھېالنى تېنىمۇ يامانلىقىنى كۆردۈم .ئې -ئاچىالر بۇنداق يەرلەرنى پۈتۈنلە دې ىردەك
ۋەيرررران قىلىېېتىشررركەن .ئرررۇ يەرلەردە يەھۇدىيالرنىررر كاللىسرررىنى ئالغرررانلىق ئېسرررىپ
ئۆلتۈرۈل ەنلى قاتتىق جازالىغانلىق قول-پۇتلىر كېسىېېتى ەنلى ۋە ئرادەم ئوقۇشرقىمۇ
جررۈرئەت قىاللمىغىرردەك ۋەھشررى چۈشەندۈرۈشررلەرگە ئوخشرراش قورقۇنۇشررلۇق شررۇئار-
رەسىملەرنى ئېسىلغانلىقىنى ھەممىال يەردە كۆرگىلى برونتتى .دېرىرزىلەر چېقىرپ كۈكرۈم-
تالقررران قىلىرررېېتىل ەن يرررول يررراقىلىر پاسررركىنا كرررۆلچەك-ئېررررىقالر برررۇ بىچارىالرنىررر
بوتكىلىرىدىن بۇنڭ-تانڭ قىلىنغان نەرسىلەر بىلەن تولغان ئىد “.
-8121يىلى -2نويابىردا ھېرشېر گرىنسىزپان ئىسىملى بىر يەھرۇدىي يراش پرارىددا
گېرمانىيە تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنى ئادەتتىكى بىر ئەمەلدارىنى ئېتىپ ئۆلتۈرىردۇ .برۇ
ۋەقە يەھۇدىيالرغررا قارشررى دولقۇنىنىرر تېنىمررۇ كۈچىيىشررى ە سررەۋا بولررۇپ بېرىرردۇ.
گرىنسىزپاننى ئاتا-ئانىسى بۇرۇنال پولشاغا ھەيدەپ چىقىرىېېتىل ەن ئىكەن؛ ئەسرلىدە برۇ
يرراش برراش ئەلچىنررى ئۆلتۈرۈشررنى پىالنررالپ ئەلچىنانىغررا يۇشررۇرۇنچە كىرررگەن بولسررىمۇ
كونسولنانىدا ئېرنىست ۋون رات ئۇنى ئالدىغا چىقىپ قالغان .نت ئەسلىدە يەھۇدىيالرغا
قارشررى تۇرغۇچىالرنى ر ئەشررەدد دۈشررمىنى بولغاچقررا گېسررتاپوچىالرنى تەكشۈرۈشررى ە
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ئۇچرىغان بىرسى ئىد  .شۇنداق قىلىپ ئۇنى باشرلىقىغا ئېتىلىردىغان ئروق كېلىرپ ئۇنىر
جېنىغا زامىن بولىدۇ.
”ئەسلىدە يەھۇدىيالر ھېچ قاچان جىنايەت سرادىر قىلمرايتتى _ .دەيردۇ گرىنسرىزپان
ساقچىغا يىغالپ تۇرۇپ _ مەن ئىت ئەمەس بىر ئادەممەن .مېنىڭمۇ ياشاشرقا ھەققىرم برار.
بررۇ يەرشررارىدا يەھررۇدىي مىللىتىنىڭمررۇ ياشرراش ھەققررى بررار .مەن نەگىررال بارسررام خررۇدد
كوچىدا قالغان ئى ىسىز ھايېانغا ئوخشاش ئۇرۇپ قوغلىنىپ يۈرگىنىم-يۈرگەن“.
-1نويابىر كۈنى چۈشتىن كېيىن رات بۇ دۇنيا بىلەن ۋېدالىشرىدۇ .برۇ چاغردا ھىتلېرر
مىيۇننېن شەھەرلى ھۆكۈمەت زالىدا پارتىيە كادىرنر يىغىنىغا قاتنىشرىېاتقان ئىرد  .شرۇ
چاغرردا راتنى ر ئۆلررۈم خەۋىررر ھىتلېرنى ر قولىقىغررا يېتىرردۇ .ئررۇ يىغىررن زالىرردىن چىقىررپ
گيررۆبېل بىررلەن بىررردەم سۆزلىشررىېېلىپ مەخسررۇس پويىزىغررا ئولتررۇرۇپ كېتىررپ قالىرردۇ.
گيرررۆبېل يىغىرررن زالىغرررا قايتىرررپ كىرىرررپ  222راتنىررر ئۆلرررۈمى كۇرھېسسرررېن بىرررلەن
ماگدېبۇرگتا يەنى ئاننالت رايونىدا يەھۇدىيالرغا قارشى توپىالڭ قوزغىلىشرىنى كەلترۈرۈپ
چىقىرىىتررۇ دەپ ئررېالن قىلىرردۇ .ئررۇ فررۈھرېرىمىز ئەگەر بررۇ قرروزغىالڭ ئۆزلىكىرردىن پۈتررۈن
مەملىكەت دائىرىسرى ە يرامىراپ كەتكىردەك قىلسرىمۇ توساشرنى ھراجىتى يروق دەپ قرارار
قىلد دەيدۇ.
پارتىيە رەھبىر بولغران كىشرى برۇ يوليرورۇقنى ھەم نامرايىش تەشركىللەش ھەم برۇ
نامايىشررنى ھىتلېررر بىررلەن مۇناسررىېىتى يرروق ھالغررا كەلتررۈرۈش دەپ چۈشررىنىېالىدۇ .ئەممررا
ئررې -ئرراچىالر كاتتىبېشررى بولغرران لررۇتز بولسررا گيۆبېلسررنى دېمەكچررى بررولغىنىنى خاتررا
چۈشررىنىېالغان ئەمەس بەلكررى ھىتلېرنىرر ئۇنىڭغررا بۇنررداق بىررر قۇمانرردانلىق ھوقررۇقىنى
بەرگەنلىكىرر ە ئىشررەنمەيدۇ .ئررۇ شررۇ يەردىكررى ئەترررەت باشررلىقلىرىنى يىغىررپ ئۇنرغررا
ھەرقانداق بىر يەھرۇدىي دۈشرمەنلىكى ھەرىكىرتى ە قاتنىشىشرىڭالرغا رۇخسرەت يروق دەپ
بۇيرۇق قىلىردۇ .ئرې -ئراچىالر ئەترىتىنىر باشرلىقلىر لۇتزنىر يوليرورىقىنى يەتكرۈزۈش
بىلەن بىرلىكتە (بەز جرايالردا برۇ يوليورۇققرا پەرۋا قىلمايردۇ) پرارتىيە رەھبىرر بولغران
كىشىمۇ تېلېفون ئارقىلىق ھەر قايسى شىتاتالرغا بۇنى ئەكسىچە يوليورۇق بېرىدۇ.
دەسلىېىدە ئې -ئېسچىالر دۇكانالرنى ئرۇرۇپ-چرېقىش سرىناگوكالرنى كۆيردۈرۈش
ھەرىكەتلىرررى ە قاتناشررمىغان ئىررد  .گيۆبېلسررنى يەھررۇدىيالرنى ئوپچىررېا ئۆلتررۈرۈش
بۇيرۇقىدىن خەۋەر تاپقانردىن كېريىن ھىملېرر يەنە قرول ئاسرتىدىكىلەرگە بەك ھەددىردىن
ئاشۇرىېەتمەسررلى توغرىلىررق بۇيرۇقمررۇ قىلغرران .شررۇندىن كېرريىن مۇنررداق بىررر ئومررۇمى
ئۇقتۇرۇشررنى ئېغىررزچە ئېيتىررپ بەرگەن” :بررۇ بررۇيرۇق تەشررېىقات مىنىسررتىرلىكى نامىرردا
چۈشكەن بۇيرۇق .مېنى گۇمانىمچە ئۇزۇندىن بېرر ھوقرۇق يۈرگرۈزۈش خىيالىردا بولرۇپ
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كەل ەن گيۆبېل ھوقۇق تارتىېېلىش مەقسىتىدە شۇنىڭدەك كاللىسى قىزىپ كەتكەچكە
چەتررئەل سىياسررىي ۋەزىيىتررى يامانلىشررىپ كېتىېاتقرران بىررر پەيتررتە بۇنررداق بىررر ھەرىكەتنررى
قوزغىغرران بولىشررى مررۇمكىن دەپ ئرروياليمەن “.ئۇنى ر بررۇ تررۈردىكى ئەيىىنامىسررىنى پەقەت
ئارخىىالردىال ساقالپ قويۇشقا بولىردىغان گەپلەردىرن ئىبرارەت ئىرد  .بىرر قرانچە سرائەت
ئىل ىر ھىملېرمۇ ئې -ئېسچىالر رەھبەرلىرى ە بەرگەن مەخىرى دوكالتىردا يەھۇدىيالرغرا
شررىددەت بىررلەن ھۇجررۇم قىلغرران ئىررد  .ئررۇ دوكالتىرردا يەھررۇدىيالر پۈتررۈن قەلبررى بىررلەن
گېرمانىيىنى ۋەيران قىلىېېتىش كويىردىال يرۈرگەن بولغاچقرا چوقرۇم ”مىسرلى كرۆرۈلمى ەن
رەھىمسىز تەدبىرلەر بىلەن“ ئۇنرنى ئىمىىرىيىدىن قوغالپ چىقىرىش كېرەك دې ەن ئىرد .
گېرمانىيە بۇ قېتىملىق يەھۇدىيالرغا قارشى ئومۇمىي يۈزلۈك جەڭدە ئەگەر مرۇۋەپىەقىيەتكە
ئېرىشەلمەيدىكەن ”ھەقىقىي تيۇتونالر ئۆزىنى يوشرۇرىدىغانغا يەر تاپالمرا ھەممىسرى يرا
ئاچتىن ئۆلىدۇ ياكى ئۆلتۈرۈلىدۇ “ دې ەن ئىد .
ئەگەر ھىملېرنررى پۈتررۈن مەملىرركەت بررويىچە يېيىلغرران تېررورلۇققررا قارشررى چىققرران
دېيىشكە توغرا كەلسە ئۇ ھالدا ئۇنى ئاساسلىق ياردەمچىسرى پۈترۈن كرۈچى بىرلەن ئروت
قويرۇغلۇق قىلىرپ ئروت ئۈسرتى ە يراش چاچماقترا دېريىش كېررەك .يېررىم كېچىردىن سرەل
ئۆتكەنرردە ھېيرردىرى  SSچىررالر ئامررانلىق سرراقالش باشقارمىسررى بىررلەن برراش سرراقچى
شررىتابىغا شررۇنىڭدەك يەنە بىررر قىسررىم شررۆبىلىرى ە تېلېفررون-فاكسررالر ئررارقىلىق خەۋەر
يررولالپ ئۇنرنىرر ”نامررايىش ئۇيۇشررتۇرۇش“ ئۈچررۈن ئررې -ئررې رەھبەرلىررر بىررلەن
ھەمكارلىشىشرررىنى تەلەپ قىلىرررپ ”بۈگرررۈن ترررۈرمىلەر قانچىلىررر ئرررادەم سىغدۇرالىسرررا“
شۇنچىلى يەھۇدىي قولغا ئېلىڭالر بولۇپمۇ با يەھۇدىيالر چۈشۈپ قالمىسۇن” .ھرازىرچە
يېشى بەك چوڭ بولمىغان ساغالم يەھۇدىيالرنى تۇتۇڭالر .ئاندىن ئۇنرنى مۇۋاپىرق بولغران
يىغىېېلىش نگىرلىر بىلەن ئانقىلىشىپ ئىمكان بار ئۇنرنى شۇ نگىرنرغا سرولىېېتىڭالر“
دەيدۇ.
گېرمانىيە يەھۇدىيلىر ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇ كېچە ھەقىقەتەنمۇ پۈتۈنلە ئۈمىدىنى
يوقاتقان بىر كېچە بولغان ئىد _ ساقچىالر ئۇرۇپ-چېقىش قوغالپ يۈرۈپ دۇمبانشرالردا
قول قوشتۇرۇپ بىر چەتتە قراراپ تۇرغران شراھىت بولرۇپ ترۇرۇپ بېرىردۇ .بېررلىن سراقچى
ئىدارىسى مۇئاۋىن باشلىقى بىر سراقچىنى برۇنڭ-ترانڭ قىلىرپ قۇرۇغرداپ قويۇلغران بىرر
ئايرراق دۇكىنررى ئالدىرردا يىغررالپ ئولتررۇرغىنىنى كررۆرگەن _ ئەسررلىدە ئۇنىرر ۋەزىىىسررى
جەمىيەت تەرتىېىنى قوغداش بولسىمۇ ئۇ قانۇنغا خىالپ ئىشالرنى بولىرېاتقىنىنى كرۆرۈپ
تۇرۇغلۇقمررۇ قرراراپ قويررۇپال ئۆتررۈپ كەترركەن .ھۆكررۈمەت دائىرىلىرىنى ر سىتاتىستېكىسررىغا
قارىغاندا  182دۇكان  828ئرائىلە ۋەيرران قىلىرېېتىل ەن؛  818سرىناگوك بۇزىرېېتىل ەن؛
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 22نەپەر يەھۇدىي ناھەق ئۆلتۈرۈل ەن  22نەپىر ئېغىر يارىالنغران .ئەممرا ھېيردرىننى
ئۆزىمۇ بۇ رەقەملەر بەكال قىسقارتىپ كۆرسىتىل ەن رەقەم ئىكەنلىكىنى ئېتراپ قىلىدۇ.
ئوتتو تورىشيۇس «نيۇيورك ۋاقتى» گېزىتى ە يوللىغان تېلې راممىسىدا ئۇنىر تېنرى
يېڭىال بىر مەيدان ”ئوتتۇز يىللىق جەڭ“ دىن بۇيان گېرمانىيىدە بۇنچە ئېغىرر ۋەيرانچىلىرق
دولقۇنى كۆرۈلرۈپ باققران ئەمەس دەيردۇ” .ھەربىرر چروڭ-كىچىر شرەھەردە ئەتى نردىن
باشالپ كۆيدۈرۈش ئۆلتۈرۈش بۇنپ-تانش يۈز بەرگەن بولۇپ بۇ ھەرىكەت پۈترۈن بىرر
كۈن داۋام قىلد  .نۇرغۇنلىغان ئادەم ئەمما ئۈنىنىمۇ چىقارمايدىغان نۇرغۇنلىغان كىشرىلەر
قول قوشتۇرۇپ بىر چەتتە قاراپ تۇرۇشرتى .سراقچىالر بولسرا قاتنراش تەرتىرېى ىال ماسرئول
بولررۇش بىررلەن بىرررگە يەنە كەو كۆلەمرردە يەھررۇدىيالرنى قولغررا ئېلىشررى ئۈچ رۈن 'ئررۇنرنى
قوغداپ بېرىشتى'“.
چەت دۆلەتررلەر بررۇ ۋەقەگە دەرھررال ئىنكرراس قايتۇرۇشررتى .بررۇ قېتىمقررى زوراۋانلىررق
ھەرىكىتررى يەنە ئۇنۇتۇلمرراس بىررر نامغررا _ ”خرۇسررتال كېچىسررى“ دېر ەن نامغررا ئېرىشرركەن
ئىررد  .ئەسررلىدە بررۇ ئىسررىم چېقىررپ كۈكررۈم تالقرران قىلىررېېتىل ەن بەكررال كررۆپ دېرىررزە
ئەينەكلىرى ە قاراپ بېرىل ەن بىر نام ئىد  .گېرمانىيە دۇنيانىر ھەر تەرىىىردىن كەلر ەن
قاتتىق نارازىلىقالر ئاستىدا كۆمۈلرۈپال قالىردۇ .دۇنيرا جامرائەتچىلىكى گېرمرانىيىنى ۋەھشرى
دۆلەت دەو ئاتىشررىدۇ .بەكررال كررۆپ نېمىسررمۇ بۇنررداق نررام بېرىلىشرركە قوشررۇلغان ئىررد .
پارتىيىنىررر نۇرغۇنلىغررران مەسرررئول كىشىسرررى ھىملېرررر بىرررلەن بىررررلىكتە گيۆبېلسرررنى
زوراۋانلىقىنرررى ئەيىىلىشرررىدۇ .ئىقتىسررراد ئىشرررالر مىنىسرررتىرىنى ئايرررالى فىڭررر خرررانىم
يولدىشىنى تېلېفوندا گيۆبېلسكە ۋارقىرىغىنىچە ”سرەن ئەقلىڭردىن ئرازدىڭمۇ نرېمە؟ ھە
گيررۆبېل ئىشررنى شررۇنچە قانيماقرران قىلىررېەتكەن بررارمۇ! سررېنىڭدەك بىرسررىنى نررېمى
بولررۇپ قالغىنىرردىن نۇمررۇس قىلىررمەن! بىزنىرر خەلقئررارادىكى ئىنرراۋىتىمىزنى يەر بىررلەن
يەكسان قىلىېەتتى ! مەن كرېچە-كۈنردۈز دۆلىتىمىرز ئۈچرۈن برايلىق يىغىرش بىرلەن ئراۋارە
بونيۇ سەن قوپۇپ بۇ بايلىقالرنى خالىغىنىڭچە دېرىزىردىن سرىرتقا تاشرال! ئەگەر سرەن برۇ
ئىشرررنى دەرھرررال توختاتمايدىكەنسرررەن بۇنىررر ئررراقىېىتىنى ھەرگىزمرررۇ يىغىشرررتۇرغىلى
بولمايدىغان بىر ئاپەتكە ئايلىنىدۇ“ دەپ ئاچچىغلىنىپ كەتكەنلىكىنى ئېيتىدۇ.
گيۆرىڭمررۇ بىېاسررتە ھىتلېررر بىررلەن كۆرۈشررۈپ بررۇ ۋەقەدىررن كېرريىن مەن ۋەزىىەمنررى
پۈتتۈرەلىشىم ئەسال مۇمكىن ئەمەس دەپ غەزەپ بىلەن گەپ قىلىدۇ” .ترۆت يىللىرق پىرالن
ئۈچۈن _ دەيدۇ ئۇ كېيىن دەلىللەپ كۆرسىتىپ _ مەن پۈتۈن كۈچرۈم بىرلەن ئىقتىسرادنى
تىىەشررلى باشررقۇرۇپ مەركەزلەشتۈرۈشرركە تىرىشررتىم .پۈتررۈن مەملىرركەت بررويىچە نۇرغررۇن
قېتىم نۇتۇق سۆزلەپ پۈتۈن خەلقىمىزدىن ھەر بىر چىرش يۇيرۇش سرىقماق قۇتۇسرىنى ھەر
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بىر كونا مىقنى ھەر بىر تاشالندۇق ماتېرىيالالرنى تاشرلىما يىغىڭرالر دەپ تەلەپ قىلىرپ
كېلىررېاتىمەن .ئەنررد بۈگررۈنكى كۈنرردە ئوتتررۇردا بىررر مەسئولىيەتسررىز بىرسررى چىقىررپ بىررر
تەرەپررتىن شررۇنچە كررۆپ قىممەتلىرر نەرسررىلەرنى ۋەيررران قىلىسررا يەنە بىررر تەرەپررتىن
ئىقتىساد تۇرمۇشىمىزدا شۇنچىېان قانيماقانچىلىقنى تېرىېەتتى .نەتىىىدە مېنىر شرۇنچە
مۈشكۈللۈكلەر بىلەن پىالن قىلىپ قىلىپ يۈرگەن ئىشرلىرىمنى ۋەيرران قىلىرېەتتى .بۇنىڭغرا
ھەرگىرررز چىرررداپ تۇرالمرررايمەن!“ گيۆرىڭنىررر دېيىشرررىدىن قارىغانررردا ھىتلېرررر ئۇنىررر
دې ەنلىرىنى ئاڭالپ بولرۇپ ”مەن سرېنى دې ەنلىرىڭنرى گيۆبېلسرقا ئېيترا شرۇنداقتىمۇ
ئومۇمەن ئالغاندا دې ىنىڭ ە قوشۇلىمەن بۇنداق ئىشرالر يرۈز بەرمەسرلىكى كېررەك ئىرد
ئەند ئۇنى بۇنداق قىلىشىغا يول قويمايمەن“ دې ەنلىكىنى ئېيتىدۇ.
ھىتلېر بۇ مەسىلىدە كىشىلەرگە مۇنداق بىر تەسىرات قالدۇرماقچىدەك قىالتتى :يەنرى
ئۇنى بۇ قېتىمقى ”كىرىستال كېچىسى“ دىن قەتئى خەۋىر يوق ئىكەنلىكىنى برۇ ئىشرتىن
ئۇنىڭمۇ قاتتىق خاپا بولغانلىقىنى بىلدۈرگەندەك كۆرۈنەتتى” .ھەقىقەتەنمرۇ قورقۇنۇشرلۇق.
_ دەيدۇ تروست خانىمىغا ھىتلېر _ ئۇنر ھەممە ئىشىمنى ۋەيران قىلىېەتتى ھەممە يارنى
خۇدد خىش-سراپال دۇكىرنىغىال ئوخشراش ھالغرا كەلتۈرىېېتىشرتى … .يراق ئۇنىڭردىنمۇ
بەتتەر .مەن ئەسرلىدە بەكرال چروڭ ئۈمىردلەردە بولغران ئىردىم فرانسرىيە بىرلەن يارىشرىپ
قېلىش نىيىتىدە ئىدىم .مەنا ئەند ؟!“ ئەمما لوندومدىن چاقىرتىپ كېلىنىپ ميۇننېندا بىر
قېتىملىق پەۋقۇلئاددە مۇخىىرنرنى كۈتىېېلىش يىغىنىغا قاتناشقان فرىز ھېسېي ”خرۇستال
كېچىسى“ ھەرىكىترى باشرلىنىش ۋاقتىردا ئرۇ ھىتلېرنىر ئاغزىردىن دەل بۇنىر ئەكسرىچە
سۆزلەرنى ئاڭلىغانلىقىنى ئېيتىردۇ .كەچلىر تامراق ئارىلىقىردا فرۈھرېر ئەن ىلىريە بىرلەن
فرانسررىيە ئىككىسررىنى قانررداق قىلىررپ قوتقىتىېالغررانلىقىنى ماختىنىررپ تررۇرۇپ سررۆزلى ەن
ۋاقتىدا بىر ئاديۇتانرت كېلىرپ گيۆبېلسرنى قۇلىقىغرا بىرر نرېمىلەر دەپ پىچىرنيردۇ .ئۇمرۇ
بۇرۇلۇپ فۈھرېرگە بىر نەچچە ئېغىز بىر نېمىلەرنرى دەپ پىچىرنيردۇ .دەسرلىېىدە ھېسرىي
ئۇنرنىررر نرررېمە دېيىشررركىنىنى ئېنىرررق ئاڭلىيالمرررا قالغررران بولسرررىمۇ كېررريىن پۈترررۈن
دەستىرخاندىكىلەردىن ھرېچ كىرم گەپ قىلمرا شرۈك بولرۇپ كېتىېىرد ئانردىن ئۇنرنىر
دېيىشكەنلىكىنى ئېنىق ئاڭلىېالىردۇ .ئەسرلىدە تەشرېىقات مىنىسرتىر فرۈھرېرگە ئۆزىنىر
ئرررې -ئاچىالرنىررر بىرررر قرررانچە سرررائەتتىنكېيىن بىرررر قېتىملىرررق يەھرررۇدىيالر دۇكررران ۋە
سىناگوكلىرىغا قارىتا كەڭ كۆلەملى ھەرىكەت قوزغايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرمەكتە ئىرد .
ھېسىي ئەسلەپ مۇنداق دەيدۇ :شۆبھە يوقكى فۈھرېر ئۇنى بۇ پىالنىنى تەستىقلىغان.
”ھىتلېر خوشال بولۇپ قراتتىق كۈلرۈپ كېتىردۇ .ھەتترا ھاياجانالنغانلىقىردىن تىزىغرا
ئۇرۇپ كېتىدۇ( “.پرۇسرىيە مرالىيە مىنىسرتىر جوھراننى پوبىسرمۇ گيۆرىڭنىر ئاغزىردىن
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بۇنىڭغررا ئوخشرراپ كېتىرردىغان گەپلەرنررى ئاڭلىغرران .پرروبى ”خرۇسررتال كېچىسررى“ نى ر
ئارقىدىن پىالنلىغۇچىسىنى قاتتىق جرازانش كېرەكلىكىنرى ئېيتقىنىردا گېرمرانىيە مارشرالى
دەرھال مۇنداق دې ەن” :قەدىرلى پروبى ئەپەنردىم يراكى سرىز فرۈھرېرىمىزنى جرازانش
نىيىتىدە ئەمەستۇرسىز ھەر ھالدا؟“) ئەتىسى ھېسىي بېرىپ رېبىنتروپنى زىيرارەت قىلىردۇ.
ئررۇ ئالرردىنقى كۈنىسررىدىكى مررۇخبىرنرنى كۈتىررېېلىش يىغىنىغررا تەكلىررپ قىلىنمىغانلىقىغررا
قۇرسىقى كۆپۈپ تېنىچىال ئاچچىغا يانمىغران ئىرد  .ئالرد بىرلەن رىبېنترروپ مىيرۇننېن
قررۇرۇلتىيىنى بىرىنچررى دەرىىىلى ر ئاخماقررانە ھەرىرركەت دەپ ئاتايرردۇ .ئررۇ يىغىررن يىغىررپ
كەل ەندە دۈشمەنلىشىش ھەرىكىتىنى يەنە بىر يى كېچىكتۈرۈش كېررەكلىكىنىال ئوتتۇرغرا
قويررد  .ئەممررا بىررر يىلرردىن كېرريىن ئەن ىلىرريە بۈگۈنكىرردىن بەكررال كررۆپ كۈچىيىېالىرردۇ.
”دې ەنلىرررىم ە ئىشررىنى ئۇرۇشررنى ھررازىرن قوزغاتقانغررا يەتمەيرردۇ .بىررز بۈگررۈن ھەربررى
جەھەتتىكى بارلىق كوزىرنرنى قولىمىزدا تۇتۇپ تۇرماقتىمىز .بىر يىلردىن كېريىن يەنە نرېمە
ئىشالر يۈز بېرىدىغىنىنى كىم بىلىدۇ دەيسىز؟“ ئەمما ھەممىدىن يامان بولىېاتقىنى فرۈھرېر
مەن ئېن لىزنرنررى قورقىتىېالرردىم دەپ قارىماقتررا” .نەچررچە يىلرردىن بېررر مەن ئۇنىڭغررا
ئەن ىلىيىلىكلەرنىر بەكررال خەتەرلىر ئىكەنلىكىنررى شررۇڭا ئېن لىررزنر بىررلەن مۇئامىلىرردە
بەكال ئېھتىياتچان بولىشى كېرەكلىكىنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىپ كەلدىم .ئەممرا ئۇنىر
بۇنداق گەپلەرنى ئاڭاليدىغان قۇلىقى نەدە دەيسىز … .ئەكسىچە ئۇ ھەممىرال يەردە بەكرال
ئېغىر سۆزلەر بىلەن تولغران نۇترۇقالرنى سرۆزلەپ يرۈرگىنى يرۈرگەن .تۈنۈگرۈنكى نۇتقىنىمرۇ
ئاڭلىغانسىز دې ەنلىررى ە قراراڭ! گيرۆبېل دېر ەن ئرۇ مەخلۇققرا كەلسرەك سرىز ئرۇ ترۈر
كىشىلەرنى ھەممىال يەردە قانيماقانچىلىق تېررىىال يۈرىدىغانلىقىردىن خەۋىرىڭىرز يوقمرۇ؟
بۇ ئەبلەخلەر يەھۇدىيالرنى دۇكانلىرىنى چېقىېېتىشتى _ ئەسلىدە بۇ دۇكرانالر ئەزەلردىن
ئارىيانالرنى بايلىقى بولۇپ كەل ەن .ئۇنر مېنى ئويناۋاتقران ئويۇنلىرىمنىر ھەممىسرىنى
ۋەيران قىلىېەتتى“.
(ئۇرۇشىدىن كېيىن بەزىلەر گيۆبېل بىلەن ”خرۇستال كېچىسرى“ نىر مۇناسرىېىتى
يوق دەپ تۇرىېېلىشتى .بۇ ھەقتە گيۆبېلسنى خۇسۇسى مەسلىھەتچىسى لىئوپولرد گرۇتلېر
جاۋا بېرگىنىدە بىر پارچە كاپالەتنامە ئىمزانيردۇ .برۇ كاپالەتنامىردا تەخمىرنەن ئالغانردا
گيررۆبېل ئررۆز -8120يىلررى بىررر ئۇچررۇم كىشررىلەر بىررلەن مۇناسررىېىتى بررارلىقىنى ئېتررراپ
قىلغانلىقى ئۈستىدە توختالغان .خەۋەرلەردىن قارىغاندا گيۆبېل بۇرۇن ”قەتئى ئىررادى ە
كرېلىش كېرررەك .يەنرى بىررز يەھرۇدىيالرنى گېرمررانىيە ئىقتىسرادىي ھاياتىرردىن تررازىلىېېتە -
لىشرررىمىز مرررۇمكىن ئەمەس .ئەگەر يەھرررۇدىيالر گېرمرررانىيە ئىقتىسررراد پائالىيەتلىرىررردىن
تازىلىېېتىل ىنىرردە بەك بولررۇپ كەتسررە ئرررارانال بۈگۈن ىچىلىرر ھالغررا كەلتۈرەلىشرررىمىز
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مررۇمكىن .شررۇنداق ئىرركەن بىررز 'خرروپ ئەمىسررە بىررز بررارلىق چرروڭ-كىچىرر كرروچىالرنى
ھىرىكەتكە كەلتۈرۈپ قايسى بىر خى ئۇسۇل بىلەن بىر سوتكا ئىچىردە برۇ مەسرىلىنى ھەل
قىالنيدىكەنمىز؟' “ دې ەن).
گەرچە ھىتلېررر قايتررا-قايتررا مۆتىرردىلچىالرغا قارشررى نررارازىلىق بىلرردۈرۈپ كەلرر ەن
بولسىمۇ ئروپچە ئۆلتۈرۈشرلەر بەر بىرر توختىتىلمىغران ئىرد -80 .نويابىرغرا كەل ەنردە
مۆلچەرلىنىشىچە يىغىرېېلىش نگىرلىرىغرا ئېلىرپ كېرتىل ەن يەھرۇدىي سرانىنى  02مىڭغرا
يەترركەن .شررۇ كررۈنى ئىقتىسررادىي سررەۋەپنى باھررانە قىلىررپ مررال-مۆلررۈككە بۇزغۇنچىلىررق
قىلىنىشقا قارشرى چىققران گيۆرىر كىمنىر بۇنىر زىيىنىنرى ترۆلەش مەسىلىسرى ە قرارار
بېرىش ئۈچۈن بىر قېتىملىق مىنىستېرنر يىغىنى چاقىرىدۇ .ئۇ يىغىننى بېشىدىال بۈگۈنكى
يىغىننى ر بىررر قېتىملىررق ھەل قىلغررۇ ئەھمىرريەتكە ئى ر ە يىغىررن بولىرردىغانلىقىنى ئررېالن
قىلىدۇ .ئرۇ گېىىنرى داۋامالشرتۇرۇپ دېر ەن سرۆزلىرىنى قانچىلىر ئەھمىيەتلىر سرۆزلەر
ئىكەنلىكىنى يىغىرن قاتناشرقۇچىلىر ئرۆز ۋاقتىردا پەرەز قىلىرپ كېرتەلمى ەن ئىرد ” .مەن
بورمانرردىن بىررر پررارچە خەت تاپشررۇرۇپ ئالرردىم بررۇ خەت فۈھرېرنىرر بررۇيرۇقى بررويىچە
كەلتۈرۈل ەن خەت ئىد  .خەتتە يەھۇدىيالر مەسىلىسىنى بۈگۈن مەلۇم بىرر ئۇسرۇل بىرلەن
مەڭ ۈلۈك ھەل قىلىېېتىش كېرەكلىكى يېزىلغان .تۈنۈگرۈن فرۈھرېر ماڭرا تېلېفرون قىلىرپ
ھەمكررارلىق ئاساسررىدا ھەل قىلغررۇ تەدبىررر قرروللىنىش كېرەكلىكىنررى كۆرسررەتكەن ئىررد “
دەيدۇ .بۇ يوليورۇقنى تۈرتكىسرىدە يىغىرن قاتناشرقۇچىلىر زىيراننى يەھرۇدىيالر مەسرئۇل
بولررۇپ تۆلىشررى كېرررەكلىكى ە بىرررلىكتە مرراقۇل بولىرردۇ .بۇنىر ئۈچررۈن يەھۇدىيالرغررا بىررر
مىليارد مارك جېرىمانە قويۇشتەك تەدبىر قوللىنىش قارار قىلىنىدۇ.
”ئەلىېەتتىكى مەن گېرمانىيىدە بىر يەھۇدىي بولۇپ قېلىشنى ھەرگىزمۇ خالىمرايتتىم!“
دەيدۇ گيۆرى  2 .سائەتكە سوزۇلغان يىغىن تۆگەشكە ئراز قالغىنىردا گيۆرىر مۇنرداق بىرر
سررىرلىق پەرەزدە بولىرردۇ” :يررېقىن بىررر كېلەچەكررتە ئەگەر نررېمى ئىمىىرىيىسررى بىررلەن
چەتررئەللىكلەر تۇتىشررىپ قالغىرردەك بولغىنىرردا بررۇ ئۇرۇشررتا ئالررد بىررلەن مەملىكىتىمىررز
ئىچىرردە يەھررۇدىيالرنى كرروزۇر قىلىررپ كۆرسررىتىدىغانلىقىدا گەپ يرروق “.شررۇنىڭدەك يەنە
فۈھرېرمۇ ئۇنداق گېرمانىيە يەھۇدىيلىرىنى ئەھېالىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان چەت دۆلەترلەرگە
يەھررۇدىيالرنى ماداكاسرركا ئارىلىغررا يررانپ ئېلىررپ كېتىشررلىر توغرىلىررق تەكلىررپ بېرىشررى
مۇمكىنلىكىنى ئېيتىدۇ.
”-1نويررابىر كررۈنى ئررۇ ماڭررا شررۇنداق چۈشررەندۈرگەن ئىررد  – .دەيرردۇ گيۆرى ر  .ئررۇ
سۆزىنى ئاخىرنشتۇرۇپ كېلىپ _ ئۇ يەنە باشقا دۆلەتلەرگە 'سىلەر نېمە ئۈچۈن داۋاملىرق
يەھۇدىيالر ھەققىدە بىر نرېمىلەر دەپ تۇرىېالىسرىلەر ئرۇنرنى يىغىرپ ئېلىرپ كەتسرەڭالرن
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ئىش تۈگىمەمدۇ!' دېيىشى مۇمكىن“ دەيدۇ.
يەھررۇدىيالرنى گېرمررانىيە ئىقتىسرراد ھاياتىرردىن تولررۇق تررازىلىېېتىش پىالنررى ئىشررقا
ئاشررۇرۇلىدىغان كررۈنى كەل ىنىرردە قالغرران نېمىسررالر مەسررىلەن پارتىيىنى ر نۇرغۇنلىغرران
رەھبەرلىرىنى ئرۆز ئىچىر ە ئالغران ھالردا ئرۆز ئرارا ”خرۇسرتال كېچىسرى“ دىكرى چېكىردىن
ئاشررۇرىېېتىل ەن ھەرىكەتررلەرگە جىرردد تررۈردە قىزىقىشررىنى تالىشررىپ كېتىرردۇ .ھۆكررۈمەت
خررادىملىر بىررلەن پررارتىيە مەسررئۇللىرىغا ئېنىررق مەلررۇم ئىرردىكى بۇتررۈردىكى زوراۋانلىررق
ھەرىكەتلىر تارىنتىن بۇيان تېزگىنلىنەلمە كېلىند  .شۇڭا ئرۇنر نرارازىلىق بىلردۈرگەن
ھالدا كوللىكتىپ ئۆلتۈرۈشنى بەدىلى بەكال قىممەت بولۇپ كەتترى يەھۇدىيالرغرا قارشرى
كۈرەش جەريانىدا ئاساسەن ئالغاندا بىرەر ئۇتۇققا ئېرىشكەنلى ھېسابالنمايدۇ دېيىشرتى.
باشرقا كىىررلەر بولسررا برۇ تررۈردىكى ھەرىكەتلەرنىر ئىنسرانىەرۋەرلىكتىن چىقىررپ كەترركەن
تەرەپلىرى ە قارىتا كۆڭۈلسرىز بولغرانلىقىنى بىلدۈرۈشرىدۇ .ئەممرا ئرۇنر يەنىرال ئېھتىيراتلىق
بىررلەن بىررر قررانچە جررۈملە بىررر نررېمىلەر دەپ سررۆزلەپ قويغانرردىن باشررقا تررۈزۈك بىررر نررېمە
دېيىشمەيدۇ .مەسىالن گېرخارد خوپتمان بىر دوستىغا غەزەپلىنىپ مۇنداق دەيردۇ :ھىتلېرر
گېرمررانىيىنى ۋەيررران قىلىررېەتتى” .بررۇ ئىررىالس دۇنيررانى ئۇرۇشررقا سررۆرەپ ماڭىدىغانرردەك
تۇرىردۇ برۇ بىچرارە مەلئرۇن برۇ ناتسىسررت جرالالت بىزنرى ئرۇرۇش دۇنياسرىغا يىمىرىلىررپ
يوقۇلۇشررقا قرراراپ يېتەكلىمەكررتە! _ دەيرردۇ .شررۇنىڭغا قارىمررا خوپتمرران _ بورمرران ۋە
سرررېى الرغا ئوخشررراش چەتررركە چىقىرررپ ئورۇنلىشرررىش ۋاستىسرررىغا تايىنىرررپ نرررارازىلىقىنى
ئىىادىلىمەيسررەن؟“ دې ر ەن سررۇئالغا ”چررۇنكى مەن بىررر قورقۇنچرراق – .دەيرردۇ بررۇ داڭلىررق
درامماتولوگ جاۋابەن _ ئۇقتۇڭمۇ؟ مەن دې ەن بىر توخو يۈرەك قورقۇنچاق!“
ئۇ ئادەملەر قىسراس ئرېلىش تەدبىرر قوللىنىشرتىن باشرقا ھىتلېرغرا تىر -ھاقرارەت
ياغررردۇرۇپ دېمىررر ەن گېىرررى قالمايررردۇ .ئامېرىكىررردا بولسرررا ھەر بىرررر گېزىرررت رادىئرررو
ئىستانسىسىنى ھەر بىر پرارچە ئوبزورىردا ”خرۇسرتال كېچىسرى“ گە قراتتىق غەزەپ بىرلەن
ئىنكاس قايتۇرىدۇ .براش ئەلچرى دىكنرو ۋاشرېن توندىن تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىرلىكى ە
يازغان خېتىدە مەن ”نۆۋەتتە پۈتكۈل ئامېرىكىغا يامىراپ كەتركەن برۇ بروران-چراپقۇنالرنى
يېقىن كەل ۈسىدە تىنىىپ قايتا خىزمىتىمنى قىاللىغىدەك ۋەزىيەت شەكىللىنىشرىنى بەكرال
ئارزۇ قىالتتىم .تا 'گرۇستال كېچىسى' گە كەل ىرچە بولغران ئارىلىقترا _ دەپ يازىردۇ براش
ئەلچى دوكالتىدا _ مۇتلەق كۆپ ساندىكى ئامېرىكىلىقالر گېرمايى ە قارشى تەشرېىقاتالرغا
ئاساسەن پەرۋا قىلما يرۈرگەن بولسرا مانرا ئەنرد ئامېرىكىردىكى نېمىسرالرمۇ غەزىرېىنى
بېسررىېانلماس ھالغررا كەلررد  .بولۇپمررۇ ماڭررا قرراتتىق تەسررىر قىلغىنررى بەزىلەرنررى ھېسررابقا
ئالمىغانرردا تې ررى-تەكتىرردىن كوممىنىزىمغررا قارشررى ئىدىيىرردىكى يەھۇدىيالرغررا قارشررى
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تۇرۇشرررنى ئاسرررا قىلىرررپ كېلىېاتقررران كىشرررىلەرنى ھىمايىسرررى ە ئېرىشرررىپ كېلىېاتقررران
ۋەتەنررىەرۋەر تەشرركىالتالرمۇ ماڭررا قرراراپمۇ قويمررا ئۆتررۈپ كېتىرردىغان بولررد  .يەھررۇدىي
گېزىتلىرىنىر سررۆزلىرىمۇ بۇرۇنقىرردىن بەكررال قرراتتى غەزەپلىنىشررنى ئىىادىلەيرردىغان بولررۇپ
كەتكەنلىكىررر ە ھەيرررران قرررالغۇچىلىقى يررروق .ئەممرررا بۈگرررۈن ە كەل ىرررچە بىرررز بىرررلەن
ھەمكارلىشررررىش مۇناسررررىېىتىدە بولررررۇپ كېلىېاتقرررران مەلررررۇم نىسرررربەتتە گېرمررررانىيى ە
ھېسسىداشرررلىق قىلىرررپ كېلىېاتقررران دۇۋېررري خرررو خېسرررت قاتارىررردىكى نۇرغۇنلىغررران
ئامېرىكىلىق ئەربابالرمۇ گېرمانىيى ە ئاشكارە تۈردە قاتتىق مۇئامىلە قىلىشرقا باشرلىد  .برۇ
ئەھېال ھەقىقەتەنمۇ ئېغىر بىر ئەھېال … .يېقىندىن بۇيان ئومۇمىي ۋەزىيەترتىن قارىغانردا
گېرمررانىيە مرراللىرىنى چەكررلەش ئىدىيىسررى يررا ئۈسررتى ە سررۇ چاچقانرردەك كۈچىيىررپ
كېتىېاتىدۇ .نۆۋەتتە سودا كىلىشىملىر ئۈستىدە زادىال ئېغىز ئاچالماس ھالغا كەلدۇق“.
پرىزدېنت روزۋېلىتمۇ بۇنداق پۇرسرەتنى قولردىن بەرمە ئەيىىلەشركە باشرلىغانلىقى
پۈتۈن ئامېرىكىدىكى غەزەپ-نەپرەتنى ئەڭ يوقرۇر پەللىر ە يېتىشرى ە سرەۋەپچى بولرد .
ئۇ -82نويابىر ئۆتكۈزگەن ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنىدا مۇخىىرنرغا ئالردىن تەييرارنپ
قويغان بىر پارچە باياناتىنى ئوقۇپ ئۆتىدۇ .ئۇ باياناتىدا گېرمانىيىدىن كەلر ەن خەۋەرلەر
ئامېرىكررا جامررائەتچىلىكىنى قرراتتىق چۈچىتىررېەتتى” .مەدەنىيەتلىر يى ىرمىنچررى ئەسررىردە
بۇنداق بىرر ئىشرنى يرۈز بېرىشرى ە مەنمرۇ ئىشرىنەلمە قالردىم .مەن گېرمرانىيە ۋەزىيىترى
توغرىسىدىكى بىرىنچى قول ماتېرىيالالرنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچرۈن دۆلىتىمىزنىر بېرلىنردا
تۇرۇشررلۇق برراش ئەلچىسررىنى بررۇ ئىشررالرنى سۈرۈشررتە قىلىررپ قانررداق قىلىررش كېرەكلىكررى
ھەققىدە مۇزاكىرە قىلىش مەقسىتىدە ئۇنى دەرھال ئامېرىكىغا چاقىرتىپ كېلىش بۇيرۇقىنى
بەردىررم “.ئەممررا ھۆكررۈمەت دائىرىلىرىنى ر ئەيىىلىشررى ئېغىررزدىال قالغرران بىررر ئەيىررىلەش
بولغاچقا ئامېرىكا داۋاملىق تۈردە ئۈچىنچى ئىمىىررىيە بىرلەن بولغران سرودا مۇناسرىېىتىنى
ساقالپ كەلمەكتە ئىد .
چەتئەللەردە كۆرۈلىېاتقان بۇ تۈردىكى نارازىلىقالر ئېھتىمال ھىتلېرغىمۇ قىسرمەنلىكتە
بولسىمۇ تەسىر قىلغان بولىشى كېرەك .ھىتلېر ”خرۇستال كېچىسى“ دىن بىر ھەپتە ۋاقىت
ئۆتكەندە بىلىمرى برار كىشرىلەرنى ئىشرقا ئرېلىش ترۈزۈمىنى قرولالپ چىقىردۇ – برۇ ترۈزۈم
مىللىررري سوتسرررىئالىزم پارتىيىسرررىدىكىلەردەك ئۇنرررداق يېررررىم يەھرررۇدىي قېنىررردىكىلەرنى
”يەھۇدىي تەسىر “ نى يايغۇچىالر قاتارىدا مۇئامىلە قىلماستىن بەلكرى ئۇنرنىمرۇ ”نرېمى
قېنىدىكىلەرنى بىر قىسرمى“ دەپ قوغرداش تەرىىىردە بولغران ئىرد  .ئۇنىر برۇ ترۈزۈمنى
قوغرردىغانلىقىنى ”ئىمىىرررىيە پررۇخرالىر ھەققىرردىكى بىرىنچررى ماددىنىرر بەل ىلىمىسررى“
دې ەنلىكىدىن كۆرىېېلىشقا برونتتى .برۇ پرۇخرانر قانۇنىردا ئاترالمىش ئارىيران بولمىغرانالر
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دې ەن كىشىلەرنى پۇخرانر قاتارىغرا كىرگۈزۈشرنى مۇقىمالشرتۇرغان ئىرد  .برۇ قانۇنردىكى
بەل ىلىمى ە ئاساسەن ئەڭ كامىدا ئەجرداتىنى ئرۈ ئەۋندقىرچە يەھرۇدىي قېنرى بولغران
ياكى ئىككى ئەۋنتقىچە يەھۇدىي قېنرى بولرۇپ يەھرۇدىي دىنىغرا ئېتىقرات قىلغران ۋە يراكى
يەھۇدىي بىرسى بىلەن تو قىلغانالرنى يەھۇدىي دەپ ھېسامالش كېرەك دەپ قارىالتتى.
ئۇنىڭرردىن كېرريىن يەنە بىررر غەلىررتە قانداشررلىق مەسىلىسررى ئوتتۇرغررا چىقىرردۇ :يېرررىم
قانداشلىق سىستېمىسى .بۇ سىستېمىدىكىلەر ئەجداتلىرىدىن بىرسىال يەھۇدىي قېنىغرا تەۋە
بولىرردىغانال ئەھېالرردا يرراكى ئەجررداتىنى ھەر ئىككىسررىال يەھررۇدىي قېنىغررا تەۋە بولررۇپ
يەھۇدىي دىنىغا ئېتىقات قىلمايدىغان ياكى بىرەر يەھۇدىي بىلەن تو قىلمىغران كىشرىلەر
كررۆزدە تۇتلغرران ئىررد  .بررۇ دې ەنلى ر ئەمەلىيەتررتە ئارىيرران بولمىغررانالر ئىككررى تررۈرگە
ئايرىلغرران بولررۇپ ”يېرررىم قانداشررلىق“ بولغررانالر بۇنرردىن كېرريىن بېسررىمغا ئۇچرىمايرردۇ
دې ەنلى ئىد  .شۇنداق قىلىپ ھىتلېرنى شۇنداقال بىر قەلەم تەۋرىتىپ قويىشى بىلەنرال
ئۇنى غەزىېى ە ئۇچرىغان دۈشمەنلىر ئارىسرىدىكى نۇرغرۇن كىشرىلەر ئۇنىر غەزىېىردىن
قۇتۇلۇپ جېنىنى ساقالپ قالغان بولد  .بۇنىڭلىق بىلەن ئۇنىر يەھۇدىيالرنىر ئرۇرۇقىنى
قويما يوقۇتۇش دەيدىغان ئىرادىسىدا بىرەر يۇمشاش ئەھېالى كۆرۈلدىمۇ-قانرداق؟ يراكى
ئۇنىرر ئۆزىنىرر ئەجررداتلىر ئارىسررىدا بىررر تەرەپتىكىلەرنىرر قېنىغررا يەھررۇدىي قېنررى
ئارىلىشىپ قالغانلىقى سەۋەبىدىن بىلىپ-بىلمە ئرۆزىنى قۇتۇلدۇرۇشرقا ئۇرۇنرۇش يولىغرا
كىرىپ قالغانلىقىنى بىر نەتىىىسرىمۇ؟ ”يېررىم قانداشرلىق“ دەيردىغان برۇ بەل ىلىرمە يەنە
كېلىپ ئەيسانىمۇ قۇتۇلدۇرۇپ قالغان ھېسرابلىناتتى .چرۇنكى ھىتلېرنىر قارىشرى برويىچە
ئالغاندا ئەيسا گەرچە تەڭرىنى ئوغلى بولغىنى بىرلەن ئۇنىر ئەجداتلىرىردىمۇ يەھرۇدىي
قېنى بار ئەمما ئۇ يەھۇدىي دىنىغا ئېتىقرات قىلمايردىغان ھەمردە بىررەر يەھرۇدىي بىلەنمرۇ
تو قىلمىغان بىرسى ھېسابلىناتتى.
0
ھىتلېررر تررا يرراش ۋاقىتلىرىرردىن تررارتىىال دېموكراتىرر دۆلەتررلەر بىررلەن ئۇنرنىرر
رەھبەرلىرىنى ئېغىزىدا بىر خى ئەمىلىيىتىردە بىرر خىللىقىغرا دىمىقىردا كۈلرۈپ قۇيراتتى.
شررۇڭا -8121يىلىنىر كېيىنكررى يېرىمىرردا غەر دۇنياسررىنى بىلرردۈرگەن نارازىلىقلىرىغررا
ئۆزىنى سادىق ئەگەشكۈچىسى ە ئوخشاش ئۇنچىېان ئەھمىيەت بېرىپ كېتىردىغان بىرسرى
ئەمەس ئىد  .ئانيلۇق رۇدولف ھې بۇنىڭدىن ھەقىقەتەنمۇ كۆڭلى بەكرال يېررىم بولىردۇ.
ھررې -02نويررابىردا فۈھرېرنىرر بررۇرۇنقى ئەگەشرركۈچىلىرىدىن برۇكمررانالر ئائىلىسررى ە
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بېرىپ ئىككى سائەت ئولترۇرۇپ كەلر ەن .ھرې ئۇنرغرا فۈھرېرغرا ئروپچە قىرغىنچىلىقنرى
توساش ھەققىدە شۇنچە يالېۇرغان بولسىمۇ قىلچە كار قىلمىغانلىقىنى ئېيتقان.
بررۇ تررۈردىكى پىشررقەدەم ئەگەشرركۈچىلىرىنى ئۆزگىرىررپ كەتكەنلىكىرردىن ھىتلېرنى ر
خەۋىر بولىشى چوقۇم .ئەممرا يېڭرى يىلھارپىسرىدا ئرۇ يەنىرال كۈتۈرەڭ رۈ رەھلرۇق ھالردا
قالغا قۇيرۇقلۇق كاستوم-بۇرۇلكىسىنى كىيىپ بېرگفوفتا ئۆتكرۈزۈل ەن ھارپرا كېچىسرىنى
تەبررررىكلەش مۇراسرررىمىغا قاتنىشرررىدۇ” .مېنىررر ھەدەم _ دەپ يازىررردۇ ئىرسرررېي برررراۋن
كۈندىلى خاتىرىسرى ە _ يرالېۇرۇپ يرۈرۈپ مىر تەسرتە ئرۇنى ترۈزۈكىرەك كىيىىنىردىغان
قىلغان ئىد ‘ .مۇسسولىنغا قارا’ دەيتترى ئرۇ ھەر دائىرم ھىتلېرغرا 'ئرۇ يەنە بىرر قرۇر يېڭرى
كىرريىم كېيىىتررۇ سررەنچۇ بېشررىڭغا كەي ىنىڭمررۇ پوچتىكەچلەرنى ر شەپكىسررى!' “ ھىتلېررر
ئىرسېينى قولىنى سۆيۈپ قويۇپ سرىلەر ئىككىڭرالر ھەقىقەتەنمرۇ چىرايلىرق ئىكەنسرىلەر.
”ئۇ ماڭا تىكىلىپ قارىغىنىردا مەيدەمردىن مۇنچراقتەك تەرلەر تۆكۈلۈشركە باشرلىد  .مەن
ئۇنىڭغررا 'ئىلتىىاتىڭىزغررا كررۆپ رەخررمەت' دەپ دەرھررال جرراۋا بەرگىرردەك جاسررارەتمۇ
بولمىررد  _ .گەرچە مەن غەيرررەت قىلىررپ ئۇنىڭغررا بىررر مررۇنچە پىكىررر قىلىشررقىمۇ غەيرررەت
قىلىپ باققان ئىدىم“.
ھىتلېررر بررۇ يەردە مېھمررانالر ۋە قررول ئاسررتىدىكىلەرنى رەسررمى تەبرىكلىرىنررى قوبررۇل
قىلغىنىرردىن كېرريىن تېېتونالرنىر قېرردىمى مۇراسررىمىغا قاتنىشررىدۇ .كىشررىلەر ئېرررىتىل ەن
قوغۇشۇننى كىچى بىر سۇ كرۆلچىكى ە قۇيۇشرقا كىرىشرىپ كەتركەن ئىرد  .ئېيتىشرالردىن
قارىغاندا كۆلچەكتە سوۋۇپ شەكىللەن ەن قوغۇشۇننى شەكلى شۇ كىشرىنى تەغردىرىنى
بەل ىلەرمىررش” .قارىغانرردا ھىتلېررر ئۆزىنى ر تررۆككەن قوغۇشررۇنىنى شررەكلى كۆرسررەتكەن
تەغرردىردىن راز بولمىررد ئەيترراۋۇر بررۇ ئىشررتىن كېرريىن قولتررۇق ئورۇنرردۇقتا ئولتررۇرۇپ
ئۇچاققا تىكىل ىنىچە پۈتۈن ئاخشام غى قىلمرا جىرم ئولترۇرۇپ چىقىردۇ .بۇنىڭردىن ئېرېا
بەكال ئەنسىرەپ كەتكەن ئىد “.
شۇندىن بىرر قرانچە كرۈن ئۆتكەنردە بىرر مرۇنچە برانكېر بىرلىشرىپ ھىتلېرنىر كەڭ
كۆلەملىرر قايتىرردىن قررۇراللىنىش پىالنىغررا قارشررى ھۇجۇمغررا ئۆتىرردۇ .نەتىىىرردە ئۇنىرر
مىىەز تېنىمۇ ئوساللىشىپ كېتىدۇ” .ئىمىىرىيىنى چەكلىمىسىز تۈردە چىقىم قىلىشرى _
دېرريىل ەن ئىررد ئىمىىرررىيە بانكىسررىنى باشررلىقى شرراختقولىغا قەلەم ئېلىررپ ھەر قايسررى
بانكىالرنىرر باشررلىقلىر قررول قويغرران مېمىراندومىرردا _ گېرمررانىيە پۇلىغررا ئەڭ ئېغىررر
تەھدىت سالماقتا .چىقىمنىر زور ھەجىمرلەردە ئارتىرپ بېرىشرى بىزنرى نورىمرال خرامچوت
تۈزۈشررىمىزنىمۇ ئىمكانسررىز ھالغررا كەلتۈرىررېەتتى؛ گەرچە بررا يىغىشررنى جىددىلەشررتۈرگەن
بولساقمۇ بۇ يەنە كېلىپ دۆلەتنى مالىيەسىنى ۋەيران قىلىش گىرداۋىغا ئېلىپ كەلمەكرتە.
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شرۇنىڭغا ئوخشراش برۇ ئىرش يەنە ئىمىىررىيە بانكىسرى بىرلەن گېرمرانىيە مراركىنى ۋەيررران
قىلىررېەتمەكتە “.شرراختيەنە ئاگاھالنرردۇرۇپ كېلىررپ بۇنررداق مررال باھالىرىنىرر ئۆسررۈپ
كېتىشى ە سەۋەپ بولىدىغان سىياسەت گېرمانىيە ماركىنى تۇراغلىق ئايلىنىشىنىمۇ قىيىن
ئەھېالغا چۈشۈرۈپ قويماقتا ”بۇنداق پىالننى ئىشقا كىرگۈزۈشتىن توختاش ۋاقترى ئراللىمۇ
قاچان يېتىپ كەلد “.
شرراخت بۇنررداق دېيىشررى مرراھىيەتتە ھەربىرري تەۋەككررۈلچىلىككە خرراتىمە بېرررىش
دې ەنلىكنررى بىلدۈرىرردىغانلىقى ئۈچررۈن ھىتلېرنىرر بررۇ گەپلەردىررن غەزەپررتىن ئررۆزىنى
بېسررىېانلمايال قالىرردىغانلىقىنى ياخشررى بىلەتتررى .ئررۇ ئۆزىنىر قىلغرران ئىشررلىر توغرىلىررق
شررېىلىن ۋون كروسررى قا سررۆزلەپ بېرىررپ ۋەزىىىسررىدىن ئېلىررپ تاشررلىنىش ئېھتىمررالىنى
ئېيتىدۇ (ئۇمۇ ئاللىقاچان ئىقتىساد مىنىستىرلى ۋەزىىىسرىدىن ئايرىلىرپ قالغران بولرۇپ
ۋارد فۇك ئۇنى ئورنىغا مىنىستىرلىككە تەيىنلەن ەن ئىد  .نەتىىىدە فۇكنىر ھوقرۇقىنى
گيۆرى تۆت يىللىق پىرالن مرۇدىر نامىردا ئرۆزى ە ئېلىېالىردۇ) .مرالىيە مىنىسرتىر ئەگەر
شرراخت ئىشررتىن چىقىرىلىرردىكەن مېنىڭمررۇ ۋەزىىىرردىن قالدۇرۇلۇشررۇمنى تەلەپ قىلىررمەن
دەي ردۇ .شررۇندىن كېرريىن ئۇمررۇ يوقۇرىقىغررا ئوخشرراپ كېتىرردىغان بىررر مېمىرانرردۇم يېزىررپ
ھىتلېرغا تاپشۇرىدۇ.
كررۈنلەر كەينررى كەينىرردىن ئۆتررۈپ كېتىېاتقرران بولسررىمۇ ھررېچ قانررداق بىررر ئىررش يررۈز
بەرمەيدۇ-8121 .يىلى -81يانېار يېرىم كېچىردە شراختنى تېلېفرونى جىررىڭالپ كېتىردۇ.
ئۇنىڭغا سەھەر چۈشتىن بۇرۇن سائەت  1دا بېرىپ ھىتلېر بىرلەن كۆرۈشىشرى كېرەكلىكرى
ئۇقتۇرۇلىدۇ .بۇنداق بىر ۋاقىتتا ھىتلېرنى قوبۇل قىلىشى بەكال غەلىتە بىر ئەھېال بولرۇپ
ئررادەتتە ھىتلېررر تررۈن يېرىمررى سررائەت  2تىررن بررۇرۇن ياتمايرردىغانلىقى سررەۋەبىدىن بررۇنچە
ئەتى ەن تۇرۇپ كېتەلىشى مۇمكىن ئەمەس ئىرد  .ساشرىدنى دېيىشرىدىن قارىغانردا شرۇ
چاغدا فۈھرېر قىلچە ئايالنردۇرۇپ يرۈرمە ئرۇدۇلال قىلىرپ ”مەن سرېنى چاقىرتىشرىمدىكى
سررەۋەپ سرراڭا ئىمىىرررىيە بانكىسررىنى باشررلىقى ۋەزىىىسررىدىن ئېلىررپ تاشررالنغانلىقىڭنى
ئۇقتۇرۇش ئۈچرۈن ئىرد  .مانرا برۇ ۋەزىىەڭردىن قالردۇرۇلغانلىق ھەققىردىكى ئۇقترۇرۇش“.
ساشىد ئۇنى قولىدىن ۋەزىىىسرىدىن قالردۇرۇلغانلىق ئۇقتۇرۇشرىنى ئالىردۇ” .سرەن مىللرى
سوتسىئالىزم پىالنلىر بىلەن پەقەترال ماسلىشرالمىدى  “.ھىتلېرر گېىىنرى تۈگىتىرپ ئۇنىر
نېمە دەيدىغانلىقىنى كۈتۈپ گەپ قىلما بىر دەم جىم تۇرىدۇ.
شاخت يەنىرال گەپ قىلمايردۇ .ھىتلېرر جىمىىتلىقنرى برۇزۇپ گەپ باشرالپ ئرۇنى بىرر
مۇنچە ئەيىىلى ەنردىن كېريىن ئۇنىر روژدىسرتېا برايرىمى كېچىسرى بانكرا خىزمەتچىلىرر
قاتناشقان كەچلى زىياپەتتە ”خرۇستال كېچىسى“ نرى تەنقىرت قىلماسرلىقى كېرەكلىكىنرى
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ئېيتىدۇ” .ئەگەر مەن بۇ ئىشالرنى سىز تەسرتىقلىغان ئىشرالر ئىكەنلىكىنرى بىلر ەن بولسرا
ئىدىم _ ئاخىر ئېغىز ئاچىدۇ شاخت _ سرۈكۈت قىلىرپ بىرر نرېمە دېمەسرلىكىم مرۇمكىن
ئىد “.
ئۇنىر بررۇ جاۋابىرردىن ھىتلېررر ھەيررران قالىرردۇ” .ھەر نررېمە دېر ەن بىررلەن _ دەيرردۇ
ھىتلېر ئاچچىق قىلغان ھالدا _ مەن بەكال كۆڭۈلسىز بولدۇم .بۇ گەپ شۇنچىلى  “.ئۇزۇن
بىر ساياھەت ئۈچۈن شاختنىڭچەتكە چىقىشىغا ئۇنر ئىككىسىال ماقۇل بولىشرىدۇ .شرۇندىن
ئررۇزۇن ئررۆتمە شاختھىندىسررتانغا قرراراپ سررەپەر قىلىرردۇ .ھىتلېررر ئۇنىڭرردىن قۇتۇلغىنىغررا
ئۈستىدىن ئېغىر بىر يۈك ئېلىپ تاشالنغىنىدەك ئارام تېىىپ قالىدۇ” .ئەگەر قراتتىق تەدبىرر
ئېلىشقا توغرا كەل ىردەك بولغانردا برۇ ئرادەم ھەقىقەتەنمرۇ تېىىلمراس بىرر گرۆھەر“ دەيردۇ
ھىتلېر كېيىنكى كۈنلەردە ئرۆز سىرداشرلىرىغا.شرۇنداقتىمۇ ھەر قېرتىم ئۇنىڭردىن خراراكتېر
كۈچىڭنى ئوتتۇرغا قو دې ىنىدە ئۇ ھەر قاچانقىدەك تەمتىرەپ قانتتى.
شررراختنى ۋەزىىىسرررىدىن قالررردۇرۇپ بولرررۇپال دەرھرررال كاپىتانېيېررردېماننى قىشرررلىق
باغچىسررىغا چاقىرتىرردۇ .يېقىنقررى بىررر قررانچە ئررا مابەينىرردە ھىتلېرۋيېرردېمانغىمۇ سرروغۇق
مۇئامىلە قىلىشقا باشلىغان ۋيېدېمانمۇ بۇنى پەرق قىلغان بولغاچقا ئۆزىنىڭمرۇ پرات ئارىردا
قرروغلىنىش ئرراقىېىتى ە قالىرردىغانلىقىنى پەرەز قىلىررپ قالىرردۇ” .خرۇسررتال كېچىسررى“ دىررن
بېررر فررۈھرېر گويررا رىيرراللىق بىررلەن قىلررچە مۇناسررىېىتى بولمىغرران بىررر تاشررقى دۇنيررادا
ياشاۋاتقاندەك كرۆرۈنەتتى .ۋيېردېمان بىررەر پۇرسرىتىنى تېىىرپ ئۇنىر بىرلەن ھراكىمىيەت
سىستېمىسررىدىكى يېتەرسررىزلىكلەر ھەققىرردە مۇھرراكىمە قىلىشررقا ئۇرۇنسررىال ھىتلېرنىرر
ئۇنىڭغا پەرۋامۇ قىلما تۇرىېالىدىغان بولىېالىدۇ.
”يوقۇر مەرتىېىلى ياكى ئىچكى قاتالمردىن كەلر ەن كىشرىلەر بولىشرىدىن قەتئىري
نەزەر ئەگەر مېنىرررر سىياسررررىي قاراشررررلىرىمغا قوشررررۇلمايدىغانال بولىرررردىكەن ئۇنررررداق
ئادەملەرنى ماڭا قىلچىمۇ پايدىسرى يروق _ .دەيردۇ ۋيېردىرمانغا قىسرقىچە قىلىرپ _ مەن
سررېنى ماڭررا ئاتيۇترراتلىق قىلىررش ۋەزىىەڭنررى قالرردۇرۇپ سررېنى سانفرانسېسرركو كونسررۇلى
قىلىررپ تەيىنلىرردىم .سررەن بررۇ يېڭررى ۋەزىىىنررى قوبررۇل قىلىررش يرراكى رەت قىلىررش ھەققىر ە
ئى ىسەن “.ۋيېدىرمان قىلچە ئىككىلەنمە بۇ ۋەزىىىنى قوبۇل قىلىدۇ .ئەمما ئرۇ مائاشرىنى
ئازايتماسلىق تەلىې بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ .ھىتلېرر برۇ گەپلەرنرى ئراڭالپ خرېلىال يۇمشراپ
قالىرردۇ” .ئىقتىسرراد جەھەتررتە قانررداقال تەلىېى ر بولسررا قورقمررا دەۋەرگىررن “.شررۇنداق
قىلىپ بۇ ئىككى ئۇرۇش مەزگىلىدىكى كونا سەبداشالر تۆت يى يېقىن مۇناسىېەت قىلىرپ
ئۆتكەندىن كېيىن بىر-بىرسى ە قىلچىمۇ رەنىىشمەستىن ئايرىلىدۇ.
شاخت بىلەن ۋيېدېمان ئىككىسرىنى ئەمىلىنىر ئېلىرپ تاشلىنىشرى بىرلەن جوسرېف
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گيۆبېلسنى قايتىدىن قەپەزدىن چىقىشىدىن دېرەك بېرەتتى _ ئەسرلىدە ئۇنىر نەزەردىرن
چۈشۈپ قېلىشىغا تۇرمۇشتا سىرتقا قاراپ قالغانلىقى سرەۋە بولغران ئىرد ” .ھەر قانرداق
بىر ئايال مېنى ھاياجانغا سېلىپ ئارامىمدا قويمايدۇ _ .دەپ يازىردۇ گيرۆبېل  02نەچرچە
ياش ۋاقىتلىرىدىكى بىر كۈندىلى خاتىرىسىدە _ مەن خۇدد بىر چى برۆرى ە ئوخشراش
ئۇنرنى پىشىنى ئرايلىنىىال يرۈرىمەن “.ئرۇ ماگردا بىرلەن ترو قىلغانردىن كېيىنمرۇ ئرۆزىنى
تېزگىنلەپ كېتەلمى ەن ئىد  .شۇنى بىلەن بىرگە نۇرغۇنلىغران ئايرالالر بىرلەن جىنىسرى
مۇناسىېەتتە بولۇپ كېلىېاتقان بولرۇپ برۇ جەھەترتە ئرۇ ھەرگىزمرۇ قايسرى بىرسرى بىلەنرال
ئاشنىلىق قىلىپ يۈرمەيتتى .يەنى تا ئولىمىىر تەنرھەركەت مۇراسرىمى بولغران يرازدا چرې
بىر ئايال ئارتى رىتا پاۋلوۋانى ياخشى كۆرۈپ قالغىچە ئۇنى مەخسرۇس بىررەر ئاشنىسرى
بولغان ئەمەس ئىد  .ئايالى ماگدا بۇ ئىشنى ئرادەتتىكىچە بىرر ئوينىشرىپ يرۈرۈش دەپرال
قارىغان بولسىمۇ كېيىنچە يەنى -8121يىلى ئۇ بۇ ئىشقا زادىال تاقەت قىاللما ئۇنىڭدىن
ئاجرىشىپ كېتىشرنى تەلەپ قىلىردۇ .ھىتلېرر ئادەملىرىنىر بەچچىغەرلىر ھەرىكەتلىررى ە
ھەيران قرانرلىق دەرىىىردە تراقەت قىلىرپ كرېلەلى ەن بولسرىمۇ ئەممرا پرارتىيە رەھبىرر
بولغان بىرسىنى بۇرۇن ھوقۇقنى قولغا كەلتۈرۈش جەريانىدا بىرگە ھەمرا بولۇپ كەلر ەن
بىرسىنى تاشلىېېتىشى ە ؛پەقەتال چىدىمايدۇ .شۇڭا ئۇ گيۆبېل نى ئۇ چې ئارتى بىرلەن
بولغرران بېرررىش-كېلىشررىنى توختىتىشررنى تەلەپ قىلىرردۇ .دەسررلىېىدە گيررۆبېل بۇنىڭغررا
ئۇنىما ئەگەر بۇنداق دەپ چىر تۇرىېالسراڭ مىنىسرتىرلىق ۋەزىىەمردىن ئىسرتىىا بېرىرپ
يرراپونىيە يرراكى شررۇنىڭغا ئوخشرراش يىررراق بىرررەر دۆلەتنى ر برراش ئەلچىلى ر ۋەزىىىسررىنى
ئۈستۈم ە ئېلىپ كلېتىپ قالىمەن دەپ قورقۇتماقچى بولىدۇ .كېيىن ئۇ ھىتلېرنى بېسرىم
قىلىشررىغا بەرداشررلىق بېرررەلمە بررۇ ئۇلررۇ سررۆي ۈنىدىن ۋاز كېچىرردۇ .پرراۋلوۋا مررۇ سرراقچى
دائىرىلىر نى ”نەسىھەتى“ بىلەن چېنوسلوۋاكىيى ە قايتىپ كېتىدۇ .پاۋلوۋانى كېتىشرى
بىررلەن تەڭ ھىتلېرمررۇ گيررۆبېل ئائىلىسررىنى بېرگنوفق را ئېلىررپ كېلىېالىرردۇ .ئانرردىن بررۇ
ئائىلىنى ئىنتايىن بەخىتلى ھالردا ياخشرى ئۆتىېاتقرانلىقىنى ئىسرىات قىلىرپ كۆرسرىتىش
ئۈچۈن گيۆبېل ئەر-ئايال ۋە ئۈ بالىسرىنى كىرسرتان چاينانىسرىنى ئىشرىكى ئالدىردا
چۈشكەن رەسىمىنى مەملىكەت بويىچە ئاشكارە ئېالن قىلىدۇ.
بۇ تۈر دراماتى ياراشتۇرۇش ئويۇنى ”خرۇستال كېچىسى“ يرۈز بېرىشرتىن بىرر قرانچە
ھەپتە بۇرۇن ئوينالغان ئىد  .رىتا پاۋلوۋادىن ئايرىلىپ قالغان دەرد شۇنىڭدەك خۇدد
ھىملېررر بىررلەن رۇسررېنبېرگ قاتارىرردىكى كىشررىلەر (ئۇنرنى ر قارىشررىدا گيۆبېلسررنى بررۇ
شرررەرمەندىلىكى ”پارتىيىنىررر ئەخالقرررى ئورنىغرررا بەكرررال ئېغىرررر زەربە بولرررد “ دەپ
ھېسابلىشاتتى) ئالدىدا ئىناۋىتىنى ئەسلى ە كەلتۈرۈش ئىستى ى قاتارلىقالرنى ھەممىسى
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ئۇنى نويابىردىكى ”خرۇستال كېچىسى“ دا شۇنچىېان چېكىدىن ئاشۇرىېەتكەنلىكىنى بىرر
سەۋەبى بولسا كېرەك.
گيۆبېل ئەمىلىنى ئەسلى ە كېلىز ۋاقتى ھىتلېرنى يەھۇدىيالر مەسىلىسرىدە يېڭرى
قاراشقا ئى ە بولغان ۋاقتىغا توۈرا كەلمەكتە .ئۇنى سەل ئاۋال ھىتلېر تروستېر خانىمنىر
مىيۇننېندىكى رەسى سىزىش ئۆيى ە بارىردۇ .برۇ خرانىم ھىتلېرنرى قايتىردىن ياسرى پىشرلى
دې ەن يەھۇدىي كومىوزىتورىدىن پايدىلىنىش ھەققىردە قىزىقترۇرۇپ ئۇنىر ئاۋگۇسرتبۇرگ
مۇزىكررا مەكتىېىرردە ئوقۇتقۇچىلىررق قىلىشررىغا يررول قويىشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ .نررېمە ئۈچررۈن
يەھۇدىيالرغا پەرقلەندۈرۈپ مۇئامىلە قىلىشقا بولمايردىكەن؟ دەپ ھىتلېرر بىرلەن مۇنرازىرە
قىلىدۇ .ئۇنى تونۇيدىغان بۇ بىر قانچە يەھۇدىيالر ئۆز كەسىىى دائىرىسى ئىچىردىال ئۇسرتا
بولۇپ قالماستىن بەلكى يەنە ئۇنر ھەقىقەتەنمۇ قىممەتلى كىشىلەر دەپ بىلەتتى.
”بۇ دې ەنلىرىڭىزنى ھەممىسى سىز ئۆزىڭىزنى تەسىراتى _ .دەيردۇ ھىتلېرر بىرردەم
ئويلىنىپ تۇرۇپ كەتكەندىن كېيىن _ ئەگەر مەندىمۇ سرىزنىڭكىدەك بىرر تەسرىراتقا ئىر ە
بولررۇش جەريررانىم بولغرران بولسررا ئىررد بەلكىررم مەنمررۇ بۈگررۈن مېڭىېاتقرران بررۇ يولرردا
بولماسرررلىقىم مرررۇمكىن ئىرررد  .ئەممرررا مېنىررر بېشرررىمدىن ئرررۆتكەنلەر خرررۇدد ۋيېننرررادا
كۆرگەنلىرىم ە ئوخشاش سرىزنىڭكى ە ترۈپتىن ئوخشرىمايدۇ – .ئرۇ گېرمرانىيە خەلقىنىر
تەقدىرىنى ھەممىدىن ئۈستۈن دەپ بىلىش كېرەكلىكىنى ئېيتىپ كېلىرپ مۇنرداق دەيردۇ _
يەھۇدىيالر ئۆز ئالدىغا ئەركىن ياشاپ ئادەتلەن ەن ئۆز قانۇنلىر ئۈچۈن خىزمەت قىلىرپ
كەل ەن كىشرىلەر بولرۇپ ئرۇنر ھرېچ قاچران پۇخراسرى بولرۇپ كېلىېاتقران مىلرلەت يراكى
دۆلەت ئۈچۈن ياشاپ باققران ئەمەس يراكى ئرۇ يەردىكرى قانۇنالرغرا برو سرۇنۇپ باققران
ئەمەس .ئۇنر نېمى خەلقى ە تەۋە كىشىلەردىن ئەمەس بىزنى كۆزىمىزدە ئۇنر پەقەتال
ئارىمىزدىكى بىر مېھمان .ئەممرا ئۇنرنىر مېھمران بولىشرى -8122~8181يىلالردىكىسرى ە
ئوخشىمايدۇ .ئۇ ۋاقىتالردا ئۇنر سەنئەت ئەدەبىيات ئاخبرارات سرودا-تىىرارەت ۋە بانكرا
ساھەلىرىد ئەڭ يوقرۇر ئرورۇنالرنى ئى ەلرلەپ ياتقران ۋاقىرتالر ئىرد  .مېنىر ۋەزىرىەم
ۋەتىنىمىررز خەلقىنررى ئررۆز مىللىرري ئانھىرردىلىكلىر ئاساسررىدا قايتىرردىن بەرپررا قىلىررش ۋە
قايتىرردىن مۇسررتەھكەم سرراغالم ئىسررتىقبالغا ئېرىشتۈرۈشررتىن ئىبررارەت .مانررا بررۇ مېنىرر
ئۈستۈم ە چۈشكەن بىر مەسئۇلىيەت .گېرمانىيە خەلقىنى بولۇپمۇ گېرمرانىيە ئىشرچىلىرىنى
بىنەتەر ياشىيانيدىغان ھەمدە پارنق ئىستىقباللىق ھالغرا كەلترۈرۈش قاترارلىقالر مېنىر
بىر ئۆمۈرلۈك ۋەزىىەم “.ھىتلېر بۇ گەپلەرنرى خانىمنىر ”پىرىنسرىىال تەلەپلىرر “ نرى رەت
قىلىش مەقسىتىدە ئېيتقان ئىد  .غەلىرتە يېرر ئرۇ يەنە بىرر قېرتىم مىيۇننېنغرا بارغىنىردا
پۈتۈنلە ئەكسىچە بىرر مىرىەزدە بولرۇپ پروفىسسرور پىشرلىنى قايتىردىن ئىشرقا سېلىشرقا
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ماقۇل بولىدۇ.
خررۇدد -8121يىلىنىرر باشررلىرىدا ئاتررالمىش چررېنالر چې رررا بويلىرىغررا ئەسرركەر
يۆتكەپ ھىتلېرنى بالدۇر ھەرىكەت قىلىشرىغا سرەۋەپچى بولغران دېيىل ىرنى ە ئوخشراش
چەتئەلرردە ”خرۇسرررتال كېچىسرررى“ گە قارىترررا قوزغالغرران نرررارازىلىق شررراماللىرىمۇ ئۇنىررر
يەھۇدىيالرغررا بولغررران ئررۆچمەنلىكىنى كۈچەيتىرررېېتىش بىررلەن بىررررگە ئۇنرغررا تاقابىررر
تۇرۇشرنى يرېڭىچە ئۇسرۇللىرىنى ئاختۇرۇشرقا ترۈرتكە بولرۇپ بەرگەن ئىرد -8121 .يىلرى
-08فېېرالررردا ئرررۇ چرررې تاشرررقى ئىشرررالر مىنىسرررتىر شىېاركوفىسررركىغا يەھرررۇدىيالرنى
يوقىتالمىغررران بىرررر دۆلەتررركە گېرمرررانىيە كاپالەتلىررر قىاللمايررردۇ سرررەيدۇ .برررۇ شرررۇنى
كۆرسەتمەكتىكى ھىتلېر مەسىلى ە رىياللىق كۆز بىلەن قاراش ئانھىدىلىكىنى پۈترۈنلە
يوقاتقان ئىد ” .بىزنى دوسرتانە مۇئامىلىردە بولغرانلىقىمىز يۇمشراق كرۆڭغللغكتىن باشرقا
نەرسررە ئەمەس .بىررز بۇنىڭرردىن پۇشررمان قىلمرراقتىمىز _ .دەيرردۇ ھىتلېررر _ بررۇ زىيررانلىق
مەخلۇقالر چوقۇم يوقۇتۇلىشى شەرت .يەھۇدىيالر بىرز بىرلەن بىرر دۇنيرادا ياشاشرقا ھەققرى
بولمىغرران دۈشررمىنىمىزدۇر .بررۇ يىلنىر ئرراخىرلىرىغىچە ئررۇنردىن بىرنىمررۇ قويمررا تررازىالپ
بولىشررىمىز كېرررەك _ .ئررۇ يەنە بررۇ يەھررۇدىيالر ھەرگىزمررۇ -8181يىلررى نويابىردىكىرردەك
جىنايىتىرردىىن ھېسررا بېرىشررتىن قېچىررپ قۇتۇنلمايرردۇ دەپ كۆرسررىتىپ _ ئررۇنر بىررلەن
ھېسابلىشىدىغان ۋاقىت كەلد “ دەيدۇ.
ئارىدىن بىر قانچە كۈن ئۆتكەندە تاشقى ئىشالر مىنىسرتىرلىكى ھەر قايسرى چەترئەل
دېىلومررراتىيە ئرررۈمەكلىر بىرررلەن كونسرررۇلنانىلىرىغا ئۇخترررۇرۇش تارقىتىرررپ يەھرررۇدىيالر
مەسىلىسى گېرمانىيە دېىلوماتى سىياسىتىنى بىرر تەركىرې قىسرمى دەپ ئۇختۇرىردۇ .برۇ
ئۇختۇرۇشتا ”گېرمرانىيە يەھرۇدىي سىياسرىتىنى ئەڭ ئراخىرقى نىشانىسرى – گېرمانىيىردە
تۇرىېاتقرران بررارلىق يەھۇدىيالرنى ر چې رىرردىن چىقىرىلىشررىنى ئىشررقا ئاشۇرۇشررتۇر “.دەپ
كۆرسررىتىل ەن ئىررد  .مىللررى سوتسررىئالىزم پارتىيىسررى ھرراكىمىيەت ئۈسررتى ە چىققىنىرردىن
بويان ئاران يۈز مىڭدەك يەھۇدىي گېرمانىيىدىن ھەيدەپ چىقىرىلىپ ئۇنرغا ئى ە چىققان
دۆلەتكە يەرلىشەلى ەن .چې رىدىن چىقىرىلغان بۇ سان بەكال ئازدەك قىلسىمۇ يەنىال ئا ق
ش فرانسررىيە گولالنرردىيە ۋە نررورۋى ىيە قاتارىرردىكى دۆلەتلەردىكررى يەرلى ر خەلقلەرنى ر
قارشىلىقىغا دۈ كەل ەن ئىد  .گەرچە گېرمانىيە ئۇنرنى ئەخرالق نوقتىسرىدا ئەيىرىلى ەن
بولشررىغا قارىمررا غەر ئەللىررر ھىتلېرنىرر يەھررۇدىيلىرىنى دۆلىررتى ە كىرىشررى ە يررول
قويما چې راسىنى ئېتىېالىدۇ .شۇنداق قىلىرپ برۇ يەرلەردىكرى يەھرۇدىي دۈشرمەنلىكلىر
بىررراقال كۈچىيىررپ كېتىرردۇ .بررۇ شررۇنى كۆرسررەتمەكتىكى يەھررۇدىيالرنى كەڭ كۆلەملىرر
چې رادىن ھەيدەپ چىقىرىش ھەرىكىتى ئەقىقەتەنمۇ كارغا كېلىردىغان بىرر ئۇسرۇل ئىرد .
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ئۇختۇرۇشنى ئاخىرىسرىدا گېرمرانىيە سىياسرىتىنى نىشانىسرى ”كەل ۈسرىدە يەھرۇدىيالر
مەسىلىسررىنى خەلقررارالىق بىررر شررەكىلدە ھەل قىلىشررقا ئېرىشررتۈرۈش بررۇ ئىشررنى 'قرروغالپ
چىقىرىلغان ئۇششاق يەھۇدىي دىنرى' غرا بولغران يالغران ھېسسىداشرلىقىنى باشقۇرۇشرىغا
قەتئى بو سۇنما ھەر قايسى مىللەتلەرنى تونۇشى كۈچىيىدىغان يەنى يەھۇدىيالرنى
كەل ۈسىدە ھەرقايسى ئەل مىللەتلىرى ە بىر تەھدىت بولۇپ قېلىشى مۇمكىنلىكىنى تونرۇپ
يېتىدىغان ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتۇر“.
-01يانىېاردا ھىتلېر تېنىمۇ ئاشكارە ھالردا ئۆزىنىر برۇ جەھەتتىكرى تاكتىكىسرىنى
تۇيۇقسررىز ئررۆزگەرتكەنلىكىنى ئررېالن قىلىرردۇ .ناتسىسررتلىر ھوقررۇق تۇتقانلىقىنىر  2يىللىررق
خراتىرە كرۈنىنى تەبررىكلەش مۇراسرىمى سرەۋەبلى ھىتلېرر پارنمېنتقرا سرۆزلى ەن نۇتقىرردا
پۈتۈن دۇنيا يەھۇدىيلىرىغا قارشى ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ .تېنىمۇ چوڭقۇر ئەھمىيەتكە ئىر ە
بولغىنى بىر قانچە سائەت ئراۋال ئرۇ دېڭىرز ئرارمىيە  2يىر ئىچىردە كۈچلرۈك سرۇ ئاسرتى
پرراراخوت پلرروتى قررۇرۇپ چىقىررش بررۇيرۇقىنى بەرگەنلىكررى ئىررد  .ئررۇ يەھۇدىيالرغررا ھۇجررۇم
قىلىررپ كېلىررپ ئەن لىرريە ئررا ق ش ۋە فرانسررىيە ”بۈگررۈن ىچىال يەھررۇدىي ۋە يەھررۇدىي
بولمىغان كۈشكۈرتكۈچىلەرنى تەسىر ئاستىدا قېلىپ گېرمانىيە بىلەن نرېمى خەلقىر ە
ئۈچمەنلى ساقالپ كەلمەكتە“ ئىكەنلىكىنى ئەمما ئرۇ تىرنچ-ئامرانلىقتىن باشرقا نەرسرى ە
ئېھتىياجى يوقلىقىنى كۆرسىتىدۇ .ئۇ سۆزىدە بۇ تۈردىكى ئۇرۇش پەيدا قىلىدىغان يالغران
گەپلەر بىلەن زىرددىيەت تېررىش ئۇرۇنۇشرلىر گېرمانىيىنىر يەھرۇدىي مەسىلىسرىنى ھەل
قىلىررش ئىرادىسررى ە قىلررچە تەسررىر كۆرسررىتەلمەيدۇ دەپ كۆرسررىتىدۇ .بررۇ ئۇنىر تەخررتكە
چىققىنىرردىن بۇيررانقى ئۆزىنى ر ئرراخىرقى پىالنررى ھەققىرردىكى پىالنىنررى ئاشرركارە ئوتتۇرغررا
قويۇشى ھېسرابلىناتتى” :ھايراتىم برويىچە مەن ئەزەلردىن ئالردىن پەرەز قىلغرۇچى بولرۇپ
ئوتتۇرغا چىققان ۋە بۇ سەۋەپتىن ئىزچى مازاق قىلىنىشرقا ئرۇچراپ كەلر ەن بىررىمەن… .
مەن يەنە بىررر قېررتىم ئالرردىن پەرىزىمنررى سررىلەرگە ئېيتررا  :ئەگەر ياۋروپانىرر ئىچررى ۋە
سىرتىدىكى يەھۇدىي مالىيە كاتتىېاشلىر ھەر قايسرى ئەللەرنرى يەنە بىرر قېتىملىرق دۇنيرا
ئۇرۇشىغا سۆرەپ كىرگىدەك بولسا ئۇ ھالدا بۇنى ئاقىېىتى يەر شارىنى بولشېېىكلىشرىپ
كېتىشررى يەھۇدىيالرنىرر غەلىرربە قىلىشررى بولماسررتىن بەلكررى يەھۇدىيالرنىرر ياۋروپررادا
يوقۇتۇلىشى بىلەن نەتىىىلىنىدۇ!“ بۇ جاھى تەلرېە يەھۇدىيالرغرا قارىترا” :قولرۇڭنى ترارت
يەھۇدىي! مېنى ئۆزەڭالرنى ئۆلتۈرۈشكە قىستاۋەرمەڭالر!“ دەپ جار سالىدۇ.
2
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ئۆتكەن بىر يى ئىچىدە ھىتلېرر مۇسرتەقى بىرر دۆلەتنرى يروق قىلىېېتىرپ يەنە بىرر
مۇستەقى دۆلەتنى پارچىالپ پالە ھالغا چۈشرۈرۈپ قويرۇش بىرلەن بىررگە برۇ جەريانردا
غەر ئەللىرىنررى تىررز چۆكررۈرۈپ خوشررامەت قىلىرردىغان ھالغررا كەلتررۈرۈپ قويغرران ئىررد .
-8121يىلى تېنىمۇ چوڭ سىياسىي ئىستىالدىن بىشارەت بەرمەكتە ئىد -8 .يرانېار كرۈنى
ئررراخىر غەيررررەتكە كېلىرررپ گېرمانىيىنىررر بۇلترررۇر كرررۈزدە ئوتتۇرغرررا قويغررران ”خەلقرررارا
ئىنتېرناتسيونالغا قارشى ئەھدىنامە“ تەكلىىىنى قوبۇل قىلىپ ئرۇنى تەشرېىقات ئۈنۈمىردىن
باشررقا رولررى بولمىغرران بىررر شررەرتنامىدىن رەسررمى تررۈردە ھەربررى ئىتتىىرراق شەرتنامىسررىغا
ئايالندۇرىدۇ” .برۇ ئايردا _ دەپ يازىردۇ چىيرانو كۈنردىلى خاتىرىسرى ە _ ئرۇ جامرائەت
پىكىرىنى ئۇنى كۆزقارىشىنى قوبۇل قىلدۇرۇشنى پىالن قىلىدۇ _ ئۇ جامرائەت پىكىررى ە
قىلچىمۇ ئېتىېار قىلىپ كەتمەيتتى “.سەۋەبى مۇسسرولىن غەربرتە ئرۇرۇش يرۈز بېرىشرىدىن
ساقلىنىشقا بولمايدىغانلىقىدىن قورققىنىدىن ئىد .
ھىتلېر يېڭى يىللىق مۇراجەتنامىدا گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىر بىررن ئارزۇسرى برار…” :
يېڭى بىر يى ئىچىدە بىز دۇنيا تىنچلىقى ئۈچۈن مۇۋەپىەقىيەتلى ھالدا تۆھىە قوشۇشرنى
ئرررارزۇ قىلىمىرررز“ دەپ جاكارنيررردۇ .ئۇنىررر ”يىنچلىرررق“ پىالنىررردا كېيىنكرررى قەدەمررردە
چېنوسلوۋاكىيىنى پۈتۈنلە تېزگىنى ە ئېلىش نىيىتى بار ئىد  .بىر مۇنچە ۋاقىترتىن بېرر
مىيۇننېن شەرتنامىسىدىن بەكال پۇشايمان قىلىپ يرۈرەتتى .چرۇنكى ئرۇ ئەسرلىدە پۈتكرۈل
چېنوسررلوۋاكىيىنى يۇتىېانلىشررى شررۇنىڭغا قارىمررا ھررېچ قانررداق بىررر قىساسررقىمۇ دۈ
كەلمەسلىكى ئېنىق ئىرد  .ئەنرد بۈگرۈنكى كرۈن ە كەل ەنردە بولسرا چېنوسرلوۋاكىيى ە
ھەربى يۈرۈش قىلىپ قالغان قىسمىنى قولغا كەلتۈرەلىشى ئۈچرۈن كىشرىلەر قوبرۇل قىلىرپ
كېتەلى ىدەك بىرەر باھانە ئۇيدۇرۇپ چىقىشىغا توغرا كەلمەكتە ئىد .
فېررېرال ئېيىرردا ئررۇ گيۆبېلسررقا چررې ھۆكررۈمىتى يەنىررال باشررقا بىررر دىنغررا ئېتىقرراد
قىلىدىغان نېمى پۇخرالىر ئارىسىغا تېررورلرۇق ۋەھىمىسرى يېيىرپ سرۇدېت چې راسرىغا
ھەربى قوشۇن يىغماقتا سوۋېت ئىتتىىاقى بىرلەن يۇشرۇرنۇقچە سۈيىقەسرت پىالنالشرماقتا
شۇنىڭدەك سلوۋاك پۇخرالىرىغىمۇ ئىنتايىن قوپال مۇئامىلە قىلىپ ئۇنرنى چەتركە قاقماقترا
دې ەندەك چېنوسلوۋاكىيە ھۆكۈمىتى ە قارشى بىر مەيدان تەشېىقات ھۇجۇمى باشلىتىشقا
بررۇيرۇق بېرىرردۇ :بۇنى ر ئىچىرردىكى سررلوۋاكالرنى چەترركە قېقىررپ زۇلررۇم قىلماقتررا دې ر ەن
ئەيبلىشررى ھەقىقەتەنمررۇ زور ئۆنررۈم ە ئېرىشررىدۇ .سررلوۋاكىيىدىكى بىررر قىسررىم رادىكررال
مىللەتچىررلەر بررۇ تررۈردىكى كۈشكۈرتۈشررلەردىن خېلررى بررۇرۇنال غەيرررەتكە كېلىررپ تولررۇق
مۇستەقىللىق تەلەپلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇشقا باشلىغان ئىد  .بۇ تۈردىكى ۋەزىيەت پرارتالش
خاراكتېرىرردىكى بىرھررالەت بولررۇپ ئەگەر چررې ھۆكۈمىتىرردىكى قايسررى بىررر تەجرىبىسررىز
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يوقررۇر دەرىىىلىر ئەمەلررداردىن بىرەرسررى سررەلال دىققەتسررىزلى قىلىرردىكەن ھەر دائىررم
يەنە بىر بوھران پارتلىشى مۇمكىن _ .ھىتلېرغا كېرىكىمۇ دەل مۇشۇنداق بىر باھانە ئىد .
لوندوندا بولسا گېرمانىيە تاشقى ئىشرالر مىنىسرتىرلىكى ئەمەلردار ئېلىرز كېررت بىرر
پارچە يالغان دوكالد بىلەن تەمىنلىشىدىن كېيىن ياخشىلىنىپ قېلىشقا قارشرى كەيىىيراتالر
قايتىدىن يوقۇر كۆتۈرۈلۈشكە باشاليدۇ .كېرت بىر نەپەر ئەن ىلىريە ئەمەلردار ھەققىردە
مەلۇمات بېرىپ ھىتلېر يېقىن كېلەچەكتە لوندوننى بومباردىمان قىلىشنى پىالنلىماقترا (برۇ
ئەسلىدە گېرمانىيىدىكى ھىتلېرغا قارشى گۇروھالرنى تارقىتىپ يۈرگەن ئېغېالىر بولرۇپ
مەقسەت ئەن لىيە بىلەن گېرمانىيىنى ئۆزئرارا ئۇرۇترۇرۇش ئىرد  .برۇ مەلۇمراتالر كېررت ۋە
شۇنىڭغا ئوخشاش بۇ تۈر سۈيىقەست بىلەن مۇناسىېەتلى دېىلوماتىيە مىنىسرتىرلىكىدىكى
ئەمەلرردارنر تارقىتىررپ يررۈرگەن بىررر قاتررار يالغرران ئۇچررۇرنردىن بىرسررىال ئىررد ) دەيرردۇ.
چىمبېرلىن بۇ گەپكە بەكال ئەستايىدى پوزىتسىيە تۇتۇپ مەخسۇس بۇ ئىش توغرىلىرق بىرر
قېتىملىق ئىچكرى كابېنرت يىغىنرى چاقىرىردۇ .گەرچە ناتسىسرتالرنى ئرايروپالنلىر تېنرى
كررۆرۈلمى ەن بولسررىمۇ بۇنىڭرردىن گۇمانلىنىشررالر ھەقىقەتەنمررۇ بارغانسررىر كۈچىيىررپ
كېتىررردۇ .ئەن ىلىيىنىررر بېرلىنررردا تۇرۇشرررلۇق بررراش ئەلچىسرررى ھېندېرسرررونمۇ لونررردونغا
چاقىرتىلىپ ۋەزىىىسرىدىن دوكرالد بېررىش ھەمردە ھىتلېرنىر راسرتىنال ھەربرى ھەرىركەت
قىلىررش-قىلماسررلىقى توغرىلىررق دوكررالت بېرىشررى تەلەپ قىلىنىرردۇ .ھېندېرسررون مى ر بىررر
مۇشررەققەتلەر بىررلەن دېىلومرراتىيە ئىشررلىرىغا مەسررئۇل يرراردەمچى برراش ۋەزىرنررى نېمىسررالر
”دەرھال تەۋەككۈلچىلى ھەرىكىتى ە ئاتلىنىشنى ئويالشقىنى يوق ئۇنرنىر تۇتقران يرولى
تىنچلىققررا قرراراپ ئىل ىرررلەش “ ئىكەنلىكى ر ە ئىشررەندۈرەلەيدۇ .ئەممررا قرراقېاش گۇدگرران
ئۇنىڭدەك ئۈمىدۋار قارىمايتتى .ئرۇ ھىتلېرنىر نىيىترى ”بەكرال شرەرمەندىلەرچە“ دەيردۇ.
شررۇنداقتىمۇ ھىتلېرنىرر يېقىنرردا چېنوسررلوۋاكىيى ە بېسررىپ كىرررىش دوكالتىغىمررۇ بەك
ئىشررىنىپ كەتمەيرردۇ .ھېندېرسررون بېرلىنغررا قايتىررپ كەل ەنرردىن كېرريىن داۋاملىررق تررۈردە
ئۈمىدۋارلىق بىلەن تولغان ۋەزىيەت مۆلچەرلەش دوكالتىنى يولالپ تۇرىردۇ .ئرۇ دوكالتىردا
ناتسىستالر ئۇكرائىنا يراكى گولالنردىيى ە تەۋەككرۈل قىلىرش توغرىسرىدىكى ئېغرېانر ئرۈن-
تۈنسىز يوقاپ كېتىدۇ” .گەرچە بەز ئەربابالر نۆۋەتتىكى تىنچ ۋەزىيەت يەنە بىر قېتىملىرق
برروران-چاپقۇننىرر بىشررارىتىدەك كۆرۈنسررىمۇ مېررنىڭچە بولغانرردا مەن ھررازىر ئۇنچىررېان
ئۈمىدسىز قاراشقىمۇ ئى ە ئەمەسمەن“ دەيدۇ.
ئەممرررا ئەتىسرررى ئاخشرررىمى ھىتلېرنىررر دېىلوماتىررر ئەلچىرررلەر ئۈمى ىررردىكىلەرگە
ئۇيۇشتۇرغان يىللىق زىياپىتىردىكى ھەرىكەتلىرر ھەقىقەتەنمرۇ ئرۇنى ئەنسرىرىتىپ قويغران
ئىد ” .بۇ قېتىمقى كەچلى زىياپەتتە ئاپتوموبى كۆرگەزمىسىدە كۆرسەتكەن دوستانىلىق
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كۆرۈنەرلى ر دەرىىىرردە كامىيىررپ كەترركەن ئىررد “ دەپ يازىرردۇ خاندېرسررون كۈنرردىلى
خاتىرىسى ە.
”ئۇنى ر ئىككررى كررۆز مېنى ر سررول مررۆرەم ىال تىكىلىررپ قالغرران بولررۇپ پەقەتررال
ئادەتتىكىچە گەپلەرنىال قىالتتى .شرۇنداقتىمۇ ئوتترۇرا ياۋروپرادا ئەن ىليىنىر ئىشرى يروق.
شۇڭا كەچكىچە گېرمانىيىنى ئىشلىرىغا ئارىلىشىپ يرۈرمى ىنى ترۈزۈك“ دەپ تەكىتلەيردۇ.
فۈھرېرنى ر مۇئامىلىسررى گەرچە ھېندېرسرروننى ”غررۇۋا بىررر شررەكىلدە ئەنسررىرەتكەن“ دەك
قىلغرران بولسررىمۇ كېيىنكررى قېتىملىررق لونرردونغا ئىررېەرتكەن دوكالتىرردا بررۇ نرروقتىنى تىلغررا
ئېلىىمۇ قويمايدۇ.
گېرمانىيىنىررر سۈيىقەسرررتى تېرررزن ئاشررركارىلىنىدۇ-2 .مرررارت كرررۈنى ئەن ىلىيىنىررر
چېنوسلوۋاكىيىدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى نيۇتوننى پراگادىن يوللىغان دوكالتىدا چې
بىررلەن سررلوۋاكىيە مۇناسررىېىتى ”گويررا خەتەرلىر تەرەپرركە قرراراپ تەرەققررى قىلىېاتقانرردەك
كۆرۈنىدۇ“ دەپ كۆرسىتىل ەن ئىد  .سرلوۋاكىيە مرالىيە يراردەم تەلەپ قىلغرانلىقى ئۈچرۈن
ۋەزىيەت تەرەققىياتى ئوت-بان ھالغا كەلمەكتە ئىرد ” .برۇ ترانش-تارتىشرالردا گېرمرانىيە
قانداق رول ئويناۋاتقان بولىشى مۇمكىن؟ _ ئەگەر گېرمانىيە بۇ ئىشقا راستىنال قرول تىققران
دېيىل ىنىدە “.ئىشنى برۇ تەرىىرى كىشرىلەرنى مۆلچەرلىشرى ە قالغران بولسرىمۇ دىقرقەت
قىلىشقا ئەرزىيدىغان بىر ئىش سلوۋاكىيىنى سودا مىنىستىر بىلەن قاتنراش مىنىسرتىر
مۇتەخەسسىسلەرنى ھەمرالىقىدائۆتكەن ھەپتە بېرلىننى زىيارەت قىلغانلىقى ئىد .
مەلررۇم سررەۋەپلەر تۈپەيلىرردىن بررۇ تېلې راممررا ئىككررى سرروتكا كېچىكىررپ تې ى ردۇ .بررۇ
ۋاقىتقا كەل ەندە ھېندېرسرون ”ئېنىرق بولمىغران خاتىرجەمسرىزلى “ تىرن ئۇيغىنىردۇ-1 .
مارت كۈنى ئۇ خالىفاكسقا قارىتىپ ئۇزۇن بىر بىر پرارچە خەت يازىردۇ .ئرۇ خېتىردا ھىتلېرر
بىلەن گېرمانىيە خەلقى تىنچلىققا تەشنا ئىكەنلىكى ە تولۇق ئىشىنىدىغانلىقى ئىىادىلەيردۇ.
”ھىتلېرنىرر ئررۆز دۇنيررا ئۇرۇشررىدا جەڭرر ە قاتنىشررىپ باققرران بىرسررى بولغاچقررا قرران
تۆكۈلۈشكە ياكى نېمى خەلقىنى ھەر قانداق بىر شەكىلدىكى ئۆلرۈمى ە قەتئرى قارشرى“.
ناتسىستالرنى رادىكال ئۇنسۇرلىر بەلكىم داۋاملىق تۈردە تاجراۋۇزچىلىقنى داۋراڭ قىلىرپ
يۈرگىنىدەك قىلغىنى بىلەن كۈشكۈرتكۈچى سىياسرەتېاز ھېسرابلىنىدىغان ھىتلېرر ئراز بىرر
قىسىم ئەسەبىلەرگە ياخشى كۆرۈنۈشكە قارىغاندا كۆپ سرانلىققا سرەت كۆرۈنرۈپ قېلىشرنى
ھەرگىز خالىمايدۇ” .مەن ھىتلېرنى سراراڭ بولرۇپ قالغرانلىقى يراكى سراراڭلىق گىرداۋىغرا
كېلىررپ قالغرران بىررر نەزەرىيىچررى ئىكەنلىكىنررى ئىسررىاتلىغىدەك ھررېچ قانررداق بىررر پرراكىتنى
ئۇچراتمىدىم .مانا بۇ ئۇنى بۈگۈنكى كۈندە ھەرگىزمۇ ئۇرۇشنى خىيالىغا كەلتۈرمەيردىغان
بىرسى ئىكەنلىكىنى ئويلىشىمدىكى تۈپكى سەۋەپلەردىن بىر “.
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شررۇ ئاخشررىمى چېنوسررلوۋاكىيە يېڭررى پرىزدېنتررى ئېمىررر خرراس – ئۇمررۇ سىياسررىي
ئىشرالردىن بەك خەۋىررر يرروقلىقىنى برۇرۇنال سررۆزلەپ يررۈرەتتى – ھىتلېرر ئۇزۇنرردىن بېررر
تەققەززار بولىېاتقران چروڭ خاترالىقتىن بىرنرى سرادىر قىلىردۇ :ئرۇ سرلوۋاكىيە ھۆكرۈمىتىنى
تارقىتىېېتىپ ھەربىي قىسىمالرنى سلوۋاكىيە رايونىغا باستۇرۇپ كىرىشركە برۇيرۇق قىلىردۇ.
ئەتىسى جۇما كۈنى خاس ھەربى ھالەت ئېالن قىلىدۇ.
ھىتلېر بۇنىڭغا دەرھال ئىنكاس قايتۇرىدۇ .ئۇ ۋيېنناغا بېرىرپ گېرمرانىيە-ئاۋسرترىيە
بىرلەشرركەنلىكىنى تەبرررىكلەش پائررالىيىتى ە قاتنىشررىش پىالنىنررى بىكررار قىلىررپ يەنە بىررر
قېتىملىق بېسىپ كىرىش تەييارلىقىغرا كىرىشرىدۇ .ئرۇ ئەسرلىدە سروۋېت ئىتتىىراقى پراگاغرا
دەرھرررال يررراردەم قىلىشرررى مرررۇمكىن دەپ ئەنسرررىرى ەن بولسرررىمۇ بۇنرررداق ئەرزىرررمەس
ئەنسىرىشرىدىنمۇ شررۇ ھامررات قۇتۇلىرردۇ .خرراس ھەربىرري ھررالەت بررۇيرۇقى ئررارقىلىق يرراردەم
كۈتىشكە مەجبۇر بولغان بولسىمۇ ستالىن -81نۆۋەتلى پارتىيە قۇرۇلتىيىدا بىز بۇ ئىشرتا
بەكال ئېھتىياتچان بولىشىمىز غەربنىر سروۋېت ئىتتىىراقىنى ئۇنرنىر ئۇچىقىغرا تۇترۇرۇق
قىلىپ پايدىلىنىش خىيالىغا يول قويماسلىقىمىز كېرەك دەيدۇ .بۇ دېيىشى ئەسلىدە سوۋېت
ئىتتىىاقىنى سىياسىتى ە ئۇيغۇن كېلەتتى :ئۇنر سروۋېت ئىتتىىراقىنى چېنوسرلوۋاكىيىنى
بىررردىن-بىررر سررادىق دوسررتى دەپ بىلسررىمۇ كىچىككىررنە بولسررىمۇ خەۋىررىكە ئۇچرىشررىنى
خالىمايتتى.
ئۇنرنىررر برررۇ ئىشرررتا ھەرىررركەت قولالنماسرررلىقىدىكى باھانىسرررى چرررېنالر بىرررلەن
ئىمزانشررقان شررەرتنامىغا ئاساسررەن فرانسررىيە ھەرىكەترركە كەل ىنىرردىن كېيىررنال ئانرردىن
سوۋېتلەر ئىتتىىاقى ياردەم قىلىشى مۇمكىن ئىد .
شەنبە كۈنى يەنى ھىتلېر ۋەقە پەيدا بولغىنىردىن خوشرال بولغران كرۈنى ئرادەتتىكى
چاققانلىقى بىلەن ھەرىكەتكە ئاتلىنىدۇ .ئۇ ئاۋال گېنېرال كېيتېلغرا يوليرورۇق بېرىرپ ئەڭ
ئرررراخىرقى ئۇلتىماتومرررردىن بىرنررررى يېزىررررپ چىقىررررش ئانرررردىن چېنالرنىرررر قارشررررىلىق
كۆرسەتمەسررلىكىنى مرروراۋىيە بىررلەن بوسررىمىيە قوشررۇنلىرىنى ئىشررغال قىلىشررىغا بررو
سۇنىشى كېرەكلىكىنى بۇيرۇق قىلىدۇ .كەينىردىنال ئرۇ چرې بىرلەن سرلوۋاكىيە ترۇپراقلىر
تەۋەسىدىكى ئىشىىيونلىرىغا بۇزغۇنچىلىرق ھەرىكەتلىرر بىرلەن شروغۇللىنىش يوليرورىقىنى
بېرىدۇ .دەل شۇ ۋاقىتترا ھېندېرسرون خالىفاكىسرقا تېلېفرون قىلىرپ ئرۇنى ئېھتىياتچرانلىق
بىلەن ھەرىكەت قىلىشىنى ئۆتىنىدۇ .ئۇ ”ھىتلېر ئەپەندىنى بۇ مەزگىلدە ھەر قانداق بىرر
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قارارغا كەل ەنلىكىدىن گۇمانلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .شۇڭا ئرۇ برۇ ھەپرتە ئراخىرىغىچە
چەتررئەللەردە ھررېچ قانررداق بىررر گەپ قىلماسررلىقى يرراكى ھررېچ قانررداق بىررر ماقررالە ئررېالن
قىلماسرررلىقى ئەڭ تررروغرا قىلغرررانلىقى بولىررردىغانلىقىنى بولمىسرررا ھىتلېرنرررى ھەرىكەتررركە
ئۈندەيرردىغان باھررانە بولررۇپ بېرىشررى مررۇمكىنلىكىنى “ ھررېچ نەرسررى نزىررم ئەمەسررلىكىنى
ئېيتىدۇ.
شۇ كۈنى ئاخشىمى ھىتلېر ئىككى نەپەر ئاۋسترىيىلى قورچاق رەھبەرنى ئىېەرتىرپ
بەش نەپەر گېرمانىيىلى گېنېرالنى ھەمرالىقىدا ئاپتوموبىللىق دونا دەرياسىدىن ئۆترۈپ
بۇندىسررالفقا كىرىرردۇ .ئررۇ يەردە سررلوۋاكىيە يېڭىرردىن تەشرركى قىلىنغرران ئىچكررى كابېنررت
يىغىررررن زالىغررررا باسررررتۇرۇپ كىرىرررردۇ .ئررررۇنر ھۆكررررۈمەت ئررررادەملىرىنى سررررلوۋاكىيىنى
مۇسررتەقىللىقىنى ئررېالن قىلىڭررالر دەپ دەيرردۇ .ئەممررا ھۆكررۈمەت ئەمەلرردارلىر ۋاقىتنررى
كەيررنى ە سوزۇشررقا ئۇرۇنررۇپ بىررز ئرراۋال پراگررا ھۆكررۈمىتى بىررلەن ۋەزىيەتنررى مۇھرراكىمە
قىلىشىمىز شەرت دەپ تۇرىېالىدۇ .سابىق باش مىنىستىر جوزېرف تىسرو _ ئرۇ ئەسرلىدە رىرم
كاتولى پوپى ئىرد _ بىرر چىركاۋدغرا قامراپ قويۇلغران ئىرد ؛ ئەنرد ئرۇ تۇيۇقسرىزدىن
دراماتى بىر شەكىلدە ئوتتۇردا پەيدا بولۇپ قالىدۇ .ئەسلىدە بۇ خامسېمىز پروپ (”مېنىر
تەبىئىتىم يېرىم فۇد سۈرلەن ەن چوشقا سېنى يىريىش بىلەنرال ئانردىن ئرارام تاپتىردۇ“ دەپ
يۈرەتتى) تۈرمىدىن قېچىپ كەتكەن ئىرد  .ئرۇ سرلوۋاكىيە يېڭرى ھۆكۈمىتىردىن -80مرارت
يەكشەنبە ئەتى ىنى يىغىن چاقىرىشنى تەلەپ قىلىدۇ.
بۇ قېتىمقى مەخىى يىغىندا تىسرو مۇنرداق دەپ ئاشرىكارىاليدۇ :مەن بېرلىنغرا بېرىرپ
ھىتلېر بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ”تەكلىپ ئالردىم “.مەن برۇ تەكلىىنرى بىزنرى يرا ۋېن ررىيە
ئارمىيىسى ياكى بولمىسا گېرمانىيە ئارمىيىسى بېسىم ئېلىش خەۋىىى ئاسرتىدا برۇ تەكلىىنرى
قوبۇل قىلغران ئىردىم دەيردۇ-82 .مرارت ئاخشرىمى سرائەت  2دىرن  22مىنروت ئۆتكەنردە
رېبىنتروپ تىسرونى ھىتلېرنىر ئىشنانىسرىغا باشرالپ كىرىردۇ .فۈھرېرنىر چىرايرى بەكرال
جىدد بولۇپ غەزىېىنى ئارانال بېسرىپ تۇرغران ئىرد  .ئىككرى نەپەر يوقرۇر دەرىىىلىر
ھەربى رەھبەر يەنرى بۇراۋشرىچ بىرلەن كېيتېر ئىككىسرى ئۇنىر ئىككرى يېنىردا ترۇراتتى؛
ئاللىقاچرران قۇرۇغلررۇق ئارمىيىسررى بىررلەن ھرراۋا ئارمىيىسررى ە بررۇيرۇق چررۈرىل ەن بولررۇپ
ئۇنرغرررا -82مرررارت سرررەھەر سرررائەت  2دا چېنوسرررلوۋاكىيى ە بېسرررىپ كېررررىش ئۈچرررۈن
تەييارلىنىڭالر دەپ بۇيرۇق قىلىنغان ئىد .
”چېنوسررلوۋاكىيە گېرمررانىيە بررولغىنى ئۈچررۈنال پارچىلىنىررپ كەتمەيرردىغان بولررد “
دەيدۇ ھىتلېر ئۇنى ئەيىىلى ەن ھالدا .ئەمما چېنىيە گېرمانىيىنى شۇنچە كۈچلۈك ئۆزىنى
تۇتىېېلىشىنى پەقەتال بىلمىد دەيدۇ .ئۇ يەنە ۋارقىراپ (ئۇ غەزەپلەنمى ەندەك كۆرۈنىشى
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ئۇنى دەل غەزەپلىنىشىنى كۆرسىتەتتى) ترۇرۇپ سرىلەر نرېمە ئويرۇن ئويناۋاتىسرىلەر دەپ
سورايدۇ .مېنىڭچە سلوۋاكىيە مۇستەقى بولماقچى .ئۇنر شۇنى ئۈچرۈن ۋېن رىيىنىر برۇ
تۇپراقالرنى ئىشغال قىلىېېلىشا توسالغۇلۇق قىلماقچى بولغران .مانرا برۇ ئاساسرىي سرەۋەپ
دەيدۇ .ئۇ ”ئىنتايىن قىسقا ۋاقىت ئىچىردە“ مۇنرداق بىرر مەسرىلىنى ئايدىڭالشتۇرىېېلىشرنى
ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۇ بۇ گەپلەرنرى قىلىېاتقىنىردا ئۇنىر ئراۋاز بىرر-بىرىردىن
قرراتتىق چىقرراتتى .ئانرردىن ئررۇ تىسررۇدىن ئررۇدۇلال سررورايدۇ :سررلوۋاكىيە زاد مۇسررتەقى
بولۇشررنى خانمرردۇ-خالىمامرردۇ؟ ”ئەتە چۈشررتە مەن چېنالرغررا قارشررى ھەربىرري ھەرىرركەت
قوللىنىمەن _ .دەيدۇ ھىتلېر ئۇنىڭغا قۇماندان ۋون بۇراۋشرىچنى كۆرسرىتىپ ترۇرۇپ _ برۇ
ئىشنى گېنېرال ۋون بۇراۋشىچ پۈتتۈرىدۇ .گېرمانىيە سلوۋاكىيىنى ئۆزىنى ھاياتلىق ماكان
دائىرىسرى ە كىرگۈزىررېېلىش نىيىتررى يرروق .مانررا بررۇ سررېنى سررلوۋاكىيىنى مۇسررتەقىللىقىنى
دەرھررررال ئررررېالن قىلىشررررى زۆرۈر بولىېاتقانلىقىنىرررر سررررەۋەبى .ئۇنررررداق بولمىغانرررردا
دۆلىتىڭالرنى تەغردىر مېنرى قىزىقتۇرالمايردۇ .سرېنى تاللىېېلىشرى ئۈچرۈن مەن سراڭا
ئەتە چۈشتىن بۇرۇنغىچە ۋاقىت بەل ىلەپ بېرە  .شۇ چاققا كەل ىنىدە چېنىيە گېرمرانىيە
دې ەن بۇ يول چىڭداش ماشىنىسى تەرىىىدىن ئىزىپ تۈزلىېېتىلىدۇ!“
تىسۇ بىردەم ئىككىلىنىپ تۇرغاندىن كېيىن بۇرادىسالفتىكى ئىچكى كابېنتقا تېلېفرون
قىلىرردۇ .ئانرردىن ئررۇ نېمىسررچە بىررلەن فررۈھرېر ئىشنانىسررىدىن تېلېفررون قىلىېاتقررانلىقىنى
ئېيتىدۇ .ئۇنردىن ئەتە چۈشتىن برۇرۇن سرلوۋاكىيە پارنمېنرت يىغىنرى چاقىرىشرىنى تەلەپ
قىلىدۇ .ئۇ تېلېفوننى قارشى تەرەپىدىكى نېمە گەپلەر بولرۇپ كېتىېاتقرانلىقىنى بىلەلرمە
قالغان كىشىنى ئۇنىر دې ەنلىرىنرى ئېنىرق ئۇققانلىقىردىن خراتىرجەم بولغانردىن كېريىن
تۇرۇپكىنى جايىغا قويىدۇ .ئۇ دەل ۋاقتىدا بۇرادىسالفقا يېتىپ بېرىپ پارنمېنتقا رېبىنترروپ
تەييارلىغان مۇستەقىللىق خىتابنامىسىنى ئوقۇيدۇ .خىتاپنامىغا قارشى چىقىردىغان كرۈچلەر
تۇنىۇقۇپال قالىدۇ .شۇنداق قىلىپ ئاتاقتا مۇستەقى يېڭى سلوۋاكىيە دۇنياغرا كەل ەنلىكرى
ئېالن قىلىنىدۇ.
شررۇ كررۈنى چۈشررتىن كېرريىن لوندونرردا چىمبېرررلىن ئررۆز يررالغۇز ئرراۋام پانتاسررىدا
ھۆكۈمەتنى ر نررېمە ئۈچررۈن ھىتلېررر بىررلەن تىركىشمەسررلىكى توغرىسررىدىكى ھەر تۈرلررۈك
نەپرەتلىررر سرررۇئالالرغا قەيسرررەرلى بىرررلەن جررراۋا بېرىرررپ چىقىررردۇ .ئەن لىيىنىررر
چېنوسلوۋاكىيى ە بەرگەن كاپالىتى نەگە كەتتى؟ دەپ سورايدۇ قايسى بىر تەنقىتلى رۈچى.
ئۇنىڭغرررا ئرررۇ كاپالەتنرررامە سەۋەپسرررىز ھۇجۇمغرررا ئۇچرىغىنىررردىال ئانررردىن كرررۈچكە ئىررر ە
ئىكەنلىكىنى ئېيتىرپ رەددىريە بېرىردۇ .ئرۇ يەنە ”بۇنرداق بىرر تاجراۋۇزچىلىق كۆرۈلمىرد “
دەپ جاۋا بېرىدۇ.
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چىمبېرلىن پارنمېنتتا ھەر تۈرلۈك باھانىالرنى ئراختۇرۇپ يرۈرگەن ۋاقىرتالردا ھىتلېرر
ھىرىكەتكە ئۆتۈپ بولغران ئىرد  .شرۇنىڭدەك خرۇدد باشرقا ۋاقىتالردىكىردەك ئۇنىر برۇ
ھەرىكىتىنى قارشى تەرەپنى ھەرىكىتى ە قارشرى قويۇشرتا قوللىنىلغران بىرر تەدبىرر دەپ
ئىزاھاليدۇ .بۇ ئويۇننىر ئەڭ ئراخىرقى بىرر پەردىسرىنى چېنوسرلوۋاكىيە پرىزدېنترى خراس
ئوينرراپ چىققرران بولررۇپ ئررۆتكەن بىررر قررانچە كررۈن جەريانىدىكىھادىسررىالرنى سررەۋەبىنى
ئۇقۇپ بونلما بېشى قىيىپ كەتكەن خاس ئەندىلىكتە فۈھرېر بىلەن دەرھال كۆرۈشرۈش
تەلىېىنى بىلدۈرىدۇ – بۇ دې ەنلى ئەسرلىدە چىېىننىر ئۆمچرۈك تورىغرا ئرۆز ئىنتىيرار
بىلەن چۈشكىنىدەكال بىر ئىش ئىد .
ھىتلېررررر خاسررررنى ئررررۆز بىررررلەن كۆرۈشررررۈش تاماسررررىنى بىررررر قررررانچە سررررائەت
كېچىكتۈرگىنىدىن كېيىن ئاخىر ئۇنى بىلەن كۆرۈشۈشركە مراقۇل بولىردۇ .پسرىنولوگىيە
جەھەتتە ۋەيرران بولرۇپ بولغران چېنوسرلوۋاكىيە پرىزدېنترى قىرز بىرلەن تاشرقى ئىشرالر
مىنىسررتىرىنى ھەمرالىقىرردا بېرررلىن ە قرراراپ يولغررا چىققرران پويىزغررا ئولتررۇرۇپ ھىتلېرنررى
كررۆرگىلى يولغررا چىقىرردۇ .ئۇنى ر يررۈرىكى ئرراجىز بولغاچقررا ئايروپىالنرردا سرراياھەت قىلىررش
ئىمكانى بولمىغاچقا پويىزغا ئولتۇرۇشقا مەجبۇر ئىد .
خرراس پراگررادىن ئايرىلغرران ۋاقىررتالردا يېقىنرردىن ھىتلېرنررى كررۆرۈپ تۇرىرردىغان بىررر
ئەن ىلىيىلى مۇخبىر پراگاغا يېتىپ كېلىدۇ .بۇ ئادەم سېيفتون دېرمۇ دې ەن كىشى ئىد .
ئۇ بۇ يەرگە كېلىپ ۋېنسېيسالس مەيردانىنى يېقىنلىرىردىكى قەھېىنانىالرنىر دائىملىرق
خېرىرردارلىر بۇرۇنقىرردەكال دۇنيررادا ھررېچ ئىررش بولمىغانرردەك بىنارامرران قەھررېىلىرىنى
يۇتۇمالپ ئولتۇرۇشقانلىرىنى كۆرۈپ ھەيران قالىردۇ .گۈگرۈم ۋاقتىردا پۇتلىرىغرا ئراق پايىراق
كېيىشكەن سرۇدېتالند نرېمى ئەسركەرلىر تۇيۇقسرىزن ئاسرماندىن چۈشركەندەكال پەيردا
بولىدۇ .ئۇنر ئالتىدىن ئالتىدىن قاتار تىرزىلغىنىچە مەيردانغا كىرىرپ كېلىشرىدۇ .قوللىرىردا
ناتسىسررتالر بررايرىقىنى كۆتۈرۈشررۈپ ”ياشىسررون غررالىبىيەت! ياشىسررون!“ دەپ توۋلىشررىپ
ماڭماقتا ئۇنرنى كەينىدىن چېنالرنى ئۈ رەڭلى برايراق كۆتۈرىشرىېالغان فاشىسرتالر
بىلەن ھەمكارنشقۇچىالر ئەگىشىپ كەلمەكتە ئىد .
دەسلىېىدە كىشىلەر بۇيرۇققا بو سۇنۇپ ناتسىستالر بايرىقىغا سانم بېرىشركەنىد .
كېيىنچە ئىشچىالر مەيدانغا باستۇرۇپ كىرىشى نەتىىىسىدە ۋەزىريەت پۈترۈنلە باشرقىچە
تۈسكە كىرىدۇ .ئۇنر نامايىشچىالر قوشۇنىغا يول بەرمەيتتى نەتىىىدە بىر-بىرسىنى ئۇرۇپ
دۇمبانشالر باشلىنىپ كېتىردۇ .سراقچىالر بولسرا نامايىشرچىالر تەرىىىنىردە ترۇرۇپ ئرۇنرنى
ھىمايە قىلىپ ئالغا ئىل ىرلەپ تۇرۇپ شۇئار توۋلىشاتتى” :بىرن دۆلەت بىررن خەلرق بىررن
دۆلەت باشلىقى!“ ئەگەر پراگرا سرموۋۇل خراراكتېردە گېرمانىيىنىر قولىغرا چۈشرۈپ قالرد
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دېيىلسە ئۇ ھالدا چېنىيىنى مرۇھىم سرانائەت شرەھىر بولغران موراۋىسركا ئوسرترافا _
پولشا چې راسىغا يېقىن تەرەپرتە – قاترارلىق شرەھەرلەر بولسرا ئەمەلىيەترتە گېرمانىيىنىر
قولىغررا چۈشررۈپ بولغرران دېرريىش مررۇمكىن ئىررد  .بررۇ زامررانىېىي پررونت-تۆمررۈر زاۋۇتىنى ر
پولشررالىقالر تەرىىىرردىن ئىشررغال قىلىنىېېلىشررىدىن سرراقالپ قررېلىش مەقسررىتىدە ھىتلېررر
قوغدىغۇچىلىرىنى تالالنغران قىسرىملىر قراراڭغۇ چۈشرۈپ ئرۇزۇن ئرۆتمەيال برۇ جرايالرنى
ئىشررغال قىلىېالىررردۇ .بېرلىنررردا ھىتلېررر بىرررلەن ئۇنىررر مېھمررانلىر بررراش مىنىسرررتىرلىق
مەھكىمىسىنى مېھمان كۈتۈش زالىغا يىغىلىپ «پۇرسرەت قولردىن كېرتىش» دېر ەن كىنرو
فىلىمىنررى كررۆرمەكتە ئىررد  .گېنېرررال كېيتې ر ھىتلېرنى ر يېنىرردا ئولتررۇراتتى .ئەگەر زۆرۈر
بولغىدەك قىلسا كېيتې باستۇرۇپ كىررىش برۇيرۇقىنى بېرىشركە ھەر دائىرم تەييرار ئىرد .
پراگادىن كەل ەن پويىز ئېننارد پويىز ئىستانسىسىغا ئاخشىمى سائەت  82دىرن  22مىنروت
ئۆتكەندە يېتىپ كەل ەن بولسىمۇ تۈن يېرىمىدىن بىرر سرائەت ۋاقىرت ئۆتكەنردىال ئانردىن
ھىتلېر خاسنى قوبۇل قىلىدۇ .ھىتلېرر كېيتېلغرا نرېمە ئۈچرۈن شرۇنچە كېچىكترۈرۈپ قوبرۇل
قىلغانلىقىنى سەۋەبىنى ئېيتىپ كېلىپ مەن بۇ قېرىنى يول ھراردۇقىنى چىقىررىش ئۈچرۈن
ياخشررىراق ئررارام ئېلىېالسررۇن دېرردىم دەيرردۇ .ئەممررا ۋاقىتنى ر بۇنچىررېان ئۇزارتىلىېېتىشررى
خاسررنى بەكررال ئەنسررىرىتىېېتىدۇ .تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىر چېاركوفسرركى ئۇنىڭغررا ھەمرررا
بولررۇپ ئررې -ئېسررچىالر مۇراسررىم ئەترىتىنى ر ئالرردىن ئۆتررۈپ ھىتلېرنى ر كىتاپنانىسررىغا
كىرىېاتقىنىدا ئۇنى چىرايى ”جىددىلەشكەنلىكىدىن قىزىرىپ كېتىدۇ“.
خاس ھىتلېرغا مەن ھېچ قاچان سىياسەت ئىشلىرىغا ئارىلىشىپ باققان ئەمەسمەن
دەپ ئەسكەرتىش بېرىدۇ .بۇ ئادەم ھىتلېردىن كەچۈرۈم قىلىشرىنى تىرلەپ خوشرامەتچىلى
قىلغرران ھالرردا ”چېنوسررلوۋاكىيىنى تەغرردىر فۈھرېرنى ر قولىرردا ئىكەنلىكى ر ە قەتئررى
ئىشررىنىمەن _ دەپ يازىرردۇ گېرمررانىيە ھۆكررۈمەت تەرەپ خرراتىرە قالدۇرغۇچىسررى _ ئەگەر
فۈھرېرنى قولىدىال بولىدىكەن مەن قەتئى خاتىرجەم بولىمەن دەيدۇ“.
گەرچە خاس شۇنچە خوشامەت قىلىپ كەتكەن بولسىمۇ يەنىلە ھىتلېرنى ئۇنى بىرر
قۇر ئەدەپلىشىدىن قۇتۇنلمايدۇ .ھىتلېر تېماسررى بىرلەن بېرنى قاترارلىق كىشرىلەرنى
ئاتالمىش خالىغرانچە ھەرىركەت قىلىرش ئىشرىنى قايترا تەكررارنپ كۆرسرەتكەندىن كېريىن
”يېڭررى چېنوسررلوۋاكىيىدە ئاشرركارە بىلىنمى ەنرردەك قىلغىنررى بىررلەن ئەمەلىيەتررتە بېررنى
روھى ھېلىمۇ مەۋجۇت“ دەپ زەربە بېرىدۇ .ھىتلېرنى بۇ ترۈر ھۇجرۇم قىلىشرلىر ئالدىردا
بىچارە خاس بارغانسىر تۈگۈلۈپ ئۈن چىقىرالمايال قالىردۇ .ھىتلېرر ئۇشرتۇمتۇتال (بەلكىرم
ئۇنىڭغررا ئىررچ ئاغرىتقرران بولىېېلىررپ يرراكى تاكتىرر ئىشررلىتىپ) ”مەن ھەرگىزمررۇ خاسررقا
ئىشەنمى ەنلىكىمدىن ئەمەس يىغىپ ئېيتقانردا پرىزدېنرت شرۇنچە ياشرىنىپ قالغانلىقىغرا
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قارىما يەنە گېرمانىيى ە كېلىشى چېنوسلوۋاكىيە ئۈچۈن بەكال چروڭ پايدىسرى تى ىشرى
مررۇمكىنلىكى ە ئىشررىنىمەن .چررۇنكى گېرمررانىيە بىررر قررانچە سررائەت ئىچىرردە بررۇ ئىشررقا
مۇداخىلىدە بولماقچى“ دەپ قوشۇپ قويىدۇ.
خرراس بىررلەن ئۇنىر تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىر بررۇ گەپنررى ئرراڭالپ نررېمە دېيىشررىنى
بىلەلمە ھاڭېېقىپ تاشتەك قېتىىال قالىدۇ .ھىتلېر سۆزىنى داۋام قىلىرپ بىرز ھەر قانرداق
بىر دۆلەتكە دۈشمەنلى نىيىتىمىز يوق .شۇڭا مەن خاسنى ساداقىتى ە يەنىال ئىشرىنىمەن
دەيرردۇ .بررۇ گەپررلەر ئررۇنردا ئرراز-تررۇن ئررۈمىتلىنىش پەيرردا قىلىرردۇ .شررۇنداقتىمۇ ھىتلېرنى ر
بىنېي روھى ھېلىمۇ جىلېە قىلىرپ تۇرماقترا دەپ ئېيتىشرى بىرلەن ئرۇنردىكى بۇنچىلىر
ئۈمىدۋارلىقىمۇ دەرھال يوققا چىقىدۇ .ھىتلېر ئۇنرغا يەكشرەنبە كرۈنى ۋەزىريەت ئاساسرەن
بەل ىلىنىپ بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .چۇنكى نبۇ چاغردا گېرمرانىيە قۇرۇغلرۇق ئارمىيىسرى ە
ئاللىمۇقاچرران بېسررىپ كىرررىش بررۇيرۇقى بېرررىل ەن بولررۇپ چېنوسررلوۋاكىيىنى ئىمىىرررىيە
تەۋەسى ە قوشىېېتىلىشى ھەققىدىكى بۇيرۇق چۈشۈپ بولغان ئىد .
بۇ ئىككى نەپەر چې ھاڭېاققىنىچە ئاغزىنى ئېچىپ ئولتۇرۇپال قالىدۇ .ھىتلېرر ئۇنرغرا
بىزنى ر قوشررۇنلىرىمىز دۆلىتىڭالرغررا سررەھەر سررائەت  2دا ھەر تەرەپررتىن يررۈرۈش قىلىرردۇ؛
گېرمانىيە ھاۋا ئارمىيىسرى چېننىر برارلىق ئرايرودروملىرىنى ئىشرغال قىلىردۇ دەپ ئرېالن
قىلىدۇ.
ھىتلېررر قرراتتىق-يۇمشرراق ئۇسررۇلالردىن تەڭ پايرردىلىنىش بىررلەن بىرررگە يەنە ھەم
تەھرردىت قىالتتررى ھەم ۋەدىررلەر بېرەتتررى .پەقەت ئرراددىال بىررر قررارار بېرەلىسررىال خاسررنى
چېنوسررلوۋاكىيە ئۈچررۈن داۋاملىررق خىررزمەت قىاللىشررى مررۇمكىنلىكىنى ئېيتىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ
دەرھررال ھەرىكەترركە كېلىشررى كېرررەك ئىررد – ئۇنررداق بولمىغىنىرردا سررائەت  2بولغانرردا
گېرمررانىيە قۇرۇغلررۇق ئارمىيىسررى بىررلەن ھرراۋا ئارمىيىسررى ھەرىرركەت باشررلىېېتىدۇ دەيرردۇ.
”ئەگەر مەن بۇ تەھدىتىم شرۇ چاغردا ئەمەلردە ئاشرمىغان بولسرا ئىرد مەن چوقرۇم قايترا
تولۇقالش مۇمكىن بولمايدىغان ئېغىرر نۇمرۇس ئىچىردە قالغران برونتتىم _ .دەيردۇ ھىتلېرر
ئارىدىن بىر قانچە يى ئۆتكەندە بۇ ئىشنى ئەسلەپ كېلىپ _ چۇنكى شرۇ ۋاقىتترا مەن برۇ
گەپلەرنى قىلىېاتقىنىمردا بىزنىر ئرايرودروم قۇيرۇق قرارا بۇلرۇت بىرلەن قاپلىنىرپ كەتركەن
بولۇپ بىزدىن بىرمۇ ئايروپىالن ئۇچۇپ چېنقا ئۆتەلمەيتتى“.
ئۇ بىلەن ئۇنىر تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىرى ە تەكلىرپ بېرىرپ ئىككىڭرالر برۇ ھەقرتە
ئايرىم ئولتۇرۇپ قانداق قىلىش توغرىلىق مەسلىھەتقىلىڭالر دەيدۇ .ئەمما خراس ”مەسرىلە
بەكررال ئوچررۇق ئوتتررۇردا “.دەيرردۇ .بررۇ گەپنررى ئاڭلىغرران ھىتلېررر خرراتىرجەم بىررر نەپەس
ئېلىېالىرردۇ .پرىزدېنررت قارشررىلىق كۆرسررىتىش بىررر ئاخمرراقلىق دەپ قررارايتتى؛ ئەممررا 2
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سائەتكىمۇ يەتمى ەن قىسقا ۋاقىت ئىچىردە پۈترۈن دۆلەتنرى قانرداقمۇ تېرزگىنلەپ برولغىلى
بولىدۇ؟ دەپ سورايدۇ .ھىتلېر بۇ ئىش مەيلى ياخشى بولسۇن ياكى يامان بولسرۇن بەرىبىرر
قىلىشقا توغرا كېلىدۇ دەپ جاۋا بېرىدۇ .ئاندىن ئرۇ ئۈمىردۋارلىق بىرلەن مۇنرداق دەيردۇ:
مەن “ئىككى دۆلەت خەلقىنى ئۇزۇن مۇددەت تىرنچ ياشرايدىغان” ئۇپرۇقنى كرۆرمەكتىمەن
دەيدۇ.
ئەگەر سررىلەر قارشررىلىق كۆرسىتىشرركە قررارار قىلسرراڭالر دەيرردۇ ھىتلېررر چىرايىنررى
پۈرۈشتۈرگىنىچە مەن ”چېنوسلوۋاكىيىنى تارمار كەلتۈرۈشىنى كۆرمەكتىمەن“ دەيدۇ.
ھىتلېر يامان غەرەزلى بۇ گەپنى دەپ بولۇپ كۆرۈشۈش مۇشۇ يەرگىچىلى دەيردۇ.
ئانقىزادىلىر ئىچىرردە قالغرران بررۇ ئىككررى نەپەر چرې يانرردىكى ئررۆي ە باشررالپ مېڭىلغرران
ۋاقىتالردا رېبىنتروپ پراگاغا تېلېفون قىلماقتا ئىد  .تېلېفون يېرىمىردا ئۈزۈلرۈپ قالغاچقرا
تەرجىمان شمىدتتىن تېلېفوننى قايتا ئېلىشنى تەلەپ قىلىردۇ .شرىمىدت تېلېفرون نومرۇرىنى
چۆرىېاتقىنىدا گيۆرىڭنى يان ئۆيدىن ”خاس ھۇشىدىن كەتتى!“ دەپ ۋارقىرىغان ئراۋازىنى
ئاڭاليردۇ .شرۇڭا كىشرىلەر دەرھرال دوخترۇر مورىنىر برۇ يەرگە كەلسرۇن دەپ توۋلىشىشرقا
باشاليدۇ .ئەسلىدە مور دوخترۇر ياشرىنىپ قالغران كېسرەلچان چرې پرىرزدېنتى ە قراراش
ئۈچۈن ھەر دائىم تەييار تۇرۇش ئۈچۈن ئالدىن ئان نۆۋەتچىلى قىلىشرقا تەييرار قويۇلغران
ئىد  .شىمىدت كۆڭلىدە ئەگەر خاسقا بىر نېمە بولۇپ قالغىدەك بولسا ئەتە پۈتۈن دۇنيرا
ئۇنى باش مىنىستىرلىكتە سۈيىقەست قىلىنىىتۇ دەپ بىلىدىغانلىقىنى ئوياليدۇ .ئەممرا دەل
شۇ پەيتتە پراگاغا تېلېفون قايتا ئۇلىنىدۇ .پرىزدېنت خاس ھەيرران قرانرلىق بىرر شرەكىلدە
ھۇشىغا كەلر ەن ئىرد  .شرىمىدت چىقىرپ ئرۇنى تېلېفونغرا چاقىرىردۇ .پرىزدېنرت تېلېفرون
يېنىغررا كېلىررپ بولغرران ئىشررالرنى ئىچكررى كابېنتقررا بىلرردۈرۈپ بولررۇپ تەسررلىم بولررۇش
تەكلىېىنى بېرىدۇ.
بۇ ۋاقىتتا شىمىدت ھۆكۈمەت تەرەپ بېكىتكەن ئالدىن يېزىپ تەييارننغان ئاخبارات
ئورگىنالنى ماشىنكىدا كۆچۈرۈشركە كىرىشرىدۇ .برۇ ئاخباراتترا چېنوسرلوۋاكىيە پرىزدېنترى
تولۇق ئىشەنچ بىلەن چېنىيە دۆلىتى بىلەن خەلقىنى تەقدىرىنى نېمى ئىمىىررىيە دۆلەت
باشلىقىغا تاپشۇرد دېيىل ەن ئىد  .بۇ ئاخبارات ئەسلىدە بىر تەسلىمنامە ھېسابلىناتتى.
خرراس دوختررۇردىن ئوكۇلرردىن يەنە بىررر تررال سررېلىپ قويۇشررنى تەلەپ قىلىرردۇ .ئوكررۇل
سېلىنغاندىن كېيىن ئۇنى روھى خېلىال تۈزۈلۈپ قالىردۇ .شرۇڭا ئرۇ بىرر يانردا رېبىنترروپ
بىرلەن گيۆرىڭنىر تىنمررا ئالردىرىتىپ تۇرغىنىغررا قارىمررا ئاخباراتقرا قررول قويۇشررنى رەت
قىلىپ تۇرىېالىدۇ .فرانسىيە ھۆكۈمەت تەرەپ دوكالتىغرا ئاساسرالنغاندا برۇ ئىككرى كىشرى
ئىككررى نەپەر چېننررى قىسررتاپ كەيررنى ە كىرررىىال ئالغرران” .ئاخبررارات ئۈسررتەل ئۈسررتىدە
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تۇراتتى .ئۇ ئىككىسى ئۈستەل ئەتراپىدا خاس بىلەن چېاركوفسكىنى كەينىدىن قوغلىشىپ
برررايىقى ئاخبرررارات بىرررلەن قەلەمنرررى تەڭرررلەپ ترررۇرۇپ ئەگەر داۋاملىرررق رەت قىلىررررپ
تۇرىرررېالغىنىڭالردا ئىككرررى يېررررىم سرررائەت ئىچىررردە پراگرررا بومباردىمرررانچى ئرررايروپىالنالر
تەرىىىدىن پارتلىتىرپ خرارابە خىرش دۈۋىسرى ھالىغرا كەلتۈرىېېتىلىردۇ .برۇ تېنرى ئىشرنى
باشلىنىشى .يۈزلى ەن بومباردىمانچى ئايروپالن ئۇچۇش بۇيرۇقىنى كۈتۈپ تەييار تۇرماقترا؛
ئەگەر سىلەر بۇ ئاخباراتقا قول قويمايدىكەنسىلەر بىرن بۇيرۇق بىلەن سەھەر سرائەت  2دا
يولغا چىقىدۇ دەپ تىنما كاپشىماقتا( “.گيۆرى كېيىن نيۇرېمبېرگ سروتىدا مەن خاسرقا
”ئەگەر مەن گرررۈزەل پراگرررا شرررەھىرىنى بومباردىمررران قىاللمىسرررام ھەقىقەتەنمرررۇ ئارمانررردا
قرررالىمەن“ دېررر ەن بولسررراممۇ ھەرگىرررز ئۇنرررداق قىلىرررش نىيىرررتىم يررروق ئىرررد  .چرررۇنكى
”بومباردىمان قىلمىغاندىال ئانردىن قارشرىلىق كۆرسرەتكۈچى كرۈچلەرنى نىسربەتەن ئاسران
بۆلۈپ پرارچىىلىغىلى برونتتى .ئەممرا ئرۇنى بىرر باھرانە قىلىرپ كۆرسرىتىپ ترۇرۇپ پۈتكرۈل
ۋەزىيەتنررى پايرردىلىق تەرەپرركە بۇراشررقا بولىرردۇ دەپ ئررويالپ شررۇنداق دېر ەن ئىرردىم“ دەپ
ئېتراپ قىلىدۇ)
خاس ئاخىر يول قويۇشقا مەجبرۇر بولىردۇ .ئرۇ چىرايرى قىزارغران قروللىر تىتررەپ
تۇرغان ھالدا سەھەر سرائەت بەش كرام  2تە ئاخباراتقرا قرول قويرۇپ بېرىردۇ .قرول قويرۇپ
بولغانرردىن كېرريىن دوختررۇر مورىغررا بۇرۇلررۇپ كېسررىلىمنى داۋالىغىنىڭىررز ئۈچررۈن رەخررمەت
دەيدۇ.
خاس ئۈيۈشۈپ ھېچ نېمىنى سەزمەس قولىردىكى ئاخباراتقرا ئىمرزا قويغران قەلىمىنرى
ئەندىال قويۇپ تۇرىشىغا ھىتلېر دەرھال يىغىن زالىدىن چىقىرپ ئرۆز ئىشنانىسرىغا كىرىرپ
كېتىدۇ _ ئىشنانىسىدا ئۇنى ئىككى نەپەر كاتىىى كۈتۈپ تۇراتتى.
كرىسرتا شرىرودېرنى ئەسلىمىسرى ە ئاساسرالنغاندا شرۇ چاغردا ھىتلېرنىر چىرايررى
بەكال ئۆزگىرىپ كەتكەن بولرۇپ ئىشرنانىغا كىررەر-كىررمە ۋارقىرراپ كېتىردۇ” :چاققران
چاققان يېنىمغا كرېلىڭالر قىرزنر مېنرى دەرھرال سرۈيۈپ قويرۇڭالر!“ شررودېر بىرلەن ئرور
ئىككىسى ئۇنى ئىككى مەڭىزىدىن سۈيۈپ قويغان” .خراس يرېڭىال ئاخبراراتنى ئىمزالىرد .
_ دەيدۇ ھىتلېر چەكسىز خوشال بولغان ھالدا _ بۇ مېنى ئاياتىمدىكى ئەڭ چوڭ غەلىربە
بىرررلەن قايتىشرررىم! مەن ئەنرررد گېرمانىيىنىررر ئەڭ ئۇلرررۇ كىشىسرررى قاتارىررردا تارىنقرررا
يېزىلىدىغان بولدۇم!“
ۋاقىرررت يېررررىم كېچىررردىن ئېشرررىپ كەتررركەن بولسرررىمۇ ھىتلېرررر برررۇ غالىبىيىتىررردىن
ھۇزۇرلىنىپ كۆزى ە ئۇيقۇ كېلىدىغاندەك ئەمەس ئىد .
”مەن ئۇ ئىككى قېرىغا ئىچىم ئاغرىيدۇ _ .دەيدۇ خوفمان بىلەن باشقا سىرداشرلىرىغا
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_ شررۇنداقتىمۇ بۇنررداق بىررر ۋاقىتتررا ھېسسررىياتقا بېرررىلىش ترروغرا ئەمەس .كىررم بىلىرردۇ بررۇ
بوھراندا ئۇنر ئۇتۇپ چىقامدۇ تېنى .تەمكىن بولىشىمىز كېرەك“.
دوختۇر مور گەپ قىستۇرۇپ ئەگەر مەن بولمىغان بولسام بۇ ئاخبرارات ئىمزاننمرا
قالغان بونتتى دەيدۇ” .تەڭررى ە مىر شرۈكر  _ .دەيردۇ دوخترۇر _ ھېلىمرۇ ياخشرى ئرۇ
يەردە مەن بار ئىكەنمەن .ئۇنىڭغا دەل ۋاقتىدا ئوكۇل قىلىىتىمەن!”
”قۇرۇق گەپ قىلما سېنى ئۇ ئوكۇلى نېمى ە ئەسقاتاتتى! _ دەپ ۋارقىراپ كېتىردۇ
ھىتلېر _ سەن ئۇ قېرىغا ئوكرۇل قىلىرپ روھالنردۇرۇپ قويردۇڭ .مەن ئۇنىر قرول قويمرا
تۇرىېېلىشررىدىن بەكررال ئەنسررىرى ەن ئىرردىم!“ كېيتې ر بررۇ تەبرررىكلەش مۇراسررىمىنىېاقتلىق
يېرىمىدا ئۆزىېېتىدۇ :چېنوسلوۋاكىيى ە بېسىپ كىررىش برۇيرۇقى چۈشرۈرۈلد ئەممرا بىرر
شەرت بىلەن .يەنى قارشىلىق كۆرسىتىش كۆرۈلمەسلى شەرتى بىلەن .ئروق چىقارماسرلىق.
بۇنداق ئەھېالدا قۇرال ئىشلىتىشتىن ئاۋال يەنىال سۆزلىشىپ ھەل قىلىش ئېھتىمالىنى يروق
دېيىشرركە بولمايرردۇ دەپ دوكررالت قىلىرردۇ .ئانرردىن ھىتلېررردىن مۇراسررىمدىن ئايرىلىشررنى
ئۆتۈنىرردۇ .ھىتلېررر ئۇنىڭغررا يوليررورۇق بېرىررپ چېنوسررلوۋاكىيى ە قرراراپ يولغررا چىقىرردىغان
مەخسرۇس پررويىزدا بىررگە ھەمرررا بولررۇپ بېرىشرى ئۈچررۈن نەچچە سرائەتتىن كېرريىن تەييررار
بولۇپ كەل دەپ بۇيرۇيدۇ.
2
-82مررارت ترراڭ سررۈزۈل ەن ۋاقىتتررا برراش-كررۆزىنى ئورىېالغرران ئىككررى ئەر كىشررى
”قورققىنىررردىن يرررۈزلىر توپىررردەك تاتارغررران ھالررردا“ پراگرررادا تۇرۇشرررلۇق ئامېرىكرررا
ئەلچىنانىسىغا كېلىپ پانرالىق تەلىېىردە بولىردۇ .ئۇنرنىر دېيىشرىچە ئرۇنر گېرمانىيىردە
تۇرىېاتقان چې ئىشىىيونلىر بولۇپ شۇ يەردىكى گېسرتاپو تەرىىىردىن ئېرنىقالپ بىلىنىرپ
قالغان ئىكەنمىش” .بىز ئرۇنرنى بىرر نەرسرىلەر دەپ يانردۇرماقچى برولغىنىمىزدا ئۇنرنىر
يۈزلىر تارتىشىپ كالىۇكلىر تىتىررەپ كەتركەن ئىرد “ دەيردۇ گيرورگ كاننران ئەسرلەپ
كېلىپ سەل ئۆتكەندىن كېيىن يوقۇرىنى يوليورۇقىغا بىنائەن ھىتلېردىن قېچىپ كەل ەن
بررۇ ئىككررى نەپەر گېرمانىيىلىرر مۇسرراپىرىنى قررار-شررىېرىغانلىق كوچىغررا چىقىرىېەتتررۇق.
كوچىدا ”ئۇنر خۇدد كەينىدىن ئوۋچى قروغالپ يرۈرگەن ھرايېانالرغىال ئوخشراپ قالغران
ئىد  “.ئۇنرنى كەينىدىن بىرر تونرۇش يەھرۇدىي كىرىرپ كېلىردۇ .ئەلچىنرانىمىز ئۇنىڭغرا
كۆڭلىنى تىنىىتقىچىال ئەلچىنانىدا قېلىشىغا رۇخسەت بېرىدۇ” .ئۇ بەكرال بىچرارە ھرالەتتە
ئىد  .مېھمان سارا ئۆيىدە تا چۈشكىچە تىنما ئالد -كەينى ە مېڭىپ چىقتى“.
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لوندونرردا تاجرراۋۇز قىلىررپ كىرررگەنلىكتىن ئەڭ ئرراۋال خەۋەر تاپقرران كىشررى لررورد
خالىفررراكى ئىرررد  .برررۇ خەۋەر ئۇنىڭغرررا پراگرررادا تۇرۇشرررلۇق بررراش ئەلچرررى تەرىىىررردىن
يەتكۈزۈل ەن ئىد  .ئارىردىن بىرر قرانچە سرائەت ئۆترۈپ ھېندېرسرون باشرلىقىنى سرودا
شىركەتلەر باشلىقلىرىنى گېرمانىيى ە زىيارىتىنى كېچىكتۈرۈشنى تەلەپ قىلىپ بېرلىنردىن
تېلېفررون قىلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ” :مېررنىڭچە بولغانرردا گېرمانىيىنى ر ‘تەرتىىنررى ئەسررلى ە
كەلتۈرۈش’ ىنى توساش ئىمكانىيىتى يوق .شۇنداقتىمۇ بۇنداق جىدد پەيترتە ھەر قانرداق
بىر ئەن لىيە ئىچىكى كابېنت مىنىستىرىنى گېرمانىيى ە زىيارەت قىلىشرىغا مەن شەخسرەن
قوشۇلمايمەن“.
بىر سائەتكە قالما ھېندېرسون يەنە بىر قېرتىم تېلېفرون قىلىرپ ھىتلېرنىر خراس
بىلەن ئىمزانشرقان كېلىشىمنامىسرىنى ئوقرۇپ ئۆتىردۇ .چۈشرتىن برۇرۇن سرائەت  88دا ئرۇ
تېلېفررون ئررارقىلىق ھىتلېرنىر يېڭىراقتررا گېرمررانىيە خەلقى ر ە ئررېالن قىلغرران ئۇقتۇرۇشررىنى
ئېيتىررپ بېرىرردۇ .بررۇ ئۇقتۇرۇشررتا :يەكشررەنبە كۈنىرردىن بۇيرران چېنىيىنى ر نۇرغررۇن يېررزا-
كەنتلىرىدە نېمىسالرغا قارشى ”ياۋايىالرچە چېكىدىن ئاشقان ۋەھشىلىكلەر يۈز بەرمەكتە“
زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىالر بىرلەن بۇزغۇنچىلىققرا يولۇققۇچىالرنىر چراقىرىق سرادالىر
بارغانسىر كۈچىيىپ ئاڭالنماقتا دېيىل ەن ئىد .
قاتتىق چۈچى ەن خاندېرسون ھېچ بولمىغاندا شۇنى تونۇپ يېتىشى كېررەك ئىردىكى
بۇ ئۇنى ۋەزىىە ئۈچۈن بېرلىن يولىدىكى ”كىمىسرىنى ئراخىرقى ھېسرابتا سرۇغا پېتىشرى“
ئىد ” .مەن بېرلىنغا بېرىشنى روھىما دا چۈشۈرۈش ئىشرى دەپ تونرۇيمەن .بۇنىڭغرا سرىز
گۇمان قىلماسسىز؟“
ئۇ ئالدىراشلىق بىلەن خالىفاكىسقا بىر پارچە رەسمى خەت يېزىپ ئىېەرتىدۇ” .ھىتلېر
يەنە بىر قېتىم تەۋەككۈلچىلى يولىغا كىرد “.
بېرلىنرردىن يولغررا چىققرران پررويىزدا ھىتلېررر ئاساسررەن ئررۇخالپ مېڭىررپ -82مررارت
چۈشلەردە ئاندىن ئويغۇنىدۇ” .مەن بىرىنچى بولرۇپ پراگاغرا كىرىشرىم كېررەك “.دەيردۇ ئرۇ
كىيىمىنى كەي ە ئەر خىزمەتچىسى ە .ئۇ چې راغا يېقىنالشقانسىر شرۇنچە جىددىلىشرىپ
كېتىېاتاتتى .بىر ھازادىن كېيىن ئۇ يالغۇز چې را يېقىنلىرىدا پويىزدىن چۈشرۈپ ماشرىنىلىق
يررولىنى داۋام قىلىرردۇ .ھىتلېررر ئولتۇرغرران ماشررىنا ئەڭ ئالدىرردا كېتىېاتقرران ماشررىنا بولررۇپ
شوپۇر كېىكانى يېنىدا ئولتۇرغان ئىد  82 .ماشىنىدىن تەشكى تاپقان برۇ ئاپتوموبىر
كررالونى قررار-شررىېرىغانغا قارىمررا ئاسررتا ئىل ىرررلىمەكتە ئىررد  .ماشررىنىالر ھەر ئىككىررال
تەرەپتىن بوش تاشلىېېتىل ەن تاموژنىدىن ئوتۇپ ئۇزۇنغا قالما قرار-شرىېرىغان ئىچىردە
مى بىر مۇشەققەت بىلەن كېتىېاتقان نېمى قوشۇنلىرىغا يېتىشىدۇ.
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كېىكا ماشىنىسىنى بۇراپ يولدىن چىقىرىپ يول بويىدىكى ئەگرر -برۈگر پاتقراقلىق
يولدا ھەيردەپ شرەپەق سرۆكۈل ەن ۋاقىترتىال ئانردىن پراگاغرا يېتىرپ بارىردۇ .ئاپتوموبىر
كالونى خالدىچ سارىيىغا يېتىپ بارغان ۋاقىتتا ئرۇنرنى ھرېچ كىرم پەرق قىلمايردۇ .ھىتلېرر
ھەمرالىر بىلەن سېىى ئىچىدە چۈشكۈن قىلىش قارارىنى ئالىدۇ .ئانردىن بىرسرىنى پراگرا
شررەھەر ئىچىر ە يررولالپ ئررازىراق ئىسررالنغان چوشررقا سرېنى بولكررا قايمرراق ئىرىمچىر ۋە
پېرسىنا پىېىسى قاتارلىقالردىن تېىىپ كېلىشنى بۇيرۇيدۇ .كېيتې ھىتلېرنى ترۇنىى قېرتىم
پىېا ئىچكىنىنى كۆرمەكتە ئىد .
گېرمانىيىنى بۇ يېڭى تاجاۋۇز دەرھال قراتتىق نرارازىلىقالرنى قوزغايردۇ .ئەن ىلىريە
بىلەن فرانسىيە ئىككى دۆلەت خەلقلىرىنى غەزىې قايناپ تاشقان بولۇپ بۇ قېتىمقىسرىغا
ئىنكاس قايتۇرۇش ئۈچۈن بۇ ئىككرى دۆلەت ھۆكرۈمەتلىر پولشرا رومىنىريە گرىتسرىيە ۋە
تررۈركىيە قاتررارلىق دۆلەتلەرنررى ھەربررى يرراردەم بىررلەن تەمىنلەشرركا مرراقۇل بولىرردۇ .شررۇنى
بىلەن بىرگە بۇ ئىككرى دۆلەت ھۆكرۈمەتلىر تەشەنبۇسركارلىق بىرلەن سروۋېت ئىتتىىراقى
بىلەن سىياسىي ۋە ھەربىي ئىشرالر توغرىلىرق سرۆھبەت ئۆتكۈزىردۇ .برۇ باسرتۇرۇپ كىررىش
ۋەقەسىدىن ھەتتا ھىتلېرنى ئىتتىىاقدىشىمۇ قراتتىق غەزەپلىنىرپ كېتىردۇ .شرۇ ئاخشرىمى
چىيررررانو كۈنرررردىلى خاتىرىسررررى ە ئاچچىقالنغرررران ھالرررردا مۇنررررۇ قررررۇرنرنى يازىرررردۇ:
چېنوسررلوۋاكىيى ە قىلىنغرران تاجرراۋۇزچىلىق مىيۇننېنرردا قۇرۇلغرران بررۇ دۆلەتنررى خرراراپ
قىلىېەتتى.
ھىتلېر بۇرۇنال شاھ فىلىىىپ ۋون خېسنى چۈشەنچە بېرىش خېتى بىلەن رىمغرا يولغرا
سېلىېەتكەن ئىد  .ھىتلېر بۇ خەتتە مۇسسولىننى ئۇنى كېچىرىشىنى شۇنىڭدەك يېقىنردا
يررۈز بەرگەن ئىشررالرغا تروغرا قارىشررىنى ئۈمىررد قىلىرردىغانلىقىنى يازغرران ئىررد  .مۇسسررولىن
گەرچە سىئانوغا ئاچچىقالپ ترۇرۇپ “ئىتالىيرانالر ئەنرد ھىتلېرر ھەر قېرتىم بىرر دۆلەتنرى
ئىشغال قىلغىنىدا بىر پارچە خەت يېزىىال قويىدىكەن دەپ مېنى مازاق قىلىردىغان بولرد .
_ دەپ خاپا بولسىمۇ بولۇپمۇ مۇشۇنداق بىر پەيتتە يەنىال غالىىالر بىرلەن ئىتتىىاقداشرلىق
ترررۈزۈش ئىنترررايىن مرررۇھىم دەپ قرررارارىنى بېرىررردۇ _ بىرررز ھرررازىر برررۇ سىياسرررىتىمىزدىن
يېنىېېلىشررىمىزغا بولمايرردۇ ھەر قررانچە دېرر ەن بىررلەن بىررز بەرىبىررر سىياسررىي فاھىشررە
ئەمەستە ”.شۇنداقتىمۇ بۇ ياش شرىرىكى ە براش ئى ىشرنى ئېغىرر نۇمرۇس ھرې قىالتترى.
سررىئانوقېينى ئاتىسررىنى بۇنچىررېان ئۈمىدسررىز ھالغررا چۈشررۈپ قالغررانلىقىنى زادىررال كررۆرۈپ
باقمىغان ئىد .
ئىچكى تاشقى تەنقىتلەرنى ھىتلېر گويرا پراك-پراكىز ئۇنترۇپ كەتكەنردەك كۆرۈنۈشرتە
ئىد -82 .مارت كۈنى ئۇنى خوشاللىقىغا گەپ كەتمەيتتى .ئۇ ۋاقىتترا ھىتلېرر پوسرىمىيە
~ ~ 37

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

پادىشاھىنى قەلئەسىدە تۇرىېاتقان بولۇپ قەلئەنىر ئەتراپىردىكى كرۈزىتىش يەرلىرىنىر
ھەممىسىدىال كرىست بەل ىلى بايراقالپ لەپىلدەپ تۇراتتى.
ئۇ سېىى ئۈستى ە چىقىپ بىر تەرەپتىن ئىشغال قىلغان بۇ دۆلەتركە كرۆز يۈگۈرتسرە
يەنە بىر تەرەپتىن تېېتونالرنى ئىزىنى خاتىرلىتىدىغان شرۇنچە كرۆپ ترارىنىي ئىزلىرر برار
بىررر قېرردىمى قەلئەنررى ئىشررغال قىلغانلىقىرردىن خوشررال ئىررد -8208 .يىلررى خابىسرربۇرگ
خاندانلىقىغا قارشى كاتولى دىنى قوزغىلىڭىنىر  02نەپەر رەھبىرر دەل برۇ شرەھەرنى
شررەھەرلى ھۆكررۈمەت بىناسررى ئالدىرردا قەتلررى قىلىنغرران ئىررد  .جۇمھررۇرىيەت مەيرردانى
ئالدىدا گېرمانىيە پادىشاھى ۋىلھرېلم بىسرمارك ۋە مراۋچى قاترارلىقالر پرۇسرىيە-فرانسرىيە
ئۇرۇشى مەزگىلىدە ئاتاغلىق ”كۆك يۇلتۇز“ مېھماننانىسىدا تۇرغان ئىد .
پراگانى ھەشەمەتلى قۇرۇلۇلۇشلىرىنى نۇرغۇن قىسمىنى گېرمانىيىلى بىناكرارلىق
قۇرۇلۇش نيىھىلى ۈچىلەرنى ئەسەرلىر ئىد  .ھىتلېرنىر نەزىرىردە برۇ بىنرانر تېېترون
مەدەنىيىتىنى كۈچلۈك تەسىرى ە ئۇچرىغانلىقىنى نەتىىىسرى پەقەت نېمىسرالرن بۇنرداق
قەلئەلەرنرررى بۇنرررداق كرررۆرۈكلەرنى ۋە بىنرررانرنى ياسرررىيانيدۇ! دەپ ھېسرررابلىناتتى .بىرررر
ئادتۇيانررت ئۇنىرر سررۈرىېاتقان خىيرراللىرىنى يېرىمىرردا ئۈزىېېتىرردۇ .ئاديۇتانررت ئۇنىڭغررا
ئەن ىلىرريە ۋە فرانسررىيىلەرنى ھررېچ قايسررى سررەپەرۋەرلىككە كەلمەپتررۇ دەپ بىلدۈرىرردۇ.
”ئۇقتۇم“ دەپ جاۋا بېرىپ يەنە بىر پەرىزىنى ئوتتۇرغرا قويىردۇ” :يەنە ئىككرى ھەپتىردىن
كېرريىن بررۇ ئىررش توغرىسررىدا پىكىررر بايرران قىلىرردىغان ھررېچ كىررم چىقمايرردۇ “.يەنە بەز
مەلۇماتالردا ناتسىستالرغا يېقىن چېنالر پراگا كوچىلىرىغا چىقىپ ” “JIDيراكى ”“JUDE
(‘يەھۇدىي’ _ ئۇ.ت) دېر ەن چروڭ رەڭلىر خەترلەر بىرلەن يەھرۇدىي دۇكرانلىرىنى بويراپ
بەل ە قويۇپ ماڭغان .مانا بۇ ھىتلېر قىزىقىدىغان دوكالت ئىد ! شۇ كۈنى كەچقۇرۇن پروپ
تىسۇ بېرلىنغا تېلې را يولالپ سلوۋاكىيىنى مۇستەقى بولغانلىقىنى ھەمدە گېرمانىيىنى
كېلىپ ھىمايە قىلىشىنى ئۆتۈن ەن .رۇتېنىيە ئۆلكىسىمۇ ئۆزلىرىنى بۇ يولغا كىرگۈزۈلۈشرىنى
تەلەپ قىلغان بولسىمۇ ھىتلېر ۋېن ىرنرغا تەسرەللى بېرىشرقا بەكىررەك قىزىقماقترا ئىرد .
ئررۇ ۋېن رررىيە ققىسررىملىرىنى چې رىرردىن ئۆتررۈپ رۇتېنىرريە 281ئۆلكىسررىنى تررا پولشررا
چې رىسررىغىچە ئىشررغال قىلىشررىغا يررول قويىرردۇ .ئررارانال  02يىرر مۇسررتەقى تۇرالىغرران
چېنوسلوۋاكىيە قەيتىدىن قۇل قىلغۇچە دۆلەتلەرنى دەپسەندە قىلىنىشىغا ئۇچرايدۇ.
گەرچە ئەن ىلىيە ئومۇمىي يۈزلۈك سەپەرۋەرلى ئېالن قىلمىغران بولسرىمۇ غەزىرېىنى
باسالمايال قالغان ئىد ” .مەن ھىتلېر ئەپەندىنى قان تۆكمەيردىغان ئۇسرۇلالرغا تايىنىرپ
غالىررپ كررېلىش ئارزۇسررىنى پۈتررۈنلە چۈشررىنىمەن _ .دەيرردۇ خالىفرراك گېرمررانىيە برراش
ئەلچىسررىنى ئاگاھالنرردۇرۇپ ئەمما ئۇمررۇ ئۇزۇنغررا قالمررا ئۆزىنى ر دۈ كېلىرردىغىنى قرران
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تۆكمە غەلىبە قىلىشقا تۈپتىن ئوخشىمايدىغان پۈترۈنلە پەرقلىرق باشرقا بىرر ئىشرقا دۈ
كېلىدۇ!“
خېلى ۋاقىتالردىن بېر خالىفاك ۋە شۇنىڭدەك ئۈن چىقارما كېلىېاتقان جېردگېن
قاترررارلىق كىشرررىلەر چىمبېرلىننىررر كېلىشرررىپ بىرررر تەرەپ قىلىرررش سىياسرررىتىنى بەز
تەرەپلىرى ە قارشى بولغان بولسىمۇ چىمبېرلىنغا بولغان ساداقىتى تۈپەيلىدىن يەنىال ئۇنى
قولالپ كەل ەن ئىد  .ئەمما ئۇنرنى باشقا تۈرلرۈك مەيدانردا تۇرىردىغان ۋاقترى كەلر ەن
ئىد  .تاشقى ئىشالر ۋەزىر چىمبېرلىننى يېنىغا كىرىپ مەملىكىتىمىز پارتىيىمىز ۋە ئراۋام
پانتاسى بىردەك ھىتلېرنىر ھۇجرۇمىنى ئاشركارە ۋە پائرال ترۈردە ئەيىرىلەش كېررەك دەپ
بىردەك تەلەپ قىلىېاتقانلىقىنى ئېيتىدۇ.
چىمبېرلىن بۇ تۈردىكى تەۋىسىيىلەرگە دىققەت قىلىشقا باشاليدۇ-81 .چىسالدا براش
ئەلچى ھېندېرسون بۇيرۇق بويىچە ۋاقتىنچە بېرلىندىن ئايرىلىپ دۆلىتى ە قايتىپ كېتىردۇ.
شۇ كۈنى كەچتە يەنى باش ۋەزىرنى  22ياشقا تولغان كۈنىنى خاتىرلەشتىن سرەل ئراۋال
چىمبېرلىن بىرمىڭھامدا سۆزلى ەن نۇتۇقىردا ئەن ىلىيىنىر دېىلوماتىيىلىر سىياسرىتىنى
يۈزلىنىشىنى بىراقال ئۆزگەرتكەنلىكىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ .ئرۇ ئاگاھالنردۇرۇپ كېلىرپ ئەگەر
كىشررىلەر ئۇلررۇ بېرتررانىيىنى (ھەر قررانچە ئۇرۇشررتىن نەپرەتلەنسررىمۇ) ”بۇنررداق ئۇرۇشررقا
قۇتراتقۇلۇق قىلىشقا پۈتۈن كۈچى بىلەن تاقابى تۇرغىدەك غەيرىتى يروق دەپ قارايردىكەن
_ ئەگەر بۇنداق ئۇرۇشۇش نىيىتى ئوتتۇرغا چىققانال بولغىنىدا _ ئۇنر قاتتىق خاتالىشرىدۇ“
دەيدۇ.
گەرچە بۇ گەپ خەلقنرى قولغرا قرۇرال ئېلىشرنى تەرغىرپ قىلغرانلىق ھېسابالنمىسرىمۇ
بۇنداق بىر گەپنى تىنچلىققا ئۈندەشرنى سرىموۋۇلى ھالىغرا كەگەن بىرسرىنى ئاغزىردىن
چىقىېاتقانلىقى يەنىال ئاممىنى قىزغىن ئالقىشرىنى قوزغايردۇ .چرۇنكى برۇ گەپنىر ئرۆزىال
ھەقىقەتەنمۇ تىنچلىققا ئۈندەش سىياسىتىنى ئاخىرنشقانلىقىنى كۆرسىتەتتى.
برررۇ سرررۆز يەنە كېلىرررپ ھىتلېرنىررر ھېسررراۋىنى پۈترررۈنلە برررۇزۇپ تاشررراليدۇ .راس
دې ەنرررردەك ھىتلېررررر قررررۇرال كررررۈچى بىررررلەن تەھرررردىت سررررېلىش ۋاستىسررررى بىررررلەن
چېنوسلوۋاكىيىنى قولغا كىرگۈزەلى ەندەك قىلسرىمۇ ئرۇ ۋاقىتنىر ئۇزىرىشرىغا ئەگىشرىپ
چېنوسررلوۋاكىيىنى ئرراخىر بىررر كررۈنى ئررۆز يولىغررا ئولتۇرىرردىغانلىقىنى پەرەز قىاللمىغرران
ئىرررد  .شرررۇنىڭدەك يەنە ئرررۇ ھۆكۈمىتىنىررر ئىنتىيرررار بىرررر شرررەكىلدە خەلقئرررارالىق
شەرتنامىالرنى تۈزەش ئىمكانىيىتىنى يىرتىپ تاشلىغىنى ئۈچۈن ئەن لىيە بىرلەن فرانسرىيە
ئىككى دۆلەت دۆلەت خرادىملىر بىرلەن جامائەتچىلىر پىكىرىنىمرۇ پۈترۈنلە ئرۆزگىرىش
ياسىشرررىنى كەلترررۈرۈپ چىقارغررران ئىرررد  .ھىتلېرررر ئويۇننىررر قائىدىسرررىنى ئاللىقاچررران
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بۇزىېەتكەن ئىد  .بۇ ھەرگىز قىلىشقا تې ىشلى ئىش ئەمەس ئىد .
ئۇنداقتا فۈھرېر نېمە ئۈچرۈن بۇنرداق ئېنىرق بىلىرن ەن ئېغىرر بىرر خاترالىقنى سرادىر
قىلىرردۇ؟ سررەۋەبى ئررۇ قوزغىغرران ھەرىكىتىنى ر بۇنچىررېان كۈچلررۈك ئەك ر تەسررىر پەيرردا
قىلىېېتىررردىغانلىقىنى ئويلىمىغررران ئىرررد  .ئاۋسرررترىيە مەسىلىسرررىدە ئۇنىررر كۆرسرررەتكەن
باھانىسررى ئررۇ يەردە قررانۇننى ئەسررلى ە كەلتررۈرۈپ تەرتىررپ ئررورنىتىش ئىررد  .بررۇنى غەر
ئەللىرىمۇ قوبۇل قىلغان .مىيۇننېنردا ئرۇنر يەنە كۆرۈنۈشرتە توغرىردەك ئەمەلىيەترتە خاترا
قاراشررلىرىغا راز بولۇشررقان ئىررد  .شررۇنداق ئىرركەن بۇنرردىن كېيىنمررۇ سرراغالم تررۇرۇپال
بېرەلى ىنىرردە گېرمررانىيە ھەربىرري كررۈچى دۈشررمەن تەرەپنىڭكىرردىن كۈچلررۈك بولۇشررتەك
پۇرسررەتكىال ئېرىشررەلەيدىكەن گېرمررانىيە تېېتررون مىللىتىنى ر كررېلەچىكى ە كاپالەتلى ر
قىلىرردىغان ئررۆزى ە ئېھتىيرراجلىق بولىېاتقرران زېمىنالرنررى چوقررۇم ئىشررغال قىالنيرردۇ دەپ
قارىغان ئىد .
ئۇ چېنوسلوۋاكىيى ە قەدەم بېسىشى بىلەن كېيىنكى قەدەمردە نەدە ئرۇرۇش قىلىرش
ۋە قانداق ئۇرۇش قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدە كۆڭلىدە بىرەر سان يوق ئىرد  .ئرۇ پەقەترال
يەنىمرۇ ئىل ىرررلەپ تەھردىت قىلىررش يراكى قۇراللىررق ھەرىركەت قىلىشررتىن برۇرۇن چوقررۇم
برروخېمىيەبىلەن مرروراۋىيىنى قولغررا كىرگۈزىېېلىشررىم كېرررەك دەپ ئرروياليتتى .ئررۇ مەن ھررېچ
قانداق چروڭ خاترالىق سرادىر قىلمىردىم پەقەت ئراممىېىي مۇناسرىېەت جەھەترتىال ئرازىراق
يېتەرسىز قالدىم دەپ قارايتتى .شۇڭا ئۇ بۇندىن كېريىن قىلىردىغان ئىشرالرنى غېمىردىال
قالغان ئىد .
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.81تۈلكە بىلەن ئېيىق
81.1.1.91~81.1.8
8
ھىتلېر خالدكىن سارىيىدا بوسىمىيە بىلەن موراۋىيىنى ۋاكرالىتەن باشقۇرۇشرنى ئرېالن
قىلغان كۈنىسى رومىنىيە باش ئەلچىسى ئەن ىلىيە تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنى بۇنردىن
كېيىنكى بىر قانچە ئا ئىچىدە ھىتلېر رومىنىيە بىلەن ۋېن رىيىنى ئىشرغال قىلمراقچى دەپ
ئاگاھالندۇرىرردۇ .يررېقىن بىررر زامانرردا ئەن ىلىيىنى ر پررارىددا تۇرۇشررلۇق برراش ئەلچىسررىمۇ
كىشررىنى چۈچىتىرردىغان بىررر پررارچە تېلې راممررا يررولالپ لوندونرردىكى ئالدىراشررلىق بىررلەن
تاشررقى سىياسررەتنى قايتىرردىن بەل ىلەشرركە تۇتررۇش قىلغرران كىشررىلەرنى تۇيررۇق يولغررا
مەجبۇرنيدۇ .مەخىىيەتلىكنى كۆزدە تۇتۇپ بۇ تېلې راممىنى باش ئەلچى سىر ئېررك فىروس
ئۆز قولى بىلەن ماشىنكىدا ئۇرۇپ چىققان بولغاچقا بۇ تېلې راممىنىر يېزىلىشرى باشرتىن-
ئاخىر ھەرپ خاتالىقلىر بىلەن تولغان ئىد ” .ھىتلېرنى ئرۆز ئارزۇسرى بىرلەن _ دەپ
يېزىلغرران ئىررد بررۇ تېلې راممىرردا _ گيۆرى ر ھىملېررر رېبىنتررروپ گېرروبلې ۋە لېيشرريو
قاترررارلىق كىشرررىلەرنى قرررولالپ بېرىشرررى نەتىىىسرررىدە -2~2ئرررايالر ئارىسرررىدا ئۇلرررۇ
بېرىتررانىيى ە قارشررى ئررۇرۇش قوزغىمرراقچى بوپتررۇ “.بررۇ شررامالنى بەلكىررم گېرمانىيىرردىكى
ھىتلېرغا قارشرى گرۇروھتىكىلەر چىقارغرانلىق ئېھتىمرالى كۈچلرۈك بولرۇپ ئرۇنر ئەزەلردىن
قۇراللىق توقۇنۇش يۈز بەرسىكەن دەپ پۈتۈن كۈچى بىلەن كۈشركۈرتۈپ كەلمەكرتە ئىرد .
ئەسلىدە ھىتلېر ھېچ قاچان ئەن ىلىيى ە ھۇجۇم قىلىش نىيىتىدە ئەمەس ئىرد  .رومىنىريە
بىلەن ۋېن رىيىنى ئىشرغال قىلمراقچى دەيردىغان گەپلەرمرۇ پەقەترال ئىقتىسرادىي سراھەنىال
مەقسررەت قىلىرردىغان بىررر ئىررش ئىررد  .ئەسررلى ھىتلېرنىر كررۆز گېرمررانىيە بىررلەن پولشررا
ئوتتۇرسررىدىكى كىشررىنى زىرىكتۈرىېەتكىرردەك پىكىررر ئىنتىالپلىررر بىررلەن تولغرران مەسررىلە
ئۈستى ە تىكىل ەن ئىد  .بۇ پىكىرر ئىنتىالپلىرر دۇنيرا ئۇرۇشرىدىن كېريىن ئىتتىىاقرداش
دۆلەتلەر پەيدا قىلغان ئىنتىالپ ئىرد  .ئرۇنر ئەسرلىدە گېرمانىيىنىر يەنە تاجراۋۇزچىلىق
ھەرىكىترى قوزغىشرىغا توسررالغۇ بولۇشرنى مەقسررەت قىلىرپ بۇنرداق بىررر زىرددىيەتنى پەيرردا
قىلغان ئىد  .شۇنداق قىلىپ گېرمانىيە غەربى پرۇسىيىدىنال ئايرىلىپ قالغان بولمرا يەنە
ئىچكررى قۇرۇغلررۇق دۆلىتررى بولغرران پولشررانى بىررر دېڭىررز پورتىغررا ئېرىشتۈرۈشررنى مەقسررەت
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قىلغان ۋىسشالۋ دەرياسىنى برويالپ برالتىق دېڭىزىغرا قراراپ بىرر كورىردور ئېچىرپ بەرگەن
ئىد  .نەتىىىدە بۇ كورىدورنى ئۇچىغا جايالشرقان دانزىر ،پولشرانى بىرر دېڭىرز پرورتى
ھېساۋىدىكى ئەركىن پورتقا ئايالندۇرۇلغان ئىد  .بۇ ئاتالمىش ”پولشا كورىدور “ شرەرقى
پرۇسىيە شىتاتىنى ۋەتىنىدىن ئايرىپ تاشلىغان بولۇپ بۇ ئىرش نرېمى ۋەتەنىەرۋەرلىرىنرى
قوزغىېېتىرردىغان بىررر مەسررىلە ھالىغررا كەلتررۈرۈل ەن ئاھالىسررىنى ھەممىسررى دې ىرردەك
نېمى بولغان دانزى ،بولسا بۇ زىددىيەتنى تۈگۈنى ھالىغا كەل ەن ئىد .
قىزىررق يېررر ھىتلېررر ئۆزىنىر «كررۈرەش يولررۇم» دېر ەن كىتررابى بىررلەن دەسررلەپكى
يىلالردىكرررى نۇتۇقلىرىررردا مىللەتچىلىررر ئىدىيىسرررى ئەڭ كۈچلرررۈك بولغررران ئرررۇ يەرنىررر
نېمىسلىر ھەققىدە بەك كۆپ سەھىىە ئايرىمىغانلىقى ھەقىقەتەنمرۇ ھەيرران قرانرلىق بىرر
ئىش ئىد  .بۇنى ھەرگىزمۇ ھىتلېرنىر پولشرالىقالرغا يېقىنلىرق قىلىشرىنى بىرر ئىىادىسرى
دەپ كۆرمەسررلىكىمىز كېرررەك _ ئەسررلىدە ئۇنى ر ئررۆلچىمى بررويىچە ئالغانرردا پولشررالىقالر
باشررقىالردىن بىررر بالررداق تررۈۋەن تۇرىرردىغان پەس ئررادەملەر ھېسررابلىناتتى – ئررۇ ئەسررلى
سرروۋېت ئىتتىىرراقى دېرر ەن گېرمانىينىرر ھايرراتلىق ماكررانى مەسررىلىنى قاندۇرانيرردىغان
دۆلەتنىرر ئىسكەنىىسررىدە قالغانلىقىرردىن ئررۆزىنى تارتىررپ تۇرىشررى ئىررد  .ئررۇ تەخررتكە
چىقىشررىدىن باشررالپ پولشررا مەسىلىسررىنى ئەڭ تررۈۋەن دەرىىى ر ە چۈشۈرۈشرركە تىرىشررىپ
كېلىرردۇ .شررۇنىڭدەك -8122يىلررى ۋارشرراۋا بىررلەن  82يى ر مۇددەتلى ر ئۆزئررارا تاجرراۋۇز
قىلىشماسلىق شەرتنامىسىنى ئىمزانشقان ئىد  .ئاشركارە سرورۇنالردا ئرۇ گېرمرانىيە-پولشرا
دوسررتلىقىنى داۋراڭ قىلىررپ سررۆلەپال قالمررايتتى .ھەتتررا ئررۇ كىشررىلەرنى ئىسررىدە بولىشررى
كېرررەك پررولەكلەرنى چېنوسررلوۋاكىيىنى پارچىاليرردىغان مىيرروننېن يىغىنىغىمررۇ تەكلىررپ
قىلغان ئىد  .پولەكلەر ئىنتايىن خوشال ھالدا بۇ تەكلىىنى قوبۇل قىلىشرقان ئىرد  .ئەممرا
ئۇنر شۇنى بىلمەيتتىكى بۇ تۈردىكى زىياپەتلەرنى پولىنى ئراخىرقى ھېسرابتا مېھمرانالرنى
تۆلەشكە مەجبۇر قالدۇرۇنتتى .مىيۇننېن يىغىنى تۈگۈپ بىر ئايغرا قالمرا برۇ زىياپەتنىر
ئاتچوت قەغىز چېنالرنىر ئالردىغا قويۇلغران ئىرد _ رېبىنترروپ براش ئەلچرى جوزېرف
لىىوسرركىنى بسىش ر ادېندىكى گرانررد مېھماننانىسررىغا بىرررلىكتە چۈشررلۈك تامرراق يېيىشرركە
تەكلىپ قىلغان ئىد  .رېبىنتروپ شۇ چاغدا ئۇنىڭغا ئارىدىكى ئىنتىالپنى ھەل قىلىشرنى
پەيتى كەلەەنلىكىنى ئېيتقان ئىد  .رېبىنتروپ ئۇنىڭغا ئىنتايىن دوستانە قىيراپەتتە پولشرا
دانزى نررى گېرمررانىيى ە قررايتۇرۇپ بېرىشررى كېرەكلىكىنررى گېرمانىيىنى ر شررەرقى پرۇسررىيە
بىررلەن گېرمانىيىنى ر قالغرران قىسررىملىرىنى بىررر-بىرررگە تۇتاشررتۇرىدىغان كورىرردور قررۇرۇپ
چىقىشىغا يول قويۇشىنى تەكلىرپ قىلىردۇ .بۇنىر رەخمىترى ئۈچرۈن گېرمرانىيە پولشرانى
دانررزگ ئەركىررن پورتىرردىن پايرردىلىنىش نررۆۋەتتىكى چې رانى ر ئررۆزگەرمە ساقلىنىشررىغا
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كاپالەتلى قىلىش شۇنىڭدەك ئىككى تەرەپ ئىمزانشقان شەرتنامىنى ۋاقتىنرى ئرۇزارتىش
دې ەندەك كاپالەتنامىالرنى بېرىدۇ .رېبىنتررو يەنىمرۇ ئىل ىررلى ەن ھالردا تەكلىرپ بېرىرپ
ئىككى دۆلەت پولشادىكى يەھۇدىيالرنى كۆچۈرۈش مەسىلىسىدىمۇ ھەمكرارلىق ئورناتسراق
شۇنىڭدەك يەنە ”كومۇنىستى ئىنتېرناتسىيونال ئەھدىنامىسى ە قارشى تۇرۇش ئاساسرىدا
رۇسىيى ە ئورتاق سىياسەت يۈرگۈزۈشنىمۇ“ تەكلىپ قىلىدۇ.
كۆپلى ەن تەسرىر كۈچلرۈك پرولەك ئەربرابالرمۇ خرۇدد ھىتلېرردەك بىرر تەرەپرتىن
قىزىرر رۇسررالردىن قورقسررا يەنە بىررر تەرەپررتىن يەھۇدىالرغررا ئۆچلررۈك قىالتتررى .بررۇ تررۈر
زىرردىيەتلەرنى تىنچلىررق بىررلەن ھەل قىلىشررقا ئۈمىرردلىر يرروق ئىررد  .شررۇنداقتىمۇ پولشررا
تاشقى ئىشالر مىنىستىر پولكوۋنىر جوزېرف بېر ھىتلېرنىر ئرۇنى گېرمرانىيىنى زىيرارەت
قىلىشقا قىلغان تەكلىبىنى قايتا-قايتا رەت قىلىش بىرلەن بىرر ۋاقىتترا ئاسرتىرىتىن رۇسرىيە
بىلەن بولغان مۇناسىېەتلىرىنى ھە دەپ كۈچىيىتىشكە تىرىشماقتا ئىد .
ھىتلېردەك بۇنداق بىر ئادەم ئۈچۈن ئېيتقاندا ئىككى يۈزلىمىلى ئۇسرۇلىنى ئىزچىر
قوللىنىشررى ھەرگىررز مررۇمكىن ئەمەس ئىررد  .بې ر ئرراخىر ھىتلېرنى ر تەكلىررېىنى قوبررۇل
قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ-8121 .يىلى يانىېارنى باشلىرىدا بى بېرگنوفقرا كېلىردۇ .ئەگەر
ئررۇ خررۇدد شيۇشررىنې ،تىسررو ۋە خاسررالرغا ئوخشرراش ۋارقىررراپ قورقۇتۇلۇشررتىن قورقررۇپ
خاتانشقان ئىد  :ئرۇ شرۇنچە كۆڭۈللرۈك ۋە شرۇنچە ھەيرران قالردۇرۇلۇپ قارشرى ئېلىردۇ.
يەنى ئۇ ھېچ بىر تەھدىتكە دۈ كەلمەيدۇ ئۇ پەقەت قىزىقتۇرۇشقىال دۈ كېلىدۇ .ھىتلېرر
چېنوسلوۋاكىيىنى پۈتۈنلە يوق قىلىېېتىش ئېھتىمالىنى پۇرۇترۇپ ئۆترۈپ پولشراغا قارىترا
تېنىمۇ كۆپ پايدىلىق بولىشىنى ئېيتىدۇ .ئەمما بۇنداق ئۇسۇلالر مۇ كار قىلمايدۇ .بېر ھە
دەپ دېىلوماتىرر ئىبررارىلەرنى قوللىنىررپ دانزى نررى قررايتۇرۇپ بېرررىش ئىشررىغىمۇ يررېقىن
كەلمەيدۇ.
بىررر قررانچە ھەپتىرردىن كېرريىن رىبېنتررروپ گېرمانىيىنى ر تەكلىررېىنى قاتررا ئوتتۇرغررا
قويۇش مەقسىتىدە ۋارشاۋاغا كېلىدۇ .پرولەكلەر ئرۇنى تانسرىالرغا تاكلىرپ قىلىرش تىيراتىر
كۆرۈش ئوۋغا چىقىش ۋە شۇنىڭدەك تۈگىمەس بېلىق تۇخۇمى قىيامى يەنى ئىكررا قىيرامى
يىيىش يېشى ۋوتكا ئىچىشالر بىلەن بولۇپ ئۆتىدۇ .سۆھبەت سورۇنىدا بولسرا رىبېنترروپ
تېنىمۇ كۆپ پولەكنى مەستانە قىلغىدەك جەلىرپ قىلىرش كۈچىردىن باشرقا ھرېچ نرېمى ە
ئېرىشررەلمەيدۇ .ۋىلھررېلم كوچىسررىدىكى يالغرران-ياۋىررداق گەپلەردىررن بىرىرردە بې ر ئۇنى ر
قارىشررىدىكى ئەڭ مەرتلىر بىررلەن ئوتتۇرغررا قويۇلغرران تەكلىىلەرنىمررۇ قايتررا-قايتررا قوبررۇل
قىلمررا رەت قىلىررېەتكىنى سررەۋەبىدىن ھىتلېررر پولشرراغا تاقابىر تۇرۇشررنى بىررردىن-بىررر
ئۇسررۇل ئۇنرغررا تەھرردىت سررېلىش دەپ ۋارقىررراپ كەتكەنمىررش .شررۇ يىلررى مررارت ئېيىرردا
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ئاۋسررترىيە بىررلەن ھېنوسررلوۋاكىيىلەرگە بەكررال مرراس كەل ر ەن بررۇ ئۇسررۇلىنى پولشرراغىمۇ
پايدىلىنىش قارارنشتۇرۇلىدۇ .رىبېنتروپ ۋارشاۋانى پولشانى نېمى ئاز سانلىق مىللىترى
ئۈسررررتىدە يۈرگررررۈزۈپ كېلىېاتقرررران زوراۋانلىررررق ھەرىكەتلىررررر بارغانسررررىر چىررررداپ
تۇرغىچىلىكىمىزنى قويمىد دەپ ئاگاھالندۇرىدۇ .كەينىدىنال گيۆرىڭنى گېزىتى «كرۈن»
گېزىتررى ھۇجررۇم باشررلىېېتىدۇ .ئررۇ گېزىررت نررېمى ئايرراللىر بىررلەن بررالىلىر پولشررا
كوچىلىرىدا پاراكەندە قىلىنماقتا نېمىسرالرنى دۇكران ۋە ئرۆيلىر قارامرا بىرلەن بۇيراپ
تاشالند دەپ ھۇجۇم قىلىدۇ .بۇنىڭردەك ھۇجرۇمالردىن بېر قىلچىمرۇ قورقرۇپ قالمرايال
قالماسررتىن ئەكسررىنچە سەيشررەنبە كررۈنى گېرمررانىيە برراش ئەلچىسررىنى چاقىرتىررپ كېلىررپ
ئۆزىنى تەھدىتىنى بىلدۈرىدۇ :دانزى نىر ھرازىرقى ھرالىتىنى ئۆزگەرتىشركە ئورۇنىردىغان
ھەر قانداق بىر ئۇرۇنۇش پولشاغا قارشى تاجاۋۇزچىلىق ھەرىكىترى دەپ قوبرۇل قىلىنىردۇ
دەپ ئېالن قىلىدۇ.
گېرمانىيە باش ئەلچىسى ”سېنى بۇ دې ىنى ئىشتى ئاستىدا سرۆھبەت ئۆتكرۈزۈش
خىيالىدا بولغىنى !“ دەپ ۋارقىرايدۇ.
”ئۇ سىلەر ئادەتلەن ەن بىر ئۇسۇل “ دەيدۇ بې .
پولشانى بۇ قېتىمقى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا سورۇنالردا ئىىادىلى ەن جاسارىتى كىشىنى
ھەيررران قالرردۇرارلىق بىررر مۇكاپاتقررا ئېرىشررتۈرۈلىدۇ :لونرردون دائىرىلىررر ئەگەر پولشررا
ناتسىسررتالرنى تاجاۋۇزىغرررا ئۇچرىغىرردەك بولىسرررا ئەن ىلىررريە پولشرراغا ھەربرررى يررراردەم
بېرىرررردىغانلىقىنى بىلرررردۈرۈپ تەشەببۇسرررركارلىق بىررررلەن ۋەدە بېرىرررردۇ .بېرررر ”قىلررررچە
ئىككىلەنمە ماقۇل بولىدۇ“ .مارتنى ئەڭ ئراخىرقى كرۈنى چىمبېررلىن ”تاتارغران ھالردا“
ئاۋام پانتاسىغا كىرىپ بېرىپ ئورنىدا ئولتۇرىدۇ .بىر قانچە مىنوتتىن كېيىن ئۇ ئورنىردىن
تۇرۇپ بىر پارچە باياناتنى ئوقۇيدۇ .ئۇ قولىدىكىنى بەكال ئاسرتا ئوقىماقترا ئراۋازىمۇ بەكرال
نورىمال ئىد  .ئۇنىر بېشرىنى شرۇنداق ترۆۋەن ە قراراپ ئى ىلىلىرپ قالغران ئىردىكى گويرا
يازغانلىرىنى ئوقىيالمرا قالغانردەك كۆرۈنۈشرتە ئىرد ” .ئەگەر پولشرانى مۇسرتەقىللىقىغا
تەھدىت بولىدىغان ھەر قانداق بىر روشەن ھەرىكەت كۆرۈلىدىكەن _ دەيردۇ چىمبېررلىن
_ شۇنىڭدەك پولشا ھۆكۈمىتىمۇ پۈتۈن مەملىركەت كرۈچىنى سرەپەرۋەر قىلىرپ بۇنرداق بىرر
ھەرىكەتررركە قارشرررىلىق كۆرسىتىشرررنى مرررۇتلەق زۆرۈرىررريەت دەپ تونىغىنىررردا ئەن ىلىررريە
ھۆكررۈمىتى پولشررا ھۆكررۈمىتى ە كۈچىنىر يېتىشررىچە دەرھررال پۈتررۈن يرراردەملەرنى قىلىررش
مەسئولىيىتى بارلىقىنى تونۇيدۇ دەپ قارايدۇ “.ئۇ يەنە قوشۇمچە قىلىپ بۇندىن بۇرۇن برۇ
جەھەتتە پولەكلەر كاپالەتكە ئىر ە قىلىنغران فرانسرىيىمۇ ئەن ىلىريە ئوتتۇرغرا قويغران برۇ
تۈردىكى كاپالەتلى قىلىشالرغا فرانسرىيىمۇ قاتنىشرىش ھوقۇققرا ئىر ە دەپ ئرېالن قىلغران
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ئىد دەيدۇ .ئۇ قايتا ئورنىغا ئولتۇرغىنىدا زال ئىچىدىن تەنرتەنە سرادالىر كۆتۈرۈلىردۇ.
ئۇ مىيۇننېندىن قايتىشىدىن بېر بۇ قېتىمقى تەنتەنىلەر ھەقىقى تۈردە ماقۇلالنغانلىقىنى
بىرر ئىىادىسررى ئىرد  .پولشررانى شەرتسرىز قررولالش چىمبېرلىننىر يارىشررىپ تىرنچ ئۆتررۈش
سىياسرررىتىدىن ۋاز كەچكەنلىكىنىررر ترررۇنىى قېتىملىرررق قولغرررا چىققىررردەك بىرررر ئىسرررىاتى
ھېسرررابلىناتتى .ئەن ىلىررريە ئررراخىر ئىتتىىررراق ھالغرررا كەلررر ەن شرررۇنىڭدەك بىررررلىكتە
مەسئۇلىيەتنى ئۈستى ە ئالماقتا ئىد .
ئەتىسى يەنى -8ئافرې كرۈنى گېرمرانىيە دۆلەت باشرلىقى بىرر پرارچە نۇترۇق ئرېالن
قىلىپ ئەن ىلىيە ئاۋام پانتاسىنى بىر ئىتتىىاق ھالىغا كەل ەنلىكى ە جراۋا تەرىقىسرىدە
ئەن ىلىيىنررى مەسررنىرە قىلىرردۇ .ئررۇ ئەن ىلىرريە قايسررى ھوقۇققررا تايىنىررپ گېرمانىيىنىرر
ھاياتلىق ھوقۇقىغا ئارىلىشانيدىكەن؟ دەپ سۇئال قويىدۇ” .بۈگرۈنكى كۈنردە ئەگەر بىررەر
ئەن ىلىيە سىياسىيونى ئوتتۇرغا چىقىپ گېرمرانىيە ھوقۇقىغرا ئائىرت مرۇھىم مەسرىلىلەرنى
ھەممىسررىنى ئالررد بىررلەن ئەن لىرريە بىررلەن مررۇزاكىرە قىلىنىشررى كېرررەك دەپ تۇرىېالغرران
ئىكەن ئۇنداقتا مەنمۇ ئەن لىريى ە ئائىرت ھەر قانرداق بىرر مەسرىلىنىمۇ ئراۋال بىرز بىرلەن
مررۇزاكىرە قىلىررش كېرررەك دەپ تەلەپ قىالنيررمەن .ئەلىررېەتتىكى بررۇ ئېن لىررز بەلكىررم ماڭررا
جاۋاپ سۈپىتىدە پەلەستىندە نېمىسالرنى ئىشرى يوققرۇ دېيەلىشرى مرۇمكىن .راس بىزنىر
ھەقىقەتەنمررۇ پەلەسررتىنلىكلەر بىررلەن بىرررەر ئررانقىمىز يرروق .ئەممررا خررۇدد بىررز نېمىسررالر
پەلەسررررررتىنلىكلەرنى ئىشرررررررىغا ئارىلىشرررررررالمايدىغانلىقىمىزغا ئوخشررررررراش سرررررررىلەر
ئەن ىليىلىكلەرنىڭمررۇ بىررز نېمىسررالرنى ھايرراتلىق بوشررلۇقى مەسىلىسررى ە ئارىلىشررىېېلىش
ھەققىڭالر يوق “.ناۋادا ئېن ىلىزنر نېمىسالرنى بۇنى قىلىمەن دېيىشى ە ھەققرى يروق ئرۇنى
قىلىمەن دېيىشكىمۇ ھەققى يوق دەپ قارايردىغانال بولىردىكەن ئۇنرداقتا سرىلەر ئېن لىرزنر
پەلەسررتىندە پەقەتررال ئررۆز دۆلىتىنررى قوغرردايمىز دەپ يررۈرگەن ئەرەپلەرنررى قىرىشررقا نررېمە
ھەققىڭالر بار ئىد ؟
ئۇ بۇ ترۈردىكى مەسرنىرىلەردىن كېريىن رەسرمى تەھردىت قىلىشرقا ئۆتىردۇ” .نرېمى
ئىمىىرىيىسررى ھەرگىزمررۇ بۇنررداق قورقۇتۇشررالرغا مەڭ ررۈ چىررداپ كېتىېەرمەيرردۇ ھەتتررا
ئىسكەنىى ە ئرېلىش سىياسرىتى ىمۇ تراقەت قىلىرپ تۇرالمايردۇ “.برۇ ترۈردىكى تەھردىتلەر
نىسرربەتەن ئالغانرردا يەنىررال سررىلىق تەھرردىت ھېسرراپلىناتتى .ئېنىقكررى ھىتلېررر ئۆزىنى ر
ھېسسىياتىنى بۇ دەرىىى ىچە تۇتىېېلىش ئۈچۈن خېلرى زور تىرىشرچانلىق كۆرسرەتكەنلىكى
مەلۇم .يېقىنلىرر ئارىسرىدا ئرۇ ئەسرلىدە مەرتلىكرى ئۇرغرۇپ ترۇراتتى .شرۇ كرۈنى چۈشرتىن
كېرررريىن ئررررادمىرال كانارىسررررتىن ئەن لىيەنىرررر ھەقىقەتەنمررررۇ پررررولەكلەرگە كاپررررالەت
بەرگەنلىكىنىرررر راسررررلىقىنى بىل ىنىرررردىن كېرررريىن غەزەپررررتىن قاينرررراپ كېتىرررردۇ .ئررررۇ
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غەزەپلەن ىنىرردىن چىرايىمررۇ بىررر تۈرلررۈك بولررۇپ قالغرران بولررۇپ ئررۆ ئىچىرردە تىنمررا
ھۆركىرەپ مەرمەر ئۈستەل ە ھەدەپ مۇشاليتتى .ئۇنى ئېغىزىدىن تىر -ھاقراراتلەر بىرلەن
تولغان ئىد ” .مەن ئۇنرغا ئۆزەمنى بىر تۇنۇتۇپ قويمىسام قاراپ ترۇرۇڭالر!“ ئرۇ راسرتىنال
ستالىن بىلەن كىلىشىم تۈزۈش نىيىتى ە كەل ەنمۇ-قانداق؟
شۇ كرۈنى ئاخشرىمى ھىتلېرر يەنە بىرر قېرتىم نۇترۇق سرۆزلەيدۇ .ئرۇ نۇترۇق سرۆزلەش
جەريانىدا ئۇنىر قىيراپىتى ھەقىقەتەنمرۇ قرالتى ئىرد  .بۇنرداق بولىشرى بەلكىرم ئەمىلرى
ھوقۇق كۈچى دەرىىىسىنى بىر ئىىادىسى دېيىش مۇمكىن ئىد  .مادرىت فراڭ نى قولىغا
ئۆتكەن ئىد  .ئىسىانىيە ئىچكى ئۇرۇشى تېنى يېڭىال رەسمى تۈردە ئاخىرنشقان ئىد  .ئرۇ
يەردىن شۇ كۈنى ”يېڭى بىر پىتنە-پاسات تارقالغان“ بولرۇپ ”ئىترالىيە ئالبرانىيى ە بېسرىم
ئىشررلىتىېېتىىتۇ“ دې ر ەن گەپ تارقىلىررپ ئەن لىيەنى ر دىقررقەت نەزىررر باشررقا تەرەپرركە
بۇرىلىپ كەتكەن بۇنداق بۇرۇلۇش ھىتلېرنى دەل ئارزۇسىدىكى بىر ئىرش بولغران ئىرد .
ئرررۇ دەرھرررال كېيتېلنرررى چاقىرتىرررپ كىرىرررپ ئۇنىڭغرررا ئۇنىررر بىرررلەن ئلۆزئرررارا تاجررراۋۇز
قىلىشماسلىق شەرتنامىسىنى ئىمزانشقان قۇۋ ئۇستاز پىلسۇدسركىنى بەكرال بالردۇر ئۆلرۈپ
كەتكەنلىكى ھەقىقەتەنمۇ بەكال چوڭ ترادى ىيە! شۇنداقتىمۇ بۇنداق بىر ئىش ھەر ۋاقىرت
ئۇنىڭدىمۇ كۆرۈلىشى مۇمكىن ئىد ” .شرۇنداق بولغاچقرا گېرمانىيىنىر ئىسرتىقبالىغا زىرچ
مۇناسىېەتلى بولغان جوغراپىيىلىر جەھەترتە شرەرقى پرۇسرىيەنى ئىمىىرىيىنىر قالغران
قىسررمىدىن ئايرىررپ تاشررلىغان چىررداپ تۇرۇشررقا بولمايرردىغان مەسررىلىنى ئىمكانىيەتنى ر
بررارىچە بالرردۇرىراق ھەل قىلىشررقا تىرىشررقان ئىرردىم .ئررۇ ھەقىقەتەنمررۇ بررۇ ئىشررنى كەيررنى ە
سۆرەشررنى خالىمايرردىغان ش رۇنىڭدەك بررۇ ئىشررنى ئۆزىنى ر ئىزباسررارىنى قولىغررا تاشررالپ
قويۇشقىمۇ قىيمايدىغان بىرسى ئىد  “.ئرۇ سرۆزىنى داۋام قىلىرپ يەنە مۇنرداق دەيردۇ :مەن
شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى ئەن لىيە گېرمانىيىنى قەتئى ئىررادى ە كەل ەنلىكىنرى كۆرگەنردىن
كېيىن پولشا مەسىلىسى ە ئارىالشمايدىغانلىقى ئېنىق.
ئەممررا ئررۇ ئەنەلىيەنى ر ئېغىزىرردىال ئەمەس بەلكررى ئەمەلىيەتتىمررۇ تىررنچ يارىشررىپ
ئۆتررۈش سىياسررىتىدىن ۋاز كەچكەنلىكىنررى تونررۇپ يەتمى ر ەن ئىررد  .شررۇنداق بولغاچقررا
ھىتلېررر -2ئافرې ر كررۈنى ئررۇرۇش توغرىسررىدىكى ”قەتئررى مەخىررى“ بررۇيرۇقىنى چىقىرىررپ
يۇقرررۇر دەرىىىلىررر قۇمانررردانالرغا مەخسرررۇس ئادەملىرىنىررر قرررولى بىرررلەن تارقىتىررردۇ.
”گېرمانىيىنىر شررەرقىي چې راسررىدىكى ۋەزىرريەت ترراقەت قىلغىلررى بولمىغىرردەك دەرىىىرردە
ئرررۆزگەرگەنلىكى تىنچلىرررق يرررولى بىرررلەن ھەل قىلىشرررنى برررارلىق سىياسرررىي ئېھتىمرررالى
قالمىغررانلىقى سررەۋەبىدىن _ دەپ يېزىلغرران ئىررد بررۇ بۇيرۇقتررا _ مەن بررۇ مەسررىلىنى
قۇراللىررق ھەل قىلىشررقا قررارار قىلرردىم “.پولشرراغا ھۇجررۇم قىلىررش يەنررى ”ئرراق رەڭلىرر
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ئوپىراتسىيە“ ھەرىكىتى -8سىنتەبىرگە بېكىتىل ەن ئىد .
غەربررى سررەپتە توقۇنررۇش يررۈز بەرگىرردەك قىلغىنىرردا ئەن ىلىرريە بىررلەن فرانسررىيە
ئىككىسرررىنى ئررراۋال قرررول سرررالىدىغان قىلىرررش ئرررارقىلىق دۈشمەنلىشرررىش ھەرىكىتىنىررر
مەسئولىيىتىنى شۇنرنى ئۆزى ە ئارتىپ قويۇش؛ ئەگەر ئەن لىيە بىرلەن فرانسرىيە قىسراس
ئرررېلىش يۈزىسرررىدىن گېرمرررانىيى ە ھۇجرررۇم قىلغىررردەك بولسرررا قۇرۇغلرررۇق ئارمىيىسرررى
ئىمكانىيەتنى ر بررارىچە بررۇ رايررونالردا كررۈچىنى سرراقالپ قررېلىش شررەرت ئىررد ” .قايتارمررا
ھۇجۇمغا بۇيرۇق قىلىش ھۇقۇقى مۇتلەق تۈردە مېنى قولىمدا بولىشى كېررەك“ .لونردوننى
ھاۋادىن بومباردىمان قىلىش-قىلماسلىقنى بەل ىلەش ھوقۇقىمۇ ھىتلېرنى قولىدا بونتتى.
ئۇنى تۇتقان برۇ يرولى شرۇنى ئۇقتۇرىردۇكى ھىتلېرر ئەن ىلىريە بىرلەن فرانسرىيىنى
كاپالەتلى ر قىلىشررىغا بەك ئىشررىنىپ كەتمەيتتررى .ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەر ئررۆز ئىنرراۋىتىنى
سرراقالپ قېلىشررنى مەقسررەت قىلىررپ بەك بولررۇپ كەتسررە ئررۇرۇش ئررېالن قىلىررش بىلەنررال
چەكلىنىررپ قېلىشررى ئەگە گېرمررانىيە قايتارمررا ھۇجۇمغررا ئۆتمەيرردىغانال بولىرردىكەن ئررۇنر
سودىلىشىشررقا تەييررار تررۇرۇش ئېھتىمررالىنى يەنىررال يرروق دېيىشرركە بولمررايتتى .ھەر قايسررى
ئەللەرنى تەقدىرىمۇ بۇ خاتا ھېسا سرەۋەبىدىن بەل ىلىنىرپ بولغران ئىرد  .برۇ ئرۇرۇش
بۇيرۇقىغا كېيتې بىلەن بىلەن بىرلىكتە ئىمرزا قويۇلغران ئىرد  .كېيتېر خرۇدد بىررلىكتە
مۇھاكىمە قىلىشقان قۇماندانالرغا ئوخشاش پولشا بىلەن ھەر قانداق بىر توقۇنۇشقا قارشرى
ئىد  .ئۇنرنى ھەممىسىال گېرمانىيە تېنى ئۇرۇشقا تەييار ئەمەس دەپ قارىشاتتى.
ھىتلېر ئۇنرغرا قارشرى چىقىرپ پولشرا بىرلەن ئۆتكۈزۈشركە بولىردىغان مەسرىلە ھەل
قىلىشنى ھەر قانداق بىر تىنچلىق يولى قالمىد بۇ دې ېنىم ئاساسسىز دېيىل ەن گەپرلەر
ئەمەس دەيدۇ .پولكوۋنىر بېر ھىتلېرر بىرلەن سۆزلىشىشرتىن ئرۆزىنى قراچۇرۇپ يرۈرۈش
بىلەنال قالماستىن دوۋىلنى يېنىغا كېتىپ ئەن ىلىيە بىرلەن كىلىشرىم ئىمرزانپ يرۈرمەكتە
ئىد  .ئۇ ئەن ىلىيىدە يەنە ھۆكۈمەت دائىرىلىر بىلەن جامائەتچىلىكنىر قىرزغىن قارشرى
ئېلىشىغا مۇيەسسەر بولغان ئىد  .ئۇ يەنە قىزغىن كۈتىېېلىنغان بولۇپمرۇ پادىشراھ بىرلەن
خانىش بىلەن بىرلىكتە كەچلى زىياپەتكىمۇ قاتناشقان ئىد  .شۇنداقتىمۇ بۇ ئرادەم تۇغمرا
ھاكاۋۇر سىرلىق ۋە گۇماننور بىرسى بولغاچقا رەسمى سۆھبەت جەريانىردا ئرۇنچە ئاسران
گەپ يەيدىغان بىرسى ئەمەس ئىرد  .ئەن لىريە بىرلەن پولشرا شرۇنىڭدەك يەنە سروۋېتلەر
ئىتتىىاقى بىلەنمۇ بىرلىكتە ھىتلېرغا قارشى بىرلىكسەپ قرۇرۇپ چىقىرش تەكلىرې بېكنىر
قاتتىق قارشىلىق كۆرسىتىشى ە دۈ كېلىدۇ .بې رۇسىيىنى پولشراغا ھۇجرۇم قىلىشرىدىن
بەكىرررەك قورقىرردىغان بولغاچقررا تۇيۇقسررىز ھىتلېررر بىررلەن تۇتۇشررۇپ قررېلىش ئېھتىمررالىنى
كەلتررۈرۈپ چىقىرىرردىغان ھەر قانررداق بىررر ئىشررقا ئارىلىشررىپ قېلىشررنى قەتئررى رەت قىلىررپ
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تۇرىېالىردۇ .بررۇ جەھەتررتە ئرۇ قىلچىمررۇ يۇمشررايدىغاندەك ئەمەس ئىرد  .شررۇڭا -2ئافرېر
كۈنى ئەن لىيە بىلەن ئىمزانشقان ۋاقتلىق ئۆزئارا ھەمكارلىشرىش شەرتنامىسرىدا سروۋېتلەر
ئىتتىىرراقى بررۇ ھەمكارلىقنىرر سررىرتىدا قالرردۇرۇلۇپ بررۇ ئىشررقا ئۇنرنىرر قررول تىقىشررىغا
روخسەت قىلىنمىغان ئىد .
دېىلوماتىيىلى سىياسەت ئىىررا قىلىشرتا مرۇتلەق كرۆپ سراندىكى دۆلەترلەر ئەمەلرى
ئىشررنى كررۆزدە تۇتررۇپ ئىررش قىالتتررى .يەنررى ”تۆمۈرچىنى ر ئۇچىقىرردا بىررر پررارچە تۆمررۈر
قىزىتىلغىنىغررا قارىغانرردا ئىككررى پارچىنىر قىزدۇرۇلغىنررى ياخشررىراق“ دېر ەن گەپ ئىررد .
سرروۋېتلەر ئىتتىىرراقىمۇ بۇنىڭرردىن باشررقىچە ئويرردا ئەمەس ئىررد  .ئەسررلىدە سرروۋېتلەر
ئىتتىىاقى شۇ پەيتلەردە يەنە ئەن لىيە ۋە گېرمانىيە بىرلەن سۆھبەتلىشىشرنى باشرلىېەتكەن
ئىد  .سوۋېتلەر ئىككى يى بۇرۇن ستالىننى قرانلىق ترازىالش ھەرىكىترى جەريانىردا (برۇ
يەردە شررۇنىمۇ تىلغررا ئېلىررپ ئۆتررۈش كېرەككررى سررتالىن بررۇ ھەرىكىتىنررى ھىتلېرنى ر رۆم
گررۇروھىنى تررازىالش ئۇسررلۇبىدىن ئىلھررام ئېلىررپ باشررالتقان دېرريىش كېرررەك) مارشررال
توخاچېېىسكى ۋە شرۇنىڭدەك باشرقا يوقرۇر دەرىىىلىر قۇمانردانالر ترازىلىېېتىل ەنلىكى
شۇ سەۋەبتىن قىزىر ئارمىيىنىر كرۈچى ئاجىزلىشرىپ كەتكەنلىكرى ئۈچرۈن ئىتتىىاقرداش
دوسررت ئەل تېىىشررقا بەكررال ئېھتىيرراجلىق ئەھېالرردا ئىررد (كېيىنكررى ۋاقىررتالردا ھېيرردىرى
ماختىنىپ قىزى ئارمىيىنىر شرۇ قېتىمقرى پارچىلىنىرپ كېتىشرى ئەسرلىدە مېنىر ترۆھىەم
ئىرررد دەپ يۈرىررردۇ .ئرررۇ توخاچېيىېسررركى گرررۇروھى سرررتالىننى ئاغررردۇرۇپ تاشرررالش
سۇيىقەستىنى پىالنالپ يۈرگەنلى ئۇچۇرىردىن خەۋەر تاپقانردىن كېريىن پرىزدېنرت بېرن
ۋاستىسررى ئررارقىلىق بررۇ ئۇچررۇرنى ئۇيرردۇرۇلغان باشررقا ھررۈجىەتلەر بىررلەن بىرررگە قوشررۇپ
سررتالىنغا يەتكررۈزگەن .ئررۇزۇن ئررۆتمە سرروۋېتلەر ئىتتىىرراقى بېرلىنغررا ۋەكىلررلەر ئررۈمىكى
ئىېەرتىررپ بررۇ پرراكىتالر ھەققىرردە ھېيرردىرى بىررلەن سررۆھبەت ئېلىررپ بارىرردۇ .سرروۋېتلېر
ئىتتىىرراقى ئۇنىڭغررا  2مىليررون روبلىلىررق چەك بېرىرردۇ .بررۇ تررۈردىكى چەكررلەر گېرمررانىيە
ئىشررىىيونلىر تەرىىىرردىن بىررر پارچىسررى ئىشررلىتىلدىمۇ بولررد ئررۇنى دەرھررال قولغررا
ئېلىشاتتى.شۇڭا بۇ چەكلەرگە ئەزەلدىن مەخىى ئىشارەت قويۇلغان بونتتى .بۇنداق ئۇسرۇل
رۇسرررالر ئىشرررلىتىپ كېلىېاتقررران بىرررردىن-بىرررر ئالررردامچىلىق ئۇسرررۇلى ھېسرررابالنمايتتى.
توخاچېيىېسررركىنى ھوقرررۇقى بەكرررال چررروڭ بولرررۇپ كېتىرررپ سرررتالىننى مۇسرررتەبىتلى
ھۈكمۈرانلىقىغررا تەھرردىت بولررۇپ تۇرىېاتقررانلىقى سررەۋەبىدىن بررۇرۇنال س رتالىننى ئررۆز
ئەسررلى ئورگىنررالنى يامرران غەرەزلىر ھېيرردىرىنقا ئاشررىكارنپ بەرگەن ئىررد ) .گېرمررانىيە
مەخىى تۈردە قىزى ئارمىيە ئىچىدىكى كۈچىنى كۈچەيتىپ يۈرگىنى ە  02يىلردىن ئاشرقان
بولۇپ برۇ ئىشرالردىن ھەمرمە كىشرى خەۋەردار بولرۇپ كېتەلىشرى مرۇمكىن ئەمەس ئىرد .
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ۋېرسررال كىلىشررىم سررۆھبىتى جەريانىرردا گېرمررانىيە بىررلەن سرروۋېتلەر بىرررلىكتە سررىرتتا
قالدۇرۇلغان ئىرد  .سرىرتتا قالردۇرۇلغان برۇ ئىككرى دۆلەت ئورتراق چەتركە قېقىلغرانلىقى
سەۋەبىدىن ئوخشاش ھېسسىياتقا ئى ە ئىد  .شۇڭا سوۋېتلەر بىلەن گېرمرانىيە يۇشرۇرۇن
تۈردە كەڭ كۆلەملى ھەربى ھەمكارلىق ئىچىدە ئىرد  .بۇنرداق ھەمكارلىقنىر ئاساسرلىق
قۇرغۇچىسى ئۇرۇشتىن كېيىنكى گېرمانىيىنى كىچىر بىرر قىسرىمىنى قۇمانردانى بولغران
گېنېرال خان ۋون شېكىت دې ەن بىرسى ئىد -8102 .يىلرى يىر ئاخىرىردا برۇ گېنېررال
دۆلەت مۇداپىيە مىنىستىرلىكىدە بىر باشقۇرۇش ئورگىنى تەسسى قىلىرپ چىققران بولرۇپ
بوسىن بىرلەن موسركېانى ھەر ئىككىسرىدىال بىرردىن ئىشرنانە قۇرۇلغران ئىرد  .يېقىنردا
”رۇڭ شىركىتى“ موسكېا شەھەر ئەتراپىدا ئايروپالن موتور ياساشرقا كىرىشرىدۇ؛ بىسرۇر _
بۇ بىر ھەمكارلىق ئاكىتسىيە شىركىتى بولۇپ سرامارا ئوبالسرتىدا زەھەرلىر گراز ئىشرلەپ
چىقىراتترررى .تېنىمرررۇ قىزىقرررى گېرمرررانىيە  02نەپەر تېننىررر مۇتەخەسسرررى چىقىرىرررپ
سوۋېتلەرگە  2ھەربى زاۋۇتنى قۇرۇلۇشىغا ياردەملىشىدۇ .ئۇنىڭردىن باشرقا يەنە  22نەپەر
ھەربى ئوقۇتقۇچى ئىېەرتىرپ نېمىسرالردىن تەشركى تاپقران قىزىر ئرارمىيە ھراۋا ئرارمىيە
ليوتچىكالر ئەترىتى يرتىشتۈرۈشكە مەخسۇس ياردەم بېرىردۇ .شرۇنىڭدەك گېرمرانىيە تانكرا
ئوفىتسېرلىرىمۇ قازان ئەتراپىدا ”ئېغىر ئراپتوموبىلالر سرىناق قىلىرش پرونكىتى“ دېر ەن بىرر
يەردە مەخىى مەشىق قىلدۇرۇلغان ئىد .
شۇمۇ كىشرىلەرنى ئېسرىدە بولىشرى كېرەككرى برۇ ترۈردىكى بىرر-بىرسرى ە مەنرىەت
كەلتۈرىرردىغان يۇشررۇرۇن پائررالىيەتلەر سىياسررىي جەھەتتىكررى دوسررتانە مۇناسررىېەتلەرگىچە
تەرەققى قىلغان ئىد -8100 .يىلى پاسنا بايرىمىدا رابرالوۋ شەرتنامىسرىنى ئىمزالىنىشرى
بىررلەن رەسمىلەشررتۈرۈل ەن ئىررد  .بررۇ بىررر ۋېرسررال ئەھرردىنامە دۆلەتلىرررى ە قارشررى بىررر
كۈچلررۈك ئىتتىىاقداشررلىق قررۇرۇش ھېسررابلىناتتى .بىررر تەرەپررتە بررۇ ئىتتىىرراقلىق سرروۋېت
ئىتتىىاقىغا گېرمانىيە سوۋېت ئىقتىسادىنى ئاجىزنشتۇرىدىغان ھەر قانداق بىر خەلقئرارالىق
مرررالىيە گۇروھىغرررا قاتناشرررمايدىغانلىقىغا كاپرررالەت بېررررىش بولسرررا يەنە بىرررر تەرەپرررتىن
گېرمررانىيىنى ئىسرركەنىى ە ئېلىررنىش خەۋىىىرردىن قۇتۇلرردۇرغان ئىررد  .ئەممررا ھىتلېرنى ر
يۈكسىلىپ ئوتتۇرغا چىقىشى گېرمانىيە-سوۋېتلەر ئىتتىىراقى مۇناسرىېىتىنى بىرر بۇرۇلرۇش
نۇقتىسررى بولررۇپ قالغرران ئىررد ؛ -8121يىلررى سرروۋېت-گېرمررانىيە دوسررتلۇق مۇناسررىېىتى
ئاساسررەن ئاخىرنشررتى دېيىشرركە بررونتتى .گېرمررانىيە سرروۋېتلەر ئىتتىىرراقى بىررلەن قىلررچە
مرررۇزاكىرە قىلىشرررما ترررۇرۇپال ئەن ىلىررريە ۋە فرانسرررىيە ئىككىسرررى بىرررلەن مىيرررۇننېن
شەرتنامىسرررىنى ئىمزالىغررررانلىقى برررۇ ئىككررررى دۆلەت مۇناسرررىېىتى ۋەزىيىتىنررررى تېنىمررررۇ
يامانالشتۇرىېەتىدۇ.
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غەرىررر ئەللىرىنىررر سررروۋېتلەر ئىتتىىاقىغرررا قىلرررچە ئەھمىررريەت بەرمى ەنلىكرررى
سررەۋەبىدىن ئررۇنر قايتىرردىن گېرمررانىيە بىررلەن يېقىنلىشىشررقا يۈزلىنىرردۇ-8121 .يىلىنى ر
باشلىرىدا سوۋېتلەر ھىتلېرنى تەكلىېىنى قوبرۇل قىلىرپ رېبىنتروپنىر بىرر ئاديۇترانتىنى
موسكېاغا كېلىپ يېڭى سودا شەرتنامىسى ئىشى ئۈستىدە سۆھبتلىشىشكە تەكلىرپ قىلىردۇ.
بىر قانچە كۈندىن كېيىن لوندوندا چىقىدىغان «ئاخبارات خاتىرىلىر » گېزىتى بىر پرارچە
قۇنققا غەلىتى ئاڭلىنىدىغان بىر پارچى خەۋەرنى باسىدۇ .بۇ خەۋەردە سرتالىن ناتسىسرتالر
بىلەن ئۆزئارا تاجاۋۇز قىلىشماسلىق شەرتنامىسرى ئىمزاننغرانلىقى بىلردۈرۈل ەن ئىرد  .برۇ
ئىشتىن ستالىن قەتئى گۇمانالنمايدۇ .ستالىن -81نۆۋەتلى پارتىيە ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىردا
سۆزلى ەن بىر نۇتۇقىدا سوۋېتلەر ئىتتىىاقى غەر دۇنياسرى مەجبۇرنيردىغان گېرمرانىيى ە
قارشى ھەر قانداق بىر ئۇرۇشقا ھەرگىز قاتناشرمايدۇ دەپ ئرېالن قىلىردۇ” .بىرز تىنچلىقنرى
قۇۋەتلەيمىز برارلىق ئەلرلەر بىرلەن سرودا مۇناسرىېىتىنى مۇستەھكەملەشرنى قرۇۋەتلەيمىز“.
گېرمررانىيە گېزىتلىررر بررۇ سررۆزلەردىكى ”بررارلىق“ سررۆزىنى تۇتىېېلىررپ ھە دەپ مۇھرراكىمە
يۈرگررۈزۈپ بررۇ سررۆز ئىمىىرىيىمىررزگە قىلىنغرران يېڭررى بىررر تەكلىررپ دېيىشررىدۇ .سرروۋېت
گېزىتلىر بولسا ئۇنرنى بۇ مەزمۇننى پەرق قىاللىغانلىقىنى تەبرىكلەيدىغانلىقىنى يازىدۇ.
بىرررر ئايغرررا قالمرررا رىبېنتروپنىررر پولشرررا ۋە برررالتىق دېڭىرررز ئەلرررلەر مەسىلىسرررى
مۇتەخەسسىسى پېتېر كلېيستېردىن سوۋېت ئىتتىىراقى بېررلىن براش ئەلچىسرى خرادىملىر
بىلەن بولغان شەخسى مۇناسىېەتلەرنى ياخشىالش يوليورىقىنى ئالىدۇ .كلېيستېر ئەجىبا بۇ
بىر جىدد تاشقى سىياسەت ئۆزگىرىشىنى بىر بىرر بىشرارىتىمۇ-قانرداق؟ دېر ەن گۇمانغرا
قالىدۇ .كلېيستېر بىرر قرانچە كۈنردىن كېريىن مرۇرەككەپ تۇيغرۇلىر بىرلەن بىرر شرەرقىي
ياۋروپررا ئىقتىسرراد مەسررىلىلەر گېرمررانىيە مۇتەخەسسىسررى بىررلەن بىرررلىكتە ”فىكررۇس
سايىسررى“ نامىرردىكى ھەشررەمەتلى سرروۋېت برراش ئەلچىنانىسررىغا بارىرردۇ .سرروۋېت برراش
ئەلچىنانىسررىنى ۋاقىتلىررق ئەلچىسررى گيررورگى ئاسررتاخو _ بررۇ ئررادەم بەكررال مررۇنيىم
كۆرۈنۈشتە خۇدد بىرر راھىرىقىال ئوخشراپ كېتىردىغان بىرسرى _ ئرۇنرنى چايغرا تەكلىرپ
قىلىدۇ .سورۇندا باشقا بىرەر رۇسرنى بولماسرلىقى ھەقىقەتەنمرۇ پەۋقۇلئراددە بىرر ئەھرېال
ئىد  .ئۇنر ئولتۇرۇپ فرانسىيىنى تەسىراتچىالر ئېقىمى ئۈسرتىدە ئرازىراق پاراڭالشرقاندىن
كېرريىن ئاسررتاخو رەسررمى مەسررىلىلەرگە ئۆتررۈپ سررۆھبەت قىلىشررنى تەكلىررپ قىلىرردۇ .ئررۇ
سررۆزىدە گېرمررانىيە بىررلەن سرروۋېت ئىتتىىرراقى ئىرردېئولوگىيە جەھەتتىكررى بەز ئۇششرراق
ئىنررتىالپالر سررەۋەبىدىن بىررر-بىرسررى بىررلەن جىرردەل قىلىررپ كەل ەنلىكررى ھەقىقەتەنمررۇ
بىمەنىلى ۋە كۈلكىلى بىر ئىش دەيدۇ .بىز نېمە ئۈچۈن ئورتاق بىر سىياسەت بەل ىرلەپ
چىقالمررايمىز؟ كلېيسررتېر ئۇنىڭغررا ھەقىقەتەنمررۇ ئېدىئولوگىيىرردىكى ئىنتىالۋىمىررز بىزنى ر
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مۇھىم رايال مەسىلىلىرىمىزنى بىر دەيدۇ .ئەمما ئاستراخو قولىنى شىلتىغىنىچە ئۇنىر
گېىىنى بۆلۈپ ئاڭلىماسلىققا تىرىشىدۇ .ئۇ ستالىن بىلەن ھىتلېرر ئىككىسرى برۇ رىيراللىقنى
پەيدا قىلغان كىشىلەر ھېسابالنسىمۇ ئۇنرنى ھەر ئىككىسىال بۇنداق رىياللىق تەرىىىردىن
باشقۇرۇلۇشىغا يول قويماسلىقى دەيدۇ.
ئررۇنر ئەلچىنانىرردىن ئايرىلغانرردىن كېرريىن كلېيسررتېر ئررۇزۇنغىچە جىمىررپ قالىرردۇ.
ئېنىقكرررى ئاسرررتراخو كرېمىررر سرررارىيىدىكى بىرررر ئۇچرررۇرنى رىبېنتروپقرررا يەتكرررۈزمەكچى
بولغاندەك قىالتتى .ئەمما كېيىن كلېيستېرنى ھەيران قالدۇرغىنى بۇ بىرر مەيردان ئۇيرۇننى
باشالتقان رىبېنتروپ ئۇنى ئاستراخو بىلەن قايترا ئۇچراشماسرلىقىنى بۇيرىغرانلىقى ئىرد .
”مېنىڭچە فرۈھرېرىمىز بۇنرداق بىرر سرۆھبەتنى داۋاملىشىشرىنى ھەرگىرز خالىمايردۇ دەپ
ئوياليمەن“.
سررتالىن كېيىنكررى قەدىمىنررى باسررىدۇ-82 .ئافرې ر كررۈنى سرروۋېت برراش ئەلچىسررى
ئالىكىسررى مىركررالوۋ رىبېنتروپنى ر ئاساسررلىق ئررادىمى بولغرران بررارون ۋون ۋېيزسررۈكېرنى
زىيارەت قىلىردۇ .برۇ زىيرارەت ئەسرلىدە ترۈۋەنىرەك بىرر ئەمەلردارىنى بىرر تەرەپ قىلغران
ئىشىنى باھانە قىلىپ تۇرۇپ  82ئايردىن بۇيرانقى رۇسرالرنى ترۇنىى قېتىملىرق زىيرارەتكە
كېلىشى ئىد  .سۆھبەت ئاخىرلىشا دې ەندە مىركالوۋ ۋېيزسۈكېردىن سوۋېت-گېرمرانىيە
مۇناسررىېىتى ە قارىتررا قان رداق قاراشررتا سررىز؟ دەپ سرروراپ قالىرردۇ .ۋېيزسررۈكېر ئۇنى ر بررۇ
سررۇئالىغا ”گېرمررانىيە ئەزەلرردىن رۇسررىيە بىررلەن ھەر ئىككررى تەرەپ راز بولىرردىغان سررودا
مۇناسررىېىتى تىكلىنىشررىنى ئررارزۇ قىلىررپ كەلمەكررتە“ دەپ جرراۋا بېرىرردۇ .برراش ئەلچررى
مىركالوۋنى بەرگەن جاۋابى شۆبىھسىزكى راستىنال دوستانە مۇناسىېەت ئورنىتىشرنى بىرر
سې نالى خاراكتىرىدا بولىدۇ :رۇسىيە گېرمانىيە بىلەن نورىمال شەرتلەر ئاساسىدا بىررلىكتە
مەۋجۇت بولۇشقا ئۇنىمايدىغان ھېچ قانداق بىر سەۋەبى يوق” .نورىمرال نوقتىردىن چىقىرش
قىلغىنىمىررزدا بىزنىر مۇناسررىېىتىمىز چوقررۇم كۈنرردىن-كررۈن ە ياخشررىلىنىدىغانلىقىدا گەپ
يوق“.
شۇنى بىرلەن بىرر ۋاقىتترا سروۋېتلېر ئىتتىىراقى يەنە بىرر تەرەپنىمرۇ خروش قىلىشرقا
كىرىشكەن ئىد  .ئەممرا چىمبېررلىن ئۇنرداق ئالردىراپال سروۋېت ئىتتىىراقى بىرلەن تېنىمرۇ
قۇيرررۇق دېىلوماتىررر مۇناسرررىېەت تىكلەشرررنى خالىمرررايتتى .ئرررۇ سررروۋېتلېرنىڭمۇ خرررۇدد
ئەن لىيەگە ئوخشاش غايىسى ۋە نىشانى بولىشىغا پەقەتال ئىشەن ىسى كەلمەيتترى .ئرۇنردا
دېمرروكراتىيى ە بىرررەر ئېسسىداشررلىق بولىشررىغا زادىررال ئىشررەنمەيتتى .برراش ۋەزىررر رۇسررىيە
بىلەن ئىتتىىاقداشلىق ئورناتقاندا بالقان دۆلەتلىرىنى گېرمانىيەگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى
بۆلىېېتىدۇ دەپ قەتئى ئىشىنەتتى .شۇنداق بولغاچقا چىمبېرلىن سوۋېتلېر ئىتتىىاقى بىلەن
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ئويناپ بىرەر ئۇتۇققا ئېرىشىش ”بەكال تەس“ دەپ ئويالش بىلەن بىرر ۋاقىتترا رومىنىريى ە
ياردەم بېرىش چارىسى ئارقىلىق پولشاغا قىلىدىغان ياردەمنى كۈچەيتىشكە ماقۇل بولىدۇ.
-81ئافرېر كررۈنى رومىنىرريە تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىر گرى ورىر كررافىنىكوۋ برراش
مىنىستىرلىق مەھكىمىسى ە بېرىپ ھىتلېرنى زىيارەت قىلىرپ ئۇنىر ئاغزىردىن ھىتلېرنىر
بۇنداق بىر تەكلىىكە قانداق ئىىادە بىلدۈرىدىغانلىقى ھەققىدىكى بىرىنچى قول ماتېرىيالغرا
ئېرىشررىپ چىقىرردۇ .ئەن لىيىنىرر ئىسررمى چىقىشررى ھامرران ھىتلېررر ئورنىرردىن سررەكرەپ
تۇرغىنىچە ئالد -كاينى ە مېڭىپ كېتىدۇ .ئۇ ۋارقىررىغىنىچە ئېن لىرزنر ئۇنىر مەقسرىد
ئەن لىررريە بىرررلەن بىرررر كىلىشرررىم تۈزۈشرررتىن باشرررقىچە مەقسرررىدىم يررروقلىقىنى نېمىشرررقا
بىلمەيدىغاندۇ؟ ئەگەر ئەن لىريە ئرۇرۇش قىلىشرنى خانيردىكەن مەرھەمەت قىلسرۇن! ”ئرۇ
چاغدا بۇ ئۇرۇش بۇزغۇنچىلىق كۈچىنى ھەرگىزمۇ ئالدىن مۆلچەرلەشكە بولمايدىغان بەكال
شىددەتلى ئۇرۇش بولىدۇ “.ئۇ يەنە مۇنرداق دەيردۇ” :جەڭ مەيردانىغا تولرۇق قۇرالالنغران
ئىككى دىرېىزىيە ئەسركەرمۇ چىقىرالمايردىغان ئەن لىريە زامرانىېىي ئۇرۇشرنى قانرداق بىرر
ئۇرۇش بولىدىغانلىقىنى قانداقمۇ پەرەز قىاللىسۇن؟“
ئەتىسى يەنى -02ئافرې ھىتلېرنى  22ياشقا تولغان كۈنى ئىد  .يېقىنردىن بۇيران
ئۇنى ئاچچىقى چىرايىغا چىققان بولرۇپ برۇ ئۇنىر تراقىتى يوقلىقىردىن دېررەك بېرەتترى.
ۋاقىت ئۇچقاندەك ئۆتۈپ كېتىېاتماقتا؛ ھىتلېر ۋەزىىىسىنى ئادا قىلىشى ئۈچۈن پەقەت بىرر
قانچە يىللىقرال سرانمەتلىكى ياخشرى كۈنلىرىنىر قالغانلىقىغرا ئىشرىنەتتى .شرۇڭا خرۇدد
ئادەتتىكى ۋاقىتالردىكىدەك -8121يىلىقى ھىتلېرنى تۇغۇلغان كۈنى كاتتا ھەربىي پارات
بىلەن تەبرىكلىنىدۇ .مەيدان ھەقىقەتەنمۇ ھەيېەتلى كۆرۈنۈشتە ئىد _ دۆلەت مرۇداپىيە
ئارمىيىسررىنى ئررۈ خىرر ئررارمىيە تررۈر بىررلەن قۇراللىررق ئررې -ئېسررچىالر ئەترىتىنىرر
ھەممىسىدىنال بۇ مۇراسىمغا ۋەكىللىر قاتناشرتۇرۇلغان ئىرد _ مەقسرەد دۈشرمەنلىرى ە
ئاگاھالنرردۇرۇش بېرررىش ئىررد  .ھىتلېرنىرر ئوچررۇق تەلەپ قىلىشررى بىررلەن ئەڭ يېڭررى
تىىتىكى ئوتتۇرا دەرىىىلى توپ-زەمبىرەكلەر ئېغىر تىىلىق تانكا ئاتارنر زىنىرت تروپلىر
ۋە ھاۋا ئارمىيە پروژېكتورلىرىمۇ ماھارەت كۆرسىتىدۇ .قاتار كەتركەن كۈرەشرچى ئرايروپالن
ئەترەتلىر بومباردىمانچى ئايروپالنالر كۆك يۈزىدىن مىغىلداپ گۈرالدەپ ئۆتىرپ تۇرۇشرى
ھەقىقەتەنمررۇ قورقۇنۇشررلۇق ئىررد  .ھەربررى پررارات مۇراسررىمىغا قاتناشررقان چەتئەللىرر
ئەلچىرررلەر گېرمرررانىيە تارىنىررردىكى ئەڭ چررروڭ ھەربرررى پررراراتنى كرررۆرۈپ ھەر تۈرلرررۈك
تەسررىراتالرغا كېلىشرركەنىد  .شررۇنىڭدەك ئررۇنر يەنە چېنوسررلوۋاكىيە پرىزدېنتررى خاسررنى
ئاساسلىق مېھمانالر قاتارىدا ھىتلېرنى يېنىغا ئولتۇرغۇزۇلغانلىقىنىر مرۇھىم ئەھمىيىتىمرۇ
نەزىرىدىن ساقىت قىلىشمىغان ئىد .
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بررۇ قېتىمقررى ھەربررى پررارات نۇرغررۇن كىشررىلەرنى قورقۇتررۇپ ئۇجۇقتۇرىررېىتەلى ەن
بولسىمۇ بۇنچىېان كۈچلرۈك قۇراللىرق كرۈچنى كرۆرگەن مرۇتلەق كرۆپ سراندىكى نېمىسرالر
ھەقىقەتەنمۇ مەخرىلىنىپ كېتىدۇ-22 .تۇغۇلغان كۈنى ھىتلېر ئۈچۈنمرۇ ئىنترايىن كۈچلرۈك
تەشېىق قىلىش دولقۇنى يارىتىش پۇرسىتى بولۇپ بەرگەن ئىد .
نۇرغۇنلىغررران ھىتلېرغرررا چوقۇنغرررۇچىالر ئۈچرررۈن ئېيتقانررردا ھىتلېرررر گېرمانىيىنىررر
نىىاتكار ھېسرابلىناتتى” :فرۈھرېرىمىز برۇ ئەسرىردىكى بىرردىن-بىرر تەڭرىنىر چېقىنىنرى
ئى ەللى ۈچى شۇنىڭدەك ئىنسانالر ئۈچۈن بۇنى قايتا ئۆزگەرتىپ بەرگۈچى“ ھېسابلىناتتى.
باشقىالر ئۈچۈن ئېيتقاندا ئۇ مېسسىئادىنمۇ ئېشىپ كەتكەن _ تەڭرىنى نەق ئۆز ئىرد :
”مېنى بالىلىرىم فۈھرېرنى پۈتكۈل ئالەملەرگە بۇيرۇق قىالنيدىغان بارلىق مەۋجۇداتالرنى
ئورۇنالشررتۇرانيدىغان بىررر تەڭررر دەپ تونررۇيتتى .ئۇنرنى ر كۆزىرردە فررۈھرېرىمىز پۈتكررۈل
ئالەملەرنى ئى ىسى ئىد  “.باشرالنغۇ مەكرتە ئوقۇغۇچىلىرىمرۇ مەدھىريە ناخشرىلىرىنى
ئۆگۈنىېېلىشقان ئىد :
ئادولف ھىتلېر نىچاتچىمىزسەن قەھرىمانىمىزسەن
بىىايان دۇنيادا ئۇ ھەممىدىن ئۈستۈن
بىز ھىتلېر ئۈچۈن ياشايمىز ھىتلېر ئۈچۈن ئۆلىمىز.
ھىتلېر بىزنى تەڭرىمىز ئۇ جاسارەتلى دۇنياغا ھۆكۈمران.
ھىتلېر ھەتترا ”ئرۈچىنچى ئىمىىررىيە“ دېر ەن سرۆزنى ئىشلىتىلىشرىنىمۇ چەكلىر ەن
ئىررد  .كۈنرردىن كررۈنەە كۈچىيىررپ كېتىېاتقرران شەخسررى ە چوقۇنررۇش ئەھېالىرردىن يررېقىن
كىشىلىرى ە نۇرغۇن قېتىم رەنىى ەن _ بەز ئەھرېالالردا شەخسرى ە چوقۇنرۇش ئەھرېالى
ھەقىقەتەنمررۇ ئىنتررايىن كۈلكىلى ر دەرىىىررلەرگە بېرىررپ يەترركەن ئىررد  .پررارتىيە يېقىنرردا
ئورۇنالشتۇرغان ئۆگىنىش كۇرىسىدا بىر ئايرال ئوقۇتقرۇچى ئىنترايىن ئەسرتايىدىللىق بىرلەن
ئۆزىنى بېشىدىن ئۆتكەن بىر ۋەقەنى سۆزلەپ بېرىدۇ :سۆزلەشنى بىلىدىغان بىر ئىترى برار
ئىكەن .ئۇنىڭدىن ”ھىتلېر دې ەن كىم بولىدۇ“ دەپ سورىسا بۇ ئىرت” :فرۈھرېرىم بولىردۇ“
دەپ جرراۋا بېرىرردىكەنمىش .بىررر ناتسىسررت شررۇ يەردىررال ئوتتۇرغررا چىقىررپ قرراتتىق غەزەپ
بىررلەن ئۇنىر سررۆزىنى كېسررىپ ۋارقىررراپ كەترركەن” :بۇنررداق بىررمەنە ھىكررايىالرنى توقررۇپ
سررۆزلى ىنىڭ ە مىر لەنەت!“ بررايىقى مۇئررالىمە ئۇنىڭغررا جرراۋا بېرىېېتىررپ كررۆز يېشررىنىمۇ
تۇتالما قالىدۇ” :بۇ ئەقىللىق ھايېان تىرى تۇرغۇزۇپ پارچىالپ ئاناتومىيىلىر تەجررىبە
قىلىشررقا بولمايرردىغانلىقىنى ياخشررى بىلەتتررى .يەھۇدىيالرنىرر ئىبررادەت كۈنىرردە ھررايېان
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ئۆلتۈرۈش ھارام دەيدىغان بەل ىلىمىسىنى ئرادولف ھىتلېرر ماقۇللىغران .شرۇڭا رەخمىتىنرى
بىلدۈرۈش ئۈچۈن بۇ كىچىككىرنە كۈچۈۈكنىر مېڭىسرى ئرادولف ھىتلېرر ئۇنىر فرۈھرېر
ئىكەنلىكىنى بىلىېالغان ئىكەن“ دەيدۇ.
دىنى جەمىيەتلەر ھىتلېرنرى مىسسرىياھ دەپ يراكى تەڭرر دەپ قارىمىغران بولسرىمۇ
ئۇنرمرررۇ ھىتلېرنىررر  -22تۇغۇلغررران كرررۈنىنى تەبرىكلەشررركەن ئىرررد  .ھەر بىرررر نرررېمى
چىركاۋسررى ئۇنىرر ئۈچررۈن دىنررى مىسسررا قىلرردۇرۇپ ”تەڭرىرردىن فررۈھرېر ۋە خەلقىنررى
ساقلىشىنى تىلەيمىز“ دەپ دۇئرا قىلىردىغان بولرد  .مېيىنسرتىكى ئېىىسركوپمۇ ھەر قايسرى
جايالردىكى كاتولىكالردىن ”ئىمىىرىيەنىر رىغبەتچىسرى كېڭەيتكۈچىسرى قوغدىغۇچىسرى
فۈھرېر ۋە باش مىنىستىر “ ئۈچۈن دۇئا قىلىشنى بۇيرىغان .ھەتتا پاپىمۇ ئۇنىڭغرا تەبرىر
تېلې رامما يولاليدۇ.
بۇ تۈردىكى شان-شەرەپلەر ھىتلېرنى رومىنىيە باش ئەلچىسى ە بولغان ئراچچىقىنى
قىلچىمرررۇ پەسرررەيتەلمى ەن ئىرررد  .شرررۇنىڭدەك ئەن لىررريەگە بولغررران ئۆچمەنلىكىنىمرررۇ
ئازايتالمايرردۇ .ھىتلېرنررى تېنىمررۇ بەك غەزەپلەنرردۈرگىنى يېقىنرردا ئامېرىكىرردا «كررۈرەش
يولۇم» نى قىسقارتىلغان نۇسنىسى ئوتتۇرغرا چىقىشرى ئىرد  .برۇ قىسرقارتىلما نۇسنىسرى
رۇخسررەت قىلىنمررايال مەترربەگە بېرىلىررپ بېسررىلغان بولررۇپ بررۇ كىتررا يەنە ھەمررمە قوبررۇل
قىلغان ئامېرىكرا نۇسنىسرىدا قىسرقارتىېېتىل ەن ھەر قايسرى ئابزاسرالرنىمۇ كىرگرۈزۈل ەن
شرررۇنىڭدەك ئېلرررون كالنسرررتون تەرىىىررردىن كىتاپنرررانالرنى ھىتلېرررردىن ئاگاھالنررردۇرغان
بۇرمىالپ يېزىلغان باھانش قىسمىمۇ كىرگۈزۈل ەن ئىد  .بۇ قىسقارتىلغان نۇسنا كىچىر
كىتاپ شەكلىدە بېسىلغان بولۇپ  82سىنىت باھا قويۇلۇپ ئون كۈن ئىچىردىال  222مىر
نۇسنا سېتىلىدۇ .كىتابنى مۇقاۋىسىدا مۇنۇ سۆزلەر يېزىلغان ئىد ” :ئادولف ھىتلېرغا بىرر
تىيىنمۇ بېرىلمەيدۇ“ (فۈھرېرنى ۋاكالەتچىسى مېنىر نەشرر ھوقۇقرۇم دەخلرى تەررۇزغرا
ئۇچرىررد دې ەننررى باھررانە قىلىررپ دەرھررال ئەرز سررۇنغان .سرروت مەھكىمىسررى ھىتلېرغررا
پايدىلىق ھۆكرۈم چىقىرىرپ نەشررىيات خوجايىنىغرا كالسرتون نۇسنىسرىنى بېسرىلىش ۋە
تارقىتىلىشرررىنى دەرھرررال توختۇترررۇش برررۇيرۇقىنى چىقارغررران ئىرررد  .ھرررازىر كرررالىفورنىيە
شىتاتىنى پارنمېنت ئەزاسا بولرۇپ سرايالنغان كالسرتون -8122يىلرى ”برۇ ئەمەلىيەترتە
دېموكراتىيىنى ئىىرا قىلىنىشرىدىكى ئەڭ چىرايلىرق بىرر مىسرال“ دەيردۇ .ئەسرلىدە قرانۇن
بويىچە ئالغاندا ھىتلېرنى توغرا ئەممرا ئرۇنىڭكى خاترا ئىرد ” .ئەممرا بىرز سراتقان 222
مى نۇسنا كىتابنى نۇرغۇنلىغان ئامېرىكىلىققا ياردىمى تەككەن بولۇپ ئۇنر ھىتلېرنىر
تېررورچىلىق سىياسىتىنى ھەقىقەتەنمۇ خاتا بىر سىياسەت ئىكەنلىكىنى تونرۇپ يېتىشرى ە
ياردىمى تەگد  .دەل شۇنداق سىياسرەتلەر ئۇزۇنغرا قالمرا بىزنرى دۇنيرا ئۇرۇشرى ئىچىر ە
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ئىتتىررگەن“ دېريىل ەن ).بىرر قېتىملىرق خىالپلىرق قىلىرش ئوتتۇرغرا چىققرانىكەن يەنە بىررر
قېتىملىقىمررۇ چوقررۇم چىقرراتتى .بررۇ قېتىمقررى خىالپلىررق قىلغررۇچى پرىزدېنررت روزۋېلىتنىرر
دې ىنىردەك ھىتلېرر بىرلەن مۇسسررولىن (ئرۇ تېنرى يېقىنرردىال ئالبرانىيى ە تاجراۋۇز قىلغرران
ئىد ) بولۇپ ئۇ بىرن ۋاقىتتا ئۇنر ئىككىسى ە تېلې رامما يولالپ ئۇنرنى قايترا بىرر يەرگە
تاجرراۋۇز قىلماسررلىققا كاپررالەت بېرىشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ” .سررىز بررۇرۇن ئىزچىرر تررۈردە
گېرمررانىيە خەلقررى ئررۇرۇش قىلىشررنى ھەرگىررز خالىمايرردۇ دەپ قايتررا-قايتررا تەكىررتلى ەن
ئىدىڭىز _ .دەيدۇ روزۋېلىت ھىتلېرغا _ بۇ دې ىنىڭىرز راسرت بولغىنىردا سرىزنى ئرۇرۇش
قىلىشىڭىزنى ھېچ بىر سەۋەبى يوق“.
بۇ گەپلەر ھىتلېرنى ئاچچىقىنى قوزغىېەتكەن ئىد -01 .ئافرېر كرۈنى ھىتلېرر برۇ
گەپلەرگە جاۋاپ قايتۇرىدۇ .ئۇنى بۇ قېتىمقى نۇتقىنى ئاڭالشرقان قاتناشرقان ئرادەم سرانى
ئەڭ كۆپ بولىدۇ _ بۇ قېتىمقى نۇتۇق رادىئو ئارقىلىق پۈتكۈل گېرمانىيە ۋە ياۋروپرا برويىچە
ئاڭلىتىلغرران بولررۇپال قالمررا ھەتتررا ئاساسررلىق رادىئررو تررورلىر ئررارقىلىق ئامېرىكىرردىمۇ
ئاڭلىتىلىرردۇ .بررۇ قېتىمقىسررىنى ھىتلېرنى ر ۋيېننررادىكى ئەھېالىغررا سېلىشررتۇرغاندا پەقەتررال
ئىشررەن ىلى بولمىغىرردەك دەرىىىرردە ئررۆزگەرگەن ئىررد  .ئررۇ ۋاقىررتالردا ھىتلېررر نررۇتقىنى
ئاڭالشررنى خانيرردىغان بررارلىق كىشررىلەرگە سررۆزلەيدىغانلىقىنى _ ئەگەر دەل-دەرەخررلەر
ئاڭلىيانيدىغانال بولىدىكەن ئۇنرغىمۇ نۇتۇق سۆزلەشكە تەييرار ئىكەنلىكىنرى ئېيتراتتى .ئرۇ
چاغالردا ئۇنىر ئراڭلىغۇچىلىر ھىتلېرنىر سرۆزلىرى ە قۇنقمرۇ سرېلىپ قويمرايتتى يراكى
ئۇنى مازاق قىلىپ كۆلىشەتتى .مانا بۈگۈن پۈتۈن دۇنيا ئۇنى ئالدىدا تىتتىرىمەكتە.
ئۇنىرر نررۇتقىنى ئاڭاليرردىغانالرنى سررانى بۇنچىررېان كررۆپ بولىشررى ئررۇنى قرراتتىق
رىغبەتلەندۈرىېېتىرردۇ .ۋىلھېلمشررائى ھىتلېرنىر ھررېچ قاچرران بررۇنچە جاسررارەتلى بىررلەن
ئۆزىنى ئاقالپ باقمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۇ نۇتقىنى باشلىنىشىدىن تارتىىال ئۆزىنى تاشرقى
سىياسىتىنى ئاقالپ سۆزلەشكە كىرىشىدۇ.
ئررۇ ھەقىقەتەنمررۇ ئىنتررايىن مۇۋەپىەقىيەتلىر تررۈردە قىلغررانلىرىنى ماخترراپ چىقىرردۇ.
شررۇنىڭدەك يەنە ئايالنرردۇرۇپ يررۈرۈپ ئەن لىيەنىرر دېىلوماتىرر سىياسررىتىنى ئەيىررىلەپ
كېتىدۇ .ئۇ بۇ جەھەتتە ھۇجۇم قىلىپ كېلىرپ ئەن ىلىيەنىر تاشرقى سىياسرىتى ئۇنرنىر
-8122يىلقررى دېڭىررز ئررارمىيە شەرتامىسررىنى ئررۇلىنى بىكررار قىلىېېتىرردۇ .بررۇنى ھررېچكىم
ئويلىمىغان ئىد  :ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئۆز شۇنچە جىردد تەلەپ قىلغران شرەرتنامىنى بۈگرۈن
بىراقال ئەمەلدىن قالدۇرىېېتىدۇ .كەينىدىنال پولەكلەر ”بىر تەرەپلىمە ھالدا بۇ شرەرتنامىغا
بۇ سۇنمىغان“ لىقىنى باھرانە قىلىرپ كۆرسرىتىپ پولشراغا رەھىمسرىزلى بىرلەن ھۇجرۇم
قىلىررررپ پولشررررا-گېرمررررانىيە ئۆزئررررارا تاجرررراۋۇز قىلىشماسررررلىق شەرتنامىسررررىنى بىكررررار
~ ~ 55

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

قىلىېەتكەنلىكى ئۇقتۇرىدۇ.
ھىتلېر ئىككىال شەرتنامىنى يىرتىرپ تاشرلىغاندىن كېريىن سرۆزىنى داۋام قىلىرپ يەنە
مۇنداق دەپ جاكارنيدۇ :ئەگەر تەڭ-باراۋەر شەرتلەر بىرلەن كىلىشرىم تۈزۈلىردىغانال ئىرش
بولىدىكەن ئۇ يەنىال قايتىدىن سۆھبەتكە تەييرار ئىكەنلىكىنرى بىلردۈرۈپ مۇنرداق دەيردۇ:
”بۇنداق بىر شارائىت يارىتىلسا ھېچ كىم مەنچىلى خوشال بونلمايدۇ“.
ئررۇ بررۇ تررۈردىكى تەپەككررۈر تەنھەركىتىنررى ھەقىقەتەنمررۇ ۋايىغررا يەتكررۈزۈپ سررۆزلەپ
روزېېېلتنى قىلغان ھۇجۇمىدىنمۇ ئاشۇرىېېتەلى ەن ئىد  .برۇ ھۇجرۇم _ ھرېچ بولمىغانردا
گېرمانىيە خەلقىنى كۆڭلىنى ئېلىشنى مەقسەت قىلىپ بولسىمۇ _ ئىنتايىن كۈچلۈك مرازاق
قىلىش ۋە ئېچىتىشنى ئەڭ ئېسى ئەسىر ھېسابلىناتتى .مانا برۇ برۇرۇنقى ۋاقىتالردىكرى
ھىتلېر پىېىنانىالردا خىزمەتچى ۋە مۇنازىرىچى بولۇپ يۈرگەن ۋاقىتالردىكى ھىتلېر ئىرد .
ئۇ روزۋېلىتنى تېلې راممىسىغا قۇرمرۇ-قرۇر رەددىريە بېرىرپ كېلىرپ خرۇدد بىرر ئوتترۇرا
مەكررررتەپ مۇدىرىغررررا ئوخشرررراش بىررررر-بىرررررلەپ ئۆچررررۈرۈپ تاشرررراليدۇ .ئۇنىرررر ئېغىررررر
ھەجېىلەشتۈرۈشررى ۋە ئېچىتىشررى پررارنمېنتتىكى ھەمررمە كىشررىنى يايرىتىېېتىرردۇ؛ ئررۇ ھەر
قېرتىم رەددىرريە بەرگىنىردە كررۈلكە ۋە ئررالقىش سرادالىر بىررر-بىرسرىدىن كۈچلررۈك يرراڭراپ
تۇرىدۇ .باشالمچىلىق بىلەن قاتتىق كۈلۈپ بەرگىنى يەنىال شرۇ يىغىرن باشرقۇرغۇچى بولرۇپ
بېرىېاتقان گيۆرىر ئىرد ( .نيۇرېمبېرگسروتىدا برۇ نۇترۇق مەيردانىنى لېنتىسرىنى ئۇنىڭغرا
قۇيۇپ كۆرسەتكىنىدىمۇ يەنە شۇنداق ئۆزىنى تۇتىېانلمىغان ھالدا قاتتىق كۈلۈپ كېتىردۇ).
فۈھرېر ئاخىرىدا پرىزدېنتنى گېرمانىيىدىن قايتا تاجراۋۇز قىلماسرلىقى توغرىلىرق كاپرالەت
بېرىشىنى ئۆتۈنۈپ سورىشىغا نۆۋەت كەل ىنىدە ئۇنىر جراۋابى مرازاق قىلىرش ۋە رەددىريە
بېرىشال بولغان ئىد _ بۇ قېتىمقىسى تېنىمۇ قىزىقرارلىق بولرۇپ قراتتىق كرۈلكە قوزغىغران
ئىد _ ئەمما برۇ مەسرىلى ە جراۋاپ قايتۇرمايردۇ :ئەجىبرا ئرۇ پولشراغا تاجراۋۇز قىلمراقچى
بولغانمىد ؟
بۇ قېتىملىق نۇتۇقىنى مەقسىد دۈشمەننى قايى قىلىش دې ەندىن كۆرە ئرۆز قرول
ئاستىدىكىلەرنى راز قىلىش دېر ەن ترۈزۈك .پولشرا مەسىلىسرىنى پايردىلىق بىرر شرەكىلدە
ھەل قىلىررش ئۈچررۈن ۋاقىتقررا بەكررال ئېھتىيرراجلىق ئىررد  .ئررۇ سررۆزلى ەن نررۇتقى كررۆزلى ەن
مەقسىتى ە يەتكەنلىكىنى ھې قىلىپ دەرھال يېرىم ھۆكرۈمەت داچىسرى ھالىغرا كەلر ەن
بېرگنوفقا كىرىپ بېكىنىدۇ .شۇندىن كېيىنكى يراز پەسرىلىدە ئرۇ پولشراغا يرېقىن يونشرنى
پەقەتال خالىمايدۇ .شۇنداقتىمۇ رۇسرىيى ە بولسرا ھەن دېسرە يۈگرۈرۈپ ئالردىغا بارىردىغان
ھررالەتتە ئىررد  .كلېيسررتېرنى چررا ئىچرركە ئولتررۇرۇپ قۇۋلررۇق بىررلەن ئوتتۇرغررا قويغرران
دەسررلەپكى دوسررتلۇق مەسىلىسررى ئەنررد كېلىررپ ھەقىقىرري مررۇھەببەت ھالىغررا تەرەققىرري
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قىلغان ئىد  .پارتالش خاراكتېرىدىكى پارنمېنت نۇتقىنى سۆزلەپ ئۇزۇن ئۆتمە سروۋېت
گېزىتلىرىنى كەينى سەھىىىلىرىدە كىشىنى دىققىتىنرى تارتمىغىردەك بۇلۇڭردا بىرر خەۋەر
كۆرۈلىردۇ :ماكسررىم جىېىنوۋنىر ئورنىغررا ۋ .م .مولوترروۋ تەيىنلىنىرردۇ .بررۇ بىررر ھەقىقەتەنمررۇ
ھەيررران قررانرلىق بىررر خەۋەر بولررۇپ بررۇ خەۋەردىررن ھەممىرردىن بەك خوشررال بولغررانالر
ئەلىېەتتە گېرمانىيە ئەلچىنانىسرىدىكىلەر بولىردۇ .شرۇ ئاخشرىمى گېرمانىيەنىر ۋاقىتلىرق
ئەلچىسى ۋىلھېلىم كوچىسرىغا تېلې راممرا يرولالپ تاشرقى ئىشرالر كومىسسرارلىقى برۇ ئىرش
ھەققىدە بىرەر چۈشەندۈرۈش بەرمى ەن بولسىمۇ جىېىنوۋ (ئۇنى رەپىقى ئېېا ئەسرلى بىرر
ئېن لىز ئىد ) نى ۋەزىىىسىدىن قالردۇرۇلغانلىقى قارىغانردا ئۇنىر سرتالىن بىرلەن پىكىرر
ئىنتىالبرى بولغانلىقىنىر نەتىىىسررىدەك قىالتتررى .جىېىنروۋ ئرروق مەركىررز دۆلەتلىرىنىر
كوللىكتىپ بىنەتەرلى شەرتنامىسىغا قارشى تۇرىدىغانالرنى سرىموۋۇلى ھالىغرا كەلر ەن
بىرسررى ھېسررابلىناتتى .دېررمەك ئۇنى ر تەختررتىن چۈشرركەنلىكى سررتالىننى بۇنررداق بىررر
يولررردىن ۋاز كەچكەنلىكىررردىن دېررررەك بەرمەكرررتە ئىرررد  .ئرررۆز بىرررر يەھرررۇدىي بولغررران
جىېىنوۋنىرر يەھررۇدىي بولمىغرران بىرسررى تەرىىىرردىن ئالماشررتۇرۇلغانلىقى ئەن لىيەنىرر
دەسررلەپكى قەدەمرردە ئوتتۇرغررا قويغرران تەكلىرربى ە ئىشررەنمەس ھالغررا كەل ر ەن سررتالىن
دەرۋازىسررىنى بېرلىنرردىكى يەھۇدىيالرغررا قارشررى شررىرىكى ئۈچررۈن تېنىمررۇ چرروڭ ئېچىررپ
بەرگەنلىكىنى كۆرسەتمەكتە ئىد  .شۇنداقتىمۇ يەنە بىر قىريىن بىرر ئىرش برار بولرۇپ برۇ
ئىشررنى رۇسررالر ھىتلېررردىنال يۇشررۇرۇپ قالمررا بەكلررى ئررۆز دېىلوماتىرر ئەمەلرردارلىر
ئارىسىدىمۇ يۇشۇرۇپ يۈرۈشكە مەجبۇر ئىد  :مولوتوۋنى رەپىقىسى بىر يەھۇدىي ئىد .
ھىتلېر .جىېىنوۋنى ۋەزىىىسىنى مولوتوۋغا ئېلىپ بەرگەنلى خەۋىرىنى ئراڭالپ گويرا
“ئوقنى دەل نىشانغا تەككۈزگەن” دەك تۇيغىغا كېلىدۇ .ھىتلېرر بىرلەن سرتالىن ئىككىسرىال
يەھۇدىيالرغا قاتتىق ئۆ ۋە ئۇنردىن بەكال قورقاتتى .بۇ تەرىىى ئۇنر ئىككىسىنى ئورتراق
ئانھىدىلىكى ئىد  .ئۇنىڭدىن باشقا ئۇزۇندىن بۇيان ھىتلېر ستالىننى رەھىمسرىزلىكى ە
ئاز-تۇن قايى ئىد  .شرۇنىڭغا قارىمرا ھىتلېرر يەنىرال سرتالىن بىرلەن ھەمكارلىشىشرنى
ئاقىالنىلىق بىر ئىش ئىكەنلىكى ە ئىشەنمەيتتى .ھىتلېر -82مرا كرۈنى رۇسرىيە ئىشرلىر
مەسىلىسى بويىچە مۇتەخەسسى بولغران بىرسرىنى بېشسر اردىنغا چاقىرتىرپ سرتالىننى
راستىنال گېرمانىيە بىلەن ھەقىقى چۈشىنىش ھاسى قىلىرش نىيىترى برار-يروقلىقى ئىشرىنى
تەتقىق قىلىدۇ 02 .يىللىق سوۋېتلەر ئىتتىىاقى تەجرىبىسرى ە ئىر ە گۇسرتا سرىرگ ھرازىر
گېرمانىيەنىر موسرركېادا تۇرۇشررلۇق برراش ئەلچىنانىسررىدا ئىقتىسرراد خررادىم ۋەزىىىسررىدە
ئىد  .شۇڭا ئۇ بۇ گەپلەرنى ئراڭالپ قانچىلىر ھەيرران قالغرانلىقىنى مرۆلچەرلىمەك تەس
ئەمەس .سرررىرگ ”ھىتلېرغرررا -8122يىلىررردىن بۇيرررانقى گېرمرررانىيە-سررروۋېتلەر ئىتتىىررراقى
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مۇناسررىېىتىنى قىسررقىچە خۇنسىسررىنى بېرىرردۇ .ئررۇ ھىتلېرنررى ئاگاھالنرردۇرۇپ سررتالىن
تەختكە چىققان دەسلەپكى يىلالردا سوۋېتلەر ئىتتىىراقى ھۆكرۈمىتى برۇرۇنقى ۋاقىتالردىكرى
دوستانە مۇناسىېەتنى ساقالشنى ئرارزۇ قىلىرش ئىىادىسرىنى بىلردۈرگەن“ بولسرىمۇ ئرۆزىنى
تۇتررۇپ كېلىېاتقررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .بررۇ گەپلىررر بىررلەن ھىتلېرنررى سررتالىننى ئىككررى ئررا
بۇرۇن سوۋېت كومىارتىيىسى ۋەكىلرلەر قۇرۇلتىيىردا سروۋېتلەر ئىتتىىراقى گېرمرانىيە بىرلەن
ئۇرۇش قىلىشقا ھېچ بىر باھانا يروق دەيردىغان بايانراتىنى ئەسرلىتىپ ئۆتۈشرنىال مەقسرەت
قىلغرران ئىررد  .سررىرگنى ھەيررران قالرردۇرغىنى مەيلررى ھىتلېررر يرراكى رىبېنتررروپ بولسررۇن
ئۇنرنى ر ھررېچ قايسررى سررتالىننى شررۇ قېتىمقررى نۇتقىنى ر مەزمررۇنىنى پۈتررۈنلە ئېسررى ە
ئانلماسلىقى ئىد .
سىرگ سوۋېتلەر ئىتتىىاقى تىنچ مۇھىتتا ئىقتىساد قۇرۇلۇش ئېلىرپ بېرىشرقا بەكرال
مۇھتا بولىېاتقانلىقى ئۈچرۈن .ئرۇنر ھەرگىزمرۇ بىرر ھەربرى تەھردىت بونلمايردىغانلىقىنى
قىلچە تارتىنما سۆزلەپ كېتىدۇ .سىرگ ئىشنانىدىن ئايرىلىشى ھامران ھىتلېرر ئرۇنى ”ئرۇ
رەسررمى بىررر رۇسررىيىلىكتەك ھالغررا كېلىررپ قرراپتۇ“ بەلكىررم ئۇمررۇ رۇسررالرنى تەشررېىقاتىغا
ئىشىنىپ قالسا كېررەك دەيردۇ” .شرۇنداقتىمۇ ئەگەر ئۇنىر دې ەنلىرر تروغرا بولغىنىردا
مەن ھەرگىزمۇ ستالىننى تىنچلىق تەكلىېى ە ماقۇل بولماسرلىقىم كېررەك .مەن تېرز ۋاقىرت
ئىچىدە بۇ گى انتنى ئىچكى قىسرمىنى مۇسرتەھكەملىېېلىش يرولىنى توسىېېتىشرىم نزىرم“.
ھىتلېر دەرھال رىبېنتروپقا بۇيرۇق قىلىپ سوۋېتلېر ئىتتىىراقى بىرلەن بولغران مۇناسرىېەتتە
قىلچە ئىل ىرلىمە ئۆز جايىدا تۇرىېېلىشىمىز كېرەك دەيدۇ.
ئەممررا سررىتالىن بولسررا ئاسررتاخوۋنى گېرمررانىيە بىررلەن سررودا سررۆھبىتىنى ئەسررلى ە
كەلتۈرۈشكە بۇيرۇق قىلىدۇ-02 .ما كۈنى مولوتوۋ بۇ سرۆھبەتكە قرول تىقىرپ گېرمرانىيە
باش ئەلچىسى ۋون شۇرېنبېرگنى كرېمى سارىيىغا تەكلىپ قىلىدۇ .ئادەتتە چىرايىدىن مۇز
چىقىررپ تۇرىرردىغان مولوترروۋ بررۇ قېررتىم دەل ئەكسررىچە مررۇنيىم بىررر سرراھىىنان بولررۇپ
كۆرۈنىدۇ .ئەممرا سرەمىمى تاشرقى كۆرۈنىشرى ئاسرتىدا رەھىمسرىزلى يۇشرۇرۇنغان ئىرد .
رەسمى سۆھبەت باشلىنىشى ھامان ئرۇ دەرغەزەپ بولغران ھالردا :روشرەنكى ھىتلېرر يېڭرى
ئىقتىساد كىلىشىم ئىمزالىنىشىنى بەك خانپ كەتمىسە كېرەك؟ بۇ ھالەت سروۋېتلىكلەرگە
باشقىچە بىرر تەسرىرات بەرمەكرتە يەنرى نېمىسرالر سرەمىمى ئەمەسرتەك كۆرۈنىردۇ .ئۇنىر
ئۈستى ە سىياسىي سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن سۆھبەت جەريانىدا ئۇيۇن ئوينىماقتا دەيدۇ.
فۈھرېرنىر بەكىرررەك كۆڭررۈل بۆلىىرردىغىنى مۇسسررولىن بىررلەن بولغرران مۇناسررىېەتنى
كررۈچەيتىش بولررۇپ ھررېچ بولمىغانرردا نررۆۋەتتە شررۇنداق ئويرردا دەپ قارىشررىمىز مررۇمكىن.
مۇسسرولىننى ئالبررانىيى ە تۇيۇقسرىز ھۇجررۇم قىلىشرى ھىتلېرنىر كرۆڭلىنى يېرررىم قىلغرران
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بولسىمۇ (ھىتلېرنى ئارزۇسى خوشال بولرۇش بولرۇپ ھەرگىزمرۇ رەسرمى ئىرش باشرلىتىش
ئەمەس) شررۇ ۋاقىتررتىن بېررر تېنىمررۇ كۈچلررۈك تېزگىنلەشرركە بولىرردىغان ئرروق مەركىررز
كېلىشررىمى تررۈزۈپ چىقىررش ئۈچررۈن ئررۇ ئىزچى ر تررۈردە ئىتررالىيە بىررلەن سررۆھبەت قىلىررپ
كەلمەكررتە ئىررد  .بررۇ كېلىشررمنامە -00مايرردا ئىمزاننغرران بولررۇپ ئىمررزالىنىش مۇراسررىمى
ئىنتايىن داغدۇغىلىق ئۆتىدۇ .برۇ شرەرتنامە «پرونت ئروق كېلىشىمنامىسرى» دەپ ئاتىلىرپ
ئىتالىيەنى تەقدىرىنى گېرمانىيەنى تەقدىر بىلەن يېنىېېلىشرقا بولمايردىغان دەرىىىردە
مەھكەم باغلىېەتكەن ئىد  .ھىتلېر ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇ شرەرتنامە دىىلوماتىر غرالىبىيەت
مەھسۇلى ھېسابلىنىدتتى .چۇنكى بۇ كېلىشىمدە ئرۇرۇش مەزگىلىردە تەرەپلەردىرن بىرسرى
يەنە بىرسى ە ”بارلىق دېڭىرز قۇرۇقلرۇق ۋە ھراۋا ئرارمىيە كۈچىردىن تەشركى تاپقران ئرۈ
خىررر ئرررارمىيە كرررۈچى بىرررلەن“ يررراردەم بېرىررردۇ دەپ بەل ىلەنررر ەن ئىرررد  .ئادەمنىررر
ئىشەن ىسررى كەلمەيرردىغان يېررر ھىتلېرنىرر شررەرتامىنى قولغررا كەلتۈرۈشرركە ئالرردىراپ
كەتكەنلىكى سەۋەبىدىن مۇسسولىن بۇ كېلىشىمنامىنى تەپسىلى ماددىلىرىنى ئرۆز ئىچكرى
كابىنېتى ە ياكى سىياسرەت ۋە قرانۇن مۇتەخەسسىسرلىرىنى تەپسرىلى كرۆزد كۆچرۈرۈپ
چىقىشىغىمۇ پۇرسەت بەرمە ئىمزالىېېتىشى ئىد – بۇ شەرتنامىدا ئېنىرق بەل ىلىمىلەرمرۇ
يوق بولۇپ پەقەتال دۈشمەن ھۇجۇمىغرا ئۇچرىغانردىال برۇ شرەرتنامە كرۈچكە ئىر ە بولىردۇ
دەپ بەل ىلەنررر ەن .شرررۇنداق قىلىرررپ مۇسسرررولىن ئېھتىياتسرررىزلىق بىرررلەن ئىتالىيەنىررر
تەقدىرىنى شىرىكىنى قولىغا تۇتقۇزۇپ قويغان بولد .
بۇ شەرتنامىنى ئىمزاننغانلىقى خۇدد ھىتلېرنى تەۋەككۈلچىلى ئۇرۇشى قوزغراش
ئۈچۈن رۇخسەت قەغىز ئېلىېالغاندەكال بىر ئىش بولغران ئىرد  .ئەتىسرى فرۈھرېر تولرۇق
ئىشررەنچىلى ھالرردا ئررالى دەرىىىلىرر ھەربىرري ئەمەلرردارلىرىنى برراش مىنىسررتىرلىكتىكى
كىتابنانىسررىغا چاقىرتىرردۇ .ئررۇ گېنېرالالرغررا چۈشررەندۈرۈش بېرىررپ كېلىررپ گېرمانىيىنى ر
ئىقتىساد مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشنى ئۇسۇلى گېرمرانىيە بىرلەن پولشرا ئوتتۇرسرىدىكى
ئىنتىالپالرغا زىچ مۇناسىېەتلى دەپ كېلىپ ”دانزى غايىمىز ھەرگىزمرۇ ترانش-ترارتىش
قىلىشقا تې ىشلى ئاساسلىق غرايىمىز ئەمەس .برۇ غرايە بىزنىر ھايراتلىق ماكرانى ئۈچرۈن
شرەرققە قراراپ كېڭىيىشررىمىزگە مۇناسرىېەتلى بىررر مەسرىلە .شررۇنىڭدەك يرېمەك-ئىچررمەك
تەمىناتىنى قولغا كەلتۈرۈش پولشا بىلەن ئوتتۇرىمىزدىكى تانش-تارتىشالرنى ھەل قىلىش
مەسىلىسىدۇر“ دەيدۇ.
ھىتلېررر سررۆزىنى داۋام قىلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ :شۇڭىالشررقا پولشررا (گەرچە گېرمررانىيە
بىررلەن دوسررتلۇق شەرتنامىسررى ئىمزالىغرران بولسررىمۇ) چوقررۇم پۈتررۈنلە تارمررار قىلىنىشررى
شەرت” .بىز ھەرگىزمۇ چې ۋەقەسىنى قايتا تەكرارلىنىشىغا يول قويماسلىقىمىز كېررەك_ .
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ئۇ ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ _ ئۇنداق بولمايدىكەن چوقۇم ئرۇرۇش چىقىردۇ .بىزنىر
ۋەزىىىمىررررز پولشررررانى يېررررتىم قالرررردۇرۇش بولىشررررى كېرررررەك “.غەرىرررربلىكلەر ئۇرۇشررررقا
قاتناشمايدىغانال بولىردىكەن پولشرا مەسىلىسرىنى بىررن يرول بىرلەن ھەل قىلىېىتەلىشرىمىز
مررۇمكىن .شررۇڭا ئررۇ پولشرراغا ھۇجررۇم قىلىررش بررۇيرۇقىنى ئررېالن قىلىشررنى ئەڭ ئرراخىرقى
ھوقررۇقىنى ئررۆز قولىرردا تۇتىرردىغان بولىرردۇ” .ئەگەر بررۇ ئىشررنى ئەپلەشررتۈرەلمەيدىغاندەك
قىلساق ئۇ ھالدا غەرپكە ھۇجۇم قىلىرپ شرۇ قاتراردا پولشرا مەسىلىسرىنىمۇ بىررلىكتە ھەل
قىلىشىمىز تېنىمۇ توغرا يول تۇتقانلىقىمىز بولىدۇ“.
ئۇنى بۇ تۈر بىر-بىرى ە زىت گەپلىر ئولتۇرغانالرنى قايمۇقتۇرۇپال قويىدۇ .دەل شرۇ
پەيتررتە ھىتلېرغررا سررادىق كېيتې ر ئررۆزىنى چۈشررەندۈرۈپ كېلىررپ فۈھرېرنى ر دېمەكچررى
بولغىنى ھەر قايسى قۇماندانالرغا برۇ جەھەترتە ئىككىلىنىرپ يۈرۈشرىڭالرنى ئرورنى يروق
ئۇرۇش ھېچ قاچان رەسرمى ترۈردە پارتىلىمايردۇ دېيىشرتىن ئىبرارەت ئىرد  .ھىتلېرر قايترا
سۆزگە كىرىشىپ بىز چوقۇم ئەن ىلىيە-فرانسىيە بىلەن ”ئۆلۈم-كۆرۈم“ ئۇرۇشى قىلىشرىمىز
مۇمكىن دەپ جەسسۇر پەرىزىنرى ئوتتۇرغرا قويىردۇ” .بىرز برۇ ئىشرالردىن ئاسرانال قۇتۇلرۇپ
چىقانيمىز دەپ ئويلىساق بەكرال خەتەرلىر ئويلىغران برولىمىز بۇنرداق ئاسران پۈتىردىغان
ئېھتىماللىقنى بولىشىنى پەرەز قىاللمايمىز .بىز چوقۇم جاننى ئالقانغرا ئېلىرپ ئېلىشىشرىمىز
كېرەك شۇنىڭدەك بۇ ئىشىمىز قانرداقتۇ ھەققرانىيەت يراكى ھەققانىيەتسرىزلى دەيردىغان
مەسىلىمۇ ئەمەس .بۇ مەسىلە  12مىليون كىشىنى ئۆلرۈم-كرۆرۈم مەسىلىسرى “.ئاساسرلىق
نىشررانىمىز ئەن لىيەنررى تىرررز پۈكتررۈرۈش بولىشرررى كېرررەك” .بىررز ھرررېچ قاچرران ئۇرۇشرررقا
مەجبۇرننماسررلىقىمىز كېرررەك _ دەيرردۇ ھىتلېررر سررۆزىنى داۋام قىلىررپ _ ئەممررا شۇنىسررى
باركى بىز بىر مەيدان ئۇرۇشتىن ھەرگىزمۇ ساقلىنالمايمىز“.
بۇ گەپلەرنى ھەرگىزمرۇ ئىسرتىال قىلىرش ھەۋىسرى ئىچىر ە پېتىرپ قالغران بىرسرىنى
قانيماقرران جۆيلىشررى دەپ قالمررا ئررۇنى بىررر قېتىملىررق جىنررايى ئىقرررار سررۆزلىر دەپ
تونىشرررىمىز كېررررەك :ئەگەر ئرررۇرۇش قىلمىغىنىررردا گېرمرررانىيە قايترررا چررروڭ دۆلەت بولرررۇپ
ياشىيالمايدۇ؛ گېرمانىيە ئىمىېرىيىسىنى پەقەت شەرقنى پايانسىز كەتكەن تۇپراقلىرىردىكى
بايلىقالرن قۇتقۇزانيردۇ دې ەنلىر ؛ گېرمانىيىنىر ئالدىردىكى ئىككىنچرى بىرر يرول بولسرا
غەر ئەللىر بىلەن ھەر تۈرلۈك خەۋىپ-خەتەرلەر بىلەن تولغان مۇشۇ ھالىتىنى ئىزچىر
ساقالپ قېلىش يرولى بولرۇپ بۇنرداق بىرر يرول ھەرگىزمرۇ قوبرۇل قىلىشرقا بولىردىغان يرول
ئەمەس .ئەگەر ھىتلېر دۇنياغا ئۆزىنى ھەقىقى ماھىيىتىنى ئاشكارلىماقچى دېيىشكە تروغرا
كەلسررە ئررۇ ھالرردا ئررۇ ئىزچىر تررۈردە ئۇرۇشررت بىررلەن قورقۇتررۇش ۋە ئۇرۇشررتىن قررېچىش
ئوتتۇرسىدىكى كۈ سىنىقىغا كىرگەن دېيىش مۇمكىن .ئۇنداقتا گېرمانىيەنىر ۋەھىمىسرى
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بىلەن ئۇنى كۈ -قۇدرىتى يېلى چىققان توپتەك تېزن يوقۇلىدۇ دې ەن گەپ.
يىغىن قاتناشقۇچىلىر قىشلىق باغچىدىن ئايرىلغان ۋاقتىردا بەلكىرم كېيتېر بىرلەن
رېيدېردىن باشقىلىر راستىنال قاتتىق چۈچۈپ كەتكەنلىكىدە گەپ يوق .ئەمما فۈھرېرنىر
ئۆزىچۇ؟ ئۇ تەلەتىنى پۈرۈشرتۈرگىنىچە يوقرۇر سالسربۇرگقا بېرىرپ مۆكۈنىېالىردۇ .ئرۇ يرول
ئۈستىدە يەنە ئاۋغۇستبۇرگغا چۈشۈپ شۇ يەرلىكلەر ئوينىغان «لروھېن ېرىن» ئوپىراسرىنى
كرررۆرۈپ ئۆتىررردۇ .ئرررۇ بېرگنرررو دا دەم ئېلىېاتقانررردەك قىلسرررىمۇ يەنىال شرررەرق بىرررلەن
سودىلىشىش ئېھتىمالى ئۈستىدە ئىزدىنىشتىنمۇ توختىمىغان ئىد .
موسررركېادىكى سرررۆھبەت ئىشرررىدا گەرچە شرررۇرېنبېرگكە ”چىررر ترررۇر“ دەپ برررۇيرۇق
قىلىېەتكىنى ە قارىما ئەن لىيەگە قارىتا يەنىال خراتىرجەم بونلمرا ترۇراتتى .ئەگەر ئرۇنر
بولشررېېىكالر بىررلەن كىلىشررىم تررۈزۈش ئۈچررۈن بالرردۇر ھەرىرركەت قىلىېالغىنىرردا ئررۇ چاغرردا
قانداق قىلىش كېرەك؟ ئەگەر راستىنال شۇنداق بىر ئىش بولرۇپ قالسرا گېرمرانىيە پولشراغا
باستۇرۇپ كىرگىنىردە سرتالىن قانرداق بىرر ھەرىركەت قىلىشرى مرۇمكىن؟ برۇ مەسرىلىنى ئرۇ
چوقرۇم ئېنىقلىېېلىشررى كېررەك ئىررد -02 .مرا كررۈنى رىبېنترروپ شررۇرېنبېرگكە يوليررورۇق
بېرىررپ بررۇ ھەقررتە مولوتوپقررا خەۋەر بېرىشررنى تەلەپ قىلىرردۇ .ئەگەر ھىتلېررر بررۇ ھەقررتە
كاپالەتكە ئېرىشەلى ىنىدە يەنى سوۋېت ئىتتىىاقى (خۇدد ستالىننى يېقىنردا سرۆزلى ەن
نۇتقىدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىدەك) ھەقىقى تۈردە گېرمانىيەنى ھەيېە قىلىش پوزىتسىيىسى ە
قارشررى تۇرۇشررىدىن ۋاز كەچكىرردەك بولسررا ئررۇ ھاكرردا گېرمررانىيىمۇ ئۆزىنىر بۇرۇنقىرردەك
كومىنتېرىنغررررا قارشررررى سىياسررررىتىدىن ۋاز كېچىشررررى مررررۇمكىن .ئەگەر بررررۇنى ئىشررررقا
ئاشررۇرالىغىدەكال بولىرردىكەن ئۇنررداقتا ”گېرمررانىيە-سرروۋېتلەر ئىتتىىرراقى سىياسررىتىدىكى
تاشقى مۇناسىېەتلەرنى تىنچ ۋە نورىمال بولىشىنى ئويلىنىش“ پەيتى كەل ەن بونتتى.
ھىتلېررر ئۆزىنىرر ھايرراتلىق ماكررانى خىيررالىنى كەيررنى ە سوزۇشررقا راز ئىررد  .ئررۇ
شۇرېنبېرگنى مولوتوۋنى گېرمانىيىنى ئۇكرائىناغا كېڭىيىش دەيدىغان بىر نىيىتىنى ئەسال
بولمىغانلىقىغا ئىشەندۈرگۈزۈشرنى يېقىنردا ئىمزاننغران «پرونت شەرتنامىسرى» غرا قارىترا
رۇسىيىلىكلەرنى قورقۇپ يۈرۈشىنىڭمۇ ھاجىتى يوقلىقىنى چۇنكى بۇ شرەرتنامە پۈترۈنلە
ئەن ىلىيە بىلەن فرانسىيە ئىككىسى ە تاقابى تۇرۇش مەقسىتىدە ئىمزاننغان بىر شەرتنامە
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشنى تەلەپ قىلىدۇ .مولوتوۋغا ھىتلېر پولشاغا قرۇرال ئىشرلىتىش زۆرۈر
دەپ قارىشىدىنمۇ سوۋېتلەر ئىتتىىاقىنى بىرەر زىيانغا ئۇچرىمايدىغانلىقىنى چۈشرەندۈرۈپ
قويۇش ئۈچۈن شۇرېنبېرگ يەنىمۇ ئىل ىرلپ يوليرورۇق تاپشرۇرۇپ ئالىردۇ .شرۇنىڭدەك يەنە
گېرمررانىيە بىررلەن تېنىمررۇ ئەمەلىرري شررەرتنامە تۈزۈشررنى خانيرردىغانلىقىنىمۇ بىلرردۈرۈپ
ئۆتۈشرررنى تەلەپ قىلىررردۇ .برررۇ تەكلىرررپ دېىلوماتىيىلىررر سرررۆزلەر كەينىررردە سررروۋېتلەر
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ئىتتىىاقىنىمۇ پولشانى بۆلىشىېېلىشقا تەكلىپ قىلىنغانلىقى ئوپ-ئوچۇق پۇرۇتۇپ ئۆتۈل ەن
ئىد  .شۇڭىالشقام بۇ تەكلىپ ھەقىقەتەنمرۇ كىشرىنى قىزىقتۇرغىردەك بىرر تەكلىرپ ئىرد .
خررۇدد شررۇنىڭدەك ئەن ىلىرريە بىررلەن فرانسررىيە ئىككىسررىنى پولشرراغا يرراردەم قىاللىشررى
مۇمكىن ئەمەس يراكى دەل ۋاقتىردا يراردەم قىاللىشرى مرۇمكىن ئەمەس دەيردىغان قاراشرمۇ
سررتالىندەك بىررر ئەمەلىيەتنررى چىقىررش نوقتىسررى قىلىرردىغان بىرسررى ە نىسرربەتەن ئالغانرردا
ئوخشاشال جەلىپ قىالرلىق بىر قاراش ھېسابلىناتتى.
بۇ تەكلىپ شۇنداق ئىستىنىيىلى بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىرر تەكلىرپ بولغاچقرا
ۋىلھررېلم كوچىسررىدىمۇ بىررر مررۇنچە ئەنسررىزچىلىكلەرنى پەيرردا قىلىېېتىرردۇ .ئالررد بىررلەن
رىبېنتروپ ھىتلېر ئوتتۇرغا قويغان تەكلىىنى مەزمۇنىنى يراپونىيە براش ئەلچىسرى ئوجىمرا
بىلرردۈرۈپ يرراپونىيىنىڭمۇ بررۇ تەكلىررىكە قوشۇلىشررىنى قولغررا كەلتررۈرۈش ئۈچررۈن ئۇنىرر
تېزلىكتە توكيوغرا تېلې راممرا يوللىشرىنى تاپىاليردۇ .ياپونىيىردە بولسرا گېنېررال ئوجىمرانى
تەنقىتلەيدىغان كىشىلەر ئۇنى ھىتلېرنىر گۇپىاڭچىسرى دەپ بىلەتترى .شرۇنداقتىمۇ نزىرم
بولغىنىدا ئۇمۇ ئىنترايىن جاھىر بىرسرى ە ئايلىنرانيتتى .شرۇڭا ئرۇ يراپونىيى ە تېلې راممرا
يولالشقىمۇ ئۇنىما تۇرىېالىدۇ .ئۇ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈپ كېلىرپ ھەر قانرداق بىرر ئروق
مەركىررز دۆلىتررى ئەگەر سرروۋېتلەر ئىتتىىرراقى بىررلەن شررەرتنامە تۈزۈشرركەنال بولىرردىكەن
(گەرچە ئۇرۇش ئېالن قىلىنمىغان بولسىمۇ سوۋېتلەرنى پىيرادە قىسرىملىر بىرلەن تانكرا
قىسررىملىر مررانىۇرىيە-ئىچكررى موڭغررۇل ئررۇرۇش سررەپلىرىدە يرراپونىيە بىررلەن شررىددەتلى
جەڭ قىلماقترررا ئىرررد ) ياپونىيىنىررر يررراپونىيە-گېرمرررانىيە-ئىترررالىيە ئىتتىىاقداشرررلىق
شەرتنامىسىغا قاتنىشىشنى بارلىق پۇرسەتلىر تولرۇق سرۈپۈرۈپ تاشرالنغان ھېسرابلىنىدۇ
دەپ تۇرىېالىرردۇ .ئەسررلىدە ياپونىيىنى ر بررۇ ئىتتىىاققررا قاتنىشىشررىنى ھىتلېررر بەكررال ئررارزۇ
قىالتتى.
رىبېنتروپ چارىسىزلى ئىچىدە دەرھال باش ئەلچى ئاتولىكوۋغرا تېلېفرون قىلىرپ برۇ
ھەقررتە مەسررلىھەت سررورايدۇ _ .چررۇنكى رىبېنتررروپ بررۇ ئررادەمنى بىررر برراش ئەلچررى دەپررال
قارىما ئرۇنى يەنە رۇسرىيە مەسرىلىلىر برويىچە مۇتەخەسسرى بىرسرى دەپمرۇ بىلەتترى.
ئاتولىكوۋ ئوق مەركىز دۆلەتلەر ئەگەر كرېمى بىرلەن يېقىنالشرقانال بولىردىكەن رۇسرالر
پررارىد بىررلەن لوندونرردا ”مېلىنررى تررۆكمە بررازار قىلىررپ سېتىشررى“ مررۇمكىن دەپ قرراراپ
ئوجىمانى پىكىرى ە قوشۇلىدۇ.
باش قېتىقچىلىقىدا قالغان رىبېنتروپ بەلكىرم بېشىسر ادېن () دا تۇرىېاتقران ھىتلېرر
بىلەن تېلېفون ئارقىلىق بۇ ئىشنى مۇھاكىمە قىلىشقان بولىشرى ھەمردە يېڭرى تەلىماتالرغرا
ئېرىشكەن بولىشى ئېھتىمال .شۇ ئاخشىمى رىبېنتروپ موسكېاغا يەنە بىر پارچە تېلې راممرا
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يررولالپ ئۇنىڭرردىن بررۇرۇن ئررۆز تەشەببۇسرركارلىق بىررلەن رۇسررالرغا بەرگەن تەكلىبىنررى
ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ .باش ئەلچى ۋون د .شۇلېنبۇرگئەگەر بۇ يېڭرى يوليرورۇقنى تاپشرۇرۇپ
ئالمىغان بولسا ئىد ئۇنچىېان ئەركىن ھەرىكەت قىاللمىغان بونتتى.
ھىتلېرررر ئۇنىررر يېقىنالشرررقان سررروۋېتلىكنى دەرىىىسرررى بەكرررال يوقرررۇر بولرررۇپ
كەتكەنلىكىنى ئويالپ ۋېيزسۈكېرنى بېرىپ ئاسرتاخوۋدىن ئەھرېال ئۇقرۇپ بېقىشرنى تەلەپ
قىلىرردۇ-28 .مررارت كررۈنى ۋېيزسررۈكېريوليورۇق بررويىچە ھەرىكەترركە ئۆتىرردۇ .مەزمررۇن ۋە
تەلەپىۇز جەھەتلەردە ئۇنرنى سۆھبىتى ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى قايتا خراتىرجەم قىلىردىغان
بىر سۆزلىشرى بولغران ئىرد  .شرۇڭا فرۈھرېر شرۇ كرۈنى كەچىررەك ۋاقىرتالردا شرۇلېنبۇرگقا
تېلې رامما يولالپ ئۇنى چوقۇم ”سوۋېتلەر بىلەن سرۆھبەتكە ئولترۇر“ دېر ەن يوليرورۇقىنى
بېرىدۇ .برۇ تېلې راممىنرى ئەنردىال يرولالپ بولرۇپ كەينىردىن يەنە بىرر تېلې راممرا يرولالپ
رۇسالر بىلەن ئىقتىسادىي كېلىشىم ھەققىدە سرۆھبەت ئۆتكۈزۈشرنى ئەسرلى ە كەلتۈرۈشرنى
تەكلىررپ قىلىرردۇ .ئەممررا سررتالىننى گۇمرراننورلۇقى ھىتلېرنى ر گۇماننورلىقىرردىن ئېشررىپ
چۈشىدۇ-2 .ئاينى ئاخىرلىرىدا كۆرۈنەرلى بىر نەتىىە بولمىغاچقا ھىتلېر بۇ سۆھبەتنى
ترروختىتىش بررويرۇقىنى بېرىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ئىككررى تەرەپنىرر ئورترراق خوشرراللىق
كۈنلىرىنى ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى پۇرىقى كېلىشكە باشاليدۇ.
0
ستالىن ئارزۇ قىلىرپ كېلىېاتقران غەر ئەللىرر ئوتتۇرسرىدىكى شرەرتنامە ئىمرزانش
جەھەتتىكررى ئىل ىرلەشررلەر ھىتلېرنىرر قولغررا كەلتررۈرمەكچى بولغانلىرىرردىن بەك پەرىررق
قىلىىمۇ كەتمەيدۇ .لوندوندا بولسا كرېمى سارىيى ئەسرتايىدى سرۆھبەت قىلىرش نىيىترى
بولمىغررانلىقى ئۈچررۈن لررورد خالىفاكسررنىڭمۇ ترراقەت قىلغررۇچىلىقى قالمىغرران ئىررد  .ئررۇ
ۋېنسىچقا نېمىال دېسەڭ ياق دەپ تۇرىېالغان بۇنداقمۇ بىر سۆھبەت بونمدۇ! بۇ سرۆھبەت
”ناتسىستالرنى خەلقئارالىق مەسىلىلەرگە تۇتقان پوزىتسرىيىنى نەق ئرۆز “ دەپ ۋايسراپ
بېرىدۇ .سوۋېت ئىتتىىاقى -01ئىيۇن كۈنى «ھەقىقەت» گېزىتى ئارقىلىق بۇ ئىشرقا جراۋا
بېرىدۇ« .ھەقىرقەت» گېزىتىغرا بېسرىلغان برۇ ماقالىغرا «ئەن لىريە-ئرا ق ش ھۆكرۈمەتلىر
تەڭ-باراۋەرلى ئاساسىدا س س س ر بىلەن كېلىشىم ئىمزانشرنى خالىمايردۇ» دەپ تېمرا
قويۇلغرران بولررۇپ ئىنتررايىن ئرراچچىق تىلررالر بىررلەن يېزىلغرران بىررر ماقررالە ئىررد  .سرروۋېت
ئىتتىىرراقىنى ئارىسررالد قىلىېاتقرران ئەسررلى سررەۋە ئەن لىرريە سرروۋېتلەر ئىتتىىرراقىنى
ھىتلېرغا قارشى بىرر مەيردان ئرۇرۇش ئىچىر ە سرۆرەپ كىررىش شرۇ ئرارقىلىق ئۆزلىرىنىر
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تارتىرردىغان زىيىنىنررى ئەڭ تررۈۋەن دەرىىى ر ە چۈشۈرۈشررنى مەقسررەت قىلغرران دەپ قەتئررى
ئىشىنەتتى .خۇدد شۇنىڭغا ئوخشاش گۇمرانلىق قراراپ كېلىېاتقران ياپونىيىنىر لوندونردا
تۇرۇشررلۇق برراش ئەلچىسررىمۇ توكيوغررا دوكررالت قىلىررپ پەرىررزىمچە ئەن لىرريە يەنىررال شررۇ
بۇرۇنقىرردەك ئىككررى يۈزلىمىلىر ئويررۇنىنى ئويناۋاتقانرردەك كررۆرۈنمەكتە :سرروۋېتلەر بىررلەن
كىلىشررىم تررۈزۈش سررۆھبىتى ئۆتكررۈزۈش يررولى ئررارقىلىق ھىتلېرغررا تەھرردىت قىلمرراقچى
گېرمانىيەنى تىنچلىققرا كاپالەتلىر قىلىرش پىالنرى ئرارقىلىق سرتالىنغا قارشرى تۇرمراقچى
بولىېاتقاندەك قىلىدۇ.
شۇنى بىلەن بىر ۋاقىتتا ھىتلېرر يرا دېىلومراتىيە ساھەسرىدىكىلەرگە كرۆرۈنمە يرا
بىرررەر مررۇھىم نۇتۇقمررۇ سررۆزلىمە پۈتررۈن يرراز بررويىچە بېرگنوفتررا بېشررىنى چۆكررۈرۈپ جىررم
يېتىېالىدۇ .بۇ سۈكۈتنى سەۋەبى بەلكىم ئۇنى نېمە قىلىرش ھەققىردە ئېنىرق بىرر قارارغرا
كېلەلمى ەنلىدىن بولىشىمۇ ياكى ئىشەنچى ە مۇناسىېەتلى بىر ئىرش بولىشرىمۇ مرۇمكىن:
يەنى نۇرغۇن مەسىلىلەر چاتىقى بولما تاشالپ قويغىنىڭدا ئرۇ مەسرىلىلەر ئۆزلىكىردىنال
ھەل بولۇپ كېتىشىمۇ مۇمكىن ئىد  .قايۇسىال ئەھېالردا بولمىسرۇن ئرۇ رىقابەتچىلىرىنىر
قانيماقانلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ۋەزىيەتنرى كەلترۈرۈپ چىقىرالىشرى ناترايىن .برۇ
ئەسلىدە پاسسىپ بىر دەۋر ھېسابلىناتتى .ھىتلېر چىداپ ئولتۇرۇپ مۇسسولىن ئىرېەرتكەن
يازما ئاگاھالندۇرۇشىنى ئاڭالپ ئولتۇرىدۇ .بۇ خەتنى مۇسسولىننى بىرر گېنېرالرى بىېاسرتە
ئېلىپ كەل ەن ئىد  .مۇسسرولىن برۇ خېتىردە ئۇرۇشرتىن سراقلىنىش مرۇمكىن ئەمەسرتەك
قىلسىمۇ بىز ئىككىمىزگىال تىنچلىق كېرەك-8122” .يىلىغا بارغىنىدىال ئۇرۇش كۈچلىرىردە
ئەڭ زور غەلىبە قازىنىشقا بولىردىغان مەنزىررە كۆرۈلۈشرى مرۇمكىن“ دەيردۇ .گېنېررال ئرۆز
ئېلىپ كەل ەن بۇ يازمىنى ئوقۇپ كېلىپ مۇسسولىننى ياۋروپا ئۇرۇشىغا قاتنىشىشنى بەك
خررانپ كەتمەيرردىغانلىقى توغرىسررىدىكى سررۆزلىرى ە كەل ەنرردە ھىتلېررر ئۇنىر بىررلەن بررۇ
ھەقررتە مۇنررازىرە قىلىشررنى خالىمايرردۇ .ئۇنى ر غەرىررز يەنىررال پولشررانى يېررتىم قالرردۇرۇپ
ئۇرۇشنى بەل ىلى دائىرە ئىچىردىال چەكرلەپ تۇترۇش ئىرد  .برۇنى قانرداق قىلىرپ ئىشرقا
ئاشررۇرۇش كېرەكلىكررى ئۈسررتىدە ھىتلېررر بىررر ئىتالىيىلىكنى ر پىكىرىنررى ئېلىررپ يۈرۈشررنى
خالىمايتتى.
ئاديۇتانتلىرىىنىر قارىشررىچە ھىتلېررر ھەقىقەتەنمررۇ كررۆپ راھەتررلەپ قالغرران ئىررد .
شۇڭا ئۇ -2ئاينى ئوتتۇرلىرىدا تاغدىن چۈشۈپ ميۇننېنغا كېلىپ قىسقا مرۇددەت ترۇرۇپ
دۆلەتلى ئوپىرادا مەخسۇس ئۇنى كۆرىشى ئۈچۈن ئوينالغان «تانناۋسېر» (تانناۋسرېر _
گېرمانىيىنىرررر -82ئەسررررىرلەردە ئررررۆتكەن بىررررر چەۋەنررررداز ھەم لېرىرررر شررررائىرىنى
ۋېناسبۇرگنى بىر ئۆڭكۈرىدە ۋېناس بىلەن مۇھەببەتلى كۈنلەرنى ئۆتكۈزگەنردىن كېريىن
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پۇشماندا قالغرانلىقى ھەققىردىكى بىرر رىرېايەت .ۋاگنېرر برۇ رېرېايەتكە ئاساسرلىنىپ يېزىرپ
چىققرران سررەھنە ئەسررىرىنى ئىسررمىمۇ ”تانناۋسررېر“ ئىررد _ ئىزاھررات) نررى كۆرىرردۇ .بررۇ
تىياتىرنى مەخسۇس بۇ دۆلەت رەھبىر ھىتلېر ئۈچرۈن كۆرۈنۈشرلەر قوشرۇمچە قىلىنغران
مۇنداق بىر ئانھىدىلىكىمۇ بار ئىرد  :ئىككرى نەپەر قىىيالىڭرا قىرز برار بولرۇپ ئۇنرنىر
بىررر ئېېروپررا رولىنررى ئالغرران بولررۇپ بىررر بۇقىغررا مىنىېالغرران؛ يەنە بىرسررى لېرردا رولىنررى
ئوينىغان بولۇپ ئاققۇۋ بىلەن بىرگە ئىد .
ئارىدىن بىر ھەپتە ئۆتكەندە ئۇ بايرېئۇتقا كېلىپ يىلردا بىرر ئۆتكۈزۈلىردىغان ۋاگنېرر
مۇزىكا بايرىمىغا قاتنىشىدۇ .بۇ قېتىمقى مۇزىكرا بايرىمىردا تىيراتىر «ئرۈزۈك» ئوينالغانردىن
باشرقا يەنە كىشررىنى يررۈرەك تررارلىرىنى تىتتىرىتىردىغان « ترىسررتان بىررلەن پارسررىفال» مررۇ
ئوينىلىدۇ .ھەر قېتىم بۇ ئەسەر ئوينالۈىنىدا چوقۇم ئۆزىنى ئوتتۇرا مەكرتەپ مەزگىلىردىكى
دوستى كرۇبىزېكنى ئويرۇن كۆرۈشركە تەكلىرپ قىلىردىغان بولسرىمۇ ئرۇنر ترا -2ئاۋغۇسرت
كۈنى يەنى «گۆتتېرداممېررۇڭ» نى ئاخىرقى قېتىملىرق سەھنىلەشتۈرۈلىشرىدىن كېيىنكرى
كۈنىسىال بىر-بىر بىلەن كۆرۈشەلەيدۇ .ئرۇ كرۈنى چۈشرتىن كېريىن كۇبىزېر بىرر ئرې -
ئررې ئوفىتسررېرىنى ھەمرالىقىرردا ۋانفريېررد مېھماننانىسررىغا كېلىرردۇ .ھىتلېررر بررۇ كونررا
دوسررتىنى ئرروڭ قررولىنى ئىككررى قررولالپ چى ر سررىققىپ كۆرۈشررىدۇ .كۇبىزې ر بۇنىڭرردىن
تەسىرلىنىپ ھەتتا بىر ئېغىزمۇ گەپ قىاللما قالغان ئىد .
كۇبىزې تارتىنغىنىچە فۈھرېرنى رەسىملىر بار بىر مرۇنچە ئراتكرىتكىنى چىقىرىرپ
ئاۋسترىيى ە قايتقىنىدا دوستلىرىغا تارقىتىش نىيىتى بارلىقىنى ئېيتىپ ھىتلېرنى ئىمرزانپ
بېرىشىنى ئۆتۈنىدۇ .ھىتلېرر قېرىلىرق كرۆزەينىكىنى تراقىقىنىچە _ ئرۇ كرۆزەينەك تاقىغىنىردا
رەسىم تارتىدىغانالرنى برار-يوقلىقىغرا بەكرال دىقرقەت قىالتترى برارن بولىردىكەن دەرھرال
كۆزەينىكىنى ئېلىېىتەتتى _ قىزغىنلىق بىلەن ھەر بىر پارچە ئاتكىرىتقىغا ئىمزاسىنى قويۇپ
بېرىردۇ .كۇبىزېكمررۇ بىررر يانرردا تررۇرۇپ ئررۇ ئىمزالىغرران ئرراتكىرتكىالرنى يەلىررۈپ سىياسررىنى
قۇرۇشىنى كۈتەتتى .ئاندىن ھىتلېر كۇبىزېكنى باشالپ باغقا كىرىرپ ۋاگنېرنىر قەبرىسرىنى
تۈزەشتۈرىدۇ” .مەن سېنى بىلەن يەنە مۇشۇ يەردە ئۇچىرىشالىغىنمدىن بەكال خوشرالمەن.
بۇ يەر ئىككىمىزنى بۇرۇنالردا بەكال چوقۇنىدىغان يەرلىرىمىز ئىد “.
دۆلەت رەھبىرر بررولغىنى سررەۋەبىدىن ئۇنىر ئۈسرتىدىكى يررۈك بەكررال ئېغىررر ئىررد .
شۇڭا ئۇنىر شەخسرى تۇرمۇشرى كامردىن-كرام كۆڭۈللرۈك برونتتى .برۇ قېتىمقرى كۇبىزېر
بىررلەن بولغرران شەخسررى تۇرمررۇش قىستۇرمىسررى ئۇنى ر شەخسررى تۇرمۇشررىدا بەكررال ك رام
كۆرۈلىدىغان بىر مىسال ئىد  .ئۇنى ئېرېا براۋنغرا ئايرىغران ۋاقتىمرۇ بەكرال ئراز ئىرد ؛ ترا
-8121يىلىنى ر باشررلىرىدىال ئېررېا برراش مىنىسررتىرلىق مەھكىمىسررىدىكى ياتاققررا كۆچررۈپ
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كىرەلەيدۇ .ئرۇ ھىنردېنبۇرگ ھايرات ۋاقتىردا تۇرغران ياتاقنانرا ئۆيىردە تۇرىردۇ؛ ياتاقنىر
ئاساسلىق زىننىتى چروڭ بىرر پرارچە بىسرمارك رەسرىمىال ئىرد  .فرۈھرېر دېرىرزە پەردىسرى
ھەرگىز ئېچىلمىسۇن دەپ بۇيريق قىلغان ئىد  .بۇ ھەشەمەتلى ياتاق بۆلۈمى (بىرر گىررىم
ئررۆيى بىررلەن بىرررگە) فۈھرېرنىر كىتاپنانىسررىغا تۇترراش ئىررد  .شررۇنىڭغا قارىمررا ئېررېانى
خىزمەتچىلىررر كىرىررپ چىقىرردىغان مەخسررۇس ئىشررىكتىن ئۇنىرر بررار يېرررى ە كىرىررپ
چىقىشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
ئررۇ ئىككىسررى ئەر-خوتۇنلررۇق مۇناسررىېەت بررويىچە ياشرراپ كېلىېاتقرران بولسررىمۇ ئررۇ
ئىككىسى ئىمكانىيەتنى بارىچى خىزمەتچىلەردىن سىر تۇتۇپ بىز ئىككىمىز يرېقىن دوسرت
دېيىش بىلەن چەكلىنىپ يرۈرد  .چۈشرتىن برۇرۇن ئېرېا ھىتلېرنرى”فرۈھرېرىم“ دەپ ئاتراپ
يۈرۈپ ۋاقىتنى ئۇزۇرىشرىغا ئەگىشرىپ بۇنرداق چاقىرىشرقا ئۆزىمرۇ كۆنرۈپ قالىردۇ .ئۇنىر
يېقىن دوستلىرىغا دېيىشىدىن قارىغاندا ئېرېا ھىتلېرنرى ئرايرىم يەرلەردىمرۇ فرۈھرېرىم دەپ
چاقىرىشررقا ئادەتلىنىررپ قالغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .شررۇنداقتىمۇ ئررۇنر ئىككىسررىنى يۇشررۇرۇن
تۇرمۇشررىدىن خەۋەردار بولغرران كىشررىلەر بارغانسررىر كۆپىيىررپ بارىرردۇ _ بررۇنى تولررۇق
يوشۇرۇپ كېتەلىشىمۇ مۇمكىن بولىدىغان ئىش ئەمەس چۇنكى ئۇنر ھېچ بولمىغاندا بىرەر
قېتىمىدا بولسىمۇ ئېھتىياتسرىزلىق قىلىرپ بىلىنردۈرۈپ قويىشرى تەبىئرى _ بۇنرداق ئىشرتىن
بىرسى كاپىتان ۋيېدېماننى ۋەزىىىدىن ئېلىپ تاشلىنىشىنى ئالدىدا يۈز بېرىدۇ .بىر كۈنى
ئەتى ىنى ۋيېدېمان فۈھرېرنى ياتىقىغرا جىردد بىرر تېلې راممىنرى بەرگىلرى كىرگىنىردە
ئېېانى ئىنترايىن نەپىر ئىشرلەن ەن ۋيېننرا ئرايىقى ھىتلېرنىر ئرايىقى يېنىغرا ئېسرىغلىق
تۇرغررانلىقىنى كررۆرۈپ ھەيررران قالىرردۇ – بررۇ خررۇدد مېھماننانىرردا ياتقرران ۋاقتىرردا ئررايىقى
مايالنغاندەكال بىر كۆرۈنۈش ئىد ” .ئەقلىم ە ن فونتايىننى بىر تەمسرى سرۆز كەلرد .
_ دەپ يازىدۇ كېيىنكى ئەسلىمىسىدە _ ئۇنر پەلەمىەيدىن چۈشكە تىنما كۈلۈشرمەكتە
ئىد “.
بېرچتېسر ادېن (ئررۇ يەردە ئېېانىر تۇرغرران ئررۆيى بەكررال راھەت بىررر ئررۆ ئىررد ئررۇ
ھىتلېر بىلەن بەكال يېقىن مۇناسرىېەت قىلىشراتتى) يراكى براش مىنىسرتىرلى مەھكىمىسرى
دە ھەر قېتىم مۇھىم مېھمانالر زىيارەتكە كەل ىنىدە ئېېانى ئرۆ ئىچىر ە كىرگۈزىرېىتەتتى
_ بۇ ئېېانى ھەممىدىن بەك كۆڭۈلسىز بولىدىغان ۋاقتى ئىد  .ئۇ دېڭىرز ئرارمىيە گېنېررال
پولكرروۋنىكى خررورتىينى پرىزدېنررت خرروۋېرنى رومىنىرريە پادىشرراھى كررارولنى ئاگاخرراننى ۋە
باشقا مرۇھىم ئرادەملەرنى كۆرۈشرنى بەكرال ئرارزۇ قىالتترى .ئەممرا ئرۇ خرۇدد بىرر كىچىر
بالىرردەك ئررۆي ە قامرراپ قويررۇنتتى .ئررۇ يررېقىن دوسررتلىرىغا بىررر قېررتىم مەن ھىتلېررردىن
مۇسسولىننى ۋېنسا خانىمىنى كۆرۈپ باققران بولسرام دەپ ئۆتۈن ىنىمردە ھىتلېرر قەتئرى
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تررۈردە رەت قىلىررېەتكەن ئىررد دەيرردۇ .ئەسررلىدە ئررۇ بررۇ ئىسررىلزادە خررانىم بىررلەن نۇرغررۇن
ئوخشاشلىقلىرىنى برارلىقىنى ھرې قىالترتىكەن .برۇ ئىشرتىن ئۇنىر كرۆڭلى بەكرال يېررىم
بولغانىكەن.
شررۇنداقتىمۇ پۈت رۈن دۇنيررادىن بررۇ يەرگە كەل ر ەن داڭلىررق كىشررىلەرنى ھەممىسررىال
ھىتلېرنى ئاشنىسىنى ھۆرمەت قىالتتى .بۇمۇ ئېېانى ئانھىدە خوشال قىالتتى .شرۇنداقتىمۇ
ئۇنى ر خوشرراللىقى ئۇنى ر قىررزغىن كۈتررۈش بىررلەن ئۆتىرردىغان تۇرمۇشررىغا ئرراز-تررۇن رەڭ
بېرەتتى .يەنى ئۇنى خوشاللىقى ئارانال شۇنچىلى ئىد  .ئۇندىن باشقا بۈگۈنكى ئەھېالى
بۇرۇنقى ئۇ پۈتۈنلە يالغۇزلۇق ئىچىدە قالغان ئۇنداق يالغۇزلۇققا چىدىما ئىككرى قېرتىم
ئررۆزىنى ئۆلتۈرىېېلىشررقا ئۇرۇنۇشررىغا سررەۋە بولغرران كررۈنلىرى ە زادىررال سېلىشررتۇرغىلى
بولمىغىدەك كۆڭۈللۈك ئۆتمەكتە ئىد ئەلىېەتتە.
رىبېنتروپ سىياسى كۈرەش سېىى ساھەسىدە يەنى ھىتلېر بايرۇتتا «ترىستان» دىرن
ھۇزۇرلىنىېاتقان كۈنى ئاسرتاخوۋ بىرلەن ئۆتكۈزىېاتقران سرۆھبىتىنى ئەسرلى ە كەلتۈرۈشرنى
تەستىقاليدۇ .سۆھبەت نەتىىىسرى گەرچە برۇ تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىرىنى خوشرال قىلغران
بولسررىمۇ پېتېررر كلېيسررت بررۇ ئىشررتا گېرمانىيىنى ر دەرھررال بىررر نەتىررىە ھاسررى قىلىشررقا
ئالدىراپ كېتىېاتقرانلىقىنى سرتالىن پەرق قىلىرپ قالمىسرۇن دەپ ئاگاھالندۇرىردۇ .بولۇپمرۇ
بىرەر شەرتنامىنى دەپ بەكال قراتتىقلىق قىلىشرتىن سراقلىنىش كېرەكلىكىنرى ئەسركەرتىدۇ.
شۇڭا بۇ ئىشتا كۈتۈشتىن قورقماسلىق كېرەك بەلكىرم برۇ ئىشرتا يېررىم يىلغرا قالمرايال ھەر
ئىككى تەرەپ قانائەتلەن ىدەك كېلىشىم ھاسى قىلىشقا بولىشى مۇمكىن دەيدۇ .بۇ گەپركە
رىبېنتررروپ كۈلررۈپ كېتىرردۇ .قرراراپ تررۇر ئىككررى ھەپررتى ە قالمررايال ئررۇنر شررەرتنامىغا قررول
قويىدۇ! شۇنداق قىلىپ ئۇ كلېيستنى سرەبىرچانلىق بىرلەن سراقالپ ترۇرغىن دەپ بەرگەن
نەسىھەتى ە پەرۋا قىلمايدۇ .رىبېنترروپ ئەن لىريەگە تاقابىر ترۇرۇش مەقسرىتىدە دەرھرال
كىلىشىم ئىشىنى تامامالش ئۈچۈن شۇلېنبۇرگقا مولوتوۋ بىلەن قايتا بىر قېتىم كۆرۈش دەپ
يوليررورۇق بېرررىش بىررلەن بىرررگە ئەسررتايىدىللىق بىررلەن سىياسررى سررۆھبەتكە كىرىشررىش
تەكلىېىنى بېرىدۇ .بۇ قېتىمقى كۆرۈشۈش -2ئاۋغۇستقا ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىرد  .گېرمرانىيە
باش ئەلچىسىنى يوللىغان دوكالتىدا برۇ قېتىمقرى سرۆھبەتتىن ئالغران تەسرىراتى شرۇكى
”ئەگەر قارشى تەرەپ س س س ر نىر ئارزۇسرىنى تولرۇق قامدىيانيردىغانال بولىردىكەن“
سوۋېتلېر ئىتتىىاقى ئەن لىريە ۋە ئرا ق ش ئىككىسرى بىلەنمرۇ شرەرتنامە ئىمزانشرنى نىريەت
قىلغرران .شۇنىسررى ئېنىقكررى بۇنررداق بىررر ئررارزۇدا ئىكەنلىكىنررى مولوترروۋ مەخسررۇس تەلەپ
قىلىپ ئوتتۇرلۇقتا يايدۇرغان .ئۇ ستالىن بىلەن بىرگە ۋىلھېلم كوچىسرىدىكى تەققەززالىققرا
دىقررقەت قىللغررانلىقى ئېنىررق .بررۇ ئىشررالر بىررر تەرەپررتىن گېرمررانىيىنى قىزىقتۇرسررا يەنە بىررر
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تەرەپتىن ئەن ليەنى بۇرنىغا چۈلۈك ئۆتكۈزۈپ يېتىلىمەكتە ئىد .
بۇ ۋاقىتقا كەل ەندە ھىتلېر رىبېنتروپتىنمۇ بەكىرەك تىتىلدىماقتا ئىد  .چرۇنكى ئرۇ
پولشا ئوپىراتسىيىسى ئۈچۈن ئەڭ ئاخىرقى كۈن قىلىپ بەل ىلى ەن ۋاقىتقا بىر ئرايچىلىكمۇ
ۋاقىت قالمىغان ئىرد  .ئەممرا ئرۇ شرۇ كرۈگىچە سرتالىننى كاپرالىتىنى قولغرا كەلتۈرۈشركە
مۇھتاجلىق يەنرى سروۋېت قىزىر ئارمىيىسرىنى برۇ ئىشرقا مرۇداخىلە قىلماسرلىقى كېررەك
ئىد .دەل شۇنداق مۇھىم بىرر پەيترتە ئرۇ بىرر بولسرا تەلىيىنىر ئوڭردىن كېلىشرنى ئۈمىرد
قىلىشى ياكى بولمىسا زورلۇق كۈچكە تايىنىشى كېررەك ئىرد  .شرۇلېنبۇرگ بىرلەن مولوتروۋ
سررۆھبىتىنى ئەتىسررى پولشررادا بىررر برروھران يررۈز بېرىرردۇ .دانزى تىكررى ناتسىسررتالر پولشررا
دائىرىلىرىنى ر مەسررئۇللىرىغا بىررز بۇنرردىن كېرريىن سررىلەرنى تەكشۈرۈشررىڭالرنى قوبررۇل
قىلماسلىق توغرىلىق ئۇقتۇرۇش تاپشۇرۇپ ئالردۇق دەپ بىلدۈرىردۇ .بۇنىڭغرا پولشرا تەرەپ
دەرھررال ئىنكرراس قايتۇرىرردۇ :ئررۇنر قرراتتىق غەزەپلەنرر ەن ھالرردا بۇنررداق بىررر بررۇيرۇقنى
ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشرىنى تەلەپ قىلىردۇ .دانزىر ،ئەركىرن شرەھەرلى ئراۋام پانتاسرىنى
باشررلىقىمۇ غەزەپلەن ر ەن ھالرردا بىررز بۇنررداق بىررر بررۇيرۇق چۈشررەرگەنلىكىنى رەت قىلىررپ
تۇرىېالىدۇ .ھەمدە پولشا پۇترا چىقىرىشرقا ئۇرۇنماقترا دانزى قرا تەھردىت سرالماقتا دەپ
ھۇجررۇم قىلىرردۇ .بررۇ ھەقىقەتەنمررۇ پەسكەشررلەرنى ھوقۇققررا چىقىشررى ئىررد  .ئررۇ دەرھررال
ھەرىكەتكە كېلىرپ -1ئاۋغۇسرتتا قۇمانردانلىق ھوقرۇقىنى تارتىرپ ئالىردۇ .يەنە شرۇ كرۈنى
بېرلىنمرررۇ ۋارشررراۋاغا ئاگاھالنررردۇرۇش بېرىرررپ ئەگەر داۋاملىرررق دانزى قرررا ئەڭ ئررراخىرقى
ئۇلتىماتوم بېرىشنى داۋام قىلىدىغانال بولىدىكەنسىلەر ”بۇنى ئاقىېىتى چوقۇم گېرمرانىيە-
پولشا مۇناسىېىتىنى جىددىلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىردۇ“ دەيردۇ.ئەسرلىدە كىچىككىرنە
بىر شرامال ئېغىرر بىرر بروھران ھالىغرا كەلتۈرۈل ەنىرد  .بۇنىڭغرا پولشرا رەددىريە بېرىرپ
گېرمررانىيە ئەگەر گېرمررانىيە ئوتتۇرغررا چىقىررپ مۇداخىلىرردە بولمرراقچى بولىرردىكەن پولشررا
بۇنداق بىر ھەرىكەتنى تاجاۋۇزچىلىق دەپ ھېاباليدۇ دەپ جاۋا بېرىدۇ.
تىزگىنلىنىپ بولۇنغان گېرمانىيە گېزىتلىرىمۇ بۇ ئىش ئۈسرتىدە ۋارقىرراپ-جارقىراشرقا
باشاليدۇ” .ھە پولشالىقالر ھەددىڭالردىن ئاشماڭالر!“ گېزىتالر چوڭ خەتلى تېمىلىرر
بىررلەن تولغرران بولررۇپ ”ۋارشرراۋا دانزى نررى بومباردىمرران قىلىرردىغانلىقى بىررلەن تەھرردىت
قىلماقتا _ پولشا ئۆزىنى چاغلىما قۇرۇق پو ئاتماقترا!“ دەپ يېزىشراتتى يەنە بىرر مراۋزۇدا.
گيرروبېل ۋارقىررراپ-جررارقىراپ يررۈرگەن بررۇ كررۈنلەردە تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىر بولسررا
گېزىتالرغا قارىغان خېلىال تۆۋەن مۇقامدا ھۇجۇمغا ئۆتكەنىرد  .رىبېنتروپنىر ئىقتىسرادىي
مۇتەخەسسىسرررى يۇرىئررروس شرررنور ئاسرررتاخوفقا گېرمانىيەنىررر پولشرررادىن كۈتىررردىغان
مەنىەئەتلەر ھەقىقەتەنمرۇ چەكلىر دەپ ۋەدە بېرىردۇ” .گېرمانىيەنىر سروۋېت ئىتتىىراقى
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بىلەن بولغان ھەر قانداق بىر مەنىەئەتى بىلەن توقۇشمايدۇ _ .دەيردۇ برۇ مۇتەخەسسرى
_ ئەمما بىز بۇ مەنىەئەتلەرنى ئەسرلىدە نرېمىە مەزمرونالرنى ئرۆز ئىچىر ە ئالىردىغانلىقىنى
بىلىشىمىز كېرەك“.
گەرچە ھىتلېر ھېلىغىچە تاغدا يوشۇرۇنۇپ يېتىېالغان بولسىمۇ بۇ ئىشالرنى بىېاسرتە
سۈرۈشررتە قىلىشررتىنمۇ توختىمىغرران ئىررد  .ئررۇ ئۆزىنى ر مەخسررۇس ئررايروپالنىنى دانزى قررا
ئىېەرتىپ بىرلەشكەن مىللەترلەر جەمىيىتىنىر برۇ ئەركىرن شرەھەردە تۇرۇشرلۇق يوقرۇر
دەرىىىلى تولرۇق ھوقۇقلرۇق مەخسرۇس خرادىمى كرارل بۇكنراردنى ئېلىرپ كېلىردۇ-88 .
سررىنتەبىر كررۈنى بۇكنررارد سررالزبۇرگقا يېتىررپ كېلىررپ دەرھررال ئرراپتوموبىللىق كرىسررتان
تېغىدىكى چاينانا بىناسىغا چىقىدۇ.
بۇ چاغدا ھىتلېر باشقا بىرر ئىرش بىرلەن ئالردىراش ئىرد ” .ئىنترايىن مرۇھىم بولغران
يەنە بىر ۋەقە پات يېقىندا يۈز بېرىشى مۇمكىن“ دەيدۇ ھىتلېر لېفىتقا چىقىپ يىغىرن زالىغرا
كۆتۈرىلىېاتقىنىرردا سررىېرغا .ئررۇ ئررۆز-ئررۆزى ە غۇدۇڭشررىغىنىچە گيررۆرىڭنى كومانرردروپكىغا
ئىېەرتىدىغانلىقىنى دەيدۇ” .ئەمما ئەگەر نزىرم بولغىنىردا مەن ئرۆزەم بېرىشرىممۇ مرۇمكىن.
مەن پۈتۈن تەغدىرىمىزنى بۇ ئويۇنغرا براغلىق دەپ قرارايمەن “.ئۇنىر برۇ دې ىنرى سرتالىن
بىررلەن تۈزۈشررىدىغان كىلىشررىمنى كررۆزدە تۇتقرران ئىررد  .بۇكنررارد يىغىررن زالىغررا كىرىررپ
كەل ىنىدە ھىتلېر غەزىېىدىن يېرىلىپ كەتكىدەك ھالغا كېلىپ پولشا مەسىلىسى ھەققىدە
قاتتىق قايناپ كېتىدۇ” .ئىش باشالشتىن بۇرۇن ئاگاھالندۇرۇش ئالما تۇرۇپ ھەر قانداق
بىررر ۋەقە يررۈز بەرگىرردەك بولىرردىكەن _ دەيرردۇ ھىتلېررر ۋارقىرررىغىنىچە _ مەن ئررۇنرنى
چۈشررىدىمۇ خىيالىغررا كەلتۈرەلمەيرردىغان بررارلىق ماشىنىالشررقان قىسررىمالردىن پايرردىلىنىپ
چاقمرررراق تېزلىكىرررردە پولشررررالىقالرنى ئىزىررررپ ۋەتررررېەرىكىنى چىقىرىررررېېتىمەن! گېىىمنررررى
ئاڭلىدىڭمۇ؟“ دەپ ۋارقىرايدۇ.
”ئۇقتررۇم برراش مىنىسررتىر جانررابلىر بررۇ دې ىنىڭىررز چرروڭ بىرررىش ئۇرۇشررتىن دېرررەك
بېرىدۇ“.
ھىتلېرنى چىرايى دەرھال ئاچچىق غەزەپكە تولىدۇ” .ياخشى گەپ – .دەيدۇ ھىتلېر
_ ئەگەر مەن بۇ ئۇرۇشقا مەجبۇرننغان ئىكەنمەن ئۇنداقتا بۇ ئۇرۇشرنى بۈگرۈنال باشالشرقا
رازىمەنكررى ئررۇنى ھەرگىزمررۇ ئەتى ر ە قالرردۇرمايمەن .مەن ھەرگىزمررۇ ئىككىنچررى ۋىلھېلمغررا
ئوخشاش ئۇرۇش قىلمايمەن .ئۇ ئادەم ئومرۇمىي يۈزلرۈك ئرۇرۇش باشلىنىشرتىن برۇرۇن ھەر
دائىم قاتتىق غەمدە قېلىپ بەكال ئېھتىياتچان بولۇپ كېتەتتى .ئەمما مەن رەھىمسرىزلەرچە
ھۇجۇمغا ئۆتىمەن .بۇ ئۇرۇشنى كۈكۈم-تالغان بولۇپ كېتىدىغان ئىش بولسىمۇ ئراخىرغىچە
داۋامالشتۇرىمەن!“
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خۇدد ھورىنى بوشىتىېالغان پاراۋۇزدەك جىمىرپ كېتىرپ ئرۆزىنى تۇتىېالغران ھالردا
مېھمىنىغا :مېنى ھەرگىزمۇ ئەن لىريە بىرلەن فرانسرىيەگە ھۇجرۇم قىلىشرنى ئرارزۇيۇم يروق.
”مەن ھەرگىزمۇ رومانتى ھاياجان ئىچى ە پېتىپ قالىدىغان بىرسرى ئەمەسرمەن _ .دەيردۇ
ھىتلېر خوشال ھالدا _ مېنىڭدە ئىتتىىاقداشرالرغا براش بولرۇش دەيردىغان بىرر ھەۋىسرىم
يرروق .ئەڭ مررۇھىم بررولغىنى مەن ھررېچ قاچرران مەيلررى بۈگررۈن يرراكى ئەتە غەرپررتىن بىرررەر
مەنىەئەت ئاختۇرۇش نىيىتىردە ئەمەسرمەن “.ئەممرا شرەرقتە ئەركىرن ھەرىركەت قىلىشرنى
خرررانيمەن” .مەن گېرمرررانىيەنى يېتەرلىررر بۇغررردايغا ئىررر ە قىلىشرررىم كېررررەك “.ياغرررا
ماتېرىياللىرىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ياۋروپا سرىرتىدا يەنە مۇسرتەملىكى ىمۇ ئېھتىيراجىمىز برار
دەپ ئۆزىنىرر غەرىزىنىرر نەقەدەر چرروڭلىقىنى ئىىررادىلەپ بېرىرردۇ” .پەقەت مۇشررۇ بىررر
قېتىمدا _ دەيدۇ ئۇ قايغۇلۇق بىر شەكىلدە _ مرۇھىمى سرىزگىمۇ مەلرۇم مەن برۇ ئىشرالر
ھەققىدە كىشىلەر بىلەن سۆھبەت قىلىش ۋە مۇھاكىمە قىلىشقا ھەر دائىم تەييارمەن“.
ئۇ قايتا-قايتا تەكىرتلەپ ئەگەر شرەرقتە ئەركىرن ھالغرا كېلەلى ىردەكال بولىردىكەن
ئەن لىرريە بىررلەن كىلىشررىم ئىمزانشررقا ئەن لىيەنىرر بررارلىق تەۋەلىكلىرررى ە كاپالەتلىرر
قىلىشررقا رازىلىررق بىلدۈرەلەيرردىغانلىقىنى بىلدۈرىرردۇ .روشررەنكى ھىتلېررر بررۇ ۋەدىسررىنى
شررۇنىڭدەك كەينىرردىنال دەيرردىغان تەھرردىتى بىررلەن قوشررۇپ لونرردونغا يەتكۈزۈلۈشررىنى
ئويلىماقتا ئىد ” .كۆڭلۈمدىكىنى دېسەم مەن پۈتۈنلە قانرداق قىلىرپ رۇسرىيى ە قارشرى
تۇرۇشررقا بولىرردىغانلىقىنى ئررويالپ يررۈرىمەن .ئەگەر غەرپلىكررلەر بۇنىمررۇ چۈشررىنەلمى ىدەك
ئاخماق ھالغا كېلىپ قالغان بولسا ئۇ ھالدا مەن رۇسرىيە بىرلەن كىلىشرىم ترۈزۈپ ئراۋال
غەرپنى تارمار كەلتۈرگەندىن كېيىن ئاندىن بۇرۇلۇپ پۈتۈن كۈ بىلەن سوۋېتلەرگە قارشى
چىقىشررررقا مەجبررررۇرمەن .مەن ئوكرائىنغررررا مۇھترررراجلىقمەن .بىررررز ئۇكرائىنررررانى قولغررررا
كىرگررۈزەلى ىنىمىزدىال ئررۆتكەنكى دۇنيررا ئۇرۇشررىدا كۆرۈل ىنىرردەك بررۇ سۇندۇرۇلۇشررتىن
ساقلىنالىشىمىز مۇمكىن“.
2
بۇركناردقررا قرراراڭغۇ بولررۇپ تررۇرغىنى يېقىنرردا ئەن لىرريە چىمبېرلىننىرر يوقررۇر
دەرىىىلى مەسلىھەتچىلىرىدىن بىر ئارقىلىق ھىتلېرغا مەخىى بىر تەكلىپ سۇنىدۇ .سرىر
خونس ۋېرسون كىنسىتوندىكى ئۆيىدە رىبېنتروپنى مەخىىي ۋەكىلرى فرىترز ھرې بىرلەن
سرۆھبەت ئۆتكۈزىرردۇ .بررۇ قېتىمقرى مەخىررى سررۆھبەت جەريانىردا ۋېرسررون برراش ۋەزىرنىر
فررۈھرېر بىررلەن  02يىر مۇددەتلىر ئىتتىىرراق تۈزۈشرركە تەييرار ئىكەنلىكىنررى ئېيتىرردۇ .بررۇ
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ئىتتىىرراق شررەرتلىرىنى ئىچىرردە ئىمىىرررىيەگە ئىقتىسرراد مەنررىەئەتلەر بىررلەن تەمىررنلەش
مەسىلىلىرىمۇ بار ئىد ” .مۇۋاپىق پەيتتە“ گېرمانىيەنى مۇسرتەملىكىلىرىنى بۆلرۈپ-بۆلرۈپ
قرايتۇرۇپ بېررىش ھېسراۋىغا ھىتلېرمرۇ چوقررۇم ياۋروپرادا قايترا تاجراۋۇزچىلىق ھەرىكەتررلەر
بىلەن شوغۇلالنماسلىققا كاپالەتلى قىلىشى تەلەپ قىلىنغان ئىد .
ھېسنى دېيىشىچە ئۇ برۇ گەپلەرنرى تروغرا ئراڭالپ-ئاڭلىغرانلىقىنى بىلەلرمە سرىر
خونسرتىن بررۇ گەپلەرنررى قايتىرردىن تەپسررىلىرەك ئېيتىررپ بېرىشررىنى ئۆتۈنىرردۇ .خررونس مررۇ
ئۇنىڭغا تەپسىلى چۈشرەندۈرۈپ ئۆتىردۇ” .ئەگەر مەن ھىتلېرر بولغىنىمردا ئىرد _ دەيردۇ
قاتتىق ھەيرران بولغران ھرې _ سرىزنى برۇ تەكلىبىڭىزنرى دەرھرال قوبرۇل قىرالر ئىردىم.
شۇنداقتىمۇ ھىتلېرنىڭمۇ ئەنە شۇنداق قىلىشىدىغا ھېچ كىم بىرر نرېمە دېيەلمەيردۇ “.ھرې
بررۇ تەكلىىنررى تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرلىكى ە يوللىېېتىررپ ئۇزۇنغررا قالمررا ۋېرسرروننى
ماشررىنكىدا بېسررىپ چىقىرىلغرران ھررۈجىتىنى ئېلىررپ _ بررۇ ھررۈجىەتتە تەكلىىنى ر مررۇھىم
نوقتىلىر خۇنسىالپ يېزىلغان ئىد _ مەخسۇس ئايروپالن بىرلەن گېرمرانىيى ە قايتىردۇ.
رىبېنتررروپ بررۇ تەكلىىررتىن قرراتتىق تەسررىرلەن ەن بولسررىمۇ بررۇ تەكلىىنررى قانررداق قىلىررپ
ھىتلېرغ را ئىشەندۈرگۈزۈشرركە بولىرردىغانلىقىنى بىلەلمەيرردۇ .شررۇڭا ئررۇ بررۇ مەسررىلە بەكررال
ئەسررتايىدىن مۇئامىلىرردە بولۇشررنى تەلەپ قىالتتررى .ھېسررنى ئەگەر سرروۋېت ئىتتىىرراقى
گېرمررانىيى ە ھۇجررۇم قىلىررپ قالغىرردەك بولسررا ئەن لىرريە ھىتلېررر تەرەپررتە تررۇرۇپ ئۇرۇشررقا
قاتنىشرررىدىغانلىقىغا ھرررې راسرررتىنال ئىشرررەن ەنمىدۇ؟ گېرمرررانىيە بىرررلەن سرررۆھبەتكە
ئولتۇرۇشررتىن ئرراۋال ئەن لىرريەلىكلەر موسرركېا بىررلەن داۋام قىلىېاتقرران سۆزلىشىشررلىرىنى
توختىتىېىتەلىشى مۇمكىنمىدۇ؟ ھې ھەقىقەتەنمۇ ئەن لىيىلىكلەرگە ئىشەن ەن ئىد .
نەق مەيداندا بولغان بىرسى ھېسقا ھىتلېر بۇنداق بىر تەكلىپ نيىھىسىنى دەسلەپتە
ئاڭلىشى بىلەن خوشراللىقىدىن باشرقىچىال بولرۇپ قالغران .ھىتلېرر “برۇ مېنىر ئۇزۇنردىن
بۇيان ئاڭالشقا تەشنا بولۇپ كېلىېاتقان ئەڭ ياخشى خەۋەر!” دەپ ۋارقىرىېەتكەن .ئانردىن
ئۇ خۇدد كىچى بالىالردەك خىيالالر ئىچى ە پېتىپ كېتىدۇ .ئرۇ پۈترۈن ئۆمرۈر برويىچە
خررام خىيررال قىلىررپ كېلىېاتقرران ئارزۇسررى يەنررى كۈچلررۈك بېرىتررانىيە ئىمىىرىيىسررى بىررلەن
ئىتتىىاقداش بولۇش ئارزۇسى مانا بۈگۈن ئىشقا ئېشىش ئالدىدا تۇرماقترا ئىرد ! ئەممرا ئرۇ
دەل شۇ پەيترتە ئىرچ-ئىچىردىن قورقۇشرقا باشراليدۇ .برۇ دېر ەن ۋېلسروننى قۇرغران بىرر
قررراپقىنى ئرررۇ پولەكلەرنىررر تې ىشرررلى ئەدەپلىنىشرررىدىن سررراقالپ قېلىشرررنى مەقسرررەت
قىلغررانلىقى دەپ قاينرراپ كېتىرردۇ” .ھىتلېررر زاد نررېمە دېكەكچررى؟“ دەپ سررورايدۇ ھررې
ئۇنىڭغا بۇ خەۋەرنرى ئېيتقران كىشرى _ رىبېنتروپنىر براش مىنىسرتىرلىكتىكى ئانقىچىسرى
ۋارت خوۋېردىن .خوۋېر ئۇنىڭغا ”فۈھرېر پولەكلەرنى بويسۇندۇرۇش خىيالى ئىچى ە پېتىپ
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قالغان“ دەپ جاۋا بېرىدۇ.
بۇ ھەپتە بويىچە رىبېنتروپ ھېستىن ئەن لىيە دانزى ،ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدىغانلىقىغا
”ھەقىقەتەنمرررۇ تولرررۇق ئىشىنەمسرررەن“ دەپ سرررورايدۇ .ھېسرررمۇ ئۇنرنىررر برررارلىق خەۋەر
مەنبەلىر شۇنى كۆرسەتمەكتىكى چىمبېرلىننى بۇنىڭردىن باشرقا بىرر ئرويى يروق پولشرا
تۇپراقلىرىغا قارىترا ھەر قانرداق بىرر تاجراۋۇز ئرۇرۇش بىرلەن ئاخىرلىشرىدىغانلىقى ئېنىرق
دەپ جاۋا بېرىدۇ” .فۈھرېر بۇ گەپرلەرگە ھەرگىرز ئىشرەنمەيدۇ! _ دەپ ۋارقىرراپ كېتىردۇ
رىبېنترروپ _ بەز ئاخمراقلىرىمىز ئۇنىڭغرا ئەن لىرريە پەقەترال قورقۇتۇشرنى بىلىرردۇ ئەگەر
بىزمۇ ئازىراقال قورقۇتۇش بىلەن جاۋاپ قايتۇرىردىغانال بولىردىكەنمىز ئرۇنر دەرھرال بىرزگە
ئى ىلىپ تىز چۆكىدۇ دەپ ئېيتقان “.رىبېنتروپنى كۆرۈنۈشتە بىر خى ئىچىدە بىرر خىر
قىياپىتىدىن قايمۇقۇپ كەتكەن ھرې ئۇنىڭغرا دەرھرال مۇنرداق دەپ سرۇئال قويىردۇ :سرىز
راستىنال ئەن لىزلەر بىزنى قورقۇتۇپ يۈرىدۇ دەپ ئويالمسىز؟ بۇ تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىر
ئۇنىڭغررا مەن بررۇرۇن فررۈھرېرگە دېرر ەن ئىرردىم قارىغانرردا ئەن لىرريە ياۋروپررا كررۈچلىر
ئوتتۇرسرررررىدىكى تەڭىوڭلرررررۇقنى سررررراقالش ئىشرررررلىرىدا ئەن لىررررريەگە مۇھترررررا دەپ
ھېسابلىشىدىكەن؛ ياكى ئۇلۇ بېرىتانىيە ئىمىىرىيىسى تەھردىتكە ئۇچرىغىنىردا ئېن لىرزنر
ھەرگىزمۇ يۇمشاقلىق قىلىپ كەينىدە سۆرۈلۈپ يۈرمەيدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
ئارىدىن ئىككى كرۈن ئۆترۈپ رىبېنترروپ ھېسرقا مۇنرداق دەيردۇ :مەن ئېن لىزنرنىر
بارلىق قاراشلىرىنى ھىتلېرغا يەتكرۈزۈپ بولردۇم دەيردۇ .شرۇنداقتىمۇ ھرې يەنىرال ئەگەر
ئەن لىرريە راسررتىنال دانزى رردىن ئىبررارەت بۇنررداق ئۇششرراق بىررر ئىشررالر ئۈچررۈن ئۇرۇشررقا
كىرىشىدىغانال بولىدىكەن ئۇ ھالدا ئەن لىيەگە قارشى ئرۇرۇش قىلىرش ئىشرىدىن ھەرگىرز
ساقالنغىلى بولمايدۇ دەپ كۆرسىتىدۇ.
رىبېنتروپ بۇ ئىش ئۈچۈن قايتىدىن ھىتلېر بىلەن سۆزلىشىپ بېقىشقا ماقۇل بولىردۇ.
ھىتلېررر ھېسررنى پىكىرىنررى ئويلىنىررپ ”بررۇ جىمىىتلىررق ھەقىقەتەنمررۇ كىشررىنى ھەيررران
قالدۇرىدۇ“ دەيدۇ .بۇ گەپ رىبېنتروپنى بەكال خوش قىلىېېتىدۇ .ئەمما ھىتلېرر بۇنىر بىرر
ئەخررمەق قىلىررپ ئرروينىتىش بولررۇپ قېلىشررىدىن قورقررۇپ يەنىررال بەك ئىشررەنچ قىلىررپ
كېتەلمەيدۇ .ئېن لىزنرنى گېىىدىن يېنىېالماسلىقىغا قانداق كاپالەتلى قىلغىلرى بولىردۇ؟
”فۈھرېرىم _ رىبېنتروپ دوكالت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ _ ئۇنر ھەقىقىي تۈردە كاپالەتلىر
قىلىشنى ئوياليدىغانال بولسا بۇ ئىش بولىردىغان ئىرش “.بۇنرداق قراتتىق مۇئرامىلە قىلىرش
-88ئاۋغۇسررررت كررررۈنى رىبېنتروپنىرررر سررررالزبۇرگتا مۇسسررررولىننى كۈيئرررروغلى بىررررلەن
كۆرۈشكەندىكى دېىلوماتىيىلى پائالىيىتىدىمۇ ئىىادىلەن ەن ئىرد  .سرىئانو مۇسسرولىننى
يوليرورۇقىنى ئېلىرپ كەلر ەن ئىرد  :مۇسسررولىن پولشراغا قارىترا ھەر قانرداق بىرر بېسررىپ
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كىرررىش ھەرىكىتىنررى قرراتئىي تررۈردە كېچىكتررۈرۈش كېرررەك بررۇ ئىشررنى چوقررۇم سررۆھبەت
ئارقىلىق ھەل قىلىش شەرت دەپ تەكىتلى ەن ئىد .
رىبېنتروپمۇ خۇدد فۈھرېرگە ئوخشاشال ئىتالىيە باش مىنىسرتىرىنى ئرۆز بىېاسرتە
كەلمە ئەلچىسىنىال يولغا سېلىپ قويىشىدەك پوزىتسىيىسىدىن بەكال نراراز ئىرد  .بەز
گەپلەردىن قارىغاندا چىيانوۋ ھەر قېتىم گېرمانىيى ە كەل ىنىدە ھاراق ئىچىرپ غىرق مەس
ھالرردا ئايررالالر بىررلەن ئوينايرردىغانلىقى مەلررۇم ئىررد  .شررۇنداق بولغاچقررا فررۈھرېر بىررلەن
رىبېنتروپنىرر ھەر ئىككىسررىال ئررۇنى كررۆزگە ئىلىررپ كەتمەيتتررى .سۆزلىشررىش جەريانىرردا
رىبېنتروپ ساداقەتلى بىلەن خوجايىنىنى ئويلىغانلىرىنى سىئانوغا يەتكۈزىدۇ .بەلكىم برۇ
تاشقى ئىشالر مىنىستىرىنىڭمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ئويى بولىشرى مرۇمكىن ئىرد  .ھەرقرانچە
دې ەن بىلەن ئۇنى ھەرىكەتلىر ھىتلېرنىڭكىدىن كرۆپ پەرق قىلىرپ كەتمەيتترى .يەنرى
سىئانومۇ شۇنچە گەپدانلىق قىلىپ تىنچلىق بىلەن مەسرىلە ھەل قىلىرش تەرەپترار بولرۇپ
كۆرۈنسرررىمۇ رىبېنترررروپ ئۇنىررر گېرررىى ە پەقەترررال قرررۇنق سرررالمايتتى .سرررىئانوئاخىرىدا
رىبېنتروپتىن ساڭا نېمە كېرەك كورىدور كېرەكمۇ ياكى دانزى،؟ دەپ سرورايدۇ” .ھرازىرقى
مەسىلە ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ كەتتى _ .دەيدۇ رىبېنتروپ جاۋابەن _ بىزگە كېرىكى ئۇرۇش“.
سىئانو بىلەن رىبېنترروپ ئوتتۇرسرىدىكى برۇ سروغۇقلۇق كراتىىالر بۆلۈمى ىمرۇ تەسرىر
قىلغان ئىد  .چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا ئۇنر بىررەر ئېغىزمرۇ گەپ قىلىشرما ئولتۇرىردۇ .برۇ
جەريانردا سرىئانونى رەڭ رى ئاپئرراق تاتىرىرپ كەتركەن بولررۇپ يېنىردىكى بىرر ئىتالىئانغررا
پىچىرنپ مۇنداق دەيدۇ” :بىز بايا ئۇرۇشۇپ قالغىلى تاسال قالدۇق“.
قىزىق يېر رىبېنتروپنى قورقۇتۇشى ئالدىدا يۇۋاشلىق بىرلەن براش ئې ىرپ تۇرغران
سىئانو ئەتىسى بېرگنوفتا ھىتلېرر بىرلەن قىلرچە تەپ تارتماسرتىن تىركىشرىپ تۇرىېالىردۇ.
چۈشررلۈك تامرراق ۋاقتىرردا سررىئانو يەنە گررۈل بىررزەكلەرگە قرراراپ چاخچرراقمۇ قىلىېالىرردۇ _
تەرجىمان دولمان برۇ گرۈللەرنى ئېرېا برراۋن تىزغران بولىشرى مرۇمكىن دەپ پەرەز قىلىردۇ.
رەسمى مۇزاكىر باشرالنغاندىن كېريىن سرىئانو ھىتلېرغرا پەم-پاراسرەتلى بىرلەن قراتتىق
رەددىيە بېرىدۇ .ئۇ ھىتلېرنى غەرپلىكلەر مۇ ئۇرۇش ئرېالن قىلىرش ئېھتىمرالى سرەۋەبىدىن
پولشررا بىررلەن ئررۇرۇش قىلىررش ئىشررى يررالغۇز پولشررا بىلەنررال چەكلىنىررپ قانلىشررى مررۇمكىن
ئەمەس دەپ ئاگاھالندۇرىرردۇ .سررىئانوئىتالىيە تېنررى ئومررۇمىي يۈزلررۈك ئۇرۇشررقا تەييررار
ئەمەس ئۇنى ستراتى ىيىلى مادد بۇيۇملىر بىر قرانچە ئرايلىق ئۇرۇشرقىمۇ يەتمەيردۇ
دەپ ئېنىق قىلىپ كۆرسىتىدۇ .ھىتلېر مۇنيىملىرق بىرلەن سرۆھبەتنى ئەتە چۈشرتىن برۇرۇن
داۋامالشتۇرايلى قاراڭغۇ چۈشمەسرتىن ماشرىنىلىق كرىسرتان تېغىغرا يېتىرپ بېرىېېلىشرىمىز
كېرەك دەپ تەكلىپ قىلىدۇ .سرىئانوماقۇل بولغانردەك قىلسرىمۇ برۇ تەكلىرىكە ئرۇنچە بەك
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قىررزغىن ئەمەس ئىررد  .ھىتلېررر ئررۇنى بىررر دېرىزىنىرر ئالرردىغا تارتىررپ كېلىررپ دېرىررزە
سىرتىدىكى گۈزەل مەنزىرىنى تەپسىلى تونۇشتۇرۇپ كېتىدۇ .سرىئانو ئىنتىيارسرىزن تىتررەپ
كېتىدۇ .كەينىدىنال ئۇ كەينى-كەينىدىن قىزىق چا ئىچىپ كېتىدۇ _ ئۇ ئەسرلىدە بۇنرداق
ئىسسىق چا ئىچىشنى پەقەتال ياخشى كۆرمەيتتى .تا يولىدىكى مرېڭىش سرىئانونى بەكرال
ئېچىنىشلىق ھالغا كەلتۈرۈپ قويىدۇ .شۇ كۈنى ئاخشىمى سرىئانو قېينرى ئاتىسرىغا تېلېفرون
قىلىپ ”ۋەزىيەت بەكال ئېغىر“ دەپ ئۇختۇرىدۇ.
ئەتىسررى چۈشررتىن بررۇرۇن سررىئانو تۈگىشررىىال كېتىرردۇ .ئررۇ ھىتلېررر بىررلەن ئىككىنچررى
باسقۇچلۇق سۆھبەتكە ئولتۇرغىنىدا ئىتالىيىنى ئۇرۇشقا قاتنىشىشرقا پەقەترال كرۈچى يروق
دې ر ەن گەپنررى پەقەتررال تىلغررا ئالمايرردىغان بولررۇپ ئۆزگىرىرردۇ .ئۇنى ر داڭلىررق مۇنررازىرە
قررابىلىيىتى بىررراقال نەلەرگىرردۇ ئۇچررۇپ كەترركەن ئىررد  .تەرجىمرران شررىمىدتنى ھەيررران
قالدۇرغىنى ”ئۇ خۇدد قەلەمتراشرنى قراتالپ يانچۇقىغرا سرېلىېالغاندەك جىمىرىال قالغران
ئىد “ .ئۇنىر تۈنۈگرۈنكى سروغۇققان ئەممرا كەسركىن سىياسرىي قابىلىيىتىردىن ئەسرەرمۇ
قالمىغان ئىرد  .فرۈھرېر ئۇنىڭغرا ئەن لىريە-فرانسرىيە ئىككىسرى ھەرگىزمرۇ پولشرانى دەپ
ئۇرۇش قىلمايدۇ دەپ كاپالەت بېرىدۇ .بۇ ھەقتىكى گەپلەرنى سىئانوقۇلىقىنى دى تۇترۇپ
ئاڭالشررتىن باشررقا ھررېچ نررېمە قىاللمايرردۇ” .بررۇرۇنالردا بىزنىرر قاراشررلىرىمىز سررىزنى
دې ەنلىرىڭىز بىلەن زىت بولۇپ قالغىنىدا سىزنىڭكى ھەر دائىرم تروغرا بولرۇپ چىقراتتى _
دەيدۇ سىئانو _ بۇ قېتىم مېنىڭچە سىز راستىنال ھەممىمىرزدىن ئېنىرق كرۆرۈپ تۇرغانردەك
قىلىسىز“.
ئارىدىن بىر قانچە سائەت ئۆتكەندىن كېريىن سرىئانوپۈتۈنلە روھسرىزننغان ھالردا
ئايروپىالنغا چىقىپ دۆلىتى ە قايتىپ كېتىدۇ” .مەن رىمغرا قايتىرپ كەترتىم _ دەپ يازىردۇ
ئررۇ كۈنرردىلى خاتىرىسررى ە _ مەن نېمىسررالردىن ئۇنرنىرر داھىسررىدىن ۋە شررۇنىڭدەك
ئۇنرنى ئىش بېىىرىش ئۇسۇلىدىن پۈتۈنلە زىررىككەن ئىردىم .مانرا بۈگرۈن ئرۇنر بىرزگە
قەتئى ھراجىتى بولمىغران بەلكىرم ھۆكۈمەتنىر بېشرىنى ئاغرىتىردىغان پۈتكرۈل دۆلەتنرى
خەتەر ئىچى ە باشالپ ماڭىدىغان بىر يەرگە تارتىپ كېتىلمەكتە ئىدۇق“.
سررىئانو قايتىررپ كېتىررپ ئۇزۇنغررا قالمررا ھررې سررالزبۇرگتىكى بىررر مېھماننانىرردا
تۇرىېاتقرران رىبېنتررروپ بىررلەن كۆرۈشررۈش بررۇيرۇقىنى تاپشررۇرۇپ ئالىرردۇ .تاشررقى ئىشررالر
مىنىسررتىر ئۈسررتەل ئۈسررتى ە قرراراپ ئررون مىنرروتتەك ھاڭېېقىررپ ئولتررۇرۇپ قالغرران ئىررد .
ئاندىن بېشىنى كۆتۈرۈپ ھې قاراپ ئەنسىرى ەن ھالدا مۇنداق دەيردۇ” :مەن يېڭىرراقتىال
فۈھرېرنى يېنىدىن كەلدىم .ئۇ چىمبېرلىننى تەكلىې ھەققىدە مۇزاكىرىلىشىشنى پەقەتال
خالىمىد  .ئۇ بۇ يەردە ۋېلسوننى ئوتتۇرغرا قويغران تەكلىىىنرى كرۆزدە تۇتماقترا ئىرد _ .
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ئۇنىر غەرىررز پۈتررۈنلە باشررقا .چىمبېرلىننىر تەكلىررېىنى ھەرگىزمررۇ چررۆرۈپ تاشالشررقا
بولىدىغان بىر تەكلىپ ئەمەس .ۋاقتى كەل ەندە بىز بۇ ئىشنى قەيتا ئوتتۇرغا قويايلى “.ئۇ
ھېسررقا تەلىمررات بېرىررپ دەرھررال لونرردونغا قرراراپ ئررۇ ئررۇ يەردە بولىېاتقرران گەپلەرنررى
قۇلىقىڭنى دى تۇتۇپ ئاڭالپ كەل سەگەك بول دەيدۇ.
”فۈھرېر بەكال خەتەرلى بىر كوزۇرنى ئوينىماقچى بولىېاتىدۇ .ئۇ برۇ ئويۇنردا ئۇترۇپ
چىقانمدۇ-يوق ھېچ نرېمە بىلمىردىم .ھەر نرېمە دېر ەن بىرلەن بىرز بەرىبىرر ئەن ىلىريى ە
قارشى ئۇرۇش قىلىشنى خالىمايمىز .خەۋىپ ئارتىپ كەتركەن ۋاقتىردا سرەن دەرھرال بىرزگە
ئۇچۇر يوللىېىتەرسەن“.
ھىتلېررر چىيانوغررا تولررۇق ئىشررەنچى ە ئىرر ە ئىكەنلىكىنررى ئىىادىلى ەنرردەك قىلغرران
بولسىمۇ ئەمەلىيەتتە بۇ ھەقىقەتەنمۇ بىر پەردىلى ئويۇندىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىرد .
ئەمەلىيەتتە بولسا ئۇ ستالىننى كىلىشىم تۈزۈش ئىشىنى ئىزچى ترۈردە كەيرنى ە تارتىرپ
كېلىشىدىن قاتتىق غەم قىلىپ يۈرەتتى .بەز دوكالتالردا يېقىندا بىرر ئەن لىريە-فرانسرىيە
بىرلەشمە ۋەكىللەر ئۆمى ى موسكېاغا بېرىپ سوۋېتلەر بىلەن ئۆتكۈزگەن مۇۋەپىەقىيەتلىر
سۆھبەتلىشىشررىنى ئاخىرلىشررىش ئالدىرردا تۇرغانلىقىرردىن مەلۇمررات بەرمەكررتە ئىررد  .بررۇ
مەلۇماتمۇ ئۇنى غېمىنى ئارتتۇرىېەتكەن ئىد  .ئەسرلىدە رۇسرالر بۇنرداق بىرر سرۆھبەتكە
بەك قىزىقىىمۇ كەتمەيتتى .چۇنكى ئۇنر ئىتتىىاقداش دۆلەتلەر سوۋېتلەرنى ئوينىتىېاتىردۇ
دەپ بىلەتتى .يەنرى ئەن لىريە-فرانسرىيە بىرلەشرمە ۋەكىلرالر ئرۆمىكى دېر ەن برۇ گرۇرۇپ
ئەسلىدە بىر كۈن ئىچىدە موسكېاغا يېتىپ بارانيدىغان تۇرۇغلرۇق  2كۈنردە ئراران يېتىرپ
كېلىدۇ .ئۇنر يۈك ۋە يولوۋچى ئارنشما كرېمە ۋە پرويىز قاتارىغرا ئولترۇرۇپ سرەپەر قىلغران
ئىد  .يەنە بىر ئىش بولسا بىر نەپەر يوقۇر دەرىىىلى ئەن ىلىريە ئەمەلردارىنى ئېلىرپ
كەل ەن ھۈجىەتلىر تولۇق ئەمەس ئىد ؛ سۆھبەت ئراخىرقى ھېسرابتا يولىغرا چۈشركەن
ۋاقتىدا ئېن لىزنردا سۆھبەتكە پەقەترال ھەۋىسرى يروقلىقىنى ئىىادىلەيردۇ :ناتسىسرتالردىن
ئورتررراق مرررۇداپىيىلىنىش سرررېىى تەشررركى قىلىرررش مەسىلىسرررىدە سررروۋېتلەر ئىتتىىررراقى
تەشەببۇسرركارلىق بىررلەن  822دېررېىزىيە چىقىرانيرردىغانلىقىنى ئوتتۇرغررا قويغرران بولسررا
ئەن لىررررريە ئرررررارانال  88ماشىنالشرررررقان دىرررررېىزىيە بىرررررلەن  2پىيرررررادىالر دىېىزىيىسرررررى
چىقىرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
ھەممە ئىش بۇنىڭلىق بىلەنال تۈگىمەيردۇ گېرمرانىيە فرۈھرېر رىبېنتروپنرى كرېمىر
سارىيىغا بېسىم ئىشلىتىش بۇيرۇقىنى بېرىدۇ .شۇلېنبۇرگ مولوتوۋ بىلەن ئالدىراش-تىرنەش
كۆرۈشىدۇ-82 .ئاۋغۇست ئاخشىمى تاشرقى ئىشرالر كومىسسرار مولوتروۋ گېرمرانىيە براش
ئەلچىسررى شررۇلېنبۇرگ بىررلەن كۆرۈشرركىنىدە ئۇنى ر دې ەنلىرىنررى ئەسررتايىدىللىق بىررلەن
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ئرراڭالپ بەرگەن بولسررىمۇ مەسررىلىلەرگە دەرھررال جرراۋا بەرمە تۇرىېالغرران .ئرراۋال ئررۇ
ئېنىقلىېېلىشررقا تې ىشررلى بىررر قررانچە مەسررىال بررارلىقىنى ئېيتىررپ تۇرىېالغرران .مەسررىلەن
گېرمانىيە ياپونىيى ە تەسىر كۆرسىتىپ ئۇنرنى سوۋېتلېرگە قارىتا باشقىچىرەك مۇئامىلىردە
بولۇشىغا تۈرتكە بونلماسمۇ دەپ تەلەپ قىلىش گېرمانىيە ئۆزئرارا تاجراۋۇز قىلىشماسرلىق
شەرتنامىسررى تۈزەشررنى خانمرردۇ ئەگەر خانيرردىغان بولسررا قانررداق شررەرتلەرنى ئوتتۇرغررا
قويىدۇ؟ دې ەندەك مەسىلىلەرنى ئوتتۇرغا قويۇپ تۇرىېالىدۇ.
ئالدىرىغانلىقىررردىن ھىتلېرنىررر كۈتكىررردەك تررراقىتى قالمىغررران ئىرررد  .شرررۇڭا ئرررۇ
چوڭقۇرنپ ئويلىنىپ يۈرمەيال رىبېنتروپقا دەرھال مولوتوۋ بىرلەن يارىشرىېېلىش برۇيرۇقىنى
بېرىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ۋەزىرريەت تەرەققىيرراتىنى بەل ىلەشررنى ئاكتىىچررانلىق ھۇقررۇقىنى
رەقىبى ە تۇتقۇزۇپ قويغان ھېسابالند  .ستالىنمۇ دەرھال بۇ پايدىلىق پۇرسرەتنى قولردىن
بەرمەيدۇ .ئۇ مولوتوۋنى ئېغىز ئارقىلىق سىياسرىي شرەرتنامە ئىمزانشرتىن ئراۋال چوقرۇم
ئىقتىساد شەرتنامە ئىمزالىنىشرى شرەرت دەپ جراۋا بېرىردۇ .رىبېنترروپ يەنە بىرر قېرتىم
شررۇلېنبۇرگدىن دەرھررال بېىىرررىش توغرىلىررق جرراۋا بېرىرردىغانلىقىنى ئۇقتررۇرش بىررلەن
بىرلىكتە ئىقتىسادىي شەرتنامىنى بىرىنچى باسقۇچى تاماننغرانلىقىنى بىلردۈرۈپ ئۆتىردۇ.
ئۇنى بەرگەن جاۋابى ھىستېرىيىلى بىر جاۋا خاراكتېرىردە ئىرد  .ئرۇ بەرگەن جاۋابىردا
كېيىنكى قېتىم مولوتوۋ بىلەن سۆھبەتلەشكىنىدە چوقۇم ”ئاساسلىقى … ئۆزىنىر رۇسرىيە
زىيارىتىنى بالدۇرىراق ئەمەل ە ئېشىشى ئۈچۈن كۈ چىقىرىشى شرۇنىڭدەك مۇۋاىرق بىرر
شررەكىلدە رۇسررالرنى يېڭىرردىن قارشررى پىكىررر بېرىشررى ە قارشررى چىقىشررى كېرررەك .بررۇ
جەھەتتە سەن مۇنداق بىر ھەل قىلغۇ ئەھمىيەتكە ئى ە مەسرىلىنى ئېسرىڭدا چىر ترۇت:
گېرمانىيە-پولشا ئوتتۇرسىدىكى ئاشكارە توقۇنۇش بەلكىم ۋاقتىدىن بۇرۇن پارتالپ قېلىشى
مۇمكىن .شۇڭا بىز مېنى دەرھال مولوتوۋنى زىيارەت قىلىشىمغا ئىنتايىن كۈچلرۈك تەشرنا
ئىكەنلىكىمىزنى بىلىشى كېرەك“ دەيدۇ.
ستالىن ۋاقىتنى ھەر سائەت ئۇزىراپ كېتىشرىنى ھىتلېرر ئۈچرۈن شرۇنچە ئرازاپلىق
ئىش بولىدىغانلىقىنى ياخشرى بىلەتترى (بەلكىرم سرتالىننى ئايغراقچىلىر ھىتلېرنىر -8
سررىنتەبىر دەپ بېكىررتكەن ئرراخىرقى چېكىنررى بىلىررپ قالغرران بولىشررىمۇ مررۇمكىن ئىررد ).
شۇنداق بولغاچقا ستالىن دەرھال مولوتوۋغرا برۇيرۇق قىلىرپ برۇ قېرتىم شرۇلېنبۇرگ بىرلەن
سۆھبەتلەشركەندە (-81ئاۋغۇسرتنى دېمەكچررى) خرۇدد ئررادەتتىكى ۋاقىرتالردەك ۋاقىتنررى
ئرررۇزارتىش تاكتىكىسرررىدىن پايدىلىنىشرررنى تەلەپ قىلىررردۇ .شرررۇنداق قىلىرررپ شرررۇلېنبۇرگ
ھەرىكەتررركە كېلىشرررىنى ئىزچىررر تەلەپ قىلىرررپ تۇرغررران بولسرررىمۇ برررۇ تاشرررقى ئىشرررالر
كومىسسررار مولوترروۋ بەرىبىررر ئۇزۇنغررا سرروزۇلغان مۇنررازىرە قىلىشررتىن توختايدىغانرردەك
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ئەمەس ئىد  .شۇنداقتىمۇ شۇلېنبۇرگ چىقىپ كېتىپ يېرىم سائەتكە قالما سوۋېتلىكلەر
تۇيۇقسىزن تاكتىكىسرىنى ئۆزگەرتىردۇ :مولوتروۋ قايتىردىن شرۇلېنبۇرگنى كرېمىر سرارىيىغا
قايتا تەكلىپ قىلىش ئويىغا كېلىدۇ .شۇلېنبۇرگ شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن خېلى كېيىن بىر
ۋاقىتتىال ئاندىن كرېمى سارىيىغا كېلىدۇ .ئەمما ئۇ ئىشىكتىن كىرەر-كىرمەيال مولوتوۋنىر
خۇشرررنەۋەر يەتكۈزىررردىغانلىقىنى سرررېزىپ ئالىررردۇ .مولوتوۋمرررۇ شرررۇلېنبۇرگتىن ئەيىرررىكە
بۇيرۇماسررلىقىنى تىررلەپ سررىزنى بررۇنچە كررۆپ ئرراۋارە قىلىشررنى ھرراجىتى يرروق ئىررد دەپ
تەكەللررۈپ كەلتۈرگىنىرردىن كېرريىن مەن تېنررى يېڭىررراقتىال ئۆزئررارا تاجرراۋۇز قىلىشماسررلىق
شەرتنامىسىنى نيىھىسىنى سىزگە تاپشۇرۇش ھوقرۇقىنى ئالردىم دەپ نيىرھە نۇسنىسرىنى
شررۇلېنبۇرگقا ئۇزارتىرردۇ .ئررۇ يەنە موسرركېا رىبېنتررروپ ئەپەنرردىنى قىررزغىن كۈتىېالىرردۇ دەپ
قوشررۇپ قويىرردۇ .تەبىئىكررى مولوترروۋ ئۇنىڭغررا سرروۋېت ئەن ىلىرريە فرانسررىيە ئوتتۇرسررىدا
ئۆتكۈزىلىېاتقرران ھەربىرري ئىشررالر سررۆھبىتىنى قاتمرراللىق ئىچىرر ە چۈشررۈپ قالغررانلىقى
سەۋەبىدىن ستالىن غەرپلىكلەرگە بولغان بارلىق چىداپ تۇرۇش غەيرىتىنرى يوقاتقرانلىقىنى
پەقەتررال تىنمايرردۇ .بەلكىررم ئررۇ ئەسررلىدە ئەزەلرردىن تررارتىىال ھىتلېررر بىررلەن ھەمكررارلىق
ئورنىتىش نىيىترى برار بولىشرىمۇ مرۇمكىن ئىرد  .شرۇنداق بولغىنىردا ئەن ىلىريە-فرانسرىيە
ئىككىسررى بىررلەن بولغرران سۆھبەتلىشىشررنى ھىتلېررر تەرەپررتىن تېنىمررۇ كررۆپ پايرردىلىق
شررارائىتالرنى قولغررا كىرگۈزىېېلىشررنى بىررر ۋاستىسررى سررۈپىتىدە پايرردىالنماقچى بولغرران
بولىشىمۇ يىراق ئەمەس.
شررۇنىڭغا قارىمررا رۇسررالرنى يەنىررال ئېھتىياتچررانلىق بىررلەن ئىررش قىلىرردۇ .يەنررى
مولوتوۋ شۇلېنبۇرگقا بىز ئىقتىسادىي شەرتنامىنى ئىمزانپ بولغانردىن كېيىنكرى ھەپتىردىال
ئانرردىن رىبېنتروپنررى كۈتىرررېاننيمىز؛ يەنررى ئەگەر بررۇ شرررەرتنامىنى بۈگررۈن ئىمزالىسررراق
رىبېنتروپنى -02ئاۋغۇستتا كۈتىېالىمىز ئەگەر ئەتە ئىمزالىساق -02ئاۋغۇستتا كۈتىېالىمىز
دەپ ئېيتىرردۇ .تەبررى ھالرردا ھىتلېرمررۇ شررۇلېنبۇرگنى دوكالتىنررى ئىنتررايىن مررۇرەككەپ بىررر
ھررالەتتە ئولتررۇرۇپ ئوقررۇپ چىقىرردۇ – بۇنررداق بىررر شررەرتنامىنى ئىمزالىنىدىغانلىقىرردىن
خوشرررال ئىكەنلىكىنرررى ئىىادىلىسرررە يەنە بىرررر تەرەپرررتىن سرررتالىننى ئررراۋال ئىقتىسرررادىي
شەرتنامىنى ئىمزانشتا چى تۇرىېېلىشىدىن گۇمانمۇ قىالتتى .ئۇنى بۇ قىلىقرى بىرر نەرسرە
ئۈندۈرىېېلىشتىن باشقىچە بىر ئىش ھېسابالنمايتتى .شۇنداقتىمۇ ھىتلېرنى باشقا ئامالىمۇ
يرروق ئىررد  .شررۇنداق قىلىررپ بررۇ ئىقتىسررادىي شررەرتنامە ئەتىسررى سررەھەر سررائەت  0دە
ئىمزالىنىدۇ .بۇ شرەرتنامىغا ئاساسرالنغاندا گېرمرانىيە سروۋېتلەر ئىتتىىاقىغرا  022مىليرون
ماركلىق مال كرىدېتى بېرىدىغان بولۇپ ئۇنى ئۆسىمى  2سىنىت قىلىرپ بەل ىلىنىرپ برۇ
قەرز پۇلغا ستانوك ۋە باشقا سانائەت ئەسلىھەلىر سېتىېېلىنىدىغان بولغران ئىرد ” .كەڭ
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مەنىدە“ ئېيتىلغان ھەربى ئىشالردا ئىشلىتىلىدىغان مرالالر مەسرىلەن ئوپتىر ئۈسركۈنىلەر
بىررلەن بروۋنىر پررونت ترراختىلىر قاتررارلىقالرمۇ تەمىنلىنىشررى ئەممررا نىسرربەتەن ئالغانرردا
سانى كۆپ بولۇپ كەتمەسلىكى بەل ىلەن ەن ئىد  .سروۋېت تەرەپ برۇ مرال كرېردىتلىرىنى
خام ئەشيا بىلەن تۆلەيدىغان قىلىپ بەل ىلەن ەن ئىد .
ھىتلېر ھېسا -كىتا ئۇرۇشى ئارقىلىق ئاۋسترىيە بىلەن چېنوسلوۋاكىيىنى يەڭ ەن
بولسررا بررۇ قېتىمقىسررىدا ئررۇنى سررتالىن يېڭىېالغرران ئىررد  .مولوترروۋ بىررر ھەپررتە كۈتۈشررنى
تەكلىپ قىلىدۇ ئەمما ھىتلېرنى كۈتۈشكە ماجالى يروق ئىرد  .ئرۇ سرتالىنغا يولاليردىغان
بىر پارچە تېلې رامما تەييارنپ شەخسى نامىدا -02ئاۋغۇسرت چۈشرتىن كېريىن سرائەت 2
تىن  22مىنوت ئۆتكەندە يوللىېېتىدۇ .ھىتلېر تېلې راممىدا گېرمرانىيە-سروۋېتلەر ئىتتىىراقى
كىلىشىمنامىسىنى ئىمزانش ئۇنى گېرمانىيە-سوۋېتلەر ئىتتىىاقى مۇناسرىېىتىنى قايتىردىن
بەرپا قىلىشنى بىرىنچى باسقۇچى قىلىنىشىغىنى قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىد  .ئۇمۇ
سرروۋېتلەر ئىتتىىاقىنىر ئوتتۇرغررا قويغرران ئۆزئررارا تاجرراۋۇز قىلىشماسررلىق شەرتنامىسررىنى
نيىھىسىنى بىر قىسىم ئىنىقلىېېلىشقا تى ىشرلى بىرر قرانچە مەسرىلە بولغانلىقىغرا قارىمرا
قوبۇل قىلىردۇ .ئانردىن ئرۇ مەسرىلىنىو ھرالقىلىق يېرىنرى ئوتتۇرغرا قويىردۇ .ئرۇ گېرمرانىيە
بىلەن پولشا ئوتتۇرسىدىكى جىدد ۋەزىيەت چىداشرلىق بەرگىلرى بولمىغىردەك دەرىىىر ە
بېرىررپ يەترركەن بولغررانلىقى سررەۋەبىدىن ئۆزئررارا تاجرراۋۇز قىلىشماسررلىق شەرتنامىسررىنى
ئىمزالىنىش سۈرئىتى تېنىمۇ مۇھىم مەسىلە بولرۇپ قالغرانلىقىنى ئېيتىردۇ .چرۇنكى بۇنرداق
بىر بوھران ”خالىغان بىر كۈنى“ يۈز بېرىشى ئېھتىمال دەيدۇ.
شررۇلېنبۇرگ تېلې راممىنررى كرېمى ر سررارىيىغا تاپشررۇرۇپ بەرگەنرردىن كېرريىن ئىككررى
سائەت ۋاقىت ئۆتكەنردە سرتالىن ئرۇنى كرېمىر سرارىيىغا چاقىرتىرپ ئۇنىڭغرا شەخسرەن
ئۆز جاۋا بېرىدۇ” :خەت يازغىنىڭىز ئۈچۈن رەخمەت _ .دەيدۇ سرتالىن _ برۇ شرەرتنامە
بىزنى سىياسرىي مۇناسرىېىتىمىزدا ھەل قىلغرۇ بۇرۇلرۇش نوقتىسرىنى سرىموۋۇلى بولرۇپ
قالغۇسى .ئىككى دۆلەت خەلقى ئۆزئارا تىنچ مۇناسرىېەت تىكلىنىشرى ە ئېھتىيراجلىق “.دەپ
كۆرسرررىتىدۇ .سرررتالىن -02ئاۋغۇسرررت كرررۈنى رىبېنتروپنرررى قوبرررۇل قىلىشرررقا مررراقۇللىقىنى
بىلدۈرىدۇ.
-02چىسررال پۈتررۈن كررۈن بررويىچە ھىتلېررر بېرگنوفنىر چرروڭ زالىرردا ئررۈن-تىېىشسررىز
ئالد -كەينى ە مېڭىپ موسكېادىن كېلىردىغان خەۋەرنرى تاقەتسرىزلى بىرلەن كرۈتمەكتە
ئىد  .ئۇنى يۈزىنىر كۆرۈنۈشرى ئىنترايىن قورقۇنۇشرلۇق بولرۇپ ھرېچ كىرم ئرۇنى ئراۋارە
قىلىشقا جۈرئەت قىاللمايدۇ .ھىتلېر بۇ شەرتنامىنى تىزىراق ئىمزالىنىشىنى ئرارزۇ قىالتترى.
كىچى تىىتىكى ئاۋياماتكا «گرا سىىر» نى ئاتالنتى ئوكيانغرا يرولالپ برۇيرۇق كۈتۈشركە
~ ~ 78

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

بۇيرۇيردۇ 08 .دانە -Uتىىلىرق سررۇ ئاسرتى پراراخوتىمۇ برىتررانىيە ئرۈ ئرارىلى قىرغاقلىرىغررا
قارىتا ھۇجۇمغا ئۆتۈش تەييارلىقى بويىچە ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ.
كەچلى تاماق ۋاقتىدا (سىېرنى دېيىشىدىن قارىغاندا) ھىتلېر بىر پارچە تېلې راممرا
تاپشۇرۇپ ئالىدۇ .ئۇ تېلې راممىنى ئوقۇپ بولۇپ چىرايىغا قان يۈگىرەيردۇ .ئىككرى كۆزىمرۇ
نۇرسىز بىر ھالەتتە دېرىزىدىن سىرتقا قاراپ تۇراتتى .ئۇ ئۇشتۇمتۇتال ئىككى مۇشرتى بىرلەن
ئۈستەلنى مۇشاليدۇ .ئۇنىر مرۇش زەربىسرىدىن ئەينەكلەرمرۇ جاراڭشرىپ كېتىردۇ” .قولغرا
كەلتۈردۇق!“ ئۇ قاتتىق ۋارقىرىېېتىدۇ .ئۇنى ئاۋازىدىن قاتتىق ھاياجانالنغرانلىقى بىلىنىرپ
تۇراتتى” .ئۇنىڭغا ئېرىشتىم!“ دەپ ۋارقىرىغىنىچە بېرىپ ئورنىغا كېلىپ ئولتۇرىدۇ .ئۇنىڭغرا
ھېچ كىم بىر نېمە دېمەيدۇ .ھەممە ئۈن-تۈنسىز تامىقىنى يېيىشكە كىرىشىدۇ.
قەھېىلەر ئىچىل ەندىن كېيىن ھىتلېر مېھمانالرغا قارىت مرۇنيىم ۋە سرىلىق سرۆزلەر
بىررلەن دەل شررۇ پەيررتلەردە گېرمررانىيە رۇسررىيە بىررلەن ئۆزئررارا تاجرراۋۇز قىلىشماسررلىق
شەرتنامىسررىنى ئىمزالىماقتررا دەپ ئۇقتۇرىرردۇ” .كررۆرۈپ تررۇرغىنىڭالر سررتالىن يوللىغرران
تېلې رامما“ دەيدۇ ھىتلېرر .خوفماننىر ئەسلىمىسرى ە ئاساسرالنغاندا فرۈھرېر شرۇ چاغردا
شۇنداق خوشال بولۇپ كەتكەن ئىدىكى خوشراللىقىنى بېسرىېانلما تىزىغرا قراتتىق بىرنرى
ئررۇرۇپ قويىرردۇ _ بۇنررداق ھررالىتىنى فوتررو ئاپررارات رەسىمچىسررى خوفمرران پەقەتررال كررۆرۈپ
باقمىغررران بىرررر ھرررالەت ئىكەنلىكىنرررى ئېيتىررردۇ .بررراش خىزمەتچرررى كررراننىنبېرگ شرررامىان
كەلتۈرگەندىن كېيىن ھەممە بىر يەرگە يىغىلىپ دېىلوماتىيە جەھەتتە قولغرا كەلترۈرۈل ەن
برررۇ زور ئۇترررۇق ئۈچرررۈن ئۆزئرررارا رومكرررا ئۇرۇشرررتۇرۇپ بىرررر-بىرسرررىنى تەبررررىكلەپ قەدەھ
كۆتۈرىشرررىدۇ .سرررەل ئۆتكەنررردە ھىتلېرررر ھەممەيلەننرررى ئاسرررتىنقى قەۋەتتىكرررى كىچىررر
كىنوخانىسىغا باشالپ كىرىپ ستالىننى ھەيېەتلى قىزى ئارمىيە پارات ژۇرنال فىلىمىنى
كۆرىرردۇ .ھىتلېررر باھالىغررا بررۇ ھەقىقەتەنمررۇ بىررر تەتەلە ئىشررى .قارىمامسررىلەر شررۇنچە
كۈچلۈك بىر ئارمىيىنى بىزگە تەگمەس ھالغا كەلتۈرىېالدۇق.
خوفمان بولسا قىزىلالر بىلەن نەچچە ئون يىلدىن بېر ھەر كۈنى دې ىدەك كۈرەش
قىلىپ كەل ەن سادىق مىللەتچى سوتسىئالىزمچىالر پارتىيە ئەزالىر چوقۇم بۇنىڭغا قارشى
ئىنكاس بىلدۈرۈشى مۇمكىن دەپ ئەنسىرەيتتى” .پارتىيىمىزدىكىلەر خرۇدد پۈترۈن دۇنيرا
خەلقى ە ئوخشاش قاتتىق ھەيرران قالىردىغانلىقى ئېنىرق _ .دەيردۇ ھىتلېرر خەسرتەڭ ە _
ئەمما مېنى پارتىيىلىكلىرىم مېنى چۈشىنىدىغان ماڭا ئىشىنىدىغان كىشىلەر .ئۇنر مېنىر
ھەرگىزمررۇ ئاساسررىي پىرىنسررىىالردىن ئېغىررپ كەتمەيرردىغان بىرسررى ئىكەنلىكىمنررى ياخشررى
بىلىرردۇ .ئررۇنر كېرريىن شررۇنى بىلىررپ قالىرردۇكى مېنىرر بررۇ قېتىمقررى تەۋەككۈلچىلىرر
قىلىشررىمدىكى ئرراخىرقى مەقسررەتنى شررەرقتىكى خەۋىىنررى سررۈپۈرۈپ تاشررالپ مېنىرر
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يېتەكچىلىكىم ئاستىدا ياۋروپانى تېنىمۇ تىز بىرلىككە كەلتۈرۈش“.
مۇنرررداق قارىماققرررا ھىتلېرررر بىرررلەن سرررتالىن ئىككىسرررى ھەرگىزمرررۇ ئىتتىىاقرررداش
بوننيدىغان كىشىلەردەك كۆرۈنمەيتتى .ئۇنرنى ئوتتۇرسىدا قانرداقمۇ ئورتراقلىق بولىشرى
مۇمكىن؟ ئەسلىدە ئۇنردا ھەقىقەتەنمۇ نۇرغۇن ئوخشاشلىقالر بار ئىد  .ئۇنرنىر بىرسرى
بۈيۈك ئىمىىراتور پېتېر گە قايى بولسا يەنە بىرسى ئۆزىنى بۈيۈك ئىمىىراتور فرېدېرىننى
ئىز باسارىمەن دەپ ھېساباليتتى .ئۇنرنى ھەر ئىككىسىال زوراۋانلىق كۈچتىن پايدىلىنىش
كېرەكلىكىنررررى تەرغىررررپ قىالتتررررى ئۇنرنىرررر ھەر ئىككىسررررىال تررررون بەك پەرق قىلىررررپ
كەتمەيدىغان ئىدىيىېىي سىستېمىغا ئەمەل قىلىپ ھەرىكەت قىلىدىغان كىشىلەردىن ئىد .
كومىررارتىيە بىررلەن ناتسىسررتالر بىرررن ۋاقىتتررا يالغرران مىھرىبررانلىق بىررلەن دوگمرراتىزىمنى
تەرغىررپ قىلىرردۇ شررۇنى بىررلەن بىرررلىكتە يەنە مۇسررتەبىتلىكنى خانيرردۇ .ئۇنرنى ر ھەر
ئىككىسررىال غررايە ترروغرا تالالنغررانال بولىرردىكەن بررۇ غررايە ئۈچررۈن ھەرقانررداق بىررر ئۇسررۇلنى
ئىشلىتىشررركە بولىررردۇ دەپ قارىشررراتتى .برررۇ ئىككىرررال دۆلەت دۆلەت ۋە ئىلغرررارلىق نامىررردا
ھەققانىيەتسىزلىكنى مۇقەددەس ھالغا كەلتۈرۈۋېلىشاتتى.
ئۇزۇنرردىن بۇيرران ھىتلېررر سررتالىنغا قايىرر بولررۇپ يررۈرگەن بولررۇپ ئررۇنى ”دۇنيررا
تارىنىدىكى ئانھىدە كىشىلەردىن بىرسى“ دەپ تونۇپ كەلمەكتە ئىد  .بىر قېتىم ئرۇ بىرر
قىسىم يېقىن سىرداشلىرىغا مۇنداق دەيدۇ :مېنى سوۋېت رەھبەرلىر بىرلەن نۇرغۇنلىغران
ئورترراق نرروقتىلىرىم بررار مەسررىلەن سررتالىن ئىككىمىررزن تررۈۋەن تەبىقىرردىن كېلىررپ چىققرران
كىشىلەرمىز .ئەمما يېقىنلىرىدىن بەزىلەر فۈھرېرنى ئۆزىنى بۇرۇنقى بانكا ئوغرىسرى بىرلەن
تەڭ ئورۇنغررا قويررۇپ باھالىشررىغا قوشررۇلمايدىغانلىقىنى ئېيتقىنىرردا ھىتلېررر جرراۋا بېرىررپ
مۇنداق دەيدۇ” :ئەگەر ستالىن راستىنال بانكا بۇنپ باققان بولسا يەنىرال ئرۇ ئرۆز نەپسرىنى
دەپ بۇلىمىغانلىقى ئېنىق .ئۇنى بانكا بۇلىشى پارتىيىسى ئۈچۈن ھەرىكىتى ئۈچۈن ئىد .
سەن بۇنداق بىر ئىشنى بانكا بۇنش دېسەڭ بولمايدۇ“.
شۇنىڭدەك ھىتلېر يەنە ستالىننى ھەقىقى كومۇنىست دەپمۇ تونىمايدۇ” .ئەمەلىيەتتە
بولسررا ئررۇ چاررۇسررىيە بىررلەن يۇغۇرۇلررۇپ كەترركەن مىللەتچررى بولررۇپ ئررۇ پەقەت پرران
سررالۋىيانچىلىقنى قايتررا تىرىلرردۈرگەنال بىرسررى ھېسررابلىنىدۇ (بەلكىررم بررۇ يەردە ھىتلېررر
ئىنتىيارسىزن ئۆز بىلەن گېرمانىيە ئوتتۇرسرىدىكى مۇناسرىېەتنى چۈشرەندۈرمەكتە بولسرا
كېرررەك) .سررتالىنغا نىسرربەتەن ئېيتقانرردا بولشررېېىكچىلى پەقەت بىررر ۋاسررتىدىنال ئىبررارەت
بولررۇپ نېمىسررالر بىررلەن نتىررن مىللەتلىرىنررى ئالدايرردىغان بىررر نىقرراپتىن باشررقا نەرسررە
ئەمەس“.
سررتالىن بىررلەن ھىتلېررر ئىككىسررىال قارشررى تەرەپررتىن پايدىلىنالىشررىم مررۇمكىن دەپ
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ئىشەنچ قىالتتى .برۇ ئىككرى مۇسرتەبىتنى ھەر ئىككىسرىال برۇ نوقتىردا خاتانشرقان ئىرد .
ئەممررا -8121يىلقررى ئررۇ جىرردد ئالرردراش يرراز ئايلىرىرردا قايسررى بىررر خاتررا چۈشررەنچە
يېتەكچىلىكىدە ھەرىكەت قىلمىغان بىرمۇ دەرىىىدىن تاشقىر چوڭ دۆلەت يروق دېيىشركە
بونتتى .ياۋروپا بىر-بىرسرى ە ئىشرەنمە بىرر-بىرسرىنى ئالدىشرىىال يرۈرگەن شرۇنىڭدەك
ئىككى يۈزلىمىلىككە تايىنىپ جان بېقىپ يۈرگەن بىرر داشرقايناق ئىرد  .ھەتترا رىبېنترروپ
موسرركېاغا يولغررا چىقىررش ئالدىرردا تۇرىېاتقرران پەيتلەردىمررۇ سررتالىن تررېنىچە ئەن ىلىرريە
فرانسرىيە ئۈچىسررىنى ھەربررى ئىتتىىرراق بولررۇپ تەشرركىللىنىپ ھىتلېرغررا قارشررى ھەرىرركەت
قىلىررش ئارزۇسررىدىن تولررۇق يېنىېالغرران ئەمەس ئىررد  .ئېن لىررزنر بۇنررداق بىررر شررەرتنامە
تۈزۈش ئىشىغا يېرىم-ياتا ئىشىنىپ يۈرگەن ۋاقىتلىرىدىمۇ ئۇنر گيۆرىڭنى يوشرۇرۇن ترۈردە
ئەن لىيى ە تەكلىپ قىلىپ يۈرىشەتتى .ئۇ يىلالر ھەر قانداق بىرر يەردە قايسرى بىرر دۆلەت
يەنە بىررر دۆلەتررتىن يۇشررۇرۇن يەنە بىررر دۆلەت بىررلەن سودىلىشررىىال يۈرىرردىغان ئررۇنر بىررر
بولسا سەمىمى ساداقەتلى ئىكەنلىكىنى ئېغىزىدىن چۈشۈرمەيدىغان يراكى بولمىسرا بىرر-
بىرسىنى تەھدىت قىلىىال يۈرىشىدىغان بىر دەۋر ئىد .
2
كۆرۈنۈشتە غەلىبە قىلغىنى ھىتلېر ئىد -00 .ئاۋغۇست ئەتى ىنى ئىشەنچكە تولغان
ھالدا ئۇيغۇنىدۇ .رىبېنتروپ موسكېادا تۇرۇشلۇق گېرمانىيە دېىلومايى ۋەكىللەر ئرۈمىكى ە
بېرىلىدىغان ئەڭ ئاخىرقى يوليورۇقالرنى ئېلىپ بېرگنوفتىن ئايرىلغانردىن كېريىن فرۈھرېر
يوقررۇر دەرىىىلىرر قومانرردانلىر بىررلەن ئۇنرنىرر مەسررلىھەتچىلىرىنى قوبررۇل قىلىررپ
كەڭتاشا كۈتىېېلىش زالىدا پەۋقۇلئراددە يىغىرن ئۆتكۈزىردۇ 222.چروڭ ئۈسرتالنى بېشرىدا
ئولتۇرغان ھىتلېر دەبدەبىلى بىلەن سۆزلەپ كېتىدۇ .ئۇ مەجىلى ئېچىش ئەمەس بەلكى
رەسمى بىر نۇتۇق سرۆزلەپ چىقىردۇ” .مەن سرىلەرنى چاقىرىشرىمدىكى مەقسرەت سىياسرىي
ۋەزىيەتنى كۆپچىلىككە بىر قۇر تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈش .شرۇندىال سرىلەر مېنىر چىقىرىردىغان
ھەرىكەت قارارلىرىمنى تەپسىالتىدىن خەۋەردار بوننيسىلەر .شرۇنى بىرلەن بىررگە يەنە
سررىلەرنى ئىشررەنچىڭالرنىمۇ مۇسررتەھكەملىەەن بررولىمەن “.ھىتلېررر پولشررا بىررلەن بولغرران
زىرررددىيەت ھرررامىنى بىرررر كرررۈنى پرررارتالپ چىقررراتتى .نۇرغۇنلىغررران سرررەۋەپلەر شرررۇنى
كۆرسەتمەكتىكى ئەڭ ياخشىسى داەرھال ھەرىكەتكە ئاتلىنىشىمىز كېرەك” .ئالد بىلەن
مۇنداق ئىككى تۈرلۈك ئادەم ئامىلى مەۋجۇت :مېنىر ئانھىردىلىكىم بىرلەن مۇسسرولىننى
ئانھىرردىلىكى مەسىلىسررى .بررۇ يەردە ئررۇ ئاساسررلىقى ھەمررمە ئىشررتا ماڭررا تايىنىرردۇ .مېنىر
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بارلىقىمغررا تايىنىرردۇ .چررۇنكى مېنىڭرردە سىياسررىي تاننررت بررار .بەلكىررم بۇنرردىن كېرريىن
مېنىڭرردەك نررېمى خەلقى ر ە ئىشررەنچ قىالنيرردىغان باشررقا بىرسررى ئوتتۇرغررا چىقماسررلىقى
مرۇمكىن .شرۇڭا مېنىر ھايراتىم ئەڭ مرۇھىم ئامىلالرنىر بىرر ھېسرابلىنىدۇ .ئەممرا مەن
خالىغرران بىررر بىررر پەيتررتە قانررداقتۇ بىررر جىنررايەتچى يرراكى بىرررەر كررالېا تەرىىىرردىن يرروق
قىلىنىشررىمنى يرروق دې ىلررى بولمايرردۇ .يەنە بىررر كىشررىلى ئررامىلى بولسررا ئىتررالىيە برراش
مىنىسرررتىر  .ئەگەر ئۇنىڭمرررۇ بېشرررىغا بىررررەر ئىرررش كېلىرررپ قالغىررردەك بولسرررا ئىترررالىيە
ئىتتىىاقداشلىق پىرىنسىىلىرىغا سادىق بولۇش-بولماسلىقىغا بەك ئىشرەنچ قىلىرپ كەتكىلرى
بولمايدۇ“.
يەنە بىررر جەھەتررتىن ئالغانرردا مەيلررى ئەن لىرريە بولسررۇن يرراكى فرانسررىيە بولسررۇ
ئۇنرنىررر ھەر ئىككىسرررىدىال كرررۆزگە كرررۆرۈن ەن بىرمرررۇ ئرررادەم تېىىلمايررردۇ” .بىزنىررر
دۈشمەنلىرىمىز ئارىسىدا پەقەتال ئۆلچەم ە توشمايدىغانال كىشىلەر بار .ئۇنداق كىشرىلەردە
ھېچ قانداق بىر ئانھىدىلى يوق ھېچقانداق يېتەكچى قابىلىيەت يوق ئرۇنردا ھەرىركەت
پەيدا قىاللىغىدەك بىرسى يروق “… .ئۇنردىن باشرقا سىياسرىي ۋەزىيەتمرۇ بىرزگە پايردىلىق
بولررۇپ بەرمەكررتە .ئرراق دېڭىررز (ئوتتررۇرا يەر دېڭىررز) رىقررابەت ئاسررتىدا .شررەرق ۋەزىيىتىمررۇ
كۈنسايىن جىددىلىشىپ بارماقتا .نۆۋەتتىكى برۇ ترۈر پايردىلىق ۋەزىريەت يەنە ئىككرى-ئرۈ
يىلررردىن كېررريىن مەۋجرررۇت بولمرررا قېلىشرررى مرررۇمكىن” .مېنىررر يەنە قانچىلىررر ئۆمرررۈر
كۆرىدىغانلىقىمنى ھېچ كىم بىلەلمەيدۇ .شۇنداق بولغاچقا ئۇرۇش قىلىردىغان ئىرش بولسرا
ھازىرن ئۇرۇش قىلغانغا يەتمەيدۇ“.
كەينىدىن ئرۇ گېىىنرى تېنىمرۇ ئېنىرق دېيىشركە كىرىشرىدۇ .ئرۇ گېىىنرى داۋام قىلىرپ
پولشا بىلەن بولغان مۇناسىېەتلەر چىداپ ترۇرغىلى بولمايردىغان دەرىىىر ە بېرىرپ يەتترى.
”بىزنى ئالدىمىزدا تۇرىېاتقىنى ئەگەر بىز ئۇنرغرا ھۇجرۇم قىلمايردىكەنمىز چوقرۇم تارمرار
كەلتۈرۈلىمىز .بۇ ئىش پەقەترال ئىل ىرر -كېيىرنلىكال مەسىلىسرىدۇر .غەرپلىكرلەر برۇ ئىشرتا
قانررداق رول ئوينىشررى مررۇمكىن؟ ئررۇنر چوقررۇم مرراگنۇت سررېىى بررويىچە ھۇجۇمغررا ئۆتىشررى
مۇمكىن ياكى بولمىسا ئىمىىرىيىمىزنرى قامرال قىلىېېلىشرى مرۇمكىن .ھۇجرۇم يرولى مرۇمكىن
بولمايدىغان بىر يرول .ئىمبرارگومۇ ئۆنرۈم كۆرسىتەلىشرى ناترايىن .چرۇنكى بۇنردىن كېريىن
سوۋېتلەر ئىتتىىاقى بىزنى ئاشلىق چارۋا مال كۆمۈر قوۈۇشۇن ۋە سىنې بىلەن تەمىرنلەپ
تۇرىررردۇ .مېنىررر پەقەترررال قورقىررردىغىنىم برررايىقى توڭ ۇزنىررر بالىسرررى يەنە بىرررر پرررارچە
ياراشتۇرۇش پىالنىدىن بىرنى ئوتتۇرغا چىقىرىشىدۇر!“
گيۆرى باشالپ چاۋاق چېلىشرى بىرلەن تەڭ قالغران گېنېرالالرمرۇ ئۇنىڭغرا ئەگىشرىپ
چرراۋاق چېلىشررىدۇ (يەنە بىررر ھەجىېىلەشررتۈرۈل ەن رىررېايەتتە گيۆرىرر دەرھررال ئۈسررتەل
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ئۈستى ە سرەكرەپ چىقىرپ يراۋايىالرچە ئۇسرۇلغا چۈشرۈپ كەتكەنمىرش .ئەگەر برۇ گەپرلەر
راست بولىدىغان بولسرا گيۆرىر ھەقىقەتەنمرۇ سەتلەشركەن ھېسرابلىنىدۇ .ئەممرا ئۇنرداق
بولۇش ئېھتىمالى يوق دېيەرلى )” .فرۈھرېرىم قوشرۇنلىرىمىز چوقرۇم ئۆزىنىر ۋەزىىىسرىنى
تولۇق ئورۇندىيانيدۇ“ دەيدۇ مارشرال گيۆرىر  .گەرچە ئرۇ چراۋاقنى باشرالپ بەرگەن بىرر
ھېسابالنسىمۇ ئەسلىدە ئۇمۇ قالغان گېنېرالالرغا ئوخشاشال ئۇرۇشقا قارشى ئىد  .چۇنكى
ئولتارغانالرنى ھەممىسىال دې ىدەك گېرمانىيە ئۇرۇش قوزغىغىدەك تەييرار ھالغرا كېلىرپ
بونلمىد ئوق-دورىسى ئارانال  2ھەپتى ە يېتىشى مۇمكىن پونت-تۆمۈر نېفىت ۋە باشرقا
مۇھىم مادد ئەشيانرمۇ يېتەرلى ئەمەس دەپ قارايتتى.
ھىتلېررر قالغرران گېنېراللىرىغررا ئوخشرراش بررۇ ئىشررالرنى بەكررال ئېنىررق بىلەتتررى .ئەممررا
ئۇنى ئوياليدىغىنى باشقىچە بىر خى ئۇرۇش ئىد  :چاقماق تېزلىكىدە ئۇرۇش يەنرى تىرز
سۈرئەتتە غەلىبە قىلىشقا كاپالەتلى قىلىدىغان ئەسكىر كرۈ بىرلەن ئرۇرۇش قرۇۋۋىتىنى
تولررۇق ئىشررقا سررېلىش ئررارقىلىق ئومررۇمىي يۈزلررۈك ئۇشررتۇمتۇت ھۇجررۇم قىلىررش .بررۇ ھەم
سرررتراتى ىيە چۈشەنچىسرررى ھەم تاكتىكرررا چۈشەنچىسرررى ە مۇناسرررىېەتلى بىرررر ئرررۇرۇش
ھېسبلىناتتى .ئۇ گېرمانىيە تۇپراقلىرىدا ئۇزۇنغرا سروزۇلغان ئۇرۇشرتىن كېلىرپ چىقىردىغان
ئازا -ئوقۇبەتنى گېرمانىيە تۇپراقلىرىدا قايتا كۆرۈلۈشى ە ھەرگىرز يرول قويمرايمەن دەپ
قەسەم قىلغان ئىد  .ئۇنى قىسرىمالرنى چوڭقرۇرنپ كىررىش ئۈچرۈن ئەمەس بەلكرى كەڭ
يېيىلىش ئاساسىدا قۇرالالندۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىشتىكى ئاساسلىق سەۋە مۇشۇ ئىد .
ئرررادەتتىكى قرررۇرالالر ئىشرررلەپچىقىرىش ئۆنرررۈمىنى نىسررربەتەن يوقرررۇر تۇترررۇپ ئۇزۇنغرررا
سوزۇلىدىغان ئۇرۇش ئۈچۈن كەڭ كۆلەملى ئىشلەپچىقىرىشنى مەقسرەت قىلمىغران ئىرد .
گېرمرررانىيە ئىقتىسرررادىنى برررۇ ترررۈردە تەشررركىللەش ئۇسرررۇلى ھىتلېرنىررر مەقسرررەتلى
ئورۇنالشتۇرۇشررى ئىررد  .ئۇنىر نىشررانى ھەربىرري زاۋۇت سررانىنى كررۆپەيتىش يرراكى ھەربررى
زاۋۇتالرنى تۈزۈلمىسىنى قايتا رەتكە سرېلىپ قرۇرۇش بولماسرتىن بەلكرى تىرزلىكتە قرۇرال
ئىشلەپچىقىرىشنى مەقسەت قىلىش ئىد .
بىرررر قاترررار چاقمررراق تېزلىكىررردىكى ئرررۇرۇش _ قىسرررقا مۇددەتلىررر زور كۆلەملىررر
ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنى ساقالشنى ئاساس قىلغان ھالدا _ ھىتلېرنى قارىشىچە ئىنتايىن
كۈچلرررۈك ئرررۇرۇش يارىترررانيتتى .ئرررۇ ئى ىلىكنرررى ۋەيرررران قىلىېېتىررردۇ دەپ قارىغاچقرررا
بۇرۇنقىرردەك ئررۇرۇش ئۈچررۈن كەڭ كۆلەملى ر ئىشلەپچىقىرىشررتىن سرراقلىنىش تەرەپتررار
ئىد  .ئۇنى نەزەرىيىسرى كەمربەغەللەر نەزەرىيىسرى بولرۇپ يۈرەكلىر بولۇشرقا ترايىنىش
ئرارقىلىقال ئۇترۇق قرازىنىش مرۇمكىن دەپ قرارايتتى .ئرۇرۇش تەۋەككرۈلچىلىكى ئۇسررۇلىدىن
پايدىلىنىپ بىر مۇنچە چىقىمى ئاز غەلىبىلەرنى قولغرا كەلترۈرەلى ەن بولرۇپ دەل شرۇنداق
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ئۇرۇش تەۋەككۈلچىلىكى ئۇنى نىسبەتەن با دۈشرمەنلىرىنى ھەر قانرداق بەدەل ترۆلەپ
بولسىمۇ ئۆزىنى قاچۇرۇشقا ئۇرۇنىدىغان بىر ئۇرۇش تۈر ھېسابلىناتتى.
چاقماق تىزلىكىدىكى ئۇرۇش ھەر قانداق بىر قىمارۋازنى تۇغمرا يۇتىېېلىشرنى ئرارزۇ
قىلىررردىغان بىرررر ئرررۇرۇش ترررۈر ھېسرررابلىناتتى .بۇنرررداق ئرررۇرۇش يەنە كېلىرررپ ئۇنىررر
مۇستەبىتلى مەۋقەسى ىمۇ ماس كېلەتتى .دېموكراتى بىر دۆلەت بۇنىڭدەك ئى ىلىكىنى
تۇيۇقسرررىز زورلىنىشرررىغا بەرداشرررلىق بېرەلمەيتترررى .مەسرررىلەن زاۋۇتالرنرررى ئررروپچە تانكرررا
ئىشلەپچىقىرىشررررىدىن كېرررريىن دەرھررررال خەلررررق تۇرمۇشررررىغا كېرەكلىرررر بۇيررررۇمالر
ئىشلەپچىقىرىشىغا قايتۇرۇپ كېلىشكە ئوخشاش قىيىن بىر ئىش ئىرد  .بىررەر دېموكراتىر
دۆلەتنى زىيانغا ئۇچرىتىدىغان نەرسە غەلىتە بىر ئاجىز ئى ىلى ۋە زەئىپ ئىقتىسادلىق بىرر
دۆلەتكە ماس كەلمەيتتى.
ھىتلېرنى چاقماق تىزلىكىردىكى ئرۇرۇش پىالنرى ئۇنىر گېنېراللىرىنىمرۇ ھراڭ-تراڭ
قالدۇرىېېتىرردۇ .چررۇنكى بررۇ گېنېرالالرنىرر نەزىرىيىررېىي بىلىملىررر يەنىررال شررۇ بررۇرۇنقى
كالسسررى بىلىملەردىررن كەلمەكررتە ئىررد  .ئررۇنر ئررۇرۇش مەسىلىسررىدە گېرمانىيىنىرر
تەييارلىقى ئەن لىيە بىلەن فرانسىيەنى تەييارلىقىدىن كۆپ پۇختا بولىدىغانلىقىغا پەقەترال
ئەقلىنى يەتكۈزەلمەيتتى .ئەمما ئۇنى ئۈچۈن بۇ ئۇرۇش بىر قېتىملىق قىمار بىر قېتىملىرق
دوغا چىقىش ھېسابلىناتتى .شۇنداقتىمۇ ئۇ يەنىرال ئەگەر برۇ ئۇرۇشرتا تىرز سرۈرئەت بىرلەن
پولشررا ئۈسررتىدە غەلىبىنررى قولغررا كەلتررۈرەلى ەن تەقرردىردە ئەن ىلرريە بىررلەن فرانسررىيە
ئىككىسى بىلەن تۇتۇشۇپ قېلىشرنى پەقەترال ھراجىتى قالمايردىغان بىرر ئرۇرۇش برونتتى.
ئىشرنى غەلىترى يېرر ئرۇنر گېرمانىيىردىن ئرۆ ئرېلىش خاراكتىرىردە ئرۇرۇش قىلىشرنى
قىلچە پايدىسى بولمايدىغان ۋەزىيەت شرەكىللىنىدىغانلىقى ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ بىررەر تەدبىرر
قوللىنىپ غەرىىلىكلەرنى جىمىقتۇرىېېتىش ياكى ئۈركىتىرېېتىش ۋە يراكى قرۇرال كۈچىردىن
پايدىلىنىپ ھۇجۇم قىلىش شەرت ئىرد  .شرۇ ئرارقىلىق -8122يىلىغرا كەل ەنردە سروۋېت
رۇسىيىسىنى ئىشغال قىلىش نىشانىنى ئىشرقا ئاشرۇرماقچى بولىردۇ .ئرادولف ھىتلېرر كرۆزىنى
يۇغان ئېچىپ تەغدىرىنى كۈتىېېلىشقا تەييارلىق كۆرىدۇ.
-00ئاۋغۇست كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ھىتلېرنى بېسىپ كىرىش پىالنىنى ئىزاھراتىنى
ئاڭلىغرران ھەربىررلەر بىررر ئېغىزمررۇ تەنقىرردىي پىكىررر بەرمەيرردۇ .چۈشررلۈك تامرراقتىن كېرريىن
چاقىرتىلىررپ كېلىررپ ئەدەپلەنر ەن دان ئررۇرۇش ئررارمىيە قۇمانرردانىمۇ ھررېچ قانررداق قارشررى
پىكىر بىلدۈرمەيدۇ .فۈھرېر ئۇنردىن ترۇن بەك رەھىرم-شرەپقەتلى بولرۇپ كەتمەسرلىكىنى
تەلەپ قىلىدۇ .ئۇ ”زورلۇق كۈ ھەقىقەت دېمەكتۇر“ دې ەندىن كېيىن پولشاغا باسرتۇرۇپ
كىررررىش ۋاقتىنىررر شرررەنبە كرررۈنى يەنرررى -02ئاۋغۇسرررت سرررەھەر ۋاقتىغرررا بېكىتىلىشرررى
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مۇمكىنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ.
شررۇ كررۈنى ئاخشررامدىن سررەل ئرراۋال رىبېنتررروپ بىررلەن ھەمرالىررر ئررايرىم-ئررايرىم
”كونرردورس“ نرراملىق ئىككررى ئايروپالنغررا ئولتررۇرۇپ موسرركېاغا قرراراپ ئۇچىرردۇ .ئومررۇمىي
ۋەزىرريەت ھەقىقەتەنمررۇ بەكررال جىددىلىشررىپ كەترركەن ئىررد  .پېتېررر كلېيسررت كېيىنكررى
ۋاقىتالردا ”بىز موسكېاغا يېتىپ بارغىنىمىزدا سوۋېتلىكەرنى بىرزگە تۇيۇقسرىز ئەن ىلىريە-
فرانسىيە كىلىشىمىنى ئالدىمىزغا قويماسلىقىغا ھرېچ كىرم كاپالەتلىر قىاللمرايتتى“ دەيردۇ
ئەسرررلەپ كېلىرررپ .رىبېنتروپنىررر سررروۋېتلىكلەر بىرررلەن قائىررردە برررويىچە داۋامالشرررتۇرۇپ
كېلىېاتقررران ”مېڭىسرررىنى قېتىقىنرررى چىقىرىېەتكىررردەك ئۇزۇنغرررا سررروزۇلغان سرررۆھبەتكە
مەجبۇرلىنىدىغانلىقى“ نى ھېچ كىم پەرەز قىاللمايدۇ.
رىبېنتروپنى بۇ قېتىمقى موسكېا سەپىر يراپونىيە براش ئەلچىسرى ئوشرىمانى بەكرال
ھەيران قالدۇرىېېتىدۇ .بۇ براش ئەلچرى برۇ ئەھېالنىر ياخشرى بىرر ئەھرېال ئەمەسرلىكىنى
يۈزتۇرانە ئېيتىش ئۈچرۈن شرۇ كرۈنى يېررىم كېچىردە مەخسرۇس ئرايروپالن بىرلەن بېرلىنغرا
ئۇچررۇپ بېرىررپ ۋېيزسررۈكېنى ئۆيىرردە ئررۇنى زىيررارەت قىلىرردۇ .ئررادەتتە بەكررال خۇشررنۇ
كۆرۈنىدىغان ئوشىما قاپىقى تۈرۈل ەن ھالردا بۇنرداق كەيرنى ە چېكىنىشرنى مەن توكيوغرا
قاندا چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيمەن؟ دەپ سورايدۇ.
ئەتىسى يەنى -02ئاۋغۇسرت چۈشرتىن كېريىن ھېندېرسرون چىمبېرلىننىر خېتىنرى
فۈھرېرگە تاپشۇرىدۇ .چىمبېرلىن خېتىدە ئەن ىلىيە پولشاغا بەرگەن لەۋزىدە قەتئرى چىر
تۇرىرردۇ دەپ كېسررىپ ئېيررتىش بىررلەن بىرررگە تىنچلىققررا قايتررا چرراقىرىق قىلغرران .سررىلەر
نېمىشقا ئۇرۇش توختىتىش كىلىشىمى ئىمزىيانلمايسىلەر؟ گېرمانىيە بىلەن پولشا ئولتۇرۇپ
ئوتتۇرسىدىكى مەسىلىلەرنى مۇزاكىرە قىلسا بولمامتى؟ ”دەل مۇشرۇ پەيترتە _ دەپ يازىردۇ
ئۇ خېتىنى ئاخىرىدا _ شۇنى ئېتراپ قىلىشقا مەجبرۇرمەنكى مەن ياۋروپرانى بىرر مەيردان
ئۇرۇش ئاپىتى ە سۆرەپ كىرىشتىن ساقلىنىشنى بۇنىڭدىن باشقا بىرەر چارىسى يروق دەپ
قارايمەن“.
ھىتلېر بۇ گەپلەرگە قاتتىق گەپلەر بىلەن رەددىيە بېرىردۇ .شرۇنىڭدەك ھىتلېرر بەكرال
ھاياجانلىنىپ كېتىدۇ .ھېندېرسون ئەگەر ئىككرى دۆلەت ھەمكارلىشرىدىغانال بولىردىكەن
مەسىلە ھەل قىلىش چارىسى چوقۇم تېىىلىردۇ دەيردۇ .ھىتلېرمرۇ بۇنىڭغرا قىسرقىال قىلىرپ
ئەسررلى بررۇرۇنال شررۇنداق قىلىشررى كېرررەك ئىررد دەپ رەددىرريە بىلدۈرىرردۇ .ھېندېرسررون
نررارازىلىق بىلرردۈرگەن ھالرردا ئەن ىلىرريە ھۆكررۈمىتى پولشرراغا كاپالەتلىر قىلىررش ۋەدىسرى
بەرد ئەند بۇ ۋەدىسرى ە ئەمەل قىلمرا بولمايردۇ دەيردۇ” .ئۇنرداقتا ۋەدەڭر ە ئەمەل
قىرررر  _ .دەيرررردۇ ھىتلېررررر چىرايىنررررى پۈرۈشررررتۈرگىنىچە _ ئەگەر سررررەن قررررۇرۇق چەك
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يازغانىكەنسەن چوقۇم ئۇنى پۇلىنى تۆلىشى كېرەك“.
ھېندېرسرون ئەنەىلىريە ئۈچرۈن قراتتىق ترۇرۇپ تىركىشرىدۇ .ئرۇ نېمىسرچە سرۆزلەيدۇ.
يەنررى ئررۇ نررازۇك يەرلىرىنررى تېنررى بىلىررپ بونلمىغرران بررۇ تىلرردا سررۆزلەيدۇ .ھىتلېررر بولسررا
ھېندېرسوننى پىكىرلىرىنى بىر چەتكە قايرىپ قويۇپ ئرۇنى تەھردىت قىلىرپ قورقۇتۇشرقا
كىرىشررىدۇ .ھىتلېررر ئەگە پولشررادىن بىرررەر شررەپە كەل ىرردەكال بولىرردىكىن شررۇنىڭدەك
نېمىسالرغا قارشرى چىقىشرقا جاسرارەتال قىلىردىكەن ۋە يراكى دانزىر ،تەۋەسرىدە يەنە بىرر
قەدەم ئىل ىرلەيردىغانال بولىرردىكەن دەرھرال مررۇداخىلە قىلىرمەن .شررۇنىڭدەك يەنە ئەگەر
غەرپ ئەللىر ئومۇمىي يۈزلۈك سرەپەرۋەرلى ئرېالن قىلىردىغانال بولىردىكەن گېرمرانىيەمۇ
ئومۇمىي يۈزلۈك سەپەرۋەرلى بىلەن جاۋا قايتۇرىدۇ.
”بۇ دې ىنىڭىز بىر تەھدىت ھېسابالنماسمۇ؟“ دەپ سورايدۇ ھېندېرسون.
”يرراق ئررۇ بىررر تەھرردىت ئەمەس بەلكررى قوغرردىنىش خاراكتېرلىر تەدبىررر ئررېلىش!“
دەيدۇ جاۋابەن ھىتلېر .ئەمما ھېندېرسرون پۈترۈن كرۈچى بىرلەن چىمبېرلىننىر ئەزەلردىن
گېرمررانىيىنى قررولالپ كېلىېاتقانلىقىغررا ھىتلېرنررى ئىشەندۈرۈشرركە ئۇرۇنىرردۇ” .تررا بررۇ يى ر
ئەتىيرازغىچىال مەنمررۇ بۇنىڭغررا ئىشررىنىپ كەلر ەن ئىرردىم“ دەيرردۇ ھىتلېررر ھەسررىرەتلەن ەن
قىيرراپەتتە .كەينىرردىنال ھېندېرسررون تۇيۇقسررىزن ”مەن ئەن ىلرريە فرانسررىيە ۋە سرروۋېتلەر
ئىتتىىاقىنى بىرلىشىپ شەرتنامە تۈزىيەلىشى ە ھەرگىرز ئىشرەنمەيمەن“ دەپ سرالىدۇ .ئرۇ
سرروۋېت بىررلەن ئەمەس بەلكررى گېرمررانىيە بىررلەن شررەرتنامە تۈزەشرركە قىزىقىرردىغانلىقىنى
ئىىادىلەيدۇ .برۇ گەپركە ھىتلېرنىر بەرگەن جراۋابى بەكرال سرەت بولىردۇ” .تروپ-تروغرا_ .
دەيدۇ ھىتلېر _ بۇنداق بىر شەرتنامە ھەقىقەتەنمۇ ئۇزۇن مۇددەتلى بىر كىلىشرىم بولرۇپ
قررررانتتى “.بررررۇ ھەقتىكررررى گەپ باشررررالنغان ئىرررركەن ھېندېرسررررون ھەرگىزمررررۇ برررروش
ئۆتكۈزىېەتمەيتتى .ئۇ مۇنازىرىلەشكەن ھالدا مەنمۇ سىزگە ئوخشاش قارايمەن .رۇسالر ھەر
دائىم قىيىنچىلىرق پەيردا قىلىرپ كەلمەكرتە .ھەر قانرداق ئەھېالردا بولمىسرۇن چىمبېررلىن
گېرمانىيى ە بولغان قارىشىنى ھېچ قاچان ئۆزگەرتىپ باققان ئەمەس دەپ كۆرسىتىدۇ.
”مەن بررۇ ھەقتىكررى گەپلەرنررى ئەمەلىيەتررتە ئىسررىاتالش ئاساسررىدا ھۆكررۈم قىلىشررقا
مەجبررۇرمەن “.ھىتلېررر گېىىنررى توختۇتررۇپ قايتىرردىن چىرايىنررى پۈرۈشررتۈرىدۇ .ھېندېرسررون
تەھرردىت قىلغرران ھالرردا گېرمانىيەنى ر قىلمرراقچى بولىرردىغان ھەرقانررداق بىررر ھەرىكىتررى
ئۇرۇشررتىن دېرررەك بېرىرردۇ دەيرردۇ .ھىتلېررر بررۇ گەپنررى ئاڭلىشررى ھامرران قايتىرردىن ئۇنى ر
ھىستېرىيىسرررى قوزغىلىرررپ چېچىلىرررپ قاينررراپ كېتىررردۇ .ئرررۇ ۋارقىررررىغىنىچە برررۇ ئۇرۇشرررتا
گېرمانىيەنىرر ئۇتتررۇرۇپ قويىرردىغان ھررېچ نېمىسررى يرروق؛ ئەممررا برىتانىيىنىرر يوقۇتررۇپ
قويىدىغان نەرسىلىر بەكال كۆپ؛ بىز ھەرگىز ئۇرۇشنى ئارزۇلىمايمىز شۇنداقتىمۇ قورقرۇپ
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تۈگۈلۈپمۇ يۈرمەيمىز .مېنى خەلقىم بۇلتۇر -1ئايالرغا سېلىشتۇرغاندا بۈگۈن مېنرى تېنىمرۇ
بەكىرەك ھىمايە قىلىدىغان ھالغرا كەلرد دەيردۇ .ئرۇ تۇيۇقسرىز مەن چىمبېرلىنغرا يازمرا
جاۋاپ بېرىمەن .بۇ جاۋا خەتنى چۈشتىن كېيىن سراڭا تاپشرۇرىمەن دەپ ئۇقتۇرىردۇ .برۇ
گەپتىن كېيىن كۆرۈشۈش تامامالنغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
ۋېيزساكېر بۇ قېتىمقى كۈ سىنىشىش ئۇرىشىدا سۈكۈت قىلىپ بىر چەترتە ئولتۇرغران
شاھىت ئىد  .ئۇمرۇ ھېندېرسرونغا ئوخشراش ھىتلېرر راسرتىنال چۈچىرد دەپ ئىشرەن ەن
ئىرررد  .ئەممرررا ھېندېرسرررون ئايرىلىىرررپ ئىشرررى يېىىلىشرررى ھامررران ھىتلېرررر يۇتىسرررىغا
شرراپىالقلىغىنىچە (بررۇ قىلىررق ئۇنىڭغررا بىررر ئررادەت بولررۇپ قالغرران ئىررد ) كۈلررۈپ كېتىرردۇ.
”چىمبېرلىن بۇ بىر مەيدان سۆزلىشىشرتىن ھرېچ نېمىنرى پەرق قىاللمايردۇ – .ئرۇ مەغررۇرانە
قىياپەتتە مۇنداق دەيدۇ _ ئۇنى ئىچكى كابېنتى بۈگۈن ئاخشامال ئاغدۇرۇلۇپ كېتىدىغان
بولد “.
ھېندېرسررون يازمررا جرراۋاپنى كۈتررۈش پۇرسررىتىدىن پايرردىلىنىپ سررالىزبۇرگقا قايتىررپ
بېرلىندىكى خىزمەتچىلىرى ە لوندونغا ھىتلېر ”ھېچقانداق يول قويۇشتا بولمىرد كىشرىنى
بەكال ئەپسۇسالندۇرد  .شۇنداقتىمۇ يازما جاۋاپنى تاپشرۇرۇپ ئېلىشرتىن برۇرۇن برۇ ھەقرتە
ئررارتۇق بىررر نررېمە دېرريەلمەيمەن دەپ ئۇقتررۇرۇپ قويررۇڭالر“ دەپ تېلېفررون قىلىرردۇ .سررەل
ئۆتكەندىن كېيىن ئرۇ قايترا بېرگنوفقرا چاقىرتىلىردۇ .ھېندېرسروننى يازغران دوكالتىردىن
قارىغانرردا بررۇ قېررتىم ھىتلېررر خررېلىال تىنىىررپ قالغرران بولررۇپ ”بىرررەر قېتىممررۇ ۋارقىررراپ
باقمىرررد “ دېررريىل ەن .شرررۇنداقتىمۇ ئۇنىڭررردىكى جررراھىللىق قىلچىمرررۇ كامايمىغرررانلىقى
كۆرسررىتىل ەن .ئررۇ ھۇجۇمغررا ئۆتررۈپ ”قارىغانرردا ئەن ىلىرريە دائىرىلىررر گېرمررانىيىنى يرروق
قىلىېېتىش ئىرادىسى ە كېلىپ بولغاندەك كۆرۈنىدۇ“ دەيدۇ.
ئەممررا ھېندېرسررون بۇنىڭغررا نررارازىقلىق بىلرردۈرۈپ ئەگەر ئىكررى دۆلەت ئۇرۇشررۇپ
قالغىدەك بولىدىكەن بۇ ئۇرۇشتىن دۇنيا بويىچە نىسبەتەن ئەھمىيەتسىز دەپ قارالىېاتقان
بىر مىللەت مەنىەتدار بولىدۇ دەيدۇ .ھىتلېر بۇ گەپركە جراۋابەن نىسربەتەن ئەھمىيەتسرىز
بىر مىللەت ئۈچۈن ئۇرۇش قىلماقچى بولىېاتقان تەرەپ دەل ئەن ىليە؛ بىز بولسراق پەقەترال
گېرمانىيە ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىمىز بىز بۇ قېتىم ئەڭ ئراخىرقى بىرر ئرادىمىمىز قرالغىچە جەڭ
قىلىمىررز .ئەگەر مەن -8182يىلررى برراش مىنىسررتىر بولررۇپ قالغرران بولسررا ئىرردىم ئەھررېال
بۈگۈنكىدىن ترۈپتىن پەرق قىلغران برونتتى! ئەگەر پولشرا داۋاملىرق بۇزغۇنچىلىرق سېلىشرقا
ئۇرۇنىدىكەن مەن چوقۇم ھەرىكەتكە ئاتلىنىمەن دەيدۇ .ئۇ چۈشتىن برۇرۇنقى تەھردىتىنى
قايتا تەكرارنيدۇ .ئەمما بۇ قېتىم ئايالندۇرۇپ يوشۇرۇپ يۈرمە ئوچۇقال تەھدىت قىلىردۇ.
”دانزىرر ،بىررلەن پولشررا كورىرردور مەسىلىسررى چوقررۇم ھەل قىلىنىشررقا تې ىشررلى ئىككررى
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مەسىلە .بۇنى ئۈچۈن بەلكىم ھەر تۈرلۈك ئۇسۇلالر قوللىنىشرىمىز مرۇمكىن .برۇنى ھەرگىرز
ئېسررىڭىزدىن چىقارمرراڭ .گېررىىم ە ئىشررىنى ئررۆتكەن يىلررى يەنررى -0ئررۆكتەبىردە مەن
ئەسلىدە پولشاغا ھۇجۇم قىلماقچى ئىدىم .بۇنىڭغا مەن سىزگە كاپالەت بېرەلەيمەن!“
شررۇ كررۈنى چۈشررتىن كېرريىن ئىككررى ”كونرردېرس“ گېرمررانىيە ئررايروپالنى موسرركېا
ئايرودرومىغا قونىدۇ .رىبېنتروپ ئايرودرومدا كرسىت بەل ىلى بايراق بىرلەن ئوغراق-بولقرا
بەل ىلى بايراقنى بىرلىكتە لەپىلدەپ تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ بەكرال خوشرال بولرۇپ كېتىردۇ.
تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىر رىبېنتررروپ ھرراۋا ئارمىيىسررى ھررۆرمەت قرراراۋۇللىرىنى كررۆزدىن
كۆچرۈرۈپ بولررۇپ ماشررىنىلىق قونررالغۇ يېرررى ە يەنررى بررۇرۇنقى ئاۋسررترىيە برراش ئەلچىنانررا
بىناسىغا قاراپ يولغا چىقىدۇ (بۇ بىر رۇسالرنى بىر چاقچىقىمۇ قانرداق؟) .كونرت ۋون دېرر
شرررۇلېنبۇرگ ئۇنىڭغرررا كرېمىررر سرررارىيى چۈشرررتىن كېررريىن سرررائەت  2دا سرررىز بىرررلەن
كۆرۈشررمەكچى دەپ ئۇقتۇرىرردۇ .ئەممررا كۆرۈشررمەكچى بولغرران كىشررىنى مولوتوۋمررۇ يرراكى
ستالىن ئىكەنلىكىنى ئېنىرق بىرر نرېمە دېيەلمەيردۇ” .موسركېانى غەلىرتە ئرادەتلىر “ دەپ
كۆڭلىدىن ئۆتكۈزىدۇ رىبېنتروپ.
شرررۇلېنبۇرگ بىرررلەن ھىل ېرررر دوكالتىنرررى پۈتتۈرگىنىررردىن كېررريىن ھەر ئىككىسرررىال
رىبېنتروپتىن ئالدىراپ تەلەپ قىلىش تەسىرىنى بېرىپ قويما ئالردىرىما ئىرش كۆرۈشرى
ئۈچررۈن تىرىشررچانلىق كۆرسىتىشررىنى ئىلتىمرراس قىلىشررىدۇ .رىبېنتررروپ ئۇنرنى ر گېىىنررى
ئاڭالپ تاقەت قىاللما قولىنى شىلتىغىنىچە ئۇنرنى سۆزىنى كېسىدۇ .ئرۇ براش ئەلچىر ە
چوقۇم بىر سوتكا ئىچىدە بېرلىنغا قايتىپ كەتمىسەم بولمايردىغانلىقىنى ئۇقترۇرۇپ قرويغىن
دەيرردۇ .ئررۇ بىررر تەرەپررتىن سررۆزلى ە يەنە بىررر تەرەپررتىن ئالدىراشررلىق بىررلەن تررامىقىنى
يىيىشكە كىرىشىدۇ .ئاندىن كرېمىلغا قاراپ ئالدىراپ يولغا چىقىدۇ.
چۈشتىن كېريىن سرائەت  2بولغانردا رىبېنترروپ سرتالىن بىرلەن كۆرۈشرىدۇ .سرتالىن
ئىنتايىن مۇنيىم كۆرۈنسىمۇ مولوتوۋ قىلچە چىرايىنى ئرۆزگەرتمە ئولترۇراتتى .ئراۋال گەپ
باشررلىغىنى رىبېنتررروپ ئىررد  .ئررۇ دۆلىتىنى ر يېڭررى ئاسرراس بررويىچە گېرمررانىيە-سرروۋېت
مۇناسىېىتى تىكلىنىشكە رازىلىق بىلدۇرىردىغانلىق ئارزۇسرىنى ئىىادىلەيردۇ .ئرۇ سرتالىننى
مارت ئېيىدىكى نۇتقىدىن ستالىن ئەپەنردىنىڭمۇ بۇنىڭغرا قوشرۇلىدىغانلىقىنى بىل نلىكىنرى
ئېيتىدۇ .ستالىن مولوتوۋقرا بۇرۇلرۇپ ئراۋال سرەن گەپ قىالمسرەن دەپ سرورايدۇ .تاشرقى
ئىشالر كومىسسار دەرھال جاۋا بېرىپ ئالد بىلەن جراۋا بېررىش سرتالىنغا مەنسرۈپ
بىر ھوقۇق ئىكىنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.
ئۇنىر جراۋا بېرررىش ئۇسررلۇبى رىبېنتررروپ پەقەترال ئرراڭالپ باقمىغرران بىررر ئۇسررلۇپ
ئىرد ” .ئررۇزۇن يىلالردىررن بېرر _ دەيرردۇ سررتالىن ئېنىررق قىلىرپ _ بىررز بىررر بىرىمىزنىر
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ئۈستى ە قانچىلى ھاقرارەتلەرنى ياغردۇرۇپ كەتكىنىمىزنرى بىلەلمەيرمەن .شرۇنداقتىمۇ ئرۇ
قىلغررانلىرىمىزمۇ بىزنىرر ئۆزئررارا چۈشررىنىش ھاسررى قىلىشررىمىزغا توسررالغۇ بولماسررلىقى
كېرەك .مېنى مارتتا سۆزلى ەن نۇتقىمنى ئاساسرى نوقتىسرىمۇ شرۇ ئىرد  .ئرۇ نۇتقۇمنىر
بۇنررداق بىررر مەقسررەتنى ئىىادىلەيرردىغانلىقىنى سررىز تولررۇق چۈشىنىىسررىز “.ئررۇ بىررر خرراتىرە
دەپتەرنى ئېچىپ ئىزچى تۈردە ماھىيەتلى مەسىلىلەر ئۈستىدە سۆزلەيدۇ :سوۋېت بىرلەن
گېرمرانىيە ئوتتۇرسررىدا تەرەپ بەل ىلىر ەن ئررۇ دۆلەتررلەر س س س ر-گېرمررانىيە ئىچىرردىن
ئۆزلىرىنى كىمنى تەسىر دائىرىسى ئىچىردە تۇرىردىغانلىقىنى بەل ىلەشركەن .فىنالنردىيە
مررۇتلەق كررۆپ قىسررىم بررالتىق بررويى ئەللىررر ۋە بىېسسررارابىيە رۇسررىيە يولىرردا مېڭىشررنى
تاللىېالغان .ئەگەر گېرمانىيە بىلەن پولشا ئوتتۇرسىدا ئرۇرۇش بولرۇپ قالسرا ئرۇنر ئۇرۇشرقا
قاتنىشىش ئۈچۈن بەل ىلى ەن مۇقىم چې رانر بويىچە ئۇرۇش تەرىىىنى تاللىېاننيدۇ.
رۇشەنكى ستالىن بۇ ئۆي ە ئويۇن ئروينىغىلى ئەمەس بەلكرى سودىالشرقىلى كىررگەن
ئىد  2 .سائەتتىن كېيىن ستالىن رۇسىيە تەسىر دائىرىسى ئىچىدە بولۇشنى تەلەپ قىلىپ
چى ر تۇرىېالغرران ئىككررى پررورتتىن باشررقا قالغرران نوقتىالرغررا رىبېنتررروپ قوشررۇلغانلىقىنى
بىلدۈرىرردۇ .ئەممررا سررتالىن تەلەپ قىلىررپ تۇرىېالغرران ئررۇ ئىككررى پررورت ھەققىرردە ئرراۋال
فۈھرېرىنى پىكىرىنى ئېلىشقا مەجبۇر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .شۇڭا رىبېنتروپنى ھىتلېرر
بىلەن مەسلىھەتلىشىېېلىشى ئۈچۈن سۆھبەت ۋاقتىنچە توختىتىلىدۇ.
ھىتلېرمۇ ستالىن بىلەن كىلىشىم تۈزىېېلىشكە ئالدىراپ تۇرىېاتقان ئىرد  .شرۇڭا بىرر
سررائەتكە قالمررا ۋىلھررېلم كوچىسررىدىن تېلېفررون قىلىررپ قىسررقىچىال جرراۋابىنى بېرىرردۇ:
”بۇنىڭغا ماقۇل جاۋابىنى بېرىمەن “.شۇنى بىرلەن بىرر ۋاقىتترا رىبېنترروپ ئالردىرىغىنىچە
تاماققا ئولتۇرىدۇ .ئۇ بىر تەرەپرتىن تامراق يىر ە يەنە بىرر تەرەپرتىن سرتالىن ۋە مولوتروۋ
ئىككىسى ھەققىدە قىزغىن پاراڭ قىلىپ كېتىدۇ.
تاشقى ئىشالر مىنىستىر رىبېنتروپ كرېمى سرارىيىغا قراراپ يولغرا چىققىنىردا بەكرال
يايراپ كەتركەن ئىرد  .ئرۇ يانچۇقىردا ھىتلېرنىر ئېنىرق جراۋابى بولرۇش بىلەنرال قالمرا
يېنىغا ئىككى نەپەر سۆرەتچىسى بىرلەن بىرر مرۇنچە ھەمراسرىنى بىررگە ئېلىرپ كۆتۈرەڭ رۈ
روھلۇق ھالدا كرېمى سارىيىغا قاراپ يولغا چۈشىدۇ .گېرمانىيە پىكاپلىر ئاستا-ئاستا برۇ
سررىھىرلى شررەھەر ئىچىرر ە كىرىررپ كەل ىنىرردە مەخىررى سرراقچىالر ئالدىراشررلىق بىررلەن
قاراڭغۇلۇقتىن چىقىشىپ مېھمانالرنى ماشرىنىلىرىنى قوغرداپ مېڭىشرىدۇ .ماشرىنا ئەترىترى
ياسالغان دەۋرىدە ئەڭ چوڭ ئېغىزلىق توپ ئالدىدىن بۇ توپ بەكال چوڭ برولغىنى ئۈچرۈن
ئۇنى ئېتىشقا ھېچ كىم جۈرئەت قىاللمىغان بۇ توپ ئالدىدىن ئۆتىدۇ .ئانردىن نۇرغۇنلىغران
ئۇششرراق ياغررا ئررۆ ۋە چىركاۋنرنى ر ئالدىرردىن ئۆتىرردۇ .ئەڭ ئرراخىر ئررۇنر زامررانىې
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پاسوندا ياسالغان بىر ھۆكۈمەت بىناسى ئالدىغا يېتىپ كېلىدۇ .سرتالىن ئرۇنرنى برۇ بىنرادا
كۈتررررۈپ تررررۇراتتى .ئۇزۇنغررررا قالمررررا ئىككررررى تەرەپ ئۆزئررررارا تاجرررراۋۇز قىلىشماسررررلىق
شەرتنامىسىنى ئەڭ ئاخىرقى ماددىلىرىنىمۇ ئىمزالىشىدۇ .بۇ ئەسلىدە ئادد ۋە يىغىنچراق
بىر كىلىشىم ئىد  .ئىككى تەرەپ ھەرگىز بىر-بىرسى ە تاجاۋۇز قىلىش نىيىتىدە بولمايردۇ
شەرتلەشكەن تەرەپلەردىرن بىررى ە ھۇجرۇم قىلمراقچى بولغران ھەر قانرداق بىرر دۆلەتنىر
تاجاۋۇزىنى قوللىمايدۇ دەپ بەل ىلەن ەن؛ بۇ شەرتنامە  82يىللىرق كرۈچكە ئىر ە بولرۇپ
مۇددىتى توشقاندىن كېيىنمۇ ئەگەر شەرتنامە تۈزۈشكەن خالىغان بىر تەرەپ شرەرتنامىنى
ۋاقتى توشۇشتىن بىر يى بۇرۇن شەرتنامىنى كۈچكە ئى ە بولۇشىنى توختۇتۇش ھەققىردە
بايانررات بەرمەيرردىغانال بولىرردىكەن شررەرتنامە ئۆزلىكىرردىن يەنە بەش يىللىررق ئۇزارغرران
ھېسابلىنىدۇ دەپ بەل ىلىنىدۇ.
برررۇ بىرررر ئرررادەتتىكىچە بىرررر شرررەرتنامە برررولغىنى بىرررلەن ئۇنىررر ئۇنىررر مەخىرررى
كىلىشىمنامىلىر باشرقىچە تۈسرتە ئىرد  .مەخىرى كىلىشرىمنامىدا شرەرقى ياۋروپرا تەقسرىم
قىلىنىلغان ئىد  .خۇدد شۇنىڭغا ئوخشاش ئانھىدە يېر ستالىن ستالىن قرول قويرۇش
ۋاقتىرردا رەسررىم تارتىشررقىمۇ رازىلىررق بىلدۈرۈشررى ئىررد  .ئررۇ روھلررۇق قىيرراپەتتە ئىمررزانش
مۇراسىمىنى ئەڭ ياخشى رەسىمىنى تارتىلىشىغا رىدىسورلۇقمۇ قىلىردۇ .ئرۇ رىبېنتروپنىر
ئې -ئېسچى ئاديۇترانتى رىچرارد شرۇلزغا ئىشرارەت قىلىرپ كۆپچىلىر بىرلەن بىرر قاتراردا
تۇرۇپ رەسىم ە چرۈش دەيردۇ .ئەممرا يراش شرۇرلز ئرۆزىنى سرتالىننى چاقىرىېاتقانلىقىغرا
زادىال ئىشەن ۈسى كەلمى ەن ئىد  .ئاخىرىدا ستالىن بەكال غەلىتە ئى ىز بويلۇق شرۇلزنى
بىلىكىدىن تۇتۇپ يېتىلى ىنىچە رىبېنتروپنى يېنىغا تۇرغۇزۇپ قويىدۇ .بەلكىرم سرتالىن برۇ
رەسىم ە ياشلىق باھىر پۇرىقىنىمۇ بېرىشنى ئويلىغان بولسا كېرەك ياكى بولمىسا بەلكىم
ئۇ شۇلزنى ئىنىسى ھىتلېرنى ئې -ئې ئوفىتسرېر ئىكەنلىكىردىن خەۋىرر برار بولسرا
كېرەك ئەيتەۋىر رەسىم ە بۇ ياشنى مەقسۇس قوشىېالىدۇ.
ئىككررى تەرەپ ئارقررا-ئارقىرردىن قەدەھ سوقۇشررتۇرۇپ قايتررا-قايتررا قەدەھ سررۆز
قىلىشررىپ شررەرتنامە ئىمزالىغررانلىقىنى تەنررتەنە قىلىشررىدۇ .ئەممررا دىققەترركە ئەرزىيرردىغان
تەرىىى ستالىننى سۆزلى ەن ھېچ قاچان سوۋېت خەلقى ە ئاشركارىالپ باقمىغران قەدەھ
سۆز بولۇپ ”مەن نېمى خەلقىنىر فرۈھرېرىنى ھەقىقەتەنمرۇ ياخشرى كۆرىردىغانلىقىنى
بىلىرمەن _ .دەيرردۇ ئرۇ قەدەھ سررۆزىدە _ شرۇڭا مەن ئۇنىر سرانمەتلىكى ئۈچررۈن قەدەھ
كۆتررۈرىمەن!“ دەيرردۇ .دۇنيررا تارىنىرردا ئەڭ مررۇھىم بىررر شررەرتنامە بولررۇپ قالىرردىغان بررۇ
شەرتنامە پەقەت بىرر قرانچە سرائەت ئىچىردىال ئۆزئرارا يرول قويۇلۇشرالر ئىچىردە قىلچىمرۇ
تانش-تارتىشالرغا يول ئاچماستىنال ئىمزاننغان ئىد  .بۇ شۇنى كۆرسەتمەكتىكى سرتالىن
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بىلەن ھىتلېرنى ھەر ئىككىسىال بۇنداق بىرر شرەرتنامىغا مۇھترا بولرۇپ تۇرماقترا ئىرد ؛
ئررۇنر ئىككىسررىال ئررۆز ئېھتىيرراجلىرىنى قولغررا كەلتررۈرۈش ئۈچررۈن قايسررى دەرىىىرردە بەدەل
تۆلەشكە مەجبۇر ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلەتتى؛ ئۇنرنى ھەر ئىككىسىال تىز جەڭ قىلىپ تىز
غەلىبە قىلىشنى ئارزۇ قىالتتى.
ھىتلېررر ئۈچررۈن ئېيتقانرردا بررۇ شررەرتنامىنى ئىمزاننغررانلىقى سررتالىننى غررالىبىيىتى
ئەمەس بەلكررى ئۆزىنى ر غەلىبىسررى ھېسررابلىناتتى .رۇشررەنكى ھىتلېررر «كررۈرەش يولررۇم»
دې ر ەن كىتابىرردىكى ئالرردىن پەرىررز (يەنررى گېرمررانىيە سرروۋېت ئىتتىىاقداشررلىقى چوقررۇم
ئۇرۇشررقا باشررالپ بارىرردۇ بررۇ ئررۇرۇش يەنە كېلىررپ ”گېرمانىيىنىر يوقۇلۇشررىنى كەلتررۈرۈپ
چىقىرىدۇ“) نى پۈتۈنلە ئۇنتۇپ قالغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى.
ھىتلېر بۇ پەرىزىنى ئوتتۇرغا قويۇپ بىر قرانچە يىر ۋاقىرت ئۆتكەنردە بورمانغرا مەن
شررۇ ۋاقىتررتىن كېرريىن پىكىرىمنررى ئررۆزگەرتتىم مەن كېرريىن سرروۋېتلەر بىررلەن شررەرتنامە
ئىمزانشررتا ”ھەقىقەتەنمررۇ سرراپ نىيەتلى ر بولغرران ئىرردىم .شررۇنداقتىمۇ بۇنررداق دوسررتلۇق
ھەممىنررى قۇربرران قىلىېېتىرردىغان دوسررتانىلىق ئەمەس“ دەپ ئېتررراپ قىلغرران ئى رد  .ئررۇ
نۇرغۇن يى ھوقۇق تۇتقاندىن كېيىن بۇ رىئالىست ستالىن چوقۇم ئرۇ مرۇجىمەل ماركسرىزم
ئاڭ پىكىرلىرىدىن قۇتۇلۇپ ئۇنى بىر زەھەرلى دورا سۈپىتىدىال ساقالپ سىرتقا ئىشلىتىشى
مررۇمكىن دەپ ئوياليرردۇ .ھىتلېررر يەھررۇدىي زىيررالىالر قاتلىمىغررا رەھىمسررىزلەرچە مۇئررامىلە
قىلغانرردىن كېرريىن ئۇنىرر بۇنررداق ئويغررا كەل ەنلىكىنررى ئررويلىنىش مررۇمكىن” .ئىككىررال
تەرەپنى رەھىمسىز ئەمەلىيىتىدىن قارىغانردا بىرز ئەسرلىدە ئرۇزۇن مۇددەتلىر شرەرتنامە
ئىمزالىشررىمىز مررۇمكىن ئىررد  … .قىسقىسررى بررۇ بىررر بىررر كۆزىرردە قارچۇغررا كررۆز بىررلەن
كۈزىتىررپ تۇرىېاتقرران بىررر قولىرردا بررارمىقى بىررلەن تەپكىنررى بېسىشررقا تەييررار تۇرغرران بىررر
شەرتنامە!“
ھىتلېررر شررەرتنامە ئىمزاننغررانلىق خەۋىرىنررى ئاڭلىشررى ھامرران تامرراق ئۈسررتىلىدىن
سررەكرى ىنىچە تررۇرۇپ ۋارقىرىېېتىرردۇ” :بىررز ئۇتررۇپ چىقتررۇق!“ ئررۇ گەرچە پۈتكررۈل پولشررانى
يۇتۇپ ئېلىش پۇرسىتىدىن ۋاز كەچكەن بولسىمۇ يەنىال رۇسسرىيەنى جىمىتىېالغانلىقىردىن
خوشال ئىد  .ئەند ئۇ پۇت-قرولىنى راھەت قويىېېتىرپ بېرىرپ پولشراغا تاقابىر ترۇرۇش
ئىشىغا تۇتۇش قىلىشى مۇمكىن ئىد  .يېنىدا سوۋېتلەرنى ئرۆز يېنىردا بولمىغران ئەھېالردا
قالغرران ئەن ىلرريە بىررلەن فرانسررىيە ئىككىسررى بەك بولررۇپ كەتسررە ۋارقىررراپ جررارقىراپ
قورقۇتۇشررتىن ئررارتۇق قولىرردىن بىررر ئىررش كەلررمەس ھالغررا چۈشررۈپ قالىرردىغانلىقى ئېنىررق
ئىد  .ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ يەنە ئەن ىلىيىنى ئىمبارگوسى تۈپەيلىردىن ترارتقۇزۇپ قويغران
شەرقنى خام ئەشيالىرىغىمۇ ئېرىشەلىشى كاپالەتكە ئى ە قىلىنغان ئىد .
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ھىتلېررر ئەسررلىدە شررەرتنامە تۈزۈشررمە تۇرۇپمررۇ سررتالىنغا پررۇل بېرىررپ قىلرردۇرغىلى
بولىدىغان ئىشالرنى قىلردۇرماقچى بولىردۇ .سروۋېتلېر ئىتتىىاقىنىر ئىقتىسرادىي ۋە ھەربرى
كررۈ ئۈنررۈمى تررازىالش ھەرىكىتىنررى يولغررا قويغىنىرردىن بېررر تررېنىچە ئەسررلى ە كېلىررپ
بونلمىغرران بولغاچقررا سررتالىن گېرمررانىيە ئىمىىرىيىسررى ە ھۇجررۇم قىلىشررنى خىيررالىغىمۇ
كەلتۈرەلمەيرردىغان بىررر ئەھېالرردا ئىررد  .سررتالىن ئەسررلىدە ھىتلېرغررا قارشررى قوغرردىنىش
خاراكتىرلىق ئىتتىىاق ئۇيۇشتۇرۇش ئىشىنى ھرېچ قاچران ئەسرتايىدى ئويلىنىرپ باقمىغران
ئىررد  .ئررۇ ۋە ئۇنىرر كرېمىرر سررارىيىدىكى ھەمرالىرىنىرر ھەممىرردىن بەكىرررەك قولغررا
كەلتۈرۈشررنى ئررارزۇ قىلىرردىغان ئىشررى بىررتەرەپ تۇرۇشررنى ئىشررقا ئاشۇرۇشررال ئىررد  .ئررۇنر
گېرمررانىيە بىررلەن شررەرتنامە تۈزۈشررۈپ بىتەرەپلىكنررى قولغررا كەلتررۈرۈش بىلەنررال قالمررا
كاپىتالىسررتى ئەلررلەر ئارىسررىدا ئۇرۇشررقا كۈشرركۈرتكۈچىلى قىلىررش مەقسررىدىنىمۇ ئىشررقا
ئاشرررۇرىېالغان ئىرررد  .سرررتالىننى قارىشرررىچە ناتسىسرررتالر گېرمانىيىسرررى بەرىبىرررر بىرررر
كاپىتالىستى دۆلەت ھېسابلىناتتى.
تەخمىنەن -02ئاۋغۇست سەھەر سائەت  2تە ھىتلېر ھەمرالىرىنى باشالپ بېرگنرو
چوققىسىغا چىقىدۇ .تا بېشرىدا شرىمال ۋە غەربرى شرىمال ئۇپۇقىردا قىزغرۇ شرەپەق نرۇر
جىلېىلىنىرررپ ترررۇراتتى .ترررا جىلغىسرررى تەرەپرررتە بولسرررا بۇنرررداق ”شرررىمال نرررۇر “ نىررر
قورقۇنۇچلرۇق قرران قىزىر بىررر دەستىسررى ئرۇنتېربېرگ دەپ نررام ئالغرران ئاجايىررپ-غارايىررپ
رىېايەتلەر بىرلەن تەرىىلىنىرپ كېلىرن ەن ترا چوققىسرىنى قېرپ-قىزىر يۇرۇترۇپ ترۇراتتى.
”گۆتتېرداممېرۇڭنى ر ئرراخىرقى پەردىسررىدىمۇ بۇنچىررېان رەڭرردارلىق يرروق ئىررد  _ .دەيرردۇ
ئەسلىمىسررىدە سررىېر _ خررۇدد شررۇنىڭغا ئوخشررايدىغان قىررپ-قىزى ر نررۇر بىزنى ر يررۈز-
كۆزىمىزگىمۇ چۈشۈپ تۇراتتى“.
ھىتلېر تۇيۇقسرىز ھراۋا ئرارمىيە ئاديۇتانتىغرا بۇرۇلرۇپ ”برۇ نرۇر خرۇدد بەكرال كرۆپ
قاننى ئەكسى ە ئوخشاپ تۇرىدۇ .قارىغانردا برۇ قېرتىم زورلرۇق كۈچىردىن پايدىالنمىسراق
ئىشنى ئەپلەشتۈرەلمەيدىغاندەك قىلىمىز“ دەيدۇ.
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.92تەڭداشسىز ئاپەت
. .1 ~ 9. .1 .81.1

8
-02ئاۋغۇست پەيشەنبە ئەتى ىنرى كىشرىلەر ئۇيغۇنرۇپ تانغرا چىققىنىردا گېرزىتالردا
ئررررادەتتىكى پررررۇخرانرنىال ئەمەس ھەتتررررا دېىلومرررراتىيە ساھەسررررىدىكىلەرنىمۇ قرررراتتىق
چۈچىتىېېتىرررردىغان چرررروڭ تېمىالرنررررى كۆرىرررردۇ” .پولشرررراغا ئەڭ ئرررراخىرقى ئۇلتىمرررراتوم
تاپشرررۇرىلىدىغانلىقىنى پەرەز قىلغررران ئىررردىم _ .دەيررردۇ ھېندېرسرررون بېرلىنررردىن بەرگەن
دوكالتىدا _ پولشا ھۆكۈمىتىنى قايتا مۇناسىېەت ئرورنىتىش ئۈچرۈن كۆرسرىتىدىغان ئەڭ
ئررراخىرقى تىرىشرررچانلىقلىرىنى كارغرررا كېلىرررپ-كەلمەسرررلىكى ە ئرررۇنچە بەك ئىشرررىنىپ
كېتەلمەيمەن .ئەمما ئۇنرنى بۇنداق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىنى تىنچلىرق ئۈچرۈن قالغران
ئەڭ ئرراخىرقى بىررر ئۇرۇنررۇش دەپ قررارايمەن .تەبىئىكررى بۇنررداق بىررر ئرراخىرقى ئۈمىررد بررار
دېيىل ىنىدە“.
گەرچە پولشا گېزىتلىر سوۋېت-گېرمانىيە شەرتنامىسرىنى گېرمانىيىنىر ئراخزلىقىنى
كۆرسررىتىدۇ دەپ بررۇ شررەرتنامىنى قىممىتىنررى تررۈۋان كۆرسىتىشرركە ئۇرۇنررۇپ يۈرگىنىرردەك
قىلغىنررى بىررلەن پولشررالىقالر يەنىررال بەكررال ئەنسررىزچىلى ئىچىرردە قالغرران ئىررد  .پولشررا
ھۆكررۈمىتى ئەگەر ھىتلېررر بىررلەن ئررۇرۇش پررارتالپ قالغىرردەكال بولىرردىكەن ئەن ىلىرريە
بىلەنفرانسىيەنى ياردىمى نەتىىىسىدە ۋەزىريەت چوقرۇم ئوڭشرىلىدۇ دەپ قەتئرى ئىشرەنچ
قىالتتررى .فرانسررىيە كومۇنىسررتلىر بررۇ ئوتتۇرلۇقتررا قىسررىلىپ قالغرران بولررۇپ ئررۇنر ئىككررى
تۈرلۈك تالالش ئىچىدە تەڭسىزلىكتە قالغان ئىرد  :ئرۇنر بىرر تەرەپرتىن ۋەتىرنى ە بولغران
سرراداقىتىنى ئىىادىلەشسررە يەنە بىرر تەرەپررتە رۇسررىيە دېر ەن چرروڭ ئانىسررىغا سرراداقىتىنى
ئىىادىلەشررمەكتە ئىررد  .ئۇنرنى ر ئررامېرىكىلىق سەبداشررلىرىنى ئەھررېالى تېنىمررۇ قىرريىن
بولررۇپ ئررۇنر نررېمە قىالرىنررى بىلەلررمە پۈتررۈنلە قېيىررپ كەترركەن ئىررد  .دەسررلىېىدە
«ئىشررچىالر» گېزىتررى گويررا موسرركېانى يوليررورىقىنى كۈتىېاتقانرردەك سرروۋېت-گېرمررانىيە
شەرتنامىسىغا پەرۋا قىلما يۈرگەن ئىد  .كېيىنچە ئا ق ش كومىرارتىيە رەھبىرر ئېئرارل
بروۋدېر برۇ شرەرتنامە ھىتلېرنرى ئاجىزنشرتۇرىدۇ دەپ ئرېالن قىلرد  .چېكىردىن ئاشرقان
سولچى “ئىلغار ئەرباپالر” قىلچە سۈرۈشرتە قىلمرايال پارتىيىنىر يېڭرى بىرر يرولىنى براش
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لىڭشىتىپ ماقۇللىشىدۇ :ھىتلېر بىلەن شەرتنامىغا قول قويۇشقاندىن كېيىن سروۋېت تەرەپ
ئرراخىرقى ھېسررابتا فاشررىزىمغا قارشررى كۈرەشرركە تەييررارلىق قىلىررش پۇرسررىتىنى قولغررا
كەلتۈرگەن ھېسابالند دېيشىدۇ .پرىزدېنت روزېېېلتنى ئىنكاسرى بولسرا ھىتلېرغرا يەنە
بىررر پررارچە ئەخالقررى تېلې راممررا يررولالش بولررۇپ ئىىادىلىنىررپ ھىتلېرنررى ”بەل ىلەن ر ەن
مۇۋاپىق بىرر مرۇددەت ئىچىردە ھەرگىرز ئاكتىرپ دۈشرمەنلى ھەرىكىتىردە بولماسرلىق“ نرى
تەكىتلەيدۇ .ئەمما ھىتلېر خرۇدد بۇرۇنقىسرىغا ئوخشراش برۇ تېلې راممىنىمرۇ بىرر چەتركە
تاشالپ قويۇپ پۈتۈنلە ئۇنتۇپ كېتىدۇ.
موسرركېادا بولسررا سىياسررى رىيرراللىق ئالدىرردا ئەن لىزنرنى ر يررول قويۇشررىغا قەتئررى
ئىشەنچ قىلىدىغان ستالىن ئۇنىڭغا بېرىشنى قوبرۇل قىلىشرقان تەسرىر دائىررە ئۈچرۈن قران
تۆكۈپ يۈرمىسىمۇ سۆھبەتلىشىش ئارقىلىقال قولغرا كەلتۈرەلەيردىغانلىقى سرەۋەبىدىن ئرۆز
ئىچىررردە بىرررر-بىرسرررىنى تەبررررىكلەش بىرررلەن ئررراۋارە ئىرررد  .ئەممرررا ھىتلېرنىررر قالغررران
ئىتتىىاقداشلىر ئۇنچىرېان خوشرال ئەمەس ئىرد  .ئىتالىيرانالر بىرر تەرەپرتىن ھىتلېرر ”برۇ
ئويۇننى ھەقىقەتەنمۇ قامالشتۇرۇپ ئوينىد “ دەپ ئېتراپ قىلىشسرىمۇ يەنە بىرر تەرەپرتىن
قاتتىق پەقەترال خراتىرجەم ئەمەس ئىرد ؛ يراپونالر بولسرا برۇ ئىتتىىاقداشرلىق سرتالىننى
مررانىۇرىيى ە بېسررىم پەيرردا قىلىشررقا كۈشرركۈرتكۈچىلى رول ئوينرراپ قېلىشررىدىن بەكررال
قورقماقتا ئىد  .گېرمانىيە بىلەن ئىتالىيە ئوتتۇرسىدا شەرتنامە تۈزۈشكە قارىەتا ئوخشراش
قاراشتا بولۇشنى قولغا كەلترۈرۈش ئۈچرۈن ئىچكرى كرابېنتى  22قېتىمردىن ئرارتۇق يىغىرن
ئاچقرران بولسررىمۇ قىلررچە پايدىسررى بولمىغررانلىقى سررەۋەبىدىن يرراپونىيە برراش ۋەزىررر
خىرانۇما بەكرال مۈشركۈل ئەھېالردا قالىردۇ .ھەتترا برۇ ئىشرتىن نرېمە دېيىشرىنى بىلەلرمە
ھاڭېېقىىال قالىدۇ .ئاخىر ئۇ ”يېقىندىن بۇيرانقى ياۋروپرا ۋەزىيىترى بەكرال غەلىرتە بەكرال
مررۇرەككەپ ئەھېالغررا چۈشررۈپ قالغررانلىقى سررەۋەبىدىن ھۆكررۈمىتىمىز بۈگۈنرردىن باشررالپ
ئىستىىا بەرگەنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ“ دەپ ئېالن قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ.
بىر مەنىدە گېرمانىيە خەلق ئاممىسى بۇ ئىشتا خوشال بولۇپ ئرۇ دەپ چوڭقرۇر بىرر
نەپەس ئېلىېالىدۇ :بىز فرۈھرېرىمىزگە ھەقىقەتەنمرۇ كرۆپ رەخرمەت بىلدۈرۈشرىمىز كېررەك.
ئەتىراپىمىررز قورشرراۋ خەۋىىررى ئىچىرردە قالغرران ئىككررى سررەپ بررويىچە ئررۇرۇش قىلىررش
قورقۇنچىسرررى ئىچىررردە قالغررران ئىررردۇق .مانرررا ئەنرررد فۈرېرىمىزنىررر كرررۈچى بىرررلەن برررۇ
خەۋىىلەردىن ئىزمۇ قالمىد دېيىشمەكتە ئىد  .ئەمما بۇ شەرتنامىنى ھەزىم قىاللمىغرانالر
يەنىال شرۇ فۈھرېرنىر كونرا مرۇرتلىر ئىرد  .شرۇنداقتىمۇ ئۇنرنىر ئارىسرىدىكى مرۇتلەق
كۆپ ساندىكى كىشىلەر يەنىال تېرزن ئۆزلىكىردىن قايىر بولۇشرىدۇ :داھىمىرز نرېمە قىلىرش
كېرەكلىكىنى خۇدد ئالقاندىكىدەك ياخشى بىلىدىكەن دېيىشىدۇ.
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ھىتلېررر بېرلىنغررا قرراراپ ئۇچررۇپ غررالىبىيەت بىررلەن قايتىررپ كەلرر ەن قەھرىمررانى
رىبېنتروپنررى ئالرردىغا چىقىررپ قارشررى ئالىرردۇ .شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى ئررۇ برراش مىنىسررتىرلىق
مەھكىمىسررى ە سررۇقۇنىېېلىپ تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرىنى بەرگەن دوكالتىنررى ئاڭاليرردۇ.
رىبېنتروپنى ر ئرراغز تىنمررا سررۆزلىمەكتە كرېمى ر سررارىيىنى خوجررايىنلىر ھەققىرردە
ئانھىرردە ھەۋەس بىررلەن سررۆزلەپ ھىتلېرنررى ”پارتىيىنى ر كونررا سەپداشررلىر ئارىسررىدا
تۇرغان“ دەك ھېسسىياتالرغا كەلتۈرىېېتىدۇ .شرۇنىڭدەك يەنە قىشرلىق سرارايدا ئېسرىغلىق
تۇرغرران چررار پادىشرراھ نىكونينى ر رەسررىمىمۇ رىبېنتروپنررى كومىررارتىيەمۇ خەلقررى ئۈچررۈن
خىزمەت قىلغان بىر چرار پادىشراغا ھرۆرمەت بىلدۈرىردىغانلىقىغا ئىشرەندۈرگەن ئىرد  .برۇ
گەپلەرنى ھىتلېر ئولتۇرۇپ ھەۋەس بىرلەن ئاڭلىغانردەك قىلسرىمۇ ئۇنىر خىيرالى يەنىرلە
خوفماننى تارتقان ئۇ رەسرىملەردىال قالغران ئىرد  .قارىغانردا ھىتلېرر خوفمانغرا سروۋېت
رەھبىررر سررتالىننى يررېقىن سررۆرىتىنى تارتىررپ كېلىشررنى بۇيرىغىنىرردا سررتالىننى قررۇنق
سراڭ ىلىقى يەھۇدىالرنىڭكىرردەك چاپلىشرىپ تۇرامرردۇ يراكى ئارىئانالرنىڭكىرردەك ئايرىلىررپ
تۇرامدۇ كۆرۈپ بېقىشقا قىزىققان ئىرد  .تارتىلغران بىرر پرارچە يران سرۆرەت ھەقىقەتەنمرۇ
قايى ر قىالرلىررق ئىررد  :ئۇنى ر يېڭررى سەبدىشررىنى قررۇنق سرراڭ ىلىقى تەكشۈرۈشررىدىن
قارىغاندا ستالىن ھەرگىزمۇ بىر يەھۇدىيغا ئوخشىمايتتى.
شررۇنداقتىمۇ ئەڭ ئرراخىرقى مۇراسررىمغا ئائىررت رەسررىملەرگە قرراراپ ھىتلېررر بېشررىنى
چايقايدۇ .ھەر رەسرىمدىكى سرتالىننى ئاغزىردا تاماكرا قىسرتۇرۇغلۇق ئىرد ” .شرەرتنامىغا
قرول قويررۇش مۇراسررىمى دېر ەن بەكررال تەنتەنىلىر بىررر مۇراسررىم .ئاغزىرردا تاماكررا بۇنررداق
مۇراسىمغا قانداقمۇ ماس كەلسۇن!“ ھىتلېر دەرھال فوتروگرافچى خوفمانغرا برۇيرۇق قىلىرپ
رەسىملەرىكى تاماكىنى ئۆچۈرۈپ تاشالپ ئاندىن گېزىتالرغا بېرىلسۇن دەيدۇ.
فۈھرېر يەنە رىبېنتروپقا ھەمررا بولرۇپ رۇسرىيە زىيرارىتى ە بارغران ھەربرى قۇرۇلرۇش
ئوفىتسېرىدىنمۇ تەپسىلى سۇئالالر سورايدۇ .بۇ ئوفىتسېر تەبررىكلەش زىيراپىتى باشرلىنىش
ۋاقتىرردا مېھمررانالر دەسررتىنانغا ئولتۇرۇشررتىن ئرراۋال سررتالىن ئررۆز مەخسررۇس كېلىررپ
دەسررتىناننى تولررۇق بولررۇپ-بولمىغررانلىقىنى كررۆزدىن كۆچررۈرۈپ چىققررانلىقىنى سررۆزلەپ
بېرىدۇ .ئۇنى بۇ سۆزلىر شرۆدېر خانىم دې ەن قىزنى ئەسلىتىشى ە سەۋە بولىردۇ .ئرۇ
قىررز ئىككىڭالرنىرر ئوخشررراش تەرىىررى كرررۆپ ئىرركەن دەپ قوشرررۇمچە قىلىرردۇ” .مېنىررر
خىزمەتچىلىرىم بىلەن مېنىر ئۆيرۈم ھەر قانرداق ۋاقىتترا مرۇكەممەل ھرالىتىنى سراقاليدۇ“
دەيدۇ سەل مۇنيىم قىياپەتتە.
ئەتىسى يەنى -02ئاۋغۇست جرۈمە كرۈنى بەكرال ئالردىراش ھەل قىلغرۇ بىرر كرۈن
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بونتتى .ھىتلېر سەھەر تۇرۇپال مۇسسولىنغا خەت يېزىپ موسكېادا يۈز بەرگەن ئىشرالردىن
خىىى بولغان ھالدا چۈشەندۈرۈش بېرىپ ئۆتىدۇ .ھىتلېرر ئۇنىڭغرا كاپرالەت بېرىرپ 220
بۇ شەرتنامە پەقەتال ئوق مەركىز دۆلەتلەرنىر ئەمەلرى كرۈچىنى كۈچەيتىشركىال يراردىمى
بولىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتكەندىن كېيىن ئىترالىيە براش مىنىسرتىر نرېمە ئۈچرۈن
بۇنررداق بىررر ئىشررقا جىرردد تۇتۇشررۇپ قالغررانلىقىمىزنى چوقررۇم تڭغرررا چۈشررىنىدۇ دەپ
ئىشىنىمەن دەيدۇ .ھىتلېرنى بۇندىن كېيىنكى قىلىردىغان ئىشرى شرمىدتقا چىمبېرلىننىر
ئالدىنقى كۈنى ئاۋام پانتاسىدا سۆزلى ەن نۇتقىنىر مرۇھىم قىسرىملىرىنى تەرجىرمە قىلىرپ
چىقىشنى بۇيرۇش بولىدۇ .ھىتلېر بۇ تەرجىمىنى پۈتۈن دىققىتى بىلەن ئاڭاليدۇ :ئەن ىلىريە
باش ۋەزىر شۇنى ئېتراپ قىلىدۇكى موسكېا شەرتنامىسىنى خەۋىر يېتىرپ كەل ەنردىن
كېريىن ”كىشرىلەر ھەيرانلىقترا قالغران شررۇنىڭدەك بۇنىڭردىن بەكرال رەنىىر ەن “.ئەممررا
ئەگەر نېمىسالر بۇندىن كېريىن ئەن ىلىريە بىرلەن فرانسرىيە ئىككىسرى ئۆزلىرىنىر پولشراغا
بەرگەن ۋەدىسررىنى ئەمەل ر ە ئاشررۇرمايدۇ دەپ قارايرردىغان بولىرردىكەن ئررۇ ھالرردا ئررۇنر
”خەتەرلى خام خىيالدا“ بولغان بولىدۇ.
”بۇ سۆزلەر ھىتلېرنى ئويالندۇرۇپ قويىدۇ _ .دەيدۇ شمىدت كېيىن ئەسلەپ كېلىرپ
_ ئەممررا ئررارتۇق بىررر نررېمە دېمىررد  “.بەلكىررم بۇمررۇ ئۇنىر ئىككىلىنىررپ غۇدۇراشررلىرىنى
سەۋەبى بولىشى مۇمكىن ئىد  .پولشاغا ھۇجۇم قىلىش ئىشىنى ئەسلىدە ئەتىسرى ئەتىر ەن
باشررلىتىش بېكىررتىل ەن بولسررىمۇ ئىككىلىنىررپ يررۈرگەچكە چۈشرركە يررېقىن بىررر ۋاقىررتالردا
قۇمانرردانلىق شررىتابىغا يوليررورۇق بېرىررپ بررۇيرۇقنى ئىىرررا قىلىررش ۋاقتىنررى بىررر سررائەت
كېچىكتۈرۈشررنى يەنررى چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2كە كېچىكتررۈرۈش بررۇيرۇقىنى بېرىرردۇ.
ئاندىن ئەن لىيە باش ئەلچىسىنى باش مىنىستىرلىككە چاقىرتىردۇ .ھېندېرسرون چۈشرتىن
كېرريىن سررائەت بىررر يېرىمرردا يېتىررپ كېلىرردۇ .برراش ئەلچررى فۈھرېرنى ر بررۇرۇنقى ياخشررى
مۇناسىېەتلەرنى ئەسلى ە كەلتۈرۈش نىيىتىدە ئىكەنلىكىنى ”خۇدد رۇسىيەگە ئوخشراش
ئەن ىلىيە ئۈچۈنمۇ ھەل قىلغۇ بىر ھەرىكەت باشلىماقچى بولىېاتقانردەك” ھرې قىلىردۇ.
يەنى رۇسىيى ە قارىتا ھەرىكەتركە ئۆتۈشرى نەتىىىسرىدە يېقىنردا ئىمزاننغران شرەرتنامىنى
قولغرا كەلتۈرەلى ىنىردەك بىرر ئىرش بولىشرىنى ئۈمىرد قىلىدىغانردەك كرۆرۈنمەكتە ئىررد “.
ھىتلېررر ئۇنىڭغررا ۋىررددانىم مېنررى ئەڭ ئرراخىرقى قېتىملىررق بىررر تىرىشررچانلىق كۆرسررىتىش
ئارقىلىق دوستانە مۇناسىېەتنى كۈچەيتىشكە ئۈندىمەكتە دەيدۇ .ئەمما بۇ تۈر ئۇرۇنۇشۇم
مېنى ئەڭ ئاخىرقى قېتىملىق بىر ئۇرۇنۇشۇم ھېساپلىنىدۇ دەپ ئەسكەرتىدۇ.
ھېندېرسررروننى قارىشرررىچە ھىتلېرنىررر مىرررىەز ئىنترررايىن نورىمرررال شرررۇنىڭدەك
ئىنتررايىن تىررنچ كررۆرۈنەتتى .شررۇنداقتىمۇ ئررۇ يولرروۋچىالر ئايروپالنىغررا ئرروق چىقىرىشررى
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قاتارىرردىكى پولەكلەرنى ر قىلغررانلىرىنى بىررر باشررتىن سرراناپ قررارىالپ كېلىررپ قايتىرردىن
غەزەپلىنىررپ كېتىرردۇ .ئررۇ ئرراچچىقىنى بېسررىېانلمىغان ھالرردا ۋارقىرررىغىنىچە ئررۇنر بررۇ تررۈر
ھەرىكەتلىرررى ە ”چوقررۇم خرراتىمە بېرىشررلىر كېرررەك!“ دانزىرر ،مەسىلىسررى شررۇنىڭدەك
كورىرررردور مەسىلىسررررى قىلررررچە كېچىكتۈرۈلمەسررررتىن چوقررررۇم ھەل قىلىنىشررررى كېرررررەك
چىمبېرلىننى يېقىن كۈنلەردە سۆزلى ەن بىر قېتىملىق نۇتقىنى بىردىن بىر ئراقىېېتى بىرر
ھېسررابتا ”ئەن ىلىرريە بىررلەن گېرمررانىيە ئوتتۇرسررىدا ئرراقىېېتىنىمۇ پەرەز قىلىررش مررۇمكىن
بولمايرردىغان بىررر مەيرردان قررانلىق ئۇرۇشررقا سررۆرەپ بېرىشررى مررۇمكىن “.ئەممررا بررۇ قېررتىم
گېرمانىيە ئىككى ئۇرۇش سېىى بويىچە جەڭ قىلىشىنى ھاجىتى قالمايردۇ .يەنرى ”بۇنردىن
كېيىن رۇسرىيە بىرلەن گېرمرانىيە بىرر-بىرسرىنى ھەرگىزمرۇ قۇراللىرق قىررغىن قىلىشرمايدۇ“
دەيدۇ.
ھېندېرسرررررون ئەن ىلىررررريە پولشررررراغا بەرگەن ۋەدىسرررررى ە ھەرگىزمرررررۇ خىالپلىرررررق
قىلمايرردىغانلىقىنى قايتررا-قايتررا تەكىررتلەپ كۆرسررەتكىنىدە تەھرردىت سررېلىپ قورقۇتررۇش
قىياپىتى ە پۈركەن ەن ھىتلېرمۇ يۇمشاپ ئۆزىنى ھەقلىق ئىكەنلىكىنرى ئوتتۇرغرا قويۇشرقا
كىرىشىدۇ .پولشا مەسىلىسى ھەل بولىشى ھامان ئەن ىلىيەگە ئۇنرنى پولشانى داۋاملىق
سررراقلىنىپ قېلىشرررىنى بىېاسرررتە ھۆددىسرررى ە ئرررېلىش تەلىرررېىنى قوبرررۇل قىلىررردىغانلىقىغا
ئوخشررايدىغان ئومررۇمىي يۈزلررۈك بىررر تەكلىررپ سررۇنماقچى ئىكەنلىكىنررى ئېيتىرردۇ .ئەممررا
ئەن لىرريە ئۇنىر بررۇ تەكلىررېىنى رەت قىلغىرردەك بولغىنىرردا دەيرردۇ ھىتلېررر قرراتتىق غەزەپ
بىلەن ”ئۇ ھالدا ئۇرۇش پارتالپ چىقىدىغانلىقى مۇقەررەر “.بىرر ھېسرابتا برۇ ئۇنىر ئەڭ
ئاخىرقى تەكلىې ئىد .
ھىتلېررر ئارىرردىن يېرررىم سررائەت ۋاقىررت ئۆتكەنرردىن كېرريىن يەنررى چۈشررتىن كېرريىن
سررائەت  2تىررن  0مىنرروت ئۆتكەنرردە پولشرراغا ترراڭ سررەھەردە ھۇجررۇم قىلىررش بررۇيرۇقىنى
چۈشۈرىدۇ .بىر قارىماققا ئۇنى بۇ تۈر دو تىكىشى پۇرسەتىەرەستلىكنى بىر ئىىادىسىدەك
كۆرۈنسىمۇ ئېتراپ قىلىشقا مەجبۇرمىزكى ئەسلىدە ھىتلېر كۈندىلى سىياسەت ئىشرلىرىغا
ئىنتايىن ماھىر بىر قۇۋ ترۈلكە ھېسرابلىناتتى .ئۇنىر دېىلومراتىيە سىياسرىتى ھەقىقەتەنمرۇ
ئېنىررق مەقسررەتلەرگە ئى ر ە ئىررد  :ئررۇ قەدەممررۇ قەدەم ياۋروپررا قىتئەسررىنى تېزگىنلەشررنى
مەقسەت قىلماقتا ئىد  .بۇ سىياسەت ئۇنى رادىكال يەھرۇدىي دۈشرمەنلىكى پىالنىغرا زىرچ
مۇناسرررىېەتلى بىرررر سىياسرررەت ئىرررد  .رىمررردا گېرمرررانىيە بررراش ئەلچىسرررى سرررىئانونى
ھەمرالىقىدا شۇ كۈنى ئەتى ەنلەردە يېزىپ تەييارننغان ھېلىقى پەۋقۇلئاددە خەتنى ئېلىرپ
ۋېنېزىئا سارىيىغا كىرىپ كېلىدۇ .سائەت  2تىن  02مىنوت ئۆتكەندە براش ئەلچرى خران
گېئررورگ ۋون ماكېنسررېن بررۇ ھررۈجىەتنى مۇسسررولىنغا تاپشررۇرىدۇ 222.سرروۋېت-گېرمررانىيە
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شەرتنامىسى مۇسسولىننى قراتتىق ھاياجانالنردۇرىېەتكەن ئىرد  .برارلىق سىياسرىيونالرغا
ئوخشرراش ئۇمررۇ بۇنررداق بىررراقال نەتىىىرر ە ئېرىشررىل ەن ئاجايىررپ داڭلىررق دېىلوماتىرر
نەتىىى ە بەكال قايى بولغان ئىد  .شۇنداقتىمۇ ئۇ بەرىبىر ئەمەلىيەتنى چىقىرش نوقتىسرى
قىلىدىغان بىرسى بولغاچقا بۇنداق بىر رىياللىقنى ئېتراپ قىلمايمۇ تۇرالمايتتى :ئالبانىيىدە
شررۇنچە ئرراجىز ئىكەنلىكىنررى ئىىررادىلى ەن ئىتررالىيە قوشررۇنلىر روھررى جەھەتررتە تەلىررم-
تەربىيە جەھەتتە ۋە ئرۇرۇش تېننىكىسرى قرابىلىيىتى جەھەترلەردە ھەرگىزمرۇ بىرر مەيردان
ھەقىقى ئۇرۇشرقا تەييرار ئەمەسرلىكىنى كۆرسرەتكەن ئىرد  .ئەممرا ئرۇ ماكېنسرېنغا ئۇنرداق
گەپلەرنرررى قىلماسرررتىن قوشرررۇلىدىغانلىقىنىال بىلدۈرىررردۇ :مەن موسررركېا شەرتنامىسرررىغا
پۈتۈنلە قوشۇلىمەن” .قىلچە تەۋرەنمە كوممۇنىستالرغا قارشىمەن“ ھەر قانداق ئەھرېال
يررۈز بېرىشررىدىن قەتئىرري نەزەر فررۈھرېرنى قررولاليمەن (بررۇ تەرىىىنررى ئررۇ ئېنىررق تەكىررتلەپ
كۆرسىتىدۇ) شۇنىڭدەك ”شەرتسىز تۈردە پۈترۈن كۈچرۈم بىرلەن“ قرولاليمەن دەپ ئىىرادە
بىلدۈرىدۇ.
ماكېنسېن ئىشىكتىن چىقىشى بىلەن تەڭرال مۇسسرولىن پىكىرىنرى ئۆزگەرتىردۇ يراكى
باشررقىالر ئررۇنى پىكىرىرردىن يانغۇزىرردۇ .سررىئانونى دېيىشررىچە مەن مۇسسررولىننى يازمررا
شەكىلدە جاۋا بېرىشى ئۈچۈن قايى قىلغان ئىدىم دەيدۇ .يەنرى ئىترالىيە تېنرى ئرۇرۇش
تەييررارلىقىنى پۈتتۈرەلمىررد گېرمررانىيە دەرھررال ئىتررالىيى ە يېتەرلى ر مىقررداردا ”ھەربررى
مۇنزىمەتلەر بىرلەن خامئەشريانرنى يەتكرۈزۈپ بېرىرپ ئەن ىلىريە-فرانسرىيە ئىككىسرىنى
ئۇرۇش نىشانىنى بىزگە قارىتىشرىغا تاقابىر تۇرۇشرىمىزغا كاپالەتلىر قىاللىغران“ ئەھرېال
ئاستىدىال ئىتالىيە ئاندىن ئۇرۇشقا قاتنىشالىشى مۇمكىنلىكىنى ئوچۇق ئېتراپ قىلغان.
شۇنى بىلەن بىررگە ئىتالىيىنىر بېرلىنردا تۇرۇشرلۇق براش ئەلچىسرىمۇ فرۈھرېرگە
ئىتالىيە براش مىنىسرتىرىنى جراۋابى يولردا كېلىېاتقرانلىقىنى ئۇقتۇرىردۇ .ھىتلېرر يەنە بىرر
زىيارەتچىسى بولغان فرانسىيە باش ئەلچىسى كوۋلونردرېنى كۈتىېاتقران پەيتىردە بىرر نەپەر
ئاديۇتانت ئەن ىلىيىنى ئاخبارات خەۋىرىنى كۆتۈرۈپ كىرىدۇ .ھىتلېرنى كەينىدە تۇرغان
شمىدت بۇ خەۋەرگە بىر قۇر كۆز يۈگۈرتۈپ چىقىردۇ .برۇ خەۋەردە ئەن ىلىريە بىرلەن پولشرا
لوندوندا ئۆزئارا ياردەملىشىش شەرتنامىسى ئىمزانشقانلىقىنى بىلدۈرمەكتە ئىرد  .بۇنىڭغرا
ھىتلېر بىر نېمە دېمە ئويلىنىپ تۇرۇپ كېتىدۇ .روشەنكى ھىتلېرنىر برۇ خەۋەرگە بەكرال
ئەھمىيەت بېرىېاتقانلىقى چىقىىال تۇراتتى .ئەسلىدە بىر قانچە ئا مابەينىدە بۇ شرەرتنامە
ئۇنررداق يرراكى بۇنررداق سررەۋەپلەر تۈپەيلىرردىن ئىمزالىنىشررى كېچىكتۈرۈلررۈپ كېلىنىېاتقرران
ئىد  .شۇڭا بۇ شەرتنامە باشقا بىر كۈنى ئەمەس دەل ئەن ىلەگە ”ئەڭ ئراخىرقى“ تەكلىرپ
ئوتتۇرغا قويۇلۇپ بىر قانچە سائەت ئۆتكەنردە ئىمزالىنىشرى ھەرگىزمرۇ پەۋقۇلئراددە تروغرا
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كېلىررپ قررېلىش ھېسررابالنمايتتى .ئۇنرنى ر پولشرراغا ھەربررى يرراردەم ۋەدىسررى بەرگەنلىكررى
(گەرچە بۇنررداق بىررر يرراردەم ە ھېچقاچرران ئېرىشررەلمەيدىغان بولىشررىدىن قەتئىرري نەزەر)
پررولەكلەرەە بىررر تۈرلررۈك خىيررالى بىنەتەرلى ر تۇيغۇسررى يارىتىشررى مررۇمكىن ئىررد  .شررۇ
سررەۋەپتىن پررولەكلەر گېرمررانىيە بىررلەن سررۆھبەتكە ئولتۇرۇشررنى رەت قىلىشررىنى كەلتررۈرۈپ
چىقىشى مۇمكىن ئىد .
ئاخىر چۈشتىن كېيىن سائەت بەش يېرىمدا كوۋلونردر فۈھرېرنىر ئىشنانىسرىغا
باشررالپ كىرىلىرردۇ .ھىتلېررر ھىتلېررر پولشررانى قۇتراتقۇلررۇق قىلىشررىغا قرراتتىق غەزەپلىنىررپ
گېرمررانىيە-فرانسررىيە ئىككررى دۆلەت ئوتتۇرسررىدا ئررۇرۇش يررۈز بېرررىش ئېھتىمالىرردىن بەكررال
ئەپسۇسلىنىدىغانلىقىنى ئىىادىلەيدۇ” .بەزىدە مېنىڭدە مۇنداق بىر تۇيغرۇ پەيردا بولىردۇ _
دەيرردۇ شررمىدت ئەسررلەپ كېلىررپ _ يەنررى ئررۇ يادلىېالغرران ھالرردا ھېندېرسررونغا دې ر ەن
گەپلىرىنى قايتا تەكرارنپ كۆڭلى چېچىلىپ كېتەتتى .روشەنكى ئرۇ ئەسرلىدە برۇ قېتىمقرى
كۆرۈشۈشنى تىزىراق ئاخىرنشتۇرۇشقا ئالدىرايتتى “.ئۇنى ئورنىردىن تۇرىشرى بىرلەن تەڭ
كۆرۈشۈشنى ئاخىرنشقانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى .ئەمما ئۇ تەكەببۇر كوۋلونردېغا رەددىريە
بەرمىسىمۇ يەنىال بولد قىلمايتتى .ئۇنى سۆزلىر ئۈزۈلمە تىزىلىپ چىقىرپ تۇرغاچقرا
بۇ ئەھېالنى شمىدت ھەرگىز ئېسرىدىن چىقارمىغران ئىرد ” :نرۆۋەتتىكى شرۇنچە ئېغىرر بىرر
ۋەزىيەتتە براش مىنىسرتىر ئەپەنردىم خاترا چۈشرۈنۈپ قرېلىش ھەممىردىن خەتەرلىر بىرر
ئەھېال .شۇڭا مەن سىزگە ئوچۇق ئېيتىرپ قويرا مىرن بىرر فرانسرىيە ئوفىتسرېر بولرۇش
سررۈپىتىم بىررلەن شررۇنداق قەسررەم بېرەلەيمەنكررى ئەگەر پولشررا ھۇجۇمغررا ئۇچرىغىرردەكال
بولىدىكەن فرانسرىيە قوشرۇنلىر پولشرا تەرەپرتە ترۇرۇپ پولشرا بىرلەن بىررلىكتە جەڭر ە
قاتنىشىدۇ “.كەينىدىن ئۇ ھىتلېرغرا كاپرالەت بەرگەن ھالردا تىنچلىرق ئۈچرۈن ھۆكرۈمىتىم
ھەر قانداق بىر تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە ھەر دائىم تەييار ھەتترا برۇ تىرىشرچانلىقىنى ترا
ئاخىرغىچە داۋام قىلدۇرىدۇ! دەيدۇ.
”ئۇنداقتا سىلەر يەنە نېمە ئۈچۈن پولشاغا كۆڭلىنى كۆترۈرۈش ئۈچرۈنال قرۇرۇق چەك
يېزىپ بەردىڭالر؟“ فرانسىيە باش ئەلچىسى جاۋا بېرىشكە ئۆل ۈرمەيال ھىتلېرر ئورنىردىن
سررەكرەپ تررۇرۇپ تررۈگىمەس گەپررلەر بىررلەن پولشرراغا ھۇجررۇم قىلىشررقا كىرىشررىدۇ222.
”فرانسررىيى ە قارشررى ئررۇرۇش قىلىشررقا مەجبۇرلىنىشررنى مەنمررۇ ئېغىررر كررۆرىمەن ئەممررا بررۇ
ئىشنى ھەل قىلغۇ ئامىلى بىز تەرەپتە ئەمەس “.ئۇ قولىنى شرىلتىغىنىچە براش ئەلچىنرى
ئىشنانىسىدىن چىقىرىېېتىدۇ.
ئارىدىن بىر مىنوت ئۆتكەنردە يەنرى چۈشرتىن كېريىن سرائەت  2بولغانردا ئراتتولىكو
كىرىررپ كېلىرردۇ .ئررۇ مۇسسررولىننى خېتىنررى يەنررى سررىئانونى تېلېفونرردا ئېيتىررپ بەرگەن
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خېتىنى ئېلىپ كەل ەن ئىد  .ئەن ىلىيە-پولشرا شەرتنامىسرىنى سىياسرى تېنرى قۇرىمرا
ترررۇرۇپ كوۋلونرررد ئېنىرررق قىلىرررپ فرانسرررىيەنى مەقسرررىتىنى بىلدۈرگىنىررردىن كېررريىن
ئىتالىيىنىڭمۇ ئۇرۇش قىلمايدىغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر ”خۇدد بىر بومبىغرا ئوخشراش“
ھىتلېرنىررر مىڭىسرررىدە پارتىلىغانررردەك بولىررردۇ .ئۇنىررر ئۈچرررۈن ئېيتقانررردا برررۇ ئىرررش
ئىتتىىاقدىشرررىنى سررراتقۇنلىقى ھېسرررابلىناتتى .ھىتلېرررر بۇنرررداق جررراۋا ئالىررردىغانلىقىنى
ھەرگىزمۇ خىيالىغرا كەلترۈرمى ەن ئىرد  .شرۇنىڭغا قارىمرا ئرۇ ئرۆزىنى تۇتىېالغران ھالردا
ئاددىال قىلىپ ”مەن دەرھال جاۋا بېرىمەن“ دەپ بولۇپ مۇسسولىننى ئەلچىسىنى يولغا
سررېلىېېتىدۇ .ئرراتتولىكو ئەنرردىال ئىشررىكتىن چىقىشررىغا شررمىدت ھىتلېرنى ر ئررۆز-ئررۆزى ە
”ئىتالىيانالرنى بۇ قىلىقى ئۇنرنىر -8182يىلىردىكى (ئېن لىزچىردىن تەرجىمىردە 8128
دەپ ئېلىنغان _ ئۇ.ت) قىلغىنى بىلەن پۈترۈنلە ئوخشراش بىرر ئىرش“ دەپ غرۇدىرىغىنىنى
ئاڭالپ قالىدۇ.
مېھماننانىرردا بىررر-بىرسررى ە پررارچە-پررۇرات خەۋەرلەرنررى يەتكۈزۈشررمەكتە بولررۇپ
مېھماننانا ئىچى يالغان ياۋداق گەپلەرنى مەنبەسرى ە ئايلىنىرپ قالغران ئىرد  .قارىغانردا
ئۇرۇشتىن ساقلىنىش مۇمكىن بولمايدىغاندەكال كرۆرۈنمەكتە ئىرد  .ۋېيزسراكېرنى مىسرالغا
ئالساق ئۇ دۇنيا ئۇرۇشىنى توساپ قېلىش ئېھتىمالى ۋە شۇنىڭدەك ئۇرۇش پارتىلىغانردىن
كېيىن ئىتالىيىنى گېرمرانىيىنى چراتىقى بولمرا يرالغۇز تاشرالپ قويرۇپ مۇشركۈل ئەھرېال
ئىچى ە پېتىپ قېلىشىغا سەۋەبچى بولۇشىنى ئېھتىمالى ئارانال  0پىرسەنت دەپ قرارايتتى.
ئىشررنانا ئىچىرردە بولسررا ھىتلېررر گېنېرررال كېيتېلغررا” :پۈتررۈن ئىشررالرنى دەرھررال توختررات.
دەرھررال بېرىررپ براۋچىتشررنى تېىىررپ كەل ماڭررا سررۆھبەت ئۆتكۈزۈشرركە ۋاقررت نزىررم“ دەپ
بۇيرۇق قىلىدۇ.
كېيتې ئالدىراشلىق بىلەن چىقىپ مېھماننانا زالىدا پەيردا بولىردۇ” .ھۇجرۇم قىلىرش
بۇيرۇقىنى يەنە كېچىكتۈرۈشرىمىز كېررەك بولىېاتىردۇ“ دەيردۇ ئاديۇتانتىغرا جىددىلەشركەن
ھالدا .شۇنى بىلەن بۇ خەۋەر دەرھال تارقىلىشقا باشاليدۇ :ئۇرۇش خەۋىىى ئەڭ ئراخىرقى
بىررر مىنرروت قالغانرردا ئەمەلرردىن قالرردۇرۇلۇپتۇ .فررۈھرېر قايتىرردىن سررۆھبەت ئۈسررتىلى ە
ئولتۇرىدىغان بوپتۇ! بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان ھەر بىر كىشى چوڭقۇر بىرنى تىنىېالىردۇ .ئەممرا
بررۇ كىشررىلەر ئارىسررىدا ھىتلېرنى ر برراش ئاديۇتررانتى رۇدولررف شررمۇندت يەنىررال خرراتىرجەم
ئەمەس ئىد  .ئۇ ۋارلىمونتقا پىچىرنپ مۇنرداق دەيردۇ” :بەك ئالردىراپ خوشرال بولمرا برۇ
دېر ەن بىررر قېتىملىررق كېچىكتۈرۈشررتىن باشررقا ئىررش ئەمەس “.مررايور ئېڭ ېلمررۇ شررمۇندتقا
ئوخشاش بۇ ئىشقا قاتتىق كۆڭۈل بكلمەكتە ئىد  .برۇ قۇرۇغلرۇق ئرارمىيە ئاديۇترانتى براش
مىنىستىرنى بۇنچە ئېغىر قانيماقان ھالغا كىرىپ قېلىشىنى تېنى تۇنىى قېرتىم كرۆرمەكتە
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ئىررد  .فررۈھرېر ھەتتررا خېېېر _ فررۈھرېر ئەزەلرردىن ئۇنىر پىكىرررى ە ھررۆرمەت قىالتتررى _
قايمۇقۇپ كەتكىنىدىن يۈز-كۆز قىزىرىرپ كېتىردۇ .ھىتلېرر دو تىككىرنىچە ئەگەر پولشراقا
قارشى ئۇرۇش قوزغايدىغان بولىدىكەنمىز ئەن ىليە چوقرۇم ئۇرۇشرقا قاتناشرمايدۇ دەيردۇ.
”فۈھرېرىم _ دەيدۇ ئۇنى گېىىنى بۆلۈپ _ ئەن ىليەلىكلەرنى ھەرگىزمرۇ سرەل چاغالشرقا
بولمايرردۇ .ئررۇنر باشررقا چىقىررش يررولى قالمىغررانلىقىنى ھررې قىلغىنىرردا چوقررۇم جرراھىللىق
بىررلەن دې ىنىنررى قىلىشررقا ئۇرۇنىرردۇ “.ھىتلېررر غەزەپلەن ەنلىكىرردىن تالىشررىپ ئولتۇرمررا
بۇرۇلۇپال ئىشنانىدىن چىقىپ كېتىدۇ.
گيۆرىڭمۇ ئەن ىلىزنرنىر ئاگاھالندۇرۇشرى ھەرگىزمرۇ ئېغىزىردا دەپرال قويغران گەپ
ئەمەسلىكى ە ئىشىنىدىغانلىقى ئۈچۈن يوشۇرۇنچە سۆھبەتلىشىشنى كرۆڭلى ە كەلتۈرىردۇ.
ئۇ ئەسلىدە دې ىنىدىن يانمايدىغان بىر بولغاچقا رىبېنتروپقا ئىشەنمەيدىغانلىقى ئۈچۈن
ئۇنى بىلەن مەسلىھەت قىلىشمايال ئەن لىيە بىرلەن سۆزلەشرمەكچى بولىردۇ .شرۇنداقتىمۇ
بۇ ئىش ئۇنداق جاسارەتلى بولۇش بىلەنال پۈتىدىغان ئىرش ئەمەسرلىكىنى ھرې قىلىردۇ.
چررۇنكى ئررۇ ۋەزىرريەت تەرەققىيرراتى ھەققىرردە فررۈھرېرگە بىرمررۇ-بىررر چۈشررەندۈرۈش بېرىررپ
ئۆتكەن ئىد  .ئۇنى تىنچلىق ئارزۇسىنى باشقىالر ئۈچۈن مەنىەتدار قىلىرش دەپ ئېيرتىش
بەكال تەس ئىد  .ئۇ ئەسلىدە قاراقچى مىىەزلى بىر لۈكچەك تۇرمۇشىدىكى بىردىن-بىرر
مەقسررىد ھوقۇقىرردىن پايرردىلىنىپ قولغررا كەلتررۈرگەن مىېىسررىنى راھەت پرراراغەت ئىچىرردە
ياشاش ئۈچۈن پايدىلىنىشال ئىد  .بەلكىم برۇ ئرۇرۇش ئۇنىر بۇنرداق ئەيشرى-ئىشررەتلى
تۇرمۇشىغا خاتىمە بېرىشرى مرۇمكىن ئىرد  .يەنە بىرر تەرەپرتىن ھىتلېرر دېر ەن برۇ ئرادەم
گەرچە ئاز-تۇن قېيىپ كېتىدىغان ۋاقىتلىرىنى يروق دېيىشركە بولمىسرىمۇ يەنىرال پىرىنسرىپ
بررويىچە ئىررش قىلىرردىغان پررارا بېرررىش بىررلەن تەۋرىنىررپ كەتمەيرردىغان بىرسررى ئىررد  .ئررۇ
بەلكىررم يارىشررىپ قېلىشررىمۇ مررۇمكىن شررۇنداقتىمۇ ئررۇ پەقەت ئەڭ ئرراخىرقى مەقسررىدى ە
يېقىنالشقىدەك بولغىنىدىال ئاندىن يارىشرىش تەرىىىردە تۇرالىشرى مرۇمكىن ئىرد  .گيۆرىر
بررۇنرنى ياخشررى بىل ەچرركە ئېھتىياتچررانلىق بىررلەن ئىررش كررۆرۈپ باشررقا ئەگررر -توقررا
يرررولالردىن پايررردىلىنىپ تېنچلىرررق سىياسرررىتى يۈرگۈزۈشررركە كىرىشرررىدۇ 222.ئرررۇ قۇيرررۇق
شىېىتسررىيە سررودى ېر قىياپىتىرردىكى بىرگېررر داھلېرۇسررنى غەيررر رەسررمى ۋاسررىتىچى
سررۈپىتىدە پايرردىلىنىش ئۈچررۈن تاللىېالىرردۇ .بررۇ ئادەمنىر ئايررالى نررېمى شررۇنىڭدەك بررۇ
كىشررى يەنە گېرمانىيىرردىن ئۆسررۈم ئېلىررپ خەجلەيرردىغان بىرسررى بولغررانلىقى ئۈچررۈن ئررۇ
گيۆرى بىلەن نۇرغۇن ئورتاق ئارزۇلىر بار يەنى ئەن ىلىيە-گېرمانىيە ئوتتۇرسىدا ئۇرۇش
پارتالشنى توساش ئۈچۈن تىرىشىدىغان بىرسى ھېسابلىناتتى .شرۇنىڭدەك يەنە ئۇنىر برۇ
ئىشنى بېىىرىشى ئۈچۈن شارائىتىمۇ بار ئىد  .چۇنكى ئۇنى تەسىر كۈچلۈك بىرر مرۇنچە
~ ~ 101

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئەن ىليەلى دوستلىر بار _ بۇ دوسرتلىرىمۇ ئاسرتىرىتىن برۇ ئىرش ئۈچرۈن يرول مېڭىشرنى
خانيدىغان كىشىلەردىن ئىد .
شۇ ئاينى باشلىرىدا داھلېرۇس گيۆرىڭنى  2نەپەر ئېن لىرز بىرلەن ئۇچراتقۇزۇشرنى
ئورۇنالشتۇرىدۇ .بۇنى ئۈچۈن دانىيە چې راسىغا يېقىن يەردىن بىرر ئرۆينى تاللىېالىردۇ .برۇ
ئۆيرردە بررۇ  2نەپەر چەتئەللىر سررودى ەرلەرگە ئرراۋال كۆزقارىشررىنى بايرران قىلىررپ ئۆتررۈش
بىلەن بىرگە بۇنداق بىر تىنچلىق ئارزۇسىدا بولغان كىشىنى مارشال گيۆرى ئىلەنلىكىنرى
ئۇقتۇرىدۇ .شۇندىن كېيىنكى ئىككى ھەپتە ئىچىردە ئرۇنر سرۆھبەتتىن باشرقا باشرقا بىررەر
ھەرىكەت قىلما ئۆتىردۇ .شرۇندىن ئىككرى ھەپرتە ئۆتكەنردىن كېريىن بېرگنوفترا ھەربرى
ئىشررالر يىغىنررى ئېچىلىرردۇ .شررۇ پەيتررتە گيۆرىر سررتوكھولمغا تېلېفررون قىلىرپ داھلېرۇسررنى
تىزلىكتە يېتىپ كەل دەپ چاقىرتىدۇ .ئۇ سەمىيمىلى بىلەن ۋەزىيەت بەكال يامان تەرەپركە
قرراراپ كېتىېاتقررانلىقى تىنچلىررق بىررلەن ھەل قىلىررش ئېھتىمالىنىرر تىررزلىكتە ئازىيىررپ
كېتىېاتقررانلىقىنى ئاشرركارىاليدۇ .گيۆرى ر داھلېرۇسررنى دەرھررال ئەن ىلىرريەگە ئۇچىشررىنى
ئۆتۈنىررردۇ .داھلېررررۇس ئۇنىررر دې ىرررنى ە مررراقۇل كېلىرررپ چىمبېررررلىن ھۆكرررۈمىتى ە
تاپشررۇرۇلىدىغان بىررر پررارچە غەيررر رەسررمى خەت بىررلەن ئەن ىلىرريە بىررلەن گېرمررانىيە
ئىككىسىنى تىزلىكتە سۆھبەتلىشىپ كۆرۈشىنى ئۈندەيدىغان بولىدۇ.
شۇنداق قىلىپ -02ئاۋغۇست چۈشتىن بۇرۇن داھلېرۇس ئادەتتىكى بىر يولروۋچىالر
ئايروپالنغا ئولتۇرۇپ لوندونغا قاراپ ئۇچقان بولسىمۇ تا ئاخشرىمى قراراڭغۇ چۈشركىنىدىال
ئانرردىن لررورد خالىفاكسررنى ئىشنانىسررىغا باشررالپ كىرىلىرردۇ .ئەن ىلىرريە تاشررقى ئىشررالر
ۋەزىر ئىنتايىن خوشال ئىد  .چۇنكى كىتاپنانالرغرا مەلرۇم بولغىنىردەك ھىتلېرر بېسرىپ
كىرررىش بررۇيرۇقىنى ئەمەلرردىن قالرردۇرىېەتكەن ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ ئەنررد قانررداقتۇ بىررر
ۋاستىچىنى تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ە ھاجەت قالمىد دەپ ھېساپلىغان ئىرد  .ئەممرا
داھلېرررۇس ۋەزىيەتررتىن ئۇنىڭرردەك خرراتىرجەم ئەمەس ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ دەرھررال تېلېفررون
قىلىررپ بررۇ ئىررش ھەققىرردە گيۆرىڭنىرر پىكىرىنررى سررورايدۇ .مارشررال گيۆرىرر كىشررىنى
چۈچۈتكىرردەك بىررر جرراۋا بېرىرردۇ” .ئەنررد ئۇرۇشررتىن سرراقلىنىش ئىمكررانىيىتى قالمىررد
ھەقىچان“ دەيدۇ.
داھلېرۇس ئەتىسى چۈشتىن بۇرۇن خالىفاكسقا بۇ گەپلەرنى بىر قرۇر تەكرارلىغانردىن
كېيىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن خالىفاكسنى گيۆرىڭغا ئەن ىلىيەنى راستىنال سەمىمىيەت
بىررلەن تىررنچ ھەل قىلىررش نىيىتىرردە ئىكەنلىكىنررى بىلدۈرىرردىغان بىررر پررارچە خەت يېزىررپ
ئىېەرتىشىنى بۇ خەتنى يەنە شۇ داھلېرۇس ئرارقىلىق ئىېەرتىلىشرى كېرەكلىكىنرى تەكلىرپ
قىلىرردۇ .چررۇنكى ئررۇ بررۇ ئۇرۇشررنى توسرراپ قاننيرردىغان بىررردىن-بىررر گېرمانىيىلىر ئررادەم
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گيۆرى دەپال قارىغان ئىد  .خالىفاك چىمبېرلىن بىلەن مۇزاكىرىلىشىش ئۈچرۈن چىقىرپ
كېتىررردۇ .يېررررىم سرررائەت ئۆتكەنررردە قايتىرررپ كىرىرررپ چىمبېررررلىن برررۇ تەكلىىنرررى قوبرررۇل
قىلغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .خەت تەييررار قىلىنغانرردىن كېرريىن داھلېرررۇس دەرھررال كرويرردون
ئايرودرومىغا قاراپ چاپىدۇ.
بېرلىنرردا بولسررا برراش ئەلچررى ئرراتتولىكو مۇسسررولىننى خېتىنررى كۆتررۈرۈپ برراش
مىنىستىرلى مەھكىمىسى ە قاراپ يولغا چىققان ئىد  .بۇ خەتتە مۇسسولىن تەلەپ قىلغان
كىشىنى چۈچىتكىدەك كۆپ مادد ئەشيانر تىزىمىنى بەرگەن ئىرد  .يەنرى ئەگەر ھىتلېرر
ئىتالىيىنىمۇ ئۇرۇشقا قاتناشتۇرۇشنى تەلەپ قىلمراقچى بولىردىكەن ئرۇ ھالردا گېرمرانىيە 2
مىليون توننا كۆمۈر  2مىليون توننا نېفىت  0مىليون توننا پونت-تۆمۈر ۋە يەنە  0مىليرون
توننا ياغا ماتېرىيالى بىلەن تەمىنلىسۇن دەپ تەلەپ قىلغان ئىرد  .ئاتتولىكونىر ئۆزىمرۇ
ئۇرۇشررقا قارشررى بىرسررى بولغاچقررا مۇسسررولىننى تەلەپ قىلغرران نەرسررىلىرىنى مەخسررۇس
كۆپەيتىپ قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان دەرىىى ە يۈكسەلتكەن ئىرد  .رىبېنترروپ ئىنترايىن
سوغۇق بىر قىياپەتتە بۇنچىېان نەرسىلەرنى قاچان تاپشۇرۇشىمىزنى تەلەپ قىلماقچىسىلەر
دەپ سورىېىد ئراتتولىكو ئۇنىڭغرا ”تەبىئىكرى دەرھرال يەنرى دۈشمەنلىشرىش ھەرىكىترى
باشلىنىشتىن ئاۋال“ دەپ جاۋا بېرىدۇ.
بۇ راستىنال مۇۋاپىق بولمىغان بىر تەلەپ ئىد  .ھىتلېرنى دۈ كېلىېاتقان بېسرىمىنى
ئررويلىغىنىمىزدا رىبېنتررروپ ھەقىقەتەنمررۇ ھەيررران قررانرلىق دەرىىىرردە ئىنتررايىن ئېغىررر
بېسىقلىق بىلەن جاۋا بېرىدۇ .جاۋا چۈشتىن كېيىن سائەت  2تىن  1مىنروت ئۆتكەنردە
تېلې راممرررا ئرررارقىلىق مۇسسرررولىنغا يوللىنىررردۇ .ئۇنىررر بەرگەن جررراۋابى مۇنرررداق ئىرررد :
ئىتالىيى ە نزىملىق تىزىملىكتىكى نەرسىلەرنى مرۇتلەق كرۆپ قىسرمىنى تەمىنلىيەلىشرىمىز
مررۇمكىن .ئەپسۇسرركى تېننىكىلىررق قىيىررنچىلىقالر سررەۋەبىدىن بررۇ نەرسررىلەرنى ئررۇرۇش
پارتالشرتىن بررۇرۇش تاپشررۇرۇش ئىمكررانىمىز يرروق” .بۇنرداق بىررر ئەھېالرردا برراش مىنىسررتىر
ئەپەند مەن سرىزنى ئەھرېالىڭىزنى ياخشرى بىلىرمەن .مەن سرىزدىن پەقەترال ئراكتىىلىق
بىلەن تەشرېىق قىلىرپ بېرىشرىڭىزنى شرۇنىڭدەك يەنە سرىز ماڭرا تەكلىرپ قىلغىنىڭىرزدەك
مۇۋاپىررق تررۈردە قۇراللىررق ھەيررېە قىلىررش ئۇسررۇلى ئررارقىلىق ئەن ىلىرريە بىررلەن فرانسررىيە
ئىككىسرررىنى ھەربرررى كرررۈچلىرىنى ئىسررركەنىى ە ئېلىرررپ تۇترررۇپ تۇرىشرررىڭىزنىال تەلەپ
قىلىرررمەن “.ئرررۇ خېتىنىررر ئاخىرىررردا يەنە مۇنرررداق دەيررردۇ :سرررتالىن بىرررلەن شرررەرتنامە
ئىمزالىېالغرررررانلىقى سرررررەۋەبىدىن ”غەرپ ئەللىرررررر بىرررررلەن بولغررررران مۇناسرررررىېىتىمىز
مۇرەككەپلىشىپ كېتىدىغاندەك قىلسرىمۇ شرەرق مەسىلىسرىنى ھەل قىلىشرتا بىرر قەدەممرۇ
كەينى ە چېكىنىش نىيىتىدە ئەمەسمەن“ دەيدۇ.
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بررۇ گەپررلەر ھەرگىزمررۇ قررۇرۇق پوپرروزا قىلىررپ قويۇشررال ئەمەس ئىررد  .قۇرۇغلررۇق
ئارمىيىسى -8سىنتەبىر كۈنى ھۇجۇمغا ئۆتۈش ئۈچۈن تەييرار ھالغرا كەلترۈرۈل ەن بولرۇپ
پەقەتررال فۈھرېرنى ر ”ئالغررا!“ دې ر ەن ئەڭ ئرراخىرقى بررۇيرۇقىنىال كۈتررۈپ تۇرماقتررا ئىررد .
شەمبە كۈنى چۈشتىن كېيىن بېررلىن ھاۋاسرى ھەقىقەتەنمرۇ قىزغىنلىرق ئىچىر ە چرۆم ەن
ئىررد  .گېررزىتالر ”كورىرردوردا نۇرغۇنلىغرران نررېمى دېھقررانلىر يوقۇتۇلۇپتررۇ“ ”پررولەك
ئارمىيىسى گېرمانىيە چې راسىغا يېقىنلىشىپ كېلىېېتىىتۇ“ دې ەندەك خەۋەرلەرنى ئانھىدە
كۆرۈنەرلى ر قىلىررپ بېسررىپ يررۈرگەن بولسررىمۇ نۇرغۇنلىغرران بېرررلىنلىقالر يەنىررال شررەھەر
ئەتراپىرردىكى كررۆللەردە سرروغۇق يۇيۇنررۇش بىررلەن راھەت ئىررد  .بررۇ يەردىكررى بەخىتلى ر
كىشررىلەرنى قىزىقىرردىغىنى سىياسررەت ئەمەس بەلكررى يېقىنقررى ھرراۋا كېلىماتىنىر قانررداق
بولىدىغانلىقىال ئىد .
چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2گە  81مىنرروت قالغانرردا ئرراتتولىكو رىمرردىن بېرررىل ەن
تېلېفون بىرلەن كۆرۈشرىدۇ .تېلېفروننى سرىئانو بەرگەن بولرۇپ فرۈھرېرگە تاپشرۇرۇلىدىغان
يەنە بىر پارچە جىدد خەتنى ئوقۇپ ئۆتىردۇ .برۇ خەترتە مۇسسرولىن كەچرۈرۈم سرورىغان
ھالدا چۈشەندۈرۈپ كېلىپ ئاتتولىكونى مرال تاپشرۇرۇش ۋاقترى ئىشرىنى خاترا چۈشرىنىپ
قالغانلىقىنى ئۇ ھەرگىزمۇ بىر يى ئىچىدە مال تاپشرۇرۇش كېررەك دەپ قارىمايردىغانلىقى
شررررۇنىڭدەك بۇنررررداق ھەل قىلغررررۇ پەيىتررررتە يرررراردەم قىاللمايدىغانلىقىرررردىن بەكررررال
ئەپسۇسلىنىدىغانلىقىنى ئېيتقان .خېتىردە يەنە كۈترۈلمى ەن ھالردا تىنچلىرق تەشەببۇسرىدا
بولۇنغان ئىد  .بۇ ھەقتە ئرۇ ھرازىر يەنىرال مرۇكەممەل بىرر شرەكىلدە مەسرىلىنى سىياسرىي
يولالر بىلەن ھەل قىلىشنى قولغا كەلتۈرۈشكە بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئرۆتكەن .ھىتلېرر
بۇنرنى ئوقۇپ ئىتتىىاقدىشى ئۇنى تاشلىېەتكەنلىكىنى ھرې قىلىردۇ .ھىتلېرر ھايراجىنىنى
بېسررىېالغان ھالرردا يەنە بىتررر قېررتىم مۇرەسسررە قىلىررش خاراكتېرىرردە جرراۋا بېرىرردۇ” .مەن
سىزنى بۇنداق بىر قارارغا كېلىشرىڭىزگە سرەۋە بولغران ھەر تۈرلرۈك سرەۋەپلەرنى تروغرا
چۈشررررىنىمەن“ دەپ يازىرررردۇ .شررررۇنىڭدەك يەنە كۆڭررررۈل ئررررارامى ئۈچررررۈن بولسررررىمۇ
رىغبەتلەندۈرۈشتە بولىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
فۈھرېر بۇ خەتتىن بىر تەرەپتىن ئۈمىدسىزلەن ەن بولسرا يەنە بىرر تەرەپرتىن قراتتىق
ھارغىنلىق ھې قىلىپ ئادەتتىكى ۋاقىتالردىن بالدۇرن يېتىېالىدۇ .ئەمما يېررىم كېچىردىن
ئاشقاندا ئرۇ يەنە ئۇيغۇتىلىردۇ .گيۆرىر كۆرۈشرىدىغان بىرر ئىرش برار ئىرد دەپ كىرىردۇ:
قايسى كۈنى ئۇنىڭغا ئېيتقان ھېلىقى شىېىتسرىيىلى ۋاسرتىچىنى قايتىرپ كەل ەنلىكىنرى
شررۇنىڭدەك خالىفاكىسررنى بەكررال قىزىررق بىررر پررارچە خېتىنىمررۇ ئالغررا كەل ەنلىكىنررى
ئۇقتۇرىرردۇ .داھلېرۇسررنى ئالرردىراپ-تېررنەپ فۈھرېرنى ر كىتابنانىسررىغا باشررالپ كىرررگەن
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ۋاقتىرردا -02ئاۋغۇسررت كررېچە سررائەت نۆلرردىن  22مىنررۇت ۋاقىررت ئررۆتكەن ئىررد  .ھىتلېررر
تەمكىن قىياپەتتە تىنچلىق ئۈچۈن يول مېڭىپ يۈرگەن بۇ ۋاسرتىچى كىشرى ە تىكىل ىرنىچە
قاراپ تۇرىدۇ .گيۆرى ئۇنى يېنىدا كۆرەڭلى ىنىچە ترۇراتتى .قىسرقىچە بىرر نەچرچە ئېغىرز
سۆزلەشركەندىن كېرريىن ھىتلېررر يېڭررى باشررتىن گېرمانىيەنىر ئەن ىلىرريە بىررلەن يارىشررىپ
قېلىشنى نەقەدەر ئارزۇ قىلىردىغانلىقى ئۈسرتىدە كەينرى-كەينىردىن ماختىنىرپ سۆزلەشركە
باشرراليدۇ .ئاخىرىغررا بېرىررپ بررۇ تررۈردىكى مۇھرراكىمىالر ئېن لىزنرنررى ھاقررارەت قىلىشررقا
ئۆزگىرەيدۇ .ئۇ يېقىندا ھېندېرسونغا بەرگەن تەكلىېىنى بىر قۇر چۈشەندۈرۈپ ئۆتكەنردىن
كېيىن ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ ”بۇ مېنى ئەن لىيەگە ئەڭ ئراخىرقى قېتىملىرق كەڭ قۇرسراقلىق
بىلەن قىلغان تەكلىېىم ھېسرابلىنىدۇ “.دەيردۇ .ئرۇ گېىىنرى داۋام قىلغرا چىرايىنرى قراتتىق
پۈرۈشررتۈرىدۇ ھەمرردە ”بەك رال غەلىررتە“ قررول ھەرىكىتررى قىلىرردۇ .ئررۇ ئىمىىرررىيە قۇراللىررق
كۈچلىرىنىررر نۇرغرررۇن ئەۋزەللىكرررلەرگە ئىررر ە ئىكەنلىكرررى ھەققىررردە ماختىنىرررپ تىنمرررا
سۆزلەيتتى.
ئۇنى بۇ گېىى ە قارىتا داھلېرۇسمۇ ئەن ىلىيە بىلەن فرانسىيە ئىككىسىنى قۇراللىرق
كۈچلىرىمرررۇ بەكرررال كرررۆپ ياخشرررىلىنىپ كەتترررى ئرررۇنر گېرمرررانىيىنى پۈترررۈنلە قامرررال
قىلىېانلىغىرردەك كررۈچكە ئىر ە دەپ كۆرسررىتىدۇ .ھىتلېررر ئۇنىر بررۇ گېررىى ە قارىتررا ئۈنمررۇ
چىقارما ئۆ ئىچىدە ئالد -كەينى ە مېڭىپ كېتىدۇ .تۇيۇقسىز توختاپ قايتىدىن گەپكە
كىرىشررىدۇ (داھلېرۇسررنى ئەسلىمىسررى ە ئاساسررالنغاندا) ئەممررا ئررۇ خررۇدد ئۇيقۇسررىدا
جۆيلۈپ گەپ قىلىېاتقاندەكال بىر نېمىلەرنى دېمەكتە ئىد ” .ئەگەر ئرۇرۇش پارتىلىغىردەك
بولىدىكەن مەن چوقۇم سۇ ئاستى پاراخوت ياسرىتىمەن سرۇ ئاسرتى پراراخوت سرۇ ئاسرتى
پرراراخوت سررۇ ئاسررتى پرراراخوت سررۇ ئاسررتى پرراراخوت سررۇ ئاسررتى پرراراخوت! – خررۇدد
يىڭنىسى ئورنىردا توختراپ چۆگىلەۋاتقران پاتىىونردىن چىققران تەكررار ئراۋازدەك دې ىنىنرى
قايتررا-قايتررا تەكرارنيتتررى .ئرراۋازىمۇ بارغانسررىيى پەسررىيىپ چىقرراتتى _ تۇيۇقسررىزن ئررۇ
قايتىدىن خۇدد نۇتۇق مەيدانىردا كىشرىلەرگە سرۆزلەۋاتقاندەك قىيراپەت بىرلەن ئراۋازىنى
كۆترررۈرۈپ سرررۆزلەپ كېتىررردۇ .ئەممرررا يەنىرررال گېىىنرررى تەكررررارنپال ترررۇراتتى _ ئرررايروپالن
ياسىتىمەن ئايروپىالن ئايروپىالن ياسىتىمەن دۈشمەننى يوقراتمىغىچە ئرارام تاپمرايمەن!“
داھلېرۇس ھاڭ ۋاققىنىچە ئاغزىنى ئېچىپ قېتىىال قالىدۇ .ئۇ بۇرۇلۇپ گيۆرىڭغا قارايدۇ .برۇ
ئىمىىرررىيە مارشررالى قىمىرمررۇ قىلمررا تررۇراتتى .بررۇنى كررۆرۈپ داھلېرررۇس قرراتتىق قورقررۇپ
كېتىدۇ :ھەرىكەتلىر بىلەن دۇنياغا تەسىر كۆرسىتىېاتقان ئىككى كىشى مۇشۇنرمىدۇ؟!
”ئۇرۇش مېنى قورقۇتالمايدۇ _ .دەيردۇ ھىتلېرر سرۆزىنى داۋام قىلىرپ _ گېرمرانىيىنى
قورشاۋ ئاستىغا ئالىمەن دېيىشى مۇمكىن ئەمەس .خەلقىرم ماڭرا قايىر ئرۇنر سراداقەتلى
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بىلەن كەينىمدىن ماڭىدۇ “.ھىتلېر خەلقىنى قىياس قىلىنماس كۈچىنى جار قىلدۇرۇشىغا
يىتەكلەيتتى .ئۇنىر كرۆزلىر تورلىشرىپ ئېنىرق كرۆرەلمەس ھالغرا كېلىرپ قالغران ئىرد .
”ئەگەر بىر كرۈنلىر سرېرىق مېيىمىرز ترۈگەپ قالغىردەك بولسرا مانرا مەن بىرىنچرى بولرۇپ
سېرىق ما يىيىشرتىن توخترايمەن يراق ھەرگىرز يىمەيرمەن – .ئرۇ بىرر ئراز تىنىېالغانردىن
كېيىن داۋام قىلىدۇ _ ئەگەر دۈشمەن بىر قانچە يىر بەرداشرلىق بېرەلەيردىغان بولسرا _
دەيرردۇ گېىىنى ر پرروس كاللىسررىنى ئېيتقىررنىچە _ مەنمررۇ خەلقىمنى ر كررۈ -قۇدرىتىرردىن
پايدىلىنىپ ئۇنردىن بىر يى ئارتۇق بەرداشلىق بېرىمەن .شۇڭا مەن ئرۆزەمنى ھەر قانرداق
بىرسىدىنمۇ ئەۋزەل شارائىتقا ئى ە بىرسى دەپ ھېساباليمەن “.ئۇ تۇيۇقسىز سوئال قويىردۇ:
ئېن ىلىررزنر نررېمە ئۈچررۈن مېنىرر بىررلەن كىلىشررىم تۈزەشرركە مرراقۇل بولمررا تىركىشررىپ
تۇرىېالىدۇ؟
داھلېرۇس دۇدۇقلىغىنىچە ھەقىقى ئەھرېالنى دې ىسرى كەلمەيردۇ .كېريىن ئرۇ سرۆزگە
كىرىشىپ ئەسلى كاشال ئەن لىيەنى ھىتلېرتغا بولغان ئىشەنچىنى كاملىقىدىدىن پەيردا
بولماقتا ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .ھىتلېر بۇ گەپنرى ئراڭالپ قەددىنرى روسرالپ ”ئاخمراقالر! _
دەپ ۋارقىراپ كېتىدۇ _ مەن ئۆمۈرۈم بويىچە قاچران يالغران سرۆزلەپ بېقىىرتىمەن؟ _ ئرۇ
تىنما ئالد -كەينى ە مېڭىشقا كىرىشىدۇ .فۈھرېر تۇيۇقسرىز مېڭىشرتىن توختراپ مۇنرداق
دەيرردۇ _ داھلېرررۇس سررەن بىررز تەرەپنى ر پىكىرىنررى ئاڭلىرردى  .ئەنررد سررەن دەرھررال
ئەن ىلىيەگە قاراپ ئرۇ  .بېرىرپ ئاڭلىغرانلىرىڭنى چىمبېررلىن ھۆكرۈمىتى ە يەتكرۈزگىن… .
مېرررنىڭچە بولغانررردا ھېندېرسرررون مېنرررى ترررېنىچە چۈشرررەنمەپتۇ مەن راسرررتىنال ئۆزئرررارا
چۈشۈنۈش ھاسى قىلىشنى خانيمەن“.
ئەمما داھلېررۇس ئۇنىر دې ىنىنرى قوبرۇل قىلىشرقا ئۇنىمايردۇ .ئرۇ ئۆزىنىر پەقەترال
شەخسررى ئارزۇسررى بررويىچىال ۋاسررتىچىلىق قىلىررپ يررۈرگەن بىرسررى ئىكەنلىكىنررى شررۇڭا
ئەن ىلىرررريە ھۆكۈمىتىنىرررر تەكلىررررې بولمررررا تررررۇرۇپ لونرررردونغا بارالمايرررردىغانلىقى
چۈشەندۈرىدۇ .بۇنى ئۈچۈن ئاۋال تۈزۈلىدىغان شەرتنامىنى ئېنىرق مراددىلىرىنى بىلر ەن
بولىشررى كېرەكلىكىنررى ئېيتىرردۇ .مەسررىلەن ھىتلېرنىر پولشررادىن تەلەپ قىلىررېاتقىنى زاد
نېمە؟ بۇ گەپتىن ھىتلېر كۈلۈپ كېتىدۇ” .پاھ! ھېندېرسرون برۇنى ھرېچ قاچران سرورىمىغان
ئىد !“ دەيدۇ گيۆرىڭغرا بۇرۇلرۇپ .مارشرال گيۆرىر دەرھرال بىرر پرارچە خەرىتىنرى يېيىرپ
قىزىررر قېرىنرررداش بىرررلەن گېرمرررانىيە پولشرررادىن تەلەپ قىلىررردىغان يەرلەرنرررى سرررىزىپ
كۆرسىتىدۇ.
شۇنداق قىلىىبۇ قېتىمقى كۆرۈشۈش ھىتلېرنى ھېندېرسونغا قويغان تەكلىبىنى بىرر
قانچە مۇھىم نوقتىسىنى ئېنىقالش مۇھاكىمىسرى ە ئايلىنىردۇ :گېرمرانىيە ئەن ىلىريە بىرلەن
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شررەرتنامە تررۈزۈش ئررارقىلىق ئىككررى دۆلەت ئوتتۇرسررىدىكى سىياسررىي يرراكى ئىقتىسررادىي
جەھەتلەردىكررى بررارلىق مەسررىلىلەردىن قۇتۇلررۇش؛ ئەن ىلىرريە ھۆكررۈمىتى گېرمانىيەنىرر
دانزى ،بىلەن پولشا كورىدورىغا ئېرىشىشى ئۈچرۈن يراردەمچى بولۇشرىنى تەلەپ قىلىشرتىن
ئىبررارەت .شررۇ ئررارقىلىق گېرمررانىيە پولشررا چې راسررىغا كاپالەتلىر قىلىرردىغان شررۇنىڭدەك
پولشررانىمۇ گررديىنىياغا ئۆتررۈش كورىرردورىغا ئى ر ە قىلىررش بىررلەن جرراۋا بەرگەن بولىرردۇ؛
پولشادىكى نېمى ئاز سانلىق مىللىتىنى قوغدىنىشرى كاپرالەتكە ئىر ە قىلىنىشرى كېررەك؛
شررۇنىڭدەك يەنە ھەر قانررداق ۋاقىتتررا ئەگەر بېرىتررانىيە بىرررەر ھۇجۇمغررا ئۇچۇرىغىرردەك
بولىدىكەن گېرمانىيە ئۇنرغا ھەربى كۈچى بىلەن ياردەم قىلىدىغان بولىدۇ.
داھلېرۇس بەكال يۇۋاش بولغاچقا گيۆرىر نرېمىال دېسرە مراقۇل دەپ ئۇنىر گېرىى ە
ئىشىنىپ ئولتۇرىدۇ .شۇنىڭدەك ھىتلېرنىمۇ ياخشى تەرەپتىنال ئرويالپ يرۈرەتتى .ئۇنىڭردىن
باشقا ئۇنىڭدا پەقەترال چىرن قەلبىردىن تىنچلىرق ئارزۇسرى بولغران شرۇنىڭدەك كىشرىنى
قايى ر قىالرلىررق غەيرىتررى قەتئررى ئىرادىسررىال بررار ئەممررا دېىلومرراتىيە ساھەسررىدە قىلررچە
تەجرىبىسى يوق بىر ئىد  .ئۇ مېھمان كۈتۈشكە قايتىپ بېرىپ دەرھال بىر ئەن ىلىيەلىر
دوسررتىغا ئررۇزۇن يوللررۇق تېلېفررون قىلىرردۇ .ئۇزۇنغررا قالمررا ئررۇ تەرەپررتىن جرراۋا كېلىرردۇ:
ئەن لىيە ھۆكۈمىتى خەۋەر يەتكۈزگرۈچى رولىنرى ئوينىشرىنى خانيردىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ.
يەكشەنبە كۈنى (برۇ كۈنمرۇ تىرنچ ئۆتىردۇ) ئەتىر ەن سرائەت  1دە بېرگنرو ئايرودرومىردا
گېرمانىيىنىرر بىررر ئايروپىالنىغررا چىقىررپ يولغررا چىقىرردۇ .بررۇ ئررايروپالن لونرردونغا قرراراپ
ئۇچىېاتقىنىدا خىيالىغا بىر ئىرش كېلىرپ كرۆڭلى پاراكەنردىچىلى ئىچىردە قالىردۇ :بىررەر
ھىلىمىكىرچىنىر ئويۇنىغررا دەسسررەپ يررۈرگەن بولررۇپ قالمررا يەنە؟ ئررۇ گيۆرىڭنىر چىررن
كررۆڭلى بىررلەن تىررنچ مەسررىلە ھەل قىلىررش ئۈچررۈن كررۈ چىقىرىررپ يررۈرگەنلىكى ە قەتئررى
ئىشىنەتتى .ئەمما ھىتلېرنى كۆڭلىدە نېمە ئويۇن بارلىقىنى قانداق بىلىمەن؟
ھىتلېرررر شرررەببات كۈنىنىمرررۇ ئىرررش كرررۈنى ە ئايالنررردۇرىېالغان ئىرررد  .ئرررۇ برررۇرۇنقى
پىالنىدىكى نيۇرېمبېرگتا ئۆتكۈزمەكچى بولغان ”پارتىيىنى تىنچلىرق كرۈنى“ دەپ پەقەترال
مرراس كەلمەيرردىغان نررام بېرررىل ەن خرراتىرلەش پائررالىيىتىنىمۇ ئەمەلرردىن قالرردۇرىېېتىپ
ئۇرۇش مەزگىللىرىدە ئاشلىق ۋە كىيىم-كىچەك تەمىناتى ترۈزۈمىنى يولغرا قويرۇش ئىشرىنى
باشلىتىدۇ .ئاندىن قۇرۇغلۇق دېڭىز ۋە ھاۋا ئارمىيىسرىدىن ئىبرارەت ئرۈ ئرارمىيەنى يېررىم
جىدد ھرالەتكە ئۆتكرۈزۈپ قىسرىمالردىكى ئوفىتسرېرنرنى بېرلىنردىن ئايرىلمرا برۇيرۇق
كۈتۈشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
بۇ تۈر ئۇرۇش كەيىىياتى قاپالپ كەتكەن مۇھىت ئاستىدا ئىككى نەپەر مۇھىم پولشرا
دېىلوماتى خادىمى رىبېنتروپنى ئىشنانىسىدىكى بىر خىزمەتچى بولغران پېتېرر كلېيىسرت
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بىلەن يوشۇرۇنۇقچە كۆرۈشىدۇ .ئۇ ئىككىسى تاشقى ئىشالر مىنىسرتىر بېر تەلرېە پولشرا
ۋەتەنىەرۋەرلىرىنى راز قىلىشنىال مەقسەت قىلىپ گېرمانىيەگە قارىتا ئۇرۇشنۇمار قىيراپەت
بىررلەن مۇئررامىلە قىلىشررقا مەجبررۇر بولغانلىقىرردىن بىشررارەت بېرىرردۇ .بررۇ جەريانرردا بېكنىر
ئويالۋاتقىنى پەقەت ۋاقىتنى كەيرنى ە سروزۇش مەسىلىسرىال بولرۇپ ۋاقىرت ئۇزارغرانچە برۇ
ئىشالرمۇ ئاستا-ئاستا تىنىىپ قالىدۇ دەپ ئوياليردىكىن .كلېيىسرت برۇ ئىشرنى رىبېنتروپقرا
ئۆزپىتى دوكالد قىلىدۇ .كەينىردىنال تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىر رىبىېنترروپ فرۈھرېر بىرلەن
يالغۇز كۆرۈشىدۇ .ھىتلېر بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ پەقەترال تراقەت قىاللمرا قالىردۇ .شرۇڭا ئرۇ
مىنىسررتىرىنى ئېغىزىنررى ئاچتۇرمررا سررۆزلەپ كېتىرردۇ :ئەگەر بې ر پولشررادا پررۇت تىرررەپ
تۇرغىرردەكمۇ ھررالى يرروقكەن قانررداقمۇ ئۇنررداق بىرسررىنى ياردىمىرردىن ئۈمىررد كررۈتكىلى
بولسۇن! يەنە بىر ئىش كلېيىسرت بۇنردىن كېريىن پرولەكلەر بىرلەن ئۇنرداق يېررىم غەيرر
رەسمى كۆرۈشۈشلەردە بولمىسۇن دەيدۇ .فۈھرېرنى بۇنداق بىر بۇيرۇق قىلىشرى راسرتىنال
سەل چېكىدىن ئېشىپ كەتكەنلى ئىد  .شۇڭا ئۇ رىبېنتروپقرا بۇنرداق برۇيرۇقالرنى سرەن
ئررۆزەڭ بېرىررپ ئىشررنى پۈتتۈرىشررى كېرررەك دەپ قوشررۇپ قويىرردۇ .كلېيىسررت بېشررىنى
چۆكۈرۈپ باش مىنىستىرلىقتىن چىقىپ كېلىېېتىپ ئويالپ قالىردۇ :دېرمەك ئرۇرۇش قرارار
ئېلىنىپ بولغان ئىكەندە!
بۇ ئىسسىق يەكشەنبە كۈنى ھىتلېرمۇ نۇرغۇن ۋاقتىنى باشقا بىرر تىنچلىرق چراقىرىقى
_ باش مىنىستىر دانديېرنى چاقىرىقىغا جاۋا يېزىشقا سەرىپ قىلىدۇ .بۇ قېتىمقرى ئرانقە
ئىككى كونا ئەسكەر ئوتتۇرسىدا كېتىېاتاتتى” .ئالدىنقى سەپتە تۇرۇپ باققان كونا ئەسركەر
سۈپىتىم _ دەپ يازىدۇ ھىتلېر _ ئۇرۇش قورقۇنچىنى نرېمە مەنىنرى بىلدۈرىردىغانلىقىنى
مەنمررۇ سررىزگە ئوخشرراش ياخشررى بىلىررمەن “.سررائار دەرياسررىنى گېرمررانىيى ە قررايتۇرۇپ
بەرگىنىدىن كېيىن گېرمانىيىنى فرانسرىيىدىن باشرقا تەلىېىمرۇ قالمىغرانلىقىنى شرۇڭا برۇ
ھەقتە يېڭىدىن تانش-تارتىش قوزغاشرنى ئەھمىيىترى قالمىغرانلىقىنى برۇ يەردە جىردەل
پەيدا قىلىېاتقان تەرەپ ئەن ىلىيە ئىكەنلىكىنى ئرۇنر ھرېچ قاچران پرولەكلەر ئۈچرۈن گەپ
قىلمايرردىغانلىقىنى؛ دەل ئەكسررىچە ئررۇنر بىررر مەيرردان ”گېرمررانىيى ە قارشررى تەلېىلىرر
تەشرررېىقاتى قوزغىماقترررا“ ئىكەنلىكىنرررى يازىررردۇ .ئرررۇ فرانسرررىيىلى ۋەتەنرررىەرۋەر بولغررران
دانديېردىن ھىتلېر ئۈچۈنمۇ ئەستايىدىللىق بىلەن ئويلىنىپ كۆرۈشىنى ئىلتىمراس قىلىردۇ.
ئەگەر بىرەرسررى چىقىررپ فرانسررىيىنى قايسررى بىررر شررەھىرىنى ئررانيلۇق ئۇرۇشررتا تارمررار
قىلىنغانلىقى سەۋەبىدىنال مارسېيللېسنى فرانسىيى ە ساداقەت كۆرسىتىشرىنى چەكلەشركە
ئۇرۇنغىنىرردا دانديېررر ئەپەنررد سررىز قانررداق ئررويالر ئىرردىڭىز؟ ”ھەر قانررداق بىررر ئەھررېال
كۆرۈلۈشرررىدىن قەتئىررري نەزەر گېرمانىيەنىررر بۇنىررر سرررەۋەبىدىن فرانسرررىيى ە ھۇجرررۇم
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قىلىرردىغانلىقىنى ھەرگىزمررۇ ئەقلىمر ە كەلتررۈرەلمەيمەن دانديېررر ئەپەنررد  “.دانديېرنى ر
خېتىدە ئوتتۇرغا قويغان پۈتۈن قاراشالرغا ھىتلېرر قوشرۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ .ھىتلېرر
بىرن ۋاقىتتا ئالدىنقى سەپتە تۇرۇپ باققرانلىق ئورتراق سەرگۈزەشرتىلىر ئاساسرىدا مەلرۇم
بىررر شررەرەپلى بىررر دۆلەت  0مىليونغررا يررېقىن خەلقىنررى چرراتىقى بولمررا تاشلىېېتىشررىنى
شۇنىڭدەك ئۇنرنى چې را بويىمىزدا ئېغىر يەكلىنىېاتقانلىقىغا قاراپ ئولترۇرۇپ ھرېچ نرېمە
قىلماسلىقى مۇمكىن ئەمەسلىكىنى چوقرۇم تروغرا چۈشىنىشرىڭىز كېررەك دانديېرر ئەپەنرد .
شۇڭا دانزى ،بىلەن پولشا كورىدور ھەممىنى ئالدىدا گېرمانىيى ە قايتۇرۇلۇشرى شرەرت
دەپ چاقىرىق قىلىدۇ.
چۈشېاقتى ئۆتۈپ ئرۇزۇن ئرۆتمە بىرر گېرمرانىيە ئرايروپالنى كرويردونغا قۇنىردۇ .ئرۇ
ئايروپىالنرردىن بىرگېررر داھلېرررۇس چىقىررپ كېلىرردۇ .ئەن ىلىرريە بىررلەن ياۋروپررا قىتئەسررى
ئوتتۇرسررىدا ھرراۋا قاتنىشررى توخترراپ قررېلىش گىردابىغررا كېلىررپ قالغرران بولغاچقررا بررۇ
ئررايرودروممۇ قررۇپ-قررۇرۇق ئىررد  .داھلېرررۇس ئرراپتوموبىللىق ئەن ىلىرريە تاشررقى ئىشررالر
مىنىستىرلىكى ە قاراپ كېتىېاتقران يرول ئۈسرتىدە ھراۋا مرۇداپىيە خادىملىرىنىر كروچىالردا
چرررارنپ يرررۈرگەنلىكىنى كۆرىررردۇ .مررراگىزىن پەنىىرىلىررررى ە چررراپراس قەغەز لېنتىلىرررر
چاپلىېېتىل ەنلىكى كۆزى ە چېلىقىدۇ .ئۇ ئولتۇرغان ماشىنا يان يولالردىن ئايلىنىپ يرۈرۈپ
كىچى ر بىررر كوچىرردىن دوۋنى ر كوچىسررى -82نومۇرغررا قرراراپ يررول ئالىرردۇ .چىمبېرررلىن
خالىفاك ۋە كادوگان ئۈچىسى ئرۇ يەردە داھلېرۇسرنى كۈترۈپ ترۇراتتى .ئۇنرنىر چىرايرى
جىدد كۆرۈن ىنى بىلەن يەنىال ”ئانھىردە سروغۇققان“ ئىرد  .داھلېررۇس ھىتلېرر بىرلەن
ئۇزۇن ۋاقىرت سۆھبەتلەشركەنلىكى ھەققىردىكى ئەھرېالالرنى بايران قىلىرپ ئۆترۈش بىرلەن
بىرررگە يەنە ئررۆزى ە ئىشەنچىسررىز قارىشررىېاتقانلىقىنىمۇ سررېزىپ قالىرردۇ .چررۇنكى ئۇنىرر
ئېيتقانلىرىدىن بىر قانچە نوقتا ھېندېرسوننى ئېيتقىنىغا ئوخشىما قالغاچقرا چىمبېررلىن
ئۇنىڭدىن سىز ھىتلېرنى دې ەنلىرىنى تولۇق چۈشەندىم دەپ قەتئرى ئىشرەنچ قىالنمسرىز
دەپ سررورايدۇ .داھلېرررۇس _ ئۇنىر نېمىسچىسررى ھېندېرسرروننىڭكىدىن ئانھىرردە ياخشررى
ئىررد _ ھىتلېرنى ر دې ەنلىرىنررى چۈشررىنەلمە قېلىشررىم ھەرگىررز مررۇمكىن ئەمەس دەپ
جاۋا بېرىدۇ.
پۈتررررۈن سررررۆھبەت جەريانىرررردا چىمبېرلىننىرررر گەپلىرىرررردە ھىتلېرغررررا پەقەتررررال
ئىشەنمەيدىغانلىق پۇرىقى چىقىپ تۇراتتى .شۇڭا ئۇ داھلېرۇسرتىن فرۈھرېر سرىزگە قانرداق
تەسررىرات قالرردۇرد دەپ بېرەلەمسررىز؟ دەپ سررورايدۇ .داھلېرررۇس ئۇنرغررا” :مەن بولسررام
ئۇنى تىىرارەتتە شرىرى قىلمىغران برونتتىم“ دەپ جراۋاپ بەرگىنىردە براش ۋەزىرر كۈلرۈپ
كېتىدۇ _ بۇ كۈلكە شۇ كۈنكى بىردىن-بىر كۈلۈمسىرەش بولۇپ قالىدۇ .ئېن لىرزنر ئۇنىر
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چۈشەندۈرۈشلىرى ە گۇمان بىلەن قاراپ كەل ەچكە ئۇنداقتا مەن بېرلىنغرا قايتىرپ بېرىرپ
سىلەرنى ئىنكاسىڭالرنى گېرمانىيە تەرەپكە يەتكۈزە دەپ تەكلىرپ قىلىردۇ .چىمبېررلىن
ئويلىنىپ تۇرۇپ كېتىردۇ .سرەۋەبى ھرازىرغىچە لوندونردىن يولغرا چىقمىغران براش ئەلچرى
ھېندېرسون شۇ كۈنى ھىتلېرنى سۇنغان تەكلىېى ە بېررىل ەن جراۋابنى ئېلىرپ بېرلىنغرا
قايتىشى كېرەك ئىد  .شۇڭا ئۇ باش ئەلچىنى قايتىش ۋاقتىنى بىر كۈن كېچىكتۈرسرەڭالر
دەپ مەسررلىھات بېرىرردۇ .شررۇنداق بولغانرردا ئررۇنر ھۆكررۈمەت تەرەپ جرراۋابىنى بېرىشررتىن
بۇرۇن (بۇ جراۋابمۇ پەقەت ھېبدېرسروننى پەرەزلىرر ئاساسرىدا تەييارننغران بىرر جراۋا
ئىد ) ئېن ىلىزنر ھىتلېرنى ھەقىقى غەرىزىنى بىلىېانلىشى مۇمكىن ئىد .
ئرررۇ يەنە ئۇنرررداقتا بىېاسرررتە گيۆرىڭغرررا تېلېفرررون قىلىرررپ گېرمرررانىيە ھۆكرررۈمىتى
ھېندېرسرروننى بىررر كررۈن كېچىكىررپ بېرىشررىغا قوشۇنمسررىلەر-يرروق دەپ ئررۇدۇلال سرروراپ
باقساق بولمامدۇ دەپ مەسلىھەت بېرىدۇ” .ئۇنداقتا سىز تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىرلىكىدىكى
تېلېفررون ئررارقىلىق سۆزلىشررىپ باقامسررىز؟“ دەپ سررورايدۇ چىمبېرررلىن .داھلېرررۇس مرراقۇل
بولغاندىن كېيىن چىمبېرلىنمۇ بۇ مەسرلىھەتكە قوشرۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ .بىرر قرانچە
مىنۇتتىن كېيىن بۇ ۋاستىچى كىشى كادوگاننى ئىشنانىسىدىن گيۆرىڭغا تېلېفون قىلىردۇ.
گيۆرى ئۇنىڭغرا مەن برۇ ئىشرنى فرۈھرېر بىرلەن مەسلىھەتلىشرىپ ئانردىن جراۋا بېررە
دەيدۇ .يېرىم سرائەتتەك ۋاقىرت ئۆتكەنردە داھلېررۇس ئۇنىڭغرا قايترا تېلېفرون قىلىردۇ .برۇ
قېتىم گيۆرى بۇ پىالننى ھىتلېر قوبۇل قىلد دەپ ئۇقتۇرىدۇ” .ئەمما بىر شەرتى برار برۇ
ئىش چوقۇم سرەمىمىيلى بىرلەن ئىشلىنىشرى كېررەك “.دەپ قوشرۇمچە قىلىردۇ .كادوگران
داھلېرۇسنى مەخىرى ترۈردە گېرمرانىيى ە ئۇچرۇپ بېرىشرى كېرەكلىكىردە چىر تۇرىېالىردۇ.
شۇنداق قىلىپ ئرۇنى ئەن ىلىريەگە ئېلىرپ كەلر ەن ئرايروپالننى كرويردون ئايرودرومىردىن
باشقا بىر كىچىكىرەك ئايرودروم بولغان ھېستوندىن ئۇچىدىغانغا ئۆزگەرتىدۇ.
داھلېرۇس بېرلىنغا بېرىپ گيۆرىڭنى تۇرغان ئرۆيى ە كىرگىنىردە ئاخشرىمى سرائەت
 88بولغان ئىد  .ئۇ گيۆرىڭغا مەن شرۇنىڭغا قەتئرى ئىشرىنىمەنكى ئەن ىلىريە ھۆكرۈمىتى
بىررلەن ئۇنرنى ر خەلقررى ھەقىقەتەنمررۇ چىررن قەلبىرردىن تىنچلىقنررى ئررارزۇ قىلىشررىدىكەن
شررۇنىڭدەك ۋەدىسررى ە قەتئررى ئەمەل قىلىرردىغان كىشررىلەر ئىرركەن .ئررۇ يەنە ئەن ىلىرريە
ھۆۈمىتىنىر ھىتلېرر ئوتتۇرغررا قويغران نيىر ە بەرگەن جرراۋابىنىمۇ قىسرقىچە بايران قىلىررپ
ئۆتىدۇ .بۇ چاغدا گيۆرى بۇرنىنى سۈرتۈپ قويىدۇ .مېنىڭچە ئەن ىليەنى جراۋابى پەقەترال
قايى قىالرلىرق ئەمەس .پۈترۈن ۋەزىريەت بروران-چراپقۇن ئىچىردە تەۋرىنىرىال تۇرىردىكەن
دەيرردۇ .شررۇڭا ئررۇ ھىتلېررر بىررلەن ئررايرىم مۇھرراكىمە قىلىشررىېالماقچى بولىرردۇ .داھلېرررۇس
مېھماننانىغا قايتىپ كېتىپ بىر تەرەپتىن كۈتسە يەنە بىر تەرەپتىن ياتىقىدا جىرم تۇرمرا
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ئالد -كەيرنى ە مېڭىرپ يۈرىردۇ .كرېچە سرائەت بىرر يېررىم بولغانردا ئراخىر گيۆرىڭردىن
تېلېفررون كېلىرردۇ .ئررۇ ئىنتررايىن جرراراڭلىق بىررر ئرراۋازدا ھىتلېررر ھەقىقەتەنمررۇ ئەن ىليەنىر
قارىشىغا ھۆرمەت قىلىردۇ شرۇڭا ئرۇ تىنچلىرق شەرتنامىسرى ئىمرزانش ئارزۇسرىنى قىرزغىن
قارشررى ئالىرردىغانلىقىنى بىلرردۈرد دەپ بىلدۈرىرردۇ .شررۇنىڭدەك ئەن ىليەنىرر پولشررا
چې راسىنى كاپالەتكە ئىر ە قىلىنىشرىغا ۋەدە قىلغرانلىق قرارار مەسىلىسرىدە چوقرۇم 2
چرروڭ دۆلەت ئورترراق كاپالەتلىرر قىلىررش ئىىادىسررىنى بىلدۈرسررۇن دېيىشررىنىمۇ قارشررى
ئالىردىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ .بولۇپمرۇ داھلېرۇسرنى خراتىرجەم قىلغىنرى ئەڭ ئاخىرسررىدىكى
يول قويۇشى بولۇپ برۇ يرول قويرۇش نەتىىىسرىدە ھىتلېرر پولشراغا مۇناسرىېەتلى باشرقا
پىالنلىرىنى بىر چەتكە قايرىپ قويىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى.
0
ئادەتتە ئېيتىلىشچە ئىشرتىن سرىرت دېىلومرات ھەر دائىرم ئىشرالرنى برۇزۇپ قويىردۇ
دېيىلەتتى .ئەمما داھلېررۇس دېر ەن برۇ كىشرى قاتمراللىقالرنى ئوڭۇشرلۇق ترۈردە بۆسرۈپ
ئۆتەلى ەن ئىد  .ھېندېرسون ئولتۇرغان ئرايروپالن بېررلىن ئايرودرومىغرا قونغران ۋاقتىردا
ئىشالر زڭر دەرىىىدە ئىل ىرلىتىل ەن ئىد  .بۇ باش ئەلچى داھلېرۇسرنى غەيرر رەسرمى
سررۇنغان تەكلىېىنى ر بىررر نۇسنىسررىنى ئېلىررپ بېرلىنرردىكى ۋەزىىىسررى ە قايتىررپ كەل ر ەن
ئىد  .بۇ تەكلىىتە بىر ماددا بار بولۇپ ئۇنىڭدا بې تېنى يېڭىال گېرمانىيە بىلەن رەسرمى
مۇزاكىرىنى رەسمى باشالشقا ماقۇل كەل ەنلىكى كۆرسىتىل ەن ئىد .
چىراق ياندۇرۇش چەكلىمىسرى يولغرا قويۇلغرانلىقى ئۈچرۈن پايتەختنىر كروچىلىر
قاپقاراڭغۇلۇق بولۇپ يوللالردىمۇ بەكال ئادەم شانڭ ئىد  .يولدا كېتىېاتقران برۇ كىشرىلەر
ھېندېرسونغا خۇدد ئەرۋاھالېدەكال كۆرۈنمەكتە ئىد  .ئۆتكەن بىر قانچە ئايلىق جاپالىق
پائالىيەتلەر ھېندېرسوننى قاتتىق چارچىتىېەتكەن ئىد  .تېنى يېقىندىال ئرۇ بىرر قېتىملىرق
راك ئۆسمىسررى ئاپاراتسىيىسررىنى باشررتىن كەچررۈرگەن ئىررد  .ئەممررا ئۇنىرر راك كېسررىلى
ئاخىرقى باسقۇچقا كېلىپ قالغانلىقى ئېنىقالنغان ئىد  .ئەممرا ئرۇ برۇ ئىشرنى ھرېچ كىمر ە
تىنمايدۇ .شۇنىڭغا قارىمرا ئرۇ ھەرگىزمرۇ ھراردىم-تالردىم دەپ زارننمرايتتى .ھېندېرسرون
ئەلچىنانىرردا ئالرردىراش ئەتى ەنلى ر ناشررتىغا ئولتررۇرۇپ تېنررى ئەنرردىال ناشررتىغا تۇتررۇش
قىلىېاتقىنىرردا برراش مىنىسررتىرلى مەھكىمىسررىدىن خەۋەر كېلىررپ قالىرردۇ :ھىتلېررر ئۇنى ر
بىلەن دەرھال كۆرۈشمىكچى بولغانلىق خەۋىر يەتكۈزۈلىدۇ .ھېندېرسون يولغا چىقىشتىن
برۇرۇن ئرۆزى ە جاسرارەت توپلىمرراقچى بولرۇپ يېررىم شىشرە شررامىان ئىچىېالىردۇ .ئرۇ برراش
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مىنىستىرلى مەھكىمىسرىنى دەرۋازىسرى ئالردىغا كەل ىنىردە نۇرغۇنلىغران كىشرى ئۇنىر
كېلىشررىنى كۈتررۈپ تۇرغرران ئىررد  .ئررۇنر بىررر ئېغىزمررۇ گەپ قىلمررا جىررم تۇرىشرراتتى.
ھېندېرسوننى كۈزىتىشىدىن قارىغاندا ئۇنردا قىلچىمۇ دۈشمەنلى نىيىتى كۆرۈنمەيتتى.
ھىتلېر ئەن لىيەنى بەرگەن ئۇلتىماتومىنىر نېمىسرچە نۇسنىسرىنى ئوقرۇپ چىققران
بولسىمۇ ئۇنى چىرايىدا قىلچىمۇ ئرۆزگىرىش سرېزىلمەيدۇ _ .برۇ ئۇلتىماتومنىر ئراخىرقى
قىسمى خۇدد ئۆزىنى ئىىادىيىتى ە ئوخشاش ۋەدىلەر ۋە تەھدىتلەرنى ئارنشمىسىدىن
تەشكى تاپماقتا ئىرد  :گېرمرانىيە بىرلەن پولشرا ئوتتۇرسرىدىكى مەسرىلە ئەگە تروغرا ھەل
قىلىنىدىغانال ببولىدىكەن دۇنيا تىنچلىقى ئۈچرۈن بىرر يرول ئېچىلغران بولىردۇ؛ ئەكسرىنچە
بولغانررردا ئەن ىلىررريە-گېرمرررانىيە ئىككرررى دۆلەت ئوتتۇرسرررىدا ”توقۇنرررۇش يرررۈز بېرىشرررى
شررۇنىڭدەك يەنە دۇنيررانىمۇ بىررر قېتىملىررق ئررۇرۇش مالىمرراتىڭى ئىچى ر ە پرراتۇرۇپ قويىشررى
مررۇمكىن بۇنررداق ۋەزىرريەت مىسررلى كررۆرۈلمى ەن بىررر ئرراپەتتىن دېرررەك بېرىشررى مررۇمكىن“
دېيىل ەن ئىد .
ھىتلېر بۇ ئۇلتىماتوم ھەققىدە بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلما ئرۇنى رىبېنتروپقرا ئۇزارتىردۇ.
ھىتلېرنىرر بۇنررداق ئىنتررايىن خرراتىرجەم قىيرراپەتتە تۇرىشررى شررمىدتنى قرراتتىق ھەيررران
قالرردۇرغان ئىررد  .ھېندېرسرروننى كەينىرردىنال قىلغرران بىررر ھەرىكىتررى تېنىمررۇ ھەيررران
قانرلىق ئىد  .ئۇ ھۇجۇمغا ئۆتۈپ ھىتلېردىنمۇ كرۆپ گەپلەرنرى قىلىېېتىردۇ _ .برۇ ئۇنىر
ھاياتىدىكى تۇنىى قېتىملىق كەسكىن ھەرىكىتى ھېسرابلىناتتى .ئەگەر ئرادەتتىكى ۋاقىرتالر
بولغىنىدا ئۇنى بۇنداق ئىىادىسى فۈھرېرنى دەرھال غەزەپلەندۈرۈپ چىچاڭشرىتىېەتكەن
بونتتى .ئەمما بۇ چاغدا ئۇ بەكال ئېغىرر بېسرىق ھرالىتىنى سراقالپ تۇرماقترا ئىرد  .پەقەت
ئررارىالپ ترراندىكى قاپقرراراڭغۇلۇق ئىچىرردىكى باغچىغررا قرراراپ قويرراتتى _ .بررۇ يەر ئۇنىرر
ئەجداتلىرىدىن بىر بولغان بىسماركنى ھەر دائىرم سرەيلى قىلىرپ يۈرىردىغان باغچىسرى
ئىد .
شۇنى بىلەن بىر ۋاقىتتا ھېندېرسون ئەن ىلىيە لەۋزىدە تۇرىدىغان بىرر دۆلەت؛ ئرۇ
”ھېچقاچان ۋە مەڭ ۈ گېىىدىن يېنىېالىدىغان بىر دۆلەت ئەمەس“ دەيدۇ .ئۇ سرۆزىنى داۋام
قىلىپ بۇرۇن گېرمانىيەنى ۋەدىسىمۇ ئەنە شۇنداق قىممەتلى ھېسرابلىناتتى دەيردۇ .ئرۇ
قۇرۇغلررۇق ئررارمىيە مارشررالى ۋون بلۈكېرنى ر تېررز سررۈرئەتلى ھەرىرركەت بىررلەن ۋاتېرلوغررا
كېلىپ ۋېللىڭ تونغا ياردەم ە كەل ەن ۋاقتىدا ئەسكەرلىرى ە دې ەن مۇنرداق بىرر سرۆزىنى
نەقى كەلتۈرىدۇ” :ئالغا يى ىتلىرىم ئالغا؛ مەن ۋېللىڭ تونغرا ۋەدە بەردىرم شرۇڭا سرىلەر
مېنى سۆزۈمدە تۇرمايدىغان بىرسى بولۇپ قېلىشىمنى خالىمايسرىلەرغۇ دەيرمەن “.ھىتلېرر
سوغۇق قانلىق بىرلەن باھرانپ كېلىرپ بۇنردىن  802يىر ئراۋال ئەۋھرال سرەل باشرقىچە
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ئىد دەيدۇ؛ ئۇ ئۆز گېىىردە چىر تۇرغران ھالردا مەن مۇۋاپىرق ئاساسرالر برويىچە پولشرا
بىررلەن ئوتتررۇرىمىزدىكى ئررايرىمىچىلىقالرنى ھەل قىلىشررقا تەييررار بولغرران ۋاقتىمرردا پولشررا
داۋاملىرررق زوراۋانلىرررق ئۇسرررۇلى بىرررلەن نېمىسرررالرغا قارشرررى تۇرۇشرررقا كىرىشرررتى .بۇنرررداق
ھەرىكەتلەرگە قارىتا ئېن ىلىزنر ئاساسەن قىلچە كار بولما جىم تۇرىېېلىشتى دەيدۇ.
ئىچرركەن شررامىاننى تەسررىرىدىنمۇ قانررداق ھېندېرسررون بۇنررداق دېرريىش شەخسررى ە
ھاقارەت قىلغانلىق ئۇرۇش ۋە قان تۆكۈلۈشنى توساش ئۈچۈن پۈترۈن قرابىلىيىتىنى ئىشرقا
سېلىپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كەلمەكتىمەن دەپ قاتتىق تۇرۇپ جراۋا بېرىردۇ .ھىتلېرر
ئەپەند سىز مۇنرداق ئىككرى مەسرىلىدە چوقرۇم بىرىنرى تاللىېېلىشرىڭىز كېررەك :ئەن لريە
بىلەن دوستانە ئۆتۈش ياكى بولمىسا پولشاغا قارىتا چېكىدىن ئاشقان تەلەپرلەردە بولرۇش.
ئۇرۇشۇش ياكى يارىشىش سىزگە باغلىق دەيدۇ .ھىتلېرر داۋاملىرق ئېغىرر بېسرىق ھرالىتىنى
سرراقلىغان ھالرردا ۋەزىيەتنىرر ھررازىرقى كۆرۈنىشررى ھەرگىزمررۇ سررىز دې ەنرردەك ئۇنررداق
شەكىلدە ئەمەس .ھازىر سىلەر نېمى خەلقىنى مەنىەئەتىنرى قوغدىشرىم كېرەكمرۇ يراكى
ئەن ىلىيە بىلەن شەرتنامە ئىمزانش بەدىلى ە ئۇنردىن ۋاز كېچىشرىم كېرەكمرۇ دې ەنردىن
باشقىچە بىر تالالش يولىنى ئالدىمغا قويمىدىڭالر دەيدۇ.
ھىتلېر سۆزلىشىش ئاخىرنشقىنىدا ئەن لىيە بىلەن تىنچلىرق شەرتنامىسرى ئىمرزانش
ئارزۇسررى بررارلىقىنى قايتررا تەكىتلەيرردۇ .بررۇ گەپ ھېندېرسرروننى ئررازىراق بولسررىمۇ خرروش
قىاللىغان ئىد  .خوشلىشىش ۋاقتىدا شمىدت ئۇنى تېنىمۇ خشال قىلىېېتىدىغان بىر گەپنى
قىلىدۇ” :سىز ھەقىقەتەنمۇ قالتى ئىكەنسىز“.
ئەمما براش مىنىسرتىرلى مەھكىمىسرىدە ئۈمىدسرىزلى روھرى ھرالىتى شرەكىللىنىپ
قالغان ئىد  .ئېڭ ې كۈندىلى خاتىرىسى ە فۈھرېر ”قاتتىق خاپا بولۇپ كەتترى بولۇپمرۇ
بەكال قوپال ۋە رەھىمسرىز بىرر ھالغرا كېلىرپ قالىرد “ دەپ يازىردۇ .ئرۇ يەنە ھىتلېرر ھەر
قايسررى ئاديۇتانتلىرىغررا ئېنىررق قىلىررپ ئررۇرۇش ۋە تىنچلىررق مەسررىلىلىر ئۈسررتىدە ھەربررى
تەرەپنىرر گېررىى ە قەتئررى قررۇنق سررالمايدىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ” .ئررۇ راسررتىنال ئۇرۇشررتىن
قورقىردىغان بىررر گېرمررانىيە ئەسرركىرىنى پەقەتررال چۈشررىنەلمەيتتى .ئەگەر بۈيررۈك فرېرردېرى
بۈگۈنكى گېنېرالالرنى كۆرگىدەك بولسا ئۇ دۇنيادىمۇ خراتىرجەم ياتالمىغران برونر ئىرد “.
دەيرردۇ .ئۇنىڭغررا كېرررەك بررولغىنى ھەرگىزمررۇ غەر ئىتتىىاقررداش ئەللىررر بىررلەن ئررۇرۇش
قىلىش بولماستىن بەلكى پولەكلەرنى ھەقسىز شەرتلىرىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشنىال ئرارزۇ
قىالتتى” .ئەگەر ئۇنر راستىنال بىز بىلەن ئۇرۇش قىلىرش نىيىرتى ە كېلىرپ جەڭ مەيردانىغا
ئاتلىنىدىكەن ئۇنداقتا ئۇنر خاتا قىلغان بولىدۇ شۇنىڭدەك ئۆزلىرىنىر پۈترۈنلە تارمرار
قىلىنىشىدىنمۇ قۇتۇنلمايدۇ“.
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قىشررلىق باغچىرردا ھىتلېررر ئېن لىزنرغررا بېرىرردىغان جرراۋا خەتنررى تەييارلىماقتررا
ئۇنىڭدىكى روھرى چۈشرۈش بىرلەن تىرت-تىتلىقرى بارغانسرىر كۈچىيىرپ بارماقترا ئىرد .
چررۈش ۋاقتىرردا گېررزىتالر كۆرىنەرلىرر تېمىالرنررى قويررۇپ پولشررادا ئەڭ كامىرردا  2نەپەر
گېرمانىيە مۇھاجىر پاجىئەلى ئۆلتۈرۈلۈپتۇ دەپ خەۋەرلەرنى تارقىتىشرقا كىرىشرىدۇ .برۇ
خەۋەرنىررر تارقىلىشرررى بىرررلەن تەڭ قىشرررلىق باغچىررردىكى تاقەتسرررىزلى بىرررلەن روھرررى
چۈشرركۈنلۈك ھررالەت رەسررمى ئررانقزادىلىككە ئايلىنىرردۇ .بررۇ تررۈر خەۋەرلەر راسررت-يالغرران
بولىشىدىن قەتئىري نەزەر ھىتلېرر ئۇنىڭغرا پۈترۈنلە ئىشرىنىپ ئوغىسرى قاينراپ كېتىردۇ.
شررۇڭا ھېندېرسررون شررۇ ئاخشررىمى برراش مىنىسررتىرلىكتە قايتىرردىن كۆرۈن ىنىرردە مەيلررى
مېھمان كۈتۈشزالىدا بولسۇن ياكى كورىدوردا بولسۇن كىشىلەردە مۇنداق بىر تۇيغۇ بارلىققا
كەل ر ەن ئىررد  :ئەنرردىلىكتە قانررداقتۇ بىررر مۇجىزىنى ر ئوتتۇرغررا چىقىشررىال بررۇ قېتىمقررى
ئۇرۇشنى ئالدىنى ئانلىشى مۇمكىن .شرۇنىڭغا قارىمرا براش ئەلچرى ھېندېرسرون يەنىرال
ئىشنى ياخشرى تەرىىىنرى ئروياليتتى .چرۇنكى ئرۇ خرۇدد ئالردىنقى كۈنىسرى ە ئوخشراش
مەيدىسررى ە قىزى ر رەڭلى ر چىنى ررۈل تاقىېالغرران ئىررد  .ئۇنى ر بررۇ پەقەتررال ئەڭ يررېقىن
سىرداشررلىرىال چۈشررىنىدىغان بررۇ مەخىررى بەل ىسررى شررۇنى كۆرسررىتىدۇكى ئررۇنر يەنىررال
ئۈمىرردۋار ئىررد  .ئەممررا ئررۇ ھىتلېرنىرر كىتابنانىسررىغا كىرگىنىرردە ھەمرردە گېرمررانىيە
تەرەپنى جاۋابىنى تاپشۇرۇپ ئالغان ۋاقتىدا گېرمانىيە تەرەپنىر مۇئامىلىسرى تۈنى رۈن ە
قارىغانردا ئررۇنچە بەك يارىشررىش ھالىتىرردە ئەمەس ئىكەنلىكىنرى سررەزگەندەك بولىرردۇ .ئررۇ
فۈھرېر بىلەن رىبېنتروپنى كۆز ئالدىدا گېرمانىيىنىر ئۇلتىمراتومىنى ئوقۇشرقا كىرىشرىدۇ.
ئۇلتىماتومنى ر بېشررىدا خررېلىال كررۆپ يوللررۇق گەپررلەر قىلىنغرران ئىررد  .يەنررى گېرمررانىيە
ئەن ىلىيەنى ياراشتۇرمىچىلىقىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقى ھىتلېر پولشالىق تولۇق ھوقۇقلرۇق
سررۆھبەت ۋەكىلررلەر ئەلچىلىرىنررى بېرلىنرردا خوشرراللىق بىررلەن كۈتىېالىرردىغانلىقىنى تىلغررا
ئالغان .ئەمما كېيىنكى بىر جۈملىنى قەتئى قوبۇل قىلىشقا بولمايتتى :گېرمانىيە ھۆكرۈمىتى
”بۇ ۋەكىللەر ئۆمىكىنى -8121يىلى -22ئاۋغۇست كۈنى يەنى چارشەنبە كرۈنى بېرلىنغرا
يېتىپ كېلىشى“ تەلەپ قىلىنغان ئىد .
”بررۇ بىررر قارىماققررا ئەڭ ئرراخىرقى ئۇلتىماتومرردەكال كۆرۈنىرردۇ _ .دەيرردۇ ھېندېرسررون
نارازىلىق بىلدۈرەەن ھالدا _ سىلەر پولشاغا پىرالن تەييرارنش ئۈچرۈن ئرارانال بىرر سروتكا
ۋاقىررت بېرىىسررىلەر “.رىبېنتروپنىرر قوللىشررى ئاسررتىدا فررۈھرېر مەرتلىرر بىررلەن ئۇنىرر
رەددىيىسىنى رەت قىلىدۇ” .ۋاقىت بەكرال قىسرقا _ دەيردۇ چۈشرەندۈرۈپ كېلىرپ چرۇنكى
يېڭىرردىن ئوتتۇرلررۇقنى بۇلغرراپ يۈرىرردىغانالرنى چىقىشررىدىن سرراقلىنىش ئۈچررۈن شررۇنداق
قىلدۇق .بۇ ئىش ئەپلەشمىسە ئۇرۇشقا سەۋە بولىدىغان مۇھىم بىر مەسىلە“.
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ھېندېرسررون ئۇنررداق دەپ قارىمررايتتى .شررۇڭا ئررۇ بررۇ مررۇددەتنى قوبررۇل قىلىشررقا
بولمايرردىغانلىقىنى بىلدۈرىرردۇ .بررۇ تەلىرربىڭالر نەقررال برراد گودېسرربېرگنى رەھىمسررىزلەرچە
كىلىشررىم تۈزۈشررىنى بىررر كۆچۈرۈلمىسررى ئىرركەن دەيرردۇ .ھىتلېررر چۈشررەندۈرۈش بېرىررپ
”ئارمىيە مېنىڭدىن ‘بولىدۇ’ يراكى ‘بولمايردۇ’ دېر ەن جراۋابتىن بىرنرى بېرىشرىمنى تەلەپ
قىلماقتا دەپ باش قۇمانردانلىقتىكىلەر مېنرى قىسرتاپ كېتىېاتىردۇ “.قۇرۇغلرۇق ئارمىيىسرى
ئاللىمۇقاچرران ئررۇرۇش تەييررارلىقىنى قىلىررپ قويغرران ئوفىتسررېرنر بررۇ بىررر ھەپررتە ۋاقىررت
بىكاردىن-بىكرار ئۆترۈپ كېتىېاتىردۇ دەپ نرارازىلىقىنى ئىىادىلەشركە باشرلىد ئەگەر يەنە
بىررر ھەپررتە كۈتۈشرركە ترروغرا كەلسررا يررامغۇر پەسررىلى كېلىررپ قالىرردىغانلىقىنى ئېيتىررپ
تۇرىېالد دەيدۇ.
شۇنىڭغا قارىما براش ئەلچرى ھېندېرسرون قىلچىمرۇ يرول قويرۇش نىيىتىردە ئەمەس
ئىررد  .ئرراخىر ھىتلېرنى ر غەزىررېىنى كەلتۈرۈۋېتىرردۇ .ئررۇ ئاچچىغالنغرران ھالرردا رەددىرريە
بېرىرپ :مەيلررى سررىز ھېندېرسررون بولررۇڭ يراكى ئەن لىرريە ھۆكررۈمىتى بولسررۇن قانچىلىغرران
نېمىسنى پولشادا ئۆلتۈرۈلىېاتقانلىقىغا پەقەتال قىزىقمايدىكەنسىلەر دەيدۇ .ھېندېرسرونمۇ
بۇنررداق گەپررلەر مەيلررى سررىزنى ئرراغزىڭىزدىن يرراكى باشررقا بىرسررىنى ئاغزىرردىن چىققرران
بولىشررىدىن قەتئررى نەزەر مەن ھەرگىررز ئاڭالشررنى خالىمررايمەن دەپ ئرراۋازىنى كۆتررۈرۈپ
ۋارقىرررىغىنىچە رەددىرريە بېرىرردۇ .برراش ئەلچىمررۇ ئاچچىغالنغانرردەق كررۆرۈنەتتى .ئەممررا ئررۇ
كېيىن يازغان دوكالتىدا چۈشەندۈرۈپ كېلىپ بۇنرنى ھەممىسى بىر ئويۇن؛ شۇڭا ئۇنى
ئۆز ئۇسلۇبى بىلەن ھىتلېر ئەپەند بىلەن ئېيتىشىش ۋاقتى ئاخىر كەلد دەپ قارايمەن
دەپ يازىدۇ .ئۇ رەقىربى ە تىكىل ىرنىچە ۋارقىرراپ ترۇرۇپ ھىتلېرنرى سۆكۈشركە كىرىشرىدۇ:
ئەگەر سىز ئرۇرۇش قىلمراقچى ئىكەنسرىز مەرھەمەت! ئەن ىلىريە ھەر جەھەترتە سرىلەرنى
گېرمانىيەڭالرغا ئوخشاشال قەتئى ئىرادىلى  .شۇنىڭدەك ”بىرز سرىلەردىن بىرر يىر ئرارتۇق
بەرداشلىق بېرىش كۈچى ە ئى ىمىز“.
ئەنەىلىيىنى يېڭىچە دېىلوماتى ئورۇنالشتۇرۇشرلىرىغا فرۈھرېر ىرېلىال كەڭ قۇرسراق
مۇئامىلىرردە ئىررد  .قرراتتىق تررانش-تارتىشررالر ئۆتررۈپ كەتكەنرردىن كېرريىن فررۈھرېر :مەن
ئەزەلدىن تارتىپ ئەن لىيەنى دوسرتلىقىنى قولغرا كەلترۈرۈش ئارزۇسرىدا بولرۇپ كەلر ەن
ئۇلۇ بېرتانىيى ە ھۆرمەت قىلىپ كەل ەن ئېن ىلىزنرنىمۇ ياخشى كۆرىردىغان بىرسرىمەن
دەيدۇ .گەرچە ھىتلېرنى ئېن ىلىزنرغا نىسبەتەن قايى قېلىشى سەمىمىي بىرر ئەھېالردەك
قىلغىنى بىلەن ھېندېرسوننى قارىشىدا ئىككرى دۆلەت رەسرمى قاتمراللىق ئىچىر ە پېتىرپ
قالغرران ھېسررابلىناتتى .ئررۇ برراش مىنىسررتىرلىكتىن ئررايرىلىش ۋاقتىرردا ”ئۇنى ر قەلبررى ئەڭ
قورقۇنۇشلۇق مۆلچەرلەرگە تولغران“ ئىرد  .خوشلىشرىش ۋاقتىردا ئرۇ بەكرال كرۆڭلى يېررىم
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ھالرردا گېرمانىيىلى ر ھەمرالىرىغررا مەن بۇنرردىن كېرريىن گېرمانىيىرردە كررۆكرىكىم ە چىررنە
گۈلىنى تاقىيالماسلىقىمدىن بەكال ئەنسىرەيمەن دەيدۇ.
شررۇ ئاخشررىمى كە ۋاقررتالردا گيۆرى ر داھلېرۇسررنى سررارىيىغا چاقىرتىررپ ئۇنىڭغررا
مۇنداق بىر سىرىنى ئاشكارىاليدۇ :ھىتلېرر پولشرا ئۈچرۈن ”تېنىمرۇ كەڭ قۇرسراقلىق بىرلەن
بىرر تەكلىرپ“ تەييارنۋاتقرانلىقىنى بررۇ تەكلىرپ ئومرۇمىي خەلررق ئاۋازغرا قويرۇش ئررارقىلىق
كورىدور مەسىلىسىنى بىراقال ھەل قىلىش مەسىلىسرىنىمۇ ئرۆز ئىچىر ە ئالىردىغانلىقىنى برۇ
تەكلىپ ئەتىسى چۈشتىن بۇرۇن پولەكلەرگە تاپشۇرۇلىدىغانلىقىنى ئېيتىردۇ .گيۆرىر قايترا
بىر قېتىم خەرىتىنرى يېيىرپ قېرىنرداش بىرلەن ئالردىراش ئومرۇمىي خەلرق ئاۋازغرا قويرۇش
ئارقىلىق ھەل قىلىنىدىغان يەرلەرنى سىزىپ كۆرسرىتىدۇ .قىزىر قېرىنرداش بىرلەن ھىتلېرر
پۈتۈنلە پولشاغا تەۋە دەپ قارىغان يەرلەرنىمۇ سىزىپ كۆرسىتىدۇ.
گيۆرى داھلېرۇسنى دەرھال لونردونغا قراراپ ئۇچرۇپ يەنە بىرر قېرتىم ئېن لىزنرغرا
گېرمانىيىنى سۆھبەتكە ئولتۇرۇش ئىرادىسرىنى يەتكۈزۈشرىنى شرۇنىڭدەك ”يوشرۇرۇنۇقچە
ئىشارەت قىلىش ۋاستىسى“ غرا تايىنىرپ ھىتلېرنىر پرولەكلەرگە بىرر تەكلىرپ سرۇنماقچى
ئىكەنلىكىنررى پۇرۇتررۇپ ئۆتىشررىنى چررۇنكى بررۇ تەكلىررپ ھەقىقەتەنمررۇ مەرتلىرر بىررلەن
سۇنۇلىدىغان تەكلىپ ئىكەنلىكىنى بۇ تەكلىىنى پولشانى قوبۇل قىلىشىدىن قەتئى گۇمان
قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
ئەتىسررى چۈشررتىن بررۇرۇن چىمبېرلىننىرر يەنە بىررر قېررتىم غەيرررەت كۆرسىتىشررى ە
ئېھتىياجى بولىدىغان بىر ۋاقىت ھېسرابلىناتتى .كرۈن تەرتىىرتە ئەڭ جىردد ھەل قىلىشرقا
تې ىشررلى بولررۇپ تۇرىېاتقرران ئىررش ھىتلېرنىر پررولەكلەرنى تەكلىررپ قىلىررش مەسىلىسررى
ئىد  .باش ۋەزىرنى تاشقى ئىشالر ۋەزىر بولسا ”گويرا بىرز بۈگرۈنال بېرلىنردا بىرر پولشرا
ۋەكىللەر ئرۆمىكى تەشركىللەپ چىقىرانيردىغىنىمىزدەك گەپ بولردۇ برۇ .ئۇنرنىر برۇ ئرويى
راسررتىنال نامەرتلىرر “ نېمىسررالرمۇ بىررزدىن بۇنررداق بىررر ئىشررنى قىلىشررىمىزدىن ئۈمىررد
كۈتمىسررۇن .برراش ۋەزىرنىرر ۋارشرراۋادا تۇرۇشررلۇق برراش ئەلچىسررىدىن تېلررېفن كېلىررپ
پولەكلەر دەرھال بې ياكى باشقا بىر ۋەكىللەر ئۆمۈكىنى بېرلىنغا ئىېەرتىشىنى ئېھتىمالى
يوق دېيەرلى ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ” .ئرۇنر بالردۇرىراق ئرۇرۇش قىلىرپ يوقۇلۇشرقا
راز ئىكەنكى بۇنداق بىر نومۇسنى قوبۇل قىاللمايدۇ .بولۇپمۇ چېنوسرلوۋاكىيە لىتىرېانىيە
ۋە ئاۋسترىيەنى برۇرۇنقى بېشرىدىن ئرۆتكەن ئىشرالرنى مىسرالى ئالدىردا تۇرغىنىردا ئرۇنر
ھەرگىزمۇ باش ئې ىدىغاندەك كۆرۈنمەيدۇ“.
بۇ كۈنلەرگە كەل ەندىن كېيىن چىمبېرلىن ئۆز بىېاستە ھىتلېرغرا تاقابىر ترۇرۇش
غەيرىتى ە كېلىپ پولشالىقالرنى بويرۇن ئې ىشركە راز بولرۇش-بولماسركىقىنىمۇ سروراپ
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قويمايرررردۇ داھلېرررررۇس دوۋنىرررر كوچىسررررىدىكى -82نومۇرغررررا يېتىررررپ كەل ىنىرررردە
سۆھبەتلىشىشنى ئىمكانىيىتى ئاساسەن قالمىغان دېيىشكە بونتتى .برۇ شىېىتسرىيىلىكنى
سۆزلىر چىمبېرلىن ۋىلسون ۋە كادوگانالرنى قولىقىغرا كىرىىمرۇ چىقمايردۇ .ئەممرا ئرۇنر
ھىتلېرنى ”مەرتلىر بىرلەن ئوتتۇرغرا قويغران تەكلىرپ“ ىر ە بولغرا ئىنكاسرى ئۇنىر برۇ
دې ەنلىر قەغەز يۈزىدىكىال گەپلەر بولۇپ ۋاقىتنى قولغرا كەلتۈرۈشرنىال مەقسرەت قىلىرپ
ئويناۋاتقان بىرر ئۇيۇنردىن باشرقا نەرسرە ئەمەس دېريىش بولىردۇ” .ئۇنرداقتا نرېمە ئۈچرۈن
گيۆرىڭغا تېلېفون قىلىپ بۇ تەكلىپ بېسىپ چىقىرىلردىمۇ؟ دەپ سروراپ كرۆرمەيمىز“ دەپ
مەسررلىھەت بېرىرردۇ .بىررر قررانچە مىنوتقررا قالمررايال ئررۇ ئىمىىرررىيە مارشررالى بىررلەن تېلېفونرردا
كۆرۈشىدۇ :قارشى تەرەپ ئۇنىڭغا پولشاغا بېرىلىدىغان ئۇلتىماتوم بېسىپ تەييار قىلىند
ئۇنىڭرردىكى مرراددىالر ئۇنى ر ئالرردىن پەرەز قىلغىنىرردىنمۇ كررۆپ مەرتلى ر قىلىنغرران دەپ
ئۇقتۇرىدۇ.
داھلېرۇس بۇ گەپلەردىرن قراتتىق خوشرال بولرۇپ قراتتىق ھاياجانلىنىرپ كېتىردۇ .ئرۇ
گيۆرى سىزىپ كۆرسەتكەن خەرىتى ە ئاساسلىنىپ شەرتنامىنى ھەر قايسرى مراددىلىرىنى
بىر قۇر تونۇشتۇرۇپ چىقىش ئارقىلىق ئەن ىلىزنرنى ئىشەنمەسلىكىنى تۈگىتىشنى تەكلىپ
قىلىدۇ .بۇ ماددىالر گەرچە مۇۋاپىقتەك كۆرۈن ىنى بىرلەن ئەن ىلىرزنر بەرىبىرر ھىتلېرنىر
بىررر پولشررا ۋەكىلررلەر ئۆمررۈگىنى -22چىسررالغا ئۈل ررۈرۈپ بېرلىنغررا يېتىررپ كېلىشررى كېرررەك
دەيرردىغان گېىىرردىن خرراتىرجەم ئەمەس ئىررد  .بررۇ ئىشررتا ۋاقىررت چەكلىمىسررىدىن باشررقا
چىمبېرررلىن ۋە قالغرران كىشررىلەر سررۆھبەت يېرىنىرر بېرلىنرردا بولىشررىغا قەتئررى ئۇنىمررا
تۇرىېالىدۇ .چۇنكى ئۇنر پوپ تىسونى خاچادا نېمە ئىشالر بولغىنىنى ئۇنۇتمىغان ئىد .
داھلېرررۇس يەنە بىررر قېررتىم گيۆرىڭغررا تېلېفررون قىلىرردۇ .بررۇ قېررتىم ئررۇ سررۆھبەت
ئۆتكۈزىدىغان يەرنى بېرلىندىن باشقا بىر يەردە بولىشىنى ئەڭ ياخشىسى بىرەر بىرتەرەپ
دۆلەتتە بولىشىنى مەسلىھەت قىلىدۇ” .قۇرۇق گەپ قىلما! _ دەيدۇ گيۆرىر ئاچچىغالنغران
ھالدا _ ھىتلېرنى باش قۇماندانلىق يېر بېرلىنردا بولغرانىكەن سۆھبەتلىشرىش يېرىمرۇ
چوقررۇم بېرلىنرردا بولىشررى شررەرت .مېررنىڭچە بولغانرردا سۆھبەتلەشرركۈچىلەرنى بېرلىنغررا
ئىېەرتىشتا بىرەر قىيىنچىلىق كۆرۈلىشى ئېھتىمالى يوق “.گەرچە بۇ ئىرش ئەگرر -توقرايلىق
بولىشى شۇنىڭدەك ئۇنرمۇ ھىتلېرغا بولغان ئىشەنمەسلىكى بارغانسىر كۈچىيىپ بارغران
بولىشرررىغا قارىمرررا ئېن لىرررزنر يەنىرررال تىنچلىقنىررر ئىشرررىكىنى ئوچرررۇق تۇتىررردۇ .ئرررۇنر
داھلېرۇسنى دەرھال بېرلىن ە قاراپ ئۇچساڭ بېرىپ ھىتلېرغا ئەن ىلىيە يەنىرال سرۆھبەت
قىلىررررش تەرەپتررررار ئىكەنلىكىنررررى يەتكررررۈز دەپ تاپىاليرررردۇ .شررررۇنىڭدەك ئررررۇنرنى
ئىشەندۈرەلىشى ئۈچرۈن خالىفراك يەنە ۋارشراۋاغا تېلېفرون قىلىرپ پولەكلەرنىر نرېمى
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ئازسانلىقلىرىغا قارىتا زوراۋانلىق قىلغانالرغا ئوق چىقىرىپ توسىشى شۇنىڭدەك رادىئرونردا
كۈشكۈرتكۈچى تەشېىقاتالرنى توختۇتۇشنى تەلەپ قىلىدۇ.
پولشالىقالر بۇنىڭغا ئومۇمىي يۈزلۈك ئرۇرۇش سرەپەرۋەرلىكى ئرېالن قىلىرش ئرارقىلىق
جاۋا بېرىدۇ .ھىتلېرنىر تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىرلىكى پۈترۈن كرۈن برويىچە پولشرالىقالر
ئۈچۈن بىر تەكلىرپ نيىھىسرى ترۈزۈش بىرلەن مەشرغۇل ئىرد _ برۇ نيىھىنىر مراددىلىر
شۇنچىلى مەرتلى بىرلەن ترۈزۈل ەن ئىردىكى ھەتترا تەرجىمران شرمىدتمۇ ھەيرانلىقىنرى
يوشۇرالما بۇنداق مەرتلى كۆرسىتىل ەنلىكىنى ئاڭلىغىنىدا ئاڭلىغانلىرىغا ئىشرىنەلمەيال
قالغرران ئىررد  .شررۇڭا ھىتلېررر قرراتتىق پولشررالىقالرنى بررۇ قارارىرردىن بەكررال ئاچچەغلىنىررپ
كېتىدۇ .بۇ تەكلىپ نيىھىسىدە بىر خەلئارالىق كومىسسىيىنى نازارىتى ئاستىدا ”كورىردور“
ئىچىرردە ئومۇمنەلررق ئرراۋاز بېرررىش ئېلىررپ بېرررىش بىلەنررال قالمررا يەنە پولەكلەرنىرر
گېرمانىيەنى كەل ۈسىدىكى ترۇپراقلىر ئىچىردىن ئۆتىردىغان بىرر خەلئرارالىق تاشريول ۋە
بىر تۆمۈريول لىنيېسرى بېرىلىردىغانلىقىمۇ بەل ىلەنر ەن ئىرد ” .مانرا برۇ ھەقىقىري ترۈردە
بىرلەشكەن دۆلەتلەر جەمىيىتىنى تەكلىې ئىد  _ .دەيدۇ شمىدت ئەسلىمىسىدە _ مەن
گويا ئۆزەمنى قايتىدىن جەنېەدە ھې قىلغان ئىردىم “.گررچە پولشرانى ئومرۇمىي يۈزلرۈك
سەپەرۋەرلى ئرېالن قىلىشرى ھىتلېرنرى قراتتىق غەزەپلەنردۈرىېەتكەن بولسرىمۇ ئرۇ يەنىرال
بررراۋچىتىش بىررلەن كېيتې ر ئىككىسررى ە پولشرراغا باسررتۇرۇپ كىرررىش ۋاقتىنررى بىررر سرروتكا
كەينى ە سوزىدۇ .ۋارشاۋا ئۇنى تەلىېىنى يەنىرلە قوبرۇل قىلمايردىغانال بولىردىكەن ئرۇ -8
سرررىنتەبىر سرررەھەر سرررائەت  2تىرررن  22مىنررروت ئۆتكەنررردە بېسرررىپ كىررررىش ھۇجرررۇمىنى
باشررلىتىدىغان بولىرردۇ .قرراراڭغۇ چۈشۈشررە دې ىررچە ۋارشرراۋادىن يەنىررال بىرررەر خەۋەر
كەلمەيدۇ .ئەمما لوندوندىن كەل ەن خەۋەر شۇنچە مرۇجمەل ئىردىكى ئەن لىريە ”جىردد
تررۈردە“ ھىتلېرنىر يېڭررى تەكلىررېىنى ئويلىشررىېاتقانلىقى شررۇنىڭدەك شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى
جرراۋا بەرمەكچررى بولىېاتقررانلىقى بىلرردۈرۈل ەن .شررۇنى بىررلەن بىررر ۋاقىتتررا ئررۇنر يەنە
پولكوۋنى بېكتىن ئەند ھەرگىز ”ۋاقىتنى كەينى ە سروزما “ گېرمرانىيە بىرلەن سرۆھبەت
ئۆتكۈزۈشكە ماقۇل بولىشىنى تەلەپ قىلىشقان .ئۇنر ئۆزلىر ئرۇزۇنغىچە كەيرنى ە سروزۇپ
كېلىررپ تۇرۇغلررۇق ئەنرردىلىكتە بۇنررداق بىررر تەلەپررتە بولىشررى ھەقىقەتەنمررۇ پولشررالىقالرنى
شرراڭنو قىلغانرردەكال بىررر ئىررش ئىررد  .ئەن لىيەنى ر شررۇنچە ۋاقىررت ئېنىررق بىررر قارارغررا
كېلەلمە ئەنسىرەپ يۈرشى ە مۇنداق بىر ئەھرېال سرەۋەپچى بولغران بولىشرى (ھەرگىرز ئرۇ
ئەھېال كەلتۈرۈپ چىقارغان بولىشى مۇمكىن ئەمەس) مۇمكىن :قۇرۇغلۇق ئارمىيىسى بىلەن
مۇناسىېىتى قۇيۇق بولغان بىرر نەپەر مەمرور ئەمەلردار شرۇ كرۈنى ئەتى ىنرى ئېن ىلىزنرغرا
بەكال كۆپ مەخىىيەتلىكلەرنرى ئاشركارىلىېەتكەن ئىرد  .برۇ كىشرىنى ئىسرمى ئېېالرد ۋون
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كلېيست-شرمېنزىن ئىرد  .ئرۇ ئەن لىريە ھەربرى مەسلىھەتچىسرى ە گېرمانىيەنىر نۇرغرۇن
ھەربى مەخىىيەتلىر ئەھرېالىنى ئاشركارىلىېىتىدۇ .شرۇنىڭدەك يەنە ھىتلېرنىر يېقىنردىن
بۇيان روھى جەھەتتىن ۋەيران بولۇپ كەتكەنلىكىنى قۇرۇغلۇق ئرارمىيە براش قۇمانردانلىق
شىتابىدىكىلەر بۇنى پۇرسەت بىلىپ سىياسىي ئۆزگىرىش قىلىشقا ئۇرۇنغانلىقىنىمۇ ئېيتقان.
ھېندېرسون ئراخىر نېمىسرالرغا بېرىلىردىغان جراۋابنى ماقۇللىغران ۋاقترى ئاخشرىمى
سائەت  82بولۇپ قالغران ۋاقىرتالر ئىرد  .ئرۇ رىبېنتروپقرا تېلېفرون قىلىرپ يېررىم كېچىردە
كۆرۈشسەك دەپ تەكلىپ بېرىدۇ .بۇ دەل پولشالىق ۋەكىللەرنى بېرلىنغرا كېلىشرنى ئەڭ
ئاخىرقى چېكى ە توغرا كېلەتتى .رىبېنتروپ ئېن ىلىزنر كۆرۈشۈش ۋاقتىنرى چوقرۇم بىلىرپ
تۇرۇپ بۇ ۋاقىتقا ئورۇنالشتۇرغان دەپ ئوياليردۇ .كۆرۈشۈشرتە گەپ-سرۆزلەر بەكرال ئوچرۇق
ئوتتۇرغا قويۇلىردۇ _ لونردوننى شرىفىرلەن ەن مەخىرى تېلې راممىسرىنى تەرجىرمە قىلىرش
ئۈچۈن ۋاقىت كېرەك ئىد _ ئەمما كۆرۈشۈش مۇھىتى بىر-بىرسى ە ئىشەنسرىزلى بىرلەن
تولغاچقررا ئررۇنچە بەك سررەمىمى ھېسررابالنمايتتى .ھېندېرسررون گېرمررانىيە تەرەپ قررانۇنلۇق
يولالر بىلەن ئۆزىنى تەكلىرېىنى پولشرا ئەلچىنانىسرى ئرارقىلىق ئەن لىريەگە يوللىنىشرىنى
تەكلىپ قىلىدۇ .رىبېنتروپ بۇ گەپنرى ئراڭالپ دەرغەزە بىرلەن ئورنىردىن ترۇرۇپ كېتىردۇ.
”بۇنچە ئىشالر يۈز بەرگەنردىن كېريىن ئۇنرداق قىلىشرقا ھەرگىرز يرول قويالمرايمىز! _ دەپ
ۋارقىراپ كېتىدۇ .رىبېنتروپنى ئۆزىنى تۇتۇپ تۇرۇشرنى ئەڭ ئراخىرقى نىقرابىنىمۇ يىرتىرپ
تاشلىغان ئىد _ بىرز پولشرا ھۆكۈمىتىردىن پەۋقۇلئراددە ھوقۇقلرۇق ۋەكىلىنىر بېرلىنغرا
كېلىشىنى تەلەپ قىلىمىز!“
ھېندېرسون ئاچچىقتىن چىرايىمۇ قىزىرىپ كېتىدۇ .ئەممرا برۇ قېتىمقرى كۆرۈشۈشرتىن
ئرراۋال لونرردون ئۇنىڭغررا ئېغىررر بېسررىق بررول دەپ ئاگاھالنرردۇرۇپ ئررۆتكەن ئىررد  .ئررۇ
ئەن لىيەنىر ھىتلېرغرا تاپشرۇرىدىغان مېمىرانردومىنى رەسرمى جراۋابىنى ئوقرۇش ۋاقتىرردا
قوللىرىمررۇ تىتترررەپ كېتىېاترراتتى .رىبېنتررروپ خررۇدد ئۇنى ر ئررۆزىنى تەھرردىت قىلىشررنى
مەقسەت قىلىرپ برۇ ھرۈجىەتنى ئوقرۇپ بېرىېاتقىنىردەك ھېندرسرونغا قراتتىق غەزەپلىنىرپ
كېتىدۇ .شۇنىسى ئېنىقكرى ئەن لىريە ئەلچىنانىسرىنى تېلېفرونى بولۇپمرۇ لونردون بىرلەن
كۆرۈشررىدىغان تېلېفونالرنىرر ھەممىسررىال “تەتقىقررات ئىنىسررتىتۇتى“ دەپ ئاتالغرران بىررر
گېرمرررانىيە ئاخبرررارات ئرررورگىنى تەرىىىررردىن ئوغۇرلرررۇقچە تىڭشرررىلىدىغانلىقى ئۈچرررۈن
مېموراندومدا نېمە دەپ جاۋا بېرىلىدىغانلىقى ئۇنىڭغا بەش قولدەك ئايران ئىرد  .گەرچە
بررۇ مېمورانرردومنى سررۆزلىر نىسرربەتەن سررىيلىقتەك قىلغىنررى بىررلەن مەزمررون جەھەتررتە
ئالدىنقى كۈنى تېلېفوندا دېيىشكەنلەردىن كۆپ پەرقى يوق ئىد .
”بۇنداق بىرر تەكلىىنرى پەقەترال ئراڭالپ باقمىغران ئىكەنرمەن! _ دەيردۇ ھېندېرسرون
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ئوقۇپ ئەن ىيە سرۆھبەت مەزگىلىردە قۇراللىرق ھەرىركەت قولالنمايردۇ دېر ەن تەكلىرېى ە
كەل ەنرردە رىبېنتررروپ سررۆز قىسررتۇرۇپ .ئررۇ ئىككررى قررولىنى كۆكسررىدە ئالمرراپ ئۆچمەنلىر
سرراقلىغان ھالرردا ھېندېرسررونغا تىكىل ىررنىچە قارايرردۇ _ .سررىزنى دەيرردىغان يەنە باشررقا
گېىىڭىررز بررارمۇ؟“ بەلكىررم ئررۇ تۈنۈگررۈنكى ھېندېرسرروننى فررۈھرېر بىررلەن گەپ تالىشىشررقا
جاسررارەت قىاللىغانلىقىنى ر ئررۆچىنى ئېلىېاتقرران بولىشررىمۇ مررۇمكىن .ھېندېرسررون بۇنررداق
ئەدەپسررىزلەرچە مۇئررامىلى ە قارىتررا دەرھررال ئىنكرراس قايتۇرىرردۇ :ھەزىرىتررى ئەن ىلىرريە
پادىشررراھىنى ھۆكرررۈمىتى نېمىسرررالرنى پولشرررادا بۇزغۇنچىلىرررق ھەرىكەترررلەر بىرررلەن
شوغۇللىنىېاتقانلىقى توغرىلىق ئاخباراتنى قولغا كەلتۈرگەن.
بۇ قېتىم رىبېنتروپ راستىنال غەزەپكە كېلىدۇ” .بۇ دې ىنىڭىرز ئانراڭنى … شرۇ پولشرا
ھۆكۈمىتى تارقىتىپ يۈرگەن نومۇسسىز تۆھمەتلەر! _ دەيدۇ ۋارقىررىغىنىچە _ مەن سرىزگە
شۇنى ئېيتىپ قويايكى ھېندېرسون ئەپەندىم ئاناڭنى بۇ ۋەزىيەت پەۋقۇلئاددە جىدد !“
ھېندېرسون ئورنىدىن تۇرۇشقا ئۇرۇنغان ھالردا تەڭ تاقابىر ترۇرۇپ مۇنرداق دەيردۇ:
”سىز بايا ھە دېسە ‘ئاناڭنى’ دەپ كېتىېاتىسىز _ دەيدۇ خۇدد غەزەپلەن ەن بىر ئوتترۇرا
مەكرررتەپ ئوقۇتقۇچىسرررىغا ئوخشررراش رىبېنتروپقرررا قرررولىنى شرررىلتىپ _ برررۇ سرررۆزلەر بىرررر
سىياسىيوننى بۇنداق جىدد ۋەزىيەتتە ئىشلىتىدىغان سۆز ئەمەس!“
رىبېنتروپ گويا يۈزى ە قارىتىپ بىر ئىستاكان سوغۇق سۇ سېىىل ەندەك ھې قىلىرپ
كېتىدۇ .بۇلۇتلۇق ئۇپۇق ۋاقتىردا ئرۇ ھەقىقەتەنمرۇ ھرۈرپەي ەن قورقۇنۇشرلۇق بىرر ھرالەتكە
كەلر ەن ئىررد  .ئررۇ مەنمەنچررى بىررر ئېن ىلىررز تەرىىىرردىن ئەيىىلەنمەكررتە ئىررد ! شررۇڭا ئررۇ
ئورنىرردىن سررەكرەپ تررۇرغىنىچە ”سررەن نررېمە دېرردى ؟“ ھېندېرسررونمۇ ئورنىرردىن تررۇرۇپ
كېتىدۇ .ئۇ ئىككىسى خۇدد ئۇرۇشقا تەييارلىنىېاتقان بىر جغپ خورازدەك يۈزمۇ-يۈز بىرر-
بىرى ە ھۈرپىيىپ تىكىلر ەن ئىرد ” .دېىلوتىر قائىردىلەرگە ئاساسرەن مەنمرۇ ئورنۇمردىن
تۇرىشىم كېرەك ئىد  _ .دەيدۇ ئەسلەپ كېلىپ _ ئەمما راستىنى ئېيتقاندا ئىككرى تەرەپ
تىللىشىپ بىرر-بىرسرى بىرلەن ئۇرۇشرۇپ قالغىردەك بولسرا بىرر تەرجىمران قانرداق قىلىشرى
كېرەكلىكىنى مەن تېنى بىلمەيترتىم .مەن شرۇ چاغردا ئرۇ ئىككىسرىنى راسرتىنال ئۇرۇشرۇپ
قېلىشررىدىن بەكررال قورققرران ئىرردىم “.شررۇڭا ئررۇ خرراتىرە دەپتىرررى ە بىررر نەرسررىلەر يازغرران
بولىېېلىپ قىمىر قىلمرا ئولتۇرىردۇ .ئرۇ براش تەرەپرتىن كېلىېاتقران ئېغىرر تىنىرق ئاۋازىغرا
قاراپ ھىم بىزنى گېرمانىيە تاشقى ئىشالر مىنىسرتىر بېرىترانىيە پادىشراھ ھەزىرەتلىرر
ھۆكۈمىتىنى باش ئەلچىسىنى پۇتىنىمۇ يەرگە تەككۈزمە تاشرقىرىغا ئېتىرپ تاشراليدىغان
بولد دەپ بەكرال قورققران ئىرد  .بىرر تەرجىمران بولرۇش سرۈپىتى بىرلەن ئرۇزۇن يىلرالر
جەريانىدا بەكرال كرۆپ ئاجايىرپ غەلىرتە سرورۇنالرغا شراھىت بولغران شرۇنىڭدەك بۇنرداق
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سورۇنالرنى ئانھىدە قىزىق ھېسابالپ كەل ەن بولسىمۇ برۇ قېتىمقىسرىدا ئرۇ بەكرال قىريىن
ئەھېالغررا چۈشررۈپ قالغرران ئىررد  .ئررۇ ئرروڭ-سررول تەرەپلىرىرردىن ئاڭلىنىېاتقرران ئىنتررايىن
جىددىلەشكەن تىنىق ئاۋازلىر ئاڭالپ تۇرغان بولسىمۇ ئاخىر بۇ ئىككرى كىشرى ئراۋال
رىبېنتررروپ ئانرردىن ھېندېرسررون قايتى ردىن جايىغررا ئولتۇرىرردۇ .شررمىدت ئېھتىيررات بىررلەن
بېشىنى كۆتۈرۈپ ئرۇ ئىككىسرىنى كۈزىتىردۇ .بۇرۇختۇرمىلىرق مۇھىرت ئوڭشرىلىىپ بروران-
چاپقۇن ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى كۆرىدۇ.
سۆزلىشررىش قايتىرردىن تىررنىچ بىررر شررەكىلدە يەنە بىررر قررانچە مىنرروت داۋام قىلىرردۇ.
رىبېنتررروپ يانچۇقىرردىن بىررر ماتېرىيررالنى چىقىرىرردۇ .بررۇ قەغەز ھىتلېرنى ر پولشررالىقالرغا
سۇنماقچى بولغان تەكلىې _ يەنى شمىدتنى ھەيرران قالردۇرغان ھېلىقرى تەكلىرپ ئىرد .
رىبېنتررروپ نېمىسررچە  82مرراددىلىق بررۇ تەكلىىنىرر مررۇھىم نوقتىسررىنى ئوقررۇپ ئۆتىرردۇ.
ھېندېرسون ئۇنى ئوقۇۋاتقىنىنى دې ەندەك چۈشىنىپ كېتەلمەيدۇ _ كېيىن ئۇ رەنىىر ەن
ھالدا – رىبېنتروپ بۇ ماتېرىيالنى ”بەكال ئىتتىر ئوقرۇپ ئرۆتكەچكە“ براش ئەلچرى ئېنىرق
ئۇقالمررا قالغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئررۇ رىبېنتررروپتىن قولىرردىكى ھررۈجىەتنى ئەن ىلىرريەگە
ئىېەرتىپ بېرىش ئۈچۈن تەلەپ قىلىدۇ .ئەسلىدە ئۇنى بۇ تەلىبى نورىمال بىر دېىلوماتىر
جەريان ھېسابلىناتتى .شمىدتنى قارىشىچە ھېندېرسون ئرۇنى سورىشرىنىڭمۇ ئرورنى يروق
قولىغررا تۇتقۇزۇلىشررى كېرررەك ئىررد  .ئەممررا ئررۇ رىبېنتروپنىرر بەرگەن جرراۋابىنى ئرراڭالپ
قۇنقلىرىغا ئىشىنەلمەيال قالىدۇ” :ياق بەرمەيمەن“ دەيدۇ رىبېنتروپ ئىنترايىن خراتىرجەم
بىر قىياپەتتە ھەمدە ئۇنى چىرايىدا غەلىتە بىر تەبەسسۈم كۆرۈلىردۇ .ئرۇ برۇ ھەقرتە بىررەر
چۈشەندۈرۈشمۇ بەرمەيدۇ .چۇنكى فۈھرېر ئۇنىڭغا بۇ ھۈجىەتنى ئۇنى قولىدىن چىقىرپ
ئاشكارلىنىشىنى چەكلى ەن ئىد .
ھېندېرسررونمۇ ئاڭلىغىنىغررا ئىشەن ىسررى كەلمى ەنرردەك گېىىنررى قايتررا تەكرارنيرردۇ.
رىبېنتروپمررۇ بررۇ ماتېرىيررالنى بېرررەلمەيمەن دەپ قايتررا تەكرارنيرردۇ _ ئەممررا بررۇ قېررتىم ئررۇ
ھاياجاندىن قولىدىكى ماتېرىيرال بىرلەن ئۈسرتەل ە ئۇرىردۇ” .برۇ ماتېرىيرال بەرىبىرر ۋاقترى
ئۆتكەن بىر ھرۈجىەتكە ئايلىنىرپ بولرد  _ .دەيردۇ رىبېنترروپ _ پولشرا ئەلچىسرى مۇشرۇ
ۋاقىتقىچە كەلمىد “.
شمىدت كرۆڭلى پاراكەنردە بولغران ھالردا بولىېاتقران ئىشرالرنى كۈزىتىرپ ئولترۇرۇپ
تۇيۇقسررىزن بۇنرنىر ھەممىسررى ھىتلېرنىر ئويناۋاتقرران بىررر ئويررۇنى ئىكەنلىكىنررى ھررې
قىلىررپ قالىرردۇ :ھىتلېررر ئەگەر ئېن لىررزنر بررۇ تەكلىىنررى پولەكلەرنى ر قولىغررا يەتكررۈزۈپ
بەرگىدەك بولسا بۇ تەكلىىنرى پرولەكلەر قوبرۇل قىلىرپ قېلىشرى ئېھتىمرال دەپ قورقراتتى.
تەرجىمان بولۇش سۈپىتى بىلەن ئەگەر بىرەر باھانشتا بولغىردەكال بولىردىكەن برۇ ئىرش
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باشررقا چىقىرردىغان ئېغىررر بىررر جىنررايەت بولررۇپ قررانتتى .شررۇڭا ئررۇ ئررۈن-تۈنسررىز ھالرردا بررۇ
ماتېرىيررالنى ھېندېرسررون ئررۆز ئېن،؛ىزچىغررا تەرجىررمە قىلىررپ بەرسررۇن دې ر ەن تەلەپررتە
بولىشىنى ئۈمىد قىلىپ جىم ئولتۇرىدۇ .ئەگەر بۇنداق بىر تەلەپ قىلىنىپ قالسا رىبېنتروپمۇ
رەت قىاللمرراس ئىرررد  .ئرررۇ چاغرردا شرررمىدتمۇ برررۇ تەكلىىنىرر ھەر قايسرررى مررراددىلىرىنى
ھېندېرسوننى بىرمۇ-بىر خاتىرىسرى ە يېزىېېلىشرى ئۈچرۈن بىرر-بىررلەپ تەرجىرمە قىلىرپ
بېرىشتىن قورقمىغان بونتتى .ئەمما ھېندېرسون بۇنداق بىرر تەلەپرتە بولمايردۇ .برۇ چاغردا
شررمىدتمۇ چارىسررىز خرراتىرە دەپتىرررى ە قررېلىن بىررر قىزى ر سررىزىق سررىزىپ قويىرردۇ _ بررۇ
ئەسلىدە ئۇنى شەخسى ئىشارەت بەل ىسى بولۇپ ئۇرۇش پارتاليدىغانلىقى ئېنىق دېەەن
مەنىنى بىلدۈرەتتى.
شۇنداق قىلىپ بۇ قېتىمقرى شرىددەتلى ترانش-ترارتىش بىرلەن تولغران كۆرۈشرۈش
مۇشررۇ يەردە ئاخىرلىشررىدۇ .رىبېنتررروپ بررۇ قېتىمقررى كۆرۈشۈشررتە ھېندېرسررون ”بەكررال
ئەدەپسىزلى قىلد “ مەن بولسام ”ئاجايىپ ئېغىر بېسىق بولدۇم“ دەيدۇ .ۋاقىرت شرۇنچە
كە بولررۇپ كەترركەن بولسررىمۇ تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىر برراش مىنىسررتىرلىقتا فررۈھرېرگە
دوكالد بېرىپ ھېندېرسونغا بىرر پرارچە يازمرا تەكلىرپ بەرسرەك دەپ مەسرلىھەت قىلىردۇ.
فۈھرېر ئۇنى بۇ تەكلىېىنى قوبۇل قىلما رەت قىلىدۇ.
2
ئەتىسررى ترراڭ سررەھەردە ھېندېرسررون پولشررا برراش ئەلچىسررىنى كاتىىىغررا تېلېفررون
قىلىپ ”قىلچە گۇمران قىلىشرقا بولمايردىغان ئشرەنچىلى ئاخبرارات مەنبەسرىدىن“ خەۋەر
تېىىشررىچە ”ئەگەر پولشررا بەز مەسررئولىيەتلەرنى ئۈسررتى ە ئېلىشررنى خالىمىسررا بۇنرردىن
كېيىن  2~0سائەت ئىچىدە ئۇرۇش پارتىلىشى مۇمكىن“ دەپ بىلدۈرىدۇ.
ھىتلېرنى ئوغۇرلۇقچە تېلېفون ئاڭلىغۇچىلىر ئۇنى برارلىق سرۆزلىرىنى بىرمرۇ-بىرر
خاتىرىلەپ ئالىردۇ 82 .مىنرۇت ئۆتكەنردىن كېريىن ھېندېرسرون لونردونغىمۇ بىرر تېلېفرون
قىلىپ يوقۇرىدىكى ئاخباراتنى بىر قرۇر تەكرارلىغانردىن كېريىن يەنە ئۆزىنىر پىكىرىنىمرۇ
بايان قىلىپ ئۆتىدۇ .يەنى بۇ گەپلەرنى ئېھتىماللىق دەرىىىسى بەكرال ترۈۋەن بولغانردەك
قىلسىمۇ ئىمكانسىز دېيىشكىمۇ بولمايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .گەرچە نېمىسرالر ئەن ىلىيىنىر
مەخىى شىفىرلىرىدىن تولرۇق خەۋەردار بولمىسرىمۇ ھېندېرسروننى ئېھتىياتسرىزلىق بىرلەن
تېلېفوندىن پايردىالنغانلىقى تۈپەيلىردىن نېمىسرالرنى برۇ جەھەتتىكرى ئىشرلىر تېنىمرۇ
ئاسانلىشررىپ كېتىرردۇ (بررۇ يەردە شررۇنىمۇ ئېيتىررپ ئۆتررۈش كېرەككررى ئەن ىلىيەنىر رىمرردا
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تۇرۇشلۇق باش ئەلچىنانىسىنى بىنەتەرلى تەدبىرلىر بەكال بوش ئىد  .لرورد پېتنىر
بىنەتەرلى ئىشكاۋ ھەر ھەپتىدە بەل ىلى مۇددەت بويىچە ئىتالىيە ئاخبرارات ئرورگىنى
تەرىىىرردىن ياللىېېلىنغرران بىررر نەپەر كەسررىىى ئرروغر تەرىىىرردىن يوخلىنىررپ تررۇراتتى .بررۇ
ئوخر ئەن ىلىيە دېىلوماتى مەخىى ھۈجىەتلىرىنى شىفىرلىرىنى كۆچۈرىرېېلىش بىلەنرال
قالما ھەتتا بىرر ئاخشرىمى پېررت خانىمىنىر چرا قىسرقۇچلىرىنىمۇ ئروغرىالپ چىققران.
شۇنىڭغا قارىما ئەن لىيە باش ئەلچىنانىسىنى بىنەتەرلى تەدبىرلىر يەنىال قىلچىمۇ
ياخشررىالنمايدۇ .ئەن لىيەلىكلەرنىر تەلىرريى ە ئررۇ ۋاقىررتالردا مۇسسررولىن چەتررئەل مەخىررى
ھۈجىەت شىفىرلىر قاتاردىدىكى ماتېرىيالالرنى ئىتتىىاقدىشرىغا تاپشۇرۇشرقا باشرلىمىغان
ۋاقىتالر ئىد ).
ئاۋغۇستنى ئەڭ ئاخىرقى كۈنى ئاق كۆڭۈل كىشىلەر ئۈچرۈن ئالغانردا ھەقىقەتەنمرۇ
ئەسەبىلەشكەن بىر كۈن ئىد  .داھلېرۇس ھېندېرسوننى ماقۇللىقىنى ئالغانردىن كېريىن
چۈشررتىن كېرريىن دەرھررال لونرردونغا تېلېفررون قىلىررپ سررىر خرروراس ۋىلسررونغا ھىتلېرنى ر
تەكلىبررى ”بەكررال مەرت بىررر تەكلىررپ“ دەپ بىلدۈرىرردۇ .ئررۇ يەنە گيۆرىڭنى ر دېيىشررىدىن
قارىغانررردا فۈھرېرنىررر بۇنرررداق بىرررر شرررەرتنى ئوتتۇرغرررا قويۇشرررىدىكى مەقسرررەد ئۇنىررر
ئېن لىزنرغررا ئەن ىلرريە بىررلەن دوسررتانە بىررر شررەكىلدە مەسررىلە ھەل قىلىررش ئارزۇسررىدا
ئىكەنلىكىنرررى بىلدۈرۈشرررتۇر .داھلېررررۇس تېلېفونررردا سرررۆزلەۋاتقىنىدا ۋىلسرررون بىرسرررىنى
نېمىسرررچە برررۇ سرررۆزلەرنى قايترررا تەكرارنۋاتقرررانلىقىنى سرررېزىپ تېلېفوننىررر ئوغۇرلرررۇقچە
ئاڭلىنىېاتقانلىقىغا جەزم قىلىردۇ .شرۇڭا ئرۇ برۇ گەپلەرنرى ھېندېرسرونغا ئېيتىرپ بېرىشرىنى
تەلەپ قىلىدۇ .ئەمما بۇ ئىشتىن سىرتقى دېىلومات برۇ گەپنىر مەنىسرىنى چۈشرىنەلمەيدۇ.
ۋىلسررۇن ئۇنىڭغرررا ”بەك ئالررردىراپ كېتىشررركە بولمايررردۇ“ دەپ ئاگاھالنررردۇرغان بولسرررىمۇ
داھلېرۇس بەرىبىر بۇنى چۈشەنمەيدۇ .ئاخىر بولما ۋىلسون ئۇنىڭغرا دەرھرال گېىىڭنرى
توختات دەپ ئوچۇق ئېيتىشرقا مەجبرۇر بولىردۇ .داھلىررۇس برۇ گەپ بىلەنمرۇ چراتىقى يروق
گېىىنى قىلىېېرىدۇ .ئامال يوق ۋىلسون تروپكىنى جايىغا قويۇپ قۇتۇلىدۇ.
ئىشتىن سىرت ئىنتىيار دېىلومات بىلەن ئىنتىيار دېىلوماتالر ئوتتۇرسرىدا برۇ ترۈر
تىنچ مەسىلە ھەل قىلىش مەقسىتىدە ئوڭ-تەترۈر چېىىرپ يرۈرگەن ۋاقىرتالردا بىرر تەرەپرتە
ئۇرۇش پىالنلىر رەھىمسىزلەرچە ئىشلىمەكتە ئىد  .شۇ كۈنى چۈشتە كۈن برويى قراتتىق
ئەندىشررە كۈچىنىرر تۈرتكىسررىدە (ھىتلېرنىرر گېرمررانىيە ئاخبررارات ئرراگېنتلىقى بىررلەن
ئانقىلىشىشقا مەسئۇل ئادىمى ئا .ئرى .بېمردىتنى دېيىشرىچە) ھىتلېرر بېسرىپ كىرىشرنى
ئىككىنچى قېتىملىق بۇيرۇقىنى ئېالن قىلىدۇ .بېرندىت پوللەكلەر تەرىىىردىن ئۆلترۈرۈل ەن
نېمىسالرنى سانىنى بەكال ئاز كۆرۈپ ئۆز بىلىپ بۇ رەقەمنى كەينى ە بىر نۆل قوشرۇپ
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يەنى ئون ھەسسە كۆپەيتىپ مەلۇمات بېرىدۇ .دەسلىېىدە ھىتلېر ئۆلتۈرۈل ەنلەر سرانىنى
بۇنچە كۆپ ئىكەنلىكى ە ئىشەن ىسرى كەلمەيردۇ .بېرنردىت ئۇنىڭغرا بەلكىرم برۇ رەقەمرلەر
سەل مۇبالىغىلەشتۈرىېېتىل ەن بولىشى مرۇمكىن ئەممرا برۇ رەقەمرلەر برۇنچە چروڭ بولرد
دېمەك ئۇ يەردە چوقۇم بەكال قورقۇنۇشلۇق ۋەقەلەرنىڭمۇ يرۈز بەرگەنلىكىنرى كۆرسرىتىدۇ
دەپ جاۋا بېرىدۇ .ھىتلېر بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ۋارقىراپ-جارقىراپ كېتىدۇ” :ئۇنر بۇنى
ئۈچۈن چوقۇم بەدەل تۆلىشى كېرەك! مەن ئرۇنرنى مەڭ رۈ ئېسرىدىن چىقمايردىغان قىلىرپ
كېلىشررتۈرۈپ ئەدىررېىنى بەرمىسررەم خەپ! بررۇ ئىشررتا مېنررى ھررېچ كىررم توسررايمەن دەپ
ئويلىمىسررۇن! مەن نېمىسررلىرىمنى ھررايېان ئورنىرردا قىرررغىن قىلىنىشررىغا ھەرگىزمررۇ يررول
قويالمايمەن!“ ئۇ ۋارقىرغىنىچە دەرھال تېلېفوننى يېنىغرا كېلىردۇ ۋە بېرنردىتنى يرۈزى ە
تىكىلىپ تۇرۇپ كېيتېل ە ”ئرۇرۇش باشالشرنى بىرىنچرى نومۇرلرۇق يوليرورۇقى“ نرى ئرېالن
قىلىدۇ.
بررۇ يوليررورۇق بررۇرۇنال تەييررار قىلىنغرران بىررر بررۇيرۇق ئىررد  .پەقەت ئۇنىرر برراش
تەرىىىدىكى شۇ بىر قانچە جۈملە سۆزنى ئەھېالغا قاراپ سرەل-پەل ئۆزگەرتسرىال يېتەرلىر
ئىرررد ” :گېرمانىيەنىررر شرررەرق تەرەپ چې راسرررىدىكى ۋەزىررريەت بەرداشرررلىق بەرگىلرررى
بولمىغىرردەك دەرىىىرردە ئررۆزگەرد  .ئەممررا بررۇ ۋەزىيەتنررى سىياسررىي يولرردا ھەل قىلىشررنى
بارلىق ئىھتىمراللىر پۈترۈنلە تۈگىرد  .مەن برۇنى قرۇرال كرۈچى ە تايىنىرپ ھەل قىلىرش
قارارىغا كەلدىم “.پولشاغا ھۇجۇم قىلىش كۈنىنى ئەتە جۈمە كۈنى ە يەنرى -8سرىنتەبىرگە
بەل ىلەيرردۇ .غەر تەرەپررتە بولسررا ھېچقانررداق بىررر ھەرىرركەت قىلىنمايرردۇ .بررۇ يوليررورۇق
مەخسۇس ئادەم بەل ىلىنىپ ھەر قايسرى يوقرۇر دەرىىىلىر ئوفىتسرېرنرغا ئىېەرتىلىردۇ.
ئررۇنر يەنە ئەڭ مەخىررى ئۇسررۇلالردىن پايرردىلىنىپ دان ئررارمىيە قىسررىملىر قومانرردانلىرىغا
پەۋقۇلئراددە بررۇيرۇق بېرىرردۇ .چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2تە بېسررىپ كىرررىش بۇيرۇقىنىر
ئىىرررا قىلىنىشررى ئەمەلىلەشررتۈرۈلد ؛ قىسررىمالر بىررلەن ئەسررلىھەلەر چې رررا يېقىنلىرىرردىكى
ئالدىنقى سەپلەرگە سىلىىشقا باشاليدۇ .شۇنى بىلەن بىر ۋاقىتتا ئې -ئې بىنەتەرلى
باشقارما كاتتىېېشىمۇ پولشرا چې راسرىدىكى بىرر مەخىرى گېرمرانىيە قىسرىمىغا پەۋقۇلئراددە
بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ .بۇنىڭردىن ئراۋال رېيىننرارد ھېيردرى ئىنترايىن قەبىر بىرر پىالننرى _
”ھىملېر ئۇرۇش ئوپېراتسىيىسى“ _ ئوتتۇرغا چىقىرىدۇ .بۇ پىرالن ھىتلېرنىڭھۇجرۇم قىلىشرى
ئۈچررۈن ئىنتررايىن كىلىشرركەن بىررر باھررانە چىقىرىررپ بېرىرردۇ .پولشررا ئەسرركىر قىيرراپىتى ە
كىرىېالغان ھەمدە پارتىزانالرنى ئامانلىق ساقالش باشقارمىسىنى ئالردىن يولغرا چىققران
ئەترىتى بېسىپ كىرىشرتىن ئراۋال چې ررا ئۈسرتىدە ۋەقە چىقىرىرپ  2سرائەتتىن كېريىن بىرر
ئورمررانلىق ماشررىنا بېكىررتى ە ھۇجررۇم قىلىررپ بىررر گېرمررانىيە تاموژنررا بىناسررىنى پاچرراقالپ
~ ~ 124

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

تاشرراليدۇ .شررۇنى بىرلەن بىررر ۋاقىتتررا _ بررۇ تەرىىررى ئەڭ مررۇھىم يېررر _ گلېيررېىتز رادىئررو
ئىستانسىسىنى قىسقا مرۇددەتكە بېسرىېالىدۇ .ئرۇنر مىكرافونغرا قراراپ گېرمرانىيى ە قارشرى
شۇئارنر توۋلىغاندىن كېريىن برۇ ”پرولەكلەر“ برۇ يەردە ئرۇرۇش بولغرانلىقىنى كۆرسرىتىش
ئۈچررۈن بىررر مررۇنچە جەسررەت قالرردۇرۇپ دەرھ رال ئررۇ يەردىررن چېكىنىررپ چىقىررپ كېتىرردۇ.
جەسررەت مەسىلىسررى ھررېچ قررانچە قىرريىن ئىررش ئەمەس ئىررد  .ھېيرردرى يىغىررېېلىش
نگىرلىرىرردا بۇنىرر ئۈچررۈن زىيانكەشررلىككە ئۇچرىغررۇچىالر نررامزاتلىرىنى تررالالپ قويغرران
بولۇپ ئۇنرغا “تەييار كونسېرۋانر” دەپ ئات قويۇۋېلىشقان ئىد .
بېرلىندا بولسا بەش يېرىم سائەتلى كېچىكتۈرۈشتىن كېيىن باش ئەلچى لىىسكىنى
ئرراخىرقى ھېسرراپتا چۈشررتىن كېرريىن ئررالتە يېرىمرردا رىبېنتروپنى ر ئىشنانىسررىغا باشررالپ
كىرىلرررد  .لىىسررركى بىرررر تەرەپرررتىن بەكرررال ھرررارغىن بولسرررا يەنە بىرررر تەرەپرررتىن بەكرررال
جىددىلىشىپ كەتكەن ئىد  .ئۇ قىسقىال بىرر بايانراتنى ئوقرۇپ ئۆتىردۇ .برۇ باياناتترا پولشرا
ھۆكۈمىتى ”رازىمەنلى ئاساسىدا“ ئەن لىيەنى گېرمانىيە-پولشا ئىككى تەرەپنى بىېاستە
سۆھبەت ئۆتكۈزۈشى ھەققىردىكى تەكلىرېىنى ئويلىشرىېاتقانلىقى شرۇنىڭدەك ”برۇ مەسرىلە
ئۈسررتىدە بىررر قررانچە سررائەت ئىچىرردە رەسررمى جرراۋا بېرىرردۇ“ غررانلىقى بىلرردۈرۈل ەن .ئررۇ
گېىىنى ئايالندۇرۇپ يۈرمە ئۇدۇلال چۈشتىن كېريىن سرائەت بىرردىن باشرالپ بۇنرداق بىرر
بايانات ئېالن قىلىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
”سررېنىڭدە سررۆھبەت ئۆتكررۈزۈش ئەلچىسررى بولررۇش ھوقررۇق بررارمۇ؟“ دەپ سررورايدۇ
رىبېنتروپ سوغۇق بىر قىياپەتتە” .مەن ھازىرن بۇ ھەقتە ۋاقىتلىق بىر بۇيرۇق ئالردىم“ دەپ
جرراۋا بەرگەن لىىسرركى يېڭىراقتررا ئوقررۇپ بەرگەن بايانرراتنى گېرمررانىيى ە ئۇقتۇرۇشررۇمنى
بىلدۈرگەن ئىد دەيدۇ .رىبېنتروپ ئۇنىڭغا رەددىيە بېرىپ مەن سرېنى تولرۇق ھوقۇقلرۇق
سۆھبەت ۋەكىلى سۈپىتى بىرلەن بېرلىنغرا كەلر ەن دەپ ئرويالپتىكەنمەن دەيردۇ” .سرىزدە
گېرمانىيەنى تەكلىې بويىچە بىز بىرلەن سرۆھبەتكە ئولترۇرۇش ھوقرۇقىڭىز برارمۇ؟“ دەپ
سورايدۇ دىېەيلەپ كېلىپ .لىىسكى بۇنداق بىر ھوقۇقىنىر يروقلىقىنى ئېيتىردۇ” .ئۇنرداقتا
بۇ ئىش مەشەدە قالسۇن بىزنى داۋاملىرق سۆزلىشرىپ ئولتۇرۇشرىمىزنى قىلرچە پايدىسرى
يوق“.
شمىدتنى ھاياتىدا بۇ قېتىمقى كۆرۈشۈش ئەڭ قىسقا بىر كۆرۈشرۈش ھېسرابلىناتتى.
بۇ كۆرۈشۈش شرۇنى بىرلەن ئاخىرلىشرىدۇ .لىىسركى ھىتلېرنىر  82مراددىلىق تەكلىرېىنى
كۆرۈپ بېقىش تەلىېىنىمۇ قويمايدۇ .گەرچە رىبېنتروپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن بۇ تەكلىىنى
چىقىرىپ كۆرسرەتكەن بولسرىمۇ لىىسركى برۇنى ئوقرۇش ھوقۇقىغىمرۇ ئىر ە ئەمەس ئىرد .
ئۇنىڭمررۇ ئررۆزى ە چۈشررلۇق بررو سۇنۇشررقا تې ىشررلى تاپشررۇرىېالغان بررۇيرۇقى بررار ئىررد :
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”كونكىرىتنى سۆھبەت قىلىشتىن قەتئى ساقالن “.روشەنكى پولەكلەر (ئىتتىىاقداشلىرىنى
ياردىمى ە تايىنىپ) نېمىسالرنى ئەدىېىنى بېرەلەيدىغانلىقىغا ئىشەنچىلىر كامىر ئىرد .
شۇنداق بولغاچقا ھىتلېرنى تەكلىبىنى مۇزاكىر قىلىش خىيالىمۇ يوق ئىرد  .ئەن لىريە-
فرانسررىيە ئىككىسررىمۇ پولشررانى سررۆھبەت قىلىشررىغا مرراقۇللىقى يرروق ئىررد  .لىىسرركى
ئەلچىنانىسىغا قايتىرپ بېرىرپ ۋارشراۋاغا تېلېفرون قىلىردۇ .تېلېفرون ئۇننمايردۇ .نېمىسرالر
پررولەكلەردىن بىلىشررنى ئوياليرردىغان بىرررەر ئىشررى قالمىغاچقررا ئانقىلىشررىش سررىم يررولىنى
ئۈزىېەتكەن ئىد .
بۇچاغرردا ئررادولف ھىتلېررر چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2دە كەلرر ەن ئىتررالىيە برراش
ئەلچىسى ئراتتولىكو بىرلەن براش مىنىسرتىرلى مەھكىمىسرىدە سۆزلىشرىېاتاتتى .ئراتتولىكو
قايتىدىن تىنچلىق تەلىبىردە بۇلۇنرد  .ھىتلېرر ئىترالىيە براش مىنىسرتىرىنى ئەڭ ئراخرقى
مىنرررۇتالردا كىلىشرررتۈرگۈچى بولىشرررىغا قرررۇنق سرررانرمىد ؟ ”بىرررز ئررراۋال ۋەزىيەتنىررر
تەرەققىيرراتىنى كۈزىتىشررىمىز كېرررەك “.دەيرردۇ فررۈھرېر .بررۇ ۋەزىرريەت نەق پىررالن بررويىچە
كېتىېاتاتتى .ئاخشىمى دەل سائەت  1دە ھېيدرىكنى يالغان ”پولەكلىر “ گلېيرېىتز رادىئرو
ئىستانسىسررىغا ھۇجررۇمنى باشررلىېەتكەن ئىررد  .بىررر سررائەتتىن كېرريىن بررارلىق گېرمررانىيە
رادىئولىر ئومۇمىي يۈزلۈك ھالدا نورىمال ئاڭلىتىشلىرىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ھۆكرۈمەت
تەرەپنى بىر باياناتىنى ئاڭلىتىشقا كىرىشىدۇ .بۇ باياناتتا ھېلىقى  82مراددىلىق تەكلىىنرى
بىرمۇ-بىر ئوقۇپ ئۆتىدۇ .بۇ تەكلىپ ھەقىقەتەنمرۇ مۇۋاپىرق بىرر تەكلىرپ بولرۇپ دوسرتانە
بولمىغان چەتئەللىكلەرمۇ بۇ تەكلىىتىن قاتتىق تەسرلەن ەن ئىد .
پولەكلەر گېرمانىيىنى تەكلىېىنى قوبۇل قىلىشنى ھېچ قاچران ئويلىشرىپ كرۆرمى ەن
ئىررد  .ئررۇنر ھەتتررا سررۆھبەتنى ئەسررلى ە كەلتۈرۈشررنى قارشررى تەكلىىلىرىنررى بولسررىمۇ
ئوتتۇرغرررا قويمرررايال قالماسرررتىن _ گەرچە ئالدىراشرررلىق بىرررلەن ئوتتۇرغرررا قويۇلىررردىغان
تەغرردىردىمۇ ھىتلېرنىرر پىالنلىرىنررى پۈتررۈنلە ئرروڭ-تەتررۈر قىلىېىتەلىشررى مررۇمكىن _
ئەكسررىنچە ئاخشررىمى سررائەت  88دا ئررۆ ئررېلىش مەقسررەت قىلىنغرران ھەيررېە قىلىرررش
خاراكتېرىرردا بىررر بايانرراتنى رادىئررودا ئررېالن قىلىرردۇ .بررۇ باياناتتررا گېرمانىيەنىرر رادىئررو
ئاڭلىتىشررى ھىتلېرنىرر نىشررانىنى ئاشرركارىالپ بەرد دەپ ھۇجررۇم قىلىرردۇ” .سررۆزلىرىنى
پەقەتال يۇشۇرۇپ قانلمىغان بۇ يېڭىچە ھۇنالرنى تاجاۋۇزچىلىق پىالنلىرىنى ئۇنرنىر برۇ
تررۈر سررۆزلىر ھەرگىزمررۇ يۇشررۇرۇپ قانلمايرردۇ .گېرمررانىيە ياۋروپاغررا ھۈكۈمرانلىررق قىلىررش
خايالىدا ھەرىكەت قىلماقتا شۇنىڭدەك مىسلى كۆرۈلمى ەن بىشەملى پەلسەپەسرىنى ھەر
قايسى ئەللەرنى ھۇقۇقى ئۈستى ە دەسسەتمەكچى .پولشا ھۆكۈمىتى ئېالن قىلغرا ھەربىري
بررۇيرۇق (س رەپەرۋەرلى بررۇيرۇقى) نى ر ھەقىقەتەنمررۇ زۆرۈر ئىكەنلىكىنررى بررۇ رەزىلررلەرچە
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قويۇلغان تەكلىىتىن كۆرىېانلىشىمىز مۇمكىن“.
رىبېنتررروپ برراش مىنىسررتىرلى مەھكىمىسررى ە بېرىررپ فۈھرېرنىرر پولشررالىقالرنى
رادىئودا بەرگەن بۇ باياناتىغا قانداق قارايدىغانلىقىنى بىلمەكچى بولىدۇ .ئامال يوق دەيدۇ
ھىتلېر ھەممە يەر تەۋرەپ كەتتى .ئۇ بەكال جىمىپ كېتىدۇ .ئۇ بىر قانچە ھەپتىدىن بېرر
تەشېىشررلىنىپ شررۆبھىلىنىپ يۈرگىنىرردىن كېرريىن كەل ۈسررى يررولىنى بېكىتىېالىرردۇ .ئررۇ
ئەن لىريە-فرانسرىيە ئىككىسررى ھەرىكەتركە ئراتلىنىش ئېھتىمررالى يوقلىقىغرا تولرۇق ئىشررەنچ
قىلغىنىدىن كېيىن ئۇخالشرقا كىرىرپ كېتىردۇ .بەلكىرم ھىتلېرر شرۇ كرۈنى ئاخشرىمى قولغرا
كەلتۈرگەن ئەڭ مۇھىم كاپالەت ئۇنى موسكېا ئىېەرتكەن قىسقىال بىر تېلې راممرا بولغران
بولىشى مۇمكىن .ئۇ تېنى يېقىندىال ھەربى قۇماندانلىرىغا مېنى ستالىن بىرلەن شرەرتنامە
ترررۈزگەنلىكىم ”پۈترررۈنلە ئالېاسرررتىنى قررروغالش ئۈچرررۈن ئالېاسرررتى پادىشررراھى بىرررلەن
كېلىشرركەنلىكىم“ دەپ ئېيتقرران ئىررد  .بررۇ تېلې راممىرردا مولوترروۋ ئىنتررايىن قامالشررقان بىررر
نۇتررۇق سررۆزلى ەندىن كېرريىن ئررالى سرروۋېتنى ئاخىرىرردا گېرمررانىيە بىررلەن تۈزۈشرركەن
شەرتنامىنى تەستىقلىد دەپ بىلدۈرگەن ئىد .
ھىتلېر ئۈچۈن ئېيتقاندا پولشراغا بېسرىپ كىررىش ھەرىكىترى ھەرگىزمرۇ بىرر ئرۇرۇش
ھېسابالنمايتتى .ئرۇ پەقەت ئەسرلىدىنال گېرمرانىيەگە مەنسرۈپ بولغران نەرسرىنى قرايتۇرۇپ
ئېلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان بىر قېتىملىق ھەرىكەت بىرر قېتىملىرق رايرون خاراكتېرلىر
ھەرىكەتتىنال ئىبارەت ئىد  .يەنى بۇ جەرياندا ئەن ىلىريە-فرانسرىيە ئىككىسرى بىرر قىسرىم
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇرۇنۇپ باققانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ھەرىكەترلەردە بولغىنىردىن كېريىن
چوقۇم چوقۇم شەكىللىنىپ بولغان پراكىتنى قوبرۇل قىلىشرتىن باشرقا بىرر ئىرش قىلمرايتتى.
ئۇنىرر ئاديۇتررانتلىر ئۇنىرر يېنىرردا ئولتۇرغانلىرىرردا ”خررۇدد چررېنالردا بولغىنىرردەك
ئېن لىزنر بەرىبىر پولەكلەرنى بان-قازاغا تاشرالپ قۇيرۇپ قراراپ ئولتۇرىردۇ“ دې ەنلىكىنرى
نۇرغۇن قېتىم ئاڭلىغان ئىد .
گرچە ئۇنى ”تەتقىقات ئىنىستىتۇتى“ قولغا كەلتۈرگەن تېلې راممىدا ئەگەر گېرمانىيە
بىلەن پولشرا ئوتتۇرسرىدا ئرۇرۇش پارتىلىغىردەكال بولىردىكەن ئەن ىلىريە بىرلەن فرانسرىيە
ئىككىسى چوقرۇم ئوتتۇرغرا چىقىرپ مۇداخىلىردە بولىردىغانلىقى ئېنىرق كۆرۈنرۈپ تۇرسرىمۇ
ھىتلېرنى ر خۇسۇسررى ئاديۇتررانتى شرراۋۇبنى دېيىشررىدىن قارىغانرردا ”بررۇ ئررۇرۇش ئۇنى ر
سررەزگۈلىرىنى قانيماقانالشررتۇرىېەتكەن“ بولغاچقررا ئۇنرنىرر مررۇداخىلە قىلىرردىغانلىقىغا
بەرىبىر ئىشەنمەيتتى .ئۇنىر ئىشرىنىدىغىنى ئۆزىنىر ئەقىدىسرى يەنرى ئەن ىلىريە بىرلەن
فرانسرررىيە ھەرىررركەت قىاللمايررردۇ دەپ ئىشرررىنىدىغانلىقى ئىرررد ” .ئەن ىلىررريە قورقۇترررۇپ
قويماقچى“ دەپال ئىشىنەتتى .تېنى يېقىندىال ئۇ ئۆزىنى سارا فوتوگراپچىسىغا شۇ گەپنرى
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قىلغرران بولررۇپ ئۇمررۇ كەينىرردىنال بەكررال كررام كۆرۈلىرردىغان پۈرۈشررتۈرگەن چىرايررى بىررلەن
كۈلۈپ تۇرۇپ” :مەنمۇ شۇنداق قورقۇتۇپال قويماقچىمەن!“ دې ەن ئىد .
ھىتلېرنى ئۇرۇشقا قرارار قىلغرانلىق ھەققىردىكى خەۋەر گيۆرىڭنىر قۇلىقىغرا يېتىرپ
كەل ىنىرردە ئررۇ ئۆزىنىرر مەخسررۇس ۋاگونىرردا ئولتررۇرۇپ كېتىېاتقرران ئىررد  .ئررۇ قرراتتىق
غەزەپلەن ەن ھالدا رىبېنتروپنى تېلېفونغا چاقىرىدۇ” .مانا ئەند سەن شۇ ھېلىقى ئرۇرۇش
دې ىنىڭ ە ئاخىر ئېرىشتى ! بۇ ئىشالر پۈتۈنلە سېنى ئوينىغان ئۇيۇنۇڭ!“ ئۇ ۋارقىرراپ
گېىىنى تۈگەتكەندىن كېيىن تروپكىنى جاققىدە جايىغا قويۇپ قويىدۇ .بەلكىم بۇ چراققىچە
تېنى ھېچ كىم رىبېنتروپتەك ئۇنرداق ئەگەر ئېن لىزنرنرى يرار لىرېى ە قىسرتاپ قويغىردەك
بولساق ئۇنر چوقۇم بىزگە قارشى ئرۇرۇش قىلىشرى مرۇمكىن دەپ فرۈھرېرنى شرۇنچە كرۆپ
ئاگاھالندۇرۇپ باقمىسا كېرەك؟ گيۆرىڭنى بۇنداق گۆكۈرىشى ھەقىقەتەنمۇ قىزىق.
2
-8سررىنتەبىر جررۈمە كررۈنى ئەتى ر ەن سررائەت  2تىررن  22مىنررۇت ئۆتكەنرردە دانزىرر،
پورتىنى قائىدە برويىچە زىيرارەت قىلغران گېرمانىيەنىر ”شلېسرېى-،خولسرتېيىن“ ئوكيران
چارنش پاراخوتى بۇ كىچى يېرىم ئارالنى توپقا تۇتۇشقا باشاليدۇ .بۇ يەردە بىر پولشرانى
بىر ئوق-دورا ئىسركىالتى ۋە  11نەپەر ئەسركىر برار ئىرد  .شرۇنىڭدەك يەنە گېرمرانىيە-
پولشرا چې راسررىنىمۇ شررىددەت بىررلەن توپقررا تۇتىرردۇ .كەينىرردىنال گېرمررانىيە ئارمىيىسررىنى
پىيادە قىسىملىر بىلەن تانكىلىر كەڭ كۆلەمدە شرەرققە قراراپ ئىل ىرلەيردۇ .گېرمرانىيە
پولشاغا قارىتا رەسرمى ئرۇرۇش ئرېالن قىلمىغران بولرۇپ ئارىردىن بىرر سرائەت ئۆتكەنردىن
كېيىن ھىتلېر قىسىمالرغا رادىئودىن بىر مۇراجىئەتنرامە ئرېالن قىلىردۇ .ئرۇ برۇ مرۇراجىئەتتە
”قۇراللىررق كررۈچلەرگە قۇراللىررق كررۈ بىررلەن تاقابى ر تۇرۇشررتىن باشررقا“ باشررقا يولررۇمىز
قالمىد دەپ ئېيتىدۇ.
رىمدا بولسا مۇسسولىن كۆرۈنۈشتە بەكال خراتىرجەم كرۆرۈنەتتى .بىرر قرانچە سرائەت
ئاۋال ئۇ تەشېىش ئىچىدە قالغان ئىد  .شۇنى بىلەن بىرلىكتە ئرۇنى ئېھتىياتكرار بولرۇش
كېرەكلىكررى ھەققىرردىكى سررەمىمىلى بىررلەن قىلىنغرران مەسررلىھەتلەر سررەلدەك كېلىشرركە
باشلىغانلىقى سەۋەبىدىن ئاقىالنە ۋە شۇنىڭدەك قىيىن ئەۋالغا چۈشرۈپ قالغران بىرر قرارار
بېرىدۇ :ئىتالىيە بۇ ئىشتا بىتەرەپلىكىنى ساقاليدىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ .ئرۇ ئرۆز بىېاسرتە
ئررراتتولىكو بىرررلەن تېلېفونررردا كۆرۈشرررۈپ ئرررۇنى فرررۈھرېر بىرررلەن كۆرۈشرررۈپ ئىتالىيىنىررر
ئىتتىىاقداشلىق ئىچىدە ئۈسرتى ە ئالغران ۋەزىىىسرىنى ئەمەلردىن قالردۇرۇش ھەققىردە بىرر
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تېلې رامما يولالش تەلىېىدە بولۇشنى بۇيرۇيدۇ .ھىتلېرر دەرھرال غەزەپلەن ەنلىكرى ئوچرۇق
ئىىادىلەنمى ەن بىر پارچە تېلې رامما تەييرارنپ ئىېەرتىردۇ” .مەن شرۇنىڭغا ئىشرىنىمەنكى
گېرمانىيىنىرر قۇراللىررق كررۈچى ە تايانسرراق ئۈسررتىمىزگە چۈشرركەن ۋەزىىىنررى ھررۆددى ە
ئالغىدەك قابىلىيەتكە ئېرىشەلەيمىز “.ئۇ بۇ گەپلەردىن كېريىن مۇسسرولىننى كەل ۈسرىدە
”فاشىسىزىم بىلەن مىللىري سوتسرىئالىزمنى ئورتراق ئىشرلىر “ ئۈچرۈن قىلىردىغان برارلىق
ئىشلىرىغا رەخمەت بىلدۈرىدىغانلىقىنى ئىىادىلەيدۇ .ئۇ چۈشتىن بۇرۇن سرائەت  1دىرن 22
مىنۇت ئۆتكەندە بۇ تېلې راممىنى ئىمزانپ يولاليدۇ .كەينىدىنال پارنمېنتتا نۇتۇق سرۆزلەش
ئۈچۈن ”خانتاجى“ ئوپېراسىغا قاراپ يولغا چىقىدۇ .ھىتلېر كۈلرەڭ فورما كەير ەن بولرۇپ
يەڭ ىر قەدەمررلەر بىررلەن سررەھنى ە چىقىرردۇ .ئولتۇرغانالرنىر ھەممىسررىال ئررۇنى كررۆرۈاپ
ھەيررران قالىرردۇ .ئۇنى ر كەي ىنىبىررر قارىماققررا ھەربررى كىرريىم ىال ئوخشىسررىمۇ ئەسررلىدە
يېڭىچە بىر پرارتىيە كىيىمرى ھېسرابلىناتتى .ئۇنىر ئراۋاز جراراڭلىق ئەممرا بەكرال ئاسرتا
سررۆزلەپ نررېمە ئۈچررۈن پولشرراغا ئۇجررۇم قىلغانلىقىنى ر ئەسررلى سررەۋەبلىرىنى بىرمررۇ-بىررر
سررۆزلەپ ئۆتىرردۇ .ئررۇ باشررتىن ئرراخىر غەزەپلەن ر ەن ھررالىتى بررويىچە نۇتررۇق سررۆزلەيدۇ.
يىغىندىكىلەرمۇ ئۇنى سرۆزلىرىنى پۈترۈن دىققىتىنرى يىغىرپ ئراڭالپ ئولتۇرىردۇ .ئرۇ غەر
دۇنياسررىدىكى ھەر قايسررى چرروڭ دۆلەتررلەر ئررۆز مەنىەئەتلىرىنىڭمررۇ تەسررىرگە ئوچرىررد
دەيرردىغان قاراشررلىرىدىن قرراتتىق ئەپسۇسررلىنىدىغانلىقىنى بىلرردۈرد ” .مەن ئەن لىرريەگە
ئىزچىررر ترررۈردە دوسرررتانىلىق كۆرسرررىتىپ كەلررردىم شرررۇنىڭدەك زۆرۈر تېىىلغانررردا زىرررچ
ھەمكارلىشىدىغانلىقىمنىمۇ ئىىادىلىدىم .ئەمما بۇنداق بىرن تەرەپ ئرويلىغىنى بىالنرال ئىرش
پۈتمەيدىكەن .ھە چوقۇم قارشى تەرەپتىنمۇ سادا بولىشى كېرەكتە “.بىرر چەترتە ئولترۇرۇپ
نۇتررۇق ئاڭالۋاتقرران ئېررېا بررراۋۇن سىڭلىسررىغا پىچىرررنپ مۇنررداق دەۇيرردۇ” :بررۇ دې ەنلى ر
ئۇرۇشىمىز دې ەنلى ئىلسې ئۇختۇڭمۇ ئۇ ئەند كېتىپ قالىردىغان بولرد  .مەن قانرداق
قىالرمەن؟“
بەلكىررم ئالدىراشررلىقتا تەييارننغرران بىررر نۇتررۇق بولىشررى سررەۋەبىدىن بولسررا كېرررەك
ھىتلېرنى بۇ قېتىمقى نۇتقى ئەڭ ئىسى نۇتقى ھېسابالنمايتتى .ديېتررى ئىشنانىسرىدىكى
ھېلمۇت سۈندېرمان بىلەن قالغران خىرزمەتچىلەر بىررلىكتە برۇ نۇترۇق ئارگىنرالىنى گېزىتقرا
تەييارلىماقچى بولۇپ گرامماتىكا خاتالىقلىرىنى تۈزىتىش بىلەن ئارتۇق سۆزلەرنى چىقىرىرپ
تاشالش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشىدۇ .ھىتلېر بىز ھەرگىز ئايالالر بىلەن بالىالرغرا
قارشى ئۇرۇش ئاچمايمىز دەپ كاپالەت بېرىدۇ .ئۇ كەينىدىنال پولشا ئارمىيىسرى گېرمرانىيە
تۇپراقلىرىرردا بىرىنچررى ئرروقنى ئرراتتى گېرمررانىيە ئارمىيىسررى بررۇ يەردە پەقەتررال قايتارمررا
ھۇجررۇمغىال ئررۆتكەن ھېسررابلىنىدۇ دەپ ئررېالن قىلىرردۇ” .كىمىكررى باشررقىالرنى ئررۇرۇپ
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قىينايدىكەن چوقۇم ئۇنى ئەدىىى بېرىلىشى كېررەك _ .دەپ تەھردىت قىلىردۇ ھىتلېرر _
شررررۇنىڭدەك كىمىكررررى ئىنسررررانىيەتنى بەگنىررررت-سررررائادەت پىرىنسررررىىلىرىغا ئېتىررررېار
قىلمايدىكەن بىزنى ئۇنرغىمۇ ئوخشاش جاۋا بىلەن قارشرىلىق كۆرسرىتىدىغانلىقىمىزنى
بىلىشى كېرەك .مەن بۇ ئۇرۇشرنى ئىمىىرىيىمىزنىر بىنەتەرلىكرى بىرلەن ھەق-ھوقرۇقلىر
كاپالەتكە ئىر ە قىلىنغران كرۈنى ىچە ئۇرۇشرنى داۋام قىلردۇرىمەن! … ئەنرد برۇ پەيترتىن
كېرريىن مېنى ر قالغرران ھايرراتىم ئررۆتكەن ھەر قانررداق بىررر ۋاقىتقررا قارىغانرردا تېنىمررۇ بەك
خەلقىم ە ئاتالغان .مەن بۈگۈن ھرېچ قانرداق بىرر ئەمەلر ە ئېھتىيراجلىق ئەمەسرمەن .مەن
پەقەت نېمى ئىمىىرىيىسىنى بىرىنچرى دەرىىىلىر ئەسركىر بولۇشرنىال ئروياليمەن .شرۇ
سەۋەپتىن مەن ماڭا ئەزەلدىن سىھىرلى قىممەتلى بىلىرن ەن برۇ ھەربرى فرورمىنى قايترا
كىيمەكتىمەن .ئەند مەن بۇ كىيىمنى غەلىبىنى قولغا كەلتۈرمى ىچە قەتئىي سرالمايمەن _
ئەگەر غەلىبىنى كۆرەلمەيدىكەنمەن ئۇنداق جاننىمۇ ساقالپ يۈرمەيمەن!“
تىياتىر زالىدىكى ۋەكىللەر قىزغىن ئالقىش ياڭرىتىدۇ .ھەممە ئرۆزىنى يوقاتقران ھالردا
قىزغىنلىق ئىچى ە چۆمۈپ كەتكەچكە ئېېانى بىر چەتتە يۈزىنى قامالالپ يىغلىشىغا ھرېچ
كىم دىققەت قىلمايدۇ” .ئەگەر ئۇنىڭغا بىرەر ئىش بولۇپ قالغىدەك بولسا مەنمۇ بۇ دۇنيرادا
ياشىيالمايمەن“ دەيدۇ سىڭلىسىغا .ھىتلېر ئەگەر ماڭا بىرەر ئىش بولۇپ قالغىدەك بولسرا
مېنىرر ئورنۇمغررا گيۆرىرر چىقىرردۇ دەپ ئررېالن قىلىرردۇ .ئەگەر ئىمىىرررىيە مارشرررالىنى
بېشىغىمۇ بىرەر ئىش كېلىپ قالغىدەك بولىدىكەن ئۇنى ئورنىغا ھرې چىقىردۇ .برۇ قرارار
بەلكىم بەكال بىر تەرەپلىمە بىر قارار بولۇپ تۇيۇلىشى مۇمكىن بەلكىم بۇ بىرر ھاياجانردىن
دېيىل ەن گەپلەر بولىشىمۇ مۇمكىن .ئەمما بۇ شۇنى كۆرسەتمەكتىكى ئەسلىدە ئۇنداق بىرر
كررۈن ە كەل ىنىرردە گېرمررانىيە ھۆكررۈمىتى مەۋجررۇتلىقىنى يوقاتقرران كررۈن بولىرردۇ .دېررمەك
فۈھرېر دېمەك _ گېرمانىيە دېمەكتۇر!
بۇ تىياتىرخانا زالىدا كىشرىلەر ئەسرەبىلەرچە ”ياشىسرۇن غرالىبىيەت!“ دەپ توۋنشرقا
باشاليدۇ .زالنى سىرتتا كوچىالردا كىشىلەر شۇنچە جىمىىتلىق ئىچىردە يرۈرمەكتىكى برۇ
جىمىىتلىرررق ھەرىقەتەنمرررۇ قورقۇنۇچلرررۇق بىرررر جىمىىتلىرررق ئىرررد  .برررۇ ئىككرررى مۇھىرررت
ھەقىقەتەنمۇ قورقۇنۇچلۇق بىر سېلىشتۇرما ئىد  .ئاندا-سراندا كۆرۈلرۈپ قالىردىغان يولردا
كېتىېاتقان كىشىلەرنى ھەممىسىنىڭال قاپىقى تۈرۈل ەن بولۇپ گويرا ئرۇنر كېلەچىكىردىن
غەم قىلىررش ئىچىرر ە پېتىررپ قالغانرردەكال كررۆرۈنمەكتە ئىررد  .بۈگررۈن  02يىرر ئرراۋالقى
ئاۋغۇسررتنى بىررر كررۈنى گېرمررانىيە پادىشرراھى ئررۇرۇش ئررېالن قىلغرران كررۈنلەردىكى ئۇنررداق
خوشاللىقتىن قىلچىمۇ ئەسەر يوق ئىد  .بۈگرۈن كروچىالردا ھاياجران ئىچىردە تىرت-تىرت
بولررۇپ يۈرىرردىغان ھىتلېررردەك ياشررالرمۇ كررۆرۈنمەيتتى .خوشرراللىقتىن كررۆزلىر چاقنرراپ
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تۇرغان ھىتلېرنىمۇ ئۇچىرىتىشقا بولمايتتى-8182 .يىلى مۇتلەق كۆپ قىسرىم ياۋروپرالىقالر
ئۇرۇش ئىچىدە قۇتۇلۇش تۇيغۇسىغا ئېرىشكەن ئىد ” .بىز شۇنى ھەرگىز ئۇنۇتالمايمىزكى
_ دەپ يازىدۇ د .ھ .نۋرېن ئىزچىر ترۈردە قەتئرى قارشرى ترۇرۇپ كەلر ەن شرۇ قېتىمقرى
ئۇرۇش ھەققىدە _ ئىنسانالر ئىككى تۈرلۈك مۇددانى تۈرتكىسى ئىچىدە ياشرايدۇ :ئۇنىر
بىرسى تىنچ ۋە كۆپىيىش ھەۋىسرى يەنە بىرسرى ئرۇرۇش ۋە قرۇرال ھەۋىسرى .ئىنسرانالر برۇ
ئىككى تۈرلۈك ھەۋەس ئارىسىدا بەزىدە ئۇنىڭغا باغلىنىپ ياكى بەزىردە بۇنىڭغرا باغلىنىرپ
ياشررايدۇ .ھەربررى تەۋەككۈلچىلىرر ۋە بررۇ كررۈرەش جەريانىرردا غالىررپ كررېلىش ھەۋىسررى
قاندۇرۇلىشى ھامان تىنچلىق بىلەن زورىيىش ھەۋىسى دەرھال ئوتتۇرغا چىقىدۇ يراكى دەل
بۇنرنىررر ئەكسرررىنچە تىنچلىرررق ۋە زورىررريىش ھەۋىسرررى قاندۇرۇلىشرررى بىرررلەن ئرررۇنردا
تەۋەككۈلچىلىكتىن غالىپ چىقىش ھەۋىسى ئوتتۇرغا چىقىدۇ .بۇ بىر ھايرات قانۇنىيىتىردەك
بىر ئىش “.ئۇرۇش توختىتىش كىلىشرىمى ئىمزالىنىرپ بۈگرۈن ە كەل ىرچە تىنچلىرق بىرلەن
كۆپىيىش كۆرىنەرلىر ئوتتۇرغرا چىقىىمرۇ كەتمىرد  .برۇ دەۋر ئرادەملىر ئۆتكەنردە بىرغەم
ياشررىغانمۇ ھېسررابالنمايدۇ .ئررۇنردا تەۋەككۈلچىلىر بىررلەن ئۇنىڭرردىن قررېچىش ھېسسررىمۇ
بولمىد  .بۇ نېمىسالر ئالدىنقى قېتىمقى ئۇرۇشتا ھېچ قانداق بىرر ئىشرىنى ھەل قىاللىغران
ئەمەسررلىكىنى ئېنىررق بىلەتتررى .ئررۇنر بېشررىدىن ئررۆتكەنلەردىن شررۇنى بىلەتتىكررى ئررۇرۇش
ئررۇزۇن مۇددەتلى ر ترادى ىيىلى ر بىررر ئىررش شررۇنىڭدەك شررەرەپلى بىررر ئىررش .ئررۇرۇش
ئۇنرنى تۇرمۇشىنى تۈپتىن ئۆزگەرتىېەتكەن ئىد  .يەنى يامران تەرەپركە ئۆزگەرتىرېەتكەن
ئىد .
ئەۋا براۋۇن پۈتۈنلە ئۈمىدسىز ھالدا دوختور برانردت بىرلەن زالردىن چىقىېاتقىنىردا
دوختۇر ئەۋانىر كرۆڭلىنى كۆتۈرۈشركە تىرىشرىدۇ” :خاپرا بولرۇپ كەترمەڭ برراۋۇن خرانىم
فۈھرېر ماڭا ئۈ ھەپتى ە قالمايال تىنچلىق قايتا ئەسرلى ە كېلىردۇ دەپ ئېيتترى“ دەيردۇ.
بۇ گەپنى ئاڭالپ ئېېا زورننغان ھالدا كۈلۈپ قويىدۇ.
ھېندېرسون لوندونغا تېلېفون قىلىپ ھىتلېرر نرۇتقىنى ترۈگىتىىال براش مىنىسرتىرلى
مەھكىمىسرررى ە قايتىرررپ كەتكەنلىكىنرررى ھەمررردە قومانررردانلىرىغا ”سىياسرررەت يولىنىررر
تررۈگى ەنلىكىنى بۇنرردىن كېرريىن قررۇرال ۋە ترروپ ئرروقلىر بىلەنررال سۆزلىشررىدىغان يررول
قالغررانلىقىنى ئېيتقرران .ھىتلېررر ئەپەنررد چىررداپ تۇرالمررا گېىىنررى تررۈگەتمەيال بۆلۈمرردىن
چىقىپ كەتكەن“ لىكىنى ئېيتىدۇ .بۇ دې ەنلىر راست بولىشى مۇمكىن .شۇ كۈنى چۈشتىن
بررۇرۇن ئەتى ەنرردە گيۆرىر فررۈھرېر كۆرۈشررمەكچى دەپ داھلېرۇسررنى برراش مىنىسررتىرلى
مەھكىمىسررى ە چاقىرتقرران .فررۈھرېر داھلېرۇسررنى كۆرسررەتكەن بررارلىق تىرىشررچانلىقلىرىغا
رەخمەت ئېيتقانردىن كېريىن برارلىق تىرىشرچانلىقلىرىڭنى ئەن لىريە بىرر تىريىن قىلىرېەتتى
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دەپ گۇناھنى ئېن لىزنرغا ئارتىپ قويىدۇ .بۈگۈنكى كۈندە كىلىشىم ترۈزۈش ئۈمىرد قايترا
كەلمەسررركە كەتكەنلىكىنرررى ئېيتىررردۇ .بىرررر ئرررازدىن كېررريىن گيۆرىڭنىررر بىھرررۇدە گەپ
قىستۇرۇشررىنى كېسررىپ پولشررالىقالرنى قارشررىلىق كۆرسىتىشررىنى قەتئررى تررۈردە يىمىرىررپ
تاشالپ ئۇنرنى پۈتۈن مەملىكەت بويىچە نومۇس ئىچىدە قويىمىز ناۋادا ئەنل لىريە يەنىرال
سررۆھبەت ئۆتكۈزۈشررنى خانيرردىكەن ئررۇ يەنىررال يررول قويىرردىغانلىقىنى يەنررى يېرررىم يولرردا
قايتىدىن ئۇنر بىلەن كۆرۈشۈشكە راز ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .ئۇ تۇيۇقسىزن يەنە قايتىدىن
ۋارقىراپ-جارقىراشقا قولىنى ئوينىتىرپ تېىىرنشرقا باشراليدۇ .گيۆرىر شرەرمەندە بولغران
ھالدا بېشرىنى چايقراپ ”ئەگەر ئەن لىريە بىرر يىر ئۇرۇشۇشرنى خانيردىكەن مەنمرۇ ئرۇنر
بىلەن بىر يىر ئۇرۇشرانيمەن _ … .ھىتلېرر برۇ چاغردا جىرم ترۇرۇپ ئۇنىر گېرىى ە قرۇنق
سالىدۇ ئاندىن ئۇمۇ ئاۋازىنى گيۆرىڭنىكىدىنمۇ يوقۇر كۆتۈرۈپ مۆرىلىرىنى ئەسرەبىلەرچە
ئويناتقىنىچە _ ئەگەر ئەن ىلىيە  2يى ئۇرۇشۇشنى ئوياليدىكەن مەنمۇ ئۇنر بىلەن  2يى
ئۇرۇش قىلىشقا تەييارمەن! _ ئۇ مۇشتۇمىنى تۈرگىنىچە _ ئەگەر نزىم بولغىنىردا  82يىلمرۇ
ئۇرۇشانيمەن!“ ئۇ ئى ىلىپ تۇرۇپ تىزىغا مۇشالپ يېقىلىپ چۈشكىلى تاس قالىدۇ.
سررەل ئۆتكەنرردە ھىتلېررر مېھمرران كۈتررۈش زالىغررا كىرىررپ كېلىرردۇ .بررۇ چاغرردا ئررۇ
”خوشاللىقىدىن بەكال ھاياجانالنغران“ دەك كرۆرۈنەتتى .ئرۇ رىبېنترروپ بىرلەن بىررگە يەنە
ئىككى نەپەر ئاديۇتانتىغا قوشرۇنلىرىمىزنى برۇنچە تىرز سرۈرئەت بىرلەن ئىل ىرلىشرى ئەڭ
چوڭ يۈرەكلى بىلەن قىلغان مۆلچەرىدىنمۇ تىز بولماقتا پۈتكرۈل ئرۇرۇش ئوپىراتسىيىسرى
غەرىبلىكلەر نارازىلىق بىلدۈرۈش باياناتىنى يېزىپ بولما تۇرۇپال ئاخىرلىشىدىغان بولد
دەپ ۋارقىرىغىنىچە سۆزلەپ كېتىدۇ .بۇ چۈغدا فرانسىيە مەسىلىلىر مۇتەخەسسىسى ئوتتو
ئابېتز تەشەببۇسكارلىق بىلەن پىكىرىنى ئوتتۇرغا قويۇپ فرانسرىيە ئرۇرۇش ئرېالن قىلىشرى
مۇمكىن دەيدۇ .ھىتلېر دەرھال رىبېنتروپقا بۇرۇلرۇپ ئىككرى قرولىنى كۆتىرىرپ ۋەھىمىلىر
بىر قىياپەتتە ”تەڭر مېنى كەچۈرگەيسەن سېنى مۇتەخەسسىسلىرىنى بۇنداق ھۆۈكۈم
قىلىش بىلەن ئاۋارە بولما ئېغىزىنى يۇمسۇن“ دې ىنىچە گېرمانىيە دېىلوماتلىرىنى قاتتىق
مازاق قىلىشقا كىرىشىدۇ :ئۇنرنى ئالغان مائاشى ھەممىدىن ئۈستۈن ئۇنر ئىشرلىتىېاتقان
ئانقىلىشىش ئۈسركۈنىلىر ھەممىردىن زامرانىېىي ئەممرا ئۇنرنىر ھۈكرۈملىر ئەزەلردىن
خاتا بولۇپ كەلمەكتە ئىكەنلىكىنى قاترار تىزىرپ كۆرسىتىشركە باشراليدۇ .ئەسركەر ئرېلىش
قررارارىنى ئرررېلىش ۋاقتىمىررزدا رىنېالنرررد مەسىلىسرررىدە گېرمررانىيە بىرررلەن ئاۋسرررترىيەنى
قوشۇلۇش مەسىلىسىدە سۇدېتېن كىرىزىسى پەيتىدە پراگرانى ئىشرغال قىلىرش مەسىلىسرى
قاتارلىقالرنى ھەممىسىدىال ئۇنر ئۇرۇش پارتاليدۇ دەپ مۆلچەرلەشركەن ئىرد  .ئۇنرنىر
ھەربى مەسلىھەتچىلىرىمۇ ئوخشاشال خاراپ ئەھېالردا” .ئرۇنر ئەتى ەنلىر ناشرتىنى بەكرال
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كۆپ يى ەنلىكىردىن ئەقلرى تۇتۇلرۇپ قالغران كىشرىلەر ئرۇنر مەسرئۇل بولغران ئەللەرنىر
ۋەزىيەتلىرررر ھەققىررردىكى مەلۇمررراتلىرىنى توپالشرررتا مېنىررر بېرلىنررردا ترررۇرۇپ توپلىغررران
مەلۇماتلىرىمچىلى ئېنىرق مەلۇماتالرغرا ئېرىشرەلمە كەلمەكرتە .سرەۋەبى مېنىر تۇتقران
سىياسرىي يولررۇم ئۇنرنىر تەلىررېى ە مراس كەلمەيتتررى ئرۇنر يوللىغرران دوكرالدنردا سرراپال
يالغان ئاخبارات بېرىپ مېنىر يولۇمغرا توسرالغۇ پەيردا قىلىرش بىلەنرال تىرىشرىپ كەلرد .
رىبېنتروپ سەن شۇنى ئېنىق بىلىشرى كېرەككرى مەن ئەنرد داۋاملىرق يالغران مەلۇمرات
بېرىررپ يرراكى سرراختا مەلۇمررات بېرىررپ كەلر ەن كىشررىلىرىڭنى گېررىى ە قررۇنق سالماسررلىق
قارارىغا كەلردىم .مەن بۇنردىن كېريىن ئرۆزەم بىل ىرنىم برويىچە ئىرش قىلىرمەن ئۆزەمنىر
ھۆكررۈم قىلىشررى بررويىچە يررول تررۇتىمەن .مېنىرر ھۆكررۈملىرىم سررېنى ئررۇ قابىلىيەتلىرر
مۇتەخەسسىسلىرىڭنى ماڭا بەرگەنلىرىدىن كۆپ كۈچلۈك“.
لوندونرردا بولسررا پولشررا برراش ئەلچىسررى ئېرردۋارد رازىنسرركى دوۋنىر كوچىس رى -82
نومررۇردا لررورد خالىفرراك بىررلەن كۆرۈشررىدۇ .ئررۇ ئەن لىرريە-پولشررا ئۆزئررارا ھەمكررارلىق
شەرتنامىسىنى بىرىنچى ماددىسىغا ئاساسەن ھۆكۈمىتىنى ھىتلېرنى بېسىپ كىرىشرىنى
تاجاۋۇز قىلغانلىق دەپ قارايدىغانلىقىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئوتتۇرغا قويىدۇ.
”برررۇ مەسرررىلىدە مېنىڭمرررۇ ئاساسرررەن سرررىزگە ئوخشررراش قاراشرررتا ئىكەنلىكىمنرررى
بىلدۈرمەكچىمەن“ دەيدۇ خالىفاك  .ئۇ ئىككىسى يىغىن زالىغا كىرىرپ كەل ىنىردە ئىچكرى
كابېنررت جىرردد يىغىنىغررا قاتنىشررىدىغان ھەر قايسررى ۋەزىرررلەر بىررر-بىرررلەپ كېلىشرركە
باشاليدۇ .مالىيە ۋەزىر سىر جون سىمون رازىنسكىنى قولىنى تۇتقىنىچە ”بىز ئەند قرول
ئېلىشىپ كۆرۈشەلەيمىز .بىرز ئەنرد جاپرانى تەڭ تارتىشرىدىغانالردىن بولرۇپ قالردۇق …
ئەن لىيەنى دوستلىرىنى تاشلىېېتىدىغان ئادىتى يوق“ دەيدۇ .بىر قانچە مىنوت ئۆتكەنردە
چىمبېرلىن ئىچكى كابېنتنىر ھىتلېرغرا ئەڭ ئراخىرقى ئاگاھالنردۇرۇش بېرىشرى توغرىلىرق
تەكلىبىنرى قويىردۇ :دۈشرمەنلى ھەرىكەتلىرىنرى توختاتمايردىغانال بولىردىكەن ئەن ىلىريە
پولشا ھەققىدە ئۈستى ە ئالغان مەجبرۇرىيىتىنى ئىىررا قىلىردۇ .ئرۇ ئاگاھالنردۇرۇپ كېلىرپ
مۇنداق دەيدۇ :بۇ تېلې رامما ئىشلىتىدىغان سۆزلىرىدە ئېھتىياتچان بولىشرى كېرەكلىكىنرى
ئەڭ ئررراخىرقى ئۇلتىمررراتۇم تۈسرررىنى ئالىررردىغان سرررۆزلەردىن پايدىلىنىشرررتىن ساقلىنىشرررى
كېرەكلىكىنررى تەكىتلەيرردۇ .ئۇنررداق بولمىغانرردا نېمىسررالر دەرھررال ئەن لىرريە پاراخوتلىرىغررا
زەربە بېرىشى مۇمكىن دەپ كۆرسىتىدۇ.
پۈتۈن دۇنيا بۇ قېتىمقى تۇيۇقسىز ھۇجرۇم قىلىشرنى برۇرۇنال پەرەز قىلغران بولسرىمۇ
يەنىررال قرراتتىق چۈچررۈپ كېتىرردۇ .ۋاتىكرران ئەيىىلەشررتە بولمايرردۇ؛ ئررۇنر كاردىنررال خلونررد
ئارقىلىق پولشا ھۆكرۈمىتى ە يوشرۇرۇن ترۈردە بېسرىم ئىشرلىتىپ ھىتلېرر بىرلەن سرۆھبەتكە
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ئولتۇرۇشىنى تەلەپ قىلىردۇ .پرېزدېنرت روزېېېلتنىر ترۇنىى كۆرسرەتكەن ئىنكاسرى بولسرا
ئۇرۇشىېاتقان ئىككى تەرەپ پۇخرانر ياكى ”مۇداپىيە سىستېمىسى بولمىغان شەھەرلەر“ نرى
بومباردىمان قىلماسلىق چاقىرىقى بولىدۇ .بۇ ھەقتە ھىتلېر بۇرۇنال ۋەدە بەرگەن بولغاچقرا
روزېېېلتنى ر بررۇ قېتىمقررى باياناتىرردىن بەكررال ئاچچىغلىنىررپ كېتىرردۇ .بررۇ چاغرردا ئۇنى ر
ۋاشىن توندا تۇرۇشلۇق كونسۇلى مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دەيردۇ :ئرا ق ش دۆلەت كونسرىلى
ئاخبارات ئىشلىرىغا مەسئۇل ئورۇنباسار مرۇدىر گېرمرانىيە ئاخبرارات ئىدارىسرى ۋەكىلىر ە
مۇنداق دې ەن ئىد ” :بىز سىلەرگە راستىنال ئېچىنىمىز ھۆكۈمىتىڭالر ئرۆزىنى جىنرايەتچى
دەپ ئېالن قىلغان بولد  .ئەگەر بۈگرۈن ئەن ىلىريە-فرانسرىيە ئىككىسرى بىرلەن گېرمرانىيە
ئوتتۇرسررىداپارتىلىغىدەك بولىرردىكەن بررۇ ئررۇرۇش بىھررۇدە قرران تۆكۈلۈشررتىن باشررقا ھررېچ
قانداق قىممىتى يوق بىر ئۇرۇش بولۇپ قالىدۇ .سۆھبەتتە دېريىل ەن گەپرلەر ھەقىقەتەنمرۇ
چېكىدىن ئاشقان ئاخماقانىلىق ئىرد  “.ھىتلېرر ئرا ق ش نىر دۈشرمەنلى مۇئامىلىسرىنى
يەھۇدىيالر تېزگىنىدىكى گېرزىتالر بىرلەن پرېزدېنرت ”روزېنفېلرد“ ئەتراپىردىكى يەھرۇدىيالر
كەلتۈرۈپ چىقارد دەپ يەھۇدىيالرغا ئارتىردۇ .ئرۇ بۇنىڭغرا قارشرى مۇنرداق بىرر قىسراس
ھەرىكىتىنى يولغا قويىدۇ :گېرمانىيىدىكى يەھرۇدىيالرنى دۆلەت دۈشرمەنلىر دەپ قراراش
ئۇنرنى قىشلىق ۋاقىتتا ئاخشىمى سائەت  1دىن كېيىن يازلىق ۋاقىت ئاخشىمى سائەت 1
دىن كېيىن كوچىغا چىقىشىنى چەكلەيدۇ .ئۇزۇنغرا قالمرا يەھۇدىيالرنىر برارلىق رادىئرو
ئىستانسسىلىر مۇسادىرە قىلىنىپ ئومۇمىي مۈلۈك قىلىنىدۇ.
شۇ كۈنى ئاخشىمى ئەن لىيەنىر گېرمرانىيەگە تاپشرۇرۇلىدىغان ئۇلتىمراتۇم ئراخىر
ھېندېرسونغا يېتىرپ كېلىردۇ.ئەن ىلىريە ھۆكۈمىتىنىر يوليرورىقى برويىچە ھېندېرسرون برۇ
ئۇلتىمرراتومنى فرانسررىيىلى كەسىىدىشررىنى ھەمرالىقىرردا رىبېنتروپقررا تاپشۇرۇلۇشررى تەلەپ
قىلىنغررران بولرررۇپ رىبېنتروپقرررا بۇنىررر ئەڭ ئررراخىرقى ئۇلتىمررراتوم ئەمەس بەلكرررى بىرررر
ئاگاھالندۇرۇش ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ قويىشى زۆرۈرلىكى تەكىتلەن ەن ئىرد  .ئەگەر
گېرمانىيىنى بۇنىڭغا بېرىدىغان جراۋابى قايىر قىالرلىرق بولمىغىنىردا كېيىنكرى قەدەمردە
مۇددەتلىرر ئەڭ ئرراخىرقى ئۇلتىمرراتۇم بېرىلىرردىغانلىقى يرراكى دەرھررال ئررۇرۇش ئررېالن
قىلىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈل ەن ئىد  .تەبىئىكى ئۇرۇش ئېالن قىلىرش ئىشرى پەقەترال براش
ئەلچىنىررر ئرررۆزى ىال ئۇقتۇرۇلغانىرررد (شرررۇنىمۇ ئېيتىرررپ ئۆترررۈش كېرەككرررى بۇنىڭررردىن
ھىتلېرنى ئوغۇرلۇقچە تېلېفون ئاڭالشقا قويۇلغان ئادەملىرىمۇ خەۋەردار بولىدۇ).
چۈشتىن بۇرۇن سائەت  1دىرن  22مىنرۇت ئۆتكەنردە ھېندېرسرون بىرلەن كوۋلونردر
ئىككىسى ۋىلھېلم كوچىسىغا كېلىردۇ .ئەممرا رىبېنترروپ ئرۇنر ئىككىسرىنى بىررلىكتە قوبرۇل
قىلىشنى رەت قىلىدۇ .ئۇ ئالد بىرلەن نرازاكەت بىرلەن ئەن لىريە براش ئەلچىسرىنى قوبرۇل
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قىلىرردۇ .رىبېنتررروپ ئۇنىڭغررا پولشررا ئالررد باشررالپ گېرمررانىيەگە چېقىلغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ.
ئاندىن ئۇ گرچە ئراۋازىنى ئالردىنقى قېتىمقىردەك يوقرۇر كۆترۈرۈپ سرۆزلىمى ەن بولسرىمۇ
يەنىال تارتىشىپ كېتىدۇ .بۇ قېتىمقى مۇنازىرىدە ئۇ بۇرۇن-بۇرۇنغا كېلىرپ ترانش-ترارتىش
قىلىشماستىن بەكال ئەدەپلىر شرەكىلدە تالىشرىپ كېتىردۇ .ھېندېرسرون چىقىرپ كېتىشرى
ھامرررران كوۋلونرررردر كىرىررررپ كېلىرررردۇ .ئۇنىرررر تاپشررررۇرغان ئۇلتىمرررراتۇمىمۇ ئاساسررررەن
ئەن لىيەنىڭكىدىن ھېچ بىر پەرقى يروق ئىرد  .رىبېنترروپ برايىقى گېىىنرى تەكررارنپ بىرز
ئەمەس پولشررالىقالر بىررزگە ئرراۋال چېقىلررد دەپ چىر تۇرىرردۇ .رىبېنتررروپ ئۇلتىمرراتۇمنى
ھىتلېرغا يەتكۈزىمەن دەپ ئەلچىنى يولغا سالىدۇ.
لوندوندا بولسا چىمبېرلىن بۇ ئۇلتىماتۇمنى مەزمۇنىنى ئراۋام پانتاسرىغا ئۇقتۇرىردۇ.
ئۇ ئەن لىيە بىلەن گېرمانىيە ئىككىسىنى جىدىلىردىكى ترۈپكى مەسرىلە ئرۇنر ناتسىسرتالر
ھۆكۈمىتىنىررر ھۈكۈمرانلىقىغرررا يرررول قويۇشرررى ئىكەنلىكىنرررى تەكىتلەيررردۇ” .بۇنرررداق بىرررر
ھۆكۈمەت مەۋجۇتال بولۇپ تۇرىدىكەن شرۇنىڭدەك ئرۆتكەن ئىككرى يىر مابەينىردە ئىشرقا
سېلىپ كېلىېاتقان ئۇسلۇبىدا چى تۇرىېالىدىغانال بولىدىكەن ياۋروپادا تىنچلىقنى ئىشرقا
ئاشۇرۇلىشى ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس .بۇنداق بىر ۋەزىيەت ئاستىدا بىز بىر بوھرانردىن يەنە
بىررر بوھرانغررا ئۆتررۈپ ھەرقايسررى ئەللەرنىر بىررر-بىرررلەپ ھۇجۇمغررا ئۇچۇرىشررىنى كررۆرۈپ
ئولتۇرۇشررتىن باشررقا بىررر ئررۆزگىرىش كررۆرەلمەيمىز .ئۇنرنىرر ھۇجررۇم قىلىررش ئۇسررۇلىمۇ
شۇنچىلى يىرگىنىشلى ئىدىكى بىز بۈگۈن بۇنىمرۇ پىششرىق بىلىرپ كەتترۇق .بىرز چوقرۇم
غەيرەت قىلىپ بۇنرداق ئىشرالرغا خراتىمە بېرىشرىمىز شرەرت“ دەپ كۆرسرىتىدۇ .ئۇنىر برۇ
سۆزلىر پۈتۈن زالدىكىلەرنى كۈچلۈك ئالقىشىغا ئېرىشىدۇ.
2
گەرچە رىمنىررر ھەر بىرررر قېتىملىرررق يەنىمرررۇ ئىل ىررررلى ەن ھالررردا كىلىشتۈرۈشررركە
ئۇرۇنۇشررلىر ھىتلېرنىر نەپرىتىنررى قوزغىغررانلىقىنى ئىىادىلەيرردىغان ئررانمەتلەر كۆرۈلررۈپ
تۇرسررىمۇ مۇسسررولىن يەنىررال ئەڭ ئرراخىرقى قېتىملىررق تىرىشررچانلىق كۆرسررىتىپ بېقىشررتىن
باش تارتمايدۇ .شۇڭا ئۇ ئەتىسى چۈشتىن بۇرۇن چوڭ دۆلەتلەر يىغىنى چاقىرىرپ ترانش-
تارتىشالرنى ھەل قىلىش تەكلىېىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ .ئەممرا بۇنىڭغرا فرۈھرېر بەك قىزىقىرپ
كەتمەيدۇ .ئەن لىيە بىلەن فرانسىيىمۇ نرائىال مراقۇللۇق بېرىردۇ” .بۇنىر ئۈچرۈن بىزنىر
بىرن پۇرسىتىمىز قالد  _ .دەيدۇ فرىتز ھرې لوندونردىن ۋىلھرېلم كوچىسرىدىكى ھېېېلغرا
تېلېفون قىلىپ _ يەنى بىز دەرھال پولشادىن چېكىنىرپ چىقىرپ تەشەببۇسركارلىق بىرلەن
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ئۇرۇش چىقىمىنى تۆلەشتىن ئىبارەت بىرن پۇرسىتىمىز قالد  .ئەگەر ھىتلېر بۇنىڭغا مراقۇل
بولىرردىكەن ئررۇ ھالرردا ئرراپەتتىن سرراقلىنىش پۇرسررىتىمىزنى يەنىررال يررۈزدە بىررر دېيىشررىمىز
مۇمكىن “.ئىككى سائەتتىن كېيىن خېېېردىن جاۋاپ تېلېفون كېلىدۇ .تېلېفوندا بۇغرۇق بىرر
ئاۋاز كېلىدۇ _ رىبېنتروپ تېلېفوندا ئىرد ” .مېنىر كىرم ئىكەنلىكىمنرى بىلردى  _ .دەيردۇ
تېلېفونرردىكى كىشررى ئۆزىنىر ئىسررمىنى دىمەسررلىكىنى ئىشررارەت قىلىررپ _ سررەن دەرھررال
بېرىررپ يررېقىن دوسررتۇڭ بىررلەن كررۆرۈش مېنىر كىمنررى دې ەنلىكىمنررى بىلرردى  _ .ئۇنىر
دېمەكچى بولغىنى سىر خوراس ۋىلسون ئىد _ سەن ئۇنىڭغا فۈھرېر پولشرادىن چېكىنىرپ
چىقماقچى ئەگەر گېرمانىيە دانزى ،بىلەن كورىدوردىن بىر ئۆتۈشمە يولىغرا ئېرىشركىدەكال
بولىررردىكەن ئەگەر ئەن لررريە گېرمرررانىيە-پولشرررا تۇقۇنۇشرررىدا كىلىشرررتۈرگۈچى بولۇشرررنىال
خانيرردىكەن ئررۇ ھالرردا گېرمررانىيە چىقىمنررى تۆلەشرركە تەييررار ئىكەنلىكىنررى ئېيتقررانلىقىنى
بىلدۈر .فۈھرېر سېنى بۇ تەكلىىنرى ئەن لىريە ئىچكرى كابېنتىغرا يەتكۈزۈشرى ۋە دەرھرال
سۆھبەتكە ئولتۇرۇشى ئۈچۈن ھوقۇق بەرد “ دەيدۇ.
ھې بۇ گەپنى ئاڭالپ بەكال ھەيران قالىدۇ .قانداقتۇ بىرر نەرسرە پەيردا بولرۇپ ئەڭ
ئرراخىرقى مىنررۇتالردا فۈھرېرنى ر كاللىسررى ئېچىلىررپ كەتكەنمررۇ قانررداق؟ يرراكى بولمىسررا
بۇنرنى ھەممىسى بىر قەلەم ئۇيۇنىمۇ بولمىسرا؟ ئرۇ نېمىسرالرنى بېشرىدا قىلىرچ ئۇچرۇپ
يرررۈرگەن بىرررر پەيترررتە يەنە قانچىلىررر يارىشرررىش يولىغرررا كىرەلىشرررى مرررۇمكىن؟ ھرررې
رىبېنتروپتىن تەكلىىنى قايتا بىر تەكرارنشنى ئۈتۈند  .ئۇمرۇ گېىىنرى قايترا بىرر تەكررارنپ
كېلىررپ يەنە مۇنررداق دەپ قوشررۇپ قويىرردۇ” :باشررقىچە ئررويالپ قالمررا سررەن ئۇنرغررا مەن
ھەرگىز ئۆز بېشىمغا ئىش قىلىپ يرۈرمەيمەن .مەن پۈترۈنلە ھىتلېرنىر ئېنىرق يوليرورۇقى
بويىچە ئىش قىلىېاتىمەن دەپ ئېيتقىن“ دەيدۇ.
ھرررې دوۋنىررر سرررترېت كوچىسرررىغا تېلېفرررون قىلىررردۇ .قارشرررى تەرەپ ھرررازىرچە
ۋىلسوننى ۋاقتى بولمىغاچقا سرېنى بىرلەن كۆرۈشرەلمى ىدەك دەپ ئۇقتۇرىردۇ .ئارىردىن
بىر قانچە مىنۇت ۋاقىت ئۆتكەندە يەنى ئاخشىمى  2دىن  22مىنۇت ئۆتكەندە چىمبېررلىن
ئرراۋام پانتاسررىغا كىرىررپ بايانررات ئررېالن قىلىرردۇ” .بىررز ئررۇ يەردە خررۇدد سررودىيەنى
زاسررېداتىلالرنى چىقىرىرردىغان خۇنسىسررىنى كۈتكىنىرردەك كۈتررۈپ تۇرمرراقتىمىز _ .دەپ
سۆزلى ەنلىكىنى ئېيتىردۇ خارولرد نىكولسرون ئەسلىمىسرىدە .ئەممرا براش ۋەزىرنىر نرۇتقى
باشررتىن تررارتىىال كىشررىنى ئۈمىدسررىزلى ئىچىر ە پرراتۇرۇپ قويىرردىغان بىررر نۇتررۇق بولغرران
ئىد  _ .ئۇنى ئاۋاز ھاياجانالنغاندەك خرۇدد زۇكامرداپ قالغران بىرسرىدەك كېسرەل
بىر كىشىدەك تىترەپ چىقاتتى .ئۇ ھەقىقەتەنمۇ پرۇخرا بىرسرى ىال ئوخشراپ قالغران ئىرد .
ئەپسۇسرركى بىررز ئەسررلىدە ئۇنى ر ئىنتررايىن ھاياجررانلىق بىرنۇتررۇق سۆزلىشررىنى كررۈتكەن
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ئىدۇق “.چىمبېرلىن يىغىندىكىلەرگە ھىتلېر قۇراللىرق كرۈچلىرىنى پولشرادىن چېكىنردۈرۈپ
چىقىررپ كەتمەيرردىغانال بولىرردىكەن بېرىتررانىيە پادىشرراھ ھەزىرەتلىررر ھۆكررۈمىتى چوقررۇم
ھەرىكەت قوللۇنىشرقا مەجبرۇر بولىردىغانلىقىنى بىلدۈرگەنردىن كېريىن ئەگەر بۇنرداق بىرر
كىلىشىم ئىمزاننغىنىدا چوقۇم ۋەزىيەتنى بېسىپ كىرىشرتىن برۇرۇنقى ھرالىتى ە قرايتۇرۇش
شەرت بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .بۇ گەپرلەر يىغىنردىكىلەرنى ھەيرران قالدۇرىېېتىردۇ”.يەنرى
دېمەكچىمەنكرررى شرررۇ چاغررردىال گېرمرررانىيە-پولشرررا ئىككىسرررى ئوتتۇرسرررىدىكى ترررانش-
تارتىشالرنى سەۋەبى ئۈستىدە كىلىشىم ە كرېلىش سرۆھبىتىنى يرولى ئېچىلغران بولىردۇ.
بىز شۇنىمۇ تونۇپ يېتىشرىمىز كېرەككرى برۇ ترۈردىكى ھەل قىلىرش پولشرانى ئەڭ مرۇھىم
مەنىەئەتلىرىنى قوغداشنىال كاپالەتكە ئى ە قىلىپ قالما خەلقارالىق كاپرالەتنىمۇ ئاسراس
قىلغان بولىدۇ“.
مۇنررداق ئېيتقانرردا چىمبېرررلىن يەنىررال بىررر پىكىرررگە كررېلەلمە تەۋرىنىررپ يررۈرمەكتە
دېيىشكە برونتتى (براش ئەلچرى كېننېردىنى كېيىرنچە دېيىشرىدىن قارىغانردا چىمبېررلىن
”ئامېرىكىلىقالر بىلەن دۇنيا يەھۇدىيلىر ئۇنى ئۇرۇش قىلىشقا زورلىغان“ لىقىنى ئېيتقران).
ئىشچى پارتىيىسىنى رەئىسى ئارتۇر گرېنېود ئورنىدىن سەكرەپ تۇرۇپ كېتىدۇ .برۇ چاغردا
بىرسى قاتتىق غەزەپ بىلەن ”ئەن ەلىيەگە ۋاكالىتەن سەن سۆزلە ئارتۇر!“ دەپ ۋارقىرايردۇ.
ئارتۇر” :مەن سرىزدىن مۇنرداق بىرر سرۇئال سرورايمەن :ئەن لىريە بىرلەن ئەن لىريە سراقالپ
كېلىېاتقان بارلىق ئىشالر شۇنىڭدەك ئىنسانىيەت مەدەنىيىتى قاترارلىقالر خەۋىر ئاسرتىدا
ئىكەن بىز يەنە قاچانغىچە كەسكىن قارارىمىزنى بەرمە تەۋرىنىپ يۈرىشىمىز كېرەك؟“
بەز كوچا گەپلىرىردىن قارىغانردا پارنمېنرت ئەزالىرر يرۈز ئۆرۈشركە تەييرار ھالغرا
كەلرر ەن بولررۇپ ئۇنرنىرر كررۆپ قىسررمى دەرھررال ھىتلېرغررا ئەڭ ئرراخىرقى ئۇلتىمرراتۇم
بېرىلسرررۇن بۇنىررر ئۈچرررۈن فرانسرررىيىنى كۈترررۈش ھاجەتسرررىز دەپ تەلەپ قىلىشرررقان.
چىمبېرلىن بولسا بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىشرتا چىر تۇرىېالغران .ئاخشرىمى سرائەت  1دىرن
 22مىنوت ئۆتكەندە چىمبېرلىن دانديېر بىلەن تېلېفوندا سۆزلىشىپ مۇرەسسە تەكلىرېىنى
بېرىرردۇ .دانديېررر دۇدۇقلىغىررنىچە بىزنىرر ئىچكررى كررابېنتتىكىلەر ھىتلېرنىرر پولشررادىن
چېكىنىپ چىقىرپ كېرتىش ۋاقتىنرى ئەتىسرى چۈشركە ئۇزارتىشرتا چىر تۇرىېالرد دەيردۇ.
چىمبېرلىن تېنى ئەندىال تېلېفون تروپكىسرىنى قويرۇپ تۇرۇشرىغا ھرې دوۋنىر كوچىسرى
-82نومۇرغررا كېلىررپ ۋىرسررون بىررلەن كۆرۈشۈشررنى تەلەپ قىلىرردۇ .ھىتلېرنى ر پولشررادىن
چېكىنىررپ چىقىررپ كېررتىش توغرىسررىدىكى بررۇ يېڭررى تەكلىبىنررى ئرراڭالپ سررىر خرروراس
”كۆرۈنەرلىرر تەۋرىنىررپ قالغرران“ ئىررد  .شررۇنداقتىمۇ بررۇ تەكلىىنررى ئىچكررى كابېنىتقررا
سۇنۇشنىمۇ خالىمايدۇ .ئۇ ھېسقا بىز ئالدىنقى قېرتىم كۆرۈشركىنىمىزدىن كېريىن ۋەزىيەترتە
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جىرردد ئۆزگىرىشررلەر بولررد  :روزېېېلررت ئەگەر ئررۇرۇش ئررېالن قىلغىرردەك بولسررىڭىز مەن
سىزنى قولاليمەن دەپ يۇشۇرۇن كاپالەت بەرگەن؛ رۇسسىيە بولسا ھرېچ قاچران گېرمرانىيە
تەرەپتە تۇرۇپ ئۇرۇشقا قاتناشمايدىغانلىقى ئېنىق دەيدۇ.
ھېسمۇ چى تۇرىېالىدۇ” .مەن بۇ تەكلىىتە ئۇرۇشتىن ساقلىنىشنى ئەڭ ئراخىرقى ۋە
شرررۇنىڭدەك بىرررردىن-بىرررر پۇرسرررىتىنى برررارلىقىنى كرررۆردۈم .شرررۇنىڭدەك ھىتلېرنىررر
خاتانشرررررقانلىقىنى تونىغرررررانلىق ئىزلىرىنىمرررررۇ سرررررەزگەندەك بولررررردۇم .بولمىسرررررا مەن
قانداقالرچىسىغا بۇنداق بىر تەكلىىكە ئېرىشەلىشىم مۇمكىن؟“ دەيدۇ.
سىر خوراس بولسا ھىتلېرنى پىكىرىنى ئرۆزگەرتكەنلىكى ە ئىشرەنمەيتتى .ھىتلېرر برۇ
زوراۋانلىق ھەرىكىتى ئۈچۈن ئاشىكارە ئوتتۇرغا چىقىرپ نامراقۇل بولىشرى مۇمكىنمرۇ؟ ئەگەر
راستىنال نامراقۇل بونلىسرا يەنىرال ئراز-ترۇن ئۈمىرد برار دې ەنلىر ئىرد  .ھرې ئۇنىڭغرا
بۇنداق بىر تەكلىپ پسرىنولوگىيىلى جەھەترتىن خاترا بىرر تەكلىرپ دەپ قراراش كېررەك.
ھېچ بولمىغاندا ھىتلېرنى قارىشىدا بۇ قېتىمقى بوھراننى مەسرئۇلىيىتىنى ھەرگىرز تولرۇق
ئۈسررتى ە ئالمايرردىغانلىقى ئېنىررق .بررۇ گەپررتىن كېرريىن ۋىلسررون پۈتررۈنلە باشررقىچە بىررر
قىياپەتكە كىرىپ قراتتىق سرۆزلەر بىرلەن رەددىريە بېرىردۇ .بۇنرداق بىرر ۋەزىيەتنىر براش
مەسئۇلى نەق ھىتلېرنى ئۆز ! دەيدۇ.
”دې ىنىڭىررزدەك بولغىنىرردا _ دەيرردۇ ھررې ئۈمىدسررىز بىررر قىيرراپەتتە _ ھىتلېرنررى
كېچىرىم سوراشتىن باش ترارتتى دەپرال قارايردىكەنمىز برۇ تەكلىرپ بىكرار بولرۇپ كېتىردۇ.
ئۇنرررداقتا كىشرررىلەر ئەسرررلىدە ساقلىنىشرررقا بولىررردىغان بىرررر ئۇرۇشرررتىن ساقلىنىشرررنى
خالىمايدىكەن دېمەك چىمبېرلىن بۇ ئۇرۇشنى خانيدىكەن دەپ ئىشىنىدىغانلىقى ئېنىق“.
ۋىلسون بىر ئاز ئويالنغاندىن كېيىن ”مۇنرداق بولسرۇن سرەن شرۇ تەكلىرېىڭنى ماڭرا
يەنە بىررر قېررتىم ئېيتقىنررا بەلكىررم مەن بررۇ تەكلىىنررى ئىچكررى كابېنتقررا سررۇنۇپ كۆرۈشررۈممۇ
مۇمكىن برونر“ دەيردۇ .ھرې تەكلىىنرى قايترا بىرر قېرتىم تەكررار ئېيتقانردىن كېريىن سرىر
خوراس ئىككى قولىنى كەينىچە تۇتقىنىچە ئالرد -كەيرنى ە مېڭىشرقا باشراليدۇ .برۇ ئارىردا
بىرسررى ئىشررىكنى چېكىرردۇ .خىررزمەتچىلەردىن بىرسررى كىرىررپ خوراسررقا بىررر پررارچە خەت
سۇنىدۇ .ئۇ خەتنى يېنىشالپ ئىككى قېتىم ئوقۇپ چىققاندىن كېيىن قەغەزنى شامغا تۇترۇپ
پۈتررۈنلە كۆيدۈرىېېتىرردۇ .ئانرردىن ئالررد -كەيررنى ە مېڭىشررنى داۋام قىلىرردۇ .ئرراخىر ئررۇ
ھېسقا بۇرۇلىدۇ” :مەن سرىزنى برۇ تەكلىرېىڭىزنى ئىچكرى كابېنتقرا سرۇنالمايمەن“ دەيردۇ.
شۆبھىسررىزكى بررايىقى خەتررتە فرانسررىيەنى ھەمكررارلىقى بولمررا تۇرۇپمررۇ چىمبېرررلىن
ھەرىكەتكە ئۆتۈش قارارىنى ئېلىپ بولغانلىقى يېزىلغانلىقى ئېنىق ئىد  .ئاخشرىمى سرائەت
 88دىن  22مىنۇت ئۆتكەندە ئىچكى كابېنت قايترا بىرر قېرتىم جىردد يىغىلىردۇ .يىغىنردا
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چىمبېرررلىن ئەتىسررى چۈشررتە ئەن لىرريە خەلقىرر ە قارىتىررپ بىررر پارچررا بايانررات ئررېالن
قىلىرردىغانلىقىنى ئۇقتۇرىرردۇ” .شررۇنداق دەپ تەكلىررپ بېرىمەنكررى _ دەيرردۇ چىمبېرررلىن
كابېنت ئەزالىرىغا _ ئەتە ئەتى ەن سرائەت  1دا سرىر نېېىر ھېندېرسرون ۋون رىبېنترروپ
ئەپەند بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇنىڭغرا بۈگرۈن چرۈش ۋاقترى سرائەت  80دىرن برۇرۇن جاۋابقرا
ئېرىشەلمىسەم ئۇنرداقتا بۈگرۈن چرۈش ۋاقترى سرائەت  80دىرن باشرالپ ئەن لىريە بىرلەن
گېرمانىيە ئىككىسى ئۇرۇش ھالىتى ە ئرۆتكەن ھېسرابلىنىدۇ دەپ ئۇقتۇرسرۇن“ دەيردۇ .ئرۇ
يەنە قوشۇمچە قىلىپ بۇ قارار فرانسۇزنرنىمۇ بالدۇرىراق ھەرىكەت قىلىشىغا ئۈندىيەلىشرى
مۇمكىن دەيدۇ .ئەمما بۇنىڭغا يەنىال بەك ئىشەنچ قىلىپ كەتمەيتتى.
سىمون ئۇنىڭغا رەددىيە بېرىرپ ئەگەر ئەڭ ئراخىرقى ئۇلتىمراتۇم مرۈھلىتىنى چۈشركە
بېكىتكەنرردە ئررۇ ھالرردا چىمبېرلىننى ر ئەن ىلىرريە خەلقى ر ە بايانررات ئررېالن قىلىررش ۋاقتررى
بولما قالىدۇ شۇڭا مۇھلەتنى چۈشتىن بۇرۇن سائەت  88قىلىپ بېكىتىش كېرەك دەيردۇ.
بررۇ تەكلىررپ بىررردەك ماقۇللىنىررپ يىغىررن تارقىلىرردۇ .بررۇ چاغرردا ھرراۋادىن تۇيۇقسررىز يەر
جاھرراننى زىر -زىلىر ە سررالغان بىررر گۈلرردۈرماما ئرراۋاز كېلىرردۇ .ترراندا كۈچلررۈك چاقمرراق
چېقىشقا باشاليدۇ.
خىزمەتچىسرررىنى دېيىشرررىچە فرررۈھرېر شرررۇ كرررۈنى ئاخشرررىمى بررراش مىنىسرررتىرلى
مەھكىمىسررى ە كىرىېېلىررپ خرراتىرجەم ھالرردا پولشررا ئررۇرۇش ۋەزىيىتررى ھەققىرردە مررۇزاكىرە
قىلىشقا كىرىشىپ كەتكەن .يېرىم كرېچە سرائەت  0دە ھېسرتىن دوكرالت كېلىردۇ .ھىتلېرر
ھېسنى ۋىلسون بىلەن كۆرۈشۈشىدىن بىرەر نەتىىە چىقمىغرانلىقىنى بىل ىنىردىن كېريىن
قاتتىق قاينىغىنىچە ئىتالىيەنى ئۇرۇشقا قاتناشماسلىق ھەققىردىكى ئىشرنى رىبېنتروپنىر
ئۈستى ە ئارتىردۇ .برۇ تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىر ئۇچۇغدالغانردىن كېيىنمرۇ ئىشرالر تېنرى
پررۈتمى ەن ئىررد  .تەخمىررنەن سررەھەر سررائەت  2بولغانرردا ئەن ىلىرريە ئەلچىنانىسررىدىن
تېلېفررون كېلىررپ ھېندېرسررون ئەتىرر ەن سررائەت  1دا ئىنتررايىن مررۇھىم بىررر ھررۈجىەتنى
رىبېنتروپقررا تاپشررۇرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىرردۇ .روشررەنكى بررۇ ھەقىقەتەنمررۇ رەزى ر بىررر
ھۈجىەت بولىشرى ھەتترا ھەسىرەتلىنىشرنى مەدھىلەشنامىسرى بولىشرىمۇ مرۇمكىن ئىرد .
رىبېنتروپ كۆرۈشۈشنى خالىمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ .برۇ چاغردا شرمىدت ئۇنىر يېنىردا
ئىد  .شۇڭا رىبېنتروپ ئۇنىڭغا سەن بېرىپ مېنى ئورنۇمدا ھېندېرسوننى قوبۇل قى دەپ
ئېيتىدۇ.
-2سىنتەبىر يەكشرەنبە كرۈنى ھراۋا ئەتى ەنرال ئۇچرۇق ۋە مۆتىردى ئىرد  .ئرۇ كرۈنى
ھەقىقەتەنمۇ ئىللىق بىرر كرۈن ئىرد  .ئرادەتتىكى ۋاقىرتالردا بېررلىن ئاھالىسرى ئەتراپتىكرى
ئورمانلىق ۋە كۆكللەرگە ئېقىن قىلىپ يەكشەنبە كۈنىنى پەيزىنى سۈرەتتى .ئەمما بۈگرۈن
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ئۇنرنىرر روھررى ھررالىتى ياخشررى ئەمەس بولررۇپال قالمررا ئۇشررتۇمتۇتال ئررۆزلىرىنى نررېمە
سرەۋەپتىن بولغررانلىقىنىمۇ ئېنىررق بىلىرپ كېررتەلمى ەن چرروڭ بىرر ئۇرۇشررقا قرراراپ يېقىررنالپ
كەل ەنلىكىنى سېزىدۇ.
ھررېچ بىررر زامرران سررەھەردە ئررۇخالپ قالمايرردىغان شررمىدت دەل شررۇ كررۈنى ئررۇخالپ
قالىدۇ .ئۇ ئۆيىدە پەقەت بىرر قانچرا سرائەتال تۇرالىغران ئىرد  .ئرۇ بىرر تاكسرىغا ئولترۇرۇپ
تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى ە قاراپ ئالردىراش يولغرا چىقىردۇ .ئرۇ بىناغرا كىررىش ۋاقتىردا
ھېندېرسرروننى بىناغررا كىرىررپ كېتىېاتقررانلىقىنى كررۆرۈپ دەرھررال يررۈگىرى ىنىچە يرران
ئىشىكتىن بىناغا كىرىپ كېتىدۇ .چۈشرتىن برۇرۇن سرائەت  1دا ئرۇ ھاسرىرىغىنىچە كىرىرپ
رىبىنتروپنى ئىشنانىسىغا كىرىرپ كۈتىردۇ .بىرسرى ھېندېرسروننى كەل ەنلىكىنرى خەۋەر
قىلىدۇ .باش ئەلچى شمىدت بىرلەن قرول ئېلىشرىپ كۆرۈشركەن بولسرىمۇ ئولتۇرۇشرنى رەت
قىلىرردۇ” .قرراتتىق ئەپسررۇس _ دەيرردۇ دەيرردۇ چوڭقررۇر ھېسسررىيات ئىچىرردە _ دۆلىتىمىررز
ھۆكۈمىتىنىرر يوليررورىقى بررويىچە سررىزگە دۆلىتىڭىزنرنىرر ھۆكررۈمىتى ە بېرررىل ەن ئەڭ
ئاخىرقى ئۇلتىماتۇمنى تاپشۇرۇشقا مەجبۇرمەن “.دەپ بۇ بۇ بايانراتنى ئوقۇشرقا كىرىشرىدۇ.
باياناتتا ئەگەر گېرمانىيە ئەن لىيە يازلىق ۋاقتى چۈشتىن برۇرۇن سرائەت  88دىرن برۇرۇن
پ بارلىق قىسىملىرىنى ولشرادىن چېكىنردۈرۈپ چىقمايردىكەن قارشرى ئرۇرۇش ئېچىشرتىن
باشقا چارە قالمايدۇ.
ھېندېرسررون بررۇ ھررۈجىەتنى ئۇنىڭغررا سررۇنىدۇ” .سررىز ئەزەلرردىن باشررقىالرغا يرراردەم
قىلىشررنى خوشرراللىق دەپ بىلىرردىغان بىررر ئىرردىڭىز .شررۇڭا مەن بررۇ ھررۈجىەتنى سررىزگە
بەرگەنلىكىمرردىن ھەقىقەتەنمررۇ قرراتتىق كەچررۈرۈپ سررورايمەن “.گەرچە ھېندېرسرروننى
زىرررەك ۋە قابىلىيەتلىر ئىكەنلىكىنررى مۇۋەپىەقىيەتلىر بىررلەن ھىتلېرغررا رەددىرريە بېرىررپ
يېڭىېالغررران ئرررۇدا بىرررر قرررانچە ئاخشرررام رىبېنتروپقرررا رەددىررريە بېرىرررپ ئرررۇنى ئارامىررردا
قويمىغررانلىقىنى كىشررىلەر پرراتال ئېسررىدىن چىقىرىېېتىرردىغان بولىشررىغا ھەمرردە فررۈھرېرگە
ئاخىرقى ۋاقىرتقىچە يەنىرال سراددا بىرر قاراشرتا بولرۇپ كەل ەنلىكىر ە قارىمرا ئۇنىر برۇ
قىلغانلىرىنى يەنىال مەدھىلەشكە تې ىشلى ئۇتۇقلىر دېيىش كېرەك.
شررۇنىڭدىن بىررر قررانچە مىنررۇت ئررۆتمە شررمىدت برراش مىنىسررتىرلىق مەھكىمىسررى ە
كېلىدۇ .فۈھرېر ئىشنانىسىنى ئىشرى ئالرد كىشرىلەر تەرىىىردىن ئرۆتكىلى بولمىغىردەك
دەرىىىدە قىستا-قىستاڭ بولۇپ كەتكەن ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ مىر تەسرتە قىسرتىلىپ يرۈرۈپ
ئىشررىككە بېرىررپ ھىتلېرنى ر يېنىغررا كىرىېالىرردۇ .كىشررىلەر ئۇنىڭرردىن ئەنسررىرى ەن ھالرردا
ۋەزىىىنى قانچىلى ئورۇندالغانلىقىنى سوراپ تۇرىېالغىنىدا ئۇمرۇ قىسرقىال قىلىرپ ”ھرازىر
ھەممە تەتىلدە“ دەپ جاۋا بېرىدۇ .ئىشنانىدا ھىتلېر ئىش ئۈستىلى بېشرىدا ئولترۇراتتى.
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رىبېنتروپ دېرىزى ە يۈلەن ىنىچە تۇراتتى .شمىدت ئىشىكتىن كىرىشى ھامران ئرۇ ئىككىسرى
دەرھال شمىدتقا بۇرۇلىدۇ .شمىدت ئەن ىلىيەنى ئەڭ ئاخىرقى ئۇلتىمراتۇمىنى ئالردىرىما
تەرجىمە قىلىپ ئوقۇپ بېرىدۇ .ئوقرۇش تۈگى ەنردىن كېريىن ھىتلېرر رىبىنتروپقرا بۇرۇلرۇپ
تۇيۇقسىزن سورايدۇ” :ئەند قانداق قىلماقچىسەن؟“
”مېنىڭچە بولغاندا _ دەيردۇ رىبېنترروپ سرالماقلىق بىرلەن _ بىرر سرائەتكە قالمرا
فرانسۇزنرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان بىر پارچە ھۈجىەتنى بەرگىلى كېلىشى مۇمكىن“.
مېھمرران كۈتررۈش زالىرردا كىشررىلەر شررمىدتنى قورشررىېېلىپ تەرەپ-تەرەپررتىن ئەھررېال
سوراشررقا كىرىشررىدۇ .شررمىدت ئۇنرغررا ئەن لىرريە ئىككررى سررائەتكە قالمررا ئررۇرۇش ئررېالن
قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقىنىدا زال ئىچى دەرھال تىم-تاس جىمىرپ كېتىردۇ .ئراخىر گيۆرىر
ئېغىررز ئاچىرردۇ” :ئەگەر بىررز بررۇ ئۇرۇشررتا يېڭىلىررپ قالغىرردەك بولسرراق تەڭررر بىزنررى
كەچۈرگە !“ شمىدت نەگىرال قارىسرا ئەنە شرۇنداق جىردد چىررايالرنىال كرۆرەتتى .ھەتترا
ئادەتتە ئېچىلىپ يايراپ يۈرىدىغان گيوبېلسمۇ قاپىقى تۈرۈك خاپا كۆرۈنۈشتە ئۈن-تۈنسرىز
بىر چەتتە تۇراتتى.
پەقەت بىرررن كىشررى يەنررى پەقەت دالېرۇسررال ئۈمىدسىزلىنىشرركە راز ئەمەس ئىررد .
گيۆرى ئۇنى ئىزدەپ مەخسۇس پويىزىدا تاپىدۇ .دالېرۇس ئۇنىڭدىن مارشال سىز نېمىشقا
لوندونغا ئۇچۇپ ئېن لىزنر بىلەن سۆھبەت قىلىشمايسىز؟ دەپ سرورايدۇ .گيۆرىر دەرھرال
ھىتلېرغا تېلېفون قىلىدۇ؛ ھەيران قانرلىق بولغىنى ھىتلېر برۇ مەسرلىھەت بولىردىغان بىيرر
مەسلىھەت ئىكەن ئەمما ئاۋال ئەن لىيە تەرەپتىن قوشرۇلۇپ-قوشرۇلمايدىغانلىقىنى بىلىرپ
برېقىش كېررەك دەپ جراۋا بېرىرردۇ .دالېررۇس دەرھررال ئەن لىريە برراش ئەلچىنانىسررىنى
مەسلىھەتچىسررى ە تېلېفررون قىلىرردۇ .قارشررى تەرەپ چوقررۇم گېرمررانىيە ئالررد بىررلەن ئەڭ
ئرراخىرقى ئۇلتىماتۇمغررا جرراۋا بېرىشررى كېرررەك دەپ جرراۋا بېرىرردۇ .دالېرررۇس قىلررچە
زىرررىكمە ئەن لىرريە تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرلىكى ە تېلېفررون قىلىرردۇ .ئەممررا ئۇنردىنمررۇ
يوقۇرىقىغا ئوخشاش جراۋابنى ئالىردۇ .ئرۇ يەنىرال بوشاشرمايدۇ .ئرۇ مىر تەسرتە گيرۆرىڭنى
ھىتلېرغا يەنە بىرر قېرتىم تېلېفرون قىلىشرقا كۆندۈرىردۇ .شرۇنىڭدەك ئەن لىريەگە مۇرەسسرە
قىلىش خاراكتېرىدا رەسمى بىر جاۋا بېرىشىنى تەكلىرپ قىلىردۇ .گيۆرىر بىرلەن فرۈھرېر
تېلېفونررردا سۆزلىشرررىېاتقىنىدا دالېررررۇس ۋاگونررردىن چۈشرررۈپ ئالرررد -كەيرررنى ە مېڭىرررپ
تاقەتسىزلى بىلەن كۈتمەكتە ئىد  .گيۆرىر ۋاگونردىن چىقىرپ ئېردىرلىقتىكى بىرر قۇيرۇق
دەرە تۈۋىدىكى چوڭ قاتلىما ئغستەل ئالدىغا كېلىپ گۈپال قىلىرپ ئولتۇرىردۇ _ ئرۇ يەرگە
بىر سورۇن تۈزەل ەن ئىد  .ئۇ پىچىرلىغاندەك قىلىپ سېنى لوندونغا ئاپىرىش ئۈچرۈن بىرر
ئايروپالن بار دەيردۇ .ئەممرا ئۇنىر چىرايىردىكى ئۈمىدسرىز ھېسسرىياتىنى دالېررۇس پەرق
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قىلىېالىدۇ .دېمەك ئۇ فۈھرېر تەرىىىردىن رەت قىلىنغران بولىشرى مرۇمكىن .شرۇنداقتىمە برۇ
شىېىتسىيىلى ئۇنچە بەك كۆز ئۆتكۈر بىرسىمۇ ئەمەس ئىد (نيۇرېمبېرگترا ئرۇ ئىنترايىن
ئۈمىدسىزلەن ەن بىر ھالەتتە مەن ھىتلېر بىلەن گيۆرى تەرىىىدىن تۇيرۇق يولغرا باشرالپ
كېتىلدىم دەپ ئېتراپ قىلىدۇ) .گيۆرى مۇغەمبەرلى قىلىپ ئۇنى ئالداپ يرۈرگەن بولىشرى
ئېھتىمررال .دالېرۇسررنى سرراددىلىقىنى خرراتىرىلەردىكى ئۇنىرر بررۇ ئىشررالرغا كۆرسررەتكەن
تەپكىسررىدىنمۇ ئرراز-تررۇن كۆرىررېېلىش مررۇمكىن” :كررۆز ئالدىمرردىكى بررۇ كۈچلررۈك ئادەمنىر
بۇنچە ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىشى برۇنچە چارىسرىزلىقى مېنرى قراتتىق ھاياجانالندۇرىېېتىردۇ.
ئۇنى نېمىشكە بۇ ھالەتكە چۈشۈپ قېلىشىنى ياخشى بىلەتتىم .ئەمما مەن ئۇنى نېمىشرقا
ماشىنىسىغا ئولتۇرۇپ ئۇدۇل باش مىنىستىرلىققا بېرىپ ئۆزىنى ھەقىقىي ئويلىرىنى ئۇنرغرا
ئېيتماسرررلىقىنى سرررەۋەبىنى زادىرررال چۈشرررىنەلمىدىم .مەن شرررۇنىڭغا ئىزچىررر ئىشرررىنىپ
كەلمەكتىمەنكى ئۇنى بۇ ئىككى ئا جەريانىدا ماڭا دې ەن ھەر بىرر گېىرى ھەقىقەتەنمرۇ
ئۇنىر چىررن قەلبىرردىن چىققرران گەپررلەر ئىررد  “.دالېرۇسررنى ئۇرۇشررنى ئالرردىنى ئررېلىش
ئۈچۈن ھارما -تالمرا كۆرسرەتكەن تىرىشرچانلىقلىر _ گەرچە ئرۇنچە بەك ئەرزى ىردەك
تىرىشچانلىق ھېسابالنمىسىمۇ – مۇشۇ يەرگىچە ئىد .
چۈشتىن بۇرۇن سائەت  88دىن  82مىنۇت ئۆتكەندە باش ئەلچى ھېندېرسون ئرۇنى
رىبېنتروپ بىلەن كۆرۈشۈشى تەلەپ قىلىنغان بىر پارچە تېلې راممرا تاپشرۇرۇپ ئالىردۇ82 .
مىنوت ئۆتكەندە ئۇ گېرمانىيەنى ئەڭ ئاخىرقى ئۇلتىماتۇمغا بەرگەن جراۋابىنى تاپشرۇرۇپ
ئالىدۇ .بېرىل ەن جاۋا قوپاللىق بىلەن رەت قىلىرش ئىرد  .ھېندېرسرون جراۋابنى ئوقرۇپ
بولۇپ ئۆز پىكىرىنى بېرىرپ مۇنرداق دەيردۇ” :برۇ ئىشرالرغا كىمنىر مەسرئۇل ئىكەنلىكىر ە
تررارى باھررا بەرسررۇن “.رىبېنتررروپ بۇنىڭغررا جرراۋابەن مۇنررداق دەيرردۇ” :تىنچلىررق ئۈچررۈن
ئەن لىيە بىلەن دوستانە مۇناسىېەتنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ھېچ كىم ھىتلېردەك برۇنچە
زور تىرىشررچانلىق كۆرسررىتىپ باقمىررد  “.ئررۇ ئاخىرىرردا ھېندېرسررون ئەپەنرردى ە ھەمررمە
ئىشلىرىڭىز كۆڭۈلدىكىدەك بولسۇن دەپ تىلەكتە بولىدۇ.
چۈش ۋاقتىدا بېرلىن كوچىلىرىدىكى رادىئرو كانرايلىر ئەن لىيەنىر ئرۇرۇش ئرېالن
قىلغانلىق خەۋىرىنى يوقۇر ئاۋازدا ئاڭلىتىپ خەلق ئاممىسىنى قاتتىق چۈچىتىېېتىدۇ.
بۇ چاغدا لوندوندا چۈشتىن بۇرۇن سائەت  88بولۇپ ھراۋا خرۇدد يراز ئايلىرىردەك
قاتتىق ئىسسىق ئىد  .چىمبېررلىن ئامالسرىز خەلقىر ە رادىئرودا سۆزلەشركە تەييرار بولغران
ئىرررد  82 .مىنرررۇت ئۆتكەنررردە ئرررۇ ئەن ىلىررريە ئرررۇرۇش ھالىتىررردە دەپ ئرررېالن قىلىررردۇ.
چىمبېرررلىن تىنچلىررق ئررورنىتىش ئۈچررۈن ئەن لى ريە ھۆكررۈمىتى بررارلىق تىرىشررچانلىقالرنى
كۆرسررىتىپ كەل ر ەن بولررۇپ بررۇ جەھەتررتە كررۆڭلى خرراتىرجەم” .بىۇنرردىن كېرريىن تەڭررر
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سىلەرنى ساقلىغا تەڭر ھەققانىي ئىنسانالرنى قوغدىغا !“ دەپ سۆزىنى تۈگىتىدۇ.
چىمبېرلىن رادىئو نۇتقى سۆزلەۋاتقان پەيتلەردە كوۋلوندر فرانسىيىنى ئەڭ ئاخىرقى
ئۇلتىمرراتۇمىنى رىبېنتروپقررا سررۇنماقتا ئىررد  .رىبېنتررروپ ئۇنىڭغررا مۇنررداق دەيرردۇ :ئەسررلىدە
تاجرراۋۇزچى فرانسررىيەنى دەل ئررۆز  .ئەممررا ھىتلېرنررى بەكىرررەك غەزەپلەنرردۈرگىنى يەنىررال
ئەن لىيە ئىد  .ئەن ىلىيىنى بەكرال ئراجىز ھېسرابلىغان برۇ ئرادەم ئەن ىلىيەنىر كرۈچىنى
بەكال تۈۋەن مۆلچەرلى ەن ئىكەن .ئۇنى قوزغىغان رايون خاراكتېرلىق بۇ ئۇرۇشرى ئۇنىر
خاتا ھېسابلىشى نەتىىىسىدە چوڭ بىرر ئرۇرۇش يالقۇنىغرا ئرايلىنىش ئالدىردا ترۇراتتى .برۇ
ئۇنىرر تررۇنىى قېتىملىررق ئەجەللىرر خاتاسررى ئىررد  :ئررۇ چېنوسررلوۋاكىيەنى پۈتررۈنلە
ئى ەللى ەنلىكى كەلتۈرۈپ چىقارغان بىر قاتماللىقنى نەتىىىسى ئىرد  .ئەگەر ئرۇ ئۇنرداق
قىلمىغان بولسا جىم ئولتۇرۇپ چېننى گېرمانىيە قوينىغرا كېلىشرىنى كرۈتكەن بولسرا ئرۇ
ھالرردا ئەن ىلىرريە بررۇ ئىشررتا پولشررا ئۈچررۈن قويغانرردەك تەلەپنىمررۇ ئررۇنر ئۈچررۈن بررۇنچە
تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئوتتۇرغا قويىشى مۇمكىنمىد بۇنداق قىلىشى ناتايىن .ھىتلېرنى
قوبۇل قىاللمايدىغىنى يەنى ئۇنى ئۆز پەرەز قىلغىنىدەك ئەن لىزنر قانچىلى ئىل ىرر
كېتىشنى خالىسا شۇنچە ئىل ىر كېتەلەيتتىكى ھەرگىزمۇ بىھرۇدە قەدەم باسرمايدىغانلىقى
ئىد  .گەرچە ھې برۇ ھەقرتە دۆلىرتى ە ئۇچرۇرنر بىرلەن تەمىرنلەپ تۇرغران شرۇنىڭدەك
باشررقا تەرەپررتىن كەلرر ەن ئاخبرراراتالرمۇ بررار تۇرۇغلررۇق ھىتلېررر بەرىبىررر ئررۆز بېشررىغا
ئەن لىيەلىكلەرنىرر مىررىەز-خرراراكتېرىنى بررۇرمىالپ چۈشىنىېېلىشررى ئررۇنى تۇيررۇق يولغررا
باشرالپ كەترركەن ئىرد  .شررۇنداق بولغاچقررا ئرۇ غەر دۇنياسررىنى بەرگەن ئەڭ ئرراخىرقى
ئۇلتىمرراتۇمىنى ئررادمېرال پولكوۋنى ر رايرردېرگە ئۇقتۇرغرران ۋاقتىرردا ھررېچ قاچرران بۇنچىررېان
مەيۈسلىنىپ باققان ئەمەس ئىد .
ئەن لىيەنىرر ئررۇرۇش ئررېالن قىلغررانلىقى گۇمرران قىلىررش ھاجەتسررىزكى كرېمىرر
سارىيىدىكىلەرنى بەكال ئەجەپلەندۈرىېېتىردۇ” .ئرۇرۇش خەۋىرر “ لونردوننى «كۈنردىلى
تېلې رررا » گېزىتىنىرر موسرركېادا تۇرۇشررلۇق مررۇخبىر بەرگەن خەۋىرىرردە ”ئۇرۇسررالرنى
قاتتىق ھەيران قالدۇرد  .ئرۇنر ئەسرلىدە مۇرەسسرەگە كېلىشرىنى مۆلچەرلەشركەن ئىرد “
دەپ يازىدۇ .غەلىتە يېر سوۋېتلىكلەر پولشاغا بېسىپ كىرىشكە بەك قىزىقىپ كەتمەيتتى.
ئەممررا رىبېنتررروپ شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى برراش ئەلچررى ۋون دېررر شررۇلېنبۇرگقا يوللىغرران
تېلې رافىرردا سرروۋېتلېر ئىتتىىرراقىنى پولشرراغا ھۇجررۇم قىلىررش ئۇرۇشررىغا تەكلىررپ قىلىرردۇ.
”مۆلچەرىمىزچە _ دەيدۇ رىبېنتروپ چۈشەندۈرۈپ كېلىپ _ بىز ئۈچۈن برۇ بىرر قۇتۇلرۇش
مەسىلىسررىال بولررۇپ قالمررا يەنە كېلىررپ موسرركېا كىلىشىمنامىسررىنى روھىغىمررۇ ئۇيغ رۇن
ھەمدە سوۋېت ئىتتىىاقىنى مەنىەئەتى ىمۇ ئۇيغۇن دەپ ئوياليمىز“.
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بۇ ۋاقىتتا ھىتلېر ئالدىنقى سەپكە قراراپ ماڭىردىغان مەخسرۇس پرويىزدا ھەمرالىرر
بىلەن بىرلىكتە ئالدىنقى سرەپكە قراراپ يولغرا چىقىرش ئالدىردا ئىرد  .فرۈھرېر بېرلىنردىن
ئايرىلىشتىن  1مىنۇت ئاۋال ئەڭ ئېغىر بوھران مەزگىلىدە قولالپ بېرىشرتىن براش تارتقران
ئىتتىىاقدىشررىغا بىررر پررارچە تېلې راممررا يولاليرردۇ .مۇسسررولىنغا يولالنغرران بررۇ تېلې راممررا
موسكېاغا يوللىغانردىن پەرقلىرق ھالردا شرىفىرلىق يولالنغران بولرۇپ ھاياجرانلىق سرۆزلەر
بىلەن يېزىلغان ئىد  .ھىتلېرر برۇ تېلې راممىردا ”برۇ قېتىملىرق ئۇرۇشرنى ھايرات-ماماتقرا
بېرىررپ تاقىلىرردىغان بىررر قېتىملىررق كررۈرەش“ ئىكەنلىكىنررى چۈشررىنىدىغانلىقىنى شررۇڭا
مەخسۇس ئۇرۇش قوزغاش يولىنى تاللىېالغانلىقىنى بۇنى ئۈچۈن ئىشەنچىنى گرانىتتەك
مۇستەھكەم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .ئاخشىمى سائەت  1دا فۈھرېرنى مەخسۇس پرويىز
ئاسررتا-ئاسررتا پررويىز ئىستانسىسررىدىن چىقىشررقا باشررلىغىنىدا خېتىرردا يازغرران ئۇنررداق بىررر
غەيرررەتتىن ئەسررەرمۇ يرروق ئىررد  .ئەكسررىنچە ئۇنى ر كاتىىلىرىرردىن بىررر بولغرران گېررردا
دارانوۋسرركى سررېزىپ قالغىنىرردەك بەكررال جىمغررۇر يررۈز-كررۆز تاتارغرران سررۈكۈت ئىچىرردە
ئىد  .گېردا ئۇنى بۇنداق ھالغا كېلىپ قېلىشرىنى پەقەترال كرۆرۈپ باقمىغران ئىرد  .يەنە
بىر كاتىىى بولغان كرىستا شرۆدېر ئۇنى ھېسقا” :شۇ تاپتا مېنى بارلىق قىلغان ئىشرلىرىم
بىكار بولۇپ كەتتى .مەن ئۇ كىتاپنىمۇ بىكارغىال يازغران ئىكەنرمەن“ دې ەنلىكىنرى ئراڭالپ
قالىدۇ.
ئەممررا ئۇنىرر خىزمەتچىسررى ھىتلېرنررى ئىرادىنىرر سررىموۋۇلى دەپ قررارايتتى .ئررۇ
غەرپلىكلەردە ۋە دې ىدە ھېچ نەرسرە يروق ئەن لىريە بىرلەن فرانسرىيە ئىككىسرى چوقرۇم
غەربى سېىىلدا چىشلىرىنى تۆكىېالىدۇ دەيدۇ .پويىز شەرققە قاراپ يولغا چىققانردا ھىتلېرر
لىن نى تاماق ۋاگونىغا چاقىرتىپ ئۇنىڭغا بۇندىن كېريىن ماڭرا تېنىمرۇ ئرادد تامراقالرنى
تەييارنيسررەن ”شررۇنىڭغا دىقررقەت قىلغىنكررى _ دەيرردۇ ھىتلېررر _ ئررادەتتىكى بىررر نررېمى
نېمىنى يىيەلىسە سرەنمۇ ماڭرا شرۇنىڭدىن تامراق قىلىسرەن .مەن خەلقىمر ە ئرۈل ە بولرۇپ
بېرىشىم كېرەك“ دەپ يوليورۇق بېرىدۇ.
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 .98غەربى سەپتىكى غالىبىيەت
. .1 .81.1 ~ 92 .6 .8112

8
پولشاغا قىلىنغان ھۇجۇم ئىنتايىن تىز ئىل ىرلىمەكتە ئىد  .نەيزىلىر پولشرا ئراتلىق
ئەسكەرلىر گېرمانىيە تاڭكىلىرىغا ھەرگىزمۇ رەقى بونلمايتتى .شۇڭا بىرر قېتىملىرق ھراۋا
دىررن كۈچلرررۈك زەربە بېرررىش ئرررارقىلىقال مرررۇداپىيىچىلەر تارمررار كەلتۈرۈلىررردۇ .ھررراۋادىن
كۈرەشچى ئايروپىالنالر بومباردىمانچى ئايروپىالنالر ۋە ئىنچىكە غەلىتى ئاۋاز چىقىرىدىغان
شۇڭغۇپ بومباردىمان قىلغۇچى ئايروپىالنالرنى ۋەھىمىسىدىن قورقرۇپ پىتىرراپ كەتركەن
پولشا قۇرۇقلۇق ئارمىيە قىسىملىر ئېغىر تىىلىق ماشىنالشقان تېز ئىل ىرلى رۈچى تروپ ۋە
تانكىلىرىنى ياردىمىنى ئالغان بىر يېرىم مىليون كىشىلى گېرمانىيە قۇرۇغلرۇق ئارمىيىسرى
تەرىىىدىن تېزن تېرە-پىرەڭ بولۇپ كېتىدۇ .ئۇنرغرا ئەڭ ئېغىرر زەربە يەنىرال شرۇ كۈچلرۈك
ۋەيران قىلىش كرۈچى ە ئىر ە تەڭدىشرى يروق بروۋنىر قىسرىملىرىدىن كېلىردۇ .ئرۇنر ھەر
قانداق بىر مۇداپىيە توسىقىنى بۆسرۈپ ئۆترۈپ پولشرا ئارقرا سرەپلىرى ە يرامىراپ كىرىشركە
باشرراليدۇ .بررۇ تررۈردىكى چاقمرراق تېزلىكىرردە ھۇجررۇم ئۇرۇشررى ئررۇرۇش سررەنئىتىدىكى بىررر
بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولرۇپ قالغرانلىقى سرەۋەبىدىن ھۇجۇمغرا ئۇچرىغرۇچىالرنى قورقۇترۇپال
قالماسررتىن بەلكررى چەتئەللى ر كۈزەتكۈچىلەرنىنىمررۇ قرراتتىق ئۈركىتىېېتىرردۇ-2 .سررىنتەبىر
كۈنى ئەتى ىنى پولشا ھاۋا ئارمىيىسى تارمار كەلتۈرۈلۈپ ”كورىدور“ ئۈچۈن باشرلىتىلغان
ئۇرۇش ئاخىرنشقان ھېسابالند  .ئىككرى كۈنردىن كېريىن پولشرانى  22دىېىزىيىسرىدىن
مۇتلەق كۆپ قىسمى يا تارمار قىلىند يا بولمىسا قورشاۋ ئاستىدا قالد .
ھىتلېر جودلنى قۇماندانلىرىنى بېرلىنغا قالدۇرۇپ ئۆزىنى بۇ مەخسرۇس پرويىزىنى
”فۈھرېر قوماندانلىق شىتابى“ ھالىغا كەلترۈرۈپ ئرۇرۇش يۈزلىنىشرىنى يېقىنردىن كۈزىتىرپ
بارىردۇ .ئرۇ ھەربرى ئۈنفورمىسرىنى كىيىشرى بىرلەن تەڭ تۇرمرۇش ئرادەتلىرىنىمۇ پۈتررۈنلە
ئۆزگەرتىېالغرران ئىررد  .ھىتلېررر ئەسررلىدە بىررر ئالرردىنقى سررەپتە تررۇرۇپ باققرران پىشررقەدەم
ئەسكەر بولغاچقا بۇ فۈھرېر قوماندانلىق شىتابىنىمۇ بەكال ئادد سەرەمىانالشرتۇرىېالغان
ئىد  .ئۇ ”قوماندان بىلەن ئەسكەرلەر جاپا-مۇشەققەت ۋە ھانۋەتتە تەڭ بولۇش“ دې ەن
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يېڭى شۇئارنى ئوتتۇرغا قويغان ئىد  .شۇڭا ئرۇ ھەر كرۈنى ئەتىر ەن شررۆدېر خانىمغرا شرۇ
كۈنكى بۇيرۇقالرنى يازغۇزغاندىن كېيىن تاپانچىسىنى يېنىغرا قىسرتۇرۇپ قولىدىردا قامچرا
تۇتقان ھالدا ئرۇرۇش سرەپلىرى ە قراراپ ئاتلىنراتتى .ئەگەر ھراۋارايى ياخشرىال بولىردىكەن
خىزمەتچىلىررر بىررلەن ئاديۇتانتلىرىنى ر ئەسرركەرلەرگە تاماكررا چررۆرۈپ مېڭىشررىغا ئاسرران
بولسۇن ھەمدە ئەسكەرلەرنى ئۆزىنى يېقىندىن كۆرەلىشىنى قونيالشتۇرسرۇن دەپ ئۈسرتى
ئوچۇق جېىقا ئولتۇرۇپ ماڭاتتى .ئۇنى ھەمرالىر ھىتلېرنى ھەر قېتىملىق جەڭنىر ئەڭ
ئۇششاق نۇقتىلىرىغىچە قىلچە زىرىكمە تەھلى قىلىپ چىقىشرىغا بەكرال ھەيرران قالىردۇ.
مەسررىلەن ئررانيلۇق گەرچە ئوفىتسررېرنرمۇ ئەسرركەرلەر يررې ەن تامرراقنى يەۋاتقرران بولشررىغا
قارىما ئۇ يەنىال نەچچە سرائەت ۋاقىتىنرى سرەرىپ قىلىرپ بېرىرپ ئاشرنانا بىرلەن تامراق
زالىنى كۈزىتىپ چىقراتتى .ئۇنىر برۇ خىر ئرادىتى تېرزن يوقىلىردۇ .شرۇنداقتىمۇ ئرۇ يەنىرال
ئررۇرۇش مەيرردانى ھەققىرردىكى بررارلىق ئۇششرراق-چۈششررەك ئىشررالرنى بۇرۇنقىرردەك كۆڭررۈل
بۆلررۈپ تەكشررۈرۈپ چىقرراتتى .ئەممررا بىرررن ئىررش ئررۇنى قىزىقتۇرمررايتتى :گېنېرررال شررمۇندت
ئۇنىڭدىن تۇنىى قېتىم يولغا سېلىنىېاتقان ياردارنر ۋاگونىدىكى ياردار ئەسكەرلەرگە نۇتۇق
سررۆزلەپ بېرىشررىنى تەلەپ قىلىېىررد ”مەن بۇنررداق ئېچىنىشررلىق مەنزىرىلەرنررى كۆرسررەم
چىدىيالما قالىدىكەنمەن“ دەپ باھانە كۆرسىتىپ رەت قىلىدۇ.
بۇ تۈر بىر تەرەپلىمە ئۇرۇش ئاخىرلىشرىش ئالدىردا تۇرىېاتقران بىرر پەيترتە ”فرۈھرېر
قۇماندانلىق شىتابى“ غا ئۇشتۇمتۇتال بىر كۈتۈلمى ەن مېھمان _ فرىتز ھې كېلىپ قالىدۇ.
ئررۇ لوندونرردىكى گېرمررانىيە ھۆكررۈمەت ۋەكىلررلەر ئررۆمىكى ئەن لىرريە يوقررۇر دەرىىىلى ر
ئەمەلدارلىر تەرىىىدىن دوستانا شەكىلدە قىزغىن ئۇزۇتۇلۇش بىلەنرال قالمرا ئرادەتتىكى
خەلق ئاممىسى تەرىىىدىنمۇ دوسرتانا شرەكىلدە ئۇزۇتۇلغرانلىقىنى؛ ئەلچىنانرا سرىرتىدا بىرر
مررۇنچە كىشررى يەنە ”ئارچررا بايرىمىرردا يەنە كۆرۈشررىمىز!“ دەپ توۋلىشررىپ قالغررانلىقىنى
دوكررالت قىلىرردۇ .ھېسررنى بررۇ يەرگە كېلىشررى ە گەرچە تىنچلىررق ئۈچررۈن كررۈ چىقىرىشررقا
ئىشەنچى قالمىغانلىقىنى ياخشى بىلسىمۇ يەنىال پولشاغا بولغان شەخسى قىزىقىشى تۈرتكە
بولغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئەممررا شررۇ كررۈنلەردە ھىتلېرنىرر قرراتتىق ئىشەنچىسررىنى قولغررا
كەلتۈرىېالغررران خېېېررر ئۇنىڭغرررا فرررۈھرېر ئەسرررلىدە ئېن لىرررزنر بىرررلەن ھەقىقەتەنمرررۇ
سەمىمىيەتلى بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزمەكچى بولغانلىقىنى ئۇنى پولشاغا بېسىپ كىرىشركە
مەجبۇرلىغرران نەرسررىنى گېرمررانىيە گراژدانلىرىنى ر ئۇچرىغ ران زوراۋانلىررق كررۈچى بىررلەن
زىيانكەشلىككە ئۇچرىتىلغانلىقى بايان قىلىنغان خەۋەرلەر ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ تۇرىېالىردۇ.
ئەممررا ھررې بررۇ بېسررىپ كىرررىش ئىشررى بىررر قېتىملىررق غەزەپلىررنىش سررەۋەبىدىن بررۇيرۇق
قىلىنغرران بىررر ئىررش ئىكەنلىكى ر ە ئىشررىنىدىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ” .شررۇنداق بررۇ ئىررش ئەنە
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شررۇنداق ئوتتۇرغررا چىققانلىقىرردا گەپ يرروق _ .دەپ ئررۆز دې ىنىرردە چىرر تۇرىرردۇ _ ئررۇ
ئاچچىقىغرررا ھرررا بەرمى ەنلىكىررردىن تېرررزن پۇشرررمان قىلغررران “.بېسرررىپ كىررررىش ئىشرررى
باشررالنغاندىن كېرريىن ھىتلېرنىر ھېسررقا بېرىررپ سررىر خرروراس ۋىلسررون بىررلەن سررۆھبەت
قىلىشىشىغا رۇخسەت قىلغانلىقىنى سەۋەبىمۇ شۇ ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ كېلىرپ ”شرۇنداق
ھىتلېررر يەنىررال ‘ئەسرركەرلەر ئارقىغررا بررۇرۇل قەدەمررلەپ مررارش! مررارش!’ دەپ بررۇيرۇق
چۈشىرەلەيتتى“ دەيدۇ.
”تەڭرررىم! _ ۋارقىرىېېتىرردۇ ھررې مەيۈسررلەن ەن ھالرردا _ ‘كەيررنى ە قرراراپ بررۇرۇل
قەدەمرررلەپ مرررارش!’ دېررر ەن بۇنرررداق بىرررر برررۇيرۇقنى ھەر قانرررداق بىرررر مۇسرررتەبىت
چۈشررىرەلەيدىغانلىقىنى نېمىشررقا ھررېچكىم ئۇنىڭغررا ئېيتمايرردۇ؟ پارنمېنررت تۈزۈمىرردىكى
دۆلەتلەردە ئۇزۇن مۇددەت تەپسىلى پىكىرلەشكەندىن ئالغران ئرۇرۇش قرارارىنى ئەمەلردىن
قالدۇرۇشى ھەرگىز مرۇمكىن بولمايردىغانلىقىنى ئۇنىڭغرا ھرېچ كىرم چۈشرەندۈرمىدىمۇ؟ ئرۇ
نېمىشررقا بررۇنى ئويالنمايرردۇ؟ مەن ئۇنىڭغررا ئەن لىرريەدە بىررر ئۇچررۇم ئۇرۇشىەرەسررلەرنى
بررارلىقىنى ئەگەر چىمبېرلىننى ر دېىلومرراتىيە سىياسررىتى گررۇمران بولىشررى ھامرران ئررۇرۇش
تەشەببۇسچىلىر غالىپ كېلىپ سەھنى ە چىقىدىغانلىقىنى نۇرغۇن قېتىم دوكرالت قىلغران
ئىدىم .بۇ دوكالتلىرىمنى ھېچ كىم ئوقۇپ باقمىغانمىدۇ؟“
ھرررې سرررۈكۈت ئىچىررردە قالغانررردىن كېررريىن ئرررانقزادە بولغررران خېېېررر فرررۈھرېر
دېموكراتى ر دۆلەتلەرنى ر ئىشررلەش پىرىنسررىىى ھەققىرردە ھەقىقەتەنمررۇ غەلىررتە قاراشررتا
ئىكەنلىكىنررى ئېتررراپ قىلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ” :مەن فۈھرېرىمىزغررا چىمبېرلىننىرر ئرراۋام
پانتاسىدا بايانات ئېالن قىلغانلىقىنى چۈشەندۈرگىنىمدە ئۇ ماڭرا قراراپ مرازاق قىلغىرنىچە
دىمىقىدا كۈل ەن ئىرد  .ئرۇ ھەقىقەتەنمرۇ ئۇنرداق دۆلەترلەرگە ئىشرەنمەيدۇ .شرۇنداقتىمۇ
قورقررۇپ كەتكىرردەك يېررر يرروق .شررۇ قاترراردا ئررۇ سررېنى بەرگەن دوكالتىڭنىرر ترروغرا
ئىكەنلىكىنىمۇ تونرۇپ يەتركەن .شرۇنداقتىمۇ تەڭرر ئاشرقى سرەن ئۇنىر برۇ قارىشرىدىن
پايدىلىنىمەن دەپ يۈرمى ىن .فۈھرېرنى ھەممىردىن بەك ئراچچىقىنى كەلتۈرىردىغان ئىرش
ئۇنى دې ىنى خاتا خەقنىڭكى توغرا دېيىشنى ئاڭالش“.
گەرچە فرررۈھرېرنى ئەن لىيەنىررر پوزىتسىيىسرررى قىزىقتۇرغانررردەك قىلسرررىمۇ ئۇنىررر
بەكىررررەك قىزىقىررردىغىنى سررروۋېتلېر ئىتتىىاقىنىررر غەرپ سرررەپتە ئرررۇرۇش بولمىغرررانلىقى
سررەۋەپتىن پولشرراغا ھۇجررۇم قىلىررش ئىشررىغا قېتىلىشررنى خالىماسررلىقى ئىررد  .روشررەنكى
ستالىن قىزى ئارمىيىنى چىقىمىنى ئەڭ ئاز ھالغا كەلتۈرۈش مەقسىتىدە تەييارغرا ھەييرار
بولۇش ئۈچۈن ئەڭ ئاخىرقى پەيرتكىچە كرۈتمەكچى ئىرد -82 .سرىنتەبىر سرەھەر سرائەت
ئىككىدىال ستالىن ئۆز گېرمانىيەنى موسركېادا تۇرۇشرلۇق براش ئەلچىسرى ە ئۇخترۇرۇش
~ ~ 147

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

قىلىررپ سررروۋېتلەر ئىتتىىررراقى قىزىرر ئارمىيىسرررى بىرررر قررانچە سرررائىتتىن كېررريىن پولشرررا
چې رىسىدىن بېسىپ ئۆتىردىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ .شرۇ يەرنىر ۋاقترى سرائەت  2تە قىزىر
ئارمىيە پولشانى شەرقىدىكى ئۇزۇنغا سروزۇلغان چې راسرىنى بېسرىپ ئۆتىردۇ .بىرر مرۇنچە
يەرلەردە پولشررا چې رررا مررۇداپىيە بېرگادىلىرىنىرر ئەسرركەرلىر سررەھەر تۇمرران ئىچىرردە
ھررارۋىلىق ئەسرركەرلەرنى چىقىررپ كەل ەنلىكىنررى كۆرىرردۇ” .ئرروق چىقارمرراقڭالر! _ دەپ
ۋارقىرىشىدۇ كېلىېاتقان قىزىر ئرارمىيە ئەسركىر _ بىرز سرىلەرگە ياردەملىشرىم نېمىسرالر
بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن كېلىرېاتىمىز!“ پرولەك چې ررا مرۇداپىيە ئەسركىر برۇ گەپرتىن
نررېمە قىلىشررىنى بىلەلررمە قررايمۇقۇپال قالىرردۇ .ئۇنىر ئۈسررتى ە ئالدىرردا كېلىېاتقرران رۇس
ئەسكەر ھارۋىسىدا ئاق بايراقمۇ كۆرۈنەتتى .شرۇنداق قىلىرپ سروۋېتلىكلەر قىلرچە توسرالغۇ
كررۆرمە داغرردام قەدەمررلەر بىررلەن بەكررال كررۆپ چې رررا نۇقتىلىرىرردىن ئۆتىېالىرردۇ .شررۇنداق
قىلىپ پولشانى شەرقى تەرىىى ئەنە شۇ شەكىلدە قولدىن كېتىدۇ.
رىبېنتروپ ئەتى ەن سائەت  1دە ئاران ئويغۇنىدۇ .ئۇ شمىتد ئرۇنى  2سرائەت قېنىرپ
ئۇخلىېالسرررۇن دەپ ئېيتقىررردىن خەۋەر تېىىرررپ خاپرررا بولغررران ھالررردا ۋارقىرررراپ كېتىررردۇ:
”گېرمانىيە قوشۇنلىر بىلەن رۇسىيە قوشۇنلىر بىر-بىرسى ە قاراپ ئېتىلىرپ كېتىېاتىردۇ
بەلكىررم توقۇنۇشررۇپ قېلىشررىمۇ مررۇمكىن! بررۇنر پۈتررۈنلە سررېنى ھۇرۇنلىقىڭرردىن مېنررى
ئويغاتمىغانلىقىرر سررەۋەبىدىن بولىېاتىرردۇ!“ شررمىدت ئررۇنى خرراتىرجەم قىلىررش ئۈچررۈن
ئاگاھالندۇرۇپ بىر ئايرىما سىزىقى شەكىللىنىپ بولرد دەپ ئېيتىردۇ .ئەممرا يرۈز-كرۆز
سرروپۇن كررۆپىكى بىررلەن تولغرران تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىر ئۇستۇرىسررىنى ئوينرراتقىنىچە
ۋارقىراشتىن توختىمايدۇ” :سەن دۇنيرا تارىنىنىر ئېقىشرىنى قانيماقانالشرتۇرىېەتتى ! برۇ
ئىشررالردا سررەن تېنررى خرراملىق قىلىسررەن!“ رىبېنتروپنررى غەزەپلەنرردۈرگەن ئىررش ئەسررلىدە
ئررادىمى يەتمى ەنلىكررى ھەمرردە ۋاقىتنررى قرراچۇرۇپ قويغررانلىقى سررەۋەبىدىن بېرلىنرردىكى
چەتئەللىرر مۇخبىرنرغررا بررۇ خەۋەرنررى يەتكۈزگررۈچى ئۇنىرر ئىشنانىسررىدىكىلەر ئەمەس
بەلكى گيۆبېل بولىشى ئىد .
ئەنرردىكى قۇراللىررق جىرردەل غررالىىالر ئوتتۇرسررىدا قالغرران ئىررد  .ئۇرۇسررالر بېسررىپ
كىرررگىنى ە بىررر كۈنمررۇ بولمررا تررۇرۇپ بررۇ ئىككررى ئىتتىىاقررداش دۆلەت ئررېالن قىلغرران
ئاخباراتىنى جۈملىلىرىردە بىرر-بىرسرىنى ئەيىىلىشرىپ قىزىرىشرىپ كېتىردۇ .تەبىئىكرى برۇ
ئاخباراتتررا پۈتررۈن ئىمكررانىيەتلەر بىررلەن پولشررانى ئىشررغال قىلىنىشررىنى قررانۇنلۇق قىلىررپ
كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغان ئىد  .ستالىن گېرمانىيە ئوتتۇرغا قويغان نيىرھەگە قارشرى چىقىردۇ
(بۇ نيىھە پاكىتالرنى بەكال ئۇدۇل ئوتتۇرىغا قويىېەتكەنلىكىنى ئېيتىدۇ) .ئانردىن ئرۆز قرولى
بىلەن رۇسىيىنى نيىھىسىنى يېزىپ چىقىدۇ .ھىتلېر تېنى ئەندىال بۇ نيىھى ە مراقۇل دەپ
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تۇرۇشىغا ستالىن يەنە بىر پارچە تېنىمۇ بەك مۇھىم بىر نيىھىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ :ئرۇرۇش
غەنىمىتىنررى تولررۇق بۆلۈشررىېېلىش پولەكلەرنىرر ئاترراقتىكى مۇسررتەقىللىقىنىمۇ سررىرىپ
سۈپۈرۈپ تاشاليدىغان بىر نيىھىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ .قەغەز يۈزىدىن قارىغانردا رۇسرىيىنى
تەكلىبررى گېرمررانىيە ئۈچررۈن پايرردىلىقتەك كۆرۈنسررىمۇ ھىتلېررر بۇنىڭرردىن گۇمانلىررپ 2
كۈن ىچە بىر نېمە دېمە تۇرىېېلىپ ئاندىن رىبېنتروپقا بۇ ھۈجىەتنى ئىمزانش ھوقۇقىنى
بېرىدۇ.
گېرمانىيە تاشقى ئىشالر مىنىسرتىر برۇ يېڭرى شرەرتنامە ئۈچرۈن سۆھبەتلەشرمەكچى
بولرررۇپ -02سرررىنتەبىر چۈشرررتىن كېررريىن سرررائەت  2غرررا  82مىنررروت قالغانررردا سررروۋېتلەر
ئىتتىىاقىنىررر پرررايتەختى ە يېتىرررپ بارىررردۇ .برررۇ ۋاقىرررت ھەقىقەتەنمرررۇ قۇۇتلرررۇق كرررۈن
ھېسابلىناتتى .يەنى بۇ كۈنى ۋارشاۋا يېڭىال گېرمانىيە قۇراللىق كۈچلىرى ە تەسلىم بولغران
ئىررد  .كېرريىن رىبېنتررروپ بېرلىنرردىن سرروۋېتلېر ئىتتىىرراقى تېررز ئارىرردا ئىسررتونىيە بىررلەن
نتېىيەگە ھۇجۇم قىلغۇدەك دەيدىغان بىر پارچە ئاگاھالندۇرۇش تاپشۇرۇپ ئالىدۇ .شرۇڭا
رىبېنتروپ شۇ ئاخشىمى ۋەھىمىلى بىر روھى ھالەتتە كرېمىر سرارىيىغا قراراپ ئاتالنغران
ئىد  .شۇ پەيتتە رىبېنتروپ سرتالىن ئۇنىڭغرا كىشرىنى جەلىرپ قىلىردىغان بىرر تەكلىىنرى
بېرىشررى مررۇمكىنلىكىنى ئەممررا بەك يۇقررۇر بەدەل تۆلىنىشررتىن قورقىرردىغانلىقىغا قرراتتىق
ئىشررىنەتتى .ئاخشررىمى سررائەت  82دا يىغىررن باشررلىنىدۇ .كۈتۈلمى ەنرردە سررتالىن ۋىسررتۇن
دەرياسررىنى شررەرقىدىكى پولشررا توپراقلىرىنىر ھەممىسررىنى گېرمررانىيەگە كېسررىپ بېرررىش
تەكلىررېىنى ئوتتۇرغررا قويىرردۇ .ئەسررلىدە بررۇ يەرلەر پولشررانى زىررچ ئاھررالىلىق يەرلىررر
ھېسابلىناتتى .بۇنى ئۈچرۈن ئرۇ ئرۈچىنچى بىرر برالتىق دېڭىرز بولغران لىترېىيەنى تەلەپ
قىلىدۇ.
ئررۈ سررائەتتەك داۋام قىلغرران يىغىررن ئاخىرنشررقاندىن كېرريىن رىبېنتررروپ تېلېفررون
ئرررارقىلىق فرررۈھرېرگە دوكرررالت قىلىررردۇ .ئرررۇ تېلېفونررردا سرررتالىننى تەكلىېىنىررر ئەڭ
قىزىقتۇرارلىق ئانھىدىلىكى كۆپ سانلىق ئاھالىنى تىزگىنلىېالغانردىن كېريىن ”پولشرانى
مىللى مەسىلىسى گېرمانىيە توغرا كۆرگەن ئۇسلۇپ بويىچە مۇئامىلە قىلىش ئىمكرانىيىتىنى
بېرىدىغانلىقى“ دەيدۇ.
ستالىن ئۇنىر ھىتلېرىنرى بەكرال ياخشرى چۈشرىنەتتى :فرۈھرېر سروۋېتلېر ئىتتىىراقى
بىرررلەن دوسرررتانە مۇناسرررىېەتنى داۋاملىرررق سررراقالپ قرررېلىش ئېھتىياجىررردىن باشرررقا يەنە
يەھۇدىيالرنى يېتىشتۈرۈپ كېلىېاتقان بۇ زېمىننى تىزگىنىردە تۇترۇش پۇرسرىتىنىمۇ ھەرگىرز
قولرردىن بەرمەيرردىغانلىقى ئېنىررق ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ رىبېنتروپقررا بررۇ شررەرتنامىنى ئىمررزانش
ھەمدە ئەڭ ئاخىرقى بىر بالتىق دۆلىتىنىمۇ سوۋېتلېر ئىتتىىاقىغا ئىككى قرولالپ تۇتقرۇزۇش
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ھوقۇقىنى بېرىدۇ .ھىتلېر غەرپكە تاقابى تۇرۇشتا ئارقرا سرەپ غېمىردىن قۇتۇلۇشرنى دەپ
ھەقىقەتەنمررۇ يوقررۇر بەدەل تررۆلىمەكتە ئىررد  .مۇنررداق قارىماققررا ئۇنى ر بررۇ قىلغىنىنررى
پۇرسەتىەرەسررلىكنى يەنە بىررر مىسررالىغا ئوخشررىتىش مررۇمكىن ئىررد  .يەنررى بۈگررۈننى دەپ
كەل ۈسىنى قۇربان قىلىش .ئەمما ھىتلېر قىزى ئارمىيىنى ئاجىزلىقىغا قەتئرى ئىشرىنەتتى:
ئۇ چوقۇم كۈنلەرنى بىر سۆھبەتتە تارتتۇرۇپ قويغران نەرسىسرىنى قرۇرال كرۈچى بىرلەن
قايتۇرۇپ ئاننيدىغانلىقىنى قەتئى ترۈردە كۆڭلىردە ھرې قىالتترى .ئەتىسرى ئۆتكرۈزۈل ەن
سررۆھبەتنى ئەڭ ئرراخىرقى قىسررمىدا سرروۋېتلىكلەر رىبېنتروپنررى قەتئررى تررۈردە ھىتلېرغررا
تېلېفرررون قىلىرررپ برررۇ شرررەرتنامىنى برررارلىق مررراددىلىرىنى ئېنىرررق تەستىقلىتىشرررنى تەلەپ
قىلىدۇ.ھىتلېرمۇ بۇ شەرتنامىنى ماقۇلاليدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .ئەمما رىبېنتروپ ئۇنى بۇ
شەرتنامىنى يەنىال بەز گۇمانلىنىشالر ئىچىردە تەسرتىقلىغانلىقىنىمۇ سرەزگەندەك بولىردۇ.
”مەن چوقۇم مۇستەھكەم ۋە يېقىن مۇناسىېەت تىكلىنىشنى كرۆزدە تۇتترۇم“ دېر ەن ئىرد .
رىبېنتروپ بۇ گەپلەرنى ستالىنغا يەتكرۈزگەن ۋاقتىردا سرتالىنمۇ گەپنرى ئۇزارتمرا ئرۇدۇلال
”ھىتلېر ھەقىقەتەنمۇ ئەقىللىق بەكال قابىلىيەتلى بىرسى ئىكەن“ دەپ جاۋاپ بېرىدۇ.
-01سىنتەبىر سەھەر سائەت  2تە مولوتوۋ بىرلەن رىبېنترروپ ئىككىسرى شرەرتنامىغا
قررول قويىشررىدۇ .سررتالىن بۇنىڭرردىن بەكررال خوشررال ئىررد  .رىبېنتررروپ سرروۋېت-گېرمررانىيە
ئىككى دۆلەت بۇندىن كېيىن مەڭ ۈ بىر-بىر بىلەن ئۇرۇشمايدۇ دەيدۇ .ئەمما ئۇنىر برۇ
گېىى بىر مەزگى جىمىىتلىقنى پەيدا قىلىېېتىدۇ .ئاخىرىدا ستالىن بۇ سۈكۈنەتنى برۇزۇپ
”ھەقىقەتەنمۇ شۇنداق بولىشى كېرەك“ دەپ جاۋا بېرىدۇ.ستالىننى بەكرال سروغۇققانلىق
بىررلەن سررۆزلى ەنلىكى سررۆزلىرىنى ئانھىرردە تررالالپ ئېيتىلىشررىنى رىبېنتررروپ دەرھررال
تەرجىررمە قىلرردۇرۇپ ماقۇللىتىشررنى تەلەپ قىلىرردۇ .سررتالىننى ئىككىنچررى جۈملىسررىمۇ
شررۇنىڭغا ئوخشرراش مررۈجىمەل ئىررد  :رىبېنتررروپ سرروۋېتلىكلەر دوسررتلۇق شەرتنامىسررىدا
بەل ىلەن ەن دائىرىدىن ھالقىرپ چىقىشرقا مراقۇل كېلەرمرۇ يەنرى كەل ۈسرىدە غەرپلىكرلەر
بىلەن بولىردىغان كۈرەشرتە گېرمرانىيە بىرلەن ئىتتىىاقداشرلىق شەرتنامىسرى ئورنىتىلىشرىغا
مررراقۇل دەرمرررۇ دەپ سرررورىېىد ”مەن گېرمانىيىنىررر ئاجىزلىشرررىپ قېلىشرررىنى ھەرگىرررز
خالىمايمەن“ دېر ەن جراۋابنى ئالىردۇ .برۇ گەپنىر ئېيتىلىشرىمۇ شرۇنداق تەبىئرى برولغىنى
ئۈچۈن رىبېنتروپ بۇ سۆز ستالىننى ئەقىدىسىنى ئىىادىلەيدۇ دەپ قارىد .
رىبېنتررروپ بېرلىنغررا قايتىررپ كەل ەنرردىن كېيىنمررۇ سررتالىننى بررۇ ئىككررى جررۈملە
سررۆزىنى مەنىسررىنى ئويلىنىشررتىن توختىمىغرران ئىررد  .ھىتلېررر بۇنىڭغررا بەكررال ئەھمىرريەت
بېرىپ ستالىننى بۇ دې ىنىنى ئارىدىكى پەلسەپەلى ھاڭ بەكال چوڭقۇر ئىكەنلىكىنى برۇ
ھاڭنى تىندۇرۇش مۇمكىن ئەمەسكەن شۇڭا بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرسىدا چوقرۇم ترانش-
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تارتىشالر كۆرۈلىشى مۇمكىن دەپ ئىزاھاليدۇ .شۇ ۋاقىتتىال فۈھرېر ئىزاھات بېرىرپ مۇنرداق
دەيدۇ :مېنى لىتىېانىيە مەسىلىسىدە يول قويغانلىقىم سرتالىنغا ”غەر بىرلەن شرەرقتىكى
قوشنىالر ئارا مەسىلىلەرنى بىرراقال ھەل قىلىېېلىرپ باشرتىن ترارتىىال ھەقىقرى ئىشىنىشرنى
قولغا كەلتۈرۈشتەك ئويدا ئىكەنلىكىمنى ستالىنغا ئىسىاتالپ كۆرسىتىش ئىد  “.رىبېنتروپ
بررۇ گەپلەرنىمررۇ خررۇدد سررتالىننى دې ەنلىرىنررى چۈشررەن ىنىدەك لوغررات مەنىسررىنىال
چۈشىنەلەيدۇ .ئرۇ يەنىرال ھىتلېرر سروۋېتلىكلەر بىرلەن چىرن قەلبىردىن يارىشرىپ قېلىشرنى
ئوياليدىكەن دې ەن ە ئىشىنىدۇ.
سوۋېتلېر ئىتتىىاقى بالتىق دېڭىز ئەللىر بىلەن پولشانى شىمالىنى ئۆتكۈزىېېلىش
تەييارلىقى بىلەن مەشرغۇل بولىېاتقران پەيرتلەردە ھىتلېرر پولشرانى قالغران قىسرىملىرىنى
رەسررمى تررۈردە بەكررال چرروڭ قۇشررنانىغا ئايالنرردۇرماقتا ئىررد  .ئررۇ ئىمىىرررىيە ئىچىرردىن
كەلتۈرۈلىررردىغان يەھرررۇدىيالرنى قاتنررراش قرررون بولغررران پولشرررا شرررەھەرلىرى ە يىغىرررش
بۇيرۇقىنى چۈشۈرىدۇ .مەقسەت” :ئاخىرقى ھەل قىلىش چارىسرى ئۈچرۈن يەنە بىرر مەزگىر
كۈتۈش“ نى مەقسەت قىلىش ئىد  .يەنى -08سىنتەبىردە ھېيردرى ئرې -ئرې ئەترىترى
كوماندېرلىرىغا شۇنداق دەپ چۈشەندۈرگەن ئىد  .بۇ يەردە ئۇنىر ئراخىرقى ھەل قىلىرش
چارىسى دې ىنى يەھۇدىيالرنىر ئرۇرۇقىنى ترۈگىتىش دې ىنرى ئىرد  .نۇرغۇنلىغران پرارتىيە
يوقرررۇر دەرىىىلىررر ئەمەلررردارلىر ئارىسرررىدا برررۇ دېررريىل ەنلەر ئاشررركارىلىنىپ بولغررران
مەخىىيەتلى ئىد .
بۇ تۈردىكى قورقۇنۇشرلۇق تەييرارلىق ئىشرلىر كېتىېاتقران پەيرتلەردە ”پەۋقۇلئراددە
گۇرۇپىا“ (ئېيىنسراتزگرۇپىېن) دەپ ئاتالغران بىرر ‘ئرۆ ترازىلىغۇچىالر’ ئەترىترى پولشرانى
زىيالىيلىر پوپلىر ۋە ئاقسۈڭەك ئېسىلزادىلىرى ە قارىتا تازىالشنى باشالپ برۇ ترۈردىكى
تەييرررارلىق ئىشرررالرنى تېزلىتىررردۇ .نىسررربەتەن ئالغانررردا ھىتلېرنىررر پرررولەكلەرگە بولغررران
ئۆچمەنلىكىنى كېلىش مەنبەسرى بەك يىراقتىكرى بىرر ئىشرمۇ ئەمەس ئىرد  .ئرۆتكەن بىرر
قرررانچە يىررر مابەينىررردە پرررولەكلەر نرررېمى ئازسرررانلىق مىللىرررتى ە قارىترررا بەكرررال كرررۆپ
جىنررايەتلەرنى ئىشررلىد دەپ قەتئررى ئىشررەن ەن ئىررد ” .تررۈمەنلى ەن نررېمى تۇتقررۇن
قىلىنىپ خارننغان شۇنىڭدەك پاجىئەلىر ترۈردە قىينراپ ئۆلترۈرۈل ەن – .دەيردۇ ھىتلېرر
-81سررىنتەبىر كررۈنى دانزى رردىكى بىررر قىسررىم پارتىزانالرغررا _ تەلررېە بىنورىمررالالر يەنررى
سادىسررررت تەلررررېىلەر ۋەھشررررىيانە تەلېىلىرررر دەردىنررررى چىقىرىېېلىشررررقا كىرىشرررركىنىدە
دېموكراتى دىنىغا سادىق بىر دۆلەت بۇنى توساش ئۈچۈن ئۈنىنىمۇ چىقارما بىرر چەترتە
قول قوشرتۇرۇپ قراراپ ترۇرۇپ بەرد  _ .ئەممرا ئرۇ سرۆزىنى داۋام قىلىرپ مۇنرداق چراقىرىق
قىلىدۇ _ ھەممى ە قادىر تەڭرىمىز بىزگە ئاتا قىلغان قۇرالنى ئىشلىتىپ قىساس ئالىدىغان
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ۋاقت كەلد  “.كرۈز ئايلىرىنىر ئوتتۇرلىرىغرا كەل ەنردە تەخمىرنەن  2222نەپەر زىيرالىي
(ھىتلېررر ئررۇنرنى پولشررا مىللەتچىلى ر ئررۇرۇقى چرراچقۇچىالر دەپ ئاتىغرران) يوقۇتۇلىرردۇ.
”پەقەت شۇنداق قىلىش ئارقىلىقال بىزگە بەكال كېرەكلى بولىېاتقان برۇ تروپراقالرنى قولغرا
كەلتۈرەلى ەن بولىمىز .قېنى بۈگۈنكى كۈندە ئەرمەنلەرنى ئۇرۇقى قۇرۇتۇلغانلىق ۋەقەسرى
كىمنىرر يادىغرردا؟“ (ھىتلېررر بررۇ يەردە بىرىنچررى دۇنيررا ئۇرۇشررى مەزگىلىرردە ئوسررمانلى
قوشرررۇنلىرىغا قارشرررى چاررۇسرررىيە قوشرررۇنلىرىغا بۇلۇشرررۇپ ئۇرۇشرررقا قاتناشرررقان داشرررناق
پارتىيىسى ە تەۋە ئەرمەنلەرنى -8182يىلى شەرقى شىمال تۈركىيە تۇپراقلىرىدا ئۇرۇشۇپ
يرراكى قررا -قاچتررا سرروغۇقتا ترروڭالپ قىرىلغررانلىق ۋەقەلىرىنررى تۈركلەرنى ر مىللررى ئىرقررى
قىرغىنچىلىق ھەرىكىتى دەپ تونۇپ بۇ ئىشرالر بۈگرۈن كىشرىلەرنى ئېسرىدىن كۆتۈرۈلرۈپ
ئۇنتۇلۇپ كەتترى دېمەكچرى _ ئرۇ.ت) شرۇنىڭدەك يەنە بىرر مىليرون  022مىر ئرادەتتىكى
پولەك ئەۋنتمۇ ئەۋنت ياشاپ كەل ەن ماكانلىرىدىن ھەيردەپ چىقىرىلغران ئىرد  .برالتىق
دېڭىررز بررويى بىررلەن پولشررا دېڭىررز بويىرردىكى نېمىسررالر بررۇ يەرلەرنررى ياشررناتتى .شررۇندىن
كېيىنكى زۇلمەتلى كۈنلەردە يېڭى ئورۇنالشقان ماكرانالردا سروغوق ۋە ئاچارچىلىقترا جران
تالىشىېاتقان پولەكلەر بىر-بىرىنى قىرغىن قىلغىنىدىنمۇ كۆپ ئۆلتۈرۈلد .
0
ئې -ئېسرچىالر ئەترىترى شرەرق تەرەپرتە ھىتلېرنىر رادىكرال پروگراممىسرىنى ئىىررا
قىلىش ۋاقتىدا ھىتلېرنى ئۆز دىققىتىنى غەرپكە بۇرىغران ئىرد (پرارتىيە قوغردىغۇچىالر
ئەترىتى يەنى ئې -ئې ئەترىتى بىر مۇنچە باشقارمىالردىن تەشكى تاپقان بولرۇپ ھەر
قايسى باشقارمىالرنى ۋەزىىىسى بىلەن ئانھىدىلىكى بىر-بىرىدىن پەرىق قىلىردۇ .شرۇنداق
بولغاچقا ھەر قايسى باشقارمىالرنى بىر-بىرسىدىن پەرىقلەندۈرۈپ تونۇشقا تروغرا كېلىردۇ.
ئانيلۇق قۇراللىق ئې -ئې باشقارمىسى پۈتۈنلە قۇراللىق تەشكىالت بولرۇپ تالالنغران
ئۇنسررۇرنردىن تەشرركىللەن ەن .بررۇ كىشررىلەر ھىملېرغررا ئەمەس بەلكررى ئىمىىرررىيە بىررلەن
ھىتلېرغرررا سرررادىق كىشرررىلەر .برررۇ كىشرررىلەرنى تەشررركىل ە قاتنىشىشرررتىكى مەقسرررەتلىر
نىسررربەتەن ياخشرررى تەشررركىلمۇ نىسررربەتەن دېموكراتىررر تۈسرررتە بولغاچقرررا ئۇنرنىررر
جەڭ ىېارلىررق كررۈچى قۇرۇغلررۇق ئارمىيىسررى ە قارىغانرردا كۈچلررۈك .قۇراللىررق ئررې -ئررې
باشقارمىسررىدا ئوفىتسررېرنر بىررلەن ئەسرركەرلەر ئوتتۇرسررىدا بەك كررۆپ پەرق بولمايرردۇ.
قۇرۇغلۇق ئارمىيىسىدە ئۈتۈپ كېتىش ياكى ئوغرىلىنىشرتىن سراقلىنىش ئۈچرۈن ئەسركەرلەر
چوقۇم ساندۇقلىرىنى قۇلۇپلىغان بولىشى شەرت .ئەمما قۇراللىق ئرې -ئرې باشقارمىسرىدا
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ھەممە كىشى بىر-بىرىنى قېرىنداشالر ئىتتىىاقى دەپ قارايدىغانلىقى ئۈچۈن ساندۇقلىرىنى
قۇلررۇپالش مەنئررى قىلىنىرردۇ .ئوۈرىلىررق ۋەقەسررى كۆرۈلسررە ئەسرركەرلەر ئىچىرردە ئىنرررار
قىلدۇرۇلۇپ نزىم بولغاندا قوغالپ چىقىرىلىدۇ .بۈگۈنمرۇ قۇراللىرق ئرې -ئرې باشقارمىسرى
ھەققىدە نۇرغۇنلىغان سىرلىق رىېايەتلەر تارقىلىپ يۈرگەن بولۇپ ھەممى ە مەلرۇم بولغران
پىچاق چېكىلىش بەل ىسى بىرەر جىنايەتنى بەل ىسى ئەمەس بەلكى ئۇرۇش مەيدانلىرىدا
ياردار بولغانلىرىدا قان بېرىشكە ئاسانلىق تۇغدۇرۇشنى مەقسرەت قىلىردىغان قران تىىىنىر
بەل ىسرررىدىنال ئىبرررارەت .قېرىنداشرررالر ئىتتىىاقىررردىكىلەرچە يرررات كۆرۈلرررۈپ كېلىرررن ەن
ھىملېرنى بەدىنىدە بۇنداق چېكىل ەن بەل ە يروق ئىرد _ ھاشرىيە ئىزاھراتى) .پولشرانى
نىسبەتەن ياخشى يەرلىرر ئۇنرنىر زېمىرنى ە ئايلىنىشرى بىرلەن ھىتلېرمرۇ قانرداقال بىرر
ئۇسرررۇل قوللىنىرررپ بولمىسرررۇن ئەن لىررريە-فرانسرررىيە دۆلەتلىرررر ئوتتۇرسرررىدىكى ئرررۇرۇش
ۋەزىيىتى ە خاتىمە بېرىش يوللىرىنى ئاختۇرۇشقا كىرىشرىدۇ .بۇنىر ئۈچرۈن ئالرد بىرلەن
گېزىت ۋە رادىئو تەشېىقاتىدىن پايدىلىنىپ تىنچلىق ھۇجۇمىغا ئۆتىردۇ” .ھىتلېرر قايتىردىن
ئېن لىزنر بىلەن يارىشىپ قېلىش يولىغا كىرىشى مۇمكىن _ .دەيدۇ خېېې فرىتز ھېسرقا _
بۇ ئىشنى ئۇنر ئۈچرۈن تېنىمرۇ ئاسانالشرتۇرۇپ بېرىشرنى ئوياليردۇ “.ئرۇ يەنە ئەگەر ئرۇنر
گېرمانىيەنى شەرقتە مرۇتلەق ئەركىرن ھەرىركەت قىلىشرىغا يرول قويىردىغانال بولىردىكەن
فررۈھرېر ھېسررنى قايتىرردىن سررىر خرروراس ۋىلسررون بىررلەن مەخىررى سررۆھبەت ئۆتكررۈزۈش
ۋەزىىىسررى ە تەيىنلىشررى مررۇمكىنلىكىنى ئېيتىرردۇ .مەسررىلەن رۇسررىيەگە ھۇجررۇم قىلىشررىغا
ماقۇل كەلمى ىنىدە ھىتلېر بۇنداق بىر ئىشقا ئۇ ماقۇل كەلمەيدىكەن .ھې برۇ گەپلەردىرن
بەكال قايمۇقۇپ كېتىدۇ .بۇ گەپلەر ئەگەر ھىتلېرنى ئىشەنچىسرى ە ئېرىشركەن خېېېلنىر
ئاغزىدىن چىقمىغان بولسا ئىد ھې بۇنداق بىمەنە خىيالالرنى قەتئى رەت قىلغان برونر
ئىد  .ئەگەر فرۈھرېر سروۋېتلېر ئىتتىىاقىغرا مەقسرەتلى بىرر شرەكىلدە ھۇجرۇم قىلمراقچى
بولسا ئۇنداقتا ئۇ يەنە نېمە ئۈچۈن ستالىن بىلەن شەرتنامە تۈزۈشىدۇ دەپ سورايدۇ.
خېېې چۈشەندۈرۈپ كېلىپ ھىتلېرنى بۇنداق بىر سودىلىشىشقا كىرىشكەن ۋاقتىدا
مۇنداق بىر مەقسەتنى كۆزلى ەن ئىرد  :رۇسرىيە بىرلەن يېقىنلىشرىدىغانلىقىنى كۆرسرىتىش
ئررارقىلىق ئېن لىزنرنررى بىررتەرەپ تررۇرۇپ بېرىشرركە مەجبۇرلىمرراقچى بولغرران .ئەممررا ھىتلېررر
بۇنداق بىر مەقسرەتكە ئېرىشرەلمى ەنلىكى ئۈچرۈن رۇسرىيە بىرلەن تۈزۈشركەن شرەرتنامىنى
يىرتىپ تاشلىماقچى؛ ستالىننى زېمىنغا بولغان ئاچكۆزلىكى فۈھرېرنى بەكال رەنىىتتى ئرۇ
”ئىچررى زەرداپقررا تولغرران ھالرردا بررالتىق دېڭىزىرردىن ۋاز كېچىشرركە مەجبررۇر بولغرران ئىررد “
دەيرردۇ .ھررې ب رۇ گەپلەرنررى رەت قىلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ :بررۇ دې ەنلىرى ر رىبېنتروپنى ر
مۆلچەرى ە تۈپتىن زىت.
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”ھىتلېرنى نەزىرىدە بۇ ئىشالردا رىبېنتروپنى قىلچىمۇ رولى يوق “.ھىتلېر ئۇنى بىرر
كرراتىىتىن ئررارتۇق كۆرمەيرردۇ دەيرردۇ خېېېرر جرراۋابەن .فررۈھرېر ھېسررقا گيۆرىڭغررا ۋە
داھلېرۇسقا ئوخشاش غەير رەسمى يولالر ئرارقىلىق ئېن لىرزنر بىرلەن مۇناسرىېەت قىلىرپ
كەل ەنلىكىنى بىر سەۋەبىمۇ شۇ ئىد  .سىنتەبىرنى كېيىنكرى يېرىمىردا ئرۇ داھلېرۇسرنى
يەنە بىر قېتىم لونردونغا بېرىرپ كېلىشركە رىغبەتلەندۈرىردۇ” .ئەگەر ئېن لىرزنر تىنچلىقنرى
خانيدىغانال بولىدىكەن ئۇنر چوقۇم بۇ مەقسەتكە ئېرىشەلەيدۇ _ .دەيدۇ ھىتلېر _ ئەمما
ئۇنر مېنى دې ىنىم ە ماقۇل بولىشرى كېررەك “.ئەممرا ئرۇ داھلېرۇسرقا تىنچلىرق ھەققىردە
تىنما گەپ قىلىپ يۈرگىنى بىلەن ئۇ يوق يەردە ئۇرۇش تەييارلىقى بىلەن مەشغۇل ئىد .
ئارىرردىن بىررر قررانچە سررائەت ئۆتكەنرردىن كېرريىن ئررۇ دېڭىررز قۇرۇغلررۇق ۋە ھرراۋا ئررارمىيە
قۇماندانلىرىغا مەن غەربكە بالدۇرۇراق ھۇجۇم قوزغاشقا قارار قىلدىم ”چرۇنكى ئەن لىريە
بىلەن فرانسىيە قۇرۇغلۇق ئارمىيىسى تەييارلىقسرىز ھرالەتتە تۇرمەقترا “.دەيردۇ .ئرۇ ھۇجرۇم
قىلىش ۋاقتىنى -80نويابىرغا بېكىتىدۇ .پولكوۋنى ۋارلېمونت بۇ قاراردىن گيۆرىڭنىمۇ ئرۆز
ئىچىر ە ئالغرران ھەممەيلەننىر ”قرراتتىق چۈچررۈپ كەتكەنلىكىنررى“ سررېزىدۇ .فررۈھرېر قررارار
قىلىشررىغا ئاسرراس بولغرران ئارقررا كۆرۈنررۈش ماتېرىيرراللىر بىررلەن ئررۇرۇش بايرران قىلىنغرران
ھەشەمەتلى تەسرېىرىنى تونۇشرتۇرغان ۋاقتىردا قولىردىكى بىرر قەغەزگىمرۇ ئرارىالپ قراراپ
قويرراتتى .مەسررىلەن ئررۇ بررۇ قېتىمقررى پىالنىرردا -8182يىلىرردىكى شررليېففېن پىالنىرردىن
پايدىلىنىشنى خالىمايتتى .ئۇنى ئورنىغا بىل ىريە بىرلەن ليۇكسرېمبۇرگ ئرارقىلىق غەربركە
يەنررى غەربررى شررىمال يۈنۈلۈشررى ە قرراراپ ھۇجررۇم قىلىررش ئررارقىلىق ئەن ىلىرريە برروغىز
بويلىرىدىكى پورتالرنى قولغا كەلتۈرۈشنى پىالنلىغران ئىرد  .بۇنىڭغرا ھرېچ كىرم قارشرىلىق
بىلدۈرمەيدۇ .ھىتلېرر گېىىنرى تۈگىتىرپ بولرۇپال قولىردىكى برايىقى قەغەزنرى ئوتقرا تاشرالپ
كۆيدۈرىېېتىدۇ.
داھلېرررۇس ئىككررى دۆلەت ئوتتۇرسررىدا ئەركىررن بېرررىش-كررېلىش قىلىررش تەسررتىقىغا
ئېرىشكەندىن كېيىن -01سىنتەبىر كۈنى لوندونغا قايتىدۇ .ئۇ شۇ كرۈنى چۈشرتىن برۇرۇن
كادوگررران بىرررلەن ئىككرررى سرررائەتتەك سۆزلىشرررىدۇ .ئەممرررا كادوگررران بۇنىڭغرررا پەقەترررال
قىزىقمايدىغانلىقىنى مۆلچەرلەش مۇمكىن” .ئۇ تۇتامغرا چىققىردەك دەيردىغانغا بىررەر گېىرى
يوق بىرسى _ .دەپ يازىدۇ كادوگران كۈنردىلى خاتىرىسرى ە _ ئرۇ ئەسرلىدە ترا باغرىردا
ئولتۇرۇپ تاماق يې ەندە ھەر قانچە قوغلىساڭمۇ دەستىنانغا ئولىشىېالىدىغان ھەرىلەردىن
قىلچىمۇ پەرقى يوق بىرسى .ئۇ بېرلىندىن قولغرا چىققرۇدەك ھرېچ نرېمە ئېلىرپ كەلمەپترۇ“.
داھلېرۇس چىمبېرلىن ۋە خالىفاكسبىلەن كۆرۈشكىنىدىمۇ قىلچە نەتىىى ە ئېرىشەلمەيدۇ.
ش رۇنىڭغا قارىمررا ھىتلېررر قىلررچە يانمايرردۇ .ئررۇ -2ئررۆكتەبىردە خانتررا تىياتىرخانىسررىدا
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ئاشكارە تىنچلىق چاقىرىقى قىلىپ نۇتۇق سۆزلەيدۇ” :غەربلىكلەر نېمە ئۈچۈن برۇ ئۇرۇشرنى
باشالتماقچى بولىېاتىدۇ؟ پولشانى ئەسلى ە كەلتۈرۈشنى مەقسەت قىلىىمۇ؟ يراق ۋېرسراي
شەرتنامىسىدا تىلغا ئېلىنغان پولشا مەڭ ۈ ئەسلى ە كېلەلمەيردۇ “.ئرۇ نۇتقىردا يەنە پولشرا
دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىش مەسىلىسى غەرىىكە تايىنىدىغان بىر ئىرش ئەمەس بەلكرى رۇسرىيە
بىلەن گېرمانىيەگە باغلىق بىر مەسىلە ئىكەنلىكىنى؛ شۇنداق ئىكەن ئۇنر يەنە نېمە ئۈچۈن
ئۇرۇش قىلماقچى؟ شۇنى ئېتراپ قىلىشى كېرەككى نۇرغۇنلىغان مرۇھىم مەسرىلىلەر مەيلرى
بالرردۇر بولسررۇن يرراكى كېچىكىررپ بولسررۇن بەرىبىررر ھەل بولىرردىغان ئىشررالر؛ مىليونلىغرران
ئىنسرران قىرررغىن قىلىنىشررتىن ئرراۋال مىليررارتالر بىررلەن ھېسررابلىنىدىغان مۈلررۈكلەر ۋەيررران
قىلىنىشررتىن ئرراۋال مەسررىلىلەرنى ئۈسررتەلدە ئولتررۇرۇپ ھەل قىلسررا تېنىمررۇ ئرراقىالنىلىق
بولماسمىد ؟ دې ەندەك سۆزلەرنى قىلىدۇ.
ئۇ چىرايلىق گەپلەرنى تۈگىتىرپ بولرۇپال دەرھرال قورقۇنۇشرلۇق پەرەزلەرنرى ئوتتۇرغرا
قويۇشررقا كىرىشررىدۇ” .تەغرردىر كەل ۈسررىدە كىمنى ر ھەق كىمنى ر نرراھەق ئىكەنلىكىنررى
بەل ىلەيدۇ .ئەمما شۇنىسى ئېنىقكى دۇنيا تارىنىنى ئېقىشى جەريانىدا ھېچ قاچان ئىكرى
غالى ر بىرررن ۋاقىتتررا ئوتتۇرغررا چىقىررپ باققرران ئەمەس .كۆپررۈنچە ۋاقىررتالردا بىرسررى بررو
سررۇندۇرۇلغان بولىرردۇ “.ئررۇ تەڭرررى ە دۇئررا قىلغرران ھالرردا تەڭرىنىر ئررۈچىنچى ئىمىىرررىيە
بىلەن باشقا ئەللەرگە تروغرا يرولنى كۆرسىتىشرىنى تىلەيردۇ” .شرۇنداقتىمۇ ئەگەر چېرچىر
ئەپەند بىلەن قالغران ئەپەنردىلەرنى پىكىرر ئۈسرتۈنلۈككە ئېرىشرەلى ىدەك بولسرا ئرۇ
ھالرردا بررۇ بايانرراتىم مېنىر ئۈچررۈن ئەڭ ئرراخىرقى بىررر بايانرراتىم بولررۇپ قالىرردۇ .شررۇندىن
كېرريىن بىررز ئررۇرۇش ئىچى ر ە كىرىررپ كېتىمىررز … شررۇنى ئانھىرردە تەكىررتلەپ كۆرسررىتىپ
ئۆتىمەنكى گېرمانىيە تارىنىدا ھەرگىز قايتا بىر -8181يىلىنى نويابىر بولمەيدۇ!“
ھىتلېررر ئىمىىرررىيە بىنەتەرلىكىرر ە تەھرردىت بولىرردىغان ئىككررى چرروڭ دۆلەتنىرر
مەڭ ۈلۈك تىرنچ قېلىشرىنى قوبرۇل قىلىشرنى خالىمايردىغانلىقى ئېنىرق ئىرد  .شرۇنداقتىمۇ
ۋاقىتلىق تىنچلىق ئەن لىيە-فرانسىيە ئىككرى دۆلەت ئارىردا زىردىيەت پەيردا قىلىرپ كېريىن
ئررۇنرنى بىررر-بىرررلەپ تارمررار كەلتررۈرۈش ئىمكررانىنى بېرەلەيرردىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئۇنى ر
شۇنچە سرەمىمىيلى بىرلەن برۇنرنى دېيىشرىدىكى ترۈپكى سرەۋەپ شرۇ ئىرد  .فۈھرېرنىر
تىنچلىق چاقىرىقىدا بولغانلىقى سرەۋەبلى گېرمرانىيە تەۋەسرىدە ئۈسرتىن ئېغىرر بىرر يرۈك
ئېلىپ تاشالنغاندەك يەڭ ىللى ھې قىلىدىغان ۋەزىيەت شەكىللىنىدۇ .ھەتتا برۇ ئىشرنى
بالرردۇرن تەبرىكلىشررىپ تەنررتەنە قىلىرردىغان پائررالىيەتلەرمۇ ئوتتۇرغررا چىقىرردۇ .ئەتىسررى
فرانسىيە براش مىنىسرتىر دانديېرر بۇنىڭغرا دەرھرال جراۋا بېرىرپ برۇ ترۈردىكى بالردۇر
تەنتەنە قىلىدىغان ھېسسىياتالرغا سروغۇق سرۇ سرېىىلىپ قىسرمەنلىكتە بولسرىمۇ بېسرىققان
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بولىرردۇ .ئررۇ فرانسررىيەنى ”ھەقىقررى تىنچلىقررى بىررلەن ئومررۇمىي يۈزلررۈك بىنەتەرلىكررى
كاپالەتكە ئى ە قىلىنمايدىغانال بولىردىكەن فرانسرىيە ھەرگىزمرۇ قرۇرال تاشرلىمايدۇ“ دەپ
ئېالن قىلىدۇ .كرۈنلەر بىرر-بىرىنرى قوغلىشرىپ ئرۆتمەكتە لوندونردىنمۇ بىررەر خەۋەر يروق
بېرلىننى ئۈمىدۋارلىقى تېنىمۇ كۈچەيىپ بارماقتا ئىد  .شۇنىڭغا قارىما فرۈھرېر يەنىرال
ئەڭ يامان ئراقىېەت برويىچە تەييرارلىق قىلىردۇ .ھىتلېرر -1ئرۆكتەبىر كرۈنى ”-2نومۇرلرۇق
ئررۇرۇش بررۇيرۇقى“ نررى چۈشررۈرىدۇ .بررۇ بۇيرۇقترا بېسررىپ كىرررىش ئىشررىنى ليۇكسررېمبۇرگ
بىلى ىيە ۋە گولالندىيەلەردىن قانداق ئۆتۈش كېرەكلىكى قىسقىچە بايان قىلىنغان ئىد .
ئەتىسررى چۈشررتىن بررۇرۇن سررائەت  88دا  2نەپەر ھەربررى ئىشررالر قۇمانرردانى برراش
مىنىستىرلىققا كېلىپ تەييار بولىدۇ .ھىتلېر يېڭى يوليورۇق تارقىتىشتىن ئاۋال بىر دوكرالت
ئەسلەتمىسىنى يەنى مېمۇراندۇمنى ئوقۇپ ئۆتىردۇ .برۇ ئەسرلەتمە دوكالتىنرى ئۇنىر ئرۆز
يېزىپ تەييارلىغران بولرۇپ برۇ دوكرالت ھىتلېرنىر ھەقىقەتەنمرۇ ھەربرى سىياسرى ترارى
ئۈستىدە راسرتىنال خرېلىال تەتقىرق قىلغرانلىقىنى كۆرسرىتەتتى .ئرۇ دوكالتىردا -8221يىلرى
بىرىنچى ئىمىىرىيە پارچىلىنىپ كەتكىنىدىن بۇيران گېرمرانىيە بىرلەن غەر بىرر-بىرسرى ە
دۈشمەن بولۇپ قالغان بولرۇپ برۇ كرۈرەش ”قانرداقال بولمىسرۇن بىرر ترۈردە داۋام قىلىشرى
شەرت بولۇپ چوقۇم بىر نەتىىىسى كۆرۈن ىچە ئۇرۇش داۋام قىلىشى كېرەك ئىد  “.ئەمما
”ئۇرۇشررنى دەرھررال يىغىشررتۇرۇش“ قىمررۇ قارشررى ئەمەس ئىررد  .پەقەت پولشررادا قولغررا
كەلتۈرگەن ئۇتۇقلىرىنى قوبرۇل قىلغران بولىشرى شرەرت ئىرد  .ھىتلېرر برۇ قۇمانردانالرنى
پىكىرىنى ئالمايدۇ ئۇنرمۇ بىر نېمە دېيىشمەيدۇ .ئۇنر بۇ يەرگە چاقىرتىلىپ گېرمانىيەنىر
ئۇرۇش قىلىش نىشانىسى ئۈچۈن ئىمزا قويۇش بىلەنرال ئىشرى تامرام بولغران ئىرد ” :غەرپ
ئەللىرىنى كۈچىنى ۋە ئىقتىردارىنى تارمرار كەلترۈرۈپ ئرۇنرنى ياۋروپرا نرېمى خەلقىنىر
دۆلىتىنررى مۇسررتەھكەملەش ۋە تېنىمررۇ ئىل ىرلىتىشرركە قايتررا قارشررى تۇرالمرراس ھالغررا
كەلتۈرىېېتىش نىشان قىلىنغان“ ئىد .
بەزىرررلەر بۇنرررداق ئالررردىراپ ھۇجۇمغرررا ئۆترررۈش مۇۋاپىرررق ئەمەس دەپ نرررارازىلىقىنى
بىلدۈرگىنىرردە ھىتلېرمررۇ بررۇنى ئېتررراپ قىلىرردۇ .ئەممررا ۋاقىررت دۈشررمەنلەرنى قولىرردا
ئىكەنلىكىنىمررۇ ئەسرركەرتىپ ئۆتىرردۇ .رۇسررىيە بىررلەن شررەرتنامە ئىمزانشررقان پولشررادا زور
غالىبىيەت قازانغان بولغاچقا گېرمانىيە شۇنچە ئۇزۇن يىلالردىن كېيىن تۇنىى قېرتىم بىررن
ئرررۇرۇش سرررېىىدە ئرررۇرۇش قوزغررراش ئىمكانىغرررا ئېرىشرررمەكتە ئىرررد  .شرررەرقنى قولغرررا
كەلتۈرىېالغانرردىن كېرريىن قۇرۇغلررۇق ئررارمىيە پۈتررۈن كررۈچى بىررلەن ئەن ىلىرريە بىررلەن
فرانسىيەگە تاقابى تۇرانىشى مۇمكىن ئىد  .بەلكىم بۇ بىرر تۇيۇقسرىزن غايىرپ بولىردىغان
بىر ۋەزىيەت بولۇپ قېلىشىمۇ مرۇمكىن ئىرد ” .ھەر قانرداق بىرر شرەرتنامە يراكى كىلىشرىم
~ ~ 156

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

سوۋېت ئىتتىىاقىنى ئۇزۇن مۇددەت بىتەرەپلىكىنرى ساقلىشرىغا كاپرالەتلىكى قىاللمايردۇ“.
سوۋېتلەرنى ھۇجۇم قىلماسلىقىدىكى ئەڭ چوڭ كاپالەت ”گېرمانىيەنى كرۈچىنى دەرھرال
ئوتتۇرغا قويالىشى“ ئىد .
يەنە بىررر تەرەپررتىن ئىتالىيىنى ر يرراردىمىنى قولغررا كەلتۈرۈشرركە بولررۇش-بولماسررلىق
مەسىلىسى ئاساسەن ئالغانردا مۇسسرولىننى قانچىلىر ئۆمرۈر قالغانلىقىغرا براغلىق بىرر
ئىررش ئىررد  .رىررم ۋەزىيىتررى ئۇشررتۇمتۇتال ئررۆزگىرەپ كېتىشررى مررۇمكىن ئىررد  .بىل ىرريە
گولالندىيە ۋە ئا ق ش نىر بىتەرەپلىكىمرۇ ئەنە شرۇنداق بىرر ئىرش .نۇرغرۇن جەھەترلەردە
ۋاقىررت مەسىلىسررى گېرمررانىيە ئۈچررۈن بەكررال پايدىسررىز ئىررد  .نررۆۋەتتە گېرمررانىيە گەرچە
ھەربى ئۈستۈنلۈككە ئى ە بولغانردەك قىلسرىمۇ ئەن ىلىريە-فرانسرىيە ئىككىسرى ئارىردىكى
پەرقنى تېزلىكتە ئازايتىشقا كىرىشمەكتە ئۇنرنى ئۇرۇش سانائىتى دۇنيادىكى كۆپ قىسىم
ئەللەرنى خام ئەشياسرىدىن پايردىلىنىش ئىمكرانىيىتىنى بەرمەكرتە ئىرد  .ئەگەر ئۇزۇنغرا
سوزۇلىدىغان ئۇرۇش بولرۇپ قالغىردەك بولسرا بۇنىر خەۋىىرى تېنىمرۇ كۈچلرۈك ئوتتۇرغرا
چىقىشى مرۇمكىن ئىرد  .ئىمىىرىيىنىر ئاشرلىق ۋە خرام ئەشريا تەمىنراتى بەكرال چەكلىر
شررۇنىڭدەك گېرمررانىيە ئۇرۇشررى ئىشررلەپچىقىرىش ئاساسررى بولغرران لررۇر يەنە كېلىررپ بەكررال
ئاسان ھاۋا ھۇجۇمىغا ئۇچرايدىغان ئۇزۇن مۇساپىلىق توپ-زەمبررەك ھۇجۇمىغىمرۇ ئاسران
ئۇچرايدىغان بىر يەر ئىد .
ھىتلېر بۇ مەسرىلىلەرنى ئوتتۇرغرا قويغانردىن كېريىن سراپ ھەربرى ئىشرالرغا ئائىرت
مەسىلىلەر ئۈستىدە توختىلىدۇ-8181~8182 .يىلالردىكىدەك ئۇنرداق ئراكوپ ئۇرۇشرىدىن
چوقۇم سراقلىنىش كېرەكلىكرى ئۈسرتىد توختىلىردۇ .برۇ ھەقرتە سرۆزلەپ كېلىرپ مۇنرداق
دەيرردۇ :ئاتاكىغررا ئۆتررۈش چوقررۇم تانكررا ۋە پولشررادا يېتىلرردۈرۈل ەن ھرراۋا تاكتىكىسررىدىن
پايدىلىنىشررقا تايانغرران بولىشررى بروۋنى ر قىس رىمالر ئاۋان ررارت بولررۇپ بۆسررۈپ مېڭىشررى
كېرررەك .كېرەكلىكىنررى ئوتتۇرغررا قويىرردۇ .ئررۇ قۇمانرردانلىرىغا چوقررۇم ھەر دائىررم تۇيۇقسررىز
ئررۆزگىرىش ياسررىيانيدىغان بولررۇش كېرەكلىكىنررى تەكىتلەيرردۇ؛ شررۇنىڭدەك يەنە ئىنتررايىن
جررانلىق تەسررېىرلى ەن ئاساسررتا ”مۇداپىيىلىنىشررى ئرراجىز بولغرران نوقتىالرغررا توپكورپۇسررالر
ھالىرردە ھۇجرررۇم قىلغانررردىال قارشرررى تەرەپنىرر سرررېىىنى تەۋرىتىرررېەتكىلى بولىررردۇ“ دەپ
كۆرسەتتى.
بررۇ ھەقىقەتەنمررۇ ماختاشررقا نيىررق بىررر نۇتررۇق بولغرران ئىررد  .شررۇنداقتىمۇ بررارلىق
قۇماندانالر دې ىدەك قۇرۇغلۇق ئرارمىيە غەرپركە قارشرى ئرۇرۇش قىلىشرقا تېنرى ئىردىيىې
تەييارلىقتررا ۋە مررادد تەييارلىقتررا ئەمەس دەپ قاراشسررىمۇ بىرمررۇ ئررادەم چىقىررپ قارشررى
پىكىردە بولمايدۇ .گەرچە ھىتلېر ھۇجۇمنى ”بەك بالردۇر باشلىېېتىشركە بولمايردۇ بەلكىرم
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ئەڭ مۇۋاپىق ۋاقىت بۇ يى كۈز پەسىللىرى ە تروغرىالپ ھۇجرۇم قىلىشرىمىز مرۇمكىن “ دەپ
ئېالن قىلغىنىردىمۇ بىرەرسرىدىن نرارازىلىق چىقمايردۇ (تەخمىرنەن شرۇ پەيرتلەردە ئرۇ يەنە
بررۇيرۇق چۈشررۈرۈپ ”سرراقايماس“ كېسررەللەرنى ”ئازاپالنمررا ئۆلۈشررى“ نررى قررانۇنلۇق
قىلىشنىمۇ ئېالن قىلىدۇ .بەلكىم ئۇ ئاپىسىنى راك كېسىلى ە گىرىىترار بولغران ۋاقتىردىكى
ئازاپلىنىشىنى ئېسى ە كەلتۈرگەن بولسرا كېررەك شرۇنداقتىمۇ ئرۇ بەلكىرم روھرى جەھەترتە
مېيىررپ قېرىررپ ھالىرردىن كەترركەن كىشررىلەرنى مىللەترركە زىيرران كەلتررۈرمەكتە دەپ قرراراپ
تازىلىنىشىنى كۆزدە تۇتقانلىقى ئېھتىمالغا بەكىرەك يېقىن كۆرۈنمەكتە).
لوندوندا بولسا چىمبېرلىن يەنىال شۇ ھىتلېرنى يېقىنردا ئوتتۇرغرا قويغران تىنچلىرق
تەكلىېى ە جاۋا قايتۇرۇش ئۈچۈن باش قاتۇرۇپ يۈرمەكتە ئىد  .فۈھرېر ھۇجۇم قىلىرش
برررۇيرۇقىنى ئرررېالن قىلغررران كرررۈنى چىمبېررررلىن ئىچكرررى كابېنرررت يىغىنرررى ئاچىررردۇ .ئرررۇ
ئامېرىكالىقالرنى ”بىر قاترار پەۋقۇلئراددە جەلىرپ قىالرلىرق تەكلىرىلەر“ گە قارىترا ترۇنىى
قېررتىم كۈچلررۈك ئىنكرراس قايتۇرىش رىدىن بەكررال خاتىرجەمسررىزلى ھررې قىلماقتررا ئىررد .
چىمبېررررلىن ھىتلېرررر نۇتقىررردا ئەمەلىلەشتۈرۈشررركە بولىررردىغان مۇۋاپىرررق بىررررەر تىنچلىرررق
تەكلىررېىنى ئوتتۇرغررا قويمىغررانلىقىنىمۇ ئېنىررق بىلىررپ تررۇراتتى .شررۇڭا ئررۇ ئىچكررى كابېنررت
ئەزالىرىغا ”بىزنى جراۋابىمىز چوقرۇم قراتتىق بولىشرى كېررەك“ دەپ ئېيتىردۇ .ۋەزىررلەر برۇ
تەكلىىكە بىردەك ماقۇل بولسىمۇ كۆپ سانلىق كىشىلەر يەنىرال ئىككرى كرۈن كېچىكترۈرۈپ
جاۋان بېرىش قارارىغا كېلىدۇ.
-88ئررۆكتەبىر چۈشررتىن بررۇرۇن بېرلىنرردىن چىمبېرررلىن ھۆكررۈمىتى ئاغرردۇرۇلۇپتۇ
ئۇرۇش توختىتىش شەرتنامىسى پات يېقىندا ئىمزاننغىردەك دەيردىغان گەپرلەر تارقىلىشرقا
باشاليدۇ« .نيۇيورك پېشېانر مۇنبىر » گېزىتىنى كاندىردات مرۇخبىر پايتەخرت بېررلىن
كوچىلىرىدا كۆكتات ساتىدىغان مومايالرمۇ خوشاللىقىدىن كۆكتراتلىرىنى ئاسرمانغا ئېتىرپ
دۇكررران سرررۇپىلىرىنىمۇ ئرررۆرۈپ تاشالشرررقانلىقىنى پۈتكرررۈل شرررەھەردە برررايرام مەنزىرىسرررى
ياراتقررانلىقىنى خەۋەر قىلىرردۇ .بررۇ خەۋەرنررى بېرررلىن رادىئررو ئىستانسىسررى ئىنكررار قىلغرران
ۋاقىتقىچە بۇنداق خوشاللىق مەنزىرىسى بېسىلمىغان.
ئەتىسررى چۈشررتىن كېرريىن چىمبېرررلىن بىررر ھەپررتى ىچە كەيررنى ە سرروزۇپ ئرراخىر
ھىتلېرغررا جرراۋا بېرىرردۇ .ئررۇ ئرراۋام پانتاسررىدا گېرمانىيەنىر تەكلىررې ”بەكررال مررۇجمەل
گەپلىرىمۇ تۇترۇقسىز“ ئەن لىيە بۇنداق بىر تەكلىىنى قوبرۇل قىلىشرنى رەت قىلىردۇ؛ ئەگەر
ھىتلېر تىنچلىقنى تەلەپ قىلماقچى بولىدىكەن ئۇ ھالدا ”قۇرۇق گەپ ساتما ئەمەلىيەتتە
كۆرسىتىشررى كېرررەك؛“ ئررۇ چوقررۇم ”قايى ر قىالرلىررق پرراكىتالرنى ئوتتۇرغررا قويىشررى“ شررۇ
ئارقىلىق تىنچلىق چاقىرىقىدا بولغانلىقىنى سەمىمىيىتىنى كۆرسىتىشى كېرەك دەپ ئرېالن
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قىلىدۇ .ئەمما زالدىن ئۇنچە بەك كۈچلۈك ئالقىش كۆتۈرۈلمەيدۇ.
بېرلىنرردا تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرلىكى ئاخبررارات باشقارمىسررى دەرھررال بېرلىنرردا
تۇرۇشلۇق ھەر قايسى ئەللەر دېىلوماتى ئۆمەكلىرى ە شىفىرلىق ئۇقترۇرۇش تېلې راممىسرى
يولاليرردۇ .تېلې راممىرردا ئەن لىرريە برراش ۋەزىرىنىرر بەرگەن جرراۋابىنى ئەيىررىلەپ ئررۇنى
ئەدەپسىزلەرچە غۇرۇرىغا تې ىش دېيىل ەن ئىد  .ھىتلېرر ئۈچرۈن ئېيتقانردا ئەن لىيەنىر
بۇ تۈر رەت جاۋا بېرىشى ھەقىقەتەنمرۇ ئۈمىدسرىزلەندۈرەرلى بىرر ئەھرېال ئىرد  .ئەممرا
بۇنداق بىر جاۋا بېرىدىغانلىقىنىمۇ ئېنىق بىلەتتى .ئۇ گيۆرى بىلەن بىررگە ھراۋا ئرارمىيە
ئۈچۈن ئىشلەپچىقىرىش ئىشلىرىغا مەسئۇل ئىككى نەپەر ئەمەلردارنى يەنرى فيېلرد مارشرال
ئېرخارد مىلچ بىلەن گېنېرال پولكوۋنى ئېرنست يۇدېتنى چاقىرتىپ كېلىدۇ” .مېنى غەرپ
بىلەن تىنچلىق ئورنىتىش ئۈستىدىكى بارلىق تىرىشچانلىقلىرىم مۇۋەپىەقىيەتسىزلى بىرلەن
ئاخىرنشتى _ .دەيدۇ ھىتلېر گېىىنى داۋام قىلىپ _ ئۇرۇش داۋام قىلىدۇ .شۇڭا ھرازىر بىرز
سىنارىيەت ياسىيالىشىمىز قەتئى ياسىشىمىز شەرت“
2
ھىتلېرنىرر غەرىررب ە ھۇجررۇم قىلىرردىغانلىقى ھەققىرردىكى خەۋەرلەرنىرر تارقىلىررپ
كېتىشررىدىن كېرريىن گېرمررانىيە ئىچىرردىكى ھەر قايسررى توسررقۇنلۇق قىلىررش تەرەپتررارلىر
سىياسى ئۆزگىرىش قىلىش ۋە سۈيىقەست قىلىشنى پىالنالشقا كىرىشىدۇ .بەزىلەر فۈھرېرنى
ئۆلتۈرىېېتىش تەشەببۇسىدا بولسا يەنە بەزىلەر ئۇنى قاچۇرۇپ كېتىپ ھەربى ئىىررائىيەت
گۇرۇپىىسى ياكى دېموكراتى ھۆكۈمەت قۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىشىدۇ .ئرۇنر ھەر قايسرى
مىنىسررتىرنرنى تىزىملىكىنررى تۇرغررۇزۇش بىررلەن بىرررگە يەنە ئررا ق ش ۋە باشررقا بىررتەرەپ
دۆلەتررلەرگە بررۇ جەھەتررتە شررەپە بىلدۈرىرردۇ .سۈيىقەسررتچىلەر ئارىسررىدا ئەڭ ئەسررتايىدى
بولغان كىشى دەل ئالى قۇماندانلىقتىن بىر بولۇپ بۇ ئىشقا يېتەكچىلى قىلغۇچى بولسرا
شررالالق مىىەزلىر ئرراتلىق ئەسرركەر ئوفىتسررېر پولكوۋنىر خرران ئوسررتېر دېر ەن بىررر
ئىد  .بۇ ئادەم ئادمىرال پولكوۋنى كانارىسنى جاسۇسلۇق ئىدارىسىنى مۇھىم ئاخبرارات
ياردەمچىلىرىدىن بىر بولۇپ ئالدىراڭغۇ مىىەزلى ئەسرتايىدى بولمىغران بىرر ئىرد .
ئۇنىررر تۇرىېاتقررران ئىسرررتراتې ىيىلى ئرررورنى ھەقىقەتەنمرررۇ برررۇ ئىشرررقا ئەڭ مۇۋاپىرررق
ھېسابلىناتتى .شۇنىڭدەك بۇ ئادەم يەنە قۇرۇغلرۇق ئرارمىيە ئىچىردىكى شراختقا ئوخشراش
ھەر قايسى گۇروھتىكىلەر بىلەن تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىدىكىلەر بىلەن ھەتترا ئرې -
ئېستىكىلەر بىلەنمۇ مۇناسىېىتى بار ئىد .
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ئوستېر بۇ جەھەتتىكى ئىشالرغا يارايدىغان مىيۇننېنردىن ئىنترايىن قىممەتلىر بىرر
نامزات تاپىردۇ .برۇ كىشرى ئرۇزۇن يىلالردىرن بېرر ھىتلېرغرا ئۆچمەنلىر سراقالپ يرۈرگەن
جوزېف مۈللېر دې ەن ئادۋۇكات بىر ئىد  .ئوستېرنى كۈشكۈرتىشى نەتىىىسىدە مرۈللېر
(ئرررۇ سرررادىق كاتولىررر بىرررر ئىرررد ) ئۆكتەبېرنىررر باشرررلىرىدا ئېن لىرررزنر ناتسىسرررت
ھاكىمىيىتى ە قارشى كۈچلەر بىلەن مۇرەسسە قىلىشنى خانپ-خالىمايردىغانلىقىنى بىلىرپ
باقماقچى بولۇپ مەخىى تۈردە رىم زىيرارىتى ە چىقىردۇ .ئرۇ رىمردا پاپرا -80پىئرۇس بىرلەن
كۆرۈشكىنىدە ئۇنىر ئرۆز ئىنتىيرار بىرلەن ئرارىچىلىق قىلىرپ بېرىردىغانلىقىنى سرېزىدۇ.
پاپانىرر كررراتىبى ئەن لىرريە كونسولنانىسرررىدىن برىتررانىيە ھۆكرررۈمىتى ھىتلېرغررا قارشرررى
گېرمانىيە بىلەن “سىلىق تىنچلىق” ئورنىتىشقا قارشى ئەمەسلىكىدىن خەۋەر تاپىدۇ.
ئەسلىدە مۈللېر بۇ ئاخباراتنى گېرمانىيىدىكىلەرگە ئېغىزچە يەتكۈزۈشكىال ھوقۇقلرۇق
قىلىنغان بولسرىمۇ ئرۇ جاسۇسرلۇق ئىدارىسرى بىرلەن ھەربرى دائىررىلەرگە ئىسرىات قىلىرپ
كۆرسىتىش مەقسىتىدە بىر قىسىم يازما ھۈجىەتكە ئېرىشىشنى ئۈتۈنۈپ يۈرۈپ بۇنداق بىر
تىنچلىرق تەكلىررېى ە پاپررادىن بىېاسرتە تەسررتىق ئېلىېالىرردىغان بولىرردۇ .ئەڭ ئەھمىيەتلىر
بولغىنى ۋاتىكان پاپاسىنى بۇنداق بىرر تەلەپركە راز بولۇشرى ھەمردە شەخسرى كراتىبى
ئارقىلىق بىر پارچە خەتمۇ يېزىپ بېرىشرى ئىرد  .برۇ خەترتە تەخمىرنەن ئالغانردا ئەن لىريە
بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزۈشنى مۇھىم ئاساسلىر كەڭ دائىرىدە بايان قىلىنغان ئىد .
بۇنىڭرردىن ئوسررتېر گۇروھىرردىكىلەر بەكررال روھلىنىررپ كېتىرردۇ .غەربلىكررلەر بىررلەن
مۇناسررىېەت ئررورنىتىش جەھەتتىكررى ھەر تۈرلررۈك ئۇرۇنۇشررالر ئىچىرردە بررۇ قېتىمقىسررى ئەڭ
ئىستىقباللىق بىر بولغان ئىد  .پاپانى بۇ ئىشقا ئارىالشقانلىقى بەلكىرم براۋچىتشرنى برۇ
سۈيىقەست ئىشىغا ئاكتىىلىق بىلەن قاتنىشىپ كېتىشى ە تۈرتكە بولۇپ بېرىشرىمۇ مرۇمكىن
ئىد  .ئەممرا برۇ قۇرۇغلرۇق ئرارمىيە قۇمانردانى برۇ ئىشرالرغا قىلرچە ھەۋەس قىلمايردۇ .برۇ
گېنېرال گېرمرانىيە خەلقرى ”پۈترۈن قەلبرى بىرلەن ھىتلېرنرى ھىمرايە قىلىردۇ“ دەپ قەتئرى
ئىشىنەتتى .گېنېرال ھالدېرمۇ شۇنداق دەپ قورقاتتى .شرۇنىڭغا قارىمرا ئوسرتېر ۋە باشرقا
كىشررىلەرنى بېسررىمىغا چىرردىما ئررۇنر قرروزغىالڭ كۆتۈرۈشرركە يرراردەم قىلىرردىغانلىقىنى
بىلدۈرۈشررىدۇ .دەل شررۇ پەيتررتە خررۇدد بررارلىق يوقررۇر دەرىىىلىر ھەربررى ئەمەلرردارنر
ھەرىكەترركە ئۆتۈشررنى خانيدىغانرردەك بىررر قىيرراپەت شررەكىللەن ەن ئىررد  .ھەتتررا بررۇ
سۈيىقەستچىلەر بۇ ئىشرقا براۋچىتشرنى ئۆزىمرۇ بىېاسرتە قاتنىشرىدىغانلىقىغا كاپالەتلىر
قىلغىردەك ئىشررەنچكە تولغرران ئىررد  .تەبىكررى برۇ ئىشررالر ھىتلېررر غەرپرركە ھۇجررۇم قىلىررپ
كىرىش بۇيرۇقىنى ئەمەلدىن قالدۇرغىنىدىال مۇمكىن بونتتى.
قۇرۇغلررۇق ئررارمىيە كاتتىبېشررى بىررلەن فررۈھرېر ئوتتۇرسررىدا ئوينىلىرردىغان ئويررۇن -2
~ ~ 160

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

نويابىر يەكشەنبە كۈنى ە يەنى قۇرۇغلۇق ئارمىيە غەربى فرونرت تەرەپركە قراراپ ھۇجۇمغرا
ئۆتررررۈش بەل ىلەنرررر ەن كررررۈنى ە ئورۇنالشررررتۇرۇلىدۇ .بررررراۋچىتش برررراش مىنىسررررتىرلى
مەھكىمىسى ە دەل ۋاقتىدا كېلىپ تەييرار بولىردۇ .ئرۇ بىرر مېمىرانردۇم سرۇنغاندىن كېريىن
بېسىپ كىرىشكە قارشى ئىكەنلىكى ھەققىدىكى مۇھىم قاراشرلىرىنى بىرر قرۇر بايران قىلىرپ
ئۆتىردۇ .گېنېررال كرۈز يرامغۇر پەسرىلىدە يراكى باھرار يرامغۇر پەسرىلىدە برۇنچە چروڭ بىررر
ھۇجررۇم قوزغرراش ھەرگىررز بولىرردىغان ئىررش ئەمەس دەپ سررەۋە كۆرسررىتىدۇ” .بىزنىرر
بېشىمىزغا ياغىدىغان يامغۇر دۈشمەننى بېشىغىمۇ ياغىدۇ“ دەيدۇ ھىتلېر قىسقىال قىلىرپ.
براۋچىتش ئۈمىدسىزلى ئىچىدە دې ىنىنى توغرىلىقىدا چى تۇرۇپ پولشا ئوپىراتسىيىسرى
شررۇنى كۆرسررەتمەكتىكى گېرمررانىيە پىيادىلىرىنىرر جەڭ ىېارلىررق روھررى دۇنيررا ئۇرۇشررى
مەزگىلىررر ە قارىغانررردا بەكرررال ترررۈۋەنلەپ كەتررركەن ھەتترررا خرررۇدد -8181يىلىررردىكى ە
ئوخشايدىغان بۇيرۇققا ئىتائەت قىلماسلىق ھادىسىلىرىمۇ كۆرۈلد دەيدۇ.
ھىتلېررر ئەدەپ بىررلەن سرروغۇققانلىق بىررلەن ئۇنى ر دې ەنلىرىنررى ئاڭاليرردۇ .بۇنررداق
گەپرررلەر ئرررۇنى بەكرررال غەزەپلەندۈرىېېتىررردۇ” .قايسرررى قىسرررىمدا بۇنرررداق ئىنتىزامسرررىزلىق
ئەھېاللىر كۆرۈلد ؟ _ دەپ سورايدۇ .ئۇ يەردە نېمە ئىشالر يرۈز بەرگەن ئىرد ؟ قەيەردە
شۇنداق ئىش بولد ؟“ براۋچىتش ئەسلىدە ”ھىتلېرنى توسۇپ قېلىش“ نى مەقسەت قىلىرپ
ئىشررالرنى مەخسررۇس بەكررال كۆپتۈرىررېەتكەن ئىررد  .فۈھرېرنىرر بررۇنچە ئاچچىغلىنىررپ
كەتكىنىنررى كررۆرۈپ ئامالسررىز جىمىررپ قالىرردۇ” .قۇرۇغلررۇق ئررارمىيە كومانرردىرلىر بۇنى ر
ئۈچۈن قايسرى تەدبىرلەرنرى ئىشرقا سرالد ؟ _ سرورايدۇ ھىتلېرر _ بۇنىر ئۈچرۈن قرانچە
كىش ە ئۆلۈم جازاسى بەرد ؟“
ئۇ قراتتىق سرۆزلەر بىرلەن قۇرۇغلرۇق ئارمىيىسرىنى ئەيىىلەشركە باشراليدۇ .قۇرۇغلرۇق
ئارمىيىسى ھېچ قاچان ئۆزى ە ساداقەت كۆرسىتىپ باقمىغانلىقىنى تاننتىغىمۇ ھېچ قاچان
ئىشررىنىپ باقمىغررانلىقىنى ئەكسررىنچە دۈشررمەنلى قارىشررى بىررلەن قۇراللىررق پىالنلىرىغررا
بۇزغۇنچىلىق قىلىش بىلەنال شوغۇللىنىپ كەل ەنلىكىنرى دەپ كېلىرپ ئەسرلىدە قۇرۇغلرۇق
ئارمىيە ئۇرۇشتىن قورقىدۇ! ھىتلېر شۇ گەپنى قىلغىنىدىن كېيىن ئىتتى بۇرۇلغىنىچە چوڭ
قەدەمررلەر بىررلەن ئىشررىكتىن چىقىررپ كېتىرردۇ .بررراۋچىتش  81مى ر يىراقلىقتىكررى زوسررېندا
بولغان قۇماندانلىق شىتابىغا قايتىپ بارغاندىن كېيىنمۇ يەنىال جىددىلىشىش پەسەيمى ەن
بولۇپ بايا بولغان ئىشالرنى دۇدۇقلىغىنىچە بىر قۇر سۆزلەپ ئۆتىدۇ .دەل شۇ پەيتتە براش
مىنىسررتىرلى مەھكىمىسررىدىن تېلېفررون كېلىررپ -80نويررابىر كررۈنى بېسررىپ كىرررىش كررۈنى
قىلىپ بېكىتىل ەنلىكى قايتا ئەسكەرتىلىدۇ .ھۇجۇمنى ئېنىق ۋاقتىمۇ بېكىتىل ەن بولرۇپ
شۇ كۈنى سەھەر سائەت  2دىن  82مىنۇت ئۆتكەندە ھۇجرۇم باشرلىناتتى .گېنېررال ھالردېر
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بۇنى ر ئۈچررۈن يازمررا يوليررورۇق بولىشررىنى تەلەپ قىلغىنىرردا ئانقىچىرردىن دەرھررال يازمررا
يوليورۇق ئىېەرتىلىدۇ.
شۇنداق قىلىپ بىر پارچە يازمرا برۇيرۇق بولغىنىردىال ھىتلېرنرى ئاغردۇرۇپ تاشالشرقا
يېتەتتى پەقەت شۇن كام دەيدىغان غەممرۇ ترۈگەپ قۇرۇغلرۇق ئارمىيىسرىدىكى يوشرۇرۇن
سۈيىقەسررتچىلەر ئۈچررۈن ھەمررمە نەرسررە تەل بولىرردۇ .ئەممررا يوقۇرىرردىن ئۇنرغررا نە بىررر
قرروزغىالڭ چرراقىرىقى كېلىرردۇ نە بىررر سۈيىقەسررت قىلىررش بررۇيرۇقى .ئەكسررىنچە ئررۇنر
يۇشۇرنۇقچە جىنايى ئىسرىات بوننيردىغان ھرۈجىەتنى كۆيردۈرۈپ تاشراليدۇ .ئوتتۇرلۇقترا
قىلچە ھۇدۇقۇپ كەتمى ىنى يالغۇز پولكوۋنىر ئوسرتېرن ئىرد  .پولكوۋنىر ئوسرتېر دۇنيرا
ئۇرۇشى مەزگىلىدە ۋاشېن توندا تۇرۇشلۇق باش ئەلچرى بولغران دادىسرى كونرت ئالبرېچرت
ۋون بېرنستور ۋاستىسرى ئرارقىلىق بىل ىريە بىرلەن گولالنردىيە مەھەلىسرىدىكىلەرنى -80
نويابىر سەھەردە ھۇجۇم قىلىنىدۇ دەپ ئاگاھالندۇرىدۇ.
ئەممرررا يەكشرررەنبە كرررۈنى بررراش مىنىسرررتىرلىكتە كۆترررۈرۈل ەن شررراۋقۇن كىشرررىنى
ئۈمىدسرررىزلەندۈرىدىغان بىرررر ئىشرررنى پەيررردا قىلىررردۇ .ھررراۋا ئارمىيىسرررى ئرررۇدا  2كرررۈن
داۋاملىشىدىغان ئوچۇق ھاۋا بولما تۇرۇپ فرانسىيە ھاۋا ئارمىيىسرىنى يوقۇترۇش مرۇمكىن
ئەمەسرررلىكىنى بىلدۈرىررردۇ .ئەممرررا -2نويرررابىر سەيشرررەنبە كۈنىررردىكى ھررراۋارايى ئالررردىن
مەلۇماتلىر بەكال ناچار ئىرد  .ئامالسرىز قالغران ھىتلېرر ھۇجرۇم كرۈنىنى كېچىكتۈرۈشركە
مەجبۇر بولىدۇ.
گەرچە ھەربىررلەر ئارىسررىدىكى سۈيىقەسررت پىالنىرردىن ھىتلېررر قىلررچە خەۋەرسررىز
بولسىمۇ گيۆرى براۋچىتش بىلەن ھالدېر ئىككىسى ە دىققەت قىلىش كېرەكلرى توغرىلىرق
ھىتلېرنررررى ئاگاھالنرررردۇرغان ئىررررد ” .فررررۈھرېرىم بررررۇ جىرررردەلنورنرنى يوقاتقىنررررا!“
شېېىتسارىيىلى يۇلتۇز پالچىسى _ ئاسترولوگىيەچى _ كارل ئېرنسرت كرافتنىر سرەمىمىي
نەسررىھەتى تېنمررۇ ئوچررۇق ئىررد (كرافررت يەنە كېلىررپ ھىملېررر ئىشررىىيونلۇق ئررورگىنى
ياللىېالغان يۇلتۇز پالچى مەسلىھەتچىلەردىن بىر ئىد ) .ئرۇ تېنرى يېقىنردىال ھىتلېرر -2
نويررابىر بىررلەن -82نويررابىر ئارىسررىدا مەخىررى ئۆلتررۈرۈلىش خەۋىىررى بررارلىقى ھەققىرردە بىررر
پارچە دوكالت سۇنغانتى .ئەممرا فرۈھرېر ئۈسرتىدە بۇنرداق پرال سرېلىش مەنئىري قىلىنغران
بولغاچقا بۇ ماتېرىيال دەرھال ئارخىىنانىغا سولىېېتىل ەن ئىد .
-1نويابىر چۈشتىن بۇرۇن ھىتلېر مىيۇننېندا ”پىشرقەدەم سەپداشرالر“ ئىتتىىاقىنىر
يىللىرررق يىغىنىغرررا قاتناشرررقان ۋاقتىررردا بىناكرررارلىق ئىنىېنېرررر تروسرررت خرررانىممۇ بىرررر
ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ .بۇ خانىم ھىتلېردىن سىز نېمە ئۈچۈن بىنەتەرلى تەدبىر ئېلىشرقا
بۇنچىرېان سررەل قارايسررىز مېنىر رەسرىم گررالەرىيىمنى زىيررارەت قىلغىنىڭىزدىمررۇ يېنىڭىزغررا
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ئارانال ئىككى نەپەر مۇھاپىزەتچى ئېلىپ كىردىڭىرز دەپ سرورايدۇ .ھىتلېرر ئۇنىڭغرا ئرادەم
بالىسى تەڭرى ە چوقۇم ئىشەنچ قىلىشى كېرەك .بۇ گەپنرى دەپ بولرۇپ دەرھرال يانچۇقىغرا
ئۇرۇپ قويىدۇ” .مانا قارا مەن تاپانچامنى ھەر دائىم يېنىمدا ئېلىرپ يرۈرىمەن .شرۇنداقتىمۇ
بۇ نەرسە مېنى ئۈچرۈن بىرر ئرارتۇق نەرسرى ە ئايلىنىرپ قېلىېاتىردۇ .ئەگەر مېنىر ئەجەل
كۈنۈپ كېلىپ قالغران بولسرا پەقەت برۇ يەرن مېنرى قۇتۇلدۇرالىشرى مرۇمكىن _ .دې ىرنىچە
قررولىنى كررۆكرىكى ە قويىرردۇ _ ئررادەم قەلبىنى ر ساداسررىنى ھررې قىلىشررى كېرررەك ئررۆز
تەغدىرىنى ئورۇنالشتۇرۇلۇشىغا ئىشىنىشى كېرەك .مەن تەغردىرىم مېنرى نرېمى مىللىترى
ئۈچررۈن خىررزمەت قىلىشررىم ئۈچررۈن تاللىېالغانلىقىغررا قەتئررى ئىشررىنىمەن .خەلقىررم ماڭررا
ئېھتىياجلىقال بولىدىكەن مەنمۇ ئىمىىرىيىمىزنى مەۋجۇدىيىتى ە مەسئۇلىيەتنى ئۈسرتۈم ە
ئالىرردىغانال بولىرردىكەنمەن چوقررۇم ئررۆلمەيمەن ”.ئررۇ ئررۆزىنى گويررا ئىككىنچررى ئەيسررا دەپ
تۇنىغرران ئىررد ” .خەلقىررم ماڭررا ئېھتىيرراجى قالمىغرران كررۈنى مەنمررۇ ۋەزىىەمنررى تررۈگەتكەن
بولىمەن .ئۇ چاغدا مەنمۇ بۇ دۇنيادىن ۋىدالىشىمەن“.
تروسررت خررانىم گەپ بىناكررارلىق ئۈسررتى ە بۇرالغرران بولسررىمۇ ھىتلېرنىرر يەنىررال
خرراتىرجەم بونلمررا تۇرغررانلىقىنى ھررې قىلىرردۇ .ئررۇ تۇيۇقسررىزن ”مەن چوقررۇم بۈگررۈنكى
پروگراممررامنى ئۆزگەرتىشررىم كېرررەك“ دەيرردۇ .ئانرردىن ئررۇ ئررۆز-ئررۆزى ە شرراۋۇبقا سررائەتىنى
توغرىلىشرىنى تەلەپ قىلىرردۇ .شررۇنداقتىمۇ باشررقا ئىشررالر بىررلەن ئالرردىراش بولررۇپ كېتىررپ
پائالىيەت كۈن تەرتىبىنى ئۆزگەرتىش جەھەتتە ھېچ قانداق بىر ئىش قىاللمرا قالىردۇ .ئرۇ
يررۇنىتى مىتفرروردنى كررۆرگىلى بارىرردۇ .بررۇ قىررز تاپانچررا بىررلەن چېكىسررى ە ئېتىررپ ئررۆزىنى
ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئىد  .ئەسلىدە ئۇ مىيۇننېندا بىر ساناتورىيىدە داۋالىنىېاتقران ئىرد
(يررۇنىتى مىتفرروت بررايرېئۇت مۇزىكررا فېسررتىېال كررۈنى ”ئەگەر ئررۇرۇش پررارتالپ قالغىرردەك
بولىدىكەن چوقۇم ئرۆزەمنى ئېتىرېالىمەن“ دېر ەن ئىرد سىڭلىسرى دياناغرا .ئەگەر شرۇنچە
ياخشى كۆرىدىغان بۇ ئىككى دۆلەت بىرر-بىرر بىرلەن ئۇرۇشرۇپ ئۆزئرارا قىررغىن قىلىشرقا
كىرىشكىدەكال بولىردىكەن ھاياتىنىر قىلرچە قىممىترى قالمايردىغانلىقىنى دېر ەن ئىرد .
رادىئررو ستانسىسررىنى كانىيىرردىن ئەن لىيەنى ر ئررۇرۇش ئررېالن قىلغررانلىقى توغرىسررىدىكى
خەۋەرنى ئاڭلىشى بىلەن ئۇ ئېن لىز باغچىسىغا بېرىپ كىچى بىرر تاپانچرا بىرلەن ئرۆزىنى
ئېتىېالغرران ئىررد  .ئررۇنى نۇسباۋمسررتراس كوچىسررىدىكى بىررر دوختۇرخانىغررا ياتقۇزۇشررقان
ئىررد  .ھىتلېرنى ر بررۇيرۇقى بررويىچە بررۇ خررانىم داڭلىررق تاشررقى كېسررەللىكلەر دوختررۇر
پروفېسسررور مرراگنۇس مەسررئۇللىقىدا داۋالىنىرردۇ .دوختررور مرراگنۇس چېكىسررىدىن ئرروقنى
چىقىرىش بەكال خەتەرلى بىر ئىش ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .بۇ قىزنى ئۆزىنى ئېتىېالغرانلىقى
ھەققىرردىكى خەۋەرلەر قەتئررى قامررال قىلىنغرران بولغاچقررا بررۇ خەۋەر گېرمانىيەنى ر بېرنرردا
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تۇرۇشلۇق كونسۇلى بۇ خەۋەرنى ئېھتىيات بىلەن يۇنىتىنىر ئاترا-ئانىسرىغا يەتكۈزۈلىردۇ _
ھاشرىيە ئىزاھراتى) .برۇ ۋاقىتتررا قىزنىر سرېزىمى ئەسررلى ە كېلىشركە باشرلىغاچقا ئررۆيى ە
قايتۇرۇلۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ .ھىتلېر ماقۇل بولۇپ سەپەر قىلىشرقا بەرداشرلىق بەرگىردەك
ھالغررا كېلىشررى ھامرران مەخسررۇ ماشررىنا بىررلەن شىېىتسررارىيى ە ئاپىرىررپ قويىرردىغانلىقىغا
ماقۇللۇق بىلدۈرىدۇ.
ھىتلېر شۇ كرۈنى چۈشرتىن كېريىن تۇيۇقسرىزن ئاخشرىمى برۈرگېربراۋكېللېر پىېىنانرا
زالىرردا نۇتررۇق سۆزلەشرركە قررارار قىلىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ۋاقتىنى ر كررۆپ قىسررمىنى بررۇ
ئىشررنى تەييارلىقىغررا ئايرىيرردۇ .بررۇ نۇتررۇقنى ئاساسررلىقى گېرمررانىيە خەلقىرر ە قاراتقرران
بولغاچقررا نۇتۇقتررا ئەگن لىرريەگە يەنە بىررر قېررتىم ھۇجررۇم قىلىررپ سررۆزلىمەكچى بولىرردۇ.
بۇۈرگېربراۋكېللېر پىېىنانىسىنى چوڭ زالىردا كىشرىلەر رەڭلىر برايراقالرنى ئېسرىېېتىدۇ؛
گۈگۈم چۈشۈشتىن بۇرۇن مىكرافونالرمۇ ئورۇنالشتۇرۇلۇپ تەڭشى ىمۇ جايىغا كەلتۈرۈلىردۇ.
گۈگررۈم ۋاقتىرردا پاكررار بويلررۇق ترراتىراڭغۇ چىرررا ئى ىررز دوقىلىررق كررۆزلىر چاقنرراپ
تۇرىدىغان بىر ئەر كىشرى مۆرىسرى ە ئەسرېا سراندۇقتىن بىرنرى ئاسرقىنىچە زالغرا كىرىرپ
كېلىدۇ .بۇ ئادەم ئىنتايىن ماھىر بىرر ھرۈنەرۋەن بولغران گىئرورگ ئېلسرېر ئىسرىملى بىرر
ئىد  .بۇ ئرادەم برۇرۇن كومىرارتىيە ھېسسىداشچىسرى دېيىلىرپ داچراۋ دېر ەن يىغىرېېلىش
نگىرىغا قامالغان ئىد  .بۇ كۈنلەردە ئۇ تېنرى يرېڭىال نگىرردىن قويرۇپ بېررىل ەن بولرۇپ
تىنچلىررق ئررورنىتىش ئۈچررۈن ھىتلېررر قەتئررى ئۆلتۈرۈلۈشررى كېرررەك دەپ بررۇ يەرگە كەل ر ەن
ئىد  .كۆتەرگەن ساندۇقىدا ۋاقىرت تىرزگىنلەش قۇرۇلمىسرى پرارتالتقۇ دورىغرا چېتىغلىرق
ئىد  .خىزمەتچى خادىمالر بىلەن پرارتىيە كرادىرلىر برۇ قېتىملىرق نۇترۇق يىغىنرى ئۈچرۈن
ئەڭ ئرراخىرقى تەييررارلىقلىرىنى پۈتتررۈرۈش ئۈچررۈن پررا -پىررتەك بولررۇپ يررۈرگەن پەيتىرردە
ئېلسېر كىشىلەرنى دىققەتسىزلىكىدىن پايدىلىنىپ بالىنانىغا چىقىپ تۈۋرۈكنى كەيرنى ە
كىرىرپ مۆكۈنىردۇ .برۇ ترۈۋرۈك گرۈل-چىچەكرلەر بىرلەن بىرزەل ەن بولرۇپ ئۈسرتى تەرىىرى
بالىنانىغررا چىقرراتتى .ئررۇ بىررر قررانچە كررۈن ئرراۋال ئانھىرردە ياسررالغان بىررر ھەرە بىررلەن بررۇ
تۈرۈكنىرر تاختررا قېىىنررى كېسررىپ ئېچىررپ بىررر قررانچە پررارچە ئېچىلىرردىغان ئىشررى
شررەكلىدىكى تاختايالرغررا ئالماشررتۇرىېەتكەن ئىررد  .بررۇ كىشررى ھەقىقەتەنمررۇ سررىىتا ئىررش
قىلىدىغان ئۇستا ياغاچچى ھەم بىر سېلىسار بولغاچقا قىلچە چانمايدىغان قىلىرپ ئىشرىنى
پۈتتۈرگەن ئىد .
زال چىراقلىررر ئۆچۈرۈلررۈپ پۈتررۈن ئىشررىكلەر تاقىلىرردۇ .ئېلسررېر يەنە يېرررىم سررائەت
كۈتكەنرردىن كېرريىن پررارتلىتىش بومبىسررىنى تۈرۈكنىرر ئىچىرر ە جايالشررتۇرۇپ ۋاقىررت
تىزگىنىنررى تەخمىررنەن كە سررائەت  88دىررن  02مىنوتتررا پارتاليرردىغان قىلىررپ ترروغرىالپ
~ ~ 164

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

قويىدۇ .فۈھرېر ئاخشىمى سائەت  82دا نۇتقىنى باشلىشرى كېررەك ئىرد  .ئۇنىر بومبىسرى
نۇتۇقنىرر ئوتتۇرسررىدا بىررر يەردە پارتلىشررى كېرررەك ئىررد (ئۇنىڭرردىن بۇرۇنمررۇ نۇرغررۇن
كىشىلەر ھىتلېرنى ئۆلتۈرۈشنى قەسرتلى ەن بولسرىمۇ مۇۋەپىەقىيەتلىر بونلمىغران ئىرد .
بولۇپمۇ بىر قېتىمقىسىنى ھەتترا ھىتلېرر مەڭ رۈ بىلمەيردۇ .يەنرى شرۇ قېتىمقرى سۇيىقەسرت
پىالنلىغۇچى غايىسىنى يوقاتقان بىر ئې -ئې ئەزاسى ئىد  .بۇ ئىش -8101يىلى بولغان
ئىد  .ھىتلېر تەنتەربىيە سارىيىدا نۇتۇق سۆزلەشنى ئالدىدا بۇ كىشى مىكرافون ئۈستىلى
ئاستىغا بىر تال بومبا ئورۇنالشتۇرغان .نۇترۇق جەريانىردا ئۇنىر ھراجىتى قىسرتاپ كېتىرپ
تەرەتنانىغا كىرىپ كېتىدۇ .قايسى بىرسى بىلمەستىن تەرەتنانا ئىشىكىنى سىرتتىن تاقراپ
كېتىپ قالغاچقرا برۇ كىشرى ئروبېرنى ئىچىردە سرولىنىپ قالىردۇ-دۇ پرارتالتقۇ بومبىنىر
يىرراقتىن باسررىدىغان تروك سررىم كۇنۇپكىسرىنى بېسىشررقا ئامالسرىز قالغرران” .ئرۇ ئىررش -02
ئەسررىرنى ئەڭ چرروڭ شاڭنوسررى ھېسررابلىناتتى _ .دەيرردۇ بررۇ ئىشررنى ئەپلەشررتۈرەلمى ەن
كىشىنى بىر دوستى كېيىن ئەسلەپ كېلىرپ _ ئەگەر ئۇنىر تەرىترى قىسرتاپ كەتمىر ەن
بولسا بەلكىم دۇنيا تارىنى پۈتۈنلە باشقىچە يېزىلغان بولىشرى مرۇمكىن ئىرد “ – ئرا.ھ.
ئى).
ھىتلېر ئۆزىنى ياش ھەربى قۇرۇلۇش ئىندېنېر مراك ۋۈنشرېنى پرىنزرې ېنتېنىالترز
مەيرردانى قېشررىدىكى ئررۆيى ە چاقىرتىررپ كېلىررپ سررورايدۇ :مېنررى پىالنالنغانرردىن بررۇرۇنىراق
مىيۇننېندىن چىقىرانرسەنمۇ؟ بۇنىڭدىن خاتىرجەم بولرۇڭ دەپ كاپرالەت بېرىردۇ ۋۈنشرې.
بىنەتەرلى مەقسىتىدە فۈھرېر ئۈچۈن ھەر دائىم ئىككرى پرويىز تەييرار ترۇراتتى .برۇ يراش
ھەربررى قۇرۇلررۇش ئىندېنېررر ھىتلېرنررى دەرھررال بالرردۇر ھەرىرركەت قىلىرردىغان پويىزغررا
ئولتارغۇزۇپ مىيۇننېندىن ئېلىپ چىقىدىغان بولىدۇ.
بررۇۈرگېر پىېىنانىسررىدا فررۈھرېر ئىنتررايىن داغرردۇغىلىق بىررلەن قارشررى ئېلىنىرردۇ .زال
ئىچىدە قۇنقنى يارغىدەك تەنتەنە كۆتۈرۈل ەن ئىد  .شرۇڭا ئرۇ كە سرائەت  82دىرن 82
مىنرروت ئۆتكەنرردىال ئرراران نررۇتقىنى باشررلىيانيدۇ .ئررۇ نۇتقىرردا ئەن لىيەنررى قرراتتىق تىرر
ھاقررارەتلەرگە كۆمۈۋېتىرردۇ .يىغىررن قاتناشررقۇچىلىر بۇنىڭرردىن قرراتتىق ھررۇزۇر ئالىرردۇ.
ئەمەلىيەتتە ھىتلېرر ئاممىغرا ترۈزۈك بىرر نرېمە دېيىشرىنىڭمۇ ھراجىتى يروق ئىرد  .چرۇنكى
نۇتررۇق ئرراڭلىغۇچىالر ئررۇ نررېمىال دېسررە تىنمررا گۈلرردىراس ئررالقىش ياڭرىتىررپ تررۇراتتى.
فۈھرېرنى نۇتقى نۇرغۇن قېتىم ئالقىشالر سرەۋەبىدىن ئۈزۈلرۈپ تۇرغاچقرا ئالرد تەرەپرتە
ئولتۇرغان ۋۈنشې فۈھرېرنى بالدۇر ھەرىكەت قىلىدىغان پويىزغا ئۈل ىرەلمە قېلىشىدىن
بەكال ئەنسىرىمەكتە ئىد .
سائەت  88دىن  2مىنۇت ئۆتكەندە فۈھرېر كۈتمى ەندە ئالدىراشلىق بىلەن نرۇتقىنى
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تاماماليرردۇ .بىررر قررانچە قەدەم نېرىسررىدا ئۇنى ر كەينىرردىكى بىررر تررۈرۈك ئىچىرردە ئېلسررېر
ئورۇنالشتۇرغان پارتالتقۇ بومبىنىر ۋاقىرت تىرزگىنلەش سرائىتى تىكىلرداپ ئىشرلىمەكتە
يەنە  82مىنۇتتىن كېيىن پارتالتقۇ پارتالشقا تەييرار ئىرد  .ئرادەتتىكى ۋاقىرتالردا بولسرا
ھىتلېر نۇتقىنى تۈگىتىپ مەلۇم ۋاقىتقىچە قوزغىالڭدا بىرگە بولغان پىشقەدەم سەپداشرلىر
بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ بەزىلىر بىرلەن مۇڭدۇشرۇپمۇ كېتەتترى .ئەممرا بۈگرۈن ئرۇ
ھېچ كىم بىلەن قول كۆرۈشرمە ھرې ۋە يەنە بىرر قرانچە ئاديۇتانتلىرىنىر ھەمرالىقىردا
ئالدىراشررلىق بىررلەن زالرردىن چىقىررپ سررىرتتا كۈتررۈپ تۇرغرران پىكاپقررا چىقىررپ يولىغررا راۋان
بولىدۇ .كېمىكا پىكاپنى ئۇدۇل پويىز ئىستانسىسىغا قاراپ قۇيۇندەك ھايداپ كېتىردۇ .ئرۇنر
بىكەتكە تېنى يېتىپ كەلمە يەنى ھىتلېر بىنادىن ئايرىلىپ  1مىنرۇت ئۆتكەنردە ۋۈنشرې
يىراقتىن بىر پارتالش ئاۋازىنى تۇيغاندەك قىلىدۇ .ئۇ نېمە ئىرش بولغانلىقىغرا بەك دىقرقەت
قىلىپ كەتمەيدۇ .ئەگەر ھىتلېر بۇ ئاۋازنى ئاڭلىغان بولسا ئۇمۇ خۇدد ۋۈنشېغا ئوخشراش
دىققەت قىلما ئۆتكۈزىېەتكەن بونر ئىد .
پارتالشتىن كېيىن كۆتۈرۈل ەن قىييا-چىييرا ئراۋازنر يەنرى سراقچى ماشرىنىلىرىنى
قۇتقۇزۇش ماشىنىلىرىنى چىرقىراشلىر ئۇرۇش ئاخىرنشتى دەيدىغان يەنە بىر قېتىملىق
قۇرۇق گەپلەرنىر قوزغۇلۇشرىغا سرەۋە بولرۇپ بېرىردۇ :ئەگەر ھىتلېرر مىكرافرون ئالدىردا
تۇرغرران ۋاقتىرردا بومبررا پارتلىغررانال بولسررا چوقررۇم پارتالشررتا ئۆلررۈپ ئررۇرۇش ئاخىرنشررقان
بولىدۇ دېيىشەتتى .شۇ پارتالشتا  2كىشى نەق مەيداندا ئۆلرۈپ ئارىسرىدا ئېرېا براۋۇننىر
دادىسىنىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالغان ھالدا  22كىشى يارىالنغان ئىد  .ئۇنى دادىسى پرارتىيى ە
كىرگەن بولغىنى بىرلەن ئۇنىر ئەزالىرق كىنىشركا نرومىر  2208222بولرۇپ برۇ قېتىمقرى
يىغىنغىمۇ بەكال تۈۋەن دەرىىىلى بىلەت بىلەن كىررىش پۇرسرىتى ە ئېرىشرەلى ەن ئىرد .
فۈھرېر پويىزغا چىقىپ قوزغىلىش ئالدىدا تۇرغىنىدا ئېېا يېقىن دوستى ھېرتا شرنېيدېرنى
ھەمرالىقىدا پويىز ئىستانسىسرىغا يېتىرپ كېلىردۇ .ئرۇ پويىزغرا چىققىنىردا ۋاگونردىكىلەرنى
قىلررچە غېمررى يرروق بەكررال خوشررال ئىكەنلىكىنررى كۆرىرردۇ .بررۇ يەردىكىلەرنى ر ھررېچ بىررر
يېڭىراقتىكرى پارتالشرتىن خەۋىرر يرروق ھەمرمە قولىردا رۇمكررا يايرىشرىپ كەتركەن ئىررد .
ھاراق ئىچمەيدىغان ھىتلېرمۇ شۇنداق خوشال كۆرۈنەتتى .ئوتتۇرلرۇقنى قىزىتىرپ چاخچراق
قىلىپ يۈرگىنى يەنە شۇ گەپ ئۇستىسى گيوبېل ئىد .
پويىز نيۇرېمبېرگكە كەل ىنىدە تەشېىقات مىنىستىر گيوبېل پويىزدىن چۈشۈپ بىرر
قانچە تېلې راممرا يرولالپ يەنە بەز يېڭرى خەۋەرلەر ئالىردۇ .ئرۇ ۋاگونغرا قايتىرپ كېلىرپ
تىترى ەن ئراۋازدا پرارتالش ۋەقەسرىنى ۋاگونردىكىلەرگە بىلدۈرىردۇ .ھىتلېرر ئرۇنى چاقچراق
قىلسا كېرەك دەپ ئويلىغان بولسىمۇ ئۇنى تاتىرىپ كەتكەن چىرايىدىكى جىددىلىشىشنى
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كۆرۈپ دې ەنلىرى ە تەستە ئىشىنىدۇ .ئۇنى چىرايىمۇ دەرھال تۇتۇلۇپ خۇدد باشقا بىرر
يۈز نىقابى تاقىېالغاندەكال بولۇپ ئۆزگىرىدۇ .ئاندىن ئۇ ھېسسىياتقا تولغران غوڭۇلردىغان
بىررر ئرراۋازدا ۋارقىرررىغىنىچە گەپ قىلىرردۇ” :ئەنررد مەن تولررۇق قايى ر بولرردۇم! پۈتررۈنلە
رازىمەن .مەن بۈگرۈن ئادەتتىكىردىن بالردۇر برۈرگېر پىېىنانىسرىدىن ئايرىلغران ئىردىم .برۇ
ئەسلى تەڭرىنى ئورۇنالشتۇرۇشى ئىكەن .تەڭر مېنى غايەمنى ئىشقا ئاشۇرۇشۇم ئۈچۈن
مەخسۇس ماڭا ياردەم قىلىېېتىىتۇ“.
ئۇ ئاۋال يارىالنغانالرنى ئەھېالىنى سوراپ بولرۇپ ئانردىن شراۋۇبقا پۈترۈن كۈچىر
بىلەن ئۇنرغا ياردەم قى دەپ بۇيرۇق قىلىدۇ .بۇيرۇقىنى تۈگۈترۈپ سۈيىقەسرتچىنى كىرم
ئىكەنلىكى ئۈستە پەرەز قىلىشقا كىرىشىدۇ .ئۇنى چىقارغان خۇنسىسرى برۇ پرارتالتقۇچنى
چوقۇم ئىككى نەپەر ئەگلىريە ئىشرىىيونى قويغران دېر ەن خۇنسرىغا كېلىردۇ .كاپىتران س.
پايىن بېست بىلەن مايور ر .ستېېېن ئىككىسى خېيدرىننى ئانھىدە ۋەزىىىلىر ئرادىمى
بىررلەن مەخىررى ئۇچرىشررىپ سۆزلىشررىدۇ .بررۇ ئررادەم ناتسىسررتالرغا قارشررى سۈيىقەسررتچىلەر
گۇروھىرردا يالغان ردىن ئررالىي قۇمانرردانلىق شررىتابىنى بىررر پولكرروۋنىكى قىيرراپىتى ە كىرىررپ
ئۇنرنى ئىشەنچىسى ە ئېرىشىېالغان بىر ئىد  .ھىتلېرنىر قىلغران پەرىرزى ە ئاساسرەن
ھىملېر دەرھال پويىزد چۈشۈپ تېلېفون ئرارقىلىق گولالنردىيەدە تۇرىردىغان ئىككرى نەپەر
ئېن لىزنى قاچۇرۇپ كېلىدۇ.
ئەتىسى چۈشتىن كېيىن سرتېېېن بىرلەن بېسرت ئىككىسرى ۋېنلرودا تورغرا چۈشرۈپ
سوراققا ترارتىش ئۈچرۈن گېرمرانىيەگە قرايتۇرۇپ كېلىنىردۇ .بىرر قرانچە سرائەت ئۆتكەنردە
ھەقىقررى بومبررا قويغررۇچى شېېىتسررارىيە چې راسررىدا قولغررا چۈشررۈپ دەرھررال مىيۇننېنغررا
قايتۇرۇپ كېلىنىدۇ .گېستاپو باش شىتابىدىكى سوراققا تارتىش كامىرىردا كۈچلرۈك چىرراق
نۇر ئاستىغا ئولتۇرغۇزۇلغان ئېلسېر پرارتالتقۇ برومبىنى مەن يرالغۇز ئرۆزەم قويردۇم شرۇ
ئرارقىلىق بررۇ ئۇرۇشررقا خرراتىمە بېرىشررنى مەقسرەت قىلغرران ئىرردىم دەپ ئىنرررا بولىرردۇ .ئررۇ
تاختايالرنى قانداق كەسكەنلىكى كېيىن پارتلىتىش بومبىسىغا ۋاقرت بېكىرتىش قرۇرۇلمىنى
قانداق جايالشتۇرغانلىقى قاتارلىقالرنى تەپسىلى بايان قىلىپ چىقىدۇ.
ھىتلېر گېستاپونى سوراق نەتىىىسى دوكالتىنى تەپسىلى ئوقۇپ چىققانردىن كېريىن
ئاچچىق بىلەن ئۈستى ە تەستىق سېلىپ بېرىدۇ” :بۇنى قايسى ئاخماق سوراق قىلد “ دەپ
سورايدۇ .ئۇنى قارىشىچە ئېلسېرنى بىر سەرگەردان دېيىش ئۇچىغا چىققان كۈلكىلى بىر
گەپ؛ بۇنچىرررېان چررروڭ بىرررر سۈيىقەسرررتكە ئۇنىررر ۋەھشرررى دۈشرررمەنلىرىدىن ئېن لىرررزنر
يەھرررۇدىيالر ھەمكررررارلىق جەمىيىتىنىرررر ئەزالىررررر ۋە شررررۇنىڭدەك ئوتتررررو ستراسسررررېر
قاتارلىقالرنىڭمۇ قاتناشقانلىقى چوقۇم .بۇ ھەممى ە ئېنىق بىر ئىش ئەمەسمىد ؟
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ھىملېر بۇ ئىشقا ئرۆز بىېاسرتە قرول تىقىرپ پۈترۈن چرارىالر بىرلەن جىنايەتيچىنىر
ئاغزىرردىن ھەقىقررى ئەھررېالنى يۇلىررېېلىش ئۈچررۈن تىرىشررىدۇ .سرروراق مەيدانىرردا بولغرران
بىرسىنى دېيىشىچە ھىملېرر كىشرەنلەن ەن جىنرايەتچىنى ئۆترۈكى بىرلەن قراتتىق تېىىرپ
تىلالپ ۋارقىراپ كەتكەن .گەرچە ئۇ ئۇرۇپ تېىىپ باققان شۇنىڭدەك ”تېىىر ۋە شرۇنىڭغا
ئوخشاش ئەسېاپالر“ بىلەن ھەرقانچە قىيناپ باققان بولسىمۇ پاكرار بويلرۇق برۇ ياغراچچى
تۈگررۈل ىنىچە يەنە شررۇ بررۇرۇنقى ئىقراسررىدا چى ر تۇرىېالىرردۇ .ھەتتررا گىىنرروز قىلىنغانرردىن
كېيىنمۇ ئۇنى ئىقراسى قىلچە ئۆزگەرمەيدۇ .شۇنداق قىلىپ خېيدرى ئېلسېرنى راستىنال
شررىرىكى يوقلىقىغررا ئىشررىنىدۇ .ئەممررا فررۈھرېر ھەقىقررى جىنررايەتچىنى تاپالمىرردى دەپ
ھىملېرنى قاتتىق ئەيىىلەپ كېتىدۇ (بۇ بەلكىم ھىملېرنىر ئېلسرېرنى ئاشركارە سروتلىما
ۋە ئۆلتۈرمە تۇتۇپ تۇرغانلىقىنى بىر سەۋەبى بولىشى كېرەك .برۇ ئرادەم بىرر يىغىرېېلىش
نگىرىغا قامىلىدۇ .ئۇ يەردە ئېلسېر ئانھىردە جىنرايەتچى مۇئامىلىسرى ە ئۇچرايردۇ .پەقەت
ئېلسرررېرن ئرررې -ئرررې بىنەتەرلىررر باشقارمىسرررى بىرررردىن-بىرررر جىنرررايەتچىنى قولغرررا
چۈشۈرگەنلىكىنى ئىسىاتلىيالىشى مۇمكىن ئىد  .كېيىنچە ئېلسېر بىرسرىدىن برۇ جىنرايەت
بىلەن قامالغان كاپىتان بېستقا يۇشۇرۇنچە خەت كىرگۈزىدۇ .ئۇ خېتىدە مۇنداق بىرر پىرالن
ترررۈزگەنلىكىنى يازىررردۇ-8121 :يىلرررى ئرررۆكتەبېردە داچررراۋدىكى بىرررر كومانررردېر ئرررۇنى
ئىشنانىسررىغا باشررالپ كىرگەنلىكىنررى ئىشررنانىدا ئىككررى ئەر كىشررى بررارلىقىنى پەرىررزىچە
خېيرردرىننى مەخىررى ئررادىمى بولغرران بررۇ ئىككررى كىشررى ئررۇنى بررۈرگېر پىېىنانىسررىغا بىررر
پارتالتقۇ بومبا ئورۇنالشتۇرۇشقا ئۈندى ەنلىكىنى؛ بۇ بومبا فرۈھرېر زالردىن ئايرىلىغانردىن
كېرريىن پارتىلىشررى كېرەكلىكىنررى شررۇ ئررارقىلىق فررۈھرېرگە سۈيىقەسررت قىلىشررنى پىالنررالپ
يررۈرگەن بىررر ئۇچررۇم خررائىنالرنى پارتلىتىررپ ئۆلتۈرىرردىغانلىقىنى؛ ئېلسررېر بۇنىڭغررا مرراقۇل
بولغاندىن كېيىن جازا نگىرىدىن قويۇپ بېرىل ەنلىكىنى بېرىپ پىېىنانا زالىغا پرارتالتقۇ
بومبا ئورۇنالشرتۇرغانلىقىنى؛ بېرلىنردىكى گېسرتاپو براش شرىتابىدا ھېلىقرى ئىككرى مەخىرى
كىشررى ئەن لىرريە جاسۇسررى سررۈپىتىدە سرروراق قىلىنغانرردا بۇنىڭغررا شرراھىتلىق قىلىرردىغان
بولغررانلىقىنى ئەممررا ئۇنى ر چوقررۇم ئوتتررو ستراسسررېرگە ئررۇنى بېسررت بىررلەن سررتېېېن
ئىككىسى ە تۇنۇشتۇرغانلىقى ئەنە شۇنر پۇل بېرىپ ئۇنى بومبرا قويۇشرقا ياللىېالغرانلىقىنى
ئىسررىاتالپ شرراھىت بولىشررى كېرەكلىكررى ۋە شررۇ ئررارقىلىق بررۇ برراندىن بىرررلىكتە قۇتۇلررۇپ
كېررتىش مررۇمكىنلىكىنى ئېيتىرردۇ .ئەممررا بېسررت بىررلەن سررتېېېن ھررېچ قاچرران سرروراققا
تارتىلمايدۇ .شۇنداق قىلىپ بۇ ياغاچچى ئابرويلۇق جىنايەتچى سۈپىتىدە جرازا نگىرىردا 2
يىلغىچە قامىلىپ يېتىپ ئاخىر ساق قۇتۇلۇپ چىقىدۇ – ئا.ھ.ئى).
ئەممررا بررۇ قېتىمقرررى سۈيىقەسررت توغرىلىررق ھۆكرررۈمەت دائىرىلىرىنىرر دې ەنلىرررر
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ھەقىقەتەنمررۇ غەلىررتە ئىررد  :ئېلسررېر كومىارتىيىنىرر ”ئاينىغرران ئۇنسررۇر “ ئررۇ مىللررى
سوتسىئالىزمىنى ”ئەينىغان ئۇنسۇر “ ئوتترو ستراسسرېرنى يوليرورۇقى برويىچە ئەن لىريە
ئىشىيونلۇق ئورگىنىنى بىر قۇرالىغرا ئايالنغران دېريىل ەن ئىرد  .برۇ تەرىىرى مەسرىلىنى
تۈگۈنى بولۇپ تەشېىقاتچىالر بۇنىڭغا يەنە نۇرغۇنلىغان شا -پۇتاقالرنى قوشرۇپ چىقىردۇ.
قايسى بىر تەشېىقات كىتاپچىسىدا ئەن لىيە ئىشىىيونى مىيۇننېندىال بومبرا قويغران بولرۇپ
قالمررا يەنە نۇرغۇنلىغرران سىياسررىي سۈيىقەسررتلەردىمۇ قررولى بررارلىقىنى مەسررىلەن لررورد
كىتچېنېر شاھزادە فرانز فېردىناند ۋە يۈگسالۋىيە پادىشاھى ئالېكساندېر قاترارلىق داڭلىرق
كىشررىلەرنى سررىرلىق بىررر شررەكىلدە ئۆلتۈرۈلىشررى ە ئەن لىرريە جاسۇسررلۇق ئورگىنىمررۇ
مەسئۇلىيەتنى ئۈستى ە ئېلىشى كېرەك دې ەنلەر يېزىلغان.
بۇ قېتىمقى ئەمەل ە ئاشمىغان سۈيىقەست ئەن لىريەگە بولغران ئۆچمەنلىر قوزغراش
ئۈچۈن كارغا كەل ەن بولسا يەنە بىر تەرەپتىن فۈھرېرنى تېنىمۇ مەشھۇر قىلىېېتىردۇ .ھەر
قايسررى تەبىررقە كىشررىلىر كەينررى-كەينىرردىن فررۈھرېرگە تەبرىر تېلې راممىلىررر يررولالپ
ئۇنى ئۈلۈمدىن قۇتۇلغانلىقىنى مۇبارەكلىشىپ كېتىدۇ .پۈتۈن گېرمرانىيە برويىچە كاتولىر
گېزىت-ژۇرناللىر تەڭرىنى سىھىرلى كۈچىدىن فۈھرېر ئۈلۈمدىن قۇتۇلرۇپ قالرد دەپ
سەمىمىيلى بىلەن ئرېالن قىلىشرىدۇ .كاردىنرال فاۋۇلنرابېر تېلې راممرا يرولالپ مىيرۇننېن
چرروڭ چىركاۋىرردا «تررې دېئررۇم» مەدھىرريە خررور ئېيتىشررقا يوليررورۇق بېرىررپ ”كاردىنررال
باشررقۇرۇش تەۋەسررى نامىرردا فررۈھرېرنى برران-قررازانردىن سرراقلىغانلىقى ئۈچررۈن تەڭرىنى ر
ئىالھىرري روھىغررا رەخررمەت بىلرردۈرۈش” نررى بۇيرۇيرردۇ .پاپررا ئەسررلىدە پولشررانى يرروق
قىلىنغانلىقى سەۋەبىدىن گېرمرانىيىنى ئەيىىلىمەكچرى ئىرد  .ئەممرا ئۇمرۇ شەخسرى نامىردا
تەبرىررر تېلې راممىسرررى يولاليررردۇ .ئەممرررا ھىتلېرررر بۇنىررر سرررەمىمى تەبرىررر بولرررۇش-
بولماسلىقىدىن بەك ئىشەنچ قىلىپ كېتەلمە كەچلىر تامراق ۋاقتىردا ئەتراپىردىكىلەرگە:
”بۇ قېتىمقى سۈيىقەست ئەمەل ە ئاشقان بولسا ئۇ بەلكىم راز بونتتى“ دەيردۇ .برۇ چاغردا
فران برۇ گەپركە نرارازىلىق بىلردۈرۈپ پاپرا -80پىئرۇس ئەزەلردىن گېرمانىيەنىر دوسرتى
بولۇپ كەلد دې ىنىدە ھىتلېر ئۇنىڭغا” :بۇ دې ىنىڭنىڭمۇ ئورنى برار .ئەممرا ئرۇ بەرىبىرر
مېنى دوستۇم ئەمەس“ دەيدۇ.
ھىتلېر پىېىنانا زالىدىن بالدۇر ئايرىلغرانلىقى ئرۈچغن ئىچكرى تۇيغۇلىرىغرا رەخرمەت
ئېيتىدۇ شۇنىڭدەك تەڭرى ىمۇ رەخمىتىنى بىلدۈرىدۇ .ئۇ خوفمانغا مۇنرداق دېر ەن ئىرد :
”ئۇ چاغدا مېنىڭدە قانداقتۇ بىرر تۈرلرۈك غەلىرتە ھېسسرىيات بارلىققرا كەلر ەن ئىرد  .ترا
ھازىرغىچەبۇنىررر نرررېمە ئىرررش ئىكەنلىكىنرررى بىلىرررپ كېتەلمىررردىم .بۇنرررداق ھېسسرررىياتقا
كېلىشررىمنى سررەۋەبىنىمۇ بىلەلمىرردىم .مەن ئررۇ چاغرردا بررۇ زالرردىن تېررز چىقىررپ كېتىشررنىال
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ئويلىغرران ئىرردىم “.ئەممررا چەتئەللىرر كۈزەتكررۈچىلەر بولسررا بۇنىڭغررا باشررقىچە تەبىررر
بېرىشمەكتە ئىد ” :ئارىمىزدىكى مۇتلەق كۆپ سانلىق كىشىلەر بۇ ئىش خۇدد پارنمېنرت
بىناسىغا ئوت قويۇش ۋەقەسى ە ئوخشاپ كېتىدىغان ئىشتەك قىلىدۇ دەپ قاراشرتى“ دەپ
يازىدۇ شىرېر كۈندىلى خاتىرە دەپتىرى ە.
2
پررارتالش ۋەقەسررى يررۈز بېرىررپ ئارىرردىن  80كررۈن ئۆتكەنرردە ھىتلېررر ”-1نومۇرلررۇق
ئررۇرۇش بررۇيرۇقى“ نررى تارقىتىرردۇ .قۇرۇغلررۇقتىكى بېسررىپ كىرررىش ئۇرۇشررى بەل ىلەن ر ەن
مرررۇددەتتە باشرررلىنىدىغان ئەممرررا ”جىررردد ھەربىررري تەلەپ بولمىغرررانال بولىررردىكەن“
گولالنرردىيەنى بىلى ىرريە بىررلەن ليۇكسررېمبۇرگنى ئاھررالىالر مەركەزلىرىنررى بومباردىمرران
قىلىشنى قراتتىق چەكلەيردۇ .برۇ قرارار ئىنسرانىەرۋەرلىكتىنمۇ ئەمەلىري بولغران بىرر قرارار
بولۇپال قالما ھىتلېرنىر ئەڭ ئراخىرقى نىشرانىنىمۇ ئاشركارنپ بەرمەكرتە ئىرد  .يەنرى
ئۇنى غەربكە ھۇجۇم قىلىشرىدىكى ھەقىقىري غەرىرز ياۋروپرا زېمىنىنرى برو سرۇندۇرۇش
يرراكى ئەن لىيەنررى تارمررار قىلررى بولماسررتىن بەلكررى ئارقررا سررېىىنى مۇسررتەھكەملىېېلىش
ئارقىلىق رۇسىيەگە تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش ئىد  .بەلكىرم ئرۇ كېيىنكرى كرۈنلەردە بەلكىرم
ئەن لىيەنى شەرققە يۈرۈش قىلىشىغا بولغان يول قويۇشىغا ئۈندەش بولىشى مۇمكىن.
ئۇ بىر قانچە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن بىر قېتىملىق پەۋقۇلئاددە يىغىرن چاقىرىردۇ .برۇ
قېتىمقى يىغىنغا ئۇ باش قومانرداننىمۇ يىغىنغرا تەكلىرپ قىلىرىال قالمرا يەنە برۇ قېتىمقرى
ھۇجۇمغا رەھبەرلى قىلىردىغان كىشرىلەرنىمۇ چاقىرغران ئىرد  .برۇ قېتىمقرى يىغىرن -02
نويابىر چۈشتە براش مىنىسرتىرلى مەھكىمىسرى ئىچىردە ئۆتكۈزۈلىردۇ .يىغىرن دەسرلىېىدە
بەكال پەس كو بىلەن سۆزلەيدۇ” .بۇ قېتىمقى يىغىن كۆپچىلىكنى كالالمردا ئويلىغرانلىرىم
ھەققىدە مەلۇم چۈشەنچى ە ئىر ە قىلىشرنى مەقسرەت قىلىردۇ – .دەيردۇ ھىتلېرر _ شرۇڭا
كەل ۈسىدە قىلمراقچى بولغران ئىشرالر دەل شرۇ ئويلىرىمنىر نەتىىىسرى دېريىش مرۇمكىن.
مەن سىلەرنى بۇ يەرگە چاقىرىشىمدىكى مەقسەت ھەرگىزمۇ سىلەرنى قارارىمنى ئاڭلىسرۇن
دېيىشررنى مەقسررەت قىلغرران ئەمەس “.بررۇ گەپلەردىررن كېرريىن ئررۇ يىغىررن قاتناشررقۇچىلىر
بىلىشى ە تى ىشلى بولغان ئىشالرنى ئاشركارىاليدۇ :ئۆزىردىن مەغررۇرلىنىش ئەنئەنىسرى ە
ئى ە بولغان بىر ئارمىيە بۈگۈنكى كۈنردە پەقەت بىررن دېكتاتورنىر گېىىنرى ئاڭاليردىغان
يۇمشاقباش بىر قۇرالغا ئايلىنىپ قالغانلىقىنى ئېيتىدۇ” .مەن باشتىن تارتىىال ئاۋال شەرققە
ھۇجررۇم قىلىررپ بولررۇپ ئانرردىن غەرپرركە ھۇجررۇم قىلسررام ياخشررى بونرمىررد دەپ ئررويالپ
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كەل ەن ئىدىم – .دەيردۇ ئرۇ گېىىنىر داۋامىردا ئاساسرەن ئالغانردا مېنىر قۇراللىرق كرۈ
تەشرركى قىلىشررىمدىكى مەقسررەت ئررۇرۇش قىلىشررنىال مەقسررەت قىلغرران ئىررد  .شررۇنداق
بولغاچقرا ئرۇرۇش قىلىرش قرارارىنىمۇ مەن ئرۆز قولۇمردا تۇترۇپ كەلردىم .چرۇنكى مەن ھەر
دائىم مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ پۈتتۈرۈپ كەلمەكتىمەن“.
ئۇنى بۇ سۆزلىر ئەسلىدە ئۆزىنى خوجايىنلىق قىلماقچى بولرۇپ كېلىېاتقرانلىقىنى
ئېالن قىلىشى ئىد  .شۇنىڭغا قارىما يىغىن قاتناشقۇچىلىرىدىن بىرەرسىنىڭمۇ نرارازىلىق
بىلدۈرۈشررى ئاڭالنمىررد  .گيۆرىر كېيىنكررى ۋاقىررتالردا شرراھىتلىق قىلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ:
ئەگەر يىغىررررررن قاتناشررررررقۇچىلىر نررررررارازىلىق بىلدۈرۈشررررررنى خاتانشررررررقانلىق دەپ
قارىلىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلىدىغانلىقى ئۈچۈن ھېچ كىم ئۇنى دې ەنلىررى ە قارشرى پىكىرر
قىلمايتتى” .ئەڭ ئالى قۇماندان قارار قىلغاندىن كېيىن ھەر قانداق بىر ئەسركەرنى قايترا
مررۇزاكىرە قىلىرردىغان ئىشررى قالمررايتتى .بررۇ پىرىنسررىپ ئررادەتتىكى ئەسرركەرلەرگىال ئۇيغررۇن
بولۇپ قالما مارشالغىمۇ ئوخشاشال ئۇيغۇن بىر پىرىنسىپ ھېسابلىنىدۇ“.
”مېنىر ئورنررۇمنى باشقىسررىغا بېرررىش مررۇمكىن ئەمەس _ .دەيرردۇ ھىتلېررر ‘ئىنتررايىن
كىچىكىېيىللىررق’ بىررلەن سررۆزىنى داۋام قىلىررپ _ ئىمىىرىيىنى ر تەقرردىر پەقەتررال مېنى ر
ئۈستۈم ە يۈكلەن ەن .شۇڭا مەن بۇ ۋەزىىىنى چوقۇم ئورۇندىشرىم كېررەك _ .شرۇنداق دەپ
تۇرۇپ ئۇ يەنە بارلىق پىالنلىرىنى ئەسلىدە بىر قىمار ئىكەنلىكىنى ئېتراپ قىلىردۇيۇ ھرېچ
كىم ە يول قويمايتتى _ ئەگەر مەن برۇ ئىشرتا غەلىربە قىاللمىسرام چوقرۇم ھرانك بولىشرىم
كېرررەك .ئەممررا مەن غەلىرربە قىلىررش يررولىنى تاللىېالرردىم … .بررۇ بىررر تررارىني بىررر قررارار .بررۇ
قارارىمنى بىرىنچى قېتىملىق سىلېسىيان ئۇرۇشىنى ئالدىردا ئۇلرۇ فرېردېرىننى قارارىغرا
ئوخشاش مۇھىم بىر قارار دېيىشركە بولىردۇ .ئەگەر مەن ئۆلرۈپ كېتىرپ قالسرام ھەرگىزمرۇ
پۇشايماندا قالمايمەن .مەن ھاياتىمنى ئەنە شۇنداق ئۆتكۈزىشىم كېرەك _ .دىققەت قىلىشقا
ئەرزىيدىغان يېر شۇكى ئۇ سۆزىنى ئاخىرىردا ئرۆز ھاياتىنىر تەقردىرى ە ۋاسرتىلىق بىرر
شەكىلدە ئالدىن ھرۆۈمىنى ئوتتۇرغرا قويىشرى ئىرد  – .برۇ قېتىمقرى ئۇرۇشرتا مەن يرا تىر
تۇرۇشررۇم يرراكى ئاغدۇرۇلۇشررىم كېرررەك .ئەگەر خەلقىررم مەغلرروپ بولغىرردەك قىلسررا مەن
ھەرگىزمۇ جېنىمنى ساقالپ قېلىشقا ئۇرۇنمايمەن “.بۇ دې ەنلىر ھەقىقەتەنمۇ ئۇنى چىن
يۈرەك سۆزلىر ئىد  .ھىتلېر ئۈچۈن ئېيتقاندا پەقەت يا توغا يا خاترا دەيردىغان ئىككىرال
خى تالالش مەۋجۇت ئىد  .شۇنداق بولغاچقا يا پۈتۈنلە غەلىبە قىلىرش يراكى بولمىسرا
”گۆتتېرداممېرۇڭ“ يەنى زامان ئاخىر بولۇشتىن ئىبارەت ئىككىرال خىر يرولىمىز برار دەپ
قارايتتى.
ھىتلېررر شررۇ كررۈنى چۈشررتىن كېرريىن بررراۋچىتش بىررلەن ھالرردېرگە بىررر پررارچە نۇتررۇق
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تېزىسىنى ئوقۇپ بېرىردۇ :برۇ يازمىردا قۇرۇغلرۇق ئارمىيىنىر مەغلوبىيەتچىلىر خراراكتېر
ئۈسررتىدە توختالغرران ئىررد  .بررراۋچىتش بۇنىڭرردىن قرراتتىق چۈچررۈپ كېتىرردۇ ۋە دەرھررال
ئىستىىا تەلەپ قىلىدۇ .ھىتلېر ئۇنى ئىستىىاسىنى قوبۇل قىلما ئۇنىڭغرا ئاگاھالنردۇرۇش
بېرىدۇ :بىر گېنېرال بولۇش سۈپىتى بىلەن باشقا ئەسكەرلەرگە ئوخشاشرال ئرۆز ۋەزىىىسرىنى
ئررادا قىلىشررقا مەجبررۇر ئىكەنلىكىنررى ئېيتىرردۇ .قۇرۇغلررۇق ئارمىيىسررى ئۈچررۈن ئېيتقانرردا بررۇ
ھەقىقەتەنمۇ مۇشەققەتلى بىر كۈن ئىد  .ھالدېرنى كۈندىلى خاتىرىسرى ە مەردانىلىرق
بىلەن قىسقىچە قىلىپ يازغىنىدەك ئرۇ كرۈنى ھەقىقەتەنمرۇ ”بوھرانلىرق بىرر كرۈن!“ ئىرد .
ھىتلېر بىر ۋاقىتتا كىمدە كىم ماڭا توسقۇنلۇق قىلىدىكەن چوقۇم ئرۇنى يروق قىلىرېېتىمەن
دەپ ئېيتقان ئىد  .براۋچىتش بىرلەن ھالردېر ئىككىسرىال ھىتلېرردىن قورقرۇپ پۈكلىشرىىال
قالغان ئىد  .ئۇ ئىككىسرى پۈترۈن كرۈچى بىرلەن تىرىشرىپ قارشرىلىق قىلغرۇچى ئۇنسرۇرنر
قاتارىغا كىرىپ قالماسلىق ئۈچۈن تىرىشىدۇ.
دەل ھەپتە ئاخىرىدا ستالىن يەنە بىر قېتىم پۈتۈن دۇنيانى ھەيران قالدۇرىدىغان بىر
ئىش قىلىدۇ-22 :نويابىر كۈنى فىنالندىيەگە باستۇرۇپ كىرىردۇ .برۇ دۆلەت -8181يىلرى
گېرمانىيەنى ياردىمى ە تايىنىپ بىر قېتىملىق كومىارتىيە توپىلىڭىنى مەغلۇ قىلىرېەتكەن
ئىد  .ستالىننى فىنالندىيەگە تاجاۋۇز قىلىپ كېرگەنلىكىدىن ھىتلېر ئۆزىنى بەكرال ئېغىرر
نۇمۇسررتا قالغرران ھررې قىلىرردۇ .بررۇ ئىررش گېرمررانىيە بىررلەن فىنالنرردىيە مۇناسررىېىتىنى
نىسبەتەن ياخشى كېتىېاتقانلىقى سەۋەبىدىنال ئەمەس بەلكى بۇ تاجاۋۇزچىلىق مۇسسولىن
بىلەن بولغران ئەسرلىدىنال قىر ئۈسرتىدە تۇرىېاتقران ئىتتىىاقداشرلىقىنى ئاجىزنشتۇرۇشرقا
سەۋە بولۇپ بېرىدۇ .باشرتىن ترارتىىال گېرمرانىيە-رۇسرىيە شەرتنامىسرىغا قارشرى چىقىرپ
كەلررر ەن ئىتالىيرررانالر غەرپلىكرررلەرگە ئوخشاشرررال سررروۋېت ئىتتىىاقىنىررر سەۋەبسرررىز
فىنالنررردىيى ە باسرررتۇرۇپ كىرىشرررى ە قررراتتىق ئەپسۇسرررلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرىررردۇ .پاپرررا
ھاكىمىيىتىنى ر كررانىيى بولررۇپ رول ئوينرراپ كېلىېاتقرران «رىررم كۈزەتكررۈچىلىر » گېزىتررى
پاپانى ر ئىزىنررى بېسررىپ فاشىسررت يرراكى ناتسىسررتالرنىڭتاجاۋۇزىغا قارشررى بىررر ئېغىزمررۇ
ئەيىىلەشتە بولمىغران بولسرا مانرا ئەنرد پاپرا بىرلەن بىررلىكتە س س س ر نىر بېسرىپ
كىرىشررىنى يرراۋايىالرچە تاجرراۋۇزچىلىق دەپ ئەيىررىلەپ كېتىرردۇ .چىركرراۋ بىررلەن خەلررق
مۇسسولىنغا ”ئامال قىلىرپ گېرمانىيىنىر مەغلروبىيىتىنى پەيردا قىلىرش“ ئۈچرۈن كۈچلرۈك
بېسررىم قىلماقتررا دەپ يازىرردۇ چىئررانو .ئەمەلىيەتتىمررۇ -02دېكررابىر كررۈنى مۇسسررولىن
كۈيئوغلىغا بىل ىيە بىرلەن گولالنردىيە ۋەكىللىررى ە ھىتلېرر يېقىنردا ۋەتىنىڭالرغرا تاجراۋۇز
قىلماقچى دەپ ئاشكارىالش ھوقۇقىنى بەرگەن ئىد (بىلى ىيەنى رىمدا تۇرۇشرلۇق براش
ئەلچىسررى ھۇدۇقررۇش ئىچىرردە بررۇ ئاخبرراراتنى برۇكسررېل ە تېلې رررا ئررارقىلىق يەتكررۈزگەن
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بولۇپ نېمىسالر ئوتتۇر يولدا بۇ ئۇچۇرنى قولغا چۈشۈرۈپ تەرجىمە قىلىپ چىققران ئىرد .
_ ھاشىيەدىكى ئىزاھات).
مۇسسولىن بىر تەرەپتىن ھىتلېرنى ئۇتۇغلۇق بولرۇپ چىقىشرىدىن قورقسرا يەنە بىرر
تەرەپتىن ئۇنى ئۇتۇقلۇق بولىشىنى ئارزۇ قىلىپ توپتوغرا بىرر ھەپرتى ەچە بىرر يەردە جىرم
ئولتۇرالمايال قالىدۇ .يېڭى يى ھارپىسىدا ئۇرۇشقا قاتنىشىشنى يەنى ھىتلېر بىلەن بىررگە
بولۇشنى ئويلىغان بولسىمۇ گېرمانىيىنى غەرپكە باستۇرۇپ كىرىش ئېھتىمالى بارغانسىر
كۆپىيىشكە باشلىشرى بىرلەن ئرۇ قايتىردىن جايىردا ئولترۇرۇپ قالىردۇ .ئەنرد ئرۇ ئراكىلىق
مەۋقەسىنى ئىشقا سېلىپ كىچى شىرىكىنى بۇ ئىشتىن توختىتىشرقا ئۈنردەپ خەت يازىردۇ.
ئىتالىيە باش مىنىستىر بۈگۈن ە كەل ىچە ھرېچ قاچران برۇنچە يۈرەكلىر بىرلەن ئوچرۇق
سررۆزلۈك بولررۇپ باققرران ئەمەس .ئەممررا ئۇنى ر ئۇچررۇق سررۆزلىكى ھىتلېرنى ر دىققىتىنررى
قوزغىشى مۇمكىن ئىد  .شۇڭا -8122يىلى -2يانېار كرۈنىال ئانردىن خېتىنرى ئىېەرتىشركە
رۇخسررەت قىلىرردۇ .ئررۇ خېتىرردە نەسررىھەت قىلغرران ھالرردا ھىتلېرنررى ئررۆزىنى بېسىېېلىشررى
كېرەكلىكىنررى غەرپرركە بېسررىپ كىرررىش نىيىتىرردىن ۋاز كېچىشررى كېرەكلىكىنررى ئېيتىرردۇ.
بۇنداق بىر ئۇرۇشقا كىرىشىش ھەر ئىككى تەرەپنى زىيانغا ئۇچرىتىشتىن باشقا بىرەر پايردا
كەلتۈرمەيرردىغانلىقىنى ”بۈگررۈنكى كۈنرردە سررىز شررەرق چې رانرنررى قولغررا كەلتررۈرۈپ 12
مىليون نوپۇسلۇق چوڭ بىر ئىمىىرىيە قۇرۇپ چىقىېالغرانلىقىڭىز ئۈچرۈن قولغرا كەلترۈرگەن
ھەمررمە نەرسررىڭىزنى ئۆزىڭىزنىرر ھرراكىمىيىتىنىمۇ قوشررۇپ تەۋەككررۈل قىلىررپ ئوتتۇرغررا
قويىشىڭىز شۇنىڭدەك نېمى مىللىتىنى گۈل-چىچەكلى بېغىنى قۇربان قىلىپ ئوتتۇرغا
ئرراتقىنىڭىزدا ئرراقىېەت مررۇتلەق تررۈردە بەرىبىررر تۆكۈلررۈش ئالدىرردا تۇرىېاتقرران مىررېىلىرىنى
بالدۇر قېقىپ چۈشىرىپ بىزدەك ياۋروپانى يېڭىردىن گۈللىنىېاتقران كرۈچلىر تەرىىىردىن
توپالشنى مەقسەت قىلىدىغان بۇنداق بىر ئۇرۇشرنى قوزغىشرىڭىز ئەرزىيردىغان بىرر ئىشرمۇ؟
دېموكراتى ر چرروڭ دۆلەتلەردىكررى برراغالردا ئۆسررتۈرۈل ەن مېررېىلەر ئەسررلىدىنال چىرررى ەن
ئۇرۇقالرنى مېېىلىر ئىكەنلىكىنىمۇ ئۇنۇتماسلىقىڭىز كېرەك“ دەپ نەسىھەتتە بولىدۇ.
ئرۇ خېتىنىر داۋامىردا رۇسرىيە بىررلەن شرەرتنامە تۈزگەنلىكنىمرۇ تەنقىرتلەپ ئۆتىرردۇ.
ئۇنى ر بۇنررداق مۇئامىلىسررى مررۇتلەق تررۈردە ھىتلېرنررى غەزەپلەندۈرىرردىغانلىقىنى ياخشررى
بىلەتتى” .مېنىڭچە بولغاندا سرىز  02يىلردىن بېرر ئى ىرز كۆترۈرۈپ كېلىېاتقران نۇرغرۇن
يولداشلىرىمىز ئۇنى ئۈچۈن ئرۆزىنى پىردا قىلغران يەھۇدىيالرغرا بولشرېېىكچىلىققا قارشرى
بررايرىقىڭىزنى تاشررالپ قويۇشررىڭىز ھەرگىررز ترروغرا ئەمەس دەپ قررارايمەن .سررىز نررېمى
خەلقىنى قرارغۇنرچە ئىشرىنىپ كەلر ەن چراقىرىقلىرىڭىزنى يېررىم يولردا تاشلىېېتىشرىڭىز
توۈرا ئەمەس 2 “.ئا ئىل ىر سوۋېت ئىتتىىاقى دۇنيانىر بىرىنچرى نومۇرلرۇق دۈشرمىنى
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دەپ تونررۇنتتى .ئەنرردىلىكتە ئررۇ قانداقالرچىسررىغا بىرىنچررى نومۇرلررۇق دوسررتقا ئايلىنىررپ
قانلىغىدەك؟ ”بولشېېىكچىلىقنى تارمار كەلتۈرۈش كرۈنى بىزنىڭمرۇ ئىرنقىالپ كۈنىمىزنىر
ئىشەنچكە تولغان كۈنى بولۇپ قالىدۇ“.
-1يانېار چۈشتىن كېيىن ئاتتولىكو بۇ خەتنى ئۆز قرولى بىرلەن ھىتلېرغرا تاپشرۇرىدۇ.
شۇنىسى ئېنىقكى فرۈھرېر ئرۇنچە ئاسران كەيرنى ە يانىردىغا بىرر ئىرمەس ئىرد  .بۇنرداق
گەپلەر ئۇنى تېنىمۇ ھەددىدىن ئاشۇرىېېتىشىال مۇمكىن ئىد  .بۇ نەسىھەت مۇسسرولىننى
ئىتتىىاقدىشررىنى ھۆۈمرانلىقىرردىن قۇتۇلررۇش ئۈچررۈن ئۇرۇنغرران ئەڭ چرروڭ تىرىشررچانلىقى
ھېسررابلىناتتى .ئەممررا ئررۇ ئررۆز مەنىەئەتىنررى قوغداشررقا تىرىشررقىنىدىن كېرريىن دەرھررال
مۆلچەرلەن ەن ئىنكاستا بولىدۇ :ئۇ قايتىدىن باش ئې ىپ قرول قوشرتۇرۇپ تۇرىردىغان بىرر
خىزمەتچى رولىنى ئوينايدۇ.
2
مەيلرررى ھىتلېرررر يررراكى مۇسسرررولىن بولسرررۇن ئەن لىيەنىررر فىنالنررردىيەگە بېسرررىپ
كىرگەنلىكرررى سرررەۋەبىدىن س س س ر غرررا ئرررۇرۇش ئرررېالن قىلىشرررنى زۆرۈر بولرررۇپ-
بولماسررلىقىنى ئەسررتايىدىللىق بىررلەن ئويلىنىېاتقانلىقىرردىن پەقەتررال خەۋىررر يرروق ئىررد .
ئەن لىيەنى بۇنداق ئويلىنىشىغا دىنى جامائەتتىكىلەر بىلەن ”كلىېېدېن گۇرۇپىىسى“ نىر
بېسررىمى سررەۋە بولماقتررا ئىررد  .چررۇنكى بررۇنر ھەقىقىرري دۈشررمىنىمىز گېرمررانىيە ئەمەس
قىزىلىاچاق رۇسىيە بولىشى كېررەك دەپ قارىشراتتى .ھەر نرېمە دېر ەن بىرلەن ھىتلېرنىر
پولشا ئۈستىدىكى تەلەپلىرىنى ھەقلىق پەقەت ئۇنى تۇتقان يرولىال بەك ئاشرۇرىېېتىل ەن
دەپ قرراراش مررۇمكىن ئىررد  .شررۇنىڭدەك يەنە ھىتلېرغررا قارشررى قورشرراپ ھۇجررۇم قىلىررش
ئىشىمۇ ئەمىلىيىتى يوق ئېغىزدىكى گەپكىال ئايلىنىپ قالد دېيىشكە بونتتى .بىر قېتىملىق
پويىز بىلەن فرانسىيە چې راسرىغا قىلىنغران سرەپەردە يولروچى ئرورنىنى كۆترۈرى ە ئالغران
گۇرۇپىا خادىمى ۋىللىيام شىرېرغا ئۇرۇش باشالنغان كۈندىن بېر بۇ چې ررا ئۈسرتىدە بىرر
پايمۇ ئوق ئېتىلىپ باقمىغانلىقىنى؛ ھەر ئىككىال تەرەپ غەيرر رەسرمى ئرۇرۇش تروختىتىش
كېلىشىمى ە ئەمەل قىلىپ كېلىېاتقاندەكال كرۆرۈن ەنلىكىنى ”ئەگەر مۇشرۇ تاپترا فرانسرىيە
‘ ’22لى تروپ ئوقىردىن بىررنىال ئاتقىردەك بولىردىكەن بىزنىر برۇ پرويىزىمىز شرۇ ھامران
تۈگىشىدۇ؛ گېرمانىيە قوشۇنلىر تۆمۈر بويالپ توپ-زەمبىرەك ۋە يېمەك-ئىچرمەك توشرۇپ
تۇرىېاتقان بولسىمۇ فرانسىيە قوشرۇنلىر بۇنىڭغرا پەقەترال دەخلرى قىلمرا كەلمەكرتە .برۇ
ھەقىقەتەنمۇ غەلىتە بىر ئۇرۇش“ دەيدۇ .ئەسلىدە بۇ ھالەت ھەقىقەتەنمۇ بەكال غەلىتە بىرر
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ھال ئالغان بولۇپ ئۆز ۋاقتىدا دېڭىز ئارمىيە ۋەزىر خانلىق ھاۋا ئارمىيىسى گېرمانىيەنى
غەربى جەنۇبىدىكى ياغا زاۋۇتىنى بومباردىمان قىلىشرى كېررەك دەپ تەكلىرپ بەرگىنىردە
ئەن ىلىيە ھاۋا ئارمىيە ۋەزىرر سرىر كىڭسرلېي ۋود جراۋا بېرىرپ مۇنرداق دېر ەن” :ھرا
ھا ئۇنداق قىلىشقا بولمايدۇ .ئۇ دې ەن شەخسى مۆلۈك .بۇنىڭغا ماقۇل بولسرام كېيىنكرى
قېتىمدا سەن مېنى بېرىپ رۇرنى بومباردىمان قى دېيىشى ئېنىق ياق بولمايدۇ“.
بررۇ داۋالغۇچلررۇق كررۈنلەردە ھىتلېرنىر ئاساسررلىق ھۇجررۇم قىلىررش قررۇرالى گيرروبېل
بولررۇپ قالىرردۇ .يەنررى ئۇرۇشررنى پارتىلىشررى بىررلەن گيرروبېل قايتىرردىن ئەتىېارلىنىشررقا
باشلىغان ئىد  .ئۇنى ئاساسلىق تەشېىقات نىشانى فرانسىيى ە قارىتىلغان بولۇپ ئۇنرنى
ئەن لىيە بىلەن زىدىيەتلەشتۈرۈپ قويۇش ئۈچرۈن پۈترۈن كرۈچى بىرلەن تەشرېىق قىلماقترا
ئىد  .گيوبېل بىرىنچى قول ماتېرىيالغا ئېرىشىش مەقسىتىدە قار-يامۈۇرغا قارىما ئرۆز
بىېاستە ”ئىككى سەپ“ ئوتتۇرسىغا بېرىپ كۈزۈتۈپ نەچچە يۈز يارد نېرىسىدىكى ماگىنوت
مۇداپىيە ئاكوپىدىكى فرانسرىيە ئەسركەرلىرىنى نرېمە قىلىېاتقرانلىقىنى بىلمەكچرى بولىردۇ.
نەتىىىررردە ئرررادەتتىكى فرانسرررىيە ئەسررركەرلىرىنى روسرررھى ھالىتىنىررر بەك ياخشرررى
ئەمەسلىكىنى ھەممىنى روھى چۈشكۈن چىرايرى ترۈرۈك ئىكەنلىكىنرى ھەممىرال ئەسركەر
ئۇرۇشتىن بىزار پۈتۈنلە ئۆزى ە مۇناسىېەتلى ئىشالرغىال قىزىقىردىغانلىقىنى ھەمردە بىرر
تەرەپلىررمە قاراشررالرنى قۇربانىغررا ئايلىنىررپ قالغررانلىق خۇنسىسررىغا كېلىرردۇ” .گيرروبېل
ئادەتتىكى فرانسۇز ئەسكەرلىرىنى ياتقىدەك بىر كارىېات ئۇماق بىر ئايال بولغان ئىسسىق
بىر ئۆيى ئۆزى ە تەۋە كىچى بىر باغچىسىنى بولىشىنى ۋە ئۇ يەردە خراتىرجەم ئۆمرۈرىنى
ئۆتكۈزۈشررنى بەكررال ئررارزۇ قىلىدىغانلىقىرردىن تولررۇق خەۋەر تېىىررپ بولغرران ئىررد “ دەيرردۇ
ئۇنى كاتىبى ۋېرنېر ناۋمان شۇ كۈنلەرنى ئەسلەپ كېلىپ .بۇ ئەسركەرلەر يەھرۇدىيالردىن
ئېن لىرررزنردىن ۋە شرررۇنىڭدەك ئەڭ مرررۇھىمى برررۇ قېتىمقرررى بىرررمەنە ئۇرۇشرررتىن بەكرررال
ئەنسىرىشررەتتى .شررۇنداق بولغاچقررا تەشررېىقات مىنىسررتىر گيرروبېل گېرمررانىيە قوشررۇنىغا
يوليررورۇق چۈشررۈرۈپ ئىككررى چې رررا ئارىسررىدىكى برروش ئارىلىقنىرر نېرقررى تەرىىىرردىكى
قۇرۇغلۇق ئرارمىيە ئەسركەرلىرى ە يوقرۇر ئراۋازدا سرانم بېرىرپ تۇرۇشرلىرىنى شرۇنىڭدەك
فرانسرررىيە ئەسررركەرلىر بىرررلەن قېرىنداشرررالرچە مۇڭدىشرررىپ بېرىشرررىنى تەلەپ قىلىررردۇ.
تەشرررېىقات ئەترىترررى چررروڭ كانرررايلىق رادىئرررونر بىرررلەن يېڭرررى خەۋەرلەرنرررى ئاڭلىتىرررپ
گېرمانىيەنىر فرانسررىيە بىررلەن راسررتىنال دۈشررمەن بولغىرردەك ئىشررى يرروقلىقىنى ئاڭلىتىررپ
يۈرىدۇ .ئاخشاملىر گېرمانىيە قوشۇنى مراگىنوت ئاكوپلىرىردىكى فرانسرىيە ئەسركەرلىرى ە
مۇڭلۇق فرانسىيە ناخشا-مرۇزىكىلىرىنى قويرۇپ بېرىردۇ .ئراڭلىتىش ئاخىرنشرقىنىدا دېكترور
تەخمىررررنەن ئالغانرررردا مۇنررررداق دەپ تىلەكررررتە بولىرررردۇ” :خەيرىلىرررر كە قەدىرلىرررر
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دۈشرررمەنلىرىمىز بىزمرررۇ خرررۇدد سرررىلەرگە ئوخشررراش برررۇ قېتىمقرررى ئۇرۇشرررنى پەقەترررال
خالىمايتتۇق .بۇنىڭغا كىرم مەسرئۇل؟ برۇ ئۇرۇشرنى مەسرئولىيىتى سرىلەرنى ئۈسرتۈڭالردا
ئەمەس شۇنىڭدەك بىزمۇ مەسئۇل ئەمەسمىز .شۇڭا بىز يەنە نرېمە ئۈچرۈن بىرر-بىرىمىرزگە
قارىتىررپ ئرروق چىقىرىرردىكەنمىز؟ بىررز يەنە بىررر كررۈننى ئۆتكۈزىېالرردۇق بىررز يەنە بېررر كررېچە
تاتلىق ئۇيقىغا ياتانيدىغان بولدۇق “.ئاخىرىردا يەنە كىشرىنى مەس قىلغرۇدەك تەييرار بىرر
مۇزىكا قويۇپ بېرەتتى .كۈندۈز فرانسۇز ئەسكەرلىرىنى ئۈستى ە تەشرېىقات ۋاراقلىرىنرى
ياغرردۇرىېېتەتتى .بررۇ ۋاراقررالردا سررىزىلغان رەسررىملەردە بىررر فرانسررۇز ئەسرركىر ئالرردىنقى
سەپتە تىترەپ تۇرغانلىقى ئۇنى ئايالى بولسا بىر ئەن لىيە ئەسكىر بىلەن قۇچاغلىشرىپ
ياتقانلىقى تەسېىرلەن ەن ئىد .
ئەمما فرانسىيە پۇخرالىرىغا قىلىنىدىغان تەشېىقاتالر بۇنىڭغا ئوخشىمايتتى .نېمىسرالر
نۇرغۇنلىغان مەخىى رادىئو ئىستانسىسلىر ئارقىلىق ئۇنرغا ھۆكۈمىتىنى نەقەدەر چىرىر
ئىكەنلىكىنررى يەھررۇدىيالر قانچىلىر پررول تېىىررپ كېتىېاتقررانلىقىنى ھىتلېرنىر قۇرۇغلررۇق
ئارمىيىسرررى بىرررلەن ھررراۋا ئارمىيىسرررىنى كىشرررىنى قورقۇتقرررۇدەك كۈچلرررۈك ئىكەنلىكرررى
قاتارلىقالرنى ئۈست-ئۈستىلەپ تەشېىق قىلىشقا كىرىشىدۇ .بولۇپمۇ قايسرى بىرر تەشرېىقات
ۋارىقىنىر ئۈنررۈمى ھەقىررقەتەن ياخشررى بولىرردۇ .ئررۇ ۋاراقتررا «نوسررترادامۇس كررارامەتلىر »
(تۆت مىسرالىق داستان شەكلىدە كەل ۈسى ۋەقەلەردىن ئالردىن پەرەز قىلىردىغان فرانسرۇز
تاپقاق _ ئۇ.ت) نېمىسچە نەشىرىدىن فرانسىيە كەل ۈسىدە ئۈچۈنچى ئىمىىررىيە تەرىىىردىن
ئىشغال قىلىنىدىغانلىقى ھەققىدىكى ئالدىن پەرىز يېزىلغان ئىد .
مەملىكەت ئىچىدە بولسا گيوبېل دۈشمەنلىرىمىز ”گېرمرانىيىنى بىرراقال مەڭ ۈلرۈك
يوق قىلىېېتىش غەيرىتى ە كەل ەن“ بولغاچقرا نېمىسرالر بۈگرۈن ئىنترايىن خەۋەپلىر بىرر
ئەھېالدا تۇرماقتا شۇڭا پۈتۈن خەلرق قەتئرى چىداشرلىق بېرىرپ پرات يېقىنردا كېلىردىغان
كۈرەشنى كۈتىېېلىشرى كېررەك دەيردۇ .دېكرابىر ئوتتۇرلىرىردا ئرۇ ھەر قايسرى گېزىتالرنىر
تىنچلىقنررى مەدھىيلەيرردىغان ئرروبزورنرنى ئررېالن قىلىشررىنى چەكررلەش بررۇيرۇقىنى ئررېالن
قىلىدۇ” .بۇ يوليورۇققا بىنائەن ھەر قايسرى گېزىرت ۋە رادىئرو ئىستانسىسرلىر روژدىسرتېو
بايرىمى ئۈستىدە ھېسسىياتقا بېرىلىپ كېتىشلەردىن ساقلىنىشى كېرەك “.ئارچرا برايرىمىنى
پەقەت -02دېكابىر كۈنى بىررن كرۈن تەبررىكلەش كېررەك .ئالردىنقى سرەپلەر بىرلەن ئارقرا
سەپنى بىردەك ئىتتىىاقلىقىنى ساقالش مەقسىتىدە -8121يىلقى روژدېستېو بايرىمىنىر
رادىئررو ئرراڭلىتىش شررۇئار ”ئەسرركەرلەرنى ئارچررا بررايرىمى _ خەلقنى ر ئارچررا بررايرىمى“
بولىشى كېرەكلىكى ئېالن قىلىنىدۇ.
فرانسىيەدىكى ئەن لىيە قوشۇنلىر گيوبېلسنى بۇ ترۈردىكى تەشرېىقاتلىرىغا قىلرچە
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ئېتىبار قىلمايدۇ .ئەسلىدە بۇ ئۇرۇش سۈپەتسرىز شراڭنو قىلىرش مۇسابىقىسرىغا ئايلىنىرپ
قالماقتا ئىد  .ئەن لىيە پۇقرالىرىمۇ بېرىتانىيە قوشۇنلىرىغا ئوخشاشال ئۇرۇشتىن زىرىككەن
بولررۇپ بررۇ ئۇرۇشررنى ”يالغرران ئررۇرۇش“ دەپ ئاتىېېلىشررقان ئىررد  .چىمبېرررلىن ھەپتىلى ر
دوكالتىنى ئوقۇپ بېرىېاتقىنىدا بارغانسىر كۆپ پارنمېنت ئەزاسى مۇگىدەشكە كىرىشركەن
ئىد .
ھىتلېر بولسا ئۇدا بەش كۈن ھاۋانى ئېچىلىشىنى كۈتىردۇ .يەنرى ئرۇ برۇ شراڭنونى
قورقۇنۇشلۇق ئۇرۇشقا .ايالندۇرماقتا ئىد  .ئۇنى ھاۋا ئارمىيە قومانردانىمۇ نرېمە قىالرىنرى
بىلەلمە بىر ئىزدا ترۇرۇپ قالغران ئىرد  .گيۆرىر كىشرىلەرگە ترۇن كۈترۈپ زىرىككەنلىر
قىيرراپىتىنى كۆرسررەتكەندەك قىلسرررىمۇ كۆڭلىرردە بۇنررداق ناچرررار ھاۋانىرر داۋاملىشرررىپ
بېرىشررىنى ئررارزۇ قىالتتررى .چررۇنكى ئررۇ ھرراۋا ئارمىيىسررىنى تەييررارلىقى پۈتمى ەنلىكىرردىن
ئەنسىرىمەكتە ئىد  .ئۇ ھەر كۈنى ئۆتكۈزۈلىدىغان ھاۋارايى يىغىنىغرا قاتنىشرىپ تېنىمرۇ
كررۆپىرەك مەلۇمررات بەرگىررن دەپ ھرراۋارايى ئىدارىسررىنى باشررلىقى ديېسررىڭنى كررۆزى ە
كىرىېالغرران ئىررد  .ھىتلېررر يەنە ديېسررلىڭنى تېنىمررۇ ئررۇزۇن مۇددەتلىر ئالرردىن مەلۇمررات
برىشى ە ھەدەپ قىستىماقتا ئىرد  .ئەممرا ديېسرلى بۇنرداق قىلىشرنى قەتئرى رەت قىلىرپ
تۇرىررېانتتى” .فررۈھرېرىم _ دەيرردۇ ديېسررلى جرراۋابەن _ مەن قورقمررا ئررۈ كۈنلررۈك
ھاۋارايىرردىن ئالرردىن مەلۇمررات بېرەلىشررىم مررۇمكىن ئەممررا ھەرگىررز قارىسررىغا بىررر نررېمە
دېيەلمەيمەن – مەن ھەرگىز بەش كۈنلۈك ئالدىن مەلۇمات بېرەلمەيمەن!“
گيۆرى ئۈمىدسىز ئەھېالغا چۈشۈپ قالىدۇ .ئۇ يۈز مى مارك پرۇل خەجرلەپ يرامغۇر
پەيرردا قىلغررۇچى شررېېفلېر ئەپەنرردىنى ياللىېالىرردۇ .مارشررال گيۆرىر بەش كۈنلررۈك ئوچررۇق
ھاۋاغا مۇھتاجمىد ياكى ناچار ھاۋارايىغا مۇھتا ؟ بۇنى ھېچ كىرم بىلەلمەيردۇ .ئەسرلىدە
بۇ ئىككىال ئارزۇنى بىرەر پەرقرى يروق دېريىش مرۇمكىن .چرۇنكى يرامغۇر پەيردا قىلغرۇچى
شېېفلېرنى قولىدا تۈزۈك ئاۋازىمۇ چىقمايدىغان بىر رادىئو پريۇمنىكىال بار ئىد  .يەنە بىرر
تەرەپتە مارشال مىلچ فۈھرېرنى قارىشىغا قوشۇلىدىغان بولغاچقا ئۇچۇق ھراۋا بولۇشرىنى
ئررارزۇ قىالتتررى .يەنررى ۋاقىتنىرر ئۇزۇرىشررى دۈشررمەن ە پايرردىلىق دەپ قررارايتتى .گەرچە
يېتەرسىزلىكلەر باردەك قىلسىمۇ ھاۋا ئارمىيىسى بەرىبىر ھاۋادا ئۈستۈنلۈكى ە ئى ە ئىد .
شررۇنداقتىمۇ ئررا ق ش ئررايروپالنلىر ئەن ىلىرريە بىررلەن فرانسررىيى ە ئررۈزۈلمە توشررۇلۇپ
تۇرغاچقا گېرمانىيىنى ھاۋا كۈچىردىكى ئۈسرتۈنلۈكمۇ بارغانسرىر ئراجىزاپ كېتىېاتماقترا
ئىد .
-8122يىلررى -82يررانېار كررۈنى تررۇن كۈتررۈپ چىرردىمىغان دۆلەت باشررلىقى ھىتلېررر
بېسرىپ كىرررىش ئۈچررۈن يەنە بىررر قېررتىم كررۈن بەل ىلەيرردۇ :بىررر ھەپتىرردىن كېيىنكررى كررۈن
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چىقىشررتىن چررارەك سررائەت بالرردۇر ھۇجررۇم باشرراليمىز دەپ بېكىتىرردۇ .كررۈن ئاخىرنشررما
تۇرۇپ تەقدىر يەنە بىرر قېرتىم پۇتلىكاشراڭ پەيردا قىلىردۇ .ھراۋا ئارمىيىسرىنى بىرر يىنىر
تىىلىق ئايروپىقالنى چې ررا بويىردا ئېزىرپ كېتىرپ بىل ىريەدە قونۇشرقا مەجبرۇر بولىردۇ .ئرۇ
كررۈنى ئۇچقرران بررۇ ئايروپالنرردا ئىنتررايىن مررۇھىم بىررر ئررادەم يەنررى ئۇچررۇش رۇخسررىتى يرروق
يولوۋچىدىن بىر بولغان مايور ھېلمۇت رېينبېرگېر ئىسىملى مايورمۇ ئىد  .برۇ مايورنىر
يېنىرردا بىررر سررومكا بررار بولررۇپ سررومكىدا بىل ىرريەگە ھرراۋا ھۇجررۇم قىلىررش ھەققىرردىكى
ھررۈجىەتلەر بىررلەن لىررق تولرردۇرۇلغان ئىررد  .رېينبېرگېررر سومكىسررىدىكى ھررۆجىەتلەرنى
كۆيرردۈرۈپ يرروق قىلىېېتىشررقا ئۈل ررۈرەلمە بىل ىرريە قوشررۇنلىر تەرىىىرردىن ئەسررىرگە
ئېلىنىدۇ .ئەمما ئۇ گېرمانىيەنى برۇسسېلدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىنانىسى ئرارقىلىق ھراۋا
ئارمىيە قوماندانلىق شىتابىغا دوكالد بېرىرپ پىالننرى كۆيردۈرۈپ ”قىممىترى يروق ئۇششراق
پارچىالرغا ئايالنردۇرغانلىقىنى بەك بولرۇپ كەتسرە مرۇھىم بولمىغران بەز مەلۇمراتالرغىال
ئېرىشەلىشرررى مرررۇمكىنلىكىنى“ خەۋەر قىلىررردۇ .بۇنىڭررردىن ھۇلۇقرررۇپ كەتررركەن گيۆرىڭمرررۇ
بۇنىڭدىن گۇمانلىنىپ خۇدد شۇنچىلى قېلىنلىقتىكى قەغەزنى سىناق قىلىرپ كۆيردۈرۈپ
باقىدۇ .سىناق نەتىىىسى ئۇنى يەنىال خاتىرجەم قىاللمايدۇ .شرۇڭا ئۇنىر ئايرالى ”دۇربرۇن
كۆز _ كۆز ئۆتكرۈر“ دىرن پايدىلىنىشرنى مەسرلىھەت قىلىردۇ .يرامغۇر پەيردا قىلغۇچىردىن
پايدىالنغان بىرسى ئۈچۈن بۇ تەكلىرپ ئرۇنچە بەك غەلىرتە ھېسرابالنمايتتى .شرۇڭا ئرۇ بىرر
مۇنچە ”دۇربۇن كۆز“ يالالپ كېلىپ قەغەز كۈلىنى كۆرسىتىېىد ئۇنرنىر ھەممىسرىال برۇ
كۈلدە ئوقۇلغىدەك ھېچ نېمە قالماپتۇ دەپ باھالىشىدۇ.
ئۇنرنى بەرگەن مەلۇماتى گيۆرىڭنى ئازتۇن خاتىرجەم قىلغانردەك قىلسرىمۇ ھىتلېرر
بۇنىڭدىن يەنىال خاتىرجەم ئەمەس ئىد  .ئرۇ ئرۇرۇش پىالنىنىر دۈشرمەن ە پراش بولرۇپ
قالغانلىقىنى پەرەز قىلىپ تاجاۋۇز قىلىش پىالنىنى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ .ئەسلىدە ئرۇ ”ئرۇ
ئۆتكۈر كۆزلەر“ ئەمەس بەلكرى ھىتلېرنىر گۇمرانى تروغرا ئىرد  .كۆيردۈرۈۋېتىل ەن قەغەز
پررارچىلىر ئارىسررىدىن بېل ىرريەلىكلەر تاجرراۋۇز قىلىدىغانلىقىرردىن خەۋەر تېىىررپ بولغرران
ئىررد  .ئررۇنر بررۇ ئاخبرراراتنى لونرردونغا يوللىشررىدۇ .ئەممررا لوندونرردىكىلەر بررۇ مەلۇماتقررا
دې ەنررردەك ئىشرررىنىپ كېتەلمەيررردۇ .ئرررانيلۇق خالىفررراك ئىچكرررى كابېنتقرررا ”مەن برررۇ
ھۆجىەتلەرنىر راس-يالغانلىقىرردىن بەكررال گۇمانالنمرراقتىمەن“ دەيرردۇ .ئۇنىر دې ىررنى ە
برراش قۇمانرردانلىقمۇ قوشررۇلىدۇ .روشررەنكى بررۇ ھررۆجىەتلەر ئالرردىن پىالنررالپ ئايروپالنغررا
قويۇلغانلىقى ئېنىق دەپ قارىشىدۇ .شۇڭا ئۇنر يەنىال ئرۆز ھۇجرۇم پىالنرى ئىچىر ە چۆكرۈپ
كەتكەن ئىد  :ئۇنر بىر ئۇزۇنغا يۈرۈش قىلىش قوشۇنىنى نورۋى ىيەگە چىقىررىش پىالنىنرى
تررۈزۈش بىررلەن مەشررغۇل ئىررد  .بىرررن ھۇجررۇم بىررلەن غەلىرربە قررازىنىش ئىمكررانىيىتىنى
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بېرىرردىغان بۇنررداق بىررر پىكىررر يېڭىرردىن تەيىررنلەن ەن دېڭىررز ئررارمىيە ۋەزىرىنررى بەكررال
قىزىقتۇرماقتا ئىد  .گەرچە برۇ كىشرىنى ئالردىنقى قېتىملىرق دۇنيرا ئۇرۇشرىدا مۇشرۇنىڭغا
ئوخشاش ئاچچىق بىر تەجرىبىسى بولىشرىغا قارىمرا يەنىرال برۇ پىالنغرا قىزىقماقترا ئىرد .
ئىل ىر ئۇنى بۇنداق پىالنى پارنمېنت تەرىىىدىن رەت قىلىېېتىل ەن ئىد .
ھىتلېرمۇ نورۋى ىيەنى ئىشغال قىلىش تەييارلىقىغا كىرىشكەن ئىد  .ئەسلىدە ئۇنى
ئىتتىىاقدىشى بولغان ستالىن فىنالندىيەگە باستۇرۇپ كىرىپ ئۇنى ھېسابلىرىنى ئاسرتۈن-
ئۈستۈن قىلىېەتكىچە بولغان ۋاقىت ئىچىردە برۇ ياۋروپرالىقالر خرۇدد -8182يىلىردىكى ە
ئوخشرراش بىررتەرەپ قررېلىش ئارزۇسررىدا تۇرغررانلىقى سررەۋەبىدىن ھىتلېررر بررۇ چرراققىچە ئررۇ
يەرلەرگە بېسرررىپ كىرىشرررنى ئويالنمىغررران ئىرررد  .ئەممرررا سررروۋېتلەرنى برررۇ ھەرىكىترررى
ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەرگە بىررر باھررانە بولررۇپ ئررۇنى شررىمالدىن قورشرراۋغا ئررېلىش ئۈچررۈن
نورۋى ىيەگە بېسىپ كىرىشىدىن بەكال ئەنسىرى ەن ئىد  .شۇڭا ئۇ نورۋى ىيەگە باسرتۇرۇپ
كىرررىش ئېھتىمررالى ھەققىرردە ئىزدىنىررپ كۆرۈشررنى تەسررتىقلىغان بولسررىمۇ بۇنررداق بىررر
ئېھتىمرراللىقنى يەنىررال بەكررال تررۆۋەن دېرريىش مررۇمكىن ئىررد  .كېيىررنچە يەنررى فېېرالنى ر
ئاخىرلىرىدا كىشىنى چۈچىتكىدەك بىر دوكالد ئۇنى ئۈستىلى ە قويۇلىردۇ :ئېن لىزنرنىر
سكاندىناۋىيەدە قۇرۇغلۇققا چىقىشى قاش بىلەن كىرپى ئارىلىقىردا دېر ەن بىرر مەلۇمرات
كېلىدۇ .شۇنداق قىلىپ ھىتلېر نورۋى ىيەگە بېسىپ كىرىشنى كۈچلرۈك تەشەببۇسچىسرىغا
ئايلىنىرردۇ .ھىتلېررر ئەن ىلىيەنىرر نررورۋى ىيەدە پررۇت قويغىرردەك بىررر يەرگە ئېرىشررىىال
ئالىرردىكەن بررالتىق دېڭىررز قامررال قىلىنىررپ چىقىررش ئېغىررز تاقىلىررپ قېلىشررىدىن بەكررال
ئەنسىرەيتتى .بۇنىڭغا ئوخشايدىغان يەنە بىر تەھدىتمۇ بار بولۇپ ئۇ تەھدىت ئىقتىسراد
قامررال ئىررد  .گېرمانىيەنى ر تۆمررۈر رودىسررىنى يېرىمىرردىن كررۆپىرەكى نررورۋى ىيە بىررلەن
شىېىتسررىيەدىن كەلمەكررتە ئىررد ؛ ئەگەر تۆمررۈر رودىسررى تەمىنرراتى بررۇ ئىررش سررەۋەبىدىن
ئۈزۈلۈپ قالغىدەكال بولىدىكەن ئۇنى ئرۇرۇش ئى ىلىكىنىڭمرۇ يوققرا چىقىشرىدىن دېررەك
بېرەتتى .شۇنداق بولغاچقا ھىتلېر -8122يىلى -8مارت كرۈنى دانىريە بىرلەن نرورۋى ىيەنى
بىررراقال بېسررىېېلىش بررۇيرۇقىنى چۈشررۈرىدۇ .بۇنى ر ئۈچررۈن ”شررىمالى ياۋروپررا ئەللىرىنى ر
بىتەرەپلىكىنررى قۇراللىررق كررۈ بىررلەن مررۇداپىيە قىلىشررتەك تىنچلىررق خاراكتېرىرردە ئىشررغال
قىلىررش پىرىنسررىىى ئىشررقا كىرىشتۈرۈلىشررى كېرررەك“ ئەممررا ھەر قانرردېاق بىررر قارشررىلىق
كۆرۈلۈشى ھامان ”مۇمكىن بولغان چارىالر بىلەن“ باستۇرۇلۇشىمۇ بەل ىلىنىدۇ.
ۋاقىت دېر ەن برۇ ئامىلغرا ھىتلېرنرى ئانھىردە ئەھمىريەت بەرمەكرتە ئىرد  .ھىتلېرر
ئارىدىن ئىككى كۈن ئۆتۈپ ”ئۇرۇش ترارىنى برويىچە ئەڭ يۈرەكلىر ئەڭ مرۇھىم قرارار“
غا :غەرپكە باستۇرۇپ كىرىشرتىن ئراۋال سركاندىناۋىيە ئەللىررى ە بېسرىپ كىررىش قرارارىنى
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ئالىدۇ .ھۇجۇم كۈنى -82مارت قىلىپ بېكىتىلىدۇ.
شررۇنى بىررلەن بىرررگە يەنە ۋەزىرريەت كىشررىنى قرراتتىق ئەنسررىرىتىدىغان باسررقۇچقا
كىرگەنلىكرررى ئۈچرررۈن كۈنسرررايىن يامانلىشرررىپ كېتىېاتقررران ئىككرررى نەپەر ئىتتىىاقدىشرررى
ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىېەتلەرنى ساقالشقىمۇ تىرىشماقتا ئىد  .پولشانى بو سۇندۇرۇشرنى
ئالدىدا بۇ ئىككى دۆلەت سودا شەرتنامىسى ئىمزانش جەھەتتە سۆھبەت باشلىغان ئىرد .
گېرمررانىيە  22كىشررىلى ئىقتىسرراد ۋەكىلررلەر ئررۆمىكىنى موسرركېاغا ئىررېەرتكەن ئىررد ؛
سرروۋېتلەر ئىتتىىرراقىمۇ ئۇنىڭرردىنمۇ چرروڭ بىررر ۋەكىلررلەر ئررۈمىكىنى بېرررلىن زىيررارىتى ە
ئىېەرتكەن .يەنى سروۋېت ۋەكىلرلەر ئرۆمىكى بىرر يېررىم مىليرارت مرارك قىممىتىردە ماشرىنا
ئۈسرركۈنىلەر بىررلەن ھەربررى ماتېرىيررالالر سررېتىېېلىش تىزىملىكىنررى ئېلىررپ بېرلىنغررا بارغرران
ئىد  .بۇ تىزىملىكنرى كرۆرگەن نېمىسرالر ھاڭېېقىرپ ئراغز ئېچىلىرىال قالىردۇ .رۇسرالرنى
بەرگەن بۇ مال سېتىېېلىش تىزىملىكىردە كۆرسرىتىل ەن مرالالر ئاساسرەن ئالغانردا ئرۇرۇش
ئىشلەپچىقىرىشررى ئۈچررۈن زۆرۈر بولغرران ماتېرىيررالالر ھېسررابلىناتتى .نەتىىىرردە بررۇ ئىككررى
دۆلەت ئۇزۇنغررا سرروزۇلغان ئىنتررايىن كەسرركىن تررانش-تارتىشررالر ئىچى ر ە پېتىررپ قالىرردۇ.
ئاخىر ستالىنمۇ بۇ تانش-تارتىشنى بىېاستە يوقۇر پەللى ە كۆتۈرىدۇ :ئۇ قراتتىق قوپرال
تى بىلەن كەسكىن قىلىپ ”ئەگەر نېمىسالر بۇ جەھەتتە يول قويۇشتىن باش تارتىردىكەن
ئۇ ھالدا شەرتنامە ئىمزاننمايدۇ“ دەپ ئېالن قىلىدۇ.
بۇنىڭغررا ھىتلېررر ھەرگىزمررۇ يررول قويالمررايتتى .فېېرالنىرر باشررلىرىدا رىبېنتروپقررا
سررتالىنغا خەت يېزىررپ گېرمررانىيەگە قارىتررا كۆزقاراشررلىرىنى قايتررا بىررر ئىررزاھالپ بېرىشررىنى
تەلەپ قى دەپ يوليورۇق بېرىدۇ .ئېنىقكى ستالىن (ئۇنى جاھىللىق بىلەن چىر ترۇرۇپ
سۆھبەت قىلىشى نەتىىىسىدە نېمى تەرەپتىن بىر قىسىم يول قۇيۇشالرغىمۇ ئېرىشرىېالغان
ئىد ) بۇ ئىتتىىاقدىشرىنى قىسرتاپ ھەقىقەتەنمرۇ يرار لىرېى ە قىسراپ قويغرانلىقىنى ھرې
قىلىدۇ (ئىككى ئا ئراۋال ئۇنىر بىرر ئرۇۋا دۈشرمىنى تروتسركىمۇ ”ھىتلېرغرا مەغلروبىيەت
سررې نالى چېلىنىشررتىن بررۇرۇن ياۋروپررادا بەكررال كررۆپ ئررادەم يوقۇتۇلغرران بولىرردۇ .سررتالىن
بۇنداق بىر قىرغىنچىلىق ئىشى ئىچىدە بولۇشنى خالىمىغاچقا برۇ ئىشرالردا بەكرال سرەگەك
ھىتلېردىن ئالدىراپال ئۇياق-بۇياق بولۇپ كېتىشرنىمۇ خالىمايردۇ“ دېر ەن ئىرد ) .سرتالىن
چاقمرراق تېزلىكىرردە ھررېچ نررېمە بولمىغانرردەك تاكتىكىسررىنى ئۆزگەرتىررپ تررانش-تارتىشررقا
خاتىمە بېرىدۇ .ئۇ گېرمانىيەنى ئىككى يى ئرۈ ئرا ئىچىردە مرال تاپشرۇرىدىغان بولسرا
ئۇمۇ بىر يېرىم يى ئىچىدە خرام ئەشريانى گېرمرانىيەگە تاپشۇرۇشرقا مراقۇل بولىردۇ .پۈترۈن
توسالغۇنر سۈپۈرۈپ تاشلىنىپ بۇ شرەرتنامە ئرۈ كۈنردىن كېريىن .ىمزالىنىردۇ .گېرمرانىيە
ۋەكىلررلەر ئۆمىكىرردىكىلەر بۇنىڭرردىن قرراتتىق خوشررال ئىررد ” .بررۇ كېلىشررىمنامە _ دەيرردۇ
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ئررررۈمەك باشررررلىقى _ بىزنىرررر ئۈچررررۈن شررررەرققە تۇتىشررررىدىغان دەرۋازىنىرررر داغرررردام
ئېچىلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ“.
بۇنىڭرردىن ھىتلېرمررۇ خوشررال ھەم خرراتىرجەم بولغرران ئىررد  .ئررانيلۇق ئررۇ كرېمى ر
سررارىيىدىكى كەسىبدېشررىغا تېنىمررۇ دىققىتىنررى مەركەزلەشررتۈرىدۇ .سررتالىن ھىتلېرنىرر
چوڭقۇر چۈشىنىشنى ئويىدا بولغان بىردىن-بىر دۇنياۋىي رەھبەرلەردىن بىر ئىرد  .شرۇڭا
ئرررۇ موسررركېادىن قايتىرررپ كەلررر ەن ئەلچىررردىن برررۇ دوسرررتى توغرىلىرررق ئەڭ ئۇششررراق
تەرەپلىرى ىچە بىر-بىرلەپ سوراپ كېتىدۇ .كرىستا شررۆدېرنى ئەسلىمىسرىدىن قارىغانردا
ھىتلېررر پررات-پرراتال سررۆزلى ۈچىنى گېىىنررى كېسررىپ قىزغىنلىررق بىررلەن ۋارقىررراپ كەترركەن
بولۇپ ”ستالىن دې ەن بۇ ئادەم راستىنال رەھىمسىز بىر مەخلۇق ئىكەن شۇنداقتىمۇ ئۇنى
يەنىررال پەۋقۇلئرراددە مىىەزلىر بىررر دەپ قرراراش كېرررەك “.ئۇنىر بررۇ گەپلىررر خررۇدد
ئۆزى ە ئۆز باھا بەرگەندەكال بىر گەپلەر ئىد .
رۇسىيە مەسقىلىسىنى ھەل قىلىنىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە مۇنداق بىر ئىشرمۇ ھەل
بولۇپ كەتكەن ئىد  :شۇ يىلى مارت ئېيىدا فىنالر سوۋېتلەر ئىتتىىاقىنى ئېغىرر تىنچلىرق
شەرتنامىسىنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇر قېلىپ ئوتتۇردا يۈز بەرگەن قانلىق ئۇرۇشرقا خراتىمە
بېرىشكەن ئىد  .بۇنى ئالدىدا ھىتلېر بۇنرداق قارشرى ئېلىنىرپ كەتمەيردىغان بىرر ئىشرقا
يرراريۈلەك بولۇشررتا بەكررال مۈشرركۈل ئەھېالرردا قالغرران ئىررد  .مانررا ئەنررد بررۇ ئۇرۇشررنى
توختىشررى بىررلەن ئۈسررتىدىن ئېغىررر بىررر يررۈك ئېلىررپ تاشررالنغاندەك ھررې قىلىررپ پۈتررۈن
دىققىتىنى تېنىمۇ مەنىەئەتلى باشقا مۇسابىقە مەيردانىغا مەركەزلەشرتۈرەلەيدۇ .برۇنردىن
بىررر ئىتررالىيە ئىررد  .يېقىنرردا مۇسسررولىننى قارشررى ئېلىنمايرردىغان تەكلىررېى ە جرراۋا
بېرىررپ بررۇ جەھەتررتە چرروڭ بىررر قەدەم تاشررلىغان ئىررد  .ئررۇ جرراۋا خېتىرردە ئۆزىنىرر
ھەرىكىتىنى تەپسىلى ئاقالپ ئۆتۈش بىرلەن بىررگە خرۇدد بىرر قىرز ئوقۇغۇچىنىر بەكرال
ياخشررى كررۆرگەن سررۆي ۈنى ە خەت يازغانرردەك بەكررال كررۆپ خۇشررنەت پاسررۇنلىرىدىن
پايدىلىنىپ ئىتالىيەنى قىزغىنلىق بىلەن ماختاپ ئۆتكەن ئىد .
ئۇنى بۇ خەتنى شرۇنچە ئرۇزۇن ۋاقىرت كېچىكترۈرۈپ ئىېەرتىشرىدە چوقرۇم ئاتراغلىق
بىرسىدىن ئىېەرتىشنى مەقسەت قىلغانلىقى ئېنىق ئىد  .شۇنداق قىلىپ ئەتىسى يەنى -1
مارت كرۈنى تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىر رىبېنترروپ بىرر مرۇنچە ھەمرالىرىنرى بىررگە ئېلىرپ
بېرلىندىن ئايرىلىدۇ .بۇ ھەمرانر ئارىسىدا مەسلىھەتچى كاتىپ ساتراش دوخترۇر بەدەن
چېنىقترررۇرۇش ئوقۇتقۇچىسرررى ۋە ئرررۇۋىالپ قويرررۇش ئۇستىسرررى قاترررارلىقالرمۇ برررار ئىرررد .
دەسرررلەپكى كۆرۈشۈشرررتە مۇسسرررولىن رىبېنترررروپ سرررورىغان ”ئىترررالىيە برررۇ ئۇرۇشرررقا
قاتنىشررامدۇ؟“ دې ر ەن سررۇئالىغا ئېھتىيرراتلىق بىررلەن جرراۋا بېرىررپ ئۆتىرردۇ .ئررۇ جاۋابىرردا
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”توقۇنۇشقا مەقسەتلى ھالدا مۇداخىلەدە بولۇپ گېرمانىيىنى ئۇرۇش قىلىشرىغا پاراللىر
بىلرررر ئرررۇرۇش قىلىررردىغانلىقىنى“ ئېيتىررردۇ .شرررۇنداقتىمۇ برررۇ ئۇرۇشرررنى ۋاقتىنرررى ئرررۆز
بەل ىلەيدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .رىبېنتروپ ئۇنىڭدىن بو سۇنۇش تەلىېىدە بولغران بولسرىمۇ
مۇسسررولىن بۇنىڭغررا كۆنمەيرردۇ .ئررۇ پەقەت ھىتلېررر بىررلەن كۆرۈشررۈش تەكلىبىررنىال قوبررۇل
قىلىرردۇ-81 .مررارت دۈشررەنبە كررۈنى ھىتلېررر بىررلەن مۇسسررولىندىن ئىبررارەت بررۇ ئىككررى
مۇسررتەبىت قرراتتىق قررار-شررىېرىغانغا قارىمررا برېننېررر تررا ئېغىزىرردا ئۇچرىشررىدۇ .يىغىررن
ھەقىقەتەنمۇ قىزغىن ۋە سەمىمىيەتلى ئۆتىدۇ .ھىتلېر يىغىندا باشتىن ئراخىر ھۈكرۈمران
ئورۇنرردا تۇرىرردۇ .ئررۇ پۈتررۈنلە سرراختا قىيرراپەت بىررلەن ئولتررۇرۇپ ئىنتررايىن مررۇنيىم سررۆز
قىلىدۇ .ئۇ سۆزىدە مېنى برۇ قېتىمقرى ئۇچرۇشرۇش سرەپىرىمدىكى مەقسرەت ”ۋەزىيەتنرى
ئېنىررق چۈشررەندۈرۈپ ئۆتررۈش“ ئررارقىلىق ئىتررالىيە برراش مىنىسررتىرىنى ئۆزىنى ر قررارارىنى
بېرىشى ە ئوڭايلىق يارىتىپ بېرىشتۇر دەيدۇ.
شمىدتقا غەلىتە تۇيرۇلغىنى مۇسسرولىن ئۇنىڭغرا قالغران بىرر قرانچە مىنوتلرۇقال سرۆز
قىلىررش پۇرسررىتىدىن پايرردىلىنىپ ئۆزىنىر ئۇرۇشررقا قاتنىشررىش جەھەتتىكررى مەقسررىدىنى
ئانھىدە تەكىتلەپ ئۆتىدۇ .ئۇ مۇنداق دەيردۇ :برۇ تەلەپ ئەڭ مۇۋاپىرق پەيتنرى تالالشرتىن
باشقا بىر مەقسەتنى كۆزدە تۇتقان ئەمەس .ئۇ ئىككىسى بىرر-بىرسرى ە بولغران مەڭ ۈلرۈك
ئىشەنچ مەڭ ۈلۈك دوستلۇق مۇھىتى ئىچىدە خوشلىشىدۇ .ئەممرا ھىتلېرر يىغىرن مرۇزاكىرە
خاتىرىسىنى ھەرگىز ئىتالىيانالرغرا كۆرسرەتمە دەپ يوليرورۇق بېرىردۇ” :ئىترالىيە تەرەپرتىن
ھەر قانررداق بىرسررى بررۇ ھررۈجىەتلەرنى كررۆرۈپ قالىرردىغانال بولىرردىكەن بررۇ خەۋەرنررى شررۇ
ئىتتىىاقداش ئەللەر دېىلوماتىر ئەمەلردارلىرىغا دەپ قويىشرى مرۇمكىن بۇنرداق قىلمايردۇ
دەپ ھررېچ كىررم بىررر نررېمە دېيەلمەيرردۇ “.مۇسسررولىن بولسررا ئۆزىنىرر يېقىنرردا ئۇرۇشررقا
قاتنىشىش ھەققىدە ۋەدە قىلىپ خاتا قىلغانلىقىنى ئويالپ قالىدۇ .شۇڭا ئرۇ رىمغرا قرايتىش
يولىرردا دېرىررزە سررىرتىدا يېغىېاتقرران قررار ئۇچقررۇنلىرىنى كۆرسررىتىپ بررۇ قررار جەنررۇپتىكى
ئەتناغىچە ياغقىنىدىال ئىتالىيە مىللىتىنى باتۇر مىلرلەت ھالىغرا كەلترۈرگىلى برونر دەيردۇ.
گەرچە ئۇ يىغىندا ھىتلېرنىر ھەممىنرى باشرقۇرۇپ يرۈرگەن ھرالەتنى ئىىادىلى ەنلىكىردىن
غەزەپلەن ەن بولسىمۇ ئرۇ يەنىرال برۇ ئىتتىىاقدىشرىنى قۇرۇغلۇقترا ھۇجرۇم قىلمايردۇ دەپ
ئىشەنچ قىالتتى.
2
تېنررى يېقىنرردىال شررىرا ئەر-خوتررۇن ئىككىسررى برراش مىنىسررتىرلى مەھكىمىسررىدە
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ھىتلېرنىررر كۆزئەينەكلىررر كىترررا ئوقرررۇپ ئولتارغرررانلىقىنى تۇيۇقسرررىز كرررۆرۈپ قالىررردۇ
(ھىتلېرنى كاتىبى فۈھرېرنى ئراممىې ئوچرۇق سرورۇنالردا كرۆزئەينەك تاقىمرا تۇرۇپمرۇ
ئوقۇيالىشى ئۈچرۈن نۇترۇق تىزىسرلىرىنى چروڭ خەترلەر بىرلەن ئرۇرۇپ بېرەتترى _ .ھاشرىيە
ئىزاھرراتى) .ھىتلېررر ئالرردىراش كررۆزئەينىكىنى ئېلىېېتىررپ كررۆزىنى ئررۇۋىالپ قويىرردۇ (ئررۇ
كۆزئەينەكلى ر تۇرغۇنىرردا خوپماننى ر رەسررىم تارتىشررىغا رۇخسررەت قىلمررايتتى)” .كررۆرۈپ
تۇرۇپسرررىلەر مەنمرررۇ كرررۆزئەينەك تاقايررردىغان ئوخشرررايمەن .كۈنررردىن كرررۈن ە قېرىرررپ
كېتىررېاتىمەن .شررۇڭا مەن  22يېشررىمدا ئەمەس بەلكررى  22يېشررىمدا ئررۇرۇش قوزغىمرراقچى
بولدۇم _ .ئۇ لوندون رەسىملىر ئالبومىنى كۆرۈپ ئولتۇرغان ئىكەن _ بەكرال خوشرالمەن
ئۇ يەردە بارۇك پاسرونى بىنرانر يروق ئىركەن _ .ئرۇ دەرھرال كىتراپنى يېىىرپ قويرۇپ _ برۇ
نەرسىنى كۆرۈپ زىرىكتىم“ دەيدۇ.
ئۇ گېرمانىيە باشقىالردىن ئاۋال نورۋى ىيەگە بېرىېېلىشرى كېررەك دەپ ھېسراباليدۇ.
-0ئافرې كۈنى بىر ھەپتىدىن كېيىن ھۇجۇم باشلىتىلىدۇ ھۇجرۇم ۋاقترى سرەھەر سرائەت
 2تىن چارەك ئۆتكەندە دەپ بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ .ھىتلېرگە قارشى گۇروھتىكىلەرمۇ خۇدد
شۇنىڭدەك تاجراۋۇز قىلىشرنى توسراش ئىرادىسرى ە كېلىردۇ .بۇنىر ئۈچرۈن ئرۇنر ھالردېر
دې ەن بۇ كىشى ە ئېھتىياجلىق ئىد  .تېنى يېقىندىال ئۇمۇ بۇ ئىشقا بىر كىشىلى ھەسسرە
قوشىدىغانلىقىغا ۋەدە قىلغان بولسىمۇ يەنىال ئېنىق بىر قارارغرا كرېلەلمە يرۈرەتتى .ئرۇنى
ھەرىكەتكە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئرۇنر ھالردېرغا مۈللېرنىر ئەسرلەتمە دوكالتىنرى يەنرى برۇ
مېمىراندومرردا پاپانىر ئەن لىرريە بىررلەن تىنچلىررق سررۆھبىتى ە ئولتررۇرۇش ئىشررلىر تىىىر
قىلىپ تونۇشتۇتۇلغان ئىد  .باش قۇماندان ستا بۇنىڭدىن قاتتىق تەسرىرلىنىپ كۆزىردىن
ياش تۆكۈپ كېتىدۇ .ئۇ يىغالپ تۇرۇپ مېنى ۋىددانىم ھەرىكەت قىلىشىمغا يول قويمايردۇ
دەيدۇ.
برررۇ پىالنىنىررر مەغلررروپ بولىشرررى جاسرررارەتلى پولكوۋنىررر ئوسرررتېرنى ھەرگىزمرررۇ
ئىرادىسررىدىن بوشررىتالمايدۇ .ئررۇ ئررۆز بىېاسررتە ھەرىكەترركە كېلىررپ ھىتلېرنررى چەكررلەش
ئىرادىسررى ە كېلىرردۇ .ئافرېلنى ر ئالرردىنقى يېرىمىرردا پولكوۋنى ر نررورۋى ىيە پررات يېقىنرردا
تاجاۋۇزغررا ئۇچرايرردۇ دېرر ەن بررۇ مەخىررى مەلۇمرراتنى گولالنرردىيە ھەربررى مەسررلىھەتچى
ئەمەلرردارىغا ئېيتىرردۇ .ئەممررا بررۇ ئاخبررارات نورۋى ىيەنى ر بېرلىنرردا تۇرۇشررلۇق ئەلچىررلەر
ئۈمىكىنى ر بىررر ئەزاسررىغا يەتكررۈزۈل ەن بولسررىمۇ بررۇ خررادىم قولىرردىكى بررۇ ئاخبرراراتنى
ئوسلوۋغا يەتكۈزۈشنى قىممىتى يوق دەپ قارايدۇ .ئېن لىزنرمۇ تاپشرۇرىېالغان بۇنىڭردەك
بىررر دوكالتقررا ئىشررەنمەيدۇ .يەنررى ھىتلېرنى ر ئۆشررلىر بىررر-ئىككررى كررۈن ئىچىرردە ئىشررقا
ئاشۇرماقچى بولىېاتقران بىرر ئىشرقا تۇترۇش قىلىشرىغا ئىشەن ۈسرى كەلمەيتترى .ئرۇنردىكى
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ھەددىرردىن ئررارتۇق ئررۆزى ە تەمەننررا قويررۇش ھررالىتى لوندونرردىكى دوۋنى ر سررترېت -82
نومۇرنى قاپلىېالغان ئىد .
يەكشەنبە كرۈنى چۈشرتىن برۇرۇن يەنرى -2ئافرېر كرۈنى گېرمرانىيە دېڭىرز ئرارمىيە
قىسررىملىر بەش ئەترررەتكە بۆلۈنررۈپ نورۋى ىيەنى ر  2شررەھىرى ە قرراراپ ئررايرىم-ئررايرىم
يۈرۈش قىلىردۇ .برۇ شرەھەرلەردىن ئۈچىسرى _ نارۋىر ترونردھېيم ۋە سرتاۋان ېردا كرېمە
ئامبارلىرىغررا جەڭ ىررېارنر ئەترىتررى ئەسرركەرلىر تولرردۇرۇلغان گېرمررانىيە سررودا پرراراخوتى
يررېقىن دېڭىررز ئۈسررتىدە جىرردد تررۈردە تەييارلىقتررا تۇرىرردۇ .بررۇ چاغرردا ئەن لىرريە ئررۇرۇش
پاراخوتلىر نارۋىكنى تۆۋەن تەرەپ دېڭىرز يرۈزى ە سرۇ مىناسرى تاشرالپ بېسرىپ كىررىش
تەييررارلىقىنى باشررلىېېتىدۇ .خررانلىق دېڭىررز ئررارمىيە ھەربىرري پاراخوتلىرىرردىن «پررارقىراق
قوڭغۇز» ئاتلىق پاراخوتى ئىككى گېرمانىيە قوغلىغرۇچى پراراخوت (دېسرترويېر) نرى كرۆرۈپ
قالىرردۇ .لونرردون دائىرىلىررر گېرمررانىيە دېڭىررز ئارمىيىسررى نررارۋىكنى ئىشررغال قىلىشررقا
ئۇرۇنماقچى ئىكەنلىكىنى ئەمما كۈچى ئازلىق قىلىېاتقانلىقىنى بۇ ئىككى ھەربرى پراراخوت
ئەنە شرۇنردىن بىرر قىسرمى ئىكەنلىكىنررى پەرەز قىلىشرىدۇ .دۈشرەنبە كرۈنى ە كەل ىنىرردىال
ئەن ىلىيە ئىچكى كابېنتى دۈشمەن پاراخوتلىر يەنە كامىردا  2نرورۋى ىيە پورتىغرا قراراپ
يېقىنالشقانلىقىدىن خەۋەر تاپىدۇ .ۋەزىرلەر ھاڭېېقىرپ ئولترۇرۇپ قالىردۇ .ئەممرا ھىتلېرنرى
چەكلەش ئۈچۈن ئەند بەكال كېچىككەن ئىد !
سەيشەنبە سەھەردە گېرمانىيە قوشۇنلىر ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ .چۈشتىن بۇرۇن سرائەت
 1دە نارۋى ئىككى باتالىيون گېرمانىيە قىسىمى تەرىىىدىن ئىشرغال قىلىنىردۇ .برۇ ئىككرى
باتالىيون گېرمانىيە قىسىمى ھىتلېرنى پىېىنانا قروزغىلىڭى دەۋرىنىر كونرا سەپداشرلىر
بولۇپ برى ادا گېنېرالى ئېدۇۋارت ديېت يېتەكچىلىكىدىكى ئانھىدە ترا ئەسركەرلىرىدىن
ئىد  .چۈشتىن بۇرۇن قالغان پورتالرمۇ كەينى-كەينىردىن ئىشرغال قىلىنىردۇ .ئەممرا كونرا
ئوسررررركاربېرگ قەلئەسرررررىدە تاجررررراۋۇزچىالر قارشرررررىلىققا دۈ كېلىررررردۇ .قارشرررررىلىق
كۆرسررەتكۈچىلەرنى چىرر تررۇرۇپ ئىسررتىھكامىنى سرراقالش ۋاقتررى خررانلىق ئائىلىسررى
ھۆكرررۈمەت ئەمەلررردارلىر ۋە پارنمېنرررت ئەزالىرررر قاتارلىقالرنىررر ئوسرررلودىن بىرررنەتەر
شەكىلدە پويىز بىلەن قېچىپ قۇتۇلۇش پۇرسىتىنى ياراتقان ئىد  .نورۋى ىيە بانكىسرىدىكى
ئالتۇن ۋە دېىلوماتى مەخىى ھۈجىەتلەر  02يۈك ماشىنىسى بىلەن پرايتەختتىن چىقىرىرپ
يىراقالرغا ئېلىپ كېتىلىدۇ.
دانىيەدە بولسا گېرمانىيە قىسىملىر بەكال زەئىرپ قارشرىلىققا دۈ كەلر ەن بولرۇپ
پىالن خۇدد قەغەز يۈزىدە پىالنالنغىنىدەك بەكال ئاسران ئىشرقا ئاشرىدۇ .بەز سرەۋەپلەر
تۈپەيلىردىن دانىرريە دېڭىررز ئارمىيىسرى بىررر پررايمۇ تروپ ئاتالمايرردۇ .قۇرۇغلررۇق ئارمىيىسررىمۇ
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تاجاۋۇزچىالردىن ئارانال  02نەپىرىنى ياردارنندۇرانيدۇ .يېرىم كېچى ە كەل ىنىدە ئۇرۇش
ئومررۇمىي يۈزلررۈك ئاخىرلىشررىدۇ .دانىرريە پادىشرراھى تەسررلىم بولررۇپ بررارلىق قارشررىلىق
كۆرسىتىشرررلەرنى تررروختىتىش برررۇيرۇقىنى چۈشرررۈرىدۇ .ئرررۇ گېرمرررانىيە قىسرررىملىرىنى
قۇماندانىغا مەملىكەت ئىچىدە تىنچلىق بىرلەن تەرتىرپ ئىنتىزامنرى ساقالشرقا كاپالەتلىر
قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .شۇنى كەينىدىنال بۇ پادىشاھ نېمىسالرنى ماختاپ ئۇچۇرۇشرقا
باشرراليدۇ” :سررىلەر نېمىسررالر ئىشررەن ىلى بولمىغىرردەك ئىشررالرنى ئەمەل ر ە ئاشررۇردۇڭالر!
كىشىلەر شۇنى ئېتراپ قىلىشى كېرەككى سىلەر ھەقىقەتەنمۇ قالتى ئىش قىلدىڭالر!“
كررۈن قرراراڭغۇ چۈشرركىچە ھىتلېررر نورۋى ىيەدىمررۇ تررا ئىەن ىلىرريە دېڭىررز ئارمىيىسررى
تۇيۇقسررىز ئوتتۇرغررا چىققرران ۋاقىررتقىچە ئاساسررەن تولررۇق غەلىرربى ە ئېرىشررىدۇ .چارشررەنبە
چۈشررتىن بررۇرۇن ئەن ىلىيەنىرر  2قوغلىغررۇچى پرراراخوتى تۇيۇقسررىزن نارۋىرر پورتىغررا
باستۇرۇپ كىرىپ ئىككى گېرمانىيە قوغلىغۇچى پاراخوتى بىلەن بارلىق سودا پراراخوتلىرىنى
توپقا تۇتۇپ چۆكۈرىېېتىدۇ .برۇنردىن پەقەت بىرسرىال سراق قالىردۇ .ئرۈ كۈنردىن كېريىن
ئەن ىلىرريە كىمىسررى ”ۋارسررىىت“ قوغلىغررۇچى پرراراخوت ئەترىتىنررى باشررالپ كېلىررپ قالغرران
نېمى پاراخوتلىرىنى ھەممىسىنى چۆكتۈرىېېتىدۇ.
بۇ خەۋەر ھىتلېرنى بەكال جىددىلەشرتۈرىېېتىدۇ .شرۇڭا ئرۇ براۋچىتىشرقا ”قارىغانردا
نررارۋىكنى تۇتررۇپ تۇرالمايدىغانررردەك قىلىمىررز“ دەيرردۇ-82 .ئافرېررر كررۈنى ھىتلېرنىررر
خررراپىلىقى بەكرررال ئېنىرررق كرررۆرۈلمەكتە ئىرررد  .ئرررۇ ئرررۇدۇل كەل ەنرررال كىشرررىنى تىلرررالپ
ھاقارەتلەشرركە باشرراليدۇ .براۋچىشررت كېيتې ر ۋە ھالرردېر ئۈچىسررىنى ھررېچ بىررر ئررۈن
چىقىرالمايدۇ .ئۇرۇش مىنىستىر جودل قوپال بىر شەكىلدە بىررن چىقىرش يرولى برارلىقىنى
ئېالن قىلىدۇ” :پۈتۈن كۈچلەرنى مەركەزلەشتۈرۈپ قەتئرى چىر ترۇرۇش ھەرگىرز قولردىن
بەرمەسلى كېرەك “.كەينىدىنال ئۇ ھىتلېرر بىرلەن خرۇدد تەڭ دەرىىىلىر كىشرىلەردەك
مۇنررازىرە قىلىشررىپ كېتىرردۇ .ئۇنىر بررۇ تررۈر گەپ تاكالىشىشررى ئەتراپتىكىلەرنررى قورقۇتررۇپ
ھاڭ-تاڭ قالدۇرىېېتىدۇ .كېيىن ئرۇرۇش مىنىسرتىر ئاچچىغلىنىرپ ئىشرىكنى جانقلىتىرپ
ئاچقىنىچە ئۆيدىن ئۇچقاندەك چىقىپ كېتىدۇ .ھىتلېرمرۇ بىرر ئېغىرز گەپ قىلمرا يەنە بىرر
ئىشىكتىن چىقىرپ كېتىردۇ .شرۇ ئاخشرىمى ديېتلغرا برۇيرۇق قىلىرپ ”پۈترۈن ئىمكرانىيەتنى
ئىشقا سرېلىپ چىر ترۇر“ دەيردۇ-81 .چىسرالدا يېڭرى كرىرزى خەۋىرر يېتىرپ كېلىردۇ.
نورۋى ىيەنىر شررىمالىدىكى قىيررا ترراغلىق دېڭىررز بويىرردىكى تررا ئىچىر ە قېچىررپ كەترركەن
نورۋى ىيە پادىشاھى -2خاكون يەنى -02ئەسىردىكى بىردىن-بىر پۇقرانر تەرىىىدىن ئاۋاز
بېرىلىپ سايالنغان پادىشاھ نورۋى ىيە فاشىست پارتىيىسرىنى كاتتىېېشرى روزېنبېرگنىر
مورتى ۋىدكۇن كۇيسلى تەشكى قىلغان ھۆكۈمەتنى قەتئى رەت قىلىدۇ.
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بۇ چاغقرا كەل ىنىردە ئەن ىلىريە قوشرۇنلىرىدىن  82مىر كىشرىلى ئىككرى برى رادا
نارۋى بىلەن تروندھېيم ئەتراپىدا قۇرۇغلۇققا چىقىدۇ .ئەن ىلىريە قوشرۇنلىرىنى ھۇجرۇمى
كۈچىيىشررى قۇرۇغلۇققررا چىققرران قىسررىمالرنى كۆپىيىشررى ە ئەگىشررىپ ھەپررتە ئاخىرىغررا
كەل ىچە گېرمانىيە قوشۇنلىر تۆت ئەتىراپى قاپسالغان بىر ئەھېالغرا چۈشرۈپ قالىردۇ .برۇ
چاغدا مىلچ بىېاستە قۇماندانلىق قىلغان ھاۋا ئارمىيىسى كېلىپ ئۇنرغا يراردەم قىلىردۇ .ئرۇ
ئانھىرردە ترراغلىق قىسررىمالر بىررلەن لىررق تولرردۇرۇلغان ئىككررى چرروڭ سررۇغا قونىرردىغان
ئرررايروپالننى نارۋىكقرررا ئىېەرتىررردۇ؛ ئانررردىن يەنە ئرررۆز بىېاسرررتە قۇمانررردانلىق قىلغررران
بومباردىمرران ئررايروپىالنى بىررلەن بومباردىمرران قىلىررپ نررورۋى ىيە ئوتتررۇرا قىسررىمىدىكى
ئەن ىلىرريە قىسررىملىر بىررلەن نررورۋى ىيە ئارمىيىسررىنى قارشررىلىق كۆرسررىتىش كررۈچىنى
ئاجىزنشتۇرىدۇ-01 .ئافرې كۈنى ئەن لىيە بۇيرۇق بېرىپ كۆپ قىسىم قۇرۇغلرۇق ئرارمىيە
قوشررۇنلىرىنى چېكىنرردۈرۈپ كېتىرردۇ .ئەتىسررى پادىشرراھ خرراكون ۋە ھۆكررۈمەت ئەزالىررر
ئەن ىلىيە كرېيسېر ئوكيان چارنش پاراخوتىغا چىقىپ شىمالى قۇتۇپ ئىچىدىكى ترومسرۆغا
يۆتكۈلۈپ شۇ يەرنى ۋاقىتلىق پايتەخت قىلىدۇ.
شررۇنداق قىلىررپ نررارۋىكتىن باشررقا كررۆپ قىسررىم نررورۋى ىيە رايررونلىر گېرمررانىيە
ئارمىيىسررىنى تېزگىنررى ئاسررتىغا ئۆتىرردۇ .نارۋىكتررا بولسررا ديېتلنىرر  2مىرر كىشررىلى
ئەسكىر ئىتتىىاقداش ئارمىيەنى  02مى كىشىلى ئەسركەرلىر بىرلەن قەھرىمرانالرچە
ئۇرۇشماقتا ئىد  .ئافرېلنىر ئراخىرقى كرۈنى جرودل ھىتلېرغرا ئوسرلو بىرلەن ترونردھېيم
ئوتتۇرسررررىدىكى ئررررانقە ئورنىتىلغررررانلىقىنى بىلدۈرىرررردۇ .چۈشررررلۈك تامرررراق ۋاقتىرررردا
”خوشرراللىقىدىن ئررۆزىنى يوقاتقرران“ ھىتلېررر خاتاقىلغررانلىقىنى ئېتررراپ قىلىررپ غررالىبىيەت
قازىنىش ئۈچۈن قوشقان تۆھىىسى ە رەخمەت ئېيتىدۇ .فۈھرېر يەنە ديېت بىلەن مىلچقىمۇ
رەخمىتىنررى بىلرردۈرۈپ ئۇنرنى ر ھەر ئىككىسررىنىال دەرىىىسررىنى ئۆسررتۈرىدۇ .ئررۇ مىلچنررى
ئانھىدە ماختايدۇ .بىرر قېتىملىرق يىغىنردا مىلرچ ھراۋا ئارمىيىسرىنى تېزگىنىردە تۇترالىغىنى
سررەۋەبىدىن نررورۋى ىيەدە ۋەزىرريەت قولرردىن كەترركەن بىررر ئەھررېال ئاسررتىدا گېرمررانىيە
قوشۇنلىرىنى خەۋىىتىن قۇتقۇزۇپ قالغانلىقىنى تونۇشرتۇرۇپ ئۆتىردۇ” .نرېمە ئۈچرۈن؟ _ ئرۇ
مەغرۇر قىياپەتتە ئولتۇرۇپ سۇئال قويىدۇ .قارىغاندا ئۇ جۇدل بىلەن تالىشىپ قالغرانلىقىنى
پۈتررۈنلە ئېسررىدىن چىقىرىېەتكەنرردەك قىالتتررى _ چررۇنكى مېنىڭرردەك بىررر ئررادەم بررارلىقى
سەۋەبىدىن ئىمكانسىز دې ەن گەپنى بىلمەيدىغان مەندەك بىرسى بولغانلىقىدىن شرۇنداق
قىاللىد !“ دەيدۇ.
ھىتلېررر شررىمال تەرىىىنررى مۇسررتەھكەملىېالغىنىدىن كېرريىن زىھنىنررى يىغىررپ غەرپرركە
بېسىپ كىرىش مەسىلىسىنى قايتىدىن ئويلىنىشرقا كىرىشرىدۇ .ئرۇ برۇرۇن نيىرلەپ چىققران
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ھۇجۇم قىلىش پىالنىنى پەقەتال ياقتۇرمىغان ئىرد  .چرۇنكى برۇ نيىرھە ئالردىنقى قېتىملىرق
دۇنيررا ئۇرۇشررىدا پايرردىالنغان تاكتىكىنى ر كۆچۈرۈلمىسررىال ئىررد  .شررۇنىڭدەك بررۇ پىالنرردا
تەسررەۋۋۇر كۈچىمررۇ بەكررال يېتەرسررىز ئىررد  :ئررۇ پىالنرردا فرانسررىيىنى شررىمالى بىررلەن
بىلى ىيەدىن باشالپ ئېن ىلىز قانىلىدىكى ھەر قايسى پورتالرنى سرىرىپ سرۈپۈرۈپ مرېڭىش
پىالنالنغان ئىد  .ئۇنى نىشرانى فرانسرىيە قۇرۇغلرۇق ئارمىيىسرىنى تارمرار قىلىرش بىلەنرال
چەكلىنىپ قالغان بولما يەنە دېڭىز قانىلى بويلىرىنى ئىشرغال قىلىرپ ئەن ىلىريە بىرلەن
قالغان ئىتتىىاقداشلىر ئوتتۇرسىدىكى باغلىنىشنى ئرۈزۈپ تاشالشرنىمۇ مەقسرەت قىالتترى.
شۇنىڭدەك يەنە گېرمانىيە سۇئاستى پاراخوتى ياساش بىرلەن ئرايرودروم سرېلىش ئىشرىنىمۇ
باشالپ بېرىتانىيە ئاراللىرىغا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن تەييارلىق ئىشلىرىنى باشالش ئىد .
”بۇ پىرالن يەنىرال شرۇ برۇرۇنقى شرليېفېن پىالنىردىن باشرقا نەرسرە ئەمەس _ .دەيردۇ
ھىتلېر كېيتېر بىرلەن جۇدلغرا قراراپ _ برۇ پىرالن پەقەترال ئاتالنتىر ئوكيران قىرغىقىنرى
بررويالپ ئرروڭ تەرەپررتىن قورشاشررتىن باشررقا بىررر ئىررش ئەمەس .ئىككررى قېررتىم بۇنررداق بىررر
ئوپىراتسىيە ئۇرۇشرى قىلىرپ ھەرگىرز يېڭىرپ چىققىلرى بولمايردۇ “.گەرچە غەلىربە قىلىشرقا
بولد دېيىل ەندىمۇ بۇ ئۇرۇش يەنىال ئۇنر پىالنالپ كەل ەن چاقمراق تېزلىكىردە ئرۇرۇش
قىلىش پىرىنسرىىىغا قارشرى بىرر پىرالن بولرۇپ قالىردىغانلىقىنى ئېنىرق .ئرۇ برۇرۇن برۇ بىرر
ئەۋنت كىشىلەرنى قايتىدىن فالندېرسرتا تارتقران جاپرالىرىنى تارتقۇزمرايمەن دەپ قەسرەم
قىلغان ئىد  .ئۇنى پىالنى بويىچە ئاردېن تا تىزمىسىدىن ئاتالپ ئۆتۈپ جەنوبتا تېنىمرۇ
يىرررراق بىرررر يەردىرررن دادىللىرررق بىرررلەن قىسرررىلىپ كىرىرررپ ماشىنىالشرررقان قىسرررىمالردىن
پايدىلىنىپ سرېداننى بۆسرۈپ ئۆترۈش ئرارقىلىق ئېن لىرز قرانىلىغىچە باسرتۇرۇپ بارمراقچى
ئىد  .كەينىدىن شرليېفېن پىالنىغرا ترۈپتىن زىرت ھالردا ئاساسرى كرۈچنى يىغىرپ شرىمالغا
يۈزلەندۈرۈپ ئەن ىلىيە-فرانسىيە بىرلەشمە ئارمىيىسىنى ئارقا سېىى ە باستۇرۇپ كىرىرپ
ئۇنرنىرر چېكىررنىش يررولىنى توسرراش ئىررد  .ئۇنىرر ئاديۇتررانتلىر فررۈھرېر ئانھىرردە
ئىشررلەن ەن بىررر سررتېرېئو خەرىررتە ئۈسررتىدە سررېداننى بۆسررۈپ ئۆتررۈش يېررر بولررۇش-
بولماسلىقىنى كېچە-كېچىلەپ تەتقىق قىلىشقا كىرىشىېاتقانلىقىنى كۆرىدۇ.
بەلكىررم گېنېرررال پولكوۋنىر فرىتررز ئېرررك ۋون مانسررتېيىن بەلكىررم قۇرۇغلررۇق ئررارمىيە
ئىچىررردە ئەڭ كرررۆزگە كرررۆرۈن ەن ئىستراتې ىيەشرررۇناس ھېسابلىنىشرررىمۇ مرررۇمكىن ئۇمرررۇ
ھىتلېرنىڭكى ە ئوخشاپ كېتىردىغان ھۇجرۇم قىلىرش پىالنىنرى ترۈزۈپ چىقىرپ براۋچىتشرقا
سۇنغان .ئەمما براۋچىتش برۇ پىالننرى خەتىرر بەك چروڭ دەپ ئېتىبارغرا ئالمىغران ئىرد .
ئەمما فۈھرېر مانستېيىننى بۇنرداق بىرر ”خەۋىىرى چروڭ“ تەكلىېىنىر بارلىقىردىن خەۋەر
تېىىپ ئۇنىڭدىن بۇ پىالنىنى تەپسرىالتىنى بايران قىلىرپ بېقىشرىنى تەلەپ قىلىردۇ .ئەممرا
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مانسررتېيىننى ھەيررران قالرردۇرغىنى فررۈھرېر بررۇ پىالننررى ئرراڭالپ بەكررال خرروش بولررۇپ
كەتكەنلىكى ئىد  .شۇنداق قىلىپ ھىتلېر ئۆز ئىشرەنچىنى مۇسرتەھكەملەپال قالمرا يەنە
پىالن ئۈستىدە بىر قىسىم ئۆزگەرتىشرلەرنى قىلىردۇ .ئرالى قۇمانردانلىق شرىتابى ھىتلېرنىر
تۈزىتىشررىدىن كېيىنكررى پىالنغررا قىزىقماسررلىق بىررلەن بىرررگە مانسررتېيىننى پىالنىنىمررۇ
خالىمايدۇ .شۇڭا ئۇنر بىرلىكتە بۇ پىالنغا قارشى تۇرۇشرىدۇ .ئەممرا ھىتلېرر كۆپچىلىكنىر
نررارازىلىقىنى كررۈچەپ رەت قىلىررپ بررۇ ئررۆكتىچىلەرنى ”شررلېيفېن ە چوقۇنغررۇچىالر“ نى ر
كاللىسررى بررۇ خىر ئىسررتراتې ىيە ئىچىر ە گرررانتتەك ئۇيررۇپ كەترركەن دەپ مررازاق قىلىرردۇ.
“سىلەر كارل ماينى ئەسەرلىرىنى كۆپىرەك ئوقۇپ بېرىشىڭالر كېرەك ئىكەن!“
فېېرالنىر ئاخىرىغررا كەل ەنرردە ھىتلېررر-مانسررتېيىن ھۇجررۇم قىلىررش پىالنررى رەسررمى
قوبۇل قىلىنىدۇ .نورۋى ىيە ئوپىراتسىيىسى تاماملىنىشقا ئاز قالغران كرۈنلەردە غەر سرەپ
بويىچە ھەرىكەتكە ئۆتۈش تەييرارلىقى ئىشرلىنىپ ئرۇ تەرەپرلەرگە  822دىرېىزىيە تىزىلىردۇ.
ئۇنر ھەرىكەتكە تولۇق تەييرار ھالغرا كەلر ەن بولرۇپ پەقەت بىرر قرانچە كۈنلرۈك ئۇچرۇق
ھاۋانى بولىشىنىال كۈتمەكتە ئىد -8 .ما كۈنى ھىتلېر ھۇجۇم باشالش كرۈنىنى -2مرا
قىلىرررپ بېكىتىررردۇ .ئەممرررا ئارىررردىن  21سرررائەت ۋاقىرررت ئۆتكەنررردە ھررراۋارايى شرررارائىتى
كۈتكەندەك ياخشى بولمايدىغانلىقى مۆلچەرلەن ەنلىكى ئۈچۈن ھۇجۇم كرۈنىنى -2مايردىن
-2مايغا كېچىكتۈرۈشكە مەجبۇر بولىدۇ ئۇنىڭردىن كېريىن يەنە -1مايغرا كېچىكتۈرۈلىردۇ.
گيۆرى بولسا ئۆزى ە تەييارلىق ئۈچۈن تېنىمۇ كۆپىرەك ۋاقىت بېرىلىشىنى تىرلەپ تىنمرا
دۇئا قىالتترى .ئەممرا گولالنردىيەدىن كەلر ەن خەۋەرلەر كىشرىنى بەكرال چۈچىتىېەتكىردەك
خەۋەرلەر ئىرررد  :ئرررۇنر دەم ئېلىشرررالرنى ئەمەلررردىن قالررردۇرغان ئاھرررالىالرنى يرررۆتكەپ
شانڭالشتۇرۇشررقا كىرىشرركەن ۋە ھەر يەرگە توسرراقالر ئورۇنالشتۇرۇشررقا باشررلىغان ئىررد .
بۇنىڭردىن ھىتلېرر بەكرال جىددىلىشرىپ ۋاقىتنرى -82مرا جرۈمە كرۈنى ە كېچىكتۈرۈشرركە
مرراقۇل بولىرردۇ .شررۇنداقتىمۇ ”قايتررا بىررر كۈنمررۇ كېچىكتۈرۈلمەيرردۇ!“ دەپ ئەسرركەرتىدۇ.
ئالدىنقى سەپلەردە  0مىليون كىشىلى ئوفىتسرېر-جەڭچىرلەر ھۇجۇمغرا ئۆترۈش ھالىتىردە
كۈتۈپ تۇرىېاتقاچقا ئىشالر بەكال قىيىنلىشىپ بارماقتا ئىد .
برۇ ۋاقىتتررا ھىتلېررر قەتئرى ئىرررادى ە كېلىررپ قايتررا ئرۇدا بەش كۈنلررۈك ئۇچررۇق ھرراۋا
شررارائىتىنى كۈتمەسررتىنال ھۇجۇمغررا ئۆتررۈش قارارىغررا كېلىرردۇ .چررۇنكى ئررۇ بەش كۈنلررۈك
ئۇچۇق ھاۋا رايى ئۈچۈن ئۈ ئا ۋاقتنى قولدىن بېرىپ قويغان ئىد  .ئۇ برۇ ئىشرتا قىمرار
ئوينىماقتررا ئىررد  .يەنررى ئررۇ بررۇرۇن ئىسررىاتلىغان ئەڭ ئۈنۈملررۈك قررۇرالى ”تۇيغررۇ“ لىرىغررا
تايانغرران ئىررد  .مۇنررداق ئېيتقانرردا ترراقەت قىلىررپ تۇرالماسررلىق مەنتىقىسررى ە تايىنىررپ
ھەرىكەت قىلماقتا ئىد  .پەيشەنبە كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئاچېن ئەتىراپىردىكى بىرر پولر
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قۇماندانى بۈگۈن ھەممە يەر قۇيۇق تۇمان بىلەن قاپلىنىپ كەتتى دەپ دوكالت بېرىدۇ .برۇ
ئارىدا يەنە بىرسى بۇ تۇمان ئۇزۇنغا قالما تارقىلىپ كېتىدىغانلىقىنى -82ما كۈنى ھاۋا
ئوچررۇق بولىرردىغانلىقىنىمۇ ئالرردىن مۆلچەرلەيرردۇ .ھىتلېررر مەخسررۇس پويىزىغررا بېرررلىن
سىرتىدىكى كىچى بىر بىكەتتىن يولغا چىقىشى ئۈچرۈن برۇيرۇق قىلىردۇ .شرۇنىڭدەك يەنە
يېقىن كىشىلىرىنى ئۇنى نەگە قاراپ كېتىېاتقانلىقىدىن قەتئى خەۋەر تاپماسلىقى ئۈچرۈن
تې ىشلى تەدبىرلەر ئېلىنىشىنىمۇ بۇيرۇيدۇ .بۇ قېتىملىق ئۇزۇن سرەپەر جەريانىردا ھىتلېرر
خاتىرجەم كۆرۈن ەندەك قىلسىمۇ ھۇجۇم قىلىش ۋاقتىنى يېقىرنالپ كېلىشرى ە ئەگىشرىپ
ئۇنى كۆڭلىمۇ ئازاپ ئىچىدە تولغۇناتتى ھەقىقەتەنمرۇ بەكرال غەم ئىچىردە قالغران ئىرد .
پويىز خاننوۋېردە توختاپ ئەڭ ئاخىرقى ھاۋارايى مەلۇمراتىنى كۈتىردۇ .برۇ قېرتىم ھراۋارايى
ئىدارىسرىنى مررۇدىر ديېزىر (ئررۇ كېريىن بۇنىر ئۈچرۈن بىررر ئرالتۇن سررائەت مۇكاپاتىغررا
ئېرىشىدۇ) -82ما كۈنى ھاۋا ئوچۇق بولىدۇ دەپ ئالدىن مەلۇمات بېرىدۇ .ھىتلېر ھۇجرۇم
قىلىررش بررۇيرۇقىنى قايتىرردىن كررۆزدىن كۆچررۈرۈپ ھۇجررۇم ۋاقتىنررى ترراڭ سۈزىلىشررى بىررلەن
باشالش قا ئۆزگەرتىدۇ .گەرچە ئۇ ئارام ئېلىش ئۈچۈن ئادەتتىكى ۋاقىتقرا قارىغانردا بالردۇر
كابىنتىغا كىرىپ كەتكەن بولسىمۇ پەقەتال كۆزى ە ئۇيقۇ كەلمەيدۇ .ئالدىن مەلۇماتتا ھراۋا
ئېچىلىشقا باشاليدىغانلىقى ئېيتىلغان بولسىمۇ ئۇ يەنىال ھاۋارايىدىن غەم يېمەكتە ئىد .
شۇنداقتىمۇ غەلىبە قازىنىشنى ئەڭ زور توسالغۇسى يەنىال ئرۆز ئىچىردىكى ئاخبرارات
ئورگانلىرىرردىن كېلەتتررى .چررۇنكى ھىتلېرنى ر ئىشەنچىسررى ە ئېرىشررەلى ەن بررۇ قېتىمقررى
ئىشغال قىلىش ھەرىكىتىنى باشرتىن ئراخىرقى تەپسرىالتلىرىدىن تولرۇق خەۋەردار بولغران
كىشررىلەر سرراناقلىقال ئىررد  .بررۇنردىن بىرسررى ئررادمىرال كانررارى ئىررد  .يەنە كېلىررپ بررۇ
ئررادمىرالمۇ بىل ەنلىرىنررى ئۆزىنى ر قوپررال مىىەزلى ر ياردەمچىسررى پولكوۋنى ر ئوسررتېرغا
بىرنىمۇ قالدۇرما تولۇق بىلدۈرۈپ تۇراتتى .شۇ كۈنى ئاخشىمى قاراڭغۇ چۈشرۈش ئالدىردا
ئوستېر كەچلى تاماق ۋاقتىردا يرېقىن دوسرتى گولالنردىيە ئەلچىنانرا ھەربرى ئەمەلردارىغا
ھىتلېر ئەڭ ئاخىرقى ھۇجۇم باشالش بۇيرۇقىنى چۈشۈرۈپ بولغانلىقىنى ئېيتىدۇ .كەچلىر
تاماقتىن كېيىن ئوستېر ئالى قۇماندانلىق شىتابىدا بىر ئىش ئۈچۈن توختراپ ئرۇ يەردە برۇ
قېررتىم ھەرىكەتنررى بىررر مىنۇتمررۇ كېچىكتۈرمەسررلىكتىن خەۋەر تاپىرردۇ” .ئررۇ توڭ ۇزنىرر
كۈچىكى يەنە غەرپ سرېىى ە ئراتلىنىىتۇ“ دەيردۇ دوسرتى گولالنردىيە ھەربرى مەسرلىھەتچى
ئەمەلدارىغا .بۇ گولالندىيىلى بۇ ئاخباراتنى ئراۋال بىل ىيەلىر كەسىىدىشرىغا يەتكۈزىردۇ.
ئاندىن خاگېېغا شىفىرلىق تىلدا مەلۇمات بېرىپ ”ئەتە سەھەر .مۇتلەق مەخىى!“ دەيدۇ.
-82چىسررىال سررەھەر سررائەت  2تىررن  02مىنررۇت ئۆتكەنرردە فۈھرېرنى ر مەخسررۇس
پررويىز نىشررانغا _ ئېېۇسرركىرچېنغا يېتىررپ بارىرردۇ .بررۇ بىررر كىچىرر بىررر بررازار بولررۇپ
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گولالنرردىيە بىلى ىرريە چې راسررىغا يېقىررنال بىررر يەردە ئىررد  .مىغىلررداپ تۇرغرران يۇلتۇزلررۇق
ئاسمان گۈمبىز ئاستىدا فۈھرېر ئراپتوموبىللىق يېڭرى قۇمانردانلىق شرىتابى بولغران ”قىيرا
قررۇش ئۇۋىسررى“ غررا قرراراپ يولغررا چىقىرردۇ .ئررۇ قۇيررۇق ئورمررانلىق تررا چوققىسررىنى يېرىررپ
ياسررالغان قۇمانرردانلىق شررىتابىنى ئاكوپنىرر ئىچىرردە جايلىشررىېالغان ۋاقتىرردا شررەپەق
سۆكۈلۈشكە باشلىغان ئىد  .ئۇ سائىتىغا قاراپ قاتتىق چۈچۈپ كېتىردۇ (”شرۇ چاغردا مەن
بەكررال غەزەپلەنرر ەن ئىرردىم“) .ئەسررلىدە ترراڭ ئۇنىڭغررا ئېيتىلغانرردىن  82مىنررۇت بالرردۇر
سۈزۈل ەن ئىد .
غەر تەرەپررررتە  02مىرررر يىراقلىقتىكررررى قىسررررىملىر بىل ىرررريە گولالنرررردىيە ۋە
ليۇكسررىمبۇرگ دۆلەتلىرىنى ر چې راسررىدىن بۈسررۈپ ئررۆتكەن ئىررد  .ئۇنى ر ھرراۋا ئررارمىيە
ئررايروپالنلىر ئاسررماننى قرراپالپ ئۇچماقتررا ئىررد  .بررۇ قېتىمقررى ھۇجررۇم ئۈچررۈن ئررۇ 0222
ئررررايروپالننى بىررررر يەرگە يىغقرررران بولررررۇپ ئررررايروپالن سررررانى ئىتتىىاقررررداش دۆلەتررررلەر
ئىېەرتەلەيررردىغان ئرررايروپالن ئومرررۇمى سرررانىدىن ھەسسرررىلەپ كرررۆپ ئىرررد  .گېرمرررانىيە
ئررايروپالنلىر ترروپ-ترروپ بولررۇپ غەربرركە قرراراپ ئۇچررۇپ  22تىررن ئررارتۇق دۈشررمەن
ئررايروپالنىنى تىتىررپ تاشرراليدۇ .پاراشرروت قىسررىملىر گولالنرردىيەنى مررۇھىم نرروقتىلىرىنى
ئى ەللەيرردۇ پالنېررر قىسررىملىرىمۇ ھرراۋادىن تۈشررلىپ بىلى ىيەنى ر ئاشرركارە ۋە يوشررۇرۇن
ئىستىھكاملىرىنى ئى ەللەشكە تەييار ھالغرا كېلىردۇ .فرۈھرېر ئېبرېن ئېمائېر قەلئەلىررى ە
ھۇجررۇم قىلىررش ئىشررىغا ھەممىرردىن بەكىرررەك قىزىقرراتتى .قىسررىم يولغررا چىقىشررتىن ئرراۋال
ھىتلېر كومانردېرلىر بىرلەن پالنېرلىرق جەڭر ە مۇناسرىېەتلى ئۈنېانسرىز ئوفىتسرېرنردىن
مەلۇماتالر ئرېلىش بىرلەن بىررگە يەنە مودېللىرق خەرىتىردىن پايردىلىنىپ سۆزلىشرىدۇ .ئرۇ
ئررۇرۇش مەلۇمرراتلىرىنى ”تەشررنالىق بىررلەن كۈتىرردىغانلىقىنى“ ئېيتىرردۇ-88 .چىسررال چررۈش
ۋاقتىدا ھېچ كىم قولغا چۈشۈرەلمەيدۇ دەپ قارالغان بۇ قەلئە بىر كۆرۈك بىلەن بىررلىكتە
گېرمررانىيە ئارمىيىسررى تەرىىىرردىن ئىشررغال قىلىنىرردۇ .ھىتلېررر بۇنىڭرردىن خەۋەر تاپقانرردىن
كېيىن خوشراللىقىدىن يرايراپ كېتىردۇ .ئرۇزۇن ئرۆتمە تېنىمرۇ ئەھمىيەتلىر بىرر خەۋەر
يېتىررپ كېلىرردۇ :دۈشررمەن قايتارمررا ھۇجررۇم باشررالتتى! ”بررۇ خەۋەردە دۈشررمەننى پۈتررۈن
سەپلەر بويىچە ئالغا ئىل ىررلىمەكتە _ دېريىل ەن ئىرد دەيردۇ ھىتلېرر كېريىن ئەسرلەپ
كېلىپ _ مەن بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ خۇشاللىقىمىدىن يىغلىېەتكىردەك بولغران ئىردىم! ئرۇنر
راستىنال قاپقانغا چۈشكەن ئىد ! بۇ ھۇجۇم ئەسلىدە بىر ھىلە ئىد  .بىز ئرۇنرنى ھرازىرمۇ
يەنە شررۇ كونررا شررلىفېن پىالنررى بررويىچە ئىررش قىلىېاتقانلىقىمىزغررا ئررۇنرنى ئىشەندۈرۈشرركە
مەجبۇر ئىدۇق“.
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-82مرا كرۈنى ئەن لىريە بىرلەن فرانسرىيە ئىككىسرى قراتتىق چۈچرۈپ كېتىردۇ .ھەر
ئىككىال دۆلەتنى باش قۇماندانلىق شىتابى بۇكسې خراگې يراكى ئۆزلىرىنىر ئاخبرارات
مۇتەخەسسىسلىرىنى ئاگاھالندۇرۇش مەلۇماتلىرىغا قىلچە ئەھمىريەت بەرمەيردۇ (-8121
يىلى ئەن لىيە ئاخباراتچىسى م  2-8ئون مى فون ستېرلى پۇل خەجلەپ بىرر پولشرالىق
ماتېمرراتىكچى قولىرردىن ”ئېزىتقررۇ“ مەخىررى بەل ىلىرر بىررر شررىفىر ماشىنىسررىنى مەخىررى
ماتېرىيررالىنى سررېتىېالغان ئىررد  .ئررۇ يەنە ئايررالى بىررلەن بىرررلىكتە فرانسررىيەدە تۇرۇشررىغا
رۇخسررەت قىلىنغرران ئەن ىلىرريە پاسررىورتى بىررر فرانسررىيەدە ئولتررۇرۇش رۇخسررەت قەغىررز
قاتارلىقالرنىمۇ سېتىېالغان ئىد  .ئۇ بۇ ماشىنى مۇھىم دېتاللىرىنى چېرتيوژىنى ئېسرىدە
ساقلىېېلىپ پارىدنى سرول تەرىىىردىكى ئۆيىردە برۇ ماشرىنىدىن بىرنىر كۆچۈرۈلمىسرىنى
ياساپ چىققان” .ئېزىتقرۇ“ ماشىنىسرىنى ئوڭۇشرلۇق ترۈردە تەقلىرت قىلىرپ ياسراپ چىقىرپ
بلېتچلېي باغچىسىدا قۇراشتۇرۇپ چىقىدۇ .بۇ بىرر ۋىكترورىيە پاسرونىدا سرېلىنغان بىرر بىنرا
بولۇپ لوندوندىن  22مى يىراقتا بىر يەردە ئىد -8121 .يىلى ئەن ىلىريە ئرۇرۇش ئرېالن
قىلغان ۋاقتىدا بۇ ”ئولترا“ مەخىى بەل ىلى ماشىنا ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشركە تەييرار ھالغرا
كەلتررۈرۈل ەن ئىررد  .بررۇ ماشررىنى تررۇنىى قېتىملىررق چرروڭ تۆھىىسررى ھىتلېرنىر غەرپرركە
بېسىپ كىرىش پىالنىنى تېلې رامما دولقۇن شىفىرىنى يېشىپ ئەن ىلىيە باش قۇمانردانلىق
شىتابىغا مەلۇم قىلىنىشى ئىد  _ .ھاشىيە ئىزاھاتى) .تاتىراڭغۇ رەڭلى چىمبېرلىن يەنىرلە
باش مىنىسرتىرلى تەختىردە ئولتۇرماقترا ئىرد  .ئەممرا كىشرىلەر ئرۇنى ئرورنىنى بوشرىتىپ
بېرىشىنى تەكلىرپ قىلماقترا ئىرد  .برېترانىيە پادىشراھى -2گېئرورگ ئەپسۇسرالنغان ھالردا
ئۇنى ئىستىىاسىنى قوبۇل قىلىپ خالىفاكسنى ئۇنى ئورنىغا باش مىنىستىرلىككە تەكلىپ
قىلىررردۇ .ئەممرررا ئېنىقكرررى پەقەت ۋىنسرررتون چېررررچىلال پۈترررۈن مەملىررركەت خەلقىنىررر
ئىشەنچىسررىنى قولغررا كەلتررۈرەلەيتتى .شررۇنداق بولغاچقررا سررەھەر سررائەت  2دا برېتررانىيە
پادىشاھى چېرچىلنى ئوردىغا تەكلىپ قىلىدۇ .چېرچى بىر ۋاقىتالردا «ترايمى » گېرزىتى ە
ئىېەرتكەن بىر پارچە خېتىردە گېرمرانىيە دۆلەت باشرلىقىنى مەدھىريلەپ چىققران بولسرىمۇ
ئۇنى ماختاشرلىر يەنىرال بەكرال مەجبرۇرلىنىش ئاساسرىدىكى بىرر ماختراش ئىرد ” :مەن
ئەزەلدىن ئەگەر ئۇلۇ بېرىتانىيە ئۇرۇشتا مەغلۇ قىلىنغىدەك بولغىنىردا بىزنرى قايتىردىن
دۇنيا مىللەتلىرر ئارىسرىدا قرانۇنى ئورۇنغرا ئېرىشرتۈرۈش قرابىلىيىتى ە ئىر ە بىزنىر بىرر
ھىتلېرىمىز ئوتتۇرغا چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمىز “.ئۇنىر برۇ گەپلىرر فرۈھرېرنى پەپىلەشركە
يەتمىررر ەن ئىرررد  .شرررۇڭا ئرررۇ چېرچىلنرررى ۋەھشرررى دۈشرررمەن ئەن لىررريە-گېرمرررانىيە
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ئىتتىىاقداشلىقىغا زىيان سالغۇچى ئەن لىيە يەھۇدىيلىرىنىر بىرر قۇرالىردىن باشرقا نەرسرە
ئەمەس دەپ قارىغرران ئىررد  .فررۈھرېر سررتالىنغا قايى ر ئىررد ئەممررا چېرچىلغررا چوڭقررۇر
ئۆچمەنلى ساقلىماقتا ئىرد  .برۇ ئىككىسرى ھەقىقەتەنمرۇ غەلىرتە بىرر سېلىشرتۇرما ئىرد .
شۇڭا چېرچىلنى شەرەپ بىلەن باش ۋەزىرلىر تەخرتى ە چىققرانلىق خەۋىرر فرۈھرېرنى
بەكال غەزەپلەندۈرىېېتىدۇ.
(خەرىتە ئورنى :ھىتلېرنى شەرقى شىمالى ۋە غەربى ياۋروپا ئوپىراتسىيىلىر )
ھىتلېرنى پىيادە ۋە تانكرا قىسرىملىر گولالنردىيە بىرلەن بىلى ىريەگە قراراپ ئرۇدۇل
بېسىپ كىرىېاتقان مەزگىللەردە گيوبېل بولسا قرول ئاسرتىدىكىلەرگە كېيىنكرى قېتىملىرق
تەشېىقات ئۇرۇشى ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشلىر ئۈچۈن ئەمىر بەرمەكرتە ئىرد .ۇ -88مرا
كۈنىرردىكى تەشررېىقات كررادىرلىر مەخىررى يىغىنىنىرر خاتىرىسررىدە مۇنررداق دې ەنلىكررى
يېزىلغان” :مىنىستىرىمىز يېقىن كەل ۈسىدە ئوتتۇرغا قويماقچى بولغان پىرىنسىپ دۈشمەن
خەۋەرلىرىدە كۆرۈل ەن توغرا بولمىغان ياكى بىزگە زىيانلىق بولغران مەلۇمراتالرنى دەرھرال
رەت قىلىررش شررەرت .خەۋەرلەرنىرر راسررت خەۋەرمررۇ يرراكى يالغرران خەۋەر ئىكەنلىكىنررى
تەكشۈرۈپ ئېنىقاليمەن دېيىشنى ھاجىتى يوق .مرۇھىم برولغىنى دۈشرمەننى دې ەنلىرر
بىزگە زىيانلىق بولرۇش-بولماسرلىقىغا قراراش كېررەك .تېنىمرۇ مرۇھىمى ئەن ىلىريە بىرلەن
فرانسىيى ە شۇنى قايتا-قايتا چۈشرەندۈرۈش كېرەككرى ئرۇرۇش ئرېالن قىلغران تەرەپ بىرز
ئەمەس دەل ئۇنرنىر ئررۆز  .بۈگررۈنكى كۈنرردە ئۇنرنىر بېشررىدا پارتىلىغرران بررۇ ئۇرۇشررنى
ئۇنرنى ئۆز پەيدا قىلغان .قانداقلىكى بولمىسۇن بىز ئەند ھەرگىزمۇ ئۇنرنىر ئالردام
خالتىسررىغا چۈشررۈپ تاجرراۋۇزچى قررالىىقىنى بىررزگە كىي ۈزۈلىشررى ە يررول قويماسررلىقىمىز
كېرەك“.
بىلى ىيەنى غەربىدە ئىنترايىن مۇۋەپىەقىيەتلىر ئىل ىرلەشرلەر قولغرا كەلتۈرۈلرد .
بررۇنر ئەلىررېەتتە ھىتلېررر پىالنىنىر بىررر قىسررمى :ئررۇ دۇنيررا جامائەتچىلىكىنىر دىققىتىنررى
ئاردېن تا تىزمىلىرىدىن ئۆتۈش ئارقىلىق ئۇنى ئاساسرلىق ھۇجرۇم قىلىرش يۈلۈنۈشرىدىن
بۇرىېەتكەن ئىد -82 .ما كۈنى ئۇنى قىسىملىر بىر قانچە نوقتىدا مېرېۇزدىن بۆسرۈپ
ئۆتررۈپ سررېدانغا قرراراپ يېقىنلىشررىپ بارىرردۇ .ھىتلېررر سررېداندا بىرررەر ئرراجىز نوقتىسررىدىن
پايدىلىنىپ ماگىنوت مۇداپىيە لېنيىسىنى بۆسۈپ ئۆتۈشنى بەكال ئارزۇ قىلماقتا ئىد .
گەرچە شىمالغا قىلىنغران ھەربرى يرۈرۈش ھەر بىرر نوقتىردا مۇۋەپىەقىيەتلىر بىرلەن
ئالغررا ئىل ىرلەۋاتقرران بولسررىمۇ ھىتلېررر سرران جەھەتررتە بەكررال ئرراز بولغرران گولالنرردىيە
ئارمىيىسررىنى كۈچل رۈك قارشررىلىق كۆرسىتىشررىدىن ئىچررى پۇشررماقتا ئىررد -82 .چىسررىال
چۈشرررتىن برررۇرۇن ئرررۇ بىرررر يوليرررورۇق بېرىرررپ قوشرررۇنلىرىنى قارشرررىلىق كۆرسرررەتكۈچى
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كررۈچلەرنى”تېررزلىكتە“ تارمررار كەلتۈرۈشررنى بۇيرۇيرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ”گولالنرردىيەدىن
ئىبارەت بۇ ئىستىھكامنى تېز سۈرئەت بىلەن بو سۇندۇرۇش“ ئۈچۈن بىلى ىريە رايونىردىن
بىر ئەترەت ھاۋا ئارمىيە گۇرۇپىىسى ئۇچۇپ كېلىردۇ .بىرر قرانچە سرائەت ئۆترۈپ گېرمرانىيە
ھررراۋا ئارمىيىسرررى روتتېردامغرررا  10توننرررا كۈچلرررۈك سرررىنارىيەت تاشررراليدۇ .برررۇ قېتىمقرررى
بمباردىمررران ئەسرررلىدە نيېئررروۋ مررراس دەرياسرررى ئۈسرررتىدە كرررۆرۈكنى سررراقالپ قارشرررىلىق
كۆرسىتىېاتقان كۈچلەرنى يوقۇتۇشنى مەقسەت قىلغان بولسىمۇ تاشالنغان بومبىالر شەھەر
مەركىررزى ە چۈشررۈپ پررۇخرانردىن  182كىشررىنى ئۆلتۈرىرردۇ .بررۇ ئىررش دېموكراتىر ئەلررلەر
گېزىتلىرىدا كۈچەپ تەشېىق قىلىنىپ ئۆلترۈرۈل ەن ئرادەم سرانىنى مۇبالىغىلەشرتۈرۈپ 02
مى ر بىررلەن  22مى ر ئەتراپىرردا ئررادەم ئۆلتۈرۈلررد دەپ گەپ يېيىشررقا كىرىشررىدۇ.غەر
گېزىتلىرىمررۇ ئىككررى تەرەپ ئىچكررى قىسررىمدا بومباردىمرران قىلىشررنى ئەسرركىر نىشررانالر
بررويىچىال چەكررلەپ تۇتررۇش ھەققىرردىكى مەخىررى كىلىشررىمىنى ئرراۋال ئەن ىلىرريە خىالپلىررق
قىلغانلىق خەۋىرىنىمۇ ئاشكارلىمايدۇ 2 .كۈندىن كېيىن برىتانىيە خرانلىق ھراۋا ئارمىيىسرى
فرانسررىيىنى كۈچلررۈك قارشررى چىقىشررىغا قارىمررا  22بومباردىمرران ئررايروپىالنى يررولالپ
رىنېالند دەريا بويىدىكى سانائەت شەھىرىنى بومباردىمان قىلىپ بىر ئېن لىز ئايالنىمۇ ئرۆز
ئىچىرر ە ئالغرران  2نەپەر پررۇخرانى پارتىلىتىررپ ئۆلتۈرىرردۇ-88” .مررا ئاخشررىمىقى ھرراۋا
ھۇجۇمىنىرر دائىرىسررى ئررۇنچە بەك كەڭ دائىرىنررى ئررۆز ئىچىرر ە ئالمىغرران بولسررىمۇ بررۇ
بومباردىمرران يەنىررال دەۋر بۆل ررۈ بىررر ۋەقە ھېسررابلىنىدۇ _ .دەپ باھانيرردۇ ئەن ىلىرريە
قانۇنشۇناسى ئې . .پ .ۋېئال _ يەنى مۇنداق ئېيتقاندا دۈشمەنلىشىپ تۇرىېاتقان ئىككرى
تەرەپنى جەڭ ىېار كۈچلىرىنىال بومباردىمان قىلىش بەل ىلەن ەن ئىد  .برۇ بومباردىمران
ئررارقىلىق ئەن ىلىرريە مەدەنىرري ئۇرۇشررنى ئاساسررى پىرىنسررىىىغا تررۇنىى بولررۇپ خىالپلىررق
قىلد  “.گەرچە ھىتلېر گولالندىيىردە بۇنىر ئۈچرۈن ئىنترايىن قورقۇنۇشرلۇق ئرۆ ئرېلىش
ھەرىكىتىدە بولغان بولسىمۇ ئۇ يەنىرال لونردوننى بومباردىمران قىلىرش تەكلىرېى ە قارشرى
چىقىدۇ .ھازىرچە ئۇ بۇنچە چېكىدىن ئاشۇرىېېتىشنى خالىمرايتتى .روتتېردامردىكى پراجىئە
گولالندىيەنى قارشىلىق كۆرسىتىشىنى ئاخىرنشرتۇرۇش بىرلەن نەتىىىلىنىردۇ .بىرر قرانچە
سررائەتتىن كېرريىن گولالنرردىيە ئارمىيىسررى برراش قومانرردانى بررارلىق قوشررۇنلىر قررۇرال
تاپشۇرسۇن دې ەن بۇيرۇقنى چىقىرىدۇ .شۇ ئاخشىمى گېرمرانىيە ئارمىيىسرىنى ترانكىلىر
سېداندا فرانسىيە توققۇزىنچى كورپۇسى بىرلەن ئىككىنچرى كورپۇسرىنى مرۇداپىيە سرېىىنى
بۆسررۈپ ئۆتىرردۇ .چىقىررراپ سررەت ئرراۋاز چىقىرىررپ ئۇچىرردىغان ”سررتۇكا“ شررۇڭغۇغۇچى
بومباردىمان ئايروپالنلىرىنى ھىمايىسى ئاستىدا ئۈ يرول برويىچە ئىل ىرلەۋاتقران ئۇزۇنغرا
سررروزۇلغان ماشىنالشرررقان قىسرررىمالر سرررېىى گۈلررردۈرلى ىنىچە ئېن ىلىرررز قانالىغرررا قررراراپ
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ئىل ىرلەيدۇ.
ئەتىسى سەھەردە چېرچىلنى پارىددىن كەل ەن تېلېفون ئاۋاز ئويغۇتىېېتىردۇ” .بىرز
ئۇرۇشتا مەغلو قىلىندۇق! _ دەيدۇ فرانسىيە باش مىنىستىر رېينراۋۇد ۋارقىررىغىنىچە _
بىررز يېڭىلىررپ قالرردۇق!“ چېرچىرر بررۇ گەپرركە زادىررال ئىشەن ىسررى كەلمەيتتررى .ئۇنىرر
قومانرردانلىرىمۇ ئىشررەنمى ەن ئىررد  .ئررۇنر گېرمررانىيە ئارمىيىسررى بروۋنى ر قىسررىملىرىنى
پولشررانى بررو سررۇندۇرغانلىق ھەرىكىتىنررى قوپررال ھەمرردە قررانق پولشررا قوشررۇنلىرىنى
ئېلىشىش جەريانىدىكى تەبىئى يېڭىلىپ قېلىشى دەپ قاراپ كەل ەن ئىد .
پۈتكررۈل فرانسررىيە ۋەھىررمە ئىچىرردە ئىررد  .گيررۆبېل بررۇ خى ر ۋەھىمىنررى تېنىمررۇ
كرۈچەيتمەكتە ئىرد ” .بۇنردىن كېريىن مەخىرى رادىئرو ئىستانسىسرىنى ۋەزىىىسرى پۈتررۈن
چارىالر بىلەن فرانسىيەدە پاراكەندىچىلى پەيردا قىلىرش … _ دەيردۇ -82مرا خىرزمەت
گۇرۇپىىسى ئەزالىرىغا _ رادىئودا چوقۇم بىر جىدد ئاگاھالندۇرۇش تارقىتىپ ‘بەشرىنچى
كالوننا’ دىرن ئېھتىيرات قىلىڭرالر دەپ تەشرېىق قىلىشرى كېررەك .رادىئرودا يەنە نرۆۋەتتىكى
ۋەزىيەتتە گېرمانىيە يەھۇدىيلىرىمۇ گېرمرانىيى ە ئىشرىىيونلۇق قىلىردىغانالر ھېسرابلىنىدۇ
دەپ كۆرسىتىشى كېرەك“ دەيدۇ .شۇ كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ھىتلېرر ئراپتوموبىللىق ئراردېن
تاغلىرىدىكى باستوگنغا قاراپ يولغا چىقىردۇ” .پۈترۈن دۇنيرا بىرزگە قرۇنق سرالماقتا!“ دەپ
مەغرۇر قىياپەتتە ئرېالن قىلىردۇ .ئۇنىر ئرا توپكورپرۇس قومانردانلىق شرتابىغا كېلىشرتىكى
مەقسررىد ئېن لىررز قانىلىغررا قارىتررا ئومررۇمى ھۇجررۇم قىلىشررنى ئىل ىرررلەش مەسىلىسررىنى
مۇھرراكىمە قىلىررش ئىررد  .بررۇ توپكورپۇسررقا گېنېرررال گېرررد ۋون رۇندسررتېدت قومانرردانلىق
قىلماقتا ئىرد  .ئرۇ قراتتىق ھاياجانالنغران ھالردا قومانردانلىق شرىتابىدا چۈشرلۈك تاماققرا
قالىدۇ ئاندىن يەنە غالىبالر روھىغا پۈركەن ەن ئەسكەرلەر ئارىسىدا ئايلىنىدۇ.
ھىتلېررر گېرمررانىيى ە قايتىررپ بارغىنىرردا ئۇنى ر خوشرراللىقىغا ھەمررنەپەس بولمىغرران
نېمىسررالرنى يرروق دېيەرلى ر ئرراز دېيىشرركە بررونتتى .بررۇرۇن ئۇنى ر بۇنررداق تەكشۈرۈشرركە
چىقىشىدىن قاتتىق قورقۇپ كېتىدىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلەر ئۇنىر ھەرىكىترى بەكرال تېرز
بولۇپ كەتتى بەكال كۆپ خەلققە تەھدىت پەيدا قىلىېەتتى دېيىشكەن بولسرا ئەنردىلىكتە
ئۇنرنى ھەممىسىال دې ىدەك فۈھرېر قىلچە خاتا قىلمىرد دەيردىغان بولرۇپ ئرۆزگەرگەن
ئىد  .ئالفريېد كرۇپنىمۇ ئۆز ئىچىر ە ئالغران  2نەپەر سرانائەتچى رادىئودىن گولالنردىيەگە
قىلىنغان يۈرۈشنى تەپسىالتىنى ئاڭلىغىنىدا ئۇنرنى ھەممىسىال قاتتىق ھاياجان ئىچىردە
قېلىپ غەربى شىمال ياۋروپا خەرىتىسىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ھەممە بىرردەك ”برۇ يەر سراڭا
تەۋە بولسۇن ئۇ يەر بىزنى بولسۇن .پاننى كىشىنى قولغرا ئرېلىش كېررەك ئۇنىر ئىككرى
يەردە زاۋۇتررى بررار …“ دەپ چۇقۇرۇشررۇپ كېتىشررتى .ھەتتررا بررۇ سررانائەتچىلەردىن بىرسررى
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ئالدىراش قول ئاستىدىكىلەرگە تېلېفرون قىلىرپ قۇرۇغلرۇق ئارمىيىردىن ئرارىمىزدىن ئىككرى
گررۇرۇپ تەشرركىللىنىپ دەرھررال گولالنرردىيەگە قرراراپ يولغررا چىقىشررىغا رۇخسررەت قىلىررش
تەلىېىدە بولۇشنى بۇيرۇيدۇ.
-81ما چۈشتىن بۇرۇن گېرمانىيە قوشرۇنلىرىدىن بىرر قرانچە بروۋنىر دېېىزىيىسرى
ئېن ىلىز قانىلىغا  22مىلدەكال يېقىن يەرگە يېتىپ بارىردۇ .ئەتىسرى ئاخشرىمى ئىككىنچرى
دىېىزىيە سۇم دەريا ئېغىزىدىكى ئاببېېىلغرا يېتىرپ بارىردۇ .شرۇنداق قىلىرپ ئىنترايىن كەڭ
دائىرىلى بىر قاپقان تەييارلىنىدۇ .بۇ قاپقان ئىچىدە بىلى ىيە ئارمىيىسى بارلىق ئەن لىريە
يىراققررا يررۈرۈش قىلىررش قوشررۇنلىر ۋە فرانسررىيىنى  2كورپۇسررى قىلتاققررا چۈشررۈرۈل ەن
ئىد  .براۋچىتش ئاببېېىلغا ھۇجرۇم قىلىرش خەۋىرىنرى تېلېفونردا ھىتلېرغرا يەتكۈزگىنىردە
فۈھرېر ھەيرانلىقىنرى بېسرىېانلما ھاياجران ئىچىردە ئاغزىغرا گەپمرۇ كەلرمە قالىردۇ .ئرۇ
ھەممەيلەننى بىرمۇ-بىر ماختراپ چىقىردۇ .جرودل نەق مەيدانردىكى ئەھرېالنى خاتىرىسرى ە
مۇنداق دەپ يازىدۇ :فۈھرېر خوشاللىقىدىن يايراپ كەتتى ”سۆھبەتلىشرىش جەريانىردا ئرۇ
قۇرۇغلۇق ئارمىيىسى بىلەن قوماندانالرنى ماختاپ كەتتى .ئۇ ئەند تىنچلىق بېتىم ئۈچرۈن
ئالرردىرىماقتا ئىررد  .بررۇ تىنچلىررق كىلىشررىمىنى مررۇھىم نررۇقتىلىر  222يىلرردەك ۋاقىررت
مابەينىدە نېمىسالر قولىدىن تارتىپ ئېلىنغان زېمىنالرنى قايتۇرۇپ بېرىشلىر كېرەكلرى ۋە
شۇنىڭغا ئوخشاش باشقا تەلەپلەرنىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالغان ئىد “.
ۋەزىيەت ھەقىقەتەنمۇ خىيال قىلىنغاندەك تەرەققى قىلماقتا ئىد  .ئارىدىن ئۈ كرۈن
ئۆتكەندە ئا توپكورپۇسنى تانكا قىسرىملىر ئوڭۇشرلۇق ترۈردە شرىمالغا يرۈرۈش قىلىرپ
قانال پورتلىرىدىن كانيى بىلەن دۇنكىركقا تەھدىت سېلىشقا كىرىشىدۇ .ئەگەر دۇنكىررك
قولررردىن كېتىرررپ قالغىررردەكال بولىررردىكەن ئەن ىلىررريە قوشرررۇنلىرىنى دېڭىرررز ئرررارقىلىق
ئەن ىلىرريەگە چېكىررنىش يررولى پۈتررۈنلە كېسررىل ەن ھېسررابلىناتتى .گيۆرىر بررۇ خەۋەرنررى
ئرراڭالپ يۇغرران قررولى بىررلەن ئۈسررتەلنى ئررۇرغىنىچە ۋارقىررراپ كېتىرردۇ” :مانررا ئەنررد ھرراۋا
ئارمىيىسىنى پەۋقۇلئراددە ۋەزىرىە ئۆتەيردىغان ۋاقترى كەپترۇ! مەن برۇ ئىشرنى فرۈھرېردىن
تەلەپ قىلىمەن دەرھال تېلېفون قىلىڭالر!“ ئۇزۇنغا قالما ئرۇ فرۈھرېرگە شەرتسرىز ترۈردە
كاپالەت بېرىپ ھاۋا ئارمىيىسىنى كۈچى ە تايىنىىال قورشاۋغا ئېلىنغان دۈشرمەن قالردۇق
قىسىملىرىنى تارمار كەلتۈرەلەيردىغانلىقىنى بۇنىر ئۈچرۈن ئرۆز بومباردىمرانىمىز ئاسرتىدا
قالماسلىقى ئۈچۈن گېرمانىيە تانكا ۋە پىيادە قىسىملىرىنى كەيرنى ە چېكىنردۈرۈپ تۇرسرىال
كۈپررايە ئىكەنلىكىنررى تەلەپ قىلىرردۇ .ھىتلېررر بىررلەن قۇرۇغلررۇق ئارمىيەسررى ئوتتۇرسررىدا ۋە
ئۇنى يوقۇر دەرىىىلى قوماندانلىر ئوتتۇرسىدا زىددىيەت بار بولغانلىقى سرەۋەبىدىن
بۇ ئىشنى قۇرۇغلۇق ئارمىيىسىنى تېزگىنلەشنى ياخشى پۇرسىتى دەپ ئويلىرد ھەقىچران
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دەرھال گيۆرىڭنى ھاۋادىن دۈشمەننى تارمار كەلتۈرۈشى ە قوشۇلۇپ تەستىق سالىدۇ.
بۇ خەۋەردىن ۋاقىپ بولغان جودل ”گيۆرى ئرۇ يەردە يەنە پرو ئېتىشرقا باشرالپتۇدە!“
دەيرردۇ مررازاق قىلغرران ھالرردا .ئانرردىن ئررۇ بررۇ ئىشررنى زۆرۈر ئورۇنالشتۇرۇلۇشررى ئۈچررۈن
ئىتائەتمەنلىر بىررلەن گيۆرىڭنىر شررىتا باشرلىقى بىررلەن تېلېفونردا كۆرۈشررىدۇ” .بىرز بررۇ
ئىشالرنى پۈتتۈردۇق! _ دەيدۇ گيۆرى باش شرىتاپقا قايتىرپ كەل ەنردىن كېريىن ئىنترايىن
خوشررال بىررر شررەكىلدە مىلچقررا _ ھرراۋا ئارمىيىسررى دېڭىررز سرراھىلىدىكى ئېن لىزنرنررى
يوقىتىرردىغان بولررد  .مەن بررۇ ئىشررتا قۇرۇغلررۇق ئارمىيىسررىنى ئارنشتۇرماسررلىق ئۈچررۈن
فۈھرېرنى بەكرال تەسرتە قايىر قىلردىم “.ئەممرا مىلرچ ئۇنىڭردەك ئۈمىردۋار ئەمەس ئىرد .
شۇڭا ئۇ ئېتىلغران سرىنارىيەتلەر دېڭىرز برويى قۇمىغرا چوڭقرۇر پېتىرپ بولغانردىن كېيىرنال
ئانررردىن پارتاليررردۇ .ئۇنىڭررردىن باشرررقا يەنە بۇنرررداق بىرررر ۋەزىىىنرررى ئورۇنداشرررقا ھررراۋا
ئارمىيىسىنى كۈچى يېتىشمەيدۇ“ دەيردۇ” .ئىشرنى ئرۇ تەرىرىى ە سرەن ئارىالشرما ماڭرا
تاشالپ قو  _ .دې ەندىن كېيىن گيۆرى باشقىالتىن پرو ئېتىشرقا كىرىشرىدۇ _ قۇرۇغلرۇق
ئارمىيىسى ئەزەلدىن ئالىىانابالردىن بولۇش خىيالىدا يۈرىدۇ ئۇنر ئېن لىزنرنى قورشراۋغا
ئېلىېېلىپ ئۇنرنى يەنە ئىمكانىيەتنى بارىچە ئاز يارىالش غېمىدە .ئەممرا فرۈھرېر ئرۇنرنى
ئۇنۇتمىغىدەك قىلىپ بىر ئاز ئەدەپلەپ قويماقچى“.
ئەتىسى چۈشتىن بۇرۇن -02مرا كرۈنى ھىتلېرر ئرا توپكورپۇسرنى ئالردىنقى سرەپ
بويىدىكى قۇماندانلىق شىتابىغا رۇندسرتېدت بىرلەن ئۇنىر ئرادەملىرىنى كرۆرگىلى بارىردۇ.
فۈھرېر ئىنتايىن كۆتۈرەڭ ۈ روھلۇق ھالدا بۇ ئرۇرۇش  2ھەپرتە ئىچىردە تاماملىنىردۇ شرۇ
چاغرردا ئېن لىررزنر بىررلەن سررۆھبەت ئۆتكۈزۈشررنى يررولى داغرردام ئېچىلغرران بولىرردۇ دەپ
ئالرردىن پەرەزدە بولىرردۇ .ئۇنى ر ئېن لىررزنردىن تەلەپ قىلىرردىغىنى گېرمانىيەنى ر ياۋروپررا
قىتئەسررىدىكى ئررورنىنى ئېتررراپ قىلدۇرشررتىن باشررقا نەرسررە بونلمرراس ئىررد  .تاكتىكررا
مۇھرراكىمە قىلىشررقاندا گېنېرررال رۇندسررتېدت ئررايروپىالن ئررارقىلىق دۇنكىركتررا قىسررتىلىپ
قالغرران دۈشررمەن كررۈچلىرىنى ئازايتىشررقا ئەسررلىدە قارشررى ئەمەس تانكررا قىسررىملىرىنى
ئىل ىرلىشررىنى بررۇ شررەھەرنى تررۈۋەن تەرىىىرردىكى قانررال تەۋەسررىدە توختىتىشررنى تەكلىررپ
قىلىدۇ .ھىتلېر بۇنىڭغرا قوشرۇلىدۇ .ھەمردە بروۋنېېىر قىسرىملىرىنى فرانسرۇزنرغا ھۇجرۇم
قىلىشتا قوللىنىشنى ئېيتىدۇ .چۈشتىن كېيىن سائەت  80دىن  22مىنرۇت ئۆتكەنردە تانكرا
قىسىملىرىنى ئىل ىرلەشتىن توختىلىش بۇيرۇقى فۈھرېر نامىدا چۈشۈرۈلىدۇ.
شررۇ كررۈنى كەچررتە  2بروۋنېېىكالشررقان دىررېىزىيە ئررا قانالرردا توختىتىلىرردۇ .تانكررا
قىسىملىر نېمە ۋەقە بولۇپ كېتىېاتقانلىقىنى بىلەلمەيال قالىردۇ .قارشرى تەرەپتىنمرۇ بىررەر
توپ ئېتىشى يوق ئىد  .ئۇنر يەنە دۇنكىرك مۇنارىسىنىمۇ ئېنىرق كۆرگىردەك يەرگە كېلىرپ
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توختىغرران ئىررد  .شررەھەر مۇنارىسررى ئۈنسررىز قەد كۆتررۈرۈپ يىررراقتىن كۆرۈنررۈپ تررۇراتتى.
ئرررۇرۇش ئوپېراتسىيىسرررىدە بىررررەر خاترررالىق كۆرۈلمى ەنررردۇ؟ نرررېمە ۋەقە بولغرررانلىقىنى
بىلەلمى ەنلەر يەنىرال شرۇ ھەر قايسرى دىېىزىيىلەرنىر كومانردېرلىر ئىرد  .ئرۇنر ئەگەر
ئەن لىرريە قوشررۇنلىر بىررلەن لىر ئەتراپىرردا كەك كۆلەمرردە ئۇرۇشۇشررقا كىرىشرركەن بولسررا
چوقررۇم كررۆپ قىينالمررايال دۇنكىركنررى بېسررىپ ئانلىشررى مررۇمكىنلىكىنى ياخشررى بىلەتتررى.
نېمىشقا ئەن لىيە قوشۇنلىرىنى ئەن لىيەگە قاراپ قېشىنى ئەڭ ئاخىرقى پورتىنى ئىشرغال
قىلىشىغا يول قويمىد ؟ بۇنىڭغا ھېچ كىمنى ئەقلى يەتمەيتتى.
قۇرۇغلۇق ئارمىيە باش شىتاپ قۇماندانى ھالدېر بۇنىڭغا سەل قارايدۇ” .بىزنى سرول
قررانىتىمىزدىكى ماشىنالشررقان بروۋنېېى ر قىسررىملىر _ دەپ يازىرردۇ ھالرردېر كۈنرردىلى
خاتىرە دەپتىرى ە _ فۈھرېرنى بىېاسرتە برۇيرۇقى سرەۋەبىدىن ئىل ىررلەش توختىتىلرد !
بىز قورشاۋ ئاستىغا ئېلىېالغان دۈشمەن قوشۇنلىرىنى ئىشرىنى پۈتترۈرۈش ۋەزىىىسرى ھراۋا
ئارمىيىسررى ە قالدۇرۇلررد !“ ھالرردېر گيۆرى ر شەخسررى ئررابرويىنى دەپ فررۈھرېرگە ئەگەر
قۇرۇغلۇق ئرارمىيە قۇمانردانلىر غرالىبىيەت ئۈسرتى ە چىقىېالغىنىردا فۈھرېرنىر ئىنراۋىتى
مەملىرركەت ئىچىرردە سررۈپۈرۈلۈپ تاشررلىنىدىغانلىقىغا ئىشررىنىدىغان بەز ئاساسررلىر بررار
ئىد  .شۇنداق قىلىپ فۈھرېر بۇرۇنقى ئابرويىنىمۇ قولغا كەلتۈرەلى ەن بولد .
قۇرۇغلۇق قىسىملىرىنى قۇماندانلىر تانكا قىسرىملىر بىرلەن پىيرادە قىسرىمالرنى
دۇنكېركقا باستۇرۇپ كىرىش تەلىبىنى قويۇپ قايتا-قرايتىالپ ئرۆز قاراشرلىرىنى شرەرھىلەپ
ئۆتكەن بولسىمۇ ھىتلېر ئۇنرنى تەلىبى ە قىلرچە ئەھمىريەت بەرمەيردۇ-02 .مرا كرۈنى
ئېن لىررز بوغۇزىرردا قاتنايرردىغان كېمىلەرنىرر سررانى پەۋقۇلئرراددە كۆپىيىررپ كەتكەنلىكررى
ھەققىدە خەۋەر كېلىردۇ (ئەجىبرا ئەن لىريە قوشرۇنلىر چېكىرنىش تەييرارلىقى قىلىېاتقران
بولمىسۇن يەنە؟) .شۇ ۋاقىتتىال فرۈھرېر غەرپرتىن دۇنكېركقرا قراراپ ئىل ىرلەشركە ئامالسرىز
ماقۇل بولىدۇ .ئەمما دەل شۇ كۈنى گيۆرىڭمۇ فۈھرېرگە ھاۋا ئارمىيىسى دۇنكېرك پرورتىنى
پۈتۈنلە پارتىلىپ تۈزلىېەتكەنلىكىنى ئېيتىدۇ” .بۇ بوغازدىن پەقەت بېلىق بولرۇپال ئرۈزۈپ
ئۆتەلىشى مۇمكىن .ئەن ىلىيە ئەسكەرلىرىنى ھەممىسرى بېلىقرتەك ئۇسرتا سرۇ ئۈزگرۈچىلەر
بولىشىنى تىلەيمەن“.
ئەن لىرريە قوشررۇنلىر بىررلەن فرانسررىيە گولالنرردىيە بىل ىرريە قوشررۇنلىر بررۇ ئۆلررۈم
بۇغۇزىغا قاراپ چېكىنىېاتقىنىدا  122دەك كېمىدىن تەشركى تاپقران ھەر ترۈردىكى كرېمە
گۇرۇپىىسررى ئەن لىيەنىر  82نەچررچە پورتىرردىن بىرررن ۋاقىتتررا بوغازنىر شررەرقى ە قرراراپ
ئۈزۈشكە باشاليدۇ .بۇ كىمىلەر ئارىسرىدا ئرۇرۇش پراراخوتلىر يەلكەنلىر كىمىرلەر يەنە
شررۇنىڭدەك ھەرخىر غەلىررتە گولالنرردىيە كىمىلىررر بررار بولررۇپ ئررۇنرنى كەسررىىى ھەربررى
~ ~ 197

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

كوماندىرنر بېلىقچىالر كىيمە سۆرى ۇچى قولېاق ھەيدى ۈچىلەر ئىشرتىن سرىرتقى دېڭىرز
سررەپەرچىلىر ۋە شررۇنىڭدەك دېڭىزغررا چىقىررش يىراقلىقررى  2مىلرردىن ئاشررمىغان ئىشررتىن
سررىرتقى دېڭىزچررى قاتررارلىق كىشررىلەر تەرىىىرردىن باشررقۇرۇلماقتا ئىررد  .مانررا بررۇ ”دىنررامو
ئوپىراتسىيىسى“ دې ەن ھەرىكەت بولۇپ ئەنە شۇنر ئىككى كۈن ئىچىدە  22مى كىشىنى
چېكىنررردۈرۈپ كېتەلىرررد  .برررۇ كىچىككىرررنە رەقەم ھىتلېرنىررر دېموكراتىررر ئەللەرنىررر
ھەرىكىتى ە سەل قارىغانلىقى تۈپەيلىدىن پەقەترال ئەھمىريەت بېررىلمى ەن ئىرد  .ئىشرتىن
سىرت دېڭىزچىالردىن تەشكى تاپقان قۇتقۇزۇش ئەترىترى خرۇدد تەنتەربىريە پائرالىيىتى
بىلەن شوغۇلالنغانالردەك جاسارەت كۆرسرىتىپ ئەن ىلىريە قوشرۇنلىرىنى ئوڭۇشرلۇق ترۈردە
چېكىنردۈرۈپ كېتەلىشرى ھىتلېرنرى قرراتتىق ھەيرران قالردۇرد -22 .مرا كررۈنى ىچە 802
مى  222نەپەر ئەن ىلىيە قوشرۇنى بېرىترانىيى ە چېكىنردۈرۈپ كېتىلرد  .شرۇنىڭدەك ھەر
سائەتتە كەينى ە قايتۇرۇپمۇ كېلەتتى.
ھىتلېرنىرر گېنېراللىررر ئۇنىڭرردىن ئررارتۇق يىراقنررى كۆرەلەيرردىغان كىشررىلەردىنمۇ
ئەمەس ئىررد  .ھالرردېر شررۇ كررۈنى كۈنرردىلى خاتىرىسررى ە قورشرراۋغا ئېلىنغرران دۈشررمەن
ئارمىيىسى پارچىالنماقتا دەپ يازىدۇ .ئۇ يەنە بەزىلەر ”يەلكەن تاقىسرا لەيلىيەلى ىردەكال
نەرسررە تاپالىسررا“ ئەن ىلىرريەگە قرراراپ قېچىېاتقررانلىقىنى ئېتررراپ قىلسررىمۇ يەنىررال ئررۇنرنى
كۆزگە ئىلمىغان بىر ئىىادە بىلەن بۇنرنى ھەممىسى يەنە بىر قېتىملىق ”يىمىرىلىش“ دەپ
يازىرردۇ .بررۇ سررۆز ئېمى ر زوننى ر پرۇسررىيە-فرانسررىيە ئۇرۇشررىدا فرانسررىيە قوشررۇنلىرىنى
يىمىرىلىشررى توغرىسررىدا يازغرران رومانىرردىن ئېلىنغرران سررۆز ئىررد  .ئەممررا چررۈش ۋاقتىغررا
كەل ەنرردە گېرمررانىيە ئارمىيىسررى ئررالى قۇمانرردانلىقى ئرراخىر ئەن ىلىرريە قوشررۇنلىرىنى
چېكىرنىش ساھەسررىدىن خەۋەردار بولىردۇ .شررۇڭا ئررۇنر بومباردىمراننى كۈچەيتىرردۇ .ئەممررا
قېلىن تۇمان ئېن لىزنرنى قۇتۇلدۇرۇپ قالىردۇ .يەنرى قرېلىن تۇمران دۇنكىررك ئاسرمىنىنىال
قاپالپ قالماستىن بەلكى گېرمانىيەنى بارلىق ھاۋا ئارمىيە ئايرىدروملىرىمۇ قۇيرۇق تۇمراس
ئاستىدا ھېچ نېمىنى كرۆرگىلى بولمراس ھالغرا كېلىرپ قالغران ئىرد  .ئرۇ ئرايرودرومالردا 2
مىر دانە بومباردىمرران ئررايروپالنى توختۇتررۇپ قويۇلغرران ئىررد ! شررۇنى بىررلەن بىرررلىكتە
ھەيررران قررانرلىق يېررر گېرمررانىيە -1ئاۋاتسررىيە كورپۇسررىنى سررتۇكا بومباردىمررانچى
ئايروپالنلىر بۇ تۈر ئۇششاق كىمە-قولېاقالردىن تەشكى تاپقان كىمە ئەترىتى ە بەكال ئاز
زىيان سرانلىغان بولرۇپ قۇملۇققرا ئېتىلغران برومبىالر قۇمغرا چوڭقرۇر پېتىرپ كىرگىنىردىن
كېيىنال ئاندىن پارتاليدىغان بولغاچقرا پەيردا قىلغران يرارىلىنىش ئەھېاللىرىمرۇ بەكرال ئراز
ئىد .
يەنە شررۇنىڭدەك ھەيررران قالرردۇرارلىق بررولغىنى ئەن ىلىيەنى ر ”ئرروت پۈشرركۈرتىش
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تىىى“ دىكى يېڭىچە كۈرەشچى ئايروپالنالر گيۆرىڭنى ئايروپالن ەۇرۇپىىلىرىغا بەكال ئېغىرر
زىيررانالرنى كەلتۈرىرردۇ .قۇيررۇق تۇمرران ئاسررتا-ئاسررتا تارقىلىشررىغا ئەگىشررىپ بومباردىمرران
ئايروپالنلىر كۆتۈرىلىشرىدىن كېريىن برۇ جىنردەك كىچىر ئروت پۈشركۈرگۈچىلەر ئۇنرغرا
بەكال ئېغىر زەربىلەرنى بېرەتتى.
قىزىررق يېررر ئەن لىرريە قوشررۇنلىر تىنمررا چېكىنىشررى ە قارىتررا ھىتلېرمررۇ قىلررچە
ھەرىكەت قولالنما جىم تۇرىېېلىشى بولۇپ گويرا برۇ ئىشرالر ئۇنىڭغرا قىلرچە مۇناسرىېىتى
يوق ئىشرالردەك پەرۋامرۇ قىلماسرلىقى ئىرد  .برراۋىچىتش بىرلەن ھالردېر ئىككىسرى پۈترۈن
كۈچى بىلەن ئەن ىلىيە قوشۇنلىرىنى سەلدەك ئەن ىلىيى ە قراراپ چېكىنىشرىنى توساشرقا
ئۇرۇنررۇپ يررۈرگەن پەيررتلەردە ھىتلېرنىرر بۇنرغررا قارىتررا پوزىتسىيىسررى سررىلىق ۋە ئەزمە
بولۇپ ھەتتا ئىزىلەڭ رۈ ئىرد  .برۇ كرۈنلەردە يىغىرنالردا قرولىنى شرىلتىپ مرۇش تەڭرلەپ
يررۈرگەنلەر ھىتلېررر ئەمەس بەلكررى ھەربررى گېنېرررالالر ئىررد  .نارۋى ر كرىزىسررىغا روش رەن
سېلىشتۇرما برولغىنى فرۈھرېر ئۈسرتەل مۇشرالپ قورقۇترۇپ تەھردىت سرېلىىمۇ يۈرمەيردۇ.
شۇنىڭدەك ئەسەبىلەرچە تەدبىر قوللىنىپ ئەن لىيە قوشۇنلىرىنى ئەن ىلىيى ە قېچىشرىنى
توسرراپمۇ يۈرمىررد  .ئررۇ پەقەت قررول ئاسررتىدىكىلەرنى بررۇ ئىشررنى قررارارىنى بېرىشررتە تەڭ
مەسئولىيەت ئېلىشىنىال تەلەپ قىلد .
دۇنكىركتىكى مۇداپىيە سېىىدىكى دۈشرمەن كرۈچلىر بەكرال ئراجىزدەك قىلسرىمۇ ترا
-2ئىينغىچە چى تۇرۇپ پوزىتسىيىسىنى ساقالپ تۇرانيدۇ .ئەمما شۇ كۈن ىچە  221مىر
 002نەپەر ئەن ىلىيە ئەسكىر بىلەن ئىتتىىاقداش ئرارمىيە ئەسركىر كېيىرنكە ۋاقىرتالردا
قايترا ئرۇرۇش قىلىشرقا تەييرار ترۇرۇش ئۈچرۈن ئەن ىلىريەگە توشرۇپ كېرتىل ەن ئىرد  .بررۇ
كررۈنلەردە ھىتلېرنى ر بررۇ خىلرردىكى بىنورمررال قىلمىشررنى دېڭىررز بوغۇزىنى ر ھەر ئىككررى
تەرىىىررردىكىلەر بەس-بەسرررتە پەرەز قىلىشرررقا كىرىشرررىپ كېتىررردۇ .بىرررر تەرەپرررتىكىلەر ئرررۇ
گيۆرىڭنى قورشاۋدىكى دۈشمەن كۈچلىرىنى بومباردىمران قىلىشرىنى تەسرتىقلىغان بولسرا
يەنە بىررر تەرەپررتىن كۈچلررۈك تەدبىررر قولالنمررا جىررم بولىېالغررانلىقى روشررەنكى ئۇنىرر
قورشاۋدىكىلەرنى قېچىشىغا يول قويغانلىقى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ دەپ قاراشرماقتا ئىرد .
بۇ نېمە ئۈچۈن؟ ئۇنىر ئرۆز بەرگەن چۈشەندۈرۈشرلەر ئاڭلىغران كىشرىنى قرايمۇقتۇرۇپال
قوياتتى .ئۇ دېڭىز ئارمىيە ئاديۇتانتىغا ئەسلىدە ئەن ىلىيە يىراققا يۈرۈش قىلىرش قوشرۇنى
ئۇرۇشتا كۆرسەتكىنىدەك ئەڭ ئاخىرقى بىر ئەسكىر قرالغىچە بىرز بىرلەن ئۇرۇشرىدۇ دەپ
قارىغرران بولررۇپ ئررۇنرنى چىرر قورشرراۋغا ئېلىررپ ئرروق دورا ۋە ئاشررلىقى تۈگى ەنرردە زور
كرررۆلەملەپ ئەسرررىر ئېلىشرررقا كىرىشرررمەكچى بولغرررانلىقىنى برررۇ ئەسرررىرلەرنى سرررۆھبەتكە
ئولتۇرغىنىدا پايدىالنماقچى بولغانلىقىنى ئويلىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئەممرا برۇ پىرالن _ ئەگەر
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بۇ خىيالىنى بىر پىرالن دېيىشركە تروغرا كەلسرە _ ئەمەلر ە ئاشرما ئاساسرەن ترۈزۈك بىرر
ئەسىر ئېلىش ئەھېالى كۆرۈلمى ىنىدە ھىتلېر بۇنىڭدىن قىلچە ئاچچىغالنمايال قالماستىن
ھەتتا بۇنىڭدىن قىلچە تىرىكىىمۇ كەتمەيدۇ.
بۇ ھەقتە يەنە مۇنرداقمۇ گەپرلەر تارقىلىردۇ :ئرۇ زەربە يەپ ۋەيرران بولغران دۈشرمەن
قوشۇنلىر ھەممىال يەردە كىتا -دەپتەرلىرىنى رەسرىملىرىنى ئايراقلىرىنى مىلتىقلىرىنرى
ۋېلېسررىىىتلىرىنى ۋە شررۇنىڭدەك باشررقا نۇرغررۇن بويررۇملىرىنى دۇنكىرررك سرراھىلىغا ئررۇدۇل
كەل ەن يەرگە چۆرىېېتىپ قېچىشقانلىقىنى كۆزدىن كۆچۈرگەن ھىتلېر گيۆرىڭغا ”مەغلرو
بولغان قوشۇنالر يۇرتىغا قايتىپ بارغىنىدا ئۇنرنى پەرىشان ھرالىتىنى پرۇخرالىر كرۆرۈپ
ئەسرركەرلىرىنى ھەقىقەتەنمررۇ ئېغىررر زەربە يې ەنلىكىنررى كۆرىرردۇ بۇنررداق بىررر ئەھررېال
ئەزەلدىن مەغلوپ بولغان دۈشمەن تەرەپنى قاتتىق چۈشكۈنلۈككە پراتۇرۇپ قويىردىغانلىقى
ئېنىرررق .شرررۇڭا بۇمرررۇ يامررران ئىرررش ھېسرررابالنمايدۇ “.دەيررردۇ .ئرررۇ يەنە بورمرررانغىمۇ مەن
ئېن لىزنرنررى مەقسررەتلى كېچىرررگەن ئىرردىم دەي ردۇ .ئررۇ غەزەپلەن ر ەن ھالرردا ”چېرچى ر
مېنى ر بۇنررداق ئاكتىررپ روھىمنررى قەتئررى چۈشررەنمىد  .مەن ئەسررلى مەقسررەتلى ھالرردا
ئەن لىرريە بىررلەن ئررارىمىزدا تىنرردۇرۇش مررۇمكىن بولمايرردىغان بىررر ھرراڭ پەيرردا قىلىشررنى
خالىمىغان ئىدىم“ دەيدۇ.
بەزىرررلەر فۈھرېرنىررر مەقسرررىد سىياسرررىي يررراكى ئىنسرررانىەرۋەرلى نوقتىسرررىدا
ئويلىغانلىقىرردىن بۇنررداق بىررر ئەھررېال ئوتتۇرغررا چىققرران دەپ قارىشررىدۇ .ھەربررى تەرەپ
ئرررادەملىر ئاديۇترررانتلىرىنىمۇ ئرررۆز ئىچىررر ە ئالغررران ھالررردا بۇنرررداق دېيىشرررنى كۈلرررۈپال
ئۆتكۈزىېېتىدۇ” .ھىتلېر مەقسەتلى ھالدا ئېن لىزنرنى قېچىرپ قۇتۇلۇشرىغا يرول قويغران
دېيىش پۈترۈنلە يالغران گرپ تاپقۇچىالرغرا مەنسرۈپ گەپرلەر“ دەيردۇ پۇتكرامېر .خرۇدد
شۇنىڭغا ئوخشاش ھىتلېرغا يېقىنلىشانيدىغان باشقا كىشرىلەرمۇ ھىتلېرنىر ئېن لىزنرنرى
ياخشى كۆرىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنرغا ئىچ ئاغرىتىپ ئۇنرنىر قېچىشرىغا يرول قويغانلىقىغرا
قەتئى ئىشىنەتتى” .بىر ئېن لىزگە نىسربەتەن ئېيتقانردا ئۇنرنىر قېنرى بەكرال قىممەتلىر
ھېسابلىنىدۇ .شۇڭا ئۇنر قېنىنى بىھۇدە ئېقىشرىنى ھەرگىرز خالىمايردۇ _ .دەيردۇ تروسرت
خانىمغا _ مەيلى ئىرق نوقتىسىدىن ياكى ئەنئەنە نوقتىسىدىن ئانيلى بىز بىرلەن ئېن لىرز
مىللىتررى بىررر-بىرىمىررزگە بەكررال ئوخشرراپ كېتىمىررز .مېنىرر گېنېراللىرررىم بررۇ پىرىنسررىىنى
چۈشررىنەلمىد  .بررۇ ئەھررېال ئەزەلرردىن ۋە بۈگۈنمررۇ ئوخشاشررال مېنىرر نىشررانىم ئىررد “.
بەرداشلىق بېرەلەيدىغانلىكى چەتئەللى كۈزەتكۈچىلەرمۇ بۇنرداق كۆزقاراشرقا قوشرۇنتتى.
ئررانيلۇق فرانچررويىز پونسررېت دەل شررۇنداق قاراشررتىكىلەردىن بىررر بولررۇپ ئررۇ ھىتلېررر
ئەن ىلىيە بىلەن ئرۇرۇش قىلىشرنى پەقەترال خالىمايردىغانلىقىنى ئرۇنرنى بىرتەرەپ ترۇرۇپ
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بېرىشىنىال ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
ئررۇ ئۆتكەنرردە بۇنررداق بىررر قاراشررتا بىرسررى ئىكەنلىكىنررى كۆرسررەتكەن ئىررد  :تېنررى
يېقىنرردىال ئررۇ مەخسررۇس پررويىز بىررلەن زۇرىرر ئررارقىلىق يررۇنىتى مىتفررورد ئائىلىسررىنى
ئەن ىلىيەگە يولغا سېلىېەتكەن ئىد  .ئۇ ئېن ېل ە مەن ئرۇ خانىمنىر تەغردىرى ە قراتتىق
ئەپسرررلىنىمەن دېررر ەن” .مەن دەسرررلەپتە ئۇنىڭررردىن ھەقىقرررى ترررۈردە پايررردىالنماقچى
بولغىنىمدېا ئۇ خانىم جاسارەت قىاللمىغان ئىد  “.دەيدۇ .ئۇنى قايتماقچى بولغان يېرر
دۈشمەنلىشررىپ تۇرىېاتقرران ئەن لىرريە ئىررد  .ھىتلېررر بېلى ىرريەگە بېسررىپ كىرىررپ  2كررۈن
ئۆتكەنرردە ئۇنى ر يېزنىسررى سررىر ئوسررېالد موسررلېي ۋە شررۇنىڭدەك ئەن لىرريە فاشىسررتالر
ئىتتىىاقىنىرر قالغرران رەھبەرلىررر نررازارەت ئاسررتىغا ئېلىنغرران بولررۇپ پەقەتررال سرروتقا
چىقىرىلمايدۇ .بۇنىڭردىكى مەقسرەت ئرۇنرنى تىنچلىرق تەشرېىقاتى بىرلەن شوغۇللىنىشرىغا
چەكلىمە قويۇش ئىد  .ئۇنىڭدىن بۇرۇن مۇسلىي ئۆزىنى قارا كىيىملىكلەر پارتىيىسىنى
ئىشىىيونلىرىغا چوقۇم ۋەتەن ە سادىق بولىشرى كېرەكلىكىنرى ئەسركەرتىپ ئرۆتكەن بولرۇپ
بررۇ جەھەتررتە ئۇنى ر ئىىادىسررى بەكررال كەسرركىن ئىررد ” :ئۇرۇشررنى چەكررلەش ئررارقىلىق
ئەن لىيە بىلەن گېرمانىيە ئىككى دۆلەتنى داۋاملىرق دوسرت ھرالەتتە تۇترۇش ئۈچرۈن ئەڭ
ئرراخىرقى نەپىسررىم بىررلەن كررۈرەش قىلىشررقا تەييررارمەن .ئەگەر بررۇ ئىككىسررى ئوتتۇرسررىدا
ئررۇرۇش پررارتالپ قالغىرردەك بولىرردىكەن مەن ۋەتىررنىم ئەن ىلىرريە تەرەپررتە تررۇرۇپ جەڭ
قىلىررمەن “.يېقىنرردا ئررارانال  88ھەپتىلى ر بولغرران ئرروغلىنى ئىمىتىررپ تۇرىېاتقرران دىئانررا
مۇسررلىي خررانىممۇ يولدىشررى بىررلەن بىرررگە تررۈرمى ە كىرىررپ ياتىرردۇ .ئررۇنى قاماققررا ئررېلىش
بۇيرۇقىنى باش ۋەزىر بەرگەن ئىد  .ھۆكۈمەت دائىرىلىر ئۇنى بۇۋىقىنى ئېلىپ خوللروۋا
تۈرمىسىدە بىرگە تۇرۇشىغا رۇخسەت قىلغان ئىد  .شۇنداقتىمۇ ئۇنىر  81ئرايلىق بولغران
ئوغلىنىمۇ بىرگە ئېلىپ كىرىشى ە رۇخسەت قىلمايدۇ .قائىدە بويىچە بىر ئانرا پەقەت بىررن
بوۋاق بىلەن ترۈرمى ە كىرىرپ ياتالىشرى مرۇمكىن بولرۇپ ئراۋارىچىلىق سرېلىپ بېرىشرىدىن
سرراقلىنىش ئۈچررۈن ئىككررى بالىغررا ھەرگىررز رۇخسررەت قىلمررايتتى .ئۇنى ر تەلىرريى ە ياتقرران
كامىرىدا پرول بەكرال زە تارتراتتى كرارىېات قويۇلمىغران بولرۇپ پەقەت بىرر پرارچە برورا
پرررانزن سرررېلىنغان ئىرررد  .ئارىررردىن ئرررۈ يىررر ئۆتكەنررردە موسرررلى ئېغىرررر كېسرررەللى
يۇقتۇرىېالغاچقررا ئەر-خۇتررۇن ئىككىسررىنى قامرراقتى بوشررىتىېېتىدۇ .بۇنىڭرردىن پۈتررۈن خەل
چوقان كۆتۈرۈشىدۇ .ئەممرا برۇنى گېئرورگ بېرنرارد شروۋ قراتتىق مرازاق قىلىردۇ” :مېرنىڭچە
بولغاندا بۇ قېتىمقرى موسرلىي ۋەھىمىسرى ھەقىقەتەنمرۇ بىرر شرەرمەندىلى  _ .دەيردۇ بىرر
ئايرررال مۇخبىرغرررا _ بىررررن ئرررادەم شرررۇنچە نۇرغرررۇن كىشرررىنى قورقۇترررۇپ جررران-پېنىنرررى
چىقىرىرررېىتەلى ەن .شرررۇنچە قورقۇنچررراق قانرررداق كىشرررىلەر ئرررۇ؟ موسرررلىي بۈگرررۈن تەن
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سانمەتلىكى بۇزۇلغان ئىكەن ئۇنداقتا ئۇنىر قامراقتىن چىقىرىلىشرى دەل ۋاقتىردا بولغران
ئىررش ئەمەسررمىد ؟ ھەتتررا ئۇنىڭرردىن كەچررۈرۈم سرروراش مەجبررۇرىيىتىمىز بررار .ئەممررا بىررز
ئۇنىڭرردىن قورقررۇپ دەرھررال «ئررادەم ۋە قوغررداش قررانۇنى» دىررن يرراردەم تىلەشرركە مەجبررۇر
ھالرردىمىز … .بىررز يەنىررال موسررلىينى ئررۆزىنى ئاقلىشررىغا رۇخسررەت قىلمىرردۇق .ئەكسررىچە
شرررۇنچە ئاخماقرررانە ھرررالەتنى پەيررردا قىلررردۇقكى سرررېتىېالماقچى بولرررۇپ ئاختۇرسررراق
ئەن لىيەدىكررى خالىغرران بىررر كىتابنانىرردا ھىتلېرنىر «كررۈرەش يولررۇم» دېر ەن كىتررابىنى
ئۇچرىتىشرقا بولىردۇيۇ موسرلىينى ئەسررەرلىرىدىن ئرون قۇرىنىمرۇ ئۇچرىتالمرايمىز .بۇنررداق
ئىشالر ھەقىقەتەنمۇ تى بىرلەن ئىىادىلەشركە بولمايردىغان چېكىردىن ئاشرقان بىمەنىلىر .
خەيرىلى كېچىلەر!“
يۇنىتى ئۆيى ە قايتىپ بارغىنىدىن كېيىن ئۇنى كاللىسىدىكى ئروق ئرۇچى ترېنىچىال
مىڭىسررىدىن چىقىرىلمىغ ران ئىررد  .بۇنىڭرردىن ئررۇ قرراتتىق ئررازاپلىنىو ھەتتررا ئررۆز تامرراق
يىيەلمى ىدەك ھالغا كېلىپ قالغران ئىرد  .ئارىردىن  1يىر ئۆتكەنردە مىڭىسرىدىكى ئروق
يېرىدىن ئويناپ كېتىپ ئۆلىدۇ.
1
ھىتلېر دۇنكىررك قولغرا كېلىشرتىن سرەل ئراۋال قۇمانردانلىق شرىتابى بولغران ”قرۇش
ئۇۋىسى“ دىن ئايرىلىدۇ .ئۇ ”قۇش ئۇۋىسى“ دىن ئايرىلىش ئالدىدا برۇ يەرنرى بۇزمرا ئرۆز
پېتى ساقالپ ”دۆلەت خاتىرە سارىيى“ قىلىشنى تاپىاليدۇ” .قۇش ئۇۋىسى“ ئىچىدىكى ھەر
بىر ئېغىز ئۆ ئەسلى قىياپىتى بويىچە ساقلىنىدىغان ھەر بىر ئىشىكنى ئىسمىنى بوسرۇغا
ئالدىغا پولغا يېزىپ قويىدىغان بولىدۇ .فۈھرېرنى قۇمانردانلىق شرىتابى بىلى ىيەنىر بىرر
كىچىرر كەنررتى ە يۆتكىلىرردۇ .بررۇ كەنتنىرر ئىسررمى برۈلىرري د پررېش بولررۇپ فرانسررىيە
چې راسىغا يېقىن بىرر يەردە ئىرد  .ھىتلېرر برۇ كەنرتكە يېتىرپ كەلر ەن ۋاقىرتالردا كەنرت
ئىچى بىرمۇ ئادەم يوق بوشىتىلغان ھالردا بولرۇپ كەنرتلىكلەر پۈترۈنلە قېچىرپ كەتركەن
ئىد  .يېزىغا بىر گۈللۈك با ياسرىلىپ شرېغى يېيىتىرپ بىرر قرانچە يرول ياسرىلىدۇ .ئەممرا
فۈھرېرنى يەر ئاستى ئىستىھكامىنى سىمونتلىر تولۇق قۇرىمىغران بولغاچقرا مىچىلرداپ
نەم كۆتۈرۈلۈپ تۇراتتى .ھىتلېر بۇ تىنچ مەنزىرىلى كەنتكە ئۇرۇشرقاقلىقنى كۆرسرىتىدىغان
”بۆرە جىلغىسى“ دېر ەن ئىسرىم قويىېالىردۇ .برۇ ئىسرىم ئۇنىر پرارتىيە ئىچىردە پائرالىيەت
قىلىېاتقان بۇرۇنقى يىلالردىكى لەقىمى بولغان ”بۆرە“ دىن ئېلىنغان ئىد .
شررۇ چاققررا كەل ىررچە بىلى ىرريە پادىشرراھى لىئوپولررد بىل ىيەنررى تەسررلىم قىلرردۇرۇپال
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قالماستىن ئۆزىمۇ مۇسراپىر بولرۇپ چىقىرپ كېتىشرنى رەت قىلىردۇ” .مەن ۋەتەنردە قېلىشرقا
قارار قىلدىم _ .دەيردۇ براش ۋەزىررى ە _ ئىتتىىاقرداش ئەللەرنىر ئىشرلىر مەغلروبىيەت
بىلەن ئاخىرنشقان ھېسابالند  “.دې ەندەك بۇنىڭدىن گۇمان قىلىشقا ئرورۇن يروق ئىرد :
-2ئىيۇن كۈنى گېرمانىيە قوشۇنلىر  822دىېىزىيىلى قۇراللىق كۈچكە تايىنىپ فرانسرىيە
قوشررۇنلىرىنى قالرردۇق  22دىېىزىيىسررى ە قارشررى ھۇجۇمغررا ئاتالنغرران ئىررد  .مررۇداپىيەدە
تۇرغران كۈچلەرنىر تانكررا سرانى بەكرال ئرراز ھەتترا ھراۋا قوغرردىنىش كۈچلىرىردىن تولررۇق
مەھرۇم دې ىدەك ھالدا ئىد  .ئەمما گېرمانىيە قوشرۇنلىر  222مىلغرا سروزۇلغان ئرۇرۇش
سېىى بويىچە ئالغا ئىل ىرلىمەكتە ئىرد  .پرارىددا ئۈمىدسرىزلى ئىچىر ە چۈشرۈپ قالغران
رېيناۋد روزۋېلىتقا ”بىرزگە كرۆك يرۈزىنى قاپلىغىردەك ئرۇرۇش ئرايروپالنى ئېېەرتىر “ دەپ
مۇراجەتتە بولىدۇ .ئاندىن كۈدە-كۆپىسىنى يىغىشتۇرۇپ كېتىپ قالىدۇ.
ھىتلېر ئۈچۈن ئالغاندا بۇ مەزگى ھەقىقەتەنمۇ ئۇرۇش قىلىشنى تازا پەيترى ئىرد .
بۇ چاغدا مۇسسولىنمۇ ئۇرۇشقا قاتنىشىشقا راز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگىنىدە ھىتلېرر ئۇنىر
تەلىررېىنى رەت قىلىررپ گېرمررانىيە ھرراۋا ئارمىيىسررى فرانسررىيە ھرراۋا ئارمىيىسررىنى تارمررار
كەلتررۈرۈپ بولغانرردىن كېرريىن بىررر گەپ بررونر شررۇنىڭغىچە بىررر مەزگىر كۈتررۈپ تررۇر دەپ
نەسىھەت قىلىدۇ .برۇ گەپرتىن ئىترالىيە براش مىنىسرتىر تراقىتى تراق بولرۇپ تۇرغانلىقىغرا
قارىما ئرۆزىنى بېسرىېېلىپ -82ئىيرۇنغىچە كۈتىردۇ .ئۇنىر چۈشرەندۈرۈپ يازغران خېترى
كۈچلۈك ئىشەنچكە تولغان بولسىمۇ يەنىال ھىتلېرنى مازاق قىلغان يەرلىرىمرۇ برار ئىرد .
”بۇرۇن مەن ئۇنى بۇنچىېان نادان بىرسى ئىكەنلىكىنى ئاساسرەن بىلەلمىر ەن ئىكەنرمەن.
_ دەيدۇ فۈھرېر گېنېراللىرىغا _ بۇ خەت سىياسىي مەسىلىلەردە بۇندىن كېيىن بەكىررەك
ئېھتىيات قىلىشرىم كېرەكلىكىنرى كۆرسرىتىپ بەرمەكرتە .شۇنىسرى ئېنىقكرى مۇسسرولىن برۇ
ئىشررالرنى خررۇدد رىررم كوچىسررىدا سررەيلى قىلىررپ يۈرگەنرردەكال ئررادد چاغلىسررا كېرررەك؟
ئىتالىيانالر بۇنىڭدىن چۈچۈپ كېتىشىدە گەپ يروق .دەسرلىېىدە ئرۇنر چاشرقان يۈرەكلىر
قىلىررپ ئۇرۇشررقا قاتنىشىشررقا جررۈرئەت قىاللمىغرران ئىررد ؛ مانررا ئەنررد ئررۇنر ئررۇرۇش
غەنىمەتلىرىنى تەڭ بۆلۈشۈشكە ئالدىراپ كېتىېاتىدۇ“.
ترراڭ سررۈزۈل ەندە ئىتررالىيە  20دىېىزىيىلىرر قۇراللىررق كررۈ بىررلەن فرانسررىيىنى
جەنۇبىغا ھۇجۇم باشاليدۇ .فرانسرىيە ئرارانال  2دىرېىزىيە كرۈ بىرلەن مرۇداپىيى ە ئرۆتكەن
ئىد  .ئەمما ئىتالىيە قوشۇنلىرىنى ئۇرۇش قىلىش قابىلىيىتى يېتەرلى بولمىغاچقرا ئرۇنر
بىررر مىرر -بىررر مى ر سررۈرئەت بىلەنررال ئالغررا ئىل ىرلىيەلەيرردۇ .بررۇ ۋاقىتتررا فرانسررىيىنى
شىمالىدىكى ئۇرۇش سېىىنى ئىككى ئۇچى تارمار كەلتۈرۈلىدۇ .گېرمانىيە قوشۇنلىر -82
چىسال چۈشتىن بۇرۇندىن باشالپ پارىدغا كىرىشكە باشراليدۇ .گېرمرانىيە ئارمىيىسرىنى
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توپكورپررۇس قۇمانرردانى گېنېرررال ۋون برروك ئانقىلىشررىش ئايروپالنىغررا ئولتررۇرۇپ تررۇنىى
تۈركررۈم ئالرردىن يررۈرۈش قىلغررۇچى ئەسرركەرلىرىنى سررالىمىنى قوبررۇل قىلىشررقا ئۈل ررۈرۈپ
پارىدنى ر زەپەر دەرۋازىسررىغا يېتىررپ كېلىرردۇ .ھررازىرقى زامرران ئررۇرۇش تارىنىرردا ئررۇرۇش
ئوپىراتسىيىسررىنى قۇمانرردانى قىسررىملىرىنى ئالدىرردا نىشررانغا يېتىررپ بارغررانلىق ئەھررېالى
بەكال ئاز كۆرۈلىدىغان ئەھېال بولۇپ بوك بۇنى بىر مىسالى ئىد  .گېرمانىيە قوشرۇنلىر
پارىدغا كىرىپ كەل ەنلىكىنى بىر ئۇرۇش دې ەندىن كۆرە ساياھەت دېريىش تروغرا برونتتى.
ھەتتا بوك ۋاقىت چىقىرىپ ناپولېئوننى قەۋرىسىنى زىيارەت قىلىىمۇ ئۈل ۈرگەن ئىد  .ئرۇ
يەنە رىتزدا چۈشلۈك تامىقىنى يەپ بولۇپ بازارغا چىقىپ ئۇششاق-چۈششەك سودا قىلىىمرۇ
ئالىدۇ.
”بۆرە جىلغىسى“ دا گيۆرى ئەن ىلىيىنىر گېرمرانىيە ئاھرالە رايرونىنى بومباردىمران
قىلغانلىقىرردىن قىسرراس ئېلىشررقا قايى ر قىلىررمەن دەپ ئرراۋارە ئىررد  .ئررۇ ئىككىسررى كەنررت
مەيدانىرردا پرراراڭ قىلىشررىېاتقىنىدا پولكوۋنى ر ۋارلىمونررت تيۇقسررىز گيورىڭنى ر دې ىنىنررى
ئاڭالپ قالىردۇ .گيۆرىر ئېن لىزنرنىر برۇ ترۈر زوراۋانلىقلىرىغرا زادىرال تراقىتى يروقلىقىنى
بۇنى ئۈچۈن ”ئەن ىلىيە ئاتقان بىر پا سرىنارىيەت ئۈچرۈن ئرون پرا سرىنارىيەت بىرلەن
جاۋا بېرىمەن “ دەيتتى .ئەمما ھىتلېر بۇ گەپلەرگە قىلچىمۇ پەرۋا قىلمايدۇ .ۋارلىمونتنى
ئەسلىمىسررى بررويىچە ئالغانرردا ھىتلېررر ”دۇنكىرررك ئوپىراتسىيىسررى ئەن ىلىرريە ھۆكررۈمىتىنى
بەكرررال قورقۇتىرررېەتكەن بولرررۇپ ئرررۇنر ئۆتكرررۈنچى شرررەكىلدە مېڭىسرررى قىزىرررپ قالغررران.
ئەن ىلىيىنى پۇخرانرنى بومباردىمان قىلىشىنى يەنە بىر سەۋەبى ئەن ىلىيە بومباردىمان
ئايروپالنلىرىنىرر قارىغررا ئررېلىش ئەسررېابلىر ترروغرا ئىشررلىمەيدىغانلىقىنى شررۇنىڭدەك
ئايروپالن ھەيردى ۈچىلەرنىڭمۇ دې ەنردەك مەشرىق كرۆرمى ەنلىكىنى كۆرسرىتىدۇ .قايسرىال
ئەھېالدا بولمىسۇن مېنىڭچە بىرر مەزگىر كۈترۈپ ترۇرۇپ ئانردىن ھەرىكەتركە ئرۆتكىنىمىز
تۈزۈك“ دې ەن.
فۈھرېرنى شۇ چاغدىكى روھى ھالىتى سۆھبەت قىلىش ئويىدا ئىكەنلىكى ئېنىق .ئرۇ
پرررارىدنى قولغرررا چۈشرررۈرگەنلىكىدىن پەيررردا بولغررران روھلرررۇق كەيىىيررراتتىن پايررردىلىنىپ
خېئارست گېزىتىنى مۇخبىر كارل ۋون ۋيې اندنى قوبۇل قىلىرش ۋاستىسرى بىرلەن غەر
دۇنياسىغا بايانات بېرىدۇ .ئرۇ پرارىد ئېچىېېتىلىردىغانال بولىردىكەن برۇ ”گرۈزەل فرانسرىيە
پايتەختى“ نى ئۇرۇشۇپ قولغا كەلتۈرۈش نىيىتىدە ئەمەسلىكىنى ئېالن قىلىدۇ .كەينىردىنال
ئۇ ئۇلۇ برىتانىيىنى يوقۇتۇش نىيىتىدە ئىكەنلىكرى يراكى بۇنرداق بىرر پىالننىر برارلىقىنى
قەتئرررى ترررۈردە ئىنكرررار قىلىررردۇ .ئۇنىررر ئرررا ق ش دىرررن كۈتىررردىغىنىمۇ قىسرررمەنلىكتىكى
”مونروئېيچىلىررق“ تىرررن باشررقىچە بولمايررردىغانلىقى يەنررى ئامېرىكرررا قىتئەسررى ئامېرىكرررا
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قىتئەسررىدىكىلەرگە مەنسررۈپ بولسررۇن ياۋروپررا قىتئەسررىمۇ ياۋروپررا قىتئەسررىدىكىلەرگە
مەنسۈپ بولسۇن دېيىشتە چى تۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.
گېرمررانىيە قوشررۇنلىر فرانسررىيى ە قرراراپ داۋاملىررق ئىچكىرررلەپ بېسررىپ كىرىېاتقرران
پەيتلەردە جەنروپتىكى ئىترالىيە قوشرۇنلىر قىمىرمرۇ قىاللمرا جايىردا ترۇرۇپ قالغانردەك
كرۆرۈنمەكتە ئىررد  .مۇسسرولىننى تەلىرريى ە فرانسرىيىنى شررىمالىدىكى ئرۇرۇش ۋەزىيىتررى
توختىما تەرەققى قىلماقتا ئىد  .بۇنى نەتىىىسىدە فرانسىيە تەرەپنىر جەنۇپترا بىررەر
جىرردد تەدبىررر قرروللىنىش ئېھتىمررالىغىمۇ ئىمكرران بەرمە كەلمەكررتە ئىررد -82 .چىسررال
ئاخشىمى گېرمانىيە قوشۇنلىر بوشىشىپ كەتكەن فرانسىيە مۇداپىيە سەپلىرىنى خالىغران
ۋاقتىدا بۆسۈپ ئۆتەلى ىردەك ھالغرا كېلىېالغران ئىرد  .ئەتىسرى چۈشرتىن برۇرۇن چۈشركە
يېقىنالشررقان مەزگىلرردە ھىتلېررر ھەربررى ئىشررالر مەسررلىھەتچىلىر بىررلەن بىرررلىكتە ”بررۆرە
جىلغىسى“ دا ئۇرۇش ۋەزىيىتى ئۈستىدە مۇھراكىمە يۈرگۈزىېاتقران بىرر پەيترتە تۇيۇقسرىزن
فرانسىيە ئۇرۇش توختىتىشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر كېلىدۇ .برۇ خەۋەرنرى
ئاڭلىغرران ھىتلېررر ئىررززەت ئررابرو دې ەنلەرنررى بىررر چەترركە قايرىررپ قويررۇپ يۇتىسررىغا
شاپىالقالپ ئۇرغىنىچە خوشاللىقىدىن بىر پرۇتىنى پۈكرۈپ تىزىنرى كۆترۈرۈپ قويىردۇ (غەرپ
ھۈجىەتلى ر فىلىملىررر بررۇ قىسررقا كۆرۈنۈشررنى ئۇزارتىررپ كۆرسررىتىپ كېتىرردۇ .نۋرېررن
ستاللىڭنى دېيىشىچە بۇ ھۈجىەتلى جىلىم ئەينى ۋاقتىدا كانادا قۇرۇغلۇق ئارمىيىسرىدە
تەشېىقات ئىشلىر بىلەن شوغۇللىنىدىغان فىلىم ئىشلى ۈچى جرون گريېرسرون تەرىىىردىن
مونتاجالنغررران ئىررركەن .ئرررۇ كىنرررو لېنتىسرررىنى ”چرررۆرگىلىتىش“ ئۇسرررۇلىدىن پايررردىلىنىپ
ھىتلېرنى تۇرقىنى بىر قاتار كۈلكىلى ”بىر پۇتىردا تىر ترۇرۇپ پىرقىرراش“ شرەكىللەرگە
كەلترررۈرۈپ مونترررا قىلىرررپ چىققررران .برررۇ كۆرۈنۈشرررنى ئەسرررلىدە ھىتلېرنىررر ھۆكرررۈمەت
دائىرىسررى ە مەنسررۈپ فوترروگرافچى ۋالتېررر فرېنتررز تارتىېالغرران ئىررد  .ئررۇ مەن پەقەت 1
كۆرۈنۈشال تارتتىم بۇنرنى نې اتىىلىرىنى بىرنىمۇ قويمرا فرۈھرېرگە بەرگەن ئىردىم دەپ
چى تۇرىدۇ _ ھاشىيە ئىزاھاتى)“ .ئۇ خوشاللىقىدىن قىرن-قىنىغرا پاتمرا قالغران ئىرد ”
دەيدۇ شررودېر خرانىم ئەسرلەپ كېلىرپ .شرۇ يەردىكرى كىشرىلەر نرېمە دىيەرىنرى بىلەلرمە
ئاغز ئېچىلىىال قالغان ئىد  .كېيتې بولسا پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۇنى ماختاپ كېتىردۇ.
”فۈھرېرىم _ دەيدۇ دۆتلرۈك بىرلەن _ سرىز ترارىنتىن بۇيرانقى ئەڭ ئۇلرۇ قوماندانسرىز!“
فرانسىيىنى تەسلىم بولغانلىقى ئەن ىلىيەگە ئېغىر زەربە بولۇپ تې ىدۇ .شرۇنداق بولشرىغا
قارىمررا چېرچى ر يەنىررال كەسرركىن بىررر شررەكىلدە ئەن لىيەنى ر ”ئەڭ ئۇيغررۇن پەيتررى“
ھەققىدە سۆزلەپ ئېن لىزنرنى جاسارىتى ئەسلى ە كېلىدىغانلىقىنى تىنما سرۆزلىمەكتە
ئىد .
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ئەن لىيە رادىئو شىركىتىنى ئاڭلىتىشرىدىن مەخسرۇ فرانسرىيەگە قارىتىرپ ئراڭلىتىش
بېرىدىغان يەنە بىر نېمىسالرغا قارشى ئۇرۇش چاقىرىقى كېلىشكە باشراليدۇ“ .فرانسرىيىنى
قارشررىلىق كۆرسررىتىش يررالقۇنىنى ھەرگىررز ئۆچررۈرۈش مررۇمكىن ئەمەس _ .دەيرردۇ گېنېرررال
چررارلې د گررول ئىككىنچررى ئرراڭلىتىش بۆلۈمىرردە مىكرافونغررا قرراراپ _ يرراق ھەرگىررز
ئۆچمەيدۇ!” فرانسىيە پەقەت بىر قېتىملىق ئۇرۇشتا ئوڭۇشسرىزلىققىال ئۇچۇرىرد _ دەيردۇ
د گررول _ فرانسررىيە ھررېچ قاچرران ئۇرۇشررتا يېڭىلمىررد  ”.كىشررىلەر بررۇ كۈننى ر ۋاتېرلررو
ئۇرۇشررىنى  802يىللىررق خرراتىرە كررۈنى بولغرران -81ئىيررۇن كررۈنى ئىكەنلىكىنررى پەقەتررال
خاتىرىسى ە كەلتۈرۈشمەيدۇ .ئەمما شۇ قېتىمقى ئۇرۇش ئوپىراتسىيىسىدە ئاخىرقى ھېسابتا
بلۈكېردا گېرمانىيە ئارمىيىسى ئۇرۇشرنى ئراقىېىتىنى بەل ۈلى رۈچى تەرەپ بولغران ئىرد .
چررۈش ۋاقتىرردا ھىتلېررر بىررلەن مۇسسررولىن فررۈھرېر ئىشنانىسررىدا كۆرۈشررىدۇ .بررۇ يەر
ھىتلېرنى -8121يىلى مىيوننېن يىغىنىدا غالىپ كەل ەن تارىنىي غالىبىيەتكە ئېرىشكەن
بىر يەر ئىد  .بۇ قېتىم ئىتالىيە مۇستەبىتى كۆرۈنەرلى تۈردە بو سرۇنغان تەرەپ بولرۇپ
ئولتررۇراتتى .ئۇنى ر ئررۇرۇش ئررېالن قىلىشررى ھەربررى ئىشررالر جەھەتررتە بىررر ئالرردامچىلىق
سىياسىي جەھەتتە بولسرا بىرر قىمرار ھېسرابلىناتتى .مۇسسرولىن بىرلەن سرىئانو ئىككىسرى
فۈھرېر مەرتلى بىلەن تىنچلىق تەلىبىردە بولىېاتقرانلىقىنى بىلىرپ بەكرال ھەيرران بولىردۇ.
ھىتلېر ”بۈيۈك برىتانىيەنى يوق قىلىېېتىش ھەرگىز تروغرا بىرر ئىرش بولمايردىغانلىقىنى برۇ
جەھەتررتە نۇرغررۇن سرراقالپ قررېلىش تەدبىرلىررر ئېلىنغررانلىقى بۈگررۈنكى كۈنرردىمۇ دۇنيررا
مۇۋازىنىتىنى ساقالپ كېلىېاتقران ئىنترايىن مرۇھىم ئامىر “ ئىكەنلىكىنرى ئېيتىردۇ .ئانردىن
مۇسسررولىن ئىزچىرر تررۈردە قارشررىلىق بىلرردۈرۈپ كېلىېاتقرران بولسررىمۇ ھىتلېررر قەتئررى
تەۋرەنمە رىبېنتروپنى مەرتلەرچە تۈزۈل ەن شەرتنامە بايانلىر بويىچە فرانسىيە بىرلەن
يارىشىش تەكلىېىنى ھىمايە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ” .بۈگۈنكى كۈنردە ھىتلېرر نۇرغرۇن
پررۇل ئۇتىېالغرران بىررر قىمررارۋاز ئررۇ داۋاملىررق تەۋەككررۈل قىلىشررتىن ۋاز كېچىررپ تەۋكررانى
بوشررىتىپ چىقىررپ كېتىېاتقرران بىررر قىمررارۋازغىال ئوخشرراش بىرسررى _ .دەپ يازىرردۇ سررىئانو
كۈنرردىلى خاتىرىسررى ە _ بۈگررۈن ئررۇ ئررۇز پىكىرىنررى سرراقالپ قالمرراقچى .يەنە قۇۋلۇقمررۇ
يوشۇرۇنغاندەك .بۇنچىېان زور غالىبىيەتنى قولغا كەلتۈرگەندىن كېريىن ئۇنىر بۇنرداق بىرر
ھالدا بولىشى ھەقىقەتەنمۇ ھەيران قانرلىق بىرر ئەھرېال .كىشرىلەر مېنىر ئۇنىڭغرا قارىترا
بەكال سىلىق مۇئامىلىدە بولغانلىقىمدىن ناراز بولۇشقا ھەقلىر يوق .ئەممرا مەن بۈگرۈن
ھەقىقەتەنمۇ ئۇنىڭغا قايىلمەن“.
بۇ ئىككى مۇستەبىت دېكتاتور بىر-بىرىنى ئىسرىم كارتۇشركىلىرىغا ئىمرزا قويرۇپ برۇ
قېتىمقررى ئۇچرىشررىش كررۈنى ئۈچررۈن خرراتىرە قالدۇرۇشررىدۇ .بىررر كارتۇشرركىغا مۇسسررولىن
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جانلىق پوچۇركىسى بىلەن ”قەھرىمران ۋەزىريەت يارىتانيردۇ!“ دەپ يازغران بولسرا ئۇنىر
ئاستىدا ھىتلېرنى دەبدەبىلى سۆز يېزىلغان ئىد ” :ۋەزىيەت قەھرىمان يېتىشتۈرىدۇ!“
مۇسسولىن رىمغا قايتىپ بارغاندىن كېيىن روھى بەكال چۈشكۈن ئىد  .ئەمەلىيەترتە براش
مىنىستىرنى قورققىنى تىنچلىق دەۋرىنى يېقىنلىشىشىغا ئەگىشىپ ئۇنى ھاياتى برۇيىچە
زادىررال ئىشررقا ئاشررۇرۇش مررۇمكىن بولمايرردىغان خررام خىيررالى يەنررى ئررۇرۇش مەيدانلىرىرردا
ھەيېىسىنى كۆرسىتىېېلىش خىيالىمۇ ”تەدرىىرى ئۆچرۈپ كېتىېاتماقترا ئىرد “ دەپ يازىردۇ
شۇ ئاخشىمى خاتىرىسى ە.
ئارىدىن  2كۈن ئۆترۈپ يەنرى يراز مەۋسرۈمىنى بىرىنچرى كرۈنى ھىتلېرر ماشرىنىلىق
كرررومىيې ن يېقىنىررردىكى ئورمانلىققرررا يەنرررى جاھررران ئۇرۇشرررىدا كايسرررېرنى ۋەكىلرررى
تەسلىمنامىغا قول قويغان ئورمانلىققا قاراپ ئاتلىنىدۇ .بۇ ئەسلى قانلىق قىساسرىنى ئرېلىش
ھەرىكىتى شۇنىڭدەك تارىنىي ئەھمىيەتكە ئى ە بىرر ترالالش ھېسرابلىناتتى .ئرۇ يەردىكرى
تۆمۈريول ئۈسرتىدە تۇختىتىلىرپ ئرۇنى سراقالپ تۇرغران ۋاگرون گېرمرانىيە ئىمىىرىيىسرىنى
پادىشاھى _ كايسېرىنى ۋەكىللىر تەسلىم بولغران ۋاقتىردا تەسرلىمنامىغا ئىمرزا قويۇشرتا
ئىشررلىتىل ەن مەشررھۇر تاختررا رېسررتوران ۋاگررۇنى ئىررد  .ئررۇنر بررۇ ۋاگرروننى پررارىددىكى
مۇزىيرردىن كىررران بىررلەن كۆتررۈرۈپ ئۆرۈلررۈپ چۈشرركەن مررۇز تېمررى تەرەپررتىن چىقىرىلىررپ
ئەسررلى ئورنىغررا كەلتررۈرۈل ەن ئىررد  .چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2تىررن چررارەك ئۆتكەنرردە
فۈھرېرنى ر ماشىنىسررى ئررۇ يەرگە يېتىررپ كېلىرردۇ .ھىتلېررر ماشررىنىدىن چۈشررۈپ سررۈرلۈك
قىياپەتتە بۇ رېستۇرانت ۋاگونى تەرەپكە قراراپ ھەيرېەت بىرلەن يەڭ ىر قەدەمرلەر بىرلەن
ماڭىدۇ .كېتىېېتىپ تىكلەن ەن بىر مەرمەر خاتىرە تېشىنى كۆرۈپ ئۇنى ئالدىدا قەدىمىنرى
توختىتىدۇ .بۇ تاش ئۈستى ە مۇنۇ سۆزلەر يېزىلغان ئىد :
”-8181يىلى -88نويابىردا گېرمانىيە ئىمىىرىيىسى قرول قىلمراقچى بولغران ئەركىرن
خەلررق تەرىىىرردىن تارمررار كەلتۈرۈلررد  .ئۇنرنى ر جىنررايى تەكەببررۇرلىقى بررۇ يەردە برراش
ئې ىش بىلەن ئاخىرنشتى“.
ۋىلليررام شررىرېر قرروش كۆزلررۈك دۇربررۇن ئررارقىلىق ھىتلېرنىرر چىرررا ئىىادىسررىنى
كۈزەتمەكتە ئىد ” .مەن ئۇنى ھاياتىدا كۆرۈل ەن نۇرغۇنلىغان چوڭ-چوڭ ھادىسرىلەردە
ئۇنىرر چىرايىنررى كررۆرگەن ئىرردىم .ئەممررا بۈگررۈن بررۇ چىرايرردىن كەمسررىتىش مەردانە
ئۆچمەنلى قىساسكار ۋە غالىىلىق يالقۇنىاپ ترۇراتتى“ دەيردۇ لىنر .،شرۇ چاغردا ھىتلېرر
”بىز كىشىلەرگە -8181يىلىدىكى شۇ نومۇسلۇق كۈنلەرنى ئەسلىتىدىغان ھەمرمە نەرسرىنى
پرراك-پرراكىزە يرروق قىلىېېتىشررىمىز كېرررك“ دې ەنرردەك بىررر نېمىلەرنررى دەپ پىچىرلىغانرردەك
قىالتتى.
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ئۇ يەرگە توختىتىلغران ئەبىىغرى چىقىرپ كەتركەن كونرا رېسرتورانت ۋاگرونى ئىچىر ە
ئررۇزۇن بىررر ئۈسررتەل ئىككررى تەرىررىى ە ۋەكىلررلەر ئررۆمىكى ئولتررۇرۇش ئۈچررۈن  2~2دىررن
ئورۇندۇق قويۇلغان ئىد  .شرمىدت ھەر ئىككىرال تەرەپنىر دې ەنلىرىنرى ئاڭلىغىردەك بىرر
يەردە ئۆرە تۇرىدۇ .فۈھرېر تەرجىمانىنى يېنىدىكى بىر ئورۇندۇققا ئولتۇرغىنىردىن كېريىن
گيۆرى ر رايرردېر بررراۋۇچىتش رىبېنتررروپ ۋە ھررې قاتررارلىقالرمۇ تې ىشررلى ئورۇنالرغررا
كېلىپ ئولتۇرىدۇ .بىر قانچە مىنوت ئۆتكەندىن كېيىن گېنېرال چارلېز خۇنتزى ېر فرانسرىيە
ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشالپ ۋاگونغا كىرىدۇ .فرانسىيە ۋەكىللەر ئۆمىكى بىر نەپەر ئرادمىرال
بىر نەپەر ھاۋا ئارمىيە گېنېرالى ۋە بىر نەپەر سابىق باش ئەلچىدىن تەشكى تاپقان ئىرد .
ئرررۇنر سرررۆھبەت سرررورۇنى نەگە ئورۇنالشرررتۇرۇلغانلىقىدىن خەۋەر تاپقىنىررردا كرررۆرۈل ەن
ھەيرانلىق قىياپەتلىر بىلەن كىرىپ كەل ەن ئىد .
قارشررى تەرەپ ۋەكىللىررر كىرگىنىرردە ھىتلېررر بىررلەن ئۇنى ر ھەمرالىررر ئورنىرردىن
تۇرىدۇ .ھېچ كىمدىن زۇۋان چىقمايدۇ .ھەر ئىككرى تەرەپ ۋەكىللىرر بىرر-بىرسرى ە براش
لىڭشىتىپ تازىم كەلتۈرۈشركەندىن كېريىن جايلىرىغرا ئولتۇرۇشرىدۇ .كېيتېر ئالرد بىرلەن
ھىتلېر يېزىپ چىققان ئۇرۇش توختىتىش كىلىشىمنامىسىنى كىرىش سۆز قىسرمىنى ئوقرۇپ
ئۆتىدۇ .كېيتې ھىتلېرنى يازغانلىرىنى ئوقۇۋاتقىنىدا ھەر ئىككىال تەرەپ خۇدد قاتۇرۇپ
قويغان مۇمدەك ھېسسىياتسىز بىر قىياپەتتە بىرر-بىرسرىنى كرۈزەتكىنىچە قارىشرىپ قېتىرپ
ئولتۇرغانلىقىنى سېزىدۇ شمىدت .كېيتې شەرتنامىنى ئوقۇپ كېلىپ گېرمانىيە ھېچ قاچران
تىنچلىق شەرتلىرىدىن پايدىلىنىپ قەھرىمان بىر دۈشمىنىنى ھاقارەت قىلىرش نىيىترى يروق
ئىكەنلىكىنرررى ”گېرمرررانىيە بۇنرررداق بىرررر تەلەپنرررى ئوتتۇرغرررا قويىشرررىدا دۈشمەنلىشرررىش
ھەرىكەتلىرىنىررر قايترررا پەيررردا بولماسرررلىقىنىال مەقسرررەت قىلىررردىغانلىقىنى گېرمرررانىيە
ئەن لىيەنىرررر قوزغىغرررران بررررۇ ئۇرۇشررررىغا قارشررررى ئررررۇرۇش قىلىشررررقا مەجبررررۇر ھالغررررا
كەلتررۈرۈل ەنلىكىنى شررۇنىڭدەك يېڭىرردىن تىنچلىررق شررارائىتىنى يررارىتىش ئۈچرۈن ئررۇرۇش
ئررارقىلىق گېرمررانىيە ئىمىىرىيىسررىنى ئۈسررتى ە مەجبررۇر تېڭىلغرران نرراھەق ۋەزىيەتنررى
تۈزىتىشنىال مەقسەت قىلىدىغانلىقىنى“ ئېيتىردۇ .شرۇ ۋاقتىردىكى كۆرۈنۈشرتە ھىتلېرر گويرا
فرانسىيەگە ئەمەس بەلكى ئەن لىيەگە سۆزلەۋاتقاندەك شرۇنىڭدەك ئېن لىزنرغرا تىنچلىرق
تەلىبىدە بولىېاتقاندەك كۆرۈنمەكتە ئىرد  .ئەلىرېەتتىكى برۇنى ئېن لىرزنر قوبرۇل قىلىشرنى
خالىسا .برۇ شرەرتنامىدە ھەتترا گېرمانىيەنىر ئەن لريەدىن دېڭىرزدا ئۈسرتۈنلۈك تالىشرىش
نىيىتىرردىنمۇ ۋاز كەچكەنلىكىنررى بەل ىلى ر ەن ئىررد  .ئررۇ گېرمانىيىنى ر فرانسررىيە دېڭىررز
ئارمىيىسىنى ئۇرۇش كىمىلىرىنى ئۇرۇشتا پايدىلىنىش نىيىتىنىڭمۇ يروقلىقىنى شرۇنىڭدەك
فرانسررىيە دېڭىررز ئەسررلىھەلىرىدىن پايرردىلىنىپ ئېن لىررز بوغۇزىرردىن ئۆتررۈش نىيىتىرردىمۇ
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ئەمەسلىكىنى تەنتەنىلى بىرلەن جاكارلىغران ئىرد  .ھىتلېرر برۇ ۋەدىلەرنرى بېرىېاتقىنىردا
گېرمررانىيە دېڭىررز ئارمىيىسررى بۇنررداق قىلىشررقا قوشررۇلمايتتى .چررۇنكى نررورۋى ىيەدە بىررر
قېتىملىق فرانسىيە بىلەن تۇتۇشۇپ جەڭ قىلغىنىدا گېرمانىيە دېڭىز ئارمىيىسى بەكال ئېغىرر
چىقىمدار بولغان بولۇپ ئرۇنر برۇ چىقىملىرىنرى فرانسرىيە دېڭىرز ئرارمىيە ئەسرلىھەلىرىدىن
پايرردىلىنىپ تولررۇقالش نىيىتىرردە ئىررد  .ھىتلېررر ئۇنرنى ر بۇنررداق تەلىبىنررى ئېنىررق رەت
قىلىېېتىدۇ .بۇنى بىر سەۋەبى ھىتلېر يەنىال ئېن لىزنردىن ئەنسرىرى ەنلىكى شرۇنىڭدەك
يەنە ئررۇنردىن ئۈمىدلەن ەنلىكىرردىن ئىررد دېرريىش مررۇمكىن .يەنررى ئۇنىر قورقۇشررىدىكى
سررەۋە ئەگەر ئررۇ فرانسررىيە كىمىلىرىنررى تۇتررۇپ كېلىررپ ئررۆز ئررۇرۇش سررېىى ئۈچررۈن
ئىشلەتكىدەك بولسا بۇ ئەھېال ئەن ىلىيەنى دېڭىز زومى ەرلىكىر ە بىرر تەھردىت بولرۇپ
كۆرۈنىدىغانلىقى ئۈچۈن ئەن لىيە چارىسىز قەتئى ئۇرۇش قىلىش ئىرادىسرى ە كېلىېېلىشرى
مررۇمكىن ئىررد  .ھىتلېرنىر ئۈمىررد قىلىرردىغىنى ”يررول قويررۇش“ ئررارقىلىق تىنچلىققررا يررول
ئېچىش بولۇپ ئىككى دۆلەت ئرۆز ۋاقتىردا يەنە مەرترلەرچە كىلىشرىم ترۈزۈش ئىمكرانىيىتى
بونتتى :ئۇلۇ برىتانىيە ئىمىىرىيىسى دېڭىرز ئوكيانالرغرا ئىزچىر خوجرايىنلىق قىلىېەرسرە
گېرمررانىيەمۇ نىشررانىنى شررەرققە قارىتىررپ ئۆزىنى ر ھايرراتلىق مررۇھىتى ئرراختۇرۇش يولىغررا
كىرىشەلىشى مۇمكىن بونتتى.
شمىدت بۇ شەرتنامىنى فرانسۇزچە نۇسنىسىنى ئوقۇپ بولغىنىدىن كېيىن ھىتلېرمۇ
ئورنىدىن قوزغىلىردۇ .قالغرانالرمۇ ئۇنىر كەينىردىن ئورنىردىن تۇرىردۇ .كۆپچىلىر ئەدەپ
بىررلەن تررازىم كەلتۈرگەنرردىن كېرريىن فررۈھرېر سررۆھبەت سررورۇنىدا كېيتې ر بىررلەن شررمىدت
ئىككىسىنىال قالىدۇ كرۆپ قىسرىم ئرادىمىنى ئېلىرپ سرورۇندىن چىقىرپ كېتىردۇ .ئارقىردىن
جررودل بىررلەن يەنە بىررر قررانچە گېرمررانىيە گېنېرالررى ۋاگونغررا كىرىرردۇ .فرانسررىيە ۋەكىلررلەر
ئۆمىكىدىكىلەر ئۇرۇش توختىتىش شەرتنامىلىرىنى بىرەر قۇر ئوقۇپ چىققانردىن كېريىن برۇ
ھررۈجىەتنى بوردياۋۇكسرردىكى فرانسررىيە ھۆكررۈمىتى ە تاپشۇرۇشررتا چىر تۇرىرردۇ” .قەتئررى
بولمايدۇ! سىلەر بۇ شەرتنامىغا دەرھال قول قويۇشىڭالر شەرت“ دەيدۇ كېيتې .
ئەمما فرانسىيە ۋەكىللەر ئۆمىكىدىكىلەر گېرمانىيە تەرەپنى فرانسىيەگە -8181يىلى
فرانسررىيەنى گېرمررانىيە ۋەكىلررلەر ئررۆمىكى ە تونىغرران ئوخشرراش مۇئامىلىرردە بولۇشررلىرىنى
تەلەپ قىلىپ چى تۇرىېالىدۇ .ئارىدىن بىر قرانچە مىنرۇت ئۆتكەنردە خرۇنتزى ېر فرانسرىيە
باش قۇماندانى گېنېررال ۋېي انرد بىرلەن تېلېفرون كۆرۈشرۈش پۇرسرىتى ە ئېرىشرىپ ”مەن
سررىزگە ۋاگونرردىن تېلېفررون قىلىررېاتىمەن _ .دەيرردۇ .ئانرردىن سررەل توختىېېلىررپ _ سررىز
بىلىرردىغان شررۇ ۋاگونرردىن تېلېفررون قىلرردىم _ .دەيرردۇ دوكررالت قىلىررپ _ شررەرتنامە بەكررال
رەھىمسىز شۇنداقتىمۇ يەنىال ئۇنچىېان نومۇسقا قالدۇرغىدەكمۇ ئەمەس .ئەمما مەن يەنىرال
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بۇ شەرتلەرنى بەكال ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەن رەھىمسىز شەرتلەر دەپ قارايمەن“ دەيدۇ.
بررۇ شررەرتلەر ئالرردىنقى قېتىملىررق ئۇرۇشررتا فرانسررىيىنى گېرمررانىيەگە مەجبررۇر تاڭغرران
شەرتنامىالردىن كۆپ ناچار ئىد  .سۆھبەت گۈگۈم چۈشكىچە داۋام قىلغان بولسىمۇ يەنىرال
بىرەر نەتىىىسى بولمايدۇ .ئەتىسى يەنى -02ئىيۇن كرۈنى چۈشرتىن بۇرۇنغرا قالردۇرۇلغان
بولسىمۇ يەنىال چۈشتىن كېيىن ە ئۇزىراپ كېتىردۇ .چۈشرتىن كېريىن سرائەت  2دا كېيتېر
پەقەتال چىدىغۇچىلىقى قالمايدۇ .ئرۇ دەرھرال شرمىدتنى فرانسرۇزنرنى قېشرىغا كىرگرۈزۈپ
ئەڭ ئاخىرقى ئۇلتىماتومىنى بېرىدۇ” :بىر سرائەت ئىچىردە شرەرتنامە تەييرار بولمايردىكەن
سۆھبەت بۇزۇلغران ھېسرابلىنىپ فرانسرىيە ۋەكىلرلەر ئۆمرۈكىنى فرانسرىيە قوشرۇنلىر برار
يەرگە يانپ ئاپىرىېېتىدىغانلىقى“ نى ئۇقتۇرىدۇ .باشقا ئامال يوق ئىد  .ئاخشرىمى سرائەت
 2گە  82مىنۇت قالغاندا گېنېرال خرۇنتزى ېر بوردىيراۋك بىرلەن تېلېفرون كۆرۈشرىېېلىپ
ئررۇرۇش ترروختىتىش شەرتنامىسررىغا قررول قويررۇپ بېرىرردۇ .ئىمررزا مۇراسررىمى تامامالنغانرردىن
كېيىن كېيتې سەل كۈترۈپ ئانردىن چىقىڭرالر دەيردۇ .ۋاگونردا ئرۇ ئىككىسرىدىدىن باشرقا
ۋەكى قالمىغاندا ئىككى گېنېرال ئۈن-تۈنسىز بىر-بىررى ە قارىشرىپ تۇرىردۇ .شرمىدت برۇ
ئىككى گېنېرالنىڭال كۆزلىر ياشقا تولغانلىقىنى كۆرىدۇ .كېيتې ھېسسىياتىنى بېسرىېېلىپ
خۇنتزى ېرغا شرۇنچە ئىززەتلىر بىرلەن دۆلىتىنىر مەنىەئەتىنرى ئىىرادىلى ەنلىكى ئۈچرۈن
تەبرىكلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .كەينىدىنال ئۇنىڭغا قولىنى ئۇزارتىردۇ .خۇنتزى ېرمرۇ قرول
بېرىدۇ.
گېرمررانىيە رادىئررولىر نەق مەيرردان ئاڭلىتىشررى بېرىررپ بررۇ ئەھررېالالرنى گېرمررانىيى ە
تارقىتىرردۇ .ئۆزىرردىن پەخىرلىنىرردىغان ئەممررا روھررى ھررالىتى بۇزۇلغرران خۇنتزى ېرر بررۇ
رېسررتۇرانت ۋاگونىرردىن چىقىشررى بىررلەن تەڭ يررېقىن بىررر يەردىررن رېتىملىررق بىررر شررەكىلدە
لېنتىغا ئېلىېېلىنغان شۇئار ئاۋاز كېلىشكە باشاليدۇ” :ھۇررا ھۇررا ئەن لىيەگە ھۇجۇم!“
بررۇ شررۇئار تەبىئىكررى نېمىسررالرنى قەلبىنررى ئۇرغۇتىررېەتكەن ئىررد  .بررۇ ئويررۇن ئەسررلىدە
گيوبېلسنى ئوينىغان بىر ئۇيۇنى ئىرد  .ئرۇ ھەر پۇرسرەتتە ھەر قانرداق بىرر يەردە مۇزىكرا
قويۇپ بېرەتترى .ئەممرا ئرۇ برۇ قېتىمقىسرىدا فرۈھرېرنى بىرزار قىلىېېتىردۇ .شرەرتنامىدا ئرۇ
ئىزچى تۈردە كىشىلەرگە دەل بۇنى ئەكسىچە تەسىرات قالدۇرۇشقا تىرىشقان ئىد .
ھىتلېر ”بۆر جىلغىسرى“ غرا قايتىرپ كەل ەنردىن كېريىن پرارىد سراياھەت پىالنىنرى
تۈزۈشكە كىرىشىپ كېتىدۇ .ئۇ بىرر ھەيكەلتراراش بىرلەن ئەڭ ياخشرى كۆرىردىغان ئىككرى
نەپەر بىناكررارنى يەنررى ئررارخىتىكتور سررىېر بىررلەن گيېسررلېرنى چاقىرتىررپ كېلىررپ يررول
باشلىغۇچى قىلىرپ تاللىېالىردۇ” .پرارىد ئەزەلردىن مېنرى سرىھىرلەپ كەلر ەن بىرر شرەھەر“
دەيرردۇ ئررارنو برېكېرررگە .برېكېرنى ر كاتتررا كالسسررى ئەسررىر سررتالىننىڭمۇ ماختىشررىغا
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ئېرىشرركەن ئىررد  .ھىتلېررر ئۇزۇنرردىن بېررر ”كۈنلەرنى ر بىرىرردە بررۇ رەڭ رراراڭ چىررراغالر
شەھىرىنى زىيارەت قىلىشقا بەكال ئارزۇ قىلىپ كەل ەنلىكىنرى ئېترراپ قىلىردۇ .برۇ شرەھەر
بىرررر سرررەنئەت ئەسرررەرلەر پرررايتەختى بولرررۇپ برررۇ شرررەھەرنى زىيرررارەت قىلىشرررى ئۈچرررۈن
سەنئەتكارنرنى ئۆزى  ،ھەمرا قىلىېېلىشىدىكى سەۋەبلەردىن بىر ئىد  .مەن بۇ زىيارەت
ئررارقىلىق گېرمانىيىنىرر مررۇھىم مەركىررز شررەھەرلىرىنى قايتىرردىن قررۇرۇپ چىقىشررنى
ئىلھامىغررا ئېرىشررەلەيمەن دەپ ئىشررىنەتتى _ .مەن بررۇ شررەھەردىكى بىنررانرنى ئررۆز كررۆزۈم
بىلەن كۆرۈپ كەلمەكچىمەن .ئەسرلىدە مەن ئرۆزەمنى برۇ ئەسرەرلەرنى نەزەرىريە جەھەترتە
پىششىق بىلىدىغان بىر ھېسابلىنىمەن“ دەيدۇ.
كېيتې بورمان ۋە بىر قانچە ئاديۇتانتالرنىمۇ ئۆز ئىچىر ە ئالغران ھەمرالىرر بىرلەن
بىرلىكتە برۈلىي د پېشې كەنتى سىرتىدىكى خامانغرا يېتىرپ كەلر ەن ۋاقتىردا قراڭغۇلرۇق
بېسىپ ئۇزاتقان قول ئۇچىنى كۆرۈشكىمۇ بولمىغىدەك تۈم قاراڭغۇلۇق بېسىپ كېتىدۇ .ئۇنر
ئايروپىالنغا چىقىدۇ .ئايروپالن ليوتچىكى باۋۇر ئىد  .ئۇنر لې بوۋۇرگېتقرا يېتىرپ برارغىچە
ئۇپۇقتا قۇياش كۆتۈرۈل ەن ئىد -02 .ئىيۇن كۈنى ھەقىتەنمۇ ئۇچۇق ۋە قەتتىرق ئىسسرىق
بىر كۈن بولىردۇ .ھىتلېرر ماشرىنا قاتارىردىكى بىرر ئۈسرتى ئوچرۇق جىىقرا چىقىرپ خرۇدد
بررۇرۇنقى ۋاقىتالردىكىرردەك شرروپۇرنى يېنىرردا ئولتۇرىېالىرردۇ .قالغررانالر ئۇنىرر كەينىرردە
ئولتۇرىرردۇ .ئررۇنر بىرىنچررى زىيررارەت يېررر بولغرران چرروڭ تىياتىرخانررا بىناسررىغا قرراراپ
كېتىېاتقىنىدا يولدا ئادەم بەكال شانڭ ئىد  .ئارىالپ بىر قانچە ژانردارما ئرۇچراپ قرانتتى.
بۇ ژاندارمىالر ۋەزىىە ئۆتەۋاتقاندەك كۆرۈنۈش ئۈچۈن فۈھرېرنى ماشىنىالر قاتارىغا قراراپ
چاس بېرىپ ئۆتەتتى .برېكېر پرارىددا ئەڭ ياخشرى دەۋرلىرىنرى ياشرىغان بىرسرى بولغاچقرا
شەھەرنى بۇنچىېان جىمىپ كەتكىنىنى كۆرۈپ بەكال ھەيران قالىدۇ.
ھىتلېررر بررۇ كاتتررا تىياتىرخانىنى ر بىناكررارلىق كۆرۈنۈشررلىر ئىچى ر ە غەرق بولررۇپ
كەتكەن ۋاقتىدا ئۇنى يۈزىردىكى جىددىلىشىشرلەرمۇ ئاسرتا-ئاسرتا بوشىشىشرقا باشرلىغان
ئىد  .بۇرۇنقى ۋاقىتالردا ئۇ ۋيېننرادىكى ۋاقتىردا برۇ كاتترا ئروپېرا بىناسرىنى ماختراپ ھرالى
قالمايتتى .ئۇ بۇ بىنانى خۇدد باش مىنىستىرلى بىناسىدەك پۇختا بىلەتتى .شۇڭا ئۇ بۇ
بىنانىر نەق ئررۆزىنى كررۆرۈپ كررۆزلىر ھاياجانرردىن چاقنرراپ كېتىرردۇ” .بررۇ ئرروپېرا بىناسررى
دۇنيادىكى ئەڭ چىرايلىق ئوپېرا بىناسى ھېسابلىنىدۇ!“ دەيردۇ ئرۇ ھەمرالىرىغرا بروش ئراۋاز
بىلەن .ئۇ لروژنرنى كۈزىتىېېتىرپ بىرسرى كراملىقىنى سرېزىپ قالىردۇ .ئۇنىڭردىن ئايرىلمرا
يېنىدا يۈرگەن ئاق چاچلىق خىزمەتچى بوۋا قوپرال ئەممرا مەغررۇر بىرر قىيراپەتتە برۇ لروژ
خېلى يىلالر ئاۋال ئېلىپ تاشالنغانلىقىنى ئېيتىدۇ” .مۇنرداق دەڭ قراراڭالر مەن برۇ يەرنرى
راستىنال پىششىق بىلەمدىكەنمەن؟“ دەيدۇ ھىتلېر يېنىدىكىلەرگە بىرر باشرالنغۇ مەكرتەپ
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ئوقۇغۇچىسىدەك مەغرۇرلىنىپ.
ئۇ ئېيفې مۇنارىسى ئالدىدا بىر قانچە مىنۇت تۇرۇپ كۈزەتكەندىن كېيىن نراپولېئون
قەۋرىسىنى زىيارەت قىلىشقا ماڭىدۇ .ھىتلېر قەبرە ئالدىدا شەپكىسىنى كرۆكرىكى ە بېسرىپ
تررۇرۇپ ئى ىلىررپ تررازىم كەلتۈرگەنرردىن كېرريىن ئالدىراشررلىق بىررلەن بررۇ يررۇمىالق قەبرىنررى
كررۆزدىن كۆچۈرىرردۇ .ئررۇ ئىررچ-ئىچىرردىن ھاياجانلىنىررپ كېتىرردۇ .ئانرردىن ئررۇ گيېسررلېرغا
بۇرۇلررۇپ خرراتىرجەم بىررر تررۈردە ”مېنىر قەبرەمنررى سررەن ياسررىغىن“ دەيرردۇ( .كېيىررنچە ئررۇ
گيېسررلېرغا بررۇ ھەقررتە تەپسررىلى تەلىمررات بېرىرردۇ” :مېنى ر قەۋرەم ئىنتررايىن ئررادد بىررر
بولسررۇن .قەۋرەمنررى مىيۇننېنرردا ياسىلىشررىنى تەلەپ قىلىررمەن .مېنىررق ھەقىقىرري تۇغۇلغرران
يېرىم مىيۇننېن _ .دەيردۇ ھىتلېرر _ مەن دەل شرۇ يەردە ھەرىكىتىمنرى باشرلىدىم مېنىر
قەلبىم دەل شۇ يەردە ئېتىشقا باشلىغان _ “.ھاشىيەدىكى ئىزاھات) ئۇ گېىىنرى دەپ بولرۇپ
قاتتىق ئويغا پېتىپ قالىدۇ .ئۇ بورمانغا ناپولېئوننى ئوغلىنى قەبرىسرىنىمۇ ۋيېننرادىن برۇ
يەرگە ئۇنى ئاتىسىنى يېنىغا يۆتكەپ كېلىڭالر دەپ تەلىمات بېرىدۇ.
ئۈ سائەت داۋامالشقان بۇ زىيرارەت مونتمرارتر ئى ىزلىكىردە ئاخىرلىشرىدۇ .برۇ يەر
رەسساملىقنى ئۆگەنمەكچە بولغانالرنى مرۇقەددەس يېرر ھېسربلىنىاتتى .بەلكىرم برۇ يەر
ئۇنى ر ئوقۇغۇچىلىررق دەۋرىنررى ئېسررى ە سالسررا كېرررەك بىررر مەزگى ر سررۈكۈت قىلغانرردىن
كېيىن بۇرۇلۇپ گيېسلېر بىلەن برېكېر ۋە سىېرنرغا قارايدۇ” :سىلەر ئىشىڭالرنى ھازىردىن
باشررالپال باشررلىېېتىڭالر“ دەيرردۇ .ئررۇ شررەھەر ۋە خرراتىرە مۇنارىلىرىنى ر قايتررا ياسررىلىش
خىزمىتىنررى ئۇنرغررا تاپشررۇرىدۇ” .بورمرران _ دەيرردۇ ھىتلېررر _ ماڭررا بىررر ئىشررنى بېىىرىررپ
بېرىشكە ۋەدە قى  .سەن بۇ رەسساملىرىمغا ياخشى قارا “.ھىتلېر تۆۋەندە سوزۇلۇپ ياتقران
پارىد شەھىرى ە يەنە بىر قېتىم كۆز يۈگۈرتىدۇ” .مەن ئراخىر ئىزچىر تەلىۈنرۈپ كەلر ەن
پارىدنى سىھىرلىق مۇھىتىنى كۆرۈش پۇرسىتى ە ئېرىشرەلىدىم تەقردىرىم ە مىر شرۈكر
قىلىمەن – .دەيردۇ .ئانردىن ئرۇ قىسرىملىرىغا برۇيرۇق قىلىرپ پرارىددىن يىرراقتىن ئايلىنىرپ
ئۆتۈشلىر توغرىلىق بۇيرۇق قىلىدۇ .ئۇنى پارىد يېقىنلىرىدا ئۇرۇش قىلىشتىن ساقلىنىشرقا
تىرىشقانلىقىنى سەۋەبىمۇ شۇ ئىد  _ .شۇنداق قىلىش ئارقىلىق تۈۋەنردە يېيىلىرپ ياتقران
بۇ كاتتا رەسىمنى كەل ۈسى ە ساقالپ قاننيمىز “.ئەمما شۇ كۈنى ئەتى ەندە ئۇنى كرۆرۈپ
قالغرران بىررر قررانچە پررارىدلىقالر قورققىنىرردىن قرراتتىق ھۇلۇقررۇپ كەترركەن ئىررد  .ئۇنىرر
ماشىنىسى بازاردا بىر قانچە سېمىز ئايالغرا دۈ كەل ىنىردە ئۇنرنىر ئىچىردە ئەڭ سرېمىز
بولغان بىرسى ئىنتايىن قورقۇنۇشلۇق چىقىراپ ۋارقىرىغىنىچە” :ئەنە ئرۇ! ئرۇنى كرۆردۈم ئرۇ
ھىتلېررر!“ دەيرردۇ .بررۇنى ئاڭلىغرران ئەتىراپتىكررى كىش رىلەر ھەر تەرەپرركە قرراراپ قېچىشررقان
پۈتۈن بازار بىردەمدىال قانيماقانلىشىپ كەتكەن ئىد .
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ئەتىسررى ھىتلېررر سررىېرنى چاقىرتىررپ ئررۆز نامىرردا بىررر پررارچە بررۇيرۇق يازدۇرىرردۇ.
بېرلىندىكى بىنا قۇرۇلۇشلىرىنى پۈتۈنلە ئەسلى ە كەلتۈرۈشنى بۇيرۇيردۇ” .پرارىدنى بەكرال
چىرايلىررق بىررر شررەھەر دېيىشررمى ەنمىد ؟ _ دەيرردۇ ھىتلېررر _ بىررز بېرلىننررى ئۇنىڭرردىنمۇ
گۈزەل قىلىپ ياسىشىمىز كېرەك “.ھىتلېرر برېكېرنىمرۇ بىرر چەتركە تارتىرپ ئالردىنقى كرۈنى
كۆرگەن-بىل نلىرىنى تىنما سۆزلەپ كېتىدۇ” :مەن خۇدد سرېنىڭدەكال پرارىدنى ياخشرى
كۆرىمەن .پرارىد ترا -81ئەسرىردىن بۇيران مرۇھىم بىرر سرەنئەت مەركىرز بولرۇپ كەلرد .
جاھان ئۇرۇشىدىن بۇرۇن مەن مەنمۇ سرەنئەتكە قراتتىق ھەۋەس قىلىردىغان بىرر ئىردىم.
ئەگەر تەقدىرىم مېنى سىياسەت ساھەسى ە سۆرەپ كىرمىسە ئىد بەلكىم مەنمرۇ خرۇدد
ساڭا ئوخشاش بۇ يەرلەردە بىلىم ئالغان بىرسى بونر ئىدىم“.
ئۇرۇش توختىتىش كىلىشىمى تۈن يېرىمىردىن ئۆتكەنردە يەنرى ھرازىردىن باشرالپ 1
سائەت  22مىنۇت ئۆتكەنردە ئانردىن كرۈچكە ئىر ە ئىرد  .شرۇڭا كىشرىلەر مرۇم يۇرۇقىردا
ئۈستەل ئەتىراپىدا يىغىلىپ كەچلىر تامراق يېيىشركىنىدە ھەمرمە خوشرال ئىرد  .ئاسرمان
بارغانسىر قاراڭغۇلىشىپ يىراقالردىن گۈلدۈرلى ەن ئاۋازنر كېلىپ تۇراتتى .يېررىم كرېچە
بولىشى بىلەن تەڭ بىرر ئاديۇتانرت كېلىرپ دۈشرمەن ئرايروپالنى كېلىېاتقانلىقىردىن خەۋەر
بېرىدۇ .چىراقالر دەرھال ئۆچۈرۈلىدۇ .ھەممە قاراڭغۇلۇقتا قالىدۇ .پەقەت چاققان چاقماقال
كىشىلەرنى يۈزىنى غى -پال يۇرۇتۇپ قانتتى.
شامىان رۇمكىلىر تارقىتىلىدۇ .كىشىلەر سائەتلىرى ە قارىشىدۇ .ئۆ ئىچرى كىشرىنى
چۈچۈتكىدەك جىمىىتلىققا چۆم ەن ئىد  .سرەھەر سرائەت  8دىرن  22مىنرۇت ئۆتكەنردە
كانررا ئرراۋاز يرراڭراو ھەممىنررى ئۈركىتىېېتىرردۇ .كىمرردۇ بىرسررى پىچىرلىغانرردەك ئرراۋازدا
برېكلېرگە بۇ ئەنئەنىېىي سى نال .بۇ دېرمەك ”قرۇرالالر دەم ئېلىشرتا“ دې ەننرى بىلدۈرىردۇ
دەيدۇ .يەنە بىرسى ھاياجران ئىچىردە مىچىلرداپ يىغرالپ تاشراليدۇ .كېيتېر قاراڭغۇلۇقترا
ئورنىدىن تۇرۇپ سۆزگە چىقىدۇ .ئۇ رۇمكىسىنى كۆترۈرۈپ كىشرىلەرنى ئەڭ ئرالى قۇمانردان
فۈھرېرىمىز ھىتلېر ئۈچۈن كەينى-كەينىدىن ”ئۈ قەدەھ كۆتۈرەيلى“ دەپ خىتا قىلىدۇ.
كەينىردىنال ھەمرمە ئورنىردىن ترۇرۇپ رۇمكرا سوقۇشرتۇرىدۇ .ئەممرا ھىتلېرر جايىردىن
قىمىرلىمرررا ئولترررۇراتتى .ئرررۇ برررۇ چررراقىرىقتىن قىسرررىلغاندەك ئىرررد  .ھىتلېرررر بۇنرررداق
ياسررالمىلىقالرنى ياخشررى كۆرمىسررىمۇ ئامالسررىز قۇرۇغلررۇق ئررارمىيە ئەنئەنىسررى ە بررو
سۇنماقتىن باشقا چارىسىمۇ يوق ئىد  .شۇڭا ئۇ قائىدە برويىچە رۇمكىسرىنى سوقۇشرتۇرۇپ
بولۇپ لىېى ە تۇتىدۇ .ئەمما ئۇ رۇمكىدىن بىر تامچىمۇ ئاغزىغرا ئالمايردۇ .ئانردىن ئرۇ قايترا
جايىغا ئولتۇرۇپ بېشىنى ساڭ ىالتقىنىچە جىمىپ كېتىردۇ .ئرۇ خوشراللىق ئىچىردە يرايراپ
كەتكەن بۇ كىشىلەر ئارىسىدا ئۆزىنى بەكال يالغۇز ھې قىلىشقا باشاليدۇ .كېيىن ئرۇ ھرېچ
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كىررم ئاڭلىيالمىغىرردەك قىلىررپ “مەسررئولىيىتىم ھەقىقەتەنمررۇ بەك ئېغىررر” دەپ پىچىرنيرردۇ.
ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ سورۇندىن چىقىپ كېتىدۇ.
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” .99غالىپالرمۇ غەلىبىدىن يوقىلىشى مۇمكىن“
(درىيدېن)
2 .8122 ~ 01 .82 .8122
8
شۇ يىلرى يراز ئايلىرىنىر بىرر كرۈنى ھىتلېرر شرۇنى ئېنىرق ئىىرادىلىمەكتىكى ئۇنىر
بەكىرررەك قىزىقىرردىغىنى ئررۇرۇش ئەمەس بەلكررى سررۆھبەت ئۆتكررۈزۈش ئىررد  .فرانسررىيەدە
بولسا ئۇنى قۇراللىر نەسىھەت قىلىش ۋە ئرۇ ئرۆزىنى ئەپۇچران بىرر غالىرپ فرانسرىيەنى
ئىتتىىاقالشررقان ۋە گررۈللەن ەن فاشىسررت ياۋروپانىر مىررېىلىرىنى تەشەببۇسرركارلىق بىررلەن
تەڭ بۆلۈشررەلەيدىغان غررالىىالردىن يەنررى فاشىسررت ياۋروپررا ھالىغررا كەلتررۈرۈش بۇنررداق
ھۈكۈمرانلىقنىرر مۇدداسررى روھىنررى قايتررا ئۇيغۇتۇشررال بولررۇپ قالمررا يەنە ژرانسررىيىنى
تەڭرى ە ئىشەنمەيدىغان بولشېېىكچىلىكنى ئىستىھكامى ھالىغا كەلتۈرۈش ئىد  .بۇنرداق
بىر ھەرىكەت جەريانىدا ئۇنىر ئەڭ ئالرد بىرلەن يولغرا قويىردىغان تەدبىرىردىن بىرسرى
ئۇنى قىسىملىرىنى ئىستىالچى ئەمەس بەلكى ئرازات قىلغرۇچى قىلىرپ كۆرسرىتىش ئىرد .
”مەن ئەسكەرلىرىمنى فرانسىيىدىكى ھەرىكەتلىرىنى بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى
فرانسررىيە قىسررىملىرىنى رىنېالنرردتا قىلغانلىرىغررا ئوخشرراش ھەرىرركەت قىلىشررىنى ھەرگىررز
خالىمايمەن! _ دەيردۇ خوفمانغرا _ ئەگەر كىمىكرى بۇنڭچىلىرق بىرلەن شرۇغۇللىنىدىكەن
ئررۇنى دەرھررال شررۇ يەردە ئېتىررپ تاشررالش كېرەكلىكىنررى ئېيتىررپ كېلىررپ _ مەن فرانسررىيە
بىلەن ھەقىقىي تۈردە يارىشىشنى ئارزۇ قىلىمەن “.دەيدۇ.
شررۇنداق قىلىررپ پارىدغررا كىرررگەن قىسررىمالر خالىغررانچە يۈرەلمەيرردىغان باشررقىالرنى
خالىغانچە بويۇن ئەگدۈرۈش ياكى بىكارغرا تامراق يېيىشرلەرگە تېنىمرۇ پېتىنالمراس ھالغرا
كەلتۈرىېېتىدۇ .ئەگەر بىرەر نەرسە سېېالماقچى بولغىنىدا بىر تىيىننىمۇ كام قىلمرا تولرۇق
تۆلىشى كېرەك ئىد  .ئۇنر كرامى -ئېلىسرې كوچىسرىدىكى قەھېىنانرا ئىشرىكى ئالدىردا
فرانسۇزنر بىلەن بىرلىكتە ئولتۇرۇپ قەھېە ئىچكە ئىيۇن ئاخىرلىرىدىكى قۇياش نۇرىردىن
بەھرىمەن بولىدۇ .بۇ تۈردىكى بىرلىكتە بولۇشرالر بەكرال ئوڭايسرىز شرۇنىڭدەك يەنە دائىرم
بىررر ئېغىزمررۇ گەپ قىلىشررما بىررر-بىرسررى بىررلەن پەقەتررال كررار يرروق ئولتۇرۇغانرردەك
كۆرۈنسىمۇ پارىدلىقالردىكى قورقۇشالر بىر ھېسابتا يوقالغران ئىرد  .يەنرى ئرۇنر ئەسرلىدە
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نېمىسالر ئاياللىرىغا تاجاۋۇز قىلىشى ماگازىن ۋە بانكىالرنى برۇنپ پراكىزلەپ قويىردۇ دەپ
ئويالشررقان ئىررد  .مانررا ئەنررد كۆپچىلى ر شررۇنى تونررۇپ يەتتىكررى نررېمى قوشررۇنلىر
فرانسررىيە مۇسرراپىرلىرىنى پررايتەختكە قايتىررپ كېلىشررى ئۈچررۈن يرراردەمچى بولماقتررا ئىررد .
پۈتۈن پارىددىكى برارلىق كوچىالرغرا يرول ئىسرىملىر ئېسرىلغان بولرۇپ تاخترا ئۈسرتى ە
يەنە كىچىرر بىررر بررۇۋاقنى قۇچرراغالپ تۇرغرران دوسررتانا نررېمى ئەسرركىرىنى رەسررىمى
سىزىلغان ئۈسرتى ە ”فرانسرۇزنر! گېرمرانىيە ئەسركەرلىرى ە ئىشرىنىڭالر!“ دېر ەن خەترلەر
يېزىلغان ئىد .
ھىتلېرر ئەسرركەرلىرىدىن پەخىرلىنىرردىغانلىقىنى ئرروياليتتى .ئررۇنر رەتلىر كىيىررن ەن
گەپ-سررۆزلىر مررۇنيىم ھەتتررا بەل ىلى ر دەرىىىرردە ياخشررى كۆرۈنۈشررنىمۇ ئوياليرردىغان
مىىەزلى ئىرد  .ئرۇنر ئايالالرغرا بەكرال ئەدەپلىر مۇئرامىلە قىلىردىغان ئەرلەرگە قارىترا
ئىززەتلى ئىد  .نامسىز قەھرىمانالر قەبرىسى ئالدىدا شەپكىسىنى چىقىرىپ تازىم قىالتتى.
قولىدىكى قرۇرالى پەقەترال بىرر ئاپراراتتەكال بىرر نەرسرە ھېسرابلىناتتى .ئرۇنر تېنرى يرېڭىال
فرانسررىيە ئارمىيىسررىنى ئەڭ ئېغىررر نومۇسررقا قالرردۇرغان قورقۇنۇشررلۇق كىشررىلەرگە ئەمەس
بەلكى يەكشرەنبە كرۈنلىر ئەرزانلىتىلغران پويىزغرا ئولترۇرۇش ئۈمىدىردە كەلر ەن مرۇنيىم
يولرروچىالرغىال ئوخشررايتتى .بررۇ كۆرۈنۈشررلەرنى ھەممىسررى ئەسررلىدە فرانسررىيەنى ئىررش
قىالنيدىغان ھەمدە قىممەت يارىتانيدىغان قۇلالرغا ئايالندۇرۇشرنى ھىلى ەرلىكلىرىردىن
بىر ئىد .
ھىتلېرنى ئۆزىمۇ ئەنە شۇنداق يولوچى رولىنرى ئويناشرقا كىرىشرىدۇ .ئۇنىڭغرا ھەمررا
بولغرران كىشررىلەر ئارىسررىدا ئۆزىنى ر ئاديۇتررانتلىرىال بولررۇش بىررلەن قالمررا يەنە دۇنيررا
ئۇرۇشى جەريانىردا بىررگە بولغران مىالدشرىي سرېرژانت مراك ئامرانمۇ برار ئىرد  .ئىككرى
كۈنرردىن بېررر فۈھرېرنىر يېتەكلىشررى بىررلەن بررۇ قېتىمقررى ئۇرۇشررنى كەلتررۈرۈپ چىقىشررقا
سەۋە بولغان كونرا ئرۇرۇش مەيدانلىرىردا ئىنترايىن خوشرال ھالردا زىيرارەتتە بولىردۇ .برۇ
زىيررارەت فررۈھرېرنى باشررتىن ترارتىىال كررۆڭلىنى خرروش قىلىرردىغان ھەقىقەتەنمررۇ ئاجايىررپ
ھاياجانلىق بىر ساياھەت ھېسابلىناتتى .ئۇ فالمدېرس ئرۇرۇش مەيردانىنى كۆرسرەتكىنىچە
كۆپچىلىككە بۇ يەر بۇرۇن پۈتۈنلە سازلىق بىر يەر ئىكەنلىكىنرى ئېيتىردۇ .برۇ يەردە يەنە
بىر مۇنچە ئاكوپالرمۇ ساقلىنىپ قالغان بولۇپ ئۇ يەرلەرنى ساياھەتچىلەر كېلىپ زىيرارەت
قىلىررپ تررۇراتتى .فررۈھرېر بررۇ يەرلەرنررى كۆرگىنىرردە ھەرگىزمررۇ سررۈكۈت ئىچىرردە بررۇرۇنقى
كۈنلەرنى ئەسلەش ئەمەس بەلكرى ھەمراھلىرىغرا برۇ يەردە مۇنرداق بىرر ئىرش بولغران ئرۇ
يەردە يەنە مۇنداق بىر ۋەقە بولغان دەپ تىنما چۈشەندۈرۈپ ماڭراتتى .ئرۇ ئراپتوموبىللىق
لىللېدىن ئۆتۈپ كېتىېاتقىنىدا دېرىزىدىن بېشىنى چىقىرىپ قاراپ تۇرغان بىر ئايرال پەقەت
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سررۇ بويرراق رەسررىمىنىال كررۆرگەن بولسررىمۇ ئۇنىر ھىتلېررر ئىكەنلىكىنررى تونررۇپ قالىرردۇ-دە
”ئالېاسررتى كەپتررۇ!“ دەپ ۋارقىررراپ تاشرراليدۇ .ھىتلېررر ئررۇ ئايالنىرر بۇنچىررېان ئۈركررۈپ
كېتىشىنى كرۆرۈپ دەسرلىېىدە بەكرال ھەيرران قالغران بولسرىمۇ كېريىن ئرۇ كىشرىلەردىكى
بۇنررداق ئىسررتىالچى دەپ قارايرردىغان تۇيغررۇنرنى ئۇنرنىرر ئەقلىرردىن قەتئررى سررۈپۈرۈپ
تاشالشقا قەسەم قىلىدۇ.
ھىتلېرنىر بررۇ قېتىمقررى ئىنتررايىن ھاياجررانلىق سرراياھىتى -02چىسررال ئاخىرلىشررىدۇ.
ئاندىن ئۇ پۈتۈن كۆڭلىنى قايتىدىن كىشرىنى بىئرارام قىلىردىغان يېڭرى ۋەزىرىە ئۈسرتى ە –
ئېن لىزنرنى بو سۇندۇرۇش ئىشىغا مەركەزلەشتۈرىدۇ .ئرۇ ئاديۇتانتلىرىغرا برۇ ۋەزىىىنىر
كىشىنى بەكرال بىرزار قىلىردىغان بىرر ئىرش ئىكەنلىكىنرى ئەن لىريە بىرلەن ئرۇرۇش قىلىرش
ئىشىنى ئەسلىدە ئاكا-ئۇكىالر ئوتتۇرسىدىكى ئۇرۇشتەكال بىر ئىرش ئىكەنلىكىنرى بۈيرۈك
برىتانىيە ئىمىىرىيىسرىنى تارمرار كەلترۈرۈش ئىشرىنى يەنە كېلىرپ نرېمى ئىمىىرىيىسرىنى
غەمدە قويغران بىرر سرەۋەپكە ئايلىنىردىغانلىقىنى ئېيتىردۇ .ھىتلېرر يرالغۇز يەردە خېېېلغرا
مېنى ئەن لىيەگە بېسىپ كىرىشرنى ئىزچىر كەيرنى ە تارتىرپ كېلىشرىمنى سرەۋەبى دەل
مۇشۇ ئىد ”مەن ھەرگىزمۇ ئۇ يەرنى برو سرۇندۇرىېېلىش خىيالىردا ئەمەسرمەن .مەن ئرۇ
يەر بىرررلەن كېلىشرررىم ە كېلىشرررىنى ئرررۇنرنى مەجبرررۇر بولسرررىمۇ دوسرررتانا مۇناسرررىېەت
قىلىشىمىزنى قوبۇل قىلدۇرۇشنى شرۇنىڭدەك خەلقىنرى ماڭرا قارشرى كۈشركۈرتۈپ يرۈرگەن
بارلىق ئۆكتەم يەھۇدىيالرنى ئۇ يەردىن قوغالپ چىقىرىشنىال ئوياليمەن“.
ھىتلېر تا شۇ چاغقىچە بېرىترانىيە ئاراللىرىغرا بېسرىپ كىررىش ھەققىردە ئېنىرق بىررەر
پىالن تۈزمى ەن ئىد  .غەربىري سرەپتىكى برۇ ئرۇرۇش غرالىبىيىتى ھەقىقەتەنمرۇ بەكرال تېرز
قولغا كېلىپ قالىدۇ .شۇڭا ئرۇ ئېن لىرز بوغۇزىردىن بۆسرۈپ ئۆترۈپ قۇرۇغلۇققرا چىقىردىغان
پاراخوت ياكى كىمىلەردىرن بىرنىمرۇ بولسرىمۇ تەييرارنپ ئۈل رۈرمى ەن ئىرد  .دەل بۇنىر
ئەكسىچە ھىتلېرر ئەن ليىنىر يارىشرىپ قرېلىش تەكلىرېىنى سۇنۇشرىنى كرۈتمەكتە ئىرد .
ئەمما -2ئىيۇلغا كەل ەندە ئۇنى بۇ تۈر ئارزۇسى پۈتۈنلە يوققا چىقىدۇ :شۇ كۈنى رويرال
نوۋىيسى _ برىتانىيە خانلىق دېڭىز ئارمىيىسى تۇيۇقسىزن ئالىىرىيەنىر مېررس ئەل كەبىرر
پورتىدا ياكور تاشالپ تۇرغان فرانسىيە ھەربىي پاراخوتلىرىنى بومباردىمان قىلىدۇ .ئرۇرۇش
كېمىسررى ”برېترراگن“  82مىنررۇت ئىچىرردىال چۆكتۈرۈلررۈپ  122نەپەر مرراتروس ئۆلىرردۇ.
”دۇنكېررررك“ پررراراخوتىنىمۇ ئرررۆز ئىچىررر ە ئالغررران  2ھەربىررري كرررېمە ئېغىرررر زەخمىلىنىرررپ
ماتروسلىرىمۇ بەكال ئېغىر چىقىمدار بولىدۇ .قالغان كېمىلەر قېچىرپ قۇتۇلىردۇ .ئېن لىرزنر
ھىتلېررر بررۇ ئررۇرۇش پاراخوتلىرىرردىن پايرردىلىنىپ ئەن ىلىرريەگە ھۇجررۇم قىلىشررىدىن بەكررال
قورقاتتى .ئەمما ئرۇنر قورقرۇپ قىلغران برۇ زەربىسرى ئۈچرۈن بەكرال ئېغىرر بەدەل تۆلەيردۇ.
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ئېن لىزنر دۇنكېركتىن چېكىنىپ كەتكەنلى ھەرىكىتى مۇتلەق كرۆپ سراندىكى فرانسرۇزنر
كاللىسىدا بەكال ئاچچىق تەسىر پەيدا قىلىېەتكەن ئىد  .بۇ قېتىمقى ھۇجۇم قىلىش ئىشى
بولۇپمررۇ بررۇ ھۇجررۇم ئررادمىرال دارنن فرانسررىيە ھەربررى پاراخوتلىرىرردىن بىرنىمررۇ ھىتلېرغررا
تاپشۇرمايمەن دەپ ئېالن قىلغىنىدىن كېيىن يۈز بەرگەنلىكى پۈتكۈل فرانسرىيە تەۋەسرىدە
كۈچلۈك غەزە -نەپىرەت پەيدا قىلىېەتكەن ئىد  .شرۇنداق قىلىرپ ”ئېن لىرزنر ۋاپاسرىز“
دې ەن سۆز قەھېىنانىالردىكى بىر تەمسى سۆزگە ئايلىنىدۇ.
بۇ قېتىمقى توپقا تۇتۇش ۋەقەسى بەز كىشىلەرنى مۇنداق بىر ئىشەنچىنىمۇ راسرتقا
چىقىرىپ بەرگەن ئىد  :ھىتلېرر بىرلەن ھەمكارنشرما ترۇرۇپ فرانسرىيىنى قۇتۇلردۇرىمەن
دېررريىش پۈترررۈنلە قرررۇرۇق گەپ! تېنرررى يېقىنررردىال ئىمزاەننغررران ئرررۇرۇش تررروختىتىش
كىلىشىمنامىسى ئەمەلىيەتتە فرانسىيە ترۇپراقلىرىنى شرىمالى تەرەپ ئىشرغالىيەت رايرونى ۋە
جەنرروبى تەرەپ مارشررال پېترراين باشررچىلىقىدىكى ۋىچىرري ھۆكررۈمەت تەرەپ دەپ ئىككررى
قىسىمغا بۆلىېەتكەن ئىد  .بۇ قېتىمقى توپقا تۇتۇش ۋەقەسى ئۇنى مۇئاۋىن باش مىنىسرتىر
نۋېر بىررلەن ھىتلېرنىر تېنىمررۇ زىررچ ھەمكررارلىق ئورنىتىشررىنى توسرراش ئىشررىنى تېنىمررۇ
تەسلەشتۈرىېېتىدۇ .شۇنى بىلەن بىرگە بۇ ۋەقە جېئران گىرراۋدوۋك ۋە باشرقا فاشىسرت
زىيالىلىرىنى يېڭى تۈزۈم تىكلەش ئۇرۇنۇشلىرىنى تېنىمرۇ ئاسانالشرتۇرۇپ بەرگەن ئىرد .
ئالفرېد فابر -لۇس كۈندىلى خاتىرىسىدە ”ئەن لىيەنىر بىرر كرۈن ئىچىردىال ئۆلترۈرگەن
فرانسررىيە ماتروسررلىرىنى سررانى گېرمانىيەنىر بىررر يىلرردا ئۆلتررۈرگەن مرراتروس سررانىدىنمۇ
ئېشىپ كەتتى“ دەپ يازىدۇ .ئەن لىيەنى مېرس-ئەل كەبىردە ياراتقان بۇ ئېغىر خاترالىقى
دەيرردۇ ئالرردىن قىلىنغرران پەرىزىرردە ھىتلېرنى ر ”بىرررن ياۋروپررا قررۇرۇش“ پىالنىنررى ئىشررقا
ئاشۇرۇش سۈرئىتىنى تېزلىتىېېتىشرى مرۇمكىن دەيردۇ .برۇ ئىرش يەنە گېرمرانىيە داھىسرىنى
ئۇزۇندىن بېر كرۆرۈپ كېلىېاتقران چۈشەكەشرتىن يەنرى بىرر تەرەپرتىن فرانسرىيە ھەربرى
كېمىلىرىنى تېزگىنلەپ كېتەلىشى ە كۈچى يەتمەيردىغانلىق يراكى ئەن لىريە خرانلىق دېڭىرز
پلوتىنى ئىسكەنىى ە ئېلىپ كېتەلمەيدىغانلىق ئويىدىن بىراقال سەگىتىپ تاشاليدىغان بىرر
سەۋەپ بولۇپ بېرىدۇ.يەنە بىرر تەرەپرتىن ئرۇ يەنە ئەن لىريە بىرلەن تېرزلىكتە مەسرىلە ھەل
قىلىشنىمۇ خام خىيال قىلىپ يۈرەتتى .بۇ خام خىياللىرىمۇ بىرراقال يوققرا چىقىردۇ .ئاساسرى
جەھەتررتىن قۇرۇقلررۇقالر بىررلەن قورشررالغان گېرمررانىيە كررۈچلىر كىشررىنى چۈچۈتكىرردەك
تېرررزلىكتە دېڭىرررز كۈچلىرىنىررر پائالىيەتچرررانلىقىنى ئىشرررقا ئاشرررۇرۇپ ھەممىنرررى ھەيرررران
قالدۇرىېېتىدۇ .دېڭىز ئارمىيىسرىنى پرارتالش خاراكتېرىردىكى ھەرىكەتلىرر ئەن لىيەنىر
يېقىنقى ۋاقىتالردىكى قورقۇشىنى تېنىمۇ كۈچەيتىېېتىردۇ .ئەن لىريە پلروتلىر برىترانىيى ە
قىلىنىرردىغان تاجرراۋۇزچىلىقنى يىمىرىررپ تاشررلىيالمىغان بولغاچقررا ئۆزىنى ر پلوتلىرىنى ر
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يىتەكچىلى ئورنىنى كانادا ياكى ئاۋسترالىيەلەردە قۇمانردانلىق شرىتا قرۇرۇپ شرۇ يەردە
تۇرۇپ دېڭىز-ئوكيانالرنى تېزگىنلىمەكچى بولغان ئىد .
سۆھبەتكە ئولتۇرۇش كېرەكمۇ ياكى قورال كۈچىدىن پايدىلىنىش كېرەك؟ ھىتلېرر برۇ
ھەقتە كەسكىن بىر قارارغرا كرېلەلمە قىينالماقترا ئىرد ” .مەن برۇ ئىشرنى ھەرگىرز بروش
ئۆتكۈزىېەتمەيمەن _ .دەيدۇ پۇتكامېرغا _ ئېن لىزن چوقرۇم بىرر كرۈنى مېنىر دې ىرنىم ە
مرراقۇل بولىرردۇ “.ئەممررا بررراۋچىتش بىررلەن ھالرردېر ئىككىسررى -8ئىيررۇل كررۈنى ئررايروپالنلىق
بېرگنوفقا بارغان ۋاقتىدا ھىتلېر تۇيۇقسىزن ئۇنرنى تۈزگەن ئەن لىيەگە بېسرىپ كىررىش
پىالنىنررى تەسررتىقلىغان بولسررىمۇ ئارقىرردىنال نررارازىلىق بىلرردۈرگەن ھالرردا مەن ئېن لىررز
قېرىنداشررلىرىمغا قارشررى ئررۇرۇش قىلىشررنى خالىمررايمەن ئۇلررۇ برىتررانىيە ئىمىېرىيىسررىنى
يىمىرىلىشىنى خالىمايمەن قان تۆكۈلۈش پەقەتال ئرۇرۇش غېنىمەتلىرىنرى تەڭ بۆلىشرىمەن
دەيرردىغان بۆرىلەرنىررر ئررۆي ىچە بېسرررىپ كىرىشررىنىال كەلترررۈرۈپ چىقىرىرردۇ ئەن لىررريە
نېمىشقىمۇ تىنچلىقنى بۇنچە خالىمرا تۇرىېالىدىغانردۇ؟ دەپ قاينراپ كېتىردۇ .ھالردېرنى
كۈندىلى خاتىرىسى ە يازغانلىرىدىن قارىغاندا ھىتلېر ئۆز سروراپ ئرۆز جراۋاپ بېرىرپ
”بۇنىرررر بىررررردىن بىررررر سررررەۋەبى ئەن لىرررريە يەنىررررال رۇسررررىيىنى چوقررررۇم ھەرىرررركەت
قوللىنىدىغانلىقىغا ئۈمىد بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ“ دەپ ئېيتقانلىقىنى يازغان.
ئارىرردىن ئررۈ كررۈن ئۆتررۈپ ھىتلېررر ئەن لىرريەگە بېسررىپ كىرررىش ئۈچررۈن مەخسررۇس
بررۇيرۇق چۈشررىرىدۇ .بېسررىپ كىرىشررتىكى مەقسررەت گېرمررانىيەگە قارشررى ئررۇرۇش قىلىررش
بازىسرررى بولرررۇپ بېرىېاتقررران ئەن لىيەنرررى تارمرررار قىلىرررش شرررۇنىڭدەك يەنە ئەگەر زۆرۈر
بولغىنىدا ئەن لىيەنى پۈتۈنلە ئىشغال قىلىېېلىشىمىز كېرەك دەپ ئىزاھاليدۇ .بۇ ئۇرۇش
ھەرىكىتى ە ”دېڭىز شىر “ (سرى لىئرون) دېر ەن برىترانىيە سرىموۋۇلىنى ئىسرمىنى بەلر ە
قىلىپ قويىدۇ .ھىتلېر بۇ پىالننى تەستىقلىغان ئىمزاسرى تېنرى قۇرىمرا ترۇرۇپال يەنە بىرر
تىنچلىررق تەكلىېىنىمررۇ ئوتتۇرغررا قويىرردۇ” .فررۈھرېر ئەن لىرريەگە كەڭ قۇرسرراقلىق بىررلەن
تىنچلىررق تەكلىبىرردە بولىرردۇ _ .دەيرردۇ رىبېنتررروپ شررمىدتقا _ ئەگەر لويررد گېئررورگ بررۇ
خەۋەرنى ئاڭلىسا چوقۇم بىزنى بوينىمىزغا ئېسىلىېېلىشى مۇمكىن!“ -81ئىيرۇل كرۈنى برۇ
تەكلىىنى قەپەزدىن چىقىرىدۇ .تەكلىىتە ئاۋال چېرچىلغا بىر ھازا مرازاق قىلىنغران سرۆزلەر
بىلەن ھۇجۇم قىلىېالغاندىن كېيىن تەھدىت سالغان ھالدا ئىككى دۆلەت ئەگەر ئۇرۇشۇپ
قالىدىغانال بولىدىكەن ئاخىر يوقۇلىدىغان تەرەپ چوقۇم ئەن لىريە بولىدىغانلىقىردا گەپ
يوق دېيىلىدۇ .شۇندىن كېيىن مۇجىمەل بىر شەكىلدە ”مەن برۇ ئۇرۇشرنى نرېمە سرەۋەپتىن
داۋام قىلىدىغانلىقىمىزنى ئېنىق ئۇقالمىدىم“ دەيدۇ.
ئەن لىيەنىرر ھىتلېرنىرر تەكلىررېى ە بەرگەن جرراۋا خېتىنررى فررۈھرېرنى ياخشررى
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تونۇيدىغان بىرسى ئارقىلىق رادىئودا ئاڭلىتىردۇ .برۇ ئرادەم شرۇ ۋاقىرتالردا ئەن لىريە رادىئرو
س دا ئىشلەۋاتقان سېفتون دېلمېر ئىرد  .برۇ كىشرى دەرھرال ئاڭلىتىردۇ:
شىركىتى _
”ھىتلېررر ئەپەنرردىم _ دەيرردۇ دېلمېررر ئىنتررايىن راۋان نېمىسچىسررى بىررلەن – بررۇرۇن سررىز
مەندىن بەزىدە ئەن لىيە جامائەتچىلىكىنى روھى ھالىتى قانداق دەپ سروراپ ترۇراتتىڭىز.
شررۇڭا پېقىررر بۈگررۈن ئاخشررام جانررابىڭىز ئۈچررۈن ئررازىراق بولسررىمۇ خىزمىتىڭىررزدە بولۇشررنى
خالىدىم .ماڭا بىزنى بۇ يەردىكى كىشىلەر سىزنى ئاقىالنىلىر ۋە ئومرۇمىي سراۋات دەپ
ئاتىغرران چاقىرىقىڭىزغررا قانررداق قارايرردىغانلىقىنى دەپ بېرىشررىم ە ئىىررازەت بەرگەيسررىز.
فرررۈھرېر ۋە بررراش مىنىسرررتىر ئەپەنررردىم بىرررز سرررىزنى تەكلىرررېىڭىزنى سرررىزگە قرررايتۇرۇپ
بەرمەكچىمىز سىزنى ئۇ جىنايى پۇراقالر پۇراپ تۇرىدىغان چىشلىرىڭىزغا قارىتىپ چرۆرۈپ
تاشررلىدۇق!“ شررىرېر بېرررلىن رادىئررۇ ئىستانسىسررىنى ئرراڭلىتىش بۆلۈمىرردە ئررا ق ش غررا
ئاڭلىتىش بېرىشنى كۈتۈپ ئولتۇرغىنىدا بۇ ئاڭلىتىشنى ئاڭاليدۇ .شۇڭا ئۇ بۇ ئىشنى پەيدا
قىلىدىغان تەسرىر ئۈسرتىدە ئروبزور ئرېالن قىلىردۇ ”ئېنىرق ئۇختۇڭىزمرۇ؟ _ دەپ بىرسرى
سورايدۇ شىرېردىن – .برۇ ئېن لىرز ئاخمراقالرنى ئېنىرق چۈشرىنەلىدىڭىزمۇ؟ ئرۇنر تىنچلىرق
تەكلىبىنى رەت قىلدىمۇ قانداق؟ ئۇنر راستىنال ئەقلىدىن كېتىپ قالغان ئوخشايدۇ!“
پرىزدېنت روزېېېلتمۇ ئوخشاشال ھىتلېرنى ئوتتۇرغا قويغان تەكلىرېى ە قىزىقمرايتتى.
شۇ كۈنى كەچقۇرۇن روزېېېلت ئاقسارايدا پىرىزدېنتنى رادىئودا نۇترۇق سۆزلەشركە تەكلىرپ
قىلىنغاندا سۆزلى ەن سۆزىدە ھاكىممۇتلەقلىق بىلەن باشقۇرۇلىدىغان دۆلەتلەرگە تاقابى
تۇرۇشررتا بىررردىن-بىررر چارىسررى بولغرران قارشررىلىق كۆرسررىتىش چارىسررىنى تىلغررا ئالىرردۇ.
كىلىشررتۈرمىچىلىككە قەتئررى يررېقىن يولىمايرردىغانلىقىنى بىلدۈرىرردۇ .باشررئەلچى ديېكنررو
بېرلىنغا دوكالت بېرىپ روزېېېلت بىلەن ئەن لىيە ئۇرۇش پارتلىغىنىدا ۋە ئرۇرۇش ئۇزۇنغرا
سوزۇلۇپ كەتكىنىدە ”ھەمنەپەس بولۇپ ھەرىكەت قىلىدىغانلىقى ھەققىردىكى ئىىادىسرىنى
ھېچقاچان بۇ قېتىمقى نۇتقىردەك ئېنىرق ئوتتۇرغرا قويرۇپ باقمىغران ئىرد “ .ئەن لىيەنىر
نىشرررانى ھەرگىرررز ئۆزگەرمەيسرررلىكى كېررررەك ئۇنرنىررر قارشرررىلىق كۆرسىتىشرررى چوقرررۇم
كۈچەيتىلىشى نزىم ئۇرۇشنى قەتئرى ترۈردە ئراخىرغىچە داۋامالشتۇرۇشرى كېررەك” لىكىنرى
تەكىتلەيرردۇ (ئارىرردىن بىررر قررانچە كررۈن ئۆتكەنرردىن كېرريىن ۋاشررېن توندا تۇرۇشررلۇق بىررر
ئەلچىنانا ئاخبارات مەسلىھەتچىسى بىرلەشمە رادىئو شرىركىتىنى سىياسرىي ئوبزورچىسرى
كىچى فۇلتون لېېى بىرلەن سرۆھبەت ئۆتكۈزگىنىردىن كېريىن گېرمرانىيە تاشرقى ئىشرالر
مىنىسررتىرلىكى ە بىررر پررارچە مېمىرانرردۇم تاپشررۇرىدۇ” :دائىررم چەتئەلرردە سرراياھەت قىلىررپ
يۈرىرردىغان لېررېى ئررا ق ش جۇمھررۇرىيەتچىلەر پارتىيىسررى بىررلەن دېمرروكراتالر پارتىيىسررى
يىللىررق يىغىررن ئۇيۇشررتۇرغىنىدا ھەر قايسررى تەبىررقە ۋە ھەر قايسررى جررايالردىن كەلرر ەن
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ئرررامېرىكىلىقالر بىرررلەن كۆرۈشررركىنىدە خەلقنىررر ئۇرۇشرررنى خالىمايررردىغانلىقىنى ئەممرررا
روزېېېلتنى پەيدا قىلغان بوھرانى ئالدىدا بولۇپمۇ ئۇنى پرارنمېنتنى ئۆزىنىر ئىرادىسرى
بولمىغان بىر قۇرۇق تامغا باسىدىغان ئورۇن ھالىغا ئايالندۇرۇپ قويغان بىرر ۋاقىتترا ئرۇنر
ھەقىقەتەنمۇ چارىسىز ئەھېالغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى ئېيتىدۇ“ – ھاشىيە ئىزاھاتى).
لوندون تېنىچىال گېرمانىيىنى تەكلىېىنى رەسمى ترۈردە رەت قىلمىغران ئىرد -08 .
ئىيرررۇل يەكشرررەنبە كرررۈنى ھىتلېرررر گېنېراللىرىنرررى بېرلىنغرررا يىغىرررپ يىغىرررن ئاچىررردۇ .ئرررۇ
ئۇرۇشنۇمار ئەمەس بەلكى ئەن لىيەنىر ئرۇرۇش كقىلىشرتا چىر تۇرىېېلىشرىغا پەقەترال
ئەقلى يەتمەيتتى” .ئەن لىيە ۋەزىيىتىردىن ئۈمىرد يروق _ .دەيردۇ ھىتلېرر _ بىرز ھرازىردىن
تارتىىال ئۇرۇشتا يېڭىپ چىققان ھېسابلىنىمىز .ئەنرد بۇنرداق مرۇۋەپىەقىيەت قازىنىردىغان
ۋەزىيەتنرى تەتۈرسررى ە ياندۇرۇشررنى ھېچقانررداق بىررر ئىمكرانى يرروق “.ئررۇ ئەن لىرريە لويررد
گىئرررورگ باشرررچىلىقىدا يېڭرررى بىرررر ئىچكرررى كابېنرررت ئوتتۇرغرررا چىقىشرررى مرررۇمكىنلىكىنى
مۆلچەرلەيدۇ .ئاندىن ئۇ چوڭقۇر خىيال ئىچى ە غەرق بولۇپ كېتىدۇ.
تۇيۇقسىز سۈكۈت بۇزۇلىدۇ .ئۇ ”تىرزلىكتە برۇ ئۇرۇشرنى ئاخىرنشتۇرۇشرىمىز كېررەك“
دەپ چاقىرىق قىلىدۇ .شۇنىڭدەك يەنە بۇنى ئۈچرۈن ئەڭ ئۆنۈملرۈك يرول يەنىرال ”دېڭىرز
شىر ھەرىكىتى“ نى باشالش دەيدۇ .ئەمما ئۇنىر بۇنرداق دەپ كاپرالەت بېرىشرى يراكى
باشقىچە ئېيتقاندا ئىىادىلەن ەن كاپالەت شۇ ھامانال ئىر -ترۈتەكتەك يوقۇلرۇپ كېتىردۇ.
ئررۇ دۈشررمەن كررۈچلىر تەرىىىرردىن چىرر سرراقلىنىېاتقان ئېن ىلىررز بۇغۇزىرردىن ئۆتررۈپ
ئەن لىرريەگە سررەپەر قىلىررش ئىشررى ھەرگىزمررۇ نررورۋى ىيەگە ئوخشررىمايدۇ ھەرگىزمررۇ بىرررن
يۈرۈشتە ھەل بولۇپ كېتىدىغان بىر سەپەر ئەمەس تۇيۇقسىز ھۇجرۇم قىلىرش ئېھتىمرالىنى
يوق دېيىشكە بولىدۇ ئارقا سەپ تەمىنات ئىشلىرىنى قانداق قىلىپ ھەل قىلىرش مرۇمكىن؟
دەپ ئاگاھالندۇرىرردۇ .ئررۇ توختىمررا سررۆزلىمەكتە ئىررد  .ئېغىررر مەسررىلىلەرنى بىرمررۇ-بىررر
كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ .بۇ مەسىلىلەر ھەققىدە (باشرتىن ترارتىىال توختىمرا خراتىرە قالردۇرۇپ
كېلىېاتقان) ئادمىرال رايدېر كۆڭلىدە ماقۇلالپ تۇرماقتا ئىرد  .برۇ جەريانردا مرۇتلەق ھراۋا
ئۈستۈنلۈكى ئەڭ مۇھىم مەسرىلە بولرۇپ بىرىنچرى تۈركرۈم قۇرۇقلۇققرا چىقىرش ھەرىكىترى
چوقررۇم سررىنتەبىرنى ئوتتۇرلىرىرردا تاماملىنىشررى كېرررەك .بولمىسررا كۈنسررايىن ناچارلىشررىپ
بارىرردىغان ھرراۋارايى ھرراۋا ئارمىيىس رىنى بىررنەتەر جەڭ قىلىشررىغا ئىمكررانىيەت بەرمەيرردۇ
دەيدۇ .ئۇ بۇرۇلۇپ رايدېردىن تېننىكا جەھەتلەردىكرى تەييرارلىق ئىشرلىر ئۈچرۈن دېڭىرز
ئارمىيىسررى قاچرران ئېنىررق جرراۋا بېرەلەيرردۇ؟ دېڭىررز قىرغاقلىرىرردىكى ترروپچى قىسررىمالر
پوزىتسىيىلىر قاچان تولۇق پۈتكۈزىلىدۇ؟ دېڭىز بۇغۇزىدىن ئۆترۈش ھەرىكىترى جەريانىردا
دېڭىز ئارمىيىسى قايسى دەرىىىدە مۇداپىيىلىنىپ تۇرانيدۇ؟ دەپ سورايدۇ.
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ئوڭايسىز ئەھېالدا قالغان ئادمىرال رايدېر بولسا باشقا نەرسىلەرنى ئويالنماقتا ئىد :
كوپ قىسىم پىيادە ئەسكەرلەرنى دەريا-قانالالردا ئىشلىتىلىدىغان چاتما كرېمىلەر ئرارقىلىق
توشۇشررقا ترروغرا كېلىرردۇ شررۇنىڭدەك نزىملىررق چاتمررا كېمىلەرنررى پۈتررۈنلە ئىمىىرررىيە
دەريالىرىدىن سۆرەپ كېلىشكە توغرا كېلىدۇ .بۇنداق شامالغىمۇ بەرداشلىق بېرەلمەيردىغان
قىيىقالرغا تايىنىپ برىتانىيە خانلىق پلوتلىرىغا قانداقمۇ تاقابى تۇرغىلى برونر؟ نرورۋى ىيە
ئۇرۇش ھەرىكىتىدە چىقىمدار بولغاندىن كېيىن قولىمىزدا بار ئۇرۇشقا قاتناشرتۇرانيدىغان
كېمىدىن ئارانال  21كاتېر بىر ئېغىر تىىلىرق ئوكيران چرارلىغۇچى پراراخوت  2قوغلىغرۇچى
پاراخوت ۋە  2تورپېدا قىيىقىال قالد دەپ ئويلىنىپ قالغان ئىد  .شۇڭا ئرۇ ھرالى خراراپ
ھالدا جاۋا بېرىپ بەز تېننىكىلىق مەسىلىلەر ھەققىدە بىر قانچە كۈن ئىچىردە جراۋا
بېرەلەيرردىغانلىقىنى بىلدۈرىرردۇ .ئەممررا ھرراۋا ئۈسررتۈنلۈكى تېنررى تولررۇق ئەمەلىيلەشررمە
تۇرغان ئەھېال ئاستىدا قانداقمۇ تەييارلىقالرنى پۇختىاللىشرى مرۇمكىن؟ برراۋچىتش قەتئرى
ئىشەنچە بىلەن ئۇنىر پاسسرىپ قارىشرىغا جراۋا بېرىردۇ .ئرۇ ”دېڭىرز شرىر ھەرىكىترى“
پىالنىنى ياخشى كۆرۈپ قالغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .گيۆرىڭنى ياردەمچىسى ھراۋا ئارمىيىسرى
ھەممە ئىشنى تەل قىلىپ بولغانلىقىنى بۇيرۇق كۈتۈپال تۇرىېاتقانلىقىنى برۇيرۇق چۈشىشرى
ھامان ھساۋادىن كۈچلرۈك ھۇجۇمغرا ئۆتەلەيردىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ .بۇنىڭغرا ھىتلېرر بىرر
نېمە دېمەيدۇ .ئەمما رايدېرگە بۇيرۇق قىلىپ بۇ ھەقتىكرى دوكالتىنرى ئىمكران برار بالردۇر
سۇنۇشررررىنى تەلەپ قىلىرررردۇ” .ئەگەر تەييررررارلىق ئىشررررلىر سررررىنتەبىر باشررررلىرىغىچە
تاماملىنىشتىن ئۈمىد بولمىسا ئۇنداقتا باشرقا پىرالن ئۈسرتىدە ئويلىنىشرقا تروغرا كېلىردۇ“.
شررۇنداق قىلىررپ ”دېڭىررز شررىر ھەرىكىتررى“ نى ر ئاساسررى يررۈكى دېڭىررز ئارمىيىسررىنى
ئۈستى ە چۈشىدىغان بولىدۇ.
ئەتراپتا باشقا ئادەم يوق بىر ۋاقتىردا ھىتلېرر براۋچىتشرقا ”سرتالىن ئەن لىريە بىرلەن
يوشۇرۇن تى بىرىكتۈرۈشمەكتە مەقسەت ئەن لىيىنى داۋاملىق ئۇرۇشۇپ بىزنرى ئاغردۇرۇپ
تاشرررالتقۇزماقچى .شرررۇ ئرررارقىلىق ۋاقىتنرررى قولغرررا كەلترررۈرۈپ تىنچلىرررق دەۋرلەردە قولغرررا
كەلتۈرەلمى ەنلىرى ە ئېرىشمەكچى “.ئۇ بىر تەرەپتىن نۆۋەتتە سوۋېتلەرنى ئىمىىرىيىمىزگە
قارشررى ھەرىرركەت قرروللىنىش ئررانمەتلىر كۆرۈلمى ەنلىكىنىمررۇ ئېتررراپ قىلسررا يەنە بىررر
تەرەپتىن رۇسىيە ئەستايىدىللىق بىلەن تاقابى تۇرۇشقا تې ىشلى بولغان بىرر مەسرىلىنى
ئوتتۇرغررا قويغررانلىقىغىمۇ قوشررۇنتتى” .بىررز بررۇ مەسررىلىلەرنى ئەسررتايىدى ئويلىنىشررىمىز
كېرررەك“ دەيرردۇ .تېنررى يېقىنرردىال كررۈزىتىش قررابىلىيىتى بررار بىررر ئېن لىررز بولغرران گېئررورگ
ئورۋې مۇنداق پەرىزىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ :ھىتلېرنى ھەقىقى نىشانى سوۋېتلېر ئىتتىىاقىنى
قۇربرران قىلىررش بەدىلى ر ە ھايرراتلىق بوشررلۇقىغا ئېرىشررىش” .ئەگەر كىشررىلەر ھىتلېرنى ر
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يېقىنقى بىر يى مابەينىدىكى دې ەنلىر بىلەن  82يى برۇرۇن دې ەنلىرىنرى سېلىشرتۇرۇپ
كۆرىدىغانال بولىردىكەن _ دەپ يازىردۇ ئېن لىرزچە نەشرر «كرۈرەش يولرۇم» دىكرى بىرر
باھاسىدا _ كىشىلەر چوقۇم شرۇنى سرېزەلەيدىكى ئۇنىر قەلبرى باشرتىن ترارتىىال قەتئرى
تۈردە بىردەك ئىكەنلىكىنى ئۇنى دۇنيرا قاراشرلىر قىلچىمرۇ ئرۆزگەرمى ەنلىكىنى كرۆرۈپ
ئانلىشى مۇمكىن .ئۇنى قاراشلىر پۈترۈنلە جاھىر تەلرېىلىكى تەرىىىردىن بەل ىلىر ەن
بىر تۈرلۈك قراراش بولرۇپ زوراۋانلىرق سىياسرىتىنى شرۇ ئرانلىق ھەرىكىتىنىر تەسرىرى ە
قاراپ بەك كۆپ ئۆزگىرىپ كېتەلمەيدۇ .ئېھتىمرال ھىتلېرنىر كۆڭلىردە سروۋېت-گېرمران
شەرتنامىسى ئۇنى بىرر مەزگىللىر ۋاقىرت جەدۋىلىنرى ئرۆزگەرتكەنال بولىشرى مرۇمكىن.ئرۇ
«كۈرەش يولۇم» دېر ەن كىتابىردا ئراۋال رۇسرىيەنى تارمرار كەلترۈرۈش دەيردىغان پىالننرى
بەل ىلىررر ەن .شرررۇنىڭدەك يەنە ئۇنىڭررردىن كېيىنكرررى قىلىررردىغان ئىشرررىنى ئەن لىيەنرررى
يوقۇتۇش بولىدىغانلىقىردىن بىشرارەت بەرگەن .بۈگرۈنكى كۈنردە ئىشرالرنى ئراقىېىتى ئرۇ
ئاۋال ئەن لىيەگە تاقابى تۇرۇشنى بىرىنچرى ئورۇنغرا قويىېالغران .بۇنىر سرەۋەبى شرۇكى
ئەن لىيە-رۇسرىيە ئىككرى دۆلەت ئوتتۇرسرىدا رۇسرىيە بىرر قەدەر ئاسران قولغرا كېلىردىغان
ئەھېالررردا تۇرىېاتقرررانلىقى سرررەۋەبىدىن ئررراۋال ئەن لىيەنرررى يوقۇترررۇش ترررالالپ ئېلىنغررران.
شررۇنداقتىمۇ ئەن لىرريە يوقۇتۇلىشررى ھامرران كېيىنكررى يوقۇتۇلىرردىغان دۆلەت رۇسسررىيە
بونتتى .قىلچە گۇمان يوقكى ھىتلېر دەل بۇ شەكىلدە قارىماقتا ئىد “.
ھىتلېررر غەرپ سررەپتە ھەقىقەتەنمررۇ كررۆزگە كۆرىنەرلىرر جەڭ نەتىىىسررىنى قولغررا
كەلتۈرەلى ەندەك قىلسىمۇ بۇ نەتىىىلەر ئۇنى ئوتتۇرغا قويىېاتقان سىياسرى جەھەتتىكرى
مررۇقىملىقنى كاپررالەتكە ئىرر ە قىلىشررقا يېتكىرردەك غررالىبىيەت ھېسررابالنمايتتى .شررۇڭا ئررۇ
رۇسىيەگە قارشى مۇقەددەس ئۇرۇشى قوزغاشقا يەنىرال مەجبرۇر ئىرد  .شرۇنداقتىمۇ ئۇنىر
ئەن لىيەگە بېرىدىغان زەربىسى بۇ ئىرادىلى دۆلەتنى تېنىمۇ جاسارەتلەندۈرۈشتىن باشرقا
بىر نەتىىىنى پەيدا قىاللمايدۇ .ئۇنى فرانسىيە ۋىيچى ھۆكرۈمىتى ە ئىشرلەتكەن تەسرەللى
قىلىش سىياسىتى شۇ ئارقىلىق ئۇنى ئۆزىنى كرىست يۈرۈشى ھەرىكىرتى ە قاتناشتۇرۇشرقا
ئۈندەش ھەرىكىتىمۇ يوققا چىقماقتا ئىد  .چۇنكى قارشى تەرەپ دۇدۇقرالپ ئېنىرق جراۋا
بەرمە تۇرىېالغررران ئىرررد  .شرررۇنداق قىلىرررپ گېرمرررانىيە ئرررۇنردىن ئاكتىرررپ يررراردەم ە
ئېرىشەلمە كەلمەكتە ئىد .
گەرچە بررۇ تررۈردىكى مەغلررۇبىيەتلەر كۆرۈلررۈپ تۇرسررىمۇ ھىتلېررر يەنىررال ئىشررەنچلى
ئىد  .ئۇ بۇ قېتىمقى توقۇنۇشرالرنى دۇنيرا ئۇرۇشرىنى كەلترۈرۈپ چىقىرىشرىدىن توساشرقا
كۈچررۈم يېتىرردۇ شررۇنىڭدەك ئەن لىيەمررۇ يېقىنرردا چوقررۇم تەسررلىم بولىرردۇ دەپ قررارايتتى.
شررۇنداق بولغاچقررا ئررۇ ئەن لىرريەگە قارشررى دەرھررال تەشررېىقات ئۇرۇشررىنى كررۈچەيتىش
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توۈرىسىدا بۇيرۇق چۈشىرىدۇ .گيوبېلسنى بۇ ھەقتىكى تۇنىى ھەرىكىتى شىفىرلىق رادىئرو
ئاڭلىتىشى ئارقىلىق ئەن لىيەگە ئىشقا ئېشرىپ بولغران نوسرترادام قىياسرلىرىنى لونردوننى
-8122يىلى ئوپ ئاپىتى قاپاليدۇ دې ەن قىياسلىرىنى ئاڭلىتىش ئارقىلىق ئۈركىتىردۇ202.
نوسترادامنى لوندون چوڭ ئوت ئاپىتى ھەققىدىكى تۆتلۈكىنى ھرازىرقى زامران تىلىردىكى
قىياسلىرىنى كرافت ئىزاھلىغان ئىد  .ئۇ يەنە پىېىنانا پارتالش ۋەقەسىنى ئالردىن پەرەز
قىسمىنىمۇ ئىزاھلىغان ئىد .
ۋەھىمە قاپالپ كەتكەن بۇ پەسىللەردە ھىتلېر يەنە ۋاقىت چىقىرىپ كونا سەپدىشرى
كۇبىزې بىلەنمۇ كۆرۈشىدۇ .ئۇ بىرسىدىن -8122يىللىق ۋاگنېر مۇزىكا فېسرتىېالى ئۈچرۈن
بىر كىرىش بېلىتى ئىرېەرتكەن ئىرد -02 .ئيرۇل كرۈنى «گرۈتتېرداممېرۇڭ» نىر بىرىنچرى
تەنەپىۇس ۋاقتىدا ئىككىسى دەم ئېلىش زالىدا كۆرۈشىدۇ .ئۇ كۇبىزېكتىن قىزغىنلىق بىرلەن
ھال-ئەھېال سورىغاندىن كېيىن ئرۇرۇش مېنىر قايترا قرۇرۇش پىالنلىرىمنرى يېررىم يولردا
ئۈزىېەتتى دەپ ئاغرىنىدۇ” .شۇنى كېسىپ ئېيتانيمەنكى مەن يەنە بەكال كرۆپ ئىشرالرنى
قىلىش پۇرسىتى ە ئى ىمەن .ئويالپ براق بۇنرداق ئىشرالرنى يەنە كىرم قىاللىشرى مرۇمكىن؟
بۈگۈنكى كۈنردە مەن بىرر چەترتە ترۇرۇپ ئۇرۇشرنى ئەڭ ئۆنۈملرۈك يىللىرىمنرى خورىتىرپ
كېتىېاتقانلىقىغرررا قررراراپ تۇرۇشرررتىن باشرررقا چرررارەم قالمىرررد  … .بىرررز ئەنرررد ياشرررىنىپ
كېتىررېاتىمىز كۇبىزې ر بىزنى ر ئۆمررۈرۈمىز كۈنرردىن-كررۈن ە ئازىيىررپ كېتىېاتىرردۇ .قالغرران
ئىشالرنى پۈتتۈرۈشكە ئۈل ۈرۈپ بونلمايدىغاندەك قىلىمىز“.
بۈگررۈنكى كۇبىزېرر بىررلەن كۆرۈشررەلى ەنلىكى ھەقىقەتەنمررۇ ئاسررانغا چۈشررمەيتتى.
چررۇنكى ھىتلېرنىرر جامررائەت ۋەزىىىسررى كۈنسررايىن ئارتىررپ كېتىېاتماقتررا ئىررد  .ئەممررا
زىررددىيەتلى بولىررېاتقىنى ئۇنىر ئېررېا بررراۋن بىررلەن بولغرران مۇناسررىېىتى كۈنسررايىن ئەر-
خۇتۇنلررۇق مۇناسررىېىتى ە ئوخشرراپ قېلىېاتقررانلىقى ئىررد  .ھىتلېررر بېرگنوفقررا بارىرردىغان
تېنىمۇ كۆپ ۋاقتى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇرۇش ئۇ ئىككىسىنى ئايرىېېتىش ئۇياقترا تۇرسرۇن
ئەكسىچە ئرۇنر ئىككىسرىنى مۇناسرىېىتىنى تېنىمرۇ قۇيۇقلىشرىپ كەتركەن ئىرد  .ئەنرد
ئۇنرنى باشقىالرنى دۈشمەنلى قاراشلىرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن يالغاندىن دوستالردەك
كۆرۈنۈشررىمۇ كەلمەسرركە كەترركەن ئىررد  .خىررزمەتچىلەر بىررلەن چاكارنرنى ر ھەممىسررىال
ئېررېانى قرراتتىق ھررۆرمەت قىلىشرراتتى .ئررۇنر ئررۆز ئىچىرردە ئېررېانى ”خوجررايىن خررانىم“ دەپ
ئاتىشىدىغان بولغان ئىرد  .ئۇمرۇ ھىتلېرنرى ئوچرۇق-ئاشركارە ‘سرەن’ دەپرال چاقىرىردىغان
بولغرران ئىررد ؛ ھىتلېرمررۇ ئررۇنى ‘سررەنلەپ گەپ قىالتتررى .بەزىرردە يەنە ‘چرراپىېرل’ دەپمررۇ
چاقىراتتى .بۇ سۆز ۋيېنناچە ‘كىچىكىم’ دې ەن مەنىنى بېرەتتى .ئرۇ يەنە يرېقىن دوسرتلىر
ئالدىدا ئوچۇق-ئاشكارە ئۇنى قوللىرىنى سرىالپمۇ قويراتتى .يراكى ئرۇنى سرۆيىدىغانلىقىنى
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ئىىادىلەيدىغان باشقىچە ئاشركارە ھەرىكەتلەردىمرۇ بولرۇپ قرانتتى .ئىچكرى ئەھرېالالردىن
خەۋەردار كىشىلەرنى دېيىشىچە ھىتلېرنى  22ياشقا يېقىنالپ قېلىشىغا قارىمرا پۈترۈن
زىھنى بىلەن ئىشقا بېرىلىپ كېتەلىشىدىن قارىغاندا ئۇنردا نورىمال جىنىسى مۇناسرىېەتنى
بولىشررىمۇ ئررادەتتىكىچە بىررر ئەھررېال ھېسررابلىناتتى .ئرراخىر ئېررېا بېرگنوفنىرر ئايررال
خوجايىنىغرا ئايالنغرران بولررۇپ يررۈرۈش-تۇرۇشررلىرىدا ۋە گەپ-سررۆزلىرىدە تېنىمررۇ ئررۆزى ە
ئىشىنىدىغان مەغرۇر ھالىغا كەل ەن ئىد .ئۇنى تۇرمۇشرى ھەقىقەتەنمرۇ مۇشركۈل ئىرد .
شررۇنىڭغا قارىمررا ئۇنى ر ئررۆزى ە بولغرران ئىشررەنچى ئررۇنى رەقىىسررىز ھالغررا كەلتررۈرگەن
ئىد .بۇنى ئۆزىال ئېېانى راز قىلىشقا يېتىپ ئاشاتتى.
شۇ يىلى يراز ئايلىرىردا ھىتلېرر بولشرېېىكالرنى تارمرار كەلترۈرۈپ ھايراتلىق ماكراننى
كېڭەيتىش پايتى يېتىرپ كەل ەنلىكىر ە قرارار بېرىردۇ .شرۇڭا ئرۇ قۇرۇقلرۇق ئرارمىيى ە برۇ
مەقسررەت ئۈچررۈن تەييررارلىقنى پررۇختىالپ تررۇرۇش يوليررورۇقىنى بېرىرردۇ-8122 .يىلررى -01
ئىيۇلدا جودل باد رېيچېنھال پويىز ئىستانسىسىغا كېلىپ ئالى قۇمانردانلىق شرىتابى پىرالن
باشررقارما باشررلىقى پولكوۋنى ر ۋارلىمونتنى ر مەخسررۇس ۋاگونىرردا ئۇنى ر بىررلەن ئەنە ش رۇ
ئىشالر ئۈستىدە مرۇزاكىرە قىلىشرىدۇ .ۋارلىمونرت ئەسرلىدە ئرۈ نەپەر يوقرۇر دەرىىىلىر
ئوفىتسېر بىلەن ئوخشاشال بۇ قېتىمقى كۈتۈلمى ەن زىيارەتنى ئۆستۈرۈلۈش ئىشرىغا يراكى
مۇكاپاتالش بىلەن مۇناسىېەتلى بىر زىيارەت بولىشى مۇمكىن دەپ ئويلىغان ئىد  .ئەممرا
ئرررۇنرنى ھەيرررران قالررردۇرغىنى جرررودل كېلىرررىال تاماقنانرررا ۋاگونىنىررر برررارلىق ئىشرررى -
دېرىزىلىرىنرى چىر تاقراش بررۇيرۇقىنى قىلىشرى ئىررد  .كەينىردىنال جررودل ھىتلېرر ”بىرررن
قېتىملىررق زەربە بىررلەن“ بولشررېېىكچىلىكنى دۇنيرراۋ تەھرردىتىنى مەڭ ۈلررۈك تررازىالش
ئۈچررۈن س س س ر غررا تۇيۇقسررىز ھۇجررۇم قىلىررش ھەرىكىتىنررى -8128يىلررى مررا ئېيىرردا
باشالشرررقا قرررارار قىلغرررانلىقىنى ئۇقتۇرىررردۇ” .جودلنىررر گەپلىرررر گويرررا كىشرررى ە تررروك
سوقىېەتكەندەك تەسىرات پەيدا قىلىېەتتى” دەيدۇ ۋارلىمونت برۇ ئىشرنى ئەسرلەپ كېلىرپ
ئەسررلىدە ئررۇ ئاڭلىغانلىرىغررا ئىشررىنەلمە ئورۇنرردۇقىنى چىر قامررالالپ ئررارانال ئولتۇرغرران
ئىرررد “ .برررۇ قانرررداق گەپ!“ دەپ ۋارقىرىېېتىررردۇ لوسررربېرگ ئىسرررىملى بىرررر پولكوۋنىررر
ھايرراجىنىنى باسررالمىغان ھالرردا .ئەن لىرريە تېنررى مەغلررو قىلىنمىغرران تۇرسررا ھىتلېررر
قانداقالرچىسىغا رۇسىيەگە قارشى ئۇرۇش ئاچانيدۇ! جرودل برۇ گەپركە بەكرال غەلىترى بىرر
جاۋا بېرىردۇ” :بەلكىرم فرۈھرېر ئەن ىلىريەگە قارشرى ئرۇرۇش غەلىربە قىلغىنىردىن كېريىن
خەلررق ئاممىسررىنى ھېسسررىياتلىر ئۇنى ر روسررىيەگە قارشررى يېڭررى بىررر ئررۇرۇش پەيرردا
قىلىشىغا يول قويماسلىقىدىن قورقسا كېرەك“.
بۇنىڭغا قارشى پىكىرلەر دەرھال كۆتۈرۈلۈشكە باشاليدۇ :بۇنداق بىر ئرۇرۇش ئالرد -
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كەينىمىزنررى دۈشررمەن ە تۇتررۇپ بېرىررپ ئررۇرۇش قىلغررانلىق بىرىنچررى دۇنيررا ئۇرۇشررىدا
گېرمانىيەنى ر مەغلرروبىيىتىنى كەلتۈرگەنمررۇ ئەنە شررۇنداق ئىككررى سررەپ بررويىچە ئررۇرۇش
قىلىش ئىد  .بىز نېمە ئۈچۈن موسكېا بىلەن شىرتنامە ئىمزانپ كېريىن يەنە نرېمە ئۈچرۈن
تۇيۇقسىز ئۆزگىرەيردىكەنمىز؟ سرتالىن گېىىردىن يانمرا خرام ئەشريا بىرلەن ئاشرلىقنى ئرۆز
ۋاقتىدا تولۇق يەتكۈزۈپ بەرمى ەنمىد ؟ جودل ئرۇنر ئوتتۇرغرا قويغران ھەر بىرر سرۇئالىغا
بىرمررۇ-بىررر ئېنىررق جرراۋابالرنى بېرىررپ ئۆتىرردۇ :بولشررېېىزىم بىررلەن توقۇنۇشررتىن سرراقلىنىش
مۇمكىن ئەمەس .شۇڭا گېرمانىيە ئارمىيىسى يوقۇر پەللىردە تۇرىېاتقران پەيترتە ھۇجۇمغرا
ئۆتكىنى تۈزۈك .ئۇنى بەرگەن بۇنداق جاۋابى ۋارلىمونتنى قايىر قىاللمايردۇ .ئرۆز ۋاقتىردا
ھىتلېرغا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قارشى پىكىر بېرىپ باققان جودل بۇنرداق ترانش-تارتىشرقا
خاتىمە بېرىدۇ” .ئەپەندىلەر بۇ ئىش سىلەر مۇھاكىمە قىلىدىغان مەسىلە ئەمەس .بۇ ئىش
فۈھرېرنى ر قررارار !“ دەيرردۇ ئانرردىن ۋارلىمونتقررا تېررزلىكتە ”شررەرق قۇرۇلۇشررى“ مەخىررى
بەل ىلى بىر نيىھە تۈزۈپ چىقىشىنى بۇيرۇيدۇ.
ئىيۇلنىرر ئەڭ ئرراخىرقى كررۈنى فررۈھرېر قۇمانرردانلىرىنى بېرگنوفقررا يىغىررپ يىغىررن
ئاچىدۇ .بۇ قېتىمقى يىغىندا ئەسلىدە ”دېڭىرز شرىر ھەركىترى“ مەسرىلىلىرىنى مۇھراكىمە
قىلىش پىالنالنغان ئىد  .ئەمما ئەمەلىيەتتە بۇنى تەتۈرسىچە ئىش بولىردۇ .ئراۋال سرۆزگە
چىققرران كىشررى ئررادمىرال رايرردېر بولىرردۇ .تەييررارلىق ئىشررلىرىنى جىرردد بىررر شررەكىلدە
كېتىېاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىدۇ :ھەربرى ئېھتىيراجالر پىرالن برويىچە تەييرار قىلىنرد .
چاتما قىيىقالرنى ئۆزگەرتىلىشىمۇ ئاۋغۇستنى ئاخىرلىر تاماملىنىدۇ .يەنە بىر تەرەپتىن
سودا كېمىلىرىنىر نەقلىيرات ئىشرلىر دې ەنردەك ياخشرى ئەمەس .سرەۋەبى نرورۋى ىيەدە
بۇزۇلغرران يرراكى ئوتتررۇرا تىىلىررق سررۇ مىنررالىر تەرىىىرردىن زەخمىلەن ر ەن .مىنررا تررازىالش
ئىشررلىر باشررالنغان بولسررىمۇ ئىتتىىاقررداش ئەللەرنى ر ھرراۋا ئۈسررتۈنلۈكىنى پاراكەنرردە
قىلىشىغا دۈ كەلمەكتە دەيدۇ .شۇڭا ئۇ بېسىپ كىرىش مۇددىتىنى كېيىنكى يىلىنى مرا
ئېيىغا چېكىندۈرۈش ئەڭ مۇۋاپىق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ.
ھىتلېررر بۇنىڭغررا قوشررۇلمايدۇ .ئررۇ ئەگەر بررۇنچە ئررۇزۇن سرراقلىغىنىمىزدا ئەن لىرريە
قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىنى ياخشىلىېېلىش بىلەنال قالما بەلكى يەنە ئا ق ش دىن ۋە بەلكىرم
رۇسسررىيىدىن زور مىقترراردا ھەربررى يرراردەم ئېلىررپ تولۇقلىېېلىشررى مررۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرغررا
قويىدۇ” .بىز ما ئېيىغا بارغانردا بۇنچىرېان چروڭ پەرقنرى قانرداق قىلىرپ توشقۇزالىشرىمىز
مۇمكىن؟“ دەپ سۇئال قويىدۇ .شرۇڭا ئرۇ مرۇددەتنى -82سرىنتەبىر كرۈنى ە بېكىتىردۇ .ئرۇ
كەسرركىن قىلىررپ بۇنررداق بىررر قررارار ئالغانرردىن كېرريىن كەينىرردىنال يەنە بررۇ قررارارىنى رەت
قىلىررپ تاشرراليدۇ .ئررۇ سررۆزىنى تولررۇقالپ مۇنررداق دەيرردۇ :يەنررى بىررز پۈتررۈن كررۈچىمىزنى
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مەركەزلەشتۈرۈپ جەنۇبىي ئەن ىلىيەنى زىرچ بومباردىمران قىلىشىمىشرز كېررەك .ئەگەر بىرر
ھەپررتە ئىچىرردە برىتررانىيە خررانلىق ھرراۋا ئارمىيىسررىنى ۋە دېڭىررز فلرروتلىر بىررلەن مررۇھىم
پررورتلىرىنى ۋەيررران قىلىېىتەلىسررەك -82سررىنتەبىر ئومررۇمىي ھۇجۇمغررا ئررۆتىمىز” .بررۇنى
قىاللمىساق ئۇ ھالدا ۋاقىتنى -8128يىلى ما ئېيىغا كېچىكتۈرىشىمىز مۇمكىن“.
ئەگەر بۇنى بىر قارار دەپ قارىغاندا برۇ بىرر يېررىم ئىشرەنچىلى ئېلىنغران بىرر قرارار
ھېسابلىناتتى .بۇنىڭدىن رايدېر بەكال خوشال بولىدۇ .يەنى بىر تەرەپتىن بۇ قارار رايردېرگە
”دېڭىز شىر ھەرىكىتى“ ئۈچۈن تەييرارلىق قىلىشرتىكى ئەڭ ئېتىېارلىرق ھوقرۇقنى بەرگەن
بولسا يەنە بىر تەرەپتىن يۈكنى ئېغىرىنى ھاۋا ئارمىيىسى ە يرۈكلەپ قويغرانلىق برونتتى.
بۇنىڭدىنمۇ مۇھىم بولغىنى بۇ قارار ھىتلېرنى ئۇرۇشنى غەرپتىن شرەرققە برۇراش ترالالش
ھوقۇقىنى بەرگەن ئىد  .ئىككى نەپەر ئادمىرال (يەنرى رايردېر بىرلەن پوتكرامېر) ئىككىسرى
يىغىن زالىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن ھىتلېرر ”دېڭىرز شرىر ھەرىكىترى“ پىالنىنىر رولىنرى
مەنسىتمەيدىغان سۆزلەرنى قىلىشقا باشاليدۇ” .ھە شۇ بىزنى بىچارە دېڭىز پلروتلىرىمىز
_ دەيدۇ ھىتلېرر _ دۈشرمەننى ئرارانال  82پىرسرەنت كرۈچى ىال تەڭ!“ ئۇنىر ئۈسرتى ە
ئېن لىز بوغۇز خەرىتىدە سىزىلغىنىدىن بەكرال كرۆپ قورقۇنۇشرلۇق بىرر يەر .برۇنى برۇرۇن
ناچار ھاۋا شارائىتىدە بۇ بوغازدىن ئۆتۈپ كرۆرگەن ھەر قانرداق بىرر تەۋەككرۈلچى ياخشرى
بىلىدۇ.
بۇ ئەھېالالردىن قارىغاندا ھىتلېر بىر ھېسابتا ئەن لىيەگە بېسىپ كىرىش پىالنىردىن
ۋاز كەچكەنرررردەك بىررررر ئۇقررررۇم چىقىررررپ تررررۇراتتى” .رۇسررررىيە ئەن لىيىنررررى ئرررراز-تررررۇن
ئۇچۇغدىلىنىشررىنىال خانيرردۇ .رۇسررىيە ھررېچ قاچرران گېرمانىيەنىرر ھەددىرردىن ئررارتۇق
كۈچلىنىپ كېتىشىنى خالىمايدۇ .ئېن لىزنر گويا سۇغا چۆكۈپ كېتىېاتقان بىچارە بىرسرى ە
ئوخشاش قايتىدىن ئۈمىردلىنىش يولىغرا كىرىرپ قالىردۇ :ئىيرۇن بىرلەن ئاۋغۇسرت ئرايلىر
ئىچىدە ۋەزىيەت پۈتۈنلە ئۆزگەرگەن بولىشرى كېررەك ئىرد  .شرۇنداقتىمۇ ئەگەر رۇسرىيە
يوقۇتۇلغىنىدا ئەن لىيەنى ئەڭ ئاخىرقى بىر ئبمىدىمۇ ۋەيران بولغان بونتتى .ئرۇ چاغردا
گېرمانىيە ياۋروپا بىلەن بالقان يېرىم ئارىلىنى خوجايىنىغا ئايالنغان بولىدۇ “.بۇ قېتىم ئۇ
خىيالغا پېتىپ قېلىشى نەتىىىسرىدە قەتئرى تەۋرەنرمەس بىرر خۇنسرىغا كېلىردۇ” .شرۇنداق
قارارغا كەلدىم _ دەيدۇ ھىتلېرر ئېنىرق قىلىرپ _ برۇ مۇھراكىمىلەرگە ئاساسرالنغىنىمىزدا
رۇسررىيە چوقررۇم يرروق قىلىنىشررى كېرررەك .بررۇ ئىررش -8128يىلررى ئەتىيررازدا باشالنسررۇن“.
ئۇنىڭرردىكى ئالرردىنقى قېتىمقررى يىغىررنالردا كررۆرۈل ەن ئېنىررق بىررر قارارغررا كېلەلمەسررلى
ئەھېالى ئەند پۈترۈنلە يوقالغران ئىرد  .ئرۇ يەنە بىرر قېرتىم برۇرۇنقى فرۈھرېر ھرالىتى ە
قايتىپ كەل ەن بولرۇپ ئرۆز بېشرىغا تەۈدىرنرى قولىغرا ئالغران بىرسرى ە ئايالنغران ئىرد .
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”رۇسىيەنى تارمار قىلىش ئىشى قانچە تېرز ئىشرقا ئاشسرا شرۇنچە ياخشرى .بىرز برۇ دۆلەتنرى
بىرن ھۇجۇم بىلەن ۋەتېەرىكىنى چىقىرىېېتىشىمىز كېرەك شرۇنداق قىلغانردىال برۇ قېتىمقرى
ئۇرۇش ھەرىكىتى بىرەر قىممەتكە ئى ە بوننيدۇ .بىز زېمىرن ئىشرغال قىلىرش بىلەنرال راز
بولۇپ قالماسلىقىمىز كېرەك“ دەيدۇ .بۇ قېتىمقى ھۇجۇم چوقۇم بىرن ھۇجۇم بىلەن ئۇتۇققرا
ئېرىشىدىغان بىر ھۇجۇم بولىشى ھەرگىزمۇ ئوتترۇر يولردا توختراپ قالىردىغان بىرر ئرۇرۇش
بولماسلىقى كېرەكلىكىنى تەكىتلەيدۇ .بىز بۇ قېتىم ناپولىئوننىر قىشرتا رۇسرالردىن تارمرار
كەلتۈرۈلىشررىدەك خاتررالىقىنى سررادىر قىلماسررلىقىمىز كېرررەك بىررز سررەۋىرچانلىق بىررلەن
كۈتىشىمىز تا ما ئېيىغىچە كۈتۈپ تۇرىشىمىز كېررەك” .بىرز مرا ئېيرى ئۈچرۈن تەييرارلىق
قىلىشىمىز كېرەك“ دەيدۇ.
ئۇنىر خىيالىرردىكى گررۈزەل مەنزىرررە ئۇنىر ئەقلىنررى ئاسررتىن-ئۈسررتۈن قىلىررېەتكەن
ئىد ” .بىزنى نىشانىمىز رۇسىيىنى مرۇھىم ئېنېررگىيە مەنبەلىرىنرى يروق قىلىرش بولىشرى
كېرەك“ دەيدۇ ھاياجانالنغان ھالدا .ئۇ بىر مىللىتارى سىموۋۇلى ھالىغرا كەلر ەن ئىرد .
ئۇ تېزلىكتە بۇ قېتىمقى ھەرىكەترتە  802دىرېىزىيە ھەربرى كرۈچىنى ئىشرقا سرېلىپ بېسرىپ
كىرىش پىالنىنى بايان قىلىشقا كىرىشىدۇ :ئاۋال كىيېېگە قاراپ يرۈرۈش قىلىشرىمىز كېررەك؛
ئاندىن بالتىق دېڭىزىدىن موسكېاغا قاراپ ئىل ىرلەيمىز؛ ئۈچىنچى قەدەمدە جەنۇ بىرلەن
شىمالدىن قىسقاچقا ئېلىشىمىز ئاندىن باكۇ نېفىتلىكى ە ھۇجۇم قىلىرش ئانھىردە ئرۇرۇش
ھەرىكىتى قوزغىشىمىز كېرەك .ئۇنى بۇ خىياللىر رەسمى ئىشقا ئېشىش ئالدىردا تۇرماقترا
ئىد .
0
بىرر سرروتكىغا قالمررا يوقۇرقىرردەك قارارغررا كەلر ەن بررۇ ئررادەم قايتىرردىن ئارىسررالدا
بولۇشررقا باشرراليدۇ .ئررۇ ئىككررى تۈرلررۈك يوليررورۇق ئررېالن قىلىرردۇ .ئۇنىر بىرسررى تېررزلىكتە
ئەن ىلىيەنررى بررو سررۇندۇرۇش بولررۇپ يەنە بىرسررى بررۇ ھەرىكىتىنى ر مررۇمكىن بولررۇپ-
بولماسلىقىدىن گۇمانلىنىدىغان بىر يوليورۇق ئىد  .بىرىنچى يوليورۇقىنىر بېشرىدا قەتئرى
ئىشەنچىلى سۆزلەر بىلەن باشالنغان ئىد ” :ئەڭ ئاخىرىردا ئەن لىيەنرى تەسرلىم بولۇشرقا
مەجبۇر قىلىدىغان زۆرۈر شارائىت يارىتىېېلىش ئۈچۈن ئەن ىلىيە زېمىرنى ە قارىترا دېڭىرز
ئارمىيىنى پۈتۈن كۈچى بىرلەن ئرۇرۇش قىلىرپ نەتىرىە قرازىنىش ئرارقىلىق كۈچلىنىشرىنى
ئۈمىد قىلىمەن _ .گېرمرانىيە ھراۋا ئارمىيىسرى چوقرۇم تېرزلىكتە خرانلىق ھراۋا ئارمىيىسرىنى
بويسۇندۇرىشى ئاندىن دېڭىز شىر ھەرىكىتى ئۈچۈن كرۈ بولرۇپ بېرىشرى كېرەكلىكىنرى
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تەكىتلەپ كېلىپ _ مەن مۇنداق بىر قرارار ئرېلىش ھوقرۇقىمنى سراقالپ قرالىمەن :ۋەھىرمە
يارىتىش ئۈچۈن ھۇجرۇم قىلىشرنى قىسراس ئرېلىش چارىسرى سرۈپىتىدە پايردىلىنىش“ دەپ
كۆرسىتىدۇ.
ئىككىنچى برۇيرۇقىنى كېيتېر فرۈھرېر نامىردا تارقاتقران ئىرد  .برۇ بۇيرۇقترا ”دېڭىرز
شرررىر ھەرىكىترررى“ نىررر تەييرررارلىق خىزمەتلىرررر چوقرررۇم سرررىنتەبىرنى ئوتتۇرسرررىدا
تاماملىنىشى كېرەكلىكى كۆرسرىتىل ەن .بۇيرۇقترا يەنە ”-2ئاۋغۇسرتتىن باشرالپ ئەن لىريە
ھرراۋادىن بومباردىمرران قىلىنىررپ  82كررۈن ئۆتكەنرردە فررۈھرېر بررۇ يىر ئەن لىرريەگە بېسررىپ
كىرىشنى مۇمكىن بولۇپ-بولماسلىقىغا قارار بېرىدۇ :فۈھرېر قانداق قرارار ئالىردىغانلىقىنى
ئاساسلىقى ھاۋادىن بومباردىمان قىلىشنى نەتىىىسى بەل ىلەيدۇ“ دېيىل ەن ئىد .
گەرچە كېيتې بۇيرۇقنى چۈشۈرۈپ بولغان بولسرىمۇ فۈھرېرنىر زىردىيەتلى روھرى
ھررالەتتە ئىكەنلىكىنررى ھررې قىلىرردۇ” .سررىرتتىن قارىماققررا فررۈھرېر بەكررال قىررزغىن پۈتررۈن
كۈچى بىلەن تەييارلىق ئىشرلىرىغا بېرىلىرپ كەتكەنردەك كرۆرۈنەتتى .شرۇڭا ئرۇ تەييرارلىق
ئىشلىرىنى تېز سۈرئىتتە يۈرگۈزۈش مەقسرىتىدە پىالنالرنرى ھەر دائىرم ئرۆزگەرتىش قىلىشرقا
تەييار تۇرۇشنى تەلەپ قىلغان ئىد  .ئەمما مېنىڭدە مۇنداق بىر تەسرىرات ياراتقران ئىرد :
يەنررى بررۇ پىالننررى ھەقىقررى تررۈردە ئىىرررا قىلىشررقا ترروغرا كەل ىنىرردە ئۇنى ر باشررقىالتىن
گۇمانلىنىش ئىچى ە پېتىپ ئىش-ھەرىكەتلىر تۇراقسىزلىشرىپ قرانتتى .ئرۇ ھەقىقەتەنمرۇ
بەكال چوڭ تەۋەككۈلچىلى قىلىشقا توغرا كېلىردىغان بىرر ئىرش ئىكەنلىكىنرى شرۇنىڭدەك
ئۈستىدىكى يۈكنى ھەقىقەتەنمۇ بۇ ئىشنى مەسرئۇلىيىتى ئېغىرر بولىردىغانلىقىنى ياخشرى
بىلەتتررى _ 202.ئەڭ مررۇھىمى كېيتېلنى ر ئۆزىمررۇ فۈھرېرنى ر دېىلوماتى ر يررولالر بىررلەن
ئەن لىيە بىلەن ئۇرۇشۇپ قېلىش ئىشىنى ھەل قىلىشنى ئەڭ ئاخىرقى پۇرسىتىنى قولردىن
بېرىرررپ قويۇشرررنى خالىمايررردىغانلىقىنى ھرررې قىلغرررانلىقىنى _ برررۇ جەھەترررتە فرررۈھرېر
ھەقىقەتەنمۇ بەكال تەشنا ھالەتتە ئىكەنلىكىر ە ئىشرىنىمەن“ دەيردۇ .كېيتېر برۇ ترۈردىكى
تۇراقسىزلىق ئىىادىلىرىنى بىر تۈرلۈك ئويۇن ئىكەنلىكىنى پەقەترال خىيالىغرا كەلترۈرمى ەن
ئىد  .ئەسلىدە ھىتلېر ”دېڭىز شىر ھەرىكىترى“ ئۈچرۈن قىلىنغران تەييرارلىق ئىشرلىرىنى
نىقاپ قىلىپ تۇرۇپ رۇسىيەگە ھۇجۇم قىلىش پىالنىنى تۈزمەكتە ئىد .
ھىتلېر -8ئاۋغۇست كۈنىدىكى ئىككى بۇيرۇقىنىر ئاساسرلىق مەزمرۇنىنى ئېن لىرزنر
”پەۋقۇلئرراددە مەخىررى“ شررىفىر بىررلەن تەرجىررمە قىلىررپ چىققانلىقىرردىغانلىقىنى پەقەتررال
خىيالىغرررا كەلترررۈرمى ەن ئىرررد  .برررۇ تېلې ررررا نۇسرررنىلىر چېرچىلنرررى گېرمانىيىنىررر
مەخىىيەتلىكىنررى ئى ەللى ەنلىكى ر ە تولررۇق ئىشررەندۈرىدۇ .ئررۇزۇن ئررۆتمە ”پەۋقۇلئرراددە“
مەخىررى دەپ يەنە بىررر ھررۈجىەت يەنررى گيۆرىڭنىر يوليررورىقىمى قولغررا چۈشررۈرىلىدۇ .بررۇ
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بۇيرۇقتا گيۆرىڭنى ”سار ئىىراتسىيىسى“ يەنى ئەن لىيەگە ئومۇمىي يۈزلۈك ھاۋا ھۇجرۇمى
ھەرىكىتىنى -82سىنتەبىردە باشلىتىلىدىغانلىقى قارار قىلىنغران ئىرد  .برۇنر چېرچىلنرى
گېرمانىيىنى ر ئەن لىرريەگە ھۇجررۇم قىلىررش قررارار ئالغانلىقىغررا پۈتررۈنلە ئىشررەندۈرگەن
ئىد .
ھاۋا ھۇجۇمى بەل ىلەن ەن كۈندە باشالنغان بولسىمۇ ھاۋا كېلىمات شرارائىتلىرىنى
بارغانسررىر ناچارلىشىشررىغا ئەگىشررىپ بررۇ قېتىمقررى ھرراۋا ھۇجررۇم ھەرىكىررتى ە ئررارانال
ئ رۈچىنچى ھرراۋا پلرروتلىرىال قاتنىشررانيدۇ .ھرراۋا ھۇجۇمىنى ر سررانى  222قېتىمغررا يەترركەن
بولسررىمۇ ئەن لىيەنىرر رادارلىررر بەكررال سررەزگۈر شررۇنىڭدەك ”پەۋقۇلئرراددە مەخىررى“
ھۈجىەتلەرنى قولغا چۈشۈرۈلۈپ تەرجىمە قىلىنغانلىقى دۈشمەن رادىئو دولقۇنىردىن ئرۆز
ۋاقتىدا ئاگاھالندۇرۇش ئالغانلىقى سەۋەبىدىن ئەن لىيەنى زىيىنرى بەك ئېغىرر بولمايردۇ.
ئەكسىچە گېرمانىيەنى زىيانغا ئۇچرىتىلىشرى بەكرال ئېغىرر بولغران ئىرد  :گېرمرانىيە ھراۋا
ئارمىيىسى  22ئايروپالنىردىن ئايرىلىرپ قالغران بولسرا ئەن لىريە خرانلىق ھراۋا ئارمىيىسرى
ئارانال  82ئايروپالن چىقىمدار بولىدۇ .ئەتىسىكى ئۇرۇش نەتىىىسىمۇ گيۆرىڭنى ئوخشاشرال
ئۈمىدسررىزلەندۈرىېېتىدۇ-82 .چىسررالدا گېرمررانىيە ھرراۋا ئارمىيىسررىنى  2چرروڭ ئەترىتررى
تولۇق ھاۋاغا كۆتۈرۈل ەن ئىد  .بۇ قېتىمدا ”پەۋقۇلئاددە مەخىى“ مەلۇماتالر |گيۆرىڭنىر
قايسى كۈچلەر بىلەن ۋە قايسى جايالرغا ھۇجۇم قىلىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرۈپ قويىردۇ.
بۇ ئاخباراتالرنى قولغا چۈشىشى نەتىىىسىدە خانلىق ھاۋا پلروتلىر چەكلىر سراندىكى
كۈرەشچى ئرايروپالن ئەترەتلىرىنرى بىرر يەرگە تروپالپ دۈشرمەن ئرايروپالنلىر كېلىېاتقران
يۈنۈلررۈش ۋە ئى ىررزلىككە ترروغرىالپ ئۇچررۇرۇپ نررېمى ئررايروپالنلىرىنى ئوڭۇشررلۇق تررۈردە
بۆلۈپ تاشالپ گېرمانىيەنى ھەر بىر ئايروپالن ئەترىتى ە كۈچلۈك تاقابى تۇرانيردۇ .شرۇ
كررۈنلەردىكى ئەڭ چرروڭ بىررر قېتىملىررق ھرراۋا ئۇرۇشررى جەريانىرردا خررانلىق ھرراۋا پلرروتلىر
دۈشررمەن ئايروپالنىرردىن  22نررى ئررۇرۇپ چۈشررىرىدۇ .بررۇ ئۇرۇشررتا برىتررانىيە خررانلىق ھرراۋا
ئارمىيىسى  22ئايروپالنىردىن ئايرىلىردۇ” .سرار ئوپراتسىيىسرى“ ھەقىقەتەنمرۇ زىيىنىغرا بىرر
ئۇرۇشقا ئايلىنىپ كېتىدۇ-82 :چىسالدا ئىككى تەرەپنى زىيان تارقان ئايروپالن سرانىنى
نىسبىتى  22:02بولىدۇ (ئېن لىزچىدىن تەرجىمىدە بۇ نىسبەت  22:02دەپ خاتا ئېلىنغران
– ئۇ.ت) .شۇ كۈن ىچە گيۆرى سۈرئىتى ئاسرتا بولغران سرتۇكا شرۇڭغۇغۇچى بومباردىمران
ئررايروپالنلىرىنى ئىشررلەتمى ەن ئىررد  .بررۇ ئررايروپالنالر بىررلەن فرانسررىيەنى بومباردىمرران
قىلغاندا ۋەير ۋەيران قىلىرېەتكەن بولسرىمۇ برۇ قېتىمردا برۇ ئرايروپالنالر ھەرگىزمرۇ ئروت
پۈشكۈرتكۈچى تىىلىق ئايروپالنالرغا رەقى بونلمايتتى.
-81چىسال كۈنى ھاۋا رايى ئوخشاشال بەكال ناچار بىر كرۈن بولىردۇ .شرۇڭا گېرمرانىيە
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ھررراۋا پلررروتلىر ئرررۇدا  2كرررۈن ىچە ئۇچالمايررردۇ .گيۆرىررر برررۇ دەم ئرررېلىش پۇرسرررىتىدىن
پايدىلىنىپ گېنېرال-كوماندىرنرنى بىرر يەرگە يىغىرپ يىغىرن ئاچىردۇ .ئەسرلىدە ئرايروپالن
زاۋوتلىرررر يررراكى شرررۇنىڭغا ئوخشرررايدىغان نىشرررانالرنى كۈنررردۈز بومباردىمررران قىلىرررش
بەل ىلەن ەن بولسرىمۇ بۇنردىن كېريىن ئاخشراملىر بومباردىمران قىلىشرقا ئۆزگەرتىلىردۇ.
گيۆرى بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ يالغۇز ماتورلۇق ۋە قوش ماتورلۇق كۈرەشرچى ئرايروپالن
ليرروتچىكلىرىنى رولررۇڭالرنى ياخشررى جررار قىلدۇرالمىرردىڭالر دەپ قرراتتىق ئەدەپلەيرردۇ.
”مەيلى قايسىال كۈرەشچى ئايروپالن بولمىسۇن ھاۋانىر ناچرارلىقىنى باھرانە قىلىرپ ھراۋا
پلرروتلىرىنى قوغررداش ۋەزىىىسررىنى تولررۇق ئورۇندىماسررلىقىغا ھەققررى يرروق“ دەيرردۇ .ئررۇ يەنە
كىمىكى ۋەزىىىسىنى ئورۇنداشرتىن قاچىردىكەن ئرۇنى ھەربرى سروتقا بېررىش كېررەك دەپ
بۇيرۇق قىلىدۇ.
-02ئاۋغۇسرررت كرررۈنى ھررراۋا ئېچىلىرررپ كېتىررردۇ .شرررۇ كرررۈنى ئاخشرررىمى نرررېمى
ئايروپالنلىر بوغازدىن ئۇچرۇپ ئۆترۈپ كەڭ كۆلەملىر بومباردىمران قىلىردۇ .قاتراردا بىرر
ئەترەت ھاۋادا ئېزىپ كېتىرپ لونردون شرەھەر سرىرتىدىكى ئرايروپالن زاۋۇترى بىرلەن مرا
ئىسرركالتىغا تاشررالش پىالنالنغرران سررنارىيەتلەرنى شررەھەر ئىچىر ە تاشرراليدۇ .نەتىىىرردە 1
نەپەر پررۇخرا بومباردىمانرردا ئۆلىرردۇ .ئەن لىرريە ھرراۋا ئارمىيىسررى بررۇ ئىشررنى گېرمررانىيە ھرراۋا
ئارمىيىسررى مەخسررۇس پىالنررالپ قىلغرران ئىررش دەپ قرراراپ ئەتىسررى ئاخشررىمى بېرلىننررى
بومباردىمرران قىلىررش ئررارقىلىق ئررۆ ئالىرردۇ .گەرچە بررۇ قېتىمقررى بومباردىمانرردا بەك ئېغىررر
زىيرران كررۆرۈلمى ەن بولسرررىمۇ بېرررلىنلىقالر قرراتتىق ئرررانقىزادە بولررۇپ كېتىرردۇ” .ئرررۇنر
ئۆزلىرىنى بومباردىمان قىلىنىدىغانلىقىنى پەقەتال ئويلىمىغان ئىد _ دەپ يازىدۇ شرىرېر
كۈندىلى خاتىرىسى ە _ ئۇرۇش باشلىنىش ۋاقتىردا گيۆرىر كاپرالەت بېرىرپ بېرلىننىر
بوبماردىمرران قىلىنىشررىغا ھەرگىررز يررول قويمررايمىز … دەپ ۋەدە قىلغرران ئىررد  .شررۇڭا
بېرلىنلىقالرمۇ ئۇنى دې ىنى ە ئىشەن ەن ئىد  .شۇڭا ئۇنر بۈگۈن تېنىمۇ سەزگۈر ھالغرا
كەل ەن ئىد  .ئۇنرنى ھۇدۇققانلىقىنى ئۇنرنى چىرايىدىنال كۆرۈپ ئانلىشى مۇمكىن“.
ئارىدىن ئۈ كۈن ئۆتكەندە كېچىسى برىتانىيە خانلىق ھاۋا ئرارمىيە پلروتى يەنە بىرر
قېتىم بېرلىننى بومباردىمان قىلىپ  2نەپەر شەھەر خەلقىنى ئۆلتۈرۈپ  01نەپىرىنرى يراردار
قىلىرردۇ .بىزنىرر ھرراۋا قىسررىملىرىمىزنى لونرردوننى بومباردىمرران قىلىشررى ئەسررلىدە بىررر
قېتىملىق ھاۋادا ئېزىپ كېتىپ پەيردا قىلغران بىرر پراجىئە ئەمەسرمىد دەپ ئەن لىيەنىر
ئۆ ئېلىش ھەرىكىتىدىن ھىتلېر قاتتىق غەزەپلىنىپ كېتىردۇ .شرۇنداق بولسرىمۇ ئرۇ يەنىرال
نررېمى ھرراۋا ئارمىيىسررىنى ئەن لىرريە پررايتەختىنى بومباردىمرران قىلىشررىغا يررول قويمايرردۇ.
شررۇندىن كېرريىن بېرررلىن يەنە ئىككررى قېررتىم بومباردىمانغررا ئۇچرايرردۇ .ئەنررد ھىتلېرنى ر
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تاقىتى قالما دەر غەزەپ بولۇپ قايناپ كېتىردۇ-2 .سرىنتەبىر كرۈنى چۈشرتىن كېريىن ئرۇ
ستادىيومدا ۋاقتىنچە بىر نۇتۇق سرۆزلەپ بۇنىڭردىن قەتئرى ترۈردە ئرۆ ئېلىشرىمىز كېررەك
دەپ قاينرراپ كېتىرردۇ .مىتىنرر ،مەيدانىرردىكى ئايرالالر ئىىتىمررائى پرراراۋانلىق جەمىيىتىنى ر
خادىملىر بىلەن ھەمشىرىلەر ھىتلېرنى بىز چوقۇم چېرچىلدىن ئاشۇرۇپ قىساس ئالىمىز
دې ەن گېىىدىن قراتتىق يرايراپ كېتىشرىدۇ” .ئەگەر ئەن لىريە ئرايروپالنلىر بىرزگە ئىككرى
مى ئۈ مى ياكى  2مى كىلو بومبا تاشراليدىغان بولسرا _ دەيردۇ ھىتلېرر _ ئۇنرداقتا
بىزمۇ بىر كېچىدە ئۇنرغا  822مىر كىلرو يراكى  022مىر كىلرو بومبرا تاشراليمىز ھەتترا
 222مىر كىلررو بومبررا تاشلىشررىمىز مررۇمكىن! _ زالرردىكى كىشررىلەر دەرھررال جررۇش ئررۇرۇپ
قايناپ كېتىدۇ .ھىتلېرمۇ ئامالسىز سۆزىنى توختىتىرپ كۈترۈپ تۇرىردۇ .ئانردىن يەنە سرۆز
داۋام قىلىدۇ _ ئەگەر ئۇنر بىزنى شەھەرلىرىمىزنى بومباردىمان قىلىشرنى كرۈچەيتمەكچى
بولىرردىكەن بىزمررۇ ئۇنرنى ر شررەھەرلىرىنى پارتلىتىررپ تۈپتررۈز قىلىررېېتىمىز .بىررز بررۇ ھرراۋا
قاراقچىلىرىنى قىلمىشلىرىغا چوقۇم چەك قويىمىز بىزنى تەڭرر ئرۆز پاناھىردا سراقلىغا !
برۇ ئىككررى دۆلەتررتىن بىرسررى چوقررۇم گررۇمران بولىرردۇ .ئىشررىنىڭالركى گررۇمران بولىرردىغىنى
ھەرگىز مىللى سوتسىئالىزمچى گېرمانىيە بولمايدۇ!“
”ياڭ ياق! ھەرگىز بىز ئەمەس!“ يىغىن زالىدىن ئەسەبىلەرچە چوقان كۆتۈرىلىدۇ.
2
ئىككررى كۈنرردىن كېرريىن ئررادمىرال رايرردېر برراش مىنىسررتىرلى مەھكىمىسررى ە بېرىررپ
ھىتلېرغا دوكالت بېرىدۇ .ئىككىسى بىرلىكتە ”دېڭىز شىر ھەرىكىترى“ پىالنىغرا گويرا بەك
ئىشەنچ قىلىپ كېتەلمەيېاتقاندەك قىياپەتتە برۇ پىالنىنرى دىقرقەت بىرلەن مرۇزاكىرە قىلىرپ
چىقىدۇ .ئاخىرىدا رايدېر ئەسلىدە قاتتىق رەت قىلىنىدىغان بىر پىالننرى ئوتتۇرغرا قويىردۇ.
”ئەگەر ‘دېڭىرررز شرررىر ھەرىكىترررى’ ئۇرۇشرررىنى قىلمايررردىغان بولسررراق _ دەپ سرررورايدۇ
ھىتلېردىن _ فۈھرېرىمنى سىياسىي ۋە ھەربىي تەلىماتى قانداق بولىشى كېرەك؟“
ھالبۇكى ھىتلېر بۇ سۇئالغا قىلچىمۇ خاپا بولمايدۇ .رايدېر نىسبەتەن قايىر بولغران
قىياپەتتە كەسىىداشرلىرىغا ”فۈھرېرنىر ئەن لىريەدە قۇرۇقلۇققرا چىقىرش قرارارىنى يەنىرال
ئرراخىرقى قررارار دېيىشرركە بولمايرردىكەن .چررۇنكى فررۈھرېرىمىز قۇرۇغلۇققررا چىقمىسرراقمۇ
ئەن لىررريە بەرىبىرررر تەسرررلىم بولرررۇش ئېھتىمرررالى برررار دەپ ئوياليررردىكەن .شرررۇنداقتىمۇ
بۇرۇنقىسىغا ئوخشاش ھەر تەرەپتىن ئالغاندا فۈھرېر قۇرۇقلۇققا چىقىرش ھەرىكىتىنرى برۇ
ئۇرۇشررنى ئاخىرنشتۇرۇشررنى بىررر تۈرلررۈك زەربە بېرررىش خاراكتېرىرردىكى بىررر تەدبىررر دەپ
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قارايدىكەن .ئەگەر بۇ ئىشنى خەتىر بەك چوڭ بولغىنىدا فرۈھرېر قۇرۇغلۇققرا چىقىشرنى
تېنىمررۇ خالىمايرردىكەن“ دەيرردۇ .روشررەنكى ”دېڭىررز شررىر ھەرىكىتررى“ ئەگەر ئوڭۇشسررىز
بولۇپ چىققىدەك بولغىنىدا ھىتلېرر بۇنىڭغرا پەقەترال چىردىيالمايتتى .چرۇنكى بۇنرداق بىرر
ئەھېال كۆرۈل ىنىدە ئەن لىيەنى ئىناۋىتى تېنىمۇ ئېشىپ كېتىشرى مرۇمكىن ئىرد  .شرۇڭا
ھىتلېررر بىرررن ھۇجررۇم بىررلەن غەلىرربە قازىنىشررقا بولىرردىغان چاقمرراق تېزلىكىرردە ئررۇرۇش
قىلىشنى يەنى خەتىر بولمىغان چاقماق تېزلىكىدە ئرۇرۇش قىلىشرنى خرانيتتى .پۇتكرامېر
يېقىندا بوۋلوگندا ئۆتكۈزۈل ەن قۇرۇغلۇققا چىقىرش مرانىېېرىنى نەق مەيدانردا كرۆرگەنلىكى
ھەققىرردە تەييارلىغرران دوكالتىرردا دېڭىررز تاشررقىنى سررەۋەبىدىن چاتمررا قىيىقالرنررى سررۆرەپ
ماڭىدىغان كىمىلەر پۈتۈنلە قانيماقانلىشىپ كېتىشى مۇمكىن ئىد  .بۇ ئەھېال ھىتلېرنى
قاتتىق غەمدە قويىدۇ .پۇتكامېرنى قارىشىچە ئەن لىيە دېڭىرز قىرغاقلىرىردىن قۇرۇغلۇققرا
چىقىش ۋاقتىردا ئەھرېال شرۇنىڭغا ئوخشراش بولىردىكەن بۇنىر نەتىىىسرىمۇ ئوخشاشرال
ئاپەت خاراكتېردە بىر ۋەقە بولۇپ قېلىشى مۇمكىن ئىد .
بېسرررىپ كىررررىش ھەرىكىتىنىررر مۇۋەپىەقىيەتلىررر بولرررۇش-بولماسرررلىقى يەنرررى
ئەن لىيەنى تەسلىم بولۇش-بولماسلىقى ھاۋا ھۇجۇمىنى قانداق بولىشىغا باغلىق ئىرد .
شررۇڭا ھىتلېررر رايرردېر بىررلەن ئررايرىم كۆرۈشررۈپ ئەتىسررى لونرردوننى ئومررۇمىي يۈزلررۈك
بومباردىمان قىلىشرنى تەسرتىقاليدۇ .گېرمرانىيە ئرايروپالن ئەترەتلىرر بىرىنىر كەينىردىن
بىررر ئەن لىرريەگە قرراراپ ئۇچىرردۇ .شررۇ كررۈنى چۈشررتىن كېرريىن ئاخشررامغا يررېقىن 202
بومباردىمرران ئررايروپالنى ھۇجررۇمچى ئايروپالنالرنىرر قرراتمۇ-قررات مۇداپىيىسررى ئاسررتىدا
گيۆرىڭنى ر تۆپىرردىن ئۇچررۇپ ئۆتىرردۇ .ئررۇ كرراپ بالن ر نېررز قىيالىقىرردىن بررۇ ئررايروپالن
گۇرۇپىىلىرىنى كۈزىتىپ تۇراتتى .ئېن لىز دېڭىز بۇغىزىدىن ھەسەل ھەرىلىرىدەك مىغىلرداپ
ئۇچۇپ ئۆتىېاتقان ئايروپالنالر تايمى دەرياسرىغا قراراپ ئۇچماقترا ئىرد  .برۇ ئرايروپالنالر
ۋولېىچ ئارسېنال ھەربى زاۋۇدىنرى ئېلېكتىرر ئىستانسىسرىلىرىنى ۋە پرورتالرنى بومباردىمران
قىلىررردۇ .گيۆرىررر ئەڭ ئررراخىرقى نىشررراننىڭمۇ بومباردىمانررردا ”ئررروت دېڭىرررز “ ئىچىررر ە
كۆمۈل ەنلىكى ھەققىدىكى خەۋەرنى ئاڭال-ئاڭلىمراس دەرھرال مىكرافرون ئالردىغا ئۆترۈپ
لونرردون بومباردىمانرردا تررۈپ-تررۈز قىلىنىېاتقررانلىقىنى رادىئررو ئررارقىلىق ئررېالن قىلىرردۇ .ئررۇ
دۈشرمەننى قەلرربى ە ھۇجرۇم قىلىنغرانلىقىنى ماختىنىرپ تررۇرۇپ سۆزلەشركە باشرراليدۇ .بررۇ
قېتىمقررى ۋەيررران قىلىررش خاراكتېرىرردىكى ھرراۋا ھۇجررۇمى ترراڭ سررۈزۈل ىچە داۋام قىلىررپ
ئەتىسى قاراڭغۇ چۈشكىنىدىال توختىتىلىدۇ .بۇ ۋەھىمىلى ئىككى كۈن ئىچىردە  120نەپەر
لوندونلۇق بومباردىماندا ئۆلىدۇ .ھىتلېر ئۇنرنى شەھىرىنى پارتىلىتىپ تۈپتۇز قىلىرېېتىمىز
دەپ تەھدىت قىلغان ھالردا تۆمرۈرنى قىزىقىردا سروقۇش ئۈچرۈن يەنە بىرر قېتىملىرق كەڭ
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كۆلەملى ھاۋا ھۇجۇمىنى _ يەنى -82سىنتەبىردە بومباردىمان قىلىشنى تەستىقاليدۇ .برۇ
قېتىمقررى كەڭ كۆلەملى ر بومباردىمرران ھەرىكىتررى ئرراخىرقى قېتىملىقررى بولررۇپ ب رۇ قېررتىم
لوندونغا جازا يۈرۈشى قىلىشنىال مەقسەت قىلىرپ قالمرا يەنە خرانلىق ھراۋا ئارمىيىسرىنى
پۈتۈنلە تارمار كەلتۈرۈشنىمۇ مەقسەت قىلغان ئىد .
”پەۋقۇلئاددە مەخىى“ تېلې راممرا چېرچىلنرى يەنە بىرر قېرتىم ئاگاھالندۇرىردۇ .شرۇڭا
ئۇ بومباردىماندىن  2كۈن ئاۋال بىر قېتىملىق رادىئرو نرۇتقى سرۆزلەيدۇ .ئرۇ رادىئرو نۇتقىردا
پۈتررۈن مەملىرركەت خەلقىنررى ئاگاھالنرردۇرۇپ ”شۇنىسررى ئېنىقكررى ھىتلېررر ئەپەنرردىم تېررز
سرررۈرئەتتە ئرررۇرۇش ئرررايروپىالنلىرىنى خوراتمررراقچى بولىېاتىررردۇ .ئەگەر مۇشرررۇ برررۇيىچە
داۋاملىشررىدىغانال بولىرردىكەن بىررر قررانچە ھەپررتە ئۆتكەنرردە ئۇنىرر ھرراۋا قررۇۋۋەتلىر
ئاجىزلىشىشرررقا باشرررالپ ئاساسرررلىق كرررۈچىنى خورىتىرررپ تۈگىتىررردۇ _ .دەيررردۇ .ئرررۇ يەنە
ئاگاھالندۇرۇپ كېلىرپ مۇنرداق دەيردۇ _ نېمىسرالر برۇ ئارالالرغرا قارىترا ئومرۇمىي يۈزلرۈك
ھالدا كەڭ كۆلەملى تاجاۋۇز قىلىپ كېرىشنى ئەستايىدىللىق بىلەن پىالنالشماقتا .بەلكىرم
ئۇنر ھازىردىن تارتىىال ئەن لىيەگە شوتالندىيەگە ئېرنندىيەگە باستۇرۇپ كىرمەكچرى ۋە
بەلكىررم بىرررن ۋاقىتتررا بررۇ ئررۈ ئارالغررا باسررتۇرۇپ كىرمەكچررى بولىېاتىرردۇ .بىررز بۇنررداق بىررر
خەۋىىكە ھەرگىزمۇ قۇلىقىمىزنى يۇپۇرۇپ تۇيمىغان بولۇپ يۈرەلمەيمىز “.بەلكىم بۇ تاجراۋۇز
بۈگۈنال باشلىنىشى مۇمكىن” .شۇنداق ئىكەن بىز چوقۇم كېيىنكرى بىرر ھەپتىردەك ۋاقىتنرى
ۋەتىنىمىز تارىنىردىكى ئەڭ ھەل قىلغرۇ پەيترى دەپ تونۇشرىمىز كېررەك .ئرۇنر ئىسرىانىيە
پاراخوتلىر بىلەن بىررلىكتە بوغۇزغرا قراراپ يېقىرنالپ كەلمەكرتە .ئەممرا برۇ ۋاقىتترا دراك
پوتىول ئويناش بىلەن مەشغۇل يراكى نېلسرۇننى ئارىمىزغرا كىرىشرى بىرلەن ناپولىئوننىر
بۈيررۈك ئارمىيىسررى بوۋلوگنرردا تۇرىېاتقىنىغررا ئوخشاشررال ئەھررېالىمىز جىرردد  “.ئۇنى ر بررۇ
دې ەنلىر بۇ قورغانالر ئارىلى خەلقىنى غەيرىتىنى كۈچەيتىرپ ئرۇنرنى رىغبەتلەنردۈرۈپ
ئۆزلىرىمۇ بۇ ئۇرۇشقا قاتنىشىشنى زۆرۈرلىكىنى ھې قىلدۇرىدۇ.
ئاشرركارە سررورۇنالردا ھىتلېررر تولررۇق ئىشررەنچىلى ھررالىتىنى ئىىررادىلەپ يۈرگەنرردەك
قىلسىمۇ -82سىنتەبىر كۈنىكى ھەربى ئىشالر يىغىنىدا ئەندىشرىلەن ەنلىكىنى ئاشركارىالپ
تۇراتتى .ئۇ ھاۋا ئارمىيىسىنى ”سار ئوپراتسىيىسى“ دا ”دۈشمەننى قورقۇتۇپ ۋەترېەرىكىنى
چىقىرىررېەتكەن“ لىر تەسررىر پەيرردا قىلىررېەتكەنلىكىنى تەغدىرلەيرردۇ .ئانرردىن ئررۇ ”دېڭىررز
شىر “ ئوپراتسىيىسى ە نزىملىق ئالردىنقى شرەرتلەر ”تېنرى پىشرىپ يېرتىلمى ەن“ لىكىنرى
ئېترررراپ قىلىررردۇ .ھررراۋا شرررارائىتى بەكرررال ناچرررار بولغاچقرررا ھررراۋا ئارمىيىسرررى ھررراۋادىكى
ھرراكىممۇتلەقلىقنى تېنررى قولغررا كەلتررۈرەلمى ەن ئىررد  .شررۇنداقتىمۇ ئررۇ يەنىررال بېسررىپ
كىرىش پىالنىدىن ۋاز كەچكىلى ئۇنىمرا تۇرىېالىردۇ .بۇنىر بىرر سرەۋەبى ھراۋا ھۇجرۇمى
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ئەن لىيەنى قورقۇتۇپ جاسارىتىنى پۈتۈنلە يوقاتقران ھالغرا كەلتۈرىرېەتكەن بولرۇپ ئرون
كۈن ە قالما يراكى  80كرۈن ئىچىردە ئەن لىريەدە ئراممىې خراراكتىرلىق ھېسرتىرىيەلى
ھالەت پارتالپ چىقىدۇ دەپ قارالماقتا ئىد .
گيۆرىڭنى ياردەمچىسى برۇ نرۇقتىنى چىر تۇترۇپ پرۇخرانرنى بومباردىمران قىلىرش
ئررارقىلىق ئەن لىيەنررى بررو سررۇندۇرۇش پىالنىنررى ئوتتۇرغررا قويىرردۇ .دېڭىررزدىن بېسررىپ
كىرىشتىن باشقا بارلىق ئىشالرغا ئىنتايىن قىزغىن پوزىتسىيە تۇتۇپ كېلىېاتقران رايردېر برۇ
ئىشرررنىمۇ چىرررن يۈرىكىررردىن قرررولالپ چىقىررردۇ .ئەممرررا بۇنىڭغرررا ھىتلېرررر ئۇنىمرررا ھررراۋا
ئارمىيىسىنى پەقەت مۇھىم ھەربى ئەسلىھەلەر نىشانىنى بومباردىمان قىلىشرقىال مراقۇللۇق
بېرىدۇ” .خەلق ئاممىسى ئارىسىدا ۋەھىمە پەيدا قىلىش مەقسەت قىلىنىدىغان بومباردىمران
ئەڭ ئاخىرقى چارە سۈپىتىدىال ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى مۇمكىن“ دەپ چى تۇرىدۇ.
پۈتررۈن مۇھرراكىمىلەر ئرراخىر كېلىررپ سررۈكۈتكە ئررورۇن بوشررىتىپ بېرىرردۇ .ئەسررلىدە
”دېڭىرررز شرررىر “ ئوپراتسىيىسرررىنى باشرررلىتىش قرررارار ئاللىمۇقاچررران بىكىرررتىل ەنلىكى ە
قارىما ئەندىلىكتە بۇ قارار قەغەز يۈزىدىكى بىر قارارغىال ئايلىنىپ قېلىپ -82سرىنتەبىر
كۈنى بۇ مەسىلە قايتا بېكىتىلىش قارارنشتۇرۇلىدۇ .شۇنى بىرلەن بىرر ۋاقىتترا ”برىترانىيە
ئوپراتسىيىسى“ قىيىنلىشىپ گېرمانىيەنى چىقىمى بارغانسىر ئېغىرلىشىپ بارماقتا ئىد .
ئررانيلۇق -82چىسررال كررۈنى گېرمررانىيە  22ئررايروپالن چىقىمرردار بولغرران بولسررا ئەن لىرريە
تەرەپ ئرراران  02ئايروپالنىرردىن ئايرىلىرردۇ .شررۇڭا ھىتلېرمررۇ ئەمەلىيەتنررى قوبررۇل قىلىشررقا
مەجبۇر بولىدۇ-82 .چىسال سەيشەنبە كۈنى ھىتلېر ھراۋا ھۇجۇمىغرا تايىنىرپ ئەن لىيەنرى
ھەرگىزمۇ تەسلىم قىلدۇرغىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېتراپ قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ .ئارقىردىن
ئۇ قىسرقىال قىلىرپ ”ھراۋا ئۈسرتۈنلۈكىنى قولغرا كەلترۈرۈش ئىمكرانى بولمىغرانلىقى ئۈچرۈن
دېڭىرز شرىر پىالنىنرى كېچىكتۈرۈلىردۇ .برۇ ھەرىركەت قاچران باشرلىنىدىغانلىقى ھەققىردە
ئررايرىم ئۇقتررۇرۇش قىلىنىرردۇ “.كېچىكتررۈرۈش دېررمەك ئەسررلىدە بررۇ پىالننى ر ئەمەلرردىن
قالدۇرۇلۇشىدىن دېرەك بېرەتتى .شۇنىڭدىن كېيىن ئەن لىيەگە بېسىپ كىررىش ھەرىكىترى
پەقەت قەغەز يۈزىدىال قالغان بىر پىالن ھالىغا ئايلىنىپ قالىدۇ” .پەۋقۇلئراددە مەخىرى“ ۋە
شرررۇنىڭدەك كىچىررر بىرررر ئەن لىررريە ليررروتچىكالر ئەترىترررى خەلرررق ئاممىسرررىنى بىرررردەك
ئىتتىىاقلىق روھىنى تولۇق ئىىادىلپ ترۇنىى قېرتىم ئرادولف ھىتلېرنرى ھەربرى ئىشرالردىكى
مەغلرروبىيەت بىررلەن تونۇشررتۇرغان بولررد ” .بررۇ مررۇقەددەس تررۇپراقالر بررۇ يەر شررار بررۇ
پادىشاھلىق بۇ ئەن ىلىيە“ شۇ سەۋەبتىن قۇتقۇزۇلغان ھېسابالند .
”بىررز  22مىر نەپەر ئەسرركىرىمىز بەدىلىر ە فرانسررىيىنى بررو سررۇندۇرغان ئىرردۇق_ .
دەيرردۇ ھىتلېررر قررارار قىلىررپ بولغانرردىن كېرريىن پۇتكامېرغررا _ ئەگەر ئېن لىررز بۇغۇزىرردىن
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بۈسۈپ ئۆتەلىسەكمۇ بىر كېچىدە يوقۇتىردىغان ئەسركەر سرانىمىز برۇ سراندىن ھەسسرىلەپ
كرررۆپ بولىررردىغانلىقى ئېنىرررق .ئۇنىررر ئۈسرررتى ە بۇغرررازدىن بۆسرررۈپ ئۆترررۈپ قۇرۇغلۇققرررا
چىقالىشىمىزدىنمۇ بەك ئۈمىد يوق “.ئۇنى دېڭىز ئرارمىيە ئاديۇترانتى ھىتلېرنىر ”دېڭىرز
شىر “ پىالنىنى تاختىبېشىغا ئېلىنغانلىقى سەۋەبىدىن بەكال خوشرال ئىكەنلىكىنرى ھرې
قىلىدۇ.
شرررررۇ كرررررۈنى ”پەۋقۇلئررررراددە مەخىىررررري“ مەنبەسرررررى ھىتلېرنىررررر گولالنررررردىيە
ئايرودروملىرىررررردىكى بومبرررررا يرررررۈكلەش ئۈسررررركۈنىلىرىنى چررررروۋۇپ يىغىشتۈرۈشرررررنى
تەسررتىقلىغانلىقىدىن خەۋەر تاپىرردۇ .ئاخشررىمى چېرچى ر ئررۈ خى ر ئررارمىيە قۇمانرردانالر
يىغىنررى چاقىرىرردۇ . .ۋ .ۋىنتېربوتررام شررۇ كررۈنلەرنى ئەسررلەپ مۇنررداق دەيرردۇ” :ئەينررى
ۋاقتىرردىكى ۋەزىرريەت خررۇدد زىرىكىشررلى بىررر مەيرردان مۇزىكررا ئويررۇنى ئارىلىقىرردا بىرسررى
تۇيۇقسرررىز ئوركىسرررتىر ئۆمى ىررردىكىلەرنى برررارلىق ئىسررركروپكىلىر تارىسرررىنى ئرررۈزۈپ
تاشلىغاندا كىشىلەرنى ھەممىسرى راھەت بىرر نەپەس ئېلىرپ تەبەسسرۈم بىلدۈرگەنردەكال
بىر ۋەزىيەت شەكىللەن ەن ئىد  “.ھاۋا ئارمىيە قۇماندانى ھەممە كىشى ئۆز ئىچىردە ئرارزۇ
قىلىررپ كېلىېاتقرران گەپنررى قىلىرردۇ :ھىتلېررر ”دېڭىررز شررىر “ پىالنىرردىن ۋاز كېچىىتررۇ ھررېچ
بولمىغاندا بۇ يى ئىچىدە بۇ پىالن قايتا ئوتتۇرغا چىقمايدىغان بوپتۇ” .چېرچىر تروم قرارا
تاماكىسىنى يېقىېاتقىنىدا ئۇنى چىرايى تەبەسسۈم ئىچىدە ئىد  .ئرۇ كرۆپچىلىككە چىقىرپ
يېڭى ھاۋا ئېلىش تەكلىېىنىمۇ قىلد “.
2
ھىتلېر ئەن لىيەنى سۆھبەت ئۈسرتىلى ە ئولتۇرۇشرقا مەجبرۇر قىلىشرنى يەنىرال يەنىرال
قاتتىق ئارزۇ قىلىپ يۈرەتتى .ئەمما بۇنداق بىر مەجبۇرنش ھاۋا ھۇجرۇمى يراكى دېڭىرزدىن
ھۇجررۇم قىلىررش ئررارقىلىق ئەمەس بەلكررى سررتراتى ىيىلى ئەھمىيىتررى ئىنتررايىن چرروڭ بىررر
دېڭىز بۇغۇز بولغان دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ بۇغراز جىبرالترارىقنى ئىشرغال قىلىرش ئرارقىلىق
ئىشقا ئاشۇرۇلىشرىنى ئوياليردۇ .برۇ بوغرۇز ئىشرغال قىلىنغانردىن كېريىن برىترانىيە خرانلىق
دېڭىز ئارمىيىسى ئاق دېڭىزغا يەنى ئوتتۇرا يەر دېڭىزىغا كىررەلمە گېرمانىيىنىر شرىمالى
ئافرىقررا بىررلەن ئوتتررۇرا شررەرقنى ئى ەللىشررى ە كاپالەتلىرر قىلىشررقىال بولررۇپ قالمررا
ئىمىىرىيىنى ر ھايرراتلىق يررولىنى شررىددەت بىررلەن يىررراق شررەرققىچە ئۇزارتىشررقا پۇرسررەت
يارىتىلغان بونتتى .ئەگەر بۇ ئىش ئەمەل ە ئاشقىدەك بولسا ئەن لىيە بۇنداق بىر شارائىت
ئاستىدا قانداقمۇ ئۇرۇشنى داۋامالشتۇرالىشى مۇمكىن؟ دەيدۇ ھىتلېر گېىىردە چىر ترۇرۇپ.
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بولۇپمۇ ئرۇ يەنە ئەن ىلىزنرغرا شرەرەپلى بىرر تىنچلىقنىمرۇ ئاترا قىلىرپ ئرۇنرنى ئۆزىنىر
بولشېېىكچىلىققا قارشى ئۇرۇش قىلىش يۈرۈشرى ە ئاتالنغىنىردا غىر قىلمرا جىرم ترۇرۇپ
بېرىدىغان بىر شىرىكى ە ئايالندۇرىېېلىشقىمۇ بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
دەل شررۇ پەيتررتە فرارنكونى ر ئىچكررى ئىشررالر مىنىسررتىر رامررون سررېررانو سررۇنەرمۇ
بېرلىندا ئىد  .ئۇ گېرمانىيە بىلەن ئىسرىانىيەنى ئۇرۇشرقا قاتناشتۇرۇلۇشرى مەسىلىسرىنى
بولۇپمۇ جېبرالتارىققا ھۇجۇم قىلىش مەسىلىسىنى مرۇزاكىرە قىلماقترا ئىرد  .ئىشرالر بەكرال
كۆپىيىررپ كەترركەن شررۇ كررۈنى چۈشررتىن بررۇرۇن كونررا برراش مىنىسررتىرلىق مەھكىمىسررى ە
كېتىېاتقان يول ئۈستىدە ئۇنى كۆڭلى بەكال ئارامىردا ئەمەس ئىرد  .ئالردىنقى كۈنىردىكى
رىبېنترروپ بىررلەن بولغران سۆھبەتلىشررىش جەريانىردا ئررۇنى بىرر تەرەپررتىن غەمر ە قويغرران
بولسرررا يەنە بىرررر تەرەپرررتىن ئرررۇنى غەزەپلەندۈرىېېتىررردىغان ئىرررش بولىررردۇ .يەنرررى ئرررۇ
رىبېنتروپنىرر ھاكرراۋۇرلىقى فۈھرېرنىرر فرانكررو ھۆكررۈمىتى ە غەزەپلەن ەنلىكىنىرر بىررر
ئىنكاسى دەپ قارايتتى.
ھىتلېر ئىنتايىن ئەدەپ بىلەن بۇ ئىسىاننى كۈتىېالىردۇ .بۇنىڭردىن سرېررانومۇ قراتتىق
خوشال بولۇش بىلەنال قالما يەنە بەكال ھەيران قالىدۇ .بۇ ھەقتە چۈشەندۈرۈپ كېلىرپ
مەن ژرانكونى ر شەخسررى ۋەكىلررى ھەمرردە ئىسررىانىيە ھۆكۈمىتىنىڭمررۇ ۋەكىلررى سررۈپىتىدە
بېرلىنغا ئىېەرتىل ەن بىرسرى بولغرانلىقىم ئۈچرۈن شرۇنداق ئەتىېارننردىم دەپ ئىزاھاليردۇ.
ئۇنى ر ئايررالى زىتررا پولوبولسررا كومۇتىررت باشررلىقى فرانكونى ر قېيىنسىڭلىسررى ئىررد  .ئررۇ
ھىتلېرغا مېنى بۇ قېتىمقرى زىيارىتىمنىر ئاساسرلىق مەقسرىتى ئىسرىانىيىنى گېرمرانىيە
تەرىىىدە تۇرۇپ دۇنيا ئۇرۇشرىغا قاتنىشىشرنى ھەر تۈرلرۈك شرەرتلىرىنى ئېنىقلىېېلىشرتىن
ئىبررارەت دەپ ئېيتىرردۇ .بررۇ شررەرتلەردىن ئەڭ مررۇھىم بررولغىنى ”ئىسررىانىيەنى ئاشررلىق ۋە
سررتراتى ىيىلى ئەش ريالىرىنى تەمىنلىنىشررى ە تولررۇق كاپالەتلى ر قىلىررنىش مەسىلىسررى“
ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ.
فرررۈھرېر ئرررۇرۇش مەسرررىلىلىرى ە قارىغانررردا سىياسرررىي مەسرررىلىلەرگە بەكىررررەك
قىزىقىدىغانرردەك كررۆرۈنەتتى .شررۇڭا ئررۇ ياۋروپررا چوقررۇم بىررر قىتررئە سىياسررىي سىستېمىسررى
شررەكلىدە بىرلەشتۈرۈلىشررى ئۆزىنىرر مررونروئى نەزەرىيىسررىنى تىكلىشررى ئررافرىقىنى ئررۆز
ھىمايىسررى ئاسررتىغا ئېلىشررى كېرررەك دەيتتررى .شررۇنداقتىمۇ ئۇنىر ئىسررىانىيىنى ئۇرۇشررقا
قاتناشتۇرۇلۇشى ھەققىدىكى قارىشى ”ۋاستىلىق ۋە ئىككرى بىسرلىق“ ئىرد  .پەقەت ئۇنىر
مېھمىنى جەبىلتارىققرا قارىترا زەمبىررەك ئىشرلىتىش كېرەكلىكىنرى قراتتىق تەكىتلى ىنىردىال
ھىتلېرنىررر ئىىادىسرررى نىسررربەتەن ئېنىرررق بولىررردۇ .يەنرررى تررروپ ئررروقى سرررىنارىيەتدەك
ئەۋزەللىكلەرگە ئى ە ئەمەس دەيدۇ .ئۇ ھەر تۈرلۈك سانلىق مەلۇماتالرنى ئوتتۇرغا قويرۇپ
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ئۇزۇن مەنزىللى توپ ئىككرى يرۈز پرا ئروق ئاتقانردىن كېريىن چوقرۇم رېمونرت قىلىنىشرى
كېرەكلىكىنى ھەر بىرر پرا تروپ ئوقىردا ئرارانال  22كلروگرام پرارتالتقۇ دورىسرى بولىشرى
مۇمكىنلىكىنى ئەمما  22ئايروپالندىن تەشكى تاپقان ”ستۇكا“ شرۇڭغۇغۇچى بومباردىمران
ئايروپالن ئەترىتى بىر قېتىمدىال  802تال سىنارىيەت ئاتانيدىغانلىقىنى برۇ بومبىنىر ھەر
بىرر مىر كىلررودەك پرارتالتقۇ دورا ئاننيردىغانلىقىنى شررۇنىڭدەك قىلرچە چەكلىمىسررىز
بومباردىمان قىلىش ئانھىدىلىكى ە ئى ە ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ تىنما سرۆزلەيتتى .ھىتلېرر
بۇ ترۈر شرۇڭغۇغۇچى بومباردىمران ئايروپالنلىرىنىر بومباردىمرانى ئاسرتىدا دۈشرمەن زاد
قانچىلىر بەرداشررلىق بېرەلىشررى مرۇمكىن؟ ئەن لىرريە دېڭىررز ئارمىيىسررى بررۇ ئررايروپالنالرنى
كۆرىشى ھامان جەبىلتارىقتىن قېچىپ كېتىشرىدۇ .شرۇ سرەۋەبتىن زەمبىررەك ئىشلىتىشرنى
ھاجىتى قالمايدۇ دەپ دې ەنلىرىنى ئىسىاتالشرقا تىرىشرىدۇ .شرۇنىڭدەك يەنە گېرمرانىيەمۇ
جەبىلترررارق ئوپىراتسىيىسرررى ئۈچرررۈن  21سرررانتىمېتىر ئېغىزلىرررق زەمبىررررەك يېتىشرررتۈرۈپ
بېرەلىشررى مررۇمكىن ئەمەسررلىكىنى قوشررۇمچە قىلىرردۇ .ھىتلېررر سررۇدەك سررۆزلەيتتى .ئۇنى ر
تىنما ئېغىزىدىن چىقىېاتقان ئۆتكرۈر سرۆزلىر مېھمىنىنرى ھەيرران قالردۇرۇپ ئېغىزىنىمرۇ
ئاچۇرالماس قىلىېېتىدۇ .ھىتلېر شرۇنىڭغا ئرۇنپال گېرمرانىيە پۈترۈن ئىمكرانىيەتلىر بىرلەن
ئىسىانىيەگە ياردەم قىلىدىغانلىقىغا كاپالەت بېرىدۇ.
سېررانو سۇنەر باش مىنىسرتىرلىكتىن ئايرىلغران ۋاقتىردا ئرۆزىنى بەكرال يېنىر ھرې
قىلغان ئىد  .بۇنى سەۋەبى ئۇنى خوجايىنى فرانكونىر ئىككرى دۆلەت رەھبەرلىرىنىر
ئىسىانىيە چې راسىدا تېز ئارىدا كۆرۈشۈپ برۇ تەكلىىنرى تېنىمرۇ ئېنىرق مۇھراكىمە قىلىرش
تەكلىېىنى قۇبۇل قىلدۇرۇش تەلىېىنى ئېيتقىنىدا ھىتلېر تەھدىت قىلمرا يراكى قورقۇترۇپ
زورلىمىغانلىقى ئىد  .ھىتلېرغىمۇ سېررانو سۇنەر ئوخشاشرال چوڭقرۇر تەسرىرات قالردۇرغان
ئىد  .شۇڭا ئۇ تېنىمۇ ئوچۇق مۇئامىلە قىلىشقا قارار بېرىدۇ” .ئىسىانىيەنى ئوق مەركىز
دۆلەتلەر ئىتتىىاقىغا قاتنىشرىپ ئرۇرۇش قىلىرش مەسىلىسرى ە كەلسرەك _ دەيردۇ ئەتىسرى
فرانكوغررا يازغرران خېتىرردە _ ئەن لىرريە دېڭىررز فلرروتلىرىنى جەبىلتررارىقتىن قەتئررى قرروغالپ
چىقىرىپ بۇ مۇھىم ئۆتكەلنى ئىشغال قىلىشتىن ئىش باشلىشرى كېررەك“ دەپ يازىردۇ .ئرۇ
بىر سېتىقچىنى خېرىدارنى قايى قىلىش ئۈچۈن ۋەدىلەر بەرگىرنى ە ئوخشراش سرۆزلەرنى
قىلىپ ئىسىانىيە ئوق مەركىز دۆلەتلەر ئىتتىىاقىغا قاتنىشىدىغانال بولىدىكەن گېرمرانىيە
ئۇنرغررا ئىقتىسررادىي ۋە ھەربررى ئىشررالردا يرراردەم قىلىشررقا غەيرررەت كۆرسررىتىدىغانلىقىنى
بىلدۈرىدۇ .يەنى مۇنداق ئېيتقاندا ئۇنر دەرھرال مەنىەئەتردار بولىردىغانلىقىنى كۆرسرىتىپ
ئۆتىدۇ.
فرانكومررۇ -00سررىنتەبىردە يازغرران جرراۋا خېتىرردە ھىتلېرنىر بررارلىق تەكلىىلىرىنررى
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قوبۇل قىلغاندەك كۆرۈنەتتى .شرۇنداقتىمۇ ئىككرى كۈنردىن كېريىن ئۆتكرۈزۈل ەن سرېررانو
سررۇنەر-رىبېنتررروپ ئۇچرىشىشررىدا بەكررال كررۆپ قىيىنچىلىقالرنىر بررارلىقىنى پەرەز قىلىرردۇ.
گېرمانىيە ئافرىقا قىتئەسرىنى سرىرتىدىكى ئىسرتراتى ىيىلى ئەھمىريەتكە ئىر ە ئرارالالرنى
تەلەپ قىلغىنىدا ئىسىانىيەنى ئەدەپ بىلەن ئەمما كەسكىن قارشىلىق كۆرسىتىشى ە دۈ
كېلىرردۇ .ھەتتررا تەرجىمرران شررمىدتمۇ رىبېنتررروپ ئافرىقررا زېمىررن مەسىلىسررىنى ئوتتۇرغررا
قويغىنىدا سررانو سۇنەر بۇ ئىشقا قارىتا چىق تۇرۇپ قارشرى تۇرغرانلىقىنى ھرې قىلىردۇ.
شمىدت بۇ ھەقتە باھانپ كېلىرپ ”برۇ ھرال فرانكرو بىرلەن ھىتلېرر ئوتتۇرسرىدىكى يرېقىن
مۇناسىېېتى ە تۇنىى قېتىم سوقۇقلۇق چۈشۈشى“ دەيدۇ.
ئەگەر رىبېنتررروپ فرانكررو بىررلەن سررەمىمىلى بىررلەن سررۆھبەت ئۆتكررۈزۈش ۋاقتىرردا
ئوتتۇرغا چىققان قىيىنچىلىقتىن ئۈمىدسرىزلەن ەن بولسرا ئرۇ ھالردا شرۇ ئاينىر كېيىنكرى
ۋاقىتلىرىدا ئۆزىنى بۇ ئېسى ئەسىرىدىن يەنى يراپونىيە ھەمردە ئىترالىيە بىرلەن بېرلىنردا
ئىمزانيرردىغان ئررۈ دۆلەت شەرتنامىسررىدىن تېنىمررۇ بەك روھلىنىررپ كېتىشرركە ھەققررى بررار
دېيىشكە بونتتى .ئۈ دۆلەت شەرتنامىسرىدا ئۇنرمرۇ ياپونىيەنىر ئاسرىيادا يېڭرى تەرتىرپ
ئورنۇتۇشىنى ئېترراپ قىلىردىغانال بولىردىكەن يراپونىينىڭمۇ گېرمرانىيە بىرلەن ئىتالىيەنىر
ياۋروپا يېڭى تەرتىبرى ئرورنىتىش جەريانىردا رەھبەرلىر ئرورنىنى ئېترراپ قىلىردىغانلىقىنى
بىلدۈرگەن ئىد  .ئىمزا قويغان دۆلەتلەرمۇ ”ئىمزا قويغان ئۈ دۆلەتنى خالىغان بىرسرى
ئەگەر نرررۆۋەتتە ياۋروپرررا ئۇرۇشرررىغا قاتناشرررمىغان يررراكى يررراپون-خىترررا توقۇنۇشرررىدىكى
دۆلەتلەرنى ھۇجۇمىغا ئۇچرىغىدەكال بولىدىكەن بۇ ئۈ دۆلەت سىياسىي ئىقتىسراد ۋە
ھەربى ئىشالردىكى بارلىق ئۇسلۇبىدا ئۆزئارا ياردەم بېرىشىدۇ“ دەپ كاپالەت بېرىشىدۇ.
(خەرىتە ئورنى)222~220
ئرررا ق ش بىررررلەن ئەن ىلىرررريە ئىككىسررررى بررررۇ ئىررررش يرررراپونىيەنىڭمۇ ناتسىسررررتالر
گېرمانىيىسررىدىن يرراكى فاشىسررتالر ئىتالىيىسررىدىن قېلىشررمايدىغانلىقىنى يەنىمررۇ تولررۇق
ئىسرررىاتى؛ برررۇ ئرررۈ ”قررراراقچىالر“ دۆلىترررى تىررر بىرىكترررۈرۈپ بىرلىشرررىېېلىپ دۇنيرررانى
بويسۇندۇرماقچى دەپ قارىشىدۇ .سوۋېتلىكلەر بۇنىڭدىن بىئارام ئىكەنلىكىنرى بىلردۈرگەن
بولسىمۇ رىبېنتروپ مولوتوۋغا بۇ شەرتنامىنى ئا ق ش نى بىرر قىسرىم ئۇرۇشرنۇمارلىرىغا
قارىترا ئىمزاننغرران شرەرتنامە؛ شررۇنداق ئىرركەن برۇ شررەرتنامىنى نرېمە ئۈچررۈن تررۆت دۆلەت
شەرتنامىسىغا ئايالندۇرالمايدىكەنمىز؟ دەپ ئۇنى رىغبەتلەندۈرمەكچى بولىردۇ .كەينىردىنال
ئۇ ستالىنغا ئۇزۇن بىر پارچە خەت يېزىرپ ”ترۆت دۆلەتنىر يەنرى س س س ر يراپونىيە
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ئىتالىيە ۋە گېرمانىيەنى تارىنى ۋەزىىىسى ئۇزۇن مۇددەتلى سىياسەت تۈزۈپ چىقىپ برۇ
ترۆت دۆلەت خەلقلىرىنىر ئرۆز ئالردىغا ئرۇزۇن مۇددەتلىر مەنىەئەتىنرى كرۆزلەپ ئرۇنرنى
كەل ۈسى تەرەققىيات يولىغا يېتەكلەيدىغان يولىنى بەل ىلەپ چىقىشىمىز كېرەك“ دەيدۇ.
2
ھېتلىر ئۆكتەبىر ئېيىدا دېىلوماتىيە ئىشلىر بىلەن بەكال ئالردىراش بولرۇپ كېتىردۇ.
-2ئۆكتەبىر كۈنى ئۇ برېننېر جىلغا ئېغىزىدا مۇسسولىن بىلەن ئۇچرۇشرىدۇ” .ئۇرۇشرتا بىرز
يېڭىپ چىقتۇق! قالغان ئىشالر ۋاقىتقىال باغلىق ئىشالر“ دەيدۇ ھىتلېر .ئرۇ گېرمرانىيە ھراۋا
ئارمىيىسى تېنى ھاۋا ئۈستۈنلۈكىنى قولغا كەلتۈرەلمى ەنلىكىنى ئېتراپ قىلىش بىرلەن بىرر
ۋاقىتتا يەنە ئەن لىريە ئيروپالنلىرر ئرۈچكە بىرر نىسربەت برويىچە ئېتىرپ چۈشرۈرۈلمەكتە
ئىكەنلىكىنىمرررۇ ئېيتىررردۇ .شرررۇنداقتىمۇ بەز سرررەۋبلەر تۈپەيلىررردىن ئەن لىررريە ھەربرررى
جەھەتتىكى ۋەزىيىتى پۈتۈنلە ئۈمىتسىز ئەھېالردا بولسرىمۇ يەنىرلە كۈچلرۈك تىرىكىشرىش
يولىدا كېتىېاتقان بولۇپ ئەن لىريە خەلقرى ئىنسرانىيەت مۇئامىلىسرى برويىچە مۇئامىلىردىن
مەھرررۇم بولماقتررا .ئەن لىرريە يەنە نررېمە ئۈچررۈن جرراھىللىق بىررلەن تىركىشررىپ تۇرىېالىرردۇ؟
ھىتلېر غەزەپلەن ەن ھالدا بۇ سۇئالغا يەنە ئۆز جاۋا بېرىردۇ :ئرۇنر ئرا ق ش بىرلەن س
س س ر نى ياردىمىدىن ئۈمىد كۈتمەكتە.
بۇنررداق ئۈمىدلىنىشررى پۈتررۈنلە خررام خىيالرردىن باشررقا نەرسررە ئەمەس ئىكەنلىكىنررى
كۆرسررەتكەن ھىتلېررر ئررۈ دۆلەت شەرتنامىسررى قررولالرچە ھەرىرركەت قىلىرردىغان ئررا ق ش
رەھبەرلىر ئۈستىدە ”مەيۈسرلىنىش تەسرىر “ نرى پەيردا قىلغران بولرۇپ شرەرقى سرەپكە
ئورۇنالشررتۇرۇلغان  22دىېىزىيىلىرر گېرمررانىيە كررۈچلىر رۇسررىيىنىمۇ ئوچررۇق ئاشرركارە
ئوتتۇرغررا چىقىررپ مررۇداخىلە قىلىشررقا جررۈرئەت قىاللمىغىرردەك دەرىىىرردە قورقۇتىررېەتتى؛
شررۇنداق بولغاچقررا برىتررانىيە ئىمىىرىيىسررى ە ئەجەللىرر زەربە بېرىشررنى پەيتررى يېتىررپ
كەلررد دېيەلىشررىمىز مررۇمكىن :يەنررى جەبىلتررارىقنى تارتىررپ ئانلىشررىمىز مررۇمكىن ھالغررا
كەلررد دەيرردۇ .ھىتلېررر سررۆزلەپ بررۇ يەرگە كەل ەنرردە گېىىنى ر تېمىسررىنى ئۆزگەرتىررپ
ئىسىانىيىلىكلەرنى ئاغزىنى بۇزۇپ ھاقارەت قىلىشقا باشاليدۇ .ئۇنر ئۇرۇشقا قاتنىشىشىنى
بەدىلى ئۈچۈن  222مى توننا ئاشلىق بىلەن يەنە شۇنچىلى مىقداردىكى كىرسرىن تەلەپ
قىلماقتا .شۇنىڭدەك ئۇنرنى بۇ ماتېرىيالالرنى ترۆلەش مەسىلىسرىدە فرانكرو يەنە قىلرچە
ئىزا تارتماستىن ”بۇ دې ەن غايە بىلەن مادد مەنىەئەت ئارىلىشىپ كەتكەن بىر مەسرىلە“
دەپ جاۋاپ بېرىردۇ تېنرى .ھىتلېرر تىرىككىنىردىن يېرىلىرپ كەتكىردەك بولرۇپ ۋارقىراشرقا
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باشاليدۇ :ئۇنر مېنى ”تايىنى يوق بىر يەھۇدىيدەك كۆرۈپ ئىنسانىيەتنى ئەڭ مرۇقەددەس
نەرسىلىر ئۈستىدە سودىالشماقچى بولىېاتىدۇ!“
بۇ ئىككى مۇسرتەبىت قىرزغىن ۋە بىرر-بىررى ە بولغران ئىشرىنىش بىرلەن ئرۇ يەردىرن
ئايرىلغاندىن كېريىن فرۈھرېر ”ئرارامنۇدا ئولترۇرۇپ برۇ يېڭرى سىياسرىي غەرىرز ئۈسرتىدە
ئويلىنىش“ ئۈچۈن بېرچتېس ادېن غرا قراراپ دەرھرال يولغرا چىقىردۇ .ئرۇ بېرچتېسر ادېنغا
بارغاندىن كېيىن بېرگنو دې ەن ئۆيىدە جىم تۇرما ئالد -كەينى ە مېڭىشقا كىرىشىدۇ.
يەنە بەزىدە سالسبۇرگ تا قىيالىرىدا ئۇزۇنردىن ئۇزۇنغرا مېڭىرپ يۈرىردۇ .بەزىردە ئرۇ ئرۆز
ئويلىغانلىرىنىمۇ سۆزلەپ كېتەتتى ياكى ياماق ئۈستىلىدە ۋە ياكى يىغىن زالىدىمۇ سرۆزلەپ
كېتەتتى .ئۇنى دې ەن بۇ پارچە-پۇرات سۆزلىر ئاخىر بىر قارارغا ئايلىنىردۇ 222.يەنرى
ئۇ فرانكو بىلەن كۆرۈشۈشركە كېتىېاتقران يرول ئۈسرتىدە فرانسرۇزنرنى نرېمە دەپ ئرويالپ
يرررۈرگەنلىر ھەققىررردىمۇ خەۋەرلەرنرررى ئاڭاليررردۇ .شرررۇ ۋاقىترررتىال رۇسرررىيەلىكلەر بىرررلەن
سۆزلىشىدۇ.
ئۇنى مەخسۇس پويىز (ئۇ پويىزىغا ”ئامېرىكا“ دەپ غەلىتە ئىسىم قويۇلغان ئىرد )
-80چىسررال گېرمررانىيەدىن ئايرىلىررپ شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى فرانسررىيىنى غەرپ تەرىىىنى ر
ئوتتۇرلىرىغا جايالشقان مونتۇيىرې ە يېتىپ بارىدۇ .ئۇ يەردە ۋىچى قورچراق ھۆكۈمىتىنىر
مۇئاۋىن باش مىنىستىر نۋال پويىزدا فۈھرېر بىلەن قىسرقىچە سۆزلىشرىدۇ .برۇ سرۆھبەتتە
ئاساسرررلىقى ئىككرررى كۈنررردىن كېررريىن مارشرررال پېترررائىن بىرررلەن ئۇچرىشرررىش ئىشرررى
ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ .شۇ چاغقا كەل ەندە فۈھرېر فرانسىيەنى رەسمى تۈردە ئۆز تەۋەسرىدىكى
بىر قۇل دەرىىىسرى ە چۈشرۈرۈش ئىرادىسرى ە كېلىردۇ .برۇ مەقسرەتتە ئرۇ زىيانكەشرلىككە
ئۇچرىغۇچىنى ئۆزلىكىردىن يراردەم قىلىشرىنى ئۈمىرد قىلغران بولسرىمۇ زۆرۈر تېىىلغىنىردا
قۇرال كۈچىدىن پايدىلىنىپ رەھىمسىزلەرچە قىساس ئېلىش تەييارلىقىنىمۇ كۆرۈپ قويىدۇ.
ھىتلېر بويسۇندۇرۇلغان باشقا دۆلەترلەرگە ئوخشراش فرانسرىيىنى گيۆرىڭنىر دې ىنىردەك
قىممەتكە ئى ە بارلىق نەرسىلىرىنى مەسىلەن خام ئەشيادىن تارتىپ ئەمر ەك كرۈچلىرىنى
پۈتكۈل قىممەتلى سرەنئەت ئەسرەرلىرىنى تارتىرپ ئېلىشرقا ئوخشراش ئىقتىسرادىنى ترانن
تررارا قىلىرردىغان بىررر يەرگە ئايالنرردۇرىېېلىش خىيالىرردا ئىررد  .ئررۇ ۋىچررى ھۆكررۈمىتىنى
ئاكتىىلىق بىلەن ئەن لىيەگە قارشى تۇرىدىغان بىرر ئىتتىىاقدىشرى ھالىغرا كېلىشرىنى ئرارزۇ
قىالتتى .نۋالنى ئىىادىسىنى كۆرگەن ھىتلېر بۇنداق بىر ئىشنى روياپقا چىقىشىغا قەتئرى
كررۆز يەترركەن ئىررد  .شررۇڭا پويىزلىررق كررېچىلەپ مېڭىررپ فرانكررو بىررلەن ھەل قىلغررۇ
ئۇچرىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا كېتىېاتقىنىدا ھىتلېر ھەقىقەتەنمرۇ تولرۇق ئىشرەنچكە
تولغان ئىد .
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ئۇنر فرانسىيەنى بىر تەرىىىدىكى كىچى بىرر شرەھەردە ئۇچراشرماقچى بولىردۇ .برۇ
كىچى شەھەرنى ئىسمى خېندا بولرۇپ فرانسرىيەنى غەربرى جەنرۇ تەرىىىردىكى بىرر
سرراناتورىيە رايررونى ئىررد  .ئررۇ يەر بياررىتزنى ر تررۈۋەن تەرىىىرردە بولررۇپ كەڭ كۆلەملى ر
ساياھەت تەشېىقاتى قىلىشقا نيىق پالمىلىق دېڭىرز برويى قۇملرۇق بىرر يەر ئىرد  .شرۇنداق
بولغاچقا بۇ يەرنى دۇنياۋىي ئەھمىيەتكە ئى ە بىر يىغىن ئېچىشقا نيىق بىر يەر دې ەنردىن
كررۆرە داۋالىنىررپ دەم ئېلىشررقا مۇۋاپىررق داڭلىررق بىررر يەر دېرريىش تېنىمررۇ ترروغرا بررونتتى.
كۆرۈشۈش يېر قىلىپ شەھەر سىرتىدىكى فرانسرىيەنى ترار رېلىسرلىق تۆمۈريرولى بىرلەن
ئىسررىانىيەنى كەڭ رېلىسررلىق تۆمۈريولىنىرر تۇتىشررىدىغان يېررر تاللىېېلىنغرران ئىررد .
فۈھرېرنى پويىز چۈشتىن كېيىن سائەت ئىككىدە ئۆتكۈزۈلىردىغان ئۇچرىشرىش ۋاقتىغرا
دەل ۋاقتىرردا ئۈل ررۈرۈپ كەلررر ەن ئىررد  .ئەممرررا يېقىنرردىكى پرررويىز كۈتررۈش سۇپىسرررىدا
ئىسىانىيەلىكلەرنى پويىز كرۆرۈنمەيتتى .ھەر ھالردا ھەر دائىرم سرۆرۈلۈپ يۈرىردىغان برۇ
ھۇرۇن ئىسىانىيەلىكلەردىن بۇنىڭدىن ئارتۇقىنى كۈتۈشكىمۇ بولمايتتى ئەلىېەتتە.
ھىتلېر فرانكو بىلەن ئۇچرىشىشرى ھامران ئرۇنى خرۇدد چىمبېررلىن نۋال ۋە باشرقا
نۇرغۇن كىشىلەرنى قايى قىاللىغىنىدەك قايى قىلىېېتەلەيردىغانلىقىغا تولرۇق ئىشرىنەتتى.
يەنى ئەگەر گېرمانىيەنى يراردىمى بولمىسرا ئىرد ئرۆزى ە مارشرال دەرىىىسرىنى بەرگەن
سىز نەدە قانر ئىدىڭىز؟ برۇ غرالىبىيەت ھەرگىزمرۇ سرىلەر ئىسرىانالرنى ئىشرەنچى بىرلەن
قانداقتۇ مەريەم ئانىنىر ئارىغرا كىرىشرى بىلەنرال قولغرا كەلترۈرۈل ەن ئرۇرۇش غرالىبىيىتى
ئەمەس؛ ئەمەلىيەتررتە بولسررا گېرمررانىيە ھرراۋا ئارمىيىسررىنى ”ئاسررماندىن سررىنارىيەتلەرنى
خرۇدد يررامغۇردەك تۆكرۈۋەتكەملىكى نەتىىىسررىدىال ھەل قىلغررۇ غەلىربە قولغررا كەلررد “
دەيتتى.
ھىتلېررر كۈتررۈش جەريانىرردا رىبېنتررروپ بىررلەن كۈتررۈش سۇپىسررىدا پاراڭغررا چۈشررىدۇ.
”ھازىرقى ئەھېالدا بىز ئىسىانىيەلىكلەرگە ھەر قانداق بىر يازما ۋەدە بېرەلىشرىمىز مرۇمكىن
ئەمەس _ .بىررر چەتررتە تۇرغرران ھىتلېرنىرر بررۇ دې ەنلىلىرىنررى ئرراڭالپ تۇرىرردۇ _ بىررز
ترررۇپراقالرنى فرانسرررىيە مۇستەملىكىسرررىدىن چىقىرىرررپ تاشالشرررقا يازمرررا ۋەدە بېرىشررركا
قوشررۇنلمايمىز .بررۇ تررۈر قررول تۇتىرردىغان مەسررىلىدە ئەگەر بررۇ بۇدۇشررقاق نتىررنالر يېزىررق
شررەكلىدە ھەر قانررداق بىررر ئاساسررقا ئېرىشررىىال ئالىرردىكەن چوقررۇم بىررر كررۈنى فرانسررۇزنر
بۇنىڭررردىن خەۋەردار بولىررردۇ _ .ھىتلېرررر پېترررايىننى ئەن لىررريەگە قارىترررا ئاكتىرررپ ترررۈردە
دۈشمەنلى ھەرىكەتلىرى ە كۈشكۈرتۈشرنى پەيترى كەل ەنلىكىنرى ھرې قىلماقترا ئىرد .
شۇڭا ئرۇ بۈگرۈنكى كۈنردە فرانسرىيە تۇپراقلىرىردىن ۋاز كېچەلمەيتترى – .شرۇنىڭدەك يەنە
ئەگەر ئىسىانالر بىرلەن ئىمزالىنىردىغان بۇنرداق بىرر كىلىشرىم سرىرتقا چىقىرپ كېتىردىكەن
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فرانسرىيە دېڭىررز سررىرتى مۇسرتەملىكىلىرىمۇ د گولنىر قولىغررا ئۆترۈپ كېتىشررى مررۇمكىن“
دەيدۇ گېىىنى ئاخىرىدا.
بىر سائەت ئۆتكەندىال ئاخىر ئىسىانالرنى پويىز بىداسسوئا دەرياسىدىن كېسرىپ
ئررۆتكەن خەلقررارالىق كررۆرۈك ئۈسررتىدە كۆرۈلۈشرركە باشرراليدۇ 222.ئىسررىانالرنى بررۇنچە
كېچىكىررررپ كېلىشررررى مەخسررررۇس كررررېچىكىش بولررررۇپ ھەرگىزمررررۇ دەم ئېلىشررررنى دەپ
كېچىككەنلى ئەمەس ئىد ” .بۇ مېنى ئۆمرۈمدىكى ئەڭ مۇھىم بىر قېتىملىق ئۇچرىشرىش
ھېسابلىنىدۇ _ دەيدۇ فرانكو يېنىدىكى بىر ھەربرى ئەمەلردارىغا _ مەن چوقرۇم برۇ ئىشرتا
ھىرلە ئىشلىتىشرىم كېررەك .برۇ كررېچىكىش دەل بۇنىر بىرر قىسرمى .ئەگەر مەن ھىتلېرنىر
ساقالتقۇزالىسرررام پسرررىنولوگىيە جەھەترررتە ھىتلېرررر باشرررتىن ترررارتىىال ئەپسرررىز ھالغرررا
چۈشۈرۈل ەن بولىدۇ “.بۇ داھىنى بويى پاكار سېمىز ئۆتكۈر قارا كۆزلرۈك بىرسرى ئىرد .
داڭلىق كىشىلەر شۇنچە كۆپ چىقىدىغان بىر دۆلەتتە بۇ كىشى خۇدد بەك ئەتىېارلىنىرپ
كەتمى ىرردەكال بىرسررى ھېسررابلىناتتى .ئۇنى ر تەخررتكە چىقالىشررىنى تەلىيررى كەل ەنلىكررى
ھەمدە ھارمرا -تالمرا تىرىشرچانلىق كۆرسرىتىش روھىنىر نەتىىىسرى دېريىش مرۇمكىن.
ئۇنىررر مرررۇۋەپىەقىيەت قازىنىشرررى ھەقىقەتەنمرررۇ ئاسرررانغا توختىغررران ئەمەس .ئرررۇ بىرررر
گالىسىيەلى بولرۇپ برۇ جرا تەمكىرن ئەمەلىيەتچرانلىقالر يرۇرتى دېر ەن نرام بىرلەن داڭ
چىقارغرران بىررر يەر ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ ئەنە شررۇنداق كۈچلررۈك ئەمەلىيەتچررانلىق قرراراش ۋە
قابىلىيەتلى خاراكتېرلىرىنى بىرلەشمىسى ئۇنى بۇنداق يوقۇر مەرتىرېى ە ئېرىشرتۈرگەن
دېيىشكە بونتتى.
فرانكررو گەرچە قەلبىرردە بەرىبىررر دېھقرران خرراراكتېر سرراقالنغان بىررر بولسررىمۇ ئررۇ
ئەسلىدە خەلقنى بىر پۇخراسى بولۇش نياقىتى ىمۇ ئېرىشرەلمى ەن بىرر ئىرد  .ئرۇ دىرن
بىررلەن ئانارخىزىمغررا بەكررال مايى ر بىررر ئىررد  .گەرچە ئررۇ قررارا مىلررتىقلىقالر جەمىيىتررى
(فانڭ ىستالر فاشىسرتى پرارتىيە گرۇرونردىن بىرر ) گىمرۇ خىرزمەت قىلىرپ يۈرگەنردەك
قىلغىنررى بىررلەن بررۇ جەمىيەتنىرر ئەزاسررىمۇ ئەمەس ئىررد  .ھەقىقررى قررارا مىلررتىقلىقالر
جەمىيىتىنىرر ئەزالىررر ئررانيلۇق يېڭىرردىن تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرى ە ئۆسررتۈرۈل ەن
باجىسى گېرمانالرغا بەكىرەك يېقىنلىق كۆرسىتىدىغان بىر ئىد  .گەرچە تېنرى يېقىنردىال
بېرلىنررردا سررروغۇق مۇئرررامىلى ە ئۇچرىغررران بولىشرررىغا قارىمرررا سرررېررانو سرررۇنەر يەنىرررال
گېرمانىيىنىرر يېڭىلمەسررتۇر شررۇڭا ئىسررىانىيە غررالىىالر تەرىىىرردە تۇرىشررى كېرررەك دەپ
قرررارايتتى .ئەممرررا فرانكرررو گېرمانىيىنىررر يېڭىلمەسرررلىكى ە ئرررۇنچە بەك ئىشرررەنچ قىلىرررپ
كېتەلمەيتتررى” .مەن سررىلەرگە شررۇنى بىلرردۈرمەكچىمەنكى _ دەيرردۇ فرانكررو ھەر قايسررى
قۇماندانلىرىغا _ ئەن لىيە ھەرگىز ئۇنرغا يول قويمايدۇ .ئۇنر داۋاملىرق ئۇرۇشرىدۇ ھەتترا
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ئاخىرغىچە قەتئى ئۇرۇشنى داۋام قىلدۇرىدۇ :ئەگەر ئۇنر برىتانىيە ئرۈ ئارىلىردىن قروغالپ
چىقىرىلغىرردەك بولسررىمۇ كاناداغررا بېرىېېلىررپ بولسررىمۇ جەڭنررى داۋامالشررتۇرىدۇ .ئررۇنر
ئرررامېرىكىلىقالرنى يررراردەم ە چاقىرىرررپ ئۇرۇشرررنى ئررراخىرغىچە داۋامالشرررتۇرانيدۇ .شرررۇڭا
گېرمانىيەنى ھازىرچە ئۇرۇشتا غالىپ كەل ەنرلەر دەپ ئېيتالمرايمىز “.شرۇنىڭغا قارىمرا ئرۇ
يەنە بىر تەرەپتىن ھىتلېرنى تاقىتىنى يوقۇتۇپ قويىشىدىنمۇ قورقاتتى .يەنرى ئىسرىانىيىنى
چېنسلوۋاكىيەنىڭكىدەك بىر تەغدىرگە قېلىشىدىنمۇ قورقاتتى .شۇنىڭدەك يەنە ھىتلېرنىر
يولىنى توساشقا ئۇرۇنغان ئۇششراق دۆلەتلەرنىر مۇۋەپىەقىيەتلىر قارشرىلىق كۆرسرىتىش
يولىدىن پايدىلىنىشنىمۇ خالىمايتتى.
پررويىز ھىتلېرنىرر پررويىز يېنىغررا كېلىررپ توختىغرران ۋاقتىرردا فرانكررو دۆلىتىنىرر
تەغرردىرىنى قانررداق بولىشررى بررۇ قېتىمقررى ياۋروپررا توقۇنۇشررىغا چېتىلىررپ قېلىشررىدىن
ساقلىيالىشىغا باغلىق ئىكەنلىكىنى ئويلىماقتا ئىد  .چۇنكى ئىچكى ئرۇرۇش ئىسرىانىيەنى
ئى ىلىكىنرررى پۈترررۈنلە مالىماتررراڭ قىلىرررېەتكەن بولرررۇپ ئرررۆتكەن يىلقرررى دېھقرررانچىلىق
مەھسۇنتالر ھۇسۇلىنى بەكال تۈۋەنلەپ كېتىشىمۇ خەلقىنى ئاچارچىلىققا دۈ كېلىشى ە
سەۋە بولۇپ قېلىش ئېھتىمالىنىمۇ يوق دېيىشكە بولمايتتى .ئەمما ھىتلېر ئۇنى بىرتەرەپ
تۇرۇپ بېرىشى ە يرول قويرانرمۇ؟ ئەگەر فۈھرېرنىر تەلىرېىنى ئرۇدۇلال رەت قىلىېەتكىردەك
بولسا قايسى كۈ بىلەن گېرمانىيەنى بېسىپ كىرىشىنى توسىيالىشى مۇمكىن؟ برۇ ئىشرتا
پەقەت بىرن تۈرلرۈك ئامرال برار ئىرد  :بىرر تەرەپرتىن ئروق مەركىرز دۆلەترلەر ئىتتىىاقىغرا
كىرررىش تەسررىراتىنى پەيرردا قىلىررېېتىش يەنە بىررر تەرەپررتىن قايسررى بىررر ئېھتىيرراجلىق
بولغانلىرىنى ئېنىق بەل ىلىېېلىش ئىد  .ئۇنى گالىتسرىيەلى قىيراپىتى برۇ جەھەترتە دەل
ئۇنىڭغررا قالقرران بولررۇپ بېرەلىشررى مررۇمكىن ئىررد  .ئررۇ ۋاگونرردىن چۈشررۈپ پررويىز كۈتررۈش
سۇپىسىدا ھەربى ئوركىستىر ساداسى ئىچىدە ھىتلېرغا قاراپ يۈرىدۇ.
فرانكو ئالدىن تەييارنپ قويغان نۇتۇق تىزىسىنى ئوقۇيردۇ .ئۇنىر نۇترۇقى فرۈھرېرنى
مەدھىيىلەيدىغان سۆزلەر ۋە ئېغىزچە ۋەدىرلەر بىرلەن تولغران ئىرد  :ئىسرىانىيە ئەزەلردىن
”نررېمى خەلقررى بىررلەن كەمكۈستىسررىز سرراداقەتلى بىررلەن روھررى ئىتتىىرراقلىق ئورنىتىررپ
كەلمەكررتە“ شررۇنىڭدەك يەنە ئەمەلىرري ئىشررالردىمۇ ”ھەر دائىررم ئرروق مەركىررز دۆلەتلىررر
بىررلەن ئىتتىىرراقلىقىنى سرراقالپ كەلمەكررتە “.تررارىنتىن بۇيرران ئىككررى دۆلەت ئوتتۇرسررىدا
ئىتتىىرراقلىق ئاساسررى ئورۇنرردا تررۇرۇپ كەلررد  .نررۆۋەتتىكى ئۇرۇشررتا ”ئىسررىانىيە گېرمررانىيە
تەرەپررتە تۇرغانلىقىرردىن ئىنتررايىن مەمنررۇن “.قىيىنچىلىررق مەسىلىسررى ە كەلسررەك دەپ
قوشررۇمچە قىلىرردۇ فرانكررو بررۇ جەھەتتىكررى قىيىنچىلىقالرنررى فررۈھرېرىمىز مەنرردىنمۇ ئېنىررق
بىلىدۇ .ھەممىدىن بەك قىيىن بولىېاتقىنى ئاشرلىق يېتىشمەسرلى مەسىلىسرى .شرۇنىڭدەك
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يەنە ئررا ق ش بىررلەن ياۋروپانى ر ئرروق مەركەز دۆلەتررلەرگە قارشررى ئۇنسررۇرلىرىمۇ بىچررارە
ۋەتىنى ە ھەر تۈرلۈك قىيىنچىلىقالرنى پەيدا قىلماقتا” .شۇنداق بولغاچقا ئىسىانىيە چوقۇم
ئررۆز يېرىرردىن قىمىرلىمررا تۇرۇشررى خالىمىغرران ئىشررالرنى تەمىنكىنلى ر بىررلەن كۈزىتىررپ
تۇرۇشقا مەجبۇر بولماقترا “.فرانكرو برۇ سرۆزلەرنى قىلىېاتقانردا غەزەپلىنىرپ كېتىردۇ .ئەممرا
تېزن گېىىنى داۋامالشتۇرۇپ ”بۇ تۈردىكى مەسىلىلەر بولىشرىغا قارىمرا ئىسرىانىيە يەنىرال
ئرروق مەركەز دۆلەتررلەر ئىتتىىاقداشررلىقىغا ئانھىرردە دىقررقەت قىلماقتررا ئۇرۇشررقا نىسرربەتەن
بۇلتۇر كۈزدە ئىتالىيەنىر تۇتقران پوزىتسىيىسرى ە ئوخشراش پوزىتسرىيە تۇتماقترا“ دەيردۇ.
فرانكونى ر ئۇسررتىلىق بىررلەن ئررۆزىنى چەترركە ئررېلىش پوزىتسىيىسررى ھىتلېرنى ر بىررر ۋەدە
بېرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىردۇ .ئىسرىانىيەنى ئۇرۇشرتا كۆرسرەتكەن ھەمكارلىقىغرا جراۋا
قايتۇرۇش ئۈچۈن فۈھرېرمۇ گېرمانىيە فرانكونى جەبىلتارىقنى ئى ەللەپ تۇرىشرىغا يەنرى
-82يررانىېار كررۈنى جەبىلتررارىقنى شررۇنىڭدەك ئافرىقىرردىكى بىررر قىسررىم مۇسررتەملىكىلەرنىمۇ
قوشۇپ ئىشغال قىلىشىغا يول قويىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
فرانكو ھېسسىياتسىز بىر شەكىلدە ئورۇندۇقتا تۈگۈلۈپ ئولتۇرىدۇ .كېيىن ئرۇ سرۆزگە
كىرىشىدۇ .ئەمما بەكال ئاستا ھەمدە بەكال ئېھتىيات قىلىپ سرۆزلەيتتى .ئرۇ بىرر تەرەپرتىن
بىرەر باھانە تېىىپ كۆرسىتىشكە تىرىشسا يەنە بىرر تەرەپرتىن چىر ترۇرۇپ تېنىمرۇ كرۆپ
يول قۇيۇشرالرغا ئېرىشرىش ئۈچرۈن تىرىشراتتى .ئرۇ ئىسرىانىيىنى نەچرچە يرۈز مىر توننرا
بۇغررردايغا ئېھتىيررراجى برررارلىقىنى برررۇ ئېھتىيرررا يەنە كېلىرررپ بەكرررال جىررردد ئېھتىيرررا
ئىكەنلىكىنرى ئوتتۇرغرا قويىرردۇ .فرانكرو گېرمرانىيە بررۇنچە ئاشرلىقنى ئىېەرتىشركە تەييررارمۇ
قانررداق دەپ ”قۇۋلررۇق بىررلەن“ ھىتلېررردىن سررورايدۇ .ئررۇ يەنە برىتررانىيە خررانلىق دېڭىررز
ئارمىيىسىنى دېڭىرز بويلىرىغرا ھۇجرۇم قىلىشرىغا تاقابىر تۇرۇشرى ئۈچرۈن ئىسرىانىيە زور
مىقترراردا ترروپ-زەمرررەكلەرگە يەنررى ئاسررمانغا ئرروق ئاتانيرردىغان زەمبىرررەكلەرگە بەكررال
ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىدە گەپ يروق برۇ ئىشرنى قانرداق ھەل قىلىشرنى ئويالۋاتىسرىز؟ دەپ
سورايدۇ .ئۇ سۆزىنى بىرر مەزمۇنردىن يەنە بىرر مەزمۇنغرا يرۆتكەپ ترۇراتتى؛ شرۇنىڭدەك ئرۇ
بەكال ئازادە گەپ يۆتكەپ تۇراتتى .ئۇ كانارىي تاقىم ئاراللىرىدىكى بىرر قىسرىم زىيانالرنىر
تۆلىنىشى ئۈستىدە توختالغىنىدا نېمە ئۈچۈن چەتئەل ھەربى ئەمەلدارلىرىنى سوۋغىسىنى
يەنررى جەبىلتررارىقنى قوبررۇل قىلىشررقا بولمايرردىغانلىقىنى سررورايدۇ .بررۇ قورغرراننى چوقررۇم
ئىسىانىيەلىكلەر ئۆزلىر قولغا ئېلىشى كېرەكلىكىنرى ئېيتىردۇ .تۇيۇقسرىزن ئرۇ ئەمەلرى بىرر
شەكىلدە ھىتلېرنى ئېن لىزنرنى ئافرىقىردىن قروغالپ چىقىررىش ئېھتىمالىنىر قانچىلىر
ئىكەنلىكىنررى مۆلچەرلەشرركە كىرىشررىدۇ :مېررنىڭچە ئررۇنرنى پەقەتررال دېڭىررز بررويلىرىغىچىال
يىراقالشرررتۇرۇش مرررۇمكىن بولرررۇپ ئۇنىڭمرررۇ نېرىسرررىغا ھەيررردەيمەن دېررريىش مرررۇمكىن
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بولمايرردىغان ئىررش دەيرردۇ” .مەن ئافرىقررا كونررا ئەسرركەرلىرىدىن بىرررىمەن شررۇڭا مەن بررۇ
جەھەتتىكى ئىشالرنى ياخشى بىلىرمەن“ دەيردۇ .شرۇنىڭدەك يەنە ھىتلېرنىر ئەن لىيەنرى
بو سرۇندۇرغىدەك كۈچىنىر بارلىقىردىنمۇ گۇمران قىلىردىغانلىقىنى ئېيتىردۇ .بەك بولرۇپ
كەتسررە ئەن لىرريە دېڭىزغررا ئررۆزىنى ئېتىشررى مررۇمكىنلىكىنى چېرچىرر كاناداغررا قېچىررپ
بېرىېېلىررپ ئررا ق ش نىر يرراردىمى بىررلەن داۋاملىررق ئررۇرۇش قىلىشررى مررۇمكىنلىكىنى تىلغررا
ئالىدۇ.
فرانكو سرۆز قىلغانردىكى ئراۋاز بەكرال غەلىرتە بولرۇپ شرمىدت ئىنتىيارسرىز سراددا
ئوغۇل-قىزنرنرى گۇنراھ تۆكرۈش ئۈچرۈن ھەيردەكچىلى قىلىردىغان چىركراۋ مۇرتلىرىنىر
ئاۋازىغىال ئوخشاش بىرر خىلرال ئراۋازدا سرۆزلەۋاتقانلىقىنى ھرې قىلىرپ قالىردۇ .ھىتلېرمرۇ
ئۇنى دې ەنلىرىنى ئاڭلىغانسىر ئۈمىدسىزلىكى شۇنچە ئارتىشقا باشلىغان ئىد  .فرۈھرېر
ئاخىر بەرداشلىق بېرەلمە ئورنىردىن ئىتىر ترۇرۇپ كېتىردۇ .شرۇنچىلى سرۆزلى ىنىڭىز
يېررتەر بۇنىڭرردىن ئررارتۇقى قررۇرۇق ئرراۋارىچىلىق دەپ بولررۇپ دەرھررال جايىغررا ئولتۇرىرردۇ.
ھىتلېررر گويررا ئۆزىنى ر بررۇ تررۈردىكى بەكررال تېررز ھاياجانلىنىررپ كەتكەنلىكىرردىن پۇشررايمان
قىلغاندەك فرانكوغا شەرتنامىغا قول قويۇش توغرىسىدا قايتا يالېۇرىدۇ .ئەلىرېەتتە! دەيردۇ
فرانكو بۇنىڭدىنمۇ مەنتىقىلىق يەنە قانداق ئىش بار دەيسىز؟ گېرمانىيە ئاشرلىق ۋە قرۇرال-
يارا تەمىنلەيدىغانال ئىش بولىدىكەن بۇ شەرتنامىنى چوقۇم ئىمزانيمەن؛ شرۇندىن كېريىن
سىز پەقەت ئىسىانىيىنى قاچان ئۇرۇشقا قاتناشسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدىغانلىقى ھەققىدىكى
ھوقررۇقىنى بەرسررىڭىزن كۇپررايە دەيرردۇ .بىررر-بىرىنررى قوغلىشررىپ ئوينىغانرردەك ئررۆتكەن بررۇ
سۆھبەت ئەنە شۇنداق گەپلەر بىلەن تەنەپىۇسقا چىقىدۇ.
ھىتلېر قاتتىق خاپا بىر شەكىلدە ئۆز ۋاگۇنىغا كىرىپ كىتىدۇ .ئىككىال تاشرقى ئىشرالر
مىنىسررتىر يەنىمررۇ چوڭقررۇرنپ سررۆبەت ئۆتكررۈزۈش ئۈچررۈن پررويىز كۈتررۈش سۇپىسررىدا
يرررۈرگىنىچە رىبېنتروپنىررر ۋاگونىغرررا قررراراپ ماڭىررردۇ .ئرررۇنر ۋاگونغرررا چىقىرررپ بىرررر ھرررازا
مۇنازىرىلىشررىدۇ .ئاخىرىرردا رىبېنتررروپ ”ئىسررىانىيەنى تەلەپلىررر بىررلەن فرانسررىيەنى
ئارزۇسى بىر-بىرسى ە ماس كېلەمدۇ-كەلمەمدۇ دې ەننرى ئېنىقلىرېېلىش ئۈچرۈنال ئىرد “
دەپ فۈھرېرنىررر برررۇ يەرگە قەدەم تەشررررىپ قىلىشرررىدىكى بىرررردىن-بىرررر مەقسرررىدىنى
ئاشرركارنيدۇ .دېمىسررىمۇ فرانكررو كومۇتىررت باشررلىقى فۈھرېرنىرر ھررازىرقى قىيىنچىلىررق
ئەھېالىدىن تولۇق خەۋەردار ئىكەنلىكىنرى شرۇڭا ئرۇ فرۈھرېر بىرلەن مەخىرى كىلىشرىمنامە
ئىمزانشنى خانيدىغانلىقىنى ئەتىسى ئىتالىيە بىلەن بىرگە بۇ كىلىشىم ە ئىمزانش ئويىردا
ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .شۇندىن كېيىن رىبېنتروپمرۇ دەرھرال برۇ كىلىشرىمنامىنى ئىسرىانچە
نۇسنىسىنى ئۇنرغا بېرىدۇ .بۇ كىلىشىمنامىدا ئىسىانىيە فرانسىيىنى مۇسرتەملىكىلىرىدىن
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زېمىنغرررا ئېرىشرررىدىغانلىقى قانچىلىررر زېمىنغرررا ئېرىشەلىشرررىنى بولسرررا ”فرانسرررىيىنى
ئەن لىيەنىرر قولىرردىن قانچىلىرر مۇسررتەملىكى زېمىررنى ە ئېرىشررىپ يوقاتقرران قىسررمىنى
تولۇقلىيالىشىغا باغلىق“ ئىكەنلىكى ئېيتىلغان ئىد .
سرررېررانو سرررۇنەر بۇنىڭغرررا ھەيرررران بولرررۇپ قررراتتىق ۋارقىرررراپ تاشررراليدۇ .ئافرىقرررا
مەسىلىسررىدە رۇشررەنكى بررۇ بىررر يررېڭىچە سىياسررەت ھېسررابلىناتتى .دېمەككررى گېرمررانىيە
فرانسىيەگە بولغان مۇئامىلىسىدە ئېنىق ئۆزگىرىپ كېتىىتۇ! ئۇنداقتا ئىسىانىيەنى ئۇرۇشرقا
قاتنىشىشى ئۈچۈن بېرىلىدىغان تولۇقلىما ئىشلىرىمۇ كۆپ ئاسرتىالپ كېتىردىغان بوپترۇ .ئرۇ
مىيىغىرررردا كررررۈل ىنىچە فرانكومررررۇ خەلقىرررر ە ”زاد قانچىلىرررر ئررررۇرۇش غەنىمىتررررى
ئاننيرردىغانلىقىنى ئېنىررق بىلدۈرۈشرركە مەجبررۇر“ دەيرردۇ.ئەممررا رىبېنتررروپ بۇنررداق ئۇيررۇن
ئويناشقا ماھىر بولمىغاچقا ئاچچىقىنى بېسىپ ئولتۇرماقتىن باشقا چارىسى يوق ئىرد  .برۇ
چاغدا ئىسىانىيە تاشقى ئىشالر مىنىستىر بەكال قىزىق بىر شرەكىلدە رەسرمى خوشلىشرىپ
ئايرىلىدۇ.
شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى نېمىسررالر فۈھرېرنىرر رېسررتۇران ۋاگونىرردا دۆلەت زىيرراپىتى
ئۆتكررۈزۈپ ئىسررىانالرنى مېھمرران قىلىرردۇ .فرانكررو قىررزغىن ۋە دوسررتانە قىيرراپەتتە زىيرراپەتكە
قاتنىشىدۇ .ئۇنى باجىسىمۇ ھەممىنى ئۆزى ە جەلىرپ قىلىېالغران بولرۇپ پۈترۈن زىيراپەت
جەريانىدا ئۇنرنى ھەممىسرى بىرر-بىرىنرى ماختىشرىپ ئۆتكۈزىردۇ .بەلكىرم ئۇنرنىر ئەنە
شۇنداق مۇئامىلىردە بولغرانلىقى سرەۋەبىدىن بولسرا كېررەك ھىتلېرمرۇ كۆپچىلىر ئالدىردا
كىرىلىپ تى ئولتۇرۇشقا جۈرئەت قىلىدۇ .بۇ ئارىدا فرانكونى بىر چەتكە تارتىرپ ئىككىسرى
ئىككررى سررائەتتەك مۇڭدىشررىدۇ .فرانكررو ھەر بىررر مررۇھىم مەسررىلە ئۈسررتىدە قرراتتىق چى ر
تۇرىېالغان بولغاچقا ھىتلېرر ئرۇنى زادىرال ئەيېەشركە كەلترۈرەلمە بارغانسرىر بىئراراملىق
ھې قىلىشقا باشاليدۇ .فرانكو ئەگەر ئاق دېڭىز _ يەنى ئوتتۇرا دېڭىزنىر شرەرقى ئراغز
بولغان سۈۋەيىش قرانىلى غەربرى ئېغىرز بولغران جەبىلترارىقتىن برۇرۇن تاقىلىرپ قېلىشرى
مۇمكىنلىكىنى ئېيتىدۇ .گەرچە ھىتلېر بۇنىڭغا قايتا-قايتا قراتتىق قارشرى چىققران بولسرىمۇ
فرانكررو بررۇ دې ىنىرردىن قەتئررى يانمررا تۇرىېالىرردۇ .ئۇنىرر بۇنررداق چىرر تۇرىېېلىشررى
سررەۋەبىدىن شررۇ چرراققىچە بەك قرراتتىق گەپ قىلمررا يررول قۇيررۇپ كېلىېاتقرران ھىتلېرمررۇ
تۇيۇقسىز قايناپ كېتىدۇ .فرانكو يەنىال قىلچە يۇمشرىما ئرۆز دې ىنىردە چىر تۇرىېالىردۇ.
ئەگەر بىز بىر مىليارت كىلوگرام بۇغدايغا ئېرىشەلمىسرەك ترارى (ئرۇ برۇ يەردە ناپولىئونغرا
قارشررى قرروزغىالڭنى دېمەكچررى) بەلكىررم قايتررا تەكرارلىنىررپ قېلىشررى مررۇمكىن دەيرردۇ .بررۇ
گەپلەردىررن كېرريىن فررۈھرېر مىڭىسررىدىن تۈتررۈن چىققىررنىچە رېسررتوران ۋاگررونىنى تاشررالپ
چىقىدۇ” .بۇ فرانكو دې ىنى ئەسرلىدە ترايىنى يروق بىرر مرايوردىن باشرقا نەرسرە ئەمەس! _
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دەيرردۇ پۇتكامېرغررا .ئررۇ يەنە لىنرر ،بىررلەن فرانكررو ھەققىرردە سۆزلەشرركىنىدە بولسررا ھىتلېررر
ئۇنىر دەرىىىسررىنى تېنىمرۇ چۈشررۈرۈپ _ گېرمرانىيەدە بررۇ مەخلرۇق بەك بولررۇپ كەتسررە
ئارانال بىر سېرفانت بونلىشى مۇمكىن!“ دەيردۇ .يەنە بەزىرلەر ئۇنىر دەرىىىسرىنى يەنىمرۇ
بىر بالداق چۈشۈرۈپ مالدىشى سېرژانت دەپ ئاتراپ ئۆزىنىر جاھران ئۇرۇشرى ۋاقتىردىكى
ئەسكەرلى دەرىىىسى ە تەڭ لەشتۈرىېالغانلىقىنىمۇ ئاڭلىغران ئىركەن .ئرۆز تاشرقى ئىشرالر
مىنىستىرى ە ئوينىغان قۇۋلۇق تاكتىكىسىدىن تېنىمۇ غەزەپلىنىپ كېتىدۇ” .سرۇنەر دېر ەن
بررۇ ئەبررلە فرانكررونى ئالقىنىرردا ئوينىتىررپ يۈرىرردىكەن!“ دەيرردۇ كېيتررېل ە .ھىتلېررر يەنە
تەھدىت پەيدا قىلىپ بۇ سۆھبەت مۇشۇ يەردە مۇشۇ پەيتتە بۇزۇلىدۇ دەيدۇ.
شۇنى بىلەن بىر ۋاقىتتا رىبېنتروپ ئۆز ۋاگونىدىن چىقمرا سرۇنەر بىرلەن كىلىشرىم
تۈزۈپ چىقىشنى ئامالى ئۈستىدە باش قاتۇرماقتا ئىرد  .ئەممرا برۇ ئىسرىانىيىلى مېھمران
ئىنتايىن ئەدەپلى بىلەن ئۇنى دې ەنلىرى ە قەتئى قارشى چىقماقتا خرۇدد شرۇنىڭدەك
ئۇنى بىر تىيىن ە چىقىرىېەتمەكتە ئىد  .ئۇنى سرەۋر-تراقىتى قالمىغانردا سرېررانو سرۇنەر
بىلەن ئۇنى ئاديۇترانتلىرىنى خرۇدد باشرالنغۇ مەكرتەپ ئوقۇغرۇچىلىرىنى قوغلىغانردەك
ئەتە ئەتى ەن سائەت سرەككىزدە تۈمامالنغران شرەرتنامە نۇسنىسرى بىرلەن كېلىرپ مېنىر
بىلەن كۆرۈشۈڭالر دەپ چىقىرىېېتىدۇ.
-02چىسررال كررۈنى سررېررانو سررۇنەرنى ئررۆز كەلررمە كىلىشررىم نۇسنىسررىنى قررول
ئاستىدىكىلەردىن بىرسى ە يەنى سابىق بېررلىن براش ئەلچىسرى ئرارقىلىق يەتكۈزىردۇ .برۇ
كىشرررى نېمىسرررچىنى ۋيېننرررا شرررىېىدە سرررۆزلەيتتى (ئېن لىزچىررردىن تەرجىمىررردە ۋيېتنرررام
تەلەپىۇزىرردا دەپ خاتررا ئېلىنغرران _ .ئررۇ.ت) .ئررۆز كەلمى ەنلىكىرردىن ربېنتررروپ قرراتتىق
غەزەپلىنىپ شۇنداق ۋارقىراپ تىلالپ كېتىدۇكى ئۇنى ئراۋاز ۋاگرون سرىرتىدىمۇ ئوچرۇق
ئاڭلىنىپ ترۇراتتى” .ھەرگىرز كىشرىنى قايىر قىاللمايردۇ!“ رىبېنترروپ سرېررانو سرۇنەرنى
تەييارلىغرران ھررۈجىىتىنى ئوقىغانرردىن كېرريىن خررۇدد بىررر ئوقۇتقۇچىنىر ئوقۇغۇچىسررىغا
ۋارقىرىغىنىدەك قايناپ كېتىدۇ .برۇ ماتېرىيالردا ئىسرىانىيە موروككونىر فرانسرىيەگە قرارام
رايونى كېيىن ئىسىانىيەگە قارام بولىشىنى تەلەپ قىلغىنىدەك ئىسىانىيى ە يېڭى بىر نيىھە
بېرىلىشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ .شررۇندىن كېرريىن ئررۇ شررمىدت بىررلەن بىرررلىكتە دەرھررال ئەڭ
يېقىندىكى ئايرودرومغا بېرىپ مونترويىرگە ۋاقتىردا ئۈل رۈرۈپ ھىتلېرر-پېترايىن سرۆھبىتى ە
قاتناشررماقچى بولىرردۇ .سررەپەر ئۈسررتىدە رىبېنتروپنىرر ئرراچچىقى بېسررىلما سررۇنەرنى
”سۈيىقەستچى“ فرانكونى ”ياخشىلىق قىلغاننى بىلمايدىغان ئەبلە “ دەپ تىلالپ ماڭىردۇ.
تەرجىمان شمىدت بولسا ئىسىانالرنى ئىشلەتكەن تاكتىكىسرىدىن ئىرچ-ئىچىردىن خوشرال
ئىد  .ھىتلېر ئۆز ھۆنۈرىنى ئىشقا سالىمەن دەپ رەقىبى ە ئۇتتۇرۇپ قويغان ئىد  .بۇنرداق
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ئەھېال تۇنىى قېتىم كۆرۈنمەكتە ئىد .
ھىتلېرمۇ مونتويىرغا كېلىپ بولغان بولرۇپ ئرۇ يەردە ماشىنىسرىدا مارشرال پېترايىننى
كۈتمەكتە ئىد  .كونا جۇمھۇرىيەت ھۆكۈمىتىدىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچرۈن پېترايىن يېقىنردا
ئۆزىنى ۋەزىىىسىنى باش مىنىستىرلىكتىن دۆلەت رەئىسىلىككە كۆتۈرىېالغان ئىرد  .ئەگەر
فۈھرېر فرانكونى پېتايىنغا فرانسرىيەگە يېتەكچىلىر قىلىرپ قانيماقرانچىلىق ۋەزىيەترتىن
قۇتۇلدۇرۇش ۋەزىىىسىنى ئۆز ئۈستى ە ئېلىشرى ھەققىردە مەسرلىھەت بەرگەنلىكىنرى ئۇقسرا
ئىررد چوقررۇم فرانكوغررا تېنىمررۇ قرراتتىق مۇئررامىلە قىلىشررى مررۇمكىن ئىررد ” .سررىزنى
يېشررىڭىزنى باھررانە قىلىررپ مەغلوبىيەتلىرر ئررۇرۇش قىلغرران كىشررىنى كىلىشررىم ە ئىمررزا
قويدۇرۇشقا يوللىشى … _ دې ەن ئىد فرانكو _ سرىز دېر ەن ۋېرردۇن قەھرىمرانى سرىز.
سررىز نررامىڭىزنى مەغلررۇبىيەتچى قۇمانرردانالرنى ئىسررمى بىررلەن ئارنشررتۇرىېالماڭ“ ”.بررۇنى
بىلىمەن گېنېررال _ دەيردۇ پېترايىن جراۋابەن _ ئەممرا دۆلىتىمىرز مېنرى چاقىرماقترا مەن
ۋەتىنىم ە مەنسۈپ ئادەممەن … .بەلكىرم برۇ مېنىر ۋەتىرنىم ئۈچرۈن ئەڭ ئراخىرقى قېرتىم
خىزمەت قىلىشىم بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن“.
يېشى چوڭىيىپ كەتكەن پېتايىن مارشرال قامالشرتۇرۇپ ئۈنفورمرا كىيىنىرپ كەلر ەن
بولررۇپ پررويىز ئىستانسىسررىنى كىرررىش ئېغىزىرردا كېيتېلنىرر قىررزغىن قارشررى ئېلىشررىغا
ئېرىشىدۇ .پېتايىن ئۇنىڭغرا جراۋابەن سرانم بېرىرپ بېلىنرى رۇسرالپ ئالردىغا تىكىل ىرنىچە
گېرمررانىيە ھررۆرمەت قاراۋۇللىرىنىر سررالىمىنى قوبررۇل قىلىرردۇ .ئۇنىر كەينىرردە رىبېنتررروپ
بىلەن نۋال ماڭىردۇ .ئرۇنر ئرۈن-تىېىشسرىز پالوبىردىن ئرۇدۇل فۈھرېرنىر ۋاگونىغرا قراراپ
مېڭىشررىدۇ .مارشررال پېتررايىن بىررلەت سررېتىش زالىرردىن چىقىېاتقىنىرردا ھىتلېررر بىررر قررولىنى
ئۇزاتقىنىچە ئۇنى ئالدىغا كېلىدۇ .كۆپچىلى بۇ ياشانغان مارشالغا ھەمررا بولرۇپ مەخىرى
ۋاگونغررا كىرىرردۇ .ئررۇ ۋاگۇنغررا كىرىررپ ئورۇنرردۇقتا تىرر ئولتررۇرغىنىچە ھىتلېرغررا قرراراپ
شمىدتنى تەرجىمىسى ە پۈتۈن زىھنى بىلەن قرۇنق سرالىدۇ .شرمىدت برۇ بروۋاينى ئوچرۇق
ئاڭلىيالىسۇن دەپ ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ دانە-دانە تەرجىمانلىق قىلىدۇ .ئۇنىر كۆرۈنىشرىدىن
قارىغانرردا قررۇلالرچە برراش ئى ىررش ئەمەس بەلكررى تولررۇق ئىشررەنچ بىررلەن ئولتۇرغانرردەك
قىالتتررى .ئۇنى ر يېنىرردا ئولتۇرغرران نۋال ئۇنىڭغررا تررۈپتىن ئوخشررىمايدىغان بىررر قىيرراپەتتە
ئولتررۇراتتى .ئررۇ تاماكررا چېكىشررنى ئويلىسررىمۇ ھىتلېررر بىررلەن پېتررايىن ئىككىسررىال تاماكررا
چېكىشررنى چەكلەيرردىغان كىشررىلەر ئىكەنلىكىرردىن خەۋىررر بررار ئىررد  .نۋال ئەنسررىز بىررر
قىياپەتتە ھىتلېرغا ھەمدە رىبېنتروپقا قراراپ قويراتتى .ھىتلېرر مەن سرىزنى گېرمرانىيى ە
ئررۇرۇش ئېچىشررنى تەرغىررپ قىلىرردىغانلەر تەرىىىرردىكى بىرسررى ئەمەسررلىكىڭىزنى ياخشررى
بىلىمەن ”ئەگەر ئۇنداق بولمىسرا ئىرد برۇ قېتىمقرى سرۆھبەتنى ئرۆتكەزمى ەن برونتتىم“
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دەيدۇ.
فۈھرېر سىلىق سۆزلەر بىلەن فرانسىيەنى ئۆتكۈزگەن گۇنراھلىرىنى بىرر قرۇر سراناپ
كۆرسەتكەندىن كېيىن فرانكوغا دې ەنلىرىنى ئۇنىڭغىمۇ تەكررارنپ ئۆتىردۇ” .بىرز ئۇرۇشرتا
يېڭىررپ چىقتررۇق .ئەن لىرريە بولسررا يېڭىلىررپ قالررد ؛ ئررۇنر چوقررۇم بىررر كررۈنى بررۇنى ئېتررراپ
قىلىرردۇ _ .ئررۇ يەنە چوڭقررۇر مەنىلىر قىلىررپ ئۇرۇشررتا مەغلررۇپ بولغرران تەرەپ چوقررۇم بررۇ
يېڭىلىشرى ئۈچررۈن بەدەل تۆلەيردۇ _ بررۇ بەدەلنررى تۆلەيردىغانالر فرانسررىيە ئەمەس بەلكررى
ئەن لىيە بولىشرى كېررەك .ئەگەر برۇ بەدەلنرى ئەن لىريە ئۈسرتى ە ئالغرانال بولىردىكەن ئرۇ
ھالدا فرانسىيەمۇ ئۆزىنى مۇستەملىكىچى چوڭ دۆلەت بولۇشتەك بارلىق ئرورنىنى سراقالپ
قېلىش ئۈچۈن ياۋروپادا تې ىشرلى ئرورۇنىنى ئاختۇرىشرى تۇرغرانال گەپ “.بۇنىر ئۈچرۈن
فرانسرررىيە تەبىئىررري ھالررردا ئۆزىنىررر سرررىرتتىكى مۇسرررتەملىكىلىرىنى دەخلرررى تەئەررۇزغرررا
ئۇچرىماسلىقى ئۈچۈن ئۇ يەرلەرنى قوغداپ قېلىشرقا تىرىشرىدۇ .شرۇنىڭدەك يەنە فرانسرىيە
قايتىررردىن ئافرىقىررردىكى مۇسرررتەملىكىلىرىنى برررو سۇندۇرۇشرررقا مەجبرررۇر .چرررۇنكى برررۇ
مۇسررتەملىكىلەر ھررازىر د گررول تەرەپرركە ئۆتىېېلىشررتى دەيرردۇ .ئررۇ سررۆزلەپ بررۇ يەرگە
كەل ەندە ئۇ كىچى پىيىللىق بىلەن فرانسرىيىنى ئەن لىريەگە قارشرى ئۇرۇشرقا قاتنىشىشرى
كېرەكلىكىنى تەكلىپ قىلىدۇ .شرۇڭا ئرۇ پېتايىنردىن ئەگەر ئەن لىريە مەرس ئەل كەبىرر ۋە
شۇنىڭدەك بىرر قرانچە ھەپتىردىن كېريىن داكراردىكى ە ئوخشراش ئۇنرنىر پاراخوتلىرىغرا
ھۇجۇم قىلغىنىدا فرانسىيە قانداق قىلىدۇ؟ دەپ سورايدۇ.
پېتايىن بۇ ئىككى قېتىملىق ھۇجۇمدا مۇتلەق كۆپ سانلىق فرانسۇزنرغا بەكال ئېغىرر
زەربە بولغرران ئىررد  .شررۇنداقتىمۇ فرانسررىيە يەنە بىررر قېتىملىررق ئررۇرۇش قوزغاشررقا كررۈچى
يېتىدىغان ھالدا ئەمەس ئىكەنلىكىنرى ئەكسرىنچە مەڭ ۈلرۈك تىنچلىرق كەلتۈرەلەيردىغان
بىررر شررەرتنامە ئىمزانشررنىال تەلەپ قىلىررش ھالىرردا ئىكەنلىكىنررى ”شررۇنداق بولغانرردىال
فرانسررىيە ئررۆز تەقرردىرىنى ئېنىررق بەل ىلىيەلەيرردىغان ئىككررى مىليررون فرانسررىيە ئررۇرۇش
ئەسىرلىرىمۇ بالدۇرىراق يۇرتىغرا قايتىرپ ئائىلىسرى بىرلەن ئۇچرىشرانيدىغان بولىردۇ“ دەپ
قررارايتتى .ھىتلېررر بررۇ مەسررىلى ە گەپ يورغىلىتىررپ يررۈرۈپ يررېقىن كېلىشررنى خالىمىغرران
بولسىمۇ ئىككى نەپەر فرانسۇز قايتا بىر قېتىم بۇ ھەقرتە پۇرۇترۇپ ئۆتىردۇ يەنرى فرانسرىيە
ئەن لىيەگە قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىدىغانلىقىنى دې ەن بولسىمۇ ھىتلېر بۇنىڭغىمۇ قۇلىقىنى
يۇپۇرىېالىرردۇ .ھەر ئىككىررال تەرەپ كۆڭلىرردە يامرران غەرەز سرراقالپ يۈرىشررەتتى .پېتررايىن
گەرچە فررۈھرېرگە قايىرر ئىكەنلىكىنررى ئۇنىرر نۇرغررۇن پىكىرلىرررى ە قوشررۇلىدىغانلىقىنى
بىلردۈرگەن بولسرىمۇ قىسررقا ئەممرا ئېنىررق جراۋا بېرىردۇ .ئۇنىر دې ەنلىرىردىن شررمىدت
ئۇنى ئاشكارە رەت قىلغانلىقىنى ھې قىلىدۇ” .ھىتلېرنىر برۇ قىمراردا ئوتتۇرغرا قويغران
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شۇنچە چوڭ دەسمايىسى پېتايىن بىلەن نۋال ئىككىسىنى بەكرال ئېھتىيراتلىق مۇئامىلىسرى
تۈپەيلىدىن پۈتۈنلە ئۇتتۇرىېەتكەن ئىد “ دەيدۇ بۇ تەرجىمران كېريىن ئەسرلەپ كېلىرپ.
ئۇنىرر قارىشررىچە بررۇ ئىككررى نەپەر فرانسررىيەلى ۋەكىلنىرر مونتررويىردىكى ئىىادىسررى
فرانسىيىنى ئىناۋىتىنى يەنىال ساقالپ قالغان ھېسابلىنىدىكەن.
پېتايىن بىر قانچە كۈندىن كېريىن ۋەتەنداشرلىرىغا سرۆزلى ەن بىرر قېتىملىرق رادىئرو
نۇتقىدا ئۆزىنى گېرمانىيە بىرلەن ھەمكارلىشىشرنى قوبرۇل قىلغرانلىقى پۈترۈنلە ئاشركارە
ھەرىكەت ئىكەنلىكى پەقەتال فرانسىيەنى ئىتتىىاقلىقىنى ساقالش مەقسەت قىلىنغران بىرر
ھەرىرركەت ئىكەنلىكىنررى بايرران قىلىرردۇ .ئ رۇ نۇتقىرردا بررۇ ھەمكررارلىق فرانسررىيەنى بېشررىغا
كەل ر ەن ئررازا -ئوقررۇبەتلىرىنى يېنىكلىتىررپ فرانسررىيە ئررۇرۇش ئەسررىرلىرىنى تەقرردىرىنى
ياخشىالشقا پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۇ ئاگاھالندۇرۇپ كېلىرپ ”ھەمكرارلىقىمىز
چوقررۇم راسررتچىللىق بىررلەن بولىشررى تاجرراۋۇزچى دېر ەن ئۇقررۇمنى سررۈپۈرۈپ تاشلىشررىمىز
كېرررەك؛ بررۇنى ئررۆز ئەمەلىيىتىمىررز بىررلەن كۆرسىتىشررىمىز بۇنى ر ئۈچررۈن ھەم سررەۋرلى
بولىشىمىز ھەم ئىشەنچىمىز بولىشى كېررەك “ دېريىش ئرارقىلىق فرانسرىيە غرالىىالر ئۈچرۈن
نۇرغۇنلىغرران ۋەزىىىلەرنررى ئۈسررتى ە ئالغررانلىقىنى كۆرسررىتىدۇ .يەنررى ھىتلېررر فرانسررىيىنى
ئى ىلى ھوقۇقىنى ساقالپ قېلىشقا يول قويمىغانمىد ؟ ئۇنىڭردىن برۇرۇن ”مەن سرىلەرگە
خۇدد مېھرىبان ئاتىالردەك سۆزلىدىم _ دەيردۇ پېترايىن سرۆزىنى داۋام قىلىرپ _ بۈگرۈن
مەن سىلەرگە داھىيلىق سۈپىتىم بىلەن سۆزلەيمەن :ماڭا ئەگىشىپ مېڭىڭالر فرانسرىيىنى
مەڭ ۈلىكى ە ئىشىنىڭالر“.
فۈھرېرنى پويىزىدا كەيىىيات بەكال بۇرۇقتۇرمىلىق بولۇشقا باشاليدۇ .ھېندا بىلەن
مونتويىرنرنىر ھەر ئىككىسررىدىال ھىتلېررر كررۆزلى ەن نەرسررىلىرىنى قولغررا كەلتررۈرەلمى ەن
ئىد ” .ئامېرىكرا“ دىرن فرانسرىيە چې راسرىدىن ئۆتۈشرتىن برۇرۇن مۇسسرولىننى  2كرۈن
بۇرۇن يازغان خېتى يېتىپ كېلىدۇ .بۇمۇ ھىتلېرنرى ئۈمىدسىزلەندۈرۈشركە سرەۋەپ بولغران
ئىشالرنى ئۈچىنچىسى ئىد  .بۇ خەتتە مۇسسولىن فرانسرۇزنرغا زەھەرخەنردىلى بىرلەن
ھۇجۇم قىلغان ئىد  .ئۇ خېتىدە ئۇنر ئىچ-ئىچىدىن ئروق مەركىرز دۆلەتلىررى ە ئۆچلرۈك
قىلىرردىغانلىقىنى گەرچە ۋىچررى ھۆكررۈمىتى چىرايلىررق گەپلەرنررى قىلغانرردەك كررۆرۈن ىنى
بىلەن ”كىشىلەر ئۇنرنىر ھەمكارلىشرىپ يرۈرگەنلىكىنى ئويلىماسرلىقى مرۇمكىن ئەمەس“
دەپ يازغرران ئىررد  .ھىتلېررر مۇسسررولىننى قررانلىق قىسرراس ئالمرراقچى بولىشررى ۋىچررى
ھرراكىمىيىتىنى دېموكراتىرر دۆلەتررلەرگە قارشررى ئەھلىسررەلىپ سررېىى ە تارتىررپ كىرررىش
پىالنىنى بۇزۇپ تاشلىشىدىن قورقۇپ ئالردراش رىبېنتروپقرا فلورېنسرادا مۇسسرولىن بىرلەن
ئۇچرىشىش ۋاقتىنى ئالدىغا سرۈرۈپ -01ئرۆكتەبىرگە بېكىرتىش توۈرىلىرق برۇيرۇق بېرىردۇ.
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ئارىدىن بىر قانچە مىنۇ ئۆتمەيال رىبېنترروپ سرىئانوغا تېلېفرون قىلىردۇ .برۇ تېلېفرون رىمردا
كىچى بىر قېتىملىق ساراسىمە پەيردا قىلىېېتىردۇ” .فرۈھرېر تېنرى يرېڭىال پېترايىن بىرلەن
كۆرۈشرررۈپ بولرررۇپال ئىترررالىيەگە دوقرررۇرۇپ يۈرىررردۇ _ .دەپ يازىررردۇ سرررىئانو كۈنررردىلى
خاتىرىسررى ە _ ئۇنىرر بررۇ قىلىقررى ھەقىقەتەنمررۇ كىشررىنى كەيىىنررى قاچۇرماقتررا .بىررز
ئۇنىڭدىن فرانسىيەگە قارشى بايانرات بەرگەنلىكىمىرز سرەۋەبىدىن بىزنرى بىرر رومكرا زەھەر
ئىچىشرركە زورلىمىسررا بررونتتى .بررۇ قىلىقررى ئىتالىيررانالرنى زەھەرلىرر كومررۇن يۇتۇشررقا
مەجبورلىغانلىق بولۇپ بۇنى ۋېرسايلدىكى ئالدامچىلىقتىن كام بولمىغان بىرر ئالردامچىلىق
دېيىش مۇمكىن“.
ھىتلېررر پىررالن بررويىچى بېرلىنغررا قايتمرراقچى ئىررد  .ئەممررا ئررۇ پررويىزنى مىيوننېنغررا
ھەيدەشررنى بررۇيرۇپ ئررۇ يەردە مەلررۇم ۋاقىررت ئررارام ئېلىررېېلىش ھەمرردە ئالرردىراش ئالرردىغا
سۈرۈل ەن ئىتالىيە سرەپىرى ە تەييرارلىق قىلىېېلىشرنى پىالناليردۇ-02 .ئرۆكتەبىر چۈشرتىن
كېيىن ھىتلېر پويزىغرا ئولترۇرۇپ جەنۇبقرا قراراپ ھەرىركەت قىلمراقچى بولرۇپ تۇرغىنىردا
گېرمانىيەنى ر رىمرردا تۇرۇشررلۇق برراش ئەلچىنانىسررىنى ھەربررى ئىشررالر مەسلىھەتچىسررى
”شرررۇنى مۇقىمالشتۇرۇشرررقا بولىررردىكى“ مۇسسرررولىن ئەتە سرررەھەر گرىتسرررىيەگە ھۇجرررۇم
قىلماقچى دەپ خەۋەر يولاليدۇ .شمىدتنى دېيىشى ە ئاساسالنغاندا فۈھرېر بۇ خەۋەرنرى
ئاڭالپ ”غەزەپرتىن مېڭىسرىدىن تۈترۈن چىقىرپ كەتركەن“ .شرۇ ئاخشرىمى كەچلىر تامراق
ۋاقتىدا رىبېنتروپ خوجايىنىنى بۇ تۈر غەزىېىنى ئىىادىلەپ بېرىدۇ” .كۈزدە قاتتىق يامغۇر
قىشررتا قرراتتىق قررار ياغىرردىغانلىقى ھەممى ر ە ئايرران .ئەنە شررۇنداق بىررر پەيتررتە ئىتالىيررانالر
گرىتسررىيەگە بېسررىپ كىرمەكچررى بولۇشررقان .قرراراپ تررۇرۇڭالر ئررۇنر بىررر قەدەممررۇ ئالغررا
ئىل ىرلىيەلمەيدۇ! _ دەيدۇ رىبېنتروپ _ ئۇنى ئۈستى ە بالقان يېرىم ئارىلىدا بولىردىغان
بىررر ئۇرۇشررنى ئرراقىېىتىنى مررۆلچەرلەش بەكررال تەس .فررۈھرېر ھەر قانررداق بىررر بەدەل
تۆلىنىشكە قارىما ئىتالىيە باش مىنىستىرىنى بۇ تەلېىلەرچە پىالنىغا يان تاياق بولۇشرنى
ئويلىماقتا .شۇڭا ئۇ دەرھال ئىتالىيەگە ئاتلىنىپ مۇسسولىن بىلەن بىېاستە سۆزلەشمەكچى
بولد “.
رىبېنتروپنى بۇ دې ەنلىرىنى دەل بۇ ئىشقا قارىتىلغان گەپلەر دېيىشركىمۇ بولمرايتتى.
بۇ قېتىمقى كۆرۈشۈش ئۇنى ئىككى كۈن بۇرۇن ئورۇنالشتۇرغان كۆرۈشۈش ئىد  .ئۇنىر
ئۈستى ە تېنى يېڭىراقتىال فۈھرېر رىمغا ئىېەرتىلىدىغان بىر پارچە تېلې رامما نۇسنىسرىغا
ئىمزا قويۇشنى رەت قىلغانلىقىنى ئېنىق بىلەتتى .برۇ تېلې راممرا نۇسنىسرىنى بولسرا ئۇنىر
قول ئاستىدىكىلەردىن بىرسى يېزىپ تەييارلىغان بولۇپ تېلې راممىدا بۇنداق بىر ھۇجۇمغا
ئۆتررۈش ئررۇدۇلال تەنقىررت قىلىنغرران ئىررد ” .رىبېنتررروپ ئەپەنرردىم _ دەيرردۇ تېلې راممررا
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تىزىسرررىنى يېزىرررپ چىققررران ۋېيزسررراكېر _ ھىتلېرررر برررۇ تېلې راممىنرررى تەسرررتىقلىغىنىدا
مۇسسولىننى ئاچچىقىنى كەلتۈرۈپ قويۇشۇم مۇمكىن دەيدۇ .ھىتلېرنى بۇ ئىشتا سرۈكۈت
قىلغانلىقى بىر ھېسابتا ئىتالىيەنى بالقان يېرىم ئارىلىغا قاراپ ئىل ىرلىشرى ھەل قىلغرۇ
ۋە خەتەرلى قەدەم بېسىشىنى ئىزچى داۋامالشتۇرۇشىنى ماقۇللىغانلىقى ھېسابلىنىدۇ“.
ئەتىسى چۈشتىن بۇرۇن سائەت  82دا ”ئامېرىكا“ بولوگنادىن تېزلىكتە ئۆتىېاتقران
ۋاقتىدا ھىتلېر ئىتالىيە قوشرۇنلىرىنى گرىتسرىيەگە كىرىرپ بولغانلىقىردىن خەۋەر تاپىردۇ.
ئېن ېلنى ئەسلىمىسى ە قارىغانردا ھىتلېرر برۇ خەۋەرنرى ئراڭالپ ئراغزىنى برۇزۇپ تىلرالپ
كېتىدۇ .ئەمما ئۇنى تىللىغىنى مۇسسولىن بولماسرتىن بەلكرى گېرمانىيەنىر ئرانقىلىلىش
ۋە ھەربررى مەسررلىھەتچىلىر ئىررد  .ھىتلېررر ئررۇنرنى ”ئررۇنر مېنى ر ياخشررى ئىشررلىرىمنى
نۇرغۇن قېتىم بۇزىېەتتى _ دەيدۇ .شۇندىن كېيىنال ئرۇ ئىتالىيانالرنىر ئېغىزىردا بىرر خىر
ئەمەلىيەتررتە باشررقا بىررر خى ر كىشررىلەر دەپ تىلالشررقا ئۆتىرردۇ – .ئۇنرنى ر بررۇ قىلغىنررى
نورۋى ىيە بىلەن فرانسىيە ئۈچۈن قىساس ئالغانلىقى! – دەپ ۋارقىراپ كېتىدۇ .ئانردىن ئرۇ
يەنە غەزەپلەن ەن ھالدا _ ئىككى ئىتالىيانردىن بىرسرى يرا ۋەتەن سراتقۇ يراكى بولمىسرا
ئىشررىىيون“ دەيرردۇ .ئررۇ بىررر ھررازا ئرراچچىقىنى چىقىرىېالغانرردىن كېرريىن ئاسرراتا-ئاسررتا
سەگەكلىشىپ ۋەزىيەتنرى تەھلىر قىلىردۇ .ئرۇ ئىترالىيە براش مىنىسرتىرىنى گرىتسرىيەگە
ھۇجۇم قىلىشىدىكى مەقسرەت گېرمرانىيە ئىقتىسرادىنى بالقران يېررىم ئارىلىردا كۈنسرايىن
ئېشىپ كېتىېاتقان تەسىرى ە تاقابى تۇرۇش دەپ پەرەز قىلىردۇ” .مەن شرۇنىڭدىن قراتتىق
ئەنسىرەيمەنكى _ دەيدۇ ھىتلېرر _ ئىتالىيانالرنىر بېسرىپ كىرىشرى ئېغىرر ئراقىېەتلەرنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىپ ئەن لىيەنى بالقان يېرىم ئارىلىدا ھاۋا ئارمىيە بازىسى قۇرىېېلىشرنى
پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرىشى ئېھتىمالى بەكال كۈچلۈك“.
بىررر سررائەتتىن كېرريىن پررويىز ئىنتررايىن ھەشررەمەتلى بىزىررېېتىل ەن فلورېنسررا پررويىز
ئىستانسىسرىغا ئاسررتا-ئاسرتا كىرىررپ كېلىرردۇ .مۇسسرولىن قرراتتىق خوشرال قىيرراپەت بىررلەن
چرروڭ-چرروڭ قەدەمررلەر بىررلەن دەرھررال كېلىررپ ئىتتىىاقدىشررىنى قۇچاغاليرردۇ” .فررۈھرېر! _
دەيرردۇ يوقررۇر ئرراۋازدا _ بىزنىرر ئەسرركەرلىرىمىز رەسررمى ئالغررا ئىل ىرررلىمەكتە!“ بررۇ
گەپلەردىن ھىتلېر ئۆزىنى ئارانال تۇتۇپ تۇراتتى .ئىشالر يولىدىن چىقىپ بولغاچقرا ئەنرد
خاپا بولۇشنى پايدىسى يوق ئىد  .ئۇ ئادەتتە مۇسسولىنغا قىرزغىن مۇئرامىلە قىلغىنىردىن
كۆپ پەرق قىلىپ كەتمەيدىغان ھالەتتە ئەمما بەكال ھاكاۋۇرلۇق بىرلەن ئەھرېال سرورايدۇ.
ئەمما ئۇنىڭدىكى بۇنداق سوغۇقلۇق تېزن غايىپ بولىدۇ .سەل ئۆتۈپ بۇ ئىككرى مۇسرتەبىت
ۋە سىياسررەتباز پىتتررى پررالز سررارىيى سرىرتىدىكى خەلررق ئاممىسررىنى ”فررۈھرېر! ياشىسررۇن
فۈھرېر! داھىمىز! داھىمىز!“ دەپ شۇئار توۋنشرقانلىقىنى ئراڭالپ ئىككىسرىنىڭال كەيىىيراتى
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جايىغا كېلىدۇ .ئادەتتە مۇسسولىن ھۆكۈمەتتە باش مىنىسرتىر برولغىنى بىرلەن فاشىسرتالر
پارتىيىسى ئىچىدە دەھى ھېسابلىناتتى .سۆھبەت بۇ سارايدا ئۆتكۈزۈلمەكچى ئىرد  .ئىكرى
مۇستەبىت بىر قانچە قېتىم بالكونغا چىقىپ خەلق ئاممىسرىغا قرول ئىشرارىتى بىرلەن سرانم
بېرىپ كىشرىلەرنى تىنىىتىشرقا مەجبرۇر بولىردۇ” .رىملىقرالر پەقەت ئۆزلىرىنىر سرېزارىغىال
ئەنە شۇنداق تەنتەنە قىلىشاتتى _ .دەيردۇ ھىتلېرر كېريىن خىزمەتچىسرى ە – .ئەممرا ئرۇنر
ھەرگىزمۇ مېنى ئالدىيالمايدۇ .ئۇنر مېنى يۇمشىتىشرنىال مەقسرەت قىلماقترا ئىرد  .چرۇنكى
ئۇنر مېنى پىالنىمنى قانيماقان قىلىرېەتكەن ئىرد  .سرۆھبەت جەريانىردا ھىتلېرر ئرۆزىنى
بەكال ياخشى تىزگىنلى ەن بولۇپ بۇنىڭغرا شرمىدت بەكرال ھەيرران ئىرد “ .ھەتترا ئۇنىر
ئويىدا قىلچىمۇ چىرداپ ئۆتكۈزىرېېتىش دەيردىغان نەرسرە يروق ئىرد  “.مۇسسرولىن بولسرا
بەكال ئېچىلىپ كەتكەن ئىد  .ئەگەر مۇسسولىن ھىتلېرنى نائىال مراقۇل كەلر ەن بىررەر
ئىشنى قىلغانلىقى سەۋەبىدىن بىئرارام بولغران بولسرا ئرۇ ھالردا بۇنرداق بىئراراملىق روھرى
ھالىتىمۇ ئۆزىنى غەزەپلىنىشى بۇنداق بىئاراملىقنى تارقىتىېەتكەن دېيىش مرۇمكىن ئىرد :
برېننېر جىلغا ئېغىزىدا ھەر ئىككىسرىال بالقانالرنىر تىنچلىقىغرا كاپالەتلىر قىلىمىرز دەپ
تەڭ ئىىادە بىلدۈرگەن بولسا ئەندىلىكتە نەچچە كۈن ئىچىدىال ھىتلېر ئەسكەر چىقىرىرپ
رومىنىيەنررى بېسررىېالغان ئىررد ” .ھىتلېررر ھەر دائىررم بىرررەر ئىشررنى ئەمەلرر ە ئاشررۇرۇپ
بولغاندىن كېيىنال ئاندىن كېلىپ مېنى بىلەن كۆرۈشىدۇ _ .دەيردۇ مۇسسرولىن سرىئانوغا
_ بۇ قېتىم مەن ئۇنىڭغا ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن جراۋا قايتۇرمراقچىمەن .ئرۇ گېرزىتالردىن
گرىتسىيەنى بېسىېالغانلىقىمدىن خەۋەر تاپىدۇ .شۇنداق بولغاندا ئرارىمىزدىكى تەڭىوڭلرۇق
قايتىدىن تىكلەن ەن بولىدۇ“.
روشەنكى ئۇ راسال مۇۋەپىەقىيەت قازانغان ئىد  .چۇنكى ھىتلېر گرىتسرىيە توۈرىلىرق
بىرررر ئېغىزمرررۇ گەپ قىلمايررردۇ .دەل ئەكسرررىچە ھىتلېرررر مرررۇتلەق كرررۆپ قىسرررىم ۋاقتىنرررى
ئۇنىفلورېنسرراغا كېلىشرركە مەجبۇرلىغرران ئىررش ئۈسررتى ە سررەرىپ قىلغرران ئىررد 220 .ئررۇ
پېتايىن بىرلەن نۋال ئىككىسرى بىرلەن كۆرۈشركەندىكى ئەھرېالالرنى مۇسسرولىنغا سرۆزلەپ
بېرىررپ پېتايىننىر ئىررززەت-ئابرويىرردىن چوڭقررۇر تەسررىرلەن ەنلىكىنى ئېيتىرردۇ .يەنررى ئررۇ
نۋالنىر پىچررارىالرچە قىياپىتىرردىن ئالرردىنىپ قالمىغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئررۇ فرانكررو بىررلەن
ئۆتكررۈزگەن سررۆھبىتىنى بىررر رەھىمسررىز جررازا دې ر ەن ئىررد  .ئەگەر ئۇنى ر بىررلەن قايتررا
سۆھبەت قىلىشقا مەجبۇر قالغىدەك بولسا ئۇنى ئورنىغا بىر قانچە چىشىمنى يۇلدۇرغىنىم
ئۇنىڭردىن مىر ياخشرى دەيردۇ .ئررۇ ئاچچىغالنغران ھالردا ئۇرۇشرقا قاتنىشرىش توغرىلىررق
فرانكونىر ئىىادىسررى بەكرال سررۇس ئۇنىر ئىسرىانىيە داھىسررى بولررۇپ قېلىشررى پۈتررۈنلە
پەۋقۇلئاددە بىر ئەھېال دەپ قارايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
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بررۇ قېتىمقررى ئررۇزۇن سرروزۇلغان سۆزلىشررىش ئاخىرنشررقاندىن كېرريىن ئىككىسررى يەنە
قېرىنداشالرچە مۇئامىلە قىلىشرىدۇ .ھىتلېرر قايتىردىن برېننېرر ئېغىزىردا قىلغران ۋەدىسرىنى
قايتا تەكرارنيردۇ” :ئەگەر ئىتالىيەنىر تەلەپلىرر قاندۇرۇلمىغىردەكال بولىردىكەن نرېمىال
بولسا بولسۇن فرانسرىيە بىرلەن تىنچلىرق شەرتنامىسرى ئىمزالىمايردىغانلىقىنى“ بىلدۈرىردۇ.
مۇسسولىنمۇ گېرمانىيە بىلەن ئىتالىيە ئىككىسى بۇرۇنقىدەكال پۈترۈنلە ئوخشراش قاراشرتا
ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .شۇنداقتىمۇ ھىتلېرر ”ئامېرىكرا“ غرا چىقىرىال مۇسسرولىننى برۇ يېڭرى
”تەۋەككۈلچىلىكى“ نى قراتتىق ئەيىرىلەپ بۇنىر ئراقىېىتى پەقەترال بىرر قېتىملىرق ھەربرى
ئىشررالر ئرراپىتىنى كەلتررۈرۈپ چىقىرىرردۇ دەيرردۇ .ئررۇ بولۇپمررۇ ئىتررالىيە قوشررۇنلىر شررىمالى
ئافرىقىدا مۈشكۈل ئەھېالغا قېلىپ تېنى يېقىندىال گېرمانىيىدىن بىر دىېىزىيە تانكرا قىسرىم
ئىېەرتىررپ يرراردەم قىلىشررىنى تەلەپ قىلىېاتقرران مۇشررۇنداق بىررر پەيتررتە مۇسسررولىن نررېمە
ئۈچۈن مالتا ياكى كرىت ئارىلىغا ھۇجۇم قىلمىد شۇنداق بولغىنىدا ئۇنر ئەن لىيە بىلەن
ئاق دېڭىزدىكى ئۇرۇشتا بەلكىم بەز مەنىلى ئىرش قىلغران بولماسرمىد ؟ دەپ ۋارقىرراپ
كېتىدۇ.
فۈھرېر ئۈچۈن ئېيتقاندا ئاپئاق قار قاپالپ كەتكەن ئالى تاغلىرىدىن ئۆتۈپ سەپەر
قىلىشى پۈتۈنلە بۇرۇختۇرمىلىققا قاراپ قىلىنغان بىر سەپەر ھېسربلىناتتى .يېررىم يىلردىن
ئارتۇقىراق ۋاقىتتىن بۇيان ئۇ ئەڭ ئۈمىدۋار نېمىسمۇ پەرەز قىاللمىغىدەك كۆپ زېمىنالرنرى
بو سۇندۇرۇپ بولغان ئىرد  .نرورۋې ىيە دانىريە ليۇكسرېمبۇرگ بىل ىريە گولالنردىيە ۋە
فرانسىيە قاترارلىق ئەلرلەر ئۇنىر قولىغرا ئرۆتكەن ئىرد  .ئرۇ ھەقىقەتەنمرۇ ئىسركەندەر ۋە
ناپولىئوندىنمۇ ئېشىپ كەتكەن ئىد  .شۇنداقتىمۇ ھېچ قانداق بىر ئىش مرۇۋەپىەقىيەتتەك
كىشىنى مەغلوبىيەتكە سۆرەپ ماڭالمايتتى .بىرەرسىنى ئىشەندۈرگىلىمۇ بولمايدىغان بۇ بىر
قاتار غالىبىيەتلەرنى كەينىدىنال ھېندا مونتويىر ۋە فلورېنسادىكى مەغلروبىيەتلەر پەيردا
بولغان ئىد  .ئىككىلەمچى ئورۇندىكى بىر دۆلەتنى ئادەتتىكى بىر داھىسى بىلەن ئۇرۇشتا
مەغلرروپ بولغرران بىررر دۆلەتنى ر باشررلىقى ئررۆزىنى قرراچۇرۇپ يررۈرۈپ ئەن لىرريەگە قارشررى
ئەھلىسەلپ ئارمىيىسى ە قېتىلىشنى خالىما ئۆزىنى قاچۇرۇپ يۈرىشرى ئەڭ ئىشرەنچىلى
ئىتتىىاقدىشرررىمۇ ئرررۇرۇش مەيدانىررردا شەخسرررى ئرررابرو قازىنىشرررنى دەپ ئررروق مەركىرررز
دۆلەتلىرىنىررر ئررراق دېڭىزدىكرررى ئورنىغرررا تەھررردىت پەيررردا قىلماقترررا ئىرررد  .بۇنرنىمرررۇ
ھېسابلىمىغاندا ئەسلىدە ئەن لىيەنى يېشى ئۈستەل ئالدىغا كەلتۈرۈشكە مەجبۇرلىيانيدۇ
دەپ قارالغان ھراۋا ئۇرۇشرى بۈگرۈنكى كۈنردە ھەمرمە ئېترراپ قىلىردىغان بىرر مەغلروبىيەت
بىلەن ئاخىرنشقان يەنى بۇنى بەدىلرى ھەقىقەتەنمرۇ كىشرىنى چۈچىتكىردەك كرۆو سراندا
ئايروپالن زىيان تارتىش بىلەن ئاخىرنشقان ئىد .
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ھىتلېر ۋەتەن ە قايتىشنى برۇ ئرۇزۇن زىرىكىشرلى يولىردا كاللىسرىدىكى غەملەرنرى
پەقەتررال يوشررۇرالما ئالرردامچى ھەمكارنشررقۇچىلىرىنى ۋە شررۇنىڭدەك ۋەدىسررى ە ۋاپررا
قىلمايدىغان ئىشەن ىلى بولمايدىغان دوسرتلىرىنىمۇ قوشرۇپ سۆكۈشركە باشراليدۇ .قايسرى
بو سۇندۇرغۇچى بۇنچىېان ئارتۇقتىن ئارتۇق مەغلۇبىيەتكە بەرداشلىق بېرەلەيردۇ! ئۇنىر
ئىىادىلىرىنى كرۆپ قىسرمى بەكرال كۈلكىلىر ئىرد  .شرۇنى كېسرىپ ئېيتىشرقا بولىردىكى
پېتايىننى ر يررا ئرراق يررا كررۆك دېررمە تۇرىېېلىشررىغا قارىتررا ھىتلېررر ھررېچ قاچرران ئۇنى ر
ئىىادىلى ىنىدەك ئۇنداق ياسالما ئەنسىرەشتە ئەمەس ئىد  .ئۇ ئەگەر مۇسسرولىنغا بېسرىم
قىلىشررنى خالىسررا ئىررد چوقررۇم ئۇنى ر باسررتۇرۇپ كىرىشررىنى توسرراپ قاننيرردىغانلىقىنى
بىلەتتررى .ئەممررا ئررۇ فرانكونىرر ۋەدىسررىنى رەت قىلىشررى ھەقىقەتەنمررۇ ئىررچ-ئىچىرردىن
غەزەپلەندۈرىېەتكەن ئىد  .شۇڭا فرانكونى چوقۇم يولغا كىرگۈزۈشى نزىرم ئىرد  .چرۇنكى
جەبىلتارىققا بېسىپ كىرىشنى مۇمكىن بولۇش-بولماسلىقى ھەقىقەتەنمۇ فرانكوغرا براغلىق
ئىد  .بۇ قەلئە ئىشغال قىلىنغىنىدىال ھىتلېر ئەن لىيەنرى مرات قىاللىشرى مرۇمكىن ھەمردە
شەرققە يۈرۈش قىلىشتىكى توسالغۇنرنى سۈپۈرۈپ تاشلىيالىشى مۇمكىن ئىد .
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” .9.پۈتۈن دۇنيا نەپىسىنى تۇتماقتا“
8128.2.00~8122.88.80
8
ھىتلېر ياپونىيە ۋە ئىتالىيە ئىككىسى بىرلەن تۈزۈشركەن ”ئرۈ دۆلەت شەرتنامىسرى“
نرررى بەكرررال زورلىنىرررپ قوللىغررران ئىرررد  .شرررۇنىڭغا قارىمرررا ئرررۇ يەنىرررلە ئرررۈ دۆلەت
شەرتنامىسىنى ئاساسچىسى رىبېنتروپنى تەكلىېىنى قوبۇل قىلىپ بۇ شرەرتنامىغا س س
س ر نىمۇ قاتنىشىشقا تەكلىرپ قىلىرپ ترۆت دۆلەت شەرتنامىسرى شرەكلى ە كەلترۈرمەكچى
بولىدۇ .بۇنى ئۈچۈن سوۋېتلېر ئىتتىىاقى تاشقى ئىشالر كومىسسار مولوتروۋ -8122يىلرى
-80نويابىردا بېرلىنغا يېتىپ كېلىپ بىرلىشىش سۆھبىتى ئۆتكۈزىدۇ .سۆھبەت يىغىنى كونا
باش مىنىستىرلىكتىكى رىبېنتروپنى يېڭى ئىشنانىسرىدا ئۆتكۈزۈلىردۇ .برۇ يىغىنغرا ھىتلېرر
قاتناشمايدۇ .سرايىىنان ئىنترايىن خوشرال قىيراپەتتە سروۋېت ۋەكىلرلەر ئۈمىكىردىكەلەرنى
تەكەلررلەپ قىلىررپ يررۈرمە ئەركىررن بولىشررىنى قولغررا كەلتۈرۈشرركە تىرىشررىدۇ .شررمىدت
ئەسلىمىسىدە ”مولوتوۋ خېلرى ۋاقىترتىن كېيىرنال ئانردىن سرىھىرگەردەك چىرايىردا ئرازىراق
تەبەسسۇم كۆرسىتىش ئارقىلىق جاۋا بېرىدۇ “.دەيدۇ .رىبېنتروپ ئىنتايىن خوشال ھالردا
بۇ ئۈ دۆلەتلى شەرتنامە ھەرگىزمۇ سوۋېتلەر ئىتتىىاقىغا قارىتىلغان بىرر ئىتتىىاقداشرلىق
شەرتنامىسررى ئەمەس دەپ ۋەدە بېرىرردۇ .ئەممررا مولوترروۋ بررۇ گەپلەرنررى چىرايىنررى قىلررچە
ئۆزگەرتمە ئاڭاليدۇ .رىبېنترروپ يەنە مۇنرداق دەيردۇ :ئەسرلىدە يراپونىيە يرولىنى جەنروپ
تەرەپتىكررى جايالرغررا بۇرىررد  .چررۇنكى ئررۇنر جەنررۇبىي ئاسررىيادا زېمىررن قولغررا كەلتررۈرۈش
ئۈچۈن بىر قانچە ئەسىر ئاۋارە بولۇشرى ئېھتىمرال؛ ”گېرمرانىيەمۇ ھايراتلىق ماكرانىنى قولغرا
كەلتۈرۈش ئۈچۈن جەنۇبقا كېڭىيىشكە مەجبۇر يەنى ئوتتۇرا ئافرىقا بىرلەن گېرمانىيەنىر
كونا مۇستەملىكىلىرى ە قاراپ كېڭىيىشكە مەجبرۇر“ دەيردۇ .ئرۇ تولرۇق ئىشرەنچ بىرلەن برۇ
كۈنلەردە ھەممە كىشى جەنۇبقا قاراپ كېڭىيىش يولىنى تاللىېېلىشقانلىقىنى بۇ بىر مودىغرا
ئايالنغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئررۇ سرروۋېتلەرمۇ جەنۇبقررا قرراراپ يررۈرۈش قىلىشررى كېرررەك دەپ
تەكلىپ قىلىپ كېڭىيىش يېرىنى پارى قولترۇغى ۋە باشرقىالر دىقرقەت قىلمىغران جرايالر
بولۇشررى كېرررەك دەپ نەق ئىسررمىنىمۇ ئېيتىرردۇ .ئۇنىرر باشررقا جررا دې ىنررى روشررەنكى
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ھىندىستاننى كۆرسىتەتتى .ئەمما مولوتوۋ برۇ گەپلەرنىمرۇ جىرم ترۇرۇپ ئراڭالپ بېرىردۇ .ئرۇ
پەقەت بۇرنىغا ئىلىېالغان كونا پاسون كۆز ئەينىكى كەينىدىن ئۇنىڭغا شۇنداقال بىرر قراراپ
قويىدۇ.
رىبېنتروپ ساراسىمىلى ئىچىردە سروۋېتلەر ئىتتىىراقىنى ئرۈ دۆلەت ئىتتىىاقداشرلىق
شەرتنامىسىغا قاتنىشىشىنى تەكلىپ قىلىردۇ .ئەممرا مولوتروۋ يەنىرال سرەگەكلى ئىنترايىن
مەنتىقىلىق ئىد  .ئۇنى بۇ تۇرقى شمىدتقا ئۆزىنى ماتېماتىكرا ئوقۇتقۇچىسرىنى سرۆزىنى
ئەسلىتىدۇ :ھىتلېرغا تاقابى تۇرۇش ئۈچرۈن ئوقرۇڭنى تىرىە! شرۇ كرۈنى چۈشرتىن كېريىن
مولوتوۋ يەنە شۇ بۇرۇنقىردەك چىرايىنرى قىلرچە ئرۆزگەرتمە فۈھرېرنىر بايرانىنى ئراڭالپ
ئولتۇرىدۇ .ھىتلېر گېىىنرى تۈگەتكەنردىن كېريىن مولوتروۋ ئەدەپ بىرلەن ئاغرىنىرپ ترۇرۇپ
مۇنررداق دەيرردۇ :فۈھرېرنى ر دېيىشررى بەكررال ئررادەتتىكىچە گەپررلەر قىلچىمررۇ كررۆنكىرىتنى
مەزمررۇنى يرروق ماڭررا تەپسررىالتى كېرررەك .كەينىرردىنال ئررۇ سررۆزىنى داۋام قىلىررپ بىررر قاتررار
كىشىنى تاقەتسرىزلەندۈرىدىغان بىرر قاترار مەسرىلىلەرنى ئوتتۇرغرا قويىردۇ-8121” :يىلقرى
گېرمانىيە-سوۋېتلېر ئىتتىىاقى كىلىشىمى ھازىرمۇ فىنالنردىيەگە ئۇيغرۇن كېلەمردۇ؟ ياۋروپرا
بىلەن ئاسرىيانى يېڭرى تەرتىىرى قانرداق بولمراقچى؟ بۇنىر ئىچىردە سروۋېتلېر ئىتتىىراقى
قانررداق رول ئوينايرردۇ؟ شررۇنىڭدەك بولغررارىيە بىررلەن تۈركىيەنىر ئررورنى قانررداق بولىرردۇ؟
سررروۋېتلېر ئىتتىىاقىنىررر بالقررران يېررررىم ئارىلىررردىكى ۋە قرررارا دېڭىزدىكرررى مەنىەئەتلىرررر
جەھەتتىن ئالغاندا بۈگۈن قايسى ئەھېالدا تۇرىدۇ؟“
شۇ ۋاقىتقىچە تېنى بىرەرمۇ چەتئەللى گېىىنرى بۇنچىرېان ئوچرۇق ئوتتۇرغرا قۇيۇشرقا
جۈرئەت قىاللمىغان ئىد  .برۇ ئەھرېال شرمىدتنى ئېنتىيارسرىز ھالردا ھىتلېرر ئىككرى يىر
ئاۋال سىر خوراس ۋىلسوننى چىمبېرلىننى خېتىنى تاپشۇرغان ۋاقتىدىكىردەك زەردىسرىنى
بېسىېانلما ئىشىكتىن چىقىرپ كەتكىنىردەك مۇئامىلىردە بوننرمرۇ دې ەنلەرنرى كرۆڭلى ە
كەلتۈرىدۇ .ئەمما ئۇ ئۇنداق قىلمىد  .ئۇ پەقەت ياۋاشلىق بىرلەن جراۋا بېرىردۇ .ئرۇ ئرۈ
دۆلەت شەرتنامىسرى پەقەتررال ياۋروپرادىكى ۋەزىيەتررنىال تەڭشەشركىال كارغررا كېلىرردۇ ئەگەر
رۇسررىيەنى ھەمكررارلىقى بولمايرردىكىن ھەر قانررداق بىررر مەسررىلىنى ھەل قىلىشررقا بولمررا
قالىدۇ بۇ ئىش ياۋروپادىال شۇنداق بولۇپ قالمرا يىرراق شرەرقتىمۇ شرۇنداق رۇسرىيىنى
قاتنىشىشى بولما تۇرۇپ مەسىلىلەرنى تولۇق ھەل قىلىنىشى مۇمكىن ئەمەس دەيدۇ.
مولوتوۋ بۇ گەپلەرگە بەك ئىشرىنىپ كېتەلمەيردىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ” .ئەگەر سرىلەر
رۇسرررىيەنى بىررررەر ئاخمررراق دەپ ئەمەس بەلكرررى بررراراۋەر شرررىرى دەپ دەپ مۇئرررامىلە
قىاللىساڭالر _ دەيدۇ مولوتوۋ _ پىرىنسىپ جەھەتتە بۇ ئۈ دۆلەت شەرتنامىسرىغا بىزمرۇ
قاتنىشالىشىمىز مۇمكىن .ئەمما ئەڭ ئالد بىلەن ئېنىقلىېېلىشقا تى ىشلى بىر مەسىلە برۇ
~ ~ 258

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

شررەرتنامىنى مەقسررى ۋە نىشررانى نررېمە دېر ەن مەسررىلىدۇر .سررىلەر چوقررۇم ئۇلررۇ ئاسررىيا
رايونىنى ر چې رررا خاتاسررىز شررەكىلدە نەگىررچە سررىزغانلىقىڭالرنى بىررزگە دەپ بېرىشررىڭالر
شەرت “.ئۇنى بۇنرداق دەپ سۇرىشرى روشرەنكى ھىتلېرنرى تىركىشىشركىال مەجبۇرنيردۇ.
شۇڭا ئۇ ئۇشتۇمتۇت مۇزاكىرىلىشىش ۋاقتىنچە توختىتىلد دەپ ئېالن قىلىردۇ” .يىغىننرى
توختاتمىساق ھاۋا ھۇجۇمى ئاگاھالندۇرۇش سې نالى ئىچىدە بۇغۇلۇپ قالىمىز“ دەيدۇ.
ئەسلىدە ھىتلېر چەتئەللىكلەر بىلەن بىرگە تاماق يىيىشنى ياخشى كۆرمەيتتى .ئەممرا
ئۇ رۇسيىلىكلەرنى -82چىسال چۈشرتە ئرۇنرنى قىزغىنلىرق بىرلەن تاماققرا تەكلىرپ قىلىردۇ.
ئەپسۇسكى ئۇنى يول قويۇپ قىزغىن مۇئرامىلە قىلىشرلىرىمۇ مېھمانلىرىنىر جراھىللىقىنى
ئۆزگەرتەلمەيدۇ .ئىككىنچى قەدەملى سۆھبەت ۋاقتىدا مولوتروۋ داۋاملىرق ھەيرېە قىلغران
ھالدا فىنالندىيە مەسىلىسىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ .ھىتلېر ئەسلىدە ئەگەر سوۋېتلېر ئىتتىىاقى
بىررلەن ئررۇرۇش بولررۇپ قالغىرردەك بولسررا فىنالنرردىيىنى ھەربررى ئىتتىىاقررداش قىلىررېېلىش
پىالنىنى كرۆڭلى ە پۈكرۈپ يرۈرەتتى .ئەممرا فىنالنردىيە مەسىلىسرىنى ئوتتۇرغرا قويۇلىشرى
بىلەن تەڭ فرۈھرېر قىرزغىن چۈشرلۈك زىيراپەت سراھىىنانى بولۇشرتىن بىرراقال تىررىككەك
داۋانشقۇچى بىرى ە ئايلىنىدۇ” .بىزنى ئرۇ يەردە ھېچقانرداق بىرر سىياسرىي مەنىەئەتىمىرز
يوق“ دەپ نارازىلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
مولوتوۋ ئۇنى برۇ گەپلىررى ە بەك ئىشرىنىپ كەتمەيتترى” .ئەگەر سروۋېت-گېرمرانىيە
ئىككررى دۆلەت دوسررتانە مۇناسررىېىتىنى سرراقالپ قېلىشررنى ئوياليرردىكەن _ دەيرردۇ مولوترروۋ
تەمكىنلى بىرلەن _ فىنالنردىيە مەسىلىسرى ئرۇرۇش ئرارقىلىق ھەل قىلىنماسرلىقى كېررەك
ئىد  .ئەمما فىنالندىيەدە گېرمانىيە قوشۇنلىر بولماسلىقى كېررەك ئىرد شرۇنىڭدەك س
س س ر ھۆكررۈمىتى ە قارشررى نامايىشررالرمۇ بولماسررلىقى كېرررەك ئىررد  “.ھىتلې رر ئررۆزىنى
تۇتىېالغان ھالدا خاتىرجەم ئەمما كۈچلۈك سۆزلەر بىلەن جراۋا بېرىرپ فىنالندىيىردىكى
گېرمررانىيە قوشررۇنلىر نررورۋى ىيەگە قرراراپ يررۈرۈش قىلىېاتقرران قىسررىمالردىنال ئىبررارەت
ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ .مولوتوۋنى گۇمانى يەنىال تۈگىمى ەن ئىد  .ھىتلېرر ئالردىرىما
گېىىنى قايتا تەكرارنيدۇ” .بىز ئۇنرنى نىكېلى بىلەن ياغا ماتېرىياللىرىغا ئېرىشەلىشىمىز
ئۈچۈن فىنالندىيە بىلەن تىنچلىقنى ساقالشرقا مەجبرۇرمىز “.ئەممرا ئۇنىر كېيىنكرى گېىرى
بەلكىم ئۇ بۇ گېىىنى ئويلىمايىراق دەپ سالد ھەقىچان ئۇنى ئراخىرقى نىشرانىنى تولرۇق
ئاشكارنپ بەرگەن ئىد ” .بالتىق دېڭىزىدا يۈز بېرىدىغان ھەر قانرداق بىرر بىرر توقۇنرۇش
سررروۋېت-گېرمرررانىيە مۇناسرررىېىتىنى جىددىلەشتۈرىېېتىشرررى مرررۇمكىن ھەتترررا ئررراقىېىتىنى
تەسەۋۋۇر قىلىشمۇ تەس “.ئەگەر مولوتوۋ بۇ تۈر تەھدىتنى سېزەلى ەن دېيىلسە ئۇ ھالردا
ئرررۇ برررۇ تەرىرررىى ە سرررەل قارىغرررانلىقىنى كۆرسرررىتەتتى .نەتىىىررردە بىرررر قېتىملىرررق ئېغىرررر
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دېىلوماتىيىلىرر خاتررالىق سررادىر قىلغرران ھېسررابلىناتتى“ .بررۇ مەسررىلە بررالتىق دېڭىررز
مەسىلىسى بولماستىن بىر فىنالندىيە مەسىلى“ دەيدۇ كەسكىن قىلىپ.
”بىز فىنالندىيە بىلەن ئۇرۇشمايمىز!“ دەيدۇ ھىتلېر كەسكىن ھالدا.
”ئۇنرررداقتا سرررىلەر ئرررۆتكەن يىلرررى تۈزۈشررركەن شرررەرتنامىمىزغا خىالپلىرررق قىلغررران
بولىسىلەر“ دەيدۇ مولوتوۋمۇ ئوخشاش كەسكىنلى بىلەن.
بۇ قېتىمقى كۈ كۆرسىتىش گەرچە ئېن لىزنر بىرلەن بولغران مۇنازىرىردەك ئۇنچىرېان
قىزىشررىپ كەتمى ر ەن بولسررىمۇ يەنىررال ئوتتۇرلۇققررا خررېلىال ئېغىررر سرروغۇقچىلىق چۈشرركەن
ئىد  .رىبېنتروپ ئۆزىنى تەشەببۇس قىلغان گېرمانىيە-سوۋېت مۇناسرىېىتىنى يۇمشرىتىش
سىياسررىتىنى جىرردد ھالغررا كېلىررپ قالغررانلىقىنى دەرھررال ھررې قىلىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ
كېلىشررتۈرگۈچى سررۆزلەر بىررلەن گەپ قىسررتۇرىدۇ .ھىتلېرمررۇ رىبېنتروپنىر جەنۇپقررا قرراراپ
يررۈرۈش قىلىررش پىالنررى بررويىچە مولوتوۋغررا ئەگىتىررپ ئېيتىشررنى ترروغرا بولىرردىغانلىقىغا
ئىشىنىدۇ” .ئەن لىيە برو سرۇندۇرۇلغاندىن كېريىن _ دەيردۇ ھىتلېرر _ يەر مەيردانى 22
مىليون كىلومېتىر چاسا كېلىدىغان ئۇلۇ برىترانىيە ئىمىىرىيىسرى پرارچىمۇ-پرارچى بولرۇپ
دۇنياۋ دائىرىلىق ۋەيران بولغان بىر قورۇق ھالىغا ئايلىنىپ قالىدۇ _ .ھىتلېر خۇدد بىرر
يەر-مۈلۈك شىركىتىنى سېتىقچىسىغا ئوخشاش كىشىنى جەلىپ قىلىدىغان بىرر مەنزىرىنرى
تەسېىرلەشرركە كىرىشررىدۇ _ ۋەيررران بولغرران بررۇ قررورۇق ئىچىرردە رۇسررىيەمۇ قىشررتىمۇ مررۇز
قاتمايدىغان ھەقىقى ئوچۇق دېڭىزغا ئېرىشەلەيدۇ .بۈگرۈن ە كەل ىرچە ئرارانال  22مىليرون
نوپۇسررلۇق بىررر ئەن لىرريە  222مىليررون ئاھررالىنى تېررزگىنلەپ تۇرىېاتقرران ئۇلررۇ برىتررانىيە
ئىمىىرىيىسى ھالىتى ە ئايلىنىپ بولغان .مەن بۇ كىچىككىنە مىللەتنرى ئىزىرپ ۋەترېەرىكىنى
چىقىرىرررررېېتىمەن “.گېرمرررررانىيە نىشرررررانىنى باشرررررقا تەرەپرررررلەرگە بۇراشرررررنى ھەرگىرررررز
خالىمايدىغانلىقىنى نىشرانىنى ياۋروپانىر قەلربى ە يەنرى برىترانىيە ئرۈ ئارىلىغرا قارشرى
يۆلۈنۈشتىن باشقا يەرگە بۇراش نىيىتى يوقلىقىنى ئېيتىپ كېلىرپ ھەر قانرداق بىرر برالتىق
دېڭىز ئۇرۇشىغا قارشى تۇرۇپ كېلىېاتقانلىقىنى سەۋەبىمۇ شۇ ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ.
شۇنىڭغا قارىما ھىتلېرنى بۇ قېتىمقى تېمىدىن يىراقالشرقان گەپلىرىمرۇ مولوتوۋغرا
تەسەللى بونلمايدۇ .شۇڭا ئۇنى يەنىال ئاچچىقى بېسىلمايدۇ” .سىلەر رومىنىيەگە كاپالەت
بەرگەن ۋاقتىڭالردىمۇ بىز بۇنىڭدىن بەكال خاپا بولغان ئىدۇق _ .دەيدۇ قاتتىقىراق قىلىرپ.
ئۇنى بۇ يەردە دېمەكچرى بولىرېاتقىنى گېرمانىيەنىر رومىنىريە يېڭرى چې راسرى ئۈسرتىدە
بەرگەن كاپرالىتى بولرۇپ گېرمرانىيە شرۇ چاغردا رومىنىريە چې راسرى ھەرقانرداق بىرر چەت
دۆلەتنى تاجاۋۇزىغا ئۇچرىماسلىقىغا كاپالەتلىر قىلغرانلىقى كرۆزدە تۇتۇلماقترا ئىرد – .
شۇڭا برۇ قېتىمقرى كاپرالىتىڭالرمۇ بىرزگە قارشرى چىقىشرىڭالر ئۈچرۈن ئىشرلىتىلىدىغان بىرر
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كاپالەت بونلماسمۇ؟“
دېىلوماتىيىدە رەقىبىنى يارغا قىسرتاپ قويرۇش بەكرال چروڭ خاترالىق ھېسرابلىناتتى.
”رومىنىيەگە كىم ھۇجۇم قىلماقچى بولىردىكەن برۇ كاپرالەت شرۇنرغا قوللىنىلىردىغان بىرر
كاپالەت“ دەيدۇ ھىتلېرر كەسركىنلى بىرلەن .سرەل ئۆتكەنردىن كېريىن ئرۇ يەنە ئالردىنقى
كۈنى كۆرسەتكەن باھانىسىنى يەنى ئەن لىيە ئرايروپالنلىر بومباردىمران قىلىشرقا كېلىرپ
قېلىشررى مرررۇمكىن دېررر ەن باھرررانىنى كۆرسرررىتىپ ئەمرررد دەم ئرررانيلى دەپ سرررۆھبەتنى
توختىتىدۇ.
ھىتلېر شۇ كۈنى رۇسىيە باش ئەلچىنانىسىدا ئۆتكرۈزۈل ەن زىيراپەتكە قاتناشرمايدۇ.
زىياپەتتە مولوتوۋ قولىغا رومكىسىنى ئېلىرپ دوسرتلۇق ئۈچرۈن قەدەھ كۆتۈرۈشركە تەكلىرپ
قىال دەپ تۇرۇشىغا ئەن لىيە ئايروپالنلىرىنى ھراۋا ھۇجرۇم قىلىشرىدىن ئاگاھالنردۇرۇش
سې نالى چېلىنىدۇ .ئامال قانچە زىيراپەت ئوتترۇردا ئۈزۈلرۈپ قالىردۇ .رىبېنترروپ مولوتروۋ
بىلەن بىرگە ۋىلھېلم كوچىسىدىكى شەخسى ھاۋا مۇداپىيە يەر ئاستى تۇنېلىغا كىرىېالىدۇ.
ئانرردىن ئررۇ بررۇ پۇرسررەتتىن پايرردىلىنىپ قايتررا-قايتررا تەلەپ قىلىررپ كېلىېاتقرران تررۆت
دۆلەتلى ر شررەرتنامە نيىھىسررىنى كررۆزدىن كۆچۈرۈشررى ئۈچررۈن مولوتوۋغررا تاپشررۇرىدۇ .بررۇ
شررەرتنامىدا گېرمررانىيە سرروۋېتلەر ئىتتىىرراقى يرراپونىيە ۋە ئىتررالىيەلەردىن ھەر قايسررى
ئۆزلىرىنى تەبىئى شەكىللەن ەن تەسىر دائىر ئىچىدە ئوتتۇرغرا چىقىردىغان ھەر قانرداق
بىر تانش-تارتىشنى ”دوستانە“ شەكىلدە ھەل قىلىش كېرەكلىكى تەلەپ قىلىنغران ئىرد .
برۇ شرەرتنامىدا سروۋېتلەر ئىتتىىاقىنىر ”زېمىررن تەلەپلىرىنرى ھىنرد ئوكيران تەرەپررلەرگە
قارىتىپ“ كېڭەيتىشنى جەنوبى يولىنى بېكىتىپ بەرگەن ئىد .
بۇنىڭررردىن مولوتررروۋ قىلرررچە تەسرررىرلەنمەيدۇ .شرررۇڭا ئرررۇ رۇسرررىيەنى بەكىررررەك
قىزىقىدىغىنى ھىند ئوكيران تەرەپرلەر ئەمەس بەلكرى ياۋروپرا بىرلەن ئىسرتانبۇل بوغرۇز
ئىكەنلىكىنى سوۋېتلەر ئىتتىىاقىنى قەغەز يۈزىدىكى شەرتنامىالر راز قىاللمايردىغانلىقىنى
ئېيتىردۇ .ئرۇ سروۋېتلېر ئىتتىىاقىنىر بىنەتەرلىكىر ە كاپالەتلىر قىالنيردىغان ئۆنۈملررۈك
كاپالەت بېرىلىشىنى قەتئى چى ترۇرۇپ تەلەپ قىلىردۇ .شرۇنىڭغا ئرۇنپال بىرر قاترار باشرقا
تەلەپلەرنىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ :شىېىتسىيەنى بىتەرەپ دۆلەت قىلىنىشى؛ بالتىق دېڭىرز
ھەمرردە رومىنىرريە ۋېن رررىيە بولغررارىيە يۇگسررالۋىيە ۋە گرىتسررىيە قاتررارلىق جايالرنىرر
تەقدىرىنى قولىدا تۇتۇش كېرەكلىكىنى تەلەپ قىلىدۇ.
شۇ ئاخشىمىقى سۆھبەت خاتىرىسىن قارىغاندا رىبېنتروپ شۇ چاغدا قاتتىق چۆچرۈپ
كەتكەن بولۇپ كەينى-كەينىدىن ”مۇھىمى سوۋېتلەر ئىتتىىراقى برىترانىيە ئىمىىرىيىسرىنى
يوقۇتۇشتا بىز بىلەن ھەمكارلىشانمدۇ-يوق؟“ دەپ سورايدۇ .برۇ گەپرلەرگە مولوتروۋ مرازاق
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قىلغران ھالردا مۇنررداق جراۋا بېرىرردۇ :ئەگەر گېرمرانىيە قوزغىمراقچى بولغرران برۇ ئررۇرۇش
خۇدد ھىتلېرنى بۈگۈن چۈشتىن كېيىن دې ىنىدەك بىر مەيدان ئەن لىريەگە قارىتىلغران
يوقۇتۇش جېڭى ھېسابالنغىنىدا ئۇ ھالدا گېرمانىيە ”ئۆلۈش ئۈچۈن ئرۇرۇش قىلىېاتقران“
ئەممرا ئەن لىريە ”ئۆلمەسرلى ئۈچرۈن ئررۇرۇش قىلغران“ ھېسابلىنىشرى كېررەك .رىبېنتررروپ
دې ىنىدە چى تۇرۇپ ئەن لىيە ئاللىمۇ قاچان ئۇرۇشتا مەغلوپ بولغانلىقىنى ئەممرا ئرۇنر
بررۇنى تېنررى ھررې قىلىررپ كېتەلمەيېاتقررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .مولوترروپ ئۇنى ر بررۇ دې ىررنى ە
جاۋابەن ”ئەگەر ئەھېال راستىنال شۇنداق بولىردىكەن بىرز يەنە نرېمە ئۈچرۈن برۇ ھراۋادىن
مررۇداپىيىلىنىش ئۆڭكررۈرى ە كىرىرررپ ئولتررۇرىمىز؟ ئۇنرررداقتا ئەتراپىمىزغررا تاشرررلىنىېاتقان
ھەممىال يەردە پارتالپ تۇرىېاتقان بۇ سىنارىيەتلەر كىمنى ؟“
برۇ مۇنازىرىردە مولوترروۋ غالىرپ كەلر ەن ئەممرا ئرۇ يررېڭىل ەن تەرەپ ئىرد  .ھىتلېررر
مۇداپىيە ئاكوپىدا يۈز بەرگەن بۇ مۇنازىرە تېزىسلىرىنى كۆرىشى ھامران مىڭىسرىدىن تۈترۈن
چىقىپ كېتىردۇ .ھىتلېرر ترۆت دۆلەت شەرتنامىسرەغا قارىترا سروۋېتلەر ئىتتىىراقى قىلچىمرۇ
قىزىقمايدىغانلىقىغا قەتئى ئىشەنچ قىلىدۇ .شۇڭا ئۇ سوۋېتلېر ئىتتىىاقى بىلەن تىنچ بىررگە
ئۆتۈشررنى ئررازىراقمۇ ئۈمىررد يرروقلىقىنى ئررويالپ -8101يىلىرردىن بېررر چوقررۇم ئەمەلر ە
ئاشۇرىمەن دەپ قەسەم قىلىرپ كېلىېاتقران ئىشرىنى قىلىرش ئىرادىسرى ە كېلىردۇ .شرۇنداق
قىلىپ ھىتلېر سوۋېتلەر ئىتتىىاقىغرا ھۇجرۇم قىلىشرقا قەتئرى ئىررادە باغاليردۇ .شرۇنىڭدىن
ئررۇزۇن ئررۆتمە يررالغۇز قالغىنىرردا بورمانغررا مولوتوۋنى ر بررۇ قېتىمقررى زىيارىتىرردىن مەن
شۇنداق خۇنسە چىقاردىمكى ”ستالىن چوقۇم بىر كۈنى بىزنى تاشرلىېېتىپ دۈشرمەنلىرىمىز
تەرىىى ە ئۆتۈپ كەتكىدەك “ دەيدۇ .فىنالندىيە رومىنىيە بولغرارىيە ۋە ترۈركىيە قاترارلىق
مەسىلىلەردە ھەرگىزمرۇ سروۋېتلەر ئىتتىىاقىنىر قىلغران پوپوزىسرىدىن ھەرگىزمرۇ قورقرۇپ
قالمايتتى” .ياۋروپانى قوغدىغۇچىسى بولۇپ تۇرىېاتقان ئۈچىنچى ئىمىىرىيە ھەرگىزمۇ برۇ
دوست ئەللەرنى بىھۇدە كومۇنىزم قۇربانلىقى بولرۇپ كېتىشرى ە ھەرگىرز يرول قويالمايردۇ.
بۇنداق قىلمىش ئەڭ نومۇسسىز قىلمىش ھېسابلىنىشى كېرەك .ئەگەر بۇنداق بىر ئىشقا يول
قويىدىغانال بولىدىكەنمىز بىز چوقۇم ئەڭ ئېغىر جازاغا تارتىلىمىز .مەيلى ئەخالقرى نروقتىن
ياكى ستىراتى ىيىلى نوقتىدىن ئالمايلى بۇنداق يول تۇتۇش ئەڭ ناچار بىر يول تۇتقرانلىق
ھېسابلىنىشى كېرەك .نېمىال قىلساق قىاليلى رۇسرىيە بىرلەن تۇتۇشرۇپ قېلىشرتىن ھەرگىرز
قېچىررپ قۇتۇنلمىغىرردەكمىز .دېمەككررى ئررۇنر بىررلەن ئررۇرۇش قىلىررش ۋاقتىنررى كەيررنى ە
سررۆرۈش تېنىمررۇ بەتررتەر شررارائىت ئاسررتىدا ئررۇنر بىررلەن ئۇرۇشررۇش دې ەنلى ر بولىرردۇ.
شررۇنداق ئىرركەن مەن مولوترروۋ كېتىشررى ھامرران ئەگەر ھرراۋا شررارائىتى ياخشررىال بولررۇپ
بېرىدىغان بولسا قەتئىي تۈردە رۇسىيە بىلەن ھېسابلىشىشقا كىرىشرىمەن “.تەبرىكلەشركە
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ئەرزىيرردىغىنى قىزىرر ئررارمىيە فىنالنرردىيەگە قارشررى ئۇرۇشررتا بەكررال ئوسررال ئەھېالرردا
قالغانلىقى ئىد  .شۇڭا ھىتلېر ئۆزىنى تەقدىرنى ئىلىكىدە تۇتقران ھەر قانرداق بىرسرىدىن
ئۈسرررتۈن تۇرىررردىغان تررراننتى ۋە ئىررررادە جەھەترررتە ھەر قانرررداق بىرررر دۈشرررمەننى برررو
سۇندۇرانيدىغان بىر دەپ ھېسابلىماقتا ئىد  .ئۇ سىياسىي ۋە ھەربىي ئىشرالر جەھەترتە
قولغا كەلتۈرگەن نەتىىىلىر ئۇنى مەس قىلىپ خۇدىنى بىلمەس ھالغا چۈشۈرۈپ قويغران
بولررۇپ ئررۇ بىررر ناتسىسررت كومانرردىرىغا مەن ”بىررردىن-بىررر خاسررىيەتلى ئررادەم ھالىغررا
كەل ەن بىرىمەن“ دې ىدەك ھالغا كېلىپ قالغان ئىد  .ئۇنى روھىي ماھىيىتىنى ئادەم ە
ئەمەس بەلكرررى بىرررر ئىالھقرررا ئوخشررراپ قالغررران ئىرررد  .شرررۇڭا خاسرررىيەتلى ئرررادەم
ھېسابلىنىدىغان يېڭى بىر ئىرقنى يىتەكچىسرى ئورنىغرا ئرۆتكەن ھىتلېرر ”ئىنسرانىيەتنى
ئەخالقى ئەنئەنىلىرىدىن ھېچقايسىنى چەكلىمىسى ە ئۇچرىمايدىغان پۈتۈنلە قانۇندىن
ھالقىغان“ بىر ھالىغا كەل ەنلىكىنى ھې قىلماقتا ئىد .
0
ھالبۇكى ھىتلېر بۇ قارارىنى ئاشكارىلىمايدۇ .شۇڭا ئۇنى ئۈ ئارمىيە قۇمانردانلىر
يەنىررال ئالرردىنقى ئورۇنرردا تۇرىرردىغان نىشرران يەنىررال ئەن لىرريە دەپ قارىشرراتتى .مولوترروۋ
بېرلىنغا يېتىپ كەل ەن كۈنى ھىتلېرر ئېن لىرز بوغۇزىردىن ئۆترۈش ھراجىتى قالمايردىغان
ئەھېال ئوتتۇرغا چىققىنىدا ئەن لىيەنى تەسلىم بولۇشقا مەجبۇرنش توغرىلىق بىرر برۇيرۇق
چۈشەرگەن ئىد  .بۇ پىالندا گېرمانىيە بىر قاترار بىرلەشرمە ھەرىكەتلەرنرى ئىشرقا سرېلىپ
ئىتالىيەنى مىسىر ۋە گرىتسىيەدە پۈتتۈرەلمى ەن ئىشالرنى تامامالش بەل ىلەن ەن ئىرد .
بررۇ تررۈر زەربىررلەرگە جەبىلتررارىق بۇغررۇز كانرراريې ترراقىم ئرراراللىر ئررازورې ترراقىم
ئاراللىر مادېيرا تاقىم ئاراللىر ۋە موروككونى بىر قىسمىنى تارتىپ ئېلىشرالر قوشرۇلۇپ
ئەن لىيەنررى چەتئەللەردىكررى ئىمىىرىيىسررىدىن ئانقىسررىنى ئۈزىېېتىررپ تەسررلىم بولۇشررقا
مەجبۇرنش ئىد .
گەرچە بۇ پىالن بەكال ئۇستىلىق بىلەن تۈزۈل ەن پىرالن بولغانردەك قىلغىنرى بىرلەن
ئۇنىر ئەمەلىلەشتۈرۈلۈشررىدىن بەك ئىشررەنچ يرروق بىررر پىررالن دېرريىش مررۇمكىن .سررەۋەبى
بىرلەشررمە ھەرىرركەت قاتناشررقۇچىلىرىدىن بىرسررى بررۇ ئىشررالرغا گۇمرران بىررلەن قارايرردىغان
بولسا بىرسى بەك چى ئىتتىىاقداش ھېسابالنمايتتى .يەنە بىرسى بولسرا بىرتەرەپ دۆلەت
ئىد  .بۇ ئوپىراتسىيە ھەقىقەتەنمۇ بەكال مرۇرەككەپ بىرر ئوپىراتسرىيە بولرۇپ برۇ ئىشرنى
قىررريىن تەرىىىنرررى پەقەت فرررۈھرېرن ئېنىرررق بىلەتترررى .گەرچە فرررۈھرېر يېقىنررردىن بېرررر
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ئوقۇشسرررىزلىقالرغا ئۇچۇرىغررران بولسرررىمۇ پېترررايىن مۇسسرررولىن ۋە فرانكرررونرنى مررراقۇل
كەلتۈرۈشرركە ئىشررەنچى بررار ئىررد  .ئررۇ بىرىنچررى قېتىمررداە فرانكررودىن ئىررش باشررلىماقچى
بولىررردۇ-81 .نويرررابىر كرررۈنى فرانكونىررر ئانھىررردە ئەلچىسرررى سرررېررانو سرررۇنەرگە ”مەن
جەبىلتارىققا ھۇجۇم قىلىش قارارىغرا كەلردىم.بۇنىر ئۈچرۈن بىررەر ئىشرارەتنى بولىشرىنى
كۈتمەكتىمەن .چوقۇم بىر ئاشلىنىش نۇقتىسى بولىشى شەرت“ دەيدۇ.
شۇنداقتىمۇ فرانكونى كۈيئوغلى يەنىال شۇ بۇرۇنقىدەك ئەيېەشكە كەلترۈرمەك تەس
بىرسى ئىد  .ئۇ قايتىدىن ئىسىانىيەگە ئاشرلىق كېررەك ئىكەنلىكىنرى ئېيتىردۇ؛ شرۇنىڭدەك
يەنە بۇرۇنقىدەك زېمىن تەلىېىنىمۇ ئوتتۇرغا قويرۇپ تۇرىېالىردۇ .ئۇنىر كېيىنكرى تەلىرېىنى
ھىتلېررر ئررۇدۇلال رەت قىلىررپ تاشرراليدۇ .ھىتلېررر ئەگەر غررالىىالر تەرىررىى ە قوشررۇلماقچى
بولىدىكەن ئىسرىانىيەنى قولغرا كەلتۈرىردىغان ھەقلىرر بەكرال يوقرۇر بولىردىغانلىقىنى
كۆرسررىتىپ ئۆتىرردۇ .سررېررانو سررۇنەر بولسررا خررۇدد نرراپولىئون پەرق قىلىررپ ھاڭېېقىررپ
ئولتۇرۇپ قالغىنىغا ئوخشاش ئىسىانىيە زېمىن تەۋەسى ە ھۇجۇم قىلماقچى بولىدىغان ھەر
قانداق بىر تاجاۋۇزغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ھەر دائىم تەييار ئىكەنلىكىنى ئېيتىرپ كېلىرپ
گېىىنى ئاخىرىدا قىسمەن تەھدىت قىسمەن مراقۇلالش تۈسرىنى ئالىردىغان يەنە مۇنرداق
بىررر جررۈملە سررۆزنىمۇ قوشررۇپ قويىرردۇ :ئىسررىانىيە بۇنرردىن كېيىنكررى بىررتەرەپ كۈنلىرىرردە
غەرپررتىن بۇغرردا سېتىېېلىشررقا مۇھتررا  .ئۇنرنىرر بۇنررداق كىشررىنى بىئررارام قىلىرردىغان
قىلمىشرررى ھىتلېرنرررى قررراتتىق غەزەپلەنررردۈرۈپال قالمرررا يەنە ئۇنىررر ئرررۆچمەنلىكىنى
قوزغىېېتىدۇ .كېيىنچە ئۇ يېقىنلىرىغا سېررانو سۇنەر ھەقىقەتەنمۇ ”ئىنترايىن قورقۇنۇشرلۇق
بىر ئالېاستى … ھازىرقى ئىسىانىيەنى ھەقىقى گۆركاسى ئىكەن!“ دەيدۇ.
ھىتلېر فرانكونى ئۇرۇشقا قاتنىشىدىغانلىقىغا قەتئى ئىشەنچ قىلىردىغانلىقى ئۈچرۈن
دېكابېرنى باشلىرىدا جەبىلتارىقنى قولغرا كەلترۈرۈش مەسىلىسرى ئۈسرتىدە ئەڭ ئراخىرقى
ئورۇنالشتۇرۇشررلىرىنى قىلىرردۇ .ئررۇ ھەر قايسررى قۇمانرردانلىرىغا ”فررېلىك ئوپىراتسىيىسررى“
ھەققىررردە شۆبىھسرررىزكى ئۇزۇنغرررا قالمرررا فرانكونىررر رەسرررمى ماقۇللىشرررىنى قولغرررا
كەلتۈرەلەيرردىغانلىقىغا ئىشررىنەتتى؛ ئانرردىن ئررۇ فرانكونىر يررېقىن دوسررتى بولغررا بىرسررىنى
فرانكررونى ئەيېەشرركە كەلتررۈرۈش ئۈچررۈن ئىېەرتىرردۇ .ئەممررا ئۇنى ر بررۇ ئىشررقا تاللىېالغرران
ئادىمى ئادمىرال كانارى ھەقىقەتەنمۇ ئىشالرنى خاراپ قىلغرۇچى بىرسرى ئىرد  .يەنرى برۇ
ئادمېرال -8121يىلىدىن بېر ئىزچىر ترۈردە ھىتلېرغرا قارشرى چىقىرپ كېلىېاتقران بىرر
ئىررد  .ئررۇ بررۇ رەسررمى سررورۇندا فۈھرېرنى ر قاراشررلىرىنى ئىسررىانالرغا بىرمررۇبىر ئېيتىررپ
بەرگىنررى بىررلەن ئررايرىم سۆزلەشرركىنىدە بولسررا بررۇ ئررۇرۇش مەيدانىرردىكى ئرروق مەركەز
دۆلەتلىرررر يېڭىلىرررپ قالىررردىغانلىقى مرررۇقەررەر دەپ قارىغاچقرررا فرانكرررونى برررۇ ئۇرۇشرررقا
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قاتناشماسلىق توغرىسىدا مەسلىھەت بېرىدۇ (ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېريىن مراركۇس
د ۋالدې لېسىياس فرانكوغرا قرارىتىىتۇرۇپ گېنېررال ۋى ونردىن يەنرى كانارىسرنى يرېقىن
دوستىدىن ئادمېرال كانارى ئىسرىانىيەنى مەنرىەئەتى ە قارشرى ئىرد برۇ راسرمۇ؟ دەپ
سورايدۇ .بۇ چاغردا فرانكرو ئورنىردىن چراچىراپ ترۇرۇپ ”يراق ھەرگىرز ئۇنرداق ئەمەس! _
دەپ ۋارقىررراپ كېتىرردۇ _ كانررارى ئىسررىانىيىنى ھەقىقررى دوسررتى!“ دەپ ئىزاھاليرردۇ.
”دېمەكچى بولغىنىڭىز _ دەيدۇ ماركۇس باھا بېرىپ _ يەنى سىز كانارىسنى ئىسىانىيىنى
ئۆز ۋەتىنىردىنمۇ بەكىررەك سرۆيەتتى دېمەكچرى شرۇنداقمۇ؟“ دەيردۇ مراركۇس كېريىن شرۇ
پەيتلەرنررى ئەسررلەپ كېلىررپ” .فرانكررو بەكررال ھاياجانلىنىررپ كەترركەن ئىررد  .بۇمررۇ مېنى ر
تەسىراتىمنى دەلىللەپ بەرمەكتە ئىد  :راستىنال شۇنداق ئىكەندۇق _ “.ھاشىيە ئىزاھاتى)
كانارى بەرگەن مەلۇماتىدا ”ئەن لىيە گۇمران بولۇش ھارپىسىغا يېقىنالشرقىنىدىال“
فرانكو ئاندىن ئۇرۇشرقا قاتنىشىشرقا مراقۇل بولغىردەك دەيردۇ .ھىتلېرر برۇ گەپنرى ئراڭالپ
ئرررۆزىنى تۇتىېانلمرررايال قالىررردۇ-82 .دېكرررابىردا ھەرقايسرررى قۇمانررردانلىرىغا ”فلىكررر
ئوپىراتسىيىسررى“ بررۇيرۇقىنى چۈشررۈرىدۇ .ئەممررا ئارىرردىن بىررر قررانچە ھەپررتە ئۆتكەنرردە ئررۇ
قايتىدىن فرانكوغا چاقىرىق قىلىدۇ .ئۇ بىرر قېتىملىرق رەنىى ەنلىر بىرلەن تولغران ئرۇزۇن
خېتىدە فرانكوغا ئەگەر سىز دەرھال جەبىلتارىققرا ھۇجرۇم قىلسرىڭىز مەنمرۇ ئىسرىانىيەگە
دەرھررررال ئاشررررلىق يررررولاليمەن دەپ ۋەدە قىلىرررردۇ .ئررررۇ خېتىرررردە فرانكررررونى ھەرگىررررز
تاشلىېەتمەيدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىپ كەينىدىنال ئاخىرقى قېرتىم يالېۇرىردۇ” :گېنېررال مەن
شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى تىنىىتمراق ئەڭ قىريىن بولغران ترارىنىي قرۇدرەت بىرز ئرۈچىمىزنى
يەنرررى سرررىزنى مېنرررى ۋە ئىترررالىيە بررراش مىنىسرررتىرىنى بىرررر-بىرىمىرررزگە چەمررربەرچەس
باغلىېەتكەن .شۇنداق ئىكەن برۇ قېتىملىرق ترارىنى خراراكتېرلىق كۈرەشرتە بىرز ئەڭ ئرالى
ئىالھىي بۇيرۇققا بو سۇنىشىمىز كېرەك؛ بىز شۇنى بىلىشىمىز كېرەككرى نرۆۋەتتىكى ئېغىرر
ۋەزىرريەت ئاسررتىدا ئۇنررداق ئېھتىياتچرران پوزىتسررىيىدە ئەمەس بەلكررى كۈچلررۈك ئىرادىلى ر
بولغىنىمىزدىال دۆلەت ۋە مىللىتىمىزنى ئوت دېڭىزىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قانلىشىمىز مۇمكىن“.
فرانكررو ھىتلېرنىر دې ەنلىرىنىر ترروغرا ئىكەنلىكىر ە يەنە بىررر قوشررۇلىدىغانلىقىنى
بىلرردۈرگەن بولسررىمۇ يەنىررال بىرمررۇ ئەسرركىرىنى قىمىرنتمررا جىررم يېتىېالىرردۇ .فرانكونى ر
غەيرىتى سرەۋەبىدىن ئرۇ فىلىكر ئوپىراتسىيىسرىنى ئوڭۇشسرىزلىققا ئۇچرىتىرپ ئەن لىريە
ئۈچررۈن جەبىلتررارىقنى قوغررداپ قالغرران ئررادولف ھىتلېرنررى ياۋروپررا قىتئەسررى دائىرىسررىدىال
چەكلەپ قويۇپ ئاق دېڭىزنى غەرپكە ئوچۇق تۇرۇشرىغا كاپالەتلىر قىلغران ئىرد  .ئراق
دېڭىز يەنى ئوتتۇرا دېڭىز ئەگەر تاقىلىپ قالغان بولسرا ئىرد ئرۇ ھالردا پۈتكرۈل شرىمالى
ئافرىقا بىلەن ئوتترۇرا شرەرق پۈترۈنلە ئرۈچىنچى ئىمىىرىيىنىر قولىغرا چۈشرۈپ كەتركەن
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بررونر ئىررد  .بررايلىقى مررول پۈتكررۈل ئەرەپ دۇنياسررى يەھ رۇدىي ئررۆچمەنلىكى سررەۋەبىدىن
بەلكىم ئوق مەركەز دۆلەتلەر تەرىىى ە ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن ئىد  .فرانكونىر ھىتلېرغرا
قارشررى چىقىشررىنى بەل ىلىر ەن ئاساسررلىق سررەۋە ئىسررىانىيىنى ئۈمىدسررىزلى ئىچىرردە
قالغررران ئىقتىسرررادىي ۋەزىيىترررى بىرررلەن ئررراخىرقى ھېسرررابتا مەغلرررو قىلىنىررردىغان بىرررر
ئىتتىىاقداشررلىق تەرىىىرردە تررۇرۇپ قررېلىش قورقۇنچىسررىدىن باشررقا مۇنررداقمۇ بىررر مررۇھىم
سرررەۋەبى برررار ئىرررد  :فرانكرررو ئەسرررلىدە يېررررىم يەھرررۇدىي ھېسرررابلىناتتى (ئەن لىيەنىررر
ئىسرىانىيەدە تۇرۇشررلۇق برراش ئەلچىسررى سررىر سرامۇئې خۇئررار بىررلەن قالغرران دېىلومرراتىيە
ساھەسررىدىكى كىشررىلەر بۇنىڭرردىن خەۋەردار ئىررد  .ئەممررا تېنررى يېقىنرردىال فرانكررودىن
نەپرەتلەن ەن ئۇنى باھا تالىشىشنى ياخشى كۆرىدىغان يەھۇدىيغا ئوخشاتقان ھىتلېر ئرۆز
دېىلوماتى خادىملىرىنى ئاغزىدىن بۇنداق بىر گەپنى ئاڭلىغان-ئاڭلىمىغانلىقىغا بىر نېمە
دېررمەك ھەقىقەتەنمررۇ تەس .چررۇنكى گېرمررانىيە دېىلوماتى ر ئەمەلرردارلىر مۇنررداقمۇ بىررر
ئىشررنى ھىتلېررردىن يۇشررۇرۇپ كەلرر ەن ئىررد  :مولوتوۋنىرر ئايررالىنىڭمۇ بىررر يەھررۇدىي
ئىكەنلىكىنى ھىتلېردىن سىر تۇتۇشقان ئىد  – .ئا.ھ.ئى).
2
سرررتالىن سررروۋېتلەر ئىتتىىاقىنىررر ترررۆت دۆلەت شرررەرتنامە ئىتتىىاقداشرررلىقىغا ئەزا
بولۇشنى خانيدىغانلىقى ھەققىدە ئارىردىن ئىككرى ھەپتىردەك ۋاقىرت ئۆتكەنردىال ئانردىن
نېمىسررالرغا جرراۋا بېرىرردۇ .ئەممررا بۇنىرر ئۈچررۈن گېرمررانىيە فىنالنرردىيەدىن ئەسرركەر
چېكىندۈرۈپ چىقىپ كېتىشى كېرەك دې ەندەك بىر قانچە شەرتى برار ئىرد  .ئەسرلىدە برۇ
شەرتلەر ئۇنچىېان ئېغىر شرەرت ھېسابالنمىسرىمۇ تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىرلىكىنى ھەيرران
قالدۇرغىنى ھىتلېر برۇ ھەقرتە سودىلىشرىپ ئولترۇرۇش نىيىترى يروقلىقى ھەتترا موسركېاغا
بىرەر ئېغىزمۇ جاۋا بەرمەسلىكى ئىد .
ھىتلېرنىر پۈتررۈن خىيررالى قررۇرال كررۈچى ە تايىنىشررال ئىررد  .ھىتلېرنىر ھەرقايسررى
ئرۇرۇش سرەپلىرىدىكى قۇمانردانلىر رۇسرىيەگە تەقلىرد ھۇجرۇم قىلىشرنىمۇ ئرۆز ئىچىر ە
ئالغرران بىررر قاتررار تەقلىررد ئررۇرۇش مررانىېېرلىرىنى ئۆتكۈزىرردۇ-2 .دېكررابىر كررۈنى يەنررى
تەقلىد ئۇرۇش قىلىش مانىېېر ئۆتكۈزۈپ كېيىنكرى كرۈنى ئرۈ كورپۇسرالر گۇروھىنىر
باش شتا باشلىقى ھىتلېر براۋچىتش ۋە ھالدېرنر بىلەن كۆرۈشىدۇ .ھىتلېر ھالردېرنى
ھۇجررۇم قىلىررش پىالنىنى ر ئاساسررى روھىنررى تەسررتىقلىغان بولسررىمۇ ئۇنى ر نرراپولىئوننى
تەقلىت قىلىشىغا يەنى موسكېاغا ھۇجرۇم قىلىرش پىالنىغرا قارشرى چىقىردۇ .ئرۇ سروۋېتلېر
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ئىتتىىاقىنىرر پررايتەختىنى ئىشررغال قىلىررش ”ئررۇنچە مررۇھىم ئەمەس“ دەيرردۇ .بررۇ گەپرركە
براۋچىتش قارشى چىقىرپ موسركېانى سروۋېتلېر ئىتتىىاقىنىر قاتنراش تۈگرۈنىال ئەمەس
ھەتتا ھەربى تەييارلىقالر مەركىز ئىكەنلىكىنى كۆرسرىتىپ ئرۇ يەرنرى ئىشرغال قىلىشرنى
بەكررال مررۇھىم ئىكەنلىكىنررى ئېيتىرردۇ .بررۇ گەپ بىررر مەزگى ر ئۆتكررۈر قارشررى پىكىرلەرنى ر
كۆتۈرۈلىشى ە سەۋە بولىدۇ” .كاللىسى گرانتلىشىپ كەتكەن كاللىسىنى كونرا ئەقىردىلەر
بىررلەن توشررقۇزىېالغان كىشررىلەرن سرروۋېت ئىتتىىاقىنىرر پررايتەختىنى قولغررا كەلتررۈرۈش
خىيالىدا بولىردۇ“ دەيردۇ ھىتلېرر .ئۇنىر قىزىقىردىغىنى بولشرېېىكچىلىكنى پەيردا قىلغران
لېنىن ررراد بىررلەن سررتالىن راد ئىررد  .بررۇ ئىككررى ئررۇۋا چررۇۋۇپ تاشررلىنىدىغانال بولىرردىكەن
بولشررېېىكچىلىكمۇ ئررۆل ەن ھېسررابلىنىدىكەن .ئۇنرنىرر سرروۋېتلەر ئىتتىىاقىغررا ھۇجررۇم
قىلىشىدىكى مەقسەتمۇ دەل مۇشۇ ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ.
بررراۋچىتش بررۇ دې ەنررلەرگە رەددىرريە بېرىررپ بررۇ دې ەنلىرىڭىررز سىياسررىيونالرنى
مەقسىد دەپ كۆرسىتىدۇ .ئۇنىر برۇ گېىرى قراتتىق ئەدەپلىنىشركە ئۇچرايردۇ :سىياسرەت
بىلەن ئىستراتې ىيە ئىككىسى بىرر-بىررى ە بېقىنغران نەرسرىلەر! ”ياۋروپرادا ھۆكرۈمرانلىقنى
قولغا كەلترۈرۈپ-كەلتۈرەلمەسرلىكىمىز _ دەيردۇ ھىتلېرر _ رۇسرىيەگە قارشرى قىلىردىغان
ئۇرۇشررىمىزغا برراغلىق “.ئررۇ يەنە مىسررال قىلىررپ ئەگەر سرروۋېتلېر ئىتتىىرراقىنى مەغلررو
قىاللىغاندىال ئاندىن ئىككىنچى نومۇرلۇق دۈشمىنى بولغان ئەن لىيەنى براش ئەگدۈرۈشركە
بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ .ئارىدىن بەش كۈن ئۆتكەندە ھىتلېر ئۆزىنىر ئۇزۇنغرا
يۈرۈش قىلىش ئۈچۈن بەل ىلى دەرىىىدە تەييارلىقالر قىلىنغرانلىقىنى ھرې قىلغىنىردىن
كېرريىن بېرلىنرردا نۇتررۇق سررۆزلەيدۇ .ئررۇ نۇتقىرردا يەرشررارىدىكى بايلىقالرنىرر تارقىلىشررى
ھەقىقەتەنمررۇ تەكشررى ئەمەسررلىكىنى تەكىررتلەپ كۆرسررىتىدۇ .ئررۇ سررۆزىدە ھەر مىر چاسررا
يەردە  222نەپەر نررېمى ياشرراۋاتقىنىدا باشررقا ئەلررلەردە ئررادەم بەكررال شررانڭ ھررالەتتە
تۇرماقتا برۇ بىرر ھەقسرىزلى ؛ ”بىرز چوقرۇم برۇ ھەقسرىزلى مەسىلىسرىنى ھەل قىلىشرىمىز
شەرت .شۇنىڭدەك بۇ ئىشنى بىز چوقۇم ھەل قىالنيمىز“ دەيدۇ.
شۇنى بىلەن بىر ۋاقىتتا گيوبېل گېرمرانىيە ئالدىردىكى جاپرالىق كرۈنلىر ئۈچرۈن
تولۇق تەييارلىقتا بولىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەيدۇ .ئۇ خىزمەتداشلىرىغا روژدېستېو بايرام
تەنتەنىسررى ھەرگىررز ئىككررى كۈنرردىن ئررۇزۇن بولررۇپ كەتمەسررلىكىنى ”شررۇ قىرريىن كررۈنلەر
كەل ەندىمۇ روژدېستېۇ تەبرىكلەش زىياپەتلىر بۈگۈن يۈز بېرىېاتقران ۋەقەلىر مۇھىتىغرا
ماس كېلىشى كېرەك .ئۇنداق ھەممىرال يەرگە ئرارچىالرنى تىكلىرېېتىش ھەپرتىلەپ تاماشرا
قىلىشررتەك مۇھىررت گېرمررانىيە خەلقىنىرر جەڭ ىېارلىررق ھېسسررىياتلىرىغا پەقەتررال مرراس
كەلمەيدىغانلىقىنى “ نېمى خەلقىنى ئىرادىسىنى كۈچەيتىش شەرت ئىكەنلىكىنرى چروڭ
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مەركەز شەھەرلىرىمىزدىن باشقا ”يېرزىالردا ئۇششراق شرەھەر-برازارنردا ئەسركەرلىرىمىز
ئالدىرردا يالىڭررا ئۇسررۇل ئويناشررالرغا قەتئررى يررول قويماسررلىق كېرەكلىكىنررى “ ھەرقررانچە
ياخشى كۆرۈپ كەتسىمۇ كومېدىيەلەردە سىياسرىينى مرازاق قىلىشرقا يرول قويماسرلىق يراكى
”سېرىق ئۇيۇنالرنى ئەخالقسىز كومىدىيىلەرنى سەھنى ە چىقىرىلىشىغا يرول قويماسرلىق“
كېرەكلىكىنى ئېيتىدۇ.
تۈزۈتۈل ەندىن كېيىنكى ھۇجۇم پىالنى -2دېكابىر كۈنى ھىتلېرغا سۇنۇلىدۇ .ھىتلېرر
موسكېاغا يۈرۈش قىلىش ۋاقتىنى بالتىق دېڭىز بويلىرىدىكى دۆلەترلەر تارمرار كەلتۈرۈلرۈپ
لېنىن راد ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىنكى ۋاقىتقا ئۆزگەرتىدۇ .شۇنىڭدەك بۇ قېتىمقى ئرۇرۇش
ئوپىراتسىيىسىنى مەخىى ئىسمىنى ”ئوتتو“ دې ەندىن تېنىمۇ مەنىلى بىر ئىسىمغا يەنرى
قىزى ساقال مەنىسىدىكى ”بارباروسسا“ غا ئۆزگەرتىدۇ .بۇ ئىسىم ئەسلىدە مۇقەددەس رىم
ئىمىىرىيىسىنى ئىمىىراترور بىرىنچرى فرېردېرىكنى لەقىمرى يەنرى -8812يىلرى شرەرققە
قاراپ لەشكەر تارتىپ سەپەرگە ئاتالنغىنىدا ”مۇقەددەس يەر“ دەپ قارالغان شۇ ۋاقىتتىكرى
پەلەستىننىتارتىپ ئالغاندا ئالغان لەقەم ئىد  .ھىتلېرر ”غەرپ چې رالىرىغرا قويغران كرۆپ
قىسىم س س س ر قىزى ئارمىيە قىسىملىر پۈتۈنلە يوقۇتۇلىشى كېرەك .بۇنىر ئۈچرۈن
موتورلررۇق ئاۋان ررارت قىسررىمالردىن پايرردىلىنىپ خررۇدد ئۆتكررۈر شەمشررەردەك سرروۋېت
تۇپراقلىرىغا ئىچكىرلەپ كىرىش شۇ ئارقىلىق ترېنىچە جەڭ ىرېارلىقىنى يوقاتمىغران قىرز
ئارمىيەنى سوۋېت ئارقا سېىى ە قاراپ قاچالماس ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇشىمىز“ كېرەك” .برۇ
قېتىمقى ئوپىراتسىيىنى ئەڭ ئاخىرقى نىشانى ۋول را-ئارخران ىلى سرىزىقىنى برويالپ بىرر
توسرراق پەيرردا قىلىررش ئررارقىلىق سرروۋېت برۇسىيىسررىنى ئاسررىيا قىسررمىنى توسررىېېتىش.
شۇنداق قىلىرپ ئەگەر زۆرۈر بولغىنىردا رۇسرىيىنى تىركىشرىپ تۇرىېېلىشرىغا ئاسرا بولرۇپ
بېرىېاتقان ئۇرال رايونىنىمۇ ھاۋادىن بومباردىمان قىلىپ يوق قىلىېېتىشىمىز كېرەك“.
ھالررردېر ھىتلېرررر بەلكىرررم كىشرررىلەرنى ئرررۈركىتىش ئۈچرررۈنال برررۇنرنى دەپ يرررۈرگەن
بولمىسۇن دەپ ئوياليدۇ .شرۇڭا ئرۇ ھىتلېرنىر برۇ دې ەنلىرر راسرتىنال ھەقىقرى پىالنمرۇ؟
دەپ ئېن ېلدىن ئالدىراپ سورايدۇ.بۇ ئاديۇتانت مېنىڭچە بۇنى ھىتلېرنى ئۆزىمۇ بىلمىسە
كېرەك دەپ قارايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئەممرا تەۋەككۈلچىسرى ە ھۇشرۇق ئېتىلىرپ يىراققرا
ي رۈرۈش سررەپىرىنى پىالنررى ئىىرررا قىلىررنىش كررۈن تەرتىررېى ە ئېلىنىرردۇ .ھىتلېررر ئۇنررداق
غالىبىيەتتىن كېيىن ئرۆزىنى تۇتىېېلىرپ گېرمانىيىنىر داۋاملىرق ئىل ىررلەپ تاجراۋۇزچىلىق
بىلەن شوغۇللىنىشىنى توختۇتۇش جىم ئولتۇرۇپ ئىشغال قىلىنغان جايالرنى مىېىسرىدىن
بەھرىمەن بولۇشرنىال تەكىتلەيردىغان كىشرىلەرگە قارىترا قىلچىمرۇ تراقەت قىاللمرايتتى .برۇ
تررۈردىكى كىشررىلەر ياۋروپانىر مررۇتلەق كررۆپ قىسررىم جررايلىر ھىتلېرنىر قولىغررا ئۆتررۈپ
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بولد يەتكىدەك ۋاقىت بېرىلسە ئەن لىيەمۇ ئامالسىز ئۇنى ياۋروپادىكى ھۈكۈمدارلىقىنى
ئېتراپ قىلىشتىن باشقا چارىسى قالمايدۇ دەپ تەرغىپ قىلىشرقا كىرىشركەن ئىرد  .ئەممرا
ئادولف ھىتلېر بۇ تۈردىكى پاسسىپ سىياسەتلەرنى قوبۇل قىلىشرى مرۇمكىن ئەمەس ئىرد .
مىللىي سوتسىئالىزمنى مەقسىد بولشېېىزمنى يوقۇتۇش تۇرسا ئۇ قانداقالرچە بۇ پۈترۈن
ھاياتىنى ئاتىغان بۇ غايىسىدىن ۋاز كېچەلىسۇن؟
”مەن ئەسلىدە بىز چوقۇم پۈتۈن تەدبىرلەرنرى ئىشرقا سرېلىپ ئىككرى سرەپتە ئرۇرۇش
قىلىشررتىن ساقلىنىشررىمىز كېرەكلىكىنررى ئرروياليتتىم _ .دەيرردۇ كېرريىن بورمانغررا _ ئەممررا
خاتىرجەم بول مەن ناپولىئون ۋە ئۇنى رۇسرىيەدىكى بېشرىدىن ئرۆتكەن ئىشرالرنى ئرۇزۇن
مۇددەت مەخسۇس تەھلى قىلىپ چىقتىم .ئۇنداقتا سىز نېمە ئۈچۈن رۇسىيەگە قارشى بىرر
ئۇرۇش قوزغىماقچى يەنە كېلىپ نرېمە ئۈچرۈن دەل مۇشرۇنداق بىرر پەيتترى تاللىېالردىڭىز
دەپ سورىشى مۇمكىن “.ئەگەر مەن ئەن لىيەگە بېسرىپ كىرمەكچرى بولسرام بۇنرداق بىرر
ئررۇرۇش ئرراخىر چىقمرراس بىررر ئۇرۇشررقا ئايلىنىررپ كېتىشررى تۇرغررانال گەپ .بررۇ ئىشررتا
ئامېرىكىلىقالرنرنى ر ئوينايرردىغان رولررى كۈنسررايىن كۈچىيىررپ كېتىشررى مررۇقەررەر .ئەممررا
سوۋېتلېر ئىتتىىراقىنى برو سۇندۇرۇشرتىكى بىرردىن-بىرر پۇرسرىتىمىز تەشەببۇسركارلىقنى
قولغا ئېلىشىمىزدا .بىز نېمە ئۈچۈن -8128يىلى ھۇجۇم باشلىشىمىز كېرەك بولۇپ قالرد ؟
چۇنكى ۋاقىرت سروۋېتلېر ئۈچرۈن كۈنردىن-كرۈن ە پايردىلىق بولرۇپ ئرۆزگەرمەكتە .ئەممرا
ۋاقىتنى كېچىكتۈرسەك گېرمانىيە ئۈچۈن پۈتۈنلە پايدىسىز ئەھېالغا چۈشۈپ قالىمىز .بىرز
سوۋېتلېر ئىتتىىاقىنى ئىشرغال قىلغىنىمىرزدىن كېيىرنال ئانردىن ۋاقىرت گېرمرانىيە تەرىرىى ە
ئۆتكەن بولىدۇ دەيدۇ.
2
كۆرۈنۈشتە برۇ ئىككرى سرۇنئى ئىتتىىاقرداش ئوتتۇرسرىدىكى مۇناسرىېەتلەرنى يەنىرال
دوستانە مۇناسىېەت دەپ قاراشقا بونتتى .بارباروسسا پىالنىنى يولغا قويۇش ئىشرىنى كرۈن
تەرتىررىكە قويغانرردىن كېيىنكررى بىررر قررانچە كررۈن ئىچىرردە يەنررى -8128يىلررى -82يررانىېار
كۈنىدىن كېيىن ھىتلېر سوۋېتلېر ئىتتىىاقى بىلەن ئىككى تۈرلۈك شرەرتنامە ئىمزالىنىشرىنى
تەستىقلىغانلىقىنى ئرېالن قىلىردۇ :بىرىنچىسرى ئىقتىسراد كېلىشرىم بولرۇپ ئىككرى تەرەپ
ئۆزئررارا ترروۋار ئالماشررتۇرۇش ھەققىرردە؛ يەنە بىرسررى بولسررا مەخىررى كىلىشررىمنامە بولررۇپ
گېرمانىيە برۇرۇن ئوتتۇرغرا قويغران لىتىېىيەنىر بىرر قىسرىم زېمىنىنىر ئى ىلىر ھوقرۇقى
تەلىېىدىن ۋاز كېچىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىش بەل ىلىمىسرى ئىرد  .بۇنىر بەدىلرى يەترتە
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يېرىم مىليون ئامېرىكا دوللىرىغا تەڭ ئالتۇن ئىد .
شۇنداقتىمۇ بۇنداق دوستانە مۇناسرىېەتنى كەينىردە ئىككرى دۆلەت سرودا ۋەكىلرلەر
ئررۆمىكى ئوتتۇرسررىدىكى پىكىررر ئىنتىالپررى بولسررا كۈنرردىن-كررۈن ە كۈچىيىىرردۇ .سرروۋېتلېر
ئىتتىىاقىرردىن گېرمررانىيەگە يوللىنىرردىغان خررام ئەشرريانردا مررال تاپشررۇرۇش مررۇقىم بولررۇپال
قالما يەنە ئىنتايىن ۋاقتىدا يەتكۈزۈلمەكتە ئىد  .ئەممرا گېرمانىيەنىر مرال تاپشۇرۇشرى
بولسا ئۇنچىلىر كۆڭۈللرۈك بولمايردۇ مرال تاپشۇرۇشرمۇ بەكرال كېچىكترۈرۈلمەكتە ئىرد .
ئانيلۇق ھەر قېتىم ستانوكالر سوۋېتلەر ئىتتىىاقىغا توشۇلۇش ۋاقتىردا ھراۋا ئرارمىيە يراكى
ئۇرۇش مىنىستىرلىكى يەنى دۆلەت مۇداپىيە مىنىستىرلىكىنى تەپتىشچىلىر كېرىل ىنىچە
كېلىشىپ ئاۋال بۇ مالالرنى ھەقىقەتەنمرۇ سرۈپەتلى ئىشرلەن ەنلىكىنى ماختراپ سرۆزلەپ
كېتىشسە كەينىدىنال دۆلەت مۇداپىيىسى نامىدا بۇ ستانوكالرنى ئېلىپ كېتىشەتتى .برۇ ترۈر
تەشرركىللى ئويررۇن ئويناشررالر تاپشررۇرۇلىدىغان ھەربررى كېمىلەردىمررۇ كررۆرۈلمەكتە ئىررد .
تېنىمۇ كۆپ سۇئاستى كېمىسى ئىشلەپ چىقىرىش ئۈچۈن ھىتلېر ستالىنغا بېرىشركا مراقۇل
بولغرران بىررر ئوكيرران چررارنش پاراخوتىنى ر ياسىلىشررىنى بررۇيرۇق بىررلەن توختىتىېېتىرردۇ.
ئەسلىدە نېمىسالر بۇ پاراخوتنى لېنىن رادقرا سرۆرەپ ئاپىرىرپ ئرۇ يەردە پاراخوتقرا كررۇپالر
ياسىغان  212مىللىمېتىر ئېغىزلىق توپ ئورۇنالشتۇرۇشنى ئۆزلىر تەشەببۇسكارلىق بىرلەن
ئوتتۇرغا قويغان ئىد  .ئەمما ئۇنر باھا مەسىلىسىدە كېلىشەلمە قراتتىق ترانش-ترارتىش
ئىچى ە پېتىپ قالغانلىقى سەۋەبىدىن پاراخوت ھازىرغىچە پورت ۋىلھېلمدا تۇرماقتا ئىد .
گېرمانىيىنى مال تاپشۇرۇش مەسىلىسىدىكى بۇ ترانش-تارتىشرىغا سرتالىنمۇ كىرىرپ
قالىدۇ .شۇنداقتىقمۇ ئۇ ئۆز سۆھبەت خادىملىرىغا ئرۆزىنى تۇتىرېېلىش ھەققىردە ھەر دائىرم
تەلىم بېرىپ ترۇراتتى .ئرۇ برۇ كەچكىرچە جىردەل قىلىرىال تۇرىردىغان ئىتتىىاقدىشرى بىرلەن
ياخشى مۇناسىېەت قىلىشنى ساقالشقا غەيرەت قىلىدۇ .بۇ مۇناسىېەت قانچىكى ئۇزۇن داۋام
قىلسررا ئۇنىر ئۈچررۈن شررۇنچە ياخشررى ئىررد  .سررتالىن ھررېچ بولمىغانرردا قىزىر ئررارمىيىنى
ئۇرۇش قىلىش كۈچى ە ئى ە ھالغا كەلتۈرىېالغىچە بولسرىمۇ تىنچلىقنرى قولغرا كەلترۈرۈش
ئۈچۈن پۈترۈن كرۈچى بىرلەن تىرىشرچانلىق كۆرسرىتىپ يرۈرگەن برۇ كرۈنلەردە ھىتلېرر ئرۆز
خەلقىنى ئرۇرۇش ۋە ”يېڭرى تەرتىرپ“ ئۈچرۈن پۇخترا تەييرارلىق قىلىشرىنى تەلەپ قىلماقترا
ئىد -22 .يانىېار كرۈنى بېررلىن تەنتەربىريە مەيدانىردا يىلردا بىرر ئۆتكۈزۈلىردىغان نۇترۇق
سۆزلەش مىتىن ىردە ئەنە شرۇ توغرىلىرق نۇترۇق سرۆزلەيدۇ .ئۇنىر نرۇتقى گەرچە ئەگىتىرپ
ئايالنرررردۇرۇپ سررررۆزلەش بىررررلەن خاراكتېرلەنسررررىمۇ گيوبېلسررررنى قىسررررقىچە ئەممررررا
كۈشرركۈرتكۈچى ئررېچىلىش مۇراسررىم نۇتقىرردىن كېرريىن ھىتلېررر سررۈرلۈك قىيرراپەت بىررلەن
سەھنى ە چىقىپ ھەيېەتلى ترۈردە ئروڭ بىلىكىنرى كۆترۈرۈپ تەنرتەنە سرادالىر ئىچىردە
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مەيداندىكىلەرگە پارتىيە سالىمى قىلىدۇ .ئۇ سەل سۈكۈتتىن كېيىن نرۇتقىنى باشرلىېېتىدۇ.
”دەسررلىېىدە _ دەيرردۇ كولررومبىيە رادىئررو شررىركىتى _ س ئررې مررۇخىىر شررىرېرنى
ئورۇنباسررار ئەسلىمىسررىدە _ ئۇنىر ئرراۋاز پەكررال برروش چىقىرردۇ “.ئانرردىن تۇيۇقسررىزن
ئرراۋازىنى كۈچەيتىررپ سۆزلەشرركە كىرىشررىدۇ .ھىتلېررر ئىككررى بىلىكىنررى ئوينرراتقىنىچە قررۇل
ئىشارەتلىر بىلەن نۇتۇققا كىرىشىپ كېتىدۇ.
ئررۇ نۇتقىرردا ”شررۇنىڭغا قەتئررى ئىشررىنىمەنكى ياۋروپررا بۈيررۈك يېڭررى تەرتىىررى ئۈچررۈن
ئالغاندا -8128يىلى ھەل قىلغۇ بىر يىر بولىردۇ!“ ھىتلېرر برۇ گەپنرى قىلغىنىردا چوقرۇم
”بارباروسسررا“ بىررلەن كېرريىن يولغررا قويۇلىرردىغان مىللىرري تررازىالش ھەرىكەتلىرىنررى كررۆزدە
تۇتقانلىقى چوقۇم .ئەمما ئۇنى نۇتقىردا ھۇجرۇم قىلغران دۈشرمىنى بولسرا ”براقى دۇنيرالىق
دېموكرات ئەللەر“ كاتىبېشى ئەن لىيە ئىرد  .ئرۇ ھۇجرۇم قىلىرپ كېلىرپ ”براقى دۇنيرالىق
دېموكراتىرر ئەلررلەر“ خەلقررارالىق يەھررۇدىيالر گۇروھىنىرر تىزگىنىنررى قوبررۇل قىلىشررىپ
خائىنالرچە جېنىدىن تويغانالرنى قوللىشىغا ئېرىشىپ كەل ەنلىكىنى ئېيتىردۇ .برۇ سرۆزلەر
بىر تەرەپتىن ئۇنى سوۋېتلەر ئىتتىىاقىغا ھۇجۇم قىلىش غەرىزىنى يوشۇرۇپ قالغان بولسرا
يەنە بىر تەرەپتىن نېمىسرالرنى ئراخىرقى ھېسرابتا يەھۇدىيالرغرا ئۇشرتۇمتۇت زەربە بېررىش
ھەرىكىررتى ە ئرراتلىنىش ئۈچررۈن روھررى جەھەتررتە تەييررارلىق قىلىررپ قويىشررى كېرەكلىكىنررى
بىلدۈرمەكتە ئىرد  .ترۆت كۈنردىن كېريىن ئرۇ ھالردېرنى گېرمرانىيە قۇراللىرق كرۈچلىر
رۇسىيە بىلەن تەڭ كېلەلى ىدەك ھالغا كەل ەنلىكىنى ئەممرا سرۈپەت جەھەترتە ئرۇنردىن
زور دەرىىىرردە ئېشرررىپ كەتكەنلىكرررى ھەققىرردىكى دوكالتىنرررى ئاڭالۋېتىرررپ ”بارباروسسرررا
ئوپىراتسىيىسررى باشلىنىشررى ھامرران پۈتررۈن دۇنيررا نەپىسررىنى تۇتررۇپ ئررۈن چىقىرىشررقىمۇ
پېتنالما قالىدۇ!“ دەپ ۋارقىرراپ كېتىردۇ .ئەمەلىيەترتە ئۇنىر براش ئەگردۈرۈش غايىسرى
ياۋروپا قۇرۇقلۇقىدىن زور دەرىىىدە ھالقىپ كەتكەن ئىد -82 .فېېرال كرۈنى ئرۇ بۈيرۈك
برىتانىيە ئىمىىرىيىسىنى قەلبى ھېسابلىنىدىغان ھىندىسرتانغا باسرتۇرۇپ كىررىش ئۈچرۈن
تەييررارلىقنى پۇختررا ئىشلىشررى ھەققىرردە بررۇيرۇق چۈشررىرىدۇ .ھىندىسررتانغا ھۇجررۇم قىلىررش
بىلەن بىر قاتاردا قىسقا شەكىللى ھۇجۇم قىلىپ يرېقىن شرەرقنى قولغرا كەلتۈرۈشرنىمۇ
پىالناليدۇ :سول قاناتتا رۇسىيەدىن باشالپ ئىراندىن بۆسۈپ ئۆترۈش؛ ئروڭ قاناتترا بولسرا
شررىمالى ئافرىقىرردىن سررۇۋەيىش قانىلىغررا يېقىررنالپ بېرىشررنى پىالناليرردۇ .ئۇنىرر بررۇ زور
دائىرىلى پىالنىنى ئاساسرلىق نىشرانى ئەن لىيەنرى گېرمرانىيە تەرىىىردە ترۇرۇپ بېرىشرىغا
مەجبررۇرنش بولغانرردەك قىلغىنررى بىررلەن بررۇ پىررالن ھىتلېرنى ر قررارا نىيىتىنىرر قايسررى
دەرىىى ىچە يېتىپ بارغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە ئىرد  .ئرۇ رۇسرىيەنى قولغرا كېلىرپ
بولد دەپ قارىماقتا ئىد ؛ ئۇنى مەڭ ۈلۈك تىرنچ كرۈنلەر دەيردىغان ئىدىيىسرى ئۇنىر
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ئۈچۈن ئىشغال قىلىشقا بولىدىغان يېڭى دۇنيرانرنى بىشرارەت قىلىرش براش ئەگدۈرۈشركە
بولىدىغان يېڭرى دۈشرمەنلەرنى تېرىىەپ بېررىش بولۇپمرۇ ئامېرىكرا پرىزدېنترى روزېرېېلىتنى
بويۇن ئەگدۈرۈش رولىنى ئوينىماقتا ئىد .
ھىتلېررر ئۇچىغررا چىققرران بىررر خىيالىەرەسررت بولىشررىغا قارىمررا دائىررم دې ىرردەك
رىياللىققا ئەھمىيەت بېرىردىغان بىرسرى ئىرد  .ئرۇ كەڭ كۆلەملىر زېمىنالرنرى ئى ەلرلەش
پىالنىنى تۈزۈپ چىقىپ ئۇزۇنغا قالما نىسبەتەن كىچىكىرەك دائىرىدىكى ئىشرغال قىلىرش
پىالنلىررر ئۈسررتىدىمۇ برراش قاتۇرۇشررقا كىرىشررىدۇ .ئىتررالىيە قوشررۇنلىر ئالبررانىيە بىررلەن
گرىتسررىيەدە مەغلرروپ بولىشررى ئۇنىر دېيىشررى بررويىچە ۋاسررتىلىق بىررر شررەكىلدە ”بىزنىر
مرراڭ ۈ غررالىىالر دەيرردىغان ئىشررەنچىمىزگە ئېغىررر زەربە بولررد  .مەيلررى دۈشررمەن يرراكى
دوسررتلىرىمىز بولمىسررۇن ھەممىسررىدىال شررۇنداق بىررر قرراراش بررار ئىررد  “.شررۇڭا چوقررۇم
گرىتسررىيەنى ئىشررغال قىلىشررىمىز شررۇنىڭدەك يەنە بررۇ تەۋەلەردە قايتىرردىن يېڭررى تەرتىررپ
تىكلى ىنىمىزدىن كېيىنال ئاندىن ”بارباروسسا“ ئوپېراتسىيىسرىنى قوزغىيالىشرىمىز مرۇمكىن
دەيدۇ .برۇنر ئەسرلىدە ئۇنىر بىرردىن-بىرر نىشرانىمۇ ئەمەس ئىرد  .ھىتلېرر ئىتالىيەنىر
بالقان يېرىم ئارىلىدىكى مەغلۇبىيىتىنى تېنىمرۇ كرۆپ زېمىرن ۋە تېنىمرۇ كرۆپ ئىقتىسرادىي
بايلىق مەنبەسىنى قولغا كەلتۈرۈشنى ئالتۇن پۇرسىتى دەپ قارىماقتا ئىد .
ئەسررلىدە گرىتسررىيەنى ئىشررغال قىلىررش ئىشررى ئۇنچىررېان ئاس رانمۇ ھېسررابالنمايتتى.
جوغراپىيىلى شارائىتىنى چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن ئرۇ يەرلەرنرى ئىشرغال قىلىرش ئىشرىنى
تېنىمررۇ مۇرەككەپلەشررتۈرىېېتەتتى .ھىتلېرنىر بررۇ نىشررانى ئارىسررىدا ۋېن رررىيە رومىنىرريە
بولغررارىيە ۋە يۇگسررالۋىيەدىن ئىبررارەت تررۆت دۆلەت سرروزۇلۇپ ياترراتتى .ۋېن ىرررىيە بىررلەن
رومىنىرريە ئىككىسررى ئەمەلىيەتررتە گېرمانىيەنى ر بېقىندىسررىغا ئايلىنىررپ بولغرران دېيىشرركە
بررونتتى .گېرمررانىيە بررۇ دۆلەتلەرنررى بېسررىېالغىنىغا نەچررچە ئررا بولررۇپ قالغرران ئىررد .
ئۈچىنچىسى يەنى بولغارىيە بولسا ئىنتايىن كۈچلۈك بېسىم ئاستىدا -8مرارت كرۈنى ئروق
مەركىز دۆلەتلىر شەرتنامىسىغا قول قويغان ئىد  .نەتىىىردە گېرمرانىيە ئارمىيىسرىنى
گرىتسىيەگە يۈرۈش قىلىشتىكى يوللىر تازىالنغاندەك قىلغىنى بىلەن مەيلى ھەربرى كرۈ
جەھەتررتە يرراكى سىياسررىي جەھەتررتە يۇگسررالۋىيە يەنىررال ھىتلېرنى ر دىققىتىنررى قوزغرراپ
كېلىېاتقان بىرر دۆلەت ھېسرابلىناتتى .يۇگسرالۋىيە رەھبىرر مەيلرى رۇسرالر بولسرۇن يراكى
نېمىسرررالر بولسرررۇن ئۇنرنىررر ھېچقايسىسرررىنى بالقررران يېررررىم ئارىلىررردىكى ئىشرررالرغا
ئارىلىشىېېلىشىنى خالىمرايتتى .شرۇنداق بولغاچقرا ھىتلېرر ئرۇنى ئروق مەركىرز دۆلەترلەر
ئىتتىىاقىغررا قاتنىشىشررقا قىزىقتررۇرۇپ سرراماننى ئاسررتىدىن سررۇ يۈگۈرتكەنرردەك يۇشررۇرۇن
تەھدىت قىلىش ۋە مۇجمەل بىر شەكىلدە ۋەدىلەرنى بېررىش تەدبىرلىرىنرى ئىشرقا سرېلىپ
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يۇگسالۋىيە پادىشراھى پراۋۇلنى بېرگنوفقرا تەكلىرپ قىلىرپ ئۇنىڭغرا ئرۆز بىېاسرتە تەسرىر
كۆرسرررەتمەكچى بولىررردۇ .ھىتلېرررر ئۇنىڭغرررا ۋەدە قىلىرررپ يۇگسرررالۋىيە تېرىتورىيىسرررىنى
پۈتۈنلىكى قەتئرى كاپرالەتكە ئىر ە قىلىنىردۇ دې ەنردەك قىزىقتۇرارلىرق ۋەدىلەرنرى قىلىرپ
باققان بولسىمۇ پاۋۇل بۇ ھەقتە قرارار بېررىش ھەقىقەتەنمرۇ قىريىن دەپ تۇرىېالىردۇ .برۇ
ئىشررتا پرراۋۇل مۇنررداق ئررۈ تۈرلررۈك شەخسررى ئىشررىدىن ئەنسررىرەپ كېسررىپ بىررر قررارار
بېرەلمى ەن ئىد  :ئۇنى ئايالىردا يەھرۇدىي قېنرى برار بولرۇپ برۇ ئايرال يەنە ئەن لىريەگە
ھېسسىداشلىق قىلىدىغان بىر ئىد  .شۇنىڭدەك يەنە پادىشاھ يەنە كېلىرپ مۇسسرولىننى
بەكال يامان كۆرەتتى .شۇنداق بولغاچقا بۇ پادىشاھ قايتىش ۋاقتىدا ھېچقانرداق بىرر ئېنىرق
جاۋاپ بەرمەيال كېتىپ قالىدۇ .ئۈ كۈن ئۆتكەندىن كېيىن _ بۇ ئۈ كۈن ھىتلېرر ئۈچرۈن
ھەقىقەتەنمررۇ بەكررال ئررۇزۇن كۈتررۈش ھېسررابلىناتتى _ ئەگەر يۇگسررالۋىيە ھەربررى يرراردەم
قىلمىسىمۇ بولىدىغان ياكى گېرمانىيە قوشۇنلىر زېمىرن تەۋەسرىدىن ئۆتۈشركىال رۇخسرەت
قىلىشررقا مرراقۇل بولغىنىرردا ئررۈ دۆلەت شەرتنامىسررىنى ئىمزانشررقا تەييررار ئىكەنلىكىنررى
بىلدۈرگەن بىر جاۋا يولاليدۇ .بۇنداق بىر جاۋا ھەرگىزمۇ كىشىنى قايى قىلىدىغان بىرر
جرراۋا ھېسررابالنمايتتى .شررۇنداقتىمۇ ھىتلېررر ئرراچچىقىنى بېسررىېېلىپ مەن سررىز ئوتتۇرغررا
قويغان بۇ تەلەپلەرنى تولۇق قوبۇل قىلدىم دەپ جاۋا بېرىردۇ .برۇ قېتىمقرى ياراشرتۇرۇش
ئىشى كۈتۈلمى ەن يەردىن رەت قىلىنىشقا ئۇچرايدۇ .يۇگسرالۋىيە ئرۇرۇش قراينىمى ئىچىر ە
كىرىپ قېلىشقا سەۋە بولىدىغان ھەر قانداق بىر ئىشرنى قىلىشرقا راز ئەمەسرلىكىنى برۇ
قېتىمقى ئۇرۇش ”بەلكىم ئرا ق ش بىرلەن ھەتترا س س س ر بىرلەن تۇتۇشرۇپ قالىردىغان
بىر ئۇرۇشقا ئايلىنىپ قېلىشىمۇ مۇمكىن“ لىكىنى ئېيتىپ كىلىشرىم ە قرول قويۇشرتىن براش
تارتىدۇ.
مارتنى ر ئوتتۇرلىرىغررا كەل ەنرردە يۇگسررالۋىيەنى برراش ئەگمەسررلى پوزىتسىيىسررى
ئېنىرق كۆرۈلۈشرركە باشرراليدۇ .فۈھرېرنىر دۈ كېلىېاتقران بېسررىمالرمۇ كۆرۈنەرلىر تررۈس
ئالماقتررا ئىررد -82 .مررارت كررۈنى فررۈھرېر بېرلىنرردىكى ئررۇرۇش مۇزىيىرردا ئۆتكررۈزۈل ەن
”خراتىرلەش كررۈنى“ دە سرۆزلى ەن نۇتقىرردىمۇ برۇ نوقتررا تېنىمرۇ ئېنىررق كۆرۈنرۈپ تررۇراتتى.
”ئۇنى چىرايى تۈرۈلرۈپ بەكرال سەتلىشرىپ كەتركەن ئىرد  _ .دەيردۇ لروۋيىز لروچنېر شرۇ
كۈنلەرنى ئەسلەپ كېلىپ _ ئۇنى رەڭ ى تاتىرىرپ كۆزلىرىمرۇ ئادەتتىكىردەك چاقنىمرا
نۇرسىز ئىد  .ئۇنى پۈتۈن بەدىنى چىىىلداپ تەرلەپ ئۈركى ەك بىر ھالغا كېلىپ قالغران
ئىرررد  .ئەممرررا كىشرررىنى دىققىتىنرررى تارتىررردىغان تەرىىرررى برررۇن ئەمەس .مېنرررى ھەيرررران
قالدۇرغىنى ئۇ بۇنداق بىر سورۇنغا ماس كېلىدىغان نۇتۇق تېزىسىنى ئوقۇۋاتقىنىدا ئۇنىر
شررۇنچە ئەسررتايىدى پۈترررۈنلە خرراتىرجەم بررۇ ھەقرررتە پەرۋايررى پەلەك ھالرردا نۇترررۇق
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سۆزلىيەلىشى ئىد  “.ئۇ قولىدىكى ئادەتتىكىچە نۇتقىنى ئۇقۇۋاتقىنىدا بەكال زىرىككەندەك
نەچررچە مىليررون رادىئررو ئرراڭلىغۇچىلىرىنى ھاياجانالندۇرۇشررنى خىيررالىغىمۇ كەلتررۈرمى ەن
قىياپەتتە سۆزلى ەن ئىد .
ئەتىسى يۇگسالۋىيەدىكى داۋالغۇچالر تۇيۇقسىز ئۆزگىرىرپ كېتىردۇ .ترا كەيردۇرۇش
پررارنمېنتى ئررۈ دۆلەت شەرتنامىسرررىنى ئىمزانشررقا مرراقۇل بولرررۇپ ئاممىنىرر كۈچلرررۈك
غەزەپلى نرارازىلىقىنى قوزغىېېتىردۇ .ئرۈ نەپەر مىنىسرتىر ئىسرتىىا بېرىرپ بۇنىڭغرا قارىترا
نارازىلىقىنى بىلدۈرىردۇ .كەينىردىنال ھراۋا ئرارمىيە يوقرۇر دەرىىىلىر ئوفىتسرېرلىر بىرر
قوزغىالڭغررا يېتەكچىلى ر قىلىرردۇ-02 .مررارت كررۈنى گۈگررۈم ۋاقتىرردا ئىسرريان كررۆتەرگەن
ئەسكەرلەر ھۆكۈمەتنى ئاغدۇرۇپ تاشاليدۇ .ياش شاھزادە پېتېر تەختكە چىقىدۇ.
شۇ كۈنى ئەتى ەن بېرلىندا ھىتلېرر يۇگسرالۋىيە مەسىلىسرىنى مرۇۋەپىەقىيەت بىرلەن
ھەل قىلىنغررانلىقىنى ئررۆزىچە تەبرررىكلىمەكتە ئىررد  .ئررۇ يررېڭىال بىررر پررارچە تېلې راممىنررى
تاپشۇرۇپ ئېلىرپ يۇگسرالۋىيەنى يېڭرى شرەرتنامە ئىشرىنى قوبرۇل قىلغرانلىقىنى يەرلىر
خەلقلەرمۇ ”بۇنىڭدىن قاتتىق تەسىرلەن ەنلىكى“ ھۆكۈمەتمۇ ”ۋەزىيەتنى تولۇق تېزگىنى ە
ئالغانلىقى“ نى ئۇقتۇرىدۇ .سائەت  80گە بەش مىنۇت قالغىنىدا ئۇ ياپونىيە تاشقى ئىشرالر
ۋەزىر ماتسۇئوكا بىرلەن مرۇھىم بىرر سرۆھبەت يىغىنرى ئۆتكۈزىېاتقىنىردا ئرۇ بېلى ررادتىن
كەل ەن يەنەبىر پارچە تېلې رامما تاپشۇرۇپ ئالىردۇ .ھىتلېرر ”سرابىق ھۆكرۈمەت ئەزالىرر
قولغا ئېلىند “ دې ەن سۆزلەرنى ئوقۇپ دەسلىېىدە بۇنى بىر چاقچاق بولسرا كېررەك دەپ
ئوياليدۇ .كەينىدىنال قاتتىق غەزەپلىنىپ جاھراننى بېشرىغا كېيىردۇ .قولغرا كرېلىش ئالدىردا
تۇرىېاتقرران غەلىبىنى ر ئەڭ ئرراخىرقى پەيتررتە باشررقا بىرسررى تەرىىىرردىن تارتىررپ ئېلىنىشررى
ھەرگىز چىداشقا بولىدىغان ئەھرېال ئەمەس ئىرد  .برۇ قېرتىم ئرۇ راسرتىنال ئاچچىغالنغران
ئىد  .ئۇ بۇ ئىشنى ئۇنىڭغا قىلىنغان بىر ھاقرارەت دەپ قرارايتتى .ئرۇ ۋارقىررىغىنىچە ئرۈ
ئررارمىيە باشررلىقلىرىنى دەرھررال برراش مىنىسررتىرلىككە كېلىشررلىرىنى بۇيرۇيرردۇ .ۋىلھررېلم
كوچىسرىدا تاشرقى ئىشررالر ۋەزىرر ماتسررۇئوكا بىرلەن سررۆھبەت ئۆتكۈزىېاتقران رىبېنتروپقررا
ئانھىدە جىدد تېلېفون قىلىدۇ؛ ئاندىن ئۇشتۇمتۇت يىغىن زالىغا كىرىرپ كېلىردۇ .جرودل
بىررررلەن كېيتېرررر ھەر كررررۈنى دې ىرررردەك بررررۇ يەردە دوكالتىنررررى ئرررراڭالپ تۇرىېاترررراتتى.
ھىتلېرقولىرردىكى تېلې راممررا نۇسنىسررىنى سررىلكى ىنىچە مەن يۇگسررالۋىيىنى چوقررۇم يرروق
قىلىېېتىمەن ئۇلنى مەڭ ۈ باش كۆتۈرەلمەس قىلىېېتىمەن! دەپ ۋارقىراپ كېتىدۇ.
ئۇ خۇدد يېڭىال تاشرلىېېتىل ەنلىكىنى ئاڭلىغران يراش بىرسرىدەك تىنىمرۇ قراتتىق
غەزەپلىنىپ بارغانسىر ھاياجانلىنىشقا باشاليدۇ .ھىتلېر يۇگسالۋىيى ە شىمال ۋە شرەرق
تەرەپلەردىن بىرنۋاقتىردا دەرھرال ھۇجرۇم قىلىرمەن دەپ قەسرەم قىلىردۇ .كېيتېر بۇنرداق
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قاراملىق بىلەن قىلىنغان پىالننى ئەمەل ە ئاشۇرۇش مۇمكىن ئەمەس دەپ ئۇنرداق قىلىشرقا
ئۇنىمايدۇ .چۇنكى قىسىمالر پىالن بويىچە ئەڭ زور تىرانسىورت مىقدار بويىچە ھەرىركەت
باشلىېەتكەن بولۇپ بارباروسسا ھەرىكىتىنى باشرلىنىش ۋاقتىنرى يەنە كەيرنى ە سروزۇش
مۇمكىن ئەمەس ئىد  .يەنە بىر تەرەپرتىن لىسرتنى بولغرارىيەدىكى كۈچىمرۇ بەكرال ئراجىز
بولغاچقررا يۇگسررالۋىيەگە تاقابى ر تۇرالىشررى مررۇمكىن ئەمەس ئىررد  .ۋېن رررىيە يرراردىمى ە
بولسا ئاخماقالرن ئىشىنىشى مۇمكىن ئىد .
”بررراۋىچىتش بىررلەن ھالرردېرنى شررۇنى ئۈچررۈن چاقىرتىررپ كەل ر ەن ئىرردىم“ دەيرردۇ
ھىتلېررر .بررۇ ئىشررنى بىررر تەرەپ قىلىشررنى چارىسررى ئۇنرنىمررۇ چاقىرتىررپ كررېلىش” .مەن
كىشىلەرگە ئۆزەمنى كىم ئىكەنلىكىنى تونۇتۇپ قويۇش ۋاقتى كەلرد دەپ ھېسراباليمەن.
مەن بالقان يېرىم ئارىلىنى بىراقال سىرىپ سۈپۈرۈپ تاشلىشىمىز كېرەك!“
يىغىنغررا قاتنىشررىش ئۈچررۈن بررراۋچىتش ھالرردېر گيۆرى ر رىبېنتررروپ ۋە ئۇنرنى ر
شەخسرى ئاديۇتررانتلىر بىررلەپ-ئىككىررلەپ كېلىشرركە باشراليدۇ .كۆپچىلىر ئانقزادىلىر
ئىچىدە ئۇنى گېىى ە قۇنق سېلىپ ئولتۇرۇشىدۇ .ھىتلېرنى ئۈنى پۈتۈپ كەتكەن بولرۇپ
قانلىق قىساسىنى ئېلىش تونىدا ”مەن ھەربى كۈ ئرارقىلىق بىرر دۆلەت بولرۇپ تۇرىېاتقران
يۇگسررالۋىيەنى يرروق قىلىررپ تاشرراليمەن“ دەپ ئررېالن قىلىرردۇ .ئەممررا رىبېنتررروپ ئرراۋال
يۇگسررالۋىيەگە ئەڭ ئرراخىرقى ئۇلتىمرراتوم بېرىررپ بررېقىش كېرررەك دەپ قۇراللىررق بېسررىپ
كىرىشكە قوشۇلمايدۇ .ھىتلېر ئۇنىڭغا سوغوققانلىق بىلەن جاۋا بېرىپ ”سەن ۋەزىريەتكە
ئەنە شررۇ تەرىقىرردە قرراراپ كېلىېاتامتى ر ؟ يۇگسررالۋىيانالر ھەق بىررلەن نرراھەقنى ئاسررتۈن-
ئۈستىن قىلىشقا بەكرال ئۇسرتا .ئرۇنر چوقرۇم ”بىرز ئۇرۇشرنى خانيردىغان خەلرق ئەمەسرمىز
دېيىشى تۇرغانال گەپ .ئەمما بىز ئەسكەرلىرىمىزنى گرىتسىيەگە باشرالپ كىرىشرىمىز ھامران
ئررۇنر چوقررۇم كەينىمىررزدىن خەنررىەر ئۇرۇشررى ئېنىررق “.ئررۇ ھۇجررۇم قىلىررش ئىشررى چوقررۇم
ئىمكانىيەتنى ر بررارىچە بالرردۇر باشلىنىشررى كېرررەك! دەپ ۋارقىرايرردۇ” .بىررز يۇگسررالۋىيى ە
قىلچە رەھىم قىلما زەربە بېرىشرىمىز كېررەك .بۇنرداق قىلىرش سىياسرىي جەھەترتە بەكرال
مۇھىم .ھەربىي جەھەتتە ئۇنى چاقمراق تېزلىكىردە تارمرار كەلتۈرۈشرىمىز كېررەك “.بۇنرداق
قىلىشرررىمىز ترررۈركىيە بىرررلەن گرىتسرررىيە ئىككىسرررىنىمۇ قورقۇترررۇپ قويۇشرررىمىزغا يارايررردۇ.
گيۆرىڭنى ئاساسلىق ۋەزىىىسى يۇگسالۋىيە ھاۋا ئارمىيىسىنى يەر ئۈسرتى ئەسرلىھەلىرىنى
يوقۇتررۇش ئىررد  .شررۇندىن كېرريىن نۆۋەتلىشررىپ ھۇجررۇم قىلىررش ئررارقىلىقال پررايتەختىنى
يوقۇتۇشقا مۇمكىن بونتتى.
ھىتلېررر تېررزلىكتە ئالدىراشررلىق بىررلەن چاقىرتىلغرران ۋىن ىرررىيە بىررلەن بولغررارىيە
مىنىستىرلىرىنى بىر نېمىلەرنى دەپ يولغا سېلىېېتىدۇ .ئۇ ۋېن رىيە مىنىستىر بىلەن ئارانال
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 82مىنروت كۆرۈشررىدۇ .ھىتلېررر بررۇ كۆرۈشۈشررتە بېل ررراد قرروزغىلىڭىنى مۇنررداق بىررر سررۆزنى
نەقى ر كەلتررۈرۈپ خۇنسررىاليدۇ” :تەڭررر بىرەرسررىنى يوقۇلۇشررىنى خالىسررا يوقررالغۇچى
چوقررۇم ئرراۋال خالىىرلىشررىدۇ “.ئانرردىن ئررۇ ”بررۇ قېتىمقررى بوھرانرردا ئەگەر ۋېن رررىيە بىررر
كىشىلى كۈ چىقىرىشنى خالىسا ئۇنر قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇزۇندىن بېرر چىشرىنى
بىلەپ كەل ەن بانات رايونىنى قايتۇرۇپ ئانلىشى مۇمكىن .ۋىن ررىيە ئۈچرۈن ئېيتقانردا برۇ
بىردىن-بىر پۇرسەت بۇ پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويغىنىدا ىنلى ئۇزۇن يىلالرغىرچە ئرۇنر
مۇنررداق بىررر پۇرسررەتنى قايتررا قولغررا كەلتۈرەلمەيرردۇ .مېڭررا ئىشىنىشررىڭالر كېرەككررى مەن
سىلەرگە ھەرگىزمرۇ چىرايلىرق كۆرۈنرۈش ئۈچرۈن برۇ گەپلەرنرى قىلىرپ ئولتارمرايمەن .مەن
دې ەن گېىىم ە ئى ە بوننيمەن دې ىنىمدە ھەرگىزمۇ ئاشۇرۇپ گەپ قىلمايمەن“ دەيدۇ.
ئىككىنچررى قېتىملىررق كۆرۈشررۈش ئررارانال  2مىنرروت داۋام قىلىرردۇ .ھىتلېررر بولغررارىيە
مىنىسررتىرىغا يۇگسررالۋىيە ۋەقەسررى مەيدىسررىنى بېسررىپ ياتقرران چرروڭ بىررر پررارچە تاشررتىن
قۇتۇلرردۇرغانلىقىنى ئېيتىرردۇ” .ئررۇ يەردىكررى ئىشررالر ھەققىرردە مەن ئررۇزۇنغىچە بىررر قارارغررا
كېلەلمە يۈرگەن ئىدىم .مانرا ئەمرد ياخشرى بولرد “ دەيردۇ .ئانردىن ئرۇ ماكېردونىيەنى
يەمچۈك قىلىپ كۆرسرىتىپ بولغرارىيەنى داۋاملىرق ترۈردە ئروق مەركىرز دۆلەتلىرر بىرلەن
ھەمكارلىقتا بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ .ھىتلېر مەرتلەرچە سوغا قىلىرش يەنرى باشرقىالرنى
مۈلكىدىن پايدىلىنىپ سوۋغا بېرىش سۆزىنى تۈگىشى ھامان غەزەپ بىلەن قايناپ كېتىردۇ.
”يامۈۇرلۇق بوران-چاپقۇن يۇگسالۋىيىنى ئۈسرتى ە يۇپۇرلرۇپ كېلىردۇ .برۇ بروران چراپقۇن
شررۇنچىلى شررىددەتلى بولىرردىكى ئررۇ يەردىكررى ئەپەنرردىلەر بۇنىڭرردىن ھەيررران بولررۇپ
ئاغزىلىر ئېچىلغىنىچە ھاڭ-تاڭ بولۇپ قېتىىال قالىدۇ!“
ھۇجۇم باشرالش برۇيرۇقى ئاللىمۇقاچران چۈشرۈرۈل ەنلىكى شرۇنىڭدەك يەنە ئېنىرق
بىر قارارغا كرېلەلمە ئارسرالدا بولرۇپ تۇرغران ئىككرى ئىتتىىاقدىشرىنىمۇ سرېتىېالغىنىدىن
كېيىن ھىتلېر شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن ياپون ئەلچىسىنى قوبۇل قىلىدۇ .ھىتلېرر ئرا ق ش
نى برۇ ئۇرۇشرقا قاتنىشىشرىنى خالىمرايتتى .شرۇڭا ئرۇ يراپونە ئەڭ ياخشىسرى سرىن اپۇرنى
تارتىپ ئېلىشى شۇنىڭدەك تىز جەڭ قىلىپ تىز پۈتتۈرۈشى كېرەكلىكىنرى تەكلىرپ قىلىردۇ.
چررۇنكى بررۇ پۇرسررەت قولرردىن كېتىررپ قالغىرردەك بولسررا قايتررا بۇنررداق بىررر پۇرسررەت
كەلمەيدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .شۇنىڭدەك يەنە گېرمانىيە ئارمىيىسىنى كۈ -قرۇۋۋىتى بەكرال
كۈچىيىپ كېتىېاتقانلىقى ئۈچۈن رۇسىيەنى مانىۇرىيەدە ھۇجۇم قوزغراپ يراپونىيە بىرلەن
قارشىلىشىپ قېلىشىدىن ئەنسىرىمەسلىكى كېرەكلىكىنى قوشۇپ قويىدۇ.
ياپونىيە تاشقى ئىشالر ۋەزىر ئەسرلىدە ئورې رون ئۇنىېېرسرىتىنى پۈتترۈرگەن بىرسرى
تۇرۇغلررررۇق خەسررررتەن ە ئېن لىزچىسررررىنى بررررۇزۇپ كىكەچلى ىررررنىچە مۇنررررداق دەيرررردۇ:
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گېرمانىيىنى تەكلىېىنى توغرا بىر تەكلىپ دەپ قەتئى ئىشىنىدىغانلىقىنى ”ئەممرا نرۆۋەتتە
مەن ياپونىيى ە ۋاكالىتەن ئېنىق بىر جاۋا بېرەلمەيمەن“ دەيدۇ .ھىتلېرر بۇنىڭردىن بەكرال
ئۈمىدسرىز بولىردۇ .ماتسررۇئوكا برۇنى پەرق قىلىرپ ئالرردىرىغىنىچە بۇنرداق بىرر ھەرىكەتنررى
قەتئى ماقۇلالش تەرىىىدە ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىدۇ .راست دې ەنردەك ماتسرۇئوكا بۇنرداق
بىررر ھەرىكەتنررى باشلىتىشررقا ھەقىقەتەنمررۇ تەقەززار بىررر ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ سررىن اپور
مەسىلىسىدە بەك ئالدىراپ ۋەدە بېرىپ-بەرمى ەنلىكىنرى ئىرنىقالش ئۈچرۈن خېلرى برۇرۇنال
پولكوۋنىرررر ياتسررررۇگى ناگررررائىنى سررررىن اپورغا يررررولالپ رازۋىتكررررا قىلىررررپ كېلىشررررىنى
ئورۇنالشررتۇرغان ئىررد  .شررۇنداق بولغاچقررا ھىتلېررر ھەر قېررتىم ئەن لىيەنىر بررۇ قەلئەسررى
ھەققىدە گەپ قىلغىنىدا كېكەچلەپ ئېنىق بىر نرېمە دېرمە تۇرالمرايتتى .ھېرمران گيۆرىر
بىررر پررارچە فررۇجى تېغررى رەسررىمىنى تاپشررۇرۇپ ئالغىنىرردا كۈلررۈپ تررۇرۇپ ”ئەگەر يرراپونىيە
سررىن اپورنى ئالغىرردەكال بولىرردىكەن مەن چوقررۇم فررۇجى تېغىنى ر ھەقىقررى مەنزىرىسررىنى
كۆرگىلى بېررىش نىيىرتىم برار سرىزچە قانرداق؟“ دەپ سرورايدۇ .ياپونىيىلىر پەۋقۇلئراددە
ئەلچى ماتسۇئوكا بېشى بىلەن قوپال مىىەزلى پولكوۋنى نراگىنى كۆرسرىتىپ ”برۇنى سرىز
ئۇنىڭدىن سورىشىڭىز كېرەك“ دەيدۇ.
ماتسۇئوكا يېقىن كەل ۈسىدە ستالىن بىلەن بىرەر شەرتنامە ئىمزالىرېېلىش ئارزۇسرى
بارلىقى ھەققىدە تىنما سۆزلەپ كېتىدۇ .رىبېنتروپ ”سىز بۇنداق بىر ۋاقىتتا قانرداقمۇ س
س س ر بىلەن بۇ ترۈر بىرر شرەرتنامە ئىمزالىيانيسرىز؟ ئۇنۇتمراڭ سروۋېتلىكلەر ھەرگىزمرۇ
بىرسى ە بىكارغا بىر نېمە بېرىدىغان كىشرىلەردىن ئەمەس“ دەيردۇ .برۇ گەپ ماتسرۇئوكانى
بەكال ھەيران قالدۇرىېېتىدۇ .تۆت چوڭ دۆلەت شەرتنامىسى تۈزۈش پىكىرر رىبېنتروپنىر
پىكىر ئەمەسمىد ؟ ناگى ئۇنى بۇ گەپلىرىنرى بىرر ئاگاھالنردۇرۇش دەپ قارايردۇ .ئەممرا
ماتسرۇئوكا بولسررا براش ئەلچررى ئوشررىما يرالغۇز يەردە ئۇنىڭغررا سروۋېتلېر ئىتتىىرراقى بىررلەن
گېرمانىيە ئىككىسى ئوتتۇرسىدا پات يېقىندا ئۇرۇش پارتىلىشى ئېھتىمالى بار دەپ ئېيتقران
بولىشىغا قارىما ئۇ يەنىال شۇ تولۇپ تاشقان ھاياجان ئىچىدە ئىد .
ماتسۇئوكا بىلەن كۆرۈشۈشتىن كېيىنمۇ ھىتلېرنىر شرۇ كرۈنكى كرۈن تەرتىبرى تېنرى
تررۈگىمى ەن ئىررد  .ئررۇ  02نومۇرلررۇق بررۇيرۇقىنى ئىمررزانپ تارقىتىررپ يۇگسررالۋىيە بىررلەن
گرىتسىيە ئىككىسى ە بىرن ۋاقىتتا ھۇجۇم باشرالش چراقىرىقىنى چىقىرىردۇ .شرۇ كرۈنى ترۈن
يېرىمىدا يۇگسالۋىيە ھەققىدىكى ئىشنى مۇسسولىنغا خەت ئرارقىلىق ئۇقتۇرىردۇ” .راسرتىنى
دېسررەم مەن بررۇ تررۈر ۋەزىيەتنررى ئرراپەت خرراراكتېرلىق بىررر ۋەقە دەپ قارىمررايمەن _ .دەپ
يازىدۇ خېتىدا _ شۇنداقتىمۇ ۋەزىيىتىمىز يەنىال بەكال قىيىن ئەھېالدا تۇرماقتا .بىز ئۈچۈن
بۇنداق بىر ۋاقىتتا ئاخىرقى ھېسابتا پۈتكۈل ۋەزىيەتنى خەۋىىكە قويۇشرىمىزدىن سراقلىنىش
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ئۈچۈن ھەرگىزمۇ خاتالىشىشىمىزغا بولمايدۇ “.شۇنداق بولغاچقا ئۇ يۈز بېرىېاتقان بوھرانغا
تاقابىر تررۇرۇش ئۈچررۈن بررارلىق تەدبىرلەرنررى ئېلىررپ زۆرۈر بولغرران ئەسرركىر چررارىالرنى
تولررۇق ئىشررقا كىرىشررتۈرگەن ئىررد ” .برراش مىنىسررتىر مەن ھررازىر سررىزدىن شررۇنى جىرردد
تەلەپ قىلىمەنكى بۇندىن كېيىنكى بىر قانچە كۈن ئىچىدە ئالبرانىيەدە يەنىمرۇ ئىل ىررلەپ
بىرەر قۇراللىق ھەرىكەت قىلىش خىيالىدا بولمىغايسرىز “.ھىتلېرر سرىلىغلىق بىرلەن قارشرى
تەرەپنى قايتىردىن ئىسرتىقبالى بولمىغران بىررەر تەۋەككۈلچىلىر قىلىرپ ۋەزىريەتكە زىيران
سېلىشررتىن سرراقلىنىش ھەققىرردە سررىلىقچە ئاگاھالنرردۇرۇش بەرگىنىرردىن كېرريىن ”بررۇ
دې ەنلىرررىم مررۇتلەق مەخىررى“ تۇتۇلىشررى كېرررەك دەپ تەلەپررتە بولىرردۇ .ئانرردىن يەنە بررۇ
سررۆزىنى ئاسررتىغا سررىزىق تارتىررپ ئەسرركەرتىپ مەخىىيەتلىكنىرر ھەقىقەتەنمررۇ مررۇھىم
ئىكەنلىكىنى قايتا تەكىتلى ەن بولىدۇ.
ئىنترررايىن ئەدەپلىررر ۋە جررراھىللىق شرررەكلىدە يېزىلغررران برررۇ خەت ئرررۇ ئىككىسرررى
ئوتتۇرسررىدىكى يررېڭىچە مۇناسررىېەتنى ئانھىرردە تەكىررتلەپ كۆرسررەتكەن دېرريىش مررۇمكىن.
مۇسسررولىن گرىتسررىيە بىررلەن ئافرىقىرردا قىلغرران تەۋەككررۈلچىلىكى مەغلرروبىيەت بىررلەن
ئاخىرنشقاندىن كېيىن ئۆزىنى داۋاملىق ”ئاكاڭ قارىغرا مەن“ دېريەلمەس ھالغرا كەلر ەن
ئىرررد  .ئەنرررد برررۇ دھىغرررا فۈھرېرنىررر كۆزىررردە قەتئرررى كېچىرىشررركە بولمايررردىغان
مەغلرروبىيەتچى دې ر ەن تامغررا بېسررىلىپ بولغرران ئىررد  .بررۇ ئىشررالردا ھىتلېرنى ر بېشررىغا
كەل ەن كەمسىتىلىش ھەقىقەتەنمۇ قورقۇنۇشلۇق ئىد  .گەرچە بۇ ھەقتە مۇنازىرە قىلىشرقا
تې ىشلى بولغاندىمۇ گرىتسىيە ئوپېراتسىيىسىنى ۋەيران بولىشى ئەن لىيەنى لىبىريەدە
ئوڭۇشلۇق تۈردە قايتارما ھۇجۇم قىلىشىنى ئىل ىر سۈرۈش ھەمدە فرانكرونى جەبىلترارىق
ئوپېراتسىيىسررىنى قولالشررقا زادىررال جررۈرئەت قىاللمرراس ھالغررا كەلتررۈرۈپ قويررۇش بىلەنررال
قالماستىن  222بەلكى يەنە گېرمانىيەنى بەكال ئۇيغۇن بولمىغان بىر پەيتتە يۈز ئرۆرى ەن
يۇگسالۋىيەگە تاقابى تۇرۇشقىمۇ مەجبۇر قىلغان ئىد  .ئەڭ مۇھىمى ”بارباروسسرا“ نىمرۇ
بىر ئا كېچىكتۈرۈشكە مەجبۇر قىلىدۇ.
2
گەرچە ھىتلېر ”بارباروسسا“ پىالنىنىر كېچەكتۈرۈلرۈش مەسرئۇلىيىتىنى يۇگسرالۋىيە
ئوپېراتسىيىسى ئۈستى ە ئارتىپ قويغاندەك قىلسىمۇ ئەسلى ئۇنىڭمۇ مەسرئولىيىتى بولغران
قۇرۇغلۇق ئارمىيىسىنى قۇراللىنىش ئەھېالىنى بەكرال يتەرسرىز ھالردا بولىشرى ئاساسرلىق
سەۋە ئىد  .مايلى قانداقال بولمىسرۇن ھىتلېرر برۇ پىالننىر كەيرنى ە سوزۇلۇشرىنى ھەر
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قانچە قورققاندەك قىلسىمۇ بىرەر ئاپەت دەپ قارىمايتتى” :مېنى ئەسلى ئەنسىرەيدىغىنىم
رۇسررىيىلىكلەرنى تەشەببۇسرركار بولررۇپ ئرراۋال ھۇجررۇم باشررلىېېلىش “.شررۇنداق بولىشررىغا
قارىما ھىتلېر ئاساسرى قىسرىمالر قومانردانلىرىنى براش مىنىسرتىرلىققا چاقىرتىرپ ھۇجرۇم
قىلىش كۈنىنى ئېنىق ۋاقتىنى شرۇنىڭدەك ئىشرنى ئەڭ مرۇھىم تەرىىرى ھېسرابلىنىدىغان
”ئىككررى خى ر قارمۇقارشررى ئىرردېئولوگىيە ئوتتۇرسررىدىكى كررۈرەش“ مەسىلىسررىدە ئۇنرغررا
تەلىمراتالر بېررىش ۋاقتىردا ئۇنىڭردا قىلچىمرۇ ئەنسرىرەش ئرانمەتلىر كررۆرۈلمەيتتى-22 .
مارت چۈشرتىن برۇرۇن سرائەت  88دا ”بارباروسسرا“ پىالنىنرى ئرادا قىلىردىغان بىرر قرانچە
يوقۇر دەرىىىلى قۇماندان ئۆز شىتا خادىملىر بىلەن بىرلىكتە ھۆكۈمەت كابېنتىنىر
كىچى بىر يىغىن زالىغرا يىغىلغران بولرۇپ زالردا بىرر مۇنبەرمرۇ تەييارننغران ئىرد 022 .
كىشىدەك يىغىن قاتناشقۇچىلىر ئۈنېان دەرىىىسى ۋە ئەمەل تەرتىبرى برويىچە بىرر قرانچە
قاتررار بولررۇپ ئولتررۇراتتى .ھىتلېررر ئارقررا تەرەپررتىن يىغىررن زالىغررا كىرىررپ كېلىرردۇ .دەرھررال
كۆتۈرۈل ەن تاقىراق-تۇقۇرۇق ئورۇنردۇق ئاۋازىردىن كېريىن ھەمرمە تىر تۇرۇشرىدۇ .ئرۇنر
ھىتلېر سەھنە ئالردىغا كەل ىرچە دىققەترتە تۇرىردۇ .ھىتلېرنىر كۆرۈنۈشرى بەكرال جىردد
بولۇپ ھەربى مەسىلىلەر بىلەن سىياسى ۋەزىيەت ئۈستىدە توختىلىدۇ .برۇ  2يىر ئىچىردە
ئررا ق ش ئىشررلەپچىقىرىش ۋە ھەربررى كررۈ جەھەتررتە يوقررۇر پەللىرر ە يېتەلىررد دەپ
تەسەۋۋۇر قىلىرش مرۇمكىن ئەمەس .شرۇنداق بولغاچقرا بۈگرۈنكى پەيرت ياۋروپاغرا قارىترا
كەڭ كۆلەملى تازىالش ئېلىپ بېرىشنى ئەڭ ياخشى پەيتى دەپ كېلىپ رۇسرىيە بىرلەن
ئررۇرۇش قىلىشررتىن سرراقلىنىش مررۇمكىن ئەمەس كۈتررۈپ ئولتۇرىېېرىشررىمىزنىڭمۇ ئرراپەت
خاراكتېرلىق يوقۇتۇلۇش بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىشىمىز كېرەك .شۇڭا رۇسرىيەگە قارشرى
-00ئىيۇن كۈنى ھۇجۇم باشاليمىز دەيدۇ.
ھۇجۇم ۋاقتىنى كېچىكتۈرۈش مۇمكىن ئەمەسلىكىنى بۇنى سەۋەبى قىلىرپ بۇنرداق
بىر ئۇرۇشنى قوزغاش مەسئۇلىيىتىنى ئۈستى ە ئېلىشقا يەتكىدەك سانھىيەتلى بىررەر ئىرز
باسارنى بولمىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ .پەقەت ئۇ ئۆزىال ياۋروپانى بو سۇندۇرۇشرتىن ئراۋال
بولشررېېى دەپ ئاتالغرران بررۇ يررول چىڭررداش ماشررىنىنى گۈلرردۈرلەپ ئالغررا ئىل ىرلىشررىنى
توسىيانيدىغانلىقىنى؛ شۇڭا ئۇ خەلق ئاممىسرىنى قوزغىلىرپ بولشرېېىكالر دۆلىتىنرى بىرراقال
يوقۇتىېېتىش ھەمدە قىزى ئارمىيىنى بىر يولدىال تارمرار قىلىېېتىشرقا چراقىرىق قىلىردۇ .ئرۇ
يەنە كاپالەت بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :بىز چوقۇم تىز ئارىدا غەلىبە قىالنيمىرز چوقرۇم پرارنق
غەلىبىلەرنى قولغا كەلترۈرەلەيمىز .برۇ يەردە برو سرۇندۇرۇلغاندىن كېيىنكرى ئۇرۇسرالرنى
قانررداق بىررر تەرەپ قىلىررش ئررۇرۇش ئەسررىرلىر بىررلەن ئررۇرۇش سررىرتىدىكى خادىملىرىغررا
قانداق مۇئامىلە قىلىش مەسىلىسى بىردىن-بىر مەسىلە بولۇپ ئالدىمىزغا دۈ كېلىشرىدۇر
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دەيدۇ.
ھىربررى تەرەپ قۇمانرردانالر قېتىررپ قالغانرردەك قىمىرمررۇ قىلمررا ئولتۇرۇشرراتتى .ئررۇنر
كاللىسىدا بۇ پىالننى ئىىرا قىلىش ئۈچۈن كىمنى ۋەزىىى ە تەيىنلەر دې ەنرنىال ئروياليتتى.
بۇ كىشىلەرنى ھەممىسىال كەسىىى ئەسكەرلەر بولغاچقا ھىتلېرنى پولشا ئىشرغالىيتىدىن
كېيىن پولشالىق يەھۇدىيالر زىيالىالر پوپالر ۋە ئاقسۈڭەكالرگە قولالنغان رەھىمسىزلەرچە
تەدبىرلەردىن بەكال يىرگىن ەن ئىرد  .ئرۇنردىكى بۇنرداق تەشېىشرلىنىش ھىتلېرنىر يەنە
بىررر قېتىملىررق ۋارقىررراپ ھەيررېە كۆرسىتىشررى بىررلەن تېنىمررۇ كررۈچەي ەن ئىررد ” :رۇسررىيە
ئۇرۇشىدا قانداقتۇ ئالىىاناپلىق دې ەن گەپلەرگە ھەرگىزمۇ يول قويماسلىقىمىز كېررەك! برۇ
قېتىمقررى ئررۇرۇش ئىرردېئولوگىيە ساھەسررى بىررلەن ئىرقررى پەرق ئوتتۇرسررىدىكى ئررۇرۇش
بولغاچقررا چوقررۇم مىسررلى كررۆرۈلمى ەن غەيرررەت بىررلەن ئررۇرۇش قىلىررش قىلررچە رەھىررم
قىلماسرلىق قەتئرى ترۈردە ئىررچ ئاغرىتماسرلىق شرەرت!“ يىغىررن سرورۇنىدىن بىررەر ئېغىزمررۇ
نرررارازىلىق پىكىرررر كۆتۈرۈلمەيررردۇ .پولشررراغا بېسرررىپ كىررررىش ۋاقتىدىكىررردەك ئۇنرررداق
ئىنتىيارسىز ئوتتۇرغا چىققان قارشىلىق پىكىرلەرمۇ تۇيۇلمايدۇ.
شۇ كرۈنى ئەتىر ەن ھىتلېرر ھەربىري قۇماندانلىرىردىن ئەسركەرلى شران-شرەرىىىنى
كۆرسررىتىپ تەھرردىت قىلغرران ھررال ئررۇنرنى ئەڭ ئرراخىرقى قېتىملىررق خورلۇققررا قررېلىش
سرىنىقىدىن ئۆتكۈزىردۇ .بۇرۇنمرۇ يەھررۇدىيالر بىرلەن سرالۋىيانالرنى ھەم يامران كۆرىرردىغان
ھەم ئررۇنردىن قورقررۇپ كېلىېاتقرران كىشررىلەردەك بررۇ گېنېرالالرمررۇ ھىتلېرنىرر بۇنررداق
ئەھلىسررەلىپ سررەپىرى ە قېتىلىشررنى خررانپ كەتمى ر ەن ئىررد  .بۈگررۈن ئررۇنر بررۇ ئۇرۇشررتا
ۋېرسايى سۆھبىتىدە قولدىن بېرىپ قويغان ھاياتلىق ماكرانىنى رۇسرىيە زېمىنرى ئرارقىلىق
تولۇقالشنىمۇ بىر چەتكە قايرىپ قويۇلغرانلىقىنى ھىتلېرنىر تاجراۋۇز قىلىشرتىكى ھەقىقرى
غەرىزىنى يەنىال شرۇ بولشرېېىكچىلىكنى يوقۇترۇش يەنرى يەھرۇدىيالرنى يوقۇترۇش بولرۇپ
قالد دەپ ئويلىشاتتى.
شۇنى بىلەن بىرگە يەنە يۇگسالۋىيە بىرلەن گرىتسرىيەگە بېسرىپ كىررىش ئىشرىنى
تەييارلىقى پۈتكەن ئىد  .بېل رراد كوچىلىرىردا ھەر كرۈنى دې ىردەك نرارازىلىق بىلردۈرۈش
نامايىشلىر يۈز بېرىپ تۇرماقترا ئىرد  .سروۋېت ئىتتىىراقى -2ئافرېلردا يۇگسرالۋىيە يېڭرى
ھۆكۈمىتى بىلەن بىر شەرتنامە تۈزۈشكەنلىكى ئۈچۈن بۇ نامايىشالرنى بەزىلىرر يەرلىر
كومىارتىيە ئۇنرنىر بالقران سىياسرىتى ئۈچرۈن خەلقنرى كۈشركۈرتۈش مەقسرىتىدە ئېلىرپ
بېرىلغان ئىد  .ئەمما بۇ تۈر ئەھېالالر ھىتلېرنرى نىيىتىردىن يانردۇرالمايتتى .ئەتىسرى تراڭ
سررەھەردە گېرمررانىيە قوشررۇنلىر مررۇتلەق ئۈسررتۈن كررۈ بىررلەن يۇگسررالۋىيە چې راسررىنى
بۆسۈپ ئۆتىدۇ .گېرمرانىيە ئرايروپالنلىر پىالنلىرق ترۈردە بېل رادنرى بومباردىمران قىلىشرقا
~ ~ 280

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

باشراليدۇ .قىزىررق ھىتلېرر بررۇ قېتىمقرى ھەرىكەترركە ”جرازانش“ دەپ مەخىررى ئرات قويغرران
ئىررد  .سرروۋېت ئىتتىىرراقى رەھبەرلىررر يۇگسررالۋىيە بىررلەن ئىمزانشررقان شررەرتنامىنى
سىياسىمۇ قۇرىما تۇرۇپ ئرۇ بەكرال ئوچرۇق ئىىرادە بىلدۈرىردۇ” :يرۈز بەرگەن ۋەقە بىرزگە
مۇناسىېەتسررىز “.شررۇڭا «پررراۋدا» گېزىتىنىرر كەينررى بەتلىرىرردىن بىرررى ە گېرمانىيىنىرر
يۇگسرالۋيە بىررلەن گرىتسررىيەگە ھۇجررۇم قىلغرانلىقى ھەققىرردىكى ئررادەتتىكىچىال بىررر خەۋەر
بېسررىلىدۇ .بررۇ خەۋەردە گېرمررانىيە ئايروپالنلىرىنى ر بېل رادنررى  02سررائەت نۆۋەتلىشررىپ
بومباردىمان قىلغانلىقىنىمۇ مۇنداقال تىلغا ئېلىپ قويغان.
ھىتلېر پۈتكرۈل ئوپىراتسرىيە ھەرىكىترى ئىككرى ئايردا تاماملىنىردۇ دەپ گيوبېلسرنى
ئاگاھالندۇرىدۇ .گيوبېلسمۇ بۇ خەۋەرنى كۆپچىلىككە ئرۆز پېترى ئۇقتۇرىردۇ .ئۇنىر بۇنرداق
ئالدىن خۇنسە قىلىشرى دۈشرمەن كرۈچلىر ئۈسرتىدە ئېلىرپ بارغران تەخمىنرى مرۆلچەر
ئاساسررىدا ئوتتۇرغررا قويۇلغرران ئىررد  .بىررر ھەپررتى ە قالمررا گېرمررانىيە بىررلەن ۋېن ىرررىيە
قىسىملىر خارابىلىقتىن پەرقى قالمىغان بېل رادقا كىرىپ كېلىردۇ” .جرازانش“ ھەرىكىترى
جەريانىدا  82مى نەپەر پۇخرا بىھۇدە ئۆلىدۇ-82 .چىسال يۇگسالۋىيە قالدۇق قىسىملىر
ئەل بولىدۇ .ئون كۈندىن كېيىن گېرمانىيە تانكىلىرىنىر ئافىناغرا بېسرىپ كىرىشرى بىرلەن
گرىتسررىيە ئوپىراتسىيىسررىمۇ ئاخرنشررقان ھېسررابلىنىدۇ .گېرمررانىيە ئارمىيىسررى قىممەتلى ر
ئېنېرررگىيە يېقىلغررۇ ۋە ۋاقىررت بەدىلىر ە كونررا تىىلىررق تۆمۈريررول ۋە ترراش يررول بررويالپ 01
دىېىزىيىسىنى ئرۇرۇش مەيردانىغا توشرۇپ بارغران ئىرد  .ئىنترايىن چروڭ برۇ قىسرىمالردىن
ئارانال ئون دىېىزىيە ئۇرۇشقا قاتنىشانيدۇ ھەتتا  2كۈندىن بېر ئارانال بىر قېرتىم ئرۇرۇش
قىالنيدۇ .گېرمانىيە بۇ ئۇرۇشتا بىر ھېسابتا بازغان بىلەن چىېىن ئۆلتۈرگەندەكال بىر ئىرش
قىلغان ئىد ” .بارباروسسا“ نى كېچىكتۈرۈلۈشرى ە مۇسسرولىن ئەمەس بەلكرى ئەسرلىدە
گېرمررررانىيە جاسۇسررررلۇق ئورگانلىرىنىرررر كىشررررىنى ھەيررررران قالدۇرغىرررردەك دەرىىىرررردە
مەغلوبىيەتلى خىزمەتلىر سەۋەبچى بولغان دېيىش توغرا بونتتى.
بالقان (بەز گەپلەردىن قارىغانردا ‘بالقران’ سرۆز ترۈركچە ”برال ۋە قران“ دېر ەن
سۆزنى بىرىكىشىدىن كەل ەنمىش .يەنى بۇ يەرلەر ھەسەل تېمىپ تۇرىدىغان ئەمما يرېقىن
يولىساڭ قان ئېقىشتىنمۇ ساقالنغىلى بولمايدىغان ھەم ئىسرى ھەم قورقۇنۇشرلۇق بىرر يەر
مەنىسىنى بېرەرمىش _ .ئۇ.ت) يېرىم ئارىلىغا بېسىپ كىرىشرتە سرەرپ قىلىنغران چىقىمردىن
ھىتلېر ھەيران بولرۇپ ترۇرۇپال قالىردۇ .شرۇنداقتىمۇ شرىمالى ئافرىقرا ۋەزىيىتىنىر ھەيرران
قالدۇرارلىق ئىل ىرلىشى فۈھرېرنى بۇ ھەيرانلىقىنى خېلىال بېسىقتۇرالىغان ئىد  .گېنېررال
ئېرۋىن روممې  2دىېىزىيىلى قرۇۋۋەتكە تايىنىرپ سرىرېنائىيكانى بۆسرۈپ ئۆترۈپ مىسرىرغا
نەچچە مى يرېقىن بىرر يەرگىرچە بېسرىپ كىرىردۇ .برۇ قېتىمقرى غەلىربە ھىتلېررنىال ئەمەس
~ ~ 281

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ھەتتا دۈشمەن تەرەپنىمۇ قاتتىق ھەيرران قالردۇرغان ئىرد  .برۇ ئوپىراتسرىيە ئەن لىيەنىر
ئاق دېڭىزنى شرەرقىدىكى ئىشرغالىيىتىنى توسراپ قېلىرپ ئەن لىيەنىر ئرابرويىنى بەكرال
تۆكۈۋېتىدۇ .بۇ ئىش قىسمەنلىكتە زىدىيەتلەشتۈرۈلۈشلەر بولۇپ تۇرسرىمۇ يەنىرال سرتالىن
بىلەن گېرمانىيەنى دوستانە مۇناسىېىتىنى ساقالپ قېلىشى ئۈچۈنمۇ قايى قىلىرش رولىنرى
ئويناۇيدۇ .سوۋېت ئىتتىىاقى رەھبەرلىر بالقان يېرىم ئارىلىدا يۈز بەرگەن تاجاۋۇزچىلىققرا
كۆز يۇمىېېلىشىنىال كەلتۈرۈپ چىقارغان بولما ھىتلېرنىر ئۆزلىرىنىر دۆلىرتى ە بېسرىپ
كىرىش توغرىسىدىكى سۆز-چۆچەكلەرگىمۇ قرۇنق سرالماس قىلىېېتىردۇ .بولمىسرا ئامېرىكرا
قوشما شىتاتلىر دۆلەت كونسىلى قاتارلىق ئورۇنالر سروۋېتلېرنى برۇ ھەقترا نۇرغرۇن قېرتىم
ئاگاھالندۇرغانلىق ھەققىدىكى ئۇچۇرنر ئۈزۈلمە كېلىپ تۇرغان ئىد  .يەنى موسكېادىكى
دېىلوماتى خادىمالر پات يېقىندا يرۈز بېرىردىغان سروۋېت-گېرمران توقۇنرۇش ئېھتىمرالىنى
ئاشكارە سۆزلىشىپ يۈرمەكتە ئىد ” .شۇنداق ئامېرىكا باش ئەلچىسرى سرتېيىنناردت (ئرۇ
بىر يەھۇدىي ئىرد ) نىر ئايرالى _ دەيردۇ مەلرۇم بىرر گېرمرانىيە دېىلومراتىيە ئەمەلردار
بېرلىنغا يوللىغان دوكالتىدا _ گېرمانىيە قىسىملىر موسكېاغا بېسىپ كىرىشتىن ئراۋال ئرۇ
يەردىن ئايرىلماقچى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان“.
نەچررچە ئايرردىن بېررر سرروۋېت ئىتتىىاقىنىرر جاسۇسررلۇق (ئىسررتىنبارات _ ئررۇ.ت)
ئورگانلىرىمۇ گېرمانىيە پات يېقىندا سوۋېتلېر ئىتتىىاقىغا ھۇجرۇم قىلغىردەك دەپ پەرىزىنرى
ئوتتۇرغا قويماقتا ئىد  .ئەمما ستالىن ئۆزىنى ئىستىنباراتچىلىرىغا پەقەتال ئىشرەنمەيتتى.
بۇ جەھەتتىكى دوكالتالرنى كۆپىيىرپ كېتىشرى نەتىىىسرىدە سرتالىننى تەرسرالىقى يەنە
تۇتۇشرررقا باشررراليدۇ .ئرررۇ ئەگەر گېرمرررانىيە ئالرررد باشرررالپ ئەن لىررريەلىكلەر بىرررلەن
ياراشررمايدىغانال بولىرردىكەن ئۇنرنى ر سرروۋېت ئىتتىىاقىغررا ھۇجررۇم قىلىشررقا پېتىنالىشررى
ھەرگىررز مررۇمكىن ئەمەس دەپ قەتئررى چىرر تۇرىېالىرردۇ .ئۇنىرر قارىشررىچە گېرمررانىيە
ئۇنچىېانمرررۇ ئاخمررراق ئەمەس بۇنرررداق گەپ-سرررۆزلەر پۈترررۈنلە غەرپ كاپىتالىسرررتى
دۆلەتلىرىنى ر تاپقرران قررۇرۇق گەپلىررر بررۇ تررۈر دۆلەتررلەر مېنى ر بىررلەن ھىتلېررر ھىتلېررر
ئوتتۇرسىدا زىدىيەت چىقىرىپ پايدا ئالماقچى دەپ ھېساباليدۇ .چې ئىشرىىيونى يوللىغران
كىشىنى چۈچۈتكىدەك بىر پارچە دوكالتىغا ستالىن قىزىر قېرىنرداش بىرلەن مۇنرداق دەپ
تەستىق سالىدۇ” :برۇ ئاخبرارات پۈترۈنلە ئەن لىيەنىر ئرارىنى برۇزۇش مەقسرەت قىلغران
ئۇيدۇرمىسى .شۇڭا بۇ يالغانچىلىقنى ئۇيدۇرغۇچى قەتئى تېىىپ چىقىرىلسۇن ھەمدە ئۇ بان
تېرىغۇچى قاتتىق جازاننسۇن“.
مارشال يېرېمېنكونى ئەسلىمىسىمۇ ستالىننى بۇ تۈردىكى ئورۇنسىز گۇماننورلىقىنى
ئىسررىاتالپ بەرمەكررتە ئىررد ” .ئۇنىر پۈتكررۈل سررەپ بررويىچە جىرردد يرراكى ھەل قىلغررۇ
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مررۇداپىيىلىنىش تەدبىرلىرىنررى ئالماسررلىقىدىكى سررەۋەبلەردىن بىررر شررۇ ئىررد  .يەنررى ئررۇ
بۇنرررداق قرررۇرۇق گەپرررلەرگە ئىشرررەن ىنىدە ھىتلېرچىالرغرررا بىرررر ئىشرررارەت بەرگەن بولرررۇپ
قېلىشررىدىن قورقرراتتى .سررتالىن كاپىتررالىزىم بىررلەن ناتسىسررتالر ئۆزئررارا بىررر-بىرسررىنى
غاجىلىشىپ يەپ تۈگىتىشىنى ئارزۇ قىالتتى .نېمىال بولسا بولسۇن قىزىر ئرارمىيە ئومرۇمىي
يۈزلۈك قۇراللىنىشىدىن ئاۋال ھىتلېرنىر چىشرىغا تې ىرپ ھۇجرۇم قىلىرش ۋەقەسرى پەيردا
قىلىنىشىنى خالىمايتتى“.
ستالىن ياپونىيىنى كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈنمۇ شۇنداق تەشنا ئىرد  .تېنرى يېقىنردىال
بېرلىندىن كەلر ەن يراپونىيە تاشرقى ئىشرالر ۋەزىرر ماتسرۇئوكانىمۇ ئانھىردە قىممەتلىر
مېھمان قاتارىدا كۈتىېالغان ئىد  .بىتەرەپلى شەرتنامىسى ئىمزاننغاندىن كېيىن راسرتىنال
ئاشررركارە ترررۈردە خوشررراللىقىنى ئىىرررادىلى ەن ئىرررد  .كرېمىررر سرررارىيىدا ئۆتكرررۈزۈل ەن
تەبرررىكلەش مۇراسررىمىدا سررتالىن ئررۆز قررولى بىررلەن تەخسررىلەردىن بىررر قررانچە يرراپون
ئەلچىسررى ە قورىمررا جىقررالپ بېرىرردۇ؛ ئررۇنرنى قۇچرراغالپ سررۈيۈپمۇ قويىرردۇ؛ شررۇنىڭدەك
ئۇنرنىر ئەتراپىرردا ئايلىنىررپ پررايىىتەك بولررۇپ كېتىرردۇ .بررۇ شررەرتنامە ئۇنىر دېىلوماتىر
تاكتىكىسىنى بىر غەلىبىسى ئىد  .كىشرىنى قايىر قىالرلىرق دەرىىىردە شرۇنى ئىسرىاتالپ
بەرمەكتىكى گېرمانىيەنى رۇسىيەگە ھۇجۇم قىلىشرى ھەققىردىكى كوچرا خەۋەرلىررى ە ئرۇ
پەقەتررال قررۇنق سررالماس ھالغررا كېلىېالغرران ئىررد  .ئەگەر گېرمررانىيەدە رۇسررىيەگە قارشررى
ھۇجۇم قىلىش ئويى بولسا ئىد ئۇنر ھەرگىزمرۇ ياپونىيەنىر سروۋېتلېر ئىتتىىراقى بىرلەن
بۇنداق بىر شەرتنامىنى ئىمزالىنىشىغا يول قويمىغان بونتتى دەپ ئىشىنەتتى.
ستالىن ئىنتايىن خوشال بولغان ھالدا ياپون ۋەكىللەر ئۈمىكىنى ئۆز بىېاسرتە پرويىز
ئىستانسىسررىغا چىقىررپ غەرق مەس بىررر قىيرراپەتتە ئۇزۇتررۇپ قويىرردۇ .ئررۇ گېنېرررال ناگررائىنى
قوچرراغالپ خوشلىشررىدۇ .يەنە پاكررا بويلررۇق ماتسررۇئوكانىمۇ قوچىغررا ئېلىررپ بىررر نەچچىنررى
سۆيۈپ قويىردۇ” .ياۋروپادىنقورققىردەك يېرر قالمىرد _ دەيردۇ سرتالىن _ چرۇنكى بىرز
ياپون-سوۋېت بىتەرەپلى شەرتنامىسىنى ئىمزالىېالدۇق!“
ئارىدىن بىر قانچە مىنوت ئۆتكەندىن كېيىن يەنى ياپونالر ئولتۇرغان پويىز بىكەتتىن
ئايرىلغررران ۋاقتىررردا سرررتالىن بىرررر قرررولى بىرررلەن گېرمرررانىيە بررراش ئەلچىسرررى ۋون دېرررر
شۇلېنبۇرگنى قولىنى تۇتقىنىچە” :بىز چوقۇم ئىزچى دوست بولۇپ قېلىشىمىز كېرەك .سىز
پۈتۈن ئىشرلىرىڭىزنى ئەنە شرۇ مەقسرەتكە يېرتىش ئۈچرۈن ئىشلىشىڭىشرز كېررەك!“ دەيردۇ.
ئانرردىن ئررۇ كەيررنى ە بۇرۇلررۇپ بىررر پولكرروۋنىكنى كررۆرۈپ قالىرردۇ .ئۇنىڭمررۇ بىررر نررېمى
ئىكەنلىكىنررى پەرق قىلىررپ ئۇنىڭغررا قرراراپ ”ھەر قانررداق ئەھررېال يررۈز بېرىشررىدىن قەتئىرري
نەزەر بىز يەنىال دوست بويىچە قالىېېرىمىز!“ دەيردۇ .ئۇنىر برۇ يەردە دېمەكچرى برولغىنى
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بەلكىم بەكال كۆپ گېرمانىيە ئايروپالنلىرىنى رۇسىيە ھاۋا تەۋەسىدىن ئۆتۈشى ۋەقەلىرىنى
كۆزدە تۇتسا كېرەك .چۇنكى ئۆتكەن ئىككى ھەپتە جەريانىدا بۇ تۈر ۋەقەلەر  22قېتىمدەك
يۈز بەرگەن ئىد  .شۇنداقتىمۇ ئۇ شرۇرېنبۇرگ بىرلەن قۇچاغلىشرىپ كۆرۈشركەندىن ئىككرى
كۈن ئۆتمەيال بىرر گېرمرانىيە ئرايروپالنى سروۋېتلېر ئىتتىىراقى ھراۋا ساھەسرى ە  822مىر
چوڭقۇرنپ كىرىپ جىدد قونۇشقا مەجبۇر بولغان ئىرش تۈپەيلىردىن سرتالىن ھەرىكەتركە
ئۆتىررردۇ (برررۇ ئايروپالنررردا بىرررر رەسرررىم ترررارتىش ئاپررراراتى بىرررر قرررانچە غرررالتەك رەسرررىمى
نۇرننرردۇرۇلمىغان سررۆرەت لېنتىسررى ۋە بىررر پررارچە تىتىلىررپ كررۆرگىلى بولمىغىرردەك ھالغررا
كەل ەن سوۋېتلېر ئىتتىىاقى يەر شرەكلى خەرىترى تېىىلىردۇ) .سروۋېتلېر ئىتتىىراقى بېرلىنغرا
رەسررمى نررارازىلىق بىلرردۈرۈپ مارتنىرر ئاخىرلىرىرردىن بۇيرران نررېمى ئايروپالنلىرىنىرر
سرروۋېتلېر ئىتتىىرراقى ھرراۋا تەۋەسررى ە تاجرراۋۇز قىلىررپ كىرررىش ۋەقەلىررر  12قېتىمغررا
يەتكەنلىكررى بىلدۈرۈلىرردۇ .شررۇنداق بولىشررىغا قارىمررا نررارازىلىق بىلرردۈرۈش تررونى يەنىررال
بەكال سىلىق ئىد  .ئاخىر ئۈزۈلمە سەلدەك كېلىېاتقان برۇ ترۈر ئاخبراراتالر ھىتلېرنىر
-00ئىيۇن كۈنى س س س ر غا بېسىپ كىرىدىغانلىق ئېھتىمالىنى بىلدۈرمەكتە بولرۇپ برۇ
ترررۈر ئاخبررراراتالردىن ئەڭ يېقىنقىسرررى ئەن لىررريە بررراش ئەلچىسرررى كررررىىىى تەرىىىررردىن
يەتكۈزۈل ەن (ئۇزۇندىن بېر ئەن لىيە ئىستىنبارات ئورگانلىرىنىر پەۋقۇلئراددە مەخىرى
دې ەن مەلۇمراتلىر مرۇھىم ئاخبراراتالرنى سروۋېت ئىتتىىاقىغرا يەتكرۈزۈپ ترۇرۇش ئەممرا
ئاخباراتنى كېلىش مەنبەسىنى ئاشكارىلىماسلىق ئاساسىدا ئىشلەنمەكتە ئىد ” .برۇ ئىرش
ئۈچۈن بىز موسكېادا مەخسۇس ئانقىالشقۇچى مەسئولىنى قويغران ئىردۇق _ .دەيردۇ خرۇگ
ترېېور روپېر شۇ كۈنلەرنى ئەسلەپ كېلىپ _ ئىسىمدە قېلىشىچە بىر قېتىم ئرۇ ماڭرا ئەڭ
ئوڭۇشلۇق ترۈردە سروۋېتلىكلەر بىرلەن يېقىنلىشرالىغان ۋاقتىممرۇ ئرارانال تىياتىرخانىردا بىرر
نەپەر ئۇرۇس گېنېرالىنى يىراقتىن قول ئىشرارىتى قىلىرپ سرانم بېرىشرىال بولرد دېر ەن
ئىد ” “.لوندونردىكى رۇسرىيەلىكلەر بىرلەن مۇناسرىېەت قىلىرش بۇنىڭغرا قارىغانردا بەكرال
قررون ئىررد  _ .دەيرردۇ ئاشررىېر لېرري _ بىررز پەۋقۇلئرراددە مەخىررى ماتېرىياللىرىنىر مررۇھىم
ئاخباراتلىرىنى ئۇنرغا بېرىپ تۇردۇق “.لېي ئۇ يەردە ھەر تۈرلۈك كىشرىلەر بىرلەن بېررىش-
كىلىش قىلىپ تۇراتتى .بۇنر سروۋېت مەخىرى سراقچى ئىدارىسرى يەنرى ن ك ۋ د نىر بىرر
نەپەر ئوفىتسررېر ھرراۋا ئررارمىيە ئەلچىنانررا ھەربىرري مەسلىھەتچىسررى ئررايروپالن سررىناق
قىلىررش ئۇچقۇچىسررى بىررر نەپەر پولكوۋنى ر پرراگونلۇق ئررالى سرروۋېتى دېىوترراتى قاتررارلىق
كىشىلەردىن تەشكى تاپماقتا ئىد  .ئەمما بۇ تۈر كىشىلەر بېرىل ەن برۇ ترۈر مەلۇماتالرغرا
بەكال گۇمان قىالتتى .لېينى دېيىشىدىن قارىغاندا بۇ كىشرىلەر پەۋقۇلئراددە مەخىرى دەپ
بەل ر ە سررېلىنغان ئاخباراتالرغررا تررۇن بەك ئېتىبررار قىلىررپ كېتىشررمەيتتى .ھررېچ بولمىغانرردا
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ستالىن راد ئوپېراتسىيىسى ە كەل ىچە ئەنە شۇنداق مۇئامىلىدە بولۇپ كېلىشكەن” ئىركەن.
– ئررا.ھ.ئررى) بولررۇپ بررۇ ئاخبرراراتالرغىمۇ بەرىبىررر ئاڭلىماسررقا سررېلىپ قررۇلىقىنى يۇپررۇرۇپ
يۈرىشەتتى.
گېرمانىيە تاشقى ئىشرالر مىنىسرتىرلىكىدە بولسرا ھەمرمە كىشرى دې ىردەك سروۋېتلەر
ئىتتىىاقىغررا ھۇجررۇم قىلىررش قرراش بىررلەن كىرپىرر ئارىسررىدا قالررد دەپ پەرەز قىلىررپ
يۈرۈشرركەن بولسررىمۇ ھىتلېررر ”بارباروسسررا“ ھەققىرردىكى گەپنررى شررۇ ۋاقىتقررا كەل ەنرردىال
ئاندىن رىبېنتروپقا ئېيتىدۇ .بۇنىڭردىن بەك خوشرال بولمىغران برۇ دېىلومراتىيە مىنىسرتىر
”موسكېا بىلەن يەنە بىر قېتىم دېىلوماتى ھەرىكەتكە ئۆترۈپ باقسراق دەپ تەلەپ قىلغران
بولسىمۇ ھىتلېر ھەرىكەت پىالنىنى ئەند ئۆزگەرتىشكە بولمايدۇ دەپ كېسىىال ئېيتىدۇ“.
ھىتلېر رىبېنتروپنى بۇ ھەقتە ھېچكىم بىلەن مۇھاكىمە قىلىشىغا يرول قويمايردۇ .ئانردىن
موسكېادا تۇرىېاتقان باش ئەلچى ۋون دېر شرۇرېنبۇرگقا ۋەدە قىلىرپ ”مەن رۇسرىيە بىرلەن
ئررۇرۇش قىلىشررنى ھەرگىررز خالىمررايمەن“ دەيرردۇ .شررۇندىن ئىككررى كررۈن كېرريىن ھىتلېررر
سوۋېتلېرگە ھۇجۇم قىلىرش ۋاقتىنرى يەنرى كررىىى ئوتتۇرغرا قويغران -00ئىيرۇن ھۇجرۇم
باشالش كۈنىنى يەنە بىر قېتىم مۇقىمالشتۇرىدۇ.
شۇ كۈنلەردە گېرمانىيە دۇنيرادىكى ئەڭ قۇدرەتلىر قۇراللىرق كرۈچلەر بىلەنمرۇ كرۈ
سىناشرررقىدەك دەرىىىررر ە كېلىېالغانلىقىغرررا ھرررېچ كىرررم گۇمررران قىلمرررايتتى .شرررۇنداقتىمۇ
گېرمانىيىنى ر يەنىررال كارغررا كەل ىرردەك بىرررەر ئىتتىىاقدىشررى يرروق ئىررد  .يەنررى يرراپونىيە
جاھاننى بىرر چېتىردە ئىترالىيە بولسرا بەكرال يېتەرسرىز ئىسرىانىيە قەتئىري يرول قويمرا
يرررۈرگەن ۋىچرررى فرانسىيەسرررى بولسرررا ئىشرررەنچىلى ئەمەس ئىرررد  .قولغرررا كەلترررۈرگەن
غالىبىيەتلەر ھىتلېرنىر ئىتتىىراقىنى كۈچلەنردۈرمەك تۇرمراق ئاجىزنشرتۇرىېەتكەن ئىرد .
ئۇنىر باشررقا دۆلەتلەرنررى ئاسرانال بررو سۇندۇرىېېلىشررى ئۇنىر يۇگسررالۋىيە ۋېن رررىيە ۋە
رومىنىيە قاتارىدىكى ئۇششاق دۆلەت دوستلىرىنىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالغان برارلىق دوسرتلىرىنى
بەكال ئەنسىرىتىپ قويغان ئىد  .ئۇنى قولىردىكى بىرردىن-بىرر كرۈچى قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە
بولرررۇپ بىرررر ئىسرررتىالچىغا نىسررربەتەن ئالغانررردا پەقەت قۇراللىرررق كرررۈچكىال ترررايىنىش
ھەقىقەتەنمررۇ ئەجەللى ر بىررر ئرراجىزلىق ھېسررابلىناتتى .ئۇرۇشررتا يېڭىررپ چىقىشررتا قررۇرال
كۈچى ە ئەمەس بەلكى سىياسەتكە ترايىنىش كېررەك ئىرد .نراپولېئون ئېن لىرزنردىن ئەنە
شۇنداق ئاچچىق ساۋاققا ئېرىشكەن بولۇپ ئېن لىزنردا مۇنداق بىر ئەنئەنە بار ئىرد  :بىرر
قانچە جەڭدە مەغلۇپ بولساق مەيلىكى ئومۇمىي ئۇرۇشتا چوقۇم غالىپ چىقىشىمىز شەرت.
ياۋروپررا قىتئەسررىدە ئەن لىرريە گېرمررانىيەگە قارشررى ئۇرۇشررتا مەغلررۇپ بولغرران بولسررىمۇ
برىتررانىيە فېدراتسىيەسررىغا تەۋە ھەر قايسررى ئەللەرنىر قررولالپ قۇۋەتلىشررى ە ۋە ئررا ق ش
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نى ياردىمىنىقولغا كەلتۈرەلى ەن ئىد .
ھىتلېر شەرقتە غەلىبى ە ئېرىشىمەن دەيدىكەن بىردىنبىر ئۈمىد سروۋېتلېر ئىتتىىراقى
تەۋەسىدىكى مىليونلىغان ستالىنغا قارشى كىشىلەر بىلەن ئىتتىىراق تۈزىشرى شرەرت ئىرد .
ئەمما ئۇ روزېنبېرگ گۇروھىنى مەسلىھەتىنى قوبۇل قىلىپ شەرقلىقلەرگە سرىلىق مۇئرامىلە
قىلمايدىكەن ھەقىقى ”بۈيۈك ئىتتىىاق“ بەرپا قىلىشنى ئەڭ ئاخىرقى پۇرسىتىنى قولردىن
بېرىپ قويۇش بىلەنال قالما يوشۇرۇن مەۋجۇت بولرۇپ تۇرىېاتقران دوسرتلۇقنىمۇ ۋەھشرى
دۈشەن ە ئايالندۇرۇپ قويۇشى مۇمكىن ئىد .
2
ھىتلېرنىر ئررۈ خى ر ئررارمىيە قومانرردانلىر دەسررلىېىدە ئۇنىر رۇسررىيەگە بېسررىپ
كىرىش ئويىدىن قورقرۇپ ئەرۋاھرى ئۇچرۇپ كەتركەن بولسرىمۇ ئەنردىلىككە كەل ەنردە برۇ
گېنېرالالرنى ھەممىسىال بۇ ئىشتا خۇدد ھىتلېرغرا ئوخشراش غەلىربە قرازىنىش كۈنىنىر
ئۇزۇنغررا قالمررايال غەلىرربە قازىنىشررقا بولىرردىغانلىقىغا ئىشىنىشرركە باشررلىغان ئىررد  .بررارلىق
گېنېرالالرنى بىردەك پىكىر برۇ ئوپېراتسرىيىنى  2ئرا ئىچىردە مۇۋەپىەقىيەتلىر ترۈردە
تاماملىيانيمىز دېيىشتىن ئىبارەت ئىرد  .مارشرال برراۋچىتش برۇ ۋاقىرت مرۆلچەرنى بەكرال
كررۆپ قىسررقارتىېېتىدۇ .ئررۇ ”ئەڭ كررۆپ  2ھەپتىلىر “ ئاساسررلىق ئوپېراتسررىيە ئۆتكەنرردىن
كېيىن ئۇرۇش تازىالش ئۇرۇشىغا ئايلىنىدۇ ”قارشىلىق كۆرسرىتىش كرۈچلىر ئەڭ ترۈۋەن
دەرىىى ە چۈشۈپ قالىردۇ“ دېر ەن پەرىزىنرى ئوتتۇرغرا قويىردۇ .كاللىسرى تاشرتەك قېتىرپ
كەترركەن جودلمررۇ بررۇ دېيىشرركە قوشررۇلۇپ ۋارلىمررونتنى ئررۈن چىقىرالمرراس قىلىررپ قويىرردۇ.
ئەسلىدە ۋارلىمونت بۇ تۈردىكى كەسركىن ھۆكرۈم قىلىشرالرغا ئىشرەنچ قىاللمرا ”رۇسرىيە
تى ىپ كەتسىال يېرىلىرپ ھەمرمە يەرنرى بۇلغىېېتىردىغان پوققۇرسراق توڭ رۇز كۈچىكىردىن
باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى ئەمەلىيەت چوقۇم ئىسىاتاليدۇ“ دەيدۇ.
گېنېررررال گۇدېرىئاننىررر سرررۆزى ە قارىغانررردا فۈھرېرنىررر ”قىلرررچە ئەاساسرررى يررروق
كۆتۈرەڭ ررۈ روھررى ئەتىراپىرردىكى ھەربررى قومانرردانالرنى مۇۋەپىەقىيەتلى ر تررۈردە بۇلغرراپ
بولغان ئىد  .ئالى قۇماندانلىق شىتابى بىلەن قۇرۇقلۇق ئارمىيە باش قۇمانردانلىق شرىتابى
تاغدەك ئىشەنچ بىرلەن مەزمرۇت تۇرىشرى برويىچە قىرش پەسرىلى يېتىرپ كېلىشرتىن برۇرۇن
غەلىبە قىلىدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچى تولۇق ئىد  .شۇڭا قۇرۇقلۇق ئارمىيىردە قىشرلىق
كىيىم-كىچەكلەر ئارانال بەشتە بىر كىشىلى تەييارننغان ئىرد  “.يوقرۇر قراتالم ئىچىردە
يۈز ئۆرۈيدىغانالرمۇ يو ئەمەس ئىد  .رىبېنتروپ بىلەن ئادمېرال رايردېر ئىككىسرى باشرتىن
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تررارتىىال ”بارباروسسررا“ پىالنىغررا قارشررى چىققررانالردىن ئىررد  .كېيتېلمررۇ خېلررى بەك ئررۆز
پىكىرىنررى سرراقالپ قالغررانالردىن بىررر بولسررىمۇ ئررۇ بررۇ كررۈنلەردە قارشررى پىكىررر بېرررىش
ئۇسررلۇبىنى خررېلىال تۈزىتىررپ ئالغرران ئىررد .ھىتلېرنىر يررېقىن ئەتراپىرردىكىلەر ئارىسررىدىمۇ
بەزىلەر ”بارباروسسا“ غا قارشى ئىد  .ھىتلېرنى گيۆرىڭدىن قالسىال ئىككىنچى نومۇرلرۇق
ئىز باسار بولغان رۇدولرف ھرې ھايراتلىق ماكرانى نەزىرىيىسرىنى پۈترۈنلە قولاليردىغان
بىر بولسىمۇ گېرمانىيە-ئەن لىيە ئۇرۇشى داۋام قىلىېاتقان بىر پەيترتە رۇسرىيەگە ھۇجرۇم
قىلىشقا قارشى ئىد  .ئۇ بىر ۋاقىتالردا يالغۇز يەردە شېېرىن ۋون كروسى كقا بۇ توقۇنرۇش
جەريانىدا بىردىنبىر پايدا كۆرىدىغىنى يەنىال شۇ بولشېېىكالر دەپ ئېيتقران ئىرد  .ھرې
ئالدىنقى يىلى يازدا گرۇنېېالردتا سىياسرىي جوغراپىيەشرۇناس پروفېسسرور كرارل خاۋشروفېر
بىررلەن كۆرۈشررۈپ قانررداق قىلغانرردا ئەن ىلىرريە بىررلەن يارىشررىپ قررېلىش مررۇمكىنلىكى
مەسىلىسررى ئۈسررتىدە تررا تررۈن يېرىمررى سررائەت ئىككى ىررچە مۇھرراكىمە قىلىشررقان ئىررد .
خاۋشوفېر ئۇنىڭغا مەلۇم بىر بىتەرەپ شەھەردە مەلۇم بىر داڭدار ئېن لىزنى تېىىرپ مەخىرى
سۆھبەت قىلىش تەكلىېىنى بەرگەن ئىد  .بۇ ئەسلىدە مۇنداقال دېيىل ەن ئادەتتىكىچە بىر
تەكلىىررتەك قىلغرران بولسررىمۇ كۈتۈلمى ەنرردە پۈتكررۈل يەرشررار بررويىچە قىزىقررارلىق بىررر
تەۋەككۈلچىلى ۋەقەسىنى ئوتتۇرغا چىقىشىغا سەۋەپ بولىدۇ.
ھې كەل ۈسىدىكى مەخىى ۋەزىىىسىنى ئويلىسرىال قراتتىق ھاياجانلىنىرپ كېتەتترى.
شۇڭا ئۇ برۇ پىالنىنرى ئراخىر ھىتلېرغرا ئېيتىرپ ئۆزىنىر ھىتلېرر بىرلەن ئارىسرى سروۋۇپ
كەتكەن مۇناسىېىتىنى قايتا جانالندۇرۇشرنى ئوياليردۇ .ھېسرنى ۋەزىىىسرى بەكرال يوقرۇر
ھېسابالنسىمۇ بىر يى مابەينىدە ھىتلېر ئۇنى پىكىرىنرى پەقەترال ئەسرتايىدى ئولترۇرۇپ
ئويلىنىپ باقمىغان ئىد ” .مەن ھېسنى ھېچ قاچران مېنىر ئىرز باسرارىم بونلماسرلىقىنى
ئررارزۇ قىلىررمەن _ .دېر ەن ئىررد خانفسررتايىن ېلغا _ مەن كىمر ە يررۈز كېلەلمەسررلىكىمنى
بىلەلمەيال قالدىم :ھېسقىمۇ ياكى پارتىيەگە؟“ شۇنداقتىمۇ ئۇ ئىككىنچى كرۇبىزېكى بولغران
ھېسررقا بولغرران سۆي ۈسررىنى ئررازىراقمۇ كامايتقرران ئەمەس ئىررد  .شررۇنداق بولغاچقررا ئررۇ
ئورۇنباسررار فررۈھرېرنى پروفرسسررورنى چرروڭ ئرروغلى يەنررى تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرىدە
ئىشلەيدىغان ئالبرېچت خاۋشوفېر ۋاستىسى ئرارقىلىق ئېرنىقالپ كۆرۈشرى ە نرائىال مراقۇل
بولىدۇ.
كۆپ يىلالردىن بېر قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكىتىنى بىرر ئەزاسرى بولغران ئوغرۇل
خاۋشوفېر ھېسنى دې ەنلىرى ە ئېتىرېار قىلمىغران بىرر قىيراپەتتە ئەڭ ياخشىسرى مېنىر
ئەن لىيەلى يېقىن دوستۇم دۇك خامىلتون بىلەن كۆرۈشۈپ باققىنىمىز ترۈزۈك چرۇنكى ئرۇ
پات-پاتال چېرچى ۋە ئەن لىيە پادىشاھى بىلەن ئۇچرىشىپ تۇرانيدۇ دەيردۇ .برۇ گەپرتىن
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ھې قاتتىق خوشال بولغان ھالدا ئۇنى يېنىردىن ئايرىلىردۇ .ئالبرېچرت ئاتىسرىغا يازغران
خېتىردا ”برۇ ئىرش پۈترۈنلە بىھرۇدە ئۇرۇنرۇش” دەپ ئېيتقران بولسرىمۇ بىرر ۋەتەنرىەرۋەر
نېمى بولۇش سۈپىتى بىلەن يەنىال ئەن لىريە بىرلەن تىنچلىرق ئرورنىتىش جەھەترتە كرۈ
چىقىرىش ئىرادىسى ە كەل ەن ئىد  .ئۇ دۇك خامىلتونغا خەت يېزىپ ئرۇنى ھرې بىرلەن
لىسبوندا ئۇچرىشىپ بېقىش تەكلىېىنى بېرىدۇ .ئۇ خېتنى ئاخىرىغرا  Aدەپ ئىمرزا قويرۇپ
ھېسنى ئىنىسى ئارقىلىق لىسبوندىكى ۋ .روبېرت خانىمغرا يەتكۈزىردۇ .برۇ خرانىم خەتنرى
ئەن لىيەگە يولالش جەريانىدا خەت تەكشۈرگۈچىنى قولىغا چۈشۈپ بۇ خەتنرى ئەن لىريە
مەخىررى سرراقچى ئورگىنىغررا تاپشررۇرۇپ بېرىرردۇ .بررۇ ئورگرران كېيىررنچە بررۇ خەت سررەۋەبىدىن
برىتانىيە خانلىق ھاۋا ئارمىيىسى ئىستىنبارات باشقارمىسى مۇۋاپىق ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ .برۇ
جەرياندا بەكال كۆپ ۋاقىرت ئۆترۈپ كەتكەنلىكرى سرەۋەبىدىن ھرې خاۋشروفېر ئاترا-بران
ئىكىسى بىلەن ھىتلېردىن يۇشۇرۇنچە برۇ ۋەزىىىنرى ئورۇنرداش ئۈچرۈن ئرۆز يرالغۇز يولغرا
چىقماقچى بولىدۇ .بۇنى ئۈچۈن ئۇنى قولالنغان ئۇسۇلى ھەقىقەتەنمۇ قىزىقرارلىق ئىرد .
ئەگەر ئېن لىرررزنر سرررېزىپ قالغىررردەك بولسرررا ئرررۆزىنى ئۇچرررۇش تەنھەركىترررى بىرررلەن
شرروغۇلالنغۇچى قىلىررپ كۆرسررەتمەكچى بولىرردۇ .ئررۇ دۇك خامىلتوننىر داچىسررىغا ئۇچررۇپ
بېرىپ ئايروپالندىن پاراشوت بىلەن ئاتلىماقچى ئاندىن يالغان ئىسىم قوللىنىپ خامىلتون
بىلەن سۆھبەتلەشمەكچى بولىدۇ .ئرۇ راسرتىنال ئۇچرۇش مۇتەخەسسىسرى بولرۇپ بىرىنچرى
دۇنيا ئۇرۇشى جەريانىدا ھاۋا ئارمىيە ئوفىتسېر بولغان -8122يىلقى گارمىش ئەتىراپىردا
ئۆتكررۈزۈل ەن گېرمانىيەنىرر ئەڭ ئى ىررز تررا چوققىسررى زۇگسررىىتزنى ئايلىنىررپ ئۇچررۇش
مۇسابىقىسررىدا ھەممىنررى ئۇتررۇپ چىققرران غالىررپ ئىررد  .ئررۆز يررالغۇز دۈشررمەن مررۇداپىيە
لېنيەسررىدىن بۆسررۈپ ئۆتررۈپ شرروتالندىيەنى يىررراق بىررر يېزىسررىغا قرراراپ ئۇچىشررى يرراش
ۋاقتىدا جۇمۇنڭما _ ئەۋەرېست چوققىسىدىن ترۇنىى بولرۇپ ئۇچرۇپ ئرۆتكەن خرامىلتوننى
چوقۇم قىزىقتۇرالىشى مۇمكىن ئىد ” .بۇنرداق بىرر قرارارنى بەكرال تەسرتە ئالغران ئىردىم_ .
دەيرردۇ ھررې كېرريىن سرروراق قىلغۇچىغررا _ مېنىر ئالدىمرردىن برراش-ئرراخىرىنى كررۆرگىلى
بولماس ئۇششاق بالىالر تاۋۇت قاتار تىزىلىپ ئۆتۈپ تۇراتتى تاۋۇت كەينىدە يەنە ئرۇزۇن
كەتكەن يىغا-زار قىلىپ كېلىېاتقان ئانىالر برۇ ئرانىالر ئارىسرىدا ئەن لىزنرمرۇ نېمىسرالرمۇ
بار ئىد  .يەنە بىر تەرەپتە ئانىالر سېلىنغان تاۋۇت قاتار تىزىلىپ ئۆتۈپ تۇراتتى .بۇنرنى
كۆرمى ەن بولسام بەلكىم ئۇنداق بىر قارارغا كەلمەسلىكىممۇ مرۇمكىن ئىرد  “.ھرې مانرا
مۇشۇنداق ئانھىدە تاكتىكا قوللىنىش ئارقىلىقال فۈھرېرنى ئەن لىيە-گېرمانىيە ئىتتىىراقى
ئارزۇسىنى ئەمەل ە ئاشۇرۇش مۇمكىن بونتتى .ئەگەر بۇ ئىشرتا مەغلرو بولسراممۇ ھىتلېرر
بۇ ئىشقا چېتىلىرپ قالغران بولمايردۇ .ئەگەر ئۇتۇغلرۇق بولغىنىردا بۇنىر مۇكاپراتى يەنىرال
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فررۈھرېرگە مەنسررۈپ بولىرردۇ دەپ قرراتتىق ئىشررىنەتتى .شررۇنىمۇ ئېتررراپ قىلىررش كېرەككررى
ئۇنىر ئررۆلمە شرروتالندىيەگە يېتىررپ بارالىشررىنى ئىمكررانى ھەقىقەتەنمررۇ يرروق دېيەرلىر
ئىكەنلىكىنى بەلكىم مى ئۆلرۈپ بىرر تىرىلىرپ ئانردىن نىشرانغا يەتكىلرى بولىردىغانلىقىنى
ئېتراپ قىلىدۇ .شۇنداقتىمۇ تىرى يېتىپ بارالىغىدەكال بولسام ھامىنى زىيىنى پايدىسرىدىن
كررۆپ بىررر ئىررش قىلغرران ھېسررابلىناتتىم شررۇڭا بۇنررداق بىررر تەۋەككۈلچىلىرر قىلىررش
ئەرزىيدىغان بىر تەۋەككۈلچىلى ھېسابلىنىدۇ دەيدۇ.
ھررې يەنە شررۇنىڭغىمۇ قەتئررى ئىشررىنەتتىكى بۇنررداق يېڭىيرراچە تىنچلىررق ئىشررىنى
ھىتلېرمۇ چىن دىلىردىن قارشرى ئېلىشرى مرۇمكىن ئەممرا مېنرى بۇنرداق خەتەرلىر ئىشرنى
سىناق قىلىشىمغا ھەرگىزمۇ يول قويماسلىقى مۇمكىن ئىد ؛ ئۇ مېنى ئايروپالنلىق ئالردىنقى
سەپكە بېرىشىمنى چەكلىمى ەنمىد ؟ شۇنداق بولغاچقا بۇ ئىشرنى مەخىرى تۇترۇش بەكرال
مۇھىم ئىد دەيدۇ .ئاديۇتانت ۋيېدېماننى ئېيتىشرىچە ھرې ھەقىقەتەنمرۇ فۈھرېرنىر
”ئەڭ ساداقەتلى ئادەملىر “ دىن بىر ھېسابلىناتتىكەن .شۇنداقتىمۇ ئۇنى بۇنرداق بىرر
قارارغرررا كېلىشرررى ھەقىقەتەنمرررۇ بەكرررال كۈلكىلىررر ۋە بەكرررال گۈدەكلىررر قىلغرررانلىقى
ھېسابلىناتتى .ئۇ راستىنال بەكال دۆتلۈك قىلغان ئىد  .ھې ھەقىتەنمرۇ باشرقىالرغا بەكرال
ئىشىنىپ كېتەتتى ئۇنى ئەڭ چروڭ غەرىرز ئۆزىنىر خۇجايىنىنىر ئىشرلىرىغا شرۆھرەت
قازاندۇرۇشتىن باشقىچە ئەمەس ئىد  .ئۇ لىرېىنى ئاچمرا بەكرال ئەسرتايىدى يۈرىردىغان
بىررر ئىررد ؛ كەڭ ئىڭەكلى ر كررۆزلىر چاقنرراپ تۇرىرردىغان بىررر ئىررد  .ئەممررا ئررۇنى
ھەرگىزمۇ تېېتونالرچە ئولىرېېر كرۇمېېلردەك بىرسرى ە ئوخشرىمايتتى .ئرۇ كرۈل ەن ۋاقتىردا
ئۇنىڭدىكى جىددىلىكىدىن ئەسەرمۇ قالمايتتى.
ۋاگنېر سرەھنە ئەسرىرىدىكى براش قەھرىمران بىرر پارسرىفالغا ئوخشرايدىغان قىلرچە
ھۆكۈم قىلىش قابىلىيىتى بولمىغان بۇ زىيرالى ئەنە شرۇ چەكسرىز سراداقەتلى بىرر مران
دەل بۇ ئادەم دۈشمەن ئارقا سېىى ە قاراپ ئۇچۇش خامنىيالى ئىچى ە پېتىرپ برۇ ئىشرنى
خۇجايىنىنىر ھەقىقرى ئىرادىسرىنى ئىىررا قىلىېاتقانلىقىغررا قەتئرى ئىشرەنچ قىلىرپ پىالنررى
ھەرقانچە قانيماقان بولسىمۇ تەييارلىق ئىشلىرىنى ئىنتايىن تەرتىىلىر پىالنرالپ چىقىردۇ.
ئررۇ ئاۋىئاتسررىيە ئېنىېنېررر ۋىللىرري مېسسېرشررمىدتنى ئۇچررۇش مەشررىقى قىلىرردىغانلىقىغا
ئىشەندۈرۈپ  EM-110تىىلىق ئىككى كىشىلى ئايروپالنردىن بىرنرى ئرۆتنى ە ئېلىېالىردۇ.
شۇنىڭدەك ئۇ يەنە بۇ ئرايروپالن ئرۇزۇن مۇسراپىلىق ئەمەس ئىركەن ئرۇ يېرر مۇنرداق برۇ
يېر ئۇنداق ئىكەن دې ەندەك قايمۇقتۇرغۇچى سۆزلەرنىمۇ قىلىپ ئىككى قانىتىغا بىرردىن
 2يرۈز لېتىرلىررق قوشررۇمچە بېنررزىن براكى قوشررۇش كېرەكلىكىنررى ئېيتىرردۇ .مېسسېرشررمىدت
نررائىال قوشررۇمچە بېنررزىن برراكىنى ئورنىتىررپ بەرگىنىرردىن كېرريىن ھررې يەنە ئۇنىڭرردىن
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ئانھىدە سىمسىز رادىئو قۇرۇلمىسىنىمۇ قوراشتۇرغۇزىدۇ .ئاخىرىدا ھې كۆڭرۈل ئېچىشرنى
باھررانە قىلىررپ  02قېتىمرردەك ئۇچررۇپ كررۆرۈش جەريانىرردا ئۆزگەرتىل ەنرردىن كېيىنكررى بررۇ
ئايروپالننى ر خۇسۇسررىيەتلىرىنى ئى ەللىېالىرردۇ .شررۇنى بىررلەن بىررر قاترراردا ئررۇ ئررۇرۇش
مەزگىلىدىكى قائىدىلەرگە خىالپ ھالدا بىرر يرۈرۈش خرۇرۇم ئۇچقرۇچى كىيىمرى تراپتۇرۇپ
براۋۇر (ھىتلېرنىر مەخسرۇس ئۇچقۇچىسرى) دىرن ئاۋاتسرىيە چەكلەنر ەن رايرونالر مەخىرى
خەرىتىسىدىنمۇ بىرنى تاپتۇرىدۇ .شرۇنىڭدەك يەنە مىيروننېن شرەھەر ئەتراپىردىكى ئرۆيى ە
يېڭى رادىئو ئىستانسىسىدىن بىرنى قۇراشتۇرىدۇ.
كېيىنچە ئۇ تۈرمىدىن ئايالىغا خەت يېزىپ ئۇ ۋاقىتترا ”بەك نورىمرال ئەمەسرتىم ھەر
دائىم ئۇچۇش ۋە بارىدىغان نىشاننى ئېسىمدىن چىقىرالمرا يرۈرگەنتىم .برۇنر مېنرى بەكرال
ئاۋارە قىلىپ ترۇراتتى .ئۇنردىن باشرقا مەن يەنە قراراپ ترۇرۇپ ئېتىرېار قىلمايردىغان يراكى
ئاڭلىسرراممۇ پەرۋايىررم پەلەك بىررر ھالرردا ئىرردىم “… .دەيرردۇ .ماينىرر باشررلىرىدىكى شررۇ
كۈنلەردە ئۇ ئۆلچەم ئاپراراتلىر سرېلىندىر بېسرىمى ھەرىكەتچران مرا براكى يراردەمچى
ھرراۋا پومىىسررى سرروۋۇتۇش-تېمىراتررورا رادىئررو-سرراقىلىق قررازان … قاتررارلىقالر دۇنياسررى
ئىچى ە چۆكۈپ كەتكەن ئىد .
ئۇنى ر كرراتىبى ھىلرردې ارد فررات خررانىم ھېسررنى دې ر ەن گەپلىرررى ە دائىررم قررۇنق
سررالماس بولىېالغررانلىقىنى سررەزگەن .ئۇنى ر ئايررالىمۇ يولدىشررىنى كۆڭلىرردە بىررر نەرسررە
ساقالپ يۈرگەنلىكى ە دىققەت قىلغان .ئەمما ئۇنى تېنىمرۇ بەكىررەك ھەيرران قالردۇرغىنى
ھې ھەر دائىم ھىتلېرنى مەخىرى ئىسرمى بولغران ۋولرف (ۋولرف — برۆرە دېر ەن مەنىردە.
ئېن لىزچىدىن تەرجىمىدە بۇ سۆز چۈشۈپ قالغان _ ئۇ.ت) ئىسمىنى بەرگەن ترۆت ياشرلىق
ئوغلى بىلەن بىرگە ئوينايدىغان بولۇپ قالغانلىقى ئوغلى بىلەن بولغران ۋاقترى ھەددىردىن
ئررارتۇق كۆپىيىررپ كەتكەنلىكررى ئىررد  .ھررې ئەسررلىدە رەسررىم چۈشۈشرركە بەك قىزىقىررپ
كەتمەيتتى .ئەمما يېقىندىن بۇيان ئاتا-بان ئىككەيرلەن رەسرىم ە چۈشرىېانيلى دەپ ئرۆز
تەلەپ قىلىدىغان بولۇپ ئۆزگەرگەن ئىد  .بۇمۇ كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان بىر ئەھېال
ئىد .
-82مرا كرۈنى يەنررى شرەنبە كرۈنى ھررې بەكرال بالردۇر تررۇرۇپ كېتىردۇ .ھرراۋارايى
مەلۇماتىررردىن ھاۋانىررر ئوچرررۇق بولىررردىغانلىقىنى ئاڭلىشرررى ھامررران دەرھرررال ئۇچرررۇش
تەييارلىقىغررا كىرىشررىدۇ .ئررۇ ئايالىغررا ھېچقاچرران بۈگۈنكىرردەك ئررامىراقلىق قىلىررپ باققرران
ئەمەس ئىد  .ئەتى ەنلى ناشتىدىن كېيىن ئۇ ئايالىنى قولىنى سۈيۈپ قويىردۇ ئانردىن
بالىسىنى يراتىقىنى ئېچىرپ ئىشرى تۈۋىردە ئىنترايىن جىردد قىيراپەتتە ”چوڭقرۇر ئويغرا
پاتقانرردەك يرراكى كەسرركىن بىررر قارارغررا كېلەلمەيېاتقانرردەك قىيرراپەتتە تررۇرۇپ كەترركەن”.
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ئايالى ئۇنىڭردىن قاچران قايتىسرەن دەپ سرورىغىنىدا بەك كېچىكسرە بىرر ھەپرتە ئىچىردە
قايتىرردىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئايررالى ئۇنىڭرردىن “ئىشررەنمەيمەن ئۇنچىررېان تىررز قايتالىشررىڭغا
ئىشررەنمەيمەن!“ دەيرردۇ .خررانىمى يولدىشررىنى بررۇ قېتىمقررى سررەپىر چوقررۇم پېتايىنغررا
ئوخشاش بىر بىلەن كۆرۈشكىلى ئاتلىنىش ئىكەنلىكىنى مۆلچەرلەيدۇ .ھې بۇ دې ىنى ە
قاراپ ئايالى ھەقىقى ئەھېالنى پەرەز قىلىېالسا كېرەك دەپ ئويالپ ”چىرايرى بىرر تاتىرىرپ
بىر قىزىرىپ كېتىدۇ “.شۇڭا ئۇ ئايالىنى گېىىنى داۋام قىلىشىغا قۇنق سالما دەرھال بران
ئۆيى ە كىرىپ تاتلىق ئۇيقۇدىكى ئوغلىغا ئەڭ ئاخىرقى قېتىم بىر قارىېالىدۇ.
چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2بولغانرردا ھررې ئاديۇتانتىغررا بىررر پررارچە تاپشررۇرۇپ بررۇ
خەتنررى ھىتلېرغررا يەتكررۈزۈپ بېرىشررنى تاپىاليرردۇ .ئانرردىن ئررۇ ئاۋگسرربۇرگ ئايرودرومىرردىن
كۆتۈرۈلۈپ شىمالى دېڭىز تەرەپكە قاراپ ئۇچۇپ كېتىدۇ .ئالدىن مەلۇماتنىر تەتۈرسرىچە
ھاۋا تۇيۇقسىز ئېچىلىرپ بۇلرۇتالر تارقىلىرپ كېتىردۇ .شرۇڭا ئرۇ قايتىرپ كەتسرەممۇ قانرداق
دې ەن خىيالغا كېلىپ قالىدۇ.ئەممرا ئرۇ يەنىرال ئرۇدۇل ئۇچۇشرنى داۋام قىلماقترا ئىرد  .ئرۇ
ئالدىرردا ئېن لىررز بۇغىزىنىرر ئۈسررتىدە نېىىررز بىررر قەۋەت بۇلررۇت قاپالنغررانلىقىنى كررۆرۈپ
يوشۇرۇنۇپ ئۇچۇش ئۈچۈن دەرھال پەسكە شۇڭغۇيدۇ .كۈتۈلمى ەندە بىرر ئروت پۇركىكرۈ
ئايروپالنى ئۇنى كەينى ە چۈشىېالىدۇ .ئۇ بۇ ئايروپىالنردىن قۇتۇلرۇپ  222مىر سرۈرئەت
بىلەن پەسلەپ قاپقارا يېزا كەنرتلەر ئۈسرتىدىن ئرۆگزە ۋە دەرەخرلەرگە تې ىرپ كەتكىردەك
پەستىن ئۇچۇشقا باشاليدۇ .باۋۇر ھەر دائىم ھېسقا ئوخشاش بۇنداق ئۇچقۇچىالر ئايروپالن
ئىسكالتىدىن ئايروپالن ھەيدەپ بىراقال ئاسمانغا كۆتۈرۈلمەكچى بولىدۇ .ھېسرقا ئوخشراش
چەكلىمىنررى خالىمايرردىغان ليرروتچىكالر دەل شررۇنداق روھ بىررلەن پەيرردىنىە كررۆرۈن ەن
ئالدىدىكى تا چوققىسىغا قاراپ ئۇچۇشرقا باشراليدۇ برۇ ترا ئۇلنرداقالرنى يۆلۈنۈشرىنى
كۆرسىتىدىغان ماياكلىق رولىنرى ئوينايردۇ .ھېسرمۇ ترا بويىردا سرۈركەل ىدەك ئى ىرزلىكتە
ئۇچۇپ بىر تا باغرىدىن يەنە بىر تا باغرىغا قاراپ شرۇڭغۇيتتى .ئۇنىر يەردىرن ئۇچرۇش
ئى ىزلىكى كۆپۈنچە ھالالردا ئارانال بىر قانچە ياردن كېلەتتى .ئاخشىمى سائەت  88بولغان
ۋاقىتالردا ئۇ بۇرۇلۇپ شەرققە قەراپ ئۇچىېېتىپ بىرر تۆمۈريرول بىرلەن كىچىر بىرر كرۆلنى
كۆرىرردۇ .ئررۇ بررۇ يەرنى ر دۇك ئولتۇرغرران جاينى ر جەنررۇپ تەرىىررى ئىكەنلىكىنررى ئېسررى ە
كەلتۈرىدۇ .ئۇ  2مى فېت ئى ىزلىككە (بۇ ئى ىزلى پاراشروتتىن تاخالشرنى بىنەتەرلىر
دەرىىىسررى ئىررد ) كۆتۈرۈلررۈپ مرراتورنى ئېتىررپ كابىنكررا قرراپقىقىنى ئاچىرردۇ .تۇيۇقسررىزن
ئىنچىكىلى بىلەن مەشق قىلىش جەريانىدا بىر ئىشنى ئۇنترۇپ قالغرانلىقىنى پەرق قىلىردۇ:
”مەن ئاسرران ئىررش دەپ قرراراپ پاراشرروت بىررلەن قانررداق ئاتاليرردىغانلىقىنى سررورىمىغان
ئىكەنرمەن!“ ئۇنىر  EM-110تىىلىررق ئرايروپالنى پەسركە قرراراپ چۈشرىېاتقىنىدا يەنە بىررر
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ئىش ئېسى ە كېلىدۇ :بىر دوستى ئۇنىڭغا ئاتالشتىن بۇرۇن چوقرۇم ئرايروپالننى دۈم قىلىرپ
ئۇچىرىشررى كېرررەك دې ىنررى يادىغررا كېلىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ ئررايروپالننى مررولالق ئرراتقۇزۇپ
ئايروپالندا تەتۈر ئېسىلغان ھالغا كېلىدۇ .ئاندىن مەركەزدىن قېچىش كۈچىنى تەسرىرىدە
ئررۆز كابىنكىرردا قالىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ئررۇ كررۆك يۈزىرردىكى ۋېنېرانى ر ئۇيرراق-بۇياققررا
ئايلىنىپ تۇرغىنىنىال كۆرەلەيدۇ .ئۇ ھۇشىنى يوقۇتۇشتىن سەل ئاۋال كاللىسىدا مۇنداق بىرر
خىيال پەيدا بولىدۇ” :مەن ئۇزۇنغا قالما ئۇنىڭغا سوقۇلۇپ كېتىدىغان بولردۇم!“ ھۇشرىغا
كەل ىنىدە قارىسا سۈرئەت سائېتىنى يىڭنىسى نۆلنى كۆرسىتىپ تۇرغان ئىكەن .شرۇڭا ئرۇ
دەرھال كابىنكىدىن تېشرىغا ئراتالپ پاراشروت يىىىنرى كۈچرۈپ تارتىېېتىردۇ .بەخرتى ە ئرۇ
ھۇشىدىن كېتىشتىن ئراۋال ئىنتىيارسرىزن ئرايروپالننى يېررىم دائىررە ئايالنردۇرۇپ ئۇچرۇش
ئىشىنى تامامالپ ئايروپالن بېشرى يوقۇرىغرا قارىغران ھالغرا كەلترۈرۈل ەن ئىرد  .شرۇنداق
قىلىپ ئۇ ئوڭۇشلۇق تۈردە ئايروپالندىن ئايرىلىپ ھاۋادا ئېسىلىپ پەسلەشكە باشاليدۇ.
ئۇ يەرگە قونغانردىن كېريىن بەدىرنى ە ئىر ە بونلمرا سرەندۈرۈلۈپ بېرىرپ ئالردىغا
يېقىلىپ چۈشىدۇ .شۇنداق قىلىپ ئۇ يەنە بىر قېرتىم ھۇشرىدىن كېتىردۇ .ئرۇنى بىرر دېھقران
كۆرۈپ قېلىپ خەلق قوغدىغۇچىلىرىغا تاپشرۇرۇپ بېرىردۇ” .خەلرق قوغردىغۇچىلىر “ ئرۇنى
يەنە گالس ر وۋدىكى بىررر گازارمىغررا ئاپىرىررپ ئۆتكررۈزۈپ بېرىرردۇ .ئررۇ يەردە ھررې ئۆزىنى ر
كاپىترران ئالفرېررد ھرروم دەپ تونۇشررتۇرۇپ دۇك خررامىلتون بىررلەن كۆرىشررىمەن دەپ چى ر
تۇرىېالىدۇ.
ئۇنى خېترى يەكشرەنبە كرۈنى ئەتى ەنردىال ئانردىن بېرگنوفترا تۇرىېاتقران ھىتلېرغرا
تاپشۇرۇلىدۇ .يەنى ئېن ې ھىتلېرغا كۈندىلى دوكالتىنى بەرمەكچى بولرۇپ تۇرىېاتقىنىردا
مارتىن بورماننى ئىنىسى ئرالبېرت ئۇچقانردەك كىررگىنىچە ھېسرنى ئاديۇترانتى ئىنترايىن
مۇھىم بىر ئىش توغرىلىق فۈھرېر بىرلەن كۆرۈشۈشرنى تەلەپ قىلىرپ كەل ەنلىكىنرى خەۋەر
قىلىدۇ” .مېنى ھەربى ئەھېالالردىن دوكرالت بېرىشركە تەييرارلىنىېاتقىنىمنى كۆرمىردىڭمۇ
بۇنداق ۋاقىتترا ھېچكىمنىر كاشرىال قىلىشرىغا بولمايردۇ!“ دې ىرنىچە ئرالبېرتنى ئىتتىرىرپ
چىقىرىېېتىدۇ .سەل ئۆتكەندىن كېيىن ساماندەك تاتىرىپ كەتكەن ئالبېرت قايتا ئىشىكتىن
قىسىلىپ كىرىېالىدۇ .بۇ قېرتىم ئرۇ نرېمىال دېسرىمۇ چىققىلرى ئۇنىمايردۇ .مېنىر دەيردىغان
گېىىم بەكال مۇھىم .بەلكىرم ئىنترايىن خەتەرلىر بىرر ۋەقەنرى ئۇقترۇرغىلى كەلردىم دېسرەم
تېنىمۇ تورا بولىدۇ .ئۇ گېىىنرى ترۈگىتىىال ھېسرنى خېتىنرى چىقىرىرپ كۆرسرىتىدۇ .ھىتلېرر
كۆزئەينىكىنى تاقاپ خەتنى ئېلىپ ئوقۇيدۇ .دەسلىېىدە برۇ خەتركە بەك ئەھمىريەت بېرىرپ
كەتررمە مۇنررداقال ئوقۇشررقا كىرىشرركەن بولسررىمۇ ئوقررۇپ ”فررۈھرېرىم سررىز بررۇ خەتنررى
ئوقۇۋاتقرران ۋاختىڭىررزدا بەلكىررم مەن ئەن لىرريەگە يېتىررپ بارغرران بررولىمەن“ دې ر ەن يەرگە
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كەل ىنىدە ئۇ دوق قىلىپ ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ قالىدۇ” :ۋا خرۇدايىم! ئراھ تەڭررىم! _ ئرۇ
قاتتىق ۋارقىرراپ تاشراليدۇ .ئۇنىر ۋارقىرىغران ئراۋازىنى ھەتترا ئاسرتىنقى قەۋەتتىكىلەرمرۇ
ئاڭاليرردۇ _ .ئۇنىرر ئەن لىرريەگە بېرىررېالغىنى نېمىسررى!“ ئررۇ خەتنىرر داۋامىنررى ئوقۇشررقا
كىرىشرررىدۇ :خەترررتە برررۇ قېتىمقرررى ئۇچۇشرررنى تېننىكىلىرررق قىيىنچىلىقلىرررر ئۈسرررتىدە
توختالغانرردىن كېرريىن بررۇ قېتىمقررى ئۇچۇشررنى مەقسررىد فۈھرېرنى ر ئررۆز تەشررەببۇس
قىلغان ئەن لىيە بىلەن ئىتتىىاقداشلىق قۇرۇش پىالنىنى ئىل ىر سۈرۈش ئىكەنلىكىنى برۇ
قېتىمقى سەپىرىنى مەخىى تۇتۇشىدىكى سەۋە فۈھرېرنى بۇنرداق بىرر تەۋەككرۈلچىلىككە
رۇخسەت بەرمەيدىغانلىقىنى ئويلىغانلىقىدىن بولغانلىقىنى يازغان ئىد .
”يەنە بىررر گەپ فررۈھرېرىم ئەگەر مېنى ر بررۇ پىالنىررم مررۇۋەپىەقىيەتكە ئېرىشررەلمە
تەغدىرىم ماڭا قارشى بولۇپ قالغىدەك بولسا يەنرى مەن برۇ پىالنىمنىر مۇۋەپىەقىيەتلىر
بولۇش ئېھتىمالىنى يوق دېيەرلى دەپ ئېتراپ قىلىمەن برۇ ئىرش سرىز يراكى گېرمرانىيەگە
ئەجەللى بىرەر ئاقىېەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرالمايدۇ يەنى سرىز مېنرى ئېلىشرىپ قراپتۇ دەپ
بۇ ئىشنى مەسئۇلىيىتىنى خالىغان ۋاقتىدا رەت قىلىېىتەلىشىڭىز مۇمكىن“.
فررۈھرېر غەزەپررتىن چىرايررى ترراتىرىىال كېتىرردۇ .ئررۇ دەرھررال ئېن ررېل ە بررۇيرۇق قىلىررپ
دەرھال بېرىپ مارشال گيۆرىڭنى تېلېفونغرا چراقىر دەيردۇ .گيۆرىر برۇ ۋاقىتترا نيرۇرېمبېرگ
ئەتراپىدا بىر يەردە ئىرد  .ھىتلېرر ئۇنىڭغرا تېلېفونردا ”گيۆرىر دەرھرال مېنىر قېشرىمغا
كەل!“ دەپ ۋارقىرايدۇ .ئۇ ئالبېرت بورمانغرا بېرىرپ ئاكراڭ بىرلەن رىبېنتروپنرى تېىىرپ كەل
دەپ ۋارقىرررىغىنىچە بررۇيرۇق قىلىرردۇ .ئانرردىن دەرھررال تەلىيررى يرروق ھېسررنى ئاديۇتررانتى
دەرھال قولغرا ئېلىنسرۇن دەپ برۇيرۇق بېرىردۇ .كەينىردىنال ئرۇ يرۈرىكى سروقۇم زەردىسرىنى
باسررالما ئررۆ ئىچىرردە تىنمررا ئالررد -كەيررنى ە مېڭىشررقا باشرراليدۇ .مررارتىن بورمرران
ھاسىراپ-ھۈمۈدى ىنىچە كىرىپ كەل ىنىدە ھىتلېر :ھې ئرايروپالنى بىرلەن ئەن لىريەگە
يېتىررپ بارالىشررى مۇمكىنمررۇ؟ دەپ سررورايدۇ .بىرىنچررى دۇنيررا ئۇرۇشررىدا داڭرردار ئۇچقررۇچى
بولغان ھاۋا ئرارمىيە گېنېرالرى ئۇدېرت برۇ سرۇئالغا جراۋا بېرىرپ مۇنرداق دەيردۇ :يېتىرپ
بارالمايدۇ چۇنكى بۇ تىرپ ئايروپالننىر ئۇچرۇش مۇساپىسرى چەكلىر ئرۇنچە يىراقالرغرا
ئۇچۇپ بېرىشى مۇمكىن ئەمەس .فۈھرېر ”ئىالھىم دېڭىزغا چۈشۈپ بوغۇلۇپ ئۆل ەيسرەن!“
دەيدۇ غۇدۇرىغان ھالدا.
شۇ كۈنى ۋاقىتنى ئۇزۇرىشى بىلەن ھىتلېرنى مىىەزىمۇ رەنىىشتىن غەزەپلىنىشركە
قاراپ ئۆزگىرىدۇ .بىنانىر ئۈسرتىدە ھەر تەرەپركە ئرۆزىنى دالردىغا ئالغران ھىتلېرنىر بىرر
قانچە يېقىنلىرىمۇ بىر تەرەپتىن قورقسا يەنە بىرر تەرەپرتىن نرېمە ئىرش يرۈز بەرگەنلىكىنرى
بىلەلمە ھەرخى گۇمانالر ئىچى ە پېتىپ قالىدۇ .دەل شرۇ پەيترتە ھىتلېرر كىتاپنانىسرىغا
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كىرىېېلىپ جامائەتچىلىككە كىشىنى قايى قىلغىدەك بىرەر چۈشەندۈرۈش تېىىرپ چىقىرش
ئۈچررۈن مىڭىسررىنى قېتىقررى چىقىررپ كەتكىررچە برراش قاتۇرىرردۇ .يرراپونىيە بىررلەن ئىتررالىيە
ئىككىسررى گېرمررانىيە ئەن لىرريە بىررلەن ئررۆز ئالرردىغا مۇسررتەقى يارىشررىپ قررېلىش يولىرردا
كېتىېاتقانمۇ-قانداق دەپ گۇمانلىنارمۇ؟ ئۆز ئەسكەرلىر بۇندىن كېريىن ئرۇرۇش قىلىشرقا
تىرىشرررچانلىق كۆرسرررەتمەس ھالغرررا كېلىرررپ قرررانرمۇ؟ ئەڭ يرررامىنى ھرررې ئرررۇ يەردە
”بارباروسسررا“ پىالنىنررى ئاشرركارلىېەتكەنمىدۇ؟ بررۇ تررۈر غەمررلەر بىررلەن ھىتلېررر ماقالىسررىنى
قايتررا-قايتررا ئۆزگەرتىررپ يررۈرۈپ ئرراخىر رەسررمى بىررر ئۇقتررۇرۇش ھالىغررا كەلتۈرىرردۇ .بررۇ
ئۇقتۇرۇشرررتا ھرررې بۇيرۇققرررا قارشرررى كېلىرررپ ئرررايروپالنلىق سرررەپەرگە چىقىرررپ يوقررراپ
كەتكەنلىكى مۆلچەرلىنىشىچە ئايروپالن ۋەقەسى يۈز بەرگەن بولىشىمۇ مۇمكىنلىكى يولغرا
چىقىشررتىن ئرراۋال ھررې بىررر پررارچە خەت تاشررالپ قويررۇپ كەترركەن بولررۇپ بررۇ خېتىرردىن
قارىغاندا ”شۇنى ئەپسرۇس بىرلەن كرۆرمەكتىمىزكى ئۇنىڭردا روھرى بۇزۇلرۇش ئرانمەتلىر
بررارلىقى ئىىررادىلەن ەن .دېررمەك ئررۇ خىيررال دۇنياسررىغا پېتىررپ قررېلىش كېسررىلى ە گىرىىتررار
بولغان دېيىشكە بولىدىغان بىرسى“.
فررات خررانىم بررۇ خەۋەرنررى كەچلى ر تامرراق ئۈسررتىدە رادىئررودىن ئرراڭالپ قالىرردۇ .بررۇ
ئاڭلىتىش بەكلە دوستانە بولمىغان بىر توندا ئاڭلىتىلماقترا بولرۇپ فرات خرانىم دەرغەزەپ
بىلەن ”ئۇ دې ەن پۈتۈن ئۆمۈر بويىچە سەمىمى ساداقەتلى بىر بولرۇپ كەلر ەن بىرر
تۇرۇغلرۇق ئۇنىڭغررا ئېيتىلىرردىغان رەخررمەت شرۇمىد ؟“ دەپ ئوياليرردۇ .شررۇڭا ئررۇ دەرھررال
ھېسرررنى ئىنىسرررى ئالفېردقرررا تېلېفرررون قىلىررردۇ .ئرررۇ ئىككىسرررى تېلېفونررردا ھەر تۈرلرررۈك
ئېھتىمرراللىقالر ئۈسررتىدە پەرەز قىلىشررىپ باقىرردۇ .ھررې خررانىم شرروپۇر خىزمەتچىسررى ۋە
ئاديۇتانتالر بىلەن بىرلىكتە كىنو كۆرىېاتقىنىدا ئەڭ كىچى ئاديۇتانرت تەرىىىردىن سرىرتقا
چاقىرتىلىرردۇ .بررۇ ئاديۇتانررت بەكررال مەيۈسررلەن ەن ھالرردا خررانىمنى دەرھررال كېيىملىرىنررى
يۆتكەپ تەييار بولۇشىنى ئېيتىدۇ .ئۇنى برۇ تەلىرېىنى بەكرال ئاخماقرانە تەلەپ دەپ ھرې
قىلغرران خررانىم تۇيۇقسررىزن يررۈرىكى سرروقۇپ كېتىرردۇ .ئررۇ رادىئررودىن يولدىشررىنى ئررۆل ەن
بولىشررى ئېھتىمررالىنى ئرراڭالتقىنىنى ئرراڭالپ ئاچچىغالنغرران ھالرردا” :قررۇرۇق گەپ!“ دەپ
ۋارقىرىېېتىدۇ .ئۇ يولدىشىنى بېشرىغا بۇنرداق بىرر پاجىئەنىر كېلىردىغانلىقىغا ھەرگىزمرۇ
ئىشەنمەيتتى .شۇڭا ئرۇ دەرھرال بېرگنوفقرا تېلېفرون قىلىرپ ھىتلېرر بىرلەن كۆرۈشرمەكچى
بولىدۇ .ئەمما تېلېفننى ئالغان كىشى بورمان بولۇپ مەن بۇ ئىشتىن قىلچە مەلۇمراتىم يروق
دەپ جررراۋا بېرىررردۇ .ھرررې خرررانىم يولدىشرررىنى برررۇ ياردەمچىسرررىنى بەكرررال ياخشرررى
بىلىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى دې ىنى ە ئىشەنمەيدۇ .شرۇڭا ئرۇ قايتىردىن بېرلىنغرا تېلېفرون
قىلىرررررپ يرررررۈرۈپ ئررررراخىر ئرررررالفېردنى تاپىررررردۇ .ئۇمرررررۇ رۇدولفنىررررر ئرررررۆل ەنلىكى ە
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ئىشەنمەيدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
بررۇ ھەقررتە تررېنىچىال ئەن لىرريەدىن بىررر ئۇچررۇر يرروق ئىررد  .ھررې ئررۇ يەردە دۇك
خامىلتونغا ئۆزىنىر سرانھىتىنى ئېترراپ قىلغران بولرۇپ برۇ قېتىمقرى سرەپىرىنى نېمىنرى
ۋەزىىە قىلغانلىقىنى شۇنىڭدەك بۇنى ئۈچۈن ئالبرېچرت خاۋشروفېر بىرلەن قايسرى ترۈردە
سۆزلىشررىپ كېلىشرركەنلىكلىرىنى ئامررال قىلىررپ لىزبونرردا ئۇنىرر بىررلەن كۆرۈشررمەكچى
بولغانلىقى قاتارلىقالرنى سۆزلەپ بېرىدۇ .بۇ گەپلەردىرن كېريىن خرامىلتون دەرھرال بېرىرپ
چېرچى بىلەن كۆرۈشىدۇ .چېرچى ئۇنىڭغا ”ھې -پرې دې ەنلىرىڭنرى قرو مەن ئراۋال
شۇ «ئاكا-ئۇكا ماركسالر» نى ئارامنۇدا ئولتۇرۇپ كۆرۈپ بون “ دەيدۇ .كىنو تۈگى ەندىن
كېيىن باش ۋەزىر ھې ھەققىتىكى گەپلەرنى تەپسىلى سوراشقا باشاليدۇ.
گېرمانىيە رادىئولىرىدا ھېسنى يوقاپ كەتكەنلىكى ھەققىردىكى خەۋەر دېرىلىرپ بىرر
قررانچە سررائەت ئۆتكەنرردە ئەن لىيەمررۇ ئرراخىر ھېسررنى ئەن لىرريى ە يېتىررپ كەل ەنلىكررى
ھەققىدىكى خەۋەرنى ئاشكارنيدۇ .شۇنداقتىمۇ ئرۇنر يەنىرلە برۇ ھەقرتە تەپسرىلى مەلۇمرات
بەرمەيدۇ .برۇ چاغردا گېرمرانىيە مەتبۇئراتلىر رادىئرو ماقالىسرىنى بېسىشرقا تەييارننماقترا
ئىررد  .لوندونرردىن خەۋەر تارقىلىشررىدىن كېرريىن ئۇنرمررۇ باسررماقچى بولغرران ماقالىسررىنى
تېنىمۇ تەپسىلى ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنى سۆز دې ەن پۇراق بېرىپ ئۆزگەرتىشكە مەجبرۇر
بولىرردۇ .بررۇ ئاخبررارات -82چىسررال ئوتتۇرغررا چىقىرردۇ .ئاخبررارات بىررر تەرەپررتىن مۇئرراۋىن
فۈھرېرنى ئەن لىريەگە بېرىرپ قونغرانلىقىنى ئېترراپ قىلىشسرا يەنە بىرر تەرەپرتىن ئۇنىر
روھى ھالىتىدىن بىر مۇنچە پۇتاق چىقىرىشقىمۇ ئۇرۇنۇپ مۇنۇنرنى يازغان ئىد :
”پارتىيە ئىچىردىكى ئەربابالرغرا مەلرۇمكى يېقىنقرى يىلرالردا ھرې بىرر قرانچە قېرتىم
ئېغىر كېسەل بولغان ئىد  .يېقىندىن بۇيان ئۇ ۋۇجۇدىردىكى ئراغرىقالرنى يەڭ ىللىتىشرنى
مەقسەت قىلىپ توختىما ھىىىنوزچىالر بىلەن پرالچىالردىن نۇرغرۇن قېرتىم يراردەم ئېلىرپ
كەلمەكررتە ئىررد  .بۇنىڭرردىن مەلررۇمككى بررۇ تررۈر كىشررىلەرنى سررىرتقا چىقىررپ كېتىشررىنى
كەلتررۈرۈپ چىقارغرران روھررى بۇزۇلۇشبېسررىمىنى ھەقىقەتەنمررۇ ئېغىررر دەرىىىرر ە بېرىررپ
يەتكەنلىكىنى كۆرۈۋاننيمىز“.
بۇ تۈر گەپلەرنىر گېرمرانىيەدە كەلترۈرۈپ چىقارغران قانيماقرانچىلىقى ھەقىقەتەنمرۇ
يوقۇر پەللى ە كېلىدۇ .گيوبېل قولئاستىدىكى كىشىلىرى ە ”نرۆۋەتتە بىزنىر ۋەزىىىمىرز
ئېغىر بېسىقلىقىمىزنى ساقالش بولۇپ بۇ ھەقتە ھېچقانداق بىر ئىنكاس قايتۇرماسرلىقىمىز
ھېچقانررداق بىررر چۈشررەندۈرۈش بەرمەسررلىككە ھررېچ بىررر تررانش-تارتىشررقا قېتىلماسررلىققا
تىرىشىشىمىز كېرەك .بۈگۈن چۈشتىن كېيىن ئەھېال تېنىمۇ ئېنىرق ئوتتۇرغرا چىقىردۇ .مەن
بۈگۈن يوقۇر سالزبېرگتىن تەپسىلى يوليورۇق بېرىمەن “.ئۇ ئادەملىرى ە ھېسنى قېچىپ
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كېتىشررى ھەقىقەتەنمررۇ كىشررىنى قرراتتىق ئەپسۇسررالندۇرىدىغان بىررر ۋەقە ھېسابالنسررىمۇ
كەل ۈسى نوقتىردىن ئالغانردا بۇنىر بىرر كومىردىيىلى بىرر پەردىردىنال ئىبرارەت ھادىسرە
بولۇپ قالىدىغانلىقىدىن نېرىغا ئۆتەلمەيدىغان بىرر ھادىسرە ئىكەنلىكىنرى چۈشەندۈرۈشركە
ئۇرۇنىررردۇ” .شرررۇنداق ئىررركەن بىرررز برررۇ ئىشرررتىن ئۈمىدسرررىزلىنىپ ھەسرررىرەت چېكىرررپ
يۈرۈشىمىزنى ياكى بۇ قىيىن ئۆتكەلردىن ئەنرد قانرداق ئرۆتەرمىز دەپ ئويلىنىشرىمىزنى
ئورنى يوق“.
گيوبېل يىغىننى تۈگىتىپ دەرھال بېرچتېس ادېنغا ئۇچۇپ بېرىپ يەرلىر مەسرئۇل
كررادىرنر ۋە ئىمىىرررىيە مەسررئۇل كررادىرنر جىرردد يىغىنىغررا قاتنىشررىدۇ .بورمرران ھېسررنى
تاشالپ كەتكەن خېتىنى ئوقۇپ ئۆتكەنردىن كېريىن فرۈھرېر پەيردا بولىردۇ .خران فرانر
ئۇزۇندىن بېر ھىتلېرنى كۆرمى ەن بولغاچقا فۈھرېرنى ”غەزەپلى چىرايى“ نرى كرۆرۈپ
قاتتىق چۆچۈپ كېتىدۇ .فۈھرېر ھېسنى قېچىش ۋەقەسرى ئۈسرتىدە دەسرلىېىدە ”ئرۆزىنى
بېسرىېالغان ھالردا قىسررقا-قىسرقا سررۆزلەپ بەكرال سرىلىق قىيرراپەتتە سرۆزلى ەن“ بولسررىمۇ
ئۇزۇنغا قالما ئۇنى سرۆزلىر بارغانسرىر قاتتىقلىشرىپ بەكرال خاپرا بولرۇپ سۆزلەشركە
باشاليدۇ .ئرۇ ھېسرنى قرېچىش ھەرىكىتىنرى پۈترۈنلە سراراڭلىق دەپ قارايردىغانلىقىنى
”ئالد بىرلەن ھرې بىرر قراچقۇن ھېسرابلىنىدۇ ئەگەر مەن ئرۇنى تۇترۇپ كەلتۈرەلىسرەم
ئررادەتتىكى ۋەتەنسرراتقۇ قاتارىرردا ئۇنىڭغررا بۇنىرر بەدىلىنررى تۆلەتكررۈزەتتىم .يەنە بىرررر
جەھەتتە مېرنىڭچە بولغانردا ھرې ئەتراپىردىكى پالچىالرنىر بەكرال چوڭقرۇر تەسرىرى ە
ئۇچراپ كەتكەن .شۇڭا كېچىلەردە يۇلتۇزنرغا قاراپ بىر نېمىلەرنى بىلىىررنپ يۈرىردىغان
پالچىالرنى يىغىشتۇرۇش ۋاقتى كەلد دەپ قارايمەن (ھې ئۈچۈن پال ئاچىدىغانالر دەپ
گۇمرران قىلىنغررانلىكى تاپقرراقالرنى پررالچىالرنى ئومررۇمىي يۈزلررۈك قولغررا ئررېلىش ئىشررى
باشلىنىدۇ .سىھىرگەرلى قىلىپ جىن قوۈنيدىغان يۇلتۇز سانايدىغان روھ چىقىرىردىغان
يۇلتۇز پالى سالىدىغان خراراكتېردىكى برارلىق ئۇيۇنالرنىر ھەممىسرى قانۇنسرىز ھەرىركەت
دەپ ئېالن قىلىنىدۇ – .ئا.ھ.ئى) .ھېسنى بۇنداق تەلېىلى ھەرىكىتىدىن بىزنى ئورنىمىز
قىلررچە تەۋرەپ قويمىغرران بولسررىمۇ يەنىررال بەكررال ئېغىررر قىيىنچىالرغررا دۈ كېلىشررىمىزگە
سەۋەپ بولد  .بولۇپمۇ مېنى ئەقىردىلىرىم _ يەنرى مېنىر ئەقىردەم بولغران برۇ قېتىمقرى
مىللررى سوتسررىئالىزم دۈشررمەنلىرى ە قارشررى دۈشررمەنلىرىمىز بولغرران يەھۇدىيالرغررا قارشررى
كۈرەش جەريانىدا غەلىربە بىزنىر سراپ بايرىقىمىزغرا مەنسرۈپ بولىشرىغىمۇ يامران تەسرىر
پەيدا قىلد  “.ئۇنىر سرۆزىنى ئراڭالپ ئولتۇرغرانالر خېلرى برۇرۇنال ھېسرنى شرىر بېقىشرز
قىزغىنلىقىنىررر بەكرررال كۈچلرررۈك ئىكەنلىكىررردىن شرررۇنىڭدەك يەنە ھەر تۈرلرررۈك داۋانش
ئۇسۇللىرىنى دورىلىرىنى ئېچىپ يۈرگىنىدىن ھەمدە يۇلتۇز پرالچىلىرىغىمۇ بەكرال ھەۋەس
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قىلىدىغانلىقىنى يەنە كېلىپ ئۇنىر ئېلىشرىپ قالغرانلىقى ھەققىردىكى گەپ-سرۆزلەردىنمۇ
خەۋىر بار ئىد  .شۇنداقتىمۇ ئۇنر يەنە ئادەتتىكى پۇقرانرغا ئوخشاش ئەھرېال شرۇنداق
تۇرۇغلررۇق ھىتلېررر يەنە نررېمە ئۈچررۈن ئررۇنى ئىنتررايىن مررۇھىم ۋەزىررىە بېرىررپ ئىشررلەتكەن؟
دې ەنلەرنىمۇ ئويلىما تۇرالمايتتى.
يېقىنرردا باشررلىتىلماقچى بولغرران رۇسررىيەگە بېسررىپ كىرررىش ئۇرۇشررىنى قوزغرراش
شۇنىڭدەك ھېسنى بۇ ئىشنى ئەن لىيەلىكلەرگە ئاشكارنپ قويۇش ئېھتىمالى قاتارىردىكى
ئىشالر ئۈستىدە ھىتلېر پارتىيىسىنى بىر قانچە رەھبىررى ە پەقەترال تىنمايردۇ .برۇ تەرىىرى
ھەقىقەتەنمررۇ مررۇھىم ئىررد  .ئۇنى ر بررۇ جەھەتررتە ئەنسىرىشررى ھاجەتسررىز ئىررد  .گەرچە
خامىلتون بىلەن سىر ئىېون كىركىاترى ئىككىسى ھېسنى قاتتىق سوراق قىلغران بولسرىمۇ
ئۇ ”ھازىر ئوتتۇردا تارقىلىرپ يرۈرگەن ھىتلېرنىر بالردۇرىراق رۇسرىيەگە ھۇجرۇم قىلىشرنى
ئويالۋېتىىتررۇ دې ر ەن گەپلەرنى ر قىلررچە ئاساسررى يرروق قررۇرۇق گەپ ” ھىتلېرغررا كېرىكررى
ئەن لىرريە بىررلەن يارىشررىېېلىش دې ىنىرردە چىرر تۇرىرردۇ .ھررې مېنىرر بررۇ قېتىمقررى
سەپىرىمنى ھىتلېر تەستىقلىغان مەقسەت “ئەن لىيەلى مەسئۇل خادىمالرنى ئەن لىريە برۇ
ئۇرۇشتا يېڭىپ چىقالمايدىغانلىقى ئېنىق بولغىنى ئۈچرۈن ئەڭ ئراقىالنە ئۇسرۇل ھرازىردىن
تارتىپ يارىشىپ قېلىش ئىكەنلىكى ە قايى قىلىش“ ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ.
ئالبرېچت خاۋشوفېر ھېسرنى قېچىرپ كەتكەنلىر خەۋىرىنرى ئاڭلىغانردىن كېريىن
دەرھال ئاتىسىنى كىتابنانىسىغا كىرىدۇ” .بىرز مۇشرۇنداق بىرر ئاخمراق بىرلەن سىياسرەت
ھەققىدە سۆزلىشىپ يۈرگەنمىدۇق؟!“ دەپ ۋارقىرراپ چۈشرىدۇ .ئېن لىرزنر شرۇنچە بىرمەنە
كۈلكىلى بىر ئەھېالدا قالغان بۇنداق بىرسى بىلەن ھەرگىزمۇ ھەپىلىشىپ يۈرمەيدىغانردۇ!
ئۇنىر ئاتىسررىمۇ دې ىررنى ە قوشررۇلۇپ غەم ئىچىرردە دەيرردۇ” :بۇنررداق بىررر قۇربرران بولررۇش
ھەقىقەتەنمررۇ قورقۇنۇشررلۇق بىررر ئىررش .بۇنررداق قىلىشررنى قىلررچە مەنىسررى يرروق “.ئوغررۇل
خاۋشرروفېر بررۇيرۇق بررويىچە تررۆۋەن سررالزبۇرگقا قرراراپ ئاتلىنىرردۇ .فررۈھرېر ئۇنى ر بىررلەن
كۆرۈشۈشنى خالىمىغاچقا ئۇ نازارەت ئاستىدا فۈھرېرگە بىر پدرچە يازمرا دوكرالت بېرىردۇ.
برۇ دوكالدترا ”ئېن لىرزنر بىرلەن مۇناسرىېەت براغالش ۋە برۇ خىر مۇناسرىېەت باغالشرنى
مۇمكىنچىلىكى توغرىسىدا“ دېر ەن تېمىردا ئەھرېالنى نىسربەتەن تەپسرىلى بايران قىلىنغران
ئىد  .شرۇنداقتىمۇ قارشرىلىق كۆرسرىتىش ھەرىكىتىردىكى بىرر قىسرىم سەپداشرلىرىنىمۇ برۇ
ئىشررقا چېتىېېلىشررتىن ساقلىنىشررقا تىرىشررقان ئىررد  .ئالبرېچررت ئۇنى ر خررامىلتون بىررلەن
بولغان مۇناسىېىتى بىلەن ھېسنى تەلىې برويىچە خامىلتونغرا خەت يازغرانلىقى ئۈسرتىدە
توختىلىررردۇ .ئرررۇ يەنە ئۇنىررر ئەن لىررريەدە كەڭ دائىرىلىررر مۇناسرررىېىتى بولغرررانلىقى
سەۋەبىدىن ئەگەر كەل ۈسىدە ئەن لىيە بىلەن سۆھبەت قىلىشقا توغرا كېلىپ قالسرا كرام
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بولسررا بولمايرردىغان بىررر كىشررى ئىكەنلىكىنىمررۇ ئېيتىرردۇ .بررۇ دوكالدتررا ھېتلېرغررا ئالرردىراپ
ھەرىرركەت قىلماسررلىقى ھەققىرردىمۇ نەسررىھەتتە بولۇنغرران ئىررد  .ھىتلېررر خاۋشرروفېرنى
بېرلىنرردىكى شرراھزادە ئالبرېچررت كوچىسررىدىكى گېسررتاپو تۈرمىسررى ە ئاپىرىررپ تېنىمررۇ
چوڭقۇرنپ سروراق قىلىرش برۇيرۇقىنى بېرىردۇ .گەرچە ئۇنىر ئاتىسرى كېچرۈرۈم قىلىنغران
بولسررىمۇ يەنىررال ئۇنىڭرردىن بەكررال خاپررا ئىررد ” .يەھررۇدىي پررۇرىقى چىقىررپ تۇرىرردىغان بررۇ
پروفېسسور تې ھې ئۈچۈن خىىى بولغىدەك! _ دەيدۇ .ئرۇ ئۆزىنىر بالردۇرىراق تەدبىرر
ئالمىغانلىقىررردىن ئرررۆزىنى ئەيىىلەيتترررى – .مىيوننېنررردىكى ئرررۇ بىرررر ئرررۇۋا كىشرررىلەرنى
ئايرىېېتىشىمىز ئۇنرنى ئاغزىنى تۇۋاقلىېېتىشىمىز كېرەك“ دەيدۇ.
ھې بىلەن مۇناسىېىتى بار قالغان كىشىلەرنى يەنى ئۇنى ئىنىسى ئالفرېرد ئۇنىر
بىر قانچە ئاديۇتانتى مۇھاپىزەتچىلىر كراتىبلىر ۋە شروپۇر قاتارلىقالرنىر ھەممىسرى
قولغا ئېلىنىدۇ .ئىلسې ھې قولغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ بورمان پۈتۈن كرۈچى بىرلەن ئرۇنى
خورنشقا تىرىشىدۇ .بورمان ئۆزىنى بۇرۇنقى خوجايىنىردىن چەك-چې ررا ئايرىشرقا پۈترۈن
كررۈچى بىررلەن تىرىشررىدۇ .ئررۇ يەنە ئىككررى بالىسررىنى ھررې ئەر-خوتررۇن ئىككىسررىنى
ئىسمىدىن ئالغان رۇدولف ۋە ئىلسې دې ەن ئىسىملىرىنىمۇ ئۆزگەرتىپ ئۇنر ئۈچۈن تېنىمۇ
مۇۋاپىق تەربىيىچى يولاليردۇ .ئرۇنى ھېسرنى ئورنىغرا ئىرز باسرار قىلىرپ بەل ىلەشركەندىن
كېيىن ئۇنى بۇرۇنقى خوجايىنىنى ئەسلىتىش ئېھتىمالى بولغان بارلىق نەرسىلەرنى تولرۇق
تازىالپ چىقىدۇ .ھېسنى بارلىق رەسىملىر شۇنىڭدەك ئۇنى رەسىمى بار بارلىق كىترا
ۋە ھۆكۈمەت ھۈجىەتلىرىنىمۇ بىرنىمۇ قويمرا يروق قىلىردۇ .ئرۇ ھەتترا ھېسرنى ئۆيىنىمرۇ
مۇسررادىرە قىلمرراقچى بولىرردۇ .ئەممررا ئۇنىر بررۇ ئۇرۇنۇشررى ھىتلېرنىڭمررۇ كررۆڭلى ە ياقمررا
قالىدۇ .بۇنداق قىلساڭ بەكال ھەددىدىن ئاشۇرىېەتكەن بولىسەن دەپ مۇسرادىرە قىلىرش
ھۈجىىتى ە قول قويۇشنى رەت قىلىدۇ.
بېرگنو ئۆگزە قەۋەتتىكى مېھمانالرمۇ قويۇپ بېرىلىردۇ .ئەممرا ئۇنرنىر ھېچقايسرى
ئەن لىرريەگە قررېچىش ۋەقەسررى ھەققىرردە بىررر ئېغىزمررۇ گەپ قىاللمايرردۇ .قايسررى بىرسررى
خەسرررتەڭ ە نرررېمە ئۈچرررۈن ھېسرررنى ئاديۇترررانتى تاماققرررا كەلمىرررد ؟ دەپ چېقىشرررىپ
سورىغىنىدا بورمان ئۇنىڭغا ھە ئۇنر قاماقتا تاماق يەيدىغان بولد تۈرمىدىن چىقىپ برۇ
يەرگە كېلەلمى ىردەك دەپ جرراۋا بېرىردۇ .ئېڭ ېر كۈنرردىلى خاتىرىسرى ە مۇنررداق بىررر
باھا يېزىپ قويىدۇ” :بۇ ھەرە ئۇۋىسى ئىچىدە ئەركىن كىرىپ چىقىپ يۈرەلەيردىغان كىشرى
يالغۇز بورمانال ئىرد  .بىرز ھەممىمىرز بورماننىر مانرا ئەنرد مېنىر ھۆكرۈم سرۈرىدىغان
ۋاقتىم كەلد دې ەن خىيالدا يۈرگەنلىكىنى ئوياليتتۇق“.
ئەن ىلىيەدە بولسرا ھۆكرۈمەت دائىرىلىرر جامرائەتچىلىككە ھېسرنى سروراق قىلىرش
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ئەھېالىرردىن خەۋەر بەرمەسررلى قررارارىنى ئېلىشررقان بولررۇپ ئەڭ ياخشىسررى بررۇ ئىشررنى
ناتسىستالر ئۆزلىر باش قاتۇرۇپ پەرەز قىلىېېلىشسۇن دېيىشمەكتە ئىد -82 .ما كرۈنى
ئاخشىمى ھرې مەخىرى ترۈردە ”لونردون مۇنرار “ غرا يرانپ ئاپىرىلىردۇ .ئرۇ يەردە ھرې
دۇنيادىكى ئەڭ داڭلىرق ئرۇرۇش ئەسرىرى ە ئايلىنىردۇ .بىرر قرانچە كرۈن ئۆتكەنردە ئرا .پ.
ھېربېرت ئېن لىزنرنى ھېسقا بولغان قاراشلىرىنى شرىئېر شرەكلى ە كەلترۈرۈپ ئىىرادىلەپ
چىقىدۇ:
ئۇ ئەقلىدىن ئېزىىتۇ .ئۇ بىر تىنچلىق كەپتىر .
ئۇ بىر خرىستوس ئۇ ھىتلېرنى ئاكىسىنى ئوغلى.
ئۇ ئۇنرنى ئەڭ سادىق بىر .
ئۇ ئۇنرنى ئەڭ رەھىمسىز جاللىتى.
ئۇ ئىنسانلىق ۋەزىىىسىنى ھىمايە قىلغۇچى.
ئۇ زابو ئەمەس ئۇ بىر “قارغۇ”.
ئۇ  82يېشىدىن تارتىىال ئېلىشىپ قالغان
شۇنىڭغا قارىما ئەزەلدىن ھىتلېرنى ئەتىېارلىق ئەسكىر …
ھېسررنى قېچىررپ كېتىشررى مۇسسررولىنغا قارىغانرردا سررتالىننى بەكىرررەك ئەنسررىرىتىدۇ.
مۇسسرولىننى كۈيئوغرۇلى مۇسسررولىن ”برۇ ئىشرتىن خوشررال ئىرد  .چرۇنكى ئررۇ برۇ ئىررش
گېرمانىيەنى پا چېكىنرى چۈشرۈرىېېتىدىغان بولرد دەپ خروش برونتتى تەبىئىكرى برۇ
ئىشررتىن ئىتررالىيە نېسىېىسررىنى ئالىرردۇ “.كرېمىلرردىكىلەر بەزىلەرنىر تاجرراۋۇز قىلىنغررانلىق
ھەققىدە گەپ تارقىتىشىنى ئاڭالپ ئەن لىيە راستىنال ھىتلېرر بىرلەن بىررلىكتە سۈيىقەسرت
پىالنالپ يۈرەمدۇ قانداق دەپ گۇمانلىنىىمۇ قويىشاتتى .شۇڭا ئۇنر يېڭرى قائىردە-ترۈزۈمنى
يولغا قويۇشقا كىرىشىدۇ:ئراز سراندىكى ئەھرېالالرنى ھېسرابقا ئالمىغانردا چەتئەللىكلەرنرى
موسكېا سىرتىغا چىقىپ ساياھەت قىلىشىغا يول قويماسلىقنى بەل ىلىشىدۇ.
گەرچە ھىتلېر قاتتىق خاپا بولغان بولسىمۇ بىر قانچە يېقىنىغا يالغۇز يەردە ھېسنى
ئۆز ئىنتىيار بىلەن ئۆزىنى قۇربان قىلىش ھېساۋىغا شرۇنچىېان خەتەرلىر بىرر ۋەزىىىنرى
ئىىرا قىلىشقا ئاتالنغانلىقىدىن ئۇنىڭغا چوڭقۇر ھرۆرمەت بىلدۈرىردىغانلىقىنى ئېيتقران .ئرۇ
ئەسرررتايىدىلىراق ئويلىغىنىررردا مۇئاۋىنىنىررر شرررۇنچە خەتەرلىررر بىرررر ئىشرررقا تەۋەككرررۈل
قىلغانلىقى پۈتۈنلە ئۆز ئۈچۈن قىلىنغران بىرر پىرداكارلىق ئىكەنلىكىنرى تونرۇپ يېتىردۇ.
ھىتلېر ھېسنى ئېلىشىپ قالغانلىقىغا قەتئرى ئىشرەنمەيتتى .ئرۇ پەقەت ھامراقەت بىرسرىال
ئىررد ئۆزىنى ر بررۇ قىلىقررى نەقەدەر ئېغىررر سىياسررىي خاتالىققررا سررەۋەپ بولىرردىغانلىقىنى
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سەزگىچىلىكى يوق بىر دەپ قارايتتى.
ئۇنىررر برررۇ ترررۈردىكى نىسررربەتەن سرررەگەكلى بىرررلەن بەرگەن باھاسرررى كېيىرررنچە
ئىسىاتلىنىدۇ .ئارىدىن بىر قانچە ئا ئۆتۈپ برۇكمان خانىمنى يولدىشرى ۋاپرات بولىردۇ.
ھىتلېررر ئۇنىڭغررا تەسررەللى بېرىررپ مۇنررداق دەيرردۇ” :بىررز ھەممىمىررز بىررردىن قەۋرىر ە ئىر ە
كىشررىلەرمىز .بىررز بارغانسررىر يالغۇزلۇققررا قرراراپ يررول ئالمرراقتىمىز .شررۇنىڭغا قارىمررا بىررز
يەنىال بۇنرنى ھەممىسى ە بەرداشلىق بېرىشركە ياشاشرقا مەجبرۇرمىز .شرۇنداق ئەمەسرمۇ
قەدىرلى ر خررانىم؟ ئەتراپىمرردىكى كىشررىلەر ئارىسررىدا مەن پەقەت ئىككىررال كىشررىنى چىررن
قەلبىمرردىن ياخشررى كررۆرەتتىم .ئۇنرنى ر بىرسررى دوكتررور تررودت (”غەربررى سررېىى “ بىررلەن
يوقۇر سۈرئەتلى تاشيول ياتقۇزغان كىشرى) يەنە بىرسرى بولسرا ھرې ئىرد  .بۇنرنىر
ھەر ئىككىسررىال ئەنررد يرروق .تودتمررۇ ئۆلررۈپ كەتتررى .ھررې بولسررا يېنىمرردىن ئررۇچقىنىچە
قېچىپ يوقالد !“
”سىز ماڭا بۇنداق دې ىنىڭىز بىلەن _ دەيردۇ گېىىنرى ئرۇدۇلال قىلىشرقا ئرادەتلەن ەن
برۇكمان خانىم _ سىزنى ھۆكرۈمەت گېزىتلىرىڭىرز ترۈپتىن باشرقىچە بىرر نېمىلەرنرى دەپ
يۈرىدۇغۇ؟ بىز ھەممىمىز يى قوغلىشىپ بايرۇتنى يېنىغا قاراپ يېقىنلىشرىمىز .شرۇنىڭدەك
بۇنىڭدىن ھەممىمىز قاتتىق ھاياجانلىق ھې قىلىمىز .ئېيتىڭرا بۇنىر ھەقىقرى مەنىسرىنى
كىم چۈشىنىدۇ؟ بىزنى برۇ بەخىتسرىز دەۋرىمىرزدە قۇربران بولغران قەھرىمرانالرنى رۇھرالر
دۇنياسىغا ئېلىپ كىرىدىغان ئاجايىپ ئايال ۋالكىيرغا ئوخشاش بىرسى ۋوتران بۇيرۇقىنىر
مەنىسىنى چوڭقۇر چۈشىنىدىغان بىرسرى قەھرىمرانلىق جاسرارىتى ۋە ئرۆزىنى پىردا قىلىرش
روھى بىلەن سىزنى ئەڭ مۇقەددەس ئارزۇيىڭىزنى ئىشقا ئاشۇرۇش يرولىنى ئىرزدەپ يولغرا
چىققان بىرسرى ئوتتۇرغرا چىقىشرى ھامران ئۇنرداق بىرسرى دەرھرال ئېلىشرىپ قالغران دەپ
قارىالنماقتا!“ خانىم بۇ سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن چوقۇم فۈھرېرنىر رەددىريە بېرىشرى ە
ئۇچرايمەن دەپ ئويلىغان ئىد  .ئەمما ھىتلېر بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلما بېشرىنى چۆكرۈرۈپ
ئويغا پاتقان ئىد ” .مېنىر سرىزگە ۋە پەقەت سرىزگىال ئىىرادىلى ەن ھەقىقرى تۇيغۇلرۇرۇم
سىزگە يېتەرلى ئەمەسمۇ؟ يەنى سىز بۇ دې ەنلىرىمنى يەنىال ئاز كۆردۈڭۈزمۇ؟“
ھېسنى ئالساق ئۇنى قىاللىغانلىر يېتەرلى بولغران دېريىش مرۇمكىن .ئرۇ لونردون
مۇنارىسى (تۈرمە) دىن ئايالىغا خەت يېزىپ ئەن لىيەگە ئۇچالىغىنى ئۈچۈن بەكرال خوشرال
ئىكەنلىكىنى بۇ ئىشتا ”جاھى بۇغما ئىالن“ روھى دېيىشكە بولىدىغان بىر ئرارزۇ ئرۇنى برۇ
ئىشررقا ئۈنرردەپ ئررۇنى قىسررتاپ كەل ەنلىكررى سررەۋەبىدىن بررۇ ئىشررقا تۇتررۇش قىلغررانلىقىنى
بىلدۈرىدۇ” .توغرا مەن بۇ ئىشتا قىلچە نەتىىىر ە ئېرىشرەلمىدىم .مەن برۇ قېرتىم ئوتتۇرغرا
چىققرران تەلررېىلەرچە ئۇرۇشررنى كررۆزۈم ە كۆرۈنررۈپ تۇرغرران يررۈز بېرررىش ئالدىرردىكى بررۇ
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ئىشالرنى توساپ قالغىدەك كرۈچكە ئىر ە ئەمەسرمەن .مەن خەلقنرى قۇتقرۇزۇپ قانلمىردىم.
شررۇنداقتىمۇ بۇنىرر ئۈچررۈن تىرىشررىپ كررۆرگەنلىكىمنى ئويلىسررام مەن يەنىررال ئررۆزەمنى
بەخىتلى بىر ھې قىلىمەن( “.ھې بۇ ئارزۇسرىنى بەدىلىر ە يرالغۇز ترۈرمە كامىرىردا
ئوتتۇز نەچرچە يىلنرى ئۆتكۈزىردۇ .ۋيېردېمان ئرۇنى ناتسىسرت رەھبەرلىرر ئارىسرىدا ”ئەڭ
كۆڭلى ترۈز بىرسرى“ دەپ ئاتايردۇ .ئرۇ سرىانداۋ تۈرمىسرىدە ئىتتىىاقداشرالر قولىردىكى ئەڭ
ئاخىرقى مەھبۇس بولۇپ قالغان ئىد  .ئۇ تۈرمىدە ياتقان شۇنچە ئۇزۇن يىلالر جەريانىردا
ئررۇنى چرروڭ بىررر ئۈسررتەل كررۆرگىلى كەل ەنررلەر بىررلەن ئارىسررىنى ئايرىررپ تررۇراتتى .ئۇنىڭغررا
يېقىنلىرىنررى سررۆيۈش يرراكى ئررۇنر بىررلەن قۇچاغلىشىشررقا زادىررال رۇخسررەت قىلىنمىررد – .
ئا.ھ.ئى)
2
ھىتلېررر ھېسررنى قېچىررپ كەتكەنلىرر خەۋىرىنررى ئېلىررپ ئەتىسررى ئىككررى پررارچە
باسررتۇرۇش قررانۇنى ئررېالن قىلىرردۇ .بىرىنچررى قانۇنرردا يېقىنرردا بولىرردىغان بېسررىپ كىرررىش
جەريانىدا گېرمانىيە ئارمىيىسى ە قوراللىق قارشىلىق كۆرسەتكەنلىكى رۇسىيىلى پۈتۈنلە
قانۇنغا خىالپلىق قىلغان جىنايەتچى قاتارىدا قىلرچە سۈرۈشرتە قىلمرا ئېتىرپ تاشرلىنىدۇ
دەپ ئېالن قىلىنىدۇ .يەنە بىر قانۇندا بولسا ھىملېرنرى ”بىرر-بىررى ە ترۈپتىن زىرت ئىككرى
خى تۈزۈم ئوتتۇرسرىدىكى كۈرەشرتە مەيردانغا كېلىردىغان پەۋقۇلئراددە ۋەزىرىە ئورۇنرداش
ھوقررۇقىنى بەرگەنلىكررى بەل ىلەن ر ەن “.ھىملېررر قۇرۇقلررۇق ئارمىيىسررىنى چەكلىمىسررى ە
ئۇچرىمىغررران ھالررردا ھەمرررمە ئىشرررنى ئرررۆز مەسرررئۇل بولرررۇپ مۇسرررتەقى ھەرىررركەت
قىالنيدىغانلىقى بەل ىلەن ەن ئىد  .ئىشغال قىلىنىردىغان يەرلەر ”پەۋقۇلئراددە ھەرىركەت
ئەترىتررى“ دەپ ئاتالغرران ئررې -ئېسررچىالر ئەترىتىنىرر پەۋقۇلئرراددە سۈيىقەسررت قىلىررش
ئەترىتررررى يەھررررۇدىيالر بىررررلەن قالغرررران بۇزغررررۇنچى ئۇنسررررۇرنرغا ”تررررازىالش“ ئېلىررررپ
بېرىلىرردىغانلىقى ئۈچررۈن ھەر قانررداق بىررر ئورگرران ئۇنرنىر ھەرىكىررتى ە ئارلىشررالمايد -
ىغررانلىقى ”ھۆكررۈمەت ۋە پارتىيەنى ر ئررالىي دەرىىىلى ر ئەربررابلىر “ ئىشررغال قىلىنغرران
رۇسىيە تۇپراقلىرىغا كىرىشكە رۇخسەت قىلىنمايدىغانلىقى بەل ىلەن ەن ئىد .
بۇ ئىككى قانۇن تېنى يېقىندىال ”شەرقى ياۋروپا مەسرىلىلىر مەركىرز تىرزگىنلەش
كومررررۇتىتى“ نىرررر كومىسسررررارلىقىغا تەيىررررنلەن ەن ئالفرېررررد روزېنبېرگنررررى قرررراتتىق
غەزەپلەندۈرىېېتىرردۇ .روزېنبېرررگ ئەسررلىدە بررالتىق دېڭىررز رايونىرردا تۇغۇلغرران بىرسررى
بولغاچقررا سرروۋېت كىشررىلىرىنى ئىمىىرررىيە دۈشررمەنلىر ئەمەس بەلكررى سررتالىنغا قارشررى
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ئۇنسۇرنر دەپ قاراش كېرەك دەپ ئوياليتتى .ئۇ ھىتلېرغا سوۋېتلىكلەر چوقۇم نېمىسالرنى
قارشى ئالىدۇ ئرۇنر چوقرۇم نرېمى ئارمىيىسرىنى ئرۆزلىرىنى بولشرېېىكالر قولىردىن يەنرى
سرررتالىن مۇسرررتەبىت ھررراكىمىيىتى چاڭ ىلىررردىن قۇتقۇزىررردىغا ئرررازاتلىق ئرررارمىيە دەپ
تونۇيرردىغانلىقىنى شررۇنداق ئىرركەن بىررز ئۇنرغررا ئىشىنىشررىمىز ئۇنرغررا مەلررۇم دەرىىىرردە
ئررراپتونومىيە ھوقرررۇقى بېرىشرررىمىز ھەر بىرررر ئىتتىىررراق رېسرررىوپلىكىلىرىنى پەرقلەنررردۈرۈپ
مۇئررامىلە قىلىشررىمىز كېرررەك دەپ ئېيتىرردۇ .مەسررىلەن ئۇكرائىنررانى ”گېرمررانىيە بىررلەن
ئىتتىىاقداش بوننيدىغان مۇستەقى دۆلەت“ دەپ تونۇشىمىز ئەمما كاپكازنرغا بولسا بىرر
نەپەر گېرمانىيەلى ”تولۇق ھوقۇقلۇق ئەلچى“ ھۈكۈمران بولۇش شەكلىدە ھەل قىلىشرىمىز
كېرەك دەيدۇ.
روزېنبېرگ ئەگەر شەرقتە قراتتىق باسرتۇرۇش سىياسرىتى يولغرا قويۇلغىنىردا چوقرۇم
ھاياتلىق ماكانى روھىنى ۋەيران بولىشىغا ئېلىپ كېلىنىشى ە قەتئىي ئىشىنەتتى .شرۇنداق
بولغاچقا ئۇ برۇ ئىككرى بۇيرۇققرا قارشرى ئىكەنلىكىنرى ئىىرادىلەپ بىرر پرارچە مېمىرانردۇم
تەييارنپ ھىتلېرغا سرۇنىدۇ .ئەگەر بىرز ھرازىر سروۋېت ئىتتىىراقىنى باشرقۇرۇپ كېلىېاتقران
مەمور خىزمەتچىلەر بىرلەن ھۆكرۈمەت كادىرلىرىردىن پايدىالنمىسراق گېرمرانىيە ئىشرغال
قىلىنغرران رايررونالردا قانررداقمۇ مەدەنىرري ھرراكىمىيەت شررەكلىنى بەرپررا قىاللىشررى مررۇمكىن؟
دەيدۇ .شۇڭا ئۇ بىز پەقەت ”ياشانغان ياكى قېرىپ ھالى قالمىغان ئەمەلدارنرنىال ترازىالپ
چىقىشىمىز“ كېرېرەك دې ەن مەسلىھەتنى بېرىدۇ .ھىتلېر ئۇنىر برۇ تەكلىرېى ە ئېنىرق بىرر
جاۋا بەرمەيدۇ .ھىتلېرنى بىر ئانھىدىلىكى ئۇ ھىملېر بىلەن روزېنبېرگ ئوتتۇرسرىدىكى
ھوقۇق كۈرىشى ە ئارىلىشىپ قېلىشنى خالىمرايتتى .چرۇنكى بۇنرداق بىرر كرۈرەش نرېمى
قوشۇنلىر سوۋېت ئىتتىىاقى تۇپراقلىرىغا قەدەم بېسىشرى ھامران ئوتتۇرغرا چىقىردىغانلىقى
ئېنىق ئىد  .مىللىي سوتسىئالىزم پارتىيىسى ئىچىدە راسرا رونراق تېىىېاتقران يېڭرى چولىران
بورمرران بۇنررداق بىررر ھوقررۇق تالىشررىش كۈرىشررى جەريانىرردا چوقررۇم ھەل قىلغررۇ ئامى ر
ھېسابلىناتتى .بورمان بۇ ئېلىشىشتا ئاللىمۇقاچان ھىملېرنى تەرىىىنى تۇتقان ئىد .
بۇ ۋاقىتالردا ”بارباروسسا“ نى ئاخىرقى تەييرارلىق ئىشرلىرىمۇ داۋام قىلماقترا ئىرد .
ئادمىرال پولكوۋنى رايدېر -00ما كۈنى (ئېن لىزچىدىن تەرجىمىدە -82مرا كرۈنى دەپ
ئېلىنغان _ ئۇ.ت) ھىتلېرغا سروۋېتلېر ئىتتىىاقىغرا مرۇھىم خرام ئەشريا تاپشرۇرۇش ئىشرىنى
توختاتمرراقچى ئىكەنلىكىنررى ئېيتىرردۇ .ئەسررلىدىنال بۇنىرردىن بۇرۇنمررۇ شررەرقتىن كېلىرردىغان
مالالرنى سانى بەكال كۆپ ئەمما سوۋېت ئىتتىىاقىغا قراراپ يوللىنىردىغان مرال سرانى زور
دەرىىىرردە ئازىيىررپ كەترركەن ئىررد  .سرروۋېت ئىتتىىرراقى تەرەپ بىررر يېرررىم مىليررون توننررا
ئاشلىقتىن باشقا يەنە يۈز مى توننا پاختا ئىككى مىليون توننا نېفىت مەھسرۇنتلىر بىرر
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يېرىم مىليون توننا ياغرا ماتېرىيرالى يرۈز قىرىرق مىر توننرا مان ران يى ىررمە بەش مىر
توننا خروم يولالپ بولغان ئىد  .ستالىن ھېسنى قېچىپ كېتىشىدىن گۇمانلىنىپ يرۈرگەن
بولسىمۇ يەنىال ھىتلېرنى پەپىلەپ تۇتۇپ تۇرۇش بىرلەن ئالردىرش ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ مىر
دې ەندەك مۇھىم خام ئەشيانرنى يىراق شەرقتىن تېز پويىز ئارقىلىق گېرمانىيەگە توشرۇش
ئىشىنى تەستىقالپ تۇرىدۇ.
يەنە شۇ كۈنلەردە مولوتوۋ باش ئەلچى شۇلېنبۇرگنى قوبۇل قىلىدۇ .بۇنىڭردىن سرەل
ئىل ىرىكرررى بىرررر ۋاقىتترررا شرررۇلېنبۇرگ سرررتالىننى يېقىنررردىن بۇيررران ئرررۆز ھررراكىمىيىتنى
كۈچەيتىشرركە تىرىشررىپ يررۈرگەنلىكىنى پەرەز قىلغرران بولررۇپ بررۇنى سرروۋېت ئىتتىىاقىنى ر
دېىلوماتى ر ھوقررۇقىنىال تولررۇق سررتالىننى قولىرردا بولىشررىغا تىرىشررقانلىق دەپ ئويلىغرران
ئىررد  .بررۇ قېتىمقررى كۆرۈشۈش رتە بررۇ قارىشررىنى ترروغرىلىقى تېنىمررۇ كۈچىيىرردۇ .دوكاتىرردا
شۇلېنبۇرگ بارباروسسا ھەققىدە توختىلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ ئۆتكەن بىر قرانچە ھەپرتە
جەريانىررردا سررروۋېت ئىتتىىاقىنىررر گېرمرررانىيى ە بولغررران مۇئامىلىسرررىنى زور دەرىىىررردە
ياخشىالنغانلىقى ئۈستىدىال توختىلىدۇ .شۇنداقتىمۇ مەيلرى ئرادمىرال رايردېر بولسرۇن يراكى
دېىلوماتى خادىمالر بولسرۇن ئرۇنر ھىتلېرنرى زادىرال قايىر قىاللمايردۇ-22 .مرا كرۈنى
يەنى گېرمانىيە قىسىملىر ئېن لىزنر قولىدىن كرېت ئارىلىنى تارتىپ ئالغىنىغرا ئرۈ كرۈن
بولغاندا رايدېر ھىتلېرنى مىسىر بىلەن سۈۋەيىش قانىلىغرا قارىترا كەڭ كۆلەملىر ھۇجرۇم
باشالشقا ئۈندەپ ئۇنى دىققىتىنى شەرقتىن بۇ تەرەپرلەرگە بۇراشرقا تىرىشرىدۇ .شرۇڭا ئرۇ
ھىتلېرنررى بررۇ زەربە بېرىشررنى دەل پەيتررى ئەگەر يرراردەمچى قوشررۇن بولغىنىرردا گېنېرررال
روممې چوقۇم ھەل قىلغۇ غەلىبىنى قولغا كەلتۈرەلىشى مۇمكىن دەپ ئۈندەيردۇ .ئرۇ يەنە
”بررررۇ قەدەم ئۇلررررۇ برىتررررانىيە ئىمىىرىيىسررررى ئۈچررررۈن ئالغانرررردا لونرررردوننى قولغررررا
چۈشەرگىنىمىزدىنمۇ ئېغىر زەربە بولىشى مۇمكىن!“ دەيدۇ.
ھىتلېر بۇنىڭدەك نەسىھەتلەرگە پەقەتال قۇنق سالمايتتى .ئۇ بارباروسسا ھەرىكەتكە
كەلتۈرۈلررد  .بېشررىمىزغا ئېغىررر بىررر ئرراپەت كېلىشررتىن باش رقا ھېچقانررداق بىررر ئىررش بررۇ
ھەرىكەتنررى توختىتىررپ قانلمايرردۇ دەپ ئرروياليتتى .ئۇنى ر ھەممىرردىن بەكىرررەك كۆڭررۈل
بۆلىردىغىنى مەخىىيەتلىر ئىررد  .بىرر يىر ئراۋال بىل ىريەدە كررۆرۈل ەن بەخىتسرىزلى تررا
بۈگۈن ىچە ئۇنى ئەنسرىرىتىپ كەلمەكرتە ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ بۈگرۈن ىچە رۇسرىيەگە بېسرىپ
كىرىش ئىشىنى مۇسسولىنغا ئۇقتۇرما كەل ەن ئىد -0 .ئىيۇن كرۈنى برۇ ئۆزىردىن چروڭ
ئىتتىىاقدىشى بىلەن برېننېرر ترا ئېغىزىردا كۆرۈشركىنىدە يەنىرال شرۇ ئەن لىيەنرى تەسرلىم
بولۇشقا مەجبۇرنش (بۇ قېتىم ئرۇ سۇئاسرتى پراراخوتى ئىشرلەتمەكچى) قەتئرى ئىرادىسرى ە
كەل ەنلىكى ھېسنى قېچىپ كەتكەنلىكى بىلەن بالقان يېرىم ئارىلى ۋەزىيىترى ئۈسرتىدىال
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ھەدەپ گەپ ساتسىمۇ بارباروسسا ھەققىدە پەقەتال تىنمايدۇ .ئۇنى بۇ ئىشنى يوشۇرۇشى
مەخىىيەتلى ئۈچۈنال بولرۇپ قالمرا بەكلرى مۇسسرولىننى ئۇنىڭغرا سروۋېت ئىتتىىاقىغرا
ھۇجررۇم قىلماسررلىقى ھەققىرردە ئېنىررق ئېيتقررانلىقىمۇ سررەۋەپ بولغرران ئىررد  .مۇسسررولىن
گېرمانىيىنى رەسمى ”ئاياق يارىسى“ غا ئايالنغان ئىد .
بارباروسسررانى ئەڭ ئرراخىرقى باسررقۇچلۇق تەييررارلىق ئىشررلىر باشررالنغان ۋاقتىرردا
شەرققە تۇتىشىدىغان تاش يول بىلەن تۆمۈر يول لېنيەلىر بەكال ئالدىراش بولۇپ كېتىدۇ.
-2ئىيرۇن كررۈنى ھىتلېررر يرراپونىيە براش ئەلچىسررى ئوشررىمانى بېرچتېسر ادېنغا چاقىرتىررپ
ئۇنىڭغررا سرروۋېت ئىتتىىرراقى چې رايىمىزغررا دەخلررى تەئەررۇز قىلغررانلىقى سررەۋەبىدىن زور
مىقداردا گېرمانىيە قىسىملىر شەرققە توشۇلماقتا دەپ يىرپ ئرۇچى بېرىردۇ” .بۇنرداق بىرر
ئەھېالدا _ دەيدۇ ھىتلېر ئىنتايىن ئىشرەنچ بىرلەن ئوشرىماغا چوڭقرۇر مەنىلىر قىلىرپ _
قارىغاندا ئارىمىزدا ئۇرۇش بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش مرۇمكىن بولمايدىغانردەك قىلىردۇ“.
ئوشىمانى قارىشىچە ئۇنى بۇ دې ىنرى رەسرمى ئرۇرۇش ئرېالن قىلغرانلىق ھېسرابلىناتتى.
شۇڭا ئۇ (گېرمانىيىنى ) رۇسىيەگە بېسىپ كىرىشى قاش بىلەن كىرپى ئارىسا قراپتۇ دەپ
دەرھال توكيونى ئاگاھالندۇرۇپ بۇ خەۋەرنى يەتكۈزىدۇ.
ئررۇ كررۈنى فررۈھرېر ئۈچررۈن ھەقىقەتەنمررۇ مررۇھىم بىررر كررۈن ئىررد  .ئررۇ مارشررال ۋون
براۋچىتشقا مىللى سوتسىئالىزم بىرلەن ترۈپتىن زىرت ئىردىيى ە ئىر ە كىشرىلەر بولغرانلىقى
ئۈچررۈن ئەسررىرگە چۈشرركەن بررارلىق سرروۋېت ئىتتىىرراقى سىياسررىي كومىسسررارلىرىنى تولررۇق
يوقۇترۇش كېررەك دەيردىغان برۇيرۇقتىن بىرنرى دەرھرال يېزىرپ تەييرارنش شرۇ ئرارقىلىق
رەھىمسررىز ئىرردىئولوگىيەلى ئررۇرۇش تەھرردىتىنى قررانۇنلۇق ھالغررا كەلتررۈرۈش كېرەكلىكررى
ھەققىدە برۇيرۇق قىلىردۇ .ئەممرا ئۇنىر براش قۇمانردانى بۇنىڭغرا قەتئرى قارشرى چىقىردۇ.
ھىتلېررر ئۇنىڭغررا قىسررقىچىال قىلىررپ ”مەن ھەر قايسررى گېنېرررال جاناپلىرىرردىن بۇيرۇقررۇمنى
چۈشىنىشررنى ئەمەس بەلكررى ئررۇنى ئىىرررا قىلىشررىنى تەلەپ قىلىررمەن“ دەيرردۇ .ئۇنى ر بررۇ
يوليورۇقىنى ر جررۈملىلىرىنى خاتررا چۈشررىنىپ قررېلىش ھەرگىررز مررۇمكىن ئەمەس ئىررد  .بررۇ
يوليورۇقتا ”بۇ سىياسىي كومىسسارنر ۋەھشى ئاسىيا ئۇرۇش ئۇسۇلىنى كەشرىىياتچىلىر
شۇڭا ئۇنرنى تېرزلىكتە قەتئرى ترازىالش شرەرت … ئرۇنر مەيلرى ئرۇرۇش مەيدانىردا يراكى
قارشررىلىق كۆرسررىتىش جەريانىرردا ئەسررىرگە چۈشرركەن بولىشررىدىن قەتئىرري نەزەر بىرنىمررۇ
قويما دەرھال ئرتىپ تاشرالش كېررەك “.ئەسرلى ئىردىئولوگىيەگە مەنسرۈپ برۇ برۇيرۇقنى
قۇرۇقلۇق ئارمىيە بىلەن ھىملېرنى پەۋقۇلئاددە ھەرىكەت ئەترىتى بىرلىكتە ئىىررا قىلىرش
بەل ىلەن ەن ئىرد  .شرۇنىڭدەك يەنە بۇنرداق بىرر بۇيرۇقنىر ئرالىي قۇمانردانلىق شرىتابى
نامىدىن ئېالن قىلىنىشى ھىتلېر ئۈچۈن ھەقىقەتەنمۇ ئرارمىيە ئۈسرتىدە قولغرا كەلترۈرگەن
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بىررر ئۇتررۇقى ئىررد  .بررۇ بررۇيرۇق ئررارمىيە تەرەپنررى ئۇنى ر سىياسررىي پروگراممىسررى بىررلەن
بىرلەشتۈرۈپ ئۇنرنى ئامالسىز بىرلىكتە ھەرىركەت قىلىردىغان شرىرى ھالىغرا كەلترۈرۈپ
ئررارمىيەنى ئررې -ئررې ئەترىتررى بىررلەن بىرررلىكتە ھىتلېررر ئۆزىنىرر بررۇ ئۇلررۇ پىالنىنررى
ئورۇندايدىغان ھالغا كەلتۈرىېالماقچى بولغان ئىد .
ھىتلېررر بررۇ مەقسررەتنى ئىشررقا ئاشۇرالىشررى ئۈچررۈن ئرراۋال قىزىرر ئررارمىيىنى تارمررار
كەلتۈرىشررى شررەرت ئىررد  .بۇنى ر ئۈچررۈن ئررۇ يەنە سرروۋېت ئىتتىىرراقى بىررلەن چې ررراداش
ئىشررەنچىلى دۆلەتلەرنىرر يرراردىمىنى قولغررا كەلتۈرۈشررى شررەرت ئىررد  .بررۇ دۆلەتررلەر
بولشېېىكچىلىكتىن قاتتىق يىرگىنىدىغان شۇنىڭدەك ستالىندىنمۇ ئالىردىغان ھېسراۋاتلىر
بررار دۆلەتررلەر ئىررد  .رەھىمسررىز شررەرتلەر بىررلەن رۇسررىيە ئوتتۇرسررىدا يررۈز بەرگەن قررانلىق
ئۇرۇشررىنى ئاخىرنشتۇرۇشررقا مەجبررۇر قالغرران فىنالنرردىيەلىكلەرگە بۇنررداق بىررر سررەپەرگە
قاتنىشىش تەلىېىنى قويغىنىردا قىلرچە نرارازىلىق پىكىرر بولمرا قوشرۇلىدىغانلىقى ئېنىرق
ئىررد -1 .ئىيررۇن كررۈنى گېرمررانىيە ئارمىيىسررى پىيررادىلەر دىېىزىيىسررىنى ئالرردىن يررۈرەر
قىسررىمى فىنالندىيىرردە قۇرۇغلۇققررا چىقىرردۇ .ئىككررى كۈنرردىن كېرريىن مارشررال مرراننېرخېيم
قىسرررمەن ھەربىررري سرررەپەرۋەرلى برررۇيرۇقىنى ئرررېالن قىلىررردۇ .شرررۇنىڭدەك يەنە ھىتلېرررر
رومىنىيەگىمررۇ ئىشررەنچ قىالتتررى-88 .ئىيررۇن كررۈنى ئررۇ مەخىررى تررۈردە گېنېرررال ئىئررون
ئانتونېسرركوغا مۇنررداق دەيرردۇ :مەن رۇسررىيەگە ھۇجررۇم قىلىررش قارارىغررا كەلرردىم .ئررۇ يەنە
ئۆزىنىرر ھەرگىزمررۇ بررۇ ئررۇرۇش ئۈچررۈن ئانتونېسرركونى يرراردەم ە چرراقىرىش نىيىتىرردە
ئەمەسررلىكىنى دەپ كېلىررپ ”مەن رومىنىيەنىرر ئررۆز مەنىەئەتىنررى كررۆزلى ەن ھالرردا بررۇ
توقۇنۇشنى مۇۋەپىەقىيەتلى تۈردە ئاخىرلىشىشى ئۈچۈن پۈترۈن كرۈچى بىرلەن ئاسرانلىق
يارىتىپ بېرىشرىنىال تەلەپ قىلىرمەن“ دەيردۇ .كەل ۈسرىدىكى ئرۇرۇش غەنىمەتلىررى ە كرۆز
تىكرركەن ۋە ھەربررى ئىشررالردىكى ئررابروينى كررۆزلى ەن رومىنىرريە مۇسررتەبىتى مەن بىرىنچررى
كۈنىدىال سىز بىلەن ئۇرۇشقا قاتنىشىمەن دەپ ئىىادە بىلدۈرىدۇ.
1
-82ئىيررۇن كررۈنى سرروۋېت ئىتتىىرراقى جاسۇسررى سررورگ توكيررودىن بەكررال ئېنىررق بىررر
ئاگاھالنررردۇرۇش يولاليررردۇ” :ئرررۇرۇش -00ئىيرررۇن باشرررلىنىدۇ “.ئەممرررا سرررتالىن برررۇ
ئاگاھالندۇرۇشقا ياكى بۇنىڭغا ئوخشاش باشقا ئاخباراتالرغرا ئىشرەنمەيدۇ .سرتالىن گەرچە
گۇمررران قىلىرررپ يرررۈرگەن بولسرررىمۇ يەنىرررال -8120يىلىغرررا كەلرررمە ترررۇرۇپ ئرررۇرۇش
بولمايدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى .شۇڭا دەل شۇ كۈنى تاسى ئاگېنتلىقىغا بۇيرۇق قىلىرپ ھەر
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تۈرلۈك ئۇرۇش يالغرانلىرىنى مرازاق قىلىرش توغرىلىرق بىرر پرارچە ئۇخترۇرۇش چىقىرىشرىنى
بۇيرۇيرردۇ” :بررۇ تررۈر قررۇرۇق گەپلەرنىرر ھەممىسررى سرروۋېت ئىتتىىرراقى بىررلەن گېرمررانىيە
كۈچلىرى ە ھەمدە ئۇرۇشنى كېڭەيتىشكە قىزىقىردىغان كىشرىلەرنى قوپرال تەشرېىقاتىدىن
باشقا نەرسرە ئەمەس “.برۇ باياناتترا ئرۆزى ە بولغران ئىشرەنچە تولرۇق بولغرانلىقى ئۈچرۈن
ئالرردىنقى سررەپتىكى قىزىرر ئررارمىيە ئىچىرردىكى جىررددىچىلىكلەر قىسررمەنلىكتە بولسررىمۇ
پەسەي ەندەك كۆرۈنەتتى.
بېرلىنررردا بولسرررا ئۇرۇشرررقا قاتناشرررتۇرۇش ئۈچرررۈن ئىنچىكىلىررر بىرررلەن تالالنغررران
ئوفىتسېرنر بىر-بىررلەپ براش مىنىسرتىرلىككە كېلىرپ پەۋقۇلئراددە تەشرېىقات دوكالتىنرى
ئاڭاليرردۇ ۋە چۈشررلۈك زىيرراپەتكە قاتنىشررىدۇ .بررۇ چاغرردا ھەر بىررر ئررادەم ئررۆز ئۈسررتى ە
چۈشكەن بۇيرۇقنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرگەن بولرۇپ بەك قوشرۇلۇپ كەتمىسرىمۇ ھىتلېرنىر
دۈشمەن دۈشمىنى ە ئىشلىنىدىغان ئىنسان قېلىىىدىن چىققران رەھىمسرىزلەرچە تەدبىررلەر
ئۈسررتىدىمۇ ئررارتۇق بىررر نررېمە دېررمەس ھالغررا كېلىرردۇ .چۈشررتىن كېرريىن سررائەت ئىككىرردە
ھەممە بىردەك ماقۇل بولغان ھالدا چۈشلۈك تاماققا ئولتۇرىدۇ.
بررۇ قېتىمقررى يىرريىل ەن تامرراق برراش مىنىسررتىرلىكتە بررۇرۇن يىرريىل ەن تامرراقالردىن
پۈتررۈنلە پەرق قىالتتررى .كۆپچىلىر بررۇ قېتىمقررى تامرراقنى بەكررال لەززەت بىررلەن خەشررال-
خۇراملىق ئىچىدە يىيىشىدۇ .ھىتلېر رەئى سەھنىسى ە چىقىپ مىكرافرون ئالردىغا كېلىرپ
نەسىھەت خاراكتىرلىق تاۋۇشتا بارباروسسا ئوپىراتسىيىنى قوزغاشنى زۆرۈرىيىترى ئۈسرتىدە
توختالغىنىدا زالدىكى يولداشرالرچە دوسرتلۇق مرۇھىتى تېنرى يوقالمىغران ئىرد  .ھىتلېرر
رۇسىيەنى تارمار بولىشى ئەن لىيەنى تەسلىم بولىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ دەيدۇ-82.
ئىيۇن كۈنى ئەڭ ئاخىرقى سې نال تارقىتىلىپ ئىېراتسىيىنى -00ئىيۇن يەكشرەنبە كرۈنى
سەھەر سائەت ئۈ يېرىمدا باشلىنىدىغانلىقى يەنە بىرر قېرتىم مۇقىمالشرتۇرۇلىدۇ .يەنە شرۇ
كۈنى بىر گېرمرانىيە سرېرژانتى بىرر ئوفىتسرېرنى ئېتىرپ ئۆلترۈرۈپ قويغرانلىقى سرەۋەبىدىن
ئۆلۈم ە مەھكۈم قىلىنىشرىدىن قورقرۇپ چې ررادىن ئۆترۈپ سروۋېت ئارمىيىسرى ە تەسرلىم
بولىرردۇ .ئررۇ سرروۋېتلىكلەرگە -00ئىيررۇن كررۈنى ترراڭ سررەھەردە ھۇجررۇم باشرراليدىغانلىقىنى
ئاشكارنيدۇ .بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان ئالدىنقى سەپ ئوفىتسېرلىرىنى ھەممىسىال قاتتىق غەم
ئىچىرر ە پېتىررپ قالىرردۇ .ئەممررا قۇمانرردانلىققا مەسررئۇل گېنېرالنىرر بررۇ خەۋەرگە بولغرران
ئىىادىسى باشقىچە ئىد ” :تەشېىشلىنىشنى قىلچە پايدىسى يوق“.
باشرررلىنىش ۋاقترررى يېقىنالشقانسرررىر ھىتلېرررر تېنىمرررۇ خاتىرجەملىشرررىپ ئىشرررەنچى
ئارتىشقا باشاليدۇ-02 .چىسال جۈمە كۈنى فرانكنى چاقىرتىپ كېلىدۇ .بۇ كىشى ئەسرلىدە
ھىتلېرنى شەخسى ئادۋۇكاتى ئىد  .ھازىر ئۇ پولشا ئىشغال رايونىنى گوبېرنراتۇر ” .بىرز
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بۈگۈن سوۋېت ئىتتىىاقى بىرلەن بىرر مەيردان ئرۇرۇش قىلىرش بوسوغۇسرىدا تۇرمراقتىمىز_ .
دەيدۇ .برۇ گەپنرى ئراڭالپ فرانر چۈچرۈپ ئراغز ئېچىلىرىال قالىردۇ .ھىتلېرر ئالردىراپ _
ئرۆزەڭنى بېسررىېال!“ دەيرردۇ .ئرۇ گېرمانىيىنىر ھۇجررۇم قىلىرش قىسررىملىر تېررز سررۈرئەتتە
فرانكنى باشقۇرۇش رايونىدىن ئۆتىدىغانلىقىنى ئېيتىردۇ .ئەممرا فرانر بۇنىڭغرا قارشرىلىق
بىلدۈرمەكچى بولىېىد ھىتلېر قولىنى شىلتىپ ئۇنىڭغا ئېغىرز ئاچتۇرمايردۇ” .مەن سرېنى
مەسىلەڭنى بەكال ياخشى بىلىمەن .شۇنداقتىمۇ مەن سېنى ھىملېر بىرلەن چوقرۇم يارىشرىپ
قېلىشىڭنى تەلەپ قىلىمەن _ .ئۇنى دېمەكچى برولغىنى ئۇنرنىر ئىشرالىيەت رايرونلىرىنى
قانداق بىر تەرەپ قىلىش جەھەتىدىكى پىكىرر ئىنتىالبىنرى كرۆزدە تۇتماقترا ئىرد  _ .مەن
سررىلەرنى ئرراراڭالردا پىكىررر ئىنتىالبررى پەيرردا بولىشررىنى ھەرگىررز خالىمررايمەن سررىلەر
ئىككىڭررالر چوقررۇم چۈشررىنىش ھاسررى قىلىشررىڭالر شررەرت “.شررۇ ئاخشررىمى ھىتلېرنىرر
ئەسرركەرلەرگە چۈشررەرگەن ئۇختۇرۇشررى مەخىررى تررۈردە تارقىتىلىرردۇ .قرراراڭغۇلۇق ئىچى ر ە
يۇشررۇرۇنغان ئالرردىن يررۈرەر قىسررىمالر ئالغررا ئىل ىرلەيرردۇ-08 .چىسررال سررەھەردە ئررۈ
مىليوندىن ئارتۇق گېرمانىيە قوشونلىر بەل ىلەنر ەن يەرلىررى ە كېلىرپ ھۇجۇمغرا تەييرار
ھالغا كىلىدۇ.
لوندونرردا بولسررا مررۇزاكىرە قىلىررش ئۈچررۈن دۆلىررتى ە قايتىررپ كەترركەن كرىىىىسررمۇ
ھىتلېرنى رۇسىيەگە بېسىپ كىرىدىغانلىقى توغرىلىق ئاگاھالنردۇرۇش سرى نالىنى بېرىردۇ.
”شۇنداق _ دەيدۇ سوۋېت ئىتتىىاقى باش ئەلچىسى مايسكىغا _ بۇ قېتىمقى ھۇجرۇم ئەتە
يەنى -00ئىيۇن باشلىنىدىكەن بىز بۇ ھەقتە ئىشرەنچىلى ئاخبراراتنى قولغرا كەلترۈردۇق.
ھۇجۇم ۋاقتى ئەڭ كېچىككەندىمۇ -01ئىيۇندىن قالمايدىغانلىقى ئېنىرق … .سرىزگە مەلرۇم
ھىتلېر ئادەتتە يەكشەنبە كرۈنى ھۇجرۇم باشالشرقا ئرامىراق “.مايىسركى دەرھرال موسركېاغا
شىفىرلىق جىدد تېلې رامما يولاليدۇ .ستالىن ئراخىر قۇراللىرق قىسرىمالرغا تەييرارلىنىش
بررۇيرۇقى چۈشررۈرىدۇ .ئررۇ يەنە بېرلىنرردا تۇرۇشررلۇق برراش ئەلچىر ە يوليررورۇق بېرىررپ ئررۇنى
رىبېنتروپقا ئافرېلدىن بېر گېرمانىيە ئايروپالنلىر  812قېرتىم سروۋېت ھراۋا تەۋەلىكىر ە
تاجاۋۇز قىلغانلىق ۋەقەسىنى ئۇختۇرۇپ ئېغىرزچە نرارازىلىق بىلردۈرۈپ قويۇشرىنى برۇ ترۈر
ۋەقەلەر ”سىستېمىلىق ۋە خەلقارا خاراقتېرلى ۋەقە“ ئىكەنلىكىنى ئېيتىشنى بۇيرۇيدۇ.
سررەھەر سررائەت بىررردىن ئوتتررۇز مىنررۇت ئۆتكەنرردە بررۇ قېتىمقررى ھۇجررۇم قىلىشررنى
ئەمەلرردىن قالدۇرۇشررنى ئەڭ ئرراخىرقى مىنوتلىرىغررا ئرراز قالغرران ۋاقتىرردا بېندلېرسررتراس
كوچىسررىدا جىررددىچىلى كۆرۈلۈشرركە باشرراليدۇ .برراش مىنىسررتىرلىقتىن ھېچبىررر تىررېىش
چىقمررايتتى .بارباروسسررا ئوپىراتسىيىسررى باشررالنغان ئىررد ! ھىتلېررر برراش مىنىسررتىرلىكتە
مۇسسولىنغا نرېمە ئۈچرۈن بارباروسسرا ئوپىراتسىيىسرىنى باشلىتىشرقا مەجبرۇر قالغرانلىقىنى
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چۈشەندۈرمەكتە ئىد ” .باش مىنىستىر _ دەپ يازىدۇ ئرۇ خېتىردە _ برۇ خەتنرى مۇنرداق
بىررر پەيتررتە يېزىررپ ئولتۇرمرراقتىمەن :بىررر قررانچە ئايرردىن بېرىقررى ئەنسررىزلى ۋە برراش
قېتىشرررررچىلىقى ئىچىررررردە كۈتۈشرررررىمىز ئاخىرنشرررررتى .مەن ھاياتىمررررردىكى ئەڭ قىررررريىن
چىقىرىلىدىغان بىر قارار ئالدىم .سوۋېت ئىتتىىاقى قۇراللىق كۈچلىر ئىمىىرىيە چې راسىغا
بەكال كۆپ ئەسكەر يىغد ۋاقىتمۇ ئۇنر ئۈچۈن ئىشلىمەكتە ئىد  .شرۇڭا مەن مېڭەمنىر
قېتىقررى چىققىرردەك قرراتتىق ئويلىنىشررتىن كېرريىن بىزنررى تورغررا چۈشۈرۈشررتىن ئرراۋال تررور
ئاغامچىسىنى ئۈزۈپ تاشالش قارارىغا كەلدىم“.
ھىتلېررر بررۇ خېتىرردە ئىتالىيەنىرر گرىتسررىيە بىررلەن ئافرىقىرردىكى ۋەيررران بولررۇش
خاراكتېرىدىكى تەۋەككۈلچىلىكىنى پەقەتال تەنقىتلىمەيردۇ شرۇنىڭدەك باشرقا ھەر قانرداق
بىر شەكىلدە قۇرسراق كۆپى ىنىمرۇ ئىىادىلىمەيردۇ .ئۇنىر يازغران خېترى باشرتىن ئراخىر
ئىززەت-ھۆرمەت بىلەن تولغان ھەتتا يالېۇرۇشقا يېقىن ئىىادىلەر بىلەن يېزىلغران بولرۇپ
خېتىنى ئاخىرىردا ھەتترا پۇشرايمان قىلغانلىقىردەك بىرر ئەھېالنىمرۇ كۆرىرېېلىش مرۇمكىن
ئىررد ” :بىررز ئەڭ ئرراخىرقى يارىشررىپ قررېلىش تىلىكررى بىررلەن ئانھىرردە سررەمىمىلى بىررلەن
تىرىشررچانلىق كۆرسررىتىپ باققرران بولسرراقمۇ سرروۋېت ئىتتىىرراقى بىررلەن بولغرران دوسررتلۇق
مۇناسىېەتلىر دائىم دې ىدەك مېنى بىزار قىلىپ كەل ەن ئىد  .پەرىزىمچە بۇنى سەۋەبى
ئۇنر مېنى كېلىپ چىقىشىم ھەققىدە مېنى چۈشەنچىلىرىم ھەققىدە شرۇنىڭدەك مېنىر
بۇرۇنقى بۇرچلىرىم بىلەن ئۇ ياكى بۇ شەكىلدە پەقەتال توغرا قاراشتا بولمرا كەلرد  .مانرا
ئەند مەن ئۆزەمنى خېلىال يەڭ ىر ھرې قىلمراقتىمەن .چرۇنكى برۇ ترۈردىكى ئىردىيىېىي
ئازاپالردىن بىراقال قۇتۇلۇپ كېتىدىغان بولدۇم“.
موسررركېادا بولسرررا مولوتررروۋ تېنرررى يرررېڭىال بررراش ئەلچرررى ۋون شرررۇلېنبۇرگ بىرررلەن
كۆرۈشىېاتقان ئىرد  .برۇ دېىلوماتىر ئىشرالر كومىسسرار سروۋېت ئىتتىىاقىنىر بېرلىنردا
تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى ە رىبېنتروپقا يەتكۈزۈش تەلەپ قىلىنغان ئېغىزچە ئۇلتىماتومنى
سررررالمىقىنى ئېغىرنشتۇرۇشررررنى ئويلىماقتررررا ئىررررد ” .نۇرغۇنلىغرررران ئررررانمەتلەر شررررۇنى
كۆرسرررەتمەكتىكى _ دەيررردۇ شرررۇلېنبۇرگقا _ گېرمرررانىيە ھۆكرررۈمىتى سررروۋېت ئىتتىىررراقى
ھۆكۈمىتىرردىن راز ئەمەسرركەن .ھەتتررا ئوتتۇرلۇقتررا گېرمررانىيە-سرروۋېت ئۇرۇشررى تى ىررىال
كەتسررا پارتاليرردىغان ھالرردا تۇرماقتررا دەيرردىغان ئېغېانرمررۇ تارقىلىررپ يررۈرمەكتە “.بررۇ
گەپلەردىررن بەكررال مۇشرركۈل ئەھېالغررا چۈشررۈپ قالغرران شررۇلېنبۇرگ مەن سررىزنى بررۇ
دې ەنلىرىڭىزنى چوقۇم بېرلىنغا يەتكۈزىمەن دېيىش بىلەنال چەكلىنىردۇ .ئرۇ ئىشنانىسرىغا
قايتىپ كېلىپ كەل ىنىدىن كېيىنمۇ خۇدد مولوتوۋقا ئوخشاش گېرمانىيەنى بىرر قرانچە
سائەتتىن كېيىن سوۋېت ئىتتىىاقىغا ھۇجۇم قىلىدىغانلىقىدىن پەقەتال خەۋىر يوق ئىد .
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دەل شررۇ پەيرررتلەردە شرررەرق سرررەپتىكى بىررر قۇمانررردان ئەسررركەرلىرى ە ھىتلېرنىررر
يوليورۇقىنى ئوقۇماقتا ئىد ” :نۇرغان ئايالردىن بېر مېنى ئەنسرىرەش ۋە غەم بېسرىېېلىپ
باش كۆتۈرەلمەس ھالغرا كەلترۈرۈپ قويغاچقرا ئرۈن چىقارمرا جىرم تۇرىېېلىشرقا مەجبرۇر
بولغرران ئىرردىم .جەڭچىلىرررىم مانررا ئەنررد مەن سررىلەرگە ئوچررۇق سررۆزلەش پۇرسررىتى ە
ئېرىشررتىم “.ئۇنى ر نۇتقىرردا رۇسررىيە قوشررونلىر گېرمررانىيە چې رالىرىغررا يىغىلىېاتقررانلىقى
شۇنىڭدەك گېرمرانىيە چې راسرىغا نۇرغرۇن قېرتىم دەخلرى-تەئەررۇز قىلىرپ كېلىېاتقرانلىقى
بىزنىرر فىنالنرردىيە بىررلەن رومىنىرريەدىن ئىبررارەت ئىتتىىاقداشررلىرىمىز بىررلەن بىرررلىكتە
”تررارىنتىن بۇيررانقى ئەڭ ئۇلررۇ فرونتقررا ئاتلىنىشررقا مەجبررۇر بولغانلىقىمىزنى ر سررەۋەبى“
ئىكەنلىكىنررى كۆرسررىتىدۇ” .گېرمرران ئەسرركەرلىر ! سررىلەر ھررازىر جەڭ قىلىررش ئالدىرردا
تۇرىېاتىسىلەر .بۇ ئۇرۇش بىر مەيردان جاپرالىق ھەم ھەل قىلغرۇ بىرر جەڭ ھېسرابلىنىدۇ.
ياۋروپانى ر تەقرردىر گېرمرران ئىمىىرىيىسررىنى ئىسررتىقبالى مىللىتىمىزنى ر مەۋجۇتلررۇقى
سىلەرنى ئىلكىڭالردا!“
 122مى يەنى بىر يېرىم مى كىلومېتىرغرا يرېقىن ئۇزۇنلرۇقتىكى برالتىق دېڭىزىردىن
تارتىپ قارا دېڭىزغىچە سوزۇلغان ئەگر -بۈگر ئۇرۇش سېىىدا  2مىليرون نەپەر ئەسركەر
ھىتلېرنى ر دې ەنلىرررى ە قەتئررى ئىشررەن ەن ھالرردا دىقررقەت بىررلەن ئاڭاليرردۇ .ئەسرركەرلەر
ئاكوپلىرىدا تۈگۈل ىنىچە بىر تەرەپرتىن قورقسرا يەنە بىرر تەرەپرتىن ئۈمىرد ئچىردە ئىرد .
بۈگررۈن يررازلىق كررۈن توختىغرران كررۈن بولغاچقررا كېچىمررۇ پۈتررۈن يىر ئىچىرردە ئەڭ قىسررقا
بولىدىغان بىر كېچە ئىد  .شۇنداقتىمۇ شەپەق ئاقىرىشقا باشلىغان غۇۋا يۇرۇقتا ھۇجۇمغرا
ئۆتۈش بۇيرۇقىنى كۈتۈپ ياتقان ئەسركەرلەر ئۈچرۈن ئېيتقانردا دەل برۇ كرېچە زادىرال تراڭ
ئاتمايدىغانرردەك ئررۇزۇن بىلىررن ەن بىررر كررېچە ھېسررابلىناتتى .تررۈن يېرىمىرردىن قايرىلىشررى
بىررلەن موسرركېا-بېرررلىن تېررز پررويىز گۈلرردۈرلەپ چې رررا كۆرۈكىرردىن ئۆتررۈپ گېرمررانىيە
تۇپراقلىرىغررا ئۆتىرردۇ .كەينىرردىنال يەنە ئاشررلىق بېسررىلغان ئررۇزۇن پررويىز يەنررى سررتالىننى
ئىتتىىاقدىشررى ئررادولف ھىتلېرغررا تاپشررۇرغان ئرراخىرقى قېتىملىررق مېلررى تاراخشررىغىنىچە
چې رادىن ئۆتىدۇ.
شۇ ئاخشىمى بېرلىندا بىر تۈرلۈك ئۈمىدۋارلىق مۇھىتى ھاكىم ئىرد  .تاشرقى ئىشرالر
مىنىستىرلىكى ە تەۋە بەز دېىلوماتالر ئاغزىردىن بىررەر خەۋەر ئراننرمىزمۇ دېر ەن ئۈمىرد
بىلەن ھەر قايسى ئەل مۇخىىرلىر ”چەتئەللى مۇخىىرنر كلۇبى“ دا يىغىلغان ئىد  .ترۈن
يېرىمىغا يېقىنلىشىپ قالغان بولسىمۇ ھېلىغىچە بىرەر دېىلومات كۆرۈنمى ەچكە مرۇخىىرنر
ئۇخالش ئۈچۈن بىرلەپ-ئىككىلەپ ياتىقىغا قايتىشقا باشاليدۇ .باش مىنىستىرلىكتە بولسرا
كىرررىش-چىقىشررالر بەكررال كۆپىيىررپ كېتىېاترراتتى .ھەتتررا ھىتلېرنىر ئاخبررارات ئەمەلرردار
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ديېترررى (ئررۇ بارباروسسررادىن قىلررچە خەۋىررر يرروق ئىررد ) قررا ئوخشرراش كىشررىلەرمۇ
”رۇسسررىيەگە قارشررى كەڭ كۆلەملى ر تەشررېىقات پائررالىيەتلىر تېنىمررۇ يوقررۇر پەللى ر ە
كۆتۈرۈلمەكتە“ دەپال ئويلىماقتا ئىد  .ھىتلېر ئۇنى ئىشەنچ قىلىدىغان سرىموۋۇلى ئىرد .
”ئەڭ كېچىككەنرردىمۇ ئررۈ ئررا ئىچىرردە رۇسررىيە شررۇنداق ئېغىررر تارمررار كەلتۈرۈلىرردىكى
بۇنداق ھەرىكەت تارىنتا كۆرۈلمى ەن چوڭ بىر ھەرىكەت بولىشى مۇمكىن“ دېر ەن ئىرد
بىر ئاديۇتانتىغا .ئەمما بۇنداق كۆرۈنۈشلەر غەرپركە بېسرىپ كىررىش ۋاقتىردىكى ۋەزىريەتكە
ئوخشاشال بىر كرۆز بويرامچىلىق بولرۇپ ئەسرلىدە ھىتلېرر شرۇ كېچىردە يېتىرپ زادىرال كرۆز
يۇمالمىغان ئىد .
-00ئىيۇن سەھەر تاڭ سۈزۈلۈشركە يرېقىن يەنرى دەل فرانسرىيە كومىيې نردا تەسرلىم
بولغانلىقىنىرر بىررر يىللىررق خرراتىرە كررۈنى گېرمررانىيە پىيررادە قىسررىملىر ئىل ىرلەشرركە
باشاليدۇ 82 .مىنۇت ئۆتكەندە پۈتكۈل شەرقى فرونت ئى -تۈتەك ئىچىدە قالىردۇ .تروپ-
زەمبىرەك ئوقلىرىنى پارتىلىشى بىلەن كېچىنى ئاقۇ تراڭ ئاسرمىنى كۈنردۈزدەك يرۇرۇپ
كېتىدۇ .ئۇزۇندىن بىر خام خىيرال قىلىنىرپ كېلىنىېاتقران بارباروسسرا ھەرىكىترى رەسرمى
رىياللىققررا ئايالنماقتررا ئىررد  .ئەممررا بارباروسسررانى ئىىاتچىسررى بولغرران كىشررى قرراتتىق
تەشررېىش ئىچى ر ە پېتىررپ قالماقتررا ئىررد  .يۇگسررالۋىيەدىكى تەۋەككۈلچىلى ر ھەرىكىتررى
بارباروسسانى  2ھەپرتە كېچىكتۈرىرېەتكەن ئىرد  .برۇ كېچىكىشرنى ئراقىېىتى ئەنردىلىكتە
ئاستا-ئاستا ئۇنتۇلۇشقا قاراپ يۈز تۇتقان ئىد  .بۇندىن  801يىر برۇرۇن يەنە مۇشرۇنداق
ئىيۇن ئېيى كۈنىنى بىرىدە ناپولىئون موسكېاغا ھۇجۇم قىلىپ يولغا چىققىنىدىمۇ نيېمرېن
دەرياسىدىن كېچىپ ئۆتىشىنى خىيالىغرا كەلتۈرسرە كېررەك؟ ھىتلېرر تارىنقرا قىزىقىردىغان
ئادەم ئىد .
برراش ئەلچررى ۋون بىسررمارك ھۇجررۇم باشلىنىشررتىن يېرررىم سررائەت ئرراۋال سررىيانوغا
ھىتلېرنى ھېلىقى ئۇزۇن خېتىنى تاپشۇرىدۇ .سيانو دەرھال مۇسسرولىنغا تېلېفرون قىلىردۇ.
بېرررىل ەن خەۋەر بەكررال مررۇجىمەل ئۇنىرر ئۈسررتى ەتۈن يېرىمىرردا تېلېفررون قىلىنغاچقررا
غەزەپتىن مۇسسولىننى مىڭىسىدىن تۈتۈن چىقىرپ كېتىردۇ” .ترۈن يېرىمىردا ھەتترا مەنمرۇ
خىزمەتچىلىرىمنى ئۇيغۇتۇپ ئاۋارە قىلىپ يرۈرمەيتتىم“ دەپ ۋارقىرراپ كېتىردۇ كۈيئوغلىغرا.
”ئەمما بۇ نېمىسالر ۋاقىتنىر ترۈن يېرىمرى بولغىنىغىمرۇ قارىمرا بىرر خىيالىردا يروق مېنرى
ئۇيقىدىن تۇرغۇزۇشقا جۈرئەت قىلماقتا!“
موسرركېادا بولسررا شررۇلېنبۇرگ كرېمىرر سررارىيىغا ۋاقتىرردا يېتىررپ بېرررىش ئۈچررۈن
ئالرردىراش يولغررا چىققرران ئىررد  .ئررۇ كىرىمى ر سررارىيىدا مولوترروپ ئالدىرردا گېرمانىيەنى ر
ئەيىىنامىسررىنى ئوقۇشررقا كىرىشررىدۇ :سرروۋېت ئىتتىىرراقى ”گېرمررانىيى ە كەينىرردىن ھۇجررۇم
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قىلىپ يۇپۇرۇلۇپ كېلىشكە تەييارننماقتا “.شۇڭا فۈھرېر گېرمانىيە قۇرۇقلرۇق ئارمىيىسرى ە
بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ”پۈتۈن كۈچنى ھەمردە برلىرق چرارىالرنى ئىشرقا سرېلىپ برۇ تەھردىتكە
تاقابىر تۇرۇشررقا مەجبررۇر بولماقتررا “.شررۇلېنبۇرگ بررۇ بايانرراتنى تەنتەنىلىر تررۈردە ئوقررۇپ
ئۆتىدۇ .مولوتوۋ بۇ باياناتنى سۈكۈت ئىچىردە ئاڭلىغانردىن كېريىن ھەسرىرەتلەن ەن ھالردا
مۇنداق دەيدۇ” :برۇ دېرمەك ئرۇرۇش دېمەكترۇر .سرىلەرنى ئرايروپالنىڭالر بايىراقترا قىلرچە
مۇداپىيىسررىز  82غررا يررېقىن كەنتىمىزنررى بومباردىمرران قىلررد  .سررىزنىڭچە بىررز بۇنررداق بىررر
مۇئامىلى ە نيىقمىدۇق؟“
ۋىلھېلمسرررتراس كوچىسرررىدا رىبېنترررروپ برررۇ سرررەھەر سرررائەت  2تە رۇسرررىيە بررراش
ئەلچىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقى ھەققىدە خەۋەر ئىېەرتىدۇ .شمىدت خوجايىنىنىر برۇنچە
جىددىلىشىپ كەتكەنلىكىنى پەقەتال كۆرۈپ باقمىغان ئىد  .رىبېنتروپ خۇدد قەپەزدىكى
ۋەھشررى يىرتقررۇچقىال ئوخشرراپ قالغرران بولررۇپ ئىشنانىسررىدا تىنمررا ئالررد -كەيررنى ە
ماڭاتتى شرۇنىڭدەك ”رۇسرىيەگە ھۇجرۇم قىلىشرنى دەل پەيترى فرۈھرېر پۈترۈنلە تروغرا
قىلررد “ دەپ تىنمررا تەكرارنيتتررى .بىررر چەتررتە تۇرغرران شررمىدت ئۇنىڭغررا قررارىغىنىچە
”رىبېنتروپ بەلكىم شۇنداق دەپ ئۆزى ە كۈ توپالشنمى مەقسرەت قىلىېاتسرا كېررەك“ دەپ
ئوياليدۇ” .مۇشۇ پەيتتە ھۇجۇم قىلمايدىكەنمىز رۇسالر چوقرۇم ئراۋال ھۇجرۇم قىلىېېلىشرى
مۇمكىن“ دەيتتى رىبېنتروپ.
سائەت ئەتى ەن دەل  2بولغاندا سروۋېت براش ئەلچىسرى دېكرانوزوۋ يېتىرپ كىرىرپ
ئىنتررايىن سرراددىلىق بىررلەن قررول ئۇزارتىررپ كۆرۈشررىدۇ .برراش ئەلچررى سرروۋېت تەرەپنى ر
نررارازىلىقىنى بىلرردۈرمەكچى بولررۇپ ئەنرردىال ئېغىررز ئېچىشررىغا رىبېنتررروپ ئۇنى ر سررۆزىنى
بۆلىېېتىدۇ” :ھازىر بۇنرمۇھىم ئەمەس _ .دې ەندىن كېيىن ئۆزىنى باياناتىنى ئاڭلىتىشرقا
باشاليدۇ؛ سوۋېت ھۆكۈمىتىنى دۈشمەنلىكى ئىمىىرىيىمىزنى قارشى ھەربى تەدبىر ئېلىشقا
مەجبۇرلىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ر كەچرۈرڭ مەن برۇ بايانراتنى ئراخىرغىچە ئوقۇشرقا جاسرارەت
قىاللمىدىم بولۇپمۇ مېنى خۇنسەم شۇكى مەن شۇنچە ئەستايىدىللىق بىلەن ھەر تۈرلۈك
تىرىشررچانلىقالرنى كۆرسررىتىپ باققرران بولسرراممۇ ئىككررى دۆلەت ئوتتۇرسررىدا مۇۋاپىررق بىررر
مۇناسىېەت تىكلىنىشىنى ئەمەل ە ئاشۇرالمىدىم“.
دېكررانوزوۋ تېررزن ئررۆزىنى تۇتىېالىرردۇ .ۋەزىيەتنىر تەرەققررى قىلىررپ بررۇ ھالغررا كېلىررپ
قالغانلىقىغرررا قررراتتىق ئەپسۇسرررلىنىدىغانلىقىنى بىلررردۈرۈپ مەسرررئۇلىيەت گېرمانىيىنىررر
ھەمكارنشماسلىق پوزىتسىيىسىدە بولۇپ كەل ەنلىكى سەۋەبىدىن بۇ ھالغرا كەلردۇق دەپ
مەسئۇلىيەتنى پۈتۈنلە گېرمانىيەگە ئارتىدۇ .ئاندىن ئورنىدىن ترۇرۇپ رەسرمىيەت برويىچە
تازىم قىلىپ رىبېنتروپ بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشكەندىن كېيىن چىقىپ كېتىدۇ.
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بۇ ۋاقىتقا كەل ەندە بېرلىندىكى بارلىق مرۇخىىرنر ئويغۇتىلىرپ ئەتىر ەن سرائەت 2
دا تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرلىكىدە ئۆتكۈزۈلىرردىغان مررۇخىىرنرنى كۈتىررېېلىش يىغىنىغررا
چاقىرتىلىدۇ .بىر قرانچە مرۇخىىر ۋىلھېلمسرتراس كوچىسرىغا قراراپ كىېتىېېتىرپ سرىرتتىكى
كانايالردىن خەۋەرلەردىن ۋاقىپ بولىدۇ .رادىئرودا فۈھرېرنىر دوكالترى ئوقۇلماقترا ئىرد :
”قەدىرلى ر نررېمى خەلقررى! مىللەتچررى سوتسررىئالىزم پررارتىيە ئەزالىررر ! پۇرسررەت يېتىررپ
كەلد ! ئەنسىزچىلى ۋە كۆڭۈل بۆلرۈش بېسرىمى ئاسرتىدا قالغران برۇ بىرر قرانچە ئايردىن
بېررر سررۈكۈت قىلمرراقتىن باشررقا چررارەم يرروق ئىررد  .مانررا ئەمررد ئەركىررن سررۆزلەش
پۇرسرىتى ە ئېرىشرمەكتىمەن “.ئۇنىر سررۆزلىر ئامېرىكىنىر مراددىي يراردىمى ە تايانغرران
سوۋېت ئىتتىىاقى بىرلەن ئەن لىريە ئىككىسرى ئروق مەركىرز دۆلەترلەر ئىتتىىراقىنى تارمرار
قىلىررررش سۈيىقەسررررتىدە بولررررۇپ كەل ەنلىكررررى سررررەۋەبىدىن ”بۈگررررۈن مەن نررررېمى
ئىمىىرىيىسىنى تەقدىر بىرلەن ئۇنىر كىرلەچەك ئىسرتىقبالىنى ئەسركەرلىرىمنى قولىغرا
تاپشۇرۇشنى قارار قىلدىم .ئۇرۇش سەپلىرىدە تەڭرىم سىلەرنى ئاسىرىسۇن!“
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” .91قاراڭغۇلۇققا ئېچىلغان ئىشىك“
8120.80.81~8128.2.00
8
-00ئىيۇن سەھەردە بېرلىندىكى ھەرقايسى گېزىتالر چىقارغان بىر بەتلى نرۆۋەتتىن
تاشررقىر سرران كرروچىالردا تارقىتىلماقتررا ئىررد  .ئۇشررتۇمتۇت بىررر ئىتتىىاقدىشررىغا ھۇجررۇم
قىلغررانلىق ھەققىرردىكى خەۋەر كىشررىلەردە قانيماقررانچىلىق پەيرردا قىلىررېەتكەن بولسررىمۇ
خەلق ئاممىسى بىر تۈرلۈك يەڭ ىللىر ھرې قىلىشرماقتا ئىرد  .بۇنىر سرەۋەبى شرۇكى
قىزىلالر بىلەن ئاۋال قايسرى ترۈردە شرەرتنامە ئىمزالىغرانلىقىنى پەقەت بەكرال ئراز كىشرىلەر
چۈشىنەلەيتتى .ھىتلېر گيوبېلسقا بۇ ھەقتە دەرھرال چۈشرەندۈرۈش خىزمىترى يۈرگۈزۈشرنى
بۇيرۇق قىلىدۇ .شۇنداق قىلىپ برۇ تەشرېىقات مىنىسرتىر شرۇ كرۈنى چۈشرتىن كېريىن قرول
ئاستىدىكىلەرگە بىر قانچە تۈرلۈك تەشېىقات نۇقتىلىرىنى ئۇقتۇرىدۇ” :مانا بۈگرۈن فرۈھرېر
بولشېېى ھۈكۈمىرانلىرىنى يۈز ئۆرى ەنلى ھەقىقىي قىياپىتىنى پاش قىلد  .بىرز مىللىري
سوتسىئالىزمچىالر بۇ يەنە كېلىپ پۈتكۈل گېرمانىيە خەلقى دېمەكترۇركى ئرۆز ئىل ىررلەش
پىرىنسىىى يولىغرا قايتىرپ كېلىشرىنى يەنرى مرالىيە زومى ەرلىكرى بىرلەن بولشرېېىكچىلىققا
قارشى كۈرەش يولىغا قايتىپ كېلىشىنى ئىل ىر سۈرد !“ ئۇ سۆزىنى داۋام قىلىپ فۈھرېر
ماڭررا رۇسررىيە ئۇرۇشررىنى  2ئايرردا تاماملىنىرردىغانلىقىغا كاپررالەت بەرد ” .ئەممررا مەن
سىلەرگە شۇنى ئېيتىمەنكى بۇنى ئۈچۈن مەن  1ھەپتە ۋاقىت يېتەرلى دەپ قارايمەن!“
شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن بىر قېتىملىق ئراممىېىي سرۆھبەتتە گيروبېل مېھمانلىرىغرا
ئۆزىنى يوقۇرىقى مۆلچەرىنى قايترا تەكرارنيردۇ .ئرۇ ئايرال كىنرو چرولىىنى ئول را چېنروۋا
(چېنوفنىررر جىررريەن قىرررز ) دىرررن ”سرررىز بىرررر رۇسرررىيە مەسرررىلىلىر مۇتەخەسسىسرررى
ھېسابلىنىسىز .ئېيتىڭا مىالد بايرىمىردىن ئراۋال بىرز موسركېاغا يېتىرپ برارانرمىزمۇ؟“ دەپ
سورايدۇ .ئۇنى سۇئال سوراش ئۇسلۇبى بىلەن سرورىغان سرۇئالى چېنوۋانىر ئراچچىغىنى
كەلتررۈرۈپ قويىرردۇ .شررۇڭا قىسررقىال قىلىررپ ”سررىزمۇ رۇسررىيەنى ياخشررى بىلىسررىز رۇسررىيە
پايانسررىز كەترركەن زېمىنالرغررا ئى ر ە بىررر دۆلەت .ھەتتررا نرراپولىئونمۇ ئامالسررىز چېكىنىشرركە
مەجبررۇر بولغررانلىقىنى ئۇنۇتم راڭ“ دەپ جرراۋا بېرىرردۇ .بررۇ گەپررتىن گيرروبېل بىررر نررېمە
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دېيەلمە بىردەم جىمىپ قالىدۇ .ئانردىن ئرارانال ”شرۇنداقمىد “ دېيەلەيردۇ .ئارىردىن 82
مىنوتمۇ ئۆتمە گيوبېلسرنى ئاديۇترانتى ئول انىر يېنىغرا كېلىرپ ”سرىزنى قايتىردىغان
ۋاقتىڭىز كەلدىغۇ دەيمەن خانىم سىرتتا ماشىنا كۈتۈپ تۇرىدۇ“ دەيدۇ.
سوۋېت ئىتتىىاقى تەۋەسى ئومۇمىي يۈزلۈك ئېغىرر پاراكەنردىچىلى ئىچىر ە چۈشرۈپ
قالىدۇ .ھۇجۇم باشلىنىپ بىر قانچە سائەت ئىچىدىال قىزى ئرارمىيە ھراۋا ئارمىيىسرى مىر
ئىككرررى يرررۈز دانە ئايروپالنىررردىن ئايرىلىرررپ قالىررردۇ .پىيرررادە قىسرررىمالرنى قارشرررىلىق
كۆرسىتىشىمۇ بەكال تەرتىىسىز ئىد  .ستالىن ۋەقەنى بۇنچىېان ۋەھىمىلىر ئىكەنلىكىر ە
پەقەتال ئىشەنمەيتتى .شۇڭا ئرۇ قىزىر ئرارمىيى ە ھەرگىرز گېرمرانىيە تۇپراقلىرىغرا بېسرىپ
كىرىلمىسۇن ھاۋا ئارمىيىسىمۇ ھاۋادىن ھۇجۇم قىلىش ئارىلىقىنى چې رادا  12مىر (يەنرى
 822كېلومېتىرغررا يررېقىن _ ئررۇ.ت) دائىرىسررىدە چەكررلەپ تۇتسررۇن دەپ بررۇيرۇق قىلىرردۇ.
ستالىن ناتسىستالر سوۋېت ئىتتىىاقىغا ئۇقۇشماسرلىقتىن كىرىرپ قالغران بولىشرى كېررەك
ئۇرۇشررنى دېىلوماتىر يررولالر بىررلەن توسرراپ قررېلىش مررۇمكىن دەپ ئىشررىنەتتى .شررۇڭا بىررر
تەرەپتىن ۋىلھېلم كوچىسى بىلەن رادىئو ئانقىسىنى ساقالشقا ئۇرۇنسرا يەنە بىرر تەرەپرتىن
ياپونىيىنى ئوتتۇرغا چىقىپ گېرمرانىيە-سروۋېت ئىككرى دۆلەت ئوتتۇرسرىدا سراقالنغان ھەر
قانررداق بىررر سىياسررى ۋە ئىقتىسررادىي پىكىررر ئىنتىالبىنررى ياراشررتۇرۇپ قويررۇش تەكلىررېىنى
سۇنىدۇ.
سوۋېت ئىتتىىاقىنىر لوندونردا تۇرۇشرلۇق براش ئەلچىسرى مايىسركى بۇنرداق قرۇرۇق
خىيالالرغا ئىشەنمەيتتى .شۇڭا ئۇ تاشقى ئىشالر ۋەزىر ئېدېننى زىيارەت قىلىپ ئۇنىڭردىن
گەپنى ئايالندۇرۇپ يرۈرمە ئرۇدۇلال سرورايدۇ :ئەن لىريە ھۆكرۈمىتى ھىتلېرنىر ”تىنچلىرق
ھۇجۇمى“ غا قرۇنق سرېلىپ برۇ ئۇرۇشرنى پەسرىيتىش ئۈچرۈن تىرىشرچانلىق كۆرسرىتەمدۇ-
كۆرسەتمەمدۇ؟ ئېدېن ئۇنىڭغا ياق دەپال جاۋا بېرىردۇ .ئەممرا تېنرى يېقىنردىال چېرچىر
”ئەگەر ھىتلېر دوزاققا ھۇجۇم قىلغىدەك بولغاندىمۇ مەن چوقۇم ئراۋام پانتاسرىدا ئىبلىسرقا
يرران بېسررىپ نۇتررۇق سررۆزلەيمەن“ دې ر ەن ئىررد  .شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى چېرچى ر پۈتررۈن
مەملىكەت خەلقى ە سۆزلى ەن تەسىرلى رادىئرو نۇتقىردا برۇ سرۆزىنى ھۆكرۈمەت قارىشرىغا
ئايالدۇرۇپ ”بىز ھىتلېر ۋە ناتسىستالر ھاكىمىيىتىنى ئىزىنىمۇ قويمرا يوقۇتۇشرقا ئىررادە
باغلىدۇق؛ بىزنى ھېچقانداق بىر كۈ توساپ قانلمايدۇ ياق بىزنى ھېچكىم توسىيالمايدۇ؛
بىز ھېچ قاچان ھىتلېر بىلەن ياكى ئۇنرنىر ھەر قانرداق بىرر شرىرىكى بىرلەن سرۆھبەتكە
ئولتۇرمايمىز ياق ھەرگىز!بىز رۇسىيەگە ياردەم قىلىشتا پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشچانلىق
كۆرسىتىدىغانلىقىمىزغا ۋەدە بېرىمىز .بىز دۇنيانى ھەر قايسرى جايلىرىردىكى دوسرتلىرىمىز
ۋە ئىتتىىاقداشررلىرىمىزغا شررۇنداق چرراقىرىق قىلىمىزكررى بىررز بىررلەن ئوخشرراش سىياسررەت
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يرررولىنى تۇتۇشرررى ۋە ئىىررررا قىلىشرررىنى بۇنىڭغرررا سرررادىق بولرررۇپ كۈرەشرررنى ئررراخىرغىچە
داۋامالشتۇرۇشىنى تەلەپ قىلىمىز!“
ئا ق ش نى بېرلىندا تۇرۇشلۇق براش ئەلچىنانىسرىدا ئىشرلەيدىغان گئرورگ كېننران
ئۆز پىكىرىدە قالغان ئىد  .ئۇ ئۆ كۆزقارىشىنى يازما ماتېرىيال ھالىغا كەلترۈرۈپ شەخسرى
پىكىررر قاتارىرردا دۆلەت ئىشررلىر سرروۋېتىدە ئىشررلەيدىغان بىررر دوسررتىغا يەتكۈزىرردۇ:
”مېررنىڭچە بولغانرردا دېمرروكراتىيىنى قوغررداش جەريانىرردا ئەگەر رۇسررىيىنى دوسررتىمىز دەپ
قارشى ئالغىدەك بولىدىكەنمىز بىزنى مەيدانىمىز ھەققىدىكى خاتا قاراشنى پەيردا قىلىرپ
قويىشررى مررۇمكىن .شررۇنىڭدەك يەنە گېرمانىيەنىر ئۇرۇشررقا بولغرران تىرىشررچانلىقى ئۈچررۈن
جىدد ئېھتىياجى بولغان ئەخالقى قولالشرنى بىكارغرا تەمىرنلى ەن بولرۇپ قرالىمىز .ئەگەر
بۇنداق بىر سىياسەت يۈرگۈزۈلىدىغان بولسا بىزنى قانداق رول ئوينىشىمىزنى بىلەلمىدىم.
ئۇنداق بىر سىياسىي يول تۇتقىنىمىزدا بىز رۇسىيەلىكلەر بىلەن بىررلىكتە برولغىنىش يولىغرا
كىرىپ قالغانلىقىمىزنىال كۆرسىتىپ بالتىق دېڭىز بويىدىكى ھەر قايسى ئەللەرنى ۋەيرران
قىلىپ فىنالندىيىنى مۇستەكقىللىقىغا تەھدىت سالىدىغان ھۇجرۇم قىلغران پولشرا بىرلەن
رومىنيەنى بۆلىشىېالغان پۈتكۈل شەرقى ياۋروپانى دىنىي ئېتىقادىنى ۋەيرران قىلىرېەتكەن
شۇ ئارقىلىق سوۋېت رۇسىيىسىنى ئىچكى سىياسىتى ە ماقۇل بولغانلىق بۇ ھاكىمىيەتنى
دۆلىترررى ئىچىررردە كەڭ كۆلەملىررر ۋەھىرررمە بىرررلەن ئۆچمەنلىررر پەيررردا قىلىرررېەتكەن
ھۈكۈمۈرانلىق قىلىش ئۇسۇلىمۇ پەقەترال دېموكراتىر بولمىغران بىرر ترۈزۈم يولغرا قويماقترا
بولغان بىر ھاكىمىيەتنى ماقۇللىغان بولۇپ قېلىشىمىز مۇمكىن “.ئەممرا برۇ يەنىرال ”بىزنىر
ئۆز مەنىەئەتىمىزنى تەلىې بۇنىڭغا ئېھتىياجلىق بولغىنىدا مەددىي ياردەمنى كېڭەيتىشنى
چەكلەپ قويماسلىقى كېرەك .شۇنداقتىمۇ بۇنر كىشىلەرنى بىزنى سىياسرىي ۋە ئىردىيىې
جەھەتتە رۇسىيە بىلەن كۈرەش قىلىشتىكى تىرىشچانلىقنى كۆزلى ەن ئوخشراش مرۇددانى
ئايرىپ قاراش كېرەك“.
ستالىننى مۇسرتەبىتلى سىياسرىتىغا قارىترا يۇشرۇرۇن سراقالپ كېلىېاتقران زېمىرن
ئرراچكۆزلىكى ە قارىتررا روزۋېلتنىڭمررۇ كۆڭلىرردە پررۈككىنى بررار ئىررد  .شررۇنىڭغا قارىمررا
روزۋېلىتنىر ھەممىرردىن بەكىرررەك ئەندىشررە قىلىرردىغىنى يەنىررال ھىتلېررر ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ
مىنىسررتىرلىكنى بىررر بايانرراتىنى دەرھررال تەسررتىقاليدۇ .بررۇ باياناتتررا كوممۇنىزىمغررا يرراردەم
بېرررىش ئررا ق ش نى ر بىنەتەرلىكى ر ە پايرردىلىق دەپ ئررېالن قىلىنغرران ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ
مۇخىىرنرغا ”بىز چوقۇم رۇسىيەگە پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ياردەم قىلىشىمىز كېرەك“ دەيدۇ.
شۇنداقتىمۇ بۇنداق ياردەمنى قاچان ۋە قانداق تۈستە بولىدىغانلىقى توغرىلىرق ئېنىرق بىرر
نېمە دېمەيدۇ.
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رىم پاپىسىنى پوزىتسىيىسى ئىنتايىن ئېنىق ئىرد  .گەرچە ئرۇ گېرمانىيىنىر بېسرىپ
كىرىشرررىنى مرررۇجىمەل بىرررر شرررەكىلدە قرررولالپ قرررۇۋەتلەپ بەرگەن بولسرررىمۇ ئۇنىررر
ناتسىسررتالرنى بولشررىېېزىمغا قارشررى كۈرىشررىنى ئېنىررق بىررر شررەكىلدە قولاليرردىغانلىقىنى
ئوچۇق ئىىادىلى ەن ئىد  .ئۇنرنى بۇ ھەرىكىتىنى ”خرىستىيان مەدەنىريەت ئاساسرلىرىنى
قوغداشررتىكى پەزىلەتلىر قەھرىمررانلىق ھەرىركەت“ دەپ قارىغرران ئىررد  .بۇنررداق ھۇجررۇم
قىلىشررنى نۇرغررۇن گېرمررانىيە پوپلىرىمررۇ قولاليرردىغانلىقىنى پەرەز قىلىشررقا بولىرردۇ .ھەتتررا
بەزىلەر بۇ ھۇجۇم تيۇتونالر ھەرىكىتىردىن پەرق قىلمايردىغان ”ياۋروپانىر شرەرققە قراراپ
ئەھلى سەلىپ ئۇرۇشى قىلىشى“ دەپمۇ ئاتاشقان ئىد  .رىم پاپىسرىمۇ برارلىق كاتولىكالرغرا
”ياۋروپانى قايتىدىن ئەركىرن نەپەس ئاننيردىغان ھالغرا كەلترۈرۈش برارلىق دۆلەترلەرگە
يېڭى ئىستىقبال غالىبىيىتى كەلتۈرۈش“ ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا چاقىرىدۇ.
شرررۇنداقتىمۇ بىرررر سررروتكىغا قالمرررايال گېرمرررانىيە جامائەتچىلىكىنىررر قىزىقىشرررلىر
پەسىيىشكە باشاليدۇ .دەسلىېىدە گېزىتالرغا ھۇجۇم قىلىرپ سېتىېېلىشرىدىن كېريىن يەنرى
بۇ گېزىتالرنى ئالردىنقى سرەپ ھەققىردىكى ئرادەتتىكى خەۋەرلەرنىرال بېرىشرەتتى شرەھەر
خەلقى قايتىدىن نورىمرال ياشراش ھالىغرا چۈشرۈپ برۇ ئىشرنى ھىتلېرنىر برۇرۇنقىالردەك
ئۇلۇ نەتىىىلىرىدىن بىرسى دەپال قاراپ ئۆترۈپ كېتىردىغان بولىردۇ-02 .ئىيرۇن چۈشرتىن
كېرريىن سررائەت  82دىررن  22مىنررۇت ئۆتكەنرردە ھىتلېررر ۋە ئۇنىر ھەمرالىررر فۈھرېرنى ر
مەخسررۇس پويىزىغررا ئولتررۇرۇپ پررايتەخىتتىن ئايرىلىررپ ”بررۆرە ئىنررى“ (ۋولفسشررانز يرراكى
ۋولفسالئىر) غا قاراپ يۈرۈپ كېتىدۇ” .بۆرە ئىنى“ يەنرى شرەرقى پرۇسرىيەنى راسرتېنبۇرگ
دې ەن يېرىدىن بىر قانچە مى يىراقتىكى قۇيۇق ئورمانلىق ئىچى ە سېلىنغان ياغا ئرۆيلەر
ياكى بىتون بىلەن قاتۇرۇپ ياسالغان بىر قەۋەتلى يېڭى قۇماندانلىق شرىتابىدىكى برارلىق
خررادىمالر تىررز غەلىرربە قىلىشررقا قارىتررا تولررۇق ئىشررەنچ قىالتتررى .ھىتلېررر بولسررا قرراتتىق
ھاياجانلىنىپ كەتكەن ئىد ” .بىز ئىشكنى كۈچەپ بىر تەپسەكال پۈتكۈل چىرى ەن خرارابە
بىنرررا گۈلررردۈرلەپ تۆكۈلرررۈپ غرررۇنپ چۈشرررىدۇ“ دەيررردۇ جودلغرررا .سرررەل ئۆتكەنررردە يەنە
ئاديۇتانتلىرىدىن بىرىغىمۇ ”ھەر قېتىمقى ئوپىراتسىيە باشالنغىنىدا بىرز تېىىرپ ئاچىردىغان
ھەر بىر ئىشى بىزنى قاپقاراڭغۇ بىر ئۆي ە باشالپ كىرىدىغان بىر ئىشى بولرۇپ كەلرد .
بىز بۇ قاراڭغۇ ئۆيدە نېمىلەر يوشۇرۇنغانلىقىنى پەقەتال بىلمەيمىز“ دەيدۇ.
دەسلەپكى كۈنلەردە قولغا كەلتۈرۈل ەن غەلىبىلەر گويرا يۈكسرەك غرايىنى ئىسرىاتالپ
بېرىشى دېيىشتە پۈتۈنلە ھەقلىقرتەك كرۆرۈن ەن ئىرد  .ئرۇرۇش باشرلىنىپ ئىككرى كرۈن
بولغاندا نۇرغۇن ساندا ئۇرۇش ئەسىرلىر قولغا چۈشىپ كرۆۋرۈك-ئىسرتىھكامالرمۇ قىلرچە
بۇزۇلما ساق قولغا چۈشىدۇ .گېرمانىيە ئارمىيىسرىنى ترانكىلىر سروۋېت قوشرۇنلىرىنى
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مۇداپىيە سەپلىرىنى بۆسۈپ تاشالپ تۈزۈك بىر قارشىلىققا دۈ كەلمە خالىغان شەكىلدە
ئالغرررا ئىل ىرلەيررردۇ .ئارىررردىن بىرررر ھەپرررتە ئۆتۈپمرررۇ ھۆكرررۈمەت دائىرىلىرررر گېرمرررانىيە
جامائەتچىلىكى ە تۈزۈك بىر چۈشەندۈرۈش بەرمى ەن ئىد -01 .چىسال يەكشرەنبە كرۈنى
ھىتلېر ئۆز بىېاستە تەييارلىغان ئون پەۋقۇلئاددە ئوپىراتسىيە سرائېتى ە بىرردىن رادىئرودا
ئېالن قىلىنىشقا باشاليدۇ .گيوبېل خەۋەرلەرنى بۇنرداق تۇيۇقسرىز ئوتتۇرغرا قويۇلۇشرىغا
نررارازىلىقىنى بىلرردۈرگەن بولسررىمۇ ھىتلېررر بەرىبىررر بررۇ ئۇسررۇلدىن بەكررال خوشررال ئىررد .
شۇنداقتىمۇ شۇ كرۈنى ئاخشرىمى ھىتلېرر ھۆكرۈمەت تەرەپ مەخسرۇس يالغران ئۇيردۇرۇپ
ئۇرۇشرنى داغردۇغىلىق غەلىربە قىلغران قىلىرپ كۆرسرەتمەكتە دەيردىغان نۇرغرۇن نرارازىلىق
پىكىرلىرىنررى ئرراڭالپ قالىرردۇ .ئوتتررو ديېترررى بررۇ تررۈر غۇدراشررالرنى ئۇنىڭغررا ئېيتقىنىرردا
يەكشەنبە كۈنى ئۆيدىن چىقما رادىئو ئاڭالشتىن زىرىككەن كىشرىلەر ھراۋا رايرى شرۇنداق
ياخشرى تۇرۇغلرۇق تانغرا چىقالمرا ئۆيردە قامىلىرپ رادىئرو ئاڭالشرقا مەجبرۇر بولغران بىرر
ۋاقىتترررا ھىتلېرررر مەن خەلقىمنىررر روھرررى ھرررالىتىنى ديېتررررى بىرررلەن قالغررران ”برررارلىق
زىيالىالرنى قوشۇلۇپ ئويلىغىنىردىنمۇ ئرارتۇق چۈشرىنىمەن“ دەپ ئرۇنرنى سرۆكۈپ نۇترۇق
سررۆزلەيدۇ .گېرمررانىيە قوشررۇنلىر توختىمررا ئالغررا بۆسررۈپ ئىل ىرررلىمەكتە ئىكەنلىكىنررى
سوۋېت قوشۇنلىر بولسا تۈركۈم-تۈركۈملەپ تەسلىم بولماقتا ئىكەنلىكىنى ئېيتىردۇ .يەنرى
شۇ كۈن ىچە  222مى ئەسكىر تەسرلىم بولغرانلىقىنى ئېيتىردۇ-2 .ئىيرۇل كرۈنى ھالردېر
كۈنرردىلى خاتىرىسررى ە ”رۇسررىيەگە قارشررى ئۇرۇشررتا ئىككررى ھەپتىرردىال غەلىرربە قىلىمىررز
دېسررررەك بەك ھەددىرررردىن ئاشررررۇرىېەتكەن ھېسررررابالنمايدۇ “.دەپ يازىرررردۇ .فۈھرېرمررررۇ
ھەمرالىرىغا ”رۇسىيە ئەمەلىيەتتە بۇ ئۇرۇشتا يېڭىلد دېسەك خاترا بولمايردۇ“ دەيردۇ .ئرۇ
قاتتىق خوشاللىققا چۆم ەن ھالدا بىز ھەقىقەتەنمۇ تەلەيلى ئىكەنمىز بىز ”ھە دې ەندىال
رۇسىيەنى بروۋنى قىسىملىر بىلەن ھراۋا ئارمىيىسرىنى تۈرمرار كەلترۈردۇق!“ دەيردۇ .ئرۇ
يەنە رۇسىيە بۇ يوقاتقانلىرىنى مەڭ ۈ تولۇقالپ كېتەلمەيدۇ دەيدۇ .غەرىىلى نۇرغۇنلىغان
ھەربىي مۇتەخەسسىسالرمۇ بۇنرداق قاراشرقا قوشرۇلغان ئىرد  .پېنتراگون (ئرا ق ش دۆلەت
مۇداپىيە مىنىستىرلى بىناسى بەش بۇرجەك بىنا _ ئۇ.ت) دىكىلەر بولسرا قىزىر ئرارمىيە
بىر ئا ئەتىراپىدىال پۈتۈنلە تۈرمار كەلتۈرۈلىدىغان بولد دېيىشمەكتە ئىد .
0
ئاۋان رررارت قىسرررىمالرغا ئەگىشرررىپ كەينىررردە كېلىېاتقرررانال بولسرررا  2ئرررې -ئرررې
پەۋقۇلئاددە ھەرىكەت ئەتررىتىكىلەر بولرۇپ ھەر بىرر ئەتررەت  2مىر كىشرىدىن تەشركى
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تاپقان ئىد  .ئۇنرنى ۋەزىىىسرى ئرۇرۇش رايونىنىر بىنەتەرلىكىر ە كاپالەتلىر قىلىرش
يەنى پۇخرانرنى ئېسيان كۆتۈرۈشىنى باستۇرۇشرنى ئرۆزلىرى ە ۋەزىرىە قىلغران ئىرد  .برۇ
قىسىمدىكى كىشىلەر بەكال ئانھىدە ساقچىالردىن تەشكى تاپقان بولۇپ ئۇنر قۇمانردانى
رېيىننارد ھېيدرى ئورۇنالشتۇرغان پەۋقۇلئاددە ۋەزىىىنرى ئرۆز ئۈسرتى ە ئېلىشرقان ئىرد .
يەنررى بولشررېېى يېتەكچىلىرىنررى قولغررا چۈشررۈرۈپ يوقۇتررۇش بررارلىق يەھررۇدىي سررى ان
”پەس ئاسررىيالىقالر“ ۋە شررۇنىڭدەك روھررى كېسررىلى بولغرران سرراقايماس كېسررەللىكلەرگە
گىرىىتار بولغان ”تەييارتاپ“ نرنىمۇ ئران قويمرا يىغىرپ يوقۇترۇش ۋەزىىىسرىنى ئۈسرتى ە
ئالغان ئىد .
بۇ تۈردىكى كوللىكتىپ قىرغىنچىلىقنى نازارەت قىلىرش مەقسرىتىدە ھېيردرى بىرلەن
ھىملېرررر ئىككىسرررى مەخسرررۇس تەربىررريە كرررۆرگەن كىشرررىلەرنى ترررالالپ ئوفىتسرررېرلىققا
تەيىنلىشررىدۇ .بۇنرنىرر ئارىسررىدا بىررر نەپەر پروتېسررتانت پاسررتور بىررر نەپەر ئىچكررى
كېسرەللىكلەر دوخترۇر بىرر نەپەر كەسرىىى ناخشرىچى ۋە نۇرغرۇن سراندا ئادۋۇكراتمۇ برار
ئىررد  .ئۇنرنى ر ئىچىرردىكىلەرنى كررۆپ قىسررمى  02يرراش ئەتراپىرردىكى زىيررالىالر ئىررد .
كىشىلەر بەلكىم بۇ كىشىلەر بۇنرداق بىرر ۋەزىىىنىر ھۆددىسرىن چىقالمايردۇ دەپ قارىشرى
مۇمكىن .ئەممرا دەل بۇنىر ئەكسرىچە ئرۇنر ئرۆز كەسرىىى قرابىلىيەت ۋە ھرۈنەرلىرىنى برۇ
تۈردىكى رەھىمسىز ۋەزىىى ە ئىشلىتىپ كۆڭۈلسىز بولسىمۇ ئىنترايىن كۈچلرۈك جالالتالرغرا
ئايلىنىدۇ.
زىيانكەشررلىككە ئۇچۇرغۇچىالرنى ر مررۇتلەق كررۆپ قىسررمى يەھررۇدىي ئىررد  .سرروۋېت
ئىتتىىاقى گېزىت-ژۇرناللىرىدا گېرمانىيىنى يەھۇدىالرغرا قارشرى زوراۋانلىرق ھەرىكەتلىرر
توغرىلىق خەۋەرلەر كۆپ بولمىغاچقرا ھىتلېرنىر ”ئىررق ترازىالش“ پىالنىنىر بارلىقىردىن
بەكال ئاز كىشى خەۋەردار ئىد  .شۇنداق بولغاچقا نۇرغۇنلىغران سروۋېتلىكلەر نېمىسرالرنى
ئازات قىلغۇچىالر دەپ تونۇپ پەۋقۇلئاددە ھەرىكەت ئەترىتىنىر ئالردىمىغا بەكرال ئاسران
ئىشرررىنىپ كەتررركەن ئىرررد ” .مىللرررى سوتسرررىئالىزم پارتىيىسرررىدىكىلەر يەھۇدىيالرنىررر
تەشكىللىنىشى بەكال پۇختا دەپ قارىشاتتى .ئەسلىدە ئەھېال دەل بۇنى ئەكسرىچە ئىرد .
_ دەيدۇ يوقۇر دەرىىىلى ئې -ئرې ئوفىتسرېر رۇسرىيە ئوتترۇرا قىسرىملىر سراقچى
كوماندىر بولغان ۋون دېم با -زېلېېسكى بۇنىڭغا دەلىر كەلترۈرۈپ _ كىشرىنى ھەيرران
قالدۇرىدىغان پراكىتالر شرۇنى كۆرسرەتمەكتىكى ئەسرلىد يەھرۇدىيالر قىلرچە تەييرارلىقى
يوق ھالدا تۇرغان بولۇپ يى ەن زەربىدىن نېمە قىالرىنى بىلەلمە ھۇلۇق ئىچىدە قالغران
ئىرررد  .برررۇرۇنالردا تارقىتىلغررران گەپرررلەردە يەھرررۇدىيالر دۇنياغرررا ھۆكۈمىرانلىرررق قىلىرررش
سۈيىقەسررتى ئۈچررۈن كۈچلررۈك تەشرركىللىنىىتۇ دېرر ەن گەپلەرتارقىلىررپ يررۈرگەن ئىررد .
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بۈگۈنكى ئەھېالالر شۇنى كۆرسەتمەكتىكى بۇ گەپلەر پۈتۈنلە يالغان گەپ ئىد  .دۇنيرادا
ھېچقانرررداق بىرررر مىلرررلەت ئۆزىنىررر بېشرررىغا كېلىررردىغان ئررراپەتلەر ئۈسرررتىدە بۇنچىرررېان
تەييارلىقسىز ھالغا چۈشكەن ئەمەس .ئرۇنر ھېچقانرداق بىرر تەييارلىقترا بولرۇپ باقمىغران
ئۇنر قىلچە تەييارلىقسىز ئىكەن“.
ئرۇرۇقىنى قۇرۇتررۇش ھەرىكىتررى پىررالن برويىچە ئېغىررر بېسررىقلىق بىررلەن رەسررمىيەتلەر
بويىچە كەسكىنلى بىلەن يۈرگۈزۈلىېاتقان بىر ھەرىكەت ئىد  .ئوتتۇرلۇقتىكى دوكالتالردا
ئىشلىتىل ەن سۆزلەر زىرىكتۈرەرلى ھۆكۈمەت سرۆزلىر بىرلەن تولغران بولرۇپ ئاڭلىغران
كىشى ە بۇ جالالتالر ئادەم كاللىسىنى ئەمەس بەلكى بىررەر يەسسرىبىلەك توغراۋاتقانردەكال
تۇيغررۇ بېرەتتررى .جررالالتالر ئەترىتىنى ر ئىشررلىر ئەتراپلىررق ئورۇنالش رتۇرۇلغان بولغاچقررا
قارشىلىق كۆرسىتىلىشتىن كامدىن-كام توسالغۇغا ئۇچراپ تۇراتتى” .غەلىرتە يېرر شرۇكى
_ دەيدۇ بىر كوماندىر دوكالتىدا _ جىنايەتچىالر ئۆلۈم جازاسى ئىىرا قىلىنىېاتقاندا بەكرال
خررراتىرجەم ترررۇرۇپ بېرەتترررى .يەھرررۇدىيالر ئەنە شرررۇنداق ترررۇرۇپ بېرەتترررى .يەھرررۇدىي
بولمىغانالرمۇ شۇنداق تۇرۇپ بېرەتتى .ئۇنردىكى ئۆلۈم ە بولغان قورقرۇش ھېسسرىياتلىر
گويا سوۋېت ئىتتىىاقىنى  02يىللىق ھۈكۈمىرانلىقى جەريانىدا شەكىللەن ەن قانداقتۇ بىرر
سوغوققانلىق تۈپەيلىدىن مىڭىلىرىدىن سۈپۈرۈپ تاشالنغاندەكال ئىد “.
ئۆلۈم جازاسى ئىىرا قىلغۇچى ئەترەت ئەسركەرلىرىنى ۋەزىرىە ئىىررا قىلىرش ۋاقتىردا
شرررەكىللەن ەن روھرررى تەسرررىرلەرگە قانرررداق تاقابىررر ترررۇرۇش مەسىلىسرررى ھېيررردرىننى
ھەممىدىن بەك ئويالندۇرۇپ كېلىېاتقان مەسىلىلەردىن بىرر ئىرد  .بەز ئەسركەرلەرنى
روھى ھالىتى پۈتۈنلە تۈگىشىپ كەتركەن بولرۇپ قاتراردا بەزىلىرر ھاراققرا بېرىلىرپ برۇ
خى روھى ھالىتىنى باستۇرۇشقا تىرىشاتتى .بۇ ۋەزىىىسى سەۋەبلى خېلى كرۆپ ئوفىتسرېر
ئېغىر ھەزىم يروللىر كېسرەللىكلىرى ە گىرىىترار بولرۇپ كەتركەن ئىرد  .يەنە بەزىلەرنىر
ۋەزىرررىە ئىىررررا قىلىرررش ۋاقتىررردا ھەددىررردىن ئرررارتۇق قىرررزغىن بولرررۇپ جىنرررايەتچىلەرنى
رەھىمسىزلەرچە ئۇرۇپ كۆڭۈل ئاچىدىغان ھالغرا كېلىشرلىرىمۇ ھىملېرنىر ئىمكانىيەتنىر
بارىچە ئىنسانىي ئۇسۇلالردىن پايدىلىنىپ ئۆلتۈرۈش دې ەن بۇيرۇقىغا خىالپ ئىد .
ئۇنى ئۆزىمۇ ھەر كرۈنى ئرادەم ئۆلترۈرۈش كەلترۈرۈپ چىقارغران ئەخالقرى بۇزۇلرۇش
ئاقىېەتلىرىنى كۆرۈپ تۇراتتى .شۇ يىلى يازدا مىنسكنى كۆزدىن كۆچۈرىېاتقىنىردا ئرۇرۇقىنى
قۇرۇتۇش ھەرىكىتىنى قانداق ئىىرا قىلىنىردىغانلىقىنى ئرۆز كرۆز بىرلەن كرۆرۈپ برېقىش
خىيالىغررا كېلىررپ پەۋقۇلئرراددە ھەرىرركەت ئەترىتررى كوماندىرىرردىن يررۈز نەپەر جىنررايەتچىنى
ئۆلتررۈرۈپ كۆرسىتىشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ .ھېنرررى جررالالتالر ئەترىتررى قررۇراللىرىنى بەتررلەپ
تەييارلىقتررا تۇرغىنىرردا جىنررايەتچىلەر ئارىسررىدىكى بىررر ياشررنى سررېرىق چررا كررۆك كررۆز
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ھەقىقررى تيۇتررونالر ئانھىرردىلىكى ەە ئى ر ە بىرسررى ئىكەنلىكىنررى پەرىررق قىلىرردۇ .بررۇ يرراش
ھەقىقەتەنمۇ قالغان جىنايەتچىلەردىن تۈپتىن پەرقلىنىپ تۇراتتى .ھىملېر ئۇنىڭردىن سرەن
يەھۇدىيمرۇ دەپ سررورىېىد ئرۇ يرراش جراۋابەن :شررۇنداق مەن بىرر يەھررۇدىيمەن .مېنىر
ئاتررا-ئانامنىرر ھەر ئىككىسررىال يەھررۇدىي دەيرردۇ .ئەجرردادىڭالردا يەھررۇدىي بولمىغرران
بىرەرسى بارمىد دەپ سورىغاندا يوق دەپ جاۋا بېرىردۇ .برۇ چاغردا ھىملېرر تىىىررنپ
جىم تۇرالمايال قالىدۇ” :ئۇنداقتا مەن ساڭا ياردەم قىاللمىغىدەكمەن“.
ئەسلىدە ئېتىپ ئۆلتۈرۈش مەيردانىنى ئرۆز كرۆز بىرلەن كرۆرۈش نىيىتىردە برۇ يەرگە
كەل ر ەن ھىملېررر جررالالتالر ئرروق چىقىرىېاتقىنىرردا جىددىلەشرركەنلىكىدىن جىررم تۇرالمررا
تىنما پرۇتلىرىنى ھەرىكەتلەنردۈرگىنىچە يەرگە قارىېالىردۇ .ئىككىنچرى قاترار ئروق ئراۋاز
ئاڭالنغىنىدا ئۇ يەنە بىر قېتىم ئۆلرۈم ە مەھكرۈم قىلىنغرانالردىن كرۆزىنى قراچۇرۇپ يەرگە
قارىېالىدۇ .ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ ئالدىغا قارىغىنىدا ئىككى نەپەر ئايال يەردە تېىىرنپ جان
تالىشىپ ياتماقتا ئىد ” .بۇ ئاياللغارنى تۇن بەك قىيناپ يۈرمە دەرھال ئېتىپ تاشالڭالر!
تېز!“ دەپ ۋارقىراپ كېتىدۇ .بۇ پەيت با -زېلېېسكىنى دەل كرۈتكەن پۇرسرىتى ئىرد  .ئرۇ
ھىملېرغررا ئۆلررۈم جازاسررى ئىىرررا قىلغررۇچى ئەترەتتىكىلەرنى ر ئۇچرايرردىغان زەربىسررىنى
نەقەدەر ئېغىررر ئىكەنلىكىنررى سررىزمۇ ھررې قىلغانسررىز ”ئررۇنر پۈتررۈن ئۆمررۈر بررويىچە
تۈگەشررركەن كىشرررىلەر ھېسرررابلىنىدۇ .بىرررز بۇنرررداق بىرررر ئۇسرررۇلغا تايىنىرررپ قانرررداق بىرررر
ئەگەشرركۈچى توپلىمرراقچىمىز؟ مېررنىڭچە بررۇنر بىررر بولسررا پۈتررۈنلە روھررى كېسررەللەرگە
ئايلىنىپ كېتىدۇ ياكى بولمىسا رەھىمسىز زوراۋانالردىن بولۇپ كېتىدۇ!“
ھىملېرنى جۈدۈنى تۇتۇپ كۆپچىلىكنى يىغىلىپ ئۇنى نۇتقىنى ئراڭالش برۇيرۇقىنى
چۈشۈرىدۇ :بىزنى ۋەزىىىمىز ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى زىرىكتۈرىردىغان بىرر ئىرش ئەخالقلىرق
نېمى ھېساباليدىغان بىرسى تەبىئىكى بۇ ئىشالرنى ئويۇنغا ئايالندۇرىېالماسلىقى شرەرت.
ۋاھالەنكى ئۇنرنى ئەخالقى پەزىلىتى ھەرگىزمۇ يامان تەسىرلەر تەرىىىدىن بۇلغانماسلىقى
كېرەك .چۇنكى ئۇنر دېر ەن بىرر ئەسركەر ئەسركەر بولغرانىكەن مرۇتلەق ترۈردە ئۈسرتى ە
چۈشكەن ۋەزىىىسىنى بىرنىمۇ قويما جايىغا كەلتۈرۈشكە مەجبرۇر .تەڭرر ۋە فرۈھرېرىمىز
ئالدىدا قەسەم قىلىمەنكى بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان بارلىق قورقۇنۇچلۇق ئاقىېەتلەرگە
يالغۇز ئۇنى ئۆزىال مەسئۇل .ئۇ شۇنىڭغىمۇ دىققەت قىلغان ئىدىكى بۇ تۈر ئىشالر ئۇنىڭمرۇ
نەپىرىتىنى قوزغاپ ئۇنىڭمۇ چوڭقۇر روھى دۇنياسىغا تەسىر قىلغان .ئەمما ئۇمۇ ئەڭ ئالىي
قانۇنغا بويسۇنۇش ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا مەجبۇر ئىد .
بررۇ تررۈردىكى زوراۋانررالرچە خەۋەرلەردىررن روزېنبېرگمررۇ قرراتتىق غەزەپلىنىرردۇ .ھىتلېررر
ئۇنىڭغا بو سۇندۇرۇلغان شەرق تۇپراقلىرىدا ئىشغالىيەت نيىسى تۈزۈپ كېلىشنى برۇيرۇق
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قىلغرران ئىررد  .ئەممررا ئۇنى ر تەييارلىغرران نيىھىسررى ھىتلېرنىڭكىرردىن بەكررال كررۆپ پەرق
قىالتتى .يەنى ئۇ بەل ىلى دەرىىىدە ئەركىنلىككە يرول قويراتتى .بۇنىر سرەۋەبى ھىتلېرر
بىرررر ۋاقىرررتالردا برررو سرررۇندۇرۇلغان رۇسرررىيە تۇپراقلىرىررردا ”كۈچسرررىز سوتسىئالىسرررتى
فېدېراتسىيە“ تىكلىنىشرى ە قوشرۇلىدىغانلىقىنى بىلردۈرگەن بولغاچقرا روزېنبېررگ تېنىمرۇ
ئۈمىرردۋارلىق بىررلەن ھىتلېررر پىرىنسررىپ جەھەتررتىن ئۇنى ر پىالنىنررى تەسررتىقلىغانلىقىنى
شۇنىڭدەك -82ئىيۇن كۈنى ”بۆرە ئىنى“ دە بۇ پىرالن ھەققىردە ئۆتكرۈزۈل ەن پەۋقۇلئراددە
يىغىنرردا تەسررتىقتىن ئررۆتكەنلىكىنى تىلغررا كەلتررۈرۈپ يۈرىرردۇ” .مررۇھىم بررولغىنى _ دېر ەن
ئىررد ھىتلېررر (بورماننىرر شررۇ قېتىمقررى يىغىنغررا قاتناشررقىنىدا يازغرران خاتىرىسررىدىن
قارىغاندا) _ بىز بۇ جەھەتتىكى پىكىرلىرىمىزنى دۇنياغا ئۇقتۇرۇپ يۆرۈشرىمىزنى ھراجىتى
يوق .بۇنى قىلچە ھاجىتى يوق .مۇھىم بولغىنى نېمە قىلىشقا تې ىشلى بولسرا ئرۇ ھەقرتە
چوقۇم كۆڭلىمىزدە بىر سان بولىشى كېررەك “.ئەگەر ھىتلېرنىر برۇ سرۆزلىر روزېنبېرگنرى
ئاگاھالندۇرۇشقا يەتمىر ەن دەپ قارالغىنىردا كېريىن ھىتلېرنىر ”ئراجىز سوتسىئالىسرتى
فېدېراتسىيە“ قۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىرىنى ئۆزگەرتىېالغانلىقى ھەمدە ئۇنى كەينىردىنال
دې ر ەن مۇنررۇ سررۆزلىر ئۇنىڭغررا يېتەرلىرر ئەسرركەرتىش بولىشررى كېرررەك ئىررد ” :بررۇنر
ھېچقاچان بىزنى ھەرقانداق زۆرۈر تەدبىر قوللىنىشىمىزغا _ يەنى ئۆلتۈرۈش قايتىدىن
يەرلەشرتۈرۈش قاترارلىقالرنى دېمەكچرى _ قىلرچە توسرالغۇلۇق قىاللماسرلىقى كېررەك بىرز
كېيىن چوقۇم بۇ تۈردىكى تەدبىرلەرنى قوللىنىشرىمىز مرۇمكىن … پىرىنسرىپ جەھەترتە بىرز
مۇنررداق بىررر ۋەزىىىنررى ئىىرررا قىلىشررقا دۈ كېلىشررىمىز مررۇمكىن :بىزنى ر ئېھتىياجىمىزغررا
ئاساسررەن بررۇ چرروڭ تررورتنى پارچىالرغررا بۆلررۈپ كېسىشررىمىزغا ترروغرا كېلىشررى مررۇمكىن.
بۇنىڭدىكى مەقسەت بىرىنچىسى ئرۇ يەرگە ھۈكۈمرانلىرق قىلىرش؛ ئىككىنچىسرى ئرۇ يەرنرى
ئۆزلەشتۈرۈش؛ ئۈچىنىىسى ئۇ يەردىن پايردىلىنىش .رۇسرالر بىزنىر ئارقرا سرەپلىرىمىزدە
پارتىزانلىق ئۇرۇشنى كېڭەيتىش چاقىرقىنى بۇيرۇق قىلىپ بولد  .برۇ ترۈردىكى پرارتىزانلىق
ھەرىكەتلەر بىزگە پايدىلىق بولىشىمۇ مۇمكىن .يەنى بىز بۇنى پۇرسەت بىلەن بىزگە قارشرى
كەل ەن بارلىق كىشىلەرنى يوقىتالىشىمىز مۇمكىن“.
گەرچە روزېنبېرگ يىغىن زالىدىن ئايرىلغان ۋاقتىدا ئىىىرىيە شەرق مىنىسرتىرلىكىنى
مىنىستىر دې ەن تاجغا ئېرىشكەن بولسىمۇ بۇنى بىر قۇرۇق ئەمەل ئىكەنلىكىنرى ئۇنىر
ئۆزىمۇ ياخشى بىلەتتى .ئۇ بۇندىن كېيىن شەرق خىيالىنى ئەمەل ە ئاشۇرۇلىشرىدىن بەك
ئۈمىررد كررۈتمەس ھالغررا كېلىرردۇ .بررۇ ھەقىقەتەنمررۇ چرروڭ پرراجىئە ئىررد  .ئررۇ ھىتلېررر
سالۋىيانالرغا ھازىرغىچە خاتا قاراشتا بولرۇپ كەل ەنلىكىنرى ئوياليردۇ .ھىتلېرنىر برۇ ترۈر
قاراشلىر ئۇنى ياش ۋاقىتلىرىدا ۋيېننادىكى ۋاقىتلىرىدا پەيدا بولغان ئىد  .ئۇ ۋاقىتالردا
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ھىتلېررر كۈشرركۈرتكۈچى خرراراكتېردىكى بەكررال كررۆپ بىروشررۇرنرنى ئوقۇغرران بولررۇپ بررۇ
كىترراپچىالردا سررالۋىيانالرنى ھۇرۇنلررۇقنى ئررۆزلىرى ە ئررادەت قىلىشررقان تررۈزەلمەس يرراۋايى
ھالغا كەل ەن ترۆۋەن دەرىىىلىر بىرر مىلرلەت دەپ تەسېىرلىشرەتتى .ھىتلېرنىر سروۋېت
ئىتتىىاقى تۈزۈمى ە بولغان خاتا قارىشىمۇ ئوخشاشال ئېغىر ئاقىېەتلەرنى كېلىپ چىقىشىغا
سرەۋە بولرۇپ بېرىردۇ .چرروڭ ئۇرۇسرچىلىق ئاسرارىتى ئاسررتىدا قالغران ئرۇكرائىنالر بىررلەن
قالغان مىللەتلەر ئەسلىدە ئۈچىنچى ئىمىىرىيىنى تەييار دوستلىر ھېسابلىنىشرى كېررەك
ئىد  .ئەگەر ئۇنرغا مۇۋاپىق مۇئامىلىدە بولغان ئۇنرغرا ئراز-ترۇن ئاپتونومىيىلىر ھوقرۇق
بېرىل ەن بولسا ئىد بەلكىم بولشېېىكچىلىققا قارشرى بىرر قورغران ھرالىغىمۇ كرېلەلى ەن
بونر ئىد  .ئەممرا فرۈھرېر برۇ كىشرىلەرنى قامچىغرا تايىنىرپ تېزگىنلىيەلىشرىمىز مرۇمكىن
دېيدىغان بورمان بىلەن گيۆرىڭنى گېىى ە كىرىپ كېتىدۇ .ھىتلېرنرى بۇنرداق بىرر يولردىن
نەسىھەتلەر بىلەن قايتۇرىمەن دېريىش ھەقىقەتەنمرۇ ئۈمىدسرىز بىرر ئۇرۇنۇشرتىنال ئىبرارەت
ھالغا كېلىپ بولغان ئىد  .شرۇنىڭغا قارىمرا روزېنبېررگ يەنىرال نەسرىھەت قىلىرپ برېقىش
نىيىرررتى ە كېلىررردۇ .ئۇنىررر برررۇ غەيرىتىمرررۇ بەكرررال زەئىرررپ بىرررر غەيررررەت بولرررۇپ باشرررقا
ۋاقىتالردىكى ە ئوخشاش روزېنبېرگ بۇ ئىشتىمۇ ھىتلېردىن قورققىنىدىن بەرىبىر بىرر ئېغىرز
گەپ قىلىشقىمۇ جۈرئەت قىاللمايدۇ.
2
ھە نېيررز قالقررانلىق چەۋەنررداز ھە ئالغررا تاشلىنىشررتىن ئرراجىز چەۋەنررداز سررېنى
نېمە غەم ە قويد ؟
— كيات
-8128يىلى ياز ئايلىرىنى باشلىرىدىكى بۇ كۈنلەردە ھىتلېر كېسرەللىككە گىرىىترار
بولغان كۈنلەر ئىد  .ئراۋال ئۇنىر توختىمرا ئاشرقازىنى ئاغرىيردىغان بولىېالىردۇ .بۇنىر
سەۋەبى ئۇ ھەددىدىن ئارتۇق دورا ئىچىپ تۇرىشىدىن پەيدا بولغان بىر تۈرلرۈك بېسرىقما
ئاغرىش ئىد  .يەنى ئرۇ ھەر ھەپتىردە  822~802تابلىرت زەھەردىرن قوغردىنىش دورىسرى
ئىچىش بىلەن بىرگە يەنە  82ئامىۇل كۈچلۈك سولفامىن ئوكرۇلى ئۇرغرۇزۇپ ترۇراتتى .يەنە
بىررر كېسررىلى بولسررا ئررۇ دىزىنتىرررىيە يۇقتۇرىېالغرران بولررۇپ بررۇ كېسررەللى ”بررۆرە ئىنررى“
ئەتراپىدىكى ساسلىقالردا دائىم گىرىىتار بولىدىغان بىر كېسەللى ئىرد  .ئرۇ قراتتىق ئىچرى
سۈرۈش كۆڭلى ئايىنىش ۋە قول-پۇتلىر سىقىراپ ئاغرىيردىغان كېسرەللى بىرلەن بىررگە
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يەنە تۇرۇپ قىزىپ تۇرۇپ مۇزنپ كېتەتتى .ئىيۇن ئاخىرلىرىدىكى بىرر كرۈنى ئرۇ رىبېنترروپ
بىلەن بىر قېتىملىق قاتتىق مۇنازىرە قىلىشىېاتقىنىدا ئۇنى سانمەتلىكى ە تېنىمرۇ قراتتىق
تەسرررىر كۆرسرررىتىدىغان بىرررر تۈرلرررۈك كېسرررەللى قوزغىلىرررپ كېتىررردۇ .باشرررتىن ترررارتىىال
بارباروسسا ھەرىكىرتى ە قارشرى ترۇرۇپ كېلىېاتقران برۇ تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىر قراتتىق
غەزەپلەن ەن ھالدا ۋارقىرىغىنىچە سوۋېت رۇسىيىسرى ە بېسرىپ كىرىشركە قارشرى تۇرىردۇ.
ھىتلېر بۇ تۈر ئادەتتىن تاشقىر زەربى ە بەرداشلىق بېرەلمە غەزەپرتىن چىرايرى تاتىرىرپ
كېتىدۇ .ئۇ ئۆز پىكىرىدە چى تۇرۇپ مۇنازىرىلىشىپ گېىىنى تۈگەتمە تۇرۇپال كرۆكرىكىنى
قاماللىغىنىچە نسسىدە ئولتۇرۇپ قالىدۇ .ئرۇ جىمىمرال قالغران بولرۇپ بەكرال قورقۇنۇشرلۇق
ئەھېالغا چۈشۈپ قالغان ئىد ” .يۈرەك كېسىلىم بارمىكىن دەپ بەكال قورققانتىم _ .دەيدۇ
ئررۇ سررەل ئوڭشررىلىپ _ سررەن بۇنرردىن كېرريىن ماڭررا بۇنررداق ۋارقى رراپ قارشررى چىقىشررنى
توختات!“
بۇ ھادىسى ە بەكال دىققەت قىلغان دوخترۇر مورېر فۈھرېرنىر كاردىئوگرامماسرىنى
برراد نرراۋھېيىم يررۈرەك كېسررەللىكلەر ئىنىسررتىتۇتىنى داڭلىررق يررۈرەك بۆلۈمىنىر نوپۇزلررۇق
مۇتەخەسسىسى دوكتور كارل ۋېبېرغا ئاپىرىپ مەخسۇس قايتا باھالىتىپ كېلىدۇ .ئەسرلىدە
بۇ مۇتەخەسسى كۆرىېاتقىنىنى ھىتلېرغا ئائىد كاردىئوگراممرا ئىكەنلىكىردىن خەۋەرسرىز
ئىد  .ئۇنىڭغا پەقەت ”بۇ كېسىلىم بەكال ئالدىراش بىر دېىلومات ئىد “ دەپال ئېيتىدۇ .برۇ
مۇتەخەسسىسررنى بەرگەن دىئرراگنوز  :تېررز سررۈرئەتتە تەرەققررى قىلىېاتقرران تھىىسررىمان
ئررارتتېرىيە قېتىشرىش بولررۇپ بىررر تۈرلررۈك سرراقايماس كېسررەللى ھېسررابلىناتتى .دوختررۇر
مورېلبۇ خەۋەرنى ھىتلېرغا ئېيتمىغان بولىشى ئېھتىمال .بىرر قېرتىم ئرۇ فرۈھرېرگە سرىزنى
يۈرىكىڭىز بەكال ساغالم ئىكەن دەپ ئۇدۇل ئېيتقان ئىرد  .ئەممرا ئرۇ يازغران رېتسرىىلىرىدا
ئۇنىر ئۈچررۈن پايدىسررى بولسررا بولىرردىكى ھەرگىررز زىيرران قىلمايرردىغان مەخسررۇس قرران
ئايلىنىش سىستېمىلىرىنى ئىقتىدارىنى ئەڭ ياخشى ھالردا ساقالشرقا يراردىمى بولىردىغان
ھۇشىدىن كېتىش ھەددىدىن ئرارتۇق چارچراش قاتارلىقالرغرا مەخسرۇس ئىشرلىتىلىدىغان
يۈرەك كۈچلەنردۈرگۈچى دورا سرۇيۇقلۇقى ئادرېنرالىن دې ەنردەك بىرر مرۇنچە دورىالرنىمرۇ
قوشۇپ يېزىپ تۇرىدۇ.
ھىتلېرنىر كېسررىلى ئررۇ گېنېراللىررر بىررلەن بولغرران زىررددىيىتى ئەڭ ئۆتكۈرلەشرركەن
پەيتكە يەنى شەرق سەپلەردىكى ئۇرۇشنى قانداق قۇماندانلىق قىلىش توغرىسىدىكى پىكىرر
ئىنتىالۋ يوقۇر پەللىر ە يەتركەن ۋاقىتقرا تروغرا كېلىرپ قوزغالغران ئىرد  .ئرۇ ئەسرلىدە
موسرركېاغا بىېاسررتە ھۇجررۇم قىلىررش بررۇيرۇقىنى ئەمەلرردىن قالرردۇرۇپ لېلىن رادنررى قولغررا
كەلترررۈرۈش مەقسرررىتىدە مەركىرررز كورپۇسرررالر گۇرۇپىىسرررىنى ئەڭ سرررەرخى بروۋنىررر
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قىسىمىنى ئېلىېېلىپ ئۇنرنى بىر قىسمىنى شىمالغا يوللىغان ئىرد  .برۇ تانكرا قىسرىمىنى
يەنە بىر قىسمىنى بولسا ئۇكرائىناغا يۈرۈش قىلىرش مەقسرىتىدە جەنۇپقرا يوللىغران ئىرد .
ھىتلېرنى قارىشىچە بۇ ئىككىال رايون موسكېادىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئى ە ھېسابلىناتتى.
يەنررى لېنىننىر نررامى بىررلەن ئاتالغرران لېنىن ررراد مررۇھىم سررانائەت مەركىررز ھېسابالنسررا
كېيىنكىسررى ئىنتررايىن مررۇھىم ئىقتىسرراد ئەھمىرريەتكە ئى ر ە رايررون ھېسررابلىناتتى .ئۇنى ر
ئۈستى ە ئۇكرائىنا مۇھىم سانائەت بازىسرى ۋە بەرىكەتلىر ئاشرلىق ئرامبىر ھېسرابىدىكى
بىررر يەر بولررۇپال قالمررا قىرررىم يەنە كېلىررپ سرروۋېت ئىتتىىاقىنىرر رومىنىرريە پلويىسررتى
نېفىتلىكىنررى بومباردىمرران قىلىشررتا پايدىلىنىشررى ئېھتىمررال بولغرران ھەربررى ھرراۋا بازىسررى
ھېسابلىناتتى .بولۇپمۇ قىرىم ئىشغال قىلىنغىنىدا نرېمى قوشرۇنلىر كاپكرازىيى ە ھۇجرۇم
قىلىشنى ئەڭ راۋان يولىنى ئېچىېالغان ھېسابلىناتتى.
ئەممررا ھىتلېرنى ر كېسررەل بولررۇپ قېلىشررى بررراۋچىتش بىررلەن ھالرردېر ئىككىسررى ە
فۈھرېرنى ئۇرۇش پىالنىنى بۇزۇشى ئۈچۈن پۇرسەت يارىتىپ بەرگەن ئىد  .ئرۇ ئىككىسرى
ئررۈن چىقارمررا ئررۆز پىالنىنررى ئىشررقا كىرىشتۈرۈشرركە كىرىشررىدۇ .ھالرردېر جودلغررا ئررۆز
مەۋقەسىنى ئىشقا سېلىپ يۈرۈپ ئۇنى قولالپ قۇۋۋەتلىشىنى قولغا كەلتۈرىدۇ .ھىتلېرنىر
سررانمەتلىكى تەدرىىررى شررەكىلدە ئەسررلى ە كېلىشرركە باشررلىغان ئاۋغۇسررت ئوتتۇرلىرىغررا
كەل ىنىدە ھىتلېرر گېنېراللىرىنىر ئۇنىڭغرا ئۇقتۇرمرا كەينىردىن نرېمە ئىشرالرنى قىلىرپ
يۈرگەنلىكىرردىن خەۋەر تاپىرردۇ :ئررۇنر ئىشررقا كىرىشررتۈرگەن ئررۇرۇش پىالنىنى ر يررا ئررۆز
ئوتتۇرغرررا پىالنغرررا يررراكى ھالررردېرنى تۇتقررران يولىغرررا ئوخشرررىمايدىغان ئىككىسرررىنى
ئارنشمىسررىدىن شررەكىللەن ەن بىررر تۈرلررۈك پىررالن ئىكەنلىكىنررى پەرق قىلىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ
ۋەزىيەتنى ئېنىق ئىىادىلەش مەقسىتىدە -08ئاۋغۇست كۈنى بىرر پرارچە برۇيرۇق تەييرارنپ
ئرررېالن قىلىررردۇ .ئۇنىررر چۈشرررەرگەن برررۇ برررۇيرۇقى شرررۇنداق ئېنىرررق بولرررۇپ قىلرررچە
چۈشۈنۈشمەسلىككە ئورۇن قالدۇرمايدىغان بىر بۇيرۇق ئىرد ” :قىرش پەسرلىدە يېتىردىغان
نىشانىمىز موسكېا بولماستىن بەلكى قىرىم يېرىم ئارىلى “.لېنىن رادقا تې بارمرايال جەنرۇبى
-2كورپررۇس مۇھاسررىرى ە ئېلىنىررپ يوقۇتۇلغانرردىن كېرريىن چارىسررىز موسرركېا ھۇجررۇمى
باشررالتما بولمررا قالىرردۇ .بررۇ بررۇيرۇق چۈشررۈرۈلۈپ بىررر قررانچە سررائەت ئررۆتمە ھىتلېررر
ئاچچىق بىلەن ئېغىزچە ئۇزۇن بىر پارچە ئەسلەتمە دوكالتى ئېيتىپ يازدۇرىدۇ .بۇ دوكرالت
ئۇنى ئۇرۇش قانداق بولىشى كېرەكلىكى ھەققىردىكى ئېغىرر نۇترۇق تىزىسرلىرىدىن خرېلىال
تۈزۈك بىر مېمىراندۇم ئىد  .ئۇ دوكالتىدا بەز ھەربرى ئەمەلردارنرنى ”شەخسرىيەتچى
ھەۋەسررلىر “ ھەمرردە ”زومىرر ەر مىىەزلىررر “ تۈپەيلىرردىن قۇرۇغلررۇق ئارمىيىسررى برراش
قۇماندانلىق شىتابىنى ”ۋاقتى ئۆتكەن نەزەرىيىلەرگە چىر ئېسرىلىېالغان“ بىرر گرۇروھ دەپ
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قاتتىق تەنقىتلەيدۇ.
”بۇ دې ەنلى قۇرۇغلۇق ئارمىيەنى ئۆلۈم ە ھۆكۈم قىلغرانلىق!“ دەپ يازىردۇ ئېرن ەل
كۈندىلى خاتىرىسى ە” .بۇنىڭغرا ھەرگىرز چىرداش مرۇمكىن ئەمەس!“ دەو يازماقترا ئىرد
ھالدېر مرۇ كۈنردىلى خاتىرىسرى ە ”بۇنرداق ئىرش ھېچقاچران كۆرۈلرۈپ باققران ئەمەس!
ئەنررد چررېكى ە يەتتررى!“ -00چىسررال ھالرردېر بىررلەن بررراۋۇنچېتش ئىككىسررى بىرررلىكتە
سرررائەتلەپ غۇدۇرىشرررىپ فرررۈھرېرنى قۇرۇغلرررۇق ئارنىيىنىررر ئىچكرررى ئىشرررلىرىغا چرررات
كىرىېالغانلىقىنى ”ھەرگىز قوبرۇل قىاللمرايمىز“ دەپ نرارازىلىقىنى ئىىادىلىشرىدۇ .ئاخىرىردا
ھالدېر بىز ئىككىمىز بىرلىكتە ۋەزىىىمىزدىن ئىستىىا بېرەيلى دەيدۇ .ئەممرا بەدىنرى بەكرال
ئاجىز ۋۇجرۇدىنى كېسرەل قراپالپ كەتركەن روھرى ھرالىتىمۇ بۇزۇلغران ياشرانغان مارشرال
ئىستىىا بېرىش چارىسىنى قوبۇل قىلمايدۇ” .بۇنداق قىلساق بولمايدۇ .بىرز ئىسرتىىا بېرىىمرۇ
ھېچ نەرسىنى ئۆزگەرتەلمەيمىز” دەپ باھانە كۆرسىتىدۇ .ھەتتا بۇ مارشال ئرۆز خرادىملىر
ئارىسررىدىكى نررارازىلىقالرنى تىنىىتىشررقا كىرىشررىدۇ .ئررۇ قررول ئاسررتىدىكىلەرگە فۈھرېرنى ر
ئۇكرائىنا غرالىبىيىتى قولغرا كرېلىش ئالدىردا تۇرغرانلىقىنى شرۇڭا ئراجرىتىش ئىمكرانى برار
بررارلىق ئەسرركىر كررۈچلەرنى ئاجرىتىررپ ئۇنرنىر ھەممىسررىنى موسرركېاغا ھۇجررۇم قىلىررش
ئۈچرررۈن ئىشرررلىتىش ھەققىررردە ئرررۆزى ە ۋەدە بەرگەنلىكىنرررى ئېيتىررردۇ .شرررۇندىن كېررريىن
قىسىمدىكى بۇ توپىالڭ ئەگەر برۇ نرارازىلىقالرنى تروپىالڭ دېيىشركە بولغىنىردا ھەر قرانچە
كۈچلۈك نارازىلىق كۆرۈلۈشىدىن قەتئىي نەزەر بىر-بىرلەپ جىمىقتۇرۇلىدۇ.
2
بررۇ قېتىمقررى كىچىر كرىررزى ئۇزۇنغررا قالمررا مۇسسررولىننى ئالرردىنقى سررەپلەرنى
كررۆزدىن كۆچررۈرۈش داۋراڭلىررر ئاسررتىدا يوقرراپال كېتىرردۇ .چررۇنكى بررۇ قېتىمق رى ئىتررالىيە
دوچىنىر كررۆزدىن كۆچررۈرۈش سررەپىر پۈتررۈن كررۈ بىررلەن داۋراڭ قىلىررېېتىل ەن ئىررد
مۇسسررولىن ھىتلېرنررى ئىتررالىيە يىراققررا يررۈرۈش قىلىررش قىسررىملىرىنى رۇسررىيە ئررۇرۇش
سەپلىرىدىكى كۈچىنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق كومۇنىزمنى يىمىرىپ تاشرالش ئابرويىردىن ئراز-
تۇن بۆلۈشۈشكە قايى قىلىشنى مەقسەت قىلىپ بۇ قېتىمقى كۆزدىن كۆچۈرۈش زىيرارىتىنى
ئىشقا ئاشۇرغان ئىد  .ئەمما ئىتالىيە باش مىنىستىرىنى مەخسرۇس پرويىز ”برۆرە ئىنرى“
غا يېتىپ كەل ىنىدە مۇسسولىننى ئەھېالى بەكال ئوسال بىر ئەھېالدا ئىد  .يەنى ئۇنى
ئوغلى برۇنو بۇندىن سەل ئاۋال ئايروپالن ھادىسرى تۈپەيلىردىن ئرۆل ەن بولغاچقرا ئۇنىر
روھى ھالىتى بۇ كۆڭۈلسىزلى تۈپەيلىدىن تېنى ئەسلى ە كېلىپ بونلمىغان ئىرد  .شرۇڭا
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ئۇ بۇ ئىتتىىاقدىشى بىلەن بۇنداق بىر ئۈستۈنلۈك تالىشىش كۈچى ە ئى ە ئەمەس ئىد .
ھىتلېر ”بۆرە ئىنى“ يېقىنىدىكى كىچى بىر پويىز ئىستانسىسىغا كېلىپ مۇسسولىننى
كۈتىېالىدۇ .ھىتلېر ئۇ كرۈنى ئىترالىيە براش مىنىسرتىرى ە قىلچىمرۇ سرۆز قىلىرش پۇرسرىتى
قالدۇرما گەپنى ئۆزىال قىلىرپ كېتىردۇ .فرۈھرېر پرات يېقىنردا شرەرقتە قولغرا كېلىردىغان
غررالىبىيەتلەر ھەققىرردە فرانسررىيىنى ئاخمرراقلىقى ھەققىرردە ۋە شررۇنىڭدەك روزۋېلىتنىرر
يېنىردىكى يەھرۇدىي گۇرۇھىنىر رەزىر جىنررايەتلىر ھەققىردە تىنمررا سرۆزلەپ كېتىرردۇ.
مېھمىنى مى تەستە ئېغىز ئېچىش پۇرسرىتى ە ئېرىشرىپ ئەسركەر كرۆپەيتىش مەسىلىسرىنى
ئوتتۇرغا قويىشى ھامان دەرھرال سرۆز باشرقا تەرەپركە بۇرىېېتىردۇ .زىيارەتنىر كېيىنكرى
كۈنلىرىرردىمۇ ئررۇ پەقەتررال گەپ بەرمەيرردۇ .قاچررانىكى مۇسسررولىن گېرمانىيىنىرر شررانلىق
مرررۇۋەپىەقىيەتلىرىنى تررررۇن ئررراڭالپ زىرىككىنىرررردە ھىتلېررررر ئانررردىن قېرررردىمى رىمنىرررر
غالىبىيەتلىرىنى سۆزلەشكە كىرىشرىپ ئرۇنر كرۆزدىن كۆچرۈرۈپ يرۈرگەن جرايالردىكى رىرم
ئىمىىراتررور تررراژان قىلغرران ئررۆچمەس جەڭ غررالىبىيەتلىر ئۈسررتىدە ئۇزۇنرردىن ئۇزۇنغررا
سۆزلەپ كېتىدۇ.
شۇ كۈنى خېلىال كە كىرىپ قالغران بىرر ۋاقىتترا ئرۇنر ئۇكرائىنانىر ئۇمران دېر ەن
يېرىرردە بىررر ئىتررالىيە دىېىزىيىسررىنى كررۆزدىن كۆچۈرىرردۇ .ئررۇ يەردە مىرر قالىاقلىرىنىرر
ئۈستىدە قانات پەيلىر لەپىلدەپ تۇرغان ئىتالىيە ئەسكەرلىر ”ياشىسۇن داھىمىرز!“ دەپ
توۋنشررررقىنىچە ئۇنرنىرررر ئالدىرررردىن موتوتسررررىكىلېتلىق ئۆتىېاتقىنىرررردا مۇسسررررولىن
خوشاللىقىدىن چىرايى ھاياجاندا قېىقىزىر قىزىرىرپ كېتىردۇ .ئەممرا ئرۇنر ئۇمانغرا كىرىرپ
كەل ىنىرردە ئررۇ يەر تررېنىچە ئىر -تررۈتەك ئىچىر ە قاپالنغرران ئىررد  .ھىتلېررر ئەسرركەرلىر
ئۇنىڭغا قاراپ تەنتەنە قىلىشقان ۋاقتىدا بولسا ھىتلېر قايتىدىن ھۆرمەتكە سازاۋەر كىشى ە
ئايلىنىررردۇ .چۈشرررلۈك تامررراقتىن كېررريىن ئرررۇ مۇسسرررولىننى شرررۇ يەرگە قالررردۇرۇپ ئرررۆز
ئەسرركەرلىر بىررلەن ئايلىنىررپ يۈرىرردۇ .ئىتررالىيە برراش مىنىسررتىر بررۇنردىن ئۆزىنىرر
مەڭسىتىلمى ەنلىكىنى ھې قىلىپ يۈرسىمۇ قايتىش يولىدا ئايروپالندا بۇنى ئراچچىغىنى
چىقىرىېالىدۇ .مۇسسرولىن ئايروپالنردا ھىتلېرنىر ليروتچىكى براۋرنى گەپركە تۇتىردۇ .براۋر
مۇسسولىننى قىزغىنلىق بىلەن ماختاشرلىرىدىن خروش بولرۇپ كېتىردۇ ھەتترا مۇسسرولىن
ئۇنىڭرردىن ئررايروپالننى مەن ھەيرردە دەپ تەلەپ قىلىشررقىچە بارىرردۇ .بررۇ چاغرردا ھىتلېررر
چارىسررىز مرراقۇل دەپ قررول ئىشررارىتى قىلغرران بولسررىمۇ مرراقۇل دې ىررنى ە دەرھررال پۇايمرران
يەيدۇ .ھىتلېر يېڭرى تونۇشرقان ۋاقىتلىرىردا ئانھىردە قايىر بولرۇپ چوقۇنرۇپ يرۈرگەن برۇ
كىشىسىنى بالىالرچە خوش بولۇپ ئايروپالن ھەيدىشىنى كۆرۈپ ئولتۇرالمايال قالىدۇ.
مۇسسولىننى ھىتلېرر ئالدىردا ئرۆزىنى كۆرسىتىېېلىشرتىن ئالغران خوشراللىقى ئرۇزۇن
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داۋام قىاللمايدۇ .ئۇ ئۇزۇن قايتىش يولىدا پەقەتال بېشىنى كۆتۈرەلمە كۆڭلى يېرىم بولرۇپ
ئولتۇرۇپ چىقىدۇ .ئۇ بۇ قېتىمقى سەپىرىدە ئەسكەر كرۆپەيتىش تەلىرې قوبرۇل قىلىنمرايال
قالما ھەتتا پەقەتال خاتىرجەم بونلمايدىغان بىر تۇيغىغىمۇ كېلىپ قالغان ئىرد  :شرەرق
ئۇرۇشى بەكال ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان قانلىق بىر ئرۇرۇش بولىدىغانردەكال كرۆرۈن ەن ئىرد .
مۇسسرولىن بررۇ قېتىمقررى كرۆزدىن كۆچررۈرۈش جەريانىرردا رىبېنترروپ ئىككررى تەرەپ ئالرردىن
مرراقۇل كېلىشرركەن بىرلەشررمە ئاخبرراراتىنى ئررېالن قىلمىغررانلىقى بىررلەن تاشررقى ئىشررالر
مىنىستىرىنى ئىسمىنىمۇ كېيتېلنى كەينى ە تىزغانلىقىردىن خەۋەر تاپقىنىردا ئۇنىڭردىكى
ئۈمىدسىزلى غەزەپكە ئايالنغان ئىد .
بررۇ نررۆۋەت ھىتلېررر مۇسسررولىنغا بويررۇن ئې ىررپ رىبېنتروپنررى دەرھررال ئۇنى ر بىررلەن
ھەمكارلىشىشررررقا بۇيرۇيرررردۇ .مۇسسررررولىن ئررررابرويى تۆكۈلررررۈش مەسىلىسررررىدە ئررررۆچىنى
ئېلىېالغىنىدىن كېيىن مىىەزىمرۇ باشرقىالتىن كۆتۈرلرۈپ كېتىردۇ .ئرۇ ئىتالىيىنىر بېرلىنردا
تۇرۇشرلۇق برراش ئەلچىسررى دىنرو ئررالفيېرىنى چاقىرتىررپ ئۇنىڭغرا ئالرردىنقى سررەپ سررەپىر
ھەققىدە بىر خەۋەر يېزىپ چىقىشرنى بۇيرۇيردۇ” .يازغران ۋاقتىڭردا مۇنرداق دەپ يېزىشرنى
ئۇنۇتمررا :خېلررى ئررۇزۇن بىررر مۇسرراپىدە مۇسسررولىن ھىتلېرنى ر تررۆت موتورلررۇق مەخسررۇس
ئايروپالنىنى ھەيدەپ ماڭد “.
”بۆرە ئىنى“ گە قايتقاندىن كېريىن ھىتلېرر پىالنىنرى ئۆزگەرتىرپ موسركېاغا ھۇجرۇم
باشالشنى ۋاقتى كەلد دەپ ھېساباليدۇ .ھىتلېر كۇلۇپتا كاتىبى ئاديۇترانتلىر بىرلەن
بىرگە ئولتۇرۇپ چا ئىچىپ ئولتۇرغىنىدا ئۇدۇلىدىكى تامغا ئېسىغلىق خەرىتىدىن پەقەترال
كۆزىنى ئۈزمەيدۇ” .بىر قانچە ھەپتە ئۆتمەيال بىز موسكېادا بولىمىز – ھە! _ دەيردۇ بروم ۋە
پەس ئرراۋازدا _ بۇنىڭرردىن قىلررچە گۇمرران قىلمررايمەن .مەن بررۇ شررەھەرنى چېقىررپ تۈپتررۈز
قىلىېېتىمەن .ئۇنى ئورنىغا سۇنئىي كۆلدىن بىرنى چاپتۇرىمەن ھەمدە بىرمۇنچى مەركىز
بىنررانرنى سررالدۇرىمەن .شررۇ ئررارقىلىق موسرركېا دېرر ەن بۇنررداق بىررر يەرنررى پۈتررۈنلە
ئۇنتۇلدۇرىېېتىش كېرەك “.شۇڭا ئۇ -2سىنتەبىر كرۈنى چۈشرتىن كېريىن ھالردېرغا ”-82
ئاۋغۇست كۈنى مەركىز ئۇرۇش سرېىىدا ھۇجرۇم باشرالتقىن“ دەيردۇ .شرۇ كرۈنى كەچلىر
تاماق ئۈستىدە (خەرىتە ئورنى) ئۇنى روھى ھالى بەكال راھەت كرۆرۈنەتتى .ھەتترا كۆڭرۈل
ئېچىپ چاخچاق قىلىپ ئولتۇرىدۇ .ئۇنى دې ەن گەپلىرىنى روزېنبېررگ تەرىىىردىن فرۈھرېر
برراش قۇمانرردانلىق شررىتابىغا ئررانقىچى قىلىررپ ئېررېەرتىل ەن ۋېرنېررر كرروئېىىېن خرراتىرلەپ
ئولتۇرىدۇ .ئەسلىدە بۇ ئانقىچى روزېنبېرگنى تەلىرېى ە ئاساسرەن ئىيۇننىر باشرلىرىدىن
تارتىپ فۈھرېرنى دەستىنان ئۈستىدە دې ەن گەپلىرىنى ئەستايىدىللىق بىلەن خراتىرلەپ
ئارخىالشتۇرۇپ ماڭماقتا ئىد  .كوئىىىېننىر مۆلچەرلىشرىچە ھىتلېرر ئۇنىر نرېمە قىلىرپ
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ئولتۇرغانلىقىنى بىلىپ تۇرغرانمىش ئرۇ ئراۋال چانردۇرما سرالفېتكا قەغىرزى ە فۈھرېرنىر
دېر ەن گەپلىرىنىر ئاساسررى مەزمررۇنىنى خاتىرلىېالىرردىكەن تامرراقتىن كېرريىن ئررۇ ئېسررىدە
قالغررانلىر بررويىچە يازغررانلىرىنى تولررۇقالپ كۆچررۈرۈپ ماڭىرردىكەن .ئررۇ ئارگىنررال بىررلەن
كۆچۈرۈپ يازغان تىزىسلىرىنى بېرلىنغا پوچتىدىن ئىېەرتىپ تۇراتتىكەن.
ئەممررا كرروئېىىېن شررۇ تامرراق ئۈسررتىلىنى نېرقررى تەرىىىرردە بۇنىڭرردەك بوسررېې
(ئوخشرررىتىلغان برررۇ كىشرررى  8212~8222لەردە ياشرررىغان بىرسرررى بولرررۇپ باشرررقىالرنى
تەرجىمىھالىنى يېزىش بىلەن داڭ چىقارغران شروتالندىيىلى ئادۋۇكرات ۋە يرازغۇچى) دىرن
يەنە بىرسىنىڭمۇ بارلىقىدىن خەۋىرر يروق ئىرد  .يەنرى ئرۇنر ”برۆرە ئىنرى“ كېلىرپ كرۆپ
ئۆتمە بورمان ئۆزىنى ئاديۇتانتى ھېينرى ھېيمغا ئېغىرزچە تەلىمرات بېرىرپ ئۇنىڭردىن
داھىسررىنى دې ەنلىرىنررى بىلىنرردۈرمە خرراتىرلەپ ماڭسرراڭ دەپ تەكلىررپ بەرگەن ئىررد .
ھىتلېر دې ەنلىرىنى باشقىالر ئوغۇرلۇقچە يېزىپ يۈرىشىنى بىلىرپ قالمىسرۇن دەپ بورمران
ئۇنىڭغررا دې ەنلىرىنررى تولررۇق ئېسررىڭدە ساقلىېېلىشررقا تىرىشررقىن دېر ەن ئىررد  .ئەممررا ئررۇ
يازغانلىرىنى خاتا بولۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۆز بېشىغا قرارار قىلىرپ كىچىر
كارتۇشرركىنى تىزىغررا قويىېېلىررپ يېزىررپ يررۈرۈپ بەكررال كررۆپ خرراتىرە قالرردۇرىېالغانىكەن.
بۇنىڭرردىن بورمرران بەكررال ھەيررران قالىرردۇ .شررۇڭا ئررۇنى كررام قالرردۇرما يررازغىن دەپ
رىغبەتلەنرردۈرۈپ تۇرىرردۇ (كېيىررنچە بررۇ خاتىرىلەرنىر بىررر قىسررمى ئەن لىرريە فرانسررىيە ۋە
گېرمانىيىلەردە بېسىلغان بولۇپ ئىسمى بىر-بىرى ە ئوخشىمايتتى .كېيىن پىكېرنىر براش
تەھرىرلىكىدە «ھىتلېر سۆبەتلىرىدىن خاتىرىلەر» دې ەن ئىسىم بىرلەن بېسرىلىدۇ .كېريىن
يەنررى -8120يىلررى مررارت بىررلەن ئىيررۇن ئايلىرىرردا ھېيمغررا ۋاكررالىتەن سرروت مۇخىىرلىقىغررا
تەيىنلىنىدۇ .ئەمما ھېچقانداق بىر نەشرىيات خوجرايىنى ھېريم بىرلەن برۇ كىترا توغرىلىرق
مەسررلىھەت ئالمايرردۇ يرراكى ئررۇنى بررۇ ھەقررتە ئرروبزور يېزىشررقا تەكلىررپ قىلىشررمايدۇ ھررېچ
بولمىغاندا ئۇنى كىتابتا كۆرۈل ەن توغرا بولمىغان تەرەپلىرىنى تۈزىتىش پۇرسىتى ىمۇ ئى ە
قىلمايرردۇ .بېسررىلغان قىسررىملىر گەرچە قارىماققررا بەكررال توغرىرردەك كۆرۈنسررىمۇ مررۇھىم
بولغرران بەكررال كررۆپ ئابزاسررالر بررۇ كىتابقررا كىرگررۈزۈلمى ەن .ئررانيلۇق خاتىرىنى ر پىكېررر
نۇسنىسىدا ئراران ئالتىردىن بىرر قىسرمىال بېسرىلغان ئىرد  .ھېريم دەسرتىنان ئاسرتىدا برۇ
خرراتىرىنى قالرردۇرۇپ يۈرگىنىرردىن ھىتلېرنى ر پەقەتررال خەۋىررر يرروق ئىررد دەپ قەتئررى
ئىشەنچ قىالتتى .ئۇرۇش ئاخىرنشرقاندىن كېريىن ھىتلېرنىر شەخسرى ئاديۇترانتى شراۋ
ئۇنىڭغا بۇ نوقتىنى ئىسباتالپ كۆرسەتكەن .ھېريم ھرازىر مىيوننېنردا كوئېىىېننىر ئرۆيى ە
بەكال يېقىن بىرر يەردە تۇرىردىغان بولسرىمۇ تېنرى يرېقىن كرۈنلەردىال ئانردىن ھېيمنىڭمرۇ
خرراتىرە قالرردۇرۇپ كەل ەنلىكىرردىن كرروئېىىېن خەۋەر تاپقرران .ئەسررلىدە ئررۇ ئىككىسررىنى
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قالرردۇرغان خرراتىرىلىر بىررر-بىرىنىر كېمىنررى تولررۇقالپ تررۇراتتى .ھېرريم مەخىىيەتلىكنررى
چىقىش نوقتىسرى قىلغران ھالردا ھەربرى ئىشرالرغا دائىرر سرۆزلەرنى خراتىرلىمى ەن؛ ئەممرا
كوئېىىېن بۇنرنىمۇ قالدۇرما خاتىرلەپ ماڭغان .ئۇنردىن باشرقا كوئېىىېننىر قالردۇرغان
خاتىرىسى ھېيمنى ئىنچىكىلى بىلەن خاتىرلەپ ماڭغران يەرلىرىنرى ئىسرىاتالپ بېرەتترى.
شۇڭا بۇ خاتىرە ئىنتايىن قىممەتلى بىر ماتېرىيرال ھېسرابلىنىدۇ – .ئرا .ھ .ئىزاھراتى) ”برۇ
ئىررش شررۇنداق داۋاملىشررىپ كېتىررېەرد  – .دەيرردۇ ھېرريم ئەسررلەپ كېلىررپ _ بررۇ ھەقررتە
بورمانمۇ قايتا بىررەر تەلىمرات بەرمىرد  .يراكى باشرقا تەلەپ يراكى باشرقا ھېچقانرداق بىرر
نەرسە تەلىېىدىمۇ بولمىد  .پەقەتال ئايرىم يەردە مانا شۇنداق قىلىپ بۇ سرۆزلەرمۇ باشرقا
نۇرغۇن ھۈجىەتلەر بىرلەن بىرر قاتراردا سراقلىنىپ قالىردىغان بولرد دەپ برۇ ئىشرىمدىن
بەكال خوشال ئىكەنلىكىنىال بىلدۈرەتتى“.
ھېيىم دائىرم مۇنرداق ئىككرى مەسرىلى ە دۈ كېلىرپ ترۇراتتىكەن :ئەڭ ئەھمىيەتلىر
جرررۈملىلەرنى ترررالالش (بەز ۋاقىرررتالردا يېزىېالغرررانلىر كەينىررردىنال دېررر ەن سرررۆزلىرى ە
قارىغانرردا بەك قىممىتررى يرروق سررۆزلەر بولررۇپ قررانتتى) ۋە خرراتىرە قالرردۇرىېاتقانلىقىنى
ھىتلېرگە بىلىندۈرۈپ قويماسلىق .چۈشلۈك تاماق يراكى كەچلىر تامراق ۋاقىتلىرىردا ھرېچ
بىر ئىشقا دىققەت قىلىغان قىياپەتكە كىرىېېلىشى كېرەك ئىرد  .چرا ۋاقتىغرا كەل ىنىردە
ئادەتتە يوشۇرۇنۇش ئاكوپلىرىدا ئىچىلىدىغان بولغاچقا خاتىرە قالدۇرۇش ئىشىنى ئېسرىدە
ساقلىېېلىشقا تايانما بولمايتتى .بەزىدە بىرەر ئىككى جۈملە خاتىرلىيانيدىغان پۇرسىتىمۇ
بولررۇپ قررانتتى .ھېيمچررېن (كىشررىلەر ئررۇنى شررۇنداق ئاتىشرراتتى) باشررقىالرنى دىققىتىنررى
قوزغرراپ قويماسررلىققا تىرىشررىمەن دەپ (ئەممررا كرروئېىىېن ئۇنررداق ئەمەس) بىررر تەرەپررتىن
ئىنتايىن كەمتەر قىياپەت بىلەن ھىتلېر سۆز قىلىېاتقىنىدا ھەر تۈرلۈك مەسىلىلەر ئۈسرتىدە
قىلچە تەپتارتماستىن ئاڭسىز بىر شەكىلدە تىنما ئۆز ئويىنى ئوتتۇرغا قويۇپمۇ تۇراتتى.
ھېيم بىلەن كوئېىىېن ئىككىسىنى قالدۇرغان خاتىرىلىر كۈنردىلى شرەرق ئرۇرۇش
سېىىدا بولىېاتقان چوڭ-چوڭ ئىشالرنى سەۋەبىنى سۈرۈشتە قىلىش ئۈچرۈن ھەقىقەتەنمرۇ
قىممەتلى ر يىررپ ئررۇچى بىررلەن تەمىنلىيەلەيتتررى .ئررانيلۇق -82سررىنتەبىر كررۈنى ھىتلېررر
قەتئىررري ئىررررادە ئۈسرررتىدە توختىلىرررپ مۇنرررداق دەيررردۇ” :ئىررررادەڭ سرررېنى قانرررداقتۇ بىرررر
ئىسرررتىنىيىلى بىرررر ئەقىررردى ە ئاساسرررەن ھەرىررركەت قىلىشرررىڭغا برررۇيرۇق قىلىېاتقرررانال
بولىرردىكەن سرررەنمۇ قەتئررى ئىككىلىنىرررپ ئولتۇرماسررلىقى كېررررەك .ئررۆتكەن يىلرررى مەن
بولشررېېىزمغا قارشررى ھۇجۇمغررا ئۆتررۈش ئىرادىسررى ە كەلر ەن ۋاقتىمرردا مەن ئەنە شررۇنداق
كۈچلۈك روھى كۈچكە ئېرىشكەن ئىدىم .بولمىسا مەن ستالىننى ياكى -8128يىلرى ھۇجرۇم
قىلىشرررنى ئالررردىن پەرەز قىالنيتتىممرررۇ؟ شرررۇڭا بىرررز بىررررەر ئىشرررقا تۇترررۇش قىلمررراقچى
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بولىررردىكەنمىز ھەرگىرررز كېچىكتۈرمەسرررلىكىمىز دۈشرررمەن تەرەپنىررر ئررراۋال ھەرىررركەت
قىلىېېلىشرىغا پۇرسرەت بەرمەسرلىكىمىز شرەرت .ئەممرا برۇ ئىرش ئىيۇلردىن برۇرۇن مرۇمكىن
ئەمەس بىررر ئىررش ئىررد  .ئررۇرۇش قىلىررش ئىشررىدىمۇ كىشررىلەر تەلەيلىر بولىشررى كېرررەك.
بۈگۈن ئۇ كۈنلەرنى ئويلىسام ئۇ كۈنلەردە ھەقىقەتەنمۇ تەلىيىمىز ئوڭدىن كەل ەن كرۈنلەر
ئىكەندۇق!“ ئۇ يەنە بۈگۈن ئالغا قاراپ ئىل ىرلەپ كېتىېاتقان بۇ قۇراللىرق ھەرىكىتىمىزنرى
ئۇ ۋاقىتالردا بەكال كۆپ كىشى بۇنداق قىلىش قەتئى توغرا ئەمەس دەپ تەنقىرت قىلىشرقان
ئىد ” .مەن شۇ چاغدا بۇنداق بىر قارارنى زورنپ مراقۇللىتىش ئۈچرۈن برارلىق ئرابرويىمنى
دوغا تىكىرپ ھەقىقەتەنمرۇ پۈترۈن كۈچرۈم بىرلەن تىرىشرقان ئىردىم .مەن شرۇنىڭغا دىقرقەت
قىلررردىمكى بىزنىررر نۇرغۇنلىغررران غرررالىبىيىتىمىز ئەنە شرررۇنداق خاترررالىق ئۆتكۈزۈشرررتىن
قورقماسلىق ئىرادىسىنى تىكلىيەلى ەنلىكىمىزدىن كەلمەكتە“.
ئۇ دې ەنلىرىنى سىھىرلى سۆزلەر دەپ بىلىدىغان كىشرىلەرگە ۋەدە قىلىرپ دۇنياغرا
خوجا بولۇش رۇسىيە زېمىنلىرىنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن چوقۇم بەل ىلىنىدۇ” .شۇنداق
قىلىپ ياۋروپا ھەرقانرداق بىرر ئىمبرارگو تەھدىتىردىن قورقمايردىغان يىمىررىلمەس پرونت
ئىستىھكام ھالىغا كېلەلەيدۇ .بۇ قىلىېاتقانلىرىمىز ياۋروپاغا ئىنتايىن گۈزەل بىر ئىقتىسرادىي
كېلەچەك كەلتۈرىدىغانلىقىدا مەسرىلە يروق .شرۇنداق قىلىرپ ھەمرمە كىشرى غەربلىكرلەر
ھەتتررا ئەڭ لېبىرررال دېموكراتالرمررۇ بۇنررداق بىررر يېڭررى تررۈزۈمنى ئرراچكۆزلۈك بىررلەن تامررا
قىلىرردىغان ھالغررا كېلىرردۇ .ھررازىرقى مەسررىلە ئەڭ مررۇھىم بولررۇپ تۇرىررېاتقىنى ئررۇ يەرنررى
بويسۇندۇرۇش .بو سۇندۇرۇپ بولغىنىمىزدىن كېيىن قالغان ئىشالر مەمۇر ۋە تەشركىلى
مەسىلىلەردىنال ئىبارەت “.ئۇ سۆزىنى داۋام قىلىپ كېلىپ سرالۋىيانالر تۇغۇلۇشرىدىنال قرۇل
بىر خەلق بولۇپ ئۇنر خوجايىنغا بەكال مۇھتا يەنى ئۇنر بىرەر خوجايىن بولما تۇرۇپ
ھېچنېمە قىاللمايدىغان بىر خەلرق .گېرمانىيىنىر رۇسرىيىدىكى ئوينايردىغان رولرى شرۇكى
بىرررز خرررۇدد ئېن لىزنرنىررر ھىنررردىالرغا مۇئرررامىلە قىلغىنىررردەكال رول ئوينرررايمىز يەنرررى
”ئېن لىزنرغا ئوخشاش بىزمۇ بىر نەچچە ئادەمنى ئىېەرتىپ بۇ ئىمىىرىيىنى باشقۇرىمىز“.
ئررۇ يەنە ئۇكرائىنررانى ياۋروپانىرر ئاشررلىق ئىسرركىالتى ھالىغررا كەلتررۈرۈش چارىسررى
ئۈستىدە بو سۇندۇرۇلغان خەلقىنى بېشىغا يراغلىقىنى چى ىرپ نىىىرز پايىراقالرنى كېيىرپ
خوشررال-خوراملىررق بىررلەن يۈرىرردىغان ھررالەتكە كەلتررۈرۈش ئۈسررتىدە بەكررال تەپسررىلى
توختىلىپ ئۆتىدۇ .ئۇ يەنە شرۇنىمۇ ئېترراپ قىلرد  :ھەمرمە كىشرى بىرر قېتىملىرق دۇنيراۋ
تىنچلىق قۇرۇلتىيى چاقىرىلىشىنى خام خىيال قىلىشقا كىرىشىشى مرۇمكىن ئەممرا بىرز يەنە
ئون يىر ئۇرۇشۇشرقا رازىمىزكرى ھەرگىزمرۇ ئرۇرۇش غەنىمەتلىرىنرى ئالرداپ بۆلۈشرىېېلىش
ئىشىغا راز ئەمەسمىز.
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ئارىدىن ئۈ كۈن ئۆتكەنردە كىيېرې بېسرىپ ئېلىنىردۇ .برۇ غرالىبىيەت خەۋىرر ”برۆرە
ئىنررى“ دىكىلەرنررى قرراتتىق خوشررال قىلىېېتىرردۇ .ھىتلېررر پۈتكررۈل ئۇكرائىنررانى بالرردۇرىراق
ئىشررغال قىلىررش دې ر ەن پىكىرىنى ر مۇۋەپىەقىيەتلىر بولغررانلىقى مېنىر ئرراۋال جەنۇپقررا
ھۇجررۇم قىلسرراق ئررۇ يەرنررى ئاسررانال قولغررا كەلتررۈرەلەيمىز دېرر ەن ئالرردىن پەرىزىمنىرر
ھەقىقەتەنمۇ توغرا پەرەز ئىكەنلىكىنى ئىسىاتالپ بەرمەكتە دەيدۇ-08 .سرىنتەبىر چۈشرلۈك
تاماقتررا ھىتلېرنىرر چىرايررى چاقنرراپ تررۇراتتى .ئررۇ دەسررتىرخاندا ئولتۇرغانالرغررا كىيېررې
يېقىنلىرىرردىكى بىررر تررا جىلغىسررىدا دۈشررمەن قوشررۇنلىرىدىن  822مى ر كىشررى ئەسررىرگە
ئېلىند دەپ تەنتەنە بىلەن جاكارنيدۇ .ئۇ يەنە بۇ قېتىمقى قورشراپ يوقۇترۇش ئۇرۇشرى
پۈتكررۈل ئررۇرۇش تررارىنى بررويىچە بىررر قېتىملىررق ئەڭ چرروڭ پاراكەنرردە قىلىررش ئۇرۇشررى
ھېساپلىنىدىغانلىقىنى سوۋېت ئىتتىىاقى يىمىرىلىش ھارپىسىدا تۇرغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ.
-02سررىنتەبىر چۈشررلۈك تامرراق ئۈسررتىدە ئررۇ قۇمانرردانلىق شررىتاپنى ”ئىككىنچررى
دەرىىىلى ئادەملەر“ ھەققىدىكى ۋەھىمىسىنى ئوتتۇرغا قويىردۇ! يەنرى برۇ ئاسرىيالىقالرنى
ئررۇرال تاغلىرىنىرر كەيررنى ە ھەيرردىېەتمى ىچى ياۋروپررا ئۇنرنىرر خەۋىىىرردىن ھەرگىررز
قۇتۇنلمايرردىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ” .ئررۇنر دېرر ەن بىررر يرراۋايى مەخلررۇق مەيلررى بولشررېېىزم
بولسۇن مەيلى چرار پادىشراھى بولسرۇن ھەممىسرى ئوخشراش مەخلرۇقالر .يەنرى ئۇنرنىر
ھەممىسررى تەبىئەتنى ر يىرتقررۇچلىر  “.شررۇ كررۈنى يېرررىم كېچىرردە ھىتلېررر قىرغىنچىلىررق
مەيدانىدىكى ئەخالقى مەسىلىلەر ئۈستىدە مۇنھىزىسىنى ئوتتۇرغا قويغىنىدا ئەسكەرلەرنى
تررۇنىى قېررتىم جەڭ مەيرردانىغا ئاتالنغىنىرردا خررۇدد بىررر قىزنى ر تررۇنىى قېررتىم جىنىسررى
مۇناسىېەت ئۆتكۈزگەندىكى روھى ھالىتى ە ئوخشرىتىپ كېلىرپ ئەرلەرنىر ھەر قېتىملىرق
ھەرىكىتىنررى بىررر قېتىملىررق ئررۆزى ە تاجرراۋۇز قىلىررنىش دەپ ھېسرراپاليدىغانلىقىنى دەيرردۇ.
”ئەمما نەچچە كۈن ە قالما بۇ يى ىت يى ىت رەسمى بىرر ئەركەك ھالىغرا كېلىردۇ .ئەگەر
مەن بۇنداق جەڭ مەيدانى چېنىقىشىنى باشتىن ئۆتكۈزگەن بىرسى بولمىسرا ئىردىم بەلكىرم
يالغۇز بېشىمغا ئىمىىرىيىنى قايتا تىكلەشرتىن ئىبرارەت برۇ ئېغىرر ۋەزىىىنىر ھۆددىسرىدىن
چىقالماسررلىقىم مررۇمكىن ئىررد  “.ئررۇ -8182يىلىسرراددا غررايە بىررلەن ئالرردىنقى سررەپكە
ئاتالنغانلىقىنى دەپ كېلىپ ”ئۇ چاغدا مەن مىڭلىغان ئون مىڭلىغان ئەسكەرنى يېنىمردا
يېقىلىپ چۈشىېاتقانلىقىنى ئرۆز كرۆزۈم بىرلەن كرۆرگەن ئىردىم .برۇنردىن مەن ھاياتلىقنىر
ھەقىقەتەنمۇ بىر جەڭ ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەن ئىدىم .بۇ كۈرەش ئرۆز ترۈرىنى سراقالپ
قېلىشتىن باشقا ھېچقانداق بىر مەقسەتنى ئۆزى ە غايە قىلمايتتى“.
بۇ تۈر دەستىنان ئۈستى سۆھبەتلەردە گەپ پەقەتال شەرق ئۇرۇش سېىى ئۈسرتىدىكى
جەڭلەر توغرىلىقال بونتتى .چۇنكى ئرۇ ۋاقىرتالردا يەنە بىرر ئرۇرۇش سرېىى بولغران شرىمالى
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ئافرىقررا ئررۇرۇش سررېىىدا تىلغررا ئالغىرردەك بىرررەر ئىررش يرروق ئىررد  .ئررۇ يەردە ئەن لىرريە
قوشررررۇنلىر روممېلنررررى چېكىنرررردۈرۈش ئۈچررررۈن ئاتاكىغررررا ئۆتررررۈپ باققرررران بولسررررىمۇ
مۇۋەپىەقىيەتلى بونلمىغان ئىرد  .كرۈز پەسرلى يېتىرپ كېلىشرى بىرلەن تەڭ ھەر ئىككرى
تەرەپال قايتا ھۇجۇمغا ئۆتىش خىيالىدا بولما قىمىرر قىلمرا جايىردا جىرم يېتىېالىردۇ .برۇ
كۈنلەردە ھىتلېر بىرلەن قۇرۇغلرۇق ئارمىيىسرى پۈترۈن زىھنىنرى موسركېاغا ئومرۇمىي يۈزلرۈك
ھۇجۇم قىلىش ئىشىغا مەركەزلشتۈرگەن ئىد  .بۇ ۋاقىتتا قۇرۇقلۇق ئرارمىيە مارشرالى بروك
بۇنررداق بىررر ھۇجررۇم ئۈچررۈن پەسررى جەھەتررتە ۋاقىتنررى قولرردىن بېرىررپ قويرردۇق دەپ
ئاگاھالنرردۇرۇپ بىررز نررېمە ئۈچررۈن بېتررون ئىسررتىھكامالر ئىچىرردە قىشررتىن چىقىېېلىشررقا
تىرىشمايمىز؟ دەپ سورايدۇ .ھىتلېرنى ئۇنىڭغا بەرگەن جاۋابى بەكال قاتتىق مازاق قىلىش
شەكلىدە ئىد ” :مەن باش مىنىستىر بولۇشتىن بۇرۇن باش قۇماندانلىق شرىتابىدىكىلەرنى
ئالغا ئىنتىلىپ تۇرىدىغان ۋەھشى قاۋان شۇڭا ئرۇنرنى ئۇچۇرىغرانال كىشرىنى چىشرلەيمەن
دەپ ئېتىلىپ تۇرۇشىدىن ساقلىنىش ئۈچرۈن ئۇنرنىر ياقىسرىدىن قامرالالپ چىر تۇترۇپ
تررۇرۇش كېرررەك دەپ ئرروياليتتىم “.ئەنررد مەلررۇم بولرردىكى ئررۇنر ھېچقاچرران ئۇنچىررېان
ئېتىلىررپ تۇرىرردىغانالردىن ئەمەس ئىرركەن .ئررۇنر قايتررا قۇراللىنىشررقا رېيىنالنرردنى ئىشررغال
قىلىشقا ئاۋسترىيە ۋە چېنسلوۋاكىيەگە بېسىپ كىرىشركە قەتئرى قارشرى چىقىرپ كەلر ەن
ئىد  .ھەتتا ئۇنر پولشا ئۇرۇشىغىمۇ قارشرى تۇرغران ئىرد ” .ئەسرلىدە برۇ قراۋانالرنى مەن
بېرىپ پاتىات كۈشكۈرتۈپ تۇرمىسام ئالدىغا ئېتىلىدىغان نىيىتى يوق“.
ئۇ سوۋېت ئىتتىىاقىنى پايتەختى ە زور كۆلەمدە ھۇجۇم باشالشتا چى تۇرىردۇ .برۇ
قېتىمقررى ئوپىراتسررىيىنى مەخىررى بەل ىسررى ”تەيىىر بررورىنى“ بولررۇپ سررىنتەبىرنى ئەڭ
ئاخىرقى كرۈنى باشرلىتىلماقچى برۇ ئرۇرۇش ئوپىراتسىيىسرى ەبوك قۇمانردانلىق قىلىردىغان
بولىدۇ .ئۇنى ۋەزىىىسى  21دىېىزىيىلى زور قوشۇن بىلەن سوۋېت ئىتتىىاقىنى مەركىز
ئارمىيىسررىنى تارمررار قىلغانرردىن كېرريىن موسرركېاغا قرراراپ يررۈرۈش قىلىررش بولىرردۇ .ئۇنىر
ئاساسلىق ئۇرۇش پىالنى موسكېانى نىشان قىلغان ھالدا تانكا قىسىملىر بىلەن جەنرۇ -
شىمالدىن قىسىپ ھۇجۇم قىلىش ئارقىلىق قىزى ئارمىيىنى ئارقا سېىىنى قوش قىسقاچقا
ئېلىپ  12مى يىراقلىقتا ئۇچرۇشۇش ئىد .
سوۋېت ئىتتىىاقىنى باش قۇماندانلىق شرىتابىدىكىلەر يىر ئاخىرسرىغا يېقىنلىشرىپ
قالغررانلىقى ئۈچررۈن دۈشررمەن كەڭ كۆلەملىر ھۇجررۇم قىلمايرردۇ دەپ قارىغاچقررا ئرراقىېەت
ھۇجۇمغررا ئررۇچراپ پررات-پرراراق بولررۇپ كېتىرردۇ .گۇدېرىياننى ر ئىككىنچررى ماشىنىالشررقان
كورپۇسالر گۇرۇپىىسى تۇنىى كۈنكى بىر سوتكا ئىچىدىال قىزى ئرارمىيە سرەپلىر ئىچىر ە
 22مى ئىچكىرلەپ بۆسۈپ كىرىردۇ .گېرمرانىيە قوشرۇنلىر پىيرادە قىسرىملىر ئېچىلغران
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بوشلۇققا باستۇرۇپ كىرىپ تارمار قىلىنىېاتقان ئۇششاق قارشرىلىق كۆرسرىتىش كرۈچلىرىنى
تازىالشقا كىرىشىدۇ.
-0ئررۆكتەبىر كررۈنى ھىتلېررر بررۇ ئوپىراتسررىيىدە غەلىرربى ە بولغرران ئىشررەنچى تولررۇپ
تاشقان بولغاچقا مەخسۇس پويىز بىلەن بېرلىنغا قايتىپ كېلىدۇ .ھىتلېر نەچچە ئايردىن
بېررر خەلقى ر ە نۇتررۇق سررۆزلەپ باقمىغررانلىقى ئۈچررۈن ئەتىسررى چۈشررتىن كېرريىن داغرردام
قەدەمررلەر بىررلەن سررتادىيومغا كىرىررپ كېلىرردۇ .ئررۇ ئەسررلى خەلقى ر ە ”ئررۇرۇش مەزگىلىرردە
قىشلىق ياردەم پىالنى“ غرا يرار-يرۈلەك بولرۇش چاقىرىقىردا بولۇنمراقچى ئىرد  .ئەممرا ئرۇ
بۇنى ئورنىغا ئىنتايىن مۇھىم بىر ئۇقتۇرۇشنى ئېالن قىلىدۇ-00” :ئىيۇل سەھەر _ ئۇنى
ئاۋاز رادىئو كانىيى ئارقىلىق ئىمىىرىيىنى بارلىق بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىدا ياڭرىماقترا ئىرد
_ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئۇرۇش ئوپىراتسىيىسى باشلىتىلغان ئىرد  “.شرۇ كۈنردىن باشرالپ
پۈتۈن ھەرىكەترلەر پىرالن برويىچە ئىل ىررلىمەكتە ئىكەنلىكىنرى ئېيتىردۇ .شرۇنىڭغا ئرۇنپال
”دۈشررمەن پۈتررۈنلە يەر بىررلەن يەكسرران قىلىېېتىلررد ئەنررد ئررۇنر ھەرگىزمررۇ ھۇشررىغا
كېلەلمايرردۇ!“ بررۇ سررۆزلەرنى ئاڭلىغرران خەلررق ئاممىسررى ئارىسررىدا ئەسررەبىلەرچە تەنررتەنە
ئاۋازلىر پارتاليدۇ.
ئررۇ نۇتقىرردا بىررر مررۇنچە سررانلىق مەلۇمرراتالرنى مىسررال قىلىررپ سررۆزلەيدۇ :دۈشررمەن
قوشۇنلىرىدىن  022مى كىشى ئەسرىر ئېلىنرد ؛ ۋەيرران قىلىنغران يراكى قولغرا چۈشركەن
توپ-زەمبىرەك  00مى دانە تانكا  81مى دانە يوقۇتۇلغان دۈشمەن ئرايروپالنى 82222
دىررن ئررارتۇق … .ھىتلېرنى ر ئاغزىرردىن بۇنررداق رەقەمررلەر ئررۈزۈلمە تۆكررۈلەتتى :نررېمى
ئارمىيىسررى  8222كىلررومېتېر ئىچكىرررلەپ كىرررد (”بررۇ رەقەم بىېاسررتە ستاتىسررتىكىلىق
مەلۇماتالرغررا ئاساسررالنماقتا!“)؛  02مىرر كىلررومېترېردىن ئررارتۇق رۇسررىيە تۆمررۈر يولىرردا
قاتناشررنى ئەسررلى ە كەلتررۈردۇق شررۇنىڭدەك بررۇ تۆمررۈر يولالرنى ر مررۇتلەق كررۆپ قىسررمى
گېرمانىيە تار رېلىسلىق يولىغا ئۆزگەرتىلىپ بولد  … .ھىتلېر تېنى يېڭىرراقتىال دۈشرمەن
قايتررا ئورنىرردىن تۇرالمرراس ھالغررا كەلتررۈرۈل ەنلىكىنى ئېيتقرران بولسررىمۇ يەنىررال قرراتتىق
تەشېىشلىنىپ تۇرغانلىقى چىقىىال تۇراتتى .شرۇڭا ئرۇ شرەرقتىكى برۇ ئرۇرۇش ئوخشرىمىغان
ئاڭ سىستېمىسرى ئوتتۇرسرىدىكى بىرر ئرۇرۇش ئىكەنلىكىنرى شرۇنداق بولغاچقرا بۈگۈنردىن
باشالپ گېرمانىيە خەلقى ئۇيۇشۇپ ئىدىيىېىي جەھەتتە قەتئى پارچىالنماس بىرر پۈتۈنلرۈك
ھالىغا كېلىشى نزىملىقىنىمۇ ئېتراپ قىلمرا تۇرالمايردۇ” .پۈتكرۈل نرېمى خەلقرى ئرۆزىنى
قۇربان قىلىشقا تەييار بىر پۈتۈن گەۋدە ھالىغرا كەل ىنىردىال ئانردىن برۇ ئۇرۇشرتىن ئۈمىرد
كۈتەلەيمىز .تەڭرر بىرز تەرەپرتە ھەممىر ە قابىر تەڭرر ھېچقاچران ھۇرۇنالرغرا يراردەم
قىلمايدۇ ئىرادىسىزلەرگىمۇ ياردەم قولىنى سۇنمايدۇ“.
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ئۇنى بۇ قېتىمقى نۇتقى ھەقىقەتەنمۇ قالتى بىر نۇتۇق بولغان ئىد  .ئۇ نۇتقىدا بىر
تەرەپررتىن غەلىبىنررى ماخترراپ كررۆككە كررۆتەرگەن بولسررا يەنە بىررر تەرەپررتىن كىشررىلەرنى
يوقۇلۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن يەنە بىر قېتىم پىرداكارلىق كۆرسىتىشرى چراقىرىق قىلىنغران
ئىد  .ئاخشرىمى گۇدېرىياننىر تانكرا قىسرىملىر تىرز سرۈرئەتتە ھۇجرۇم قىلىرپ ئرورېلنى
قولغررا چۈشررەرگەنلىكى ھەققىرردىكى خەۋەر تارقىلىرردۇ .كىشررىلەر غررالىبىيەت خوشرراللىقى
ئىچى ە چرۆممەكتە ھەتترا تارامېايردىكى يولوۋچىالرمرۇ ئرۆزلىرىنى گويرا رۇسرالردەك ھرې
قىلىشىپ كىشىلەرگە قول ئىشارىتى قىلىپ تەنتەنە قىلىشماقتا ئىد .رۇسالر ئەسلىدە ئرۇرال
تەرەپلەرگە كۆچۈرۈلۈش پىالنالنغران زاۋۇت ئەسرېاپ-ئۈسركۈنىلىرىمۇ قىلرچە بۇزۇلماسرتىن
ئۆز پىتى قولغا چۈشكەن ئىد .
ئەتىسرررى ھىتلېرررر ”برررۆرە ئىنرررى“ غرررا قايتىرررپ كېتىررردۇ .كىئېىىېننىررر قالررردۇرغان
خاتىرىسىدىن قارىغاندا ھىتلېر كەچلى تاماق ئۈستىدە بەكال خوشرال كرۆرۈنەتتىكەن-2 .
ئررۆكتەبىر كررۈنى چۈشررلۈك تاماقتررا ھىتلېررر ەېىىنررى پۈتررۈنلە چېنوسررلوۋاكىيە ئۈسررتى ە
مەركەزلەشررتۈرگەن بولررۇپ ئررۇ يەردە بەكررال كررۆپ پررارتىزانلىق ھەرىكەتلىرىنى ر بررارلىقى
ھەققىدە توختالغران .بۇنىڭردىن ساقلىنىشرنى چارىسرى بەكرال ئاسران ئىكەنمىرش :برارلىق
يەھررۇدىيالرنى تۇتقررۇن قىلىررپ ”شررەرقتىكى يىررراق جايالرغررا ئرراپىرىېېتىش“ ئىكەنلىكىنررى
كۆرسەتكەن .بۇ ئىش ئرۇنى يەنە بىرر قېرتىم ئاگاھالنردۇرغان بولرۇپ يەھرۇدىيالر دۈشرمەن
خەۋەرلىرىنى چىقىش مەنبەسى ئىكەنلىكىنرى شرۇڭا برارلىق يەھرۇدىيالرنى بېررلىن بىرلەن
ۋيېننادىن يىغىشتۇرۇپ يەنە شۇ يەرگە ئاپىرىېېتىش كېرەكلىكىنى تەكىتلى ەن.
كۈنرردۈز ۋاقتىرردا گۇدېرىيرران برىيانسررىكنى قولغررا كەلتررۈرۈپ سرروۋېت ئىتتىىاقىنى ر
مررۇنتىزىم ئررۈ ئارمىيىسررىنى ئىسرركەنىى ە ئررېلىش ئىشررىنى تاماماليرردۇ .كەچلىرر تامرراق
ئۈستىدە ھىتلېر ئىنترايىن كۆتۈرەڭ رۈ روھلرۇق ھالردا دەسرتىنانغا ئولتۇرغران بولرۇپ برۇ
قېتىم سىياسىي ئىشالر ھەققىدە ئارتۇق بىرر نرېمە دېمىر ەن .پەقەترال بىرر چاخچراق سرۆز
قىلغان بولۇپ مايور ئېن ەلنى يېڭىراقتا بىر ئىت چىشرلىېالغانلىقىنى شرۇ سرەۋەپتىن براش
قۇماندانلىق شىتابىدا غالىىرلىق كېسىلى تارقىلىرپ كېتىشرىنى سرەۋەبى شرۇ ئىركەن دەپ
چاخچاق قىلىردۇ .غرالىبىيەت خەۋەرلىرر كەينرى ئرۈزۈلمە كېلىرپ ترۇراتتى .ئىككرى كرۈن
ئۆتكەندە ئالدىنقى سەپ ئۇرۇش خەۋەرلىر گېزىتىدە قىزىر ئرارمىيە ”ئاساسرەن ئالغانردا
تۈرمار قىلىند دېيىشكە بولىدۇ“ دەپ كۆرسەتكەن .موسكېا مۇشۇ بىر قانچە كرۈن ئىچىردە
قولغا چۈشىدىغاندەك كۆرۈن ەچكە ھىتلېر موسكېاغا بىرمۇ نېمى ئەسركىر كىرمىسرۇن
دەپ بۇيرۇق بېرىدۇ” .موسكېا شەھىر پۈتۈنلە ۋەيران قىلىنىشى كېررەك برۇ شرەھەر يەر
شار خەرىتىسىدىن پۈتۈنلە ئۆچۈرۈپ تاشلىنىشى كېرەك“ دەيدۇ.
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-1ئررۆكتەبىر كررۈنى ھىتلېررر ھەربررى ئىشررالر يىغىنىنررى تۈگەتكەنرردىن كېرريىن ئوتتررو
ديېترىنقررا ۋارقىرررىغىنىچە ئەنررد سررەن ئررۇرۇش خەۋەرلىرىنررى خەلقىمىررزگە ئۇقتۇرسرراڭ
بولىدۇ دەيدۇ .يېرىم سائەتتىن كېيىن ھىتلېر كىتاپنانىسىدا ئالرد -كەيرنى ە مراڭغىنىچە
مەتبۇئاتقا بېرىلىشى ئۈچۈن ديېترىنقا بىر پاررچە غالىبىيەت خەۋىرىنى ئېيتىرپ يازغۇزىردۇ.
ئەتىسى ديېترى بۇ خەۋەرنى گېزىتالردا بېسىلىشى ئۈچۈن بېرلىندا مۇخبىرنرغا تاپشرۇرۇپ
بېرىېېتىپ مۇشرتۇمىنى كرۆتەرگىنىچە يوقرۇر ئراۋازدا سرۆزلەيدۇ” :ئەپەنردىلەر برۇ خەۋەر
ئۈچۈن مەن سىلەرگە ئۆزەمنى ئاخباراتچىلىق سانھىتىم بىلەن كاپالەت بېرەلەيمەن!“ ”بۇ
خەۋەرنرررى ئاڭلىغررران ئررروق مەركىرررز ئەلرررلەر مرررۇخبىرلىر بىرررلەن بالقرررانلىق مرررۇخبىرنر
خوشاللىقىدىن چاۋاك چېلىپ كېتىشتى – .دەيدۇ كېيىنكى ئەسلىمىسىدە «نيۇيورك ۋاقترى»
گېزىتىنى مۇخبىر خروۋارد ك .سرمىت _ ئانردىن ئۇنرنىر ھەممىسرى ئورنىردىن ترۇرۇپ
ديېترىنقا فاشىست سالىمى بېرىشىدۇ“.
شۇ كۈنى چۈشتىن بۇرۇن گېرمانىيە گېزىتلىرىدا زور غالىبىيەت خەۋەرلىر بېرىلىردۇ:
ئىككى سوۋېت توپكورپۇسىنى قورشاۋغا ئېلىېالدۇق .بۇ خەۋەردىن خەلق ئاممىسرى خرۇدد
چاقماق سوقىېەتكەندەك چۈچۈپ كېتىشىدۇ .بۇ خەۋەرنى كۆرگەن سۇلغۇن چىرا كىشىلەر
ئەنرردىلىكتە ئىنتررايىن روھلىنىررپ كەترركەن ئىررد  .پىېىنررانىالردا رادىئررودىن «خورسررت
ۋېسسې » مارشى بىلەن «دوتچالند ئۈبېر ئاللې » _ گېرمانىيە ھەممىدىن ئۈستۈن مارشرى
ياڭرىشى بىلەن تەڭ ھەممە ئورنىدىن تۇرۇشۇپ سانمدا تۇرىشاتتى .بېرلىندا بولسا موسركېا
قولغا چۈشۈپتۇ دېيدىغان گەپلەر تارقىلىپ يۈرمەكتە ئىد .
كىشىنى قاتتىق ئويغا سرالىدىغىنى يەنە شرۇ كرۈنى قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە مارشرالى ۋون
رېيچېنراۋ يەنررى بىرىنچرى بولررۇپ مىللەتچرى سوتسررىئالىزمنى قرولالپ چىققرران گېنېرررال -2
كورپۇسقا برۇيرۇق چۈشرۈرۈپ پرارتىزانالرنى قراتتىق جازانشرنى بۇيرۇيردۇ .ئرۇ سرۆزىدە برۇ
ئۇرۇشنى ھەرگىز ئادەتتىكى بىر ئۇرۇش دەپ ئويلىمراڭالر برۇ ئرۇرۇش نرېمى مەدەنىيىترى
بىررلەن يەھررۇدىيالر يەنررى بولشررېېىزم ئوتتۇرسررىدىكى ئۆلررۈم-كررۆرۈم ئۇرۇشررىدۇر دەيرردۇ.
”شۇنداق ئىكەن _ دەيدۇ بۇ مارشال _ ئەسكەرلىرىمىز ئادەم ئەمەس يەھۇدىيالرغا قاتتىق
تەدبىر قوللىنىش شۇنىڭدەك ئۇنرغا ھەققانىي تولۇقالش خاراكتېرىدا تەدبىر قوللىنىشرنى
زۆرۈر ئىكەنلىكىنى قەتئى تۈردە تولۇق چۈشىنىپ يەتكەن بولىشى كېرەك “.قالغران يوقرۇر
دەرىىىلى گېنېرالالرمۇ ئانيلۇق رۇندىستېد مانىسرتېيىن قاترارلىق گېنېرالالرمرۇ شرۇنىڭغا
ئوخشاپ كېتىدىغان بۇيرۇقالرنى چۈشىرىدۇ.
بۇ چاغدا ھىتلېر سوۋېت ئىتتىىاقى مەغلۇ قىلىند شۇڭا ئومۇمىي يۈزلرۈك غەلىربە
قولغررا كررېلىش ئالدىرردا دەپ ئررېالن قىلىرردۇ .بررۇ بىررر خەلقىنىر ئىرادىسررىنى كۈچەيتىشررنى
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مەقسررەت قىلىنغرران تەشررېىقاتال بولررۇپ قالمررا بررۇ دې ىررنى ە ئۇنى ر ئۆزىمررۇ ئىشررىنەتتى.
شررۇنداقتىمۇ بررۇ گەپرركە ئۆزىنىرر تەشررېىقات مىنىسررتىرىنى تولررۇق قايىرر قىاللمايرردۇ-2 .
ئرررۆكتەبىر كرررۈنى جوزېرررف گررروبېل خرررۇدد ديېتررررىنتەك ئۈمىررردۋارلىق بىرررلەن قرررول
ئاستىدىكىلەرگە مۇنداق دەپ نۇتۇق سرۆزلەيدۇ” :ھەربرى ئىشرالر نوقتىسرىدا برۇ ئۇرۇشرنى
غالىبى بەل ىلىنىرپ بولرد دېيەلىشرىمىز مرۇمكىن .مەملىركەت ئىچرى ۋە سرىرتىدىن ئېلىرپ
ئېيتقىنىمىزدا ئاساسلىقى سىياسرىي ئىشرالرن قالغران ھېسرابلىنىدۇ “.ئەممرا ئرۇ كەينىردىنال
دې ەنلىرى ە زىت ھالدا نېمىسالر شەرقتە داۋاملىق  82يى ئۇرۇش قىلىش ئۈچرۈن چوقرۇم
تەييار تۇرۇشى نزىم شۇنداق ئىكەن گېرمانىيە گېزىتلىرىنى ۋەزىىىسى نرېمى خەلقىنىر
”چىداشچانلىق كۈچى“ نى ئاشۇرۇش ئۈچۈن خىزمەت قىلىش بولىشى كېرەك؛ ئەنە شۇنداق
قىلغاندىال ”قالغان ئىشالرمۇ ئۆزلىكىدىن ھەل بولۇپ كېتەلەيدۇ شۇنداق بولغىنىدا قىسرقا
مررۇددەت ئىچىرردە تىنچلىقنىرر ئەمەلرر ە ئاشررمايدىغانلىقىغا ھررېچكىم دىقررقەت قىلىىمررۇ
يۈرمەيدۇ“ دەيدۇ.
ئەگەر ھىتلېرمۇ ئەنە شۇنداق ئىمكان قالدۇرۇپ سۆزلى ەن بولسا ئىد موسركېادىكى
سرروۋېت دېىلوماتى ر ئەلچىلىرىنى ر -82ئررۆكتەبىردە شررەرققتىكى  2يررۈز مى ر يىراقتىكررى
كۇيبىشېېغا قاراپ قېچىپ كېتىېاتقانلىقىنى ئاڭلىسا ئۇنىڭدىكى برۇ ترۈر قاراشرالر پۈترۈنلە
توزۇپ كەتكەن بونتتى .بۇ چاغدا موسركېا شرەھىر ھەقىقەتەنمرۇ پاتىراراقچىقلىق ئىچىردە
قالغرران ئىررد  .بەزىررلەر ئىككررى گېرمررانىيە پررويىز شررەھەر ئەتىررراپىغىچە يېتىررپ كەپتررۇ
دېيىشررىپ پررويىز ئىستانسىسررىدا قېچىېاتقرران ئادەمنى ر كۆپلى ىرردىن تىقمررا-تىقمررا بولررۇپ
كەتكەن .يوقۇر دەرىىىلى پارتىيە-ھۆكرۈمەت ئەمەلردارلىرىمۇ پىكاپلىرىغرا ئولترۇرۇپ برۇ
پاراكەنرردىچىلى ئىچىرر ە قېتىلىررپ سرروۋېت ئىتتىىاقىرردا تارىنتررا كررۆرۈلمى ەن قاتنرراش
قىسچىلىقىنى پەيدا قىلىېەتكەن .پىيادىالر يا ئالدىغا يا كەينى ە ماڭالما قىسىلىپ قالغان
پىكاپالرغا ئېتىلغىنىچە پىكاپ ئىچىدىكىلەرنى قاقتى-سوقتى قىلىشرقا كىرىشركەن بولۇپمرۇ
يەھۇدىي دەپ قارىغانالرنى بەكىرەك قورقۇتۇپ بايلىق يۇلىېېلىشقا تىرىشقان.
موسكېادا ساقچىالرمۇ توسىيالمىغاچقا توپ-توپ قراچقۇن ۋە ئىشرچىالر ماگرازىنالرنى
بۇنڭ تانڭ قىلىپ قۇرۇغداپ قويۇشقان؛ شۇنىڭدەك يەنە لېنىننى قاتۇرۇلغران جەسرىدىمۇ
قىزى ر مەيدانرردىن چىقىرىلىررپ باشررقا يەرگە يررۆتكەپ كېتىل ەنلىكررى؛ سررتالىنمۇ ئۆزىنى ر
كەينىنررى ئويلىشررىپ كېتىرردىغان يېرىنررى بەل ىررلەپ قويغررانلىقى؛ پەقەت ئىنتررايىن ئرراز بىررر
قىسررىم كىشررىلەرن كرروچىالردا بىنررانرنى دالرردا قىلىررپ يررولالرنى توسراپ بىرمررۇ ناتسىسررتنى
ئۆتكۈزمەسلى ئۈچۈن ئۆل ىچە جەڭ قىلىشقا تەييارلىنىېاتقرانلىقى؛ مرۇتلەق كرۆپ سرانلىق
موسكېالىق پۈتۈنلە دې ىدەك ئۈمىدسىزلى ئىچى ە پېتىپ قالغان بولۇپ كىشىلەر يېررىم
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ئۈمىرردلىنىش يرررىم مررۇرەككەپ ھېسسررىياتالر بىررلەن گېرمررانىيە قوشررۇنلىرىنى شررەھەرگە
كىرىشرررىنى كۈتىېاتقرررانلىقى؛ ھەتترررا نۇرغرررۇن كىشرررىلەر نېمىسرررچە-رۇسرررچە لرررۇغەتلەرنى
سرررېتىېېلىپ ئىشرررغالىيەتچىلەر كەل ىنىررردە ئۇنرنىررر تىلرررى برررويىچە سرررانم بېرىشررركە
تەييارلىنىېاتقانلىقى … قاتارىدىكى مىش-مىش گەپلەر تارقىلىشقا باشاليدۇ.
بېرلىندا بولسا ۋىلھرېلىم كوچىسرىدىكى چروڭ-كىچىر سرالونالردا كىشرىلەر سرتالىن
بولغارىيە پادىشاھى بورى ۋاستىچىلىقىدا گېرمانىيىدىن تىنچلىق تەلەپ قىلغانمىش فرىتز
ھررې بررۇ گەپلەرنى ر راس-يالغررانلىقىنى ئېررنىقالش ئۈچررۈن رىبېنتررروپتىن سررورىغانلىقى
رىبېنتروپمۇ ئۇنى قۇلىقىغا بۇنداق بىر تەلەپكە ھىتلېر رەت قىلىرش جراۋابى بەرگەنلىكىنرى
پىچىرلىغانلىقى ”بەكال ئېنىق رەت قىلغانمىش چۇنكى ئۇ بۈگۈنكى بۇ سىناققا بەرداشرلىق
بېرەلەيدىغانلىقىغا ئاخىرقى غەلىبىنىر چوقرۇم ئۆزىنىر بولىردىغانلىقىغا قراتتىق ئىشرەنچ
قىالرمىش“؛ ھىتلېرنى مۇتلەق كۆپ سانلىق گېنېراللىرىمرۇ شرۇنىڭغا ئوخشراش ئىشرەنچكە
ئى ە ئىكەنلىكى مەسىلەن برۇنردىن بىرر بولغران جرودل  222سروۋېت ئىتتىىراقى زاپراس
كۈچلىرىنى پۈتۈنلە ترۈگەتتى دەپ قارايردىغانالردىن ئىكەنلىكرى ھەققىردە گەپ-سرۆزلەر
تارقىلىشقا باشاليدۇ .ھىتلېر -82چىسال كۈنى كەچلى تاماق ئۈستىدە دې ەن گەپلىرىنىر
كۆپ قىسمى پارنق كىلەچەك ھەققىدىكى گەپلەر بولۇپ ئۇنى ئۈچۈن ئالغانردا ھايراتلىق
ماكانى مەسىلىسى رىياللىققا ئايلىنىپ بولغان بىر مەسىلە ھېسابلىناتتى.
ھىتلېر كىشىنى جەلىپ قىالرلىق نۇتقىنى سۆزلەپ ئىككرى كرۈن ئۆتكەنردە ئرۇ قايىر
قالغان ۋە مازاق قىلىنىدىغان سرتالىنمۇ ئرۆزىنى تۇتىېالغران ھالغرا كەلمەكرتە ئىرد  .شرۇڭا
ئۇمۇ قايتىدىن كرېمى سرارىيىدا كۆرۈلۈشركە باشرلىغان ئىرد  .سرتالىن موسركېا سروۋېتى
رەئىسررىدىن ”بىررز موسرركېانى قوغررداپ قانمرردۇق-يرروق؟“ دەپ سررورايدۇ .ئررۇ بررۇ سررۇئالىغا
رەئىسنى جاۋابىنى كۈتمەستىال ئۆز جاۋا بېرىدۇ :قورشاۋ ئاسرتىدا قالىردىغان ئەھېالردا
ئىىرررا قىلىشررقا تى ىشررلى تەدبىرلەرنررى ئررېالن قىلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ :قانۇنغررا خىالپلىررق
قىلغررۇچىالر بىررلەن تەرتىررپ-ئىنتىزامنررى بۇزغۇچىالرغررا دەرھررال ئۆلررۈم جازاسررى بېرىلىشررى
كېرەك؛ جاسۇسالر توپىالڭ چىقارغۇچىالر ئىشرىىيونالر كۈشركۈرتكۈچىلەر بىرمرۇ قويمرا
ئۆلتۈرۈلىشى كېرەك دەپ بۇيرۇق بېرىردۇ .يوقۇرىنىر يوليرورۇقى قەتئرى بولغاچقرا پۈتكرۈل
موسكېا شەھەرىنى ۋەزىيىتى قايتىدىن ياخشىلىنىشقا باشاليدۇ.
موسرركېا شررەھىرىنى سررىرتىدا بولسررا سرروۋېت قوشررۇنلىرىنى قرراتتىق قارشررىلىق
كۆرسىتىشى بىلەن شەھەرگە  22مى يەرگىچە يېقىنالپ كەل ەن گېرمانىيە ئالدىن ھۇجرۇم
قىلغررۇچى قىسررىملىرىنى ئالغررا ئەل ىرلىشررىمۇ تەدرىىررى تررۈردە ئاسررتىاليدۇ .كەينىرردىنال
ھرراۋارايى ئۆزگىرىررپ كۈزلررۈك يررامغۇر باشررلىنىپ كېتىرردۇ .گېرمررانىيە قىسررىملىرىنى ئېغىررر
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تىىلىق مارك  2تانكىلىر پاتقاققا پېتىپ قېلىپ قىمىرمۇ قىاللما قالىدۇ .ئەممرا بۇنىڭردىن
ئەۋزەلىرەك ئانھىدىلىكلەرگە ئى ە سروۋېت  T-34ترانكىلىر بولسرا بۇنرداق پاتقراقالردىن
قورقما ئەركىن ھەرىكەت قىالنيتترى .ئرۆتكەن ئىككرى يىر جەريانىردا ھىتلېرنىر قولغرا
كەلتررۈرگەن غەلىبىلىررر ھرراۋا ئارمىيىسررىنى يوقۇرىرردىن ھىمررايە قىلىشررى ئاسررتىدا كەڭ
كۆلەملى قىسقاچقا ئېلىش شەكلى بويىچە ھۇجۇم قىلىشقا تايانغان قىسرىمالرنى يوقرۇر
دەرىىىلى ھەرىكەتچانلىقى ۋە ئوت كۈچىنى ئەۋزەللىكلىرى ە تايىنىپ قولغرا كەلترۈرگەن
غەلىرربىلەر ئىررد  .ئەممررا ھررازىر يەر يررۈز مىچىلررداپ تۇرغرران قۇيررۇق پاتقرراقلىق دېڭىزىغررا
ئايالنغرران بولغاچقررا تررانكىالر بررۇ پاتقاقلىقتررا مىرردىرمۇ قىاللمايرردۇ .ئاسررماندا ھرراۋا تۇتررۇق
بولغاچقا كۆرۈش مۇساپىسىمۇ بەكال قىسرقا بولغاچقرا ھراۋا ئۈسرتۈنلۈكى ە ئىر ە گېرمرانىيە
ھرراۋا ئارمىيىسررىمۇ نررېمە قىالرىنررى بىلەلمەيررال قالغرران ئىررد  .قىسررىمالر ھەرىكەتچررانلىقتىن
مەھرۇم قېلىشى بىلەن تەڭ ئوت كۈچى ئۈستۈنلۈكىمۇ تەڭ يوقۇلۇشقا باشاليدۇ .تەبىئىكرى
چاقمرراق تېزلىكىرردىكى ئۇرۇشررمۇ يوققررا چىقىرردۇ .ئەممررا بررۇنر ھىتلېرنىرر بىررردىن-بىررر
تايىنىدىغان ئۈمىدلىر ئىد .
”تەيىى بورىنى“ ھەربى ئوپىراتسىيىسرىنى توسرالغۇغا دۈ كېلىشرىنى سرەۋەبلىر
مىچىلداپ تۇرغان پاتقراقلىق سرۈڭەكتىن ئۆتىردىغان سروغۇق كرۈز يرامغۇر بىرلەن قىزىر
ئارمىيىنىر قەھرىمررانالرچە قارشررىلىق كۆرسىتىشررى ھېسابالنسررىمۇ بررۇنر پۈتررۈنلە ترروغرا
باھانىلەر ھېسابالنمايتتى .مەغلوىيەتنى ئەسلى سەۋەبى ھىتلېرنى مۇتلەق كۆپ سرانلىق
گېنېراللىرىنى قارىشىدا ھىتلېر بۇ ئوپىراتسىيىنى بىر ئا بالردۇر باشلىتىشرقا ئۇنىماسرلىقى
ئاساسى سەۋەپ ھېسابلىناتتى .ئەگەر ھىتلېر گېنېراللىرىنى گېىى ە كىرگەن بولسرا ئىرد
بەلكىم موسكېا برۇرۇنال بىرر دۆۋە خىرش پارچىسرىغا ئايلىنىرپ بولىشرى سروۋېت ئىتتىىراقى
ھۆكۈمىتى بىلەن ئۇنى ئارمىيىسىمۇ ئاللىمۇقاچران مەغلرۇپ قىلىنغران برونر ئىرد  .ئەممرا
كاپىتان پۇتكامېر ئۇنداق قارىمايتتى :ئۇنى قارىشىچە براۋچىتش بىلەن خالردېر ئىككىسرى
فۈھرېر كېسەل بولغان مەزگىللەردە ھىتلېرنى ئاساسرى پىالنىغرا بۇزغۇنچىلىرق قىلغرانلىقى
ئاساسلىق مەغلوبىيەت سەۋەبى ھېسابلىنارمىش.
ئۆكتەبىرنى كېيىنكى يېرىمىدا يرامغۇر قارغرا ئرۆزگىرەپ مىچىلرداپ تۇرغران پاتقراق
قېتىپ مۇزغا ئايلىنىدۇ .قىسىمالرنى سوغۇققا بولغان تەييرارلىقى يروق دىيەرلىر بولغاچقرا
بەرداشررلىق بېرررىش ئىمكررانىيىتى قالمىغرران ئىررد  .پۈتكررۈل ئررۇرۇش سررېىىنى بەكررال ئرراز
قىسررىمىدا ئىل ىرررلەش كۆرۈن ەنرردەك قىلغىنررى بىررلەن بۇنررداق ئىل ىرلەشررلەرمۇ تىلغررا
ئررالغۇچىلىقى يرروق بەكررال ئرراز ئىل ىرلەشررلەر ئىررد  .ئررا ئاخىرىرردا ۋەزىرريەت پۈتررۈنلە
ئۈمىدسىز ھالغا كەل ەنلىكى سەۋەبىدىن بىناكارلىق ئېىىىنېر گيېسرلېر برۇيرۇق برويىچى
~ ~ 338

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

گېرمانىيىردىكى شرەھەر قۇرۇلرۇش ئىشرلىرىنى توختىتىررپ تۇرۇشرقا مەجبرۇر بولرۇپ بررارلىق
ئىشرچى بىناكرارلىق قۇرۇلرۇش تېننىكلىرىنرى قۇرۇلرۇش ماتېرىيراللىرىنى ۋە ماشرىنىلىرىنى
شررەرققە يولغررا سېلىشررقا كىرىشررىپ ئررۇنرنى يررول ياسرراش تۆمۈريررول رېمررونتى ۋە پررويىز
ئىستانسىسى بىلەن ماشىنا ئىسكىالتى ياساش قاتارلىق ئىشالرغا سالىدۇ.
تامرراق ئۈسررتىدە ھىتلېررر يەنىررال شررۇ بۇرۇنقىرردەك تولررۇق ئىشررەنچىلى ئىررد  .ئررۇ
مىيوننېن قوزغىلىڭىنىر يىلردا بىرر ئۆتكۈزۈلىردىغان تەبررىكلەش پائرالىيىتى ە قاتنىشرىش
ئۈچۈن يولغا چىقىرش ئالدىردا كەچلىر تاماققرا ئولتۇرغىنىردىمۇ چاخچراق قىلىرپ ئرۆتكەن
كۈنلەرنى ئەسلەپ دەستىنان مۇھىتىنى بەكرال جۇشرتۇرىېەتكەن ئىرد  .موسركېادا بولسرا
ئۇنى ئەڭ قايىر بولىردىغان دۈشرمىنى بولغران ئرادەم ماياكوۋسركى مېتررو بىكىترى زالىردا
يىلرردا بىررر ئۆتكۈزۈلىرردىغان ئررۆكتەبىر ئىنقىالبررى بررايرىمى ھارپىسررىدىكى مىتىن ررتە نۇتررۇق
سۆزلىمەكتە ئىد  .ئۇنىر برۇ قېتىمقرى نۇترۇقى ئۈمىدسرىزلى بىرلەن ئىشرەنچنى غەلىترى
ئارىالشمىسرررى بىرررلەن تولغررران ئىرررد  .نۇتقىنىررر بېشرررىدا سرررتالىن ئرررۇرۇش تۈپەيلىررردىن
سوتسىئالىسررررتى قۇرۇلررررۇش ئىشررررلىرىنى ئېغىررررر توسررررالغۇغا ئۇچرىغررررانلىقىنى جەڭ
مەيدانلىرىدا ياردار ۋە ئۆل ەن ئادەم سانى  8مىليون  222مى كىشى ە يېتىپ قوپار ھالغرا
كەل ەنلىكىنرررى ئېترررراپ قىلىررردۇ .شرررۇنداقتىمۇ ناتسىسرررتالرنى سررروۋېت ھررراكىمىيىتى
يىمىرررىلمەكتە دەپ داۋراڭ قىلىشررلىرىنى ھېچقانررداق ئاساسررى يوقلىقىنىمررۇ كۆرسررىتىپ
كېلىپ ”دەل بۇنى ئەكسىچە _ دەيدۇ ستالىن نرۇتقىنى داۋامالشرتۇرۇپ _ سروۋېتلېرنى
ئارقا سېىى ئۆتكەن ھەرقانداق ۋاقتىدىكىدىنمۇ مۇسرتەھكەم ھالغرا كەلرد  .ئەگەر بىزنىر
ئورنىمىزدا باشقا بىر دۆلەت بولسا ئىد بىزنىڭردەك بۇنچىرېان كرۆپ زېمىنىردىن ئايرىلىرپ
قالغىنىرردا ھەقىقەتەنمررۇ يىمىرىلىررپ تۈگەشرركەن بررونتتى “.شررۇنىمۇ ئېتررراپ قىلىشررىمىز
كېرەككررى گېرمررانىيە بىررلەن رومىنىرريە ئىتررالىيە ۋە ۋېن ىرررىيە قاتارىرردىكى بەكررال كررۆپ
ئىتتىىاقداش بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىېاتقان بولسىمۇ بۇ ئۇرۇشرتا سروۋېت ئىتتىىاقىغرا يراردەم
قىلىش ئۈچۈن بىرمرۇ ئەن لىريە يراكى ئامېرىكرا ئەسركىر قاتناشرمىد  .شرۇڭا رۇسرىيىنى
ئالدىدا تۇرغان بۇ ۋەزىىە ھەقىقەتەنمۇ ئېغىر.
سررتالىن قرراتتىق ھاياجانالنغرران ھالرردا پلېنررانوۋ بىررلەن لېنىننىر بېلىنسرركى بىررلەن
چېرنىشېېسكىنى پۇشكىن بىلەن تولستوينى گروركى بىرلەن چېنوۋنىر گلىنكرا بىرلەن
چايكوۋسرركىنى سررېچېنوۋ بىررلەن پاۋلوۋنىر سررۇۋوروۋ بىررلەن كۇتۇزوۋنىر ئىسررىملىرىنى
ئاتررراپ ئۆترررۈپ رۇسرررىيەنى مىللرررى غرررورۇرىنى ھەرگىرررز ئۇنۇتماسرررلىقى كېرەكلىكىنرررى
ئەسرركەرتىدۇ” .گېرمررانىيە تاجرراۋۇزچىلىر قوزغىغرران بررۇ ئررۇرۇش سرروۋېت ئىتتىىرراقى ھەر
مىلررلەت خەلقىنررى ئۇرۇقىرردىن تارتىررپ قۇرۇتىررېېتىش ئۇرۇشررىدۇر .خرروش ئەمىسررە ئررۇنر
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ھەقىقەتەنمۇ بۇنداق يوقۇتۇش ئۇرۇشىنى قوزغىماقچى بولغانىكەن قېنى كۆرمىز!“
سررتالىن قومانرردانلىق ئورنىغررا قايتقرران ئىككىنچررى كررۈنى يەنررى -2نويررابىردا يەنە
شررۇنىڭدەك ھېسسررىيات بىررلەن قىزى ر مەيدانرردا ھەربىرري قىسررىمالرغا نۇتررۇق سررۆزلەيدۇ.
يىررراقالردىن گۈلرردۈرلەپ ترروپ-زەمبىرررەك ئرراۋازلىر كېلىررپ تررۇراتتى ئاسررماندا سرروۋېت
چررارلىغۇچى ئررايروپالنالر ئۇچررۇپ ئررۆتمەكتە ئىررد  .سررتالىن نۇتقىرردا نررۆۋەتتىكى ۋەزىرريەت
بىررررلەن  02يىرررر بررررۇرۇنقى ۋەزىيەتنررررى ئۆزئررررارا سېلىشررررتۈرۈپ كېلىررررپ بىررررز نررررېمى
تاجاۋۇزچىلىرىنى چوقۇم مەغلوپ قىالنيمىرز ۋە مەغلروپ قىلىشرىمىز زۆرۈر بۇنىڭردىن كىرم
گۇمانلىنىررردۇ؟ دەپ سرررۇئال قويرررۇپ كەينىررردىن ئىنترررايىن ئۇسرررتىلىق بىرررلەن ترررارىنىي
شەخسرررلەرنى ئىسرررمىنى يەنە بىرررر قېرررتىم ئاتررراپ چىقىررردۇ :تېېترررۇن چەۋەنررردازلىرىنى
ئىشررررغالىيىتىدىن تاتارنرنىرررر ھۇجۇمىرررردىن پولەكلەرنىرررر ھەمرررردە ناپولىئوننىرررر
ئىشغالىيىتىدىن غالىپ كەل ەنلەرنى خەلقىغە چراقىرىق قىلىشرنى شرۇئارىغا ئايالندۇرىردۇ:
”ئۇلررۇ بوۋىلىرىمىزنىرر قەھرىمانلىرىرردىن ئالېكسرراندېر نېېسرركى دىمىتىررر دونىسرركىي
مىنىن ۋە ۋە بوژارسكى ئالېكساندېر سۇۋوروۋ مىنائى كۇتۇزوۋنر سرىلەرنى ئالغرا قراراپ
ئىل ىرلىشىڭالرغا ياريۈلەك بولماقتا!“
ئەتىسرررى چۈشرررتىن كېررريىن ھىتلېرررر مىيوننېنغرررا كېلىرررپ بىرررر قېتىملىرررق يىغىنغرررا
قاتنىشىېاتقان ئىمىىرىيە ئەمەلدارلىر بىلەن يەرلى ئەمەلدارنرغا ئىنتايىن تەسىرلى بىرر
نۇتررۇق سررۆزلەيدۇ .سررەل ئۆتكەنرردە ئررۇ يەنە لررۆۋېنبراۋكېللېر پىېىنانىسررىدا يەنە بىررر قېررتىم
نۇتۇق سۆزلەيدۇ .بۇ قېتىمقى نۇتقىدا ئۇ پرېزدېنت روزۋېلتقىمۇ بىرر ئاگاھالنردۇرۇش بېرىرپ
ئۆتىدۇ :ئەگەر ئا ق ش ھەربىي پاراخوتلىر گېرمانىيە ھەربىي پاراخوتلىرىغا ئوت ئېچىشرقا
پېتىنىدىكەن ”ئۇنرنى ئۆز دەل شۇنداق خەتەر ئاستىدا قالىدۇ “.شۇنداقتىمۇ ئۇنىر برۇ
تررۈردىكى تەھرردىت سررۆزلىرىنى تەسررىر سررتالىننى نررۇتقى ياراتقرران ئەكر سرراداچىلى
كۈچلرررۈك تەسرررىر پەيررردا قىلىرررپ كېتەلمەيررردۇ .ئەسرررلىدە شرررەرقى ئرررۇرۇش سرررېىىدىكى
قاتماللىقتىن ئۇنىڭمۇ كۆڭلى ئارامىدا ئەمەس ئىد  .ئەتىسى ھىتلېر قرول ئاسرتىدىكىلەرنى
ئاگەاھالندۇرۇپ كېلىپ ناپولىئون قوشۇنلىرىنى رۇسرىيەدە بېشرىغا كەل ەنلەرنرى ھەرگىرز
ئۇنۇتماسلىق كېرەكلىكىنى جىكىلەيدۇ” .ئەگەر تۇقۇنۇشىېاتقان ئىككرى رەقىىنىر خالىغران
بىرسى قۇرال كۈچى ە تايىنىرپ رەقىبىنرى يوقۇتالمايردىغانلىقىغا كرۆز يەتكىنىردە ئىككرى
تەرەپ چوقۇم يارىشىپ قېلىش ئۈچۈن تىنچلىق سۆھبىتى تەلەپ قىلىشى مۇمكىن“.
ئەمما مارشرال ۋون بروك برۇ ترۈردىكى پاسسرىپ قاراشرالرغا قارشرى ترۇرۇپ داۋاملىرق
ھۇجۇم قىلىش تەلىېىدە بولىدۇ .برراۋچىتش بىرلەن ھالردېر ئىككىسرىمۇ شرۇنداق قرارايتتى.
-80نويرررابىر كرررۈنى ھالررردېر ئىنترررايىن ئىشرررەنچ بىرررلەن مېرررنىڭچە بولغانررردا رۇسرررىيە
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يىمىرىلىشررنى گىرداۋىغررا كېلىررپ بولررد دەيرردۇ .بررۇ گررىلەردىن ھىتلېرمررۇ قايتررا ھاياجرران
ئىچى ر ە پاتىرردۇ .شررۇڭا ئررۈ كۈنرردىن كېرريىن موسرركېاغا يررۈرۈش قىلىررش ھۇجررۇمى قايتررا
باشلىتىلىدۇ.
دەسلىېىدە ھاۋارايىمۇ بەكال ئېچىلىپ كەتركەن ئىرد  .شرۇنداقتىمۇ بۇنرداق ئوچرۇق
ھاۋا ئۇزۇن داۋام قىلمايدۇ .ئرۇزۇن ئرۆتمەيال ئرۇرۇش سرەپلىر قرار-مرۇز ۋە قىيران ئىچىردە
قالىدۇ .ھەردائىرم كېلىرپ تۇرىردىغان گېنېررال ئوشرىما ”برۆرە ئىنرى“ دا يەنە پەيردا بولغران
ۋاقىتالردا ھىتلېر ئۇنىڭغا قىرش پەسرىلى مېنىر ھراۋارايى مۇتەخەسسىسرلىرىمنى بەرگەن
ئالرردىن مەلۇماتىرردىن بەكررال بررۇرۇن كەلررد دەپ چۈشررەندۈرىدۇ .ئانرردىن ئررۇ ئوشررىماغا
پىچىرررنپ تررۇرۇپ بررۇ يى ر موسرركېانى قولغررا چۈشىرەلىشررىمىز ناتايىنرردەك كۆرۈنىرردۇ دەپ
ئاشكارنيدۇ .دېمەك خوشاللىق كۈنلەر قايتا كەلمەسكە كەتكەندەك قىالتترى .دەسرتى|خران
ئۈستىدىمۇ كۈلكە-چاخچاقالر غايىپ بولغان ئۇنى بىلەن بىرلىكتە تاماق يىيىشرنى تەلەپ
قىلىدىغانالرنى سانىمۇ ئازىيىپ كەتكەن ئىد .
ھاۋا كۈندىن-كۈن ە سوۋۇشقا باشاليدۇ .ئەسكەرلەر ھىتلېرنىر دەسرلىېىدە قىشرلىق
كىرريىم تەييررارلىقىنى چەكررلەش بررۇيرۇقى چۈشررەرگىنىدىن قرراتتىق ئاغرىنىررپ يررۈرەتتى-08 .
نويابىردا گۇدېرىيان ھالدېرغا تېلېفرون قىلىرپ قىسرىملىرىمىز بۇنردىن ئرارتۇق بەرداشرلىق
بەرگۈچىلىكى قالمىد دەيدۇ .ئۇ ئۆز بېرىپ بوك بىلەن كۆرۈشۈپ بىرز برۇ برۇيرۇقىڭىزنى
ئىىرا قىلىشرقا پۈترۈنلە ئىمكانسرىز ھالردا قالردۇق دەپ يېڭىراقترا چۈشرۈرگەن برۇيرۇقنى
ئىناۋەتسىز قىلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ .ئەمما مارشال بوك بىېاستە فۈھرېرنى بېسىم قىلىشى
ئاستىدا تۇرغاچقا گۇدېرىياننى يالېۇرغىنىغا پەقەتال قۇنق سالمايدۇ .شرۇڭا ئرۇ موسركېاغا
قايترا ھۇجرۇم باشالشرنى برۇيرۇق قىلىردۇ .ئەممرا برۇ قېتىمقرى ھۇجرۇم ئۇششراق-چۈششرەك
ئالررد -كەيررنى ە ئىل ىرررلەش ۋە چېكىنىشررلەردىن كېرريىن پۈتررۈنلە مەغلرروبىيەت بىررلەن
ئاخىرلىشررىدۇ .برروك ئررۆز بىېاسررتە ئالرردىنقى سررەپكە بېرىررپ بىررر ئالرردىن ھۇجررۇم قىلىررش
قىسىمىغا قۇماندانلىق قىلىپ -02نويابىر كۈنى قايتا بىر قېتىم ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ .گەرچە برۇ
قېرررتىم نرررېمى قوشرررۇنلىر ئىنترررايىن شرررىددەتلى ھۇجۇمغرررا ئرررۆتكەن بولسرررىمۇ قرررار-
شررىېرىغانلىق بررۇ كررۈنلەردە سرروۋېت قوشررۇنلىرىنىڭمۇ جرران تىكىررپ قارشررىلىق كۆرسىتىشررى
نەتىىىسىدە بۇ قېتىمقى ھۇجۇمدىنمۇ بىرەر نەتىىە قازىنالمايدۇ.
ئارىدىن بەش كۈن ئۆتكەندە جەنۇپترا بىرر جىردد ۋەزىريەت پەيردا بولرۇپ ئوتترۇرا
يۆنۈلررۈش قىسرررىملىرىنى مەغلرررۇبىيىتى ە قوشرررۇلۇپ بېرىررردۇ .مارشرررال ۋون رۇندسرررتېدت
مەجبۇر ترۈردە بىرر ھەپرتە ئرال قولغرا كەلترۈرگەن كاۋكازغرا ئېچىلغران دەرۋازا روسرتوۋغا
چېكىنىپ كېتىشكە مەجبۇر بولىردۇ .برۇ قېتىمقرى  22مىللىرق چېكىرنىش ھىتلېرنرى قراتتىق
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غەزەپلەندۈرىېېتىدۇ .شۇڭا ئۇ دەرھرال رۇندسرتېدتقا تېلې راممرا يرولالپ بارغران يېرىڭردىن
چېكىررنمە قەتئررى چى ر تررۇر دەپ بررۇيرۇق قىلىرردۇ .ئەممررا رۇندسررتېدت دەرھررال جرراۋا
تېلې رامما يولالپ مۇنداق دەيدۇ:
پوزىتسررىيىدىن چېكىررنمە چىرر تررۇرىمەن دېرريىش تەلېىلىرر  .بىرىنچىرردىن بررۇنى
قىسررررررىمالر زادىررررررال ئەمەلرررررر ە ئاشررررررۇرالمايدۇ؛ ئىككىنچىرررررردىن ئەگەر قىسررررررىمالر
چېكىندۈرۈلمەيدىكەن چوقۇم تارمار بولۇپ يوق بولىدۇ .شۇڭا مەن بۇ برۇيرۇقنى ئەمەلردىن
قالدۇرۇش زۆرۈر دەپ تەلەپ قىلىمەن .بولمىسا ئورنۇمنى بوشىتىپ بېرىمەن.
بۇ تېلې رامما ترۈۋەن دەرىىىلىر بىرر ئوفىتسرېر تەرىىىردىن يېزىلغران بولرۇپ پەقەت
ئەڭ ئاخىرقى بىر جۈملىسىنى مارشال ئۆز قوشۇپ قويغان ئىد  .تېلې راممىنى ئورنرۇمنى
بوشىتىپ بېرىمەن دې ەن ئاخىرقى جۈملىسى ھىتلېرنى جېنىغا تەككەن ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ
قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە براش قۇمانردانى بىررلەن مەسرلىھەتمۇ قىلىشرما ترۇرۇپ شرۇ ئاخشررىمىال
جاۋاپ تېلې رامما يولاليدۇ:
”مەن تەلىررېىڭىزنى قوبررۇل قىلرردىم .قۇمانرردانلىق ھوقررۇقىڭىزنى دەرھررال تاپشررۇرۇپ
بەرگەيسىز“.
ھىتلېرررر بىرررلەن ئوچرررۇق ئاشررركارە سۆزلىشىشررركە پىتىنانيررردىغان ئررراز سررراندىكى
گېنېرالالردىن بىر بولغران مارشرال ۋون رېيچېنراۋ رۇندسرتېدتنى ۋەزىىىسرىنى تاپشرۇرۇپ
ئالغىنىدىن كېيىن فۈھرېر نەق مەيدان ئەھېالىنى ئۆز كۆز بىلەن كۆرۈپ كرېلىش ئۈچرۈن
دەرھررال مارىيۇپولغررا ئۇچىرردۇ .ئررۇ يەردە كونررا تونۇشررلىرىدىن بىررر بولغرران ئررې -ئررې
كومانرردېر سررېپ ديېتىرىننررى تېىىررپ ئەھررېال ئى ەللىمەكچررى بولىرردۇ .ئەممررا بررۇ قرراتتىق
سۈڭەك قىسىمدىكى ئوفىتسېرنرنىڭمۇ رۇنېستىدتنى پىكىررى ە قوشرۇلىدىغانلىقىنى ئەگەر
ئەسكەرلەر دەرھرال چېكىندۈرۈلمى ىنىردە ئاللىمۇقاچران تارمرار قىلىنىرپ يروق بولىشرىدىن
خەۋەر تاپقاندىن كېيىن غەزەپتىن مىڭىسىدىن تۈتۈن چىقىپ كېتىدۇ.
ھىتلېر رېيچېناۋنى رۇندسرتېدتنى پۈتترۈرەلمى ەن ۋەزىىىسرىنى ئورۇنداشرقا برۇيرۇق
قىلغانررردىن كېررريىن رۇندسرررتېدت بىرررلەن كۆرۈشرررىدۇ .ئرررۇ ئەسرررلىدە كرررۈدە-كۆپىسرررىنى
يىغىشررتۇرۇپ ئۆيىنىر يررولىنى تۇتۇشررقا تەييرلىنىېاترراتتى ھەمرردە ھىتلېرنىر مېنررى قوبررۇل
قىلماقچى بولىشى چوقۇم قانداقتۇ بىر كېچىرىم سوراش بولىشرىمۇ مرۇمكىن دەپ ئروياليتتى.
كۈتۈلمى ەنرردە ئۇنرنى ر ئوتتۇرسررىدىكى مۇنررازىرە تەھرردىت تۈسررى ە ئۆزگىرىرردۇ .ھىتلېررر
ئۇنىڭغررا بۇنرردىن كېرريىن ھېچكىمنىرر ئىسررتىىا سۇنۇشررىغا يررول قويمايرردىغانلىقىنى دەپ
كېلىپ ”ئۆزەمنى مىسالغا ئالسام مەن ھېچقاچان يوقۇر ئورۇنغا بېرىرپ ھەممىر ە قرادىر
تەڭرررىم مەن ۋەزىىەمرردىن ۋاز كررېچىمەن چررۇنكى مەن مەسررئۇلىيەتنى ئۈسررتۈم ە ئېلىشررنى
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خالىمايمەن دەپ ئېيتالمايمەن“.
روسرررتوۋنى ئىشرررغال قىلىنغىنىررردىن كېررريىن قايترررا قولررردىن چىقىرررپ كەتكەنلىكرررى
ھەققىرردىكى خەۋەر بېرلىنرردا بولۇپمررۇ تەشررېىقات مىنىسررتىرلىكى بىررلەن تاشررقى ئىشررالر
مىنىسررتىرلىكىدە ھەممىنررى قرراتتىق ئويغررا سررېلىپ قويىرردۇ .شررۇنداقتىمۇ بررۇ مەغلرروبىيەت
بۇنرردىن سررەل ئرراۋال ئوتتررۇرا ئررۇرۇش سررېىىدا ئۇشررتۇمتۇت يررۈز بەرگەن ئېغىررر پررانكەتكە
سېلىشررتۇرغاندا ھررېچ نررېمە ئەمەس ئىررد  .موسرركېاغا قىلىنغرران ئومررۇمىي يۈزلررۈك ھۇجررۇم
مەغلو بولغان ئىد  .دېكابىرنى باشلىرىدا بىر پىيادە قىسىم رازىېىتكرا ئەترىترى موسركېا
بويىغىچە سۈرۈلۈپ بېرىپ كرېمى سارىيىنى ئۇچلۇق مۇنرارىلىرىنى كرۆرەلى ەن بولسرىمۇ
ئرررۇنر بىرررر قرررانچە قىزىررر ئرررارمىيە تانكىسرررى ۋە زاۋۇت ئىشرررچىلىرىدىن تەشررركىللەن ەن
پەۋقۇلئاددە قىسىمالر تەرىىىدىن تىررە-پىررەڭ قىلىېېتىلىردۇ .ئېغىرر ئاشرقازان كېسرىلى برار
مارشررال ۋون برروك تېلېفونرردا براۋچتىشررقا پۈتكررۈل ھۇجررۇم چوڭقررۇرنپ كىرررىش جەھەتررتە
يىتەرسىز بولد قىسىمالرنى كۈچى خوراپ تۈگىد دەپ ئېترراپ قىلىردۇ-2 .دېكرابىردا
بوك يەنە ھالدېرگىمۇ تېلېفون قىلىدۇ .ئۇنى بۇ تېلېفون سۆھبىتى تېنىمۇ ئۈمىدسرىزلىككە
تولغرران ئىررد  .برروك ئۇنىڭغررا مررۇداپىيەگە ئۆتررۈش ھەققىرردە تەكلىررپ قىلغىنىرردا برراش
قۇمانردانلىق شرىتا باشرلىقى ئالردىنقى سرەپتىن يىراقترا يۆرىردىغان كىشرىلەرنى پاسرونى
بويىچە ئۇنى رىغبەتلەندۈرۈشكە كىرىشىدۇ“ :ئەڭ ياخشى مۇداپىيىلىنىش – ھۇجۇم قىلىشتا
چى تۇرۇش!“
ئەتىسرررى گۇدېرىئررران تېمىراتورانىررر نۆلررردىن ترررۈۋەن  28گرادۇسرررقا چۈشرررتى دەپ
مەلۇمررات بېرىرردۇ .ھرراۋا ھەددىرردىن ئررارتۇق سرروغۇق بولغاچقررا تررانكىالرنى زىېىررت قىلىررش
ئۈچررۈن موتورنىر ئاسررىتىغا ئرروت يېقىررپ ئىسررىتمىغىچە ئرروت ئالرردۇرۇش مررۇمكىن بولمررا
قالغان؛ دۇربۇنالرمۇ لېنزىلىرر ھروردا مرۇز قېتىرپ ئېنىرق كرۆرگىلى بولمراس ھالغرا كېلىرپ
قالغان ئىد  .ئەڭ يامىنى قىشلىق پەلتو بىلەن ئۇزۇن يرۇڭ پايىراقالرمۇ يېتىرپ كەلمىر ەن
بولغاچقا ئەسكەرلەر زىمىسرتان سروغۇقتا بەكرال قىينىلىرپ كېتىېاتراتتى-2 .دېكرابىر كرۈنى
تېمىراتورا يەنە  2گرادۇس تۈۋەنلەيدۇ .گۇدېرىئان ھۇجرۇمنى تروختىتىىال قالمرا ئالردىنقى
سەپتىكى ئەسكەرلىرىنىمۇ ئارقا سەپلەرگە چېكىندۈرۈپ كېلىشكە باشاليدۇ.
يەنە شۇ كۈنى ئاخشىمى يېڭىدىن ۋەزىىى ە تەيىرنلەن ەن سروۋېت ئوتترۇرا يۈلۈنرۈش
ئررۇرۇش سررېىىنى قۇمانرردانى گېنېرررال گېئررورگى ژۇكرروۋ  022مى ر ئۇزۇنلررۇقتىكى ئررۇرۇش
سرررېىىدە  822دىېىزىيىلىررر ئەسررركىر كرررۈ بىرررلەن كەڭ كۆلەملىررر قايتارمرررا ھۇجرررۇم
باشاليدۇ .بۇ قېتىمقى پىيادە قىسرىمالر بىرلەن تانكرا قىسرىملىر ئارنشمىسرىدىن تەشركى
تاپقان قايتارما ھۇجۇم گېرمانىيە قىسىملىرىنى ۋەترېەرى ىنى چىقىرىېېتىردۇ .برۇ جەريانردا
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ھىتلېر موسكېاغا بېسىپ كىرىش خامنىيالىردىن مەھررۇم بولرۇش بىلەنرال قالماسرتىن يەنە
رۇسىيە بويىچە قار-شرىېرىغان ئاسرتىدا خرۇدد ناپولىئوننىر بېشرىغا كەلر ەن تەغردىرگە
ئوخشاش ئاپەت ئۇنىڭمۇ بېشرىغا كېلىردىغانلىقى ئېنىرق كرۆرۈنمەكتە ئىرد  .ئۈمىدسرىزلى
بىرلەن پاراكەنردىچىلى ئرالى قۇمانردانلىق شررىتابىغىچە يېتىرپ كەلر ەن ئىرد  .قۇرۇقلررۇق
ئارمىيە باش قۇماندانى براۋچىتش بىر تەرەپتىن كېسەللى يەنە بىرر تەرەپرتىن بوشىشرىپ
كەتكەنلىكى سەۋەبىدىن ئىستىىا بېرىش تەلىېىدە بولىدۇ.
ھىتلېرنى ئۆزىمرۇ نرېمە قىالرىنرى بىلەلرمە قېيىرىال كەتركەن ئىرد  .دۇنيرا ئۇرۇشرى
مەزگىلىرردە رۇسررىيە پىيررادە قىسررىملىر بەكررال ۋەيرررانە ئەھېالرردا ئىررد  .مانررا ئەنررد ئررۇنر
رەسمى بىر ۋەھشى يولېاسقا ئايالنغان ئىد  .برۇ قانرداقالرچە مرۇمكىن؟ -2دېكرابىر كرۈنى
ئۈنى ئىچى ە چۈشۈپ كەتكەن ھىتلېر جودلغا” :بۇندىن كېيىن غالىبىيەتتىن پەقەتال ئۈمىد
قالمىد “ دەپ ئېتراپ قىلىدۇ.
2
ئۆتكەن ئىككى يىر برويىچە ھىتلېرر ئامېرىكرا بىرلەن زىتلىشرىپ قالماسرلىق ئۈچرۈن
بەكال ئېھتىيات قىلىپ كەل ەن ئىد  .ھىتلېر پۈتكۈل ئامېرىكا دۆلىتى ”يەھۇدىي گۇروھى“
نى تېزگىنى ئاستىدا تۇرغانلىقىغا قەتئى ئىشىنەتتى .برۇ گرۇروھ ۋاشرېن تونغا ھۈكۈمرانلىرق
قىلىش بىلەنال قالماستىن بەلكى گېزىت رادىئو ۋە كىنرو سراھەلىرىنىمۇ تىزگىنىردە تۇترۇپ
كەلمەكتە دەپ قارايتتى .شۇڭا روزۋېلىت ئەن لىيەگە توختىما يراردەم قىلىرپ تۇرىېاتقران
ئەھرېال ئاسرتىدا چارىسرىز قالغران ھىتلېرر ئرۆزىنى بېسىېېلىشرقا مەجبرۇر ئىرد  .گەرچە ئررۇ
ئەسرركەر بىررر خەلررق ھېسررابلىنىدىغان ئررامېرىكىلىقالرنى كررۆزگە ئىلمىغانرردەك قىلسررىمۇ
ئۇنرنىر سررانائەت كررۈچىنى ئېتررراپ قىلمررايمۇ ئامررالى يرروق ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ ئررا ق ش غررا
تاقابى تۇرالىغىدەك پۇرسەت پىشرىپ يېرتىل ەن كرۈنلەر كەل ىرچە ئرا ق ش نىر ئىزچىر
تررۈردە بىررتەرەپ تررۇرۇپ بېرىشررى ئۈچررۈن قولىرردىن كەل ىررنىچە تىرىشررچانلىق كۆرسررىتىپ
كەلمەكتە ئىد .
گەرچە ئررۇرۇش ماتېرىيرراللىر كەينررى ئررۈزۈلمە ئەن لىرريە ئررۈ ئارىلىغررا توشررۇلۇپ
تۇرىېاتقان بولىشىغا قارىما ھىتلېر پەۋقۇلئراددە ۋەقە يرۈز بېرىرپ قېلىشرىدىن سراقلىنىش
ئۈچررۈن ئامېرىكررا دېڭىررز ئررارمىيە كېمىلىررر بىررلەن ئۇنرنى ر سررودا پاراخوتلىرىغررا ھۇجررۇم
قىلىشنى قەتئى توسۇپ كەلمەكرتە ئىرد  .ئرۇ ”ئامېرىكرا ھەربرى پراراخوتلىر ترۇنىى ئروق
ئاتمىغانال بولىدىكەن ئۇنرغا قارشى ئروق چىقىرىشرقا بولمايردۇ“ دەپ برۇيرۇق چۈشرەرگەن
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ئىرررد  .ئەممرررا روزۋېلتنىررر ”بارباروسسرررا“ ئوپىراتسىيىسرررى ە قارىترررا جىررردد ئىنكررراس
بىلدۈرۈشى ھىتلېرنى تاقىتىنى چېكى ە يەتكۈزۈش ئېھتىمالى كرۆزگە كۆرۈنرۈپال ترۇراتتى.
ھىتلېررر رۇسررىيەگە ھۇجررۇم باشررالپ ئىككررى كررۈن ئۆتكەنرردە پرىزدېنررت ۋاكررالەتچى دۆلەت
ئىشلىر سىكىرتار ستات سۇممېر ۋېللېسنى بىر پارچە بايانات ئرېالن قىلىرش ھوقرۇقىنى
بېرىرردۇ .بررۇ باياناتتررا باشررقا بىررر مۇسررتەبىت دۆلەترركە يرراردەم قىلىشررقا ترروغرا كەلرر ەن
تەقدىردىمۇ ھىتلېرنى چەكلەش ئۈچۈن بۇ ياردەمنى قىلىرش تەكىرتلەن ەن ئىرد  .بۇنرداق
يرراردەمنى قايسررى شررەكىلدە ئىشررقا ئاشررۇرۇش مەسىلىسررىدە روزۋېلررت ئېنىررق بىررر نررېمە
دېمەگەن بولسرىمۇ بۇنرداق يراردەم شرەكلى ئۇزۇنغرا قالمرا ئېنىرق مەلرۇم بولىردۇ .ئالرد
بىلەن توڭلىتىلغان  22مىليرون ئەتراپىردىكى سروۋېت مەبلىغىنرى قايترا بوشرىتىپ بېرىردۇ.
ئارقىدىنال «بىتەرەپلى قانۇن نيىھىسى» نى بەل ىلىمىلىر سروۋېت ئىتتىىاقىغرا ئۇيغرۇن
كەلمەيدىغانلىقى ئېالن قىلىنىدۇ .شۇنداق قىلىپ ۋندىېىستوك پورتى ئامېرىكا كېمىلىررى ە
ئېچىېېتىلىدۇ.
ئىككى ھەپتىدىن كېيىن يەنى -2ئىيۇل كۈنى گېرمانىيە روزۋېلرت ياۋروپرا ئۇرۇشرىغا
مرررۇداخىلە قىلمررراقچى دەپ تەشرررېىقاتىنى كۈچەيتىشررركە كىرىشرررىدۇ .ئاشىكارىلىنىشرررىچە
ئامېرىكررا قۇراللىررق كررۈچلىر ئىسررالندىيى ە كىرىررپ ئرراخىرقى ھېسررابتا بررۇ سررتراتى ىيىلى
يەرنررى ئىشررال قىلىررپ كەل ر ەن ئەن لىيەنى ر ئررورنىنى ئالىرردۇ .بررۇ چاغرردا گېرمانىيەنىرر
ۋاشېن توندا تۇرۇشلۇق ۋاقىتلىق ئەلچىسرى خران تومسرېن ۋىلھرېلم كوچىسرىغا تېلې راممرا
يررولالپ روزۋېلتنىر كېيىنكررى مەقسرىد قانررداقتۇ بىررر دېڭىررز ئارمىيىسررى ۋەقەسررى پەيرردا
قىلىررش ئررارقىلىق ھىتلېرنررى ئررا ق ش غررا ھۇجررۇم قىلىشررقا كۈشرركۈرتۈش شررۇ ئررارقىلىق
گېرمانىيەگە ئۇرۇش ئېالن قىلماقچى دەپ ئۇقتۇرىدۇ.
ھىتلېرررر برررۇ ترررۈردىكى دوكالتالردىرررن پەقەترررال خررراتىرجەم ئەمەس ئىرررد  .ئىيرررول
ئوتتۇرلىرىرردا ھىتلېررر برراش ئەلچررى ئوشررىماغا بۈگررۈنكى كۈنرردە ياپونىيىنىرر ۋەزىىىسررى
ئامېرىكىنى بىتەرەپلىكى دائىرىسى ئىچىدە ئەن لىيەگە قارشى تۇرۇش بىرلەن چەكلىنىشرى
كېرەكلىكىنى تەكلىپ قىلىپ بۇرۇنقى قارىشىدىن ترۈپتىن باشرقىچە بىرر قاراشرنى ئوتتۇرغرا
قويىرردۇ” .ئامېرىكررا بىررلەن ئەن لىرريە بىزنى ر ئەزەلرى دۈشررمەنلىرىمىز بۇنررداق بىررر قرراراش
بىزنى دېىلوماتىيە سىياسىتىمىزنى ئاساسىنى تەشكى قىلغران بولىشرى كېررەك “.دەيردۇ.
بۇ پىكىر ھىتلېرنى ئۇزۇندىن بېرر ئويلىنىشرىدىن كېريىن ئوتتۇرغرا قويغران قۇتلرۇق بىرر
قاراش ھېسابلىناتتى” .ئەن لىيە بىرلەن ئامېرىكرا ئىككىسرى ئۇنرنىر قارىشرىدا مۇسرتەقى
بولىېالغان دۆلەتكە قەتئى تۈردە قارشى چىقىش بولۇپ كەلمەكرتە .بۈگرۈنكى كۈنردە پەقەت
ئىككىررال دۆلەتنىر مەنىەئەتلىررر بىررر-بىرررى ە پۇتلىكاشرراڭ پەيرردا قىلمررا كەلمەكررتە .بررۇ
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ئىككررى دۆلەت – گېرمررانىيە بىررلەن يرراپونىيەدىن ئىبررارەت “.روزۋېلتنىرر ھۈكمررۈرانلىقى
ئاسررتىدىكى ئررا ق ش پۈتررۈن خىيررالى بىررلەن ئىمىىرىيررالىزىم رولىنررى ئويناشررنى ئررويالپ
كەلمەكتە بولرۇپ ياۋروپرا بىرلەن ئاسرىيانى ھايراتلىق بوشرلۇقىنى ئالمىشرىپ تۇرۇشرىغا
بېسىم قىلىرپ كەلمەكرتە .برۇ ئېنىرق ئوتترۇردا ئەمەسرمىد ؟ ”شرۇنداق بولغاچقرا _ دەيردۇ
ھىتلېر _ مېنى پىكىرىم شۇ :بىز چوقۇم بىرلىشىپ ئۇنرنى يوقۇتىشىمىز كېررەك “.يەمچرۈك
قاتارىرردا ياپونالرغررا ئۇرۇشررتىن كېيىنكررى سرروۋېت ئىتتىىاقىنى ر ”مەبلەغلىرىنررى تررازىالش“
ئىشررىغا يرراردەمچى بولررۇش ھەمرردە يىررراق شررەرقنى بىررر قىسررمىنى ئىشررغال قىلىررېېلىش
تەكلىېىنى بېرىدۇ.
توكيو بۇ تەكلىىنى تاپشرۇرۇپ ئالغانردىن كېريىن بىرر تەرەپرتىن سرىلىق مۇئامىلىردە
بولسا يەنە بىر تەرەپتىن بۇ ئىشنى بىر تەرەپكە قويۇپ تۇرىدۇ .ئەسلىدە ياپونىيە شەرقتىن
رۇسررىيەگە ھۇجررۇم قىلىشررنى ئەمەس بەلكررى جەنۇبتررا ھىنررد -چىنررى تەرەپررلەرگە قرراراپ
ئاتلىنىش قارارىنى ئېلىپ بولغان ئىد  .ئرۇنر ھەقىقەتەنمرۇ شرۇنداق قىلىردۇ .يراپونىيە تېرز
سررۈرئەتتە ھىنررد -چىننررى ئىشررغال قىلىررپ -02ئىيۇلرردا روزۋېلتنىرر دەرھررال ئىنكرراس
قايتۇرۇشرررىنى كەلترررۈرۈپ چىقىرىررردۇ .پرىزدېنرررت ئۇزۇنررردىن بۇيررران پرىزدېنتنرررى برررارلىق
تاجاۋۇزچىالرغررا قارىتررا كۈچلررۈك ھەرىرركەت قوللىنىشررى كېرەكلىكىنررى رىغبەتلەنرردۈرۈپ
كېلىېاتقررران خارولرررد ئىكرررې قاتارىررردىكى كىشرررىلەرنى نەسرررىھەتىنى قوبرررۇل قىلىرررپ
ياپونىيەنى ئامېرىكىدىكى مەبلەغلىرىنى توڭلىتىشقا بۇيرۇق قىلىدۇ .بۇ ھەرىركەت يراپونىيە
نېفىتىنى ئاساسلىق كېلىش مەنبەسىنى تارتىپ ئېلىشرنى كەلترۈرۈپ چىقىرىردۇ« .نيۇيرورك
ۋاقتى» گېزىتى بۇ ھەرىكەتنى ”ئۇرۇش ئېچىشتىن قالسىال ئەڭ كۈچلۈك زەربە بەرگەنلىر “
دەپ قارايدۇ .ياپونىيە رەھبەرلىرىنى قارىشىچە بۇ ھەرىكەت ئا ق ش ئەن ىلىريە خىترا
ۋە گولالنرردىيە قاتارىرردىكى  2دۆلەتنى ر يرراپونىيەنى قورشرراۋغا ئېلىشررتىكى ئەڭ ئرراخىرقى
قەدىمى ئۇنر ياپونىيەنى ئاسىيادىكى داھىي بولۇشىنى قرانۇنلۇق ئرورنىنى رەت قىلىشرى
شررۇنىڭدەك يەنە ئۇنىرر مەۋجررۇدىيىتى ئۈچررۈن بېرررىل ەن بىررر زەربە ھېسررابلىناتتى .بررۇ
ھەرىكەتنى نىمىال دېيىلسە دېيىلسۇن بەرىبىر يىراق شەرق ئۇرۇشى ئۈچرۈن تاشرالنغان بىرر
قەدەم شۇنىڭدەك بەز كۈزەتكۈچىلەرنى قارىشى برويىچە روزۋېلتنىر ھىتلېرغرا قارشرى
ئارقا تەرەپتىن ئۇرۇش ئاچقانلىقىنى بىر قەدىمى ھېسابلىناتتى.
بىر ئايردىن كېريىن پرىزدېنرت بىرلەن چېرچىر ئىككىسرى نېېفوۋندننرد سرىرتىدىكى
دېڭىررزدا ئۇچرىشررىپ ئاتالنتىرر ئوكيرران نىزامنامىسررىنى ئىمزالىشررىدۇ .بررۇ بىررر ئامېرىكررا-
ئەن ىلىيە ئىككىسىنى ئۇرۇش نىشانىسى توغرىسىدىكى بىرلەشمە بايانرات ئىرد  .شرۇنداق
قىلىررپ پرىزدېنررت بررۇ جەھەتررتە تېنىمررۇ ئىل ىررر كېتىرردۇ .بررۇ باياناتنىرر ھەر قايسررى
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مرراددىلىر شررۇنى كۆرسررىتىدۇكى شۈبھىسررىز روزۋېلررت ھىتلېرنى ر ياراشررتۇرۇش مررۇمكىن
بولمايرردىغان دۈشررمىنى ھېسررابلىناتتى .شررۇنداقتىمۇ قىزىررق يېررر بررۇ بايانررات ناتسررىتالر
بىلەن ناتسىتالرغا قارشى ئۇنسۇرنر بىرر-بىرىردىن پەرقلەندۈرۈلمى ەنلىكىردىن فۈھرېرنىر
دۆلىتى ئىچىدىكى دۈشرمەنلىرىنى قراتتىق ئۈمىدسرىز بىرر ھالغرا چۈشرۈرۈپ قويغران ئىرد .
”قارشررىلىق كۆرسررىتىش ھەرىكىتررى“ نىرر ئەزالىررر بررۇ نىزامنررامىنى روزۋېلتنىرر پۈتررۈن
نېمىسررالرغا ئررۇرۇش ئررېالن قىلغانلىقىنىر غەيررر رەسررمى ئررۇرۇش ئررېالن قىلىررش بايانرراتى
ھېسابلىناتتى .ئۇنر -1ماددىدىن ھەممىدىن بەكىرەك ھەيران ئىد  :بۇ ماددىدا ئۇرۇشرتىن
كېيىن بارلىق نېمىسالر پۈتۈنلە قۇرالسىزنندۇرۇلىدىغانلىقى تەلەپ قىلىنراتتى .برۇ تەلەپ
دەپ يازىررردۇ ھاسسرررەل ژۇرنىلىررردا تىنچلىقنرررى قولغرررا كەلتۈرۈشرررنى ھەر بىرررر قرررانۇنى
پۇرسەتلىرىنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچىراتتى.
رۇزۋېلتنىرررر ھىتلېرنررررى يوقۇتررررۇش ئىرادىسررررى مىليونلىغرررران ئامېرىكىلىقالرنىرررر
ھېسسررىياتىغا تررۈپتىن زىررت ئىررد  .ئرروڭچى چررارلېز لىنرردبېرگنى ”ئررامېرىكىنى كەشررىپ
قىلغررۇچىالر“ بىررلەن ”گېرمررانىيە-ئامېرىكررا ئىتتىىاقداشررلىقى“ ۋە شررۇنىڭدەك ئەنئەنىررېىي
مۇسررتەقىلچىالر تەشرركىالتى ”ئورتررا غەرىررپ رايررونى“ قاتررارلىقالر گەرچە ئەن لىرريە بىررلەن
خىتايغا ھېسسىداشلىق كۆرسرىتىپ كەلسرىمۇ ئۇنرنىر ھەممىسرى قران تۆكۈلىردىغان بىرر
ئۇرۇشررقا قاتنىشىشررنى خالىمررايتتى .قالغرران ئررامېرىكىلىقالر بولسررا كوممۇنىزمغررا بولغرران
ئررۆچنەنلىكى سررەۋەبىدىن ئامېرىكىنىرر سرروۋېت ئىتتىىاقىغررا ھەرقانررداق بىررر ياردەمرردە
بولىشىنى پەقەتال خالىمايتتى .گېزىت-ژۇرنالالر رادىئرونر شرىددەت بىرلەن ھۇجرۇم قىلىرپ
تۇرىېاتقان بولىشىغا قارىما روزۋېلت قەتئى تەۋرەنمە چى تۇرىدۇ-88 .سىنتەبىر كۈنى
سۆزلى ەن رادىئو نۇتقىدا ”بۇنىڭدىن كېيىن ئەگەر گېرمانىيە يراكى ئىترالىيە پراراخوتلىر
ئىسررالندىيە بىررلەن ئررا ق ش قۇغررداپ كېلىېاتقرران بۇنىڭغررا ئوخشرراش ئررارالالر بررار دېڭىررز
تەۋەسى ە كىرگىدەكال بولىدىكەن ئۇنر چوقۇم تەھردىت ئاسرتىدا قالىردۇ“ دەيردۇ .گەرچە
بۇنر ھىتلېرنى سۇئاسرتى پراراخوتلىر ئۇرۇشرى چەكلىمىسرىنى ئەمەلردىن قالدۇرۇشرنى
ئەڭ ئرراخىرقى نەق باھانىسررى بولررۇپ بەرگەن بولسررىمۇ بۇنىڭلىق بىلەنررال خەلررق رايىرردىن
مەھرۇم بولۇشنى يەنىال خالىمايتتى .شۇڭا ئۇ دېڭىز ئارمىيە ئادمىرال پولكوۋنىكى رايردېرگە:
”ئۆكتەبىرنى ئوتتۇرسرىدىن ئراۋال ئۇرۇشرتا سرودا پراراخوتلىر ۋەقەسرى پەيردا قىلىشرتىن
ساقلىنىش كېرەك” دەپ بۇيرۇق بېرىدۇ .بىتلېرنى بۇنرداق ۋاقىرت بەل ىرلەپ بېرىشرىدىكى
سررەۋەپ ئررۆكتەبىر ئوتتۇرلىرىرردىن كېرريىن رۇسررىيە ئۇرۇشررى ئاخىرنشررقان بولىرردۇ دەپ
قارىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
-28ئۆتەبىر كۈنى ئامېرىكىنى قوغلىغرۇچى پراراخوتى ”رېرېبېن جرامې “ بىرر سرودا
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پرراراخوت گۇرۇپىىسررىنى قوغررداپ كېتىېاتقىنىرردا ئىسررالندىيەنى  222مىرر غەربىرردىكى
دېڭىررزدا تورپىللىنىررپ چۆكتۈرۈلىرردۇ .شررۇنى بىررلەن ھىتلېرنى ر ۋەقە سررادىر قىلىشررتىن
ساقلىنىش ئۈمىدىمۇ يوققرا چىقىردۇ .برۇ دېسرتۇرىيەر يەنرى قوغلىغرۇچى پراراخوتتىكى 822
نەپەر ئامېرىكىلىق دېڭىز ئەسكىرىمۇ بىرلىكتە چۆكۈپ ئۆلىردۇ .روزۋېلىرت برۇ قېتىمقرى ۋەقە
ئۈسررتىدە بىرررەر باھانشررتا بولمىغرران بولسررىمۇ ئۇنىرر دېڭىررز ئررارمىيە مىنىسررتىرلىقىنى
مىنىستىر بىر بۆلۈم دېڭىز ئارمىيە قۇرۇغلۇققرا چىقىرش قىسرىملىرىغا  222دانە ئرايروپالن
مورمانسىكتىكى فرانسىيە نۆۋەتچى پاراخوتى ”نورماندىيە“ گە قاراپ ئۇچۇپ ئرۇ پراراخوتنى
مۇسادىرە قىلىېالغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ .سران فرانسېسركودا چىقىردىغان «خەۋەرلەر» گېزىترى
دەرھال «بىتەرەپلى قانۇنى» نرى دەرھرال ئەمەلردىن قالردۇرۇش تەلىرېىنى ئرېالن قىلىردۇ؛
كلېېېالنرردتا چىقىرردىغان «يررۇۋاش كىشررىلەر» گېزىتررى بولسررا ”دەرھررال تەدبىررر قرروللىنىش“
تەلىررېىنى ئوتتۇرغررا قويىرردۇ .شررۇنداقتىمۇ مۇسررتەقىللىقچىالر تەرەپتررار سررەناتور نيررې
ئررۆزىمىزنى تۇتىررېانيلى دەپ چرراقىرىق قىلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ” :ئەگەر سررەن قرراۋاقتىكى
جىدەل ە ئارلىشىپ قالسراڭ ئۇرۇشرما قۇتۇنلمايسرەن!“ مۇسرتەقىللىقچىالردىن بولمىغران
يەنە بىررر سررەناتور ”بررۇ ئىشررتا سرروغوققانلىقىمىزنى ساقلىشررىمىز كېرررەك“ دەپ تەۋىسررىيە
بېرىدۇ.
روزۋېلررت ئۈچررۈن ئېيتقانرردا گېرمررانىيەگە قارشررى ئىرردىيەلەرنى دولقررۇن ھالىغررا
كېلىشىنى بۇ پەيتتە ئوتتۇرغا چىقىشىنى توساپ قېلىش ئىمكانىيىتى يروق ئىرد  .ئارىردىن
بىررر ھەپررتە ۋاقىررت ئۆتررۈپ روزۋېلررت ”ئىىررارى ە بېرررىش قررانۇن ئىشنانىسررى“ پۈتررۈن
تىرىشچانلىقالر بىلەن سوۋېت ئىتتىىاقىغا ھەربىي ۋە ئىقتىسادىي يراردەم بېرىلىشرى بۇنىر
ئۈچۈن دەرھال  822مىليون دولالر ئايرىلىشىنى بۇيرۇق قىلىدۇ.
ئەتىسرررى يەنرررى -1نويرررابىردا ھىتلېرررر مىيوننېنررردا بىرررر قېتىملىرررق ئۇرۇشرررقاقلىقنى
كۈشكۈرتىدىغان بىر نۇتۇق سۆزلەيدۇ .بۇ نۇتۇقتا ئەسلىدە ”رېرېبېن جرامې “ پاراخوتىنىر
چۆتۈرۈلىشرررىدىن گەپ باشررراليدۇ” .پرىزدېنرررت روزۋېلرررت دېڭىرررز فلوتلىرىغرررا گېرمرررانىيە
پررراراخوتلىرىنى كرررۆرۈن ەن يەردە ئررروت ئرررېچىڭالر دەپ برررۇيرۇق بەرد !“ دەيررردۇ ھىتلېرررر
ۋارقىرررىغىنىچە مەنمررۇ گېرمررانىيە دېڭىررز فلوتىغررا ئەگەر ئامېرىكررا پرراراخوتلىرىنى كررۆرگەنال
يەردە ئوت ئېچىپ يۈرمەڭالر شۇنداقتىمۇ ئەگەر ھۇجۇمغا ئۇچرىساڭالر چوقۇم ئۆزەڭالرنى
قوغداشقا تىرىشىڭالر دەپ برۇيرۇق چۈشرەردىم.گەرچە ئرۇ بەكرال غەزەپلىر كۆرۈن ەنردەك
قىلسررىمۇ ئەمەلىيەتررتە فررۈھرېر يەنىررال بىررر مەيرردان ئررۇرۇش ئىچىرر ە پېتىررپ قېلىشررتىن
سرراقلىنىش خىيالىرردا ئىررد  .ئررۇ قانررداقال دېيىشررىدىن قەتئررى نەزەر بەرىبىررر فرررانكلىن
روزۋېلتتىن ۋە ئامېرىكىنى سانائەت كۈچىدىن قورقاتتى.
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شۇ يىلى باش باھاردا ”بۆرە ئىنى“ دىكى بىر قېتىملىق قوبۇل قىلىشتا ھىتلېر ئرۆزىنى
تۇتىېانلمىغرران ھالرردا بىررر مررۇنچە ئەھررېالالرنى ئاشرركارىاليدۇ .ئررۇ «خەلقررارا ئاخبررارات
ئرررراگېنتلىقى» مررررۇخىىر پيېررررر خۇسررررقا ئىزاھررررات بېرىررررپ ”مەن بەرىبىررررر سررررىلەرنى
رۇزۋېلرررتىڭالردىن ئرررۇزۇن ياشرررايمەن “.دەيررردۇ” .مەن كۈتۈشررركە ۋاقرررتىم برررار بىررررىمەن.
ئالرردىرىمايلى .مەن بررۇ ئۇرۇشررنى ئررۆز ئۇسررلۇبۇم بررويىچە يېڭىررپ چىقىررمەن “.تاشررقىرىدا
تۇرغانلىقى ئۈچۈن ھىتلېر كۈلرەڭ ھەربىي پەلتۇسىنى كىيىېالغان ئىد  .ئۇ ئۆرە تۇرغىنىچە
ئىككررى قررولىنى كەيررنىچە قوشررتۇرىېالغان بولررۇپ ھېسسىياتسررىز كررۆزلىر بىررلەن ئالرردىغا
تىكىل ىنىچە خىيالغا پاتقان ئىد  .ئۇ تۇيۇقسىز ئۆرۈلرۈپ” :مەن دېر ەن بىرر ئىمىىرىيىنىر
بېشررىمەن .شررۇڭا بىررز بىررنەتەر ھالرردا يەنە مىر يىر ياشررايمىز “.ئررۇ ئرروڭ قولىرردا تۇتقرران
پەلىيىنرررى سرررول قولىنىررر ئالقىنىغرررا ئرررۇرۇپ قويرررد ” .بۈگرررۈن نرررېمى ئىمىىرىيىسرررىنى
تەۋرىتەلەيدىغان ھېچقانداق بىر كۈ يوق .تەڭرىنىر ئىرادىسرى مېنرى نرېمى مىللىتىنىر
ۋەزىىىلىرىنررى تامامالشررقا بۇيرىماقتررا “.گەرچە ئررۇ ئررۆز تەقرردىر ھەققىرردە سررۆزلەۋاتقاندەك
كۆرۈنسررىمۇ ئۇنى ر قارىشررىدىكى دۇنيررا سەھنىسررى ە چىقىېالغرران تررايىنى يرروق كىشررىلەر
ھېسابلىنىدىغان چېرچى بىلەن روزۋېلت ئىككىسى يەنىال ئۇنى خىيالىدىن نېر كەتمە
تۇرىېالغان ئىد ” .ئۇنر مالىيە زومى ەرلىر سىياسى جەنرنەت ئۈسرتىدە ترۇرۇپ ئرۆتكەن
ئون يى بويىچە ۋاقتى ئۆتكەنلىكى ئىسىاتالنغان نەرسىلەر تەرىىىدىن قورشرىلىپ ئۇنرنىر
قوللىرىغررا ئايلىنىررپ قالغرران .پەردە ئارقىسررىدا تررۇرۇپ ئررۇنرنى ئوينىتىېاتقررانالر يەنىررال شررۇ
بايلىق خوجايىنلىر بىلەن يەھۇدىيالر .ئەسرلىدە ئۇنرنىر خەلقرى قولىردىكى ھوقرۇقلىر
يوقنى ھېسراۋىغا چۈشرۈپ قالغانلىقىغرا قارىمرا يەنە كېلىرپ پارنمېنرت ئويۇنچىلىرىنىر
دەپسررەندە قىلىنىشررىغا دۈ كەلمەكررتە .ئەممررا مەن ئررۆز خەلقىمنررى ئارقررا تىرررەك قىلغرران
بىرىمەن .خەلقىم ماڭا ئىشىنىدۇ ئۇنر فۈھرېرى ە ئىشىنىدۇ “.ئرۇ يېنىردىكى مرۇخبىر بىرلەن
تىنما ماڭاتتى .ئۇ ئىككىسىنى كەينىدە بىر توپ مۇھاپىزەتچى بىرلەن بىرر قىسرىم ترۈۋەن
دەرىىىلى خىزمەتچىلەرمۇ ئەگىشىپ كەلمەكتە ئىد  .ھىتلېر قايتىدىن غەزەپلىنىرپ ئرۇنى
ئۇرۇشقا مەجبۇرنۋاتقان ”ساراڭالر“ نى قاغاپ كېتىدۇ” .مېنىدە خەلقىم ە بۇندىن كېيىنكرى
 22يىللىرررق خىرررزمەت قىلىرررش پىرررالن برررار .مەن ھەرگىزمرررۇ داندىررري بىرررلەن چىمبېررررلىن
ئېقىمىدىكىلەرگە ئوخشاش ئۇرۇش بولۇپ تۇرغىنىردىال ئانردىن ئەمەل تۇترۇپ تۇرانيردىغان
بىر ئەمەسمەن .بۇ جەھەتتە روزۋېلت ئەپەندىمۇ ئۇنردىن قىلچە پەرق قىلمايدۇ“.
خررۇس ئۇنى ر پرىزدېنتنررى تىلغررا ئېلىشررى ھامرران قرراپىقى تۈرۈلررۈپ كېتىرردىغانلىقىغا
دىققەت قىلىدۇ .ئرۇ كېريىن ئەسرلەپ كېلىرپ مۇنرداق دەيردۇ” :مەن تۇيۇقسرىز شرۇنداق بىرر
تۇيغۇغا كەلدىم ھەمدە شۇنى ئىنتايىن ئېنىق ھې قىلدىمكى مەن فۈھرېرنى قەلبىردىكى
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بىر سرىرنى مەڭ رۈ ئاشركارننمايدىغان ھەمردە مەڭ رۈ ئېترراپ قىلمايردىغان بىرر سرىرىنى
بىلىرپ قالردىم “.ھىتلېرر ئىسرتىنىيىلى بىرر ترۈردە فررانكلىن د .روزۋېلترتىن قورقىرردىكەن.
”شررۇنداق روزۋېلررت ئەپەنررد شررۇنىڭدەك يەنە ئۇنىرر يەھۇدىيلىرىمررۇ بررار!“ دەپ نررالە
قىالتتى ھىتلېر” .ئۇ پۈتبۈن دۇنيانى قولغا كەلترۈرمەكچى ھەتترا قۇياشرتىنمۇ بىررەر پرارچە
بىزگە قالدۇرۇشنى خالىمايتتى .ئۇ مەن ئەن ىليەنى قۇتقۇزىمەن دې ىنىدە ئۇلۇ برىترانىيە
ئىمىىرىيىسىنى ھۈكۈمدار ۋە ئۇنى ئىزباسار بولۇشنى نىيەت قىلىدىكەن“.
ھىتلېرنى ئامېرىكىغا بولغان بارغانسىر قاتتىق مۇئامىلىردە بولۇشرى رىبېنتروپتىنمرۇ
كۆرۈنەتتى-01 .نويابىر ئاخشىمى ئۇ گېنېرال ئوشىمانى قوبۇل قىلىپ ياپونىيىنى ئەن لىريە
بىلەن ئامېرىكىغا قاشرى ئرۇرۇش باشلىتىشرىنى كۈشركۈرتىدۇ .ئوشرىما برۇنى بەكرال غەلىترى
ھې قىلىدۇ” .جانابىلىر ئەجەبا گېرمانىيە بىلەن ئامېرىكرا ئوتتۇرسرىدا ئەمەلىيەترتە بىرر
ئۇرۇش ۋەزىيىتى مەۋقۇت دېمەكچىمۇ قانرداق؟“ رىبېنترروپ جراۋا بېرىرپ بىرز ئۇنچىلىر
ئىل ىررر كەتمىرردۇق ”روزۋېلررت بىررر سرراراڭ .ئۇنىر نېمىلەرنررى قىلىرردىغانلىقىنى ھررېچكىم
ئېنىررق دەپ بېرەلمەيرردۇ“ دەيرردۇ چۈشررەندۈرۈپ كېلىررپ .ئررۇ ئوشررىماغا ئەگەر يرراپونىيە
خەستەن ە بېرىپ ئامېرىكىغا چېقىلماقچى بولىدىكەن گېرمرانىيە چوقرۇم يراپونىيە تەرەپرتە
تۇرۇپ ئۇنر بىلەن ئىتتىىاقداش بولىدۇ دەپ ۋەدە قىلىردۇ” .بۇنرداق بىرر ئەھرېال ئاسرتىدا
گېرمانىيە ھەرگىزمۇ ئامېرىكا بىلەن ئۆز ئالدىغا يارىشرىش يولىغرا ماڭمايردۇ .برۇ جەھەترتە
فررۈھرېر قەتئررى ئىرررادى ە كېلىررپ بولغرران“ دەيرردۇ .يرراپونىيە برراش قۇمانرردانلىق شررىتابىغا
نىسبەتەن ئېيتقاندا بۇ خەۋەر ئرۇنرنى ھەقىقەتەنمرۇ قراتتىق ھاياجانالندۇرىېېتىردۇ .شرۇڭا
ئاۋىياماتكىدىن تەشكى تاپقان ھەرىكەت قوشۇنى مارجان ئاراللىر يەنرى پېررل خاربورغرا
قاراپ يولغا چىقىىمۇ بولغان ئىد  .نويابىرنى ئەڭ ئاخارقى كۈنى ئوشىما دەرھال ھىتلېرر
بىررلەن رىبېنتروپقررا ئەن لىرريە-ئامېرىكررا ئىككىسررى يىررراق شررەرققە ئەسرركەر يۆتكەشررنى
پىالنالۋاتقانلىقىنى بۇنىڭغا قارشى قەتئىي ترۈردە تەدبىرر ئېلىنىشرى نزىملىقىنرى ئۇقترۇرۇپ
قويۇش بۇيرۇقىنى تاپشۇرۇپ ئالىدۇ:
… ئۇنرغررا يرراپونىيە بىررلەن ئرران لو-ساكسررون دۆلەتلىرر ئوتتۇرسررىدا قۇراللىررق بىررر
توقۇنۇش يۈز بېرىشى ئېھتىمالىنى بارلىقى بۇنى تۇيۇقسىز بىر ئۇرۇشرقا سرەۋە بولىشرى
مۇمكىنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ قويۇشى بۇيرۇق قىلىنغان؛ شۇنىڭدەك يەنە بۇنداق بىرر ئۇرۇشرنى
باشلىنىش ۋاقتى ھەر قانداق بىرسىنى پەرەز قىلغىنىدىن بالردۇر بولىشرى مۇمكىنلىكىنىمرۇ
ئۇقتۇرۇپ قويۇلۇشى تاپىالنغان.
بررۇ يوليررورۇق چۈشۈرۈلىشررى ھامرران ئررۇنى گېرمانىيىرردىن كررونكىرىتنى بىررر كاپررالەت
ئېلىېېلىشى ھەققىردىكى تەلىمراتمۇ يوللىنىردۇ .شرۇنداق قىلىرپ ئوشرىما -8دېكرابىر يېررىم
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كېچىدە رىبېنتروپنى زىيارەت قىلغىلى بارغان ۋاقتىدا بۇ تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىر بىلىرپ
تۇرۇپ ئۆزىنى قاچۇرۇشى ئوشىمانى قاتتىق ھەيران قالدۇرىدۇ .رىبېنتروپ برۇ كۆرۈشۈشرتىن
ئررررۆزىنى قاچۇرۇشررررنى سررررەۋەبى قىلىررررپ ئرررراۋال فررررۈھرېر بىررررلەن مەسلىھەتلەشررررمە
بولمايدىغانلىقىنى ئەمما ھىتلېرنى ھرازىر يەنە شرۇ ”برۆرە ئىنرى“ دە ئىكەنلىكىنرى باھرانە
قىلىپ كۆرسرىتىدۇ .ئرۇنر ئىككىسرىال شرۇنى ئېنىرق بىلەتتىكرى ھىتلېرر دۇنيانىر يەنە بىرر
ئۇچىدا كومىدىيىلى بىر ۋەقەنىر تەييارلىنىېاتقانلىقىغرا قىزىققىردەك ۋاقتىنىر يروقلىقىنى
ياخشررى بىلەتتررى .شررۇڭا -2چىسررىال سررەھەر سررائەت  2بولغانرردىال ئانرردىن بىررر شررەرتنامە
نيىھىسررىنى ئوتتۇرغررا چىقىرىشررىدىن ئوشررىما بەك ھەيرانلىررق ھررې قىلمىغرران ئىررد  .بررۇ
شەرتنامىدا گېرمانىيە يراپونىيە بىرلەن ئىتتىىاقداشرلىق ترۈزۈپ ئامېرىكىغرا قارشرى ئرۇرۇش
ئررېالن قىلىرردىغانلىقى ۋە بررۇ جەھەتررتە ھەرگىررز ئۆزئالرردىغا يارىشررىش ھەرىكىتررى بىررلەن
شوغۇلالنمايدىغانلىقىغا كاپالەتلى قىلىنغان ئىد .
”بۆرە ئىنى“ دە پېرل خاربور ۋەقەسىدىن بىرىنچى بولۇپ خەۋەر تاپقان كىشرى ئوتترو
ديېتىرى ئىرد -2 .دېكرابىر گۈگرۈم ۋاقتىردا ئرۇ ئالردىرىغىنىچە فۈھرېرنىر ئىسرتىھكامىغا
كىرىپ دەيدىغان بەكال مۇھىم بىر خەۋىرىم بار دەيدۇ .ھىتلېرر تېنرى يېڭىرراقتىال رۇسرىيە
ئالدىنقى سېىىدىن يولالنغان كىشىنى قاتتىق ئۈمىدسرىزلەندۈرىدىغان دوكالتنرى تاپشرۇرۇپ
ئالغان بولغاچقا ديېترىنمۇ بۇنىڭغرا ئوخشرىغان يامران خەۋەردىرن بىرنرى ئېلىرپ كەلر ەن
بولمىسررۇن دەپ بەكررال ئەنسررىرى ەن ئىررد  .ئۇنى ر بىرىنچررى نومۇرلررۇق ئاخبررارات ئررېالن
قىلغۇچى مەسئولى تېلې راممىنى ئوقۇپ بولغىنىدا ھىتلېرنى چىرايىردا بەكرال غەلىترى بىرر
كۆرۈنۈش پەيدا بولىدۇ .ئۇ ئىنتايىن روھالنغان ھالدا قاتتىق ھاياجان بىلەن سورايدۇ” :برۇ
خەۋەر توغرىمۇ؟“
ديېترىنمرررۇ ئىشنانىسرررىدىن كەلررر ەن تېلېفرررون برررۇ خەۋەرنىررر راس ئىكەنلىكىنرررى
دەلىللى ەنلىكىنى ئېيتىدۇ .ھىتلېر دەرھرال بېرىرپ ئۇنىر قولىردىكى تېلې راممرا قەغىزىنرى
يۇلۇپ ئېلىپ ئۇچىسىغا پەلتوسرى بىرلەن شەپكىسرىنىمۇ كەيمەسرتىن تېرز قەدەمرلەر بىرلەن
ھەربى تەرەپ ئىستىھكامىغا قاراپ يۈرۈپ كېتىدۇ .كېيتې بىلەن جودل ھىتلېرنىر قولىردا
تېلې رامما قەغىزىنى تۇتقىنىچە قاتتىق ھاياجانلىق بىر قىياپەتتە كىرىرپ كېلىشرىنى كرۆرۈپ
داڭ قېتىررىال قېلىشررىدۇ .كېيتېرر يرراپونىيە بىررلەن ئامېرىكررا ئوتتۇرسررىدىكى بررۇ ئررۇرۇش
ھىتلېرنى كۆڭلىردىكى ”دېېىردەك ئېغىرر يرۈكنى بىرراقال ئېلىرپ تاشرلىغان“ لىقىنرى ھرې
قىلىرردۇ .ھىتلېررر خېېېرر بىررلەن بىرررگە كىتىېېتىررپ كۆڭلىرردىكى خوشرراللىقىنى پەقەتررال
يوشۇرالما قالغان ئىد ” :ئەند بىز بۇ ئۇرۇشتا ھەرگىزمۇ مەغلوپ بولمايدىغان بولردۇق!
مانررا ئەنررد بىزنى ر ئررۈ مى ر يىلرردىن بېررر پەقەتررال مەغلرروپ بولررۇپ باقمىغرران بىررر
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شىرىكىمىز بار بولد !“
2
مارجرران ئررارىلى ۋەقەسررى يررۈز بەرگەن كررۈنى ئۈمىدسررىزلى دوكالتلىررر كەينررى
ئررۈزۈلمە رۇسررىيە ئررۇرۇش سررەپلىرىدىن كررېلىش باشررالپ ھىتلېرنررى يېڭررى بىررر يوليررورۇق
تەييارنشقا زورنيدۇ .بۇ يوليورۇق تەييارلىنىپ بىر سوتكىدىن كېيىن تارقىتىلىدۇ” :ئروزۇق-
تۈلۈك نەقلىياتىنى ئىمكانىيىتى بولما قالرد  .نەتىىىردە قەھرىتران سروغۇق بىزنرى كەڭ
كۆلەملى ھۇجۇم قىلىشنى توختىتىپ مۇداپىيىدە كۈتۈشكە مەجبۇرلىماقتا “.ئۇ يوليورۇقىدا
مرررۇداپىيىلىنىش ھەققىررردە بىرررر قرررانچە پىرىنسرررىىنى بەل ىلى ەنررردىن كېررريىن بۇنىڭغرررا
مۇناسىېەتلى قالغان يوليرورۇقالرنى ترارقىتىش ئىشرىنى ھالردېرغا تاپشرۇرۇپ ئرۆز پېررل
خاربور ۋەقەسىدىن كېلىپ چىققان بوھراننى بىېاستە ھەل قىلىرش ئۈچرۈن بېررلىن ە قراراپ
يولغا چىقىدۇ .بۇ چاغدا ياپونىيىنى ئامېرىكىغا ھۇجۇم قىلغانلىق ھەققىردىكى دەسرلەپكى
خوشاللىقىنى ئرورنىنى برۇ ۋەقەگە ئەھمىريەت بېررىش ئالغران ئىرد  .ئەممرا پېررل خراربور
ۋەقەسرررىنى ئوتتۇرغرررا چىقىشرررى سرررتالىننى شرررەرقتىن ھۇجۇمغرررا ئرررۇچراپ قېلىشرررتىن
ئەنسىرىشىنى پۈترۈنلە ترازىلىېەتكەن بولرۇپ ئەنرد ئاسرىيادىكى ھەربرى قىسرىملىرىنى
ھەممىسىنى دې ىدەك نېمىسالرغا قارشرى ئرۇرۇش سرەپلىرى ە يرۆتكەپ كرېلىش پۇرسرىتىنى
يارىتىپ بەرگەن ھېسابتا ئىد ” .بۇ قېتىمقى ئامېرىكىغا قارشى ئۇرۇش ئەسرلىدە پۈترۈنلە
بىررر ترررادى ىيە ئىررد _ دەيرردۇ ھىتلېررر كېيىررنچە ئېتررراپ قىلغرران ھالرردا _ بررۇ ھۇجررۇم
ھەقىقەتەنىمۇ مەنتىقىسرىز ۋە قىلرچە ئاساسرى بولمىغران بىرر ھۇجرۇم ئىرد  .بۇمرۇ خرۇدد
مېنى گېرمرانىيە ھوقرۇقىنى تىزگىنلىشرىم ئەممرا يەھرۇدىيالر بولسرا روزۋېلتنرى ئامېرىكىغرا
قۇمانرردانلىق قىلىشررقا تاللىېالغىنىرردەكال تارىننى ر غەلىررتە بىررر ئويررۇنى ئىررد  .ئەسررلىدە
قايسررىال تەرەپررتىن ئالسرراق گېرمررانىيە بىررلەن ئامېرىكررا ئەگەر ئۆزئررارا چۈشررىنىش ھاسررى
قىاللمىغان ياكى ئۆزئارا ھېسسىداشلىق قىلىشالمىغان تەقدىردىمۇ ھېچ بولمىغانردا ئۆزئرارا
بىر-بىرىنرى قرولالپ قۇۋەتلىشرىنالىغان تەرەپ يەنە بىرر تەرەپركە كېرەكسرىز بېسرىم پەيردا
قىلىپ قويۇشتىن ساقلىنىشى شەرت ئىد “.
-1چىسىال ئەڭ بالدۇر بېرلىنغرا كېلىرپ ئۇنىر بىرلەن كۆرۈشركەن كىشرى رىبېنترروپ
بولد  .ئۇ بەك قارشى ئېلىنىپ كەتمەيدىغان بىر خەۋەرنى ئېلىپ كەل ەن ئىرد  :گېنېررال
ئوشىما گېرمانىيەنى دەرھال ئرا ق ش غرا قارشرى ئرۇرۇش ئرېالن قىلىرش تەلىېىردە بولغران
ئىد  .تاشقى ئىشرالر مىنىسرتىر رىبېنترروپ گېرمرانىيەدە بۇنرداق بىرر ۋەزىىىنرى ئۈسرتى ە
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ئېلىشى كېررەك دەيردىغان مەسرىلە مەۋجرۇت ئەمەس چرۇنكى ئروق مەركىرز ئرۈ دۆلەت
شەرتنامىسىغا ئاساسەن ياپونىيە بىېاستە تاجاۋۇزغا ئۇچرىغران ئەھرېال ئاسرتىدىال ئانردىن
بۇ ئىتتىىاقدىشىغا ياردەم ە بېرىشى مۇمكىن بونتتى.
ئەمما ھىتلېر بۇنداق بىر بوشلۇقتىن پايدىلىنىشرنى خالىمرايتتى” :ئەگەر بىرز يراپونىيە
تەرەپتە تۇرمايدىكەنمىز ئۇ ھالدا بۇ شەرتنامىنى سىياسىي نوقتىدىن ئۆل ەن بىر شرەرتنامە
دەپ قارىساق بولىدۇ .يەنە شۇنداقتىمۇ برۇ بىرر مرۇھىم سرەۋە ھېسرابالنمايدۇ .ئاساسرلىق
سەۋە ئامېرىكا بىزنىر پاراخوتلىرىمىزغرا قارشرى ئروق چىقىرىشرقا كىرىشركەنلىكىدۇر .برۇ
ئۇرۇشتا ئۇنر ھەقىقەتەنمرۇ كۈچلرۈك بىرر ئامىر ھېسرابلىنىدۇ .ئرۇنر ھەرىركەت باشرالش
ئارقىلىق ئەسلىدە بىر تۈرلۈك ئۇرۇش ۋەزىيىتى ياراتقان ھېسابالند “.
شررۇنداقتىمۇ ئۇنى ر ئامېرىكىغررا قارشررى ئررۇرۇش ئررېالن قىلىررش قررارارىنى ئررۇنچە بەك
يەڭ ەىلتەكلى بىرلەن ئېلىنغران بىرر قرارار شرۇنىڭدەك نوقرۇل ئىچىكرى ترۈرتكە كرۈچى ە
ئاساسلىنىىال ئېلىنغان بىر قارار دېيىشكىمۇ بولمرايتتى .ئۇنىر بۇنرداق بىرر قرارار ئېلىشرىدا
ئررۈ دۆلەت شەرتنامىسررىنى روھىنررى سراقالپ قىلىشررنى مەقسررەت قىلغانرردىن باشررقا يەنە
تېنىمۇ مۇھىم بىر سەۋەپ شۇكى ياپونىيىدىن ئېرىشىل ەن بۇ تۈر بىر يراردەم ئامېرىكىنىر
ئۇرۇشقا قاتنىشىشى سرەۋەبىدىن ئوتتۇرغرا چىقىردىغان ھەر تۈرلرۈك پايدىسرىز ئرامىلالرنىمۇ
زور دەرىىىدە ئازايتىپ بەرگەنلىكىردىنمۇ دېررەك بېرەتترى .تەشرېىقات نۇقتىسرىدىن ئېلىرپ
ئېيتقانررردا كۈچلرررۈك بىرررر ئىتتىىاقداشرررقا ئېرىشرررىش ھەقىقەتەنمرررۇ كىشرررىنى ئانھىررردە
روھالندۇرىرردىغان بىررر ھادىسررە بولۇپمررۇ يېقىنرردىن بېررر رۇسررىيە ئررۇرۇش سررېىىدا دۈ
كەلرر ەن ئوڭۇشسررىزلىقالر تۈپەيلىرردىن بررۇ ۋەقەننررى ھەقىقەتەنمررۇ كىشررىنى كررۆڭلىنى
كۆتۈرىدىغان بىر ئىش دېريىش مرۇمكىن .ئۇنىڭردىن قالسرا دەرھرال ئرۇرۇش ئرېالن قىلىرش
ئىشرررى ئۇنىررر دۇنيرررا قارىشرررىغىمۇ مررراس كىلەتترررى .يەنرررى نرررېمە ئۈچرررۈن -8128يىلرررى
ئىنسررانىيەتنى ھاياتىغررا تەھرردىت بولىېاتقرران ئىككررى ئاساسررلىق دۈشررمەن ھېسررابالنغان
خەلقارالىق ماركسىزمچىالر يەنرى رۇسرىيە بىرلەن خەلقرارالىق پرۇل مۇئرامىلە كاپىترالىزىمى
يەنرى ئرا ق ش دىرن ئىبرارەت دۇنيانىر ئۈسرتى ە چىقىېېلىرپ تەييارتراپلىق بىرلەن ياشرراپ
كېلىېاتقرران بررۇ ئىككررى غەلىررتە مەخلۇققررا قارشررى بىرررن ۋاقىتتررا ئررۇرۇش ئېچىشررىمىزغا
بولمايدىكەن؟ ئەممرا تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىر ئۇنرداق قارىمرايتتى .ئۇنرنىر قارىشرىچە
بۇنداق بىر قارارنى ئېلىنىشرى بەكرال ئېغىرر خاترالىق ھېسرابلىناتتى .يەنرى ئاسرانال كرۆزگە
تاشلىنىدىغان سرەۋەبلەرنى تىلغرا ئالمىغانردىمۇ برۇ ئرۇرۇش روزۋېلتنىر يەنە بىرر ئىچكرى
مەسىلىسىنى تەل-تۆكۈس ئەل قىلىېەتكەن ھېسابلىنىدۇ .ئەسلىدە دۆلىتى ئىچىردە نۇرغرۇن
كىشىلەر قارشى چىقىدىغانلىقى سرەۋەبلى پرىزدېنرت گېرمرانىيەگە قارشرى ئرۇرۇش ئرېالن
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قىلماسلىقى ئېنىق ئىد  .روزۋېلت بۇنداق بىر تەۋەككۈلچىلىككە ھەرگىرز مراقۇل دېمەيتترى.
پېرل خاربورغا قىلىنغان ئۇشتۇمتۇت بومباردىماندىن كېيىن ئوتتۇرغرا چىققران ئامېرىكىنىر
پۈتۈن مەملىكەت بويىچە ئومۇمىي يۈزلۈك پەۋقۇلئاددە ئىتتىىاقلىقىنى ھېچقانداق بىرر كرۈ
بۇزىېېتەلمەيتتى.
-88دېكابىر كۈنى ھىتلېر پارنمىرت يىغىنرى ئاچىردۇ” .بىرز ھەر دائىرم ئراۋال ھۇجرۇم
قىلىدىغانالردىن بولىشىمىز كېرەك! – دەيدۇ ھىتلېر .ۋودروۋ ۋىلسوننىڭمۇ خۇدد روزۋېلتقا
ئوخشرراش تەلررېە بىررر ئىكەنلىكىنررى دەپ كېلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ _ ئررۇ ئرراۋال ئررۇرۇش
قوزغىرررد ئانررردىن برررۇ ئۇرۇشرررنى سرررەۋەبىنى ئۆزگەرتىشررركە ئۇرۇنرررد  .ئاخىرىررردا يەنە
خرىستىيان دىنىنى ئېسىلزادىسرى قىياپىتىغرا پۈركۈنىېېلىرپ ئرۆزىنى پەدازنشرقا ئۇرۇنرد .
ئۇنىرر بررۇ قىلىقررى ھەقىقەتەنمررۇ كىشررىنى غەزەپلەندۈرىرردۇ .شررۇنى بىررلەن بىرررگە يەنە
ئىنسررانىيەتنى ئاسررتا-ئاسررتا ئەممررا مررۇقەررەر تررۈردە ئۇرۇشررقا سررۆرەپ كىرررد  .ئررۇ يەنە
تەڭرىنىمۇ بۇ ئىش ئىچى ە ئارىالشتۇرۇپ قىلغان ھۇجۇمىنى ھەقىقەتەنمۇ ھەققانىيەتلىر
ئىكەنلىكىنرى ئىسىاتالشرقا تىرىشرتى – .ھىتلېرر دۇنيرا يەھرۇدىي مىللىترى بىرلەن بولشرېېى
رۇسىيەسى بىلەن روزۋېلرت ھراكىمىيىتىنى تەڭ ئورۇنغرا قويرۇپ مۇھراكىمە يۈرگۈزگىنىردىن
كېيىن دۈشمەن ە قارشى خىتاپنامىسىنى ئېالن قىلىردۇ _ :شرۇنداق بولغاچقرا بۈگرۈن مەن
ئامېرىكا كونسۇلىغا سۇنماقچى بولۇپ بىر پارچە ئۇلتىماتوم تەييارلىردىم .مەن شرۇنى ئرېالن
قىلىمەنكررى … بۈگۈنرردىن ئېتىررېارەن گېرمررانىيە ئررا ق ش بىررلەن ئررۇرۇش ھالىتىرردە “.ئررالى
قۇماندانلىق شىتابىنى مۇدىر بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ئۇنىر برۇ ئىشرقا بولغران ئەھمىريەت
بېرىشررى قىزغىنلىقىرردىن ئېشررىپ كېتىرردۇ .جررودل خررانلىق تىياتىرخانررا زالىرردىن ئررايرىلىىال
دەرھررال بررۆرە ئىنىرردە تۇرىېاتقرران ياردەمچىسررى گېنېرررال ۋارلىمونتقررا تېلېفررون قىلىررپ ”
ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ فۈھرېر يېڭىراقتا ئامېرىكىغا ئۇرۇش ئېالن قىلد  “.دەيدۇ.
ۋارلېمونت بۇ چاغدا باش قۇماندانلىق شرىتابىدىكى قۇمانردانالر بىرلەن بىررلىكتە ۇ
ئىشنى مۇھاكىمە قىلىشماقتا ئىد  .شۇڭا ئۇنر برۇ گەپرتىن بەك چۈچى ەنردەك قىلمرايتتى.
جودل ”براش قۇمانردانلىق شرىتاپ ئامېرىكىنىر ئراۋال نەگە ئەسركەر يرۆتكەش ئېھتىمرالى
بررارلىقىنى تەتقىررق قىلىررپ چىقىشررى كېرررەك .ئررۇنر ئررۇزاق شررەرققە ئەسرركەر يولالمرردۇ يرراكى
ياۋروپاغا؟ ئەگەر بىز برۇنى ئېرنىقالپ چىقرالمىغىنىمىزدا قالغران قرارارنرنى نەدىرن باشرالپ
ئىىرا قىلىشنىمۇ بىلەلمەيمىز“.
”دې ىنىڭىزگە قوشۇلىمەن بۇ تەتقىقات ھەقىقەتەنمۇ مۇھىم بىر ئىزدىنىش ئىكەنلىكى
ئېنىررق .شررۇنداقتىمۇ بۈگررۈن ە كەل ىررچە بىررز تررېنىچە ئامېرىكررا بىررلەن ئررۇرۇش قىلىررش
مەسىلىسرىنى تېنرى ئويلىنىررپ باقمىردۇق .شرۇنداق بولغاچقررا ھېچقانرداق بىرر ھررۈجىەتكە
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تايىنىش ئىمكانىمىز يوق .شۇنداق ئىكەن بۇ ئىش ھەقىقەتەنمۇ قىيىنغا توختايدۇ“.
”بۇنىررر ئامرررالىنى قىلغىرررن دەيررردۇ جرررودل .مەن ئەتە بارغانررردا قايترررا تەپسرررىلى
سۆزلىشەرمىز“.
ئامېرىكىغا بولغران برۇ ترۈردىكى ئەنسىرەشرلەرنى ئۇزۇنغرا قالمرا شرەرقتىن كەلر ەن
كۆڭۈلسرررىز خەۋەرلەر ئۇنتۇلدۇرىېېتىررردۇ .گېرمرررانىيە قوشرررۇنلىر ئوتترررۇرا سرررەپ ھەربرررى
رايونىدىكى چېكىنىشى يىمىرىلىپ قېچىش ھالىغا ئايلىنىش خەۋىىى بار ئىرد  .موسركېانى
غەربى رايونى بىلەن ترۇن رايرونى بولسرا قاچقانردا تاشرالپ كەتركەن تروپ-زەمبىررەك يرۈك
ماشررىنىلىر ۋە تررانكالر مازارىغررا ئايلىنىررپ قالغرران ئىررد  .نررېمى قوشررۇنلىرىنى روھررى
چۈشكۈنلەشسررە سرروۋېت قوشررۇنلىر بولسررا بارغانسررىر كۈتۈرەڭ ررۈ روھلررۇق بولررۇپ
ئۆزگەرمەكتە ئىد -82 .دېكابىر كۈنى سوۋېت ئىتتىىاقى رەسمى تۈردە ھىتلېرنى موسكېا
مۇھاسىرىسى ئۇرۇنۇشىنى مەغلوبىيەت بىرلەن ئاخىرنشرقانلىقىنى ئاشركارە ئرېالن قىلىردۇ.
ئىككررى كۈنرردىن كېرريىن سىياسررىي بيررۇرۇ ھۆكۈمەتنىرر مررۇھىم ئورگررانلىرىنى قايتىرردىن
پايتەختكە قايتۇرۇپ كېلىدۇ.
ھېرىرپ ھررالى قالمىغرران بررراۋنچىتش داۋاملىرق كەيررنى ە چېكىنىشررنى تەلەپ قىلماقتررا
ئىد  .ئەممرا ھىتلېرر ئۇنىر تەلىرېىنى رەت قىلىرش بىرلەن بىررگە قۇرۇقلرۇق ئارمىيىسرىنى
پۈتۈنلە ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغان بىرر برۇيرۇق ئرېالن قىلىردۇ” :پوزىتسرىيىلەر بىرر قەدەممرۇ
چېكىنمەستىن قەتئى چى تۇرۇپ ساقالنسۇن!” ئېغىر ئاشقازان كېسىلى ە گىرىىترار بولغران
ئوتتررۇرا سررەپ قومانرردانى مارشررال ۋون برروك (بەز ماتېرىيررالالردا بېر دەپ ئاتالغررانلىقىمۇ
مەلررۇم – ئررۇ.ت) سررانمەتلىكى يررار بەرمى ەنلىكررى ئۈچررۈن بررۇ ۋەزىىىنىرر ھۆددىسررىدىن
چىقالمايرردىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئۇنىرر ئورنىغررا كلررۇگ تەيىنلىنىرردۇ .ئەتىسررى يەنررى -81
چىسىال يۈرەك كېسىلى دەسلەپكى قەدەمدە ياخشىلىنىشقا باشلىغان براۋچىتش غەيرىتىنرى
توپالپ ھىتلېر بىلەن كۆرۈشۈشكە بارىدۇ .ئۇنر ئىككىسى يالغۇز ئىككى سائەتتەك مۇنرازىرە
قىلىشىدۇ .براۋچىتش فۈھرېرنى يېنىدىن ئايرىلغىنىدا چىرايى تاتارغان پۈتۈن ۋۇجرۇدىنى
تىتىرەك بېسىپ كەتكەن بولۇپ :مېنى قوغلىېەتتى! دەيدۇ كېيتېرغرا .ئرۇ مېنىر ۋەزىىەمنرى
ئېلىپ تاشلىد  .ئەند مەن ھېچ ئىشقا يارىماس بىرى ە ئايالندىم“.
”ئەند قانداق قىلىمىز؟“
”بىلمىدىم بېرىپ ئۆزەڭ سورا“.
ئارىدىن بىر قانچە سائەت ئۆتۈپ كېيتېلمۇ چاقىرتىلىدۇ .فۈھرېر ئۇنىڭغا ئۆز قەلىمرى
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بىررلەن يازغرران بىررر پررارچە «كۈنرردىلى خرراتىرە» سررىنى ئوقررۇپ ئۆتىرردۇ .ئررۇ خاتىرىسررىدە
قۇرۇقلۇق ئارمىيەنى قۇماندانلىقىنى ئۆز ئۈسرتى ە ئالغرانلىقىنى گېرمانىيىنىر تەقردىرىنى
ئۆز تەقدىر بىلەن چەمربەر-چەسرت بىرلەشرتۈرگەنلىكى يېزىلغران ئىرد  .ئەممرا برۇ ئىرش
ھازىرچە مەخىى تۇتۇلۇشى كېرەكلىكىنى شۇنداقتىمۇ دەرھال ھالردېرغا ئۇقترۇرۇپ قويرۇش
كېرەكلىكىنررى ئېيتىرردۇ .ھىتلېرمررۇ شررۇھامات بررۇ ئىشررنى ھالرردېرغا ئۇقتۇرىرردىغان بولى ردۇ.
”ئۇرۇشررقا قۇمانرردانلىق قىلىررش ئىشررىنى ھەمررمە كىشررى قىالنيرردىغان بىررر ئىررش – .دەيرردۇ
ھىتلېررر _ برراش قۇمانررداننى ۋەزىىىسررى مىللىرري سوتسررىئالىزم روھررى بررويىچە قىسررىمالرغا
تەلىم-تەربىيە بېرىش بولىشى كېرەك .مەن تا بۈگۈن ىچە بىرەر گېنېرالنىر مېنىر تەلىرېىم
بويىچە بۇنداق قىلغانلىقىنى ئاڭلىمىدىم .شۇڭا مەن قۇرۇقلرۇق ئارمىيىسرىنى قۇمانردانلىق
ھوقۇقىنى ئۆز قولۇمغا ئېلىېالدىم“.
بۇنىڭرردىن بررۇرۇن ئررۇ ئەسررلىدە ئەمەلىيەتتىكررى قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە برراش قۇمانرردانى
ھېسابالنسىمۇ دائىم پەردە ئارقىسىدا ترۇرۇپ قۇمانردانلىق قىلىرپ كەلر ەن برارلىق قىريىن
مەسىلىلەر مەسئۇلىيىتىنى گېنېراللىرىنى ئۈستى ە يۈكلى ەن ئىد  .مانا ئەنرد ئرۇ ئرۆز
رەسررمى برراش قۇمانرردان بولغرران ئىررد  .شررۇنداق بولغاچقررا يررۈز بېرىرردىغان مەيلررى ئۇتررۇق
بولسۇن يراكى خاترالىق بولسرۇن برارلىق ئىشرالرغا پەقەت ئرۆزىال مەسرئۇل بولىشرى كېررەك
ئىد .
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سەككىزىنچى بۆلۈم
تۆتىنچى چەۋەنداز
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 .92جەھەننەم سايىسى
8122~8128
8
سرروۋېت ئىتتىىاقىغررا بېسررىپ كىرىشررىنى ئىككىنچررى كررۈنى يەھررۇدىيالرنى سررۈرگۈن
قىلىشررقا مەسررئۇل رېيىننررارد ھېيرردرى يازمررا شررەكىلدە ئاغرىنىررپ بررۇ ئۇسررۇل يەھررۇدىي
مەسىلىسررىنى ھەل قىلىررش چارىسررى بونلمايرردۇ دەپ يازىرردۇ .ئررانيلۇق بررۇ تررۈر ”تەڭررر
تەغدىرى ە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان“ ئادەملەرنى فرانسىيەنى ماداكاسكار ئارىلىغرا پانشرتەك
تەدبىرنى قەتئى تۈردە ئۆزگەرتىشىمىز بۇنى ئورنىغا تېنىمۇ ئىشقا يارايدىغان ھەل قىلىش
چارىسررىنى ئىشررقا سېلىشررىمىز كېرررەك ئىررد دەيرردۇ-28 .ئىيۇلرردا ھېيرردرى فۈھرېرنى ر
يوليورۇقىغا ئاساسەن گيۆرى قول قويغان قىسقا بىر پرارچە برۇيرۇق تاپشرۇرۇپ ئالىردۇ .برۇ
بۇيرۇقتررا ”ياۋروپررادىكى گېرمررانىيە تەسررىر دائىرىسررى ئىچىرردە يەھررۇدىي مەسىلىسررىنى تەل-
تۆكرررۈس ھەل قىلىرررش ئۈچرررۈن تەشررركىلى ۋە مرررالىيە جەھەترررتە زۆرۈر بولغررران برررارلىق
تەييارلىقالرنى پۈتتۈر“ دەپ يوليورۇق بېرىل ەن ئىد (ئۈ ھەپرتە ئراۋال ھىتلېرر خېېېلغرا
بۇ ئىشنى قانداق بىر تەرەپ قىلماقچى بولىېاتقانلىقى توغرىلىق ئويىنى ئېيتقران” :مەن گويرا
ئرررۆزەمنى دوخترررۇر روبېررررت كوچنىررر سىياسرررەت بىرررلەن شررروغۇللىنىېاتقىنىدەك ھرررې
قىلماقتىمەن “.ھىتلېر بۇ گەپلەرنرى ئىسسرىقتا دىمىرق بولرۇپ كەتركەن قراراڭغۇ ئىسرتىھكام
ئىچىدىكى بىر قېتىملىرق ئۇزۇنغرا سروزۇلغان كەچلىر مۇھراكىمە يىغىنىردا سرۆزلەيدۇ” .ئرۇ
دوختررۇر كېسررەللى پەيرردا قىلغررۇچى برراكتېرىيىنى كەشررىپ قىلغرران شررۇنى كەينىرردىنال
مىدىتسىنا ساھەسىمۇ بۇ كېسرەللىكنى يوقۇتۇشرنى يرېڭىچە ئۇسرۇلىنى تېىىرپ چىقالىغران.
مەنمۇ خۇدد شۇنىڭدەك يەھۇدىي دې ەن برۇ مىكىرروپ بىرلەن برۇ براكتېرىيىنى پرارچىالپ
يوقۇتۇشنى ئېچىتقۇسىنى كەشىپ قىلدىم … .مەن مۇنداق بىر ئىشرنى ئىسرىاتالپ چىقرتىم:
بىر دۆلەت يەھۇدىيالر بولمايمۇ مەۋجۇت بوننيدىكەن؛ يەھۇدىيالر بولمىغىنىدا ئىقتىسرات
سرررەنئەت مەدەنىررريەت قاترررارلىقالر تېنىمرررۇ ئوڭۇشرررلۇق تەرەققىررري قىالنيررردىغانلىقىنى
ئىسىاتلىيالىدىم .مانا بۇنر يەھۇدىيالرغا بېرەلى ەن ئەڭ كۈچلۈك زەربەم بولۇپ قالد – “.
ئا .ھ .ئىزاھاتى).
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ئۇنى ر بررۇ تررۈردىكى زىرىكەرلى ر بىيررۇرۇكراتالرچە سررۆزىنى كەينىرردە يوشررۇرغىنى
ئررې -ئېسررچىالر ئەترىتىرردىكىلەرگە ياۋروپررا يەھۇدىيالرنى ر ئررۇرۇقىنى قۇرۇتررۇش ئۈچررۈن
ھەممىدىن ئۈستۈن ھوقۇق بەرگەنلىكىنىر بىشرارىتى ئىرد  .ھىملېرر دەسرلىېىدە مىنسركتا
ئۆز كۆز بىرلەن كرۆرۈپ قراتتىق شرۈركىنىپ كەتركەن ئۇسرۇل ھەققىردە ئرې -ئرې براش
دوختۇرىرردىن سررورايدۇ :قايسررى ئۇسررۇل كوللىكتىررپ ئررۇرۇقىنى قۇرۇتۇشررنى ئەڭ ياخشررى
ئۇسۇلى بوننيدۇ؟ دوختۇر ئۇنىڭغا :زەھەرلىر گراز كرامىر ئۇسرۇلى دەپ جراۋا بېرىردۇ.
ئىككىنچى قېتىم پولشادىكى ئەڭ چوڭ يىغىرېېلىش نگىرىنىر كومانردىر رۇدولرف ھۆسرنى
چاقىرتىپ كېلىپ ئۇنىڭغا ئېغىزچە مەخىى تەلىمرات بېرىردۇ” .مەن ئۇنىر ئەسرلى سرۆزىنى
تولۇق ئەسلىيەلمىسەممۇ ئۇ ماڭا تەخمىنەن مۇنداق دې ەنلىكى ئىسرىمدە _ دەيردۇ ھرۆس
كېيىن سوتتا شاھىتلىق قىلغىنىدا – ھىملېرر ماڭرا :فرۈھرېر يەھرۇدىيالر مەسىلىسرىنى ھەل
قىلىشنى ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ھەققىدە بۇيرۇق قىلد بىز ئرې -ئېسرچىالر برۇ برۇيرۇقنى
چوقۇم ئىىرا قىلىشىمىز شەرت ئەگەر بىز برۇنى دەرھرال ئىىررا قىلمىسراق كەل ۈسرىدە برۇ
يەھۇدىيالر پۈتكرۈل نېمىسرالرنى يوقۇترۇپ بولىردۇ دېر ەن ئىرد  “.ئرۇ يەنە ئاۋشرىېېتزنى
سرررتراتى ىيىلى ئورنىررردىن ئالغانررردا برررۇ يەر گېرمرررانىيە چې راسرررى يېقىنىررردىكى بىرررر يەر
ئىكەنلىكررى يوشررۇرۇن تۇتۇشررقا يەتكىرردەك يېتەرلى ر يېرىمررۇ بررارلىقى سررەۋەبىدىن ھررۆس
مەسئۇل بولىېاتقران برۇ يىغىرېېلىش نگىرىنرى مەخسرۇس تاللىېالغرانلىقىنى ئېيتقران .ھرۆس
ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ بۇنداق بىر ھەرىكەت مۇتلەق تۈردە دۆلەت دەرىىىلى مەخىىيەتلىر
قاتارىدا مۇئامىلىدىن بەھرىمەن بولىشى كېرەك دەپ ئەسركەرتىدۇ .ئەممرا ھىملېرر ئۇنىڭغرا
بۇ ئىشنى باشلىقى بىلەن ھەرگىزمۇ مۇزاكىرە قىلىشماسرلىقى كېرەكلىكىنرى ئېيتقران .شرۇڭا
ھۆس پولشاغا قايتقىنىردىن كېريىن برۇ يىغىرېېلىش نگىرىنىر كۈزەتكرۈچى ئەمەلدارىردىن
يوشررۇرنۇقچە بررۇ نگىرنررى ئىنسررانىيەت تررارىنى بررويىچە ئەڭ چرروڭ ئررادەم قۇشنانىسررى
مەركىزى ە ئايالندۇرۇش ئۈچۈن يېرىنى كېڭەيتىشكە تۇتۇش قىلىدۇ .ئۇ ھەتتا بۇ ئىشرالرنى
ئايالىدىنمۇ سىر تۇتۇپ كەل ەن.
ھىتلېررردا يىغىررېېلىش نگىررر دەيرردىغان بۇنررداق بىررر قاراشررنى پەيرردا بولۇشررى ۋە
شۇنىڭدەك بۇنرداق بىرر يەردە كوللىكتىرپ قىرغىنچىلىرق قىلىرش ئىمكانىيىتىنىر بارلىقىغرا
ئىشررەن ەنلىكىنى سررەۋەبى ئۇنى ر ئەن لىرريە بىررلەن ئامېرىكررا ئىككىسررىنى تارىنىرردىن
كەل ەن مۇقەررەر بىرر نەتىرىە ئىكەنلىكىنرى ئېيتىردۇ .يەنرى ئرۇ جەنروبىي ئافرىقىردا بروئېر
ئۇرۇش ئەسىرلىر ئۈچرۈن قۇرغران يىغىرېېلىش نگىرر بىرلەن ئامېرىكىنىر قرۇرۇق غەر
تەرەپتىكى ئىندىيانالر ئۈچۈن قۇرغان يىغىرېېلىش نگىرلىرىغرا بەكرال قايىر قالغران ئىرد .
ھىتلېر يېقىن كىشىلىر ئارىسرىدا ئامېرىكرا قىتئەسرىدە ئرۇرۇقىنى قۇرۇترۇش ئۇسرۇللىرىنى
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يەنى ئاچارچىلىق ۋە ھەتتا ئۇرۇش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ قاماققا ئېلىشرالر بىلەنمرۇ براش
ئەگمەس قىزى تېرىلىق ”يراۋايىالر“ نىنىر ئرۇرۇقىنى قۇرۇترۇش ئۇسرۇلىدىن بەكرال قايىر
ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ يۈرەتتى.
بۈگۈنكى كۈندە بولسا ئۇ يەنىرال ئىنترايىن ئېھتىياتچرانلىق بىرلەن ئۆزىنىر ئومرۇمىي
ھۆكۈمىتى بىلەن گېرمانىيىنى بىرلەشتۈرۈشكە تىرىشماقتا ئىرد  .چرۇنكى برۇ ئىككىسرىنىڭال
ئورتاق مەقسىد بىر ئىد  .نېمىسالرنى ئابرويى ھەربرى كۈچىنىر قايترا رونراق تېىىشرى
نررېمى تۇپراقلىرىنى ر قايتۇرىېېلىنىشررى ھەتتررا شررەرىققە قرراراپ كېڭىيىېاتقرران ھايرراتلىق
مرررۇھىتى قاتارلىقالرنىررر ھەممىسرررى ئۇنىررر كرررۆپ قىسرررىم يۇرتداشرررلىرىنى قرررولالپ
قۇۋۋەتلىشررى ە ئېرىشرركەن ئىررد  .شررۇنداقتىمۇ بىررر ئاچررا يولنىر ئالرردىغا كېلىررپ قالغرران
بولۇپ ھىتلېر بۇ يولدىن ئەگىپ ئۆتۈپ يەھۇدىيالر مەسىلىسىنى بىر يولدا مەڭ ۈلرۈك ھەل
قىلىېېتىشررى زۆرۈر ئىررد  .نۇرغۇنلىغرران نېمىسررالر بررۇ تررۈردىكى مىللەتچىلىرر سررەپىرى ە
قاتنىشىشررقا راز بولررۇش بىررلەن بىرررلىكتە مررۇتلەق كررۆپ قىسررىم نېمىسررالر يەھۇدىيالرغررا
چەكلى ر تررۈردە زىيانكەشررلى قىلىشررنىڭال غېمىرردا ئىررد  .چررۇنكى بررۇ ئىررش مىليونلىغرران
غەرىىلىكنى سۈكۈت قىلىپ يول قويۇشىغا ئېرىشكەن ئىد .
ھىتلېرنى غەرىز دەسرلىېىدە يەھرۇدىيالرنى يوقۇتۇشرتا چوقرۇم يوشرۇرۇن تۇتۇشرقا
تىرىشقان بولسا كېيىنچە بۇ خەۋەرنى ئاز-ئازدىن ئۆز ئادەملىرى ە ئاشكارىالشقا كىرىشىپ
ئاخىرىدا ۋاقىت پىشىپ يېتىل ەندە ئۇنرغا بۇ سىرنى تەپسىالتىنى ئاشىكارىالشرنى نىريەت
قىلغررران ئىرررد  .شرررۇنداق قىلغانررردىال نېمىسرررالرنى تەقررردىر بىرررلەن ئرررۆز تەقررردىرىنى
بىرلەشتۈرەلى ەن بۇ جەرياندا ئۆز تەقردىرىمۇ گېرمانىيىنىر تەقردىر ھالىغرا كرېلەلى ەن
بررررونتتى .بۇنررررداق بىرلەشررررتۈرۈپ ياۋروپررررادىكى يەھررررۇدىيالرنى تررررازىالش سررررەپىرىنى
داۋامالشررتۇرۇش ئىشررى ئرراخىر بىررر كررۈنى پۈتررۈن گېرمانىيىنىرر بىررر ۋەزىىىسررى ھالىغررا
كېلىرردىغانلىقى شررۇنىڭدەك پۈتررۈن مەملىرركەت خەلقىنررى قوزغرراپ بررۇ ھەقررتە تېنىمررۇ زور
تىرىشچانلىق ۋە پىداكارلىق كۆرسىتىدىغان ھالغا كېلىدىغانلىقىنى ئوياليتتى .بۇ ئىرش يەنە
كېلىررپ بىررر قارارغررا كررېلەلمە ئىككىلىنىررپ يۈرگەنلەرنىرر يۇمشرراق كۆڭۈللۈكلەرنىرر
چېكىنىش يولىنىمۇ كېسىپ تاشلىيالىشى مۇمكىن ئىد .
ھازىرچە بۇ ئىشالرنى ھەممىسى يەنىال كاتىپ ئاديۇتانرت ئرۆ خىزمەتچىلىرر ۋە
يېقىن ئۆتىدىغان قۇمانردانلىر قاتارىردىكى ھىتلېرنىر يرېقىن ئادەملىرىردىن سرىر تۇترۇپ
كېلىررن ەن ئىررد -8128 .يىلىنىرر كررۈز ئايلىرىغررا كەل ىنىرردە فررۈھرېر تامرراق ئۈسررتىدە
ئولتۇرۇپ ئاشكارە پىكى بايان قىلىشقا باشاليدۇ .بۇ بەلكىم ھەقىقى ئەھېالنى ئاشركارىالش
يولى ئۈستىدە بىر ئىزدىنىش ھېسابلىنىشى مۇمكىن .ئرۆكتەبىر ئوتتۇرلىرىردا ھىتلېرر خەلرق
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ئاممىسىنى تۇرمۇش جەھەتلەردە ئەدەپلى ۋە قائىدىلى بولۇش ھەققىدە سرۆزلى ەندىن
كېيىن مۇنداق دەيردۇ” :ئەممرا ئەڭ مرۇھىم برولغىنى يەھرۇدىيالرنى ترازىلىېېتىش ئىشرىدۇر.
بۇنى بېىىرەلمى ىنىمىزدە پاسكىنىچىلىقالرنى ھەرقانچە پاكىز تازىلىدۇق دېسرەكمۇ قىلرچە
پايدىسى يوق “.ئىككى كۈندىن كېيىن ئۇ تېنىمۇ ئېنىق قىلىپ مۇنداق دەيردۇ” :پارنمېنرت
سەھنىسىدە يەھۇدىي مىللىتى ھەققىدە پەرىزىمنى ئوتتۇرغا قويغان ئىدىم :ئەگەر ئۇرۇشتىن
ساقلىنىش مۇمكىن بولمايردىكەن يەھرۇدىيالر چوقرۇم ياۋروپرادىن تازىلىېېتىلىشرى كېررەك.
بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدە ئىككى مىليون ئادىمىمىز ئۆلد  .بۇ ئىشرتا برۇ جىنرايەت
بىلەن بولغانغان مىللەتنى كرۆڭلى قرارا ئىرد  .بۈگرۈنكى كۈنردىمۇ مىڭرالپ-ئرون مىڭرالپ
ئررادەم ئررۆلمەكتە .سررىلەر ماڭررا ھەر قررانچە بولسررىمۇ سررەن ئررۇنرنى رۇسررىيە ساسررلىقلىرىغا
ھەيدىېىتىشى توغرا ئەمەس دەپ ئېيتىشقا ھەققىڭرالر يروق! كىرم بىزنىر قىسرىملىرىمىزغا
كۆڭۈل بولۈپ باقتى؟ شۇنىمۇ دەپ ئۆتۈشىمىز كېرەككى جامائەتچىلىر ئارىسرىدا بىزنىر
يەھۇدىيالرنى قىرىپ تۈگىتىش پىالنىمىز بارلىقى ھەققىردە گەپ-سرۆزلەر ئېقىرپ يرۈرمەكتە.
مېنىڭچە بۇنداق دېيىشلەرنىڭمۇ بىرەر يامان تەرىىى يوق .ۋەھىمە پەيدا قىلىش ئرۇنچە بەك
يامرران ئىشررمۇ ئەمەس “.ئررۇ پەرىزىنررى ئوتتۇرغررا قويررۇپ كېلىررپ يەھررۇدىي دۆلىتررى قررۇرۇش
ئۇرۇنۇشلىر ئاخىرقى ھېسابتا چوقۇم مەغلوبىيەت بىلەن نەتىىىلىنىردىغانلىقىنى ئېيتىردۇ.
”مېنىرر ئررۇنردىن ئالىرردىغان بىررر مررۇنچە ھېسرراپ-كىتررابىم بررار .ئەممررا مەن بۈگررۈن ئررۇ
ھېسررابلىرىمنى خىيالىمغررا كەلتۈرمىرردىم .بررۇ دې ەنلىرر مېنىرر بررۇ ھېسررابالرنى ئۇنتررۇپ
كەتكەنلىكىمررردىن دېررررەك بەرمەيررردۇ .پەيترررى كەل ىنىررردە مەن مرررۇتلەق ترررۈردە قرررېلىن
ھېسابلىشىش دەپتىرىنى ئۇنرنى ئالدىغا تاشاليمەن! بۈگۈن مەن يەھۇدىيالر مەسىلىسرىدە
ئۇنچە بەك ئالدىراپ كەتمىردىم .ھرازىرچە ئالردىمىزدا بەكرال كرۆپ قىيىرنچىلىقالر تۇرماقترا
شۇڭا قىيىنچىلىقلىرىمىزنرى كۆپەيتىرپ يۈرۈشرىمىزنى قىلرچە پايدىسرى يروق .ئەڭ مۇۋاپىرق
پەيتنى كېلىشىنى كۈتمەكچى بولىېاتقان بىرسى چوقرۇم ھەرىكەتچران پائرالىيەت قىلىشرى
شەرت“.
ھىتلېرنىررر بۇنرررداق ”كەسررركىن ھەل قىلىرررش“ نىكەيرررنى ە سررروزۇپ كېلىشرررىدىكى
سەۋەبلەردىن بىر شۇكى ئۇ يەھۇدىيالرنىر ئرۇرۇقىنى قۇرۇترۇش دەيردىغان بۇنرداق بىرر
تەھرردىتنى پۇرۇتررۇپ قويۇشررقا تايىنىررپ روزۋېلتنررى ئۇرۇشررتىن ئررۆزىنى چەترركە ئېلىشررقا
مەجبۇرنشنى مەقسەت قىلغان ئىد  .ئەمما پېرل خراربور پورتىنىر بومباردىمران قىلىرنىش
ۋەقەسى يۈز بەرگىنىدىن كېيىن بۇ بەكال ئاز قالغان ئۈمىردىمۇ يوققرا چىققران ئىرد  .شرۇڭا
ھىتلېرنى ئارزۇلىر نەپىرەتنى پەيدا قىلىشقا سەۋە بولۇپ ئرۇرۇقىنى قۇرۇترۇش دېر ەن
بۇ ئىشمۇ خەلقارالىق ئۆ ئېلىشنى بىر شەكلى ھالىغا ئايلىنىپ قالغان ئىد .
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قارار ئېلىنىپ بولغاندىن كېريىن فرۈھرېر ”ئراخىرقى ھەل قىلىرش“ قرا قاتنىشرىدىغان
مۇناسىېەتلى كىشىلەرگە ئۆلتەرگىنىڭالردا ئىمكران برار ئرادەم ەرچىلىكنى ئۇنۇتماسرلىققا
تىرىشرررىڭالر دەپ ئېيتىررردۇ .شرررۇنداق بولغانررردا ئۇنىررر ئېتىقرررادىغىمۇ زىرررت كەلمىررر ەن
ھېسررابلىناتتى .يەنررى ئررۇ ئررۆزىنى بىررر تەڭرىنى ر ئىرادىسررى بررويىچە دۇنيررادىكى زىيررانلىق
ھاشارەتلەرنى تازىالش يولىنى تۇتقان بىر دەپ قارايتتى .گەرچە ئۇ رىم چىركاۋىنى دىنى
قاتالم تەشكىالتىغا ئۆ بىر ھېسابالنسرىمۇ ئرۇ ئرۆزىنى يەنىرال ”مەن كەل ۈسرىدە مەڭ رۈ
كاتولىر برويىچە قرالىمەن“ دەپ قراراپ ئرۆزىنى يەنىرال نياقەتلىر كاتولىر دەپ قرراراپ
كاتولى دىنى تەلىمراتلىرىنى قەتئرى ئىسرىدىن چىقارمايردىغان بىرر ھېسراباليتتى .ئەيسرا
يەھررۇدىيالر تەرىىىرردىن ئۆلتررۈرۈل ەن دەپ قارالغرران ئىرركەن ئررۇ ھالرردا يەھۇدىيالرنىرر
ئۇرۇقىنى قۇرۇتۇشمۇ ئەيسانى ئۆچىنى ئېلىش ھەرىكىترى ھېسرابلىناتتى .شرۇڭا برۇ ئىشرتا
ۋىىرردان ئررازابى تارتىشررقا ئررورۇن يرروق ئىررد  .ئررادەم ئۆلتۈرگەنرردە ئوبىكتىىلىررق بىررلەن
رەھىمسىزلىق قىلمرا سرىلىق بولۇشرنى تەلەپ قىالتترى .بۇنىڭردىن ھىملېرر بەكرال خوشرال
ئىد .شۇڭا ئرۇ مۇتەخەسسىسرلەرگە ھەم ئۆنرۈمى يوقرۇر ھەم ”ئرادەم قېلىىىردىن چىقىرپ
كەتمى ر ەن“ كەڭ كۆلەملى ر يەھۇدىيالرنى ر ئررۇرۇقىنى قۇرۇتررۇش زەھەرلى ر گازخررانىالر
قررۇرۇپ چىقىشررنى بۇيرۇيرردۇ .ئانرردىن ئررۇ زىيانكەشررلى قىلىنىرردىغانالرنى يررۈك ۋاگررونلىر
بىلەن شەرققە توشۇپ ئۇ يەردە بۇ كىشىلەر ئاۋال گەمىلەردە تۇتۇپ تۇرۇلىردۇ .پولشرادىكى
قەتلىيامنانا مەركىز پۈتكەنردىن كېريىن ئرۇنرنى ئرۇ ئرادەم قۇشرنانىلىرىغا يولاليردىغان
بولىدۇ.
ئۇ كۈنلەردە قۇشنانىنى تازىلىق قۇرۇلمىلىرىنى ياسراش ۋاقترى كەلر ەن ئىرد  .برۇ
قۇرۇلۇشررنى سېلىشررقا مەسررئۇل بولغرران ھېيرردىرى نۇرغۇنلىغرران دۆلەت كرراتىىلىر بىررلەن
ئرې -ئررې قوشررۇنىنى ئاساسررلىق ئىشرنانا باشررلىقلىرىغا تەكلىىنررامە ئىېەرتىررپ ئررۇنرنى
-8128يىلررى -82دېكررابىردا ئۆتكۈزۈلىرردىغان ”ئرراخىرقى ھەل قىلىررش“ يىغىنىغررا تەكلىررپ
قىلىدۇ .يىغىنغا باغاق تاپشۇرۇپ ئالغان كىشىلەر يەھۇدىيالرنى شرەرىقتىكى بىرر يەرلەرگە
يررانپ ئاپىرىلىشررىدىنال خەۋىررر بررار كىشررىلەر بولررۇپ ئررۇنر ”ئرراخىرقى ھەل قىلىررش“
ئۇسۇلىنى نېمە مەنىسى بارلىقىدىن خەۋىر يوق ئىد  .شۇنداق بولغاچقا ئرۇنر ئىنترايىن
كۈچلۈك قىزىقىش بىلەن بۇ يىغىن ئېچىلىش كۈنىنى كۈتمەكتە ئىد .
ئەممررا بررۇ يىغىننىرر ئررېچىلىش ۋاقتررى  2ھەپررتە كېچىكتۈرۈلىشررى بىررلەن يىغىنغررا
كېلىرردىغانالرنى بۇنررداق قىزىقىشررىمۇ ئاسررتا-ئاسررتا سرروۋۇيدۇ .گېرمررانىيە ئىشررغالىيىتى
ئاستىدىكى پولشا ھۆكۈمىتىنى باشلىقى فران بۇ يىغىننى تون كۈتۈپ تاقىتى قالمىغاچقا
ئۆزىنى ر ياردەمچىسررى فىلىىىررپ برروۋخلېرنى ھېيرردرىننى يېنىغررا بېرىررپ ئەھررېال ئۇقررۇپ
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كېلىشكە ئىېەرتىدۇ-80 .دېكابىرنىر ئوتتۇرلىرىردا كراكروۋدا ئرۆز ئالردىغا يىغىرن ئاچىردۇ.
يىغىندا ھىتلېرنى سابىق ئادۋۇكاتى ”مەيلى قايسىال ئۇسۇلدىن پايدىالنمايلى بىز ھرامىنى
بىررر كررۈنى يەھررۇدىيالرنى ئۇجۇقتۇرۇشررقا تۇتررۇش قىلىشررىمىز ئېنىررق “.دەيرردۇ” .يېقىنرردا
چاقىرىلىرردىغان بېرررلىن يىغىنررى ئىنتررايىن مررۇھىم ئەھمىرريەتكە ئىر ە بىررر قېتىملىررق يىغىررن
بولىدۇ .بۇ يىغىنغا بوۋخلېر ھۆكۈمەت باشلىقىغا ۋاكالىتەن قاتنىشىدىغان بولىردۇ .شۇنىسرى
ئېنىقكى كەڭ كۆلەملىر كرۆچمەن يرۆتكەش ئىشرى پرات يېقىنردا باشرلىنىدۇ .شرۇنداقتىمۇ
يەھررۇدىيالر ئۈسررتىدە قانررداق ئەھررېال رو بېرىشررى مررۇمكىن؟ سررىلەر ئررۇنرنى راسررتىنال
شەرقتىكى يېزىالردا ئولتۇراقلىشرىپ قالىردۇ دەپ ئويالمسرىلەر؟ بېرلىنردا كىشرىلەر بىرزدىن
سىلەر نرېمە ئۈچرۈن بىھرۇدە غەم قىلىرپ كېتىسرىلەر شرەرقتە بىرز ئۇنرغرا ھراجىتىمىز يروق
ئىررردىغۇ؟ ئۆلىررردىغانالر ئرررۆل ەنلىرىنى كۆمەلەيتتىغرررۇ؟ دەپ سوراشرررماقتا “.ئرررۇ سرررۆزىدە
كىشرررررىلەرنى ھەرگىرررررز ئۇنرغرررررا ئىرررررچ ئاغرىتمررررراڭالر دەپ رىغبەتلەندۈرىررررردۇ” .ئەگەر
ئىمكانىيىتىڭالرن بولىدىكەن ئرۇنرنى نەدە كۆرسرەڭالر شرۇ يەردە يوقۇترۇپ بېررىڭالر “.برۇ
ھەقىقەتەنمررۇ ئېغىررر بىررر ۋەزىررىە ئىكەنلىكىنررى؛ بۇنررداق بىررر ئىشررنى قررانۇن يررولى بىررلەن
پررۈررۈرىمەن دېرريىش ھەرگىررز مررۇمكىن بولمايرردىغانلىقىنى؛ سرروت بىررلەن سررودىيەلەرنى
ھېچقايسىسرررى برررۇنچە چېكىررردىن ئاشرررقان سىياسرررىي ۋەزىىىنىررر ھۆددىسرررىدىن چىقىرررپ
بونلمايرردىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئررۇ مررۆلچەر قىلىررپ يەنررى تەخمىنررى مررۆلچەرلەپ گېرمررانىيە
ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى يەرلەردىال ئۈ يېرىم مىليوندەك يەھۇدىي بارلىقىنى تىلغرا ئالىردۇ.
”بىز ھەر قانچە قىلىىمۇ بۇ  2.2مىليون ئادەمنى ئېتىپ ئۆلترۈرەلمەيمىز ئرۇنرنى زەھەرلەپ
ئۆلتۈرۈپ بونلىشرىمىزمۇ مرۇمكىن ئەمەس .ئەممرا بىرز باشرقىچە تەدبىررلەردىن پايردىلىنىپ
مۇۋەپىەقىيەتلى ترۈردە برۇ يەھرۇدىيالرنى يوقۇتالىشرىمىز مرۇمكىن .يەنرى مېنىر برۇ يەردە
دېمەكچى بولغىنىم بېرلىندا مۇزاكىرە قىلىنىېاتقان تەدبىردۇر .ئىمىىرىيىردىكى ە ئوخشراش
گېرمانىيە ئىشغالىيىتىدىكى رايونالردىمۇ كەل ۈسىدە بىرمرۇ يەھرۇدىي قالمايردىغان بولىردۇ.
بۇ ئىشنى نەدە قاچان باشالش مەسىلىسى ە كەلسەك بىز بۇ يەردە بىر ئورگان قۇرۇپ برۇ
ۋەزىىىنى شۇ ئورگاننى ئورۇندىشىغا تاپشۇرۇپ بېرىمىز .ۋاقتى كەل ەندە برۇ ئورگاننىر برۇ
ۋەزىىىنى قانداق ئىشقا ئاشۇرىېاتقانلىقىدىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىپ تۇرىمەن“.
-8120يىلى -02يانىېار كۈنى بوۋخلېر بېرلىنغا كېلىپ ھېيردرى چاقىرغران يىغىنغرا
قاتناشقىنىدا مۇتلەق كرۆپ قىسرىم يىغىرن قاتناشرقۇچىلىر يىغىنردا مرۇزاكىرە قىلىنىردىغان
تېمىنى نېمە ئىكەنلىكىردىن خەۋىرر برار ئىرد  .چۈشرتىن برۇرۇن سرائەت  88ئەتراپىردا
گروسسرررېن ۋانسرررېي كوچىسرررى -21~22نومۇرلرررۇق قورونىررر ”ئىمىىررررىيە بىنەتەرلىررر “
ئاساسلىق ئىشنانىسىنى بىر بۆلۈمىردە روزېنبېرگنىر شرەرق قىسرىملىر ۋەكىللىرىردىن
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گيۆرىڭنى ھاۋا ئارمىيە پىالن باشقارمىسىنى ۋەكىللىرىد ئىچكى ئىشالر مىنىستىرىدىن
ئەدىلىرريە مىنىسررتىرلىكىدىن تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرلىكىدىن ۋەكىلررلەر شررۇنىڭدەك يەنە
پررارتىيە ئىشررلىر بۆلۈمىنى ر ۋەكىللىرىرردىن تەشرركى تاپقرران  82نەپەر بەسررتلى كىشررى
يىغىلغان ئىد  .يىغىن قاتناشقۇچىلىر ئىنتىيرار شرەكىلدە ئۈسرتەل ئەتراپىغرا يىغىلىرپ
ئولتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن يىغىن رەئىسرى ھېيردىرى سرۆزىنى باشراليدۇ” :مەن برۇ يەردە
ئېغىر بىر ۋەزىىىنى ئۆز ئۈستۈم ە ئالماقتىمەن .مەن بۈگۈن چې را ئايرىماسرتىن يەھرۇدىيالر
مەسىلىسررىنى ھەل قىلىررش چارىسررىنى تېىى رپ چىقىشررقا ئىرررادە باغلىرردىم “.بررۇ گەپلەردىررن
كېررريىن ھېيررردرى دۇدۇقلىغىرررنىچە نرررېمە دې ىنىنرررى ئېنىرررق ئررروققىلى بولمايررردىغان بىرررر
نەرسىلەرنى دەيدۇ .ئۇنى بۇ دې ەنلىر ھىتلېر بىلەن چېتىشلىقى بار گەپرلەر ئىرد ” :بىرز
بۇنرردىن كېرريىن كررۆچمەن يررۆتكەش ئىشررى بىررلەن شرروغۇلالنمايدىغان بولرردۇق .بىررز ئەنررد
تېنىمررۇ ئۆنۈملررۈك ھەل قىلىررش چارىسررىنى ئويلىنىررپ كررۆرىمىز .بررۇ ئۇسررۇلغا فۈھرېرمررۇ
قوشۇلد  .بۇ ئۇسۇل – ئۇنرنى شەرققە پانش ئۇسۇلىدۇر“.
ھېيدرى بۇ گەپلەرنى قىلغا بىر پارچە گرافىكنى چىقىرىدۇ بۇ گرافىكتا قەيەردىكرى
يەھررۇدىي يىغىلغرران يەرلەرنررى كۆچررۈرۈش مەسىلىسررى كۆرسررىتىل ەن ئىررد  .ئررۇ يەنە بررۇ
كۆچۈرۈلىرردىغان يەھۇدىيالرنىر تەغرردىر ھەققىرردىمۇ بەز ئىشررارەتلەرنى بېرىرردۇ .يەنررى
ئەمررر ەك قىلىشرررقا مۇۋىرررق كېلىررردىغانلىرىنى ئەمررر ەك ئەترىترررى قىلىرررپ تەشررركىللەپ
چىقىرردىغانلىقىنى شررۇنداقتىمۇ بررۇ ئەمر ەك قىيىنچىلىقىغررا چىررداپ سرراق قانلىغررانلىرىنىمۇ
ھەرگىز ئىنتىيار ھەرىكەت قىلىشىغا يول قويمايدىغانلىقىنى چۇنكى ئۇنرداق قىلمىغانردا
ئۇنر ”يېڭىدىن مىكىروپ ھۈجەيرىلىنى شەكىللەندۈرىېېلىپ يەھۇدىي مىللىتىنرى قايتىردىن
باش كۆترۈرۈپ چىقىردىغان شرارائىتنى يارىتىېېلىشرى مرۇمكىن .ترارىنى تەجررىبىلەر بىرزگە
بۇنداق بىر ساۋاقنى قالدۇرۇپ كەتكەن ئىد “ دەيردۇ .روزېنبېررگ ئىشنانىسرىنى ۋەكىلرى
گىئورگ لېيبراندت بۇ گەپلەرنرى چۈشرىنەلمە نرېمە دېيىشرىنى بىلەلمەيرال قالىردۇ .تاشرقى
ئىشالر مىنىستىرلىكىدىن كەل ەن مارتىن لۇتېرمرۇ ھرېچ نرېمە ئۇقالمرا ئولترۇرۇپ كېتىردۇ.
شررۇڭا ئررۇ نررارازىلىق بىلرردۈرۈپ ئەگەر كەڭ كۆلەمرردە يەھررۇدىي كۆچررۈرۈش ئىشررى بىررلەن
شوغۇلالنغىنىمىزدا دانىيە بىلەن نورۋې يەنى بەكرال ئېغىرر ئراقىېەتكە قالردۇرۇپ قويۇشرىمىز
مۇمكىن بىز نېمە ئۈچۈن بۇنرداق كۆچرۈرۈش ئىشرىنى بالقران يېررىم ئرارىلى بىرلەن شرەرقى
ياۋروپا تەۋەسرى برويىچە چەكرلەپ تۇتمرايمىز دەيردۇ .يىغىرن قاتناشرقۇچىلىر بېرلىنردىن
ئررايرىلىش ۋاقىتىرردا ئۇنرنى ر كاللىسررى ھەقىقەتەنمررۇ بەكررال قانيماقانلىشررىپ قررايمۇقۇپال
قېلىشررقان ئىررد  .برروۋخلېر ھېيرردرىننى نررېمە دېمەكچررى بولغررانلىقىنى بەكررال ئېنىررق
چۈشەن ەن بولسرىمۇ لرۇتېر يەنىرال فرىترز ھېسرقا برۇ يەردە يەھرۇدىيالرنى قىررغىن قىلىرش
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پىالنالنمىغانلىقىنى ئېيتىردۇ .لېيبرانردت بىرلەن ئۇنىر باشرلىقى ئرالفېرد مېيېرر ئىككىسرىمۇ
روزېنبېرررگكە يوقۇرقىرردەك دوكررالت بېرىررپ يىغىنرردا قىرىررپ تررۈگىتىش دەيرردىغان گەپررلەر
پەقەتال ئېغىزغا ئېلىنمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
بررۇ  22مىنۇتلررۇق يىغىررن خاتىرىسررى ھەر قايسررى مىنىسررتىرلى ۋە ئررې -ئېسررچىالر
ئەترىتىنى ر ھەر قايسررى مررۇھىم ئىشررنانىلىرىغا بىرررەر نۇسررنىدىن تارقىتىلىرردۇ .شررۇنداق
قىلىپ ”ئاخىرقى ھەل قىلىش چارىسى“ دې ەن برۇ سرۆزنى ئىمىىررىيە ئورگانلىرىردا ھەمرمە
كىشررى بىلىررپ كېتىرردۇ .ئەممررا ھېيرردرى ئوتتۇرغررا قويغرران بررۇ مەسررىلىدە ئۇنى ر ھەقىقررى
غەرىزىنى ئۇرۇقىنى قۇرۇتۇش ھەرىكىتى ە يېقىن تۇرىدىغان كىشرىلەرن ھرې قىالنيردىغان
بىر ئىرش ئىرد  .شرۇنداق بولىشرىغا قارىمرا برۇ تالالنغران كىشرىلەر ئىچىردە نۇرغرۇنلىر
ئادولف ھىتلېر ئۇنرنى پىالنلىغان كوللىكتىرپ قىررغىن قىلىشرىدىن پەقەترال خەۋىرر يروق
دەپ چۈشىنىشى ھەقىقەتەنمۇ غەلىتە ئىد  .ئانيلۇق گېستاپونى ”يەھۇدىيالرنى سرۈرگۈن
قىلىش ئىشنانىسى“ غا مەسرئۇل ئرې -ئرې پودپولكروۋنىكى ئرادولف ئېيچمران برۇنى بىرر
قۇرۇق گەپ دەپ قارايتتى .ۋانسېي يىغىنىدىن كېيىن گېسرتاپو كاتتىېاشرلىرىدىن مرۇللېر ۋە
ھېيرردرى بىررلەن بىرررلىكتە ”ترراممەش ئالدىرردا بەكررال راھەتلەنر ەن ھالرردا ئولتررۇرۇپ“ بىررر
تەرەپتىن ھاراق ئىچسە بىر تەرەپتىن ناخشا ئېيتاتتى” .بىر ئرازدىن كېريىن بىرز ھەممىمىرز
ئورۇندۇققا چىقىېېلىپ بىر-بىرىمىزگە رومكا سۇنۇشقا كىرىشتۇق؛ ئاندىن ئورۇنردۇققا تەترۈر
مىنىېېلىپ دوقۇلداپ ئايلىنىپ ئوينىدۇق “.ئېيچمانمۇ بۇ قېتىمقرى تەبررىكلەش مۇراسرىمىغا
قاتناشقان بولۇپ ئۇنىڭدا قىلچىمۇ كۆڭۈلسرىزلى بىلىنمەيتترى .ئرۇ كېريىن شرۇ ۋاقىتتىكرى
ئەھېالغا شاھىتلىق قىلغىنىدا ”ئۇ چاغدا مەندە ھەقىقەتەنمۇ ئاز-ترۇن ئىيسرانى كىرىسرتكە
مىنلىغان پالتقا ئوخشىتىدىغان بىر ھېسسىياتقا كېلىپ قالغران ئىرد  .چرۇنكى شرۇ چاغردا
مېنى قەلبىمدە ھېچقاچان يامان غەرەز يوق ئىرد  … .مەن كىمنرى ئەيىىلىشرىپ كېررەك؟
بۇ ئىشتا مەن دەردىمنى كىم ىمۇ ئېيتانيتتىم؟“ ئۇ يەنە موللېر بىلەن ھېيردرىنالر فرۈھرېر
بېكىتكەن قانۇننى ئىىرا قىلغانال كىشىلەردۇر دەيدۇ.
بىر قانچە كۈن ئۆتكەنردىن كېريىن ھىتلېرنىر ئرۆز ئىنتىيارسرىزن ”ئراخىرقى ھەل
قىلىش“ نى ھەقىقەتەنمۇ ئۇنى ئۆز ئوتتۇرغا قويغان بىر تەدبىر ئىكەنلىكىنى ئىسىاتالپ
بېرىدۇ” .بىز چوقۇم كەسكىن بىرر ھەرىركەت قوللىنىشرىمىز شرەرت _ دەيردۇ ھىتلېرر -02
يررانىېار چۈشررلۈك تامرراق ۋەقتىرردا ھىملېرغررا _ چىررش تارتقانرردىمۇ قررانچىكى كررۈچەپ تىررز
تارتقاندا ئاغرىق شۇنچە ئاز ھې قىلىنغىنىدەك ياۋروپادىكى يەھۇدىيالرنىمرۇ كەسركىنلى
بىررلەن تازىلىشررىمىز شررەرت .يەھررۇدىيالر ھەمررمە ئىشررقا توسررالغۇ بولررۇپ كەلمەكررتە .بررۇنى
ئويلىسررررامال ئررررۆزەمنى راسررررتىنال بەكررررال ئادەم ەرچىلىرررر قىلىشررررتا بەكررررال چېكىرررردىن
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ئاشرررۇرىېەتكەنلىكىمنى ھرررې قىلىرررمەن .چېركررراۋ ئرررۆز بەل ىلىمىلىرىنرررى ئىىررررا قىلىشرررتا
يەھۇدىيالر رىمدىمۇ يەكلىنىپ كەل ەن ئىد  .تا -8122يىلىغرا كەل ىنىردە ھەر يىلرى يەنە
 1نەپەر يەھۇدىي ئىشەككە مىندۈرۈلۈپ رىيمدا سازايى قىلىنراتتى .برۇ ئوتترۇردا بىررەر ۋەقە
كۆرۈل ىررردەك بولىررردىكەن مررراڭىمۇ ئامرررال يررروق .شرررۇنداقتىمۇ ئەگەر ئرررۇنر ئۆزلىكىررردىن
كەتمى ىنىرردە بۇنىڭغررا مېنى ر نررېمە ئامررالىم ئررۇنرنى يوقۇتۇشررتىن باشررقا ئامررالىم يرروق“.
بۇنىڭدىن ئىل ىر ئۇ تاماقتا ئولتۇرۇپ بۇنچىېان ئاشكارە سۆز قىلىپ باقمىغان ئىرد  .ئرۇ
بۇ مەسىلى ە پۈتۈن دىققىتىنى بەرگەندەك كۆرۈنەتتى-02 .يانىېارغا كەل ەندە ئۇ يەنە بىرر
قېتىم پۈتكۈل ياۋروپا يەھۇدىيلىرىنى تازىلىېېتىش كېرەكلىكىنى تەكىتلەيدۇ.
ئارىرردىن بىررر قررانچە كررۈن ئۆتكەنرردە ھىتلېررر مىللررى سوتسررىئالىزىم پارتىيىسررىنى
ھراكىمىيەت ئۈسررتىدە بولىشررىنى  1يىللىررق خراتىرە كۈنىرردە سررتادىيۇمدا نۇتررۇق سررۆزلەپ
يەھۇدىيالرغا بولغان ئەنسىرەشلىرىنى ئاشكارە ئوتتۇرغا قويىدۇ” .يەھۇدىيالر ھەققىدە مەن
ھەقىقەتەنمررۇ ئارشرركارە مۇھرراكىمە يۈرگۈزۈشررنى خالىمررايمەن – .دەيرردۇ ھىتلېررر ئرراخىر
چىقمرراس ئررۇزۇن مۇنھىزىسررى داۋام قىلىررپ _ يەھررۇدىيالر بىزنى ر ئەزەلررى دۈشررمىنىمىز.
بىزنى سەۋەبىمىزدىن ئۇنرنىر پىالنلىرر يوققرا چىقترى .شرۇڭا ئرۇنر بىرزگە ئۈچمەنلىر
ساقلىماقتا .شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى بۇ قېتىمقى ئۇرۇش ئاخىرنشقىنىدا ياۋروپادىن يروق
بولىدىغىنى نېمى مىللىتى ئەمەس بەلكى يەھۇدىيالر يوق بولىدۇ – .ئۇ يىغىرن مەيدانىردا
بولغان  22تەك يوقۇر دەرىىىلى ئوفىتسرىرنرنىمۇ ئرۆز ئىچىر ە ئالغران يىغىرن ئەھلىنرى
ئاگاھالندۇرۇپ كېلىپ -8121يىلى يەھۇدىيالر چوقۇم يوقۇتۇلىردىغانلىقىنى ئالردىن پەرەز
قىلغانلىقىنى دەپ كېلىپ يەنە مۇنداق دەيدۇ _ قرانلىق ئۆلرۈم ئىچىردە قالىردىغانالر باشرقا
بىرسى ئەمەس دەل يەھۇدىيالردۇر بۇنداق بولىشى تۇنىى قېتىملىق بىرر ئىرش ئەمەس .برۇ
ئىش يەھۇدىيالرنى قەدىمقى قانۇنى بولغان ‘قانغرا قران جانغرا جران’ دېيىشرىنى ئىىررا
قىلىنىشررى بولررۇپ بۇنررداق بىررر ھەرىرركەت راسررتىنال تررۇنىى قېررتىم ئوتتۇرغررا چىقماقتررا .بررۇ
قېتىملىق ئۇرۇش قرانچىكى كېڭىيىرپ بارىردىكەن يەھۇدىيالرغرا قارشرى كۈرەشرمۇ شرۇنچە
ئىزچى داۋامالشقان بولىدۇ .بۇنىڭغا ئەڭ ياخشىسى پۈتۈن دۇنيا يەھرۇدىيلىر ئىشرەن ىنى
ياخشى .ئۇنر ھەر بىر ئۇرۇش ئەسىرلەر نگىرىدا ئۆزى ە تې ىشلى بولغان جرايىنى تاپىردۇ.
نېمە ئۈچۈن ئۇنر ئۈچۈن قۇربان بولۇشىنى تونىغان ھەر بىر ئائىلىردە ئۆزىنىر تې ىشرلى
يېرىنى تاپىدۇ .دۇنيرادىكى ئەڭ رەھىمسرىز دۈشرمەننى يوقۇترۇش ئۈچرۈن ئەڭ كامىردا مىر
يى ۋاقىت سەرىپ قىلىنىدۇ بۇنداق بىر دەۋىر پات يېقىندا يېتىپ كېلىدۇ“.
زەھەرلىررر گررراز كرررامېرلىرىنى نيىھىلى ەنرررلەر ئۈچرررۈن پولشرررادا ئرررادەم قۇشرررنانا
مەتركەزلىرىنى قۇرىېاتقان كىشىلەر ئۈچۈن بولۇپمۇ ”ئاخىرقى ھەل قىلىش“ پىالنىنى ئىشقا
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كىرىشررتۈرىېاتقان ئورگانرردىكىلەر ئۈچررۈن ئېيتقانرردا ھىتلېرنى بررۇ دې ەنلىرىنىرر ئرروپچە
قىرغىنچىلىق قىلىش چاقىرىقى ھېسرابلىناتتى .ئەممرا چەتئەللىر كۈزەتكرۈچىلەر ئرانيلۇق
ئارۋىد فترېدبررگنى قارىشىچە ھىتلېرنى ئۇ كۈنى چۈشتىن كېريىن ئوتتۇرغرا چىقىشرى ۋە
نۇترررۇق سۆزلىشرررى گېرمانىيەنىررر ئررراپەت ئىچىررردە ۋەيرررران بولىررردىغانلىقىنى بىشرررارىتى
ھېسرررابلىناتتى” .ئۇنىررر چىرايىررردىن گويرررا كرررۆپنى كرررۆرگەن بىرسرررىدەك قەتئرررى قارارغرررا
كېلەلمەيېاتقانلىقى بىلىنىپ تۇراتتى“ دەپ يازىدۇ بۇ شېىتسىيىلى مۇخبىر.
0
فۈھرېرنى ر قارىشررىدا يەھررۇدىيالر بىررلەن سررالۋىيانالرنى يوقۇتررۇش ئىشررى خررۇدد
ھايرراتلىق مررۇھىتىنى قولغررا كەلتۈرۈشرركە ئوخشاشررال مررۇھىم بىررر ئىررش ھېسررابلىناتتى .ئررۇ
رۇسرررىيى ە بېسرررىپ كىررررىش ئىشرررىنى ئاللىمۇقاچررران ئىررردىئولوگىيىلى ئۇرۇشرررى ھالىغرررا
ئايالندۇرىېالغان ئىرد  .شرۇنداق بولغاچقرا ئۇنىر ھەربىري ئىشرالر سىياسرىتىنى ئەنە شرۇ
شەكىلدە قارىغانردىال چۈشرەن ىلى برونتتى .گېنېرالالرنىر تروغرا تاپمايردىغىنى ھەرگىزمرۇ
ھىتلېرنى بىر مەزگىللى قېنى قىزىپ كېتىشىدىن ئوتتۇرغا چىقارغان نەرسرىلىر ئەمەس
بەلكررى -8101يىلررى بەل ىررلەپ بولغرران نەتىىىررلەر ئىررد  .قىزىررق يېررر ھەربىرري ئىشررالر
جەھەترررتە موسررركېا دەرۋازىسرررى ئالدىررردا ھەيرررران قرررانرلىق دەرىىىررردە مەغلرررۇبىيەتكە
ئۇچراشتىننى ئالدىدا ئۇ ھېچقاچان بۇنچە سەزگۈر بولۇپ باقمىغان ئىد  .گېنېرالالرنىر
روھى ھالىتى بەكال تۈۋەن بولۇپ ئومۇمىي يۈزلۈك چېكىنىش تەلىېىدىال بولرۇپ كەلمەكرتە
ئىد  .گەرچە ئۇ بۇ كىشرىلەرنى قورشراۋىدا قالغران بولسرىمۇ قىلرچە ھۇلۇقرۇپ كەترمە
ئۇنرنى چېكىنىش تەلىرېىنى قەتئرى رەت قىلىردۇ .ئەڭ ئۇتۇغلرۇق جەڭ قىلىرپ كېلىېاتقران
تانكا قىسىمالر قۇماندانى گۇدېرىئان بۇنچە پايدىسىز يەر شارائىتىدا سەپ تارتىرپ ئرۇرۇش
قىلغانرردا مررۇتلەق تررۈردە ئەڭ تالالنغرران قىسررىمالرنى بىھ رۇدە قۇربرران بولررۇپ كېتىشررىنى
كەلترررۈرۈپ چىقىرىررردۇ دەپ مۇنازىرىلىشرررىپ چىررر تۇرىېالغررران ئىرررد  .ھىتلېرررر بولسرررا
گۇدېرىئاننى بۇ دې ەنلىرىدىن قىلچە تەۋرىنىپ قالما ئۇنى ئەسكەرلەرنى جاپا تارتىرپ
كېتىشررى ە ھەددىرردىن زىيررادە كۆڭررۈل بۆلررۈپ كېتىېاتقانلىقىرردىن ئررۇنى ئەيىررىلەپ كېتىرردۇ.
”سررەن ئۇنرغررا بەكررال ئىررچ ئاغرىتىررپ كېتىېاتىسررەن .سررەن بىررر مەزگى ر كەيررنى ە ئۆتررۈپ
تۇرغىنى ياخشى .ماڭا ئىشەن ئۇزۇننى كرۆزلەپ ۋەزىيەتنرى كۈزەتكىنىڭردە تېنىمرۇ ئېنىرق
چۈشىنەلىشى مۇمكىن“.
ھىتلېرنى رەھىمسىزلەرچە بۇيرۇقنى ئىىرا قىلىشرقا مەجبۇرلىشرى گېنېراللىرىنرى ئرۆز
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ئەتراپىدا بىر يەرگە كېلىشىنى كاپالەتكە ئى ە قىلغران شرۇنىڭدەك رۇسرىيە قوشرۇنلىرىنى
ئىل ىرلىشررىنىمۇ توسررۇپ قانلىغرران ئىررد  .بۇنى ر بەدىلررى بەكررال ئېغىررر بولغرران بولسررىمۇ
جودلنىمررۇ ئررۆز ئىچى ر ە ئالغرران نۇرغۇنلىغرران گېنېرررالالر ھىتلېررر قىسررىملىرىنى نرراپولىئون
ئارمىيىسررىنى تەقرردىرى ە مۇپترران بولررۇپ قېلىشررىدىن قۇتقررۇزۇپ قانلىغررانلىقىنى ئېتىررراپ
قىلما تۇرالمىد ” .مەن قىلرچە كرۈڭلىنى ئايىمرا مرۇداخىلەدە برولىمەن _ دەيردۇ مىلرچ
بىررلەن سررىېر ئىككىسررى ە .ئررۇ ئىزاھررات بېرىررپ كېلىررپ ئررالى قۇمانرردانلىر تررا گېرمررانىيە
چې راسىغىچە چېكىنىپ قىسىملىرىنى قۇتۇلردۇرۇپ قېلىشرقا راز ئىكەنلىكىنرى ئېيتىردۇ– .
مەن بۇ ئەپەندىلەرگە ‘ئەپەندىلەر سىلەر ئۆزەڭالر تىزىراق گېرمانىيەگە قايتىپ كەتسرەڭالر
بولغىدەك .ئەنرد سرىلەر ئارمىيەنىر قۇمانردانلىق ھوقرۇقىنى ماڭرا ئۆتكرۈزۈپ بەرسراڭالر
بولىدىكەن ’.دېدىم“.
قالغرران ئررۇرۇش سررەپلىر ئىنتررايىن ئوڭۇشررلۇق ئىل ىرررلىمەكتە ئىررد  .فرانسررىيەدە
ئىزچى تۈردە پارچىلىنىپ پەرىشان ھالەتكە كەلر ەن ”قارشرىلىق كۆرسرىتىش ھەرىكىترى“
دىكىلەرگە براش قراتۇرۇپ يۈرۈشرنى قىلرچە زۆرۈرىيىترى يروق ئىرد  .ئراق دېڭىرزدا يەنرى
ئوتتۇرا يەر دېڭىزىدا بولسا ئىتالىيەدە سرۇ ئاسرتى پاراخوتلىرىنىر ”ئرادەم مىناسرى“ بىرلەن
تررورپىللىر بىرررلەن تېنرررى يېقىنررردىال بىررر ئاۋىياماتكرررا  2ئرررۇرۇش پررراراخوتى ۋە ئىككرررى
چارلىغۇچى پاراخوتنى چۆكۈرۈپ تاشرالپ برىتانىيەنىر شرەرق دېڭىرز فلروتىنى جەڭ ىرېار
كۈ بولۇشتىن مەھرۇم قىلىدۇ .شۇنىڭدەك يەنە روممې شىمالى ئافرىقىردا كەڭ كۆلەملىر
بىر قېتىملىق ھۇجۇم تەييارلىقىنى پۈتتۈرگەن ئىرد  .گېرمانىيەنىر ئىتتىىاقدىشرى يراپونىيە
بولسا تىنچ ئوكياندا بىر قاتار غالىبىيەتلەرنى قولغا كەلترۈرگەن ئىرد  .شرۇنى بىرلەن بىرر
ۋاقىتتا ھىتلېر شەرق كرىزىسىنى ئۆتۈپ كەتمى ەنلىكىنى تولۇق ھرې قىالتترى .شرۇنداق
بولغاچقا پۈتكرۈل ئىمىىررىيە تەۋەسرى يەنرى رېريچ تەۋەسرىدىكى سرانائەت ۋە ئىقتىسرادىغا
ئومررۇمىي يۈزلررۈك سررەپەرۋەرلى بررۇيرۇقى چۈشررۈرىدۇ .ئررۇ مۇنررداق دەيرردۇ :نررۆۋەتتىكى
تىرىشچانلىقالر يەنىال يېتەرلى ئەمەس چاقماق تىزلقكقدىكى ئۇرۇشرنى ستراتى ىيىسرىنى
چوقررۇم بىكررار قىلىشررىمىز كېرررەك .بررۇ سررتراتى ىيە گەرچە ئۈمىرردۋارلىق شررۇئارلىر بىررلەن
ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۇرۇش قىلىشنى چاقىرىق قىلغىنىدەك قىلغىنى بىلەن ئىچكرى جەھەترتە
قورقۇنچررراقلىقنىمۇ سررراقالپ كەلمەكرررتە .برررۇ دې ەنلىرررر ئۇنىررر ئرررايرىم يەردە جودلغرررا
ئاشرررركارىلىغىنىدەك بۇنرررردىن كېرررريىن غررررالىبىيەت قازىنالمررررا قېلىشررررىدىن قورقررررۇش
يۇشۇرۇنغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.
تامرراق ئۈسررتىدىكى سررۆھبەتلىرىدە بۇنىڭرردەك ئۈمىدسررىز قاراشررلىرىنى ھېچقاچرران
ئاشررركارنپ باققررران ئەمەس .ئرررۇ تاماكىنىررر ھەر تۈرلرررۈك زىيىنرررى ھەققىررردە ماشرررىنا
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ھەيدەشنى لەززىتى ئۈستىدە ھەرتۈرلۈك ئىتالر توغرىسرىدا «تىرىسرتان بىرلەن ئىسرولد»
نىررر كرررېلىش مەنبەسرررى ئۈسرررتىدە خانفسرررتاين ې خانىمنىررر گرررۈزەللىكى ھەققىررردە ۋە
شررۇنىڭدەك يەھررۇدىيالر توغرىسررىدا تىنمررا سررۆزلەيتتى .ئەممررا ئالرردىنقى سررەپلەردىكى
شەپقەتسىز كۈرەشلەر ھەققىردە بەكرال ئراز گەپ قىلىردىغان بولىېالىردۇ .سۆزلىسرىمۇ يەنىرال
ئۈمىدۋارلىق بىلەن تولغان گەپلەرنىال قىالتتى .ئانيلۇق قىشلىق كىرىزى چېكى ە يەتكەن
بىر ۋاقىتتا ئۇ يەنىال رەھبەرلى مەزمۇت ترۇرۇپ بېرەلەيردىغانال بولىردىكەن ئۈمىدسرىزلى
پەيدا قىلىدىغان ھېچقانرداق بىرر ئىرش كۆرۈلمەيردۇ” .ئەگەر بىررەر ئەسركەر قەتئرى ئىررادە
بىلەن بايراقنى تى كۆتۈرۈپ مېڭىپ بېرەلەيدىغانال بولىدىكەن بىز ھېچ نەرسىنى قولردىن
بەرمىر ەن ھېسررابلىنىمىز .ئىشررەنچلى ئىرررادە ترراغنى يۆتكىيەلەيرردىغان كررۈچكە ئى ر ە .بررۇ
جەھەتتە مەن رەھىم قىلمايمەن .ئرۆزىنى قوغرداش ئۈچرۈن نرېمى خەلقرى ھەممىنرى پىردا
قىلىشقا تەييار تۇرمايدىكەن ئۇنداقتا بۇنداق بىر خەلقنى بۇ دۇنيرادا ياشاشرقىمۇ ھەققرى
يوق دې ەنلى بولۇپ ئۇ خەلق يوقالغىنى تۈزۈك!“
تاماققا ئولتۇرغان ۋاقتىدىكى بۇ ئەركىن-ئازادە ئىىادىلىر ئۇنى تاشقى كۆرۈنىشرىنى
بىزەپ تۇراتتى” .ئۇ بۇرۇنقى ۋاقىتالردىكىدىن بەكال كرۆپ پەرق قىالتترى – .دەيردۇ خېېېر
دوسررتلىرىدىن بىرررى ە _ ئررۇ ھەم غەمكىررن ھەم تەرسررا بىرسررى ە ئايلىنىررپ قالررد  .ئررۇ
ھەرقانداق قۇربان بېرىشلەرگە قارىما قىلچىمۇ رەھىمى يوق بىرسرى ىال ئوخشراپ قالرد
شۇنىڭدەك ھېچكىمنى كەچۈرمەيدىغان بىرسى ە ئايالند  .ئەگەر سەن ئۇنىڭغا قارىغىدەك
بولساڭ ئۇنى زادىرال تونىيالمرا قالىسرەن-1 “.فېرېرال كرۈنى غەربرى ترام يەنرى ۋېسرتېال
بىلەن يوقۇر سۈرئەتلى تاشيولنى قۇرغۇچىسى بولغان فرىتز ترودت ئرايروپالن قازاسرىغا
ئررۇچراپ ئۆلررۈپ كەتكىنىرردە ھىتلېرنى ر قاراشررلىر ۋەيررران بولررۇش خاراكتېرىرردە ئېغىررر
زەربى ر ە ئۇچرايرردۇ .ئەتى ەنلى ر ناشررتا ۋاقتىرردا كىشررىلەر تودتنى ر ۋەزىىىسررىنى كىمنى ر
تەيىنلىنىشى ئۈستىدە مۆلچەرلىشىپ ئىمىىرىيىنى ئەڭ مۇھىم ۋەزىىىلىرىدىن بىر بولغان
ئوق-دورا مىنىستىر تەيىنلىنىشرى مرۇمكىن دەپ پەرەز قىلىشرقان ئىرد  .كرېچىچە ھىتلېرر
بىلەن بىرلىكتە بېررلىن ۋە نيۇرېنبېرگنىر شرەھەر قۇرۇلرۇش ئىشرلىرىنى مۇھراكىمە قىلىرپ
چىققان ئالبېرت سىېر ئەتىسى سەھەردە فرۈھرېر تەرىىىردىن برۇ مىنىسرتىرلىككە مىنىسرتىر
قىلىپ تەيىنلىنىدۇ .بۇنىڭدىن سىېر قاتتىق چۈچۈپ كېتىدۇ! بۇ بىناكارلىق ئىنىىنېرر مەن
بۇنداق ئىشالردىن پەقەتال خەۋىررىم يروق دەپ نرارازىلىقىنى بىلردۈرگەن بولسرىمۇ فرۈھرېر
ئۇنى گېىىنى بۆلۈپ ”مەن ساڭا ئىشەنچ قىلدىم .سرەن چوقرۇم برۇ ئىشرنى ھۆددىسرىدىن
چىقانيسەن .ئۇنى ئۈستى ە بۇ ئىشقا قويغىدەك باشقا ئادىمىممۇ يوق“ دەيدۇ.
باش مىنىسرتىرلى مەھكىمىسرىنى ”موزايىر زالرى“ دا ترودت ئۈچرۈن ئۆتكرۈزۈل ەن
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ماتەم مۇراسىمىدا ھىتلېر ھەقىقەتەنمۇ قاتتىق كۆڭلى يېرىم بولىدۇ .ھەتترا ئرۇ مراتەم نرۇتقى
سۆزلى ىنىدە سۆز قىاللما بۇغۇلۇپال قالىدۇ .مۇراسىم تاماملىنىشى بىلەن دەرھال ئۆزىنى
ئۆيى ە كىرىپ كۆرۈنمە تۇرىېالىدۇ .ئارىدىن بىر قانچە كۈن ئۆتكەنردىن كېريىن ئرۇ مىر
تەستە ئەسلى ە كېلىدۇ-دە دەرھال ستادىئومدا يېڭىدىن ئۈنېان بېرىل ەن ئون مى نەپەر
قۇرۇقلۇق ئارمىيە بىرلەن قۇراللىرق ئرې -ئرې قوشرۇنى ئوفىتسرېرلىرىغا نۇترۇق سرۆزلەيدۇ.
ئۇنىرر كۆرۈنۈشررى بەكررال جىرردد ئىررد  .ئررۇ رۇسررىيەدە دۈ كەلرر ەن ئرراپەت ئۈسررتىدە
توختالغان بولسىمۇ تەپسىالتىنى ئېغىزغرا ئالمايردۇ .ئرۇ نۇتقىردا يراش ئوفىتسرېرنر سرىلەر
شەرقى ئۇرۇش سرېىى ە ئراتلىنىش ئالدىردا تۇرىسرىلەر سرىلەر ئرۇ يەردە قىزىلىاچاقالرنىر
تۆمۈر تاپىنى ئاستىدىكى نېمى ۋە غەرىپ مەدەنىيىتىنى قۇتقۇزۇشقا ئاتلىنىسرىلەر دەيردۇ.
ئۇنىررر برررۇ نرررۇتقى ھەقىقەتەنمرررۇ كىشرررىنى جۇشرررتۇراتتى .ھەتترررا نۇرغۇنلىغررران مىتىنررر،
قاتناشرررقۇچىلىر تەسرررىرلىنىپ يىغرررالپ كېتىررردۇ .ھىتلېرنىررر يېنىررردىكى ئەڭ يرررېقىن
ئاديۇتانتلىققا ئۆستۈرۈل ەن رىچارد شرۇلزمۇ قراتتىق تەسرىرلىنىپ برۇ ئۇرۇشرقا قاتنىشىشرنى
قاتتىق ئارزۇ قىلىپ ”مېنىڭچە بۇنداق بىر پەيتتە ئۆيدە ئولتۇرۇش ھەقىقەتەنمرۇ نۇمرۇس“
دەيرردۇ .يېڭىرردىن ئوفىتسررېرلىققا كۆتررۈرۈل ەن بررۇ ئەسرركەرلەرگە چرراۋاق چېلىررپ ئررالقىش
يرراڭرىتىش مەنئررى قىلىنغرران بولسررىمۇ ھىتلېررر ئۇنرنى ر ئوتتۇرسررىدىكى يولرردىن ئۆتررۈپ
كېتىېاتقىنىردا برۇ يېڭرى ئوفىتسرېرنر ئرۆزىنى تۇتىېانلمىغران ھالردا ئەسرەبىلەرچە تەنرتەنە
قىلىپ كېتىدۇ .ھەتتا بىر قىسىمالر ئورۇندۇق ئۈستى ە چىقىپ ۋارقىراشقا باشاليدۇ.
ھىتلېر ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇ تۈردىكى ئىستىنىيىلى تەنتەنىلەر ئۇنىڭغرا ھەقىقەتەنمرۇ
دورىدەك تەسىر قىلىپ ئۇنى قاتتىق ھاياجانالندۇرىېېتىردۇ .شرۇنداقتىمۇ ”برۆرە ئىنرى“ غرا
قايتىپ كېلىشرى ھامران ئۇنىر روھرى ھرالىتى قايتىردىن يامرانالپ بەدەنلىرر كىرىشرىپ
رەڭ ى رويى ساغرىپ كېتىدۇ .ئۇنى ئۈستى ە  2بھەپتىدىن بېر تىنما يېغىېاتقان قرېلىن
قار ئۇنى ئىچىۇشۇقىنى تېنىمۇ ئارتتۇرىېېتىدۇ” .مەن ئەزەلدىن قارغا ئۆچمەن“ دەيردۇ ئرۇ
ئۆزىنى كۈلەڭ ۈسى ھالىغا كەل ەن بورمانغا” .بورمان ساڭا مالۇم مەن ئەزەلردىن قارغرا
ئررۆ ئىرردىم .مانررا ئەنررد ھررې قىلرردىمكى بررۇ ئەسررلىدە بىررر تۈرلررۈك ئالرردىن كۆرەرلى ر
ئىكەن“.
ھىتلېر رۇسىيە ئۇرۇش مەيدانىنى -02فىېرالغىچە بولغران ئرۆل ەن ۋە يارىالنغرانالر
سررانىنى ئوقررۇپ بەكررال ئۈمىدسررىزلىنىپ كېتىرردۇ :ئررۆل ەنلەر  811مى ر  221نەپەر يرراردار
سررانى  221مىر  228نەپەر يوقالغررانالر  22مىر  220نەپەر ئۈشررۈپ يارىالنغررانالر 880
مى  202مى نەپەر ئىد  .شۇنداقتىمۇ ئۇ دەرھال ئەكسى ە كېلىدۇ .تاماق ئۈسرتىلىدە ئرۇ
يەنە گېرمانىيە ئەسكەرلىرىنى مۇۋەپىىقىيەتلىر سرىھىرلى شرەكىلدە رەھىمسرىز رۇسرىيە
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قىشررىنى ئۆتكۈزىررېەتكەنلىكى دې ەنرردەك مەسررىلىلەر ئۈسررتىدە توختىلىرردۇ .ئررۇ بىررر ئرراز
تىنىېالغانرردىن كېرريىن يەكشررەنبە كررۈنى -8مررارت دەپ ئررېالن قىلىرردۇ” .قېرىنداشررالر بررۇ
كۈننىرر مېنىرر ئۈچررۈن نېمىنررى ئىىادىلەيرردىغانلىقىنى بىلەمسررىلەر؟ ئررۆتكەن ئررۈ ئررا
جەريانىررردا قانچىلىررر كۈچرررۈم سرررەرىپ بولغرررانلىقىنى روھرررى جەھەتتىكرررى تىركىشرررىش
كۈچۈمنى نەقەدەر ئېغىر سرىناققا دۈ كەل ەنلىكرى ئىىادىلەيردىغان بىرر كرۈن “.ئرۇ يەنە
پەقەت دېكابىرنىر ئالرردىنقى ئىككررى ھەپتىسررى ئىچىرردىال  8222دانە تانكىرردىن ئايرىلىررپ
قالغررانلىقىنى شررۇنىڭدەك يەنە  0222دانە بروۋنى ر ۋەيررران بولغررانلىقىنى ئاشرركارىاليدۇ.
ئەمما قىشنى ئەڭ قىيىن مەزگىللىر ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى ئېيتىدۇ” .يانىېار بىلەن فىېرال
ئۆترۈپ كەتترى .دۈشرمەنمۇ بىزنىر ناپولىئوننىر تەقردىرى ە دۈ كېلىشرىمىزنى خامنىيرال
قىلىشقان ئىرد  … .مانرا ھرازىر بىرز ئرۇنردىن ھېسرا سرورايدىغان ۋاقتىمىرز كەلرد ! برۇ
ھەقىقەتەنمررۇ كىشررى ە تەسررەللى بولىرردىغان بىررر ئىررش دېمەيسررىلەر!“ ئۇنىرر بۇنررداق
كۆتۈرەڭ ۈ روھلۇق ھالەتنى ئىىادىلىشرى ھەرگىزمرۇ سرۇنئىيلىق ھېسرابالنمايتتى .شرۇڭا ئرۇ
يەنە پررو ئېتىررپ ”مەن شررۇنىڭغا دىقررقەت قىلرردىمكى يوقۇرقىرردەك ئىشررالرنى ئاڭلىغانرردىن
كېيىن ھەممەيلەن قاتتىق غەم ە پېتىپ قالغران ئىرد  .پەقەت مەنرال ئرۆزەمنى تۇتىېالغران
ھالدا تىنچلىنىپ ئولتۇرالىدىم .بۇ خۇدد ھوقۇق تارتىېېلىش كۈرىشى ۋاقتىدىكى ئەھېالغرا
بەكال ئوخشاپ كېتىدىغان بىر ئەھېال ئىد “.
شۇ قاتاردا ”ئاخىرقى ھەل قىلىرش“ نىر ھەر قايسرى ماددىلىرىنىر تەييرارلىقلىرىمۇ
ئاسررررتا-ئاسررررتا ئىل ىرررررلەپ تامامالنماقتررررا ئىررررد  .ھىملېرنىرررر ئانھىرررردە ھەرىرررركەت
ئەترىتىرردىكىلەرمۇ يەنە بىررر قېتىملىررق ئەجەللىرر تازىالشررنى باشررلىېەتكەنىد  .ھەربىرري
ھەرىركەت رايونلىرىرردىكى يەھرۇدىيالرنى قىزىر ئرارمىيە كومىسسررارلىر ۋە پررارتىزانلىرىنى
قوغالپ يۈرۈپ قولغرا ئرېلىش نىسربەتەن ئوڭۇشرلۇق ئىرد ؛ شرۇنداقتىمۇ ھەربرى ھەرىركەت
رايونلىرىنىرررر سررررىرتىدا قالغرررران يەرلەردە بررررۇ تررررۈردىكى ئىشررررالر ئويلىغانرررردەك راۋان
يۈرۈشمەيېاتاتتى .شۇنداق بولىشىغا قارىما ئۆلۈم نىسربىتى يەنىرال بەكرال يوقرۇر بولرۇپ
بررۇ جەھەتررتە روزېنبېرگنىرر ئررادەملىر ئررۇنى ھىتلېرنىرر ئالرردىغا بېرىررپ ئىشررغالىيەت
ئاسررتىدىكى خەلقلەرنرررى دۈشرررمەن ئەمەس بەلكررى ئىتتىىاقدىشرررى دەپ قارىشرررىغا مررراقۇل
كەلتۈرۈش ئۈچرۈن يرالېۇرۇپ بېقىشرىنى ئۈندەشركە باشراليدۇ .روزېنبېركمرۇ ئرايرىم-ئرايرىم
ئوبالست قۇرۇپ چىقىرپ برۇ ئوبالسرتالرغا بىرر-بىرىردىن پەرقلىرق ئراپتونومىيە ھوقرۇقلىر
بېرىلىشررىنى تەشررەببۇس قىلىرردۇ .ئۇنىرر بررۇ تررۈردىكى نىسرربەتەن ئەركىررن پىكىرلىررر
ياردەمچىلىرىنى قىزغىنلىق بىرلەن قرولالپ قۇۋۋەتلىشرى ە ئېرىشرىدۇ .شرۇنداقتىمۇ ئۇنىر
ئررۆز لىبېرالىزمغررا قرراراپ بۇرۇلررۇش ياسررىغاندەك قىلسررىمۇ ئۇنى ر خرراراكتىر بۇنىڭغررا
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ماسلىشىپ مۇستەھكەم ئىرادىلى ھالغا ئۆزگىرەلمە قالىدۇ .ئۇ فۈھرېر بىرلەن زىتلىشرىپ
قېلىشررنى كررۆز ئالرردىغا كەلتۈرۈشررى بىررلەن تەڭ پۈتررۈن ۋۇجررۇد قورقۇشررتىن شررۈركىنىپ
كېتىرردۇ .ئررۆز ئورنىغررا باشررقا بىرررەر جاسررارەتلى بىرەرسررىنى ئىېەرتىشررنىڭمۇ ئوخشاشررال
پايدىسى بولمايدىغانلىقىنى ئوياليتتى :ئەگەر ھىتلېر بىلەن كۆرۈشىمەن دەيردىكەن چوقرۇم
بورماننى ئالدىدىن ئۆتۈشكە توغرا كېلەتتى .بورمان بولسا ھىملېرر ۋە ھېيردرى ئىككىسرى
بىررلەن بەكررال يررېقىن بولررۇپ كەترركەن ئىررد  .روزېنبېرررگ ”بررۆرە ئىنررى“ غررا ئىررېەرتكەن
ئانقىچىسررى كويىىىېننىرر شررەرقى ئررۇرۇش سررېىىنى ھەقىقىرري ئەھررېاللىرىنى ھىتلېرغررا
يەتكررۈزۈپ تررۇرۇش ئىشررلىرىمۇ بارغانسررىر قىيىنلىشررىپ كېتىېاتقانلىقىرردىن خەۋىررر بررار
ئىد  .ھې قېچىپ كېتىشتىن ئاۋال مېمىراندوملىرىنى بىېاستە ھىتلېرغرا سرۇنانيتتى؛ مانرا
ئەنرد بۇنرداق نەرسرىلەرنى چوقرۇم بورمرران ۋاستىسرى بىرلەن تاپشۇرۇشرقا مەجبرۇر ئىررد .
بورمرران بۇنىڭغررا فررۈھرېر ھەربررى قۇمانرردانلىق ئىشررلىر تۈپەيلىرردىن ئالدىراشررلىقتا برراش
كۆتۈرەلمە قالد شرۇڭا ئۇنىڭغرا يەتكۈزۈلىردىغان ھەرقانرداق بىرر دوكالتنرى ئراۋال مەن
كررۆزدىن كۆچررۈرۈپ زۆرۈر بولغررانلىرىنى تررالالپ ئۇنىڭغررا تاپشۇرۇشررۇم كېرررەك بولماقتررا
دې ەنىنرررى باھرررانە كۆرسرررىتىېالغان ئىرررد  .كويىىىېننىررر قارىشرررىچە ”ھىتلېرررر شرررەرقى
ئىشررالىيەت رايونلىرىنى ر مەسررىلىلىرىنى ئرروڭ-سررول قررول ياردەمچىلىرىنى ر كررۆز بىررلەن
قارايرردىغان بولررۇپ قالغرررانلىقىنى شررۇ سررەۋەبتىن بەز ئەجەللىررر ئىشررالر شرررەرقتىكى
غالىبىيەت ئۈچۈن بەدەل قىلىنماقتا ئىد “.
راس دېمىسىمۇ ھىتلېر ئىچكى جەھەتتىكى ئىشالرغا ھەقىقەتەنمۇ بەكرال ئراز كۆڭرۈل
بۆلىررردىغان بولرررۇپ نەتىىىررردە بورماننىررر ئۆزئالررردىغا بەز برررۇيرۇقالرنى چىقىرىشرررىنى
كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىرد  .شرۇنىڭغا قارىمرا ھىتلېرر ھەر دائىرم ”ئراخىرقى ھەل قىلىرش
چارىسرررى“ غرررا كۆڭرررۈل بۆل ىررردەك ۋاقىرررت چىقىرانيدىغانلىقىررردىن قىلرررچە گۇمرررانلىنىش
كەتمەيتتى .ھىتلېر بۇ مەسرىلىدە باشرقىالرنى پىكىررى ە پەقەترال ئېتىبرار قىلمرايتتى يراكى
ئاڭالشنىڭمۇ ھاجىتى يوق دەپ قارايتتى .ئرۇ فېېرالنىر ئاخىرلىرىردا ئۆتكرۈزۈل ەن پرارتىيە
نىزامنامىسىنى ئېالن قىلىنىشرىنى خراتىرىلەش مىتىن ىردە تارقاتقران تەبىرىر خېتىردە برۇ
مەسررىلى ھەققىررردە بەكرررال ئېنىرررق توختالغررران ئىرررد ” :مەن برررۇرۇنال برررۇ ئۇرۇشرررتا يررروق
بولىررردىغانالر بىرررز ئارىيرررانالر ئەمەس بەلكرررى يەھرررۇدىيالردۇر دەپ ئالررردىن مرررۆلچەرىمنى
ئوتتۇرغا قويغان ئىدىم .مانا بۈگۈن بۇ پەرىزىم ئەمەل ە ئېشىش ئالدىدا تۇرماقتا .بۇ ئۇرۇش
جەريانىدا ھەر قانداق بىر ئەھېال يرۈز بېرىشرىدىن ئرۇرۇش ھەر قرانچە ئۇزۇنغرا سروزۇلۇپ
كېتىشىدىن قەتئىي نەزەر ئاخىر بەرىبىر يەھۇدىيالرنى يوقۇلۇشى بىرلەن نەتىىىلىنىردۇ.
يەھۇدىي ئىرقى ئۇرۇقىنى قۇرۇتۇلۇشى بارلىق غالىبىيەتلەردىنمۇ ئۈستۈن ھالغا كېلىدۇ“.
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ھىتلېر بۇ ترۈردىكى بىشرارىتىنى ئاشركارە ئوتتۇرغرا قويغران بولسرىمۇ ترا بۈگرۈن ىچە
سررراناقلىقال كىشرررىلەر برررۇ ترررۈر مەخىىيەتلىكرررتىن خەۋەردار ئىرررد  .ھەتترررا گيوبېلسرررمۇ
تەييارلىنىېاتقرران ھەر تررۈردىكى تەدبىرلەرنىر قانچىلىر دائىرىرردە بولىشررىدىن خەۋەرسررىز
ئىررد  .ھرران فرىتررزش ئىسررىملى خىزمەتچررى بىررر ئررې -ئررې ئەزاسررىنى ئۇكرائىنررادىن
ئىررېەرتكەن خېتىرردىن ئانھىرردە ھەرىرركەت ئەترىتىنىر ئېلىررپ بېرىېاتقرران كەڭ كۆلەملى ر
قىرغىن قىلىش ئىشىدىن خەۋەر تاپىدۇ .برۇ خەتنرى يرازغۇچى قراتتىق نەپررەتلەن ەن ھالردا
يەھۇدىيالر بىلەن ئۇكرائىنالرلىق زىيالىالرنى قىرغىن قىلىرش برۇيرۇقىنى ئالغانردىن كېريىن
ئۇنر روھى جەھەتتىن پۈۈنلە ۋەيرران بولغران ھالغرا چۈشرۈپ قالغرانلىقى يازىردۇ .ئرۇ برۇ
جەھەتتە ھۆكرۈمەت يرولى برويىچە نرارازىلىقىنى ئىىرادىلىيەلمى ەنلىكى يراكى برۇ جەھەترتە
بىرررەر يرراردەم ە ئېرىشررەلمى ەنلىكى ئۈسررتىدە توختالغرران .فرىتررزش دەرھررال ھېيرردرىننى
يېنىغرررا بېرىرررپ ”ئرررې -ئېسرررالرنى ئرررۇ يەرگە ئىېەرتىلىشرررىدىكى مەقسرررەت كوللىكتىرررپ
قىرغىنچىلىق بىلەن شوغۇللىنىش ئۈچۈنمىد ؟“ دەپ ئۇدۇلال سورايدۇ .ھېيدىرى ئۇنى بۇ
ئەيىىلىشىنى قاتتىق غەزەپ بىرلەن رەت قىلىرش بىرلەن بىررگە برۇ ئىشرنى چوقرۇم دەرھراك
تەكشۈرۈپ كۆرىمەن دەپ ۋەدە بېرىدۇ .ئەتىسى بۇ تۈر جىنايى ئىشالرنى يەرلىر ئەمەلردار
كو ھىتلېرردىن يوشرۇرۇن ئىشرلەپ يۈرگەنلىكىردىن مەلۇمرات بېرىردۇ .ئانردىن ئرۇ بۇنرداق
قىرررغىنچىلىقالر دەرھررال توختىتىلىرردىغانلىقىغا ۋەدە بېرىررپ مۇنررداق دەيرردۇ” :ماڭررا ئىشررەن
فرىتزش كىمىكرى رەھىمسرىز دېر ەن ئاتاققرا قالغرانال بولىردىكەن ئۇنرداق بىرسرى چوقرۇم
بۇنررداق رەھىمسررىز بىررر ئەمەس .ئۇنررداق ئاتقررا قالغرران بىرسررى چوقررۇم بررۇ تررۈر ئىشررالرنى
ئانھىدە رەھىمدىللى بىلەن بېىىرىپ كېلىېاتقان بىر ھېسابلىنىدۇ“.
پەقەت شۇ يىلى مارت ئېيىغرا كەل ەنردىال گيروبېلى برۇ ترۈر ”ئراخىرقى ھەل قىلىرش
چارىسررى“ نى ر مەزمۇنىرردىن ئېنىررق خەۋەر تاپىرردۇ .ھىتلېررر ئۇنىڭغررا يەھررۇدىيالر چوقررۇم
ياۋروپادىن تولۇق تازىلىېېتىلىشى كېرەك ئىكەنلىكىنى ئوچۇق ئېيتىپ كېلىپ ”ئەگەر زورۈر
تېىىلسا ئەڭ رەھىمسىز ئۇسۇلالردىنمۇ پايدىلىنىشقا بولىدۇ “.دەيدۇ .فۈھرېرنى دې ىنىنرى
تولۇق چۈشەن ەن گيوبېلسمۇ كۈندىلى خاتىرىسى ە ئېنىق قىلىپ مۇنۇنرنى يازىدۇ:
”… يەھررۇدىيالر سرروتالنماقتا بۇنىرر ئۇسررلۇبى گەرچە بەكررال يرراۋايىالرچە بولررۇپ
كەتركەن بولسرىمۇ يەنىرال ئىشرلى ەن جىنرايەتلىر ئۈچرۈن ئرارتۇق ھېسرابالنمايدۇ … .برۇ
مەسىلىلەر ئۈستىدە كىشىلەر بەك غەم يەپ ئىچ ئاغرىتىپ يۈرىشىنى ھاجىتى يروق .ئەگەر
بىررز يەھۇدىيالرغررا زەربە بەرمى ىنىمىررزدە ئررۇنر چوقررۇم بىزنررى يرروق قىلىررپ تاشرراليدۇ .بررۇ
كۈرەش بىز ئارىيان ئىرقىدىكىلەر بىلەن يەھرۇدىي براكتېرىيىلىر ئوتتۇرسرىدىكى ھايرات-
ماماتلىق كۈرەشتۇر .يەر يۈزىدىكى بۇ دۇنياۋىي مەسىلىنى ھەل قىلىش كۈچى ە ئىر ە بىرمرۇ
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ھاكىمىيەت ياكى ھۆكۈمەت يوق“.
كررۈز ئايلىرىغررا كەل ەنرردە پولشررادا  2يەردە ئررادەم قۇشنانىسررى قۇرۇلغرران بولررۇپ
ئۇنردىن تۆتى فرانكنى نرېمى ئىشرغالىيەت رايونىغرا قۇرۇلغران بولرۇپ برۇنر ترېبلىنكرا
سوبىبور بېلزې ۋە لۇبلىن بولۇپ قالغان ئىككىسرى قوشرىېېلىنغان رايرون ئىچىردە يەنرى
كۇلمنو ۋە ئاۋۇسشېىتزنردىن ئىبارەت .ئالدىنقى تۆت قۇشنانا گېنېراتروردىن چىقىردىغان
تۇرخۇن ئىسى بىلەن يەھۇدىيالرنى زەھەرلەيدىغان نگىرر بولرۇپ ئاۋۇسشرېىتز يېقىنىردىكى
چرروڭ تىىتىكررى قىرغىنچىلىررق نگىرىنىرر كومانرردىر رۇدولررف ھررۆس بۇنررداق ئۆلتررۈرۈش
ئۇسررۇلىنى ”ئۈنررۈمى بەك تررۈۋەن“ دەپ قارىغاچقررا ئررۆز باشررقۇرىېاتقان نگىررردا تېنىمررۇ
ۋەھشررى ئۆلتررۈرۈش ئۇسررۇلى بولغرران زەھەرلى ر گرراز ھىرردرو سررىيانىددىن پايدىلىنىشررنى
تاللىېالغان .بۇ تۈردىكى زەھەرلى گازنى بازاردىن خالىغانچە سېتىېېلىش مرۇمكىن بولرۇپ
بۇ گازنى تاۋار ئىسمى ”زىكلون “ -دەپ ئاتىالتتى.
باھررار ئررايلىر ھىتلېرنررى قايتىرردىن تىتىكلىكلەشررتۈرىېېتىدۇ .ئۇنىرر سررانمەتلىكى
نىسرربەتەن ياخشىلىنىشررقا باشررلىغان بولررۇپ روھىرري ھررالىتىمۇ كررۆپ ياخشررىلىنىپ قالغرران
ئىد  .سوۋېت ئىتتىىاقىنى قىشلىق ھۇجۇمىمۇ سۇغا چىلىشىپ ئراخىر بېرىرپ پۈترۈنلە
توختاپ قالىدۇ .شۇنداق قىلىپ پۈتكۈل ئرۇرۇش سرېىى ئرارىالپ توقۇنرۇش يرۈز بېرىردىغان
ھررالەت شررەكىللىنىدۇ .بررۇ ئەھررېال ئۇنىڭغررا كەل ۈسررىدىكى ھەر قايسررى سىياسررىي ئىشررالر
ئۈسررتىدە ئررويلىنىش پۇرسررىتىنى بېرىرردۇ-02 .ئافرېر كررۈنى تېلېفررون ئررارقىلىق گيوبېلسررقا
پارنمېنتتررا مررۇھىم بىررر نۇتررۇق سررۆزلەيدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىرردۇ .يەكشررەنبە كررۈنى چۈشررتىن
كېيىن سائەت  2تە ئۇ بولشېېىكچىلىقنى ئەيىىلەپ ئۇنرنى تۇتقران يرولىنى ”يەھرۇدىيالر
دىكترراتۇرلۇقى“ دېسررە يەھررۇدىيالرنى قىلررچە رەھىررم قىلمررا تاقابى ر تۇرۇشررقا تى ىشررلى
”تەييارترراپ پررارازىتالر“ دەپ قارىاليرردۇ .ئەممررا ئۇنى ر نۇتقىنى ر ئاەساسررلىق نىشررانى ئەڭ
ئاخىرقى غەلىبى ە بولغران ئىشرەنچىنى تەكىرتلەش ئىرد  .شرۇنى بىرلەن بىرر قاتراردا ئرۇ
قۇرۇقلرۇق ئارمىيىسرىنى ئېغىرر كۈنردە قالغرانلىقىنىمۇ قىلرچە يوشرۇرمايدۇ .ئرۇ ۋەزىيەتنرى
مەخسررۇس قىرريىن كۆرسررىتىش ئررارقىلىق ئررۇنر ئۈچررۈن ئۆزىنىرر نەقەدەر مررۇھىم بىررر
ئىكەنلىكىنررى ئانھىرردە ماختىنىررپ سررۆزلەپ كېتىرردۇ” .دېىۇترراتالر بىررر مەيرردان دۇنيرراۋىي
كۈرەشتە ئۇتۇپ چىقىش ياكى مەغلوپ بولۇش بۇ يى قىشقىچە بىرر تەرەپ بولىردۇ _ دەپ
دراماتى بىر شەكىلدە ئېالن قىلىدۇ ئۇ ئرۆزىنى نراپولىئون بىرلەن بىرر قاترار سېلىشرتۇرۇپ
ئۆتكەندىن كېيىن سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دەيدۇ _ بىرز  822يىر برۇرۇن بىرسرىنى
بېلىنررى پررۈككەن تەقرردىردىن غالىررپ كەلرردۇق “.بۇنرردىن كېرريىن شررۇنىڭغا ئوخشرراش بىررر
بوھراننى يۈز بېرىشىنى توساش ئۈچۈن ئۆزى ە تولۇق ھوقۇقلۇق قۇمانردانلىق بېرىلىشرىنى
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مرراقۇلالش تەلىررېىنى ئوتتۇرغررا قويىرردۇ .بررۇ قانۇننىر سررۆزلىر بررۇرۇنقى بەل ىلىمىلەرنى ر
ھەممىنى سىرىپ سۈپۈرۈپ تاشالش بەل ىلەن ەن ئىد  .بۇ قانۇن برويىچە بۇنردىن كېريىن
ھەر بىررر نررېمى ئۇنى ر بۇيرۇقىغررا شەرتسررىز بررو سۇنۇشررى كېرەكلىكررى تەلەپ قىلىنغرران
بولررۇپ بررو سررۇنمىغانالر ئېغىررر جازاغررا تارتىلىرردىغانلىقى كۆرسررىتىل ەن ئىررد  .شررۇنداق
قىلىپ ھىتلېر رەسمى ترۈردە قانۇننىر ئۈسرتىدە تۇرىردىغان ھايرات-مامراتلىق ھوقرۇقىنى
قولىدا تۇتقان بىرسى ە ئايالنغان ئىد  .ئەسرلىنى سۈرۈشرتە قىلغانردا ئرۇ ئرۆزىنى رەسرمىي
ت رۈردە تەڭرىنىرر ۋەكىلررى دەپ تونررۇپ تەڭرررى ە ۋاكررالىتەن ھەرىرركەت قىلىرردىغانلىقىنى
ئوتتۇرغا قويىدۇ :گېرمانىيىنى ۋەزىىىسى ”زىيانلىق ھاشارەتلەر“ نىر ئرۇرۇقىنى قۇرۇترۇپ
”خاسىيەتلى ئىنسان ئىرقى يارىتىش“.
ھىتلېرنى ر ئىىادىسررى بىررلەن ئۇنى ر سررۆزلىرىدىن قرراتتىق تەسررىرلەن ەن پارنمېنررت
دېىۇتاتلىر ”قىرزغىن ئرالقىش سرادالىر “ ئىچىردە برۇ قرانۇننى مراقۇلالپ ئراۋاز بېرىشرىدۇ.
چەتئەللى كۈزەتكۈچىلەر بۇنداق بىر قانۇننى ماقۇللىتىش ئۈچۈن ھېچ بىر باھانىسى يوقم
دەپ قارىشرررىدۇ .ھىتلېرنىررر ھوقرررۇقى سرررتالىن يررراكى مۇسسرررولىنالرنىڭكىدىنمۇ ئېشرررىپ
كەتكەنلىكررى بىررر ئەمەلىرريەت ئىررد  .ئەسررلىدە كررايزېر يرراكى ناپولىئوننى ر ھوقۇقىرردىنمۇ
ئېشىپ كەتترى دېيىشركە برونتتى .ئرۇ پۈترۈن ھوقرۇقنى ئرۆز قولىغرا ئېلىشرىنى سرەۋەبىنى
مۇنداق دەپ ئىزاھاليدۇ :دۆلەتنى قىيىن ئەھېالغا چۈشۈپ قالغان پەيتىنى پۇرسەت بىلىپ
بېيىېېلىشرررنى ئويلىغرررانالرنى چەكرررلەش ۋە قررراراڭغۇ بازارچىلىققرررا زەربە بېررررىش دۆلەت
ئورگانلىرىرردىكى ئررارتۇق كىشررىلەرنى قىسررقارتىپ ئىشررلەپچىقىرىش كۈرۈشررى ە سررەپلەش.
چررۇنكى گېرمررانىيە ئى ىلىكىنى ر زىيانغررا ئۇچرىشررىغا مەمررور ئورگررانالر بىررلەن ئەدىلىرريە
ئورگانلىرىرردىكى كونسررىرىېاتىىلىق سررەۋە بولررۇپال قالماسررتىن بەلكررى پررارتىيە ئىچىرردىكى
چىرىكلىشىشمۇ بۇنى بىر سەۋەبى بولماقتا دەپ كۆرسىتىدۇ .ئۆتكەن ئون يى مابەينىردە
گيورىڭدەك كىشىلەرنى بۇنڭ-تالىڭى ھەمدە ناتسىسرتالر پارتىيىسرىنى ھەر دەرىىىلىر
كادىرلىرىنى چىرىكلىكى بىلەن قابىلىيەتسىزلىكى قوشرۇلۇپ ئىمىىرىيەنىر دۆلەت كرۈچى
كۈنسايىن ئېقىپ كېتىېاتماقتا ئىد .
ئارىرردىن ئررۈ كررۈن ئۆتررۈپ سالسررزبۇرگ يېقىنىرردىكى بررارۇك پاسررونىدىكى كلىسشررېم
كاستىلدا فۈھرېر بىلەن مۇسسولىن ئۇچرىشرىدۇ .برۇ ئىتالىيىلىر فۈھرېرنىر نرۇتقى ئرۇنى
ئۈمىدسىز ئەھېالغرا چرۈرۈپ قويىشرى مرۇمكىنلىكى پەرەز قىلىرپ ئۆتكەنردىكى سرتادىيومدا
خوشاللىقتىن قاتتىق ھاياجانلىنىرپ كەتركەن مىتىنر ،قاتناشرقۇچىالرنى ئەكسرىچە بىررەر
يامانلىق ھې قىلغان ھالدا برۇ سرۆھبەتكە قاتنىشرىش ئۈچرۈن كەلر ەن ئىرد  .سرۆھبەت
جەريانىرردا فررۈھرېر توختىمررا سررۆزلەيتتى .ئەممررا ئۇنى ر دې ەنلىررر بەك ئەھمىيەتلى ر
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نەرسرررىلەر ئەمەس ئىرررد  .شرررۇنىڭغا قارىمرررا شرررەرق سرررېىىدىكى ئررراپەتلەرنى پەدازنپ
كۆرسىتىشكە تىرىشاتتى (”بۇ يىر قىشرتا گېرمرانىيە قۇرۇقلرۇق ئارمىيىسرى ترارىنتىكى ئەڭ
پارنق بىر سەھىىە يېزىپ چىقتى“ دەيتتى) .ئۇ ئامېرىكىلىقالرنى سرىلىقلىق بىرلەن ھەيرېە
قىلىررپ ئررادەم قورقۇتۇدىغرران كىشررىلەر دەيرردۇ .ئررۇ يەنە بىررر قېررتىم ئررۆزىنى ناپولىئونغررا
سېلىشتۇرىدۇ ھەمدە ئۇنىڭدىن بىر بالداق ئۈستۈن تۇرىردىغانلىقىنىمۇ قوشرۇپ قويىردۇ .ئرۇ
يەنە ھىندىستاننى ياپونىيەنى ۋە بارلىق ياۋروپرا دۆلەتلىرىنرى بىرر قرۇر باھرانپ ئۇنرنىر
قايسررى دائىرررى ە تەۋە دۆلەتررلەر ئىكەنلىكىنررى كېسررىپ ھۆكررۈم قىلىرردۇ .ئەتىسررى چۈشررلۈك
تاماقتىن كېيىن ھىتلېرنى دەيدىغان گېىرى ترۈگەپ قالغران بولسرىمۇ يەنىرال تىنمرا بىرر
سائەت قىرىق مىنروت سرۆزلەپ ھەتترا ئرۆز گېنېراللىرىنىمرۇ زىرىكتۈرىېېتىردۇ .برۇ جەريانردا
مۇسسررولىن تىنمررا سررائىتى ە قررارايتتى .سررىيانو كېرريىن بررۇ مەنزىرىنررى ئەسررلەپ كېلىررپ
”گېنېرال جودل خۇدد رىېايەتلەردىكىدەك تىرىشرىپ باققانردىن كېريىن ئراخىر بونلمرا
كرىسلودا قىڭغىيىپ ئۇيقىغا غەرق بولغان ئىد “ دەيدۇ.
2
ئې -ئې ئامانلىق باشقارمىسىدا بولسا ھىملېر ھېيردىرىنقا پەقەترال ئىشرەنمەيتتى.
بۇ ھەممى ە ئايان ئىد  .ھېيدىرى فۈھرېرنىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالغان ھەر بىر پارتىيە ئەزاسى
ئۈچۈن قېلىن-قرېلىن ئارخىرپ تىكلىر ەن بولغاچقرا كىشرىلەر تەرىىىردىن كەمسرىتىلمەكتە
ئىد (بىر كۈنى ھېيدرى قول ئاستىدىكى گنتېر سىيروپقا ھىملېرنى بىر پارچە رەسىمىنى
كۆرسەتكەن .ئۇ رەسىمدىكى ھىملېرنى يۈز قىسمىنى قولى بىلەن ئېتىرپ ترۇرۇپ ”يوقرۇر
قىسمى ئوقۇتقۇچىغا ئاسرتىنقى قىسرمى خورلىغرۇچى تەلرېى ە ئوخشرايدۇ“ دېر ەن) .ئەممرا
ھىتلېر بولسا ھېيردىرى ئۈچرۈن بەكرال چروڭ پىالنلىرر برار بولرۇپ ھەتترا ئرۇنى ئۆزىنىر
ئىزباسرررررار قىلىشرررررنىمۇ ئويلىغررررران ھررررراۋا ئارمىيىسرررررىدە كۆرسرررررەتكەن كىشرررررىنى
ئۈمىدسررىزلەندۈرگۈچى ئىشررلىرىدىن كېرريىن گيۆرىرر بۇنررداق ئەتىېارلىنىشررتىن مەھرررۇم
بولغاندىن كېيىن ئورنىغا ھېيدىرى تالالنغان بولرۇپ ئرۇ يوقرۇر دەرىىىلىر ئەمەلردارنر
دەرىىىسىدىن بەھرىمەن قىلىنغىنىدىن باشقا يەنە ”مروراۋىيە بىرلەن بروخېمىيە ۋاكرالەتچى
كىررنەز “ ۋەزىىىسررى ىمۇ تەيىرررنلەن ەن ئىررد  .ئررۇ چېنوسرررلوۋاكىيەدە ئرراق تېرورلرررۇقى
يۈرگررۈزۈپ قارشررىلىق كۆرسررىتىش ھەرىكەتلىرىنررى تېررز سررۈرئەتتە تارمررار كەلتۈرگىنىرردىن
كېيىن بىر تەرەپتىن پېرخون جادى ىر رولىنرى ئوينىسرا يەنە بىرر تەرەپرتىن ئالېاسرتىلىق
رولىنررى ئوينرراپ مىھرىبرران قىيرراپىتى ە پررۈركەن ەن بولۇپمررۇ ئىشررچى ۋە دېھقانالرغررا ئەنە
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شرررۇنداق مۇئامىلىررردە كۆرۈنىېالغررران بىرسرررى ئىرررد  .ئرررۇ ئىشرررلەپچىقارغۇچى ئىشرررچىالرغا
بېرىلىررردىغان يرررا نورىمىسرررىنى كۆپەيتىرررپ بېرىرررپ جەمىررريەت ئامرررانلىق سىستېمىسرررىنى
ياخشىلىغان ئىشچىالر سىنىىى ئۈچۈن نۇرغۇنلىغران ئرالىي مېھمران سرارايلىرىنى ئىىرارى ە
ئېلىپ ئىشلەتكەن” .ئۇ چېنالر بىلەن مۈشۈك-چاشرقان ئويرۇنى ئوينىرد “ دەپ باھانيردۇ
ئۇنى زىيالىي كەسىىدىشرى گيروبېل _ ئۇنرنىر ئالردىغا نېمىرنىال تاشلىسرا چرېنالر ئرۇ
نەرسررىنى ھرراپ قىلىررپ يۇتررۇپ ماڭرراتتى .ئررۇ ھەقىقەتەنمررۇ نۇرغۇنلىغرران ئالقىشررلىنىدىغان
تەدبىرلەرنى ئىشقا سالغان ئىد  .بولۇپمرۇ ئرۇ قراراڭغۇ برازارچىلىقنى پۈترۈنلە تېرزگىنلەپ
بولد “.
ھېيرردىرىننى چېنوسررلوۋاكىيەدە قولغررا كەلتررۈرگەن ئۇتررۇقلىر چررې سررۈرگۈندىكى
ھۆكۈمىتىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشكە ئۆندەيدۇ .چېنوسرلوۋاكىيە ئاھالىسرى برۇ رەھىمردى
زوراۋاننى باشقۇرۇشى ئاستىدا ئۈچىنچى رېيچنى ھۈكۈمىرانلىقىغا چى باغلىنىپ قېلىشى
ئېھتىمالى بولغىنى ئۈچۈن ئۇنر ھېيدىرىننى ئۆلتۈرۈش قارارىغا كېلىشكەن ئىد  .شۇنداق
قىلىررپ شرروتالندىيەدىكى بىررر مەكتەپررتە بۇزغۇنچىلىررق قىلىررش تەربىيىسررى كررۆرگەن جرران
كررۇبى بىررلەن جوزېررف گابسررى ئىسررىملى ئىككررى ئۈنررېانى يرروق ئوفىتسررېر ئەن لىرريە
ئايروپىالنى بىلەن بۇ ۋاكالىتەن باشقۇرۇلىېاتقان دۆلەتكە پاراشوتتا تاشلىنىدۇ.
-02ما كرۈنى برۇ ئىككرى نەپەر سۈيىقەسرتچى ئىككرى نەپەر چرې ۋەتەنىەرۋەرنىر
ھەمرالىقىرردا ھېيرردىرىننى سررەھرادىكى داچىسررى بىررلەن پراگررادىكى خرادشررىن كاسررتى
ئوتتۇرسىدىكى بىر يول دوخمۇشرىغا يوشرۇرىنىدۇ .ھېيردىرىننى يېشرى رەڭلىر بېرزىنرت
قرراپلىق مەرسررەدەس ماشىنىسررى يېتىررپ كەكەل ەنرردە گابسررى سررەكرەپ ئالرردىغا چىقىررپ
ئاپتوماتىنى بەتلەپ تەپكىسىنى باسرىدۇ .ئەممرا ئروق ئېتىلمرا قالىردۇ .ئرۇ يەنە بىرر قېرتىم
تەپكە باسقان بولسىمۇ يەنىال ئېتىلمايدۇ .ئۇنى كەينىدە تۇرغران كرۇبى دەرھرال پىكاپقرا
قارىتىپ بىر تال قرول بومبىسرى ئاتىردۇ .ئەممرا برۇ گرانراتمۇ دومىلىغىرنىچە بېرىرپ توختراپ
پارتلىمررا تۇرىېالىرردۇ .ھېيرردرى ”چاققرران مايغررا برراس! شرروپۇر!“ دەپ ۋارقىرايرردۇ .ئەممررا
ئاخىرقى بىر مىنوتتا ئالمىشرىپ ئولتۇرغران شروپۇرنى پرۇتى يەنىرال تورمرۇز پىردالىغا چىر
دەسسررى ىنىچە تررۇرۇپ قالغرران ئىررد  .شررۇ پەيتررتە گرانررات پررارتالپ پىكاپنى ر كەينىنررى
تىتىېېتىررردۇ .يارىالنمىغانررردەك كرررۆرۈن ەن ھېيررردرى ”خرررۇدد بىررررەر ئامېرىكرررا غەرىررر
كىنولىرىدىكى بىر كۆرۈنۈشنى باش قەھرىمانىدەك“ قولىدا تاپانچا ماشرىنىدىن سرەكرەپ
چۈشكىنىچە ئوق چىقىرىپ ۋاقىرايدۇ .كۇبى شۇ ھامان ۋېلسېىىتكە مىنىپ غايىرپ بولىردۇ.
گابسىككە ئوق تەگمەيدۇ .ئۇمۇ مىلتىقى پىسرتان چېقىرپ تۇرىېالغىنىردىن كېريىن ھۇلۇقرۇپ
تۇرۇپ قالغاندىن كېيىن دەرھال قاچىدۇ .تۇيۇقسىز ھېيردرىننى قولىردىكى تاپانچرا يەرگە
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چۈشۈپ كېتىدۇ .ئۇ ئوڭ كاسسىسىنى سىلىغىنىچە سەنتۈرۈلۈپ يېقىلىپ چۈشىدۇ .ئەسرلىدە
پارتالشتا پىكاپ زىننەت بۇيۇملىرىنى پارچىسى بىلەن لېسسور پارچىسى چراچىراپ كېلىرپ
ئۇنى بىقىنىدىن تىشىپ كىرىپ ئاشقازىنىغا تاقىلىپ قالغران ئىرد  .ئەتىراپتىكرى كىشرىلەر
دەرھال ئۇنى يېقىندىكى بىر دوختۇرخانىغا ئېلىپ بارىردۇ .كۆرۈنۈشرتە ئۇنىر يارىسرى بەك
ئېغىررردەك قىلمررايتتى .ئۇمررۇ پەقەت نررېمى دوختررۇرلىرىنىڭال داۋالىشررىنى قوبررۇل قىلىررمەن
باشقا دوختۇرنر ماڭا يېڭىن كەلمىسۇن دەپ چى تۇرىېالىدۇ .كىشىلەر ئراختۇرۇپ يرۈرۈپ
بىررر نررېمى دوختررۇرىنى تېىىررپ كېلىرردۇ .ئررۇ دوختررۇر ھېيرردرىننى يارىسررىنى تەكشررۈرۈپ
كۆرگەنرردىن كېرريىن چوقررۇم ئاپاراتسررىيە قىلىنىشررى كېرررەك دەيرردۇ .پارتالشررتىن كەل ر ەن
پارچىالر ئۇنى قوۋرىغىسرىنى تىشرىپ كىرىرپ ئۆپكىسرىنى پەردىسرىنى يىرتىرپ تاشرلىغان
بولۇپ يەنە بىر قىسمى بېرىپ تېلىنىمۇ تىتىېەتكەن ئىكەن.
”بۆرە ئىنى“ يېنىدىكى بىر ۋاقىتلىق قۇماندانلىق شىتابىدا تۇرىېاتقان ھىملېر ئۆزىنىر
قابىلىيەتلىرر ئادىمىنىرر ھايرراتى خەتەر ئىچىرردە ئىكەنلىكىرردىن خەۋەر تېىىررپ ئررۆزىنى
تۇتىېانلمررا يىغررالپ تاشررلىغان .ئەممررا بەز ئررې -ئررې ئوفىتسررېرلىرىنى قارىشررىچە
ھىملېرنى كۆز يېشى تىمسا كۆز يېشى ئىكەنمىش .چۇنكى ھېيدرىننى ئۆسرۈپ پەللىر ە
چىقىررپ كېتىېاتقانلىقىرردىن ھىملېررر غەزەپلىنىررپ بەكررال غررۇدىراپ يۈرەرمىشرركەن .پراگررادا
ھېيدرى ئراخىرقى نەپىسرىنى ئېلىېاتقران پەيتىردە قرول ئاسرتىدىكى سرىيرۇپقا ”ھىملېرردىن
ئېھتىيات قى “ دەپ پىچىرلىغان.
كېرريىن ھېيرردرىننى ئۆلررۈم سررەۋەبى تەكشررۈرۈل ەندە ھىملېررر ئررې -ئررې چەتررئەل
ئاخبرررارات باشقارمىسرررىنى مرررۇدىر ۋالتېرررر شرررېللېنبېرگكە ”تررروغرا ئرررۇ ھەقىقەتەنمرررۇ
فۈھرېرىمىزنىر مرراتەم مۇراسررىمىدا سررۆزلى ىنىدەك پررونتتەك ئىرادىلىر بىررر ئررادەم ئىررد .
ئەمما ئۇ راسا ئەال پەللىسى ە چىققران بىرر پەيترتە تەغردىر ئرۇنى ئېلىرپ كەتترى“ دەيردۇ.
ئۇنى ر تاۋۇشررى بەكررال قررايغۇلۇق بىلىن ەنرردەك قىلسررىمۇ شررېللېنبېرگ ئۇنى ر دې ىنىنررى
ھەرگىزمررۇ ئېسررىدىن چىقارمايرردۇ” :شررۇ چاغرردا ئۇنى ر بررۇ سررۆزلىرىنى خررۇدد بىررر قېررر
راھىىتەك بېشىمنى لىڭشىتىپ ماقۇلالپ تۇرغران بولسراممۇ ھىملېرنىر بۇرنىغرا ئىلىېالغران
كرررۆزئەينىكى ئاسرررتىدىكى كىچىررر كۆزلىرىنىررر تۇيۇقسرررىز چاقنررراپ خرررۇدد ئافرىقرررا
چۆللىرىدىكى يا كەسرلەنچۈككە ئوخشرىمايدىغان يرا يىالنغرا ئوخشرىمايدىغان غەلىترى بىرر
مەخلۇقنى كۆزلىرى ىال ئوخشاپ قالغانلىقىنى كۆرگەن ئىدىم“ دەيدۇ.
ھېلىقى ئىككى نەپەر سۈيىقەستچى بىلەن بىرلىكتە قالغان بەش نەپەر چې قارشىلىق
كۆرسىتىش ھەرىكىتى ئەزالىر ئې -ئېسچىالر تەرىىىدىن پراگرادىكى بىرر چىركراۋدا قولغرا
چۈشررۈپ ئېتىررپ تاشررلىنىدۇ .ئەممررا بررۇ قىسرراس ئېلىنىشررنى تېنررى باشلىنىشررى ئىررد .
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بوسررىمىيە بىررلەن مرروراۋىيەدە تېررررورنرچە ھۈكۈمرانلىررق يولغررا قويىلىررپ ھېيرردرىننى
قىلغانلىرىنى ھەممىسى يوققا چىقىدۇ .لىدىسردىكى پۈترۈن ئەرلەرنرى ئرۆز ئىچىر ە ئالغران
 8222نەپەر چررې دەرھررال ئېتىررپ تاشررلىنىدۇ ئۇنرنىرر ئۆلتۈرۈلىشررى ئۈچررۈن قرراتىلنى
يوشۇرغانلىق باھانە قىلىنغان ئىرد  .لىردى پارتىلىتىلىرپ خرارابىالرنىمۇ قويمرا چېقىرپ
تۈپتۈز قىلىېېتىلىدۇ .نامىنى ھېچكىم ئاڭالپ باقمىغان بۇ كەنت تۈزلىېېتىل ەنردىن كېريىن
غەرپ دۇنياسىنى غەزەپ نەپرىتىنىال قوزغاپ قالغان بولما چېنوسلوۋاكىيە تەۋەسىدىمۇ
قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكىتى ئىرادىسىنى يالقۇنىىتىېېتىدۇ”( .بىزنى چېنوسلوۋاكىيى ە
ئادەم ئىېەرتىپ ھېيدرىننى ئۆلتۈرۈشنى پىالنلىغىنىمىزدىكى ئاساسلىق ئويلىغىنىمىزمرۇ شرۇ
ئىررد  _ .دەپ ئېتررراپ قىلىرردۇ ئۇرۇشررتىن كېرريىن ئەن لىرريە ئىشررچى پارتىيىسررى پارنمېنررت
ئەزاسى پاگېت _ چې قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكىتىنى ئاساسلىق كۈچى كېيىن ئرې -
ئېسررنى قوزغىغرران قىسرراس ئررېلىش ھەرىكىتىنى ر بىېاسررتە نەتىىىسررى ئىررد  _ “.ئررا .ھ.
ئىزاھاتى).
ھېيرردرى سۈيىقەسررت بىررلەن ئۆلتۈرۈل ەنرردىن كېرريىن يەنىررال شررۇ يەھۇدىيالرنىرر
بېشىغا ئەڭ ئېغىر كۈلىەتلەر كېلىردۇ .سۈيىقەسرت يرۈز بەرگەن كرۈنى بېرلىنردا  820نەپەر
يەھۇدىي ئېتىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ ھەمدە  2222نەپىرىنى تېرېسىيېنسرتادت نگىرىردىن پولشراغا
يۆتكەيرردۇ .پولشررادا بولسررا ئررادەم قۇشررنانىلىر كەينررى ئررۈزۈلمە ئۆلتۈرۈلىرردىغانالرنى
تاپشۇرۇپ ئېلىشقا باشاليدۇ.
”ئاخىرقى ھەل قىلىش“ مەسىلىسىدە ئەڭ قورقۇنۇشلۇق بىر كەشىىيات “يەھرۇدىيالر
كومۇتېتى” دې ىنى ئىد  .بۇ كومۇتېت سۈرگۈن قىلىشقا مەسئۇل بولۇشتىن تاشقىر يەنە
يوقۇتۇش ئىشىنىمۇ ئۆز ئۈستى ە ئېلىشقان ئىد  .بۇ كومۇتېت يەھرۇدىي جەمىيەتلىرىردىكى
ئەڭ ئرراقىالنە سىياسررەت ھەرگىررز قارشررىلىق كۆرسەتمەسررلى ھەمرردە نېمىسررالر بىررلەن
ھەمكارلىشررىش دەپ قارايرردىغان كاتتىېاشررالردىن تەشرركىللەن ەن ئىررد ” .بىررز  22مىرر
يەھۇدىينى قۇربان قىلىش ھېسرابىغا يەنە بىرر  22مىر كىشرىلى يەھرۇدىي گۇرۇپىىسرىنى
قۇتقۇزاتتۇق “.دەيدۇ موسې مېرىن ئىسىملى تىىى بىر كاتتىېاش.
ياز بېشىدىن تارتىپ كوللىكتىرپ قىررغىن قىلىرش زوراۋانلىرق ھەرىكىترى ھىملېرنىر
يازما بۇيرۇقى بىلەن ئىىرا قىلىنىشقا ئۆتىدۇ .ئېيچمان بۇ بۇيرۇقنى ياردەمچىلىرىدىن بىرر
بولغان ديېتېر ۋىسلىسېنىيغا كۆرسەتكەن شۇنىڭدەك ئۇنىڭغا ”ئاخىرقى ھەل قىلىش“ نىر
مەنىسىنى چۈشەندۈرۈپ كېلىرپ بۇنىر مەنىسرى يەھرۇدىي ئىرقىنرى قۇرۇترۇش دې ەنلىر
دەيررردۇ ۋە يەنە مۇنرررداق دەپ قوشرررۇپ قويىررردۇ” :تەڭرررر بىزنىررر دۈشرررمەنلىرىمىزگە
نېمىسالرغىمۇ بۇنداق بىر تەدبىر قوللىنىشنى توسىغا دەپ تىلەيمەن!“ بۇ گەپنى ئاڭلىغران
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ۋىسلىسېنىي قاتتىق چۈچۈپ ۋارقىراپ تاشاليدۇ.
”ھېسسىياتىڭنى بېسىېال _ دەيدۇ ئېيچمان _ بۇ دې ەن فۈھرېرىمىزنىر برۇيرۇقى“.
بۇ تەرىىىنى ھىملېر ئىيۇل ئاخىرلىرىدا ئې -ئېسنى مۇھىم ئىشرنانىلىرىغا ئىرېەرتكەن بىرر
پارچە خېتىدىمۇ تەسرقالپ ترۇراتتى” .شرەرقى ئىشرغالىيەت رايونىردىكى يەھرۇدىيالر چوقرۇم
پاك-پاكىزە تازىلىېېلىشى كېرەك .فۈھرېرىمىز بۇ بۇيرۇقنى ئىىررا قىلىشرنى ئېغىرر يرۈكىنى
بىزگە تاپشۇرد  .ھەرقانداق بىر شارائىتتا بىزنى بۇ ئېغىر يۈكتىن ئازات قىالنيدىغان بىرمرۇ
ئادەم يوق .شۇنداق ئىركەن مەن برۇ ئىشرتا ھەرقانرداق بىرسرىنى ئىشرىمىزغا توسرالغۇلۇق
قىلىشىغا يول قويمايمەن“.
قۇراللىق ئې -ئې دىزىنفىكسىيە تېننىكا خىرزمەت باشقارمىسرىنى باشرلىقى كرۇرت
گېرستېيىن بۇ ئىشتىن خەۋەر تېىىپ پۈتۈنلە تۈگىشىىال كېتىردۇ” :ناتسىسرتالرنى برۇ ترۈر
يالماۋۇزنرچە قىلمىشى ئۇنى پۈتۈنلە ئۈمىدسىز بىر ئەھېالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ _ .دەيردۇ
بىر دوستى كېيىن بۇ ئىشنى ئەسلەپ كېلىپ _ گېرستېيىن يەنە ئۇنر بۇنداق قىلىپ يۈرۈپ
ھېچقاچان ئاخىرقى غەلىربى ە ئېرىشرەلمەيدىغانلىقىنى ئروياليتتى“ دەيردۇ .شرۇ يىلرى يرازدا
گېرمررانىيە ئىشررغالىيىتى ئاسررتىدىكى رايررونالردا قۇرۇلغرران  2يەردىكررى ئررۇرۇقىنى قۇرۇتررۇش
نگىرلىرىغا قىلىنغان تەكشرۈرۈش سرەپىرىدە گېرسرتېيىن بىىشرارەت قىلغران ھادىسرىلەرنى
ئۆز كۆز بىلەن كۆرگەنلىكىنى ئېيتقان .بىرىنچرى يوقۇترۇش نگىرىردىكىلەر ئۇنىر بىرلەن
بىرگە تەكشۈرۈشكە چىققان ئىككى نەپەر كەسىىدىشى يەنرى ئېيچماننىر ياردەمچىسرى ۋە
يەنە بىررر فاننېنسررتېيى ئىسررىملى بىررر سررەھىيە پروفىسسررورىغا ھىتلېررر بىررلەن ھىملېررر
ئىككىسى يېقىندىال ”بۇ ھەرىكەتنى ئۈمۇمىي يۈزلۈك تۈردە تىرز يولغرا قويرۇش“ كېرەكلىكرى
ھەققىرردە بررۇيرۇق بەرگەنلىكىنىمررۇ تىلغررا ئالغررانىكەن .ئىككررى كۈنرردىن كېرريىن بېلزېسررتە
گېرستېيىن بۇ بۇيرۇقنى ئىىرا قىلىنىشقا باشلىغانلىقىنى كۆرگەن.
”بۇ يەردە شۇنچە ئادەم كۆردۈم ياكى شرۇنچە نۇرغرۇن ئادەمردىن تىرىر قالغرانلىر
 82غىمررۇ يەتمەيرردۇ“ دەيرردۇ يوقۇتررۇش ئىشررىغا مەسررئۇل كومىسسررار كرىسررتىيان ۋىرررت .ئررۇ
ئۇرۇقىنى قۇرۇتۇش ئىشىنى پۈتۈن باسقۇچلىرىنى كۈزىتىپ چىققانلىقىنى شرۇ كرۈنى پرويىز
بىرررلەن توشرررۇپ كېلىرررن ەن  2مىررر نەپەر ئادەمررردىن  8222نەپىرررر يولررردىال ئۆلرررۈپ
بولغررانلىقىنى تىرىرر قالغررانالر قامچىلىنىررپ ۋاگررونالردىن ھايررداپ چۈشررۈرۈل ەنلىكىنى
ئاندىن ئۇنرغا دەرھال كىيىمىڭالرنى سېلىپ قىىيالىغا بولۇڭالر ھالقرا-ئرۈزۈكلىرىڭالرنى
كۆزئەينەك قاتراردىكى نەرسرەڭالرنى تاپشرۇرۇڭالر قىمرمەت پۇللرۇق نەرسرىلىرىڭالر بىرلەن
پررۇل-پۈچەكلىرىڭالرنىمررۇ تولررۇق تاپشررۇرۇڭالر دەپ بررۇيرۇق قىلىنغرران .ئايررالالر بىررلەن
قىزنرنىررر چاشرررلىر قىرىرررپ چۈشرررۈرۈل ەن“ .برررۇ چاشرررالر بىرررلەن سۇئاسرررتى پررراراخوت
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ئەسكەرلىر ئۈچۈن بەكال مۇھىم نەرسە ياسرىلىدۇ يەنرى ئۇنرغرا چىرايلىرق ساپماكەشرلەر
توقۇلىدۇ” دې ەن بىر ئې -ئې چۈشەندۈرۈپ كېلىپ.
گېرستېيىن بۇ ئادەملەرنىر قاترار تىزىلىرپ ئۆلرۈم كامىرىغرا قراراپ كېتىېاتقرانلىقىنى
كۆرۈپ قاتتىق سەسكىنىپ كەتكەن .ئەر-ئايال قېر -ياش دېمەسرتىن قىىيالىڭرا قاتارغرا
تىزىلىررپ ئۇنى ر ئالدىرردىن ئۆتىېاتقرران كۆرۈنررۈش ھەقىقەتەنمررۇ قرراتتىق دەھشررەتلى بىررر
مەنزىرە ئىد  .ئى ىز بويلۇق بەستىلى بىرر ئرې -ئرې ئەسركىر خرۇدد پوپالرنىر ۋەز
ئېيتقانرردىكى ئرراۋازدا ئۇنرغررا ۋارقىرررىغىنىچە سررىلەرگە ھررېچ بىررر خەۋىررپ خەتەر يرروق دەپ
ئۆلرررۈم كامىرىغرررا كېتىېاتنالرنىررر كرررۆڭلىنى تىنىىتىشرررقا تىرىشررراتتى” .سرررىلەر كامىرغرررا
كىرگەنرردىن كېرريىن چوڭقررۇر نەپەس ئېلىررپ بەرسررەڭالرن يېتەرلى ر  .شررۇنداق قىلسرراڭالر
ئۆپكەڭالرنى تازىلىنىشىغا پايردىلىق بولىردۇ .ئوكسرې ىن بىرلەن نەپەسرلىنىش سرىلەرنى
يۇقۇملۇق كېسەل ە گرىىترار بولىشرىڭالرنى ئالردىنى ئالىردۇ بۇمرۇ دىزىنفىكسىيىلىنىشرنى
ئۈنۈملررۈك چارىلىرىرردىن بىررر  “.كېتىېاتقررانالردىن بەزىررلەر قورققىنىرردىن بىزنررى بررۇ يەردە
قانداق بىر ئاقىېەت كۈتىدۇ؟ دەپ سورايتتى .بايىقى ئې -ئرې ئەسركىر ئۇنرغرا تېنىمرۇ
ئېنىق قىلىپ ئەرلەر تاشيول ياساش قۇرۇلرۇش سېلىشرقا ئايرالالر بولسرا ئرۆ ئىشرلىرىنى
قىلىررش يرراكى ئاشررنانىالردا يرراردەمچى بولۇشررقا ئىېەرتىلىرردۇ دەپ خرراتىرجەم قىالتتررى.
شۇنداقتىمۇ ئۆلۈم كامىرىدىن كېلىېاتقان سېسىق پۇراق ھەممىنى ئېنىق بىلدۈرۈپ ترۇراتتى.
بۇنى ھې قىلغران ئالدىردىكىلەر ھەرىركەت قىلمرا تۇرىېېلىشسرا كەينىردىكىلەر ئرۇنرنى
قىستاپ كامىرغا كىرگۈزىېېتەتتى.كرۆپ قىسرىم بىچرارىلەر گەپمرۇ قىلمرا جىرم تۇرۇشراتتى.
پەقەت بىرر ئايررال كۆزلىرىرردىن غەزەپلىر ئرروت چاقنىغرران ھالرردا زىيانكەشررلى قىلغررۇچى
قرراتىلالرنى ھاقررارەتلەپ تىلررالپ كېتىرردۇ .ۋرىررت ئررۇ ئايررالنى قررامچىالپ ئالرردىغا ھايرردايتتى
(ۋرىت بۇرۇن ستۇت ارتا جىنرايى ئىشرالر سراقچى باشرلىقى بولغران بىرسرى ئىرد ) .ئارىردا
بەزىلەر چوقۇنۇپ دۇئا قىلىشاتتى يەنە بەزىلەر ”ئۆل ەنلىرىمىزنى يۇيۇشقا كىم سۇ بېررەر؟“
دەپ سورىشاتتى .گېرستېيىن ئۇنرغا قوشۇلۇپ چوقۇنىېالىدۇ.
شۇنداق قىلىپ زەھەرلىر گراز كرامېر يەرگە يىڭرنە ئاتسرا چۈشرمى ىدەك ئرادەم ە
لىق توشىدۇ .ئەمما بۇ ۋاقىتتا سەلەركە ماتورلۇق ئاپتوموبىلنى زىېىت قىلىرپ يەھرۇدىيالرنى
زەھەرلەش ئۈچۈن ماتور گاز چىقىرىشرقا مەسرئۇل شروپۇر شرۇنچە زىېىرت قىلسرىمۇ مراتور
ھەرىكەت قىلما تۇرىېالىدۇ .ئىشرقا دەخلرى قىلغرانلىقتىن ئاچچىغلىنىرپ ئرۆزىنى يوقۇترۇپ
كقويىېاتقان ۋرىت بېرىپ شروپۇرنى قرامچىالپ كېتىردۇ .ئىككرى سرائەت  21مىنروت ۋاقىرت
ئۆتكەندىال ئاندىن سەلەركە ماتور ھەرىكەتكە كېلىدۇ .يەنە  02مىنروت ۋاقىرت ئۆتكەنردە
گېرستېيىن بېرىپ گاز كامىرىنى تۈشرۈكىدىن ئىچىر ە قارايردۇ .كرامىردىكى مرۇتلەق كرۆپ
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كىشى ئۆلۈپ بولغان ئىكەن؛  20مىنوتتىن كېيىن كامىردىكىلەرنى ھەممىسرى ئرۇ دۇنياغرا
كېتىپ بولىدۇ .گېرستېيىن كۆرگىنىنى كېيىن ئەسلەپ مۇنداق دەيدۇ :كامىردىكى ئادەمنىر
زىچلىقىررردىن يېقىلىرررپ چۈشررركىدەكمۇ بررروش يەر قالمىغاچقا جەسرررەتلەرنى ھەممىسرررىال
تىكلەپ قويۇلغان مەرمەر تۈرۈكتەك قېتىپ قالغان .بىرر ئرائىلىلىكلەر بىرر-بىرىنىر قرولىنى
تۇتۇشۇپ تۇرغان بولغاچقا ئۆل ەندىن كېيىنمۇ يەنىال ئۇنرنىر قرولى بوشرىمىغان ئىرد ”.
ۋەھىمە داۋامالشرماقتا ئىرد  .بىرر گرۇرۇپ ئىشرچى ئرامبۇرنر بىرلەن ئۆلۈكلەرنىر ئراغزىنى
ئېچىررپ ئررالتۇن چىشررلىر بررار-يرروقلىقىنى تەكشۈرۈشرركە باشرراليدۇ .يەنە بىررر قىسررىمالر
ئۆلۈكلەرنى سۇڭلىرىنى ياقۇت ئۈنچە-مارجان ئاختۇرۇشقا كىرىشىدۇ .ۋرىت برۇ ئىشرىدىن
مەغرۇرننغررران ھالررردا چررروڭ بىرررر قۇترررا ئرررالتۇن چىشرررالرنى كۆرسرررىتىپ ”قررراراڭالر برررۇ
يەردىكىلەرنى ھەممىسىال ئالتۇن چىش! تۈنۈگۈن ئۈلۈشركۈنمۇ يەنە مۇشرۇنچىلى ئرالتۇن
چىررش توپلىغرران ئىرردۇق .بىررز ھەر كررۈنى نېمىلەرنررى تاپمىرردۇق دېمەيسررىلەر ھېچكىمنى ر
ئەقلىغا كەلمەيدىغان نەرسىلەرنى تاپىمىز .بىز ئامېرىكا دوللىر ئالماس ئرالتۇن قاترارلىق
نەرسىلەر تاپتۇق .ئۇختۇڭالرمۇ؟“
گېرسررتېيىن چىشررىنى چىشررلەپ ئەڭ ئرراخىرقى باسررقۇچنى كررۆرۈپ بررولغىچە چىررداپ
تۇرىدۇ .ئرۇنر ئۆلرۈكلەرنى كوننغران خەنردەكلەرگە ئاپىرىرپ تاشراليتتى .بۇنرداق قېزىلغران
خەندەكلەردىن بىر مۇنچىسى بار بولۇپ ئۇزۇنلۇقى نەچچە يۈز يرارد (بىرر يرارد تەخمىرنەن
 18سانتىمېتېر _ ئۇ.ت) كېلەتتى .بۇ خەندەكلەر زەھەرلى گراز كامىرىنىر كەينىردىال بىرر
يەرگە كوننغان بولۇپ بەكال قون ھالغا كەلتۈرۈل ەن ئىكەن .ئۇ يەردىكىلەر جەسرەتلەر
زەھەرلەن ر ەن جەسررەت بولغاچقررا خېلررى كررۈن ئۆتكەنرردىال ئانرردىن چىرىررپ كۆبىۈشرركە
باشاليدىغانلىقىنى جەسەتلەر قاتلىنىپ  2~0مېتېر ئى ىزلىككە يەتكىنىردە كۆپرۈپ ئىشرىپ
كېتىشى قايتىدىن پەسىيىدىغانلىقىنى ئاندىن بۇ جەسرەتلەر رېلىر كرۆتەكلىر ئۈسرتى ە
تىزىلىررپ سررەلەركە تۆكررۈپ كۆيرردۈرۈلۈپ ئۇسررتىنان كررۈلى ياسررىلىدىغانلىقىنى سررۆزلەپ
بېرىدۇ.
ئەتىسررى گېرسررتېيىن ئررۈمەكتىكىلەر بىررلەن بىرررلىكتە ۋارشرراۋا بويىرردىكى ترېبلىنكاغررا
كېلىدۇ .ئۇ يەردە ئۇنرنى كۆرگەن قۇرۇلرۇش بۇرۇنقىلىرىردىن قىلرچە پەرقرى يروق ئىرد .
ئەمما بۇنرنى دائىرىسى تېنىمرۇ چروڭ ئىرد  1” .گراز كرامېر برار بولرۇپ ھەر بىرىنىر
يېنىدا كىيىم-كىچەكلەر  22~22مېتىر ئى ىزلىكتە تاغدەك دۆۋىلىنىپ كەتركەن ”.ئۇنرنىر
زىيررارەتكە كەل ەنلىكىنررى تەبرررىكلەش ئۈچررۈن دائىرررىلەر مەخسررۇس خىررزمەتچىلەر بىررلەن
زىياپەت ئورۇنالشتۇرغان ئىرد ” .كىشرىلەر برۇ يەھرۇدىي ئۆلرۈكلىرىنى كۆرگەنردىن كېريىن
ۋاھ سرىلەرنى بررۇ خىررزمىتىڭالر ھەقىقەتەنمررۇ چروڭ بىررر خىررزمەت ھېسررابلىنىدىكەن دەپ
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چۈشىنىشررىنى قولغررا كەلتررۈرۈش ئىررد “ دەيرردۇ پروفېسسررور فاننېينسررتېيى  .كەچلىرر
زىياپەتتىن كېيىن ساھىىنان مېھمانالرغا سېرىقيا گۆش ۋە ھراراق قاترارلىق نەرسرىلەرنى
خوشلىشىش سوغىسى قاتارىدا سوغات قىلىدۇ .گېرستېيىن رەخمەت سىلەرگە برۇ ترۈردىكى
نەرسىلەر دېھقانچىلىق مەيدانىمدىن يېتەرلى دەرىىىدە تەمىنلىنىرپ تۇرىردۇ دەپ يالغران
ئېيتىدۇ .بۇنى پۇرسەت بىل ەن پروفېېسور ئۇنى ئۆلۈشىنىمۇ قوشۇپ ئېلىېالىدۇ.
ۋارشرراۋاغا يېتىررپ كەل ەنرردىن كېرريىن گېسررتېيىن ئررۆز كررۆز بىررلەن كررۆرگەن بررۇ
قورقۇنۇشررلۇق مەنزىرىلەرنررى كىشررىلەرگە سررۆزلەپ بېرىشرركە ئالرردىراپ دەرھررال بېرلىنغررا
قررايتىش تەييارلىقىغررا كىرىشررىدۇ .ئررۇ ئررۆزىنى راسررتىنال خەتەرلىرر سررەپەردىن كەلرر ەن
”قېرردىمقى دېڭىررز ساياھەتچىسررى“ دەك ھررې قىلىرردۇ .ئررۇ كررۆرگەن ھەقىقىرري ئەھررېالالرنى
كەسىىداشررلىرىغا تولررۇق ئېيتىررپ بررۇ خەۋەرنررى يېيىشررقا تەييارننغرران ئىررد  .بررۇرۇن ئررۇ
ھەقىقەتەنمۇ بۇنداق ئىشالرنى كۆرۈلۈشىنى پەقەتال ئەقلى ە كەلتۈرمى ەن ئىد  .شرۇنداق
قىلىرررپ كرررۇرت گېسرررتېيىننى ھىكايىسرررى سرررۇغا تررراش ئېتىلغررران تررراش پەيررردا قىلغررران
چەممبەرسىمان دولقۇندەك تارقالغانسىر تېنىمۇ كېڭىيىپ تارقىلىشقا باشاليدۇ.
2
-8120يىلى كىرىپ كەل ەن بولسىمۇ گېرمانىيەنى ھەربىي ئىشالر ۋەزىيىترى قىلرچە
ئۆزگىرىش ياسىما تۇرۇپ قالغاندەك كۆرۈنەتتى .شرەرق سرېىى يەنىرال قىلرچە ئىل ىررلەش
كررۆرۈلمە جايىرردا تررۇرۇپ قالغرران ئىررد  .ئۇنىر ئۈسررتى ە روممېلنىر چررۆل ئوپىراتسررىيە
تەييررارلىقىمۇ تېنررى تولررۇق پررۈتمى ەن ئى رد  .ئوتتۇرلررۇقتىكى خەۋەرلەر پەقەتررال يرراپونىيە
ئارمىيىسىنى كەينرى-كەينىردىن غەلىربە بىرلەن ئىل ىررلەۋاتقىال بولرۇپ ئۇنىڭردىن باشرقا
كىشىنى خوشال قىلغىدەك ھېچ بىر يېڭى گەپ يوق ئىرد  .ھىتلېرر يراپونىيە ئارمىيىسرىنى
قولغا كەلتۈرگەن غەلىبىسرىدىن خېلرى خوشرال بولغانردەك قىلسرىمۇ برۇ ئىتتىىاقدىشرىنى
كرررۈتكىنى برررويىچە ئرررۇرۇش قىلىشرررنى ئىنترررايىن ئەدەپلىررر ۋە كەسررركىنلى بىرررلەن رەت
قىلىېېتىشىدىن بەكرال روھرى چۈشرۈپ كېتىردۇ.رىبېنترروپ براش ئەلچرى ئوشرىما ئرارقىلىق
ياپونىيەنى ھۇجۇم نىشانىنى ھىندىستانغا قارىتىشى ھەققىدە مەجبۇرنپ باققان بولسرىمۇ
قىلررچە پايدىسررى بولمايرردۇ .ھىتلېررر ئوشررىمانى ”بررۆرە ئىنررى“ غررا چاقىرتىررپ بررۇ مەسررىلىنى
تەكرارنپ ئوتتۇرغرا قويرۇپ باققران بولسرىمۇ ئوخشاشرال مەقسرەتكە يېتەلمەيردۇ .ئرۇ براش
ئەلچى ە :گېرمانىيە قۇرۇغلرۇق ئارمىيىسرى كاپكرازىيەگە بېسرىپ كىررىش ئالدىردا تۇرماقترا.
ئەگەر بررۇ نېفىتلىكنررى قولغررا كىرگررۈزۈپال ئالىرردىكەنمىز ئررۇ ھالرردا پررارى يررولى داغرردام
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ئېچىلغرران بولىرردۇ؛ شررۇ چاغرردا گېرمررانىيە-يرراپونىيە ئىككىسررى بىرررلىكتە كەڭ كۆلەملى ر
ئامبۇرسىمان ئىككى تەرەپلەپ ھۇجۇم قىلىپ ئەن لىيىنى يىراق شەرق ئارمىيىسىنى تارمرار
كەلتۈرىېىتەلىشررىمىز مررۇمكىن دەيرردۇ .بررۇ دې ەنلىررر راسرتىنال كىشررىنى قىزىقتۇرالىغىرردەك
گەپررلەر بولسررىمۇ يرراپونىيە بررۇ پۇرسررەتنى رەت قىلىېېتىرردۇ .ئەسررلىدە ئۇنرمررۇ غەرپلىكررلەر
بىررلەن سۆھبەتلىشررىش ئىمكانىيىتىنىرر بررار-يرروقلىقىنى ئويلىنىشررقا كىرىشرركەن بولررۇپ
يرراپونىيە پادىشرراھى برراش ۋەزىررر توجررونى سررارايغا چاقىرتىررپ ”ئۇرۇشررنى ئاخىرنشتۇرۇشررقا
يارايرردىغان ھەرقانررداق بىررر پۇرسررەتنى قولرردىن بېرىررپ قويماسررلىق“ توغرىسررىدا يوليررورۇق
بېرىدۇ .شۇڭا توجومۇ گېرمانىيە براش ئەلچىسرى گېنېررال ئېرېگېن ئوتترونى قوبرۇل قىلىرپ
گېرمررانىيە-يرراپونىيە ئىككررى دۆلەت بىرررلىكتە ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەر بىررلەن يۇشررۇرۇن
ئۇچرىشىپ بېقىش توغرىسىدا تەكلىپ بېرىدۇ .توجو يەنە ئەگەر ھىتلېر ئۇزۇن مۇسراپىلىق
بومباردىمان ئايروپالنىدىن بىرنى ئىېەرتسە مەن يراپونىيە پادىشراھىنى شەخسرى ۋەكىلرى
سررۈپىتىم بىررلەن بېرلىنغررا بېرىشررنى خررانيمەن دەيرردۇ .بررۇ تەكلىررىكە فۈھرېرنى ر بەرگەن
جاۋابى بەكرال سرىلىق بولسرىمۇ بۇنىڭغرا بەك قىرزغىن ئەمەس ئىرد  .يەنرى ئرۇ توجونىر
گېرمانىيە ئايروپالنىغا ئولتۇرۇپ ئۇچىېاتقىنىدا ئۇرۇپ چۈشۈرۈلىشىنى پەقەتال خالىمايتتى.
شۇڭا ھىتلېر ياپونىيەنى قاتنىشىشى بولما تۇرۇپ ئۆز ئالردىغا رۇسرىيىنى مەغلرۇپ
قىلىررش غەيرررىتى ە كېلىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ھىتلېررر پىررالن بررويىچە كاپكررازىيى ە ھۇجررۇم
قىلىدۇ .ئرۇ يازمرا شرەكىلدە برۇ رايوننىر مرۇھىملىقىنى تەكىرتلەپ كۆرسرەتكىنىدە ئۇنىر
قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە گېنېراللىررر بەكررال ھەيررران قالىرردۇ” .ئەگەر سررىلەرر مررايكوپ بىررلەن
گروزنىي نېفىتلىكىنى قولغا چۈشۈرەلمەيدىكەنسىلەر ئۇنداقتا بۇ ئۇرۇشنى داۋامالشتۇرۇشرقا
مەجبۇر بولىمەن“ دەيدۇ.
ئەمما باھار يامغۇر قۇيىېەتكەچكە ئىنتايىن ئا كۆزلۈك بىلەن پىالنالنغران ”برالۋ“
مەخىى بەل ىلى بۇ ئۇرۇش ئوپىراتسىيەسى بىر قانچە ھەپتە كېچىكتۈرۈلرۈپ -01ئىيۇنغرا
كەل ەندىال مارشال برۇك قۇماندانلىقىردا ئراران باشرلىنىدۇ .برۇ ئوپىراتسرىيىدە  2ۋىن ېررىيە
دىېىزىيىسررى بىررلەن  82گېرمررانىيە دېېىزىيىسررى ئررۇدۇل كورسررىكقا قرراراپ يررۈرۈش قىلىرردۇ.
ئىككى سوتكىدىن كېيىن  81دىېىزىيىدىن تەشكىللەن ەن كۈچلرۈك -2ئرارمىيە قىسرىملىر
جەنۇپقا قاراپ ھۇجۇم باشراليدۇ .برۇ چاغردا سروۋېت ئارمىيىسرى ئېغىرر خاتانشرقان ئىرد :
ئۇنر بۇ ئۇرۇشتا تانكا قىسىملىر بەكرال ئراز ئۇرۇشرقا قاتناشرتۇرۇلىدۇ .شرۇنداق بولغاچقرا
ئىككررى سرروتكىغا قالمررا ئىككررى گېرمررانىيە قىسررىملىر بىررر-بىرسررى بىررلەن ئۇچرىشررىپ
نۇرغۇنلىغان سروۋېت قىسرىملىرىنى قورشراۋغا ئېلىېالىردۇ .ئۇنرنىر ئالدىردا دون دەرياسرى
بىررلەن ۋورونېررد تررۇراتتى .ئەممررا برروك غررالىبىيەتتىن كېرريىن قرروغالپ ھۇجررۇم قىلىشررقا بەك
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ئالدىراپ كەتمى ەچكە -2ئىيۇلغا كەل ەندىالر ئاندىن بۇ شرەھەرنى قولغرا چۈشرۈرەلەيدۇ.
ئەممررا بررۇ ۋاقىتتررا ھىتلېررر ئۇنىرر بۇنررداق سررۆرەم پررانز ئررۇرۇش تاكتىكىسررىدىن قرراتتىق
زىرىكىدۇ-دە بوكنى مەڭ ۈلۈككە ۋەزىىىسىدىن ئېلىپ تاشاليدۇ.
بۇنىڭرردىن قرراتتىق قۇرسررىقى كررۆپكەن برروك ئررۆزىنى خارننغرران ھېسرراپالپ كررۈدە-
كۆپىسىنى يىغىشتۇرۇپ يۇرتىغا قايتىپ پىنسىيى ە چىقىېېلىش تەييارلىقىغا كىرىشركەن بىرر
ۋاقىتتررا ھىتلېررر ئۇنىرر قۇمانرردانلىق شررىتابىنى ئۇكرائىنانىرر ئىچكررى قىسررمىغا يەنررى
ۋىننىتسانى شەرقى شىمالىغا بىر قانچە مى كېلىدىغان يەردىكى بىرر ئورمانلىققرا يرۆتكەپ
ئورۇنالشتۇرىدۇ .ھىتلېر بۇ قۇماندانلىق شىتاپ ئورنىغا ”برۆرە ئىنرى“ دەپ ئرات قويىردۇ .برۇ
يەر ئەسلىدە بەكال چۆلدەرەپ قالغان بىر يەر بولۇپ ئرۇ يەرگە قۇرغران براش قۇمانردانلىق
شىتابى دې ىنىمۇ ئەسلىدە نىقاپلىنىش ئەسلىھەلىرىمۇ بولمىغان بىر نەچچە ئېغىزلىق ياغرا
ئۆيدىنال ئىبارەت ئىد  .ئۇ يەردە تا ياكى دەل-دەرە دې ەندەكلەرمۇ يوق بىر يەر ئىرد .
ئۆينى ئالد چەكسىز كەتركەن بىرر ئۇچرۇقچىلىقتىنال ئىبرارەت ئىرد  .ئىيۇلردا ئاسرماندا
پەقەتال بۇلۇت كۆرۈنمەيتتى .كۈچلۈك قۇياش تەپتىدىن ھەمرمە تەرەپ ئروت بولرۇپ قىزىرپ
كەتكەن ئىد  .نەپەس ئېلىشمۇ تەس بۇرۇختۇرما ھالەت شەكىللەن ەن ئىد  .بۇنرداق بىرر
شارائىت ھىتلېرغىمۇ تەسىر كۆرسىتىپ تىنما مۇنازىرىلىشىش ۋە جىدەللىشىشلەر نەچرچە
ھەپتە ئىچىدىال چېكى ە يېتىپ بەكال جىددىچىلى ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈپ قويىدۇ.
بەلكىم ئەنە شۇنداق تۇمرۇز ئىسسرىق ئرۇنرنى ئەجەللىر بىرر خاترالىق ئۆتكۈزۈشرى ە
تۈرتكە بولد ئەتىمرالىم ھىتلېرر ئەمەلىريەتكە قىلرچە ماسالشرمايدىغان بىرر قرارار ئالىردۇ:
كاپكررازىيەگە ھۇجرررۇم قىلىشررنى داۋامالشرررتۇرىېېتىپ ترررۇرۇپ ۋول ررا دەرياسرررى ئۈسرررتى ە
جايالشررقان مررۇھىم سررانائەت شررەھىر بولغرران سررتالىن رادقىمۇ بىرررلىكتە كەڭ كۆلەملى ر
ھۇجۇم باشلىتىدۇ .بۇنداق ستراتى ىيىدىن قاتتىق نەپرەتلەن ەن ھالدېر ستالىن راد بىرلەن
كاپكررازىيەگە بىرررن ۋاقىتتررا ھۇجررۇم قىلىررپ ئىشررغال قىلىررمەن دېرريىش ھەرگىررز مررۇمكىن
بولمايرردىغان ئىررش شررۇڭا كررۈچنى مەركەزلەشررتۈرۈپ سررتالىن رادنى ئى ەللىشررىمىز كېرررەك
دې ەن ئىد  .ئەمما ھىتلېر ئۆز گېىىردە چىر تۇرىېالىردۇ” :رۇسرالرنى پۈترۈنلە تۈگەشرتى
دەۋەرگىن!“
دې ەنرردەك سرروۋېت ئىتتىىرراقى ئررالى قۇمانرردانلىق شررىتابى ھەقىقەتەنمررۇ ئېغىررر غەم
ئىچىرردە قالغرران ئىررد  .سررتالىن سررتالىن راد فرونتىغررا مەسررئۇل قۇمانررداننى ۋەزىىىسررىن
قالدۇرۇپ ئورنىغا يېڭىسىنى تەيىنلەيدۇ .شۇنداق قىلىپ برۇ شرەھەر قورشراۋغا ئېلىنىشرنى
تەييارلىقىغا كىرىشرىدۇ .موسركېا بىرلەن لېنىن رادترا بولسرا ئىشرچىالر شرەھەر ئەتراپىغرا 2
قەۋەتلى ر مررۇداپىيە ئىسررتىھكامى قررۇرۇپ چىقىررش ئىشررىنى باشررلىېەتكەن ئىررد  .پىرردائىي
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جەڭچىررلەر بىررلەن ئىشررچىالر قوشررۇنى باتررالىيون-باتررالىيون غەربررى فرونتقررا تۇشررۇلۇپ
چېكىن ەن قىزى ئارمىيى ە ياردەم ە كەلمەكتە ئىد .
”بررۆرە ئىنررى“ دە بولسررا مۇنررازىرىلەر قرراتتىق قىزىشررىپ كەترركەن ئىررد  .خررۇدد بىررر
بوران-چاپقۇندەك ترانش-تارتىشرتىن كېريىن ھىتلېرر يرېقىن ئاديۇتانتىغرا مۇنرداق دەيردۇ:
”ئەگەر مەن ھالررردېرنى پىكىررررى ە داۋاملىرررق قرررۇنق سرررالىدىغان بولسرررام مەنمرررۇ بىرررر
تىنچلىقررىەرۋەرگە ئايلىنىررپ قېلىشررىم مررۇمكىن!“ -22ئىيررۇل كررۈنكى فۈھرېرنىر كۈنرردىلى
يىغىنىدا جودل كاپكازىيەنى تەقردىرىنى سرتالىن راد بەل ىلەيردۇ شرۇڭا بۇنردىن برۇرۇن
كاپكازىيەگە قاراپ يولغرا چىققران -2ماشىنىالشرقان كورپرۇس قەتئىري ترۈردە سرتالىن رادقا
بۇرۇلۇپ ھەرىكەت قىلىشرى كېررەك دەپ تەنتەنىلىر بىرلەن ئوتتۇرغرا قويىردۇ .برۇ گەپنرى
ئاڭالپ ھىتلېر غەزەپتىن رەسمى چالېاقاشقا باشاليدۇ .شۇنداق قىلىرپ برۇ ترانش-ترارتىش
بىر-بىرى ە ھۇجۇم قىلىشرقا ئايلىنىرپ كېتىردۇ .شرۇنىڭغا قارىمرا ئرۇ بەرىبىرر برۇ پىكىررگە
قېتىلما بولمايدىغانلىقىنىمۇ قوبرۇل قىلىشرقا مەجبرۇر بولىردۇ .برۇ تانكرا قىسرىمى جەنۇپقرا
قاراپ يولغا سېلىنىشتىن سەل ئاۋال ستالىن راد گېرمرانىيە قوشرۇنلىر تەرىىىردىن ئىشرغال
قىلىنىش ئېھتىمالى بار ئىد  .ئەممرا بۈگرۈنكى كۈنردە سروۋېت ئىتتىىراقى ۋول را ئالردىنقى
سررېىى ە تارمررار كەلتۈرەلى ىرردەك كررۈچكە ئى ر ە بولمىسررىمۇ يەنىررال ھەر قانررداق بىررر يېڭررى
ھۇجررۇمنى ئاستىلىتىشررقا يېتەرلىرر مىقررداردا ئەسرركىر كررۈ يىغىېالىرردۇ .بررۇ ئىشررنى
مۇۋەپىەقىيەتلىرر بولررۇش-بولماسررلىقى ھەر دائىررم كۆرۈنۈشررتە بەك ئەرزى ىرردەك بولررۇپ
كرۆرۈنمى ەن قارارغرا براغلىق ئىرد  .ئەگەر سرتالىن راد يازنىر كېيىنكرى ئېيىردا قورشراۋغا
ئېلىنغىدەك بولغىنىدا سوۋېت ئارمىيىسرى پۈتكرۈل ئرۇرۇش سرېىى برويىچە قىرش ئايلىرىغرا
بارغانرردىال ئانرردىن تارمررار بولررۇپ يىغىشررتۇرغىلى بولمىغىرردەك ئەھېالغررا قېلىشررى مررۇمكىن
ئىد  .ھىتلېرنى تەۋەككۈل قىلىپ ئەسكىرىنى بۆلۈپ پارچىلىشرىمۇ ئەنە شرۇنداق نىشرانغا
يېتىشنى بىر پىالنى ئىد  .بۇنى ئالدىدا ئۇ ئالد بىلەن لېنىن راد بىلەن ئۇكرائىنراغىمۇ
بىرلىكتە ھۇجۇم باشلىتىشتا چىر تۇرغرانلىقى ئۈچرۈن موسركېاغا ھۇجرۇم قىلىرش ئىشرىنى
نۇرغۇن ۋاقىت كېچىكتۈرۈشكە سەۋە بولغان ئىد  .بۇنرغا يەنە يەھۇدىيالرنى ئرۇرۇقىنى
قۇرۇتۇشررتىن ئىبررارەت شەخسررى غەرىزىمررۇ قوشررۇلۇپ سىياسررىي ۋە ئىرردىيىې كۈرەشررنى
باشلىتىش نەتىىىسىدە نۇرغۇن زېھنىنى خورىتىپ بولغان ئىرد  .ھرازىرقى قىريىن شرارائىت
ئاسررتىدا يەنررى ئرراۋال سررتالىن رادقا ھۇجررۇم قىلىررش كېرەكمررۇ يرراكى كاپكررازىيەگە ھۇجررۇم
قىلىش كېرەك دې ەن مەسىلىدە يەنىال شۇ ھەر ئىككىسىنى بىررن ۋاقىتترا يۈرگرۈزۈپ قروش
غالىبىيەت قازىنىش خىيالىردا چىر تۇرىېالغران ئىرد  .برۇ يەنە كېلىرپ ئىككرى تەرەپتىرنال
مەھرۇم قېلىشتەك خەتەرنرى كەلترۈرۈپ چىقارغران ئىرد  .برۇ ئەھرېال قردىمقى يونرانلىقالر
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”ئۆزى ە بەك ئىشىنىپ كېتىش“ دەپ ئاتىغىنىدەك يەنرى چېكىردىن ئاشرقان مەغررۇرلىنىش
ھادىسىسررى بررارلىق ئىشررغالىيەتچىلەرنى مەغلۇبىيىتىرردىكى تررۈپكى سررەۋەپلەردىن بىررر
ھېسابلىناتتى.
ئەگەر ھىتلېر ئاچكۆزلۈك سەۋەبىدىن قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىنى خەۋىپ ئىچى ە قويۇش
ئانررردىن بۇنىڭررردىن يەنە ئرررۆز خررراتىرجەم بونلمرررا قالرررد دېيىشررركە تررروغرا كەلسرررە
ئەمەلىيەتررتە بۇنررداق بىررر ئەھېالنى ر كۆرۈلررۈش ئېھتىمررالىمۇ ئررۇنچە بەك ئېنىررق ئەمەس
دېيىشكە بونتتى .ئارىدىن بىر ھەپتە ۋاقىت ئۆتكەندە ئۇ داۋاملىرق ترۈردە بىرر ئىتالىيىلىر
زىيارەتچى ە ئىنتايىن خاتىرجەم بىرر شرەكىلدە سرتالىن راد بىرلەن كاپكرازىيە ئىككىسرىنىال
چوقۇم قولغا كەلتۈرەلەيدىغانلىقىغا ئىشەنچى كامىر ئىكەنلىكىنرى بىلدۈرىردۇ .ئۇنىر برۇ
تۈردىكى ئۈمىردۋارلىقى راسرتىنال ھەقلىقرتەك بىلىنەتترى .ھەربىري ئىشرالرنى ئومرۇمىيلىقتىن
ئالغانررردا ھەقىقەتەنمرررۇ يامررران دې ىلرررى بولمرررايتتى .يەنرررى شرررىمالى ئافرىقىررردا روممېررر
كۈتررۈلمى ەن يەردىررن ئىنتررايىن زور ئۇتۇققررا ئېرىشرركەن بولررۇپ ئەن لىرريە قوشررۇنلىرىنى
مۇداپىيە سېىىدىكى مۇھىم ئىستىھكام يېر بولغران تروبرۇك بېسرىېېلىنغان ئانردىن كېريىن
ئىسكەندىرىيە پورت شەھىرى ە  22مىلال يىراقلىقترا بولغران ئەل ئانمېنغرا قراراپ يېقىرنالپ
كەل ەن ئىد  .ئۇنى كەينىدىنال تېنمرۇ زور غرالىبىيەت خەۋىرر يېتىرپ كېلىردۇ :مىردۋا
ئررارىلى غررالىبىيىتى .دەسررلىېىدە ھىتلېررر بۇنىرر بىررر يرراپونىيە غررالىبىيىتى ئىكەنلىكىرر ە
ئىشەن ەن ئىد  .چرۇنكى ئرۇ ياپونالرنىر خەۋەرلىرر ئامېرىكىلىقالرنىڭكىردىن تروغرا دەپ
ئىشىنەتتى .ئەمما بۇ قېرتىم ئۇنىر دوسرتى ئەڭ چروڭ يالغانردىن بىرنرى تارقاتقران ئىركەن.
يرررراپونىيە مىرررردۋا ئۇرۇشررررىدا  2ئاۋياماتكىسررررىدىن ھەمرررردە دېڭىررررز ئارمىيىسررررىنى
جەۋھەرلىرىرردىن ئايرىلىررپ قالغرران ئىررد  .شررۇنىڭدەك بررۇ دېڭىررز ئۇرۇشررىدا تىررنچ ئوكيرران
ئۇرۇشىنى ۋەزىيىتى تۈپتىن ئۆزگىرىپ كەتكەن ئىرد  .ئۇنىر كەينىردىنال يەنە بىرر خەۋەر
يېتىپ كېلىدۇ بۇ خەۋەردە ئامېرىكىلىقالر ياپونىيە مۇداپىيە ساھەسرى ئىچىردىكى ئىنترايىن
مررۇھىم سررتراتى ىيىلى ئەھمىرريەتكە ئىر ە گۇۋادالكانررال ئارىلىغررا كەڭ كۆلەملىر ئەسرركەر
چىقارغرانلىقىنى ئېيتىردۇ .بررۇنر ياپونىيىنىر مەغلۇبىيىتىنىر نەقەدەر ئېغىرر ئىكەنلىكىنررى
تولۇق كۆرسىتىپ بەرمەكتە ئىد .
بۇ ۋەقە ھەقىقەتەنمۇ بەكال پاجىئەلى بىر بۇرۇلۇش نوقتىسى بولۇش بىلەنال قالما
بەكال تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن بىر ۋەقە ھېسابلىناتتى” .بۆرە ئىنى“ دىكرى مۇنرازىرە بۇنىڭلىرق
بىررلەن تېنىمررۇ ئۇلغۇيررۇپ كېتىرردۇ .بۇنىڭغىمررۇ ھەيررران قررالغۇدەك يېررر يرروق ئىررد -02 .
ئاۋغۇسررت كررۈنى ھالرردېر سرروۋېت ئارمىيىسررى يېڭىرردىن تەشرركىللەپ ئالرردىنقى سررەپكە
ئىررېەرتكەن بىررر قىسررىمنى چېكىنرردۈرۈش ئررارقىلىق ئررۇرۇش سررېىىنى قىسررقارتىش تەلىېىرردە
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بولىدۇ .ئۇنى بۇ تەلىرې سرەۋەبىدىن تېنىمرۇ قراتتىق ترانش-ترارتىش پارتاليردۇ .ھىتلېرر
ۋارقىرىغىنىچە ئۇنى قۇرۇقلۇق ئارمىيە قۇماندانى بەرگەن تەكلىىلەرنى ھەممىسىال ئوپ-
ئوخشاش تەكلىرپ چىقىرپ كېرتىڭالر! ”مەن قۇماندانلىرىمردىن خرۇدد ئەسركەرلىرىمدەك
پۇنتتەك ئىرادىلى بولىشىنى تەلەپ قىلىمەن!“ دەيدۇ.
ئررادەتتە ھالرردېر ئرراچچىغىنى بېسررىېېلىپ ئررۈن چىقارمررايتتى .ئەممررا بۈگررۈن ئۇنررداق
قىلما رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ :مىڭرالپ -ئرونمىڭالپ قەھرىمران نېمىسرالرنى جەڭ
مەيدانىدا يېقىلىپ چشىېاتقانلىقىنى بىر سرەۋەبى ئۇنرنىر قۇمانردانلىرىغا مۇۋاپىرق قرارار
بېرىشى ە يول قويماسلىقىدىن دېيىش مۇمكىن .بۇ گەپنى ئاڭلىغان ھىتلېرر ھەيرران بولغران
ھالدا تۇرۇپال قالىدۇ .ئاندىن ئۇ ھالدېرغا چەكچىيىرپ ترۇرۇپ ئىنترايىن قوپرال بىرر ئراۋازدا
”گېنېرال ھالدېر ماڭرا بۇنرداق گەپنرى قىلىشرقا قانرداقالرچە پېتنانيسرەن! سرەن ئرۆزەڭچە
مېنرررى ئەدەپلىررريەلەيمەن دەپ ئويلىمرررا ئالررردىنقى سرررەپتىكى ئەسررركەرلەرنى نېمىلەرنرررى
ئوياليدىغانلىقىنى سەن بىلەمسەن؟ ئالدىنقى سەپنى ئەھېالىدىن سەن نېمىنرى بىلەتتىر !
بىرىنچررى دۇنيررا ئۇرۇشررىدا نەدە قالغانتىرر ؟ سررەن ئررۆزەڭچە مېنررى ئالرردىنقى سررەپنى
ئەھېالىرردىن خەۋىررر يرروق دەپ ئوياليرردىغان ئوخشىمامسررەن؟ بررۇ دې ىررنىڭ ە چىررداش
مۇمكىنمۇ! بۇ دې ەنلىرى پۈتۈنلە ئۆز بېشىمچىلىق!“ قالغران ھەربرى ئىشرالر گېنېراللىرر
بېشررىنى چۆكررۈرگىنىچە بىررر -بىرررلەپ يىغىررن زالىرردىن چىقىررپ كېتىشررىدۇ .روشررەنكى
ھالدېرنى ئرالى قۇمانردانلىق شرىتابىدا قالىردىغان كرۈنلىر سراناقلىقال ئىكەنلىكرى ئېنىرق
ئىد .
ئاۋغۇسررتنى كېيىنكررى يېرىمىرردا ئررۇرۇش سررتالىن رادنى شررىمالى بويلىرىغررا يېتىررپ
بارغان ئىد  .گېرمانىيە ئارمىيىسرىنى ۋەھشرىلەرچە بومباردىمرانى پۈترۈن شرەھەرنى ئروت
يالقۇنى ئىچى ە پۈركىېېتىردۇ .قىزىر ئارمىيىنىر ئانقىلىشرىش يروللىر پۈترۈنلە ۋەيرران
قىلىېېتىلىپ شەھەر ۋاقتىنچە سىرت بىلەن بولغان پۈتۈن مۇناسىېەتلىر ئۈزۈلۈپ قالىردۇ.
شررۇنىڭغا قارىمررا ھىتلېررر يەنىررال دەرھررال غەلىرربە قازىنالمايرردۇ .ئۇنىر ئررويىچە ئالرردىنقى
سررەپتىكى قۇمانرردانالر ئۇنىڭغررا يالغرران سررۆزلى ەن ھەمرردە قۇمانرردانلىقتىكى كىشررىلەر
تەرىىىدىنمۇ ئالدانغانلىقىنى ھې قىلماقترا ئىرد  .ئۇنىر برۇ ترۈر كىشرىلەرگە ئىشرەنمەس
ھالغا كېلىشى ئاستا-ئاستا ئۇنى بىر كېسەللى ھالىغا كېلىدۇ .شرۇنداق قىلىرپ ئرۇ باشرقا
ھېچكىمنى ئاگاھالندۇرۇشىغا قۇنق سالماس تەنقىتلەرنىمۇ قەتئى ئاڭلىماس بولىېالىردۇ.
يازنىر تۇمررۇز ئىسسررىقى ئررۇنى تۇنىۇقتررۇرۇپال قويغرران ئىررد  .ئررۇ ئەنررد غەزەپلەن ىررنىچە
لىررېىنى چىشررلەپ تررۇرۇپ ئويالنمررايال قررارار بېرىرردىغان ئەھېالرردا قالىرردۇ .بولۇپمررۇ بوكنىر
ئورنىغا تەيىنلەن ەن مارشال لىسرتىن پەقەترال قايىر ئەمەس ئىرد  .لىسرت -28سرىنتەبىر
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كۈنىكى يىغىن سورۇنىدىن ئايرىلىشى ھامان ھىتلېر بۇ مارشالنى ئراغزىنى برۇزۇپ تىلالشرقا
باشاليدۇ .دېمەككى لىستنى كۈنىمۇ ساناقلىق ئىد .
2
ئاۋغۇسررتنى كېيىنكررى يېرىمىرردا گېرمررانىيەدە ”قىزىرر ئوركىسررتىر ئررۆمىكى“ دەپ
ئاتالغان بىر ئىشىىيونلۇق تەشكىالت پاش قىلىنىدۇ .شرۇنى بىرلەن ھىتلېرر ئەتىراپىردىكى
كىشررىلەرنى ھەممىسررىنى ۋەتەن سرراتقۇچالر دەپ قارايرردىغان بولىرردۇ .بررۇ جاسۇسررلۇق
تەشرركىالتى مايكوپقررا ھۇجررۇم قىلىرردىغانلىقى ھەققىرردىكى ئاخبرراراتى بىررلەن گېرمانىيىنى ر
يېقىلغۇ ئەھېالى رېيچ (گېرمانىيە ئۈچىنچى ئىمىىرىيىسى) نى خىمىيەلى ئرۇرۇش قىلىرش
ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان خىمىيىلى ماددىالرنى ساقالنغان ئورنى ھىتلېرنى ستالىن رادقا
ھۇجۇم قىلىشتا چى تۇرغانلىقى قاتارىدىكى ئۇچۇرنرنى ئوڭۇشلۇق تۈردە قولغا چۈشرۈرۈپ
موسكېاغا يولالپ بەرگەنلىكرى پراش بولىردۇ .ھۆكرۈمەت دائىرىلىرر كەڭ كۆلەملىر قولغرا
ئېلىشنى باشالتقاندىن كېيىن ئا ق ش گراژدانى مىلدرېت خارناكنىمۇ ئرۆز ئىچىر ە ئالغران
بۇ تەشكىالتنى ئەزالىرىدىن  22نەپەر كىشىنى ئېتىپ تاشاليدۇ .شۇنىڭغا قارىما مەخىرى
ئۇچۇرنر كەينى ئۈزۈلمە موسكېاغا يوللىنىپ تۇرىدۇ .برۇ ئۇچرۇرنرنى باشرقا بىرر جاسرۇس
رۇدولررف رۆسررلېر تەمىررنلەپ تۇرغرران ئىررد  .بررۇ ئررادەم بىررر نەشرررىيات سررودى ىر بولررۇپ
لۇسېرندا سولچى كاتولى دىنىي كىتابلىرىنى نەشر قىلىش بىلەن شوغۇللىناتتى .مەخىرى
نررامى لۇسررىي بولغرران رۆسررلېرنى ئررالى قۇمانرردانلىق شررىتابى ئاخبررارات تەشرركىالتىنى
ئىككىنچى نومۇرلۇق ئادىمى بولغان گېنېرال فرىتز تيېلنىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالغان گېرمانىيىردە
بەكررال كررۆپ ئۇچررۇر مەنبەسررى بررار ئىررد  .شررۇڭا ئۇنى ر ئۇچررۇرلىر ”قىزى ر ئوركىسررتېر
ئۆمىكى“ نى ئۇچۇرلۇرىغا قارىغاندا بەكرال قىممەتلىر ئۇچرۇرنر ھېسرابلىناتتى؛ ئرۇ ھەتترا
سرروۋېت قىزىر ئارمىيىسررى ە نررېمى قىسررىملىرىنى ئررۇرۇش قىلىررش كررۈن تەرتىىلىرىنىمررۇ
تەمىنلىيەلەيتتى.
ھىتلېررر ئۆزىنىرر ھەر بىررر ھەرىكىتىرردىن سرروۋېت ئارمىيىسررىنى خەۋەردار بولررۇپ
تۇرغىنىغررا قرراراپ ئررالى قۇمانرردانلىق ئىچىرردە چوقررۇم جاسررۇس بررار دەپ گۇمانلىنىشررقا
باشرراليدۇ .ئرراقىېەت ئۇنىر بۇنررداق گۇمانرردا بولىشررى تەرەققىرري قىلىررپ غەزەپرركە ئايلىنىررپ
بىرىنچررى بولررۇپ قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە گېنېراللىرىغررا ۋارقىررراپ-جارقىراشررقا باشرراليدۇ-2 .
سىنتەبىردىكى تانش-تارتىش ھەقىقەتەنمۇ ئەڭ كۈچلۈك بىر قېتىملىق مۇنازىرە بولىدۇ .ئرۇ
كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ھىتلېر لىستنى قارا دېڭىزغا ئېچىلىدىغان تا يولىدا نرېمە ئۈچرۈن
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شررۇنچە ئاسررتا ئىل ىرلىشررىنى ئۇقررۇپ كېلىشررى ئۈچررۈن ئرراز سرراندىكى ئىزچى ر ئەتىررېارنپ
كېلىېاتقان قوماندانلىرىدىن بىر بولغان جودلنى كاپكازىيى ە ئىېەرتىردۇ .جرودل ئرۇ يەردە
لىسررت ۋە ترراغلىق رايررون كورپۇسررىنى قۇمانرردانى بىررلەن ئررۇزۇن-ئررۇزۇن كۆرۈشرركىنىدىن
كېيىن بۇ يەردىكى ۋەزىيەتتىن ئۈمىد يوق دې ەن خۇنسىغا كېلىدۇ .ئۇ دەرھال ۋىننىتسراغا
ئۇچۇپ ھىتلېرغا :لىست پۈترۈنلە سرىزنى يوليرورۇقىڭىز برويىچە ھەرىركەت قىلىېېتىىترۇ
دەپ دوكالت قىلىدۇ.
ھىتتلېر ئورنىدىن چاچىراپ تۇرغىنىچە ”يالغان سرۆزلىمە!“ دەپ ۋارقىرايردۇ .ئرۇ يەنە
سەن ئەسلىدە بۇيرۇقنى يەتكۈزۈشال ۋەزىىەڭ بار ئىد ئەممرا سرەن بېرىرپ لىسرت بىرلەن
تى بىرىكتۈرۈپ كەپسەن! دەيدۇ .جودل ھىتلېرنىر بۇنچىرېان قاينراپ كېتىشرىنى پەقەترال
كۆرۈپ باقمىغان ئىد  .شۇڭا ئۇ قاتتىق ھاياجانلىنىپ كېتىپ ھېچنېمى ە قارىمرا ئۇنىر
دې ىررنى ە رەددىرريە بېرىرردۇ :ئەگەر سررىزگە كېرىكررى پەقەت خەۋەر يەتكۈزگررۈچى بىرسررىال
بولغىنىررردا نرررېمە ئۈچرررۈن كاپكرررازىيى ە باشرررقا بىرررر ئاديۇترررانتىڭىزنى ئىرررېەرتمە مېنرررى
ئىېەرتكەنتىڭىز؟ جودل ھىتلېرنرى باشرقىالرنى ئالدىردا قراتتىق ئرابرويىنى چۈشرەرگەنلىكى
ئۈچررۈن ھىتلېررر قرراتتىق ئاچچىغلىنىررپ ھەمررمە كىشررى ە ئررانيغىنىچە غەپ بىررلەن ئۆيرردىن
چىقىپ كېتىدۇ .ھىتلېر بۇ ۋاقىتترا ئۆزىنىر يالغران گەپرلەر ئىچىر ە كۆمۈلرۈپ قالغانلىقىغرا
تېنىمررۇ بەكىرررەك ئىشىنىشرركە باشرراليدۇ .شررۇڭا ئررۇ سررىرتقىمۇ چىقمررا ئررۆزىنى يەر ئاسررتى
ئىستىھكام ئىچى ە قامىېالىدۇ.
شۇندىن باشالپ ئۇ ھەر قانداق بىر قۇمانردانى بىرلەن قرول ئېلىشرىپ كۆرۈشۈشرنىمۇ
خالىمررا ئررادد دوكررالت بېرررىش يىغىنلىرىنررى ئررۆز بۆلررۈمى ە ئورۇنالشررتۇرىېالىدۇ .يىغىررن
مۇھىتى بەكال سوغوق بولرۇپ پەقەت يىغىرن خاتىرىچىسرىال فۈھرېرنىر برۇيرۇقلىرىنى بىرر
ھەرىىنى قالدۇرما تولۇق خاتىرلەپ ماڭىدۇ .ئرۇ ئەنرد ئۇنىر چۈشرەرگەن برۇيرۇقلىرىنى
كۆپچىلى تەرىىىدىن تانش-ترارتىش قىلدۇرماسرلىققا ئىررادە باغاليردۇ .شرۇندىن باشرالپ
تاماق سرورۇنىدىكى ئرۇ يولداشرالرچە قىرزغىن سرۆھبەتلەرمۇ ئاخىرنشرقان ئىرد  .شرۇندىن
باشالپ فۈھرېرمۇ تامىقىنى ئۆز بۆلۈمىدە يالغۇز ئولتۇرۇپ يەيردىغان بولىردۇ .ئۇنىر تامراق
ئۈستىدىكى بىردىن-بىر ھەمرايرى بورماننىر يېقىنردا سروغات قىلغران نرېمى برۆرە ئىرتىال
ئىررد  .شررۇ ئررارقىلىق بارغانسررىر كۆپىيىررپ كېتىېاتقرران مەسررىلىلەردىن قۇتۇلررۇپ ئررازىراق
بولسىمۇ ئارام ئېلىېېلىشنىال مەقسرەت قىالتترى( .خېريىم شرۇندىن كېريىن تامراق ئۈسرتىلىدە
خرراتىرە قالرردۇرۇش ئىشررىنىمۇ تاشرراليدۇ .بىررر قررانچە ئايرردىن كېرريىن ھىتلېررر قايتررا تامرراق
ئۈسررتىلى ە قايتىررپ كەل ىنىرردىن كېرريىن كرروئېىىېن خرراتىرە قالدۇرۇشررنى كېيىنكررى يىلررى
يانىېارغىچە داۋامالشتۇرىدۇ .ئۇنىڭدىن كېيىن بورمان بىلەن بىرر قاتراردا مرۇللېر دەيردىغان
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ئاخبارات مۇخبىرىمۇ بەز نەرسىلەرنى خاتىرلى ەن بولسىمۇ كۆپ قىسمى بەكال ئادەتتىكى
ئىشالردىن ئىد  – .ئا .ھ .ئى)
ۋىننىتسرررادا گېرمرررانىيە ئارمىيىسرررى قۇمانررردانلىق شرررىتابىدىكىلەر سرررۈكۈت ئىچىررردە
جىددىلەشرررركەن ھالرررردا كررررۈتمەكتە ئىررررد  .ئررررۇنردىن ھېچقايسررررى ئررررۆز بىررررنەتەر
ھېسرراپلىيالمايتتى-1 .سررىنتەبىر كررۈنى ھىتلېررر تۇيۇقسررىزن لىسررتنى ۋەزىىىسررىدىن ئېلىررپ
تاشالپ ئۇنى ئورنىغا ئا توپكورپۇس قۇماندانىنى ئرۆز بىېاسرتە تەيىنلەيردۇ .كەينىردىنال
ئوتتۇرلۇقتررا قررۇرۇق گەپ تارقىلىشررقا باشرراليدۇ :ھالرردېر جررودل ۋە كېيتېلالرنىمررۇ ئررۇزۇن
ئررۆتمەيال ۋەزىىىسررىدىن ئېلىررپ تاشرراليدۇ .كېيتې ر گېنېرررال ۋارلىمونررت بىررلەن ئەزەلرردىن
يررېقىن مۇناسررىېەتتە بولررۇپ باقمىغرران ئىررد  .ئەممررا ئەنرردىلىكتە ئۇنىرر يېنىغررا بېرىررپ
مەسلىھەت سوراشقا مەجبۇر بولىدۇ .بۇنردىن كېريىن ئرابرويۇمنى داۋاملىرق سراقالپ قرېلىش
ئېھتىمرالىم بررارمۇ دەپ سررورايدۇ” .بررۇ سررۇئالغا پەقەت ئررۆزەڭال جرراۋا بېرەلەيسررەن“ دەپ
جاۋا بېرىدۇ ۋارلىمونت ئوڭايسىزننغان ھالردا .ئرۇ بىرر قېرتىم ھىتلېرر ئاچچىغلىنىرپ بىرر
ئورام ھۈجىەتنى ئۈستەل ە چۆرۈپ تاشلىغىنىدا كېيتېلنى قورقۇپ رەڭ رى ئۆڭرۈپ قىمىرر
قىلما تۇرۇپ قالغانلىقىنى ھۈجىەت يەرگە چېچىلىپ كەتكەندىن كېيىن بۇ قۇمانرداننى
ئۆزىنى ئرالى دەرىىىلىر بىرر ئوفىتسرېر ئىكەنلىكىنرى ئۇنۇترۇپ قىمىرمرۇ قىلمرا خرۇدد
تۈۋەن دەرىىىلى بىر ئوفىتسېرغا ئوخشاش دىققەتتە تۇرۇپ كەتكەنلىكى ئېسرى ە كېلىردۇ.
ۋارلىمونت شۇ چاغدا كۆڭلىدە ”ئۇنى برۇ قىلىقرى تىىىر ۋەزىىىسرى ە تروغرا كەلمەيردىغان
ئۈل ە“ دەپ ئويلىغان ئىد  .بىچارە كېيتې ئرۆزىنى چاغلىمرا مەغلرۇپ بولغران بولسرىمۇ
ئەڭ تىرادى ىيىلى يېر ئۇ ئەسلىدە بۇ ۋەزىىىنى زادىال تەلەپ قىلمىغانلىقى ئىد .
يىغىنررردا ھىتلېرررر قەتئرررى ئىرادىلىكلىكرررى بىرررلەن تولرررۇق ئىشرررەنچىلى قىيررراپىتىنى
كۆرسەتكەن ئىد  B .توپكورپۇس قۇماندانى گېنېرال ۋون ۋېريچى بىرلەن ئىسرتالىن رادنى
قولغا كەلتۈرۈشكە مەسئۇل گېنېرال فرىيېدېر پاۋلۇس ئىككىسى دون ئۇرۇش سېىى ئرۇزۇن
ھەمدە مۇداپىيىسىمۇ ئرا|جىرز بولغاچقرا چوقرۇم ئېھتىيرات بىرلەن ھەرىركەت قىلىشرقا تروغرا
كېلىردۇ دەپ كۆرسررەتكىنىدە فررۈھرېر ئرۇ ئىككىسررىنى بررۇ جەھەتتىكرى ئىشررالرغا كۆڭررۈل
بۆل ەنلىكى ە قىلچىمۇ ئېتىبار قىلمايدۇ .شۇڭا ھىتلېر ئۇنرغا رۇسالرنى جېنى تۇمشرۇقىغا
كېلىررپ قالررد سررتالىن رادتىكى بررۇ تررۈر تىركىشىشررلىرىنى يەنىررال قىسررمەنلىكتىكى بىررر
تىركىشررىش دېيىشررال مررۇمكىن دەپ ئۇنرغررا كاپررالەت بېرىرردۇ .رۇسررالرنى ئەنررد كەڭ
كۆلەملى قارشىلىق كۆرسىتىش كۈچى قالمىد شۇنداق بولغاچقا دون ئرۇرۇش سرېىىدىمۇ
قورققىدەك بىر ئىش يوق .ئەڭ مۇھىمى ”كۈچنى توپالپ پۈتۈن ستالىن راد شەھىر بىلەن
ۋول ىنى ئىككى قىرغىقىنى قولغا چۈشۈرۈشىمىز كېرەك“ دەيدۇ ھىتلېرر .بۇنىر ئۈچرۈن 2
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دېېىزىيە كۈچى بىلەن پاۋلۇسنى -2كورپۇسرىغا يراردەم ە ئىېەرتىشرنى تەلەپ قىلىشرىنى
سەۋەبىمۇ شۇ ئىد .
بررۇ قېتىمقىسررىدا ھىتلېرنىر بررۇنچە ئىشررەنچلى بولىشررىنى راسررتىنال بەز ھەقلىررق
يېر بار ئىد  .ستالىن راد تەۋەسىدە سوۋېت ئارمىيىسىنى تەرتىې ھەقىقەتەنمرۇ قراتتىق
قانيماقانلىشرررىپ كەتررركەن ئىرررد  .دون بىرررلەن ۋول رررا ئوتتۇرسرررىدا ئوفىتسرررېرنر بىرررلەن
ئەسكەرلەرنى ئۇرۇش سېىىدىن قېچىشى ياكى ئارقرا سرەپكە قراراپ قېچىشرى سرەۋەبىدىن
نۇرغۇنلىغان قىسىمالر چېچىلىپ كېتىشكە باشلىغان ئىد  .شەرققە قاراپ سوزۇلغان چوڭ-
كىچى يولالردا تروپ-تروپ قېچىېاتقران خەلرق مرال-ۋارانلىرىنرى يىتىلىشرىپ دېھقرانچىلىق
قررۇرال-ئەسررېابلىرىنى كۆتۈرۈشرركىنىچە شررەرققە قرراراپ قاچماقتررا ئىررد  .تېنررى يېقىنرردىال
تەيىنلەن ەن بىر قۇماندان ھېچ بىر برۇيرۇق بولمرا ترۇرۇپ ئۇنىر بىرر بروۋنىر قىسرىمى
قويرۇقىنى خادا قىلىپ تىكىېەتكەنلىكىدىن خەۋەر تاپىدۇ؛ توپچى قىسىمالر تانكىغا قارشرى
قىسررىمالر ۋە قۇرۇلررۇش قىسررىملىرىنى كوماندىرلىرىرردىن تارتىيررپ ھەتتررا ئۇنرنىرر بىررر
قىسررمى گېنېرررال ئىررد ئرراكوپلىرىنى تاشررالپ قېچىىررپ كەترركەن ئىررد -82 .سررىنتەبىرگە
كەل ەنرردە راسررتىنال ئېغىررر ئرراپەت يررۈز بېرىدىغانرردەكال قىالتتررى .نررېمى ئررايروپالنلىر
سررتالىن رادتىن كېرريىن ۋول ر ە كېچىكىنىمررۇ رەھىمسررىزلەرچە بومباردىمرران قىلىررپ پىيررادە
قىسىملىر شەھەر مەركىزى ىچە بېسىپ كىرىشركەن مرۇھىم پرويىز ئىستانسىسرىنىمۇ قولغرا
چۈشۈرگەن ھەتتا دەريا بويىغا يېتىپ كېلىشكىمۇ ئازن قالغان ئىد .
تۇيۇقسىزن سوۋېت قوشۇنلىرىنى تىركىشىشى كۈچىيىپ كېتىدۇ .ياردەمچى قىسرىمالر
دېريررادىن ئۆتكىنىرردىن كېرريىن نررېمى قوشررۇنلىرىغا قارشررى شررىددەتلى جەڭ باشررلىنىپ
كېتىدۇ-82 .چىسال كرۈنى مرۇھىم پرويىز ئىستانسرىلىر نەچرچە قېرتىمالپ قولرد كېتىرپ
قالغاچقررا پرراۋلۇس ئامالسررىز ھۇجررۇم قىلىررش دائىرىسررىنى تارايتىشررقا مەجبررۇر بولىرردۇ .بررۇ
ئررۇرۇش پەقەتررال كۆڭۈلدىكىرردەك ئىل ىرررلىمە قالغاچقررا ھىتلېرنىر مىىەزى ىمررۇ قرراتتىق
تەسىر كۆرسىتىدۇ .ئىككى ھەپتە يىغىنغا قاتنىشالما ۋەزىيەت دوكالد بېرىش ئۈستىلى ە
قايتا كېلىرپ ئولتۇرغران ۋارلىمونرت ھىتلېرنىر بۇنرداق روھرى ھرالىتى ە دىقرقەت قىلغران
ئىررد  .فررۈھرېر ئررۇزۇنغىچە غەزەپلىرر كررۆزلىر بىررلەن چەكچىيىررپ قرراراپ كەتكىنىررددە
كۆڭلىرردىن مۇنررۇنر كېچىرردۇ” :ئررۇ ئەنررد سرروۋېت ئىتتىىرراقىنى يېڭەلمەيرردىغانلىقى بىلىررپ
قالسا كېرەك ئەند ئۇنىڭدىكى ئۇنداق ئىشرەنچلەرمۇ غايىرپ بولغانردەك “.ئۇنىر برۇرۇن
ئۆزىنى كامچىلىق خاتالىق خامنىيال ۋە ئۇنى ئۇخلىما كرۆرگەن چۈشرلىرى ە شراھىت
بولغان گېنېرالالرغا تاقەت قىاللماسلىقىدىكى سەۋەبلەردىن بىر شۇ بولسا كېرەك.
”ئررۇ ئەنررد گېنېراللىرىغررا پەقەتررال ئىشررەنمەيتتى ئۇنرنىر بىرى ىمررۇ ئىشررەنمەيتتى“
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دەپ يازىرردۇ ئېن ې ر كۈنرردىلى خاتىرىسررى ە ”… ئررۇ خالىسررا بىررر مررايورنى گېنېراللىققررا
ئۆستۈرەلىشررى ھەمرردە ئررۇنى قۇمانرردانلىققا تەيىنلىيەلىشررى مررۇمكىن يېتەركررى شررۇنداق
بىرسىنى بارلىقىدىن خەۋىر بولسۇن .ئەند ئۇنىڭغا ھېچ نېمە تېتىمراس بولرۇپ قالغران
ئىد ئۇ مەن نېمې ئۈچرۈن برۇنچە ناچرار گېنېررالالر بىرلەن بىررلىكتە ئرۇرۇش قىلىردىغان
بىرسى بولۇپ قالغاندىمەن دەپ پات-پراتال ئرۆزىنى قاغراپ كېتەتترى “ .ھىتلېرر ھالردېرنى
كۆزىرردىن يوقۇتررۇش ئۈچررۈن قەتئررى ئىرررادى ە كەل ر ەن ئىررد  .ئۇنى ر قارىشررىچە ھالرردېر
يوقۇلۇشىمىزنى مۆلچەرلى ۈچى بىرىمىش؛ شرۇنداقتىمۇ ھالردېرنى قابىلىيەتلىر بىرسرى
بولغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭغا چىداپ يرۈرمە ئامرالى يروق ئىرد -02 .سرىنتەبىر كرۈنى ئۇنىڭمرۇ
ئرراخىرقى كررۈنى يېتىررپ كەلر ەن ئىررد ” .سررىز ئىككىمىررز ئۇزۇنرردىن بىررر-بىرىمىزنررى روھررى
جەھەتتىن قىيناپ كەلمەكتىمىز“ دەيدۇ ھىتلېر ”مېنى شۇنچە ئېغىر چارچاپ كېتىشرىمدا
يېرىم سەۋەپ سەن سەۋەپ بولماقتىسەن .بۇنداق كىتىېېرىشىمىزنى قىلچە ئەمىيىترى يروق.
ھازىر بىزگە كېرەك بولىېاتقىنى كەسىىى قابىلىيەت ئەمەس بەلكرى مىللەتچرى سوتسرىئالىزم
قىزغىنلىقى .بۇنى مەن سىزنىڭدەك بىر كونا پاسروندىكى گېنېرالردىن ئېرىشەلىشرىم مرۇمكىن
ئەمەس “.ھالرردېر كررۆزلىر ياشررانغىران ھالرردا ئۈنىنىمررۇ چىقىرالمررا قالىرردۇ .بررۇ تەرىىررى
ھىتلېرغرا نىسربەتەن ئاجىزلىقنىر بىرر ئىىادىسرى ھېسررابلىناتتى بۇمرۇ ئرۇنى ۋەزىىىسررىدىن
ئېلىپ تاشلىشىنى بىر سەۋەبى ئىد  .ھىتلېر ئۇزۇن بىر مۇھاكىمە يۈرگۈزگەنردىن كېريىن
ھالرردېر ئورنىرردىن تۇرىرردۇ” :ئۇنررداقتا مەن كەتررتىم“ دې ىررنىچە مەغرررۇر قەدەمررلەر بىررلەن
ئىشررىكتىن چىقىررپ كېتىرردۇ .ئررۇ ھىتلېردىكررى بررۇ ئەھررېال ئۇنىڭرردىكى ئىچكررى ئايرراللىق
قىسمىنى باشقۇرۇشىغا چۈشۈپ قالغان ۋاقىتلىر ئىكەنلىكىر ە قەتئرى ئىشرىنەتتى” .ئرۇنى
تېزگىنلەپ كېلىېاتقىنى مەنتىقىلىق ئاڭ ئەمەس بەلكى رىياللىق“ دەپ يازىردۇ خاتىرىسرى ە
”بۇ ئۇنى بۇنداق خاراكتېرلىق بىرسى ئىكەنلىكىنى ئىسىاتالپ بېرىدىغان ئېنىق بىر دەلىر
ھېسابلىنىدۇ“.
ھىتلېررررر ھالرررردېرنى ئورنىغررررا قويۇلىرررردىغان كىشررررى چوقررررۇم ئۇنىڭغررررا تررررۈپتىن
ئوخشررىمايدىغان خرراراكتېردىكى بىرسررى بولىشررى كېرررەك دەپ تەلەپ قىالتتررى .شررۇڭا ئررۇ
بۇنى ئۈچۈن كۇرت زېيتىزلېرنى تاللىېالىدۇ .زېيتىزلېر تېنرى يېقىنردىال گېنېررال مايورلۇققرا
ئۆسررررتۈرۈل ەن بولغاچقررررا ھالرررردېردەك ئۇنررررداق پىشررررقەدەملى سررررانھىيىتى ە ئىرررر ە
ئالھىدىلىكلىر برار بىرر ئەمەس ئىرد  .ئۇنىر ئرالى قۇمانردانلىقتا ۋە قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە
توپكورپۇسررلىرىنى ھەر قايسررى قۇمانرردانلىرىغا قارىتررا تەسررىر كۆرسررىتىش كۈچىنى ر بررار-
يوقلىقىغررا بىررر نررېمە دېررمەك تەس ئىررد  .زېيتىزلېررر نىسرربەتەن يرراش ئۇنىرر ئۈسررتى ە
تەجرىبىسررىمۇ يېتەرلى ر ئەمەس ئىررد ؛ ئەممررا ھىتلېرغررا كېرىكىمررۇ دەل مۇشررۇ تەرەپلىررر
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ئىررد  .شررۇڭا ئررۇنى ئىككررى بالررداق بىررراقال ئۆسررتۈرۈپ ئررۇنى گېنېرررال پولكوۋنى ر ھالىغررا
كەلتۈرىدۇ.
سررىرتقى كۆرۈنۈشررىدە ئررۇ بۇنررداق بىررر ۋەزىررىى ە پەقەتررال نيىررق كررۆرۈنمەيتتى .يەنررى
خۇدد ئۈ تال توپنى بىر-بىر ئۈستى ە تىكلەپ قويغاندەك پاكىنەك ۋە دۇغىرالق سرىمىز
بىرسررى ئىررد  .ئەممررا ئررۇ  02دەك ئوفىتسررىرنر بىررلەن بىررر قاترراردا ھىتلېرنررى تررۇنىى
كۆكرگىنىررردە ئۇنىڭغرررا پەقەترررال خوشرررامەتچىلى قىلمىغررران ئىرررد  .بررراش قۇمانررردانلىق
شررىتابىدىكىلەر گۇمرران ۋە قورقررۇش سررەۋەبىدىن فۈھرېرنىر تىر -ئاھررانىتى ە قالغانرردىمۇ
زېيتىزلېر ئۈنىنىمۇ چىقارما بىر خىيالىدا يروق ئراڭالپ تۇرغران ئىرد  .ھىتلېرر بۆلۈمردىكى
ھەر بىررر كىشررىنى دې ىرردەك قرراتتىق تەنقىررتلەپ بولغىنىرردىن كېرريىن زېيتىلېررر قىلررچە
ئىككىلەنمەسررتىن ”فررۈھرېرىم ئەگەر سررىز برراش قۇمانرردانلىق شررىتابىغا دەيرردىغان باشررقا
پىكىرلىرىڭىز بولسا برۇنچە كرۆپ كىشرىنى ئالدىردا دەپ يرۈرمە ماڭرا ئرايرىم ئۇقترۇرۇپ
قويارسىز .بۇنى خالىمىسىڭىز باشقا شىتاپ مەسئۇلى تېىىشىڭىز كېرەك بولىدۇ “.دې ىرنىچە
فۈھرېرغا چاس بېرىپ چىقىپ كېتىدۇ .قالغان ئوفىتسرېرنر مانرا ئەنرد ھىتلېرر غەزەپرتىن
راسرا قاينايردىغان بولرد دەپ ئوياليردۇ .ئەممرا ھىتلېرر ئۇنىڭردىن قراتتىق تەسرىرلەن ەن
ئىررد  .ئررۇ مىيىغىرردا كررۈل ىنىچە باشررقىالرغا ”مانررا قررارا ئررۇ قايتىررپ كىرىرردۇ شررۇنداق
ئەمەسمۇ؟“ دەيدۇ.
ئالى قۇماندانلىقتا تاقابى تۇرۇش روھىغا ئى ە يېڭى بىر كىشرىنى كېلىشرىنى ئۈمىرد
قىلىپ يۈرگەن كىشىلەر ئۇزۇنغا قالمايال بۇ ئۈمىدلىرىدىن ۋاز كېچىردۇ .قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە
باش قۇماندانلىق بىناسىنى ئۇلىنى سرېلىش مۇراسرىمىدا ئوفىتسرېرنرغا نۇترۇق سرۆزلى ەن
زېيتىلېر مۇنداق دەيردۇ” :مەن ھەر بىرر ئوفىتسرېردىن مۇنرۇنرنى تەلەپ قىلىرمەن :ھەر بىرر
ئوفىتسېر چوقرۇم فۈھرېرىمىزغرا ۋە ئۇنىر قۇمانردانلىق ئۇسرلۇبىغا ئىشىنىشرى؛ شرۇنىڭدەك
ھەر قانداق بىر سورۇندىن پايدىلىنىپ بۇ ئىشىنىشنى تۈۋەن دەرىىىلى ئوفىتسېرنر بىرلەن
ئەتراپىرردىكى كىشررىلەرگە يۇقتۇرۇشررقا قەتئررى تىرىشررچانلىق كۆرسىتىشررى شررەرت؛ برراش
قۇمانرردانلىق شررىتابىدا بررۇ تەلەپنررى ئورۇندىيالمايرردىغانالر بولىرردىكەن ئررۇ كىشررى كىررم
بولىشىدىن قەتئىي نەزەر مېنى ئۈچۈن قىلچە كېرىكى يوق بىر ھېسابلىنىدۇ“.
ھىتلېررر ئرراخىر مۇۋاپىررق بىررر شررىتاپ باشررلىقىدىن بىرنررى تاپالىرردىم دەپ ھررې
قىلغاچقا خاتىرجەم بولۇپ دەرھال نۇتۇق سۆزلەش ئۈچۈن بېرلىنغا قاراپ ئۇچىدۇ .ئۇنىر
بۇ نۇتقى سىنتەبىرنى ئاخىرقى بىر كۈنىدە ستادىئومدا ”قىشلىق ياردەم تروپالش“ ئۈچرۈن
ئۇيۇشتۇرۇلغان ئراممىېىي يىغىنردا سرۆزلى ەن بىرر نۇترۇق ئىرد  .مىتىنر ،قاتناشرقۇچىلىر
ئانھىدە تالالنغان كىشرىلەردىن تەشركى تاپقران بولرۇپ ئرۇنر بۈگرۈن فرۈھرېرىمىز بىرزگە
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نېمىلەرنى سۆزلەر دەپ ئۈمىدلىنىپ كۈتۈپ تۇرۇشراتتى .ئەممرا ھىتلېرنىر بۈگرۈنكى نرۇتقى
بەكال قىسقا بولۇپ قەلىبلەرنىمۇ جۇشتۇرغىدەكمۇ ئانھىدىلىكى يوق ئىد  .شۇنىڭدەك ئرۇ
نۇتررۇق سررۆزلەش جەريانىرردا بۇرۇنقىرردەك ئۇنررداق ھەيېىسررىنىمۇ ئىشررقا سررالمىغان ئىررد .
نۇرغۇنلىغرران چەتئەللى ر مررۇخىىرنر بۈگررۈن ھىتلېررر قىلررچە ئەھمىيىتررى يرروق قررۇرۇق پررو
ئېتىشررتىن باشررقا بىررر نەرسررە سررۆزلىمىد دەپ ھررې قىلىشررقان بولسررىمۇ ئررۇنر يەنىررال
ھىتلېرنىررر دې ەنلىرىررردىن سرررتالىن رادنى قولغرررا چۈشرررۈرگەندە يەھۇدىيالرغرررا قارشرررى
قچىقىدىغانلىقى ھەققىدىكى گېىىنى تۇتىېالغان ئىد  .بەلكىم ئۇنى بۇ قېرتىم دې ەنلىرىمرۇ
خررۇدد ئررۆتكەنكى نۇتۇقلىرىرردا تەكرارلىغررانلىرىنى بەك كررۆپ تەكرررارنپ كەتكەنلىكىرردىن
شۇنداق ئاز سۆزلى ەن بولىشىمۇ مۇمكىن ئىرد  .شرۇ يىلرى يىر ئوتتۇرلىرىردا ئرۇ ئۆزىنىر
ئالرردىن مررۆلچەرىنى ئررۈچىنچى قېتىمتەكرارلىغرران ئىررد يەنررى ئەگەر يەھررۇدىيالر ”بىررر
قېتىملىرررق ئارىئررران ئىرقىنرررى قۇرۇترررۇش خەلقرررارالىق ئرررۇرۇش قوزغاتمررراقچى بولىررردىكەن
يوقۇلىرردىغىنى بىررز ئارىئررانالر ئەمەس يەھررۇدىيالر ئررۆزلىر بولىرردۇ“ دېرر ەن ئىررد  .بررۇ
دې ىنىنررى قايتررا تەكىتلىشررىدقىكى مەقسررىد نررېمە ئىكەنلىكىنررى ”ئرراخىرقى ھەل قىلىررش
چارىسى“ نى سرىرىدىن ئراز-ترۇن خەۋەردار بولغران كىشرىلەرن چۈشرىنەلى ىنىدىن باشرقا
قالغانالردىن ھېچكىم بىر نېمە ئۇقالمىغان ئىد  .ئۇ ھەر قېرتىم برۇ ئىشرنى تىلغرا ئالغىنىردا
خەلق ئاممىسىمۇ بىردەك ماقۇلالپ بېرەتتى .يەنى ئۇنى بۇ ترۈر قىرىرپ ترۈگىتىش پىالنىنرى
مررراقۇلالپ بەرمەكرررتە ئىرررد  .شرررۇنىڭدەك يەنە ئۇنىررر برررۇ تەكىتلەشرررلىر كوللىكتىرررپ
قىرغىنچىلىققررا مەسررئۇل تالالنغرران كىشررىلىرى ە كاپررالەت بەرگەن ۋە بۇنررداق بىررر ھوقررۇقنى
ئۇنرغررا بەرگەنلىكىنىمررۇ كۆرسررەتكەن بررونتتى.ئۇنىرر بررۇ ئىشررنى تررۇنىى بولررۇپ قايتررا
تەكىرررتلى ەن ۋاقتىنرررى ئۆزگەرتىرررپ يالغررران سرررۆزلەپ يرررۈرگىنى ھەقىقەتەنمرررۇ كىشرررىنى
ئويالندۇرىدىغان بىر مەسىلە ئىد  .ئۇنى بۇ گەپنرى دېر ەن ۋاقترى ئەسرلىدە -8121يىلرى
-22يانىېار بولىشى كېرەك ئىد  .ئەمما ئۇ بۇنى -8سىنتەبىر ئوتتۇرغرا قويردۇم دەپ قايترا-
قايتا تەكىتلەيدۇ .ئۇنىر بۇنرداق ئۆزگەرتىېېلىشرىنى ھەرگىزمرۇ ئېغىزىردىن كېتىرپ قالغران
خاتالىشىش دېيىشكە بولمايتتى .چۇنكى ھىتلېر بۇ گەپنى قايتا-قايتا  2قېتىم تەكرارلىغران
ئىد  .ئۇنى بۇ گەپنى قىلغان ۋاقتىنى پولشراغا ھۇجرۇم قىلغران كرۈنى ە ئۆزگەرتىېېلىشرى
يەنى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشرىنى پارتىلىغران كرۈنى ە توغرىلىېېلىشرى ئۇنىر ئىرقچىلىرق
نىزامنامىسىنى بۇ قېتىمقى دۇنيا ئۇرۇشى بىرلەن باغلىېالمراقچى بولغانلىقىردا گەپ يروق .برۇ
ئارقىلىق كىشرىلەرگە كەل ۈسرىدە يرۈز بېرىردىغان پاجىئەلىر ئەمەلىريەتلەرگە كىشرىلەرنى
ئىدىيىدە تەييار تۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىشىدىن باشرقا غەرىرز يروق ئىرد دېيىشركە برونتتى:
ئۇرۇش پارتالپ بىرىنچى كۈنىدىن تارتىىال يەھۇدىيالرنى ئۇرۇقىنى قۇرۇتۇش برۇ قېتىمقرى
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ئۇرۇشنى ئايرىلماس بىر تەركىې قىلىېالماقچى بولغانلىقىنى ئۇقتۇرۇش ئىد .
ئۇ بەكال تۇتۇق بىر شرەكىلدە ئۆزىنىر برۇ غرايىې نىزامنامىسرىنى يەنرى ”ئراخىرقى
ھەل قىلىش چارىسرى“ بىرلەن ”ھايراتلىق ماكرانى ئراختۇرۇش“ پىالنىنىر پىالنالنغانردەك
كېتىېاتقانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ .يىغىن قاتناشقۇچىلىرىنى ھەممىسرىال سرارايدىن ئرايرىلىش
ۋاقتىدا ئەھېالنى چاتاق ئىكەنلىكىنى ھرې قىلىشرىدۇ .ئۇنرنىر روھىنرى ئۆسرتۈرىدىغان
بىردىن-بىر ئىش بىرلىكتە ئېيتقان «شەرق جەڭچىلەر مارشى» بولغان ئىرد  .برۇ مارشرنى
مۇزىكىسى چەتئەللى مۇخىىرنر نەزىرىدىمۇ ھەقىقەتەن مۇڭلۇق ھېسابلىناتتى:
قىلچە تەۋرەنمەيمىز گېرمانىيەنى قوغداشتا؛
شەرىقتىن كۆتۈرۈلد قۇياش مىليونالرنى سەپكە چاقىرىشقا.
بەكررال كررۆپ ئوفىتسررېر شررەرقتە يۈرگۈزۈلىېاتقرران باسررتۇرۇش تەدبىرلىرىرردىن قرراتتىق
چرررۈچى ەنلىكى سرررەۋەبىدىن بۇنرررداق بىرررر روھقرررا ئىررر ە ئەمەس ئىرررد  .ئەڭ كۈچلرررۈك
تەنقىتلەش روزېنبېرگنى ”شەرق تۇپراقالر مىنىستىرلىكى“ دىن كەلمەكتە ئىد  .گەرچە برۇ
مىنىستىرلىكنى مىنىستىر بولغۇچى ئىنتايىن كۈچلۈك ۋە قورقۇنۇشلۇق ھىملېر -بورمان-
ئېرى كو ئۈ كىشىلى گۇروھقرا قارشرى ئرۇرۇش ئرېالن قىلىشرنى ھەرگىرز خالىمرايتتى.
بررۇنردىن بۇنرنىرر ئارىسررىدىكى كررو دېرر ەن كىشررى ئۇكرائىنررا ئىمىىرىيىسررى ە برراش
گوبىرناتور قىلىپ تەيىنلەن ەن بولۇپ برۇرۇن پراراۋۇز شروپۇر بولغران ئرۇ داۋراڭ قىلىرپ
ماختىنىشررقا بەكررال ئررامىراق خررۇدد يەرلى ر خررانالردەك ھەر دائىررم خادىكقررا ئولتررۇرۇپ
ئايلىنىررپ يۈرۈشررنى ياخشررى كررۆرەتتى .بررۇ ”ئررۈ كىشررىلى گررۇروھ“ تەرىىىرردىن يولغررا
قويۇلىېاتقرران رەھىمسررىزلەرچە زوراۋانلىررق ھەرىكەتلەرنررى كررۆزدە تۇتقرران روزېنبېرررگ تېنررى
يېقىنرردىالر يارىشررىپ ئۆتررۈش توغرىلىررق ئررۇنردىن تەلەپ قىلىررش مەقسررىتىدە ئررۇ ئۆزىنىر
ئىشررررغالىيەت ئاسررررتىدىكى رايررررونالردا ئەركىررررن سىياسررررەت يۈرگررررۈزۈش سررررىموۋۇلى
ھېساپلىنىدىغان گىئورگ لېيبراندتنى بۇ ئىشتىن ئېلىپ تاشلىغان ئىرد  .شرۇنىڭغا قارىمرا
ئۇنى قول ئاستىدىكى تۈۋەن دەرىىىلى ئەمەلدارنر يەنىال ئۇنىڭغا بۇ ھەقتە ھەر تۈرلرۈك
تەكلىپ ۋە دوكالتالرنى سۇنۇپ بورماندىن ئاتالپ ئۆتۈپ فۈھرېر بىلەن بىېاستە كۆرۈشۈپ
بېقىشنى تەلەپ قىلىپ ئۇنى زورلىماقترا ئىرد  .بورمران-ھىملېرر-كرو گرۇروھى ئۈسرتىدىن
شىكايەت قىلىپ ئەڭ كۈچلرۈك پراش قىلىرش دوكالترى تەييارلىغران كىشرى برۇرۇن سروۋېت
ئىتتىىاقىدا  2يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ياشىغان ئوتتو براۋتى ام دې ەن كىشرى بولرۇپ ئۇنىر
بۇ دوكالتى  82بەتلى تەپسىلى يېزىلغان بىر ئەسلەتمە ھېسابلىناتتى .ئرۇ برۇ دوكالتىردا
ئەسلىدە نېمىسالر قۇتقازغۇچى قاتارىردا قارشرى ئېلىنغران بولسرىمۇ كېيىرنچە ئىشرغالىيەت
ئاستىدا قالغان كىشرىلەر ”بولشرېېىكچىلىكنى قولىردىن ئرازات قىلىرش دېر ەن برۇ شرۇئار
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ئەسلىدە ئۇنرنى قۇل قىلىرش ئۈچرۈن تاشرالنغان بىيرر يەمچرۈكتىن باشرقا نەرسرە ئەمەس“
ئىكەنلىكىنى تېزن سېزىېالغان .نېمىسالر ستالىنىزمغا قارشى ئىتتىىاقداشرالرغا ئېرىشرەلمەيال
قالماسررتىن ئەكسررىنچە ئەشررەدد دۈشررمەن پەيرردا قىلىشررقانلىقىنى يازىرردۇ .براۋتى ررام
شىكايىتىدە يەنە مۇنداق دەيدۇ” :بىزنى ئۇ يەردە يۈرگۈزگەن سىياسەتلىرىمىز بولشېېىكالر
بىررلەن رۇسررىيە مىللەتچىلىرىنررى بىرلىشررىپ بىررزگە قارشررى بىرلىكسررەپ تەشرركى قىلىشررىغا
مەجبۇرلىماقتا .بۈگۈنكى كۈندە رۇسالرنى ئۇرۇشتىكى قەھرىمانلىقلىر تەڭداشسىز ھالغا
كەلمەكتە .يرالغۇز ئىنسرانلىق غرۇرۇرىنى ساقالشرنى دەپمرۇ پەۋقۇلئراددە قۇربران بېرىشرتەك
قەھرىمرررانلىق كۆرسرررىتىپ جەڭ قىلماقترررا “.براۋتى رررام خۇنسرررىالپ كېلىرررپ برررۇنى ھەل
قىلىشررنى پەقەت بىرررن چارىسررى بررارلىقىنى ئوتتۇرغررا قويىرردۇ” :كەل ۈسررىدە رۇسررالر زاد
قانچىلى مەنرىەئەتكە ئېرىشرەلەيدىغانلىقى ھەققىردە ئېنىرق بىرر نرېمە دېيىلىشرى شرەرت“.
ئەگەر ھىتلېر بۇ مېمىراندومنى ئوقۇپ كۆرگىردەك بولسرىمۇ بەرىبىرر بۇنرداق نەسرىھەتلەرگە
قۇنق سالمايدىغانلىقى ئېنىق ئىد  .ھىتلېر نىيىتىنى ئاللىمۇ قاچان بۇزۇپ بولغران ئىرد :
ئۇ بۇندىن كېيىن مەيلى غەلىربە قىلسرۇن يراكى مەغلروپ بولسرۇن مرۇتلەق ترۈردە ئۆزىنىر
دې ىنى بويىچە ھەرىكەت قىلىش ئىرادىسى ە كېلىپ بولغان ئىد .
2
شررەرق ۋە غەرىىتىكررى دۈشررمەنلىر ئارقررا-ئارقىرردىن غەلىبىلەرنررى قولغررا كەلتررۈرۈپ
تۇرغانلىقى سەۋەبىدىن گېرمانىيە ئۈچۈن ئېيتقاندا نويابىر ئېيى ھەقىقەتەنمۇ ئاپەتلى بىرر
ئررا بولغرران ئىررد  .ھىتلېررر ئۈچررۈن مۇھىملىررق دەرىىىسررى بررويىچە تىزىلغانرردا مىسررىرنى
ئىستىال قىلىش ۋەزىىىسى كېيىنكى ئورۇنالردا تۇرىدىغان بىر ۋەزىىە ھېسابلىناتتى .شرۇنداق
بولغاچقررا روممېلغررا يېتارلى ر مىقترراردا ئارقررا سررەپ تەمىنرراتى بىررلەن يرراردەمچى قوشررۇن
ئىېەرتمەيدۇ .مانا بۇ شىمالى ئافرىقا مەغلۇبىيىتىنى ساقلىنىشقا بولمايدىغان بىرر ئەھېالغرا
كەلت رۈرۈگەن تررۈپكى سررەۋە ئىررد  .گەرچە مىسررىر پىرامىرردالىرىنى ئررۇچى كۆرۈن ىرردەك
يەرگىررچە كررېلەلى ەن بولسررىمۇ ”چررۆل تۈلكىسررى“ لەقەملى ر روممې ر مررۇداپىيە جېڭىغررا
ئۆتۈشتىن باشقا چارىسى قالمىغان ئىرد  .ئۇنىر جەنرۇ قرانىتى (ئىتالىيرانالر تەرىىىردىن
تۇترررۇپ تۇرۇلماقترررا بولغررران قىسرررمى) ئەن لىيەنىررر گېنېرالرررى مونت رررومېر تەرىىىررردىن
بۆسىېېتىل ىنىدە روممې ھىتلېرغا تېلې رامما يولالپ چېكىنىپ كېتىشرى ە يرول قويىشرىنى
تەلەپ قىلغىنىدا -0دېكابىر ئاخشىمى فۈھرېر جاۋا تېلې راممىسىدا ”قەتئى چېكىنىشركە
بولمايررردۇ بىرررر قەدەممرررۇ چېكىنىشرررىڭالرغا رۇخسرررەت يررروق ئەگەر قىسرررىمالر ھۇجۇمررردا
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مررۇۋەپىەقىيەتكە ئېرىشررەلمى ىدەك قىلسررا پۈتررۈنلە يرروق بررولغىچە تىركەشسررۇن!“ دەپ
بۇيرۇق قىلىدۇ.
روممې بۇ تېلې راممقنى تاپشۇرۇپ ئېلىشتىن سەل ئاۋال تېلې رامما يولالپ ئامالسرىز
چېكىنىشرركە باشررلىغانلىقىنى چېكىررنىش ئىشررىنى باشررالنغىنىغا ئەمەلىيەتررتە  2سررائەت
بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .برۇ خەۋەر سرەھەر سرائەت  2تە ئرالى قۇمانردانلىققا يەتكرۈزۈل ەن
بولسىمۇ شىتاپتا نۆۋەتچىلى قىلىېاتقان ئرۇرۇش قۇمانردانى ھىتلېرنىر بۇنىڭردىن برۇرۇن
يوللىغان تېلې راممىسىنى مەزمۇنىد خەۋىر بولمىغاچقا كەلر ەن تېلې راممىنرى مرۇھىم
ئەمەس دەپ قاراپ فۈھرېرگە تاپشۇرمىغان ئىد .
تەبىئىكى ھىتلېر ۋاقتىدا ئۇيغۇترۇپ برۇ خەۋەردىرن خەۋەردار قىلىنمىغانلىقىغرا بەكرال
خاپرا بولىردۇ .شرۇڭا ئرۇ دەرھرال ۋارلىمرونتنى ئالردىغا چاقىرتىردۇ .ۋارلىمونرت فۈھرېرنىر
ئىشنانىسررىغا قرراراپ كېتىېاتقىنىرردا ككېيتې ر ئررۇنى يىررراقتىن چاقىرىررپ توختىتىرردۇ” :ھە
ۋارلىمونررت بۇياققررا كەل! ھىتلېررر ئەنررد سررېنى بىلەنمررۇ كۆرۈشۈشررنى خالىمايرردىكەن!“
دەيرردۇ .ئررۇ ۋارلېمونتنى ر ۋەزىىىسررىدىن ئېلىررپ تاشررالنغانلىقىدىن خەۋەر تېىېررپ بولغرران
ئىد .
روممېلنى كەينى ە چېكىنىشى چۆل رايونىدىكى ئومۇمىي يۈزلۈك مەغلوبىيەتنى بىر
شەپىسى ئىد  .شۇنىڭغا ئۇلۇشۇپ يەنرى -2نويرابىردا كىشرىنى پاراكەنردە قىلىردىغان يەنە
بىر دوكالت سۇنۇلىدۇ .بۇ دوكالتترا ئىتتىىاقرداش ئەللەرنىر كۈچلرۈك بىرر دېڭىرز ئرارمىيە
فلرروتى ئرراق دېڭىررز تەۋەسررى ە كىرىررپ شررىمالى ئافرىقررا دېڭىررز قىرغاقلىرىغررا يېقىنالشررماقتا
ئىكەنلىكى بىلدۈرۈل ەن .بۇ فلوت نەچچە كرۈن برۇرۇنال جەبىلتارىقترا كرۆرۈن ەن بولسرىمۇ
ھىتلېررر ۋە ئررالى قۇمانرردانلىقتىكىلەر بررۇ فلرروت سرراردىنىيە يرراكى سررىىىلىيى ە قرراراپ يولغررا
چىققرران دەپ قارىغرران ئىررد  .جررودل نېمىسررالرنى ھەيررران قالرردۇرغان ئاساسررى سررەۋە
”ئېھتىمررررال مۇنررررداق بولىشررررى مررررۇمكىن :فرانسررررىيە كررررومىيې ىن ئورمانلىقىرررردا تارمررررار
كەلتۈرۈل ەندىن كېيىن گېرمانىيىدىن قانۇنىي مۇئامىلە كرۆرۈپ كەلر ەن ئىرد  .ئېنىقىرراق
ئېيتقاندا فرانسىيە ئالى ئېھتىرام بىلەن ھۆرمەتلىنىپ كېلىن ەن ئىد  .شرۇنىڭدىن كېريىن
بىررز فرانسررىيەنى سرراختا سىياسررەت ئويررۇنى ئوينرراش ئېھتىمررالىنى پەقەتررال خىيالىمىزغررا
كەلتۈرمىدۇق .چۇنكى بۇ قېتىمقى قۇرۇغلۇققا چىقىش ھادىسىسى فرانسۇزنرنى مراقۇللىقى
بولما تۇرۇپ پەقەتلە مۇمكىنچىلىكى يوق“.
ھىتلېر بۇ ئىشرتا ھەربرى قۇمانردانالرنى ئرانقىزادە بولرۇپ كېتىشرى ە بىررەر باھرانە
ئۇيدۇرۇپ چىقىش ياكى بۇ ھەقتە بىرەر تەدبىرر ئرويلىنىش ئىشرىنى خىيرالىغىمۇ كەلترۈرۈپ
قويمايدۇ .ئۇ چۈشلۈك ۋەزىيەت دوكالتى يىغىنىنى يېرىمىدا توختىتىپ كۆپ قىسرىم ”برۆرە
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ئىنررى“ دىكررى ”ئېسررى جامررائىتى“ نىر ھەمرالىقىرردا مەخسررۇس پويىزىغررا ئولتررۇرۇپ يولغررا
چىقىدۇ .ئۇنرنىر برۇ قېتىمقرى سرەپىرىنى نىشرانى مىيروننېن ئىرد ؛ ھىتلېرر مىيوننېنردا
پىېىنانررا قوزغىلىڭىنى ر  81يىللىررق خرراتىرە كررۈنىنى تەبرىكلەشرركە قاتناشررماقچى بولغرران
ئىد  .گېرمانىيىنى بۇ داھىسى راسا ئۇيقىغرا غەرق بولرۇپ كەتركەن بىرر ۋاقىتترا ئامېرىكرا
بىلەن ئەن لىيەنى ئالدىن يۈرۈش قىسىملىر ماراكەش بىلەن ئالىىرىيە دېڭىز قىرغىقىردا
قۇرۇقلۇققررا چىققرران .بررۇ دوكررالت بالرردۇرن يېتىررپ كەلرر ەن بولررۇپ دوكالتتررا فرانسررىيە
ئارمىيىسى قۇرۇقلۇققا چىقىشنى توساش ھەرىكىتى ە كىرىشكەنلىكى يېزىلغان ئىد  .شۇڭا
ھىتلېر بۇنىڭدىن نىمە ئۇنچىېان ھۇلۇقۇپ كېتىسىلەر دەىرپ بىرر قرانچە مەسلىھەتچىسرىنى
ئەيىىلەپ كېتىدۇ .ئاندىن ئاق دېڭىزنى يەنە بىر ئۇچىدىكى كرىت ئارىلىغا ياردەم يولالش
بۇيرۇقىنى بېرىپ ھەممىنى ھەيران قالدۇرىدۇ .مۇنداق قارىماققا ئۇ چۈشتىن كېيىن سرائەت
 2دىكى لۆۋېنبراۋكېللېر پىېىنانىسىدا يىغىلغان پىشقەدەم سەپداشلىرىغا نۇتۇق سۆزلەشركە
بەكىررررەك ئەھمىررريەت بېرىررردىغانلىقى بىلىنىرررپ ترررۇراتتى .ھرررېچ بولمىغانررردا ئرررۇ شرررۇنداق
كۆرۈنمەكتە ئىد  .بۇ قېتىمقرى نۇترۇق ھەقىقەتەنمرۇ جەڭ ىېارلىقالرغرا تولغران بىرر نۇترۇق
بررونتتى .بەزىررلەر ئۇنى ر بررۇ قىلىقىغررا قرراراپ ئررۇ ئررۆزىنى ئاقلىمرراقچى ئررۇ ”سررتالىن دەپ
ئاتىلىېاتقررران“ ئرررۇ شرررەھەرنى قولغرررا كەلترررۈرىمەن دەپ گېرمرررانىيە قوشرررۇنلىرىغا بەدەل
تۆلەتمەكتە بۇ بەدەل خۇدد ۋېردۇندا تۆلەن ەن بەدەلدەك بەكرال قىممەتلىر بىرر بەدەل
بولد دەپ تەنقىتلىشىدۇ .ئەمما ئۇ ئاگاھالندۇرۇپ كېلىپ مەن ھرېچ قاچران بىرر يرۇۋاش
بىررر ئەمەسررمەن مەن ھېچقاچرران بىررر قررانچە ۋەتەن سررايتقۇچنى غەرپ ئەللىررر بىررلەن
يارىشىشررنى مەقسررەت قىلىررپ ئىمىىرىيىنررى شررەرقتە قولغررا كەلتررۈرگەن بىىايرران زېمىنالرنررى
ئىككررى قررولالپ سررۇنۇپ بېرىرردىغان ۋىلھررېلم ئىككىنچررى ئەمەسررمەن” .بىزنىرر بررارلىق
دۈشمەنلىرىمىز خاتىرجەم بولسۇنكى ئۇ ۋاقىتتىكرى گېرمرانىيە سرائەت  88دىرن  22مىنروت
ئۆتكەندە قۇرالىنى تاشلىغان ئىد  .ئەمما مەن پىرىنسىپ جەھەتتە ئۇنىڭدىنمۇ ئرۇزۇنىراق
بىر ۋاقىت كەلمە ترۇرۇپ يەنرى ھرېچ بولمىغانردا سرائەت  80دىرن  2مىنروت ئرۆتكەزمە
تۇرۇپ ھەرگىزمۇ قۇرال تاشلىمايمەن“ دەيدۇ.
ئاخشىمى ئافرىقىردىن كەلر ەن دوكرالد ئەھرېال بەكرال ئېغىرر بولغاچقرا ھىتلېرر برۇ
دوكالدقررا ئېتىررېار قىلمررا ئۆتكۈزىېېتىشرركە پىتىنالمايرردۇ .شررۇڭا ئررۇ دەرھررال مۇسسررۇلىننى
چاقىرتىپ كېلىپ يىغىن ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن رىبېنتروپقا بۇيرۇق قىلىدۇ .بىرر سروتكا ئىچىردە
ئىككىنچرى قېرتىم ئويغۇتۇلغران سرىيانو قايىر قىلىنىرپ مۇسسرولىننى ئۇيغۇتۇشرقا بارىرردۇ.
ئەمما مۇسسولىن باۋارىيى ە بېرىشقا ئۇنىما تۇرىېالىدۇ .ئۇ ئەند بىرر مەغلرۇپ بولغرۇچى
سۈپىتىدە ھىتلېر بىلەن كۆرۈشۈشنى خالىمرايتتى .ئۇنىر ئۈسرتى ە سرانمەتلىكىمۇ ياخشرى
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ئەمەس ئىد  .ئۇنى ئورنىغا يولغا چىققان سىيانو مىيوننېنغا يېتىپ كەلر ەن پەيىرتلەردە
ھىتلېرمررۇ ئافرىقىرردىكى قۇرۇقلۇققررا چىقىررش ھادىسىسررىدىن ئىبررارەت ئەمەلىيەتنررى قوبررۇل
قىلمررا ئامالسررىز ھالغررا كەلرر ەن ئىررد  .ئررۇ ”ئررۇرۇش ئىالھىنىرر گېرمررانىيە تەرەپنررى
تۇتۇشتىن ۋاز كېچىپ قارشى تەرەپ سېىى ە ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى“ ئېنىرق ھرې قىلماقترا
ئىد  .شۇنى بىلەن بىرر ۋاقىتترا رىبېنترروپ ئۇنىڭغرا سروۋېت ئىتتىىاقىنىر سرتوكھولمدا
تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى كوللونتا خانىمى ۋاستىسى ئرارقىلىق سرتالىن بىرلەن كۆرۈشرۈپ
بېقىش مەسلىھەتىنى بېرىدۇ .ئەمما ھىتلېر برۇ تەكلىىنرى قەتئرى ترۈردە رەت قىلىردۇ .ئەممرا
رىبېنتررروپ يەنە ”زۆرۈر تېىىلغانرردا شررەرقتە زېمىررن ئىشررغال قىلىشررتىنمۇ ۋاز كېچىشررىمىزگە
بولىرردۇ“ دەپ تەكلىررپ بېرىرردۇ .ب رۇ گەپررتىن فررۈھرېر ئورنىرردىن سررەكرەپ تررۇرۇپ كېتىرردۇ.
”ئۇقۇپ قو مېنى مۇزاكىرە قىلماقچى بولىېاتقىنىم باشقا يەر مەسىلىسرى ئەمەس يرالغۇز
ئافرىقا مەسىلىسى!“ رىبېنتروپ ھىتلېرنى برۇنچە ھەيرېە بىرلەن سرۆز قىلىشرىدىن قراتتىق
ئۈركۈپ كېتىدۇ.
ياپونىيەمۇ گېرمانىيەگە رۇسىيە بىلەن يارىشىېېلىش ئۈچۈن تىرىشرچانلىق كۆرسرىتىپ
برررېقىش مەسرررلىھەتىنى بەرگەن بولسرررىمۇ فرررۈھرېر تەرىىىررردىن قەتئرررى رەت قىلىنىررردۇ.
ياپونىيەنى يەنە بىر رەسمى تەلىبى يەنى گېرمانىيەدىن شەرقتە كۈ كۆرسىتىشتە بولرۇش
بىلەن چەكلىنىرپ مرۇتلەق كرۆپ قىسرىم ئەسركىر كرۈچىنى غەرپركە قايردۇرۇش تەلىبىمرۇ
ھىتلېر تەرىىىدىن رەت قىلىنىدۇ” .سرىلەر ياپونالرنىر كۆرسرەتكەن باھرانەڭلەرنى ياخشرى
بىلىمەن – .دەيدۇ ھىتلېر باش ئەلچى ئوشىماغا _ سىلەرنى بۇ تەكلىېىڭالر ھەقىقەتەنمۇ
ياخشى تەكلىپ .ئەپسۇسكى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولمايدىغان بىر تەكلىپ“.
قاتتىق سوغۇق بولۇپ تۇرىدىغان بۇنداق بىر ئەلدە زىمىسرتان قىشرتا ئراكوپ كرونش
ھەقىقەتەنمررۇ قىرريىن بىررر ئىررش ئىررد  .شررۇنداقتىمۇ ھىتلېرنى ر دې ەنلىررر گەپنررى چرروڭ
قىلىشرال بولررۇپ ئۇنىر بررۇ گەپلىررر ئىتتىىاقدىشررىنى ئاڭلىسررۇن دەپررال ئېيتىلغرران گەپررلەر
ئىررد  .ھىتلېرنى ر پىالنررى ئوڭۇشررلۇق بونمرردۇ-يرروق بولشررېېىكچىالر ئۈسررتىدىن غەلىرربە
قىلىش-قىاللماسلىققا باغلىق بىر ئىش ئىد  .بۇنداق بىر ئرادەم ئۈچرۈن ئېيتقانردا سرتالىن
بىلەن يارىشىپ قېلىشنى ئۈمىرد قىلىرش ھەرگىرز مرۇمكىن بولىردىغان ئىرش ئەمەس ئىرد .
ئەگەر شررررەرقتە غررررالىبىيەت قازىنالمىغىرررردەك قىلسررررىمۇ ۋەزىىىسررررىنى مررررۇقەررەرلىكى
تۈپەيلىدىن يەھرۇدىيالرنى ياۋروپرادىن تولرۇق ترازىلىېەتكىچە بولسرىمۇ قىزىر ئارمىيىنىر
يولىنى توساپ تۇرىشى شەرت ئىد .
بېرلىندا بولسا ھىتلېر ئەقلىدىن ئېزىىتۇ دې ەندەك گەپ-سۆزلەر تارقىلىپ يرۈرەتتى.
بەز گەپلەردىن قارىغاندا بىر قېتىملىرق چروڭ يىغىلىشرتا فرۇك خرانىم مىنىسرتىر خرانىمى
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فرىكقا ”فۈھرېر بىزنى ئاپەت ئىچى ە سۆرەپ كېتىېاتىدۇ“ دېر ەن .بۇنىڭغرا جراۋابەن فرىر
خانىممۇ ”راس دەيسىز بۇ ئادەم ھەقىقەتەنمۇ ئېلىشىپ قاپتۇ“ دەيدۇ 202.ئاتاغلىق تاشرقى
كېسەللىكلەر دوخترۇر فېردىنانرد سراۋېربرۇكمۇ شرۇنداق قاراشرقا كەل ەنمىرش .ئرۇ يرېقىن
دوسرررتلىرىغا يېقىنررردا فرررۈھرېرنى كرررۆرگىلى بارغىنىررردا ھىتلېرنىررر بەكرررال چۈشررركۈن ۋە
ھالسىزلىنىپ قېررىىال قالغرانلىقىنى تىنمرا ئرۆزى ە ئرۆز غۇدۇڭشرۇپال يۈرىردىغان بولرۇپ
قالغانلىقىنى ”چوقۇم ھىندىستانغىچە بېرىشىم كېرەك … ئۆلتۈرۈل ەن بىر نېمى ئورنىغرا
ئرررون دۈشرررمەن يوقۇتۇلىشرررى شرررەرت …“ دې ەنررردەك بىرررر نېمىلەرنرررى دەپ سرررۆزلەپ
يۈرىدىغانلىقىنى پەرق قىلغانلىقىنى ئېيتقان.
2
ستالىن رادتا بولسا ھىتلېر يەنە بىر قېتىملىق مەغلوبىيەتكە دۈ كېلىردۇ .بىرر قرانچە
ھەپتىرردىن بېررر پاۋلۇسررنى -2يۈلۈنررۈش ئارمىيىسررى ئاساسررەن ئىل ىرررلىيەلمەيال قالغرران
ھالەتتە ئىد  .ئۇنرنى ئىل ىرلەشلىر غېررىچ بىرلەن ئۆلچەن ىردەك ئراز بولرۇپال قالمرا
ھەر بىر غېرىچ ئىل ىرلەش ئۈچۈنمۇ ئىنتايىن يوقۇر بەدەللەر تۆلەنمەكتە ئىرد  .پراۋلۇس
بىررلەن شررەرق ئاخبررارات باشررقارما مررۇدىر پودپولكوۋنىر رېيىننررارد گېھلررېن ئىككىسررىال
دۈشمەن شىمال تەرەپتىن كەڭ كۆلەمدە ئەسركەر يىغىشرقا كىرىشرتى دەپ خەتەر ھەققىردە
قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ” :ھازىرقى ۋەزىيەت بەكال تۇراقسىز بولغاچقرا بىرز دۈشرمەن
تەرەپ ئەھررېالى ئۈسررتىدە تولررۇق مررۆلچەردە بونلمررايېاتىمىز “.دەيرردۇ گېھلررېن -80نويررابىر
كررۈنكى دوكالتىرردا ”شررۇنداقتىمۇ دۈشررمەن ئارمىيىسررى ئىمكانىيەتنىرر بررارىچە بالرردۇر
ھۇجۇمغرررا ئۆترررۈپ بىزنىررر شرررەرق قىسرررىملىرىمىزنى خەتەرلىررر ئەھېالغرررا چۈشرررۈرۈپ
ئارمىيىمىزنى ستالىن رادتىن چېكىنىشكە مەجبۇرنش ئۈچۈن رومىنىيە ئرۈچىنچى يرۈلنىلىش
ئارمىيىسررى ە زەربە بېرىررپ سررتالىن رادقا تۇتىشررىدىغان تۆمررۈر يررولنى ئررۈزۈپ تاشلىشررى
مۇمكىن“.
ئەسلىدە ھىتلېرر بى نوفترا تۇرىېاتقران بولغاچقرا كىشرىنى كۆڭۈلسرىز قىلىردىغان برۇ
دوكالتنى كۆرمى ەن ئىد  .شۇنداقتىمۇ ئۇ يەنىرال رومىنىريە ئارمىيىسرى ە يەنىرال ئانھىردە
كۆڭۈل بۆلۈپ بۇ تەۋەدە بىرەر ئەھېال بارمۇ-يوق دەپ سۈرۈشتە قىلىپ تۇرغان ئىد  .شرۇ
ھەپتە ئىچىدە ئىزچىر ترۈردە ئرۇرۇش ۋەزىيىترى يىغىنىغرا قاتنىشرىپ كېلىېاتقران پۇتكرامېر
ئەسلەپ كېلىپ بۇنداق ئىش يوق ھىتلېر ئۇنرنى قەتئى ئويالپ قويغىنى يوق دەپ قايتا-
قايتررا تەكىتلەيرردۇ .ھەمرردە يامرران خەۋەرلەرنىر يېتىررپ كېلىشررى بەكررال ئاسررتا بولغاچقررا
~ ~ 401

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

فۈھرېر ۋەزىيەتنى بۇنچىرېان ئېغىرر ئىكەنلىكىردىن پەقەترال خەۋىرر يروق ئىرد سروۋېت
ئارمىيىسررىنى كررۈچى زاد قانچىلىرر ئىكەنلىكررى ھەققىرردە كىشررىلەر تررۈزۈك بىررر نررېمە
بىلمەيتتى ئەمما ھىتلېرنى يېقىندا قىلغان تەنقىتلىر يەنى ”سىلەر دۈشمەن كرۈچلىرىنى
ھەر دائىم يوقۇر مرۆلچەرلەپ كېلىېاتىسرىلەر“ دەپ قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە براش قۇمانردانلىق
شررررتابىدىكىلەرنى قرررراتتىق تەنقىررررتلەپ ئۇنرنىرررر پولشررررا ۋە فرانسررررىيىدىكىدەك خاتررررا
مۆلچەرلىشىنى قايتا تەكرارلىشىغىمۇ راز ئەمەس ئىد دەيدۇ.
-81نويابىر تاڭ سۈزۈلۈش ۋاقتىدا سوۋېت ئارمىيىسى  22دىېىزىيىلى قۇراللىق كۈ
بىرررلەن رومىنىررريە ئارمىيىسرررى ە ھۇجرررۇم باشررراليدۇ .مرررۇداپىيەدە تۇرىېاتقررران ئەسررركەرلەر
قەھرىمانالرچە جەڭ قىلىرپ ئانھىردە ماھرارەت كۆرسرىتىپ باققران بولسرىمۇ بەكرال كرۆپ
ئۈستۈن كۈچكە ئى ە دۈشمەن قوشۇنلىر تەرىىىردىن تارمرار كەلتۈرۈلىردۇ .توپكورپرۇس
قۇمانرردانى بررۇ ھۇجۇمغررا دەرھررال ئىنكرراس قايتۇرىرردۇ .يەنررى ئررۇ ئالررد بىررلەن باۋلۇسررقا
ستالىن رادقا ھۇجۇم قىلىشنى توختىتىپ قىسىمالرنى سول قانراتتىن كېلىردىغان تەھردىتكە
تەييار قى دەپ بۇيرۇق قىلىدۇ؛ ئاندىن يەنە رومىنىريە ئارمىيىسرىنى تارمرار قىلىنغرانلىقى
مۇقىملىشررىپ قالغانرردىن كېرريىن -2يۆلۈنررۈش ئارمىيسررى ە دەرھررال چېكىررنىش بررۇيرۇقى
بېرىدۇ.
ھىتلېررر بۇنررداق قىلىشررنى كەسرركىنلى بىررلەن رەت قىلىرردۇ .ھىتلېررر بررۇرۇن كەل ر ەن
دوكالتالردىن سروۋېت ئىتتىىاقىنىر بەكرال كرۆپ قران ترۆككەنلىكى سرەۋەبىدىن يوقۇلرۇش
گىردابىغررا كېلىررپ قالغانلىقىغررا ئىشررەن ەنلىكى ئۈچررۈن بررۇ قېتىمقررى قايتارمررا ھۇجۇمغررا
ئۆتىشررىنىمۇ ئۆلررۈم ئالدىرردىكى بىررر جرران تالىشررىش دەپررال ئويلىماقتررا ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ
ستالىن رادتىكى قىسىمالرغا ئۆل ىچە جان تىكىپ مۇداپىيەدە ترۇرۇڭالر يراردەمچى قوشرۇن
يولغررا چىقىررپ بولررد دەپ بررۇيرۇق قىلىرردۇ .ئەممررا بررۇ تررۈردىكى ئەھررېالالر ھىتلېرنىرر
قۇمانررردانلىق شرررتابىدىكى قانيماقانچىلىقنىررر قايسرررى دەرىىىررردە ئىكەنلىكىنرررى ئەكىررر
ئەتتۈرۈپ بېرەلمەيتتى .مايور ئېن ې كۈندىلى خاتىرىسى ە مۇنۇنرنى يازماقتا ئىرد ” :برۇ
يەر بەكررال قانيماقانلىشررىپ كەتتررى .فۈھرېرمررۇ قانررداق قىلسررا ياخشررى بولىرردىغانلىقىنى
بىلەلمەيال قالد  .بۇ پاجىئەلى سائەتلەر ئىچىدە ئۇ بې نوفتىكى سارا ئىچىردە تىنمرا
ئالررد -كەيررنى ە ماڭرراتتى .قۇمانرردانلىرىنى يەنە بىررر قېررتىم كونررا خاتررالىق ئىچى ر ە پېتىررپ
قېلىېاتىسىلەر دەپ ئەيىىلەيتتى“.
ھىتلېر ئۇرۇش سېىىدىكى تانكا قىسرىملىرىنى يېڭىلىرپ چېكىنىشرى ە پەقەترال راز
ئەمەس ئىررد -08 .نويررابىر كررۈنى رومىنىرريە ئارمىيىسررى تانكىلىرىنى ر يېرىمىرردىن كررۆپ
قىسمىنى توك يوللىرىنى چاشقان غاجىالپ بۇزىېەتكەنلىكى سرەۋەبىدىن كراردىن چىقىشرى
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نەتىىىسىدە يوللىر كېسرىلىپ مۇھاسرىرە ئىچىر ە شۈشرۈپ قالىردۇ .برۇ ئەھرېالنى ئەكر
ئەتترررۈرمەكچى بولرررۇپ ”جاسرررارىتى پۈترررۈنلە يوقالرررد  _ .دەپ يازىررردۇ بىرررر رومىنىررريە
ئوفىتسېر خاتىرىسى ە ئالدىراشرلىق بىرلەن _ بېشرىمىزغا كەلر ەن نرېمە كرۈنلەر برۇ بىرز
ياكى ئەجداتلىرىمىز زاد نېمە گۇناھ قىلغان بولغىيدۇق؟“ پەقەت شۇ ۋاقىتقرا كەل ىنىردىال
پاۋلۇس بىلەن ئۇنى شرىتاپ باشرلىقى گېنېررال مرايور ئرارتۇر شرىمىتد دۈ كېلىېاتقران برۇ
خەتەرنررى ھررې قىلىشررىدۇ .سرروۋېت قوشررۇنلىرىنى تررانكىلىر قۇمانرردانلىق شررىتابىدىنبىر
قررانچە مى ر نېرىسررىدىال ئوتتۇرغررا چىقىرردۇ .بررۇ ئەھررېال -2يۆلۈنررۈش ئارمىيىسررىنى يررولى
سرروۋېت قوشررۇنلىرىنى قولىغررا ئۆتررۈپ بولغررانلىقىنى كۆرسررىتەتمەكتە ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ
قۇماندانلىق شىتابىنى ئالدىراش كەينى ە يۆتكەپ ئارقىدىنال چېكىرنىش تەلىېىردە بولىردۇ.
ئۇنىرر باشررلىقى بررۇ تەلەپنررى تەسررتىقالش بىررلەن بىرررگە بررۇ ئىشررنى ئررالى قۇمانرردانلىق
شىتابىدىن سورايدۇ .شۇ ئاخشىمى بې نوفتا ئۆتكۈزۈلىېاتقان يىغىنردا جرودل -2ئرارمىيىنى
ئومۇمىي يۈزلۈك چېكىنردۈرەيلى دېر ەن تەكلىىنرى بېرىردۇ .فرۈھرېر برۇ تەكلىىنرى يەنە بىرر
قېتىم رەت قىلىرپ ”ئەرقانرداق بىرر ۋەقە كۆرۈلىشرىدىن قەتئىري نەزەر چوقرۇم سرتالىن راد
ئەتىراپىدىكى جايالرنى قولىمىزدا تۇتۇپ تۇرىشىمىز شەرت“ دەپ چى تۇرىېالىدۇ.
ئەتىسررى چۈشرررتىن برررۇرۇن يەنرررى -00چىسررال كرررۈنى سررروۋېت قوشرررۇنلىرىنى زور
كۆلەملى ئىسكەنىى ە ئرېلىش ھۇجرۇمى نەتىىىسرىنى بېرىرپ ئىككرى تەرەپ بىرر-بىرسرى
بىلەن ئۇچرىشىپ -2ئارمىيىنى قورشاۋغا ئرېلىش ئىشرىنى تاماماليردۇ .ئراقىېەت  022مىر
كىشىلى گېرمانىيە قوشۇنلىرىنى ئەڭ تالالنغان قىسىملىر  822تانكرا  8122زەمبىررەك
ۋە  82222دىررن ئررارتۇق ھەر تۈرلررۈك ئرراپتوموبىلالرنىمۇ ئررۆز ئىچىرر ە ئالغرران ھالرردا بىررر
ئويمانلىق ئىچىر ە قاپسراپ قويۇلىردۇ-2 .ئرارمىيە شرۇ ئاخشرىمى ئۆتكرۈزگەن يىغىنردا بىرر
قىسىم كىشىلەر غەربىي جەنرۇپ تەرەپرتىن قورشراۋنى بۆسرۈپ چىقىرش تەكلىرېىنى بېرىردۇ.
”ياق بولمايدۇ“ دەيدۇ شىتا باشلىقى شمىدت ”بۇنىر ئۈچرۈن يېقىلغرۇيىمىز يەتمەيردۇ.
ئەگەر زورنپ مۇھاسررىرىنى بۆسررۈپ چىقمرراقچى بولىرردىكەنمىز بۇنىرر ئرراقىېىتى چوقررۇم
ناپولىئوننى بېشىغا كەل ەننى دەل ئۆز بولىردۇ .شرۇڭا بىرز چوقرۇم كىرپىردەك مرۇداپىيە
ئۇرۇشررى قىلىشررتىن باشررقىچە چررارىمىز يرروق “.چۈشررتىن كېرريىن ئەھررېال تېنىمررۇ بەتررتەر
يامانلىشرررىپ كەتكەنلىكرررى سرررەۋەبىدىن شرررمىدت ئۆزىنىررر دې ىنىررردىنمۇ گۇمانلىنىشرررقا
باشرراليدۇ .دەل شررۇ پەيتررتە پرراۋلۇس جررايىڭالردا قىمىرلىمررا چى ر تررۇرۇڭالر ۋە بررۇيرۇق
كۈترۈڭالر دېر ەن يېڭرى بررۇيرۇق تاپشرۇرۇپ ئالىرردۇ” .خروش شررۇنداق قىلىرپ بىررز ئەنررد
قانداق قىلىش توغرىلىق باش قاتۇرغىردەك ۋاقتىمىرز بولىردىغان بولرد  – .دەيردۇ پراۋلۇس
بۇرۇلۇپ شىتاپ باشرلىقىغا _ قېنرى ئەمسرە بىرز برۇ ھەقرتە ئرايرىم-ئرايرىم براش قراتۇرۇپ
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چىقايلى .بىر سائەتتىن كېيىن كېلىرپ مەن بىرلەن كرۆرۈش ئىككىمىزنىر خۇنسىسرى بىرر
يەردىن چىقامدۇ-چىقمامدۇ كۆرۈپ باقايلى “.دەرۋەقە ئۇنرنى ھەر ئىككىسرىال پۈترۈنلە
ئوخشاش خۇنسىغا كەل ەن ئىد  :غەربى جەنۇپ تەرەپتىن قورشاۋنى بۆسۈپ چىقىش.
بۇ چاغدا ھىتلېرمۇ ”بۆرە ئىنى“ گە قاراپ يولغا چىققان ئىرد  .كەيرنى ە چېكىرنىش
بۇنى ھەرگىزمۇ ئويلىنىشقا بولمايدۇ دەيتتى ھىتلېر .شۇ كرۈنى ئاخشرىمى شەخسرى نامىردا
پاۋلۇسرررقا تېلې راممرررا يولاليررردۇ-2” :ئرررارمىيە شرررۇنى ئېنىرررق بىلسرررۇنكى مەن قورشررراۋنى
يېرىشررىڭالر ئۈچررۈن پۈتررۈن ئىمكررانىيەتلەرنى ئىشررقا سررېلىپ سررىلەرگە يرراردەم يررولاليمەن.
كۈتۈپ تۇرۇڭالر .مەن بۇ ھەقتە دەرھال بۇيرۇق چۈشۈرىمەن “.پراۋلۇس برۇ قرارارنى قوبرۇل
قىلغران بولسررىمۇ ئۇنىر قايسررى بىررر كورپررۇس قومانرردانى ئررۆز ئالرردىغا ھەرىرركەت قىلىررپ
قىسىملىرىنى كەيرنى ە چېكىنردۈرۈپ پاۋلۇسرنى پۈترۈن سرەپ برويىچە چېكىرنىش برۇيرۇقى
بېرىشكە مەجبۇر ھالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ .ئەسلىدە پراۋلۇس برۇ گېنېرالىنرى ۋەزىىىسرىدىن
ئېلىپ تاشالش ياكى قولغا ئېلىش ھوقۇقى بار بولسىمۇ ۋەزىيەت بەكال جىدد بولغرانلىقى
سەۋەبىدىن كار بولمايدۇ .ئەمما قىزىق يېر ھىتلېر برۇ قېتىمقرى چېكىرنىش ۋەقەسرىدىن
خەۋەر تاپقاندىن كېيىن بۇ ئىشنى مەسئۇلىيىتىنى گۇناھسىز پاۋلۇسنى ئۈستى ە ئارتىپ
ئررۆز بەكررال ئىشررىنىدىغا بررۇ ئىشررنى ئەسررلى مەسررئۇلى بولغرران جىنررايەتچى ەئۆز بېشررىغا
قۇمانردانلىق قىلىررش ھوقۇقىرردىن پايرردىلىنىپ ھەرىركەت قىاللىقىنررى تەغدىرلى ەنرردەك بىررر
ئىش قىلىدۇ.
-02نويررابىر ئاخشررىمى -2ئررارمىيە قۇمانرردانى ئررۆز نررامى بىررلەن قورشرراۋنى بۆسررۈپ
چىقىشقا رۇخسەت قىلىش تەلىبىدە بولىدۇ .ھىتلېر بۇ تەلەپنى پەقەترال ئېتىبارغرا ئالمايردۇ.
سەۋەبى ئۇ ئەند پاۋلۇس ھەققىدە بەز گۇمرانلىر برار ئىرد  .گيۆرىڭمرۇ ئۇنىڭغرا ۋەدە
بېرىپ گېرمانىيە ھاۋا ئارمىيىسرى قورشراۋغا چۈشرۈپ قالغران -2ئرارمىيە ئۈچرۈن ھراۋادىن
ئۇزۇغلرررۇق تاشرررالپ بېررررىمەن دەيررردۇ .گەرچە ھىتلېرررر برررۇ مارشرررالنى برررۇرۇنقى ئرررۇرۇش
نەتىىىلىرىدىن بەك راز ئەمەس بولسىمۇ يەنىال ئۇنى دې ىنى ە قۇنق سرالىدۇ .ئەتىسرى
چۈشتىن برۇرۇن ھىتلېرر پاۋلۇسرقا برۇيرۇق قىلىرپ ”ھەرقانرداق بەدەل تۆلەشرتىن قەتئىري
نەزەر“ پوزىتسىيەڭنى قەتئى چى تۇت ئوزۇق-تۆلرۈك ھراۋادىن يەتكۈزۈلىردۇ دەيردۇ202.
چارىسىز قالغان ھىتلېر گيۆرىڭنىر يەڭ ىللىر بىرلەن بەرگەن ۋەدىسرى ە ئىشرىنىپ ئرۆز
خىيالى بويىچە ستالىن راد دې ەن يەر بىر قورغاندىنال ئىبرارەت دەپ ھېسراپاليدۇ .شرۇنداق
قىلىپ ئۇ  022مى نەپەر نېمى ۋە ئىتتىىاقداشلىرىنى ئەسكەرلىرىنى بىرراقال قاتراردىن
چىقىرىېەتكەن ئىد .
ھىتلېر پاۋلۇسنى باشلىقىغا قارىتا ئىشەنچىنى يوقاتقىنىدىن كېيىن بۇ قۇمانداننى
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مۇتلەق كۆپ قىسىم قۇماندانلىق ھوقۇقىنى مارشال ۋون مانستېيىن ە ئۆتكۈزۈپ بېرىردۇ .برۇ
مارشالنى غەرپكە ھۇجۇم قىلىرش ئۈسرتىدىكى ئىنترايىن ئەپچىر پىالنرى ھىتلېررنىڭكى ە
بەكال ئوخشرايتتى .مانسرتېيىن يېڭرى بىرر قوشرۇنغا يەنرى دون توپكورپۇسرىغا قۇمانردانلىق
قىلماقچى بولۇپ سوۋېت قوشۇنلىرىنى غەرىىكە قاراپ ئىل ىرلىشىنى توساش ۋەزىىىسرىنى
ئۈستى ە ئېلىش ئرارقىلىق سرتالىن رادنى قوغرداۋاتقانالرغا كېلىېاتقران بېسرىمنى ئازايتىشرقا
تىرىشىش ئىد  .شۇ كۈنى چۈش ۋاقتىدا ماسرتېيىن پاۋلۇسرقا ئىشرەنچەڭنى تىكرلە دېر ەن
بىررر تېلې راممررا يولاليرردۇ” :بىررز ئىمكانىيەتنى ر بررارىچە سررېنى قىرريىن مۇھىررت ئاسررتىدىن
قۇتۇلدۇرۇپ چىقىشقا تىرىشىمىز “.دەيدۇ .ئۇ يەنە قوشۇمچە قىلىپ پاۋلۇسرنى نرۆۋەتتىكى
ۋەزىىىسى” :فۈھرېرنى بۇيرۇقىغا ئاساسەن ۋول ا بىرلەن شرىمالى فرونتنرى چىر تۇترۇش
شرۇنىڭدەك كۈچلررۈك ئەسرركىر كررۈ بىررلەن ئارقرا سررەپتىن قورشرراۋنى يېرىشررقا تەييررارلىق
قىلىش“ ئىكەنلىكىنى قوشۇمچە قىلىپ بىلدۈرگەن ئىد  .پاۋلۇسنى قارىشرىچە مانسرتېيىن
-2ئارمىيەنى پوزىتسىيەنى چى تۇتۇش بىلەن بىرگە بىر يول ئېچىشرىمىزنى تەلەپ قىلىرش
ئىكەن .شۇنداق قىلىپ پاۋلوس بىلەن شرمىدت ئىككىسرى ئرۆزلىر ترۈزگەن پىالنىردىن ۋاز
كېچىرردۇ :ھىتلېرنى ر مرراقۇللىقىنى كۈتمەسررتىن ئررۆز ئالرردىغا قورشرراۋنى بۆسررۈپ چىقىررش
پىالنىدىن ۋاز كېچىشىدۇ.
شررۇ كررۈنى قرراراڭغۇ چۈشۈشررتىن بررۇرۇن سررتالىن رادقا ئرروزۇق-تۈلررۈك يەتكۈزىرردىغان
ئايروپالنالردىن  00سرى ئېتىرپ چۈشرۈرىلىدۇ-02 .چىسرال كرۈنى يەنە  1ئرايروپالن ئېتىرپ
چۈشررۈرىلىدۇ .ئرراقىېەت پرراۋلۇس ئررارانال  22توننررا يررېمەك-ئىچررمەك بىررلەن ئرروق-دورىغررا
ئېرىشەلەيدۇ-02 .چىسال كرۈنى قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە براش قۇمانردانلىق شرىتاپ كومانردىر
زېيتزلېرر ”برۆر ئىنررى” گە قايتىرپ كېلىرپ ھىتلېرنىر ئاچچىغلىنىشرلىرىغا پەرۋا قىلمررا
پاۋلۇسقا “ھەرىكەت ئىنتىيار “ بېرىشنى تەكلىپ قىلىدۇ .يەنى مەجبۇر تۈردە قورشاۋنى
بۆسررۈپ چىقىررش ھەرىرركەت ئەركىنلىكىنررى بېرىشررنى تەكلىررپ قىلىرردۇ .ئەگەر بررۇ ھەرىرركەت
ئوڭۇشررلۇق بولمىغىرردەك قىلسررا ئۇنىر تەسررلىم بولىشررىغا رۇخسررەت قىلىنىشررىنى تەكلىررپ
قىلىرردۇ .ھىتلېررر بررۇ تەكلىىنررى دەرھررال رەت قىلىررپ مانسررتېيىننى قورشرراۋنى يېرررىش
ھەرىكىتى ىال ماقۇل بولىدۇ .ھىتلېر ھەر تۈرلرۈك قارشرى پىكىرلەرنرى گيۆرىڭنىر ھراۋادىن
تاشالشقا قايتا-قايتا بەرگەن قۇرۇق ۋەدىسى ە ئاساسلىنىپ يېتەرلىر ئۇزۇقلرۇق ھراۋادىن
تاشررلىنىدۇ دەپ جرراۋا بېرىرردۇ” .بۇنچىررېان كۈچلررۈك خرراتىرجەم قارىشررى مېنررى بەكررال
قورقۇتىرررېەتكەن ئىرررد  _ .دەپ يازىررردۇ ئېن ېررر كۈنررردىلى خاتىرىسرررى ە _ بۇنچىرررېان
خاتىرجەملى ھاۋا ئارمىيىسى باش قۇماندانلىق شىتابىدىكىلەردىمۇ يوق ئىد !“
شۇ كۈنى پاۋلۇس بىېاستە خەت يېزىرپ مانسرتېيىننى يېقىنردا -2ئرارمىيى ە يراردەم
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بېرىش ھەققىدىكى ۋەدىسى ە رەخمىتىنى بىلدۈرىدۇ .ئۇ خېتىدا مانستېيىنغا مۇنداق دەيردۇ:
مەن ئىنتىيار ھەرىكەت قىلىش ھەققىدە ھىتلېردىن تەلەپ قىلردىم ئەگەر زۆرۈر تېىىلسرا
شۇنداق ھەرىكەت قىلماقچىمەن” .مېنى بۇنداق ھوقرۇق تەلىبىردە بولۇشرتىكى مەقسرىدىم
_ دەيدۇ پاۋلۇس ئىزاھالپ كېلىپ _ تۆۋەندىكىچە ئەھېالنى يرۈز بېرىشرىدىن سراقلىنىش
ئۈچۈنرردۇر :بىررردىن-بىررر مررۇمكىن بولىرردىغان ئۇنررداق بىررر بررۇيرۇق چۈشۈرۈشررنىال مەقسررەت
قىلدىم ئەمما بۇنىڭمۇ ۋاقتى ئۆتمەكتە .مەن ئىنتايىن جىدد ۋەزىريەت ئاسرتىدىال بۇنرداق
بىر بۇيرۇقنى چۈشەرگەنلىكىمنى ئىسرىاتلىيالمايمەن .شرۇڭا مەن پەقەت سرىزنى برۇ ئىشرتا
مېنى بۇ ئىش ئۈستىدە بېرىدىغان ۋەدەمنى قوبۇل قىلىشىڭىزنىال تەلەپ قىلىمەن“.
پاۋلۇدس تۈن يېرىمىدىن بەش مىنۇت بۇرۇن فۈھرېرنى جاۋابىنى تاپشۇرۇپ ئالىدۇ.
ھىتلېررر ئررۆز نامىرردا -2ئارمىيىرردىكى بررارلىق ئوفىتسررېر-جەڭچىررلەرگە تېلې راممررا يررولالپ
ئۇنردىن پوزىتسىيىسىنى چى ساقلىشرىنى شرۇنىڭدەك قورشراۋنى يېرىشرى ئۈچرۈن چوقرۇم
ياردەم قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بېرىدۇ.
ئەمما قورشراۋدىن بۆسرۈپ چىقىررىش ھەرىكىترى يەنرى ”قىشرلىق شرىېرىغان“ پىالنرى
دې ەندەك تولۇق تەييارلىقى بولمىغان بىر پىرالن ئىرد  .برۇ ھەرىركەت بىرر قېتىملىرق بىررن
يۆلۈنۈشرررتە بۆسرررۈپ كىررررىش پىالنىررردىنال ئىبرررارەت بىرررر پىرررالن بولرررۇپ ئۇنىررر ئۈچرررۈن
ئىشررلىتىلىدىغان كۈچمررۇ ئررارانال ئىككررى بروۋنىرر دىېىزىيەسررىدىنال ئىبررارەت ئىررد  .بررۇ
ھەرىكەت دېكابىرنىر باشرلىرىغا ئورۇنالشرتۇرۇلغان بولغاچقرا بۇنىڭغرا نزىملىرق ئەقەللرى
كۈچنى بىر يەرگە يىغىشتا بەكال كۆپ توسالغۇ ۋە قىيىنچىلىقالرغا دۈ كېلىردۇ .نەتىىىردە
-80دېكررابىر چۈشررتىن بررۇرۇن ئرراران ھەرىكەترركە ئۆتەلەيرردۇ 022 .تانكررا شررەرقى شررىمال
يۆلۈنۈشى بويىچە يۈز كېلومېتردەك يىراقلىقتىكى ستالىن رادقا قاراپ ھەيېەت بىرلەن يولغرا
چۈشررىدۇ .يررول بررويى بەكررال ئرراز قارشررىلىق كررۈچلەرگە دۈ كېلىرردۇ؛ ھەتتررا بەز يەرلەردە
قىلچىمررۇ قارشررىلىق كۆرۈلمەيرردۇ بۇنىڭرردىن نررېمى قوشررۇنلىر ھەيررران قالغرران ئىررد .
شۇنداق بولىشىغا قارىما تانكىالر ئارانال  81كېلومېتر يول يۈرەلەيدۇ .يەنى كۈن نۇرىنى
تەپتىدىن يولدىكى مۇزنر ئېرىشركە باشرالپ توپىلىرق يرولالر پاتسرا چىققىلرى بولمايردىغان
پۈتۈنلە پاتقاقلىققا ئايلىنىپ كەتكەن ئىد .
چررۈش ۋاقتىرردا ئۆتكررۈزۈل ەن يىغىنرردا ھىتلېرنى ر سررورىغان بىرىنچررى سررۇئالى شررۇ
بولىدۇ” :بىرەر ئاپەت يۈز بەردىمۇ؟“ كىشىلەر ئۇنىڭغرا جراۋا بېرىرپ ئىترالىيە قوشرۇنلىر
تۇتررۇپ تۇرىېاتقرران پوزىتسررىيە ھۇجۇمغررا ئۇچرىغررانلىقىنى ئېيتقىنىرردا ئررۇ غۇدۇڭشررىغىنىچە
دەردىنى تۆكۈشكە باشلىد ” :جەنوپتىكى ئىشالر مېنى تېنىمۇ كرۆپ ئۇيقۇسرىز كېچىلەرنرى
ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلىغان ئىد  .بىرز ترېنچە ئرۇ يەردە نرېمىلەر بولرۇپ كېتىېاتقانلىقىردىن
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خەۋىرىمىز يوق“.
 2كۈنررردىن بۇيررران -2ئارمىيەنىررر ئوفىتسرررېر-جەڭچىلىرىقېرىنرررداش ئارمىيىنىررر
تانكىلىر كېلىشىنى كۈتۈپ كۆزلىر تىشرىلىپ كەتكىردەك بولرۇپ كەتركەن ئىرد  .ئەممرا
ئۇنرنىررر كرررۆرگىنى كەينرررى ئرررۈزۈلمە كېلىېاتقررران سررروۋېت قوشرررۇنلىرىنى تىرمىشرررىپ
تىركىشىپ غەرىىكە قاراپ كېتىېاتقانلىقى بولرد  .ئرۇنر ”قىشرلىق شرىېرىغان“ ھەرىكىرتى ە
توسقۇنلۇق قىلىش ئۈچۈن كېتىېاتماقتا ئىد  .مانستېيىنمۇ خۇدد شرۇنداق ئۈمىدسرىز بىرر
ئەھېالدا بولۇپ -81چىسالدا پاۋلۇسنى كۆپ قىسىم ئەسركەرلەرنى جېنىنرى قۇتۇلردۇرۇش
ئۈچرررۈن مۇھاسرررىرىنى بۆسرررۈپ چىقىشرررقا برررۇيرۇق قىلىشرررنى تەلەپ قىلىررردۇ .زېيتزلېرررر
”پەۋقۇلئاددە جىدد “ لى بىلەن بۇ تەدبىرنى تەستىقاليدۇ .ئەممرا بۇنىڭغرا ھىتلېرر يەنىرال
چى ر تررۇرۇپ رۇخسررەت قىلمايرردۇ .چررۇنكى شررۇ كررۈنى ئىتالىيەنى ر -1ئارمىيىسررى تارمررار
قىلىنىپ مۇھاسىرى ە ئېلىنغان قىسىمالرنى شىمالىدا چوڭ بىر كاۋاك پەيدا بولغان ئىد .
ئەتىسى چۈشتىن كېريىن مانسرتېيىن -2ئارمىيىنىر مۇھاسرىرىنى بۆسرۈپ چىقىشرىغا
رۇخسەت قىلىشنى تەلەپ قىلىپ ھىتلېرغا يەنە بىر قېتىم تېلې راممرا يولاليردۇ .دەسرلىېىدە
ھىتلېر بۇ تەلەپنىمۇ رەت قىلىدۇ .كېريىن زېۇتزلېرنىر تىنمرا سۈيلىشرى بىرلەن ئراز-ترۇن
بوشررىغاندەك قىلىرردۇ .ئۇنىرر بۇنررداق بىررر قارارغررا كررېلەلمە تررۇرغىنىنى كررۆرگەن بەز
ئوفىتسېرنردا ئاز-تۇن ئۈمىرد پەيردا بولۇشرقا باشراليدۇ :پراۋلۇس تەشەببۇسركارلىق بىرلەن
ئامال قىلىپ مۇھاسىرىنى بۆسۈپ چىقالىشى مۇمكىن ئىد  .ئەگەر كۈچى يەتسرە پاۋلۇسرمۇ
شۇنداق قىلغان بونتتى .شۇڭا ئۇ فۈھرېرنى بۇرۇنقى بۇيرۇقىغرا برو سۇنماسرلىققا تەييرار
تۇراتتى؛ ئەمما بۇ چاغدا ئۇنى قولىردا برار تانكرا  822گىمرۇ يەتمەيتترى شرۇنىڭدەك يەنە
 20كېلررومېتر يررول يۈرۈشرركىال يەتكىرردەك يېقىلغۇسررى قالغرران ئىررد  .ئۇنىرر ئۈسررتى ە
ھۇجۇمغا ئۆتۈش ئۇياقتا تۇرسۇن قالغان ئوق-دورىرالر مرۇداپىيىلىنىش ئۈچۈنمرۇ يېتەرلىر
ئەمەس ئىد  .شۇڭا پاۋلۇس بىلەن شمىتد ئىككىسى پۈتۈن ئۈمىدىنى مۇھاسىرىنى يېرىشرقا
كېلىدىغان ياردەمچى ئەسكەرلەرگە باغلىغان ئىد .
ئەمما بۇ چاغدا ئۇنرغا يراردەم ئۈچرۈن كېلىېاتقران ترانكىالر پاتقاققرا پېتىرپ قىمىرمرۇ
قىاللما تۇرۇپ قالغان ئىد -02 .دېكابىردا بىر بروۋنىر قىسرىم دەرھرال بېرىرپ قېچىرپ
تارقىلىرررپ كېتىېاتقررران ئىترررالىيە قوشرررۇنلىرىنى بوشرررىغان بوشرررلۇقنى ئىتىېېتىشرررى زۆرۈر
بولغانلىقى ئۈچرۈن مانسرتېيىن مۇھاسرىرىدىن قۇتۇلردۇرۇش قىسرىملىرىنى ئىل ىرلىشرىنى
ترروختىتىش بررۇيرۇقىنى بېرىرردۇ .چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2تىررن  22مىنررۇت ئۆتكەنرردە
تېلې رامما ئارقىلىق پاۋلۇس بىلەن ئانقە ئورنىتىپ ”ئەگەر ئەھېال ئىنترايىن يامران ھالغرا
كېلىپ قالغىنىدا مۇھاسىرىنى بۆسۈپ چىقانمسەن؟“ دەپ سورايدۇ .پاۋلۇس ئۇنىڭدىن ”برۇ
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دې ىنىڭىز مېنىر بۇنرداق بىرر ھەرىركەت قوللىنىشرىمغا رۇخسرەت قىلغرانلىقىڭىز بونمردۇ؟
دەپ سررورايدۇ .ئەگەر ھەرىكەتررركە ئۆتكىرردەكال بولسرررام بررۇ يولررردىن كەيررنى ە يېنىشرررقا
بولمايدىغانلىقىنى بىلىسىز“ دەيدۇ.
”بۈگۈنچە پۈتۈن ھوقرۇقنى سراڭا تاپشرۇرالمايمەن _ دەيردۇ مانسرتېيىن جراۋابەن _
شۇنداقتىمۇ ئەتى ىچە قەتئىي قارارغا كېلەلىشكە تىرىشىمەن“.
ھىتلېر قۇماندانلىق شىتابىدا يەنىرال بۇنرداق بىرر قرارار بېرىشرنى خالىمرايتتى .شرۇڭا
روفدىسررتېا بررايرىمى ھارپىسررىدا مانسررتېيىن -2ئررارمىيەگە بەك رال سررىرلىق گەپررلەر بىررلەن
بايراملىق سالىمىنى يەتكۈزىدۇ .شۇ كۈنى ئاخشىمى مانستېيىن تېلې راممرا ئرارقىلىق ”برۆرە
ئىنى“ گە دوكالت قىلىرپ سرتالىن رادتىكى ئوفىتسرېر-جەڭچىلەرنىر جىسرمانى جەھەترتە
بەكررررال ئرررراجىزنپ كېتىېاتقررررانلىقىنى شررررۇنىڭدەك بۇنررررداق ئاجىزلىشررررىش كۈنسررررايىن
تېزلىشررررىېاتقانلىقىنى بىلدۈرىرررردۇ” .قارىماققررررا ئررررۇنر يەنە بىررررر مەزگىرررر بەرداشررررلىق
بېرەلەيدىغاندەك كۆرۈنسىمۇ بىرەر يول ئېچىرپ قورشراۋدىن قۇتۇلغىردەك كرۈ -قرۇۋۋەتكە
ئى ە ئەمەس .مېنىڭچە بۇ ئاينى ئاخىرقى كۈنى ئەڭ ئاخىرقى كۈن بولرۇپ قالىدىغانردەك
قىلىرردۇ “.بررۇ تېلې راممىغررا گەرچە مانسررتېيىننى ئررۆز قررول قويررۇپ بەرگەن بولسررىمۇ
دې ەنلىرى ە ھىتلېرنىر قەتئىري قرۇنق سرال مايدىغانلىقىنى بىلەتترى .دېرمەك -2ئرارمىيە
پۈتۈنلە تارمرار قىلىنىردىغانلىقى ئېنىرق ئىرد  .پاۋلۇسرمۇ مۇھاسرىرىنى بۆسرۈپ چىقىشرنى
شررۇنچە ئررارزۇ قىلسررىمۇ بۇنررداق قىلىررش بىررر ھېسرراپتا ئررۆزىنى ئۆلررۈم ە تۇتررۇپ بېرررىش
بولىدىغانلىقىنىمۇ ياخشرى بىلەتترى .ئرۇ مانسرتېيىننى دې ىرنى ە قوشرۇلىدۇ :ئەجەل كرۈنى
كېلىپ قالغان ئىد  .شۇنداقتىمۇ ۋەزىيەتنى ئوفىتسېر-جەڭچىلەرگە چۈشەندۈرۈپ قويرۇش
كېرەكمۇ-قانداق دەپ ئويالپ قالىردۇ .ئۈمىرد بولمىغران بىرر ئۇرۇشرقا ئەسركەرلەرنى جران
پىدا قىلىشى ناتايىن ئىد .
گيررۆبېل يېڭررى يى ر بېغىشلىمىسررىدا ئۈمىرردنى ئۇنرغررا قويغررانلىقىنى بىلدۈرۈشرركە
ئۇرۇنىرردۇ .مەخسررۇس ئالرردىنقى سررەپ ئۈچررۈن تەييارننغرران بىررر پررارچە نۇتۇقتررا -8122
يىلىنى ر رېيچنى ر ”ئەڭ ئرراخىرقى غەلىرربى ە يېقىنلىشررىدىغان بىررر يى ر بولىرردىغانلىقى ۋە
چوقۇم غەلىبە قازىنىدىغانلىقى“ قرا ۋەدە قىلىردۇ .ئەممرا ئرۇ يېنىردىكى كىشرىلەرگە تېنىمرۇ
ئوچررۇق سررۆزلى ەن ئىررد  .ئررۇ نۇتقىرردا ئالرردىمىزدىكى بىررر قررانچە ئررا ئىچىرردە قانررات
يايدۇرۇلىرررردىغان تەشررررېىقاتلىرىمىزدا ئاممررررا ئارىسررررىدا ئاساسررررەن مررررۇداپىيە ئۇرۇشررررى
قىلىېاتقررانلىق تەسررىرات پەيرردا قىلىشررتىن ئىمكانىيەتنى ر بررارىچە ساقلىنىشررىمىز كېرررەك
دەيدۇ” .بىز ئۇرۇش باشالنغان كۈندىن ترارتىىال بىزنىر تەشرېىقات خىزمىتىمىرز خاترا يرول
تۇتۇپ كەل ەن ئىد  .ئۇرۇشنى بىرىنچى يىلىدا بىز غالىپ كەلدۇق؛ ئىككىنچى يىلىدا بىز
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چوقۇم غالىپ كېلىمىز؛ ئرۈچىنچى يىلىردا بىرز چوقرۇم يېڭىرپ چىقىشرىمىز شرەرت؛ ترۆتىنچى
يىلىدا بىز ھەرگىز مەغلۇپ قىلىنمايمىز“ دېر ەن يرول برويىچە تەشرېىق قىلىشرقا تىرىشرتۇق.
بۇنداق يول تۇترۇش بىرر ئراپەت ئىرد ” .ئەكسرىنچە بىرز نرېمى جامرائەتچىلىكى ە شرۇنى
ئېنىق ئۇقتۇرىشىمىز كېرەك ئىدىكى بىز ئۇرۇشتا يېڭىپ چىقىش قابىلىيىتى ە ئى ىمىز دەپ
تەشېىق قىلىشىمىز كېرەك .چۇنكى ئەگەر پۈتۈن مەملىركەت دائىرىسرىدىكى خىزمەتلەرنىر
ھەممىسىنى ئۇرۇش ئۈچۈن خىزمەت قىلىشقا ئايالندۇرالىساق ئۇرۇشرتا يېڭىرپ چىقىشرنى
ئالدىنقى شەرتىنى ھازىرلىغران ھېسرابلىنىمىز “.برۇ بىرر ئۈمىدسرىزلەرچە ئورتىغرا قويۇلغران
مەنزىرررە ئىررد  .فررۈھرېر ئىككررى ھەپتىرردىن كېرريىن ئۇختررۇرۇش قىلىررپ پۈتررۈن مەملىرركەت
بويىچە ئومۇمىي يۈزلۈك ئۇرۇش سەپەرۋەرلىكى ئېالن قىلىشنى بۇيرۇق قىلىدۇ.
1
يېڭررى يى ر ھارپىسررىدا ھىتلېررر ئۆزىنى ر شەخسررى ئررايروپالن ئۇچقۇچىسررى برراۋۇرنى
سررتالىن رادقا ئۇچررۇپ بىرىنچررى دۇنيررا ئۇرۇشررىدا بىررر بىلىكىرردىن ئايرىلىررپ قالغرران -82
بروۋنى كورپۇسىنى قۇمانردانى گېنېررال ھران خرۇبنى گېرمرانىيەگە قرايتۇرۇپ كېلىشرنى
بۇيرۇيرردۇ .خررۇپ برراش-كررۆزىنى سۈرتۈشرركىمۇ ئۈل ررۈرمە يولغررا چىقىرردۇ .ئررۇ فۈھرېرنى ر
قۇمانرردانلىق شررىتابىغا كەل ەنرردىن كېرريىن ھىتلېررر ئۇنىڭرردىن -2ئارمىيىنى ر ۋەزىيىتىنررى
ئېنىق تەپسىلى ئېيتىپ بېرىشىنى تەلەپ قىلىدۇ .خۇ گەپنى ئايالندۇرۇپ يۈرمە قىلرچە
يۇشۇرماسررتىن يولداشررلىرىنى ھررازىرقى خەتەرلى ر ئەھررېالىنى ئۇنىڭغررا ئېيتىررپ بېرىرردۇ.
فررۈھرېر سررۈكۈت ئىچىرردە ئولتررۇرۇپ ئۇنىرر دې ەنلىرىنررى ئرراڭالپ قرراتتىق تەسررىرلىنىدۇ.
”نۇرغۇن ئەھېالالر مېنى ئۈچۈن ھەقىقەتەنمرۇ يېڭىلىرق بولرۇپ تۇيۇلرد “ دەيردۇ ھىتلېرر.
ئانرردىن ئررۇ ھررازىر فرانسررىيەدە تۇرىېاتقرران ئررې -ئررې قوشررۇنىنى تانكررا كورپۇسررىنى
مۇھاسىرىنى يېرىشقا يراردەم قىلىرش ئۈچرۈن سرتالىن رادقا يولاليردىغانلىقىغا ۋەدە قىلىردۇ.
شۇنى بىلەن بىرگە يەنە ھاۋادىن ئىېەرتىلىدىغان مرادد ئەشريانرنىمۇ ھەرقانرداق بەدەل
تۆلىنىشىدىن قەتئىي نەزەر كۆپەيتىلىدىغانلىقىنىمۇ ئېيتىدۇ .ھىتلېرر قراتتىق ھاياجانالنغران
ھالدا مەن خۇدد بۇلتۇرقى قىشلىق بوھراندىن كېريىن قىلغىنىردەك سرتالىن رادتىكى برۇ
ئوڭۇشسىزلىقنى چوقۇم غەلىبى ە ئايالندۇرىمەن دەپ قەسەم قىلىدۇ.
خۇ يولداشلىرىغا يېڭى ئۈمىدلەر بېغىشراليدىغان برۇيرۇقنى ئېلىرپ قايترا ئالردىنقى
سەپكە قاراپ ئۇچىدۇ .ئۇ -1چىسال ئۇرۇش سېىىغا يېتىپ كېلىدۇ .دەل شرۇ كرۈنى سروۋېت
ئىتتىىاقى ئايروپالنلىر تەشېىقات ۋارىقى چاچىدۇ .بۇ ۋاراقالردا ئەڭ ئاخىرقى ئۇلتىماتوممۇ
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بار ئىرد  :ئەگەر تەسرلىم بولمايدىكەنسرىلەر چوقرۇم يروق قىلىنىسرىلەر! پراۋلۇس خۇپنىر
ئېلىپ كەل ەن خەۋىرىردىن روھلىنىرپ قالغران كورپرۇس قۇمانردانلىرىغا :تەسرلىم بولۇشرقا
قەتئى بولمايدۇ دەيدۇ.
ئىككررى كۈنرردىن كېرريىن سرروۋېت قوشررۇنلىر ھۇجررۇم باشررلىېېتىدۇ-2 .ئارمىيەنى ر
غەرىپ ئۇرۇش سېىى ئاستا-ئاستا تارىيىشقا باشالپ يېمەك-ئىچرمەك ۋە ئروق-دورىالرنىر
تەمىنلىنىشىمۇ تېز سرۈرئەت بىرلەن كامىيىشرقا باشراليدۇ .يەنرى ھەر بىرر زەمبىررەك كۈنردە
ئارانال بىر پايدىن ئاتقىدەك تروپ ئروقى قالغران ھەر بىرر ئەسركەرنىڭمۇ كۈنردە ئراران بىرر
پارچە بولكا بىلەن ئازغىنە ئات گۆشى يەيدىغىنى قالىدۇ .ئرۇرۇش مەيردانىغا يەتكرۈزۈل ەن
ئۇزۇقلررۇق گيۆرىڭنىر ۋەدە قىلغىنىرردىن كررۆپ ئرراز ئىررد  .ھىتلېررر خامنىيالىرردىن مەھرررۇم
ھالغا كەل ەن ئىد  .شۇڭا ئۇنى گەپ-سۆزلىرىمۇ بەكال ئاچچىق بەكال زەھەرلىر ھالغرا
كەل ەن ئىد ئۇ گيۆرىڭنى ”بۇ مەخلۇقنى مىڭىسرى مرايلىق ئرۈچە بىرلەن لىرق تولغران
سىمىز توڭ ۇزنى نەق ئۆز !“ ئەڭ چوڭ ھاقارەت بەلكىم ئۇنى قول ئاستىدىكى بىرسرى ە
ھاۋادىن مال يەتكۈزۈش ئارقىلىق -2ئارمىيىنى قۇتۇلدۇرۇش ئىشىنى قايتا ئورۇنالشتۇرۇشقا
بەل ىلىشى ئىد  .فۈھرېر مارشال مىلچنى ”مۇمكىن ئەمەس“ دېر ەن سرۆزنى بىلمەيردىغان
ئادەم دەپ ئۇنى ئىككى قېتىم مەدھىيلى ەن ئىد  .يانىېارنى ئوتتۇرلىرىدا ئۇ ”بۆرە ئىنى“
گە كېلىدۇ .ھىتلېرر ئۇنىڭغرا ھەر كرۈنى  222توننرا ئوزۇقلرۇقنى سرتالىن رادقا يەتكۈزۈشرنى
بررۇيرۇق قىلىرردۇ .بۇنىرر ئۈچررۈن ئۇنىڭغررا ھەر قانررداق بىررر كومانرردىرغا بررۇيرۇق قىلىشررقا
ئوخشايدىغان تولرۇق ھوقرۇق بېرىردۇ.مىلرچ ئومىيۈزلرۈك ئرۆزگەرتىش قىلىرش بىرلەن ئىشرقا
كىرىشرررىدۇ .ئرررۇ كۈنررردىلى توشرررۇش مىقررردارىنى  22توننىررردىن  12توننىغرررا كۆپەيتىرررپ
مۇھاسررىرە ئىچىرردە قالغانئوفىتسررېر-جەڭچىررلەرگە ئررازىراق بولسررىمۇ ئۈمىررد بېغىشرراليدۇ.
شۇنىڭغا قارىما ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمە مىلىچمۇ ئامالسىز قالىدۇ .ئاخىر ئۇمۇ بۇ ئىشنى
ئورۇنداش قەتئىي مۇمكىن ئەمەسلىكىنى بىلىپ قالىدۇ.
-02يانىېارغررا كەل ەنرردە ئررۇرۇش سررېىى تارىيىررپ بۇرۇنقىسررىنى يېرىمىغررا چۈشررۈپ
تارمار بولرۇش كرۆزگە كۆرۈنرۈپال قالىردۇ .بولۇپمرۇ جەڭ ئەڭ شرىددەتلى داۋام قىلىېاتقران
يەرلەردە بۇنررداق بىررر ئرراقىېەت مۇقىملىشررىپ قالغانرردەك كررۆرۈنەتتى .پرراۋلۇس ئوفىتسررېر-
جەڭچىلەرنى ر قىينىلىررپ شررۇنچە ئېچىنىشررلىق ھررالەتكە چۈشررۈپ قالغررانلىقىنى كررۆرۈپ
يوقۇر ئورگانالرغا قايتىدىن چراقىرىق قىلىشرنى ئۆزىنىر مەسرئولىيىتى دەپ قارايردۇ .شرۇ
كۈنى ئۇ شىمىدت بىلەن يەنە ئىككى نەپەر شىتاپ مەسئۇلىنى چاقىرىپ ئۇنرنى پىكىرىنى
ئالىرردۇ .ئررۇنر ئۈچىسررىدىن پەقەت بىرسررىال يەنررى ئررۇرۇش ئىشررلىر مەسررئۇلى داۋاملىررق
ئۇرۇشررۇش كېرررەك دەپ چى ر تۇرىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ پرراۋلۇس ئوخشرراش مەزمۇنرردىكى
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ئىككى پارچە تېلې رامما تەييارنپ بىرىنرى مانسرتېيىن ە يەنە بىرىنرى فرۈھرېر قۇمانردانلىق
شىتابىغا يولالپ داۋاملىق ئۇرۇشۇش ئىمكانى قالمىغاندا ”ئومرۇمىي يۈزلرۈك يوقۇتۇلۇشرتىن
ساقلىنىش“ تەلبىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ.
مانسررتېيىن بىررلەن زېيتزلېررر ئىككىسررىال ھىتلېرنررى پايرردىلىق بىرررەر جرراۋان بېرىشررى ە
ئۈندەيدۇ .ئەمما فۈھرېر يەنىال -2ئارمىيىنى ”ئەڭ ئاخىرقى بىر ئەسكىر قالغىچە ئرۇرۇش
قىلىررش“ تەلىېىرردە چىرر تۇرىرردۇ .ئەڭ ئرراخىرقى ئۈمىدسررىز تەدبىررر قاتارىرردا زىتزېررېىتز
ئىسىملى بىر مرايور سرتالىن رادتىن ئۇچرۇپ برۇ يەردىكرى ئۈمىدسرىز ئەھرېال ھەققىردىكى
بىرىنچررى قررول ماتېرىيررالنى ئېلىررپ نىيىتىرردىن يانرردۇرۇش مەقسررىتىدە ھىتلېرغررا دوكررالد
بېرىشرركە كېلىرردۇ-00 .يررانىېاردا زىتزېررېىتز كېلىررپ ھىتلېررر بىررلەن كۆرۈشرركىنىدە فررۈھرېر
ئۇنى ئىككى قولىنى چى سىققان ھالدا ”سەن ئىنتايىن خەتەرلىر بىرر يەردىرن چىقىرپ
كەلر ەن بىرىسررەن“ دەيرردۇ .ئانرردىن ئررۇ يەنە بىررر قېتىملىررق مۇھاسررىرىنى بۆسررۈپ چىقىررش
پىالنى ئۈسرتىدە توختىلىردۇ .يەنرى بىرر باترالىيون تانكرا قىسرىمى بىرلەن دۈشرمەن سرېىىنى
بۆسۈپ كىرىپ مۇھاسىرىنى يېرىش پىالنى ئۈستىدە توختىلىدۇ.
ئەمما زىتزېېىتز بۇ گەپلەرنرى ئراڭالپ ھەيرران بولغىنىردىن ئراغز ئېچىلىرىال قالىردۇ.
پۈتۈن بىر بروۋنى كورپۇسى مەغلۇپ بولغان يەردە بىر باتالىيوننى قولىردىن نرېمە ئىرش
كېلەتتى؟ مايور ھىتلېر گېىى ە ئارا بەرگەن پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئالردىن تەييارلىېالغران
بىر ۋاراق قەغەزنى چىقىرىپ بىر مۇنچە سانلىق مەلۇماتالرنى ئوقۇيدۇ .ئۇ تەسرىرلى قىلىرپ
مۇھاسررىرە ئىچىرردە قالغرران ئوفىتسررېر-ئەسرركەرلەرنى ئاچلىققانررداق بەرداشررلىق بېرىررپ
كېلىېاتقررانلىقى سرروغۇقتىن ئۈشررۈپ كېتىېاتقررانلىقىنى يەيرردىغان نەرسررىلىرىنى كۈنرردىن-
كۈن ە ئازىيىپ كېتىېاتقانلىقى ھەمدە ئۇنرنى بىراقال ئۇنتۇلۇپ كېتىلىشلىرىنى بىل ەنردىن
كېيىنكى ھېسسىياتلىرىنى بىر قۇر بايران قىلىردۇ” .فرۈھرېرىم _ دەيردۇ مرايور ئاخىرىردا _
سۆزلىشررىم ە رۇخسررەت قىلىرر ئەنررد سررتالىن رادتىكى ئوفىتسررېر-جەڭچىررلەرگە ئەڭ
ئرراخىرقى بىررر پررا ئرروقى قررالغىچە ئۇرۇشررۇش بۇيرۇقىرردا چى ر تۇرىېالمىغايسررىز ئەنررد
ئۇنرنى ۋۇجۇد داۋاملىق ئرۇرۇش قىلىشرقا بەرداشرلىق بەرمەس ھالردا ئۇنىر ئۈسرتى ە
ئۇنردا ئاتقىدەك ئەڭ ئاخىرقى بىر پا ئوقىمۇ قالمىد “.
ھىتلېر ھەيرانلىق ئىچىدە ئۇنىڭغا بۇرۇلىدۇ ھەمدە زىتزېېىتزنى قارىشرىچە ئۇنىر
كررۆزلىر ئررۆزى ە چەكچىيىررىال قالغرران ئىررد ”ئەركىشررىنى بەدىنررى بەكررال تېررز ئەسررلى ە
كېلەلەيدۇ“ دەيدۇ ھىتلېرر ئانردىن ئرۇ مرايورنى بىرر نرېمىلەر دەپ يولغرا سرېلىېەتكىنىدىن
كېيىن پاۋلۇسقا تېلې رامما ئارقىلىق بۇيرۇق يولاليدۇ” :تەسرلىم بولۇشرقا قەتئرى بولمايردۇ.
قىسىمالر ئاخىرغىچە قارشىلىق كۆرسەتسۇن!“
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ھىتلېرنى ئۆزىمرۇ ئېغىرر ئەنسرىرەش ئىچىردە بولرۇپ قراتتىق غەمردە قالغران ئىرد .
ئەمما ئارىدىن ئىككى كۈن ئۆتكەندە ئۇنى روھى ھالىتى قايتا ئەسرلى ە كېلىردۇ .بۇنىڭغرا
سەۋەپ بولۇپ قاسرابالنكىدا ئۆتكرۈزۈل ەن ئىتتىىاقرداش دۆلەترلەر يىغىنرى ئاخىرلىشىشرى
ھامان روزۋېلت ئوق مەركىز دۆلەتلەرنى شەرتسىز تەسلىم بولىشىنى تەلەپ قىلىدۇ (خېلى
بىررر مەزگىلرردىن بېررر نېمىسررالر قاسررابالنكىنى ئاقسرراراينى بىررر مەخىررى بەل ىسررى دەپ
ئىشىنەتتى .شۇڭا بۇ يىغىننرى ۋاشرېن توندا چاقىرىلغران دەپ قارىشراتتى) .پرىزدېنرت دۇنيرا
توقۇنۇشررلىرىنى سىياسررىي ئۇسررۇل بررويىچە ھەل قىاللمايرردىغانلىقى سررەۋەپلى بررۇ ئىررش
ئەمەلىيەترررتە ھىتلېرنىررر بەكرررال قىممەتلىررر تەشرررېىقات ماتېرىيالىغرررا ئايالنغررران ئرررۆز
ئادەملىرىنىمۇ قەتئى چى تۇرۇپ جەڭ قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ئامىلىغا ئايالنغان ئىرد .
ئۇنى ئۈچۈن بۇ بىر كىچىككىنە بولسىمۇ ئمىرد نرۇر بولرۇپ كرۆرۈنمەكتە ئىرد  .چرۇنكى
ھىتلېرنىرر ئۆزىمررۇ ئرراخىرقى ھېسررابتا سررتالىن رادتىكى ئىستىقبالسررىز ئرراقىېەتنى قوبررۇل
قىلىشقا مەجبۇر بولغران ئىرد  .خەۋەرلەردىرن قارىغانردا ئرۇ يراردەمچى مرۇدىر شرمۇندتنى
ستالىن رادقا يولغا سېلىپ ئۇنىڭدىن پاۋلۇسقا ئۆزىنى ئېتىېېلىشى ئۈچۈن بىرر ترال تاپانچرا
ئىېەرتىدۇ .تەبىئىكى ئەڭ ئاخىرقى پەيت كەل ىنىدە ئەلىېەتتە.
گېرمررانىيە قوشررۇنلىر پررارچە-پررۇرات تەسررلىم بولۇشررقا باشررلىغان بولررۇپ تەسررلىم
بولغانالرنىررر ئومرررۇمىي سرررانى ئرررازمۇ ئەمەس ئىرررد  .ئەممرررا پررراۋلۇس بولسرررا ترررېنىچىال
ئىرادىسىدىن يانما چى تۇرماقتا ئىد  .ئۇ تەسلىم بولۇش مەسىلىسىنى ئوتتۇرغا قويغان
ئىككى نەپەر دىېىزىيە كوماندىرىغا ئومۇمىي ۋەزىيەت بۇنرداق بىرر تەدبىرر قوللۇنۇشرقا يرول
قويمايررردىغانلىقىنى ئېيتىررردۇ .شرررۇڭا ئرررۇنر فۈھرېرنىررر ئەڭ ئررراخىرقى پەيرررت كەل ىرررچە
ئۇرۇشۇش دې ەن تەلىبى ە بو سۇنىمىز دەيدۇ .گەرچە ئۇ شۇنداق قارار قىلغران بولسرىمۇ
ئوفىتسېر-جەڭچىلەرنى تارتقان ئازاپلىرىنى بەكال ئېنىق بىل ەچكە ۋىىردانى بۇنرداق بىرر
قررارارنى يەنىررال قوبررۇل قىاللمررايتتى .ئەممررا ئۇنى ر جەڭ ىېارلىررق ئىرادىسررى تېنررى يررېقىن
كۈنلەرگىچىال ئۇرغۇپ تۇراتتى .ئۇنر ئۆز رەھبەرلىررى ە ئىشرىنىدىغان بولغاچقرا يراردەمچى
ئەسكەرلەر چوقۇم كېلىدۇ دەپ قارىغان ئىرد  .بۈگرۈن مىللرى سوتسرىئالىزم پارتىيىسرىنى
ھوقۇق تۇتقىنىنى ئون يىللىرق خراتىرە كرۈنى ئىرد ؛ ئەممرا بۈگرۈن ئەسركەرلەر ئارىسرىدا
ئۈمىدسررىزلى ھررالىتى يامىرىماقتررا .سررتالىن رادنى ھەر بىررر يەر ئاسررتى ئررۆيلىر نەپەس
ئېلىشررقىمۇ بولمىغىرردەك دەرىىىرردە قىسررتا-قىسررتاڭچىلىق بولررۇپ كەتكەچرركە يرراردارنرنى
ياتقۇزۇشقا يەر يوق ئىد  .دورا يرارا داكىسرى قاترارلىقالرمۇ تېرزلىكتە ترۈگىمەكتە .تروڭالپ
كەتكەن يەرلەردە جەسەتلەرنى كۆمۈش ئۈچۈن گۆر قېزىشنىڭمۇ ئىمكانىيىتى يوق ئىد .
پاۋلۇس نېمە قىالرىنى بىلەلمەيال قالغان بولرۇپ ئامالسرىز برۇ ئېغىرر قىيىنچىلىقالرغرا
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كۆنۈشررتىن باشررقا چارىسررىمۇ يرروق ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ ھىتلېرغررا دەرھررال تۈۋەنرردىكىچە بىررر
تېلې رامما يولاليدۇ:
”سررىزنى  82يىللىررق ھرراكىمىيەت ئۈسررتىدە تۇرغررانلىقىڭىزدىن پۈتررۈن -2ئررارمىيە
فررۈھرېرىمىزگە ھررۆرمەت بىلدۈرىرردۇ .كرررى بەل ىلى ر بررايرىقىمىز ھررازىرغىچە سررتالىن راد
ئاسررمىنىدا لەپىلرردىمەكتە .بىزنى ر بررۇ كۈرىشررىمىز كەل ۈسررى ئەۋندلىرىمىزغررا بىررر ئررۈل ە
بولغۇسررى .دۈشررمەن ھەر قررانچە كررۆپ بىررز ئرراجىز ئەھېالرردا بولسرراقمۇ ھەرگىررز تەسررلىم
بولمايمىز .ئاخىرىدا گېرمانىيىنى چوقۇم غەلىبە قىلىشىغا تىلەكداشمەن“.
باشررقا بىررر شەخسررى تېلې راممىسررىدا پرراۋلۇس فررۈھرېرگە جىيەنررى لىئررو راۋبالنى ر
يارىالنغانلىقىنى ئرۇنى ئرايروپالن بىرلەن ئېلىرپ كېتىشركە بونرمرۇ دەپ سرورايدۇ .ھىتلېرر
بۇنىڭغا :بىر ئەسكەر بولۇش سۈپىتى بىلەن جىيەنىممۇ سەپداشلىر بىلەن بىرگە برولغىنى
تۈزۈك دەپ قايتۇرۇپ كېلىشكە بولمايدىغانلىق جاۋابىنى بېرىردۇ .شرۇنداق قىلىرپ ھىتلېرر
چىن قەلبىردىن ياخشرى كۆرىردىغان سرۆي ۈنى گېلىنىر ئىنىسرىنى ئۆلرۈم ئىچىر ە تاشرالپ
قويغان بولد ( .بۇ ئۇرۇش سېىىدە ھىتلېرنى بۇنىڭدىن باشقا يەنە ئىككى تۇغقىنىمرۇ برار
بولۇپ ئۇنردىن بىرسى ھان ھىتلېر بولۇپ ئاتا جەمەئەت بىر نەۋرە؛ يەنە بىرسرى بولسرا
ھېينز ھىتلېر ئىد  .ئۇ فۈھرېرنى باشقا ئانىدىن بولغان ئرۈگە ئاكىسرى ئالويىسرچىكنى
ئوغلى ئىد  .ھان گېرمانىيەگە قېچىپ بېرىېالىدۇ .لىئو بىلەن ھېينز ئىككىسرىال ئەسرىرگە
چۈشىدۇ .ستالىننى قىزىنىر ئېيتىشرىدىن قارىغانردا نېمىسرالر ئۇنىر سىڭلىسرى ياشرانى
بېرىپ ئۇنى ئورنىغا بىر نەپەر نېمى ئەسىرىنى ئالماشتۇرسراق دەپ تەكلىرپ قىلغران برۇ
نېمى ئەسىر لىئو ياكى ھېينز بولىشى مۇمكىن ئىد  .ئەمما سرتالىن قىزىغرا ”يراق ئۇنرداق
قىاللمايمەن .ئۇرۇش ئەسىر كىرم بولىشرىدىن قەتئرى نەزەر بەرىبىرر ئەسرىر ھېسربلىنىدۇ“.
دې ەن .مەلۇمراتالردىن قارىغانردا سرتالىننى ئرۇ يراش قىرز نېمىسرالر تەرىىىردىن ئېتىرپ
تاشالنغان .ھېينرز بولسرا تۈرمىردە ئرۆل ەن .گېلىنىر ئىنىسرى بولسرا -8122يىلرى يۇرتىغرا
قايتىررپ كەلەن بولررۇپ تاغىسررىنى ئررۇنى قۇتۇلدۇرىېېلىشررقا ئۇرۇنمىغررانلىقىنى پەقەتررال
سۈرۈشتە قىلىپ باقمىغان .ھەتتا ئۇ ھىتلېر ھەدىسىنى ئۆلۈمىدىن پەقەترال خەۋىرر يروق
ئىد دەپ قاتتىق ئىشەن ەن – .ئا .ھ .ئى)
پاۋلۇس ئايرالى (ئۇنىر ئايرالى داڭلىرق بىرر رومىنىريە ئائىلىسرىنى قىرز ئىرد ) غرا
يازغان ئەڭ ئاخىرقى بىرر پرارچە خېتىردە ”قەتئرى چىر ترۇرۇپ ئۇرۇشرۇش .مانرا برۇ ماڭرا
بېرىل ەن بۇيرۇق!“ دەپ يازىدۇ-22 .يانىېار ئاخشىمى ئرۇ ئراخىرقى بىرر قېتىملىرق جەڭر ە
قاتنىشىش ئۈچۈن مىلتىقتىن بىرنى ئېلىپ سەپكە ئاتلىنىش ئالدىدا تۇرغىنىدا ”بۆرە ئىنى“
دىن :فۈھرېر ئۇنى قۇرۇقلۇق ئارمىيە مارشاللىقىغا ئۆستەرد دېر ەن بىرر برۇيرۇق كېلىردۇ.
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بۇنداق بىر شەرەپنى ھەر بىر ئەسكەر قاتتىق ئارزۇ قىلىدىغان بىر ئابرو ئىرد  .ئەممرا شرۇ
پەيتررتە ئۇنىر ئۈچررۈن بۇنىر قىلررچە ئەھمىيىتررى يرروق ئىررد  .تررۈن يېرىمىرردىن ئۆتكەنرردە
زېيتزلېررردىن بىررر پررارچە تېلې راممررا كېلىرردۇ” :فررۈھرېر ماڭررا سررتالىن رادتىن ئىبررارەت بررۇ
قورغاننى بىر كرۈن بولسرىمۇ ئرارتۇق قولردا تۇترۇپ تۇرۇشرنى ئرۆزىال ئىنترايىن مرۇھىم بىرر
ئۇتررۇق دەپ يەتكررۈزۈپ قويۇشررۇمنى ئېيتتررى “.مانررا بررۇ ئۇنىر ئۆستۈرۈلۈشررىنى تۆلەشرركە
تې ىشلى بەدىلى ئىد .
-28چىسررىال شررەپەق ۋاقتىرردا شررىتاپ باشررلىقى شررمىدت پەنىىرىرردىن تاشررقىرىغا
قاراۋېتىپ كۆرسە ئىشەن ىسى كەلمى ىدەك بىر ھادىسىنى كۆرىدۇ .سانسىزلىغان توپ ئروقى
پارتىلىشىنى يۇرىقىدا بازاردا بىر توپ نېمى ئەسركىر بىرلەن رۇس ئەسركىر بىررلىكتە
تاماكررا چېكىررپ قىررزغىن پاراڭغررا چۈشررۈپ كەترركەن ئىررد  .شررمىتد بررۇ ئەھررېالنى پاۋلۇسررقا
سررۆزلەپ بېرىررپ ئەنررد بررۇ ئۇرۇشررنى ئاخىرنشتۇرۇشررنى ۋاقتررى كەپتررۇ دەيرردۇ .بۇنرردىن
كېيىن .ۇنر بىر-بىرسىنى قىرغىن قىلىشىشنى خالىمايردىغانال بولىردىكەن بۇنرداق پرارچە-
پۇرات تىركەشكەننى قىلچە ئەھمىيىتى قالمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .پاۋلۇسرمۇ برۇ دې ەنلەرنرى
مرراقۇلالپ تەسررلىم بولررۇش بىررردىن-بىررر چىقىررش يررولى دەيرردۇ .بىررر سررائەتكە قالمررا ئررۇ
ئىككىسرررى رۇسرررالرنى جېىىغرررا ئولترررۇرۇپ گېنېررررال م .س .شرررۇمىلوۋنى -22ئرررارمىيە
قۇماندانلىق شىتاپىغا قاراپ يۈرۈپ كېتىدۇ.
شۇمىلوۋ ئۇنرنى چۈشلۈك تاماققا تەكلىپ قىلىېىد پاۋلۇس رۇسالر ئەسركەرلىرى ە
يېمەك-ئىچمەك ۋە دورا-دەرمەك بېرىشكە مراقۇل بولغىنىردىال تاماققرا ئولتۇرىردىغانلىقىنى
بولمىسا گېلىدىن ھېچ نرېمە ئۆتمەيردىغانلىقىنى دەيردۇ” .بىزمرۇ ئرادەم _ دەيردۇ شرۇمىلوۋ
ئۇنىڭغررا ھېسسىداشررلىق قىلغرران ھالرردا _ بىررز چوقررۇم دې ىنىڭىزنررى يېرررى ە كەلتررۈرىمىز“.
شۇندىن كېيىنال ئۇنر ماشىنىدىن چۈشىدۇ .ھاۋا شۇنچە سوغۇق بولىشىغا قارىما قۇيراش
چاقناپ تۇراتتى .شۇمىلوۋ ئىككى قولىنى ئاچىردۇ” .ئراھن نرېمە دېر ەن گرۈزەل باھرار برۇ!“
چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا شۇمىلوۋ قىزى ئارمىيىنىر غرالىبىيىتى ئۈچرۈن قەدەھ كۆتۈرۈشرنى
تەكلىپ قىلىدۇ .پاۋلۇس سەل ئويلىنىپ تۇرىېالغانردىن كېريىن رومكىسرىنى قولىغرا ئېلىرپ
”مەن گېرمررانىيە قوشررۇنلىرىنى غررالىبىيىتى ئۈچررۈن قەدەھ كررۆتىرىمەن!“ دەيرردۇ .شررۇمىلوۋ
ئرررۆزىنى كەمسرررىتىل ەن ھېسررراپالپ قولىررردىكى رومكىسرررىنى ئۈسرررتەل ە قويىررردۇ .ئانررردىن
مىھرىېانلىررق بىررلەن ”بررۇنى قويررۇپ تررۇرايلى ئەڭ ياخشىسررى مەن سررىزنى سررانمەتلىكىڭىز
ئۈچۈن قەدەھ كۆتىرىمەن!“ دەيدۇ.
ئەتىسررى سررەھەردە يەنررى -8فېررېرال كررۈنى موسرركېادىن پرراۋلۇس بىررلەن شررمىتدنى
تەسلىم بولغانلىق خەۋىرىنى ئېالن قىلىردۇ .چۈشرلۈك كرۈنتەرتىىتىكى يىغىنردا زېيتزلېرر برۇ
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خەۋەرنىررر راسرررتلىقىغا ئىشەن ىسرررى كەلمەيررردۇ .ھىتلېرررر بولسرررا بۇنىررر راسرررت ئىرررش
ئىكەنلىكىدىن قىلچىمۇ گۇمانالنمايدۇ” .شۇنداق ئۇنر رەسمىي تەسرلىم بولغران .بۇنىڭردىن
قىلچە گۇمانىم يوق .بولمىسا ئرۇنر ھەممىسرى بىرر يەرگە يىغىلىرپ قالغران ئروقلىر بىرلەن
ئررۆزلىرىنى ئېتىررپ ئۆلتۈرىېېلىشررى كېرررەك “.دەپ گېىىرردە چىرر تۇرىرردۇ .زېيتزلېررر يەنىررال
پاۋلۇسنى ئەل بولغىنىغا ئىشىنەلمە يۈرەتتى .بەلكىرم ئرۇ قراتتىق يارىلىنىرپ نەدىردۇ بىرر
يەرلەردە ياتسا كېرەك؟ ”مۇمكىن ئەمەس راستىنال تەسرلىم بولغران دەيردۇ ھىتلېرر ئرۇنر
ئۇدۇل موسكېاغا كۆتۈرۈلۈپ ك گ نى سوراق قىلىشىغا تاپشۇرىلىدىغانلىقى ئېنىق .ئرۇنر
يەنە قىلررچە ئويلىنىررپ ئولتۇرمررا شررىمالدىكى ئررۇرۇش سررېىىنىڭمۇ ئەل بولىشررىغا بررۇيرۇق
قىلىپ يۈرىشى مۇمكىن “.دەيدۇ ھىتلېر .ئۇ قايناپال قالغان ئىرد  :ئرۆز كاللىسرىغا بىرر پرا
ئوق ئېتىپ ئىشىنى پۈتتۈرگەن ئەسكەرلىرىنى ماختراپ سرۆزلەپ كېتىردۇ” .شرۇنداق قىلغران
بولسا نېمە دې ەن ئاسان ئىش بونتتى-ھە! بىر تال تاپرانچە بىلەنرال ئىشرىنى ئاسرانال ھەل
قىاللىغرران بررونتتى .بۇنىڭرردىن قورققررانالر ھەقىقەتەنمررۇ چېكىرردىن ئاشررقان قورقۇنچرراق
ھېسابلىنىدۇ .خەپ! ئۇنرنى تىرىر كۆمىېەتسرىمۇ ئراز .بۇنرداق بىرر ئەھېالردا ئرۇنر شرۇنى
ئېنىق بىلىشى كېرەككى ئۇنرنى ئۆلۈمى ئەتىراپتىكرى ئرۇرۇش سرېىىدىكىلەر ئۈچۈنمرۇ بىرر
ئۈل ە بولۇپ بەرگەن بونتتى .تەسلىم بولۇشتەك بۇنداق بىر ئۈل ە تىكلەپ بەرگىنىردە يەنە
قانداق قىلىپ باشقىالرنى داۋاملىق ئۇرۇشۇشقا يېتەكلەش مۇمكىن؟“
ئۇ پاۋلۇسرنى تىنمرا تىلاليتترى” .ھەممىردىن بەكىررەك كۆڭلرۈمن ئراغرىتقىنى مرېن
تېنررى ئۇنىڭغررا مارشرراللىق ئۈنررېانىنى بەرگىررنىم .مەن تېنررى بۇنىڭلىررق بىررلەن ئرراخىرقى
پەيتلەردە بولسىمۇ كۆڭلىنى پۈتۈن تۇتسرۇن دەپ ئرويالپتىمەن .برۇ مېنىر ئرۇرۇش برويىچە
مارشررال قىلغرران ئەڭ ئرراخىرقى بىرسررى بولررۇپ قاغررا  .بۇنرردىن كېرريىن قالغررانلىرىڭالرمۇ
ئۈمىدلىنىپ يۈرمەڭالر .خەپ مەن برۇ ئىشرالردىن ھرېچ نرېمە چۈشرەنمىدىم .شرۇنچە كرۆپ
ئادەم كۆز ئالدىدا ئۆلۈپ قىرىلىپ كېتىېاتقىنىدا ھە! نېمە دې ەن ئاسران قۇتۇلرۇش برۇ!… .
ئۇنى گەپلىر قانيماقانلىشىپ كەتكەن ئىد  … .بۇنىڭغا ئۇنى زادىال ئەقلى يەتمەيردۇ.
بۇنداق بىر ئىش قىلىشى نېمە دې ەن ئاخماقانىلىق نېمە دې ەن كۈلكىلى  .شرۇنچە كرۆپ
كىشى شۇنچە قەھرىمانلىق كۆرسىتىپ قۇربان بولىېاتقان يەردە بۇ مەلئۇنالر شرۇنچە كرۆپ
قەھرىمرانلىقالرنى بىرراقال بۇلغىېېتىشرتى .ئەسرلى برۇ قەھرىمرانالر مەڭ رۈ تىلرالردا داسرتان
بولررۇپ ئەۋنتمررۇ-ئەۋنت ياشرراپ قېلىشررى كېرررەك بولغرران قەھرىمررانالر ئىررد  .ئەممررا ئررۇ
ئىككىسى موسكېا يولىنى تاللىېالغىنىنى قارىمامدىغان! بۇ قانداق بىر تالالش؟ ھەقىقەتەنمۇ
ئاخماقلىق!“
ئەتىسررى شررىمالى سررەپمۇ تەسررلىم بولىرردۇ .سرروۋېت ئىتتىىرراقى  02نەپەر گېنېرررال ۋە
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 0222نەپەر ئوفىتسېرنىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالغران ھالردا  18مىر نەپەر دۈشرمەن ئەسركىرىنى
ئەسررىر ئالغررانلىقىنى ئررېالن قىلىرردۇ .ھىتلېررر سرروۋېت ئىتتىىاقىرردىن قولغررا چۈشررۈرگەن
ئەسرررىرلەرگە رەھىمسرررىزلەرچە خرررورنپ كەل ەنلىكرررى ئۈچرررۈن برررۇ ئەسرررىرلەرمۇ قىلرررچە
ئادەم ەرچىلىكى بولمىغان رەھىمسرىزلىكلەر بىرلەن ئازاپلىنىردۇ .مەلۇمراتالردىن قارىغانردا
-8122يىلى فېېرالدىن ئارېلغىچە بولغان ئارىلىقتا  222222نەپەر گېرمرانىيە ئىترالىيە ۋە
رومىنىيەلىر ئررۇرۇش ئەسررىرلىر ئازاپلىنىررپ ئۆلتررۈرۈل ەن بولررۇپ بررۇنر ئاساسررلىقى ئررا
قالرردۇرۇلۇپ ئۆلتررۈرۈل ەن .شررۇڭا ئررادەم گۆشررى يەيرردىغان ئەھررېالالر ئررادەتتىكى ئەھېالغررا
ئايلىنىررپ قالغررانىكەن .بۇنرنى ر ئارىسررىدا قرراۋۇل تررېمەن بولغررانلىرىال جېنىنررى سرراقالپ
قانلىغرران بولررۇپ بررۇنر يەنە سررىڭدۈرەلمى ەن گەنرردە ئىچىرردىن چىققرران قونرراق يرراكى
بۇغرردايالرنى يررۇپ تررازىالپ يەپ ھايرراتىنى سرراقلىغان ئىرركەن .سررتالىن راد ئوپراتسىيىسررىدە
قولغا چۈشكەن ئەسىرلەردىن پەقەت بىر قانچە مى كىشىال گېرمانىيى ە قايتىپ بارالىغران.
بۇنردىن بىرسى پاۋلۇس بولۇپ ئۇ ھىتلېر بىلەن ناتسىستالرنى ئاشكارە ئەيىرىلەپ بېرىرپ
سوۋېتلىكلەرنى بەكال خوش قىلىېەتكەنىكەن.
گېنېرررال چررارلېز د گررول سررتالىن راد خررارابىلىرىنى زىيررارەت قىلغرران ۋاقتىرردا بىررر
مۇخىىرغا قىلغران مۇنھىزىسرىدە ”ئراھ سرتالىن راد ھەقىقەتەنمرۇ قرالتى ئرادەملەركەن.
ھەقىقەتەنمررۇ بەكررال ئۇلررۇ بىررر مىلررلەت ئىرركەن“ دەيرردۇ .مررۇخىىر بررۇ گەپلەرنررى رۇسررالرغا
قارىتىپ دې ەن بولسرا كېررەك دەپ ئرويالپ قالغران” .يراق يراق مەن ئۇرۇسرالرنى ئەمەس
نېمىسالرنى كۆزدە تۇتماقتىمەن .ئرۇنر راسرتىنال بىرر شرەھەرنى مۇشرۇنچىېان خرارابە ھالغرا
كەلتۈرىېىتەلى ەن .قالتى خەلقتە بۇ“.
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 .96يېقىنلىرى بىلەن بىر ئائىلىدەك ئۆتكەن كۈنلەر
8122
8
ھىتلېر جرودل بىرلەن خاپىلىشرىپ كرۆڭلى قالغران مەزگىلرلەردە ”برۆرە ئىنرى“ دىكرى
مررۇداپىيە ئرراكوپى ئىچىرردە ئررۆز بېشررىغا تەركىرردۇنيا بولررۇپ تامرراقنىمۇ شررۇ يەردە ئەتتررۈرۈپ
يالغۇز يېيدىغان بولىېالغان ئىد  .شرۇ چراغالردا ئۇنىڭغرا پەقەت ئىترى ”بلونرد “ ن ھەمررا
ئىد  .ستالىن راد ئوپىراتسىيىسى يوقۇر پەللى ە كۆتۈرۈل ەن مەزگىللەردە فۈھرېر ”برۆرە
ئىنى“ گە قايتىپ كېلىپ ئۆزىنى يالغۇزلۇقترا قالردۇرۇپ ياشاشرتىن تەدرىىرى ھالردا ئروپچە
تۇرمۇشررقا بۇرىلىرردۇ .بەزىرردە ئررۇ بىرررەر ئىككررى ئاديۇتررانتىنى يرراكى بېرلىنرردىن كەلرر ەن
مېھمىنىنى يېنىغا ئېلىپ قۇرۇق چا ياكى گۆشسىز تامىقىغا داخى قىلىېالىدىغانمۇ بولىردۇ.
بۇنررداق يررېقىن دائىرىسررىنى كېڭىيىشررى ە ئەگىشررىپ بىررر قررانچە كرراتىىى بىررلەن بىرررگە
تالالنغررران باشرررقا يېقىنلىرىنىمرررۇ قوشرررىېالىدۇ .شرررۇنداق قىلىرررپ برررۇ يەر ترررارلىق قىلىرررپ
دەستىرخانىنى قايتىدىن ئوپچە تاماق زالىغا يۆتكەيدۇ .شۇنداقتىمۇ ھەربى قۇماندانلىر برۇ
دەستىرخانغا داخى بونلمايتتى .ئۇ ئەھرېالالردىن مەلۇمرات ئرېلىش يىغىنلىرىردىمۇ يەنىرال
ئۇنر بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈشنى قوبۇل قىلمايدۇ .شۇنىڭغا قارىمرا برۇ ھەربىيلەرمرۇ
ئۇنىر بارلىقىرردىن يەنىررال ئررۆزلىرىنى ئەپسررىز ھررې قىلىررپ يۈرىشررەتتى .نۇرغررۇن كىشررىلەر
ھىتلېرنى بىر زوراۋان روھى كېسەل بىر دەپ تونۇيتتى.
گەرچە مىررررىەز ھەر قررررانچە يامانلىشررررىپ كەتكەنرررردەك قىلسررررىمۇ ئررررۇ يەنىررررال
ئاديۇتانتلىرىغا ئەدەپ بىلەن چىرايلىق مۇئامىلە قىالتتى .ياشرىراق خىرزمەتچىلەرگە قارىترا
مەسىلەن بۇرۇن رىبېنتروپنى ئاديۇتانتلىرىدىن بىر بولغان رىچارد شۇلزغا خۇدد چروڭ
ئاكىسىدەكال يېقىنلىق كۆرسىتىپ كەلمەكتە ئىرد  .ھىتلېرنىر يەنە بىرر تەرىىىنرى ھالردېر
تەرەپرررتىكىلەردىن ھرررېچ قايسرررى بىلمەيتترررى .ئرررۇنر ھىتلېرررر دېررر ەن برررۇ ئادەمنىررر ئرررۆز
خىزمەتچىلىرررى ە مۇنيىملىررق بىررلەن سررىلىق مۇئررامىلە قىلىرردىغانلىقىغا شرروپۇر بىررلەن
كاتىىلىرىغا بۇنچىېان يۇمشاق يېقىنچىلىق قىلىدىغانلىقىغا ھەرگىزمۇ ئىشرەنمەيتتى .ھىتلېرر
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ھەربىيلەر بىرلەن مۇناسرىېىتى يىرى لىشرىپ قالغانردىن كېريىن برۇ يرېقىن جەمەتىردىكىلەر
بىررلەن تېنىمررۇ بەك يېقىنلىشررىپ كەترركەن ئىررد  .شررۇنداق قىلىررپ يېڭررى كەل ر ە كرراتىبى
گېرتراۋد خۇمىسمۇ فۈھرېرىنى تېنىمرۇ يېقىنردىن چۈشىنىشرنى پەۋقۇلئراددە شرارائىتلىرىغا
ئېرىشەلەيدۇ .بۇ قىز شۇ يىلى كە كرۈزلەردە ”برۆرە ئىنرى“ غرا كەلر ەن بولرۇپ كىشرىنى
زوۋقىنررى كەلتۈرىرردىغان كېلىشرركەن شررو مۇئامىلىلىرر گېررردا دارانوۋسرركىنى ئورنىغررا
كەل ر ەن ئىررد ” .دارا“ ئىشررىنى ئېلىزابىررت ئاردېنغررا ئۆتكررۈزۈپ بېرىررپ ھىتلېرنى ر ھرراۋا
ئارمىيە ئانقىچى ئوفىتسېر بىلەن تو قىلىشقا كەتكەن ئىد .
تراۋدل خۇمى بىر گېنېرالنىر  00ياشرلىق قىرز ئىرد  .برۇ قىرز بەكرال ئۇمراق ھەم
ھېسسىياتچان بىر قىز ئىد  .ئۇ ترۇنىى قېرتىم فۈھرېرنىر سرۆزلىرىنى خراتىرلەش ۋاقتىردا
بەكال جىددىلىشىپ كەتركەن ئىرد  .ھىتلېرر شرۇ چاغردا ئۇنىڭغرا كىچىر بالىغرا تەسرەللى
بەرگەندەك ئۇنىڭغا تەسەللى بېرىپ ”جىددىلىشىشىڭنى ھاجىتى يوق قىزىم باشقىالرنى
سررۆزىنى خاتىرلى ەن ردە مەنمررۇ بەكررال كررۆپ خاتررا يېزىررېانتتىم .ئۇنىڭغررا قارىغانرردا سررېنى
بۇنچىلىرر خاتررا يازغىنىرر ھررېچ نررېمە ئەمەس“ دەيرردۇ-8122 .يىلررى -2يررانىېار كررۈنى
ھىتلېرئۇنى قايتىدىن چاقىرتىپ كېلىپ مېنى دائىمى ئىشالر كاتىېىم بولۇشرنى خانمسرىز
دەپ سورايدۇ .بۇ ئىش كىشىنى بەكال ھاياجانالندۇرىدىغان ھەمدە جەلىرپ قىلىردىغان بىرر
خىزمەت بولغاچقا ترادلمۇ قىلچە ئويلىنىرپ ئولتۇرمرا برۇ ئىشرنى دەرھرال قوبرۇل قىلىردۇ.
ئۇزۇنغا قالما ئۇمۇ بۇ نراتۇنۇش دۇنيرانى پۇخترا ئى ەللىېالىردۇ .ئىشرنانىدا بەل ىلەنر ەن
بىرەر ئىش بولمىغاچقا شۇنىڭدەك ئىشقا چۈشۈش ۋاقتىمۇ مۇقىم بولمىغاچقرا كۈنردۈزلىر
قررېلىن قررار قرراپالپ كەترركەن ئورمررانلىق ئىچىرردە ئايلىنىررپ يۈرىرردىغانغا يېتەرلى ر ۋاقتمررۇ
چىقىرانيتتى .ئۇ يېڭى خوجايىنىنى ”بلوند “ سىنى ئوينىتىشرىنى تاماشرا قىلىشرقا بەكرال
ئررامىراق ئىررد  .بررۇ بررۆرە ئىررت ئورنىرردا تررۇرۇپ پىرقىررراپ ئوينررايتتى ئررادەم بررويى تاختررا
توساقالردىن ئاتلىيانيتتى شۇتىغا چىقىشنى بىلەتترى ھەمردە شرۇتا ئۈسرتى ە چىقىېېلىرپ
تىلەمچىدەك قىلىقالرنى قىالتترى .ئەگەر ھىتلېرر برۇ قىزغرا دوقۇرۇشرۇپ قالغىردەك بولسرىال
ئۇنى بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ تۇرمۇشۇڭ قانداق كېتىېاتىدۇ دەپ سوراپ تۇراتتى.
ئەمما ھەربى ئىشالر دوكالت يىغىنىدا بولسا بۇ سىلىق مۇئامىلىلى مىھرىبان ھىتلېرر
غايىپ بونتتى .ستالىن راد زەربىسىدىن كېريىن دائىرم دې ىردەك ئراچچىقىنى بېسرىېانلما
قايناپ كېتىدىغان بولۇپ قالغان ئىد  .شۇڭا ئۇ ۋەزىيەت مۇھاكىمە يىغىنلىرىغا قاتنىشىش
سانىمۇ بەكال ئازىيىپ ئەڭ ترۈۋەن دەرىىىر ە چۈشرۈپ قالغران ئىرد  .موسركېاغا قىلىنغران
ھۇجۇم مۇۋەپىەقىيەتلى بولمىغاندىن كېيىن گۇدېرىئان ھىتلېرنى كۆرمى ەن ئىد  .شرۇڭا
ئۇ ھىتلېرنى كۆرۈپ ھەيران قالىدۇ :فۈھرېر بەك قېرىلىرق يەتكەنردەك قىلمىسرىمۇ ”بەكرال
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ئاسان چېچىلىدىغان بولۇپ ئۆزگەرگەن شڭا ئۇنى نېمىلەرنى دەيدىغانلىقى ۋە قانداق بىر
قررارار ئالىرردىغانلىقىنىمۇ بىل ىلررى بولمرراس ھالغررا كېلىررپ قالغرران“ لىقىغررا دىقررقەت قىلغرران
ئىد .
ئەمما ئۇ تاماق ۋاقتىردا يەنىرال ئرۆزىنى تېزگىنلەشرنى بىلەتترى .يرېقىن ئەتراپىردىكىلەر
بىلەن سىلىق مۇئامىلە قىلىشالىغىنى بىلەن ئۇنى گەپلىرىنى مەزمۇنى بەكال ناچارلىشىپ
كەترركەن ئىرررد ” .سرررتالىن راد ئوپىراتسىيىسرررىدىن كېررريىن ھىتلېرررر مۇزىكرررا ئاڭالشرررنىمۇ
تاشلىغان ئىد _ دەيدۇ فراۋلېيىن شرۆدېر ئەسرلەپ كېلىرپ _ ھەر كرۈنى ئاخشرىمى بىرز
ئۇنىرر ئررۆزىچە غۇدۇڭشررۇپ ئولتۇرۇشررىنى ئرراڭالپ ئولتۇرۇشررقا مەجبررۇر ئىرردۇق .ئۇنىرر
دەستىنان ئۈستىدىكى پاراڭلىر خۇدد تون قويۇلۇپ كىشرىنى زىرىكتۈرىېېتىردىغان كونرا
پىالستىنكىنى قايتا-قايتا ئاڭلىغاندەك مەزمۇنىدا قىلچە بىر يېڭىلىرق يروق ئىرد  :يەنرى ئرۇ
بۇرۇن ۋيېننادا قانداق ياشىغانلىقى ئىنسانىيەت تارى دەمدۇ چوڭ ئرالەم دەمردۇ كىچىر
ئررالەم دەمرردۇ ئەيتەۋىررر بىرررن خىر گەپلەرنررى قىالتتررى .ئررۇ نررېمىال گەپ قىلسررا ئررۇ گېىىنررى
باشررلىما تررۇرۇپال بىررز ئۇنى ر نررېمە دېمەكچررى بولغررانلىقىنى بىلىررپ بونتتررۇق .ۋاقىتنى ر
ئۆتىشى ە ئەگىشىپ بۇ تۈر سۆھبەتلەردىنمۇ زىرىككەن ئىدۇق .ئەمما ئرۇ دۇنيرا ئۇرۇشرى ۋە
ئالررردىنقى سرررەپتىكى ئىشرررالر توغرىلىرررق ھەرگىزمرررۇ گەپ قىلمرررايتتى .يەنرررى ئرررۇ ئۇرۇشرررقا
مۇناسىېەتلىكال بولغان ھەر قانداق بىر گەپ بولۇشنى چەكلى ەن ئىد “.
بېرلىندا گيوبېل ستالىن رادتا ئۇرۇشتا ئۆل ەن قەھرىمران ئەسركەرلەر ئۈچرۈن ئرۈ
كۈنلرۈك مراتەم ئرېالن قىلىرردۇ .برۇ جەريانردا كىنوخانررا ۋە تىياتىرخرانىالرنىمۇ ئرۆز ئىچىر ە
ئالغان پۈترۈن كۆڭرۈل ئرېچىش سرورۇنلىر ئومرۇمىي يۈزلرۈك تاقالغران ئىرد  .گيوبېلسرمۇ
پۈتررۈن مەملىرركەت خەلقىنررى بۇنرردىن كېرريىن تېنىمررۇ قىرريىن كررۈنلەر كۈتىېاتقرران بولىشررى
ئېھتىمررال بولغاچقررا ئىدىيىرردە تەييررارلىق كررۆرۈپ قويۇشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ .پررويىزنردا
تررامالردا دۇكرران-پەنىىرررىلەردە يررول پىالكاتلىرىرردا ئىررش قىلىررپ بررارلىق يەرلەردە ”دەۋر
چاقى مۇتلەق تۈردە غالىبىيەت يولىدا ئىل ىرلەيدۇ“ دېر ەن شرۇئار چاپالنغران ئىرد -82 .
فېېرال كۈنى ئۇ رېيچ ئەمەلدارلىر يەرلى ئەمەلردارنر ۋە قۇرۇقلرۇق ئارمىيەنىر برارلىق
قومانررردانلىق شرررتاپلىرىغا برررۇيرۇق چۈشرررۈرۈپ غرررالىبىيەت ئۈچرررۈن ئومرررۇمىي يۈزلرررۈك
سەپەرۋەرلى قوزغىتىشنى تەلەپ قىلىدۇ.
يەنە شررۇ كررۈنى دۈسسررېلدورفتا سررۆزلى ەن «سررىلەرگە ئومررۇمىي يۈزلررۈك ئررۇرۇش
نزىممۇ؟» دې ەن نۇتقىدا ھىتلېرنى ”ئاخىرقى ھەل قىلىش چارىسى“ نى ئېالن قىلىدۇ .ئۇ
نۇتقىرردا ئەگەر ئۇرۇسررالر ئۇرۇشررتا غەلىرربە قازانغىرردەك بولىرردىكەن بررۇ غررالىبىيەت خەلقررارا
يەھۇدىيالر قولغا كەلتۈرگەن غالىبىيەت ھېسرابلىنىدىغانلىقى ئۈچرۈن ئىككرى مىر يىللىرق
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غەرپ مەدەنىيىتىمررررۇ خەتەر ئاسررررتىدا قالغرررران بولىرررردۇ دەيرررردۇ .بررررۇ چاغرررردا مىتىنرررر،
قاتناشررقۇچىلىر ئارىسررىدىن ”ئررۇنرنى ئېسررىپ ئۆلتررۈرۈش كېرررەك“ دېرر ەن ۋارقىراشررالر
كۆتۈرىلىيرردۇ .گيوبېلسررمۇ چوقررۇم يەھررۇدىي ئىرقىنررى ئومررۇمىي يۈزلررۈك ئررۈزۈل كېسررى
يوقىتىلىدىغانلىقىنى شۇ ئارقىلىق ئۇنردىن قىساس ئېلىنىدىغانلىقىغا ۋەدە بېرىدۇ.
بررۇ سررۆزلىرىمۇ خەلررق ئاممىسررى ئارىسررىدا كۈچلررۈك تەنررتەنە ۋە قرراتتىق كررۈلكە پەيرردا
قىلىدۇ .ئەتىسى بورمان ئايالىغا يازغان بىر خېتىدە ئۇ ئايرالىنى ئەق قەدىرردان ئراۋاق قىرز
دەپ ئاتايتتى ھەربىي ئىشلەر ۋەزىيىتىنى بەكال مۈشكۈل ئەھېالدا قالغرانلىقىنى ئانھىردە
تەكىرررتلەپ كۆرسرررەتكەن بولرررۇپ ”ئەگەر ئرررۇرۇش ۋەزىيىترررى يامانلىشرررىپ كەتكىررردەكال
بولىدىكەن مەيلى ھازىر ياكى كېيىن بولسۇن پۈتۈن چارىالرنى ئىشقا سېلىپ برالىلىرىڭنى
يەنى مېنىڭمۇ بالىلىرىمنى خەۋىپ ئىچىدە قالدۇرماسرلىق ئۈچرۈن غەرپ ئەللىررى ە چىقىرپ
كېتىشى شەرت .بالىلىرىمىز كەل ۈسى ئىشلىرىمىزغا ۋارىسلىق قىلغۇسى “.دەپ يازىدۇ.
گيوبېل -81چىسال تەنتەربىيە سارىيىدا ئۆتكۈزۈل ەن بىر قېتىملىرق چروڭ يىغىنردا
تالالنغان سادىق پارتىيە ئەزالىر ئامممىسىغا سۆزلى ەن نۇتقىدا ئومۇمىي يۈزلۈك ئرۇرۇش
قىلىرش دېر ەن بررۇ مررۇھىم تېمرا ئۈسررتىدە يەنە بىررر قېررتىم توختىلىرپ ئۆتىرردۇ .بررۇ قېتىمقررى
يىغىننىرر ھەر بىررر پارچىسررى تىياتىرغررا ئوخشرراش ئورۇنالشررتۇرۇلغان ئىررد  .كۆرۈنررۈش
تەسىرىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن يىغىن قاتناشقۇچىلىر ھەربىي فورما يەير ەن بولمرا بەلكرى
پررۇخراچە كېيىنىررپ كەلرر ەن ئىررد  .ئررۇنر بەزىرردە مررارش ئوقىسررا بەزىرردە ۋارقىرىشررىپ
ماقۇللىشررراتتى ۋە بەزىررردە بىرررردەك مەدھىررريىلەر ئوقۇشررراتتى .كۆپچىلىررر ھەقىقەتەنمرررۇ
ماسلىشىپ بېرەتتى .سەھنىدىكى گيوبېلسنى ئۆزىمرۇ نۇتۇقچىغرا قارىغانردا بىرر ئويۇنچىغرا
ئوخشايتتى .ئۇنى نۇتقىنى مەزمۇنىمۇ ئوينىغان رولىدەك مۇھىم ھېسابالنمايتتى .شۇڭا ئرۇ
نرررۇتقى ئۈچرررۈن ئانھىررردە ماھرررارەت كۆرسرررەتكەن بولرررۇپ ئررراڭلىغۇچىالرنى جۇشرررتۇرۇپ
ئەسەبىلەشررتۈرىېەتكەن ئىررد  .ئررۇ سررۆزلەپ كېلىررپ سررىلەرگە ئومررۇمىي يۈزلررۈك ئۇرۇشررنى
خانمسىلەر-يوق؟ ئەگەر خالىساڭالر بۈگۈنكىردىنمۇ ئومرۇمىي يۈزلرۈك بۈگۈنكىردىنمۇ تەل-
تۈكررۈس ئررۇرۇش قىلىشررنى خالىمامسررىلەر؟ دەپ سررورىغىنىدا كۆپچىلىكمررۇ بىررر ئېغىررزدىن
پۈتۈن كرۈچى بىرلەن ۋارقىررىغىنىچە ”شرۇنداق ئرۇرۇش تەلەپ قىلىمىرز!“ دەپ توۋلىشراتتى.
“س رىلەر بۇنررداق بىررر ۋەتەن ئىشررىنى قوبررۇل قىلرردىڭالرمۇ يەنررى ئۇرۇشررقا زىيرران سېلىشررقا
ئۇرۇنغۇچىالرنىرر كاللىسررىنى ئېلىشررنى قوبررۇل قىالنمسررىلەر؟ دەپ سررورىغاندا مىتىنرر،
قاتناشقۇچىلىرىنى ئراۋازلىر قوشرۇلىمىز دەپ زالنرى چراڭ كەلتۈرىېېتىردۇ” .ھەقىقەتەنمرۇ
ئاخماق _ دەيدۇ كېريىن گيروبېل يېنىردىكىلەرگە زەھەرخەنردىلى بىرلەن _ ئەگەر مەن
ئررۇنرنى كولۇمبررۇس بىناسررىنى ئۈسررتىدىن سررەكرەڭالر دې ر ەن بولسررام ئررۇنر چوقررۇم ئررۇ
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بىنانى ئۆگزىسىدىن يەرگە ئۆزىنى ئاتار ئىد !“
گيوبېل ھەقىقەتەنمۇ ئومۇمىي يۈزلرۈك ئۇرۇشرقا ھەۋەسرلىنىپ قالغران ئىرد  .شرۇڭا
ئررۇ پررارتىيە ئىچىرردىكى ئەڭ يوقررۇر دەرىىىلى ر كررادىرلىر ئارىرردىن ئرراكتىىلىق بىررلەن
پەۋقۇلئاددە ھەرىكەت كومۇتىتىنى تەشكىللەپ چىقىدۇ .مارتنىر ئوتتۇرلىرىغرا كەل ىنىردە
ئررۇ ئررۆز بىېاسررتە گۇۆرىڭرردىن يرراردەم يەلەپ قىلىررش ئۈچررۈن كۆرۈشكىلىئوبېرسررالزبېرگكە
بارىدۇ .ئۇ يەردە ۋەزىيەتنى ھىتلېر تىزگىنلىمەسلىكى كېرەكلىكىنى ئرۇرۇش پارتىلىغانردىن
بېر ئۇنىر  82يراش قېرىرپ كەتكەنلىكىنرى قراتتىق ئىشرلەپ ئرۆزى ە قارىيالمرا بەكرال
ساغالم بولمىغان بىر تۇرمۇش كۆچۈرۈشكە مەجبرۇر قالغرانلىقىنى بۇنىر بەكرال ئېغىرر بىرر
ترررررادى ىيە ئىكەنلىكىنررررى دەيرررردۇ .شررررۇنداق بولغاچقررررا نررررۆۋەتتىكى ئىچكررررى-تاشررررقى
سىياسەتلەردىكى رەھبەرلى قىلىش يېتەرسرىز بولرۇش ھرالىتىنى ئۆزلىرىنىر ئۆزگەرتىشرى
ئىنتايىن مرۇھىم ئەھمىريەتكە ئىر ە بىرر ئىرش ئىكەنلىكىنرى ئېيتىردۇ” .بىرز ھەممىرال ئىشرتا
بېرىررپ فۈھرېرىمىزنى ر بېشررىنى ئاغرىتماسررلىقىمىز كېرررەك “.بۇنى ر ئۈچررۈن ئررۇ گيررورىڭنى
ئرراخىر قايى ر قىلىررپ ئررۇرۇش قىلىشررتا چوقررۇم سىياسررىي ئررۇرۇش قىلىررش نزىملىقىنررى
رېيچنى سىياسىي رەھبەرلى ھوقۇقىنى بولسا چوقرۇم رېريچ دۆلەت مرۇداپىيە مىنىسرتىرنر
يىغىنى ئى ەللى ەن بولىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرىدۇ .برۇ مىنىسرتىرنر يىغىنىنىر ئەزالىرر
ھەر قانداق بەدەل تۆلەشتىن قەتئىي نەزەر چوقرۇم غەلىبىنرى قولغرا كەلتۈرۈشرنى مەقسرەت
قىلىرردىغان رەھىررم-شررەپقەت قىلمايرردىغان كىشررىلەردىن تەشرركى تېىىشررى كېرەكلىكىنررى
ئىيتىدۇ.
گيوبېل قايتىدىن گيۆرىڭغا ۋەدە قىلىپ بىرز ھىتلېرر نامىردا ئىرش قىلىردىغانالردىن
بولىشررىمىز كېرررەك دەيرردۇ” .بىزنى ر مەقسررىدىمىز ئۆزئررارا قررولالپ قۇۋەتلەشررتىن باشررقىچە
بولماسلىقى فۈھرېرىمىزنىر ئەتراپىردا كۈچلرۈك رەھبەرلىر گۇرۇپىىسرى بەرپرا قىلىشرىمىز
كېرررەك .مەسررىلەن بىرررەر ئىشررنى باشالشررتا ئەگەر بررۇ ئىررش ئەتىراپلىررق تررۈدە فررۈھرېرگە
بىلدۈرۈل ىنىرردە فررۈھرېرىمىز بەزىرردە قررارار قىلىشررتا ئىككىلىنىررپ قالىرردىغان ئەھررېالالر
كۆرۈلمەكتە .بەزىردە ئۇنىر باشرقىالرغا كۆرسرىتىدىغان مۇئرامىلە شرەكىللىرىدىمۇ مۇۋاپىرق
بولماسلىقتەك ئەھېالالر كۆرۈلمەكتە .ئۇنى ياردەم ە مۇھتا بولىردىغان تەرەپلىرىمرۇ دەل
مۇشۇنداق يەرلەردۇر“.
گيۆرىررر برررۇ ئىشرررتا پۈترررۈن كرررۈچى بىرررلەن ھىملېرنىمرررۇ قوشىېېلىشرررقا تىرىشرررىپ
كۆرىرردىغانلىقىغا ۋەدە قىلىرردۇ .گيرروبېل بررۇ يەردە مۇنررداق بىررر سررىرنى ئاشرركارىاليدۇ :ئررۇ
فۇنرر لېرري ۋە سررىېر قاتارىرردىكى مررۇھىم كىشررىلەرنىمۇ قولغررا كەلتررۈرگەنلىكىنى ئررۇنر
ھەقىقەتەنمررۇ فررۈھرېرگە چەكسررىز سررادىق كىشررىلەر ئىكەنلىكىنررى ئېيتىرردۇ” .بررۇ ئىررش ھەر
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قانرردىقىمىزدىنمۇ مررۇھىم بولغرران ئۇلۇغررېار بىررر ئىررش سھېسررابلىنىدۇ .بۇنىڭغررا قىلررچە گەپ
كەتمەيدۇ .بۇرۇن فۈھرېرگە ياردەملىشرىپ ئىرنقىالپ غەلىبىسرىنى قولغرا كەلترۈرگەن خەلرق
ئاممىسررى بۈگۈنمررۇ ئۇنى ر ئۇرۇشررتا غەلىرربە قىلىشررىغا يرراردەمچى بولىشررى كېرررەك .ئەينررى
ۋاقتىرردا بررۇ تررۈر كىشررىلەر ئەلرردارنردىن ئەمەس ئىررد  .شررۇڭا ئررۇنر بۈگۈنمررۇ ئەمەلرردار
بولىېالماسلىقى كېرەك“.
گيۆرى ھاۋا ئارمىيىسى قۇراللىق كۈچلەر مىنىستىرلىكىنى مىنىستىر مارشال مىلرچ
مەسىلىسىنى پەقەتال خىيالىغرا كەلترۈرمى ەن ئىرد  .ئەممرا برۇ مارشرال ئۇنىر ناتسىسرتالر
پارتىيىسررى ە ئەزا بولررۇش نيرراقىتى يرروقلىقىنى سررۆزلەپ يۈرگىنىرردىن باشررقا يەنە مارشررال
گيۆرىڭغا ئاشكارە ھالدە قارشى چىقىپ كەل ەن ئىد  .گيۆرى -گيوبېل يۇشۇرۇن پىالنرى
تۈزۈلۈپ بىر قانچە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن مىلچ فرۈھرېر بىرلەن ئرايرىم تاماققرا ئولتۇرغران
بىررر كررۈنى گيررۆرىڭنى زەھەرلى ر چېكىملى ر چىكىدىغانلىقىرردىن گۇمرران قىلغاچقررا ئررۇنى
ۋەزىىىسىدىن ئېلىپ تاشرالش تەكلىرېىنى بېرىردۇ .شرۇنىڭدەك يەنە ئرۇ ھىتلېرغرا گيۆرىر -
گيرروبېل ئارىسررىدىكى يېقىنقررى كررۈنلەردە ئوتتۇرغررا چىققرران شرراڭنونىمۇ ئوچررۇق ئېيتىررپ
بېرىدۇ :ئۇنر ئىككىسى ئرۇ دۇنياغرا كۆچكىنىردىن كېريىن سران پېتېرر گيۆرىڭغرا ھەر دائىرم
يالغان سۆزلەپ يۈرگەنلىكىنى جازاسى ئۈچۈن ئاۋۇ تەرەپتىكى بۇلۇت ئىچى ە قاراپ چاپ
ئاندىن قايتىپ مېنى يېنىمغا كەل دەپ بۇيرۇق قىلغانمىش؛ جازالىنىش نرۆۋىتى گيوبېلسرقا
كەل ەندە سان پېتېر ئەتىراپقا قارىسرا گيروبېل كۆرۈنمى ىردەك؛ ”برايىقى ئاقسراق پۇتلرۇق
پاكىنەك نەگە يوقالرد ؟“ دەپ سروراپتۇدەك .پەرىشرتىلەردىن بىرسرى ”ھە راس ئرۇ تۆكرۈر
موتوتسركىلېتتىن بىرنررى تېىىررپ كررېلىش ئۈچرۈن ئررادەملەر دۇنياسررىغا كەتتررى“ دەپ جرراۋا
بەرگەنمىش.
كەچلى تاماقتىن كېيىن مىلىچ ھىتلېرغا دەيدىغان نۇرغرۇن تەكلىىلىرر برارلىقىنى
بۇ گەپلەرنى ئوچۇق ئوتتۇرغا قويغىنى ئۈچۈن ئەيىىكە بۇيرۇماسلىقىنى ئۆتۈنىدۇ .ئرۇ ئالرد
بىلەن فۈھرېردىن كۇرسرىكقا ھۇجرۇم قىلىرش پىالنىردىن ۋاز كېچىرپ ھۇجۇمغرا ئۆتۈشرتىن
مررۇداپىيى ە ئۆتررۈش يررولىنى تاللېېلىشررىنىتەكلىپ قىلىرردۇ .قۇرۇقلررۇق ئارمىيەنىرر كررۈچى
يېتەرلى بولمىغانلىقى تەمىناتالر بەكال ئاز بولىېاتقانلىقى ئۈچۈن ئرۇرۇش سرېىىنى چوقرۇم
تارايتىشقا توغرا كېلىدىغانلىقى بۇنى تۈپكى سرەۋەبى دەپ كۆرسرىتىدۇ” .سرەن برۇ ھەقرتە
مېنى قايى قىاللمايسەن“ دەيدۇ ھىتلېر سىلىقلىق بىلەن ئۈستەل ە بىرنرى چېكىرپ قويرۇپ.
مىلچنىرر جرراۋابىمۇ شررۇنىڭغا ئوخشرراش قىسررقا ۋە كەسرركىن ئىررد  :ھىتلېررر ھەر كررۈنى
ئۆتكۈزۈلىدىغان مۇھراكىمە يىغىنلىرىنرى ئەمەلردىن قالدۇرۇشرى شرۇنىڭدەك يېڭىردىن بىرر
باش شىتاپ باشلىقى تەيىنلىشى كېرەك مەسىلەن بۇنىر ئۈچرۈن مانسرتېيىننى تەيىنلىشرى
~ ~ 422

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىدۇ” .ئۇنىڭغا قايسى بىرر رايوننىرو ئىشرىنىال تاپشرۇرما ھەر قايسرى
ئررۇرۇش سررەپلىرىنى ئۇنىر تېررزگىنى ە قويررۇپ بېرىلىشررى كېرررەك .بۇنررداق قىلغانرردا يەنىررال
ھەمررمە ئىررش سررىزنى قۇمانرردانلىقىڭىزدا بونتتىغررۇ .سررىز يەنىررال ئررالى قۇمانرردان بولررۇپ
قالىېېرىسىز مانستېيىن بۇ جەريانردا سرىزنى بىرر يراردەمچىڭىزن بولرۇپ قالىردۇ شرۇنداق
ئەمەسررمۇ؟“ بۇنىڭغررا ھىتلېررر بىررر نررېمە دېمەيرردۇ .يەنىررال قېرىنررداش بىررلەن بىررر ئىشررارەت
قويىرردۇ .ئۇنىر بررۇ قىلغىنىنررى مىلررچ نېرررۋا خرراراكتىرلىق بىررر ھەرىرركەت دەپ ئوياليرردۇ .بررۇ
مارشال شۇ برويىچە يەنە بىررەر سرائەتتەك سرۆزلەپ شرۇنىڭغا ئوخشرايدىغان نۇرغۇنلىغران
ئۆتكررۈر تەكلىىلەرنررى ئوتتۇرغررا قويىرردۇ .ئاخىرىرردا ئررۇ پەقەتررال ئۇيغررۇن بولمايرردىغان بىررر
تەكلىىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ ”فۈھرېرىم دەيدۇ بۇ مارشال ۋېرما بىرلەن قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە
ئۈچۈن سرتالىن راد ئەڭ ئېغىرر بىرر بروھران بولرۇپ قالماقترا .شرۇڭا سرىز كەسركىن تەدبىرر
قوللىنىپ گېرمانىيىنى بۇ ئۇرۇشتىن چېكىندۈرۈپ چىقىشىڭىز كېررەك .مەن سرىزگە نۇرغرۇن
كىشىلەرنىڭمۇ مېنى بۇ پىكىرىم ە قوشۇلىدىغانلىقىغا كاپالەت بېرەلەيمەن بۇنى ئۈچرۈن
بۈگۈنمۇ كېچىككەن بولمايمىز .سىز دەرھال ھەرىكەتكە كېلى ئۇنرداق رەسرمىيەتچىلىككە
چىرر چاپلىشررىېالماڭ .ھررازىردىن باشررالپال ھەرىكەترركە ئاتلىنىرر  .مانررا بررۇ ئەڭ مررۇھىم
بولغىنى!“
ۋاقىت يېرىم كېچە بولۇپ قالغان ئىد  .مىلچ بىر تەرەپتىن قاتتىق چارچىغران بولسرا
يەنە بىر تەرەپتىن قورقۇپ پۈتۈن ۋۇجۇد چىلىرق-چىلىرق تەر ئىچىردە قالغران ئىرد  .ئرۇ
فۈھرېرگە  02مەسرىلىنى ئوتتۇرغرا قويغرانلىقى ئۈچرۈن ئەيىرىكە بۇيرىماسرلىقىنى ئۆتۈنرد .
ھىتلېررر ئۈسررتەل ئۈسررتىدىكى ئىشررارەتلەرگە بىررر قارىېېلىررپ ”سررىز ماڭررا يى ىرررمە ئەمەس
يى ىرمە تۆت مەسىلىنى سرۆزلىدىڭىز“ دەيردۇ .ئرۇ بۇنىڭلىرق بىرلەن پەقەترال كرۆڭلى يېررىم
بولمايدۇ شۇنىڭدەك ھەرگىزمرۇ خاپرا بولغانردەكمۇ ئەمەس ئىرد ” .ھرېچكىم ماڭرا برۇنچە
تەپسررىلى سررۆزلەپ بەرگەن ئەمەس .شررۇڭا بررۇ مەسررىلىلەرنى ئوتتۇرغررا قويغررۇنىڭىز ئۈچررۈن
سىزگە رەخمەت“.
0
ئاگېنتلىق مۇخىىر لوئى لوچنېر نەچچە قېتىمالپ گېرمرانىيە ئىچىردىكى قارشرىلىق
كۆرسررىتىش ھەرىكەتلىررر ھەققىرردە روزۋېلتقررا دوكررالت قىلىررپ نېمىسررالرنى ھەممىسررىال
ناتسىست ئەمەسلىكى ە ئىشەندۈرۈشكە تىرىشىدۇ .ئۇ يەنە ئىككى گۇرۇپ ھىتلېرغرا قارشرى
ئۇنسررۇرنرنى تېلې رررا شررىفىرىنى روزۋېلتقررا بىلرردۈرۈپ بررۇ گررۇرۇپتىكىلەرگە گېرمررانىيەدە
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قايسى ترۈردە بىرر ھراكىمىيەت تىكلەن ىنىردە ئىتتىىاقرداش ئەللەرنىر قوبرۇل قىاللىشرىنى
بىېاستە بىلدۈرۈش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىدۇ .لوچنېر پرىزدېنت كاتىبى ئارقىلىق پىرىزدېنت
بىررررلەن كۆرۈشۈشرررركە تىرىشررررقان بولسررررىمۇ مۇۋەپىىقىيەتلىرررر بولمايرررردۇ .كۆرۈشررررۈش
ئەپلەشرمى ەندىن كېريىن بىرر پرارچە شەخسرى خەت يېزىرپ ئىككرى پرارچە تېلې راممىنىر
شررىفىرىنى ئررۆرۈپ بررۇ شررىفىرنى پەقەتررال پرىررزدېنتكىال تاپشررۇرۇش كېرەكلىكىنررى ئانھىرردە
تەكىتلەيدۇ .ئەمما بۇنىڭدىنمۇ بىرەر جاۋا ئانلمايدۇ .ئارىدىن بىر قانچە كرۈن ئۆتكەنردە
لرروچنېر بىررر پررارچە ئۇقتررۇرۇش تاپشررۇرۇپ ئالىرردۇ .بررۇ ئۇقتۇرۇشررتا ئۇنى ر چى ر تۇرغرران
پىكىرىنررى ھۆكررۈمەت دائىرىسررىدىكىلەرنى كررۆرۈپ چىققررانلىقى ئۇقتۇرۇلغرران ئىررد  .بررۇ
خەتررتىن لرروچنېر ”كىشررىنى قرراتتىق ئەپسۇسررالندۇرىدىغان بىررر ئىررش“ دەيرردۇ .لوچنېرنى ر
بىلەلمى ىنررى روزۋېلررت ئۇنى ر بىررلەن كۆرۈشۈشررنى خالىمىغررانلىقى ئىررد  .پرىزدېنررت بررۇ
ئىشررالرنى ئررا ق ش ھۆكۈمىتىنىر دۆلەت سىياسررىتى ە مۇناسررىېەتلى بىررر ئىررش بولررۇپ
شەرتسىز تەسلىم بولۇشىنى تەلەپ قىلىش سىياسىتى ە ئۇيغۇن كېلىردىغان بولىشرى كېررەك
دەپ قرررارايتتى .برررۇ سىياسرررەتنى مەقسرررىد گېرمانىيەنىررر قارشرررىلىق كۆرسرررەتكۈچى
ئۇنسررۇرلىرىنى رىغبەتلەنررردۈرۈپ قويماسرررلىقنىال مەقسرررەت قىلغررران بولمرررا يەنە مرررۇھىم
ئۇچرىشىشررالردىنمۇ ساقلىنىشررنى مەقسررەت قىالتتررى .بررۇ سىياسررەت گېرمررانىيە تەۋەسررىدە
ھىتلېرغررا قارشررى قارشررىلىق كۆرسررىتىش ھەرىكىتىنىرر مەۋجۇتلررۇقىنى ئېتىررراپ قىلىررش
چەكلىنەتتى.
قارشىلىق كۆرسرىتىش ھەرىكەتلىرر برۇ ترۈردىكى توسرالغۇنرغا دۈ كېلىرپ تۇرغران
بولسررىمۇ بررۇ ھەرىرركەت يەنىررال ھىتلېررر ھرراكىمىيىتىنى ئاغرردۇرۇپ تاشالشررنى پىالنالشررتىن
توخترراپ قالمايرردۇ .كىشررىلەر پەقەت ھوقررۇق تارتىېېلىشررنىڭال يېتەرلىر بولمايرردىغانلىقىنى
بىردەك قوبۇل قىلىشاتتى .بىرىنچى بولۇپ سۈيىقەست قىلىپ ئۆلتۈرۈشكە تې ىشلى كىشرى
فۈھرېر بولىشى شەرت ئىد  .شۇڭا گېنېررال ئوسرتېر ۋە ئۇنىر گۇرۇھىردىكىلەر برۇ ئىشرنى
ئەمەل ر ە ئاشررۇرۇش ئۈچررۈن قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە مارشررالى ۋون كلۇگنى ر شررىتاپ باشررلىقى
گېنېرررال ھېننىر ۋون ترېسرركوۋ تاللىنىرردۇ .ئررۇ پىررالن بررويىچە ھىتلېرنررى ئالرردىنقى سررەپكە
كەلتررۈرۈپ ئۇنىرر ئولتۇرغرران ئايروپالنىغررا قايتاشررىدا مۇددەتلىرر پررارتالش بومبىسرررى
ئورۇنالشتۇرۇپ پارتلىتىېېتىش ئىد -8122 .يىلى -82مارت كۈنى ئاخشىمى ترېسركوۋنى
بىر ياش ئوفىتسېر بولغان فابىئان ۋون شالبرېندور بىر پوسولكىنى ئېلىرپ ئايرودرومغرا
كېلىدۇ .بۇ پوسرولكىدا ئىككرى شىشرە نامردا برانردا ھرارىقى برار ئىرد  .ئەسرلىدە برۇ بىرر
پارتالتقۇ بولۇپ ئىچى ە ئەن لىيەدە ئىشلەن ەن خېمىرر پرارتالتقۇ دورىسرى قاچىالنغران
ئىررد  .شررالبرېندور پارتالتقۇچنى ر پىسررتىنىنى ئررامبۇر بىررلەن مىىىررپ پرراتالش ۋاقتىنررى
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بەل ىلەپ تەييار قىلىدۇ .سەل ئۆتكەندىن كېيىن بۇ پوسرولكىنى ھىتلېرنىر ھەمرالىرىردىن
بىر پولكوۋنىكقا تاپشرۇرىدۇ .برۇ پولكوۋنىر سوۋغىسرىنى ”برۆرە ئىنرى“ دىكرى بىرر دوسرتىغا
يەتكۈزۈپ بېرىشكە رازىلىق بەرگەن ئىد .
فررۈھرېر ئايروپالنىغررا ئولتۇرغىنىرردىن كېرريىن ئررايروپالن يەردىررن كۆتۈرىلىرردۇ .بررۇ
پررارتالتقۇ ئەسررلىدە مىنس ر ئاسررمىنىغا بارغىنىرردا پارتاليرردىغانغا توغرىالنغرران بولسررىمۇ
تىت-تىتچىلىق بىلەن ئىككى سائەت ۋاقىرت ئۆترۈپ كەتركەن بولسرىمۇ ئرايروپالن چۈشرۈپ
كەتكەنلىكرررى ھەققىررردە بىررررەر خەۋەر كەلمەيررردۇ .ئررراخىر خەۋەر كېلىررردۇ :ئرررايروپالن
راستېنبۇرگقا ئامان-ئىسەن قونغان ئىرد  .سۇيىقەسرتچىلەر ھەيرران بولغانلىقىردىن ھراڭ-
تاڭ قالىدۇ .ئەندىكى ئىش بۇ بومبرا پرارتالپ كېتىشرتىن برۇرۇن يراكى سرېزىلىپ قېلىشرتىن
ئاۋال ئۇنى ئېلىېېلىش ئىشىال قالغان ئىد  .شالبرېندور بومبىنى قايتۇرۇپ كېلىرپ قارىسرا
پارتالتقۇچنى پىستىنى چاققان ئەمما بومبا پارتلىمىغانلىقىنى كۆرىدۇ.
بىر قانچە كۈندىن كېريىن برۇ سۈيىقەسرتچىلەر يەنە بىرر قېرتىم سۇيىقەسرت قىلىشرقا
ئۇرۇنىررردۇ .يەنررررى -02مررررارت يېرررررىم كېچىرررردە شررررالبرېندور بېرلىنرررردىكى ”ئېرررردېن“
مېھماننانىسىنى ياتاقلىرىدىن بىرىدە بۇ خېمىر پارتالتقۇ دورىسرىنى كلوگنىر ئاخبرارات
مۇدىر پولكوۋنى رۇدولف كرىستو فرېينېر ۋون گېرسردورفقا تاپشرۇرىدۇ .برۇ پولكوۋنىر
ئەسلىدە ئۆزىنى قوشۇپ بىررلىكتە پرارتالش ۋەزىىىسرىنى تاپشرۇرۇپ ئالغران ئىرد  .ھىتلېرر
ئەتىسررى بېرررلىن ھەربررى ماشررىنا ئەسررېابالر ئىسرركىالتىدا ئۆتكۈزۈلىرردىغان ”قەھرىمررانالرنى
خرراتىرلەش مۇراسررىمى“ پائررالىيىتى ە قاتناشررماقچى ئىررد  .پولكوۋنىرر پۇرسررەت تېىىررپ
فررۈھرېرگە يېقىنلىشررىپ ھىتلېررر بىررلەن قوشررۇلۇپ پررارتالپ تىتمررا-تىتمررا بولررۇپ ئۆلۈشررنى
پىالناليدۇ.
ئەتىسى گېرسردور پەلترۇ كەير ەن ھالردا ھەربرى ماشرىنا ئۈسركۈنىلەر ئىسركىالتىدا
ئوتتۇرغررا چىقىرردۇ .ئۇنى ر ئرروڭ-سررول تەرەپ يانچۇقلىرىنى ر ھەر ئىككىسررىدىال بىرررەردىن
بومبا بار ئىد  .چۈشتىن بۇرۇن سائەت  88دا ھىتلېر يېتىپ كېلىدۇ .ئۇ بېرلىن سرېمىونىيە
ئوركىستېر ئۆمۈكىنى ئورۇندىشىدا برۇكنېرنى ئەسەرلىرىنى ئاڭالپ بولرۇپ قرورا ئىچىردە
قىسقىال بىر نۇتۇق سۆزلەيدۇ .كەينىدىنال فۈھرېر زالغا تىزىلغان رۇسرىيەدە ئولىرا ئېلىنغران
ئررۇرۇش غەنىمەتلىررر كۆرگەزمىسررىنى كۆرۈشرركە باشرراليدۇ .بررۇ پۇرسررەتتىن پايرردىلىنىپ
گېرسدور سول قولىنى يانچۇقىغا سېلىپ ئەن لىيەدە ئىشلەن ەن پارتالتقۇچنىر پىسرتىنى
ھىدروخلورىرد ئررامىۇلىنى مىىىررپ سررۇندۇرىدۇ .كىسررالتا تەپرركە مىقىنىر سررىمىنى ئىرىتىررپ
بېرىپ پىستانغا ئۇرۇلغىچە بولغران ۋاقىرت ئۈچرۈن ئرون مىنروتتەك ۋاقىرت سرەرپ برونتتى.
ھىتلېرغا ھەمرا بولۇپ كېتىېاتقانالر ئارىسىدا ھىملېر كېيتېرر گيۆرىر ۋە شرۇنىڭدەك ئرون
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نەچچە ھەمرالىر بار ئىرد  .بولغۇسرى سۇيىقەسرتچى ھىتلېرنىر سرول يېنىغرا قىينالمرايال
بېرىېالىدۇ.
شررمۇندت بررۇرۇن گېرسررتدورفقا فررۈھرېر ئررولىىالرنى كررۆرۈش ئۈچررۈن يېرررىم سررائەت
ۋاقىت سەرپ قىلىشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتقان ئىد  .كۈتۈلمى ەندە فۈھرېر برۇ كرۆرگەزمى ە
بەك قىزىقما  2مىنوتمۇ كۆرمەسرتىن بىنرادىن چىقىرپ كېتىرپ گېرسرتدورفنى ھراڭ-تراڭ
قالدۇرىدۇ .ئۇمۇ ھىتلېرغا ئەگىشىپ بىنادىن تەڭ چىقىش ئىمكانى يوق ئىد  .ئەمما ئۇنىر
بومبىسررىنى پارتىلىشررىغا ئررارانال  2مىنرروت ۋاقىررت قالغرران ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ بررۇ ۋاقىتررتىن
پايدىلىنىپ چاندۇرۇپ قويما دەرھال پىسرتاننى يۇلرۇپ چىقىرىېېتىشرى كېررەك ئىرد  .ئرۇ
قىسىلىپ يرۈرۈپ ئراران ئرۆزى ە يرول ئراچقىنىچە مىر تەسرتە بىرر ئەرلەر ھاجەتنانىسرىنى
تاپىرردۇ .ئۇنى ر تەلىرريى ە بررۇ ھاجەتنانررا برروش ئىررد  .ئررۇ ئالرردىرىغىنىچە يانچۇقىرردىكى
پارتالتقۇچنى ر پىسررتىنىنى چىقىرىررپ پارتالشررقا نەچررچە سررېكونتال ۋاقىررت قالغانرردا ئررۇنى
ئەۋرەز تۆشۈكى ە تاشالپ سۈيىنى قويىېېتىشكە ئۈل ۈرىدۇ .ئاندىن ئۇ پرارتالتقۇ دورىسرى
بىلەن بىنادىن ئايرىلىدۇ.
بۇ ئىككى قېتىملىرق ھىتلېرنرى ئرۇ دۇنياغرا يرولالش سرىنىقىدىن گېسرتاپونى پەقەترال
خەۋىر يوق بولسىمۇ ئرۇنر قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە ئىچىردىن يەنىرال بىرر مرۇنچە ۋەتەنسراتقۇ
تېىىېېلىشررىدۇ 82 .كۈنرردىن كېرريىن ئررۇنر قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە قۇماندانلىقىرردا ھرران ۋون
دوخنانيىنى قولغا ئالىدۇ .گەرچە ئوستېر ئىز قالدۇرما پۈتۈن دەلىللەرنى يوق قىلىرېەتكەن
بولسررىمۇ ئررۇزۇن ئررۆتمە ئۇمررۇ قولغررا ئېلىنىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ سۈيىقەسررتچىلەر بەكررال
ئىقتىرردارلىق بىررر يىتەكچىسررىدىن ئايرىلىررپ قالغررانال بولمررا ئۆزئررارا مۇناسررىېەت برراغالش
ئىمكانىيەتلىرىدىن ئايرىلىپ قېلىش بىلەن بىر قاتاردا غەرپ دۇنياسىدىكىلەر بىلەن ئرانقە
ئورنىتىشقا بولىدىغان بىرەرمۇ يېقىنى قالمايدۇ.
2
ئافرې باشلىرىدا ھىتلېر ۋە ئۇنى ھەمرالىر بېرچتېس ادېنغا قراراپ يولغرا چقىقران
پرررويىز بىرررلەن يولغرررا چىقىررردۇ” .برررۆرە ئىنرررى“ نىررر مرررۇھىتى بەكرررال دىمىرررق بولغاچقرررا
بېرچتېس ادېنغا بېرىپ دەم ئېلىشنى ھەممەيلە ياخشرى كرۆرەتتى .برۇ بىرر قىرش لېچىسرى
برررولغىنى بىرررلەن ھررراۋا ئرررۇنچە بەك سررروغۇق ئەمەس ئاسرررماندىمۇ بۇلرررۇت يررروق ئىرررد .
راستېنبۇرگنى قېلىن قار قاپلىغان ئورمانلىقىدىن ئايرىلىش تراۋدل خۇمى ئۈچۈن بەكرال
كۆڭۈل يېرىم قىلىدىغان ئىش بولسىمۇ كەل ۈسى كۈنلىرىنى ئويلىغىنىدا ئرۇ يەنىرال خوشرال
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ئىررد  .پررويىزدا ئىچىرردە ھەم دۇش ھەم ۋاننىسررى بولغرران مونچىسررى بررار بىررر ۋاگررونى بررار
بولغىنىدەك ھەرتۈرلۈك ئەسلىھەلەر تولۇق ئىد  .پرويىز ئاشنانىسرىنى تامراقلىرىمۇ بەكرال
مېىزلىر ئىررد ؛ ئورۇنردۇقلىرىنى ئاچقانرردا راھەت كارىېاتقرا ئايلىنرراتتى .ئەتىسرى چۈشررتىن
بۇرۇن پويىز ئۈن-تۈنسىز نىشانغا قاراپ كېتىېاتقىنىدا تراۋدل ئىنتىيارسىز ھالدا رېيچتىكرى
باشقا پويىزنرنى كۆز ئالردىغا كەلتۈرىردۇ .ئرۇنردا چىرراق يروق رادىيراتور يروق يولروۋچىالر
سوغۇق ۋە ئاچلىق ئىچىدە تولغۇنۇپ ئولتۇرۇشاتتى .ئۇ خىيال دېڭىز ئىچى ە غەرق بولرۇپ
ئولتۇرغىنىرردا بىرسررى كېلىررپ ئررۇنى فررۈھرېر بىررلەن بىرررگە چۈشررلۈك تامرراق يېرريىش ئۈچررۈن
تەكلىپ قىلىپ خىيالىنى يېرىمىدا ئۈزۈپ قويىدۇ .ئەتىسى سرەھەردە ئۇنىر بىرلەن بىررگە
ناشتىغا ئولتۇرغانالر ئالدىنقى كۈنلىرىدەك ئاتاغلىق مېھمانالر ئورنىدا خىرزمەتچىلەر بىرلەن
كاتىىالرن بار ئىد  .ئۇنر ئېرېا برراۋن ھەققىردە گەپركە چۈشرۈپ كېتىردۇ .ئېرېا مىيوننېنغرا
بارغاندا پويىزغا چىقىقىشى كېرەك ئىد  .ئۇنرنى قارىشىچە ئېېا ”بېرگنروفتىكى خرانىش“
ھېسررابلىناتتى .مېھمانالرنىر ھەممىسررىال شررۇنداق دەپ قارىسررىمۇ رىبېنتررروپ گيۆرىر ۋە
گيرروبېل ئۈچىسررىنى ئايرراللىر بۇنررداق ئاتىلىشررىغا ئۇنىمررايتتى .گەرچە فررۈھرېر ئېېاغررا
ئەدەپلى مۇئامىلە قىلىڭالر دەپ ئۆتۈن ىنى ە قارىما رىبېنتروپ خانىمى ئۆزىنى كۆركەم
ۋە سانپەتلى تۇتۇپ ئېېاغا پەقەتال پەرۋا قىلمرايتتى .قالغران ئىككرى خرانىم بولسرا ئرۇنى
كۆرسە مازاق قىلىپ دىمىقىدا كۈلۈپ قويىشاتتى.
ياشتا چوڭىراق بولغان بىر كاتىپ تراۋدل بىلەن بىرگە بېرگنوفنى ئايلىنىرپ چىقىردۇ.
ئۇ ئىككىسى فۈھرېر تۇرىدىغان ئىككىنچرى قەۋەترتىن باشرالپ زىيرارەت قىلىشرقا باشرلىغان
ئىررد  .كورىرردورنى ئىككررى تېمىرردا كونررا پاسرروندىكى رەسسررامالرنى داڭلىررق رەسررىملىر
ئېسىلغان ئىد ؛ كورىردور چىرايلىرق ھەيركەل ئەسرەرلىر بىرلەن ھەر تۈرلرۈك قىممەتلىر
لوڭقىالر بىلەن بىزەل ەن ئىد  .تراۋدل پۈتۈن نەرسىلەر شرۇنچە ئاجايىرپ بولرۇش بىلەنرال
قالماسررتىن يەنە شررۇنچە يررات ۋە شررۇنچە تەبىئىرري كۆرۈنىرردىكەن دەپ ئوياليرردۇ .فررۈھرېر
ترررېنىچىال تررراتلىق چرررۈش كرررۆرۈپ ياتقرررانلىقى ئۈچرررۈن ئەتراپترررا قۇشرررالرنى ئررراۋازىمۇ
ئاڭالنمىغىدەك جىمىىتلىق ھۈكۈم سۈرمەكتە ئىد  .بىرر ئىشر تۈۋىردە قىسرقا پاچراقلىر
قۇيررۇق يررۇڭ قرراپالپ كەترركەن قررارا رەڭلى ر ئىككررى شرروتالندىيە كۈچررۈكى ئولتررۇراتتى .بررۇ
كۈچررۈكلەر ئەسررلىدە ئېېانىر سررۈيۈملۈك كۈچررۈكلىر بولررۇپ ئۇنرنىر بىرسررىنى ئېتررى
ستاسى يەنە بىرسىنى بولسا نې ۇس ئىد  .ئۇنى يېنىدىكى ئۆ ھىتلېرنى ياتراق ئرۆيى
ئىد  .بۇ ئىككى ياتاق ئۆيى چوڭ بىر مونچا بۆلۈمى بىلەن بىر-بىرسرى ە باغالنغران ئىرد .
دېمەككى ئرۇنر ئىككىسرى يوشرۇرۇن ترۈردە ئەر-خوترۇن بولرۇپ ياشرىماقتا ئىرد  .ترراۋدل
ئاستىنقى قەۋەتتىكى چوڭ زالغا باشلىنىدۇ .بۇ مېھمان كۈتۈش سارا ئۆيى چوڭ بىر يىىەك
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پەردە بىررلەن رەسررىملەر بىررلەن بىررزەل ەن مەشررھۇر ئررۆينى ئايرىررپ تررۇراتتى .سررارا ئۆيىمررۇ
ھەشەمەتلى زىننەتلەن ەن شىىقا تاقالغان يىىەك پەردە چىرايلىق يەرگە سېلىنغان گىلەم
بەكال قېلىن بولسىمۇ تراۋدلغا بۇ يەر يەنىال بىر تۈرلۈك سروغوق تۇيغرۇ بېرىرپ ترۇراتتى .برۇ
يەردىكى تۇرمۇش شارائىتى ”بۆرە ئىنى“ دىكى ە قارىغاندا بەكال ئېسى بولغىنىغا قارىمرا
ئۇ يەنىال ئۆزىنى ئازادە ھې قىلىپ كېتەلمى ەن ئىد  .بۇ يەرگە ئۇ بىر مېھمان سرۈپىتىدە
كەل ەن بولسىمۇ ئۇ بەرىبىر ئۆز ئىنتىيار بىرلەن كەلر ەن بىرر بولماسرتىن بەلكرى بىرر
يالالنغان خىزمەتچى سۈپىتىدە كەل ەن ئىد .
بېرگنوفتا كۈندىلى ئىشالر قىلچە ئۆزگەرمە بىرر خىر داۋاملىشرىېاتقان بولسرىمۇ
قىلىدىغان ئىشالر يەنىال ئۇنچە بەك ئاسرانمۇ ئەمەس ئىرد  .ھىتلېرنىر چۈشرلۈك دوكرالد
يىغىنى ھېچ قاچان چۈشتىن كېريىن سرائەت  2تىرن برۇرۇن تغ ىمەيتترى .مەلۇمرات بېررىش
يىغىنى ئەڭ ئاخىرقى بىر ئوفىتسېر سائەت ترۆتتە ئايرىلغانردىن كېيىرنال ترارقىالتتى .پەقەت
شۇ چاغدىال فۈھرېر مېھمان سارا ئۆيى ە كىرىپ كېلەتتى .قۇرساقلىر ئېچىپ ئۈچەيلىر
تارتىشرررىپ كەتررركەن مېھمرررانال سرررارايدا ئرررۇنى كرررۈتمەكتە ئىرررد  .خرررۇدد بىررررەر شرررەپە
بېرىل ىنىدە ئېېامۇ دەل شۇ پەيىتتە پەيدا بونتتى .بايىقى ئىككى كۈچۈكىمۇ ئۇنىڭغا ھەمرا
بولۇپ كىرىپ كېلەتتى .ھىتلېرر ئراۋال ئېېانىر قرولىنى تۇترۇپ سرۈيۈپ قويغانردىن كېريىن
ئاندىن مېھمانالرغا سانم بېرىپ كۆرۈشۈپ چىقاتتى .ئۈستىدە ئۇرۇش پاجىئەلىرىنى ئېغىرر
يررۈكى چۈشرركەن بررۇ دۆلەت داھىسررى تۇيۇقسررىزن ئررۆزگەىرەپ مېھمانرردارچىلىقنى ياخشررى
كۆرىرردىغان خوشررىىچىم بىررر سرراھىىنانغا ئايلىنرراتتى.بررۇ ھەقىقەتەنمررۇ ھەيرانقررانرلىق بىررر
ئەھېال ئىد  .ھەتتا قىسمەنلىكتە بىرر ئراز كۈلكىلىكمرۇ تۇيرۇنتتى .ئەسرلىدە ئرۇ شەخسرى
تۇرمۇشىدا مۇۋەپىەقىيەتلى بىرەر سودى ەردىن پەرقى يوق بىر ھېسابلىناتتى.
ئەر مېھمررانالر ئېررېانى ”قەدىرلىر خررانىم قىررز“ دېيىشررىپ سررەل-پەل ئى ىلىررپ تررازىم
بىلدۈرۈشەتتى .ئايال مېھمانالر بولسرا ئرۇنى ”برراۋن خرانىم قىرز“ دەپ ئاتىشراتتى .بەزىرلەر
ئۇنىڭغا بەكال يېقىنچىلىرق قىلىرپ كېتەتترى .بولۇپمرۇ ئۇنىر ئوتترۇرا مەكرتەپ ساۋاقدىشرى
ھېرتررا شررنېيدېر ئەنە شررۇنردىن بىررر ئىررد  .ئايررال مېھمررانالر بىررر يەرگە كېلىشررى ھامرران
بالىلىر توغرىلىق مرودا كىريىملەر توغرىلىرق ھەمردە شەخسرى تۇرمرۇش توغرىلىرق گەپركە
چۈشرررۈپ كېتەتترررى .برررۇ چاغررردا ھىتلېرمرررۇ گەپررركە ئارىلىشرررىپ ئېېانىررر كۈچرررۈكلىرىنى
”ئاپتوماتى سۈپۈرگىلەر“ دەپ چېقىشىپ قويىدۇ .ئېېامرۇ تېنىمرۇ بەكىررەك مرازاق قىلىرپ
ھىتلېرنى بۆرە ئىتى بلوندىنى كىچى باش موزا دەيدۇ.
مېھمرران-سرراھىىنانالر بىرررلىكتە بىررر ئۇيرراقتىن بىررر بۇيرراقتىن پرراراڭ قىلىشررىپ
كۆڭۈللۈك بولغران سرورۇن تاماقنىر ئالدىردا ئىچىلر ەن ئرازىراق ھاراقنىر كرۈچى بىرلەن
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ھەممەيلەننى كەيىىى تېنىمۇ كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ .ھىتلېر قايسرى بىرر ئايرال بىرلەن بىررگە
دەستىنانغا كېلىپ ئولتۇرغىنىدىال سورۇن جىمىيدۇ .بورمان بىلەن ئېېا ئىككىسرىمۇ كېلىرپ
ئولتۇرىرردۇ .بورمرران ئايالىغررا ساداقەتسررىزلى قىلىررپ دائىررم ئۇيرراق-بۇياقالرغررا كررۆز تىكىررپ
يۈرىدىغان بولغاچقا ئېېا ئۇنىڭغا بەكال ئۆچلىكى كېلەتتى( .بۇ جەھەتتە بورمان ئايرالىنىمۇ
مرراقۇل كەلتۈرىېالغرران بولررۇپ ئررۇنى تىنمررا ھامىلرردار قىلىررپ تررۇراتتى .ئۇنىرر ئايالىغررا
ساداقەتسررررىزلى قىلىشررررىنى پۈتررررۈنلە مىللىرررري سوتسررررىئالىزم ھەرىكىتررررى سررررەۋە
بولىېاتقررانلىقىنى باھررانە قىلىررپ كۆرسررىتەتتى .بىررر قېررتىم يازغرران خېتىرردە بورمرران خررانىم
ئۆزىنىر ئررۇنى ياخشررى بىلىرردىغانلىقىنى شررۇڭا يېڭررى ئاشنىسررى م خررانىمنى بېرگنرروفتىكى
ئۆيى ە ئېلىپ كېلىشىنى مەسلىھەت قىلىپ ”بۇ يى م خرانىم بىرر بران تۇغسرا كرېلەر يىلرى
مەن تۇغا شۇنداق بولغاندا سرىز نەگىرال بارسرىڭىز بىرر ئايرالىڭىز يېنىڭىرزدا بولغىردەك“.
دەپ يازىدۇ – .ئا .ھ .ئى) ”بۇ ئادەم ئۇزۇن كۆڭلەكلى بىرەسرىنى كۆرسرىال ئۇنىر قانرداق
بىرسى بولىشرىدىن قەتئىري نەزەر ئۇنىر كەيرنى ە چۈشرىېانتتى _ دەيردۇ بىرر ئاديۇترانتى
بورمانغا باھا بېرىپ كېلىپ _ تەبىئىيكى ئېېا بۇنى سىرتىدا“.
مېھمانالر سىركىدە دۈملەپ پىشىرىل ەن كان گۆشىنى بەكال ياخشرى كرۆرەتتى .ئەممرا
ھىتلېر بولسا گۆشسىز تاماق يىيىشتە قەتئى چى تۇراتتى .ئۇنىر ترامىقى بېرچتېسر ادېندا
دوختور ۋېرنېر زابېلنى كۆزىتىشى ئاستىدا پىشىرىلىپ بېرگنوفقا كەلتۈرۈلۈپ بۇ يەردىكرى
ئاشنانا ئۆيىدە ئىسىتىلىپ دەستىرخانغا كەلتۈرۈل ەن ئىد  .فۈھرېر قۇيرۇق ئۇمرا بىرلەن
يارما ئۇمىچى ئىچىپ كۈنىۈت مېيىردا قىزارتىلغران قۇمچرامغۇر – مەكركە چرامغۇر يەنرى
ياڭيو يەيتتى؛ ئېېاغا بىرر كاپرام تېتىىبراق دەپ ھەر قرانچە يالېۇرسرىمۇ ئرۇ پەقەترال يى ىلرى
ئۇنىمررايتتى .شررۇڭا فۈھرېرمررۇ ئېررېا ئىچىرردىغان قررۇرۇق تەمسررىز چېيررى بىررلەن ئرراق گررۈرۈ
يىيىشىنى شاڭنو قىلىېانتتى” .مەن سىز بىلەن تۇنىى ئۇچراشقىنىمدا ھەيرران قالغىردەكال
سىمىز بىر قىز ئىدىڭىز .مانا ئەنرد ئرۇرۇغالپ يارىشرىملىق ھالغرا كەلردىڭىز “.ئرۇ شراڭنو
قىلغرران ھالرردا ئايالالرنىرر بۇنررداق بىررر پىررداكارلىق كۆرسىتىشررىنى تررۈپكى سررەۋەبى
”پۈتۈنلە قىز دوستلىرىنى قىزغىنىشىنى پەيدا قىلىشنىال مەقسەت قىلىش“.
سۆھبەتلەر ئەسلىدە تاغدىن-باغدىن ئەركىن سۆزلىشىش بىلەن داۋام قىلىپ سورۇن
بەكررال كۆڭۈللررۈك ئىررد  .كۈتۈلمى ەنرردە ھىتلېررر گۆشسررىز تامرراق يىيىشررنى پايدىسررىنى
تەشررېىق قىلىررمەن دەپ يېقىنرردا ئوكرائىنررادا كررۆرگەن بىررر قۇشررنانىدىكى دەھشررەتلى
مەنزىرىنررى يىىىرردىن-يىڭنىسررىغىچە تەسررېىرلەپ كېلىررپ ئررۇ يەردە ئىشررلەيدىغان ئايررال
ئىشچىالرنى پۈتلىرىردا رېرزىن ە ئۆترۈك چىلىرق-چىلىرق قران كېچىرپ ئىشرلەيدىغانلىقىنى
سررۆزلەپ بېرىرردۇ .بررۇ چاغرردا ھەممىنىرر كررۆڭلى ئايىنىررپ چىرايلىررر تاتىرىررپ كېتىرردۇ.
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ئولتۇرغرررانالر ئارىسرررىدىكى ئوتترررو ديېتررررى ئىسرررىملى بىرررر مېھمررران دەرھرررال قوشرررۇق-
ۋېلكىلىرىنى تاشالپ ”ئەند مەن ەېلىمغىچە تويدۇم“ دەيدۇ.
چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن ھىتلېر  02مىنوتتەك يول يرۈرۈپ دائىرم بېرىرپ تۇرىردىغان
چاينانىغا بارىدۇ .ئۇ ھەركۈنى دې ىدەك بۇ يەرگە كېلىپ ترۇراتتى .برۇ يەر يۇمرۇنق قىلىرپ
تاشتىن قوپۇرۇلغران بىرر بىنرا بولرۇپ بېرگنوفنىر ترۈۋەن تەرىىىردە بىرر يەر ئىرد  .بەز
مېھمررانالر بررۇ بىنررا خررۇدد سررامان سرراقاليدىغان بىررر گەمى ر ە شررۇنىڭدەك بىررر ئېلېكتىررر
ئىستانسىسىغىال ئوخشايدىكەن دېيىشىدۇ .چرا ئىچىرش يېرر ئورنىردا چروڭ بىرر يۇمرۇنق
دائىرىلى زال قوللىنىلغان بولۇپ ئۇ يەرنى  2پەنىىرىسى بار بولرۇپ ھەر تەرەپ ئوچرۇق
كۆرۈنۈپ تۇراتتى .ئۆينى بىرر ئۇچىردا ترۇرۇپ قارىغانردا ئرا دەرياسرىنى دا باغرىردىكى
سەرەڭ ىدەك قاتار تىزىلغان ئۆيلەر ئارىسىدىن تولغۇنۇپ ئراققىنىچە ترۈۋەن تەرەپركە داۋام
قىالتتى .بۇ مەنزىرە ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى مەپتۇن قىلغىدەك بىر كۆرۈنۈش ئىد  .يىراقالردا
سالزبۇرگنى بېيوند تىىىدىكى مۇنارىلىق بىنالىر غۇۋا كۆرۈنۈپ تۇراتتى.
ھىتلېر ئولتۇرۇپ ئالما قېقىردا دەملەنر ەن چرا ئىچەتترى .ئېرېا بولسرا بىرر تەرىىىردە
ئولتررۇرۇپ تىيرراتىر بىررلەن كىنررو ھەققىرردە گەپرركە چۈشررۈپ كەترركەن ئىررد  .ھىتلېرنىر بررۇ
گەپلەر ئۈچۈن دې ەن بىردىن-بىر گېىى شۇنچە كۆپ ئادەم جان پىدا قىلىپ كېلىېاتقان بۇ
كۈنلەردە كىنو كۆرۈمەن دەپ ئولتۇرالماسلىقىنى دېيىش بولد ” .ئۇنى ئۈسرتى ە خەرىرتە
كۆرۈش ۋە ئۇرۇش خەۋەرلىرىنى ئوقۇش ئۈچۈنمۇ كۆز نرۇرۇمنى ئاسىرىشرىم كېررەكتە“ دەپ
قوشۇپ قويىدۇ .ئۇ كۈنكى سۆھبەتلەر ھىتلېرنى ئىچىنى پۇشۇرىېېتىدۇ .شرۇڭا ئرۇ كرۆزىنى
يررۇمغىنىچە پرراتال ئۇيقىغررا غەرق بولىرردۇ .مېھمررانالر ئرراۋازىنى پەسررەيتىپ پررارىڭىنى داۋام
قىلىېېرىدۇ .فۈھرېر ئۇيغۇنا-ئۇيغانما تېنى يېڭىال خۇدد كۆزلىرىنى يۇمۇپ بىر مەزگىر
خىيررال سررۈرۈپ ئولتارغىنىرردەك ئۇيقۇغررا غەرق بولغررانلىقىنى ئۇنۇتقرران ھالرردا قايتىرردىن
كىشىلەر بىلەن پاراڭغا چۈشۈپ كېتىدۇ.
ئەتى ەن سائەت  2بولغاندا بېرگنوفقا يەنە بىر تۈركرۈم پىكراپالر كېلىشركە باشرالپ
كۈندىلى خىزمەتلەر قايتىدىن باشلىنىپ كېتىدۇ .ئىككى سائەت ۋاقىت ئۆتكەنردە ھىتلېرر
يىغىررن زالىرردىن ئايرىلىررپ كۆپچىلىر بىررلەن بىرررگە تاماقنانىغررا كىرىررپ كېتىرردۇ .تاماقتررا
ھىتلېر كارتوپ قىيامى بىلەن سوغوق يىمەك يەيدۇ .مېھمانالر بولسا سروغوق گرۆش تىلىمرى
بىلەن غىزالىنىدۇ .ئۇ بىرگە ئولتۇرغانالرغا يراش ۋاقىتلىرىردىن ھىكرايىلەر سرۆزلەپ بېرىردۇ.
ئولتۇرغانالرمۇ ئۇنى ھىكايىسىنى قىزىقىپ قۇنق سېلىپ ئاڭلىشىدۇ .بۇ ئارىردا ئرۇ ئېېانىر
سالىىشكىسىدا كالىۇك بويىقى قالغانلىقى كۆرۈپ ”كالىۇك گىرىمىنىر تەركىېىردە نرېمىلەر
بررارلىقىنى بىلەمسررەن؟“ دەپ سررورايدۇ .ئېررېا كررالىۇكىنى پۈرۈشررتۈرۈپ بىلمەيرردىغانلىقىنى
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بىلرردۈرۈپ مەن ئەڭ ئررالى ماتېرىيررالالردىن ياسررالغان فرانسررىيە روشررلىرىنى ئىشررلىتىپ
كېلىېاتىمەن دەيدۇ .ھىتلېر كۈلۈپ كېتىدۇ .ئۇنى كۈلكىسىدە بىر تۈرلرۈك ئىرچ ئراغرىتىش
پررۇرىقى چىقىررپ تررۇراتتى” .ئەگەر سررىلەر ئايررالالر روشررنى نىمىلىكىنررى بىلر ەن بولسرراڭالر
ئىد بولۇپمۇ پارىد روشىنى نېمىلىكىدىن خەۋىرىڭالر بولسا ئىرد سرىلەر ھەرگىزمرۇ ئرۇ
نەرسررىنى لېېىڭالرغررا مىررالپ يۈرمەسررتىڭالر .بىلەمسررىلەر ئررۇ نەرسررىنى يۇنرردا سررۈيىدىن
ئايرىېېلىنغان مايالردىن ياسايدىكەن “.بۇ گەپتىن ھەممە كۈلۈپ كېتىردۇ .ئەممرا ئېرېا ئرۈن
چىقارمايدۇ .شۇنداق قىلىپ ئۇ شاڭنودا يەنە بىر قېتىم ئالدىغا ئۆتىېالىدۇ.
بۇ چاغدا بىر ئادۋۇكات ھىتلېرنى يېنىغا كېلىرپ كەچلىر ھەربىري ئىشرالر يىغىنىغرا
قاتنىشىدىغان كىشىلەر تولۇق كېلىپ بولرد دەپ شرىېىرنيدۇ .ئرۇ ئورنىردىن ترۇرغىنىچە
مېھمانالرنىر كەيىىنررى بۇزمررا جايىرردا ئولتۇرىېېرىشررىنى ئۇنرنىر بولۇپمررۇ ئايالالرنى ر
ھەربى قۇماندانلىر بىلەن ئۇچرۇشۇپ يۈرىشىنى خالىمايردىغانلىقىنى ئېيتىرپ ”مەن پراتال
ئىشىمنى پۈتتۈرۈپ قايتىرپ كرېلىمەن“ دې ىرنىچە بېشرىنى سراڭ ىلىتىپ سراغالم قەدەمرلەر
بىررلەن سررورۇندىن ئايرىلىردۇ .ئەممررا سررورۇن يىغىشررتۇرۇلۇپ كرراتىىالرمۇ بىررر-بىرررلەپ ئررۆز
ئىشنانىلىرىغا كىرىپ ھاۋا ھۇجۇمى ھەققىدىكى مەلۇمراتالرنى خەت ماشىنكىسرىدا بېسرىپ
چىقىرىشررقا كىرىشررىدۇ .ئېررېا بىررلەن كررۆپ قىسررىم مېھمررانالر گەمە قەۋىررتى ە چۈشررۈپ كىنررو
كۆرىدۇ .كىنو تۈگىمە تۇرۇپال تېلېفون جىرىڭالپ كېتىدۇ :خىزمەتچىلەردىن بىرسى يىغىن
تۈگىد فۈھرېر چوڭ زالدا سرىلەرنى سراقالۋاتىدۇ دەپ خەۋەر قىلىردۇ .ئېرېا ئالدىراشرلىق
بىررلەن ياتىقىغررا كىرىررپ گىرىمىنررى يررېڭىالپ چىقىرردۇ .سىڭلىسررى گرېتلمررۇ ئەڭ ئرراخىرقى
تاماكىسىنى چېكىپ بولۇپ تاماكا پۇرىقىنى يوقۇتۇش ئۈچۈن پۇراقلىرق سرېغىزدىن بىرر ترال
چايناشقا كىرىشرىدۇ .قالغران مېھمرانالر بولسرا بىرر-بىررلەپ چروڭ زالغرا قراراپ مېڭىشرىدۇ.
ھىتلېر پەلەمىەيدىن تۆۋەنلەپ زالغرا كىرىېاتقران ۋاقىرتالر يېررىم كرېچى ە يېقىنالشرقان بىرر
ۋاقىت ئىد  .ئۇ ئېېا بىلەن ئۇنىر ئىككرى كۈچرۈكىنى يېنىغرا ئېلىرپ تاممەشرنى ئالردىغا
كېلىپ ئولتۇرىدۇ .بۇ ئىككى كۈچۈك ئۇنى بلوندىسى بىلەن چىقىشالمايتتى .شرۇڭا ھىتلېرر
ئامالسرررىز بلوندىسرررىنى تررراندا قويۇشرررقا مەجبرررۇر ئىرررد  .پەقەت ئېرررېا ئرررۇ سرررۈيۈملۈك
كۈچۈكلىرىنى يېنىدا بولمىغان ۋاقىتلىرىردىال بلونرد بېرىرپ ئرۇ ئىككرى كۈچرۈك ئالدىردا
ئۆزىنى كۆرسىتىېانتتى .شۇنداقتىمۇ بۇنداق ئەھېال بەكال كام كۆرۈلەتتى.
ئىچىملىكررلەر كېلىرردۇ .ئەممررا ھىتلېررر چررا ئىچىررپ ئالمررا مىرابباسررىدىن ياسررالغان
پىچىنىرردىن باشررقىغا يررېقىن كەلمەيرردۇ .كىشررىلەر گۇڭ ررا يررۇرۇق ئىچىرردە ئۇچرراق ئالدىرردا
فۈھرەرنى ر گەپ باشلىشررىنى كۈتررۈپ جىررم ئولتۇرۇشررىدۇ .بررۇ چاغرردا ھىتلېرمررۇ ئرراۋازىنى
كۆتەرگىنىچە تاماكا چېكىشنى زىيىنى ئۈسرتىدە گەپ باشراليدۇ .ئۇنىر چىرش دوخترۇر
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تاماكا چېكىش ئېغىز بوشلۇقىنى دېزىنفىكسىيە قىلىدىغانلىقىنى مۇۋاپىرق مىقرداردا چېكىرپ
بەرسە تاماكىنى بىرەر زىيىنى بولمايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئەممرا ھىتلېرر بۇنرداق دېيىشركە
قوشۇلمايدۇ” :مەن ھېچقاچران قايىر بولىردىغان يراكى ياخشرى كۆرىردىغان ئرادەملىرىمنى
ئىسررلىتىپ يۈرۈشررى ە قەتئىرري يررول قويالمررايمەن .مەن ئۇنرغررا زىيرران سېلىشررنى ھەرگىررز
خالىمايمەن .ھەممە ئرادەم شرۇنى ئېترراپ قىلىشرى كېرەككرى تاماكرا چېكىردىغانالر تاماكرا
چەكمەيدىغانالرغا قارىغاندا ئۆمۈر قىسقا بولىدۇ .شۇنىڭدەك كېسەللىككە قارشى ترۇرۇش
قررابىلىيىتىمۇ تاماكررا چەكمەيرردىغانالرنى كۈچلررۈكىرەك “.بەدىنىنررى بۇلغاشررقا قارشررى بررۇ
ئەھلررى سررەلىپ كۈرىشررىدە ھەرگىزمررۇ بوشىشررىپ قالمايرردىغانلىقىنى ھەرگىررز بررۇ يولرردا
زېرىكمەيررردىغانلىقىنى بىلدۈرىررردۇ؛ ئەگەر برررۇ گرررۇرۇپ ئىچىررردە كىمررردە-كىرررم تاماكرررا
تاشاليدىكەن ئۇنىڭغا بىر ئالتۇن سائەت مۇكاپات بېرىدىغانلىقىنى بۇ ۋەدىسرى مەڭ ۈلرۈك
بىر ۋەدە ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ .ئرۇ ئېېاغىمرۇ ئەڭ ئراخىرقى ئاگاھالندۇرۇشرىنى بېرىرپ
”يا تاماكا تاشال يا بولمىسا مېنى ئىككىدىن بىر “ دەيدۇ.
مۇنررازىرە تېمىسررى ئىچىملىكرركە يۆتكىلىرردۇ .ئررۇ ئىچىملىكنى ر تاماكىچىلى ر زىيىنررى
يوقلىقىغرا ئىشررىنەتتى .شررۇنىڭدەك رەسسرراملىق ھەققىردىمۇ تررانش-تررارتىش بولىرردۇ .بىرررن
رومكا ئۈزۈم ھارىقى ئىچكەن دوخترور مورېر كەچلىر ئۇيقۇسرى تۇترۇپ ئراۋارە ئىرد  .ئرۇ
ئرۆزىنى نسسررىدە قويىرېەتكەن بولررۇپ دۇغرالق قرروللىر قۇرسرىقى ئۈسررتىدە قوشررتۇرۇلغان
ھالرردا كررۆزلىر يۇمۇلررۇپ كېتىېاترراتتى .كۆزىرردىكى يوقررۇر دەرىىىلىرر كۆزئەينىكىنىرر
چوڭايتىررپ كۆرسىتىشررى نەتىىىسررىدە ئۇنىر كررۆزلىر ھەقىتەنمررۇ كىشررىنى قورقۇتقررۇدەك
يۇغان كۆرۈنەتتى .پولكوۋنى ۋون بېلوۋ بىلىكى بىلەن ئۇنى نۇقۇپ قويىدۇ .مورې دوخترور
چۈچۈپ ئويغۇنرۇپ فرۈھرېر بىررەر كۈلكىلىر گەپ قىلسرا كېررەك دەپ ئرويالپ ئاۋازىنىر
بارىچە كۈلىدۇ.
”چارچىغان ئوخشىمامسىز مورې ؟“ دەپ سورايدۇ ھىتلېر.
”يررراقە فرررۈھرېرىم خىيالغرررا پېتىرررپ قررراپتىمەن“ دەيررردۇ .ئانررردىن ئرررۇ ئۆزىنىررر
ئۇخلىمىغررانلىقىنى كۆرسررەتمەكچى بولررۇپ كونررا گەپررلەرگە چۈشررۈپ كېتىرردۇ .ئررۇ شررىمالى
ئافرىقىدا بېشىغا كەل ەنلەرنرى سۆزلەشركە كىرىشرىپ كېتىردۇ .فرۈھرېر مرودا ناخشرىالردىن
بىرى ە ئىسقىرتىدۇ .ئۇنداق ئەمەس دەيدۇ ئېېا ئۇنىڭغا ناخشا ئاھاڭى مۇنداق ئىرد دەپ
ئىككىسرررى دوسرررتانىلىق بىرررلەن تالىشرررىپ كېتىررردۇ .ئېرررېا بولمىسرررا دو تىكىشرررەيلى دەپ
تۇرىېالغانرردا ھىتلېررر رەنىىرر ەن بولررۇپ ئەگەر ئوتىېالسررام مەرتلىرر بىررلەن ئۇتىېالغرران
پۇلدىن ۋاز كېچىردىغانلىقىنى ئەگەر سرەن ئۇتىېالسراڭ پرۇلىنى تۆلەيردىغانلىقىنى ئېيتىردۇ.
ئەممررا ئېررېا دې ىنىرردە قەتئررى چىرر تررۇرۇپ ناخشررا ئاھرراڭىنى ئېيتىررپ كىمنىرر ترروغرا
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ئېيتقانلىقىنى كۆرسەتمەكچى بولىدۇ .ئالبېرت بورمران برۇ گەپلەرنرى چانردۇرما ئولترۇرۇپ
خاتىرلىېالىدۇ .بۇ قېتىمقى غالىپ ئېېا ئىد  .ئەمما يراش ۋاقىتلىرىردا دراممرا يېزىرپ باققران
ھىتلېر قايى بولما ”مەن ئەمەس بۇنى يازغان كومىوزىتور خاتا يېزىپ قويغران .ئەگەر ئرۇ
راسررتىنال ترراننتلىق بىررر كومىوزىتررور بولسررا ئىررد ئاللىقاچرران مېنىرر ئىىررات قىلغرران
ئاھاڭلىرىمرردىن پايرردىالنغان بررونتتى“ دەيرردۇ .ھىتلېرنى ر بررۇ چرراخچىقى ئولتۇرغررانالرنى
قاتتىق كۈلدۈرىېېتىدۇ .ئاندىن سائەت  2بولغاندا ھىتلېرر خىزمەتچىردىن بىرنرى چاقىرتىرپ
سررورايدۇ :ھرراۋا ھۇجررۇمى ئەھېالىرردىن دوكررالت يېتىررپ كەلرردىمۇ-قانررداق دەپ سررورايدۇ؛
چررۇنكى ئررۇ گېرمررانىيە ئاسررمىنىدا دۈشررمەن ئررايروپالنى بولمىغانرردىال ئانرردىن خرراتىرجەم
ئۇخلىيانيتتى.
ھىتلېررر ئۆزىرردىكى جەڭ ىېارلىررق روھىرردىن مۇسسررولىنغىمۇ ئرراز-تررۇن سررىڭدۇرۇش
مەقسىتىدە ئۇنى بىلەن يەنە بىر قېتىم كۆرۈشۈش تەلىېىدە بولىدۇ-2 .ئافرېر كرۈنى ئرۇ
سالتزبۇرگ پويىز ئىستانسىسىدا ئىتتىىاقدىشى بىلەن كۆرۈشكىلى بارىدۇ.ئىككرى مۇسرتەبىت
ئۇچرىشىش جەريانىدا بىڭبىر خىيالالرغا كېلىپ كېتىدۇ .مۇسسولىننى قوشۇمىسى تۈرك ۋە
تاتارغرران چىرايىنررى كررۆرگەن ھىتلېررر قرراتتىق چۈچررۈپ كېتىرردۇ .تررۆت كۈنلررۈك سررۆھبەت
جەريانىرردا مۇسسررولىن ھىتلېررر كۆرۈشررۈش تەلىررې بولمىغرران ۋاقىررتالردا باشررقىالر بىررلەن
كۆرۈشمە دې ىدەك كلېسشېيىم قەلئەسىدىكى ياتىقىدىن چىقما يېتىېالىردۇ .سرۆھبەتلەر
ئاساسەن مەخىى رەۋىشتە ئۆتكۈزۈلىدۇ .مۇسسولىننى روھى ھالىتى ياخشى ئەمەس ئىد .
بۇنىڭدىن ھىتلېر مۇسسولىن ياشتا چوڭ بولۇپ كەتكەن يەنى  22ياشرقا كىرىرپ قالغران
ئۇنى ئۈستى ە سانمەتلىكىمۇ ناچارلىشىپ كەتكەن دېر ەن خۇنسرىنى چىقىرىردۇ .ھىتلېرر
سۆھبەت جەريانىدا ئەنە شۇنداق خىيالردا بولغرانلىقى ئۈچرۈن پۈتكرۈل سرھبەت جەريانىردا
مۇسسولىننى رىغبەتلەندۈرۈشكىال كۈ چىقىرىدۇ .ئىتالىيە باش مىنىسرتىرىنى برۇ قېتىمقرى
سررەپىرىدە ھىتلېرنررى سرروۋېت ئىتتىىرراقى بىررلەن يارىشررىپ قېلىشررقا ئۈندەشررنىال مەقسررەت
قىلغان ئىد  .شۇ ئارقىلىق ئىترالىيە قوشرۇنلىرىنى چەت دۆلەتلەردىرن پۈترۈنلە قرايتۇرۇپ
كەتمەكچررى ئىررد  .ئەممررا سررانمەتلىكى بەكررال ناچررار بولغاچقررا بررۇ غەيرىتىنررى تولررۇق
كۆرسىتەلمە قالىدۇ .ئۇنى ئۈستى ە روھىمۇ بەكرال ئاجىزلىشرىپ كەتكەچركە ھىتلېرنىر
شۇنچە چۈشەندۈرگىنى ە قارىما پەقەتال جاسارىتىنى ئەسلى ە كەلتۈرەلمە قالىدۇ-82 .
ئافرې ر كررۈنى ئۆتكررۈزۈل ەن ئەڭ ئرراخىرقى قېتىملىررق سررۆھبەتتە ئررۇ ئىككىسررى بىرررلىكتە
ھەشەمەتلى زالنى پەلەمىىيىردىن ترۆۋەنلەپ كېلىردۇ .مۇسسرولىن برۇ يەرگە كەل ەنردىن
بېر ئىترالىيە ۋەكىلرلەر ئۈمىكىردىكىلەرنى كرۆپ قىسرمى ئرۇنى ترۇنىى قېرتىم كرۆرمەكتە
ئىد ” .ئۇنر خۇدد ئىككى كېسرەل ىال ئوخشرايتتى دەيردۇ ئىترالىيە ئرۈمەك ئەزالىرىردىن
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بىررر يېنىرردىكى ە شررىېىرنپ .توغرىسررى ئىككررى جەسررەتكىال ئوخشرراپ قرراپتۇ “.دەيرردۇ
مۇسسولىننى خۇسۇسى دوختۇر ئۇنرغا باھا بەرگىنىچە.
شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن ئاديۇتانتالردىن بىرسى بېرگنوفقا تېلېفوندا خەۋەر قىلىپ
فۈھرېرنىرر كلېسشررېيىمدىن ئايرىلغررانلىقىنى ئۇختۇرىرردۇ .فررۈھرېر ئررۇ يەردىكررى بررارلىق
مېھمانلىرىنى چاينانىغا بېرىرپ كۈترۈپ تۇرۇشرىنى يېتىرپ برارا-بارمرايال برۇ جەمەتىنىر
ئائىلە باشلىقى سۈپىتى بىلەن داۋاملىرق مېھمانردارچىلىق بىرلەن مەشرغۇل بولىردىغانلىقىنى
ئېيتقرران ئىررد  .دوستويېېسرركى ئەسررەرلىرىدىكى بىررر پېرسررۇناژ مۇنررداق دېرر ەن ئىررد :
”ئررادەملەر مەيلررى ئررۇنر رەزى ر ئررادەملەر بولىشررىدىن قەتئىرري نەزەر ئررۇنر بەرىبىررر بىررز
ئويلىغىنىمىزدىنمررۇ سرراددا ۋە ئررادد ئوياليرردىغان كىشررىلەردۇر .بررۇ بىررر قررانۇنىيەت .بىررز
ئۆزىمىزنىمۇ ئەنە شۇنداق كىشىلەر دېيىشىمىز مۇمكىن“.
ئۇزۇن ئرۆتمە برۇ يەرگە قراراپ بىرر پرويىز گۈلردۈرلەپ كېرىرپ كېلىردۇ .بىردەمردىال
بېرگنررو ئۈنفررورمىلىقالر بىررلەن لىررق تولىرردۇ .كەينىرردىنال فۈھرېرمررۇ يېتىررپ كېلىرردۇ .بەك
داۋراڭ قىلمايال بىر توپ كىشىنى باشلىغىنىچە چاينانىغا قاراپ يۈرۈپ كېتىردۇ .روشرەنكى
ئرۇ مۇسسررولىن بىرلەن ئۆتكررۈزگەن سررۆھبىتىدىن بەكرال خوشررال ئىرد  .شررۇڭا ئوتتۇرلۇقمررۇ
خېلىال راھەت سرېزىلمەكتە ئىرد  .ئرۇ ئەنرد رەسرمى مەمرور ئىشرالرنى ئىىررا قىلغرۇچى
كىشررى ە ئايلىنىررپ خۇسۇسررىي تۇرمۇشررىمۇ بۇرۇنقىغررا ئوخشرراش بەك داغرردۇغۇلۇق ئەمەس
ئىد  .ئۇ ئاۋازسرىز ژۇرنرال فىلىمرى كۆرىېاتقىنىردا چۈشرەندۈرگۈچىلى رولىنرى ئېلىېاتقران
ئاديۇتانت ئادەتتىكىدەك خاتا ئوقۇپ قويغىنىدا ئانيلۇق ئرۇ بىرر ئرۇرۇش كېتىېاتقرانلىقىنى
ئېالن قىلىېاتقىنىدا ئېكراندا باشقا بىر كۆرۈنۈش ئوتتۇرغا چىقىرپ بىرر تروپ يېرزا ئايراللىر
كۆرۈن ىنىدە قىزىقارلىق تۇيۇلۇپ ئۆزىنى تۇتىېانلما قاھقاھالپ كۈلۈپ كېتەتتى.
گەرچە ئۇ بۇ يەردىكى يېقىنلىرىغا ئۇرۇش يراكى سىياسرەت ئۈسرتىدە بەكرال ئراز سرۆز
قىلسررىمۇ ئۈنفورمىلىررق يۈرگىنىرردىن كررۆپچىلىكتىن ئەپسۇسررلىنىدىغانلىقىنىمۇ ئېيتىشررتىن
چېكىنمەيتتى” .ئۇرۇشتىن كېيىن مەن بۇ ئۈنفورمىلىرىمنى كىيىم ئاسقىغا ئىلىپ قويرۇپ برۇ
يەردە پېنسرىيەگە چىقىررېالىمەن .شررۇ ۋاقىرت كەل ىنىرردە سىياسررىي ئىشرالر بىررلەن باشررقىالر
ھەپىلەشسۇن .ئۇنى ئۈستى ە ئۇ ۋاقىت كەل ىنىدە مەنمۇ قېرىپ ئەسرلىمە يېرزىش بىلەنرال
كۈن ئۆتكزىدىغان بولىمەن .ئەتراپىمغىمۇ ئەڭ ئەقىللىق كىشىلەرنى يىغىرېالىمەن “.ھىتلېرر
ئۆل ىنىرردىن كېرريىن بېرگنوفنىرر بىررر مۇزىغررا ئايلىنىرردىغانلىقىنى ئويلىسررىال بەدەنلىررر
مۇزدەك بولۇپ تاتىرىپ كېتەتترى” .مەن ھرازىردىن ترارتىىال بېرچتېسر ادېندىكى سراياھەت
يىتەكچىلىر بىر توپ ساياھەتچىنى باشالپ مەن تۇرغان ئۆيلەرنى بىرمۇ-بىر ئايالنردۇرۇپ
زىيررارەت قىلرردۇرىېاتقانلىقىنى ‘بررۇ يەر ئۇنىرر تامرراق يەيرردىغان يېررر !’ دەۋاتقررانلىقىنى
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كۆزئالدىمغا كەلترۈرمەكتىمەن!“ شرۇڭا ئرۇ بېرگنروفتىكى پۈترۈن ئرۆ ئەسرېاپلىر بىرلەن
بىرررلىكتە كۈيررۈپ كررۈل بولررۇپ كېتىشررى ئررارزۇنيتتى .دې ەنرردەك ”بررۇ ئۆيرردىكى نەرسررىلەر
ھەقىقەتەنمۇ ئۈلۈك كۆيدۈرۈشنى ئەڭ ياخشى ماتېرىيالى ھېسابلىناىدۇ-دە!“
بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ تراۋدل پەقەتال تاقەت قىلىپ تۇرالمايدۇ” :فرۈھرېرىم برۇ ئرۇرۇش
قاچان تۈگەيدۇ؟“ بۇ سۇئالدىن ئاد تاغىسرىنى مىھرىرېان كۆرۈنۈشرلۈك چىرايرى دەرھرال
ئۆزگىرىرردۇ (ئې ررون خانفسررتان ېيى ھىتلېرنررى ”دولررف تاغررا“ دەپ چرراقىراتتى .گېلررى بولسررا
”ئالف تاغا“ دەپ ئاتايتتى¬ .ر ئرا .ھ .ئرى)” .بىلمەيرمەن“ دەيردۇ قوپراللىق بىرلەن ”ئەممرا
غەلىبە قىلمرا ترۇرۇپ ئاخىرنشرمايدۇ!“ ئۇنىر مىىەزىنىر توسراتتىن ئۆزگىرىشرى بىرلەن
ئۆيدىكىلەرنى ھەممىسىال شرۈركۈنۈپ كېتىردۇ .خرىسرتوس جۈمەدىمرۇ بۇنىڭغرا ئوخشراش
ئەھرررېال يرررۈز بەرگەن ئىرررد  .يرررېڭىال گولالنررردىيەدىن قايتىرررپ كەلررر ەن ھېنرررريېتتە ۋون
شىرا  222ئۆزىچە مەن ھىتلېر بىلەن ئرۇزۇن يىللىرق دوسرتالردىنمەن دەپ ئىشرەن ەچكە
قىل رچە ئويالنمررايال ئامىسررتردامدا كررۆرگەن بىررر پرراجىئەنى سررۆزلەپ كېتىرردۇ :تررۈن يېرىمررى
بولىشىغا قارىما يەھرۇدىي ئايرالالرنى ياتقران يېرىردىن سرۆرەپ ئېلىرپ چىققىرنىچە يرانپ
چې رادىن قوغالپ چىقىرىېېتىشتى .بۇ گەپرتىن كېريىن ئولتۇرغرانالر شرۈكال بولرۇپ كېتىردۇ.
ھەممەيلەن قاتتىق ئرازاپلىق ھرې قىلماقترا ئىرد  .برۇ ئايرال گولالنردىيەلىكلەرنى يولغرا
قويغرران باشررقا چەكلىمىلىرىنىمررۇ سررۆزلىمەكچى بولىېاتقىنىرردا ھىتلېررر قرراتتىق تىرىكىررپ
كېتىدۇ .مېھمانالر بەكال ئوڭايسرىزلىنىپ ھەممەيرلەن بېشرىنى تولغراپ تەترۈر قارىشرىېالغان
ئىد  .ئەمما ھىتلېر ئۇنىڭغا بۇرۇلغىنىچە تىكىلىدۇ .چىرايى قاتتىق پۈرۈشركەن يرۈز-كرۆز
تاتىرىررپ قرران دىرردار قالمىغرران ئىررد ” :ئالېاسررتى ئررۇنى يالمرراپ يۇتىېېتىرردىغان بولررد “
دې ەنلەرنى ئوياليدۇ ئۇ خانىم بۇنداق بىرر خىيالنىر ئەقلىر ە كەل ەنلىكرى ھەقىقەتەنمرۇ
غەلىتە ئەھېال ئىد  .ھىتلېر بۇ ئايالغا خېلى ئۇزۇن چەكچىيىپ قارىغاندىن كېريىن ئاسرتا
ئورنىرردىن تۇرىرردۇ .ئررۇ ئايررالمۇ ئورنىرردىن تۇرىرردۇ .قارىغانرردا ھىتلېررر ھەقىقەتەنمررۇ ئررۆزىنى
تۇتىېېلىش ئۈچۈن تىرىشىېاتقانلىقى ئېنىق ئىد  .ئەممرا ئرۇ تۇيۇقسرىز قراتتىق خاپرا بولرۇپ
ۋارقىرايدۇ” :بەكال ھېسسىياتقا بېرىلىپ كېتىېاتىسىز! بۇنر بىلەن سرىزنى نرېمە چراتىقىڭىز
بار؟ ئۇ يەھۇدىي ئاياللىرىنى ئىشىغا سرىزنى ئارىلىشرىپ يۈرۈشرىڭىزنى قىلرچە ھراجىتى
يرروق!“ ئايررال قورققىنىررد شررۇ ھامررات قېچىررپ ياتىقىغررا كىرىررپ كېتىرردۇ .ئەممررا ھىتلېررر
ھررېلىغىچە ۋارقىرىماقتررا ئىررد  .بررۇ چاغرردا ئاديۇتررانتالردىن بىررر دەرھررال ئررۇ ئايالنىرر
ئىشىكى ە بېرىپ ئىشىكنى توساپ دەيردۇ” :سرىز نەدىكرى گەپلەرنرى قىلىرپ يۈرىسرىز؟ سرىز
ئررۇنى قرراتتىق رەنىىتتىڭىررز شررۇڭا مەن دەرھررال بررۇ يەردىررن ئايرىلىشررىڭىزنى تەۋىسررىيە
قىلىمەن!“ دەيدۇ.
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ئۇنىررر  22ياشرررقا كىررررگەن تۇغۇلغررران كرررۈنىنى خاتىرلەشرررتىن بىرررر كرررۈن ئررراۋال
تەبرىكلەشكە قاتنىشىش ئۈچۈن ھىتلېر سۈيۈملۈك ئىتى بلوندىنىمۇ بىرگە ئېلىپ چاينانىغا
يېررتىلەپ كېلىررپ ئۇنى ر ئۇيررۇن چىقىرىررپ بېرىشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ .بررۇ ئىررت تىلەمچىنررى
دوراش قىررز سررتۇدېنتنى دوراش ھەتتررا مۇزىكررا رېدىسررور بولۇشررتەك ئويررۇنالرنى ئوينرراپ
بېرىرردۇ .بررۇ ئىررت ئى ىسررى قررانچە ماخترراپ بەرسررە شررۇنچە كررۈچەپ قىلىررق چىقىرىشررقا
باشرراليتتى .يېرررىم كررېچى ە يېقىنالشررقىنىدا ھەر تەرەپتىكررى ئىشررىكلەر تەڭررال ئېچىلىررپ
خىزمەتچرررى ئەسررركەرلەر پەتنۇسرررالردا شامىانىسررركى رومكىلىرىنرررى كۆترررۈرۈپ كىرىشرررىدۇ.
ھىتلېردىن باشقىالرنى ھەممىسىال برۇ رومكىالردىرن بىرردىن ئېلىشرتى .ئەممرا ھىتلېرر ئراق
ئۈزۈم شارابى ئىچىدۇ .سائەت يېرىم كېچە  80گە داڭ ئۇرغاندىن كېيىن ھەمرمە بىرر-بىرر
بىررلەن رومكررا سوقۇشررتۇرۇپ بەزىسررى تەبىررركلەپ شىېىرلىسررا يەنە بەزىررلەر قىسررقىچە
تەبرىكلەش نۇتقى سۆزلەيدۇ.
-02ئافرېررر كرررۈنى ھىتلېرررر ئرررادەتتىكى كرررۈنلەرگە قارىغانررردا خرررېلىال ئەتىررر ەن
پەلەمىەيدىن چۈشۈپ زالغا كىرىپ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەش سوغاتلىرىغا بىرر قرۇر كرۆز
يۈگۈرتىدۇ .چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا تراۋدلغرا ھەمررا بولغران كىشرى ھىملېرر ئىرد  .ترراۋدل
ھىملېرگىمۇ ئۆ ئىد  .ئۇنى ئۆچلىكىنى كەلترۈرگىنى ھىملېرنىر رەھىمسرىزلىكى ئەمەس
بەلكى ئۇنىڭغا دائىم يېقىنلىرق كۆرسىتىشركە ئۇرۇنۇشرىدىن يامران كرۆرگەن ئىرد  .ھىملېرر
ئۇنىرر قررولىنى سررۆيۈپ قويرراتتى گەپلىرىمررۇ ننازاكەتلىرر چىرايىمررۇ ئانھىرردە مررۇنيىم
كۆرۈنەتتى .ھەتتا ئۇنى كۆزلىرىدىنمۇ تىنما تەبەسسرۈم كۈلكىسرى جىلېىلىنىرپ ترۇراتتى.
ئەمما گيوبېل ئۇنىڭغا چوڭقۇر تەسىر قالدۇرغان ئىد ” .ئۇ راستىنال سەت بىرسى ئىد ¬
_ دەيرردۇ تررراۋدل كېرريىن ئەسررلەپ كېلىررپ _ ئەممررا مەن بررۇ تەشررېىقات مىنىسررتىرىنى
مىنىستىرلىكتىن سىرتقا چىقىشى ھامان قىزنر چۇقۇرۇشۇپ بېرىپ دېرىزى ە تىقىلىپ ئۇنىر
كەينىدىن قاراپ قېلىشىنى سەۋەبىنى مانا ئەنردىال چۈشرەنمەكتىمەن .ئرۇ قىرزنر ئەسرلىدە
فۈھرېرگە ئۇنچىېان دىققەت قىلىپ كەتمەيتتى .ئەمما بېرگنوفتا گيوبېلى پەيردا بولسرىال
كۆپچىلى ئايالالر ئۇنىڭغا ھەۋەسلىنىپ قاراپ كېتەتتى .بۇنى سرەۋەبى ئرۇ ھەقىقەتەنمرۇ
بىر تاننرت ئى ىسرى ئىكەنلىكىردىن يەنە بىرر سرەۋەپ بولسرا ئۇنىر كۆرۈنۈشرى راسرتىنال
يېقىملىق ئىكەنلىكىدىن ئىد “ دەيدۇ.
تۇغۇلغررران كرررۈنىنى خررراتىرلەش كۈنىررردىن ئرررۇزۇن ئرررۆتمە ھىتلېرررر تراۋدلنىررر
مۇھىىزەتچىلەردىن بىر بولغان خان جۇڭ بىلەن تو قىلىشقا پۈتۈشرۈپ قويغانلىقىردىن
خەۋەر تاپىدۇ” .ئادەم ئىشرلىتىش جەھەترتە مەن راسرتىنال تەلەيسرىزمەن .دەيردۇ چۈشرلۈك
تاماق ۋاقتىدا يالغاندىن قاتتىق ئاھ ئۇرغان قىياپەتتە ئېغىرر بىرنرى تىنىېېلىرپ دەسرلىېىدە
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كرىستىيان دارانى ئېلىېېلىپ مېنى ئەڭ ياخشى كاتىىىمدىن بىرىنى ئېلىپ كەتكەن ئىرد .
كېيىن مەن ئۇنىر ئورنىغرا خېلرى بولىردىغان بىرر ئرورۇن باسرارنى تېىىېالغران ئىردىم .مانرا
ئەند تراۋدل خۇمىسمۇ مېنى تاشالپ كەتمەكچى بولىېاتىدۇ .بۇنىڭغىال راز بولمرا يەنە
مېنى ئەڭ ياخشى خىزمەتچىمردىن بىرىنىمرۇ بىلرلە ئېلىرپ كېتىردىغان برولغىنىنى قراراڭ“.
ھىتلېر ئۇ ئىككىسىنى ئۇزارتما دەرھال تو قىلىېېلىشنى تەكلىپ قىلىدۇ .چرۇنكى جرۇڭ
ئۇزۇنغرررا قالمرررا شرررەرقى ئرررۇرۇش سرررېىى ە ئاتلىنىشرررى مرررۇمكىن .تونۇشرررقىنىغا ئرررۇزۇن
بولمىغانلىقى ئۈچۈن تراۋدل بۇنداق قىلىشقا ئۇنىما ۋاقىتنرى يەنە بىرر مەزگىر كەيرنى ە
سوزۇشررنى تەلەپ قىلىرردۇ” .ئەممررا سررىلەر بىررر-بىرىڭالرنررى ياخشررى كۆرمى ەنمىرردىڭالر؟“
ھىتلېرنىرر بررۇ دېيىشررى ھەقىقەتەنمررۇ ئاجايىررپ ئىررد ” .ئەڭ ياخشىسررى دەرھررال تررو
قىلىررېېلىڭالر .قورقمررا سررەن تررو قىلغانرردىن كېرريىن يولدىشررى ئالرردىنقى سررەپكە كېتىررپ
قېلىپ بىرەرسى سېنى بوزەك قىلىشقا ئۇرۇنغىدەك بولسا دەرھال ماڭرا بىلردۈر مەن سرېنى
قوغدايمەن .ئەمما سۆزلىشىپ قويۇشنى ئۆز يەتمەيدۇ .برۇ ھالردا مەن سرىنى ھىمرايەم ە
ئانلمرا قرالىمەن .ئۇنىر ئۈسرتى ە تويردىن كېيىنمرۇ داۋاملىرق ماڭرا ئىشرلەپ بېرەلىشرى
مۇمكىنغۇ “.تراۋدل كۈلكىدىن ئۆزىنى ئارانال تۇتىېالغان بولرۇپ ئۇنىڭردىن سرىزچە سرۆي ۈ
شررۇنچە مررۇھىم ئررورۇن تۇتىرردىغان بولسررا سررىز نررېمە ئۈچررۈن ئېررېا بررراۋن بىررلەن تررو
قىلىېالمايسىز دەپ راستىنال سورىغىسى كېلىپ كەتتى.
2
-2مررا كررۈنى ھىتلېررر قررايغۇلۇق كەيىىيررات ئىچىرردە بىررر كونررا سەپدىشررىنى مرراتەم
مۇراسىمىغا قاتنىشىش ئۈچرۈن بېرلىنغرا قراراپ يولغرا چىقىردۇ .رومنىر ئىزباسرار ۋىكترور
لررۇتز بىررر قېتىملىررق قاتنرراش ۋەقەسررىدە ھاياتىرردىن ئايرىلغرران ئىررا  .ھررېچ بولمىغانرردا
ھۆكررۈمەت دائىرىلىررر ئەنە شررۇنداق دەپ ئررېالن قىلغرران ئىررد  .ئەممررا رۇمنىر ترروپىلىڭى
جەريانىدىن قالغان بەز كىشىلەر بۇ ئىشتا چوقرۇم بىرر جىرن برار دەپ گۇمران قىلىشراتتى.
دەپىنە مۇراسرىمى تامامالنغانردىن كېريىن ھەر قايسرى رېريچ ئەمالردارلىر بىرلەن يەرلىر
ئەمەلدارنر باش مىنىستىرلىق مەھكىمىسرى ە بېرىرپ چۈشرلۈك تامراق يېيىشرىدۇ .تامراقتىن
كېيىن كۆپچىلى نۆۋەتتىكى ئومۇمىي ۋەزىيەت ئۈستىدە تەپسىلى مۇھاكىمە ئېلىپ بارىدۇ.
ھىتلېررر ئەڭ ئرراۋال سررۆزگە چىقىررپ -8121يىلقررى گېرمررانىيە – بىررر ئىنقىالۋىرري گېرمررانىيە
بۇرجۇئازىيە سىنىىىنىڭال گېرمانىيىسى ە دۈ كەل ەنلىكىنى كۆرسىتىپ كېلىپ بۇنداق بىرر
دۆلەتنررى ئاغرردۇرۇپ تاشررالش ئررۇنچە بەك تەسررمۇ ئەمەس ئىررد  .بۇنىر سررەۋەبى مەيلررى
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تەربىيىلىررنىش جەھەتررتە بولسررۇن يرراكى مۇئررامىلە جەھەتررتە بولسررۇن ئررۇنر ھەرگىررز
گېرمانىيەگە يەتمەيتتى .بەل ىلى بىرر ئىردىيى ە ئىر ە بىرر دۆلەت ئەزەلردىن بۇرجۇئرازىيە
سىنىىىنى دۆلىتىدىن بەكرەك دەبدەبىلى بولغان .چۇنكى ئرۇ مۇسرتەھكەم روھ ئۈسرتى ە
قۇرۇلغرران .ھررالبۇكى بررۇ خىر ئانھىرردىلى بارباروسسررا بىررلەن بىرررلىكتە ئاياغالشررتى .ئررۇ
يەردە گېرمانىيە بىر ئىدىيەگە ئى ە بىر دۆلەتركە دۈ كەلر ەن ئىرد  .گەرچە بۇنرداق بىرر
ئىرررردىيە خاتررررا بىررررر ئىرررردىيە بولىشررررىغا قارىمررررا ئاخىرنشررررتى .بررررۇ دۆلەت سررررتالىنغا
مەغلرروبىيەتچىلەرنى قىزى ر ئررارمىيە ئىچىرردىن تررازىالتقۇزد ھەمرردە جەڭ ىررېار قىسررىمالر
ئارىسررىغا سىياسررىي كومىسسررارنرنى كىرگۈزىېېتىررپ مەدھىلىنىشررنى كۈچەيتىررپ بەرد .
شۇنىڭدەك يەنە ستالىننى يەنە بىر ياخشى تەرىىىمۇ بار ئىد  :ئۇ نۇرغۇن قېرتىم ترازىالش
ئېلىررپ بېرىررپ يېنىرردا ”يوقررۇر قرراتالم جەمئىرريەت“ نررى قالرردۇرمىغان شررۇ ئررارقىلىق
بولشېېىكچىلىكنى پۈتۈن كۈچلەرنى بىر يەرگە توپالپ دۈشمەن ە قارشى قويۇش ئىمكرانىنى
يارىتىپ بەرد .
شررەرق سررېىىدىكى مەغلرروبىيەتنى كەلتررۈرۈپ چىقارغرران يەنە بىررر سررەۋەپ قىلىررپ
گېرمانىيىنى ر ئىتتىىاقداشررلىرىنى كۆرسررەتكەن تىرىشررچانلىقلىر بەكررال ناچررار بولىشررى
بولۇپمۇ ۋېن رىيەنى بەكال يېتەرسىز قالغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتىپ مۇنداق خۇنسرىاليدۇ:
ئۇرۇشنى غەلىبىسى ئىدىيىې سراھە بىرلەن زىرچ مۇناسرىېەتلى بولرۇپ ياۋروپرادا ئرۇزۇن
مۇددەتلى ر قارشررىلىق كۆرسررىتىپ كېلىېاتقرران دۆلەت يررالغۇز گېرمررانىيەن بولررۇپ قالرردۇق.
شۇنداق بولغاچقرا پرارتىيە ئەزالىرىمىرز ئارىسرىدا پائرال ھالغرا كەلترۈرۈل ەن يەھۇدىيالرغرا
قارشررى ئەقىرردە يەنە بىررر قېررتىم مەنىررېىي كۈرەشررنى مەركىررزى ە ئايلىنىشررى قىسررىمالرنى
ئىتتىىاقالشتۇرۇشرررنى جەڭ ىېارلىرررق شرررۇئار ھالىغرررا كېلىشرررى شرررەرت .ئەگەر ھەربىررري
قىسررىمالر بىررر پۈتررۈن گەۋدە ھالىغررا كېلىررپ پررونتتەك قورغرران بولررۇپ ئۇيۇشررمايدىكەن
شەرقتىكى ھايېانالر پۈتكۈل ياۋروپاغا يرامىراپ كېتىشرى مرۇمكىن .شرۇنداق ئىركەن چوقرۇم
ئىزچى ر تررۈردە ئەقلىمىزنررى ترروپالپ زۆرۈر بولغرران تەدبىرلەرنررى ئىشررقا سررېلىپ ياۋروپررا
مەدەنىيىتىنىر بىنەتەرلىكىر ە كاپالەتلىر قىلىشررىمىزغا ترروغرا كېلىرردۇ” .ئەگەر بۈگررۈنكى
كۈنرردە شررەرقتىكى بولشررېېىكچىلى ئاساسررلىقى يەھۇدىيالرنىرر يېتەكچىلىكررى ئاسررتىدا
قالغرررران يەھۇدىيالرنىرررر غەرىىتىكررررى مررررالىيە سىياسررررەتلىرىدە ھۈكمررررۈران ئورۇنغررررا
ئېرىشىېالغانلىقىنى بۇنى بىر ئەمەلىيەت ئىكەنلىكىنرى ئېترراپ قىلىردىغانال بولىردىكەنمىز
ئررۇ ھالرردا بىزنىر يەھۇدىيالرغررا قارشررى تەشررېىقاتىمىزنى دەرھررال باشلىتىلىشررىمىز شررەرت
بولىدۇ “.مانا بۇ بىزنى سوۋېت ئىتتىىاقى بىلەن ھەر قانرداق بىرر مۇرەسسەلىشىشركە يرول
قويماسررلىقىمىزنى تررۈپكى سررەۋەبى” .بىررز چوقررۇم خررۇدد ئىل ىررر ھرراكىمىيەتنى قولغررا
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كىرگررۈزۈش ئۈچررۈن ئررۆزىمىزدىكى كومۇنىسررتالرنى يىمىرىررپ تاشررلىغىنىمىزدەك سرروۋېت
ئىتتىىرراقىنىمۇ يىمىرىررپ تاشلىشررىمىز كېرررەك .بىررز شررۇ چاغرردا ئررۆز كومۇنىسررتلىرىمىز بىررلەن
مۇرەسسە قىلىشنى خىيالىمىزغا كەلتۈرگەنمىدۇق؟“
ھىتلېرنى نۇتۇق سرۆزلى ەندىكى ئراۋاز گەرچە ئىنترايىن جراراڭلىق چىقىېاتقانردەك
قىلسىمۇ ئۇنى سانمەتلىكى كۆرىنەرلىر دەرىىىردە ناچارلىشرىپ كېتىېاتقرانلىقىمۇ ئېنىرق
بىلىنىپ ترۇراتتى .دوخترۇر مورېر ئۇنىڭغرا بېرىلىردىغان ھورمرون ئوكۇلىنىمرۇ بىرر ھەسسرە
كۆپەيتىش بىرلەن بىررگە ئۇنىڭغرا قوشرۇپ يەنە بىرر تۈرلرۈك دورا بولغران پروسرتاكرىننىمۇ
بەرمەكتە بولسىمۇ ئۇنى سرانمەتلىكى يەنىرال بەك ياخشرىالنغاندەك كرۆرۈنمەيتتى .باشرقا
بىرررر ئېلېكترودىئوگراممرررا شرررۇنى كۆرسرررەتمەكتىكى ئۇنىررر يرررۈرەك كېسرررىلى كۈنسرررايىن
ئېغىرنشماقتا ئىد  .دوختۇر مورې دوختور زابېلنى فۈھرېرنى يىمەك-ئىچمىكىنى بەكال
قاتتىق تېزگىنلىشىنى فۈھرېرنى كېسرىلىنى ئېغىرنشتۇرىېېتىشرىدىن ئەنسرىرەيتتى .شرۇڭا
ئۇ فۈھرېرگە مەخسۇس بىر ئاشىەز يالالپ ئىشلىتىش توۈرىلىق مەسلىھەت قىلىدۇ .شۇنداق
قىلىرررپ ئرررۇنر ۋيېننرررالىق ۋون ئېكسرررنېر خرررانىمنى ئاشرررىەزلىككە ئالىررردۇ .برررۇ ئايرررال
ئاۋۇسترىيەلىكلەرنى تاماق ئادەتلىرىنى ياخشى بىلىردىغان بىرر ئىكەنلىكىردە گەپ يروق.
ئەمما ئۇ ئىككىسرىال بىلمەيردىغان بىرر سرىر برار ئىرد  :برۇ ئايالنىر ئانرا جەمەتىنىر بىرر
يېرىدە يەھۇدىي قېنى ئارىلىشىپ قالغانلىقىدىن ئۇنر خەۋەرسىز ئىد .
-80مايدا ھىتلېر ”بۆرە ئىنى“ غا قايتىرپ كېتىردۇ .ئۇنىر يىتەكلىشرى نەتىىىسرىدە
ستالىن راد ئوپىراتسىيىسىدىن كېيىن ئوتتۇرغرا چىققران چېكىرنىش ۋەقەلىرر ئاخىرنشرقان
ئىد  .ھىتلېر بۇنىڭدىن بەكال خۇشال بولۇپ كېتىدۇ .ئەمما ئۇنى ئرۆزىچە خوشرال بولرۇپ
يايراپ كېتىشى ئەتىسى پۈتۈنلە توزۇپ كېتىدۇ – ئەتىسرى گېرمرانىيە-ئىترالىيە بىرلەشرمە
ئارمىيىسررىنى  222مى ر كىشررىلى ئررادىمى تۇنىسررتا ئىتتىىاقداشررالر قوشررۇنى تەرىىىرردىن
مۇھاسرررىرى ە ئېلىنغانلىقىررردىن خەۋەر تاپىررردۇ .ئۇنىررر ئۈچرررۈن برررۇ يەنە بىرررر قېتىملىرررق
سررتالىن راد پاجىئەسررى بولغرران ئىررد  .بۇنىڭرردىن بىررر ھەپررتە كېرريىن بۇنىڭرردىنمۇ يامرران
خەۋەرلەر كېلىشرركە باشرراليدۇ :مۇسسررولىن ھرراكىمىيىتى ھررانك بولررۇش ئالدىرردا تررۇراتتى.
ئىتالىيىررردىكى يوقرررۇر قررراتالم ئەربرررابلىر ئارىسرررىدا ”ئۇرۇشرررتىن كېررريىن نرررېمە بولرررۇپ
كېتىشررىمىزنى كىررم بىلىرردۇ؟“ دې ەنرردەك غۇدىراشررالر ئوتتۇرغررا چىقىشررقا باشررلىغان ئىررد .
كوچىالردا گېرمانىيە ئەسكەرلىرىنى دۈشمەن ھېسابلىشىپ ئۇنرغا ئاشكارە تۈردە ھاقرارەت
قىلىدىغان دۆشكەللەيدىغان ۋەقەلەر كۆرۈلمەكتە ئىد .
ئىيۇن ئوتتۇرلىرىدا ھىتلېرنى ئەڭ ياش كراتىبى ھىتلېرنىر ياسراۋۇلى جرۇڭ بىرلەن
تو قىلىدۇ .جۇڭ قىسقا مۇددەتلى شىرىن ئايدىن كېيىن شەرقى فرونترا يولغرا سرېلىنىپ
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تراۋدل يەنە ”بۆرە ئىنى“ غا قايتىرپ ئىشرىنى داۋام قىلىردۇ” .بەكرال سرۇلغۇن كۆرۈنىسرەنغۇ
ئۆزەڭمۇ خېلىال تارتىلىپ كەتكەندەك كۆرۈنىسەن“ دەيردۇ ھىتلېرر يېڭرى كىلىننرى كۆرىشرى
ھامان .ئۇنى بۇ گېىىدە ئەسلىدە بىرەر يامان غەرەز يوق ئىد  .ئەممرا برۇ گەپرتىن ترراۋدل
قاتتىق رەسرېالىق ھرې قىلىردۇ :چرۇنكى ئرۇ يەردە لىنر ،شراۋۇ ۋە بورمرانالرمۇ ئۇنىڭغرا
قاراپ كۆز ئوينىتىپ تۇرغان ئىد  .ئەند ئۇ فۈھرېر قۇماندانلىق شىتابىغا يېڭرى كەلر ەن
كۈنلىرىدەك ئۇنداق سەبىي بىر ھېسابالنمايتتى .ھەيران قانرلىق يېر ئىمىىرىيە يوقۇر
قاتلىمىدىكى كۈندىلى خىزمەتلەر ئۇنىڭغا غەلىتە بىر شەكىلدە روھرى چۈشركۈنلەك پەيردا
قىلماقتا ئىرد  .ئرۇ بەزىردە برۇ ئەھرېالالرنى كۈنردىلى خاتىرىسرىدە ئىىادىلەشركە يەنىمرۇ
ئىل ىرررلەپ باشررقىالرغا بولۇپمررۇ ئرراق كۆڭررۈل خېېېلغررا قورقۇنچىسررىنى سررۆزلەپ بېرىشرركە
تىرىشرراتتى .بررۇ جەريانرردا باشررقىالرنىڭمۇ بىرررا تۈرلررۈك بۇرۇقتۇرمىلىررق ۋە قررايغۇ ئىچىرردە
ئىكەنلىكىنررى سررېزىدۇ .ئۇنرمررۇ ”ياغررا ئررو ئىسسررىقى“ دىررن قورقسررىمۇ نررېمە ئۈچررۈن
خاتىرجەمسىز بولغانلىقىنى سەۋەبىنى ھېچكىم ئېيتىپ بېرەلمەيتتى.
شۇ يىلرى ئىيۇنردا ھىتلېرر بىرر مرۇنچە ياخشرى گەپ قىلىرپ يرۈرۈپ مىر تەسرتە دارا
كرىستىياننى قايى قىلىپ بۇرۇنقى ئىشىغا قايتۇرۇپ كېلىدۇ .ئۇ قايتا ئىشقا كىرگەن ئىرد
ھەمدە بىر مۇنچە چاماداننى يېنىغا ئېلىرپ كەلر ەن ئىرد  .كرۆپ ئرۆتمەيال ھەربرى گازارمرا
ئىچىرردە ئۇنىر ئېلىررپ كەلر ەن ھاياجرران ۋە خۇشررنۇيلۇق بىررلەن تولررۇپ تاشررىدۇ .ئۇنىر
ناخشا ئاۋاز ئۇنى چاخچاقلىر ۋە ئۇنى خۇشنۇيلۇقى كىشىلەرنى روھىي ھرالىتىنىمۇ
كۆتۈرىېېتىدۇ .بۇ چاغدا تراۋدلمۇ بۇرۇنقىدەك ئۇنداق قىزنرغا خراس ئۇيۇلۇشرالر قالمىغران
ئىد  .بىرر كرۈنى ئرۇ ھىتلېرردىن گەپنرى ئايالنردۇرۇپ يرۈرمە ئرۇدۇلال قىلىرپ سرىز نرېمە
ئۈچۈن باشقىالرنى تو قىلىشقا ئالدىرىتىپ كېتىدىكەنسىزو ئرۆزىڭىز قىمىرمرۇ قىلمايسرىز؟
دەپ سورايدۇ .برۇ سرۇئالغا ھىتلېرر مەن ئاترا بولۇشرنى خالىمرايمەن دەپ جراۋا بېرىردۇ.
”مېنىڭچە بۇ دۇنيادا تاننتلىق كىشرىلەرنى پەرزەنتلىرر بەكرال تەس كرۈن ە قالىردىكەن.
كىشىلەر تاننتلىق كىشىلەرنى بالىسىمۇ ئاتىسىغا ئوخشاش تاننتلىق بولىشى كېرەك دەپ
قارىشىدىكەن .ئەگەر ئۇنداق بىر بران ئرادەتتىكى كىشرىلەردەك كۆرۈنرۈپ قالسرىال كىشرىلەر
ئۇنىڭدىن قايى بولمرا قالىشرىدىكەن “.بۈگرۈن ە كەل ىرچە ئرۇ يەنىرال ئانھىردە كەمرتەر
كۆرۈنۈشررلۈك ھررالىتىنى سرراقالپ كەلمەكررتە ئىررد  .ئەگەر ئۇنى ر ماقۇللىقىرردىن تاشررقىر
بىرەرسى ئۇنى تاننت ئى ىسى دەپ باھالىغىدەك بولسا ئۆزىنى بەكال بىئارام ھرې قىلىرپ
كېتەتتى.
ھىتلېر شىمالى ئافرىقا ئۇرۇشى مەغلوبىيەت بىرلەن ئاخىرنشرقان بولىشرىغا قارىمرا
ھازىرغىچىال كۇرسكقا قارىتا ئومۇمىي يۈزلۈك ھۇجۇم قوزغاشرنى ئرويالپ يرۈرەتتى .برۇ ئىرش
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مىلچنى قەتئىي قارشى تۇرىردىغان ئىشرى ئىرد  .تانكرا مۇتەخەسسىسرى بېرلىنغرا كېلىرپ
ھىتلېرنى ئالدىدا بۇ ئوپىراتسىيى ە قارشى چىقىشىنى سەۋەبلىرىنى بايان قىلىدۇ :ئالرد
بىلەن يېڭىدىن قوشۇلغان يىلىىز تىىلىق تانكىالرنىر زاپچراس يېتىشتۈرۈلۈشرى چەكلىر ؛
ئۇنىڭرردىن قالسررا ھىتلېرنىرر كۆزقارىشررىغا جرراۋا بېرررىش يەنررى سىياسررىي سررەۋەبلەر
تۈپەيلىدىن بۇ قېتىمقى ئوپىراتسىيە ھەقىقەتەنمۇ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى تەكىتلى ەن ئاساستا
كۇرسرركنى نەدە ئىكەنلىكىنررى بىلىرردىغانالر بەكررال ئرراز ئىكەنلىكىنررى كۆرسررىتىپ ئۆتىرردۇ.
ھىتلېرمۇ بۇ قېتىمقى ئوپىراتسرىيىنى ئويلىسرىال كرۆڭلى ئايىنىرپ كېتىردىغانلىقىنى ئېترراپ
قىلىدۇ .ئەمما شۇندىن كېيىنكى بىر قانچە كۈن ئىچىدە زېيتزلېر بىرلەن كلرۇگ ئىككىسرىمۇ
ھىتلېررر تەرىىىرردىن قايى ر قىلىنىرردۇ :دەرھررال تۇتۇشسرراق يەنىررال ئۈل ررۈرەلەيمىز يەنررى بررۇ
ئوپىراتسىيىنى تېز باشالپ تېز ئاخىرنشتۇرۇشىمىز كېرەك دەيردۇ-8 .ئىيرۇل كرۈنى ھىتلېرر
يوقۇر دەرىىىلى قۇماندانلىرىغا بىرر قېرتىم نۇترۇق سرۆزلەپ برۇ قېتىمقرى ئوپىراتسرىيى ە
”قورغان“ نامى بېرىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۇ نۇتقىدا ئەگەر گېرمرانىيە يرا ئىشرغال قىلغران
زېمىنلەرنى قەتئىي قوغدىشى يا بولمىسرا ئاغردۇرۇلۇپ كېتىشرى كېررەك .ئىككىردىن بىرر .
نېمى ئەسكىر شۇنى قەتئىي تونۇپ يېتىشى كېرەككى ئۇ قەتئى ئىرادىلىر بىرلەن چىر
تۇرۇپ ئۇرۇشنى ئاخىرغىچە داۋامالشتۇرۇشى شرەرت دەپ كۆرسرىتىدۇ .ئرۇ يەنە ”قورغران“
– بىر قېتىملىق دوغا چىقىش ئىكەنلىكىنى ئېتراپ قىلىش بىلەن بىررگە برۇ ئويۇنردا چوقرۇم
ئۇتررۇپ چىققىلررى بولىرردىغانلىقنىمۇ ھررې قىلىرردىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ .گەرچە ئررۇ ھەربررى
تەرەپنىررررر تەلىرررررېى ە قارشرررررى ھەرىررررركەت قىلىېاتقررررران بولسرررررىمۇ ئاۋۇسرررررترىيەدە
چېنوسلوۋاكىيەدە پولشادا ۋە سوۋېت ئىتتىىاقىدىكى نۇرغۇن ئوپىراتسىيىلەردە دې ىنىنىر
توغرا چىققانلىقىنىمۇ تەكىتلەپ كۆرسىتىدۇ .بۇ قاتارغا ئۇ سوۋېت ئىتتىىراقىنىمۇ تىزىېالغران
بولۇپ ئاڭلىغۇچىالر بۇنىڭدىن شۈركىنىپ كېتىدۇ.
مانستېيىن شىمالدىن جەنۇپقا قراراپ ھۇجۇمغرا ئۆتىردىغانلىقى ئۈچرۈن ئارمىيىسرىدە
جەمئىرري  81دىررېىزىيە بررار ئىررد  .ئەممررا ئۇرۇشررقا نزىررم بولىرردىغان تررانكىلىر مىڭغىمررۇ
يەتمەيتتى .زەمبىرەك سانى  822تىن ئاز ئىد  .جەنۇپتا بولسا گېنېرال مودېلنىڭمۇ ئرارانال
 82دىېىزىيىلى ھەربىي كۈچى بار بولۇپ  122تانكىسى بار ئىد  .ھۇجۇم ۋاقترى خرۇدد
بۇرۇنقى ۋاقىتالردەك -2ئىيۇل چۈشتىن كېيىن سرائەت  2كە بېكىرتىل ەن ئىرد  .ئرۇ كرۈنى
ھاۋا بەكال ئىسسرىق ئىرد ؛ يىرراقالردا گۈلردۈرماما ئراۋازلىر كېلىرپ ترۇراتتى .دەسرلىېىدە
قىزى ئارمىيە توپ-زەمبىرەكلىر قاراڭغۇ چۈشكەندىال ئاران قايتارما زەربىر ە ئرۆتىلى ىنى
ئۈچرۈن سروۋېتلىكلەر گويررا قراتتىق زەربە يەپ تىرررە-پىررەڭ بولررۇپ كەتكەنردەك بىلىررن ەن
ئىد  .ئەمما شارقىراپ ياققان يامغۇرغا ئەگىشرىپ تېرز ھۇجرۇم قىلىرپ تېرز غەلىربە قىلىرش
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خامنىيالى يوققا چىقىدۇ .تاڭ سۈزۈل ىچە چوڭ-كىچى يولالر پۈتۈنلە پاتقاقلىق ھالىغرا
كېلىپ بولىدۇ .تاڭ ئېتىپ ئۇزۇن ئۆتمە قاتتىق شراقىراپ يرامغۇر يېغىرپ كېتىرپ پۈترۈن
يولالر لىق سۇغا تولۇپ دەريادەك ئېقىن ھالىغا كېلىپ بولىردۇ .قۇرۇلرۇش ئەسركەرلىر 80
سائەتتە ئاران تانكىالرنى ئۆتۈشى ئۈچۈن ۋاقىتلىق كۆۋرۈك ياساپ چىقانيدۇ.
-1ئىيررۇل كررۈنى ئالرردىن يۈرگررۈچى نررېمى تررانكىلىر ھررېلىغىچىال كۇرسرركتىن 11
كلررومېتر يىراقلىقتررا ئىررد  .بۇنىڭرردىن ھەممەيررلەن ئۈمىدسررىز بىررر ھالغررا كېلىررپ قالىرردۇ.
كۈتۈلمى ەندە ئەتىسرى ئەن ىلىريە-ئامېرىكرا بىرلەشرمە قوشرۇنلىرىنى سرىىىلىيە ئارىلىغرا
چىققانلىقى ئۇنر دە -دەبىلى ئەمما بەكال ئاجىز قارشرىلىققا دۈ كەل ەنلىكرى ھەققىردە
خەۋەر كېلىدۇ .ھىتلېر بۇنىڭدىن بەك ھەيران بولمايدۇ-82 .ئىيۇل چۈشتىن كېيىن ئۆزىمرۇ
بەكال تەستە ماقۇل كەل ەن برۇ قېتىمقرى ئومرۇمىي ھۇجرۇمنى توختۇترۇش برۇيرۇقى بېرىرپ
غەربى ياۋروپاغا ئې -ئې بروۋنى كورپۇسرىنى ئرۆز ئىچىر ە ئالغران يراردەمچى قوشرۇننى
يولغا سرالىدۇ .مانسرتېيىن ئەگەر كۇرسرى ئوپىراتسىيىسرىنى داۋامالشرتۇرمىغىنىمىزدا قرارا
دېڭىزغا ئۆتىشىدىغان تار كورىدور خەۋپ ئاستىدا قالىدۇ دەپ چىر تۇرىېالىردۇ .قىمرارۋاز
ھىتلېررر بولسررا كۇرسررى ئوپىراتسىيىسررىنى مەغلرروبىيىتى ھېسررابىغا بولسررىمۇ دىقررقەت
نەزىرىنى غەلىبە قىلىشقا تېنىمۇ ئىشەنچلى بولغان يەرلەرگە بۇرايردۇ .شۇنىسرى ئېنىقكرى
كېيىنكررى ئاقىېەتلىرىرردىن قارىغانرردىمۇ ”قەلررئە“ ئوپىراتسىيىسررى بىررر قېتىملىررق غەلىرربە
قىلىنمىغان ئوپىراتسىيە بولۇش بىلەنرال قالمرايتتى .شرۇنىڭدىن ئېتىبرارەن شرەرقى ئرۇرۇش
سەپلىرىنى ئاكتىىچانلىق كۈچى سوۋېتلىكلەرنى قولىغا ئۆتىدۇ.
2
ھىتلېر پۈتۈن دىققىتىنى غەربى ئۇرۇش سېىى ە بۇرىغىنىدىن كېيىن -81ئىيۇل كرۈنى
 .مۇسسولىن بىلەن -82قېتىملىق سۆھبىتىنى ئۆتكۈزمەكچى بولرۇپ ئىتالىيەنىر شرىمالىغا
قاراپ يولغا چىقىدۇ .سۆھبەت ئورنى ئۈچرۈن فېلترر يېقىنلىرىردىكى ھەشرەمەتلى گاگىيرا
داچىسررى بەل ىلەنرر ەن ئىررد  .سررۆھبەت يىغىنررى چۈشررتىن بررۇرۇن سررائەت دەل  88دا
باشلىنىدۇ .ھىتلېر بىلەن مۇسسولىن بىردىن كرېسلودا ئۇدۇلمۇ-ئۇدۇل ئولتۇرىدۇ .ئۇنرنىر
ئەتراپىرردا ھەربىرري ئىشررالر قۇمانرردانلىر بىررلەن مررۇھىم دېىلومرراتالر چۈرىرردەپ ئولتۇرىرردۇ.
ھىتلېررر بىررلەن مۇسسررولىن ئىككىسررى ئرراۋال سررۆز باشلىسررۇن دەپ بىررر-بىرىنررى كۈتررۈپ
ئولتۇرغىنىرردا يىغىررن سررورۇنىدا قىسررقا مۇددەتلى ر بەرداشررلىق بېرررىش تەس جىمىىتلىررق
ھۈكررۈم سررۈرد  .بررۇ ئەھررېال خررۇدد قىررز-ئوغۇلنى ر ئاتررا-ئانىسررى تويلررۇق كىلىشررىمى
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سۆھبىتى ە ئولتۇرغىنىغا ئوخشاش ھەقىقەتەنمۇ بەكال غەلىتى بىر باشلىنىش بولغان ئىد .
ئاخىر فۈھرېر ئاۋال ئېغىز ئېچىرپ ئىنترايىن ئېغىرر بېسرقلىق بىرلەن سىياسرىي ئىشرالر ۋە
ھەربى ئىشرالر ئۈسرتىدىكى ئومرۇمىي ۋەزىريەت ھەققىردە گەپ قىلىردۇ .مۇسسرولىن پرۇتىنى
ئالمىغىنىچە قوللىر تىزىردا ئۇنىر دې ەنلىرىنرى چىرايىنرى قىلرچە ئرۆزگەرتمە ئولترۇرۇپ
ئاڭلىماقتررا ئىررد  .ئۇنىرر ئولتۇرغرران ئورۇنرردۇقى بەكررال كەڭ ۋە چوڭقررۇر بولغاچقررا ئررۇ
كرېسرررلونى بىرررر قىرىغرررا ئىلىنىرررپ ئولترررۇراتتى .ئۇشرررتۇمتۇت ھىتلېرررر ئىتالىيرررانالرنى
مەغلوبىيەتچىلىكنى تارقىتىپ يۈردۈڭالر دەپ قاتتىق ھۇجۇم قىلىدۇ.
بررۇ چاغرردا مۇسسررولىن ئولتۇرالمررايال قالىرردۇ ئررۇ جىددىلەشرركەنلىكىدىن ئىڭىكىنررى
سررىاليدۇ .ئررۇ پررات-پررات مۆرىسررىدىن بىررر يەرلىرىنررى بېسررىپ قويرراتتى .دېمەككررى ئۇنى ر
مۆرىسىدىن بىر يەرلەردە ئاغرىق بارلىقى ئېنىق ئىد  .بەزىدە خۇدد بويسۇنغاندەك يراكى
ئۆچلىكى كەل ەندەك چوڭقرۇر نەپەسرلىنىىمۇ قويراتتى .ھىتلېرر بولسرا تىنمرا سرۆزلەيتتى
ئرراۋازىمۇ بارغانسررىر كۈچىيىررپ برراراتتى .دوتررچە بولسررا ئرراغرىقىنى يوشررۇرۇش ئۈچررۈن
قولياغلىقى بىلەن پىشانىسىنى سۈرتۈپ قويىدۇ .ئەمما ھىتلېر قىلرچە رەھىرم قىلمرا تىمرا
سۆزلەيدۇ .سائەت  80دىن  22مىنوت ئۆتكەندە بىر ئاديۇتانت كېلىپ ئۇنى قۇلىقىغا بىرر
نەچررچە ئېغىررز بىررر نېمىلەرنررى پىچىرنيرردۇ .شررۇنىڭغا قارىمررا ھىتلېررر يەنىررال قۇمرردەك
سۆزلەشررتىن توختىمايرردۇ بررۇ گەپلەرنررى قوبررۇل قىلىررپ كېتەلمەيېاتقرران ئىتررالىيە برراش
مىنىسررتىرىغا ئىتررالىيەمۇ گېرمررانىيەگە ئوخشرراش قىلررچە تەۋرەنمەسررتىن كۈرەشررنى داۋام
قىلىېەرگىنىدە بۇ كرىزىستىن تېز ئارىدا قوتۇلۇپ چىقىشقا بولىدىغانلىقىغا ۋەدە بېرەتتى .ئرۇ
سررۆزىنى داۋام قىلىررپ ھەر بىررر نررېمى ئىشررغالىيەت بىررلەن شرروغۇللىنىش ئىرادىسررىنى
تىكلى ەن  82ياشلىق بىر ئۆسمۈرمۇ زىنىت تروپى ئېتىشرنى بىلىردۇ” .ئەگەر بەزىرلەر مېنرى
ۋەزىىىمىزنى كىلەچەك ئەۋندنرنى تاماملىشىغا قالردۇرماقچى دېمەكچرى بولىردىكەن مەن
ئۇنداق گەپرلەرگە يراق ئىشرالر سرىلەرنى ئرويلىغىنىڭالردەك ئەمەس دەپ جراۋا بەرگەن
بونتتىم .ھېچكىم ماڭا كەل ۈسى ئەۋندلىرىمىرز گى رانتالردىن بولىردۇ گېرمرانىيە  22يىر
ۋاقىررت سررەرىپ قىلىررپ غەيرىتىنررى ئرراران ئەسررلى ە كەلتررۈرەلى ەن بولسررا رىملىقررالر بىررر
سەكرەپال روناق تاپالىغان؛ بۇ دې ەن تارىننى بىر خىتابى“.
سائەت دەل بىر بولغاندا بايىقى ئاديۇتانت كىلىپ ھىتلېرغا يەنە بىرر قېرتىم قۇلىقىغرا
بىر نېمىلەر شىېىرنيدۇ .بۇنىڭغا قاراپ ئەتراپتىكىلەر بەكال جىدد بىر ئىش بولسرا كېررەك
دەپ ئوياليرردۇ .بررۇ قېررتىم ئۇنى ر رەڭ ررى غەلىررتە بىررر شررەكىلدە ئۆزگىرەيرردۇ .ئررۇ دەرھررال
سررۆزىنى ئاخىرنشررتۇرۇپ يىغىررن ئاخىرنشررقانلىقىنى ئررېالن قىلىرردۇ .كۆپچىلى ر چۈشررلۈك
تاماققا ماڭىدۇ .ھىتلېر دەبدەبىلى بىەن سرۆز قىلىېاتقىنىردا مۇسسرولىن بىرر ئېغىزمرۇ گەپ
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قىلما باشقا ئىتالىيانالرنى قاتتىق تىتىلداتقان ئىد  .ئۇ بىررەر قېرتىم بولسرىمۇ ئورنىردىن
تررۇرۇپ رەت قىلمايرردۇ ھەتتررا بررۇ ھەقررتە بىرررەر ئىزاھررات بېرىشرركىمۇ ئۇرۇنمايرردۇ .ئررۇ
نېمىسالرغا بىرەر ئايغرا قالمرا ئىترالىيە قوشرۇنلىر ئۆنۈملرۈك تاقابىر ترۇرۇش چارىسرى
قالمىغانلىقى ياكى بۇ ھەقتە جاسارىتى قالمىغانلىقىنى تىنمايدۇ.
 2كۈنرردىن كېرريىن ئىتررالىيە برراش مىنىسررتىر يەنە بىررر قېررتىم باشررقىالرنى تىرر
ئىشىتىشكە مەجبۇر قالىدۇ .ئەمما بۇ قېتىمقىسى ئۇنى ئۆزىنى ”فاشىست قۇرۇلتىيى“ دىرن
تى ئىشىتىدۇ .بۇ قېتىمقرى قۇرۇلترا -8121يىلىردىن بۇيرانقى ترۇنىى قېرتىم چاقىرىلغران
قۇرۇلتا ئىد .قۇرۇلتا ئۇنىر ئرۇرۇش مەزگىلىردىكى ئىرش-ھەرىكەتلىرىنرى ئۇزۇنردىن-
ئۇزۇنغررا تەپسرررىلى بىرررر شرررەكىلدە مۇنررازىرە قىلغانررردىن كېررريىن مۇنارخىيىنىررر قرررانۇن
تۇرغۇزۇش تۈزۈمىنى ئەسلى ە كەلتۈرۈپ قۇراللىق كرۈچلەرنى پادىشراھنى قۇمانردانلىقىغا
تاپشۇرۇشنى تەلەپ قىلىدىغان نيىھىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ .بۇ قانۇن نيىھىسرى  1غرا قارشرى
 81ئرراۋاز بىررلەن قوبررۇل قىلىنىرردۇ .ئەتىسررى يەنررى تۇمررۇز ئىسسررىق بولىېاتقرران -02ئىيررۇل
يەكشررەنبە كررۈنى مۇسسررولىن پادىشرراھ ۋىكتررور ئررۈچىنچى ئېممانۇئې ر تەرىىىرردىن قوبررۇل
قىلىنىرردۇ .ئررۇ ئررۆزىنى بېسىېېلىشررقا شررۇنچە تىرىشررقان بولسررىمۇ قولىرردىكى سررۆز تېكسررتى
ۋاراقلىرررر شرررىلدىرنپ تىتىررررەپ ترررۇراتتى .پادىشررراھ ئۇنىڭررردىن ئرررۆزىنى ئاقالشرررتىن ۋاز
كېچىشررىنى بۇيرۇيرردۇ .داۋاملىررق ئۇرۇشۇشررنى قىلررچە پايدىسررى يرروقلىقىنى ئىتالىيەنى ر
مەۈلرروپ قىلىنغررانلىقىنى ھەربىيلەرنى ر بۇنرردىن كېرريىن فاشىسررتالر ئۈچررۈن ئۇرۇشۇشررنى
خالىمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ .شۇڭا ئۇ مۇسسرولىندىن ئىسرتىىا بېرىشرىنى تەلەپ قىلىردۇ.
كەينىدىنال مەلۇم بولدىكى پادىشاھ مارشرال پيېتررو برادوگلىيونى ھۆكرۈمەت باشرلىقلىقىغا
تەيىررنلەپ بولغرران ئىررد  .سررىرتتا تۇرغررانالر ”كەچررۈرۈڭ كەچررۈرۈڭ“ دەپ قايتررا-قايتررا
سررۆزلى ەنلىكىنى ئاڭاليرردۇ” .بررۇ ئىشررنى ھەل قىلىشررنى بىررردىن-بىررر چارىسررى ھۆكررۈمەت
ئالماشررتۇرۇش بۇنرردىن باشررقا چررارە يرروق “.پاكررار بويلررۇق پادىشرراھ ئۇنىر بىررلەن بىرررگە
ئىشىككىچە كېلىپ ئۇنى بىلەن قىرزغىن قرول ئېلىشرىدۇ .مۇسسرولىن ئەنردىال دەرۋازىردىن
چىقىشىغا ئاپتوماتلىق بىر ئوفىتسېر ئۇنى ئالدىغا چىقىپ پادىشاھ ھەزىرەتلىر سرىزنى
جىسررمانى بىنەتەرلىكىڭىررز ئۈچررۈن مېنررى قرروداپ يۈرۈشررنى بۇيرىررد دەيرردۇ .مۇسسررولىن
بۇنى ر ھرراجىتى يرروق دېرريىش ئۈچررۈن ئرراغزىنى ئاچمرراقچى بولىېاتقىنىرردا دەرھررال سرراقچى
ماشىنىسرررىغا ئىتتىرىرررپ كىرگۈزۈلىررردۇ .شرررۇنداق قىلىرررپ مۇسسرررولىن قولغرررا ئېلىنغررران
ھېسابالند .
شۇ كۈنى ئاخشىمى سائەت توققۇز يېرىمدا ھىتلېر ھەربى ئىشرالر مەسرلىھەتچىلىرى ە
”مۇسسولىن ئىستىىا بېرىىتۇ“ دەپ ئوقتۇرىدۇ .بۇنىڭدىن پۈتۈن مەسلىھەتچىلىر ھاڭ-تاڭ
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قېلىشررىدۇ .ھررراكىمىيەت ئۇنرنىررر ئەشرررەدد دۈشررمىنى بولغررران برررادوگلىيو تەرىىىررردىن
ئۆتكۈزىېېلىنغان ئىد  .جودل ھىتلېرنىر كىشرىلەرنى ھەيرانلىقىنرى باسرتۇرۇش ئۈچرۈن
رىمدىن تەپسرىلى دوكرالت ئرالمىغىچى يەڭ ىللىر بىرلەن ھەرىركەت قىلماسرلىق ھەققىردە
مەسلىھەت بېرىدۇ .ھىتلېر بۇنىڭغرا گەپنرى ئەگىرتمە ئرۇدۇلال قىلىرپ ”بۇنىڭردا گەپ يروق
ئەممررا مەن بۇنىڭغررا ئالرردىن تەييارلىقتررا بولىشررىم كېرررەك .شۇنىسىسررى ئېنىقكررى ئررۇنر بىررر
تەرەپتىن يۈز ئۆرىسە يەنە بىر تەرەپتىن يەنىال بىزگە سادىق ئىكەنلىكىنىمۇ ئرېالن قىلىشرى
مۇمكىن .شۇنىڭغا قارىما ئۇنرنى بۇ قىلمىشى بىرر خرائىنلىق قىلمىرش .ئۇنرنىر بىرزگە
سررادىق بونلمايدىغانلىقىرردا مەسررىلە يرروق … .نررېمىال دېر ەن بىررلەن مەلررۇم بىررر ئەپەنررد
(بادوگلىئونى دېمەكچى) قىلچە ئىككىلەنمەستىن ئۇرۇش چوقۇم داۋام قىلىشى كېررەك دەپ
ئېيتقرران ئىررد  .ئەممررا بررۇ گەپ ھررېچ نررېمى ە ئەرزىمەيرردىغان قررۇرۇق گەپ .ئررۇنر بۇنررداق
گەپنىمۇ دېيەلمەيدۇ .شۇنداقتىمۇ بىزمۇ ئۇنرغا ئوخشراش ئۇيرۇن ئوينىيالىشرىمىز مرۇمكىن؛
بىزمررۇ تەييارلىقتررا تۇرىشررىمىز ئررۇ يەردىكررى ۋەيرانچىلىقالرنررى قولغررا ئېلىشررىمىز نزىررم .بررۇ
جەريانرردا ئررۇ يەردىكررى تې ررى پەسررلەرنىمۇ ئۇنۇتماسررلىقىمىز كېرررەك .مەن ئەتىلىكرركە -2
بروۋنىرر دىېىزىيىسررىنى قۇمانرردانى بىررلەن كۆرۈشۈشرركە بۇۇيرۇقنررامە بىررلەن بىرسررىنى
ئىېەرتىمەن .ئۇنر ئانھىردە بۆسرۈپ كىررىش ئەترىترى بىرلەن رىمغرا بېرىشرىنى ئرۇ يەردىرن
ھۆكۈمەت ئەزالىرىنى پادىشاھنى يەنى ئۇ پەسكەش مەلئۇننى ئەڭ مۇھىمى تەخت ۋارى
بولۇپ تۇرىېاتقان شاھزادىنى بىرگە قوشۇپ ئۇ يەردىكرى لرۈكچەكلەرنى بولۇپمرۇ براگولىئو
بىلەن ئۇنى شىرىكلىرىنى بىرنىمۇ قويما يىغىشتۇرۇپ تۇتۇپ كېلىشىنى بۇيرۇق قىلىرمەن.
قاراپ تۇرۇڭالر ئۇنر بىر-بىرىنى قولغا ئېلىشىپ قىزىرق ئۇيرۇن چىقىرىرپ بېرىردۇ .ئىككرى-
ئۈ كۈن ە قالما ئۇ يەردە يەنە بىر قېتىملىق سىياسى ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇ“.
يېرىم كېچىدە ئۆتكرۈزۈل ەن بىرر قېتىملىرق يىغىنردا ھىتلېرر تېنىمرۇ كرۆپ يوليرورۇق
چىقىرىدۇ .يەنى ئىككىنچرى پاراشروتچىالر دىېىزىيىسرى چوقرۇم ئىترالىيە پرايتەختى رايونىردا
پاراشوتلۇق تاخالشقا تەييارننسۇن دەپ برۇيرۇق قىلىردۇ” .رىرم چوقرۇم ئىشرغال قىلىنىشرى
كېرەك .رىمدىن ھېچكىمنى سىرتقا چىقارتماسلىقىمىز كېرەك -2بروۋنى دىېىزىيىسى رىمغا
بېسررررىپ كىرىشررررى كېرررررەك “.بىررررر ئۇنىڭرررردىن :ۋاتىكانغررررا ئۆتۈشررررىدىغان يولنىمررررۇ
ئى ەللىېېلىشىمىز كېرەكمۇ؟ دەپ سورىېىد ھىتلېرر ئۇنىڭغرا ”ئەنسرىرىمە ۋاتىكانغرا مەن
ئۆزەمال بارىمەن .مېنى ۋاتىكان ئۈچۈن غەم يەيدۇ دەپ ئويلىمىغىن .مەن ئۇ يەردىكىلەرنى
ھوقرررۇقىنى ئەمەلررردىن قالررردۇرىمەن .پۈترررۈن دېىلومررراتىيە ئرررۆمەكلىر بېرىرررپ ئرررۇ يەرگە
يوشۇرىنىېېلىشى مۇمكىن .مەن ئۇنرنى قائىدىلىرى ە پەرۋامۇ قىلمرايمەن .ئرۇنر ھەممىسرى
بېرىپ ئۇ يەرگە تىقىلىشىېالغىنىدىمۇ ئۇنرنى ھەممىسىنى ئۇ يەردىن قروغالپ چىقىررىمەن.
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ئىشرررىمىزنى تۈگەتكەنررردىن كېررريىن ئۇنرغرررا ‘رەنىىمەيسرررىلەر’ دەپ قويسررراقال يېتەرلىررر .
ئۇنرنى ئىشى ئاسان .بىز ئۇيۇن ئوينىمىدۇق بەلكى ئۇرۇش قىلىېاتىمىز!“
ئررۇ يىغىنرردىكى بىررر قررانچە كرراتىې ئالدىرردا ئررارانال ئررۆزىنى تۇتررۇپ ئولتررۇراتتى” .بررۇ
مۇسسولىن دېر ەن ئرادەم پەرىزىمدىكىردىنمۇ كرۆپ زەئىرپ بىرر ئىركەن _ دەپ خرۇدد
ئۆزى ە ئۆز سۆزلەۋاتقاندەك غۇڭشۇپ كېتىدۇ _ مەن ئۇنىڭدىن ئارقا سېىىڭنى چى تۇت
دەپ بىېاستە ئېيتقان بولساممۇ ئۇ دې ەنلىررىم ە پەقەترال قرۇنق سرالمىد  .شرۇنداق بىرز
ئەند ئىتالىيە دې ەن بۇ ئىتتىىاقرداش دۆلەتركە ھەرگىرز تايانماسرلىقىمىز كېررەك .بۇنرداق
مەسئولىيەتسرررىز بىرررر دۆلەت ئرررارىمىزدا بولمىسرررا بىزنىررر كرررۈنىمىز تېنىمرررۇ ياخشرررىراق
ئۆتىدىغانلىقىغا ئىشەنچىم كامى “.
ئۇ ئادەم ئىېەرتىپ بوھران پەيتىدە ھەممىدىن بەكىررەك ئىشرەنچ قىلىردىغان ئىككرى
كىشررىنى يەنررى گيرروبېل بىررلەن گيررۆرىڭنى تېىىررپ كررېلىش ئۈچررۈن يولغررا سررالىدۇ (بررۇ
ئىككىسىدىن بىر بولغان گيۆرى ھەققىدە ئۇ گېنېراللىرىغا مۇنداق دې ەن” :بۈگۈنكىردەك
ۋەزىيەتتە ھېچكىم مارشال گيۆرىڭدەك بىرر مەسرلىھەتچى بونلمايردۇ .بروھران مەزگىلىردە
مارشال رەھىم-شەپقەت دې ەننى قەتئى بىلمەيدىغان ئۆزىنى بېسرىېاننيدىغان بىرر ئرادەم.
مەن ھەر دائىرررم ئۇنىررر بررروھران پەيتلىرىررردە پرررولەتتەك ئىرادىلىررر قىلرررچە قورقرررۇپ
كەتمەيدىغان بىرسى ئىكەنلىكىنى سەزگەن ئىدىم .)“.چۈشتىن بۇرۇن سرائەت  82دا ئرۇنر
ئۈچىسى بىر يەرگە كېلىدۇ .يېرىم سرائەتتىن كېريىن رىبېنتروپمرۇ ئرۇنر ئۈچىسرى ە كېلىرپ
قوشۇلىدۇ (ئۇ تېنى يېقىندىال ئۆپكە ياللۇغى كېسرىلىدىن سراقايغان ئىرد ) .ھىتلېرر ئېغىرر
بېسرررىقلىق بىرررلەن ئەممرررا ئىشرررەنچىلى ترررۈردە مۇسسرررولىننى برررۇ قېتىمقرررى پىنسرررىيى ە
چىقىشىنى ھەرگىزمۇ ئۇنى تەلىې ئىكەنلىكىدىن قاتتىق گۇمان قىلىدۇ .يراق ئرۇ چوقرۇم
قولغررا ئېلىنررد دەيرردۇ .بررۇ دېررمەك فاشررىزم خەۋپ ئاسررتىدا دېمەكتررۇر .شررۇنداق ئىرركەن
چوقۇم بىر ئامالىنى ئۇنىر ئاغردۇرۇلۇپ كېتىشرىنى ئالرد ئېلىنىشرى كېرەكلىكىنرى قرارار
قىلىشررىدۇ .بۇنىر ئۈچررۈن ئۇنىر پىالنررى رىررم ئەتراپىغررا بىررر پاراشرروتچىالر دىېىزىيىسررىنى
تاشالپ پادىشاھ بىلەن سارا ئەھلىنى بادوگلىئو ۋە ئۇنى ئرادەملىرىنى بىررلىكتە تۇترۇپ
كېلىش ئۇنرنى ھەممىسىنى قولغا ئېلىش ئىد .
ئاساسەن ئىتالىيەدە ئراپەت بولرۇپ ئرۆتكەن كرۈنلەردە ھرامبۇرگمۇ بىرر باشرتىن زىرچ
بومباردىمانغا ئۇچرايدۇ-2 .ئاۋغۇست چۈشتىن بۇرۇن پۈتكرۈل شرەھەر يالقۇنىراپ تۇرغران
ئوت دېڭىزىغا ئايلىنىپ ھەممە يەر خارابە بولغان ئىد  022 .مى ئرار (مىر مېترر چاسرا
بىرلى – ئۇ.ت) يەر كۆلۈمىدىكى ئاھالە رايونى زاۋۇت ۋە ھۆكۈمەت بىنرالىر پارتلىتىلىرپ
تۈپ-تۈز قىلىېېتىل ەن ئىد  .بۇ بومباردىماندا  22مىڭدىن ئرارتۇق ئرادەم ئۆلىردۇ .ھىتلېرر
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بۇنىڭدىن قاتتىق غەزەپلىنىپ برۇ تېررورلرۇق بومباردىمراننى يەھرۇدىيالر تەرىىىردىن پەيردا
قىلىنغان ئىش دەپ قارايدۇ .ئۇ پورتال بىلەن خاررىسنىمۇ ئرۆز ئىچىر ە ئالغران بېرىترانىيە
ھاۋا ئارمىيىسىنى قۇماندانلىرىنى يەھۇدىي ياكى يېررىم يەھرۇدىي دەپ ئەيىرىلەپ كېتىردۇ.
پسىنولوگىيىلى نوقتىردىن ئالغانردا خامبۇرگنىر ۋەيرران قىلىنىشرى خرۇدد سرتالىن راد
ئوپىراتسىيىسى ە ئوخشاشال ۋەيرران قىلىرش خاراكتېرىردىكى بىرر ھەرىركەت ئىرد  .بۇنرداق
روھررررى تەسررررىر پررررۇخرانر ئارىسررررىدىال كررررۆرۈل ەن بولررررۇپ قالمررررا ھىتلېرررررچىالر
گۇرۇھىدىكىلەرگىمۇ شۇنداق ئېغىرر ۋەيرران قىلىرش تەسرىر پەيردا قىلغران بىرر ھەرىركەت
بولىدۇ .ئۇنى بىر ئاخبارات ئەمەلدارىنى كۈندىلى خاتىرىسرىدە يېزىلىشرىچە گيروبېل
ھامبۇرگنى ر ۋەيررران قىلىررنىش ئەھررېالىنى كررۆزدىن كۆچررۈرۈپ كېلىررپ قرراتتىق چۈچررۈپ
كەتكەنلىكىنررى تررۇنىى قېررتىم قررول ئاسررتىدىكىلەرگە ”ئەگەر مەغلررۇ بولسرراق قانررداق
قىلىشىمىز كېرەك؟“ دەپ سۇئال قويغان .ئۇ يېنىدا ناگانلىق يۈرىدىغان بولغانىكەن.
تېنى يېقىندىال ئۆزىنى قاتتىق تۇتۇپ ئاننيدىغان ئادەم دەپ تەرىىلەن ەن گيۆرىڭمرۇ
بۇ قېتىمقى بومباردىماندىن قراتتىق ئۈمىدسرىز ھالغرا چۈشرۈپ قالىردۇ” .برۇ كۆرىرېاتقىنىمىز
ئادەمنى قەلبىنى قاتتىق مۇجۈيدىغان بىر پاجىئەلى مەنزىرە“ دەيدۇ .شۇ ھامرات گيۆرىر
ئىشنانىسىغا چاقىرتىلغان كىشىلەردىن بىر بولغان ئادولف گالالند ئەسلىمىسىدە مۇنرداق
دەيدۇ” :گيۆرى پۈتۈنلە تۈگەشكەن ئىد  .ئۇ بىر قولى ئۈستەلدە يەنە بىر قولى بېشرىنى
قاماللىغرران قىيرراپەتتە نررېمە دې ەنلىكىنىمررۇ ئۇققررۇلى بولمايرردىغان بىررر نېمىلەرنررى دەپ
غۇدۇڭشۇيتتى .بىز ئۇنى ئالدىدا بىرر ھرازا تىر ترۇردۇق .كۈرۈنرۈش ھەقىقەتەنمرۇ ۋەيررانە
ئىد  .كېيىن گيۆرى ئۆزىنى ئوڭشراپ بېشرىنى كۆتۈرىردۇ بىرز ھەقىقەتەنمرۇ ئۇنىر ئەڭ
ئۈمىدسىز بىرر پەيرتى ە شراھىت بولغران ئىردۇق .ئرۇ راسرتىنال فۈھرېرنىر ئۇنىڭغرا بولغران
ئىشەنچىدىن ئايرىلىپ قالغان ئىد “.
2
سررتالىن راد ئوپىراتسىيىسررىدىن كېرريىن كررۆپ ئررۆتمە سررتالىن گېرمررانىيى ە بىررر
قېتىملىررق تېنچلىررق سررھبىتى ھەققىرردە سررىناپ كۆرىرردۇ .شررۇندىن كېرريىن دۈشررمەن بىررلەن
تېنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈش ئىشرى گېرمرانىيە تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىرلىكىدە پرات-پرات
تىلغا ئېلىنىردىغان تىمىالردىرن بىرر ھالىغرا كېلىردۇ تەبىئىكرى بۇنرداق سرۆزلەر ئاشركارە
ئوتتۇرغا قويۇلمايدۇ .ئادمىرال پولكوۋنى كانارى كانرارى (يېقىنردا ئرۇ يۈشرۇرۇن ترۈردە
پىنسىلېانىيە شىتاتىنى سابىق باشلىقى گىئورگ ئېرل ئارقىلىق روزۋېلت بىلەن مۇناسرىېەت
~ ~ 447

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

باغالشرررقا ئۇرۇنرررۇپ باققررران بولسرررىمۇ مۇۋەپىەقىيەتلىررر بونلمىغررران ئىرررد ) سررروۋېت
ئىتتىىاقىنى ر بررۇ تەكلىىررى ھەقىقەتەنمررۇ سررەمىمىي بىررر تەكلىررپ دەپ قارايرردۇ .شررۇڭا ئررۇ
رىبېنتروپنى بۇ تەكلىىنرى فرۈھرېرگە تاپشرۇرۇپ بېرىشركا مراقۇل كەلتۈرىردۇ .رىبېنترروپ برۇ
تەكلىىنى مېمىراندۇم شەكلىدە ھىتلېرغا سۇنىدۇ .بۇنىڭدىن قراتتىق ئاچچىقالنغران ھىتلېرر
بۇ دوكالتنى يىرتىپ تىتما-تىتما قىلىپ چۆرۈپ تاشالش بىلەنال قالمرا يەنە كىمىكرى ئرۆز
بېشررىمچىلىق بىررلەن يۇشررۇرۇن تررۈردە كېلىشتۈرۈشرركە ئۇرۇنمرراقچى بولىرردىكەن ئررۇ كىشررى
چوقررۇم ئۆلررۈم جازاسررى بىررلەن جازالىنىرردۇ دەپ تەھرردىت قىلىرردۇ .قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە
تەشەببۇسكارلىقنى قولغا كەلترۈرمە ترۇرۇپ ھەرگىرز سرۆھبەتنى تىلغرا ئېلىشرقا بولمايردۇ
دەپ كېسىپ ئېيتىدۇ .ئرۇ ھەتترا رىبېنتروپنرى برۇ گەپنرى قەتئىري تىلغرا ئالمرا دەپ ئراغزىنى
تۇۋاقاليرردۇ .بررۇ تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىر ئېھتىيرراتلىق بىررلەن ياۋروپررادىكى ئىشررغالىيەت
پىالنىمىزنى دائىرىسىنى تارايتىپ ئىتتىىاقرداش دۆلەتلەرنىر قوبرۇل قىالنيردىغان ھالغرا
كەلتۈرسررەك قانررداق دەپ مەسررلىھەت قىلىرردۇ .ھىتلېررر بۇنىڭرردىنمۇ غەزەپلىنىررپ جاھرراننى
بېشىغا كىيىدۇ” :ماڭا ئىشەن بىز چوقرۇم غەلىربە قىلىمىرز بىزنىر بېشرىمىزغا كەلر ەن برۇ
زەربە بىررز ئۈچررۈن بىررر قېتىملىررق تەجرررىبە سرراۋاقال بوننيرردۇ .بررۇ تەجرررىبە بىررزگە شررۇنى
ئۇقتۇرىدۇكى بىز كۈنسايىن ئىرادىمىزنى كۈچەيتىشرىمىز بىرر قېتىملىرق تەۋەككرۈلچىلىككە
جاسررارەت قىلىشررىمىز كېرەكلىكىنررى ئۇقتۇرماقتررا .شررۇنداق بولغىنىرردىال ئرراخىرقى غەلىرربى ە
ئېرىشەلىشىمىز مۇمكىن“.
رىبېنتررروپ بررۇ ئىشررنى پەۋقۇلئرراددە مەخىررى تررۈردە فرىتررز ھېسررقا ئاشررىكارىاليدۇ.
بىنەتەرلى مەقسىتىدە ئۇنر ”برۆرە ئىنرى“ يېنىردىكى بىرر ئورمرانلىق ئىچىردە ماڭغرا برۇ
ھەقتە سۆزلىشىدۇ .بۇ ۋاقىت مارت ئېيىنى بىر كۈنلىر بولۇپ تۇيۇقسرىزن ھراۋا بۇزۇلرۇپ
قار يېغىپ كېتىدۇ” .ئەندىكى بىردىن بىر ئۈمىدىمىز بىزنىر قارشرىمىزدىكىلەر ئارىسرىدىن
ئەڭ بولمىغانرردا بىرسررى ئەقلىنررى ئىشررلىتەلەيدىغان بولىشررىدا قالررد  .ئېن لىررزنر بىزنررى
رۇسيەنى قولىغا تاشرالپ بېرىشرنى پۈترۈنلە تەلېىلىر بولىردىغانلىقىنى ئېنىرق بىلر ەن
بولىشررى شررەرت “.ئۇنىر كررۆزلىر ياشانغۇراشررقا باشررلىغان بولسررىمۇ ئررۇ دەرھررال ئررۆزىنى
ئوڭشىېالىدۇ .ئۇ ھېسقا بۇ گەپلەرنى ھېچ كىم ە تىنماسلىقى شەرت دەيدۇ.
ئارىرردىن بىررر قررانچە كررۈن ئۆتررۈپ ئررۇ ئىككىسررى يەنە شررۇ قررارلىق يولرردا ماڭغررا
سۆزلىشررىدۇ” .چوقررۇم بىررر چارىسررىنى قىلىشررىمىز كېرررەك دەيرردۇ رىبېنتررروپ بىررر ئامررالىنى
قىلىپ بۇ قېتىمقى گېرمانىيى ە قارشرى ئۇرۇشرنى بىرر ئاخمراقلىق ئىكەنلىكىر ە ئەن ىلىريە
بىررلەن ئررامېرىكىنى قايى ر قىلىررش كېرررەك “.ئررۇنر گېرمانىيىنى ر مەغلرروبىيىتى سررتالىنغا
قىلىنغان بىر ياردەم بولىردىغانلىقى ھەمردە ياۋروپرا تەڭىوڭلرۇقىنى ۋەيرران قىلىردىغان بىرر
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ئىرررش بولىررردىغانلىقىنى نېمىشررركە چۈشرررەنمەيدۇ؟ يررراكى ئرررۇنر ئۆزلىرىنىررر دۇنيرررادىكى
ئورنىنىڭمرررۇ زىيانغرررا ئۇچىرايررردىغانلىقىنى كۆرەلمەمررردۇ؟ سررروۋېت ئىتتىىاقىنىررر ھەربىررري
جەھەتتىكررررى يوشررررۇرۇن كۈچىمررررۇ غەر ئىتتىىاقررررداش دۆلەتلىرىنىڭكىرررردىن ئۈسررررتۈن
ئىكەنلىكىنىمررۇ كۆرەلمى ەنمىرردۇ؟ ”بىررز سرروۋېت ئىتتىىاقىنى ر غەلىرربە قىلشررى ئېن لىررزنر
بىلەن ئامېرىكىلىقالرنى تەلەپ قىلغىنىنى دەل ئەكسى ئىكەنلىكىنى ئۇنرغا ئۇقتۇرۇشنى
بىرررەر چارىسررىنى تاپالماسررمىزمۇ؟“ ئەن لىرريەدە ئررۇزۇن يىر تررۇرۇپ باققرران ھررې بۇنى ر
ئىمكررانى يرروق دەپ قررارايتتى .گېرمررانىيى ە ئوخشررىمايدىغان يېررر ئەن لىرريە-ئامېرىكررا
ئىككىسرررى بولشرررېېىكالر پەيررردا قىلغررران ۋەھىمىررر ە بىېاسرررتە دۈ كېلىرررپ باقمىغرررانلىقى
سەۋەبىدىن سوۋېت ئىتتىىاقىنىر غەلىربە قىلىشرى برۇ ئىككرى ئىتتىىاقرداش دۆلەتنرى بەك
ئەنسىرىتىپ كەتمەيتتى.
رىبېنتروپنى قول ئاستىدىكى پېتېر كلېيسرت ئىسرىملى بىرر خرادىم گەرچە ھىتلېرر
سوۋېت ئىتتىىاقىنى شىېىتسرىيەدە تۇرۇشرلۇق براش ئەلچىسرى كوللونترا خرانىمى بىرلەن
ئانقىلىشىشقا رۇخسەت يوق دەپ ئالدىن ئېنىرق يوليرورۇق بەرگەن بولىشرىغا قارىمرا ئرۆز
بېشىغا تىرىشىپ يۈرۈپ رۇسىيە بىلەن كىلىشرىش يروللىرىنى ئاختۇرشرقا كىرىشركەن ئىرد .
ئۇنى ر ئارىغررا قويغرران ئررادىمى ئېرردگار كررالۋۇز دې ر ەن كىشررى بولررۇپ بررۇ ئررادەم شررەرقى
ياۋروپادىن كەل ەن تې ىنى ئېنىق بولمىغان بىر سودى ەر ئىرد  .ئۇنىر رۇسچىسرى بىرلەن
نېمىسچىسىنى ھەر ئىككىسىال بەكال ناچار ئىد  .بۇ ئادەم شىېىتسىيەدە تۇراتتى.
ئايررالى بولسررا ئررۇرۇس قېنىرردىن بولغرران شىېىتسررىيەلى ئىررد  .كررالۋۇز ئررۆكتەبىر
ئىنقىالۋىدىن ئىل ىر ستالىن بىرلەن تروتسركىنى كرۆرگەن بىرسرى بولرۇپ ھرازىر سروۋېت
ئىتتىىاقىنى ستوھكولمدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىنانىسى بىلەن مۇناسىېىتى برار ئىرد  .شرۇ
يەردىكى نېمىسالر ئۇنى ”يا بىر ئاتاغلىق پروچى يرا بولمىسرا بىرر جاسرۇس“ دەپ تونرۇيتتى.
كررالۋۇس برراش ئەلچىنانررا خررادىملىر بىررلەن ئۇزۇنرردىن ئۇزۇنغرا سۆزلەشرركەندىن كېرريىن
-8122يىلررى -81ئىيررۇن كلېيسررتقا بەرگەن دوكالتىرردا سرروۋېتلىكلەرنى ”بىررز ئەن ىلىرريە
بىررلەن ئامېرىكىرردىن ئىبررارەت ئىككررى دۆلەت مەنىەئەتررى ئۈچررۈن بىررر كۈنمررۇ ئۇرۇشررۇپ
بېرىشنى ھەتتا بىر مىنۇتمرۇ ئۇرۇشرۇپ بېرىشرنى خالىمايردىغانلىق قارارىغرا كەل نلىكىنرى“
ئېيتىدۇ .ئۇنرنى ھې قىلىشىچە ئىدىيىېىي ئاڭ شەكلى ئىچىر ە پېتىرپ قالغران ھىتلېرر
كاپىتالىسررتى ئەللىرىنىرر ھىلىسررىنى تەسررىرىدە ئررۇنر تەرىىىرردىن ئررۇرۇش ئىچىرر ە
پاتۇرىېېتىل ەن .ئۇنر يەنە بىر جەھەتتە قىزى ئارمىيىنىر نرېمى قوشرۇنلىر ئۈسرتىدىن
غررالىبىيەت قازىنانيرردىغانلىقى ھررې قىلسررا يەنە بىررر تەرەپررتىن ئررۇرۇش ئاخىرنشررقىنىدا
غەرىپ ئەللىرىنى ”پونت قۇراللىرىغا تاقابى ترۇرۇش“ ۋەزىيىرتى ە دۈ كەل ىنىردە بەكرال
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ئاجىز ئەھېالغا چۈشۈپ قېلىشىدىن ئەنسىرىشىدىكەن .سروۋېت ئىتتىىراقى ئەن لىريە بىرلەن
ئامېرىكىغا ئىشەنمەيتتى .چۇنكى بۈگۈن ە كەل ىچە ئۇنر تېنىچە ئۇرۇشنى نىشانى بىلەن
چې راسرررى ھەققىررردىكى مەسرررىلىلەردە ئېنىرررق ئىىرررادە بىلررردۈرمە كېلىشرررى؛ ياۋروپانىررر
ئىككىنچى ئۇرۇش سېىى ئېچىش دې ىنى ئۈستىدىمۇ ئېنىق بىر ۋەدە بېرىشمى ەن .ئەن لىريە
بىررلەن ئامېرىكررا ئىككىسررى ئافرىقىرردا قۇرۇقلۇققررا چىققررانلىقى ئرروق مەركەز دۆلەتلىرىنى ر
ھۇجۇمىغررا تاقابىرر تررۇرۇش بولماسررتىن بەلكررى ئررۆز تەۋەسررىنى سرروۋېت ئىتتىىاقىنىرر
تاجاۋۇزىغررا ئۇچۇرۇشررىدىن ساقلىنىشررنىال مەقسررەت قىلىېاتقىنىرردەك كۆرۈنىېاتقررانلىقىنى
ئوياليدىكەن .شۇنداق بولغاچقا روزۋېلت بىلەن چېرچىر ئىككىسرىنى بەرگەن ۋەدىلىرر
ھەققىدە توختالغان كالۋۇس سوۋېت ئىتتىىاقى بۇنداق ۋەدىلەرگە ئىشىنىپ قالمايردىكەن.
يەنە بىر تەرەپتىن ھىتلېر تەرىىىردىن ئىشرغال قىلىېېلىنغران بىىايران سروۋېت ترۇپراقلىر
سرررۆھبەت قىلىشرررقا ئەرزىيررردىغان يەنە بىرررر نىشررران بوننيررردىكەن .برررۇ ھەقرررتە ئېنىرررق
سودىلىشىشنى دەرھال باشلىيالىشى مۇمكىن ئىكەن.
سررتالىن پەقەتررال ئىككررى نەرسررى ە ئېھتىيرراجلىق ئىرركەن :تېنچلىقنى ر ئىزچىللىقىغررا
كاپالەتلىرر قىلىررش ۋە ئىقتىسررادىي يرراردەم ە كاپالەتلىرر قىلىررش .كالۋۇسررنى ئېلىررپ
كەل ر ەن بررۇ خەۋىررر رۇشررەنكى بىېاسررتە سرروۋېتلىكلەردىن قولغررا كەلتررۈرگەن ئۇچررۇرنر
ھېسررابلىنىدىغانلىقى ئۈچررۈن بررۇ تەكلىررپ ھەقىقەتەنمررۇ قىزىقتررۇرۇش كررۈچى ە ئى ر ە بىررر
تەكلىپ بولۇپ كۆرۈنمەكتە ئىد  .شۇنداقتىمۇ كلېيسرتنى ئرۆز ھەر دائىرم سروۋېتلىكلەر
قولىدا ئۇيۇنچۇق قىلىرپ ئوينىلىېاتقران بىرر زىيانكەشرلىككە ئۇچرىغرۇچى بولرۇپ قېلىشرىمۇ
مۇمكىن ئىد  .شۇ ئاخشىمى ئۇ بىرەر قارارغا كېلەلمە كوچىالردا قىلرچە مەقسەتسرىز بىرر
قررانچە سررائەت ئايلىنىررپ يۈرىرردۇ.ئرراخىر ئۇرۇشررنى ئاخىرنشررتۇرۇش ھەمرردە ياۋروپررانى
سوۋېتلەر ئىتتىىاقىنى تاجاۋۇزىدىن سراقالپ قرېلىش ئېھتىمرالىال بولىردىكەن كىچىككىرنە
بىررر پايدىسررى بولغىنىرردىمۇ ئررۇ بررۇ ئىشررقا كىرىشررمە باشررقا چارىسررى يرروق ئىررد  .ئەتىسررى
چۈشررتىن بررۇرۇن ھىتلېرنىر چەكلى ر ەن سررۆھبەتنى ئۆتكۈزگەنرردىن كېيىنكررى مەزمررۇنىنى
”بوينىغررا ئېلىررپ ئېتررراپ قىلىررش“ ئۈچررۈن بېرلىنغررا قرراراپ ئۇچىرردۇ .ئەممررا ئررۇ بېرگنررو
ئايرۇدرومىرردا ئايروپالنرردىن چۈشررەر-چۈشررمەيال ”يەھررۇدىي كررالۋۇس“ بىررلەن سۈيىقەسررت
تۈزۈشكەنلى باھانىسى بىلەن قولغا ئېلىنىدۇ.
كلېيست ھرېيردرىننى ئورنىغرا كەلر ەن ئېرنسرت كرالتېنبرۇنېر تەرىىىردىن سروراققا
تارتىلىدۇ .بۇ كىشى بەستلى بويى ئىككى مېتىرر ئەتراپىردا ئرۇزۇن ئىڭەكلىر تراتىراڭغۇ
يۈزىرردە توۈرىسررىغا بىررر پىچرراق ترراتۇقى بولررۇپ تايرراقتەك ئررۇرۇق ئىككررى بىلىكررى خررۇدد
شىمىانزىنى قوللىرىغا ئوخغرايتتى .كلېيسرتنى قىلرچە يوشرۇرما ئرۇدۇل بايرانلىر ئرۇنى
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ھاياجانالندۇرىېېتىررردۇ :دې ەنلىرىڭررردە راسرررتىنال يالغررران گەپ يررروقتەك قىلىررردۇ دەيررردۇ.
كلېيسرررتمۇ كالۋۇسرررنى يەھرررۇدىي ئىكەنلىكىنرررى ئىنكرررار قىلىرررپ تۇرىېالىررردۇ .ئۇنىررر برررۇ
دې ىنى ىمۇ كالتېنبرۇنېر ئىشىنىدۇ؛ كالۋۇسنى نرازارەت ئاسرتىغا ئرېلىش جازاسرى بېرىلىرپ
ئىككى ھەپتىدىن كېيىن بۇ جازا ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇ .شرۇندىن كېريىن ئرۇ خەتىرر ئراز
يەنە بىر ئىشقا تۇتىشىدۇ :ئەسلى ئىستونىيەلى بولغان بۇ شىېىتسىيەلىكنى قايتىدىن ئىشقا
قويىدۇ .ئۇنى ھەيران قالدۇرغىنى ئارىردىن كرۆپ ئرۆتمەيال تېنچلىرق مەسىلىسرى قايتىردىن
ئوتتۇرغررا چىقىرردۇ .بررۇ قېتىمقىسررىنى رىبېنتررروپ ئوتتۇرغررا قويغرران ئىررد  .شررۇ يىلررى يرراز
مەۋسرررۈمىدە گېرمرررانىيە ئارمىيىسرررى كۇرسررركتا مەغلرررۇبىيەتكە ئۇچۇرىغانررردىن كېررريىن
رىبېنتررررروپ گېرمانىيىنىرررر مەغلررررۇبىيىتىنى قايتررررا ئوڭشررررىغىلى بولمايرررردىغان ھالغررررا
كەل ەنلىكىنى ھې قىلىپ فۈھرېرنىر تەھردىت سېلىشرىدىن قورقماسرلىق كېرەكلىكىنرى
ھې قىلىدۇ-82 .ئاۋغۇس كرۈنى ئرۇ ”برۆرە ئىنرى“ دە كلېيسرتنى قوبرۇل قىلىرپ ئۇنىڭغرا
”سرررېنى چاقىرتىشرررىمدىكى مەقسرررەت سرررېنىڭدىن شرررۇ شرررىمالدىكى ئاخماقرررانە ئىشرررنى
تەپسىالتىنى بىلىپ بېقىش ئىد  .يەنى مېنىر دېمەكچرى برولغىنىم سرىزنى سرتوھكولمدا
شرررۇ يەھرررۇدىي بىرررلەن كۆرۈشررركەنلىكىڭنى تەپسرررىالتىنى سرررورىماقچىمەن .برررۇ ئىشرررنى
ئارخىىالشتۇرۇپ بېكىتىېېتىشتىن ئاۋال بۇ ئىشنى سەندىن يەنە بىر قېتىم ئاڭالپ بېقىشرنى
ئويلىدىم “.شۇندىن كېيىنكى ئىككى سائەت ئىچىدە ئۇ ئىككىسى كرېمىر سرارىيىنى ھەر
تۈرلۈك غەرەزلىرىنى تەپسىلى تەھلى قىلىپ چىقىدۇ.
ھىتلېرنى سۆھبەتلىشىش مەسىلىسرىنى قايترا ئوتتۇرغرا قويۇشرىنى چەكلىرېەتكىنى ە
پەرۋا قىلما رىبېنتروپ كلېيست بىلەن ئۆتكرۈزگەن سرۆھبىتىنى تەپسرىالتىنى فرۈھرېرگە
سۆزلەپ بېرىدۇ .فۈھرېر بۇنىڭدىن پەقەتال رەنىىمەيدۇ .بۇ ئىشقا قارىتا برۇرۇنقى قارىشرىنى
قايتررا تەكىررتلەپ ئۆتررۈش بىررلەن بىرررگە موسرركېا بىررلەن ھەرگىررز تېنچلىررق سررۆھبىتى ە
ئولتۇرمرررايمەن برررۇ ئۇرۇشرررنى رەھىمسرررىزلەرچە ئررراخىرقى غەلىررربە قولغرررا كەلترررۈرۈل ىچە
داۋامالشتۇرىمىز دەيدۇ .شۇنىڭدەك يەنە كلېيستنى كالۋۇس بىلەن بولغران مۇناسرىېىتىنى
ئۈزۈپ قويماسلىقىنى شۇنىڭدەك كرېمى سارىيى يېڭى بىررەر تەكلىىنرى ئوتتۇرغرا قويىشرى
ھامان بۇ تەكلىىنى دەرھال بېرلىنغا يەتكۈزۈشىنى تەلەپ قىلىدۇ.
كلېيست ئۈ ھەپتە برويىچە كرالۋۇس بىرلەن ئاساسرەن كۆرۈشرمەيدۇ .سرىنتەبىرنى
باشلىرىدا ئۇنى بىلەن كۆرۈشكىنىدە بۇ ۋاستە بولغۇچى (بۇ كىشىنى رۇسالر ۋە نېمىسالر
بىررلەن زاد قانچىلى ر يررېقىن مۇناسررىېىتى بررارلىقى توغرىلىررق سرروۋېت ئىتتىىرراقى بىررلەن
گېرمانىيە ئىككىسىال ئېنىق بىرر نرېمە بىلمەيتترى) بەك خوشرال كرۆرۈنمەيتتى .ئرۇ ئۆزىنىر
نېمە قىلىشىنىمۇ بىلمەيدىغان كىشرىلەر بىرلەن سىياسرىي ئىشرالر ئۈسرتىدە ئىرش قىلىشرنى
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ياخشى كۆرمەيدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .سروۋېتلى بىرسرى كلېيسرتنى سراقالپ سرتوھكولمدا 1
كۈن كۈتكەن بولسىمۇ ھېچ كىرم كەلمەيردۇ .برۇ ئىشرنى رەت قىلىرپ-قىلماسرلىقى ھەققىردە
ئېنىق بىر جاۋا بەرمە تۇرىېالد ! دەيدۇ .كلېيسرت ئرۇنى خراتىرجەم قىلىشرقا تىرىشرىپ
ئررۇنى قايتىرردىن مۇناسررىېەت تىكلىررېېلىش ئۈچررۈن بېرىررپ كوللونتررا خېنىمنررى زىيررارەت
قىلىشىنى ئۈندەيدۇ.
بۇ قېتىمقى كۆرۈشۈشتىن كالۋۇسرت يامران خەۋەر ئېلىرپ كېلىردۇ.بىرر قاترار ئۇرۇشرتا
غەلىرربە قىلغانلىقىرردىن ئىلھررال ئالغرران سرروۋېتلىكلەر بۇنرردىن كېرريىن نېمىسررالر ئەكتىىلىررق
بىرررلەن بررراش ئەگمەيررردىغانال بولىررردىكەن سرررۆھبەتكە ئولتۇرۇشرررنى خالىمايررردىغانلىقىنى
بىلررردۈرگەن .ئرررانيلۇق روزېنبېررررگ بىرررلەن رىبېنتروپنرررى ۋەزىىىسرررىدىن ئېلىرررپ تاشرررالپ
سررراداقىتىنى بىلدۈرۈشرررتەك سررردەمىمىيىتىنى ئىىادىلىشرررى كېرەكلىكىنرررى تەلەپ قىلىرررپ
تۇرىېالغرران .كلېيسررت بررۇ گەپنررى ئرراڭالپ كۈلررۈپ كېتىرردۇ؛ ئەممررا ئۇنى ر تاشررقى ئىشررالر
مىنىسرررتىرىغا برررۇ گەپلەرنرررى دوكرررالت قىلغىنىررردا كۈتۈلمى ەنررردە سررروۋېتلىكلەرنى برررۇ
دې ەنلىرىدىن بەكال مەمنۇن بولغانلىقىنى ئىىادىلىشىدۇ .ئەمما ئۇنر بۇ ئىشتىن ھىتلېرنىر
تېنچلىق سۆھبىتىنى خالىماسلىقىنى كۆرسرەتكەن ئىرد  .بۇنىڭردىن كرالۋۇس ئېغىرر بىرنرى
تىنىپ قويغاندىن باشقا قىلچىمۇ ھەيرانلىق ھې قىلمايردۇ .نېمىسرالر تىنچلىرق سرۆھبىتى
دې ەننىرر نېمىلىكىنررى پەقەتررال بىلمەيرردىكەن سۆھبەتلىشررى نىيىتىرر بولسررا چوقررۇم
سەۋرىچان بولۇشى كېرەك شۇنىڭدەك سۆھبەت رەقىبىنىمرۇ ئراز-ترۇن تونىغران بولىشرى
كېرەك ئەمما بۇ ئىككى نوقتا ھىتلېردە كام بولغان نەرسە ئىكەن دەپ ئوياليدۇ.
قىزىق يېر ئارىدىن  2كۈن ئۆتكەنردە كلېيسرت كالۋۇسرنى بەكرال ھاياجانلىنىرپ
كەتكەنلىكىنررى كۆرىرردۇ .سرروۋېت ئىتتىىرراقى برراش ئەلچىسررىدىكى ئۇچررۇر بىررلەن تەمىررنلەپ
تۇرغان كىشى ئۇنىڭغا تېنى يرېڭىال ئۇخترۇرۇش قىلىرپ موسركېا يېقىنردا يەنە بىرر قەتئىري
ھەرىكەت قوللىنىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان! سوۋېت ئىتتىىاقىنىر بېرلىنردا تۇرۇشرلۇق سرابىق
باش ئەلچىسى ھازىر مۇئراۋىن تاشرقى ئىشرالر كومىسسرار بولغران دېكرانوزوۋ بىرر ھەپرتە
ئىچىدە برۇ يەرگە يېتىرپ كېلىردىغانلىقىنى ئۇنىڭغرا كلېيسرت بىرلەن بىېاسرتە سۆزلىشرىش
ھوقۇقى بېرىل ەنلىكىنى ئۇقتۇرغان .ئەمما بۇنى ئۈچۈن بىر شرەرتى برار ئىركەن :كلېيسرت
چوقۇم دىكانوزوۋ ستوھكولمغا يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن بۇ يەردە تەييار بولىشى؛ نېمىسالرمۇ
ئىككى تەرەپنى ئالدىن كىلىشىم ە كېلىشنى ئىشارىتىنى بەرگەن بولىشرى شرەرت ئىرد .
رىبېنترررروپ بىرررلەن روزېنبېررررگ ئىككىسرررىنى ئىسرررتىىا بېرىلىشرررى سرررى نالىمۇ شرررۇنى
كۆرسرررەتمەكتىكى كلېيسرررت سرررۆھبەتكە قاتنىشرررىش ھوقرررۇقى برررارلىقىنى كۆرسرررىتەتتى.
”سررېنىڭچە قانررداق؟ دەپ سررورايدۇ كررالۋۇس چىرايىرردىن بەكررال تەقررقەززار بولىېاتقررانلىقى
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بىلىنىىال تۇراتتى بىز شۇنچە كۆپ تىرىشىپ يۈرۈپ ئراخىر سرۇغا پاتقران قىيىقنرى سرۇدىن
چىقىرالىدۇقمۇ قانداق! مانرا ئەنرد ھىتلېرر قىيىققرا چىقىرپ يرول كۆرسەتسرىال بولىردىغان
يەرگە كەل ەندەك قىلىدۇ .بۇندىن كېيىن ئۇمۇ برۇ قىريىن ۋەزىيەترتىن قۇتۇلرۇپ قالىردىغان
بولد  .بۇنىڭغا ھىتلېر ماقۇل كېلەرمۇ؟“
-82سررىنتەبىر كررۈنى كلېيسررت بررۇ ئىشررالرنى رىبېنتروپقرا تەپسررىلى دوكررالت قىلىرردۇ.
پەرەز قىلىشررقا بولىرردۇكى بررۇ تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىر بۇنىڭرردىن قرراتتىق كررۆڭلى يېرررىم
بولۇش بىلەن بىررگە قراتتىق رەنىىيردۇ .گېرمرانىيە-سروۋېت مۇناسرىېىتىنى ئرۇ بىرر قوللرۇق
يېتىشتۈرۈپ چىققان بىر مۇناسىېەت ئىد  .مانا ئەند سۆھبەتلىشىشنى ئالدىنقى شەرتى
قىلىپ ئۇنى ئىسرتىىا بېرىشرى تەلەپ قىلىنماقترا ئىرد ! شرۇنى بىرلەن بىررلىكتە ئرۇ يەنە
ئويلىنىررپ قالىرردۇ :ئەجەبررا دېكررانوروزوۋدەك بىررر تررارىنى بررار بىرسررى تېنچلىررق سررۆھبىتى
دەيدىغان ئۇيۇندا ئوينۇتۇلىېاتقان بولۇپ قالمىسۇن يەنە؟ سەل ئۆتكەنردىن كېريىن ئۇنىر
ئاخبررارات مەسررئۇلى سررۆز قىسررتۇرۇپ موسرركېا رادىئررو ئىستانسىسررى ھېلىراقتررا دېكررانوزوۋ
سرروۋېت ئىتتىىاقىرردىن ئايرىلىررپ سرروفىيەگە برراش ئەلچررى بولررۇپ ۋەزىررىە ئۆتەشرركە يولغررا
چىقىرردۇ دەپ ئررېالن قىلررد دەيرردۇ .بررۇ گەپنررى ئاڭلىغرران رىبېنتررروپ بررۇ خەۋەر مېنىرر
گۇمانىمنى تەستىقلىماقتا دەيدۇ .سوۋېتلىكلەرنى سىياسىتىدىن بەكىرەك خەۋىر بولغران
كلېيست بۇ ئەسرلىدە كرېمىر سرارىيى تەمىرنلى ەن بىرر پاكىرت ئىكەنلىكىنرى؛ برۇ خەۋەر
دېكانوزوۋنى راستىنال بۇ ئىشالر بىلەن ئانقىسى برار بىرر ئىكەنلىكىنرى ئۇنىر بىرتەرەپ
بىررر دۆلەتررتە ئوتتۇرغررا چىقىشررى چوقررۇم سررۆھبەت ئۆتكۈزۈشررنى مەقسررەت قىلغررانلىقىنى
كۆرسررىتىدۇ دەيرردۇ .شررۇڭا ئررۇ بىزمررۇ بىررر خەۋەر ئررېالن قىلىررپ شررۇلېنبۇرگ يېڭىرردىن
گېرمانىيىنى سوفىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىنانىسىنى براش ئەلچىلىكىر ە تەيىنلەنرد دەپ
ئېالن قىاليلى دەپ تەكلىپ قىلىدۇ .رىبېنتروپ ياق بولمايدۇ دەپ باش چايقايدۇ :فرۈھرېر
شۇرېنبۇرگنى ھەرگىزمۇ سوفىيەگە ئىېەرتمەيدۇ! كلېيست زىرىكمە ئىزاھات بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ :ستالىنمۇ دېكرانوزوۋنى راسرتىنال ئرۇ يەرگە ئىرېەرتكىنى يروق” .ئىككرى دۆلەت ئرېالن
قىلغان بۇ تۈر خەۋەر پەقەت بىر سې ناللىق رولىنىال ئوينايدۇ يەنى بۇنداق بىرر خەۋەرنىر
مەنىسىنى پەقەت تاپقاق پالچىالرن بىلەلىشى مۇمكىنكى باشقا ھېچكىم بىلەلمەيدۇ“.
رىبېنتررروپ خررۇدد بىررر يېڭررى يررول كۆرگەنرردەك بولررۇپ قررايتىالتىن ھاياجانلىنىررپ
دەرھال ”بۆرە ئىنى“ گە قاراپ يولغا چىقىدۇ .ئۇ شۇ كىنى يېرىم كېچىدە قايتىپ كەل ىنىردە
بېشى قېيىپ قالغران بىرسرىدەك كرۆرۈنەتتى :ھىتلېرنىر ئۇنىڭغرا بەرگەن يوليرورۇقى ھرېچ
نرررېمە بىل ىلرررى بولمايررردىغان مرررۇجمەل بىرررر يوليرررورۇق ئىرررد  :كلېيسرررت مەن ھرررازىرچە
شىېىتسرررىيەگە قايتىرررپ بارالمرررايمەن دەپ كالۋۇسرررقا شەخسرررى خەۋەر يەتكۈزسرررۇن دەپ
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يوليورۇق بېرىل ەن ئىد ” .ئامال قىلىپ مۇناسىېىتىنى سراقالپ قېلىشرقا تىرىشرقىن دەيردۇ
رىبېنترررروپ فرررۈھرېر رۇسرررىيىلىكلەرنى برررۇ ئىشرررتا قانچىلىررر ئىل ىرررر كېتەلىشرررىنى
ئېنىقلىېالماقچى “.ئەتىسى كلېيست يەنە بىر قېرتىم چاقىرتىلىردۇ .برۇ قېتىمقرى كۆرۈشرۈش
بەكال ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغان بىر كۆرۈشرۈش بولغران ئىرد  .يەنرى فرۈھرېر قەتئرى قارارغرا
كەل ر ەن بولررۇپ ھەر قانررداق ئىررش بولىشررىدىن قەتئىرري نەزەر قىسررقا ۋاقىتلىررق بولسررىمۇ
سوۋېتلىكلەر بىلەن بىېاستە يېقىنلىشىشقا بولمايدۇ دەپ يوليورۇق بەرگەن ئىد  .كلېيست
روھى چۈشكەن ھالدا ئۈمىتسىزلى ئىچىدە رىبېنتروپنى يېنىدىن چىقىدۇ .ئۇنر برۇ ئىشرتا
ھەقىقەتەنمرررۇ كرررۆپ يرررېقىن كېلىرررپ قالغررران ئىرررد  .ئەممرررا ئررراقىېەتتە يەنىرررال ئىشرررلىر
ئەپلەشمەيدۇ.
2
ھىتلېر ستالىن بىلەن سۆھبەتلىشىش دەيدىغان برۇ ئىشرنى كەسركىنلى بىرلەن رەت
قىلغان ۋاقتى ئاجايىپ بىر ۋاقىتقا توغرا كەل ەن ئىد  .شۇندىن ئىككى سوتكا ئاۋال يەنى
-1سررىنتەبىر كررۈنى ئىتتىىاقررداش ئەلررلەر قوشررۇنى سررىىلىيە ئررارىلى بى رلەن ئىتالىيەنى ر
جەنررۇبىي ئررۇچى ئارىسررىدىكى تررار بوغررازدىن ئۆتررۈپ ئررۇزۇن ئررۆتمە مارشررال بررادوگلىئو
رەھبەرلىكىدىكى ئىترالىيە يېڭرى ھراكىمىيىتى غەرىرپ ئەللىرر بىرلەن ئرۇرۇش توختۇترۇش
شەرتنامىسىنى ئىمزانيدۇ .ھىتلېر خېلى برۇرۇنال بادوگلىئونىر گېرمرانىيىنى سېتىېېتىشرىنى
پەرەز قىلغان بولسىمۇ بۇ ئىش يەنىال ئۇنى قاتتىق ئۈركىتىېەتكەن ئىرد  .ئرۇ برۇ قېتىمقرى
ساتقۇنلۇقنى بۇنچىېان پەسكەشلەرچە بولىشىنى خىيالىغىمۇ كەلترۈرمى ەنلىكى ئىرد (ئرۇ
ئالدىراشلىق بىلەن چەاقىرتىپ كەل ەن گيوبېلسقا شۇنداق دې ەن).
ھىتلېررر سرراردىنىيە بىررلەن كورسررىكا ئارىلىرردىكى  22مى ر نررېمى ئەسرركەرلىرىنى
تەقدىرى ە قاتتىق كۆڭۈل بۆل ەن بولسىمۇ يەنە بىرر تەرەپرتىن ھەددىردىن ئرارتۇق كۆڭرۈل
بۆلۈشرررنى ئىتتىىاقرررداش ئارمىيىسرررىنى برررۇنى پۇرسرررەت بىلىرررپ ئىككىنچرررى فرونرررت
ئېچىېېلىشىدىنمۇ قورقراتتى .تېنرى يېقىنردىال ئەن ىلىيەنىر رەھىمسرىزلەرچە بومباردىمران
ھەرىكىتى قوزغىغانلىقىمۇ بۇ جەھەترتە ئەندىشرە قىلىشرىىنى كۆرسرىتىپ بەرمەكرتە ئىرد .
شەرقى ئۇرۇش سېىىدىكى يەنە بىر بوھرانمۇ ئرۇنى ئۈمىدسىزلەشررۈرمەكتە بولرۇپ سروۋېت
ئارمىيىسىنى ئېغىر بېسرىمى ئاسرتىدا نرېمى قوشرۇنلىر پرارچە-پرارچە دنېىېرر دەرياسرى
تەرەپكە قاراپ چېكىنمەكتە ئىد .
بۇنداق ئەھېال ئاستىدا گيوبېلسرمۇ سرتالىن بىرلەن بىررەر يېقىنلىشرىش ھەرىكىتىردە
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بولۇش زۆرۈرمۇ قانداق دەپ ئويالپ قالىردۇ” .قەتئىري بولمايردۇ دەيردۇ ھىتلېرر ئەن لىريە
بىررلەن سودىلىشررىش ئۇنىڭغرررا قارىغانرردا ئاسررانراق .يەنرررى ئېن لىررزنر مەلررۇم باسرررقۇچقا
كەل ىنىدە ئاقىالنە ھالغا كېلەلەيدۇ “.ئەممرا گيروبېلى برۇ گەپركە قوشرۇلمايدۇ .ئرۇنىڭچە
بولغانرردا سررتالىن رىياللىققررا ئەھمىرريەت بېرىرردىغان بىررر سىياسررەتچى بولغاچقررا ئۇنىڭغررا
يېقىنالشماق نىسبەتەن ئاسان دەپ قارايتتى .بۇنى ئەكسىنچە چېرچى دې ەن برۇ ئرادەم
بىررر رومانتىر تەۋەككررۈلچى بولغاچقررا ھەق گەپ قىلىشررقىمۇ ئۇنىمررا تۇرىېالىرردۇ” .مەيلررى
بالدۇر مەيلى كېيىن بولسۇن دەيدۇ گيوبېلسىەرىزىنى ئوتتۇرغا قويۇپ بىرز چوقرۇم مۇنرداق
بىررر مەسررىلى ە دۈ كېلىمىررز :ئررۇ تەرەپتىكررى دۈشررمەن ە يېقىنلىشررىمىز كېرەكمررۇ يرراكى بررۇ
تەرەپتىكى دۈشمەن ە؟ بۈگۈن ە كەل ىچە گېرمانىيە ئىككرى سرەپ برويىچە ئرۇرۇش قىلىرپ
ئۇرۇشتا ئۇتۇپ چىقالىغان ئەمەس .شۇڭا بۇ قېتىمقىسىدىمۇ ئىككى سرەپتە ئرۇرۇش قىلىرپ
بەرداشررلىق بېرەلمەيرردۇ .يررول قويۇشررنىڭمۇ يررامىنى يرروق “.ئررۇ يەنە -8122يىلررى مۇۋاپىررق
بولمايررردىغان تەلەپ برررويىچە ھەرىررركەت قىلغرررانلىق سرررەۋەبىدىن ھررراكىمىيەتنى قولغرررا
كەلتۈرەلمى ەنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈپ ”-8120يىلى -82ئاۋغۇستتا بىز مۇتلەقلەشركەن
تەلەپنررى ئوتتۇرغررا قويىېالغررانلىقىمىز سررەۋەبىدىنال مەغلرروپ بولغرران ئىرردۇق “.بررۇ قېتىمرردا
ئىتالىيەدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىنى چوقۇم ئېتراپ قىلىش كېرەكلىكىنرى كۆرسرىتىپ ئۆترۈپ
خەلررق ئوچررۇق گەپررتىن خەۋەردار بولۇشررقا ھەققررى بررارلىقىنى شررۇنىڭدەك فۈھرېرنىرر
رىۈبەتلەندۈرۈشررى بىررلەن خرراتىرجەم قىلىشررىنى ئاڭالشررقىمۇ ھەققررى بررارلىقىنى ئېيتىررپ
فۈھرېرنى بۇ ھەقتە دەرھال پۈتۈن خەلققە بايانات بېرىشكە ئۈندەيدۇ.
بۇ تەكلىىكە ھىتلېرر نرائىال مراقۇل بولىردۇ-82 .سرىنتەبىر ئاخشرىمى ھىتلېرر ”برۆرە
ئىنى“ دا  02بەتلى ئۇزۇن بىر نۇتۇق سۆزلەيدۇ .ئۇنى بۇ نۇتقى لېنتىغا ئېلىنىرپ بېرلىنردا
پۈتۈن مەملىكەت بويىچە رادىئودىن ئاڭلىتىلىدۇ” .مەن شەرتسىز غەلىبە قىلىدىغانلىقىمىزغا
قەتئىي ئىشىنىمەن دەيدۇ ھىتلېر بۇ ئەقىدەم ھەرگىزمۇ ئۆز ھاياتىم ئاساسرىغا تىكلەنر ەن
بىر ئەقىدىال بولۇپ قالما خەلقىمىزنى تەۈدىر ئاساسىغا تىكلەنر ەن بىرر ئەقىدىردۇر“.
شررۇنداق ئىرركەن مەيلررى ۋاقىررت يرراكى قررۇرال كررۈچى نررېمى خەلقىنررى ھەرگىزمررۇ بويررۇن
ئەگدۈرەلمەيدۇ.
نۇتررۇق ئاخرنشررقاندىن كېرريىن ئۇنىرر بىررلەن بىرررگە چررا ئىچىشرركەن كىشررىلەرمۇ
ھىتلېرنى روھى ھالىتى پەللى ە يەتكەنلىكى ئۈچۈن ئۇنرنىڭمۇ جاسارىتى قايترا ئەسرلى ە
كەلرر ەن ئىررد ” .شررۇنى قەتئىرري ئېتررراپ قىلىشررىم كېرەككررى دەپ يازىرردۇ گيوبېلسررنى
ئاخبررارات خررادىمى كۈنرردىلى خاتىرىسررى ە مەنمررۇ شررۇ پەيتررتە پۈتررۈنلە قايمۇقتۇرۇلغرران
ھالغررا كەلر ەن ئىررد  .بررۇ ئادەمنىر سررىھىرلى كررۈچى نەدىررن كېلىدىغانرردۇ؟! مېنىڭرردەك
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زىھنى ئوچۇق بولغان كىشىلەر ئۇنىڭغرا بىررن قارىسرا يراكى ئۇنىر قرولىنى تۇترۇپال قويسرا
ئۇنرنىڭمۇ كاللىسى قايمۇقۇپ كېتەتتى!“ شۇنداق بولىشىغا قارىما ئۇنى رادىئرو نۇتقىردا
ئىشلەتكەن ئاجايىپ ئۇستىلىق بىرلەن ئىشرلەتكەن جرۈملىلىر دەھشرەتلى بومباردىمران
ئاسررتىدا قالغرران رادىئررو ئرراڭلىغۇچى خەلررق ئاممىسررى ئۈچررۈن بەرىبىررر قررۇرۇق ئاۋۇتۇشررتىن
باشقىچە رولغا ئى ە ئەمەس ئىد  .شەرق ئۇرۇش سېىىدا ئېغىرر چىقىرم بەدىلىر ە كەيرنى ە
چىكىنىېاتقان نېمى ئەسكەرلىر ئۈچۈن ئېيتقاندىمۇ ئۇنرنى تەسرىراتى بۇنىڭردىن پەرق
قىلمايتتى.
ھىتلېرمۇ قۇرۇق داۋراڭالر بىلەن خەلقنى غەيرىتىنى كۈچەيتكىلى بولمايردىغانلىقىنى
ياخشى بىلەتترى .شرۇڭا ئرۇ كەسركىن ۋە جىردد ھەرىركەت قوللىنىرپ چروڭ ساسسرو ترا
چوققىسررى ئەتىراپىرردىكى بىررر مېھمانكۈتۈشرركە قامالغرران مۇسسررولىننى قۇتقررۇزۇپ چىقىررش
قارارىغررا كېلىرردۇ .بررۇ تررا ئرراپېننىنې تررا تىزمىسررىدىكى ئەڭ ئى ىررز چرروققىالردىن بىررر
بولۇپ رىمغرا  822كلرومېتىر يىراقترا ئىرد  .ئەگەر قىيرا تاشرالر چوخچىيىرپ تۇرغران تىر
يارلىق تا يولىردىن چىقىرپ ئرۇ يەرنرى ئى ەللەشركە تروغرا كەلسرە بەكرال ئېغىرر چىقىمردار
بولررررۇش بىلەنررررال قالمررررا مۇسسررررولىننى قوغررررداپ تۇرىېاتقرررران ئەسرررركەرلەرگە ئررررۇنى
ئۆلتۈرىېېتىشكە پۇرسەت تۇغدۇرۇپ بېرىش مۇمكىن ئىد  .ئەگەر بۇ يەرگە پاراشروت بىرلەن
ئەسكەر چۈشۈرۈل ەندىمۇ دۈ كېلىدىغان خەتەر ئۇنىڭردىن ئراز ئەمەس ئىرد  .شرۇڭا برۇ
ئادەم قاچۇرۇش ئۈچۈن پالنوردىن پايدىلىنىشنى قرارار قىلىردۇ .ھىتلېرر ھەممىنرى ھەيرران
قالدۇرىدىغان بۇ مەردانە ئىرش ئۈچرۈن ئاۋسرترىيىلى يرۇرتلىقى بولغران ئوتترو سركورزىنىي
ئىسىملى ئې -ئېسچىالر كاپىتانىنى تاللىېالىدۇ .بۇ كىشى ۋيېننالىق بىرسرى بولرۇپ برويى
بىر مېتىرر توقسرەن بەش سرانتىمېتىر كېلىردىغان ئى ىرز بويلرۇق بەسرتلى بىرسرى بولرۇش
بىرررلەن بىررررگە كۆرۈنۈشرررىمۇ كىشرررىنى ئۈركۈتكىررردەكال بىرسرررى ئىرررد  .ئۇنىررر يۈزىررردە
ئوقۇغۇچىلىق ۋاقىتلىرىدا كىشىلەر بىرلەن  82قېرتىم دوئىلغرا چىقىشرتا قالغران بەكرال چروڭ
چوڭقرررۇر تررراتۇقى برررار مرررېڭىش-تۇرۇشرررلىرىدىكى قىيررراپىتىمۇ -82ئەسرررىردىكى ئىترررالىيە
مۇھاپىزەتچىلەر ئەترىتىنى باشلىقىغىال ئوخشاپ قرانتتى .سركورزىنىي قورقمرا ھەرىركەت
قىلىدىغان بىرسى بولۇپال قالما يەنە پىالن تۈزۈشركىمۇ ئۇسرتا بىرسرى بولرۇپ تۇيۇقسرىز
ھۇجررۇم قىلىشررتا كېرەكلى ر ئررادەم سررانىنى ئەڭ ئررازدا تۇتۇشررنى ھەر ئىككىررال تەرەپنى ر
چىقىمىنى ئىمكانىيەتنى بارىچە ئاز بولۇشنى تەلەپ قىلىدىغان بىر ئىد -80 .سرىنتەبىر
يەكشەنبە كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت  8دە ئۇ  822نەپەر ئەسكەرنى ئېلىپ بىرر مرۇنچە
پالنۇرغا ئولتۇرۇپ يولغرا چىقىردۇ .پالنرۇر ھاۋاغرا كۆتۈرۈلىشرى بىرلەن ترارتىش ئاغامچىسرى
قاتتىق سىلكىلنىپ ئۇچىدۇ .پىالن بويىچە ئۇنر رەسىمدە كۆرسىتىل ەن مۇسسرولىن تۇترۇپ
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تۇرىلىېاتقانق مېھمان كۈتۈش يېنىدا بىر چىملىق ئۈستى ە قونىدىغان بولىدۇ.
تىنمررا ئررۆزىنى ئۆلتۈرىېالىرردىغانلىقى بىررلەن تەھرردىت سررېلىپ تۇرغرران مۇسسررولىن
قررولىنى كەيررنىچە قوشررتۇرۇپ ئوچررۇق بىررر پەنىىرررە ئالدىرردا تررۇراتتى .ئررۇ ئۇشررتۇمتۇت بىررر
پالنورنى يىراقتىن ئۇچۇپ كېلىېاتقانلىقىنى كرۆرۈپ قالىردۇ .يېقىرنالپ كەل ەنردىن كېريىن
تورمۇز رولىنى ئوينايدىغان بىر پاراشوت پىالنورنى قۇيرۇقىدا ئېچىلىدۇ .شۇنداقتىمۇ پالنور
يۈز مېتىردەك يىراققا سۈرۈلۈپ بېرىپ جاھاننى لەززى ە سرالىدىغان ئراۋاز چىقىرىرپ يەرگە
قونىرردۇ .ئۇچىسررىغا ھەربررى كاژانكررا كېيىشرركەن  2~2ئەسرركەر دەرھررال كابىنكررا ئۈسررتىنى
ئېچىپ پالنروردىن چۈشرىدۇ .مۇسسرولىن ئۇنرنىر كىمرلەر ئىكەنلىكىنرى پەرق قىاللمايردۇ.
شۇنداقتىمۇ ئۇنرنى ئەن لىيە ئەسكەرلىر ئەمەسلىكىنى پەرق قىلىدۇ .بۇ ۋاقىتترا جىردد
سې نال چېلىنىپ كارابىن ئاپتومراتلىق مۇھراپىزەتچى قىسرىم ئەسركەرلىر گازارمىلىرىردىن
ئۇچقان ردەك چىقىررپ كېلىرردۇ .بررۇ چاغرردا قالغرران پالنورنرمررۇ كەينررى-كەينىرردىن قونۇشررقا
باشلىغان ئىد  .ئۇنردىن بىرسى مېھمان كۈتۈشتىن  02مېتىرردەكال بىرر يەرگە قونىردۇ .برۇ
پالنور سكورىزنىينىو ئولتۇرغان پالنور ئىد  .ئۇ پەنىىررى ە قراراپ مۇسسرولىننى ئرۆزى ە
قاراۋاتقررررانلىقىنى كۆرىرررردۇ“ .دەرھررررال پەنىىرىرررردىن يىراقلىشررررى !” دەپ ۋارقىرررررغىنىچە
يۈگۈرگىنىچە بىناغا كىرىدۇ.
سرررركورزىنى بىررررلەن ئەسرررركەرلىر قارشررررىلىق كۆرسىتىشرررركە پېتىنغرررران بررررارلىق
مۇھررراپىزەتچىلەرنى بىرنىمرررۇ قويمرررا جايلىېېتىررردۇ .ئانررردىن پەلەمىەيررردىن ئررراتلىغىنىچە
ئىككىنچى قەۋەتكە چىقىپ ئىشىكتىن بىرنى تېىىرپ ئېچىرپ كىرىردۇ .مۇسسرولىن ياتاقنىر
ئوتتۇرسرررىدا ترررۇراتتى” .دوترررچەم مەن سرررىزنى ئرررازات قىلىشرررقا فرررۈھرېرىمىز ئىرررېەرتكەن
ئادەممەن!“ دەيدۇ .مۇسسولىن ئۇنى باغرىغا باسقىنىچە ”بىلەتتىم دوسرتۇم ئرادولف ھىتلېرر
مېنى تاشلىېەتمەيدىغانلىقىنى بىلەتتىم“ دەپ قۇتقازغۇچىسىغا پۈتۈن قەلبى بىلەن رەخمەت
ئېيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .مۇسسولىننى كۆرۈنۈشى سركورىزىننىينى ھەيرران قالدۇرىردۇ.
كۆرۈنۈشى راستىنال كېسەل بىرسى ىال ئوخشايتتى .ئۇچىسىغىمۇ پەقەترال ياراشرمىغان بەكرال
غەلىتە كىيىم كەي ەن بولۇپ يرۈز-كرۆزىنى سراقال بېسرىپ كەتركەن بېشرىمۇ بۇرۇنقىردەك
تاقىر باش بولما تىكەندەك قىسقا چاچالر ئۆسۈپ كەتكەن ئىد .
چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2تە ئررۇنر ”فيېسررېلېر-سررتورك“ تىىلىررق كىچىرر بىررر
ئايروپالنغا چىقىدۇ .بۇ ئايروپالن سەل ئاۋال بۇ يەردىكى چىملىققرا بىرنەتەر قونغران ئىرد .
مۇسسولىن بىر تەرەپرتىن ئەركىرنلىككە ئېرىشركىنىدىن خوشرال بولسرا يەنە بىرر تەرەپرتىن
قاتتىق ئانقىزادىلى ئىچىدە قالغان ئىد  .ئۇمۇ بىر ليوتچىر بولغرانلىقى ئۈچرۈن بۇنرداق
ئوتالق ئۈسرتىدىن برۇ ئرايروپالننى ئۇچۇرۇشرنى بەكرال خەتەرلىر بىرر ئىرش ئىكەنلىكىنرى
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ياخشرى بىلەتترى .ئررايروپالن تراش-شررېغىلالر ئۈسرتىدە ترراراخلىغىنىچە قراتتىق سررىلكىلنىپ
تېزلىنىپ ئراغزىنى يوغران ئېچىرپ تۇرغران ھراڭ تەرەپركە قراراپ كېتىېاتراتتى .ئراخىر برۇ
ستورك يەردىن كۆتۈرىلىدۇ .ئەمما دەل شۇ پەيتتە ئايروپالننى سول چاقى قىيرا تاشرالردىن
بىرى ە ئۇرۇلۇپ كەتكەندەك قراتتىق سرىلكىنىيدۇ .ئرايروپالن يەردىرن كۆتۈرۈلبرۈش بىرلەن
تەڭ ئالدىدىكى ھاڭغا قاراپ شۇڭغۇشقا باشاليدۇ .سكورزنىيي ئايروپالننى يەرگە چۈشرۈپ
پاچاقلىنىشررىنى كۆرمەسررلى ئۈچررۈن كررۆزىنى يۇمۇۋالغرران بولسررىمۇ ليوتچىرر ئرراخىرقى
ھېسرراپتا ئررايروپالننى تىررزگىنى ە ئېلىررپ يوقۇرىغررا قرراراپ ئۇچۇرۇشررقا باشرراليدۇ .چىملىررق
ئۈستىدە تۇرغان بىرمۇنچە نرېمى ۋە ئىتالىيانالرنىر تەنتەنىلىرر ئىچىردە ئرايروپالن يرار
ئىچىدە ئۇچرۇپ يولىغرا راۋان بولىردۇ( .سركورزنىينى ئەسركەرلىر پالنرۇرلىرىنى ماشرىنىغا
سۆرىتىپ كۆپۈنچىسى ئۇچۇپ ئۇ يەردىن قېچىپ قۇتۇلىردۇ .ئەممرا ئونردەك ئەسركەر پالنرۇر
قونۇش ۋاقتىدا يارىلىنىدۇ – .ئا .ھ .ئى)
بررۇ چرراققىچە ھېچكىمرردىن ئررۈن چىقمىغرران ئىررد  .شررۇ چاغرردىال سرركورزنىي پەقەتررال
ھەربىيلەرگە ياراشمايدىغان بىر ھەرىكەت بىلەن مۇسسرولىننى مۆرىسرىنى پەپىرلەپ ئرۇنى
خاتىرجەم قىلىدۇ .بىر سائەتكە قالما ئۇنر رىمغا كېلىپ قونىدۇ .ئانردىن قروش موتورلرۇق
بىررر ”ھېيىنكېررر“ بىررلەن ۋيېنناغررا قرراراپ ئۇچرۇپ شررۇ كررۈنى يېرررىم كېچىرردە يېتىررپ بېرىررپ
”ئىمىىرىيال مېھماننانىسرى“ غرا چۈشرىدۇ .كاپىتران سركورزېنىي ئىككرى قرۇر ئۇيقرا كىيىمرى
تېىىپ بېرىدۇ .ئەمما دۇتچە ئۇنى كېيىشكە ئۇنىمايدۇ” .ياتقاندا مەن ھەرگىرز كىريىم بىرلەن
ياتمايمەن دەيدۇ دۇترچە كاپىتران سركورزېنىي سرېنىڭمۇ كىيىمسرىز يېتىشرىڭنى تەۋىسرىيە
قىلىررمەن ئررۇ ھىىرراراپ كۈلررۈپ كېتىرردۇ :بولۇپمررۇ ئايررال بىررلەن بىرررگە ياتقىنىڭرردا تېنىمررۇ
شۇنداق قى “.
يېرررىم كېچىلى ر داڭ ئۇرۇلغانرردىن كېرريىن سرركورېزېنىينى تېلېفررونى جىرىڭاليرردۇ.
تېلېفون ھىتلېردىن كەل ەن ئىد  .ھىتلېر بۇنىڭدىن ئاۋال قۇتقرۇزۇش ھەرىكىترى ھەققىردە
بىرەر خەۋەر ئانلمىغاچقا ”خۇدد تۆمۈر قەپەزدە سونقتا قالغان شىرغا ئوخشاش تىنمرا
ئالد -كەينى ە مېڭىپ ھەر قېتىم تېلېفون جىرىڭلىغىنىدا بېرىپ ترۇپكىنى ئرانتتى “.بەكرال
ھاياجانلىنىررپ كەتكەچرركە ئرراۋازىمۇ بەكررال قوپررال چىقىررپ كېتىرردۇ” .ئررۇ ھەربىرري ئىشررالر
ساھەسىدە بىر رېكورت ياراتتى .بۇ ھەرىكەت تارىننىر بىرر قىسرمىغا ئايلىنىردۇ _ دەيردۇ
ھىتلېر ھاياجانالنغان ھالدا _ سىز مېنى دوستۇم مۇسسولىننى قايتۇرۇپ كەلدىڭىز“.
مۇسسولىن مىيوننېندا قىسقا مۇددەتلى تۇرۇپ ئۆترۈش جەريانىردا ئائىلىسرىدىكىلەر
بىلەن جەم بولىدۇ-82 .سىنتەبىر سەھەردە سكورزېنىي بىلەن بىرلىكتە شرەرقى پرۇسرىيى ە
قاراپ يولغا چىقىردۇ .فرۈھرېر ”برۆرە ئىنرى“ دىكرى ئايرودرومردا دوچەنرى كرۈتمەكتە ئىرد .
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مۇسسولىن ئايروپالندىن چۈشۈپ ئۇنى ئالدىغا كەل ىنىدە ھىتلېر بۇ دوسرتىنى قىزغىنلىرق
بىلەن قوچاغالپ كۆرۈشىدۇ .ئۇ ئىككىسرى قرول تۇتۇشرقىنىچە بىرر ھرازا تۇرغانردىن كېريىن
ھىتلېر بۇرۇلۇپ ئېھتىيات بىلەن ئايروپالندىن چۈشرۈپ سراقالپ تۇرغرا سركورزېنىيغا قراراپ
قايتا-قايتا رەخمەت ئېيتىدۇ .شۇنداق قىلىپ سكروزېنىيمۇ بۇ قېتىمقرى ئاجايىرپ ھەرىكىترى
سررەۋەبىدىن ھىتلېرنىر مەڭ ۈلررۈك ئەتىېارلىررق بالىسررىغا ئايلىنىرردۇ .بررۇ ئىررش يەنە ئۇنىر
دوستلىر بىلەن دۈشمەنلىرىنى ھرۆرمىتى بىرلەن چوقۇنۇشرىنى يارىتىرپ بېرىردۇ .تېنىمرۇ
مررۇھىم بررولغىنى نېمىسررالرنى جاسررارىتى مۇسسررولىننى قۇتقررۇزۇپ چىقىررش سررەۋەبىدىنال
ئەمەس بەلكى ئۇنى قۇتقۇزۇش ئۇسۇلى سەۋەبىدىنمۇ زور دەرىىىدە كۈچلىنىدۇ.
فۈھرېر مۇسسولىننى بادوگلىئو بىلەن ئۇنى ھاكىمىيىتى ئۈستىدىن قىساس ئرېلىش
ھەرىكىتىنى باشلىشىنى تەققەززارلىق بىلەن كۈتمەكتە ئىرد  .ئەممرا مۇسسرولىننى پۈترۈن
خىيالى رومىنىيەگە بېرىپ يوشۇرۇنۇشتىال قالىدۇ .ئەنرد ئرۇ كۆڭلىردە ئۆزىنىر سىياسرىي
ھاياتىنىرر ئاخىرنشررقانلىقىنى ھررې قىلماقتررا ئىررد  .ئۇنىرر بىررردىن-بىررر ئىسررتىقبالى
ھىتلېرنى ر قولىرردىكى بىررر تۇتقۇنرردىن باشررقىچە بونلمررايتتى .ئەممررا ھىتلېررر بولسررا مررازاق
قىلىش ۋە ئاداۋەت بىلەن جاۋاپ بېرىردۇ” .مەن ئرۇزۇن يىلالردىرن بېرر سرەركەردىلىرىم ە
فاشىزم نېمىسالرنى ئەڭ ئىشەنچىلى ئىتتىىاقدىشى ئىكەنلىكىنرى چۈشرەندۈرۈپ كەلردىم.
ئىتررالىيە مۇنارخىيىسررى ە بولسررا ئەزەلررردىن ئىشررەنمى ەن ئىررد  .شررۇنداقتىمۇ سرررىزنى
قوللىشررىڭىز ئاسررتىدا مەنمررۇ سررىزنى پادىشرراھقا قارىتررا قىلغانلىرىڭىزغررا قىلررچە توسررالغۇ
بولىدىغان ئىىادىدە بولۇپ باقمىغان ئىردىم .ئەممرا مەن سرىزگە شرۇنى ئېترراپ قىلىمەنكرى
سىزنى بۇ جەھەتتىكى مۇئامىلىلىرىڭىزنى نېمىسالر ئەزەلدىن چۈشەنمە كەل ەن ئىرد “.
بۇ تۈر تەھدىتلى گەپلەردىن كېيىن ئۇ يەنە شۇ ھامان توغرىسى يامان غەرەزلىر بىرلەن
ۋەدە بېرىپ مۇنداق دەيردۇ :گەرچە برادوگلىئو ئۇنىڭغرا خرائىنلىق قىلغران بولسرىمۇ يەنىرال
يېڭررى جۇمھررۇرىيەتتە قايتىرردىن بررۇرۇنقى ۋەزىىىسررىنى قوبررۇل قىلىررش خىيررالىال بولىرردىكەن
يەنىال ئىتالىيەگە ئاق نىيەتلى بىلەن مۇئامىلە قىلىشى كېرەكلىكىنى ئېيتىدۇ” .بۇ ئۇرۇشرتا
بىز چوقۇم يېڭىرپ چىقىمىرز .ئۇرۇشرتا غەلىربە قىلغانردىن كېريىن ئىتالىيەنىر ھراكىمىيەت
كرۈچى چوقررۇم قايترا ئەسررلى ە كەلتۈرۈلىردۇ .بۇنىر ترۈپكى شررەرتى فاشرىزم چوقررۇم قايتررا
ئەسلى ە كېلىدىغان بولىشرى ۋەتەن سراتقۇچالر چوقرۇم قرانۇن برويىچە جازاغرا تارتىلىشرى
شەرت “.ئۇنداق بولمايردىكەن ھىتلېرر چوقرۇم ئىترالىيىنى دۈشرمەن دەپ تونۇشرقا مەجبرۇر
بولىرردۇ .ئۇنررداقتا گېرمررانىيەمۇ كەل ۈسررىدە ئىتررالىيىنى ئىشررغال قىلىررپ ئررۆز ھرراكىمىيىتى
ئاستىغا ئېلىشقا مەجبۇر بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
بۇ گەپلەردىن كېيىن مۇسسولىن يۇمشراپال قالىردۇ .ئەگەر ھىتلېرنرى ئرۆز ئىنتىيارىغرا
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قويررۇپ بەرمى ىنىرردە ئىتررالىيە خەلقررى ئررازاپ ئىچىرردە قالىرردۇ دەپ ئرروياليتتى .شررۇڭا ئررۇ
سىياسىي ساھەدىن چېكىنىپ چىقىپ پۇخرالىرق تۇرمۇشرىغا قايتىرپ كېرتىش پىالنىردىن ۋاز
كېچىپ بۈگۈندىن ئىتىبارەن ئىتالىيە فاشىزمىغا قۇماندانلىق قىلىش ھوقرۇقىنى ئرۆز قولىغرا
ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان رەسمى بىر بايانات ئېالن قىلىدۇ .شۇنى بىلەن بىررلىكتە 2
ماددىلىق بۇيرۇق ئېالن قىلىپ بادوگلىئو تەرىىىدىن ۋەزىىىسى ئېلىپ تاشالنغان ھۆكرۈمەت
ئەمەلرردارلىرىنى ۋەزىىىسررىنى قايتررا ئەسررلى ە كەلتررۈرۈش فاشىسررت خلررق ئەسرركەرلىرىنى
قايتىدىن تەشكىللەپ چىقىش پارتىيە گېرمانىيە قوشۇنلۇرىنى ھىمرايە قىلىرش شرۇنىڭدەك
-02ئىيۇندىكى سىياسىي ئۆزگىرىشكە ئانقىسى بولغان كىشىلەرنى جىنرايى قىلمىشرلىرىنى
سۈرۈشتە قىلىشنى بەل ىلەيدۇ .ھىتلېر پۈتۈنلە ئۆز ئىرادىسرى برويىچە ئىترالىيە مرۇھىتىنى
ئۆزگەرتىدۇ .شۇنداقتىمۇ ئۇ شرىرىكىدىن ھېچقانرداق بىرر ئۈمىرد كرۈتمەس ھالغرا كېلىردۇ.
”ئېتىرررراپ قىلىمەنكرررى مەن ئالدانررردىم _ دەيررردۇ ھىتلېرررر يېنىررردىكىلەرگە _ ئەسرررلىدە
مۇسسولىن بەكال ئادەتتىكى بىر نەرسە ئىكەندۇق“.
مېھمانالر بىلەن قىسقىال بىرلىكتە بولغان بۇ پەيتتە ھىتلېر ئۇنرغرا رۇسرىيە بىرلەن برۇ
ئىشررنى پۈتتررۈرۈش توغرىلىررق ئىررش باشررلىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئەسررلىدە ئررۇ بررۇ گېىىنررى
مۇسسولىنغا قارىتىپ ئېيتقان بولسىمۇ شرۇ يەردە بولغران رىبېنترروپ راس ئوخشرايدۇ دەپ
ئىشىنىپ قېلىپ شرۇ ھامران كېلىرپ فرۈھرېردىن برۇ ھەقرتە يوليرورۇق سرورىېىد ھىتلېرر
ئۇنىڭغا بىر نېمىلەر دەپ غۇدۇڭشۇپ ئېنىق بىر نرېمە دېمەيردۇ .ئەممرا ئرۇ ئىككىسرى يرالغۇز
قالغان پەيتىدە ھىتلېر بۇ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ە برۇ ھەقرتە ھەرقانرداق بىرر ھەرىركەت
قوللىنىشرررىنى مەنئىررري قىلىررردۇ .شرررۇنداقتىمۇ ئرررۇ رىبېنتروپنىررر بۇنىڭررردىن باتنىغانررردەك
قىياپىتىنى ھې قىلد ئەتىمالىم كېيىن ئۇنى تۇرغران يېررى ە كىلىرپ ئۇنىر بىرلەن برۇ
ھەقتە سۆزلەشكىلى كېلىدۇ” .سرەنمۇ بىلىسرەن رىبىنترروپ ئەپەنردىم بۈگرۈن مەن رۇسرالر
بىلەن بۇ ئىشنى ئاخىرنشتۇرماقچى بولساممۇ ئەتىال يەنە ئۇنر بىرلەن ئۇرۇشۇشرىدىغانلىقىم
ئېنىق .بۇنىڭغا مېنى نېمە ئالىم بار دەيسەن؟“
رىبېنتروپ ئەزەلدىن ئۆز خاھىشرى برويىچە پىكىرر قىلىرپ ئرادەتلەن ەن بىرر ئىرد .
شررۇڭا ئررۇ ھىتلېرنى ر كررۆڭلى يۇمشرراپ قررانر دەپ ئرروياليتتى-00 .سررىنتەبىر كررۈنى يېرررىم
كېچىدە ئۇ كلېيتقا تېلېفون قىلىپ ئەتىسى ستوھكولمغا ئۇچرۇش ئىمكرانى برار يروقلىقىنى
سورايدۇ .كلېيست بۇ گەپنى ئاڭالپ بەكرال ھەيرران قالىردۇ .شرۇڭا ئرۇ ئەگەر ئېنىرق بىررەر
يوليورۇق بولمىغىنىردا ئرۇ يەرگە بېرىشرنى قىلرچە ئەھمىيىترى بولمايردىغانلىقىنى ئېيتىردۇ.
رىبېنتروپمۇ بۇ ھەقتە بىرەر يوليورۇقىنى يروقلىقىنى ئېترراپ قىلىرش بىرلەن بىررگە ئۇنىر
يوليورۇقىنى بولۇش بولماسلىقىغا قارىما دەرھال بېرىپ كېلىشىنى ئۆتۈنىدۇ.
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ئەتىسى كەچلى تاماق ۋاقىتلىرىدا گيوبېل ھىتلېرنىر يېنىردا ئولتۇرغران پەيترتىن
پايدىلىنىپ ئۇنى بىرەر تېنچلىق چارىسى ئۈچۈن باش قاتۇرۇپ بېقىشىغا ئۈندەيدۇ .بۇنىر
ئۈچۈن ئەن لىيە ياكى رۇسىيەدىن قايسى بىرىنى تاللىېالسىمۇ بولىېېرىدىغانلىقىنى ئېيتىردۇ.
ھىتلېر بۇ گەپكە قارىتا چېرچى بىلەن سرۆھبەت ئۆتكرۈزىمەن دېيىشرنى قىلرچە مەنىسرى
يرروقلىقىنى بررۇ ئررادەم ئررۆزى ە ھەقىقەتنررى ئەمەس بەلكررى نەپىرەتنررى يىتەكچررى ئىرردىيە
قىلىېالغان بىرسى ئىكەنلىكىنرى؛ ئەممرا سرتالىن بولسرا گېرمانىيەنىر شرەرققە بولغران ھەر
تۈرلۈك تەلەپلەردە بولىشىنى ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
شۇنداق بقىلىپ ئەنە شۇنداق بىر مۇھىت ئاستىدا كلېيست شىېىتسىيەگە قراراپ يەنە
بىررر قېررتىم يولغررا چىقىرردۇ .بررۇ سررەپەر جەريانىرردا كلېيسررتنى روھررى ھررالىتى بەكررال
قانيماقانلىشىپ كەتكەن بولۇپ غەم-ئەندىشرە بىرلەن ئۈمىدسرىزلى ئىچىردە تولغانماقترا
ئىد  .شۇنىسى ئېنىقكى ھىتلېر بۇ كۈنلەردە تېنچلىق ئويۇنى ئويناش بىلەنرال مەشرغۇلدەك
كۆرۈنمەكتە ئىد  .ئۇ ستوھكولمغا بارغاندىن كېيىن روھى قىياپىتى بەك جايىدا بولمىغان
كررالۋۇس كلېيسررتقا گېرمررانىيە تېنررى يېقىنرردىال تېنچلىررق سررۆھبەت شررەرتلىرىنى قوبررۇل
قىلىشنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن سىزمۇ بۇندىن كېيىن سوۋېت ئىتتىىاقى ئەلچىنانىسىنى
كۆرۈشۈشنى خالىمايدىغان ئادەملىرىدىن بىرى ە ئايالنردىڭىز گېرمرانىيەمۇ شرەرقتىكى ئەڭ
ئاخىرقى تېنچلىق پۇرسىتىدىن مەھرۇم بولد دەيدۇ .ئۇ راست دەيتتى 82 .كۈن ئىل ىر
سررتالىنمۇ ياپونىيىنىرر ۋاسررتىچىلىقىدىكى تىنچلىررق سررۆھبىتى ئۆتكررۈزۈش تەلىبىنررى رەت
قىلىېەتكەن شۇنىڭدەك بۇ ئىشنى شۇ ھامران ۋاشرېن تونغا ئۇقتۇرغران ئىرد  .كەينىردىنال
نەچررچە ئررايلىق باھررانە كۆرسىتىشررلەردىن كېرريىن سررتالىن تېھرانرردا چېرچىر ۋە روزۋېلررت
بىررلەن سررۆھبەت ئۆتكۈزۈشرركە مرراقۇل كېلىرردۇ .بررۇ قېتىمقررى يىغىررن نويابىرنىر ئرراخىرلىر
ئۆتكۈزۈلىدىغانغا بېكىتىل ەن بولرۇپ ئرۇنر يىمىررىلمەس ”بۈيرۈك ئىتتىىاقداشرلىق“ بەرپرا
قىلغاندەك كۆرۈنەتتى.
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” .92ياۋۇز ھەمرا“
8122.2~8122.2
8
مررۇتلەق كررۆپ سرراندىكى نېمىسررالرنى نەزىرىرردە ھىتلېرنىر يەھۇدىيالرغررا بررۇ تررۈردە
مۇئامىلە قىلىشىغا ئۇنچە بەك ئەھمىيەت بېرىپ كەتمەيتتى” .داۋۇت شاھنى ئالتىشىېار “
نى تاقىېالغان يەھۇدىي قوشنىلىرىنى تەغدىرى ە ئرۇنر ھېچقاچران كۆڭرۈل بۆلرۈپ باققران
ئەمەس .يەنى ئۇنر بەرىبىر شۇنداق بولىشى كېرەك ئەمەسرمىد ؟ شرۇڭا برۇ قوشرنىلىرىنى
غايىپ بولىشرىنى بىلسرىمۇ ئەھ ئرۇنرنى بەلكىرم چې ررادىن قروغالپ چىقرارد ھەقىچران
دەپال ئۆتكۈزىېىتىشەتتى .ئەگەر ئرۇنر بىررەر چەترئەل رادىئوسرىدىن ئۆلرۈم جازاسرى ھۆكرۈم
سرررۈرىېاتقان ۋەتىنرررى توغرىسرررىدا چىرررداپ ترررۇرغىلى بولمايررردىغان بىررررەر سرررۆز-چرررۆچەك
ئاڭلىتىشىنى ئاڭلىغىنىدىمۇ بۇنرداق گەپرلەرگە پەرۋايرى پەلەك بۇمرۇ ئۇنرنىر مەخسرۇس
ئۇيدۇرۇپ چىقىرىېاتقان ئاڭلىتىشلىر دەپال يۈرىېېرەتتى.
قىرغىن قىلىش مەركەزلىرىنىر برارلىقىنى بىلىردىغان كىشرىلەر بەكرال ئراز ئىرد  .برۇ
تۈردىكى ئادەم ئۆلتۈرۈش مەركەزلىرىنى مۇتلەق لكۆپ قىسرمى پولشراغا قۇرۇلغران بولرۇپ
ئەتىراپررى نەچررچە كېلومېتىرلىررق برروش ئېتىررزلىقالر بىررلەن ئايرىلىررپ تاشررقى دۇنيررا بىررلەن
ئانقىسى ئۈزۈل ەن كىرىش ئېغىزىغىمۇ ”كىررىش مەنئىري قىلىنىردۇ خىالپلىرق قىلغرۇچىالر
سۈرۈشتە قىلىنما ئۆلتۈرۈلىدۇ“ دې ەن ئەسكەرتىش يېزىلغران تراختىالر ئېسرىلغان ئىرد .
مەخىىيەتلىكنى ساقالش مەقسرىتىدە يىغىرپ كېلىرن ەن يەردىرن برۇ قۇشرنانىالرغا ئېلىرپ
كررېلىش يرروللىر ئىنتررايىن سررىرلىق ۋە تېررز ھەرىرركەت قىلىرردىغان شررۇنىڭدەك قىزىقررارلىق
رىېايەتلەرنى تارقىتىپ يۈرگەن بونتتى” :ئانھىدە ئىشالر ئىشلىنىدۇ“ بىر پۈتۈن ھالىتىردە
ھالىتى ە كەلتۈرۈل ەن ئادەم ئۆلتۈرۈش مەركەزلىرى ە ”شەرق“ دەپ نام بېرىلەتترى؛ ئرايرىم
مەركەزلەرگە بولسا ئەم ەك نگىرر يىغىرېېلىش نگىرر يرۆتكەش نگىرر يراكى ئرۇرۇش
ئەسررىرلەر نگىررر دې ەنرردەك نررامالر بېرىلەتتررى؛ زەھەرلەش كررامىرلىر بىررلەن ئۆلررۈك
كۆيدۈرۈش خۇمدانلىر ”مونچا“ ۋە ”جەسەت خۇمدانى“ دەپ ئاتىالتتى.
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بررۇ يەرلەردىكررى ۋەھشررىيانىلىكلەر سررىرتقا تارقالغىنىرردا بۇنرنى ر ھەممىسررى يالغرران
گەپلەر دەپ جاۋاپ بېرىلەتتى .مۇھىم ناتسىست ئەزاسى بولغان ھان نممېرس ھىملېررگە
بىر دوكالت سۇنۇپ يەھۇدىيالرنى كەڭ كۆلەملى قىررغىن قىلىنىېاتقرانلىقىنى ئېيتقىنىردا
ھىملېر بۇنرداق ئىرش يروق دەپ شرۇ ھامران ئىنكرار قىلىردۇ .ھەمردە فۈھرېرنىر ھېيردرى
ۋاستىسررى بىررلەن چۈشررەرگەن ”ئرراخىرقى ھەل قىلىررش“ دېر ەن بۇيرۇقىنىر يەھررۇدىيالرنى
گېرمررانىيە ئانررا ۋەتىنىدىنكۆچۈرىېېتشررتىنال ئىبررارەت ئىكەنلىكىنررى ئۇنىڭغررا چۈشررەندۈرىدۇ.
شۇنى بىلەن بىرگە يرۆتكەش جەريانىردا كېسرەل بولغرانالر ۋە دۈشرمەن ئايروپالنلىرىنىر
بومباردىمررانى سرررەۋەبىدىن بەزىلىرىنىررر تەلىيرررى ئوڭرردىن كەلرررمە ئۆلرررۈپ كېتىررردىغان
ئەھېالالرنى بارلىقىنى ئېيتىدۇ .شرۇنداقتىمۇ تروپالڭ كۆترۈرۈش سرەۋەبىدىنمۇ بىرر مرۇنچە
يەھررۇدىينى باشررقىالرغا ئىبرررەت قىلىررپ كۆرسررىتىش ئۈچررۈن ئېتىررپ تاشالشررقا مەجبررۇر
قالغانلىقىنىمۇ ئېتراپ قىلىدۇ .ھىملېر نممېرسقا مۇتلەق كۆپ قىسىم يەھۇدىيالر شەرقتىكى
ھەر قايسى يىغىېېلىش نگىرلىرىغا مۇۋاپىق تۈردە ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقىغا ئىشرەندۈرىدۇ .ئرۇ
يەنە ئۇنىڭغررا بررۇ ھەقررتە تارتىلغرران بىررر رەسررىمنىمۇ كۆرسررىتىپ يەھۇدىيالرنىڭمررۇ ئررۇرۇش
ئۈچۈن كۈ چىقىرىېاتقانلىقىنى ئىسىاتالپ كۆرسىتىدۇ :ئۇنرنى بەزىسى موزدوزلۇق بىلەن
بەزىسرررى كىررريىم تىككۈچىلىررر بىرررلەن يررراكى شرررۇنىڭغا ئوخشرررايدىغان ئىشرررالر بىرررلەن
شرروغۇللىنىېاتقانلىقىنى ئېيتى ردۇ” .بررۇ دې ر ەن فۈھرېرىمىزنى ر بررۇيرۇقى _ دەيرردۇ ھىملېررر
قاتتىغىراق قىلىپ _ ئەگەر بۇ ھەقتە بىرەر ھەرىكەت قوللىنىش كېررەك دەپ قارىسراڭ برۇ
دوكالتنى ساڭا يەتكرۈزگەن كىشرىلەرنى ئىسرمىنى فرۈھرېر بىرلەن ماڭرا خەۋەر قىلىرېەت“.
نممېرس بۇ سىرنى ئاشكارىالشنى رەت قىلىدۇ ھەمدە ھىتلېردىن بۇ جەھەتتە تېنىمۇ كۆپ
مەلۇمات ئالىدىغانلىقىنى ئېيتىپ خوشلىشىپ چىقىدۇ .ئەممرا ھىتلېرمرۇ شرۇنىڭغا ئوخشراش
جرراۋا بېرىرردۇ” .بررۇ يەھررۇدىيالرنى نەگە ئرراپىرىش ھەققىرردە كېيىررنچە قررارار بېرررىمەن.
خاتىرجەم بول ئاڭغىچە ئۇنر شۇ يەردە ياخشرى كۈتۈلىردۇ“ دەيردۇ نمارىسرنى خراتىرجەم
قىلىش ئۈچۈن.
ھىتلېرغررا يررېقىن كىشررىلەر ئارىسررىدا ”شررەرق“ تە نررېمە ئىشررالر بولىېاتقانلىقىرردىن
راستىنال خەۋىر يوق ئىد  .ئۇنردىن باشقا نۇرغۇن كىشىلەر يەنرى ئرۆزىنى ئرۆز ئالرداپ
يۈرۈشرررنى دەردىنرررى تارتقررران كىشرررىلەر برررۇ ترررۈردىكى پررراجىئەلەردىن ئېنىرررق خەۋەردار
بولمىغاندەك قىلسىمۇ ئۇنرمۇ مەلۇم مىقتاردا بۇ ئىشرالردىن خەۋەر تاپقران ئىرد ” .ھىتلېرر
بۇنررررداق ئىشررررالرغا دىقررررقەت قىلمىغرررران دەيرررردىغان گەپ-سررررۆزلەرگە بەك ئىشررررىنىپ
كەتمەسلىكىمىز كېررەك – .دەپ يازىردۇ كېيىنكرى شرىكايەتنامىدا ھران فرانر تەبىئىكرى
ئۆزىنىمۇ قوشرۇپ ئەرز قىلىردۇ برۇ شىكايەتنامىسرىدا _ گەرچە ئۇنچىلىر تەپسرىلى بىلىرپ
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كېتەلمىسەكمۇ بۇ تۈزۈمىمىزدە قورقۇنۇشلۇق بىر يېتەرسرىزلى برارلىقىنى ھەممىمىرز ھرې
قىلماقتا ئىدۇق .بىز بۇنرنى بىلىشرنى خالىمىردۇق خرانس! بۇنرداق بىرر ترۈزۈم ە تايىنىرپ
ياشرررىغىنىمىزدا تۇرمۇشرررىمىز ھەقىقەتەنمرررۇ راھەت-پاراغەتلىررر ئرررۆتەتتى .ھەتترررا خررران
سارىيىدىكىلەردەك راھەت ياشىدۇق دېسەكمۇ بولىردۇ .شرۇڭا ھەممىمىرز بۇنرداق كرۈنلەرنى
خالىغان ئىدۇق“.
برۇ گەپرلەر مۇنررداق بىرر كىشرى تەرىىىرردىن تىلغرا ئېلىنماقترا ئىررد  :برۇ كىشرى تېنررى
يېقىندىال قول ئاستىدىكىلەرگە بىز ھەممىمىرز يەھرۇدىيالر ئرۇرۇقىنى ترۈگىتىش ھەرىكىرتى ە
ياردەمچى بولغران جىنرايەتچىلەرمىز؛ برۇ ھەرىكەترلەر نەپرەتلىنىشرقا تې ىشرلى ھەرىركەت
ھېسررابالنغىنىدىمۇ ”ياۋروپررا مەنىەئەتىنررى چىقىررش نوقتىسررى قىلغىنىمىررزدا بررۇ ئىشررالرنى
قىلىررش زۆرۈر دەپ تونىشررىمىز كېرررەك“ دېر ەن ئىررد  .ئررۇ ئەسررلى پولشررانى گوبېرنرراتور
بولغاچقررا بررۇ بۇيرۇقنىرر بىېاسررتە فررۈھرېردىن كەلرر ەن بررۇيرۇق ئىكەنلىكىنررى ياخشررى
بىلىدىغان بىرسى ئىد  .ئەمما پۈتۈن نېمىسالر ئادەتتە ھىتلېرر ھەر قانرداق بىرر زوراۋانلىرق
ھەرىكىرررتى ە چېتىشرررلىق ئەمەس دېررر ەن گەپررركە قررراتتىق ئىشرررىنەتتى” .پۈترررۈن خەلرررق
فۈھرېرنى ر بررۇ ئىشررالردىن پەقەتررال خەۋىررر يرروق ئىررد يرراكى بولمىسررا بررۇ ئىشررالردىن
خەۋەردار بونلىشى ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس بولمىسا چوقۇم بۇ ئىشالرنى ئالردىنى ئرېلىش
تەدبىرلىرىنررى ئىشررقا سررالغان بررونتتى دې ەن ر ە قرراتتىق ئىشررىنەتتى .قىسقىسررى كىشررىلەر
ھىتلېر بۇ ئىشالردىن پەقەتال خەۋەردار بونلمايتتى ياكى بولمىسا زاد قانچىلى دائىرىدە
بۇنرداق ئىشرالر بولىېاتقانلىقىرردىن خەۋەردار بولرۇش ئىمكرانى يرروق ئىرد دەپ قارىشرراتتى.
ئەممررا مېررنىڭچە بررۇ ئىشررالردا كىشررىلەرنى ئررۇزۇنغىچە كررۆزىنى بۇيرراپ يۈرەلىشررى مررۇمكىن
ئەمەس كىشىلەر يەنىال ئارزۇ قىلغانلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇلۇشىنىال ئۈمىرد قىلىشراتتى “.برۇ
گەپلەر ئەشەددىي ناتسىست بولغان بىرر قىزنىر دوسرتىغا يازغران خېتىردە ئراخىرقى ھەل
قىلىش سۆزىنى ئوتتۇرغا قويۇشتىن ئاۋال ”راھەت ئۆلۈم نيىھەسرى“ نرى تەرغىرپ قىلغىنىردا
دې ەن گەپلەر ئىد .
ھىتلېرنى ر ئەتراپىرردىكى خىررزمەتچىلەر ”ئرراد تاغىسررىنى “ يەھررۇدىيالرنى قىرىررپ
تررۈگىتىش بررۇيرۇقى چۈشررۈرىدىغانلىقىنى زادىررال قىيرراس قىاللمررايتتى .بررۇنى قىيرراس قىلىررش
پەقەتال مرۇمكىن ئەمەس ئىرد  .دېمىسرىمۇ شرمۇندت بىرلەن ئېن ېر ئىككىسرى قۇرۇقلرۇق
ئارمىيىرردە بىررر قىسررىم يەھررۇدىي قېنىرردىن بولغرران ئوفىتسررېرنرنى داۋاملىررق ۋەزىىىسررىدە
قالسۇن دەپ تەلەپ قىلىپ فۈھرېرنى مۇۋەپىەقىيەت بىلەن قايىر قىاللىغران ئەمەسرمىد ؟
ئەسلىدە فۈھرېرنى كەينىدە تۇرىېېلىپ بۇنداق ئۇيۇنالرنى ئويناپ يرۈرگەن مرۇتىھەملەر يرا
بورمان يراكى بولمىسرا ھىملېرردەك كىشرىلەر دەپ قرارىالتتى .ئەممرا برۇ كىشرىلەرنى ھەر
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ئىككىسررىال ھىتلېرنى ر ۋاكالەتچىلىرىرردىنال ئىبررارەت بولررۇپ ”ئرراخىرقى ھەل قىلىررش“ نررى
پەقەت ھىتلېرن ئويالپ تاپانيدىغان بىر ئىش پەقەت ئۇنى ئۆزىال بۇ ئىشقا بۇيرۇق قىلىپ
ئىىرا قىلدۇرانيدىغان ئادەم ئىد  .ئەگەر ھىتلېر بولمىسا ئىرد ”ئراخىرقى ھەل قىلىرش“
نى بولىشىمۇ مۇمكىن ئەمەس ئىد ؛ شرۇنداقتىمۇ ھىتلېرر كىشرىلەرگە ئېنىرق بىرر پاكىرت
كۆرسەتكىنىدىال جازالىنىشتىن ساقلىنانيدىغانلىقىغا قەتئرى ئىشرىنەتتى .ئرادەملەر قىسراس
ئېلىش بىلەن بىر-بىرى ە تەھردىت سانلىشرى مرۇمكىن بولسرىمۇ ئىنسرانالر بەرىبىرر بەكرال
ئۇنۇتقاق كېلىدۇ .بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدە تۈركلەر بىرر مىليرون ئەرمەننرى قىرىرپ
تاشلىغىنىدا دۇنيانى قاتتىق غەزىېىنى قوزغىېەتكەن ئىد ؛ ئەمما بۇ ئىش بۈگرۈن كىمنىر
ئېسىدە قالرد ؟ (بەز مەلۇمراتالردىن قارىغانردا ئرۇ دەۋردە ئوسرمانلى تېرىتورىيىسرىدىكى
ئومررررۇمىي ئەرمەن سررررانىنىڭمۇ بىررررر مىليونغررررا يەتمەيرررردىغانلىقى ھەتتررررا بۈگررررۈنكى
ئەرمەنىرريەدىكىلەر قوشررۇلۇپمۇ  0مىليونغررا يەتمەيرردىغانلىقى مەلررۇم .بۈگررۈنكى تۈركىيەنى ر
غەربى شىمال چې را بويلىرىدىكى قۇرۇق تاغلىق بولۇپ كۆرۈن ەن رايرونالردا ترۈرك كرۇرت
كاپكررازلىق ۋە ئەرمەنررلەر بولررۇپ شررۇ قرراتتىقچىلىق دەۋرلەردە شررۇنچە مىليررون ئىنسرران
ياشىيالىشررى مررۇمكىن ئەمەسررلىكى ئېنىررق .ئۇنررداقتا ئۇنچىررېان ئادەمنىر ئۆلىشررىنى قانررداق
چۈشىنىش كېرەك؟ غەرپ دۇنياسىغا قېچىرپ كەتركەن ئەرمەنلەرنىر كۈچلرۈك تەشرېىقاتى
نەتىىىسىدە تۈركلەرنى ئىرقى قىرغىنچەلىقىدا ئۆلتۈرۈل ەن دېيىل ەن بۇ رەقەم ە بارلىق
غەرپ ئەللىر تا بۈگۈن ىچە قراتتىق ئىشرىنىپ ھرازىرغىچە دۇنيرا سرەھنىلىرىدە ئاسرىيالىق
ياۋايىالر دەپ تونىغان تۈركلەرنى بېشىنى ئاغرىتىپ كەلمەكتە .شۇڭا برۇ بىرر جرۈملە سرۆز
ئېن لىزچىرردىن تەرجىمىرردە ئانھىرردە تەكىتلىنىشررىنى كررۆزلەپ ئررايرىم بىررر ئررابزاس قىلىررپ
تەرجىمە قىلىنغان .ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىدە ئېن لىزچە نەشر بويىچە بىر ئرابزاس ئىچىردە
تەرجىمە قىلىند  – .ئۇ.ت)
-8122يىلررى -1ئىيررۇل كررۈنكى بىررر قېتىملىررق مەخىررى سررۆھبەتتە فررۈھرېر ھىملېرغررا
يوليررورۇق بېرىررپ ”بۇنرردىن كېيىنكررى  2~2ئررا ئىچىرردە بىررر تۈرلررۈك ترروپىالڭ چىقىررش
ئېھتىمررالى“ بولغررانىكەن يەھررۇدىيالرنى ”شررەرق“ قە يۆتكىررېېتىش ئىشررىنى دەرھررال قولغررا
ئېلىشى شەرت ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .ئرۇ يەنە برۇ پىرالن چوقرۇم ”ئومرۇمىي يۈزلرۈك تولرۇق
ئىىرا قىلىشى شەرت“ ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ .بۇ گەپلەر تەبىئىيكى فۈھرېرنى يېنىدىكى
خىررزمەتچىلەر ئۇنىرر كوللىكتىررپ قىرغىنچىلىررق پىالنلىغرران برراش قاتىرر ئىكەنلىكىرر ە
ئىشەندۈرەلمەيتتى .ئەمما ئرۇزۇن ئرۆتمەيال ئۇنىر بورمانغرا دەيردىغان بىرر قاترار گەپلىرر
ئررۇنرنى بۇنررداق بىررر پىررالن تررۈزگەن كىشررى ئىكەنلىكى ر ە قەتئررى گۇمرران قىلمرراس ھالغررا
كەلتۈرىدۇ .ئرۇ ئىنترايىن مەغرۇرننغران ھالردا گېرمران دۇنياسرىدىكى يەھرۇدىي ۋىروسرىنى
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پاك-پاكىزە تازىلىېىتىدىغانلىقىنى ئېترراپ قىلغانردىن كېريىن مۇنرداق دەيردۇ” :بىرز ئۈچرۈن
ئېيتقاندا برۇ بىرر مرۇھىم دېزىنفېكسرىيە قىلىرش جەريرانى بولىردۇ .بىزمرۇ برۇ جەھەترتە ئەڭ
يوقررۇر چەك بررويىچە ئىررش قىلمرراقتىمىز .بۇنررداق بىررر جەريرران بولمىغىنىرردا بىررز بەلكىررم
تۇنىۇقررۇپ ئۆلىشررىمىز يرراكى يرروق قىلىنىشررىمىز مررۇمكىن “.ئەسررلىدە ئررۇ يەھررۇدىيالر بىررلەن
مۇئررامىلە قىلغرران ۋاقتىرردا ئۇنرغررا ئەزەلرردىن ھەققررانىي مۇئامىلىرردە بولغرران ئەمەسررمىد ؟
”ئررۇرۇش ھارپىسررىدا مەن ئۇنرغررا ئەڭ ئرراخىرقى ئاگاھالندۇرۇشررنى بەرگەن ئىرردىم .مەن
ئۇنرغا ئەگەر سرىلەر بىرر قېتىملىرق ئۇرۇشرنى تەشركىللەيدىغان بولىدىكەنسرىلەر خەلقىرم
ھەرگىرررز سرررىلەرنى كەچۈرمەيررردۇ مەنمرررۇ پۈتكرررۈل ياۋروپرررا قىتئەسرررىدە برررۇ زىيرررانلىق
ھاشارەتلەرنى ئۇرۇقىنى قۇرىتىمەن .بۇ قارار بىر قېتىملىق جاپا بىرلەن ئراخىرغىچە راھەت
ئۆتىشىمىزنى بەل ىلەيدىغان بىر ئىش .ئرۇنر مېنىر برۇ ئاگاھالندۇرۇشرۇمغا ئرۇرۇش ئرېالن
قىلىررش بىررلەن جرراۋاپ بېرىشررتى .بۇنىرر بىلەنررال قالمررا ئررۇنر يەنە دۇنيانىرر نەرىرردە
بولىشررىدىن قەتئىرري نەزەر ئررۇ يەردە بىررر يەھررۇدىي بولىرردىكەن ئررۇ يەردە ناتسىسررتالر
گېرمانىيىسررى ھەرگىررز چىقىشررالماس بىررر دۈشررمىنى بررار دەپ قارىشررىدۇ .ياخشررى گەپ بىررز
راستىنال يەھۇدىيالرنىر يارىسرىغا تى ەلىر ەن ئىردۇق .كەل ۈسرى دۇنيرا بىرزگە مەڭ ۈلرۈك
مىننەتدار بولۇپ ئۆتىدۇ“.
ھىتلېرنىرر ”ئرراخىرقى ھەل قىلىررش“ دې ىنىنىرر ئەڭ ۋەھىمىلىرر قىسررمى يېقىنرردا
ئاخىرلىشىدۇ – ئېېرىستى يەنى ئاگاھالندۇرۇش خاراكتېرىدە ئاخىرنشرتۇرۇلىدۇ .ۋارشراۋا
يەھررۇدىي رايونىغررا قىسررتىلىپ قالغرران  212مى ر يەھۇدىيرردىن پەقەت  22مى ر نەپىرررىال
ئۆلتررۈرۈش مەركىررزى ە نررازارەت ئاسررتىدا كۆتررۈرۈل ەن بولررۇپ قالغانلىرىنىرر ھەممىسررى
بارىرردىغان يېررر يرروق ئامالسررىز قامىلىررپ قالىرردۇ .بررۇ چاغرردا قالغرران يەھررۇدىيالر شررۇنى
بىلردىكى نرازارەت ئاسرتىدا كۆتۈرۈلرۈش دېرمەك ئۆلرۈم دېمەكترى .يەھرۇدىيالر رايونىردىكى
يەھررۇدىي سىياسررىي يېررتەكچىلەر بررۇ نرروقتىنى ئېسررىدە چىر تۇتررۇپ ئىچكررى جەھەتتىكررى
بۆلۈنررۈش ھررالىتىنى يرروق قىلىشررىدۇ .ئررۇنر بىررردەك ئىتتىىاقلىشررىپ يەھررۇدىيالرنى يررانپ
كۆتۈرۈش ئىشىغا قۇراللىرق قارشرىلىق كۆرسرىتىدۇ .بۇنىڭردىن ھىملېرر ھەيرران بولرۇپ داڭ
قېتىىال قالىدۇ .شرۇنداق قىلىرپ ئرۇ ۋارشراۋا يەھرۇدىي رايرونىنى پۈترۈنلە يروق قىلىرېېتىش
بررۇيرۇقىنى بېرىرردۇ-8122 .يىلررى -1ئافرې ر سررەھەر سررائەت  2تە  0222نەپەر قۇراللىررق
ئررې -ئررې پىيررادە قىسررىمى تانكررا ئرروت پۈشرركۈرتۈش مىلتىقررى ۋە پررارتلىتىش ئەترىتررى
قاتارلىقالرنى ماسلىشىپ بېرىشرى بىرلەن ۋارشراۋا يەھرۇدىيالر رايونىغرا ھۇجرۇم باشراليدۇ.
ئەسررلىدە ئررۇنر بۇنچىررېان كررۈچكە تايىنىررپ ئىشررىنى ئاسررانال پۈتتۈرىرردىغانلىقىنى ئويلىغرران
بولسرررىمۇ كۈتۈلمى ەنررردە كۈچلرررۈك قارشرررىلىق كۆرسىتىشررركە دۈ كېلىررردۇ .يەھرررۇدىي
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جەڭچىلىر جەمئىي  8222كىشىدىن تەشكى تاپقران بولرۇپ قوللىرىردا ئرۇزۇن ۋاقىترتىن
بويرران بررۇ يەرگە كىرگۈزىېالغرران بىررر نەچررچە پىلىمرروت نۇرغررۇن سرراندا گرانررات يررۈز تررال
ئەتراپىرردا مىلتىررق ۋە كرراربىن مىلتىقررى نەچررچە يررۈز تاپانچررا ۋە رېېولررېېر – ئررالتە ئاتررار
تۇلۇقلۇق تاپانچا قاتارىدىكى قۇراللىر بار ئىد  .ئۇنىڭدىن باشقا يەنە مولوترو شىشىسرى
– ياندۇرغۇچى بېنزىن قۇتسى قاتارلىق ياسىېالغان قۇراللىرىمۇ بار ئىد  .ھىملېرر ئەسرلىدە
 2كۈن ئىچىدىال بۇ ئۇرۇشنى ئاخىرنشتۇرىمىز دەپ ئويلىغان بولسىمۇ شۇ كۈنىسىال ئۇنىر
قوشۇنى ئامالسىز چېكىنىشكە مەجبۇر بولىدۇ .بۇ تۈردىكى بىر تەرەپلى ئرۇرۇش كرۈنلەرچە
داۋام قىلىپ ئې -ئې قوشونى قۇمانردانى گېنېررال جرۈرگېن سرتروپنى قراتتىق پاراكەنردە
قىلىېېتىدۇ .ئۇ دوكالت بېرىپ دەسلىېىدە ئۇنىر قرول ئاسرتىدىكىلەر “خېلرى كرۆپ سراندا
تۇغۇلۇشىدىنال قورقۇنچاق بولغان يەھۇدىينى قولغا چۈشۈرگەنلىكىنى بىلدۈرگەن بولسرىمۇ
ۋەزىرريەت كۈنرردىن-كررۈن ە يامانلىشىشررقا باشررلىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ 02” .بىررلەن  22دەك
ئەرلەردىن تەشكىللەن ەن يېڭى جەڭ ىېار گۇرۇپىا يەنە شۇنچىلى ئايالالرنى ماسلىشرىپ
بېرىشى بىلەن توختىما قايتا قارشىلىق كۆرسىتىش كۈچى ھالىغرا كەلمەكرتە ئىرد  “.ئرۇ
ئايالالرغررا تاقابىرر تررۇرۇش ھەقىقەتەنمررۇ مۈشرركۈل ئىكەنلىكىنررى ئررۇنر ھەر دائىررم كەڭ
پۇشررررقاقلىق ئىشررررتانلىر ئىچىرررر ە سررررۇقۇۋالغان گرانرررراتلىرىنى چىقىرىررررپ ئېتىېېتىررررپ
قاچىدىغانلىقىدىن زارلىنىدۇ.
ئەنە شۇ تېرىقىدە ئاۋارىچىلىق تارتىرپ -2كرۈنى ە كەل ەنردىن كېريىن ھىملېرر ”ئەڭ
قاتتىق ۋە ئەڭ رەھىمسىز تەدبىر قوللىنىپ“ يەھۇدىيالر رايونىنى تۈپتۈز قىلىپ تۈزلىرېېتىش
توۈرىلىق بۇيرۇق چۈشۈرىدۇ .شۇڭا ستروپ بۇ يەھرۇدىي رايرونىنى پۈترۈنلە ئروت دېڭىزىغرا
ئايالنرردۇرىېېتىش يەنررى ھەر بىررر بىنررانى بىرمررۇ-بىررر كۆيرردۈرىېېتىش قررارارىنى ئالىرردۇ .ئررۇ
دوكالتىررردا ئرررۆيلەرگە ئررروت قويرررۇۋېتىل ەن بولسرررىمۇ ئىچىررردىكى يەھرررۇدىيالر ئررراخىرقى
مىنرررروتقىچە چىرررر تررررۇرۇپ تىركەشرررركەندىن كېيىررررنال ئانرررردىن ئررررۆزلىرىنى بىنررررادىن
تاشرراليدىغانلىقىنى ”سررۈڭەكلىر كۈكررۈم تالقرران بولررۇپ كەترركەن بولسررىمۇ ئررۇنر يەنىررال
كرروچىالردا ئررۆمىلى ىنىچە ئرروت قويۇلمىغرران نېرقررى تەرەپتىكررى بىنانرغررا قېچىشرراتتى… .
يەھۇدىيالر بىرلەن بانردىتالر بىرزگە ئەسرىر بولۇشرنى خالىمرا تىرىر كۆيرۈپ ئۆلۈشرتىنمۇ
قورقما ئوت يالقۇنى ئىچىدە ئۆمىلەيتتى“ دەيدۇ.
بۇ قارشىلىق كۆرسەتكۈچىلەر ئۆچمەس قەھرىمانلىقالرنى كۆرسىتىپ  2~0ھەپتىدەك
جەڭ قىلغاندىن كېيىن ئوق-دورىسى ۋە يەيدىغىنى تۈگەپ ئاخىر بونلمرا قالغىنىردا يەر
ئاسررتى يۇنرردا ئېرىقلىرىغررا قېچىررپ كىرىېېلىشررتى-82 .مررا كررۈنى يەھۇدىالرنى ر قال ردۇق
قارشرىلىق كۆرسررىتىش سررەپلىر بەكررال ئازىيىررپ كېتىردۇ ئرروق ئرراۋازىمۇ بەكررال شانڭشررىپ
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قالىررردۇ .ئەتىسرررى گېنېررررال سرررتروپ ۋارشررراۋا شرررەھىرىدىكى ”ئاريررران“ رايونىررردىكى
تلوماكىسررىناگوكىنى پررارتلىتىېېتىش ئررارقىلىق بررۇ قېتىمقررى جەڭنى ر غەلىبىسررىنى تەنررتەنە
قىلىشقا بۇيرۇق چۈشىرىدۇ .توپ-توغرا تۆت ھەپتىلى ۋاقىت ئىچىدە كىچىككىنە يەھرۇدىي
پارتىزانلىر ئۆزىدىن ھەسسىلەپ ئۈستۈن بولغان قۇراللىنىشىمۇ ئىنتايىن ئۈستۈن بولغران
گېرمانىيە قوشۇنىغا قارشى ئەڭ ئاخىرقى بىر ئادىمى قالغىچە جەڭ قىلىدۇ .ئەسىر ئېلىنغان
 22مى ر  22نەپەر يەھۇدىرردىن  2مى ر نەپىرىنررى نەق مەيدانرردا ئېتىررپ ئۆلتۈرىشررىدۇ؛ 00
مىڭنررى بولسررا ترېبلىنكررا بىررلەن لوۇبلىنغررا ئاپىرىررپ قامىېېتىرردۇ .قالغررانلىرىنى ئەمرر ەك
نگىرلىرىغا ئاپىرىدۇ .گېرمانىيە قوشۇنىنى چىقىمى تەبىئىكى ئىنترايىن ئراز كۆرسرىتىل ەن
ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنى بەرگەن رەقىمرى  82نەپەر ئۆلرۈك  12نەپەر يراردار ئىرد  .ئەممرا
ئەڭ مرررۇھىم برررولغىنى برررۇ قېتىمقرررى قارشرررىلىق كۆرسرررىتىش ھىيتلېرنىررر ”يەھرررۇدىيالر
قورقۇنچاق“ دەيدىغان قارىشىغا كۈچلۈك بىر زەربە بولغان ئىد .
0
شۇ يىلى ئىيۇننى باشلىرىدا پاپرا -80پىئروس يەھرۇدىيالرنى يوقۇترۇش مەسىلىسرى
ھەققىدە ”كاردىنال ئىالھىيەت ئىنىسرتىتۇتى“ دامەخىرى نۇترۇق سرۆزلەيدۇ” .برۇ مەسرىلىدە
بىزنى مۇناسىېەتلى دائىرىلەرگە ئېيتمراقچى بولغران ھەربىرر ئېغىرز گېىىمىرز شرۇنىڭدەك
قىلىدىغان ھەر بىر ئاشكارە سرۆزىمىز چوقرۇم زىيانىكەشرلىككە ئۇچرىغۇچىالرنىر مەنىەترى
ئاساسىدا ئىنچىكىلى بىلەن پىششىق ئويلىنىش ۋە ئۆلچەم برويىچە بولىشرى ھەرىكىتىمىرز
بىلەن ئارزۇيىمىز زىد بولرۇپ قېلىشرتىن ساقلىنىشرىمىز زىيانكەشرلىككە ئۇچرۇغۇچىالرنىر
ئەھررېالىنى قىيىنالشتۇرۇشررقا سررەۋە بولىرردىغان گەپ-سررۆزلەردىن ئېھتىيررات قىلىشررىمىز
كېرەك“ دەپ نېمىشكە ئاشكارە ئەيىىلىمەسلىكىنى سەۋەبىنى چۈشرەندۈرمەكچى بولىردۇ.
ئەممررا پاپررا نررېمە ئۈچررۈن ئېھتىيرراتلىق گەپ قىلىررش كېرەكلىكىنىرر يەنە بىررر سررەۋەبىنى
ئېغىزىرردىن چىقىرالمايرردۇ .ئەسررلىدە بررۇ پاپررا بولشررېېىكالر ناتسىسررتالردىنمۇ بەكىرررەك
خەۋىىلى دەيدىغان قاراشتا ئىد .
رىم پاپىسىنى مەۋقەسى ھەقىقەتەنمۇ ئېچىنىشلىق ئەھېالدا ئىد  .بۇ قېتىمقى نۇتۇق
ئۆزىمررۇ بىلررمە ئورنىغررا تەھرردىت پەيرردا قىلىېالغرران ئىررد  .يەنررى پاپىنىرر بررۇ نررۇتقى
تۈرتكىسرررىدە كاتولىررر دىنىنىررر قۇتقۇزغررران يەھرررۇدىي سرررانى باشرررقا ھەرقانرررداق بىرررر
چىركاۋدىكىلەرنى ر ھەر قانررداق بىررر دىنررى ئورگانالرنى ر ۋە ھەر قانررداق بىررر قۇتقررۇزۇش
جەمىيىتىنىررر قۇتۇلررردۇرغان ئرررادەم سرررانىدىن كرررۆپ بولىررردۇ .نرررۆۋەتتە چىركررراۋنردا
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موناسرتىرنردا ھەتترا ۋاتىكران شرەھەر ئىچىردىمۇ مىڭرالپ-ترۈمەنلەپ يەھرۇدىي يوشررۇرۇپ
قېلىشررىدۇ .ئىتتىىاقررداش دۆلەتلەرنى ر بررۇ جەھەتتىكررى سررانلىق رەقەملىررر ھەقىقەتەنمررۇ
بەكررال ئرراز ئىررد  .ئەن لىرريە بىررلەن ئامېرىكررا ئىككىسررى بررۇ جەھەتررتە شررۇنچە ۋارقىررراپ-
جاقىراشقىنى بىلەن ئۇنر تىلغا ئالغىدەك تۈزۈك بىرەر ئىرش قىلىرپ باقمايردۇ .ئرۇنر بەكرال
ئرراز سرراندىكى زىيانكەشررلىككە ئۇچرىغرران يەھۇدىيالرغررا پانررالىق بېرىرردۇ .شررۇ يىللىررر
ئىمزاننغان موسكېا خىتاپنامىسىدا يەنى روزۋېلت چېرچى ۋە سرتالىن قاترارلىقالر ئورتراق
ئىمزالىغرران خىتاپنامىرردا ھىتلېرنىرر زىيانكەشررلىكى ە ئۇچرىغررۇچىالر بېشررىغا كەلرر ەن
پاجىئەنى ر ئېغىررر-يېررنىكلىكى ە قرراراپ مۇنررداق تىزىلغرران ئىررد  :پررولەكلەر ئىتالىيررانالر
فرانسررۇزنر گولالنرردىيىلىكلەر بىلى ىرريىلىكلەر نررورۋې يىلىكلەر سرروۋېتلىكلەر ۋە كرررېتالر.
قىزىق يېرر برۇ تىرزىملىككە يەھرۇدىيالرنى كىرگرۈزمى ەن برۇ ئەسرلىدە ئرا ق ش ئرۇرۇش
ئاخبارات باشقارمىسى تۈزگەن سىياسەت ئىد  .بۇنىڭغا قارىتا دۇنيا يەھرۇدىيالر كومرۇتىتى
قرراتتىق نررارازىلىق بىلدۈرىرردۇ .ئەمررمە بۇنىر قىلررچە پايدىسررى بولمايرردۇ .ئررۇنر پولشررادىكى
يەھۇدىيالرنى ئىنتىيار ھالدا پرولەكلەر قاتارىغرا كىرگۈزىرېەتكەن باشرقىالردىمۇ شرۇنداق
قىلىنغررران ئىرررد  .برررۇ ئرررۈ كررراتىېاش ناتسىسرررتالر تېررورچىلىقرررى ئاساسرررلىق ترررۈرلەرگە
ئايرىغىنىدا ”ئاخىرقى ھەل قىلىش“ ھادىسىسى خۇدد قۇدۇققرا چۈشركەن تاشرتەك ئرۈن-
تۈنسىز ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ.
دانىيەلىكلەرنىرر ھەققانىيەتچررانلىقى بىررلەن ئۇنرنىرر جاسررارىتى بررۇ ئررۈ چرروڭ
كاتىېاشنى يەھۇدىيالرنى پىالنلىق ترۈردە يوقۇتۇشرتىن ئىبرارەت پراكىتنى ئېترراپ قىلىشرقا
جررۈرئەت قىاللماسررلىقىغا روشررەن سېلىشررتۇرما بولررۇپ بەرمەكررتە .گەرچە دانىيەلىكلەرمررۇ
نېمىسالر تەرىىىردىن ئىشرغال قىلىنىېېلىنغران بولسرىمۇ ئرۇنر يەنىرال ۋەتىنرى تەۋەسرىدىكى
ئررالتە يېرررىم مى ر يەھۇدىينى ر ھەممىسررىنى دې ىرردەك شىېىتسررىيى ە ئرراپىرىېەتكەن .يەنە
شررۇنىڭدەك ھىتلېرنى ر ئىتتىىاقداشررلىرىدىن بىررر بولغرران فىنالرمررۇ  2نەپىررر برراندىن
قۇتۇلرررۇپ قانلمىغررراننى ھېسرررابقا ئالمىغانررردا دۆلىتىررردىكى  2مىررر نەپەر يەھۇدىينىررر
ھەممىسىنى قۇتۇلدۇرۇپ قالغان؛ خۇدد شۇنىڭدەك گېرمانىيىنى يەنە بىر ئىتتىىاقدىشرى
بولغان ياپونالرمۇ -8122~8122يىلالردىكى ياپون-رۇس ئۇرۇشىدا يەھۇدىيالرنى ئاچقان
كۇنغا يەنى لوئېرپ شرىركىتىنى يراپونىيەگە مەبرلە ئاچقانلىقىغرا جراۋابەن  2مىر نەپەر
سەرسان بولۇپ كەتكەن ياۋروپا يەھۇدىيلىرىغا مانىۇرىيەدە پانالىق بېرەلى ەن.
ھررالبۇكى ”شررەرق“ تە يررۈز بەرگەن زوراۋانلىررق ھەرىكەتلىرىنررى توسرراش ئۈچررۈن ئەڭ
كۆپ كۈ چىقارغان كىشىدىن بىرسى يەنە كېلىپ ئەنردىال  22ياشرقا كىررگەن بىرر نرېمى
ئىد  .بۇ كىشى ئەسلىدە ھىملېرنى ئادۋۇكاتى بولۇپ كرونراد مرورگېن ئىسرىملى بىرسرى
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ئىررد  .ئۇنىرر دادىسررى تۆمۈريررول ئاچررال باشقۇرغۇچىسررى ئىررد  .كررونراد ئوقۇغۇچىلىررق
ۋاقىتلىرىدىن تارتىىال ئېتى قانۇنشۇناسرلىقىغا چوڭقرۇر ھەۋەس باغلىغران بولرۇپ كېريىن
ئې -ئرې سودىيەسرى ۋەزىىىسرى ە تەيىنلەن ەنردىن كېيىنمرۇ قانۇنسرىز ئىشرالرغا قارىترا
خىالپلىق قىلغۇچىنى كىم بولىشىدىن قەتئىي نەزەر قىلچە قورقما قەتئىري چىر ترۇرۇپ
قارشررى تررۇرۇپ كەلر ەن ئىررد  .ئۇنىر قەتئررى تررۈردە ئەمەلىرري دەلىلررلەرگە قرراراپ ھۆكررۈم
چىقىرىشى يوقۇر دەرىىىلى باشلىقىنى يېغىرىغا تەگكەچكە مرورگېننى جرازا سرۈپىتىدە
دەرھال ئالدىنقى سەپ ئې -ئې دىرېىزىيە شرىتابىغا يۆتكىېېتىردۇ .ئۇنىر داڭقرى چىقىرپ
كەتكەن بولغاچقا -8122يىلى ئرې -ئرې ئامرانلىق باشقارمىسرىدا سىياسرىي دېلرونردىن
يىراق مالىيە جىنايى ئەنزىلەر ئىشنانىسىغا يۆتكەپ كېلىدۇ .شۇ يىلى ئەتىيازدا ئرۇ برۇيرۇق
بررويىچە بۇخېنېالررد نگىرىغررا بېرىررپ ئۇزۇنرردىن بېررر ھەل بولمررا تاشررلىنىپ قالغرران بىررر
خىيانەتچىلى ر دېلوسررى ئۈسررتىدە ئررادەتتىكىچە تەكشررۈرۈش ئېلىررپ بارىرردۇ .بررۇ ئەنررزى ە
چېتىلغرران كىشررى شررۇ نگىرنى ر كومانرردىر كررارل كررو ئىررد  .كىشررىلەر بررۇ كىشررىنى
نگىردىكرررى ئەمررر ەك كرررۈچىنى پرررۇخرانر ئارىسرررىدىكى خوجايىنالرغرررا كىراغرررا بېرىرررپ
ئىشررلەتكۈزۈش ئررارقىلىق قررۇرۇق نوپررۇس تىزىمررى ئۈچررۈن ئاشررلىق نورىمىسررىنى ئېلىررپ
يەۋالغانلىقىرردىن گۇمانلىنىررپ يۈرىشررەتتىكەن .قىسقىسررى شەخسررى مەنىەتررى ئۈچررۈن نگىررر
باشقۇرۇپ يۈرگەن بىر ئىد  .دەسرلەپكى تەكشرۈرۈش نەتىىىسرى يەنىرال كېسرىم قىلىشرقا
يەتمەيدۇ؛ ئۇنى ئۈستى ە يەنە نۇرغۇن كىشى قىلچە گۇناھى يوق دەپ كوچنى تەرىىىنرى
قىلىشماقتا ئىد .
ئىيۇل ئېيىدا مورگېن ۋېيمارغا بېرىپ ھىتلېرر ئەڭ ياخشرى كۆرىردىغان شرۇ يەرنىر
بىر مېھماننانىسى بولغان ”پى مېھمان سارىيى“ غرا چۈشرۈپ ئرۈن-تىېىشسرىز تەكشرۈرۈش
ئىشىنى باشلىېېتىدۇ .ئۇنى بەكال ھەيران قالدۇرغىنى ۋېيمارنىر يوقرۇر تەرىىىردىكى بىرر
تررا ئۈسررتىدە قۇرۇلغرران كۆرۈنىشررى كىشررىنى جەلىررپ قىالرلىررق چىرايلىررق بىررر نگىرنى ر
بارلىقىنى كۆرۈدۇ .بۇ نگىردىكى ئەسلىھەلەر پۈتۈنلە يېڭىدىن سىرنپ پاك-پاكىزە ھالغرا
كەلتۈرۈل ەن؛ يەرلىرى ىمۇ چىم يېيىتىلىپ چىرايلىق گرۈللەر بىرلەن پۈركىرېېتىل ەن ئىرد .
نگىردىكررى مەھبۇسررالرنى كۆرۈنۈشررلىرىمۇ ئانھىرردە سرراغالم ئاپتاپتررا قارىررداپ پررارقىراپ
تۇراتتى .تاماقلىرىنىمۇ ناچار دې ىلى بولمايتتى .ئۇنر يەنە مۇددەت بويىچە پوچترا ئرارقىلىق
خەت-ئانقە قىلىپ تۇرانيدىكەن؛ بۇ نگىردا يەنە چروڭ بىرر قىرائەتنرانىمۇ برار بولرۇپ ئرۇ
يەردە ھەر تۈرلرررۈك چەت تىلرررى كىتررراپالر سررراقالنغان ئىررركەن؛ شرررۇنىڭدەك يەنە نگىرغرررا
قامالغانالرغررا سررىرى ئويررۇنى كۆرسررىتىپ پررات-پررات كىنررو قويررۇپ بېرىرردىكەن ئررارىالپ
تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرىنىمۇ ئۆتكۈزۈپ تۇرىدىكەن .ھەتتا بىر پاھىشىنانىسىمۇ بار ئىركەن.
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مررورگېن بۇچېنېالررد نگىرنررى يەنىمررۇ چوڭقررۇرنپ تەكشررۈرگەندىن كېرريىن ئررۇ يەردىكررى
خىيانەتچىلى دېلولىرىنى ”كرىستال كېچە“ دەۋرىدىن تارتىپ كەڭ كۆلەمردە يەھرۇدىيالر
بۇ نگىرغا كەلتۈرۈلۈشتىن كېيىن كۆرۈلۈشكە باشرلىغانلىقىنى تېىىرپ چىقىردۇ .ئەپسۇسركى
دېلو تەكشۈرۈش ئىشى كوچقا يېقىنالپ كەل ەنسىر پاكىتالرنى ئۈزۈلۈپ قالىدىغانلىقىنى
سررېزىدۇ .يەنررى ئەھېالرردىن خەۋىررر بررار جىنايەتچىلەرنىرر بەخىررتكە قارشررى دەل شررۇ
تەكشررۈرۈش پەيتلىرىرردە ئۆلررۈپ قالىرردىغانلىقىنى سررېزىدۇ .ئۇنرنى ر دېلررو ئارخىىلىرىرردىن
ھەرقايسررى ئررۆل ەن كىشررىلەرنى ئۆلررۈش كۈنلىرىمررۇ بىررر-بىرىرردىن نەچررچە يىرر پەرق
قىلىېاتقانلىقىنى ئۆلۈم سەۋەبلىرىنىڭمۇ بىر-بىرسى ە ئوخشىمايېاتقانلىقىغا دىققەت قىلىدۇ.
مورگېن بۇ ئۆلۈم ۋەقەلىرىنى بىرر تۈرلرۈك قراتىللىق ۋەقەسرى ئىكەنلىكىردىن گۇمانلىنىشرقا
باشرراليدۇ .شررۇڭا ئررۇ بررۇ ئۆلررۈملەرنى تەكشۈرۈشرركە بررۇيرۇق قىلىرردۇ .ئۇنى ر تەكشررۈرۈش
خررادىملىر بىرررەر يىررپ ئررۇچى تاپالمىغاچقررا بۇنررداق پايدىسررىز تەكشۈرۈشررتىن زىرىكىررپ
ئىشلەشكە ئۇنىمايدۇ.
بۇنداق بىر ئەھرېال ئاسرتىدا ئەگەر ئرادەتتىكى بىرر رازۋىتچىر بولغىنىردا چوقرۇم برۇ
تەكشۈرۈش ئىشىدىن ۋاز كېچىشى تۇرغانال گەپ ئىد  .ئەمما مورگېن بۇ يەردە چوقرۇم بىرر
جىنررايەت ئىشررلەن ەن دەپ قەتئررى ئىشررىنىپ تەكشررۈرۈش ئىشررىنى ئررۆز بىېاسررتە ئېلىررپ
بارىدۇ .مورگېن بۇ يەردىكى ھەر قايسى بانكىالرغا كىرىپ سۈرۈشتە قىلىشقا كىرىشرىدۇ .برۇ
جەرياندا ئۇ بانكىدىكىلەرگە كۆرۈنىشرى ھۆكرۈمەت ئورگانلىرىنىر رەسرمى تونۇشتۇرۇشرىغا
ئوخشرراپ كېتىرردىغان تونۇشررتۇرۇش قەغىزىنررى كۆرسررىتىپ ئۆزىمررۇ ھىملېرنى ر بۇيرۇقىغررا
بىنائەن كېلىرپ كوچنىر ھېسراۋاتلىرىنى كرۆزد كۆچۈرىېاتقرانلىقىنى ئېيتىردۇ .ئۇنىر برۇ
تۈردىكى تىرىشچانلىقى ھەقىقەتەنمرۇ كارغرا كېلىردۇ :قايسرى بىرر بانكىردا ئىنكرار قىلغىلرى
بولمايدىغان بىر پاكىتنى قولغا كەلتۈرىدۇ .رر كو ھەقىقەتەنمرۇ  822مىر مرارك خىيرانەت
قىلىېالغانلىقىنى ر دەلىلىنررى تېىىررپ چىقىرردۇ .ئررۇ يەنە تۈرمىنى ر كررۈزىتىش خرراتىرىلىرىنى
تەكشررۈرۈش ئررارقىلىق شرراھىتالرنى مەخىررى كررامىرنردا ئۆلتۈرىېېتىل ەنلىكىرردىن خەۋەر
تاپىدۇ .شۇنداق قىلىپ مورگېن قاتىللىق جىنايىتىنى دەلىلىنى قولغا كەلتۈرىدۇ.
ئاخىر مورگېن بىرر پوپكرا ماتېرىيرال ۋە دەلىلرلەر بىرلەن بېرلىنغرا ئاتلىنىردۇ .ئەممرا
ئۇنىرر باشررلىقى بولغرران جىنررايى ئىشررالر سرراقچى باشررلىقى ئۇنىرر قولغررا كەلتررۈرگەن
پاكىتلىرىنى شۇنداقال بىر كرۆز يۈگۈرترۈپ چۈچرۈپ كېتىردۇ :مورگېننىر ئۇنىر بەرگەن برۇ
ۋەزىىىسىنى شۇنچە ئەستايىدىللىق بىلەن تەكشۈرگەنلىكىنى پەقەتال خىيالىغا كەلتۈرمى ەن
ئىد  .شۇڭا ئۇ ئالدىراشال ھېيدرىننى ئىزباسار بولغان كرالتېنبرۇنېر بىرلەن كۆرۈشركىن
دەپ بۇيرۇيدۇ .ئەمما كرالتېنبۇرنېرمۇ ئوخشاشرال بۇنىڭردىن بىرزار بولغرانلىقىنى بىلردۈرۈپ
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يالغرران كۆڭررۈل بررۆل ەن بولىېېلىررپ ”بررۇ ئىررش مېنى ر باشررقۇرۇش سرراھەم ە كىرىرردىغان
ئىشالردىن ئەمەس ئىكەن .شۇڭا سرەن مىيوننېنغرا بېرىرپ ئۆزەڭنىر ئەسرلى خوجايىنىر
بىلەن كۆرۈشسرەڭ بولغىردەك“ دەيردۇ .مورگېنمرۇ ۋەزىىىسرى ە سرادىق بىرر بولغاچقرا برۇ
پاكىتالرنى ئې -ئې قانۇن بۆلۈمى ە سۇنىدۇ .ئەمما ئۇنرمۇ ئوخشاشال بۇ ئىشرقا مەسرئۇل
بولۇش رتىن برراش تارتىرردۇ” .ئەڭ ياخشىسررى سررەن بررۇ ئىشررنى ھىملېرررگە يەتكررۈز“ دەيرردۇ
باشلىقى .شۇنداق قىلىپ مورگېن دەرھال ھىملېرنى قۇماندانلىق شرىتابىغا بارىردۇ .ئەممرا
ئۇ يەردە ھىملېرمۇ ئرۇنى قوبرۇل قىلىشرنى رەت قىلىردۇ .برۇ ئەھرېالنى كرۆرگەن ھىملېرنىر
يېنىدا ئىشلەيدىغان بىر خىزمەتچى مورگېنغا ئىچى ئاغرىپ ئۇنىڭغا ياردەملىشىپ برۇ دېلرو
قىسقىچە بايان قىلىنغان بىر تېلې را تېزىسى تەييارنيدۇ .ئەندىكى مەسىلە بۇ تېلې رافنى
قانداق قىلىپ ھىملېرنى قولىغرا يەتكۈزۈشرتە قالغران ئىرد  .نرېمە سرەۋەپتىن ئىكەنلىكرى
نامەلۇم بۇ تېلې را مەمور ئورگانالر توسالغۇلىرىدىن سىرىلىپ ئۆتۈپ ھىملېرنى قولىغرا
يېتىررپ بارىررردۇ .ئويلىمىغررران يەردىرررن ھىملېرمرررۇ مورگېننىررر كرررو ۋە ئۇنىررر ئايرررالىنى
شۇنىڭدەك بۇ دېلرو بىرلەن چېتىشرلىقى بولغران برارلىق خرادىمالر ئۈسرتىدىكى تەكشرۈرۈش
ئىشىنى داۋام قىلدۇرۇشىغا تولۇق ھوقرۇق بېرىردۇ .ئۇنىر بۇنرداق قىلىشرىغا ھەمرمە كىشرى
دې ىدەك قاتتىق ھەيراق قالىردۇ .بەزىرلەر ھىملېرر يىغىرېېلىش نگىرىنىر براش مەسرئۇلى
ئوسېالد پولغا ئىشەنمەيدىغانلىقىدىن شۇنداق قىلغران دېيىشسرە يەنە بەزىرلەر ھىملېرر برۇ
دېلونىرر ”پانرردورا قۇتىسررى“ ئىكەنلىكىرردىن تولررۇق خەۋىررر بولمىغاچقررا تەكشۈرۈشرركە
رۇخسەت قىلغران دېيىشسرە (پانردوراس ررررر يونران ئەپسرانىلىرىدىن بىرر  .برۇ ئەپسرانىدا
پرومىتوسنى ئوتنى ئوغۇرنپ يەر يرۈزى ە ئاپارغانلىقىغرا جرازا بېررىش يۈزىسرىدىن تەڭرر
پاندوراسنى يەر يۈزى ە ئىېەرتكەنمىش؛ ئۇنى يولغا سېلىش ۋاقتىدا تەڭر ئۇنىڭغا بىر قۇترا
بەرگەنمىش .ئۇ بۇ قۇتىنى ئېچىشى بىلەن تەڭ ئۇنىر ئىچىردىن برارلىق ئەسركىلىكلەرنى
قۇتىدىن يەر يۈزىدىكى ئىنسانالر ئارىسرىغا يېيىلىرپ كېتىردىكەن؛ پەقەت ئۈمىردن قۇتىردىن
چىقما تۇرىېالغانمىش رر ئا .ھ .ئى) ھىملېرنى مىىەزىنى ياخشى بىلىردىغانالر برۇ ئۇنىر
غەلىتە ئابرويىەرەستلىكىنى يەنە بىر ئۈل ىسى دېيىشكەن.
2
”ھەرقانداق بىر رەھىمسىزنىڭمۇ بىر كۆڭلى بولىدۇ“
– ۋىللىئام بالك
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ناتسىسررتالر پارتىيىسررىدىكى يوقررۇر قرراتالم كىشررىلەر ئارىسررىدا بەلكىررم ھېينىرررى
ھىملېردىنمۇ ئارتۇق زىتلىق بىرلەن تولغران باشرقا بىرسرى بولمىسرا كېررەك .ئۇنىر جەلىرپ
قىلىررش كررۈچى ئۇنىڭرردىكى سررىىايىلىق ھەمرردە ئۇنى ر يىغىررنالردا ئىىررادىلى ەن كىچى ر
پېيىللىقررى ۋە قائىرردە يۇسررۇننى ياخشررى بىلىشررى بەكررال كررۆپ كىشررىلەر ئارىسررىدا چوڭقررۇر
تەسىرات قالدۇرۇپ كەلمەكتە .دېىلوماتى ساھەدىكى كىشرىلەر ئرۇنى سروغۇققانلىق بىرلەن
ھۆكرررۈم قىلىرررش ئىقتىررردارىغا ئىررر ە بىرسرررى دەپ تەرىىلىشرررەتتى .قارشرررىلىق كۆرسرررىتىش
ھەرىكىتىنىر شررىرىكلىر بولسررا ئررۇنى ناتسىسررتالر رەھبەرلىر قرراتلىمى ئىچىرردە  222بررۇ
ئادەم ھىتلېر تۈزۈمىنى ئاخىرنشتۇرانيدىغان بىردىن-بىر رەھبەر دەپ قارىشراتتى .گېنېررال
خوسباخنى قارىشرىچە ئرۇ ئەسرلى فۈھرېرنىر جىنرايى شرەيتىنى بولرۇپ مىىەزىمرۇ ھەم
سوغۇققان ھەم ئۇستا تەدبىرچى ”ئۈچىنچى رېيچتىكى ئەڭ قېلىن نۇمۇسسىز بىر “ ئىرد .
مررېك ئامرران بولسررا ئررۇ بىررر ”روبېسررىيېرر يرراكى مرراھىر سررىھىرگەر ئەيسررا جەمىيىتررى
ئېقىمىدىكى بىر “ ھېسابلىنىدىكەن .مىللەتلەر جەمىيىتىنى دېانزى ردا تۇرۇشرلۇق سرابىق
باش كومىسار كارل بۇركناردت ھىملېرنى بىر جىنايى قىلمىشرتىكى بىرر بولىشرىدىكى
سررەۋە ”بررۇ ئررادەم پۈتررۈن زىھنررى بىررلەن ئۇششرراق-چۈششررەك ئىشررالرغا يىغانيرردىغان
يوقررۇرىنى ئالررداپ تۈۋەنرردىكىلەردىن سررىر ساقالشررقا مرراھىر شررۇنىڭدەك ئررادەم قېلىىىرردىن
چىققان ئۇسلۇبى بولغان بىر يەنى بىر ماشىنا ئادەم“ دەپ ھې قىالتترى .ئۇنىر گرۈدەك
قىز گۇدروننى قارىشىدا ئۇ بىر مىھرىبان ئاتا ھېسرابلىنىدىكەن .ئرۇ قىرز تېنرى يېقىنردىال
”كىشىلەر دادامنى نېمىال دېيىشىدىن قەتئىي نەزەر كىشىلەر دادامنى ھەر قانچە تىللىسرىمۇ
يرراكى كېرريىن تىللىشررىدىغان بولسررىمۇ بەرىبىررر ئررۇ مېنىرر دادام ئەڭ ياخشررى بىررر ئاتررا
ھېسابلىنىدۇ .مەن دادامنرى برۇرۇن ياخشرى كرۆرەتتىم ھرازىرمۇ يەنىرال ياخشرى كرۆرىمەن“.
دەيدۇ.
ھىملېرنىر قررول ئاسررتىدىكىلەرنى ھەممىسررىال دې ىرردەك ئۇنى ر باشررقىالرغا بەكررال
قىزغىن مۇئرامىلە قىلىردىغان ھەمرمە ئىشرنى چوڭقرۇر ئويلىنىرپ ھەل قىلىردىغان چوڭقرۇر
مىللىي ھېسسىياتقا ئى ە بىرر رەھربەر دەپ قارىشراتتى .ئرۇ سرھەر دائىرم كراتىىلىر بىرلەن
بىرلىكتە قەرت ئوينايتتى ئاديۇتانتلىر بىلەن بىرلىكتە پوتبول ئوينرايتتى .بىرر قېرتىم ئرون
نەچچە ئايال قارا ئىشچىلىرىنى تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرلەش زىياپىتى ە چاقىرتىپ كەلر ەن
بولررۇپ ئوفىتسررېرلىرىدىن ئررۇنردىن ئولتۇرۇشررتاا جررۈپ تررالالپ سررورۇندا بولۇشررىنى تەلەپ
قىلغررران ؛ ئەممرررا بۇنىڭررردىن ئوفىتسرررېرلىر بەك راز بولرررۇپ كەتمىررر ەن ئىرررد ؛ شرررۇڭا
باشالمچىلىق بىلەن ئۇنرنى مەسئۇلىنى تارتىپ ئۆزى ە جۈپتە قىلىدۇ.
ھەقىقەتەنمررۇ ئۇنىرر خرراراكتىر بەكررال سررىرلىق ئىررد  .بۇنىرر سررەۋەبىنى ئۇنىرر
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ئۆسررمۈرلۈك دەۋرىرردىكى ھاياتىرردىن جرراۋا تېررىىش مررۇمكىن بولمىررد  .ئررۇ برراۋارىيەدىكى
ھاللىق ئائىلىنى بالىسى بولۇپ ئۇنى ئاتىسى داڭلىق جامرائەلەردىن شراھزادە ھېينىررى
ۋون ۋىتتېلسباخنى ئىسمىنى ئالغان بىر ئىد  .ياش ۋاقتىردىكى ھىملېرر باۋارىيەنىر ئرۇ
تررۈر تەبىقىسررىنى ئررادەتتىكى بىررر پەرزەنتلىرىرردىنمۇ ئررارتۇق يەھررۇدىي دۈشررمىنى بىررر
ھېسابالنمايتتى .ئۇنىر كۈنردىلى خراتىرە دەپتىرىردە يەھۇدىيالرغرا بەرگەن باھالىرىردىن
شۇنى كۆرىېېلىشقا بولىدىكى ئۇ ئەسلىدە قارغۇنرچە بىر ئەگەشركۈچىدىنال ئىبرارەت بىرر
بولرررۇپ ئرررۇنى ھەرگىزمرررۇ سررراپ ئىرقچرررى دېررريىش مرررۇمكىن ئەمەس ئىرررد  .ئەسرررلى ئرررۇ
يەھۇدىيالرغا ھەققانىيەت بىلەن مۇئامىلىدە بولۇشنى خانيدىغان بىر ئىد  .شرەھېانىلىق
مەسىلىسررىدە ئررۇ قرراتتىق قاراشررتىكى بىررر ئىررد  .بررۇ ئەھررېال ئۇنىر ياشرراۋاتقان مررۇھىتى
ئۈچۈن ئېيتقاندىمۇ بەكال غەير بىر ئەھېال دېريىش مرۇمكىن ئەمەس ئىرد  .قىسقىسرقىچە
ئېيتقانررردا شرررۇنداق پەرەز قىلىرررش مرررۇمكىنكى ئرررۇ ئەسرررلىدە بررراۋارىيە مائرررارىىى بىرررلەن
يېتىلدۈرۈشىنى بىر مەھسرۇلى يەنرى ئىسرتىقبالى پرارنق ھەم ئەسرتايىدى ھەم قائىردە-
يوسۇنلۇق ياش بىر دۆلەت ئەمەلدار بولۇپ يېتىشتۈرۈل ەن ئىد .
-8100يىلى  00ياشلىق ھىملېر كاللىسى پۈتۈنلە يەھۇدىيلىققرا قارشرى ئەقىردىلەر
بىلەن تولدۇرۇلغان تىىى بىر مىللەتچى بولرۇپ يېتىشرتۈرۈل ەن ئىرد  .ئرۇ يەنە رومانتىر
روھ بويىچە ئەسكەرلىككە ھەۋەس قىلىدىغان بىر ئىد  .شۇ يىلى ئۇ خاتىرە دەپتىرىنىر
بېشىغا ئۆزىنى مەلۇم بىر غايە ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلىش ئارزۇسرى ئىىرادىلەن ەن مۇنرداق
بىر شىئېر يازغان ئىد :
ئۇنر سېنى پىچاقالپ ئۆلتۈرەلىشى مۇمكىن
ئەمما مەن يەنىال كۈرەش قىلىمەن قارشىلىق كۆرسىتىمەن تى تۇرىمەن!
بەلكىم توزۇپ تۇمانغا ئايلىنىپ كەتكىدەك بولساممۇ
تۇغۇمنى كۆكلەردە لەپىلدىتىمەن!
شۇنداق بولغاچقا بۇنداق بىر ئىرادىدىكى ۋە بۇنرداق بىرر شرىىائەت ئى ىسرى بولغران
بىررر ياشررنى مىللررى سوتسررىئالىزم ئەقىدىسررى ۋە بررۇ ئەقىرردىنى سررىھىرلى بىررر داھىسررى
تەرىىىدىن جەلىپ قىلىنىشىنى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان تەرىىرى يروق ئىرد  .ئۇنىر
ئالغان تەربىيىسى ئەمەلدار بولۇش ئۇنى ماھىيىتى ساداقەتلى بولۇشرال ئىرد ؛ شرۇنداق
بولغاچقا بۇنداق بىرسىنى كەسىىى ناتسىستقا ئايلىنىشرىنى ھەقىقەتەنمرۇ ئەڭ مرۇكەممەل
بىر ئاقىېەت دېيىشكە برونتتى .ئرۇ پرارتىيە ئىچىردە بالرداقمۇ-بالرداق ئۆسرۈپ كۆتۈرۈلرۈش
جەريانىدا ئۇنى ئۆز بۇ ترۈر ئىردىيىې كۈرەشرنى زىيانكەشرلىكى ە ئۇچرىغران بىرسرى ە
ئايلىنىدۇ .ئۇ بىر باۋارىيەلى بولغاچقرا پېتېرردەك بىرر بۈيرۈك ئىمىىراترور ھېسرابلىنىدىغان
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پرۇسررىيە پادىشرراھىغا قرراتتىق چوقۇنررۇپ پرۇسررىيىلىكلەرنى ئرراددىي-سرراددە تۇرمررۇش
ئررادەتلىر بىررلەن جاپاغررا چىررداپ ئەمرر ەك قىلىشررتەك ئىسررى روھىغررا مەھلىيررا بىررر
ئىد  222.ئۇ ئۆز خۇدد شەرقلىقلەرگە ئوخشاش بۇغردا ئۆڭلرۈك ئوتترۇرا برو بىرر
ئىررد  .ئررۇ غررايىې نررېمى شررىمالى ياۋروپررالىق قىياپىتىرردە بولىشررىغا ئەسررەبىلەرچە
ئىشىنەتتى .شۇنى بىرلەن بىررگە ئۇمرۇ خرۇدد خوجايىنىغرا ئوخشاشرال سرېرىق چراچلىق
كۆك كۆزلۈك بويى ئى ىز كىشرىلەرنى ئىشلىتىشرنى ياخشرى كرۆرەتتى (ھىملېرر بىرر ئەسرىر
ئىچىدە ئۆلچەملىر بۇغردا ئۆڭلرۈك نېمىسرالردىن يەنرى خرۇدد ئرۆز ۋە ھىتلېرردەك
سېرىق چراچلىق كرۆك كۆزلرۈك ئايرالالرنى چېتىشرتۈرۈش ئۇسرۇلى بىرلەن بۇغردا ئۆڭلرۈك
نېمى ئىرقىنى يارىتىشقا ئىرادە باغلىغان ئىد  .بۇ تۈردىكى ئىرقچىلىق سىياسىتىنى ئىىررا
قىلىررش مەقسررىتىدە ”ھايرراتلىق بررۇلىقى“ نامىرردا بىررر ئررې -ئېسررچىالر ئايررالالر سررەھىيە
تەشرركىالتى قررۇرۇپ چىقىررپ ئاساسررەن  SSچىررالر ئىچىرردىكى پەرزەنتسررىز ئائىلىلەرنىرر
مۇۋاپىق ئىرق ئانھىدىلىكى ە ئى ە بان بېقىېېلىشىغا شرۇنىڭدەك ئىررق جەھەترتە مۇۋاپىرق
كېلىدىغان تو قىلمىغان ئانىالر ۋە ئۇنرنى بالىلىر ئۈچۈن خىرزمەت قىلىشرنى مەقسرەت
قىالتتررى .ئىشررالىيەت رايونلىرىرردا مىڭلىغرران بررالىالرنى قرراچۇرۇپ كېتىررپ ئررۇنرنى ئررې -
ئېسچىالرنى ئانھىدە مۇھىتلىق ئۆيلىرىدە بېقىپ چوڭ قىلدۇرۇنتتى” .دۇنيرادىكى برارلىق
سۈپەتلى قانلىقالر _ دەيدۇ ھىملېر ئې -ئرې قۇمانردانلىرىغا _ ئىمىىرىيىمىرز تەۋەسرى
سىرتىدىكى بارلىق نېمى ئىرقداشلىرىمىزنى كەل ۈسى بىر كۈنلەردە پۈتۈنلە يوق قىلىپ
تاشلىشىمىز مۇمكىن .شۇنداق ئىركەن … گېرمرانىيەگە قرايتۇرۇپ كېلىشركە بولىردىغانلىكى
ئەڭ سررراپ قانررردىكى گېرمرررانالردىن ئررراڭلىق ترررۈردە نرررېمى ئەۋندلىرىنرررى يېتىشرررتۈرۈپ
چىقىشىمىز كېرەك بۇ ئىش بىز ئۈچۈن ئېيتقاندا ئۆزىمىزگە بىر ئەسكەر كۆپەيتىش قارشرى
تەرەپنى بولسا بىر ئەسكەردىن مەھرۇم قىلىرش ئىشرى ھېسرابلىنىدۇ .بىرز دۇنيانىر ھەمرمە
يېرىدىكى نېمى قېنىدىن بولغان ئادەملەرنى قايتۇرۇپ كېلىشىمىزدە ھەقىقەتەنمۇ شۇنداق
بىر غايىنى مەقسەت قىلىمىز .بۇنى ئۈچۈن مەيلى ئروغرىالپ كرېلىش بولسرۇن يراكى برۇنپ
كېلىش بولسرۇن پۈترۈن چرارىلەر بىرلەن قرايتۇرۇپ كېلىشركا تىرىشرچانلىق كۆرسىتىشرىمىز
كېرەك “.ئۇرۇشتىن كېيىن ھەقىقەتەنمۇ بەكال قورقۇنۇشرلۇق گەپرلەر تارقىلىشرقا باشرلىغان
ئىد ” :ھاياتلىق بۇلىقى“ ئورگىنى ئەسلىدە بىر ”نەسرىللى ئرات فېرمىسرى“ غرا ئوخشراش
بىر يەر ئىكەنلىكرى ئرۇ يەردە ئرې -ئېسرچىالر بىرلەن مۇۋاپىرق قىرزنر چېتىشرتۈرۈلۈپ ئەڭ
ئېسى مىلرلەت يېتىشرتۈرۈلىدىكەن دې ەنردەك رېرېايەتلەر تارقىلىردۇ .ھىملېرنىر پىالنرى
گەرچە ئۇيغررۇن بولمىغرران تۇغررۇتنى چەكلىرريەلمى ەن بولسررىمۇ يەنىررال پاسرركىنا جىنىسررى
مۇناسىېەتلەرنى تەرغىرپ قىلغرانلىقىنى ئىسرىاتلىيانيدىغان ھرېچ قانرداق بىرر دەلىر قولغرا
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چۈشمىد  .شۇنىڭدەك بالىالرنى بۇنپ كېلىش ئىشىنى كەڭ كۆلەمدە ئىىرا قىلىنغرانلىقى
ھەققىدىمۇ ھېچقانداق بىر دەلى تېىىلمىرد  .پۈتكرۈل “ھايراتلىق برۇلىقى” ئەسرلىھەلىرىدە
ئىشلەيدىغان خىزمەتچىلەر سانى ئارانال  222نەپەر كىشى بىلەنال چەكلىنىپ قالغان ئىد .
بۇ دەلىللەر بۇنداق گەپ-سۆزلەرنى راسلىقى كىشىنى تولۇق ئىشرەندۈرەلمەيتتى – .ئرا .ھ.
ئى) .شۇنى كېسىپ ئېيتىش مۇمكىنكى ھىملېر بۇنداق بىر ھەرىكەتنى كەڭ كۆلەمدە قانرات
يايدۇرۇشنى پىالنلىغان بولسىمۇ يەھۇدىيالرنى يۆتكەش ۋە ئۇنرنى يوقۇتۇش ئىشرى بەكرال
جىدد ۋەزىىە بولۇپ تاقىشىپ قالغاچقا ”ھايراتلىق برۇلىقى“ پىالنرى زادىرال رولىنرى جرار
قىلرردۇرالما قالغرران .ھىملېررر ئىزچى ر تررۈردە جىسررمانى مۇكەممەللى ر بىررلەن ھەرىرركەت
ماھارىتىنى مەدھىيلەپ يۈرگەن بولسىمۇ ئۆزىنى سرانمەتلىكى بارغانسرىر ناچارلىشرىپ
ئاشقازان يارىسى كېسىلىنى دەردىدە تولغۇنۇپ يۈرەتتى؛ ئۇنىر چراڭقىي تېريىلىش ۋە سرۇ
ئررۈزۈش ماھررارىتى ھەقىقەتەنمررۇ ئۈسررتۈن ئىررد  .بىررر قېتىمىرردا ئررۇ جىسررمانى جەھەتررتە
تۈگىشىپ كېتىېاتقان بولىشىغا قارىما يەنىرال بىرر مىلر ە يرۈگىرەش مۇساپىقىسرىدە مىر
مېدالغا ئېرىشەلى ەن ئىد .
گېرمانىيەدە بولسا ھىتلېرردىن قالسرا ھېچكىمنىر شەخسرى كرۈچى ھىملېررنىڭكى ە
يەتمەيتتى .شۇنداق بولىشىغا قارىما ئۇ يەنىرال ئىزچىر ترۈردە كىچىكىېيىللىقنرى جاپاغرا
چىداپ ئادد -ساددە تۇرمۇش ئۆتكۈزۈش ئادىتىنى تاشرلىمىغان ئىرد  .ئرۇ تۇغۇلۇشرىدىنال
بىر كاتولى مورتى بولسىمۇ ھازىر ئۇ كاتولى چىركاۋىغا رەھىمسرىزلەرچە ھۇجرۇم قىلىرپ
كەلمەكتە .ئەمما بىر يېقىن ھەمكارنشقۇچىسىنى دېيىشرى ە ئاساسرالنغاندا ئۇنىر ئرۆز
يەنە كېلىپ خرىستىئانالر كېڭىشىنى پىرىنسىىلىر بويىچە ئې -ئېسچىالر گۇۋاردىيىسىنى
قايتىرردىن قررۇرۇپ چىقىررش ئۈچررۈن كررۈ سررەرىپ قىلىررپ كەلمەكررتە ئىررد  .يەنررى ئررۇ
”ئى ناتيۇس لويون (ئىسىانىيە راھىبى خرىستىئانالر كېڭىشى دىن ئاساسچىلىرىدىن بىرر )
بەل ىلى ر ەن ئىبررادەت شررەرتى بىررلەن روھىرري چېررنىقىش ئۇسررۇلى“ نررى تەقلىررت قىلىشررقا
تىرىشىپ كەلمەكتە ئىد .
نەچچە مىليون ئادەم ئۇنىڭردىن ئۈركرۈپ يرۈرگىنى بىرلەن ئۇنىر ئرۆز فۈھرېرنىر
ئالدىدا قورقۇپ غال-غال تىتىرەپ تۇراتتى .ئۇ بىر قېتىمىدا قول ئاسرتىدىكى بىرر ئرادىمى ە
فررۈھرېرنى كۆرسررىال ئررۆزىنى خررۇدد دەرسررىنى تەييارلىمىغرران بىررر ئوقۇغۇچىرردەك ھررې
قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان .خۇدد فۈھرېرگە ئوخشراش ھىملېرمرۇ مراددىي مەنرىەئەتلەردىن
پايدىلىنىشقا پەقەترال قىزىقمرايتتى .ئرۇ يەنە گيۆرىڭردىن پەرقلىرق ھالردا ئرۆز مەۋقەسرىدىن
شەخسى مەنىەئەت ئۈچرۈن پايدىلىنىشرنى ھەرگىزمرۇ ئرويالپ قويمرايتتى .ئۇنىر تۇرمۇشرى
بەكال ئادد -ساددە ۋە ئىقتىساتچىللىق بىلەن ئۆتەتتى .بەكرال ئرادد تاماقلىنراتتى بەكرال
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ئاز ئىچەتتى كۈنى ە ئىككى تالدىن ئارتۇق كۇبرا سى ارىسرى چەكمەيتترى .ئرۇ تې ېرنسرېدە
ئايالى بىلەن بالىسى ئۈچۈن بىر قورا قىلغان بولۇپ كۆنى سې ئەتراپىدا ئۆزىنىر شەخسرى
كاتىبى ھېدۋى ،پوتداست ئۈچۈنمۇ بىر ئۆ ئالغان ئىد  .بۇ خانىم ئۇنىڭغا بىر ئوغۇل بىر
قىز تۇغۇپ بېرىردۇ .ئرۇ ئەسرلىدە ئىنترايىن مەسرئولىيەتچان بىرر ئەر بولرۇپ ھەر ئائىلىسرى
ئۈچۈن ئانھىدە راھەت مۇھىت يارىتىپ بەرگەن نەتىىىردە ئۆزىنىر خەجلىشرى ئۈچۈنمرۇ
ئارتۇق پۇلى قالمايتتى.
ئۇنى ر ئەقىرردىلىرىنى بەزىلىررر بەكررلە غەلىررتە بولررۇپ ئۇنى ر سررادىق مورتلىرىمررۇ
ئۇنىرر بررۇ قائىرردىلىرىنى قوبررۇل قىلىررپ كېتەلمەيتتررى .مەسررىلەن مررۇز ئېقىمررى كائىنررات
تەرەققىيات نەزەرىيىسى ماگنېتىزم زەھەرنى زەھەر بىلەن داۋانش ئۇسۇلى ھىىنوزچىلىرق
تەبىئىرري ترراللىنىش تەلىمرراتى دۇربررۇن ئېتىقررات بررويىچە داۋانش پىرخونلررۇق قاتارىرردىكى
قاراشلىرىغا قوشۇلۇش ھەقىقەتەنمرۇ تەس ئىرد  .ئرۇ يەنە كۆمرۈرگە سرۇ سرېىىپ كىرېسرىن
ئېلىش ۋە شۇنىڭدەك ئالتۇن تەركىىلىق رودىدىن ئالتۇن تاۋنش تەجرىبىلىرىنى ئىشرلى ەن
ئىد .
ئۇنى قولىدىكى پۈتۈن ھوقۇقىنى ھىتلېردىن ئالغان بولسىمۇ فرۈھرېر ئۇنىر بىرلەن
تۈزۈك مۇناسىېەت قىلىشمايتتى” .ماڭرا مۇشرۇنداق بىرر سراقچى كېررەك _ دەيردۇ شراۋۇبقا
(ھىملېررر ئۇنىڭرردىن بېرگنوفقررا بېرررىش ئۈچررۈن بىررر تەكلىىنررامە ھەل قىلىشررىنى ئۆتررۈن ەن
ئىررد ) – شررۇنداقتىمۇ مەن ئررۇنرنى بەرىبىررر ياخشررى كررۆرمەيمەن “.ھەتتررا ھىتلېررر ئۇنى ر
شەخسررى ئاديۇتررانتى بولغرران ئررې -ئررې كاپىتررانى شررۇلزغا كۈنرردىلى ھەربىرري ئىشررالر
ۋەزىيىتىنى ئاتاقتىكى باشلىقىغا ئېيتىپ يۈرمەسلىكىنى بۇيرىغان.
شۇنى بىلەن بىر قاتاردا ئرۇ يەنە كرۆڭلى ە پۈكرۈپ يرۈرگەن ۋەزىىىنرى – ”ئراخىرقى
ھەل قىلىررش“ ۋەزىىىسررىنى يەنە شررۇ ھىملېرغررا تاپشررۇرىدۇ .مەلررۇم مەنىرردىن ئېيتقانرردا بررۇ
ۋەزىىە ھىملېرغا بەكال ماس كېلەتتى .ھىملېر باشتىن ترارتىىال ھىتلېرنىر دې ىنىنرى يەردە
قويمايرردىغان ئۇنى ر سررىزغان سررىزىقىدىن چىقمايرردىغان سررادىق ئررادىمى ھالىغررا كەل ر ەن
ئىررد  .شرررۇنىڭدەك يەنە ھىملېرررر مىللىررري سوتسرررىئالىزمنى سىماسرررى ھالىغرررا كەلررر ەن
تىرىش رچانلىق بىررلەن ئىشررلەيدىغان پررارتىيە خىزمەتچىسررى ھالىغررا كېلىررپ بولغاچقررا ئررۆز
ئۈسررتىدىكى مەسررىلىلەردىن سرراقلىنانيدىغان بىررر ھالىغررا كەلرر ەن ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ
فۈھرېرنى پۇت-قولى بولرۇپ خىرزمەت قىلىردىغان بىرر ئىرد  .گەرچە ئرۇ قراننى كۆرسرە
ياكى قىيناشرالرنى كۆرسرىال كرۆڭلى ئاينىرپ قۇسقىسرى كېلىردىغان بىرر بولسرىمۇ يەنىرال
كوللىكتىپ قىرغىنچىلىقنى جالالتلىرىدىن بىرر ئۈنرۈمى يوقرۇر كەسرىىى قاتىر ھالىغرا
كېلەلەيدۇ.
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ئۇ بىر تەرەپتىن ئەنە شۇنداق دەھشەتلى ئىشالرنى قىلسا يەنە بىر تەرەپتىن يەنىرال
بەكال نازۇك بىر ئىد ” .مەن دائىم كىيى ئروۋنيمەن – .دەيردۇ دوخترۇر بىرلەن ئرايرىم
ئولتۇرۇپ _ شۇنداقتىمۇ ھەر قېتىم ئۆل ەن كىيى كۆزىنى كۆرسرەم ۋىرددانىم بەكرال ئرازاپ
ھې قىلىدۇ “.تېنى يېقىندىال ئۇ ئۆزىنى خەۋىرپ ئاسرتىغا قېلىشرىغا قارىمرا قۇرۇقلرۇق
ئارمىيە مارشالى مىلچ بىلەن بىرلىشىپ گولالندىيەدىكى  82مى نەپەر يېتىشكەن يەھۇدىي
ئىشررررچىلىرىنى ھايرررراتىنى قۇتۇلدۇرۇشررررنى پىالناليرررردۇ .شررررۇنىڭدەك يەنە راۋېنسرررربرۈك
يىغىېېلىش نگىرىدىكى بىر ھاۋا ئارمىيە پولكوۋنىكىنى ئاپىسىنى قويۇپ بېرىردۇ .برۇ ئايرال
”يەھياغررا ئىمرران كەلتۈرگەنلى ر “ ئېتىقادىرردىن چىقىشررنى رەت قىلىررپ تۇرىېالغرران ئىررد
(ھىتلېرنىررر زىيانكەشرررلىكى ە ئۇچرىغررران برررۇ ترررۈردىكى كىشرررىلەر كۈچلرررۈك ئىرادىلىررر
كىشىلەردىن بولۇپ تۈرمىدىكىلەرگە كىمىكى ئۆز ئېتىقادىدىن يېنىېالسا شرۇ كىشرى قويرۇپ
بېرىلىدۇ دەپ ئىزچى يولغا قويۇپ كېلىن ەن بىر بەل ىلىمە بار ئىرد  .شرۇنىڭغا قارىمرا
مۇتلەق كۆپ ساندىكى مەھبۇسالر ئېتىقادىدىن يېنىېېلىشتىن براش تارتىردۇ – .ئرا .ھ .ئرى)
ئۇنىر بۇنررداق قىلىشررىغا مىلچنىر بۇنرردىن كېرريىن سررېنى بىررلەن گەپلەشررمەيمەن دەپ
تەھرردىت سېلىشررىدىن بولغرران ئىررد ؛ ئۇنىر ئۆزىمررۇ كىشررىلەرنى ”ھىملېررر ھەقىقەتەنمررۇ
ياخشى ئادەم“ دېيىشىنى ئارزۇ قىالتتى.
ئانيلۇق بىرەرسى دېىلوماتى يولالر بىرلەن ئۇنىڭردىن كەچرۈرۈم قىلىنىشرىنى تەلەپ
قىلىپ كەلسە تەلىرېبى يوللرۇقال بولىردىكەن ئۇمرۇ بۇنرداق بىرر تەلەپنرى ئاسرانلىقچە رەت
قىلىېېتەلمەيتتى .ئۇ ئىل ىر بىر پاراشوتچىنى قويىرېەتكەن؛ يەنە ئرې -ئېسرچىالرنى بىرر
ئەمەلدارىنى پولشالىقالرنى خورلىغانلىقىنى قاتتىق تەنقىت قىلپ ماقالە يازغان بىرسرىنىمۇ
ئەپررۇ قىلىررېەتكەن .ئەممررا ئۇنىر ئابرويىەرەسررتلىكى ئررۆز قېرىندىشررىنى ئەپررۇ قىلىشررقا يررول
قويمايدۇ .يەنى ئۇنى بىر جىيەنى ئې -ئېسچىالرنى ئوفىتسرېر ئىرد  .ئۇنىر ئۈسرتىدە
بەچچىېازلىق قىلغانلىقى توغرىلىق ئەرز كېلىدۇ .بۇ ئەرز ئۇنى ئالردىغا يېتىرپ كەل ەنردىن
كېرريىن ئررۇ دەرھررال بررۇيرۇق ئىمررزانپ بررۇ جىيەنىنررى جررازا نگىرىغررا سررولىتىېېتىدۇ .قامرراق
جەريانىدا برۇ يراش برۇ قىلمىشرىنى قايترا تەكررارنپ نۇرغرۇن قېرتىم بەچچىېازلىرق قىلغران؛
ھىملېررر بۇنىڭرردىن خەۋەر تېىىررپ ئررۇنى ئۆلررۈم جازاسررىغا ھۆكررۈم قىلىېېتىرردۇ .ئررې -ئررې
سوتچىسى رولف ۋېھسرېر ئرۇ يراش ئۈچرۈن كەڭچىلىر قىلىشرنى ئۆتۈن ىنىردە ھىملېرر رەت
قىلىررردۇ” :مەن باشرررقىالرنى ئرررۆز جىيەنرررى بولغاچقرررا كەڭچىلىررر قىلرررد دېيىشرررى ە
ئۇنىمايمەن “.كېيىن بۇ ئىرش توغرىلىرق ھىتلېرر بىېاسرتە ئوتتۇرغرا چىقىرپ ئارىالشرقاندىن
كېيىنال ئۆلۈم جازاسى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان.
ھىملېرنى نازارىتى ئاستىدا -8122يىلىنىر كرۈز ئايلىرىغرا كەل ىرچە قىرغىنچىلىرق
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مەركىزىدىكى ئىشالرنى ئۆنۈمى ئەڭ يوقۇر پەللىر ە چىقىردۇ .ئاۋۇشرېىتزدا ئۆلتۈرۈلرۈش
ئۈچۈن تالالنغانالر داقا-دۇمبراق نراغرا-سرۇنايلىق ئوركىسرتېر ئۆمىكىنىر ئالدىردىن قاترار
تىزىلىپ ئۆتەتتى .ئەمما بۇ ئوركىستىر ئۆمىكىدىكىلەرمۇ يەنىرال شرۇ مەھبۇسرالر ئارىسرىدىن
تاللىنىپ يەھۇدىي ئىسكروپكىچىسى ئالما روز ئۈمەكنى رېدىسسرورلۇقىنى قىالتترى .ئەممرا
ترېبلىنكرررادىكى ئەھرررېال پۈترررۈنلە باشرررقىچە ئىرررد  .ئۆلتۈرۈلۈشرررتىن ئررراۋال قامررراقتىكى
يەھۇدىيالرنىرر ھەممىسررى دې ىرردەك ئۆزلىرىنىرر ئۆلىدىغانلىقىرردىن خەۋەردار بررونتتى.
بۇنىڭدىن قاتتىق تەسىرلەن ەنلىكى سەۋەبىدىن ئۇنر دائىم دې ىدەك قاتتىق غەلېە-چوقران
كۆتۈرۈشرررەتتى يرررا بولمىسرررا پۈترررۈن كرررۈچى بىرررلەن قاھقررراھالپ كۈلىشرررەتتى .بۇنىڭررردىن
غەزەپلەن ەن گۇندىىايالر ئۇنرنى قامچىالپ تىنىىتىشرقا ئۇرۇنراتتى؛ گۇنردىىايالر قوچىقىردا
بالىسى بار ئانىالرنى چېچىنى چۈشىرىش ۋاقتىدا برالىلىر غەلرېە قىلىرپ ئۇنرغرا كاشرىال
پەيدا قىلغانلىرىردا ئرۇنر برۇ بروۋاقالرنى ئانىنىر قوچىقىردىن يۇلرۇپ ئېلىرپ تامغرا ئرۇرۇپ
ئۆلتررۈرەتتى .ئەگەر مەھبۇسررالردا ئررازىراقال بىررر قارشررىلىق ئررانمىتى كۆرۈلسررە گۇنرردىىايالر
بىىلەن ئاكتىپ مەھبۇس كۈزەتكۈچىلەر تەرىىىدىن بۇ قىپ يالىڭا قىلىنغان ئۆلرۈم يولىغرا
كېتىېاتقان بىچرارىالرنى قرامچىالپ ئرۇرۇپ ھەيردى ىنىچە گراز كامىرىغرا توشرۇيدىغان يرۈك
ماشىنىلىرىغا چىقىراتتى.
ئۆلررۈم جازاسررىنى ئىىرررا قىلىررش ئەترىتىرردىكىلەرنى كاللىسررغا ھېچقاچرران قىرررغىن
قىلىش بۇيرۇقىنى رەت قىاليچرۇ دەيردىغان بىررەر خىيرال كەلمەيتترى” .مەن ‘خروپ!’ دەپرال
جاۋا بېرەلەيتتىم – .دەيردۇ ئاۋۇشرېىتز يىغىرېېلىش نگىرىنىر كومانردىر ھرۆس كېريىن
ئېتررراپ قىلىررپ _ مەن بررۇ ئىشررتا بىرررەر مەسررئولىيىتىم بولىرردىغانلىقىنى پەقەت ئويلىنىررپ
باقمىغان ئىدىم .سىلەرمۇ بىلىسىلەر گېرمانىيەدە ئەگەر بىرەر ئىشتا خاترالىق كۆرۈل ىردەك
بولىدىكەن بۇ ئىشنى ئاقىېىتى ە برۇيرۇق قىلغران كىشرىال مەسرئۇل ئىكەنلىكرى ھەممىر ە
ئايان “.ئۆلۈم جازاسى ئىىرا قىلىش ئەترىتىردىكىلەرمۇ برۇ يەھۇدىيالرنىر ئۆلرۈم جازاسرىغا
تارتىلىشىنى توغرا بولۇپ-بولمىغرانلىقىنى پەقەترال سرورىمايتتى” .سرىلەر بىرز ئرې -ئرې
ئەسكەرلىرىنى بۇنداق ئىشالرنى ئويلىنىشقا پەقەتال ھەققىمىرز يوقلىقىنىمرۇ بىلمەمرتىڭالر؟
بىررز بررۇ ھەقتىكررى ئىشررالرنى خىيررالىمىزغىمۇ كەلتررۈرمى ەن ئىرردۇق … .بىررز بۇيرۇققررا بررو
سۇنۇش ئاساسىدا تەربىيىلەن ەنمىز .شۇڭا بىز بۇيرۇق مەزمرۇنى ئۈسرتىدە قىلرچە ئويلىنىرپ
ئولتۇرمايمىز؛ ئارىمىزدىكىلەردىن ھېچ كىم برۇيرۇقنى ئىىررا قىلمرايچۇ دەپ ئرويالپ باققران
ئەمەس .چررۇنكى بررۇ ئىشررنى مەن قىلمىسررام بەرىبىررر قىلىرردىغان يەنە بىرسررى تېىىالتتررى“.
ئۇندىن باشقا قىرغىنچىلىرق ھەرىكىرتى ە قاتنىشرىدىغانالرنى ھەممىسرىال قراتتىق مەشرىق
قىلردۇرۇلۇپ چېنىقتۇرۇلغرران كىشررىلەر ئىررد ” .ئەگەر بررۇيرۇقال قىلىنىرردىكەن ئۇدۇلىرردىكى
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ئادەم ئۆز ئۇكىسى بولسىمۇ قىلچە ئىككىلەنمە ئۇنى ئېتىپ ئۆلتۈرەلەيدىغان كىشرىلەردىن
ئىد  .چۇنكى بۇيرۇق ھەممىدىن ئۈستۈن ئىد ( “.سرتانلېي مىل ررام ئامېرىكىردا نۇرغرۇن
قېتىملىق تەجرىبىلەر ئارقىلىق قارغۇنرچە بو سۇنۇشنى يرالغۇز نېمىسرالرغىال خراس بىرر
ئەھېال ئەمەسرلىكىنى ئىسرىاتالپ چىقىردۇ .ئرۇ سرىناق جەريانىردا پەقەت يرۈزدە  22قىسرىم
تەجرررىبە قىلىنغررۇچىال باشررقىالرغا ئررازاپ كەلتۈرىرردىغان ئىشررالرنى ئىىرررا قىلىشررتىن برراش
تارتقانلىقىنى ئىسىاتلىيالىغان .ئەمما قالغان مۇتلەق كۆپ قىسىم سىناق قىلىنغۇچىالر نوپرۇز
ئى ىسىنى بۇيرۇقىغا قارغۇنرچە بو سۇنىدىغانلىقى كۆرۈل ەن-8122 .يىلرى ئىشرلەن ەن
بررۇ تەجرىبىلەرنىر نەتىىىسررى ۋيېتنررام ئررۇرۇش مەيدانىرردا قىسررمەنلىكتىن ئالغانرردا ۋاتېررر
گېيررت ۋەقەسررىدىمۇ بۇنررداق ئەھررېال ئىسررىاتالنغان .مىل رررام يوقۇرقىرردەك ئەھررېالالرنى
ئۆزىنى «ھوقۇققا بو سۇنۇش ھادىسىسى» دې ەن كىتابىدا توختىلىرپ ئۆتىردۇ – .ئرا .ھ.
ئى)
ھەتتا بەز ئۆلۈم جازاسى ئىىرا قىلغۇچى ئەترىتىنىر ئەزالىرر ئۆزىنىر قىلىېاتقران
ئىشىدىن ئانھىدە زوقالنسىمۇ بۇ تۈر كىشىلەرنى ھەممىسىال دې ىدەك ئادەم خورنشرتىن
لەززەتلەن ۈچى كېسەللەر بولرۇپ ئرۇنر باشرلىقلىرىنى جرازانش تەھدىتىردىنمۇ قورقمرا
كىشرررىلەرنى ئازاپالشرررقا تىرىشرررىدۇ .خېلرررى يىلرررالر ئررراۋال ھىملېرررر ئرررې -ئېسرررچىالرنى
ھەرقاندىقىنى يەھۇدىيالرغا قارشى يالغۇز ھەرىكەت قىلىشرىنى چەكلىر ەن ئىرد ” .ئرې -
ئېسچىالر كوماندىر بولغان كىشى چوقۇم كۈچلۈك ئىرادىلى بولىشى كېرەككى ھەرگىزمرۇ
رەھىمسىز بىر بولمىسۇن – .دەيدۇ ئانھىدە ھەرىكەت ئەترىتى باشرلىقىغا _ ئەگەر سرەن
قايسى بىر كوماندېر ھوقۇق دا ئىرىسرىدىن ئېشرىپ كەتكەنلىر يراكى ئرۆزىنى تېرزگىنلەش
جەھەتررتە بەز ئېنىررق بولمىغرران ئررانمەتلىر كررۆرۈل ەنال بولىرردىكەن ئۇنرنى ر ئىشررىغا
دەرھال چەك قويىشى كېرەك “.ئۇ يەنە يېقىندا تەستىقالنما تۇرۇپال يەھۇدىيالرنى ئېتىپ
ئۆلتۈرگەنلى ۋەقەسرى ھەققىردە ئرې -ئېسرچىالر قرانۇن بىيرۇسرىغىمۇ شرۇنىڭغا ئوخشراپ
كېتىدىغان بىر يوليورۇق بېرىردۇ” :ئەگەر برۇ ئىرش شەخسرىيەتچىلىكىدىن ئرازاپالش يراكى
جىنىسى نەپىسى سەۋەبىدىن قىلىنغران ئىرش بولىردىكەن ئەمىلرى ئەھېالغرا قراراپ چوقرۇم
سۈيىقەسررتچىلى يرراكى قرراتىللىق جىنررايىتى بىررلەن ئررايرىم-ئررايرىم جازالىنىشررى شررەرت“.
شوبىھسىزكى بۇ ئىش ئۇنى بۇچېنېالدنى قۇمانردانىنى تۇترۇپ كېلىرپ سوتلىشرى ئۈچرۈن
مورگېنغا تولۇق ھوقۇق بېرىشكە سەۋە بولغان ئىد .
قررول ئاسررتىدىكى ئررادەملىرىنى ئىرادىلى ر ئەممررا رەھىمسررىز بولمىغرران ئررادەم قىلىررپ
يېتىشتۈرۈش ھەقىقەتەنمۇ ھىملېرنى بېشىدىكى قىيىن ئىشرالردىن بىرر ئىرد  .ھىملېرر
بۇنداق بىر مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن ”سەمىمىي سراداقەتلى – شرەرەپ“ دېر ەن شرۇئارنى
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ئوتتۇرغا قويۇپ ئرې -ئېسرچىالرنى براتۇر مۇھراپىزەتچىلەر ھالىغرا كەلترۈرمەكچى بولىردۇ.
شۇڭا ئۇ ئې -ئېسچىالرغا ئىرق ئەۋزەللىكى ھەققىدىكى تەلىماتالرنى سرىڭدۈرۈش بىلەنرال
قالمررا ئۇنرغررا يەنە سررادىق ۋەتەنىەرۋەرلى ر روھررى يولداشررالرچە مېھرىبررانلىق روھررى
سادىق بويسۇنغۇچى روھ ئىنتىزامچانلىق روھى جاپاغرا چىرداپ تىرىشرچانلى كۆرسرىتىش
روھى ھەمدە ساداقەتلى مۇھاپىزەتچى روھى قاتارىردىكى ھەر تۈرلرۈك ئەخالقرى قاراشرالر
بررويىچە يررتىلىش روھىنررى سىڭدۈرۈشرركە تىرىشررتى .ئۇنى ر ئررې -ئېسررچىلىر پارتىيىنى ر
”جەۋھىررر “ ن رېمى خەلقىنى ر جەۋھىررر شررۇ سررەۋەپلى پۈتكررۈل دۇنيررا خەلقىنىڭمررۇ
”جەۋھىررر “ بولىشررى كېرررەك ئىررد  .ئررۇ ئررې -ئېسررچىالرغا ئررۆز ئەقىدىسررىنى تەشرركىلى
سىستېمىسرررىنى سرررىڭدۈرۈش ئرررارقىلىق يېىيېڭرررى بىرررر ئەۋند يېتىشرررتۈرۈپ چىقىشرررنى.
”بۈگررۈن ىچە دۇنيررادا كررۆرۈل ەنلەردىن كررۆپ ئۈسررتۈن كررۆپ قىممەتلىر “ يېڭررى ئەۋندنر
يارىتىشنى ئارزۇنيدۇ .ئۇ بىېاستە ئې -ئېسقا نۇتۇقالر سۆزلەپ ئۇنرنى ئەدەپلى تەربىيە
كررۆرگەن كىشررىلەردىن بولۇشررىغا چرراقىراتتى” .مەيلررى مېھمانرردارچىلىق يرراكى زىيرراپەتلەردە
ياكى تەشكىللى نامايىشالردا بولماڭالر سرورۇندا مېھمرانالرن بولىردىكەن سرىلەرنى ھەر
قانداق ئۇششاق-چۈششەك تەرەپلەردە بولمىسۇن دىققەتلى بولىشرىڭالرنىتەلەپ قىلىرمەن.
چۇنكى مەن بۇ ئې -ئېسرچىالر قىسرىمىنى ئەدەپ بىرلەن مۇئرامىلە قىلىشرنى نەمرۇنىلىر
بولۇپ كۆرىنىشىنى پۈتكۈل گېرمانىيەلىر قېرىنداشرلىرىغا ئەدەپلىر مۇئرامىلە قىلىردىغان
كىشىلەردىن بولىشىڭالرنى تەلەپ قىلىمەن “.ئې -ئېسرچىالرنى رەتلىر پراكىز كىيىنىرپ
يۈرۈشرررتە ئرررۈل ە بولرررۇپ بېرىشرررى كېرەكلىنىمرررۇ تەكىتلەيتترررى” .مەن سرررىلەرنى ئررراق
كۆڭلىكىڭالردا كىچىككىنە بولسرىمۇ بىررەر دا بولىشرىنى خالىمرايمەن – .دەيتترى .ئرۇ يەنە
ھاراق ئىچكەندە بوغۇلغىچە ئىچىېالىدىغانالردىن بولما مۆتىرېەرلەردەك ئىچىشرنى تەلەپ
قىلىرراتتى _ بولمىسررا مەن سررىلەرگە ئررۆزەڭالرنى ئېتىېېلىشررىڭالر ئۈچررۈن ناگرران ئىېەرتىررپ
بېرىشكە مەجبۇر قالىمەن“.
ئەمەلىيەتتە قىلىېاتقان ئىشى ھەر قانچە ۋەھشىلى بولىشرىدىن قەتئىري نەزەر ئرۇنر
ھەر دائىم مۆتىرېەرلەرچە ھرالىتىنى ساقلىشرى كېررەك ئىرد -8122 .يىلرى -2ئرۆكتەبىردە
ھىملېر دەل شۇ خى ئو بىلەن ئرې -ئېسرچىالر قۇمانردانلىرىنى پوسرېنغا چاقىرتىردۇ .برۇ
قېتىم ئۇنر بىلەن كۆرۈشۈشنى ئاساسلىق مەقسىد يەھۇدىيالرنىر ئرۇرۇقىنى قۇرۇترۇش
ئىشىدىن خەۋەردار بولىدىغان ئادەملەر دائىرىسىنى يەنىمرۇ كېڭەيتىشرنى مەقسرەت قىلىرش
ئىد  .مورگېن تېنى يېقىندىال ئوتتۇرغا چىقارغان ئەھېال بىلەن يىغىېېلىش نگىرلىرىردىكى
ۋەھىمە ھەققىردە گەپ-سرۆزلەرنى كەينرى ئرۈزۈلمە تارقىلىرپ يرۈرگەنلىكى فۈھرېرنىر
ئەڭ سرررادىق مورتىنىمرررۇ قورقۇنرررۇ ۋە ھېسسرررىياتىنى قررراتتىق داۋالغۇشرررىنى كەلترررۈرۈپ
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چىقارغان ئىد  .ئەندىلىكتە بۇ مەخىىيەتلىر ئوتتۇرغرا چىقىرپ بولغران بولسرىمۇ ھىتلېرر
پارتىيە ۋە ئارمىيە تەرەپ كىشىلىرىنىمۇ برۇ ”ئراخىرقى ھەل قىلىرش“ ئىشرىغا چېتىېېلىشرنى
قررارار قىلغرران ئىررد  .شررۇ ئررارقىلىق ئۆنررۈمى جەھەتىرردىن ئالغانرردا ئۇنرنىمررۇ بررۇ ئىشررنى
شىرىكى قىلىېالغاندىن كېيىن يەھۇدىيالرغرا بېرىلىردىغان زەربىسرىنى داۋام قىلردۇرۇپ ترا
ئررۇنرنى قۇرۇتقانغررا قەدەر بررۇ ئىشررنى داۋام قىلدۇرۇشررنى پىالناليرردۇ .قارىغانرردا ئررۇرۇش
مەغلوبىيەت بىرلەن نەتىىىلىنىردىغانلىقى كۆرۈنرۈپال قالغران ئىرد ؛ بۇمرۇ ئۇنىر كرۆڭلى ە
پۈككەن بۇ ئەڭ مۇھىم ۋەزىىىسىنى ئەمەل ە ئاشۇرۇش پۇرسرىتىنى يارىتىرپ بەرگەن ئىرد .
ئەڭ يررامىنى بررويىچە پەرەز قىلغانرردىمۇ ئررۇ ئررۆز بىررلەن بىرررگە نەچررچە مىليررون يەھررۇدىي
بىلەن بىرگە ئۇ دۇنياغا كېتەلىشى مۇمكىنلىكىنى پىالن قىلماقتا ئىد .
ھىملېرنى ئې -ئېسچىالرغا سۆزلىمەكچى بولغان بۇ قېتىمقى نرۇتقى ئۇنىر كېريىن
سۆزلەيدىغان بىر قاتار نۇتۇقلىرىنى كىرىش سرۆز قىسرمى بولرۇپ قرانتتى .ھىملېرر برۇ بىرر
يررۈرۈش نۇتررۇقلىر ئررارقىلىق نۇرغۇنلىغرران مەمررور رەھرربەرلەر بىررلەن قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە
ئوفىتسېرلىرىنى بۇ ئىشقا چېتىېالىردۇ .مەلرۇم مەنىردىن ئېلىرپ ئېيتقانردا ئۇنىر برۇ ھەقرتە
سۆزلى ەن تۇنىى قېتىملىق نۇتقىنى ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئى ە نۇتۇق دەپ ئېيتىشرقا
بولىدۇ .چۇنكى ئۇ ئاۋال ئې -ئېسچىالرنى چوقرۇم قايىر قىلىشرى كېررەك ئىرد  :كىشرىنى
يىرگەندۈرىرردىغان بۇنررداق بىررر ۋەزىىىنررى ئورۇنررداش بىررلەن تەشرركىالتىنى ئرراڭ ئررالى
پىرىنسىىىنى ئىىررا قىلىشرى بىرلەن ھەرگىزمرۇ زىتلىشرىپ قالمايردىغانلىقىنى چۈشرەندۈرۈپ
كېلىپ مۇنداق دەيردۇ” :مەن بۈگرۈن ئىنترايىن جىردد بىرر ئىرش توغرىلىرق سرىلەر بىرلەن
سۆزلەشررمەكچىمەن .مەن ئىچكررى قىسررىمدا شررۇنى ئىنتررايىن سررەمىمىلى بىررلەن ئوتتۇرغررا
قويساممۇ بۇ ئىشنى نېمە ئىش ئىكەنلىكىنى ھەرگىزمۇ ئاشركارە تىلغرا ئانلمرايمەن – .ئرۇ
بىر مەزگى دۇدۇقلىغاندەك قىلسىمۇ ئاخىر يەنىال دېمەكچى برولغىنىنى تىلغرا ئالىردۇ _
مەن دېمەكچى بولغان مەسىلە شۇ يەھۇدىيالرنى چېكىندۈرۈش مەسىلىسى يەنى يەھۇدىي
ئىرقىنى يوق قىلىپ تاشالش مەسىلىسىدۇر .برۇ گەپنرى ئېغىرزدا ئېيرتىش ئاسراندەك قىلغران
بىررلەن يەنررى بىزنى ر بىررر پررارتىيە ئەزايىمىزنى ر ئېيتقىنىرردەك ‘يەھررۇدىيالر ئىرقررى تارمررار
قىلىنماقتررا’ ئېنىقكررى بررۇ گەپ بىزنىرر پروگراممىمىررزدا يېزىلغرران يەنررى يەھررۇدىيالرنى
يوقۇترررۇش دەپ تىلغرررا ئېلىنغررران .شرررۇڭا بىرررز برررۇ ئىشرررنى قىلمررراقتىمىز بىرررز ئرررۇنرنى
يوقاتماقچىمىز“.
گەرچە مرورگېن بىرلەن كرۇرت گېرسرتېيىن ئىككىسرى قارشرى ئېلىنمايردىغان گۇمراننى
ئوتتۇرغررا قويغرران بولسررىمۇ ئررۇزۇن يىرر كىشررىنى زوقالندۇرىرردىغان سررۆز ۋە شررۇئارنرنى
ۋارقىراپ يۈرگەندىن كېيىن بۇنرداق ئاشركارە گەپلەرنىر دېيىلىشرى ھەقىقەتەنمرۇ كىشرىنى
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چۆچۈتەتتى .بولۇپمۇ ھىملېرنى دې ەن ”ئاخىرقى ھەل قىلىشى“ دىن پايدىلىنىپ ئىزچى
نەپ ئېلىررپ كېلىېاتقرران كىشررىلەر ئۈسررتىدىكى ئەيىىلەشررلەر كىشررىنى تېنىمررۇ بەكىرررەك
چۆچۈتەتتى” :بەز ئې -ئېسچىالر بۇنداقلىرىنى سانى كرۆپ بولمىسرىمۇ كۆپچىلىكنىر
ئۈمىدىنى يەرگە قويغانلىقى ئۈچۈن ئۇنداقالرنى ئۆلتۈرىېەتسىمۇ ئازلىق قىلىدۇ .ئرۇنر بىزنرى
يوق قىلىش ئۈچۈن ئاتالنغىنىدا بىزدىمۇ ئەخالقى ھوقۇق خەلقىمىرزگە قارىترا مەسرئۇلىيەت
بولىدىغانلىقى سەۋەبىدىن برۇ ئىرقنرى يروق قىلىشرقا ئاتلىنىشرىمىز كېررەك .شرۇنداقتىمۇ برۇ
ئىشتىن پايدىلىنىپ مەيلى بىر خۇرۇم پەلتو بىر تال سائەت بىر مارك پۇل ھەتترا بىرر ترال
تاماكا ۋە شۇنىڭدەك نەرسىلىرىنى ئېلىېېلىرپ برا بولرۇش خىيالىردا بولۇشرقا ھېچكىمنىر
ھەققى يوق .چرۇنكى بىرز برۇ يەردە بىرر مىكرپنرى يروق قىلىرپ بولرۇپ ئراخىر ئۆزىمىزنىمرۇ
بۇنداق مىكروپ تەرىىىدىن يۇقۇمالندۇرىېېلىش ياكى بۇ مىكرروپ تەرىىىردىن ئۆلتۈرۈلۈشرنى
ھەرگىررز خالىمررايمىز .مەن بررۇ ئىشررتا چىرىكلىشررىش ھادىسررىلىرىنى كۆرۈلۈشررى ە شررۇ
سەۋەپلى ئۇ مىكروپالرنى داۋاملىرق پرۇت تىررەپ تۇرىېېلىشرىغا ھەرگىرز يرول قويمرايمەن.
بۇنداق كېسەللى نەگىچە تارقالغران بولىردىكەن شرۇ يەرگەىرچە قوغلىشرىپ بېرىرپ زەربە
بېرىشررىمىز كېرررەك .شۇنىسررى ئېنىقكررى بىررز ئرراخىرقى ھېسررابتا بىررز بررۇ ئەڭ مۇشررەققەتلى
ۋەزىىىنى ئورۇنداپ بولغران ۋاقتىمىرزدا چوقرۇم خەلقىمىزنىر مەدھىيىسرى ە ئېرىشرەلەيمىز.
شررۇنداقتىمۇ بىزنى ر ئىرادىمىررز روھىمىررز خرراراكتېرىمىزدىن ھررېچ بىررر بۇنىڭلىررق بىررلەن
ھەرگىز زىدىلەنمەسلىكى كېرەك“.
ئىككى كۈندىن كېيىن ھىملېر يەنە بىر تۈركۈم ئىمىىررىيە ئەمەلردارلىرىغا ۋە يەرلىر
ئەمەلدارنرغا يەنە شۇنىڭغا ئوخشاش مەنىدە نۇتۇق سۆزلەيدۇ” .بىز ‘چوقۇم يەھۇدىيالرنى
تازىلىېېتىشىمىز كېرەك’ دېر ەن برۇ قىسرقا بىرر جرۈملە سرۆزنى دېيەلىشرىمىز بەكرال ئاسران.
ئەمما بۇ بىر جۈملە سرۆزنى ئىىررا قىلىرش تەلەپ قىلىنىردىغان كىشرىلەر ئۈچرۈن ئېيتقانردا
ئىش ئۇنداق ئاسان ئەمەس .ئۇنر بۇ ئىشنى ئىىرا قىلىشتا ھەقىقەتەنمۇ قاتتىق قىينىلىدۇ“.
سىلەرگە مەلۇم بولىشى كېرەككى ئرۇنر ھېلرى سرىلەر ئاڭاليردىغىنىڭالرنى نەچرچە ئايردىن
بېر زادىال ئاڭلىغىسى كەلمەيدىغان ئىشالردۇر” .مەن دېمەكچرى برولغىنىمنى پەقەترال شرۇ
كىشىلەر دائىرىسىدىال ئاڭلىتىلىدىغان گەپلەر بولۇپ ئۇنرمۇ بۇ گەپلەرنى پەقەترال ئراڭالپ
ھەرگىررز مۇھرراكىمە قىلىشررىغا رۇخسررەت قىلىنمايرردۇ .كىشررىلەر ‘ئايررالالر بىررلەن بررالىلىرىنى
قانداق قىلىمىز’ دەپ سوراپ قالغىنىدىمۇ مەن بۇ يەردە ئېنىق بىر تەدبىرر قوللىنىشرى زۆرۈر
ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرغا قويىمەن .مېرنىڭچە بىرر تەرەپرتىن يەھرۇدىيالرنى يوقۇتۇشرنى يەنرى
ئېنىقىراق ئېيتقاندا يەھۇدىيالرنى ئۆلتۈرۈشرنى يراكى ئۆلتەرگۈزۈشرنى تىلغرا ئېلىرپ ترۇرۇپ
يەنە بىر تەرەپرتىن ئۇنرنىر برالىلىرىنى چروڭ بولرۇپ بىزنىڭمرۇ بالىلىرىمىزنىر بىزنىڭمرۇ
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نەۋرە-چەۋرىلىرىمىزنىرر پېيىغررا چۈشررۈپ قررانلىق قىسرراس ئررېلىش ئىمكررانىيىتى ە كررۆز
يۇمالمايمەن .شۇڭا برۇ ئىشرتا قەتئىري ترۈردە كۈچلرۈك تەدبىرر قوللىنىشرىمىز برۇ مىللەتنرى
چوقۇم يەر يۈزىدىن پاك-پاكىزە تازىلىېېتىشىمىز كېرەك“.
ئۇ سۆزىنى داۋام قىلىپ كېلىرپ برۇ ئىشرنى ئرې -ئېسرچىالرنى ترارىنتىن بۇيرانقى
ئەڭ مۈشرركۈل ۋەزىىىنررى ئۈسررتى ە ئېلىشررى ئىكەنلىكىنررى كۆرسررىتىپ كېلىررپ يەنە مۇنررداق
دەيرردۇ” :شررۇنداق دەپ ئېيتررانيمەنكى بررۇ ۋەزىىىنررى ئىىرررا قىلىررش جەريانىرردا بىزنىرر
ئررادەملىرىمىز بىزنى ر رەھبىررر كىشررىلىرىمىز مەيلررى ئىرررادە جەھەتررتە يرراكى روھىنى ر
چوڭقۇر يەرلىرىدە قىلچىلىكمۇ زەخمى ە ئۇچراشقا يول قويمايدۇ .ھەتتا كوللىكتىپ قىرغىن
قىلىش ۋاقتىدىمۇ ئۇنر يەنىال ئۆزىنى مەرت ئەسكەرلى ھرالىتىنى سراقالپ قاننيردۇ “.برۇ
گەپررلەر بولىېاتقىنىرردا زال ئىچررى تىمترراس ھالغررا كېلىررپ ھررېچ بىررر تىررېىش چىقمايرردۇ .شررۇ
ۋاقىتتىكى مەنزىر ئەسلەپ بالدۇر ۋون شىراك مۇنداق دەيدۇ” :ئەر-ئايال قېر -ياشرالرنى
قانداق ئۆلتۈرۈش كېرەكلىكى ئۈستىدە سۆزلەۋاتقىنىدا ئۇنى چىرايى قىلچىمۇ ھېسسىياتى
يوق مۇز چىرا ھالغا كەل ەن بولۇپ خۇدد بىر باققالنى ئالدىدىكى مراللىرىنى ماختراپ
سرررۆزلەۋاتقىنىدەكال نورىمرررال قىيررراپەتتە سرررۆزلىد  .ئرررۇ نۇترررۇق جەريانىررردا ئرررازىراقمۇ
ھاياجانالنغان ئەمەس قەلبىمۇ مۇزغا ئوخشاش قىلچە ئۆزگىرىپ قويمىد “.
ھىملېر كىشىنى بەدىنىنى شۈركۈندۈرگىدەك بۇ ۋەزىىىنرى ئىىررا قىلىرش جەريانىردا
دۈ كېلىدىغان ھەر تۈرلۈك قىيىنچىلىقالر ئۈستىدە توختىلىپ بولۇپ بۇ ھەقتىكرى نرۇتقىنى
مۇنداق ئاخىرنشتۇرىدۇ” :شۇنداق قىلىپ سىلەر ھەممىڭالر ھەمرمە ئىشرتىن تولرۇق خەۋەر
تاپقان بولدۇڭالر .بۇنى قەتئى مەخىى تۇتۇشرۇڭالر كېرەككرى ھرېچ كىمر ە تىنماسرلىقىڭالر
شەرت .بەلكىم ئۇزۇن بىرر مەزگىر ئۆتكەنردىن كېريىن برۇ ئىشرالردىن نرېمى خەلقىنىمرۇ
خەۋەردار قىلىپ قويۇش ئويىغا كېلىپ قېلىشىڭالرمۇ مۇمكىن .ئەمما بىرز خەلقىمىرز ئۈچرۈن
بۇنرداق بىرر پىررالن ترۈزۈپ ھەرىركەت قىلغررانلىقتەك مەسرئولىيەتنى ئۈسرتىمىزگە ئېلىشررىمىز
ئۈچررۈن بررۇ سررىرىمىزنى ئەڭ ياخشىسررى گررۆرىمىزگە بىرررگە ئېلىررپ كەتكىنىمىررز تررۈزۈك “.ئررۇ
خررۇدد برۇتۇسررقا ئوخشرراش خىزمەتداشررلىرىنى بىرررلىكتە كايسررەرنى قېنىغررا چىلىشررىغا
زورلىماقتا ئىد (برۇتۇس – قېدىمقى رىرم جۇمھرۇرىيەتچىلەر يېتەكچىسرى بولرۇپ كايسرەر
گۇرۇھىنى ئادەملىرىنى قاتىلى) .شۇنداق قىلىپ ”ئاخىرقى ھەل قىلىش“ پىالنىغا ھىتلېرر
بىلەن ھىملېر ئىككىسىال مەسئۇل بولىدىغان يرۈكتىن قۇتۇلغران بولرۇپ برۇ يرۈكنى ئۇنرمرۇ
بېشىنى چۆكۈرۈپ بىرلىكتە كۆتۈرۈشكە مەجبۇر ھالغا كەلتۈرۈل ەن ئىد .
بورمان يىغىننى ئاخىرنشقانلىقىنى ئېالن قىلىپ بولۇپ كۆپچىلىكنى ياندىكى زالغرا
كىرىپ زىيراپەتكە قاتنىشىشرىنى تەكلىرپ قىلىردۇ .زىيراپەت ۋاقتىردا شرىراك بىرلەن قالغران
~ ~ 484

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئەمەلرردارنر بىررر-بىرسررى بىررلەن كررۆز ئۇچرۇشتۇرۇشررتىنمۇ قورقررۇپ ئررۈن-تۈنسررىز بېشررىنى
چۆكۈرۈپ ئولتۇرۇشىدۇ .كرۆپ سرانلىق يىغىرن قاتناشرقۇچىلىر ھىملېرنىر برۇ گەپلەرنرى
قىلىشتىكى مەقسەت ئۇنرنىمۇ بۇ ئىشتا ئۆزى ە شرىرى قىلىېالمراقچى ئىكەنلىكىنرى قىيراس
قىلىپ بولىدۇ .شرۇ ئاخشرىمى ئرۇنر ھراراقنى بولىشرىغا ئىچىرپ نۇرغرۇنلىر باشرقىالرنى
يۈلەپ ئاپىرىشى ئارقىلىقال ئاران پويىزغا چىقانيدىغان غىق مەس ھالغا كەل ەن ئىرد  .برۇ
پويىز ”بۆرە ئىنرى“ غرا بارىردىغان پرويىز ئىرد  .ھىملېرر سرۆزگە چىقىشرتىن ئراۋال يەنە شرۇ
يىغىنرردىكىلەرگە نۇتررۇق سررۆزلى ەن ئررالبېرت سررىېر يىغىررن قاتناشررقۇچىلىرىنى بۇنچىررېان
چېكىدىن ئېشىپ مەست بولغىچە ئىچىشى ە قاتتىق يىرگىنىپ كېتىدۇ .ئۇ ھەتتا ئەتىسى برۇ
ئىشالرنى ھىتلېرغا مەلرۇم قىلىرپ برۇ پرارتىيە رەھبىرر كادىرلىرىنىر ئرۆزىنى تۇتىېېلىشرى
ھەققىدە ئەدەپلەپ قويىشىنى تەلەپ قىلغۇدەك ھالغا كەل ەن ئىد (بۈگرۈن ە كەل ەنردە
سىېر ”ئاخىرقى ھەل قىلىش“ تىن قىلچە خەۋىررىم يروق ئىرد دەپ پۈترۈنلە تىنىېالىردۇ.
بەز ترررارىنچىالر ئرررۇنى ئەيىرررىلەپ سرررەن ھىملېرنىررر نرررۇتقىنى ئاڭلىغررران تۇرۇغلرررۇق
تىنىېالماقچى بولىېاتىسەن چۇنكى ئۇ يىغىنردا ھىملېرر نۇتقىردا مەخسرۇس سراڭا قرارىتىىمۇ
بىررر مررۇنچە گەپ قىلغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئەممررا سررىېر قەتئىرري تررۈردە ئىنكررار قىلىررپ مەن
نۇتقررۇمنى سررۆزلەپ بولررۇپال يىغىررن زالىرردىن ئايرىلىررپ راسررتېنبۇرگقا كەترركەن ئىرردىم دەپ
تۇرىېالىدۇ .بۇنى قۇرۇقلۇق ئارمىيە مارشرالى مىلچمرۇ تەسرتىقاليدۇ .ئەگەر سرىېرنى يىغىنردا
بولمىغانمۇ دەيلى ئەمما ئۇنى قىرغىنچىلىق نگىرلىرىدىن خەۋىر بولماسلىقىغا ھېچ كىرم
ئىشررەنمەيتتى .ھىملېرنى ر نۇتقىرردا كىشررىلەر ھچىملېرنى ر بىېاسررتە سررىېرگە قرراراپ گەپ
قىلغررانلىقىنى ياخشررى بىلەتتررى .شررۇڭا ئررۇنى بررۇ ئىشررالرنى ئەڭ يوقۇرىرردىكى جىنررايى
شىرىكلەردىن بىر دەپ قارىشىدۇ – .ئا .ھ .ئى).
2
ھىتلېرنىر ”يېڭررى تررۈزۈم“ دې ىنىنىر زىيانكەشررلىكى ە ئۇچۇرىغررۇچىالر يەھررۇدىيالر
بىلەنررال چەكلىنىررپ قالمايرردۇ .يەھررۇدىي بولمىغرران نەچررچە مىليررون باشررقا ئررادەملەرمۇ
ئۆلتۈرۈلررد بولۇپمررۇ ئىشررالىيەت ئاسررتىدىكى رايررونالردا ئېتىررپ ئۆلتۈرۈلررد زەھەرلەپ
ئۆلتۈرۈلدىن ياكى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلد  .تېنى يېقىندىال ئۇ ”برۆرە ئىنرى“ غرا بارغىنىردا پېتېرر
كلېيست ھىتلېر ئرۆز قرولى بىرلەن ئرۇزۇن بىرر ئەسرلەتمە دوكالترى سرۇنۇپ برۇ سىياسرەتكە
قارشررى چىقىرردۇ .ھىتلېررر بررۇ دوكالتنررى ئوقررۇپ بولررۇپ ئۇنىڭغررا مۇنررداق دەيرردۇ” :رۇسررىيە
ئىشغالىيەت رايونلىرىدىكى ئەھېالالرنى تەسېىرلىشى بەكال قورقۇنۇشلۇق بولۇپ كەتركەن.
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مىللەتچى سىياسرىيونلىرىنى قراپ يۈرەكلىر بىرلەن تەلەپ قىلىرپ ئوتتۇرغرا قويغران يرول
قويررۇش ھەققىرردىكى چارىلىرىرردىن پايرردىلىنىپ ئررۇ جررايالردىكى شررارائىتالرنى ئررۆزگەرتىش
نيىھىسررى سررىزچە پۈتررۈنلە خاننىيررال ھېسابالنماسررمۇ؟ ئررۇ تررۈر يررول قويۇشررقا مرراقۇل
دې ىنىمىزدە بۇ مىللەتچى ئۇنسۇرنر بىزنى بەكال ئراجىز نەرسرىلەر ئىركەن دەپ قالماسرمۇ؟
بۇنى بىلەن ئۇنرنى يۈرىكى تېنىمۇ چوڭالپ بىرزدىن تېنىمرۇ كرۆپ نەرسرىلەرنى تەلەپ
قىلىشقا پېتنانيدىغان جاسارەتكە ئېرىشىېالماسرمۇ؟“ كلېيسرت مەردانىلىرق بىرلەن مۇنرداق
چۈشەندۈرىدۇ” :مېنى دېمەكچى بولغىنىم ئۇنرغا يول قويرۇش دې ەنلىر ئەمەس بەلكرى
شەرق خەلقلىرىنى سوۋېت ئىتتىىاقىنى ئەمەس بەلكى گېرمانىيىنى تاللىېېلىش شرارائىتىنى
يارىتىشىمىز كېرەك دېمەكچىمەن “.ئۇ سۆزىنى داۋام قىلىرپ چۈشرەندۈرىېاتقىنىدا ھىتلېرمرۇ
ئويغا پاتقان ھالدا پولغا تىكىل ىنىچە ئۇنى دې ەنلىرىنى ئاڭالپ ئولتۇرىدۇ .ھىتلېرنى بۇ
ئولتۇرۇشررى كلېيسررت ئۈچررۈن ئۇنىر چىرررا شررەكلىنى كررۈزىتىش ئۈچررۈن تېىىلمرراس بىررر
پۇرسررەت بولررۇپ بەرگەن ئىررد ” .ئۇنىرر چىرررا شررەكلىنى ئۆزگىرىشررىنى بىررر-بىرررى ە
ئوخشىمايدىغان بىر قانچە قىسىمالرغا ئايرىش مۇمكىن ئىد ئۇنى چىررا -شرەكلى گويرا
بىر قانچە پارچىردىن قۇراشرتۇرۇلغان بىرر يرۈزگە ئوخشرايتتى شرۇنىڭدەك برۇ پرارچىالردىن
نورمال بىر پۈتۈن چىرا شرەكلىنى چىقىررىش مرۇمكىن ئەمەس ئىرد  .ئۇنىر برۇ قىيراپىتى
ماڭا چوڭقۇر ئىز قالدۇرغان ئىد “.
ئاخىر ھىتلېر ئۇنى سۆزىنى كەستى .ئۇ پەقەتال رەنىى ەندەك ئەمەس ئەكسرىنچە
بەكال سوغۇققان كۆرۈنەتتى .ئۇ خۇدد ئۆزى ە ئرۆز سرۆزلەۋاتقاندەك بىرر تەرەپرتىن گەپ
قىلغا چوڭقۇر ئويغا پېتىپ قالغاندەك كۆرۈنەتتى” :ئەند مەن كەينىم ە يانالمرايمەن _
دەيرردۇ ئىككررى كررۆزىنى كررۆككە تىككىررنىچە _ ئەگەر مەن ئۇنرغررا قارىتىلغرران ئىىادەمرردە
ئازىراقال ئۆزگىرىش قىلغرۇدەكال بولىردىكەنمەن كىشرىلەر مېنرى يرول قويغرانلىق دەپ خاترا
چۈشررىنىپ قېلىشررى مررۇمكىن .ھەربىرري ۋەزىيەتتىكررى ئىشررالردا ئەنە شررۇنداق كۆزىتىلىرردۇ.
ئۇنررداق مۇئامىلىرردە بولىشررىم دەرھررال ھەممىنررى ۋەيرانچىلىققررا ئۇچۇرتىېېتىشررى مررۇمكىن“.
گەرچە ئۇ ھەربىي ئىشرالردا تەشەببۇسركارلىق قولغرا كەلتۈرۈلۈشرى بىرلەن تەڭ نىسربەتەن
سىلىق تەدبىرلەرنى ئويلىنىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە بەرگەندەك قىلغىنرى بىرلەن كلېيسرت
بۇ دې ەنلىرىنى چىرايلىق سۆزلەپ قويۇشتىن باشقا بىر مەنى ە ئى ە ئەمەسرلىكىنى ھرې
قىلىدۇ .بۇ تۈردىكى بىرسىنى يۈرىكى شۇنچە ئاسان يۇمشىشى مۇمكىنمۇ؟
ھىتلېررر ئۇشررتۇمتۇت بېشررىنى كۆتررۈرۈپ كلېيسررتقا تىكىلىرردۇ .ئۇنىڭرردىكى خرراتىرجەم
خىيالچرران قىيرراپەت بىررردىنال نەلەرگىرردۇ يوقالغرران ئىررد ” .بررۇ دې ەنلىرىڭنىر ھەممىسررى
خامنىيال! – دەيدۇ ھىتلېر ئاۋازىنى سرەل كۆترۈرۈپ قوپرال بىرر شرەكىلدە _ سرېنى كرۆز
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ئالدىڭدىكىال ئىشالرنى ئويالشقا نۆۋەتتىكى بېسىم پەيدا قىلىپ كېلىېاتقان ۋەزىيىتىمىرزنىال
ئويلىنىش ھەققى بار .مانا بۇ سەندىكى تۈپكى يېتەرسرىزلى  .ئەممرا مەن ئەتىنرى ھەتترا
ئۇنىڭدىن كېيىرنكە كۈنلەرنىمرۇ ئويلىنىشرقا مەجبرۇرمەن .مەن بۈگرۈنكى قىسرقا مۇددەتلىر
بەز ئۇششاق-چۈششەك غالىبىيەتلەرگە قاراپال كەل ۈسىنى ئۇنتۇپ قالسرام بولمايردۇ .يرۈز
يىلغا قالما گېرمانىيە  802مىليون نوپۇسلۇق بىر دۆلەتركە ئايلىنىردۇ .بۇنچىرېان ئرادەمنى
بېقىررپ كېررتىش ئۈچررۈن ھايرراتلىق ماكررانى تەييارلىشررىم كېرررەك .شررۇڭا مەن ھەرگىزمررۇ
شرەرقلىقالرنى ھەر قانررداق بىررر مۇسررتەقى ياشرراش تەلىررېى ە مرراقۇل دېيەلىشررىم مررۇمكىن
ئەمەس .مەن ھەرگىزمررۇ سرروۋېت رۇسىيىسررى ئورنىغررا يېڭررى بىررر مىللەتچررى رۇسررىيەنى
تىكلىنىشى ە رۇخسەت قىاللمايمەن .مەن سوۋېت رۇسىيىسرىنى ئورنىغرا دەسسرىتىلىدىغان
يېڭى رۇسىيەنى تېنىمۇ پۇختا تەشكىللەپ چىقمىسرام بولمايردۇ .سىياسرەت دېر ەن نەرسرە
ھەرگىزمررۇ ئۇنررداق خامنىيررالالر ئاساسررىدا بەل ىلىنىرردىغان نەرسررە ئەمەس .سىياسررەت –
ئەمەلىيەت ئاساسىدا بەل ىلىنىدىغان نەرسە .مېنى ئۈچۈن شەرق يەنى ھايراتلىق ماكرانى
ھەل قىلغۇ مەسىلىدۇر!“
شۇنداق قىلىپ ئۇنى بېسىم پەيدا قىلىدىغان سىياسىتى داۋاملىق ئىىرا قىلىنىدىغان
بولىدۇ .بۇ تۈردىكى سىياسەت بىلەن بىر قاتاردا رو بېرىېاتقان يەنە بىرر مەسرىلە سروۋېت
ئىتتىىاقى ئۇرۇش ئەسىرلىر ئارىسىدا كۆرۈلىېاتقان قورقۇنۇشلۇق ئاچرارچىلىق مەسىلىسرى
ئىد  .ئۇ كېيتېلغا يازغان رەھىمسىزلەرچە زەھەرخەندىلى بىلەن يازغران بىرر خېتىردە 2
مىليرررون  222مىررر نەپەر سررروۋېت ئىتتىىررراقى ئرررۇرۇش ئەسرررىرىدىن پەقەت نەچرررچە يرررۈز
مىڭىررنىڭال سررانمەتلىكى ياخشررى ئىكەنلىكىنررى كۆرسررىتىپ ئۆتىرردۇ .رۇشررەنكى ئۇنى ر بررۇ
خېتىنررى چوقررۇم تېنىمررۇ رەھىمسررىز بولغرران بىرررەر خىزمەتچىسررى قەلەم ر ە ئېلىررپ شررەرق
ئىشغالىيەت رايونىنى مىنىستىر بولغان كىشى ە تاشالپ بەرگەنلىكى ئېنىق .بۇنى ئالفرېد
روزېنبېرگمۇ ئىسىاتلىغان.
ئررۇنر يەنە سرروۋېت ئىتتىىرراقى ئررۇرۇش ئەسررىرلىر ۋە يىغىررېېلىش نگىرلىرىرردىكى
يەھررۇدىي بولمىغرران مەھبۇسررالر ئۈسررتىدە بىررر مررۇنچە دورا سررىناق قىلىررش كىلىنكىلىررق
تەجرىبىلىر ئارقىلىقمۇ بەكال كۆپ كىشىنى ئۆلتۈرۈپ بولىدۇ :بەز ئادەملەرنى قىىيالىڭا
قاردا ياتقۇزۇش يراكى مۇزلرۇق سرۇغا پراتۇرۇش؛ يەنە بەزىلىرىنرى يوقرۇر ھراۋا بوشرلۇقىدا
سىناق قىلىش؛ يەنە بەزىلىرىنى ئىىرىت (قىچا گاز ) گاز ياكى زەھەرلى گاز بومبىسرىدا
سىناق قىلىش ئورنىدا ئىشرلەتكەن .راۋېنسربرۈك يىغىرېېلىش نگىرىردىكى پرولەك ئايالالرغرا
زەھەرلى گازدىن پەيردا بولىردىغان گان رېنرا يارىسرىغا گرىىترار قىلىرپ سرىناق قىلىنغران؛
داخاۋ (داچراۋ) ۋە بۇچېنېالرد نگىرلىرىردا سرى انالر دوختۇرنرنىر تەتقىقرات قىزىقىشرلىر
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ئۈچۈن تەجرىبە ھايېىنى قىلىپ ئۆلتۈرۈل ەن يەنى بۇ دوختۇرنر ئادەمنىر يرالغۇز تۇزلرۇق
دېڭىز سۈيىنىال ئېچىرپ قانچىلىر ۋاقىرت بەرداشرلىق بېرەلەيردىغانلىقىنى سرىناق قىلىشرتا
ئەنە شۇ سى انالردىن پايدىالنغان.
پۈتكررۈل ياۋروپررا تەۋەسررىدىكى ئىشررغالىيەت رايونلىرىنىرر مەمررور ئررورۇنلىر يەنە
بۇزغۇنچىلىق بىلەن شوغۇلالنغان ياكى ئىسىيان كۈتەرگەنلەردىن قىساس ئرېلىش ئۈچۈنمرۇ
نۇرغۇنلىغان ئادەمنى ئۆلتۈرگەن بولۇپ ئۇنرنىر ئرادەم ئۆلترۈرۈش شرەكلى خىلمرۇ-خىر
ئىد  .بۇ تۈردىكى ھەرىكەترلەر فۈھرېرنىر ”پىېرخراربور (مارجران ئرارىلى پرورتى) خراتىرە
كۈنى“ ئېالن قىلغان بۇيرۇقى بىلەن قانۇنلۇق ھالغا كەلتۈرۈل ەن ئىد  .يەنى بۇ كرۈنلەردە
ھىتلېر موسكېانى ئىشغال قىلىشتىنال ئۈمىدىنى ئۈزگەن بولۇپ قالمرا برۇ ئۇرۇشرتا غالىرپ
چىقىشتىن گۇمانلىنىردىغان ھالغرا كەل ىنىردە ئەنە شرۇنداق برۇيرۇق ئرېالن قىلىردۇ” .قرروۋ
قررانۇنى“ دەپ بەكررال مرراس كەل ر ەن بررۇ بۇيرۇقىرردا گېرمانىيىنى ر بىنەتەرلىكى ر ە زىيرران
سررالغانالر شررۇ ھامرران ئېتىررپ تاشررالنغانالردىن باش رقىلىرىنى قەتئررى تررۈردە غايىررپ بولررد
قىلىرررپ قىلچىمرررۇ ئىزىنرررى قالدۇرماسرررلىق ئۇنرررداقالرنى نرررېمە بولغرررانلىقى ھەققىررردە
ئائىلىسىدىكىلەرگىمۇ قەتئى خەۋەر بەرمەسلى شەرت دەپ بەل ىلەن ەن.
-8122يىلررى كررۈز ئايلىرىغررا كەل ىنىرردە ئاتررالمىش ئورترراق مەنىەتلىرىنررى قوغررداش
ئۈچۈن ياۋروپا ئەللىرىنى بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت ”غەربىي ياۋروپا يېڭى ترۈزۈمى“ ئەسرلى
قىياپىتىنى كۆرسىتىشكە باشاليدۇ :بۇ بىر تۈرلۈك ئىقتىساد بۇنڭ-تانڭدىن باشرقا نەرسرە
ئەمەس ئىد  .پەقەت ئادەتتىكى پۇخرا بولۇشنى خالىمايدىغان مىليونلىغران خەلققرا قارىترا
ھىتلېر قاتتىق غەزەپكە كېلىپ سۆز بىلەن قايى قىلىش ئورنىغا قۇرال كۈچى بىلەن قايىر
قىلىش يرولىنى تاللىېالغران ئىرد  .ئرۇ مەجبرۇر ترۈردە ئىشرقا سرېلىش ھەمردە گرۆرۆدىكى
ئادەملەرنى ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق پاسسرىپ ئىشرلەش بىرلەن قارشرىلىق كۆرسرىتىش ۋە ئىرش
ترروختىتىش يرراكى بۇزغۇنچىلىررق قىلىررش ئررارقىلىق قارشررىلىق كۆرسىتىشرركە جرراۋا بېرىرردۇ.
گولالنرردىيە بىررلەن فرانسررىيەدە ئۆلتررۈرۈل ەن ئررادەم سررانى  02مىڭرردىن ئېشررىپ كېتىرردۇ.
قررانۇنلۇق بررۇنڭ-تررانڭ ئررادەتتىكى ئىشررالرغا ئايلىنىررپ قالغرران بولررۇپ يررېمەك-ئىچررمەك
كېيىم-كىچەك ۋە قىممەتلى سەنئەت ئەسەرلىرىنىمۇ ئرۆز ئىچىر ە ئالغران ماشرىنا-ماشرىنا
ئرررۇرۇش غەنىمەتلىرررر نرررورۋى يە گولالنررردىيە بىلى ىررريە ليۇكسرررىمبۇرگ فرانسرررىيە ۋە
دانىرريەلەردىن ئررۈزۈلمە گېرمررانىيە ئانررا ۋەتىررنى ە توشررۇلماقتا ئىررد  .بۇنرغررا يەنە زور
مىقررداردىكى ئىشررغالىيەت چىقىملىرىمررۇ قوشررۇلماقتا ئىررد  .يررالغۇز فرانسررىيىدىنال ”يېڭررى
تۈزۈم“ گە قوشۇلۇشى ئۈچۈن يىلىغا  2مىليارد ماركلىق بەدەل تۆلەشمەكتە ئىد .
بېرلىنرردا چاقىرىلغرران بىررر قېتىملىررق يىغىنرردا ھىتلېررر پۈتررۈن پررارتىيە رەھبەرلىرررى ە
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ھەقىقىررري ئەھرررېالنى ئاشررركارىاليدۇ” :ھرررازىرغىچە مەۋجۇتلرررۇقىنى سررراقالپ كېلىېاتقررران
ياۋروپادىكى ئۇششاق چۈپرەندە دۆلەتلەر تېزلىكتە تازىلىېېتىلىشى كېرەك .بىزنىر كرۈرەش
نىشانىمىز بىر پۈتۈن ھالغا كەل ەن ياۋروپا قۇرۇپ چىقىرش بۇنرداق بىرلەشرتۈرۈش ئىشرنى
پەقەت گېرمانىيەن ئوڭۇشلۇق تەشكىللەپ چىقانيدۇ“.
بىر پۈتۈن ھالغا كەلتۈرۈل ەن ياۋروپا دې ىنرى ئەلىرېەتتە گېرمانىيىنىر ھراكىمىيىتى
ئاستىدىكى بىر ياۋروپا بولۇپ ئەمەلىيەتتە بولسا گېستاپو بىلەن ئۇنى غالچىلىقىنى قىلىپ
يۈرگەن ساقچى كۈچلىرىنى ياۋروپانى باشقۇرۇشرى دېمەكترى .ئەممرا برۇ ”يېڭرى تەرتىرپ“
خەلقنررى رەھىمسررىزلەرچە برروزەك قىلىررش ۋە ئررۇنردىن قىسرراس ئررېلىش ھەرىكىتررى بىررلەن
شرروغۇللىنىپ كېلىېاتقرران بولىشررىغا قارىمررا ياۋروپررا خەلقررى ئارىسررىدا ئىسرريان كۆتررۈرۈش
روھىنى ر كۆتۈرۈلىشررىنىمۇ پەيرردا قىلمىررد  .ئىشررغالىيەت ئاسررتىدا قالغرران مررۇتلەق كررۆپ
سانلىق كىشىلەر يەنىال ناتسىستالر بىلەن ھەمكارلىق يولىنى تاللىېېلىشىپ نىسبەتەن تىنچ
تۇرمررۇش ئۆتكۈزۈشرركە تىرىشررىپ كېلىرردۇ .بررۇ خەلررق ئومررۇمىي يۈزلررۈك ئىررش تاشررالش
گېرمررانىيە ئىررش يەرلىرررى ە ھۇجررۇم قىلىررش يرراكى ئۇنرنى ر ھۆكررۈمەت ئورگررانلىر يرراكى
ئىقتىسررررادىي ئى ىلىرررر ئىشررررلىرىغا پاراكەنرررردىچىلى سررررېلىش ھەرىكەتلىررررر بىررررلەن
شررروغۇلالنغىنىدا مرررۇتلەق ترررۈردە كەڭ كۆلەملىررر قىسررراس ئىلىشرررنى يررراكى تۇرمرررۇش
سەۋىيىسىنى بەكال ناچارلىشىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ دەپ قارىشاتتى .بۇ خەلق
شۇ سەۋەپتىن بەلكىرم مەڭ ۈلرۈك ھۈكمىرانلىرق قىلىشرى ئېھتىمرال بولغران برۇ ئىشرالچىالر
بىلەن ئورتاق ئىش قىلىشقا تەييار تۇرۇش ئەڭ ياخشى چرارە دەپ قارىشراتتى .ئرۇنر بىرلەن
ھەمكارلىقتا بولۇش ئەڭ ئاسىنى ۋە بۇنى قىلىشرنى قىيىنچىلىقىمرۇ يروق دەپ ئويلىشراتتى.
ئەنە شۇنداق ھاياتىنى ساقالپ قېلىش ئىچكى تۈرتكىسى تۈپەيلىدىن قارشىلىق كۆرسرىتىش
ھەرىكىتىنىمۇ ئەڭ ئاز ھالغا كەلتۈرىېېلىشقان ئىد  .ئەسلىدىنال يەر ئاستى پائرالىيەتلەرگە
قاتناشقانالرنى سانىمۇ يروق دېيەرلىر ئىرد  .شرۇنىڭدەك كومىرارتىيە بىرلەن كومۇنىسرت
بولمىغران پرارتىزانالر ئررانيلۇق فرانسرىيىدە بىرر-بىرسررىنى ئاجىزنشتۇرۇشرنى كررۆزلەپ ھەر
دائىررم ئۆزئررارا قررانلىق كررۈرەش قىلىررپ تۇرىشرراتتى .نىسرربەتەن چرروڭىراق بولغرران قارشررىلىق
كۆرسرررىتىش ھەرىكىترررى پەقەت يۇگۇسرررالۋىيىدىال كرررۆرۈلمەكتە بولرررۇپ يەنە كېلىرررپ برررۇ
ھەرىكەتكىمۇ كومۇنىست بولغان تىتو دې ەن بىرسى ھىتلېرغا قارشى پۈتۈن كۈچلەر بىرلەن
ئىتتىىاق تۈزۈشكە تىرىشىش ئرارقىلىق يېتەكچىلىر قىلىرپ كېلىېاتراتتى .شرۇنىڭدەك ئۇمرۇ
سررېربىيەلى مىللەتچررى مىنايلوۋىچقررا رەھىمسررىزلەرچە قىرررغىن قىلىررش ئۇرۇشررى قوزغرراپ
كۈچىنى خوراتماقتا ئىد .
ھررازىرچە ھىتلېرنىرر ياۋروپررانى نررېمى ئىمىېرىيىسررى ە ئايالنرردۇرۇش غايىسررىنى
~ ~ 489

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

چاۋىسررى چىتقررا يېيىلغانرردەك كۆرۈنسررىمۇ ئەسررلىدە ئۇنىرر غەرىزىنىرر زاد قانچىلىرر
دەرىىىررردە ئىكەنلىكىنرررى بۈگرررۈن ىچە ھرررېچكىم بىلمەيتترررى .ھەتترررا ئۇنىررر نۇرغۇنلىغررران
دۈشمەنلىرىمۇ ئۇنى نىيىتىنى ياۋروپرا بىلەنرال چەكلىنىردىغانلىقىنى پەرەز قىلىشراتتى .برۇ
مەسرررىلىدە ئەگەر بۇنرررداق مۆلچەرلى رررۈچىلەر ھىتلېرنىررر يېزىرررپ قالررردۇرغان مەخىرررى
خاتىرىسىنى كۆرسە ئىد چوقۇم قاتتىق چۆچۈپ كېتىشى مۇمكىن ئىد .
پۈتۈن دۇنيا مەنىەئەتلىرىنى كرۆزدە ترۇتقىنىمىزدا ئەن لىيەنىر نرۆۋەتتىكى ھرالىتىنى
ئۆزگەرتمى ەن ياخشى.
ھەر تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئەڭ ئاخىرقى غەلىبىنرى قولغرا كەلترۈرگىنىمىزدىن
كېيىن چوقۇم ئۇنر بىلەن يارىشىېېلىشىمىز شەرت.
ھررازىرقى برېتررانىيە پادىشاسررى چوقررۇم تەختررتىن چۈشۈرىلىشررى ئۇنىر ئورنىغررا دۇك
ۋىندسورنى خان قىلىپ تىكلەش شەرت .بىز بۇ خان بىرلەن تىنچلىرق شەرتنامىسرى ئەمەس
بەلكى مەڭ ۈلۈك دوستلۇق شەرتنامىسى ئىمزالىشىمىز كېرەك.
سركاندىناۋىيە يېرررىم ئرارىلى بىررلەن ئىبېرىيران يېرررىم ئرارىلى (ئىبېرىيرران _ ئىسررىانىيە
يېرررىم ئارىلىنىر كونررا نررامى) “يېڭررى تەرتىررپ” ئاسررتىدا بىرلەشررتۈرۈلۈش ئررارقىلىق بۈيررۈك
ئىمىىراترررور چارلىزنىررر شررراھزادە ئېېگىننىررر ۋە ناپولىئوننىررر تەسرررەۋۋۇر ئەمەلررر ە
ئاشۇرۇلغان ئورتاق گەۋدە ھالىغا كەل ەن ياۋروپانى ئىشرقا ئاشرۇرۇش مەقسرىتىدە قىلىشرقا
تې ىشلى ئىشالر ھەققىدە توختىلىپ يەنە مۇنۇنرنى يازىدۇ ھىتلېر مەخىى خاتىرىسىدە:
ئاخىرقى غەلىبىنى قولغا كەلتۈرۈشنى مۇھىم نوقتىسرى ئامېرىكرا قوشرما شرتاتلىرىنى
مەڭ ۈلۈك دۇنيا سىياسىتى دائىرىسىدىن چىقىرىپ تاشالش ئرارقىلىق ئۇنرنىر يەھرۇدىيالر
جەمىيىتىنى يوقۇتۇش مەقسىدىمىزنى ئىشقا ئاشۇرۇش؛
دوكتررور گيوبېلسررنى برراش گوبېرنرراتورلۇق مۇسررتەبىت ھوقۇققررا ئىر ە قىلىررپ ئىرررقالر
ئارنشمىسررىدىن پەيرردا بولغرران پەس خەلقلەرنررى ئومررۇمىي يۈزلررۈك قايتررا تەربىيىلەشررنى
تامامالش؛ بۇ جەھەتتە گيۆرىڭمۇ تې ىشلى ھەسسىسرىنى قوشۇشرى نزىرم ئرۇ ئاساسرلىقى
نررېمى ئىرقىرردىن بولغرران خەلقلەرنىرر ھەممىسررىنى يرراكى ھررېچ بولمىغانرردا يېرىمىنررى
سەپەرۋەرلىككە كەلتۈرۈپ مىللەتچىلىكنى قايتا ئوتتۇرغا چىقىشى ئۈچۈن ھەربىي تەلىرم-
تەربىيە بېرىشى كېرەك.
2
ھىتلېر بەش قىتئەنىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالىردىغان برو سرۇندۇرۇش پىالنىنرى تۈزىېاتقران
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پەيتلەردە ئۇنى قىسىملىر شەرقتىن ئانرا تۇپراقالرغرا قراراپ قەدەمردە بىرر چېكىنمەكرتە
ئىرررد  .سررروۋېت بررراش قۇمانررردانلىق شرررىتابى ”ئىسرررتىھكام ئوپىراتسىيىسرررى“ نرررى تارمرررار
كەلتۈرگەنلىكىنى ر غررالىبىيەت تۈرتكىسررى بىررلەن تولررۇق غەيرررەتكە كېلىررپ جەسررۇرنرچە
قايتارما ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ-8122 .يىلىنى كېيىنكى يېرىمىدا قىزى ئارمىيە بەز يەرلەردە
 222مىرر ئىل ىرلەشررنى قولغررا كەلتررۈرۈپ ئوتتررۇرا ۋە جەنررۇبى قىسررىمالردىكى نررېمى
قوشۇنلىرىنى دىنېىېر دەرياسىنى قارشى تەرىىى ىچە قوغالپ بارىدۇ.
بۇنداق بىر ۋەزىيەت ھىتلېرنى “ئاخىرقى ھەل قىلىرش” پىالنىنىر ئىىررا قىلىنىشرىنى
تىزلىتىشررركە ئۈنررردىمەكتە ئىرررد  .شرررۇڭا ئرررۇ -8122يىلىنىررر باشرررلىرىدا كرررۆپلى ەن
پارتىيىسىزلەرگە ئې -ئېسچىالرغا بۇ مەخىىيەتلىكنى ئاشكارىالشنى تەسرتىقاليدۇ-8122 .
يىلررى -02يررانىېار كررۈنى (ئېن لىزچىرردىن تەرجىمىرردە -8122يىلررى دەپ خاتررا ئېلىنغرران –
ئۇ.ت) ھىملېر پوسرېندىكى تىياتىرخانىردا  022نەپەردەك قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە ئوفىتسرېرىغا
-2قېررتىم نۇتررۇق سررۆزلەيدۇ .ئررۇ ئوفىتسررېرنرغا ئىنتررايىن سرروغۇققانلىق بىررلەن ھىتلېررر
يەھۇدىيالرنى يوقۇتۇش ۋەزىىىسىنى ئۆزى ە تاپشۇرغانلىقىنى ئېيتىدۇ” .مەن سىلەرگە شرۇنى
بىلدۈرىمەنكى يەھۇدىيالر مەسىلىسرى ھەل قىلىنرد  “.پۈترۈن زالردىن گۈلردىراس ئرالقىش
ساداسى كۆتۈرۈلد  .ئوتتۇردا ھىتلېرنرى ئرۆز بىرلەن بىررلىكتە پارتىلىتىرپ ئۆلترۈرمەكچى
بولغرران پولكوۋنى ر ۋون گېرسررتدور ئىسررىملى ئوفىسسررېرنى يېنىرردىكى بىررر قۇرۇقلررۇق
ئرررارمىيە ئوفىتسرررېر ھاياجانالنغانلىقىررردىن دەرھرررال ئورۇنررردۇقى ئۈسرررتى ە سرررەكرەپ
چىقىېالىدۇ .يىغىن زالىنى كەينىدە كۆرۈنىشى بەكال سەت بىر گېنېرال كەسىىداشرلىرىدىن
كىملەرنى ئالقىشلىما جىم ئولتۇرىېالغانلىقىنى كۈزىتىپ تۇرغان بولرۇپ قاتراردا جەمئىري
 2نەپەر كىشىنى چاۋاق چالمىغانلىقىنى كۆرىدۇ.
ھىملېر شۇندىن كېيىنكى بىر قانچە ھەپتىدە بۇ تۈر رىغبەتلەندۈرۈش ھەرىكەتلىرىنرى
داۋامالشررتۇرىدۇ .ئررۇ بىررر مررۇنچە دېڭىررز ئررارمىيە ئادمىراللىرىغررا ئايررالالر بىررلەن بررالىالرنى
ئۆلتۈرۈش توغرىلىق بۇيرۇق بەرگەنلىكىنى ئېتراپ قىلىدۇ” .ئەگەر مەن بۇ ئرادەملەر بىرلەن
يرراۋايى ئررادەملەر ئۇرۇشررى ئىچىرردە ئۆچمەنلىرر بىررلەن تولغرران بررۇ بالىالرنىرر ئۆسررۈپ
يېتىلىشرررى ە يرررول قويغىنىمررردا ئرررۇ ھالررردا مەن بىرررر يۇمشررراقباش بىرسرررى ە كېيىنكرررى
ئەۋندلىرىمىزنى ئالدىدا بىر جىنايەتچى ە ئايلىنىپ قالغان بولىمەن … .ئەمما بىز شرۇنىمۇ
ئېنىق تونۇپ يېتىشىمىز كېرەككى بىزنى قىلىېاتقان برۇ ئۇرۇشرىمىز پۈترۈنلە ئىىتىردائىي
بەكررال ئررۆزگىچە ۋە تەبىئىرري ئىرقررى ئۇرۇشررتۇر “.ئررۇ سررونتوفېندا يەنە باشررقا بىررر تۈركررۈم
قومانرردانالرغىمۇ خررۇدد شررۇنداق سررۆزلەرنى قىلىرردۇ” .گېرمررانىيەدە ھەمرردە ئىشررغالىيەت
رايونلىرىرردا ئررادەتتە يەھررۇدىيالر مەسىلىسررى ھەل بولررۇپ تامامالنررد  “.ئۇنىر سررۆز بررۇ
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مەسررىلىنى بىررر تەرەپ قىلىشررتا قىلچىمررۇ مۇرەسسررەگە يررول قويۇلمررا ھەل قىلىنغررانلىقى
ئۈستىدە توختالغىنىدا زالدىن ئوخشاشال گۈلدىراس ئالقىش ساداسى كۆتۈرۈلىيدۇ .ھىملېرر
”ئاخىرقى ھەل قىلىش“ مەسىلىسى ئۈسرتىدە جەمئىري  82قېرتىم نۇترۇق سرۆزلەيدۇ .ئۇنىر
نررۇتقىنى بەكررال كەڭ دائىرىرردىكى كىشررىلەر ئاڭاليرردۇ .شررۇنداقتىمۇ كىشررىنى ھەممىرردىن
بەكىرررەك ئويغررا سررالىدىغىنى بررۇ كىشررىلەر ئارىسررىدا بىرمررۇ دېىلومرراتىيە ساھەسررىدىكى
كىشىلەرنى يوقلىقى ئىد .
-8122يىلىنى ر ئەڭ ئرراخىرقى كۈنلىرىرردە ھىتلېرنى ر بېشررىدىن ئاشررقان ئىشررلىر
ئۇنى تىنىق تارتقىردەكمۇ ۋاقىرت بەرمەيردۇ .ئۇنىر قىسرىملىر لېلىن رراد بىرلەن پۈتكرۈل
ئۇكرائىنادا يېڭىدىن تارمال بولۇش خەۋىىرى ئاسرتىدا قالغران ئىرد  .ئىرش شرۇنى بىلەنرال
تۈگىمەيدۇ ئرې -ئرې سوتچىسرى مرورگېن ئراخىرقى ھېسرابتا بۇچېنېالرد خىيانەتچىلىر
جىنررايەت تررورىنى تولررۇق ئوتتۇرغررا چىقىرىررپ ھىتلېرنىرر ئررۇرۇقىنى قۇرۇتررۇش پىالنىنررى
تەھرردىت ئاسررتىغا چۈشررۈرۈپ قويىرردۇ .يىغىررېېلىش نگىررر كومانرردىر كوچنى ر جىنررايى
شررىرىكى كررۆھلېر قورققىنىرردىن سرروت مەھكىمىسررىدە شرراھىت بولۇشررقا راز بولىرردۇ .ئررۇ
تۈرمى ە سولىنىدۇ .ئەمما بۇ شاھىت ئارىدىن ئۈ كۈن ئۆتمە تۈرمىدىن ئرۆلىكى چىقىردۇ.
شررۇنداقتىمۇ پررونتتەك پرراكىتالر ئالدىرردا مورگېننىرر كەسرركىن سرروراقلىرىغا بەرداشررلىق
بېرررەلمە يۇمشررايدۇ .ئررۇ مەھبۇسررالردىن پايرردىلىنىپ بېرريىش يولىغررا كىرگەنرردىن باشررقا
مەخىىيەتلىكنررى سرراقالش مەقسررىتىدە يەنە نۇرغررۇن مەھبۇسررنى ئۆلتەرگەنلىكىنىمررۇ ئېتررراپ
قىلىدۇ.
گەرچە كررو ئۈسررتىدىكى سرروتتا مررورگېن غالىررپ چىققرران بولسررىمۇ بۇنىڭلىررق بىررلەن
توخترراپ قالمايرردۇ .ئررۇ يەنە شررۇ خىيانەتچىلىرر جىنررايىتى يىررپ ئۇچىغررا ئاساسررەن تررا
پولشرراغىچە سۈرۈشررتە قىلىررپ بارىرردۇ .لۇبلىنرردا يىغىررېېلىش نگىرىنى ر كومانرردىر ئررۇنى
قىررزغىن كۈتىېالىرردۇ .بررۇ كومانرردېرنى ئىسررمى ۋىرررت ئىررد  .ئررۇ بېلررزېكتە گېرىسررتېيىن كە
زىيارەت يىتەكچى بولۇپ بەرگەن ئىد  .بۇ ئادەم مەغرۇرننغان ھالدا مەن لرۇبلىن رايونىردا
 2يەرگە يوقۇتررۇش نگىررر قررۇرۇش بىلەنررال قالمررا يوقۇتررۇش سىستېمىسررىنىمۇ ئررۆزەم
قررۇردۇردۇم دەپ ماختىنىررپ سررىرىنى ئېيتىررپ بېرىرردۇ .ئررۇ يەنە ھەر بىررر نگىررر خررۇدد
پرروتېمكىن كەنتىرردەك سررېلىنغانلىقىنى ئېيتىرردۇ .يەنررى پررويىز يالغرران بىكەترركە كىرىررپ
كەل ىنىرررردە يولرررروۋچىالر گويررررا يېڭررررى بىررررر شررررەھەرگە كىرىررررپ قالغانرررردەك ھررررې
قىلىشررىدىغانلىقىنى سررۆزلەپ بېرىرردۇ .ۋىرررت ئىنتررايىن قىزىقررارلىق قىلىررپ پررويىز يېتىررپ
كېلىشى ھامران ئۇنىر ئرۆز يراكى ئۇنىر ۋاكالەتچىلىرىردىن بىرسرى يېڭرى كەل ەنرلەرگە
تەبرى سۆز قىلىپ قارشى ئالىردىغانلىقىنى بىلدۈرىردىغانلىقىنى تەبىئىكرى ھەر قېتىمقرى
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تەبرى سۆزلىر ئوخشاش ”يەھۇدىي ئەپەندىلەر سىلەرنى برۇ يەرگە كەلتۈرۈشرىمىزدىكى
مەقسەت سىلەرنى يېڭىدىن جايالشتۇرۇش .سىلەرگە يەھۇدىيالر يۇرتى قرۇرۇپ چىقىشرتىن
ئاۋال چوقۇم قانداق ئىشالر بىلەن شوغۇللىنىشنى ئۆگىنىپ چىقىشىڭالر كېررەك ھەممىڭرالر
بىررردىن ھررۈنەر ئۆگىنىشررىڭالر شررەرت “.دەپ سررۆزلەيدىغانلىقىنى ئېيتىررپ بەرگەن .بررۇ تررۈر
كۆڭۈل توختىتىش سۆزلىرىدىن كېيىن يەھۇدىيالر پۈتۈنلە خاتىرجەم بولغان ھالدا ئۆلرۈم
يولىغا قاراپ تىزىلىپ ئىل ىرلىشىدىكەن.
ۋىرتنى بۇ دې ەنلىرىنى ئاڭلىغران مرورگېن ”نرېمە دېر ەن ترايىنى يروق گەپرلەر برۇ“
دەپ باھانيدۇ .شۇنداقتىمۇ ئۇ غەنىمەتلەرنرى سراقاليدىغان ئرۆيلەرنى زىيرارەت قىلغانردىن
كېرريىن بررۇ گەپلەرنىرر راسررتىنال قررۇرۇق گەپررلەر ئەمەسررلىكىنى كۆرىرردۇ .ئررۇ دۈۋە-دۈۋە
قىممەتلى ر بۇيررۇمالرنى ھەتتررا ئارىسررىدا پەقەتررال ئىشەن ىسررى كەلمى ىرردەك قىممەتلى ر
نەرسىلەرنى كۆرگەندىن كېيىن ”قانرداقتۇ بىرر قورقۇنۇشرلۇق ھادىسرە برۇ يەردە بولىېاتسرا
كېرەك“ دەپ ئوياليدۇ .مورگېن راستىنال بۇنچىېان كۆپ پۇلنى بىر يەردە كرۆرۈپ باقمىغران
ئىكەن بولۇپمۇ چەتئەل پۇللىرىنى كۆپلىكى ئۇنى بەكىرەك ھەيران قالدۇرغان بولرۇپ برۇ
پۇلالر ئارىسىدا دۇنيانى ھەممىال يېرىنىر دې ىردەك تەڭر ە پرۇلى برار ئىرد  .ئرۇ ئرالتۇن
ئېرررىتىش ئۇچىقىنى ر ئالدىرردىكى بىررر دۆۋە ئررالتۇن كېسررەكلىرىنى كررۆرۈپ ھەيررران بولررۇپ
ئاغز ئېچىلىىال قالىدۇ.
مورگېن ۋىرتنىر سرالغۇزغان مايردانەك ترېبلىنكرا سروبىبور ۋە بەلرزەك قاترارلىق 2
يىغىررېېلىش نگىرىنررى زىيررارەت قىلىررپ چىقىرردۇ .ھەر بىررر يىغىررېېلىش نگىرىنى ر ھەممىررال
تەرىىىدە مەھبۇسالرنى ئۆلتۈرگەنلىر ھەققىردىكى پراكىتالر يەنرى گراز كرامىرلىر ئۈلرۈك
كۆيرردۈرۈش خۇمرردانلىر ۋە شررۇنىڭدەك چرروڭ-چرروڭ گۆرلررۈكلەر كررۆزگە چېلىقرراتتى .بررۇ
يەرلەردە كەڭ كۆلەمدە جىنرايەتلەر ئىشرلەنمەكتە ئىرد  .شرۇنىڭغا قارىمرا ئرۇ برۇ ھەقرتە
بىرەر ھەرىكەت قىلىشنى چارىسىزلىقىدا قىينىالتترى .چرۇنكى برۇ جىنايەتلەرنىر برۇيرۇقى
فۈھرېرنىر برراش مىنىسررتىرلى مەھكىمىسررىدىن بىېاسررتە چۈشررۈرۈل ەن بررۇيرۇقالر ئىررد .
مورگېننى بىردىن-بىر تايىنىدىغىنى مەھبۇسالرنى ”قىلچە ئىككىلەنمە قىرىرپ تاشرالش“
تەك جىنايى ئىشىنى سوتقا ئەرز قىلىشال ئىد  .بۇ تۈردىكى ئەرزلەرنرى ئرې -ئېسرالر سروت
مەھكىمىسى ىچە سۇنانيتتى .شرۇڭا ئرۇ دەرھرال قرول سرېلىپ پاكىرت توپالشرقا كىرىشرىپ
ئرراخىر مايرردانەكتىكى ئىككررى نەپەر يوقررۇر دەرىىىلىر ئەمەلرردار ئۈسررتىدە سۈيىقەسررت
قىلىش جىنايىتى بىلەن ئەرز قىلىشقا يېتەرلى پاكىتالرنى توپاليدۇ.
ۋىرت ئەسلى بىر خرىستىيان مورتى بولغاچقا بۇ ئىشرتا ئۇنىر بەكرال كرۆپ يراردىمى
تې ىدۇ .ئۇ مورگېنغا بۇ  2نگىرنى يىتەكچى ئىدىيىسى ھەققىدە قىلچە تارتىنما سۆزلەپ
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بېرىدۇ .بىر كۈنى ئۇ ئۆزلى ىدىنال ھۆس دېر ەن بىرسرىنى ئاۋېشرېىتزيېقىنلىرىغا يەنە بىرر
چوڭ تىىتىكى بىر يوقۇترۇش نگىرر قرۇرۇپ چىققرانلىقىنىمۇ سرۆزلەپ كېتىردۇ .مورگېننىر
بىلىشىچە بۇ يەردىرن بەكرال كرۆپ دەلىلرلەرگە ئېرىشركىلى بولىردىكەن .ئەممرا مورگېننىر
ھوقررۇقى چەكلى ر بولغاچقررا ئررۇنچە يىررراق بىررر يەرگە بېرىشررى ئۈچررۈن چوقررۇم مۇۋاپىررق
باھانىلىر بولىشى شەرت ئىد  .ئۇ ئۇزۇنغا قالمايال بۇنى ئۈچۈن بىر باھانە تاپىردۇ :ھەل
بولما بېسىلىپ قالغان بىر ئالتۇن ئەتكەسچىلى دېلوسى ھۆسرنى قرول ئاسرتىدىكى بىرر
قرانچە خىزمەتچىسررى ە چېتىلغرانلىقىنى تېىىررپ چىقىرردۇ .شرۇنداق قىلىررپ -8122يىلىنىر
باشرررلىرىدا ئىرادىلىررر مرررورگېن ئاۋۇشرررېېتز ئەتىراپىررردا ئۆلرررۈم نگىرىررردىكى ۋەقەلەرنرررى
تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشرقا كىرىشرىدۇ .ئرۇ ترون بەك ئراۋارە بولمرايال برايلىقالر بىرلەن لىرق
تولغان كىچى بىرر ئرۆ گراز كرامىر ۋە ئۆلرۈك كۆيردۈرۈش خۇمردانىنى تېىىرپ چىقىردۇ.
ئەمما ”قانۇنسىز“ قىرغىنچىلىق ۋەقەلىرىدە بىرەر ئۇششاق خىزمەتچىلەر ۋاستىسى ئارقىلىق
پاكىتالرنىرر ھەقىقررى قىيرراپىتىنى قولغرررا كەلتررۈرەر-كەلتررۈرمە تەكشررۈرۈش ئىشرررىنى
توسالغۇغا دۈ كېلىېاتقانلىقىنى ھې قىلىدۇ .شۇڭا ئۇ گېرمانىيەگە قايتىپ بېرىپ تېنىمۇ
مررۇھىم بىررر ۋەقەنررى يەنررى ھۆكررۈمەت دائىرىلىرىنىر كوللىكتىررپ قىرغىنچىلىررق قىلغررانلىق
ئىشىنى تەكشۈرمەكچى بولىدۇ .ئۇ بېرلىنغا يېتىپ بېرىىال ھىملېر بىلەن كۆرۈشرۈپ ئۇنىڭغرا
بۇ تۈر يوقۇتۇش سىياسىتىنى ھەقىقەتەنمۇ گېرمانىيەنى ”چوڭقۇر ئاپەت ئىچىر ە سرۆرەپ
كېرىدىغانلىقى“ نى ئۇنىڭغا بايان قىلماقچى بولىدۇ .شۇڭا ئرۇ ھىملېرر بىرلەن كۆرۈشەلىشرى
ئۈچۈن ھەر تۈرلرۈك يولالرغرا براش ئۇرۇشرقا مەجبرۇر بولىردۇ .ئرۇ ئراۋال ئۆزىنىر باشرتىكى
مەسررئولى بولغرران جىنررايى ئىشررالر سرراقچى باشررلىقىنى تاپمرراقچى بولىرردۇ .ئررۇ باشررلىقى
دې ەنلىرىنررى بىررر قررۇر ئاڭلىغانرردىن كېرريىن قرراتتىق چۆچررۈپ (”مەن ئۇنىڭغررا مەلۇمررات
بېرىېاتقىنىمدا قاتتىق ئۈركۈپ كەتكەنلىكىنى سەزگەن ئىدىم“) گەپمۇ قىاللما قالىردۇ .ئرۇ
ئاغزىغررا گەپ كەل ىرردەك ھالغررا كەل ىنىرردىن كېرريىن بررۇ ئىشررنى دەرھررال كالتېنبرۇنېرغررا
دوكررالت قىلىشررىنى بۇيرۇيرردۇ .كررالتېنبرۇنېرمۇ ئۇنىر دوكالتىنررى ئرراڭالپ قرراتتىق چۆچررۈپ
تاتىرىىال كېتىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا بۇ ۋەقەلەرنى ھىملېر بىرلەن ھىتلېرغرا يەتكۈزۈشركە ۋەدە
بېرىدۇ .بۇنردىن كېين مورگېن بېرىرپ ئرې -ئرې سروتىنى براش سودىيىسرى برېيتاۋپرت
بىررلەن كۆرۈشررمەكچى بولىرردۇ .ئررۇ سررودىيەمۇ مورگېننىر دوكالتىنررى ئرراڭالپ قرراتتىق خاپررا
بولررۇپ ئررۆزىنى يوقۇتررۇپ قويغىرردەك ھالغررا كېلىرردۇ .شررۇڭا ئۇمررۇ مررورگېننى ھىملېررر بىررلەن
كۆرۈشتۈرۈشكە ئورۇنالشتۇرۇشقا ياردەم قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىدۇ .شرۇنداقتىمۇ مەمرور
ئىشرررالردىكى ھەر تۈرلرررۈك رەسرررمىيەتلەرنى چەكلىمىسرررى سرررەۋەبىدىن ئۇنىررر ئەرز
ھىملېرنى كۈتىېېلىش بۆلۈمى ىچىال يېتىرپ بارانيردۇ .برۇ ئىشرالردىن كېريىن مرورگېن برۇ
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ئەرزىنى ئاخىرغا چىقىرالىشى ئۈچۈن باشقىچە بىر يولغا تېنىمۇ ئەمەلىي بىر يولغرا ماڭمرا
بولمايرردىغانلىقىنى تونررۇپ يېتىرردۇ .يەنررى ”بررۇ تررۈزۈم تەمىررنلەپ تۇرغرران شررارائىتالردىن
پايررردىلىنىپ ئۇنىررر رەھبەرلىرررر بىرررلەن مرررۇھىم ئرررادەملىرىنى برررۇ تۈزۈمررردىن ترررازىالش
كېرەكلىكىنى تونۇپ يەتكەن ئىدىم .گەرچە مەن دۆلەت داھىسرىنى بىېاسرتە قىرغىنچىلىرق
بۇيرۇقى بەرگەنلىكى ھەققىدە قولۇمدىن ھېچقانداق بىر ئىش كەلمىسىمۇ بۇ بۇيرۇق بىلەن
مۇناسىېىتى بولمىغان ياكى بۇ بۇيرۇققا خىالپلىق قىلغران قىررغىنچىلىقالر ئۈسرتىدە قراتتىق
ئاگاھالندۇرۇش بېرەلىشىم مۇمكىنلىكىنى ھې قىلدىم ۋە شۇنداق قىلماقچى بولدۇم“.
ئۇ قايتىپ كېتىپ ئىنترايىن كۆتۈرەڭ رۈ روھ بىرلەن ئەر قىلىرش تەرتىىلىرىنرى پۇخترا
ئىشلەپ چىقىش ئىمكانىيەتنى بارىچە كۆپىرەك رەھبىر كىشىلەرنى ئەدەپلەش ئارقىلىق
كوللىكتىررپ قىرررغىن قىلغررۇچى پۈتكررۈل تررۈزۈمنى ۋەيررران قىلىشررنى ئىشررقا ئاشۇرۇشررقا بەل
باغاليرردۇ .شررۇڭا ھەرقانررداق تەھرردىت ۋە قىسرراس ئېلىشررالرغا پەرۋا قىلمررا تەكشررۈرۈش
دائىرىسررىنى يىغىررېېلىش نگىرلى ررىغىچە كېڭەيتىرردۇ .ئورانيېنبۇرگتررا ئۇنى ر بىررر مەلۇمررات
بىلەن تەمىنلى چىسىنى يەنى روت ئىسىملى بىرر مەھبۇسرنى ئاشركارە ئۆلتۈرۈلۈشركە بىرر
مىنوت قالغران ۋاقتىردا قۇتۇلردۇرۇپ قالىردۇ .ئرۇنى ئۆلرۈم ە ھۆكرۈم قىلىشرتىكى مەقسرەت
بىرنرى ئۆلترۈرۈپ يرۈزنى قورقۇتررۇش شرۇ ئرارقىلىق قالغرران مەھبۇسرالرنى مرورگېن بىررلەن
ھەمكارلىشىشىنى ئالدىنى ئېلىش ئىد  .شۇنىڭغا قارىما ئۇ يەنىرال ”ئاپشراركا سرودىيە“
دېرر ەن لەقەمرر ە ئېرىشررىدۇ .ئررۇ تىرىشررىپ-تىرمىشررىپ يررۈرۈپ  122دەك خىيانەتچىلىرر
دېلوسررى بىررلەن سۇيىقەسررت قىلىررش دېلررولىرىنى بىررر تەرەپ قىلىررش پۇرسررىتىنى قولغررا
كەلتۈرىررردۇ .بۇنرنىررر ئىچىررردە  022دېلونىررر جاۋاپكارىغرررا جرررازا ھۆكرررۈم قىلىنىررردۇ.
بۇچېنېالرردتىكى كررارل كوچقررا ئۆلررۈم جازاسررى بېرىلىررپ ئېتىررپ تاشررلىنىدۇ .مايرردەنەكنى
كوماندىرىمۇ ئېتىپ تاشرلىنىدۇ .ئۇنىر ئاساسرلىق ياردەمچىسرىمۇ بىررلىكتە ئۆلرۈم جازاسرى
بىلەن جازالىنىدۇ .ھېرتوگېنبوشنى كومانردىر مەھبۇسرالرنى خورلىغرانلىقى ئۈچرۈن بىرر
سوت مەھكىمىسى ئالدىدىكى تۈۋرۈككە باغالپ قويۇلۇپ سازايى قىلىنىدۇ؛ فلۇسرېنبۇرگنى
كومانررردىرىمۇ زابرررو بولغرررانلىقى ۋە پاشرررىېاز بولغرررانلىقى سرررەۋەبىدىن ئىشرررتىن قررروغالپ
چىقىرىلىدۇ.
-8122يىلى ئەتىيازدا بۇ تۈر سوتالشرالر گېرمانىيىردىكى مەمرور ئورگرانالر ئىچىردە
كۈچلۈك تەۋرىنىشلەرنى پەيدا قىلىېېتىدۇ .شرۇنداق قىلىرپ ھىملېرر روشرەنكى ھىتلېرنىر
بېسىمى ئاستىدا مورگىنغرا تەكشۈرۈشرنى تروختىتىش توغرىلىرق برۇيرۇق بېرىردۇ” .ئاپشراركا
سرررودىيە“ ھەقىقەتەنمرررۇ ھددىررردىن ئېشرررىپ كەتررركەن ھەقىقەتەنمرررۇ نەتىىىلىررر ئىرررش
يۈرگۈزمەكتە ئىد  .ئۇ نۆۋەتتە رۇدولف ھۆس بىلەن ئاۋۇشرېېتزدىكى ھەرقايسرى نگىرنرنرى
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تەكشررۈرۈپ چىقىررش تەييررارلىقىنى قىلىېاترراتتى .مورگېننى ر يررالغۇز بېشررىغا باشررلىغان بررۇ
تازىالش ھەرىكىتىنى زەربىسى لۇبلىندىكى قىرغىنچقىلىق نگىرىنى بىنالىرىمۇ بەرداشرلىق
بېرررەلمە بىرمررۇ-بىررر غررونپ چۈشررىدۇ .نگىررر كومانرردىر ۋىرررت ئررۆز قررۇرۇپ چىققرران 2
يىغىېېلىش نگىرىنى ئۈچىنى ترېبلىنكا سوبىبېر ۋە بەلزەك نگىرلىرىنى پۈتۈنلە چېقىرپ
تاشررالپ قىلررچە ئىررز قالرردۇرما تۈزلىېېتىرردۇ .ۋەزىىىنررى تاماملىغانرردىن كېرريىن ۋىرتنررى
ئىتررالىيەدە پارتىزانالرنىرر ھۇجۇمىرردىن سرراقلىنىش ئۈچررۈن يررول سرراقالش ۋەزىىىسررى ە
تەيىررنلەپ يۆتكىېېتىرردۇ .بررۇ يەردە مورگېننى ر قررانۇن تورىرردىن قۇتۇلررۇپ چىققرران ۋىرررت
ئۇزۇنغا قالما تېنىمرۇ رەھىمسرىز بىرر سروت تەرىىىردىن يېرر چىشرلىتىلىدۇ – مۆرىسرىدىن
پارتىزانالر ئروقىنى يەپ ئۆلىردۇ .شرۇنى بىرلەن بىرر ۋاقىتترا ھىملېرر-ھىتلېرر بۇيرۇقىنىر
چەكلىمىسى ە قارىماستىن كونراد مورگېن يەنىال يوشۇرۇنۇقچە بولسىمۇ ئۆز بېشىغا قرۇرۇق
قول تەكشۈرۈش ئىشىنى قىلچە توختاتما ”ئاخىرقى ھەل قىلىش“ نى ۋاقتىدا توختىتىشرقا
كۈ چىقىرىدۇ( .مرورگېن يەنە بوچېنېالرد نگىرر كومانردىرىنى ئايرالى ئېلسرە كوچنىڭمرۇ
جىنايى جاۋاپكار ئىكەنلىكىنى ئىسىاتالپ چىقىش ئۈچرۈن پۈترۈن كرۈچىنى سرەرىپ قىلىردۇ.
مورگېن بۇ ئايالنى خورنش جىنايىتى سادىر قىلغانلىقىغا قەتئى ئىشرىنەتتى .ئەممرا ئرۇنى
ئەرز قىلىررش ئۈچررۈن زادىررال دەلىرر تاپالمايرردۇ .ئررۇرۇش ئاخىرنشررقاندىن كېرريىن بىررر
ئامېرىكىلىق ئەمەلدار مورگېندىن ئىلسەنى مەھبۇسالرنى تېرىسىدىن ئاباژور ياسراتقۇزۇپ
ئىشلەتكەنلىكىنى دەلىللەپ چىقىشىنى تەلەپ قىلىدۇ .ئەمما مورگېن بۇ ئايال ھەقىقەتەنمۇ
بەكررال كررۆپ جىنررايەت ئىشررلى ەن شررۇنداقتىمۇ بۇنررداق بىررر قارىالشررنى قىلررچە ئاساسررى
يوقلىقىنى ئېيتىدۇ .چۇنكى ئرۇ برۇ دېلرونى ئرۆز بىېاسرتە تەكشرۈرۈپ باققران بولسرىمۇ برۇ
تەكشۈرۈشرتىن بىررر نررېمە چىقىرالمرا توختىتىررپ قويغرران .شرۇنداق بولىشررىغا قارىمررا بررۇ
ئررامېرىكىلىق مورگېنرردىن كررو خانىمىنىر ئررادەم تېرىسررىدىن ياسررالغان ئابرراژور – چىررراق
قالىىقى ئىشلەتكەنلىكى ە شاھىتلىق قىلىشى ئۈچۈن بىر ھۈجىەتكە قرول قويرۇپ بېرىشرىنى
تەلەپ قىلىرپ تۇرىېالغرران .ناتسىسرتالرنى تەھرردىتى ە پىسررەنت قىلمايردىغان بۇنررداق بىررر
ئادەم تەبىئىيكى دېموگراتى دۆلەتنى بىر ۋەكىلى ە باش ئې ىشى مۇمكىن ئەمەس ئىرد .
مورگېن بۇنى رەت قىلغاندا كىشىلەر ئۇنى تەھدىت قىلغران ھالردا سرېنى رۇسرىيەلىكلەرگە
تاپشررۇرۇپ بېرىمىررز دەپ قورقۇتۇشررقان .ھەقىقەتەنمررۇ رۇسررالر ئررۇنى تىرىرر تۇرغررۇزۇپ
تېرىسررىنى شررۈلى ەن بررونتتى .ئەممررا مررورگېن بۇنررداق بىررر شرراھىتلىقنى قەتئررى تررۈردە رەت
قىلىپ ئىزچى چى تۇرىېالىدۇ .شرۇڭا ئرۇ قراتتىق قىريىن قىسرتاققا ئېلىنىردۇ .گەرچە ئۇمرۇ
كو خانىمىغرا ئۆچلرۈك قىلسرىمۇ ئرۇنى يالغران شراھىتلىق قىلىشرقا ھېچقانرداق بىرر كرۈ
مەجبۇرلىيالمايتتى .ئۇنى تەلىيى ە مورگېن بۇنداق قىيناشرالردىن قۇتلرۇپ سراق چىقىردۇ.
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ئۇ ھازىر غەربى گېرمانىيەدە سوت ئىشلىر بىلەن شوغۇلالنماقتا – .ئا .ھ .ئى)

توققۇزىنچى بۆلۈم
زاۋاللىققا قاراپ مېڭىش
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 .91قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىدىكىلەرنىڭ پارتىلىتىش سۈيىقەست پىالنى

8
گېنېررررال جرررودل پىېىنانرررا قوزغىلىڭىنىررر  02يىللىرررق خررراتىرە كرررۈنى ھارپىسرررىدا
گېرمانىيىنى ستراتى ىيىلى ئورنىنى  822نەپەر ئەتراپىدا ئىمىىررىيە ئەمەلردارلىر بىرلەن
يەرلى ئەمەلدارنرغا ئاشكارىاليدۇ .مىيوننېندا چاقىرىلغان بىر قېتىملىق مەخىرى يىغىنردا
بۇ گېنېررال گېرمرانىيە ئارمىيىسرىنى رۇسرىيەدە پاجىئەلىر مەغلرۇبىيەتكە يولۇققرانلىقىنى
نېمە ئۈچرۈن ئىسرىانىيەنى ئۇرۇشرقا سرۆرەپ كىرەلمى ەنلىكىنرى شرۇ ئرارقىلىق جەبىلترارىق
بوغرررۇزىنى قولغرررا كەلتۈرەلمى ەنلىكىنىڭمرررۇ سرررەۋەبىنى (برررۇ ئىشرررتا يەنە شرررۇ ”مەسرررى
جەمىيىتىدىن بولغان تاشقى ئىشالر مىنىستىر سېررانو سۈنېر ھىلە ئىشلىتىپ بۇزغۇنچىلىق
پەيدا قىلغان“) شۇنىڭدەك يەنە ”تارىنتىكى ئەڭ چوڭ ساتقۇنلۇق“ يەنرى ئىتالىيانالرنىر
ساتقۇنلۇقىنىمۇ تەپسرىلى بايران قىلىرپ ئۆتىردۇ  .جرودل يەنە ھاياجران ئىچىردە كەل ۈسرى
ھەققىدىمۇ توختىلىپ ئۆتىدۇ .ئۇ غەرپلىكلەر ھاۋا ئۈسرتۈنلۈكى ە ئېرىشرىېالغانلىقىنى شرۇ
سرررەۋەپتىن گېرمرررانىيى ە كەڭ كۆلەملىررر ھررراۋا سرررەپىر قىاللىغرررانلىقىنى نرررۆۋەتتىكى
مررۇداپىيىلىنىش كررۈچىمىز بررويىچە ئالغانرردا بۇنچىررېان كەڭ دائىرىلى ر ھرراۋا ئىشررغالىيەت
كررۈچى ە تاقابى ر تۇرالىشررى مررۇمكىن ئەمەسررلىكىنى ئېتررراپ قىلىرردۇ .ئۇنى ر بررۇ شررەكىلدە
سۆزلى ەن سۆزلىرى ە ئولتۇرغانالر بەكال ھەيرران قالىردۇ .ئرۇ ئاخىرىردا خۇنسرىالپ كېلىرپ
مۇنررداق دەيرردۇ :بررۇنى ھەل قىلىشررنى بىررردىن بىررر چارىسررى قولىغررا قررورال ئانلىغىرردەكال
بولغان ھەر بىر نېمىسنى سەپەرۋەرلىككە كەلتۈرۈشرتىنال ئىبرارەت ئىكەنلىكىنرى كۆرسرىتىپ
ئۆتىدۇ .ئۇ نۇتقىردا شرەرقى سرەپتىن ئەسركەر ئراجرىتىش يراكى يېڭىردىن زاپراس ئەسركەر
مەنبەسى بىلەن تەمىرنلەش ئىمكرانلىر قالمىغرانلىقىنى چرۇنكى ئرۇ جرايالردىكى ۋەزىريەت
”بارغانسىر مۇتىدىللىشىپ كېتىېاتقانلىقى“ نرى تىلغرا ئالىردۇ .غەربرى سرەپلەردىكى ئرادەم
كررۈچى يېتەرسررىز بولررۇش قىيىنچىلىقىنررى ھەل قىلىشررتا چوقررۇم يررېڭىچە چررارە ئىررزدەنمە
بولمايرردىغانلىقىنى كۆرسررىتىدۇ” :مېررنىڭچە كەسرركىن ئىرادىلىرر ۋە قەتئىرري جاسررارەتكە
تايىنىرررپ دانىررريە گولالنررردىيە فرانسرررىيە ۋە بېل ىررريەلەردە مىڭلىغررران ئرررون مىڭلىغررران
تەۋەككۈلچىلىكنى خانيدىغان بىكارتەلەت كىشىلەرنى يىغىپ كېلىپ ئىستىھكام قۇرۇلرۇش
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ئىشلىرىغا سېلىشىمىزنى ۋاقترى كەلرد  .دىقرقەت برۇ ئىرش بەكرال مرۇھىم بىرر ۋەزىرىە .برۇ
ھەقتىكى بۇيرۇقالر تۆۋەن ە چۈشۈرۈلد “.
ئۇنى تەسېىرلى ەن نۆۋەتتىكى ۋەزىيەت تەسېىرىنى ھەقىقەتەنمۇ ئۈمىدسرىزلىكلەرگە
تولغان بىر تەسېىر دېيىشكە برونتتى .ئرۇ نۇتقىنىر ئاخىرىردا ”مەملىركەت ئىچىردىكى دۈ
كېلىېاتقان ئەڭ ئېغىر بېسرىم“ غەرپلىكرلەر يۈرگۈزىېاتقران ۋەھىمىلىر بومباردىمرانچىلىقى
شررۇنىڭدەك دۈشررمەننى ئاتالنتىرر ئوكيانرردا ھرراۋا ئۈسررتۈنلۈككە ئىرر ە ئىكەنلىكىرردىن
كەلمەكتە .بىزنى ئۇنرغا قارشى سۇئاستى پراراخوتالر بىرلەن قىسراس ئرېلىش پۇرسرىتىمىز
كۈنسايىن ئازىيىپ كېتىېاتىردۇ دەپ ئېترراپ قىلىردۇ .شرۇنى بىرلەن بىررگە يەنە ئراخىرقى
غەلىررربى ە بولغررران ئىشرررەنچىمىز كەسررركىن .بۇنىڭغرررا مۇنرررداق بىرررر قرررانچە سرررەۋەپلەرنى
كۆرسىتىشررىمىز مررۇمكىن :بەختىمىررزگە بىررز بىررر داھىغررا ئى ىمىررز .بررۇ داھىمىررز ”سىياسررىي
جەھەتتىال ئەمەس بەلكى ھەربىي جەھەتلەردىمۇ قانداق ئۇرۇش قىلىشرىمىز كېرەكلىكىنرى
كۆرسىتىپ ماڭىدىغان بىر روھتۇر پەقەت ئۇنىڭدىكى ئىرادە كۈچىال گېرمانىيىدىكى برارلىق
قۇراللىررق كررۈچلەرنى سررتراتى ىيەلى تەشرركىلى ۋە قررۇرال جەھەتررلەردە ئاكتىررپ تۇتررۇپ
تۇرانيدۇ .خۇدد شۇنىڭدەك بۇنىڭدەك مۇھىم بىرر سىياسرىي ۋە ھەربرى جەھەتتىكرى بىرر
تۇتاش قۇماندانلىقنىمۇ ئۇ گەۋدىلەندۈرۈپ بەرمەكرتە ئۇنىر گەۋدىلەنردۈرۈش ئۇسرلۇبىمۇ
بۈيۈك ئىمىراتور پېتېردىن بۇيان خەلقىمىرز پەقەترال كرۆرۈپ باققران ئەمەس “.ئاخىرىردا ئرۇ
ھىتلېرنى كرۆككە كۆترۈرۈپ ئرۇنى تەڭداشسرىز سرىرلىق ھالغرا كەلتۈرىېېتىردۇ .كەل ۈسرىدە
قرراراڭغۇلۇق ئىچىرردە نېمىلەرنىرر يوشررۇرۇنغانلىقىنى ھررېچكىم مۆلچەرلىيەلمەيرردۇ .ئەممررا
شۇنىسى ئېنىقكى گېرمانىيە ياۋروپا قۇرۇقلۇقىردا مەدەنىريەت ۋە ئەركىنلىر ئۈچرۈن قانرات
يايرردۇرغان كۈرىشررىنى مەڭ ررۈ توختاتمايرردۇ” .ئامېرىكىرردىكى يەھۇدىيالرنىرر قررامچىالپ
ھەيرردەپ ماڭمرراقچى بولىېاتقرران يرراكى سرروۋېت سىياسررىي كومىسسررارىياتى ھۈكمۈرانلىررق
قىلىماقچى بولىدىغان بىر ياۋروپا مەڭ ۈ ئەمەل ە ئاشمايدىغان خامنىيال“.
يىغىررن قاتناشررقۇچىلىر كۈچلررۈك ئررالقىش ساداسررى ياڭرىتىرردۇ .جودلنى ر نررۇتقىنى
ھەققانىيەت بىلەن ئۈمىدنى بىرلەشتۈرۈلىشىدىن كەل ەن كۈ دېيىشركە برونتتى .ئىككرى
كۈنردىن كېريىن ھىتلېررر كىشرىلەرنى رىغبەتلەندۈرۈشرنىال مەقسررەت قىلغران بىرر قېتىملىررق
ئويۇن كۆرسرىتىدۇ .ئرۇ نرۇتقىنى لرۆۋېنبراۋ مېھماننانىسرىدا سرۆزلەيدۇ .ئۇنىر كۆرسرەتكەن
يررالقۇنلۇق ئىشررەنچى نەق مەيدانرردىكىلەرنىال ئەمەس ھەتتررا رادىئررودىن ئرراڭلىغۇچىالرنىمۇ
كۈچلۈك رىغبەتلەندۈرىېېتىدۇ.
بىررر قررانچە ھەپررتە ئۆتكەنرردىن كېرريىن سىياسررىي ۋە ھەربررى ئىشررالر ۋەزىيىتررى بەكررال
ناچارلىشىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن بۇ تۈردىكى پارتىيە ۋە خەلرق قەلبىنرى رىغبەتلەنردۈرۈش
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ئۈچررۈن ئوينالغرران ئۇيررۇنالر رولىنررى يوقۇتررۇپ پۈتررۈنلە خۇنۈكلىشررىپ قالىرردۇ .ۋېن رررنر
ئىتالىيانالرنى يۈز ئۆرى ەنلىكى ە قىزغىنىپ قاراشقا باشرلىغان؛ رومىنىريەلىكلەر بولسرا 81
دىېىزىيىسررىنى دون دەرياسررى بىررلەن ۋول ررا دەريررا بويلىرىرردا يوقۇتۇلغانلىقىرردىنقاتتىق
ئازاپالنماقتا ئىد  .ئۆتكەن  80ئا ئىچىدە گېرمانىيە قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىدىن ئرۆل ەن ۋە
يارىالنغانالرنى سانىمۇ  821222نەپەردىن ئېشىپ كەتكەن ئىرد  .ئەسركەر مەنبەسرىنى
يېتىشمەسررلىكى سررەۋەبىدىن ئەسرركەر تولۇقالشررمۇ مررۇمكىن بولمررا قالغرران بررۇرۇن ئەڭ
كىچى ئوغرۇللىر يراكى يرالغۇز بالىلىرىنىر ئەسركەر بولىشرىنى كرېچىرىم قىلىرپ ئۆيىردە
قېلىشىغا رۇخسەت قىلىش بۇيرۇقىمۇ ۋاقتىنچە ئەمەلردىن قالدۇرۇلىردۇ .ھەتترا  22ياشرلىق
قېرررىالر بىررلەن بىرىنچررى دۇنيررا ئۇرۇشررىغا قاتناشررقان كونررا ئەسرركەرلەرنىڭمۇ ئەسرركەرگە
ئېلىنىشىنى مۇۋاپىق كۆرگەن قانۇنالر ئوتتۇرغا چىقىشقا باشلىغان ئىد .
شەرقى ئۇرۇش سېىىدا يەنە بىرر قېرتىم ئراپەت خراراكتېرلىق قىرش بولىشرى ئېھتىمرالى
توغرىسىدىكى پەرەزلەرنى ئوتتۇرغرا چىقىشرى نەتىىىسرىدە ”برۆرە ئىنرى“ مرۇ بەكرال ئېغىرر
ئۈمىتسىزلى مۇھىتى ئىچى ە پېتىپ قېلىېاتاتتى .فۈھرېرمۇ برايرام كرۈنلىرىنى ئۇنۇتقانردەك
پەقەتال كرار بولمرا ئۆتكۈزىردۇ -8122 .يىلرى  -02يرانىېار كرۈنى نەچرچە يرۈز دېڭىرز-
قۇرۇقلۇق -ھاۋا ئرارمىيە گېنېراللىرىنرى راسرتېنبۇرگقا چاقىرتىردۇ .ھىتلېرر گېنېراللىرىغرا برۇ
قېتىمقررى ئۇرۇشررنى ئىرردىيىېىي ئاساسررى ھەققىرردە چۈشررەندۈرۈپ ئۆتكەنرردىن كېرريىن
گېنېراللىرىرردىن مىللىرري سوتسررىئالىزم غررا قەتئررى تەۋرەنررمە سررادىق بولررۇش مەيدانىرردا
تۇرىشىنى مىللىي سوتسىئالىزمنى ھەر تۈرلرۈك پىرىنسرىىلىرىغا چىرن قەلبىردىن سراداقەت
كۆرسىتىشىنى ئوچۇق قىلىپ ئېالن قىلىدۇ .برۇ گەپلەرنرى سرۆزلەۋاتقىنىدا فرۈھرېر ئىنترايىن
خاتىرجەم ھەمدە ەېىىنىمۇ رەسمىي بىر تۈستە سۆزلىمەكتە ئىد  .شۇڭا ئۇ بەكرال غەلىترى
بىر شەكىلدە كېيىنكى گەپلىرىنى سرۆزلى ىنىدە يىغىرن قاتناشرقۇچىلىر ھەيرانلىقترا نرېمە
دېيىشىنى بىلەلمە ھاڭېېقىىال قېلىشرىدۇ” :گېنېررال جانراپالر برۇ قېتىمقرى ئۆلرۈم -كرۆرۈم
كۈرىشررىدە ئەگەر ئۇلررۇ تەڭرىمىررز راسررتىنال بىزنى ر غەلىرربە قىلىشررىمىزغا ئۇنىمايرردىغان
بولىدىكەن ئەگەر قۇدرەتلى تەڭرىمىزنى ئىرادىسى گېرمانىيە خەلقىنى برانيى -ئراپەتلەر
ئىچىدە قالدۇرۇپ بۇ قېتىمقى ئۇرۇشنى ئاخىرنشتۇرۇشنى خالىغران بولىردىكەن ئرۇ ھالردا
سررىلەر ئررۈ خىر ئررارمىيە قۇمانرردانلىر بولغرران سررىلەر قىلىچىڭالرنررى كۆتررۈرۈپ مېنىر
ئەتراپىمرردا بىرلىشررىپ گېرمانىيىنىر ئررابرويى ئۈچررۈن ئەڭ ئرراخىرقى بىررر تررامچە قېررنىڭالر
قالغىچە جەڭ قىلىشىڭالر شەرت! ئەپەندىلەر باشقا يول يوق بۇ ئىش بۇنىڭردىن باشرقىچە
بولىشى مۇمكىن ئەمەس!“
زالدا گويرا ھەممىنىر نەپىسرى توختراپ قالغانردەك بىرر مەزگىللىر قراتتىق سرۈكۈت
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ھۆكۈم سۈرىدۇ .بۇ جىمىىتلىق بىرىنچى قاتاردا ئولتۇرغان بىر ئوفىتسېر تەرىىىدىن ئراخىر
بۇزۇلىدۇ .ئۇ ھەربىي ئۆزىنى ئاھرانەتكە ئۇچرىغانردەك ھرې قىلماقترا ئىرد  .مارشرال ۋون
مانستېيىن مازاق قىلغانردەك تەلەپىرۇزدا” :ئەلىرېەتتە شرۇنداق بولىشرى كېررەك فرۈھرېرىم!“
دەپ ۋارقىرىد  .ھىتلېر بۇ گەپ مازاق قىلىش خاراكتىرىدىكى بىر سۆز بولىشرىغا قارىمرا
قالغان ئۈ خى ئارمىيە قۇماندانلىرىمۇ تى ترۇرغىنىچە برۇ گەپنرى بىررلىكتە تەكرارنيردۇ
دەپ ئويالپ جىمىپ كۈتۈپ باقتى .ئەمما ئۇنىر كرۈتكىنى ە يەنە بىترر قېتىملىرق سرۈكۈت
ھەتتررا قورقۇنۇشررلۇق جىمىىتلىررق ھۈكررۈم سررۈرد  .ئوتتۇرلۇقتررا تىرىررق قىلغرران ئرراۋازمۇ
چىقمىد  .ھەتتا بىرەرسى بولسرىمۇ قىمىررنپ قويۇشرمىد  .سرەھنىدە تۇرغران ھىتلېرنىر
رەڭ رررى-روھرررى شرررۇ ھامررران تاتىرىرررپ كېتىررردۇ .ئۇنىررر بېقىشرررلىر خرررۇدد كۈچلرررۈك
پىلىىكتىرى ە ئوخشاش پۈتۈن يىغىن زالىنى ئايلىنىرپ چىقىرپ ئاخىرىردا بىرىنچرى قاتراردا
ئولتۇرغان مانستېيىننى ئۈستىدە توختايدۇ” .مارشال _ دەيردۇ قوپرال بىرر ئراۋازدا _ مەن
سرررىزنى بەرگەن جررراۋابىڭىزدا يوشرررۇرۇنغان سررراداقىتىڭىزدىن گۇمانلىنىشرررقا پۈترررۈنلە
ھەقلىقمەن “..بۇ چاغدا زالدا بەرداشلىق بېرىش تەس بولغان ئۇزۇن بىر جىمىىتلىق ھۆكۈم
سۈرىدۇ .ئاخىر ھىتلېر قۇرۇقلۇق ئرارمىيە ئىچىردىكى ئرۆزى ە قارشرى ھەرىركەت ئەھرېالى
بىلەن بەكرال كرۆپ ئوفىتسرېرنردىكى كۈچلرۈك رەت قىلىرش پازىتسىيىسرىنى بەش قولردەك
ئېنىررق تونررۇپ يېتىرردۇ .ئررۇ بەز ئەربابالرنى ر فررۈھرېر بەرگەن بەز بررۇيرۇقالرنى ئىىرررا
قىلىشتىن براش تارتىرپ يرۈرگەنلىكى ھەققىردىمۇ تولرۇق پاكىتالرغرا ئىر ە ئىرد  .شرۇنداق
سوۋېت ئارمىيىسى تەرىىىدىن ئەسىرگە ئېلىنغان بەز ئوفىتسرېرنرنى “ئرازات گېرمرانىيە”
ھەرىكىتى بىلەن شوغۇللىنىپ يۈرگەنلىكىمۇ بەش قولدەك ئېنىق!
ئۇنى بۇ ترۈردىكى كۆڭلىردە ئەيىرىلەش ھەرىكىترى ئۇنىر دىققىتىنرى تارقىتىېېتىرپ
پىالن بويىچە نۇتقىنى تامامالش ئىمكانىيىتىدىن ئۇنى مەھرۇم قىلىدۇ .شۇڭا ئۇ تۇيۇقسرىزن
يىغىن تۈگىد دەپ ئېالن قىلىپ بولۇپ ئۆز باشالپ ئالدىراش يىغىرن زالىردىن چىقىرپ
كېتىررردۇ .سرررەل ئۆتكەنررردىن كېررريىن مانسرررتېيىن برررۇيرۇق برررويىچە دەرھرررال فۈھرېرنىررر
كىتاپنانىسررىغا ماڭىرردۇ .كىتاپنانىسررىدا ھىتلېررر ئۇنىڭغررا تىكىل ىررنىچە تررۇرۇپ كېتىرردۇ.
”مارشال _ دەيدۇ ھىتلېر مانستېيىنغا تىكىل ىرنىچە _ بۇنردىن كېريىن سرىزنى سرۆزۈمنى
بۆلۈشرررىڭىزگە داۋاملىرررق چىرررداپ تۇرالمرررايمەن .ئەگەر سرررىزمۇ قرررول ئاسرررتىڭىزدىكىلەرگە
سۆزلەۋاتقىنىڭىزدا ئۇنردىن بىرەرسى سۆزىڭىزنى بۆلسە قانداق قىالتتىڭىز؟“
ئىنتايىن زىرىكىشلى ئۆتىېاتقان شۇ قىش كۈنلىرىردە ھىتلېرنىر تۇرمۇشرىدا ئۇنىر
كۆڭلىنى كۆتۈرگەن بىر خوشاللىقىمۇ بار ئىد  :يېڭى كەل ەن ئاشىىز ئۇنىڭغا ئوخشرىتىپ
تاماق ئېتىپ بەرمەكتە ئىد  .مارلېن ۋون ئېكسنېر بىرر ۋيېننرالىق بولرۇش بىلەنرال قالمرا
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كىشررىنى جەلىررپ قىالرلىررق دەرىىىرردە چىرايلىررق يرراش بىرسررى ئىررد  .شررۇڭا ھىتلېررر بررۇ
خانىمنى يېنىدا بولۇشقا بەكال ئامىراق ئىد  .ئۇ ھەر دائىم ئۇ ئاشىىز بىرلەن ئاۋۇسرترىيە
ھەققىرردە ئررائىلە ئەھررېالى توغرىسررىدا پاراڭلىشررىپ كېتەتتررى .مىللەتچررى سوتسررىئالىزم
پارتىيىسى قانۇنسىز تۇرىېاتقان دەۋرلەردە ئۇنى ئائىلىسى مىللىي سوتسرىئالىزمنى ھىمرايە
قىلىررپ چىققرران بىررر ئررائىلە ئىررد  .ئەممررا ئررۇ ھىتلېرنى ر بەكررال ئرراز تامرراق تررۈر بىررلەن
غىزالىنىشى ئادىتىدىن بەكال راز ئەمەس ئىد  .شۇڭا ئۇ يالغۇز قالغىنىدا ترراۋدل جيۇڭغرا
دەرت تۆكۈپ گۆشسىز ئۇما ئىچىپ سەۋزە -قۇمچامغۇر ھەمدە چان پىشرۈرۈل ەن تۇخرۇم
يەپال كۈن ئۆتكۈزۈش نېمە دې ەن زىرىكىشلى ! شۇڭا مەن تامىقىم يارىمرا قالسرا ئىشرتىن
قوغلىنىشىمدىن بەكال ئەنسىرەيمەن دەيتتى .ئۇنى ئۈستى ە بۇ ئاشىەز قىزمۇ ياش بىر SS
ئاديۇتانتىنى ياخشى كۆرۈپ قالغان ئىد  .ئۇنى بۇ يەردىن ئايرىلىشرىغا يەتكىردەك باشرقا
سررەۋەبلىرىمۇ بررار ئىررد  .ئۆستۈرۈلۈشررى ۋون ئېكسررنېر خررانىم قىررز تەرىىىرردىن توسررقۇنلۇققا
ئۇچرىغرران بورمرران ئاشررىەز قىزنىرر ئاپررا تەرەپ جەمەتىرردە يەھررۇدىي قېنررى ئارلىشررىپ
قالغانلىقىنى بىلىپ قالغاچقا بۇنى باھانە قىلىپ ئېكسرنېر خانىمردىن ئرۆ ئرېلىش ئۈچرۈن
ئۇنىرر پېيىغررا چۈشررىېالغاچقا بررۇ ئىشررنى يۇشررۇرۇپ ئۆتكىزىررېېتىش خىيالىرردا يررۈرگەن
ھىتلېرگىمۇ ئاۋارىچىلىق تېىىپ بەرگەچكە ئامالسىز برۇ قىزنرى ئىشرتىن چىقىرىشرقا مەجبرۇر
بولىدۇ .شۇنداقتىمۇ ئۇ قىزغا يەنىال يېرىم يىللىق ئارتۇق ئىش ھەققى بېررىش بىرلەن بىررگە
ئېكسنېرنر ئائىلىسىنى شەرەپلى ئارىيان دې ەن نامنى بېرىدۇ.
رۇسررالرنى ھرراۋا ھۇجۇمىرردىن سرراقلىنىش ئۈچررۈن ”بررۆرە ئىنررى“ نررى كۈچلەنرردۈرۈپ
رېمونررت قىلىررش كېرررەك بولغاچقررا ھىتلېرمررۇ -0ئاينىر ئاخىرلىرىرردا يوقررۇر سررالزبۇرگقا
قايتىپ كېتىشكە مەجبۇر قالىدۇ .شرۇنداقتىمۇ بېرگنروفتىكى كرۈنلەر ئۇنىر ئۈچرۈن يەنىرال
ئۇنچە بەك كۆڭۈللۈك ئۆتمەيدۇ” .مەجبۇر ترۈردە خوشراللىق پەيردا قىلىشرالر قىزىقرارلىق
سۆھبەتلەر شۇنىڭدەك ھەر تۈرلۈك مېھمانالرنى زىيارەت قىلىشرلىرىمۇ زىرىكىشرلى ھرې
قىلىشىمىزنى يۇشۇرۇپ كېتەلمى ەن ئىرد “ دەيردۇ ترراۋدل جيرۇڭ كېيىرنچە شرۇ كرۈنلەرنى
ئەسلەپ كېلىپ .ئېېامۇ سۆي ۈنىنى كۆرمى ىلى خېلرى كرۈنلەر بولرۇپ قالغران ئىرد ؛ ئەممرا
ھىتلېرنى بۈگۈنكى چىرايى ئېېانى قاتتىق چۈچىتىېېتىدۇ” .ئۇ شۇنداق غەمكىن ۋە قېرىلىرق
يەتكەن بىر ھالدا كۆرۈند  – .دەيدۇ ئېېا جيۇڭ خانىم قىزغرا _ ئېيتقىنرا ئرۇنى برۇ ھالغرا
كەلتۈرۈپ قويغان نېمە ئىشتۇ؟“
برررۇ سرررۇئال كاتىرررپ قىرررز ئېرررېانى بەكرررال تەمتىرىتىرررپ قويىررردۇ” .فرررۈھرېر ھەققىررردە
بىلىدىغانلىرى مەندىن كۆپ .فۈھرېرنى ئېغىزىدىن چىقارمىغران گەپلىرىنىمرۇ سرەن پەرەز
قىالنيسەن “.كاتىپ ئۇنىڭغا ھەربىي ئىشالر ۋەزىيىتى ئۇنى بېشرىنى يىتەرلىر دەرىىىردە
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ئاغرىتىپ كېلىېاتقانلىقىنى سەۋە قىلىپ كۆرسرىتىدۇ .شرۇ كرۈنى ئاخشرىمى چرا ئىچىرپ
ئولتۇرغىنىدا ئېېا سرۆي ۈنىنى قېرىرپ كېتىېاتىسرەن بېلىڭنىمرۇ روسرلىيالما قاپسرەن دەپ
چېقىشىدۇ .ھىتلېرمۇ بۇ گەپلەرنرى چاخچاققرا ئايالنردۇرۇپ ”بۇنىر بىرر سرەۋەبى يېنىمغرا
سررېلىپ يررۈرگەن ئاچقۇچلىرىمنىر بەكررال كۆپىيىررپ كېتىشررىدىن .يەنە بىررر سررەۋەپ بولسررا
مېنى ئۈستۈمدە يەنە بىر مۇنچە ئراۋارىچىلىق ئىشرالرمۇ يرۈكلەن ەن _ .ئرۇ قۇۋلرۇق بىرلەن
ھىىىيىررپ گېىىنررى داۋام قىلىرردۇ _ مانررا ئەنررد ئىككىمىررز تېنىمررۇ چىقىشررىپ ئۆتىرردىغان
بولرررۇپ قالررردۇق .سرررەن دائىرررم ئى ىرررز پاشرررىنىلىق ئايررراق كىيىېېلىرررپ ئرررۆزەڭنى ئى ىرررز
كۆرسىتىېالىدىكەنسەن .شۇڭا مەنمۇ ساڭا ماسلىشىپ ئرۆزەمنى سرەل پاكرار كۆرسرىتىېېلىش
ئۈچۈن ئازىراق ئى ىلىېالسام يامىنى يوققۇ؟“
فېېرالنى ئاخىرىدا بېرگنوفقرا كۈترۈلمى ەن بىرر مېھمران پەيردا بولىردۇ .برۇ مېھمران
خاننا رېيتىش ئىسىملى بىرسى بولۇپ ئۇ بىر ئۇچقۇچى ھەمدە پالنىر ئۇچۇرغرۇچى ئىرد .
ئۇنى ر بررۇ يەرگە كېلىشررىدىكى مەقسررىد فۈھرېرغررا بررۇ ئۇرۇشررتا قانررداق قىلىررپ غالىررپ
چىقىشقا بولىدىغانلىقىنى ئامالىنى ئېيتقىلى كەل ەن ئىد  .بۇ خانىم يېڭرى تىىتىكرى V\8
راكېتررا نىشررانغا قرراراپ ئۇچۇشررنى پەقەتررال قامالشررتۇرالمايېاتىدۇ بۇنى ر ئۈچررۈن بۇنررداق
راكىتانى چوقۇم بىر ئۇچقرۇچى باشرقۇرۇپ ئۇچۇرغران بولىشرى كېررەك بۇنىر ئۈچرۈن مەن
بىرىنچى بولۇپ بۇ راكىترانى ئۇچرۇرۇپ مېڭىشرقا تەييرارمەن دەيردۇ ھاياجانالنغران ھالردا.
ئەمما ھىتلېر ئۇنى بۇ دې ىنىنى دەرھال رەت قىلىېېتىردۇ .بۇنرداق ئرۆزىنى قۇربران قىلىرش
چارىسررىنى گېرمررانىيە خەلقى ر ە قوبررۇل قىلدۇرۇش رنى تېنررى ۋاقتررى ئەمەسررلىكىنى ئەممررا
رىئاكتىپ ئايروپالننى يەنى ئۇنى يوشۇرۇن قۇرالى بولغان رىئاكتىپ ئايروپالن نيىھىسرىنى
تېنىمۇ مۇۋاپىق قۇرال دەپ كۆرسىتىدۇ .خاننا رىئاكتىپ ئۇچۇرۇش تېننىكىسىنى ترېنىچە
تەتقىقات باسقۇچىدا تۇرىېاتقانلىقىردىن خەۋىرر برار بولغاچقرا ھىتلېرنىر گېىرى تۈگىشرى
ھامرران ”فررۈھرېرىم سررىز ئېيتقرران رىئاكتىررپ ئررايروپالن ئىشررى ھررازىرچە تېنررى ئۈنرردۈرمە
باسررقۇچىدا تۇرىېاتقرران بىررر ئىررش بررۇ ھەقررتە سررىزنى ئالغرران ئۇچررۇرلىرىڭىز يېتەرلىرر
ئەمەسكەن“ دەپ ليوتچىكالرنى راكىترا بىرلەن بىررگە ئۇچرۇپ قۇربران بولرۇش ھېسراۋىغا
نىشانغا تەككۈزۈش ئىشىنى تىلغا ئالىدۇ .قىزىق ھىتلېرر قراتتىق ئاچچىغالنغران ھالردا برۇ
ئىشنى مېنى ئالدىمدا سىناق قىلىڭالر بولمىسا ئەمما بىر شەرتىم بار تەتقىقات جەريانىردا
ماڭا ھېچكىم ئارلىشىېالماسلىقى كېرەك دەيدۇ.
يوقۇر سالتزبۇرگتا لەپىلدەپ يېغىېاتقان قار توختايدىغانردەك ئەمەس ئىرد  .شرۇڭا
بررۇ يەردە فررۈھرېر سررىرت بىررلەن ئررانقە قىاللمررا قالىرردۇ .ئەممررا بررۇ ئەھررېال فۈھرېرنى ر
مىىەزى ر ە ياققانرردەكمۇ كررۆرۈنەتتى .چۈشررلۈك تامرراق ۋاقتىرردا ئۆزىنى ر ۋيېننررادا سررىزغان
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رەسىملىرىدىن گەپ ئېچىرپ ئرۇ سرىزغانلىرىنى شراڭنو قىلىرپ كۈلرۈپ كېتىردۇ” .ئەممرا ئرۇ
رەسىملەر بۈگۈنكى كۈندە ئىنتايىن قىممەتلى بۇيۇمالر قاتارىدا سېتىلماقتا ئىد  .مەن ئۇ
نەرسىلەرنى بروش ۋاقىتلىرىمردا سرىزغانمەن .بۇنىر ئۈچرۈن  022مرارك باھرا بەرگەنلىكرى
ھەقىقەتەنمۇ تەلېىلى ئەسلىنى سۈرۈشتە قىلسا ئۆز ۋاقتىدا مەن رەسسم بولۇش نىيىتىدە
ئەمەس ئىدىم .مەن پەقەت تۇرمۇش ۋە ئوقۇشۇمنى قامداش ئۈچۈنال رەسىم سىزىپ يۈرگەن
قىزىققۇچىال ئىدىم“ دەيدۇ .ئۇ رەسىملىر ئاللىمۇقاچان قولدىن چىقىرىلغان بولۇپ پەقەت
بىنا نيىھىسى ھەققىدىكى بەز نۇسنىلىرىال سراقلىنىپ قالغران ئىرد ” .برۇنر مېنىر ئەڭ
قىممەتلى نەرسىلىرىم ئۇنر مېنى ئەقلى كۈچۈمنى بايلىقى شۇڭا مەن ئۇنرنى قولردىن
چىقىرىشرررنى پەقەترررال خالىمرررايمەن .شرررۇنى ئۇنۇتمررراڭالركى مېنىررر بۈگرررۈنكى كۈنررردىكى
نۇرغۇنلىغرران پىالنلىرررىم قۇرۇلررۇش نيىھىلىرىمنىر ھەممىسررى ئەنە شررۇ ۋاقىررتالردا كررېچە-
كۈنرردۈز ئىشررلى ەن ئەمرر ەك نەتىىىلىرىمنررى مەنرربە قىلىررپ ئورتىغررا قويۇلغرران دېرريىش
مۇمكىن“.
بېرگنوفتىكى تۇرمۇش ئۇنى قايتىدىن ئىشەنچكە ئى ە قىلغانردەك كرۆرۈنەتتى .مرارت
ئېيىرردا گيرروبېل بېرگنوفقررا كېلىررپ ئامېرىكررا ئايروپالنلىرىنى ر تررۇنىى قېررتىم كۈنرردۈز
ئۇچۇپ گېرمانىيىنى بومباردىمان قىلىشقا باشلىغانلىقى ھەققىدىكى ئەنسىرىشرىنى ئوتتۇرغرا
قويىرردۇ .فررۈھرېر كىلەچەكتىكررى ئۈمىرردۋارلىقالر بررويىچە ئررۇنى رىغبەتلەندۈرۈشرركە مەجبررۇر
بولىدۇ .ئەمما ئەتىسى روھى جەھەتتە جىددىلىشىپ كەتكىنى يەنىال ئۇنى ئرۆز بولىردۇ.
-82مارت كرۈنى يرېقىن قوشرنا يەر ”كلېسشرېيم قەلئەسرى“ دە ئۆتكرۈزۈل ەن بىرر قېتىملىرق
يىغىندا ھىتلېر ۋېن رىيە پادىشاھى ئادمىرال خورتىيدىن قراتتىق رەنىىرپ ۋېن رىيەنىڭمرۇ
خۇدد ئىيالىيەدىكى ە ئوخشاش خائىنلىق قىلمراقچى بولىېاتقرانلىقىنى ئەيىرىلەپ كېتىردۇ.
تاشرررقىرىدا كۈترررۈپ تۇرغررران شرررمىدت ياشرررانغان خورتىينىررر يرررۈز-كۆزىنىررر قىىقىزىررر
قىزارغىنىچە ئالردىراش چىقىرپ كېلىشرىنى كرۆرۈپ قراتتىق چۆچرۈپ كېتىردۇ .كۈتمى ەنردە
ئۇنى كەينىدىن يېتىشىپ چىققان كىشىمۇ ھىتلېر ئىد  .ئرۇ بىرر تەرەپرتىن ئاچچىۈننغران
يەنە بىر تەرەپتىن ئوڭايسىزننغان ھالدا قايتىپ كەل! دەپ خورتىيغا ۋاقىرايدۇ.
قاتتىق زەربە يې ەن خورتىي دەرھرال مەخسرۇس پرويىزىنى چاقىرتىرپ كېلىردۇ .پرويىز
ئورنىدىن قوزغىلىش ئالدىدا تۇرغىنىدا رىبېنترروپ يالغانردىن بىرر قېتىملىرق ھراۋا ھۇجرۇمى
سې نالى چالغۇزىردۇ .برۇ قېتىمقرى يالغران ھراۋا ھۇجرۇمى شرۇنداق ئوخشرىتىلغان ئىردىكى
ھەتتا شرەھەر قرورغىنى ئاسرمىنىغا ئىر -ترۈتەك برومبىلىرىنى ئېتىرپ قراپلىېەتكەن ئىرد .
شررۇنداق قىلىررپ بررۇ پادىشرراھ ئەسررىرگە ئېلىنىغرران ھېسررابالند  .پادىشررانى ئرراچچىقى
پەسررىيىپ تىنچالنغىنىرردىن كېرريىن رىبېنتررروپ ئۇنىڭغررا ئەنررد قايتسرراڭ بولىرردۇ دەپ
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ئۇقتۇرىدۇ .ئەمما ئۇنى قايتىشتىن ئاۋال بىر پارچە بىرلەشمە ئاخباراتنى ئوقۇپ چىقىشرىنى
تەلەپ قىلىرردۇ .بررۇ ئاخباراتتررا ھەر ئىككررى تەرەپنىرر ماقۇللىقىرردىن كېرريىن گېرمررانىيە
قوشررۇنلىر ۋېن ىرررىيەگە بېسررىپ كىرسررە بولىرردىغانلىقى ئەممررا بررۇ ھەقتىكررى تەييررارلىقالر
پۈتۈپ بولغرانلىقى ئېيتىلغران ئىرد  .برۇ ئرادمىرال نرارازىلىق بىلردۈرگەن ھالردا ”سرەن برۇ
يەرگە مېنىر ھىتلېررردىن سررلوۋاكىيە بىررلەن رومىنىرريە قوشررۇنلىرىنى ۋېن رىيەنررى ئىشررغال
قىلىشررىنى تەلەپ قىلىررپ يالېۇرغررانلىقىمنىمۇ قوشررۇپ قررو ! ئەسررلىدە بررۇ گەپررلەر ئۇنى ر
باشقىچە بىر ئۇسلۇپتا قىلغان تەھردىتى!“ دەيردۇ .ئەممرا برۇ گەپرلەر قوشرۇلمايدۇ .خرورتىي
بۇداپېستقا يېتىپ بارغىنىدا كۆردىكى ئۇنىر دۆلىترى ئاللىمۇقاچران گېرمرانىيە قوشرۇنلىر
تەرىىىدىن ئىشرغال قىلىېېلىنغران ئىركەن .ئىشرغالىيەتچى ئەسركەر سرانىمۇ  88دىرېىزىيى ە
يەتكەن!
بۇ ئىش ھىتلېرنى كۆڭلىنى ئازىراق بولسىمۇ تىنىىتقان بىر ھەرىكەت بولغان ئىرد .
ئەمما بۇ ھەرىكەت ھەربىي ئىشالر جەھەترتە ۋە سىياسرىي جەھەترتە بەكرال چروڭ خاترالىق
ھېسررابلىناتتى .چررۇنكى ئررۇ بررۇ ھەرىرركەت ئۈچررۈن شررەرق ۋە غەرىررپ ئررۇرۇش سررەپلىرىدىن
قوشررۇن يۆتكەشرركە مەجبررۇر قالغرران ئۇنىر ئۈسررتى ە ھەر تۈرلررۈك مەلۇمرراتالر غەرپ پررات
يېقىندا ھۇجۇمغا ئۇچرايردىغانلىق ئانمەتلىرىردىن خەۋەر بەرمەكرتە ئىرد ؛ شرەرق سرېىىدە
بولسا ئىستىنبارات مۇتەخەسسىسلىرىنى بەرگەن دوكالتلىرىغرا ئاساسرالنغاندا دۈشرمەن
ئۇكرانادا كەڭ كۆلەملى قايتارما ھۇجۇمغا ئۆتمەكچى بولىېاتقرانلىقى برۇ قايتارمرا ھۇجرۇم
يەنە كېلىررپ ”ياۋروپررادىكى باشررقا ئررۇرۇش سررەپلىرى ىمۇ كۈچلررۈك سىياسررىي ھەربررى نررېە
ئىقتىسادىي ئەكى تەسىرلەرنى پەيدا قىلىدىغانلىقى“ مۇقەررەر ئىرد  .گېھلرېن قايتىردىن
تەشەببۇسرررركارلىقنى قولغررررا كەلتۈرۈشررررنى بىررررردىن-بىررررر چارىسررررىنى قورماسررررتىن
ستىراتى ىيىلى چېكىنىشتىال قالغرانلىقىنى ئېيتىردۇ .ئەممرا فرۈھرېر بۇنرداق بىرر تەكلىىنرى
كەسلكىن رەت قىلىپ ”ئىشغال قىلىنغان رايونالردا بىر غېرىچمۇ يەرنى بەرمەسلىكتە چىر
تۇرۇشتەك“ تاكتىكىسىنى يولغا قويۇشتا چى تۇرىېالىدۇ.
ئۇنىررر بۇنرررداق بىرررر قرررارار ئېلىشرررى بەلكىرررم كۈنسرررايىن ناچارلىشرررىپ كېتىېاتقررران
سررانمەتلىكىنى تەسررىرىدىن كېلىېاتقرران بولىشررىمۇ مررۇمكىن ئىررد  .ئېررېا بىررلەن باشررقا
يېقىنلىررر ھىتلېررر بەك ئررۇزۇن ئررۆرە تررۇرۇپ قالغىرردەك بولسررىال ئىككررى تىزىنى ر تىترررەپ
كېتىدىغانلىقىنى؛ سرول قولىمرۇ توختىمرا تىتررەپ تۇرىردىغانلىقىنى ھەتترا قولىغرا ئالغران
چىنىسىنى تەخسىسرىمۇ تىترەشرتىن جىرىڭشرىپ تۇرىردىغانلىقىنى سرېزىدۇ .مرا ئېيىنىر
باشررلىرىدا ئۇنى ر ئاشررقازان سىازمىلىشررىش كېسررىلى قايتررا قوزغىلىررپ ئرراغرىق دەردىرردە
چىدىغۇسىز ئازاپلىنىپ يۈرىدۇ .دوختۇر مورې ئۇنىڭغا يەڭ ى ئۇۋىلىتىش ھەمردە ئۇزۇنغرا
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يررۈرۈش قىلىررش تەكلىررېىنى بەرگەن بولسررىمۇ قررۇنق سررالمايدۇ پەقەت كرراردىزول ئىچىررپ
بېرىش بىلەن باشقا ئىككى تۈرلۈك ھارغىنلىقنى ئالدىنى ئېلىش دورىسرى (گلۇكراد بىرلەن
تېسررتوۋىرون) نررى ئوكررۇل قىلدۇرۇشررقىال مرراقۇل بولىرردۇ .مورې ر ئۇنىڭغررا بالرردۇر ئررۇخالش
ھەققىدە مەسلىھەت بەرگەن بولسىمۇ بۇنى قىاللمايمەن دەپ رەت قىلىدۇ .ئۇ بومباردىمان
قىلىشقا كەل ەن ئەڭ ئاخىرقى ئەن لىيە ئرايروپالنى ئىمىىررىيە ئاسرمىنىدىن ئايرىلغىنىردىن
كېيىنال ئاران كۆزى ە ئۇيقا كېلەتتى.
شررۇ يىلررى ئەتىيررازدا دۈشررمەن بومباردىمررانچىلىر برراۋارىيىنى دەھشررەتلى تررۈردە
بومباردىمانغا تۇتىدۇ .قورقۇنۇشلۇق ئاگاھالنردۇرۇش گرۈدۈك ئراۋاز ھەركرۈنى دې ىردەكال
چىقىررراپ ترررۇراتتى؛ ھىتلېرررر ئامالسرررىز  22باسرررماقلىق پەلەمىەيررردىن چۈشرررۈپ بېرگنرررو
يەرئاستى ئاكوپىغا كىرىپ ھاۋا ھۇجۇمىدىن ساقلىنىشقا مەجبۇر ئىد  .شۇنداقتىمۇ يوقۇر
سالتزبې ،بىررەر قېتىممرۇ بومباردىمران قىلىنمىغران ئىرد  .برۇ بومباردىمرانچى ئرايروپالنالر
ئايلىنىررپ ئۇچررۇپ ۋيېننررا ۋېن رررىيە يرراكى باشررقا زىررچ ئاھررالىلىق شررەھەر رايررونلىرىنى
بومباردىقمان قىلىپ قايتىشراتتى .ھراۋا ئوچرۇق كرۈنلىر كىشرىلەر مىيروننېن ئاسرمىنىدىن
كۆتۈرۈل ەن قېىقىزى ئوت يالقۇنىنى كۆرۈپ تۇراتتى .ئېرېا ئۇنىڭغرا ماشرىنىلىق مىيوننېنغرا
بېرىپ ۋاسسېربۇرگېر كوچىسىدىكى ئۆيىنى سراق تۇرغران-تۇرمىغرانلىقىنى كرۆرۈپ كرېلە
دەپ يالېۇراتتى .دەسلىېىدە فۈھرېر ئۇنىڭغرا ئۇنىمرا تۇرىېالغران بولسرىمۇ قراتتىق تەلەپ
قىلىررپ تۇرىېالغاچقررا ئامالسررىز مرراقۇل بولىرردۇ .ئېررېا قايتىررپ كەل ىنىرردىن كېرريىن قرراتتىق
چۆچى ەن ھىتلېرمۇ ئۇنى ئۈچۈن قىساس ئېلىپ بەرمەكچى بولىدۇ” :قاراپ تۇر ئەن لىريە
ئومۇمىي يۈزلۈك پاراكەندىچىلى ئىچىدە قالىدۇ! – دەيدۇ ھۆددە قىلىپ ئاندىن ئۇ ئېېاغرا
راكىتررا ھەققىرردىكى گەپلەرنررى سررۆزلەپ بېرىررپ “بررۇ تررۈر قۇرالنىرر پەيرردا قىلىرردىغان
ۋەيرانچىلىققررررا ھېچقانررررداق ئادەمنىرررر نېرۋىلىررررر بەرداشررررلىق بېرەلمەيرررردۇ .بىزنىرررر
ئايررراللىرىمىزنى برررالىلىرىمىزنى ئۆلتۈرىېاتقررران نرررېمى مەدەنىيىتىنرررى ۋەيرررران قىلىشرررقا
كىرىشكەن ياۋايىالردىن چوقۇم چىشقا-چىش قىساس ئالىمىز!“ دەپ ۋەدە بېرىدۇ.
ھاۋا ھۇجۇمى ئاگاھالندۇرۇش گۈدۈگى ھەددىدىن ئرارتۇق كرۆپ چېلىنىرپ تۇرغاچقرا
بېرگنوفتىكى بەز مېھمانالر بۇنداق سرې نال چېلىنىشرالرغا ترۇن بەك ئەھمىريەت بەرمەس
بولىېالىدۇ .بىر كۈنى سرەھەردە ترراۋدل ئۇچقانردەك كارىېېتىردىن چۈشرۈپ ھراۋا مرۇداپىيە
گەمىسى ە كىرىدۇ .ئەمما گەمە بوش بولۇپ بىرمۇ ئادەم كۆرۈنمەيتتى .شۇڭا ئۇ نرېمە ئىرش
بولغانلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچرۈن گەمىردىن سرىرتقا چىقىردۇ .ئرۇ سرىرتقا چىقىرپ ئىشرى
تۈۋىرردە قررۇيرۇقىنى تىرر قىلىررپ تىكىلىررپ تۇرغرران دەرۋازا سرراقاليدىغان بررۆرە ئىتررتەك
تىكىل ىنىچە ئەنسىز بىر شەكىلدە كۆككە قراراپ قالغران ھىتلېرنرى كۆرىردۇ .ھىتلېرر قىزنرى
~ ~ 506

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

نوقۇپ ”بەك ئەنسىرەپ كەتمەڭ قىزچاق دەرھال ئاكوپقا قايتىپ كېتىر ئاگاھالنردۇرۇش
تېنى ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىد “ دەپ جىكىلەيدۇ .تراۋدل ئۇنىڭغا مېھمانالرنى ھېچقايسرى
ئۇيقىرردىن ئويغانمررا ياتاقلىرىرردا ياتقانلىقىرردىن گەپ ئاچمررا ئالرردىراپ پەلەمىەيرردىن
گەمى ە قاراپ چۈشۈپ كېتىردۇ .چۈشرلۈك تامراق ۋاقتىردا ھىتلېرر ھراۋا مرۇداپىيە ئاكوپىغرا
چۈشمى ەن ئاخماقلىقالرغا قارىتىپ سۆزلەپ كېتىردۇ” :مېنىر بىرلەن بىررگە ئىشرلەيدىغان
خىزمەتچىلەر ئارىسىدا بەزىلەرنى ئورنىنى ھرېچ كىرم بىرلەن تولردۇرغىلى بولمايردۇ .شرۇڭا
سرررىلەر چوقرررۇم مرررۇداپىيە ئاكوپىغرررا كىرىرررپ يوشۇرۇنىشرررىڭالر كېررررەك .بومباردىمانررردىن
ساقالنغىلى بولمايدىغان خەتەرلى يەردە تۇرىېېلىپ ئۆزىنى براتۇر قىلىرپ كۆرسىتىېېلىشرقا
ئۇرۇنۇش پۈتۈنلە ئاخماقلىق“ دەپ تەنقىتلەيدۇ.
ئەمما ئۇنى ئۆز خەتەرلى يەردە قىمىرمرۇ قىلمرا تۇرىېالغران شرۇنىڭدەك بەدەن
چېنىقتۇرۇش ھەرىكىتى بىلەن شوغۇللىنىشنى ئارام ئېلىشرنى يراكى بەدىنىنرى ئۇۋىلىتىشرنى
رەت قىلىپ يالغۇز دورا بىلەنال كۈن ئۆتكۈزمەكتە ئىرد  .ئرۇ بەز دورىالرنرى ئىچىرپ يەنە
بەز ئوكرررۇلالرنى قويدۇرغانررردىن باشرررقا يەنە يرررۈرەك-جىررر ەر دورىلىرىنرررى شرررۇنىڭدەك
كۈنرردىلى  2تابلىتكررا مررۇرەككەپ ۋىتررامىنلىق دورىالرنىمررۇ ئىچىررپ تررۇراتتى .ئررۇنىڭچە
سانمەتلىكىنى ئاسىراشنى ئەھمىيىتى قالمىغاندەك ئرۆز ئىنسرانلىق غايىسرىنى پۈتترۈرۈش
ئۈچۈنال ياشاۋاتقىنىدەك ھې قىالتتى .شۇنداقتىمۇ ئۇ يەنىرال ئۈمىدسرىزلىنىش مىىەزىردىن
قۇتۇلۇپ قايتىدىن ئۆز غايىلىرىنى تەشېىق قىلىشقا كىرىشكەن ئىد  .بىرر كۈنىسرى يرېقىن
ئادىمىدىن بىرسى ە پۈتكۈل ۋەزىيەت چوقۇم ئوڭشىلىدۇ ئران لو-ساكسرونالر ئاخىرىردا ئرۆز
مەنىەئەتلىرررر بىرررلەن بولشرررېېىكچىلىققا قارشرررى ئەھلرررى سرررەلىپ يۈرۈشرررى بىرررلەن زىرررچ
مۇناسىېەتلى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىدۇ بۇ بىر مۇقەررەرلى ! دەپ ۋەدە قىلىدۇ.
ئەمما ئىتتىىاقداش ئارمىيە بولسا پۈتۈن كرۈچىنى مەركەزلەشرتۈرۈپ سرتىراتى ىيىلى
بومباردىمان ئارقىلىق ئۇنى برۇ ئارزۇسرىغا جراۋا بەرمەكرتە ئىرد  .مرا ئېيرى باشرلىرىدا
ئامېرىكا ئايروپالنلىر ئوتتۇرا ۋە شەرق تەرەپتىكى ما زاۋۇتلىرىنى كۈنردۈز بومباردىمران
قىلىشنى باشلىشى نەتىىىسىدە ھىتلېرنىر پۈتكرۈل ھەربىري تەييرارلىق پىالنلىرىغرا ئېغىرر
تەسررىر كۆرسررىتىدۇ .كۈنرردىلى بېنررزىن ئىشررلەپچىقىرىش  2122توننىرردىن بىررراقال 2102
توننىغا چۈشۈپ قالىدۇ” .دۈشمەن بىزنى ئەڭ ئراجىز نروقتىمىزنى تۇتىېېلىرپ شرىددەتلى
ھۇجۇمغا ئۆتتى _ دەيدۇ ئابېرت سىېر ھىتلېرغرا سرۇنغان دوكالتىردا _ ئەگەر ئرۇنر مۇشرۇ
خى ھۇجۇم قىلىشتا ئىزچىر چىر تۇرىردىغانال بولىردىكەن پراتال ھېچقانرداق بېنزىنىمىرز
قالمايرردۇ .بىزنى ر بىررردىن بىررر ئۈمىرردىمىز دۈشررمەن ھرراۋا ئارمىيىسررى برراش قۇمانرردانلىق
شىتابىنىڭمۇ بىزدىكىدەك ساراسىمە ئىچى ە چۈشۈپ قېلىشىنى قولغا كەلتۈرۈش!“
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كېيتې يېقىلغۇ زاپىسىمىز يەنىال ئرارتۇق مىقتراردا مەۋجرۇت دەپ دەرھرال نرارازىلىق
بىلدۈرىرردۇ .ئەممررا ھىتلېررر ئۇنىڭغررا قارىغانرردا تېنىمررۇ ئەمەلىرريەتكە ئەھمىرريەت بېرىرردىغان
ئادەم بولغاچقا ئارىدىن بىر قانچە كرۈن كېريىن بىرر يىغىرن چاقىرىرپ يېقىلغرۇ مەسىلىسرى
ئۈسررتىدەمۇزاكىرە قىلىرردۇ 2 .نەپەر سررانائەتچى دۈشررمەن ھرراۋا ھۇجررۇمى بۇنررداق داۋام
قىلغىرردەك بولىرردىكەن ۋەزىيەتتررى ئۈمىررد قالمايرردۇ دەپ ئورترراق پىكىرىنررى بىلدۈرۈشررىدۇ
(ئالدىنقى يىلى كۈزدە چاقىرىلغان مۇشۇ تۈردىكى بىر يىغىندا سانائەتچى پاۋۇل پلېي ېر مۇ
دۆلىتىمىز تەۋەسىدە پونت-تۆمۈر ئىشلەپچىقىرىشىنى كېڭەيرتىش ئۈچرۈن يېتەرلىر كۆمرۈر
ۋە كوكرررۇس قالمىرررد دەپ بىلررردۈرگەن ئىرررد ” .مېنرررى ھەممىررردىن بەكىررررەك ھەيرررران
قالدۇرغىنى _ دەيدۇ بىر شراھىت كېريىن ئەسرلەپ كېلىرپ _ سۆھبەتلىشرىش جەريانىردا
ھىتلېر مەنىسىز بىر شەكىلدە ئەگەر تېنىمۇ كۆپ كۆمۈر پونت ئىشلەپ چىقىرالمىسراق برۇ
ئۇرۇشتا مەغلوپ بولدۇق دې ەن گەپ دەيردۇ – “.ئرا .ھ .ئرى) .دەسرلەپتە ھىتلېرر ئرادەتتە
تون ئىشلىتىپ كەل ەن قائىدە بويىچە ھەر قانچە قىريىن بوھرانغرا دۈ كەلر ەن بولسراقمۇ
ئۇنىڭدىن ئاتالپ ئۆتەلى ەن ئىدۇق دەيدۇ .برۇ گەپركە كېيتېر بىرلەن گيۆرىر ئىككىسرىال
شررۇنداق دەپ برراش لىڭشررىتىدۇ .ئەممررا بررۇ سررانائەتچىلەر سررانلىق مەلۇمرراتالر بىررلەن نەق
ھۈجىەتلەرنى ئىسىات قىلىپ ئۆز خۇنسىلىرىنى تروغرىلىقىنى دەلىللەشركىنىدە ھىتلېرمرۇ
دەرھرررال گېىىررردىن يېنىېالىررردۇ .برررۇ چاغررردا سرررىېر فرررۈھرېرىمىز شرررۇ ھامررران ”ئاڭالشرررنى
خالىمايررردىغان بىرررر ئەمەلىررري پررراكىتنى ئاڭلىغانررردەك“ دەپ ئرررويالپ فۈھرېرنىررر برررۇ
دې ەنلىرر گېرمررانىيە ئى ىلىكررى ۋەيررران بولررۇش يولىغررا كىرگەنلىكىنىرر بىررر دەلىلررى
ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىشىنى ئارزۇ قىالتتى.
0
ئۇرۇشنى دەسلىېىدە نېمىسالر كۆڭۈلدىكىدەك ھەرىكەتچان ئۇرۇشرتىن پايردىالنغان
بولسا مانا ئەند ۋەزىيەت ئۇنر ئۈچۈن پايدىسىز تەرەپكە قاراپ ئۆزگىرىش قىلغان ئىرد .
بىرىنچى جاھان ئۇرۇشى مەزگىلىدە ئۇزۇن مەزگىللىر تىركىشرىش ئۇرۇشرى گېرمانىيىنىر
تەشررېىقات ماشىنىسررىنى ئۇرۇشررنى چوقررۇم يېڭىررپ چىقانيرردىغانلىقىغا ئىشررەندۈرىدىغان
ئوڭۇشلۇق مۇنازىرە قىلىشقا پۇرسەت بەرگەن ئىد  .ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا نرۆۋەتتىكى
ھەربررى ۋەزىرريەت ئەمەلىيىتررى ئالدىرردا يەنىررال شررۇ ئۇسررۇلدا تەشررېىقات قىلىررمەن دېرريىش
ئاقمرراس بولررۇپ قالغرران ئىررد  .گېرمررانىيە قوشررۇنلىر ئەنررد يەنە بىررر قېتىملىررق يررازلىق
ھۇجۇم قوزغاش ئىمكانىغا ئىر ە ئەمەس ئىرد  .ئرۆتكەن يىلقرى كۇرسركتىكى مەغلروبىيىتى
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پۈتكررۈل ئۈمىرردلىرىنى يوققررا چىقىرىررېەتكەن ئىررد  :ئەنرردىكى مەسررىلە سررەلدەك بېسررىپ
كېلىېاتقرران قىزىر ئررارمىيە ئالدىرردا نررېمى ئارمىيىسررى يەنە قانچىلىر ۋاقىررت بەرداشررلىق
بېرەلەيدىغانلىقىال ئىد  .گەرچە رۇسىيەنى ئادەم چىقىمى بەكال ئېغىر بولغىنىغا قارىمرا
يەنىال  222دىېىزىيەدە  2مىليوندىن ئارتۇق ئەسكىرىنى ئۇرۇشقا قاتناشرتۇرانيتتى .بۇنىڭغرا
قارشررى تۇرىېاتقرران گېرمررانىيە ئارمىيىسررىدە بولسررا ئررارانال يىتەرلى ر سررەپلەنمى ەن 022
دىېىزىيىسىال بار بولۇپ ئۇنىڭدا  0مىليوندەكال ئەسكەر بار ئىد  .گېرمرانىيىنى ھەممىردىن
بەك ھەيران قالدۇرۇپ قىيناۋاتقىنى قىزى ئارمىيىنى زاپاس كۈچىنىر يىتەرلىر بولىشرى
ئەمەس بەلكى ئرۇنردىكى كۈچلرۈك جەڭ ىېارلىرق روھرى ئىرد  .سرتالىن راد مۇھاسىرىسرى
دەۋرىدە ھىتلېر يروق يەردىرن پۇتراق چىقىرىشرقا تىرىشرىپ مارشرال پراۋلۇس برۇ شرەھەرنى
شۇنچە ھۇجۇم بىلەن ئانلمىغانلىقىدىكى تۈپكى سەۋەپ رۇسرالر ئرۇرۇش قىلغانردا خرۇدد
”سررازلىقتىن چىقىررپ كەلرر ەن يىرتقررۇچالردەك“ ئۇرۇشررىدىغانلىقىنى ئۇنرغررا نررېمە دەپ
ئاتىسرراڭ ئاتررا بررۇ شررەرقلىق ”يرراۋايىالر“ نى ر ئىىررادىلى ەن روھررى ۋە قەھرىمررانلىق روھررى
تېېتون مىللىتى زادىال يېتىشرەلمەيدىغان بىرر روھ دەپ چۈشەندۈرۈشركە ئۇرۇنغران ئىرد .
ھىتلېرنى شەرق سىياسىتىنى ئاساسى نېمى ە تايىنىردىغانلىقى ھەققىردە گەپ قىلىشرنى
ھاجىتى قالمايتتى-8122 .يىلى ئۇ ھەتتا خىيالى بولسىمۇ بىرەر غالىبىيەتتىن ئۈمىردلىنىپ
باققرران ئەمەس .ئەسررلىدە ئۇنى ر كۆڭررۈل بولىررېاتقىنى رۇسررالر ئەمەس بەلكررى غەرىىررتىن
بېسىپ كىرىدىغان كۈچلەر ئىد ” .غەرپتىكى ۋەزىريەت برۇ يىلقرى ئۇرۇشرتا يېڭىرپ چىقىرش
يرراكى يېڭىلىشررنىال بەل ىررلەپ قالماسررتىن بەلكررى پۈتكررۈل ئۇرۇشررنىمۇ ھەل قىلىرردىغان بىررر
ھۇجۇم بولۇپ قالىدۇ“ دەيتتى .ئىيۇننى باشلىرىدا ئرۇ ھەربرى مەسرلىھەتچىلىرى ە ”ئەگەر
غەرىررپ سررېىىدىكى بېسررىپ كىرررىش ھەرىكىتىنررى چېكىندۈرەلەيرردىغانال بولىرردىكەنمىز ئررۇ
ھالدا بۇنداق بىر ھەرىكەت قىسقا ۋاقىت ئىچىدە قايتا پەيردا بولىشرى مرۇمكىن ئەمەس .برۇ
شرررۇنى كۆرسرررىتىدۇكى بىرررز زاپررراس كرررۈچلىرىمىزنى ئىترررالىيە بىرررلەن شرررەرقى سرررەپكە
ئورۇنالشرررتۇرۇپ ئىشلىتىشرررىمىز كېرەكلىكىنرررى كۆرسرررىتىدۇ“ دەيررردۇ .ئرررۇ برررۇ گەپلەرنرررى
قىلىېاتقىنىرردا خىيررالى باشررقا يەردە بولررۇپ دېرىزىرردىن پېرىشرران ھالرردا سررىرتقا قرراراپ بررۇ
گەپلەرنررى دەيرردۇ .شررۇ ۋاقىتتررا شررەرقى ئررۇرۇش مەيرردانلىر ھررېچ بولمىغانرردا تۇراغالشررقان
بررونتتى ئەگەر غەرپنى ر بېسررىپ كىرىشررىنى توسىيالمىسرراق ئرراخىرقى ھېسرراپتا مەغلررۇپ
بولىشررىمىزدىن دېرررەك بېرىرردۇ” .غەرپ سررېىىدا يوقۇتررۇش ئۇرۇشررى قىلىشررىمىزنى مررۇمكىن
قىلمايدىغان يەنە بىر سەۋەپ ئەگەر بىز بىر قەدەم كەينى ە چېكىنىردىغانال بولىردىكەنمىز
فرانسىيە تەۋەسىدىكى ئۇرۇش سېىىمىزنى بەكال كېلەڭسرىز كېڭىيىرپ كېتىشرىدىن دېررەك
بېرىدۇ .ستراتى ىيىلى زاپاس كۈچىمىزنى يوقلىقى سەۋەبىدىن بۇ ئرۇرۇش سرېىى برويىچە
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يېتەرلى ئەسكىر كۈ ئورۇنالشتۇرالىشىمىزنى ئىمكانى يوق“ دەيدۇ .شرۇنداق بولغاچقرا
ئۇ مۇنداق خۇنسىغا كېلىدۇ” :دۈشمەن قىسىملىر ھۇجۇمغا ئۆتە-ئۆتمە ئۇنرنى كىرگەن
يېرىدە مەغلوپ قىلىشىمىز شەرت “.ئەمما ئۇ ئايرىم ئولتۇرۇپ گېنېرال خاۋسىن ېرگە دېر ەن
گەپلىرىنررى بررۇ يەردە تىلغررا ئالمايرردۇ .ھىتلېررر ئۇنىڭغررا ”ئەگەر غەرىىنىر بېسررىپ كىرىشررى
ۈەلىبىلى بولۇپ قالغىنىدا چوقۇم سىياسرىي يرول ئرارقىلىق ئۇرۇشرنى ئاخىرنشتۇرۇشرىمىز
شەرت بولىدۇ“ دې ەن ئىد .
ھىتلېررر غەرپلىكلەرنى ر بېسررىپ كىرىشررىنى مەغلرروپ قىلىررش ۋەزىىىسررىنى روممېلغررا
تاپشرۇرىدۇ .شرىمالى ئافرىقىنىر قولردىن كېتىشرى (برۇ مەغلروبىيەت ھەرگىزمرۇ روممېلنىر
سررەۋەنلىكىدىن بولغرران ئەمەس) سررەۋەبىدىن روممېرر بىررر قېتىملىررق قرراتتىق زەربىرر ە
ئۇچرىغان ئىرد  .روممېلنىر قارىشرىچە بېسرىپ كىرىشرنى توساشرنى ئەڭ ياخشرى يېرر
دېڭىز سراھىلى بولىشرى كېررەك چرۇنكى ئرۇ يەرلەر دۈشرمەننى ئەڭ ئراجىز نوقتىلىرىردۇر.
”بېسىپ كىرىدىغان قىسىمالر قۇرۇغلۇقتا پۇت تىرەپ تۇرالىشى بەكال تەس ھەتترا دېڭىرزدا
كىمىلىررر بىررلەن بىرررگە چۆكررۈپ يوقىلىشررىمۇ مررۇمكىن“ ئىرركەن” .دېڭىررز بويىرردا ئررۇنر يەر
شررارائىتىنى ياخشررى بىلمەيرردۇ ھەمرردە ئىشررقا سرراننيدىغان ئېغىررر قۇراللىرىمررۇ يېتەرلى ر
بولمررا قالىرردۇ .مانررا بررۇ ئررۇنرنى مەغلرروپ قىاللىشررىمىزنى ئەڭ ياخشررى پەيتررى “.ئۇنى ر
ياشررانغان باشررلىقى غەرپ دېىىنى ر برراش قۇمانرردانى گېنېرررال گېرررد ۋون رۇندسررتېدتنى
قارىشى دەل بۇنى ئەكسى ئىرد  .ھەل قىلغرۇ جەڭنرى دېڭىرز ياقىسرىدىن يىرراق بولغران
ئارقا سەپتە باشلىتىش كېرەك دەپ قارايتتى .شۇڭا ئۇ باستۇرۇپ كىرىدىغان دۈشرمەنلەرنى
قورشاۋغا ئېلىپ يوقۇتۇش ئۈچۈن برارلىق بروۋنىر قىسرىملىر بىرلەن تراكتىكىلىق زاپراس
كۈچلەرنى چوقۇم فرانسىيەگە جايالشتۇرۇش كېرەكلىكىنى تەشەببۇس قىالتترى .ھىتلېرر برۇ
ئىككررى تۈرلررۈك قرراراش ئوتتۇرسررىدىكى تررانش-تارتىشررىنى ياراشررتۇرىدىغان ئوتتررۇرا يررول
بويىچە ھەل قىلماقچى بولغىنىدا ھەر ئىككى قاراشرتىكىلەر برۇ تەدبىرردىن راز بولمايردۇ.
ئررۇ روممېلنىر بروۋنىر قىسررىملىرىنى ھەممىسررىنى يررۆتكەپ كېلىشررنى بۇۇرۇيرردۇ .ئەممررا
كېلىدىغان يېرر رۇندسرتېدت تەلەپ قىلغىنىردەك دېڭىرز بويىردىن يىراقترا ئەمەس بەلكرى
بەكال يېقىن بىر يەر ئىد .
-2ئىيۇن ئەتى ىنى روممېر پىكاۋىغرا ئولترۇرۇپ گېرمرانىيەگە قراراپ يولغرا چىقىردۇ.
ئۇنىر بررۇ سررەپىر ئايالىنىر تۇغۇلغرران كررۈنىنى تەبرررىكلەش ئۈچررۈن يولغررا چىقىشررىدەك
كۆرۈنۈشررتە (-2ئىيررون تۇغۇلغرران كررۈنى) بولسررىمۇ ئررۇ ھىتلېرنررى يەنە ئىككررى دىررېىزىيە
بروۋنى قىسىمى بىلەن بىر زەمبىرەكچىلەر بېرگادىسرىنى نورمانردىيەگە يرۆتكەپ كېلىشركە
قايى ر قىلىشررنى مەقكسررەت قىلىررپ بېرچتېس ر ادېنغا قرراراپ ئاتلىنىشررى ئىررد ” .ماڭررا ئەڭ
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جىررددىي ئېھتىيرراجلىق بولىررېاتقىنى _ دەپ يازىرردۇ روممېرر كۈنرردىلى خاتىرىسررى ە _
سۆھبەتلىشررى يررولى بىررلەن فررۈھرېرنى قولغررا كەلتررۈرۈش “.شررۇ باھانىرردا قىسررقا بىررر ئررارام
ئېلىېېلىشررىمۇ مررۇمكىن ئىررد  .چررۇنكى بررۇ كررۈنلەردە پررارىد ھرراۋا ئررارمىيە مېتېرىئولرروگىيە
ئىستانسىسررى تېنررى يررېڭىال قرراتتىق يررامغۇر ياغىرردىغانلىق ھەققىرردە ھاۋارايىرردىن ئالرردىن
مەلۇمات بەرگەن ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ برۇ ئىككرى ھەپرتە ئىچىردە بېسرىپ كىررىش ھەرىكىترى
بولماسلىقى مۇمكىن دەپ مۆلچەرلى ەن ئىد .
ئەن لىيە بوغۇزىنى نېرقى تەرىىىدە بولسا ئىتتىىاقداشالر ئارمىيىسى باش قۇماندانى
گېنېرال دۋايت ئېيزىننوۋېرمۇ نرېمە قىالرىنرى بىلەلرمە بەكرال مۈشركۈل ئەھېالغرا چۈشرۈپ
قالغان ئىد ” .ئوۋېرلورد ھەرىكىتى“ (ئوۋېرلرورد ئوپىراتسىيىسرى يراكى زوراۋان ھەرىكىترى
نورماندىيە قۇرۇغلۇققا چىقىش ھەرىكىتىنى مەخىرى ئىسرمى – ئرۇ.ت) دەپ ئرات قويۇلغران
بېسىپ كىرىش ھەرىكىتى ئەسلىدە ئەتىسى كۈنى باشلىتىلىش بەل ىلەن ەن بولسىمۇ ھراۋا
شررارائىتىنى ناچارلىقىرردىن بررۇ كاتتررا تەۋەككۈلچىلى ر ھەرىكىتىنررى ھررېچ بولمىغانرردا بىررر
سوتكا كېچىكتۈرۈشكە مەجبۇر بولغان ئىرد  .ئرايز شرۇ كرۈنى كرۆپ قىسرىم ۋاقتىنرى چاتمرا
ۋاگون – پورتسنوۋ يېقىنىدىكى بىر ئورمانلىق بويىغا قويۇلغان پرىتسېپ ئۆيىردە ئۆتكۈزىردۇ.
ۋاگون ئىچىدە ئۇ غالىبىيەت بىلەن مەغلوبىيەت ھېساۋىنى قايترا-قايترا ھېسراپالپ كۆرىردۇ:
ناچررار ھرراۋا شررارائىتىدا تەۋەككررۈل قىلىررپ ھۇجررۇم باشررلىغان ياخشررىمۇ يرراكى ئىيۇلغررا
كېچىكتۈرگەن ياخشىمۇ؟  022مىڭدىن ئارتۇق ئەسكەرگە بۇ قېتىمقى ھەرىركەت برۇيرۇقىنى
يەتكررۈزۈپ بولغاچقررا ئەگەر ئىيررۇلغىچە كۈتۈشرركە ترروغرا كەلسررە چوقررۇم بررۇ ھەرىرركەت
مەخىىيەتلىكى ئاشكارلىنىپ يېيىلىپ كېتىشى مۇمكىن ئىد  .شۇ ئاخشرىمى يېڭرى ھراۋارايى
مەلۇماتى يېتىپ كېلىردۇ :ھراۋا ئېچىلىشرقا باشرلىد ئەممرا -2چىسرال قايترا يامانلىشرىدۇ.
ئېيزىننرروۋېر ھەر قايسررى قۇمانرردانالرنى پىكىرىنررى سررورايدۇ .ھرراۋا ئررارمىيە مارشررالى سررىر
ئرررارتۇر تېرررددېر قۇيرررۇق بۇلرررۇت قررراتلىمى پىالننرررى ئورۇنداشرررقا توسرررالغۇلۇق قىلىشرررى
مۇمكىنلىكىنى ئېيتسا مونتوگرىي ”مېرنىڭچە ھەرىكەتنرى باشرلىتايلى“ دەيردۇ .ئېيزىننروۋېر
ئاخىر قارارىنى ئوتتۇرغرا قويىردۇ-2 :ئىيرۇن كرۈنى ئىتتىىاقداشرالر ئارمىيىسرى نورمانردىيە
قىرغاقلىرىغا ھۇجۇم باشاليدۇ!
-2ئىيۇن كۈنى ئەن ىلىيەنىر گرىنىرېىچ ۋاقتىردىن  0سرائەت بۇرۇنغرا ئرۆزگەرتىل ەن
قوش يازلىق ۋاقتى سائەت نۆلدىن  2مىنۇت ئۆتكەندە پاراشوتلۇق تاخالش باشلىنىدۇ81 .
ياشرررلىق پاراشررروتچى ئەسررركەر مرررورفى ئايروپالنررردىن پاراشررروتلۇق تررراخالپ سررران مېرررر
ئې لىسەدىكى بىر قىزنر ئوتتۇرا مەكتىرې مۇدىرىنىر گۈللرۈكى ئۈسرتى ە چۈشرۈپ قالىردۇ.
مانا بۇ  Dكۈنىنى باشالنغان ۋاقترى ئىرد  .ئارىردىن بىرر سرائەت ۋاقىرت ئۆتكەنردە ھرېچ
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نېمىنى ئۇققرۇلى بولمايردىغان بىرر-بىررى ە زىرت خەۋەرلەر گېرمرانىيە -2كورپۇسرىنى ھەر
قايسررى ش رىتاپلىرىغا سررەلدەك ئېقىشررقا باشرراليدۇ .گېرمررانىيە ۋاقتررى سررەھەر سررائەت  2تە
رۇندىستېدت ئالى قۇماندانلىق شىتابىغا (ئەمەلىيەتتە يوقرۇر سرالزبۇرگقا) خەۋەر يرولالپ
دۈشرررمەن پاراشررروتچى قىسرررىملىر بىرررلەن پالنېرلىرررر نورمانررردىيەگە ئومرررۇمىي يۈزلرررۈك
چۈشۈشكە باشلىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىردۇ .شرۇنىڭدىن  2سرائەت كېريىن رۇندسرتېدتنى
شررىتا باشررلىقى ۋارلىمونتقررا خەۋەر بېرىررپ بررۇ بەلكىررم بېسررىم كىرررىش ھەرىكىتىنىرر
باشلىنىشررى بولىشررى مررۇمكىن دەيرردۇ .ئۇمررۇ دەرھررال ئررالى قۇمانرردانلىق شررىتابىغا سرراقالپ
قويغرران  2دېېىزىيىلىرر بروۋنىرر قىسررىملىرىنى دەرھررال پاراشرروت تاشررالنغان جايالرغررا
ئىېەرتىلىشى ە ئۈندەيدۇ.
ئەمما جودل بولسا بۇ ئىش چوقۇم شەرقتىن شرەپە بېرىرپ قويرۇپ غەرىىرتىن ھۇجرۇم
قىلىشتەك تۇتۇپ تۇرۇش تاكتىكىسى بولىشى مرۇمكىن دەپ ئوياليردۇ .بۇنىڭردىن ئىل ىرر
ئررۇ بىررر قېررتىم ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەر ئارمىيىسررىنى ”مۇھرراپىزەتچى“ بەل ىلى ر مەخىررى
ھەرىكەتنىر ئالرردىمىغا چۈشركەن ئىررد  :بىرر يالغرران ئرۇرۇش پىالنررى ئىنترايىن ئۇسررتىلىق
بىلەن ئالىي قۇماندانلىق شرىتابىغا ئاشركارلىتىلغان ئىرد  .برۇ پىالنردا قۇرۇقلۇققرا چىقىرش
يېر قىلىپ تېنىمۇ شىمالدا بىر يەر بولغان كانيى يېقىنلىر يەنى ئەن لىيە بوغۇزىنىر
ئەڭ تار يېر تالالنغرانلىقى كۆرسرىتىل ەن ئىرد  .شرۇڭا جرودل بۇنىر ئۈچرۈن ھىتلېرنرى
قايى قىلدۇرۇشنى ماقۇل كۆرمەيدۇ.
برررۇ ئەھرررېال رۇندسرررتېدتنى شرررىتابىدىكىلەرنى ھەيرررران قاكدۇرىېېتىررردۇ .ئرررۇرۇش
مىنىسررتىرىنى دېيىشررىچە بررۇ ياشررانغان مارشررال ”ئرراچچىقىنى بېسررىېانلما يررۈز-كررۆز
قىزىرىپ كېتىپ باشقىالرنى ەېىىنى ئۇقالمىغىردەك ھالغرا كېلىرپ قالغران “.ئەگەر ئۇنىر
ئورنىدا باشقا بىر قۇماندان بولسا ئىد بەلكىرم بىېاسرتە ھىتلېرغرا تېلېفرون قىلغران برونر
ئىد  .ئەمما رۇندستېدت كونا ئاقسۈڭەكلەر ئائىلىسىدىن كېلىپ چىققان بىرسى بولغاچقرا
فۈھرېرنى ئاشكارە ھالدا ”ئۇ بوسىمىيەلى ئون بېشى“ دەپ ئاتاۋىرەتتى .ئرۇ ھەرگىزمرۇ ھە
دىسىال يۈگۈرۈپ بېرىپ ھىتلېرنىر ئالردىغا بېرىرپ يالېۇرىردىغانالردىن ئەمەس .شرۇڭا ئرۇ
تەلەپ قىلىش مەسىلىسىنى قرول ئاسرتىدىكىلەرگە تاشرالپ شرۇنرنى بېرىرپ يالېۇرۇشرىنى
كۈتەتتى .ئەمما ئۇنر مارشالنى پېشىنى قويىېەتمە ئۇنى ھىتلېرنى ئۇيغۇترۇش نىيىتىردىن
يېنىشقا ئۈندەيدۇ.
ئەتىرر ەن سررائەت  1بولغانرردىال ئانرردىن بېرىررپ فررۈھرېرنى ئۇيغۇتۇشررىدۇ .ھىتلېررر
سررررلوۋاكىيەنى ۋېن رىيەنىرررر ۋە رومىنىيەنىرررر مۇسررررتەبىتلىر خررررورتى تىسررررو ۋە
ئانتونېسكونرنى قوبۇل قىلماقچى بولغانلىقى ئۈچۈن (كۆرۈشرۈش يېرر قىلىرپ كلېسشرېيىم
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قەلئەسى بەل ىلەن ەن) بۇ قېتىم ئۇنى ئادەتتىكى ۋاقىتالرغا قارىغاندا بالدۇر ئويغۇتىشرىدۇ.
ھىتلېر ياتاق كىيىمى بىلەن ياتاقنانىسىدىن چىقىپ خاتىرجەم ھالدا ئولترۇرۇپ ئەڭ يېڭرى
خەۋەرلەر ھەققىرردىكى دوكالتالرنررى ئاڭاليرردۇ .ئانرردىن كېيتېر بىررلەن جررودلنى چاقىرتىررپ
كېلىش ئۈچۈن بىرسىنى يولغا سالىدۇ .ئۇ ئىككى گېنېرال يېتىپ كەل ەندىن كېيىن ھىتلېرر
بايىقىدەك خاتىرجەم ھالىتىنى بۇزۇپ ”قانداق بولرد ؟ ئرۇنر بېسرىپ كىرىردىغان بوپتۇمرۇ
قانداق؟“ دەپ سورايدۇ .ئۇ ۋارقىرىغىنىچە بۇ گەپلەرنى سرورىغان ئىرد  .ئانردىن بۇرۇلرۇپال
چىقىپ كېتىدۇ .سەل ئۆتكەندىن كېيىن ئۇنى ئاچچىقى تۇيۇقسىزن يېنىرپ قالىردۇ .شرۇڭا
ئۇ ئىنتايىن قىرزغىن بىرر ھالردا ئرۇ ئىككىسرىنى مورىسرىنى قراققىنىچە ئراخىرقى ھېسراپتا
غەرپ بىلەن تۇتۇشۇپ قالىدىغانلىقى ئۇنىڭغرا بىرر كرۈ بەرگەنردەك ”مانرا ئەنرد بىزمرۇ
ئۇنرغررا ئررۆزىمىزنى تېتىتىررپ قويىرردىغان بوپتررۇق!“ دەيرردۇ ئرراۋازىنى كۆتررۈرۈپ ئانرردىن
ھاياجاندىن يۇتىسرىغا شراپىالقالپ كېتىردۇ .ئرۇ ماشرىنىلىق كلېسشرېيىمغا كېتىېاتقران بىرر
سائەتلى يول ئۈستىدە ھەقىقەتەنمۇ كۆتۈرەڭ ۈ روھلۇق ئىد ” .قانچىلى ۋاقىرت كەتسرە
كەتسۇنكى مەن چوقۇم رۇسالرنى يولىنى توسىيانيمەن“ دەيدۇ ھەمرالىرىغا .ئاندىن ئۇ پو
ئاتقىنىچە ئان لو ساكسونالرنى ”ئاتالنتىر ئوكيران قىرر “ غرا قىسرتاپ يوقۇتىردىغانلىقىنى
سۆزلەپ كېتىدۇ.
غەربرررى سرررەپتە يرررۈز بەرگەن ھادىسرررىلەر چۈشررركىچە بولغررران ۋەزىررريەت مۇھررراكىمە
يىغىنىنى ر ئاساسررلىق تېمىسررىغا ئايلىنىرردۇ (يىغىررن ئاخىرنشررقىنىدا ھىتلېررر بررايىقى ئررۈ
مۇستەبىتنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن يرۈرۈپ كېتىردۇ) .ھىتلېرر يىغىرن زالىغرا كىررگەن ۋاقتىردا
ئۇنى ھەربى مەسلىھەتچىلىر ئەندىشىلەن ەن ھالدا ئۈستەل ئەتراپىغا ئولۇشرۇپ خەرىرتە
ۋە ھەر تۈرلررۈك گرافىكالرنررى كۆرىېاتقرران ئىررد  .ئررۇنر فۈھرېرنىرر كىرىشررى بىررلەن تەڭ
دەرھال جىددىلەشكەن ھەمدە قورققان ھالدا ئۇنىڭغرا قارىشرىدۇ .ئەممرا ئرۇنر فۈھرېرنىر
ئىنتايىن كۆتۈرەڭ ۈ روھلۇق ھالدا ئىشەنچىلى قەدەملەر بىلەن كىرىپ كېلىشىنى كرۆرۈپ
ھەيررران قېلىشررىدۇ .ئررۇ قۇيررۇق ئاۋۇسررترىيە شىېىسررى بىررلەن ”شررۇنداق بىررز ئەنررد يولغررا
چىقىرردىغان بولرردۇق!“ دې ىررنىچە راھەتلىنىررپ كۈلۈمسررىرەيدۇ .ئررۇ كررۆپچىلىككە قرراراپ
ئۇزۇندىن بېر كۈتۈپ كېلىېاتقان پەيتنى ئراخىر كەل ەنلىكىنرى ئېيتقرا ”مانرا ئەنرد
مەن ھەقىقى دۈشمەن بىلەن توقۇنۇشىدىغان بولدۇم!“ دەيدۇ.
بېرلىنرردا تررۈۋەن دەرىىىلىرر بىررر ئەمەلرردار بررۇيرۇق بررويىچە گېرمررانىيە ئاخبررارات
ئاگېنتلىقىغا بېسىپ كىرىش ھەرىكىتى باشرالنغانلىقىنى ئرېالن قىلىردۇ .شۇنىسرى ئېنىقكرى
گيرروبېل بررۇ ئىشررقا ئررۇنچە بەك ئىشررىنىپ كەتمىرر ەن ئىررد  .ئاخبررارات ئررېالن قىلىررش
ئوفىتسېر ۋىلفرېد ۋون ئوۋېننى كۈندىلى خاتىرىسىدىن قارىغاندا شۇ كۈنى ئەڭ مۇھىم
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ئورۇنالشتۇرۇش بىر قېتىملىق يىغىلىشقا قاتنىشىش بولغانلىقى گيوبېل بۇ مۇراسرىمدا بىرر
كونتې خانىم بىلەن پىيانو چېلىپ بېرىردىغان بولغران ”ئرۇ خراتىرجەم ھالردا مەدەنىريەت
مەسىلىسى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى سرۆزلەپ كەتركەن ئانردىن برۇ كرونتې خرانىم بىرلەن
بىرگە بارنى كەيرنى ە ئۆترۈپ بىررلىكتە پىئرانو چېلىشرقا كىرىشرىپ كەتركەن “.ئرۇ خراتىرە
دەپتىرىدە يەنە ”ئۇ ئايال بەكال كۆپ ناخشا ئېيتقان ھەممە كىشرى دې ىردەك مەس بولرۇپ
قالغان“.
چۈشتىن كېيىن سائەت  2بولغاندا ھىتلېر بېرگنوفقا قايتىپ ئېېا بىلەن بىرر مرۇنچە
پارتىيىنى مۇھىم كىشىلىر ۋە ئۇنرنى ئاياللىر بىلەن بىررلىكتە تراتلىق-ترۇرۇم يېريىش
ۋاقتىغا ئۈل ۈرىدۇ .چرا سرۆھبىتىدىكى ئەڭ قىزىرق پراراڭ ئۇنىر گۆشسرىز تامراق يېيىشرى
ئۈسررتىدە بولغرران باھررانر ئىررد ” :پىلنررى ئالسرراق ئۇنى ر ۋۇجررۇد ئەڭ سرراغالم ۋە ئەڭ
كۈچلۈك بىر ھايېان؛ شۇنداق تۇرۇغلۇق ئۇمۇ گۆش يېيىشركە تراقەت قىلىرپ تۇرالمايردىغان
بىررر ھررايېان “.ترراتلىق-تۇرۇمرردىن كېرريىن كىشررىلەر ئادەتتىكىرردەك چاينانىنىرر يررولىنى
تۇتىشىدۇ .ئۇ يەردە فۈھرېر لىمونلۇق چا ئىچىدۇ .ئاندىن بىررەر سرائەتتەك ئۇخلىېالىردۇ؛
ئاخشرىمى سرائەت  88بولغانردا يەنە بىرر ھەربىري ئىشرالر يىغىنرى ئۆتكۈزىردۇ .يىغىنردا برۇ
ھەرىكەتنى ھەقىقەتەنمۇ بېسىپ كىرىش ھەرىكىترى ئىكەنلىكىردىن گۇمانلىنىردىغانلىقىنى
بررۇ قېتىمقررى قۇرۇقلۇققررا چىقىررش ھەرىكىتىنىر ئررۇنى قۇراللىررق كررۈچلىرىنى خاتانشررتۇرۇپ
باشقا بىر يەرگە تارقىتىېېتىشنى پىالنرالپ ئرۇنى قارماققرا چۈشۈرۈشرنى مەقسرەت قىلىشرقان
بىررر قېتىملىررق ئۇيررۇن بولىشررى مررۇمكىنلىكىنى ئېيتىرردۇ .ئۇنىر قارىشررىچە بېسررىپ كىرررىش
ھەرىكىترررى ئاساسرررلىقى گانيىسرررقا مەركەزلىشرررىدىغانلىقىنى چرررۇنكى ئرررۇ يەر ئەن لىررريە
بوغۇزىدىن ئۆتۈشنى ئەڭ مۇۋاپىق يېر ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .يېقىندىكى ”مۇھراپىزەتچى“
دې ەن ھەرىكەت ئۈچۈن ئۇنچىرېان براش قراتۇرۇپ يالغران خەۋەر تارقىتىرپ يرۈرگەنلىكىنى
تېنى ئېسىدىن چىقارمىغانلىقىنى بەلكىرم ئرۇ يەر ئۆزىنىر ئەن ىلىريەگە بېسرىپ كىرىشرنى
پىالنلىغان ۋاقتىدىكى تاللىېالغان يولىغا ئوخشاش ئەمما ھەرىكەت يۆنۈلۈشرى برۇ تەرەپركە
بولشى بىلەنال پەرق قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
شررۇ كررۈنى تررۈن يېرىمىرردا ئىتتىىاقررداش ئەلررلەر ئارمىيىسررى  22مى ر ئۇزۇنلررۇقتىكى
ئررۇرۇش سررېىىدە ھىتلېرنى ر غەرىررپ تەرەپتىكررى ”قەلررئە“ سررى ە قرراراپ ھۇجررۇم قىلىرردۇ.
گېرمررانىيە قوشررۇنلىرىنى ۋەتررېەرىكىنى چىقىرىېېتىرردۇ؛ دېڭىررز-ھرراۋا ئررارمىيىلىر قىلررچە
قارشىلىق كۆرسىتەلمەيدۇ؛ دېڭىز قىرغىقىدىكى مرۇداپىيىلىنىش ئىسرتىھكاملىرىمۇ پۈترۈنلە
تارمار كەلتۈرۈلىدۇ .دۈشمەن كۈچلىر  0222گىمۇ يەتمەيدىغان ئەسكەر چىقىمرى بەدىلرى
بىلەنال ئىنتايىن چوڭ غالىبىيەتتىن بىرنرى قولغرا كەلتۈرىېالىردۇ؛ شرۇنىڭغا قارىمرا ئەگەر
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نېمى قوشرۇنلىر تروغرا قرارار ئېلىرپ ھەرىركەت قىلغران بولسرا يەنىرال ئرۇنرنى ئەن لىريە
بوغۇزىغا قوغالپ چىقىرىش ئىمكانى بار ئىد .
2
-2ئىيررۇن كررۈنى گيرروبېل تاماكررا تاشررالپ  2كۈنرردىن كېرريىن غىررق مەس بررولغىچە
ئىچىېالىرردۇ-2 .چىسررالدا ئررۇ ئۆزىنى ر ئاخبررارات ئررېالن قىلىررش ئوفىتسررېرىغا بررۇ قېتىمقررى
ھۇجۇمنى ھەقىقى بېسىم كىرىش ئۇرۇشى ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .سرابىق براش ئەلچرى ۋون
ھاسسېلنى خاتىرە قالدۇرۇشىغا ئاساسالنغاندا شۇ كرۈنى چۈشرتە ئرۇ بىرر قىسرىم يوقرۇر
دەرىىىلى ئەمەلدارنر بىلەن سانائەتچىلەرگە سۆزلى ەن نۇتقىدا ”چوقرۇم بىرر كرۈنى ھەر
قايسى چوڭ دۆلەتلەر بىرر ئۈسرتەل ئەتىراپىغرا كېلىرپ ئولترۇرۇپ بىرر-بىرسرى بىرلەن قرول
ئېلىشىپ كۆرۈشىدۇ ھەمدە بىر-بىرسىدىن ئەى بىلەن ‘راس بۇ ئىرش زاد قانرداق پەيردا
بولغررران ئىشرررتۇ؟’ دەپ سورىشرررىدىغانلىقى ئېنىرررق“ دې ەنلىكىنرررى يازغررران .برررۇ گەپرررتىن
ئولتۇرغرررانالر بەكرررال ھەيرررران قېلىشرررىدۇ .برررۇ يەردە گيوبېلسرررنى بەرىبىرررر خوجايىنىنىررر
قارىشررىنىال ئۇقتۇرماقتررا دېرريىش مررۇمكىن-82 .چىسررالغا كەل ىنىرردە ئررۇ يەنە ھىتلېرنررى
گېرمانىيىنى ئۈمىد ”تاجاۋۇزغا قارشى تۇرۇشتا ھەرقانچە قان تۆكۈلۈشتىن قورقماسلىق“
كېرەكلىكىنررى ئەنە شررۇ چاغرردىال غەرپلىكررلەر يارىشررىش يرروللىرىنى ئاختۇرۇشررقا مەجبررۇر
بولىدىغانلىقى توغرىلىق جاسارەتلەندۈرشكە تىرىشىدۇ.
ئەمما ھىتلېر يەنىال نورماندىيەدە قۇرۇقلۇققا چىقىش ھەرىكىتىنرى چوقرۇم بىرر ئويرۇن
دەپ قارىشىدا چى تۇرىېالىدۇ .شۇڭا ئۇ بۇ مۇھىم ئورۇنغا كەسكىن تەدبىر ئرېلىش كرۈچى
سەپلەشكە بەك ئەھمىيەت بەرمەيدۇ .يەنە بىر تەرەپتىن ئۇرۇش سېىىدىكى كومانردىرنرغا
ئەركىن ھەركەت قىلىش ھوقۇق برتىلىشرنى رەت قىلىرپ تۇرىېالغرانلىقى ئۈچرۈن ئۇنرنىر
تەشەببۇسرركارلىق بىررلەن ھەرىرركەت قوللىنىشررتەك ئەڭ ئرراخىرقى پۇرسررىتىدىنمۇ مەھرررۇم
قالدۇرۇلىرررردۇ .شررررۇنداق قىلىررررپ بررررۇ قېتىمقررررى ئوپراتسىيىسررررىمۇ مەغلرررروبىيەت بىررررلەن
ئاخىرلىشررررىدىغان ھررررالەت شررررەكىللىنىپ بولىرررردۇ .ئرررراقىېەتتە ئىتتىىاقررررداش ئەلررررلەر
قوشۇنلىرىنى فرانسىيە كۆكلىرىردە مرۇتلەق ئۈسرتۈنلۈكنى قولغرا كەلتۈرىېېلىشرى ئۈچۈنمرۇ
پۇرسررەت تۇغرردۇرۇپ بېرىرردۇ .ھىتلېررر تېنررى نەچررچە كررۈن ئرراۋالال ئانھىرردە مەھىرريىلەپ
كەترركەن گيۆرىڭرردىن شررۇنچە ماختىنىرردىغان ھرراۋا ئارمىيىسررى غەرپ كررۈچلىرى ە قارشررى
”بىرررگە بىررر تاقابى ر تۇرالىغىرردەك“ ئررايروپالن ئورۇنالشررتۇرۇش ئررارقىلىق بىنەتەرلىكرركە
كاپالەتلى قىلىپ قىاللمىغانلىقى ھەققىدە كەسكىن بىر شەكىلدە سۇئال سورايدۇ.
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ئۈمىدسىزلى ئىچىر ە پېتىرپ قالغران فرۈھرېر -80ئىيرۇن كرۈنى مرۇددەتتىن ئىككرى
كۈن بۇرۇن لوندونغا قارىتا ۋ 8-راكىتاسى بىلەن ھۇجۇم قىلىدۇ .شۇنىڭغا قارىمرا راكىترا
قويرۇپ بېررىش نوقتىسرىدىكى ئەسركەرلەر ئرارانال  82ترال ئۇچرار بومبرا قويرۇپ بېرررەلى ەن
بولۇپ ئرۇنردىن  2تېلرى شرۇ يەترردىال پرارتالپ كەتركەن بولسرا  0تېلىنىر نەگە ئۇچرۇپ
كەتكەنلىكىنى ھېچ كىم بىلرمە قالىردۇ .قالغران  2تېلرى بىرر پرونت كرۆۋرۈكنى پاچراقالپ
تاشلىيانيدۇ .بۇ قېتىمقى پاجىئەلى مەغلوبىيەتتىن كېيىن گيۆرى ھىتلېرنى ئەسركەرتىپ
بررۇ ئىررش مىلچنى ر ئىشررى مېنى ر بىررلەن قىلررچە مۇناسررىېىتى يرروق دەيرردۇ .ئىككررى كررۈن
ئۆتكەندە ئىككىنچى قېتىملىق ئۇچار بومبا قويۇپ بېرىش ئىشىنى باشرلىتىپ جەمئىري 022
تال راكىتا بومبىسرى قويرۇپ بېرىرپ لونردوننى پۈترۈنلە ئروت دېڭىزىغرا ئايالندۇرىېېتىردۇ.
گيۆرىڭمۇ بۇ ئىشنى مەن قىلدىم دەپ ئالدىراپ مەلۇم قىلىدۇ.
بۇ ئىشالرنى ھېچبىر نورماندىيەدىكى ۋەزىيەت ە قىلچىمرۇ تەسرىر كۆرسرىتەلمەيدۇ.
 82كۈن ە قالما ئىتتىىاقداش كۈچلىر بىر مىليرون كىشرىلى ئرارمىيە بىرلەن  222مىر
توننررا ھەربىرري مررۇنزىمەتلەرنى قۇرۇقلۇققررا چىقىرىېالىرردۇ .ۋەزىرريەت بەكررال جىرردد ھالغررا
كەل ەچكە ھىتلېر -82ئىيۇن كۈنى ئالدىراشلىق بىلەن ماشىنىلىق غەربى سرەپكا ئاتلىنىرپ
سويىسسوننى شىمالىدىكى بىر كەنتكە يېتىپ كېلىدۇ .ھىتلېر بۇ يەردە د-كۈن مابەينىردە
تررۇنىى قېررتىم رۇندسررتېدت بىررلەن روممې ر ئىككىسررى بىررلەن كۆرۈشررىدۇ” .كۆرۈنۈشررىدىن
قارىغانردا ئۇيقىسررىزلىق سررەۋەبىدىن رەڭ رى-روھررى بەكررال سرۇلغۇن كررۆرۈنەتتى _ دەيرردۇ
گېنېرال ھان سىېيدې كېيىن ئەسلەپ كېلىپ _ بەكال جىددىلەشكەن ھالدا بىرر قولىردا
كررۆزئەينىكىنى چررۆرۈپ ئويناتسررا يەنە بىررر قولىرردا رەڭلىرر قېرىنداشررالرنى تاراقشررىتىپ
ئولتۇراتتى … .ئاندىن ئۇ يوقرۇر ئراۋازدا ئىتتىىاقداشرالر قوشرۇنىنى نورماندىيىردە قولغرا
كەلترررۈرگەن ئۇتۇقىررردىن بەكرررال خاپرررا ئىكەنلىكىنرررى ئېيتىررردۇ .شرررۇڭا ئرررۇ برررۇ ئىشرررنى
مەسئۇلىيىتىنى گېنېراللىر ئۈستى ە ئارتىدۇ“.
بۇ ئېغىر مەسئولىيەتنى ئۈسرتى ە ئېلىشرنى رەت قىلغران كىشرى رۇندسرتېندت ئەمەس
بەلكررى رومېرر بولىرردۇ .ئررۇ ”قىلررچە رەھىررم قىلماسررتىن ئوچررۇق قىلىررپ“ مۇنررداق دەپ
كۆرسىتىدۇ :ئىتتىىاقداشالر قوشۇنى دېڭىز ھاۋا ۋە قۇرۇقلۇقترا ئۈسرتۈنلۈككە ئېرىشرىېالغان
بولغاچقا بۇنداق بىر كۈ بىلەن ئۇرۇشۇشتا قىلرچە ئۈمىرد قالمىرد برۇ جەھەترتە پەقەت
بىرن پۇرسرىتىمىز قالرد  :بىرر غېررىچ تۇپراقنىمرۇ قولردىن بەرمەسرلى ئۈچرۈن تىركىشرىش
دەيررردىغان ئرررۆزىنى ئۆلكرررۈم ە تۇترررۇپ بېرىررردىغان سىياسرررەتتىن ۋاز كېچىرررپ نرررېمى
قوشررۇنلىرىنى دەرھررال كەيررنى ە چېكىنرردۈرۈپ كېلىررپ بررارلىق بروۋنىرر قىسررىملىرىنى
قايتىدىن تەرتىىكە سېلىپ دۈشمەن دېڭىز ئارمىيىسىنى توپ ئروقى يېتىردىغان ئارىلىقنىر
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سىرتىغا چېقىېېلىرپ ھەل قىلغرۇ جەڭ قىلىرش دەيردۇ .ھىتلېرر ئۇنرغرا كاپرالەت بېرىرپ
راكىتررا ھۇجررۇملىر ”مررۇتلەق تررۈردە ئەن لىيەلىكلەرنررى تىنچلىققررا زورنيرردۇ“ دەيرردۇ .بررۇ
ئەسلىدە رۇندسرتېدت بىرلەن رومېلنىر جېنىغرا تې ىردىغان گەپرلەر ئىرد  .چرۇنكى ئرۇنر
ئەسرلىدە برۇ راكىترانردىن پايرردىلىنىپ برۇ قېتىمقرى باسررتۇرۇپ كىررىش ھەرىكىترى ئۈچررۈن
مادد ئەشيا بىلەن تەمىنلەپ كېلىېاتقان ئەن لىيەنى جەنۇبىدىكى ھەر قايسرى پرورتالرنى
بومباردىمان قىلىشنى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ بارلىق راكىتانرنى قەتئىري ترۈردە بىرر يەرگە
يىغىپ سىياسىي ئەھمىيەتلى بىرن نوقتىغا مەركەزلەشرتۈرۈپ ھۇجرۇم قىلىرش كېرەكلىكرى
باھانىسى بىلەن ھىتلېرنى رەت قىلىشىغا ئۇچرىغران ئىرد  .شرۇنداقتىمۇ برۇ ئىككرى نەپەر
قۇرۇقلۇق ئارمىيە مارشالى ھاۋا ئارمىيىسىنىال تەنقىت قىلىپ تۇرىېالىدۇ :ئۇنر ئەقەللى ھاۋا
ياردىمىردىمۇ بونلمىررد بۇنررداق بىرر شررارائىتتا قۇرۇقلررۇقتىكى قىسرىمالر قانررداقمۇ غەلىرربە
قىاللىسررۇن؟ بۇنىڭغررا ھىتلېرنىر بەرگەن جرراۋابى مۇنررداق بولىرردۇ” :قاتررار-قاتررار تىزىلىررپ
ھاۋاغررا كۆتۈرۈلىيرردىغان رىئاكتىررپ ئررۇرۇش ئررايروپالنلىر “ چوقررۇم ئېن لىررز ئررايروپالنلىر
بىررلەن ئامېرىكررا ئررايروپالنلىرىنى ئاسررماندىن پرراك-پرراكىزە تازىلىېىتەلەيرردۇ .ئەممررا ئۇنى ر
ئىزاھات بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرغىنى مىلچنى قاتتىق قارشى تۇرۇشىغا قارىما ئىشرلەپ
چىقىرىش ئۈسرتىدە تۇرىېاتقران برۇ رېئاكتىرپ ئرايروپالنالر ئەسرلىدە قوغلىغرۇچى ئرايروپالن
بىررلەن بومباردىمررانچى ئايروپالنالرنى ر بىررر خى ر ئارىالشمىسررىدىنال ئىبررارەت ئىكەنلىكررى
بولۇپ برۇ ئرايروپالنالر يەنە كېلىرپ برۇ ئىككرى تۈرلرۈك ۋەزىىىنىڭمرۇ تولرۇق ھۆددىسرىدىن
چىقانيدىغان ئىقتىدارغا ئى ە ئەمەس ئىد .
يىراقتىدىن گۈرۈلدەپ ئۇچۇپ كېلىېاتقان ئايروپالن ئاۋاز ئۇنرنى دەرھرال ئىنترايىن
پۇختررا ياسررالغان بېتررون ئاكوپالرغررا كىرىررپ يوشۇرۇنۇشررقا مەجبررۇر قىلىرردۇ .نىشرراننى
ئۆزگەرتىل ەنلىكى رومېلنى تېنىمۇ بەك ھاياجانالندۇرىېېتىردۇ .قراراپ ترۇرۇڭ غەرپلىكرلەر
چوقررۇم نورمانرردىيەدىكى مررۇداپىيە سررەپلىرىمىزنى يىمىرىررپ تاشرراليدۇ ۋە گېرمررانىيە ئانررا
تۇپراقلىرىغا قاراپ ئىل ىرلەپ كىرىدۇ دەيدۇ .ھىتلېر ئۇنىر گېىىنرى گەپ قايتۇرمرا جىرم
ترررۇرۇپ ئاڭاليررردۇ .رومېررر سرررۆزىنى داۋامالشرررتۇرۇپ شرررەرقى سرررەپلەرمۇ چوقرررۇم تارمرررار
كەلتۈرۈلىدۇ ئىمىىرىيىمىرز سىياسرى جەھەترتە چوقرۇم يېرتىم ھالغرا چۈشرۈپ قالىردۇ دەپ
پەرىزىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ .شۇڭا ئۇ ئۇرۇشنى ئاخرنشتۇرايلى دەپ جىردد تەلەپ قىلىردۇ.
”ئۇرۇشرررنى ئاقىېىتىنىررر قانرررداق بولىررردىغانلىقى ئۈسرررتىدە سرررېنى بررراش قاتۇرۇشرررى
ھاجەتسىز _ دەيدۇ ھىتلېرر كەسركىن ترۈردە _ .سرەن ياخشىسرى بېسرىپ كىرىېاتقانالرغرا
قارشى تۇرىدىغان ئۆزەڭنى ئۇرۇش سېىىغا دىققىتىڭنى بەر“.
دەم ئېلىش ۋاقتى كېلىپ ئۇنر بىرلىكتە چۈشلۈك تاماققا ئولتۇرىدۇ .چۈشرلۈك تاماقترا
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بىرن خى تاماق برار ئىرد  .ھىتلېرر تاماققرا ئولتۇرۇشرتىن ئراۋال ئۇنىر كەينىردە تۇرغران
ئې -ئې ئەسكىر فۈھرېرىنى تامىقىنى تېتىپ كۆرىدۇ .سىېيدې ھىتلېرنى بۇ قىلىقرى
ئۇنىرر ھەربىرريلەرگە ئىشررەنمەيدىغانلىقىنى بىررر ئىسررىاتى دەيرردۇ .كۆرۈشررۈش ئەنرردىال
ئاخىرنشقىنىدا لوندونغا قارىتىپ ئېتىلغان بىر  V-1راكىتا غەلىرتە بىرر شرەكىلدە يرولىنى
ئۆزگەرتىرپ ئىسرتىھكامنى دەل ئۈسرتىدە پارتاليردۇ .ھىتلېرر برۇ پارتالشرتىن بىررەر زەخررمە
يرررېمە قۇتۇلىررردۇ .ئرررۇ دەرھرررال يوقرررۇر سرررالتزبۇرگتىكى يوشرررۇرۇنۇش يېررررى ە قايتىرررپ
بېرىېالىدۇ .ئۇ قايتىپ كەل ەنردىن كېريىن قراتتىق خاپرا ھالردا ”رومېر بەكرال قورقۇنچراق
بولۇپ قاپتۇ ئۇ رەسمىال ئۈمىدسىز _ پېسسىمىست بىرسى ە ئايلىنىرپ قراپتۇ .بۈگۈنكىردەك
ئەھررېال ئاسررتىدا پەقەتررال ئۈمىرردۋار بىرسررىال بىرررەر ئىشررقا ئەسقېتىشررى مررۇمكىن“ دەپ
ئۇقتۇرىدۇ.
ئارىدىن ئىككى كۈن ئۆتمە ئۇ يەنە باشقا بىر ئۈمىدسرىزچىنى قىلغران تېلېفرونىنى
ئالىردۇ .رۇنسررتېدت ئامېرىكررا قوشرۇنلىر مررۇداپىيە سررېىىمىزنى بۆسرۈپ ئۆتررۈپ كرروتېنتىن
پېنىسررۇن يېرررىم ئارىلىرردىن ئىل ىرررلەپ كېلىېاتقررانلىقىنى ئۇقتۇرىرردۇ نررېمى قوشررۇنلىر
جىددىي تۈردە چېربوۋرۇگتىن دەرھال چېكىنىپ چىقىشى كېرەكلىكىنى ئۇنرداق بولمىغانردا
يەنە بىررر قېررتىم چېكىررنىش يررولى كېسررىېېتىلىدىغانلىقىنى چۈشررەندۈرىدۇ” .چېربرروۋرۇكنى
ھەرقانداق بەدەل تۆلەشتىن قەتئىي نەزەر مرۇتلەق ترۈردە قولردىن بېرىلمەسرلىكى كېررەك“
دەيدۇ فۈھرېر جراۋابەن .ئرۇ يەنە كەينىردىنال يوليرورۇق بېرىرپ ئرۇ يەرنرى سراقالش ئىشرى
چوقۇم ئەڭ ئراخىرقى مىنروتقىچە داۋام قىلىشرى زاد ئىمكرانىيەت قالمىغىنىردىال ئەسرىرگە
ئېلىنىشتىن سراقلىنىش ئۈچرۈن چېكىنىشركە بولىدىردىغانلىقىنى ئېيتىردۇ .برۇ ھەقىقەتەنمرۇ
ئاقىالنە بىر يوليورۇق ئىد  .گەرچە ئۇنى قۇدرەتلى ئىتتىىاقدىشى بولغران يراپونىيەدىنمۇ
كىشرررىنى ئۈمىدسرررىزلەندۈرىدىغان خەۋەرلەر كېلىرررپ تۇرغررران ھەمررردە بىرررر قىسرررىم يرررول
قويۇلۇشالرنى قىلغان بولسىمۇ بۇنداق يول قويۇش ھەرگىزمۇ ئۇنى ئىرادىسرىنى يۇمشراپ
قالغانلىقىدىن دېرەك بەرمەيتتى.
ياپونالر فىلىىىن دېڭىز ئوپىراتسىيىسرىدە ئەجەللىر زەربە يەپ برۇ دېڭىرز ئۇرۇشرىدا
ئۈ ئېغىرر تىىلىرق ئوكيران قروغالش كېمىسرىنى  222ئرايروپالنىنى چىقىرم تارتقران ئىرد .
ھچىتلېررر تۇشررمۇ-تۇشررتىن دۈشررمەن قرراپالپ كەترركەن ئەھېالغررا قارىمررايۇ يەنىررال قىلررچە
رەڭ ىنرررى ئرررۆزگەرتمە ئرررۆزىنى بەكرررال ئەركىرررن تۇترررۇپ كەلمەكرررتە ئىرررد  .ئۇنىررر برررۇ
كۆرۈنۈشىدىن ئەتراپىدىكىلەر بەكال ھەيران ئىد  .بەزىرلەر ئرۇنى پىكىررلەرگە قىلرچە پەرۋا
قىلمىد دەپ تەنقىتلىشىدۇ .بۇ توغرا ئەمەس .ھىتلېرر -02ئىيۇنردا ئۆتكرۈزۈل ەن يىغىنردا
فىنالندىيەنى رۇسىيەگە تەسلىم بولۇش مەسىلىسىدە فىنالندىيەنى مازاق قىلغان ئىد  .بۇ
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مازاق قىلىشقا گېنېرال دېيت قاتتىق خاپرا بولرۇپ ئۈسرتەلنى مۇشرالپ كېتىردۇ” .فرۈھرېرىم
مەن سررىزگە بىررر برراۋارىيەلىكتەك ئېيتررا !“ دەپ يەرلىرر شررىېە بىررلەن ۋارقىرايرردۇ .ئررۇ
ھىتلېرنىررر ھەقسرررىز گەپ قىلررردىڭىز دەپ تەنقىرررت قىلىررردۇ .ھىتلېرررر ھەممىنرررى ھەيرررران
قالدۇرۇپ دېيتىلغا ئۇ توغرا ئېيتىدۇ دېيدۇ .ھىتلېر دېيتى بىلەن قىزغىن خوشالشرقاندىن
كېيىن كىشىلەرگە ”ئەپەندىلەر بارلىق قۇمانردانلىرىمنىى دەل شرۇ دېيتىلردەك بولىشرىنى
ئارزۇ قىالتتىم “ دەيدۇ.
ھىتلېرر ئررادمىرال پولكوۋنىر دۆنىتزنررى دېڭىرز ئررارمىيە مىنىسرتىرلىكى ە تەيىررنلى ەن
بىرىنچررى كۈنىرردىن تررارتىىال خررۇدد دېيىتلغررا ئوخشرراش ئۇنىڭغررا بەكررال قايىرر ئىررد .
دۆنىتزمۇ ئۇچۇق بىر شەكىلدە ھىتلېرنى نيىھىسى ە قراتتىق قارشرى چىققران بىرر ئىرد .
شرۇندىن بۇيران ھىتلېررر ئۇنىڭغرا قراتتىق ھررۆرمەت قىلىرپ قراتتىق ئىشررەنچ بىرلەن ئۇنىر
پىكىرىنى ئاڭاليدىغان بولغران ئىرد  .ھەتترا ئرۇ بۈگۈنكىردەك كىشرىنى خراتىرجەم قىلمرا
كېلىېاتقان كۈنلەردىمۇ ئەڭ ياش كاتىبىنى پىكىرىنىمرۇ قوبرۇل قىلغران ئىرد  .بىرر كرۈنى
فۈھرېر ھاۋا ھۇجرۇمى ئەھرېالى تەسرېىرلەن ەن رەسرىملەرنى كۆرىېاتقىنىردا ترراۋدل جيرۇڭ
ئۆزىنى تۇتىېانلمىغران ھالردا ھىتلېرغرا مۇنرداق دەيردۇ :بۇنرداق رەسرىملەر ئەمەلىيەتتىكرى
ئېچىنىشلىق ئەھېالنى ھەرگىزمۇ ئىىادىلەپ بېرەلمەيدۇ .شۇڭا ئۇنى ئۆز بىېاسرتە سرىرتقا
چىقىپ بۇ ئەۋالالرنى ئۆز كۆز بىلەن كۆرۈپ كېلىشى ھېچ بولمىغاندا بىرر قېرتىم بولسرىمۇ
كررۆرۈپ كېلىشررى كېرەكلىكىنررى ئېيتىررپ كېلىررپ ”ئەگەر كررۈل بولررۇپ يېنىېاتقرران ئۆيىنى ر
لىملىر ئالدىدا ئولتۇرۇپ قول سۇنۇپ ئىسىنىپ ئولتۇرغان بىرسىنى كۆرسرىڭىز دېرمەك ئرۇ
كىشىنى پۈتۈن مال-مۈلكىنى كۆيۈپ كۈل بولۇپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى
بىلەلەيسىز “.دەيدۇ .بۇ گەپكە ھىتلېرر قىلرچە خاپرا بولمايردۇ” .برۇنردىن خەۋىررىم برار– .
دەيدۇ ھىتلېر چوڭقۇر بىرنى تىنىېېلىپ _ ئەمما بۇنرنى ھەممىسى تۈزۈلىردۇ .مەن بەكرال
كۆپ يېڭى تىىتىكى بىر خى ئايروپالن ياساتتىم .ئۇزۇنغرا قالمرا بۇنرداق قرارا بېسىشرالرغا
خاتىمە بېرىلىدۇ!“
ھىتلېر يەنە بىر تۈردىكى كىشىلەرنى پىكىرىنى ئاڭالشنى قەتئى خالىمايتتى :بۇ تۈر
كىشررىلەر نورماندىيىرردىكى قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە قۇمانرردانلىر ئىررد  .شررۇنداق بولغاچقررا
نورمانرردىيەدىكى ۋەزىرريەت تررۈزەتكىلى بولمىغىرردەك دەرىىىرردە يامانلىشررىپ كېتىرردۇ-02 .
ئىيۇن كۈنى چېربوۋرۇگ ئامېرىكا قوشۇنلىرىنى قولىغا چۈشۈپ كېتىدۇ .شرۇندىن باشرالپ
گېرمررانىيە قوشررۇنلىر تەشەببۇسرركارلىقنى پەقەتررال قولغررا كەلتررۈرەلمە قالىرردۇ .بۇنىرر
مۇنداق ئىككى تۈرلۈك سەۋەبى بار ئىد  :بىرىنچرى سرەۋەپ ھىتلېرر ھەردائىرم ئاساسرلىق
باستۇرۇپ كىرىش يولىنى كاليىستا بولىشىدىن قورقۇپ كەل ەنلىكىن بولغران ئىرد ؛ يەنە
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بىررر سررەۋەپ بولسررا “پەۋقۇلئرراددە مەخىررى” تېلې راممىالرنى ر دۈشررمەن قولىغررا چۈشررۈپ
كېتىشىدىن بولىدۇ .يەنى كۆپۈنچە ھالالردا ئەسلى تېلې رامما يوللىنىپ ئارىدىن بىر قرانچە
مىنرروت ئررۆتمەيال بررۇ تېلې ررراممىالردىن لونرردونمۇ خەۋەر تاپرراتتى .بررۇ كررۈنلەردە گېرمررانىيە
قوشۇنلىر پۈتۈنلە كرۈ خورىتىردىغان پاسسرىپ قارشرىلىق كۆرسرىتىش ئۇرۇشرى بىرلەن
شروغۇللىنىپ كەلمەكررتە بولررۇپ ئرۈچىنچى رېرريچ بىررر مەيردان يوقۇلررۇش ئرراپىتى گىرداۋىغررا
كېلىپ قالغان ئىد .
فررۈھرېر بېرگنرروفتىن ئۆتررۈپ يېقىررنال بىررر يەردىكررى پالتتېرخررو مېھماننانىسررىنى
قەھېەخانىسىدا يۈزگە يېقىن ھەربى سانائەتچىلەر ۋەكىللىررى ە خۇسۇسرىي مۆلرۈك قەتئرى
دەخلررى تەئاررۇزغررا ئۇچرىمايىرردىغانلىقىنى ئەركىررن ئى ىلىكررلەر مەڭ ررۈ سرراقلىنىدىغانلىقى
ھەققىرردە كاپررالەت بېرىرردۇ .بررۇ يەردە فررۈھرېر ئانقىزادىلىرر ئىچىرردە كررۆڭلى بىررر يەردە
ئەمەستەكال كۆرۈنمەكتە ئىد  .ئۇ نۇتقىنىر ئاخىرىردا سرودى ەرلەرگە تىنچلىرق ئەسرلى ە
كررېلەر-كەلررمەس ئۇنرغررا قايتىرردىن چىررن قەلبىرردىن رەخمىتىنررى بىلدۈرىرردىغانلىقىغا ۋەدە
بېرىدۇ .ئەممرا ئالقىشرالر بەك كرۆپ بولمىغاچقرا ھىتلېرر سرۆزىنى تەھردىت قىلىرش بىرلەن
ئاخىرنشررتۇرۇپ مۇنررداق دەيرردۇ” :ئەگەر ئۇرۇشررتا مەغلررۇپ بولىرردىكەنمىز شۈبھىسررىزكى
گېرمانىيەنى خۇسۇسىي سودا سانائىتىمۇ مەۋجۇت بولما قالىدۇ “.ئرۇ يەنە مرازاق قىلغران
بىر ئاۋازدا ئەگەر مەغلوبىيەت راستىنال بىزنى كۈتىېاتقان بولسرا برۇ ئولتارغرانالرنىڭمۇ ھەر
قانداق بىر تىنچ ئى ىلى ئۈسرتىدە براش قراتۇرۇپ ئولتۇرۇشرىنى ھراجىتى قالمايردۇ” .ئرۇ
كۈنلەرگە كەل ەندە كۆپچىلىكنى باشقاتۇرىدىغان ئىشى قانداق قىلىپ بۇ ئالەمدىن براقى
ئالەم ە كېتىشنى ئويلىنىشىغا توغرا كېلىدۇ .يەنى ئرۇ دۇنياغرا ئرۆز كېتىشرنى چارىسرىنى
قىلىررش كېرەكمررۇ يرراكى باشررقىالر كېلىررپ دارغررا ئېسىشررىنى كۈتررۈش كېرەكمررۇ دې ەننررى
ئويلىنىشىال قالىردۇ يراكى بولمىسرا ئراچلىقتىن ئۆلرۈش يرا بولمىسرا سرىبىرىيى ە سرۈرگۈن
قىلىنىش .بۇنر ھەقىقەتەنمۇ ھەر بىرىڭالرنى بېشىغا كېلىشى مۇمكىن بولىدىغان ئىشالر“.
ھىتلېر شۇندىن  2كۈن ئۆتكەندە رۇندستېدت بىلەن روممېلنىبېرگنوفقا چاقىرتىردۇ.
روممې سېيىن دەرياسى بويىچە بىرر مەيردان ئارقرا سرەپنى قوغرداش ئۇرۇشرى باشرلىتىپ
فرانسىيەنى جەنۇبىدىكى قىسىمالرنى چېكىندۈرۈپ كېلىش شۇنىڭدەك سېيىن دەرياسرىدا
شىېىتسرارىيەگە تۇتىشرىدىغان ئرۇرۇش سرېىىنى بەرپرا قىلىرش توغرىسرىدا تەكلىرپ بېرىردۇ.
ھىتلېر ئۇنى بۇ دې ەنلىرى ە قەتئىي ئېتىبار قىلمايدۇ .ئەكسىنچە يەنە بىر قېتىم قايتارمرا
ھۇجۇمغا ئۆتەيلى دەپ بەكال خوشال كۆرۈنەتتى .ئۇ ئومۇمىي يۈزلرۈك چېكىنىشركە قەتئىري
بولمايدىغانلىقىنى ھەتتا ئرۇرۇش سرەپلىرىدە بىرر قىسرىم ئۇششراق-چۈششرەك تراكتىكىلىق
ئۆزگەرتىش قىلىشقا ئۇرۇنۇشقىمۇ يول قويۇلمايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
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ئۇ ئۆزى ە ئۆز گەپ قىلىپ مېنىڭدە ئاجايىپ كۈچلۈك يېڭى بىر قۇرال بار شۇڭا بۇ
ئۇرۇشتا چوقۇم يېڭىپ چىقىمىرز دەپ ئرۆزىچە بىرر نەرسرىلەرنى دەپ غۇدۇڭشرۇيدۇ .ئۇنىر
بۇنررداق ماختىنىشررى رۇنسررتېدتنى شررىتاپ باشررلىقىغا پۈتررۈنلە باشررقىچە تەسررىر قىلىرردۇ:
”ئۇنى دې ەنلىر پەقەتال بىر-بىرى ە مراس كەلمەيتترى “.برۇ ئىككرى مارشرال مەردانىلىرق
بىلەن قاتتىق تىركىشىپ قارشىلىق بىلدۈرۈش ۋەزىىىسرىنى جايىغرا كەلتۈرگىنىردىن كېريىن
كۆڭلىرردە قەتئىرري نررارازىلىقالر بىررلەن يىغىنرردىن چىقىرردۇ .كېيتېلمررۇ ئررۇنردەك قرراتتىق
ئۈمىدسررىزلەن ەن ھالرردا تەغرردىرگە بررو سررۇنغان بىررر قىيرراپەتتە روممېلغررا ئېتررراپ قىلىررپ
مۇنداق دەيدۇ” :پەقەتال ئامال يوق ئىكەنلىكىنى مەنمۇ بىلەتتىم“.
ئارىدىن ئىككى كۈنمۇ ئرۆتمە ھىتلېرنىر قايتارمرا ھۇجرۇم ھەرىكىترى مەغلروبىيەت
بىلەن ئاخىرلىشىدۇ .رۇندستېدت بۇ بەلكىم مەغلوپ بولىشىمىزنى بىرر بىشرارىتى بولىشرى
مۇمكىن دەپ دەرھال كېيتېلنى ئاگاھالندۇرىدۇ” .ئەنرد بىرز قانرداق قىلىشرىمىز كېررەك؟“
دەپ سورايدۇ كېيتې ” .قانرداق قىلىشرىمىز كېررەك دېردىڭمۇ؟ ئاخمراقالرم تىنچلىرق تەلەپ
قىلىشىمىز كېرەك!“ دەيردۇ رۇندسرتېدت ۋارقىررىغىنىچە .كېيتېر ”سرىزنى باشرقا تۈرلرۈك
چارىڭىز بارمۇ؟“ دەپ سرورايدۇ ھىتلېررگە دوكرالت قىلىېاتقىنىردا (ئەسرلىدە ھىتلېرر تېنرى
يېڭىال قۇرۇقلۇق ئرارمىيە مارشرالى گرۈنتېر ۋون كلرۇگ بىرلەن برۇ ئىرش توغرىلىرق سرۆھبەت
ئۆتكۈگەن ئىد ) .ھىتلېر قىزقا مەزگىللى ھاياجىنى بىرلەن كلۇگقرا برۇيرۇق قىلىرپ سرەن
غەربى ئۇرۇش سېىى ە مەسئۇل بول دەيدۇ ھەمردە رۇندسرتېدتقا بەكرال سرىىايە بىرر پرارچە
خەت يېزىپ ئۇنى ۋەزىىىسىدىن قالدۇرغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ.
2
”بىرەر سۈيىقەستنى پاش بولماسلىقىنى ئالدىنقى شەرتى بۇنرداق بىرر سۈيىقەسرت
مۇتلەق تۈردە تولرۇق ئەمەلر ە ئاشرىدىغان بولىشرى شرەرت .بۇنرداق بىرر ئۇرۇنرۇش مرۇتلەق
تۈردە بەكال كۆپ ئادەمنى قاتنىشىشرىنى ئرۇزۇن ۋاقىرت كېررەك بولىردىغانلىقىنى ھەمردە
پايدىلىق شارائىتالرغىمۇ ئى ە بولىشىنى ئالدىنقى شەرت قىلىردۇ .ئەممرا بۇنرداق شرارائىتالر
يەنە كېلىپ سۈيىقەستنى ئاشركارىلىنىپ قېلىشرى ئۈچرۈن بىررەر ئامىر ھالىغرا كېلىشرىمۇ
مۇمكىن .دېمەك بۇنردىن مەلۇمكى سۈيىقەست قىلىش ھەقىقەتەنمۇ بەكال خەتەرلى بىرر
ئىش!”
— فرانسېسكو گۇيىسياردىنى (رىكورد )8222~8201
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ھىتلېرنررى پارتىلىتىررپ ئررۆلتەرمەكچى بولغرران ئررۇ كىشررىلەر يەنررى ۋىنررو شىشىسررى ە
پارتالتقۇ سېلىپ ھىتلېر ئولتۇرغان ئايروپالننى پارتىلىتىشقا ئۇرۇنغان كىشىلەر پەلتوسىغا
بومبررا سررېلىپ ئررۇنى پارتلىتىررپ ئۆلتررۈرمەكچى بولغانالرنىر ھررېچ بىررر مۇۋەپىەقىيەتلى ر
بونلمىغانلىقى سەۋەبىدىن ئۈمىدىنى يوقاتقان ئەمەس-8122 .يىلرى سرىنتەبىردىن تارتىرپ
تا -8122يىلى -88فېېرالغىچە بولغان ئارىلىقترا ئرۇنر يەنە  2قېرتىم سۈيىقەسرت قىلىشرقا
ئۇرۇنۇپ كۆرىدۇ .بىرىنچى قېتىمدا ھېلمۇت ستيېف ئىسىملى بىر گېنېرال ”بۆرە ئىنرى“ غرا
ۋاقىت تىزگىنلىر بىرر پرارتالتقۇ بومبرا قويرۇپ ترازا يىغىرن ئېچىلىېاتقانردا پارتاليردىغانغا
توغرىلىغان بولسىمۇ كېيىن بۇ گېنېرال قورقۇپ ۋاز كېچىدۇ .بىرر ئايردىن كېريىن يەنە بىرر
بۇسېچ ئىسرىملى كاپىتران يېڭرى تىىترا بىرر ھەربىري پەلترو كۆرگەزمىسرى ۋاقتىردا ئرۆزىنى
قوشررۇپ ھىتلېرنررى پارتلىتىررپ ئۆلتۈرۈشرركە مرراقۇل بولىرردۇ .ئەممررا بررۇ چاغرردا دۈشررمەن
بومباردىمرران ئايروپالنلىرىنىرر بومباردىمرران قىلىشررىغا ترروغرا كېلىررپ قېلىررپ ھىتلېرنىرر
قۇتۇلۇپ قېلىشىغا سەۋە بولىدۇ .يەنى بۇ كۆرگەزمىدىن بىرر كرۈن ئراۋال بېررلىن ھراۋادىن
بومباردىمانغررا يولۇقررۇپ كررۆرگەزمى ە قويۇلغرران پەلتررو تىتىلىررپ يرروق بولررۇپ كەتكەچرركە
بۇسېچ ئامالسىز ئالدىنقى سەپكا قايتىپ كېتىشكە مەجبۇر بولغان ئىد .
-8122يىلىنىرر روژدىسررتىېا بررايرىمى ھارپىسررىدا ئالرردىنقى سررەپتىن قايتقرران بىررر
ئوفىتسررېر ۋاقىررت تىزگىنلىر پررارتالتقۇ سررېلىنغان سررومكىنى كۆتررۈرۈپ چۈشررلۈك يىغىررن
ئېچىلىېاتقان يىغىن زالىغا كىرىپ كېلىدۇ .نېمە سرەۋەپتىندۇ برۇ قېتىمقرى چۈشرلۈك يىغىرن
ئېچىلىش ئالدىدا ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇ .بىر قانچە ھەپرتە ئۆتكەنردىن كېريىن ئرۇنر يەنە
بىر قېتىملىق ”پەلتو“ پىالنى تەييارلىشىدۇ .بۇ قېتىمدا بۇ ۋەزىىىنرى ئرۆز ئىنتىيرار بىرلەن
ئۆز ئۈستى ە ئالغران كىشرى ئېېالرد ھېينررى ۋون كلېيىسرت ئىسرىملىق بىرسرى بولرۇپ ئرۇ
ئەسلى بۇ سۈيقەستلەرنى باشالپ بەرگەن ئادەمنى ئروغلى ئىرد  .برۇ قېتىمقىسرىدىمۇ يەنە
شۇ بېرتانىييە خرانلىق ھراۋا ئارمىيىسرىنى بومباردىمرانى ھىتلېرنىر جېنىنرى قۇتۇلردۇرۇپ
قالىدۇ .يەنى بۇ كۆرگەزمە ئېچىقلىش ئالدىردا تۇرىېاتقىنىردا ئەن لىريە ھراۋا ئارمىيىسرىنى
بومباردىمانى باشلىنىپ كېتىپ كۆرگەزمىنى زىيارەت قىلىش ئىشى ئەمەلردىن قالردۇرۇلغان
ئىد .
ئەڭ ئاخىرقى قېتىملىق سۈيىقەست مەغلروبىيەتكە ئرۇچراپ ئىككرى ھەپرتە ئۆتكەنردە
قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكىتى ئېغىر زەربە يەيدۇ .ھىتلېرر جاسۇسرلۇق ئىدارىسرى بىرلەن
ئې -ئې ئامانلىق ساقالش باشقارمىسىنى بىرلەشتۈرۈشنى بۇيرۇق قىلىدۇ .بۇ دې ەنلىر
سۈيىقەست قىلغۇچىالرنى قەلبى بولغان كىشىلەرنى يوق قىلىنىشرىدىن دېررەك بېرەتترى.
يەنى گېنېرال ئوسرتېر گۇمرانلىق ئوبىكتىرپ دەپ قارىلىرپ ۋەزىىىسرىدىن ئېلىرپ تاشرلىنىدۇ.
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گەرچە ئررۇ يەنىررال ئەركىررن ھەرىرركەت قىلىررش ھوقۇقىغررا ئى ر ە بولسررىمۇ قرراتتىق نررازارەت
ئاستىغا ئېلىنغانلىقى سرەۋەبىدىن برۇ ئىشرتا ئۇنىر ئەسرقاتقىدەك يېرر قالمىغران ئىرد .
قارىغانرردا تەغرردىر ھەقىقەتەنمررۇ ھىتلېرنررى قوغررداپ قېلىېاتقانرردەك كررۆرۈنەتتى؛ شررۇنداق
قىلىررپ سۈيىقەسررتچىلەر ئارىسررىدا بىررر تۈرلررۈك ئۈمىدسررىزلىنىش ئررانمەتلىر كۆرۈلۈشرركە
باشرراليدۇ .ئەگەر يېڭىرردىن بىرررەر باشررالمچى ئوتتۇرغررا چىقمايرردىغانال بولىرردىكەن مەخىررى
سۈيىقەستچىلەر كۈرىشى شۇنى بىلەن ئاخىرلىشىشى مۇمكىندەك كۆرۈنەتتى .بۇنداق يېڭى
باشررالمچى دەرۋەقە ئوتتۇرغررا چىقىرردۇ :بررۇ كىشررى بىررر شررتاپ باشررلىقى بولررۇپ ئۈنررېانى
پودپولكوۋنىررر ئىسرررمى كونرررت ئۈنېانلىرررق كرررالۋس شرررېن ۋون سرررتاۋفېنبېرگ ئىرررد .
شتاۋفېنبېرگ ئەسلىدە ناپولىئونغا قارشرى ئرازاتلىق ئرۇرۇش مەزگىلىردىكى قەھرىمرانالردىن
بىر بولغان گنېيسىناۋنى ئەۋرىلىرىدىن بىر ئىرد  .ئرۇ بىناكرارلىق ئېنىىنېرر بولرۇش
پىالنىدىن ۋاز كېچىپ -8102يىلى ھەربىري سرەپكە قاتناشرقان؛ ئۇمرۇ خرۇدد ھىتلېرنىر
ھەربىلىكرركە ئررېلىش تررۈزۈمىنى مەدھىيىلەيرردىغان كىشررىلەرگە ئوخشرراش قاراشررتا بىررر
شۇنىڭدەك گېرمانىيە بىلەن ئاۋسرترىيەنى بىرلەشتۈرۈلىشرى چېنوسرلوۋاكىيىنى ئىشرغال
قىلىنىشىنى ھىمرايە قىلغرۇچى گولالنردىيە بىرلەن فرانسرىيە ئۈسرتىدىن غەلربە قىلغرانلىقنى
مەدھىيەلەيدىغان كىشى ئىد  .ئەمما بارباروسسا ھەرىكىتى ئۇنى پۈترۈن خامنىيراللىرىنى
توزىتىېەتكەن بولۇپ روزېنبېرگنى سوۋېت ئىتتىىاقىدا رۇستىن باشرقا خەلقلەرنىر ئرازات
قىلىنىشى كېرەك دەيدىغان سىياسى قارىشرىنى پۈترۈن قەلبرى بىرلەن قرولالپ قرۇۋەتلەيتتى.
كېيىررنچە بررۇ تررۈر سىياسررەتنى ئررورنىنى ئېررزىش ۋە قىرغىنچىلىررق ئالغىنىرردىن كېرريىن بىررر
ئوفىتسېر بولۇش سۈپىتى بىلەن گېرمانىيە مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنى پەقەت بىررن يرولى
بررارلىقىنى يەنررى ھىتلېرنررى ئۆلتررۈرۈش ئىكەنلىكىنررى بىررر يېقىنىغررا ئېيتىرردۇ .بىررر قېتىملىررق
پەۋقۇلئرراددە ئۇچرىشىشررتا قارشررىلىق كۆرسررىتىش ھەرىكىتىنى ر بىررر يېتەكچىسررى بىررلەن
تونۇشقاندىن كېيىن ئۇنر بىلەن ئېچقويۇن-تاشرقويۇن ھالغرا كېلىردۇ .شرۇنداقتىمۇ ئۇنىر
تەسىر بەك ئۇزۇن داۋام قىاللمايدۇ؛ ئۇنى ماشىنىسى مىناغا دەسسىېېلىپ بىر كۆزىردىن
ئوڭ بىلىكىدىن ۋە سول قولىنى ئىككى بارمىقىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ .ئەگەر ئۇنى ئورنىردا
باشقا بىرسى بولسا ئىد چوقۇم ھەربرى سرەپتىن چېكىنىرپ كەتركەن برونر ئىرد  .ئەممرا
ستاۋفېنبېرگ پەقەت مەنال ھىتلېرنى ئۆلترۈرەلەيمەن دەپ قراتتىق ئىشرەنچ قىالتترى .شرۇڭا
ئررۇ -8122يىلىنى ر چىقىشررىدا قايتىرردىن ھەرب رى سررەپكە قايتىررپ كېلىرردۇ .روژدىسررتىېا
بايرىمىنى ئىككىنچى كۈنى پرارتالتقۇ سرېلىنغان سومكىسرىنى كرۆتەرگىنىچە فۈھرېرنىر
يىغىن ئېچىېاتقان يېرى ە كىرىدۇ .ئۇ يەنىال مۇۋەپىەقىيەت قازىنالمايدۇ .شرۇنىڭغا قارىمرا
ئۇ مەغلوبىيەتتىن تېنىمۇ ئىلھام ئېلىپ ئاساسەن بۇرۇنقىسىغا ئوخشاش تېنىمۇ مرۇكەممەل
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بىر پىالن تۈزۈپ چقىدۇ :بۇ قېتىم ئىنچىكىلى بىلەن ھېساپالپ پىالن قىلىدۇ :سۈيىقەسرت
قىلىررش ئەمەلرر ە ئاشررار-ئاشررما بېرررلىن پررارىد ۋە ۋيېننررانردا بىرررن ۋاقىتتررا ھەربىرري
باشقۇرۇشنى قولغا ئېلىشنى پىالناليدۇ.
ستاۋفېنبېرگ بېرلىنغا كېلىپ مەملىكەت ئىچىدە تۇرۇشلۇق ھەربىيلەر مەركىرز براش
قومانرردانىنى شررتا باشررلىقى ۋەزىىىسررىنى ئۈسررتى ە ئالىرردۇ .بررۇ يېڭررى ۋەزىررىە ئۇنىرر
ئاجىزلىشىپ كەتكەن سۈيىقەستچىلەر گۇروھىنى قايتا تىكلىنىشى ە ئىمكرانىيەت يارىتىرپ
بېرىرردۇ .ئررۇ ياشررىنىپ قالغرران يېررتەكچىلەر قولىرردىن بررۇ ئىشررنى رەھبەرلى ر ھوقررۇقىنى
ئۆتكررۈزۈپ ئېلىررپ كۈچلررۈك ئىرادىلىر ئاكتىررپ ھەرىرركەت قىلىررش خرراراكتېرى ە تايىنىررپ
قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىدىكى كۈچلۈك گۇروھالردىن ئېنىق كاپرالەتلەرنى قولغرا كەلتۈرىردۇ :ئرۇ
ئۆزىنى باشلىقى يەنى قۇرۇقلۇق ئارمىيە ئارقا سەپ تەمىناتقرا مەسرئۇل گېنېرالىنرى ئرالىي
قومانرردانلىق شررىتابى خەۋەرلىشررىش بۆلررۈم مەسررئولىنى سۈيىقەسررتتىن كېرريىن قىسررىمالرنى
بېرلىندا قولغا ئېلىشرقا مەسرئۇل بىرر گېنېرالنرى ۋە شرۇنىڭدەك باشرقا ئرورۇنالردىكى مرۇھىم
ئوتتۇرا دەرىىىلى ئوفىتسېرنرنى بۇ ئىشقا جەلىپ قىلىدۇ.
ئەمما شۇ كۈنلەرگىچە تېنى بىرەر قۇرۇقلۇق ئارمىيە مارشالى ئوتتۇرغا چىقىپ پۈتۈن
قەلبى بىلەن بۇنداق بىر پىالننى قولالپ باققىنى يوق ئىد  .مەسىلەن كلوگ برۇ ئىشرقا بەك
قىزىقىرپ كەتمەيتتررى؛ مانسرتېيىن بررۇ ئىشرتا بەك بالرردۇر مەسرئولىيەتنى ئۈسررتى ە ئېلىشررنى
خالىمايتتى چرۇنكى ئرۇ ”برۇ ترۈردىكى سىياسرىي ئۆزگىرىشرلەر شرەرقىي ئرۇرۇش سرېىىنى
يىمىرىلىررپ كېتىشررىنى كەلتررۈرۈپ چىقىرىشررى مررۇمكىن“ دەپ قررارايتتى .ئەڭ ئىشررەنچىلى
نرررامزات روممېررر بولىشرررىغا قارىمرررا ئۇمرررۇ قەتئىررري ترررۈردە ئرررۆز پىكىرىنرررى سررراقالپ
قالىدىغانالردىن ئىد ” .مەنمۇ گېرمانىيىنى قۇتۇلدۇرۇش ئىشىنى ئۆزەمنى ۋەزىىىسرى دەپ
تونۇيمەن“ دې ەندەك قىلسىمۇ سۈيىقەست قىلىشقا قارشى ئىرد  .بۇنرداق بىرر ھەرىركەت
ھىتلېرنرررى ھەمرررمە كىشرررى ياخشرررى كۆرىررردىغان بىرررر شرررېھىتقا ئايالنررردۇرۇپ قويىشرررى
مررۇمكىنلىكىنى قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە فررۈھرېرنى قولغررا ئېلىررپ گېرمررانىيە سرروتىغا تاپشررۇرۇپ
ئۆزىنى قىلغان جىنايەتلىرىنى ئۈستى ە ئالىدىغان قىلىش كېرەكلىكىنى تەكىتلەيتتى.
-8122يىلىنى باھار ئايلىرىدا ئوتتۇردا پەيدا بولغان يېڭى شىتاپ باشلىقى گېنېررال
لېتېنررات دوكتررور ھرران سررىېيدېلنى ئوتتۇرغررا چىقىشررى بىررلەن روممېرر بۇنررداق بىررر
سۈيىقەستكە تېنىمۇ بەك قىزىقىدىغان ھالغا كېلىدۇ .سىېيدې بىر ھەربىي برولغىنى بىرلەن
ئۇ يەنە بىر تەرەپتىن بىرر پەيالسروپ ئىرد  .برۇرۇن ئرۇ ئەڭ ئەن نەتىرىە بىرلەن ترۈبېن ېن
ئۇنىېېرسىتېتىنى پەلسەپە دوكتورلۇق ئۈنېانىغا ئېرىشكەن بىر ئىد  .شۇڭا ئرۇ روممېلنرى
قايى قىلىپ فرانسىيە ھەربىي ئىشالر سېكىرتار گېنېرال كارل سرتۈلىناگې بىرلەن پرارىد
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يېقىنلىرىدىكى بىر يېزىدا مەخىى كۆرۈشىدۇ .ئۇنرنى شتاپ باشرلىقىنى ئراكتىىلىق بىرلەن
ياردەم قىلىشى ئارقىلىق ئۇ ئىككىسى بۇ يېزىدا ئۇرۇش توختىش كىلىشىمنامىسىنى ئىمزانپ
غەربى سەپتىكى ئۇرۇشقا خاتىمە بېرىش پىالنىدىن بىرنى تۈزۈپ چقىدۇ .برۇ پىالنردا برارلىق
گېرمررانىيە قوشررۇنلىر ئررۆز ئان را ۋەتەن تۇپراقلىرىغررا چېكىنىررپ كېتىرردىغان ئىتتىىاقررداش
ئەللەر ئارمىيىسىمۇ گېرمانىيەنى بومباردىمان قىلىشنى توختىدىغان ھىتلېر قولغا ئېلىنىرپ
گېرمررررانىيە قارشررررىلىق كۆرسررررىتىش ھەرىكىتىنىرررر قىسررررىملىر تەرىىىرررردىن ۋاقىتلىررررق
ئۆتكىزىېېلىنىررپ باشررقۇرۇلىدىغان شررۇنى بىررلەن بىرررلىكتە شررەرقىي سررەپتىكى ئررۇرۇش
داۋامالشتۇرۇلىدىغان ئەن لىيە بىلەن ئامېرىكا دۆلەتلىرىنى قوشرۇنلىر بولشرېېىكچىلىققا
قارشى ئەھلى سرەلپ يۈرۈشرى ە قاتنىشىشرىنى پەرەز قىلىردىغان مەزمرۇنالرنى ئرۆز ئىچىر ە
ئالغرران ئىررد  .روممې ر بررۇ پىالنغررا بەكررال قىزىقىرردۇ .ھەتتررا ئررۇ بررۇ ئىشررقا رۇندسررتېدتنىمۇ
قوشررىېالىدۇ .گەرچە رۇندسررتېدت بۇنررداق بىررر پىالنغررا قوشررۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنرردەك
قىلسررىمۇ بررۇ ئىشررقا بىېاسررتە ئارلىشررىپ قېلىشررنى خالىمررايتتى” .سررىز دې ر ەن يرراش بىررر
ئادەمسىز _ دەيدۇ رۇندستېدت _ سرىز دېر ەن خەلقنرى چۈشرىنىدىغان خەلقىنرى قراتتىق
سۆيىدىغان بىرىسىز شۇڭا سىزن قىلى بۇ ئىشنى“.
شرررتاۋفېنبېرگ ۋە ئۇنىررر گۇروھىررردىكى باشرررقا كىشرررىلەر برررۇ سۈيىقەسرررت پىالنىغرررا
روممېلنىڭمررۇ قاتناشتۇرۇلۇشررىغا بەك راز ئەمەس ئىررد  .ئۇنرنىرر قارىشررىچە روممېرر
دې ەن بۇ ئادەم ئۇرۇش مەۈلوبىيەتكە دۈ كەل ىنىردىن كېيىرنال ھىتلېرردىن يرۈز ئرۆرى ەن
بىررر ناتسىسررت ھېسررابلىناتتى .شررۇنىڭدەك ئررۇنر يەنە رۇسررىيەگە داۋاملىررق ھۇجررۇم قىلىررش
پىالنىغىمۇ قوشۇلمايتتى .ئۇنرنى قارىشىچە يالغۇز غەرپلىكلەر بىلەنال تىنچلىق كىلىشرىمى
تۈزىمەن دېيىش رىياللىققا ئۇيغۇن كەلمەيدىغان بىر پىالن ھېسابلىناتتى .ئۇنىر ئۈسرتى ە
شررتاۋفېنبېرگ قاتارىرردىكى كىشررىلەر پۈتررۈن قەلبررى بىررلەن ھىتلېرنررى سۈيىقەسررت بىررلەن
ئۆلتۈرۈشنىال ئويالپ ئۇنى قولغا ئېلىشنى قەتئى تروغرا كرۆرمەيتتى-8122 .يىلرى -8ئىيرۇن
كررۈنى ئررۇنر بررۇ ئىشررنى قەتئىرري تررۈردە ئىتتىىاقداشررالر ئارمىيىسررىنى ھۇجررۇم قىلىررپ
كىرىشىدىن بۇرۇن پۈتكۈزۈش كېرەكلىكىنى ئۇنداق بولمىغاندا دۈشرمەن قوشرۇنلىر ئانرا
ۋەتەن تۇپراقلىرىمىزغا باستۇرۇپ كىرىېالىردىغانال بولىردىكەن ھەرقانرداق بىرر چىررايلىقچە
تىنچلىقنى بولىشى مۇمكىن ئەمەس دەپ قارايتتى .مانا بۈگۈن ئۇنرنىر قولىردا سىياسرىي
ئۆزگىرىش قىلىشرنى تەپسرىلى پىالنرى برار ئىرد  .ئەممرا برۇ پىرالن قىزىرق يېرر فرۈھرېر
تەستىقلىغان بىر تەدبىر ئۈستى ە قۇرۇلغان بىر پىالن ئىد  .بۇ ھەرىكەت پىالنغا ھۆكۈمەت
دائىرىلىر ۋاگنېرنى سىمىونىيىسىنى ئىسمى بولغان ”ۋالكۈر“ نى يەنرى ”ئايرال ئىالھرى“
دې ەن مەخىرى نرامنى بەرگەن بولرۇپ برۇ ھەرىركەت پىالنرى ئەسرلىدە ھىتلېرنىر ئرۇرۇش
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مەزگىلىررردە ئەسررركەرلەر بىرررلەن گېرمرررانىيە تەۋەسرررىدىكى چەتئەللىررر قرررۇل قىلىنغررران
ئىشلەمچىلەرنى ئىسىيان كۆتۈرۈشىنى باستۇرۇشنى مەقسەت قىلىرپ ترۈزۈل ەن بىرر پىرالن
ئىد  .ھەرقانداق بىر توپالڭ يراكى ئىسرىياننى باسرتۇرۇش مەقسرىتىدە برۇ پىرالن جىردد
ھالەت ئېالن قىلىپ باستۇرۇش ئۈچرۈن يېتەرلىر كرۈ توپالشرقا دەرھرال سرەپەرۋەرلىككە
كېلىشرررنى تەلەپ قىالتترررى.شرررتاۋفېنبېرگنى پىالنرررى بولسرررا برررۇ ”ۋالكرررۈر“ ئوپىراتسرررىيە
ھەرىكىتىنى پۈتۈن مەملىكەت بويىچە ھەمدە ھەر بىر ئۇرۇش سرېىىدا سىياسرىي ئرۆزگىرىش
قىلىشررنى بىررر سررې نالى ئورنىرردا پايرردىلىنىش پىالنالنغرران ئىررد  .ھىتلېررر بررۇ ھەقررتە
توختالغىنىدا ”ۋالكېر“ ھەرىكىتى ئۈچۈن بېرىلىدىغان بۇيرۇقنى زاپراس ئرارمىيە قۇمانردانى
گېنېرال فريېدرى فروم تەرىىىردىن ئرېالن قىلىنىردۇ دەپ ئېنىرق كۆرسرەتكەن ئىرد  .ئەممرا
فروم قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكىتى ە قارىتا دې ەنردەك ئىشرەنچ قىلىرپ كېتەلمەيردىغان
بىر ئىد .
 Dكۈنىنى باشلىنىشرى سۈيىقەسرتچىلەر ئارىسرىدا ئانقىزادىلىر پەيردا قىلىېېتىردۇ.
ياشررتا چرروڭىراق بولغررانلىر سىياسررىي ئررۆزگىرىش مۇۋەپىىقىيەتلى ر بولغرران تەقرردىردىمۇ
گېرمانىيە بەرىبىر ئىشرغال قىلىنىشرتىن قۇتۇنلمايردىغانلىقىنى تىلغرا ئېلىشرتى .شرۇڭا ئەڭ
ياخشررى چررارە غەرپرركە تررايىنىش كېرەكلىكىنررى ئۇنرنى ر گېرمررانىيەگە ئادى ر مۇئررامىلە
قىلىشررىنى ئۈمىررد قىلىررش كېرەكلىكىنررى رۇسررىيەنى گېرمررانىيە تررۇپراقلىرىنى يەر بىررلەن
يەكسررران قىلىېېتىشرررىنى ئالررردىنى ئرررېلىش كېرەكلىكىنرررى ئوتتۇرغرررا قويۇشرررىدۇ .ئەممرررا
شتاۋفېنبېرگ يەنىال ئەڭ ئاخىرقى قېتىم سۈيىقەست قىلىپ كۆرۈش ئىرادىسىدىن يانمايردۇ.
بۇنىر ئۈچرۈن پۇرسرەتمۇ شرۇ ھامرران ئوتتۇرغرا چىقىرپ ئۇنىڭغرا يراردەمچى بولىدىغانرردەك
كۆرۈنەتتى .يەنى ئۇ پولكوۋنىر دەرىىىسرى ە كۆتۈرۈلرۈپ فرومنىر شرىتا باشرلىقلىقىغا
تەيىنلىنىدۇ .ئەند ئرۇ سىياسرىي ئرۆزگىرىش قىلىرش ئىشرىدا دىلىغرۇل بولرۇپ تۇرغران برۇ
گېنېرالغا تايىنىشنى ھاجىتى قالمىغان ئىد  .شرتاۋفېنبېرگنى ئرۆزىال زاپراس قىسرىمالرغا
بررۇيرۇق چۈشىرەلىشررى مررۇمكىن شررۇ ئررارقىلىق بېرلىننررى تارتىررپ ئانلىشررى مررۇمكىن ئىررد .
شۇنىڭدەك ئۇنى بۇ يېڭرى ۋەزىىىسرى پرات-پراتال ھىتلېرغرا يېقىنلىشرىش ئىمكرانىيىتىنىمۇ
يارىتىپ بەرگەن ئىد  .ئىيۇلنى باشلىرىدا ئۇ ھەرىكەتكە ئۆتۈش پىالنىنى بېكىتىردۇ :ھەر
كۈنى ئۆتكۈزۈلىدىغان يىغىندا فۈھرېرگە دوكرالت بېررىش ئۈچرۈن بېرىرپ ئرۇ يەرگە ۋاقىرت
تېزخىنلى ر بومبىرردىن بىرنررى ئورۇنالشررتۇرۇپ فررۈھرېر گيۆرى ر ۋە ھىملېررر قاتررارلىقالرنى
بىراقال پارتلىتىش بۇ پىالن ئىشقا ئاشۇرۇلغاندىن كېيىن دەرھال بېرلىنغرا قراراپ ئۇچرۇپ
پايتەخىتتە ھەربىي باشقۇرۇش ئىشلىرىنى بىېاسرتە ئۆتكۈزىرېېلىش ئىشرلىرىغا يېتەكچىلىر
قىلماقچى بولىدۇ.
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برررۇ مرررۇرەككەپ پىرررالن برررويىچە تەشررركىللەش ئىشرررلىرىدا ئىنترررايىن تەرتىىلىررر
ئورۇنالشتۇرۇشررىنى كررۆرگەن شررىتاپتىكى بىررر قررانچە شررىرىكىمۇ قرراتتىق ئىلھاملىنىررپ ئىشررقا
كىرىشىدۇ .ئۇنردىن بىر بولغان ئۇربران تيېررش ئىسرىملى يراش بىرر لىتېنانرت ئەسرلەپ
كېلىپ مۇنداق دەيدۇ” :ئۇنى تېلېفون بېرىېاتقاندىكى كەسكىنلىكىنى كۆرسەڭال ئۇنىڭردىن
تولۇق قايى بولۇپ كېتىسەن! ئۇنى بەرگەن بۇيرۇقلىر ھەم ئىنچام ھەم خاتاسىز ئىد .
مررۇھىم كىشررىلەرگە قارىتررا بەكررال ئەدەپلى ر ۋە تەبىئىرري يېقىملىررق مۇئررامىلە قىالتتررى .ئررۇ
ئومۇمىي ۋەزىيەتنى چوقۇم ئۆز ئىلكىدە تۇتانيتتى“.
شررتاۋفېنبېرگكە پۇرسررەت كەل ر ەن ئىررد -88 .ئىيررۇل كررۈنى تولۇقلىمررا ئەسرركەرلەر
مەسىلىسىدە دوكالت ئالماقچى بولۇپ ھىتلېر ئۇنى قوبۇل قىلىدىغان بولىردۇ .شرتاۋفېنبېرگ
بىررر مررۇنچە ھررۈجىەت بىررلەن بىرررگە يەنە ئەن لىرريەدە ئىشررلەن ەن پررارتالتقۇچتىن بىرنررى
سومكىسىغا سېلىپ بېرگنوفقا قاراپ يولغا چىقىدۇ .ئەمما كۈتۈلمى ەندە ھىملېر بۇ يىغىرن
زالىدا كۆرۈنمەيتتى .شۇڭا ئۇ بىر باھانە بىلەن بېندلېر كوچىسى بېرلىن ھايېانات باغچىسى
يېنىدىكى باش شىتاپ بىناسىغا تېلېفون قىلىدۇ” :ئىىرا قىاليلىمۇ يراكى بولرد قىاليلرى؟“
دەپ قۇرۇقلۇق ئارمىيە مەركىز ئىشنانا مۇدىر گېنېرال ئرولبرىچتتىن سرورايدۇ .برۇ بومبرا
بىلەن يەنىرال ھىتلېرر بىرلەن گيۆرىر ئىككىسرىنى پارتلىتىرپ ئۆلتۈرۈشركە بولىردىغانلىقىنى
ئېيتىرردۇ .ئولبرىچررت ئۇنىڭغررا ئۈچىسررىنى بىرررن ۋاقىتتررا پارتلىتىررپ ئۆلتررۈرۈش پۇرسررىتىنى
كۈتەيلى دەپ جاۋا بېرىدۇ.
ئارىدىن  2كرۈن ئۆترۈپ ئۇنىڭغرا يەنە بىرر قېتىملىرق پۇرسرەت كېلىردۇ .شرتاۋفېنبېرگ
بررۇيرۇق بررويىچە يەنە بىررر قېررتىم ھىتلېررر بىررلەن كۆرۈشۈشرركە بارىرردۇ .بررۇ چاغرردا ھىتلېررر
قۇماندانلىق شىتابىنى “بۆرە ئىنى” غا يۆتكەپ كەتكەن ئىرد  .شرۇڭا پولكوۋنىر ئرۇ يەرگە
پارتالتقۇچىنى يېنىغرا ئېلىرپ يېتىرپ بارىردۇ .برۇ قېرتىم سۈيىقەسرتچىلەر چوقرۇم برۇ ئىشرنى
پۈتتررۈرۈش ئىرادىسررىغا كەل ر ەن ئىررد  :شررۇ كررۈنى چۈشررتىن بررۇرۇن سررائەت  88دا يەنررى
يىغىندىن ئىككى سائەت بۇرۇن گېنېرال ئولبرىچرت ئىرالھ – ۋالكرۈيېر ھەرىكىترى پىالنىنرى
ئىىرا قىلىش بۇيرۇقىنى بېرىدۇ .شۇنداق قىلىپ يىغىرن پەيتىردىال زاپراس قىسرىمالر بىرلەن
ئەتراپتىكررى ماشىنالشررقان ھەربررى مەكتەپنىرر تررانكىلىرىنى ھەرىكەتلەنرردۈرۈپ چۈشررتىن
كېيىن ىچە قىسىمالرنى پايتەختكە كىرگۈزىېېلىش ئىمكانىنى يارىتىدۇ.
يىغىن بەل ىلەن ەن ۋاقىت چۈشتىن كېيىن سائەت  8دە باشرلىنىدۇ .شرتاۋفېنبېرگمۇ
ھىتلېرغا قىسقىچە دوكالت بەرگەندىن كېيىن دەرھال چىقىپ بېندلېر كوچىسرىغا تېلېفرون
بېرىررپ شررىتاپتىكىلەرگە ھىتلېررر يىغىنرردا دەپ مەلۇمررات بەرگەنرردىن كېرريىن بىرر بۆلۈمرردە
پارتالتقۇچنى قۇراشتۇرۇپ ۋاقىرت تېزگىنىنرى باشلىتىشرقا ماڭىردۇ .ئەممرا ئرۇ يىغىرن زالىغرا
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قارىسا ھىتلېر مەلۇم سەۋەپلەردىن يىغىندىن بالدۇرن ئايرىلغانلىقى كۆرىردۇ 82 .مىنروتتەك
ۋاقىت ئۆتكەندە شتاۋفېنبېرگ قايترا بىرر باھرانە كۆرسرىتىپ برۇنى بېرلىنردىكىلەرگە خەۋەر
قىلىدۇ .بۇ چاغدا سائەتمۇ بىر يېرىم ە يېقىنالشقان قىسىمالر بېرلىنغا كىرىشركە باشرلىغان
ئىررد  .ئولبرىچررت ئالدىراشررلىق بىررلەن بررۇيرۇق بېرىررپ ئىررالھ ھەرىكىتىنررى ئەمەلرردىن
قالدۇرغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ .قىسىمالرمۇ ئرۈن-تۈنسرىز گازارمىغرا قايتىرپ كېتىشركە مەجبرۇر
بولىدۇ.
بۇ يېقىندىكى مۇۋەپىەقىيەتسرىزلىكلەر بەز سۈيىقەسرتچىلەرنى بەكرال ئۈمىدسرىزلە -
نرردۈرپ تەۋرىتىررپ قويىرردۇ .شررتاۋفېنبېرگ يەنىررال قەتئررى ئىررد  .ئررۇ بىررر قررانچە يرراش
كەسىىداشلىر بىلەن بىرلىكتە ۋانسىدىكى ئۆيىدە قايتا مۇزاكىرە قىلىشىدۇ .فرانسرىيەدىكى
روممې -سىېيدې گۇروھىدىكىلەر بىلەن ئانقىلىشىدىغان ئانقىچى شتاۋفېنبېرگنى نەۋرە
ئىنىسررى ھەممىنررى قرراتتىق ھاياجانالندۇرىرردىغان بىررر خەۋەرنررى يەتكۈزىرردۇ .بررۇ خەۋەردە
ئىتتىىاقداشالر ئارمىيىسى يېقىندا گېرمرانىيە ئارمىيىسرىنى سرەپلىرىنى بۆسرۈپ ئرۆتمەكچى
بولىېاتقانلىقىنى روممېلمۇ رۇندستېدتنى ئورنىغا كەل ەن مارشال ۋون كلرۇگ ھەر قانرداق
ھەرىرركەت قوللىنىشررىدىن قەتئىرري نەزەر ئۇنرنىر پىالنىنررى قولاليرردىغانلىقى بىلرردۈرۈل ەن
ئىد  .ئەپسۇسكى تەغدىر يەنە بىر قېتىم ئوتتۇرغا چىقىپ بۇ ئىشرالرغا توسرقۇنلۇق قىلىردۇ:
شۇنى ئەتىسرى كرۈنى ئىتتىىاقداشرالر ئارمىيىسرىنى بومباردىمران ئرايروپالنى روممېلنىر
پىكاۋىنى پارتلىتىېېتىپ روممې ئېغىر ياردارلىنىدۇ.
”بۆرە ئىنى“ غا قايتقران ئوفىتسرېرنر برۇ يەرنرى پەقەترال تونىيالمرا قالىردۇ .برۇرۇنقى
پاكررار-پاكررار ئرراكوپالر سررۆكۈپ تاشررلىنىپ ئۇنى ر ئورنىغررا ئى ىررز-ئى ىررز بېتررون بىنررانر
سېلىنغان ئۆگزىسىدە يەنە چىم يېيىتىلىپ نىقاپلىېېتىل ەن ئىد  .ھاۋا ئىسسىق بولغاچقا
ھىتلېر كۆپۈنچە ۋاقىتالردا برۇ يېڭرى ئىسرتىھكام ئىچىردە ترۇراتتى .چرۇنكى برۇ يېڭرى بىترون
بىنررانر بررۇرۇنقى ياغررا ئررۆيلەرگە قارىغانرردا كررۆپ سررالقىن ئىررد ” .ئۇنىر مىررىەز بەكررال
يانلىشىپ كەتكەن ئىد _ دەيدۇ تراۋدل جيۇڭ كېيىن ئەسلەپ كېلىپ پات-پراتال بېشرىم
ئاغرىيدۇ ئۇخلىيالمايېاتىمەن دەيتتى “.ئاديۇتانتلىر ئۇنىر كرۆڭلىنى كۆترۈرۈش ئۈچرۈن
ئۇنى مېھمانلىرىنى يېنىغا باشالپ كىرەتتى .بۇرۇنقىغا قارىغاندا بەكال كۆپ ئېچىېالىردىغان
خفمانمۇ ئرۇنى زىرىكتۈرىرېەتكەن ئەممرا بىناكرارلىق پروفېسسرور گيېسرلېر دائىرم ئۇنىڭغرا
ئىنتررايىن نررازۇك بىنررا مررودېللىرىنى ياسرراپ بېرىررپ ئررۇنى خوشررال قىالتتررى .بۇنررداق تومررۇز
ئىسسىق كۈنلەردە ھىتلېرنى مىرىەز بەك ياخشرى بولرۇپ كېتەلمىسرىمۇ يەنىرال خوشرال
كۆرۈنۈشكە تىرىشاتتى .ئۇ گيوبېلسقا تارى سائەت ئاسمىسى پات يېقىندا بۇ تەرەپكە قراراپ
لىڭشىشقا باشاليدۇ يەنى گېرمانىيەگە پايدىلىق تەرەپكە قاراپ قېيىشرقا باشراليدۇ دەيردۇ.
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بررۇ كررۈنلەردە گيرروبېل قايتىرردىن تامرراكىنى باشررلىېېلىپ تىنىىررتىش دورىلىررر بىررلەن
ئۇيقىسىنى ساقالپ كەلمەكتە ئىد .
2
-81ئىيۇل كۈنى چۈشتىن كېيىن ”برۆرە ئىنرى“ دىرن برۇيرۇق كېلىرپ شرتاۋفېنبېرگنى
ئىككى كۈن ئىچىدە كېلىپ دوكالت قىلىشرى تەلەپ قىلىنىردۇ .ئۇنىر ھىتلېرغرا بېرىردىغان
مەلۇماتىنىرر مەزمررۇنى شررەرق سررېىى ە قانچىلىرر زاپرراس قوشررۇن ئېېەرتەلەيرردىغانلىقى
ھەققىدە ئىد  .شەرقى ئرۇرۇش سرېىىدىنى ئوتترۇرا فرونتلىرىردا يېقىنردا ئىككرى قانراتتىن
يېڭىرردىن ئىل ىرلىمەكچررى بولررۇپ ئۇرۇشررۇپ مەغلرروپ بولررۇپ تارمررار قىلىررنىش گىرداۋىغررا
كېلىپ قالغان ئىرد  .شرتاۋفېنبېرگ -81چىسرىال پۈترۈن كرۈن برويىچە بېنردلېر كوچىسرىدا
ئىشنانىسررىدىن چىقمررا ئرراخىرقى تەييررارلىق ئىشررلىرىنى پۈتتۈرىرردۇ .چۈشررتىن كېرريىن ئررۇ
سۈيىقەسررتچىلەر بىررلەن ئەڭ ئرراخىرقى بىررر قېتىملىررق يىغىنىنررى ئاچىرردۇ .ئررۇنر ئالرردىراش
ئەتىسى قىلىردىغان ھەرىركەت پىالنىنرى ئورۇنالشرتۇرىدۇ؛ ھەممەيرلەن بىررلىكتە ئاساسرلىق
ئۇچۇرنر ئالدىن بەل ىلەن ەن تەرتىپ بويىچە تارقىتىلىشرىنى بېكىتىشرىدۇ .تېلېفرون يراكى
تېلې راممىالر چوقۇم شىفىرلىق بولىشى شۇنىڭدەك پۈتۈن تېلېفون سىسرتېمىلىر گېسرتاپو
تەرىىىدىن ئوغۇرلۇقچە ئاڭلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن چوقرۇم مرۇھىم ئەھرېالالرنى يەتكۈزۈشرتىال
شىفىر قوللىنىش كېرەكلىكى بېكىتىلىدۇ.
بۇنىڭرردىن بررارلىق سۈيىقەسررتچىلەر خەۋەردار ئىررد  .چررۇنكى ئۇنرنىر ئىچىرردە بىررر
قىسىم كىشىلەر بېرلىننى باشقۇرىېاتقان گېستاپونى مۇھىم ئىشرنانىلىرىدىكى ئرې -ئرې
گېنېراللىرىنىمررۇ ئررۆز ئىچى ر ە ئالغرران گېسررتاپودىن كەل ر ەن ئەمەلرردارنر ئىررد  .ئەسررلىدە
پۈتكۈل ئې -ئرې ئىچىردە بەكرال ئېغىرر ھىتلېررگە قارشرى ھېسسرىياتلىق كىشرىلەر پەيردا
بولغرران ئىررد  .ئررانيلۇق گېنېرررال فررېلىك سررتېينېرمۇ يۈرەكلىر ھالرردا فررۈھرېرنى بررۇنپ
قېچىش پىالنىدىن بىرنى ترۈزۈپ چىققران بولرۇپ برۇ ئىرش ئوڭۇشرلۇق بولغىنىردا ”ھىتلېرر
روھىي بىنورىمال ھالغرا كېلىرپ قالغران“ دەپ ئرېالن قىلىنراتتى .تېنرى يېقىنردىال ئرۇ يەنە
باشقا قۇراللىق ئې -ئې قۇماندانلىر بىرلەن بىررلىكتە روممېلغرا ۋەدە قىلىرپ ھىتلېرغرا
قارشى ھەر قانداق بىر قوزغىالڭنى قولالپ قۇۋۋەتلەيدىغانلىقىنى بىلردۈرگەن ئىرد  .ھەتترا
ئررې -ئررې ئامررانلىق باشقارمىسررىدىكىلەردىنمۇ ئىسرريان كۆتررۈرۈش روھررى بىررلەن تولررۇپ
تاشررررقان ئىررررد  .گېرمانىيىنىرررر سرررراقلىنىپ قېلىشررررىنى كررررۆزلەپ چەتررررئەل ئاخبررررارات
باشقارمىسررىنى مررۇدىر بولغرران شررېللېنبېرگمۇ قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە سۇيىقەسررتچىلىرى ە
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ئوخشاش ھىتلېردىن تېزلىكتە قۇتۇلۇشنى ئويلىماقتا ئىد -8120 .يىلىنى يى ئاخىرىردا
ئۇ ھىملېرنى غەرپ بىرلەن سۆھبەتلىشرىش پىالنرى ئۈچرۈن ئۈنردەپ باققران بولرۇپ ئەگەر
زۆرۈر تېىىلغاندا ھىتلېردىن يۈز ئۆرۈش بەدىلى ە بولسىمۇ برۇ ئىشرنى ئەمەلر ە ئاشۇرۇشرنى
ئېيتقان ئىد  .ھىملېرنى ماقۇللىشى بىلەن قارشىلىق كۆرسەتكۈچى ھەرىكەتنى ئەزاسرى
بولغان كارل نڭبېھىن ئىسرىملى بىرر مەمرور ئەمەلردار سرتوھكلۇمدا ئەن لىريە-ئامېرىكرا
ئىككى دۆلەت ۋەكىللىرر بىرلەن ئرايرىم-ئرايرىم كۆرۈشرۈپ تىنچلىرق سرۆھبىتى ئېھتىمرالى
ھەققىرردە مۇھرراكىمىلەردە بولغرران؛ شررۇندىن كېرريىن ئررۇ يەنە بېرنغررا بېرىررپ ئامېرىكرررا
سررتراتى ىيەلى ئىسررتىنبارات ئىدارىسررىنى شىېىتسررارىيەدە تۇرۇشررلۇق ۋەكىلررى ئرراللېن
دوللېسرنى ياردەمچىسررى بىررلەن كۆرۈشرركەن .بررۇ كىشرى گېرمررانىيەدە تررۇراتتى .بررۇ چاغرردا
پۈتۈن ئىشالر خاراپ بولىدۇ .گېستاپو تۇيۇقسىز ئۇنرنى بىر تېلې رامما نۇسنىسرىنى قولغرا
چۈشررۈرۈپ شررىفىرىنى يىشررىېالىدۇ .شررۇ ئررارقىلىق ”ھىملېرنى ر ئادۋۇكرراتى“ نى ر تىنچلىررق
سررررۈھبىتى مەسىلىسررررى ئۈچررررۈن شىېىتسررررىيەگە كەتكەنلىكىرررردىن خەۋەردار بولىرررردۇ.
گېستاپودىكىلەر بۇ تېلې راممىنى ھىتلېرغا تاپشۇرىدۇ .ھىملېرمۇ ھىتلېرنى ئالدىدا قەسرەم
قىلىپ بۇ ئىشتا مەن قارىالنردىم مەن سرىزگە مەڭ رۈ سرادىق دەپ قەسرەم قىلىرپ بېررە
دەيدۇ .ھىتلېرمۇ ئۇنى دې ىنى ە ئىشىنىدۇ .بەلكىم ھىملېرنى قىلىېاتقان ئىشلىر ھىتلېر
ئۈچۈن بەكال مۇھىم ئىشالر بولغىنى ئۈچۈن بۇ ئىشنى ئۆتكۈزىرېەتكەن بولىشرىمۇ ئېھتىمرال.
ھىملېر دەرھال نڭبېھننى قولغرا ئېلىرپ يىغىرېېلىش نگىرىغرا قامىېېتىردۇ .شرۇندىن كېريىن
ئۆزىمررۇ خۇجايىنىنى ر بررۇ ئىشررالرنى تېنىمررۇ چوڭقررۇرنپ كررونپ يۈرىشررىدىن ئەنسررىرەپ
قارشررىلىق كۆرسررىتىش ھەرىكىتىرردىكىلەر بىررلەن بولغرران پۈتررۈن مۇناسررىېەتلىرى ە خرراتىمە
بېرىدۇ .يەنە بىر تەرەپتە شېللېنبېرگ داۋاملىق ترۈردە يوشرۇرۇن ھەرىكىتىنرى داۋام قىلىرپ
ئامېرىنى ئىسىانىيەدىكى ھەربى خادىمى بىلەن مۇناسرىېەت ئورنىتىرپ بىررلىكتە ھىتلېرنرى
بررۇنپ كېتىررپ ئررۇنى ئىتتىىاقداشررالر ئەللىرررى ە تاپشررۇرۇپ بېرررىش پىالنىنررى تۈزۈشرركە
كىرىشىدۇ .بۇ سۈيىقەست پىالنى شۇنداق مۇكەممەل تەييارننغان بىر پىرالن ئىردىكى ئرۇنى
بىر جاسۇسلۇق رومانى قىلىپ يېزىپ چىققىدەكال بىر پىالن ئىد .
ئررادەم ئىشەن ىسررى كەلمى ىرردەك يەنە بىررر ئىررش -81ئىيۇلرردا مەيلررى شررېللېنبېرگ
بولسررۇن يرراكى ھىملېررر بولسررۇن قۇرۇقلررۇق ئارمىيىسررىدىكى مەخىررى سۈيىقەسررتنى ئىشررقا
ئېشىشىدىن پەقەتال خەۋىر يوق ئىد  .ئۇنر مۇتەئەسسىپ ئەمەلدارنر ئارىسىدا كەسىپ
ئالماشرررتۇرغان ئوفىتسرررېرنر ئارىسرررىدا ئوڭچىررر خرىسرررتىيان زىيرررالىلىر ئارىسرررىدا ۋە
شررۇنىڭدەك سوتسىئالىسررت سىياسررىيونالر ئارىسررىدا ھەقىقەتەنمررۇ قارشررىلىق كۆرسررەتكۈ
كۈچلەرنىر بررارلىقىنى بىلەتتررى .ئەممررا شررتاۋفېنبېرگ بىررلەن قالغرران يرراش شررىرىكلىرىدىن
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پەقەتررال گۇمرران قىلمررايتتى .بىررر قررانچە ئررا ئىل ىررر شررېللېنبېرگ ھىتلېرنررى ئوتتررۇردىن
يوقۇتۇشقا بولۇش-بولماسلىقى ھەققىدە ۋىلھېلم ۋۇلفتى سرورىغان ئىرد  .برۇ ئرادەم ئرې -
ئې تەرىىىدىن پۇلغا پال باقىدىغان بىرر يۇلترۇز پالچىسرى ئىرد  .ۋۇلرف ئۇنىڭغرا ”ئۇنىر
ۋەزىىىسىدىن قالدۇرۇلۇشى بىلەنال ۋەزىيەت تەرەققىياتىنى ئۆزگەرتەلمەيسرەن .بەكرال كرۆپ
ئىشالر يۈز بەرد  02 .يى مابەينىدە مەن ھىتلېرنى يۇلتۇز تەغدىر ئۈستىدە قايتا-قايتا
تەتقىق قىلىپ باقتىم .ئۇنى ئاقىېېتىنى قانداق بولىدىغانلىقى ماڭرا بەش قولردەك ئايران.
ئېھتىمررال ئررۇ سۈيىقەسررتكە ئررۇچراپ ئۆلىشررى مررۇمكىن شررۇنىڭدەك مررۇتلەق تررۈردە نىىتررون
ۋاقتىرردا يررۈز بېرىشررى مررۇمكىن .بۇنىڭغررا زادىررال ئەقلىررم يەتمەيرردۇ .بررۇ يەردە مررۇھىم رول
ئوينايدىغان بىر ئايرال براردەك قىلىردۇ .ئۇنىر ئۆلرۈمى ھەققىردە دۇنيرا مەڭ رۈ ئېنىرق بىرر
مەلۇماتقا ئېرىشەلمەيدۇ .چۇنكى ھىتلېرنى ئاسمان خەرىتىسىدە نىىتون قالغان ھەمرانرغرا
قارىغانررردا ئەزەلررردىن ياخشرررى بولمرررا كېلىېاتىررردۇ .ئۇنىڭررردىن باشرررقا ئۇنىررر ئاسرررمان
خەرىتىسىدە نىىتون بەكال كۈچلۈك ئورۇندا .شۇنى پەرەز قىلىشقا بولىدۇكى ئۇنى ھەربىي
ئىشالر پىالنىنى ئاقىېىتى ھەققىدە بىر نېمە دېيىش بەكال تەس“.
-81چىسررال چۈشررتىن كېرريىن بېنرردلېر كوچىسررىدا شررتاۋفېنبېرگ ئەتىكررى ھەرىكىتررى
ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇشلىرىنى تاماماليدۇ .ئۇ شوپۇرىنى چاقىرىپ كېلىپ ئۇنىڭغا پوتسردامغا
بېرىپ بىر پولكوۋنىكتىن كىچى بىر چامادان ئېلىپ كېلىشنى بۇيرۇيردۇ .برۇ شروپۇر ئۇنىر
ئىشلىرىدىن پۈترۈنلە خەۋەرسرىز ئىرد  .شرتاۋفېنبېرگ ئۇنىڭغرا چۈشرەندۈرۈپ سراندۇقتا
بەكررال مررۇھىم ئىككررى مەخىررى پاسررولكا بررارلىقىنى ئررۇنى ياخشررى ساقلىشررى كېرەكلىكىنررى
جىكىلەيدۇ .شروپۇر ئۇنىر دې ىنرى برويىچە ئاخشرىمى برۇ چامراداننى كارىېىتىنىر بېشرىغا
قويۇپ ئۇخاليدۇ .بۇ چامادان ئىچىدە ئىككى تال پارتالتقۇ بار ئىد .
”بۆرە ئىنى“ دا ئاخشىمى چرا ئىچىرش ۋاقتىردا ھىتلېرنىر كرۆڭلى جايىردا ئەمەس
بەكال جىددىلىشرىپ كېتىېاتراتتى .شررۆدېر خرانىم ئۇنىڭردىن بەكرال ئەنسرىز كۆرۈنىسرىزغۇ؟
دەپ سررورايدۇ” .بېشررىمغا بىرررەر ئىررش كەلمىسررۇن دەپ تىلەيررمەن – .دەپ جرراۋا بېرىرردۇ
ھىتلېر قىسقىال قىلىرپ .بىرر ھرازا ئېغىرر جىمىىتلىقرتىن كېريىن _ ئەگەر برۇ ۋاقىتترا بىررەر
ئاۋارىچىلىق يۈز بېرىپ قالغىدەك بولسا بۇنىڭغرا بەرداشرلىق بېررەلمە قرالىمەن .ئاغرىرپ-
تارتىپ قالمىسام بونتتىغۇ بۇ كۈنلەردە گېرمانىيە بەكال مۈشكۈل ئەھېال ئاستىدا تۇرماقتا
يامان يېر ئورنۇمنى ئالغىدەك باشقا بىرەرسىمۇ يوق“ دەيدۇ.
-8122يىلى -02ئىيۇل
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ئەتى ەن سائەت  2بولغىنىدا شتاۋفېنبېرگ ئاپتوموبىلى بىلەن شەھەرگە قاراپ يولغرا
چىقىدۇ .شەھەر ئىچىدە بىر لېتىنانت ئاديۇتانت بىلەن ئۇچرىشىدۇ .ئىككىسى ران سردور
ئايرودرومىدا گېنېرال ستيېف بىلەن كۆرۈشرۈپ بىررلىكتە مەخسرۇس ئارقرا سرەپ تەمىناتىغرا
مەسررئۇل گېنېرررال ئررۇنر ئۈچررۈن تەييارلىغرران ئايروپالنغررا ئولتۇرىرردۇ .سررائەت  82دىررن 22
مىنوت ئۆتكەندە بۇ ئايروپالن راستېنبۇرگ يېقىنىدىكى بىرر ھراۋا ئرارمىيە بازىسرىغا كېلىرپ
قونىدۇ .بۇ ليوتچىر چرۈش ۋاقتىردا مېھمرانلىرىنى بېرلىنغرا قرايتۇرۇپ كېرتىش ئۈچرۈن شرۇ
يەردە كۈتۈپ تۇرۇش بۇيرۇقىنى تاپشۇرۇپ ئالغان ئىد .
پىكرراپ ئورمررانلىق ئىچىرردە يېرررىم سررائەتتەك ماڭغانرردىن كېرريىن بررۇ ئررۈ نەپەر
سۈيىقەستچى ئرالى قۇمانردانلىق شرىتابىنى بىرىنچرى توسرىقىدىن ئۆتىردۇ .ئرۇنر داۋاملىرق
ئىل ىرلەپ  0مى ئۇزۇنلۇقتىكى مىنرا كۆمرۈل ەن يەر بىرلەن بىرر مرۇنچە ئىسرتىھكەمالرنى
ئارىسىدىن ئۆتۈپ ئىككىنچى توساققا كېلىدۇ .توساقتىن ئۆتۈشى بىلەن ئۇنر ترۆت ئەتراپرى
توك سىملىر بىلەن قورشالغان چروڭ بىرر قوراغرا كىرىرپ كېلىردۇ .ئرۇ يەردىرن يەنە بىررەر
مىلرردەك ماڭغانرردىن كېيىررنال ئانرردىن ئوفىتسررېرنر تەكشرۈرۈش نوقتىسررىغا يېتىررپ كېلىرردۇ.
ئرادەتتىكى ە ئوخشراش مۇھراپىزەتچىلەر ئۇنرنىر تونۇشتۇرۇشرلىرىنىال تەكشرۈرۈپ باشرقا
نەرسررىلىرى ە قارىمايرردۇ .ئررۇنر داۋاملىررق  022يرراردتەك ماڭغانرردىن كېرريىن ئررۈچىنچى
مۇھاپىزەت تېمى ئالدىغا كېلىدۇ .بۇ يەر بىنەتەر ئا رايونى بولۇپ بۇ يەر ھىتلېر ۋە ئۇنىر
ھەمرالىررر تۇرىرردىغان ۋە خىررزمەت قىلىرردىغان يەر ئىررد  .ئەڭ ئىچكىرىرردە بولغرران بررۇ
قورانى تۆت ئەتراپرى چې ررا سرىملىر بىرلەن قورشرالغان بولرۇپ ئرې -ئرې ۋە مەخىرى
ساقچىالر تەرىىىدىن كېچە-كۈنردۈز چارلىنىرپ ترۇراتتى .برۇ قوراغرا كىررىش ئۈچرۈن ھەتترا
قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە مارشررالى بولسررىمۇ ھىملېرنىر ئامررانلىق سرراقالش مۇدىرىنىر ئىمزاسررى
بولغان ئانھىدە تونۇشتۇرۇش خېتى بولما تۇرۇپ ئىچى ە كىرىش مۇمكىن ئەمەس ئىد .
ئەمما ئىچى ە چاقناپ تۇرغان پارتالتقۇ بومبا قويۇلغان ئىش سومكىسى بۇ يەردىمرۇ
تەكشۈرۈلمەيدۇ .بۇ سومكىنى شتاۋفېنبېرگنى ئاديۇتانتى كۆترۈرۈپ ماڭغران بولرۇپ ئرۆز
بىررر سررومكا ھررۈجىەتلەرنىال كۆتررۈرۈپ ماڭغرران ئىررد  .ئررۇ قىلررچە تەمتىرررىمە ئررۇدۇل
تاماقنانىغررا كىرىررپ بررۇ يەرگە مەسررئۇل كومانرردىر بىررلەن بىرررگە راھەت ئولتررۇرۇپ ناشررتا
قىلىدۇ .ئۇنى تاشقى كۆرۈنۈشى بەكال نورىمال بولۇپ يۈرۈش-تۇرۇشلىرىمۇ بەكال ئەركىرن
ئىررد  .شررۇندىن كېرريىن ئررۇ ئررالى قۇمانرردانلىق شررىتابىنى ئالەقىلىشررىش مررۇدىر گېنېرررال
فېل يېبېلنررى تاپىرردۇ .بررۇ ئررادەم پررارتلىتىش ئوڭۇشررلۇق بولغىنىرردا قالغرران ئىشررالرنى
مۇۋەپىەقىيەتلى بولۇش-بولماسلىقىدا ھەل قىلغۇ ئامى بولغان بىرر ئرادەم ئىرد  .يەنرى
ئۇ بېرلىندىكى مەخىى سۈيىقەستچىلەرگە ھەرىركەت قىلىرش ۋاقترى كەل ەنلىكىردىن خەۋەر
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بېرىردىغان كىشررى ئىرد  .ئانرردىن ئررۇ برارلىق تېلېفررون -تېلې ررا ۋە رادىئررو خەۋەرلىشررىش
ئاپراراتلىرىنى ئرۈزۈپ تاشررالپ ”برۆرە ئىنرى“ بىررلەن تاشقىرىسرى ئوتتۇرسرىدىكى ئررانقىالرنى
پۈتۈنلە ئۈزۈپ تاشالش ئىشلىرىمۇ يەنە شۇ گېنېرالغا قاراشلىق ئىد .
شررتاۋفېنبېرگ فېل يېبېلرردىن پۈتررۈن تەييررارلىقالر جايىرردا ئىكەنلىكىنررى ئۇققانرردىن
كېيىن يەنە بىر ئالى قۇماندانلىق شىتابىنى ئوفىتسېر بىلەن بىردەم-يېرىمدەم مۇدىشرىپ
تۇرغاندىن كېيىن كېيتېلنى ئىشنانىسىغا قاراپ يۈرۈپ كېتىدۇ .برۇ مارشرال ئۇنىڭغرا بىرر
ئىشررالرغا سررەل توسررالغۇ بولىرردىغان بىررر كۆڭۈلسررىز خەۋەرنررى يەنررى مۇسسررولىن چۈشررتىن
كېيىن كەلمەكچى بولىېاتقانلىقى ئۈچۈن يىغىن يېرىم سرائەت بالردۇر يەنرى  22مىنروتتىن
كېيىن ئېچىلىدىغانغا ئۆزگەرتىل ەنلى خەۋىرىنرى بىلردۈرۈپ فرۈھرېر برۇ يەردىرن ئىمكران
برررار بالررردۇرىراق ئايرىلىمررراقچى ئىكەنلىكىنرررى شرررۇڭا شرررتاۋفېنبېرگنى دەيررردىغىنىنى
يىغىنچاقالپ قىسقىچىال مەلۇمات بېرىپ گېىىنى چاققران تۈگىتىشرى كېرەكلىكىنرى ئېيتىردۇ.
كېيتې ئالردىرىغىنىچە سرائېتى ە قارىېېلىرپ سرائەت  80گە  22مىنروت قالغىنىردا يىغىرن
ئۈچۈن ئۇدۇلدىكى گازارمىغرا بېرىرپ تەييرار ترۇرۇش كېرەكلىكىنرى ئېيتىردۇ .شرتاۋفېنبېرگ
يىغىن يېرى ە يېقىنالشقىنىدا كېيتېلنى ئاديۇتانتى ئېرنست جرون ۋون فرېيېنردنى يېنىغرا
بېرىررپ ئۇنىڭرردىن قررول يۇيررۇش يېرىنىرر نەدىلىكىنررى سررورايدۇ .بررۇ ئاديۇتانررت ئۇنىڭغررا
ھاجەتنانىنى كۆرسىتىدۇ .شتاۋفېنبېرگنى ئاديۇتانتى كارىشرناۋا ھرۈجىەت سومكىسرىنى
ترررۇتقىنىچە ھاجەتنانرررا ئالدىررردا ئرررۇنى كۈترررۈپ تۇرىررردۇ .برررۇ ھاجەتنانرررا پرررارتالتقۇچنى
قۇراشتۇرۇشررقا بەك مۇۋاپىررق بىررر يەر بولمىغاچقررا ئررۇنر ئىككىسررى زالغررا قايتىررپ بېرىررپ
فرېيېندتىن كىيىم يۆتكەشكە بولغىدەك بىرەر يەر بار-يوقلىقىنى سورايدۇ .فرېيېنرد ئرۇنرنى
ئۆز ئىشنانىسىغا باشالپ قويرۇپ چىقىرپ كېتىردۇ .شرتاۋفېنبېرگنى بىرر بېلرى بىرلەن سراق
قالغان قولىنىڭمۇ  0بارمىقىدىن ئايرىلغان چرونق ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ ئرامبۇرنى برار بولغران
بىررردىن-بىررر قولىنى ر  2تررالال بررارمىقى بىررلەن سررىققىنىچە پررارتالتقۇ دورىسررى ئىچى ر ە
پاتۇرۇلغان ئىچىدە بىر خى كىسالتا توشقۇزۇلغان ئەينەك شىشرە برار پىسرتان چۇكىسرىنى
قىسىپ ئىزىدۇ .شىشىدىن تۆكرۈل ەن كىسرالتا  82مىنروت ئىچىردە ئىرنچىكە تۆمرۈر سرىمنى
ئېرىتىرررپ ئۈزىرررېېتىش بىرررلەن تەپررركە چېقىلىرررپ پارتالتقۇچنىررر پارتلىشرررىنى كەلترررۈرۈپ
چىقىراتتى .يەنە بىر زاپاس بومبىنى ئۇنى ئاديۇتانتى قۇراشتۇرىدۇ.
ئۇنر پارتالتقۇچالرنى ئېھتىيات بىلەن ھۈجىەت سومكىسىغا سېلىش بىرلەن مەشرغۇل
بولىېاتقىنىدا بىر سېرژانت كىرىپ ئۇنرنى ئالدىرىتىدۇ .فرېيېندمۇ زالردا ئرۇنرنى ئالردىرتىپ
چاقىرىرردۇ” :چاققرران بولررۇڭ شررتاۋفېنبېرگ! باشررلىقلىقالر سرراقالپ كەتتررى “.شررتاۋفېنبېرگ
ئىشىنى پۈتتۈرۈپ چىقىېاتقىنىدا فرېيېند پولكوۋنىكقا ياردەملىشرىپ كارىشرناۋا ھرۈجىەت
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سومكىسىنى كۆتۈرۈشۈپ بېرىشنى تەكلىپ قىلىېىد شتاۋفېنبېرگمۇ ئۇنى سىلىقلىق بىرلەن
رەخمەت ئېيتىپ رەت قىلىدۇ .ئاندىن ئۇ ئىككىسى تار بىر يولدىن يىغىن ئورۇنالشرتۇرۇلغان
گازارمىغررا قرراراپ يررۈرۈپ كېتىرردۇ .ئررۇنر مۇڭداشررقا مېڭىررپ بىنەتەرلىرر قورغىنىنىرر
تەكشررۈرۈش پررونكىتى ئالرردىغا يېتىررپ كېلىرردۇ .ئىشررى تررۈۋى ە يېقىنالشررقىنىدا فرېيېنررد
ئۇنىڭدىن تەكشۈرۈشتە سرىزگە ئاسران بولسرۇن ئۈچرۈن سرومكىڭىزنى مەن تۇترۇپ ترۇرا
دەپ قايتررا تەەلەپ قىلىېىررد بررۇ قېررتىم مرراقۇل بولررۇپ سومكىسررىنى ئۇنىڭغررا بېرىېېتىررپ
”قۇلىقىم سەل ئېغىرىراقتە شۇڭا مېنى فۈھرېرنىر يېنىغىرراق بىرر يەرگە ئورۇنالشرتۇرانر -
سىزمۇ؟“ دەپ سورايدۇ .ھەقىقەتەنمۇ ئۇنى قولىقى ياخشى ئاڭلىمايتتى.
كېيتېر ئرۇنرنى كورىردور ئىشرىكىدە تاقەتسررىزلىنىپ سراقالپ تۇرغران ئىرد  .يىغىررن
باشلىنىپ كەتركەن ئىرد  .كېيتېر ئرۇنرنى باشرالپ ئوتترۇردىكى كارىردوردىن مراڭغىنىچە
تېلېفوننانىنىر ئالدىرردىن ئررۆتكىنىچە قرروش قانرراتلىق ئىشررىكتىن يىغىررن ئېچىلغرران يەرگە
كىرىرردۇ .يىغىننانىنىرر  82دەك دېرىزىسررى بررار بولررۇپ چررۈش ۋاقتررى بەكررال ئىسسررىپ
كەتكەچرركە دېرىزىلەرنىر ھەممىسررىال چرروڭ ئېچىررېېتىل ەن ئىررد  .يىغىننانررا ئوتتۇرسررىدا
ئادەتتە خەرىتە يېريىش ئۈچرۈن ئرۇزۇن دۇپ ياغىچىردىن ياسرالغان بىرر ئۈسرتەل قويۇلغران
ئىد  .بۇ ئۈستەلنى يۈز بەكال قېلىن بولۇپ توم ياغاچالردىن ياسرالغان ئىككرى يرۈرۈش
پررۇت ئۈسررتى ە قويۇلغرران ئىررد  .ھىتلېررردىن باشررقا يىغىررن قاتناشررقۇچىلىر بررۇ ئۇزۇنچراق
ئۈستەلنى ئەتىراپىغا ئولىشىپ تۇرىشاتتى .پەقەت ھىتلېررن ئۈسرتەل يېنىغرا قويۇلغران بىرر
ئورۇنررردۇقتا ئولترررۇراتتى .ئرررۇ ئۈسرررتەلنى ئوتترررۇرا تەرىىىررردە ئىشرررىككە كەينىنرررى قىلىرررپ
ئولتۇراتتى .خەرىتىلەر ئۈستىدە بىر كۆزئەينەكمۇ بار ئىد  .ئۇنى كەينىدە تۇرغان گېنېررال
ئررادولف خېېس رىن ېر غەمكىررن بىررر شررەكىلدە شررەرق ئررۇرۇش سررېىى ھەققىرردە بىررر ئررۇرۇش
خەۋىرىنررى ئوقىېاتقىنىرردا قولىرردىكى چوڭررايتقۇ لېنزىسررىنى پېقىرتىررپ ئولتررۇراتتى .ھىتلېررر
بۇرۇلۇپ يېڭى كەل ۈچى ە قاراپ ئۇنرنىر براش لىڭشرىتىپ قىلغران سرالىمىغا رەخمىتىنرى
بىلرردۈرگەن بولىرردۇ .شررتاۋفېنبېرگ ئاسررتا بېرىررپ خېېسررىن ېرنى نېرقررى تەرىررىى ە ئۆتررۈپ
كارىشناۋا خۇرۇم سومكىسرىنى ئىمكران برار ھىتلېرغرا يېقىنالشرتۇرۇپ قويۇشرقا تىرىشرىپ
فۈھرېرگە  2فۇد يېقىنىدىكى توم ئۈستەل پۇتىغا ئىچى ە قارىتىپ تىكلەپ قويىردۇ .دەل شرۇ
پەيتتە سرائەت  80دىرن  22مىنرۇت ئرۆتكەنلىكىنى كۆرسرىتىپ تۇرماقترا ئىرد  .پرارتالتقۇ
يەنە  2مىنررروت ئۆتكەنررردە پارتلىشرررى كېررررەك ئىرررد  .شرررتاۋفېنبېرگ ئەتراپتىكىلەرنىررر
خېېسىن ېرنى سۆزلەۋاتقان مەغلوبىيەت ھىكايىسىنى بىرىلىپ ئاڭالشرقا كىرىشرىپ قالغران
پەيترتىن پايردىلىنىپ غىرىال قىلىرپ يىغىنرردىن چىقىرپ كېتىردۇ .ئۇنىر چىقىشرىغا ھررېچكىم
دىققەت قىلمايدۇ .ئۇ ئىتتى قەدەملەر بىلەن زالدىن ئۆتۈپ دەرھال بىنادىن چىقىېالىدۇ.
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خېېسىن ېرمۇ ھىتلېرغا قارشى بىرر بولسرىمۇ قارشرىلىق كۆرسرەتكۈچىلەر سرېىىدىن
بولمىغاچقرررا برررۇ قېتىمقرررى پرررارتلىتىش پىالنىررردىن قىلرررچە خەۋىرررر يررروق ئىرررد  .ئرررۇ
شررتاۋفېنبېرگنى كىرگىنىنررى كررۆرگەن بولسررىمۇ دەرھررال بىررر چىقىرردىغانلىقىنى پەقەتررال
ئويلىمايرردۇ .چررۇنكى سۈيىقەسررتچىلەر ئۇنىڭغررا كررېلەر قېررتىم سۈيىقەسررت قىلىررش ۋاقتىرردا
ئۇنىڭغررا ئالرردىن خەۋەر بىلدۈرۈشرركە ۋەدە قىلىشررقان ئىررد  .ئەممررا شررتاۋفېنبېرگ خررۇرۇم
سومكىسىنى ئۈستەل ئاستىغا قويىېاتقىنىدا ئۇنى ئەقلىدىن ”چوقۇم بىر ۋەقە يۈز بېرىردۇ!“
دې ەن خىيال كېچىدۇ .ھىتلېر پۈتۈن دىققىتى بىلەن سۆزى ە دىقرقەت قىلىرپ ئولتۇرغاچقرا
خېېسىن ېر بۇنىڭدىن ئاز-تۇن ھاياجانالنغران بولغاچقرا برايىقى ئەنسرىزلىكى كاللىسرىدىن
دەرھال يوقۇلىدۇ .ئۇنى ئاديۇتانتى ئى ىل ىنىچە خەرىتى ە تىكىلىپ قالىدۇ .ئەممرا برايىقى
سومكا ئۇنى پۇتىغا تاقىشىپ ئىچىنى پۇشۇرىدۇ .شۇڭا ئۇ وۇتى بىرلەن يەردىكرى سرومكىنى
نېرىراق ئىتتىرمەكچى بولسىمۇ سرومكا قىمىرر قىلمرا جايىردا تۇرىردۇ .شرۇڭا ئرۇ ئى ىلىرپ
سررومكىنى ئېلىررپ ئۈسررتەل ئايىقىنىرر سررىرتىغا تىكررلەپ قويىرردۇ .ئۇنىرر بررۇ ئەرزىررمەس
ھەرىكىتى تارىننى ئېقىمىنى پۈتۈنلە ئۆزگەرتىېېتىدۇ.
ئررادمىرال پولكوۋنى ر ۋون پۇتكررامېر ھرراۋا ئۆتىشررىپ تۇرىرردىغان بولغاچقررا پەنىىرررە
ئالدىغا كېلىپ ھاۋا ئالغا ئويلىنىپ قالىدۇ .ئرۇ دېرىرزە قىرىغرا ئولترۇرغىنىچە مۇسسرولىن
بۈگررۈن چۈشررتىن كېرريىن زىيررارەتكە كېلىرردىكەن .ئەجىبررا چانرردۇرما يىغىنرردىن ئايرىلىررپ
بېرىپ ئەڭ ياخشى شىمىمنى يۆتكەپ چىقساممۇ قانداق دەپ بىر قارارغا كېلەلمە ترۇرۇپ
كېتىدۇ .بۇ ۋاقىت سائەت  80دىن  28مىنوت ئۆتكەن بىر ۋاقىرت ئىرد  .فرۈھرېر نېرىردىن
ئې ىلىررپ خەرىررتى ە قرراراپ خەرىررتە ئىچى ر ە كىرررىىال كەتكەنرردەك قىالتتررى .خېېسررىن ېرمۇ
”ئەگەر بىز توپكورپۇسىمىزنى پېيىۇس كۆلىدىن چېكىندۈرۈپ چىقمايردىغانال بولىردىكەنمىز
ئاخىر چوقۇم تارمار كەلتۈرۈلىمىز …“ دەپ سۆزلەۋاتاتتى.
سائەت  80دىن  20مىنۇت ئۆتكەنردە قرۇنقنى يارغىردەك كۈچلرۈك پرارتالش ئراۋاز
كۆتۈرۈلۈپ ئۇنى گېىى كۆمۈلرۈپال قالىردۇ .شرىددەتلى ئروت يرالقۇنى كۆتۈرۈلرۈپ دېرىرزە
ئەينەكلىرىنى كۈكرۈم قىلىرپ ياغرا -تراش ۋە سرىمونت پرارچىلىرىنى ئەتراپقرا مۆلردۈردەك
سررورىېېتىدۇ .ئررۆ ئىچررى قۇيررۇق ئىرر -تررۈتەك بىررلەن قاپلىنىرردۇ .پررارتالش مامىنتىرردا
پۇتكامېرمۇ موسكوللىرىنى غەلىتە بىر شەكىلدە سىلكىن ەنلىكىنى ھې قىلغاندەك بولىردۇ.
ئۇ يېقىلىپ چۈشىېېتىپ دېرىز تۈۋىردىكى رادىيراتىر قانراتلىرىنى كۆرۈىردۇدە كاللىسرىدىن
چاقماق تېزلىكىردە” :تەڭررىم رادىيراتىر پرارتالپ كەتترى!“ دېر ەن خىيرال كېچىردۇ .ئەممرا
دەرھررالال بررۇ ئويىرردىن ۋاز كېچىرردۇ :يرراق ھررازىر يرراز ۋاقتررى بەلكىررم قۇرۇلررۇش قىلىېاتقرران
چەتئەللى ئىلەمچىلەرنى قىلغان ئىشى بۇ! دەپ ئوياليدۇ .ئۇنى بېشى قىيىرپ كرۆزلىر
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قاراڭغۇلىشىپ كېتىېاتقان بولسىمۇ ئۇ يەنىال بەلكىم پولغرا چاپلىشرىپ يېتىرېالغىنىم ترۈزۈك
دەپ ئوياليدۇ .شۇ چاغدا كىمدۇ بىرسىنى ”ئوت كەتتى ئوت!“ دەپ قراتتىق ۋارقىرىشرىنى
ئاڭالپ دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ئىشى تەرەپركە ئرۆزىنى ئاتىردۇ .ئىشرى قانراتلىر يەردە
ياتاتتى .شرۇڭا ئرۇ ئۈسرتىدىن سرەكرەپ ئۆتىردۇ .شرۇ چاغردىال ئۇنىر كاللىسرىدا باشرقىالر
نەدە؟ دېرر ەن خىيررال كېلىرردۇ .ئررۇ دەرھررال كەيررنى ە بۇرۇلررۇپ فررۈھرېرنى ئاختۇرۇشررقا
كىرىشررىدۇ .دەل شررۇ پەيتررتە ھىتلېررر بىررلەن كېيتې ر ئىككىسررى ئىشررىككە قرراراپ كېلىرردۇ.
فۈھرېرنى يرۈز-كرۆز ئىر -ترۈتەكتە قارىيىرپ كەتركەن بولرۇپ بۇرۇلكىسرىمۇ پارتالشرتا
تىتىلىپ ساق يېر قالمىغان ئىد  .ئۇنر ئىككىسىال ئۈستى-بېشرى توپرا-چاڭغرا مىلەنر ەن
ئىد  .ئۇ ئىككىسى خۇدد جۆيۈلرۈپ ئورنىردىن ترۇرۇپ كەتكەنرلەردەك دەلدەڭشرى ىنىچە
ئۇنى ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىدۇ .بۇ چاغردىال پۇتكرامېر برۇ يەرنىر ھاۋاسرى نەپەسلىنىشرنى
بۇغرررۇپ قويىېاتقرررانلىقىنى ھرررې قىلىررردۇ .ئۆيررردىكى ھررراۋا ئررراچچىق پرررۇراپ برررۇرۇننى
ئېچىشتۇرىېەتكەچكە ئۇمۇ ھەتلېر بىرلەن كېيتېلنىر كەينىردىن ئرۇزۇن كەتركەن كورىردور
ئىچىدىن تانغا قاراپ ماڭىدۇ .ئرۇ تانغرا چىقىشرى بىرلەن تەڭ ئۇنىر بىرر پرۇتى ئې ىلىرپ
تۇرالما گرۈپال قىلىرپ يېقىلىرپ چۈشرىدۇ .ئرۇ سراپ ھراۋانى ئرا -كۆزلرۈك بىرلەن ئىچىر ە
تارتىررپ نەپەسلەنسررە يەنە بىرررر تەرەپررتىن ھىتلېرررر بىررلەن كېيتېررر ئىككىسررىنى ئرررالى
قۇماندانلىق شىتابى جايالشقان ئىسرتىھكام تەرەپركە قراراپ كېتىېاتقرانلىقىنى ۋە كەينىردىن
كىمدۇ بىرسىنى ئۇنرغا ئەگىشىپ كېتىېاتقانلىقىنى كۆرىدۇ.
ئررې -ئررې ئاديۇتررانتى گۈنشررنى قررۇنق پەردىسررى يىرتىلىررپ كەتكەچرركە پررارتالش
ئاۋازىنىمۇ تۇيما قالىدۇ .ئۇنىر پىشانىسرىدىن قرانالر ئېقىرپ تۇرغران قاشرلىرىمۇ كۆيرۈپ
كەترركەن ئىررد  .ئررۆ ئىچررى ئىر -تررۈتەككە لىررق تولغرران بولررۇپ ھررېچ نېمىنررى كررۆرگىلى
بولمايتتى؛ پولمرۇ تىتىلىرپ  2فرۇدتەك كۆتۈرۈلرۈپ قالغران ئىرد ” .فرۈھرېر نەدە قالرد ؟“
دەپ ئوياليدۇ .ھەربىيلەردە بولىدىغان ئىسرتىنىيىلى ھەرىركەت بىرلەن دەرھرال تىتىلىرپ
كەتكەن بىر دېرىزىدىن ئارتىلىپ چۈشرۈپ دەرھرال گازارمرا تەرەپركە قراراپ يۈگىرەيردۇ .ئرۇ
يەرگە يېتىررپ بارغىنىرردا كېيتېرر بىررلەن ھىتلېررر ئىككىسررىنى گازارمررا ئىسررتىھكامىدىن
چىقىېاتقررانلىقىنى كۆرىرردۇ .فۈھرېرنى ر بۇرۇلكىسررى تىتىلىررپ سرراق يېررر قالمىغررانلىقىنى
چېچىمررۇ چۇۋۇلررۇپ كەتكەنلىكىنررى شررۇنىڭغا قارىمررا ئۇچىسررىدا بىرررەر قرران ئىزىنىڭمررۇ
يوقلىقىنى كۆرىدۇ .گۈنش ئۇنى يېتىلى ىنىچە ترار يولردىن كىتىېاتقىنىردا ھىتلېرر ئۇنىڭردىن
”نېمە ۋەقە بۇ؟ رۇسالرنى ئايروپالنى بومبا تاشلىغانمۇ قانداق؟“ دەپ سورايدۇ.
شررتاۋفېنبېرگ يىغىررن زالىرردىن ئايرىررپ يۈگررۈرگىنىچە ئررالى قۇمانرردانلىق شررىتابىنى
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خەۋەرلىشىش ئورنى جايالشقان -11نومۇرلۇق يەر ئاستى ئىستىھكامىغا كىرىدۇ .ئۇ گېنېررال
فېل يېبې بىلەن بىرلىكتە سىرتقا چىقىپ بومبىنىر پارتلىشرىنى كۈتىردۇ .برۇ جەريانردا ئرۇ
ئىككىسررى ئىمكانىيەتنى ر بررارىچە ئررادەتتىكىچە پاراڭلىشررىېاتقاندەك كۆرۈنررۈش بېرىشرركە
تىرىشاتتى .قۇماندانلىق شىتابىنى بىر نەپەر ئانقىچى ئوفىتسېر كېلىپ شرتاۋفېنبېرگنى
ماشىنىسى تەييار ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىردۇ .ئانردىن قۇمانردان ئرۇنى بىررلىكتە چۈشرلۈك
تاماق يېيىش ئۈچۈن كۈتىدىغانلىقىنىمۇ ئەسكەرتىدۇ .شتاۋفېنبېرگ ئۇنىڭغرا خەۋىررىم برار
ئەمما مەن ئاۋال يىغىنغا قايتىپ كىرىشىم كېرەك دەپ تۇرغىنىردا قراتتىق پرارتالش ئراۋاز
كېلىدۇ.
”بۇ نېمە ۋەقە؟!“ دەپ ۋارقىرىېېتىدۇ فېل يېبې  .ئانقىچى ئوفىتسېر قىلچە ھەيرانلىق
ھررې قىلمىغرران ھالرردا بەلكىررم بىرررەر ھررايېان يەنە شررۇ كۆمررۈل ەن مىنررانردىن بىرىنررى
دەسسىېالغان بولىشى كېررەك دەپ خراتىرجەم جراۋا بېرىردۇ .شرتاۋفېنبېرگ بولسرا برايىقى
دې ىنىدىن يېنىېېلىرپ بولردىال مەنمرۇ يىغىنغرا كىررمە ئرۇدۇل قۇمانردانىمىزنى ئرۆيى ە
بېرىپ چۈشلۈك تامراق يە دې ىرنىچە فېل يېبېر بىرلەن چانردۇرما كرۆزلىر ئرارقىلىق
خەيرلىشىدۇ .ئاندىن ئاديۇتانت بىلەن بىرلىكتە ماشىنىغا ئولتۇرۇپ كېتىپ قالىدۇ .ئۇزۇنغرا
قالما بىرىنچى توساققا يېتىپ كېلىپ شوپۇر ماشىنىنى تەكشۈرۈش نوقتىسرىدا توختىتىردۇ
(شررروپۇر شرررتاۋفېنبېرگنى شەپكىسرررىز بېلىررردە كەمىرىنىڭمرررۇ يوقلىقىررردىن ھېچنېمىنرررى
ئاڭىرالمررا ھەيررران بولماقتررا ئىررد ) .مۇھرراپىزەتچى ئەسرركەر پررارتالش ئرراۋازىنى تۇيررۇپال
دەرۋازىنى ئېتىېارلغان ئىد  .شۇڭا ئۇ دەرۋازىنى ئېچىشقا ئۇنىما تۇرىېالىدۇ .شتاۋفېنبېرگ
گەپمررۇ قىلمررا دەرھررال ماشررىنىدىن چۈشررۈپ كررۈزەتچى بوتكىسررىغا كىرىررپ بۇرۇنرردىن
تونىشىدىغان نۆۋەتچى لېتىنانتقا تېلېفون قىلىشرى كېرەكلىكىنرى ئېيتىردۇ .ئانردىن تېلېفرون
نومۇرىنى چۆرى ەنردىن كېريىن ترۈۋەن ئراۋازدا بىرر نرېمىلەر دەپ بولرۇپال تروپكىنرى قويرۇپ
خرراتىرجەم بىررر شررەكىلدە ”لېيتىنررات مېنىرر چىقىشررىمغا رۇخسررەت قىلىنررد “ دەيرردۇ.
پوسررتتىكى ئەسرركەرمۇ ئررارتۇق بىررر نررېمە دېمەيررال توسرراقنى ئېچىررپ ئۇنرغررا يررول بېرىرردۇ.
چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  80دىررن  22مىنررۇت ئۆتكەنرردە شررتاۋفېنبېرگ ھەمرايررى بىررلەن
بىرلىكتە بۇ توساقتىن ئۆتىېالىدۇ.
ئارىدىن  12سېكۇنت ئۆتمەيال ئىچكىرىسىدىن جىدد سې نال چېلىنىشقا باشاليدۇ.
بررۇ سررې نالدىن كېرريىن شررتاۋفېنبېرگ يەنە بىررر توسرراقتىن گېررىى ە تايىنىررپ ھەرگىزمررۇ
ئۆتەلمەيررردۇ .ھەر قرررانچە دېسرررىمۇ مۇھررراپىزەتچىلەر باتالىيونىنىررر بىرىنچرررى سرررېرژانتنى
ئىشررىكتىن بىرمررۇ ماشرررىنىنى چىقارتمايدىغانلىقىرردا قەتئررى چىررر تۇرىرردۇ .ئامررال يررروق
شررتاۋفېنبېرگ يەنە بىررر قېررتىم تېلېفررون بېرىرردۇ .بررۇ قېررتىم ئۇنىرر بىررلەن قۇمانررداننى
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ئاديۇتانتى سۆزلەشكەن ئىرد ” .مەن پولكوۋنىر كونرت شرتاۋفېنبېرگ برولىمەن _ .دەيردۇ
ترۇپكىغا قارىتىپ _ مەن جەنۇبى تەكشۈرۈش نوقتىسىدىن تېلېفون قىلىېاتىمەن .ئەتىر ەن
ئىككىمىررز بىرررلىكتە ناشررتا قىلغرران ئىرردۇق مېنررى ئەسررلىيەلىدىڭىزمۇ كاپىترران؟ پررارتالش
ئاۋازىنى ئاڭالپ مۇھاپىزەتچىلەر مېنى سىرتقا چىقارتقىلى قويمايېاتىدۇ .بەكال مۇھىم ئىشرىم
بارد -دەڭ _ .دەيدۇ .ئاندىن ئۇ يەنە بىر يالغاننى توقۇيردۇ _ .گېنېررال فرروم ئايرودرومردا
مېنى كۈتمەكتە “.ئاندىن ئۇ ئالدىراش تروپكىنرى جايىغرا قويىردۇ” .چىقىشرىمغا قوشرۇلد
ئاڭلىغانسرررەن بىرىنچرررى سرررېرژانت؟“ دەيررردۇ .ئەممرررا برررۇ سرررېرژانت بۇنىڭررردىن قورقرررۇپ
قالىدىغاندەك ئەمەس دەرھال بېرىپ ئۇمۇ تېلېفرون قىلىرپ راسرت-يالغرانلىقىنى ئېرنىقالپ
ئاندىن ئىشىكنى ئېچىپ بېرىدۇ .خۇداغرا شرۈكر دې ىرنىچە شرتاۋفېنبېرگ چوڭقرۇر بىرنرى
تىنىېالىدۇ.
شرررتاۋفېنبېرگ بىرررلەن ئاديۇترررانتى ئىككىسرررى ماشرررىنىلىق ”ھېينكېررر  “IIIتىىلىرررق
ئايروپالننى قېشىغا يېتىپ كەل ىنىدە ۋاقىتمۇ چۈشتىن كېريىن سرائەت بىرر يېررىم بولىردۇ.
ئۇنر ئۇزۇنغا قالما ھاۋاغا كۆتۈرىلىيردۇ .ئەنرد ئۇنرنىر ئالدىردا  2سرائەتلى ئۇچرۇش
مۇساپىسى برار ئىرد  .ئايروپالنردىكى رادىئونىر بېررلىن رادىئوسرىنى تارتىردىغان دولقرۇنى
بولمىغاچقا شتاۋفېنبېرگ بۇ ۋاقىرت ئىچىردە غەمردىن يېيىشرتىن باشرقا قىلغىردەك ئىشرىمۇ
يوقتى :فېل يېبې بېندلېر كوچىسرىدىكى سۈيىقەسرتچىلەرگە خەۋەر قىاللىغانمىردۇ؟ ئەگەر
خەۋەر يەتكرررۈزۈل ەن بولسرررا ئرررۇ يەردىكىرررلەر پرررايتەختنى تارتىرررپ ئېلىشرررقا جاسرررارەت
قىاللىغانمىردۇ ئالرردىن تەييارننغران تېلې راممررا تېكىسررتىنى ئىككرى سررەپتىكى ھەر قايسررى
قۇماندانلىق شىتاپلىرىغا يوللىيالىغانمىدۇ؟
ئەگەر ئۈسرررتەل تې ىررردىكى خرررۇرۇم سرررومكا ئۈسرررتەل پۇتىنىررر كەينرررى تەرىرررىى ە
يۆتكىېېتىلمى ەن بولسرا برۇ چراققىچە ھىتلېرنىر ئامران قېلىشرى مرۇمكىن ئەمەس ئىرد .
خررۇدد شررۇنىڭدەك فۈھترېرنىر تەلىرريى ە ئۇنىر كەينىرردىكى ئىشررىكمۇ تررار ھەم ئررۇزۇن
كارىدورغا ئېچىلغان بولۇپ پارتالش پەيدا قىلغان زەربە دولقۇنى ئرۇ كارىردوردىن چىقىرپ
زەربىنررى بەكررال ئاجىزنشررتۇرىېەتكەن ئىررد  .ھەقىقەتەنمررۇ تەلەيلىر ئىررد ھەقىقەتەنمررۇ
ئىشەن ىسى كەلمى ىدەك بۇ تەلە ئادولف ھىتلېرنى يەنە بىر قېتىم ئۆلۈمدىن قۇتۇلردۇرۇپ
قالىدۇ.
پارتالشتىن كېريىن نەچرچە مىنروت ئرۆتمەيال سرەھىيە خرادىملىر بىرلەن قۇتقرۇزۇش
خادىملىر ئىشرقا كىرىشرىپ كېتىردۇ .ئېغىرر يارىالنغرانالر دەرھرال قۇتقرۇزۇش ماشىنىسرىغا
ياتقۇزۇلۇپ راستېنبۇرگ قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە گوسرىىتالىغا يولغرا سرېلىنىدۇ .بىرىنچرى بولرۇپ
فۈھرېرنى داۋالىغان كىشى ئۇنى شەخسى دوخترۇر خانسركارل ۋون ھاسسرېلبا دوخترۇر
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ئىد  .ئۇ ھىتلېرنى يارىلىرىنى تېڭىپ لېنترا بىرلەن ئروڭ قرولىنى بوينىغرا ئېسرىپ قويىردۇ.
ئۇنىرر مۆرىسررى قرراتتىق زەدىلەنرر ەن ئىررد ” .ئەنررد بىلرردىم بررۇ مەخلۇقالرنىرر كىررم
ئىكەنلىكىنررى! – دەپ ۋارقىررراپ كېتىرردۇ ھىتلېررر خاپررا بولۇشررنى ئورنىغررا خوشررال بولغرران
ھالدا _ مانا ئەند قانداق قىلىدىغانلىقىمنى كۆرسىتىپ قويىمەن!“
دوخترۇر موللېرمررۇ يېتىررپ كېلىررپ ھىتلېرنىر يررۈرىكىنى تەكشررۈرۈپ بىررر تررال ئوكررۇل
قىلىدۇ .ئراغرىق قراتتىق ھاياجانلىنىرپ كەتركەن بولرۇپ تىنمرا بىرر گەپنرى تەكرارنيتترى:
”ئويالپ بېقىڭالرچرۇ ماڭرا ھرېچ نرېمە بولمىرد نرېمە ئۈچرۈنلىكى ئرويالپ براقتىڭالرمۇ؟“
ئۇنى يۈرەك سوقۇشرى نورىمرال بولرۇپ دوخترۇر مروللېر بۇنىڭردىن بەكرال ھەيرران ئىرد .
ئۈچال كراتىبى يۈگۈرۈشركىنىچە ئۇنىر يېنىغرا كىرىرپ ھىتلېرنىر سراق ئىكەنلىكىنرى ئرۆز
كرۆزلىر بىرلەن كۆرىشرىدۇ .ئۇنىر چراچلىر خرۇدد توڭ رۇز يايلىسرىغا ئوخشراش تىر
تۇرۇپ كەتكەنلىكىنى كرۆرگەن ترراۋدل جيرۇڭ كۈلىېېتىشركا تاسرال قالىردۇ .ھىتلېرر ئۇنرغرا
سررول قررولى بىررلەن ئىشررارەت قىلىررپ سررانم قىلىرردۇ” .خررانىمالر كۆرىېاتىسررىلەر _ دەيرردۇ
كۈلۈمسىرى ىنىچە _ قراراڭالر مەن يەنە بىرر قېرتىم سراق قۇتۇنلىردىم .دېمەككرى تەغردىر
مېنىر ئىشرلىرىمنى پۈتتۈرۈشرۈمنى ئويلىغران .بولمىسررا ئاللىمۇقاچران ئرۆل ەن برونتتىم.ئررۇ
قۇمدەك گەپ قىالتترى برۇ قېتىمقرى سۈيىقەسرتنى قايسرى بىرر ”قورقۇنچراق“ قىلغرانلىقىنى
چوقۇم شۇ ھېلىقرى قۇرۇلرۇش ئىشچىسرى قىلغران ئىرش ئىكەنلىكىنرى دەپ كېلىرپ ”باشرقا
بىرسررىنى بۇنررداق بىررر ئىشررنى قىلىرردىغانلىقىغا ھەرگىررز ئىشررەنمەيمەن“ دەيرردۇ ئرراۋازىنى
تېنىمررۇ كۆتررۈرۈپ ئانرردىن بورمانغررا بۇرۇلررۇپ ئۇنىڭرردىن راس شررۇنداقلىقىنى ئىسررىاتالپ
چىقىشىنى تەلەپ قىلىدۇ .بورمانمۇ خۇدد ئادەتتىكلىدەك ماقۇل دەپ باش لىڭشىتىدۇ.
كەينىرردىنال ئررۇنى تەبرررىكلەپ ھىملېررر پەيرردا بولىرردۇ .ئۇمررۇ ھىتلېرغررا ئوخشرراش
دې ىنىڭىررز ترروغرا ئررۇ قۇرۇلررۇش ئىشچىسررى پررارتالتقۇچنى تررام ئىچىر ە جايالشررتۇرىېەتكەن
گەپ دەيدۇ .بۇ ئىشنى يىرپ ئرۇچىنى تېىىرپ چىققران كىشرى يەنىرال بىرر كەسرىپ ئەھلرى
بولمىغان بىر بولۇپ چىقىدۇ .لىنر ،ئىسرىملى بىرر خىزمەتچرى يىغىرن ئورۇنالشرتۇرۇلغان
گازارمىغرررا بېرىرررپ تېلېفرررونالرنى باشرررقۇرىدىغان بۆلۈمررردىكى بىرررر سرررېرژانتتىن بىلىشرررىچە
شتاۋفېنبېرگ ئۇ يەردە بېرلىندىن كېلىردىغان جىردد تېلېىرون سراقلىغان ئىركەن .كېريىن
كىمدۇ بىرسى پولكوۋنى شرتاۋفېنبېرگنى بىرر خرۇرۇم سرومكىنى ئۈسرتەل ئاسرتىغا قويرۇپ
قويغانلىقىنى ئېسى ە ئالىدۇ .ئۇنر شۇ ھامات ئايرودرومغا تېلېفون قىلىپ شرتاۋفېنبېرگنى
چۈشرررتىن كېررريىن سرررائەت بىرررردىن ئرررۆتكەن ۋاقىرررتالردا ئالررردىرىغىنىچە بېرلىنغرررا قررراراپ
ئۇچقانلىقىنى ئىسىاتلىشىدۇ .شۇنداق قىلىرپ ھىتلېرر برۇ ئىشرنى براش جىنايەتچىسرىنى
شررتاۋفېنبېرگ ئىكەنلىكىرردىن قەتئىرري گۇمرران قىلمايرردۇ .ئررۇ دەرھررال شررتاۋفېنبېرگنى قولغررا
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ئېلىش بۇيرۇقىنى بېرىدۇ.
بىر قاترار ئاجايىرپ تەسراددىىىلىقالر سرەۋەبىدىن برۇ برۇيرۇق بېررلىن ە يەتكرۈزۈلمە
قالىدۇ .پارتالش يۈز بېرىپ ئۇزۇن ئرۆتمە ھىتلېرنىر بىرر ئاديۇترانتى براش قۇمانردانلىق
شىتابى ئانقىلىشى ئوفىتسېر بولغان پولكوۋنىر سراندېر تېلېفرون تېلې رافالرنرى ئرۈزۈپ
تاشرالش برۇيرۇقىنى بەرگەن .ۋەزىىىسرىنى تاماملىغانردىن كېريىن برۇ ئىشرنى خەۋەرلىشرىش
بۆلۈمىنىرر مررۇدىر فېل يېبررېل ە دوكررالت قىلغرران .بىررر سۈيىقەسررتچى سررۈپىتىدە ئررالىي
قۇماندانلىقنى يىتىم قالردۇرۇش ۋەزىىىسرىنى ئرۆز ئۈسرتى ە ئالغران فېل يېبېر بۇنرداق بىرر
تەدبىر پۈتۈنلە توغرا تەدبىرر ئىرد دەپ تەنرتەنە بىرلەن جاكارنيردۇ .ئەممرا بىرر قرانچە
مىنوتتىن كېيىن ھىتلېرنىر سراق قالغانلىقىردىن خەۋەر تېىىرپ دەرھرال ئرۆز ئىشنانىسرىغا
تېلېىون قىلىپ ”بەكال قورقۇنۇشلۇق بىر ۋەقە يۈز بەرد “ دەپ مەلۇمرات بېرىردۇ ئۆزىنىر
شررىتاپ باشررلىقىغا” .فررۈھرېر ئۆلمەپتررۇ پۈتررۈن ئررانقە يوللىرىنى ر ئىتىررېەت!“ بررۇ شررىتاپ
باشررلىقىمۇ بىررر يۇشررۇرۇن سۈيىقەسررتچى بولغاچقررا گېنېرالنىر كىشررىنى ئۈركىتىرردىغان بررۇ
خەۋىرىنىر نررېمە مەنى ر ە ئىكەنلىكىنررى ياخشررى چۈشررىنەتتى .ئارىرردىن بىررر قررانچە مىنرروت
ئررۆتمە ئررالى قۇمانرردانلىق بىررلەن قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە قۇمانرردانلىق شررىتابىنى ئاساسررلىق
سرررىملىرىنى پۈترررۈنلە ئرررۈزۈپ تاشررراليدۇ 122.ئانقىلىشرررىش يوللىرىنىررر ئۈزىېېتىلىشرررى
بېرلىندىكى يۇشۇرۇن سۈيىقەسرتچىلەر ئۈچرۈن پرايتەختنى تارتىرپ ئېلىشرى ئۈچرۈن ۋاقىرت
يارتىرپ بەرگەن ئىررد  .ئەممررا بېرلىنرردا بولسرا بېنرردلېر كوچىسررى پۈتررۈنلە قانيماقررانلىق
ئىچى ە پېتىپ قالغان بولۇپ ھىتلېرنى ئۆلۈپ-ئۆلمى ەنلىكىنى بىلمى ەچركە سۈيىقەسرت
باشلىتىدىغان كىشىلەر ۋالكېر ئوپىراتسىيىسىنى باشلىتىشقا ئۇنىما ھەرىكەت قىلما جىرم
بولىېالىدۇ” .بىۆرە ئىنى“ دىن كەل ەن خەۋەرلەرمرۇ بەكرال مرۇجىمەل بولرۇپ ھرېچ نېمىنرى
ئۇققىلى بولمايتتى .شۇڭا ئۇ يەردىكىلەر يەنە بىر قېتىم تەۋەككۈل قىلىرپ -82ئىيۇلردىكى ە
ئوخشاش قۇرۇق ۋەھىمە پەيدا قىلىش بولۇپ قالمىسرۇن دەپ ھەرىركەت قىلىشرقا جرۈرئەت
قىاللمايدۇ.
شۇڭا باش قۇماندانلىق شىتابى بىناسرىدا ھەممەيرلەن شرتاۋفېنبېرگنى بالردۇرىراق
قايتىپ كېلىشىنى تاقەتسىزلى بىلەن كۈتمەكتە ئىد  .بۇ ۋاقىتترا شرتاۋفېنبېرك ئولتۇرغران
ئايروپالن تېنىچىال يېرىم سائەتلى يىراقتا ئۇچماقتا ئىد  .سۈيىقەسرت بېشرىدىكى داڭقرى
بار ئەمما ئەمەلى ھوقۇقى يوق ئىككى نەپەر رەھربەر يەنرى گېنېررال بېر بىرلەن قۇرۇقلرۇق
ئارمىيە مارشالى ۋون ۋىتزلېبېن ئەسلىدە ئالردىن تەييرارلىق قىلىرش ھەققىردە ئۇخترۇرۇش
تارقىتىش بۇيرۇق چۈشرۈرۈش بىرلەن شروغۇللىنىپ پۈترۈن مەملىركەت برويىچە برۇ ئىشرنى
رادىئودىن ئېالن قىلىپ ھىتلېرنىر زوراۋانلىرق ھۈكمۈرانلىقىنىر ئاخرنشرقانلىقىنى ئرېالن
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قىلىپ تۇرىشى پۈتۈنلە مۇمكىن ئىد  .ئەمما ئۇنرنى ھەر ئىككىسىال برۇ ۋاقىتترا بېنردلېر
كوچىسىدىكى ئورنىغا بارمايدۇ.
بۇنىڭغا بەلكىم ھاۋارايى سەۋە بولغان بولىشىمۇ ئېھتىمال .ھەقىقەتەنمۇ ھراۋا بەكرال
تۇتۇق بەكال بۇرۇختۇرما بىر ھاۋا بار ئىد  .بىرر سۈيىقەسرتچى قراتتىق غەم يىر ەن ھالردا
بۈگۈنكى بۇ ھاۋا ئىنقىالپ قوزغاشقا بەك ئۇيغۇن بىر ھراۋا بولمىرد دېر ەن بولسرىمۇ يەنە
بىر قىسىمالر فرانسىيەلىكلەرمۇ ئىيۇلدا كىشىنى بۈگۈنكىدەك دىمىنى سىقىدىغان بىر كۈنردە
باستى تۈرمىسى ە ھۇجۇم باشلىيالىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .شۇنداق قىلىپ ئرۇنر فېل يېبېلنىر
”بررۆرە ئىنررى“ دىررن تېنىمررۇ ئېنىررق مەلۇمررات يوللىشررىنى كۈتررۈپ ھەرىرركەت قىلمررا جىررم
ئولتۇرۇشىدۇ .ئەمما ئۇ يەردىرن ھرېچ بىرر خەۋەر كەلمەيردۇ .نەتىىىردە قىممەتلىر ۋاقىرت
بىھۇدە زايا بولۇپ كېتىدۇ.
چۈشلۈك تاماقتىن ئىل ىر ھىتلېر ئارام ئېلىېېلى دې ەن ە ئۇنىمرا ئرۆز يرالغۇز
سررىرتقا چىقىررپ ئايالنغررا بررۇ ئىشررتىن گۇمانالنغرران قۇرۇلررۇش ئىشررچىلىر بىررلەن پرراراڭ
قىلىشىدۇ .ئۇنى ئې -ئې ئاديۇتانتى ئۇنى كەينىردىن يىرراقتىن كۈزۈترۈپ كېتىېېتىرپ
ئررۇ ئۆزىنىر ئررۆلمى ەنلىكىنى كىشررىلەرگە كۆرسررىتىش ھەمرردە بررۇ ئىشررتا ئررۇ ئىشررچىالرنى
قىلررچە مۇناسررىېىتى يرروقلىقىنى كۆرسررىتىش ئۈچررۈنال ئررۇنر بىررلەن پرراراڭ قىلىررپ ئررۆزىنى
كۆرسىتىېاتسا كېرەك دەپ ئوياليدۇ .چۈشلۈك تاماقتا شرۆدېر خانىم ئۇنىر چىرايرى بەكرال
ياشىرىپ كەتكەنلىكىنى بۇ تاماقنانىدىكى ئادد يالىڭا نمىۇچكىنى يۇرۇقىدىمۇ ئۇنى
يەنىلە خاتىرجەم چىرايىنى كۆرىدۇ .باشقىالر نېمە ئىش بولغرانلىقىنى سرورىما ترۇرۇپال ئرۇ
بولغان ئىشالرنى بىر قۇر تەسېىرلەپ چىقىدۇ” .مېنى شۇنچە تەلەيلى بولىشىمغا راستىنال
ئىشەن ىم كەلمەيدۇ – .دەيدۇ ھىتلېر يىغىن زالىردىكى ئۈسرتەل ئايىقىنىر ئۇنىر جېنىنرى
ساقالپ قالغانلىقىنى ئېيتىپ كېلىپ _ قاراڭالر بۇ بۇرۇلكامغا _ ئۇ پارتالشتا تىتمرا-تىتمرا
بولۇپ كەتكەن شىمىنى ئېلىپ كۆرسىتىدۇ .ئەگەر بۇ پارتالش ياغرا ئۆيردە ئەمەس بەلكرى
يەرئاسررتى يوشررۇرۇنۇش ئىسررتىھكامى ئىچىرردە يررۈز بەرگەن بولسررىد يىغىنرردىكى پۈتررۈن
ئادەملەرنىرر پررارتالپ ئۆلررۈپ بولىرردىغانلىقىغا ئىشررىنەتتى – .قىزىررق ئۇزۇنرردىن بېررر
پەۋقۇلئاددە بىر ۋەقە يۈز بېرىدىغانلىقىنى كۆڭلۈم تۇيۇپ تۇراتتى“.
چۈشلۈك تامراقتىن كېريىن ھىتلېرر ماشىنىسرىغا ئولترۇرۇپ “برۆرە ئىنرى” يېقىنىردىكى
كىچى پويىز ئىستانسىسىغا بېرىپ پالوبىدا مېھمان كۈتىېېلىشقا تۇرىدۇ .ئاسمان بۇلۇتلۇق
ئارىالپ يامغۇرمۇ تامچىالپ تۇرغىنىغا قارىما چۈشرتىنكېيىنكى ئىسسرىق ھراۋانى قوغالشرقا
يەتمى ەن ئىد  .ئۇ شەپكىسىنى تېنىمۇ چۆكۈرۈپ كەي ىنىچە يۈزىنى توساشقا تىرىشراتتى
ئۇ ئۇچىسىغا قارا رەڭلى خانتنى يېىىنچاقلىېالغان ھالردا كۈتىرېېلىش سۇپىسرىدا ئالرد -
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كەينى ە ماڭغىنىچە مۇسسرولىننى پرويىز بىكەتركە كىررگىچە كۈتىردۇ .ئۇنىر مېھمىنىمرۇ
قايتىدىن بىر ئەرۋاھقا ئايالنغان بولۇپ قايتىدىن بىر فاشىست ھاكىمىيىتى قۇرۇپ چىققران
ئىد  .ئەممرا برۇ جەريانردا ھىتلېرنىر كۈشكۈرتىشرى بىرلەن بەكرال كرۆپ ۋەتەن خرائىنىنى
ئۆلررۈم جازاسررىغا مەھكررۈم قىلغرران ئىررد  .ئۇنرنى ر ئارىسررىدا ھەتتررا ئۆزىنى ر كۈيئرروغلى
سىيانومۇ برار ئىرد  .فۈھرېرنىر خىيرالى يەنىرال شرۇ بۈگرۈن يرۈز بەرگەن ۋەقەنرى ئرويالش
بىلەنال مەشغۇل ئىرد ” .براش مىنىسرتىر _ دەيردۇ سرول قرولىنى ئۇزارتىرپ ھاياجانالنغران
ھالرردا _ بىررر نەچررچە سررائەت ئرراۋال مەن ھاياتىمرردىكى ئەڭ چرروڭ تەلەيرر ە ئېرىشرركەن
بولدۇم!“ ئۇ مېھمانلىرىنى ۋەقە يۈز بەرگەن نەق مەيداننى بىرر كرۆرۈپ قويرۇڭالر دەپ چىر
تۇرىېالىررردۇ 2 .مىنوتلرررۇق يرررول ئۈسرررتىدە ھىتلېرررر ئىشرررنى ئالرررد -كەينىنرررى قىسرررقىچە
تونۇشتۇرۇپ ئۆتىدۇ .ئۇنى ”ئاۋاز بەكال نورىمال بولۇپ خۇدد بۇ ئىش ئۇنىڭغرا قىلرچە
مۇناسىېىتى يوقتەك سۆزلەيتتى“.
ئۇ ئىككىسى ئرۈن-تۈنسرىز ھالردا پارتالشرتىن قالغران خرارابە يىغىرن زالىنرى كرۆزدىن
كۆچررۈرۈپ چىقىرردۇ .مۇسسررولىن بىررر ئورۇنرردۇققا كېلىررپ ئولتۇرىرردۇ .ھىتلېررر بولسررا بىررر
يەشررىكتىال ئولتۇرىرردۇ .ھىتلېررر خررۇدد بىررر رىررم خررارابىلىرىنى تونۇشررتۇرغۇچى سرراياھەت
يېتەكچىسررىدەك پررارتالش ۋاقتىرردىكى ئەھررېالنى ئۇنىڭغررا بىرنىمررۇ قويمررا تولررۇق سررۆزلەپ
بېرىررردۇ .مۇسسرررولىن ئۇنىررر دې ەنلىرىنرررى ئررراڭالپ قررراتتىق ھەيرررران بولرررۇپ كرررۆزىنى
مۆلدۈرلەتكىنىچە ئولتۇرۇپ ئاڭاليدۇ .ئاندىن ھىتلېرر ئۇنىڭغرا پارتالشرتا تىتىلىرپ كەتركەن
ئىشررتىنىنى كۆرسررىتىپ بەكررال ئېچىنغرران ھالرردا يېڭررى كەيرر ەن تررامبىلىنىڭمۇ يىرتىلىررپ
كەتكەنلىكىدىن بەكال كۆڭلى يېرىم بولغانلىقىنى ئېيتىدۇ .مۇسسولىن بۇنى ئاڭالپ ئاچچىق
بىر كۈلۈمسىرەيدۇ .ئاندىن ھىتلېر ئۇنىڭغرا پراتتىڭىنى كۆرسرىتىدۇ – ئۇنىر دوققىسرىدىكى
چاچلىر قۇيقىلىنىپ كەتكەن ئىد .
مۇسسررولىن بررۇنى كررۆرۈپ قرراتتىق چۈچررۈپ كېتىرردۇ .ئررالىي قۇمانرردانلىق شررىتابىدا
قانداقالرچە بۇ خى ۋەقە يۈز بېرىشى مۇمكىن؟ ھىتلېر قاتتىق ھاياجانلىنىپ كېتىدۇ” .قرارا
بررۇ ھەربىرري ئۈنفورمىلىرىمغررا قررارىغىنە شررۇ كررۆي ەن يەرلىرررىم ە! – ئررۇ يەنە بىررر قررانچە
قېتىملىق سۈيىقەستلەردىن قانداق ساق چىققانلىقى ھەققىدە توختىلىرپ كېلىرپ _ بۈگرۈن
بۇ يەردە يۈز بەرگىنى برۇ ترۈر سۈيىقەسرتلەرنى ئەڭ يوقرۇر پەللىسرى!“ دەپ ۋارقىرايردۇ.
ئەڭ ئرراخىرقى قېتىمقرررى ئۆلۈمررردىن قۇتۇلررۇپ قېلىشرررى شۆبھىسرررىزكى بىررر سرررې نال برررۇ
ئاگاھالندۇرۇش ئۇنى خىرزمەت قىلىرپ كېلىېاتقران ئۇلرۇ ئىشرلىر نرۆۋەتتىكى برۇ قىريىن
ئۆتكەلدىنمۇ ساق-سانمەت ئۆتۈپ كېتەلەيدىغانلىقىدىن دېررەك بېرىردىغانلىقىنى ئېيتىردۇ.
ئۇنىر قىزغىنلىقىرردىن تەسررىرلەن ەن مۇسسررولىنمۇ ھاياجرران ئىچىر ە تولىرردۇ” .بىررز بەكررال
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ناچار ئەھېالدا ياشىماقتىمىز – .دەيدۇ مۇسسولىن ھەتترا چېكىردىن ئاشرقان ئېغىرر خەتەر
ئىچىرردە ياشرراۋاتىمىز دېيىشرركىمۇ بولىرردۇ .شررۇنىڭغا قارىمررا بۈگررۈن بررۇ يەردە يررۈز بەرگەن
ھادىسىلەر ماڭىمۇ يېپ-يېڭى بىر مەدەت بولد دېيەلەيمەن“.
ئررۇ ئىككىسررى پارتالشررتا ۋەيررران بولغرران يىغىررن زالىرردىن ئايرىلىررپ چىغىررر يولرردا
كېتىېېتىپ چا ئىچكە ئولتۇرۇپ مۇزاكىرە قىلىشىشكە پۈتىشىدۇ .بۇ ئارىدا ھىتلېرر سرىم
توساقالرنى يېنىغرا كېلىرپ نېرقرى تەرەپرتە تۇرغران ئىشرچىالر بىرلەن بىرر دەپ-يېرىمردەم
مۇڭدىشررىدۇ .ھىتلېررر ئۇنرغررا ھە دې ەنرردىال سررىلەردىن گۇمرران قىلىشررىم راسررتىنال قىلررچە
ئاساسسرررىز ئىكەنلىكىنرررى تەكشرررۈرۈش خادىملىرىنىررر ھەقىقرررى جىنايەتچىنىررر كىرررم
ئىكەنلىكىنرررى ئېرررنىقالپ چىققرررانلىقىنى ئېيتىرررپ ئرررۇنرنى خررراتىرجەم قىلىررردۇ .چاينانىغرررا
كىرگەندىن كېريىن ئۇنىر مىرىەز بىردەمردىال ئۆزگىرىرپ كېتىردۇ .ئرانقە يروللىر قايترا
ئەسررلى ە كەلتررۈرۈل ەچكە ئررۇ خاتىرجەمسررىزلىنىپ جىررم ئولتۇرالمررايال قالغرران ئىررد  .ئررۇ
مۇسسولىن بىلەن سۆبەتلىشىېاتقىنىدا گېنېراللىرىنى قىلغان تېلېفونىدىن سرۆھبىتى پرات-
پاتال ئۈزىلىپ قرانتتى .گېنېررالالر سرىرتتا ئېقىرپ يرۈرگەن ئۇنىر ئرۆل ەنلىكى ھەققىردىكى
گەپ-سۆزلەرنى راست-يالغانلىقىنى ئېنىقلىېېلىش ئۈچۈن بىردەم-بىردەم تېلېفرون قىلىرپ
ئاۋارە قىالتتى .بۇنىڭدىن ھىتلېرنى مىىەز بىراقال بۇزۇلۇپ كېتىردۇ .ئرۇ قراتتىق سرۈكۈت
ئىچىدە قالىدۇ .بۇ چاغدا ئۇ تۈرلۈك-تۈمەن گۇمانالر ئىچى ە پېتىپ قېلىېاتاتتى .ئۇ ئالردىغا
تىكىل ىررنىچە ئولتررۇرۇپ رەڭلىرر دورىالرنررى ھە دەپ ئىچەتتررى .ئررۇ گيۆرىرر كېيتېرر ۋە
رىبېنتروپالرنى ئۆزئارا قىلىشقان تانش-تارتىشلىرىغا قۇنقمۇ سالمايتتى – ئرۇ ئرۈچەيلەن
سېنى خاتالىقى تۈپەيلىدىن گېرمانىيە بۈگۈنكى مۈشكۈل ئەھېالغرا چۈشرۈپ قالرد دەپ
بىررر-بىرىنررى ئەيىىلىشررەتتى .ئوتتۇرلۇقتررا بېرلىننىر شررىمالىدىكى قۇمانرردانلىق شررىتابىدىن
تېنررى يررېڭىال يېتىررپ كەلرر ەن ئررادمىرال پولكوۋنىرر دۆنىتررز قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە ئېسرريان
كۆتەرد دەپ ئەيىىلىشى بىلەن تەڭ ئۇنرنى ئوتتۇرسرىدىكى ئاشرىكارىالنمىغان كرۈرەش
قايتىرردىن برراش كۆتررۈرۈپ چىقماقتررا ئىررد  .گيۆرىرر دۆنىتزنىرر بررۇ گېررىى ە دەرھررال
قوشررۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىشررى بىررلەن تەڭ دۆنىتررز دەرھررال نىشررانىنى بررۇراپ قۇرسرراق
كۆپىكىنى تۆكۈپ ھاۋا ئارمىيىسىنى بەكال رەھىمسىزلى قىلغرانلىقىنى ئەيىرىلەپ چۈشرىدۇ.
بۇنىڭغررا رىبېنتروپمررۇ دەرھررال گەپ قىسررتۇرۇپ قوشررۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىرردۇ .گيۆرىرر
دەرھال قۇماندانلىق تايىقىنى كۆتۈرۈپ گويا ئرۇنى ئۇرمراقچى بولىېاتقانردەك قىلىرق بىرلەن
”ئراغزىڭنى يررۇم رىبېنتررروپ! مۇنررۇ شرامىان ئەتكەسچىسررىنى دەۋاتقرران گېىىنررى قررارا!“ دەپ
ۋارقىرىېىررد رىبېنتروپمررۇ ”مەن يەنىررال تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرىمەن _ دەپ ئۇنىڭغررا
ھۆمۈيىدۇ _ بىلىپ قويۇڭ مېنى ئىسمىم ۋون رىبېنتروپ!“
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سىرتتا يامغۇر يېغىشقا باشالپ يامۈۇر ترامچىلىر دېرىرزە ئەينىكىنرى تىنمرا ئرۇرۇپ
تاراخشىتاتتى .كىمدۇ بىر رومنى توپىالڭ چىقارغانلىقى ھەققىردە گەپ باشلىشرى بىرلەن
ھىتلېر گەپكا ئارىلىشىدۇ .ئۇ ئالردىغا ئرې ىلىل ەن ھالردا ئۆزىنىر ھەقىقەتەنمرۇ تەلەيلىر
بىر ئىكەنلىكىنى قايتا-قايتا تەكىتلەيدۇ .ئۇ ئۇشتۇمتۇت قايناپ سەكرەپ ترۇرۇپ كېتىردۇ.
”ئۆز ئرادەملىر ئىچىردە يرۈرۈپ تۇرۇغلرۇق خرائىنلىق قىلغانالرنىر جېنىغرا ۋا ! ئۇنرنىر
ئۆلۈكىنىمۇ ساق قويماسلىق كېرەك!“ ئۇ تەھردىت سرالغان ترون بىرلەن قرۇنقنى يارغىردەك
ۋارقىرايردۇ” .ئۇنرنىر ئررۇرۇقىنى قويمررا قۇرۇتىشررىمىز كېرررەك شررۇنداق قەتئىرري تررازىالپ
قۇرىتىېېتىش كېرەك!“ ئەممە ئۇ قانچە تېز ئاچچىقالنغران بولسرا شرۇنچە تېرز ئاچچىقىردىن
يانرراتتى .ئۇنىڭرردىكى قىسرراس ئرروتلىر پەسرركويغا چۈشىشررى ھامرران تۇيۇقسررىزن جىمىررپ
قالىدۇ .ئۇ كۆزلىر نۇرسىزننغىنىچە تاتىرىپ ئولتۇرۇپ قالىدۇ.
مۇسسولىن ئىتالىيانالرخا خاس ئۆتكرۈر كرۈزىتىش ئانھىردىلىكى برويىچە ئەنرد برۇ
جىدەلنى تروختىتىش نۆۋىتىنىر ئرۆزى ە كەل ەنلىكىنرى ھرې قىلىرپ قرولىنى ھىتلېرنىر
قررولى ئۈسررتى ە قررويغىنىچە كۈلۈمسررىرەپ ئۇنىڭغررا قارايرردۇ .ئۇنى ر بررۇ ھەرىكىتررى بىررلەن
فۈھرېرمۇ چوڭقۇر خىيال ئىچىدىن ئۇيغانغاندەك سەگەپ كېتىردۇ .كىمردۇ بىرر تاشرقارقى
ئىشىكنى ئېچىېېتىردۇ .ھىتلېرر دەرھرال بىرسرىنى بېرىرپ مۇسسرولىننى پەلتوسرىنى ئېلىرپ
كېلىشرررىنى بۇيرۇيررردۇ .ئرررۇ مېھمىنىغرررا قررراراپ ئرررادەتتە چۈشرررتىن كېررريىن شررراماللىق
بولىرردىغانلىقىنى شررۇڭا ئررۇ قەدىرلىرر مېھمىررنى ە سرروغۇق تې ىررپ قېلىشررىنى ھەرگىررز
خالىمايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .مۇسسولىنمۇ ئىتالىيانچە” :بۇنداق بىرر پەيترتە ئىترالىيە براش
مىنىسرررتىرى ە ھەرگىرررز سررروغۇق تەگمەيررردۇ!“ دەپ ترررۇرۇپ يەنىرررال ھەربىررري پەلتوسرررىنى
كېيىېالىدۇ.
چۈشتىن كېيىن سرائەت  2تىرن  20مىنروت ئۆتكەنردە شرتاۋفېنبېرگ بېررلىن شرەھەر
سىرتىدىكى بىر ئايرودرومغا قونىدۇ .ئەممرا ئايرودرومردا مەيلرى ئۇنىر دۈشرمىنىدىن يراكى
دوستلىرىن بولسىمۇ بىرەرسى ئۇنى ئالدىغا چىقمىغانلىقىغا بەكرال ھەيرران بولىردۇ. .ۇنىر
ئاديۇتانتى بېندلېر كوچىسىغا تېكېفون قىلىپ گېنېرال ئرولبريېچتنى تاپىردۇ.ئۇنىڭغرا شرىفىر
بىلەن سۆزلەپ سۈيىقەست مۇۋەپىەقىيەتلى بولغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ .ئەممرا ئولبريېچتنىر
جاۋابى بەكال مۇجىمەل ئىد  .دېمەككى “ۋالكېرر” ھەرىكىترى تېنرى باشرلىتىلمىغان ئىرد .
شتاۋفېنبېرگ تروپكىنى ئۇنى قولىدىن يۇلۇپ ئالغىنىچە مېنى كرۈتمە دەرھرال ھەرىركەت
باشالت دەيردۇ .ئانردىن ئرۇ دەرھرال ھراۋا ئارمىيىسرىنى ماشىنىسرىدىن بىرنرى چاقىرتىرپ
بېرلىنغا قاراپ ئاتلىنىدۇ.
ئولبريېچررت چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2تىررن  22مىنرروت ئۆتكەنرردىال ھەرىرركەت
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باشرررلىتىش ئۈچرررۈن قۇرۇقلرررۇق ئرررارمىيە بېررررلىن ھەربىررري رايرررون قۇمانررردانى گېنېررررال
كورتزفلېيشنى دەرھال ھەرقايسى مۇھاپىزەتچىلەر باتالىيونلىرىغا سىانداۋ شەھەر قوغداش
رايونىغا ۋە شۇنىڭدەك ئىككى قۇرۇقلۇق ئرارمىيە قرۇرال مەشرقى مەكتىرېى ە ھەربرى ھرالەت
بۇيرۇقىنى ئىىرا قىلىشرى ئۈچرۈن تولرۇق تەييارلىقترا بولرۇش برويرىقى بېرىشرىنى بۇيرۇيردۇ.
شۇنىڭدەك يەنە بۇ پىالنغا قاتناشتۇرۇلمىغان كورتفلېيشقىمۇ بۇيرۇق بويىچە ئىرش قىلىشرنى
ئېيتىدۇ.
ھەرىرركەت تەرەقىيرراتىنى تېررزلىتىش ئۈچررۈن گېنېرررال ئولبريېچررت يەنە بىررر مەخىررى
ھەرىكەتچى بولغان بېرلىن شەھەر قوغداش قۇماندانى گېنېرال ۋون ھاسقا ھەربىري ھرالەت
بۇيرۇقى چىقىرىشنى ئۆز بىېاستە ئۇقتۇرىردۇ .چۈشرتىن كېريىن سرائەت  2تىرن  82مىنرۇت
ئۆتكەندە ئۇنى قىسىملىر يولغا چىقىش تەييارلىقىنى پۈتتۈرۈپ كۈترۈپ تۇرىردۇ .بېررلىن
شررەھەر سررىرتىدىكى قىسررىمالرمۇ تولررۇق تاييررار ھالغررا كەلتۈرۈلىرردۇ .بېنرردلېر كوچىسررىدا
مۇھاپىزەتچى ئەسكەرلەر ھەربى ھالەتكە ئۆتىدۇ .ئولبريېچرت مۇھراپىزەتچى باتالىئونىنىر
باتالىيون كومانردىرىغا ئېغىرزچە مۇنرداق يوليرورۇق بېرىردۇ :ئەگەر ئرې -ئېسرچىالر زورنپ
كىرمەكچە بولىدىكەن ئۇنرغا قرۇرال كرۈچى بىرلەن تاقابىر ترۇرۇڭالر .بىرر قرانچە مىنۇتقرا
قالما يولدىن ئۆتىېاتقان ئاپتوموبىلالرنى ھەممىسى بۇيرۇق بويىچە توختىتىلىدۇ .بارلىق
سىرتقا چىقىش ئېغىزلىر ئىتىېېتىلىدۇ.
ئەسرررلىدە ئولبريېچتنىررر ھرررازىر قىلغررران ئىشرررلىر  2سرررائەت ئررراۋال پۈتتۈرۈشررركە
تې ىشلى ئىشالر ئىد  .ئۇ تۇيۇقسىز گېنېرال فرومنى ئىشنانىسىغا بېسرىپ كىرىرپ (فرروم
بۇ سۈيىقەست ھەرىكىتى ە تولۇق ئارلىشىپ قالمىغان بولسرىمۇ پۈترۈنلە چەترتە قالغرانمۇ
ئەمەس ئىد ) ھىتلېرنى ئۆل ەنلىكىنى دەپ كېلىپ فرومنى زاپاس قىسىمالر قۇماندانى
بولۇش سۈپىتى بىلەن ھەر قايسى ھەربىي رايون قۇماندانلىرىغا ”ۋالكېر ھەرىكىتى“ ئۈچرۈن
ھەربىي ھالەت برۇيرۇقى چۈشۈرىشرىنى تەلەپ قىلىردۇ .ئرۆزىنى كۆرسىتىشرنىال ئوياليردىغان
يامان غەرەزلى فروم ئۆتكەن بىر قانچە ئايدىن بېر كۆرسەتكىنىدى كەسكىن بىرر نرېمە
دېمە تۇرىېالىدۇ .ئرۇ ئراۋال كېيتېلغرا تېلېفرون قىلىرپ ھىتلېرنىر راسرتىنال ئرۆل ەنلىكىنى
ئېنىقلىغاندىن كېيىن ئاندىن بىر قارار بېرىدىغانلىقىنى دەپ تۇرىېالىدۇ.
”ھەممە ئىش خرۇدد بۇرۇنقىردەك“ دەپ جراۋا بېرىردۇ كېيتېر چاينانىردا ترۇرۇپ
تېلېفون ئارقىلىق .فروم ئۇنىڭغرا يېڭىراقترا بىرر دوكرالت تاپشرۇرۇپ ئالغرانلىقىنى دوكالتترا
فۈھرېرنىر سۈيىقەسررت قىلىنىررپ ئۆلتررۈرۈل ەنلىكى يېزىلغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .بررۇ گەپلەرنررى
ئاڭالپ كېيتې قاتتىق قايناپ كېتىدۇ” :پۈتۈنلە قۇرۇق گەپ _ .ديدۇ كېيتې  .شۇنىڭدەك
فۈھرېرنى بۇرۇنقىدەك سراق-سرانمەت تۇرىېاتقرانلىقىنى .پەقەت يېنىر يارىالنغرانلىقىنىال
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ئېيتىرررپ _ ھە راسرررت سرررىزنى شرررىتاپ باشرررلىقىڭىز شرررتاۋفېنبېرگ ھرررازىر نەدە؟“ دەپ
سورايدۇ .فروم بەكال ئانقىزادە بولغان ھالدا دەرھال جراۋا بېرىرپ ئرۇ پولكوۋنىر تېنرى
مېنى ئالردىمغا كىرمىرد دەپ جراۋا بېرىردۇ .شرۇنداق ئرارقىلىق فرروم برۇ سۈيىقەسرت
ھەرىكىتىدىن ۋاز كېچىپ پۈتۈنلە چەتكە چىققانلىقىنى كۆرسىتەتتى.
ئارىدىن بىر قرانچە مىنرۇت ئرۆتمە كرۆپ سراندىكى سۈيىقەسرتچىلەر ئولبريېچتنىر
چرروڭ ئىشنانىسررىغا يىغىلىررپ شررتاۋفېنبېرگنى تاقەتسررىزلى ئىچىرردە كۈتۈشرركە باشرراليدۇ.
ئارىدىن بىرسى شتاۋفېنبېرگنى ماشىنىسى قوراغا كىرىپ كەلد ! دەپ ئېالن قىلىردۇ .بىرر
قررانچە مىنرروتتىن كېرريىن پولكوۋنى ر روھلررۇق بىررر شررەكىلدە ئىشررنانىغا بۆسررۈپ كىرىررپ
ھەممىررر ە قىزغىنلىرررق ۋە ئىشرررەنچ پەيررردا قىلىررردۇ .شرررتاۋفېنبېرگ ئرررۆز كرررۆرگەنلىرىنى
كۆپچىلىككە ئېيتىپ بېرىدۇ :قاتتىق گۈمبۈرلى ەن ئاۋاز بىرلەن تەڭ ئروت-يرالقۇن ۋە ئىر -
تۈتەك كۆتۈرۈلرد ” .شرۇنى ئېيتىشرقا بولىردۇكى _ دەيردۇ پولكوۋنىر _ ھىتلېرر مرۇتلەق
تۈردە ئۆل ەن بولىشى كېرەك “.شۇڭا ئۇنرنى دەرھال ھەرىكەتكە كېلىشرى كېرەكلىكىنرى
ئەنررد بىررر مىنۇتمررۇ ۋاقىتنررى زايررا قىلىشررقا بولمايرردىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ .گەرچە ھىتلېررر
ئررررۆلمى ەن تەقرررردىردىمۇ پۈتررررۈن كررررۈچى بىررررلەن تىرىشررررچانلىق كۆرسررررىتىپ ئۇنىرررر
ھۈكمررۈرانلىقىنى ئاغرردۇرۇپ تاشلىشررى كېرەكلىكىنررى تەكىتلەيرردۇ .بېكمررۇ بررۇ دې ىررنى ە
قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
شرررتاۋفېنبېرگ پرررارىددىكى گېنېررررال ۋون سرررتۈلىناگېلنى قۇمانررردانلىق شرررىتابىدا
ئىشلەيدىغان ئىنىسى ە تېلېفون قىلىدۇ .ئۇ ئىنىسى ە پارتالش ئىشىنى ئېيتىرپ ”ھەرىركەت
قىلىش يولى داغدام ئېچىلد !“ دەيدۇ .گېنېرال ستۈلىناگې بۇ خوشرنەۋەرنى ئاڭلىغانردىن
كېرريىن دەرھررال ھەرىكەترركە ئۆتىرردۇ .ئررۇ فرانسررىيىدىكى يوقررۇر دەرىىىلى ر ئاخبررارات
مەسررئۇلىغا ئۆزلىرىرردىن باشررقا فرانسررىيە بىرلەن گېرمررانىيە ئوتتۇرسررىدىكى بررارلىق سىمسررىز
رادىئو ئانقىسى بىلەن تېلېفون ئانقىلىرىنى پۈتۈنلە ئۈزۈپ تاشالشقا بۇيرۇق قىلىدۇ.
بېندلېر كوچىسرىدا شرتاۋفېنبېرگ گېنېررال فرومنرى ئرۆز تەرىرىى ە قرايتۇرۇپ كرېلىش
ئۈچۈن پۈتۈن ماھارىتىنى ئىشقا سالماقتا ئىد  .گېنېرالغا ۋەدە قىلىپ ھىتلېرنى راسرتىنال
ئررۆل ەنلىكى ە ئررۇنى ئىشەندۈرۈشرركە تىرىشررىپ باقىرردۇ .ئەممررا فررروم بولسررا كېيتېلنىرر
دې ىنىنررى قايتررا قايتررا تەكىررتلەپ قەتئررى چىر تۇرىېالىرردۇ” .مارشررال كېيتېر بررۇ قېتىممررۇ
خررۇدد بۇرۇنقىرردەك قىىقىزى ر يالغرران سررۆزلەۋاتىدۇ“ دەيرردۇ شررتافېنبېرگ .شررۇنداق دەپ
تۇرۇپ ”مەن ئۇ يەردە كىشىلەرنى ھىتلېرنىر ئۈلرۈكىنى كۆترۈرۈپ چىقىېاتقرانلىقىنى ئرۆز
كۆزۈم بىلەن كۆردۈم“ دەپ ئۆزىمۇ قىىقىزى يالغاندىن بىرنى توقۇيدۇ.
”بۇ ھەقتە _ دەيدۇ ئولبرېيچتمۇ گەپ قىستۇرۇپ _ بىرز ھەر قايسرى ھەربىري رايرون
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قۇمانرردانلىرىغا ئىچكررى جەھەتررتە ھەربىرري ئررۆزگىرىش قىلىررش ھەققىرردە يوشررۇرۇن بەل ر ە
بەردۇق“ دەيدۇ .فرروم ئورنىردىن سرەكرەپ ترۇرۇپ كېتىردۇ .ئۇنىر بەدىنرى شرۇنچە سرېمىز
بولىشررىغا قارىمررا ئۇنى ر بررۇ ھەرىكىتررى ھەقىقەتەنمررۇ كىشررىنى ھەيررران قالرردۇراتتى .ئررۇ
ئۈسررتەل ە تايررانغىنىچە خررۇدد مەشررىق مەيدانىرردا ئەسرركەرلەرگە ۋارقىرىغانرردەك قرراتتىق
ۋارقىررراپ تررۇرۇپ ”بررۇ قىلغىنى ر ئېررپ-ئېنىررق يوقۇرىنى ر بۇيرۇقىغررا بررو سررۇنمىغانلىق.
ئېيتقىنا سرەن برۇ يەردە بىرز دەپ كىمنرى دېمەكچرى؟“ ئرۇ دەرھرال برۇيرۇق بېرىرپ ۋالكىرر
ھەربىي ھالەت بۇيرۇقىنى ئەمەلدىن قالدۇرغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
شتاۋفېنبېرگ ئۇنى ھىتلېرنى راستىنال ئۆل ەنلىكى ە قايى قىلىرش ئۈچرۈن يەنە بىرر
قېتىم تىرىشىپ كۆرىدۇ” .ئىشىنى ئۇ يىغىن ئۆيىدىكىلەردىن بىرىمۇ سراق قالمىرد “ دەپ
ئۇنى بىلەن تالىشىپ باقىدۇ“ .ۋون شتاۋفېنبېرگ كونت جانابلىر _ دەيدۇ گېنېرال ”برۇ
قېتىمقى ھەرىكىتىڭالردا مەغلوپ بولدىڭالر شۇڭا سىز دەرھال ئۆزىڭىزنى ئېتىېېلىشرىڭىزنى
تەۋىسىيە قىلىمەن “.شتاۋفېنبېرگ تەبىئىكى ئۇنى بۇ تەلىبىنى قەتئىي ترۈردە رەت قىلىردۇ.
ئولبرېيچتمۇ فرومدىن ھەرىكەتكە كېلىشىنى ئۆتۈنرۈپ بولمىسرا گېرمرانىيە مەڭ ۈلرۈك يروق
قىلىنىشى مۇمكىن دەيدۇ .بۇ چاغدا ژروم گېىىنى ئۇنىڭغا قارىتىدۇ” :ئولبرېيچت بۇ دېمەك
سەنمۇ بۇ قېتىمقى سىياسىي ئۆزگىرىش قىلىشرقا قېتىلغىنىڭنرى كۆرسرىتەمدۇ؟“ دەپ سرۇئال
قويىدۇ” .شۇنداق گېنېرال ئەمما مەن بۇ ھەرىكەتنى ئىچىدىن بىرسى ئەمەسمەن“.
گەۋدىلى كەل ەن فروم يەر تې ىدىن ئولبرېيچتقا غەزەپ بىلەن تىكىلىدۇ” .ئۇ ھالدا
مەن سررىلەر ئررۈچىڭالرنى رەسررمىي تررۈردە قولغررا ئالغررانلىقىمنى بىلدۈرۈشرركە مەجبررۇرمەن“.
ئولبرېيچتنى يۈز شۇ ھامان تاتىرىپ ئۇنىڭغا غەزەپ بىلەن تىكىلىدۇ” .سىز بىزنرى قولغرا
ئېلىش ھوقۇقىڭىز يوق .سىز بەلكىم ھېلىغىچە بىلمىسرىڭىز كېررەك ئەنرد سرىزدە ھوقرۇق
يرروق .شررۇڭا بىررز سررىزنى قولغررا ئررالىمىز!“ بررۇ ئىككررى گېنېرررال تىرر ئۇرۇشررىدىن رەسررمى
مۇشتلىشىشررقىچە بېرىررپ يېتىرردۇ .شررتاۋفېنبېرگ بېرىررپ ئررۇنرنى ئرراجرىتىمەن دەپ ئۇمررۇ
ئېڭىكى ە بىر مۇش يەۋالىردۇ .فرروم دېر ەن برۇ دېېىردەك نەرسرە تاپانچىنىر ھەيېىسرىنى
كۆرگەندىال ئاندىن بويرۇن ئې ىرپ جىمىيردۇ .ئرۇ قولغرا ئېلىنىرپ ئرايرىم بىرر ئرۆي ە قامراپ
قويۇلىرردۇ .چۈشررتىن كېرريىن سررائەت  2ئەتراپىرردا بىنانىرر ھەر قايسررى چرروڭ-كىچىرر
ئىشرررىكلىر بىرررلەن بىنانىررر كەينىررردىكى بومباردىمانررردا پرررارتلىتىېېتىل ەن يەرلەرنىررر
ھەممىسررى ە پوسررت قويۇلىرردۇ.شررتاۋفېنبېرگنى ئىمزاسررى بولغرران كرراۋا چېچىكررى سرراغۇ
كىرىش قەغىز ئالغانالرن بىناغا كىرەلەيتتى .بۇنداق رۇخسرەت قەغىرز بولمىغرانالر يراكى
ئىمزاننغان بۇيرۇق خېتى بولمىغانالردىن ھېچ كىشى بىنادىن چىقىرىلمايتتى.
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گەرچە بېندلېر كوچىسرىنى سۈيىقەسرتچىلەر پۈترۈنلە تېرزگىنلەپ بولغران بولسرىمۇ
‘فىكررۇس تررۈۋ ’ ئىشنانىسررىدا ئىررش بېىىرىېاتقرران گېنېرررال ۋون ھرراس مۈشرركۈل ئەھېالغررا
چۈشۈپ قالىدۇ .بۇ گېنېرال بىر سرائەت ئراۋال بېررلىن شرەھەر قوغرداش قۇمانردانى نامىردا
مۇھاپىزەتچىلەر باتالىئونىغرا مەيلرى گېنېررال يراكى مىنىسرتىر بولسرۇن ھېچكىمنرى سرىرتقا
چىقارماسلىق ئۈچۈن ھۆكۈمەت بىناسى ئەتىراپىنرى قامرال قىلىرش برۇيرۇقى بەرگەن ئىرد .
ئەسلىدە ”ھىتلېرر ياشرالر ئىتتىىراقى“ نىر رەھبەرلىرىردىن بىرر بولغران مۇھراپىزەتچىلەر
باتالىئونىنىررر باترررالىئون كومانررردىر مرررايور ئوتترررو رېيمېرررر ئررراۋال ھىتلېرنىررر راسرررت
ئررۆل ەنلىكىنى ئېررنىقالپ چىقىشررنى تەلەپ قىلىررپ تۇرىېالىرردۇ .ئۇنىڭغررا ھرراس ھىتلېرنى ر
راستىنال ئۆل ەنلىكىنى بۇ سۈيىقەستنى ئې -ئېسرالر قىلغرانلىقىنى ئېيتىردۇ .برۇ ئىشرتا بىرر
غەلىتىلى بارلىقىدىن گۇمان قىلغران رېيمېرر ئۇنرداقتا ھىتلېرنىر ئورنىغرا كىرم چىقىردۇ؟
دەپ سرورايدۇ .ھرراس ئۇنىڭغررا قانيماقرران گەپ سررورىما دەرھررال بېرىررپ مۇھرراپىزەتچىلەر
گارنىزونىنى ھەرىكەتكە كەلتۈر دەيدۇ.
رېيمېرنى دوسرتى لېيتىنانرت خران ھراگېن (بېرلىنردا مۇھراپىزەتچىلەر باتالىئونىغرا
مىللىرري سوتسررىئالىزم ھەققىرردە نۇتررۇق بەرگەن كىشررى) مررۇ ئەنە شررۇنداق گۇمانرردا ئىررد .
ھرراگېن يېقىنىرردا ئررادەم يرروق بىررر پۇرسررەتتىن پايرردىلىنىپ رېيمېرغررا بررۇ بىررر ھەربىرريلەر
سىياسىي ئۆزگىرىشىدەكال قىلىدۇ دەيدۇ .رېيمېرمۇ شۇنداق ئىكەنلىكى ە ئىشىنەتتى .شرۇڭا
ئۇ ئۆزىنى بۇرۇنقى باشرلىقى گيوبېلسرنى تېىىرپ ئۇنىڭردىن برۇ ئىشرنى تى ىنرى سۈرۈشرتە
قىلىررپ بېقىشررنى تەلەپ قىلىرردۇ .رېيمېررر ئۇنىڭغررا موتوتسررىكىلېتتىن بىرنررى تېىىررپ بېرىررپ
دەرھال بېرىپ ئەھېالنى مەلۇم قىلىشىنى بۇيرۇيدۇ .رېيمېرر شرەھەر ئىچىنرى قامرال قىلىرش
ئەھېالىنى تەكشۈرۈشركە كېتىېاتقىنىردا ھراگېن (ئرۇ ھەربرى سرەپكە قېتىلىشرتىن ئراۋال بىرر
يازغۇچى ئىرد ) موتوتسركلېتنى يران سراندۇقىدا ئولترۇرغىنىچە تەشرېىقات مىنىسرتىرىنى
تۇرىېاتقرران سررارايغا قرراراپ يولغررا چىقىرردۇ .ئررۇ يەدە گيوبېلسررنى خررۇدد تېېتررون پرراۋۇل
رېېېرې ە ئوخشاش ( 8181~8222غۇرۇرلۇق بىر ئامېرىكىلىق ۋەتەنىەرۋەر) ۋارقىرراپ ”برۇ
بىر قۇراللىق سىياسىي ئۆزگىرىش!“ دەپ تىنما ۋارقىرىماقتا ئىد .
گيوبېلسنى سارىيى ھەقىقەتەنمۇ قانيماقانچىلىق مەركىزى ە ئايلىنىپ قالغان ئىد .
بېرررلىن شررەھەر باشررلىقىمۇ بىررر نەپەر شررەھەرلى قۇرۇلتررا ئەزاسررىنى يېنىغررا ئېلىرررپ
گيوبېلىسنى ئىستەپ كەل ەن ئىرد  .ئوتترۇردا تارقىلىرپ يرۈرگەن بىرر-بىررى ە زىرت كوچرا
گەپلىر ئۇ ئىككىسىنىال قايمۇقتۇرۇپ قويغران ئىرد  .سرىېرمۇ قرايمۇقۇپال كەتركەن ئىرد .
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سىېر يېڭىراقتا بىر تروپ رېيمېرنىر ئەسركەرلىر پىلىمروتالرنى كرۆتەرگىنىچە برانردېنبۇرگ
دەرۋازىسررررىغا قرررراراپ چېىىررررپ كېتىېاتقررررانلىقى يەنە بىررررر قىسررررىملىرىنى تەشررررېىقات
مىنىستىرلىكىنى ئىشىكىدە پوسرتا تۇرغۇزۇلغرانلىقىنى كرۆرگەن ئىرد  .چىلىرق-چىلىرق تەر
ئىچىدە قالغان گيوبېل پارتىيە مەسرئۇللىر بىرلەن ھەربىري رايرون قۇمانردانىغا تېلېفرون
قىلىرپ ئەھرېال سروراۋاتاتتى .قارىغانردا پوتىسردامدا تۇرۇشرلۇق قىسرىمالر بىرلەن شرتاتلىق
مۇھاپىزەتچىلەر قىسىمى شەھەرگە قاراپ كېلىېاتقاندەك كۆرۈنەتتى .ۋەزىيەت ھەقىقەتەنمرۇ
جىدد ئىد  .ئەمما گيوبېل كىچىككىنە بولسىمۇ بىر ئۈمىد نرۇرىنى كۆرگەنردەك بولىردۇ:
ئىسررريانچىالر ترررېنىچىال سىياسرررىي ئرررۆزگىرىش قوزغررراپ مرررۇۋەپىەقىيەتكە ئېرىشررركەنلىكى
ھەققىدىكى غالىبىيەت خەۋىرىنى رادىئو ئارقىلىق ئېالن قىلمىغان ئىد  .شرۇڭا ئرۇ دەرھرال
بىر پارچە ئۇقتۇرۇش تەييارنشقا تۇتۇش قىلىدۇ .بۇ ئىشالر ھەقىقەتەنمۇ بىر تەرەپ قىلىرش
تەس ئىشالر ئىد  .چۇنكى بۇ ھەقتە ئالدىراپال بىرەر ئىككرى ئېغىرز گەپ قىلغىردەك بولسرا
كىشىلەر ئارىسىدا پاراكەندىچىلى پەيدا قېلىېېتىش خەۋىىى بار ئىد .
دەل شۇ پەيتتە موتوتسىكلىتتا بەكال بىئرارام بولغران ھراگېنمۇ كىشرىلەر ئوتتۇرسرىنى
يررارغىنىچە يررول ئېچىررپ گيوبېلسررنى يېنىغررا بېرىېالىرردۇ .بررۇ قوشررۇمچە يررازغۇچى بولغرران
ھەربىي نەپەس-نەپىسى ە ئۇنشمىغان ھالدا بولغرانالرنى بىرر قرۇر بايران قىلىرپ چىقىردۇ.
گيوبېل ئۇنى دې ەنلىرىنى تەقەتسىزلى ئىچىردە ئاڭاليردۇ .ئراخىر ئۇنىڭردىن رېيمېرر
دې ەن بۇ كىشى ە بئىشەن ىلى بونمدۇ دەپ سرورايدۇ .قەتئرى ئىشىنىشركە بولىردىغان بىرر
ئادەم! ئۇ ئۇرۇش مەيدانىدا  1قېتىم ياردار بولغان بىرر ئەسركەر ئەمەسرمۇ؟ دەيردۇ ھراگېن.
شۇنداقتىمۇ گيوبېل يەنىال كۆڭلىدە بەك ئىشرەنچ قىلىرپ كېرتەلمە ھاگېنغرا رېيمېرنرى
تېىىپ كەل دەپ بۇيرۇيدۇ .ئۇ كۆڭلىدە ئەگەر بۇ ئىككىسى يېرىم سائەت ئىچىدە بۇ يەردە
پەيدا بولمايدىكەن دېمەك مايور رېيمېر توپالڭچىالر تەرىىىدىن قۇراللىق تۇترۇپ قېلىنغران
بولىررردۇ دەپ ئرررويالپ ئۇمرررۇ ئرررې -ئېسرررچىالرنى فېكرررۇس تۈۋىررردىكى مۇھررراپىزەتچىلەر
قۇماندانلىق شىتابىنى تارتىپ ئېلىشقا يوللىماقچى بولىدۇ.
بىررر قررانچە مىنۇتقررا قالمررا يەنررى چۈشررتىن كېرريىن سررائەت بەش يېرررىم بولغانرردا
گي روبېل يەنە بىررر تېلېفونغررا چاقىرىلىرردۇ .بررۇ قېررتىم ھىتلېررر تېلېفررون قىلغرران ئىررد  .ئررۇ
گيوبېلسررنى ئۆزىنىرر ئىنتررايىن سرراغالم ھالرردا ئىكەنلىكىنررى خەلقررقە بىلرردۈرۈش ئۈچررۈن
رادىئوغا دەرھال چىقىشرىغا ئالدىرىتىردۇ .گيروبېل دەرھرال رادىئرو نۇتقىنىر نۇسنىسرىنى
رادىئو ئىستانسىدىكىلەرگە تېلېفون ئارقىلىق ئوقۇپ بېرىدۇ .رادىئو ئىستانسىسرى برۇ چاغردا
پىيررادە ھەربىرري مەكتىېىرردىكى ئىسرريانچىالر تەرىىىرردىن ئىشررغال قىلىېېلىنغرران بولسررىمۇ
گيوبېلسنى ئاۋازىنى ئاڭلىغان ئىسيانچىالر كوماندىر قايمۇقۇپال قالىدۇ ئېنىرق ئېيتقانردا
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ئۇنى قاتتىق قورقۇتىېېتىدۇ .شۇڭا ئرۇ شرۇ ھامران برۇ ئۇقتۇرۇشرنى رادىئرودا ئرېالن قىلىشرقا
توساغۇلۇق قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
يەنە شرررۇ پەيرررتلەردە ھىتلېرررر تېىىررررنپال قالغررران مەسرررلىھەتچىلىرىنى تەسرررىرىدە
تەشررېىقات مىنىسررتىر گيوبېلسررنىڭمۇ ترروپالڭچىالر قاتارىرردا بولررۇپ قېلىشررى ئېھتىمالىرردىن
گۇمان قىلىشقا باشراليدۇ .شرۇڭا ئرۇ قايتىردىن گيوبېلسرقا تېلېفرون قىلىرپ برۇ ئىشرنى بەك
ئۇزۇنغا سۆزىېەتتى تا ھرازىرغىچە برۇ ئۇقتۇرۇشرنى رادىئرودا ئرېالن قىلمىردى دەپ ئرۇنى
قررراتتىق سررروتالپ كېتىررردۇ.گيوبېلىسرررمۇ برررۇ ئىشرررتا مېنىررر قىلرررچە مەسرررئولىيىتىم يررروق
مەسئولىيەت پۈتۈنلە رادىئو ناشقارمىسىدىكىلەردە دەپ ئۆزىنى قراتتىق ترۇرۇپ ئاقاليردۇ.
ھىتلېرمۇ ئۇنى دې ىنى ە ئىشىنىدۇ ھېچ بولمىغانردا ئىشرەن ەنلىكىنى ئېيتىرپ ترۇرۇپكىنى
جايىغا قويىدۇ.
ھىتلېرنى ر ئررۆل ەنلىكى ھەققىرردىكى يالغرران خەۋەرلەر ئەڭ دەسررلىېىدە بىررر قررانچە
كوندوكتورلۇق قىلىېاتقان قىزنرنى قايدۇرۇپال ۋېتىدۇ .ئۇنر تەلېىلەرچە يىغالپ كېتىدۇ .برۇ
خەۋەر تارقالغانرردىن كېرريىن كىشررىلەر بررۇ ئىشررتىن بەكررال پەۋقۇلئرراددىلىق ھررې قىلىررپ
ئەنسىرەشرركە باشررلىغان ئىررد  .كەينىرردىنال فۈھرېرنى ر ئررۆلمى ەنلىكىنى ئىسررىاتاليدىغان
رادىئرو خەۋىررر ئررۇنرنى يىغررا-زار ئىچىر ە كۆمىېېتىردۇ .بررۇ ئەلىررېەتتە خوشرراللىق يىغىسررى
ئىد  .تەبرى تېلې راممىلىر تەبرى خەتلىر ”بۆرە ئىنى“ گە قاراپ ئېقىشرقا باشراليدۇ.
قۇرۇقلۇق ئارمىيە مارشرالى مىلرچ تېلې راممىسرىدا ”مەن برۇ خەۋەردىرن قراتتىق خوشراللىق
ھررې قىلرردىم دېررمەك رەھىمرردى تەڭرررىم سررىزنى برران-قررازادىن سرراقالپ قرراپتۇ سررىزنى
سۈيىقەسررتچىلەرنى زەھەرلىر قولىرردىن ئامرران-ئىسررەن قۇتۇلغررانلىقىڭىز نررېمى خەلقررى
بىلەن قۇرۇقلۇق ئارمىيىمىز ئۈچۈن تەڭر سىزنى ئاسىراپتۇ“ دەپ يازىدۇ .بۇ ترۈردىكى ھرال
سرروراش سررۆزلىرىنى پۈتررۈنلە ئررۆز مەنىەئەتررى ئۈچررۈنال يېزىلغرران سررۆزلەر دەپ قاراشررقىمۇ
بولمررايتتى .مررۇتلەق كررۆپ سرراندىكى نېمىسررالر مىللىرري تەقرردىر ھىتلېرغررا برراغلىق دەپ
تونۇيتتى.
بېرلىندا بولسا مايور رېيمېر تېنى يرېڭىال ھۆكرۈمەت تەۋەسرىنى قامرال قىلىنىشرىنى
پۈتتۈرگەن ئىد .بۇنىڭدىن ئۇ ئۇنچە بەك خوشال كرۆرۈنمەيتتى .چرۇنكى ترا شرۇ چراققىچە
ھىتلېرنى ر سرراق ئىكەنلىكررى ھەققىرردە ئېنىررق بىررر مەلۇمررات ئانلمىغرران ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ
ئەنسرىرەش ئىچىردە ۋەزىىىسرىنى ئورۇنرداپ كەلمەكررتە ئىرد  .ئرۇ برۇيرۇقنى ئىىررا قىلىررپ
بولررۇپ ھاسررقا دوكررالت بېرىرردۇ .ئۇنىر سررورىغان سررۇئالىغا ھرراس يەنىررال بەكررال مررۇجمەل
جاۋاپ بېرىپ تۇرىېالغان بولغاچقا ئۇنىر ئەنسىرىشرى تېنىمرۇ كۈچىيىرپ كېتىردۇ .رېيمېرر
بۇنىڭدىن بەكال ناراز ئىد  .كېريىن ھراگېن كېلىرپ ئۇنىر بىرلەن كۆرىشرىپ مىنىسرتىر
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گيوبېل ئۇنى بىلەن دەرھال كۈرۈشمەكچى ئىكەنلىكىنى ئېيتىردۇ .برۇ چاغردا برۇ چاغردا
ئۇنردىن يۈز ئۆرۈشنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزىدۇ .رېيمېر بۇ بىر ئىچكى ئرۇرۇش دەپ ئوياليردۇ.
شررۇڭا ئررۇ ھرراگېن بىررلەن بىرررلىكتە ئۈسررتى قەۋەترركە چىقىررپ ھرراس بىررلەن كۆرۈشررىپ
گيوبېلسنى دې ەنلىرىنرى ئۇنىڭغرا بىرر قرۇر ئېيتىرپ بېرىردۇ .گېنېررال ھراس برۇ گەپلەرنرى
ئاڭالپ ھەيران بولغان قىياپەتكە كىرىرپ ئولتۇرسرىمۇ رېيمېرر ئرۇنى قەتئىري ترۈردە بېرىرپ
تەشېىقات مىنىستىر بىلەن كۆرۈشىشىنى تەلەپ قىلىدۇ .بۇ چاغردا ھاسرمۇ بروش كەلرمە
ئۇنى سالوندىن چىقىشىغا رۇخسەت قىلمايدۇ .يەنە بىر مرايورمۇ سۈيىقەسرتچىلەردىن بىرر
بولغاچقا ئوتتۇرغا چۈشۈپ ئۇنرنى پەسەيتىشركە تىرىشرىدۇ .مرايور ھاسرقا قراراپ كرۆزىنى
قىسىپ دې ىنىدەك قىلىشىنى بىلدۈرىدۇ .گيوبېلى بىلەن كۆرۈشۈش رېيمېرنى ۋەزىىىسى
ئىكەنلىكىنى شۇنىڭدەك يەنە ئۇنى قولغرا ئېلىشرى كېرەكلىكىنرى ئېيتىردۇ .رېيمېرر بىنرادىن
چىقىررپ كېتىېاتقىنىرردا كررۆڭلى بەكررال پاراكەنرردە ئىررد ”قانررداقال بولمىسررۇن بررۇ ئىشررتا
جېنىمنى ئالقىنىمغا ئېلىپ تەۋەككۈل قىلىپ كۆرىشىم كېرەك“ دەيردۇ ئاديۇتانتىغرا .ئانردىن
ئۇ  02دې ئادىمىنى بىرگە ئېلىپ ئۇدۇل تەشېىقات مىنىستىرى ە قاراپ كېتىدۇ.
بۇ چاغدا گيروبېل سرائىتى ە قارايردۇ .ئرۇ نەچرچە قېرتىم رېيمېرغرا تېلېفرون قىلىىمرۇ
ئانلمىغرران ئىررد  .مانررا ئەنررد قررارار قىلغرران ۋاقىررت بولغرران كە سررائەت  2گە ئررارانال 0
مىنۇت قالغران ئىرد  .دەل شرۇ چاغردا رېيمېرر كىرىرپ كېلىردۇ .رېيمېرر گيوبېلسرقا برۇيرۇق
بررويىچە ئررۇنى قولغررا ئررالغىلى كەل ەنلىكىرردىن ئېغىررز ئاچمايرردۇ .شررۇنىڭدەك گيوبېلسررنى
دې ەنلىرى ىمررۇ ئىشررەنمەيتتى .گيرروبېل ئۇنىڭغررا مەن تېنررى يېڭىررراقتىال فررۈھرېر بىررلەن
تېلېفوندا كۆرۈشتۈم دې ەن ئىد  .ئەممرا رېيمېرمرۇ مەن فۈھرېرنىر گېىىنرى ئرۆز قۇلۇقرۇم
بىلەن ئاڭلىمىغىچە ئۇنى ساق ئىكەنلىكى ە ئىشىنەلمەيمەن دەيدۇ.
”مررايور ئۇنىرر ئرراۋازىنى ئاڭلىماقچىمۇسررىز؟ مەرھەمەت “.گيرروبېل گەپ قىلغررا
راسررتېنبۇرگقا تېلېفررون قىلىرردۇ .ئررۇ بىرررر مىنوتقررا قالمررايال ھىتلېررر بىررلەن سۆزلىشرررىدۇ:
”مۇھاپىزەتچى باتالىئون كوماندىر مايور رېيمېرنى سرىزگە دەيردىغان گېىرى برار ئىركەن“
دەپ تررۇروپكىنى ئۇزارتىرردۇ .رېيمېررر دىققەتررتە تۇرغرران ھررالەتتە تررۇرۇپكىنى ئېلىررپ قۇلىقىغررا
تۇتىدۇ .تىڭشىغۇچتىن كېلىېاتقان ئاۋاز لېنتىغرا ئېلىرپ قويۇلغران يراكى بولمىسرا بىرەرسرى
ھىتلېرنىررر ئررراۋازىنى دوراپ سرررۆزلەۋاتقان بولىشرررىمۇ مرررۇمكىن ئىرررد ” .سرررىز ۋون مرررايور
رېيمېرمررۇ؟ _ دەيرردۇ تۇرۇپكىرردىن كېلىېاتقرران ئرراۋاز _سررىز ھررازىر نررېمە ئىررش بىررلەن
مەشغۇلسىز؟“ بۇ ئاۋاز راستىنال ھىتلېرنىر ئاۋازىغرا ئوخشرايتتى رېيمېرر فرۈھرېرگە بۈگرۈن
قىلغان ئىشلىرىنى ئېيتىپ بېرىردۇ .شرۇنداقتىمۇ ئۇنىر سرۆزلىرىدىن گۇمران قىلىېاتقرانلىقى
چىقىىال تۇراتتى” .سرىز مېنىر ھايرات ئىكەنلىكىمر ە ئىشرەندىڭىزمۇ؟“ رېيمېرر برۇ سرۇئالغا
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جاۋا بېرىپ شۇنداق ئىشەندىم دەيدۇ .ئەمما ئۇ بەك ئىشىنىپ كېتەلمەيېاتاتتى.
ھىتلېررر ئۇنىڭغررا ”مەن سررىزنى ھۆكۈمەتنىرر ئامررانلىقىنى سرراقالش ئۈچررۈن تولررۇق
ھوقۇقلۇق قىلدىم .سىز نېمە قىلىشقا تې ىشلى بولسا شۇنى قىلىرق .ھەر بىرر ئوفىتسرېرنى
ئەمەل-ئۈنېانى قانداق بولىشىدىن قەتئىري نەزەر ئۇنرغرا سرىز قۇمانردانلىق قىلىسرىز .شرۇڭا
سىز دەرھال ئومۇمىي يۈزلۈك تەرتىپ ئورنىتىشقا تىرىشى  .ئەگەر زۆرۈر تېىىلغىردەك بولسرا
زورلۇق كۈچى ئىشلىتى  _ .بۇ يەردە دېيىل ەن شۇ ‘زورلۇق’ سرۆزىال رېيمېرنرى قارشرىدىكى
كىشىنى ھەقىقەتەنمرۇ ھىتلېرر ئىكەنلىكىر ە تولرۇق ئىشرەندۈرگەنىد  .شرۇڭا ئرۇ دەرھرال
پررۇتىنى ئررۇرۇپ دىققەتررتە تررۇرغىنىچە تۇرۇپكىغررا قررۇنق سررالىدۇ – .سررىز پەقەت مېنىرر
ئالدىمدىال جاۋاپكارسىز “.ھىتلېر بۇ گەپنى قايتا بىر تەكىتلى ەندىن كېيىن دەرھرال ئرۇنى
پولكوۋنى دەرىىىسى ە كۆتۈرگەنلىكىنىمۇ ئېيتىدۇ.
شررۇنداق قىلىررپ رېيمېررر تەشررېىقات مىنىسررتىرلىكىنى ئۆزىنىر قۇمانرردانلىق شررىتابىغا
ئايالندۇرىدۇ .ئرۇ ئراۋال گېنېررال ۋون ھاسرقا تېلېفرون قىلىرپ تېنرى يرېڭىال ھىتلېرر بىرلەن
تېلېفونرردا سۆزلەشرركەنلىكىنى فررۈھرېر ئۇنىڭغررا تولررۇق قۇمانرردانلىق قىلىررش ھوقررۇقىنى
بەرگەنلىكىنى ئېيتىدۇ .شۇڭا ئۇ ھاسقا دەرھال مېنى يېنىمغرا كېلىرپ تەييرار بولرۇڭ دەپ
بررۇيرۇق قىلىرردۇ .ھرراس ئۇنى ر بررۇ تەلىررېىنى غەزەپ بىررلەن رەت قىلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ:
”قاچاندىن بېر چوڭ بىر گېنېرال بىر مايورنىر ئالردىغا بېرىرپ تەييرار تۇرىردىغان بولرۇپ
قالد ؟“
رېيمېر ”گېنېرال ئەگەر سىز قېشىمغا ئۆزىڭىز كەلمەيردىغان بولىدىكەنسرىز ئۇنرداقتا
مەن سىزنى تۇتۇپ كرېلىمەن“ دې ەنردىن كېريىن ھاسرنى قۇمانردانلىق شرىتابىنى ئىشرغال
قىلىررش ئۈچررۈن دەرھررال ئررادەم ئىېەرتىرردۇ .ئانرردىن يەنە بېرررلىن رايونىرردىكى ھەر قايسررى
ھەربىرري قىسررىمالرغا ھررازىردىن باشررالپ پۈتررۈنلە ئۆزىنىر قۇمانرردانلىقىغا ئررۆتكەنلىكىنى
ئۇقتۇرۇش قىلىردۇ .ھەر قايسرى ئورۇنالرنىر قۇمانردانلىر ھەربىري دەرىىىسرىنى چروڭ-
كىچىر بولىشررىدىن قەتئىرري نەزەر ھررېچ بىرىرردىن نررارازىلىق كەلررمە بىررر تۇترراش ئۇنىر
قۇمانرردانلىقىنى قوبررۇل قىلىشررىدۇ .بۇنىڭرردىن پولكوۋنىر رېيمېررر قىلررچە ھەيرانلىررق ھررې
قىلمايرررردۇ .ئانرررردىن ئررررۇ باتالىئوننىرررر بررررارلىق ئوفىتسررررېر جەڭچىلىرىنررررى تەشررررېىقات
مىنىسررتىرلىكىنى گۈللررۈكى ە توپلىتىررپ گيوبېلسررنى سررۈيىقەس ھەققىرردىكى تەپسررىلى
ئەھېالىنى ئاڭالتقۇزىدۇ.
بۇ چاغدا مەجبۇر باش ئەگدۈرۈل ەن گېنېرال ھاسمۇ يېتىپ كېلىدۇ .ئۇ رېيمېرردىن
خاپا بولۇشنى قويغران ئىرد  .ئەسرلىدە ئرۇ كېلىرىال رېيمېرنرى قۇچاغلىمراقچى بولغانردەكال
قىالتتى .ئۇ يېڭى پولكوۋنىكنىر ماختراپ ئۇچرۇرغىنىچە تىنمرا بىرر نېمىلەرنرى سرورايتتى.
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رېيمېرنىرر ترراقىتى قالمررا ئررۇنى بىررر ئامررالالرنى قىلىررپ داۋاملىررق تەرتىىنررى ئەسررلى ە
كەلتۈرۈش بىلەن شوغۇللىنىشى ئۇچرۇن يولغرا سرالىدۇ .گيوبېلسرمۇ ھاسرقا خرۇدد ترۈۋەن
دەرىىىلىررر بىرسرررى ە مۇئرررامىلە قىلغانررردەك مۇئرررامىلە قىلىرررپ ئۇنىڭررردىن بىرررر قرررانچە
ئادەتتىكىچە سۇئالالرنى سورايدۇ .ھاس بۇ سرورالغانالرغا داۇدۇقلىغىرنىچە جراۋا بېرىردۇ.
ئاندىن بۇ گېنېرال مىنىسرتىردىن ئەگەر ئايالىمغرا تېلېفرون قىلىرپ يى ىردەك بىررەر نەرسرە
ئىېەرتىررپ بېرىشررىنى تەلەپ قىلسررام بىرررنېمە دېمەسسررىز دەپ سررورايدۇ” .مانررا بررۇ بىزنىر
ئىنقراۋىي ئررائىلىمىز _ .دەيردۇ گيرروبېل  .گېنېرررال بىرر نەرسررىلەر يېرېىلىش ئۈچررۈن چىقىررپ
كەتكەندىن كېيىن گيوبېل مازاق قىلغىنىچە “ئۇنرنى كاللىسى يېريىش ئىچىرش ھەمردە
ئاياللىرىغا تېلېفون قىلىشتىن باشقىغا ئىشلىمەيدىكەن“ دەيدۇ.
بېنرردلېر كوچىسررىدىكىلەرنى تېلېفررون ئاپرراراتى پەقەتررال تىنىىمايرردۇ .ئوفىتسررېرنر
تىنما تېلېفرون قىلىرپ رادىئرو ئاخبراراتى توغرىلىرق تەپسرىلى مەلۇمرات سرورىماقتا ئىرد .
‘ۋالكېر’ ھەرىكىتى بويىچە ھەربى ھالەت بۇيرۇقى تاپشرۇرۇپ ئالغران ھەر قايسرى قۇراللىرق
ئورۇنالرمۇ فرومنى ئاغزىدىن سەل ئاۋالقى ھىتلېرنى ئۆل ەنلىكى ھەققىردىكى خەۋەرنىر
راسرررت-يالغرررانلىقىنى ئېرررنىقالش ئۈچرررۈن تېلېفرررون قىلىشرررماقتا ئىرررد  .برررۇ سرررۇئالالرغا
شتاۋفېنبېرگ جاۋا بېرىپ ھىتلېرنى راستىنال ئۆل ەنلىكىدە قەتئىي چى تۇرىردۇ .ئەگەر
سررورىغۇچىالر سۈيىقەسررتچىلەردىن بولغىنىرردا يەنىررال پىررالن بررويىچە ھەرىرركەت قىلىشررى
كېرەكلىكىنررى تەكىررتلەپ رادىئررو خەۋىرىنىر بىررر ئويررۇن ئىكەنلىكىنررى ھوقررۇق قۇرۇقلررۇق
ئارمىيىنى قولىدا ئىكەنلىكى ۋە ئىشالر جايىدا كېتىېاتقانلىقىنى بىلدۈرەتتى.
ئاخىرىدا قوزغىالڭچىالرنى پەخر رەھبەرلىرىدىن بىر بولغران قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە
مارشالى ۋون ۋىتزلېبېن تولۇق ھەربىي ئۈنفورمىلىق كېلىپ ھوقۇقنىئۆتكۈزىېېلىشقا كېلىردۇ.
ئۇ كۈن بويى ھەممىدىن ئۈستۈن بولۈپ يۈرگەن بولسىمۇ كېچىكىپ كەل ەنلى خاتاسرىنى
تولۇقالش ئۈچۈن چۈشتىن كرېيىن سرائەت يەترتە يېررىم ئەتىراپىردا قۇرۇقلرۇق ئارمىيەنىر
يېڭى ئالى قۇماندانى سۈپىتى بىلەن تېنىمۇ كەسكىن بىر يوليورۇق تارقىتىدۇ:
فۈھرېر ئادولف ھىتلېر ئۆلد  .بىرر ئۇچرۇم قرۇرۇق گەپ سرېتىپ كرۈن ئېلىرپ يرۈرگەن
ئۇرۇشررقا قاتناشررمىغان پررارتىيە رەھبەرلىررر بررۇ ۋەزىيەتررتىن پايرردىلىنىپ جەڭ ېارلىررق
روھىمىزغا كەينىمىزدىن پىچاق ئۇرۇپ ھاكىمىيەتنى تارتىپ ئېلىش ئرارقىلىق ئرۆز غەرىزىنرى
ئىشقا ئاشۇرماقچى بولماقتا.
ئەنە شۇنداق جىددىي پەيتتە قانۇن ۋە تۈزۈملەرنى ساقالپ قىلىش مەقسرىتىدە رېريچ
ھۆكۈمىتى جىدد ھەربىي ھالەت ئېالن قىلىپ پېقىرنرى گېرمرانىيە قۇراللىرق كۈچلىرىنىر
ئەڭ ئالى قۇماندانلىقىغا تەيىنلىد … .
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بۇ تېلې راممرا يەنە بىرر قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە مارشرالىغا يېڭرى بىرر ئۈمىرد نرۇر بولرۇپ
بېرىدۇ .پارىددا سۈيىقەستچىلەردىن ئايرىلىشنى پىالنالپ يۈرگەن كلروگ ئوتتۇرغرا سرەكرەپ
چۈش رۈپ ”تررارىنى دەۋر يېتىررپ كەلررد !“ دەپ چالېاقاشررقا كىرىشررىدۇ .ئررۇ دەرھررال غەرپ
بىررلەن ئررۇرۇش ترروختىتىش شەرتنامىسررى ئىمررزانش تەكلىررېىنى ئوتيتۇرغررا قويىرردۇ .ئەگەر
ئىتتىىاقررداش دۆلكەتررلەر قوشررۇنى جرراۋا تېرىقىرردە گېرمررانىيەنى بومباردىمرران قىلىشررنى
توختۇتۇشقا ماقۇلال دەيدىكەن گېررمانىيەنىر يېڭرى ھراكىمىيىتى راكىترا بىرلەن لونردونغا
ھۇجۇم قىلىشنىمۇ توختىتىشقا قوشۇلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
كېيتېرر يوللىغرران بررۇ تېلې راممررا بررۇيرۇقى كلۇگنىرر قىزغىنلىقىغررا سرروغۇق سررۇ
سەپكەندەك تەسىر پەيدا قىلىدۇ :فۈھرېر ھايات .بېنردلېر كوچىسرىدىكى ۋارلىمۇنرد _ بېر
خائىنالر گۇروھى تارقاتقران بۇيرۇقالرغرا قەتئىري ئېتىرېار بېرىلمىسرۇن .كلۇگنىر ئىرادىسرى
بوشرراپال كېتىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ شررىتاپ باشررلىقىغا ئررالىي قۇمانرردانلىق شررىتابىدا يررۈز بەرگەن
ھادىسىنى ئېنىقالپ چىقىشنى تەلەپ قىلىدۇ .ئەممرا ۋارلىمونرت بىرلەن ھەر قرانچە قىلىىمرۇ
تېلېفوندا كۆرىشەلمەيدۇ .شۇنىڭدەك جودل ياكى كېيتېلنىمرۇ تاپالمايردۇ .ئۇنرنىر جايىردا
بولماسررلىقى ھەقىقەتەنمررۇ سررىرلىق بولغاچقررا كلررۇگ بۇنىڭرردىن قايتىرردىن ئۈمىدلىنىشرركە
باشاليدۇ .بەلكىم بې راست گەپ قىلىېاتقان بولىشىمۇ مۇمكىن ھىتلېر راسرتىنال ئۆل ەنمرۇ
قانداق؟ شۇڭا ئۇ ”برۆرە ئىنرى“ دىكرى بىرر سۈيىقەسرتچى ە ترلېفرون قىلىردۇ .ئەممرا ئۇنىر
ئېنىقالپ چىققىنى چېكىدىن ئاشقان بىر يامان خەۋەر ئىد  :ھىتلېر ئۆلمى ەن ئىد ! كلۇگ
قاتتىق ئۈمىدسىزلەن ەن ھالدا تروپكىنى قويىردۇ” .دېمەككرى ئرۇنى ئۆلترۈرمەكچى بولغران
پىالن مۇۋەپىەقىيەتلى بولمىد دې ەن گەپ _ .دەيردۇ كلرۇگ مارشرال ئۈچرۈن برۇ ئىرش
شرررۇنى بىرررلەن ئاخىرنشرررتى دېررريىش مرررۇمكىن – ئەپەنررردىلەر ئەنرررد مېنرررى ئررراۋارە
قىلمىغايسىلەر!“
بېرلىنرردىمۇ ھرراكىمىيەتنى تررارتىېېلىش ھەققىرردە بررۇيرۇق چۈشررەرگەن كىشررىمۇ بررۇ
سۈيىقەست ھەرىكىتىدىن ۋاز كەچركەن ئىرد  .قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە مارشرالى ۋون ۋىترزلېبېن
بېنرردلېر كوچىسررىدىكى بررۇ قانيماقانچىلىققررا بەرداشررلىق بېرررەلمە تىررز قەدەمررلەر بىررلەن
بىنادىن ئايرىلىپ ماشىنىسىغا ئولترۇرغىنىچە زوسسرېندىكى قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە قۇمانردانلىق
شررىتابىغا كېتىرردۇ .ئررۇ يەرگە يېتىررپ بېرىررپ ھەربىرري نۋازىمررى گېنېرررال ۋاگنېرغررا بررارلىق
پىالنىمىز مەغلوپ بولد دەيدۇ-دە قايتا ماشىنىلىق داچىسىغا قاراپ كېتىپ قالىدۇ.
”بۆرە ئىنى“ دە كېيتېر زاپراس قىسرىمالر قۇمانردانلىقىنى ھىملېرر ئۈسرتى ە ئرېلىش
بۇيرۇقىنى چۈشۈرىدۇ .ئۇ يەنە ”پەقەت ئۇنى بىرلەن مەن تارقاتقران برۇيرۇقالرغىال قەتئىري
بررو سررۇنۇش“ نررى قوشررۇمچە قىلىرردۇ .بررۇ بررۇيرۇق ئاخشررىمى سررائەت  1دىررن  02مىنررۇت
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ئۆتكەندە تېلې رامما ئارقىلىق يوللىنىدۇ 82 .مىنۇتتىن كېيىن پرارتىيە كراتىبى بورمران بىرر
پارچە جىدد تېلې رامما يولالپ ”بىر قىسىم گېنېرالالر فرۈھرېرگە سۈيىقەسرت قىلىمراقچى
بولغان“ دەپ ھەممە يەردىكى پارتىيە مەسئۇللىرىغا خەۋەر بېرىپ قول ئاسرتىدىكى برارلىق
كىشىلەر فۈھرېرنىڭال بۇيرۇقىغا بو سۇنىشى كېرەكلىكىنى جىكىلەيدۇ.
ئاخشىمى سائەت  1دا رادىئودا فرۈھرېر ئۇزۇنغرا قالمرا پۈترۈن مەملىركەت خەلقىر ە
رادىئو نۇترۇقى سرۆزلەيدىغانلىقىنى پۈترۈن مەملىكەتركە ئۇقتۇرىردۇ .ئەممرا ”برۆرە ئىنرى“ دە
بىېاسررتە رادىئررو دولقررۇنى تررارقىتىش ئەسلىھەسررى بولمىغاچقررا بررۇ قېتىمقررى نۇتررۇق بەكررال
كېچىكىپ كېتىردۇ .ئۇنرغرا ئەڭ يرېقىن بولغران ئۈنئرالغۇ ئراپتوموبىلىنىمۇ شرەرقى پرۇسرىيە
مەركىررز كۆنى سرربېرگدىنال تېررىىش مررۇمكىن ئىررد  .بۇنىر ئۈچررۈن ئرراز دې ەنرردە نەچررچە
سائەت كۈتۈشكە توغرا كېلەتتى.
ھىتلېررر ھەممىرردىن بەك ياخشررى كۆرىرردىغان تۇيۇقسررىز زەربە بېرررىش ئەترىتىنىرر
كوماندىر ئوتتو سكورزېنىي دەل شۇ پەيتلەردە بېرلىنردا ئىرد  .ئرۇ فۈھرېرنىر سرانمەت
ئىكەنلىكىدىن خەۋەر تېىىپ بۇزغۇنچىلىق سرالغۇچى پاقرا ئرادەم يېتىشرتۈرۈش مەكتىرېىنى
كۆزدىن كۆچۈرۈش ئۈچۈن دەرھال ۋيېنناغا ئاتلىنىدۇ .گۈگرۈم ۋاقتىردا ئاننالرت ۋوگزالىردا
پويىزغررا چىقمرراقچى بولررۇپ تۇرغىنىرردا بىررر ئوفىتسررېرنى پالتفورمررا بررويالپ يررۈگىرگىنىچە
كېلىېاتقررانلىقىنى كۆرىرردۇ .ئررۇ يررۈگىرگىنىچە ترروۋنپ شررەھەر ئىچىرردە قۇراللىررق سىياسررىي
توپىالڭ يۈز بەرگەنلىكىنى سكروزنىينى بۇيرۇق بويىچە دەرھال بېرىپ شەھەردە تەرتىىنى
ئەسلى ە كەلتۈرۈشىنى ئېيتىدۇ.
شۇڭا ئۇ ئالدىراش ئې -ئې ئامانلىق باشقارمىسى باش شىتابىغا يېتىپ بارىدۇ .ئرۇ
يەردە بىررر قىسررىم خررائىنلىق قىلغرران قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە رەھبەرلىررر پررايتەخىتنى تارتىررپ
ئېلىشقا كىرىشكەنلى خەۋىرىنى ئالىدۇ” .ۋەزىريەت ئېنىرق ئەمەس ئۇنىر ئۈسرتى ە بەكرال
خەتەرلى  _ .دەيدۇ شېللېنبېرگ .ئۇنى چىرايى ئاپئاق تاتىرىپ كەتكەن بولۇپ يېنىردىكى
ئۈستەل ئۈستىدە بىر تال تاپانچا تۇراتتى .ئۇ غەلىتە بىر ھەرىكەت بىلەن _ ئەگەر ئۇنر برۇ
يەرگە كەل ىدەك بولىدىكەن مەنمۇ ئورنۇمدا چەڭ تۇرۇپ ئۆزەمنى قوغدايمەن!“ ئۇنى برۇ
ھەرىكىتى بەكرال كۈلكىلىر بىرر ئۇرۇنرۇش ئىرد  .سركروزنىي ئرۆزىنى تۇتىېانلمرا كۈلرۈپ
كېتىدۇ .ئۆزەڭنى بېسىېال شېللېنبېرگ شۇ تاپانچىنى غىالپىغا سال-دە بىكاردىن ئرۆزەڭنى
ئېتىېېلىپ يۈرمە يەنە دەيدۇ.
سرركروزنىي بېرررلىن شررەھەر بويىرردىكى بۇزغۇنچىلىررق قىلغررۇچىالرنى يېتىشررتۈرۈش
مەكتىبىدىكى بىر روتىغرا جىرددىي ھرالەت برۇيرۇقى بەرگەنردىن كېريىن ئرۆز كرۆز بىرلەن
كۆرۈپ تەكشۈرۈش ئۈچۈن شەھەرگە كىرىپ كېتىدۇ .ھۆكۈمەت قوروسى ئىچى بەكرال تىرنچ
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ئىررد  .مەلۇمرراتالردىن قارىغانرردا ئررې -ئېسررمۇ سۈيىقەسررت بىررلەن شرروغۇللىنىىتۇ دې ر ەن
گەپلەرمۇ بار ئىد  .بۇ ئەھېالنى راست-يالغرانلىقىنى ئېرنىقالش ئۈچرۈن لىچتېرفېلردتىكى
ئې -ئې گازارمىسىنى كۈزىتىپ كېلىش ئۈچرۈن ئرۇ يەرگە بارىردۇ .ئرۇ يەردىمرۇ پۈترۈنلە
جىمىىتلىق ھۈكۈم سۈرمەكتە ئىد  .ئاندىن ئۇ ماشىنىسىنى ھەيردى ىنىچە ئرې -ئېسرنى
بىر دىېىزىيە شىتابىغا بېرىپ خەۋەر ئۇقۇشرقان بولسرىمۇ ھرېچ بىرر گەپ يروقلىقىنى بىلىردۇ.
ئاندىن داۋاملىق ئاپتوموبىلىنى ھەيدى ىنىچە تىزلىكتە ۋانسې كۆلى بويىدىكى پاراشروتچىالر
قىسررىمىنى قۇمانرردانلىق شررىتابىغا بارىرردۇ .سرركروزنىي ئررۇ يەردە گېنېرررال سررتۇدېنتنى
داچىسىدا ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ .گېنېرال ياتاق كىيىمى بىلەن پۈتۈن زېھنىنى سەرىپ قىلىرپ
بىر دۆۋە ھۈجىەتلەر ئىچى ە چۆكۈپ قالغان بولۇپ ئايالى بىر ياندا ئولتۇرۇپ يىپ-يىڭرنە
ئىشى بىلەن مەشغۇل ئىد  .مەلۇم مەنىدىن ئالغاندا ئۇنى بۇ قىلىقى ھەقىقەتەنمرۇ قىزىرق
ئىرررد  :ھەربرررى تررروپىالڭ بولىېاتقررران بىرررر پەيترررتە گېرمانىيەنىررر ئەڭ مرررۇھىم بىرررر
قۇماندانلىرىرردىن بىرسررى پۈتررۈنلە بىررغەم بىررر ھررالەتتە ئررۆز بىررلەن بولررۇپ كېتىشررى
ھەقىقەتەنمۇ غەلىتە بىر ئەھېال ئىد  .ستۇدېنت ترا گيۆرىر تېلېفرون قىلىرپ برۇ ئىشرنى
راسررتلىقىنى ئىسررىاتلىغانغىچە سرركورزنىينى دې ەنلىرررى ە پەقەتررال ئىشررەنمە تۇرىېالىرردۇ.
تېلېفوندا گيۆرى قۇرۇقلۇق ئارمىيە قۇماندانلىق شىتابى تارقاتقان بۇيرۇقتىن باشقا قالغان
بۇيرۇقالرغا پۈتۈنلە ئېتىرېار بەرمەسرلى كېرەكلىكىنرى ئېيتىردۇ .سرتۇدېنت برۇ برۇيرۇقنى
تۆۋەن ە تارقىتىېاتقىنىدا سكورزنىيمۇ شىللېنبېرگنى ئىشنانىسىغا قاراپ يولغا چىقىدۇ .ئۇ
ئىشنانىغا كىرەر-كىرمە ئۇنىڭغا تېلېفون بارلىقى خەۋىرر يەتكۈزۈلىردۇ” .قولۇڭردا ھرازر
قانچىلى ئادىمى بار؟“ دەپ سورايدۇ .بىر روتا دەپ جاۋا بېرىردۇ سركورزنىي” .ياخشرى
سەن دەرھال ئادەملىرىڭنى باشالپ بېنردلېر كوچىسرىغا ئراتالن ئرۇ يەردە مرايور رېمېرنىر
مۇھرراپىزەتچىلەر باتالىئونىغررا يرراردەملەش .ئررۇنر بررۇيرۇق بررويىچە يررېڭىال بىنررانى قورشرراۋغا
ئالد “.
بېندلېر كوچىسرىدىكى ئۈمىدسرىزلى بارغانسرىر كۈچىيىرپ كېتىېاتراتتى .قۇرۇقلرۇق
ئررارمىيە برراش قۇمانرردانلىق شررىتابىنى قوغررداپ تۇرىېاتقرران مۇھرراپىزەتچىلەر باتررالىئونى
باتالىئون كوماندىرىنى بۇيرۇقى بويىچە گيوبېل سارىيىنى گۈللۈكى ە يىغىلىش ئۈچرۈن
ئاتلىنىرردۇ .سررارا دەرۋازىسررىغا ئررارانال  22نەپەر ئەسرركەر كررۈزەتكە قويۇلغرران ئىررد  .بىنررا
ئىچىررردە گېنېررررال ئرررولبرىچ ئاخشرررىمى سرررائەت  82دىرررن  22مىنرررۇت ئۆتكەنررردە ھەربرررى
ئەمەلرردارنرنى ئررۈچىنچى قېررتىم بىررر يەرگە يىغىررپ مۇھرراپىزەتچىلەر باتررالىئونى چېكىنىررپ
كەتتى شۇڭا بىز بىنا مۇداپىيىسىنى ئۈستىمىزگە ئېلىېېلىشىمىز كېررەك دەيردۇ .ئرۇ يەنە 2
يەردىكررى چىقىررش ئېغىزىنررى برراش قۇمانرردانلىق شررىتابىنى ئوفىتسررېرلىر ئى ەللىشررى
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كېرەكلىكىنى ئېيتىدۇ.
ئۇنى دې ەنلىرى ە ھېچ كىم نارازىلىق بىلدۈرمەيدۇ .شۇنداقتىمۇ بىر بۆلۈم قۇراللىرق
ساداقەت كۆرسەتكەن كىشرىلەر بولسرا ئاسرتىرىتىن فرۈھرېرى ە بەرگەن قەسرىمى ە سرادىق
بولۇشقا ئىرادە باغالپ ئاخشىمى سائەت  88غا  82مىنوت قالغاندا بۇ كىشىلەر (جەمئىي 1
كىشرى) بېللىررى ە گرانراتالرننى قىسرتۇرۇپ ئاپتومرات يراكى تاپرانچىالر بىرلەن قۇراللىنىرپ
تۇيۇقسىز ئولبرېچتنى ئىشنانىسىغا بېسىپ كىرىدۇ .ئولبرېچت ئۇنرنى تىرنىىش توغرىلىرق
سررۆزلەۋاتقىنىدا شررتاۋفېنبېرگ ئىشررنانىغا كىرىررپ كېلىرردۇ.ئررۇ دەرھررال كەيررنى ە بۇرۇلررۇپ
قاچقىنىچە مېھماننانرا زالىغرا كىرىرپ ئۈل ۈرىردۇ .برۇ ئارىردا ئرۇنر بىرر-بىرسرى ە قارىتىرپ
بىرمۇنچە ئوق چىقىرىشىدۇ .بۇ ۋاقىتتا شرتاۋفېنبېرگ ئى ىل ەنردەك بىرر ھەرىركەت قىلىردۇ.
قارىغاندا ئۇنىڭغا ئوق تەگكەندەك قىالتتى .ئۇ دەرھال ياندىكى بىر ئىشرنانىغا كىرىېالىردۇ.
ئەمما ئۇزۇن ئۆتمە بې ئولبرېچت ۋە باشقا بىرمرۇنچە سۈيىقەسرتچىلەر بىرلەن بىررلىكتە
قولغا چۈشىدۇ .بىر قانچە مىنوتتىن كېيىن ئۇنرنى ئالدىدا قويرۇپ بېررىل ەن فرروم پەيردا
بولىدۇ” .خوش ئەپەندىلەر _ دەيدۇ گەۋدىلى كەل ەن گېنېرال فروم قولىدا تاپانچىسىنى
پونڭلىتىپ تۇرۇپ _ مانا ئەند مەنمۇ خۇدد سىلەرنى ماڭا قىلغىنىڭالردەك ھەرىركەت
قىلىشقا مەجبۇرمەن “.دې ەندىن كېيىن ئۇنرغا قۇرال تاپشۇرۇشنى بۇيرۇق قىلىدۇ.
”سرررېنى بىزنرررى قۇرالسىزنندۇرۇشرررقا نياقىتىررر يررروق سرررەن ئەسرررلىدە بىزنىررر
قۇمانرردانلىقىمىزدىكى بىرىسررەن – .دەيرردۇ بېرر ئەاۋازىنررى پەسررەيتىپ – .بررۇ بەخىتسررىز
ۋەزىيەتنى ر ئرراقىېىتى ە مەن ئررۆزەم مەسررئۇل برروننيمەن“ دې ر ە قررولىنى ئۇزارتىررپ قررول
سومكىسىدىن تاپانچىسىنى چىقىرىدۇ.
فروم ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ ناگىنىنى ئۆزى ە قارىتىپ ئېتىشنى ئېيتىدۇ .ياشانغان بېر
ئۆتكەن كۈنلىرىنى سېغىنغانلىقىنى ئېيتىدۇ” .برۇ پەيترتە خىيالىمغرا ئىنتىيارسرىزن برۇرۇنقى
ۋاقىتالر كەلد …“ فروم ئۇنى گېىىنى بېلىردىن تېىىرپ ”ھرازىر بىرزگە ئرۇ گەپلىرىڭنىر
ھاجىتى يوق“ دەيدۇ” .ئاغزىڭنى يۇم .ئۆز ئىشىڭغا قرارا“ دې ەنردىن كېريىن بېر يەنە بىرر
نەرسىلەر دەپ غۇدۇڭشىغاندەك قىلىردۇ-دە تاپانچىسرىنى ئرۆزى ە قارىتىرپ ئاتىردۇ .ئەممرا
ئوق چېكىسىدىن سىرىلىپ ئۆتۈپ كېتىدۇ ئۇ كەينى ە سرەنتۈرۈل ىنىچە بېرىرپ ئورۇنردۇقتا
ئولتررۇرۇپ قالىرردۇ” .مۇنررۇ ئەپەنرردى ە يرراردەم قىلىررپ ئىشررىنى پۈتتررۈرۈڭالر“ دەيرردۇ فررروم
يېنىدىكى ئىككرى نەپەر يراش ئوفىتسرېرغا قراراپ .ئرۇنر بېكنىر يېنىغرا كېلىرپ قولىردىكى
تاپانچىسىنى ئېلىېالماقچى بولىدۇ .ئەممرا بېر قرورالىنى چىر قامراللىغىنىچە ئرۆزىنى يەنە
بىر قېتىم ئېتىېالىدۇ .ئەمما بۇ قېتىمقىسىدىمۇ يەنە شۇ ئورۇنردۇقتا ئولترۇرۇپ قالىردۇ .فرروم
قالغرران سۈيىقەسررتچىلەرگە قرراراپ ”گېررىىم ە قررۇنق سررېلىڭالر ئەپەنرردىلەر ئەگەر خەت
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قالدۇرۇش نىيىتىڭالر بولسا سىلەرگە يەنە بىر قانچە مىنوت ۋاقىت بېررەلەيمەن“ دەيردۇ2 .
مىنوتتىن كېيىن قايتا ئىشرنانىغا كىرىرپ تېنرى يېڭىرراقتىال ”فرۈھرېرىمىز نامىردا“ ھەربىري
سررروت ئۆتكرررۈزۈپ ئولبرېچرررت بىرررلەن شرررتاۋفېنبېرگنى ھەمررردە ئۇنرنىررر ئىككرررى نەپەر
ئاديۇتانتىنى ئۆلۈم جازاسىغا مەھكۈم قىلغانلىقىنى ئېالن قىلىردۇ .يېڭىردىن قران ترامچىالپ
تۇرغان شتاۋفېنبېرگ بىلەن يېنىدىكلى  2نەپەر سەپدىشى قوراغرا يرانپ چىقىرىلىردۇ .ئرۇنر
قۇم دۆۋىسى ئالدىدا تى قاراپ تۇرىشىدۇ.
بېكنىر يررۈز-كررۆز قرران ئىچىرردە قالغرران ئىررد  .ئررۇ تاپانچررا سررورايدۇ .ئۇنىڭغررا بىررر
تاپانچا تۇتقۇزۇشىدۇ .بې سارا ئۆيدە يرالغۇز قالدۇرۇلىردۇ .سرىرتتىكىلەر ئۇنىر ”ئەگەر
بۇ قېتىممۇ كېلىشتۈرەلمىسەم ماڭا ياردەم قىلغايسىلەر“ دې ىنىنى ئاڭاليدۇ .كەينىردىن بىرر
پا ئوق ئاۋاز كېلىدۇ .فروم دەرھال ئىشىكتىن بېشىنى تىقىرپ قارايردۇ بېر برۇ قېتىممرۇ
كېلىشتۈرەلمى ەن ئىد ” .مۇنۇ ئەپەندى ە ياردەم قى “ دەيردۇ بىرر ئوفىتسرېرغا .ئەممرا ئرۇ
ئوفىتسېر ياردەم قىلىشنى رەت قىلىدۇ .ئارىدىن بىرر ئرون بېشرى چىقىرپ خرۇدىنى يوقاتقران
بېكنى سىرتقا سۆرەپ چىقىرىپ بوينىغا قارىتىپ بىر پا ئوق ئاتىدۇ.
قورادا بىر ھەربرى ماشىنىسرىنى چىرىقىردا ھەمرمە يەر يرۇپ-يرورۇق بولرۇپ كەتركەن
ئىد  .بۇ ۋاقىت يېرىم كېچە بولغران ۋاقىرت ئىرد  .ئۆلرۈم جازاسرىغا مەھكرۈم قىلىنغران 2
نەپەر جىنايەتچى بىر دۆۋە قۇم قالقىنى بويىغا كەلترۈرۈل ەن ئىرد  .برۇ قرۇم دۆۋىسرى ھراۋا
بومباردىمانىرردىن مررۇداپىيەلىنىش ئۈچررۈن كەلتررۈرۈل ەن ئىررد  .ئولبرېچررت بەكررال تەمكىررن
كۆرۈنەتتى” .ئېتىڭالر“ دې ەن بۇيرۇق چىقىشرى بىرلەن تەڭ شرتاۋفېنبېرگ پۈترۈمن ئراۋاز
بىلەن ”ياشىسۇن قۇتلرۇق گېرمرانىيە!“ دەپ ۋارقىررىغىنىچە يېقىلىرپ چۈشرىدۇ .ئرۇ ئرۆل ەن
ئىد (بۈگۈن بۇ بېندلېر كوچىسى شتاۋفېنبېرگ كوچىسى دەپ ئاتالماقتا).
فرومنىرر كېلەڭسررىز گەۋدىسررى بىنانىرر ئىشررىكى ئالدىرردا كۆرۈنررد  .ئررۇ قرررورادا
ماڭغىنىچە جالالتالر ئالدىدىن ئۆتۈپ ئۇنرغا قىسقىچىال سرۆز قىلىردۇ .ئانردىن ”ياشىسرۇن
ھىتلېر! – خاي ھىتلېر!“ دې ىنىچە سۆزىنى ئاخىرنشتۇرۇپ سرۇنئىي بىرر قىيراپەت بىرلەن
دەرۋازا تەرەپررركە قررراراپ ماڭغرررا ماشىنىسرررىنى كەلتۈرۈشررركە ئىشرررارەت بېرىررردۇ .ئانررردىن
ماشىنىسىغا ئولترۇرغىنىچە قراراڭغۇلۇق ئىچىر ە شرۇڭغۇپ كىرىرپ كرۆزدىن غايىرپ بولىردۇ.
بېندلېر كوچىسىدىكى تېلې ررا مەركىزىردە بىرر تېلې راممرا نۇسنىسرى يولالنماقترا ئىرد :
”مەسئولىيەتسىز بىرر قىسرىم گېنېررالالر سىياسرى ئرۆزگىرىش قىلىشرقا ئۇرۇنغرانلىقى ئۈچرۈن
قانلىق باستۇرۇلد  .بارلىق جىنايەتچىلەر دەرھال ئېتىپ تاشالند “… .
فروم دەرۋازىردىن چىقىېاتقىنىردا ئراق رەڭلىر مۇسرابىقە ماشرىنىدىن بىرسرى دەرۋازا
ئالدىغا كېلىپ شاپىىدە توختايردۇ .ماشرىنىنى شروپۇر سرىېر بولرۇپ ئارقىردا ئولتۇرغران
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كىشى پولكوۋنى رېمېر ئىد ” .ھەر نېمە دې ەن بىرلەن راسرتچى بىرر نېمىسرتە! _ دەيردۇ
فروم گويا ئۆز بىر گۇناھسىز بىرسىدەك _ يېڭىراقترا بىرر قىسرىم جىنرايەتچىلەرگە ئۆلرۈم
جازاسررى بېرىررپ چىقررتىم “.رېمېررر ئۇنىڭغررا بۇنررداق قىلمىغرران بولسررىڭىز ياخشررى بررونتتى.
دې ىنىدە فروم ئۇنىڭغا قۇپال بىرر شرەكىلدە ”سرەن ماڭرا برۇيرۇق بەرمەكچىمرۇ قانرداق؟“
دەيدۇ.
”ئۇنداق نىيىتىم يوق ئەمما سرىزمۇ قىلغران ئىشرىڭىزغا مەسرئۇل بولىشرىڭىز كېررەك“.
دەيدۇ رېمېر ئاندىن ئۇنىڭغا دەرھال بېرىپ گيوبېلسنى ئادىدا تەييار بولۇشىنى ئېيتىدۇ
فروم بىلەن سىېر ئىككىسى يۈرۈپ كەتكەندىن كېيىن ئوتتو سكورزېنىي يېنىغا ئادەملىرىنى
ئەگەشتۈرۈپ يېتىپ كېلىدۇ ئۇ شۇنچى مۇھىم ئورۇندىكى بىر گېنېرالنىر مۇشرۇنداق بىرر
پەيتررتە كېتىررپ قېلىشررىغا زادىررال ئەقلررى يەتمەيرردۇ .شررۇڭا ئررۇ ”نررېمە ئىررش بولررد ؟“ دەپ
رېمېردىن سورايدۇ .رېمېرمۇ نېمە ئىشالر بولغىنىدىن خەۋەرسرىز ئىكەنلىكىنرى ئۆزىنىر برۇ
يەرگە بۇيرۇق بويىچە بىنانى مۇھاسىرى ە ئېلىش ئۈچۈنال كەل ەنلىكىنى ئېيتىدۇ.
سكورزېنىي بىنا ئىچى ە كىرىپ كۆرۈپ باقماقچى ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ روتىسىنى قورا
ئىچى ر ە جايالشررتۇرۇپ بولررۇپ تېررز قەدەمررلەر بىررلەن سررەكرى ىنىچە پەلەمىەيرردىن چىقىررپ
بىناغررا كىرىررپ كېتىرردۇ .ئۈسررتىنقى قەۋەترركە چىقىررپ باششررىتاپ باشررلىقىنى ئىشنانىسررى
تەرەپكە قاراپ ماڭىدۇ .كورىدوردا بىر قانچە تونۇش شىتا باشلىقلىر بىلەن دوقۇرۇشۇپ
قالىرردۇ .ئررۇنر سرركروزېنىيغا ئەھېالرردىن قىسررقىچە مەلۇمررات بېرىرردۇ .ئۇنرنىر دې ەنلىررر
ھەقىقەتەنمررۇ ھەددىرردىن ئېشررىپ كەترركەن ھەرىكەتررلەردەك بىلىنىرردۇ .ئەممررا بررۇ ئۇنى ر
پەرىزىنى ر توغرىلىقىنىمررۇ كۆرسررىتىپ بەرمەكررتە ئىررد  .ئررۇ بىررر ئامررالالرنى قىلىررپ ئررالى
باشقۇماندانلىققا تېلېفون قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كۆرگەن بولسىمۇ تېلېفون ئۇننمايدۇ .شرۇڭا ئرۇ
”برۇ قانيماقانلىشرىپ كەترركەن ھەرە ئۇۋىسرى“ نىر تىنچلىقررى بىرلەن تېرتىبىنرى ئەسررلى ە
كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆز بىل ىنىچە ھەرىكەت قىلىش قارارىغا كېلىردۇ .بۇنىر ئۈچرۈن ئەڭ
ياخشررى چررارە كۆپچىلىكنىر ئىشررىنى ئەسررلى ە كەلتۈرۈشررى ئىررد  .شررۇڭا تونررۇش شررىتاپ
باشلىقلىرىنى بىرر يەرگە تروپالپ ئرۇنرنى برۇرۇنقى ئىشرلىرىنى داۋامالشتۇرۇشرىنى ئېيتىردۇ.
ئالدىنقى سرەپتە زاپراس ئەسركەر ۋە ئارقرا سرەپ ييراردىمى ە مۇھتراجلىق ھرازىرغىچە داۋام
قىلماقتا ئىد .
شىتاپ مەسئۇللىر ئۇنى دې ىنى ە ماقۇل بولىدۇ .ئەمما برۇيرۇقنى كىرم ئىمزانيردۇ؟
مۇھىم ۋەزىىىدىكى كىشىلەر بىرر بولسرا يرا ئۆلتۈرۈلرد يرا بولمىسرا غايىرپ بولغران ئىرد .
سكورزېنىي ئۇنرغا جاۋا بېرىپ پۈتۈن مەسئولىيەتنى مەن ئۈستۈم ە ئېلىپ بۇيرۇققا مەن
ئررۆزەم ئىمررزا قررويىمەن دەيرردۇ .قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە برراش شررىتابىنى ئېنررانىزمى قايتىرردىن
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ھەرىكەتكە كەلتۈرۈل ەندىن كېيىن سكورزېنىيمۇ جودل بىلەن ئانقە ئورنىتىاليردۇ .جرودل
ئۇنىڭغررا داۋاملىررق قۇمانرردانلىق قىلىشررنى ئېيتقىنىرردا سرركورزېنىي ئۇنىڭغررا ”بىرررەر گېنېرررال
بولسررىمۇ يوللىسررىڭىز بررونتتى“ دەپ مەسررلىھەت قىلىرردۇ .جودې ر ئۇنىڭغررا فررۈھرېر نامىرردا
داۋاملىق قۇماندانلىق قىلىشى كېرەكلىكىدە چىر تۇرىردۇ .سركورزېنىيمۇ ”ۋالكېرر“ ھەربىري
ھررالەت بررۇيرۇقىنى ئەمەلرردىن قالرردۇرۇش بررۇيرۇقىنى بېرىررپ بررارلىق كومانرردىرنرنى يېڭررى
بۇيرۇق كۈتۈشىنى تاپىاليدۇ.
سىېر بولسا فرومنى تەشېىقات مىنىستىرلىكى ە باشالپ بارىدۇ .فروم ئۇ يەردە ھىتلېرر
بىررلەن ئرراۇرىم سۆزلىشررىمەن دەپ تەلەپ قىلغرران بولسررىمۇ گيرروبېل ئۇنىر بررۇ تەلىررېى ە
پەرۋامۇ قىلمايدۇ .گيوبېل ئۆز ئىشنانىسىنى ئالدىغا كېلىپ فروم بار ئىشنانا ئىشىكى ە
ئەسكەردىن بىرنى پوستقا قويۇشنى بۇيرۇق قىلىدۇ.
ھىملېرمررۇ ئررۇ يەرگە يېتىررپ كەلرر ەن ئىررد  .يەنررى ئررۇ ھىتلېرنىرر ترروپالڭچىالرنى
باستۇرۇشررقا ھوقۇقلررۇق ئىكەنلىكىنررى كۆرسررىتىدىغان بررۇيرۇقنى ئېلىررپ تېنررى يېڭىررراقتىال
راستېنبۇرگتىن بېرلىنغرا يېنىرپ كېلىشرى ئىرد  .ھىتلېرر ئۇنىڭغرا ”قارشرىلىق كۆرسىتىشركە
ئۇرۇنغۇچىالر كىم بولىشىدىن قەتئىري نەزەر بىرنىمرۇ قويمرا ئېتىرپ تاشالنسرۇن“ دېر ەن
ئىد  .گەرچە ھىملېر شۇنچە چوڭ ھوقۇققا يەنرى ھىتلېرنىر تولرۇق ھوقۇقلرۇق جرازانش
ۋەزىىىسىنى ئۈستى ە ئېلىش بىلەن بىرگە يەنە زاپاس قىسىمالر ۋاقىتلىق براش قۇمانردانلىق
ۋەزىىىلىرىنررى ئۈسررتى ە ئالغرران بولىغشررىغا قارىمررا ئررۇ يەنىررال باسررتۇرۇش ئىشررلىرىدا
گيوبېلسنى ئالدىغا چىقىرىپ قويۇپ ئۆز خۇدد ئاۋالقىدەك ھرېچ ئىرش قىلمرا ئەركىرن
بولىېالىرردۇ.گيوبېلسررنى ياردەمچىسررى ناۋماننىر قارىشررىچە ھىملېررر بررۇ ئىشررالرغا قەتئىرري
قىزىقمىغان بولۇپ بۇنىڭردىن ھىملېرر بەكرال خوشرال ئىركەن .برۇ كرۈنلەردە ئرۇ نېمىلەرنرى
قىلغانلىقى ھەققىدە ناۋماننى ئېيتقىنى بويىچە ئالغاندا كىشىلەردە مۇنرداق بىرر تەسرىرات
پەيدا بولغان ئىد  :بېرلىندىكى تروپالڭنى ئۇنىر ئرۆز يرالغۇز قرۇرۇق قرول بىرلەن تارمرار
كەلتۈرىېەتكەن ئىد ” .ئرۇنر نرېمە دېر ەن ئاخمراق نەرسرىلەر ھە! – دەيردۇ ھىملېرغرا پرو
ئېتىررپ _ ئەسررلىدە ئۇنرنىرر قولىغررا ھەقىقەتەنمررۇ بىررر پۇرسررەت كەلرر ەن ئىكەنرردۇق.
ھەقىقەتەن ئاخماقالر! ھەقىقەتەنمۇ سراددا نەرسرىلەردە برۇ تروپالڭچىالر! ئەگەر برۇ ئىشرنى
مەن باشالتقان بولسا ئىدىم چوقۇم رادىئو ئىستانسىسىنى قولغرا ئېلىېېلىرپ پۈترۈن كۈچرۈم
بىلەن يالغان خەۋەر تارقاتقان بونر ئىدىم! ئاخماقالر!“
ھىملېر ئۇنى دې ەنلىرى ە ئەدەپ بىلەن براش لىڭشرىتىپ ئولتۇرغرۇنىچە چىرايىنىمرۇ
ئۆزگەرتىپ قويمايدۇ .ئەمما ئۇ گيوبېلسنى يېنىغا كېلىشتىن ئاۋال سىياسرىي ئۆزگىرىشركە
قارشررى ۋەھىررمە پەيرردا قىلىررېەتكەنلىكى بىررلەن بىرررگە بررۇ قېتىمقررى ترروپالڭنى تەكشررۈرۈش
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ئۈچۈن مەخسۇس بىر ئورگان قۇرۇپ قويغانلىقىنى قەتئى تىنمايدۇ.
”بررۆرە ئىنررى“ دە گېنېرررال فېل يېبېر تەقرردىرىنى قانررداق بولىشررىنى ئرراللىمۇ قاچرران
مررۆلچەرلەپ بولغرران بولسررىمۇ يەنىررال ئررۆزىنى ئۆلتۈرىېېلىشررنى خىيررالىغىمۇ كەلتۈرمەيرردۇ.
چۇنكى ئۇ ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنى سوتىدا قىلغران ئىشرىنى نرېمە ئۈچرۈن قىلغانلىقىنىر
سرررەۋەبىنى ئىسرررىاتالپ كۆرسىتىشرررنى نىررريەت قىلغررران ئىرررد ” .ئەگەر سرررەن ئررراخرەتكە
ئىشىنىدىغان بىرسرى ئىكەنسرەن چوقرۇم خەيرر-خروش دېيىشرتىنمۇ قورقمايسرەن!“ دەيردۇ
ئۆزىنى ياش ئاديۇتانتىغا.
ھىتلېررر چاينانىرردا ئولتررۇرۇپ كۆنى سرربېرگدىن كېلىرردىغا ئرراۋاز لېنتىسررىغا ئررېلىش
ماشىنىسىنى چاققانىراق كېلىپ ئۇنى پۈتۈن مەملىركەت خەلقىر ە سرۆزلەيدىغان نرۇتقىنى
لېنتىغا ئېلىپ كېتىشىنى تاقەتسىزلى ئىچىدە كۈتمەكتە ئىد  .كۈترۈش جەريانىردا يرېقىن
سىرداشلىرىنى يىغىپ ئۆزىنى ئالدىراپ-سالدىراپ يېزىپ چىققان نۇتۇق تېزىسرىنى ئوقرۇپ
ئۆتىدۇ .بۇ يەرگە بىرر قرانچە كاتىرپ ۋە ئاديۇترانتالر بىرلەن بىررگە يەنە كېيتېر ۋە قرولىنى
داكررا بىررلەن ئېسررىېالغان جودلمررۇ كېلىررپ يىغىررپ ئوتۇرغرران بولسررىمۇ ھررېلىغىچە ئۈنئررالغۇ
ماشىنىسىدىن خەۋەر يوق ئىد  .ھچىتلېر بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئولتۇرغانالرنى تېنىمۇ
ئېچىتىشقا كىرىشىدۇ” .بۇ قورقۇنچراقالر! – دەپ ۋارقىرايردۇ ھىتلېرر _ ئرۇنر ئەنە شرۇنداق
بىررر نررېمىلەر! ئەگەر ئررۇنردا يررۈرەك بولسررا ئىررد مېنررى ئاشرركارە ئرروق چىقىرىررپ ئېتىررپ
ئۆلتۈرەلىشررى پۈتررۈنلە مررۇمكىن ئىررد  .شررۇ چاغرردا مەن ئۇنرنى ر جاسررارىتىنى ھررۆرمەت
قىلغررران برررونر ئىررردىم .ئەمرررمە برررۇ قورقۇنچاقالرنىررر جېنرررى بەك تررراتلىق نەرسرررىلەر
تەۋەككۈلچىلىككە ھەرگىز پېتىنالمايدىغان قورقۇنچاقالر!“
ئۈنئالغۇ ماشىنىسرى ئراخىر يېتىرپ كېلىردۇ-08 .ئىيرۇل ترۈن يېرىمرى سرائەت بىرنرى
كۆرسررىتىېاتقىنىدا گېرمانىيىرردىكى بررارلىق بۇلررۇڭ-پۇچقاقلىرىرردىكى رادىئررونردا ئوركىسررتېر
ياڭراپ ئارىدا تۇختىتىلىپ ھىتلېرنى نرۇتقىنى قويرۇپ بېرىردۇ .ھىتلېرر رادىئرو نۇتقىردا برۇ
قېتىمقرررى سۈيىقەسرررت ئۈسرررتىدە يرررېقىن سەبداشرررلىرىنى ياردارننغرررانلىقى ۋە قۇربررران
بولغرررانلىقى ھەققىررردە توختىلىررردۇ .ئرررۇ ئۆزىنىررر برررۇرۇنقى خاترررا ئەقىدىسرررىنى يەنرررى
ۈيىقەسررتچىلەرنى ئىنتررايىن ئرراز سررانلىق بىررر ئۇچررۇم ئۇنسررۇرنردىنال ئىبررارەت ئۇنرنى ر
گېرمانىيە ئارمىيە-خەلق بىلەن قىلچە ئورتاقلىقى يروق دېر ەن خاترا قارىشرىنى قايترا قايترا
تەكىررتلەپ كۆرسررىتىدۇ .بررۇ بىررر ئۇچررۇم جىنررايىي ئۇنسررۇرنرنى تىررزلىكتە قەتئررى رەھىررم
قىلماستىن جازانيدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ” :بىز مۇنداق بىر تەغردىردىن سراقلىنىپ قانلىردۇق:
بۇ ئىش مېنى ئۈچۈن ئۇنچىرېان قۇرقۇنۇچلرۇق بىرر ئىرش ئەمەس .ئەممرا برۇ ئىرش نرېمى
خەلقررى ئۈچررۈن ئېيتقانرردا بەكررال قورقۇنۇشررلۇق ئاقىېەتلەرنى ر كېلىررپ چىقىشررىغا سررەۋەپ
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بولىشى مۇمكىن .بۇنرداق بىرر تەغردىردە مەن تەڭرىنىر بىشرارىتىنى كۆرگەنردەك بولردۇم:
مەن چوقۇم ۋە قەتئىي تەۋرەنمە ئۆز ۋەزىىەمنى ئادا قىلىشىم كېرەك“.
ئۇ نۇتقىنى تۈگەتكەندىن كېيىن گيۆرىڭمرۇ قىسرقىچە سرۆز ئالىردۇ .ئرۇ سرۆزىدە ھراۋا
ئارمىيىسى ە ۋاكالىتەن فۈھرېرگە قەتئى ساداقەتلى بولۇپ ئۇنى قاتتىق سرۆيىدىغانلىقىنى
بىلدۈرىدۇ؛ دۆنىتز دېڭىز ئارمىيىسى ە ۋاكالىتەن بۇ قېتىمقى دېڭىرز ئارمىيىسرىنى فرۈھرېرگە
سۈيىقەسررت قىلىشررتەك جىنررايىي قىلمىشررتىن چەكسررىز نەپرەتلىنىرردىغانلىقىنى بىلدۈرىرردۇ.
كەينىررردىنال ھۆكرررۈمەت تەرەپ رەسرررمىي ترررۈردە برررۇ قېتىمقرررى سۈيىقەسرررتلى سىياسرررىي
ئۆزگىرىش قىلغۇچىالرنى كاتتىباشدلىر يەنى شۇ جىنايەتكار ئوفىتسېرنرنى بىر قىسمى
ئررۆزىنى ئۆلتۈرىېالغررانلىقىنى يرراكى قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە تەرىىىرردىن ئېتىررپ تاشررالنغانلىقىنى
ئۇقتۇرىدۇ” .ھېچ بىر يەردە ۋەقە چىقمىد  .ھازىرغىچە ھەمرمە يەر تىرنچ .بىرز برۇ جىنرايىي
قىلمىش بىلەن مۇناسىېىتى بار ئۇنسۇرنرنى چوقۇم تازىالپ چىقىمىز“.
بررۇ گەپررلەر پررارىددىكى سۈيىقەسررتچىلەرنى قرراتتىق چۈچىتىېېتىرردۇ .ئررۇنر رافائېرر
مېھماننانىس رىدىكى ئوفىتسررېرنر كلوبىرردە بىررر يەرگە يىغىلىررپ رادىئررو ئاڭالۋاترراتتى .سررەل
ئىل ىر ئۇنر برۇ رايونردىكى ئرې -ئېسرچىالرنى ھەربىرر گازارمىسرىنى مۇۋەپىەقىيەتلىر
تررۈردە ئىشررغال قىلىشررىپ فرانسررىيىدىكى ئىككررى نەپەر ئررې -ئررې يوقررۇر دەرىىىلى ر
ئوفىتسېرىنى يەنى كارل ئوبېرگ بىلەن ھېلمۇت كنوچېنلەرنى قولغا ئالغان ئىرد  .گېنېررال
ۋون ستۈلىناگې بىرر تەرەپرتىن رادىئرو ئاڭلىغرا خىيالغرا پاتىردۇ :برۇ خەۋەر بىرر ھېسراپتا
ئۇنرنىڭمۇ ئۆلۈم جازا ئېالنى ئىد  .ئەمما ئۇ يەنىال ئاز-تۇن ئۈمىدۋار ئىد  :بەلكىم ئوبېرگ
بىلەن كنوچېن ئىككىسى ئۇنى ھىمايە قىلىپ چىقىشى مۇمكىن دەپ ئۈمىردلىنەتتى .چرۇنكى
ئررۇنر ئىككىسررىال قويىررېېتىل ەن بولررۇپال قالمررا ئررۇنرنى يەنە رافائېرر مېھماننانىسررىغا
كەلتررۈرۈپ جايالشررتۇرغان ئىررد  .سررتۈلىناگې بېرىررپ ئۇنرنىرر ئالرردىغا سررانم قىلىررپ
كىرگىنىدە ئوبېرگ ئېتىلغىنىچە بېرىپ گېنېرالنى ياققىسىغا ئېسىلىدۇ .باش ئەلچرى ئوتترو
ئابېتز دەرھال ئارىغا كىرىپ ئۇنرنى ئايرىيدۇ” :بېرلىندا يۈز بەرگەن ئىشالر باشقا ترۈردىكى
ئىش _ دەيدۇ براش ئەلچرى _ برۇ يەردە نورمانردىيە ئۇرۇشرى قراتتىق قىزىرپ كېتىېاتىردۇ.
شررۇڭا بررۇ ئىشررقا مەركەزلەشرركىنىڭالر تررۈزۈك .بررۇ يەردىكررى بىررز نېمىسررالر بىرلىكسررەپ
ئۇيۇشتۇرىشىمىز توغرا يول تۇتقانلىق ھېسرابلىنىدۇ “.برۇ گەپلەردىرن كېريىن ئروبېرگ ئراران
تىنىىپ كنوچېن بىلەن مەخىرى ئۇچرىشىشرىپ ھىملېرنىر گېرمرانىيە مەركەز ئامرانلىق
ساقالش ئىدارىسىغا بىرلىكتە قارشى چىقىشقا ماقۇل بولىدۇ .ئۇنر ئرې -ئرې خرادىملىر
بىلەن ئامانلىق ساقالش باشقارمىسىدىكى خادىمالرنى قولغا ئېلىنىشرى پۈترۈنلە ئروبېرگ
بىررررلەن سررررتۈلفناگېن ئىككىسررررىنى ئوينىغرررران ئويررررۇنى ئىكەنلىكىنررررى شررررۇ ئررررارقىلىق
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قوزغىالڭچىالرنى ئالدىماقچى بولغانلىقىنى كېلىشىدۇ.
نۇتۇق تاماملىشى ھامان ھىتلېرر ئرۆز ئىسرتىھكامىغا كىرىرپ كېتىردۇ .دوخترۇر مورېر
ئررۇنى يەنە بىررر قېررتىم تەكشررۈرۈپ چىقىرردۇ .فررۈھرېر ئۇنىڭرردىن يارىسررىنى بەك ئېغىررر
ئەمەسلىكىنى ئىسرىاتالپ چىقىشرىنى تەلەپ قىلىردۇ .ئۇنىر سىرداشرلىر چاينانىردا ئرۇنى
كۈتمەكتە ئىرد  .مروللېر قايتىرپ بېرىرپ ئۇنرغرا ھىتلېرنىر يرۈرەك سوقۇشرىنى نورىمرال
ئىكەنلىكىنرى ھەمرمە ئىرش جايىرردا ئىكەنلىكىنرى ئۇقتۇرىردۇ .فرۈھرېر گەرچە كۈنرردۈزدىكى
ۋەقەدىررن قرراتتىق چۈچررۈپ كەتكەنرردەك قىلسررىمۇ ئررۇ يەنىررال ئۇنىڭغررا قارشررى تۇرىېاتقرران
سۈيىقەستچىلەر دائىرىسىنى قانچىلى يەرگە كېڭەي ەنلىكىدىن خەۋىرر يروق ئىرد  .ئرۇ
ئۆزىنى ئاجايىپ بىر شەكىلدە ئۆلۈمردىن قۇتۇلرۇپ چىققانلىقىردىن يەنىرال خوشرال ئىرد .
شۇڭا ئۇ پارتالشرتا تىتىلىرپ كەتركەن ئىشرتىنىنى بېرچتېسر ادېندا تۇرۇشرلۇق ئېرېا براۋنغرا
ساقالپ قويۇشى ئۈچرۈن بەرمەكچرى بولىردۇ .برۇ ئىشرتان ترارىنىي ئەھمىريەتكە ئىر ە بىرر
ئاسارە ئەتىقە بولۇپ قالىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى .بۇ ئىشتان تەڭرىنى ئۇنىر ۋەزىىىسرىنى
تامالىشىغا قارار قىلغانلىقىنى بىر ئىسىاتى ھېساپلىناتتى.
2
-08ئىيررۇل يېرررىم كېچىرردىن ئۆتررۈپ ئررۇزۇن ئررۆتمە ئوتتررو سرركورزېنىي بېنرردلېر
كوچىسىنى پۈتۈنلە تېرزگىنلەپ بولرۇپ قۇرۇقلرۇق ئارمىيەبراش قۇمانردانلىق شرىتابىدىكى
كۈنرردىلى خىزمەتلەرنررى قايتررا يولغررا سررالغان ئىررد  .ئررۇ شررتاۋفېنبېرگنى بىنەتەرلى ر
ساندۇقىدىن ئىسيانغا مۇناسىېەتلى تەپسىلى مەلۇماتقا ئېرىشىپ بىرر مرۇنچە ئوفىتسرېرنى
قولغا ئالىدۇ.
تەشېىقات مىنىستىرلىكىدە بولسرا گيروبېل بىرلەن ھىملېرر ئىككىسرى فرومنىمرۇ ئرۆز
ئىچى ە ئالغان بىر مرۇنچە گېنېرالنرى سروراق قىلىماقترا ئىرد  .سروراقتا گېنېرالالرغرا بەكرال
ئەدەپلى مۇئامىلە قىلىند ئۇنر ۋىسكى ئىچىرپ قرارا تاماكرا چېكىشرتى يەنە بىرر قىسرىم
گېنېررالالر ئرانيلۇق كررورتزفلېيىش گۇناھسرىز ئىكەنلىكرى ئىسررىاتالنغاندىن كېريىن ئررۆيى ە
كېتىشررى ە رۇخسررەت قىلىنررد  .تاڭغررا يررېقىن سررائەت  2بولغانرردا تەكشررۈرۈش ئىشررلىر
تاماملىنىدۇ .گيوبېل ئىنتايىن خوشال بىر قىياپەتتە ئىشنانىسىدىن چىقىپ ”ئەپەندىلەر
توپىالڭ ئاخىرنشتى“ دەپ ئېالن قىلىدۇ .ئۇ ھىملېرنى ئراپتوموبىلىغىچە ئۇزۇترۇپ چىقىرپ
بۇ كونا رەقىبى بىلەن ئۇزۇنغىچە قول ئېلىشىپ خوشلىشىدۇ .ئاندىن بىناغا قايتىپ كىرىرپ
قولغا كەلتۈرگەن بۇ ئۆچمەس ئۇتۇقلىر بىرلەن يېقىنلىرىنرى كۈتىېالىردۇ .گيروبېل بەكرال
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خوشررال ئىررد  .ئررۇ ئورۇنرردۇققا پررۇتىنى قويررۇپ فۈھترېرنىرر يېرررىم مىرر ھەيكىلىرر ە
يۈلەن ىنىچە ”بۇ بىر روھ تازىالش دولقۇنى بولرد بۈگرۈن چۈشرتىن كېريىن قورقۇنۇشرلۇق
خەۋەر يېتىررپ كەل ىنىرردە بررۇ ئىشرررالرنى بررۇنچە سررىرلىق بىرررر شررەكىلدە شررۇنچە تىرررز
يىغىشرررتۇرۇلىدىغانلىقىنى كىممرررۇ ئويلىغررران دەيسرررىلەر برررۇ ئىشرررالرنى شرررۇنچە پۇخترررا
پۈتىرردىغانلىقىنى كىممررۇ خىيالىغررا كەلتررۈرەلى ەن؟“ بررۇ ھەقىقەتەنمررۇ كەم-كۈستىسررىز بىررر
مۇجىزە ئىد  .ئەگەر ھىتلېر راستىنال ئۆل ەن بولسا ئىد خەلق برۇنى تەڭرىنىر جازاسرى
دەپ ئوياليدىغانلىقى ئېنىق ئىرد ” .ترارى پەقەترال پاكىتقرا ئەمەل قىلىردىغانلىقى ئۈچرۈن
بۇنىر ئرراقىېىتىنى ھەرگىررز مررۆلچەرلى ىلى بولمررايتتى .بررۇ قېتىمچررۇ؟ بررۇ قېررتىم تررارى بىررز
تەرەپتە “.شرۇنداق ئىركەن برۇ قېتىمقرى سۈيىقەسرت ھەرىكىتىنرى گېرزىتالردا ئەھمىيەتسرىز
ھالغا كەلتۈرۈپ تەشېىق قىلىرش ئۈچرۈن ئاگېنتلىقالرغرا تەلىمرات يوللىشرىمىز كېررەك دەپ
ئېيتىدۇ.
”بررۆرە ئىنررى“ دە بولسررا بورمرران جررايالردىكى مەسررئۇل كادىرنرغررا يوليررورۇق بېرررىش
بىررلەن مەشررغۇل ئىررد .ترراڭ سررەھەر سررائەت  2تىررن  22مىنرروت ئۆتكەنرردە ئررۇ يەرلىرر
مەسئۇلالرغا يوليورۇق بېرىپ ”تروپىالڭنى ئاخىرنشرتى دەپ ئېيترانيمىز“ دەيردۇ .چۈشرتىن
بۇرۇن سائەت  88دىن  22مىنرۇت ئۆتكەنردە ئرۇ ھىملېررگە ”مۇئامىلىسرى سرىلىق بولغران
ھەتتا ئاشكارە دۈشمەنلى ئىىادىلى ەن ئوفىتسېرنرغا قارىتا ئايرىم ھەرىركەت قوللىنىشرنى
دەرھال توختىتىشرىڭىزنى ئۈمىرد قىلىرمەن“ دەپ جىردد تەلەپ قىلىردۇ .باشرقىچە قىلىرپ
ئېيتقاندا ئۆزىنى تەرتىىنى ئەسلى ە كەلتۈرۈش ۋە ئۈزۈل-كېسرى تەكشرۈرۈش ھوقۇقىغرا
ئى ر ە ئىكەنلىكىنررى بىلرردۈرۈپ قويمرراقچى ئىررد  .ئەسررلىدە ئررۇ  88يەردىكررى  222نەپەر
مەسررئۇل خادىمرردىن تەشرركى تاپقرران بىررر ئورگرران قررۇرۇپ چىققرران بولررۇپ بررۇ ئىشررنى
ئىنچىكىلى بىلەن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ چىقماقچى بولىدۇ.
پرارىددا بولسرا كلۇگنىر شررىتاپ كومانردىر فرانسرىيىدىكى ئىككرى نەپەر كۈچلررۈك
ئې -ئې ئەمەلدار بولغران ئروبېرگ بىرلەن كنروچېن ئىككىسرىنى ھەمكارلىقىردا كلرۇگ
بىلەن ستۈلىناگې ئىككىسىنى جىنايىتىنى يېىىپ ئۆتكۈزىېېتىش ئۈچۈن تىرىشماقتا ئىد .
ئەممررا بېرلىنرردىن كەلر ەن بررۇيرۇقنى تاپشررۇرۇپ ئالغانرردىن كېرريىن تېنررى يېقىررنالرغىچىال
”چاقنىغان شەھەر“ يەنى پارىدنىر قرايمىقىنى يەپ كەلر ەن سرتۈلىناگې ئەنرد پۈترۈن
ئۈمىدلەر تۈگىد دەپ ھېسابالپ ئايروپالنغا ئولتۇرۇپ مېڭىش ئورنىغا شۇ كرۈنى ئەتىر ەن
يامغۇرغا قارىما ماشرىنىلىق بېرلىنغرا قراراپ يولغرا چىقىردۇ .گېنېررال شروپۇرىغا بىرىنچرى
دۇنيررا ئۇرۇشررى دەۋرىرردىكى كاتېئرراۋ -تيېررىرري بىررلەن ئررارگون ئورمانلىقىرردىكى شررۇنىڭدەك
 -8182يىلى نۇرغۇنلىغران دارمسرتادت ئانھىردە كورپۇسرىدىكى سەبداشرلىرىنى ئېسسرىق
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قېنى بىلەن بويالغان ئۇرۇش مەيدانلىرىدىن كېسرىپ ئۆتۈشرنى بۇيرۇيردۇ .پۈترۈن چۈشرتىن
كېرريىن ئېچىنىشررلىق سررەپەردە ئرراخىر ”شررامالدىغا پىيررادە ماڭررا “ دەپ ماشررىنىدىن
چۈشىېالىدۇ .مېېس قانىلى بويىغا كەل ىنىردە كىچىر بىرر قىيرالىق ترا ئارقىسرىدا غايىرپ
بولىدۇ .ئۇزۇنغا قالما شوپۇرنى قۇلىقىغا بىر پا ئوق ئراۋاز ئاڭلىنىردۇ .بەلكىرم ئىككرى
پررا بولىشررىمۇ مررۇمكىن ئىررد  .شرروپۇر قانالرردىكى سررۇدا ئوڭدىسررىغا لەيررلەپ ئېقىرررپ
كېتىېاەتقان بۇ گېنېرالنى كۆرىردۇ .گەرچە سرتۈلىناگې تېنرى ئرۆلمى ەن بولسرىمۇ بۇنرداق
قىلمىغىنىدا ئۆزىنى شەكسىز جىنايەت بىلەن شوغۇلالنغانلىقى ئىسىاتلىنىپ چوقرۇم دارغرا
ئېسىلىدىغانلىقىنى ئويلىغان بولىشى كېرەك.
”برررۆرە ئىنرررى“ دە ھىتلېرنىررر بېشرررىدىكى يارىسرررى ھەقىقەتەنمرررۇ سرررەل قرررارىغىلى
بولىدىغان يارىالردىن ئەمەس ئىد  .ئۇنى ئوڭ قۇلىقى پاڭ بولۇپ قالغان ئىككىرال كرۆز
ئوڭغررا قرراراپ تىنمررا شررىىىلداپ تررۇراتتى .شررۇ ئاخشررىمى سررىرتتا شررامالدىغا ئايلىنىررپ
يۈرگىنىدە ئىككى قېتىم يولدىن چىقىپ كېتىدۇ .دوختۇر كارل براندت ئۇنى بىر قرانچە كرۈن
يېتىپ ئارام ئېلىشىنى جېكىلى ەن بولسرىمۇ ”يراق ھەرگىرز ئرارام ئانلمرايمەن قىلىردىغان
ئىشلىرىم بەكال كۆپ“ دەپ ئۇنى نەسرىھەتى ە قرۇنق سرالمايدۇ .ئۇنىڭردىن باشرقا ئەگەر
چەتئەللى مېھمانالر بۇنچە ساغالم بىرسىنى يوتقانغا پۈركۈنۈپ يېتىېالغىنىنى كۆرگىردەك
بولىدىكەن ھەقىقەتەنمۇ بەكال كۈلكىلى بونر ئىد .
ئەتىسى قرۇلىقى تىنمرا ئاغرىرپ تۇرىېاتقران بولسرىمۇ ئرۇ يەنىرال چىداشرلىق بېرىرپ
يېقىندىكى قۇرۇقلۇق ئارمىيە دوختۇرخانىسىغا بېرىپ يارىالنغان ئوفىتسرېرنرنى يروخلىغىلى
بارىدۇ .قاتاردا ئىككىسى جان تالىشىش ھالىغا چۈشۈپ قالغان ئىد  .گېنېرال شرمۇندتنى
ئەھېالىمۇ بەكال ئېغىر ئىرد  .ھىتلېرر ئۇنىڭغرا بەكرال كۆڭرۈل بۆلىردۇ .ئرۇ يەنە شرۇ ياتاقترا
بىرگە ياتقان ئىككى نەپەرت دېڭىز ئارمىيە خادىم پۇتكامېر بىلەن ئاسسرىمانغا دەرتلىنىردۇ.
ھىتلېرررر ئاسسرررىماننى كارىېىتىغرررا ئولترررۇرغىنىچە ئۇنرنىررر برررۇ قېتىملىرررق سۈيىقەسرررت
ھەرىكىتىنىررررر زىيانكەشرررررلىككە ئۇچرىغرررررۇچىلىر بولرررررۇپ قالغانلىقىغرررررا قررررراتتىق
ئەپسۇسلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈدۇ” .ئەسلىدە ئۇ ئەپەندىلەرنى كۆز تىككىنرى مەن ئىردىم.
ئۇنر پەقەتال مېنى كۆزلى ەن ئىد  – .دەيدۇ ئۇنرغا .ئەمما مۇجىزىېىي بىر ترۈردە ئۆزىنىر
ئۆلۈمدىن ساق قۇتۇلۇپ چىققرانلىقىنى ئېيتىرپ _ برۇ دېر ەن تەقردىرنى مېنرى ۋەزىىەمنرى
ئادا قىلىشرقا بەرگەن بىرر بىشرارىتى .سرىلەرچىمۇ شرۇنداق ئەمەسرمۇ؟“ ھىتلېرر -02ئىيرۇل
كۈنى ”ئۇ كۈن پەقەت شۇنىڭال بىشارىتى يەنى تەڭرىم مېنى نېمى خەلقىنرى يرا ئراخىرقى
مەغلرروبىيەتكە يررا بولمىسررا ئرراخىرقى غررالىبىيەتكە قرراراپ نررېمى خەلقىنررى يېررتەكلەپ
مېڭىشىمنى جېكىلىشىدۇر“.
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ۋاقىت سائەتلەپ ئالغا ئىل ىرلىمەكتە ئىد  .ھىتلېرنى قۇنق ئاغرىقىمۇ بارغانسرىر
ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ؛ دوختۇر مورې چارىسىز پروفېسسور ۋون ئېيكېننى كېلىپ تەكشۈرۈپ
كۆرىشررىنى تەكلىررپ قىلمرراقچى بولىرردۇ .ئررۇ پروفېسسررور بېرلىنرردىكى داڭلىررق بەش ئەزا
مۇتەخەسسىسى بولۇپ -8122يىلى فۈھرېرنى بوغۇزىنى ئاپاراتسىيە قىلغان كىشى ئىد .
ئەممرررا برررۇ پروفىسسرررور ئۆيىررردە بولمىغاچقرررا چارىسرررىز خوشرررنا بىرررر قۇرۇقلرررۇق ئرررارمىيە
دوختۇرخانىسىدىن بىر بەش ئەزا مۇتەخەسسىسرىنى تەكلىرپ قىلىشرقا مەجبرۇر بولىردۇ .برۇ
دوختۇرنى ئىسمى ئېرۋىن گيېسى بولۇپ خۇسۇسىي دوختۇرخانىسىنى ئېچىشرتىن برۇرۇن
پروفېسسررور ئېيكىننىرر بالنىسررىدا ئىككررى يىلرردەك ئىشررلى ەن دوختۇرلررۇق تېننىكىسررى
ئانھىررردە يوقرررۇر بىرررر ئىرررد  .گيېسرررى فۈھرېرنىررر قرررۇنق پەردىسرررى يىرتىلىرررپ
كەتكەنلىكىنى قرۇنق ئىچىمرۇ يارىالنغرانلىقىنى تېىىرپ چىقىردۇ .شرۇنداقتىمۇ ئەگەر ئورترا
قۇنق يىرىڭالپ كەتمى ەنال بولىدىكەن ئەھېالنى بەك ئېغىر بولماسلىقىنى ئېيتىدۇ.
دەل شۇ پەيتتە دوختۇر مورې ھاسىرىغىنىچە يېتىپ كېلىدۇ .ئۇ ئېغىر سۆزلەر بىرلەن
گيېسىڭنى قاتتىق تەنقىتلەپ نېمىشكە ئاۋال ئۆز بىلەن كۆرۈشمى ەنلىكىنى ئېيتىدۇ” .بىرر
ئوفىتسرررېر پۈترررۈن مەمرررور باشرررلىقالرنى برررۇيرۇقىنى ئرررېلىش ئەمەس بەلكرررى ئۆزىنىررر
باشرررلىقىنىڭال برررۇيرۇقىنى ئالىررردۇ“ دەپ ئېيتىررردۇ .ھىتلېرررر ئۇنرنىررر نرررېمە دەپ گەپ
تالىشىېاتقانلىقىنى ئېنىرق بىلمىسرىمۇ مورېلنىر قراتتىق خاپرا بولرۇپ كەتكەنلىكىنرى پەرق
قىلىرردۇ” .بولررد قويررۇڭ قەدىرلىر پروفېسسررور تالىشررىپ نررېمە قىلىسررىز گيېسررىڭمۇ ۋون
ئېيكىننى قولىدا ياردەمچى بولۇپ ئىشرلەپتىكەن .ئرۇ ماڭرا ئەگەر قانراش توختىمىغىردەك
قىلسا ئەتە قۇلىقىمغا كىچى بىر ئاپارتسىيە قىلىپ قۇنق پەردەمنى تازىلىمراقچى بولرد “.
دەيدۇ .مورې ئۇنىڭغا ئاۋال قان توختۇتۇش ئوكۇلى قويۇلۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتسرىمۇ برۇ
رېتسىىنى ئۇنى بىر رەقىبرى يازغرانلىقى ئۈچرۈن بېرلىنغرا دورا ئالدۇرۇشرقا ئرادەم يولالشرقا
بەك قىزىقىپ كەتمەيدۇ.
ھىتلېرمۇ ئوڭ قۇلىقىنى مەڭ ۈلۈك ساغرو بولۇپ قالىدىغانلىقىغا قەتئىري ئىشرەن ەن
بولسررىمۇ روھررى ھررالىتى يەنىررال ئانھىرردە كۆتۈرەڭ ررۈ كررۆرۈنەتتى .ئررۇ يەنە ماشررىنكىنى
ئالدىغا ئولتۇرۇپ خۇدد توخو دان چوقۇلىغاندەك ”قىزچىقى“ غا خەت يېزىشقا كىرىشىدۇ.
قىزچىقىم بۇ سۆز ئۇنى ئېېا براۋننى چاقىرىپ ئرادەتلەن ەن بىرر ئىسرىم ئىرد  .ئرۇ خەتركە
يەنە بىر پارچە پارتالش يېرىنى كۆرسىتىدىغان سنېمىدىن بىرنى قوشۇپ قويغان ئىد  .ئرۇ
ئېېاغررا ئەھررېالىم ياخشررى پەقەت ئررۆزەمنى ھرراردۇق يەتكەنرردەكال ھررې قىلىررمەن” .مەن
ئىمكانىيەتنىر بررارىچە بالرردۇرىراق قايتىررپ كېتىررپ  .ياخشررىراق ئررارام ئېلىررېېلىش ئۈچررۈن
ئرررۆزەمنى سررراڭا تاپشۇرۇشرررنىال ئويلىمررراقتىمەن .تنىرررنچ كرررۈنلەرگە بەكرررال ئېھتىيررراجلىق
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بولمراقتىمەن “.دەپ يازىرردۇ .ئېېامررۇ دەرھررال جرراۋاپ قررايتۇرۇپ (ئۇنىر ئىشررلەتكەن سررانم
خەت قەغىز ئۇنى ئىسمىنى بىرىنچى ھەرىىىدىن ياسرالغان نەقىشرلەر بىرلەن بىرزەل ەن
قەغەز ئىد ) بەكال ئەنسرىرى ەنلىكىنى ئېيتىردۇ” .سرىزنى سۈيىقەسرتچىلەرنى قۇربانىغرا
ئايلىنىررپ كېتىشرركە قى ر قالغررانلىقىڭىزنى ئرراڭالپ بەكررال پاراكەنرردە بولررۇپ كەتررتىم“ دەپ
يازىدۇ.
ئررۇ خېتىرردە ئەگەر ھاياتىڭىزغررا بىرررەر خەۋىررپ كېلىررپ قالغىرردەك بولسررا ھەرگىررز
ياشىيالمايمەن ”مەن سىز بىلەن ترۇنىى ئۇچۇرۇشرتىن ترارتىىال ئرۆزەم ە سرىز يەر ترې ى ە
كىرسىڭىزمۇ قەتئىي بىرلىكتە بولىمەن دەپ قەسەم قىلغان ئىردىم .ئەگەر ئۆلسرىڭىزمۇ سرىز
بىلەن بىرگە ئۆلمەكچىمەن .سىز بىلىسىز مېنى پۈتكرۈل ھايراتىم سرىزنى ياخشرى كرۆرۈش
ئۈستى ىال قۇرۇلغان “.دەپ يازىدۇ.
-02ئىيۇل كۈنى گېستاپو تەكشۈرۈش ئۆمۈكىردىكىلەر پرارتالپ كەتركەن بىرر ئۆينىر
خارابىلىر ئارىسىدىن بەز كۈندىلى خاتىرىلەرنى قولغا چۈشەرگەن بولۇپ بۇ خاتىرىدە
ئادمىرال پولكوۋنى كانارى ۋە ئۇنىر بەز مرۇھىم ئادەملىرىنىر برۇ قېتىمقرى سىياسرىي
ئۆزگىرىش ۋەقەسى ە چېتىلغان ئىكەنلىكى يېزىلغان ئىرد  .ئرادمىرال پولكوۋنىر كانرارى
بىلەن سابىق ئىقتىساد ئىشالر مىنىستىر شاچت ئىككىسرى قولغرا ئېلىنىردۇ .دەسرلىېىدە
ھىتلېررر شررۇنچە يوقررۇر دەرىىىلى ر ھەمرردە شررۇنچە نۇرغررۇن خادىمالرنى ر بررۇ قېتىمقررى
سىياسرررى ئرررۆزگىرىش سۈيىقەسرررتى ە چېتىلغانلىقىغرررا ھەر قرررانچە قىلىىمرررۇ ئىشەن ىسرررى
كەلمەيدۇ .ئۇ دەسلىېىدە بۇ ئىشقا تۇتۇش قىلغانالرنى ئازغىنە بىرر ئۇچرۇم ۋەتەنسراتقۇچالر
دەپ قكاراپ كەل ەن ئىد ؛ يوقۇرىدىكى پاش قىلىرنىش ئۇنىر بۇنرداق قارىشرىغا قراتتىق
رەددىرريە بەرگەن ئۇنى ر ئۆزىمررۇ بۇنىڭرردىن قرراتتىق زەربە يەيرردۇ” .مەن ھايرراتىم بررويىچە
شۇنچە ئېغىر غەم ئىچى ە پېتىپ قالغان بىر ئىردىمكى برۇ غەمردىن پەقەت ئۆلرۈمال مېنرى
ئازات قىاللىشى مرۇمكىن“ دەپ دەرت تۆكىردۇ ترراۋدل جيۇڭغرا .يەنە بىرر كراتىىىمۇ سرەنمۇ
گەپ ئاڭلىماس بولىېالدى ”ماڭا قارا كۆزۈمنى ئىچى ە قارا يا بولمىسا سرەنمۇ خرۇدد
مېنى گېنېراللىرىمغا ئوخشاش بىر خائىن ئەمەستۇرسەن ھە؟“ دەپ بۆرە ئىتىغرا ۋارقىرراپ
كەتكەنلىكىنى ئاڭالپ قالغان.
ھىتلېرررر ئەتىسرررى چۈشرررتىن برررۇرۇن ۋەزىررريەت ئانرررالىز يىغىنىررردا ئېن لىزنرنىررر
شررتاۋفېنبېرگنى قررولالپ قررۇۋۋەتلى ەنلىكىنى ئېيتىررپ كىشررىلەرنى سۈيىقەسررت قىلىشررقا
ئۇرۇنغان كىشىلەرنى ئۇنچىېان كۆپ ئەمەسلىكى ە ئىشەندۈرمەكچى بولىدۇ” .ئەڭ مرۇھىم
بولغىنى پۈتۈن دۇنياغا ئوفىتسېرنر ئىتتىىاقىدىكى مرۇتلەق كرۆپ سرانلىق كىشرىلەرنى برۇ
چوشررقىنى بررالىلىر بىررلەن قىلررچە مۇناسررىېىتى يرروقلىقىنى ئررېالن قىلىررش كېرەكلىكىنررى“
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ئۇقتۇرىدۇ .شۇڭا مەتبۇئات ساھەسىدە بېندلېر كوچىسرىدىكى كومانردىرنر برۇ بىرر ئۇچرۇم
خائىنالرنى ر ئۆزلىرىنىمررۇ قوشررۇپ بولغىېېتىشررىنى توسرراپ قېلىررپ نەق مەيدانرردا  2نەپەر
خائىننى ئېتىپ ئۆلترۈرگەنلىكىنى ئانھىردە تەكىرتلەپ تەشرېىق قىلىرش كېرەكلىكىنرى دەپ
كېلىپ ”گەرچە بىز بىر سىھىرلى قولنى بىزگە شۇنچە پايدىلىق بىر شارائىتتا پرارتالتقۇ
بىلەن قېشىمىزغا كىرىپ كېلىشىنى كۆرەلمى ەن بولساقمۇ مەن يەنىال ئۆزەمنى رەسرمى بىرر
پسىنولوگدەكال كۆرمەكتىمەن .ئەگەن مەن قالغان كىشىلەر بىلەن بىراقال پارتالپ ئرۆل ەن
بولسا ئىدىم ئاپەت دې ەن شۇ چاغدا ئوتتۇرغا چىققان بونتتى“.
ھىتلېرنىرر يوليورۇقىغررا ئاساسررەن گيرروبېل پۈتررۈن مەملىكەترركە رادىئررو نررۇتقى
سۆزلەيدۇ .بۇ قېتىمقى نۇتقى ئاجايىپ ماھارەت بىلەن تەييارننغران بىرر نۇترۇق بولرۇپ برۇ
قېتىمقى ۋەقەدىن ئالغان تەجرىبە ساۋاقالر ئىنتايىن ھاياجانلىق بىرلەن ئوتتۇرغرا قويۇلغران
بولۇپ ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى ھاياجانغا سانتتى .ئۇ شتاۋفېنبېرگنى گويرا بىرر ئالېاسرتىغىال
ئوخشررراتقان بولرررۇپ ئۇنىڭغرررا ئەگەشررركەنلەرنى ئررراز سرررانلىق بىرررر قىسرررىم ئوفىتسرررېرنر
ئىكەنلىكىنرررى ئرررۇنر ھەرگىزمرررۇ پۈتكرررۈك قۇرۇقلرررۇق ئارمىيىسرررىدىكىلەرگە ۋاكالەتلىررر
قىاللمايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ كۆرسىتىدۇ .ئۇ شتاۋفېنبېرگكە ھۇجۇم قىلىپ كېلىپ ئۇنىر
غەرپ ئىتتىىاقداش دۆلەتلىر بىلەن تى بىرىكتۈرگەن بىرسرى ئىكەنلىكىنرى ئرۇنر بىرلەن
بىرلىكتە سۈيىقەست پىالنلىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .بۇنى ئۈچۈن ئۇ  2تۈرلرۈك پراكىتنى دەلىر
قىلىپ كۆرسىتىدۇ :ئۇنرنىر گېزىتلىرىردا بىرر قىسرىم گېرمرانىيە گېنېراللىرىنىر ھىتلېرغرا
قارشى تۇرۇپ كېلىېاتقرانلىقىنى توختىمرا تىلغرا ئېلىرپ كەلر ەن؛ ئىشرلەتكەن بومبىسرىمۇ
ئەن لىيەدە ئىشلەن ەن بومبا ئىكەنلىكى؛ شتاۋفېنبېرگنى ئەن لىيە ئاقسرۈڭەكلىر بىرلەن
قۇيررۇق مۇناسررىېىتى بررارلىقى ھەمرردە پررارتالش خەۋىررر لونرردونغا يېتىررپ بېرىشررى ھامرران
لوندون مەتبۇئاتلىر گېرمانىيىنى ئۇزۇنغا قالما يىمىرىلىشرىدىن ئۈمىردۋار ئىكەنلىكىنرى
يېزىشقانلىقىنى دەلى قىلىپ ئوتتۇرغا قويىدۇ.
يەرلىرر مەسررئۇلالر گيوبېلسررنى تەشررېىقاتى خەلررق ئاممىسررىنى ئۈنۈملررۈك تررۈردە
ھەرىكەترركە كەلتررۈرەلى ەنلىكىنى كۆرسررىتىپ ئۆتىرردۇ .ئررانيلۇق براۋۇنشررېېي دىكى بىررر
دوختۇرخانىرردا كېسرررەللەر ئۆزلىكىرردىن فۈھرېرنىررر ھەر بىرررر پررارچە رەسرررىمىنى گرررۈل-
چېچەكلەر بىلەن پۈركۈپ چىققان .يەنە نۇرغۇنلىغران شرەھەرلەردە تەنتەنىلىر نامايىشرالر
ئۇيۇشتۇرۇلغان .ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىر ئوقۇغۇچىلىرىغا بۇ قېتىمقى سۈيىقەسرتلى
ھەرىرركەت ئەكسررىنچە گېرمانىيەنىرر نررېمە ئۈچررۈن ئافرىقررا بىررلەن رۇسررىيەدە ئەسرركىر
جەھەتلەردە قولدىن كەتكۈزۈپ قويۇشرنى سرەۋەبلىرىنى چۈشرەندۈرۈپ بېرىردىغانلىقىنى
يەنى ئۇرۇش جەريانىدا خائىنالرنىر بۇزغۇنچىلىرق قىلىشرى نەتىىىسرىدە فۈھرېرىمىزنىر
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بررررۇيرۇقلىر ھەر قايسررررى دىررررېىزىيىلەرگە يەتكۈزۈلررررۈش توسررررالغۇغا ئۇچرىغانلىقىرررردىن
بولغانلىقىنى ھە دەپ تەشېىق قىلىشتى.
-02ئىيررۇل كررۈنى دوختررۇر ۋون ئېرريكىن بېرلىنرردىن يېتىررپ كەل ىنىرردە فۈھرېرنى ر
قىزغىن كۈتىېېلىشىغا سازاۋەر بولىردۇ .فرۈھرېر ئرۆز ئۈسرتىدە پەرىزىنرى ئوتتۇرغرا قويرۇپ
بەكال كۆپ باش ئاغرىقى ئىشلىر بولغرانلىقى سرەۋەبىدىن ”بەك كرۆپ بولسرا ئرارانال 2~0
يىلال ياشىيالىشى مۇمكىن“ لىكىنى ئېيتىردۇ .ئۇنىر خراتىرجەم بوننيردىغىنى شرۇ كرۈنلەر
كەل ىنىرردە ئۆزىمررۇ ۋەزىىىسررىنى تاماملىغرران بولىرردىغانلىقىنى قالغرران ئىشررالرنى باشررقىالر
داۋامالشررتۇرۇپ كېتەلەيرردىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئررۇ ئازاپالنغرران ھالرردا ئورۇنرردۇققا ئولتررۇرۇپ
ئۆزىنى كېسىلىنى تەپسىلى سۆزلەپ چىقىدۇ.
دوخترررۇر گيېسرررلى ئىنترررايىن پۇخترررا ئەسرررتە سررراقالش قرررابىلىيىتى بارلىقىررردىن
مەغرۇرلىنىپ يۈرەتتى .شۇڭا ئۇ يوشرۇرۇن ترۈردە ھىتلېرنىر دې ەنلىرىنرى بىرنىمرۇ قويمرا
سررېرىق تاشررلىق بىررر دىئرراگنوز خاتىرىسررى ە يېزىررپ قالدۇرىرردۇ .ئررۇ ئۆزىنى ر خاتىرىسررىنى
باشرررقىالر ئوقىېالمىسرررۇن دەپ شرررىفىيرلىق سرررۆزلەر بىرررلەن نتىرررن ھەرىىلىرىررردە خررراتىرە
قالرردۇرغان ئىررد  .شررۇنىڭدەك يەنە پەقەت ئررۆزىال بىلىرردىغان مەخىررى بەل ىررلەر بىررلەن
ئىشارەتلىېالىدۇ .پروفېسسور ۋون ئېيكىن دوختۇر گيېسىڭنى دىئاگنوزىنى ھەمردە ئۇنىر
داۋانش ئۇسررلىنى ترروغرا دەپ ئىسررىاتاليدۇ .ئەممررا فررۈھرېر ھررېچ بولمىغانرردا بىررر ھەپررتە
كارىېاتتىن چۈشمە يېتىشى ھەققىردىكى تەكلىىىنرى قەتئرى رەت قىلىردۇ” .دېرمەك سرىلەر
يوشرررۇرۇن كېلىشرررىپ بوپسرررىلەردە سرررىلەر راسرررتىنال مېنرررى كېسرررەل ە ئايالنررردۇرماقچى
ئىكەنسىلەر“.
ھىتلېر ئەتىسى گيېسىڭغا سول قۇلىقىمدىن ھرېلىغىچە قران چىقىرپ توختىمايېاتىردۇ
شررۇ يەنە بىررر قېررتىم دېزېنفېكسررىيە قىلغرران بولسررىڭىز دەپ تەلەپ قىلىرردۇ .ھەر قررانچە
ئاغرىسررىمۇ ئرراغرىقىنى ھررې قىلمررايمەن دەيرردۇ .ئررۇ سررەل ئويلىنىررپ تۇرىېېلىررپ ئرراغرىق
كىشىنى ئىرادىسرىنى تېنىمرۇ كۈچەيتەلەيردىكەن دەيردۇ .برۇنى ئرۇ بىرر مىنروتتىن كېريىن
راسررتىنال ئىسررىاتالپ بېرىرردۇ :بىررر ئاديۇتانررت سۈيىقەسررت ھەققىرردىكى دوكالتنررى ئۇنىڭغررا
بېرىدۇ” .مانا قاراڭالر _ دەيدۇ ھىتلېرر دوكالتنىر ئوقىغرا _ مەن ھېلردورفنى بۇنرداق
بىر لۈكچەك ئىكەنلىكىنى پەقەتال ئويلىمىغان ئىكەنمەن ئەمەسمۇ – .دەيدۇ قەسرەم قىلىرپ
تۇرۇپ _ مەن بۇ خائىنالرنى چوقۇم تۈپ يىلتىزىدىن قومۇرۇپ تاشاليمەن “.شۇ قاتراردا ئرۇ
يەنە شررتاۋفېنبېرگنىمۇ قورقۇنچرراق مەلئررۇن دەپ تىللىېالىرردۇ” .ھررېچ بولمىغانرردا سومكىسررى
بىلەن يېنىمغا كىرىپ تۇرغان ۋاقتىردىكى جاسرارىتىنى كۆرسرىتەلى ەن بولسرىمىغۇ كاشركى.
ئۇنى مىلتىق بىلەن ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ ئۇنىڭغا بەكال ئاسان ئۆلۈم ئاتا قىلىنىىتۇ ئىسىت!“
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ئارىدىن ئىككى كۈن ئۆترۈپ ھىتلېرر ئۇيقىسرى كەلرمە قىينىلىرپ كېتىردۇ .گيېسرى
ئۇنىڭغررا ھەر ئاخشررىمى ئىچىررپ تۇرىرردىغان چېيىنررى ئىچىشررتىن ترروختىتىش ھەققىرردە
مەسررلىھەت بېرىرردۇ .ئۇنىمررۇ قىلىررپ برراقتىم ئررۇ چاغرردا ئۇيقررۇم تېنىمررۇ تەسررتە كېلىرردىغان
بولىېالد دەيدۇ ھىتلېر” .مەن ئراۋال ئرۆزەمنى يەڭ ىر ھرې قىلىردىغان ھالغرا كرېلىش
ئۈچۈن باشقا ئىشالر ھەققىدە گەپ قىلىپ بېقىشىم كېررەكتەك قىلىردۇ .بولمىسرا مەن يەنە
شۇ ئالى قۇماندانلىق شىتابىدىكى خەرىتىلەرنرى كرۆز ئالردىمغا كەلترۈرۈپ ئرۆزەمنى قىينراپ
يۈرۈشۈم مرۇمكىن .كرالالم ئرۇ ئىشرالرغا بەكرال ئىشرلەپ كېتىېاتىردۇ .شرۇڭا مەن بىرر قرانچە
سائەت سەرىپ قىلىپ بۇ خىياللىرىمدىن قۇتۇلۇشۇم كېرەك .ئەگەر چىرراق يېنىرىال تۇرغران
بولىدىكەن پۈتكۈل توپكورپۇسلىرىمىزنى خەرىتىدىكى ئورنىنى بىردىن-بىرر كرۆز ئالردىمغا
كەلتۈرىېالىدىكەنمەن .ھەتتا ھەر بىرر دېېىزىيىنىر ئورنىنىمرۇ كۆرسرىتىپ بېررەلەيمەنكەن.
مەن شررۇنرنى كررۆز ئالرردىمغا كەلتررۈرۈپ ۋاقىررت سررۇدەك ئېقىررپ ئۆتىرردىكەن ۋە ئۇيقۇممررۇ
سائەتلەپ كەينى ە سوزۇلۇپ كېتىدىكەن .كۆزۈم ە ئۇيقا كەل ىنىدە بولسرا سرائەتمۇ 2~2
بولررۇپ قالغرران ۋاقىتالرغررا ترروغرا كېلىرردىكەن .بۇنررداق خۇيۇمنىرر سررانمەتلىكىم ئۈچررۈن
پايدىسىز ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرساممۇ بۇ مىىەزىمنى ئۆزگەرتەلمە كەلمەكتىمەن“.
1
ھىتلېر پارتالش ۋەقەسىنى ئەتىسى كېسرەلچان براش شرىتاپ باشرلىقى زېيتىزلېرنرى
ۋەزىىىسىدىن قالدۇرۇپ ئۇنى ئورنىغا پىكىر ئىنتىالبرى بولغرانلىقى سرەۋەبىدىن ئالردىنقى
سررەپتىن قايتۇرۇلغرران گۇدېرىيرراننى قويىرردۇ .قۇرۇقلررۇق ئررارمىيەدە ئەڭ ھررۆرمەتكە سررازاۋەر
دېيىشرركە بولىرردىغان بررۇ تانكررا قىسررىمالر مۇتەخەسسىسررى راسررتېنبۇرگقا كېلىررپ مەنسررەپكە
ئولتۇرغان ۋاقتىردا قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە براش قۇمانردانلىق شرىتابىنى پۈترۈن ئىشرنانىلىر
دې ىرردەك قررۇپ-قررۇرۇق ئىكەنلىكىنررى كۆرىرردۇ .زېيتزلېررر بررۇ يەردىررن قىسررمەن يررۈزىنى
تۆكىېالغان بىر ھالەتتە ئايرىلغان ئىد  .ھېېسىن ېرمۇ بۇ يەردىن ئايرىلغان ئىرد .نۇرغرۇن
بۆلۈم باشلىقلىرىمۇ گېستاپو تەرىىىدىن ۋەزىىىسىدىن قالدۇرۇلغان ئىد .
گۇدېرىيان ۋەزىىى ە ئولتۇرۇش بىرلەن بىرىنچرى بولرۇپ پۈتترۈرمەكچى برولغىنى بىرر
پارچە ساداقەت بۇيرۇقى ئېالن قىلىش ھەمدە “قۇماندانلىرىمىز بىردەك ئىتتىىراق ھالىتىردە
بولىرردۇ؛ ئوفىتسررېرنر ئىتتىىرراقىمۇ بىررردەك ئىتتىىررا ھالىتىرردە بولىرردۇ؛ قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە
ئوفىتسررېر-ئەسرركەرلىرىمۇ بىررردەك ئىتتىىرراق ھالىتىرردە بولىرردۇ” دەپ ھىتلېرغررا كاپررالەت
بېرىردۇ .بىررر ھەپررتە ئرۆتمە گۇدېرىيرران تېنىمررۇ ئىل ىررر كېتىردۇ :ئررۇ برراش قۇمانرردانلىق
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شرررىتابىدىكى ھەر بىرررر ئوفىتسرررېردىن مىللىررري سوتسرررىئالىزمنى رەھبىرررر ۋە قوشرررۇمچە
ئوفىتسېر بولۇشىنى بۇيرۇق قىلىپ ”فۈھرېرنىر ئىدىيىسرى برويىچە يراش كومانردىرنرغا
پائال ترۈردە سىياسرىي تەربىريە بېرىلىشرى“ كېرەكلىكىنرى برۇ بۇيرۇققرا برو سرۇنمايدىغان
ئوفىتسېرنر دەرھال يۆتكۈلرۈش ئىلتىماسرى سۇنىشرى كېرەكلىكىنرى ئېيتىردۇ .دەرۋەقە برو
سۇنمايدىغانالر يوق ئىد  .شۇنداق قىلىپ -8122يىلى قۇرۇلغان بۇ تالالنغان قىسىم باش
ئەگدۈرۈلۈپ بىچارە ھالەتكە چۈشۈپ قالىدۇ.
بۇ كرۈنلەردە نورمانردىيە دېڭىرز برويى سرېىىدە تۇرغران غەرىرپ قانرات پوزىتسرىيەلەر
ئامېرىكررا تررانكىلىر تەرىىىرردىن شررىددەتلى ھۇجۇمغررا ئررۇچراپ غەربررى سررەپ پۈتررۈنلە
يىمىرىلىش ئالدىدا تۇراتتى-22 .ئىيۇل گۈگۈم ۋاقتىدا ئاۋرانچې يولىنى تالىشرىش ئۈچرۈن
ئامېرىكا-گېرمانىيە ئىككى دۆلەت تانكىلىر بىر-بىرر بىرلەن رەھىمسرىزلەرچە ئۇرۇشرىدۇ.
ئرراۋرانچې تررار يررولى ئامېرىكررا قىسررىملىرىنى فرانسررىيە تررۈزلىڭى ە چىقىېېلىشررى ئۈچررۈن
قەتئىي بۆسرۈپ ئۆتىشرى كېررەك بولغران بىرر يرول ئىرد  .ۋارلىمونرت قاتارىردىكى كىشرىلەر
فرانسىيىدىن دەرھال چېكىنىرپ چىقىشرنى تەلەپ قىلغران بولسرىمۇ جرودل فرۈھرېرگە بىرر
پارچە بۇيرۇق نيىھىسىنى سۇنۇپ ”مۇمكىن بولغىدەك ئەھېال ئاسرتىدا دېڭىرز قىرغىقىردىن
چېكىنىش“ نى تەلەپ قىلىدۇ.
ئەتىسررى ئاخشرررىمى ئامېرىكررا قىسرررىملىرىنى تررانكىلىر ئررراۋارانچې تررار يولىغرررا
كىرىېالىردۇ .بررۇ چاغردا ھىتلېررر دەرھرال غەربىرري سرەپكە ئاتلىنىررپ ئۇرۇشرقا ئررۆز بىېاسررتە
قۇمانرردانلىق قىلمرراقچى بولغررران بولسررىمۇ گيېسرررى بىررلەن ئېيكرررېن ئىككىسررى ئۇنىررر
ئايروپالنغررا چىقىشررىنى توسرراپ قەتئىرري يررول قويمايرردۇ .دوختۇرنرمررۇ ئۇنىر “بررۆرە ئىنررى”
ئەتراپىرردىال ھەرىرركەت قىلىشررىغا رۇخسررەت قىلغررانلىقى ئۈچررۈن گېئررورگ پاتتوننىرر 2
دىېىزىيىلى چوڭ قوشۇنىنى ئاۋرانچېسرقا بېسرىپ كىرىشرى ە ھېچقانرداق ئامرال قىاللمرا
قرراراپ ئولتۇرىرردۇ .فرانسررىيەنى تەقرردىر شررۇنداق قىلىررپ بەل ىلىنىررپ بولغاچقررا ئۇنىڭمررۇ
ئامالى يوق ئىد  .ئەممرا برۇ ئرۇنى قراتتىق غەمر ە قويغران بىرر ئىرش ئىرد -8 .ئاۋغۇسرت
كۈنى ھەممە ياشتا بولغان  22مى كىشىلى بەكال ناچرار قۇرالالنغران پولشرا قىسرىملىر
ۋارشرراۋادىكى گېرمررانىيە قىسررىملىرىغا قارشررى شررىددەتلى ھۇجررۇم باشررلىتىدۇ؛ ئەتىسررى
تۈركىيەمۇ ئۈچۈنچى ئىمىىرىيە بىلەن بولغان دېىلوماتى مۇناسىېەتلىرىنى ئۈزىدۇ.
ھچىتلېر بۇ تۈر باش ئاغرىقلىرىنى ئۇنتۇپ كېتىشكە پۈترۈن كرۈچى بىرلەن تىرىشرىدۇ.
-0ئاۋغۇسررت كررۈنى ھىتلېررر يېڭىرردىن دوختۇرلررۇقنى ئۆگۈنىېاتقرران سررتۇدېنت رولىنررى
ئوينايدۇ .ئۇ دوختۇر گيېسىڭغا ئىچكى قۇنققا مۇناسىېەتلى بىرر مرۇنچە سرۇئال سرورايدۇ.
ئاندىن ئۇ تاشقى كېسرەللىككەر دوختۇرىنىر ئراق خرالىتىنى كېيىرپ پىشانىسرىغا يرۇمىالق
~ ~ 571

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئەينەكتىن بىرنى تاقاپ پۈتۈن دىققىتى بىرلەن لىن ېنىر ئروڭ قرۇلىقىنى كۈزىتىردۇ .قرۇنق
ئىچى ە قايتا-قايتا قراراپ كېتىردۇ .ئەممرا ئرۇ شرۇنچە قراراپمۇ ھرېچ نىرمە كۆرەلمەيردۇ .برۇ
چاغدا گيېسى ئۇنىڭغا ئېلېكتىرلىق ئەينەك بىلەن كۆزىتىشنى ئېيتىدۇ” .ۋاھ بىرر نرېمىلەر
كۆرگەندەك قىلدىم! – دەيدۇ ئۇ ھەيران بولغان ھالردا _ بىرر نەرسرىلەر كۆرۈنىېاتىردۇ …
ساغۇ بىر سىزىق كۆرگەندەك قىلدىم راست بەكرال ئېنىرق كرۆردۈم؛ برۇ نەرسرە ھەقىچران
ھەمررمە بىلىرردىغان قررۇنق پەردىسررى دېر ەن نەرسررە شررۇ ھەقىچرران “.ئررۇ لىن ېنررى يەنە بىررر
قۇلىقى تەرەپكە بۇرۇلۇشىنى ئېيتىرپ نرۇر تەڭشرى ۈچنى ئۇنىر سرول قۇلىقىغرا سرالىدۇ .ئرۇ
ھەقىقەتەنمۇ بۇ ئىشرقا قىزىقىرپ قالىردۇ .ئرۇ كرامېرتون بىرلەن سرېكونتىمېتر ئراۋاز بىرلەن
لىن ېنى ئاڭالش قابىلىيىتىنى سىنايدۇ” .دوختۇر ئەپەندىم _ دەيدۇ ھىتلېر سەل خىىىر
بولغان ھالدا _ مەن كىچىكىمدە دوختۇر بولۇشرنى ئرارزۇ قىالترتىم .ئەممرا مەن باشرقا بىرر
كەسىپ بىلەن شروغۇلالندىم .شرۇندىال مەن ئرۆز تەغردىرىمنى نرېمى ە باغلىنىردىغانلىقىنى
ھررې قىلغرران ئىرردىم “.گيېسررى چىڭىرررپ كەتكەنرردىن كېيىنمررۇ دوختررۇر ھىتلېررر ئرررۆز
تەكشۈرۈشرررىنى داۋام قىلىېېرىررردۇ .ئرررۇ لىن رررې بىرررلەن يەنە ئىككرررى نەپەر ئرررې -ئرررې
مۇھاپىزەتچىسىنى چاقىرىپ كىرىرپ ترا برۇ ئەسرېاپنى پىششرىق ئىشرلىتەلەيدىغان برولغىچە
ئۇنرنىمۇ بىر-بىرلەپ قۇلىقىنى تەكشۈرۈپ چىقىدۇ .ئانردىن ئرۇ پروفېرسسرور كنىر يازغران
بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى داۋانش ھەققىدە يازغان بىر كىتابىنى ئالدۇرۇپ كېلىدۇ.
دەرۋەقە ھىتلېرنىررر روھ ھررررالىتى نىسرررربەتەن ياخشررررىلىنىپ قالغانرررردەك ئىررررد .
شۇنداقتىمۇ ئۇ يەنىال بېشى قېيىشىنى ھې قىلىپ يول يۈرگىنىدە خۇدد دېڭىزچىالرنىر
كېمە ئۈسرتىدە ماڭغىنىردەك پرۇتىنى كېرىرپ ئالچراڭالپ مېڭىشرقا مەجبرۇر ئىرد  .شرۇنداق
تۇرۇغلۇقمررۇ ئررۇ يەنىررال -2ئاۋغۇسررت كررۈنى يەرلى ر مەسررئۇل كررادىرنرنى تەنقىتلەشررتىنمۇ
چېكىنمەيدۇ .كېيىن ئۇ بۇ يەرلى مەسئۇلالر بىلەن بىر-بىررلەپ قرول ئېلىشرىپ كۆرۈشرۈپ
چىقىدۇ .خرۇدد دۈسسرېلدورفتىن كەلر ەن كرارل فلورىئانغرا ئوخشراش نۇرغرۇن كىشرىلەر
ئۇنى بۇ تۇرقىنى كرۆرۈپ تەسرىرلەن ەنلىكىدىن كرۆزى ە يراش ئېلىرپ يىغرالپ كېتىشرىدۇ.
”سررىلەر مېنررى خاتررا چۈشررىنىپ قاپسررىلەر _ دەيرردۇ ھىتلېررر _ گېررىىم ە قررۇنق سررېلىڭالر
ئۆتكەن بىر يى جەريانىدا مەن ئىزچى تۈردە مېنى چوقۇم بىرر كرۈنى ئەتراپىمردىكىلەردىن
بىرسى چىقىپ ئېتىپ ئۆلتۈرىدۇ دەپ ئىشىنەتتىم – .ئۇنردىن ئەگەر بىرەر سۈيىقەسرت ھەر
دائىم پەيدا بولرۇش ئېھتىمرالى برارلىقىنى بۇنىر ھەقىقەتەنمرۇ قورقۇنۇشرلۇق بىرر ئەھرېال
ئىكەنلىكىنررى ئويلىنىررپ كۆرىشررى ئېيتىررپ كېلىررپ _ خەلقىمنررى ھىمررايە قىلىررش ئۈچررۈن
قانچىلى كۆپ زېھىن سەرپ قىلىېاتقانلىقىمنى بىلەمسىلەر؟ مەن تىنما پىكىرر يۈرگرۈزۈپ
توختىمرررا ئرررويلىنىىال يرررۈرىمەن .شرررۇنىڭدەك دۈ كەلررر ەن مەسرررىلىلەرنى ھەل قىلىرررپ
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تۇرمىسرراممۇ بولمررايتتى .بررۇ ئىشررالر مرراڭىال قاراشررلىق ئىررد ھېچكىمنىرر يررراردىمى ە
ئېرىشرررەلمىدىم ھەتترررا كۆپرررۈنچە ۋاقىرررتالردا بەكرررال كرررۆپ كۆڭرررۈل يېرىملىرررق ئىچىررردە
مەيۈسلەن ەن ھالدا ئىشلەشكە مەجبۇر بولدۇم “.بۇ تۈر كۆڭۈلنى يېرىم قىلىدىغان نرۇتقىنى
تاماملىغانرردىن كېرريىن كۆپچىلى ر چۈشررلۈك تاماققررا ئولتۇرىرردۇ .ھەممىنى ر ئالدىرردا بىررر
بانكتىن ئىچىملىكمۇ بار ئىد  .ھىتلېرر ئاسرتا قوزغىلىردۇ” .مەن قايترا _ دەيردۇ ھىتلېرر
كررۆپچىلىككە قرراراپ ئىككررى بررارمىقىنى ئاغزىغررا ئاپىرىررپ كۆرسررەتكىنىچە _ ئەپەن ردىلەر
ئەند ئەركىن تاماكا چېكەلىشىڭالر مۇمكىن “.ئۇ چىقىپ كېتىېېتىپ ئرۆزىنى ترۈز مېڭىشرقا
تىرىسىمۇ يەنىال دەلدەڭشى ىنىچە ماڭاتتى.
تېنررى يېقىنرردىال ھىملېررر بررۇ كىشررىلەرگە ۋەدە قىلىررپ سۈيىقەسررتچىلەرنىال ئەمەس
بەلكى ئۇنرنى ئائىلىسىدىكىلەرنىمۇ قرانۇنىي جازاغرا تارتىردىغانلىقىنى بىلردۈرگەن ئىرد .
”شررتاۋفېنبېرگنى پۈتررۈن ئائىلىسررىدىكىلەرنى بىرنىمررۇ قويمررا تررۈپ يىلتىزىرردىن قۇمررۇرۇپ
تازىلىېېتىشىمىز كېرەك!“ ھەرھال ئالقىش سادالىر كۆتۈرىلىيدۇ” .بىرنرى ئۆلترۈرۈپ يرۈزنى
قورقۇتۇشررتا قەتئىرري چىر تۇرۇشررىمىز كېرررەك!“ ئررۇ ئەنە شررۇنداق روھ بىررلەن تەكشررۈرۈش
ئىشى ە كىرىشكەن ئىد  .ئاساسرلىق جىنايەتچىنىر يرېڭىن تۇققرانلىر ۋە باشرقا ئرۇرۇ -
تۇغقررانلىر پۈتررۈنلە قولغررا ئېلىنغرران بولررۇپ ئۇنرنى ر ئارىسررىدا ئرراز دې ەنرردە ئونرردىن
ئارتۇق يېشى يەتمىشتىن ئاشقان مومايالرمۇ بار ئىد  .برۇ قېتىمقرى سۈيىقەسرت سېلوسرىنى
ھەر تەرەپررتىن تەكشررۈرۈش مەقسررىتىدە ھىملېررر نەچررچە ئررون رازىېىتچىرر يررولالپ تېررز
سررۈرئەتتە تەل-تۆكررۈس تەكشۈرۈشررنى قانررات يايدۇرىرردۇ-2 .ئاۋغۇسررت كۈنىسررى بىرىنچررى
تۈركرررۈم جىنرررايەتچىلەرگە سررروت ئېچىشرررقا ئۈل ۈرتىررردۇ” .خەلرررق سررروت مەھكىمىسرررى“
چىقىرىلغررانالر جەمئىرري  1نەپەر ھەربىرري ئەمەلرردار بولررۇپ برراش سرروتچى بولسررا سرروۋېت
قانۇنلىرىنى پىششىق بىلىدىغان ھەمدە ئۇنرنى جازانشلىرىدىنمۇ تولرۇق خەۋىرر بولغران
روننررد فرېيسررلېر دې ر ەن كىشررى بولررۇپ ھىتلېررر ئررۇنى ”بىزنى ر ۋىيشىنىسرركىيىمىز“ دەپ
ئاتايتتى.
بۇ سوتچىدىن دېلونى بىر تەرەپ قىلغاندا قاتتىققول بولۇشنى تەلەپ قىلىپ ”چاقماق
تىزلىكىدە ئىشنى پۈتتۈرۈڭ“ دەيدۇ .جاۋاپكارنر كرونىراپ كەتركەن يىرتىرق كىريىم كەير ەن
ھالدا بېرلىن ئالىي سوت مەھكىمىسىنى سروت زالىغرا كەلتۈرۈلىردۇ .ئۇنرنىر چىرايبېشرى
ۋەيررررانە چررراچلىرىمۇ قانيماقررران كېيىملىرىمرررۇ رەتسرررىز ئىرررد  .برررۇ قېتىمقرررى سررروتالش
خائىنالرنى ئاقىېېتىنى گېرمانىيە خەلقى ە كۆرسىتىشنى مەقسەت قىلىپ كىنو لېنتىسىغىمۇ
ئېلىنغرران ئىررد  .قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە مارشررالى ۋىتررزلېبېن يالغرران چىشررىنى تاقىېېلىشررىغا
رۇخسەت قىلىنمىغانلىقى ھەمدە كەمەرسىز بەكرال چروڭ بىرر ئىشرتان كەي ۈزۈلرۈپ تىنمرا
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ئىشررتىنىنى بىررر قولىرردا يوقررۇر تارتىررپ تۇرىرردىقغانلىقى ئۈچررۈن كۆرۈنىشررى خررۇدد بىررر
كومىردىيە ئويۇنىردىكى سرەرگەرداننى ئرۆزى ەىال ئوخشراپ قالغران ئىرد  .خرۇدد ئويررۇن
كۆرسررىتىېاتقاندەك قىزىرر يەكررتەك كىيىېالغرران فرېيزلېرمررۇ خررۇدد ئررۆز بەكررال قايىرر
بولىدىغان سوۋېت ئىتتىىاقى سودىيەلىرى ە ئوخشراش مرازاق قىلغران ئراۋازدا ”سرەن قېرر
پاسكىنا تىنما ئىشتىنىڭنى كۆتۈرۈپ نېمە قىلماقچىسەن؟“ دەپ ۋارقىرايدۇ.
كىشىلەرگە ئويۇن قىلىپ كۆرسىتىشنى مەقسەت قىلغان سروت مەيردانى ئەنە شرۇنداق
بىر كۆرۈنۈشتە ئىد ” .گېرمانىيە سوت مەيدانى تارىنىدا ھېچ قاچران جاۋاپكرار بۇنىڭردەك
قوپال مۇئامىلى ە بۇنىڭدەك خورلىنىشقا ئۇچرىغان ئەمەس ئىد  “.دەيدۇ بىرر تېرز خراتىرە
قالدۇرغۇچى ئەسلەپ كېلىپ .ھۆكم ئالدىنئان بېكىتىلىپ بولغران ئىرد  :فرېيزلېرر خرۇدد
كانايدا توۋلىغاندەك قاتتىق ئاۋازدا بۇ  1كىشىنى ھەممىسىال فرۈھرېرگە خرائىنلىق قىلىرش
جىنايىتى سادىر قىلد (بۇ دې ىنى راست ئىرد ) ھەمردە گېرمرانىيە تارىننىر ئەڭ ئېغىرر
خائىنلىق جىنايىتىنى سادىر قىلد (ئەمما برۇ دې ىنرى قرۇرۇق ترۆھمەت) دەپ جاكارنيردۇ.
ھىتلېرنىرر كررونكىرىتنى يوليورۇقىغررا ئاساسررەن بررۇ  1كىشررى قررارا ماشررىنىلىق پلررۆتېنز
تۈرمىسى ە ئاپىرىپ قامىلىدۇ .كەينىدىنال ئرۇنر كىچىر بىرر كامىرغرا ئېلىرپ كىرىلىردۇ .برۇ
يەردە شىىقا  1تال گۆش كانارىسى ئېسىغلىق ئىد  .ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغران برۇ 1
كىشررى قىررپ يالىڭررا قىلىنىررپ قرراتتىق ئىالسررتىكىلىق پررونت تررارا سررىمى بىررلەن ئېسررىپ
ئۆلتۈرۈلىدۇ .ئۇنرنى جران تالىشرىپ قىينىلىشرىمۇ لېنتىغرا ئېلىنىرپ شرۇ كرۈنى ئاخشرىمى
”بۆرە ئىنى“ نى ئېكرانىدا قويۇپ بېرىلىدۇ .سىېرنى دېيىشىچە ”ھىتلېر برۇ ھۈجىەتلىر
فىلىمنرى بەك ياخشررى كررۆرگەن بولررۇپ قايترا-قررايتىالپ قويررۇپ بېرىشررنى تەلەپ قىلغرران“.
ئەمما ئاديۇتانت ۋون بېلوۋ ۋە باشقا يېقىنلىر تا بۈگرۈن ىچە ھىتلېرر ئرۇ فىلىمنرى پەقەترال
كۆرۈپ باقمىد دەپ چى تۇرىېالماقتا.
بررۇ ۋەقەنررى تەكشررۈرۈش ئررارقىلىق بۇنررداق جازانشررتىن باشررقا سوتالشررالرمۇ بررارلىقى
ئاشزىكارىالنغان بولسىمۇ ئۇنردىن پەقەت شرۇ  1كىشرىنىڭال جازاسرى ئرېالن قىلىنغرانلىقى
مەلۇم .ئۇنىڭدىن باشقا يەنە  2مى ئەتراپىدا ئەر-ئايالمۇ ئۇنرنى كۆپۈنچىسى -02ئىيۇل
قوزغىلىڭى بىلەن بىېاستە مۇناسىېىتى بولمىغانلىقىغرا قارىمرا ئوخشاشرال ئۆلرۈم جازاسرىغا
ھۆكۈم قىلىنىپ ئۆلتۈرۈل ەن.
1
-82ئاۋغۇسررت كررۈنى ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەر ئارمىيىسررى فرانسررىيىنى جەنۇبىرردا
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قۇرۇقلۇققا چىقىدۇ .گۇدېرىيان بۇ ھەقتە باھرانپ كېلىرپ ماشىنىالشرقان قىسرىمالر گەرچە
ئىنتررايىن كۈچلررۈك بولغانرردەك قىلسررىمۇ ئررۇنر بەرىبىررر ھرراۋا ئارمىيىسررى بىررلەن دېڭىررز
ئارمىيىسىنى يېڭىلىشرىنى تولۇقلىيالمايردۇ دەيردۇ .برۇ باھرا ھىتلېرنرى قراتتىق غەزىرېىنى
قوزغىېېتىدۇ .شۇڭا ئۇ ئۆزىنى بېسىېېلىشنى مەقسەت قىلىپ يەنە بىر بۆلرۈم ە چىقىرپ شرۇ
يەردە گۇدېرىئان بىلەن سۆزلىشىدۇ .ئەمما ئۇنى ئاۋاز بارغانسىر كۈچىيىپ كەتكەچكە
بىررر ئاديۇتانررت كىرىررپ دېرر ەن سررۆزلىرىنى ھەر بىررر جۈملىسررى سررىرتتا بەكررال ئېنىررق
ئاڭلىنىېاتىرردۇ دەپ فررۈھرېرنى جىكىلەشرركە مەجبررۇر بولىرردۇ .شررۇڭا دېرىزىلەرنررى يېىىررپ
قويۇشنى تەلەپ قىلىدۇ.
شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى كە بىررر ۋاقىتتررا ھىتلېررر قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە مارشررالى ۋون
كلۇگنى سىرلىق بىر شەكىلدە يوقاپ كەتكەنلى خەۋىرىنى ئالغاندىن كېيىن غەزەپلىنىپ
ئۆزىنى تۇتىېانلمايال قالىدۇ .شۇ كۈنكى بۇندىن بۇرۇنقى ئراچچىقىنى برۇ قېتىمقىسرى بىرلەن
سېلىشتۇرغاندا تۈگىدە قۇنق دېيىشكىال بونتتى .كلۇگنىر غايىرپ بولغرانلىقى مۇنرداق يرۈز
بەرگەنلىكى مەلۇم :شۇ كۈنى چۈشتىن بۇرۇن غەرىپ فرونتىنى باش قۇماندانى بولغان برۇ
كىشررى ماشررىنىلىق ئالرردىنقى سررەپكە بېرىررپ بروۋنىكالشررقان قىسررىمالر قۇمانرردانى بىررلەن
سۆزلەشكىلى ماڭغانىكەن .ئەمما ئۇ سۆھبەت نوقتىسىغا پەقەتال يېتىپ بارمىغانلىقى ئېنىرق.
ھىتلېر ۋارقىراپ جارقىرىغىنىچە كلۇگ چوقرۇم برۇ يەردىكرى پرارتلىتىش سۈيىقەسرتى بىرلەن
مۇناسىېەتلى بىرسى بولىشى مۇمكىن شۇڭا ئۇ پۇرسرەتتىن پايردىلىنىپ قېچىرپ قۇتۇلرۇپ
دۈشررمەن تەرەپ بىررلەن مەخىررى تررۈردە تىنچلىررق سررۆھبىتى ئۆتكۈزۈشرركە كەترركەن بولىشررى
مۇمكىن دەيدۇ.
ئەسلىدە كلوۇگنى ماشىنىسى ئىككى تېلې رامما ئاپاراتى بىلەن قوشرۇلۇپ دۈشرمەن
بومباردىمانچى ئايروپالنلىرىنى ھۇجۇمىغا ئرۇچراپ پاچراقالپ تاشرالنغان .شرۇڭا ئالردىنقى
سەپكە ۋاقتىدا يېتىپ بارالمىغان ئىكەن .بۇ مارشرال شرۇندىن كېريىن قىسرتا-قىسرتاڭچىلىق
يولدا قىسىقلىپ قېلىپ سىرت بىلەن بولغان ئانقىسى ئۈزۈلۈپال قالغان بولماستىن يەنە يرا
ئالدىغا ماڭالمايدىغان يا كەينى ە قايتالمايدىغان مۈشكۈل ئەھېالغرا چۈشرۈپ قالغران .ئرۇ
بىررر تەرەپررتىن ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەر ئارمىيىسررىنى بۆسررۈپ ئۆتىشررىنى توسرراپ قېلىشررقا
تىرىشىپ كۆرگەن بولسا يەنە بىر تەرەپتىن ئۆزىنى بۇ قېتىمقى ۋەزىىىسرىنى ئورۇنداشرتىن
قىلچىمۇ ئۈمىد قالمىغانلىقىغا قەتئىي ئىشىنەتتى .ئۇ رۇسىيەدە يرۈز بەرگەن ئېغىرر قاتنراش
ۋەقەسى ە يولۇققىنىدىن بېر ئۇنى روھى ھالىتى ئىزچى تۈردە جايىدا ئەمەس ئىد  .ئۇ
پات-پات ئىشنانىسىدا ئالد -كەينى ە مېڭىپ بەكال ئازاپلىق ھې قىالتتى .بۇ جەھەترتە
ئررۇ ھىتلېرغررا سررادىق بولىرردىغانلىقى ھەققىرردە قەسررەم قىلغرران بولسررا يەنە بىررر تەرەپررتىن
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ئۆزىنى “تەڭر ئالدىدا مىللىتى ئالدىدا ۋە ئۆز ۋىددانىغا قارىترا مەسرئۇلىيىتى برارلىقىنى”
ھې قىالتتى.
كۇگ شۇ كۈنى يېرىم كېچىدە ئاخىر ئالدىنقى سرەپكە يېتىرپ بېرىېالىردۇ .ئەممرا ئرۇ
چاققىچە ھىتلېر قۇرۇقلۇق ئارمىيە مارشالى مودېلنى ئۇنى ئورنىغا تەيىنلەپ بولغان ئىد .
مودېر -82ئاۋغۇسررت كررۈنى فۈھرېرنىر قولىرردىن ۋەزىررىە تاپشررۇرۇپ ئېلىررپ فرانسررىيەگە
يېتىررپ كېلىررپ غەربىرري ئررۇرۇش سررېىىنى قۇمانرردانلىق ھوقررۇقىنى ئۆتكررۈزۈپ ئېلىېالغرران
بولغاچقا كلرۇگ برۇ قېتىمقرى براش-ئراخىرىنى ئرۇققىلى بولمىغران ۋەزىىىسرىنى ئۆتكرۈزۈپ
بېرىشتىن ھېچ نېمە ئۇقالما قېيىىال كېتىردۇ” .مېنىر ئىنراۋىتىم پۈترۈنلە ئاۋرانچېسرنى
قۇلىررردا _ دەيررردۇ شرررىتاپ باشرررلىقىغا خەرىتىنرررى كۆرسرررىتىپ _ ئەنرررد مەن پۈترررۈنلە
تۈگەشتىم “.ئەتىسى ئۇ ماشىنىسرىغا ئولترۇرۇپ بىرغەم بىرر شرەكىلدە شرەرققە قراراپ يولغرا
چىقىپ خۇدد ستۈلىناگېلغا ئوخشاش فرانسىيەدىكى كونا ئرۇرۇش مەيردانلىرىنى بىرر قرۇر
ئايلىنىپ چىقىدۇ .ئۇمۇ خۇدد شتۈلىناگېلغا ئوخشاش ئۆزىنى ئۆلتىرىېېلىشنى ئوياليدۇ .بۇ
ئىشتا كلۇگ مۇۋەپىەقىيەتلى بولغان ئىد  .ئۇ كلېرمونت دەرياسىنى ئرارگون ئەتىراپىردا
چۈشررلۈك تررامىقىنى يې ەنرردىن كېرريىن ئىنىسررىغا يازغرران بىررر پررارچە خېتىنررى ئاديۇتانتىغررا
تاپشررۇرۇپ بېرىررپ سررىيانىد (ئېن لىزچىرردىن تەرجىمىرردە خلورىررد دەپ خاتررا تەرجىررمە
قىلىنغان – ئۇ.ت) ئۆلىېالىدۇ.
ئۇنى يەنە بىر پارچە خېتى فۈھرېرگە يېزىلغان بولۇپ خەت تېنرى يولردا ئىرد  .ئرۇ
خېتىررردە ئۆزىنىررر نرررېمە ئۈچرررۈن ئىتتىىاقداشرررالر ئارمىيىسرررىنى ئىل ىرلىشرررىنى توسررراپ
قانلمىغررانلىقى ھەققىرردە قىسررقىچە ئىزاھررات بېرىررپ ئۆتكەنرردىن كېرريىن فررۈھرېردىن بررۇ
ئۇرۇشقا خاتىمە بېرىشنى خەلقىنى تەسېىرلى ۈسىز ئازاپقا قالغانلىقىنى ئاخىرنشتۇرۇشرنى
يالېۇرۇپ ئىلتىماس قىلغان“ .بۆرە ئىنى” دا ھىتلېر بۇ خەتنى ئوقۇپ بولۇپ ھېچ بىرر باھرا
بەرمەيررال بررۇ خەتنررى جودلغررا تۇتقررۇزۇپ قويىرردۇ .كلررۇگ خېتىنى ر ئاخىرىرردا ھىتلېرنى ر
پونتتەك ئىرادىسى ھەمدە تاننتىنى شۇنىڭدەك ئۇنى ئېلىپ بارغان “ئۇلۇ ۋە شرەرەپلى
كۈرىشى” نى مەدھىيلى ەن“ .ئەگەر ئېھتىياجلىقال بولىدىكەن بۇ ئۇرۇشنى ئاخىرنشتۇرۇش
ئارقىلىق ئۆزىڭىزنى ئۇلرۇ بىرسرى ئىكەنلىكىنىمرۇ ئىسرىاتالپ كۆرسەتكەيسرىز!” برۇ خەت
قۇرۇقلررۇق ئارمىيىسررىنى ئاھررانەتكە قېلىشررىنى ئەڭ ئرراخىرقى بىررر قېررتىم قىسررقىچە بايرران
قىلىنىشررى ھېسرراپلىناتتى .شررۇنداقتىمۇ بررۇ ئۇرۇنۇشررنى ھەرگىررز ئررۆز ئۈچررۈن دېيىشرركە
بولمررايتتى .كلررۇگ بۇنى ر بىررلەن ھررېچ بىررر مەنررىەئەتكە ئېرىشررمەيتتى .ئررۇ ئەنە شررۇنداق
ئاگاھالندۇرۇش سې نالى بېرىش ۋاستىسى ئارقىلىق ۋەتىنرى ئۈچرۈن خىرزمەت قىلىشرقا ئەڭ
ئاخىرقى قېتىم تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنىال ئويلىغان ئىد .
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ئەمما بۇنداق ئۇرۇشنى قىلچە رولى بولمايتتى .ھىتلېر بەرىبىرر پۈترۈن قەلبرى بىرلەن
ئەڭ ئررراخىرقى ترررارىنى ۋەزىىىسرررىنى ئورۇنداشرررنىال ئويلىماقترررا ئىرررد  :يەنرررى برررارلىق
يەھرۇدىيالرنى دۇنيررادىن پراك-پرراكىزە تررازىلىېېتىش .ئېيچماننىر ئاۋغۇسررتتىكى دوكالدىغررا
ئاساسررالنغاندا بررۇ ۋەزىىىسررى ئرراخىرقى باسررقۇچىغا كېلىررپ بولغرران ئىررد  .ئررۇ ھىملېرغررا
بۈگۈن ىچە  2مىليون يەھۇدىي يوق قىلىند بۇنردىن  2مىليونى قىرغىنچىلىق نگىرلىرىردا
ئۆلتۈرۈلد قالغان قىسمى يۆتكۈلۈش ھەرىكەتلىر جەريانىدا ئۆلۈپ بولد دەيردۇ102.
قىزى ئارمىيىنى ئىل ىرلىشى بەكال تىز بولغاچقا شۇنىڭدەك يەنە كونراد مورگېن ھارمرا
تالمرررا تەكشۈرۈشرررىنى داۋام قىلىرررپ كېلىېاتقرررانلىقى سرررەۋەبىدىن (ئۇنىررر پەرىرررزىچە
ئۆلتۈرۈل ەن يەھرۇدىي سرانى  2مىليونغرا يېتىردىكەن) ھىتلېرمرۇ ھىملېرغرا ئاۋۇشرېىتزدىن
باشقا بارلىق قىرغىن قىلىش مەركەزلىرىنى بىرنىمۇ قويمرا سرۆكۈپ تۈزلىېېتىشرنى برۇيرۇق
قىلىرردۇ (ئۆلررۈم مەركەزلىرىنررى سررۆكۈپ تۈزلىررېېتىش بررۇيرۇقىنى ھىملېررر -8122يىلررى -02
نويرررررابىردا تارقىتىررررردۇ) .ئۇنررررردىن باشرررررقا يەنە ۋېن ررررررىيە لرررررودزىيە سرررررلوۋاكىيە ۋە
تېرېسيېنستادتتىكى يەھۇدىيالر زەھەرلەپ ئۆلتۈرۈلمە قالىدۇ .ئەگەر شەرقتىكى قىسرىمالر
سوۋېت ئىتتىىاقى قوشۇنلىرىنى بۆسۈپ ئۆتىشىنى توساپ قالىغان بولسرا ئىرد كومانردىر
ھۆس قولىدىكى ئەسېا -ئۈسكۈنىلەردىن پايدىلىنىپ ئۇنرنىمۇ يوقىتىېېتەلى ەن بونتتى.
82
ھەربىي ۋەزىريەت شرۇنداق يامانلىشرىپ كېتىردۇكى پەقەت باشرقىچە خىيالردا بولرۇپ
يۈرگەن قىسمەن كىشىلەرن تەسلىم بولۇشنى خىيالىغا كەلتۈرمە يۈرەلىشى مۇمكىن ئىد .
بالتىق دېڭىزىدىن تارتىپ تا پۈتكۈل ئۇكرائىنانى ئۆز ئىچى ە ئالغان شەرقىي ئۇرۇش سرېىى
بويىچە قىزى ئارمىيە ئومۇمىي يۈزلۈك قايتارما ھۇجۇمغا ئۆتۈپ يا گېرمرانىيە ئارمىيىسرىنى
پۈتۈنلە تارمار كەلتۈرۈش يا بولمىسا ئۇنرنى مۇھاسرىرى ە ئېلىشرنىال پىالنلىماقترا ئىرد ؛
جەنۇپتا بولسا سوۋېت ئارمىيىسى رومىنىيە نېفىتلىكى ە ھۇجرۇم قىلىرپ ئرۇ يەرنرى ئىشرغال
قىلىېالىدۇ؛ شىمالدا سوۋېت ئارمىيىسى تېنى يېڭىال  22دىېىزىيىلى گېرمرانىيە (قوشرۇنى)
نرى قورشراۋغا ئېلىېالغران؛ ئوتترۇرا قىسررىمدا بولسرا قىزىر ئرارمىيە ۋارشراۋانى مۇھاسررىرى ە
ئالماقتررا ئىررد  .بۇنررداق بىررر ئەھررېال ئاسررتىدا ھىتلېرمررۇ بىېاسررتە بررۇيرۇق چۈشررۈرۈپ ۋون
ھىندېنبۇرگنى تاۋۇتىنى ئۇنى بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىردە بۈيرۈك غەلىبىنرى قولغرا
كەلتۈرگەن تاننېنبېرگتىن يۆتكىتىدۇ.
گيررروبېل برررۇ خىررر جىررردد ۋەزىررريەت ئاسرررتىدا -02ئاۋغۇسرررت كرررۈنى برررارلىق
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تىياتىرخانىالر بارلىق مۇزىكا سارايلىر بارلىق تىياتىر مەكتەپلىر ۋە شرۇنىڭدەك برارلىق
ناخشا-ئۇسۇللۇق رېستۇرانتالر قەتئىي تۈردە بىر ھەپرتە ئىچىردە تاقىېېتىلسرۇن دەيردىغان
يېڭى بىر تۈزۈم “دراكونىيان سىياسىتى” نى ئېالن قىلىدۇ .ئۇ يەنە ئۇزۇنغا قالمرا ئراز بىرر
قىسررىملىرىنى ھېسررابقا ئالمىغانرردا بررارلىق مۇزىكررا ئەترەتلىررر مۇزىكررا مەكتەپلىررر ۋە
ئىنىسررررتىتۇتلىر پۈتررررۈنلە ئىشررررتىن توختىتىلىرررردىغانلىقى يرررراكى تاقىلىرررردىغانلىقىنى؛
سەنئەتچىلەر يا ھەربىي سەپكە قاتنىشىدۇ ياكى بولمىسا ھەربىري زاۋۇترالردا ئىشرلەيدىغان
بولىدۇ؛ ئىكى خى رەسىملى گېزىتتىن باشقا بارلىق مەتبۇئات ئەسەرلىر ئانيلۇق رومان
ۋە بەز ئەدەبىيررات ئەسررەرلىرىدىن باشررقا قالغرران ئەدەبىيررات-سررەنئەت ئەسررەرلىرىنى
نەشر قىلىنىشى پۈتۈنلە چەكلىنىدۇ دەپ ئەسكەرتىپ ئۆتىدۇ.
ئەتىسى تۆت يىللىق گېرمانىيە ئىشغالىيىتىدىن كېيىن پارىد ئازات قىلىنىدۇ؛ رومىنىيە
بىلەن فىنالندىيە كەينى-كەينىدىن تىنچلىق تەلىبىدە بولىدۇ .بىر سوتكا ۋاقىت ئۆتكەندىن
كېرريىن سىياسررىي ئررۆزگىرىش ئررارقىلىق مارشررال ئانتونېسرركو ھۈكمررۈرانلىقى ئاسررتىدىكى
رومىنىيە گېرمانىيەگە قارشى ئۇرۇش ئرېالن قىلىردۇ .پۈترۈن سرەپلەر برويىچە مەغلروبىيەتكە
ئۇچراپ تۇرغانلىقىغرا قارىمرا ھىتلېرردا قىلچىمرۇ تەۋرىرنىش كرۆرۈنمەيتتى .ئرۇ قۇرۇقلرۇق
ئارمىيە ئىچىدە كۆرۈلۈلۈشكە باشلىغان ئىچىكى پارچىلىنىش ھادىسىسى ە قارىترا قراچقۇن
ئەسكەرلەرنى ئۇرۇ -تۇغقانلىر قولغا ئېلىنىدۇ دەپ جاۋا بېرىدۇ.
ھىتلېررر ئاۋغۇسررتنى ئرراخىرقى كررۈنى كېيتې ر بىررلەن يەنە ئىككررى نەپەر گېنېرالغررا
سىياسىي قارار چىقىرىشقا تېنى ئەتى ەن دەپ ئېيتىدۇ“ .بۇنداق بىر ۋەزىيەت سەن غالىرپ
كەل ىنىڭدىال ئاندىن ئوتتۇرغا چىقىشى مۇمكىن ”.غالىبىيەت ئۈمىد تېنى تۈگى ىنى يروق
دەيرردۇ .ئررۇ يەنە ئىتتىىاقررداش ئەلررلەر ئارمىيىسررى ئوتتۇرسررىدىكى جىررددىي مۇناسررىېەتلەر
بارغانسرررىر ئېغىرلىشرررىپ كېتىېاتماقترررا؛ بۇنرررداق ۋەزىررريەت ئررراخىر بېرىرررپ ئۇنرنىررر
پارچىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى ئېنىق دەيدۇ“ .بىردىن-بىر چارە كۈتۈش؛ ھەر قرانچە
قىيىن بولسىمۇ مۇۋاپىق پەيت كېلىشىنى كۈتۈشىمىز كېرەك – .دەيردۇ غەرپ ۋە شرەرق دۈ
كېلىېاتقان مەسىلىلەر ئۈستىدە چوڭقۇر ئويغا پاتقان سالدا .ئاندىن ئۆزىنى بۇ تۈر بىچرارە
ئەھېالغا چۈشۈپ قېلىشىدىن ئۆكۈنۈشركە باشراليدۇ – .مېرنىڭچە برۇ بىرر مەيردان ئرۇرۇش
مېنى ئۇنچىېان خوشال قىاللمىد  .مەن جەمىيەتتىن ئايرىلىپ قالغىنىمغا  2يى بولد  .برۇ
جەرياندا مەن يا تىياتىرغا بارالمىدىم يراكى بىرر قېتىممرۇ مۇزىكرا ئاڭالشرقا بارالمىردىم .بىرر
مەيرردانمۇ كىنررو كۆرەلمىرردىم ”.غەزەپررتىن ئۇنى ر ئرراۋاز بارغانسررىر يوقررۇر كۆتۈرۈلررۈپ
كېتىېاتاتتى – .بۇ ئىشالردا مەن پۈتۈن مەسئۇلىيەتنى باش قۇماندانلىق شرىتابىدىكىلەردىن
كرۆرىمەن .ئررۇنر پەقەتررال پررونتتەك مۇسررتەھكەم ئىرادىلىر بونلمررا كەلررد  .شررۇڭا ئررۇنر
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ئۇرۇش قىلىېاتقان ئوفىتسېرنرنى جاسرارىتى جۇشتۇرۇلىشرىغا ئەكر تەسرىر كۆرسرىتىپ
كەلررد  .برراش قۇمانرردانلىق شررىتابىدىكى ئوفىتسررېرنر ئالرردىنقى سررەپكە بارغرران ۋاقتىرردا
ئۇنرنى ئۈمىدسرىزلى تەرغىبراتى قىلىرپ كەل ەنلىكىر ە قەتئرى ئىشرەنچىم كامىر ! – ئرۇ
ئۆزىنى ر گېرمررانىيە نېمىسررالرنى بۇنرردىن كېيىنكررى بىررر ئەسررىر بررويىچە تىررنچ ياشىشررىغا
كاپالەتلى قىالنيدىغان ۋەزىريەتكە ئېرىشركەن ە قەدەر قەتئرى ترۈردە ئراخىرغىچە كرۈرەش
قىلىرردىغانلىقىنى “بولۇپمررۇ ئىناۋىتىمىزنىرر قايتىرردىن -8181يىلدىكىرردەك دەپسررەندە
قىلىنماسلىق ئۈچۈن كۈرەشرنى داۋام قىلردۇرىمەن – .ئۇنىر پىكىرر خىيرالى يەنە قايترا شرۇ
پررررارتالش سۈيىقەسررررتى ئۈسررررتى ە مەركەزلىشررررىپ قالىرررردۇ – .ئۆلررررۈم دېررررمەك غەم-
ئەندىشررىلەردىن ئۇيقۇسررىز كېچىلەرنى ر روھررى ئازاۋىرردىن قۇتۇلررۇش دې ەنلى ر  .ك رۆزنى
يۇمۇپ ئراچقىچە بولغران ئرارىلىقتىال ئرادەم ھەممىردىن قۇتۇلرۇپ مەڭ ۈلرۈك ئرارام ئىچىر ە
كېتەلەيدۇ”.
ئۇنى ر بررۇ تررۈر ئۆلۈشررنى خىيررال قىلىررش مىررىەز ئۇنى ر سررانمەتلى ئەھېالىنى ر
يامانلىشررىپ كېتىېاتقانلىقىنى ر بىررر نەتىىىسررى دېيىشرركە بررونتتى .گەرچە ئررۇ ئرروڭ قررولى
تىنما تىترەپ ساقىلىنىمۇ ئۆز ئانلمراس ھالغرا كېلىرپ قالغانلىقىردىن كاتىىلىرىغرا ئروڭ
قولىنى كۆرسىتىپ چاقچاق قىلىرپ تۇرسرىمۇ ئېغىرر سروقۇق تى ىشرنى تەسرىرىدە تېنىمرۇ
بەكىرررەك تىتىرررەپ تررۇراتتى .شررۇنىڭدەك بۇنررداق دسرروغۇق تى ىررش ئۇنىرر قۇلىقىنىرر
ئاغرىشررىنىمۇ كۈچەيتىررېەتكەن ئىررد  .بىررر قررانچە كۈنردىن كېرريىن بېشررىنىڭمۇ چىڭقىلىررپ
ئاغرىشررىنى ھررې قىلىرردۇ .بولۇپمررۇ ئۇنىرر چېكىسررى بەكىرررەك ئاغرىغاچقررا كېسررەللى
كۆرۈنىشىنى تېنىمۇ مۇرەككەپلەشتۈرۋېتىدۇ .ئۇنى ئۈنىمۇ پۈتۈپ قالغان؛ ئۇنىر ئۈسرتى ە
برررۇ ئررراغرىق دوخترررۇر موللېرنىررر رىتسرررىىى برررويىچە نەچرررچە تۈرلرررۈك دورا يەپ بېرىشرررى
سررەۋەبىدىن ئاشررقازىنىنىڭمۇ ئاغرىيرردىغانلىقىنى ئېيترراتتى .شررۇنىڭغا قارىمررا ئررۇ يەنىررال
دوختۇر گېيسىڭنى جىكىلى ەنلىرى ە پەرۋامۇ قىلمرايتتى .سرىنتەبىرنى باشرلىرىدا بويرۇن
ئۇمۇرتقىسى ئاغرىقىنى پەسەيتىش ئۈچۈن دوختۇر گېيسىڭنى يېزىپ بەرگەن رېتسرىىىدىكى
ئون پىرسەنت كوكائىن سرۇيۇقلىقىنى قوشرۇپ ئىشلىتىشركە مراقۇل بولىردۇ .شرۇنىڭدەك برۇ
دورىنى ھەر كۈنى ئەتى ەن-ئاخشام نەپەسلىنىش نەيچىسى ئارقىلىق بىر قانچە سائەت دەم
تارتىشقىمۇ كۆنىدۇ.
گېيسىڭنى دېئاگنوز قويۇپ بېرىشىغا ھىتلېر بەكال خوشال ئىرد .شرۇڭا ئرۇ خرۇدد
دوختۇر مورېلغا رەخمەت بىلدۈرگىنىدەك گېيسرى دوختۇرغىمرۇ قراتتىق راز ئىكەنلىكىنرى
بىلدۈرىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ئۇنىر بررۇ دوختۇرغررا بولغرران رازىمەنلىكررى بېرىررپ ئىشررەنچكە
ئايلىنىپ ئۇنى بىرلەن شەخسرى يېقىنلىقرى بەكرال كرام كۆرىلىردىغان ھرالەتكە ئايلىنىردۇ.
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داۋانش ئاخىرنشقاندىن كېيىن ئۇ ئىككى ئۇزۇنغىچە پاراڭلىشىپ ئولتۇرىدۇ .ئرۇنر ھەمرمە
نەرسە ھەققىدە پاراڭ قىلىشاتتى .يەنى ئۇ ئىككىسرى ئرۈچىنچى ئىمىىرىيىنىر تەغدىرىردىن
تارتىررپ تررا تاماكررا چېكىشررنى زىيىررنىغىچە بولغرران مەسررىلىلەر ئۈسررتىدە پرراراڭ قىلىررپ
كېتىشىدۇ .سۆھبەت جەريانىدا گېيسرى داۋاملىرق ترۈردە تەپسرىلى خراتىرە قالدۇرۇشرنىمۇ
ئۇنۇتمايدۇ .ئۇ ھەتتا تېنىمۇ خەۋىىلى بىر ۋەزىىىنىمۇ ئۆز ئۈستى ە ئالىردۇ :مەخىرى ترۈردە
پسىنولوگىيىلى سىناقنىمۇ يولغا قويىدۇ .ئۇ بۇ ئىشنى ئىنترايىن قامالشرتۇرۇپ قىلىردۇكى
ھىتلېر ئۇزۇن ۋاقىتالرغىچە ئۆزىنى گېيسىڭنى “بەكال ئىىتىدائى پسىنولوگىيىلى سرىناق
قىلىنىش” ئوبىكتىې قىلىنغانلىقىدىنمۇ خەۋىر بولمايدۇ .گېيسىڭنى دىئاگنوز برويىچە
ھىتلېر “كايسېر ھەۋىسى ئىچى ە پېتىپ قالغان بىر تۈرلۈك روھىي كېسەل” ھېسابلىناتتى.
بۇ كۈنلەردە گەرچە ھىتلېر بەكال ئازاپلىنىپ روھىي ھرالىتى جايىردا ئەمەس ھەمردە
ئاسررانال تېرىكىرردىغان بولررۇپ قالغرران بولسررىمۇ قولىرردىكى كرراتىىلىر ئىچىرردە ئەڭ يرراش
كاتىبى بولغا تراۋدل جيۇڭغا ھەرگىزمۇ رەنىىمەيتتى .برۇ قىزنىر شەخسرى مەنىەئەتلىررى ە
يەنىال ئانھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ تۇرىدۇ .ئەمما بىرر كرۈنى برۇ كاتىرپ ھىتلېرنىر مۇئامىلىسرى
بەكال غەلىتە بولۇپ قالغانلىقىنى سېزىدۇ .ھىتلېر ئۇنىڭغا گەپمۇ قىلما ئۆتۈپ كېتىردۇ .ئرۇ
ئىككىسىنى كۆزلىر ئۇچرىشىپ قالغان بىر پەيتتە كاتىپ قىز ئۇنى نېمىدۇ بىرر ئىشرىنى
كۈزىتىپ يۈرگىنىدەك قاراشلىرىنى بەكال جىدد تۈسكە كىرىپ قالغانلىقىنى پەرق قىلىرپ
قالىردۇ .ئەجىبرا بىرەرسرى مەن توغرىلىرق بىررەر گەپ توقىغانمىردۇ دەپ ئويغرا پاتىردۇ .شررۇ
كۈنى كە بىر ۋاقىتتا ئې -ئې گېنېرالى ئوتتو ھېرمان فې ېلېيىن ئۇنىڭدىن گازارمىسىغا
بىر يولۇقىشىنى تەلەپ قىلىپ تېلېفون قىلىدۇ .بۇ گېنېررال خرۇدد مېھرىبران بىرر ئاتىردەك
قىزنى مۆرىسى ە قولىنى قويغىنىچە يولدىشىڭىز ئۇرۇشتا قۇربان بوپترۇ دەپ ئېيتىردۇ .برۇ
ئىشتىن ئەسلىدە فۇھرېر تۈنى ۈنال خەۋەر تاپقانلىقىنى ئەمما بۇنرداق كۆڭۈلسرىز خەۋەرنرى
ئۆز ئېيتىشقا چىدىمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .كېيىن ئۇنى فۈھرېرمۇ كىتاپنانىسىغا چاقىرتىردۇ.
ھىتلېر ئۇنى ئىككى قولىنى تۇتقىنىچە مۇنيىم بىر شەكىلدە “ئاھ قىزىم بۇنىڭدىن بەكرال
كۆڭلىم يېرىم بولد  .يولدىشىڭىز ھەقىقەتەنمۇ ياخشى ئادەم ئىد ” دەيردۇ .ئانردىن قىزغرا
بررۇ يەردە داۋاملىررق ئىشررلەپ قېلى ر “مەنمررۇ سررىزگە ھەر دائىررم يرراردەم قىلىررپ تررۇرىمەن”
دەيدۇ.
سىنتەبىر باشلىرىدا پروفېسسور ۋون ئېيكېن ئۇنى يەنە بىر قېتىم تەكشۈرۈپ كېتىردۇ.
پروفېسسررور موللېرنى ر ئۇنىڭغررا ھېلىقىرردەك ئوكررۇلالرنى قويررۇپ ئررۇ تررۈردىكى دورىالرنررى
بۇيرۇتررۇپ يررۈرگىنىنى ئرراڭالپ دوختررۇر گېيسررىڭنى ھىتلېررر ۋە يەنە ئىككررى نەپەر تاشررقى
كېسەللىكلەر دوختۇر براندت بىلەن خاسسىلباخالرنى بىرگە ئولتۇرۇپ مۇھاكىمە قىلىردۇ.
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ئۇنرنى ر ھەممىسررىال قرراتتىق ئەنسىرىشررىدۇ .بررۇ تررۆت نەپەر دوختررۇر يوشررۇرۇن كېلىشررىپ
ئاگاھالنرردۇرۇش بەرمەكچررى بولسررىمۇ پروفېسسررور ئېيكررېن فۈھرېرنى ر موللېرغررا بەكررال
ئىشىنىدىغانلىقى سەۋەبىدىن بۇنىڭغرا فۈھرېرنىر خرۇدد قالغران ئرۈ نەپەر دوختۇرنىر
گېىى ە قۇنق سالمىغىنىدەك ئۆزىنى ئاگاھالندۇرۇشىغىمۇ بەرىبىرر قرۇنق سالماسرلىقىدىن
ئەنسىرەيدۇ.
ئارىدىن بىر ھەپتە ئۆتكەندە ھىتلېر قەتئىي ئۇخلىيالماس بولرۇپ قالردىم دەپ دەرت
تۆكىدۇ .ئاشقازان سىازمىلىنىش يەنى نېرۋا خاراكتېرلىق ئاشقازان كېسىلى سەۋەبىدىن تاڭ
ئرراتقىچە كررۆز يۇمالمررا چىقرراتتى .بويررۇن ئۇمۇرتقررا ياللۇغلىنىشررىدىمۇ بىرررەر ياخشررلىنىش
كررۆرۈلمى ەن ئىررد  .بېشررىنى سررول تەرىىررى ئاغرىشررىمۇ توختىمايرردۇ .برراش قۇمانرردانلىق
بىناسى سروۋېت ئايروپالنلىرىنىر بومباردىمران قىلىشرىدىن سراقلىنىش ئۈچرۈن تۇرىېاتقران
ئىستىھكام بېترون بىرلەن كرۈچەيتىلىش ئىشرى داۋاملىشرىپ يەل بازغران ئاۋازىردىن ئۇنىر
ئاغرىقلىر كېچە-كۈندۈز ئېغىرلىشىپ كېتىېاتاتتى .ئۇنى سرانمەتلىكىنى بۇزۇلىشرى يەنە
بىر ئەكى تەسىرنىمۇ بىرگە ئېلىپ كېلىدۇ :ئۇنىڭردىكى برۇرۇنقى شرۇنچە كۈچلرۈك ئەسرتە
ساقالش قابىلىيىتى ناچارلىشىپ بەكال ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ .ئۇزۇندىن بېر شۇنچە ئرۇزۇن
ھررۈجىەتلەرنى بىررر كررۆرۈپال بىررر ھەرىىىنىمررۇ چۈشررۈرۈپ قويمررا يرراتالپ بېرەلەيرردىغان
قابىلىيىتى بار ئىد  .مانا ئەند بىرەرسىنى ئىسمىنى ئېسىدە ساقالشرتىمۇ قىينىلىردىغان
ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ .ئۇ ئاچچىق كۈل ىنىچە ھېلىمرۇ ياخشرى برۇ كرۈنلەردە ماڭرا قارشرى
كىشررىلەر شررۇ بىررر نەچچەيلەنرردىنال ئىبررارەت بررولغىنى ئەگەر بۇنىڭرردىنمۇ كررۆپ كىشررىنى
دۈشمەنلىكى ە ئۇچرىغان بولسام يەنە نېمە بولۇپ كېتەردىم دەپ چاقچاق قىلىدۇ.
-80سىنتەبىر كۈنى گېيسى كوكائىن بىلەن داۋانشنى ئەندىال توختىتىپ تۇرۇشرىغا
ھىتلېرنى ر تۇيۇقسررىزن بېشررى قېيىررپ كېتىرردۇ .ئررۇ كررۆزى ە ھەمررمە نەرسررە قاپقررا بولررۇپ
كۆرۈنىېاتقانلىقىنى ئېيتىرپ دەلدەڭشرى ىنىچە دەرھرال ئۈسرتەل ە تىرىنىرپ قالىردۇ .ئۇنىر
تومۇر بەكال زەئىرپ ۋە بەكرال تىرز سروقماقتا ئىرد  12 .سرېكونتتىن كېريىن برۇ قېتىمقرى
كېسەللى كرىزىسى ئۆتۈپ كېتىدۇ .بىر ئېھتىمالدا يەڭ ى تۈردە تاجىسىمان ئارتېرىيىلىر
يررۈرەك كېسررىلى قوزغالغرران بولىشررى مررۇمكىن ئىررد  .شررۇنىڭدىن كېرريىن ئۇنىرر تومررۇر
سوقۇشىمۇ نورىماللىشىپ قالىدۇ .كەينىدىنال قاتتىق تەرلەپ كېتىدۇ .ئۇ مورېلنى چاقىرتىرپ
كېلىرپ  2ترال ئوكررۇل قىلغۇزىردۇ .كېسرىلى ۋاقتىررنچە ياخشرىلىنىپ قالىردۇ-82 .سررىنتەبىر
كۈنى ئۇنى يۈرەك كېسىلى ئۈچىنچى قېتىم يەڭ ى شەكىلدە قايتا قوزغىلىدۇ .برۇ قېرتىم
ئۇ نەچچە ئايدىن بېر دوختۇر گېيسى ئۇنىڭغا تاپىالپ كەل ەن ئىشالرنى قىلىشقا مراقۇل
بولىدۇ :بېشىنى رادىئوئاكتىىلىق نۇردا تەكشۈرەشنى قوبۇل قىلىدۇ.
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 .91ئاخىرقى قېتىملىق قايتارما ھۇجۇم
8122.8.82~8122.2.08
8
يەنە شۇ كۈنى ھىتلېر بىر پارچە بۇيرۇق ئرېالن قىلىرپ غەربىري سرەپتە جەڭ قىلىرش
قرابىلىيىتى ە ئىر ە جەڭچىلەرنرى “كۈچلررۈك ئىرادىسررىنى كۆرسىتىشرى” نررى تەلەپ قىلىرردۇ.
ئامېرىكرررا قوشرررۇنلىر گېرمرررانىيە چې راسرررىغا يېقىنلىشرررىپ قالغررران بولرررۇپ ئاخېننىررر
جەنررۇبىغىچە بېسررىپ كېلىررپ ئررۇ يەردىكررى مررۇداپىيە سررېىىنىمۇ بۆسررۈپ ئۆتىرردۇ“ .بىزنى ر
ئۈچررۈن بررۇ تەرەپررلەردە قىلىرردىغان كەڭ كۆلەملى ر ئررۇرۇش ئوپراتسىيىسررى قىلىشررىمىزغا
ئېھتىيا يوق .بىز پەقەت پوزىتسىيىنى جان تىكىرپ قروۈداپ قالسراقال كۇپرايە ”.برۇ گەپرلەر
بىررلەن ھىتلېررر ئانررا ۋەتەن تررۇپراقلىرىنى جرران تىكىررپ قوغداشررنىال چرراقىرىق قىلغانرردەك
كۆرۈنسىمۇ ئەمەلىيەتتە بۇمۇ بىر دۈشمەننى قايمۇقتۇرۇشنى ھىلىسىدىنال ئىبرارەت ئىرد .
يەنررى ئررۇ ئررالى قۇمانرردانلىق ئىچىرردە دۈشررمەن ئايغرراقچىلىر بارلىقىرردىن بەكررال گۇمرران
قىلىدىغان بولغاچقرا بىرۇ پرايالقچىالر برارلىق برۇيرۇقالردىن تولرۇق خەۋەر تېىىرپ تۇرىردۇ
دەپ قررارايتتى .تەبىئىيكررى گەپ تىڭشررىغۇچى باشررقا بىرسررى ئەمەس دەل “پەۋقۇلئرراددە”
مەخىىيەتلىكرررتىن باشرررقا نەرسرررە ئەمەس ئىرررد  .كۈنررردىلى ئرررالىي دەرىىىلىررر يىغىرررن
ئاخىرلىشىشررى ھامرران ھىتلېررر  2نەپەر كىشررىنى ئىشررنانىغا يەنررى يېڭررى يىغىننانىغررا
چاقىرتىدۇ .ئالدىدا كىرىېاتقىنى كېيتې بىلەن جرودل بولرۇپ ئۇنرنىر كەينىردىن شرىتاپ
باشلىقى گۇدېرىيان بىلەن گيۆرىڭنى ۋاكالەتچىسى گېنېرال كرېيرپ كىرىرپ كېلىردۇ .ئرۇنر
بۈگۈن فۈھرېرىمىز يەنە قايسى يېڭى ئىشنى بىزگە ئۇقتۇرغىلى چاقىرغانردۇ دەپ گۇدۇشرۇپ
سۆزلىشررىېاتقىنىدا ھىتلېرمررۇ بېلىنررى ئەگكىررنىچە يىغىررن زالىغررا كىرىررپ كېلىرردۇ .ئررۈچىنچى
قېتىملىق يۈرەك كېسىلى قوزغالغانردىن كېريىن ئۇنىر چىرايرى ئاپئراق تاتىرىرپ كەتركەن
روھىمۇ بەكال تۈۋەنلەپ كەتكەندەك كۆرۈنەتتى .ئۇنى روھسرىز كرۆزلىر ئەترراپتىكىلەرگە
مۆلدۈرلى ىنىچە قارايتتى كالىۇكلىرىمۇ ساڭ ىالپال قالغان ئىد .
ئرۇ جودلغررا قرراراپ براش لىڭشررىتىپ ئىشررارەت قىلىېىيرد ئۇمررۇ دەرھررال ئەھېالرردىن

~ ~ 582

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

قىسررقىچە مەلۇمررات بېرىررپ ئۆتىرردۇ :ئىتتىىاقداشررلىر تارمررار كەلتررۈرۈل ەن يرراكى بولمىسررا
تىغنى برۇراپ قارشرى تەرەپركە ئۆترۈش تەييرارلىقىنى قىلىېاتقرانلىقى يراكى قارشرى تەرەپركە
ئۆتررۈپ بولغررانلىقىنى؛ قۇراللىررق قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە سررانىمۇ جەمئىرري  1مىليونغررا يەترركەن
بولسىمۇ ئۆتكەن  2ئا مابەينىدە يارىالنغان ياكى ئۆل ەنلەر سانىنىڭمۇ بىرر مىليرون 022
مىڭرردىن ئاشررقانلىقىنى بررۇنردىن ئاساسررەن يېرىمررى دې ىرردەك غەرپ ئررۇرۇش سررەپلىرىدە
يوقۇتۇلغانلىقىنى؛ شەرقى سەپتە بولسا سروۋېت ئىتتىىاقىنىر يرازلىق ئاتاكىسرى ئاساسرەن
بىررر يەرگە بېرىررپ قالغررانلىقى سررەۋەبىدىن ۋاقتىررنچە بىررر تىنىررېېلىش شررارائىتى پەيرردا
بولغانلىقىنى ئېيتىدۇ“ .ئەمما غەربىي فرونتتا بىز ئاردېن تاغلىرىردا بىرر قېتىملىرق رەسرمىي
سىناققا دۈ كەلمەكتىمىز 102”.برۇڭ يەرلەر بېلى ىريە بىرلەن ليۇكسرېمبۇرگ تېېېسرىدىكى
ئەڭ ئرراخىرقى قىيررالىق رايررونالر ئىكەنلىكىنررى يەنررى بىرىنچررى دۇنيررا ئۇرۇشررى مەزگىلىرردە
شۇنىڭدەك -8122يىلىسىدا گېرمانىيە ئارمىيىسى دەل شرۇ چروڭ يولردىن ئۆترۈپ غەلىبىنرى
قولغا كەلتۈرەلى ەنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتىدۇ.
ھىتلېر “ئاردېن تا تىزمىسرى” دېر ەن سرۆزنى ئاڭلىشرى ھامران دەرھرال ھاياجانغرا
تولۇپ كېتىدۇ .ئۇ قولىنى شىلتىغىنىچە“ :ئۇنى گېىىنى قىلما!” دەپ ۋارقىراپ كېتىدۇ .ئرۆ
ئىچررى تىمترراس جىمىررپ كېتىرردۇ .ئرراخىر يەنىررال ھىتلېرنى ر ئررۆز ئېغىررز ئاچىرردۇ“ :مەن
ئىنتايىن چوڭ بىر ئورۇنالشرتۇرۇش ترۈزۈپ چىقرتىم .مەن قايتارمرا ھۇجۇمغرا ئرۆتىمەن .دەل
مۇشررۇ يەردە دەل شررۇ ئرراردېن تاغلىرىنى ر سررىرتىدا! _ دەيرردۇ ئالرردىغا يېيىلغرران خەرىررتە
ئۈستى ە سول قولالپ قاتتىق بىرنى مۇشلىغىنىچە _ مېېۇستىن ئراتالپ ئۆترۈپ ئانتىېېرپقرا
قاراپ ئىل ىرلەيمىز!” قالغانالر ھەيرران برولغىنىچە نرېمە دېيىشرىنى بىلەلرمە ئۆزئرارا كرۆز
سوقۇشررتۇرىېالىدۇ .ئررۇ قەددىنررى روسرراليدۇ .كررۆزلىر چاقنرراپ كېتىرردۇ .ئۇنىڭرردا بررايىقى
ھارغىنلىق كېسەللى ئانمەتلىرىنى ئىزناسىمۇ كۆرۈنمەيتتى .بۇ چاغردا ھىتلېرر يەنە شرۇ
-8122يىلىدىكى تولۇپ تاشقان روھلرۇق ھىتلېرنىر دەل ئرۆز ئىرد  .شرۇندىن كېيىنكرى
بىر قانچە كۈن ىچە ئۇ ئۆزىنىر بۇرۇنقىردەك تولرۇپ تاشرقان قىزغىنلىقىنرى سراقالپ كەڭ
كۆلەملى قايتارما ھۇجۇم ئۈچۈن ھەر تۈرلۈك تەييارلىقالرنى دەرھال پۈتتۈرۈشكە ئۈنردەپ
كېلىدۇ .ئۇ قايتىدىن بىر بروۋنى قىسىمى تەشركىللەپ چىقىشرنى ھەمردە پۈترۈن ئامرالالر
بىلەن  022مى كىشىلى ئەسكەر بىلەن مىڭالرچە مېنرانىزمالرنى مرۇتلەق مەخىرى ترۈردە
ئاردېن تېغىغا يۆتكەشنى بۇيرۇق قىلىدۇ.
ئەمما ئۇ دەل شۇ پەيتتە بېشىغا رېنتى ېن نۇرىدا تەكشۈرۈشنىمۇ قوبرۇل قىلىردۇ-81 .
سىنتەبىر كۈنى گۈگۈم چۈشكەن ە يېقىن بىر ۋاقىتتا ماشىنىسىغا ئولتۇرۇپ راسرتېنبېرگتىكى
قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە گوسررىىتالىغا بارىرردۇ .ھىتلېرنررى ئررۇ يەردە رادىئوئرراكتىىلىق نررۇر بىررلەن
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داۋانش بۆلۈمى ە ئېلىپ كىرىلىدۇ .بىرەرسىنى پارتالتقۇ قويۇشىدىن ساقلىنىش ئۈچرۈن
بۇ بۆلۈم تەپسىلى تەكشۈرۈشتىن ئۆتكرۈزۈل ەن ئىرد  .تەكشرۈرۈش ئىشرى تۈمۈمالنغانردىن
كېيىن ئۇ يەنە ياردار گېنېرالالرنرى يروقالپ چىقىردۇ .برۇ قېرتىم ئرۇ شرمۇندتنى سرەكراتقا
چۈشۈپ قالغاندىكى ئېچىنىشلىق قىياپىتىنى كۆرۈپ كۆزى ە ياش ئالىدۇ (ھىتلېر شرمۇندت
ئۆل ەنرردىن كېيىنمررۇ يەنە بىررر قېررتىم كررۆز يېشررى قىلىرردۇ“ .سررىز ھەرگىزمررۇ مېنررى تەسررەللى
بېرىېاتسا كېرەك دەپ ئويالپ قالمراڭ _ دەيردۇ ھىتلېرر شرمۇندتنى ئايالىغرا – .ئەسرلىدە
مەن ئەمەس بەلكى سىز ماڭا تەسەللى بېرىشىڭىز كېرەك .چۇنكى مېنى بېشرىمغا كەلر ەن
بۇ يوقۇتۇلۇش بەكال ئېغىر – ”.ئا.ھ.ئى) ئۇ دوختۇرخانا سىرتىدا بىرر تروپ شرەھەر خەلقرى
بىلەن داۋالىنىېاتقان ياردارنر “ياشىسۇن غرالىبىيەت!” دەپ شرۇئار توۋنشرقىنىچە ھىتلېرغرا
تەنتەنە قىلىشىپ كېتىدۇ .بۇ ئەھېالنى كرۆرگەن فرۈھرېر بەلكىرم تترۇنىى قېرتىم بولىشرىمۇ
مررۇمكىن بررۇ كىشررىلەرنى شررۇنچىېان ھاياجانلىنىررپ كېتىشررىنى ترروغرا چۈشررىنىش كېرررەك.
شۇنداقتىمۇ دوخترۇر گېيسرى ھەرگىرز ئېسرىدىن چىقىرالمايردىغىنى بىلىكىردىن ئايرىلغران
ياردار بىلەن قالغان ئېغىر ياردارنرنى كۆزلىرىدىكى يالقۇنلۇق قىزغىنلىق ئىد .
ئەتىسررى چۈشررتىن بررۇرۇن گېيسررى بىررلەن مورېرر ئىككىسررى بىرررلىكتە  2پررارچە
ھىتلېرنىرر رېنتى ررېن نى رراتىېىنى كۈزىتىررپ چىقىرردۇ .مورېرر چررېكە سررۈڭىكىنى بويررۇن
ئومۇرتقىسى دەپ قارىېالغىنىدا بۇنىڭدىن گېيسى قاتتىق ھەيران قالىدۇ .شۇندىن كېريىن
ئرۇ ئىككىسرى ھەر كررۈنى يەر ئاسرتى ئىسرتىھكامغا كىرىررپ كېسرىلىنى كۈزىتىرپ چىقىرردىغان
بولىرردۇ .گېيسررى چىررراق نررۇر ئاسررتىدا ھىتلېرنى ر يۈزىرردە غەلىررتە بىررر قىزغۇچلۇقنى ر
كۆرۈلىشررى ە دىقررقەت قىلىرردۇ .كېرريىن ھىتلېررر ئاشررقازان ئاغرىقىغررا بەرداشررلىق بېرررەلمە
مورېررر بەرگەن رېتسرررىىتىكى قرررارا دورا كومۇلىچىررردىن ئىچىرررمەن دەپ تۇرىېېلىرررپ بىرررر
قېتىمدىال  2~2ترالنى بىرراقال يۇتىېېتىردۇ .مىقترارىنى تىنمرا ئاشرۇرۇپ بېرىلىشرى ە قراراپ
دوختررۇر گېيسررى بۇنىڭرردىن بەكررال تەشېىشررلىنىپ كېتىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ ئېھتىيرراتلىق بىررلەن
سۈرۈشتە قىلىشرقا كىرىشرىدۇ .لىنر ،ئۇنىڭغرا دورا قۇتىسرىنى ئىلىرپ كۆرسرىتىدۇ .قۇتىنىر
چۈشررررەندۈرۈش قەغىزىرررردە “دېزېنفېكسررررىيە كررررومىلىچى دوختررررۇر كوسررررتېر بېرررررلىن
قۇيۇلدۇرۇلغان نۇك ۋومىكا 2.22؛ قۇيۇلردۇرۇپ تەييارننغران تابلېرت  ”2.22دې ەنرلەر
يېزىلغان ئىد .
بۇنىڭرردىن گېيسررى قرراتتىق چۆچررۈپ كېتىرردۇ .يەنررى ھىتلېررر ئىزچى ر تررۈردە ئىككررى
تۈرلۈك زەھەرلىر دورىردىن – سرترىكىنىن ۋە ئراتروپىن ئىچىرپ كېلىېاتقانلىقىردىن خەۋەر
تاپىدۇ .ئۇنى بەدىنىنى بارغانسىر ئراجىزنپ كېتىېاتقرانلىقى يرۈرەك كېسرىلىمۇ نەچرچە
قېتىم تەكرارنپ قوزغىلىپ تۇرغانلىقى؛ ئاسانال جۇدۇنى تۇترۇش ۋە يۇرۇقلرۇقتىن قورقرۇش؛
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ئۈنى پۈتۈپ قېلىشى ۋە تېرىسىنى غەلىرتە بىرر شرەكىلدە قىزىرىرپ قېلىشرى قاتارلىقالرنىر
سەۋەبى بەلكىم شۇنىڭدىن بولىشى مۇمكىن .ئىلككە قېتىملىق يۈرەك سروقۇش گرافىكىردىال
 Tشەكىللى دولقرۇن كۆرۈلرد  .بۇمرۇ قران تومۇرىنىر قېتىشىشرى يراكى قران بېسرىمىنى
يوقررۇر بولىشررىنى كەلتررۈرۈپ چىقىرىېاتقرران بولىشررى مررۇمكىن .ئەممررا قانررداقال ئەھررېال
بولمىسۇن ئۇنى باشقا بىر مۇنچە كېسەللىر بولۇشى تۈپەيلىدىن ئۇنىڭردا كۆرۈلىېاتقران
ئەھېالالر يەنىرال كىشرىنى ئۈركىتىردىغان ئەھرېالالردىن ئىرد  .بەل ىلىر ۋاقىرتالر برويىچە
تەكشۈرۈش ۋاقتلىرىدا ھىتلېر يەنە دوخترۇر گېيسرىڭغا قۇرسرىقى ۋە ئاشرقازىنىنى ياخشرى
ئەمەسلىكىدىن دەرتلەنر ەن ئىرد “ .پراتتىڭىم بەكرال قراتتىق ئاغرىرپ كېتىېاتىردۇ بەزىردە
چىدىيالما ۋارقىراپ تاشالشقا قى قالىمەن” دەيدۇ.
-02سررىنتەبىر كررۈنى دوختررۇر گېيسررى بىررر قېتىملىررق دېئرراگنوز قويررۇپ بولغانرردىن
كېيىن ئۇ تۇيۇقسىز بىمارىنى يەر ئاستى ئىستىھكامنى سرىرتىدا ئايلىنىرپ يرۈرگەنلىكىنى
كۆرۈپ قالىدۇ .ئاجايىپ قىزىق برولغىنى كرۈن نرۇر ئاسرتىدا ھىتلېرنىر تېرىسرى قىزغرۇ
رەڭدە ئەمەس بەلكى سېرىق رەڭدە كۆرۈن ەنلىكى ئىرد  .كۆزلىرىمرۇ ساغرىشرقا باشرلىغان
ئىد  .ئېنىقكى ئۇ سېرىق كېسىلى ە گىرىىتار بولغران دېيىشركە برونتتى .پۈترۈن بىرر كرېچە
قىينىلىپ ئاغرىپ چىققانلىقى سرەۋەبىدىن ئەتىسرى سرەھەردە ھىتلېرر ئورنىردىن تۇرالمرا
قالىرردۇ .ئۇنى ر كرراتىبى ئاديۇتررانتى ۋە خىزمەتچىلىرىنى ر ھەممىسررىال قرراتتىق ھۇلۇقررۇپ
كېتىدۇ .ئۇ ھەر قانچە كېسەل بولسىمۇ ئورنىدىن تۇرالمىغىدەك ئەھېالغا چۈشۈپ قېلىشىنى
ئۇنرنى ھېچ قايسى كۆرمى ەن ئىد  .ئۇ ھېچ كىم بىلەن كۆرۈشۈشنى خالىمرايتتى تامراق
يېيىشكىمۇ ئۇنىمايتتى .گۈنشې بەكال ئەنسىرەپ تراۋدل جيۇڭغرا فۈھرېرنىر برۇنچە بىئرارام
بولۇپ شرۇنچە قوپرال بولرۇپ قېلىشرىنى پەقەترال كرۆرمى ەنلىكىنى ئېيتىردۇ .ھەتترا شرەرقى
فرونت شۇنچە جىدد ھالغا كېلىپ قالغان ۋاقىتالردىمۇ ئۇ جانلىنىپ كېتەلمەيدۇ.
مورې ئۇنى پۈتۈن كۈن قوپمرا تىرنچ يېتىشرىنى تەلەپ قىلغران بولسرىمۇ ئرۇ يەنىرال
دوختۇر گېيسىڭغا تەكشۈرتۈپ كېلىش ئۈچۈن چى تۇرىېالىدۇ .گېيسرىڭمۇ ئرۇنى قايتىردىن
كوكررايىن بىررلەن داۋانش مەسررلىھەتىنى بەرگەن بولسررىمۇ ھىتلېررر برراش چايقرراپ ئۇنىمررا
تۇرىېالىرردۇ“ .يرراق بولمايرردۇ دوختررۇر – .دەيرردۇ ھىتلېررر _ مېررنىڭچە نەچررچە كررۈن ئرراۋال
شرررۇنچە ئررراجىزنپ كېتىشرررىم ئاساسرررلىقى ئاشرررقازىنىم بىرررلەن ئۈچەيلىرىمنىررر ئاغرىرررپ
كېتىشىدىن بولغران” دەپ تۇرىېالىردۇ .گېيسرى ئەنسرىرەپ قالىردۇ .شرۇڭا ئرۇ برۇ بىمارىغرا
دىققەت قىلمىسىڭىز سانمەتلىكىڭىز كاردىن چىقىرپ كېتىشرى مرۇمكىن دەيردۇ .ئرۇ چىقىرپ
كېتىېېتىرررپ دوخترررۇر مورېلنىررر قرررارا كومىلىچىررردىن بىرررر قۇترررا ئېلىېېلىرررپ دوخترررۇر
ھاسسىلباخنى كۆرۈپ بېقىشىغا ئاپىرىپ بېرىدۇ .ئۇ كومۇن تەركىېىدە سرترېننىن بىرلەن
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ئارتوپىننى بارلىقىنى بىلىپ قراتتىق چۈچرۈپ كېتىردۇ .ھاسسرىلبا دوخترۇر گېيسرىڭغا برۇ
ئىشنى يېيىېەتمە تۇرۇشى كېرەكلىكىنى ئاۋال دوختۇر براندت بىرلەن سۆزلىشرىپ برېقىش
كېرەكلىكىنى جىكىلەيدۇ.
دەل شۇ پەيتلەردە مورې باشقا دوختۇرنرنى فۈھرېرنى داۋانشقا ھەققرى يروق دەپ
بۇيرۇق قىلىدۇ-02 .چىسىال كۈنى گېيسى كېلىپ فۈھرېرگە دىئاگنوز قويماقچى بولغىنىدا
لىن ،ئۇنى مەجبۇر چىقىرىېېتىدۇ .تا بېرلىندىن كېلىرپ فۈھرېرنىر بويرۇن ئۇمۇرتقىسرىغا
دىئاگنوز قويماقچى بولغان دوكتور ۋون ئېيكېننىمۇ كىرگۈزمەيدۇ .كېيىنكى بىر قرانچە كرۈن
بويىچە مورې پۈتۈن ئامالالر بىلەن بىمرارىنى باشرقا دوخترۇرنر بىرلەن ئۇچراشتۇرماسرلىققا
تىرىشىدۇ .ئۇ فۈھرېر ھېچ قاچان سېرىق كېسىلى ە گىرىىتار بولغىنى يوق بەلكىرم جىردد
خاراكتېرلىق ئۆت ياللۇغى بولىشى مۇمكىن دەپ ئۆز گېىىدە چى تۇرىېالىدۇ .برۇ جەريانردا
ھىتلېرنى ئېغىرلىقى  2فود ئازىيىرپ ئراغرىقتىن چىردىيالما رەسرمىال يېتىرپ قالىردۇ .ئرۇ
يىرمە -ئىچرمە يېتىېېلىرپ ئالردىنقى سرەپنى ئىشرلىرىغىمۇ ترۇن بەك قىزىقمراس بولرۇپ
كېتىېاتاتتى .بەزىدە كاتىىلىر بىلەن كۆرۈشۈشنىمۇ خانپ قرانتتىيۇ كۆرۈشرۈپال ئرۇنردىن
زىرىكىپ دەرھال ئايرىلمراقچى بولغانردەك قىلىقالرنرى قىالتترى“ .برۇ ئىشرالر مېنرى پەقەترال
ئۈمىدسررىزلەندۈرۈپ قويماقتررا ئىررد ” دەيرردۇ تررراۋدل جيررۇڭ كېرريىن ئەسررلى ىنىدە“ .ئررۇ
ئەسلىدە قەلىمىنرى بىررن ئوينىتىرپ بۇنرداق تراگىردىيىلەرنى توختىتالىشرى مرۇمكىن ئىرد .
ئەمما ئۇ ئورۇن تۇتۇپ يېتىىال ئالغان بولۇپ ھېچ بىر ئىشقا قىزىقماس بولىېالغان ھرارغىن
بېقىشلىر بىلەن ئەتراپتىكە نەرسىلەرگە قارايتتى .ئەمما ئۇنى ئەتراپىدىكى ھەممە نەرسە
ئۇنىر ئۈچررۈن دوزاق بولررۇپ كررۆرۈنەتتى .مەن ئۇنىر مېڭىسررىدە تەپەككررۈر كررۈچى بىررلەن
ئىرادىسى تۇيۇقسىزن ئىش تاشلىغاندەك ھې قىلىردىغان بولرۇپ قالغران ئىردىم .بۇنرنىر
ھەممىسى ھەقىقەتەنمۇ مەنىسىز ئىشالر ئىد  .يوتقانغرا كىررەر كىررمە ئەنرد مەن ھرېچ
قانداق ئىشنى خالىمايمەن دەپ توۋنپ كېتەتتى”.
ئۇنى جىسمانى ئازاپلىنىشى ھەرگىزمۇ يى رانە روھىري چۈشركۈنلۈكىنىڭال نەتىىىسرى
ئەمەس ئىد  .زوسېندىكى قۇرۇقلۇق ئارمىيە قۇمانردانلىق شرىتابىنى بىرنەتەر سراندۇقىدا
كۈتۈلمى ەنررردە بەكرررال كرررۆپ يوشرررۇرۇن سۈيىقەسرررت دەلىللىرررر ئوتتۇرغرررا چىقىررردۇ .برررۇ
سۈيىقەستلەرگە بەكال كۆپ قۇرۇقلۇق ئارمىيە يىتەكچىلىر چېتىشلىق ئىد  .بۇ مەلۇمراتالر
ھىتلېرغا بەكال قاتتىق زەربە بولىدۇ .ئۇنى سادىق كىشىلىر ئارىسدا بەزىلەر ئۇنى روھى
چۈشرركۈنلۈكىنى سررەۋەبى ئەنە شررۇ نەرسررىلەرنى ئوتتۇرغررا چىقىشررى ئاساسررلىق سررەۋە
بولۇپ بېرگەن بولۇپ سېرىق كېسەل ياكى يىلرالر برويى داۋام قىلىرپ كېلىېاتقران ئاشرقازان
ئاغرىقى قاتارلىقالرنى رولى ئۇنچىېان چوڭ ئەمەس دېيىشىدۇ.
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دوكتور براندت -01چىسال “بۆر ئىنى” گە قايتىپ كېلىدۇ .براندت مورېر دېر ەن
بۇ يالغان دوختۇرنى ھەقىقىي قىياپىتىنى ئاشكارىالش پۇرسىتى ە ئېرىشكەنلىكىدىن بەكال
خوشال بولرۇپ برۇ ئىشرقا قراتتىق بېررىل ەن ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ شرۇ كرۈنى چۈشرتىن كېريىن
ھىتلېرنى ياتقران يېررى ە كىرىردۇ .دەسرلىېىدە ھىتلېرر برانردتنى ئەيىىلەشرلىرى ە بەكرال
ئەھمىيەت بېرىدۇ .ئەمما مورې قىلچىمۇ خاتا قىلمىغانلىقىدا چىر تۇرىېالغانردىن كېريىن
فۈھرېرمۇ ئۇنى دې ەنلىررى ە راسرتىنال قايىر بولىردۇ .ئەگەر دېزېنفېكسرىيە كومرۇنچلىر
ھىتلېردا رىياكسىيە پەيدا قىلغانلىقى ئۇنى ئرۆز ئىشرى بولرۇپ ھىتلېرر دائىرم برۇ دورىنىر
مىقتارىنى ئارتتۇرۇشنى تەلەپ قىلىپ تۇرىېالغان ئىرد  .برانردت بەكرال ئوڭايسرىز ئەھېالغرا
چۈشۈپ قالىردۇ .بۇنردىن كېريىن مرورېلنى پراش قىلىرش ئىشرىنى قالغران كەسىىداشرلىرىغا
قالدۇرماقتىن باشقا چارىسى قالمىغان ئىد  .ھاسسىلبا بۇ ئىش ئۈچۈن بورماننى يېنىغرا
بارىدۇ .بورمران دېر ەن برۇ كىشرى دوختۇرنرغرا ھەرگىزمرۇ جرۈر بولىردىغان بىرر ئەمەس
ئىد  .بۇ بىرر قرانچە ئايردىن بېرر بورمران كۆڭلىردە غرۇم سراقالپ پۈترۈن ئامرالالر بىرلەن
براندتنى ئۇجۇقتۇرىېېتىشنى پېيىدا ئىد  .ئۇ براندتنى سرىېرنى شرىرىكى دەپ قرارايتتى.
سىېر بولسا فۈھرېرگە كېلىدىغان “تەھردىت” تەسرىرىنى پۈترۈن چرارىالر بىرلەن ئازايتىشرقا
تىرىشرراتتى .بورمرران ھاسسررىلباخنى شررىكايىتى بىررلەن ئۇنى ر دورا كومررۇلىچى ھەققىرردە
ئېيتقانلىرىدىن قاتتىق چۆچۈپ كېتىدۇ .شۇڭا ئۇ دەرھال بېرىرپ ھىتلېرر بىرلەن كۆرۈشرۈپ
ئۆز غەرىزىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن براندت بىلەن ھاسسىلبا ھەمدە گېيسى دې ەن بۇ
كىشىلەر پىچارە مورېر دوخترۇرنى ۋەيرران قىلىرېېتىش ئۈچرۈن ھەپىلىشرىپ يرۈرگەنلىكىنى
ئەسكەرتىدۇ.
شۇندىن كېيىن مورېلدىن باشقا ھېچقانداق بىرر دوخترۇر ھىتلېرنىر سرانمەتلىكىنى
تەكشۈرۈش ئۈچۈن كىرگۈزۈلمەيدۇ .قارىغاندا بورمران يېڭىرپ چىققانردەك كرۆرۈنەتتى-8 .
ئۆكتەبىرنى گۈگۈم ۋاقتىدا لىن ،دوخترۇر گېيسرىڭغا تېلېفرون قىلىرپ فۈھرېرنىر بېشرى
قاتتىق ئاغرىپ كېتىېاتقانلىقىنى شۇڭا ئۇنىر دەرھرال ئۇنىر قېشرىغا كېلىشرىنى ئېيتىردۇ.
فررۈھرېر ياتررار كىيىمررى بىررلەن ئررادد بىررر كارىېاتتررا ياترراتتى .گېيسررىڭنى كررۆرۈپ بېشررىنى
كۆتۈرۈپ ئۇنىڭغا سانم قىلغان بولىدۇ .ئەمما دەرھال بېشىنى ياستۇققا قويىېالىردۇ .ئۇنىر
كۆزلىر نۇرسىز بەكال ھېسسىياتسىز كۆرۈنەتتى .ئرۇ بېشرىم ئاغرىرپ پەقەترال چىردىيالما
قالدىم ئۇنى ئۈستى ە بۇرنۇمنى سول تەرىىىمۇ پۈتۈپ قالد دەيردۇ .گېيسرى كرارىېات
لېېى ە كېلىپ ئولتۇرغاندىن كېريىن ھىتلېرر تۇيۇقسرىزن گېىىنرى ئۆزگەرتىردۇ“ .دوخترۇر _
دەيدۇ ھىتلېر _ دېزېنفېكسىيە كومۇلىچى ئىشىنى سەن نەدىن بىلدى ؟” دەو سورايدۇ.
گېيسى ئۇنىڭغا بولغان ئەھېالنى ئېيتىدۇ .ھىتلېر قېشىنى كۆترۈرۈپ قويىردۇ“ .سرەن
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نېمىشرركە ئررۇدۇل كېلىررپ ماڭررا دېمى ەنتىرر ؟ سرراڭا شررۇنچىلى ئىشررىنىدىغانلىقىمدىن
خەۋىرى يوقمىد ؟” دوختۇر گېيسىڭنى پۈتۈن بەدىنى سوغۇقتىن تىترەپ كېتىردۇ .ئەممرا
ئررۆ ئىچررى ئۇنچىېانمررۇ سرروغۇق ئەمەس ئقىررد  .ئررۇ دەرھررال سررۆزگە كىرىشررىپ باشررقىالر
مېنى بۇ يەرگە كېلىشرىم ە يرول قويمىرد دەپ چۈشرەندۈرىدۇ .ھىتلېرر شرۇنداقمۇ دەپرال
ئۆتكۈزىېېتىدۇ .گېيسى ئۇنى ئاشقازان كېسىلىنى پەيدا قىلغان نەرسە ئەنە شۇ ئورگانى
ئىشقار ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .ھىتلېر بۇنىڭغىمرۇ قېشرىنى كۆترۈرۈپ قويرۇش بىلەنرال جراۋاپ
بېرىدۇ .ئۇ بۇنىڭدەك ئەھېال مەندە نۇرغۇن قېتىم كرۆرۈل ەنلىكىنى ئەممرا ھرېچ بىرر برۇ
قېتىمقىسىدەك ئېغىر بولمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ“ .ئۇزۇن ۋاقىرت تىنمرا غەم ئىچىردە قېلىشرىم
ھەمدە ئاچچىقلىنىشىم مېنى پەقەتال ئارامىردا قويمرا كېلىېاتىردۇ .نرېمى خەلقرى ئۈچرۈن
كېچە-كۈندۈز پىكىر قىلمىسام ئىشلىمىسەم بونمدۇ؟” شۇندىن كېيىن ئۇ خېلىال تۈزۈلرۈپ
بىر قانچە كۈن ە قالمايال ئورنىدىن تۇرۇپ كېتەلەيدىغان بوڭلىدۇ“ .سەن راستىنال مرورېلنى
بەكال قورقۇتىېېتىىسەن جۇمۇ _ دەيدۇ ھىتلېر – .ئۇ قورققىنىدىن رەڭ ى-رويى ساپسرېرىق
تاتىرىررپ كېتىىتررۇ .قرراتتىق ئەنسررىرەپ دائىررم ئررۆزىنى ئەيىررىلەپال يۈرىرردۇ .ئەممررا مەن ئررۇنى
تەستە قايىر قىلردىم .مەن ئەزەلردىن ئرادد بىرر كرومىال قۇرسرىقىمدىكى يەلنرى تارتىرپ
كېتەلەيرردىغانلىقىغا ئىشررىنەتتىم .مەن ھەر قېررتىم ئررۇ دورىنررى يې ىنىمرردىن كېرريىن بەكررال
راھەتلىنىپ قانتتىم ”.ئەمما گېيسى ئۇنىڭغرا بۇنرداق راھەتلىرنىش تۇيغۇسرى خىيرالى بىرر
تۇيغۇ دەيدۇ“ .بەلكىم دې ىنى راستتۇر _ دەيدۇ ھىتلېر ئۇنىر گېىىنرى بۆلرۈپ _ ئەممرا
بۇ دورىنى يى ەننىڭمۇ بىرەر زىيىنى يوققۇ ئۆتكەن بىرر ئرا جەريانىردا مېنىر نېرۋىلىررىم
قاتتىق جىددىلىشىپ كەتكەنلىكى سەۋەبىدىن تىنمرا ئىچىرم سرۈرۈپ ترۇراتتى-02 .ئىيرۇل
كۈنىدىكى ۋەقە بەز كۈنلىر مېنى قايتىردىن كۆڭۈلسرىز قىلىرپ ترۇراتتى .ترا بۈگرۈن ىچە
مەن بۇ دەرتلىرىمنى ئىچىم ە يۇتۇپ كېلىېاتقان ئىدىم .مانا ئەند ئۇ ئراچچىقالر پرارتالپ
چىقتى”.
گېيسىڭنى قويغان دىياگنوز بولسا ئۇنى سرېرىق كېسرىلى ە گىرىىترار بروننلىقىنى
كۆرسىتەتتى .ئەمما ھىتلېر بۇنى قەتئىي رەت قىلىپ تۇرىېالىدۇ“ .ئۇنرداق ئىرش يروق سرەن
مېنى ئۆزەڭنى ئۆت يالۇقى بىمارىڭغرا ئايالنردۇرىېالماقچى! قېنرى ئەمىسرە كېلىرپ مېنىر
ئۆتررۈمنى تەكشررۈرگىن ”.ئررۇ يرروتقىنىنى بىررر چەترركە قايرىېېتىررپ گېيسررىڭنى تەكشررۈر دەپ
ئۆزىنى تۇتۇپ بېرىدۇ .شۇنداق قىلىپ گېيسى بۇ بىمرارىنى ترۇنىى قېرتىم پۈترۈن بەدىنىنرى
تەكشررۈرۈش پۇرسررىتى ە ئېرىشررىدۇ .ئررۇ ھىتلېرنىرر نېرررۋا ئىنكاسررلىرىنى قررۇنق ئاسررتى
بەزلىرىنى ۋە شۇنىڭدەك بەدىنىنى ھەممە يېرىنى دې ىدەك تەكشرۈرۈپ چىقىردۇ .گېيسرى
مەمنۇنىيەت بىلەن ئىشىنى تۈگىتىدۇ :يەنى ئۇ فۈھرېرنىر جىنىسرى ئەزاسرىدا كەمتۈكلرۈك
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بررار دەيرردىغان قررۇرۇق گەپلەرنىر پۈتررۈنلە ئۇيرردۇرما گەپررلەر ئىكەنلىكىنررى ئىسررىاتاليدۇ.
ئۇنى ر جىنىسررى ئررورگىنى نورمررال ۋە كەم-كۈستىسررىز ئىررد ( .ئەڭ كامىرردا ئىككررى نەپەر
دوختۇر ھىتلېر ئۈچۈن بەدەن تەكشۈرۈشى قىلغان ئىرد  .دوخترۇر مورېر ئۇنىر جىنىسرى
ئورگىنىنى ر “پۈتررۈنلە نورىمررال” ئىكەنلىكىنررى بىلەتتررى .فررۈھرېر ھوقررۇق تۇتررۇپ ئررۇزۇن
ئرررۆتمە بېررررلىن “غەربىررري دوختۇرخانرررا” دىكرررى بىرررر دوختۇرمرررۇ ئرررۇنى تولرررۇق بەدەن
تەكشۈرىشى ە تۇتقان بولۇپ ئۇمۇ ئوخشاش خۇنسىنى چىقارغان يەنى برۇ دوخترۇر برۇرۇن
ھىتلېردا “بەچچىېازلىق ئېھتىمرالى برار دەپ ئاڭلىغاچقرا ئۇنىر چروڭ تەرەت يرولى بىرلەن
ساقىدانلىرىنى بەكال دىققەت بىلەن تەكشۈرۈپ چىققان – ”.ئا.ھ.ئى)
ھىتلېر ئۇنى پۈتۈن تەكشۈرۈش باسقۇچلىرىغا بەكال بېرىلىپ كېتىدۇ .شرۇڭا ئرۇ يەنە
بىر قېتىم مىدىتسىنا ئوقۇۋاتقران سرتۇدېنت رولىنرى ئوينايردۇ“ .بىلىسرىز دوخترۇر _ دەيردۇ
ھىتلېررر لىنرر ،بىررلەن گېيسررىڭنى تاردىمىرردا ياترراق كىيىمىنررى كېيىېېتىررپ _ نېرۋىلىرررىم
ھەددىدىن ئارتۇق ئاكتىپ بولغىنىدىن باشقا قالغان نېرۋا سىستېمىلىرىم پۈتۈنلە ساغالم.
ئوياليمەنكى ئۇزۇنغا قالما پۈتۈنلە تۈزۈلرۈپ كېرتەلەيمەن – .ئرۇ گەپ قىلغرا خرۇدد
بىررر خىيررالى بەختىيررارلىق ئىچىرر ە چۆم ەنرردەك ھېسسررىياتالرغا غەرق بولماقتررا ئىررد .
گېيسررىڭنى ئۇنى ر ئۈچررۈن ئازاپلىرى ردىن قۇتۇلۇشررىغا يرراردەم قىلغىنررى ئۈچررۈن ئۇنىڭغررا
رەخمىتىنرررى بىلدۈرىررردۇ – .مانرررا ئەنرررد تەغررردىر مېنىررر تېنىمرررۇ ئېغىرررر ناچارلىشرررىپ
كېتىشىمنى ئالدىنى ئېلىش مەقسىتىدە برۇ دېزېنفېكسرىيە كومرۇلىچى ئىشرىنى چوڭقرۇرنپ
تەكشۈرۈپ ئېنىقالش ئىشى ئۈچۈن سىزنى يوللىغران ئىركەن .ئەگەر سرىز بولمىسرا ئىردىڭىز
سانمەتلىكىم ئەسلى ە كېلىپ بولغاندىن كېيىن مەن ئۇ دورىنرى داۋاملىرق ئىچىرپ يرۈرگەن
بونر ئىدىم ”.ئۇنى بۇ خۇنسىسى ھەقىقەتەنمرۇ بىرر-بىررى ە زىرت خۇنسرە ئىرد  .ئۇنىر
تۇيۇقسررررىزن گېيسرررررىڭنى ئانھىرررردە ماختررررراپ كەتكەنلىكىرررردىن گېيسرررررىڭنى بەكرررررال
قايمۇقتۇرىېېتىدۇ“ .قەدىرلى دوختۇر تەڭرر سرىزنى برۇ تەكشۈرۈشركە بۇيرۇغران ئىركەن
شۇنىڭدەك سىز بۇ تەكشۈرۈش جەريانىدا باشقا دوختۇرنر تاپالمىغان نەرسىلەرنىمۇ تېىىرپ
چىقتىڭىررز .قانررداقال بولمىسررۇن مەن سررىزنى ماڭررا قىلغرران بررۇ ياخشررىلىقىڭىزغا قرراتتىق
مىننەترردارمەن .مەن سررىزگە بۇرۇنقىرردەك ئىشىنىشررنى داۋام قىلىررمەن .گەرچە سررىز مورېلغررا
قارشرررى چىققررران بولسرررىڭىزمۇ مەن بەرىبىرررر ماڭرررا قىلغرررانلىرىڭىز ئۈچرررۈن سرررىزگە قايترررا
رەخمىتىمنى بىلدۈرىمەن ”.ئۇ گېيسىڭنى ئىككى قولىنى تۇتۇپ چى سىققىنىچە يەنە بىرر
قېتىم شۇ كوكايىن دې ەن نەرسىنى ئوكۇلىنى قىلىپ قويىشىنى ئۆتۈنىدۇ .برۇ ترۈر داۋانش
پۈتكەندىن كېيىنال فۈھرېرنى ئىچى سۈرۈپ كېتىدۇ .مانرا ئەنرد كرالالم خرېلىال سرەگىپ
قالررد پررات ئارىرردا ئورنۇمرردىن تررۇرۇپ مېڭىررپ كېتىدىغانرردەكال قىلىررمەن دەيرردۇ .ئەممررا
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ئۇنى ر ئرراۋاز بەكررال زەئىىلىشررىپ كۆزلىرىمررۇ ئوينرراپ كېتىېاترراتتى .چىرايررى شررۇ ھامررات
ئاقىرىپ كېتىدۇ .گېيسى دەرھال ئۇنى تومرۇرىنى تۇترۇپ كۆرىردۇ .ئۇنىر تومرۇر بەكرال
ئاجىز ئەمما بەكال ئىتى سوقاتتى“ .فۈھرېرىم بىر ئىش يوقتۇ؟” ئەممرا ھىتلېرردىن جراۋاپ
يوق ئىد  .ئۇ ھۇشىدىن كەتكەن ئىد .
گېيسى دەرھال ئەتىراپىغا قارايدۇ .ئەتراپترا ھرېچكىم يروق ئىرد  .برۇ چاغردا بىرسرى
ئىشى چەككەچكە لىن مۇ ئىشى ئاچقىلى كەتكەن ئىد  .بۇ چاغدا گېيسرىڭنى دەرھرال
كاللىسىغا كەل ىنى ھىتلېرنى ئۆلۈش-ئۆلمەسلىكى پۈتۈنلە ئۆزىنى رەھىرم قىلىشرىغىال
باغلىق ئىد  .ئۇنى ئالدىردا ياتقران ئرادەم بىرر مرۇتەھەم زوراۋان بىرسرى ئىرد  .يەنرى برۇ
ئررادەم خەلقىنررى تولررۇق تونررۇپ كەتمەيرردىغان بىرسررى ئىررد “ .شررۇ پەيتررتە _ دەپ يازىرردۇ
گېيسررى كۈنرردىلى خاتىرىسررى ە _ مەن راسررتىنال بۇنررداق بىرسررىنى ياشرراپ قېلىشررىنى
خالىمايتتىم مەن بۇنداق بىرسىنى پۈتۈنلە ئۆز خاھىشى بويىچە خەلقىنى ئۆلرۈم-قرېلىم
ھوقۇقىنى قولىدا تۇتۇشىنى ھەرگىز خالىمايتتىم ”.ئۇنىر كۆڭلىنىر بىرر يەرلىرر ئۇنىڭغرا
بۇيرۇق قىلىپ تۈرتكە بولغانلىقى سەۋەبىدىن يەنە بىر ئرامىۇل ئوكرۇلنى كوكرايىن ئىچىر ە
ئېقىتىېېتىش خىيالىغا كېلىدۇ .بۇ بىرر ئامىۇلنىر ئرۆزىال ئۇنىر جېنىنرى ئېلىشرقا يېتەتترى.
قۇتىدا تېنى يېڭىال ئۇنى ھۇشىدىن كەتكۈزىېەتكەن دورا بار ئىد  .ئۇ دەرھال ئۇنى بۇرن
بوشلۇقىنى يۇپ تازىاليدۇ .گېيسى ئەندىال ئۇنى سول برۇرۇن بوشرلۇقىنى يرۇپ بولىشرىغا
بىر يەردىن كەل ەن ئاۋازدىن چۈچۈپ سرەكرەپ كېتىردۇ“ :يەنە قانچىلىر ۋاقىتترا داۋانش
ئاخىرلىشىدۇ؟” بۇ گەپنى قىلغان لىن ،ئىد .
گېيسى ئامالسىز مانا ھرازىرن تۈگەيردۇ دەيردۇ .دەل شرۇ پەيترتە بالدۇرقىسرىدىنمۇ
بەكىرەك تاتىرىرپ كەتركەن ھىتلېرنىر چىرايرى بىرر پۇرۇشرقاندەك قىلىرپ ئىككرى پۇتىمرۇ
يوقۇرىغا پۈكۈلىدۇ ئۇ قاتتىق ئازاپلىنىېاتقاندەك كرۆرۈنەتتى“ .فۈھرېرنىر يەنە بىرر قېرتىم
بويۇن ئۇمۇرتقا كېسىلى قوزغالد ” دەيدۇ لىن ،چۈشەندۈرۈپ“ .ئەند ئۇ ئرارام ئالسرۇن”.
گېيسررى بەكررال خرراتىرجەم كررۆرۈنەتتى .ئررۇ لىنرر ،بىررلەن خوشالشررقاندىن كېرريىن چىقىررپ
ۋېلسىىىتىنى مىن ىرنىچە ئالردىراش قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە گوسرىىتالىغا قراراپ كېتىرپ قالىردۇ.
دوختۇرخانىغا بارغىنىدىن كېيىن ئۇنى كرۆڭلى يەنىرال خراتىرجەم ئەمەس ئىرد  .ئەجىبرا
مەن ھىتلېرنى ئۆلۈشىنى كەلتۈرگىدەك ئىش قىاللىدىممۇ؟ ئۇ ھۇلۇقرۇش ئىچىردە دەرھرال
ھاسسررىلباخقا تېلېفررون قىلىررپ يررۈز بەرگەن ئىشررالرنى ئۇنىڭغررا ئېيتىررپ بېرىرردۇ .ئانرردىن
بېرلىندىكى ئىشنانىسىغا بومبا چۈشكەنلىكىنى شۇڭا بېرىپ كۆرۈپ كېلىشى كېرەكلىكىنرى
ئېيتىپ بىر كۈنلۈك دەم ئېلىشقا رۇخسەت سورايدۇ.
ئەتىسى گېيسى پايتەختتىن تېلېفون ئارقىلىق ھىتلېرنىر ئۆلمى ەنلىكىردىن خەۋەر
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تاپىدۇ .ھېچ كىم ئىككى ھەسسە كوكائىن بىلەن داۋالىغانلىقىنى بىلمى ەن ئىد  .ئۇ “برۆرە
ئىنى” گە قايتسا ھېچ ئىش بولمايتتى .شۇنداقتىمۇ ئۇ يەنىرال ئەنسرىرەش ئىچىردە قايتىردۇ.
ئەمما ئۇ ھەرگىزمۇ فۈھرېردىن قورققان ئەمەس .چۇنكى فۈھرېر ئۇنىڭغا يەنىال بۇرۇنقىردەك
دوسرررتانە مۇئامىلىررردە بولغررران ئىرررد  .شرررۇنىڭغا قارىمرررا فرررۈھرېر يەنىرررال مەسرررىلىنى
ئايدىڭالشتۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ .ھىتلېر ئۇنىڭغا مەن مورېلغا تولۇق ئىشرەنچىم بولغاچقرا
دېزېنفكسررىيە كۇمررۇلىچى ئىشررىنى ئۇنتررۇپ كېتەيلررى دەيرردۇ .بررۇ ئىشررنى ئۇنىرر ئررۆز
تەكشۈرتىدىغانلىقىنى بۇنىر ئۈچرۈن ئرۇ برانردت دوخترۇرنى بۈگرۈن چۈشرتىن كېريىن برۇ
يەرگە چاقىرتقانلىقىنى ئېيتىدۇ.
ھىتلېر براندت بىلەن ھاسسىلبا ئىككىسىنى ۋەزىىىسىدىن قالردۇرۇش ئرارقىلىق برۇ
ئىشنى ئاخىرىنى چىقارغان بولىدۇ .شرۇ كرۈنى ئاخشرىمى گېيسرى بورمران تۇرغران يەرگە
چاقىرتىلىدۇ“ .بۇ قانداق برولغىنى قەدىرلىر دوخترۇر؟ _ دەيردۇ بورمران ئۇنىر پۈترۈنلە
ھەربىي فورما بىلەن كىرگەنلىكىنى كۆرۈپ _ سىز بۈگۈن نېمىشكە بۇنچە رەسمىي قىياپەت
بىلەن كەلدىڭىز؟ مەن سىز بىلەن بىر ئىش ئۈستىدە سۆزلىشىشرنىال نىريەت قىلغران ئىردىم”
دەيدۇ .گېيسرى قورققانردەك كرۆرۈنەتتى؛ بۇنىڭردىن بورمران كۈلرۈپ كېتىردۇ“ .برۇ ئىشرنى
ئۇنچىېان چوڭ ئىش قاتارىدا كۆرۈپ كەترمەڭ بىرز سرىزگە ھەرگىرز قارشرى تۇرىردىغان بىرر
نىيەترتە ئەمەسررمىز .دەل ئەكسرىچە فررۈھرېر سرىزنى بەكررال ماختراپ كەتتررى ئرۇ ماڭررا مۇنررۇ
خەتنى سىزگە تاپشۇرۇپ بېرىشىمنى ئۆتۈند  ”.ئۇ خەت بىر رەخمەت خېتى بولۇپ ئۇنىر
قالتى ماھارەت بىلەن ئرۆزىنى داۋالىغانلىقىغرا رەخرمەت بىلردۈرۈپ يازغران خېترى ئىرد .
كونېىرتتررا يەنە ئررون مى ر مرراركلىق بىررر چەكمررۇ بررار ئىررد  .دوختررۇر ئررۇ چەكنررى ئۈسررتەل
ئۈسررتى ە قويررۇپ قويىېىررد بورمرران ئررۇنى قايتررا زورنپ ئالغۇزىرردۇ .بررۇنى رەت قىلىررش
فۈھرېرنى ئىتىبارغا ئالمىغانلىق ھېسابلىنىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
گېيسى يۈك-تاقىلىرىنى يىغىشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن فۈھرېر بىرلەن ۋىدانشرقىلى
يەر ئاستى ئىستىھكامغا كىرىردۇ .ھىتلېرر ئۇنىڭغرا بىرر قرولىنى ئۇزارتىرپ “بىلىرپ قالىسرىز
دېزېنفېكسررىيە كومررۇلىچى ئىشررىنى چوقررۇم ئېنىقلىررتىمەن – .دەيرردۇ ھىتلېررر _ بىلىررمەن
سىزنى قىلغىنىڭىرز پۈترۈنلە غرايىېىي بىرر ھەرىركەت مەقسرىتىڭىزمۇ پۈترۈنلە كەسرىىى
نوقتىنى چىقىش قىلغانلىق ”.ئۇ يەنە بىرر قېرتىم ئۇنىر ئاجايىرپ ئۇسرتىلىق بىرلەن ئرۆزىنى
داۋالىغانلىقىغا رەخمىتىنى بىلدۈرىدۇ ھەمدە شۇ يەردىال ئۇنى ۋەزىىىسىنى ئۆستۈرىدۇ.
شررۇنداق قىلىررپ بررۇ ئۇششرراق قررارا كومررۇن دورا ئىشررى بىررر ھېسرراپتا ھەل قىلىنغرران
ھېسابالند  .يەنرى  2نەپەر داڭلىرق دوخترۇر ۋەزىىىسرىدىن قالردۇرۇلۇش بىرلەن برۇ ئىشرقا
خاتىمە بېرىل ەن بولد  .بۇ چاغدا دوختۇر مورې مەقسەتلى ھالدا فرۈھرېرنى زەھەرلەپ
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ئۆلتۈرمەكچى بوپتۇدەك دې ەندەك گەپرلەر بارغانسرىر كۆپىيىرپ كېتىردۇ .ئەممرا بۇنرداق
قررۇرۇق گەپررلەرگە فۈھرېرنىر يېقىنلىرىرردىن ھررېچكىم ئىشررەنمەيتتى .گېررردا كرىسررتىياننى
قارىشىچە مورې بەك رېتلى كىيىنىپ يۈرمەيدىغان مۇئامىلىلەرگىمۇ بەك دىققەت قىلىرپ
كەتمەيرردىغان بىرسررى بولغانرردەك قىلغىنررى بىررلەن ئۇنىرر يەنىررال ئۇسررتا بىررر دوختررۇر
ھېسررابلىناتتى .خېلررى كررۆپ كىشررى ئۇنىرر بررۇ قاراشررلىرىغا قوشررۇنتتى .ھەتتررا مررورېلنى
ئەيىىلى ەن بايىقى  2نەپەر دوختۇرمۇ ئۇنى فۈھرېرگە زىيانكەشلى قىلىرش ئېھتىمالىنىر
بارلىقىغا ئىشەنمەيتتى .ئۇنر برانردت برۇ دورا تەركىېىردە سرترىننىن برارلىقىنى ئېيتقىنىردا
مىقدارىنى ئازايتىپ ئىشرلەتكىنىدە بىرر مەسرىلە بولمايردىغانلىقى ئېنىرق بولىشرىغا قارىمرا
مورې بۇنى ئاڭالپ شرۇ ھامران چۈچرۈپ كەتركەن ئىرد  .قارىغانردا مورېر دورا قۇتىسرىغا
چاپالنغان دورا ئىسمىنىال كۆرۈپ چۈشەندۈرۈشلەرنى پەقەتلە ئوقۇپ كۆرمى ەنلىكى ئېنىرق
ئىد  .ئرۇ برۇ دورىرالردا سرترىنىن بولغرانلىقى ئۇنىر بېشرىغا تايراق تەككەنردەك قراتتىق
چۆچۈپ كېتىدۇ.
ھىتلېررر كررارىېاتتىن چۈشررۈپ ماڭالىغىرردەك ھالغررا كەلرر ەن ۋاقىتتررا روممېلنىڭمررۇ
پارتلىتىش سۈيىقەستى ە ئارىلىشىپ قالغانلىقى ھەققىدىكى دەلىللەر بارغانسرىر كۆپىيىرپ
كېتىرردۇ .فررۈھرېر ئىككررى نەپەر گېنېرالنررى چاقىرتىررپ ئۇنرغررا كىشررىنى بەكررال كۆڭۈلسررىز
قىلىدىغان بىر ۋەزىىىنى ئورۇنداپ كېلىشنى بۇيرۇق قىلىدۇ :ئۇنرنى دەرھال ئۇنىر ئىشرىنى
پۈتتررۈرۈپ كېلىشررنى تەكلىررپ قىلىرردۇ-82 .ئررۆكتەبىر كررۈنى ئررۇ ئىككررى گېنېرررال قاتنرراش
ۋەقەسىدە يارىالنغانلىقتىن ئۇلم يېقىنلىرىدىكى بىر قەلرئە ئىچىردە داۋالىنىېاتقران روممېلنرى
زىيارەت قىلىردۇ .بىرر سرائەتتىن كېريىن ئرۇنر قايتىرپ كېتىردۇ .روممېر ئايالىغرا “چرارەك
سرررائەتتىن كېررريىن مەن ئۆلرررۈپ برررولىمەن” دەپ ئېيتىررردۇ .ئۇنىررر ھىتلېرنرررى قەسرررتلەش
سۈيىقەستى ە قاتناشرقان دەپ ئەيىىلەن ەنلىكىنرى بۇنىر ئۈچرۈن ھىتلېرر ئۇنىر ئالردىغا
ئىككى يول قالدۇرغانلىقىنى يەنى بىر بولسا زەھەر ئىچىپ ئۆلىېېلىشى ياكى خەلق سروتىغا
چىقىرىلىپ سوتلىنىشىدىن بىرىنى تاللىېېلىشى كېرەكلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ.
ئررۇ ئائىلىسررىدىكىلەر بىررلەن ۋېدالىشررىپ بولررۇپ ئاديۇتررانتىنى بىررر يانغررا چاقىرىرردۇ:
“ئالرردىن ېر دەيرردۇ ئاديۇتانتىغررا _ مۇنررداق ئىررش …” ئررۇ ھىتلېرنىرر تەكلىبررى بىررلەن
پىالنىنى ئرۆز پىرتىچە سرۆزلەپ بېرىرپ برايىقى ئىككرى نەپەر گېنېررال بىرلەن بىررگە ئۇلمغرا
قراراپ يولغررا چىقىردىغانلىقىنى يولرردا زەھەر ئىچىېالىردىغانلىقىنى؛ ئارىرردىن يېرررىم سررائەت
ئۆتمەيال روممېلنى قاتناش ھادىسىسى ە ئۇچىراپ ئۆل ەنلىكى ھەققىردىكى خەۋەر پۈترۈن
مەملىكەت بويىچە ئېالن قىلىنىدىغانلىقىنى ھۆكۈمەت دائىرىلىر ئۇنى ئۈچۈن دۆلەتلىر
ماتەم مۇراسىمى ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى؛ ئائىلىسىدىكىلەرگە زىيانكەشلى قىلىنمايدىغانلىقىنى
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ئېيتىررپ بېرىرردۇ .ئەممررا ئالرردىن ېر ئۇنىڭرردىن قارشررىلىق كۆرسىتىشررىنى ئۆتۈنىرردۇ .ئەممررا
روممې ئۇنىڭغا بۇنى ئىمكانى يوقلىقىنى بۇ كەنت ئې -ئېسرچىالر تەرىىىردىن قورشراۋغا
ئېلىنغررانلىقىنى ئۇنىرر بررارلىق قىسررىملىر بىررلەن بولغرران تېلېفررون ئررانقە يوللىرىنىرر
پۈتۈنلە ئۈزىرېېتىل ەنلىكىنى ئېيتىرپ “مەن ئۈسرتۈم ە چۈشركەن ئەڭ ئېنىرق بىرر ئىشرنى
ئورۇنداشقا قارار قىلدىم” دەپ ئۈزۈپ ئېيتىدۇ.
چۈشتىن كېيىن سائەت بىرردىن بەش مىنروت ئۆتكەنردە روممېر ئافرىقرا كورپۇسرىدا
كەي ەن كاژانكىسىنى كېيىپ مارشاللىق ھاسسىسىنى ئېلىپ ماشىنىلىق يولغا چىقىدۇ .ئۇلم
دوختۇرخانىسىغا قاراپ كېتىېاتقان يول ئۈستىدە روممې زەھەر ئىچىپ ئۆلىېالىردۇ .ئۇنىر
داۋانش دوكالتىدا ئۇ مېڭە قەپىزى ە چاك كېتىپ قان تومۇرلىرىنى ئېتىلىرپ قېلىشرىدىن
ئۆل ەنلىكى بىلدۈرۈل ەن .مارشرال روممېلنىر يېقىنلىرر كېريىن ئۇنىر چىرايىردا “ئېنىرق
مەنسىتمەسلى قىياپىتى” ئىىادىلىنىپ تۇرغانلىقىنى ئەسلىشىدۇ.
2
-8122يىلررى سررىنتەبىرنى ئاخىرلىرىغررا كەل ىررچە ھىتلېررر فىنالنرردىيە رومىنىرريە ۋە
بولغارىيەدىن ئىبارەت ئۈ ئىتتىىاقدىشىدىن ئايرىلىپ قالغان ئىرد  .ئرۆكتەبىردە يەنە بىرر
دۆلەت ئۇنىڭغررا خررائىنلىق قىلىرردۇ .دېڭىررز ئارمىيىسررى بولمىغرران ۋېن رىيەنىرر ئررادمىرال
پولكوۋنىكى خورتىي يەنە كېلىپ پادىشراھىي يروق ترۇرۇپ پادىشراھ نرامىنى ئېلىېالغران برۇ
ھۆكۈمدار موسكېاغا ئەلچى يولالپ تىنچلىرق تەلىبىردە بولىردۇ .شرۇ يىلىنىر باشرلىرىدا
ناتسىسررتالر ۋېن ىرىيىنررى ئىشررغال قىلىېالغررانلىقى سررەۋەبىدىن ئۇنىرر قررۇرۇق ئاترراقتىكى
مۇسررتەقىللىقى ئاخىرنشررقان ئىررد  .ئەسررلىدە قىزىر ئررارمىيە ۋېن ىرررىيە پررايتەختى ە يررۈز
مىلغىمۇ يەتمەيدىغان بىر يەرگە كېلىپ بولغان ئىد  .بۇداپېشتتە ئرادەتتە ھەرقانرداق بىرر
مەخىى خەۋەر قەھېىنانىالردا ئاشكارە تۈردە تانش-تارتىش قىلىنىپ ترۇرۇنتتى .شرۇ نردق
بولغاچقررا ھىتلېرمررۇ بررۇ قېتىمقررى سۆھبەتلىشىشررنى تەپسررىالتىدىن خەۋەر تېىىررپ بولغرران
ئىررد  .ۋېن رررىيە ۋەكىللىررر موسرركېادا تېنىمررۇ ياخشررىراق مرراددىالرنى ئىمزالىتىېېلىشررنى
كرررۆزلەپ بىھرررۇدە ترررانش-ترررارتىش قىلىرررپ يرررۈرگەن ۋاقىرررتالردا ھىتلېرررر قولىررردىكى ئەڭ
قابىلىيەتلىرر تۇيۇقسررىز زەربە ئەترىتىنىرر كومانرردىر ئوتتررو سرركورزېنىينى ۋېن رررىيەگە
يولالپ برۇ دۆلەتنىر رەھبىرىنرى ھەمكارلىشىشرنى داۋام قىلردۇرۇش ئۈچرۈن ئەدەپلەشركە
ئىېەرتكەن ئىد  .تۈزۈك قان تۆلۈشمۇ بولما ئورۇندالغان بۇ قېتىمقى ھەرىكەتنى مەخىى
نامىغا “چاشقان مىكېي” دې ەن بالىالر كارتون فىلىمىنى نامىنى قويرۇپ بەكرال قامالشرقان
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ئىررد  .سرركورزېنىي بررۇ قېتىمقررى ئۇرۇشررتا پەقەتررال كىشررىنى ئەقلى ر ە كەلمەيرردىغان بىررر
ئۇسررۇلنى يەنررى خورتىينىر ئرروغلى مىكىنررى گىلەمر ە يررۆگى ىنىچە ئايرودرومغررا قرراچۇرۇپ
كېلىدۇ (سكورزېنىي بۇ ئامالنى شاۋنى ئوينىغان «كايسېر بىلەن كلېئوپاترا» دىرن تەقلىرت
قىلىېالغان ئىد ) .ئاندىن بىر پاراشوتچىال باتالىئونىنى ئىشقا سېلىپ خرورتىي ياشرايدىغان
ۋە خەلقى ە ھۆكۈمرانلىرق قىلىردىغان قەلئەنرى ئى ەللىېالىردۇ .برۇ ئىشرالر ئۈچرۈن جەمئىري
يېرىم سائەتتەكال ۋاقىت سەرىپ قىلغران بولرۇپ ئرارانال  2ئرادىمىنى چىقىرم تارتىرپ بەكرال
ئوڭا پۈتتۈرىدۇ.
 2كۈندىن كېريىن ھىتلېرر “برۆرە ئىنرى” دە “قرالتىش ئىرش قىلردى ” دەپ ماختراش
بىررلەن تەبرررىكلى ىنىچە بررۇ تۇيۇقسررىز زەربە بېرررىش ئەترىتىنىر كومانرردىرىنى كۈتىېالىرردۇ.
سكورزېنىيمۇ ھىتلېرغا خورتىي شاكىچىكنى قاچۇرۇپ كېلىش جەريرانىنى تەپسرىلى ھىكرايە
قىلىررپ سررۆزلەپ بەرگىنىرردە قرراتتىق قىزىقىررپ ئاڭاليرردۇ .سرركورزېنىي گېىىنررى تۈگىتىررپ
قوزغىلىشررقا تەمشررەل ىنىدە ھىتلېررر ئررۇنى تۇتررۇپ قالىرردۇ“ :مەن سرراڭا يەنە بىررر ۋەزىررىە
تاپشۇرماقچىمەن .بۇ ۋەزىىە ئۆمرى بويىچە قىلغران ئىشرالر ئىچىردىكى ئەڭ ئەھمىيەتلىر
بىررر ۋەزىررىە بولررۇپ قالىرردۇ” دەيرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ھىتلېررر ئۇنىڭغررا ئاردېنغررا تۇيۇقسررىز
ھۇجرررۇم قىلىرررش پىالنرررى برررارلىقىنى ئېيتىررردۇ .ھىتلېرررر ئۇنىڭغرررا برررۇ تۇيۇقسرررىز ھۇجرررۇم
ئوپېراتسىيىسرررىدە ئاساسرررلىق رول ئالىررردىغانلىقىنى ئېيتىرررپ ئرررادەملىرىنى ئرررامېرىكىلىق
قىياپىتىدە تەربىيىلەپ ئامېرىكا ئارمىيىسرى ئۈنفورمىسرىنى كېيىرپ ئامېرىكرا ماشرىنىلىرىغا
ئولتۇرۇپ ئامېرىكا قوشۇنلىرىنى ئارقا سرېىىدە پائرالىيەت قىلىشرىنى ئرۇنر چوقرۇم مېرېۇز
دەرياسىدىكى كۆرۈكنى چوقۇم تارتىپ ئېلىشى كېرەكلىكىنى دۈشمەن ئارقا سېىىدا يالغران
گەپ يالغان برۇيرۇق تارقىتىرپ دۈشرمەننى قرايمۇقتۇرۇش ۋە ھۇلۇقترۇرۇش ھەرىكەتلىرر
بىلەن شوغۇللىنىشنى ئېيتىدۇ.
شررۇ پەيررتلەردە جودېلمررۇ ئررۆز تررۈزۈپ چىققرران قايتارمررا ھۇجررۇم پىالنىنررى ھىتلېرغررا
سۇنىدۇ .ئەسلىدە بۇ پىالنغا “خرىستوس گۈلى” دەپ نام بېرىل ەن بولسرىمۇ كېريىن يەنرى
شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى فررۈھرېر ئىشررىىيونالرنى قررايمۇقتۇرۇش ئۈچررۈن بررۇ نررامنى “رىررين
كۈزەتچىسى” دې ەن ە ئۆزگەرتىېېتىدۇ .بۇ پىالن بويىچە گېرمانىيە قوشۇنلىر  2كورپرۇس
ئەسرركىر كررۈچكە يەنە  80ماشىنىالشررقان دىررېىزىيە ھەمرردە  81پىيررادىالر دىېىزىيىسررى
قوشررۇلۇپ ھەرىكەترركە ئاتلىنىرردىغانلىقى كۆرسررىتىل ەن ئىررد “ .رىررين كۈزەتكۈچىسررى”
ئوپىراتسىيىسررى مۇنررداق ئىككررى تۈرلررۈك ئاساسررقا تايىنىررپ تررۈزۈل ەن بىررر پىررالن ئىررد :
تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش ھەمدە ئىتتىىاقداشالر ئارمىيىسىنى ئايروپالنلىر ئۇچالمايدىغان
ھاۋا شارائىتى ئاستىدا ھەرىكەت باشلىتىش .بۇ ئوپراتسىيە بىىايان كەتكەن ئۇرۇش سرېىى
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بويىچە تۇيۇقسىز كۈچلۈك ھۇجۇم بىلەن سەپنى يېرىپ ئۆتۈپ ئەتىسى مېرېۇز دەرياسرىدىن
ئۆتررۈپ يەتتىنچررى كررۈنى ئانتېېرپقررا يېتىررپ بېرىشررنى مەقسررەت قىلىررش ئىررد  .بررۇ قېتىمقررى
ئوپىراتسىيەدە ئامېرىكا قوشۇنلىر بىلەن ئەن ىلىيە قوشۇنلىرىنى  22دىېىزىيىسىنى تارمار
كەلتۈرۈش بىلەنال قالما يەنە ئەن ىلىيە-ئامېرىكا ئارمىيىلىر ئوتتۇرسىدا ئىنتايىن چروڭ
بىر يوچۇق ئېچىېېتىش پسرىنولوگيىلى ۋە ئەمەلرى جەھەتلەردىمرۇ شرۇنداق بىرر بوشرلۇق
پەيرردا قىلىررېېتىش مەقسررەت قىلىنرراتتى .ئىتتىىاقررداش ئررارمىيىلىر ئېغىررر مەغلررۇبىيەتكە
ئۇچرىتىلىپ ئرۇنرنى ئرايرىم-ئرايرىم تىنچلىرق تەلەپ قىلىشرقا مەجبرۇر قىلمراقچى .ئانردىن
گېرمانىيە ئارمىيىسى كۈچنى توپالپ شرەرققە يرۈرۈش قىلىرپ پۈترۈن كرۈچى بىرلەن قىزىر
ئارمىيى ە قارشى تۇرۇشنى پىالنلىشىدۇ.
قەتئىي مەخىرى بولىشرى ئۈچرۈن برۇ قېتىمقرى قايتارمرا ھۇجرۇم پىالنىردىن پەقەت بىرر
نەچچە كىشىنىڭال خەۋىرر بولىردىغان بولىردۇ .ھەرقايسرى قومانردانلىق ئورگرانلىر بىرر-
بىرسى ە ئوخشىمايدىغان مەخىى نامالردىن پايدىلىنىش شۇنىڭدەك بۇنداق مەخىرى نرامالر
ھەر ئىككى ھەپتىدە بىر قېتىم ئۆزگەرتىپ تۇرۇلىشرى قرارار قىلىنىردۇ .برۇ قېتىمقرى قايتارمرا
ھۇجۇم ئوپىراتسىيىسى ە چېتىشلىق ھەرقانداق بىر ئىشنى تېلېفون ياكى تېلې را ئرارقىلىق
قەتئى سۆزلىشىشكە بولمايدىغانلىقى ھەر تۈردىكى ھۈجىەتلەر ئېغىز ئاچماسلىق ھەققىردە
قەسررەم قىلرردۇرۇلغان ئوفىتسررېرنرغا تايىنىررپ يوللىنىشررى قارارنشررتۇرۇلىدۇ .ھىتلېررر مانررا
شررۇنداق تەدبىرررلەردىن پايرردىلىنىش ئررارقىلىقال قۇمانرردانلىق شررىتابىدىكى جاسۇسررالردىن
ساقلىنىشقا بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
فررۈھرېر بررۇ ھەرىرركەت ئۈچررۈن قۇمانررداننى ئررۆز بىېاسررتە تاللىېالىرردۇ .بررۇ قېتىملىررق
قايتارما ھۇجۇم قۇماندانى ۋەزىىىسى ە مودېلنى كۆرسىتىدۇ .مودې بۇ پىالننى ئوقۇغانردىن
كېيىن قاتتىق ھەيران بولۇپ نېمە دېيەرىنى بىلەلمە تۇرۇپال قالىدۇ .ئاندىن غەزەپلەن ەن
ھالدا “ھۇ ئانىسىنى بۇ پىالننى يەرگە باسقىدەك بىررەر پۇتىمرۇ يروق بىرر پىرالن ئىكەنغرۇ
بۇ!” دەيدۇ .رۇندستېدتمۇ رومېلغا ئوخشاش بۇ پىالندىن ئەندىشە قىلىپ باشقا بىرر پىرالن
تۈزۈپ چىقىدۇ .بۇ پىالن بويىچە قايتارما ھۇجرۇم دائىرىسرىنى تارايتىرپ  02دىرېىزىيە كرۈ
ئىشرلىتىپ  22مىر ئۇزۇنلررۇقتىكى ئرۇرۇش سررېىى بررويىچىال ھۇجرۇم قوزغرراش نزىررم ئىررد .
“روشەنكى سىز ئۇلۇ ئىىىراتور فرېدېرخنى پۈتۈنلە ئۇنتۇپ قالدىڭىزمۇ قانداق _ دەيردۇ
ھىتلېر ئۇنى مازاق قىلغران ھالردا _ ئرۇ روزبرا بىرلەن لېرېتېن ئۆزىردىن ئىككرى ھەسسرە
ئۈستۈن ئەسكىر كۈچكە ئى ە دۈشمەننى يەڭ ەللىكىدىن خەۋىرىڭىز يوق ئوخشرىمامدۇ؟
قانداق يېڭەلەيمىز؟ قەھرىمانلىق بىلەن ھۇجۇم قىلىش ئرارقىلىق!” ئۇنىر برۇ گېىرى يەنىرال
شۇ كونا گەپلەر ئىد “ :ئىشنى چوڭ قىلىپ يېڭىپ چىقىش” ئۇ گېنېراللىرىنى تەسرەۋۋۇر
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قىلىرررش قابىلىيىتىنىررر يررروقلىقىنى ئېيتىرررپ “سرررىلەر ترررارىننى زاد تەتقىرررق قىلىرررپ
باقمىغانمىدىڭالر؟” دەيدۇ.
شرررۇڭا ھىتلېرررر ئىمىراترررور فرېررردېرخنى قررراتتىق قررراراملىق قىلغرررانلىقى ھەققىررردە
ئەسرررتايىدىللىق بىرررلەن چۈشرررەندۈرۈپ كېتىررردۇ :گويرررا ئۇنىررر قەھرىمانلىقىغرررا جررراۋا
بەرگىنىدەك كۆكتە سۈزۈك ئاسماندا چاقماق چېقىپ گۈلدۈرماما ئاڭلىنىدۇ .يەنرى پەقەترال
پەرەز قىلىشقا بولمايردىغان ترارىنىي ۋەقە يرۈز بېرىردۇ :پرۇسرىيەگە قارشرى ئىتتىىاقداشرالر
بىرررراقال پرررارچىمۇ-پرررارچە بۆلۈنرررۈپ كېتىررردۇ .شرررۇندىن كېررريىن ياۋروپرررادىكى ھەر بىرررر
مۇتەخەسسى چوقۇم مەخولوپ بولىدۇ دەپ پەرەز قىلىشقان ئىمىراتور فرېردېر گېرمرانىيە
تارىنىدا ئەڭ ئۇلۇ غالىبىيەتنى قولغا كەلتۈرەلى ەن دەپ كۆرسىتىدۇ.
“تارى چوقۇم قايتا تەكرارلىنىدۇ – .دەيدۇ ھىتلېر .ئۇنى كۆزلىر چاقنراپ كېتىردۇ.
_ ئۇنىر بررۇ قىيرراپىتى ئىغەنچىر ە تولغرران پانتررازىيە قىلىشررقا مرراھىر بررۇرۇنقى ھىتلېرنىر
كۆرۈنۈشرى ئىرد _ ئراردېن دېر ەن برۇ يەر مېنىر روزبراخىم ۋە مېنىر لېرېتېنىم بولرۇپ
قالىدۇ .يەنە بىر قېتىملىق مۆلچەرلى ۈسىز تارىنىي ۋەقە يۈز بېرىدۇ :ئىمىىرىيىمىزگە قارشرى
ئوتتۇرغا چىققان ئىتتىىاقداش دۆلەتلەرمۇ پارچىلىنىپ تىرە-پىرەڭ بولۇپ كېتىدۇ!”
شررررۇنىمۇ كۆرسررررىتىپ ئۆتررررۈش كېرەككررررى ئۇنىرررر يرررراپونىيە بىررررلەن تررررۈزگەن
ئىتتىىاقداشلىقىنى ئۇنچە بەك قىممىتى قالمىغان ئىد  .ياپونىيە يېقىندىال يەنە بىر قېتىم
ئېغىررر پاجىئەلىر مەغلررۇبىيەتكە ئۇچرىغرران ئىررد  .ماكئررارتۇر فىلىىىننىر لېيررت ئارىلىرردا
قۇرۇقلۇققا چىققان ھەمردە كەينىردىنال باشرالنغان لېيرت قولترۇقى دېڭىرز ئىېراتسىيىسرىدە
يرراپونالر  222مىر ئررۇرۇش پرراراخوت تونناجىنىرردىن ئايرىلىررپ قالىرردۇ :يەنررى بررۇ ئۇرۇشررتا
يرراپونىيە  2ئاۋياماتكررا  2ئررۇرۇش پرراراخوتى  2ئوكيرران چررارنش پرراراخوتى  2يەڭ ەى ر
ئوكيان چارنش پاراخوتى ھەمردە 8و دەك قوغلىغرۇچى پراراخوتتىن ئايرىلىردۇ .شرۇنىڭدىن
كېيىن ياپونىيە دېڭىز ئارمىيىسى زادى ئوڭشرىاللما ئانرا ترۇپراقلىرىنى قوغداشرتا قىلرچە
ئەھمىيەتسىز ئۇرۇشالرنى قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ .بۇ ئۇرۇشالرنى ھېچ بىرر قىلرچە رولرى
يرروق ئۇرۇشررالر ئىررد  .مانىۇرىيىرردىكى يرراپون ئارمىيىسررى زور تۈركررۈملەپ ئەن ىلىزنرغررا
قارشرررى ئۇرۇشرررقا يرررۆتكەپ كېتىل ەنلىكرررى سرررەۋەپلى ھىتلېرنىررر كۈچلرررۈك دۈشرررمىنى
ھېسابلىنىدىغان قىزى ئارمىيى ە قارشىمۇ قىلچە تەھردىت پەيردا قىاللمايردىغان ئەھېالغرا
چۈشۈپ قالىدۇ.
-82نويرررابىردا ھىتلېرررر ئررراردېن ئوپراتسىيىسرررى ە تەييرررارلىق قىلىرررش برررۇيرۇقىنى
چۈشۈرۈپ بۇ قېتىمقى ھۇجۇمنى ئەڭ ئاخىرقى بىرر دو تىكىرش ئىكەنلىكىنرى برۇ ھۇجرۇم
داۋاملىرررق جەڭ قىلىرررش يررراكى يوقۇلۇشرررىمىزنى بەل ىلەيررردىغان بىرررر قېتىملىرررق ئرررۇرۇش
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ئوپىراتسىيىسى دەپ كۆرسىتىدۇ .بۇ قېتىملىق بۇيرۇقنى تەلەپىۇزىدىنقاتتىق غەزەپلەنر ەن
غەرىپ سەپتىكى قۇماندانالر بىرردەك نرارازىلىق بىلدۈرىردۇ .ھىتلېرر ئامالسرىز “برۆرە ئىنرى”
دىن چىقىپ ئۆز بىېاستە ئالدىنقى سەپكە بېرىپ مەقسىدىنى ئۇقتۇرماقچى بولىردۇ .ئەممرا
بررۇ كررۈنلەردە ئۇنىرر سررانمەتلىكى تۇيۇقسررىز بۇزۇلررۇپ ئرراۋازىمۇ پۈتررۈپ قېلىېاترراتتى.
پروفېسسور ۋون ئېيكېننى تەكشۈرۈشى نەتىىىسىدە ئۇنى سول ئاۋاز پەردىسرى ئۈسرتىدە
بىر پارچە ئۆسرمە پەيردا بولرۇپ قالغرانلىقى مەلرۇم بولىردۇ .ئۇنىر ئۈسرتى ە ئۇنىر روھرى
بېسىمى كۈچىيىپ دائىم ئاچچىغلىنىدىغان بولرۇپ قېلىېاتراتتى؛ ئۇنىر بىرلەن كۆرۈشركىلى
كەل ەن مېھمانالر ھىتلېرنى كىچى كارىېات ئۈستىدە ياڭىاشالپ ياتقىنىنى ھەمدە يرۈز-
كۆزىنى بەكال تاتىرىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ ھەممە كىشى قاتتىق چۈچۈپ كېتىشىدۇ .ئۇ
مورېلنى بۇيرۇقىغا قىلچە پەرۋا قىلما مەجبۇر كارىېىتىدىن چۈشۈپ رەسمى بىرر قېرر
كىشىدەك سىالشتۇرۇپ ماڭغىنىچە خەرىتە ئۆيى ە كىرىدۇ .ئانردىن ھەسرىرى ىنىچە بېرىرپ
ئورۇندۇققا كېلىپ ئولتۇرۇپ قاشلىرىنى سىالپ قويىدۇ .ئۇنى بۇندىن كېيىن باش قوشۇش
يىغىنلىرىدا بەرداشلىق بېرەلىشىنى كۆزلى ەن مورې دوختۇر ئۇنىڭغا تىنما ئوكرۇل قىلىرپ
تۇراتتى.
غەربى فرونتقا ئاتلىنىشتىن ئاۋال كىشرىلەر ئۇنىڭغرا ئرازىراق ئرارام ئېلىېېلىرپ يولغرا
چىقى دەپ نەسىھەت قىلىشرىدۇ .ھەقىقەتەنمرۇ ئۇنىر ھرازىرقى سرانمەتلى ئەھېالىردىن
قارىغاندا يولدا بىرەر خەتەرگە يولۇقمىد دې ەندىمۇ سەپەرگە بەرداشلىق بېرەلىشرى تەس
ئىد  .ئەممرا ھىتلېرر برارىمەن دەپ قراتتىق تۇرىېالىردۇ؛ ئۇنىر خىيالىغرا ئالردىنقى سرەپال
كىرىېالغان بولۇپ چوقۇم ئالدىنقى سەپكە بېرىپ ئرۇ يەردىكرى ئوپىراتسرىيى ە قۇمانردانلىق
قىلىرردىغان گېنېرالالرنررى رىغبەتلەنرردۈرۈپ كېلىشررىم كېرررەك دەپ تۇرىېالىرردۇ-02 .نويررابىر
كۈنى ئۇ ھەمرالىرىنى بىرگە ئېلىپ پويىزغا ئولتۇرىدۇ .ئۇ بۇنى “بۆرە ئىنى” نرى ئراخىرقى
قېتىپ كۆرۈپ قېلىشى ئىكەنلىكى ە چوقۇم ئىشەنسرىمۇ يەنىرال قايتىرپ كېلىمەنغرۇ دېر ەن
خىيالدا ئىد  .شۇڭا ئۇ قۇرۇلۇش ئىشچىلىرىغا ئىشىنى توختاتماسلىقىنى تاپىاليدۇ .ھىتلېر
بېرلىنغررا قرراراڭغۇ چۈشرركەندە يېتىررپ بېرىشررنى پىالنلىغاچقررا ئررۇ ئولتۇرغرران پويىزمررۇ ترراڭ
سەھەردە قوزغالغان ئىرد  .ھىتلېرر ئولتۇترغران ئانھىردە كامېرنىر پەردىلىرر پۈترۈنلە
چۈشۈرىل ەن ئىد  .چۈشلۈك تاماق ۋاقتىردا ئرۇ ھەمرالىرر بىرلەن بىررلىكتە دەسرتىناندا
بىرررگە بولىرردۇ .تررراۋدل فۈھرېرىنىر بررۇنچە غەم بېسررىپ كررۆڭلى پاراكەنرردىچىلى ئىچىرردە
ئولتۇرۇشىنى پەقەتال كۆرمى ەن ئىد “ .گەپ قىلغانردىكى ئراۋازىمۇ پەس ۋە زەئىرپ ئىرد .
ئۇنى كرۆزلىر يرا تەخسىسرى ە يراكى بولمىسرا ئراق دەسرتىناننى بىرر يېررى ە تىكىلىرىال
قالغرران ئىررد  .مۇھىررت بررۇنچە كۆڭۈلسررىز بولغاچقررا ھەممەيررلەن ياخشررىلىقنى بىشررارىتى
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ئەمەسلىكىنى ئويلىماقتا ئىد ”.
ھىتلېر كۆپچىلىككە پروفرېسسور ۋون ئېيكېن بوغىزىنى ئىككىنچى قېرتىم ئاپاراتسرىيە
قىلىدىغان بولغانلىقىنى قىلچە يوشۇرما ئوچۇق ئۇختۇرىدۇ :ئەنسىرەشرنى ھراجىتى يروق
بۇ ھېچقانداق بىر خەتىر يوق بىرر ئوپىراتسرىيە – .دەيردۇ ھىتلېرر گۇيرا ئرۆزى ە تەسرەللى
بېرىېاتقاندەك _ شۇنداقتىمۇ ئوپىراتسىيىدىن كېيىن چوقۇم ئۈنرۈپ پۈترۈپ قېلىشرى يراكى
بولمىسا …” ئۇ گېىىنى ئاخىرىنى يۇتىېەتتى .شۇندىن كېيىنكى بىر قانچە كۈن ئىچىدە ئۇ
پۈتۈنلە ئۆزىنى يالغۇز كامىرغرا قامىېېلىرپ ئۆتكۈزىردۇ .ئۇنىر يېقىنلىرر پروفېسسرورۋون
ئېيكېننى ئۇنىر بۇغۇزىردىن بۇغردا دانىسرىچىلى كىچىر بىرر پرارچە گۆشرنى كېسرىپ
ئېلىررېەتكەنلىكىنىال بىلىرردۇ .بىررر كررۈنى ئررۇ كۈتمى ەنرردە كېلىررپ بىرررلىكتە تامرراق يېيىشرركە
ئولتۇرىدۇ .دېمەك ئۇ يالغۇزلۇقتىن زىرىكىپ بىرسىلىر بىلەن پاراڭالشقىسى كېلىپ قالغان
ئىد  .ھەممەيلەن دەرھال تاماكىلىرىنى ئۆچۈرۈشۈپ ساپ ھاۋا كىرىپ ئىر -ترۇتەكلەرنى
تازىلىسۇن دەپ دېرىزىلەرنىمۇ ئېچىېېتىدۇ .ئۇ بەكال تۈۋەن ئراۋازدىال گەپ قىالتترى .بۇنىر
سەۋەبى دوختۇرنى بۇيرۇقى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .باشرقىالرمۇ شرۇ ھامران ئۇنىر ئراۋازىنى
تەقلىت قىلىپ پەس ئاۋازدا سۆزلىشىپ ئولتۇرىدۇ“ .قۇنق پەردىلىررىم بەكرال سراغالم ئرۇنى
ئاياپ ئولتۇرۇشۇڭالرنى ھراجىتى يروق” دەيردۇ پىچىرلىغانردەك پەس ئراۋازدا غۇدۇڭشرۇپ.
بۇ گەپتىن ھەممە قاتتىق كۈلىشىېالىدۇ .يەنى كۆپچىلى بۇ چاقچاقتىن كۈل ەن دې ەندىن
كۆرە فۈھرېرىنى روھىنى كۆتۈرۈشنى مەقسەت قىلىپ كۈلۈشتى دې ەن دۇرۇس ئىد .
ھىتلېررر ئىشررى ە قايتىررپ كېلىررپ ئىىررادىلى ەن قەتئىرري ئىرادىلىرر روھررى ئۇنىرر
ھەمرالىرىنرى بەكرال ھەيررران قالدۇرىردۇ .ئرۇ ئررۇرۇش يۈزلىنىشرىنى ئۆزگەرتەلىشرى مررۇمكىن
بولغان ئراردېن قايتارمرا ھۇجرۇم ئوپىراتسىيىسرى ە پۈترۈ زىھنرى بىرلەن كىرىشرىپ كەتركەن
ئىد -2 .دېكابىردا ئۇ ئەڭ ئراخىرقى ئرۇرۇش قىلىرش پىالنىنرى تەسرتىقاليدۇ .برۇ قېتىمقرى
پىالنمررۇ ئاساسررەن ئالغانرردا ئۇنى ر باشررتا ئوتتۇرغررا قويغرران پىالنىغررا ئوخشرراپ كېتەتتررى.
مەخىىيەتلىكنى كۆزدە تۇترۇپ سىمسرىز ئرانقىالردا شرىفىرلىق تېلې راممىالرنرى قەسرتەڭ ە
يالغررران قۇمانررردانلىق شرررىتاپقا يرررولالپ يالغررران تېلې راممىالرنرررى ھەقىقرررى قۇمانررردانلىق
شىتاپالرغا راست تېلې راممىالرنى شرىتاپ دەپ كەڭ كۆلەمردە تەشرېىق قىلىرپ كېلىرن ەن
شرررىتاپنى  822مىررر يىراقلىقىررردىكى قۇمانررردانلىق شرررىتابىغا يوللىشرررىدۇ .ئرررۇنر ترررۆۋەن
دەرىىىلى ر ئررورۇنالردا پىېىنررانىالردا ۋە رېسررتۇرانت دې ەنرردەك جررايالردا ئىتتىىاقررداش
دۆلەت ئىشىىيونلىرىىنى ئاڭلىشى ئۈچۈن مەخسۇ يالغان خەۋەر تارقىتىشىدۇ.
بررۇ چاغرردا ئررۆزى ە بېرررىل ەن ھوقررۇقى لىتېنررات دەرىىىسررىدىن ھەتتررا گېنېرالنى ر
ھوقۇقىدىنمۇ ئېشىپ كەتكەن ئوتتو سكورزېنىي ئۆز تەشكىللەپ چىققران “ئرامېرىكىلىقالر
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مەكتىبررى” نىر ئوقۇتۇشررىمۇ ئاساسررەن پۈتررۈپ قالغرران ئىررد  .ئررۇ ھېچقاچرران ئررامېرىكىنى
كررۆرۈپ باقمىغرران بولىشررىغا قارىمررا ئۇنى ر تاللىېالغرران پىرردائىي قوشررۇنىدىكىلەرمۇ نەق
ئررامېرىكىلىق ئەسرركەرلەردەكال يېتىشررىپ چىقىرردۇ .بررۇ مەكتەپررتە ئامېرىكررا تىر ئررادەتلىر
تۇرمۇش ئادەتلىر ئەنئەنىلەر ۋە شۇنىڭدەك قانداق قىلىرپ ئامېرىكرا قوشرۇنى قىيراپىتى ە
كىرىېېلىررپ دۈشررمەن ئارقررا سررەپلىرىدە كىشررىنى پاراكەنرردە قىلىرردىغان ئىشررالر بىررلەن
شوغۇللىنىشنى يوللىر ھەققىدە لىكسىيىلەر بېرىلىدۇ-88 .دېكابىرغا كەل ىچە تەشكىلى
خىرررزمەتلەر ئاساسرررەن ئىشرررلىنىپ پرررۈتكەن ھېسرررابلىنىدۇ .گېرمرررانىيە تۆمرررۈر يوللىرىمرررۇ
تىرانسىىورت رېكورتى يارىتىپ دۈشمەن ە قىلرچە تۇيغۇزمرا بىرنچرى تۈركرۈم قىسرىمالرنى
قايتارمررا ھۇجررۇم قىلىررش نوقتىلىرىغررا توشرررۇپ بولىرردۇ .شررۇ كررۈنى سررەھەردە ھىتلېرررر
قۇماندانلىق شىتابىنى ئوتتۇرا ئەسىرلەردە ياسالغان زېي ېنبېرگ قەلئەسرى ە يۆتكەيردۇ .برۇ
يەر ئەسررلىدە ئۇنىرر -8122يىلررى غەرپرركە بېسررىپ كىرررىش ھەرىكىررتى ە قۇمانررردانلىق
قىلغانرردىكى شررىتابى بولغرران “بۈركررۈت ئۇۋىسررى” دې ر ەن يەرنى ر دەل ئررۆز ئىررد  .مانررا
ئەنررد ئۇنى ر ھەمرالىرىمررۇ بررۇ يەرنى ر گەمىسررىدىكى يوشررۇرۇنۇش يېرررى ە جايلىشىشررقا
مەجبۇر بولىدۇ.
شۇ كۈنى كە كىرگەن ۋاقىتالردا ئۇ دىېىزىيە كومانردىرلىرىنى يېرىمىردىن كرۆپىرەك
قىسررمىنى چاقىرتىررپ كۆرۈشررىدۇ؛ قالغرران قىسررمى بىررلەن ئەتىسررى چاقىرتىرردىغان بولىرردۇ.
بىرىنچى تۈركۈم گېنېرالالر بىلەن ئۇنرنى ھەمرالىر يېتىپ كەل ەنردىن كېريىن گېسرتاپو
ئۇنرنىر يررانقۇرال ۋە سررومكىلىرىنى يىغىېالىرردۇ .ھەمرردە ئۇنرنىر ھەربىررر ئاڭاليرردىغان
گەپلەردىررن بىررر ئېغىزىنىمررۇ ئېغىزىرردىن چىقارماسررلىق ھەققىرردە جېنىنررى تىكىررپ قەسررەم
قىلىشىدۇ .ئرۇنردىن ھرېچكىم نرېمى ە چاقىرتىلغرانلىقىنىمۇ بىلمەيتترى .ئرۇنر ئرۆتكەن بىرر
قانچە ھەپتە مابەينىدە ھەر بىر دىېىزىيە تىنما چۆگىلەپ يۈرگەنلىكىنىال بىلەتتى.
يىغىن يەرئاستىدىكى چوڭ بىرر زالردا ئۆتكۈزۈلىردۇ .فرۈھرېر ترار بىرر ئۈسرتەلنى بىرر
بتەرىىىرردە ئولتررۇراتتى .ئرروڭ-سررول تەرەپلىرىرردە بولسررا كېيتې ر بىررلەن جررودل ئولتۇرغرران؛
ئۇدۇلىدا رۇندستېدت مودې ۋە گېنېرال لىتېنات خاسسو ۈون مانتېېفې ئولتۇرغان بولرۇپ
مانتېېفې  2كورپۇستىن ئەڭ كۈچلۈك بولغان بىرسرى ە قۇمانردانلىق قىالتترى .برۇ گېنېررال
پرۇسررىيەنى داڭلىررق گېنېرررالالر جەمەئەتىنى ر ئەۋندلىرىرردىن بىررر ئىررد ؛ ئررۇ ئىنتررايىن
ماھارەتلى ئات مۇسابىقىچى شۇنىڭدەك گېرمانىيەنى يىراققرا سرەكرەش نەيرزە ئېرتىش
 022مېتىرررگە يررۈگىرەش دېسرركا ئېررتىش ۋە  8222مېتىرررگە يررۈگىرەش قاتارىرردىكى بەش
تۈرلررۈك يېنىر ئاتلېتكررا چىمىىيررونى بولغرران بىررر بولررۇپ  2فونرردتىن ئررارتۇق بررويى بررار
كۈچلررۈك ئىرادىلىرر زىھنررى ئۆتكررۈر ھىتلېررر بىررلەن ئاشرركارە تررانش-تررارتىش قىلىشررقا
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پېتىنانيدىغان جاسارەتلى بىر ئىد .
ھىتلېررر يىغىنرردىكى  22نەچررچە نەپەر ئوفىتسررېرغا ئۇزۇنرردىن-ئۇزۇنغررا ئىمىېراتررور
فرېردېر ھەققىردە گېرمرانىيە ترارى بىرلەن مىللىري سوتسرىئالىزم ھەققىردە سرۆزلەپ بىررر
سررائەتتىن ئررارتۇق نۇتررۇق سررۆزلەيدۇ .ئررۇ سررۆزلەپ قايتارمررا ھۇجررۇم قىلىشررنى سىياسررى
مۇدداسى ئۈستىدە توختالغىنىدا ئاۋازىمۇ يراڭراپ كۈچلرۈك جراراڭالپ چىقىشرقا باشراليدۇ.
كۆزلىر ھاياجاندىن چاقناپ كەتكەن ئىد  .ئارقىدىن ئەڭ ئاخىر “كۈزلرۈك قىرراۋ” دەپ
بېكىتل ەن بۇ ئوپىراتسىيەنى تەپسىلى چۈشەندۈرۈپ ئۆتىردۇ .ئوپىراتسرىيىنى -82دېكرابىر
سررەھەر سررائەت  2تىررن  22مىنررۇت ۋاقىررت ئۆتكەنرردە باشررلىنىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىرردۇ .بررۇ
خەۋەرنررى ئاڭلىغرران قۇمانرردانالر چۈچررۈپ ھۇلۇقررۇپال كېتىرردۇ .ئررۇنر بررۇ قېتىمقررى قايتارمررا
ھۇجۇم ھەرىكىترى پىالنىردىنال ھاياجانلىنىرپ قالمرا فۈھرېرىنىر روھىري ھرالىتى بىرلەن
ئۇنى ر سررانماتلى ئەھررېالىنى كۆرۈپمررۇ قرراتتىق ھاياجانلىنىررپ كېتىرردۇ .ئەممررا ئۇنىڭغررا
چاپلىشىىال تۇرغاندەك يېنىدا تۇرغان مانتېېفېر بولسرا ئۇنىر ھەقىقرى ئەھرېالىنى سرېزىپ
تۇرغان ئىد  .ئەسلىدە “ئۇنى كۆرۈنۈشى بەكال روھىي چۈشكۈن رەڭ رى-روھىمرۇ بەكرال
ناچار تاشقى قىياپىتى خاراپ بولغان ئىككى قولىمۇ تىنما تىترەپ تۇرغان؛ ئرۇ ئولتۇرغران
يېرىدە خۇدد ئېغىر يۈك ئاستىدا مىىىلىپ كېتىدىغانردەك ئولتۇرغران يېرىردە مرۈكچىيىىال
قالغرران ئىررد  .ئررۇنى ئررۆتكەن قېتىمقررى دېكابىرنىرر باشررلىرىدا چاقىرىلغرران باشررقا بىررر
يىغىنرردىكى كۆرۈنۈشررى ە قارىغانرردا ئۇنىرر ۋۇجررۇد تېنىمررۇ بەك قېرىررپ كەتكەنرردەك
كرۆرۈنەتتى .يەنرى ئرۇ راسررتىنال قېرىرپ تۈگىشرىپ كەتكەنرال بىرسررى ئىرد ” دەيردۇ كېرريىن.
ئۇنى ئىككى قولىنى يوشۇرۇپ ئۈستەل ئاستىغان يوشۇرۇشقا ترىشرىېاتقانلىقىنى بىرر قرولى
بىررلەن يەنە بىررر تېرىسررى سررويۇلۇپال كەترركەن يەنە بىررر قررولىنى تۇتررۇپ قويىېاتقررانلىقىمۇ
مانتېېفېلنى كۆزىدىن قاچمايدۇ.
تەبىئىيكررى ئۇنىڭرردىن يىراقترراراق ئولتۇرغررانالر ئۇنى ر بررۇ پەرىشرران ھررالىتىنى پەرق
قىاللمايتتى .شۇڭا ئۇنر باشتىن ئاخىر ھاياجان ئىچىدە ئولتۇرىدۇ .يىغىن ئاخىرنشرقاندا
فررۈھرېر جرراراڭلىق ئرراۋاز بىررلەن “بررۇ قېررتىم چوقررۇم رەھىمسررىزلەرچە ئررۇرۇش قىلىشررىمىز
ھەرقانداق تىركىشىشرنى قەتئىري يىمىرىرپ تاشلىشرىمىز كېررك! ۋەتىنىمىرز خەۋەپ ئاسرتىدا
تۇرىېاتقررران بىرررر پەيترررتە ھەربىرررر ئەسررركەردىن قەھرىمرررانلىق ئۈسرررتى ە قەھرىمرررانلىق
كۆرسىتىشىنى تەلەپ قىلىمەن .چوقۇم دۈشرمەننى مەغلرو قىلىشرىمىز كېررەك .برۇ پۇرسرەتنى
قررولىمىزدىن چىقىرىررپ قويسرراق بۇنررداق ياخشررى پۇرسررەت قايتررا كەلمەيرردۇ! شررۇ چاغرردىال
گېرمانىيە ساقلىنىپ قاننيدۇ!” دەپ ئۇقتۇرىدۇ.
ئەتىسى يەنى -80دېكابىر كۈنى قالغان بىر تۈركۈم گېنېرالالرمۇ شرۇنىڭغا ئوخشراش
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سۆزلەرنى ئاڭاليدۇ .ئوخشىمايدىغان يېر قايتارمرا ھۇجرۇمنى باشرالش ۋاقتىنرى (خرۇدد
-8122يىلىقىىسررىدەك) يەنە بىررر قېررتىم كەيررنى ە سرروزغان ئىررد “ .نررۆلىنچى كررۈن” دەپ
ئررۆزگەرتىل ەن بررۇ ھەرىكەتنى ر -82دېكابىرردا باشررلىتىلىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلىرردۇ .ھىتلېررر
ئەند بۇ كۈن ئۆزگەرتىلمەيدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۆزگەرتىلمەيدۇ دې ىنرى ئرۇ كرۈنى ھراۋا
رايىنى بەكال ناچار بىر كۈن بولىردىغانلىقى بولرۇپ ئرۇ كرۈنكى ھراۋا رايرى شرۇنداق ناچرار
بۈولىرردۇكى ئىتتىىاقررداش قوشررۇن ئررايروپالنلىر يەردىررن قوزغۇلۇشررىمۇ مررۇمكىن بولمررا
قالغانلىقى كۆزدە تۇتۇلماقتا ئىد .
2
-82دىكابىر ئاخشىمى ئاردېن ئالدىنقى سرېىىدە ھراۋا بەكرال سروغۇق بولرۇپ پۈترۈن
سررەپ بررويىچە ئررۈن-تىررېىش يرروق ئىررد  .يېڭررى ئەن لىيەنىرر بېركشررىرېز يەر شررەكلى ە
ئوخشاش ئۇرۇش سېىىنى كېسىپ ئۆتكەن  12مى ئۇزۇنلرۇقتىكى ئەگرر -توقرا يەرلەرنرى
پەقەت ئامېرىكرا ئارمىيىسرىنى  2دىېىزىيىسرى سراقلىماقتا ئىرد  .برۇ  2دىېىزىينىر ئررۈچى
يېڭى ئەسكەرلەردىن تەشكى تاپقان بولۇپ قالغان ئرۈ دىرېىزىيە بولسرا ئۇرۇشرتا قراتتىق
ھالسىراپ كەتكەن بىر ھېسراپتا ئۇرۇشرتا قايترا ئاققۇزغىردەك قېنىمرۇ قالمىغران دې ىردەك
ماغدۇرسىزلىنىپ كەتكەن قىسىم ئىد  .مانا بۇ ئاتاغلىق “بۈركۈت ئۇۋىسى فرونتى” دې ەن
يەر ئىد  .بىر تەرەپتىن سوغۇق يەنە بىر تەرەپتىن جىمىىتچىلىق بۇ يەردە ئىككى ئايردىن
بېر ئىككىال تەرەپ قىسىمالرنى رەتكە سېلىشىپ قارشى تەرەپنى ئراچچىقىنى كەلترۈرۈپ
قويماسلىق ئۈچۈن بىر-بىرسىنى يىراقتىن كۈزىتىپ ياتقان بىر فرونت ئىد .
شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەر ئارمىيىسررىنى ھررېچ بىررر كومانرردىر
گېرمررانىيە ئارمىيىسررىنى ھۇجررۇم باشرراليدىغانلىقىنى خىيالىغررا كەلتۈرۈشررمى ەن ئىررد .
مونت ررومېرىي تېنررى بىررر قررانچە سررائەت بررۇرۇنال گېرمررانىيە ئارمىيىسررى “كەڭ كۆلەملى ر
ھۇجۇم قىلىش ئىمكانى قالمىد ” دەپ سرۆزلەپ يرۈرگەن ئىرد  .ئەسرلىدە پۈترۈن سرەپلەر
جىمىىت بولۇپ كەتكەچكە مونت رومېرىي كىرلەر ھەپتىردە ئەن ىلىريەگە قايتىرپ كېتىشرىم
مۇمكىنمۇ دەپ ئېيزىننوۋېردىن سورىغان ئىد .
گېرمرررانىيە ئارمىيەسرررىنى  2دىېىزىيىررردىن تەشررركى تاپقررران  022مىررر كىشرررىلى
ئەسكىر بىلەن مىڭلىغان تانكا-بروۋنىر قىسرىملىر سەزدۈرمەسرتىن ھۇجۇمغرا ئۆترۈش
سېىى ە توشرۇپ ئاپىرىلغران پەسرتىن ئۇچىردىغان ئايروپالنالرنىر ئراۋازىمۇ يېررىم زەنىىرر
تاپان بروۋنىكالرنى ئاۋاز ئاستىدا كۆمۈلرۈپال قالغران ئىرد -82 .چىسرال يېررىم كېچىردە
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ھەر قايسى ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم قىلىش سەپلىرىدىكى ئەسركەرلەر زىمىسرتان سروغۇقتا دىرر-
دىر تىترى ىنىچە ساقالپ تۇراتتى .ئەمما ئۇنرنى قىزغىنلىقى مارشال رۇنستېدت ئىېەرتكەن
بىر پارچە تېلې رامما بىلەن يوقۇر پەللى ە كۆتۈرۈلىيدۇ:
بىررز ھەمررمە كرررۈچىمىزنى بررۇ ئىشرررقكا ئرراتىېەتتۇق! سررىلەر قۇتلرررۇق بىررر ۋەزىىىنرررى
ئۈستۈڭالرغا ئالدىڭالر ۋەتىنىمىز ۋە فۈھرېرىمىزنى پەۋقۇلئاددە ئۈسرتۈن غايىسرى ئۈچرۈن
ھەممىنرررى پىررردا قىلغايسرررىلەر! برررۇرۇن غەلىررربە قىلغررران ھاياجررران ۋە جوشرررقۇ قايتىررردىن
ئەسرركەرلىرىمىزدا ئۇرغىماقتررا .ئررۇنر يەنە بىررر قېتىملىررق ھۇجۇمغررا ئۆتررۈش ئالرردا تۇرماقتررا.
ھەممە گېرمانىيە ئۈچۈن!
سەھەر سائەت 2تىن  22مىنۇت ئۆتكەندە بۈركۈت ئۇۋىسرى ئالردىنقى سرېىى برويىچە
ترروپ ئوقلىرىنىر پارتىلىشررى ۋە ئىر -تررۈتەكلەر ئومررۇمىي يۈزلررۈك كۆتۈرۈلىيرردۇ 12 .مى ر
ئۇزۇنلرۇقتىكى ئررۇرۇش سررېىى برويىچە زەمبىرررەك ئرراۋاز تىنمرا گۈلرردۈرلەپ ئېتىلىېاتقرران
راكىتررررانر ئۇۋىسررررىدىن ۋىڭىلررررداپ ئېتىلىېاتقرررران  11مىللىمېتىرلىررررق چرررروڭ تىىتىكررررى
زەمبىرەكلەرمۇ جاھراننى زىر -زىلىر ە كەلترۈرۈپ ئېتىلىېاتقران دەھشرەتلى ئراۋازنر ئارقرا
سررەپ تەرەپررتىن ياڭرىماقتررا ئىررد  .زىنىررت ترروپالر  82يررارتلىق ترروپ ئرروقلىرىنى ئامېرىكررا
ئارمىيىسى ئۇرۇش سېىىنى نەچچە مى كەينىدىكى نىشانالرغا قارىتىپ ئاتماقتا ئىد .
بىر سائەتتىن كېيىن زەمبىرەك ئېتىشرى توختايردۇ .ئرۇرۇش مەيدانلىرىردا تۇيۇقسرىزن
كىشىنى ئۈركۈتكىدە جىمىىتلىق ھۆكرۈم سرۈرگەن بولسرىمۇ ئۇنىر ئرورنىنى قىسرقا ۋاقىرت
ئىچىدىال ئاتاكرا ئراۋازلىر ئالىردۇ .يېقىنردىال ياغقران قرېلىن قرار ئۈسرتىدە ئراق كىيىملىر
نېمى ئارمىيىسى ئەكىر ئېتىشركە باشرالپ ئۇنرنىر ئرادەم ئىكەنلىكىنىمرۇ ئېنىرق پەرق
قىلغىلى بولمايتتى .ئۇنر خۇدد ئۇۋىسىدىن چىققران بۈركرۈتتەك  80دىرن  82تىرن قاترار
بولۇپ تەمكىرن ئەممرا سرۈرلۈك قەدەمرلەر بىرلەن ئامېرىكرا قوشرۇنلىرىنى ئۈسرتى ە قراراپ
قاراڭغۇلۇق ئىچىدىن تۇيۇقسىزن ئوتتۇرغا چىقماقتا ئىد  .ھىتلېرنى ئەسكەرلىر ئامېرىكا
قوشۇنلىرىنى ئالدىنقى سرەپ پوزىتسرىيىلىر ئالردىغا يېتىرپ كېلىشرى بىرلەن تەڭ تروپ-
ترروپى بىررلەن ئۈچررۈپ كېلىېاتقرران يېڭررى تىىلىررق ئررايروپالنالر كىشررىنى ھەيررران قالرردۇرارلىق
تىرزلىكتە شرەرقتىن غەلىرتە ئراۋاز چىقىرىرپ ۋىدىلرداپ ئۇچرۇپ ئرۆتمەكتە ئىرد  .گېرمرانىيە
ئەسركەرلىر ئىنتىيارسررىز بېشررىنى كۆتررۈرۈپ ئررۆز ئررايروپىالنلىرىنى كۈزىتىشررەتتى .نۇرغررۇن
ئەسكەرلەر ۋارقىراشقىنىچە تەنتەنە قىلىپ ھاياجاندىن ئۆزىنى يوقۇتۇپ قويغىدەك خوشال
بولۇپ كېتىېاتاتتى .ھىتلېرنى “مۇجىزە قۇرال” دې ىنرى ھەقىقەتەنمرۇ قرۇرۇق گەپ ئەمەس
ئىد !
گەرچە گېرمرررانىيە قوشرررۇنلىرىنى ھۇجرررۇمى ئىنترررايىن كۈچلرررۈك ۋە قورقۇنۇچلرررۇق
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شۇنىڭدەك يەنە تۇيۇقسىز ھۇجۇم بولسىمۇ شۇنچە چوڭ كۈ پەرقىنى بولىشرىغا قارىمرا
ئامېرىكرررا قوشرررۇنلىرىنى يېڭرررى ئەسررركەرلىر ۋە ئۇرۇشرررتا ھالىررردىن كەتررركەن كونرررا
ئەسرركەرلىرىنى قرراتتىق چىرر تررۇرۇپ قارشررىلىق كۆرسىتىشررى ە دۈ كېلىرردۇ .ئاشررىەز
ئەسكەرلەر ناۋا ئەسكەرلەر شرىتاپ خرادىملىر ئوركىسرتىر ئەترىتىنىر ئەسركەرلىر
دەرە كېسىش ئەسكەرلىر ۋە شوپۇر ئەسكەرلەر … ھەممىسرى بىرردەك سرەپكە ئاتلىنىرپ
ئالدىراشلىق ئىچىدە قارشىلىق كۆرسىتىپ نېمى ئەسركەرلىرى ە ئروق ئۈزۈشركە باشراليدۇ.
نۇرغرررۇن ئەسررركەرلەر قورققىنىررردىن جررران-پېنرررى چىقىرررپ كەيرررنى ە قررراراپ قاچسرررا يەنە
نۇرغۇنلىر قەھرىمانالرچە جەڭ قىلىپ پوزىتسىيىلىرىنى چىر سراقلىماقتا ئىرد  .نۇرغرۇن
سەپلەر ئامېرىكا قوشۇنلىر تەرىىىدىن قەتئى قولردىن بېررىلمە تۇترۇپ تۇرۇلغران بولسرا
يەنە نۇرغۇن سرەپلەر تارمرار كەلتۈرۈلرۈپ نېمىسرالر توسالغۇسرىز بۈسرۈپ ئرۆتمەكتە ئىرد .
شىمالى تەرەپتە لوشېيىم دەپ ئاتالغان تار بىر جىلغا بار بولۇپ بۇ يەر غەرپركە ئۆتۈشرنى
قېدىمقى يوللىرىدىن بىر ئىد  .بۇ يەرنى يۈر تۈزۈلۈشرى بەكرال خەتەرلىر بولسرىمۇ ئرۇ
يەر يەڭ ەىرر قۇرالالنغرران ئەسرركەرلەر تەرىىىرردىنال قۇغرردىلىېاتقان ئىررد  .تررا  8122ۋە
-8122يىلالردىال گېرمانىيە قوشرۇنلىر ئەنە شرۇ  2مىر ئۇزۇنلرۇقتىكى خرۇدد ترونېلغىال
ئوخشاپ كېتىدىغان بۇ  2مى ئۇزۇنلۇقتىكى تار جىلغىدىن سرەلدەك بۆسرۈپ كىررگەن بىرر
يەر ئىد  .مانا بۈگۈن نېمى ئارمىيىسى ترانكىلىق بروۋنىر ماشرىنىلىق ھەمردە تۇيۇقسرىز
بومباردىمان ھىمايىسىدە يەنە بىر قېتىم بۇ جىلغىدىن قىلچە توسالغۇسىز بۈسۈپ ئۆتىدۇ.
ئاخشررىمى گۈگررۈم ۋاقتىرردا ئامېرىكررا قوشررۇنلىرىنى شررىمالدىكى ئررۇرۇش سررەپلىر
يىمىرىلىرررپ كېتىررردۇ .شرررۇنىڭغا قارىمرررا ئرررا ق ش تارىنىررردا ھېچقانرررداق بىرررر گېنېررررال
ئېرىشەلمى ىدەك ھەسسىلەپ كۆپ قىسىمغا قۇماندانلىق قىلىېاتقان گېنېرال ئومار برېدلېي
تاپشۇرىېالغان دوكالتالر تايىنى يوق پارچە-پۇرات خەۋەرلەردىن تەشركى تاپقران بولىشرىغا
قارىما ئېيزىنناۋېرگە برۇ ھۇجرۇم پەقەت پاراكەنردىچىلى سرېلىش خاراكتېرىردىكىال بىرر
ھۇجررۇم دەپ دوكررالت قىلىرردۇ .ئەممررا ئېيزىننرراۋېر بۇنررداق قاراشررقا قېتىلمايرردۇ“ .بررۇ ئىررش
ھەرگىزمۇ قىسمەنلىكتىكى بىر ھۇجۇمغا ئوخشىمايېاتىدۇ برېدلېي – .دەيدۇ ئېيزىننراۋېر _
نررېمى ئارمىيىسررى بىزنىرر ئەڭ ئرراجىز ھررالقىمىزدىن چەكلىرر دائىرررە بررويىچە ھۇجررۇم
باشرررلىغان برررۇ پەقەترررال مەنتىقىلىرررق ئەمەس ”.شرررۇڭا ئرررۇ ۋەزىررريەت جىررردد دەرھرررال
ئەسكەرلەرنى قۇتۇلدۇرۇش ھەرىكىتى ە ئاتلىنىش كېرەك دەپ برېردلىيغا ئىككرى بروۋنىر
دىېىزىيىسىنى ياردەم ە ئىېەرتىشنى بۇيرۇق قىلىدۇ.
ھىتلېررر شررىمالدا ئامېرىكررا قوشررۇنلىرىنى سررېىى بۆسررۈپ ئۆتۈل ەنلىرر خەۋىرىنررى
ئاڭالپ قاتتىق خوشاللىق ئىچىر ە چۆمىردۇ ۋە شرۇ ئاخشرىمىال ئاردېننىر جەنۇبىردا بەكرال
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يىراق بىر يەردە تۇرىېاتقان توپكورپرۇس قۇمانردانىغا تېلېفرون قىلىردۇ“ :بىرز ئەنرد بىرر
غېرىچمررۇ يەرنررى تررارتتۇرۇپ قويماسررلىقىمىز كېرررەك بالر _ دەيرردۇ ھىتلېررر _ بۈگۈنرردىن
باشررالپ ئالغررا قرراراپ يررۈرۈش قىلىشررىمىز كېرررەك!” بال ر ئۇنىڭغررا تررانكىلىرىنى باسررتوگن
يولىنى يوقۇرىسىدىكى ترا ئۈسرتى ە يوشرۇرۇپ قويغرانلىقىنى ئېيتىردۇ .ھراۋارايىمۇ يەنىرال
“ھىتلېرنىرر كررۈتكەن ھرراۋارايى” ھالىتىرردە ئىررد  .مەلۇماتالرغررا قارىغانرردا كەل ۈسررى
كۈنلەردە ھاۋارايى يەنىال ئىتتىىاقداش ئەللەر ئارمىيىسرىنى ئرايروپالنلىر ئۇچالمىغىردەك
ناچار بولىدىغانلىقى ھەممە يەرنى تۇمان قاپالپ سىم-سىم يامغۇريېغىشى ياكى قارا بۇلرۇت
قرراپالپ كېتىرردىغانلىقى مررۆلچەرلەنمەكتە ئىررد “ .ئرراھ بالرر قەدىرلىرر بالرر ! – دەپ
ۋارقىراپ كېتىردۇ ھىتلېرر خوشراللىقىدىن – ئەنرد غەربىري سرەپنى ۋەزىيىترى پۈترۈنلە
ئۆزگىرەيدۇ! غالىبىيەت ھەتتا مۇتلەق غەلىبە قولىمىزدا!”
گېرمانىيە قوشۇنلىر داۋاملىق غەلىبە قىلىپ كېلىېاتقاچقرا -81دىكرابىر چۈشرلەردە
گېرمانىيە رادىئو ئىستانسىسىنى ئاڭلىتىشلىرىدىن خەلقنى ئۈمىردۋارلىقىمۇ زور دەرىىىردە
كۈچلىنىررردۇ“ .ئرررارمىيىمىز قايتىررردىن ئالغرررا قررراراپ ئىل ىررررلىمەكتە – .دەپ سرررۆزلەيدۇ
دېكتررورنردىن بىرسررى _ بىررز ئارچررا بايرىمىرردا فررۈھرېرىمىزنى ئررانتېېرپ بىررلەن بىرررلىكتە
كررۆپچىلىككە تونۇشررتۇرىمىز ”.ھىتلېررر بۈركررۈت ئىنىرردە مانتېېفېلنىرر بىررر كالوننىنىرر
باستوگنغا بارىدىغان يولنى ئاچقانلىقىدىن خەۋەر تاپىدۇ .كەڭ كۆلەملىر بۈسرۈپ كىررىش
ھەرىكىتى پىالن بويىچە ئىشقا ئاشۇرۇلماقتا ئىد  .ھىتلېر تولۇق ئىشەنچ بىلەن ۋەزىيەتنرى
تۈپتىن ئرۆزگەرتكىلى بولىردىغان غەلىربىلەر ئۈسرتىدە ھە دەپ سرۆز قىالتترى .ھەقىقەتەنمرۇ
ئۇنىر مىررىەز ياخشررى ئىررد  .ھەتتررا يېزىرردا خېلررى ئررۇزاق ئايلىنىررپ يۈرىرردۇ .ئۇنى ر بررۇ
ھاۋالىنىپ مېڭىشى ھەقىقەتەنمرۇ ياخشرى تەسرىر قىلغران ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ بۇنردىن كېريىن
داۋاملىق سەيلە قىلىپ يول يۈرۈشنى ئويالپ قويىدۇ.
پررارىددا فرانسررىيە ھۆكۈمىتىنىرر نۇرغررۇن ئىشررنانىلىرىدا قرراتتىق پاراكەنرردىچىلى
ۋەزىرريەت پەيرردا بولىرردۇ-8122 .يىلقررى چاقمرراق تىزلىكىرردىكى ئۇرۇشررتىن قالغرران ئرراچچىق
كۈنلەرنى ئەسرلىمىلىر نۇرغرۇن كىشرىلەرنى ئېسرىدىن چىقمىغران ئىرد  .ئىتتىىاقرداش
دۆلەتلەرنى ر ئررۇزۇن سررەپەر ئارمىيىسررىنى ۋېرسررايىلدىكى ئررالى قۇمانرردانلىق شررىتابىدا
گېنېرررال جررۇئىن يىتەكچىلىكىرردىكى فرانسررىيە يوقررۇر دەرىىىلى ر ئەمەلرردارنر ۋەكىلررلەر
ئررۈمىكى ئىنتررايىن جىددىلەشرركەن ھالرردا بررۇ يەرگە كېلىررپ ئرراردېن ۋەقەسررىنى ھەقىقررى
ئەھرررېالىنى ئۇقمررراقچى بولىررردۇ .ئەممرررا برررۇ يەرگە كېلىرررپ ھەر قايسرررى ئىشرررنانىالرنى
بەل ىلەنر ەن تررۈزۈم بررويىچە ئىشررلەۋاتقانلىقىنى ھررېچكىم بىرررەر ۋەقە بولغررانلىقىنى ھررې
قىلغانرردەك كررۆرۈمەيتتى .فرانسررىزنر بەكررال غەلىررتە كىشررىلەر “چۈشررەنمىدىم دەيرردۇ بىررر
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گېنېرررررال بەكررررال جىددىلەشرررركەن قىيرررراپەتتە سررررىلەر تررررېنىچىقال يررررۈك-تاقرررراڭالرنى
يىغىشتۇرمىداڭالرمۇ؟”
يېرررىم كررېچە بررولغىچە ئرراردېن ئررۇرۇش مەيرردانى يەتكىررچە قانيماقانلىشررىپ بررۇرۇن
نۇرغۇنلىغرران جەڭلەردىررن چىققرران كونررا ئەسرركەرلەر ئەينررى ۋاقتىرردىكى قانيماقررانچىلىقنى
تەسررەۋۋۇر قىلىررش مررۇمكىن ئەمەسررلىكىنى سۆزلىشررىدۇ .مەيلررى نررېمى يرراكى ئررامېرىكىلىق
بولسررۇن مەيلررى ئەسرركەر يرراكى ئوفىتسررېر بولسررۇن ھررېچ كىررم نررېمە بولررۇپ كەتكەنلىكىنررى
بىلمەيتتررى .شررۇندىن كېيىنكررى ئىككررى كررۈن ئىچىرردە بىررر قاتررار ئرراپەتلەر پوزىتسىيىسررىنى
ساقالپ تۇرىېاتقان ئارمىيىنى بېشىغا كېلىدۇ .ئېنىرق سرانىنى ئرالغىلى بولمىسرىمۇ  1مىر
بەلكىم  1مىڭدەك ئامېرىكا ئەسكىر چېكىدىن ئاشقان بۇ قانيماقانچىلىق ئىچىردە ھىتلېرر
قىسىملىر تەرىىىدىن قېلىن قار قاپلىغان شنې ئەيفې چوققىسىدا مۇھاسرىرى ە ئېلىنىردۇ.
ئامېرىكا ئارمىيىسىنى كوللىكتىپ تەسلىم بولۇش مىقدار باتان ئوپراتسىيىسرىنى ھېسراپقا
ئالمىغاندا ئامېرىكا تارىنىدىكى ئەڭ چوڭ تەسلىم بولۇش ھېسابلىناتتى.
سرركورزېنىينى ئامېرىكررا ئەسرركىر قىيرراپىتى ە كىرىېالغرران جەڭچىلىرىنىرر جېررپ
ماشرررىنىلىقلىرىال ئالررردىنقى سرررەپتىن ئۆتەلەيررردۇ .ئەممرررا برررۇ كىشرررىلەر پەيررردا قىلغررران
بۇزغۇنچىلىقالر پىالنالنغاندىن زور دەرىىىدە ئېشىپ كېتىدۇ .مەسىلەن ئانيلى كىچىككىنە
بىر ئەترەت كوماندىرىال پۈتۈن بىر پول ئامېرىكا ئەسكىرىنى تۇيۇق يولغا باشرلىېېتەلى ەن؛
ئۇنى قول ئاستىدىكى ئەسكەرلەر يول ئىشرارەتلىرىنى ئالماشرتۇرۇش تېلېفرون سرىملىرىنى
كېسىېېتىش بىلەن بۇنداق قانيماقانچىلىقالرنى پەيدا بولىشىغا سەۋەبچى بونلىغران .يەنە
بىررر ماشررىنا گېرمررانىيە ئەسرركىر بىررر ئەترررەت ئامېرىكررا ئەسرركىر تەرىىىرردىن توسررىېېلىپ
سۇئال سورالغىنىدا بۇ يالغان ئامېرىكا ئەسكەرلىر قورقۇپ قراتتىق پاراكەنردە قىيراپىتى ە
كىرىېېلىشى تۈپەيلىدىن ئۇنرنى توسىغان ئامېرىكا ئەسكەرلىرىنىمۇ قورقۇتىېېتكەن بولرۇپ
ئۇنرمررۇ بىرررلىكتە قورقررۇپ پىتىررراپ كەترركەن .ئررۈچىنچى ئەترررەتتىكىلەر بولسررا برادلېرري
قۇماندانلىق شىتابى بىلەن شىمالدىكى قۇمانردان گېنېررال كروۋرتنېي خودگېسرنى تېلېفرون
ئانقا يوللىرىنى ئۈزىېەتكەن.
شۇنداقتىمۇ ئەڭ ئېغىر زىيان يەنىال شۇ ئەسىرگە ئېلىنغان بىر گۇرۇپ ئەسركەرلەردىن
كەلرررر ەن ئىررررد  .يەنىقولغررررا چۈشررررۈپ قالغرررران  2نەپەر ئەسرررركەر بىررررر ئررررامېرىكىلىق
ئىستىنباراتچىغا ئۆزلىرىنى نرېمە ۋەزىرىە بىرلەن ئىرېەرتىل ەنلىكىنى ئېترراپ قىلىشرقاندىن
كېيىن ئامېرىكا ئارمىيىسى دەرھال رادىئو ئارقىلىق ئاڭلىتىش بېرىپ ئارقا سرەپلەردە ئرون
مىڭدەك نېمى ئەسركىر ئامېرىكرا ئۈنفورمىسرىنى كىيىېېلىشرىپ بۇزغۇنچىلىرق پائرالىيىتى
بىلەن شوغۇلالنغانلىقى ھەققىدە خەۋەر ئاڭلىتىدۇ .كىشىلەر بۇ خەۋەرنى ئىسىاتالنغان يەنە
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بىر مەلۇمرات بىرلەن بىرلەشرتۈرۈپ راسرتلىقىغا تولرۇق ئىشرىنىدۇ .يەنرى يەنە بىرر دوكالتترا
مالمېرررردىينى شررررىمالىدا نررررېمى ئارمىيىسررررى كەڭ دائىرىلىرررر پاراشرررروتلۇق ئەسرررركەر
ياغدۇرىېەتكەنلىكى كۆرسىتىل ەن ئىد  .ئەسلىدە بۇ قېتىمقى پاراشروتتىن تاشرالش ئىشرى
پۈتۈنلە تارمار كەلتۈرۈل ەن بىر ھەرىكەت بولۇپ سكورزېنىينى ئويۇنىغا سېلىشتۇرغاندا
پۈتۈنلە مەغلوبىيەتلى ئاخرنشقان بىر ھەرىكەت ئىد  .ئەمما ئۇنر بۇ ئىككرى قېتىملىرق
پاجىئەلى مەغلوبىيەتتىنمۇ ئۇستىلىق بىلەن پايدىلىنىپ زور ئۇتۇقالرغا ئېرىشرەلەيدۇ-02 .
دېكابىر كۈنى پۈتكۈل ئاردېن رايونىدا قۇپ-قۇرۇق بىرر يولردا قرېلىن قارىغرايلىق ئىچىردە
ۋە شۇنىڭدەك ئادىمىزات يوق كەنتلەردە تەخمىرنەن  222مىڭردەك ئامېرىكرا ئەسركىر بىرر
يەرگە قىسرررتاپ قويۇلغررران ئىرررد  .شرررۇڭا ئرررۇ يەردە مەخىرررى بەل ىرررلەر بىرررلەن بويرررۇن
تاختىلىرىررردىكى خەترررلەر ئەسررركەرلەرنى كىملىكىنرررى ئىىرررادىلەپ بېررررەلمەس ھالررردا
قانيماقانلىشىپ كەتكەن ئىد  .شۇڭا ئەسركەرلەر پېنسرېلېانىيەنى مەركىزىنىر ئىسرمىنى
ئېيتىپ بېرەلىسرە كىمىكرى پرونېفاسرتا يراكى برا رۇتترا قرانچە ئىسرتىھكام ئېلىنغرانلىقىنى
ئېيتىپ بېرەلىسىال ئامېرىكىلىق ھېسابلىنىېېرەتتى.
پارىددا بولسا سكورزېنىي ۋە ئۇنى ئەسكەرلىر پەيدا قىلغران ۋەھىرمە ئەڭ يوقرۇر
پەللى ە يەتكەن ئىد  .بىر پرارچە ئەسرەبى دوكالدترا سركورزېنىينى ئەسركەرلىر پاسرتور
ياكى راھىبە كىيىمى بىلەن يېڭىال كۆكتىن چۈشتى دەپ يېزىلغران ئىرد  .قولغرا چۈشركەن
بىر سكورزېنىي ئادىمىنى ئېتراپىدا ئۇنرنى نىشانى تىنچلىق مېھماننانىسى بولۇپ ئرۇنر
شۇ يەردە ئۇچرىشىپ ئېيزىناۋېرنى بونپ كېتىشنى پىالنالشقانمىش .ئامېرىكرا بىنەتەرلىر
خادىملىر ئۇيدۇرۇپ ئېيتىلغان بۇ قرۇرۇق گەپركە قەتئىري ئىشرىنىدۇ .ھەتترا ئىتتىىاقرداش
دۆلەتررلەر ئۇزۇنغررا يررۈرۈش قىلىررش ئررالىي قۇمانرردانلىق شررىتابىنى تررۆت ئەتراپررى چې رررا
سىملىر ئورىلىپ مۇھاپىزەتچى ئەسكەر سانىمۇ ئىككرى ھەسسرى ە كرۆپەيتىل ەن .دەرۋازا
ئالدىغا بىر تانكىمۇ قويۇلغان بولرۇپ دەرۋازىردىن كىررىش تونۇشتۇرۇشرلىرىمۇ قايترا-قايترا
تەكشرررۈرۈلۈپ تۇرىررردىغان بولغررران .ئەگەر ئرررۇ دەرۋازا تررراقىلىىال قالغررران بولىررردىكەن
ئېيزىنناۋېرنى ئىشنانىسىدىكى تېلېفون تىنما جىرىڭالشقا باشالپ ئېيزىنناۋېر تىرىكمرۇ
دەپ سوراشرررالر ئررراۋۇپ كېتىررردىكەن .سررركورزېنىينى  01نەپەر ئەسررركىر ھەقىقەتەنمرررۇ
ۋەزىىىسىنى جايىدا ئورۇنداپ كەلمەكتە ئىد .
-08چىسررىال ئەتى ىنررى بررۇ تررۈر ئوپراتسررىيىلەرنى ئوتتۇرغررا چىقىشررىنى غەرىررز
ئوتتۇرغررا چىقىشررقا باشرراليدۇ :ئەسررلىدە بىررر قېتىملىررق كەڭ كۆلەملى ر قايتارمررا ھۇجررۇم
پىالنالنغان ئىد  .ئوتتۇرا رايونالردا يەنرى باسرتوگندا -828پاراشروتچىالر دىېىزىيىسرىنى
بېرگررادا كومانرردىر گېنېرررال مررايور ئررانتونىي مىكاۋلىفنىرر ھەر تۈرلررۈك ئەسرركەرلەردىن
~ ~ 606

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

تەشرركى تاپقرران ئامېرىكررا ئارمىيىسررى ئېغىررر قورشرراۋ ئاسررتىدا قالغرران ئىررد  .نررېمى
ئارمىيىسىنى ۋەكىلى بېرىرپ ئرۇنرنى تەسرلىم بولۇشرقا ئۈندى ىنىردە برۇ گېنېررال ئۇنىڭغرا
“نۇت !” (ئۇسۇرۇق گەپ) دەپ سالغان بولۇپ شۇندىن كېيىن بۇ گەپ سرىھىرلىق سرۆزى ە
ئايلىنىررپ ئاردېنرردىن تارقىلىشررى بىررلەن پوزىتسررىيىنى ئى ىررلەپ ياتقرران قىسررىمالرنى
جاسارىتى ئۆستۈرىدىغان بىر سۆزگە ئايلىنىپ سەپتىن قېچىشرالرمۇ توختىغران .تىركىشرىش
روھررى يوقررۇر كۆتۈرۈلىشررى بىررلەن قايتى ردىن ۋەزىرريەت ئوڭشىلىشررقا باشررالپ “ھىتلېررر
كىلىماتى”مۇ شۇنىڭغا ئەگىشرىپ ئاخىرلىشرىدۇ .ئەتىسرى ئراردېن ئاسرمىنى سرۈپ-سرۈزۈك
ئېچىلىررپ ھەمررمە يەرگە ئاپترراپ چۈشۈشرركە باشرراليدۇ .چۈشررتىن بررۇرۇن  82دانە چرروڭ
تىىتىكررى  C/47ئررايروپالن باسررتوگن ئاسررمىنىدا مۇھاسررىرە ئاسررتىدا قالغرران ئوفىتسررېر-
ئەسكەرلەرگە ئوزۇق-تۈلۈك تاشاليدۇ.
ئوپىراتسىيەنى ئاساسرى ئېقىشرى تەتۈرسرى ە يېنىرپ كېرتىش ئېھتىمرالى كۆرۈلۈشركە
باشررلىغان بولسررىمۇ ھىتلېررر بۇنىڭرردىن پەقەتررال خەۋىررر يرروق ئىررد  .مانتېېفېلنىر تانكررا
قىسررىملىر ئامېرىكررا ئارمىيىسررى قورشرراۋدا قالغرران باسررتوگندىن يىراقتررا بولغاچق را ئررۇنر
مېېۇسقا قاراپ يېقىنالپ كېلىردۇ .شرۇنداقتىمۇ مانتېېفېر يەنىرال خراتىرجەم ئەمەس ئىرد .
چۇنكى ئۇنى سول قانىتىدىكى نرېمى پىيرادە قوشرۇنلىر بەكرال كەينىردە قالغران ئىرد .
-02دېكابىر كۈنى ئۇ نرو يېقىنىدىكى بىر قورغاندىن ئالى قۇماندانلىق شىتابىغا تېلېفرون
قىلىپ “ۋاقىت بارغانسىر قىستاپ قالد ” دەيدۇ جودلغرا .ئۇنىر سرول قرانىتى ئوچۇقترا
قالغانلىقىنى شۇڭا يەپيېڭى پىرالن ترۈزۈش ۋاقترى كەل ەنلىكىنرى؛ ئۇنىر ئەنرد مېېۇسرقا
قاراپ داۋاملىق ئىل ىرلەپ باسوگننى تارتىپ ئېلىشى مۇمكىن ئەمەسلىكىنى ئېيتىدۇ .جرودل
ئۇنىمرررررا فرررررۈھرېرىمىز ئرررررانتېېرپكە يرررررۈرۈش قىلىشرررررتىن ۋاز كېچىشررررركە ھەرگىرررررز
قوشۇلمايدىغانلىقىنى ئېيتىردۇ .مرانتېېفېلمۇ ئۇنىر بىرلەن تاكالىشرىپ ئەگەر ئرۇنر ئۆنىر
دې ەن پىالنى بويىچە ھەرىكەت قىلىغىنىدا ئۇلۇ غالىبىيەتنى قولغرا كەلتۈرۈشرتىن يەنىرال
ئۈمىد بارلىقىنى دەپ چى تۇرىدۇ“ :مەن مېرېۇس تەرەپرتىن شرىمالغا قراراپ ئىل ىرلىسرەم
ئارمىيىمىز دېريانى شەرقى قىرغىقىدا ئىتتىىاقداش ئارمىيىسىنى كۈچلۈك قورشراۋ ئاسرتىغا
ئېلىېاننيمىز ”.بۇ تەكلىپ جودلنى قاتتىق چۆچۈتىېېتىدۇ .شۇنىڭغا قارىما جرودل يەنىرال
بۇ پىالننى ھىتلېرگە يەتكۈزۈشكە ماقۇل كېلىدۇ.
ئەممرررا ھىتلېرررر ئۆزىنىررر تولرررۇق غرررالىبىيەتكە ئېرىشرررەلمە قېلىشرررىغا پەقەترررال
ئىشەنمەيتتى .شۇڭا ئۇنى بۇنرداق ئىشرەنچى ترا روژدىتىرېا برايرىمىغىچە داۋام قىلىردۇ .شرۇ
كۈنى ئرۇ بىرر رومكرا ھراراق بىرلەن برۇ ھىيتنرى تەبرىكلەيردۇ .بۇنىڭردىن ئۇنىر يېقىنلىرر
ھەيران بولۇپ ئاغز ئېچىلىرىال قالىردۇ .شررۆدېر خرانىم ھىتلېرنىر ئراز-ترۇن خوشرال بىرر
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قىياپەتتە ھاراق ئىچكىنىنى تۇنىى قېتىم كۆرۈشى بولۇپ شۇ كۈنى كەچىررەك بىرر ۋاقىتترا
مانتېېفې ر يەنە بىررر قېررتىم باسررتوگنغا ھۇجررۇم قىلىشررتىن ۋاز كېچىشررنى ئۆتۈنررۈپ باققرران
بولسىمۇ ھىتلېر تەرىىىدىن يەنە بىر قېتىم رەت قىلىنىدۇ .دەل شرۇ پەيرتلەردە ئەڭ ئالدىردا
ھۇجررۇم قىلىررپ كېتىېاتقرران بروۋنى ر دىېىزىيىسررى ئامېرىكىنى ر بىررر بروۋنى ر دىېىزىيىسررى
تەرىىىررردىن توسرررىېېلىنىپ قررراتتىق زەربە يىمەكرررتە ئىرررد -02 .دېكرررابىر ئىتتىىاقداشرررالر
ئارمىيىسى ئۆز كۈچىنى نامايەن قىلغان بىر كۈن بولىدۇ .ئاردېن رايرونىنى قاپلىغران ئاپئراق
قررارنر قىزىلغررا بويالغرران بولسررىمۇ ئەڭ ئېغىررر قىرغىنچىلىررق يررۈز بەرگەن جررا مېررېۇس
دېرياسررىغا نەچررچە مى ر يىراقتىكررى بىررر ئويمررانلىق ۋادىسررىدا ئىررد  .ئررۇ يەردە “قررۇنقنى
يارغىرردەك” كۈچلررۈك ئرراۋازدا گېنېرررال ئېرنسررت خارموننىر ئىككىنچررى پررانزېر دىېىزىيىسررى
بىلەن مانتېېفېلنى ئىككىنچرى پرانزېر دىېىزىيىسرى  822دەك ئۇششراق ئرۇرۇش مەيردانىغا
بۆلۈنۈپ بىر-بىرى ە ئارىلىشىپ ئۇرۇش قاينىمىنى شەكىللەندۈرگەن ئىد .
“بۈركۈت ئۇۋىسى” دا “كرۈز قىرراۋ ” مەسىلىسرى ئۈسرتىدىكى مۇنرازىرە ئەتى ەنردىن
تارتىپ توختىما داۋام قىلماقتا ئىد  .جودل “فۈھرېرىم بىز ئەمىلىيەتكە ئادى مۇئرامىلە
قىلىشررىمىز كېرررەك .بىررز ھەرگىزمررۇ مېررېۇز دەرياسررىدىن زورنپ ئۆتۈشرركە ئۇرۇنماسررلىقىمىز
كېرەك ”.دەيدۇ .ئىككىنچى پرانزېر دىېىزىيىسرى يوقۇلرۇش گىرداۋىغرا كېلىرپ قالغران ئەمراا
پرراتتونمۇ يررېڭىال جەنررۇبى تەرەپررتىن مۇھاسررىرى ە ئېلىنغرران باسررتوگن ە تررار بىررر ئېغىررز
ئېچىېالررد  .پۈتكررۈل ئاردېنرردا ۋەزىرريەت يەنىررال شررۇ پىتررى تۇرماقتررا .نررۆۋەتتە ئوپراتسررىيە
تىركىشررىش باسررقۇچىغا كىرىررپ قالغرران بولررۇپ ئومررۇمىي يۈزلررۈك ھۇجررۇم قىلىررش ئىشررى
ھازىرچە ئاخىرنشقان ھېسابلىناتتى.
ھەممەيلەننى ئۆزى ە چۇشلۇق بىرر پىالنرى برار ئىرد  :شرۇنداق بولغاچقرا ھىتلېرمرۇ
قۇلىقىنى دى تۇتۇپ ئۇنرنى بىر-بىرلەپ ئاڭالشرقا مەجبرۇر بولىردۇ .ئەڭ ئاخىرىردا ھىتلېرر
سۆز قىلىدۇ“ .بىز كۈتۈلمى ەن يەردە توسالغۇغا دۈ كەلدۇق .بۇنىر ترۈپكى سرەۋەبى بىرز
پىالنىمىزنى ئاخىرغىچە ئىزچى ئىىرا قىاللمىدۇق – .ئرۇ قوشۇمىسرىنى تۈرىردۇ .كەينىردىنال
چىرايى ئېچىلىپ يېڭى ئىمىدلەردە بولىدۇ _ ئەمما بۇنىڭلىق بىلەن ھەمرمە ئىرش تۈگىرد
دېيىشركىمۇ بولمايردۇ – .ئرۇ يېڭررى برۇيرۇقىنى ئرېالن قىلىرردۇ :مانتېېفېر شرەرقىي شررىمالغا
بۇرۇلۇپ ئۇ يەردىكى كۆپ ساندىكى ئامېرىكا قوشۇنلىرىنى قورشراۋغا ئېلىشرقا كىرىشسرۇن.
“مەن  2دىررېىزىيە ۋە ھررېچ بولمىغانرردا  022مىر كىشررىلى تولۇقالنمررا ئەسرركەرلەر بىررلەن
دەرھررال ئادېنغررا يېتىررپ بررارىمەن – .ئررۇ ئەتراپىنررى يېرررىم چەمرربەر شررەكلىدە ئورىېالغرران
قاپىقى تۈرۈك بۇ كىشىلەر ئارىسىدا ئۆرە تۇرغىنىچە بۇيرۇق بېرىدۇ .بىر قېرتىم قراتتىق زەربە
يى ەندىن كېريىن ئىتتىىاقرداش ئارمىيىسرىنى تارمرار برولمىغىنىنى مەن بىرر كرۆرە كرۈز
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قىراۋ ھەرىكىتىنى يەنىال بىر قېتىملىق مۇۋەپىەقىيەتلى خرورىتىش ئۇرۇشرىغا ئايالنردۇرۇش
مۇمكىن .بۇ شۆبھىسىزكى گېرمانىيە ئۈچۈن بىر قېتىملىق زور سىياسرىي غرالىبىيەت ئېلىرپ
كېلەلەيدۇ دەيدۇ.
بۇ گەپلەرنى ھەممىسرى “پەۋقۇلئراددە مەخىرى” بەل ىلىر كىشرى تەرىىىردىن قولغرا
چۈشۈرۈلۈپ ئېيزىناۋېرغا ئىېەرتىپ بېرىلىدۇ .بۇ جاسۇس يەنە ھىتلېرنى بۇ قېتىمقى كەڭ
كۆلەملى ھۇجۇم قىلىش پۇرسىتىنى قولردىن بېرىرپ قويغانلىقىغرا كاپرالەت بېرىردۇ .ئەممرا
ئۇنى خەۋەرسىز قالغران بىرر نوقتىسرى برار بولرۇپ ھىتلېرر تاللىېالغران ئىزباسرار بىرلەن
تېنى يېڭىال قاتتىق مۇنازىرە قىلىپ ئۇرۇشۇپ قالغان ئىد  .يەنى گيۆرى ئۇنىڭغرا ئرۇرۇش
ترروختىتىش كىلىشررىمى ئۈسررتىدە چررارە قىلىشررنى تەكلىررپ قىلغىنىرردا ھىتلېرنى ر قرراتتىق
جۇدۇنى تۇتۇپ كېتىدۇ“ .ئۇرۇشتا مەغلوپ بولدۇق – .دەيدۇ گيۆرى _ بىز ئەند قەتئىري
تۈردە كونت بېرنادوت بىرلەن ئۇچرىشىشرىمىز شرەرت ”.فولر بېرنرادوت دېر ەن برۇ كىشرى
شىېىتسىيە پادىشاھى  -2گۇستاۋۇسنى ئىنىسىنى ئوغلى بولۇپ بۇ ئادەم ھەرقانداق بىرر
ئررۇرۇش ترروختىتىش سررۆھبىتى ئۆتكۈزۈلۈشرركە كىلىشررتۈرگۈچىلى قىلىشررقا تەييررار بىرسررى
ئىد .
ئازىراق ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن چىرايى تاتىرىپ كەتكەن گيۆرى ئايالىغا مەلۇمرات
بېرىرررپ ھىتلېرررر قررراتتىق ۋارقىرررراپ جرررارقىرىغىنىچە برررۇ دې ەنلىرىررر يرررۈز ئۆرى ەنلىررر
قورقۇنچاقلىقىڭنى ئىىادىسى دې ەنردەك گەپلەرنرى قىلىرپ كەتترى دېر ەن بولسرىمۇ ئرۇ
يەنىررال ئررۆزىنى تەمكىررن تۇتقرران ھالرردا فررۈھرېرى ە ئەسررتايىدىللىق بىررلەن مۇنررداق دەيرردۇ:
“فررۈھرېرىم مەن ھررېچ قاچرران سررىزنى ئررارقىڭىزدىن بىررر ئىررش قىلىررپ يۈرىرردىغان بىرسررى
ئەمەسمەن ”.ئۇ ھىتلېرغا ۋەزىريەت ھەرقرانچە ناچرار بولرۇپ كەتركەن تەغردىردىمۇ سرىزگە
ھەر دائىررم سررادىق بررولىمەن دەپ كاپررالەت بېرىرردۇ .ئارقىرردىنال يەنە ئەڭ مررۇھىم بررولغىنى
دەرھررال ئررۇرۇش ترروختىتىش دەيرردۇ .ئررۇ گيورىر ئايالىغررا دېيىشررىچە ھىتلېررر بررۇ گەپررتىن
كېرريىن جىمىررپ قالغانرردەك قىلسررىمۇ كەينىرردىنال كەسرركىن قىلىررپ “بررۇ ئىشررتا سررېنى
ھەرقانداق بىر ھەرىكەتكەت قىلىشقا ئۇرۇنۇشرۇڭنى قەتئىيلىر بىرلەن چەكلەيرمەن .ئەگەر
سەن بۇيرۇقۇمغا خىالپلىقال قىلغىدەك بولىدىكەنسرەن سرېنى ئېتىرپ تاشراليمەن” دېر ەن.
گيۆرىرر ئايالىغررا بررۇ گەپلەرنررى قىلىېاتقىنىرردا ئايررالىمۇ يولدىشررىنى بۇنچىررېان قورقررۇپ
كېتىشررىنى پەقەتررال كررۆرمى ەنلىكىنى ئېيتىرردۇ“ .بررۇ مېنىرر ئۇنىرر بىررلەن ئەڭ ئرراخىرقى
سۆزلىشىشىم بولۇپ قېلىشى مرۇمكىن .بۇنردىن كېريىن ئرۇ ماڭرا ھەرگىزمرۇ ئىشرەنمى ىدەك
دې ەنلىرىم ىمۇ زادىال قۇنق سالمايدىغاندەك ”.دەيدۇ گيۆرى ئايالىغا.
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گېرمررانىيە ئۈچررۈن ئېيتقانرردا بررۇ قېتىمقررى كالسسررى خرراراكتېرى ە ئىرر ە ئررۇرۇش
ھەرىكىتى “ئاردېن كاتتا قايتارما ھۇجرۇمى” دەپ ئاتالسرىمۇ ئامېرىكىلىقالرنىر نەزىرىردە
بررۇ قېتىمقررى ئررۇرۇش ئوپىراتسىيىسررى “دۆڭرردىكى بىررر ئررۇرۇش” تىررن باشررقا بىررر ئىررش
ھېسابالنمايتتى-01 .دېكابىرغا كەل ىنىدە بۇ ئوپىراتسرىيىنى ئرۈچىنچى باسرقۇچى يەنرى
ئەڭ ئرراخىرقى باسررقۇچىمۇ تېررزلىكتە يېتىررپ كېلىرردۇ .ھىتلېررر شررۇ كررۈنى ئۆتكررۈزۈل ەن بىررر
قېتىملىق يوقۇر دەرىىىلى قۇماندانالر يىغىنىدا ۋەزىيەتتىن ئۈمىد قالمىغانلىقىنى ئېترراپ
قىلغرران بولسررىمۇ ئۆزىنى ر دەپتىرىرردە “ئەل بولررۇش” دەيرردىغان سررۆزنى پەقەتررال ترراپقىلى
بولمايدىغانلىقىنى تولۇق قىزغىنلىرق بىرلەن ئرۆز غايىسرى ئۈچرۈن يرول ئاختۇرىردىغانلىقىنى
بىلدۈرىدۇ“ .بەلكىم قەلبىمنى ئەندىشە دەيدىغان نەرسىلەر قىيناپ تۇرۇشىمۇ مۇمكىندۇ ۋە
بەلكىم سانمەتلىكىممۇ كاردىن چىقىپ كېتىشرى مۇمكىنردۇ ئەممرا مەن ترا ۋەزىريەت بىرزگە
پايدىلىق ھالغا كەل ىچە بۇ كۈرەشنى قەتئى تۈردە ئاخىرغىچە داۋامالشتۇرىمەن .مېنى برۇ
قارارىمنى ھېچنېمە ئۆزگەرتەلمەيدۇ”.
شۇڭا ئۇ يېڭى يى كۈنى ئاردېننى جەنۇبىدا “شرىمال شرامىلى” دەپ نرام بېررىل ەن
يەنە بىر قېتىملىق قايتارما ھۇجۇم قوزغىماقچى بولىدۇ .بۇ قايتارمرا ھۇجۇمنىر غرالىبىيەت
ئىستىقبالى ئىنتايىن پارنق كرۆرۈنەتتى .قىسرىمالرمۇ يىغىلىرپ تەييرار ھالغرا كەلترۈرۈل ەن؛
ئىتتىىاقداشالر ئارمىيىسى بۇنىڭدىن قىلچە خەۋىر يوق بولۇپ ھەتتا ئۇ يەرنرى ئرايروپالن
بىرررلەن ئاسرررماندىن كۈزىتىرررپ بېقىشرررنىمۇ خىيالىغرررا كەلتۈرۈشرررمەيدۇ“ .ئرررۇنر ئەتراپنرررى
كۈزىتىشنى ھاجىتى قالمىد ئەند نېمىسالردا تەشەببۇسكارلىق بىلەن ھەرىكەت پەيردا
قىاللىغىرردەك كررۈ قالمىررد دەپ ئىشررىنىدۇ .بەلكىررم ئررۇنر مېنررى ئۆلررد دەپ يرراكى راك
كېسىلى ە گىرىىتار بوپتۇ دەپ ئويالۋاتقان بولىشرىمۇ مرۇمكىن ”… .ھىتلېرنىر ئاپىسرى راك
كېسىلى بىلەن ئۆلۈپ كەتكەنلىكىنىر يىلرى بولغران كۈنىنىر ھارپىسرىدا بۇنرداق قىلرچە
ماس كەلمەيدىغان گەپنى قىلىپ يۈرىشى ھەقىقەتەنمۇ قىزىق.
ئۇ كەينىدىنال بىرىنچى نىشانىمىز قايتارما ھۇجۇم ۋاستىسىغا تايىنىپ غەربىري سرەپ
ۋەزىيىتىنى ئېنىقلىېېلىش دەيدۇ“ .بۇ مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن چوقرۇم قراتتىق قىزغىنلىرق
بىلەن ھەرىكەت قىلىشىمىز كېررەك – .ئرۇ برۇ گەپلەرنرى سرۆزلەۋېتىپ قىزىقچىلىرق قىلىشرقا
كىرىشىدۇ _ بەلكىم بەزىلەر بۇ ھەقرتە كەينىردىن قارشرى ترۇرۇپ ‘قېنرى كرۆرۈپ باقرايلى
بۇنىڭررردىنمۇ بىررررەر غرررالىبىيەتنى قولغرررا كەلتۈرەلىشرررىمىز ناترررايىن’ دېيىشرررىمۇ مرررۇمكىن.
ئەپەندىلەر بۇنىڭغا ئوخشايدىغان قارشى پىكىرلەر -8121يىلىمۇ ئوتتۇرغا چىققران ئىرد .
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ئۇ چاغدا كىشىلەر يېزىق شەكلىدە ۋە سۆز ئارقىلىق ماڭا برۇنى قىلىشرقا بولمايردۇ بۇنرداق
قىلساق يېڭىلىپ قالىمىز دېيىشكەن ئىد -8122 .يىلرى قىشرتا يەنە بەز كىشرىلەر ماڭرا
‘سىز بۇنرداق بىرر ئىشرقا تۇترۇش قىلسرىڭىز بولمايردۇ بىرز نرېمە ئۈچرۈن غەرىرپ سرېىىلى ە
يۈلۈنۈپ ئۆزىمىزنى قوغداشقا تىرىشرمايمىز’ دېيىشرمى ەنمىد ؟ _ ئۇنىر ئراۋاز رەسرمىيال
كۆتۈلۈپ كېتىدۇ _ ئەگەر شۇ چاغردا ئۇنرغرا ھۇجرۇم قىلمىغران بولسراق بىزنىر ھرالىمىز
قايسررى ھررالەتكە چۈشررۈپ قالىرردىغانلىقىنى پەرەز قىالنمسررىلەر؟ بۈگررۈنكى ۋەزىيەتمررۇ شررۇ
ۋاقىتتىكىدىن قىلچە پەرقى يوق”.
شۇ كۈنكى ھەربى ئىشالر يىغىنىدا رۇندستېدت ھىتلېرغرا كرۈز تۇمرانى ھەرىكىتىردىن
ۋاز كېچىپ ئىتتىىاقداش قوشۇنلىر قايتارما ھۇجۇم باشالشتىن بۇرۇن چىكىنشكە ئۈنردەپ
خاتررا قىلغرران ئىررد  .بررۇ گەپررتىن ھىتلېرنىر مىڭىسررىدىن تۈتررۈن چىقىررپ كېتىرردۇ .شررىمال
شامىلى باشلىنىشى ھامان قايتىدىن مېېۇسقا قاراپ ئىل ىرلەيدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۇ بى ىز
قررولى بىررلەن تامرردا ئېسررىغلىق تۇرغرران خەرىتىرردىكى ئېرردىرلىقنى جەنۇبىرردىكى  822مىر
نېرىسىدىكى يەرنى كۆرسەتكىنىچە پۈتكۈل گېرمانىيە تارىنى برويىچە يېڭرى يىر كېچىسرى
ئەزەلرردىن گېرمررانىيە قۇراللىررق كررۈچلىرى ە تەلە كەلتۈرىرردىغان بىررر كررۈن ئىكەنلىكىنررى
ئەمما بۇ برايرام ھارپىسرى كېچىسرى ئەزەلردىن ئارچرا برايرىمىنى ئۆتكرۈزمە يېڭرى يىلرنىال
تەبرىكلىشررىپ كېلىېاتقرران دۈشررمەنلىرىمى قرراتتىق ۋەھىررمە ئىچىرردە قېلىشررىدىن ھەرگىزمررۇ
خوشال بونلمايدىغانلىقىنى شرىمال شرامىلى ھەرىكىتىنىر مرۇقەررەر غەلىبىسرى “ئراردېن
قايتارما ھۇجۇمىنى سول قانىتىدا كۆرۈل ەن خەۋىپ ئۆزلىكىدىنال تارمرار بولىردۇ” دەيردۇ.
ئررۇ مۇنررۇ سررۆزلەرنى ئانھىرردە تەكىررتلەپ ئېيتىرردۇ“ :مررۇۋەپىەقىيەت قازىنىشررقا ئۈمىرردن
بولىدىكەن قايتارما ھۇجۇمنى قايتىدىن باشلىيانيمىز ”.گەرچە ئۇنىر سرول قرولى تىنمرا
تىترررەپ تۇرغرران چىرايىمررۇ بەكررال سررۇلغۇن كررۆرۈن ەن بولىشررىغا قارىمررا ئۇنىڭرردىكى بررۇ
قىزغىنلىق ئولتۇرغانالرنىمۇ قاتتىق ھاياجانغرا سرېلىېېتىدۇ“ .شرۇنى بىرلەن بىرر قاتراردا _
دەيدۇ گېىىنى داۋام قىلىپ _ مودېلمۇ پوزىتسىيەلىرىنى مۇستەھكەملىشى مېېۇسقا ھۇجرۇم
قىلىررش ئىشررىنى قايتىرردىن تەشكىللىشررى ھەمرردە باسررتوگنغىمۇ يەنە بىررر قېررتىم كۈچلررۈك
ھۇجررۇم قوزغرراش كېرررەك .ئەڭ م رۇھىمى باسررتوگننى قولغررا كەلتۈرۈشررتۇر!” يېرررىم كررېچە
بولغانردا  1ماشىنىالشررقا دىررېىزىيە بىررلەن پىيررادە دىررېىزىيىلىر ھىتلېررر تەرىىىرردىن پۈتررۈن
چارىالرنى ئىشقا سېلىپ قولغا كەلتۈرۈلسۇن دې ەن شەھەرگە قاراپ ئىل ىرلەيدۇ.
“قۇمدىن ياسالغان مودېللەرگە تايىنىپ ئېلىپ بېرىلغان ھەربى سرىناقالردىن ئرۇرۇش
ئىقتىرردارىنى ئىىررادىلەش مررۇمكىن ئەمەس – .دەيرردۇ ھىتلېررر ئەتىسررى كېچىسررى پررانزەر
قىسىملىرىنى كۆزدىن كۆچۈرىېاتقان گېنېرال تومالغا _ يىغىپ ئېيتقاندا ھەربىري ماھرارەت
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دې ەن بۇ نەرسە قاتتىق چى تۇرۇشتىن قەتئى ئىرادىلى بولۇشتىن ئوتتۇرغرا چىقىردىغان
نەرسە .مانا بۇنر ھەرقانداق بىر غەلىبىنرى قولغرا كەلتۈرۈشرتە ھەل قىلغرۇ ئامىر  .ئەگەر
قەتئرررى ئىررررادە بىرررلەن سرررۇنماس غەيررررەت ئۈسرررتى ە قورۇلمايررردىغان تررراننتمۇ ترررۇتقىلى
بولمايدىغان شەيتان ئوتىدەكال بىرر نەرسرى ە ئايلىنىرپ قالىردۇ.ئىنسرانىيەتنى سراقلىنىپ
قېلىشىدا مانا بۇنر ئەڭ مرۇھىم ئامىلردۇر ”.ئرۇ سرۆزىنى داۋام قىلىرپ يەنە مۇنرداق دەيردۇ:
دۇنيررا تررارىنى پەقەتررال سررۇنماس ئىرررادى ە ئى ر ە بولغرران غايىسررىنى ئەمەل ر ە ئاشررۇرۇش
جاسررارىتى ە ئى ر ە بولغرران كىشررىلەر تەرىىىرردىنال يارىتىلىرردۇ“ .ھررېچكىم تارىنتررا مەڭ ررۈ
ئۆچمەس بولۇپ سراقلىنىپ قانلمايردۇ .بىرزن ئەمەس بىزنىر قارشرىمىزدىكىلەرمۇ مەڭ رۈ
ساقلىنىپ قانلمايردۇ .پەقەت بىرر باشقىسرىدىن ئرۇزۇنىراق مەۋجۇتلرۇقىنى سراقلىيانيدۇ
خال  .كىمىكى چى چاپلىشانيدىكەن شۇ ھەممىنى قولغا كەلترۈرەلەدۇ ”.ئەگەر ئامېرىكرا
تەسلىم بولغىنىدا ئۇنىڭغرا ھرېچ نرېمە بولمايردۇ .چرۇنكى نيۇيرورك بەرىبىرر نىيۇيوركلۇقىردا
قالىېېرىدۇ“ .ئەمما بىز بۈگۈن بولد چىدىغىردەك ماجرالىمىز قالمىرد دەيردىكەنمىز ئرۇ
ھالررردا گېرمرررانىيە داۋاملىرررق مەۋجرررۇت بولرررۇپ تۇرالىشرررى مرررۇمكىن ئەمەس ”.قارىغانررردا
ھىتلېرنىررر قولررردىن كېتىرررپ بولغررران برررۇ ئۇرۇشرررنى داۋامالشتۇرۇشرررتا قەتئرررى چىررر
تۇرىېېلىشررىدىكى بىررر سررەۋەپ شررۇ بولسررا كېرررەك؟ ئۇنىڭرردەك بىررر قىمارۋازغررا نىسرربەتەن
ئالغانرردا مىڭرردا بىررر ئېھتىمرراللىقال بولىرردىكەن ئررۇ بۇنررداق پۇرسررەت ئۈچررۈن تەۋەككررۈل
قىلىشررررتىن يانمايرررردۇ .باشررررقىالرنى نەزىرىرررردە پۈتررررۈنلە ئاخماقررررانىلىق ئۇرۇنررررۇش
ھېسررابلىنىدىغان بىررر ئىررش بۇنررداق بىررر ئۈچررۈن بەكررال مەنتىقىلىررق بىررر ئىررش بولررۇپ
تۇيۇلىدىغانلىقى ئېنىق.
ئۇنى بىرىنچى ئورۇندىكى تەشرېىقات مۇتەخەسسىسرى ئۇنىڭردەك رەھىمسرىز ئەمەس
ئىد ھېچ بولمىغاندا ئۆز ئالدىغا تۇرغىنىدا بۇنداق ئويلىمايتتى .يېڭى يىر ھارپىسرىدىكى
زىياپەتتە داڭلىق سرتوكا ليرۇتچىكى خران ئرۇلرى رۇدېلمرۇ برۇ زىيراپەتتە ئىرد جوزېرف
گيرروبېل شەپقەتسررىزلەرچە مۇنررداق دەيرردۇ :ئۇنىرر ئىمىىرىيىسررىنى ئومررۇمىي يۈزلررۈك
ئۇرۇشررتىكى تولررۇق ھوقۇقلررۇق ئەلچىسررىنى ئۈنررېانى قررۇپ-قررۇرۇق بىررر ئۈنررېان“ .بۈگررۈنكى
كۈندە ئىىررا قىلغىردەك ھرېچ نرېمە قالمىرد  … .ھەمرمە نەرسرە گرۈل دۇكرانلىرىنىمۇ ئرۆز
ئىچىررر ە ئالغررران برررارلىق يەرلەر ئەن لىررريە بومباردىمرررانچى ئرررايروپالنلىر تەرىىىررردىن
تاقىېېتىلد ”.
گيوبېلسنى گېىىنى ئايالى يېرىمىدا كېسرىپ مېھمرانالرمۇ ئىشرەنمى ىدەك بىرر گەپنرى
قىلىدۇ“ :بۇ پىشقەدەملەرگە ئۈ يېرىم يى مابەينىدە ئۆزەڭنىر فرۈھرېر بىرلەن بەكرال ئراز
ئايرىم ئۇچرىشرىپ باقمىغرانلىقىڭنى ئاشكارلىمايسرەن؟” برۇ گەپرتىن قراتتىق بىچرارە ھالغرا
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چۈشررۈپ قالغرران گيرروبېل ئايالىرردىن بولررد قىلى ر توختررات بررۇ گەپلەرنررى دې ىررنى ە
قارىما ئايالى جىم بولمايدۇ“ :بۇ كىشىلەر بۇ ئىشتىن خەۋىر بولىشى كېررەك ”.شرۇ تاپترا
گيوبېل دەرھال دۇرۇلۇپ خېيىن رۇكقا قارايردۇ .ھىتلېرر براش مىنىسرتىرلىققا تەيىنلىنىرپ
ئررۇزۇن ئررۆتمى ەن بىررر كررۈنلەردە رۇك گيوبېلسررنى ئەسرركەرتىپ ھۇجررۇمچىالر ئەترىتىرردە
نۇرغۇن كىشىلەرنى ئۆزى ە ئوخشاش ھىتلېر گېرمانىيە مىللەتچىلىر بىلەن يارىشىشىدىن
قاتتىق ناراز ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئىرد  .رۇكنىر قارىشرىچە بۇنرداق يارىشرىش ئراخىر
بېرىپ مىللىي سوتسىئالىزمنى تۇنىۇقتۇرىېېتىشى مۇمكىن ئىد  .ئەينى ۋاقىتتا گيوبېل برۇ
گەپتىن قاتتىق خاپا بولۇپ رۇكنى پۇرسەتىەرەست دەپ ئەيىىلى ەن ئىد ؛ مانا بۈگرۈن برۇ
تەشررېىقات مىنىسررتىر پۇشررايمان قىلغرران ھالرردا “مەن ئەسررلىدە سررېنى -8122يىلررى
دې ەنلىرىڭ ە قۇنق سالسام بوپتىكەن” دەيدۇ .گەپنى تىمىسى يېقىنقرى يىلرالر مابەينىردە
ئۆتكررۈزۈل ەن سىياسررىي ۋە ھەربىرري ئىشررالر جەھەتتىكررى خاتررالىقالر ئۈسررتى ە بۇرۇلىرردۇ.
كۆپچىلى ئومرۇمىي يۈزلرۈك ھالردا مەھشرەر كۈنلىرىنىر يېقىنلىشرىپ قالغانلىقىغرا مراقۇل
كەل ەندەك كۆرۈنەتتى .ئارىردا يرالغۇز رۇدېلرال فۈھرېرنىر يېڭرى مەخىرى قرۇرالى كىشرىنى
ھەيران قالدۇرغىدەك غالىبىيەت ئېلىپ كېلىدۇ دەيدۇ.
يېرررىم كررېچە بررۇن دې ەنرردە ئىتتىىاقررداش ئارمىيىسررىنى ئېرردىرلىق تەۋەسررىدىكى
بېسىمىنى ئازايتىش مەقسەت قىلىنغان شىمال شرامىلى ئوپىراتسىيىسرى باشرلىنىدۇ .نرېمى
ئارمىيىسى  1دىېىزىيىلى ئەسكىر كۈ بىلەن قىلچە توسالغۇسىز غەربى مرۇداپىيە سرېىى
تەرەپتىن بۈسۈپ كىرىدۇ .ئۇنرنى نىشرانى ئالساسرنى شرىمالى چې راسرى يېقىنلىرىردىكى
ئامېرىكررا ئارمىيىسررىنى -2كورپۇسررىغا ھۇجررۇم قىلىررش ئىررد  .يېرررىم كررېچە سررائەت 80
بولغاندا گۈلدۈرلى ەن ئاۋاز بىرلەن تەڭ شرىمالى تەرەپتىكرى ئاردېنردا تروپ ئروقلىر گويرا
ۋولقان پارتىلىغاندەك پارتالشقا باشاليدۇ .ئەسلىدە گىئورگ پراتتون ئرۆزىنى بېسرىېانلما
يېڭى يىلنى تەبرىكلەش ئۈچرۈن برارلىق تروپ-زەمبىرەكلىررى ە بىررن ۋاقىتترا ئروت ئرېچىش
بۇيرۇقىنى بەرگەن ئىد .
ئارىرردىن  2مىنرررۇت ئۆتررۈپ ھىتلېرنىررر قۇنققرررا غىىىلررداپ ئاڭلىنىررردىغان ئەممرررا
ئىشەنچى ە تولغان ئاۋاز پۈتۈن مەملىكەت بويىچە رادىئودا ئاڭلىنىشقا باشلىنىدۇ .ھىتلېرر
رادىئودا گېرمانىيە گويا بىر سۇمۇرۇغدەك شەھەر خرارابىلىر ئارىسرىدىن كۆتۈرۈلرۈپ ئەڭ
ئاخىرقى غەلىبى ە قاراپ ئۇچماقتا .رادىئۇ نۇتقى ئاخىرنشرقاندىن كېريىن ھىتلېرر ئۆزىنىر
يوشررۇرۇنۇش ئاكوپىرردا ئررۆز يېقىنلىرىنررى مېھمرران قىلىشررقا كىرىشررىپ كېتىرردۇ .ھەممەيررلەن
ئىنتايىن كۆڭۈللرۈك بىرر شرەكىلدە شرامىانلىرىنى ئىچىشرىېاتقاندەك كۆرۈنسرىمۇ ئۇنرنىر
ھەممىسررىال بۇرۇختۇرمىلىررق ئىچىرردە ئىررد  .بۇنرنىر ئارىسررىدا يررالغۇز ھىتلېرررن ئىنتررايىن
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ھاياجانلىنىرررپ كەتررركەن ئىرررد  .ئەسرررلىدىنال ئۇنىررر ھاياجانلىنىشرررى ئۈچرررۈن كۈچلرررۈك
ھاراقالردىن ئىچىېېلىشىنى كېرىكى يوق ئىد  .ئۇ پەرىزىنى ئوتتۇرغا قويۇپ -8122يىلرى
گېرمانىيە چوقۇم ئۇلۇ غەلىبىلەرنى قولغا كەلتۈرىدۇ دەيدۇ .قالغانالر ئۇنى گېىى ە ئرۈن-
تىېىشسىز ئەستايىدىللىق بىلەن قۇنق سرېلىپ تۇرىشراتتى .دەسرلىېىدە بورمرانال ئۇنىر برۇ
پەرىزى ە قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ؛ ئۇنىر كەينىردىن ھىتلېرر تىنمرا بىرر سرائەتتەك
سررررۆزلەيدۇ .شررررۇنداق قىلىررررپ كۆپچىلىكمررررۇ ئىنتىيارسررررىزن ئۇنىرررر دې ەنلىرىرررردىن
ھاياجانلىنىشقا باشاليدۇ.
سررەھەر سررائەت  2تىررن  22مىنررۇت ئۆتكەنرردە فررۈھرېر بىرلەشررمە كۆڭررۈل ئررېچىش
مۇراسىمىدىن ئايرىلىپ شرىمال شرامىلى ئوپىراتسىيىسرىنى ترۇنىى خەۋەرلىرىنرى ئاڭالشرقا
كېتىرردۇ .دەسررلىېىدە بررۇ ھەرىكەتمررۇ يامرران ئەمەس داۋام قىلىېاتقانرردەك كۆرۈنىرردۇ .ئەممررا
“پەۋقۇلئرراددە مەخىررى” بەل ىلىر ئىشررىىيون ئۇنىر ئررۇرۇش بررۇيرۇقىنى ئوڭۇشررلۇق تررۈردە
ئېيزىناۋېرغا يوللىېېتىدۇ .شۇنداق قىلىرپ ئېيزىننراۋېرمۇ تىرزلىكتە  2كورپۇسرنى ئرۇرۇش
سېىىنى تارايتىپ نېمى ئارمىيىسىنى تۆپىلى بىلەن تۇتىشىدىغان يۇچرۇقنى ئۈزىرېېتىش
پىالنىنى توساپ قالىدۇ .ئامېرىكا ئارمىيىسى ئالردىن ئران ئاگاھالنردۇرۇش ئرالغىنى ئۈچرۈن
نرررېمى قوشرررۇنلىرىنى ھۇجرررۇمىنى توسررراپ قاننيررردۇ .برررۇ قېتىمقرررى ھۇجرررۇم  82مىررر
ئىل ىرلەشتىن كېيىن قىمىرمۇ قىاللما بىر نوقتىدا توختاپ قالىدۇ.
ئاردېنرردا بولسررا ئىتتىىاقداشررالر ئارمىيىسررى -8122يىلررى  -2يررانىېار كررۈنى قايتارمررا
ھۇجۇمغا ئۆتىردۇ .ئرۇنر جەنرۇپ-شرىمالدىن بىررن ۋاقىتترا قىسرتاپ ھۇجرۇم قىلىرپ ترۇرۇپ
ئوتتۇرا قىسىمغا كەڭ كۆلەملىر ھۇجرۇم باشرالپ برۇ تۆپىلىكنىر قىيرالىقلىرىنى ئىككىر ە
ئايرىېېتىرردۇ .گېرمررانىيە قوشررۇنلىر قرراتتىق تررۇرۇپ قارشررىلىق كۆرسررىتىدۇ؛ قررار بىررلەن
قاپالنغرران ھەربىررر غېرررىچ يەر ئۈچررۈن ھەر ئىككىررال تەرەپ ئېغىررر قۇربررانالرنى بېرگەنرردىن
كېيىررنال بوشررىتىپ چىقرراتتى .ئررادەتتىكى ئەھېالالرغررا ئوخشرراش بررۇ يەردىمررۇ ئررۇنر يەر
تۈزۈلۈشررىدىن تولررۇق پايرردىلىنىپ ئرراكوپ كررونپ ئررۆزىنى قوغدىشرراتتى .قررار بەكررال قرراتتىق
يېغىررپ كەتكەچرركە ئامېرىكررا ئارمىيىسررى ھرراۋادىن مررادد تەمىناتقررا ئېرىشررەلمە قالىرردۇ.
ترروپ-زەمبىرەكلەرنىر ھىمايىسررىمۇ ئازىيىررپ كېتىرردۇ؛ شررۇنداق بولغاچقررا ئۇنرنىر ئالغررا
ئىل ىرلىشررى بەكررال ئاسررتىالپ كېتىرردۇ .قررار-مررۇز قرراپالپ كەترركەن چرروڭ-كىچىر يررولالردا
ترانكىالر بىرلەن ئرۆز سرۆرەپ ماڭىرردىغان زەمبىررەكلەر تېيىلىرپ بىرر-بىرسرى ە سرروقۇلۇپ
ماڭالمايال قالغان ئىد .
چېرچىرر ئايروپىالنغررا ئولتررۇرۇپ ئەن لىرريەدىن ئۇچررۇپ كېلىررپ قايتارمررا ھۇجررۇم
ۋەزىيىتىنررى ھرراۋادىن كۈزىتىرردۇ .ئەسررلىدە تىرر چوققىلىررق يارلىقنىرر غەربررى ئۇچىرردا
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ئەن لىيىلىكلەر بۇ قېتىملىق قايتارما ھۇجۇمغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن خېلى كەڭ دائىرىلىر
تۇيۇقسىز ھۇجۇم باشالتقان ئىد -2 .يانىېار كۈنى چېرچى ئېيزىناۋېرنى قوبۇل قىلغىنىدا
ئەن لىرريە-ئامېرىكررا ئىككررى دۆلەت ئارمىيىسررىنى بەكررال ئاسررتا ھەمرردە بەكررال جاپررالىق
ئىل ىرلىشىدىن خاپرا بولرۇپ كېتىردۇ .ئرۇ ئېيزىننراۋېردىن ئاردېنردىكى بېسرىمنى ئرازايتىش
ئۈچۈن رۇسالردىن ياردەم ئېلىش مرۇمكىن بولماسرمۇ دەپ سرورايدۇ .چېرچىر سرتالىننى
بىر قېتىملىق يېڭى قايتارما ھۇجۇم باشلىماقچى ئىكەنلىكىدىن خەۋىر بار ئىد  .ئەمما بۇ
ھەرىكەتنى قاچان باشلىنىشىنى بىلمەيتترى“ .برۇيرۇق ترۈۋەن ە چۈشىشرى بىلەنرال ھەدەپ
كەينى ە سوزىشىدۇ بۇ ئىشالرنى _ دەيدۇ ئېيزىنناۋېرغا _ شۇنداقتىمۇ مەن ئۇنىڭدىن برۇ
ھەرىكەتنررى قاچرران باشررلىتىدىغانلىقى ھەققىرردە سورىسررامال بۇنىر ۋاقتىنررى ماڭررا چوقررۇم
ئېيتىپ بېرىدۇ .بولمىسرا سروراپ باقرايمۇ قانرداق؟” ئېيزىننراۋېرمۇ “مەيلرى بولمىسرا” دەپ
جرراۋا بېرىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ چېرچى ر خررېلىال يۇمشرراپ قالىرردۇ .شررۇ كررۈنى چېرچى ر
ستالىنغا بىر تېلې رامما يولالپ ئۇنىڭدىن يانىېار ئىچىدە بىر قېتىملىرق ھۇجرۇم باشالشرنى
تەلەپ قىلىدۇ .موسكېامۇ بۇنىڭغا دەرھال جاۋاپ قايتۇرىدۇ .جاۋابتا ستالىن بىرر قېتىملىرق
كەڭ كۆلەملىررر قايتارمرررا ھۇجرررۇم قوزغىمررراقچى ئىكەنلىكىنرررى بۇنىررر ۋاقتىمرررۇ ئاينىررر
ئوتتۇرسىدىن بۇرۇن بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
-2يانىېار كۈنى ئەتى ەندە قىيرالىق تۆپىنىر بىلىردىن توسرۇپ تۇرىېاتقران جەنرۇپ-
شررىمالىدىكى قىسررقاچقا ئېلىررپ ھۇجررۇم قىلىشررالرمۇ ئىلغررا قرراراپ ئىل ىرلەشرركە باشرراليدۇ.
ئەتىسى ئىتتىىاقداشالر ئارمىيىسى بەكرال يېقىنلىشرىپ كېلىېاتقاچقرا ھىتلېرمرۇ ئامرال يروق
قىيالىقتىكى غەربى قىسىم قوشۇنىنى يېرىمىغرا چېكىرنىش برۇيرۇقى بېرىردۇ.بىرر سرائەتتىن
كېرريىن مېررېۇز دەرياسررىدىن ئررۆتكەن پررانزېر قىسررىملىرىنى ھەممىسررى كەيررنى ە بۇرۇلررۇپ
باستوگن لېي ،تاشيولىنى شەرقى ە قاراپ چېكىنىدۇ.
شررۇنداق قىلىررپ ھىتلېرنىرر ئۇخلىمررا كررۆرگەن چۈشررىمۇ ئاخىرنشررقان بولىرردۇ.
ئەندىكى مەسىلە نېمى ئارمىيىسىنى قالدۇق تانكىلىر بىلەن ئۆز سۆرەپ ماڭىردىغان
زەمبىرەكلىرىنى سانى يەنىال بەكرال ئراز قالغران بولرۇپ برۇنر تاشريولدىن ۋاقتىردا ئۆترۈپ
بوننرمررۇ ئەجەبررا بررۇ قېتىمقررى چېكىنىشررمۇ يەنە شررۇ سررتالىن رادقا ئوخشرراش ئرراقىېەتكە
دۇچار بونرمۇ دې ەن مەسىلىدە قالغان ئىد .
-1يانىېاردا گودېرىئان يەنە بىر قېتىم “بۈركرۈت ئۇۋىسرى” غرا بارىردۇ .ئرۇ ئرۈچىنچى
قېررتىم ھىتلېرنررى ئاگاھالنرردۇرۇپ “قىزى ر ئررارمىيە يېقىنرردا كەڭ كۆلەملى ر بىررر ھۇجررۇم
قوزغىماقچى ئىكەنلىكىنى ئېيتىردۇ .بۈگرۈن ئرۇ بىرر مرۇنچە خەرىرتە ۋە گرافىكالرنرى يېنىغرا
ئېلىرپ كەلر ەن ئىرد  .برۇ گرافىكالرنىر ھەممىسرىنىال ئۇنىر ئاخبرارات مرۇدىر گېھلرېن
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سىزىپ چىققان بولۇپ بۇ جەدۋەل-خەرىتىلەر ئىككى تەرەپ ئەسكىر كۈچىنى تارقىلىش
ئەھېالىنى ئېنىق كۆرسىتىپ ترۇراتتى .ئرۇ يەنە گېلېننىر بىرر تەكلىېىنىمرۇ ئالغرا كەلر ەن
بولۇپ بۇ تەكلىىتە ئەگەر بېرلىننى قەتئىي چى تۇرۇپ قوغدىماقچى بولىدىكەنمىز چوقرۇم
شەرقىي پرۇسىيەدىن چېكىنىپ چىقىشىمىز شەرت دېيىل ەن ئىد .
گودېرىئرران خەرىررتە-گرافىكالرنررى ئېچىررپ كۆرسررەتكەندىن كېرريىن ھىتلېررر بررۇنرنى
“چېكىدىن ئاشقان ئاخمراقلىق” دەيردۇ .ھەمردە برۇ نەرسرىلەرنى سرىزىپ چىققران كىشرىنى
ساراڭالر دوختۇرخانىسىغا سولىېېتىش كېررەك دەپ برۇيرۇق قىلىردۇ .بۇنىڭردىن گۇدېرىئران
قاتتىق خاپا بولۇپ كېتىدۇ“ .برۇ خەرىرتە-گرافىكالرنرى سرىزغان ئرادەم گېنېررل گېھلرېن برۇ
ئادەم مېنى ئەڭ ياخشى شىتاپ باشلىقلىرىمدىن بىر  – .دەيدۇ گۇدېرىئران _ ئەگەر مەن
بۇنرنى سىزىپ چىقىشقا قوشۇلمىسا ئىردىم ھەرگىزمرۇ ئرۇنرنى سرىز بىرلەن كۆرۈشرتۈرگىلى
ئېلىپ كەلمەيتتىم .ئەگەر سرىز گېھلېننرى سراراڭالر دوختۇرخانىسرىغا سولىتىېېتىدىكەنسرىز
ئۇنداقتا ئۇنىڭغا قوشۇپ مېنىمۇ سولۇتۇڭ!” دەيردۇ .ھىتلېرر برۇ گەپلەردىرن كېريىن ئاسرتا-
ئاستا خاپىلىقى يانغاندەك بولىدۇ .ئانردىن ئرۇ بىرر تەرەپرتىن ماختراپ يەنە بىرر تەرەپرتىن
ۋەدە بېرىشرركە كىرىشررىدۇ“ :شررەرقى سررەپ _ دەيرردۇ ھىتلېررر _ شررەرقى سررەپ ھېچقاچرران
بۈگۈنكىدەك بۇنچىېان تولۇق ئارقا سەپ كۈچى ە ئېرىشرىپ باققران ئەمەس .برۇنى سرىزنى
تۆھىىڭىزدىن ئايرىپ قاراش مۇمكىن ئەمەس .بۇ جەھەتتە مەن سرىزگە رەخرمەت ئېيتىشرىم
كېرەك”.
گۇدېرىئان يەنىال ئاچچىقىنى بېسىېانلمايدۇ“ .شەرقى سرەپ _ دەيردۇ گۇدېرىئران _
خۇدد ئۆرۈلرۈش ئالدىردا تۇرغران بىرر بىنراغىقال ئوخشراپ قالرد  .ئرۇرۇش سرېىىنى بىرر
تەرىىى بۆسىېېتىلد  .شۇڭا پۈتۈن سەپ بويىچە يېمىرىلىپ كېتىشىمىز مۇمكىن .بىز ئۇرۇش
سېىىنى بەكال ئۇزارتىرېەتكەنلىكىمىزدىن ي ىرمىردەك يېررىم-ياترا دىېىزىيەنىر ئارقرا سرەپ
كررۈچلىر ھەقىقەتەنمررۇ ئررازلىق قىلماقتررا ”.ئەممررا ھەر ۋاقىتتىكىرردەك يەنىررال ھىتلېرنى ر
دې ىنرى دېر ەن ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ ئاردېنرردا يەنىرال قىسرمەن غرالىبىيەت قرازىنىش ئۈمىررد
بارلىقىنى باھانە قىلىپ ئاردېندىكى ئارقا سەپ كۈچلىرىنى ئۇ تەرەپكە ئاختۇرۇشرنى قەتئرى
رەت قىلىدۇ“ .شەرقى سەپ _ دەيدۇ ھىتلېر ئاخىرىردا _ ئرۆز كرۈچى ە تايىنىشرتىن باشرقا
چارىسى يوق ئۇنر ھازىر قولىردا برار كرۈچلەردىن پايدىلىنىشرتىن باشرقا چىرىلىرر يروق”.
گۇدېرىئرران زوسسررېندىكى قۇمانرردانلىق شررىتابىغا قايتىررپ بارغىنىرردا ئىررچ-ئىچىرردىن خاپررا
ئىد  .ئۇنىڭغا شۇنىسى ئېنىق ئىدىكى ھىتلېرر بىرلەن جرودل ئىككىسرى سروۋېت ئىتتىىراقى
كەڭ كۆلەملىررر ھۇجرررۇم قىلىررردىغانال بولىررردىكەن يررراردەمچى قوشرررۇنالرنى يررراردىمى ە
ئېرىشەلمى ەن ئۇرۇش سېىى چوقۇم بۆسىېېتىلىدىغانلىقىنى بىلىپ ترۇراتتى .يرا بولمىسرا ئرۇ
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ئىككىسىال بۇ تەرەپلەردە تۇغۇلمىغان بولغانلىقى ئۈچۈن شەرقتە ئوتتۇرغرا چىقىرش ئالدىردا
تۇرىېاتقان بۇ ئاپەتنى بىلىپ تۇرۇپ كۆرمەسكە سېلىېاتقان بولمىسرۇن يەنە؟ دەپ ئويالپمرۇ
كېتىدۇ .بىر پرۇسىيەلى بولۇش سۈپىتى بىلەن گۇدېرىئان بۇ ھەرىكەت بەكال قىممەتلىر
بەدەل تۆلەش ئارقىلىقال يۇرتىنى ساقالپ قرېلىش مەسىلىسرى ئىرد  .يەنرى برۇ يرۇرتنى ھەر
قانداق بەدەل تۆلەشتىن قورقما ساقالپ قېلىش شەرت ئىد .
ئارىدىن  2كۈن ئۆتۈپ ستالىن چېرچىلغا بەرگەن ۋەدىسىنى ئەمەل ە ئاشرۇرىدۇ .ئرۇ
بالتىق دېڭىزىدىن تارتىرپ پولشرانى ئوتترۇرا قىسرىملىرىغا كەل ىرچە بولغران  222مىللىرق
ئۇرۇش سېىى بويىچە  2مىليون كىشىلى قىزى ئارمىيىنى يەنى ئىتتىىاقرداش ئارمىيىنىر
د پىالنى بولغان نورماندىيىدە قۇرۇقلۇققا چىقارغان ئەسكەر سرانىدىن  82ھەسسرە ئرارتۇق
ئەسكىر كۈچنى ئىشقا سېلىپ بەكال يېتەرسرىز قۇرالالنغران  222مىر كىشرىلى نرېمى
ئارمىيىسى ە قارشى شىددەتلى ھۇجۇم باشلىتىدۇ .شىددەتلى تروپ-زەمبىررەك ھۇجرۇمى
ۋە كەينررى ئررۈزۈلمە كېلىېاتقرران «سررتالىن» تىىلىررق ۋە «ت\ »22تىىلىررق تانكىلىرىنىرر
ھىمايىسررى ئاسررتىدا تۈركررۈم-تۈركررۈم سرروۋېت قىزىرر ئررارمىيە پىيادىسررى بەكررال ناچررار
سەپلەن ەن گۇدېرىئاننى مۇداپىيە سېىى ە قاراپ شىددەتلى ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ .شۇ كۈنكى
ھاۋا رايى بەكال ناچار بولغاچقا قىزى ئارمىيىنى ھاۋا ئارمىيىسىنى مۇتلەق كۆپ قىسرمى
يېرىدىن قىمىرلىيالما تراكتىكىلىق يراردەم قىلىشرقا ئىمكانسرىز قالىردۇ .قالىردۇ .شرۇنىڭغا
قارىما ئاخشىمى گۈگۈم چۈشكىچە بولغان ئارىلىقتا قىزى ئارمىيىنى بىرىنچى يۆلۈنرۈش
ئارمىيىسى يەنىال  80مىلدىن ئارتۇق ئىچكىرلەپ بارىدۇ.
نەتىىىدە گېرمانىيە شەرق ۋە غەرىپ ئىككى تەرەپتىن كۈچلرۈك ئەسركىر كۈچنىر
قىسررتاپ ھۇجۇمىغررا دۈ كېلىرردۇ .يەنە شررۇ كۈنىسررى ئىتتىىاقررداش ئررارمىيىمۇ ئاردېنرردا
كۆرىنەرلىرر غەلىبىنررى قولغررا كەلتۈرىرردۇ .ئامېرىكررا ئارمىيىسررىنى مۇئرراۋىن پرىزدېنرررت
ترومىننىر بررۇرۇنقى قىسررىمى  -22دىېىزىيىنىمررۇ ئررۆز ئىچى ر ە ئالغرران پىيررادە دىررېىزىيىلەر
بىلەن -2پانزېر دىېىزىيىسى بىرلىكتە باستوگننى شەرقى تەرىىىدە گېرمانىيىنىر ئالردىنقى
قاتاردىكى قىسىملىرىنى ئونمىڭلىغان ئەسكىرىنى پۈتۈن ئەتراپتىن قورشاۋغا ئېلىېالىدۇ.
“بۈركۈت ئۇۋىسى” دا تراۋدل جيۇڭ تېنى يېڭىال ئارچا بايرىمىنى ئۆتكۈزۈش ئۈچرۈن
كەتكەن مىيۇننېندىن قايتىپ كەل ەن ئىرد  .ئۇنىر كۈزىتىشرىچە ھىتلېرر بەكرال جىمىرپ
قالغانرردەك كررۆرۈنەتتى .چۈشررلۈك تامرراق ئۈسررتىدە تررراۋدل ئۇنىڭغررا غەم قىلغرران ھالرردا
مىيۇننېننىر بېشررىغا كەل ر ەن پاجىئەلى ر بومبرراردىمەن ئەھررېالىنى سررۆزلەپ بېرىرردۇ .بررۇ
چاغدا ھىتلېر ئۇنىڭغا ۋەدە قىلىپ “بۇ پاجىئە بىر قانچە ھەپتى ە قالمرايال ئاخىرلىشرىدۇ
بىز زور مىقتاردا يېڭى تىىتىكى رىئاكتىپ ئايروپالن ئىشلەپ چىقىرىشقا كىرىشتۇق .ئۇ چاغدا
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ئىتتىىاقداش ئەللىرىنى ئرايروپالنلىر ئرۇنچە ئاسران گېرمرانىيەگىچە ئۇچرۇپ كرېلەلمەس
ھالغا كەلتۈرۈلىدۇ” دەپ قىزنى كۆڭلىنى ياسايدۇ .يانىېارنى ئوتتۇرلىرىدا ھىتلېر بىرلەن
يررېقىن ھەمرالىررر “بۈركررۈت ئۇۋىسررى” دىررن ئايرىلىررپ بېرلىنرردىكى يېڭررى قۇمانرردانلىق
شررىتاپىغا يۆتكىلىرردۇ .كۆرۈنۈشررتە ھىتلېررر يەنىررال كررۆڭلى يېرررىم بولغانرردەك كررۆرۈنمەيتتى.
ئوتترررۇردا بىرسرررى چاخچررراق قىلىرررپ بېرلىنغرررا يېڭرررى بررراش قۇمانررردانلىق شرررىتابىنى
ئورۇنالشررتۇرۇش بىررردىن بىررر مۇۋاپىررق چررارە .چررۇنكى بېرررلىن غەرپ بىررلەن شررەرققە بىرررن
ۋاقىتتا مېترو بىلەن بارغىلى بولىدىغان بىرر يەر دېېىرد برۇ گەپرتىن ھىتلېرمرۇ قوشرۇلۇپ
كۈلۈپ قويىدۇ.
قىيالىقتا تارمار كەلتۈرىلىېاتقان ئىتتىىاقداشالر ئارمىيىسرى يەنە بىرر قېرتىم جەنرۇپ-
شىمالدىن قىسقاچقا ئېلىپ ھۇجرۇم قوزغايردۇ-82 .يرانىېاردا ئىككرى ئرارمىيە باسرتوگننى
شىمالىدىكى بىر قانچە مى يىراقلىقىدا تۇتۇشىدۇ .ئىتتىىاقداشالر ئارمىيىسرى بىررن ھۇجرۇم
بىلەن قىيالىقنى كۆپ قىسرمىنى ئى ەلرلەپ  02مىر گېرمرانىيە ئارمىيىسرىنى چېكىرنىش
يولىنى ئۈزىېېتىدۇ .ئەن ىلىيە ئارمىيىسى بىلەن ئامېرىكا ئارمىيىسرىنى بىرر-بىرسرى بىرلەن
يۇشۇرۇن رىقابىتى سەۋەبىدىن بۇ ھەرىكەت بەكال قامالشمىغان بىر ھال ئالىدۇ .ئەسرلىد
ئىررش نەچررچە كررۈن ئرراۋال يررۈز بەرگەن ئىررد “ :قىيررالىق ئوپىراتسىيىسررى” نىرر شررىمالى
تەرىىىرردىكى مونت ررومېرىي مۇخىىرنرغررا غررالىبىيەتنى بىررز قولغررا كەلتررۈردۇق كۈچلررۈك
ئەن لىيە ئارمىيىسى ئامېرىكىلىقالرغرا ياردەملىشرىپ ئۆڭكۈرلىرىردىن چىقىېېلىشرىغا يراردەم
قىلد دې ەن تەسىراتنى بەرگەن ئىد  .بۇنىڭغا قارىتا كوپ قىسىم ئامېرىكىلىق مۇخىىرنر
بەكال خاپا بولىدۇ .ئۇنر مونت ومېرىينى گەپ قىلىش تونى گۇيا باشقىالرغا رەھىمردىللى
قىلغررانلىق پررۇرىقىنى بېرىرردۇ .ئەسررلىدە ھەممى ر ە ئايرران بولغىنىرردەك ئۇرۇشررقا قاتناشررقان
ئەن ىلىرريە قوشررۇنلىرىنى سررانى نىسرربەتەن ئرراز شررۇنىڭدەك كرروپ سرراندىكى ئامېرىكررا
گېنېراللىر مونت ومېرىينى بەكال ئېھتىياتچران تراكتىكىلىر بەكرال كرۆپ پۇتلىكاشراڭلىق
پەيرردا قىلىررېەتكەن دەپ قارىماقتررا ئىررد  .ئررۇ كررۈنلەردە ھىتلېررر بررۇ ئىككررى ئىتتىىاقررداش
ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىېەتكە بۇزغۇنچىلىق سېلىشنى خىيال قىلىپ يرۈرگەن بولرۇپ ئىنسران
ماھىيىتىرردىكى بۇنررداق ئانھىرردىلى راسررتىنال ئررۇنرنى زىدىيەتلەشررتۈرۈپ قويغانرردەكمۇ
قىالتتى .بۇ جەھەتتە ھىتلېر ئرادەم مراھىيىتى ە رەخرمەت ئېيتسرا بولىردۇ .شرۇنداقتىمۇ بىرر
تەرەپتىن ھەربىي ئادەم يەنە بىر تەرەپتىن دېىلومرات بولغران ئەيزىننراۋېر ئىككرى تەرەپ
سېىىدىكى نارازىلىق ھېسسىياتلىرىنى تىزن يوق قىلىېېتىدۇ.
-82يانىېار كرۈنى ھىتلېرر چارىسرىز قالىردۇ .مانتېېفېلنىر قىسرىملىر بەكرال يراش
بەكررال قېررر ھەمرردە كارغررا كەلررمەس ئەسرركەرلەردىن تەشرركى تاپقرران ئرراز بىررر قىسررىم
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پىيادىالرنى كەينى ە قالردۇرۇپ ئومرۇمىي يۈزلرۈك چېكىرنىش سرېىى ە قېتىلىردۇ .برۇ زەئىرپ
ئەسرركەرلەر ئارقررا سررەپ تەمىناتىغررا ئېرىشررەلمى ەنلىكى ە قارىمررا يەنىررال قەھرىمررانالرچە
جەڭ قىلىپ ئۇرۇشنى ئاخىرىنى يىغىشتۇرۇش ئىشلىرىنى ئرۆز ئۈسرتى ە ئېلىشرقان ئىرد .
ئۇنرنى ئارىسىدىكى  82~82ياشلىق ئەسكەرلەر ئۇرۇشرۇپ يرۈرۈپ ئرۆل ەن بولرۇپ ئرۇنر
ئۆل ەنرردىن كېرريىن ترروڭالپ قېتىررپ كەترركەن ئالقانلىرىرردا قررۇراللىرىنى چىرر قامررالالپ
يېتىشاتتى 22 .نەچچە ياشلىق ئەسكەرلەر گەمىلەردە يراتقىنىچە ئرۆل ەن بولرۇپ ئۇنرنىر
پۇتلىر چىرىپ قارىداپ كەتركەن ئىرد  .كەيرنى ە چېكىرن ەن گېرمرانىيە ئارمىيىسرى يرول
ئۈسررتىدە يەنە ئررايروپالنالر بىررلەن زەمبىرەكلەرنى ر توپقررا تۇتۇشررىغا ئررۇچراپ تررۇراتتى .بررۇ
باندىن قۇتۇلۇپ چىقالىغانالرنى ھەممىسى ئامېرىكا ئارمىيىسىنى توپ كۈچىنى نەقەدەر
شىددەتلى ئىكەنلىكىنرى ھەر ئۇنتالمايردۇ .قاترار كەتركەن يرۈك ماشرىنىلىر ترانكىالر ۋە
ئۆزىنى ئۆز سۆرەپ ماڭىدىغان توپ-زەمبىرەكلەر قار-مۇز قاپالپ كەتركەن چروڭ-كىچىر
يولالردا گېرمانىيە تۇپراقلىرىغا قاراپ گۈلدۈرلەپ كىتىېاتياتتى؛ قاتار كەتكەن ئراخىر يروق
ئەسكەرلەر سېىى قار كېچىپ بەكال مۈشكۈل كېتىېاتاتتى .ئۇنر سوغۇق ھاۋانىر جاپاسرىنى
تارتىىال قالما يەنە كەينىدىن قوغالپ ماڭغان دۈشمەننىڭمۇ دەردىنى تارتىشاتتى.
“قىيررالىق ئوپىراتسىيىسررى” شررۇنى بىررلەن ئاخىرنشررقان ھېسررابالند  .بررۇ ئررۇرۇش
ھەرىكىتى چەيلەپ ۋەتېەرىكى چىقىرىېېتىل ەن ئىككى كىچى دۆلەتنى كەينىدە قالردۇرۇپ
كەتكەن بولۇپ ۋەيران بولغان قورو-قورۇقالر ئۆل ەن مالېارانالر ئۆل ەن رۇھالر ئرۆل ەن
قەلررربلەر … ۋە شرررۇنىڭدەك  22مىڭررردىن ئرررارتۇق جەسرررەتلەرنىمۇ كەينىررردە قالررردۇرۇپ
ئاخىرنشقان بولد .
“كۈزلۈك تۇمان” ھەرىكىتى خۇدد يارىالنغران براندەك دىېىردەك ھىتلېرنىر يېنىغرا
قايتىدۇ .برۇ ھەرىركەت نۇرغرۇن كىشرىلەرگە ئرۆز ۋاقتىردا ناپولىئوننىر موسركېادىن تارمرار
بولۇپ چېكىن ەنلى مەنزىرىسرىنى ئەسرلىتەتتى .ئەسركەرلەر پۇتلىرىغرا تاغرار پرارچىلىرىنى
يۆگىېالغان بېشرىغا تىتىلىرپ كەتركەن نتىالرنرى يۆگەشركەن ئۈشرۈپ كەتركەن پرۇتلىرىنى
سۆرەشررركىنىچە قرررار ئىچىررردە سرررۆرۈلۈپ ئرررارانال كېتىشرررىېاتاتتى .ئرررۇنر يەنە سرررۈڭەكتىن
ئۆتكىرردەك سرروغۇق شررىېرىغان بىررلەن دۈشررمەن ترروپ ئرروقى ۋە سررنارىيەتلىرى ىمۇ چىداشررقا
مەجبررۇر ئىررد  .يرراردار ئەسرركەرلەر چىرىررپ كەترركەن ئررۈچە برراغرىنى قامىالشررقىنىچە
يىرىڭررداپ كەترركەن يررارىلىر بىررلەن قۇنقلىرىمررۇ يىرررىڭالپ كەترركەن قىيرراپەتتە ئانررا
تۇپراقلىرىغررا قرراراپ كېلىېاترراتتى .ئۇنرنى ر ئىككررى ئررايىقى ئۈيۈشررۈپ قالغرران پۈتررۈنلە
ئۈمىدسىزلى ئىچىدە بىرر بېسرىپ ئىككرى بېسرىپ دې ىردەك شرەرققە قراراپ كېتىېاتراتتى.
ئۇنردىن نۇرغرۇنلىر دىزىنتىررىيە كېسرىلىنى يۇقتۇرىېالغران بولغاچقرا قرارلىق يرولالر قران
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داغلىر بىلەن قوشۇلۇپ ئەۋراتلىر بىلەنمۇ بۇلغانماقتا ئىد .
ئۇنر پۈتۈنلە غۇرۇرىنى يوقاتقان ئىرد  .برۇ قېتىملىرق چروڭ تارمرار بولۇشرتىن سراق
قانلىغانالر ئارىسىدار گېرمانىيەنى قايتا غەلىبە قازىنالىشىغا ئىشىنىدىغان بەكال ئاز ئرادەم
قالغان ئىد  .يۇرتىغرا قايتىرپ كېلەلى ەنلەرنىر ھەممىسرىال دې ىردەك گېرمرانىيە ئەنرد
مەۋجۇت بونلمايدۇ ئامېرىكا بەكال كۈچلۈك ئىكەن شۇنىڭدەك ئاردېندىكى قورقۇنۇچلرۇق
قۇرال بولغان ئامېرىكىنى قىرغۇچى ئايروپىالنلىرىنىر ۋەھىمىلىر ھىكايىسرىنى ئۇرۇشرتا
پىشررىپ چىققرران ئامېرىكررا ئەسرركەرلىر ھەقىقەتەنمررۇ ئامېرىكىلىقالرنى ر جەۋھەرلىرىرردىن
ئىرركەن ئەممررا بۇنىڭغررا ھىتلېررر پەقەتررال ئىشررەنمەيدىكەن دې ەنرردەك قاراشررالرنىمۇ بىرررگە
ئېلىپ كېلىشكەن ئىد .
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“ ..2بۇ قېتىم ،ھەرگىزمۇ تۈن يېرىمىدىن بەش مىنۇت بۇرۇن
ئەل بولمايمىز”
02 .2 .8122 ~ 82 .8 .8122
8
-8122يىلررى -82يررانىېاردا سرروۋېت قىزى ر ئارمىيىسررى بررالتىق دېڭىررز رايونىرردىكى
گېرمانىيە ئارمىيىسىنى تارمار كەلتۈرۈپ ياكى ئۇنردىن يانداپ ئۆتۈپ كېتىرپ ۋارشراۋادىمۇ
لرروۋېر دەرياسررىدىن ئۆتررۈپ سىلېسررىيەگە يېتىررپ بارىرردۇ .سرروۋېتلىكلەر ئاۋشررېىتزغا يېقىررنال
كېلىدۇ .ئۇرۇقىنى قۇرۇتۇش نگىرىدىكى كىشىلەرمۇ سوۋېت ئارمىيىسرىنى تروپ-زەمبىررەك
ئاۋازلىرىنى ئاڭالشقا باشراليدۇ .ئرۆتكەن بىرر قرانچە ھەپرتە جەريانىردا قۇرۇترۇش نگىرىنرى
قوغداپ تۇرىېاتقان ئې -ئېچىالر قوشۇنى ئوپچە قىرغىنچىلىق ئىزلىرىنى يۇشۇرۇش ئۈچرۈن
نگىررردا ئايرراق ئىسرركىالتى كېرريىم-كىررچەك ۋە چررا ئىسرركىالتى قاتررارلىقالرنى بىرمررۇ-بىررر
چۇۋۇپ يوقۇتۇش ئىشىغا كىرىشكەن ئىد  .ئىككى كۈنردىن كېريىن برۇ رايونردىكى نرېمى
ئەمەلرردارلىرىنى مررۇتلەق كررۆپ قىسررمى قېچىررپ كېتىشررىدۇ .شررۇ كررۈنى چۈشررتىن كېرريىن
قوغداش ئەسكەرلىر كىيىم-كىچەكلىر تىتىلىپ كەتكەن بىر تېرە-بىر ئۇستىنان بولرۇپ
قالغان مەھبۇسالرنى جانردىن ئۆتىردىغان سروغۇق شرىېرىغاندا بىرر يەرگە تروپالپ ئرۇنرنى
گۆرۈگە تۇتۇپ تۇرۇشنى مەقسەت قىلىپ ئالدىغا سرېلىپ غەرىرىكە قراراپ ھايرداپ ماڭىردۇ.
بۇندىن باشقا نېمىسالر سوۋېت قوشۇنلىرىنى نگىرنى بومباردىمان قىلغىنىدا يوقۇلۇشرىنى
ئۈمىد قىلىپ ئۆرە تۇرغىدەكمۇ ماجالى قالمىغان بەدىنى بەكال ئراجىز  2مىڭردەك مەھبرۇس
نگىردا قالدۇرۇلغان ئىد  .ئەمما -02يانىېاردا قىزى ئرارمىيە ئېقىنرى برۇ قىرىرپ يوقۇترۇش
نگىرىنى دەرۋازىسى ئالدىغا كەل ىنىردە نگىرردا يەنىرال  2مىڭردەك كىشرى ئامران قالغران
ئىررد  .بررۇ كىشررىلەر ئررۇرۇغالپ ترروغراق كۈتىكىرردەك ھالغررا كېلىررپ قالغرران بولررۇپ ھەتتررا
قۇتقازغۇچىلىرىنى ئىسقىرىق چېلىپ قارشى ئالغىدەكمۇ ماجرالى قالمىغران ئىرد  .برۇ چروڭ
ئاللۈم نگىرىدا دەلىللەرنى يوقۇتۇش ئۈچرۈن ترا ئەتىر ەن سرەھەرگىچە ھەپىلىشرى بېقىرپ
ئاخىر زەھەرلى گاز بۆلۈمى بىلەن  2يەردىكى ئۆلۈك كۆيردۈرۈش خۇمردىنىنى پارتلىتىرپ
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تۈزلىېېتىدۇ.
شۇنىڭغا قارىما بۇ ئۇرۇنۇشلىرىمۇ ھىتلېرنىر ئۆلرۈم زاۋۇتىردىكى برۇ قورقۇنۇچلرۇق
جىنايى پاكىتلىرىنى يوق قىلىېېتەلمى ەن ئىرد  .گەرچە پۈترۈن دەلىلرلەر يرو قىلىرېېتىل ەن
ياكى پارتلىتىپ تۈزلىېېتىل ەن بولىشىغا قارىما قىزىر كىرىسرت جەمىيىنىر ئرادەملىر
يەنىررال  221مىر  102قررۇر ئەرلەر كىيىمررى  122مىر  022دانررنە ئايررالالر پەلتوسررى 82
مى  122پارچە زىلچە-گىلەم ۋە  2توننا چاچنى قولغا چۈشرىرەلەيدۇ .ئرۇنر يەنە تاغردەك
دۈۋىلەن ر ەن چىررش چوتكىسررى كررۆزئەينەك ئايرراق كىرريىم ياسررالما پررۇتنى ھەمرردە 822
مىڭدەك زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىنى مازارىنى كۆنپ چىقىرىدۇ.
بېرلىندا بولسا گېنېرال گۇدېرىئان بىرلەن ئۇنىر ئاديۇترانتلىر شرۇ كرۈنى چۈشرتىن
كېرريىن برراش مىنىسررتىرلى بىناسررىنى ئالدىرردىكى ئررون نەچررچە باسررماقلىق پەلەمىەيرردىن
كۆتۈرۈلۈپ بۇ يەردە ئۆتكۈزۈلىدىغان ئالى دەرىىىلى ھەربىري ئىشرالر يىغىنىغاقاتنىشرىش
ئۈچۈن باش مىنىستىرلىككە يېتىپ كېلىدۇ .ئۇنر براش مىنىسرتىرلى بىناسرىغا كىرگەنردىن
كېيىن بىر مۇنچە سوقماق كارىدورنردىن ئايلىنىپ يۈرۈپ ئاخىر ھىتلېرنى ئىشنانىسرى
برررار يەرگە يېتىرررپ كېلىررردۇ .ئرررۇنر ئىتتىىاقرررداش ئەلرررلەر ئارمىيىسرررى ئايروپالنلىرىنىررر
بومباردىمانىغررا ئررۇچراپ تۇرغاچقررا ئررۇدۇل يررولالر ترراقىېېتىەل ەچكە ئەنە شررۇنداق ئيلىنىررپ
مېڭىشقا توغرا كەل ەن ئىد  .ئۇنر ئۆتكەن كورىدورنرنى پەنىىرىلىر پەنەركىلەر بىرلەن
مىنلىررېېتىل ەن زال ۋە ئۆيلەرنى ر ھررېچ بىرىرردە بىرەرمررۇ رەسررىم ئېسررىلمىغان يەر يرراكى
تامالردىمۇ گىلەملەر ئېلىپ تاشالنغان ئىرد  .ئرۇنر ئايلىنىرپ يرۈرۈپ ئراخىر بىرر مېھمران
سارا زالىنى ئالدىغا يېتىپ كېلىدۇ .بۇ زالنى ئىشىكىدە بىر ئەسكەر يەڭ ىر پىلىمروتنى
تررۇتقىنىچە پوسررتا تررۇراتتى .يەنە بىررر ئررې -ئررې ئەمەلرردار ئەدەپ بىررلەن ئررۇنردىن يرران
قررۇراللىرىنى تاپشۇرۇشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ .ئانرردىن ئۇنرنىرر ھررۈجىەت سررومكىلىرىنىمۇ
ئىنچىكىلىرر بىررلەن تەكشررۈرۈپ چىقىرردۇ-02 .ئىيۇلرردىن باشررالپ يولغررا قويۇلغرران بررۇ
تەكشۈرۈش تۈزۈمى قۇرۇقلۇق ئارمىيە باش قۇمانردانىنىمۇ تەكشۈرۈشرتىن ئامران قويمىغران
ئىد .
چۈشتىن كېيىن سائەت  2كە كەل ىچە سارا ئىچى ھەربىري رەھربەرلەر بىرلەن لىرق
تولغان بولۇپ ئۇنرنى ئارىسرىدا گيۆرىر كېيتېر ۋە جودلالرمرۇ برار ئىرد  .بىرر ئرازدىن
كېيىن فۈھرېرنى ئىشنانىسىغا تۇتىشىدىغان ئىشى ئېچىلىدۇ .بۇ ئىشرنانا كەڭتاشرا بىرر
ئىشنانا بولۇپ ئاساسەن بىزەلمى ەن بىر بۆلۈم ئىد  .تام تەرەپتە چوڭ بىر ئىش ئۈستىلى
قويۇلغان؛ ئۈستەل كەيرنى ە قرارا رەڭلىر قراپ بىرلەن قاپالنغران بىرر ئورۇنردۇق قويۇلغران
ئىد  .ئىش ئۈستىلىنى ئۇدۇلىدا باغقا قارىغان بىر پەنىىرە بار ئىرد  .يىغىنغرا قاتناشرقان
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ھەر قايسى ئالى دەرىىىلى قۇماندانالر تېرە قاپالنغان ئورۇندۇقالردا ئولترۇراتتى .ئۇنرنىر
ئاديۇتانررت يرراكى تررۈۋەن دەرىىىلىرر ئوفىتسررېرلىر بولسررا ئررۆرە تررۇراتتى يرراكى تىرر
يۈلەنچۈكلۈك ئورۇندۇقالردا ئولتۇرىشاتتى.
سررائەت  2تىررن  02مىنررۇت ئۆتكەنرردە ئررادولف ھىتلېررر سررول قررولىنى ئېسررىېالغان
دۈمچەي ەن قىياپەتتە ئى ىل ىنىچە پۈتلىرىنى سۆرەپ كىرىپ كېلىدۇ .ئۇ جانسى ئوڭ قرولى
بىلەن بىر قانچە كىشى بىلەن قول ئېلىشىپ سالىمىنى بىلدۈرىردۇ .ئانردىن ئاديۇترانتالردىن
بىرر سررۈرۈپ بەرگەن ئورۇنرردۇققا كېلىررپ ئرۆزىنى تاشررلىغىنىچە ئولتررۇرۇپ قالىرردۇ .يىغىررن
باشررالنغاندىن كېرريىن گۇدېرىئرران شررەرقتە ئوتتۇرغررا چىقىېاتقرران كۈنسررايىن ناچارلىشررىپ
كەتكەن ئەھرېالالرنى دوكرالت قىلىردۇ .ئرۇ قىلرچە يۇشرۇرما ئۇچرۇق سرۆزلەيدۇ .بۇنىڭغرا
قارىتررررا ھىتلېرنىرررر تەكلىىلىررررر ئەنررررد قولىرررردىن ھررررېچ ئىررررش كەلمەيرررردىغانلىقىنى
بىلدۈرگىنىدەك بەكال ئاز ئىد  .ئەمما مۇھاكىمە تېمىسى غەربى سەپ ئۈستى ە يۆتكىلىشرى
ھامرران ئۇنىرر ھايرراجىنى ئۇرغررۇپ پررات-پرراتال تەنقىررتلەپ ئررۆز قاتناشررقان ئۇرۇشررنى
سېغىنغانلىق سۆزلىرىنىمۇ قىلىپ قوياتتى (“بىرىنچرى دۇنيرا ئۇرۇشرى مەزگەىللىرىردە يەنرى
 8182ۋە -8182يىلررى ئارىلىقىرردا بىزنىرر ئالىرردىغان مۇكاپرراتىمىز ئرروق-دورا بررونتتى.
قررانچىكى كررۆپ مۇكاپاتقررا ئېرىشسررەك شررۇنچە غررادىيىېانتتۇق .)”.بۇنىڭغررا ئررۇنپال ھەربىرري
سەپتىن چېكىن ەندىن كېيىن ئالغان ئۈنېانىنى بەكال تۆۋەن بولۇپ قېلىشرى مەسىلىسرىدە
گيۆرى بىلەن بەكال ئۇزۇن تانش تارتىش قىلىدۇ .يىغىن چۈشرتىن كېريىن سرائەت  2دىرن
 22مىنرررۇت ئۆتكەنررردە ئاخىرلىشرررىدۇ .گۇدېرىئرررانمۇ شرررۇچاغدا ئررراران يىغىنررردىن چىقىرررپ
زوسسېنغا قايتانيدۇ .ئۇ بۇ يىغىندا ئۇنر ئىككرى يېررىم سرائەتتەك قرۇرۇق گەپ قىلىشرىپ
شۇنچە مۈشكۈل ئەھېالغا چۈشرۈپ قالغران شرەرقى ئرۇرۇش سرېىى ھەققىردە بىرەرمرۇ قرارار
ئېلىشمىغانلىقى ئۈچۈن بەكال چېچىلغان ئىد .
بۇ مەسىلىلەردىن بىرسى ھىملېرنىر مەسىلىسرى ئىرد  .ئرۇ تېنرى يېقىنردىال برۇيرۇق
بويىچە جىدد تەشكىللەن ەن بىر توپكورپۇسنى قۇمانردانلىقىغا تەيىرنلەن ەن ئىرد  .برۇ
كورپۇسنى ئاساسلىق ۋەزىىىسى مارشرال گ .ك .ژۇكوفنىر ئاساسرى كرۈچلىرىنى توسراش
ئىد  .گۇدېرىئاننى قارىشىچە بۇنداق بىر كىشرىنى شرۇنچە مرۇھىم بىرر ئورۇنغرا ترالالش
ھەقىقەتەنمۇ ئاخماقلىق ئىد  .ئەمما ھىتلېر ئۆز گېىىدە چى ترۇرۇپ پەقەت ھىملېررن بىرر
كېچىدە بۇنداق ئاساسلىق كرۈچتىن بىرنرى تەشركىللەپ چىقالىشرى مرۇمكىن ئۇنىر نرامىال
كىشرررىلەرنى ھاياجانغرررا سرررېلىپ ئۇرۇشرررنى ئررراخىرغىچە داۋامالشرررتۇرۇش ئىرادىسرررى ە
كەلتۈرەلىشررى مررۇمكىن دەپ تۇرىېالىرردۇ .بورمررانمۇ بىررر تەرەپررتە ھىملېرنى ر بررۇ ۋەزىررىى ە
قويۇلىشررىنى رىغبەتلۈنرردۈرۈپ تۇرغرران بولسررىمۇ ھىملېرغررا يېقىنلىشررانيدىغان كىشررىلەر
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ئومررۇمەن ئالغانرردا بررۇ ۋەزىررىە باشررلىقىنى ۋەيررران قىلىېېتىشررنى بىررر يوشررۇرۇن پىالنررى
ئىكەنلىكى ە ئىشىنەتتى .ئرۇنى شرەرق سرېىى ە مەسرئۇل قىلىرپ يولغرا سرېلىش ئرۇنى ئرالى
قۇماندانلىقتىن يىراقالشتۇرۇشنىال مەقسەت قىلىپ قالما يەنە بورماننى كۈنردىن كرۈن ە
كۆپىيىپ بارغان ھىتلېرنى تېزگىنلەش ئىمكانىيەتلىرىنىمۇ كۈچەيتىپ بېرەتترى .شرۇنىڭدەك
يەنە بررۇ ئىررش ھىملېرنىرر ھەربىرري ئىشررالر جەھەتررتە نەقەدەر قررابىلىيىتى يرروق بىررر
ئىكەنلىكىنىمۇ كىشىلەرنى ئىشەندۈرۈش ئىمكانىيىتىنى يارىتانيتتى.
ھىملېرر ئەسرلىدە قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە ئوفىرسرېرنر مەكتىبىنىر ئوقۇغۇچىسرى ۋاقتىرردا
قوشررۇنغا يىتەكچىلىر قىلىررپ ئررۇرۇش قىلىشررنى بەكررال ئارمرران قىالتتررى .مانررا ئەنررد ئررۇ
مەجبۇرلىنىررپ بولسررىمۇ بۇنررداق بىررر پۇرسررەتكە ئېرىشرركەن ئىررد  .گەرچە ئررۇ بورمانرردىن
يىرگىن ىنى بىلەن بۇ رەقىبىنى ئۆزىنىر ئاغدۇرۇلۇشرى ئۈچرۈن تەييارلىقترا ئىكەنلىكىنرى
پەقەتال خىيال قىلمىغان ئىكەن .ھىملېر ئاپتوموبىلىغا ئولترۇرۇپ شرەرققە قراراپ ئاتلىنىرپ
رۇسىيەلىكلەرنى ۋىستۇن دەرياسىدا توساپ زەربە بېرىشكە ئىرادە باغاليردۇ .ئۇنىر رۇسرىيە
ئارمىيىسررى ە توسررۇپ زەربە بېرىشررتا پايدىلىنىرردىغانغا ئررارانال بىررر قررانچە شررىتاپ باشررلىقى
بىررلەن ۋاقتررى ئۆتررۈپ كەترركەن بىررر پررارچە كونررا خەرىررتە ۋە ئارمىيىسررىنى قررۇرۇق نررامى –
ۋېستۇن توپكورپۇسىال بار ئىد  .بۇ كورپۇستا بىر قانچە چېچىالڭغۇ بىر قرانچە قىسرىمىدىن
باشررقا قالغرران قىسررىمالر قررۇرۇق قەغەز يۈزىرردىكى ئەسرركەرلەر ئى رد  .يېڭىرردىن يرراردەم ە
كەلرررر ەن قىسررررىمالر يېتىررررپ كەل ەنرررردىن كېرررريىن ھىملېررررر قىسررررىمالرنى سررررەپلەرگە
ئورۇنالشتۇرۇشرررقا كىرىشرررىپ شرررەرقتىن غەرىرررىكە يەنرررى ۋىسرررتۇن دەرياسرررىدىن ئرررودېر
دەرياسىنى تۈۋەن ئېقىنىغىچى بىر تۈز سىزىق ئۈستى ە تىزىپ چىقىدۇ .بۇ بىر ئاخماقالرچە
ئورۇنالشتۇرۇش ئىد  .چۇنكى بۇنداق ئورۇنالشرتۇرۇش پەقەت پرومېرانىيە قولترۇقى بىرلەن
ئۇنى شىمال تەرىىىنىال مۇداپىيە قىالنيدىغان بىر سرەپ ئىرد  .باشرقىچە ئېيتقانردا ئرۇنر
ئۆينى ئىشىكىنى مۇداپىيە قىلغىنى بىلەن دەرۋازىنى ئوچرۇق تاشرلىېەتكەندەكال بىرر ئىرش
ئىد .
بۇنى نەتىىىسىدە ژۇكو بۇ تراق قراتالملىق مرۇداپىيە لىنيەسرىنى ئايلىنىرپ ئۆترۈپ
غەرىررىكە قرراراپ داۋاملىررق ئىل ىرررلەش جەريانىرردا بەز ئۇششرراق-چۈششررەك توسررالغۇنرغا
ئۇچرىغانردىن باشرقا يرولىنى داۋام قىلىېېرىردۇ-02 .يرانىېار كرۈنى يەنرى ھىتلېرنىر ئررالىي
قۇماندانالر ھەربىي ئىشالر يىغىنى ئاخىرنشقان كۈنى ژۇكوفنى قىسىملىر بېرلىنغرا 822
مىلرردەكال يىراقتررا ئىررد  .ئەنررد ئۇنرنىر برراش مىنىسررتىرلىكنى ئىشررغال قىلىشررتا قەتئىرري
يېڭىررپ چىقىشررقا تې ىشررلى بولغرران ئەڭ ئرراخىرقى مررۇھىم تەبىئىرري توسررالغۇ _ ئۇنرنى ر
يولىنى توساپ توغرىسىغا كېسىپ تۇرغان ئودېر دەرياسىال قالغان ئىد .
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ئۈ كۈن كېريىن ھىتلېرر پۈترۈن مەملىركەت خەلقىر ە نۇترۇق سرۆزلەيدۇ .ئرۇ نۇتقىردا
خەلقررارالىق يەھررۇدىيالر دې ر ەن بررۇ ئالېاسررتى بىررلەن ئاسررىيا بولشررىېېكچىلىكى ھەققىرردە
توختىلىررردۇ .كەينىررردىنال پۈتكرررۈل گېرمررررانىيەگە چررراقىرىق قىلىرررپ ھەمرررمە كىشررررىنى
مەسئۇلىيىتىنى ئاخىرغىچە داۋامالشتۇرۇشىنى تەلەپ قىلد “ .بۈگۈنكى ۋەزىيەت ھەرقرانچە
ئېغىر بولىشرىدىن قەتئىري نەزەر _ دەيردۇ ھىتلېرر نۇتقىنىر ئاخىرىردا _ قانرداقال قىلىرپ
بولمىسۇن ئاخىرقى ھېسابتا بىزنى يېڭىلمەس ئىرادىمىرز ئۆلۈشركە تەييرار غەيرىتىمىرز ۋە
بىزنى قابىلىيىتىمىز تەرىىىدىن يولغا سرېلىنىدۇ .بىرز چوقرۇم برۇ ئراپەت ئۈسرتىدىن غالىرپ
كېلەلەيمىز؛ بۇ ئۇرۇشنىمۇ ئورتا ئاسىيالىقالر ئەمەس بەلكى ياۋروپا ئۇتۇپ چىقىدۇ .چرۇنكى
ئۇنى ئالدىدا ترۇرغىنى ئرۆتكەن  8222يىلردىن بېرر ياۋروپانىر ئاسرىيالىق مىللەترلەرگە
قارشى تۇرۇشىغا ۋەكىللى قىلىپ كېلىېاتقان ھەمدە چوقۇم مەڭ ۈ ياۋروپرا مىللەتلىررى ىال
ۋەكىللى قىلىدىغان بۇ مىللەت :بۈيۈك گېرمان ئىمىىرىيىسى ۋە نېمى مىللىتىدۇر”.
شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن بورمان بوش ۋاقىتتىن پايردىلىنىپ “سرۈيۈملۈك قىزچىقرى”
غررا ئررازىراق قۇرتۇلغرران كۆكتررات سرراقالپ قويۇشررىنى يەنررى  22فونررد ھەسررەل دې ەنرردەك
نەرسىلەرنى ساقالپ قويۇشىنى تاپىاليدۇ .ئۇ خېتىدە يەنە بولشرېېىكالرنى ھەربىرر كەنترتە
قانلىق تازىالش ئېلىپ بارغىنىردا بەكرال كرۆپ جىنرايەتلەرنى ئىشرلەۋاتقانلىقىنىمۇ ئېيتىردۇ.
“سىز بالىالر بىلەن ھەرگىزمۇ برۇ ياۋايىالرنىر قولىغرا چۈشرۈپ قالمراڭالر!” دەپ ئانھىردە
تەكىتلەيدۇ .بۇنىڭدەك خەۋەرلەر كېلىپ تۇرغىنىغا قارىما فۈھرېر يەنىال شۇ بۇرۇنقىردەك
قىياپەتتە ئىد .
كەچلىررر بررراش قوشرررۇش يىغىنرررى ئاخىرنشرررقاندىن كېررريىن بىرررر قىسرررىم يىغىرررن
قاتناشقۇچىلىر قايتما زالدا قالغان ئىد  .ھىتلېر ئۇنرغا غەير رەسمى تۈردە سىياسرىي
ۋەزىيەت ھەققىدە سۆزلەپ كېتىدۇ .ئۇ خۇدد بىر پروفېسسورنى بىرر تروپ قابىلىيەتلىر
شرراگىرتلىرىغا لىكسررىيە سررۆزلەۋاتقاندەك بەكررال خرراتىرجەم سررۆزلەيتتى .ئررۇ چۈشررەندۈرۈپ
كېلىررپ مۇنررداق دەيرردۇ :مېنى ر “كۈزلررۈك تۇمرران” ھەرىكىتىنررى قوزغىشررىمدىكى مەقسررەت
ئىتتىىاقداش دۆلەتلەرنى پارچىالشنى مەقسەت قىلغان ئىد  .گەرچە برۇ ئۇرۇشرتا يېڭىلىرپ
قالغاندەك قىلسراقمۇ ئەن لىريە بىرلەن ئامېرىكرا ئىككىسرى برۇ ئۇرۇشرنى قايسرىمىز يېڭىرپ
چىقررانيمىز دەپ ئاشرركارە جىرردەل قىلىشررىپ بەكررال قىزىررپ كېتىشررتى .شررۇڭا بررۇ ئىككررى
ئىتتىىاقداش دۆلەتنى بۆلۈنۈپ كېتىشى قاش-بىلەن كىرپى ئارىسىدىكىال بىر ئىش.
گۇدېرىئان كۆڭلى باشقا يەردە تىنمرا سرائىتى ە قرارايتتى .ئەممرا يراش ئوفىتسرىرنر
ھىتلېرنىر گېىررى ئىچى ر ە كىرررىىال كەترركەن ئىررد  .فررۈھرېر ئۇزۇنغررا قالمررا غەرپلىكررلەر
ئۆزلىرىنى ھەقىقىي دۈشمىنىنى بولشېېىكالر ئىكەنلىكىنى چوقۇم تونۇپ يېتىردۇ .شرۇنداق
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بولغاچقا چوقۇم بىر كۈنى ئۇنر گېرمرانىيە بىرلەن بىررلىكتە بولشرېېىكالرغا قارشرى يرۈرۈش
باشلىتىدۇ .چېرچى بىلەن قالغانالرنى ھەممىسىال ئەگەر بېرلىن قىزى ئارمىيە تەرىىىدىن
بو سۇندۇرىېېلىنغىنىدا ياۋروپانى يېرىمى دې ىدەك كومىارتىيىنىر دۇنياسرىغا ئايلىنىرپ
كېتىرردىغانلىقىنى ئۇزۇنغررا قالمررايال قالغرران قىسررمىنىمۇ يۇتررۇپ بولىرردىغانلىقىنى ياخشررى
بىلىردۇ“ .شررۇڭا بىررز ئەزەلرردىن غەرپلىكررلەر بىرلەن ھەقىقىرري تررۈردە ئررۇرۇش قىلمىرردۇق… .
ئەكسررىنچە ئررۇنر بىزنررى ئۇرۇشۇشررقا مەجبۇرلىررد  ”.ئەممررا رۇسررىيەنى پروگراممىسررى
بارغانسىر ئېنىق ئوتتۇرغرا چىقىشرقا باشرلىد  .سرتالىن پولشرادا كومىرارتىيە قولاليردىغان
لۇبلىن ھۆكۈمىتىنى ئېتراپ قىلغران ۋاقتىردا روزۋېلىتنىڭمرۇ كرۆز ئېچىلغران ئىرد  .شرۇڭا
ۋاقىت بىزنى دوستىمىز .شۇڭا بىز شەرقى سەپنى ئرۆل ىچە چىر تۇتۇشرقا بەل باغلىردۇق.
ئۇ يەردىكى قەتئىري قولردىن بەرمە سراقالپ كېلىېاتقران ھەربىرر مرۇھىم ئرۆتكەل چوقرۇم
گېرمررانىيە-ئامېرىكررا-ئەن لىرريە بىرلىشررىپ يەھررۇدىي بولشررېېىكلىرىنى يوقۇتررۇش ئۇرۇشررىغا
ئاتلىنىشنى سەكرەش تاختىسىغا ئايلىنىردۇ .بۇنرداق ئىكەنلىكرى ھەممىر ە بەش قولردەك
ئايرران ئەمەسررمۇ؟ ھىتلېرنى ر ئرراۋاز بارغانسررىر يوقۇرىلىماقتررا ئىررد  .ئررۇ كررۆپچىلىكنى
ئاگاھالنرردۇرۇپ كېلىررپ “-8181يىلىرردا گېرمررانىيە قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە برراش قۇمانرردانلىق
شررىتابىنى سۈيىقەسررتى ە ئۇچرىغرران ئىررد  .ئەگەر ئۇنچىررېان ئالرردىراپ تەسررلىم بولمىسررا
ئىررد گېرمررانىيە چوقررۇم شررەرەپلى تىنچىلقنررى قولغررا كەلتۈرەلىشررى مررۇمكىن ئىررد .
شررۇنىڭدەك ئۇرۇشررتىن كېيىنمررۇ قانيماقررانچىلىق پەيرردا بولمىغرران كومىارتىيىنىر ھوقررۇق
تارتىېېلىش ئۇرۇنۇشىمۇ كۆرۈلمى ەن مرال باھاسرىنى ئرۆرلەپ كېتىشرىمۇ يرۈز بەرمىر ەن
ئىنتىسادىي بوھرانمۇ يۈز بەرمى ەن بونتتى .شۇڭا بىز بۇ قېتىم ھەرگىزمۇ تۈن يېرىمىمىغرا
 2مىنۇت قالغاندا ئالدىراپ تەسلىم بولماسلىقىمىز كېرەك!”
-28يررانىېار كررۈنى ھىتلېررر ئۇيغۇنۇشررى ھامرران كىشررىنى چۆچۈتىرردىغان بىررر خەۋەر
ئاڭاليدۇ :سوۋېت ئىتتىىاقى تانكىلىر ئودېر دەرياسىدىن ئۆترۈپ كەتترى! شرۇنداق قىلىرپ
دۈشمەننى بېرلىنغا كەل ىچە بولغان ئارىلىقتا دۈ كېلىدىغان تىلغا ئالغۇدەك ھېچقانرداق
بىر تەبىئىيي توسىقى قالمىغان ئىد  .ئۈ كۈنردىن كېريىن بېررلىن ئرۇرۇش پارتىلىغانردىن
بۇيررانقى ئەڭ ئېغىرررر بومباردىمانغررا ئرررۇچراپ كىشررىلەرنى پاراكەنررردىچىلىكىنى تېنىمرررۇ
كۈچەيتىېېتىدۇ .بومباردىمان قىلىشقا كەل ەن بۇ ئامېرىكا ئايروپالنلىرىنىر سرانى مىڭردىن
ئارتۇقتەكال كۆرۈنەتتى .ئۇنر بومباردىمران قىلىرپ شرەھەر مەركىزىنرى ئاساسرەن ترۈپ-ترۈز
تۈزلىېېتىدۇ .بۇ بومباردىماندا ئۆل ەنلەردىن بىر خەلق سوتىنى باشرلىقى روننرد فرىزلېرر
بولۇپ ئرۇ دەل شرۇ پەيترتە -02ئىيرۇل سۈيىقەسرتچىلىرىدىن فابىيران ۋون شرالبرېندورفنى
سوتالۋاتقان ئىد  .مانا ئەند فرىزلېر ئى ىز بىرر ترۈۋرۈك ئۈسرتىدە ئېسرىلغىنىچە ئرۆل ەن
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بولۇپ قولتۇقىردا شرالبرېندورفنى جىنرايى دېلوسرىمۇ قولتۇقىردا قىسرىغلىق پىترى قالغران
ئىد “ .تەڭرىنى جازاسىنى ھېچكىم پەرەز قىاللمايردىكەن – .دەپ كۆڭلىردىن ئۆتكۈزىردۇ
فابىيان _ بۇ يەردە مەن سوتالنغۇچى ئۇ سودىيە ئىد  .مانرا قراراڭ ئرۇ ئۆلرۈپ مەن سراق
قالدىم”.
ئرررۇنى باشرررقا ئىككرررى نەپەر قرررارىالنغۇچى بىرررلەن قوشرررۇپ ئالررردىراش ماشرررىنىغا
ئولتارغۇزۇپ گېستاپو تۈرمىسى ە ئاپىرىپ قاماپ قويىدۇ .كۈندۈز بىر ۋاقىت بولسىمۇ ھەممە
يەرنى چاڭ-توزاڭالر قاپالپ كەتكەچكە ئەتراپ قاپ-قاراڭغۇ بولۇپ كەتكەن ئىد  .ھەمرمە
تەرەپتىن شىددەتلى ئوت يالقۇنى كۆتۈرىلەتتى .شاھزادە ئالبرېچت كوچىسىغا جايالشرقان
گېستاپو تۈرمىسىمۇ يانماقتا ئىرد  .شرۇنىڭغا قارىمرا تۈرمىنىر يەرئاسرتى ھراۋا مرۇداپىيە
تررۇنېلى بەك ئېغىررر زەخمىلەنمىرر ەن ئىررد  .شررالبرېندور يەنە بىررر مەھبۇسررنى يەنررى
كانارىسنى ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىېېتىپ “فرېزلېرر پارتالشرتا ئۆلرد !” دەپ ۋارقىرايردۇ .برۇ
خوشرررنەۋەر تىرررزن مەھبۇسرررالر ئارىسرررىغا يېيىلىررردۇ .ئەگەر ئرررۇنر برررۇ يەردىرررن قېچىرررپ
يىراقلىشالىسررا ئىتتىىاقررداش ئررارمىيە كېيىنكررى سرروتتىن بررۇرۇن ئررۇنرنى قۇتقۇزىېانلىشررى
مۇمكىن ئىد .
بۇ قېتىمقرى ھراۋا ھۇجۇمىردا ھىتلېرنىر قۇمانردانلىق شرىتابىمۇ ئېغىرر ۋەيرانچىلىققرا
ئۇچىرايدۇ .ئەتىسى بورمان ئايالىغا يازغران خېتىردە قۇمانردانلىق شرىتابىدىكى پاجىئەلىر
مەنزىرىنى تەسېىرلەپ كېلىپ سىرت بىرلەن بولغران پۈترۈن ئانقىالرنىر ئرۈزۈل ەنلىكىنى
چىررراق يرروق ترروك يرروق سررۇ يرروق ئىكەنلىكىنررى يازىرردۇ“ .برراش مىنىسررتىرلىق مەھكىمىسررى
ئالرردىغا بىررر سررۇ توشررۇش برراكى قويۇلغرران بولررۇپ تامرراق ئېررتىش يۇيۇنررۇش قاتارىرردىكى
ئىشالرغا ئىشلىتىلىدىغان سۇ ئەنە شۇ باكقا قاراشلىق ئىد ! مۇنزىمالرنى دېيىشرىچە ئەڭ
يامان بولغىنى تەرەتنانىنى ھالى بولۇپ ھۇجۇمغا ئۆتىېاتقران ئەسركەرلەرنى ھەممىسرى
بۇ تەرەتنانىغرا كىرىرپ چىقماقترا بولرۇپ ھرېچكىم بىررەر چىرلەك سرۇ ئەكىرىرپ ئەۋرەزنرى
تازىلىېېتىشررنى خىيالىغررا كەلتررۈرمەيتتى ”.بررۇ چاغرردا كۈنرردىلى ھەربىرري ئىشررالر يىغىنىغررا
قاتنىشرررىدىغان بورمررران بەكرررال غەلىترررى بىرررر شرررەكىلدە فرررۈھرېر بىرررلەن مۇناسرررىېىتىنى
مۇستەھكەملەشكە تىرىشماقتا ئىد  .شۇ كرۈنلەرگە كەل ەنردە ئىشرەنچ ۋە كۆڭرۈل بۆلرۈش
جەھەتررلەردە گيۆرى ر سررىېر ۋە ھىملېرنرنى ر ھررېچ قايسررى بورمانغررا تەڭ كېلەلمەيتتررى.
ئرراخىر بررۇنى گيوبېلسررمۇ ھررې قىلىرردۇ .ئۇنىرر ھىتلېرغررا كۆرسررىتىدىغان تەسررىرىنى
بورماننى تۇراقسىز مۇناسىېىتىنى ئاخىرغىچە داۋامملىشرىپ-داۋاملىشالماسرلىقىغا براغلىق
ئىكەنلىكىنى سېزىدۇ.
فېېرالنى كىرىشلىرىدە شەرەپ تاجى بورماننى ئۈسرتى ە قونىردۇ .فرۈھرېر ئۇنىڭغرا
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بىر پارچە سىياسى ۋەسىيەتنامە ئېيتىپ بېرىدۇ .گەرچە ھىتلېرنىر ئۈمىرد كېسرىلمى ەن
قانررداقتۇ بىررر مررۇجىزە ئوتتۇرغررا چىقىررپ ۋەزىيەتنررى ئوڭشىېېتىشررىنى تامررا قىلىررپ يررۈرگەن
بولسىمۇ يەنىال ئەگەر ئىمىىرىيە راستىنال يىمىرىلىپ كەتكىردەك بولىردىكەن ترارى ئۇنىر
ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئازن قالغانلىقىنى تارى بەتلىرىردە يېزىلىردىغانلىقىنى ئېيتىرپ
ۋەسررىيىتىنى قالدۇرىرردۇ .بررۇ بىررر سررموۋۇللۇق بىررر ئۇرۇنررۇش ئىررد  .شررۇڭا -2فېېرالرردا
بولشررېېىكالر بېرررلىن دەرۋازىسررىغا قىسررتاپ كەل ىنىرردە ھېرىررپ چارچاشررنى بىلمەيرردىغان
بورمان ھىتلېرنى تارىنقا قوشقان خاتالىق نەدە دەيدىغان ئەڭ ئاخىرقى چۈشەندۈرۈشىنى
يېزىررپ قالدۇرىرردۇ .ھىتلېررر ئۇنىڭغررا ئەن لىرريە ئەسررلىدە -8128يىلىنى ر باشررلىرىدىال بررۇ
ئۇرۇشررنى ئاخىرنشتۇرالىشررى مررۇمكىن ئىررد “ .ئەممررا يەھررۇدىيالر بۇنىڭغررا ئۇنىمررايتتى.
ئۇنرنى گۇماشتىسى بولغان چېېرچىر بىرلەن روزۋېلرت ئىككىسرىمۇ بۇنىڭغرا توسرالغۇلۇق
قىلرررد  ”.ئەسرررلىدە بۇنرررداق بىرررر تىنچلىرررق ئامېرىكىنىررر كېلىرررپ ياۋروپرررا ئىشرررلىرىغا
ئارىلىشىېېلىشررررىغا چەكلىررررمە قويالىشررررى مررررۇمكىن ئىررررد  .شررررۇنىڭدەك گېرمانىيىنىرررر
يىتەكچىلىكىرردە ياۋروپررا تېررزلىكتە بىرلىشەلىشررى مررۇمكىن ئىررد  .يەھررۇدىي دېرر ەن بررۇ
زەھەرلى ئۆسمە كېسىپ تاشالنغىنىدا بۇنداق بىرلىشىش بەكرال ئاسران ئىشرقا ئاشرىدىغان
بىررر ھەرىرركەت بولررۇپ قررانتتى .ئارقررا سررېىىنى مۇسررتەھكەملىېالغان گېرمررانىيەمۇ “پۈتكررۈل
ھاياتىم بويىچە كرۈرەش قىلغران ئۇلرۇ غرايەم ۋە مىللىري سوتسرىئالىزمنى سراقالپ قرېلىش
شەرتى بولغان بولشېېىكلەرنى تازىالشنىمۇ ئىشقا ئاشرۇرالىغان برونتتىم ”.ئەگەر ئەن لىرزنر
ئەينى ۋاقتىدا بۇنى ئېنىق تونۇپ يېتەلى ەن بولسا ئىد پۈتۈن ئىشالر ھەقىقەتەنمۇ بەكرال
ئاسرران ئەمەل ر ە ئاشررۇرغىلى بولىرردىغان ئررادد ئىشررالرغا ئايالنغرران بررونتتى .ئەپسۇسرركى
ئېن لىزنر ئۇنى خالىمىرد  .شرۇنداق قىلىرپ گېرمانىيىنىر مەنىەتىنرى قوۈداشرقا تىرىشرقان
كىشررى چىرردىيالما ئومررۇمىي يۈزلررۈك ئررۇرۇش قوزغاشررقا مەجبررۇر بولغرران ئىررد دەپ
يازدۇرىدۇ.
ئارىدىن ئىككى كۈن ئۆترۈپ ئرۇ يەنە بىرر پرارچە ۋەسرىيەت نرامە ئېيتىرپ يازغۇزىردۇ.
“بىزنىرر دۈشررمىنىمىز _ دەيرردۇ ھىتلېررر _ پۈتررۈن كررۈچىنى يىغىررپ ئەڭ ئرراخىرقى بىررر
قېتىملىق ھۇجرۇم قوزغاشرقا تەييرارلىق قىلماقترا ”.برۇ ئەڭ ئراخىرقى  82مىنرۇت .ئەھرېالالر
بەكال جىدد “ .بىزنىر ئالردىمىزدا بەكرال مۇۋاپىرق كەلمىر ەن بىرر ئىتتىىراق تۇرماقترا .برۇ
ئىتتىىاقداشرررلىق ئۆچمەنلىررر ۋە ھەسرررەت ئۈسرررتى ە قۇرۇلغررران بىرررر بىرلەشرررمە مىللرررى
سوتسىئالىزم نەزىرىيىسىدىن ئۈركۈش نەتىىىسىدە مۇستەھكەملەن ەن بىر بىرلىشىش ”.برۇ
تررۈردىكى ئىمىىرىيىمىزنررى تارمرران كەلتررۈرۈش ئارزۇلىرىغررا نىسرربەتەن گېرمانىيىنى ر پەقەت
بىرن تۈرلۈك تالالش يولى قالد  :ئاخىرغىچە كۈرەش قىلىش“ .ئەڭ ئاخىرقى لەپىرر ئراۋاز
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چىقمىغانال بولىدىكەن دېمەك توپ مۇسابىقىسىمۇ ئاخىرنشمىغان بولىدۇ ”.ناۋادا چېرچىر
تۇيۇقسىز غايىپ بولسا بارلىق ئىشالر كۆزنى يۇمۇپ ئراچقىچە ئارىلىقترا ئرۆزگىرىش قىلىشرى
مۇمكىن! ئەند ھىتلېرر جۆيلى ەنردەك بىرر نەرسرىلەرنى سرۆزلىمەكتە ئىرد  .ئرۇ ۋارقىرراپ
تۇرۇپ شۇ چاغدا ئەن ىلىيە ئاق سۈڭەكلىر كەينى ە بۇرۇلىشى مۇمكىن“ .شۇنداق قىلىرپ
بىزمۇ ئاخىرقى غەلىبىنى قولغا كەلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن!”
ھىتلېر بۇ كۈنلەردە ئەڭ كۆپ بولغان كىشىلىر ئارىسىدا بورماندىن باشقا ئەڭ كۆپ
بىرگە بولغان كىشى ئۇنى ئەڭ ئامىراق ئرارخىكتور پراۋۇل گېيسرلېر ئىرد  .ئرۇ ئىككىسرى
دائىررم بىرررلىكتە بولررۇپ سررائەتلەپ مۇڭدىشررىم كېتەتتررى .بەزىرردە ئررۇنر بىناكررارلىق يرراكى
بولشرررېېىكچىلى ھەققىررردە سۆزلىشرررىپ كەتسرررە يەنە بەزىررردە سرررەنئەت بىرررلەن غەرپ
ئىتتىىاقداشلىر ھەققىدە پاراڭ قىلىشراتتى يراكى بولمىسرا ئۆزىنىر ياۋروپرانى قۇتقرۇزۇش
ھەرىكىتى ئۈستىدە مۇھاكىمە قىلىپ بۇنى بىر كەڭ كۆلەملى بىرلەشمە ھالىغا كەلترۈرۈپ
خىيال قىلىپ كېتەتتى ياكى بىر-بىرىنى ماختىشىپ تاڭ يۇرىغىچە ئولترۇرۇپ كېتەتترى .يەنە
بەزىرردە ئررۇنر نمىۇچكىرردا يۇپيررۇرۇق يۇرىتىررېېتىل ەن يېڭررى لىنزنى ر مررۇدېلى ئۈسررتىدىن
قارىشىپ ئويلىنىپ پىكىر يۈرگۈزۈشكە كىرىشىپ قانتتى .ئۇنر برۇ مودېر ئرارقىلىق يېڭرى
لىنزنى ئاۋۇستىرىيەنى ئۈنچىسى ۋيېننادىنمۇ ئاشۇرىېېتىشنى خرام خىيرال قىلىشراتتى .لىنرز
ئۇنى ئۈچرۈن ئەڭ ئۈل ىلىر چروڭ شرەھەر بولۇشرى كېررەك ئىرد برۇ خىياللىرىردىن ئرۇ
ھاياجان ئىچىدە جانلىنىرپ كېتەتترى .بەزىردە ئرۇ گيوبېلسرنىمۇ ئۇيغۇترۇپ چىقىرپ چىرراق
يررۇرىقىنى تۇتررۇپ لىنزنى ر سررەھەر ۋاقتىنررى چررۈش ۋاقتىنررى ئاخشررىمىنى تەسېىرلەشرركە
تىرىشرراتتى .بررۇ چاغرردا ھەقىقەتەنمررۇ يرراش ۋاقتىرردىكى ھىتلېرغررا يەنررى كۇبىزېكقررا لىنررز
شررەھىرىنى قايتررا قررۇرۇپ چىققانرردىن كېرريىن ئوتتۇرغررا چىقىرردىغان ئاجايىررپ مەنزىرىسررىنى
تەسېىرلەپ ھاياجان بىلەن سۆزلەپ كېتىېاتقان ھىتلېرغىال ئايلىنىپ قانتتى.
0
-80فىررېرال كررۈنى “ئررۈ كاتتىبرراش” بىررز يېڭىراقتررا يالتررادا بىررر قېتىملىررق يىغىررن
چرراقىردۇق .بىررز ئررۇ يەردە ئرروق مەركەز دۆلەتلەرنررى مەغلررۇپ قىلىررش مەسىلىسررى بىررلەن
كەل ۈسى دۇنيا مەسىلىلىر ئۈستىدە ئورتاق پىكىر بىرلىكى ە كەلدۇق دەپ ئېالن قىلىدۇ.
ئامېرىكا ئەن لىيە ۋە سرۆۋېت ئىتتىىاقىردا يىغىرن ئاخبراراتى قىرزغىن قارشرى ئېلىنرد  .برۇ
ئاخبرراراتتتى گيوبېلسررمۇ خوشررال بولىرردۇ .چررۇنكى بررۇ ئاخبررارات شەرتسررىز تەسررلىم بولررۇش
دەيدىغان بۇ غەلىترى نەرسرە بىرلەن قايترا تىررىلىش ئىمكرانىيىتىنىمۇ بەرمەكرتە ئىرد  .ئرۇ
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روزۋېلت چېرچى ۋە ستالىنالر يالتادا ئوتتۇرغا قويغان گېرمانىيەنى پارچىلىېېتىش ھەمردە
ئررۇنى زور مىقررداردا ئررۇرۇش چىقىمررى تۆلەشرركە مەجبۇرنيرردىغان قررارار ئېلىشررىنى ئررۆزىال
گېرمانىيەنىررر تېنىمرررۇ زور تىرىشرررچانلىق كۆرسرررىتىپ ئررراخىرغىچە كرررۈرەش قىلىشرررى
كېرەكلىكىنرررى ئۇنرررداق بولمىغانررردا پۈترررۈنلە يوقۇتۇلىررردىغانلىقىنى كۆرسرررەتمەكتە دەپ
تالىشىپ چى تۇرىېالىدۇ.
بۇ تۈر تەشېىقات ساھەسىدىكى كۈترۈلمى ەن ئۇترۇقتىن ھىتلېرمرۇ بەكرال راز ئىرد .
ئەتىسى چۈشتە ھەربىي ئىشالر يىغىنىدا ھىتلېرر گۇدىرىئانغرا قراتتىق خاپرا بولرۇپ ئۇنىر
ئالدىنقى كۈنىدىكى رازىمەنلىر قىيراپىتى بەكرال سۇسلىشرىپ كېتىردۇ .گېنېررال گۇدېرىئران
قوپال بىر شرەكىلدە ئرودېر دەرياسرىدا ژۇكوفنىر تالالنغران قىسرىملىرىغا قارشرى قايتارمرا
ھۇجۇمغا ئۆتۈش ئىشىدا ھىملېرنى بۇنداق بىر تەجرىبىسىنى يوقلىقى شۇنىڭدەك ئۇنى
بۇنداق بىر ئىشقا مەسرئۇل بولغىردەك قرابىلىيەتكە ئىر ە بىرسرىنىڭمۇ ئەمەسرلىكىنى بايران
قىلىدۇ“ .سىز قانداقسى ە ئىمىىرىيە باشلىقلىرىغا بۇنرداق قوپرال تەنقىرت قىلىشرقا جرۈرئەت
قىالنيسررىز!” دەپ ۋارقىرايرردۇ ھىتلېررر .گۇدېرىئررانمۇ برروش كەلررمە ئۆزىنى ر ياردەمچىسررى
گېنېرال ۋالتېر ۋېنكنى بۇ قېتىمقى ئوپېراتسىيى ە قۇماندانلىق قىلىشىنى چى ترۇرۇپ تەلەپ
قىلىرردۇ .ئەنررد ھىتلېرنى ر چىدىغىرردەك ماجررالى قالمىغرران ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ ئىككىسررى
ۋارقىراشررقىنىچە تالىشررىپ كېتىرردۇ .ئررۇنر تانشررقانچە شررۇنچە قرراتتىق قىزىشررىپ يىغىررن
قاتناشررقۇچىلىر بىررر-بىرررلەپ قررويرۇقىنى تىكىېېتىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ يىغىررن مەيدانىرردا
ھىملېر ۋېن ۋە چىرايرى تامردەك تاتىرىرپ كەتركەن بىرر قرانچە ئاديۇترانتال قالىردۇ .ئرۇنر
رەسمى ئىككى سائەت مۇنازىرە قىلىشرىدۇ .ھىتلېرر ھەر سرۆزلى ىنىدە برۇ قانرداق جرۈرئەت!
دەپ ۋارقىرىېېتىپ چوڭقۇر تىنىپ بىرر نەپەس ئېلىرېانتتى .گۇدېرىئرانمۇ ۋېنكنرى ھىملېررگە
ياردەمچى قىلىپ بېرىش تەلىبىنى تەكىتلەپ چىر تۇرىېالىردۇ .ئرۇ ھەر قېرتىم برۇ تەلىبىنرى
ئوتتۇرغا قويغىنىدا ھىملېرنى چىرايى تېنىمۇ بەتەر تاتىرىپ كېتەتتى.
ھىتلېر توختىما ئۆ ئىچىدە پەرىشان بىر ھالردا ئالرد -كەيرنى ە مېڭىرپ ترۇراتتى.
ئاخىرىردا ئرۇ ھىملېرنىر ئورۇنردۇقى ئالردىغا كېلىرپ توختىغانردىن كېريىن ئامالسرىز بىرر
قىياپەتتە “مەيلى ھىملېر گېنېرال ۋېن بۇ ئاخشام ۋېستۇن توپكورپۇسرىغا بېرىرپ شرىتاپ
باشلىقلىق ۋەزىىىسىنى تاپشۇرۇپ ئالسۇن!” دەيدۇ .ئۇ كېلىپ ئولتۇرغىنىردا رەسرمىال كرۈچى
قالمىغرران ئىررد “ .يىغىننررى داۋامالشررتۇرايلى _ .دەيرردۇ ھىتلېررر ھررارغىن بىررر شررەكىلدە _
گېنېرال ئەپەندىم بۈ ئاخشام قۇرۇقلرۇق ئرارمىيە براش قۇمانردانلىق شرىتابى مېنىر بىرلەن
بولغان جەڭدە راستىنال بىر ئۇتۇققا ئېرىشتىڭالر” دەپ ئاچچىق كۈلۈپ قويىدۇ.
ئەتىسى ھىتلېر تېنىمۇ كۆپ ۋاقتىنى چىقىرىپ ۋەسىيىتىنى ئېغىرزچە ئېيتىرپ بېرىردۇ.
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ئۇ بورمانغا ناتسىستالر پارتىيىسرى يرالغۇز ئېغىزىردىال ئەمەس بەلكرى ئەمىلىري ھەرىكىترى
بىلەن يەھۇدىي ۋىرۇسىنى نېمىسالر دۇنياسىدىن تولۇق ترازىالپ چىقىرالىرد “ .بىرز ئۈچرۈن
بررۇ بىررر ئەڭ مررۇھىم دېزىنفېكسررىيە ھەرىكىتررى ھېسررابلىنىدۇ .بىررز بررۇ ئىشررنى تررا ئاخىرىغررا
يەتكۈزۈپ ئىشلىدۇق .ئۇنداق قىلىمىغان بولساق بىز ئۆزىمىز بۇ زەھەر ئاسرتىدا تۇنىۇقرۇپ
يوقالغان بونر ئىدۇق ”.ئۇ يەنە ئاشىكارىالپ مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالرنى قۇرۇتۇش ئىشرى
بررۇ قېتىمقررى ئۇرۇشررنى ئەڭ مررۇھىم مەقسررەتلىرىدىن بىرررى ە ئايالنررد  .پولشرراغا ھۇجررۇم
قىلىشررررنى ئالدىرررردا ھىتلېررررر ئۇنرغررررا “ئەگەر ئررررۇنر تۇيۇقسررررىز ئررررۇرۇش قوزغاشررررقا
كۈشرركۈرتكۈچىلى قىلغىرردەك بولىرردىكەن ئررۇنر ھەرگىررز كېچىرررىم قىلىنمايرردۇ مەن بررۇ
پارازىت قۇرتالرنى پۈتكۈل ياۋروپادىن قۇرۇترۇپ تاشرلەيمەن .برۇ قېرتىم برۇ ئىشرنى ئاخىرغرا
يەتكررۈزىمەن!” دەپ ئاگاھالنرردۇرغان ئىررد  .ئررۇ يەنە بررۇ دې ەنلىرىنىرر ھەرگىزمررۇ بىررر
تەھررردىت دەپ قارالماسرررلىقىنى بەلكرررى بۇنىررر بىرررر ترررارىنى ۋەزىرررىە سرررۈپىتىدە ئىىررررا
قىلىنىردىغانلىقىنى “ئەگەردە مەن يەھرۇدىي دەيردىغان بررۇ يىرىر قېىىنرى يېرىېەتكىرردەكال
بولىدىكەنمەن كەل ۈسى دۇنيا ماڭا مەڭ ۈ رەخمەت ئېيتىدۇ” دەيدۇ.
ئەتىسررى ئاخشررىمى دوختررۇر گېيسررى برراش مىنىسررتىرلى ھرراۋا مررۇداپىيە ئۆڭكۈرىرردە
تۇيۇقسىزن ھىتلېرنى ئۇچرۇتۇپ قالىدۇ .فۈھرېرنى چىرايى ساغرىپ كەتكەن ئروڭ بىلىكرى
تىتىرەپ تۇرغان؛ بىرەر نەرسرىنى تۇتىېالمىسرا تۈزۈكمرۇ ماڭالمايردىغان بىرر ھالغرا چۈشرۈپ
قالغانلىقىنى كۆرىدۇ .ئەمما ھىتلېرر بۇنقىر بىرلەن قىلرچە چراتىقى يروق خرۇدد پراتىىون
يىڭنىسى بىر يەرنىال ئاتالپ تۇرىېالغىنىدەك دائىم بىرن نەەرسىنى سوراپ تۇرىېانتتى“ .سرىز
نەدىن كېلىېاتىسىز دوخترۇر؟ ھە راسرت كرېفېلردتىن كرېفېلردتىن شرۇنداق كرېفېلردتىن
كېلىېاتىسىز …” ئۇ تىنما بىرر نېمىلەرنرى دەپ غۇدۇڭشرىپ قويراتتى .ئرۇ ئراۋال گېيسرىڭغا
ئامېرىكىلىقالر “غەرىرپ ئىسرتىھكام” دىرن مەڭ رۈ بۆسرۈپ ئۆتەلمەيردىغان بولرد دەيردۇ.
ئاندىن يەنە ئەگەر گېرمرانىيە برۇ ئۇرۇشرتا يېڭىلىرپ قالغىردەك بولسرا ئۇنرداقتا گېرمرانىيە
بارلىق ئەسكەرلىر بىرلەن بىررلىكتە يوقرالغىنى ترۈزۈك دەيردۇ .ئاخىرىردا يەنە پرو ئېتىرپ
بىزدە بىر خى يېڭىچە قۇرال ئىشلەپ چىقىرىلرد  .ئۇنىر ئىسرمى ئراتوم بومبىسرى “يەنرى
ئەن لىيەنى ئىرىتىپ سۇغا پاتۇرىېىتەلى ىردەك كرۈچكە ئىر ە بىرر قرۇرال ”.بۇنرداق قرۇرالنى
چوقۇم ئىشقا سالىمەن دې ىنىچە كېتىپ قالىدۇ .ھەتتا گېيسرى بىرلەن خەيرىلىشىشرنىمۇ
ئۇنتۇپ قالىدۇ.
باشقا كىشرىلەرمۇ ئۇنىر تۇيۇقسرىزن كۆڭلىنىر بىرر يەردە بولمرا قالىردىغانلىقىنى
پەرق قىلىرررپ قالغررران ئىرررد -82 .فېرررېرال كرررۈنى ئىتتىىاقرررداش دۆلەترررلەر درېسررردېننى
بومباردىمان قىلىپ ئۇنى برۇ ترۈر ناچرار مىىەزىنرى تېنىمرۇ كۈچەيتىېېتىردۇ .برۇ قېتىمقرى
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بوران-چاپقۇندەك كۈچلۈك ئوت يالقۇنى ئىچىدە بۇ قېردىمى شرەھەر ئاساسرەن پارتلىتىرپ
تۈپتررۈز قىلىررېېتىل ەن ئررۇ يەردىكررى خررارابە  8222ھېكتارغررا يەترركەن بولررۇپ بررۇ مىقرردار
لوندوننى پۈتكرۈل ئرۇرۇش جەريانىردا ۋەيرران قىلىنىشرىدىن  2ھەسسرىدىن ئارتۇققرا تەڭ
كېلەتتى .دەسلەپكى دوكالتالردىن قارىغاندا ئۇدا ئىككى قېتىملىق بومباردىمران جەريانىردا
كامىدا  822مى ئادەم ئۆل ەن بولۇپ بەلكىم ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق ئادەم پارتالشتا ئرۆل ەن
بولىشررى ئېھتىمررال ئىررد  .يەرلى ر سرراقچى باشررلىقىنى ئرراخىرقى دوكالتىرردىن قارىغانرردا
پارتالشرتا ئۆل ەنلەرنىر “ئايرالالر بىرلەن بررالىالر” ئىكەنلىكرى يېزىلغران بولرۇپ ئۇنرنىر
سانىمۇ  02مىڭغا يەتكەن؛ بۇنىڭغا يەنە  22مى كىشىنى غايىپ بولىشىمۇ قوشۇلغان.
دەسلىېىدە گيروبېل درېسردېننى پارتلىتىرپ ۋەيرران قىلىرېېتىل ەنلىكى ە پەقەترال
ئىشەن ىسى كەلمەيدۇ .كېيىن ئرۇ چىردىما يىغلىېېتىردۇ .ئۇنىر ئاغزىغرا گەپ كەل ىردەك
ھالغا كەل ىنىردىن كېريىن غەزەپرتىن گيرۆرىڭنى تىلرالپ كېتىردۇ“ .برۇ تەييارتراپ قرۇرۇت
ئۆزىنىڭال راھىتىنى ئوياليدۇ مانا ئەند ئۇنىر قانچىلىر جىنرايەت سرادىر قىلغرانلىقىنى
كۆردۈڭالرمۇ؟ فۈھرېر نېمىشكىمۇ ئۇنى ئاگاھالندۇرغىنىمغا قۇنق سرالمايدىغاندۇ؟” ھىتلېرر
بولسررا پۈتررۈن قۇرسرراق كررۆپىكىنى بومباردىمرران قىلغرران ئەن لىرريە-ئامېرىكررا ليرروتچىكلىر
ئۈستى ە تۆككەن بولسا يەنە بىر تەرەپتىن گيوبېلسنى تەكلىېىنى يەنى ئەسرىر ئېلىنغران
ئىتتىىاقداش ئەللەر ليروتچىكلىرىنى ئېتىرپ ئۆلترۈرۈش ئرارقىلىق برۇ قېتىمقرى بومباردىمران
قىلىنىشررتىن قىسرراس ئررېلىش دېرر ەن تەكلىېىنىمررۇ قوبررۇل قىلمايرردۇ .ھىتلېررر بۇنىڭغررا
پىرىنسررىپ جەھەتررتىن قوشۇلسررىمۇ يەنە بىررر مەزگىرر كۈتىشررى كېرەكلىكىنررى ئانرردىن
ئرراخىرقى قارارغررا كېلىشررى كېرەكلىكىنررى ئېيتىرردۇ .رىبېنتررروپتەك كىشررىلەر بولسررا ئررۇنى
چەكلىيەلىشى مۇمكىن ئىد .
شرررۇ يىلىنىررر فېېرالىررردا ياۋروپرررا بىرررتەرەپ ئەلرررلەر گېزىتىررردا تىنچلىرررق سرررۆھبىتى
ئۆتكۈزۈزىرردىغانلىق توغرىسررىدا سررۆز-چررۆچەكلەر كۆرۈلىرردۇ .بۇنىر ھەممىسررىال دې ىرردەك
پېتېر كلېيستنى يېقىنردىن بۇيران كۆرسرەتكەن تىرىشرچانلىقىنى بىرر نەتىىىسرى دېريىش
مررۇمكىن .يەنررى ھىتلېررر ئۇنىڭغررا رۇسررىيەلىكلەر بىررلەن بېرررىش كىلىشررقا بولمايردىغانلىقىنى
بىلدۈرگەن ئىد  .ئۇ شۇنداق قىلغان بولسىمۇ كېيىنكى كۈنلەردە ئۇ يەنىال ئرۆز بىل ىرنىچە
ئىش قىلىپ شىېىتسىيەدە تەۋەككۈلچىلى پائالىيەتلىر بىلەن شوغۇللىنىشرقا كىرىشرىدۇ.
بۇ پائالىيەتلىر ئاخىرىدا يەنە بىر قېتىملىق تىنچلىق تىرىشچانلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
بۇ قېتىمقىسىدا غەرپلىكلەر بىلەن تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشنى مەقسەت قىلغران ئىرد .
دەسلىېىدە ئۇ “دۇنيا يەھۇدىيالر قۇرۇلتۇيىنى مۇھىم ۋەكىللىرىدىن بىرر بولغران گىلېر
سرررترو بىرررلەن سرررۆھبەت ئۆتكۈزۈشررركە مررراقۇل كېلىررردۇ .سرررتوكھولم مېھمررران سرررارىيىدا
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ئۆتكرررۈزۈل ەن بىرررر قېتىملىرررق كۆرۈشۈشرررتە سرررترو ئۇنىڭغرررا ھەر قايسرررى يىغىرررېېلىش
نگىرلىرىدىن  2222نەپەر ئەتراپىدا يەھۇدىينى قويۇپ بېرىش تەلىېىنى تەكلىپ قىلىدۇ.
كلېيسىت بۇنداق يالغۇز يۈرۈپ پائالىيەت قىلىپ يەھۇدىيالر مەسلىسىنى ھەل قىلىپ
كېتىش مۇمكىن ئەمەس دەيدۇ .شۇڭا ئۇ سىياسرىي چرارى ە ترايىنىش ئرارقىلىقال برۇ ئىشرنى
ھەل قىلغىلررى بولىرردىغانلىقىنى ئېيتىرردۇ“ .ئەگەر يەھررۇدىيالرنى سرراقالپ قىلىررش ئۇسررۇلىغا
تايىنىپ ياۋروپانى ساقلىنىپ قېلىشىنى قولغا كەلتۈرۈشكە بولىدىكەن ئۇنداقتا بۇ ئىشرنى
رەسمى بىر سودىلىشىش دېيىشكە بولىردۇ .شرۇڭا بۇنرداق بىرر ئىشرقا تەۋەككرۈل قىلىشرىمغا
ئەرزىيدۇ” دەيدۇ كلېيست.
بۇ ئىشقا ستروچمۇ قىزىقىپ قالىدۇ .شۇڭا ئۇ كلېيستنى ئوتتۇرغا چىقىپ ئامېرىكىنىر
ستوكھولمدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىنانىسىنى بىر نەپەر دېىلومراتى بولغران ئىرېور ئولسرون
بىرلەن سۆزلىشرىپ كۆرۈشرىنى تەكلىرپ قىلىرردۇ .برۇ كىشرى پرېزدېنرت روزۋېلتنىر “غەربررى
شىمال ياۋروپرا ئرۇرۇش مۇسراپىرلىر كومرۇتېتى” نىر خۇسۇسرىي مەسلىھەتچىسرى ئىرد .
سررترو ئررۇ يەرگە بېرىررپ مۇناسررىېەت باغلىغانرردىن كېرريىن قايتىررپ كېلىررپ ھاياجانالنغرران
ھالدا پرېزدېنت روزۋېلت نى “سىياسرىي يولغرا تايىنىرپ” بىرر يېررىم مىليرون يىغىرېېلىش
نگىرلىرىغرررا قرررامىېېتىل ەن يەھۇدىيالرنىررر جېنىنرررى سېتىېېلىشرررقا قوشرررۇلىدىغانلىقىنى
بىلدۈرىرردۇ .بررۇ دەل كلېيسررتنى كېيىنكررى پىالنىغررا ترروغرا كېلەتتررى .شررۇڭا ئررۇ دەرھررال
ستروچنى دې ەنلىرىنى ناتسىستالرنى دانىيەدە تۇرۇشلۇق باش ۋالىسى ۋېرنېر بېستقا بىرر
قۇر بايران قىلىرپ چىقىردۇ .بېسرتن ئۇنىڭغرا برۇ ئىشرتا ئەڭ ياخشىسرى بېرىرپ ھىملېرنىر
ياردەمچىسى كالتېنبرۇنېر بىلەن كۆرۈشۈش كېرەك دې ەن تەكلىىنى بېرىدۇ.
كلېيست بېرلىنغا قايتىپ كېلىپ دې ەندەك كالتېنبرۇنېرنى تاپىدۇ .ئەمما ئۇ خرۇدد
كلېيسررت بىررلەن مۇناسررىېەت قىلغرران ۋاقتىدىكىرردەك شررۇ ھامرران قولغررا ئېلىنىرردۇ .ئەممررا
ئارىرردىن بىررر قررانچە كررۈن ئۆتكەنرردە كررالتېنبرۇنېر ئۇنىڭغررا ھىملېرنى ر “شىېىتسررىيەنى
تەكلىبىنى ئىمكانىيەتلىر ئۈستىدە ئويلۇنۇپ كۆرۈشكە بولىدىغان تەكلىرپ ئىكەنلىكىنرى
بىلدۈرد ” دەپ خەۋەر بېرىدۇ .ئۇ كلېيستتىن سرتوكھولمغا قايتىرپ سرۆھبەت باشلىشرىنى
ئۇنرنى ئىشەنچىنى قولغا كەلتۈرۈش مەقسىتىدە ئۇنى ئىككى مى نەپەر يەھرۇدىي بىرلەن
بېرىررپ ئۇنرغررا سرروغات بىررلەن كۆرۈشۈشررىنى ئېيتىرردۇ .يەھررۇدىيالرنى سررودا قىلىررش ئىشررى
ھىملېررر ئۈچررۈن تررۇنىى قېتىملىررق ئىررش ھېسررابالنمايتتى .باشررقا سررورۇنالردىمۇ بررۇ ھەقررتە
ئىزچى تۈردە سۆھبەت باشلىتىپ يەھۇدىيالرنى سۆھبەت دەسمايىسرى قىلىرپ تىنچلىقنرى
قولغا كەلتۈرمەكچى بولرۇپ كېلىېاتراتتى .ئۇمرۇ گۇمانلىنىشرقا تې ىشرلى ئىككرى كىشرىنى
رىغبەتلەندۈرىشى بىلەن ئىش قىلماقتا ئىد  .ئۇنردىن بىرسرى ئۇنىر ئرۇۋىالش دوخترۇر
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بولغان فېلىك كېرستېن ئىد  .بۇ كىشى دېىلومى يوق بىر دوختۇر بولۇپ بالتىق دېڭىرز
تەۋەسىدىن كەل ەن بىر يەنى ئىستونىيەدە تۇغۇلغان بىرسرى ئىرد  .يەنە بىرسرى بولسرا
ھىملېرنى ئىسىنبارات مۇدىر شېللېنبېرگ بولۇپ ئۇ بىر مەنىەرەست بىرر ئىرد  .ئۇمرۇ
ھىتلېرنى سىياسىي جىنايەتچىلەر بىلەن ئرۇرۇش ئەسرىرلىرى ە ئىنسرانىي مۇئرامىلە قىلىرپ
پۈتۈن دۇنياغا ھىملېرنىر ھەرگىزمرۇ بىرر ئالېاسرتى ئەمەسرلىكىنى ئىسرىاتالپ كۆرسىتىشرى
ھەققىدە قايى قىلىشقا تىرىشىدۇ .شېللېنبېرگ ھىتلېرر گېرمرانىيىنى ۋە ئۆزىنىمرۇ بىررلىكتە
يوقۇلۇشقا قراراپ يىرتەكلەپ كېتىېاتقانلىقىغرا قەتئرى ئىشرىنەتتى .شرۇڭا قىلرچە زېررىكمە
ھىملېرنررى تىنچلىققررا باشررالپ بارغىرردەك ھەر قانررداق بىررر يررولنى ئېچىشررى ئۈچررۈن تىنمررا
رىغبەتلەندۈرۈپ كەلمەكتە ئىد .
بررۇ تررۈردىكى تىنچلىررق سررۆھبەتلىرىنى قەتئىرري تررۈردە ھىتلېررردىن يۇشررۇرۇن ئېلىررپ
بېرىشقا تى ىشلى ھەرىكەتكەر بولغاچقا بۇ ئىشالر ئۇنچىېان ئاسان پۈتتۈرگىلى بولىدىغان
ئىشررمۇ ئەمەس ئىررد  .ئۇنى ر ئۈسررتى ە كررالتېنبرۇنېرمۇ فررۈھرېرى ە بەكررال سررادىق بىررر
بولۇش بىلەن بىرگە شېللېنبېرگكە ئۆچلرۈك قىلىردىغان ۋە ئۇنىڭغرا ئىشرەنمەيدىغان بىرر
ئىد  .كالتېنبرۇنېر ھەر ۋاقىت ھىملېرنى جىكىلەپ ھىتلېرنى خاپا قىلىپ قويىردىغان يراكى
تېنىمررۇ بەتتەرلەشررتۈرىېېتىدىغان يوشررۇرۇن پىالنررالر بىررلەن ھەرگىررز شوغۇلالنماسررلىققا
ئۈنرردەپ تررۇراتتى .بررۇ ئىشررالرنى ھەممىسررىال كلېيسررتنى ئەڭ يېڭررى تەكلىررې ئوتتۇرغررا
قويۇلۇشىدىن بۇرۇنقى ئىشرالر ئىرد  .شۇنىسرى ئېنىقكرى ھىملېرر كلېيسرتنى شىېىتسرىيى ە
مەخسۇس ۋەزىىە بىلەن ئىېەرتىشنى ئويلىغران چرۇنكى بۇنىر بىرر سرەۋەبى ئرۇ كلېيسرتكە
ھەقىقەتەنمۇ ئىشەنچ قىالتتى.
ئەممررا ئررې -ئېسررچىالرنى يۇشررۇرۇن پىالنررى باشررقىچە بىررر تررۈرگە ئايلىنىررپ ئىىرررا
قىلىنىدىغان بولىدۇ .يەنى كلېيست ئەندىال ھەرىكەت قىلىرش ئۈچرۈن تەييارلىنىېاتقىنىردا
كالتېنبرۇنېرنى ر ئىشنانىسررىغا چاقىرتىلىررپ ئۇختررۇرۇش تاپشررۇرىلغان بولررۇپ بررۇ ئىشررتا
كالتېنبرۇنېرنى قىلچە مۇناسىېىتى يوق ئىد  .كالتېنبرۇنېرنىر ئۇنىڭغرا ئېيتالمايردىغىنى
ئۇنى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنى ھەر قانداق بىر ئابرويىدىن بەھررىمەن بولىشرىغا يرول
قويماسلىق جەھەتتە ئۇنى دۈشمىنى بولغران شرېللېنبېرگ تېنرى يرېڭىال ھىملېرنرى قايىر
قىلىپ بولغانلىقىدىن خەۋەردار قىاللمايتتى .شۇنداق قىلىپ ھىملېر ئۇنى ئورنىغا دوكترور
كېرستېننى بۇ سودىلىشىش ئىشىنى بېىىرىپ كېلىشكە ئورۇنالشرتۇرىدۇ .كېرسرتېن دەرھرال
ھەرىكەتكە كېلىپ ئافيرس يىغىرېېلىش نگىرىردىكى سركاندىناۋىيىلىكلەرنى ئەركىرنلىككە
ئېرىشىشى مەسىلىسىدە شىېىتسىيە تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىر بىرلەن سرۆھبەت باشراليدۇ.
سررۆھبەت ئوڭۇشررلۇق داۋام قىلغررانلىقى ئۈچررۈن ئىككررى تەرەپ كونررت فول ر بېرنادوتنى ر
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بېرلىنغا بېرىپ ھىملېر نى بىېاستە ئورۇنالشتۇرۇشىنى قولغا كەلتۈرۈشكە يولغرا چىقىشرىغا
ماقۇل بولىدۇ.
كلېيسرتقا ئۈنرۈڭنى چىقارمايسررەن دەپ برۇيرۇق قىلىنغاچقرا ئۇنىر باشرلىقى بولغرران
رىبېنتروپ برۇ ئىشرالردىن قىلرچە خەۋىرر يروق ئىرد  .كېيىرنچە شىېىتسرىيەنى بېرلىنردا
تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى بىلمەستىنال ھىملېرگە بېرنادوتنى ئىمىىرىيە باشرلىقى بىرلەن بىرر
قېتىملىق كۆرۈشۈشكە رۇخسەت قىلىشىنى تەلەپ قىلىپ بىر پارچە رەسمى نوتا تاپشرۇرىدۇ.
بۇ نوتا ھۆكەمەت ھۈجىىتى بولغرانلىقى ئۈچرۈن چوقرۇم تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىرلىكىنى
ئالدىدىن ئۆتىشى شەرت بولىدىغانلىقى ئېنىق ئىد  .رىبېنترروپ شرۇ چاغردىال برۇ ئىشرتىن
خەۋەر تاپىدۇ .دېمەككى ئۇنىر رەقىبرى برۇرۇنال ئۇنىڭردىن يۇشرۇرۇن تىنچلىرق سرۆھبىتى
ئۆتكۈزۈپ يۈرگەن ئىكەنلىكىنى بىلىپ قالىدۇ .شرۇڭا ئرۇ فرىترز ھېسرنى چاقىرتىرپ كېلىرپ
كونررت بېرنررادوتنى “تىنچلىررق خەۋەرچىسررى” بولۇشررقا نيىررق بىررر دەپ قارامسررەن؟ دەپ
سورايدۇ .ھې ئۇنى سرۇئال بىرلەن جراۋا بېرىردۇ :فرۈھرېر سرۆھبەت ئۆتكۈزۈشركە يرول
قويىدىغان بولدىمۇ؟ رىبېنتروپ ئۇنىڭغا ئۇنداق بىرر ئىشرقا يرول قويمايردىغانلىقىنى ئېترراپ
قىلىرردۇ .شررۇنداقتىمۇ بررۇ جەھەتررتە ئررۇنى قايى ر قىلىشررقا بررونر دەپ ئرروياليمەن دەيرردۇ.
ئەسلىدە ھېسمۇ ئۇرۇش باشلىنىشتىن ئاۋال ئەن لىريە بىرلەن تىنچلىقنرى قولغرا كەلترۈرۈش
ئۈچۈن ھارما -تالما يۈگۈرۈپ باققان بىر ئىد  .شۇڭا ئۇ ئىككىسرى برۇ ئىرش ئۈسرتىدە
بىررر مىمىرانرردۇم تەييررارنپ چىقىررپ ھىتلېرغررا تاپشررۇرىدۇ .گەرچە بررۇ دوكالتتررا “تەسررلىم
بولۇش” دې ەن سۆز تىلغا ئېلىنمىغاندەك قىلسرىمۇ ھرې بۇنىڭردىن ئالردىنىپ قالمايردۇ.
شررۇڭا ئررۇ بررۇ دوكالتتررا تەشەببۇسرركارلىق بىررلەن ئەل بولۇشررنى تىلغررا ئالغانرردىمۇ بەرىبىررر
ئوخشاش بىر مەنىنى بىلدۈرىدۇ دەپ تالىشىپ تۇرىېالىدۇ .ئۇ غەرىىلىكلەر بۇ تەكلىىلەرنى
ئويلىنىررپ-ئويالنماسررلىقىغا بەك ئىشررەنچ قىلىررپ كېتەلمەيتتررى .شررۇنداقتىمۇ “بەك ياخشررى
يېزىلد  .قېنى بىر سىناپ كۆر .شۇنداقتىمۇ بۇنىڭدىن بىرەر نەتىىە چىقىشرزىغا شەخسرەن
مەن ئىشەنمەيمەن” دەپ قوشۇپ قويىدۇ.
رىبېنتروپ سىياسىي دۈشمىنى ھىملېر بىلەن سۆھبەتنى باشلىنىش نوقتىسرى قىلىردۇ.
ئەممرررا ئرررۇنى ھەيرررران قالررردۇرغىنى ھىملېرنىررر ئۇنىررر بىرررلەن ھەمكارلىشرررىنى بەكرررال
خانيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشى ئىرد  .ھىملېرر فۈھرېرنىر بېرنادوتنىر بېرلىنغرا سرۆھبەت
ئىشى بىلەن كېلىشىنى ئىنسانىەرۋەرلىكتىن ھالقىغران بىرر ئىرش بولىردىغانلىقىنى سرېزىپ
قالغرررانلىقىنى ئررراڭالپ بەكرررال قورقرررۇپ كېتىررردۇ .ئالرررد بىرررلەن ئرررۇ تاشرررقى ئىشرررالر
مىنىستىرلىكىنى ئۇنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قولالپ بېرىردىغانلىقىغا ۋەدە قىلىردۇ .ئانردىن
بۇيرۇق بېرىپ ھىتلېرنىر ئرۇرۇش ئەسرىرلىرىنى ھەمردە يىغىرېېلىش نگىرلىرىردا قامالغران
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مەھبۇسررالرنى دۈشررمەن قولىغررا تىرىرر چۈشررۈپ قالماسررلىقى ھەققىرردىكى يوليررورۇقىنى
ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا ماقۇل بولىدۇ .بۇنىڭدىن رىبېنتروپ بەكال خوشال بولرۇپ ھېسرقا برۇ
ئىشررتىن خوشررال بولررۇپ كررۆزى ە يرراش ئېلىشررتىن ئررۆزىنى ئررارانال تۇتالىغررانلىقىنى ئېتررراپ
قىلىدۇ“ .شۇنداق بىز ئەمرد نرېمى خەلقىنرى بىرر ئامرالالرنى قىلىرپ قۇتۇلدۇرانيردىغان
بولدۇق” دەيدۇ .شۇنداق قىلىپ ئۇ -82فېېرال كۈنى ھېسنى ستوكھولمغا يولغا سالىدۇ.
ھىملېررر چوقررۇم بەكررال بالرردۇر رىبېنتروپقررا بەرگەن ۋەدىسررىنى ئۆزگەرتكەنلىكىرردىن
قاتتىق پۇشايمان قىلىدۇ .فۈھرېرنى برۇ ئىشرتىن خەۋەر تېرىىش ئېھتىمرالىنى ھەمردە خاترا
چۈشررىنىپ قالىرردىغانلىقىنى ئويلىسررىال بۇنىڭرردىن ھىملېررر تېنىمررۇ بەك قورقررۇپ ئەرۋاھررى
ئۇچررۇپال كېتىرردۇ .بېرنررادوت بېرلىنغررا يېتىررپ كەل ەنرردىن كېرريىن ھىملېررر ئۇنى ر بىررلەن
كۆرۈشۈشررنى رەت قىلىرردۇ .ئەممررا ئۇنى ر رەقىبررى بولغرران كررالتېنبرۇنېر بىررلەن رىبېنتررروپ
ئىككىسى كونت بىلەن بىرىنچى بولۇپ كۆرۈشىدۇ .ئرۇ كۆڭلىردە شرۇنداق قىلىرپ ئۇنرنىر
ھىتلېرنى ر ئالدىرردا ئى ىررز-پەس سررۆزلەپ يۈرۈشررىنى ئالرردىنى ئررالغىلى بولىرردىغانلىقىنى
ئرروياليتتى .چررۇنكى كونررت بىررلەن بىرىنچررى بولررۇپ كۆرۈشرركەن كىشررىنى كالرردېنبرۇنېر
بولىشىدىن بەكال خوشال ئىرد  .شرۇنداقتىمۇ بېرنرادوت ھىملېرنىر يراردەمچىلىر بىرلەن
ئارتۇق سۆزلىشرىپ يرۈرمە بىېاسرتە ھىملېرر بىرلەن مۇناسرىېەت قىلىشرنى تەلەپ قىغاچقرا
ئۇنرغررا شىېىتسررىيە قىزى ر كىرررى جەمىيىتىرردىن يىغىررېېلىش نگىرلىرىغررا بىېاسررتە ئررادەم
ئىېەرتىپ تەكشۈرۈش ئىشىنى باشلىتىش ھەققىدىال گەپ قىلىدۇ .كالدېنبرۇنېر برۇ تەلەپنرى
كەينى-كەينىردىن براش لىڭشرىتىپ مراقۇلالش بىرلەن بىررگە بېرنادوتنىر ھىملېرر بىرلەن
بىېاسرررتە كۆرۈشۈشرررى ىمۇ “قەتئرررى مررراقۇللۇق بىلدۈرىررردىغانلىقىنى” ئېيتىررردۇ .بۇنىڭررردىن
بېرنادوت بەكال ھەيران بولىدۇ.
ئارىدىن بىرەر سائەتتەك ۋاقىتمۇ ئرۆتمە بېرنرادوت تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىرلىكىدە
رىبېنتروپ بىلەن كۆرۈشىدۇ توغرىسرى ئۇنىر دې ەنلىرىنرى ئراڭالپ ئولتۇرىردۇ .بېرنرادوت
رىبېنتروپنىرر قانچىلىرر ۋاقىررت سررۆزلەيدىغانلىقىنى بىلىررپ بررېقىش ئۈچررۈن بىلرردۈرمە
يۈگۈرۈش سائېتىنى بېسىپ قويىدۇ .دې ەندەك رېبىنتروپ سرۇدەپ تىنمرا سرۆزلى ىنىچە
بىررر تېمىرردىن يەنە بىررر تېمىغررا ئرراتالپ ناتسىسررتالرنى قۇنققررا رەم بولررۇپ كەترركەن كونررا
سررۆزلىرىنى توختىمررا تىلغررا ئالىرردۇ .ئاخىرىرردا ئىنسررانىيەتكە ئەڭ چرروڭ تررۆھىە قوشررۇپ
بۈگرۈن ىچە ياشراپ كېلىېاتقران كىشرىلەردىن پەقەت بىررن كىشرى برارلىقىنى ئرۇ كىشرىنى
يررالغۇز ئررادولف ھىتلېررر ئىكەنلىكىنررى ئررېالن قىلىرردۇ .ئانرردىن رىبېنتررروپ سررۈكۈت ئىچى ر ە
چۆمىدۇ .بېرنادوتمۇ دەرھال يۈگرەش سائىتىنى بېسىېېتىدۇ .دېمەك رىبېنتروپ بۇ سۆزلىشى
بىلەن تىنما  22مىنوت سۆزلەپ چىققان ئىد !
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ئەتىسى كونت بېرنادوت ماشىنىلىق دوختۇر گېبناردتنى ساناتورىيىسى ە بارىدۇ .بۇ
ساناتورىيە بېرلىننى شىمالىغا  22مى كېلىدىغان خوھېنلىيچېن دې ەن يەردە بولۇپ ئرۇ
يەر ھىملېرنى بىر ھېساپتا خۇسۇسىي قۇماندانلىق شىتابى ھېسابلىناتتى .بېرنادوت ئۇنى
ھەددىرردىن ئررارتۇق ئەدەپلى ر ۋە سررىلىق مۇئامىلىسررىدىن بەكررال ئىچررى پۇشررىدۇ .مۇنررداق
قارىغانرردا ھىملېررردە قىلچىمررۇ ئۇنررداق چەكسررىز ۋەھشررىلى چىقىررپ تۇرىرردىغان قىيرراپەت
كۆرۈنمەيتتى .ئەكسىنچە بەكال سىىايە سىلىق گەپ قىلىدىغان بىرسرى بولرۇپ كرۆرىنەتتى.
ھەتتا ئۇنى ئىككىال كىچىر قولىنىر تىرنراقلىرىمۇ ئىنترايىن رەتلىر ياسرىتىلغان ئىرد .
بېرنادوت ئۇنىڭغا شىېىتسىيەدە جامائەت ئارىسىدا ئۇدۇل كەل ىنىچە ئادەم تۇترۇپ گرۆرۈگە
ئېلىپ يۈرىدىغان بى ۇنا پرۇخرانرنى رەھىمسرىزلەرچە قىررغىن قىلىردىغان بىرسرى دېر ەن
گەپلەر كەڭ تارقالغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ھىملېر ئۇنىڭغا ئىنتايىن ئەسرتايىدى بىرر قىيراپەتتە
روشەنكى كرونتىم راسرت خەۋەر ئاڭلىمىغران دېرمەك .ئرۇ بېرنرادوتتىن قانرداق كونكىرىرت
تەكلىىلىر بارلىقىنى سورايدۇ.
بېرنادوت ھىملېردىن يىغىېېلىش نگىرىردىكى نرورۋې يىلىكلەر بىرلەن دانىيەلىكلەرنرى
بىرلىكتە شىېىتسىيەنى تۇتۇپ تۇرۇشىغا تاپشرۇرۇپ بېرىشرىنى تەكلىرپ قىلىردۇ .برۇ تەلەپ
ئەسررررلىدە ئررررۇنچە بەك مررررۇھىم بىررررر تەكلىىمررررۇ ھېسررررابلىنىپ كەتمى ىنررررى بىررررلەن
شىېىتسىيىلىكلەرگە قارىتا بىر مۇنچە ئەيىىلەشلەرنى ئوتتۇرغا قويۇشىغا سەۋە بولىدۇ .برۇ
تۈر ئەيىىلەشالر بېرنادوت قا قىلچە مۇناسىېىتى بولمىغان ئەيىىلەشرلەر ئىرد ؛ ھىملېرنىر
بۇنداق ئەيىىلەشلىرىنى سەۋەبى بەلكىم تۇيۇقسىز پەيدا بولغان قورقۇش پسىنىكىسىدىن
كېلىررپ چىققرران دېيىشرركە بررونتتى“ .ئەگەر مەن سررىزنى بررۇ تررۈر تەكلىىلىرىڭىزنررى قوبررۇل
قىلغىنىمدا _ دەيدۇ ھىملېرر تىنمرا كرۆزىنى چىمچىقالتقىرنىچە _ شىېىتسرىيە گېزىتلىرر
بەلكىن چوڭ سەرلەۋھەلەر بىلەن ماقرالىالر ئرېالن قىلىرپ ئرۇرۇش جىنايەتچىسرى ھىملېرر
جىنايى جازاغا تارتىلىشرىدىن قورقرۇپ جران-پېنرى چىقىرپ كېتىىترۇ شرۇڭا ئامرال برار ئرۆز
ئەركىنلىكىنى سرېتىېېلىش ئۈچرۈن سودىلىشىشرقا كىرىشرىىتۇ دېيىشرى تۇرغرانال گەپ ”.ئرۇ
كەينىدىنال پىكىرىنى ئۆزگەرتىپ مەن بەلكىم سىزنى تەلىرېىڭىز برويىچە ئىرش قىلىشرىممۇ
مررۇمكىن – ئەگەر شىېىتسررىيە بىررلەن ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەر نررورۋې يەدىكى بۇزغۇنچىلىررق
ھەرىكەتلىرىنى توختىتىشقا كاپالەت بېرىدىغانال بولغىنىدا دەيدۇ.
“بۇنى پەرەز قىلىشمۇ مۇمكىن ئەمەس” دەيردۇ كونرت جراۋابەن .ئانردىن ئرۇ يەنە بىرر
قانچە ئۇششاق-چۈششەك يول قۇيۇشالرنى تەلەپ قىلىدۇ .ھىملېرمۇ ئۇنىڭغا ماقۇل بولىردۇ.
بېرنررادوت بۇنىڭرردىن سررەل جاسررارەتلىنىپ نررېمى ئەرلىرررى ە تەگرركەن شىېىتسررىيىلى
ئاياللىرىنى يۇرتىغا قايتىشىغا رۇخسەت قىلىش-قىلماسلىقىنى سورايدۇ .ھىملېرر برۇنى شرۇ
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ھامات رەت قىلىېېتىدۇ .دەيردىغان گەپرلەر ئراخىرقى چرېكى ە كېلىرپ قاالغرانلىقى ئۈچرۈن
ھىملېرنى مۇئامىلىسىمۇ ئۆزگىرەيدۇ“ .بەلكىم سىز مېنى ئاسان رەنىىرپ قالىردىغان نرازۇك
كۆڭۈل بىر دەپ ئويالپ قېلىشرىڭىز ھەتترا كۈلكىلىر بىرر دەپمرۇ قېلىشرىڭىز مرۇمكىن.
ئەمما مەن ئادولف ھىتلېرغا ساداقەتلى بولىمەن دەپ قەسەم قىلغان بىرىمەن .بىر ھەربىي
ۋە بىر نېمى بولۇش سرۈپىتىم بىرلەن بەرگەن قەسرىمىم ە خىالپلىرق قىاللمرايمەن .شرۇڭا
مەن فۈھرېرىمىزنى پىالنى ۋە ئۇنى ئارزۇسىغا خىالپ كېلىدىغان ھەر قانداق بىر ئىشرنى
قىاللمررايمەن ”.ئەممررا ئررۇ تېنررى يررېڭىال ھىتلېرنررى قرراتتىق ئرراچچىقىنى كەلتۈرىرردىغان يررول
قۇيۇشررالرنى قىلغرران ئىررد  .مانررا ئەنررد ئررۇ ھىتلېرنىرر ئىزىنررى بېسررىپ “بولشررېېىكالر
تەھدىتى” ھەققىردە داۋراڭ قىلماقترا ھەتترا ئەگەر شرەرقى سرەپ يىمىرىلىرپ كەتكىردەكال
بولىرردىكەن ياۋروپررامۇ شررۇنىڭغا ئەگىشررىپ يىمىرىلىررپ كېتىرردۇ دەپ سررۆزلىمەكتە ئىررد .
ئاندىن ئۇ ھېسسرىياتچانلىق بىرلەن ناتسىسرتالر ھەرىكىتىنىر دەسرلەپكى دەۋىرلىرىردىكى
“پررارنق” كررۈنلىر ھەققىرردە توختىلىررپ “ئررۇ كررۈنلەر ھاياتىمرردىكى ئەڭ گررۈزەل كررۈنلىرىم
ئىد ” دەيدۇ.
برررۇ چاغررردا بېرنرررادوت مۇنرررداق سرررىلىق مەسرررىلىدىن بىرنرررى قىسرررتۇرۇپ ئۆتىررردۇ:
گېرمانىيەنىررر يەھرررۇدىيالر مەسىلىسرررىدە تۇتقررران پوزىتسىيىسرررىنى سرررورايدۇ“ .سرررىزلەر
يەھۇدىيالر ئارىسىدىمۇ خۇدد باشقا مىللەتلەر ئارىسىدا بولغىنىدەك ياخشى كىشرىلەرنى
بارلىقىنى ئېتراپ قىلغىڭىزنر كەلمەمدۇ؟ مەسىلەن مېنىر دوسرتلىرىم ئارىسرىدىمۇ نۇرغرۇن
يەھۇدىي ئادەملەر بار بولغىنىدەك ”.دې ىنىڭىز توغرا _ دەيردۇ ھىملېرر جراۋابەن _ ئەممرا
سىزلەرنى شىېىتسىيەڭىزنردا يەھۇدىي مەسىلىسى دەيدىغان بىر مەسىلە يوقتە .شۇڭا سىز
گېرمانىيىنى بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى چۈشەنمەيسىز ”.برۇ قېتىمقرى سرۆبەت ئىككرى يېررىم
سائەت داۋام قىلىردۇ .سۆھبەتلىشرىش ئاخىرنشرقىنىدا ھىملېرر بېرنادوتنىر شىېىتسرىيى ە
قەيتىشرررررىدىن برررررۇرۇن ئۇنىررررر ئوتتۇرغرررررا قويغررررران تەلەپلىرىنرررررى تولرررررۇق جاۋاپقرررررا
ئېرىشررتۈرىدىغانلىقىغا ۋەدە بېرىرردۇ .ئۇنىڭغررا رەخمىتىنررى قررايتۇرۇش مەقسررىتىدە بېرنررادوت
ھىملېرغا سكاندىناۋىيە مىللى ئۆرپە-ئرادەتلىرى ە بەكرال قىزىقىردىغانلىقىنى بىلىرپ ئرۇرۇش
بارابررانلىر ھەققىرردە -82ئەسررىردە كىترراپ ھالىغررا كەلتررۈرۈل ەن بىررر ئەسررەرنى سرروغات
قىلىدۇ.
بېرنادوت رىبېنتروپنى ئىشنانىسىغا قايتىرپ كېلىردۇ .برۇ تاشرقى ئىشرالر مىنىسرتىر
بۇرۇنقىغا قارىغاندا بەكىرەك كرۈ چىقىرىشرنى خانيردىغانلىقىنى بىلدۈرگەنردەك قىلسرىمۇ
ئۇنى بۇ ئىشتا ھەددىدىن ئارتۇق ھاياجانلىنىپ كەتكەنلىكى بېرنادوتنى بەكرال رەنىىتىرپ
قويىدۇ .شۇڭا بېرنرادوت دەرھرال شروپۇر بىرلەن بىررلىكتە ئەدەپ بىرلەن خوشلىشرىپ ئرۇ
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يەردىن ئايرىلىدۇ .رىبېنتروپ دەرھال كلېيسىتنى چاقىرتىپ كېلىپ ئۇنىڭردىن بېرنادوتنىر
ئارقررا تىرىكىنى ر كىملىكىنررى سررورايدۇ .بررۇ ئررادەم سرركاندىناۋىيىلىكلەرنى قۇتۇلدۇرۇشررتىن
باشقا ئۇنى ئەسلى مەقسىد زاد نېمە بولىشى مۇمكىن؟ كلېيست ئورۇنتا تۇرغران ئىچرى
لىرق ھرۈجىەتلەر بىرلەن تولغران بىرر سرومكىنى تۇرغرانلىقىنى كرۆرۈپ قالىردۇ .برۇ سرومكا
بېرنادوتنى ر سومكىسررى ئىررد  .كلېيسررت بەلكىررم ئىچىرردىكىلەرنى كۆرگىسررى برراردۇ دەپ
سررومكىنى ئېلىررپ رىبېنتروپقررا ئۇزارتىرردۇ .كۈتررۈلمى ەن يەردىررن چىقىررپ رىبېنتررروپ ئررۇ
سررومكىنى چرروڭ بىررر كونىېىرتقررا سررېلىپ پىچەتلى ەنرردىن كېرريىن بىرسررى ئررارقىلىق ئررۇنى
ئى ىسررى ە قايتۇرغۇزىېېتىرردۇ .كلېيسررت بۇنىڭرردىن قرراتتىق تەسررىرلىنىپ كېتىرردۇ“ .دۇنيررا
ئۇرۇشررىدا يىمىرررلىش ئالدىرردا تۇرىېاتقرران بررۇ كررۈنلەردە” بۇنررداق بىررر ھەرىكەتنررى زادىررال
كۆرۈلۈپ باقمىغان مەرتلى دەپ قارايدۇ.
رىبېنتروپنى ستوكھولمدىكى ۋاكالەتچىسى ھې شىېىتسىيە بانكىر ۋاللېنبېرگردىن
تۈزۈك بىر رىغبەتلەندۈرۈشكە ئېرىشەلمەيدۇ .چۇنكى بۇ بانكېر روزۋېلىرت بىرلەن چېرچىر
ئىككىسى گېرمانىيەنى پۈتۈنلە تارمرار كەلتۈرۈشرنى نىريەت قىلىرپ يۈرگىنىردىن خەۋەردار
ئىد  .شۇڭا ئۇ نېمىسالرغا شەرق تەرەپلەردىن ئىزدىنىپ كۆرۈشىنى بەلكىم بۇنداق ئېنىرق
بىررر نيىررھە بەلكىررم سررتالىننى قىزىقتۇرىشررى مررۇمكىنلىكىنى ئېيتىرردۇ .دې ر ەن مەسررلىھەتنى
بەرگەن ئىررد “ .سررتالىن _ دەيرردۇ بررۇ بررانكېر _ ھېچقاچرران غەرىررىلىكلەر ئالدىرردا بىرررەر
مەسئۇلىيەتنى ئۈستى ە ئرېلىش خىيالىردا بولرۇپ براققىنى يروق .شرۇڭا برۇ تەكلىرىلەر ئرۇنى
قىزىقتۇرۇپ قېلىشى مۇمكىن”.
ئارىدىن بىر قانچە كۈن ئۆتكەندە ھرې شىېىتسرىيە گېزىتلىرىردا بىرر پرارچە رەسرىم
كررۆرۈپ قېلىررپ قايتىرردىن ئۈمىدلىنىشرركە باشرراليدۇ .بررۇ رەسررىمدە ۋاللېنبېرگنى ر ئۇكىسررى
رۇسىيە باش ئەلچىسىنى رەپىقىسى كولونتا خانىم بىلەن قولتۇغلۇشۇپ چۈشكەن رەسرىم
بولۇپ ئۇنر رۇسىيە ئەلچىنانىسىنى پەلەمىەيىدە ترۇرۇپ رەسرىم ە چۈشركەن ئىرد  .برۇ
رەسررىم بىررر ئېھتىمالرردا كرېمىر سررارىيىنى غەرپرركە بولغرران نارازىلىقىنىر بىررر ئىىادىسررى
بولىشى شۇڭا ئرۇنر ھىتلېرر بىرلەن تىنچلىرق سرۆھبىتى ە ئولترۇرۇش ئۈچرۈن بىرر سرې نال
بولىشى مۇمكىن ئىد  .بۇنىڭدىن ھې قاتتىق ھاياجانلىنىپ ئۈمىدلىنىپ دەرھال بېرلىنغرا
قايتىرردۇ .ئررۇ قايتىررپ كېلىررپ خوجايىنىنىرر بررۇ خەۋەرگە پەقەتررال قىزىقمايرردىغانلىقىنى
سېزىدۇ .رىبېنتروپ ئاغرىپ يېتىپ قالغان بولۇپ روھى ھالىتىمۇ بەكال ناچار ئىرد  .شرۇڭا
ئۇ كۈچەپ تۇرۇپ ئارانال سۆزلى ە مۇنداق دەيدۇ :پۈتۈن تىرىشچانلىقلىرىمىز بىكار بولرۇپ
كەتتررى غەرپلىكررلەر بىررلەن تىنچلىررق سررۆھبىتى ئۆتكررۈزۈش پۇرسررىتى پۈتررۈنلە تۈگىررد .
“بىزنى دۈشمىنىمىز گېرمانىيىنى پۈتۈنلە ۋەيرران قىلىرېېتىش ئىرادىسرى ە كېلىرپ بوپترۇ.
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ئررۇنر نررېمى خەلقىنىر ھايرراتىنى قۇتۇلدۇرۇشررنى ھەرقانررداق بىررر پىالنىنررى رەت قىلىررپ
كېلىېاتقانلىقىنى تۈپكى سەۋەبى مۇشۇ ئىكەن” دەيدۇ.
ھررې بررۇ گەپرركە قوشررۇلما ئررۆز پىكىرىرردە چىرر تررۇرۇپ تىنچلىررق سررۆھبىتىنى
باشالشنى مۇنداق ئىككى تۈرلۈك ئېھتىمالى بارلىقىنى يەنى بىرر ئېھتىمرال غەرىرپ بىرلەن
سۆھبەتلىشررىش (روزۋېلتنىر خۇسۇسررىي مەسلىھەتچىسررى بولغرران ئولسررون پىرىزدېنتىمىررز
سۆبەت ئۆتكۈزۈشكا راز ئىكەنلىكىنى ماڭا ئېيتقان) ئېھتىمالى؛ يەنە بىرسرى شرەرق بىرلەن
سۆبەتلىشى ئېھتىمالىنى بارلىقىنى ئېيتىدۇ .بۇ گەپنى ئاڭلىغان رىبېنتروپقا قايتىدىن جران
كىرگەندەك بولۇپ ھېسرنى يرالغۇز يېنىردا قالردۇرۇپ كارىېىتىنىر لىېىردە ئولترارغۇزۇپ ترا
يېرررىم كررېچى ىچە سۆزلىشررىپ چىقىرردۇ .ئەتىسررى چۈشررتىن بررۇرۇن ھېسررنى قايتررا يېنىغررا
چاقىرتىدۇ .ئۇ كۈنى -82مارت كۈنى بولرۇپ كرۈن نرۇر پرارنپ تۇرغران ھراۋا ئوچرۇق بىرر
كۈن ئىد  .رىبېنتروپمۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ئىچى پۇشۇپ ئالد -كەينى ە مېڭىشقا باشراليدۇ.
“سررىز بەرگەن دوكررالت بىررلەن پىكىرلىرىڭىزنررى ئەسررتايىدىللىق بىررلەن ئويلىنىررپ كررۆردۈم”
دەيرردۇ رىبېنتررروپ .ئررۇنى دەرھررال سررتوكھولمغا قايتىررپ بېرىررپ كوللونتررا خېررنىم بىررلەن
سۆزلىشىشنى باشالش بۇيرۇقىنى بېرىشرى ھېسرنى بەكرال ھەيرران قالدۇرىردۇ .برۇ ھەقتىكرى
يوليررورۇق بىررر قررانچە سررائەت ئىچىرردە ئۇنىرر قولىغررا تې ىرردىغانلىقىنى ئېيتىررپ “مەن
دوكالتىڭىزنرررى فۈھرېرنىررر ئررراخىرقى قېرررتىم تەستىقلىشرررى ئۈچرررۈن سرررۇندۇم .ئرررايروپالن
بېلىتىڭىزنىمۇ ئالغۇزۇپ قويدۇم بۈگۈن كەچتە ستوكھولىمغا قاراپ ئۇچۇشرقا تەييارلىنىر ”
دەيدۇ.
شۇ كۈنى ئاخشىمى رىبېنتروپ بىلەن ئۇنى خىزمەتچىلىر ھېسقا پۈتۈن بىر ئاخشرام
ئۇرۇسالرغا قانداق تاقابى تۇرۇش توغرىسىدا تەلىماتالرنى بېرىپ چىقىدۇ.يېررىم كېچىردىن
ئەندىال ئۆتىشى بىلەن ئۇنرنى سۆز تېلفون جىرىڭلىشى بىلەن ئۈزۈلىدۇ .تېلېفون تاشقى
ئىشالر مىنىستىرلىكىدىكى خېېېلردىن كەلر ەن بولرۇپ برۇ كىشرى فرۈھرېر ھەممىردىن بەك
ئىشەنچ قىلىدىغان مەسلىھەتچىلەردىن بىر ئىد  .رىبېنتروپ تېلېفون ترۇپكىسرىنى ئېلىرپ
تىڭشىغاندىن كېيىن رەڭ ى دەرھال ئۆڭۈپ كېتىدۇ“ .گېىىڭىزنرى يەنە بىرر تەكرارنمسرىز؟”
دەيدۇ رىبېنتروپ قىسقىچىال .شرۇ ھامرات تروپكىنرى جايىغرا قويرۇپ قويىردۇ .ئرۇ خراتىرجەم
قىياپەتتە كۆرۈنسىمۇ ئاۋاز باشرقىچە چىقراتتى“ :ئەپەنردىلەر فرۈھرېرىمىز ھەرقانرداق بىرر
دۆلەت بىلەن سۆزلىشىشىمىزنى چەكلىد ! رەخمەت سىلەرگە .ئەند قايتسراڭالر بولىردۇ!”
دەيدۇ.
كېيىنچە خېېې باش مىنىسرتىرلىكتە يرۈز بەرگەن ئىشرالر ھەققىردە ھېسرقا سرۆزلەپ
بېرىدۇ .دەسلىېىدە ھىتلېر ئۇرۇسالر بىلەن ئۇچرىشىشقا ماقۇل كەل ەن بولسرىمۇ يوليرورۇق
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تېزىسررىنى ئوقررۇپ بولررۇپ ئويلىنىررپ قالىرردۇ .ئررۇ ئىشررنانىدا ئالررد -كەيررنى ە بىررر ھررازا
ماڭغانرردىن كېرريىن قولىرردىكى ھررۈجىەتنى ۋاراقمررۇ-ۋاراق يىرتىررپ تاشرراليدۇ .بررۇ چاغرردا
پەتىفوندا «پەرىشتىلەر شەپەقتە» ئاڭالنماقتا ئىد “ .مەن بۇندىن كېريىن دۈشرمەن بىرلەن
ئۇچرۇشىشررنى قەتئررى مەنئىرري قىلىررمەن _ .دەيرردۇ خېېېرغررا _ بررۇ ئۇرۇنۇشررالرنى قىلررچە
قىممىتررى قالمىررد  .كىمرردە كىررم دۈشررمەن سۆزلىشىشرركە ئۇرۇنىرردىكەن ئررۇ كىشررى بىزنىر
نەزەرىيىمىررزدىن يررۈز ئررۆرى ەن ھېسابلىنىشررى كېرررەك .بىررز بولشررېېىكالر بىررلەن كررۈرەش
قىلىشررىمىزغىال بولىرردىكى ھەرگىزمررۇ ئررۇنر بىررلەن سررۆھبەت ئۆتكررۈزەلمەيمىز .خەيرىلى ر
كېچە!” دەپ گېىىنى ئۈزىدۇ.
2
شۇندىن بىر ئا ئاۋال ھىتلېر شرودېر خېنىمغا دەرت تۆكۈپ مۇنرداق دېر ەن ئىرد :
“ھەممە تەرەپتىن كىشىلەر ماڭا يالغران سرۆزلىمەكتە ”.ئرۇ ئەنرد ھرېچكىم ە ئىشرەنمەس
ھالغا كېلىپ قالغان ئىد  .شۇڭا ئۇ ئۆزى ە بىرەر ئىش بولرۇپ قالغىردەك بولسرا گېرمرانىيە
فۈھرېرسررىز قالىدىغانلىقىرردىن غەم قىالتتررى .ئۇنىر ئىزباسررار بولغرران گيۆرىر خەلقنىر
ھېسسىداشلىقىدىن مەھرۇم بولغرانلىقىنى ئىمىىررىيە باشرلىقىدىن بىرر بولغران ھىملېرمرۇ
پارتىيىمىزنى رەت قىلىنىشىغا ئۇچرىرد دەيردۇ .ئرۇ چۈشرلۈك تامراق ئۈسرتىدە سىياسرىي
مەسررىلىلەر ئۈسررتىدە سررۆزلەپ كەتكەنلىكىرردىن ئەپررۇ سررورىغان بولسررىمۇ يەنىررال گەپررتىن
يانمىغان ئىد “ :قېنى باش قاتۇرۇپ بېقىڭالر كىم مېنى ئىز باسارىم بولۇشقا نيىرق؟ مەن
بررۇ سررۇئالنى توختىمررا ئۆزەمرردىنمۇ سررورايتتىم .ئەممررا بۇنىر ھررېچ بىررر جرراۋاپ تاپالمررا
كەلدىم”.
ئارىدىن بىرر ھەپرتە ئۆتكەنردە ئېرېا برراۋن بېرلىنغرا قايتىرپ كېلىردۇ .ئۇنىر روھىري
ھررالىتى خررېلىال تۈزۈلررۈپ قالغرران ئىررد  .ئررۇ بىررر ئررا ئىل ىررر بىنەتەرلى ر يۈزىسررىدىن
بېرلىندىن ئايرىلىپ مىيۇننېنغا كەتكەن ئىد  .ئۇ يەردە ئىككى ھەپرتە تۇرغانردىن كېريىن
دوستلىرىغا :ھەر قانداق بىر ۋەقە يۈز بېرىشىدىن قەتئىي نەزەر قەتئىي ترۈردە سرۆي ۈنىنى
يېنىدا بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئېېا دوستلىرىغا مەن ئۈچۈن ئۆلۈمنىر قىلرچە ئەھمىيىترى
يوق شۇڭا مەن سۆي ەن كىشىم بىلەن ئاخىرغىچە بىرگە بولىمەن دەيدۇ .ئۇنى تۇيۇقسرىز
پەيدا بولرۇپ قېلىشرىدىن ھىتلېرر كۆرۈنۈشرتە غەزەپلەن ەنردەك بولرۇپ قەسرتەن ئرۇنى بىرر
تىللىېالىرردۇ .ئەممررا شررۇ كررۈنى ئاخشررىمى ئۇنىڭغررا كەچكىررچە سررىزنى بررۇنچە سرراداقەت
كۆرسىتىشىڭىزدىن ھەقىقەتەنمۇ مەغرۇرلۇق ھې قىلدىم دەپ ماختاپ چىقىدۇ.
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بىررر قررانچە كۈنرردىن كېرريىن يەنررى فېېرالنىرر ئاخىرلىرىرردا ھىتلېررر ئەڭ ئرراخىرقى
قېتىملىررق يەرلىر ئەمەلرردارنر يىغىنررى چاقىرىرردۇ .ئۇنىر تاشررقى كۆرۈنۈشررىدىن ۋەكىلررلەر
چۆچۈپ كېتىدۇ .ئۇنى شاۋۇم قولتۇغالپ كىرگەن ئىد  .ئۇنى ئاۋازىمۇ بەكال تۈۋەن ئىرد .
سررول بىلىكررى بەكررال قرراتتىق تىترررەپ تررۇراتتى .كىشررىلەر ئررۇنى ھاياجررانلىق بىررر نۇتررۇق
سۆزلەيدىغان بولد دەپ ئويلىغان بولسىمۇ ئويلىمىغان يەردىن بىر-بىرى ە زىد بىرمۇنچە
تەربىيە سۆزلىرىنى قىلىپ كىشرىلەرنى بىرر تەرەپرتىن رىغبەتلەندۈرسرە يەنە بىرر تەرەپرتىن
كۆڭلىنى يېرىم قىلدۇراتتى .ئاخىرىدا ئۇ يەرلى ئەمەلردارنرغا ۋەدە قىلىرپ ئەڭ ئراخىرقى
پەيررتلەردە ئۇنى ر گېرمررانىيىنى قۇتقررازغۇدەك سررىھىرلى بىرررەر قۇرالىنى ر بولمىغررانلىقىنى
ئېيتسىمۇ خەلقىمىزنى تېېتۇنالرنى رەھىمسىز روھرى بىرلەن تەربىيەلەيردىغانال بولسراڭالر
ئۇرۇشتا يەنىال يېڭىپ چىقالىشىمىز مۇمكىن دەيدۇ .ئەگەر پۈتۈن مەملىكەت خەلقى بىرردەك
ئراۋاز قوشرمىغىنىدا ئۇنررداقتا ئۇنرنىر قىلرچە رولررى بولمىغرانلىقىنى كۆرسررىتىدىغانلىقىنى
ھەمدە چوقۇم يوقۇتۇلىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ.
ئۇ يەرلى كادىرنرنى ھەمكارلىقى بىلەنى ساداقىتى ە رەخمەت ئېيتىردۇ .ئارقىردىن
ئررۇ ھررېچكىم كررۈتمى ەن گەپنررى قىلىرردۇ :ھىتلېررر ئۇنرغررا ئوچررۇق بىررر شررەكىلدە ئۆزىنى ر
سانمەتلى ئەھېالىنى كۈنسايىن يامانلىشىپ كېتىېاتقانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۇ يەنە پۇتىردىكى
تىترررەش كۈچىيىررپ سررول بىلىكى ىررچە كۆتررۈرۈل ەنلىكىنى ئېيتىرردۇ .ئررۇ يەنە چاقچرراقتىنمۇ
بىرنررى قىلىرردۇ :ئۈمىررد قىلىمەنكررى بررۇ تىترررەش بېشررىمغىچە ئررۆرلىمى ە دەپ چاخچرراق
قىلىرردۇ .ئۇنىرر ئەڭ ئرراخىر دېرر ەن گېىررى بەكررال مررۇجمەل بىررر گەپ بولسررىمۇ يەنىررال
ياخشررىلىقتىن بىشررارەت ھېسررابالنمايتتى :كەل ۈسررىدە قەتئىرري تررۈردە كەسرركىن تەدبىررر
قوللىنىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۇ كۆپچىلىكتىن ئەگەر كېيىن ئۇنر چۈشرىنەلمەيدىغان بىررەر
تەدبىر قوللىنىپ قالغىنىدا ھەرگىزمۇ بىزگە خرائىنلىق قىلرد دەپ ئرويالپ قالمراڭالر دەپ
ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
ھىتلېر تۈگىشىش گىردابىغا كېلىپ قالغان بولۇپ شۇندىن كېيىنكى بىرر قرانچە كرۈن
ئىچىدە ئۇنى ئاساسلىق مىىەز كۆزگە ئىلماسلىق ۋە نەپررەت بىرلەن تولغران ئىرد  .ئرۇ
شۇ چاققىچە يېرىم مىليون پرۇخرانى قىررغىن قىلغران ئىتتىىاقرداش ئەلرلەر ئۇچقرۇچىلىرىنى
قاتتىق ھاقرارەتلەپ تىلرالپ كېتىردۇ .شرۇنىڭدەك يەنە ئرامېرىكىلىقالرنى ئرازات قىلغرۇچىالر
دەپ قىزغىن كۈتىېېلىېاتقان نېمىسالرنىمۇ قاتتىق سۆكۈپ تىلرالپ كېتىردۇ-2 .مرارت كرۈنى
ئۇنى ئەسەبىيسى چېكى ە يېتىدۇ .بۇنى سەۋەبى رېماگېندىكى رىن كۆرۈكى پارتلىتىشرقا
ئۈل ۈرمە خودگېسنى بىرىنچى كورپۇسى تەرىىىدىن ئى ەللىېېلىنىشرىدىن پەيردا بولغران
ئىد  .ھىتلېرنى قارىشىچە بۇ ئىش يەنە بىر قېتىملىق تروپىالڭ ھېسرابلىناتتى .شرۇڭا ئرۇ
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بۇ ئىشقا مەسئۇل كىشىلەرنى قاتتىق جازالىتىش ئىرادىسى ە كېلىدۇ.
جىردد پەيتررتە ئررۇ ھەممىردىن بەك ئىشررىنىدىغان ئوتتررو سركورزېنىيغا بررۇ كررۆرۈكنى
پارتلىتىېېتىشنى بۇيرىغان ئىد  .بىر سكورزېنىي تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىش ئەترىتى پالستى
پررارتالتقۇ دورىلىررر بىررلەن بررۇ كررۆرۈككە يېقىنلىشررىپ بارغرران ۋاقتىرردا ئىتتىىاقررداش
دۆلەتلىرىنى مەخىى قۇرالى بولغان قانالدىن مۇداپىيەلىنىش چىرىقى تەرىىىردىن سرېزىلىپ
قالىدۇ .بۇ مەخىى قۇرال يەنى بۇ تۈر چىراق بەكال كۈچلرۈك نرۇر دەستىسرى تارقىتىردىكەن.
ئەمما بۇ نۇرنى نەدىن چىقىېاتقانلىقىنى پەقەتال بىل ىلى بولمايدىكەن.
شۇ ۋاقىتقا كەل ىنىردە گېرمانىيەنىر غەربرى ئرۇرۇش سرېىى پۈترۈنلە يىمىرىلىيردۇ.
توپكورپۇسرررى تارمرررار بولرررۇپ يوقۇتۇلغررران بولرررۇپ كورپۇسرررنى قالررردۇق
دودېلنىررر
قىسررىملىرىمۇ رىررن دەرياسررىنى بررۇ تەرىررىى ە چېكىنىررپ بولغرران ئىررد  .جەنۇپتررا بولسررا
خاۋسررېرنى س توپكورپۇسررىمۇ رىررن دەرياسررىنى غەربررى قىرغىقىغررا چېكىنىررپ كەتررتكەن
بولۇپ ئۇنرمۇ قورشاۋغا ئېلىرنىش ئالدىردا ترۇراتتى .غەرق فرونتنىر ۋەزىيىتىمرۇ برۇنردىن
كۆپ پەرقلىنىپ كەتمەيتتى .مارت ئېيىنى ئوتتۇرلىرىدىكى بۇ ئۈمىدسىز كرۈنلەردە ھىتلېرر
شەرق ئۇرۇش سېىىغا ئۆز بېرىپ كۆرۈپ كەلمەكچى بولۇپ ئەتلىنىدۇ .ئۇنى گېنېراللىرر
ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ ۋەزىيەت تەرەقىياتىنى پەقەتال مۆلچەرلەشكە بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇ
تەرەپرركە بارغىنىرردا قولغررا چۈشررۈپ قېلىشررى يرراكى ئۆلتۈرۈلۈشررى ئېھتىمررالى كۈچلررۈك دەپ
ئەسكەرتىپ باققران بولسرىمۇ برۇ گەپرلەر ئۇنىر قۇلىقىغرا كىرمەيتترى .ئرۇ كېلىشرتۈرگۈچى
سۈپىتىدە كېمىكانى “خەلق ئاپتوموبىلى” بىلەن ئەمەس بەلكى داڭلىرق مەرسرەدې بىرلەن
ئودېر دەرياسى يېقىنلىرىدىكى بىر كونرا قەلرئەگە قراراپ يولغرا چىقىشرقا ئەمىرر بېرىردۇ .ئرۇ
يەرگە بارغاندىن كريىن -1كورپۇسنى ھەرقايسرى كوماندىرلىرىردىن رۇسرىيە ئارمىيىسرىنى
بېرررلىن ە قرراراپ يررۈرۈش قىلىشررىنى توسررۇپ قېلىشررلىر ئۈچررۈن يررالېۇرۇپ تررۇرۇپ تەلەپ
قىلىدۇ“ .بىزگە ھەر بىر كۈن ھەر بىرر سرائەت ئىنترايىن قىممەتلىر  .چرۇنكى بىرز يرېڭىچە
مەخىررى قۇرالرردىن پايدىلىنىشررىمىز ئۈچررۈن بەك ئررۇزۇن ۋاقىررت قالمىررد ” دەيرردۇ .بېرلىنغررا
قايتىش يولىدا ھىتلېر ئۈن-تۈنسرىز كېمكانىر نىر يېنىردا ئولترۇرغىنىچە خىيالغرا پېتىرپ
قالىرردۇ .ئررۇ يررېڭىچە مەخىررى قررۇرال دې ىنىنى ر بىررر خامنىيالرردىن باشررقا نەرسررە ئەمەس
ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلەتتى .بۇ ھەقرتە ئرۇ تېنرى يېقىنردىال يەرلىر مەسرئۇل كادىرلىرىغرا
“ئرراتوم بومبىسررىنى ياس راپ پۈتتررۈرۈش يەنە قررانچە يى ر داۋام قىلىرردىغانلىقى نررامەلۇم بىررر
ئىكەنلىكىنى قالغان سىھىرلى قۇرال دې ەنلىرىنى ھەممىسرىال رىيرال قىممىترى بولمىغران
سىياسىي قۇرالدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىكەنلىكىنى يەنى غەرپلىكلەرنى گېرمانىيە بىلەن
بىرررلىكتە بولشررېېىكالرغا جررازا يۈرۈشررى قىلىشررنى ئۈمىررت قىلىشررتەك خىيالرردىنال ئىبررارەت
~ ~ 643

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئىكەنلىكىنى ئېتراپ قىلغان ئىد  .ئۇ شەھەرگە قايتىپ كىرگىچە بولغان ئارىلىقتا ئالدىنقى
سەپ ئەھېالىنى يەتكىچە كۆرگەن ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ شرۇندىن باشرالپ براش مىنىسرتىرلى
بىناسىدىن تەۋەككۈل قىلىپ سىرتقا بىر قەدەممۇ باسماس بولىدۇ .ئەند ئۇنىر بىرردىن-
بىر ئۈمىد ئەڭ ئاخىرقى مىنوتالردا يۈز بېرىشنى ئۈمىد قىلىدىغان سىياسرىي جەھەتتىكرى
بىرەر مۇجىزىدىنال ئۈمىدلىنىشتە قالغان ئىد .
شررۇنىڭدەك ھىتلېررر يەنە ئەتراپىنررى سۈيىقەسررتچىلەر قورشرراپ بولغررانلىقىنىمۇ ھررې
قىلىررپ تررۇراتتى .مەسررىلەن رىبېنتروپنىرر شىېىتسررىيەدە تىنچلىررق كىلىشررىم سررۆھبىتى
ئۆتكۈزۈش بىلەن ھەپىلىشىپ يۈرگەنلىكىردىن؛ ھىملېرنىڭمرۇ يەھرۇدىيالردىن سودىلىشرىش
ئىشررلىرىدا پايرردىلىنىش ئۈچررۈن ئۇرۇنررۇپ يۈرگەنلىكىرردىن خەۋىررر بررار ئىررد  .شررۇنىڭغا
قارىما ھىتلېر بۇ كىشىلەرنى تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈش ئۈچرۈن ئۇرۇنۇشرلىرىغا ھەر
قانداق بىر سۆھبەت بىھۇدە ئۇرۇنۇشتىن باشقا نەرسرە ئەمەس دې ەنردەك قىلسرىمۇ يەنىرال
خررۇدد ئررۆز نامىرردا سررۆھبەتكە ئۆتكررۈزۈش قىيرراپىتىنى بېرىررپ ئۇنرغررا رۈخسررەت قىلىررپ
كەلمەكتە ئىرد  .چرۇنكى ئرۇ قايسرى بىرر سرۆھبەت مەغلروبىيەت بىرلەن ئاخىرنشرقىدەكال
بولىدىكەن مەن بۇ ئىشتىن پەقەتال خەۋىرىم يروق دەپ يالغران ئېيتىرپ تۇرىېالىردىغانلىقى
ئېنىق ئىد ؛ ئەگەر سۆھبەت ئوڭۇشلۇق بولۇپ قالغىدەك بولسا بۇنىر نەتىىىسرى ئۇنىر
تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىدىن كەل ەن بولۇپ قانتتى.
ھىتلېر ھەممىدىن بەك ئىشرەنچ قىلىردىغان سرىېر بولسرا ھەر قايسرى قۇمانردانالرنى
ئانيلۇق مانتېېفې قاتارلىق كىشىلەرنى كۆرۈك سۇ ئامبار تۇغرانلىر زاۋۇت قاترارلىقالرنى
دۈشمەن قولىغا ئۆتۈپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇنرنى ھەممىسىنى پرارتلىتىېېتىش
كېرررەك دېرر ەن بررۇيرۇقىنى ئىىرررا قىلماسررلىققا كۆنرردۈرۈش ئۈچررۈن ھەدەپ كۈچەشرركە
باشاليدۇ .ئۇنى بۇ ھەرىكىتىدىن ھىتلېرنى خەۋىر بار-يوقلىقىغا بىر نېمە دېمەك تەس.
-81مرراتر كررۈنى سررىېر پۈتررۈن تررۇپراقالرنى كررۈل ە ئايالنرردۇرىېېتىش سىياسررىتى ە قارشررى
نارازىلىق دوكالتىنى بىېاستە ھىتلېرغا سۇنىدۇ“ .ئۇرۇش بۇ ھالغا كېلىپ قالغانردىن كېريىن
پۈترررۈن مەملىررركەت خەلقىنىررر تۇرمۇشرررىغا نزىملىرررق ئەسرررلىھەلەرنى پۈترررۈنلە ۋەيرررران
قىلىېېتىش مېنىڭچە بوولغاندا قىلچە مەنىسى يوق بىرر ھەرىركەت دەپ قرارايمەن” دەيردۇ
سرررىېر يازغررران دوكالتىررردا .ئەگەر ھىتلېرررر گېرمرررانىيەنى پۈترررۈنلە كۆيررردۈرۈپ كرررۈل ە
ئايالنرردۇرۇش دەيرردىغان غەيرىتىرردە بىرررەر تەۋرىررنىش كررۆرۈل ەن دېيىل ىنىرردە ئررۇ ھالرردا
سىېرنى بۇ دې ەنلىر چوقۇم ئۇنى ھەرىكەتكە كەلتۈرەلىشى مۇمكىن ئىد  .ئەمما ھىتلېرر
بۇ مېمىرانردۇم دوكالتىنرى ئوقرۇپ چىقىرپ برۇرۇن بىرر ئرارخېكتۇر بولغران سرىېرنى دەرھرال
چاقىرتىررپ كېلىرردۇ .ھىتلېررر ئۇنىڭغررا نرراراز بىررر قىيرراپەتتە “ئەگەر بررۇ ئۇرۇشررتا مەغلررۇپ
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بولدۇق دېمەك خەلقتىنمۇ ئايرىلدۇق دې ەنلى بولىدۇ .ئاساسلىق تۇرمرۇش ئېھتىيراجلىر
جەھەتررتە نررېمى خەلقىنىر نررېمىلەرگە ئېھتىيرراجلىق بولىرردىغانلىقى ئۈسررتىدە ئەنسررىرەپ
يۈرىشىمىزنى قىلچە ھاجىتى يوق .دەل ئەكسىنچە بىز برۇ ترۈر نەرسرىلەرنى ھەممىسرىنى
يوق قىلىېېتىشىمىز كېرەك .چۇنكى دۆلىتىمىز ئەند بەكال ئراجىز بىرر دۆلەت ئىكەنلىكىنرى
ئىسىاتلىغان ھېسابلىنىدۇ .ئەند برۇ دۆلەت كەل ۈسرىدە نىسربەتەن كۈچلرۈكىرەك بولغران
بىر دۆلەتكە (سوۋېتلېر ئىتتىىاقىغا) مەنسۈپ بىرر يەرگە ئايلىنىردۇ .قانرداقال بولمىسرۇن برۇ
قېتىمقررى كۈرەشررتىن كېرريىن پۈتررۈنلە پەس سررۈپەتلى كىشررىلەرن سرراق قالىرردۇ .ئىسررى
سۈپەتلى ئادەملىرىمىزنى ھەممىسى ئۆلۈپ تۈگىد ”.
2
مىالدىرريە -122يىللىرىرردا گېرمانىيەنىرر چې راسررى ئررودېر دەرياسررى بىررلەن رىررن
دەرياسى ئارىسىدا ئىد -8122 .يىلىنى مارت باشلىرىغا كەل ىنىدە ھىتلېرنى ئۈچىنچى
گېرمان ئىمىىرىيىسى بۇ ئىككى دەريا ئارىسىغا قىساپ قويۇلغان بولۇپ ئۇنى مىر يىللىرق
ئىمىىرىيىسى پۈتۈنلە يوقۇلۇش ئالدىدا تۇراتتى .ئۇنى دۈشمەنلىر غەرپ-شرەرق ئىككرى
تەرەپتىن كەڭ كۆلەملى ھۇجۇم باشلىتىش تەييارلىقىنى پۈتترۈرۈپ تەييرار ھالغرا كەلر ەن
ئىد  .ئۇنر برۇ قېتىمقرى ھۇجرۇم تىرزلىكتە ئراخىرقى غەلىربى ە يىرتەكلەپ بارىردىغانلىقىغا
قەتئى ئىشىنەتتى-2 .مرارت چۈشرتىن برۇرۇن مونت رومېرىي رىرن دەرياسرىنى قىرغىقىردىن
ھۇجررۇم باشرراليدۇ .ئىتتىىاقررداش دۆلەتلىررر پىيررادە قىسررىمالرغا يرراردەم بېرررىش ئۈچررۈن
ئەن لىيە بىلەن ئامېرىكىنى بىرەردىن بولۇپ ئىككى دىرېىزىيە ئەسركىر كرۈچنى ھراۋادىن
پاراشرروتلۇق تاشرراليدۇ .گۈگررۈم ۋاقتىغررا كەل ىنىرردە نررېمى قوشررۇنلىر ئومررۇمىي يۈزلررۈك
چېكىنىدۇ .دەريا ئېقىنىنى  822مى يوقۇر تەرىىىردە نرېمە قىلىشرىنى تەسرەۋۋۇر قىلىرش
ئىمكانسىز دەپ تونۇلغران گېنېررال پراتتون رىرن دەرياسرىدىن ئۆترۈپ مونت رومېرىي بىرلەن
نېمىسررالرنى قرراتتىق ھەيررران قالدۇرىېېتىرردۇ .بررۇ ئەسررلىدە ئىنتررايىن ئۇسررتىلىق بىررلەن
پىالنالنغان مەخىى ھەرىكەت شۇنىڭدەك ھاياجانلىق بىر ھەرىكەت بولۇپ بىر پرايمۇ تروپ
ئوقى ئاتما تۇرۇپ دەريادىن ئۆتىېالغان ئىرد  .برۇ ھەرىكەترتە ئۇنىر قىسرىملىر ئرارانال
 01نەپەر ئررادىمى يارىالنرد ۋە ئۆلررد  .ئررۇ رىررن دەرياسررى ئۈسررتى ە بىررر لەيلىررمە كررۆرۈك
سالىدۇ؛ كۆرۈكتىن ئۆتۈش ۋاقتىدا پاتتون نەق ئوتتۇرسىدا پۇتىنى كەرگىنىچە تىر ترۇرۇپ
“مەن بۇنداق قىلىشنى بەكال ئۇزۇندىن بېر كۈتۈپ كېلىېاتاتتىم” دې ىنىچە دەرياغا قراراپ
كىچى تەرىتىنى بوشىتىېېتىدۇ.
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شۇندىن كېيىنكى بىر قانچە ھەپتە جەريانىدا مونت ومېرىي بىرلەن پراتتون ئىككىسرى
ئۈچۈىنچى ئىمىىرىيە ئالى قۇماندانلىقىنى قاتتىق قورقۇترۇپ تىرز سرۈرئەت بىرلەن گېرمرانىيە
ئىچى ە قاراپ ئىل ىرلەيدۇ .بولۇپمۇ ھىتلېرنى ھەممىدىن بەكىرەك ئاچچىقىنى كەلترۈرگىنى
كاردىنال گالېننى بەكال غەلىتە قىلمىشى بولۇپ بۇ كاردىنال ماشىنىسى بىلەن شەھەردىن
چىقىپ مۈنىستېر شەھىرىنى ئامېرىكا ئارمىيىسىنى بىر قىسىمىغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ“ .ئەگەر
مەن بۇ توڭ ۇزنى كۈچىكىنى تۇتىېالغىدەك بولسام ئۇنى چوقۇم دارغرا ئېسرىپ جاجىسرىنى
بېرىمەن!” دەپ چالېاقاپ كېتىدۇ ھىتلېر .ھىتلېر مىىەزىنى ئەسكىلىكى ھەمردە ئۇنىڭغرا
تى تۇرۇپ قارشى كېلىشتىنمۇ يانمايدىغان قۇرۇقلۇق ئرارمىيە براش شرىتاپ قۇمانردانىغىمۇ
چىداپ تۇرالىغىدەك ماجالى قالمىغران ئىرد  .گۇدېرىئران برۇنى ھرې قىلغرانلىقى ئۈچرۈن
-01مارت چۈشتىن بۇرۇن بېرلىنغا كېلىرپ ھىتلېرغرا كرۆزۇر كۆرسرىتىش نىيىرتى ە كېلىردۇ.
ئۇنى ھەممىدىن بەكىرەك كۆڭلىنى يېرىم قىلغىنرى رۇسرىيە ئرۇرۇش سرېىىنى نەچرچە يرۈز
مىرر كەينىرردە قالغرران كۇرننررددىكى قورشرراۋ ئاسررتىدا قالغرران  022مىرر نەپەر نررېمى
ئەسكەرلىرىنى بېشرىغا كەلر ەن ئراپەت ئىرد  .ئەسرلىدە برۇ ئەسركەرلەر قورشراۋ ئاسرتىغا
چۈشررۈپ قالماسرلىقى كېرەكلىكىنررى ئرروياليتتى .گودېرىئرران قىسررمەن ۋەيررران قىلىررېېتىل ەن
باش مىنىستىرلى مەھكىمىسى ە قەدەم قويىشى بىلەن تەڭ ئاديۇتانتى بىلەن ئىككىسرىنى
بىررر نەپەر پوسررتتا تۇرغرران ئەسرركەر پەلەمىەيرردىن گەمە قەۋىررتى ە قرراراپ باشررالپ چۈشررۈپ
پررونت تۈنررۈكىلەردە مۇسررتەھكەملەن ەن بىررر ئىشررى ئالرردىغا ئېلىررپ كېلىرردۇ .بررۇ ئىشررى
ئىككى نەپەر ئې -ئې تەرىىىردىن قوغردالماقتا ئىرد  .برۇ يەر ھىتلېرنىر يېڭرى ئرۆيى ە
كىرىش ئاغز ھېسرابلىناتتى :برۇ گەمە براش مىنىسرتىرلى گۈللۈكىنىر ئاسرتىغا چوڭقرۇر
كولىنىپ ياسالغان چوڭ تىىتىكى بىر يەر ئاستى ئاكوپ ئىد .
ئۇنر پەلەمىەيدىن گەمە ئىچى ە چۈشۈپ تار بىرر كورىردورغا كېلىردۇ .برۇ كورىردورنى
بىر غېرىچ سۇ بېسىپ كەتكەن ئىد  .ئۇنر سۇ ئۈسرتى ە قويۇلغران تاخترايالرنى باسرقىنىچە
دەلدەڭشى ىنىچە ئۆتۈپ بىر ئىشى ئالدىغا يېتىپ كېلىدۇ .ئۇ يەردىنمۇ بىر قانچرا باسرماق
پەلەمىەيدىن پەسلەپ چۈشكەندىال ئاندىن يەر ئاستى ئىسرتىھكامنى ئۈسرتىنكى قەۋىرتى ە
يەتكىلرى برونتتى .ئرۇ يەردە  80ئېغىرز كىچىر ئرۆيلەر بولرۇپ ئىشرىكلەر بىررن كارىرردورغا
ئېچىالتتى .برۇ كورىردور يەنە كېلىرپ تاماقنانرا ئورنىردىمۇ پايدىلىنىردىغان بىرر يەر ئىرد .
گودېرىئان بىلەن ئاديۇتانتى ئىككىسرى برۇ كورىردورنى بېشرىغا يېتىرپ بارغانردىن كېريىن
ئايالندۇرۇپ ياسالغان بىر پەلەمىەيدىن ئاستى قەۋەتركە چۈشرىدۇ .ئانردىن ئرۇنر يەنە 82
نەچچە پەلەمىە تۆۋەنلى ەندىن كېيىن ئەڭ ئاخىرقى قەۋەتركە چۈشرىدۇ .برۇ يەردە يەنرى
فۈھرېرنى يەر ئاستى ئاكوپىدا جەمئىي  81ئېغىز ئۇششاق ئۆيلەر بولرۇپ برۇ ئرۆيلەر زالغرا
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قارايتتى .زالمۇ ئىككى ە ئايرىلغان بولۇپ يېرىمى مېھمان كۈتۈش سارىيى ئورنىردا قالغران
يېرىمى يىغىن زالى ئورنىدا ئىشلىتىلمەكتە ئىرد  .برۇ ئۆيلەرنىر ئەڭ بېشرىدە كىچىر بىرر
كورىدور بار بولرۇپ ئرۇ يەردە بىرر جىردد چىقىرش ئېغىرز ئورۇنالشرتۇرۇلغان ئىرد  .برۇ
چىقىش ئېغىزىدا  2قاتلىق تى پەلەمىە ياسالغان بولۇپ پەلەمىەيلەر پۈتۈنلە بېتنردىن
قۇيۇپ چىقىلغان بولۇپ ئۇ يەردىن بىېاسرتە گۈللرۈككە چىققىلرى برونتتى .يىغىرن زالىنىر
سررول تەرىىىرردە كىچى ر بىررر خەرىررتە بۆلررۈمى بىررر مۇھرراپىزەتچى دەم ئررېلىش ئررۆيى ۋە 2
ئېغىزلىررق فررۈھرېر بىررلەن ئېررېا براۋننى ر ياترراق ئررۆيلىر جايالشررقان ئىررد  .بررۇ ئاكوپتررا
ھاۋانندۇرۇش سىستېمىسى ئورۇنالشتۇرۇلغىنىغا قارىما گەمىنىر ھاۋاسرى بەكرال دىمىرق
بىلىنەتتررى .بررۇ يەردىكررى ھاۋاننرردۇرۇش سىستېمىسررىدىن چىقىرردىغان گۈرۈلرردى ەن ئرراۋاز
ھەمرمە ئۆيردە كۈچلررۈك ئەكىر ئېتىررپ ئاڭلىنراتتى .برۇ ئىسررتىھكامنى ئۈسرتى  80غېرررىچ
قېلىنلىقتا پونت چىېىقلىق بېتون شىپ ئارقىلىق مرۇداپىيە قىلىنغران ئىرد  .شرىىتا يەنە 22
غېرررىچ قېلىنلىقتررا سررىمونت تۆكررۈل ەن ئىررد  .مانررا بررۇ ھىتلېرنىرر كەل ۈسررى مررازار
بولىدىغان ياكى بولمىسا سىھىرلىق غالىبىيەتنى كۈتىدىغان ئىستىھكام يېر ئىد  .بەلكىرم
بۇ يەر ھىتلېرغا بىرىنچى جاھان ئۇرۇشرى مەزگىلىردىكى قورقۇنۇشرلۇق ئەممرا قەھرىمرانلىق
بىلەن تولغان ئىستىھكام ھاياتىنى ئەسلىتىدىغان بولسا كېرەك؟
ھىتلېر يان ئۆيردىن پرۇتىنى سرۆرى ىنىچە چىقىرپ كەلرد  .شرۇنى بىرلەن چۈشرلۈك
ھەربىي ئىشالر يىغىنى باشالند  .ئالرد بىرلەن گېنېررال تېئرودور بۇسسرې ئۆزىنىر ئرودېر
دەرياسىنى شرەرقى قىرغىقىردىكى بىرر كىچىر بىرر شرەھەردە قورشراۋنى بۆسرۈپ چىقىرش
ئەھېالىررردىن دوكرررالت بېرىررردۇ .ھىتلېرررر ئرررۇنى تەنقىتلەشررركە باشلىشرررى بىرررلەن گېىىنرررى
گۇدېرىئاننىر چىر تررۇرۇپ ھىمررايە قىلىشررى بىررلەن ئۈزۈلىرردۇ .بۇنىڭرردىن ھىتلېررر قرراتتىق
غەزەپلىنىررپ ئورنىرردىن ئىتتى ر تررۇرۇپ كېتىرردۇ .ئۇنى ر ئورنىرردىن تررۇرۇش ھەرىكىتىنى ر
شۇنچە چاققانلىقىدىن ھەممەيلەن ھەيران بولرۇپ ئۇنىڭغرا قارىشرىدۇ .گۇدېرىئرانمۇ قىلرچە
يۇمشررايدىغاندەك كررۆرۈنمەيتتى .شررۇڭا ئررۇ قورقماسررتىن ھىتلېررر بىررلەن تررانش-تررارتىش
قىلىشقان نەچچە ھەپتە ئاۋالقى مەسىلىنى ئوتتۇرغا چىقىرىدۇ“ .فۈھرېرىم ئەجەبا كۇرنندتا
قىستىلىپ قالغان قىسىمالرنى چېكىنردۈرۈپ چىقىشرنى خانمسرىز؟ _ دەپ سرورايدۇ“ .يراق
چېكىندۈرمەيمەن!” دەيدۇ ھىتلېر قولىنى شىلتىپ ۋارقىرىغىنىچە .ئۇنىر تاتىرىرپ كەتركەن
چىرايىردىن شرۇ ھامرات قىزىر داغرالر كۆرۈلۈشركە باشرلىغان ئىرد  .گۇدېرىئران ئورنىردىن
قىمىرمۇ قىلما بىر ھازا تۇرغاندىن كېيىن ھىتلېرغا قراراپ ماڭىردۇ .جرودل بىرلەن ئۇنىر
ياردەمچىسى دەرھرال بېررىم گۇدىرىئراننى كەيرنى ە تارتىردۇ .ئەممرا ئرۇ ئراۋازىنى بولىشرىچە
كۆتۈرۈپ سۆزلەيدۇ .كېيىن ئۇنى ئاديۇتانتى “تېلفون تېلېفون كەلد ” دەپ ئۇنى ئالرداپ
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زالغا چىقىرىېالىدۇ .گۇدېرىئان قايتىپ يىغىن زالىغا كىرگىنىردە ئرۆزىنى خرېلىال تۇتىېالغران
ئىد .
ھىتلېررر جايىغررا ئولتۇرىېالغرران بولررۇپ چىرايررى غەزەپررتىن تۈرۈلررۈپ كەترركەن ئىررد .
ئۇنى ئىككىال قولى قاتتىق تىترەپ تۇرغان بولسىمۇ ئۆزىنى خرېلىال بېسرىېالغان ئىرد  .ئرۇ
خاتىرجەم بىر شرەكىلدە كرۆپچىلىكنى چىقىرپ تۇرۇشرقا برۇيرۇپ يرالغۇز گۇدېرىئران بىرلەن
جررودل ئىككىسررىنىال يېنىرردا قالدۇرىرردۇ .ئانرردىن ئررۇ گۇدىرىئانغررا “گېنېرررال گۇدېرىئرران
سانمەتلىكىڭىز ياخشى ئەمەس ئىكەن شۇڭا دەرھال  2ھەپتىلى دەم ئېلىشقا چىڭىشىڭىز
كېرررەك” دەيرردۇ .گۇدېرىئرران ئەنرردىال چىقررا دەپ تۇرۇشررىغا ھىتلېررر ئررۇنى توختىتىررپ
يىغىنرردىن كېرريىن ماڭسررىڭىزمۇ بولىرردۇ دەيرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ خررۇدد ھررېچ ئىررش
بولمىغانردەك يىغىرن قايترا داۋام قىلىردۇ .بىرر قرانچە سرائەتتىن كېريىن يىغىرن تارقىلىرردۇ.
ئەمما گۇدېرىئانغا بۇ بىر قرانچە سرائەت بەكرال ئرۇزۇن بىلىنىرپ كەتركەن ئىرد  .ئرۇ يەنىرال
ماڭمايرردۇ“ .ئررۆزىڭىزنى بەكىرررەك ئاسررىراڭ _ دەيرردۇ ھىتلېررر يالېۇرغرران قىيرراپەتتە _ 2
ھەپتىدىن كېيىنكى ۋەزىيەت ئۆزگىرىپ بەكال ئېغىر ھالغرا كېلىردۇ .شرۇ چاغردا مەن سرىزگە
بەكررال ئېھتىيرراجىم چۈشررىدۇ ”.گۇدېرىئرران تىررنچ بىررر يەرنررى تېىىررپ دەم ئېلىررپ تررۇرىمەن
دې ىنىچە بىلەك سالىمى بېرىپ چىقىپ كېتىدۇ.
مەسررى تۇغۇلغرران كررۈنى بايرىمىررد بولغرران يەكشررەنبە كررۈنى كررور رايونىرردىكى
تىركىشىشلەر پۈتۈنلە تارمار كەلتۈرۈلىردۇ .شرۇنداق قىلىرپ ھىتلېرمرۇ پۈترۈنلە مەغلرۇ
بولغررانلىق ئەمەلىيىتىنررى ئېتررراپ قىلىشررقا مەجبررۇر بولىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ئررۈچىنچى
ئىمىىرىيە غالىىالر تەرىىىدىن پارچىلىنىپ تاراش-پاراش قىلىېېتىلىدىغان ئۇنىر خەلقىمرۇ
سوۋېت-ئامېرىكرا ئىككرى دۆلەتنىر دەپسەندىسرى ە ئۇچرايردىغان بولىردۇ دەپ قرارايتتى.
ئەممرا ئرۇ بورمانغرا ئېغىرزچە ئېيتىرپ يازدۇرغران ۋەسرىيىتىدە “ترارىنىي ۋە جوغراپىيەلىر
قانۇنىيەتلەر بۇ ئىككى چوڭ دۆلەتنرى بىرر-بىرسرى بىرلەن ئېلىشرىدىغان ھالغرا كەلتۈرىردۇ؛
بەلكىررم ئررۇنر يررا قۇراللىررق يرراكى ئىقتىسررادىي ۋە ئىرردىيىېىي سرراھەلەر بررويىچە ئۆزئررارا
ئېلىشررىدىغان بولىرردۇ .خررۇدد شررۇنىڭدەك بررۇ قررانۇنىيەتلەر بررۇ ئىككررى چرروڭ دۆلەتنررى
ساقالنغىلى بولمايدىغان شەكىلدە ياۋرۇپانىر دۈشرمىنى ھالىغرا كەلتۈرىردۇ؛ يەنە شرۇنىمۇ
ھۆكۈم قىلىشقا بولىدۇكى مەيلى بالدۇر ياكى كېچىكىپ بولسرۇن برۇ ئىككرى چروڭ دۆلەت
ياۋروپررادا بىررردىن-بىررر سرراقلىنىپ قالىرردىغان مىلررلەت يەنررى گېرمرران خەلقىرردىن ئررۇنرنى
قولالپ قۇۋەتلىشىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىمۇ بىر مۇقەررەرلى ؛ مەن ئىمكانىيەتنىر برارىچە
شرۇنى تەكىرتلەپ كۆرسرىتىمەنكى بىرز گېرمرانالر ھەر قانرداق بەدەل تۆلىنىشرىدىن قەتئىري
نەزەر بررۇ ئىككررى دۆلەتنىرر خالىغرران بىرىنى ر بۇيۇنتررۇرۇقى ئاسررتىدىكى پېچكررا بولررۇپ
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قېلىشتىن ساقلىنىشى كېرەك”.
بورمان شۇ كۈنى يەنى -0ئافرې كۈنى ئايالىغا يازغان خېتىدە بېرلىننىر يېقىنردا
بىر قېتىملىق ۋاھا بومباردىمانىغا يولۇققانلىق ئەھېالىنى ھەمردە پۈترۈن بېررلىن شرەھىرىنى
قاپلىغان ئۈمىدسىزلى روھىي ھرالىتىنى تەسرېىرلەپ بېرىردۇ .ئرۇ ئايرالىنى ئاگاھالنردۇرۇپ
مۇنداق دەيدۇ :ۋيېننادىمۇ ئەڭ يامران ئەھرېال برويىچە پىرالن ترۈزگىن ئەگەر ئۇرۇسرالر ئرۇ
قورغرراننىمۇ ئىشررغال قىلىېالغىرردەك بولىرردىكەن دەرھررال يوقررۇر سالسرربۇرگدىن قېچىررپ
قۇتۇلۇڭ .دې ەندەك ئارىدىن بىرر قرانچە كرۈن ئرۆتمەيال قىزىر ئرارمىيە ۋيېنناغرا سرەلدەك
باسررتۇرۇپ كىرىرردۇ .يېنىرردا ئوغرىلىېالغرران تونۇشررتۇرۇش خېتررى بررار بىلىكى ر ە يالغانرردىن
“خەلررق ئاۋان ررارتلىر ” دې ر ەن يەڭلى ر تاقىېالغرران قارشررىلىق كۆرسررەتكۈچى جەڭچىررلەر
كوچىالردا ئاشكارە ئاختۇرۇپ يرۈرۈپ گېرمرانىيە ئارمىيەسرى ە تەۋە ئۈنفورمرا كەي ەنلىكرى
كىشىنى ئۇچرىتىپ قالسا دەرھال ئېتىپ ئۆلتۈرىشەتتى .ئاخشىمى كىشىلەر قراتتىق ۋەھىرمە
ئىچىدە ۋيېننادىن قېچىشقا باشاليدۇ .بۇنداق قاچىدىغانالر بارغانسرىر كۆپىيىرپ كېتىردۇ.
پرراژارنىكچىالر ھرراۋا مررۇداپىيە پرراتروللىر ھەمرردە سرراقچىالرمۇ بررۇ قرراچقۇنالر قوشررۇنىغا
قېتىلماقتا ئىد .
2
ئالدىنقى سەپلەردە پۈتۈن تىركىشىشرلەر بىرمرۇ-بىرر تارمرار قىلىنىېاتقىنىغرا قارىمرا
ھىتلېررر يەنىررال كىشررىلەرگە ئەڭ ئرراخىرقى بىررر مىنوتتررا بىرررەر مررۇجىزە چىقىرردىغانلىقىغا
ئىشەندۈرۈشكە تىرىشاتتى .ئۇ كىشىلەرگە دۈشمەنلىرىمىز ھەتترا يالترادا “قەھرىمران يېڭرى
ياۋروپا” ئۈچۈن تىكلى ەن ئاساسرلىرىىغىمۇ چراك كېتىشركە باشرلىد دەيتترى .ئۇنىر برۇ
سۆزىنى خىيالى پەرەز دېيىشركىمۇ بولمرايتتى .برۇ پىالننرى تەييرارنش ۋاقتىردا “ئرۈ چروڭ
كاتتىباش” ھەقىقەتەنمۇ نىسبەتەن مۇنھىم قىيراپەتتە بىرر يەرگە كېلىشركەن بولسرىمۇ برۇ
پىالننررى ئىىرررا قىلىررش ۋاقتىغررا كەل ەنرردە تررۈگىمەس زىرردىيەتلەر قرراينىمى ئىچىر ە پېتىررپ
قالغان ئىرد  .پولشرا يېڭرى ھۆكرۈمىتىنى قرۇرۇپ چىقىشرتا ئۇنرنىر ۋەكىللىرر موسركېادا
يىغىن ئۆتكۈزىپ پۈتۈنلە قاتماللىق ئىچى ە پېتىپ قالىدۇ .بىرر تەرەپرتە مولوترو لرۇبلىن
ھۆكۈمىتى ھەقىقى تۈردە پولشا خەلقى ە ۋەكىللى قىلىدۇ دەپ ئېالن قىلغان بولسرا يەنە
بىررر تەرەپررتە ئاۋېرىرر خاررىمرران بىررلەن ئەن لىرريە برراش ئەلچىسررى قەتئىرري قرراچقۇن
پولەكلەرنىمررۇ ئررۆز ئىچى ر ە ئالىرردىغان پۈرلىررق پررولەكلەرگە تېنىمررۇ كۈچلررۈك ۋەكىللى ر
قىالنيدىغان ھۆكۈمەت قۇرۇلسۇن دەپ تانش-تارتىش قىلماقتا ئىد .
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بۇ تۈردىكى توقۇنۇشالر تېنىمۇ چوڭقرۇر پارچىلىنىشرتىن دېررەك بېرەتترى .بىرر قرانچە
ئايرردىن بېررر ئەسررلىدە ھىملرېنى ر شەخسررى ئاديۇتررانتى شررۇ كررۈنلەردە ئررې -ئېسررنى
ئىتالىيەدە تۇرۇشرلۇق باشرلىقى بولغران گېنېررال كرارل ۋولرف ئامېرىكىنىر سرتراتى ىيەلى
ئىنفورماتسىيە باشقارمىسىنى شىېىتسرارىيىدە تۇرۇشرلۇق ۋەكىلرى ئراللېن دۇللېسرنى بىرر
ۋاكالەتچىسرى بىررلەن ئىزچىر مۇناسررىېەت براغالپ ئررامېرىكىلىقالر بىرلەن سررۆھبەت قىلىررپ
كەلمەكتە ئىد  .فۈھرېرمۇ ئۇنىڭغا بۇ ھەقتە مۇھاكىمە قىلىپ كۆرۈش ھەققىدە مۇجىمەلال
جاۋاپ بەرگەن ئىد  .ئەمما ۋولف ئۆز بېشىمچىلىق بىرلەن ئىترالىيەدە تۇرۇشرلۇق گېرمرانىيە
ئارمىيىسررىنى تەسررلىم بولىشررىنى تەكلىررپ قىلىرردۇ .كەينىرردىنال ئررۇ يەنە شىېىتسررارىيىنى
ئاسكونادا ئىككى نەپەر ئىتتىىاقداشرالر گېنېرالرى بىرلەن يوشرۇرۇن ئۇچرۇشرۇپ ھىتلېرردىن
يۇشۇرۇن بۇ ئىشنى پۈتتۈرۈشنى چارىسىنى مۇزاكىرە قىلىشىدۇ.
باشتىن تارتىىال ئىتتىىاقرداش ئەلرلەر “شرەپەق ئوپىراتسىيىسرى” نرى سرتالىنغا خەۋەر
قىلىرررېەتكەن ئىرررد ؛ شرررۇنىڭدەك سرررۆھبەتنى بېشرررىدىال سرررۆھبەتكە ئررراكتىىلىق بىرررلەن
قاتنىشررىش ئۈچررۈن بىررر نەپەر ۋەكىرر ئىېەرتىلىشررىنى قرراتتىق تەلەپ قىلىررپ تۇرىېالىرردۇ.
ئىتتىىاقداش ئەللەر چۈشەن ىنى بويىچە ئىزاھالپ كرېلىپ بۇنرداق ئەھرېال ئاسرتىدا ۋولرف
ھەرگىزمررۇ بۇنررداق بىررر سررۆھبەتكە كېلەلمەيرردىغانلىقىنى چۈشررەندۈرگىنىدە سررتالىننى
قرراتتىق گۇمررانىنى قوزغايرردۇ .ئررۇ ئاسرركونادا ئۇچراشررقانلىق خەۋىرىنررى ئالغىنىرردا قرراتتىق
ئىنكرراس قايتۇرىرردۇ .ئررۇ “گېرمررانىيەگە قارشررى بىرىنچررى بولررۇپ ئالرردىنقى سررەپتە ئررۇرۇش
قىلىېاتقان سوۋېتلەر ئىتتىىاقىنى كۆزىنى بويراپ گېرمرانىيە بىرلەن ئرۆز ئالردىغا كۆرۈشرۈپ
يۈرگەنلىكى” نى ھەمدە بۇ ئىرش “بىررەر ئۇقۇشماسرلىق مەسىلىسرى ئەمەس ھەتترا تېنىمرۇ
يامان بىر ئىش ئىكەنلىكى” نى ئىېيتىپ ئىتتىىاقداشالرنى ئەيىىلەيدۇ.
مارتنى ئاخىرىدا ستالىن ئىتتىىاقداشالرنى ئەيىىلەپ كېلىرپ ئاسركون ئۇچرىشىشرى
سرررەۋەبىدىن نېمىسرررالر  2دىرررېىزىيە ئەسررركىرىنى ئىترررالىيەدىن شرررەرقى سرررەپكە يرررۆتكەپ
كېلىشررنى بىرررەر مەسررىلە چىقارمايرردىغانلىقىنى ھررې قىلىشررقانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئررۇ يەنە
يالتادا تۈزۈل ەن شەرق غەرىپ ۋە جەنۇ ئۈ يۆلۈنۈش بويىچە بىرلىكتە ھىتلېرگە قارشى
ھۇجررررۇم باشررررالش كىلىشررررىمى ە ئىتتىىاقررررداش دۆلەتررررلەر ئىتررررالىيە تەۋەسررررىدە ئەمەل
قىلمىغرانلىقىنى قراتتىق غەزەپ بىرلەن ئەيىىلەيردۇ .بررۇ ھەقرتە روزۋېلرت ئۇنىڭغرا ئىررزاھالپ
ئۆتكەن بولسىمۇ روزۋېلتنى چۈشەندۈرۈشى ستالىننى تېنىمرۇ غەزەپ بىرلەن بىرر پرارچە
تېلې رامما يولالپ ئىتتىىاقداش دۆلەتلەرنى ئالردامچىلىق ئويرۇنى ئوينىرد دەپ ئاشركارە
ئەيىىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .بۇ گەپتىن پرېزدېنت روزۋېلت بەكال قايناپ كېتىردۇ-2 .
ئافرې كۈنى ئۇ ستالىنغا قاتتىق ھەيېە قىلىپ غەزەپلى بىرر پرارچە تېلې راممرا يولاليردۇ.
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“شررۇنى ئوچررۇق كۆرسررىتىپ ئررۆتىمەنكى سررىزنى ئىسررتىنبارات بىررلەن تەمىنلەيرردىغان
ئادەملىرىڭىزگە ئرۇنر كىرم بولىشرىدىن قەتئىري نەزەر قراتتىق نەپررەتلەنمە تۇرالمرايمەن.
چرررۇنكى ئرررۇنر مېنىررر ۋە ماڭرررا سرررادىق جرررول ئاسرررتىمدىكىلەرنى قىلغررران ئىشرررلىرىنى
زەھەرخەنرردىلى بىررلەن بررۇرمىالپ كۆرسررەتكەن ”.سررتالىن مەن روزۋېلتنى ر دۇرۇسررت ۋە
ئىشررەنچىلى بىرسررى ئىكەنلىكىرردىن ھېچقاچرران گۇمانالنغرران ئەمەسررمەن دەپ ئالرردىراش
جاۋا تېلې رامما يولاليدۇ .شۇنداقتىمۇ بۇ جاۋا تېلې راممىنرى يەنىرال كۈچلرۈك بىرر ئەپرۇ
سررروراش دېيىشررركە برررونتتى .سرررتالىن يەنە ئاسررركون يىغىنىغرررا ئەسرررلىدە سررروۋېتلەر
ئىتتىىاقىدىنمۇ ۋەكى قاتنىشىشى كېررەك ئىكەنلىكىنرى قوشرۇمچە قىلىرپ ئرۆز قارىشرىنى
“بىردىن-بىر توغرا قاراش” ئىكەنلىكىنىمۇ تەكىتلەيدۇ.
ئىتتىىاقداش دۆلەتلەر سېىىدە كۆرۈل ەن بۇ تۈردىكى زىددىيەتلەرنى تەپسرىالتىدىن
ھىتلېر ئېنىق مەلۇماتقرا ئىر ە بولمىغانردەك قىلسرىمۇ ئەممرا ئرۇ بۇنرداق بىرر زىرددىيەتنى
بارلىقىدىن خەۋىر بار ئىد ئۇنىر ئۈسرتى ە ئرۇ بۇنرداق بىرر زىرددىيەت كۆرۈلۈشرىنىمۇ
ئالدىن پەرەز قىاللىغان بىرسرى ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ بىررەر كرارامەت كۆرۈلرۈپ قالسرا ئەجەپ
ئەمەس دەپ قايتىدىن ئۈمىدلىنىشكە باشاليدۇ .گيوبېل كارلىيلې يازغران “يەترتە يىللىرق
ئۇرۇش” جەريانى تەسرېىرلەن ەن كىترابىنى ئۇنىڭغرا ئوقرۇپ بېرىېاتقىنىردا ھچىتلېرر بەكرال
مەززە قىلىپ ئاڭالپ ئولتۇرىدۇ :پرۇسىيەدە ئۇرۇشتا يېڭىلىپ قېلىشتىن قېچىپ قۇترۇلغىلى
بولمايرردىغان ۋەزىرريەت كررۆرۈل ەن بىررر پەيىتررتە بۈيررۈك ئىمىراتررور فرېرردېرك بەكررال ئىچررى
پۇشۇپ كەتكەن .شرۇڭا ئرۇ ئەگەر -82فېېرالردىن برۇرۇن برۇ ئرۇرۇش ۋەزىيىترى ئرۆزگىرىش
ياسررىمايدىكەن چوقررۇم زەھەر ئىچىررپ ئۆلىررېالىمەن دې ر ەن“ .برراتۇر پادىشرراھىم _ دەپ
يازىدۇ كارلىيلى _ يەنە ئازىراق كۈتۈپ باقرايلى سرىزنى برۇ جاپرالىق كرۈنلىرىڭىز چوقرۇم
پررات يېقىنرردا ئۆتررۈپ كېتىرردۇ .سررىزنى تەلىيىڭىررز كېلىرردىغان ۋاقىررت خررۇدد بۇلررۇتالر
توسىېالغان قوياشتەك پات ئارىدا پارنپ چىقىردۇ” دېر ەن-80 .فېرېرال كرۈنى دې ەنردەك
چارپادىشرراھىنى ئايررالى ۋاپررات بولىرردۇ .شررۇنىڭغا ئەگىشررىپ ۋەزىيەتمررۇ تىررزلىكتە چارنىر
زىيىنىغا ناچارلىشىپ ئىشەن ۈسىز ئۆزگىرىشلەر يۈز بېرىشكە باشلىغان.
““كىشىنى ھاياجانالندۇرىدىغان بۇنداق ھېكايىنى ئاڭالپ _ دەيدۇ گيوبېل كېريىن
بىر ۋاقىتالردا شېېرىن ۋون كروس كقا _ ئۇنى كۆزلىر ياشاڭغىراشرقا باشرلىغان ئىرد ”.
شۇڭا ئۇمۇ دەرھال ئۆزىنى تەغدىرى ە قىزىقىپ دەرھال ھىملېرنى تەتقىقات بۆلۈمىردىكى
ئىككى نەپەر يۇلتۇز پالچىسىنى تاپتۇرۇپ كېلىدۇ .بۇ ئىككى پالچى -8128يىلىدىن برۇرۇن
غررالىبىيەت يىلررى بولغررانلىقىنى ئۇنىڭرردىن كېيىنكررى يىلالرنىر بىررر قاتررار ئوڭۇشسررىزلىقالر
بىلەن تولغانلىقىنى بولۇپمرۇ برۇ ئوڭۇشسرىزلىقالرنى ئەڭ يوقرۇر پەللىسرى ئېغىرر ئراپەت
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خاراكتېرىررردە بولىررردىغانلىقىنى برررۇ ۋاقىتنىررر -8122يىلرررى ئافرېلنىررر ئوتتۇرلىرىررردىن
بۇرۇنىراق ئوتتۇرغرا چىقىشرى مرۇمكىنلىكىنى ئالردىن ئېيتىرپ بېرىردۇ .ئرۇنر يەنە شرۇنىڭغا
قارىما ئافرېلنى كېيىنكى يېرىمىردا يەنە قىسرقا مۇددەتلىر غرالىبىيەتلەر كۆرۈلرۈپ يەنە
تىنىىپ قالىردىغانلىقىنى ئاۋغۇسرتتا تىنچلىرق قولغرا كېلىردىغانلىقىنى؛ گېرمرانىيە -8121
يىلىدىن بۇرۇن قاتتىق جاپا-مۇشرەققەتلى ئىچىردە ياشرايدىغانلىقىنى شرۇنىڭدىن كېريىن
قايتىدىن يۈكسىلىشكە باشاليدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىدۇ.
مىىەز گۇماننورلۇق بىلەن تولغان گيوبېلسمۇ سامانغا ئېسىلىپ سرەلدىن قۇتۇلرۇش
دەيدىغان گەپلەرگە قارشى ئەمەس ئىد  .بۇنداق بىر تارىنى ئۈل ە ئۇنىڭغا قاتتىق تەسرىر
قىلىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ -80ئافرې ر كررۈنى ئررودېر دەرياسررى يېقىنىرردىكى گېنېرررال بۇسسررېنى
قۇماندانلىق شىتاپىغا بېرىپ ۋەزىيەتنى كۆزدىن كۆچۈرگەن ۋاقتىدا ئرۇ يەردىكىلەرگىمرۇ برۇ
ھىكايىنى سۆزلەپ بېرىدۇ .ئارىردىن بىرر ئوفىتسرېر چىقىرپ “ئۇنرداقتا برۇ قېرتىم ‘چارنىر
ئايررالى’ قاچرران ئۆلىرردىكەن؟” دەپ قوپرراللىق بىررلەن سررورايدۇ“ .ئررۇنى بىلمەيررمەن .ئەممررا
شۇنىسى ئېنىقكى تەقدىر ھەر تۈرلرۈك ئېھتىماللىقالرغرا براغلىق ئىكەنلىكرى ئېنىرق” دەيردۇ
گيوبېل جاۋابەن .ئاندىن ئۇ ئاستا-ئاستا قارىيىپ كېلىېاتقان ئاخشىمى بېرلىنغا قايتىدۇ.
ئاتالنتىكنى قىرغاقىر بولغان ئاكروستا گىئورگىيە ئارشىڭىدا فررانكلىن روزۋېلىرت
“ۋا بېشىم قاتتىق ئاغرىپ …” دې ىرنىچە ھۇشرىدىن كېتىرپ قالىردۇ .ئارىردىن  0سرائەت
 02مىنوت ئۆتكەندە روزۋېلت بۇ دۇنيا بىلەن ۋېدالىشىدۇ .گيوبېل ئىشنانىسرىغا قايتىرپ
كېلىىال بۇ خەۋەرنى ئاڭاليدۇ“ .مانرا برۇ بۇرۇلرۇش نوقتىسرى!” دەپ ۋارقىرىېېتىردۇ .ئانردىن
تازا ئىشىنىپ كېتەلمى ەندەك “بۇ دې ىنىڭالر راستمۇ؟” دەپ قايتا سورايدۇ .ئۇ فۈھرېرى ە
تېلېفوندا بۇ خەۋەرنى يەتكۈزىېاتقىنىردا ئۇنىر ئەتراپىنرى ئرون نەچرچە كىشرى ئورىېالغران
ئىد “ .سىزنى تەبرىكلەيمەن فۈھرېرىم! _ دەيردۇ گيروبېل _ روزۋېلىرت ئۆلۈپترۇ! يۇلترۇز
پالىدا ئافرېلنى كېيىنكرى يېرىمرى بىزنىر ئۈچرۈن بىرر بۇرۇلرۇش نوقتىسرى بولىردىغانلىقى
ئېيتىلمىغانمىرد ؟ _ دەيردۇ گيروبېل ھىتلېرنىر گېىىرردىن كېريىن _ برۇ بىرر مررۈجىزە! _
ئانرردىن ئررۇ _ بىررر ئېھتىمالرردا ترررومىن روزۋېلتقررا نىسرربەتەن يۇمشررىغاراق ئىررش قىلىرردىغان
بىرسى دەپ قارايمەن ”.دەيدۇ .مانا ئەند كۈتۈلمى ەن ئىشالر ئوتتۇرغا چىقىشرى مرۇمكىن.
ئۇ تېلېفون ترۇپكىسىنى جايىغا قويۇپ كۆزلىر چاقنىغان ھالدا ئەتراپتىكىلەرگە قرارايتتى.
ئانردىن ئررۇ ئرۇرۇش شررۇ ھامرران توختايدىغانردەك ئاجايىررپ دەبردەبىلى نۇتررۇقتىن بىرنررى
سۆزلىېېتىدۇ.
رىبېنتروپ ئۇنىڭچىلى قىزغىن ئەمەس ئىرد ! ئەتىسرى چۈشرتىن برۇرۇن يەنرى -82
ئافرې كرۈنى ئرۇ ھىتلېرر بىرلەن بىررگە ۋەزىيەتنرى كۈزىتىرپ سرىرتالرنى ئايلىنىرپ كېلىرپ
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مىىەز بەكال تۈۋەنلەپ كېتىدۇ“ .فۈھرېر كرۆكلەردە پەرۋاز قىلماقترا! – دەيردۇ رىبېنترروپ
خىزمەتچىلىرى ە _ .گيوبېل دې ەن بۇ لۈكچەك روزۋېلتنى ئۆلرۈمى برۇ ناچرار ۋەزىيەتنرى
ئۆزگەرتەلەيررردىغانغا ئىشرررەندۈرىېەتكەن گەپ برررۇ ھەقىقەتەنمرررۇ قانيماقررران جۆيلرررۈش
ھەقىقەتەنمرررۇ ئېغىرررر جىنرررايەت! روزۋېلتنىررر ئۆلرررۈمى قانرررداقالرچە بىرررزگە پايررردىلىق
ئۆزگىرىشلەرنى پەيدا قىالنيتتىكى؟”
گيروبېل تررومىن ھەققىردە مەتبۇئاتترا ئوبىكتىرپ ئەممرا مرۈجىمەل بىرر باھرا ئرېالن
قىلىدۇ .ئۇ ماقالىسىدا بۇ يېڭى پرىزدېنتنىر چىشرىغا تې ىردىغان ھەرقانرداق گەپنرى تىلغرا
ئالمايدۇ .ئۇ ماقالىسىدا روزۋېلتنى ئۆلۈمىدىن قاتتىق خوشال ئىكەنلىكىنى ئىمكانىيەتنىر
بارىچە يوشرۇرۇپ قېلىشرقا تىرىشرقان ئىرد  .شرۇنداقتىمۇ چۈشرتىن كېريىن برۇ تەشرېىقات
مىنىستىرىنى ھاياجىنى پەسكويغا چۈشۈشكە باشاليدۇ .گېنېرال بۇسسرې ئۇنىڭغرا تېلېفرون
قىلىپ ئالدىنقى كۈنى ئۇنى بىشارەت بەرگەنلىر روزۋېلتنى ئۆلۈمىدىن كېيىن ئوتتۇرغرا
چىقىش ئېھتىمرالى بولغران پەرەزلەرمرۇ قانرداق دەپ سرورىېىد گيروبېل ئۇنىڭغرا تولرۇق
ئىشەنچ قىاللمىغان ھالدا “ھە بۇ ھەقتە مەن ئېنىق بىر نەرسە بىلمەيمەن .قراراپ باقرايلى
نرررېمىلەر بولىشرررىغا” دەپ جررراۋا بېرىررردۇ .ئالررردىنقى سرررەپتىن كەلررر ەن تېلې راممرررا
دوكالتلىرىررردىن قارىغانررردا ئامېرىكرررا پرىزدېنتىنىررر ئۆلۈمىررردىن دۈشرررمەننى ئەسررركىر
ھەرىكەتلىرررر قىلچىمرررۇ تەسرررىرگە ئۇچرىمىغرررانلىقىنى كۆرسرررىتىپ ترررۇراتتى .شرررۇ كرررۈنى
كەچررلەردە گيرروبېل خىزمەتچىلىرى رر“ ،قارىغانرردا تەغرردىر بىزنررى يەنە بىررر قېررتىم ئېغىررر
سررىناقالر بىررلەن ئوينىتىېاتقانرردەك قىلىرردۇ قارىغانرردا بىررز تۇخۇمرردىن تولررۇق چىقىررپ
بونلمىغان چۈجى ىال ئوخشىساق كېرەك؟” دەپ ئېتراپ قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ.
ھىتلېرنى كىشى ە قالدۇرغان تەسىر پۈتۈنلە بۇنى ئەكسى ئىد  .ئۇ بىرر قېرتىم
پەۋقۇلئاددە يىغىن چاقىرىدۇ ھەمدە بېرلىننى قۇتۇلدۇرۇش ھەققىردىكى بەكرال غەلىرتە بىرر
سررتراتى ىيىنى ئاشررىكارىاليدۇ :بېرلىنغررا قرراراپ چېكىنىېاتقرران گېرمررانىيە قوشررۇنلىرىدىن
كۈچلۈك بىر مۇداپىيە يادروسى تەشكىللەپ چىقىپ رۇسىيە ئارمىيىسىنى ئۆزى ە تارتماقچى
بولىرردۇ .شررۇنداق بولغانرردا باشررقا قىسررىمالر ئۈسررتىدىكى رۇس قوشررۇنلىرىنى بېسررىمىنى
ئازايتىپ ئۇنرنى سرىرتتىن بولشرېېىكالرغا قورشراپ ھۇجرۇم قىلىشرقا ئىمكرانىيەت يرارىتىش
ئىررد  .بررۇ قېتىمقررى ئوپىراتسررىيەدە بېرلىنرردا مررۇۋەپىەقىيەت قازىنىردىغانلىقىنى بىررر قىسررىم
ئىشەنچىسى تولۇق تىكلەنمىر ەن كىشرىلەرگە سرۆزلەيدۇ .ئەسركەرلىرىنى رىغبەتلەنردۈرۈش
ئۈچرررۈن ئۇمرررۇ شرررەھەر ئىچىررردە قالىررردىغانلىقىنى بىلدۈرىررردۇ .بىرررر قرررانچەيلەن ئۇنىررر
بېرچتېسر ادىنغا كېتىشررىنى تەكلىررپ بەرگەن بولسررىمۇ ھىتلېررر بۇنىڭغررا قررۇنق سررالمايدۇ.
گېرمررانىيە قۇراللىررق قىسررىملىرىنى برراش قۇمانرردانى ھەمرردە نررېمى خەلقىنىر داھىيسررى
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بولررۇش سررۈپىتى بىررلەن پررايتەختتە قېلىشررىم مېنىرر ۋەزىررىەم دەپ قارىغرران ئىررد  .ئررۇ
قىسررىمالرغا تەييارلىغرران ئەڭ ئرراخىرقى ھررۈجىىتى ھېسرراۋىدا  1بەتلىرر بىررر ئۇقتررۇرۇش
تەييارنپ گيوبېلسقا تاپشۇرىدۇ .بۇ تەشېىقات مىنىستىرىمۇ ھىتلېرنى بۇ ئۇقتۇرۇشتا تىلغرا
ئالغان گەپلىرىنى بەكال كۈلكىلىر دەپ قارىغران ئىرد  .ئرۇ يېشرى قېرىنرداش بىرلەن برۇ
ئۇقتۇرۇش تىزىسىنى تۈزىتىشكە تىرىشىپ بېقىپ باشرقا چىقىرالمرا ئراخىر برۇ ئارگىنرالنى
ئەخلەت قۇتىسىغا چۆرىېىتىدۇ .سەل تۇرغاندىن كېريىن ئرۇنى قايتىردىن ئېلىرپ بىرر قرانچە
جۈملىسررررى ە ئررررۆزگەرتىش قىلىرررردۇ-82 .چىسررررال گيرررروبېل ئرررراخىرقى كۆچررررۈرۈل ەن
نۇسنىسررىنىمۇ كررۆزدىن كۆچررۈرمە ئالرردىنقى سررەپلەرگە تارقىتىېېتىرردۇ .ئۇنىڭرردا شررەرقى
سرررەپتىكى جەڭچىرررلەر ئۈسرررتى ە چۈشررركەن ۋەزىىىسرررىنى ئورۇندايررردىغانال بولىررردىكەن
ئاسىيانى ئاخىرقى ھۇجۇمىنى تارمار كەلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن؛ چۇنكى تەقدىر روزۋېلترتىن
ئىبارەت بۇ تارىنتىكى ئەڭ چوڭ ئۇرۇش جىنايەتچىسىنى تازىلىېەتكەنلىكى ئۈچۈن ئرۇرۇش
چوقۇم ھەل قىلغۇ بۇرۇلۇش ياسىيالىشى مۇمكىن دەپ كۆرسىتىل ەن ئىد .
ئىشەن ىسى كەلمەيردىغان يېرر شرۇكى بەكرال كرۆپ ئەسركەرلەر ھىتلېرردىن ئىلھرام
ئېلىرپ ئۇنىر دې ەنلىرىرردىن قراتتىق ھاياجانلىنىررپ كېتىشررى ئىرد  .ھەتتررا مررۇتلەق كررۆپ
سررانلىق پررۇخرانر غەرپلىكلەرنىرر ۋەھشررىيانىلىق بىررلەن بومباردىمرران قىلىشررى ھەمرردە
ئىمىىرىيىنىررر زېمىنرررى كۈنسرررايىن تارىيىرررپ كېتىېاتقانلىقىغرررا قارىمرررا ئۇنىڭغرررا يەنىرررال
ئىشىنەتتى .ئادەتتىكى نېمىسالر فۈھرېر ئادەتتىكى بىرر ئرادەم بولرۇش بىلەنرال قالماسرتىن
ئۇنى يەنە خاسىيەتلى ھادىسرە دەپ قارىشراتتى .خەلرق ئرۇنى يرېڭىلمەس دەپ تونرۇيتتى.
بەكال كرۆپ كىشرىلەر كەڭ تارقالغران ئەنە شرۇ ترۈردىكى رىرېايەتلەرگە ئىشرىنەتتى :تېمىغرا
ھىتلېرنىررر رەسرررىمى ئېسرررىلغان بىرررر ئرررۆ ھەر قانرررداق ئېغىرررر بومباردىمانررردىنمۇ سررراق
چىقانيدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى-02 .ئىيۇل كۈنى ئۇنىر ئۆلۈمردىن قۇتۇلرۇپ چىققانلىقىنىر
ئۆزىال ئۇنى ھەرگىز يوق قىلغىلى بولمايدىغان بىر ئادەم ئىكەنلىكىنىر بىرر ئىسرىاتى دەپ
قارىشرراتتى .شررۇنداق بولغاچقررا بررۇ ئۇقتررۇرۇش “ھىتلېررر دېررمەك غررالىبىيەت دېمەكتررۇر!”
دې ەندەك شۇئارنردىنمۇ كۈچلۈك تەسىر پەيردا قىلىرپ ئۇنرنىر ئۈمىردۋارلىقىنى تېنىمرۇ
كۈچلۈك تۈردە كۈچەيتىپ بېرەلەيتتى.
ئەممررا ئررۆز ئىچىرردە بررۇ شررۇئارنى ئىىاتچىسررى ئۆزىنى ر ئىشررەنچىنى ئاللىمۇقاچرران
يوقۇتررۇپ بولغرران ئىررد  .يەنررى گيرروبېل بەكررال سرروغۇققانلىق بىررلەن ئرراقىېەت ئۈچررۈن
تەييارلىق قىلىرپ قويغران ئىرد  :برارلىق ھرۈجىەت ۋە شەخسرى خراتىرە بويرۇملىرىنى يروق
قىلىېېتىشقا كىرىشكەن ئىرد  .ئرۇ سرۈيۈملۈك ئايرالى لىردا بائاروۋانىر بىېاسرتە ئىمرزانپ
بەرگەن بىر پارچە رەسىمىنى كۆيدىرىشتىن ئاۋال سرەل ئىككىلىنىرپ ترۇرۇپ قالىردۇ “پراھ
~ ~ 654

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

نررېمە دېر ەن گررۈزەل بىررر ئايررال ھە؟!” ئررۇ بررۇ رەسررىم ە ئۇزۇنرردىن ئۇزۇنغررا قرراراپ تررۇرۇپ
كېتىپ ئاخىر يەنىال ئۇنى يىرتىپ پارچىمۇ-پارچە قىلىپ ئوتقا تاشاليدۇ.
ئەتىسررى گېرمررانىيە ئىككررى يەردىررن قرراتتىق زەربە يەيرردۇ :بىرىنچررى زەربە غەربىرري
سەپتىن كېلىدۇ :لۇر ئۇرۇش رايونىدىكى نېمى قوشرۇنلىر ئومرۇمىي يۈزلرۈك ئەل بولىردۇ؛
ئىككىنچررى زەربە شررەرقى سررەپتىن كېلىرردۇ :ژۇكررو بېرلىنغررا ئومررۇمىي يۈزلررۈك ھۇجۇمغررا
ئۆتۈپ ئودېر دەرياسىنى غەربىدە مۇداپىيە سېىىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ فۈھرېرنىر يەرئاسرتى
مۇداپىيە ئاكوپىغا  22مى يىراقلىققرا كەل ىرچە بۆسرۈپ كىرىېالغران ئىرد  .گەرچە ھىتلېرر
يەنىال ئاخىرقى غەلىبە ھەققىردە داۋراڭ سرېلىپ يرۈرگەن بولسرىمۇ ئەمەلىيەترتە ئۇمرۇ ئەڭ
يامان ئەھېال ئۈچۈن تەييارلىق قىلىرپ قويغران ئىرد  .ئرۇ مۇنرداق ئىككرى خىر ۋەزىىىنرى
زىيارەتكە كەل ەن پارتىيە ئەمەلدارىغا تاپشرۇرىدۇ :بىرىنچرى ۋەزىرىە گېرمانىيىنىر ئرالتۇن
زاپىسىنى تۇرېن يادىكى بىرر ترۇز كرانى ئىچىر ە يرۆتكەپ يوشرۇرۇپ قويرۇش ئىشرى بولرۇپ
ئىككىنچى ۋەزىىە بولسا بورماننى ئۇنىڭغرا تاپشرۇرۇپ بەرگەن پىچەتلەنر ەن پوسرولكىنى
بىنەتەر بىر يەرگە يۆتكىېېتىش ئىشرى ئىرد  .برۇ پوسرۇلكىدا ھىتلېرنىر ئېغىرزچە ئېيتىرپ
بەرگەن ۋەسىيەت ماتېرىيالى ساقالنغان بولۇپ بۇ ۋەسىيەت ئۇنى گېرمانىيە بىلەن پۈترۈن
دۇنياغرررا قالررردۇرغان ۋەسرررىيىتى ئىرررد ( .ئرررۇ پرررارتىيە مەسرررئۇلى برررۇ ھرررۈجىەتلەرنى بررراد
گاستېيىندىكى بىرر بانكىنىر گەمىسرى ە ئاپىرىرپ يوشرۇرۇپ قويغران ئىرد  .كېيىرنچە برۇ
ئەمەلرردار ئررۇرۇش جىنررايىتى بىررلەن قولغررا ئېلىنىررپ قاماققررا ئېلىنىرردۇ .ئررۇ ھىتلېرنىرر
ۋەسرررىيىتىنى سررراقلىغانلىق سرررەۋەبىدىن جىنايىتىنىررر ئېغىرنشتۇرۇلىشرررىدىن قورقرررۇپ
ئادۋۇكررات دوسررتلىرىدىن بىرسررى ە ئررۇ نەرسررىلەرنى كۆيدۈرىېېتىشررنى تاپىاليرردۇ .ئەممررا بررۇ
ئادۋۇكررات بررۇ ھررۈجىەتلەرنى رېسررىم ە تارتىېېلىررپ ئەسررلى ئارگىنررالنى كۆيدۈرىېېتىرردۇ.
-8121يىلى بۇ ھۈجىەتلەر ئاخىر ئاشكارىلىنىدۇ .بۇ ۋەسىيەتنى قەلەم تەۋرەتكۈچىسى
بورمان بولغرانلىقى ئۈچرۈن برۇ ھرۈجىەتلەرگە «ئرادولف ھىتلېرنىر سىياسرىي ۋەسرىيىتى
ھىتلېر-بورمان ھۈجىەتلىر » دې ەن نام بېرىلىدۇ _ .ئا.ھ.ئى)
بۇ ۋاقىتالردا خاسىيەتلى ئادەممۇ ئرۆزىنى كۆرسىتىشركە كىرىشرىدۇ .يەنرى شرۇ كرۈنى
كە ۋاقىتالردا ھىتلېر بىر نەپەر خاسىيەتلى ئادىمىدىن برارلىق رىئاكتىرپ ئايروپالنلىرىغرا
قۇماندانلىق قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ .بۇ ئادەم خان ئۇلرې رۇدېر دېر ەن كىشرى بولرۇپ
بۇ كىشى خېلى بۇرۇنردىن ترارتىىال داڭ چىقىرىشرقا باشرلىغان ئىرد  .برۇ كىشرى “سرتۇكا”
ئۇرۇش ئايروپالنى بىرلەن مومباردىمران ھۇجرۇمى بىرلەن بىرر ئرۇرۇش كېمىسرىنى پراتۇرۇپ
 222قىزى ئارمىيە تانكىسىنى پاچاقالپ تاشلىغان ئىد  .بىر قانچە ئا ئىل ىرر ئرۇ بىرر
قېتىملىررق ئررايروپالن ۋەقەسررى ە ئررۇچراپ بىررر پۇتىرردىن ئايرىلغرران بولسررىمۇ شررۇ كررۈنلەردە
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ماڭغىدەك بولۇپ تېنىمۇ كۆپ ئۇرۇش ھەرىكەتلىررى ە قاتنىشرالىغىدەك ھالغرا كېلىېالغران
ئىد  .گيۆرىڭنى شىتا باشلىقى رۇدېر رىئاكتىرپ ئايروپالنردىن پەقەترال خەۋىرر يروق
بىر بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنداق بىر تالالشتىن بەكال ھەيران قالىدۇ .ئەممرا ھىتلېرر ئۇنرغرا
پەقەتال قۇنق سالمايدۇ“ :رۇدې دې ەن بۇ ئادەم بولىدىغان بىرسى ” ھراۋا ئارمىيىسرىدىكى
ھەممە كىشى دې ىدەك ئارتى ياكى قىزىقچىدىن باشقا نەرسە ئەمەس دەيتتى ھىتلېر.
رۇدېلنىر ئۆزىمررۇ بررۇ تەيىنلىنىشررتىن قرراتتىق نرراراز ئىررد  .چررۇنكى ئررۇ مەن يەنىررال
ئايروپالن ئۇچرۇرۇپ جەڭر ە قاتنىشىشرنى خرانيمەن دەپ چىر تۇرغران ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ
مەرتلى بىلەن بۇ ئىشنى رەت قىلىرپ بىرر مرۇنچە باھرانىالرنى كۆرسرىتىدۇ .ئرۇ ھىتلېرغرا
رۇسىيە بىلەن ئىتتىىاقداش دۆلەتلەرنى ئۇچرۇشىدىغان ۋاقترى ئۇزۇنغرا قالمايردۇ؛ ئۇنرداق
بولغانرردا گېرمررانىيە ئىككررى قىسررىمغا بۆلۈنررۈپ كېررتىش خەۋىررىى ە دۈ كېلىشررى مررۇمكىن
ئۇنداقتا رىئاكتىپ ئايروپالنالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشنى قىلچە ئەھمىيىتى قالمايردۇ؛ شرۇڭا
سىز شەرقتە غەلىبە قىلىشقا ئۇڭايلىق يارىتىش ئۈچۈن نېمىشكە غەرىىلىكلەر بىلەن ئرۇرۇش
توختىتىش كىلىشىمى قىلمايسرىز؟ دەيردۇ“ .برۇ گەپ دې ىنىڭردەك ئاسران ئىرش ئەمەس_ .
دەيرردۇ ھىتلېررر ھررارغىن كۈلۈمسررىرى ىنىچە _ -8122يىلىرردىن بېررر تىنچلىقنررى قولغررا
كەلتۈرىمەن دەپ تىرىشىپ كەلدىم؛ ئەمما ئىتتىىاقداش دۆلەترلەر ئىزچىر ترۈردە شەرتسرىز
تەسلىم بولۇشنى شەرت قىلىپ تۇرىېالغاچقا پۈتۈن چارىالرنى ئىشقا سېلىپ برۇ كرىزىسرتىن
قۇتۇلۇشقا شرۇ ئرارقىلىق بىزنىر ھەل قىلغرۇ قرۇرالىمىزنى غەلىربە قىلىشرىمىزغا شرارائىت
تەييارلىشىمىزغا توغرا كېلىېاتىدۇ” دەيدۇ.
ھىتلېر رۇدېلنى يولغا سېلىېەتكىنىدە ۋاقىتمرۇ يېررىم كرېچە بولرۇپ قالغران ئىرد  .ئرۇ
ئۇيان تۇتۇپ بۇيان سىالشرتۇرۇپ يرۈرۈپ مېھمران كۈترۈش زالىغرا كىرىرپ كەل ىنىردە زال
ئىچى فۈھرېرىنى  22ياشقا تولغانلىقىنى تەبرىكلەپ يىغىلغان كىشىلەر بىلەن لىق تولغران
ئىد .
دوكتررور گېبنررارد ساناتورىيىسررىدە ھىملېرمررۇ تۇغۇلغرران كررۈنى خاتىرىسررى ئۈچررۈن
تەييارلىق قىلماقتا ئىرد  .ئەممرا ئرۇ ھەرگىزمرۇ برۇ كرۈننى تەبرىكلەشرنى مەقسرەت قىلغران
ئەمەس ئىرد  .ئررۇ قراتتىق خاپررا بىرر قىيرراپەتتە بەكرال جىددىلىشررىپ تىنمرا بارمىغىرردىكى
ئۈزۈكىنى ئوينايتتى .ئۇنى سانمەتلى ئەھېالىمرۇ خرۇدد ھىتلېرنىڭكىردەك ناچارلىشرىپ
چېكى ە يەتكەن بىر ئەھېالدا ئىد  .بۇنىڭغا يېتەرلىكسەۋەبمۇ يروق ئەمەس ئىرد  .ئۇنىر
ئىشنانىسىدىكى كىشىلەر سۈيىقەست پىالنالشتا قالتى ئۇستا كىشىلەردىن ئىرد  .ئۇنىر
قول ئاسرتىدىكى برۇ كىشرىلەر ئۇنىر پۈترۈن كرۈچى بىرلەن ھىمرايە قىلىشرى نەتىىىسرىدە
شىېىتسىيەلىكلەر بىلەن يۇشۇرۇن تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشنى مى تەسرتە داۋام قىلىرپ
~ ~ 656

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

كەلمەكتە؛ ئې -ئېسنى گېنېرالى بولغان ۋولف گېنېرالمرۇ ھىملېرر برۇ جەھەتتىكرى برارلىق
پائررالىيەتلەر قەتئىرري توختىتىلسررۇن دەپ ئېنىررق بررۇيرۇق چۈشررەرگىنى ە قارىمررا يەنىررال
شىېىتسارىيىدە ئىتتىىاقداش دۆلەترلەر بىرلەن سۆھبەتلىشىشرنى داۋامالشرتۇرۇپ كەلمەكرتە
ئىد .
برررۇ ترررۈردىكى پائرررالىيەتلەردىن ھىتلېرنىررر قانچىلىررر خەۋەردار ئىكەنلىكىررردىن
ھىملېرنى ئېنىق مەلۇماتى يوق ئىد  .شۇڭا ھىملېرمرۇ قراتتىق ئەنسرىزلى ئىچىردە پۈترۈن
كررۈن ئالدىراشررچىلىق ئىچىرردە يررۈرەتتى .ئررۆتكەن بىررر قررانچە كررۈن مابەينىرردە كىشررىلەر
ئۇنىڭردىن بىرررەر كەسرركىن تەدبىررر قوللىنىشرى ئۈچررۈن مەدەت بېرىررپ كېلىشررمەكتە ئىررد .
ھەممە كىشىال دې ىدەك ئۇنىڭدىن بىرەر ئىرش باشلىتىشرنى تەلەپ قىلىېاتقانردەكال ئىرد .
كېرستېن بىرلەن شرېللېنبېرگ ئىككىسرى ئۇنىڭردىن سىياسرىي ئرۆزگىرىش قىلىرپ ھىتلېرنرى
ئاغدۇرۇپ تاشالشنى تەلەپ قىلماقتا ئىد  .شرۇ كرۈنى ئەتى ەنرلەردە كونرت شرېېرىن ۋون
كروسى ،ئۇنىڭدىن ھىتلېرنى پوپنى ئىشقا سرېلىپ ئىتتىىاقرداش دۆلەترلەر بىرلەن تىنچلىرق
سررۆھبىتى ئۆتكۈزۈشرركە ۋاسررتىچىلىق قىلىررپ بېرررىش تەلىېىرردە بولۇشررقا ئۈندەشررنى تەلەپ
قىلىدۇ .ئەمما ھىملېر بۇ ھەقتە فۈھرېرنى باشرقىچە ئرويى برارلىقىنىال ئېيتىرپ تۇرىېالىردۇ.
“ئەمما ئۇ نېمىنى پىالنالۋاتقانلىقىنى زادىال ئاشىكارىالشنى خالىمىد ” دەيدۇ.
كونت قاتتىق خاپا ھالدا “ئۇنداقتا قايسىال چارىنى ئىشقا سالساڭ سال سرەن چوقرۇم
فۈھرېرنى ئۇجۇقتۇرىېېتىشى كېرەك!” دەيدۇ.
“ئەنرد بەكرال كېچىكتررۇق! فرۈھرېر ھايراتال بولىرردىكەن مۇۋاپىرق شرەكىلدە ئررۇرۇش
توختۇتۇلىشى ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس!” ھىملېر بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ بۇ كونت شرۇ پەيترتە
ئېلىشىپ قالغان بولمىسۇن يەنە دەپ ئويالپ قورققىنىردىن ئرانق-جرانق بولرۇپ ئەتراپىغرا
قارايرردۇ .ھىملېررر ئەسررەبىلەرچە تىرىكىررپ چررالېاقىغىنىچە مەن دې ەنلىرىڭنى ر بىرسررىنىمۇ
قوبرۇل قىاللمرايمەن دەيرردۇ .ئرۇ ئوتتۇرلۇقتررا كۆرۈنمەسرلى ئۈچررۈن سراناتورىيى ە قېچىررپ
كېتىرردۇ .ئەممررا كررۈتمى ەن يەردى رن تېنىمررۇ كررۆپ مەسررىلىلەرگە دۈ كېلىرردۇ .كېرسررتېن
يېڭىررراقتىال تېمىېلنررو ئايردرومىرردا ئايروپالنرردىن چۈشررۈپ يېنىغررا دۇنيررا يەھررۇدىيالر
قۇرۇلتىيىنى ۋەكىلىدىن بىرىنىمۇ ئېلىېالغان ئىد  .بۇ يەھۇدىينى ئىسمى نوربېرت ماسرۇر
بولۇپ بۇ كىشى ئەڭ ئاخىرقى مىنۇتالردا ستورچنى ئورنىغرا ئالماشرتۇرۇلغان ئىرد  .بۇمرۇ
ئازلىق قىلىېاتقاندەك كونت بېرنادوتمۇ دەرھال كېلىرپ مەن بىرلەن قايترا بىرر كۆرۈشركىن
دەپ بېرلىندا ئرۇنى سراقلىماقتا ئىرد  .شرۇنداق قىلىرپ ھىملېرنىر پۈترۈن ئىشرلىر بىررن
ۋاقىتقا يىغىلىپ ئۇنى قىستاپ كەلمەكتە ئىد .
ھىملېررر پۈتررۈنلە جاسررارىتىنى يوقاتقرران بىررر ھالغررا چۈشررۈپ قالغرران بولررۇپ بررۇ
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ئىشالردىن قۇتۇلۇشنى بىرەر باھانىسىنى ئاختۇراتتى .ئەمما باھرانە ئۇيدۇرۇشرقىمۇ كرۈچى
يەتمەيتتررى .مەن قانداقسررىغىمۇ بىرررن ۋاقىتتررا ئىككررى كىشررى بىررلەن كۆرىشررەلەيمەن؟ بررۇ
ئىككىسى بىلەن كۆرۈشۈشنى كەينى ە سۈرگىلى بولماسمۇ؟ دەيتتى .ئاخىر پەقەتال ئامرال
قالمىغاندا شېللېنبېرگ بىلەن ماسۇر ئىككىسى ە دەسرلەپكى مرۇزاكىرىنى باشرالڭالر دەيردۇ.
شېللېنبېرگ ماقۇل كېلىدۇ .ۋاقىت يېرىم كېچىردىن ئرۆتكەن ۋاقىتترا فۈھرېرنىر تۇغۇلغران
كۈنىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن ھەممە بىرلىكتە شامىانىسكى رومكىلىرىنى كۆتۈرۈشىدۇ.
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 .28تۈن يېرىمىدىن  2مىنۇت ئۆتكەندە ،بولمىغاندا “كاپىتان
كېمىسى بىلەن بىرلىكتە چۆكەر”
22 ~ 02 .2 .8122
8
ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەر مىڭلىغرران بومباردىمررانچى ئررايروپالن يررولالپ فۈھرېرنىرر
تۇغۇلغررران كرررۈنىنى بومبرررا بىرررلەن تەبرىكلىشرررىدۇ .ئەممرررا ھىتلېرنىررر ئىشرررەنچە قىلرررچە
تەۋرەن ەنرردەك قىلمررايتتى-02 .ئافرې ر كررۈن بررويى ئۇنىر تۇغۇلغرران كررۈنىنى تەبىررركلەپ
كەل ەنررلەرگە مەن يەنىررال ئۇرۇسررالرنى بېرلىنرردا يېڭىلىرردىغانلىقىغا قەتئررى ئىشررىنىمەن
دەيدۇ .چۈشتىن كېيىن ھىتلېر باش مىنىستىرلىق گۈللۈكىدە ىر گۇرۇپ “ھىتلېرر ياشرلىر ”
نرى قوبرۇل قىلىررپ ئۇنرغرا پۈيتەخررت ئۈچرۈن قەھرىمررانالرچە جەڭ قىلغانلىقىغرا رەخررمەت
ئېيتىدۇ .ئاندىن ئۇ يەر ئاستى ئاكوپىغا كىرىپ ئادمىرال پولكوۋنى كرارل دۆنىتزنرى قوبرۇل
قىلىدۇ .دۆنىتز ھىتلېرنى ئېغىر يۈك ئاستىدا قاەلغان بىر بوۋايدەك ھې قىلىدۇ .ئانردىن
ئۇ يەنە كېيتېلدىن قىزغىن ھرال سرورايدۇ“ :ئاتتېنترات مەزگىلىردە سرىز مېنرى قۇتۇلردۇرۇپ
قالغان ئىدىڭىز يەنە كېلىپ راستېنبۇرگتتا مېنى تارتىپ چىقىرىېالغان ئىدىڭىز .مەن سىزنى
ھەرگىقزمۇ ئۇنۇتالمايمەن .سىزنى ئۇسۇلىڭىز توغرا ئىد ھەرىكىتىڭىزمۇ توغرا ئىد ”.
كېيتې پەيتنى قولدىن بەرمە دەرھرال “تىنچلىرق سرۆھبىتىنى دەرھرال باشلىشرىڭىز
كېرەك بولمىسا بېرلىن ئۇرۇش مەيدانىغا ئايلىنىپ قالىدۇ” دەيردۇ .ھىتلېرر ئۇنىر گېىىنرى
بۆلرۈپ “كېيتېر نرېمىلەرگە ئېھتىيراجلىق بولىېاتقرانلىقىمنى ياخشرى بىلىرمەن .برۇ ئرۇرۇش
مەيلى بېرلىننى ئىچىدە ياكى سىرتىدا بولسۇن مەن قەتئىي ئۇرۇشىشرىم كېررەك ”.دەيردۇ.
ئۇ كېيتېر بىرلەن بىېاسرتا مۇزاكىرىلىشرىېالغاندىن كېريىن برۇ يەردىرن قوزغىلىردۇ .قالغران
مەمۇر ئەمەلردارنردىن بورمران رىبېنترروپ ۋە سرىېر قاترارلىقالرنىمۇ ئرۆز ئىچىر ە ئالغران
كىشررىلەر قاتررار تىررزىلغىنىچە ھىتلېرنررى ئۇزۇتررۇپ قالىرردۇ؛ ھىتلېررر مېڭىشررتىن ئرراۋال ئررۇ
يەردىكىلەر بىلەن بىرمۇ-بىرر قرول ئېلىشرىپ چىقىردۇ ھەتترا بەزىرلەر بىرلەن بىررەر ئىككرى
ئېغىز گەپمۇ قىلىشىېالىدۇ .ھەممىسىال دې ىدەك ئۇنى يولنى ئۇچۇق ۋاقتىدىن پايردىلىنىپ
دەرھال بېرچست ادېنغا كېتىېېلىشىنى ئۈندەيردۇ .ئەممرا ھىتلېرر قەتئرى ترۈردە مۇشرۇ يەردە
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قالىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .ئۇ بۇندىن كېيىن ئىمىىرىيە ئىككى ئۇرۇش فرونتىغا ئايرىلىردۇ.
شىمالى رايونغا دۆنىتز مەسرئۇل بولرۇپ قۇمانردانلىق قىلىردۇ .جەنرۇبى رايونغرا قۇمانردانلىق
قىلىدىغانغا ئەڭ ئۇيغۇن نامزات غەربىري سرەپ قۇمانردانى مارشرال ئالبرېچرت كېسسرېلرى
بولسىمۇ ئۇ يەنىال ئۇ يەرگە گيۆرىڭنى تەيىنلەشنىمۇ ئويالۋاتقرانلىقىنى ئېيتىردۇ .بەلكىرم برۇ
ئۇنى سىياسى جەھەتتىكى ھوقۇق تەخسىملەش ھۈنىرىنى بىر بولىشى مرۇمكىن .ئەممرا
ئررۇ يەنىررال تەڭرىنىر قررارار قىلىشررىغا بويررۇن ئې ىرردىغانلىقىنىمۇ قوشررۇپ قويىرردۇ .ئررۇ ھەر
قايسرررى ئرررۇرۇش رايونلىرىنىررر شرررىتاپ خرررادىملىر ئىككىررر ە بۆلۈنرررۈپ يولغرررا چىقىشرررى
كېرەكلىكىنررى جەنۇپقررا تالالنغررانالر بررۇ ئاخشررام بېرچتس ر ادېنغا ئاتلىنىشررى كېرەكلىكىنررى
ئېيتىدۇ .گيۆرىر ئۇنىڭردىن مەنمرۇ جەنۇپقرا ئراتلىنىمەنمۇ يراكى شرىتاپ باشرلىقى كروللېر
بارسرۇنمۇ دەپ سرورىېىيد ھىتلېررر ئۇنىڭغرا ئررۆزەڭ برار دەپ جرراۋا بېرىردۇ .بۇرۇنرردىن
شۇنچە يېقىن ئۆتكەن بۇ ئىككى كونا يولرداش ئەدەپلىر بىرلەن بەكرال سروغۇق ئايرىلىردۇ.
گيۆرى دەرھال كارىنھالغا ئاتلىنىدۇ .ئرۇ يەردە ئۇنىر ئرۆ خوجرايىنى كېريىم-كىرچەك ۋە
قىممەتلى سەنئەت ئەسەرلىرىنى يىغىشتۇرۇپ  82ماشرىنىغا قراچىالپ تەل قىلىرپ قويغران
ئىد .
ھىتلېر ئېېا بىلەن باشقا يەنە بىر قرانچە كراتىبى بىرلەن بىررلىكتە تاماققرا ئولتۇرىردۇ.
ئۇنر ھىتلېرنى يەنە بىر قېتىم جەنۇپقا كېتىشى ھەققىردە ئۈتۈنىردۇ .ئەممرا ھىتلېرر ئۇنرغرا
ئۇنررداق قىلسررام خررۇدد تىرربەت نماسررىغا ئوخشرراش قررۇرۇق چرراق پىررلەك پىرقىرتىررپ
ئولتۇرۇشررتىن باشررقا ئىشررىم بولمررا قالىرردۇ“ .شررۇڭا مەن قەتئىرري تررۈردە بېرلىنرردا قېلىررپ
كەسكىن قارارغا كېلىشىم ياكى يوقۇلۇشۇم كېرەك ”.يېرىم كېچىردىن كېريىن ئرۇ نىسربەتەن
چوڭىراق ئىككى نەپەر كراتىىىنى ئىشنانىسرىغا چاقىرتىرپ ئرۇنرنى يېررىم سرائەت ئىچىردە
ماشرررىنىلىق ئرررادمىرال پولكوۋنىررر پۇتكرررامېر ۋە يەنە  12نەپەر كىشرررى بىرررلەن بىررررلىكتە
سالزبۇرگقا يولغا چىقىشىنى تەلەپ قىلىدۇ( .جەنرۇپى رايونغرا ئاتالنغرانالر ئارىسرىدا مورېر
دوختۇرمررۇ بررار ئىررد  .ئررۇنى مەجبررۇر تررۈردە جەنۇپقررا يوللىررېەتكەن ئىررد  .چررۇنكى ئررۇ
نھىتلېرغا كرافىئىن ئوكرۇلى بېرىرپ ئۇنىر ھرارغىنلىقىنى ئرازايتىش تەكلىبىنرى بەرگىنىردە
ھىتلېرر ئۇنىڭغررا ۋارقىررىغىنىچە “سررەن يەنىررال ماڭرا مررورفىن ئوكرۇل قىلىررمەن دەپ ئررويالپ
يۈرىدىغان ئوخشىمامسەن؟” دەيدۇ ھەمدە ئۇنى دەرھال فۈھرېرنى خۇسۇسرىي دوخترۇر
دەيدىغان خالىتىنى سېلىپ تاشالپ دەرھال كېتىشنى بۇيرۇيدۇ“ .دەرھال يولغا چىق! مېنرى
ھېچ قاچان كۆرۈپ باقمىغاندەك يولۇڭغا راۋان بول!” دەيدۇ .مورېر برۇ گەپلەرنرى ئراڭالپ
شررۇ ھامررات ھىتلېرنىر ئايىقىغررا ھۇشررىدىن كېتىررپ يېقىلىررپ چۈشررىدۇ .باشررقىالر ئررۇنى ئررۇ
يەردىررن نۇسررۇلكىلىق ئېلىررپ چىقىشررىدۇ .ئۇرۇشررتىن كېرريىن ئۇنى ر سررانمەتلى ئەھررېالى
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پۈتۈنلە تۈگۈشۈپ ئاخىر ئۆلىدۇ – .ئا.ھ.ئى) چاقىرتىلغان ئىككرى نەپەر كاتىرپ ھەيرران
بولغىنىچە ھىتلېرغا كۆزلىرىنى پاقىراتقىنىچە قاراپال قېلىشىدۇ .ھىتلېر ئۇ ئىككىسى ە ئۆز
بىلەن ھەممىدىن كۆپ بىرگە بولغانالرنى برۇ ئىككىسرى ئىكەنلىكىنرى ئۇنىر ئۈسرتى ە
ۋولررف خانىمنى ر يەنە بىررر ياشررانغان ئانىسررىنى بررېقىش ۋەزىىىسررىنىڭمۇ بررارلىقىنى ئېيتىررپ
كېلىپ “مەن ئۇزۇنغا قالما سىلەرنى يېنىڭالردا بولىمەن” دەپ تەسەللى بېرىدۇ .ئۇنىر
ئاۋاز بەكال تۈۋەن چىقاتتى .سول قولىنى تىترىشىنى يۇشۇرۇشقا ئۇرۇنۇپ باققان بولسىمۇ
ئامال بولمىد  .ئۇ ئېغىر بىرنى تىنىېالىدۇ .شررۆدېر خانىمنىر ھرې قىلىشرىچە ئۇنىر برۇ
تىنىشى خۇدد ئۈمىدىنى يوقاتقان بىرسىنى تىنىشىغىال ئوخشاپ قالغران ئىرد  .ئارىردىن
سررەل ۋاقىررت ئۆتكەنرردە ھىتلېررر قىزنرغررا تېلېفررون ئررارقىلىق بېرررلىن قورشرراۋ ئاسررتىدا
قالغانلىقىنى شۇڭا ئۇنى تاڭ سۆزۈل ەندىال يولغا چىقالىشرى مرۇمكىنلىكىنى ئېيتىردۇ .بىرر
قانچە مىنۇت ئۆتىشى بىلەن ھىتلېر ئۇنرغا يەنە بىر قېتىم تېلېفون قىلىردۇ .ھراۋا ھۇجرۇمى
ئاخىرلىشىشررى ھامرران ئررايروپالن ئۇچىرردىغان بولررد دەپ خەۋەر قىلىرردۇ .شرررۆدېر خررانىم
ئررراۋاز بەكرررال گررراراڭالپ چىققرررانلىقى ئۈچرررۈن گەپنرررى ترررازا ئېنىرررق ئاڭلىيالمرررا قايترررا
تەكرارلىشىنى ئۆتۈنىدۇ .ئەمما ھىتلېر ھېچ نېمە دېمەيدۇ .ئۇنى ۋولف خانىمغا دې ەن ئەڭ
ئاخىرقى گېىى “پۈتۈنلە تۈگەشتۇق” دېيىش بولد .
شررۇكۈنى ئاخشررىمى فۈھرېرنى ر تۇغۇلغرران كررۈنىنى تەبرىكلەشررنى بالرردۇرن تۈگىتىررپ
ھىملېرمررۇ يەر ئاسررتى ئىسررتىھكامدىن ئايرىلىرردۇ .ماشىنىسررى بىررلەن شررارقىراپ يېغىېاتقرران
يامغۇردا بىر قانچە سائەت يول يۈرۈپ دۇنيا يەھۇدىيالر قۇرۇلتىيىنى ۋەكىلى ماسۇر بىرلەن
مىر تەسررتە ئۇچرىشررانيدۇ .ھىملېررر ئۇنىڭغا ماڭررا يەھررۇدىيالر مەسىلىسررىنى ھەل ھوقررۇقى
بېرىل ەن ئىد  .ئۇ ئەڭ دەسلەپكى پىالنىدا كۆچۈرۈشتىن پايدىلىنىپ ئىنسانىي بىر ترۈردە
بررۇ مەس رىلىنى ھەل قىلىشررنى پىالنلىغرران ئىررد  .ئەممررا ئررۆزلىرىنى يەھەدىرري دوسررتى دەپ
ئاتىشىېالغان دۆلەتلەرمۇ كۆچمەن يەھۇدىيالرنى قوبۇل قىلىشنى رەت قىلد “ .بىرز ئرۇرۇش
ۋاستىسىدا شەرقتىكى يەھۇدىي پرولىتارىياتلىر بىلەن ئۇچراشتۇق – .دەيدۇ ھىملېر _ برۇ
ئىررش بىررزگە يېڭررى بىررر مەسررىلە پەيرردا قىلررد  :بىررز ئررارقىمىزدا بۇنررداق بىررر دۈشررمەننى
ساقلىيالىشىمىز مۇمكىن ئەمەس ئىد  ”.بۇ يەھۇدىيالر پارتىزانالرغا يراردەم بېررىش بىلەنرال
قالمررا يەنە تىفۇسررقا ئوخشررايدىغان يۇقۇملررۇق كېسررەللىكلەرنىمۇ تارقىتىشررقا باشرراليدۇ.
“بۇنداق بىرر يۇقۇملرۇق كېسرەللىكنى تارقىلىرپ كېتىشرىدىن سراقلىنىش مەقسرىتىدە كەڭ
كۆلەمدە بۇ تۈر يۇقۇملۇق كېسەللىكتىن ئۆل ەن جەسەتلەرنى يوقۇتۇش ئۈچۈن بىرر قىسرىم
جەسەت كۆيدۈرۈش خۇمدانلىرىنى ياساشقا مەجبۇر قالدۇق .بۈگۈەنكى كۈنردە بولسرا ئرۇنر
بررۇنى بىررر باھررانە قىلىررپ كۆرسىتىشررىپ بىزنى ر بررۇ قىلغررانلىرىمىز ئۈسررتىدە ئرروڭ-تەتررۈر
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گەپلەرنى يېيىشقا كىرىشمەكتە!” دەيدۇ ھىملېر چۈشەندۈرۈپ كېلىپ.
“قىلىنغان نۇرغۇن ئىشالرنى قايتىردىن ئەسرلى ە كەلتۈرۈشرنى ئىمكرانىيىتى يروق _
دەيدۇ ماسۇر _ شۇنداقتىمۇ ئەگەر بىز خەلقىمنى كىلەچىكى ئۈچۈن بىرەر كۆرۈك قرۇرۇپ
چىقمرراقچى بولىرردىكەنمىز ئۇنررداقتا بۈگررۈنكى كۈنرردە گېرمررانىيە ھۆكمۈرانلىررق قىلىېاتقرران
رايونالردىكى ھېلىغىچە ئۆلمە ساق تۇرىېاتقان يەھۇدىيالرنى چوقۇم ھاياتىغرا كاپالەتلىر
قىلىشقا توغرا كېلىدۇ ”.ھىملېر بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرگەن ھالدا ئۆزىنىر ئەزەلردىن برۇ
تۈردىكى يىغىرېېلىش نگىرلىرىنرى ئىتتىىاقرداش ئەلرلەرگە ئۆتكرۈزۈپ بېرىشرنى تەشرەببۇس
قىلىپ كېلىېاتقانلىقىنى ئېيتىدۇ .مەن بېرگېن-بېلسرېن بىرلەن بۇبۇخېنېالردتا ئەنە شرۇنداق
قىلمىرردىممۇ؟ ئەممررا مەن ئررۇنردىن قانررداق جرراۋا ئالغانلىقىمغررا بىررر قرراراپ باقررايلى:
ئامېرىكىلىقالر سۇنئىي زوراۋانلىق رەسىملىرىنى ئۇيدۇرۇپ چىقىپ ھەممىرال يەردە تارقىتىرپ
يرررۈرمەكتە! مەن  0222نەپەر يەھرررۇدىينى شىېىتسرررارىيەگە يولغرررا سرررالغىنىمدا چەترررئەل
گېزىتلىر بۇ ئىشنى ئۆزلىرىنىر خىزمىترى ئىكەنلىكىنرى برۇ ئىشرتا مېنىر بىرلەن قىلرچە
مۇناسىېىتىم يوقلىقىنى ھە دەپ داۋراڭ قىلىشقا كىرىشرتى“ .مەنمرۇ ئرۆزەمنى ئراق نىيەتلىر
دەپ قررارايمەن .مەن ئەزەلرردىن شررۇنداق بىررر ئىرردىم .مانررا بررۇ خېلقىمنى ر ئېھتىيرراجىنى
قاندۇرىدىغان ئىشالردۇر .بۇنىڭغا مەن پۈتۈنلە مەسئۇلىيەتنى ئۈسرتۈم ە ئراننيمەن .مەن
ھېچقاچان ئۇنرغا تايىنىپ بېيىش نىيىتىدە بولۇپ باققان ئەمەسمەن”.
ماسۇر ئىشرىكتىن چىقىېاتقىنىردا ھىملېرر ئۇنىڭردىن تۇيۇقسرىزن سرىزنى ئورنىڭىزغرا
ئالماشررقا كېرسررتېن دەرھررال ئېيزىناۋېرنىرر شررىتابىغا ئۇچررۇپ بېرىررپ دۈشمەنلىشررىش
ھەرىكەتلىرىنررى دەرھررال ترروختىتىش مەسىلىسررىنى مررۇزاكىرە قىلىشررقا بارالماسررمۇ؟ دەپ
ئۇشتۇمتۇت سرورايدۇ“ .ئېۇزىنناۋېرغرا چۈشەندۈرۈشركە تىرىشرى ئىشەنسرۇنكى ھەقىقىري
دۈشمەن سوۋېت رۇسسىيىسرىدۇر .ئرۇنرنى پەقەت بىرز نېمىسرالرن يوقۇتالىشرىمىز مرۇمكىن.
مەن بۇ كۈرەشنى غالىبىيەت مېېىسىنى غەرپ ئىتتىىاقداش دۆلەتلىرى ە ئۆتۈنۈپ بېرىشركە
تەييار ئىكەنلىكىمنى بىلدۈرىمەن .يېتەركرى ئرۇنر بىزنىر رۇسرىيەنى تارمرار كەلتۈرىشرىمىز
ئۈچررۈن ۋاقىررت تونىسررۇن .ئەگەر بىررزگە ئررۇرۇش ماتېرىيرراللىرىنى يەتكررۈزۈپ بېرىرردىغانال
بولىدىكەن مەن ھېلىمۇ رۇسىيەنى مەغلۇپ قىاللىشىمغا كۆزۈم يېتىدۇ”.
ماسۇر قايتىپ كەل ىچە ھىملېر ئۆزىنى گېىىدە تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچرۈن
دەرھال راۋېنسبرۈكتىن مى نەپەر يەھۇدىي ئاياللىرىنى قويۇپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ.
ئۇ يەنە بۇ كىشرىلەرنى شىېىتسرىيەگە يېتىرپ برارغىچى مەخىرى تۇتۇلۇشرى كېرەكلىكىنرى
شرررۇنىڭدەك يەنە برررۇ كىشرررىلەرنى يەھرررۇدىيالر ئەمەس بەلكرررى “پرررولەكلەر” دەپ ئاتررراش
كېرەكلىكىنى بەل ىلەيدۇ .ئاخشىمى گۈگۈم ۋاقتىدا ھىملېر ماسۇرغا ماشىنىلىق گېبنراردت
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ساناتورىيىسررى ە بېرىشررىنى ئررۇ يەردە كونررت بېرنادوتنى ر ئررۇنى كۈتررۈپ تۇرىرردىغانلىقىنى
ئېيتىدۇ .ئىككىسى بىرلىكتە ئەتى ەنلىر ناشرتا قىلىشرىدۇ .ھىملېرر گەرچە ماشرىنىلىق يرول
يۈرۈپ بەكال چارچاپ كەتكەندەك قىلسىمۇ ئۇنى ئىشتاھىغا قىلرچە تەسرىر قىلمىغانردەك
قىالتترررى .ئرررۇ پرررات-پررراتال برررارمىقى بىرررلەن چىشرررلىرىنى بېسرررىپ قويررراتتى .بېرنرررادوت
سرركاندىناۋىيەلى ئەسررىرلەرنى دانىرريەدىن شىېىتسررىيەگە ئۆتكۈزۈلۈشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ.
ئەسلىدە ئۇنى بۇ تەلىې ئۇنچىمۇ مۇھىم بىر تەلەپ ھېسابالنمىسرىمۇ ھىملېرر تەرىىىردىن
كەسكىنلى بىلەن رەت قىلىېېتىلرد  .بۇنىر سرەۋەبىنى پەقەترال چۈشرەندۈرۈش مرۇمكىن
ئەمەس ئىرررد  .بېرنرررادوت يەنە ئىنتىيارسرررىز بىرررر ترررۈردە راۋېنسررربرۈكلۇق ئايالالرنىررر
ھەممىسىنى شىېىتسىيە قىزى كىرىست جەمىيىتىنى بىر تەرەپ قىلىشىغا تاپشۇرۇلۇشىنىمۇ
تەلەپ قىلىدۇ .ئاندىن بېرىپ ئۇخاليدۇ .شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن ھىملېر شرېللېنبېرگنى
ياتىقىغا چاقىرتىپ مىىەز يوقلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۇ ئىككىسرى پىكراپلىق قىسرتا-قىسرتاڭلىق
ترراش يررول بررويىچە ئىل ىرررلەپ يېقىنرردىكى بىررر قۇمانرردانلىق شررىتابىغا يېتىررپ كەل ىنىرردە
ھىملېر “شېللېنبېرگ تەقدىردىن قېچىش مۇمكىن ئەمەستەكال ھې قىلىمەن” دەيدۇ.
“بۇ سىزگە ھەرىكەت قىلىشىڭىز ئۈچۈن غەيرەت پەيردا قىلىشرى كېررەك” دەپ جراۋا
بېرىدۇ شېللېنبېرگ.
ھىملېر سۈكۈت قىلىپ ئېغىز ئاچمايدۇ .شېللېنبېرگ پۈتۈن يىغىرېېلىش نگىرلىرىردىن
چېكىنىرپ چىقىشررتىكى ئەمەلىريەتكە مرراس كەلمەيردىغان سىياسررەتنى تەنقىرتلەپ خررۇدد
تىلغا قالغان كىچى بالىردەك ئراغزىنى پۈرۈشرتۈرىدۇ“ .شرېللىنبېرگ سرەن بۇنرداق گەپنرى
قىلسرراڭ بولمايرردۇ .چررۇنكى بۇخېنېالررد بىررلەن بېرررگېن-بېلسررېندىن تولررۇق چېكىنىررپ
بونلمىغررانلىقىنى ئاڭلىغرران ھىتلېررر نەچررچە كررۈن ىچە تىنمررا ۋانقشررىپ چىقتررى ”.دەيرردۇ
ھىملېر.
ھىملېرررر ماسرررۇرغا ۋەدە قىلىرررپ نرررۆۋەتتە پۈترررۈن چېكىرررنىش ئىشرررلىر بىرررر يەرگە
بارغانلىقىنى؛ ژۇكوفنى بېرلىنغا ھۇجۇم قىلىش يولىدىكى ساشېنناۋسرېننى مەھبۇسرلىر
پۈتۈنلە نگىردىن ھەيدەپ چىقىرىلىپ يامغۇرغا قارىما يولغا چىقىرىلغانلىقىنى ئېيتىردۇ.
شەرقتىكى  82مى يىراقلىقتا ژۇكوفنى تروپ ئروقلىر تىنمرا پارتلىماقترا ئىرد  .قىزىر
كىرىسرررت جەمىيىترررى يىغىرررېېلىش نگىرىنىررر مەسرررئۇلىدىن ساشىنناۋسرررېننى ئرررۆزلىرى ە
تاپشررۇرۇپ بېرىشررىنى تەلەپ قىلغرران بولسررىمۇ رەت قىلىنررد  .چررۇنكى ئررۇنر ھىملېرنىرر
بررۇيرۇقى بررويىچە ئۇرۇسررالر يېقىنلىشررىپ كەل ىنىرردە دوختۇرخانىرردىن باشررقا يەرلەرنى ر
پۈتۈنلە چېكىنىپ چىقىشى كېرەك ئىكەن .شۇڭا  22مىڭدەك ئاچقۇرسراق كېسرەللىكتىن
ماغدۇرىدىن كەتكەن ئۇچىسرىغا ئارتقىردەك كىيىمىمرۇ قالمىغران مەھبۇسرالر ئىككرى قاترار
~ ~ 663

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

قىلىررپ تىزىلىررپ نگىررردىن ھەيرردەپ چىقىرىلىرردۇ .شررارقىراپ يېغىېاتقرران قرراتتىق يررامغۇر
ئاسررررتىدا كررررۈزەتچىلەر ئررررۇنرنى غەرىررررىكە قرررراراپ ھايررررداپ مېڭىشررررىدۇ .قوشررررۇنغا
يېتىشەلمى ەنلىر ئېتىپ تاشلىنىپ يول بويىدىكى ئازگالالرغا ئىتتىرىېېتىلىدۇ.
“ئەگەر بىر مىللەت قىزلىرىدىن تارتىرپ باسرقۇنچىلىققا ئرۇچىراپ تۇرغىنىغرا قارىمرا
ئەرلىر ئۇنرغا قارشى ئۇرۇشما قاراپ تۇرسا بۇنداق بىر مىللەتنرى نېمىمرۇ قىالنيسرەن!”
دېمەك ئۇرۇش مەغلۇبىيىتىدىن قۇتۇلۇش مۇمكىن ئەمەس بۇ ئرۇرۇش ھىتلېرر سرەۋەبىدىن
مەغلوبىيەتكە يولۇقمىد بەلكى خەلقى بۇ ئۇرۇشتا مەغلوپ بولۇشرقا سرەۋە بولرد دەپ
قاتتىق ئېچىنىدۇ گيوبېل ئاديۇتانتلىرىغرا شرۇ ئاخشرىمى“ .پۈترۈن پىالنرالر بىرلەن مىللىري
سوتسررىئالىزم ئىدىيىسررى بۇنررداق بىررر خەلررق ئۈچررۈن ھەقىقەتەنمررۇ بەكررال ئررارتۇق بەكررال
ئۈسررتۈن بىررر ئەقىرردە بولررۇپ قالغرران ئىررد  … .ئەنررد ئۇنرنى ر بېشررىغا كېلىرردىغان بررۇ
تەقدىرگە خوپ بولد دېمە يەنە نېمر دېيىش كېرەك؟” ئۇ ھەتترا ئرۆز ئاديۇترانتلىرىنىمۇ
بىر قۇر ئەدەپلەپ چىقىدۇ“ :شرۇنىڭدەك سرىلەرمۇ برار شرۇ قاتراردا .سرىلەر نېمىشرقا مېنىر
بىررلەن بىرررگە ئىشررلى ەن ئىرردىڭالر؟ مانررا ئەنررد ھەممىڭررالر ئررۆز بوغررۇزۇڭالرنى ئررۆزەڭالر
بوغۇزلىشىڭالر! ياق توختاڭالر بىز تەختتىن چۈشۈرۈل ىنىمىزدە پۈتۈن يەر شار قورقرۇپ
تىترەك كەتكە !” گيوبېل كۈن بويى ئۈمىدسىزلى ئىچىدە غەزەپلىنىىال يۈرىردۇ .ئىككرى
نەپەر كاتىررپ ۋېلسررىىىتلىق سررەھراغا قېچىررپ كېتىىتررۇ دېر ەن خەۋەرنررى ئرراڭالپ تېنىمررۇ
قايناپ كېتىدۇ :ئەند مەن سىلەردىن سورا  :بۇنداق بىرر ئىرش قانرداقالرچە يرۈز بېرىشرى
مۇمكىن؟ مانا ئەند قانداقمۇ نورىمال ئىش قىلىشقا كاپالەتلى قىلىش مۇمكىن؟”
شەرقى سەپتىن بېرلىنردىكى داھىرالر پۈترۈن ئۈمىدلىرىردىن ۋاز كېچىىترۇ ئرالى براش
قۇماندانلىق شىتابىمۇ بېرچتېس ادېنغا قېچىپ كېتىىتۇ دې ەندەك ئېغېانر پۈترۈن ئەتراپقرا
يېيىلماقتررا ئىررد  .ۋىسررتۇن دەرياسررىدىكى ئررۇرۇش سررېىىدە ئۇرۇسررالر  2~2يەردىررن ئېغىررز
ئېچىېالىرردۇ؛ قىزى ر ئارمىيىنى ر بىررر ئالرردىن يررۈرەر قىسررىمى بېرررلىن بىررلەن فۈھرېرنى ر
يەرئاستى مۇداپىيە ئاكوپىغىمۇ ئارانال  02مىر يېقىنىغرا كېلىرپ قالغران ئىرد -08.ئافرېر
كۈنى چۈشتە بۇ يەرلەر زەمبىرەك ئوقى مۇساپىسرى ئىچىر ە كىرىرپ فۈھرېرنىر يەرئاسرتى
يوشۇرۇنۇش ئاكوپى ئىچىدە تۇرۇپمۇ توپ ئوقىنى پارتىلىشىنى ئراڭلىغىلى برونتتى .جرودل
دوكالتىرردا ژۇكوفنى ر بىررر بېرى ادىسررىنى مانتېېفېلنى ر كورپۇسررىنى قورشرراۋغا ئېلىشررقا
كىرىشكەنلىكى ئېيتىلغران .شرۇنىڭدەك يەنە برۇ بېرگادىغرا توسراپ ھۇجرۇم قىلىرش ئۈچرۈن
ئررې -ئررې گېنېرالررى فررېلىك سررتېينېر قۇماندانلىقىرردىكى كىچىرر بىررر زاپرراس قىسررىم
بېرلىننى شىمالىدىن  02مى يىراقلىقتا مۇداپىيە سېىى ئورۇنالشتۇرغانلىقى ئېيتىلغان.
ھىتلېر برۇ خەۋەرنرى ئاڭلىغانردىن كېريىن دەرھرال روسرلىنىپ ئولتۇرىردۇ .سرتېينېرمۇ
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خۇدد سكورزېنىي بىلەن رۇدېلغا ئوخشاش داڭقرى چىققران بىرر كىشرى ھېسرابلىناتتى-0 .
ئايردا ژۇكوفنىر ئىل ىرلىشررى دەل شرۇ سررتېينېرنى پرومېرانىيە قولتۇقىرردىن پۈترۈن كررۈچى
بىلەن ھۇجۇم قىلىشى نەتىىىسىدە توختىتىلغان ئىد  .ھىتلېر دەرھرال ئى ىلىرپ بىرر ھرازا
خەرىتى ە قارىغاندىن كېيىن بېشىنى كۆتۈرگىنىدە ئۇنى كۆزلىر چاقناپ كەتكەن ئىرد .
“قايتارمررا ھۇجۇمغررا ئۆتىشررى كېرررەك! _ دەيرردۇ ھاياجانالنغرران ھالرردا _ سررتېينېر ئررۇدۇل
شەرقى جەنۇپتىن ھۇجۇم قىلىپ كىرپ ژۇكوفنى ئالدىن يۈرەر قىسىمىنى يرولىنى توسراپ
تۇرسررۇن .شررۇنداق دادى ر زەربە بىررلەن بېرلىننررى تۇتررۇپ تۈرالىشررىمىز مررۇمكىن .شررۇنداق
بولغاندا مانتېېفېلمۇ قورشاۋ خەۋىىىدىن قۇتۇلىدۇ ”.ئۇ دەرھال ستېينېرغا بىېاستە برۇيرۇق
بېرىپ ئۇنى غەرىرىكە قراراپ چېكىنىشرىنى چەكلەيردۇ“ .ئەگەر كىمىكرى برۇ بۇيرۇققرا برو
سرۇنمايدىكەن ئۇنررداق ئوفىسسررېر قەتئرى قولغررا ئېلىررپ دەرھرال ئېتىررپ تاشالنسررۇن .سررىز
ستېينېر بۇ بۇيرۇقنى ئىىرا قىلىنىشىغا كاللىڭىز بىلەن كاپالەتلىر قىلىر  ”.سرتېينېرنى
ھىتلېردىن تاپشرۇرۇپ ئالغران ئىىررا قىلىنىشرى قەتئىري مرۇمكىن بولمايردىغان برۇيرۇقلىر
ئارىسررىدا بررۇ بررۇيرۇق ئەڭ ئاخماقررانە بررۇيرۇق ھېسررابلىناتتى .ئۇنىر بروۋنى ر بېرگادىسررى
ئەسلىدە ئاتاقتىال بار بىر قوشرۇن ئىرد  .ئرۇ قىلرچە ئۈمىرد بولمىغران بىرر ئىرش ئۈچرۈن
قىسىملىرىنى بىھۇدە ئۆلۈم ە تۇترۇپ بېرىشرنى ھەرگىرز خالىمرايتتى .شرۇڭا ئرۇ كۆرۈنۈشرتە
بررۇيرۇقنى ئىىرررا قىلىېاتقرران قىيرراپەتكە كىرىېېلىررپ دەل بۇنى ر ئەكسررىچە بىررر ھەرىرركەت
قىلىدۇ :بۇرۇن فۈھرېرنى بۇنپ كېتىشنى ئويلىغان بىرسى ئۈچرۈن بۇنرداق قارارغرا كېلىشرى
ئۇنچە بەك تەسكىمۇ توختىمايتتى.
بورمانمۇ ۋەزىيەتتىن ئۈمىد يوقلىقىنى بىلەتترى .شرۇڭا ئرۇ بېرچتسر ادېندا تۇرىېاتقران
ئايالىغا تېلېفون قىلىپ ئۇنىڭغا تىيرولدا بالىلىر ئۈچۈن “قالتى بىر يوشۇرۇنۇش يېرر ”
تېىىپ قويغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئۇ ئايالىدىن قۇتقۇزۇش يېرىدە ئاتا-ئانىسىدىن يىرتىم قالغران
بالىالرنى ھىمايىچىسى قىياپىتى ە كىرىېېلىپ بالىلىرىنى ئېلىپ كېتىشرىنى تەلەپ قىلىردۇ.
ئررۇ يەنە ئايالىرردىن بۇنررداق نىقاپلىنىشررنى رەسررمى ئوخشىتىشررى ئۈچررۈن ئۇنىرر ئۈچررۈن
گارمىشررتىكى بىررر يەسررلىنانىدىن  2بررالىنى قرراچۇرۇپ بىررر يەردە سرراقالپ قويغررانلىقىنى
ئېيتىدۇ.
0
-00ئافرېرر چۈشررتىن بررۇرۇن سررتېينېر ھرراۋا مررۇداپىيە ئاكوبىرردا تۇرىېاتقانالرنىرر
سۆزلىشررىدىغان ئاساسررلىق تېمىسررىغا ئايلىنىررپ قالىرردۇ :ئۇنىرر بېرلىننررى مۇھاسررىرىدىن
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قۇتۇلرردۇرۇش ئوپراتسىيىسررى ئۈچررۈن شررىمالدىن باشررلىتىدىغان ھۇجررۇمى باشررالنغانمىدۇ؟
ئەگەر باشرررالنغان بولسرررا قانچىلىررر ئىل ىرلىيەلى ەنررردۇ؟ دەپ بىرررر-بىرىررردىن تىنمرررا
سورىشاتتى .قۇرۇقلۇق ئارمىيە شىتاپ باشقۇماندانى يەنى گۇدېرىئاننى ئىزباسار گېنېرال
خان كرېب ئۇنرغا دوكالت قىلغىدەك ئېنىق بىرەر مەلۇمات يوق دەپرال جراۋا بېرەتترى.
بۇ ئارىدا ھىتلېرنى ئەنسىرىشىمۇ بارغانسرىر كۈچىيىرپ كېتىېاتراتتى .چۈشرتىن كېيىنكرى
ئررالىي قۇمانرردانلىق يىغىنىرردا بېرلىننىرر ئررۈ تەرەپررتىن مۇھاسررىرە ئاسررتىدا قالغررانلىق
خەۋىرىنى ئالغاندىن كېيىن ھىتلېر ئاخىرقى قېرتىم سرتېينېرنى ھۇجرۇمى زاد قانچىلىر
ئىل ىرلىرررد ؟ دەپ سرررورايدۇ .كررررېب ئررراخىر چىرررداپ تۇرالمرررا راسرررتىنى ئېيتىررردۇ:
ستېينېرنى ئارمىيىسى ھرېلىغىچە تەشركىللەش باسرقۇچىدا ئىكەنلىكىنرى شرۇڭا ھرازىرچە
دوكالت قىلىشقا يارىغىدەك بىرەر يېڭىلىق يوق.
بررۇ گەپررتىن ھىتلېرنى ر كاللىسررىغا مررۇش تەككەنرردەك بولىرردۇ .ئانرردىن ئررۇ نەپىسررى
نەپىسى ە ئۇنشما قاتتىق ھەسىرەپ كېتىدۇ .ئۇ ئۆيدىكىلەرنى يەنى قۇماندانلىر بىرلەن
بورمانرردىن باشررقىلىرىنى چىقىررپ كېررتىڭالر دەپ قەتئىرري بررۇيرۇق قىلىرردۇ .بررۇنى ئاڭلىغرران
قالغان كىشىلەر كەينى-كەينىدىن ئالدىراش ئۆيردىن چىقىرپ كېتىردۇ .ئرۇنر زالغرا چىقىرپ
ئۈن چىقارما قرورققىنىچە كۈترۈپ تۇرۇشرىدۇ .ئىشرى تاقىلىشرى ھامران ھىتلېرر دەرھرال
ئورنىررردىن ترررۇرۇپ ئالرررد -كەيرررنى ە سرررەنتۈرۈل ىنىچە ئررروڭ قرررولىنى قررراتتىق شرررىلتىپ
ئەتراپىدىكىلەرنى ھەممىسىال ۋەتەن ساتقۇچالر يالغانچىالر دەپ قاتتىق ۋارقىراپ تىلرالپ
كېتىدۇ :سىلەرنى ھەممىڭالر قىلرچە سەۋىيىسرىز كاللىسرى ئىشرلىمەيدىغان دۆت نرېمىلەر
ئىكەنسررىلەر سررىلەر مېنى ر ئۇلررۇ غررايىلىرىمنى قەتئررى چۈشىنەلمەيسررىلەر مەن چىرى ر
قورقۇنچاقالرنىرر زىيىنىنررى يەتكررۈچە تررارتتىم مانررا ئەنررد ھەممىڭررالر مېنررى تاشررالپ
قېچىېاتىسىلەر دەپ تىنما قاينايتتى .ئۇنىر گېىىنرى ئراڭالپ تۇرغرانالر ئۇنىر بۇنچىرېان
خاپا بولغانلىقىنى زادىال كۆرۈپ باقمىغان ئىد  .ئرۇ برارمىقىنى شرىلتىپ ترۇرۇپ سرىلەر برۇ
ئۇرۇشررتا بەكررال ئېغىررر ئاپەتلەرنىر پەيرردا بولىشررىغا سررەۋە بولرردۇڭالر دەپ بئالدىرردىكى
گېنېراللىرىنى بىرمۇ-بىر كۆرسرىتىپ قارىالشرقا كىرىشرىدۇ .برۇ كىشرىلەر ئارىسرىدىن پەقەت
بورمانال قورقما ئۇنىڭغا رەددىيە بېرىشكە پېتىنىردۇ .بورماننىر دې ەنلىرىردىن گېنېررالالر
ھەيران ئىد  :ئۇ گېنېرالالرنى ئراقالپ سرۆزلىد دې ەنردىن كرۆرە ھىتلېرنرى تىنىىتىشرنى
مەقسەت قىلىپ سۆزلەۋاتىدۇ دېيىش كېرەك ئىد .
ھىتلېر ستېينېر توغرىلىرق نرېمىلەر دەپ ۋارقىرراپ كەتكەنلىكىنرى ئېنىرق ئاڭلىيالمرا
قالىدۇ .ئۇ نسسىدە قىلىپ ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ قالىردۇ .ئانردىن ئرۇ قراتتىق كرۆڭلى يېررىم
ھالدا “ئۇرۇشتا مەغلوپ بولدۇق!” دەيدۇ .ئارقىدىن ئۇ يەنە تىترەپ تۇرغران ئراۋاز بىرلەن
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ئرررۈچىنچى رېررريچ مەغلررروبىيەت بىرررلەن ئاخىرنشرررقانلىقىنى ئۇنىررر ئەنرررد ھايررراتىنى
ئاخىرنشتۇرۇشتىن باشقىچە ماڭغىدەك يولى قالمىغانلىقىنى ئېيتىردۇ .ھىتلېرنىر رەڭ رى-
روھى ئاپىاق تاتىرىپ خۇدد بىرسى قاتتىق ئۇرىېەتكەندەك پۈتۈن بەدىنى قاتتىق تىتررەپ
كېتىدۇ .تۇيۇقسىز ئۇ ئولتارغان يېرىدە قىمىرمۇ قىلما ئولتۇرۇپ قالىدۇ .ئىڭىكرى چۈشرۈپ
ئاغز ئېچىلىپ قالىدۇ .ئۇنى نۇرسىز كۆزلىر ئالدىغا تىكىلىپ قالغران ئىرد  .ئۇنىر برۇ
قىيررراپىتى ئەتراپىررردىكىلەرنى بايرررام ئاچچىغلىنىرررپ ۋارقىرررراپ كەتكىنىررردىنمۇ بەكىررررەك
ئۈركىتىېېتىدۇ .ۋاقىت بىر مىنۇت-بىرر مىنرۇتالپ ئرۆتمەكتە زاد قانچىلىر ۋاقىرت ئۆترۈپ
كەتكەنلىكىنى ھېچ كىم بىلمەيتتى .ئاخىرىدا فۈھرېرنى چىرايى ئاسرتا-ئاسرتا ئوڭشرىلىدۇ.
ئاندىن قاتتىق بىر شۈركىنىپ كېتىدۇ .بەلكىرم يرۈرەك كېسرىلى قوزغالسرا كېررەك؟ بورمران
كېيتېر ۋە قۇرۇقلۇق ئارمىيە كادىرنر بىيروسى باشلىقى بۇرگدورفالر بىرلىكتە ئۇنى غەيررەت
قىلى ئەگەر سرىز باشردنپ ئۈمىدسرىزلى ئىچىري ە كىرىرپ قالسرىڭىز ئرۇ چاغردا ھەمرمە
ئىشررىمىز تۈگىشررىدۇ دەپ نەسررىھەت قىلىشررىدۇ .ئررۇنر ھىتلېرنررى دەرھررال بېرچتېسر ادېنغا
كېتىشىنى ئۆتۈنىدۇ .ئەمما ھىتلېر ئاستا بېشىنى چايقىغىنىچە ھارغىن ئەمما قورقۇنۇچلرۇق
بىر ئاۋازدا ئەگەر كېتىشرنى خانيردىغانالر بولسرا ئىنتىيرار ئەممرا مەن پرايتەختتە بىررگە
كۆمۈلىمەن دەيدۇ .ئاندىن ئۇ گيوبېلسنى تېىىپ كىرىشنى بۇيرۇيدۇ.
سىرتتا كۈتۈپ تۇرغانالر بۇ گەپلەرنى ھەممىسىنىال دې ىدەك ئېنىق ئاڭلىغان ئىرد .
فەگەلېين دەرھال تېلېفون قىلىپ بۇ يەردە بولغان ئىشرالرنى ھىملېرغرا بىرمرۇ-بىرر ئېيتىرپ
بېرىرردۇ .بۇنىڭرردىن قرراتتىق چۈچررۈپ كەترركەن ھىملېررر دەرھررال ھىتلېرغررا تېلېفررون قىلىررپ
ئۈمىدسىزلەنمەسرررلىكىنى دەرھرررال ئرررې -ئرررې قىسرررىملىرىر بىرررلەن يېنىغرررا يېتىرررپ
بارىدىغانلىقىنى ئېيتىپ تەسەللى بېرىدۇ .شرۇندىن كېريىن ھىتلېرمرۇ ترراۋدل جيرۇڭ گېرردا
كرسىتىئان ۋە يېڭى ئاشىىز كونستانز مانزلىئالىيالرنى چاقىرتىشقا ئرادەم ئىېەرتىردۇ .ئرۇنر
بىرلىكتە سارا ئۆيى ە كېلىپ يىغىلىدۇ .ھىتلېر ئېيېا براۋن بىلەن بىرگە ئرۇنرنى برۇ يەردە
كررۈتمەكتە ئىررد  .ھىتلېرنى ر چىرايررى بەكررال سرروغۇق ئىككىررال كررۆز پۈتررۈنلە نۇرسررىز
كۆرۈنەتتى .ئۇ ئېنىق بىر شەكىلدە ئەممرا ھۈكرۈمىرانالرچە تونردا برۇ  2نەپەر خانىمغرا بىرر
سائەت ئىچىدە جەنۇپقا ئۇچىردىغان ئايروپالنغرا چىقىسرىلەر دەرھرال تەييرارلىق قىلىڭرالر
دەپ بۇيرۇق قىلىدۇ“ .پۈتۈنلە تۈگەشتۇق .قىلچى ئۈمىد قالمىد ” دەپ قوشۇپ قويىدۇ.
بۇ ترۆت نەپەر خرانىم برۇ گەپرتىن قراتتىق چۈچرۈپ قىمىرمرۇ قىلمرا تۇرغران يېرىردە
تۇرۇپ قېلىشىدۇ .ئارىدىن ئېېا ئايرىلىپ چىقىرپ ھىتلېرنىر يېنىغرا كېلىرپ ئۇنىر ئىككرى
قررولىنى تۇتىرردۇ .مۇنيىملىررق بىررلەن كۆلررۈپ خررۇدد كىچىر بالىرردەك ئۇنىڭغررا ئەكىررلەپ
تۇرۇپ “بىلىسىز مەن سىزدىن ئايرىلمرايمەن .مېنرى يولغرا سېلىېېتىشرىڭىزگە ئۇنىمرايمەن”.
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ئېېانى برۇ سرۆزلىر ھىتلېرنىر كرۆزلىرىنى قايتىردىن جانالندۇرغانردەك قىالتترى .ئۇنىر
يېقىنلىرىردىن ھررېچ كىرم كررۆرۈپ باقمىغران بىررر ئىشرنى قىلىرردۇ؟ ھىتلېرر ئررۇنى لەۋلىرىرردىن
سۈيۈپ قويىدۇ.
بررۇ مەنزىرىنررى كۈزىتىررپ تۇرغرران تررراۋدل ھايرراجىنىنى بېسررىېانلمىغان ھالرردا “مەنمررۇ
قالىمەن” دەيدۇ .گېردا بىرلەن ئاشرىىزىمۇ قالمراقچى بولىردۇ .ھىتلېرر ئرۇنرنى قايتترا يولغرا
چىقىڭالر دەپ برۇيرۇق قىلىردۇ .ئەممرا خرانىمالر ئۇنىر گېرىى ە قرۇنق سرالمايتتى .ھىتلېرر
قايتىررردىن ئۇنرنىررر قرررولىنى ترررۇتقىنىچە قررراتتىق تەسرررىرلەن ەن قىيررراپەتتە “مېنىررر
گېنېراللىرىممرۇ سرىلەردەك جەسسررۇر بولسرا كاشرركى!” دەيردۇ .ئەنررد ئۇنىر تۇرغىرردەكمۇ
كۈچى قالمىغانردەك بەكرال ھرارغىن كىرۈنەتترى .ئرۇ پرۇتىنى سرۆرى ىنىچە يانردىكى ئرۆي ە
كىرىپ كېتىدۇ .ئۇ ئۆيدە بىر توپ ئوفىتسېر ئۇنى كۈتۈپ تۇرىشاتتى“ .ئەپەندىلەر _ دەيردۇ
ھىيتلېر ئۇنرغا _ ئەند ۋەزىىەڭالر مۇشۇ يەرگىچە ئىكەن .مەن بېرلىندا قرالىمەن پەيترى
كەل ىنىدە ئۆزەمنى ئېتىرېالىمەن .شرۇڭا سرىلەر خالىغران ۋاقىتترا برۇ يەردىرن ئايرىلسراڭالر
بولىدۇ”.
فۈھرېر گيوبېلسنى ئىزدەۋاتقان پەيتلەردە گيوبېل ئۆيىدە ئىد  .ئۇمۇ ئۇنىر يېنىغرا
چىقىشررقا تەييارلىنىېاترراتتى .شررۇ پەيتررتە ھىتلېررردىن ماگرردا بىررلەن بررالىلىرىنىمۇ بىرررلىكتە
كۆرمەكچى بولغانلىقى خەۋىر كېلىدۇ .سائەت  2بولغاندا گيوبېل خانىم خراتىرجەم بىرر
شەكىلدە بىرلىكتە فۈھرېرىمىزنى كۆرگىلى كىرىمىز دەپ بان باققۇچىسىغا بالىالرنى تەييرار
قىلىشررىنى بۇيرۇيرردۇ .بررۇ گەپررتىن بررالىالر قرراتتىق خوشررال ئىررد  :ئرراد ترراغىمىز بىررزگە
بۇرۇنقىرردەك شرراكىالت بىررلەن پىچىررنە بېرەمرردۇ دەپ سورىشررىدۇ .ئانررا بولغررۇچى ماگرردا
كۆڭلىرردە سررىلەر ھەممىڭررالر بىرررلىكتە ئۆلررۈم يولىغررا قرراراپ ماڭىسررىلەر دې ەنلەرنررى
ئۆتكۈزىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ مەجبررۇر كۈلۈمسىرەشرركە تىرىشررىپ “ھەممىڭررالر پەقەت بىررردىنال
ئۇيۇنچۇق ئېلىېېلىڭالر ئۇختۇڭالرمۇ؟” دەيدۇ.
كېيتې ر كەل ەنلەرنررى يولغررا سررېلىېەتكەندىن كېرريىن يىغىررن زالىرردا ھىتلېررر بىررلەن
ئىككىسىال قالغان ئىد  .ئرۇ فرۈھرېرنى ئرۇدۇل بېرچتېسر ادېنغا كېتىرپ شرۇ يەردە ترۇرۇپ
تەسررلىم بولررۇش سررۆھبىتىنى باشلىتىشررنى تەلەپ قىلىرردۇ .ھىتلېررر ئۇنىر سررۆزىنى بۆلررۈپ
“نېمە دېمەكچى بولغانلىقىڭنى ئۇقتۇم‘ :دەرھال قرارار قىر !’ دېمەكچىسرەن _ .ھىتلېرنىر
ئاۋاز قۇنقنى يارغىردەك قراتتىق ئىرد  – .مەن قرارارىمنى بېرىرپ بولردۇ :مەن بېرلىنردىن
ھەرگىز ئايرىلمايمەن مەن بۇ شەھەرنى ئەڭ ئراخىرقى نەپىسرىم ىچە قوغردايمەن!” جرودل
كىرىررپ كېلىرردۇ .ھىتلېررر ئۇنىڭغررا ئررۆزىنى ئۆلتۈرىررېېلىش ئىشررىنى قايتررا ئوتتۇرغررا قويىرردۇ:
“مېنىرر بۇنررداق بىررر قارارغررا كېلىشررىم ھاياتىمرردىكى ئەڭ مررۇھىم بىررر قررارار ئېلىشررىم
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ھېسررابلىنىدۇ ئەسررلىدە بررۇ قررارارنى -8122يىلررى -88نويررابىردا ئېلىشررىم كېرررەك ئىررد .
ئەسررلىدە مەن شررەرقىي پرۇسررىيەدىكى قۇمانرردانلىق شررىتابىدىن ئايرىلماسررلىقىم كېرررەك
ئىد ”.
ھىتلېرر بورمرراننى چاقىرتىررپ كىرىررپ ئررۇنى جررودل بىررلەن كېيررتىلالر بىررلەن بىرررلىكتە
برېچتس ادېنغا قاراپ ئۇچۇشىنى بۇيرۇق قىلىدۇ .ئۇ يەردىكى قۇمانردانلىق شرىتابىغا جرودل
قۇمانرردانلىق قىلسررۇن گيۆرى ر فررۈھرېرلىكنى ھەمرردە مېنى ر شەخسررى ۋەكىلىررم بولۇشررنى
ئۈستى ە ئالسۇن – .ئۇ يەنە قالغران ئىشرالرنى گيۆرىڭغرا تاپشرۇرغانلىقىنى ئېيتىرپ مۇنرداق
دەيدۇ _ بۇندىن كېيىن ئۇرۇشۇشنى قىلچە ئەھمىيىتى قالمىد  .ئەگەر سۆھبەت قىلىشقا
ترروغرا كەلسررە رېرريچ مارشررالى بررۇ ئىشررنى مەنرردىنمۇ بەكىرررەك قامالشررتۇرانيدۇ .بېرررلىن
مۇداپىيىسررى ئۇرۇشررىدا مەن يررا غەلىرربە قىلغىررچە ئۇرۇشررىمەن يرراكى غەلىرربە قىاللمىسررام
بېرلىنرررردا ئررررۆلىمەن – .ئررررۇ ئۆزىنىرررر دۈشررررمەن قولىغررررا تىرىرررر چۈشررررۈپ قېلىشررررىغا
بولمايدىغانلىقىنى ئېيتىپ كېلىرپ ئەڭ ئراخىرقى پەيرت يېتىرپ كەل ىنىردە ئرۆزىنى ئېتىرپ
ئۆلتىرىېالىررردىغانلىقى “برررۇ مېنىررر ئەڭ ئررراخىرقى قرررارارىم .برررۇ قرررارارىم ھەرگىرررز بىكرررار
قىلىنمايدىغان بىر قارار!” دەيدۇ.
گېنېراللىررر دەرھررال دىققەتررتە تررۇرۇپ ۋەزىرريەت تېنررى تولۇقررۇ قولرردىن كەترركەن
ھېسرررابالنمايدۇ؛ ۋېنكنىررر -80كورپۇسرررى چوقرررۇم بىرلىشرررىپ بېرلىننرررى مۇھاسرررىرىدىن
قۇتۇلدۇرانيرردۇ دېيىشررىدۇ .بررۇ گەپلەردىررن ھىتلېرنىرر كررۆزلىر قايتىرردىن چاقناشررقا
باشاليدۇ .ئەمما ئىشەن ۈسرى كەلمى ىردەك بىرر يېرر ئۇنىڭردىكى ئۈمىردۋارلىق قايتىردىن
ئەسلى ە كەل ەنلىكى ئىرد  .شرۇ قاتراردا ئۇنىر جاسرارىتىمۇ قايترا ئەسرلى ە كەل ەنردەك
قىالتترررى .ئرررۇ دەسرررلىېىدە بىرررر قاترررار سرررۇئالالرنى سرررورايدۇ ئانررردىن بېرلىننرررى قانرررداق
قۇتۇلدۇرۇش ئىشىنى تەپسىلى تەتقىق قىلىشقا كىرىشىپ قالىدۇ .كېيتې دەرھال ۋېنكنىر
يېنىغا بېرىپ بۇيرۇق بېرىش ئۈچۈن يولغا چىقىدۇ .ئرۇ چىقىرپ كېتىشرى ھامران ھىتلېرنىر
روھى قايتىدىن پەسكويغا چۈشۈپ قالىدۇ ئۇ يېقىنلىرىغا قاراپ ئۈمىرد يروقلىقىنى ئېيتىردۇ.
ئوتتۇردىن بىرسى ئىمىراتور فرېدېرخنى رەسىمىنى ئىشارەت قىلىپ سرىز ھرازىرمۇ خرۇدد
ئررۇنىڭكى ە ئوخشررايدىغان تررارىنى مۇجىزىنىرر (بەز ئىالھىيەتشۇناسررالرنى تەبىرىرردە
مررۇجىزە – تەڭرىنى ر ئررۆز قويغرران ق رانۇنلىرىنى ۋاقىتلىررق قىسررمەنلىكتە بۇزىشررى ئەممررا
كارامەت بولسا بەندىنى تەڭر ياردىمى بىلەن قىسقا مۇددەتلىر تەڭرر قانۇنلىرىردىن
يەنررى تەغررردىردىن ھالقىررپ چىقىرررپ تەبىرررئەت قررانۇنىيەتلىرى ە تررروغرا كەلمەيررردىغابىرەر
قابىلىيەت كۆرسىتىشى دەپ چۈشەندۈرۈلمەكتە – .ئۇ.ت) ئوتتۇرغا چىقىشىغا ئىشىنەمسرىز
دەپ سررورايدۇ .فررۈھرېر ھررارغىن بىررر شررەكىلدە برراش چايقايرردۇ“ :قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە ماڭررا
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خرائىنلىق قىلرد گېنېراللىرىمنىر ھەممىسرى ئاقنرانچىالر – .دەيرردۇ تىررىككەن ھالرردا _
ئۇنر بۇيرۇقلىرىمنى ئىىرا قىلمىد  .ئەند ھەممە ئىش تۈگەشتى .مىللىري سوتسرىئالىزممۇ
ئۆلد ئەند بۇ قاراشرالر مەڭ رۈ قايترا براش كۆتۈرەلمەيردۇ!” بەلكىرم بۇنردىن يرۈز يىر
كېيىن شۇنىڭغا ئوخشايدىغان بىرەر ئەقىدە ئوتتۇرغرا چىقىشرى ئرۇ بىررەر دىنغرا ئوخشراش
پۈتۈن يەر شار بويىچە يامىرىشىمۇ مۇمكىن“ .ئەممرا گېرمرانىيە مەغلرۇپ بولرد  .راسرتىنى
ئېيتسام گېرمانىيە تېنى تولۇق تەييار ئەمەس ئىد شۇنىڭدەك دې ەندەك كۈچلەن ەنمرۇ
ئەمەس ئىرررد شرررۇڭا برررۇ دۆلەت مەن بەل ىرررلەپ بەرگەن ۋەزىىىلەرنرررى قوبرررۇل قىلىرررپ
كېتەلمىد ”.
2
شۇ كۈنى ئاخشىمى گېرمانىيە ھاۋا ئارمىيە ئرۇرۇش ئوپىراتسرىيە مىنىسرتىر گېنېررال
ئېكارد كرىستىئان ئۇشتۇمتۇتال بېرلىن شەھەر سىرتىدىكى كوللېرنى قۇماندانلىق شىتاپىغا
ئالدىراش كىرىپ “فۈھرېر ۋەيران بولۇش ھرالتى ە كېلىرپ قراپتۇ!” دەيردۇ .ئرۇ يرۈز بەرگەن
قورقۇنۇشرررلۇق ھادىسرررىنى بىرررر باشرررتىن ئېيتىرررپ بېرىررردۇ .كررروللېر ئۇنىررر دې ەنلىررررى ە
ئىشەن ىسى كەلمە ماشىنىسىغا ئولتۇرغىنىچە ئۇدۇل ئالىي قۇمانردانلىق شرىتابىغا بېرىرپ
جودلدىن كرىستىئاننى دې ەنلىرىنى راست گەپمۇ دەپ سورايدۇ .جودل ئۇنىڭغرا “ئۇنىر
دې ەنلىر تامامەن راست گەپلەر” دەپ خراتىرجەم بىرر شرەكىلدە جراۋا بېرىردۇ .كروللېر
فۈھرېرىمىز راستىنال ئۆزىنى ئۆلتۈرىېانرمۇ دەپ قايتا سورايدۇ“ .شۇنداق برۇ ئىشرتا ئۇنىر
قارار بەكال كەسركىن” دەيردۇ .كروللېر قراتتىق رەنىىر ەن ھالردا چوقرۇم بېرىرپ گيۆرىر
بىررلەن كۆرۈشررۈپ فۈھرېرنىرر “ئەگەر سررۆھبەت ئۆتكۈزۈشرركە ترروغرا كەلسررە ئىمىىرررىيە
مارشالى مەندىن بەكىرەك قامالشتۇرانيدۇ” دې ەنلىرىنى ئېيتىمەن دەيدۇ.
-02ئافرې ئاخشىمى كوللېر بىرلەن ئۇنىر شرىتاپ خرادىملىر ئرايرىم-ئرايرىم JU-
 52sئايروپالنىغررا ئولتررۇرۇپ مىيۇننېنغررا يېتىررپ بارىرردۇ .بېرچتس ر ادېندىمۇ گيۆرى ر جىررق
ئىشالردىن خەۋەر تېىىپ بولغان ئىد  .شۇ كۈنى چۈشتىن برۇرۇن ئرۇ باشرقا ھرېچكىم يروق
بىررر ۋاقىتتررا خىزمەتچىسررى ە بورمرران ئۇنىڭغررا بىررر پررارچە مەخىررى تېلې راممررا يررولالپ
فۈھرېرنى روھى يىمىرىلىش كېسرىلى ە گىرىىترار بولغرانلىقىنى شرۇڭا ئۇنىر قۇمانردانلىق
ھوقررۇقىنى قولغررا ئېلىشررى كېرەكلىكىنررى ئۇقتۇرغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ .ئەنررد مەن قانررداق
قىلىشىم كېرەك؟ دەرھال ھەرىكەت قىاليمۇ ياكى كۈتۈپ تۇرايمۇ؟ دەپ سورايدۇ.
كوللېر چۈشلەردە ئاران يوقۇر سالزبۇرگقا يېتىرپ بېرىرپ گيۆرىڭنىر ئرازادە ئەممرا
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بەكال ئادد ياسالغان تۇرالغۇسىغا كىرىدۇ .ئۇ قاتتىق ھاياجان ئىچىدە ھىتلېرنىر ۋەيرران
بولغررانلىق ئەھررېالىنى گيۆرىڭغررا بىرنىمررۇ قويمررا ئېيتىررپ بېرىرردۇ .تەبىئىيكررى گيۆرىر بررۇ
ئىشررالردىن ئاساسررەن خەۋەر تېىىررپ بولغرران ئىررد  .شررۇڭا ئررۇ بررۇ ھەقررتە تررۈزۈك ئىنكرراس
قايتۇرمررا كرروللېرنى بەكررال ھەيررران قالدۇرىرردۇ .گيۆرى ر ئۇنىڭرردىن ھىتلېررر ھررېلىغىچە
ھاياتمىكەن ئۇ بورماننى ئىزباسار قىلىپ بېكىتىپ بوپتىمۇ؟ دەپ سورايدۇ .كروللېر ئۇنىڭغرا
بېرلىنرردىن ئررايرىلىش ۋاقتىرردا فۈھرېرنى ر تېنررى ھايررات ئىكەنلىكىنررى قېچىررپ چىقىررش
يولىرردىن يەنە بىررر-ئىيككىسررى بررارلىقىنى پررايتەختنى يەنە بىرررەر ھەپررتە تۇتررۇپ تۇرۇشررقا
بولىردىغانلىقىنى ئېيتقررا يەنە مۇنررداق دەيردۇ“ :ھەر نررېمە دېر ەن بىرلەن ئەنررد سررىزنى
ھەرىكەت قىلىشىڭىزگىال تايىنىشتىن باشقا چارە يوق رېيچ مارشال!”
گيۆرى ئېنىق بىر قارارغا كېلەلمە تۇرۇپ قالىردۇ .بەلكىرم ھىتلېرر بورمراننى ئرۆزى ە
ئىزباسار قىلىپ بېكىتكەن بولمىسۇن يەنە؟ .ۇ قەيتىردىن سرورايدۇ .بورمران دېر ەن برۇ بىرر
ئۇۋىنى ر بۆرىسررى ئۇنىڭغررا تېلې راممررا يوللىشررىدىكى مەقسررەت ئررۇنى مەخسررۇس ھوقررۇق
تارتىېېلىشقا كۈشكۈرتىشى بولىشىمۇ بىر ئېھتىمرال دەپ ئوياليردۇ“ .ئەگەر مەن ھەرىكەتركە
ئاتالنسام ئۇ مېنى چوقۇم ۋەتەن سراتقۇ دەپ ئاتىشرى مرۇمكىن .ئەگەر ھەرىركەت قىلمرا
جىم تۇرىېاسام ئۇنداقتا ئۇ مېنى ئەيىىلىشرى مېنرى ئەڭ جىرددىي پەيترتە كرۆكرەك كېرىرپ
ئورتىغا چىقالمىد دېيىشرى تۇرغران گەپ ”.شرۇڭا ئرۇ خران نممېرسرنى تېىىرپ كېلىشركە
بىرسىنى ئىېەرتىدۇ .بۇ ئادەم ئەسلى بىرر قرانۇن مۇتەخەسسىسرى شرۇنىڭدەك -8128يىلرى
ھىتلېرررر ئرررۇنى ئرررۆز قرررولى بىرررلەن ئىزباسرررار قىلىرررپ بەل ىلىررر ەن ۋاقتىررردىكى قرررانۇنىي
ھۈجىەتلەرنى ساقالشقا مەسرئۇل قىلىنغران بىرسرى ئىرد  .ئرۇ ھرۈجىەتتە ھىتلېرر ئۆلرۈپ
كەتسە گيۆرى ئۇنى ئىزباسار بولىردۇ دەپ بەل ىلەنر ەن ئىرد  .ئۇنىڭردا يەنە فرۈھرېر
مەڭ ۈلررۈك يرراكى قىسررقا مۇددەتلى ر بولسررىمۇ ھوقررۇقىنى ئىىرررا قىاللمىغىرردەك ھررالەتكە
چۈشررۈپ قالغىرردى بولغىنىرردا گيۆرىرر يەنىررال ھىتلېرنىرر ئىررز باسررار بولىررردۇ دەپ
بەل ىلەن ەن ئىد .
گيۆرى ئېنىقلىېالماقچى برولغىنى بېرلىننىر ھەربىري ئىشرالر ۋەزىيىترى ئۇنىڭىۈترۈن
ھوقۇقنى ئۆتكۈزۈپ ئېلىش باسقۇچىغا كېلىرپ-كەلمى ەنلىكرى ئىرد  .برۇ ھەقرتە نممېررس
بىر نېمە دېيىشركە جرۈرئەت قىاللمايردۇ .نمېررس گيۆرىڭنىر فرۈھرېرگە بولغران تەسرىر
بەكررال ئازىيىررپ ئۇنىر ئورنىغررا بورماننىر تەسررىر يۈكسررىلىپ كەتكەنلىكىر ە ئىشررەنچى
كامى ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ گيۆرىڭردىن -8128يىلىردىن بېرر فۈھرېرئرۇنى ئىزباسرار قىلىرپ
تىكلى ەنلىكررى توغرىسررىدىكى بررۇيرۇق ھررۈجىىتىنى ئەمەلرردىن قالرردۇرۇپ برراقتىمۇ دەپ
سررورايدۇ“ .يرراق ئۇنررداق ئىررش بولمىررد ” دەپ جرراۋاپ بېرىرردۇ گيۆرىرر  .نمېرررس ئررۇ
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ھرررررۈجىەتنى قايتىررررردىن ئىسرررررىاتالش ئۈچرررررۈن ئۇنىررررر ئەمەلررررردىن قالررررردۇرۇلۇپ-
قالدۇرۇلمىغانلىقىنى قايتا دەلىللىشى زۆرۈر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .ئەمما گيۆرى ئۇنىڭغرا
بۇ بۇيرۇقنى قانۇنى كۈچكە ئى ە بىرر برۇيرۇق ئىكەنلىكىنرى شرۇڭا ئرۇنى قايتىردىن ئرېالن
قىلىشنى ھاجىتى يوقلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
بىرسرررى ئۇنرغرررا فرررۈھرېرگە بىرررر پرررارچە تېلې راممرررا يرررولالپ ئۇنىڭررردىن گيرررۆرىڭنى
ياردەمچىسى دەپ قاراپ-قارىمايدىغانلىقىنى سوراپ بېقىش مەسرلىھەتىنى بېرىردۇ .شرۇنداق
قىلىرپ بىرر پرارچە تېلې راممرا تېزىسرى تەييارلىشرىدۇ“ :فرۈھرېرىم سرىز بېرلىننرى ئراخىرقى
نەپىسىڭىزگىچە قوغداش قارارىغا كەلر ەن ئىكەنسرىز .شرۇڭا سرىز مېنرى -8128يىلرى -01
ئىيۇندىكى بۇيرۇققا ئاساسەن ئىمىىرىيىنى برارلىق ھوقرۇقىنى ئۆتكرۈزۈپ ئېلىشرىمنى زۆرۈر
دەپ قارامسرىز؟” دەپ سرورالغان ئىرد  .برۇ تېزىسرنى ئوقرۇپ چىققران گيۆرىر تېلې راممررا
تېزىسررى ە “… مەملىرركەت ئىچررى ۋە سررىرتىدىكى بررارلىق ئىشررالرنى تولررۇق ھوقۇقلررۇق بىررر
تەرەپ قىلىررش ھوقۇقىغررا ئىرر ە” دېرر ەن بىررر جررۈملىنى قوشررۇپ ئۆزىنىرر ئىتتىىاقررداش
دۆلەتررلەر بىررلەن تىنچلىررق سررۆھبىتى ئۆتكررۈزۈش ھوقۇقىنى ر بررارلىقىنى بېكىتىېالمرراقچى
بولىدۇ .شۇنداقتىمۇ ئۇ يەنىال پەقەتال خاتىرجەم بونلما “ئەگەر جراۋاپ بەرمىسرە قانرداق
قىلىمىز؟ شۇڭا برۇ ھەقرتە چوقرۇم بىرر ۋاقىرت چەكلىمىسرىنى ئوتتۇرغرا قويۇشرىمىز كېررەك.
يەنى مۇنچىلى ۋاقىترتىن برۇرۇن چوقرۇم جراۋابىڭىزنى ئېلىشرىم كېررەك” دېر ەن سرۆزنىمۇ
قوشۇپ قويۇشنى ئېيتىدۇ.
كوللېر بۇنى ئۈچۈن  1سائەتلى مۇھلەت بېرىش تەكلىېىنى بېرىدۇ .شۇنداق قىلىرپ
گيۆرىڭمۇ تېلې راممرا تېزىسرىغا جراۋا بېررىش مرۈھلىتىنى توشرقۇزۇپ قويىردۇ .ئانردىن ئرۇ
ئاخىرسىغا ئالدىراشرلىق بىرلەن مۇنرۇ سرۆزلەرنى يازىردۇ“ :سرىزگە شۇنىسرى قەتئرى ئايردى
بولىشرررى كېرەككرررى مەن ئۆمۈرۈمررردىكى ئەڭ قىررريىن شرررارائىتالردىمۇ سرررىزگە بولغررران
ھېسسىياتىمنى تى بىلەن قەتئى ئىىادىلەش مرۇمكىن ئەمەس .تەڭرر سرىزنى ئاسىرىسرۇن
ھەمدە سىزنى بۇ يەرگە تېزىراق يېتىپ كېلىشرىڭىزنى ئەاسانالشرتۇرغا  .سرىزگە سرەمىمىي
سادىق بولغان :ھېرمان گيۆرى  ”.برۇنرنى يېزىرپ بولرۇپ ئورۇنردۇققا قراتتىق يرۆلەن ىنىچە
“ھەقىقەتەنمررۇ قورقۇنۇشررلۇق!” دەپ تاشرراليدۇ .ئەگەر ئاخشررىمى سررائەت  82دىررن بررۇرۇن
جاۋابقررا ئېرىشررەلمى ىدەك بولىرردىكەن قەتئىرري تررۈردە جىررددىي ھەرىكەترركە ئاتلىنىشررى
زۆرۈرلىكىنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزىدۇ“ :مەن بۇ ئۇرۇشقا دەرھال خاتىمە بېرىشىم شەرت!”
ھاۋا مۇداپىيە ئۆڭكۈرىدە ئەن لىيەنى “پەۋقۇلئاددە مەخىى تىلى” تەرىىىردىن قولغرا
چۈرۈل ەن گيۆرىڭنى تېلې راممىسىدىن ھەممىردىن بەك غەزەپلەنر ەن كىشرى بورمانردەك
قىالتتى .ئرۇ گيرۆرىڭنى ئۆلرۈم جازاسرىغا مەھكرۈم قىلىشرىنى تەلەپ قىلىردۇ .ئەممرا ھىتلېرر
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ئىشنى ئۇنچىېان چوڭايتىېېتىشكە قوشۇلمايدۇ .شرۇڭا ئرۇ گيۆرىڭغرا بىرر-بىررى ە زىرت ئرۈ
پرررارچە تېلې راممرررا يولاليررردۇ .بىرىنچرررى تېلې راممىررردا گيۆرىڭنىررر ۋەتەنررر ە خرررائىنلىق
قىلىشىدىن ئۆلۈم جازاسىغا مەھكۈم قىلىنىشىدىن قۇتۇلۇشى ئۈچۈن برارلىق ۋەزىىىلىرىردىن
ئىسررتىىا بېرىشررى تەلەپ قىلىنغرران؛ ئىككىنچررى تېلې راممىرردا گيۆرىڭنىرر ئىزباسرررارلىققا
تىكلىنىش ھەققىدىكى قانۇننى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقى بىلردۈرۈل ەن؛ ئۈچۈنچىسرىنى
سررۆزلىر بەكررال مررۇجىمەل (“سررىزنىڭچە مەن ئېغىررر توسررالغۇغا دۈ كەل ەنلىكىررم ئۈچررۈن
ئۆزەمنىر ئررارزۇلىر بىررلەن ئررويلىرىمنى ئەمەلر ە ئاشررۇرۇش ئىمكررانىيىتىم قالمىغرران دەپ
ئويلىسرىڭىز كېرررەك .بررۇ ئررويىڭىز بەكررال ئېغىررر خاترا قرراراش .بۇنررداق خاتررا قاراشررقا كېلىررپ
قېلىشىڭىزنى سەۋەبىنى پەقەتال ئۇقالمىدىم”) بولۇپ ئەسرلىدە برۇ تېلې راممرا ھىتلېرنىر
بەكررال پىكىررر چېچىلىررپ كەتكەنلىكىنررى ھەممىرردىن بەكىرررەك تەسررتىقالپ تۇرغرران بىررر
تېلې رامما ھېسابلىناتتى .بۇ تېلې راممىنى بورمران ھىتلېرنىر ئرۇنى كېچىرىېېتىشرنى بىرر
بىشارىتى دەپ ھې قىلىدۇ .شۇڭا ئۇ ئۆز ئالردىغا قرارار قىلىرپ يوقرۇر سرالزبۇرگ ئرې -
ئې قۇماندانىغا ئايرىم تېلې رامما يرولالپ ۋەتەنر ە خرائىنلىق قىلغرانلىق جىنرايىتى بىرلەن
گيۆرىڭنى قولغا ئېلىشنى ئۇقتۇرىدۇ.
كرېب يەر ئاستى مۇداپىيە ئاكوپىردا ترۇرۇپ كېيترېل ە تېلېفرون قىلىرپ گيۆرىڭنىر
ۋەزىىىسىدىن ئېلىپ تاشالنغانلىق ئىشىنى تەپسرىلى ئېيتىرپ بېرىردۇ .برۇ گەپلەرنرى ئراڭالپ
كېيتې قاتتىق چۆچۈپ كېتىدۇ .ئۇ ئىنتىيارسىز ھالدا بۇ ئىشتا چوقرۇم بىرر ئۇقۇشماسرلىق
بولىشى مۇمكىن دەيردۇ .تۇيۇقسرىز ئارىغرا بورماننىر ئراۋاز كىرىردۇ .ئرۇ ۋارقىررىغىنىچە
گيۆرى ر قرروغالپ چىقىرىلغررانلىقىنى “ھەتتررا ئۇنى ر گېرمررانىيە ئرروۋچىالر جەمىيىتىرردىكى
ۋەزىىىسىمۇ يوققا چىققان” لىقىنى ئېيتىردۇ .كېيتېر ئرۈن چىقارمايردۇ .ئەممرا ئرۇ كۆڭلىردە
“ۋەزىيەت بەكال ئېغىر بۇنرداق كىشرىنى سروۋۇتىدىغان سرۆزلەرگە بىرر نرېمە دېرمەك تەس”
دەپ ئوياليدۇ .شۇ كۈنى چۈشرتىن كېريىن كېيتېر ھىتلېرر بىرلەن كۆرۈشرىدۇ .سۆزلىشرىش
ئوڭۇشلۇق بولمايدۇ .شۇڭا ئۇ جودل بىلەن بىرگە ماشىنىلىق شىتاپقا قايتىرپ بارىردۇ“ .يرول
ئۈسررتىدە بىررز بەكررال ئوچررۇق سۆزلەشررتۇق .شررۇڭا ئىككىمىررزن بۇنررداق گەپررلەرگە قررۇنق
سالماسلىق ھەققىدە كېلىشتۇق .بىرز يەنە يەر ئاسرتى ئاكوپترا فرۈھرېرنى نرازارەت ئاسرتىغا
ئېلىنىشرررىنىمۇ مۇھررراكىمە قىلىشرررتۇق ھەتترررا زۆرۈر تېىىلغانررردا ئۇنىڭغرررا قرررۇرال كرررۈچى
ئىشلىتىشررنىمۇ ئويالشررتۇق ”.ئەممررا ئررۇ ئىككىسررى ھرراۋا مررۇداپىيە ئاكوپىرردىكى فۈھرېرنى ر
مۇھرررراپىزەتچىلىر بىررررلەن ئامررررانلىق سرررراقالش كۈچلىرىنىرررر ھەمكررررارلىقىنى قولغررررا
كەلتۈرەلمەيدىغانلىقىنى چۈشىنىپ بۇنداق خىيالدىن تېزن ۋاز كېچىشىدۇ.
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ئۇرۇسررالر تررۆت تەرەپررتىن پررايتەخكە قرراراپ قورشرراپ كېلىېاتقررانلىقى ئۈچررۈن ئېررېا
براۋننى ھەر ۋاقىتتىكى ئوچۇق چىرا كۆرۈنىشى بىراقال ئەنسرىرەش مىىەزىر ە ئالمىشرىپ
قالغران بولىشرىغا قارىمرا ئرۇ برۇ ترۈر ھېسسرىياتىنى بىلىندۈرمەسرلىككە تىرىشراتتى .بىرر
كررۈنى ئررۇ تررراۋدل جيۇڭنى ر ئىككررى قررولىنى چى ر تررۇتقىنىچە تىترررى ەن ئرراۋازدا بەكررال
قورقىېاتقانلىقىغا ئىنرا بولىدۇ“ .ھەممە ئىشالر ئاخىرلىشىشرىنى نەقەدەر ئرارزۇ قىالترتىم! _
دەيدۇ يېقىن دوستى ھېرتاغا يازغان ۋىدالىشىش خېتىدە _ بۇ مېنى ئەڭ ئاخىرقى خېتىم
شررۇنىڭدەك ھاياتىمنى ر ئەڭ ئرراخىرقى جىلېىسررى _ .ئررۇ خېتىرردە چۈشررەندۈرۈپ كېلىررپ
زىنررنەت بويررۇملىرىنى ئۇنىڭغررا ئىېەرتىررېەتكەنلىكىنى ئررۇ نەرسررىلەرنى ۋەسررىيىتىدىكىدەك
تەقسررىم قىلىنىشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ .ئررۇ خېتىرردە پررات-پرراتال كەچۈرۈشررىنى تەلەپ قىلىررپ
تۇرغان بولۇپ سەۋەبى گيوبېلسنى  2بالىسرى يران ئۆيردە جىردەل قىلىرپ ئرۆينى بېشرىغا
كېيىشكەن ئىد  – .چۈشەنمىدىم بۇ قانداق ئىش! بۇ ئىش بەئەينى ئادەملەرنى تەڭررى ە
بولغررران ئېتىقرررادىنى يوقاتقانلىقىررردىن باشرررقا نەرسرررە ئەمەس!” ئرررۇ خېتىنىررر ئاخىرىررردا
ھىتلېرنىڭمررۇ ھەممىرردىن ئۈمىرردىنى كەسرركەنلىكىنى ئەسرركەرتىپ ئۆتىرردۇ .شررۇنداقتىمۇ
ئەتىسى يەنى -02ئاپرې دۈشەنبە كۈنى ئېېا يەنە سىڭلىسرىغا يازغران خېتىردە يەنە بىرر
پۇرسەتنى بارلىقى ئۈستىدە توختىلىپ كېلىپ “شۇنداقتىمۇ بىرز ئۇنرنىر قولىغرا تىرىر
چۈشمەيمىز ئەلىېەتتە” دەپ يازىدۇ .ئۇ خېتىدە سىڭلىسىغا قولىدا بار برارلىق ھرۈجىەت ۋە
خەت-چەكلەرنى ھەممىسىنى كۆيدۈرۈپ تاشلىشرىنى فۈھرېرنىر ئېرېەرتكەن خەتلىرىنرى
بىررر كررۈپكە سررېلىپ بىررر يەرگە كۆمىېېتىشررىنى تەلەپ قىلغرران .ئررۇ خېتىنى ر ئاخىرىسررىنى
ئېچىنىشلىق ئۈمىدلەر بىلەن ئاخىرنشتۇرغان“ :مەن ھېلىراقترا فرۈھرېرگە كىلەچىكىمىرزگە
بولغان قارىشىم تۈنۈگۈنكىدىن كۆپ ياخشى ئىكەنلىكىنى دېدىم”.
ھىملېرمۇ ئاخىرقى مىنۇتلىر ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشرقا كىرىشرىدۇ .ئرۇ يېررىم كرېچە
بولغاندا فول بېرنادوت بىلەن يەنە بىر قېتىم كۆرۈشۈدۇ .ئۇنر برۇ قېرتىم كۆرۈشرۈش يېرر
قىلىپ شىېىتسىيە كونسۇلنانىسىنى بېكىتكەن ئىد  .ئۇ يەر بالتىق دېڭىز بويىدىكى لۈبېر
دې ەن يەردە ئىد “ .ئۇرۇش قەتئى توختىشى شەرت – .دەيدۇ ھىملېرر كۈتۈلمى ەنردە برۇ
گەپتىن كېيىن چارىسىز چوڭقۇر بىر ئۇلۇ -كىچى تىنىپ قويىدۇ _ شۇنى ئېترراپ قىلىشرقا
مەجبررۇرمەنكى بررۇ ئۇرۇشررتا گېرمررانىيە مەغلررۇپ بولررد  _ .دەيرردۇ .ئررۇ يەنە ھىتلېرنىر بررۇ
چررررراققىچە ئۆلرررررۈپ بولغرررررانلىقىنى شرررررۇ سرررررەۋەپتىن قەسرررررىمىنى چەكلىمىسرررررى ە
ئۇچرىمايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .شۇڭا ئۇ غەربىي سەپتە تەسرلىم بولۇشرقا راز ئىكەنلىكىنرى
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ئەممررا شررەرقى سررەپتە ئۇنررداق قىاللمايرردىغانلىقىنى ئېيتىررپ _ مەن ئەزەلرردىن ھەمرردە
مەڭ ررۈگە بولشررېېىكالرنى ئەشررەددىي دۈشررمىنى بولررۇپ قررالىمەن” دەيرردۇ .ئررۇ كونررت
بېرنادوتتىن بۇ تەكلىىلىرىنى شىېىتسىيە تاشقى ئىشالر ۋەزىرى ە يەتكۈزۈپ قويۇشرقا ۋەزىرر
بۇنى يەنە غەرپلىكلەرگە يەتكۈزۈشىنى مۇمكىن بولۇش-بولماسلىقىنى سورايدۇ.
بېرنادوت بۇنداق بىر تەكلىىنى خالىمايدىغان بىر بولسىمۇ ئرۇ يەنىرال برۇ گەپلەرنرى
شىېىتسىيە ھۆكۈمىتى ە يەتكۈزۈشكە رازىلىق بېرىردۇ .ئەگەر برۇ تەكلىرپ رەت قىلىنغىردەك
بولسا سىز قانداق قىلماقچى؟ دەپ ھىملېردىن سورايدۇ“ .ئەگەر تەكلىېىم رەت قىلىنغىدەك
بولسا _ دەيردۇ ھىملېرر _ مەن شرەرقى سرەپنى قۇمانردانلىق ھوقرۇقىنى قولۇمغرا ئېلىرپ
جەڭ مەيدانىدا ھاياتىمنى ئاخىرنشرتۇرىمەن _ .ھىملېرر يەنە ئۆزىنىر ئېيزىننراۋېر بىرلەن
كۆرۈشۈشكە ماقۇل دەيردىغانلىقىنى ئۇنىڭغرا دەرھرال شەرتسرىز ئەل بولىردىغانلىقىنى دەپ
كېلىررپ _ ئىككىمىزنى ر كونررا دوسررتلۇقىنى ھررۆرمىتى ئۈچررۈن سررەمىمىيلى بىررلەن دەپ
بېقىڭا مەن ئېيزىنناۋېرگە تەسلىم بولسام بونمدۇ؟” دەپ سۇئال قويىدۇ.
بېرنررادوت شررۇ كررۈنكى ئەھررېالنى مۇھرراكىمە قىلغرران ھالرردا ئررۇ كررۈنلەر ھىملېرنى ر
ھاياتىدىكى ئەڭ ئېچىنىشلىق كرۈن ھېسرابلىناتتى .شرۇڭا ئرۇ قەسرتەن قاراڭغۇلۇققرا قراراپ
شۇڭغۇپ كىرىپ ماشىنىسىنى كابىنكىسىغا كىرىپ ئولتۇرىدۇ .ئاندىن ئرۇ ئۇزاتقرۇ پىردالىنى
قويىېېتىدۇ .ئاپتوموبى سىلكىلنىپ بېرىپ دەرەخلى ئىچى ە ئۈسۈپ كىرىرپ چې ررا سرىم
توسررىقىغا بېرىررپ سرروقۇلۇپ توخترراپ قالىرردۇ .شىېىتسررىيىلىكلەر بىررلەن نېمىسررالر بىرررلىكتە
ھەپىلىشىپ يۈرۈپ ماشىنىنى ئۇ يەردىن مى تەستە تارتىپ چىقىرىدۇ .ئاندىن ھىملېر مرا
پىرردالىنى باسررقىنىچە ئررۇ يەردىررن يىراقلىشررىدۇ .بېرنررادوت بررۇ ئەھررېالنى مررۇنھىزە قىلىررپ
كېلىپ ئۇنى بۇ قىلىقى قانداقتۇ بىر نەرسى ە ئىشارەت قىلىشى ئىد دەيدۇ.
ئەتىسى يەنى -02ئاپرې كۈنى ئۆتكۈزۈل ەن ھەربىي ئىشالر يىغىنىدا ھىتلېرر بەكرال
پاراكەندە ئىد  .مانتېېفېلنى ئون ئىككىنچرى ئارمىيىسرى سروۋېتلەر ئىتتىىراقى ترانكىلىر
تەرىىىرردىن توغرىسررىغا يررولى پۈتررۈنلە كېسررىېېتىل ەن ئىررد “ .ئررودېر دەرياسررى بىىايرران
كەتكەن تەبىئىي توساق _ .دەيدۇ ھىتلېر بىرر ھرازا سرۈكۈت قىلغانردىن كېريىن _ رۇسرىيە
قوشرررۇنلىر ئرررۈچىنچى تانكرررا ئرررارمىيىمىزدىنمۇ بۆسرررۈپ ئۆترررۈپ كەتترررى .برررۇ نوقتىررردىن
قررررارىغىنىمىزدا رۇسررررىيەنى غررررالىبىيىتى ئررررۇ يەردىكررررى گېرمررررانىيە ھەربىرررري ئىشررررالر
يېتەكچىلىرىنى قابىلىيەتسىزلىكىنىال كۆرسىتىدۇ!” كرېب ئالدىنقى سرەپ قۇمانردانلىرىنى
ئاقالشقا تىرىشقان بولسىمۇ ئۇنى برۇ ھەرىكىترى ھىتلېرغرا سرتېينېرنى ھۇجۇمردا ۋەيرران
بولىشررىدىن ئىبررارەت ئ راچچىق خاتىرىسررىنى ئېسررى ە سررېلىپ قويىرردۇ .ئررۇ تىترررەپ تۇرغرران
قرروللىر بىررلەن خەرىتىنررى كۆرسررىتىپ بىررر سرروتكا ئىچىرردە قەتئىرري تررۈردە بېرلىننىرر
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شررىمالىدىن يەنە بىررر قېتىملىررق ھۇجررۇم قوزغرراش شررەرت دەيرردۇ“ .ئررۈچىنچى ئررارمىيە
سېىىمىزنى ھۇجۇمغا ئۇچرىمىغان سەپلىرىنى بوش قالدۇرۇش ئۈچۈن قەتئىي تۈردە ئىشرقا
سررالغىدەك بررارلىق كررۈچلىرىنى ئىشررقا سررېلىپ بررۇ ھۇجررۇمنى ئىشررقا ئاشۇرىشررى كېرررەك.
بېرلىننى شىمالى بىلەن بېرلىن شەھىرىنى باغلىنىشىنى قەتئىي ترۈردە ئەتە ئاخشرامغىچە
ئەسلى ە كەلتۈرۈش شەرت .بۇ برۇيرۇق دەرھرال يولالنسرۇن ”.بىرسرى ئۇنىڭغرا برۇ قېتىمقرى
ھۇجۇمغررا سررتېينېر يېتەكچىلىرر قىلسررا دەپ تەكلىررپ بېرىېىررد ھىتلېرنىرر غەزەپررتىن
مېڭىسىدىن تۈتۈن چىقىپ كېتىدۇ“ .ئرۇ ئرې -ئرې ئوفىتسرېرلىرىنى يرول تۇتۇشرى بەكرال
ئاستا بەكال سرۆرەلمە كەسركىن ئەمەس شرۇڭا ئرۇنر مېنىر ئۈچرۈن قىلرچە نزىمرى يروق
نەرسىلەرگە ئايالند !”
بۇ چاغردا گيروبېل بېرلىنلىقالرغرا ئەڭ ئراخىرقى ئۇقترۇرۇش ئرېالن قىلىرش ئۈچرۈن
چىقىپ كېتىدۇ .بۇ قېتىم ئرۇ بېرلىنلىقالرغرا ئەھېالنىر ئوچرۇق ئېيرتىش ئرارقىلىق ئرۇنرنى
قورقۇتۇپ تۇتۇپ تۇرۇش ئارقىلىق قىزىلالرغا قارشى ئەھلى سرەلىپ ئۇرۇشرىنى ئراخىرغىچە
داۋامالشرررتۇرۇش ئىرادىسرررى ە كەلترررۈرمەكچى بولىررردۇ“ .بىرررز ھەرگىرررز ئارىسرررالدا بولرررۇپ
يۈرمەسررلىكىمىز ھەرگىررز قورقررۇپ يۈرمەسررلىكىمىز شررەرت .بولشررېېىكالر كەڭ كۆلەملىرر
ھۇجۇمغا ئۆتۈپ بولد ئۇنر شەرق تەرەپتىن ئىمىىرىيە پايتەختى ترۈۋى ە قراراپ سرەلدەك
يۇپۇرۇلررۇپ كېلىررپ ياۋروپانىر قەلرربى ە زەربە بەرمەكچررى بولماقتررا ”.ئۇنىر برۇ ئرراخىرقى
سررۆزلىر شررەھەر خەلقى ر ە ئاڭلىتىلغرران بولسررىمۇ جۇلىئررۇس شرراۋ يەنىررال فۈھرەرنى ر
شەخسى خەتلىرىنى كۆيدۈرۈش بىلەن ئاۋارە ئىد  .ئۇ خەت-چەكلەرنى كۆيدۈرۈپ بولۇپ
فۈھرېرنى بۇ يېقىن ئاديۇتانتىبۇيرۇقنى ئېلىرپ ئرايروپالن بىرلەن جەنۇپقرا قراراپ ئۇچىردۇ.
ئررۇ مىيوننېنرردىكى ئۆيرردە ھەمرردە بېرگنرروفتىكى شەخسررى ھررۈجىەتلەرنى كۆيرردۈرۈش
بۇيرۇقىنى تاپشۇرۇپ ئالغان ئىد .
2
بېرچتېسررر ادېندىكى ئرررې -ئرررې كومانررردىرر گيۆرىررر بىرررلەن ئۇنىررر پۈترررۈن
ئائىلىسررىنى قولغررا ئررېلىش توغرىسررىدىكى بورماننىرر تېلې راممىسررىنى تاپشررۇرۇپ ئېلىررپ
دەرھال ھەرىكەتكە ئاتلىنىدۇ .ئىمىىرىيە مارشالى گيۆرىڭنى درامماتى ھاياتى جەريانىردا
ئۆتكەن ئىككى كۈن ئۇنى ئۈچۈن ئەڭ ئەسەبىلىكتە ئرۆتكەن ئىككرى كرۈن بولغران ئىرد .
يەنررى ئۇنىر فررۈھرېر پۈتررۈنلە تۈگەشرركەن ئىررد ؛ ئررۇ ئررۆزىچە ھىتلېررر ئررۇنى ئررۈچىنچى
ئىمىىرىيىنى باشقۇرىدىغانغا ئىز باسرار قىلىرپ بېكىتىردۇ دەپ ئرويالپ يرۈرەتتى؛ كەينىردىن
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كەل ەن ئۈ پارچە تېلې رامما بۇ خىيالىنىمۇ يوق چىقارغان ئىد ؛ مانا ئەند ئۇ ئۆزىنىر
ئۆلتۈرۈلۈشىدىن قورقۇپ يۈرمەكتە .شۇ كۈنى چۈشتىن بۇرۇن يەنى -02ئاپرې كرۈنى بىرر
قانچە ئې -ئرې ئوفىتسرېر كېلىرپ گيۆرىر خرانىمى بىرلەن ئۇنىر ئرۆ خوجايىنىنىغرا
قارىتىررپ تررۇرۇپ سررانمەتلىكىم يررار بەرمى ەچرركە بررارلىق ۋەزىىەمرردىن ئىسررتىىا بېرررىمەن
دەيرردىغان باھانىرردا گيررۆرىڭنى بىررر پررارچە بايانررات ھررۈجىىتى ە قررول قويۇشررقا زورنيرردۇ.
گيۆرى بۇنداق بىر باياناتقرا قرول قۇيۇشرنى رەت قىلىردۇ.؛ گەرچە ئرۇ ھىتلېرردىن  2پرارچە
تېلې رررام تاپشررۇرۇپ ئالغرران بولسررىمۇ يەنىررال ھىتلېرنىرر بررۇرۇنقى دېرر ەن ۋەدىسررىدىن
يانماسررلىقىغا ئىشررەنچ قىالتتررى .ئررې -ئررې ئوفىتسررېر تاپانچىسررىنى چىقىرىررپ ھەيررېە
قىلغاندىن كېيىنال گيۆرى ئامالسىز دەرھال قرو قويرۇپ بېرىردۇ .برۇ ئىمرزانش مۇراسرىمى
يىراق-يېقىندا ئۇچۇپ يۈرگەن ئايروپالنالرنى گۈرۈلدىشى تەرىىىدىن ئۈزۈپ تاشلىنىدۇ.
ئىتتىىاقداش دۆلەتلەر ئرايروپالنلىر يوقرۇر سرالزبۇرگ لىنرز ۋە قالغران نىشرانالرغا
قرراراپ ئۈچررۈش جەريانىرردا ھەر دائىررم بېرتش ر ادېن ئۈسررتىدىن ئۇچررۇپ ئررۆتەتتى .ئەممررا
بۈگۈن ە كەل ىچە ھىتلېرنى كونا ئۇۋىسى ترېنىچىال بىررەر زىيران-زەخمەتركە ئۇچرىمرا
كېلىېاتقان ئىد  .ئەمما بۈگۈن كەل ەن  281دانە “ننكاستېر” بومباردىمرانچى ئرايروپالنالر
بۇ يەرنى يەر بىرلەن يەكسران قىلىرېېتىش ئىرادىسرى ە كەل ەنردەكال كرۆرۈنەتتى .چۈشرتىن
بۇرۇن سائەت  82بولغاندا بىررىنچە ئەتررەت بومباردىمران ئرايروپالنلىر ترا چوققىسرىنى
سررىىاپ دې ىررردەك ئۇچررۇپ ئۆترررۈپ ئررالىي قۇمانررردانلىق شررىتابىنى يانلىرىغرررا يوقرررۇر
قۇۋۋەتلى سنارىيەتلەرنى تاشاليدۇ .يېرىم سرائەتكە قالمرا تېنىمرۇ چروڭ بىرر ئرايروپالن
ئەترىتىنىررر بومباردىمررران ئرررايروپالنلىر ئۇچرررۇپ كېلىررردۇ .كەينرررى-كەينىررردىن ئۇچرررۇپ
كېلىېاتقان بومباردىمانچى ئايروپالنالر يوقۇر سالزبۇرگقا كۈچلۈك پارتالش كغچى ە ئىر ە
سنارىيەتلەرنى تاشالشقا باشاليدۇ .ئۇنر توپ-توغرا بىرر سرائەت بومباردىمران قىلىردۇ .ئەڭ
ئاخىرقى بومباردىمان ئايروپالنى كۆزدىن ئۇزاقالشرقاندا ئەسرلىدە مىيروننېن ھراۋا ئرارمىيە
-2ئەترىتىنى ر قۇمانرردانى بولغرران گېرمررانىيە ھرراۋا ئررارمىيە گېنېرالررى روبېرررت رىتتېررر ۋون
گرېيىن بېرگنوفقا قاراپ ماشىنىلىق يېتىپ كېلىدۇ .ئۇ ئەتراپنرى كۈزۈترۈپ ھەيرران قالىردۇ.
فۈھرېرنى تۇرىدىغان ئۆيى بىېاستە بومباردىمانغا ئۇچرىغان بولرۇپ ئۆيىنىر بىرر تەرىىرى
پارتالپ ئۆرۈلۈپ چۈشكەن بولۇپ ئۆگزىسرىدە بىرر مرۇنچە بېترون چىرېىقلىر چوخچۇيرۇپ
تۇراتتى.
گرېيىن ئىنتايىن سادىق ناتسېست ئەزاسى ئىد  .بۇ كىشى -8102يىلى ھىتلېرنىر
تررۇنىى قېررتىم ئايروپالنغررا ئولتۇرغىنىرردا ئررايروپالن ئۇچقۇچىسررى بولغرران كىشررى ئىررد  .ئررۇ
دەرھررال ھرراۋا مررۇداپىيە ئاكوپىغررا كېلىررپ تەييررار بررول دەپ بررۇيرۇق قىلىنغرران بېرلىنرردىن
~ ~ 677

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

كەل ەن تېلې راممىنى تاپشۇرۇپ ئالغان ئىرد ؛ شرۇ تاپترا ئرۇ كرۆللېرنى ئىزدەيردۇ .چرۇنكى
كۆللېرمۇ بۇنىڭدەك بىر تېلې رامما تاپشۇرۇپ ئالغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىد  .گرېيىن ئەسرلى
سررىز بېرلىنرردىن ئايرىلماسررلىقىڭىز ۋەتەن سرراتقۇچلۇق ھەرىكەتلەرگىمررۇ قەتئىرري يررېقىن
يولىماسلىقىڭىز كېرەك ئىد دەپ گيۆرىڭنى قاتتىق ئەيىىلەيردۇ .ئەممرا كرۆللېر باشرلىقىنى
ھىمايە قىلىپ ئوتتۇرغا چىققان بولسىمۇ گرېيىن ئۇنى دې ىرنى ە قرۇنق سرالمايدۇ .شرۇڭا
ئۇ گيۆرىڭنى قىلغانلىرىنى ئراقالپ برولغىلى بولمايردۇ دەيردۇ-دە بېررلىن ە قراراپ يولغرا
چىقىدۇ.
قىزى ئارمىيىنى بېرلىننى ئەتراپتىن قورشاش ئىشى بىر يەرگە بېرىپ ئەند پۈترۈن
ئېغىزنرنى تاقاشقا تەييار بولۇپ قالغران ئىرد  .ھراۋا مرۇداپىيە ئاكوپىردىكىلەر سرائەت 82
دىررن  22مىنررۇت ئۆتكەنرردە ئررېچىلىش بېكىررتىل ەن يىغىنغررا قاتنىشىشررقا كەل ەنررلەر بررۇ
بۇرۇختۇرمىلىق مۇھىت ئىچىدە ھىتلېرنى كىرىشىنى كۈتۈپ تۇرىشاتتى .ھىتلېرنى كۆڭلى
پەقەتررال جايىرردا ئەمەس ئىررد  .ئارقىرردىن گېرمررانىيە ھۆكررۈمەت ئاخبررارات ئاگېنتلىقىرردىن
ھېينز لورېنز تېنى يېڭىال مەلۇم بىرر بىرتەرەپ دۆلەتنىر ئرېالن قىلغران بىرر پرارچە رادىئرو
خەۋىرىنى ئاڭلىغانلىقىنى دوكالت قىلىدۇ :سوۋېت-ئامېرىكا ئىككى دۆلەت قوشۇنلىر مولد
دەرياسررىدا بىررر-بىررر بىررلەن ئۇچراشررقىنىدا ئۆتتررۇردا تررانش-تررارتىش يررۈز بەرگەنلىكررى
ئىشرررغالىيەت رايرررونلىر مەسىلىسرررىدە پىكىرررر ئىنتىالبرررى يرررۈز بەرگەنلىكىنرررى؛ ئۇرۇسرررالر
ئرررامېرىكىلىقالرنى يالترررادا تۈزۈشررركەن ئىشرررغالىيەت رايرررونلىر ھەققىررردىكى كىلىشرررىم ە
خىالپلىق قىلغانلىق بىلەن ئەيىىلەشكەن.
ھىتلېر بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ ئارانال ئۆزى ە كېلەلەيدۇ .ئۇ تى ئولترۇرغىنىچە كرۆزلىر
چاقنررراپ ترررۇراتتى“ :ئەپەنررردىلەرنى دېيىشرررىچە بۇمرررۇ بىرررر بىزنىررر دۈشرررمەنلىرىمىزنى
ئىتتىىاقسرررىزلىقىنى بىرررر دەلىلرررى ئىررركەن .ئەگەر دۈشرررمەنلىرىمىز ئەتىمرررۇ مۇشرررۇنداق
جىدەللىشررىپ جاھرراننى بېشررىغا كىيىررپ يۈرگىرردەكال بولىرردىكەن ئۇنررداقتا مېنى ر بۈگررۈن
ئررۇنردىن تىنچلىررق سررۆھبىتى تەلىبىرردە بولغىنىمرردا نېمىسررالر بىررلەن تررارى چوقررۇم مېنررى
گۇناھكار قىلىپ ھۆكۈم قىلىدۇ! – ئرۇ سرۆزلەۋېتىپ گويرا قايتىردىن كرۈچكە ئېرىشركەندەك
تىتىكلىشىپ قالىدۇ _ بولشېېىكالر بىلەن ئان لو-ساكسونالر ئوتتۇرسىدىكى بۇنرداق ئولىرا
بۆلۈشۈشررتىكى تەڭىوڭسررىزلىق مەسىلىسررى بۈگررۈنال رو بېرىېاتقرران جىرردەللەر بولماسررتىن
بەلكررى بررۇ جىرردەل ھەر ۋاقىررت ئررۇرۇش پەيرردا قىلىررش ئېھتىمررالىنى كەلتررۈرۈپ چىقىرىشررى
مۇمكىن ”.ئۇ كرېبسقا بۇرۇلۇپ باش لىڭشىتىپ ئەنرد يىغىننرى باشلىسراڭ بولىردۇ دېر ەن
ئىشارەتنى بېرىدۇ .بۇ قۇرۇقلۇق ئارمىيە باش شىتاپ قۇماندانى دوكالد بېرىشرقا كىرىشرىدۇ.
ئۇنى دوكالتى ئارىلىقتا ھىتلېر تەرىىىدىن ئىككى قېتىپ بۆلىېېتىلىدۇ :ۋېن نەدە يۈرىدۇ؟
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دې ەن سۇئالىغا “بۇ ھەقتە بىرەر مەلۇمات يوق” دەپ تۈزن جاۋا بېرىدۇ.
قولغررا كەلر ەن خەۋەرلەر ھىتلېرنررى قايغۇنندۇرىرردۇ .شررۇندىن كېيىنكررى بىررر سررائەت
جەريانىدا ئۇ قايتىدىن ئۇخلىما چۈش كۆرگەندەك خامنىياللىرىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ .ئرۇ
يەنە بىررر قېتىملىررق مررۇجىزە چوقررۇم ئەڭ ئرراخىرقى بىررر مىنررۇت ئىچىرردە ئوتتۇرغررا چىقىشررى
مررۇمكىن دەپ خررام خىيررالىنى ئوتتۇرغررا قويىرردۇ :ئرران لو-ساكسررونالر ئررۆزىنى قوغررداش
ئىسررتىنىيىلى ئۇرۇنۇشررى نەتىىىسررىدە چوقررۇم قىزىلالرغررا قارشررى تۇرۇشررقا يېقىنلىشررىپ
كېلىېاتىرردۇ دەيرردۇ“ .ئەگەر ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەر سانفرانسىسرركودا (تررۇنىى قېتىملىررق
بىرلەشررركەن مىللەترررلەر – بىرلەشررركەن دۆلەترررلەر تەشررركىالتى يەنرررى د ت يىغىنىغرررا
قاتنىشىدىغان ۋەكىللەر بۇ شەھەرگە يىغىلغان ئىد ) راسرتىنال پىكىرر ئىنتىالبرى ئوتتۇرغرا
چىققىرردەكال بولىرردىكەن ئىشررىنىمەنكى قەتئىرري چىقىرردۇ شررۇنداق بىررر پەيتررتە مەنمررۇ
بولشېېىكالر دې ەن بۇ دېېىنى بىرەر يېرى ە زەربە پەيدا قىاللىسامال چوقۇم بىر بۇرۇلرۇش
نوقتىسى پەيدا بولىدۇ دې ەن گەپ .بۇ ئىش يەنە كېلىپ كىشىلەرنى بولشرېېىكالر دېر ەن
برررۇ دېرررېىنى پەقەت بىرسرررىال چەكلىيەلەيررردۇ دەپ قەتئرررى ئىشرررەنچكە كېلەلەيررردۇ .برررۇ
چەكلى ۈچى كرۈ دەل مەن ۋەكىللىر قىلىېاتقران پرارتىيە ھرازىرقى گېرمران دۆلىتىردۇر”.
گېرمانىيە ئاخبارات ئاگېنتلىقى ئەسلىدە بۇ ئىشنى توغرا خەۋەر قىلمىغان ئىرد  .ئامېرىكرا-
سروۋېت ئىككرى دۆلەتنىر ئالردىن يرۈرەر قىسرىملىر ئوتتۇرسرىدا ھېچقاچران ئۇنرداق بىررر
ئىنتىالپ يۈز بېرىپ باقمىغان ئىرد  .ئەسرلىنى سۈرۈشرتە قىلسراق ئرۇنر دېريىل ەن كرۈنى
ئەمەس بەلكى ئۇنى ئەتىسى يەنرى -02چىسرال كۈنىسرىال ئۆزئرارا ئۇچراشرقان بولرۇپ ئرۇ
ۋاقىتتررا ئىككررى نەپەر ئامېرىكىلى ر چررارلىغۇچى ئەسرركەر ئررايرىم-ئررايرىم ئېلرربە دەرياسررى
بويىدىكى سترېھال بىلەن تورگاۋ دې ەن يېرىردە قىزىر ئرارمىيە بىرلەن ئرانقە ئورنىتىشرقان
ئىرررد  .ئىككرررى قوشرررۇننى ئۇچرىشىشرررى كۈنسرررايىن كىچىكرررلەپ بېرىېاتقررران ئىمىىررررىيە
تۇپراقلىرىنى ئىككى پارچىغا بۆلۈشكە باشلىغان ئىد .
يېرررىم كۈنرردەك ۋاقىررت ئۆتكەنرردىن كېرريىن گېنېرررال ۋېنكنىر قىسررىملىر ھىتلېرنررى
قۇتقۇزۇش ئۈچرۈن ئاتلىنىدىغانردەكال قىالتترى .رادىئرودا برۇ قىسرىمنى مەزمرۇت قەدەمرلەر
بىلەن ئىل ىرلەپ كىلىېاتقانلىق خەۋىرر ئاڭلىتىلىشرى بىرلەن پۈتكرۈل بېررلىنلىقالر قراتتىق
ھاياجانلىنىرررپ كېتىررردۇ .ئۇنرنىررر ئىچىررردە ھەممىررردىن بەكىررررەك تەقەززار بولىرررېاتقىنى
ئەلىررېەتتە ھىتلېررر ئىررد  .ھىتلېررر ۋېن ر بررۇ ئۇرۇشررنى -2مرراتقىچە داۋام قىلدۇرالىغىنىرردا
ئۆزىنى نراپولئون ئرۆل ەن كۈنردە ئۆلۈشرنى ھەممىردىن بەكررەك ئرارزۇ قىلغران ئىرد  .برۇ
پۈتۈنلە خامنىيالدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىد  .ۋىنكنى قولىدا ئرارانال بىررن كورپرۇس
ئەسكەر يەنى -02كورپۇسرال قالغران بولرۇپ شرۇ كرۈ بىرلەن پرايتەخىتكە قراراپ ھۇجرۇم
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قىلماقچى ئىد  .ئۇنى ئۈستى ە ۋىنكنى كۈچىمۇ ئارانال پوتىسدامغا كېلىشكىال يېتەرلىر
بولۇپ قالغان ئىشالر بېرلىن مۇھاپىزەت قىسىملىرىنى قورشراۋنى يېرىرپ ئۇنرنىر يېنىغرا
كېلىش ئۈچۈن تار بىرر يرول ئاچالىشرىغا براغلىق ئىرد  .ۋېنكنىر ئەسركەرلىرىنى مرۇتلەق
كۆپ قىسمى ھىتلېرنى بۇيرۇقىغرا خىرالپ شرەرققە قراراپ ھۇجرۇم قىلىشرقا مەجبرۇر ھالردا
بولررۇپ ئررۇ يەردە قورشرراۋ ئاسررتىدا قالغرران توققررۇزىنچى ئررارمىيىنى قورشرراۋدىن قۇتقررۇزۇپ
چىقىش ئۈچۈن تىركەشمەكتە ئىد .
شۇ كۈنى گۈگۈم ۋاقىتلىرىدا فۈھرېر ئۈچۈن جان پىدا قىلماقچى بولغران سراداقەتلى
يەنە بىر گېنېرالمۇ ھىتلېرنى يېنىغا كېلىش ئۈچۈن جېنىنى تىكىپ يولغا چقىققران بولرۇپ
بۇ گېنېرال رىتتېر ۋون گرېيىم دېر ەن كىشرى ئىرد  .شرۇ پەيترتە ئرۇ كىچىر بىرر رازىېېتكرا
ئايروپالنىنى ھەيدەپ ئورمانلىق ئارىلىرىردىن شرۇڭغۇپ ئرۇچقىنىچە ئرۇرۇش ئروتى ئىچىردە
نۋىلداپ كۆيىېاتقان بېرلىن ە قاراپ يەر سېىىالپ ئۇچۇپ كەلمەكرتە ئىرد  .ئۇنىر ئۈسرتى
شۇ ھامات توپ ئوقلىرىنى ھۇجۇمىدا قالىدۇ .تۇيۇقسىز كابىنكىنى ئاستىدىن بىر تۈشرۈك
ئېچىلىپ گرېيىم شرۇ ھامرات قىڭغىيىرپ چۈشرىدۇ .ئرايروپالنمۇ تېزگىنردىن ئايرىلىرپ يەرگە
قاراپ تى شۇڭغۇشرقا باشرلىغىنىدا ئايروپالنردىكى بىرردىن-بىرر يولرۇۋچى خاننرا رېيرتش
دەرھال ئالدىغا ئېتىلىپ بېرىپ رول سېىىغا ئېسىلىدۇ .ئۇ ئايروپالننى تېرزگىنى ە ئېلىېېلىرپ
براندېنبۇرگ دەرۋازىسى ئالدىدىكى كەڭ كەتكەن چوڭ كوچىغا بىنەتەر قوندۇرىېالىردۇ .ئرۇ
يەرگە چۈشەر-چۈشمە دەرھال بىر ماشىنىنى تېىىپ گرېيىمنى ئېلىپ دوختۇرخانىغا قاراپ
چاپىدۇ.
گرېيىمنى سول پرۇتى يارىالنغران ئىرد  .يارىسرى تېڭىلغانردىن كېريىن نوسرۇلكىلىق
ھىتلېررر تۇرغرران ھرراۋا مررۇداپىيە ئاكوپىغررا چۈشررۈرۈلىدۇ .ئررۇنر ئاكوپتررا كېتىېېتىررپ ماگرردا
گيوبېل بىلەن دوقۇرۇشۇپ قالىدۇ .ئۇ بۇنرنى كېلىشىنى كرۆرۈپ ھەيرران بولغران ھالردا
كۆزلىرىنى چەكچەيتكىنىچە ئەسلى بۇ يەرنى ھەرقانداق بىرسى تېىىپ كېلەلەيدىغانلىقىنى
ئېيتىررپ كېلىررپ بررۇرۇن تونۇشررمىغان بولسررىمۇ يەنىررال خاننررا رېيتشررنى باغرىغررا بېسررىپ
كۆرۈشىدۇ .ھەتتا كۆزى ە ياش ئېلىپ يىغالپمۇ كېتىدۇ .ئۇنر تار ئاكوپ يولىردا كىتىېېتىرپ
ھىتلېرگىمررۇ ئۇچرىشررىدۇ .ھىتلېرنى ر بېشررى چۈشررۈپ كەترركەن ئىككررى بىلىكىمررۇ تىنمررا
تىترەيتتررى كۆزلىرىمررۇ نۇرسررىز كررۆرۈنەتتى .شررۇنداقتىمۇ گرېيىمنى ر بەرگەن مەلۇمرراتلىر
ھىتلېرغررا قايتىرردىن ھايررات بەرگەنرردەك جانلىنىررپ كېتىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ گرېيمنى ر ئىككررى
قولىنى سىققىنىچە بۇرۇلۇپ رېيتىش خانىمغا“ :قەھرىمان ئايال! دېمەك بۇ دۇنيادا ساداقەت
بىلەن جاسارەت دې ەن نەرسە يەنىال بار ئىكەندە!” دەيدۇ.
ھىتلېر ئۇنرغا گيورىڭنى خائىنلىق قىلغانلىقىنى كۆرسرىتىدىغان تېلې راممرا ئىشرىنى
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ئۇنرغا سۆزلەپ بېرىدۇ“ .ئۇنى ئىېەرتكىنى ھەقىقەتەنمۇ ئاخىرقى ئۇلتىماتوم ئىد  .سرېىى
ئۆزىدىن بىر ئۇلتىماتوم! مانا ئەند ھەممە يوققا چىقتى .قارىغىنە مەن قانچىلىغران ئرازاپ
ئىچىررردە قالغرررانلىقىمنى گېىىررردە تۇرىررردىغان بىرمرررۇ كىشرررى يررروق ئابرويغرررا ئەھمىررريەت
بېرىرردىغانمۇ ئررادەم قالمرراپتۇ .مېنىرر ئۈمىدسررىزلەن ىدەك ھېچررنىمەم يرروق .يرراكى ماڭررا
ساتقۇنلۇق قىلغىدەكمۇ بىر ئىش قالمىد  .بولۇپمۇ بۇ قېتىم تېنىمرۇ قالمىرد  ”.ئرۇ گېىىنرى
توختىتىررپ داۋاملىررق بررۇ گەپلەرنررى قىلىشررنى خالىمايرردىغانلىقىنى بىلدۈرىرردۇ .ئانرردىن ئررۇ
كررۆزلىر يېرررىم ئوچررۇق بىررر قىيرراپەتتە گرېيىمنررى دىقررقەت بىررلەن كۈزىتىرردۇ .ئانرردىن
پىچىرلىغانررررردەك ئررررراۋازدا“ :مەن شرررررۇ تاپترررررا سرررررىزنى گيۆرىڭنىررررر ئىزباسرررررارلىقىغا
تەيىنلى ەنلىكىمنى ئېالن قىلىمەن .يەنى سىز بۇندىن كېيىن گېرمرانىيە ھراۋا ئارمىيىسرىنى
برراش قۇماندانىسررىز .مەن نررېمى خەلقىر ە ۋاكررالىتەن سررىزنى تەبرررىكلەيمەن ”.بررۇ ئىككررى
مېھمان ھىتلېرنى بۇ دې ەنلىرىدىن قاتتىق ھاياجانلىنىپ كېتىدۇ .شۇڭا ئۇنر گيۆرىڭنىر
بۇ ئالدامچىلىقىدىن پەيدا بولغان زىياننى ئرورنىنى تولردۇرۇش ئۈچرۈن بىزمرۇ سرىز بىرلەن
بىرررگە بررۇ يەردە قېلىشررنى ئرروياليمىز دەيرردۇ .بۇنىڭرردىن ھىتلېرمررۇ ئوخشاشررال قرراتتىق
تەسىرلىنىپ ئۇنرنى بۇ يەردە قېلىش تەلىبىنى قوبۇل قىلىدۇ .ھىتلېر ئۇنرغرا “سرىلەرنى
بررۇ قررارارىڭالر گېرمررانىيە ھاۋائررارمىيە تارىنىرردا مەڭ ررۈ خاتىرلىنىرردىغان بىررر قررارار بولررۇپ
قالىدۇ دەيدۇ.
-02ئاپرې گۈگۈم ۋاقتىدا بېرلىن پۈتۈنلە قورشاۋ ئاستىغا ئېلىنىرپ بولغران ئىرد .
بېرلىنرردىكى ئرراخىرقى ئىككررى ئررايرودروممۇ قىزى ر ئررارمىيە تەرىىىرردىن ئىشررغال قىلىنىرردۇ.
شۇنىڭغا قارىما ۋېنكنى يوللىغان تېلې راممىسىدا يى ىرمىنچى كورپۇس پوتىستامغا بىر
قانچە مىلال قالغىنىدا مۇداپىيە ئاكوپىدىكىلەردە بىر مەزگىللىر خوشراللىق پەيردا قىلىردۇ.
گيرروبېل ئىشنانىسررى دەرھررال رادىئررودا ۋېن ر پوتىسررتامغا كىرررىش ئالدىرردا دەپ ئررېالن
قىلىدۇ .شۇنىڭدەك يەنە پرات يېقىنردا پرايتەختتە بولىردىغانلىقىنىمۇ مۆلچەرلىشرىدۇ .ۋېنر
قىاللىغرران ئىشررنى باشررقىالر نېمىشررقا قىاللمايرردىكەن؟ “ۋەزىرريەت ئررۆزگەرد ۋەزىيەتنى ر
ئۆزگىرىشررى چوقررۇم بىررزگە پايرردىلىق _ .دەيرردۇ گيرروبېل بېرلىنلىقالرغررا _ ئررامېرىكىلىقالر
بېرلىن ە قاراپ يۈرۈش قىلماقترا .ئۇرۇشرنى بۈيرۈك بۇرۇلرۇش ياسراش پەيرتە يېقىنالشرتى.
ھەر قانچە بەدەل تۆلەشكە توغرا كەلسىمۇ بىرز چوقرۇم بېرلىننرى چىر سراقالپ ۋېنكنىر
قىسىملىر بېرلىنغا يېتىپ كېلىشىنى كۈتەيلى!”
رادىئررودىن ئاڭلىتىلغرران كۈنرردىلى ئررۇرۇش خەۋەرلىررر ۋېنكنىرر ئېنىررق ئررورنىنى
ئاشرركارىالپ بەرگەن ئىررد  .شررۇڭا ۋېن ر بۇنىڭرردىن قرراتتىق خاپررا بولىرردۇ“ :ئەنررد بىررز
ئەتىدىن باشرالپ بىرر غېرىچمرۇ ئىل ىرلىيەلمەيردىغان بولردۇق!” دەيردۇ شرىتاپ باشرلىقىغا
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قاراپ گۈركىرى ىنىچە .ئېنىقكرى ئۇرۇسرالرمۇ برۇ رادىئرو خەۋەرلىرىنرى ئاڭلىغانلىقىردا گەپ
يوق .شۇڭا ئۇنر پۈتۈن كۈچىنى بىر يەرگە يىغىپ ئۇنى سېىى ە قارىتىپ ھۇجۇمغا ئۆتىشى
مۇمكىن ئىد  .ۋېن بۇنى ئۆزى ە ساتقۇنلۇق قىلىش دەپ قارايدۇ.
چۈشلۈك ھەربىي ئىشالر يىغىنىدا ھىتلېر ۋېنكقا “ھەقىقى يى ىت” دەپ باھا بېرىرپ
ئۇنى يېتىپ كېلەلىشى ە قەتئى ئىشىنىدىغانلىقىنى ئېيتقانردەك قىلسرىمۇ ئارىردىن ئرۇزۇن
ئۆتمەيال بۇنداق ياردەمدىن ئۈمىد يروق دېيەرلىر ئىكەنلىكىنرى ھرې قىلىردۇ .شرۇڭا ئرۇ
“بۈگۈن مەن بىرئاز يېتىپ يرالغۇز ئرارام ئالمراقچىمەن شرۇڭا رۇسرىيە ترانكىلىر ياتىقىمغرا
بۆسۈپ كىرمى ىچە مېنى ئويغاتماڭالر مەنمۇ تەييرارلىق قىلىرپ ترۇرا ” دەيردۇ .ئەممرا ئرۇ
قايتىررردىن ئۇرۇسرررالر بېرلىننررردا قانسرررىراپ ئۆلۈشرررىنى ئۈمىرررد قىلىررردىغانلىقىنى ئېيتىررردۇ.
كەينىررردىنال يەنە -8220~8212يىلرررالردا ياشرررىغان فرانسرررىيە سىياسرررىيونى رىچېليۇنىررر
ئاجايىپ مەنىلى سۆزىنى نەقى كەلترۈرۈپ يىغىننىر خاتىمىسرى قىلىردۇ“ :مەن نېمىردىن
ئايرىلدىم؟ ئەڭ قىممەتلى ئەسرلىمىلىرىمدىن ئايرىلردىم! برۇ دې ىرنىم نېمىنرى بىلدۈرىردۇ؟
قاچانال بولمىسۇن بۇ قانيماقانچىلىقالر ھامىنى بىر كۈنى ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ!”
يىغىن ئاخىرنشقاندىن كېيىن ھىتلېر بىرر ترال قرارا كرېسرت ئروردېنىنى كۆزلىرىردىن
قاتتىق ھارغىنلىق چىقىپ تۇرغان پاكىنەك بىربان ئەسكەرنى كۆكرىكى ە تاقاپ قويىردۇ –
بۇ بان ئەسركەر تېنرى يرېڭىال بىرر رۇسرىيە تانكىسرىنى پاچراقالپ تاشرلىغان بران ئىرد .برۇ
ئۆسمۈر ئەسكەر گەپمرۇ قىلمرا كورىردور تەرەپركە قراراپ كېتىردۇ .ئرۇ يەرگە برارا-بارمرايال
گۈپال قىلىپ يېقىلىپ چۈشۈپ شۇ ھامات قاتتىق ئۇيقىغرا غەرق بولىردۇ .كرېبسرنى ئىككرى
نەپەر ئاديۇترررانتى ئاۋازىنىررر بولىشرررىچە ۋارقىرررراپ برررۇ ئېغىرررر ۋەزىررريەتكە بەرداشرررلىق
بەرگۈچىلىكىمىز قالمىد دەپ نارازىلىقىنى بىلدۈرىردۇ .بورمران ئۇنرنىر كەيرنى ە كېلىرپ
مىھرىېانلىق بىرلەن ئرۇنر ئىككىسرىنى مۆرىسرىنى ئرۇرۇپ قويىردۇ .يەنىرال ئۈمىرد ترۈگى ەن
ھېسابالنمايدىغانلىقىنى ۋېن يولدا كېلىېاتقانلىقىنى بېررلىن پرات يېقىنردا مۇھاسرىرىدىن
قۇتۇلىردىغانلىقىنى ئېيتىررپ “فررۈھرېرىمىز ئەڭ قىرريىن ئەھېالرردا تۇرىېاتقىنىرردا سررىلەر ئررۇنى
تاشلىېەتمە يېنىدا تۇرۇپ فرۈھرېرگە بولغران سراداقىتىڭالرنى كۆرسرىتىپ كېلىېاتىسرىلەر
بۇنىڭغا چوقۇم رەخمىتىنى بىلدۈرۈپ سىلەرگە چوڭ قورۇقتىن بىرنرى سروغات قىلىردۇ دەپ
ئۇنرغا قۇرۇق ۋەدىلەرنرى قىلىردۇ .برۇ ئىككرى ئاديۇتانرت ئۇنىر دې ەنلىررى ە ئىشەن ىسرى
كەلمە ئاغز ئېچىلغىنىچە تۇرۇپال قالىدۇ .چۇنكى ئۇنر كەسىىى ھەربىي بولرۇش سرۈپىتى
بىررلەن ئەزەلرردىن بورمرران بىررلەن ئۇنى ر يېقىنلىررر تەرىىىرردىن قرراتتىق گۇمانلىنىرردىغان
كىشىلەر قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ كېلىېاتقانلىقىنى ئۇنۇتمىغان ئىد .
شررۇ كررۈنى خاننررا رېيررتىش كۆپررۈنچە ۋاقتىنررى گيوبېلسررنى ئائىلىسررىدە ئۆتكۈزىرردۇ.
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گيرروبېل گيۆرىڭنى ر يررۈز ئۆرىشررىنى زادىررال ئۇنۇتالمىغانرردەك قىالتتررى .شررۇڭا ئررۇ قررول-
پۇتلىرىنى ئويناتقىنىچە مارشال گيۆرىڭنى قىلچە ئىقتىدار يوق بىرر ئىكەنلىكىنرى دەل
شۇنى ئاخماقلىقى سەۋەبىدىن ۋەتىنىمىز بۈگۈنكىردەك ۋايررانە ھالغرا كەلترۈرۈل ەنلىكىنى
ئەند كېلىپ پۈتۈن مىللىتىمىزگە يېتەكچى بولۇشنى تەلەپ قىلىېاتقانلىقىنى دەپ كېلىرپ
بۇ شۇنى كۆرسىتىدۇكى “ئۇنى قەلبىنى چوڭقۇر بىر يەرلىرىدە ئەزەلدىن ۋىرددان دېر ەن
نەرسررىنى بولررۇپ باقمىغررانلىقىنى ئررۇ ئەزەلرردىن بىررر ۋەتەنسرراتقۇ ئىكەنلىكىنررى ئېنىررق
ئىسىاتالپ بېرىدۇ ”.دەپ تىنما سۆزلەيتتى .گيوبېل خۇدد ۋەز ئېيتىېاتقان بىرر پروپتەك
ئورۇندۇقنى يۈلۈنچۈكىنى قاماللىغىنىچە بۇ ئىسرتىھكامدا قېلىشرقا راز بولغران كىشرىلەر
ئررۆچمەس تررارى يېزىررپ ئىمىىرىيىمىزنىر شرران-شررۆھرىتى ئۈچررۈن گېرمررانىيە دېر ەن بررۇ
ئىسىمنى مەڭ ۈ ياشنىتىلىشى ئۈچۈن ئۆزلىرىنى پىدا قىلماقتا ئىكەنلىكىنى بايان قىالتتى.
رېيتىشنى ھې قىلىشىچە گيوبېل بەكال ياسالما بىرسى بولۇپ كۆرۈنەتتى .ئەممرا
رېيرتىش ئۇنىر خانىمىغرا بەكرال قايىر ئىرد  .ماگردا دېر ەن برۇ ئايرال ئرالتە بالىسرىنى
ئالدىررردا ھەر دائىرررم خوشرررال كۆرۈنۈشررركە تىرىشررراتتى .بەزىررردە پەقەت چىدىيالمىغىنىررردا
ھېسسىياتىنى بالىلىرىدىن يوشۇرۇپ دەرھال سىرتقا چىقىرپ كېتەتترى“ .قەدىررلىكىم خاننرا
_ دەيتتى ماگدا _ بالىلىرىمنى بۇنداق بىر تۇرمرۇش ياشىشرىدىن قۇتۇلۇشرى ئۈچرۈن سرىز
ماڭا ياردەملىشىپ بېرىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن .ئۇنر ئرۈچىنچى ئىمىىررىيى ە ۋە فرۈھرېرگە
تەۋە پەرزەنتلەر .ئەگەر بۇ ئىككىسىال مەۋجۇت بولما قالغىنىدا بالىلىرىمنى ياشرىغىدەك
يېرىمۇ قالمىغان بولىدۇ” دەيدۇ .ئۇ ئاخىرقى مىنوتالر يېتىپ كەل ىنىدە جۈرئەت قىاللمرا
قوللىرىنىررر تىتررررەپ كېتىشرررىدىن ھەممىررردىن بەك قورقىررردىغانلىقىنى دەيتترررى .رېيرررتىش
بالىالرغا ئۆزىنى ئايروپالن ھەيدەش سەرگۈزەشتلىرىدىن ھىكايە قىلىپ بېرەتترى .ئرۇ يەنە
بالىالرغا ناخشىمۇ ئۆگۈتىدۇ .ناخشىنى ئېيتالىغىدەك ياتلىيالىغىنىردىن كېريىن بېرىرپ ئرد
تاغاڭالرغا ئېيتىپ بېرىسرىلەر دەيتترى .ئرۇ يەنە ئېرېا براۋننىر قېشرىدىمۇ بولرۇپ ترۇراتتى.
ئررۇنىڭچە ئېررېا بەكررال ئررادد بىررر ئايررال ھېسرراپلىناتتى .بررۇ ئايررال ئەتىرردىن كەچكىررچە
تىرنرراقلىرىنى ياسرراپ بويرراش كىرريىم يررۆتكەپ چېچىنررى ياسرراش بىلەنررال ئالرردىراش ئىررد .
رېيتىش فۈھرېرگە قاتتىق چوقۇنىردىغان ئرۇنى قىلرچە قۇسۇرسرىز مرۇكەممەل بىرسرى دەپ
قارايرردىغانلىقى ئۈچررۈن ئۇنى ر ئاشرركارە تررۈردە بىررر ئايررال بىررلەن بىرررگە يېتىررپ-قوپررۇپ
يۈرگىنىنى كۆرگىنىدە ھەقىقەتەنمۇ قاتتىق چۆچۈپ كەتكەن ئىد .
شۇ كۈنى ئۆتكۈزۈل ەن ئىككىنچى قېتىملىق يىغىندا ھىتلېر كونرا ئىشرالرنى ئەسرلەپ
قالىدۇ .ئۇ -8122يىلىسى ھوقۇقنى قولغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان كېلىشرتۈرۈش
شرررررۇنىڭدەك برررررۇ ئىشرررررالرنى قانرررررداق قىلىرررررپ ترررررا ھىنررررردېنبۇرگنى ئۆلىشرررررى ىچە
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داۋامالشتۇرالىغانلىقى ئۈستىدە توختىلىدۇ .بۇ ئىشالر ئرۇنى بېرلىنردىن چىقماسرلىق ئۈچرۈن
يەنە بىر تۈرتكە بولرۇپ بېرىردۇ .ئرۇ شرۇنداق قىلىرش ئرارقىلىق يۇمشاقباشرالرغا ئۆنۈملرۈك
تاقابى تۇرۇشقا بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ“ .ئۇنرداق بولمىغانردا مەن بۇنرداق بىرر ئەخالقرى
ھوقۇقتىن پايدىلىنالىشىم مرۇمكىن ئەمەس .ئەگەر مەن كرىرزى پەيتىلىرىردە پرايىتەختتىن
قېچىپ كەتكىردەك بولسرام ھەرگىزمرۇ پەيترى كەل ىنىردە باشرقىالرنى قورقۇترۇپ تۇرالمرا
قالىمەن .مانا بۈگۈن مەن تەقدىرىمنى ئورۇنالشتۇرۇشىغا بويۇن ئې ىشىم شەرت بولماقترا.
گەرچە مەن ئۆز جېنىمنى ساقالپ قېلىش پۇرسەتلىرى ە ئى ە بولغىنىم تەقردىردىمۇ ھەرگىرز
ئۆزەمنى قۇتقۇزۇش ئىشىغا كىرىشىشكە ھەققىم يوق .چۇنكى ئەگەر پاراخوت پېتىپ كېتىش
پەيتى ە كەل ەن بولسرا ئرۇ ھالردا كاپىترانمۇ پراراخوتى بىرلەن بىررلىكتە چۆكرۈپ كېتىشرى
شەرت”.
كەچلى پىكىرلىشىش يىغىنىدا بېررلىن ھەربىري رايرون قۇمانردانى گېنېررال ھېلمرۇت
ۋېيررردلى بېررررلىن شرررەھىرىنى پۈترررۈنلە قورشررراۋ ئاسرررتىغا چۈشرررۈپ قالغرررانلىقىنى
مررۇداپىيىلىنىش ھالقىسررىنى بارغانسررىر تارىيىررپ كېتىېاتقررانلىقىنى ھىتلېرغررا ئۇقتۇرۇشررقا
تىرىشررىدۇ .گېنېرررال بۇنرردىن كېرريىن ئايروپالنرردىن ئوزۇقلررۇق تاشالشررنىڭمۇ ئىمكررانىيىتى
قالمىغانلىقىنى ئېيتىپ كېلىپ خەلق ئاممىسى بىلەن ياردارنرنى تارتىېاتقان ئازاپلىرىنىمۇ
تىلغا ئالىدۇ .ئەمما ھىتلېر ئۆزىدىن يۈز ئرۆرى ەن خەلقىنىر غەزىرېى ە قىلرچە قىزىقمايردۇ.
“خەلقىمنى ر نۇرغررۇنلىر مېنى ر دەردىمنررى چۈشررەنمەيدۇ .مەن بررۇيرۇق قىلغرران پررارتىيە
رەھبەرلىرىنىر بۇيرۇقۇمغررا ئەمەل قىلماسررلىقىنى پەقەتررال چۈشررەنمىدىم .ئۇنرنىر بۇنررداق
بۇيرۇقۇمغا بو سۇنماسلىقى نەتىىىسىدە پۈتۈن ئىشرالر يوققرا چىقترى .ھەر بىرر كىشرىنى
بېشىغىمۇ ئېغىر كۈنلەر كېلىپ تۇرىدۇ .بىر ئادەمنى مەسئۇلىيەت دائىرىسى قرانچىكى كەڭ
بولىرردىكەن ئررۇ كىشررى بۇيرۇققررا تېنىمررۇ بەكىرررەك بررو سۇنۇشررقا ترروغرا كېلىرردۇ – .ئررۇ
قۇرۇقلۇق ئارمىيە مارشالى ۋون بلومبېرگنى ئۆزى ە دې ەن ‘بۇيرۇققرا برو سرۇنۇش ئىشرى
گېنېرالالر دەرىىىسى دائىرىسرىدىال چەكلىنىرپ قالرد ’ دې ىنىنرى ئەسرلەپ كېلىرپ مرازاق
قىلغرران ھالرردا _ بررۇ بىررر يالغرران دوكالتالردىررن پايرردىلىنىپ ئوڭۇشسررىزلىققا ئۇچرىغرران
ۋەزىيەتررتىن ئررۆزىنى قرراچۇرۇپ كۆرسىتىشرركە ئۇرۇنررۇش تۈزۈمىنى ر ئاقىېىتىرردۇر .بولۇپمررۇ
قىيىنچىلىق پەيدا بولغان پەيتلەردە تېنىمۇ شۇنداق” دەيدۇ.
ئەند ئۇ ئۆز تەقدىر ئۈستىدە غەم ە پېتىپ قالىدۇ .ئرۇ سرتالىننى ئرۆزىنى بىررەر
قەپەزگە سررېلىپ كررۆرگەزمە قىلدۇرۇشررىغا ھەرگىزمررۇ يررول قويمررايتتى“ .مەن ئۇرۇسررالرنى
تانكا ھىلىسى ئىشلىتىپ مېنى تىرى قولغا چۈشۈرىشى ە ھەرگىز يول قويمرايمەن ”.شرۇنى
بىلەن بىرگە ئۇ بېرلىندىن ئايرىلىشنىمۇ خالىمايتتى .ئۇ ئرۆز باشرالپ ۋەتىنىنىر قەلبىردە
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تۇرۇپ كۈرەشكە قۇمانردانلىق قىلىشرتىن براش تارتقىنىردا قانرداقمۇ ۋەتەن ئۈچرۈن ئرۆزىنى
پىدا قىلىدىغان بىرسى ھېسابلىنىشى مۇمكىن؟
بىر قېتىمدا فۈھرېر يەنە شرۇ برۇرۇنقى ئىشرالرنى ئەسرلەۋاتقان ۋاقتىردا گيوبېلسرنى
ياردەمچىسى ۋېرنېر نيۇمانغا بىرسى تېلېفون قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ .تېلېفوندا ئۇنىڭغرا
ئامېرىكا گېزىتلىرىنى خەۋىرىدىن قارىغاندا “بىر قىسىم يوقۇر دەرىىىلى ناتسىستچىالر
ھىتلېرنى ر تەسررتىقىنى ئالمررا تررۇرۇپال قۇرۇقلررۇق ئررارمىيە برراش قۇمانرردانلىق شررىتابىنى
قررولالپ قۇۋۋەتلىشررى بىررلەن” تېنررى يررېڭىال غەرپ ئەللىرررى ە ئەل بولغررانلىق خەۋىرىنررى
بىلدۈرىرردۇ .ئررۇ خەۋەردە ئررۇنر شېىتسررىيە ھۆكررۈمىتى يوللىغرران ھىملېرنى ر تەكلىىىرردىن
بىشرارەت بەرگەن بولسرىمۇ گېزىتترا ئىسرمى تىلغرا ئېلىنمىغران شرۇنىڭدەك برۇ خەۋەرنىر
نەدىن كەل ەنلىكىمۇ تىلغا ئېلىنمىغان.
نىيۇمان يىغىرن زالىغرا قايتىرپ كىرىرپ ھىتلېرنىر قۇلىقىغرا كۇسرۇرنپ برۇ خەۋەرنرى
ئۇنىڭغا بىلدۈرىدۇ .ھىتلېر دەرھال گيوبېل بىرلەن برۇ ھەقرتە بىرر نرېمىلەر دېيىشرىېالىدۇ.
بېرلىن ھەربىي رايرون قۇمانردانى ۋېيردلىڭمۇ بىرسرى تەرىىىردىن سرىرتقا چاقىرتىلىردۇ .ئرۇ
بورمرران فۈھرېرنى ر ئاديۇتررانتى ھەمرردە ئىككررى نەپەر ئايررال كرراتىبى زالرردا پاراڭلىشررىپ
ئولتۇرغانلىقىنى كۆرىدۇ .ۋېيدلى بۇ كىشىنى قىسرىمىدىكىلەر “ئراۋاق مرايمۇن كرارل” دەپ
ئاتىشاتتى يىغىندا تاقىتى قالما ھىتلېرر ئاڭالشرنى خالىمايردىغان گەپنرى قورقمرا تىلغرا
ئالىرردۇ :بىزنىرر بىررردىن-بىررر ئۈمىرردىمىز دەرھررال بېرلىننررى تاشررالپ چىقىشررتىال قالررد .
بورماننىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالغان ھالدا ھەممەيلەن بۇ گەپكە قوشرۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ.
بۇنىڭدىن روھالنغران ۋېيلردى يىغىرن زالىغرا كىرگىنىردىن كېريىن برۇ تەكلىبىنرى كرېبسرقا
تەكرارنيدۇ .كرېبسمۇ بۇ تەكلىىكە قوشۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ كىلەر قېتىملىرق يىغىنردا
قورشاۋدىن بۆسۈپ چىقىشنى تەپسىلى پىالنىنى ئوتتۇرغا قويىردىغانلىقىنى بىلدۈرىردۇ22 .
مى يىراقلىقتا ۋېنكنى ئون ئىككىنچى ئارمىيە كورپۇس شىتابىدا بىر رادىست ۋېيردلىڭغا
تېلې رامما يوللىماقتا ئىد :
“ئون ئىككىنچى كورپۇسرنى قايتارمرا ھۇجرۇمى پوتىسردامنى جەنۇبىردا قارشرىلىققا
دۈ كەلد  .قىسىمالر جان پىدالىق بىرلەن مرۇداپىيىلەنمەكتە .شرۇڭا سرىزلەرنى قورشراۋنى
بۆسۈپ ئۆتۈپ بىز تەرەپكە كېلىشىڭىزنرنى تەكلىپ قىلىمەن .ۋېن ”
رادىست قارشى تەرەپنى جراۋابىنى كرۈتكەن بولسرىمۇ قارشرىدىن ھرېچ قانرداق بىرر
سې نال كەلمەيدۇ.
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ھىتلېرنى ئەڭ يېقىن دوستىنىڭمۇ قىيامەت كرۈنلىر يېقىنلىشرىپ كەلمەكرتە ئىرد .
مۇسسولىن سكورزېنىي تەرىىىدىن قۇتۇلدۇرىېېلىنغىنىدىن كېيىن بىر تۈرلرۈك “ئىترالىيىنى
سىياسىي يولدا قۇتۇلدۇرۇش ئۇسۇلى” ئۈستىدە ئويلىنىشقا باشلىغان بولرۇپ شرۇ ئرارقىلىق
بۇ قېتىمقى ئاپەتلىر ئۇرۇشرنى ئاخىرنشرتۇرماقچى بولغران ئىرد  .ئرۇ ئروغلى ۋىتتورىئرونى
غەرىىلىكلەر بىلەن تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈش توغرىسىدىكى ئېغىزچە تەكلىبىنرى ئېلىرپ
مىالندىكى باش پىسنوپوس بىلەن كۆرۈشۈشكە يولاليدۇ .ۋاتىكان بۇ تەكلىىنى شرۇ ھامرات
ئىتتىىاقداش دۆلەتلەرگە يوللىغان بولسىمۇ رەت قىلىنغان ئىد .
مۇسسولىن شۇ پەيرتلەردە ھىتلېرر بىرلەن كرۆپ ئۇچرىشرىپ تۇرالمىغاچقرا برۇ ئىشرنى
ھىتلېرغررا دېمى ر ەن ئىررد  .ئەممررا ئررۇ ئۆزىنى ر بررۇ قاراشررلىرىنى مررۇخىىرنردىن يوشررۇرۇپ
يۈرۈشنىمۇ خالىمايتتى :ئۇ ھىتلېرنى رۇسىيەگە قارشى “چېكىدىن ئاشرقان ئەسرەبىلەرچە”
ھۇجرررۇم قىلىشرررىغا قوشرررۇلمايتتى .مۇسسرررولىن ھىتلېرنىررر گېرمرررانىيە ترررۈۋەن تەبىرررقە
كىشىلىرىدىن بىرسى دەپرال تونرۇيتتى .ئەممرا ئۇنىر ئۆزىنىر يۇلترۇز قېيىشرقا باشرلىغان
ئىد -02 .ئافرې كۈنى مۇسسولىن مىالندىن ئاران ئون ماشىنا بىرلەن ئايرىلىرپ شرىمالغا
قرراراپ يولغررا چىقىررپ ئررۆزى ە پۈتررۈن قەلبررى بىررلەن سرراداقەت كۆرسررىتىپ كەل ر ەن “قررارا
كۆڭلەكلىكلەر ئەترىتى” بىلەن ئۇچراشرماقچى ئىرد  .ماشرىنا ئەترىترى ئارىسرىدا بىرر ئالفرا
رومىئو ماركىلىق پىكاپتىن بىرسى بار بولۇپ ئۇنىڭغرا ئىسرىانىيە ماشرىنا نومرۇر قادالغران
ئىد  .بۇ ماشىنىدا ئۇنى ئاشنىسى كرالرا پېتراكى ئولتۇرغران ئىرد “ .مەن تەغردىرگە برو
سۇنۇشتىن باشقا چارەم يوق – .دەيدۇ كالرا بىر دوستىغا يازغران خېتىردە _ ئاقىېېتىمنىر
نررېمە بولررۇپ كېتىشررىنى پەقەتررال بىلمەيررمەن .شررۇنداقتىمۇ يەنىررال ئررۆز تەقرردىرىم ھەققىرردە
ئويلىنىررپ ئولتۇرۇشررنىمۇ خالىمررايمەن ”.مۇسسررولىن بررۇ سررەپىرى ە ئايررالىنى بىرررگە ئېلىررپ
چىقمىغرران بولررۇپ ئايررالى بىررلەن بالىلىرىنىر بىررنەتەر چې رررادىن ئۆتىېېلىشررىغا يرراردىمى
تى ەرمۇ دې ەن ئۈمىد بىلەن چېرچىلدىن كەل ەن خەتلەرنىمۇ ئرۆز ئىچىر ە ئالغران پۈترۈن
ھۈجىەتلىرىنى ئايالىغا قويۇپ كەتكەن ئىد “ .ئەگەر ئرۇنر سرېنى توسىېالسرا يراكى سراڭا
زىيانكەشلى قىلماقچى بولغىدەك قىلسا بۇ نەرسىلەرنى ئېن لىزنرغا تاپشۇرۇپ بېرەرسەن”
دەپ تاپىاليدۇ.
-02چېسال تاڭسەھەردە مۇسسولىن ھەمرالىرر بىرلەن بىررگە كومرو كۆلىنىر غەربرى
قىرغىقىنى بويالپ ئەگرر -توقرا يرولالردا شرىمالغا قراراپ يرولىنى داۋام قىلىردۇ .ئرۇ كرۈنى
سررىم-سررىم يررامغۇر يېغىېاتقانرردەك قىلغىنررى بىررلەن بررۇ كۆلنى ر ئەتراپىرردىكى مەنزىرىنى ر
گۈزەللىكى ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى مەپتۇن قىالتتى .ماشىنا ئەترىتىردىكىلەر  02مىلردەك يرول
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يۈرگەنررردىن كېررريىن بىرررر مېھمانكۈتۈشررركە كېلىرررپ ئرررارام ئالغرررا  2مىررر نەپەر قرررارا
كرۆڭلەكلىكلەر ئەترىتىردىكىلەرنى ئۇنرغرا قوشۇلۇشرىنى كۈترۈپ تۇرىردۇ .ئەممرا ئرۇنردىن
بىرسىمۇ كەلمەيدۇ؛ ئەتىسى ئۇنر ئامالسرىز شرىمالغا قراراپ يرولىنى داۋام قىلىشرقا مەجبرۇر
بولىدۇ .ئەمما ئۇنر دوڭ ويېقىنلىرىدا پارتىزانالرنى قولىغا چۈشۈپ قالىردۇ برۇ پرارتىزانالر
بۇ ئەسىرلەرنى قانرداق قىلىرش توغرىسرىدا پىكىرر بىررلىكى ە كرېلەلمە ئىككىر ە بۆلۈنرۈپ
كېتىدۇ .ئۇنردىن بىر قىسمى بۇ فاشىسرتالرنى دەرھرال ئېتىرپ تاشرالش كېررەك دەپ چىر
تۇرسررا يەنە بىررر قىسررمى بررۇنرنى ئىتتىىاقررداش دۆلەتررلەرگە تاپشررۇرۇپ بېرەيلررى دەيتتررى.
شررۇنداق قىلىررپ بررۇ ئىككررى تەرەپ كىشررىلەر كېلىشررەلمە ئۇرۇشررۇپ كېتىرردۇ-01 .ئاپرېر
كۈنى مىالندىن  2نەپەر ئۆلۈم جازاسى بېرىدىغان كىشى كېلىپ بۇ تانش-تارتىشقا خاتىمە
بېرىدۇ .يەنى بۇ كەل ەنلەر يەڭ ى پىلىموت بىلەن مۇسسولىن ۋە ئاشنىسى كالرا پېتراكىنى
ئوققا تۇتۇپ ئۆتمە-تۆشۈك قىلىېېتىدۇ.
چۈشكە يېقىن شەرقى سەپتىكى نرېمى قوشرۇنلىر ئاساسرەن تارمرار كەلتۈرۈلىردۇ.
قىسىمالرنى قۇماندانىمۇ ئاشكارە دې ىردەك يرۈز ئرۆرۈپ چىقىردۇ .ئرانيلۇق مانتېېفېلنىر
ئررۈچىنچى پررانزېر ئارمىيىسررى ھىتلېرنىر قەتئىرري تىركىشررىش دېر ەن بۇيرۇقىغررا خىالپلىررق
قىلىررپ ئۇرۇشررا-ئۇرۇشررا غەرپرركە قرراراپ چېكىنىرردۇ .ئررۇنر ئەن لىرريە بىررلەن ئامېرىكررا
قوشۇنلىرىغا تەسلىم بولۇشنى پىالنالپ چېكىنمەكتە ئىد .
ھەربىي تەشكىالتالرنى يىمىرىلىپ كېتىشى ھاۋا مۇداپىيە ئاكوپىردىكىلەرگىمۇ مەلرۇم
ئىد  .تاڭ سەھەردە بورمان كرېب ۋە بۇرگدور ئۈچىسرى ئىچىرپ قراتتىق مەس بولرۇپ
بىر-بىرسى بىلەن گەپ تالىشىپ بويۇنلىرىغىچە قىزىرىپ كېتىشكەن ئىرد  1“ .ئرا ئراۋال
مەن كۈچلررۈك ئۈمىرردۋارلىق ئىچىرردە بۈگررۈنكى بررۇ ۋەزىىەمنررى پۈتررۈن قەلرربىم بىررلەن قوبررۇل
قىلغان ئىدىم – .دەيدۇ بۇرگدور _ مەن پۈتۈن كۈچۈم بىلەن قۇرۇقلۇق ئارمىيىسى بىلەن
پارتىيىمىزنى ھەمكارلىق ئاساسىدا بىرلىكتە ھەرىكەت قىلدۈرۈشقا كۈ چىقىرىپ براقتىم– .
ئەمما ئۇنى پۈترۈن خىزمەتداشرلىر تەرىىىردىن ئەھمىيەتسرىز بىرر دەپ تونۇلغرانلىقىنى
ھەتتررا خررائىنلىق قىلىېاتىرردۇ دەپ كەمسررىتىل ەنلىكىنى دەپ كېلىررپ _ ئەنررد قارىسررام
ئۇنرنى بۇنداق ئەيىىلەشلىرىنىڭمۇ ئاساسى بار ئەيىىلەشرلەر ئىكەنلىكىنرى كرۆرمەكتىمەن.
مەن ئەند پۈتۈنلە ھالىمدىن كەتتىم مېنى غايەم ئەسلىدە خاتا تاللىنىلغران بىرر غرايە
ئىكەنرردۇق .ھەتتررا ئۆزەمنىرر نەقەدەر سرراددا ۋە نەقەدەر ئاخمرراق ئىكەنلىكىمنررى ھررې
قىلماقتىمەن!” دەيدۇ.
كرېب ئەسلىدە ئۇنى ئاغزىڭنى يۇم دەپ جىكىلىمەكچە بولغان بولسىمۇ بۇ يەردىكى
ۋارقىررراپ جررارقىراش ئرراۋازلىر يرران بۆلۈمرردە ئۇخالۋاتقرران ئىككررى نەپەر ئاديۇتررانتنىمۇ
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ئۇيغۇتىررېەتكەن ئىررد  .ئررۇنر بۇرگرردورفنى غەزەپ بىررلەن دەرت تۆۈشررىنى ئوتتۇرلررۇقنى
تىنىىتىش ئۈچرۈن كرېبسرنى ۋارقىرراپ ئرۈنى پۈترۈپ كەتكەنلىكىنرى تۇيىردۇ“ .قويىېېتىر
مېنى خان بۇ گەپلەرنى دەۋالمىسرام چىردىيالمايمەن! بەلكىرم يەنە ئىككرى سروتكا ۋاقىرت
ئۆتكەنردىن كېرريىن بررۇ گەپلەرنىمررۇ دېرريەلمە قېلىشررىم مررۇمكىن … شررۇنچە سرراداقەتلى
شۇنچە غايىلىق ياش ئوفىتسېرنر مىڭرالپ-ترۈمەنلەپ ئۆلرۈپ تۈگىرد  .ئرۇنر نرېمە ئۈچرۈن
جېنىنى پىدا قىلد ؟ ۋەتەن ئۈچۈن دەپمۇ؟ ئۇنداق ئەمەس! ئۇنر پەقەترال سرېنى ئۈچرۈنال
جېنىنررى بەرگەن ئىررد ! – برۇگرردور نىشررانىنى بورمانغررا قارىتىشررقا باشررلىغان ئىررد  .ئررۇ
مىليونالرچە ئادەمنىر قۇربران بولىشرى پەقەترال پرارتىيە ئەزالىرىنىر يوقرۇر ئۆرلىشرىنىال
مەقسررەت قىلغررانلىقىنى دەپ قاينرراپ _ سررىزنى دسررەبدەبىلى تۇرمۇشررىڭىزنى سررىزنى
ھوقرررۇق خۇمرررارىڭىزنى باستۇرۇشرررنى دەپرررال جېنىنرررى بېرىشرررتى .سرررىز بىزنىررر كونرررا
ئەنئەنىلىرىمىزنرررى پۈترررۈنلە ۋەيرررران قىلىرررېەتتىڭىز بىرررز گېرمررران مىللىتىنرررى ۋەيرررران
قىلىېەتتىڭىز! مانا بۇنر سىزنى ئۆتكۈزگەن ئەڭ چوڭ جىنايەتلىرىڭىز!”
“قەدىرلى قېرىندىشرىم _ دەيردۇ بورمران ئۇنىڭغرا تەسرەللى بەرگەن ھالردا _ سرىز
ئۇنررداق شەخسررىيىتىم ە ھۇجررۇم قىلىشررنى قويررۇڭ .باشررقىالر شەخسررىي مەنىەئەتىنررى دەپ
تىقىلىپ كەتكەنلىكى راست بولغىنىدىمۇ ئۇنرنى ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرىدىن مېنرى جاۋاپقرا
تارتالمايسىز .بۇنى ئۈچۈن مەن پۈتۈن نەرسىلىرىمنى تىكىرپ قەسرەم بېررەلەيمەن .ئۇنرداق
قاينررراپ كەترررمەڭ ئرررۆزىڭىزنى تۈگەشتۈرىېالىسرررىز دوسرررتۇم!” برررۇ چاغررردا يررران بۆلۈمررردە
ئوغۇرلررۇقچە گەپ ئرراڭالپ تۇرغرران ئىككەيررلەن رومكررا سوقۇشررتۇرۇش ئرراۋازىنى ئاڭاليرردۇ.
شۇندىن كېيىن ھېچكىمدىن ئۈن چىقمايدۇ.
گېنېرررال ۋېرردلى پۈتررۈن چۈشررتىن بررۇرۇنقى ۋاقىتىنررى قانررداق قىلغانرردا بېرررلىن
مۇھاسىرىسىدىن بۆسۈپ چىقىشنى پىالنىنى ئىشلەش بىلەن ئۆتكۈزىدۇ – ئۇ ئۈ بېرگرادا
بىلەن قورشاۋنى يېررىش پىالنىنرى ترۈزۈپ چىقىردۇ .روشرەنكى ئۇرۇسرالر پرات ئارىردا براش
مىنىستىرلى مەھكىمىسى ە باستۇرۇپ كىرىشى مۇمكىن ئىد “ .ئاۋاق مايمۇن لەقەملى بۇ
گېنېرررال ئاخشررىمى ئۆتكۈزۈلىرردىغان ھەربىرري ئىشررالر يىغىنىرردا بررۇ پىالنىنررى ھىتلېرنىرر
تەستىقلىشىغا قەتئى ئىشەنچ قىالتتى .شۇڭا ئۇ بارلىق كوماندىرلىرىنى يېرىم كېچىردە ھراۋا
مۇداپىيە ئاكوپىغا كېلىپ تەييار تۇرۇشىنى بۇيرۇق قىلىدۇ.
گيوبېل خانىم ئاجرىشىپ كەتكەن بۇرۇنقى ئېرىدىن بولغران ئوغلىغرا خەت يېزىشرقا
كىرىشررىدۇ .ئررۇ ئرروغلى ھررازىر ئىتتىىاقررداش دۆلەتلەرنىرر بىررر ئەسررىر ئىررد  .ئوغلىغررا
ناتسىسررت غرررايىلىر كۆپرررۈككە ئايالنغررانلىقىنى “ئۆمرۈمررردە تونىغررران ئەڭ گرررۈزەل ئەڭ
يۈكسەك نەرسىلەر شۇنى بىلەن بىرلىكتە سرەل ئىچىر ە چۆكرۈك غايىرپ بولغرانلىقى” نرى
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ھىتلېر بىلەن مىللىي سوتسىئالىزم بولمىغان بىر دۇنيرا ياشاشرقا ئەرزىمەيردىغان بىرر دۇنيرا
ئىكەنلىكىنى يازىدۇ .ئۇ  2بالىسىنى يەرئاستى ھراۋا مرۇداپىيە ئاكوپىغرا ئېلىرپ كىرىشرىنى
سەۋەبىمۇ شۇ ئىرد  .بالىلىرىنىر بەكرال قىممەتلىر ئىكەنلىكىنرى مەغلروبىيەتتىن كېريىن
ئۇنر ئۈچۈن ھاياتنى قىلچە قىممىتى بولمايدىغانلىقىنى “رەھىمدى تەڭر مېنىر نرېمە
ئۈچررۈن بالىلىرىمغررا بۇنررداق بىررر ھايررات ياشىشررىغا يررول قويمىغررانلىقىمنى چوقررۇم ترروغرا
چىشررىنىدۇ … تەڭرررىم ماڭررا جاسررارەت بېرىررپ ئرراخىرقى ۋە ئەڭ مۈشرركۈل ۋەزىىەمنررى ئررادا
قىلىشىم ئۈچۈن كۈ -قۇۋۋەت بەرگەيسەن” دەيدۇ .بورمانمۇ ئايالىغا بىر تېلې رامما يرولالپ
“پۈتۈنلە تۈگەشتۇق” دەيدۇ .ئۇمۇ پۈتۈنلە ئۈمىدىنى يوقاتقان ئەھېالدا ئىد  .شۇڭا ئرۇ
ئايالىدىن دەرھال بېرچتېس ادېندىن ئايرىلىشىنى بۇنپ كېلىن ەن  2~2بان بىرلەن بىررگە
بالىلىرىنى ئېلىپ تىرولغا قاراپ يولغا چىقىشىنى تاپىاليدۇ.
2
سان فرانسېسكودا بولسا بىرلەشكەن مىللەتلەر تەشكىالتى (ئۇيغۇرچىردا بىرلەشركەن
دۆلەتلەر تەشكىالتى يەنى د ت _ ئۇ.ت) نىر قۇرۇلرۇش يىغىنرى ئۆتكرۈزۈلمەكتە ئىرد .
رېتېررر ئاگېنتلىقىنى ر بىررر مررۇخىىر ھىملېرنى ر تەشەببۇسرركارلىق بىررلەن گېرمانىيەنى ر
شەرتسررىز تەسررلىم بولىرردىغانلىقىنى ئوتتۇرغررا قويغانلىقىرردىن خەۋەر تاپىرردۇ .ئۇنى ر رېتېررر
ئاگېنتلىقىغا يوللىغران تېلې راممىسرى تەكشۈرۈشرتىن ئۆتكرۈزۈلمەيال ئۇختۇرۇشرتىن بىرسرى
دۇنيانىررر ھەر قايسرررى جايلىرىغرررا يوللىنىرررپ كېتىررردۇ .مرررۇداپىيە ئاكوپىنىررر ئۈسرررتىنكى
قەۋەتلىرىرردىن بىرىرردە تۇرىېاتقرران گېرمرران ئاگېنتلىقىنىرر بىررر مررۇخىىر -01چىسررىال
س رادىئوسىنى ئاڭلىتىشىنى ئاڭلىد ھەقىچران
ئاخشىمى سائەت  1نردا ئەن لىيە
دەرھال بېرىپ بۇ خەۋەرنى ھىتلېرغا مەلۇم قىلىردۇ .ھىتلېرر برۇ تېلې رافنرى ئوقرۇپ بولرۇپ
خررۇدد ئرراخىرقى كۈنلىرىنىررر يېتىررپ كەل ەنلىكىنررى قوبرررۇل قىلىررپ تەقرردىرگە برررو
سۇنماقتىن باشقا چارىسى قالمىغاندەك جىمىىال قالىدۇ .ئاندىن ئۇ گيوبېل بىلەن بورمران
ئىككىسرررىنى چاقىرتىرررپ كىرىررردۇ .ئرررۇ ئرررۈچەيلەن ئىشرررىكنى ئىچىررردىن تاقررراپ قويرررۇپ
مۇزاكىرىلىشىدۇ.
بورمرران شررۇ كررۈنى كررۈن بررويى كررۆپچىلىكنى خەتەرلى ر پەيتررتە خررائىنلىق قىلىررپ
قاچقانلىقىنى تىلالپ ۋارقىراپال يۈرىدۇ .بىر سائەت ئراۋال ئرۇ دۆنىتزغرا تېلې راممرا يرولالپ
“بۇ كۈنلەردە ساداقەت دې ەن بۇ سۆز ساتقىنلىق دې ەنر ە ئالمىشرىپ قالغران ئوخشرايدۇ”
دې ەن ئىد  .ئېرېا براۋننىر سرىڭى كۈيئروغلى قراتتىق گۇمرانلىق ئۇنسرۇرنر تىرزىملىكى ە
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چۈشۈپ قالغران بىرر ھېسرابلىناتتى .ھىملېرنىر مرۇداپىيە ئاكوپىغرا قويغران ئانقىچىسرى
ئوتتو ھېرمانفې ېلەيىننى گېستاپو شەھەردىكى ئۆيىدىن قولغا ئالىدۇ .فې ېلەيىن ئۇچىسرىغا
پۇخراچە كىيىم كىيىېالغانلىقى يېنىدىمۇ بىر مۇنچە قىممەتلىر زىنرنەت بويرۇملىر بىرلەن
شىېىتسارىيە فرانكىمۇ بولغان خېلى كۆپ نەق پۇل تېىىلغىنى ئۈچۈن گېستاپودىكىلەر ئرۇنى
بىررتەرەپ دۆلەترركە قېچىشررنى نىرريەت قىلغرران دېرر ەن گۇمرران بىررلەن مررۇداپىيە ئاكوپىغررا
كەلتۈرۈلىدۇ .ئۇ يەرگە بارغىنىدا ئۇنىر بېشرىنى ئەگىرپ يرۈرگەن خەۋپرلەر پۈترۈنلە يروق
بولىدۇ .يەنى ئېېا ئوتتۇرغرا چىقىرپ ئۇنىر ئايرالى يەنرى ئۆزىنىر سىڭلىسرى پرات يېقىنردا
تۇغماقچى دەپ ئۇنى ساقالپ قالىدۇ .ھىتلېرمۇ ئرۇنى قورقۇنچراق قابىلىيەتسرىزلى بىرلەن
ئەيىررىلەپ پرراگونلىر بىررلەن مەيدىسررىدىكى كرىسررت ئرروردىنلىرىنى سررۈكىېېلىپ جررازا
س رادىئوسرىنى
سۈپىتىدە يېقىنردىكى بىرر بۆلرۈم ە سرولىتىېېتىدۇ .ئەممرا ئەن لىريە
ئاڭلىتىشىدا فې لەيىننى قېچىشى ئۇنى باشلىقى ھىملېرنى خائىنلىق قىلىشى بىلەن زىچ
مۇناسىېەتلى ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرغىنىدا ھىتلېر فې ېلەيىن چوقۇم شىېىتسارىيەگە بېرىرپ
تىنچلىررق سررۆھبىتى ە قاتناشررماقچى بولغرران دەپ قەتئررى ئىشررىنىدۇ .شررۇنداق قىلىررپ بىررر
سائەتكىمۇ يەتمى ەن قىسقا بىرر ۋاقىرت ئىچىردە ئرۇنى ھەربىري سروتقا چىقىرىرپ گۇناھكرار
دەپ قراراپ ئۆلررۈم جازاسررىغا ھۆكررۈم قىلىشررىدۇ .برۇ قېررتىم ئېررېا يىغررالپ كررۆزلىر قىزىرىررپ
كەتكەن بولسىمۇ ئۇنى ھىمرايە قىلىشرقا ئۇرۇنمايردۇ .چرۇنكى فې ېلەيىننىر چامادانىردىن
چىققان زىننەت بويۇملىرىنى بىر قىسمى ئۆزىنى نەرسىلىر ئىكەنلىكىنى شرۇنىڭدەك ئرۇ
يەنە سىڭلىسىنىمۇ ئالداپ يۈرگەنلىكىردىن خەۋەر تاپىردۇ .يەنرى ئاڭالشرالردىن قارىغانردا
؟فې ېلەيىن بۇ قېتىم قېچىشتا بىر ۋېن رىيە دېىلوماتىنى چىرايلىق ئايالى بىرلەن بىررلىكتە
بېرلىندىن قېچىشنى پىالنلىغان ئىكەنمىش.
ۋېيررردلى كېلىرررپ كەچلىررر يىغىنغرررا قاتناشرررقىچە بولغررران ئارىلىقترررا يەرئاسرررتى
ئاكوپتىكىلەر پۈتۈنلە پاراكەنردە ھالغرا چۈشرۈپ قالغران ئىرد  .ئرۇ كېلىرپ ئۇرۇسرالرنى
ئىل ىرلەپ كىرىش ھەققىدىكى ئەڭ يېڭى خەۋەرلەرنرى ھىتلېرغرا يەتكۈزىردۇ .ھەقىقەتەنمرۇ
ئەھېال ئېغىر بولۇپ بارلىق قۇرال-ياراقالر ئاشلىق قاترارلىقالر پۈترۈنلە دۈشرمەن قولىغرا
چۈشۈپ كەتلەنلىكىنى ياكى بومباردىمانردا يروق بولغرانلىقىنى يەنە ئىككرى كرۈن ئرۆتمەيال
ئۇنى قىسىملىر ئوق-دورا ۋە يەيدىغان-ئىچىدىغانلىر پۈتۈنلە تۈگەيدىغانلىقىنى شرۇ
سەۋەپتىن داۋاملىق ئۇرۇشۇش ئىمكانى قالمايردىغانلىقىنى دەپ كېلىرپ “مەن بىرر ھەربىري
بولررۇش سررۈپىتىم بىررلەن بىررز دەرھررال تەۋەككررۈل قىلىررپ مۇھاسررىرىنى بۆسررۈپ چىقىشررىمىز
كېرررەك دەپ تەكلىررپ قىلىررمەن” دەيرردۇ .بررۇ تەكلىررىكە ھىتلېررر جرراۋا بەرگىررچە گېنېرررال
ئۆزىنى قورشاۋنى بۆسۈپ چىقىش ھەققىدىكى پىالنىنى بىرمۇ-بىرر چۈشرەندۈرۈپ كېتىردۇ.
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بۇ دې ەنلىرى پۈتۈنلە ھېستىرىيەلى ئۇرۇنۇش! دەپ قايناپ كېتىدۇ گيوبېل  .كلېرب
ھەربىي نۇقتىدىن ئېلىرپ ئېيتقانردا برۇ پىالننرى بولىردىغان پىرالن دېريىش مرۇمكىن دەيردۇ.
“تەبىئىيكى بۇنىڭغا فۈھرېر قارار قىلىشىشى شەرت” دەيدۇ كلېرب كەينىردىنال قوشرۇمچە
قىلىررپ .ھىتلېررر ئۈنىنىمررۇ چىقارمررا جىررم تۇرىرردۇ .كېرريىن ئررۇ ئەگەر مۇھاسررىرىنى بېسررىپ
چىقىررش راسررتىنال ئوڭۇشررلۇق بولغىنىرردا كېرريىن قانررداق بولىرردۇ؟ دەپ سررورايدۇ“ .بررۇ
دې ەنلىرى يولېاس ئۇۋىسىدىن بۆسۈپ چىقىپ قايتىدىن يەنە قاراڭغۇلۇق ئىچىر ە كىرىرپ
قېلىشررتىن باشررقا نەرسررە ئەمەس .مەن بىررر فررۈھرېر بولررۇش سررۈپىتىم بىررلەن قايسررى بىررر
ئېتىزلىق ياكى قايسى بىر داچىالردا ئەجەل كۈنۈمنى كۈتىشىم شەرتمۇ؟”
شررۇنداق دې ەنرردىن كېرريىن تررۇرۇپ يىغىننانىرردىن چىقىررپ ياردارننغرران گرېيىمنررى
يوقالپ كىرىدۇ .خاننرا رېيرتش ئرۇ يەردە ئولترۇراتتى .ھىتلېرر كىرىرپ گرېيىمنىر كرارىېىتى
قىرىغا ئولتۇرغا رەڭ ى ئۆگەن ھالدا ھىملېرنى يۈز ئرۆرى ەنلىكى ھەققىردىكى ئىشرالرنى
ئۇنرغا ئېيتىدۇ“ .بىزنى بىردىن-بىر ئۈمىدىمىز يالغۇز ۋېنكال قالرد  _ .دەيردۇ سرىتلېر _
بىز ئۇنى برۇن يەرگە يېتىرپ كېلەلىشرى ئۈچرۈن برارلىق ئرايروپالنلىرىمىزنى ئىشرقا سرېلىپ
ئۇنى قوغدىشىمىز كېرەك ”.ئۇ رېيتىشقا ئرايروپالن ئەترىترى تەشكىللىشرى ئۈچرۈن گرېمنرى
ئررايروپالنلىق رېچلىررن ئايرودرومىغررا ئرراپىرىش ۋەزىىىسررىنى تاپشررۇرۇپ ۋېنكنى ر ھرراۋادىن
قوغداش ئارقىلىقال ئۇنى بۇ يەرگە كىرىشى ە كاپالەتلى قىلىشقا بولىردىغانلىقىنى ئېيتىردۇ.
“مانررا بررۇ سررىزنى بررۇ مررۇداپىيە ئاكوپىرردىن ئايرىلىشررقا مەجبررۇر بولىشررىڭىزنى بىرىنچررى
سەۋەبى .باشقا بىر سەۋەپ سىز قەتئىي تۈردە ھىملېرنى ئىشلىرىنى چەكلىشرىڭىز شرەرت.
_ بۇ گەپلەرنى قىلىېېتىپ ئۇنى لەۋلىر بىلەن قوللىر تىترەپ تۇراتتى ئراۋازىمۇ تىتررەپ
چىقماقتا ئىد  _ .بىر ۋەتەن ساتقۇ ھەرگىزمۇ مېنى ئورنۇمغا ئۆتۈپ داھىيلىرق قىلىشرىغا
ھەرگىز يول قويالمايمەن .شۇڭا سىز بۇ يەردىن چوقۇم چىقىشىڭىز ئرۇنى بۇنرداق قىلىشرىغا
يول قويماسلىقىڭىز كېررەك” دەيردۇ .گررېيىم قىينىلىرپ يرۈرۈپ كىيىمىنرى كىيىردۇ .رېيرتىش
يىغالپ تۇرۇپ بۇ يەردە قېلىشىغا يالېۇرىردۇ .ئەممرا ھىتلېرر ئۇنىر تەلىرېىنى رەت قىلىردۇ:
“تەڭر سىزنى ساقلىغا ”.
گيوبېل خانىم رېيىشقا ئىككى پارچە خەت تەييارنپ ئوغلىغا بېرىشىنى ئېيتىردۇ .ئرۇ
بارمىقىدىن بىر تال ئالماس ئۈزۈك چىقىرىپ خاتىرە ئۈچۈن تاقىېېلىشىنى ئۆتۈنىردۇ .ئېېامرۇ
ئۇنىڭغا بىر پارچە خەت بېرىپ سىڭلىسى فې ېاليىن خانىمغا تاپشۇرۇشىنى ئۆتۈنىدۇ .ئەمما
كېيىن رېيتىش بۇ خەتنى ئوغۇرلۇقچە ئوقۇپ چىقىپ بۇ خەتنى “شرۇنچە بىرمەنە شرۇنچە
سۇنئىي شرۇنچە پەسركەش ئايالالرنىر مرۇھەببەت سرۆزلىر بىرلەن تولغرانلىقىنى” ھرې
قىلغاچقا ئۇ خەتنى يىرتىپ تاشلىغان.
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گرررېيىم بىررلەن رېررتىش ئىككىسررى بىررر بروۋنىرر ماشررىنىغا ئولتررۇرۇپ برانرردېنبۇرگ
دەرۋازىسررىغا قرراراپ ئاتلىنىرردۇ .ئررۇ يەردە بىررر ئررارادو  12تىىلىررق بىررر مەشررىق ئررايروپالنى
يوشۇرۇنغان ئىد  .يول بويىدا بەكال كۆپ بىنا ئوت-يالقۇن ئىچىدە قالغان بولرۇپ كرۆككە
يۈكسررەل ەن ئرروت يررالقۇنى كررېچە ئاسررمىنىنى كۈنرردۈزدەك يۇرىتىررېەتكەن ئىررد  .يېنىرر
تىىتىكرى پىلىمرروت ئرروق ئراۋازلىر تىنمررا تاترراتالپ ئېتىلىررپ قرۇنقنى يرراراتتى .رېررتىش بررۇ
كىچى ئايروپالننى شرەرقتىن غەرىرىكە سروزۇلغان چروڭ يولردا ھەيردەپ ئروت-يرالقۇنلىر
ئارىسىدىن كۆككە كۆتۈرىلىيدۇ .ئايروپالن بىنانرنى ئۈستى ە ئۇچۇپ كۆتۈرۈلىشرى ھامران
رۇسىيە پروژوكتورلىر بۇ كىچىككىنە ئرارادو تىىلىرق ئايروپالنىنىر ئۈسرتى ە توغرىلىنىردۇ.
كەينىرردىنال زىنىررت ترروپلىر ھەر تەرەپررتىن يرراڭراپ بررۇ ئررايروپالننى قررۇش پەيلىرىرردەك
توزىتىېەتمەكچى بولىدۇ .ئەمما رېيتىش يراغنى قرۇلىقىغىچى بېرىرپ برۇ تروپ ئروقى قراينىمى
ئىچىدىن قۇتۇلۇپ كۆككە يۈكسىلىدۇ .ئەند ئۇ بېررلىن ئاسرمىنىدا كرۆرۈنمەكتە تۈۋەنردە
بېرلىن ئروت يرالقۇن ئىچىردە يانماقترا ئىرد  .رېيرتىش شرىمالى يۆلۈنۈشركە قراراپ ئۇچرۇپ
كۆزدىن غايىپ بولىدۇ.
1
“جەننەتتە شائىر بولغاندىن دوزاخقا ھاكىم بولۇشنى تالاليتتىم”.
_ لۇسىفېرنى مىلتونىدىكى “جەننەت باغچىسىدىن ئايرىلىش” دىن ئارىيە
ھىملېرنى ر يررۈز ئررۆرى ەنلىكى بىررر ھېسرراپتا ھىتلېرنررى قەتئىرري قارارغررا كررېلەلمە
ئىككىلىنىپ يۈرۈشتىن قۇتۇلدۇرۇش بىلەن بىر قاتاردا ئۇنى كىچىككىنە بولسرىمۇ قالغران
ئۈمىدلىرىنى يوققا چىقىشىنى پەيردا قىلغران ئىرد  .گەرچە ئرۇ گرېيىمغرا يەنىرال ئۈمىردۋار
ئىكەنلىكىنى ئىىادىلى ەندەك قىلغىنى بىلەن ئرۇ ئىچىردە ۋېنر بەرىبىرر كارغرا كەلمەيردۇ
دەپ قارىغررانلىقى ئۈچررۈن ئرراخىرقى كررۈنلىر ئۈچررۈن تەييررارلىق قىلىررش ۋاقتىنىر يېتىررپ
كەل ەنلىكىنى ئېترراپ قىلماقترا ئىرد  .ئرۇ ترراۋدل جيرۇڭنى چاقىرتىردۇ .ترراۋدل ئەسرلىدە
يازدۇرىدىغان گەپلىر بار ئوخشايدۇ دەپ ئويلىغان بولسىمۇ ئۇنى بۆلۈمىدە بىر ئۈسرتەل
بولۇپ خۇدد بىر بايرام تەبرىكلەيدىغاندەك ئۇسرتى ئانھىردە بىزەل ەنلىكىنرى :ئۈسرتى ە
ئا .ھ .ھەرىىلىر ئىشلەن ەن دەستىرخان سرېلىنغانلىقىنى دەسرتىرخاندا يەنە بىرر يرۈرۈش
كۈمررۈش چىررنىالر ھەمرردە شامىانىسرركى رومكىلىررر تىزىلغرران ئىررد  .ئەجەبررا ئررۇ باشررقىالر
بىلەن مەڭ ۈلۈك ۋىدالىشىشنى تەبرىكلىمەكچىمۇ قانداق دەپ كۆڭلىدىن ئۆتكۈزىدۇ.
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ھىتلېر ئەتراپنى كۈزەتكەندىن كېيىن “قېنى باشاليلى” دەپ تراۋدلنى يېتىلى ىرنىچە
يىغىن زالىغا كىرىدۇ .خۇدد بۇرۇنقىدەك خەرىتە ئۈسرتىلى ئالردىغا كېلىرپ ترۇرد  .ئەممرا
بۈگررۈن ئۈسررتەل ئۈسررتىدە خەرىررتە يرروق ئىررد  .ئررۇ پررارقىراپ تۇرغرران سررىلىق ئۈسررتەل ە
تىكىل ىنىچە تۇراتتى“ .مېنى ئەڭ ئاخىرقى سىياسىي ۋەسىيىتىم – .دەيدۇ ھىتلېرر .ترراۋدل
ئۇنى دې ەنلىرىنرى تېرز خراتىرە شرەكلىدە يېزىېاتقران بولسرىمۇ قروللىر تىنمرا تىتررەپ
تۇراتتى .چۇنكى بۇ تارىننى ھەقىقى ئەھېالى-دە! تراۋدل بۇنى بىر ھەقىقىي ئېتراپنامە
ئۆزىنى ئاقالش نۇتقى بولىدىغانلىقىغا قەتئىي ئىشەنچ قىالتتى .يەنى ئۆلۈم ئالدىردا تۇرغران
بىرسى يالغان سۆزلىيەلىشى مۇمكىنمۇ؟ شۇنداقتىمۇ ئۇنى خاتىرلى ەنلىر پۈتۈنلە مازاق
قىلىش دارىتمىالشالر بىلەن تولغان سۆزلەر ئىرد  .ئرادەتتە ئرۇ سرۆزلەيدىغان نۇترۇقلىرىنى
بەكررال كررۆپ تررۈزىتىش قىلىررپ ئانرردىن سررۆزلەيتتى ھەتتررا ھەربىررر جۈملىنى ر راۋانلىقىنررى
ساقالش ئۈچۈنمرۇ بەكرال كرۆپ كرۈ سرەرىپ قىالتترى .ئەممرا بۈگرۈن ئۈسرتەلدىن كرۆزىنى
ئررۈزمە تىنمررا سررۆزلىمەكتە ئىررد  .ئررۇ مەيلررى ئررۆز يرراكى باشررقا ھەرقانررداق بىررر
گېرمانىيەلى ھېچقاچان ئۇرۇش قىلىشنى خالىمايدىغانلىقىنى؛ بۇ ئۇرۇشنى “پۈترۈنلە شرۇ
يەھررۇدىيالر يرراكى يەھررۇدىيالر ئۈچررۈن خىررزمەت قىلىرردىغان خەلقررارالىق سىياسررىيونالر
قوزغىد ” دەپ ئەيىىلەشكە كىرىشتى.
ئررۇ ئۆزىنى ر ئىنتررايىن خوشررال بىررر شررەكىلدە ئۆلررۈپ كېتىرردىغانلىقىنى ئەممررا ئررۇ
قۇماندانلىرىغا “مەملىكەت بويىچە ئومۇمىي يۈزلۈك قانرات يايردۇرۇلغان كۈرەشركە ئىزچىر
تۈردە قاتنىشىشىنى” بۇيرۇيدۇ .ئەمما ئۇنى يېڭى ھۆكۈمەت ئۈچۈن نرامزاتلىرىنى ئوتتۇرغرا
قويىشى تراۋدلنى بەكال ھەيران قالدۇرىدۇ .ھىتلېر ئادمىرال پولكوۋنى دۆنىتزنرى ئۆزىنىر
ئىمىىرررىيە پرىزدېنتلىقررى بىررلەن قۇراللىررق قىسررىمالر قۇمانرردانلىقى ئورنىغررا ئىزباسررار قىلىررپ
كۆرسرررىتىدۇ .گيوبېلسرررنى بررراش مىنىسرررتىرلىككە بورمررراننى پرررارتىيە ئىشرررلىر بررراش
سررېكرىتارلىقىغا كۆرسررىتىدۇ .تررراۋدل ئەگەر ھەممىنررى قولرردىن بېرىررپ قويغرران تۇرۇغلررۇق
گېرمانىيە تارمار كەلترۈرۈل ەن تۇرۇغلرۇق مىللىري سوتسرىئالىزممۇ گرۆرى ە كىرىرپ بولغران
تۇرۇغلررۇق بررۇ يېڭررى ئەمەلرردارنرغا قىلغىرردەك يەنە نررېمىش ئىررش قالغرران بررولغىيتى دەپ
ھەيران بولىدۇ.
ئۇ بۇ گەپلىرىنى دەپ بولۇپ كۆزلىرىنى يەنىال دەستىناندىن ئايرىمايردۇ .ئرۇ ئەنە شرۇ
ھالدا بىر مەزگى ئۈن-تۈنسىز دەستىنانغا تىكىل ىنىچە قاراپ تۇرغاندىن كېيىن ئۆزىنىر
شەخسررى ۋەسىيەتنامىسررىنى ئېيتىشررقا كىرىشررىدۇ“ .مەن ئررۆزەمنى كررۈرەش يىللىرىرردا ئررۆ
تۇتۇشررنى مەسررئۇلىيىتىنى كۈتررۈرۈپ بونلمررايمەن دەپ ھررې قىالتررتىم .ئەنررد مەن بررۇ
دۇنيررادىكى ئۈسررتۈم ە ئالغرران ۋەزىىىلىرررىم ئاخىرلىشررىش پەيتىرردە مەن شررۇنداق قارارغررا
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كەلدىمكى مەن بۈگۈن تو قىلىش قارارىغا كەلدىم … _ بۇ گەپنى ئاڭالپ تراۋدل قراتتىق
چۆچۈپ كېتىدۇ .ئۇ دەرھال بېشىنى كۆترۈرۈپ قارايردۇ .شرۇندىال ئرۇ خەرىرتە ئۈسرتىلىنى
نررېمە ئۈچررۈن بۇنررداق ھېررت كۈنلىرىدىكىرردەك چىرايلىررق بىزەل ەنلىكىنررى چۈشررىنىدۇ .شررۇ
پەيتتە ئۇنى ئېسى ە تېنى بىر سرائەت ئراۋالال ئېېانىر گېرردا كرىسرتىئان بىرلەن ئۇنىڭغرا
ئېيتقان قىسقىچە ئېيتقران سرۆز ئېسرى ە كېلىردۇ“ :سرىلەرگە سرۆز بېرىمەنمەنكرى بۈگرۈن
ئاخشام مەن چوقۇم يىغلىېېتىمەن!” ئەمما تراۋدل بۇنىر ئۈچرۈن يىغلىمايردۇ _ … .ئرۇزۇن
يىلدىىن بېر مېنى بىلەن يېقىن دوسرت بولرۇپ ئرۆتكەن برۇ كرۈنلەردە يەنە كېلىرپ ئرۆز
ئىنتىيار بىلەن پۈتۈنلە دې ىدەك قورشاۋ ئاستىدا قالغان برۇ شرەھەرگە كېلىرپ مېنىر
بىررلەن تەغرردىرداش بولررۇپ ياشرراۋاتقان قىزنررى نىكاھىمغررا ئېلىشررنى قررارار قىلرردىم .ئۇمررۇ
تەشەببۇسرركارلىق بىررلەن مېنى ر بىررلەن بىرررلىكتە ئررۇ ئررالەم ە سررەپەر قىلىرردىغان ئايررالىم
بولۇشقا راز ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .شۇنداق قىلىپ مېنى خەلقىم ئۈچۈن خىزمەت قىلىمەن
دەپ يررۈرۈپ مەنرردىن تارتىررپ ئېلىنغرران نەرسررە ئۆلۈمۈمرردە ماڭررا قررايتۇرۇپ بېرىلىرردىغان
بولررد  _ .ئررۇ ئۆزىنىرر شەخسررى مۈلررۈكلىرىنى پررارتىيى ە بېغىشرراليدىغانلىقىنى “ئەگەر
پارتىيىمىز مەۋجۇت بولما قالغىنىدا دۆلەتكە بېغىشاليمەن” دەيدۇ .ئۇ يەنە ئۆزىنىر ئەڭ
يرېقىن پارتىيىلىر سەبدىشررى بولغرران مرارتىن بورمرراننى ۋەسررىيىتىنى ئىىراچىسررى قىلىررپ
بېكىتكەنلىكىنررى ئررېالن قىلىرردۇ .ئۇنى ر ۋەسررىيىتىنى ئاخىرىرردا ئېيتقررانلىرىنى ۋاگنېررردىن
تەسررىرلىنىپ دې ەنلىررر دېيىشرركە يەنررى ئۇنىرر يرراش ۋاقىتلىرىرردا يازغرران دراممىسررىدا
يېزىلغان گەپلەردىن ئېلىنما دېيىش مۇمكىن ئىرد “ :مەن ئاغردۇرۇلۇش يراكى ئەل بولرۇش
نومۇسىدىن قېچىش ئۈچۈن ئايالىم بىرلەن بىررلىكتە ئۆلرۈم يرولىنى تاللىېالردىم .شرۇڭا مەن
جەسىدىمىزنى دەرھرال كۆيدۈرۈلىشرىنى ئۈمىرد قىلىرمەن .كۆيردۈرۈلۈش يېرىمرۇ دەل مۇشرۇ
يەردە بولۇشررىنى يەنررى ئررۆتكەن  80يىرر جەريانىرردا خەلقىررم ئۈچررۈن خىررزمەت قىلىررش
جەريانىدا ئاساسلىق خىزمەت ۋاقتىمنى ئۆتكۈزگەن دەل برۇ يەردە كۆيدۈرۈلۈشرۈمنى تەلەپ
قىلىمەن”.
تراۋدل كىچى بىر بۆلۈمدە بۇ ئىككى ھۈجىەتنى ماشىنكىدا ئرۇرۇپ چىقىرش ئۈچرۈن
كىرىررپ كېتىرردۇ .ھىتلېررر خەرىررتە بۆلررۈمى ە كىرىررپ نىكررا مۇراسررىمىغا قاتنىشررىش ئۈچررۈن
يىغىلغان كىشىلەر توپىغا قېتىلىدۇ .ئرۇ برۇرۇن دوسرتلىر ئارىسرىدا دائىرم دې ىردەك “مەن
ئۆ تۇتۇشنى ھۆددىسىدىن چىقىپ بونلمايمەن” دەپ يۈرەتتى .بەلكىم ئۇ ترو قىلغانردا
ئۇنى بىردىن-بىر ئورنى بولغان داھىلىق سانھىيىتىنى ئاجىزنشرتۇرىېېتىدۇ دەپ قورققران
بولىشى مۇمكىن .ئەمما بەكال كۆپ نېمى ئرۇنى ئەيسرا مەسرىھتەك كرۆرەتتى .مانرا ئەنرد
ھەممە ئىشالر ئۆتۈپ كەتتى .ئۇنى تەبىئىتىدىكى بۇرجۇئرازىيە سرىنىىىغا مەنسرۈپ تەرىىرى
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ئۇنى نىكاھلىنىشرتەك قۇتلرۇق بىرر ئىرش ئرارقىلىق سرادىق ئاشنىسرىغا جراۋا قايتۇرۇشرنى
ئۆزى ە بىر مەسئولىيەت ھې قىلدۇرماقتا ئىد .
زالرردا جەمئىرري  1مېھمرران بررار بولررۇپ ئررۇنر بورمرران گيرروبېل ئەر-خوتررۇن گېررردا
كرىسررتىئان برراش ئاديۇتانررت بۇرگرردور كرررېب ھىتلېررر ياشررالر ئىتتىىاقىنىر رەھبىررر
بولغان ئارتۇر ئاكسمان ۋە ئاشىىز مانزىئالى خانىم قاتارلىق كىشىلەردىن تەشركى تاپقران
ئىررد  .ئررۇنر يېقىنرردىكى بىررر خەلررق ھۇجررۇمچىالر ئەترىتىنىرر ئىشنانىسررىدىن تررۈۋەن
دەرىىىلى ر بىررر مەمررور كررادىردىن بىرسررىنى تېىىررپ كېلىررپ ئۇنىڭغررا نىكرراھ مۇراسررىمى
مەسئۇللىقىنى تاپشۇرۇشىدۇ .بۇ كىشى بۇ ئىشقا ھەقىقەتەنمۇ ئۇيغرۇن بىرر ئىرد  .چرۇنكى
ئۇنى ئىسمىمۇ ھىتلېرنى ئۇلۇغاليدىغان ئىسىمالردىن بىر بولغان ۋاگنېر ئىد  .ئېېا قارا
رەڭلىر ئرۇزۇن يىرىەك نىكراھ كىيىمرى كىيىرپ چىققران ئىرد  .ھىتلېرر بولسرا ئۈنفورمىلىرق
ئىررد  .نىكرراھ مۇراسررىمى بەكررال ئررادد ئورۇنالشررتۇرۇلغان بولررۇپ بررۇ جەريانرردا ئىككررى
يىتەرسىزلى بار بولۇپ ئۇنردىن بىرسى ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى قىيىن ئەھېالغرا چۈشرۈرۈپ
قويىدۇ :يەنى نىكراھ ئرۈزۈكى بەكرال چروڭ كېلىرپ قالىردۇ .برۇ ئرۈزۈك گېسرتاپونى ئرالتۇن
غەزىنىسىدىن ئالدىراش ئالردۇرۇلغان بىرر ئرۈزۈك ئىرد ؛ يەنە بىرر ئىرش ئارقىردىن ئېېامرۇ
مىڭلىغان نىكاھقا كەل ەن ياش جرۈپتىلەردەك نىكراھ گۇۋانامىسرىغا ئىمرزا قويرۇش ۋاقتىغرا
كەل ىنىدە خاتا يېزىپ سالىدۇ .ئرۇ ئراۋال ‘ئېرېا ’ … دەپ ئىمرزا قويرۇپ سرالىدۇ .ئانردىن
ھەرىىىنى سىزىپ تاشالپ ئورنىغا ‘ئېېا ھىتلېر براۋن’ دەپ تۈزىتىدۇ.
ئالدىراش براۋننى
ۋاگنېر دې ەن بۇ لكىچى ئەمەلدار ئىمزاسىنى قويرۇپ بولغانردىن كېريىن گيروبېل بىرلەن
بورمان ئىككىسى شاھىتلىق قىلىپ ئىمزا قويىشىدۇ .بۇ ئىشرالر -01ئاپرېر يېررىم كرېچى ە
يررېقىن بولغرران ئىشررالر ئىررد (نىكرراھ گۇۋانامىسررىدىكى كررۈن -01ئافرې ر دەپ يېزىلغىنررى
ئۈچۈن كىشىلەر نىكاھ كۈنىنى -01ئاپرې سەھەر دەپ قوبۇل قىلىېېلىشقان .ئەسرلىدە برۇ
ئالدىراشررلىق ئىچىرردە ۋاگنېررر بررۇ ئىككررى پررارچە ھررۈجىەتنى سىياسررى قۇرىمررا تررۇرۇپال
قاتلىغان ئىد  .ئەمما ئارىدىن يېررىم سرائەتتەك ۋاقىرت ئۆتكەنردە قارىسرا گۇۋاھنامىردىكى
چىسال يېزىلغران يەر بۇلغۇنرۇپ كەتركەن بولغاچقرا قايترا چىسرال قويۇشرنى ئويلىغران .ئرۇ
تۈزۈتررۈش ۋاقتىرردا سررائېتى ە قرراراپ ۋاقىتنى ر تررۈن يېرىمررى سررائەت  80دىررن  22مىنررۇت
ئرررۆتكەنلىكىنى كرررۆرۈپ چىسرررالنىمۇ -01ئاپىرىررر دەپرررال يېزىېېتىررردۇ .ئەھلرررى ھرررۈجىەت
نۇسنىسررىدا بررۇ ئررۆزگەرتىلىش ئېنىررق كۆرۈنررۈپ تررۇراتتى .ئەممررا بررۇ ھۈجىەتنى ر ئەسررلى
نۇسنىسى ئېزىنناۋېر كۈتۈپنانىسىدا ساقالنغان بولۇپ ئۇنى كروپىيەلەن ەن نۇسنىسرىدا
بۇ ئۆزگەرتىش ئىز كۆرۈنمەيدۇ _ .ئا.ھ.ئى).
ھىتلېر قىزنى قولتۇقلىغىنىچە قىرائەتنانىغا كىرىپ نىكا زىياپىتى ە قاتنىشىدۇ .ئرۇ برۇ
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يەردە چاخچاق قىلغا ۋېن رىيەدە ئىشلەن ەن توكا ماركىلىق ئرۈزۈم ھارىقىردىن ئرازىراق
ئىچىىمۇ قويىدۇ .ئۇ بىرسى ە ئىچىدە «قىزى ئەتتىر گۈل» دې ەن بىررن تەخسىسرى بولغران
پرراتىفوننى قويرردۇرۇپ ئررۆز كورىرردورغا چىقىررپ خىزمەتچىلەرنى ر تەبرىكلىرىنررى قوبررۇل
قىلىردۇ .برۇ خەۋەر تارقىلىشرى ھامران پۈتكرۈل ھراۋا مرۇداپىيە ئاكوپىردىكى كىشرىلەر ئرۈ -
بەشتىن بولۇشۇپ تەبرىكلىشىدۇ .ھىتلېر قاتتىق ھاياجان ئىچىردە بولسرىمۇ يەنىرال كرۆڭلى
بىرررر يەردە ئەمەس ئىرررد  .شرررۇڭا ئرررۇ پرررات-پررراتال تراۋدلنىررر ماشرررىنكىدا بېسرررىېاتقان
ھۈجىەتلەرنى پۈتۈپ-پۈتمى ەنلىكى ە قاراپ قوياتتى .تراۋدل خەتنى ئرۇرۇپ بولغىنىردىن
كېيىن گيوبېل ئۇنى يېنىغا كىرىپ كېلىردۇ .ئرۇ ئروڭ-سرولى يروق بەكرال جىددىلىشرىپ
كەتكەندەك كۆرۈنەتتى .ئۇ ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ فۈھرېر ئۇنى يېڭى ھۆكۈمەتتە مۇھىم ۋەزىرىە
ئۆتىشى ئۈچۈن دەرھال بېرلىندىن چىقىپ كېتىشى توغرىلىق بۇيرۇق قىلغانلىقىنى ئەمما ئۇ
فۈھرېرنى يېنىردىن ھەرگىرز ئايرىاللمايردىغانلىقىنى دەپ كېلىرپ گېىىنرى توختىتىردۇ .ئرۇ
كۆزلىرىرردىن تررارامالپ ئېقىېاتقرران يېشررىنى ئۇنۇتقرران ئىررد “ .بەكررال كررۆپ قررارارنر فررۈھرېر
تەرىىىدىن بەكال كېچىكىپ بېرىل ەن! شۇنداق تۇرۇقلۇق بۇنداق بىرر قرارارنى بۇنرداق ئەڭ
ئاخىر چىقىرىشقا تې ىشلى بىر قارارنى نېمىشقا شۇنچە بالدۇر بېرىدىغاندۇ؟ _ گيروبېل
ئۇنى ماشىنكىنى قويۇپ تۇرۇپ ئراۋال ئۇنىر ۋەسرىيىتىنى خاتىرلىېېلىشرىنى ھەمردە ئۇنىمرۇ
فۈھرېرنىرر ۋەسررىيىتى بىررلەن بىرررگە قويۇلۇشررىنى تەلەپ قىلىرردۇ“ .مەن پۈتررۈن ئۆمررۈرۈم
بررويىچە فۈھرېرنى ر بررۇيرۇقىنى رەت قىلىشررىم مۇشررۇ بىرىنچررى قېررتىم _ .دەيرردۇ گيرروبېل
ۋەسررىيىتىنى ئېيتىررپ تررۇرۇپ _ ئايررالىم بىررلەن قىزلىرررىم مېنىر بىررلەن بىرررگە فۈھرېرنى ر
بېرلىنردىن دەرھرال ئرايرىلىش دېر ەن برۇ برۇيرۇقىنى رەت قىلردۇق ”.ئرۇ ۋەسىيەتنامىسررىنى
ئېيتىپ بېرىشنى داۋام قىلىرپ ھىتلېرنىر ئەتراپىردىكىلەردىن بەزىلىرر ئالېاسرتىدەك يرۈز
ئۆرىشررتى .ئەممررا بررۇ يررۈز ئررۆرىش جەريانىرردا ھررېچ بولمىغانرردا بىرررەيلەن ئۇنىر بىررلەن تررا
ئۆل ىچە شەرتسىز تۈردە بىرگە بولىدىغانلىقىنى ئىىادىلەيدۇ.
تراۋدل بۇ ئۈ پارچە ھۈجىەتنى ئۇرۇپ چىقىرىپ بولغىچە ۋاقىتمۇ سرەھەر سرائەت 2
كە يېقىنلىشرررىپ قالغررران ئىرررد  .برررۇ چاغررردا بورمررران گيررروبېل ۋە ھىتلېرررر ئرررۈچەيلەن
ئى ىل ىنىچە خەت ماشىنىسىدىن چىقىېاتقان قەغەزگە تەقەززالىق بىلەن قارىشرىپ تۇرىردۇ.
ئۇنردىن بىرسى ئەڭ ئاخىر چىققان بىر ۋاراقنى ماشىنكىدىن يىرتىپ ئالىدۇ .ئرۇ ئۈچىسرى
يىغىن زالىغا قايتىپ كەل ەندىن كېيىن ھىتلېر رەسمى سىياسىي ۋەسىيەتنامىسى ئۈسرتى ە
ئىمزانپ قول قويىدۇ .گيوبېل بورمران بۇرگردور ۋە كرېبسرالر شراھىت بولرۇپ ئرايرىم-
ئايرىم قول قويىدۇ .ھىتلېر يەھۇدىيالرنى يوقۇتۇشرنى پۈترۈنلە ئۆزىنىر تۆھىىسرى قىلىرش
ئررارقىلىق پۈتررۈن سىياسررىي ھايرراتى بررويىچە قەلبىنررى مۇجررۇپ كەلر ەن قورقۇشررىنىمۇ قايتررا
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تەكىتلەپ كۆرسەتكەن بولىدۇ .ئۇ ۋەسىيىتىدە ئۇرۇشرنى شرۇنرنى ئرۆز قوزغىغرانلىقىنى
ئۇمۇ بۇ يەھۇدىيالرنى جىنايىي قىلمىشى ئۈچۈن نىسربەتەن ئىنسرانىي ئۇسرلۇپ قولالنغران
بولسررىمۇ يەنىررال بەدەل تررۆلى ەنلىكىنى بايرران قىلغرران؛ ئررۇ ئۆزىنى ر تررۆلى ەن بەدىلىرردىن
ھەرگىزمررۇ پۇشررمان قىلمايرردىغانلىقىنى ئەكسررىنچە ئررۇ ئۆزىنىر ئاجىزلىقىرردىن ھېچقاچران
مەغرۇرلىنىررپ باقمىغررانلىقىنى ئېيتىرردۇ“ .ئەڭ مررۇھىمى _ دەيرردۇ ئررۇ ۋەسىيەتنامىسررىنى
ئاخىرىررردا _ مەن دۆلەت رەھبەرلىرررر بىرررلەن ئۇنرنىررر قرررول ئاسرررتىدىكى كىشرررىلىرى ە
ئىرقچىلىرررق قرررانۇنىنى پۈترررۈن كرررۈچى بىرررلەن قوغرررداپ قېلىشرررى كېرەكلىكىنرررى خەلقرررارا
يەھۇدىيلىرىرردىن ئىبررارەت بررۇ مىللەتلەرنىر ئورترراق زەھىرررى ە قىلررچە رەھىررم قىلماسررتىن
قارشررى تۇرۇشررى كېرەكلىكىنررى تەكىتلى ەنلىكىنررى ئېيتىرردۇ.ئررۇ ئۆزىنىرر يەھۇدىيالرنىرر
ئرررۇرۇقىنى قۇرۇترررۇش ۋەزىىىسرررىنى ئۇرۇندىيالىغانلىقىررردىن قررراتتىق مەغرۇرلرررۇق ھرررې
قىلىرردىغانلىقىنى كۆرسررىتىدۇ .ئررۇ يەنە ئۆزىنىرر بررۇ ئىشررتا بەكررال كررۆپ پىكىرداشررلىر
بولغاندەك قىلغىنى بىلەن ئرۆز برۇ ئىشرتا ئوتتۇرغرا چىقمىغىنىردا “ئراخىرقى ھەل قىلىرش
تەدبىر ” نىڭمۇ ئوتتۇرغا چىقمايدىغانلىقىنى ئانھىدە تەكىتلەپ كۆرسەتكەن.
1
-01ئاپرې چۈشرتىن برۇرۇن سروۋېتلەر ئىتتىىاقىنىر قۇرۇقلرۇق قىسرىملىر شرەرق
جەنۇ ۋە شىمالدىن ئىبرارەت ئرۈ يرول برويىچە ھراۋا مرۇداپىيە ئاكوپىغرا قراراپ يېقىرنالپ
كېلىدۇ .سوۋېتلەر ئارمىيىسرىنى ئالردىن يرۈرەر قىسرىملىر ھايېانرات باغچىسرىغا بېسرىپ
كىرررگەن ۋاقتىرردا ئۆلررۈم گىرداۋىغررا كېلىررپ قالغرران بررۇ شررەھەرنى مۇھاسىرىسررىمۇ زور
دەرىىىدە تارايتىلغان ئىد  .بىر مى يىراقتىكى يەر ئاستى ھراۋا مرۇداپىيە ئراكوپى ئىچىردە
بورمرران ھىتلېرنى ر ۋەسىيەتنامىسررى بىررلەن ئۆزىنى ر شەخسررى ۋەسررىيىتىنى ئىررز باسررار
دۆنتزغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ .بورمان بۇ نەرسىلەرنى بىنەتەر بىر شەكىلدە بارىدىغان يېررى ە
يەتكۈزۈشنى مەقسەت قىلىپ ئىككى نەپەر ئەلچىنرى ئىككىر ە بۆلرۈپ يولغرا سرالىدۇ :ئرۇنر
ئۆزىنى شەخسرى مەسلىھەتچىسرى بىرلەن ھېينرز لرورېنز ئىرد  .گيروبېل بولسرا ئۆزىنىر
ۋەسىيىتىنى سىرتتىكى كىشىلەرنىمۇ ئۇقۇپ قالسۇن دەپ لورېنزغىمۇ بىر نۇسنا بېرىدۇ.
ھىتلېرنى ر ۋەسىيەتنامىسررىنى ئررۈچىنچى نۇسنىسررى گېنېرررال بۇرگرردور ئررارقىلىق
فۈھرېرنىررر قۇرۇقلرررۇق ئرررارمىيە ئاديۇتانتىغرررا تاپشرررۇرۇلىدۇ .بۇرگررردور ئايۇتانتقرررا برررۇ
ۋەسررررىيەتنامىنى يېڭىرررردىن قۇرۇقلررررۇق ئررررارمىيە برررراش قۇمانرررردانى مارشررررال شررررۆمېرگە
تاپشۇرۇلۇشىنى جىكىلەيدۇ .بۇ ئامرانەتنى ئېلىرپ ماڭغران كىشرى بۇرگردورفنى بىرر پرارچە
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خېتىنىمررۇ يېنىغررا سررېلىېالىدۇ .بررۇ خەتررتە فۈھرېرنى ر ۋەسىيەتنامىسررى “ھىملېرنى ر يررۈز
ئۆرى ەنلىكتەك ئەجەللى خەۋەرنى ئالغىنىدىن كېيىن” يېزىلغرانلىقىنى برۇ قرارار “قەتئىري
ئۆزگەرتىشكە بولمايدىغان بىر قرارار” دەپ ئىرزاھالپ ئرۆتكەن ئىرد “ .فرۈھرېردىن برۇيرۇق
كېلىشى ياكى فۈھرېرنى ئۆلۈمى ئىسىاتلىنىشى ھامان برۇ ۋەسرىيەتنامىنى دۇنياغرا ئرېالن
قىلىنىشى” كېرەكلىكى بىلدۈرۈل ەن ئىد .
ئېېا چۈشكە يېقىن ئاندىن ئورنىدىن تۇرىدۇ .بىرر مۇھراپىزەتچى كىرىرپ بەكرال ئەدەپ
بىلەن “خانىم!” دەپ چاقىرىېىد ئۇمۇ كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ بۇنردىن كېريىن مېنرى ھىتلېرر
خانىم دەپ چاقىرىېېرى دەيدۇ .ئۇ ئۆزىنى يرېقىن خىزمەتچرى قىرز لېيسرېلنى چاقىرىرپ
نىكاھ ئۈزۈكى بىلەن ئۇيقا كىيىمىنى يېقىن دوسرتى ھېرترا شرنېيدېرغا تاپشرۇرۇپ بېرىشرىنى
تاپىاليرردۇ .ئانرردىن ئۇنىڭغىمررۇ خرراتىرە ئۈچررۈن بىررر تررال ئررۈزۈكىنى سرروۋغا قىلىرردۇ .سررەل
تۇرغانرردىن كېرريىن ئررۇ ياخشررى كۆرىرردىغان يەنە بىررر كررۈلىرەڭ تررۈلكە تېرىسررى پەلتوسررىنى
تراۋدلغا سوۋغا قىلىردۇ“ .مەن ئەزەلردىن ئەتراپىمردىكىلەرنى ياخشرى كىيىنىرپ يۈرىشرىنى
ياخشى كۆرەتتىم” دەيدۇ .ئاندىن ئرۇ “ئېلىر برۇنى برۇ پەلتويرۇمنى كۆڭۈللرۈك كرۈنلەردە
كېي ەيسىز” دەيدۇ .تراۋدل بۇ سوۋغىنى ئېلىپ قاتتىق ھاياجانلىنىپ كېتىدۇ .ئەممرا ئرۇزۇن
ئررۆتمەيال بۇنررداق بىررر پەلتررونى كېيىېېلىررپ بېرلىنرردىن قانررداقمۇ قېچىررپ چىقررانرمەن دەپ
ئوياليدۇ.
بۇ مرۇداپىيە ئىسرتىھكامى ئىچىردە كىشرىلەر ئۇزۇنردىن بېرر مۇڭدىشرىپ ئولترۇرۇش
تاماكرا چېكىشررتىن باشررقا قىلغىردەك تررۈزۈك بىررر ئىشرىمۇ يرروق ئىررد  .برۇ كررۈنلەردە ھەتتررا
ئەۋادىررن تارتىررپ ھەممەيررلەن تاماكررا چېكىشررىنى يوشررۇرمايدىغان بولىرردۇ .فۈھرېرمررۇ بررۇ
يەردىكى تاما ئىسرىغا پەرۋا قىلمراس ھالغرا كەل ەنردەك كرۆرۈنەتتى .كېريىن ئرۇ چۈشرتىن
كېيىن سائەت  2بولغاندا ئۆزىنى ئەڭ يېقىن خىزمەتچىسرىنى كىتاپنانىسرىغا چاقىرتىردۇ.
بۇ كىتاپنانا مېھمانسارىيى بىرلەن قىزغرۇ ئرالتۇن ھەل بېررىل ەن تۇرنرا گۈللرۈك مەخرمەل
پەردە بىرررلەن ئايرىلغررران ئىرررد  .ئرررۇ ئررراۋال ئۇنىڭغرررا ۋېنكنىررر برررۇ يەرگىرررچە يېتىرررپ
كېلەلمەيرردىغانلىقىنى ئۇقتۇرىرردۇ .ئانرردىن پەۋقۇلئرراددە بىرررەر مررۇجىزە كۆرۈلمەيرردىغانال
بولىدىكەن ئايرالى ئىككىسرىنى ئرۆزىنى ئۆلتۈرىېېلىشرقا تەييرار بولغرانلىقىنى ئېيتىردۇ .ئرۇ
ئراممونىي سرىيانىد كاپسرولللىرىنى ئەتراپىردىكىلەرگە بىررەردىن تارقىتىرپ بېرىردۇ .ئانردىن
ئىككررى كاتىىقىزغررا ۋېدالىشررىش سوۋغىسررى قاتارىرردا بۇنررداق بىررر سرروۋغات ھەقىقەتەنمررۇ
قالتى بىر سوۋغا بولد -دە! دەيردۇ .ئرۇ قىزنرنىر جاسرارىتىنى يەنە بىرر قېرتىم ماختراپ
كېتىرردۇ .گيرروبېل ۋاقىررت ئۇزارغانسررىر بررۇ دورىنىر كررۈچى يوقىلىررپ كېتەرمررۇ دەيرردۇ.
ھىتلېرمررۇ شررۇنداق ئويلىماقتررا ئىررد  .شررۇنداقتىمۇ ئۇنىر گۇمررانى سررەل باشررقىچە بولررۇپ
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ئەجىبا بۇ دورىنى ۋەتەن خائىنى ھىملېر كەلتۈرگەن بولمىسرۇن يەنە دەپ گۇمانردا قالغران
ئىد  .شۇڭا ئۇ يېڭىدىن كەل ەن تاشقى كېسەللىكلەر دوخترۇر لۇدۋىر ،سرتۇمىفې ېرنى
چاقىرتىپ كېلىپ ئۇنىڭدىن دورىنى تەسرىرىنى سرورايدۇ .دوخترۇر ئۇنىڭغرا بولمىسرا ئراۋال
ھىتلېرنى سۈيۈملۈك ئىتى بلوندىغا بۇ دورىنى سىناق قىلىپ باقايلى دەيدۇ .ھىتلېر مراقۇل
بولىرردۇ .كېرريىن ئررۇ تۇيۇقسررىزن سررتۇمىفې ېرنىڭمۇ بىررر ئررې -ئررې ئىكەنلىكىنررى ئېسررى ە
كەلتررۈرۈپ خىررزمەتچىلەردىن بىرسررىنى ئاكوپنى ر سررىرتىدىن باشررقا بىررر دوختررۇر تېىىررپ
كېلىشىنى بۇيرۇيدۇ .كەل ەن دوختۇر سراداقەتلى بىرلەن دورا كاپسرولىنى ئىتنىر ئاغزىغرا
سېلىپ چاينىتىدۇ .ئىتنى شۇ ھامان جېنى چىققانلىقىنى كۆرگەن ھىتلېر بۇنىڭدىن قراتتىق
خوشال بولۇپ كېتىدۇ.
شۇ ئاخشىمى يەنە بىر خەۋەر كېلىردۇ :مۇسسرولىن بىرلەن ئۇنىر ئاشنىسرى ئىترالىيە
پارتىزانلىر تەرىىىردىن ئۆلتۈرۈلرۈپ ئۆلۈكىنىر مىالنردىكى بىرر مرا ئىسركىالتى ئالردىغا
پۇتىدىن ئېسىپ قويۇلغان“ .ئۈلۈكۈمنىمرۇ دۈشرمەن قولىغرا چۈشرۈپ قېلىشرتىن سراقلىنىش
كېرررەك! _ دەيرردۇ ھىتلېررر _ ئۆل ىنىمرردىن كېرريىن جەسررىدىمنى يوقىتىررېېتىڭالر ئررۇنر
ئۈلۈكررۈمنى ھەرگىزمررۇ تاپالمايرردىغان بولىشررى كېرررەك!” ئىتررالىيەدىن كەل ر ەن بررۇ خەۋەر
ھىتلېرنى قاتتىق مەيۈسلەندۈرگەن ئىرد  .ئەگەر ئرۇ ئرې -ئرې گېنېرالرى ۋولفنىر تېنرى
يېڭىال ئىتالىيەدە تۇرۇشرلۇق برارلىق نرېمى ئارمىيىسرىنى مەخىرى ترۈردە ئىتتىىاقداشرالرغا
تاپشۇرۇپ ئۇنرغا تەسرلىم بولغانلىقىردىن خەۋەر تاپسرا ئىرد ئۇنىر ئازاپلىنىشرى چوقرۇم
تېنىمۇ كۈچەي ەن بونتتى.
شۇ كۈنى ئەڭ ئاخىرقى قېتىملىرق براش قوشرۇش يىغىنىردا گېنېررال ۋېيردلى بېررلىن
شەھىرىدىكى كوچا ئۇرۇشى ئەھرېالى ئۈسرتىدە دوكرالت بېرىرپ كېلىرپ كۈرەشرنى بەكرال
پاجىئەلى بولىېاتقانلىقىنى بۇنداق ئۇرۇشۇشتىن قىلچە ئۈمىد قالمىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئرۇ
قولىدا بىر پارچە جەڭ مەيدانى خەۋىرىنى شىلتىپ تۇرۇپ ئېغىر بېسرىق بىرر ھالردا مۇنرداق
دەيدۇ :قىسرىملىرىمنى ئروق-دورىسرى ۋە يىرمەك-ئىچمىكرى پۈترۈنلە تۈگىرد  .ئەسرلىدە
ئۇنىرررر قولىرررردىكى ئررررۇرۇش خەۋەرلىرىرررردە ۋېنكنىرررر دەرھررررال بېرلىنغررررا يرررراردەم
بېرەلەيدىغانلىغىدەك بەكال غەلىرتە ھەر تۈرلرۈك قاراشرالر ئوتتۇرغرا قويۇلغران .گېنېررال برۇ
گەپلەرنى تەنقىت قىلىپ قىسىمالر بۇنچىلى ئاخماقلىق ھالىغا كېلىپ قالغان ئەمەس .برۇ
تۈردىكى ئالدامچىلىقالر ئۇنرنى ئازابىنى ئېغىرنشتۇرۇشتىن باشقا ھېچقانداق بىرر مەنىر ە
ئىرررر ە ئەمەس دەيرررردۇ .ئەممررررا گيرررروبېل دەرھررررال ۋېيرررردلىڭنى ئەيىررررىلەپ ئۇنىرررر
مەغلوبىيەتچىلى روھىنى تەرغىپ قىلىېاتىردۇ دەيردۇ .شرۇنداق قىلىرپ قايتىردىن ترانش-
تررارتىش پررارتالپ كېتىرردۇ .بورمرران ئوتتۇرلۇقت را ياراشتۇرۇشررقا تىرىشررىپ گېنېرررال گېىىنررى
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تررررۈگەتكىچە ھەر ئىككررررى تەرەپنررررى ئېغىررررر بېسررررىق بولۇشررررقا ئۈندەيرررردۇ .دوكالتىنررررى
ئاخىرنشتۇرغان ۋېيدلى بۇ ئۇرۇش بىر سوتكا ئىچىدە چوقۇم ئاخىرلىشىشى مۇمكىن دەپ
پەرىزىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ.
بررۇ گەپررتىن ھەممەيررلەن ھەيررران بررولغىنىچە جىمىررىال كېتىشررىدۇ .ھىتلېررر برراش
مىنىسررتىرلى مەھكىمىسررى رايونىنىرر قۇماندانىرردىن روھسررىز بىررر قىيرراپەتتە سررورايدۇ:
سىزنىڭچە ئەھېال راستىنال شۇنداقمۇ؟ قۇماندانمۇ ئۇنىڭغا شۇنداق برۇ دې ەنلىرر تروغرا
دەپ جاۋاپ بېرىدۇ .بۇ چاغدا ۋېيدلى يەنە بىر قېتىم قورشاۋنى بۆسرۈپ چىقىرش تەلىبىنرى
ئوتتۇرغا قويىدۇ .ھىتلېر خەرىتىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ تەقدىرگە بو سۇنغان بىر قىيراپەتتە
چەتئەل رادىئولىرىنى خەۋەرلىرى ە ئاساسلىنىپ قىسىملىرىنى ئورنىنى كۆرسىتىپ مېنى
قول ئاستىمدىكى قۇماندانلىرىم ماڭرا خەۋەر يولالشرتىن ۋاز كەچكەنردەك بۇيرۇقلىرىمغىمرۇ
ھېچكىم قۇنق سالماپتۇ؛ شۇڭا ھەر قانداق بىر ئىشتىن ئۈمىرد قىلىشرنى ئرورنى قالمراپتۇ
دەيدۇ.
ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ ھەممەيلەن بىلەن ۋېدالىشرىېاتقىنىدا ۋېيردلى ئۇنىڭردىن ئروق-
دورىلىرىمىز پۈتۈنلە ترۈگەپ كەتمىر ەن ھرازىرقى شرارائىتتا ئىمكانىيەتنىر برارىچى تىرز
قررارارىمىزنى ئررۆزگەرتكىنىمىز دۇرۇس دەپ يررالېۇرۇپ كۆرىرردۇ .ھىتلېررر كرېبلغررا قرراراپ بىررر
نېمىلەر دەپ پىچىرلىغاندىن كېيىن ۋېيردلىڭغا“ :ئراز بىرر قىسرىم كىشرى قورشراۋنى بۆسرۈپ
چىقسررا مەيلررى” دې ر ەن بولسررىمۇ ھەرگىررز تەسررلىم بررول بولمرراڭالر دەپ قوشررۇپ قويىرردۇ.
ۋېيدلى چىقىپ كېتىېېتىپ ھىتلېر نېمە دېمەكچى؟ ئاز بىر قىسىم كىشرىنى مۇھاسرىرىنى
بۆسرررۈپ چىقىشرررى دېرررمەك تەسرررلىم بولرررۇش دې ەنلىررر ئەمەسرررمىد ؟ دەپ كۆڭلىررردىن
ئۆتكۈزىدۇ .شۇڭا دەرھال بىر قانچە كوماندىرغا تېلې رامما يرولالپ ئرۇنرنى ئەتە چۈشرتىن
بۇرۇن بېندلېر كوچىسىغا كېلىپ يىغىلىشىشىنى بۇيرۇيدۇ.
تررۈن يېرىمىرردىن ئۆتكەنرردە ھىتلېررر تامرراق سررارىيىدا  02دەك ئوفىتسررېر ۋە ئايررال
كرراتىىلىر بىررلەن ۋېدالىشررىدۇ .ئۇنىرر كررۆزلىر ياشرراڭغىراپ تررۇراتتى .جيررۇڭ ئۇنىرر
يىراقالرغا تىكىلىپ تۇرغانلىقىنى ھې قىلىردۇ .ھەممەيرلەن ئرۇنى ئۇزۇترۇش ئۈچرۈن قاترار
تىزىلغان ئىد  .ھىتلېر ئۇنر بىرلەن بىرر-بىررلەپ قرول ئېلىشرىپ چىقىردۇ .ئانردىن ئايالنمرا
پەلەمىەيردىن ترۈۋەن ە چۈشررۈپ ياتىقىغرا كىرىررپ كېتىردۇ .ئىسررتىھكام ئىچىردە ئوفىتسررېر-
ئەسرركەر ئوتتۇرسررىدىكى ئىنتىررزام چەكلىمىلىررر پۈتررۈنلە يوقالغرران ئررالى دەرىىىلىرر
قۇمانررردانالر بىرررلەن ترررۈۋەن دەرىىىلىررر ئوفىتسرررېرنر قىرررزغىن بىرررر قىيررراپەتتە ئەركىرررن
سۆھبەتلىشررىپ ئولتۇرىشرراتتى .ئەسرركەرلەر بىررلەن مۇھرراپىزەتچىلەر غىزالىنىرردىغان زالرردا
كىشىلەر ئۆزلىكىدىنال تانسىغا چۈشرۈپ كېتىردۇ .بەكرال ۋاراڭ-چرۇرۇڭ بولرۇپ كەتكەچركە
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بورمرران دۆنتزغررا يوللىمرراقچى بولغرران تېلې راممىسررىنى يازالمررا قالغاچقررا ئۇنىرر بىررر
ئاديۇتانتى كېلىپ كۆپچىلىر ئراۋازىڭالرنى پەسرەيتىڭالر دەپ ئويناۋاتقانالرغرا ۋارقىرايردۇ.
بورمرران بررۇ تېلې راممىسررىدا قرراتتىق غەزەپلەن ر ەن ھالرردا بررۇ يەرگە يوللىنىېاتقرران بررارلىق
تېلې رررراممىالر كېيتېررر تەرىىىررردىن چەكلەنمەكرررتە يررراكى بۇرمىلىنىرررپ ئىرررېەرتىلمەكتە
ئىكەنلىكىررردىن شرررىكايەت قىلىرررپ دۆنىتزنرررى “قىلرررچە رەھىرررم قىلمرررا برررارلىق ۋەتەن
ساتقۇچالرغا قارشى دەرھال جەڭ ە ئاتلىنىش” كېرەكلىكىنى بۇيرۇق قىلىدۇ.
82
-22ئاپرې چۈشركە يرېقىن بىرر ۋاقىتترا سروۋېت قوشرۇنلىر ھايېانرات باغچىسرىنى
ئى ەللىېالىدۇ .دوكالتقا قارىغاندا دۈشمەن قىسىملىر ھراۋا مرۇداپىيە يەر ئاسرتى ئاكوپىغرا
بىرن كوچا قالغىچە بولغا ئارىلىققا يېتىپ كەل ەنلىكى مەلۇم بولىدۇ .بۇ خەۋەرنىر ھىتلېرر
ئۈستىدە بىرەر ئەك تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى پەرق قىلغىلى بولمايتتى .چۈشرلۈك تاماققرا
كىرگەن ۋاقتىدا ئۇ خۇدد يېقىنلىر بىلەن بىرگە بولغان ۋاقىتلىرىدىكىدەك ئىككى ئايال
كاتىبى ھەمدە ئاشىىز بىلەن بىر ئاز مۇڭدىشىپ ئولتۇرىدۇ .ئۇ ھەقىقەتەنمۇ بەكال نورمرال
كۆرۈنەتتى .ئەگەر ئۇنىڭدا بىرەر پەرق كۆرۈلد دېيىلسە ئۇنى باشقا ۋاقىتالرغا قارىغانردا
بەكىرررەك تىنىىررپ قېلىشررىال ئىررد  .تراۋدلنىر قارىشررىچە “بررۇ ئەسررلىدە تەغرردىرگە برراش
ئەگرركەن تەبىئىرري كۆرۈنۈشرركە تىرىشررىقان بىررر ۋەزىرريەت ئاسررتىدىكى بىررر قېتىملىررق ئۆلررۈم
ئالدىدىكى زىياپەت دېيىشكىال بونتتى”.
ئەمما بۇ كۈن ھەرگىزمۇ كۆرۈن ىنىدەك ئۇنداق ئادەتتىكىچە بىر كرۈن ئەمەس ئىرد .
بۇ ئۈ نەپەر ئايال ئۆيدىن چىقىشى بىلەن تەڭ ھىتلېرر ئرۇنرنى قايترا چاقىرتىرپ كىرىردۇ.
ئۇنر بىلەن بىرگە بورمان گيروبېل ئەر-خۇترۇن ھەمردە يەنە بىرر قرانچە كىشرىمۇ كىرىرپ
كېلىدۇ .ئۇ بۇرۇنقىغا قارىغاندا تېنىمۇ بەك دۈمچىيىپ قالغران ئىرد  .شرۇڭا ئرۇ ئرې ىل ەن
ھالدا ئېېا بىلەن بىرگە ياتىقىدىن چىقىردۇ .ئېرېا ئەڭ ياخشرى كۆرىردىغان قرارا كرۆڭلىكىنى
كەي ەن؛ چاچلىرىمۇ ئانھىدە رەتلى تارالغان ئىد  .ھىتلېر كىرگەنلەر بىلەن بىر-بىرلەپ
قول سىقىشىپ كۆرۈشۈپ چىقىدۇ .ئۇنى رەڭ ى ئۆڭ ەن كۆزلىرىمۇ ياشراڭغىراپ ترۇراتتى.
ئۇ قرول ئېلىشرىپ تراۋدلنىر ئالردىغا كەل ىنىردە ئۇنىڭغرا تىكىلىرپ قارىغانردەك قىلسرىمۇ
خۇدد ھېچ نېمىنى كۆرمى ەندەكال قارايتتى .ئۇ بىر نېمىلەر دەپ دۇدۇقلىغاندەك قىلسرىمۇ
ھېچ نېمىنى ئۇققىلى بولمرايتتى .تراۋدىر ھۇلرۇققىنىچە ئۆيردىكىلەرنى پۈترۈنلە ئۇنۇتقران
ھالدا قىمىرمۇ قىلما تۇراتتى .ئېېا ھىتلېر پاجىئەلى شرەكىلدە كۈلۈمسرىرى ىنىچە ئرۇنى
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باغرىغا بېسىپ تۇرۇپ “كېيىن مېنى ئۈچۈن مىيوننېنغا سانم ئېيتى ” دەيدۇ.
ھىتلېرررر گۈنشرررنى بىرررر چەتررركە تارتىرررپ مەن ئايرررالىم بىرررلەن بىررررگە ئرررۆزىمىزنى
ئۆلتۈرىېېلىشرررقا قرررارار قىلررردۇق؛ جەسرررىدىمىزنى كۆيدۈرىېېتىشرررىڭنى تىلەيرررمەن دەيررردۇ.
“ئۆل ىنىمرردىن كېرريىن ئۇرۇسررالرنى جەسررىدىمنى مۇميررانپ سررازايى قىلىشررىنى پەقەتررال
خالىمايمەن” دەپ چۈشەندۈرىدۇ .گۈنش شۇ ھامران ئراكوپتىكى كېمىكاغرا تېلېفرون قىلىرپ
مەڭا دەرھال ئىچكىدەك بىر نېمە تەييارنپ تۇرغىن مەن ھازىرن يېنىڭغا بارىمەن دەيردۇ.
كېمىكررا ئەھېالنىرر سررەل باشررقىچە ئىكەنلىكىنررى پەرق قىلغانرردەك قىلىرردۇ .چررۇنكى بررۇ
كۈنلەردە ھېچكىم ئۇنىڭدىن ھاراق سوراپ ئىچىش خىيالىدا بولۇپ باقمىغران ئىرد  .شرۇڭا
ئررۇ دەرھررال بىررر بوتۇلكررا كوينرراك تېىىررپ گۈنشررنى كېلىشررىنى كۈتررۈپ تۇرىرردۇ .تېلېفررون
جىرىڭاليدۇ .ئۇ تېلېفوننى ئېلىېىد قارشى تەرەپرتىن يەنە شرۇ گۈنشرنى ئراۋاز كېلىردۇ.
“ماڭا  022لېتر بېنزىن كېرەك دەرھال تەييارن” دەيدۇ ئۇنى ئاۋاز غەلىرتە ئاڭلىنراتتى.
كېمىكرررا ئرررۇنى چاخچررراق قىلىېاتسرررا كېررررەك دەپ ئرررويالپ بۇنچىرررېان بېنزىننرررى نرررېمە
قىلماقچىسەن؟ دەپ سورايدۇ.
گۈنش بۇنى سەۋەبىنى تېلېفوندا دېيىشنى ئەپسىز كۆرۈپ ئۇنىڭغا “بېنزىننرى تېىىرپ
دەرھررال فۈھرېرنىرر ئاكوپقررا كىرررىش ئېغىزىغررا كەلتررۈرگىن .چوقررۇم كەلتررۈرگىن!” دەپ
ئانھىرردە جىكىلەيرردۇ .كېمىكررا ئۇنىڭغررا قالغرران  22مىر لېتررردەك بېنزىننىر ھەممىسررىال
ھايېانات باغچىسىنى ئاستىدا كۆمۈكلرۈك براغچىمۇ شرىددەتلى توپقرا تۇتۇلماقترا توپقرا
تۇتۇش سائەت  2تە ئانردىن تىنىىشرى مرۇمكىن” دەيردۇ“ .بولمايردۇ مېنىر بىرر سرائەتمۇ
كۈتكىدەك ۋاقتىم يوق .بولمىسا مىىىلىرپ كەتركەن ماشرىنىالرنى باكىغرا قراراپ براق شرۇ
يەردىن بولسىمۇ يىغىپ كەل” دەيدۇ.
ھىتلېر ئۆزىنى شۇنچە ئرۇزۇن يىللىرق شەخسرى ليروتچىكى بولرۇپ خىرزمەت قىلغران
ئايروپالن پلروتى بىرلەن ۋېدالىشرىش ۋاقتىردا قراتتىق ھاياجانلىنىرپ كېتىردۇ .ئرۇ ئىككىسرى
قوللىرىنى چى سىقىشىدۇ .باۋۇر ئۇنى ئارگېنتىنا ياكى ياپونىيەگە قېچىپ كېتىشرىنى ھرېچ
بولمىغانرردا قايسررى بىررر ئەرەپ دۆلىررتى ە قېچىررپ كېتىشررى ە ئۈنرردەپ باقىرردۇ .بولۇپمررۇ
يەھۇدىيالرغررا قارشررى تۇرغررانلىقى سررەۋەبىدىن ئەرەپلەرنىر سررادىق ۋە جەسسررۇر دوسررتى
ھېسابلىناتتى .ئەمما بۇ ئۈندەشلەرگە ھىتلېر قۇنق سالمايدۇ“ .كىشى قىلغران ئىشرلىرىنى
ئاقىېىتىنى قورقما كۆكرەك كېرىرپ چىقىشرى كېررەك شرۇڭا مەن مۇشرۇ يەردە ھايراتىمنى
ئاخىرنشتۇرماقچىمەن .شرۇنداق ئەتە مىليونلىغران ئرادەم مېنرى تىلرالپ كېتىشرى مرۇمكىن.
ئامال قانچە تەغردىرىم شرۇنداق ئوخشرايدۇ – .ئرۇ ئرۇزۇن يىلالردىرن بېرر ئرۆز ئۈچرۈن
خىررزمەت قىلىررپ كەل ىنررى ئۈچررۈن باۋۇرغررا رەخررمەت ئېيتىرردۇ .ئانرردىن بەكررال ياخشررى
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كۆرىرردىغان ئۇلررۇۈ ئىمىراتررور فرېرردېرخنى رەسررىمىنى ئۇنىڭغررا سرروغات قىلىرردۇ _ مەن بررۇ
رەسررىمنى يوقۇلررۇپ كېتىشررىنى ھەرگىررز خالىمررايمەن .بررۇ رەسررىم كەل ۈسررىدە بىررر خرراتىرە
بولۇپ ساقلىنىپ قالسۇن .بۇ رەسىمنى تارىنى ئەھمىيىتى بەكال يوقۇر ” دەيدۇ.
برراۋۇر ئەگەر رۇخسررەت قىلسررىڭىز بررۇ رەسررىمنى قايسررى بىررر مررۇزىي ە يرراكى بىرررەر
رەسسرررامالر ئاكادېمىيىسرررى ە سررروۋغا قىلىشرررمىنى قوبرررۇل قىلسرررىڭىز ئانررردىن مەن برررۇ
سوۋغىتىڭىزنى قوبۇل قىالنيرمەن دەيردۇ .ئەممرا ھىتلېرر ئۇنىڭغرا برۇ رەسرىمنى مەن سراڭا
سوۋغا قىلدىم دەيدۇ .ئاندىن ئۇ مىيىقىدا كرۈل ىنىچە برۇرۇن برۇ رەسرىمنى بىرر شرىتاپتىن
يەنە بىر شىتاپقا كۆتۈرۈپ توشۇپ يۈرگىنىڭدە بەكال زىرىكىپ غۇدۇڭشۇپ يۈرمى ەنمىردى
دەپ چاخچاق قىلغا باۋۇرنى قولىنى چى سىقىدۇ“ .باۋۇر مەن ئۇنرنى قەۋرە تېشىمغا
‘بۇ ئادەم ئۆز قۇماندانلىر تەرىىىردىن زىيانكەشرلىككە ئرۇچراپ ئۆلرد !’ دەپ يېزىلىشرىنى
ئۈمىد قىالتتىم” دەيدۇ ئازاپالنغان ھالدا.
ياترراق ئۆيىرردە ھىتلېررر ئەر-خوتررۇن ئىككىسررى دىېانغررا يررۈلەن ىنىچە ئولتۇرىشرراتتى.
ئۇنرنىرر كەينىرردە ھەر دائىررم فرېرردېرىننى رەسررىمى ئېسررىغلىق تۇرىرردىغان يەر برروش
كۆرۈنۈپ تۇراتتى .ئاۋال ئۆلىېالغىنى ئېېا بولىدۇ .ئۇ زەھەر ئىچىپ ئۆلىدۇ .چۈشرتىن كېريىن
سائەت  2تىن  22مىنرۇت ئرۆتكەن بىرر ۋاقىتترا ھىتلېرر  2.22مىللىمېترلىرق ۋالتېرر تىىلىرق
تاپانچىسررىنى قولىغررا ئالىرردۇ (گېلررى ئررۆزىنى ئۆلتۈرىېالغىنىرردىمۇ مۇشررۇ ۋالتېررر تاپانچىسررىنى
ئىشلەتكەن ئىد  .ئېېامۇ مۇشۇ خى تاپانچا بىلەن ئۆزىنى ئۆلتۈرىېېلىشقا ئۇرۇنغان ئىد ).
بررۇ تاپررانچىنى ھىتلېررر ئررۇزۇن يىلالردىررن بېررر يېنىرردا ئېلىررپ يررۈرگەن ئىررد  :پررارتىيە
قۇرۇلۇشررىنى دەسررلەپكى يىللىرىرردا ئەنە شررۇ تاپانچررا بىررلەن قىزى ر گۇۋاردىيىچىلەرنى ر
ھۇجۇمىررردىن ئرررۆزىنى قوغررردىغان؛ -8102يىلرررى برررۈرگېربراۋكېللېر پىېىنانرررا ئېسرررىيانى
مەزگىلىرردىمۇ يەنە مۇشررۇ تاپانچررا بىررلەن كىشررىلەرنى دىققىتىنررى ئررۆزى ە جەلىررپ قىلىررش
ئۈچۈن شىىقا ئوق چىقارغان ئىد  .بىر مۇنچە قېرتىم مىرىەز بۇزۇلغران مەزگىلرلەردە يەنە
شۇ تاپانچىسى بىلەن ئۆزىنى ئېتىېالىدىغانلىقى بىلەن باشرقىالرنى قورقۇتقران ئىرد  .ئەممرا
بۇ قېتىم ئۇنىر ئرۆزىنى ئېتىرېېلىش نىيىترى ھەرگىزمرۇ تەھردىت سرېلىش ئۈچرۈن ئەمەس
بەلكى پۈتۈنلە راست ئىد  .ئالدىدىكى بىرر رامكىردا ئۇنىر ئاپىسرىنى يراش ۋاقتىردىكى
رەسىمى تۇراتتى .ھىتلېر تاپانچىسىنى ئوڭ چېكىسى ە تىرەيدۇ ۋە تەپكىسىنى بېسىېېتىدۇ.
تراۋدل گيوبېلسنى بالىلىرىنى بۇ ۋاقىتتا ھىتلېرنر بار قەۋەتكە چۈشرۈپ كەتمىسرۇن
دەپ ئۇنرغرا چررۆچەك ئېيتىررپ تۇتررۇپ تۇرغرران ئىررد  .نەم ئرراكوپتىن بىررر پررا ئرروق ئرراۋاز
ياڭرايرردۇ .كىچى ر ھېلمررۇت دۈشررمەن ترروپ ئرروقى پارتىلىررد دەپ قالررد بولغررا ئرروق
ئرراۋازىنى ئرراڭالپ “نەق جايىغررا تەككررۈزد !” دەپ ۋارقىراپمررۇ ئۈل ۈرىرردۇ .يىغىررن زالىرردا
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گيوبېل بورمران ئاكسرمان ھەمردە گۈنشرالر ئروق ئراۋازىنى ئراڭالپ سرەل تۇرىېالغانردىن
كېيىن گيوبېلسرنى كەينىردىن فۈھرېرنىر ياتىقىغرا كىرىرپ كېلىردۇ .گرۈنش فۈھرېرنىر
بېشى تۈۋەن ە ساڭ ىالپ پاكار بىر ئۈسرتەل ئۈسرتى ە قىڭغرايغىنىچە يېتىرپ قالغرانلىقىنى؛
ئۇنى سول تەرىىىردە ئېرېا كرىسرلوۋغا يېقىلىرپ ئراغز چىر يۇمۇلغران ھالرداياتقانلىقىنى
كۆرىرردۇ .ئېررېا ئرراممونىي سررىيانىد چاينىغررانلىقى ئۈچررۈن ئۇنى ر بررۇرۇن تۈشررۈكلىر سررەل
قىزىرىپ قالغان ئىد  .ئىشتىنىمۇ ھۆل بولۇپ قران ئەمەس ئىرد  .بەلكىرم فرۈھرېر ئرۆزىنى
ئېتىېالغىنىرردا قىڭغىيىررپ يېقىلغىنىرردا ئۈسررتەلدىكى سررۇ بانكىسررىنى ئۆرىېىتىررپ ئېېانىرر
ئىشررتىنىنى ھررۆل قىلىررېەتكەن بولىشررى ئېھتىمررال ئىررد  .گررۈنش ئرروڭ-سررولى يرروق قرراتتىق
چۆچى ەن بىر قىياپەتتە ئالدراش يىغىرن زالىغرا قايتىرپ چىقىشرىدا كېمىكاغرا دوقۇرۇشرۇپ
قالىدۇ.
“ئاھ تەڭرىم ئوتتو نرېمە ئىرش بولغران ئىرد ! سرەن ماڭرا بېرىرپ  022لېترر بېنرزىن
تېىىپ كەل دەپ مېنى ئۆلۈم ە يوللىغىلى قى قالدى ساراڭمۇ سرەن!” دەيردۇ ھىتلېرنىر
شوپۇر كېمىكا .بىرەرسى كۆرۈپ قالمىسۇن دەپ گۈنش ئۇنى ئىتتىررگىنىچە كىريىم ئرۆيى ە
كىرگۈزۈپ ئىشىكنى ئىلىپ قويىردۇ .ئانردىن ھىتلېرنىر ياتىقىغرا ئېچىلىردىغان ئىشرىكنىمۇ
يېىىپ بۇرۇلۇپ كېمىكاغا قاراپ چەكچىيىدۇ“ :فۈھرېر ئۆلد !”
كېمىكانى ئەقلى ە كەل ىنى ھىتلېر چوقۇم يۈرەك كېسىلى قوزغىلىپ ئۆل ەن بولسرا
كېرەك دەپ ئويالش بولد  .گۈنش گەپمۇ قىاللما قالىدۇ .ئۇ ھىتلېرنىر ئروڭ چېكىسرى ە
ئېتىپ ئۆلىېالغانلىقىنى ئرۆز كرۆز بىرلەن كرۆرگەن بولسرىمۇ ئرۇ دوسرتىغا قرولىنى تاپرانچە
شررەكلى ە كەلتررۈرۈپ ئاغزىغررا ترروغرىالپ ئىشررارەت قىلىرردۇ .ئۇنى ر ئانقىزادىلى ر ئىچىرردە
قىلغان بۇ ئىشارىتى تۈپەيلىدىن تا بۈگۈن ىچە نۇرغۇن كىشىلەر ھىتلېر ئازىغا تاپانچىسرىنى
سېلىپ ئۆزىنى ئېتىېالغان دەپ يۈرۈشمەكتە.
“ئۇنداقتا ئېېا نەدە؟”
گۈنش ئۇنىڭغا ھىتلېرنى ياتىقىنى ئىشارەت قىلىپ كۆرسىتىدۇ .مى تەستە ئەسلى ە
كېلىپ “ئۇمۇ بىرگە كەتتى” دەيردۇ .گرۈنش كېكەشرلەپ يرۈرۈپ بىرر قرانچە مىنرۇت ۋاقىرت
سەرىپ قىلىىال مى تەستە بولغان ئىشالرنى ئۇنىڭغا ئۇقتۇرانيدۇ.
بررۇ چاغرردا ئۇرۇسررالرنى قايتررا بومباردىمررانى باشررلىنىپ ترروپ ئرروقلىر خارابىلى ر
ئىچىرردە كەينررى-كەينىرردىن پارتالشررقا باشرراليدۇ .برراش مىنىسررتىرلى قورۇسررى ئررۆرۈل ەن
تامالردىن چېچىرىغان خىش-كېسەك پارچىلىرىغا لىرق تولغران ئى ىرز بىنانرنىر تراملىر
سىرىلىپ يېقىلماقتا ئىد  .بىر ھازا پارتالشتىن كېيىن كۆتۈرۈل ەن چراڭ توزاڭردىن كېريىن
كېمىكا فۈھرېرنى جەسىد ئاكوپقا كىرىش ئېغىزىدىن  82غېرىچ يىراقترا ياتراتتى .ئۇنىر
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بىر پۇتى يوقۇرىغا قاراپ تۈگۈلۈپ قالغان ئوڭ پۇتى تۈۋەن ە پۈكۈل ەن بولرۇپ ئۇنىر برۇ
قىياپىتى ئۇنى ئۇزۇن يوللۇق ئاپتوموبى سەپىرىدە ماشىنىدا ئولترۇرۇش قىيراپىتى ە بەكرال
ئوخشايتتى.
كېمىكررا بىررلەن گررۈنش ئىككىسررى ئېېانى ر جەسررىدىنى ھىتلېرنى ر ئرروڭ تەرىررىى ە
ياتقۇزىدۇ .تۇيۇقسرىز تېنىمرۇ كۈچلرۈك بومباردىمران باشرلىنىپ ئرۇنر ئىككىسرى قايتىردىن
ئاكوپ كىرىش ئېغىزىغرا قېچىرپ بېرىېېلىشرقا مەجبرۇر بولىردۇ .كېىكرا ئەتراپنرى بىرر قرانچە
مىنۇت كۈزىتىپ تۇرغاندىن كېيىن بېنرزىن باكىردىن بىرنرى ئېلىرپ ئرۇ ئىككرى جەسرەتنى
يېنىغا يۈگۈرگىنىچە بېرىپ ھىتلېرنى سول بىلىكىنى يېنىغا قويۇپ تۈزەشتۈرىدۇ .بۇ ئىشالر
ئۇنى ر ھەرگىزمررۇ قىلىشررنى خالىمايرردىغان بىررر ۋەزىررىە ئىررد  .ئررۇ ھەر قررانچە ئۇرۇنۇپمررۇ
فۈھرېرىنىر ئۈسررتى ە بېنررزىن تۆكۈشرركە كررۆڭلى قىيمايرردۇ .بررۇ ئارىرردا قاياقتىندىنرردۇ بىررر
تەرەپتىن شامال ئۇرۇپ ھىتلېرنى چاچلىرىنى ئۇچۇرۇپ چۇۋىېېتىدۇ .كېمىكا يەنىال بېنزىن
باكىنى ئاغزىنى بۇراپ ئېچىشرقا كىرىشرىدۇ .دەل شرۇ پەيترتە يەنە بىرر سرىنارىيەت كېلىرپ
پررارتالپ خىررش پررارچىلىر يررامغۇردەك ترروزۇپ ئۇنىڭمررۇ ئۈسررتى ە چرراچىراپ كېلىشرركە
باشاليدۇ .ھەتتا چاچراپ كەل ەن بىر پارچە خىرش ئۇنىر قۇلىقىنىر تۈۋىردىن ۋىڭىلرداپ
ئۆتۈپ كېتىدۇ .ئۇ ئامالسىز يەنە بىر قېتىم تۈشۈك ئاغزىغا قېچىپ كېلىېالىدۇ.
گۈنش كېمىكا ۋە لىنر ،ئۈچىسرى كىررىش ئېغىزىردا تۈگرۈل ىنىچە تروپ ئېتىشرالرنى
بېسىقىشررىنى كۈتررۈپ تۇرىرردۇ .ترروپ ئېتىشررالر سررەل تىنىىغانرردىن كېرريىن ئررۇ ئررۈچەيلەن
قايتىادىن جەسەتلەرنى يېنىغا يۈگۈرگىنىچە بارىدۇ .كېمىكانى پۈترۈن بەدىنرى غالىلرداپ
تىترەپ تۇراتتى .ئۇ جەسەتلەر ئۈستى ە بېنزىن تۈكىېاتقا “مەن فۈھرېرىم ئۈستى ە بېنزىن
چېچېشقا ھەققىم يوق تۇرۇغلۇق يەنە بۇ ئىشرنى قىلىرېاتىمەن” دەپ كۆڭلىردىن ئۆتكۈزىردۇ.
ئررۇ يەنە لىنرر ،بىررلەن گۈنشررنى چىرايىرردىن ئۇنرمررۇ بېنررزىن تۆكىېېتىررپ تررۇرۇپ ئررۆزى ە
ئوخشاش ئويالۋاتقانلىقىنى پەرەز قىلىدۇ .ھراۋا مرۇداپىيە ئىسرتىھكامىنى كىررىش ئېغىزىردا
گيرروبېل بورمرران ۋە دوختررۇر سررتۇمىفې ېرلەر ئالدىرردىكى بررۇ قورقۇنۇشررلۇق مەنزىرىنررى
كۈزەتكەش ۋەھىمە ئىچىدە قېلىشقان ئىد .
جەسەتلەرنى كىيىملىر پۈتۈنلە ھۆل بولۇپ جەسەتكە چاپلىشىپ قاتتىق شامالمۇ
ئۇنرنى ئۇچىرالماس بولىدۇ .بۇ چاغردا قايتىردىن توپقرا تۇترۇش باشرلىنىپ كېتىردۇ .ئەممرا
بېنزىن تۆكۈش تاكى جەسەتلەر بېنزىن ئىچىر ە چىالشرقىچە توختىمرا داۋامالشرتۇرۇلىدۇ.
گررۈنش يېنىرردىكىلەرگە گرانررات تاشررالپ بېنزىننررى تۇتاشتۇرسرراق قانررداق دەپ مەسررلىھەت
قىلىېىد بۇنىڭغا كېمىكا ئۇنىمايدۇ .ئۇ كىرىش ئېغىزىردىكى ئروت ئۆچرۈرۈش تۇربىسرىنى
يېنىدىكى پارچە-پۇرات نتا پارچىلىرىغا كۆز چۈشرۈپ ئرۇنرنى ئېلىرپ كەل دەپ گۈنشركە
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ئىشارەت قىلىدۇ .گۈنش ئۇ نتىالرنى ئېلىپ بېنزىنغا مىاليدۇ.
گيرروبېل كېمىكاغررا بىررر قرراپ سررەرەڭ ە سررۇنىدۇ .ئۇمررۇ سررەرەڭ ە يېقىررپ نتىنررى
تۇتاشتۇرۇپ جەسەت ئۈستى ە چۆرىېېتىدۇ .جەسەتلەر شرۇ ھامرات كۈچلرۈك ئروت يرالقۇنى
ئاسررتىدا قېلىررپ ئاسررمانغا مەدەك شررەكىلدە قۇيررۇق ئى ر -تررۈتەك كۆتۈرۈلررۈپ كۆيۈشرركە
باشاليدۇ .گەرچە بۇ ئروت يرالقۇنى پۈترۈن شرەھەرنى قاپلىغران ئروت يرالقۇنى ئالدىردا ھرېچ
نرررېمى ە ئەرزىرررمەس كىچىررر بىرررر ئررروت يالقۇنىررردەك كۆرۈنسرررىمۇ كرررۆرگەن كىشرررىلەرنى
ھەقىقەتەنمررۇ قرراتتىق ئۈپىتىرردىغان بىررر ئرروت يررالقۇنى ئىررد  .بررۇ يررالقۇن ئالدىرردا كىشررىلەر
چررۆچى ەن ھالرردا ئرروت يالقۇنىنىرر ئررادولف بىررلەن ئېررېا ئىككىسررىنى يۇتررۇپ كېتىشررىنى
كۈزىتىدۇ .گۈنش بىلەن كېمىكرا ئىككىسرى قايترا كىررىش ئېغىزىغرا كېلىېالىردۇ .ئرۇنر قايترا
بېنزىن ئېلىپ جەسەت ئۈستى ە تۆكۈشكە كىرىشىدۇ .شۇندىن كېيىنكرى  2سرائەت ئىچىردە
ئۇنر يېنىېاتقان جەسەت ئۈستى ە بېنزىن تۆكۈشنى داۋامالشتۇرىدۇ.
گۈنشنى كۆزلىر قاراڭغۇلۇشۇپ بېشرى قېيىرپ كېتىردۇ .شرۇڭا ئرۇ سرەندۈرلى ىنىچە
ئاكوپقررا قايتىررپ كىرىرردۇ .ئررۇ ئاكوپنى ر ئۈسررتى قەۋىتىرردە تراۋدلنى ر يېنىغررا بىررر شىشررە
ستېيىنناگېر براندا تىكلەپ قويۇپ ئورۇنردۇقتا ئولتۇرغرانلىقىنى كۆرىردۇ .ئۇمرۇ كېلىرپ بىرر
رومكا قۇيۇپ ئىچىدۇ .گۈنشنى قروللىر ھرېلىغىچە تىترەشرتىن توختىمىغران ئىرد “ .مەن
فۈھرېرىمىزنى ر ئەڭ ئرراخىرقى ۋەسررىيىتىنى ئورۇنررداپ كىررردىم _ .دەيرردۇ برروش ئرراۋازدا _
ئۇنى جەسىد كۆيدۈرىېېتىلد  ”.بۇ گەپنى ئاڭالپ ئولتۇرغران ترراۋدل ئرۈن چىقارمايردۇ.
نررېمە دېيىشررى كېرررەك؟ گررۈنش قايتىرردىن چىقىررپ جەسررەتلەرنى كۈيررۈش ئەھررېالىنى
كۈزىتىشركە چىقىررپ كەتكىنىرردە ئۇمررۇ چىرردىيالما ھىتلېرنىر يرراتىقىنى كررۆرۈپ بېقىشررنى
خىيال قىلىپ بېرىپ ياتاق ئالدىغا كېلىدۇ .ياتاق ئىشىكى ئوچۇق ئىد  .كرىسرلو يېنىردىكى
پولدا زەھەر قاچىلىنىدىغان مىر ئرامىۇل ترۇراتتى .مۇنرداق قارىماققرا ئرۇ بىرر قرۇرۇق گررىم
قۇتىسىغىال ئوخشرايتتى .كىرىسرلونى ئروڭ تەرىىىردە قران كۆرۈنرد  .برۇ ھىتلېرنىر قېنرى
ئىد  .بىر تۆمۈر كىيىم ئاسقىدا ھىتلېرنى ئىت براغالش تاسمىسرى بىرلەن ئۇنىر كرۈلرەڭ
پەلتوسى ئېسىغلىق ئىد  .ئۈستىدە يەنە ھىتلېرنى ئالتۇن ھەللى پارتىيە گرىبى قادالغان
شەپكىسى بىلەن يۇمشاق جەرەن تېرىسى پەلىيىمۇ ئېسىغلىق ئىرد  .ترراۋدل ھىتلېرنىر برۇ
پەلىيىنى خاتىرە ئۈچۈن ئېلىېېلىشرنى ھرېچ بولمىغانردا بىرر پېيىنرى بولسرىمۇ ئېلىېېلىشرنى
ئويلىغان بولسىمۇ بىر نەرسە ئۇنى توختىتىپ قويىدۇ .ئۇ ئىشكاپتا ئېسىغلىق كۈلرەڭ تۈلكە
تېرىسى پەلتوغا كۆز چۈشىدۇ .بۇ پەلتو ئېېانىر ئۇنىڭغرا سروغا قىلغران پەلتوسرىنى دەل
ئۆز ئىد  .تراۋدى بۇ سوغىنى ئېلىشنى خالىمىغان ئىد  .ئۇنى نېمە قىالتتىم؟ ماڭا ھازىر
كېرەك بولغىنى كىچى بىر كاپسول زەھەر!
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گۈنش كېيىن ئەسلەپ كېلىپ شرۇكۈنى ئاخشرىمى ھىتلېرر بىرلەن ئېرېا ئىككىسرىنى
كۈللىرىنى بىر پارچە كاناپقرا سرۈپۈرۈپ ئېلىرپ ئاكوپقرا كىررىش ئېغىزىنىر يېنىردىكى بىرر
بومبا پارتالپ ئۇيىېەتكەن ئازگالغا كۆمىېەتكەنلىكىنى “ئۈستى ە تۇپا تىندۇرۇپ دەسسرەپ
پانخالپ چىڭدىېەتكەنلىكىنى” ئېيتىدۇ.
ھىتلېرنى جەسەت كۈلى ئرارخىتىكتور گېيسرلىغا يوليرورۇق بەرگىنىردەك مىيوننېنغرا
ئەمەس بەلكى مەغلوپ بولغان خارابىلىققرا كۆمرۈل ەن ئىرد (“مەن شرۇ يەردە تۇغۇلردۇم
شۇ يەردە ھەرىكەت باشلىدىم شۇڭا قەلبىممۇ شۇ يەردە” دەيتتى) .ئەسرلىدە ئۇنىر كرۈلى
كۆمۈلررۈش ۋاقتىرردا چوقررۇم باشررقىالرمۇ شرراھىت بولىشررى نزىررم ئىررد  .يەنررى بالرردۇر ۋون
شىراخنى فۈھرېرنى نۇتۇقلىرىدىن تۈزگەن شىئېرىدە ئېيتىلغاندەك:
ھۆرمەت قاراۋۇللىر قاتار-قاتار تىزىلغان
قاتار كەتكەن كۈلرەڭ ئۈنفورمىلىق جەڭچىلەر
چەكسىز ئۇزىراپ تىزىلغان.
قار-يانغۇرلۇق شىېرىغاندا تارقىلىپ كېتىېاتىدۇ تارقىلىپ …
بەلكىم ئۇنر مېنى تاشلىېەتتى
تىكەندەك يالغۇز ھالسىراپ كەتسەممۇ
ھامان بايرىقىمنى پەرۋاز قىلدۇرىمەن!
كۈلۈمسىرى ەن لەۋلىرىم بەلكىم ئەسەبىلەرچە ۋارقىرىشى مۇمكىن
پەقەت يېقىلغىنىمدىال بايرىقىم قولدىن چۈشىدۇ
ۋە كېىەن بولۇپ ئۈستۈمنى ئۆرتەيدۇ!
دې ەندەك ئۇنى بايرىقىمۇ ئۇ يېقىلغان يەردە يېقىلغران ئىرد  .ئۇنىر بىرلەن بىررگە
ئۆل ىنى مىللەتچرى سوتسرىئالىزم بىرلەن مىر يىر ياشرنىتىدىغان ئرۈچىنچى ئىمىىرىيەسرى
ئىرررد  .ئۇنىررر سرررەۋەبىدىن ئۇنىررر ئەڭ سرررۈيىدىغان گېرمرررانىيەمۇ خرررارابىلىق ئىچىررر ە
كۆمۈل ەن ئىد .
ئۇنى ر ھاياتىغررا كررۈ بەرگەن تررۈرتكە – يەھۇدىيالرغررا بولغرران ئۆچمەنلى ر بىررلەن
يەھۇدىي ۋەھىمىسىمۇ بىرلىكتە توزۇپ يوقىلىدۇ .بۇ ھەقىقەتەنمۇ ئەڭ چوڭ مازاق قىلىرنىش
بولغرران ئىررد  .ئەسررلىدە ئررۇ  2مىليررون يەھررۇدىينى يرروق قىلىررش ھەمرردە بۇنىر بەدىلىر ە
دۇنيانى ئەڭ چوڭ مۇكاپاتىغا ئېرىشىشنى ئارزۇلىغران بولسرىمۇ ئۇنىر برۇ ئۇرۇنىشرى بىرر
يەھۇدىي دۆلىتىنى دۇنياغا كېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىد .
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ئاخىرقى سۆز
8
بۈگرررۈنكى كۈنررردە ھىتلېرنىررر ئۆلرررۈمى بىرررلەن تەڭ مىللەتچرررى سوتسرررىئالىزمنىڭمۇ
تۇيۇقسىزن تولۇق ئاخىرنشقانلىقىغا پۈتۈن دۇنيا خەلقى بەكال ھەيران.بۇ ئەقىردە بىرردىن-
بىر ۋە ھەقىقەتەنمۇ داھىسرى بولۇشرقا تې ىشرلى كىشىسرىدىن ئايرىلىشرى ھامران خرۇدد
سررروپۇن كۆپۈكىنىررر يېرىلىرررپ يوقررراپ كەتكىنىررردەك پۈترررۈنلە يوقررراپ كەتترررى .ئۇنىررر
تەلېىلەرچە ئەگەشكۈچىلىر ئارىسرىدىنمۇ ھىتلېرنىر ئرۇزۇن سرەپىرىنى داۋامالشتۇرۇشرنى
ئوياليدىغان بىرمۇ ئرادەم چىقمىرد  .قارىسرا كىشرىنى ئۈركىتىردىغان “ئرالى تاغلىرىردىكى
ئۇنىر قرورغىنى” ئەسررلىدە پۈترۈنلە خىيالرردىن باشرقا نەرسررە ئەمەس ئىكەنردۇق .بررۇرۇن
بىرررزگە -02ئەسرررىرنى ئەڭ قۇدرەتلىررر ئەڭ ۋەھىمىلىررر بولرررۇپ بىلىرررن ەن سىياسرررىي
قۇۋۋەتمۇ بىر كېچىدىال پۈتۈنلە توزۇپ يوقاپ كەتتى .ناپولىئون ئۆل ىنىردىن كېريىن ھرېچ
بىر يىتەكچى ئۆل ىنىدىن كېيىن ئۇنى سىياسىي كۈچىمۇ بۇنىدەك پاك-پراكىزە تازىالنغران
ئەمەس.
گېرمانىيەنى بۇ داھىسى ئۆل ەن بولسىمۇ يەنىال كىشىلەر ئارىسرىدا تىنمرا ترانش-
تارتىشالرغا سەۋە بولىدىغان سىھىرلى بىرسى بولرۇپ داۋام قىلماقترا .گەرچە ھىتلېرنىر
جەسررىدىنى كۆيدۈرۈلۈشررى تررۈگىمى ەن بولسررىمۇ ئرراكوپ ئىچىرردە ھەر تەرەپررتىن گەپ
تارقىلىشقا باشاليدۇ“ :ھىتلېر ياشالر ئىتتىىاقى” نى رەھبىرىدىن بىرر بولغران ئاكسرمان
بىر قىسرىم جەسرەت كرۈلىنى كرۈپتىن بىررى ە ئېلىرپ يوليورۇققرا ئاساسرەن بېررلىن شرەھەر
سىرتىدا بىر يەرگە يەرلىكركە قويۇپتىردەك دې ەنردەك گەپرلەر تارقىلىرپ يرۈرمەكتە ئىرد .
بەز نېمىسررالر ھىتلېرنىرر ئررۆزىنى ئۆلتۈرىېالغررانلىقى ھەققىرردىكى خەۋەرلەرگە پەقەتررال
ئىشەنمەيدۇ .ئرانيلۇق فې ېلەيىننىر ئاترا-ئانىسرى ئرامېرىكىلىق بىرر ئىستىنىاراتچىسرىغا
ئوغلۇم بىرسىدىن بىر پارچە خەت ئىېەرتىرپ “ھىتلېرر ھرازىر ئارگېنتىنرادا ھەمرمە ئىشرالر
كۆڭۈلدىكىررردەك كېتىېاتىررردۇ” دەپ يازغرررانلىقىنى ئېيتىررردۇ .سرررتالىنمۇ برررۇ خەۋەرگە بەك
ئىشرررىنىپ كېرررتەلمى ەنلەردىن ئىرررد  .ئرررۇ خررراررىي خوپكىنسرررقا مېرررنىڭچە ھىتلېرنىررر
ئۆل ەنلىكى “گۇمانلىق” ئۇ چوقۇم قېچىپ كەتتى ئرۇ چوقرۇم بورمران بىرلەن بىررلىكتە بىرر
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يەرلەردە ئىسمىنى ئۆزگەرتىپ يوشۇرۇنۇپ يۈرگەن بولىشى مۇمكىن دەپ ئېيتقران ئىرد  .ترا
-8121يىلىغررا كەل ىررچە سرروۋېتلەر ئىتتىىاقىنى ر تررارىنى ئەنە شررۇنداق يېزىلغرران ئىررد .
-8121يىلى سوۋېتلەر ئىتتىىاقىنىر بىرر ئاخبرارات مرۇخىىر بولغران لېرف بېزىيمېنىسركى
دې ەن بىرسى بىر پارچە كىتاپ نەشر قىلدۇرىدۇ .برۇ كىتابترا ئۇرۇسرالر -8122يىلرى -2
ما كۈنى ھاۋا مرۇداپىيە ئىسرتىھكامىنى سرىرتىدا ئرادولف ھىتلېرر بىرلەن ئېرېا ھىتلېرنىر
جەسررىدىنى تاپقررانلىقىنى ئاشررىكارىاليدۇ .بېزىيمېنسرركى سرروۋېت قىزىرر ئارمىيىسررىنى
ئەدىلىرريە قررانۇن كومۇتىتىنىر جەسررەت تەكشررۈرۈش دوكالتىنررى ئىسررىات قىلىررپ كىتابىغررا
كىرگررۈزگەن .بررۇ دوكالتتررا ھىتلېرنىرر ئاغزىرردا ئەيررنەك زەھەر كاپسررولنى پررارچىلىر
تېىىلغانلىقىنى بېشرىدا ئروق ئىرز يروقلىقىنى ئېيتىردۇ .يەنرى سروۋېتلىكلەر مرۇجىمەل بىرر
شەكىلدە ھىتلېر خۇدد بىر قورقۇنچاقتەك ئۆل ەنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتكەن .برۇ دوكالتترا
يەنە ھىتلېرنى بىر ساقىسرى يوقلىقىنىمرۇ يازغران .بۇنرداق بىرر يەكرۈننى ھىتلېرغرا بەدەن
تەكشۈرۈشى قىلغان  2نەپەر دوختۇر ئۇنى جىنىسرى ئورگانلىرىنىر نورىمرال ئىكەنلىكىنرى
ئېيتقان بولىشرىغا قارىمرا بەز ترارى پسرىنولوگلىر توختىمرا پايدىلىنىردۇ .سروۋېتلېر
ئىتتىىاقىرردا ئررۇزۇن ۋاقىررت ئۆتكەنرردىن كېيىررنال بررۇ مەسررىلە ئاشررىكارىالنغانلىقى ئۈچررۈن
كىشىلەردە بۇ ھەقتە بەكال كۆپ گۇمانلىنىشالرنى پەيدا قىلىېېتىدۇ .تەپسرىلى يېزىلغران برۇ
دوكرررالت گەرچە  2نەپەر پررراتولوگ بىرررلەن قرررانۇن دوخترررۇرلىر تەرىىىررردىن ئىمزالىنىرررپ
ماقۇلالنغان بولسىمۇ بۇ دوكرالت بەرىبىرر ھىتلېرنىر جەسرىد دەپ تارتىلغران رەسرىم ە
قاراپال چىقىرىلغان خۇنسرە ئىرد  .بېزىيمېنسركىنى ئۆزىمرۇ جەسرەت “پۈترۈنلە كۆيرۈپ
بولغانلىقىنى كۈلىمۇ ھاۋاغا چېچىېېتىل ەنلىكىنى” ئېتراپ قىلغان.
بۇنىڭرررردىن گۇمررررانالنغۇچىالر شررررۇنى چۈشررررەنمى ەنكى ھىتلېرنىرررر جەسررررىد
تېىىلغررانلىقىنى بىلىررپ تررۇرۇپ سررتالىن -8122يىلررى ھىتلېرنىرر قېچىررپ كەتكەنلىكررى
توغرىلىق يەنە نېمە ئۈچۈن يالغان گەپ تارقىتىپ يۈرگىدەك؟ بۇنىڭغا قارىترا بېزىيمېنسركى
مۇنداق جاۋا بېرىدۇ :ئۇنر پەقەتال قايى بولمىغان .بېزىيمېنسكى مۇنداق دەيردۇ“ :ئالرد
بىلەن ھۆكۈمەت دائىرىلىر جەسەت تەكشۈرۈش نەتىىىسىنى ئېالن قىلماسلىق توغرىلىرق
قارار قوبۇل قىلغان بولۇپ بۇ تەكشرۈرۈش نەتىىىسرىنى ۋاقترى كەل ەنردە يەنرى بىرەرسرى
ئوتتۇرغا چىقىپ ‘فۈھرېر سرىرلىق بىرر شرەكىلدە قۇتۇلرۇپ قالغران’ دېر ەن يالغران گەپرلەر
ئوتتۇرغررا چىققرران ۋاقتىرردا يەنە پايرردىالنماقچى بولغرران .يەنە بىررر سررەۋەپ خاتررا خۇنسررە
چىقىرررىلىش سرراقلىنىش يرراكى مەخسررۇس كىشررىلەرنى ئالررداش ئېھتىمالىرردىن سرراقلىنىش
مەقسىتىدە داۋاملىق تەكشۈرۈلىدىغانلىقنى باھانە قىلغان بولىشى مۇمكىن ”.ئۇنىر دېر ەن
بررۇ باھانىسررىنى ھەر ئىككىسررىال جەسررەتنى قانررداق يرروق قىلىنغررانلىقىنى چۈشررەندۈرۈش
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تۇرماق تەكشۈرۈش نەتىىىسىنى نېمىشقا  02يى ئۆتكەنردە ئانردىن ئرېالن قىلغرانلىقىنى
زادىررال چۈشررەندۈرۈپ بېرەلمەيتتررى .جەسررەتتىن ئېلىنغرران قادالغرران چىشررىنى رەسررىمى
ئىزچى تۈردە ئارخىالردا ساقالنغان بولۇپ بۇ ئارخىىالرنى تەكشرۈرۈپ كۆرۈشركە برونتتى.
-8120يىلى كالىفورنىيە ئۇنىېېرسىتېتى لوس-ئان لى شۆبىسىنى چىرش بۆلرۈمى قرانۇن
دوختۇرلۇقتررا مۇتەخەسسررى بولغرران دوكتررور رېيرردار سرروگناس بررۇ چىشررالر -8122يىلررى
رېنتى ېن نۇر بىلەن ھىتلېرنى باش قىسىم ئىسكىلېتىنى رەسىمىنى تارتقران ۋاقتىردىكى
رەسىمدىكى چىشالرغا پۈتۈنلە ئوخشايدىغانلىقىنى پەرق قىلغان .ئېدىنبۇرگتا چاقىرىلغران
-2نۆۋەتلى خەلقارالىق قانۇنشۇناسلىق قۇرۇلتىيىدا دوخترۇر سروگناس سرۆزگە چىقىرپ برۇ
پونتتەك پاكىت شرۇنى كۆرسرەتمەكتىكى ھىتلېرنىر ئۆل ەنلىكىردىن قىلرچە گۇمران يروق.
سوۋېتلىكلەرنى جەسەت تەكشۈرۈش خۇنسىسى ھەقىقەتەنمۇ ھىتلېرگە ئائىت جەسەتتىن
چىقىرىلغرران خۇنسررە دەيرردۇ .ئۇنررداقتا ھىتلېرنىرر ئررۆزىنى ئېتىررپ ئۆلتۈرىېالغانلىقىنىرر
دەلىلررى نەگە كەتتررى؟ ئرروق ئىررز يرروقلىقىنى ئىسررىاتالپ بېرىرردىغان برراش سررۈڭىكىمۇ يرروق
قىلىنغرران .شررۇنىڭدەك يەنە ھىتلېرنىرر كالىۇكلىرىنىرر ئرراممونىي سررىيانىد ئىچكەنلىكررى
سەۋەبىدىن كۆكۈرۈپ كېتىشىنى مۇداپىيە ئراكوپى ئىچىردىكىلەردىن ھرېچ كىرم كرۆرمى ەن.
شۇنىڭدەك يەردە پەقەت بىرن قۇرۇق زەھەر كاپسولى تېىىلغانلىقىمۇ راست ئىد .
ئەممررا گيوبېلسررنى ئررۆل ەنلىكى ئۇنچىررېان سىھىرلىكلەشررتۈرۈلمىد -8 .مررا كررۈنى
سوۋېتلەر ئىتتىىاقى بىلەن سۇلھىي قىلىش ئۇرۇنۇشى مۇۋەپىەقىيەتلى بولمىغاندىن كېيىن
گيوبېل ئاديۇتانتى گۈنتەر شرېاگېرمانغا “ھەمرمە ئىرش ئاخىرنشرتى” دېر ەن .ئانردىن ئرۇ
ھىتلېرنىررر كۈمرررۈش رامكىلىرررق بىرررر رەسرررىمىنى شرررېاگېرمانغا تۇتقرررۇزۇپ ئۇنىررر بىرررلەن
ۋىدانشررقان .گيرروبېل خررانىمى  2بالىسررىنى ئۇيغاتقرران“ :بررالىلىرىم قورقمرراڭالر دوختررۇر
سىلەرگە خرۇدد ئەسركەرلەر بىرلەن بالىالرغرا سرالىدىغان ئوكۇلغرا ئوخشراش سرىلەرگىمۇ
ئوكرۇل قىلىرردۇ” دېر ەن ۋە كررۇنز ئىسررىملى بىرر دوختررۇر ھەر بىررر بالىغرا بىررردىن مررورفىن
ئوكۇلى سېلىپ ئۇنرنى ئېغىرر ئۇيقىغرا پاتتۇرغانردىن كېريىن گيروبېل خرانىمى ئرۆز قرولى
بىلەن ھەر بىر بالىسىنى ئاغزىغا بىر تالدىن كرالىي سرىياند قاچىالنغران ئەيرنەك كاپسرۇل
سېلىپ ئەزگەن.
مررۇداپىيە ئاكوپىرردىكى قالغرران كىشررىلەر بررۇ يەردىررن قېچىررپ چىقىشررنى ئرراخىرقى
يوليررورۇقىنى ئاڭاليرردۇ .ئررۇنر  2گۇرۇپىىغررا بۆلۈنررۈپ ھەرىرركەت قىلىشررى ئۈچررۈن ئايرىيرردۇ.
ئاخشىمى سائەت  1دا ئۇنردىن بىرىنچى گۇرۇپىا ئەڭ يېقىنردىكى مېتررو (يەرئاسرتى تۆمرۈر
يولى) نى كىرىش ئېغىزىغا كىرىپ ئۇ يەردىن تۆمۈريرول برويالپ فرېيردېرى كوچىسرىدىكى
بىكەتكىررچە پىيررادە ماڭىرردىغان ئانرردىن مېترررودىن چىقىررپ سررىرېي دەرياسررىدىن ئۆتررۈپ
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غەرىىكە ياكى غەربىي شىمالغا قاراپ غەر ئىتتىىاقداشالر ئرارمىيىنى تراپقىچە يراكى دۆنترز
بىررلەن ئۇچراشرررقىچە ماڭىرردىغان بولىررردۇ .قالغرران بەش گۇرۇپىىنىررر قررېچىش يررروللىر
ئوخشاش ئىد  .ئەمما ئرۇنر مرۇددەتكە بۆلۈنرۈپ يولغرا چىقىردىغان بولىردۇ .ئرۇنردىن بىرر
قىسررمى ئەسررىرگە چۈشرركەن بولررۇپ بەكررال ئرراز قىسررمى ئۆلىرردۇ .بررۇ قررېچىش ھەقىقەتەنمررۇ
مۇجىزەۋ قېچىش ئىد .
كېمىكا ئاخشرىمى سرائەت  1دىرن  22مىنرۇت ئۆتكەنردە گيوبېلىسرنى يېررى ە ئرۇنر
بىررلەن ۋىدانشررقىلى كىرگىنىرردە بالىالرنىرر ھەممىسررىال ئۆلررۈپ بولغررانلىقىنى كررۆرگەن.
گيرروبېل خررانىمى ئۇنىڭرردىن ئرروغلى خارالرردقا سررالىمىنى يەتكررۈزۈپ قويىشررىنى ئانرردىن
ئوغلىغرا ئائىلىسرىدىكەلەرنى قانرداق ئررۆل ەنلىكىنى بىلردۈرۈپ قويۇشرىنى تەلەپ قىلغرران.
ئانرردىن گيرروبېل ئەر-خوتررۇن ئىككىسررى قولتۇقالشررقىنىچە ئىشررىكتىن چىقىرردۇ .گيرروبېل
بەكال تەبىئىي بولرۇپ ناۋماننىر سراداقەتلىكى بىرلەن كەچرۈرۈم قىلغانلىقىغرا رەخمىتىنرى
بىلدۈرىرردۇ؛ ماگرردا ئۇنىڭغررا پەقەت بىررر قررولىنىال سررۇنىدۇ .ناۋمرران ئۇنى ر قررولىنى سررۈيۈپ
قويىرردۇ .گيرروبېل قىزىقچىلىررق قىلغرران ھالرردا “دوسررتلىرىمىزغا بىزنررى كۆتررۈرۈپ ئرراۋەرە
قىلماسررلىق ئۈچررۈن بىررز گۈللررۈككە بررارغىچە ماڭررايلى” دەيرردۇ .ناۋمرران ئررۇنر بىررلەن قررول
ئېلىشىپ ۋىدانشقاندىن كېيىن گيوبېل ئايالىنى يىتىلى ىنىچە بىرر ئېغىزمرۇ گەپ قىلمرا
تار پەلەمىەيدىن كۆتۈرۈلرۈپ كرۆرۈنمى ىچە چىقىرش ئېغىزىغرا قراراپ يرولىنى داۋام قىلىردۇ.
ئۇنى چىرايى تاتىرىپ كەتكەن ئىد  .كەينىردىنال بىرر پرا ئروق ئراۋاز ئرۇنپال يەنە بىرر
پا ئوق ئراۋاز كېلىردۇ .شرېاگېرمان بىرلەن گيروبېل ئەر-خوترۇن ئىككىسرىنى شروپۇر
بىرررلىكتە ئالرردىراش پەلەمىەيرردىن يوقررۇر كۆتۈرۈلىيرردۇ .ئررۇنر گيرروبېل ئەر-خوتررۇن
ئىككىسررىنى يەردە ياتقررانلىقىنى كۆرىرردۇ .بىررر ئررې -ئررې مۇھاپىزەتچىسررى كررۆزلىر
چەكچەي ىنىچە ئۇنرغرا قراراپ ترۇراتتى – برۇ ئەسركەر ئۇنرغرا ئروق چىقارغران ئىركەن .ئرۇ
كەينىدىن كەل ەن ئىككەيلەن بىلەن بىرلىكتە جەسەت ئۈستى ە  2بوتۇلكا بېنزىن چېچىپ
ئۇستى ە ئوت يېقىېېتىدۇ .ئۇنر جەسرەت كۈللىرىنىر ئىزىنرى قالردۇرما يروق قىلىرېېتىش
بۇيرۇقىغررا قارىمررا جەسررەتلەرنى كۆيۈشررىنى كۈتمەسررتىنال مررۇداپىيە ئاكوپىغررا قايتىررپ
كىرىدۇ .ئۇنر قالغان بىر شىشە بېنزىننى يىغىن زالىغا چېچىپ ئوت ياقىدۇ.
مارتىن بورماننى تەغدىر غوجايىنىغا قارىغاندا بەكىرەك تانش ترارتىش قوزغايردۇ.
كىشررىلەر ئومررۇمەن ئالغانرردا بورمرران بېرلىنرردىن قررېچىش يولىرردا ئرروق تى ىررپ ئۆلررد دەپ
قاراشسىمۇ كېيىن يوق قىلىېېتىل ەن ئەن ىليە ۋە ئا ق ش ئىككى دۆلەت مەخىى ئاخبرارات
ماتېرىيالىدا كۆرسىتىلىشىچە ئۇنىر ئىتالىيەنىر بولزانرو دېر ەن يېررى ە قېچىرپ كەتركەن
بولىشى ئېھتىمالى بارلىقىنى؛ ئۇنى ئايالى يېنىغا  1بالىنى ئېلىپ بېرتىشر ادېندىن قېچىرپ
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چىقىېالغاندىن كېريىن شرۇ يەردە كۈترۈپ تۇرغران .شرۇندىن كېيىنكرى  02يىر جەريانىردا
گېزىت خەۋەرلىرىدە بورماننى ئوتتۇرلۇقترا كرۆرۈن ەنلىكى ھەققىردە پرات-پراتال خەۋەرلەر
بېسىلىپ تۇرىدۇ .بولۇپمۇ ئارگېنتىنادا كۆرۈل ەنلىكى ھەققىدە خەۋەرلەر يېيىلىردۇ-8120 .
يىلىنى ر يى ر ئاخىرلىرىرردا ئررامېرىكىلىق يررازغۇچى ندىسررالس فرراراگو قولىرردا بورماننى ر
ھررازىرغىچە ھايررات ئىكەنلىكىنررى دەلىللەيرردىغان ئىشررەنچىلى پرراكىتالر بررارلىقىنى ئۇنىر
ھازىر نتىن ئامېرىكىسىدا تۇرىېاتقانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ .برۇ خەۋەر بىرر مەزگىر دا -دۇغرا
پەيدا قىلىېېتىدۇ .بىر قانچە كۈن ئۆتكەنردىن كېريىن يەنە بىرر قېتىملىرق دا -دۇغرا پەيردا
بولىرردۇ :گېرمررانىيە دائىرىلىررر ئررۇنر فۈھرېرنىرر يەرئاسررتى ئىسررتىھكامىنى يېقىنىرردا
بورماننى جەسىدىنى تاپقانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ .ئىل ىرر ھىتلېرنىر جەسرىد ئۈسرتىدە
تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان دوختۇر سوگناس چىشلىرىنى سېلىشرتۇرۇپ ئىسرىاتالش ئۈچرۈن
برراش سررۈڭىكىنى تەكشررۈرۈپ كررۆرۈش تەلىېىرردە بولىرردۇ .دەسررلىېىدە ئۇنى ر بررۇ تەلىبررى
تەستىقالنمىغانلىقى ئۈچۈن كىشىلەر بۇ جەسەتنى يالغان جەسەت بولىشرى مرۇمكىن دەپ
گۇمانلىنىشرررقا باشررراليدۇ .كېررريىن يەنرررى -8122يىلرررى كرررۈزدە سررروگناس مىررر تەسرررتە
تەكشۈرۈش تەستىقىغا ئېرىشىدۇ .جەسەت ئېچىلىپ  2ئايردىن كېريىن براش سرۈڭىكىدىكى
چىشالر بىلەن پىشانە سۈڭىكىنى تەكشۈرىدۇ .دوختۇر سوگناس كالىفورنىيە ئۇنىېېرسرىتېتى
لوس-ئان لى شۆبىسى ە قايتىپ كېلىپ قانۇن دوختۇرلۇق ئانرالىز دوكالتىنرى تەييارنشرقا
كىرىشرررىدۇ-8122 .يىلرررى ئرررۇ لوندونررردا چاقىرىلغررران “خەلقرررارالىق چىرررش دوخترررۇرلىر
بىرلەشمىسررى دۇنيررا قررۇرۇلتىيى” غررا تەييارلىغرران ماتېرىيرراللىرىنى سررۇنىدۇ .ئررۇ بررۇ برراش
سررۈڭىكى ھەقىقەتەنمررۇ بورمانغررا تەۋە سررۈڭەك دەپ خۇنسررە چىقارغرران ئىررد  .شررۇنداق
قىلىپ ھىتلېرنى ئەڭ سادىق مالىيىنى سىرىمۇ ئاخىرقى ھېساپتا ئاشكارىالنغان بولىدۇ.
0
ئاخىرقى كۈنلەرگە كەل ىچىال ھېينىرى ھىملېر ئىزچى تۈردە ئىتتىىاقداش دۆلەترلەر
بىررلەن بىرررەر ئورۇنالشررتۇرۇش قىلىشررىنى ئۈمىررد قىلىررپ كەل ر ەن بولسررىمۇ يەنىررال بىرررەر
خاتررالىق كۆرۈلمەسررلىكى ئۈچررۈن بەكررال ئېھتىيرراتلىق ھەرىرركەت قىلغرران ئىررد  .ھىتلېررر
ئۆل ەندىن كېيىن شىمالغا قېچىپ كېتىرپ ئرۇ يەردە فرۈھرېردىن ئرۆزىنى گېرمرانىيە يېڭرى
ھاكىمىيىتىنى ر ئىككىنچررى نومۇرلررۇق ئررادىمى قىلىررپ تەيىنلەشررنى تەلەپ قىلىرردۇ .ئەممررا
دۆنىتز ئۇنىڭغا “برۇ مرۇمكىن ئەمەس مېنىر سراڭا بەرگىردەك بىررەر ئىشرىم يروق” دەيردۇ.
ئۈمىدسىز ھالغا چۈشۈپ قالغان ھىملېر شرېېرىن ۋون كروسرى ىكتىن مەسرلىھەت سوراشرقا
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مەجبۇر بولىدۇ“ :ئېيتىڭا سىزچە مەن زاد قانداق بىر بولىشرىم كېررەك؟” دەپ سرورايدۇ
بررۇ يېڭررى تاشررقى ئىشررالر مىنىسررتىرىدىن“ .سررىزنى بىررلەن باشررقا ھەر قانررداق بىرسررىنى
ئاقىېىتىنى قانداق بولىشى مېنى پەقەتال قىزىقتۇرمايدۇ – .دەپ جاۋا بېرىدۇ بۇ مىنىستىر
ئرراچچىق بىررلەن _ مېنررى قىزىقتۇرىرردىغىنى كىشررىلەرنى تەغرردىر ئەمەس بەلكررى بىزنىر
تەغرردىرىمىزنى قانررداق بولىرردىغانلىقى ”.كروسرر ى ئۇنىڭغررا ئىككىررال يررول قالغررانلىقىنى
ئېيتىدۇ :يا ئۆلىېېلىش يرا بولمىسرا ئىسرمىنى ئۆزگەرتىرپ يۈشرۇرۇنۇپ يرۈرۈش“ .ئەگەر مەن
سىزنى ئورنىڭىزدا بولسام ماشىنامنى ھەيدەپ ئرۇدۇل مونت ومېرىينىر ئالردىغا براراتتىم-
دە ‘مانا مەن ئې -ئېسالر باشلىقى ھىملېر بولىمەن مەن قرول ئاسرتىمدىكىلەرنى برارلىق
ئىشررلىرىنى مەسررئۇلىيىتىنى مانررا مەن يررالغۇز ئررۆز ئۈسررتۈم ە ئېلىشررقا تەييررارمەن’ دېر ەن
بونتتىم” دەيدۇ.
شررۇ ئاخشررىمى ھىملېررر يررېقىن كىشررىلىرى ە قىسررقىچىال قىلىررپ يېڭررى بىررر ۋەزىىىنررى
ئورۇندىشىمىز كېرەك بۇ ئىش ئۈچۈن پەقەت بىرر قرانچىمىز ئاتلىنىشرىمىزغا تروغرا كېلىردۇ
دەيدۇ .ئۇ بۇرۇتىنى چۈشۈرۈپ تاشالپ كۆزىنى بىرسىنى بىر پارچە نتا بىالن تېڭىېالىردۇ.
ئىسررمىنىمۇ ئۆزگەرتىرردۇ .ئۇنى ر بىررلەن بىرررگە  1نەپەر كىشررى يولغررا چىققرران بولررۇپ بررۇ
كىشىلەر ئارىسىدا ئۇنى قۇراللىق ئې -ئرې براش ئاديۇترانتى ۋېرنېرر گروتمرانمۇ بولىشرى
كېرەك ئىد  .ئەمما ۋېرنېر يوشۇرۇنىېالغان ئىد  .ۋېرنېر گروتمان غوجايىنىنى يېنىغرا بىرر
كاپسررول ئرراممونىي سررىيانىد سررېلىپ يررۈرگەنلىكى ۋە زۆرۈر تېىىلغانرردا ئررۇنى ئىچىېېلىشررنى
پىالنررالپ يۈرگەنلىكىرردىن خەۋەر تاپىرردۇ .شررۇڭا ئررۇ ھىملېرنررى ماڭغىرردەك يررول قالمىغرران
كۈنلەردە بۇ زەھەرنى ئىچىپ ئۆلىېېلىپ مەسرئولىيەتتىن قېچىشرنى پىالنرالپ يۈرگەنلىر
يەنە كېلىپ قول ئاستىدىكى باشقا مەسئۇل كىشرىلەرنى بۇنرداق بىرر يرولنى تاللىېېلىشرىغا
رۇخسەت قىلمىغانلىقىنى ئېيتىرپ ئرۇنى ئەيىىلەيردۇ .ۋېرنېرر ئىمىىررىيە ئەمەلردار بولرۇش
سرۈپىتىڭىز بىرلەن ھىملېرر ئەپەنرد سرىزنى ۋەزىىىڭىرز قرول ئاسرتىڭىزدىكى ئوفىتسرېر-
جەڭچىلەرنى قىلغان ئىشلىرىنى مەسئولىيىتىنى ئۆز ئۈستىڭىزگە ئېلىشال بولرۇپ قالمرا
يەنە قۇراللىق ئرې -ئرې تەشركىالتىنى ئرې -ئرې ئامرانلىق سراقالش ئەترىتىنىر ۋە
شۇنىڭدەك يىغىېېلىش نگىرلىر مۇھاپىزەتچىلەر قىسىملىرىنى پۈتۈنلە ئوخشىمايدىغان
ئررايرىم-ئررايرىم تەشرركىالتالر ئىكەنلىكىنررى ئوچررۇق ئررېالن قىلىشررىڭىز كېرررەك دەيرردۇ .بررۇ
ەەپلەردىررن ھىملېررر ئىككىلىنىررپ تررۇرۇپ قالىرردۇ“ :مەن زەھەر يى ەنرردىن كېرريىن يرراش
ئوفىتسېر بولغان سرىلەر گېرمرانىيەدە يرۈز بەرگەن ئىشرالرنى يەنرى مېنىر نرېمە ئىشرالرنى
قىلغرررانلىقىمنى قايسرررىلىرىنى مەن قىلغررران ئىشرررالر ئەمەسرررلىكى قاترررارلىقالرنى دۇنياغرررا
بىلدۈرۈشررىڭالر مررۇمكىن” دەيرردۇ .شررۇنىڭدىن ئىككررى ھەپررتە ئررۆتمە ھىملېررر ئەن لىرريە
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قوشۇنلىرىغا ئەسىرگە چۈشىدۇ .بىر دوختۇر ئۇنىڭغا ئادەتتىكىچە بەدەن تەكشۈرۈش ئېلىپ
بېرىپ ئاغزىدا بىر نەرسە بارلىقىنى پەرق قىلىردۇ .ئرۇ دەرھرال قرولىنى تىقىرپ ئرۇ نەرسرىنى
چىقىرىېالماقچى بولىېاتقىنىدا ھىملېر كاپسولنى چايناپ ئىزىرپ يۇتىېالىردۇ-دە شرۇ ھامرات
جېنى چىقىدۇ .بۇنىڭردەك ئۆلىرېېلىش ۋەقەلىرر شرۇندىن كېيىنمرۇ پرات-پراتال يرۈز بېرىرپ
تۇرىدۇ .شۇنداقتىمۇ بۇنرداقالرنى سرانىنى پەرەز قىلىشرقاندىن بەكرال ئراز سراندا دېيىشركە
بررونتتى .بولۇپمررۇ ھۆكررۈمەت ئەمەلرردارلىر ئارىسررىدا ئررۆزىنى ئۆلتۈرىېالىرردىغانالر يرروق
دېيەرلىر بولررۇپ پەقەت روبېرررت لېرري دېر ەن بىرسررىال نيررۇرېمبېرگ سرروتىدا سوتلىنىشررنى
كۈتۈپ يۈرگەن مەزگىلدە ئۆزىنى ئۆلتۈرىېالىدۇ.
نيۇبېرگ سوتىدا ئەڭ جاھى ئۇنسرۇر يەنىرال شرۇ گيۆرىر ئىرد  .ئرۇ ترۈرمى ە ئېلىرپ
كېلىن ىنىدە يېنىغا بەكال كۆپ پارادوسىن تابلىتىنى ئېلىپ كىرگەن بولرۇپ ھەر كرۈنى 22
دانە ئىچىپ تۇراتتى .ئەمما ئۇ سوتقا چىقىپ شاھىتلىققا تارتىلغىنىدا بۇنداق خۇمار دورىسى
ئىچىش ئادىتىنى پۈتۈنلە تاشراليدۇ .ئېغىرلىقىمرۇ يرۈزدە قىرىرق يەڭ ىلرلەپ ئرارانال 822
قاداققا چۈشرۈپ قالىردۇ (بىرر ياۋروپرا قرادىقى تەخمىرنەن يېررىم كىلوگرامغرا تەڭ _ ئرۇ.ت).
گيۆرى سوت جەريانىدا ئاساسەن يالغۇز بېشىغا فۈھرېرىنى ئاقالپ چىقىردۇ .ئۇنىر باشرقا
ئەيىىلەن ۈچىلەردىن ترۈپكى پەرقرى گيۆرىر مەسرئۇلىيەتنى ھەرگىزمرۇ باشرقىالر ئۈسرتى ە
ئارتىپ قويمايتتى ياكى بولمىسا ھىتلېرنى قالغان قىلىپ ئرۆزىنى ئاقالشرقا ئۇرۇنمرايتتى .ئرۇ
تۈرمىرردىكى مەھبۇسررالرغا يېتەكچىلىرر قىلىررپ ھەمررمە ئىشررتا ئۇنرغررا بررۇيرۇق بېرەتتررى
ھەممىنى بىرن ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ھەرىكەت قىلىپ ئرۆزىنى ئاقلىشرىنى تەلەپ قىلىردۇ.
ئۇ كامىرىغا قايتقىنىدا قىزغىنلىق بىلەن قوللىرىنى ئرۇگىلىغىنىچە مەن ئەسرلى ئەڭ ياخشرى
تېرنېررررمەن دەپ ماختىنررراتتى .ئرررۇ ئرررۆزىنى ماختىغررران ھالررردا قرررارىلىغۇچىالر بىرررلەن
مەيداندىكىلەر بىلەن قراتتىق مۇنازىرىلىشرىپ كېتەتترى .ئەگەر بىررەر قرارىالنغۇچى ئۇنىڭغرا
قارشى چىققىدەك ياكى بويۇن ئەگكىدەكال بولىردىكەن بۇنرداق ئۈمىدسرىزلى ئەھرېالالردا
گيۆرى دەرھال ئاتاكىغا ئۆتۈپ ئۇنداقالرغا تەھدىد قىلىرپ تىللىغىرنىچە ئېغىرز ئاچالمراس
قىلىررېىتەتتى“ .نېمىسررالرنى دۈشررمەن ە روھىنررى سېتىېېتىشررىنى كۆرسررەمال ئۇنررداقالردىن
يىرگىنىررپ كېررتىمەن!” دەيرردۇ بىررر قېتىملىررق چۈشررلۈك تامرراق ئۈسررتىدە ئررۇ بررۇ گەپلەرنررى
قىلىېېتىپ غەزەپتىن ئۈستەلنى مۇشالپ ۋارقىراپ كېتىدۇ“ :ئاناڭنى … مەن ھەممەيلەنردىن
جاسارەت بىلەن ئۆزىمىزنى ئاقالش سۆزىنى مۇنداق ئىككرى ئېغىرز سرۆزگە يىغىنچاقلىشرىنى
تەلەپ قىلىمەن‘ :سۇڭۇمنى يان!’
 00نەپەر ئاساسررلىق قررارىالنغۇچىالردىن پەقەت  2نەپىرررى ىال (شرراچىت پرراپېن ۋە
فرىتزىش ئۈچىسى ىال) گۇناھسىز دەپ ھۆكۈم چىقىرىلىپ  1نەپىرى ە ئۇزۇن يىللىرق قامراق
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جازاسى ھۆكرۈم چىقىرىلىردۇ؛ قالغانالرنىر ھەممىسرىال ئۆلرۈم جازاسرىغا ھۆكرۈم قىلىنىردۇ.
-8122يىلى -82يانىېار ئاخشىمى سائەت  82دىن  22مىنۇت ئۆتكەندە گيۆرى ئۇستىلىق
بىررلەن بىررر كاپسررول ئرراممۇنىي سررىياندنى قولغررا كىرگررۈزۈپ ئىچىررپ ئۆلىېېلىررپ جالالتنىر
قولىرردىن قۇتۇلىېالىرردۇ .ئىككررى سررائەتتىن كېرريىن ئۆلررۈم جازاسررىنى ئىىرررا قىلىررش ئىشررى
باشررلىنىدۇ .بىرىنچررى بولررۇپ دار ئاسررتىغا چىقىرردىغان  82باسررماقلىق پەلەمررىەي ە قرراراپ
يۈرگىنى رىبېنتروپ ئىد “ .تەڭرر گېرمرانىيەنى سراقلىغا ! – دەپ ۋارقىرايردۇ رىبېنترروپ
دار ئاستىدا _ مېنى ئۈمىدىم گېرمانىيىنىر پارچىالنمرا بىرر پۈترۈن ھالىردا قېلىشرى برۇ
ھەقررتە غەرپ ۋە شررەرقلىقلەرنى ئۆزئررارا چۈشررىنىش ھاسررى قىلىشررىنى ئۈمىررد قىلىررمەن”
دەيدۇ .ئۇ پەقەت نيۇرېنبېرگردىال نۇرغۇنلىغران مۇنرازىرە تەلەپ قىلىنمايردىغان پراكىتالرنى
كۆرگىنىرردىن كېيىررنال ئانرردىن مىڭلىغرران تررۈمەنلى ەن يەھۇدىينىرر ئۆلتررۈرۈل ەنلىكى ە
ئىشررەن ەنلىكىنى ھىتلېررر ئۇنىڭغررا قايتررا-قايتررا بىررز يەھررۇدىيالر مەسىلىسررىنى چې رىرردىن
قرروغالپ چىقىرررىش ئۇسررۇلى بىررلەن ھەل قىلىمىررز دەپ ئېيتقانلىقىغررا ئىشررەن ەنلىكىنى دەپ
كېلىرررپ “مەن ئىشرررنى برررۇ دەرىىى ىرررچە تەرەققىررري قىلىرررپ بارىررردىغانلىقىنى ئرررۇخالپ
چۈشۈمدىمۇ ئويلىمىغان ئىكەنمەن!” دەيدۇ ئا ق ش پسىنولوگى گ .م .گىلبېرتقا.
ئىككىنچى بولۇپ دار ئاستىغا ماڭغىنى كېيتې ئىرد  .بىرر قرانچە مىنرۇت ئراۋال پروپ
ئۇنىڭغا ئەڭ ئاخىرقى دۇئاسىنى ئوقىېاتقىنىدا ئۇ چىدىيالما يىغالپ تاشلىغان ئىد  .مانرا
ئەنررد ئررۇ جاسررارىتىنى تىكلى ر ەن بولررۇپ “مەن ھەممى ر ە قررادىر تەڭرىمنىر گېرمررانىيە
خەلقىنى ئەپۇ قىلىشىنى تىلەيمەن .ھەممە گېرمانىيە ئۈچۈن! رەخمەت سرىلەرگە! – دەيردۇ.
ئۇ بۇرۇلۇپ بايىقى ئرامېرىكىلىق پوپقرا “مەن سرىزگە ۋە سرىزنى برۇ يەرگە يوللىغران خەلقرقە
چىن قەلبىمدىن رەخمەت ئېيتىمەن” دەيدۇ .بۇ چاغدا جالالتلىققا تالالنغان سېرژانت جون
ۋودس ۋەزىىىسررىنى ئورۇنررداش ئۈچررۈن تاقەتسررىزلىنىپ تررۇراتتى .شررۇڭا ئررۇ ئاغررامچىنى
كېيتېلنى بوينىغا ئۆتكۈزۈپ بېشىنى قرارا نترا بىرلەن پۈركەيردۇ .ئەڭ ئراخىرقى پەيترتە برۇ
قۇرۇقلۇق ئارمىيە مارشالى “گېرمانىيە تەڭداشسىز!” دەپ توۋنيدۇ .سوت جەريانىدا كېيتې
يالغۇز قالغىنىدا گىلبېرتقا ئۆزىنى ھىتلېر تەرىىىدىن سېتىېېتىل ەنلىكىنى ئېيتىرپ كېلىرپ
“ئەگەر ئۇ پۈترۈن يالغرانچىلىقالرنى ئىشرقا سرېلىپ بىزنرى ئالرداپ يرۈرمى ەن بولسرا ئىرد
بىزنى ئاخماق قىلىپ يۈرمى ەن بولسرا ئىرد بىزمرۇ بۇنرداق خامنىيرالالر ئىچىردە ئرۇرۇش
قىلمىغان بونتتۇق!” دې ەن.
2
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قاتتىق داۋالغۇچالر ئىچىدە ئۆتكەن ئراخىرقى كۈنىردە بەكرال كرۆپ ھىتلېرغرا سرادىق
كىشرررىلەر ئۆلۈمررردىن قۇتۇلرررۇپ قالىررردۇ 2 :نەپەر كررراتىىبى؛ ئىككرررى نەپەر ئەڭ مەغررررۇر
ئارخىتىكتور بولغان سىېر بىلەن گېيسلېر؛ ليۇتچىكى باۋۇر؛ شوپۇر كېمىكرا؛ خىزمەتچىسرى
لىن،؛ ئوغۇرلۇقچە دەستىناندا يۇشۇرۇنۇقچە سۆزلىرىنى خراتىرلەپ كەلر ەن ھېريىم بىرلەن
كررويىېن ئىككىسررى؛ ئايالىنىرر يررېقىن دوسررتى شررنېيدېر خررانىم؛ ئۇنىرر غۇرۇرلىنىرردىغان
جەڭچىسى سكورزېنىي بىلەن رۇدې ؛ ئۇنى ئەڭ ھۆرمەت قىلىدىغان ئايرال تۇنۇشرلىرىدىن
لېنررى رېيفېنسررتاھ گېردىرري تروسررت ۋە ھېلېنررا خانفسررتان قاتررارلىق ئررۈ نەپەر ئايررال
قاتارلىقالر ئۆلۈمدىن قۇتۇلىدۇ.
ئۇنى يەنە نۇرغۇن ئاديۇتانتى بىلەن بىر مۇنچە ئوفىتسېر جېنىنرى سراقالپ قرېلىش
بىلەنررال قالمررا يەنە مەردانىررالرچە سررۆزلەپ ياشرراپ كېلىرردۇ .بۇنررداقالردىن پۇتكررامېر
ئېن ەل بەلوۋ ۋۈنش شۇلز ۋە گۈنشلەرنى كۆرسىتىپ ئۆترۈش مرۇمكىن .گرۈنش سروۋېتلەر
ئىتتىىرراقى بىرررلەن شرررەرقى گېرمررانىيەدە  80يىررر قاماقترررا ياشررىغاندىن كېررريىن غەربىررري
گېرمررانىيەگە كېلىېالىرردۇ .ئررۇ قايتىررپ كېلىررپ ياشررالرنى سرراقال قويررۇپ ئررۇزۇن چشررلىق
بولىېالغررانلىقىنى كررۆرۈپ قرراتتىق چۈچررۈپ كەترركەن“ .قەدىرلى ر دوسررتۇم _ دەيرردۇ شررۇلز
ئۇنىڭغا _ بىز ئۇرۇشتا يېڭىل ەن ئىردۇق مانرا ئەنرد ھەمرمە نەرسرە ئۆزگىرىرپ كېتىىترۇ.
بۈگۈنكى ياشالر بىز ياشىغان دەۋرنى ياشلىرىغا پەقەتال ئوخشىمايدىغان بولۇپ ئرۆزگىرەپ
كېتىىتۇ ”.دەيدۇ .شۇڭا ئۇ گۈنشنى رىياللىققا قايتۇرۇپ كېلەلىشرى ئۈچرۈن ئرۇنى بېرگنوفقرا
باشررالپ بارىرردۇ .ئررۇ يەردىكررى بىنررا -8122يىلررى -2مايرردىال ئررې -ئېسررچىالر تەرىىى ردىن
كۆيرردۈرۈلۈپ تۈپتررۈز قىلىررېېتىل ەن ئىررد  .قالغرران خررارابىلىقنىمۇ ئررامېرىكىلىقالر تررازىالپ
تۈزلىررېەتكەن ئىرركەن .ھەمررمە ئۆزگىرىررپ كەترركەن ھەتتررا بررۇ بىناغررا چىقىرردىغان كررۆپ
پەلەمىەيلى يرارمۇ پەرق قىلغۇسرىز بولرۇپ ئۆزگىرىرپ كەتركەن ئىرد  .ئرۇ ئىككەيرلەن برۇ
مەنزىرىنرى كرۆرۈپ يۈرگىنىردە شررۇلزنى ئايرالى ئرۇ ئىككىسررىنى رەسرىم ە تارتىرپ قويىرردۇ.
ئۇنرنى ھەيران بولغان قىيراپىتى شرۇنداق قىلىرپ رەسرىم ە تارتىلىرپ سراقلىنىپ قالىردۇ.
بۇنررداق ئىىررادىنى سررۆز بىررلەن تەسررېىرلەش ھەرگىررز مررۇمكىن ئەمەس ئىررد  .بررۇ رەسررىم
ئۇنرنى پۈترۈن ۋۇجرۇد بىرلەن ئىشرىنىپ كەلر ەن ئادىمىنىر ئەڭ ئراخىرقى ئراقىېىتىنى
تولۇق كۆرسىتىپ بېرەتتى .يى ىرمىنچى ئەسىر تارىنىردىكى ئەڭ داڭلىرق ئرادەم بەكرال ئراز
بىر قىسىم سرادىق مورتلىرىردىن باشرقا ھرېچكىم ئۇنىر ئۈچرۈن مەيۈسرلەنمى ىدەك بولرۇپ
ئاللىمۇ قاچان يەر يۈزىدىن يوقالغان ئىد .
تۈگىد
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قوشۇمچە8-
ئاپتور توغرىسىدا
جررون توننررد -8180يىلررى ۋىسكونسررىن شررىتاتىدا تۇغۇلغرران ئررامېرىكىلىق داڭلىررق
يازغۇچى ۋە تارىنشۇناس .توننرد ئەسركەر بولرۇپ ئىككىنچرى دۇنيرا ئۇرۇشرىغا قاتناشرقان.
ياش ۋاقتلىرىردا ئرۇ بىرر ترارىنچى بولىردىغانلىقىنى زادىرال خىيالىغرا كەلترۈرمى ەن بولرۇپ
پۈتۈن خىيالى برودۋېي تىياتىر يازغۇچىسى بولۇشال ئىد  .شۇڭا ئرۇ ئۇنىېېرسرىتېتتا تىيراتىر
ئىىرررادىيىتى كەسرررىىىنى ئوقۇيررردۇ .ئۇنىېېرسرررىتېتنى پۈتتۈرگەنررردىن كېررريىن چامرررادانىنى
كۆتۈرۈپ پۈتكۈل ئامېرىكىنى كېزىردۇ 20 .ياشرقا كىررگىچە توننرد كەسرىىى جەھەترتە بەك
ئۇتۇقلررررۇق بىررررر يررررازغۇچى ھېسررررابالنمايتتى مەمررررور خىزمەتلەردىمررررۇ بەك ئېتىبارغررررا
ئېرىشەلمى ەن پەقەت ئادەتتىكىال بىر ئوفىتسرېر بونلىغران ئرائىلە تۇرمۇشرىمۇ ئوڭۇشرلۇق
ھېسابالنمىغان بىر ئىد -8122 .يىلى يېقىنلىر ئۇنىىڭغرا ھراۋا كېمىسرى (ئۇچرار برالون
كېمە شار كېمە دىرىداب ) ھەققىدە بىر كىتا يېزىپ چىققىش مەسلىھەتىنى بېرىدۇ .ئۇمرۇ
ھاۋا ئارمىيىسىدە ۋەزىىە ئۆتەش جەريانىدا ئورناتقان مۇناسىېەتلىرىدىن پايدىلىنىپ ئۇچرار
كررېمە دەۋرىرردە بررۇ ئىررش بىررلەن شرروغۇلالنغان نۇرغۇنلىغرران كىشررىلەرنى زىيررارەت قىلىررپ
كۆپلى ەن بىرىنچى قرول ماتېرىيالالرغرا ئېرىشرىدۇ .نەتىىىردە ئۇنىر «ئاسرمان كېمىسرى»
دې ەن كىتابى ئۇنى بىراقال شۆھرەتكە ئېرىشتۈرىدۇ.
بۇ كىتابىنى يېزىشتىن بۇرۇن ئۇ  802پارچە ھىكايە  02پارچە سەھنە ئەسرىر ۋە 2
پارچە رومران يازغران بولرۇپ برۇنردىن بىرر قرانچە قىسرقا ھېكرايىلىرىال بېسرىلىپ قالغران
ئەسررەرلىر ھررېچ كىمنررى قىزىقتۇرالمىغرران ئىررد  .ئررۇ شرروھرەت تاپتۇرغرران ھرراۋا كېمىسررى
ھەققىدىكى كىتابىدىن كېريىن ئرۆز قرابىلىيىتىنى تونرۇپ يېتىردۇ .توننرد شرۇندىن باشرالپ
ئۆزىنى تارىنقا بېغىشاليدۇ.
تونند شۇندىن كېيىن روناق تېىىپ بۇ يىرى ئەسىرىدىن باشرقا يەنە «پرورل خراربور
ۋەقەسررى ۋە ئرراقىېىتى» «يرراپونىيە ئىشررغالى» «يرراپون ئىمىېرىيىسررىنى يىمىرىلىشررى»
«ئامېرىكىلىقالر نەزىرىدە كورىيە ئۇرۇشى» دې ەندەك يىرى ئەسىەرلەرنى يېزىرپ چىقىردۇ.
بۇ ئەسەرلىر ئىچىدە «ياپون ئىمىېرىيىسىنى يىمىرىلىشى» دې ەن كىتابى -8128يىللىرق
پررۇلىتزېر ئاخبررارات مۇكاپاتىغررا ئېرىشررىدۇ .توننررد ياخشررى بىررر تررارى كىتررابى “ھايرراتلىق
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تارىنى بولىشى كېرەك” دەپ قرارايتتى .ئۆسرمۈرلۈك ۋاقىتلىرىردا پرورتېر بروئرۇن ئۇنرنىر
ئۆيىرردە بىررر مەزگىرر تۇرغرران ئىررد  .ئررۇ ۋاقىررتالردا بروئررۇن كىچىرر توننرردنى يېررتىلەپ
يېقىندىكى بىر گوبېرناتور تىياتىرخانىسىغا بېرىپ كىنرو كرۆرۈپ كېلەتترى .ھەر قېرتىم يېڭرى
كۆرىېاتقرران كىنررو يېرىمالشررقىنىدا بروئررۇن توننرردنى يېتىلى ىررنىچە كىنوخانىرردىن چىقىررپ
قايتىررپ كېتەتتررى .ئررۆيى ە كەل ەنرردىن كېرريىن ئررۇ ئىككىسررى ئولتررۇرۇپ بررايىقى كىنونى ر
ئاخىرىنى يېزىش سىنىقىغا تۇتۇش قىالتتى .ئارىدىن ئىككى كرۈن ئۆتكەنردە ئرۇنر كىنونىر
ئاخىر قانداق پرۈتكەنلىكىنى كرۆرۈش ئۈچرۈن يەنە شرۇ كىنرونى كرۆرگىلى براراتتى .ئەممرا
ئررۇنر ھەر قېتىمىرردا كررۆرگەن كىنوسررىغا قارىغانرردا ئررۆزلىر ئۆزگەرتىررپ يازغرران كىنونى ر
ئاخىر تېنىمۇ قىزىقارلىق بولۇپ پۈتىدىغانلىقىنى ھې قىلىدۇ .تونند بۇ ئىشالر ھەققىردە
كېيىنچە ئەسلەپ كېلىپ بروئۇننى ئۇنىڭغرا ھەممىردىن كۈچلرۈك تەسرىر قىلغران سرۆز
“سررەن نررېمىال يازمرراقچى بولىدىكەنسررەن ۋەقەلىكنررى قەلىمىڭرردا سررۆزلەتمە رەسررمى ۋەقە
رولىنى ئويناپ بەرگەن بولىشى كېرەك” دې ەن سۆزلىر ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ .برۇ گەپنرى
تونند “ئەگەر بىرەر نەرسە يازمراقچى بولىدىكەنسرەن ئرۇنى ئرۆز قارىشرى برويىچە بايران
قىلمرا ئررۇنى بىرر ۋەقەلىر ئەمەلىيەتررتە يرۈز بەرگەن بىررر ۋەقەلىر دەپ تونررۇپ ئوينرراپ
كۆرسىتىشى كېرەك .ئەنە شۇ چاغدىال جانلىق تارى يازالىغان بولىسەن” دەپ چۈشرىنىدۇ.
مانا بۇ تونندنى يېزىقچىلىقترا ئەمەل قىلىردىغان ترۈپكى پىرىنسرىىى ئىرد  .شرۇڭا ئۇنىر
يازغرران تررارى كىتررابلىر زىرىكىشررلى تەسررېىرلەر بىررلەن يېزىلىرردىغان ئەنئەنىررې تررارى
يېزىش ئۇسلۇبىنى ئەكسىچە ئىنتايىن قىزىقارلىق ۋەقەلىكلەر ۋە دىئالوگالر بىرلەن تولغران
جانلىق بىر تارى مۇھىتى تەسىر بېرىپ كىتابنانالرنى تارى ئىچىر ە چۆكرۈپ كېتىشرىنى
ئارزۇ قىالتتى .شۇڭا ئۇنى ئەسرەرلىر ئرۆزى ە خراس ئىىرادىي ئانھىردىلىكلەرگە ۋە مرول
بەدىررئىلىكلەرگە ئى ر ە بولررۇپ چىقىرردۇ .شررۇ سررەۋەپتىن ئۇنىر ھەر بىررر ئەسررىر دۇنياغررا
كېلىشى بىلەن جامائەتچىلى ئارىسىدا قىزغىن دا -دۇغا پەيدا قىلىپ كەلد .
توننرردنى كىتررابلىر ئەنئەنىررې تررارى ماتېرىياللىرىغررا ئەھمىرريەت بېرررىش بىلەنررال
قالما ئەڭ مرۇھىمى ئەينرى ۋاقتىردا ياشرىغان كىشرىلەرنى زىيرارەت قىلىشرقىمۇ ئانھىردە
ئەھمىرريەت بېرەتتررى .توننررد كىتابىرردا بىل ەنلىرىنىرر ھەممىسررىنى كىتاپنررانالر بىررلەن
ئورتاقلىشىشرررقا ئەھمىررريەت بېرەتترررى .ئرررۇ «كرررۈرەش :تۇيۇقسرررىز ھۇجرررۇم قىسرررىملىرىنى
ھىكايىسى» دې ەن ئەسەرنى يېزىش ئۈچۈن ئامېرىكا گېنېرالرى كرالرك گېرمرانىيە گېنېرالرى
لررورد مررانتفېر رىررېايەتكە ئايالنغرران تۇيۇقسررىز ھۇجررۇم قىلىررش ئەترىتىنىرر كومانرردىر
سكرېسنى … ۋە شۇنىڭدەك  222دىن ئارتۇق ئۇرۇشتىن سراق چىققران ئەسركەر  22نەپەر
ئۇرۇشنى بېشىدىن ئۆتكۈزگەن پۇخرا قاترارلىقالرنى زىيرارەت قىلىرپ چىققران .ئرۇ ماتېرىيرال
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توپالش مەقسىتىدە ئىل ىر -ئراخىر ئامېرىكرا ئەن لىريە فرانسرىيە گېرمرانىيە بېل ىريە
ئىسررىانىيە ۋە ليۇكسررېمبۇرگ قاتررارلىق جررايالرنى ئايلىنىررپ يۈزمىر مىر يەنررى  822مىر
كىلومېتىر يول باسقان بۇ جەرياندا پارنمېنت ئەزالىرىنى ئىشنانىلىرىنى ئامېرىكرا دۆلەت
ئارخىىنررانىلىرىنى غەر ھەربررى مەكتىررې _ داڭلىررق ئررا ق ش ئوفىتسررېر يېتىشررتۈرۈش
ئۇنىېېرسىتىتى بولغان ۋېي پوينت يەنى غەربى ھەربىي مەكتەپ ۋە يەنە ئرا ق ش دۆلەت
مررۇداپىيە مىنىسررتىرلى بىناسررى بولغرران بەششررېار شررەكىللى پېنترراگون بىناسررى ئرراردېن
رايونىرردىكى چرروڭ-كىچىرر قەلررئەلەر بېل ىيەنى ر تاشررالندۇق كرران قررۇدۇقلىر داخرراۋ
يىغىېېلىش نگىرىنى گاز بېرىرپ ئۆلترۈرۈش بۆلرۈملىرىنى ئىسرىانىيە دېڭىرز سراھىللىرىنى
بەكررال كررۆپ كونررا ئررۇرۇش مەيرردانلىرىنى … زىيررارەت قىلىرردۇ .شررۇنداق قىلىررپ ئۇنىر بررۇ
كىتابى ئۇنى ئىككىنچرى جاھران ئۇرۇشرى ترارىنى بىلىرم ساھەسرىدىكى ئرورنىنى تىكرلەپ
بېرىدۇ-8122 .يىلى تونند ئرۆزگىچە بىرر ئۇسرلۇپ بىرلەن «ئراخىرقى يرۈز كرۈن» دېر ەن
كىتابنى يېزىرپ چىقىردۇ .برۇ كىترا -8122يىلىنىر باشرلىرىدىن تارتىرپ سروۋېت قىزىر
ئارمىيىسىنى گېرمانىيەنىر شرەرقى چې راسرىغا يېقىرنالپ كېلىشرى سروۋېت ئامېرىكرا ۋە
ئەن لىيىرردىن ئىبررارەت ئررۈ دۆلرركەت رەھبەرلىررر يالتررادا سررۆھبەت باشررلىغانلىقىدىن
باشالنغان بولۇپ كىشىلەرگە ئىككىنچى دۇنيرا ئۇرۇشرىدىن كېيىنكرى مەزگىلرلەردە ياۋروپرا
ئۇرۇش مەيدانلىرىدا يۈز بەرگەن بىر-بىرىدىن تەسىرلى مەنزىرىلەرنى تەسېىرلەپ بېرىردۇ.
تونند بۇ كىتاۋىنى يېزىرپ چىقىرش ئۈچرۈن يراپون ئايرالى بىرلەن بىررلىكتە تۆمرۈر پەردىنرى
بۆسررۈپ ئۆتررۈپ ئەينررى ۋاقتىرردا بەكررال ئرراز غەرپلى ر ئايرراق باسررانيدىغان شررەرقى ياۋروپررا
دۆلەتلىرىنررى ئايلىنىررپ چىقىرردۇ .ئۇنىڭرردىن كېرريىن ئررۇ يەنە «ئررادولف ھىتلېررر» (يەنررى
قررولىڭىزدىكى بررۇ بىئ روگرافىيە) نررى يېزىررپ چىقىررش ئۈچررۈن ئررۇ يەنە بىررر قېررتىم گېرمررانىيە
سرراياھىتى ە ئاتلىنىرردۇ .ئررۇ گېرمررانىيى ە كىرررىىال يېررپ-يېڭررى بىررر ئاپتوموبىر سررېتىېالغان
بولسررىمۇ تررون يررول يررۈرۈپ ئارىرردىن  82ئررا ۋاقىررت ئررۆتكىچە بررۇ ماشررىنا شانخشررىپ
رېمونتنانىدىن بېر كېلەلمەس ھالغرا چۈشرۈپ قالىردۇ .بىرۇ قېرتىم توننردنى زىيرارىتىنى
قوبررۇل قىلغررانالر ئارىسررىدا گېرمررانىيە ئررادمىرال پولكرروۋنىكى كررارل دېررن ھىتلېرنىرر
خۇسۇسررىي دوختررۇر كرراتىبى ۋە شرروپۇر قاتررارلىقالرمۇ بررار ئىررد  .بررۇنردىن باشررقا يەنە
ھىتلېرنى قۇتۇلدۇرۇپ قالغان ئەمما كېريىن ھىتلېرنىر قولىردا ئۆلتۈرۈلۈشركە قىر قالغران
روز (ۋىليررام يازغرران «ئررۈچىنچى ئىمىىرىيىنىرر گۈللىنىشررى ۋە ھررانكىتى» دە بررۇ كىشررى
ئىنتايىن قىزىقارلىق قىلىپ تەسېىرلەن ەن) ئېرېا براۋننىر قىرز دوسرتى سرېند ھىتلېرنىر
تررۇققىنى ھرران … قاتررارلىقالر بىلەنمررۇ كۆرۈشررىدۇ .ھەتتررا ئررۇرۇش مەزگىلىرردە ئررا ق ش
ئاخبارات ئورگانلىرىنى ھىتلېر ئۈچۈن ئېلىپ بارغان پسرىنوئانالىز دوكالتلىرىنىمرۇ تېىىرپ
~ ~ 719

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

كۆرۈپ چىقىدۇ .بۇ تۈردىكى بىرىنچى قول ماتېرىيالالرنى بولىشرى نەتىىىسرىدە برۇ كىترا
ھەقىقەتەنمۇ كىشىنى ئۆزى ە جەلىپ قىالرلىق ئىنتايىن با مەزمونلرۇق بىرر كىترا ھالىغرا
كېلىدۇ« .نيۇ يورك ۋاقتى ئوبزورچىلىقى» مۇ كىشىنى ئۆزى ە جەلىرپ قىالرلىرق ۋە ئىنترايىن
قىزىقارلىق بۇ خەلق تىلىدىكى كىتابنى مەدھىيلەپ كېلىپ “بۇ كىترا ھرازىرغىچە ھىتلېرر
ھەققىدە يېزىلغان كىتابالر ئىچىدە برۇ كىترا ھەقىقەتەنمرۇ ئەڭ مرۇكەممەل يېزىلغران بىرر
كىتا ” دەپ باھا بېرىدۇ.
بەلكىرررم ئايرررالى بىرررر يررراپون بولغرررانلىقى سرررەۋەبىدىن بولسرررا كېررررەك توننررردنى
ئەسەرلىرىدە بىر تۈرلۈك ساقالنغىلى بولمايدىغان ئاسىيا پرۇرىقى چىقىرپ ترۇراتتى .شرۇنداق
بولغاچقىمىكىن ئاسىيا توغرىلىق يازغان بىر قانچە ئەسىرىدىمۇ تونندنى ئەسرەرلىرىدىكى
جەۋھەرلى قىسمى نامايەندە بولۇپ تۇراتتى-8128 .يىلى تونند تىرنچ ئوكىيران ئۇرۇشرى
تەسېىرلەن ەن دەسلەپكى ئەسىر «غۇرۇر» نى يېزىرپ چىقىردۇ .كېيىرنچە يەنە ئىل ىرر -
كېيىن بولۇپ «قۇياشنى تۇغۇلۇشى :ياپونىيە ئىىىرىيىسىنى گۈللىنىشرى ۋە يىمىرىلىشرى»
«ئررۇرۇش ئىالھررى» «رەسررېالىق :پېيرررل خرراربور پررورتى ۋەقەسررى ۋە ئۇنىڭرردىن كېرريىن»
«ياپونىيە ئىشغالىيىتى» ۋە «ئۇزۇنغرا سروزۇلغان كرۈرەش :ئرامېرىكىلىقالر نەزىرىردە كرورىيە
ئۇرۇشى» قاتارلىق ئەسەرلىرىنى يېزىپ چىقىدۇ .بۇنردىن «قۇياشرنى تۇغۇلۇشرى :يراپونىيە
ئىىىرىيىسىنى گۈللىنىشى ۋە يىمىرىلىشى» دېر ەن ئەسرىر ئرۇنى -8128يىللىرق ئامېرىكرا
نەشررررىياتچىلىقىنى ئەڭ يوقرررۇر مۇكاپرررراتى بولغررران پررررۇلى ئاخبرررارات مۇكاپاتىغررررا
ئېرىشتۈرىدۇ .تونند «غۇرۇر» دې ەن كىتابىنى يېزىش ئۈچۈن ماتېرىيال توپالش جەريانىدا
ئا ق ش ئارمىيىسىنى نۇمۇسقا قويغان پيېر خاربور پرورتىنى ماكرارتو يوشرۇرۇنغان فىلىرىىن
غارلىر خوڭكوڭ نرامرىراتالر رايرونى ياپونىيەنىر سرابىق ئادمىرالىنىر مېھمران كۈترۈش
زالى قاتارلىق بىر مۇنچە ئرۆ ۋە غارنرغرا ئىزىنرى قالدۇرىردۇ .شرۇنى بىرلەن بىررگە تىرنچ
ئوكيرراننى ئررايلىنىش سررەپىرىدىمۇ نۇرغۇنلىغرران يېڭررى تونۇشررالرغا ئېرىشررىدۇ .بۇنرنىرر
ئارىسررىدىكى ئەڭ يرراش بولغرران تررونىي ئرراچىنو ۋە كېرريىن فىلىررىىن پرىزدېنتررى بولىرردىغان
راموس قاتارلىقالرمۇ بار ئىد  .برۇ دوسرتلىر توننردنى ئرۇزۇن يىر ئېغىرز ئاچمرا جىرم
يېتىېالغان زامانىسىنى شاھىت كىشرىلىر بىلەنمرۇ تونۇشرتۇرىدۇ .تەيبىيردە توننرد جراڭ
كەيشىنى “ئورۇنباسار پرىزدېنتى” چىن چى بىلەن كۆرۈشىدۇ .سۆھبەت بىرەر سرائەتتەك
داۋام قىلغانرردىن كېرريىن چىررن چېر ئۆزلىكىرردىن توننررددىن سررورايدۇ :مېنى ر مونچامغررا
كىرىشنى خالىمامسىز دەپ سورايدۇ .چىن چې بۇ تارچۇق يەردە تونندقا قېلىن بىرر پاپكرا
ھۈجىەتنى تاپشۇرۇپ ئۇنى قۇلىقىغرا :برۇ مېنىر تەرجىمىھرالىم برۇنى فورموزىردا مەڭ رۈ
ئېالن قىاللمايمەن دەپ پىچىرنيدۇ .فىلىىىندا بىر پرۇتى گرۆرگە سراڭ ىالپ قالغران سرابىق
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پرىزدېنت ئوسمىرىيا توننردقا كرۆزى ە ئىسسرىق يراش ئالغران ھالردا قەلبىردە  02يىلردىن
بويان يوشۇرۇپ كېلىېاتقان بىر سرىرىنى ئېيتىرپ بېرىردۇ :فىلىرىىن پىرىزدېنترى كرۇ سروڭ
-8120يىلى مانىالدىن چېكىنىشرتىن سرەل ئراۋال نۋلېرر بىرلەن تونىنىر دادىسرى بېننىئرو
ئاكىنو ئىككىسىنى ۋەتەن ساتقۇ قىياپىتى ە پۈركۈنۈپ مانىالدا قېلىپ يراپونالرنى كۈتىرېال
دەپ بررۇيرۇق قىلىرردۇ .شررۇنىڭدەك بررۇ ئىشررنى مەڭ ررۈ تىنماسررلىققا قەسررەم قىلدۇرىرردۇ.
ئوسمىلىيە بۇ ئىشنى پۈتۈن دۇنياغا ئۇقتۇرۇپ نۋلېرر بىرلەن ئراكىنو ئىككىسرىنى گۇناھسرىز
ئىكەنلىكىنى ئېيتىش ئۇنر ئەسلىدە جېنىنى تىكىپ قويۇپ مىللىترى بىرلەن يۇرتداشرلىرىنى
قوغدىغان قەھرىمانالر ئىكەنلىكىنى دۇنياغا جاكارنشنى تونندىن تەلەپ قىلىدۇ.
تونندنى يېزىقچىلىقىدىكى يەنە بىر ئانھىدىلى “رېيالىزم” دې ەننى مەدھىريىلەش
بولۇپ ئۇ باشتىن ئاخىر “دۇنيا گراجدانى” لىق نوقتىسىدا ترۇرۇپ ئەسرەرلىرىدە قىلچىمرۇ
ئىرردىيىې پررۇراق بولىشررىغا يررول قويماسررلىق ئىررد  .دەسررلەپكى يىلررالردا توننررد سررىنونى
زىيررارەت قىلغرران ھەمرردە ئامېرىكررا كومىارتىيىسررى ە ئەزا بولررۇپ ئىككىنچررى سررىنو بولررۇش
ئىرادىسررىنى تىكلى ر ەن .كېيىررنچە ئامېرىكررا كومىارتىيىسررىنى ئررۇرۇش دەۋرىرردە سرروۋېت
ئىتتىىاقىنى كەينىدىن كېتىپ قېلىشىغا قايى بولمرا سىياسرىي ئەقىدىسرىدە تەۋرىرنىش
بولۇپ كېيىن كومىارتىيىدىن ئايرىلىدۇ .ئۇ ھاۋا ئارمىيىسىدە ئەسركەر بولغران ۋاقىتلىرىردا
بىر قارا تەنلى ئوفىتسېرنى ئوفىتسېرنر ئاشنانىسرىغا باشرالپ تاماققرا تەكلىرپ قىلغىنىردا
باشقىالر تەرىىىدىن چەتكە قېقىلغانلىقى ئۇنى ياش ۋاقىتلىرىدىكى بېشرىدىن ئرۆتكەن برۇ
تررۈردىكى ۋەقەلەر ئۇنىرر ئەسررەرلىرىدە تەسررېىرلەش بىلەنررال چەكلىنىررپ بايرران قىلىررش
ئۇسررررلۇبىنى قولالنغرررران بولررررۇپ قىلچىمررررۇ باھانشررررتا بولماسررررلىق ئانھىرررردىلىكىنى
شەكىللەندۈرىدۇ .شۇنداقتىمۇ كىشىلەر ئۇنىر ۋەقەلىر تەسرېىر ئىچىردىن برۇ ترۈردىكى
ھادىسىلەرنى ياخشى-يامان تەرەپلىرىنى ئاسانال كۆرۈپ ئاننيتتى .ئۇنى برۇ ترۈر يېرزىش
ئۇسلۇبىمۇ ئامېرىكىدا ئەنئەنىې تارىنچىالرنى “ئەخالقى تۇيغۇلىر يېتەرلىر ئەمەس”
“رېئالىزىملىق تەرىىرى كۈچلرۈك” دەپ تەنقىرتكە قېلىشرىدىكى بىرر سرەۋە ئىرد -8110 .
يىلى تونند تولۇق پاكىتالر ئاساسرىدا يېزىرپ چىققران «رەزىللىر  :پىېرر خراربور پرورتى ۋە
ئاقىېىتى» دې ەن ئەسىر برۇ ترۈر ئانھىردىلىكنى جرانلىق ئۈل ىسرى ئىرد  .برۇ كىتابىردا
توننررد ئەڭ ئرراۋال روزۋېلررت مارشررال قاتارىرردىكى كىشررىلەرنى شىفىرسررى يېشررىل ەن
ياپونىيەۈ شىفىرلىر ئاساسىدا ھېچ بولمىغاندا پېيېرر خراربور ۋەقەسرى پارتالشرتىن  2كرۈن
بررۇرۇنال يرراپونىيە بىرلەشررمە دېڭىررز فلوتلىرىنىرر مارجرران ئاراللىرىغررا قرراراپ ھەرىرركەت
قىلغانلىقىدىن خەۋىر بارلىقىنى ئامېرىكا ئىسرتىنبارات ئورۇنلىرىنىڭمرۇ يراپون بىرلەشرمە
فلوتىنى بۇ قېتىملىرق ھەرىكىتىنىر نىشرانى يەنە شرۇ مارجران ئراراللىر ئىكەنلىكىردىنمۇ
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خەۋەردار ئىكەنلىكىنررى ئىنتررايىن جررانلىق بىررر شررەكىلدە بايرران قىلىررپ چىققرران .ئەممررا ئررۇ
ۋاقىتتا روزۋېلت ئا ق ش نى ئىچكى يالغۇزلۇق ھېسسرىياتىنى بۆسرۈپ ئۆتۈشرنى مەقسرەت
قىلىررپ ھەمرردە ئىسررتىنبارات باھانشررتىكى خاتررا يررول كۆرسىتىشررلەر بىررلەن قوشررۇلۇپ
مەقسەتلى ھالدا پيېر خاربور پورتىنى ھۇجۇمغا ئۇچرىشىغا يرول قويغرانلىقىنى ئاخىرىردا
نەچچە مى نەپەر ئامېرىكا ئوفىتسېر-جەڭچىلىرىنىر يراپون قوشرۇنلىرىنى ئرايروپالنلىر
تەرىىىرردىن رەھىمسررىزلەرچە بومباردىمرران قىلىنىشررىغا يررول قويررۇپ بەرگەنلىكررى بايرران
قىلىنىدۇ .بۇ كىترا نەشررىدىن چىقىشرى بىرلەن ئامېرىكىردا قراتتىق داۋالغۇشرالرنى پەيردا
قىلىررېەتكەن بولررۇپ بىلىررم ساھەسررىدىكىلەر بررۇ كىتررابنى ئىنتررايىن ئۆتكررۈر تىلررالر بىررلەن
تەنقىتلىشىدۇ.
توننررد ياشررانغان مەزگىللىرىرردە ئىككررى قېررتىم خىتايغررا زىيررارەت قىلىرردۇ .تررونن بررۇ
قېرردىمى تررۇپراقالردا ۋە بررۇ يەردىكررى كىشررىلەرگە قارىتررا ئىنتررايىن چوڭقررۇر ھررۆرمىتىنى
ئىىادىلەيرردۇ .توننرررد خىتايغرررا كېلىرررپ نۇرغۇنلىغررران ترررارىنچى كەسىبداشرررلىر بىرررلەن
تونۇشررىدۇ .بۇنرنىرر ئارىسررىدا نەنرركە ئۇنىېېرسررىتىنى داڭلىررق ئامېرىكررا تارىنچىسررى
پروفىسسررور خررېا چېڭىرراۋمۇ بررار ئىررد  .توننرردنى ئرراكتىىلىق بىررلەن يرراردەم قىلىشررى
نەتىىىسررىدە خررېا چېڭىرراۋ ئامېرىكىغررا بېرىررپ ترررومىن دەۋرىرردىكى ئررا ق ش ھۆكررۈمەت
ئارخىىنانىسرررىدىكى ماتېرىيرررالالرنى كرررۆرۈش پۇرسرررىتى ە ئېرىشررركەنىد  .برررۇ ئىشرررىنى
نەتىىىسرررى سرررۈپىتىدە برررۇ سررراھەدە ئەڭ ئاساسرررلىق ئەسرررەر دەپ تونۇلغررران «يالترررادىن
بانىانمۇنىومغىچە» دې ەن ئەسەر دۇنياغا كېلىدۇ .ئامېرىكىدا نەشرر قىلىنغران «ھرازىرقى
زامان يازغۇچىلىرىنى قىسقىچە تەرجىمىھالى» دا تونندقا ۋە ئۇنىر ئەسرەرلىرى ە مۇنرداق
دەپ باھا بەرگەن“ :ئۇنى ھەر بىرر پرارچە ئەسرىرىدە شرۇ ترارىنىي دەۋرگە مۇناسرىېەتلى
كىشىلەرنى زىيارەت قىالتتى ھەتتا بەزىدە شۇ تارىنى دەۋرنى تارىنى پاكىتى قاتارىدىكى
قاتناشررقۇچىلىرىنى ئرران قويمررا زىيررارەت قىلىررپ چىقرراتتى ھەتتررا بەزىلىرىنررى نەچررچە يررۈز
كىشىنى زىيارەت قىالتتى .شۇ ئرارقىلىق شرۇ دەۋر ھەققىردە كرۆپ تەرەپلىرمە بىرىنچرى قرول
ماتېرىيالالرغا ئېرەشەلەيتتى .ئۇ زىيارەت قىلغان كىشىلىرى ە ئىمكان بار رىئرال مۇناسرىېەت
قىلىشقا تىرىشاتتى‘ .مەن شۇنىڭغا ئىشرىنىمەنكى برۇ ترۈر زىيرارەتلەر مېنىر براش تارتىرپ
بولمايرردىغان ۋەزىررىەم ’.دەيتتررى‘ .مەن بىل ەنلىرىمنىرر ھەممىنررى ئالرردىڭالرغا قويرردۇم.
بۇنىڭدىن ئۆزەڭالر خۇنسە چىقارغايسىلەر .بۇ جەرياندا مەن ئۆز پىكىرىمنى ئىمكانىيەتنى
بررارىچە تررار دائىرررە ئىچىرردە چەكررلەپ تۇتۇشررقا تىرىشررتىم ’.دەيتتررى ”.مانررا بررۇ توننرردقا
بېرىل ەن ئەڭ مۇۋاپىق باھا.
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قوشۇمچە:9-
ئىئان كېرشاۋ
ھىتلېر
 :8122~8111خۇبرى
Ian Kershaw
Hitler
Hybris :8122-8111
Nemesis :8122-8122
London
0222
ئا .بوران ئىزاھاتى:
بۇ كىتا رەسرىم-قوشرۇمچە بەتلىرر بىرلەن بىررلىكتە ئۇيغرۇرچە تەرجىرمە قىلىنسرا
نورىمررال كىتررا بېتررى ھېسررابىدا تەخمىررنەن ئىككررى-ئررۈ مىرر بەتلىرر قررېلىن كىتررا
بولىرردىغان ئىككررى توملررۇق يىرى ر بىيرروگرافىيە كىترراۋ بولررۇپ ھىتلېررر تەرجىررمە ھالىغررا
مۇناسررىېەتلى باشررقا يىرىرر ئەسررەرلەرگە نىسرربەتەن بررۇ كىتابنىرر تاشررقى كۆرۈنۈشررى
جەھەتتىكررى ئەڭ تىىىرر ئانھىرردىلى _ ئەڭ كېرريىن يېزىلغرران ئەسررەر بولىشررى بىررلەن
خاراكتېرلىنىشررى مررۇمكىن .ئەممررا مەزمررۇن جەھەتررتە بۇنىڭغررا ئوخشرراش باشررقا يىرىرر
بىيوگرافىيە ئەسەرلەر ھىتلېرنى بىر بولسا بەكال چۆكۈرۈپ ياكى ھاقارەتلەپ تەسرېىرلى ەن
بولسا يەنە بەزىلىر بەكال مۇبالىغە قىلىپ ياكى سىرلىقالشرتۇرۇپ تەسرېىرلى ەن؛ بەزىرلەر
نوقرررۇل ۋەقەلىررر بايرررانى شرررەكلىدە يېزىشرررقان بولسرررا يەنە بەزىرررلەر رەسرررمى تەھلىررر
خاراكتېرىرررردە يېزىشررررقان .مەسررررىلەن جررررون توننررررد يازغرررران «ئررررادولف ھىتلېررررر _
سەرگۈزەشررتىلىر » (خىتررايچە تەرجىررمە ئىسررمى« :يىتىمچىرردىن داھىلىققىررچە _ ئررادولف
ھىتلېر» خىتايچىدىن ئا .بوران تەرجىمىسى) دېر ەن ئەسرىر ئاساسرەن ۋەقەلىر بايرانى
خاراكتېرىرردا ھىتلېرنىر رولررى مررۇھىم ئورۇنغررا قويۇلررۇپ يېزىلغرران بولسررا كېرشرراۋنى بررۇ
ئەسىر ۋەقەلى تەھلىلى ئاساسىدا ھىتلېرنى رولرى خۇنۈكلەشرتۈرۈلۈپ ئۇنىر ئورنىغرا
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گېرمانىيە مۇھىتنى رولى نېمى خەلقىنى ئەينى ۋاقتىدىكى تەلىبرى تۈرتكىلىر ئورۇنغرا
قويررۇپ يېزىلغرران دېرريىش مررۇمكىن .يەنە شررۇنىڭدەك توننررد ۋەقەلى ر بايررانى ئاساسررىدا
ئوتتۇردا ئېقىپ يۈرگەن مەنتىقىلىق دەپ قارالغان بارلىق ۋەقىلىر تەسرېىرلىرىنى ئاساسرەن
پىكىر قوشماسرتىن بايران قىلغران دېسرەك؛ كېرشراۋنى برۇ كىتراۋ رىياللىقترا بۇنرداق بىرر
ئادەمنىررر مەۋجرررۇت بولرررۇپ تۇرالىشرررىغا مررراس كرررېلىش-كەلمەسرررلىكىنى بۇنرررداق بىرررر
ۋەقەلىكنى گېرمانىيە ئەمەلىيىتى ە ئەينى ۋاقتىدىكى نرېمى خەلقىنىر روھرى ھرالىتى ە
ئۇيغررۇن كررېلىش-كەلمەسررلىكىنى تەھلى ر قىلىررش ئاساسررىدا ۋەقەلىكررلەر بايرران قىلىنغرران
دېيىشررىمىز مررۇمكىن .يەنررى كېرشرراۋ رېياللىقتررا ياشررىغان ئررادەتتىكى بىررر ھىتلېررر تەسررېىر
يارىتىش ئۈچرۈن ئەمەلىريەتكە ئۇيغۇنلرۇق يراكى سرۆز-چۆچەكلىر دەرىىىسرى مۇبرالىغە-
چۆكررۈرۈش تەركىېىنىرر بررار-يوقلررۇق دەرىىىسررى ۋە مىررىەز-ۋەقەلىكلەرنىرر ھىتلېررر ۋە
زامانىسىنى رىياللىقىغرا ئۇيغرۇن كرېلىش-كەلمەسرلى دەرىىىسرى تەھلىلرى ئاساسرىدا برۇ
كىترراۋىنى يېزىررپ چىققرران دېيىشررىمىز مررۇمكىن (قىزىررق ئىئرران كېرشرراۋ بررۇ كىتابىنىرر
پايدىلىنىش ماتېرىيالالر قىسمىدا جرون توننردنى ئرادولۇ ھىتلېرر بىيروگرافىيە ئەسرىرىنى
تىلغا ئالمىغان .دېمەك كېرشاۋ تونندنى ھىتلېر بايانلىرىنى رىياللىققا بەك ئۇيغرۇن دەپ
قارىمىسا كېرەك؟ ھەتتا بىر ھېسابتا كرېشاۋ ئۆزىنى نۇرغۇن مۇكاپاتالرغا ئېرىشرتۈرگەن برۇ
ئەسىرىدە تونندنى ھىتلېر بيوگرافىيىسرىنى مۇبرالىغە دەپ قراراپ رەت قىلىشرقا ئۇرۇنغران
دېيىشكىمۇ بولىدىغاندەك كۆرۈنىدۇ ۋە بەلكىم پروفىسسرور بولغران كېرشراۋ بىرر يرازغۇچى
بولغا تونندنى ئەسىرىدىن پايدىلىنىشنى خالىمىسا كېرەك؟) .ئەممرا كېرشراۋ برۇ كىتابىردا
ھىتلېرنررى ئۈنرردۈرۈپ چىققرران تۇپراقنىرر ئەينررى ۋاقتىرردىكى نررېمى خەلقررى گېرمررانىيە
شارائىتى ۋە قىسمەن دۇنيا ۋەزىيىتى دې ەن ە مائى تەھلىللەرنى ئاساس قىلغانلىق پۇرىقى
چىقىررپ تۇرىرردۇ .يەنررى كېرشرراۋ بررۇ كىتابىرردا ئەينررى ۋاقتىرردىكى گېرمررانىيى ە خرراس بىرررەر
ئەقىرردى ە چى ر چاپلىشررىپ تۇرالىغىرردەكال بىرسررى بولسررا ئەينررى ۋاقتىرردىكى گېرمررانىيە
مۇھىتى ئۇنداق بىرسىنى ھىتلېر قىلىرپ يېتىشتۈرۈشركە تەييرار ئىرد دې ەنردەك تەسرىرات
بېرىدىغاندەك كۆرۈنمەكتە .شۇنداقتىمۇ بىر مۇستەبىتنى ئۆزگىچىلىكىنى تەھلىر قىلىرش
ئاساسىدا يېزىلغان بۇ كىتاپ يەنىال نۇرغرۇن تەپەككرۈر ئانھىردىلىكى ە ئىر ە دەپ قاراشرقا
بولىدۇ .بۇ نوقتىدىن ئالغانردا ھىتلېرنرى تەپسرىلى ئەممرا ئرادەتتىكىچە تونۇشرنى مەقسرەت
قىلغرران كىتابنررانلىرىمىز ئۈچررۈن توننرردنى ئەسررىرىنى؛ چوڭقررۇرنپ مۇھرراكىمە قىلغرران
ئاساسررتا ھىتلېرنررى ھەر خىرر باھررانر بررويىچە مەخسررۇس تونۇشررنى مەقسررەت قىلغرران
تەتقىقرراتچى كىتابنانلىرىمىزغررا كېرشرراۋنى بررۇ ئەسررىرىنى تەۋىسررىيە قىلىشررىمىز مررۇمكىن.
شۇنداقتىمۇ بۇ ئىككىال كىتابنى ئادەتتىكى قىزىققۇچىالر ئۈچۈنال مرۇكەممەل بىرر ئوقۇشرلۇق
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بولررۇپ چەكلىنىررپ قالماسررتىن مەخسررۇس تررارى تەتقىقررات ماتېرىيررالى سررۈپىتى ە ئى ر ە
كۈتۈپنانىالر تەكچىلىرىدە ساقلىنىشرقا تې ىشرلى ئۇيغرۇرچە ئەسرەرلەر قاتارىردىن ئرورۇن
ئېلىشقا تې ىشلى كىتا دەپ قاراشقا بولىدۇ.
تۆۋەنرردىكى كىرررىش سررۆز ۋە ئىزاھرراتالر «ئىتھرراكى» نەشرررىياتى ئىسررتانبۇل فېررېرال
 .0221تۈركچە -8نەشر باسمىسىغا ئاساسەن («ھىتلېر» ترۈركچە نۇسنىسرىنى بىرىنچرى
قىسررىم «خررۇبرى » جەمئىرري  182بەت؛ ئىككىنچررى قىسررىم «نېمېسررى » جەمئىرري 8822
بەت) تەرجىرررمە قىلىنرررد  .برررۇ كىتابنىررر خىترررايچە تەرجىمىسرررىمۇ ئىككرررى تررروم قىلىرررپ
بېسىلغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتىمەن.
_ ئا .بوران _  .0280مارت
تۈركچە تەرجىماننىڭ ئىزاھاتى:
ئىئرررران كېرشرررراۋنى كەڭ مەزمررررۇنالرنى ئررررۆز ئىچىرررر ە ئالغرررران بررررۇ «ھىتلېررررر»
بيوگرافىيىسررىنى بىرىنچررى قىسررم قوشررۇمچە ماۋزۇسررىغا «خررۇبرى » ( )Hubrisدەپ نررام
بېرىل ەن .گرىكچىدىن كەل ەن بۇ ئاتالغۇنى سۆز مەنىسرى مەنمەنچرى قوپرال ئاتىكراچى
ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش چېكىدىن ئاشقان غۇرۇرلرۇق دې ەنردەك مەنىرلەرگە ئىر ە .لۇغراتالردا
كۆرسىتىل ىنىدەك  Hybrisدې ەن برۇ ئاترالغۇ يونران پەلسەپەسرىدە كەڭ مەنىلەرنرى ئرۆز
ئىچى ر ە ئالىرردىغان ئابسررتراكىت بىررر چۈشررەنچىنى ئىىررادىلىمەكتە؛ يونرران تراگىدىيىسررىدە
ئادەمنى گۇناھقا زورنيدىغان ئۆزىنى خاراپ قىلىرش يولىغرا يىتەكلەيردىغان مەنمەنچىلىر
ئۇرۇنۇشررى بىررلەن ئررۆزىنى سررەل چاغلىمايرردىغان مىىەزلەرنررى كۆرسررەتمەكتە .شررۇنىڭدەك
بۇنداق بىرسرى ھەر دائىرم يونران ھەققرانىيەت ۋە قىسراس تەڭرىسرى بولغران نېمېسىسرنى
غەزىېى ە ئۇچراپ تۇرىدۇ .شۇڭا كېرشاۋ برۇ كىتاۋىنىر ئىككىنچرى قىسرمىغا «نېمېسرى »
( )Nemesisدەپ قوشررۇمچە ئىسررىم قويررۇش ئررارقىلىق تراگىدىيىرردىكى تەبىئررى جررازالىنىش
ئەھېالغا ئىشارەت قىلماقچى بولىدۇ.
بىز ئەنە شۇ مەنىنى ئىىادىلەش مەقسىتىدە شۇنىڭدەك لۇغاتالردا كۆرسرىتىل ەندەك
بۇ سۆزلەرنى تولۇق مەزمۇنى بويىچە باشقا تىلالرغا تەرجىرمە قىلىرش قىريىن بولىردىغانلىقى
سررەۋەبىدىن ئەسررلى ئارگىنالرردىكى “خررۇبرى ” بىررلەن “نېمېسررى ” قوشررۇمچە كىتررا
ئىسمىنى تەرجىمە قىلىشقا ئۇرۇنما ئۆز پىتى ساقالپ قالدۇق.
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−تۈركچى ە تەرجىمە قىلغۇچىالر:
بىرىنچى قىسىم «خۇ برى » :زەرىفە بىلىز
ئىككىنچى قىسىم «نېمېسى » :ياۋۇز ئالوگان 0221

ئاپتور كېرشاۋنىڭ كىرىش سۆزى
بۇندىن بىر قانچە يى ئاۋال ھىتلېرنى بىيوگىرافىيىسىنى يېزىش ئىشرى خىيرالىمغىمۇ
كىرىرررپ چىقمرررايتتى .بۇنىررر ئەڭ مرررۇھىم سرررەۋەبلىرىدىن بىرسرررى ئرررۇ كرررۈنلەرگىچە برررۇ
مۇستەبىتنى نۇرغۇنلىغان بىيوگرافىيىسى يېزىلىپ ئرېالن قىلىنغانلىقىردىن تولرۇق خەۋىررىم
بارلىقى ئىد  .ئوقۇغۇچىلىق دەۋرىمدە ئرانن بۇللوكنىر ھىتلېرر ھەققىردە يازغران ترۇنىى
بيوگرافىيە ئەسرىرىنى ھەيرانلىرق ئىچىردە ئوقرۇپ چىققران ئىردىم .جروۋاچىم فېسرت يازغران
يېڭى ھىتلېر بىيوگرافىيىسىنى -8122يىلى نەشرىدىن چىقار-چىقما ئۇخلىمرا دې ىردەك
كېچىچە ئولتۇرۇپ ئوقرۇپ پۈتترۈرگەن ئىردىم .شرۇنىڭدەك برۇ ئاپتورنىر مرۇكەممەل بايران
قىلىش ئۇسلۇبىغا ھەقىقەتەنمۇ بەكرال قايىر بولغران ئىردىم-8111 .يىلرى بۇللروك بىرلەن
فېسرررت يازغررران ئەسرررەرلىرىنى مرررۇۋەپىىقىيىتى ئۈسرررتىدە توختالغانررردا ئېنىرررق ئىىرررادە
بىلدۈرەلمى ەنلىكىم ئۈچۈن ئۆز ۋاقتىدا سەل ئۆكۈن ەن بولساممۇ كېريىن قرولىڭىزدىكى برۇ
كىتاپنى ئوتتۇرغا چىقىررىش ئىشرىنى ئرۆزەم ە بىرر ۋەزىرىە قىلغران ئىردىم .يەنرى توغرىسرى
بۇنداق بىر ئەسەر يېزىشقا قايى قىلىنغان ئىدىم.
ئەينررى ۋاقتىرردا بررۇ ئىشررقا تۇتررۇش قىلىشررتا ئىككىلىنىررپ قالغانلىقىمغررا مۇنررداقمۇ بىررر
سەۋەپمۇ بار ئىد  :ئىلمى تەتقىقات پىالنلىررىم ئارىسرىدا بۇنرداق بىرر بىيروگرافىيە ئەسرىر
يېررزىش پىالنىررم پەقەتررال يرروق ئىررد  .بەك بولررۇپ كەتسررە بۇنررداق بىررر ئىشررقا تەنقىررد
قارىشىمنى ئىىادىلەش ئويۇمال بولغان دېيەلىشىم مۇمكىن ئىد  .ئوتتۇرا ئەسىر تارىنچىسرى
بولۇش يولىدا باشلىغان ئىلمى تەتقىقات ئىشلىرىمنى ئەڭ بېشىدىن تارتىىال مېنرى ئرۆزى ە
جەلىررپ قىلىررپ كەلرر ەن نەرسررە ئاساسررى نىشررانىمنى ئىىتىمررائىي تررارى مەسررىلىلىرى ە
مەركەزلەشرررتۈرۈش بولرررۇپ ھرررېچ قاچررران يوقرررۇر سرررەۋىيىلى سىياسرررى ئىشرررالرغا
مەركەزلەشتۈرۈشنى ئرويالپ كرۆرمى ەن ئىردىم .تەتقىقرات ئىشرلىرىمدا خالىغران بىرر ئرادەم
ئۈستى ە مەركەزلىشىپ تەتقىقات بىلەن شوغۇللىنىشنى زادىرال ئرويالپ قويمرايتتىم-8122 .
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يىلالردا گېرمرانىيە ترارى ئەسرەرلىرىدە _ بولۇپمرۇ بىيروگرافىيە ئارىالشرقان ئەسرەرلەردە _
ئومۇملىشىپ كەتكەن يۈزلىنىشلەرگە دۈ كەل ەن ۋاقتىمدا بىئوگرافىيە نىشرانىغا بۇرۇلرۇش
خىيررالى كالالمرردا شەكىللىنىشرركە باشرراليدۇ .ئررۇ دەۋردە نىشررانىمنى ئۆزگەرتىررپ ئررۈچىنچى
ئىمىىرررىيى ە – ئررۈچىنچى رېيچقررا دائىررر تەتقىقرراتالر بىررلەن شرروغۇللىنىش پىكىرىنررى قوبررۇل
قىلغان ۋاقتىمدا مېنى دىققىتىمنى ھىتلېر بىلەن ئۇنى ئەسلى مراھىيىتى تارتقران ئەمەس
بەلكى ئۇ دەۋرلەردىكى ئادەتتىكى نېمىسالرنى ئويلىغانلىر بىرلەن ئىرش-ھەرىكەتلىررى ە
بەكىرررەك قىزىققرران ئىرردىم .دەسررلەپكى تەتقىقرراتىم مررۇھىم ئورۇنرردا تۇرىرردىغان “برراۋارىيە
نيىھىسى” ئىچىدىن ئورۇن ئېلىنىشىمدىن كېيىن ئوتتۇرغرا چىققران ئىرد  .شرۇنىڭدەك برۇ
تەتقىقرراتنى تاللىېېلىشررىمدا ئىنتررايىن ترراننتلىق مەسررلىھەتچى ھېسررابلىنىدىغان مررارتىن
بروسزاتنى مېنى ئانھىدە رىغبەتلەندۈرۈشىنىڭمۇ تۆھىىسى چوڭ .برۇ تەتقىقرات ئىشرلىرىدا
ناتسىستالر ھۈكمرۈرانلىقى ئاسرتىدىكى مەۋجرۇت بولغران ئومۇمالشرقان كۆزقاراشرالر بىرلەن
سىياسى زىددىيەتلەرنى ئاشىكارىالپ ھەمدە ھىتلېرنى خەلق ئارىسرىدا قايسرى ترۈردە بىرر
خاراكتېر بىرلەن ئوتتۇرغرا چىققرانلىقىنى تەتقىرق قىلىرش ئرارقىلىق قىزىقىرپ كېلىېاتقران برۇ
مەسررىلىلەرنى پېرريى ە چۈشۈشرركە باشررلىدىم .ئۇنىڭرردىن كېيىنكررى تەتقىقاتىمرردا -8122
يىلرررالردا گېرمانىيىررردە كۈچىيىرررپ بېرىېاتقررران ھىتلېررررگە مۇناسرررىېەتلى ترررارى يېرررزىش
مەسىلىلىرىدە كۆرۈل ەن تانش-تارتىشالرمۇ بۇ مەسىلىنى كۈچلرۈك ترۈردە نامرايەن قىلىرپ
بەرمەكتە ئىرد  .ئەممرا نرېمى بولمىغران مېنىڭردەك بىرسرى ئۈچرۈن ھىتلېرنىر ئرۆزى ە
قارىغانرردا ھىتلېررر خاراكتېرىنىرر قوبررۇل قىلىنىشررىغا ھەمرردە ئۇنىرر ئاممىېىلىشىشررىنى
سررەۋەبلىرى ە پائررالىيەتلىر ۋە ئوينىغرران رولىغررا بەكىرررەك قىزىققرران ئىرردىم .بررۇ تررانش-
تارتىشالردا ئۆزەمنى بۇ ئىشتىن بىنەۋەر بىرسى دەپ ھې قىلغان ئىدىم.
-8121يىلىسررى لونرردون ئەتراپىرردىكى كۇمبېرننررد لودگتررا ئۆتكررۈزۈل ەن ئررۈچىنچى
ئىمىىرررىيە ھەققىرردە ئەسررەر يازغرران نررېمى “داڭلىررق كىشررىلىر ” نىرر كررۆپ قىسررمى
قاتناشقان ناتسىستالر ھاكىمىيەت سىستېمىسدا ھىتلېرنى رولىغا مۇناسىېەتلى ئالردىنقى
قاتررراردىكى ترررارىنچىالر ئوتتۇرسرررىدىكى چوڭقرررۇر مرررۇنھىزە پەرقلىرىنىررر ئۇپئوچرررۇق ۋە
قورقۇنۇشلۇق بىر شەكىلدە ئوتتۇرغا قويۇلغان مۇھىم بىر ئىلمى دوكرالد يىغىنىردا شراگىرت
بىلەن ئۇستاز ئوتتۇرسىدىكى سەۋىيە بىلەن بۇ يىغىنغا قاتناشقىنىمدىن كېريىن مېنىڭردىكى
بررۇ تررۈر خرراملىق ھېسسررىياتالر قىسررمەنلىكتە بولسررىمۇ ئازايغرران ئىررد  .بررۇ ئىلمررى دوكررالد
يىغىنىغا قاتنىشىش مېنى نېمى ترارى ئەسرەرلىرىدىكى ئوخشرىمىغان قاراشرالرنى تېنىمرۇ
يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈشكە يىتەكلەندىم دېسرەم خاترا بولمراس .شرۇنداق قىلىرپ برۇ يىغىرن
بۇنررداق بىررر تەتقىقررات ئەسررىرىنى ئررېالن قىلىشررىمغا سررەۋەپچى بولررۇپ بەرگەن ئىررد  .بررۇ
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تەتقىقاتىمدا ناتسىستالر ھاكىمىيىتى ە قارىتا _ ناتسىستالر مۇسرتەبىتىنى بىئوگرافىيىسرى
بىلەن شوغۇللىنىشرتىن ھالقىرپ تېنىمرۇ يىراقالرنرى كرۆزەتكەن ‘ئەمەلىيەتچرى’ پوزىتسرىيە
بىلەن مۇئامىلە قىلىشىمغا سەۋەپ بولغانلىقى ئېنىق.
ئەنە شرررۇ سرررەۋەپتىن ئاخىرىررردا ھىتلېرررر بىئوگرافىيىسرررىنى يازغىررردەك سرررەۋىيى ە
يەتكەنلىكىم يەنى مۇنداق ئېيتقاندا بۇ ساھەگە “ئېزىپ كىرىپ قالغان” لىقىرم تۈپەيلىردىن
قىلچە خىىىللىق ھرې قىلمرايمەن .يەنە بىرر تەرەپرتىن برۇ سىسرتېما ئىچىردە ھىتلېرنىر
تۇتقران ئورنىغررا مۇناسررىېەتلى بىرر-بىرسررى ە ئوخشرراپ كېتىردىغان ئەھررېالالر ئوتتۇرسررىدا
شەكىللىنىپ قالغان ھاڭ بىلەن ناتسىستالر ھاكىمىيىتىنىر تۈزۈلۈشرى بىرلەن بارغانسرىر
كۆپ مەشغۇل بولۇشۇم مېنى يولغا قويۇلغران برۇ نەرسرىدىن ئىلھرام ئالغران برۇ تۈزۈمنىر
ئايرىلماس تايىنىش نوقتىسى بولغان ئادەم ھەققىدە يەنى ھىتلېرر ئۈسرتىدە تېنىمرۇ كرۆپ
ئويلىنىشقا مەجبۇر ھالغرا كەلترۈرد  .برۇ ئىرش يەنە كېلىرپ تۆۋەنردىكى نروقتىالر ئۈسرتىدە
ئويلىنىشىمغىمۇ سەۋە بولد  :بۇ جەھەتتە شۇنچىېان روشرەن شرەكىلدە قۇتۇپلىشىشرتىن
سرررراقالنغىلى بولماسررررمىد ؟ شررررۇنىڭدەك ‘شەكىللەندۈرۈشررررنى ئاسرررراس قىلغررررۇچى
ئەمەلىيەتچان’ بىر تارىنچى تەرىىىدىن يەنى بىئوگرافىيە تەنقىدچىسرى نوقتىسرىدا ترۇرۇپ
ئىسررتىنىيىلى نوقتىرردا قارايرردىغان بەلكررى دەسررلىېىدە مررۇرەككەپ تررارىنىي جەريررانالردا
ھەرقانچە كۈچلۈك كىشرىلەر ئوتتۇرغرا چىققران بولىشرىدىن قەتئىري نەزەر شەخسرىلەرنى
ئوينىغان رولىنرى مۇبالىغىلەشرتۈرىېېتىش ئورنىغرا شەخسرىنى رولىغرا بەكرال سرەل قراراش
پوزىتسىيىسررررىدە بولغرررران بىرسررررى تەرىىىرررردىن يېزىلغرررران ھىتلېررررر بىئوگرافىيىسررررىنى
ئومۇمالشتۇرۇش خاراكتېرلىق بىر تەسىرنى ئوتتۇرغا چىقىرالىشى مۇمكىن بولماسمىدۇ؟
ئرراخىرقى ھېسرراپتا ئوتتۇرغررا چىققرران ھىتلېررر بىئوگرافىيىسررىنى بىررر ۋاسررتە بىررر
پايدىلىنىش ماتېرىيالى بولىدىغان بۇ ئىىرادىيەتتە ئەسرلىدە پۈترۈن ئىنسرانىيەت تارىنىردا
ھايررراتى ئەھمىررريەتكە ئىررر ە بەز جەريانالرنىررر شەكىللەندۈرۈلۈشرررىدە رول ئوينىغررران
شەخسررررى ە ئائىررررد ئررررامىلالر بىررررلەن شەخسررررى ە ئائىررررد بولمىغرررران ئررررامىلالرنى بىررررر
پۈتۈنلەشتۈرۈشكە دائىرر تىرىشرچانلىقىم نامرايەن قىلىنرد  .برۇ كىتراپنى يېرزىش جەريانىردا
مېنررى قىزىقتررۇرۇپ كەلرر ەن نەرسررە -8122يىلررى بىررلەن -8122يىلررى ئوتتۇرسررىدىكى
گېرمانىيىنى تەغدىرىنى قولغا ئالغان بىر كىشىنى غەلىتە مىرىەز-خراراكتېرلىر ئەمەس
بەلكى ئۇنى قانداق قىلىپ برۇ ئورۇنغرا كېلەلى ەنلىكرى قانرداق قىلىرپ شرۇنچە ئىشرالرنى
قىاللىغىدەك ئورۇنغا كېلەلى ەنلى مەسىلىسى مېنى ئىزچىر ترۈردە بەكىررەك قىزىقترۇرۇپ
كەل ەن ئىد  :بۇ مەسرىلىلەر ئارىسرىدا دەسرلىېىدە يوقرۇر دەرىىىلىر دۆلەت ماقرامىنى
تەلەپ قىلغىرردەك قىلررچە ئىمكررانىيىتى يرروق بىرسررىنى قانررداقالرچە ھرراكىمىيەتنى قولغررا
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كەلتۈرەلى ەنلىكى مەسىلىسى مېنىر ئۈچرۈن ئۇنچىرېان مرۇھىم مەسرىلە ئەمەس .برۇ يەردە
مررۇھىم بررولغىنى ئررۆز ۋاقتىرردا بۇنررداق بىررر كررۈچنى مررۇتلەق تررۈردە ھۈكررۈمران ھالغررا
كەلتۈرگىدەك نوقتىغا قانداق كېلى ەنلى مەسىلىسى مەسىلىنى تۈگۈنى ھېسابلىناتتى .ئرۇ
دەۋرلەردە ۋەزىرريەت شررۇنداق بىررر نوقتىغررا كەل ر ەن ئىرردىكى شررۇنچە يوقررۇر دەرىىىلى ر
گېنېررال-مارشرال ۋە لىسموسررالر بىرر سررابىق ئرون بېشررى (ھەربىيلىر دەرىىىسررىدىكى ئەڭ
تررۈۋەن دەرىىىلى ر ئەسرركەر ئۈنررېانى _ ئررۇ.ت) نى ر بۇيرۇقىغررا قىلررچە سۈرۈشررتە قىلمررا
ھەرگىز دەرىرىە قوغالشرما مرۇتلەق ترۈردە قەتئىري برو سۇنۇشرقا تەييرار ھالغرا كەلر ەن
ئىررد ؛ ئاجايىررپ سررەۋىيىلى ‘كەسررىپ ئەھلررى’ لەر جەمئىيەتنى ر ھەر بىررر ساھەسررىدە
زىرەكلىكىنى نامايەن قىاللىغران قرالتى قابىلىيەتلىر كىشرىلەر بىرردىن-بىرر قرابىلىيىتى
بولغررران خەلرررق ئاممىسرررىنى بررروزەك ھالغرررا كەلترررۈرۈل ەنلىكىنى كۆرسرررىتىپ ئرررۇنرنى
ھاياجانالندۇرۇشررتىن باشررقا بىررر ئىررش قولىرردىن كەلمەيرردىغان تررۈزۈك مەكررتەپ يررۈز
كۆرمى ەن ئەڭ تۈۋەن دەرىىىلى بىر كوماندىر ئالدىردا قىلرچە سۈرۈشرتە قىلمرا قىلرچە
باھررانپ ئولتۇرمررا بويررۇن ئررې ىش ھالىغررا كەلر ەن ئىررد  .بررۇ مەسررىلى ە جرراۋا تېررىىش
جەريانىرردا ئررانيلۇق ھىتلېرنى ر كىشررىلى خاراكتېرىرردا مەۋجررۇت بولغرران قررابىلىيەتلەر
ئىچىدە بۇنداق بىرر قابىلىيەتنىر برارلىقىنى پەرەز قىاللمىغران ئىكەنمىرز ئۇنرداقتا بۇنىر
سەۋەبىنى بۇ مەسىلىنى جاۋابىنى ئاساسى جەھەتتىن ئالغاندا نېمى خەلقى ئارىسىدىن
ھىتلېرنى ياراتقىردەك ئەھېالغرا كەلر ەن سىياسرى ترۈرتكىلەر ئىچىردىن ئاختۇرۇشرقا تروغرا
كېلەتترررى .مېنىررر برررۇ تەتقىقاتىمنىررر ئاساسرررلىق مەقسرررىد ئەنە شرررۇ ئىچكرررى ترررۈرتكە
كۈچلىرىنى تەتقىق قىلىپ تېىىپ چىقىش ئۆز كۈچىنى مىليونلىغان كىشىلەرنى تەغدىرىنى
بەل ىلىيەلەيدىغان بىر سەۋىيى ە يەتكرۈزۈپ شرۇنچە ئومۇمىالشرقان ھالغرا كەلتۈرەلىشرىدە
ھىتلېرنى شەخسى تۆھىىلىر بىلەن نېمى خەلقىدىكى برۇ تۈرتكىلەرنىر پۈتۈنلەشركەن
ھالغا كەل ەن نوقتىسىنى تېىىپ چىقىشتىن ئىبارەت ئىد .
باشرررقا ترررۈردىكى بىرررر-بىرسرررى ە زىرررت كېلىررردىغان قاراشرررالرنى بىئوگرافىيىلىررر ۋە
ئىىتىمائى تارى ئەسەرلىر ۋاستىسىغا تايىنىپ بىر پۈترۈن ھالغرا كەلترۈرۈش ئۈچرۈن يرول
ئرراختۇرۇپ يۈرگىنىمرردە ماڭررا بەكىرررەك يرراردەم قىلغرران باشررقا بىرررەر قرراراش بررارمۇ دەپ
سورالسا بۇنىڭغا مۇنداق بىر تەلىمراتنى كۆرسىتىشرىم مرۇمكىن :مراك ۋېبېرنىر “جەلىرپ
قىالرلىررق داھررى” تەلىمرراتى .بررۇ تەلىمررات ئاساسررەن ئالغانرردا سىياسررى ھۈكۈمرانلىقنىر بررۇ
تررۈردىكى پەۋقۇلئرراددە شررەكلىنى چۈشەندۈرۈشررىنى مەدھىلەشررلەرنى ئوبېكتىررې بولغرران
كىشرررى ئۈسرررتىدە ئەمەس بەلكرررى بۇنرررداق جەلىرررپ قىلىنرررارلىق سرررانھىيەتنى ھرررې
قىالنيرردىغانالر ئارىسررىدىن يەنررى بۇنررداق بىررر سررانھىيەتنى تونۇيرردىغان خەلررق ئاممىسررى
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ئىچىدىن ئاختۇرۇش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرغا قويىدۇ.
جەسررۇرانە ئۇرۇنررۇش بولررۇپ كۆرۈنىشررى مررۇمكىن بولغرران ھىتلېرنىرر يېڭررى بىررر
بىئوگرافىيىسىنى يېزىشقا كىرىشىشرىم ئۈچرۈن رىغبەتلەنردۈرگۈچى بولغران يەنە بىرر مرۇھىم
ئامى (ئىرادىنى سۇندۇرىدىغان ھەتترا قورقۇتقرۇچى ئرامىلالرنىڭمۇ مەۋجرۇت ئىكەنلىكىنرى
ئېتراپ قىلىرش نزىرم) فېسرتنى مرۇھىم بىئروگرافىيىلىر _ ئەلىرېەتتە بۇللوكنىر يازغران
بىئوگرافىيىسرررى ھەققىررردىمۇ بۇنىڭغرررا ئوخشررراش باھرررادا بولۇشرررقا بولىررردۇ _ يېزىلغررران
دەۋرلەردىن بېر ئۈچىنچى ئىمىىرىيىنىر برارلىق تەرەپلىرر برويىچە دې ىردەك ئىنترايىن
سەۋىيىلى نۇرغۇنلىغران ئىلمرى تەتقىقراتالر ئىشرلىنىپ ئوتتۇرغرا چىققرانلىقىنى كۆرسرىتىپ
ئۆتىمەن .كەينى ە يېنىپ قارىغىنىمىزدا بۇرۇن يېزىلغان بۇ تۈر بىئروگرافىيىلەردە يەھرۇدىي
دۈشمەنلىكى سىياسەتلەر بىلەن “ھەل قىلغۇ چارە” نى ئوتتۇرغا چىقىشى ئۈچرۈن بەكرال
ئررراز بەت ئايرىلغرررانلىقى ھەقىقەتەنمرررۇ كىشرررىنى ھەيرررران قالدۇرىررردىغان بىرررر ئەھرررېال.
شۆبھىسىزكى “ئاۋۇشېىتزقىچە تەرەققى قىلغران ۋاسرتىلىق يرول” (ئاۋۇشرېىتز _ پولشرادىكى
ۋارشرراۋانى جەنرروپ تەرەپلىرررى ە ترروغرا كېلىرردىغان ئىنتررايىن سررىرلىق ۋە دەھشررەتلى
يەھۇدىي جازا نگىرلىرىدىن بىر _ ئۇ.ت) نى قۇرۇلۇشىغا ھىتلېرنى ھەر دائىم بىل ىلرى
بولمرراس قرراراڭغۇلۇقى بررويىچە قالىرردىغان بررۇ ئىشررقا قانچىلى ر ھەسسىسررى بولغررانلىقىنى
ئىسىاتالپ چىقىشنى تەسلىكى بۇنىر ئەڭ مرۇھىم سرەۋەبلىرىدىن بىرر بولىشرى كېررەك.
ئەممرررا بۈگرررۈنكى كۈنررردە برررۇ سررراھەدە ئېلىرررپ بېرىلغررران تەتقىقاتالرنىررر ئىل ىرىلىشرررى
نەتىىىسىدە يېڭىردىن بىرر ھۆكرۈم چىقىرىشرقا ئىمكرانىيەت يارىتىرپ بەرمەكرتە ۋە مەجبرۇر
قىلماقترررا .ھەتترررا مرررارلى سرررتېينېرتنى كېيىنكرررى ۋاقىرررتالردا ئرررېالن قىلغررران مرررۇھىم
بىئوگرافىيىسى بىلەن بۇ جەھەتتە رەسمى قەدەم تاشالند دېيىش مۇمكىن.
يرررالغۇز ئىككىنچرررى قرررول مەنررربەلەرن ئەمەس ھىتلېرغرررا مۇناسرررىېەتلى بىېاسرررتە
مەنبەلەرمررۇ بۈگررۈنكى كۈنرردە يېڭىرردىن بىررر بىئرروگرافىيە يېزىررپ چىقىررش ئىمكررانىيىتىنى
بەرمەكتە .ھىتلېرنىر -8102يىلرى ناتسىسرتالر پارتىيىسرىنى يېڭىردىن قۇرۇلىشرى بىرلەن
-8122يىلرى براش مىنىسرتىر ۋەزىىىسرىنى ئۈسررتى ە ئرالغىچە بولغران ئرارىلىقتىكى يىلررالردا
سررۆزلى ەن نۇتۇقلىرىنىر ۋە يازغانلىرىنى ر يىغىلىررپ ترروپالم قىلىنىررپ بىررر قررانچە توملررۇق
كىترراپ ھالىغررا كەلتررۈرۈل ەنلىكى ئىلمررى تەتقىقررات ماتېرىيالىغررا قوشررۇلغان ئەڭ مررۇھىم
مەنررربەلەردىن بىرررر ھېسرررابلىنىدۇ .ھىتلېرنىررر -8102يىلىررردىن برررۇرۇنقى نۇترررۇق ۋە
يازغانلىرىنىڭمۇ يوقۇرقىدەك تولۇق يىغىلغانلىقى بىرلەن بىرر قاتراردا برۇ مەنربە ھىتلېرنىر
ھرراكىمىيەت ئۈسررتى ە چىقىشررىدىن بررۇرۇنقى بررارلىق دەۋرلەردە خەلررق ئاممىسررى ئالدىرردا
ئوتتۇرغررا قويغرران شررەكلى بررويىچە ئۇنى ر كۆزقاراشررلىرىنى تەرەققررى قىلىررش جەريررانىنى
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تەتقىررق قىلىررش ئىمكررانىيىتىنى بەرمەكررتە .ھىتلېرنىر بىئوگرافىيىسررىنى يېررزىش جەريانىرردا
پايدىالنما بولمايدىغان پۈتۈن بىر شەكىلدە ترۇنىى قېرتىم پايدىلىنىشرقا بولىردىغان يەنە
بىر مەنبە تەشېىقات مىنىستىر جوزېف گيوبېلسنى كۈندىلى خاتىرىسى ئىد  .بۇ مەنربە
يېقىنقى دەۋرلەردە موسكېادىكى بۇندىن برۇرۇنقى ۋاقىرتالردا كىرىشركە بولمايردىغان دۆلەت
ئرارخىىلىرىنىڭمۇ ئەيررنەك ترراختىالر ئۈسرتىدىن (بررۇرۇنقى ۋاقىررتالردا قوللىنىلغران بىررر خىر
كۆچۈرۈش _ كوپىيە چىقىرىش ئۇسرۇلى) تولرۇق قولغرا كەلتۈرۈلرد  .تەبىئىكرى تەشرېىقات
مىنىسررتىر بولغرران گيوبېلسررنى كېيىررنچە نەشررر قىلىشررنى نىرريەت قىلغرران شررۇنىڭدەك
تەبىئىرري ھالرردا ئررۆزىنى چرروڭ كۆرسررىتىش ناتسىسررت قەھرىمررانالر تىزىملىكىرردىكى ئۇلررۇ
ئورنىنى كاپالەتلەنردۈرۈش مەقسرىتىدە يېزىرپ چىققران ھىتلېرنىر ئانھىردىلىكى ئۈچرۈن
ئاجايىپ ئورۇن بەرگەن بىر ئارگىنالغا ئېھتىيرات بىرلەن مۇئرامىلە قىلىرش ئەلىرېەتتە زۆرۈر.
شۇنداقتىمۇ بۇ مەنبەدە بايان قىلىنغان مۇنھىزىلەرنىر بەكرال كرۆپلىكى شرۇنىڭدەك دەۋر
ئۈچۈن بىېاستە مەنبە بولۇش ئانھىدىلىكىنى كۆزدە تۇتقىنىمىزدا برۇ ماتېرىيالنىر ھىتلېرر
كۆزقاراشلىر بىلەن ئۇنىر پائرالىيەتلىرىنى چۈشرىنىش جەھەترتە ئىنترايىن مرۇھىم مەنربە
ھالىغا كەل ەنلىكىنىمۇ كۆرۈپ ئاننيمىز .شۇنى بىلەن بىرگە نەچچە ئون يىر مابەينىردە
ھىتلېرنىرر چۈشررەنچىلىر بىررلەن ئۇنىرر تررۈزگەن پىالنلىرىنررى چۈشىنىشررىمىز ئۈچررۈن
مەخسۇس مەنبە سۈپىتىدە پايدىلىنىپ كېلىرن ەن بىرر تەرەپرتە بۇللرو يەنە بىرر تەرەپرتە
فېسرررت ئىككىسرررى كەڭ كۆلەمررردە پايررردىلىنىپ كەلررر ەن مەنررربەدىن برررۇ ئەسرررىرىمدە
پايدىالنمىدىم .ھېرمان راۋشنىڭ نى «ھىتلېر نۇترۇقلىر » ئىسرىملى ئەسرىرىدىنمۇ بىرمرۇ
سررتاتا كەلتۈرمىرردىم .بۈگررۈنكى كۈنرردە ئۇنى ر بررۇ ئەسررىر ئۇنچىررېان ئىشررەنچىلى مەنرربە
ھېسرابلىنىپ كەتمەيردىغانلىقى ھەققىردە باھانشرالر مەۋجرۇت .برۇنردىن باشرقا مەنربەلەر
بولۇپمۇ كۈندىلى خاتىرىلەر شۇنىڭدەك ھېچ بىر ئەسلى نېمىسچە ئارگىنرالى تېىىلمىغران
كېيىنكررررى ئايالرنىرررر “دەسررررتىنان ئۈسررررتىدىكى سررررۆھبەتلەر” دېرررريىل ەن سررررۆھبەت
خاتىرىلىرىرردىن پايدىلىنىشررتىمۇ بىررراقال ئىشررىنىپ كېررتىش ئورنىغررا ئانھىرردە ئېھتىيرراتلىق
پوزىتسرررىيەدە بولررردۇم .ھىتلېرنىررر تۇغمرررا ئررراغز چىڭلىرررق ئانھىررردىلىكى كىشرررىلى
مۇناسىېەتلەردىكى سرەل قراراش مىرىەز رەسرمى مەمرورىيەت تۈسرىنى ئالمىغران ئەركىرن
مۇئامىلىلىر بولىشررى كىشررىلەر تەرىىىرردىن شررەكىللەندۈرۈل ەن ماخترراش ۋە ئۆچمەنلى ر
ھېسسرررىياتلىرىنى بەكرررال چېكىررردىن ئېشرررىپ كېتىشرررى ئۇرۇشرررتىن كېيىنكرررى ئەسرررلىمە
كىتاپلىرىرردا شررەكىللەن ەن ئېغىررر بۇرمىالشررالر بىررلەن بىررر قاترراردا ئررۇنى مۇنررازىرە قىلىررش
ئارقىلىق ئاقالشقا ئۇرۇنۇشلىر شۇنىڭدەك كىشىلەرنى مىىەزىدىن كېلىېاتقان غەيرېەت-
شررىكايەت قىلىررش ماھارىتىرردىن كېلىرردىغان يۇمررۇر-چاخچرراقالر … يوقۇرقىرردەكلەرنى
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ھەممىسررى بىررر يەرگە كېلىشررى نەتىىىسررىدە ئوتتۇرغررا چىققرران ئەھررېال مۇنررداق ئىررد :
ئۈچررۈنچى ئىمىىرررىيە ھرراكىمىيەت ئورگانلىرىرردىن بۈگررۈن ىچە سررەلدەك ئېقىررپ كەلرر ەن
تاغررردەك ھرررۈجىەت دۆۋىلىرررر ئارىسرررىدا نرررېمى مۇسرررتەبىتىنى ھايررراتىنى قايتىررردىن
تەسېىرلەپ بېرىشكە نزىملىق مەنربەلەر نۇرغرۇن جەھەترلەردە پەۋقۇلئراددە كراملىق قىلىرپ
كەلمەكتە .ھىتلېرنى ئەڭ ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدىغان دۈشمىنى چېرچى ئۈستىدە ھەتترا
ستالىن ھەققىدە گەپ بولغىنىدىنمۇ بەكىرەك چەكلىمى ە ئۇچراپ كەلمەكتە.
ھىتلېر بىلەن ناتسىسىزم قىلچە ھەيرانلىرق پەيردا قىاللمىغىردەك ترۈردە ھەم نرېمى
خەلقررى نوقتىسررىدا ھەمرردە ئانھىرردە پەرقلىنىررپ تۇرىرردىغان ھالرردا بولۇشررى بىررلەن بىرررگە
تۈزۈمنى مىليونلىغان قۇربرانلىر نوقتىسرىدىن پرۈتمەس-ترۈگىمەس يرارا ئىرز مەنبەسرى
ھالىغررا كەل ر ەن ئىررد  .بررۇ مىراسررنى بىزنى ر ئۈسررتىمىزگە يررۈكلەن ەن قىسررمى بولسررا
ھىتلېرنى ر قانررداقالرچە ئوتتۇرغررا چىقالىشررىنى چۈشررىنىش ئۈچررۈن تەتقىقررات يۈرگررۈزۈش
ۋەزىىىسررىدىن ئىبررارەتتۇر .كەل ۈسررى ە قارىتررا بىلىملەرنررى پەقەت تررارى بىلىمررى ۋاستىسررى
ئارقىلىقال قولغا كەلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن .بۇ نوقتىدىن ئالغاندا تارىننى ھەر قانرداق بىرر
دەۋر ئرررادولف ھىتلېرررر ھۈكۈمۈرانلىرررق قىلغررران دەۋردىنمرررۇ ئرررارتۇق ئەھمىررريەتكە ئىررر ە
بونلمايدۇ.
_ ئىئان كېرشاۋ
-8111يىلى ئاپرې \ مانچېستېر _ شېففيېلد

ھىتلېرنى قانداق تونۇش كېرەك؟
_ئاپتور كېرشاۋنى بۇ كىتابنى ئوقۇشقا بەرگەن مەسلىھەتى
“سانھىيىتى ە تايىنىپ باشقۇرۇش دې ەن ئۇقۇم ئرۇزۇنغىچە قوبرۇل قىلىنمرا مرازاق
قىلىپ كېلىن ەن ئىد  .شۇنىڭغا قارىما يىلتىزىنى بەكال چوڭقۇرنردا بولىشرى مۇۋاپىرق
پسىنولوگىيىلى ۋە ئىىتىمائى شەرتلىر شرەكىللەن ىنىدە ئىنترايىن كۈچلرۈك قروزغىتىش
رولىغا ئى ە بولىدىغانلىقى ھەممى ە ئايدى  .بىرەر داھىنى سرانھىيەت كرۈچى ھەرگىزمرۇ
بىر خىيالىي نەرسە ئەمەس .مىليرونالرچە ئرادەم ئىشرىنىپ كېلىېاتقران نەرسرىدىن ھرېچكىم
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گۇمان قىاللمايدۇ”.
_ فرانز نېئۇمان _8120
بررۇ ئەسررىر راسررتىنال ‘ھىتلېررر ئەسررىر ’ بولغانمىررد ؟ دەرۋەقە بررۇ ئەسررىرگە ئررادولف
ھىتلېرنىر ئررۆچمەس ئىزلىررر بېسررىلغانلىقىدا قىلررچە شررۆبھە يرروق (ئرراپتور بررۇ يەردە -02
ئەسرررىرنى كرررۆزدە تۇتۇلماقترررا _ ئرررۇ.ت) .برررۇ ئەسرررىردە كرررۆزگە ئانھىررردە چېلىقىررردىغان
كىشررىلەردىن يەنە مۇسسررولىن سررتالىن ۋە مرراۋ زەيرردوڭ قاتارىرردىكىلەرمۇ ئىشررغالىيەت
ئۇرۇشررلىرىنى قوزغرراپ باققرران ئىنسررانالرنى قررولالرچە برراش ئەگرردۈرۈپ يررۈرگەن ئىنسرران
قېلىىىدىن چىققان جىنايى ئىشالرنى يۈز بېرىشرى ئۈچرۈن ئۇرۇنرۇپ باققران شرۇ ئرارقىلىق
يى ىرمىنچررى ئەسررىرنى خرراراكتېرى ە ئررۆچمەس ئىزنرنررى قالرردۇرۇپ كېتىشرركەن ئىررد .
شۇنداقتىمۇ ئۇنرنى ھېچ بىرىسرىنى ھراكىمىيىتى ئرادولف ھىتلېرنىر ھراكىمىيىتى ئىشرقا
ئاشۇرالىغاندەك ئۆز دۆلىتىنى سىرتىدا پۈتۈن دۇنيادىكى ئىنسانالرنى زېھنىنرى ئاسرتىن-
ئۈسررتىن قىلىېىتەلى ىرردەك تەسررىر پەيرردا قىاللىغرران ئەمەس“ .چېكىرردىن ئاشررقان دەۋر”
ھېسابالنغان بۇ ئەسىردە يەنە ئىىابى رولالرنى ئوينىغران ئىنسرانىيەت ئۈچرۈن كەل ۈسرى
دۇنيا ئۈچۈن ئىنسانلىق ئۈل ىسى تىكلەپ بەرگەن داھىالرمۇ ئوتتۇرغرا چىققران .روزېېېلرت
چېرچى كېنېرد ۋە تېنرى يېقىنقرى دەۋرلەردە ياشرىغان مانردېال ئەنە شرۇنداق ئرادەملەر
تىزىملىكىرردىكى ئەڭ ئالدىرردا تۇرىرردىغان كىشررىلەردىن ئىررد  .ئەممررا ھىتلېررر بررۇ ئەسررىرگە
ئۇنرنى ھەممىسىدىن چوڭقۇر ئىز قالدۇرۇپ كەتتى.
ھىتلېر مۇستەبىتلىكىنى مۇھىم ئورنىنى يى ىرمىنچى ئەسرىر ئۈچرۈن قاتارغرا تىزىشرقا
ترروغرا كەلسررە سررتالىن يرراكى مرراۋ زەيرردوڭنى مۇسررتەبىتلىكىدىن خررېلىال ئۈسررتۈن تۇرىرردۇ
دېيىشكە بولىدۇ .ھىتلېرنى مۇستەبىتلىكى بەكال كۆپ ئىشالرغا چېكىردىن ئاشرقان بەكرال
كۆپ ساھە ۋە ئۇقۇمالرغا چېتىلماقتا .مەسىلەن :زامرانىېىي بىرر دۆلەتنىر ئرۆزىنى ئومرۇمىي
يۈزلررۈك ئوتتۇرغررا قويررۇش مۆلچەرلى ۈسررىز دەرىىىرردە دەھشررەتلى دۆلەت بېسررىمى پەيرردا
قىلىش خەلق ئاممىسىنى تېزگىنىدە تۇتۇش ئۇنرنى ھەرىكەتلەندۈرۈش ئۈچۈن تەشرېىقات
قۇراللىرىدىن پايدىلىنىش جەھەتلەردە بۇرۇن زادىال كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىىىدە ئالدىنقى
قاتررراردىن ئرررورۇن ئانلىشرررى خەلقئرررارالىق مۇناسرررىېەتلەردە زاد كۆرۈلرررۈپ باقمىغررران
كۆزقاراشالر چېكىدىن ئاشقان مىللەتچىلىكنى قورقۇنۇشرلۇق خەۋىىرى ئىرقرى ئۈسرتۈلۈك
ئەقىرردىلىرىنى تەڭداشسررىز ۋەيررران قىلىررش كررۈچى زامررانىې تېننىكىنى ر “ئىىتىمررائى
تەشكىالت” نرنى سۈيىئىستىمال قىلىنىش جەھەتلەردە ئانھىدە كۆزگە كۆرۈن ەن بولۇپال
قالما ئىرقچىلىقنى قورقۇنۇشلۇق ئاقىېەتلىرىنى پەيردا قىلىرش قاترارلىق جەھەتلەردىمرۇ
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تىىى ئۈل ە ھالىغا كەل ەن ئىد .
بۇنرنىرررر ھەممىسررررىنى بىررررر چەترررركە قايرىررررپ قويغىنىمىزدىمررررۇ ھىتلېرنىرررر
مۇستەبىتچىلىكى ھەممىنى دىققىتىنى قوزغايدىغان ئاگاھالندۇرۇش ئىشرارىتىنىمۇ بەرگەن
ئىد  .بۇ ئاگاھالندۇرۇش مۇنۇنرغا ئىشرارەت بەرمەكرتە :زامانىېىالشرقان تەرەققرى قىلغران
ھەمدە مەدەنىيەتلىر بىرر جەمئىيەتنىڭمرۇ تېرز سرۈرئەت بىرلەن قرانقلىق پاتقىقىغرا پېتىرپ
قاننيرردىغانلىقىنى ئىرردىئولوگىيىلى كۈرەشررنىڭمۇ چېكىرردىن ئاشررقان نوقتىالرغررا يېتىررپ
بارانيرردىغانلىقىنى ئەقىلغىمررۇ كەلتۈرۈشرركە بولمايرردىغان رەھىمسررىزلەرچە ئرراچكۆزلۈك
بىررلەن ئىشررغالىيەتچىلىكنى پەيرردا قىالنيرردىغانلىقىنى دۇنيررادا بررۇرۇن زادىررال كۆرۈلررۈپ
باقمىغرران ئىرقررى قىرغىنچىلىقالرنى ر پەيرردا بولررۇش مۇمكىنچىلىكىنىمررۇ بىررزگە كۆرسررىتىپ
بەرد  .شۇنىڭدەك يەنە ھىتلېر مۇستەبىتچىلى ئارقىلىق زامانىې جەمئىيەتنىمرۇ يىمىرىرپ
تاشالشررقا بولىرردىغانلىقىنى بىررزگە كۆرسررىتىپ بەرد ؛ ئررۇنى زامررانىې جەمئىرريەت ئىچىرردە
پارتلىغان بىر خى ئۆزگىچە ئاتوم بومبىسى دېيىشكىمۇ بولىردۇ .يەنرى ئرۇ بىرزگە برۇ دەۋردە
يەنە نېمىلەرنى بېشىمىزغا كېلىشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرد .
شررۇنىڭغا قارىمررا يەنە نۇرغۇنلىغرران مررۇھىم مەسررىلىلەر تررېنىچە يېشررىلمە سررىر
ھالىتىدە ساقلىنىپ كەلمەكتە .ئانيلۇق بۇ ئاپەتنى پەيدا بولىشى جەريانىدا گېرمرانىيى ە
خاس قانداق ئەۋزەللىكلەر بار ئىد ؟ ئۇ دەۋرگە ئۇ چاغالرغرا خراس قانرداق ئۆزگىچىلىر
بار ئىد ؟ ياۋرروپادا يۈز بەرگەن ئومۇمى بوھران ۋەزىيىتىنى بۇ ئىشالردا قانچىلىر رولرى
بولررد ؟ زامررانىې مەدەنىيەتنىرر تىىىرر ئانھىرردىلىكى بررۇ ئانھىرردىلىكنى مەھسررۇلى
سۈپىتىدە بارلىققا كەل ەن نەرسە نېمە؟ بەلكىم بۇنرداق بىرر پوتىنسرىيال كرۈ ھرازىرمۇ يەر
ئاستىدا يوشۇرۇنۇپ ياتقان بولىشى بەلكىم كېيىنكى ئەسىرىمىزدە بۇنداق پوتىنسرىيال كرۈ
يەنە قايتىدىن جانلىنىپ ئوتتۇرغا چىقىشى مۇمكىنمىدۇ؟
ھىتلېرنى ئون ئىككى يىللىق ھۆكۈمۈرانلىقى گېرمرانىيىنى ياۋروپرانى ۋە شرۇنىڭدەك
دۇنيانى مەڭ ۈگە ئۆزگەرتىرېەتتى .ھىتلېرنرى مۇنرداق دەپ قەتئرى كېسرىپ ھۆكرۈم قىلىشرقا
بولىرردىغان بىررر قررانچە ئادەمرردىن بىرسررى دېرريىش مررۇمكىن :ئەگەر ھىتلېررر بولمىسررا ئىررد
دەۋرىمىز بۈگۈنكى ە تۈپتىن ئوخشىمايدىغان باشرقىچە بىرر تۈسرتە شرەكىللەن ەن برونتتى.
ھىتلېرنى ۋاستىلىق مىراسى ھېسابلىنىدىغان ئىدىيىې سەپ بويىچە يرۈز بەرگەن سروغۇق
ئۇرۇش _ تامالر بىلەن بۆلۈن ەن گېرمانىيە ئىردىيىېىي تۆمرۈر پەردە بىرلەن بۆلرۈن ەن بىرر
ياۋروپا پالنىتىمىزنى پۈتۈنلە توزلىېىتەلى ىدەك قۇرالالر بىلەن قۇرالالنغان بىر-بىرسرى ە
دۈشمەن دەرىىىدىن تاشقىر كرۈچلەر ئوتتۇرسرىدا بۆلرۈن ەن بىرر دۇنيرا _ تېنرى يېقىنقرى
ئون يى ئالدىال ئاخىرنشتى .شۇنىڭغا قارىما ئۇنىڭمۇ چوڭقۇرلىرىغا كۆمۈل ەن مىراسرالر
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_ كەل ۈسررى ئەۋندنرغررا مىررراس قالرردۇرۇلغان ئەخالقررى يررارىالر _ تررا بۈگررۈن ىچە ئررۆز
تەسىرىنى كۆرسىتىپ كەلمەكتە.
بىر مەنىدىن ئالغاندا ھىتلېرنى ئىسمى ئۈستۈنلۈكتە تۇرغان بۇ ئەسىر ئرۆزى ە خراس
ئانھىدىلىكىنى ئاساسەن ئالغاندا ئۇرۇشالردىن ئىرقى قىرغىنچىلىقالردىن يەنى ھىتلېررگە
خرراس بررۇ تررۈر ئانھىرردىلىكلەردىن ئالررد دېرريىش مررۇمكىن .شررۇ سررەۋەپتىن بررۇ ئەسررىر
ئاخىرلىشىش ئالدىدا تۇرغىنىدا ئىمكانىيەتنى بارىچە دىققەت بىلەن كېيىنكرى ۋاقىرتالردا
ئىشلەن ەن ئىلمى تەتقىقات پائالىيەتلىرىنى ئاساس قىلغان ھالدا ھىتلېرنى ياراتقران ئرۇنى
سىموۋۇلالشررتۇرغان ئۇنىڭرردىن ئاگاھالنرردۇرۇش ئىشررارىتى ھالىغررا كەلرر ەن يرراۋايىلىقنى
شەكىللەندۈرۈپ بەرگەن كرۈچلەرنى قايتىردىن باھرانپ چىقىرش ئىنترايىن مرۇھىم مەسرىلە
ھېسررابلىنىدۇ .ھىتلېرنررى پەيرردا قىلغرران زامررانىېىي مەدەنىيەتلى ر تېننىكررا جەھەتررلەردە
تەرەققى قىلغان شۇنىڭدەك ئانھىدە مرۇكەممەل مەمرور باشرقۇرۇش سىستېمىسرىغا ئىر ە
بىررر دۆلەتررتە ئۇنى ر خەلقررى ئىچىرردە _ ئەسررلىدە دەل ئەنە شررۇنداق بىررر جەمئىيەتررتىال
ھىتلېردەك بىرسىنى ئوتتۇرغا چىقىش ئىمكانىيىتى بولىشى مۇمكىن _ ئۇ يەردە زاد نرېمە
ئىشالر بولغان ئىد ؟ ھىتلېر ھاكىمىيەت ئۈستى ە چىققان دەسرلەپكى بىرر قرانچە يىلرالردا
ياۋروپانى كىندىكىدىكى برۇ غرايىې دۆلەت كېريىن قىيرامەت كەبرى ئىرقرى قىرغىنچىلىرق
ئۇرۇشررىنى ئوتتۇرغررا چىقىرررىش ئۈچررۈن خىرررزمەت قىلررد ؛ دەل بررۇ ئررۇرۇش ياۋروپرررانى
گېرمانىيىنى تۆمۈر پەردە بىلەن بۆلىېېتىش بىلەنرال قالمرا ئرۇ يەرلەر مراددىي جەھەتتىمرۇ
پۈتررررۈنلە خررررارابە ھالغررررا كەلتۈرىېېتلررررد ؛ ئەخالقررررى جەھەتتىمررررۇ ۋەيرررررانە ھالغررررا
كەلتۈرىېېتىلد  .بۇ ھادىسىلەر تا بۈگۈن ىچە ئېنىق ئىزاھلىنىشرقا ئېرىشرەلمە كەلمەكرتە.
مىللى گۈللىنىش ئىرقىنى تازىالش قاتارىدىكى ئىردىئولوگىيىلى بىرر غرايە ئۈچرۈن ئرۆزىنى
ئاتىغرران بىررر داھررى ئەتراپىغررا يىغىلىررش؛ داھىسررىغا بررۇ داھىسررى قولغررا كەلتررۈرىمەن دەپ
تىرىشىېاتقان نەرسىلەر ئۈچۈن خىزمەت كۆرسەتكىدەك دەرىىىدە ئرۇ داھىسرىغا ئىشرەن ەن
بىررر جەمئىرريەت؛ شررۇنىڭدەك ئىنسررانىيەت قېلىىىرردىن چىققرران بۇنررداق غررايى ە ھەۋەس
قىلىشقان يەنە كېلىپ بۇ غايە ئۈچۈن سىياسەت پىالنالپ ئىىرا قىلىشىپ بەرگەن ئىنتايىن
قابىلىيەتلىررر ماھارەتلىررر مەمرررورىي باشرررقۇرۇش سىستېمىسرررى؛ مانرررا برررۇ ئرررامىلالر برررۇ
تەتقىقرراتىمىز ئۈچررۈن بىررزگە بىررر باشررلىنىش نۇقتىسررىنى سررۇنماقتا .بررۇ جەمئىرريەت ھىتلېررر
تەرىىىررردىن نرررېمە ئۈچرررۈن قانرررداقالرچە شرررۇنچە ھاياجانالنررردۇرۇلغان ئاكتىرررپ ھالغرررا
كەلتۈرۈل ەنلىكىنى تەپسىلى تەتقىق قىلىپ چىقىش ھەقىقەتەنمۇ زۆرۈر.
گېرمررانىيە بىررلەن ياۋروپانى ر بېشررىغا كەل ر ەن بررۇ ئاپەتنى ر سررەۋەبىنى چۈشررىنىش
ئۈچرررۈن -8122يىلىررردىن -8122يىلىغىرررچە بولغررران ئارىلىقترررا گېرمرررانىيىنى باشرررقۇرۇپ
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كەل ەن ئاڭلىغان ئادەمنىر بەدەنلىرىنرى شرۈركۈندۈرىېەتكىدەك ئىنسرانىيەت قېلىىىردىن
چىققان پەلسەپەسىنى گېرمانىيە ھۆكۈمەت باش مىنىستىر بولۇشتىن ئراۋال بىرر ھېسرابتا
خەلق ئاممىسرىغا ئاشركارە ترۈردە سرەككىز يىر ئرېالن سرەنئەت (رېكرالم) قىلىرپ كەلر ەن
ئررادولف ھىتلېررردىن ھالقىررپ تېنىمررۇ كەڭ دائىرررىلەرگىچە تەتقىررق قىلىشررنى زۆرۈرىيىتررى
بارمىدۇ؟ ئەمما ھىتلېرر تېرزگىنلەپ كېلىېاتقران سىياسرى ترۈزۈم ئاسرتىدا بارلىققرا كەلر ەن
بارلىق ئىشالرنى ئەخالقى جەھەتتە مەسئولىيەتنى پۈتۈنلە ھىتلېرنى ئۈسرتى ىال ئارتىرپ
قويۇشرررتەك شەخسرررى مەسرررىلە دەرىىىسرررى ە چۈشرررۈرۈپ چۈشەندۈرۈشررركە ئۇرۇنۇشرررنى
پاكىتالرنىرر ھەر قايسررى ئررامىلالر بىررلەن زىررچ مۇناسررىېەتلى بولىشررىغا كررۆز يۇمۇشررقا
ئۇرۇنغانلىق دېيىش كېرەك .كارل ماركسنى “ئادەم ئرۆز ترارىنىنى ئرۆز يارىتىردۇ ئەممرا
… مىراس ئېلىنغان ئالدىنقىالردىن ئۆتكۈزىېېلىنغران شرەرت ئاسرتىدا” دېر ەن ھۆكرۈمى ە
ھىتلېرنى تىىى بىر مىسال قىلىپ ئېلىشرىمىز مرۇمكىن“ .مىرراس ئېلىنغران ئالردىنقىالردىن
تاپشۇرىېېلىنغان شرەرت ئاسرتىدا” _ ھەرقرانچە ئىشرەنچىلى بولغران تەغردىردىمۇ _ ھەر
قانداق بىر شەخسىنى تېزگىنىدىن تاشقىرىسىدا رو بەرگەن شەخسرى ە ئائىرت بولمىغران
جەريانالر گېرمانىيىنى تەغدىرىنى قانچىلى دەرىىىدە بەل ىيەلىشى مۇمكىن؟ بۇ ۋەقەنرى
تارىنى بىرەر ئاپەت دېيىش ئۈچۈن قانچىلى ئاساسلىرىمىز بار؟ ئۇ دەۋرلەردە گېرمانىيەنى
باشقۇرۇپ كېلىېاتقان دەرىىىدىن تاشقىر بىرر ئادەمنىر تۈرتكىلىر رولرى بىرلەن ئۇنىر
پائالىيەتلىرىنى نەگە قويۇش كېرەك؟ مانا بۇنىڭردەك مەسرىلىلەر تولرۇق تەتقىرق قىلىنىشرى
زۆرۈر بولررۇپ ئالرردىمىزدا تۇرماقتررا .بررۇ تررۈردىكى مەسررىلىلەر قررولىڭىزدىكى بررۇ تەتقىقررات
ماتېرىيالىرردا ئررادد جرراۋاپالر بىررلەن ئۆتكۈزىررېېتىلمە ۋەقەلەرنىرر دېترراللىر بررويىچە
تەپسىلى تەتقىق قىلىند .
بۇنداق بىر تەتقىقات ئىشىغا كىرىشىش ئۈچۈن ئەلىېەتتىكى ھىتلېرر بىئوگرافىيىسرىنى
يېزىررپ چىقىشررنى ئررۆزىال كۇپررايە دەپ قاراشررقا بولمايرردۇ .شررۇنداقتىمۇ بۇنررداق بىررر ئىررش
ئىچىدە _ ۋەھشى يولېاسالرنى بولغىنىدەك _ يوشرۇرۇن ۋەھىمىلىر بىرر كۈچنىمرۇ بىررگە
ئېلىررپ يررۈرگەن بولىشررى كېرررەك .كېيىنكررى بۆلررۈملەردە بۇنررداق بىررر كۈچنى ر بررارلىقىنىمۇ
كررررۆرۈپ ئانلىشررررىڭىزغا تىلەكداشررررمەن .بىئوگرافىرررر شررررەكى ئالىرررردىغان تۈزۈلمىرررردە
كۆرۈلىدىغان بىر خەۋىپ مەسىلىلەرگە بەل ىلى بىر ئارىلىق قالدۇرۇپ جىرددىي مۇئرامىلە
قىلىشررنى تەلەپ قىلىرردىغانلىقى بولررۇپ بۇنررداق مۇئررامىلە يەنە كېلىررپ ھىتلېرغررا بولغرران
يوشۇرۇن قىزىقىشنى ئۇنىڭغا ھەۋەسلىنىشنىمۇ بەكال ئاسان كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مرۇمكىن.
برررۇ كىتررراپنى ئوقرررۇغىنىڭىزدا بۇنرررداق بىرررر ئېھتىمررراللىقتىن ئىمكررران برررار يىرررراق تۇرۇشرررقا
تىرىشرررىچانلىق كۆرسىتىشرررتىمۇ ئانھىررردە كرررۈ سرررەرىپ قىلىنغرررانلىقىنى ئېسرررىڭىزدىن
~ ~ 736

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

چىقارمىغايسررىز .بەلكىررم بررۇ يەردە ئەسررلى دىقررقەت قىلىشررقا تې ىشررلى مەسررىلە ئۇنىڭغررا
ھەۋەس قىلىررررش ئەمەس بەلكررررى ئۇنىڭرررردىن يىرررررگىنىش ئادىتىنىرررر ئۈسررررتۈنلۈكتە
تۇرىدىغانلىقى بولرۇپ بۇنرداق سەسركىنىش ئەھرېالى مەسرىلىلەرنى چۈشۈنىشرىمىز ئۈچرۈن
تېنىمۇ چوڭ بىر توسالغۇ پەيدا قىلىشىمۇ مۇمكىن.
بىئرروگرافىيە چى ىررش تررارىنى جەريررانالرنى ھەددىرردىن ئررارتۇق كىشىلەشررتۈرۈپ
شررەكىللەندۈرگەن ۋە بەل ىلەنرر ەن ۋەقەلەردە شەخسررىنى رولىنررى ھەددىرردىن ئررارتۇق
گەۋدىلەنرردۈرۈش بررۇ پائررالىيەتلەر يررۈز بەرگەن ئىىتىمررائى ۋە سىياسررى شررارائىتالرغا سررەل
قرراراش يرراكى بررۇ شررارائىتالرنى تولررۇق باھالىماسررلىقتەك يېتەرسررىزلىكلەرنىمۇ كەلتررۈرۈپ
چىقىرىشى مۇمكىن .بۇنداق قاپقانالرغا چۈشۈپ كەتمەسلى ئويى بۇ بىئوگرافىيەنى يېرزىش
ئىشىنى ئۈستۈم ە ئېلىشىمدا مۇھىم رول ئوينىرد  .مېنرى ھىتلېرغرا قارىترا يرېڭىچە باھرادا
بولۇشقا مەجبۇرلىغان نەرسىمۇ ئەسلىدە شۇ ئىد .
شۇنداق بولغاچقا بۇ كىتاپنى يېزىشقا تۇترۇش قىلىشرىم ھەقىقەتەنمرۇ خەتەرلىر بىرر
تەۋەككۈلچىلى ئىد ! بۇنرنى ھەممىسىنى بىر تەرەپكە قايرىپ قويغاندىمۇ ھىتلېررگە ۋە
ئررۈچىنچى ئىمىىرررىيى ە مۇناسررىېەتلى يازمررا ھررۈجىەتلەر ھەقىقەتەنمررۇ كررۆپ بولررۇپ
ئىشلەن ەن تەتقىقاتالرنى مۇتلەق كۆپ قىسمى ھەقىقەتەنمۇ يوقۇر سەۋىيىلى دېيىشركە
بولىدىغان تەتقىقاتالردىن ئىد  .تەخمىنەن ئون بەش يى بۇرۇن نەشر قىلىنغران مرۇھىم
بىر تەتقىقات  8222دىن ئارتۇق تېما بويىچە يېزىلغان ئىد  .ھەر تۈرلرۈك براھالرنى بىرر-
بىرسررى بىررلەن مرراس كەلتررۈرۈش مەقسررەت قىلىنغرران يېقىنقررى دەۋرلەرگە مۇناسررىېەتلى
تەتقىقاتالر بولسا ھىتلېرغرا مۇناسرىېەتلى  802مىر تەتقىقرات تېمىسرى برارلىقىنى تىلغرا
ئالماقتررا .ئەھررېال راسررتىنال شررۇنداق بولغرران تەغرردىردىمۇ ناتسىسررتالر داھىسررىنى تولررۇق
ئەستايىدى ۋە ئىلمى قاراش ئاساسىدا يېزىلغران بىئوگرافىيىلىرىنىر سرانىنى يەنىرال كرۆپ
دېيىشكە بولمايدۇ .بۇ جەھەتتىكى مۇنھىزىلەرمۇ مۆلچەرلەن ەندىنمۇ كۆپ خىللىرق بولرۇپ
ئوتتۇرغا چىقماقتا.
ھىتلېر تۇنىى قېتىم خەلقنىر قىرزىقىش نوقتىسرىغا ئايلىنىېاتقران -8102يىلالردىرن
بۇيرران دائىررم دې ىرردەك بىررر-بىرسررى ە زىررت كېلىرردىغان بەكررال پەرقلىررق ۋە كررۆپ خى ر
شررەكىللەردە باھررانر ئوتتۇرغررا قويۇلغرران ئىررد  .بۇنررداق باھررانردىن بىررر قررانچە تررۈر
تۈۋەندىكىلەردىن ئىبارەت“ :ئۆز كۈچىنى ئۆزىنى مىللىترى بىرلەن بىرر گەۋدە دەپ تونۇترۇپ
كەل ەن مىللىتىنى كۈچىنى تېنىمۇ كۈچەيتىش ۋە كېڭەيتىشتىن باشقا ھرېچ قانرداق بىرر
ئرررويى بولمىغررران بىرررر ئرررادەم” “ئىررررق تەلىمررراتى بىرررلەن ئرررۆزىنى بىرررزەپ كۆرسرررەتكەن
ھۆكۈمۈرانلىق قىلىش” تىن باشرقا غېمرى يروق بىرسرى “ئۆچمەنلىر سراقالپ كەلر ەن بىرر
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بۇزغۇنچى” .بۇ باھانرغا تۈپتىن زىت بولغان يەنە بىر باھا “ئالدىن پىالنالنغان ۋە ئالردىن
بېكىتىل ەن ئىدىئولوگىيىلى پروگراممىنى ئەسەبىلەرچە ئىىرا قىلغران بىرسرى” دېريىل ەن
باھانىمۇ ئۇنۇتماسلىقىمىز كېررەك .ھىتلېرنرى بىرر تۈرلرۈك سىياسرى ئالردامچى دەپ قاراشرقا
ئۇرۇنۇشررالرمۇ كررۆرۈلمەكتە .نررېمى خەلقىنررى گىىنرروز (ھىىنرروز) قىلىررپ سررىھىرلىېالغان
قانيماقانچىلىققا ۋە خاتا يولالرغا يېتەكلى ەن ياكى بولمىسا نرېمى خەلقىنىر كرۆڭلى ە
“شررەيتان كىرگۈزىررېەتكەن” دەيرردىغانالرمۇ يرروق ئەمەس .بررۇ تررۈردىكى قاراشررالر ھىتلېرنررى
گېرمانىيىنى ر تەغرردىرىنى سررىھىرلى ۋە چۈشررەندۈرگىلى بولمايرردىغان بىررر گەۋدە ھالىغررا
كەلتۈرىېېتىشتى .ھىتلېرنى بىناكارلىق ئېنىىنېرر بولغران كېريىن ئرارمىيە قرۇرال-يراراق
ئوق-دورا بىلەن تەمىنلەش مىنىستىر ۋەزىىىسى ە تەيىرنلەن ەن ئرۈچىنچى ئىمىىرىيەنىر
كۆپ قىسىم ۋاقىتلىرىدا مۇستەبىتى بىلەن ئانھىدە يرېقىن ئرۆتكەن ئرالبېرت سرىېر ئرۇرۇش
ئاخىرلىشىشررى بىررلەن تەڭ ھىتلېرنررى “ئررۇ بىررر شررەيتان” “ئۇنى ر كىشررىلىكى مىللەتنى ر
تەغررردىرىنى بەل ىلىررر ەن” “ئىنسرررانىيەت ئىچىررردىن بەكرررال كرررام ئوتتۇرغرررا چىقىررردىغان
چۈشەندۈرۈش بەكال قىيىن ترارىنى كىشرىلىكتىن بىرر ” دەپ باھانيردۇ .بۇنرداق قراراش
ياۋروپررا بىررلەن گېرمررانىيە بېشررىدىن ئۆتكررۈزگەن ئېغىررر برران-قررازانرنى شررەيتانى شەخسررى
خاراكتېرنرنىررر خرررالىغىنىچە ھەرىررركەت قىلغانلىقىنىررر نەتىىىسرررى دېررر ەن دەرىىىررر ە
چۈشررررۈرۈپ باھررررانپ گېرمانىيىرررردە -8122~8122يىلررررالر ئوتتۇرسررررىدا يررررۈز بەرگەن
ھادىسرررىلەرنى چۈشرررەندۈرۈش مرررۇمكىن بولمايررردىغان ھالغرررا كەلتۈرۈشررركە ئۇرۇنرررۇش
ئەمەلىيەتتە ئىشنى بۇرمىالش خەۋىىىنى مەيدانغا كەلتۈرىشرى مرۇمكىن .بۇنرداق باھانشرالر
بان-قازانى يۈز بېرىشرىنى پەۋقۇلئراددە بىرر كىشرىلىكنى پائالىيەتلىرىردىن باشرقا نەرسرە
ئەمەس دېيىشنىال كەلتۈرۈپ چىقىرىش مرۇمكىن .بۇنرداق قارالغىنىردا چى ىرش ھادىسرىلەر
ھىتلېرنىرر ئارزۇسررىنى سررىرتقا تېىىشررىدىن باشررقا نەرسررە ئەمەس دېرر ەن خۇنسررىنىال
كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.
بىرررر دۆلەت ئىدىيىسرررىنى بىرررر پارچىسرررىى بولرررۇپ تۇرغررران مرررۇددەت ئىچىررردە
چۈشەندۈرۈلۈشكە بولىدىغان ۋە بۇ ئىدىيىنى ساقالپ كەل ەن سوۋېت ئىتتىىاقى نگىرىنىر
يىمىرىلىشى ھامان بۇنداق ئەقىدە بىراقال يوقۇلۇپ ئۇنى ئورنىغرا پۈترۈنلە زىرت بولغران
باشررقا بىررر قاراشررنى ئوتتۇرغررا چىقىشررى شەخسررىنى مررۇھىم رول ئوينىيانيرردىغانلىقى
ھەققىدىكى قاراشالرنى ترۇن بەك براش قراتۇرۇش زۆرۈرىيىتىنرى ھرې قىلردۇرمايال بىرراقال
چۆرۈپ تاشالتقۇزىېەتتى .ھىتلېرنرى كاپىتالىزمنىر بىرر جاسۇسرى سەۋىيىسرى ە چۈشرۈرۈپ
قويىرردىغان بۇنررداق قاراشررقا نىسرربەتەن ئالغانرردا ھىتلېررر دەبرردەبىلى ئىشررالرنى ۋە بررۇ
ئىشالرنى بېشىدا تۇرىېاتقانالرنى مەنىەئەتلىر ۋاستىچىلىقى ئارقىلىقال يېشىلىدىغان بىرر
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شىفىر ھالىغا كەلتۈرۈل ەن ئىد  .ھىتلېرنى تېزگىنلەپ تۇرىېاتقانالر بۇ قونچاقنى يىىىنرى
خالىغرران شررەكىلدە تارتىررپ ئوينىتىررپ كېلىېاتقرران كىشررىلەر دەل ئەنە شررۇ خى ر كىشررىلەر
ئىد دېيىشكەن ئىد .
ھىتلېر ھەققىدە توختالغان بەز ئەسرەرلەر ئاساسرەن ئالغانردا مەسرئولىيەت غېمىردا
قالمىغرران يرراكى بولمىسررا بۇنررداق بىررر مەسررىلە ئوتتۇرغررا چىققىرردەك بولغىنىرردا بۇنررداق
مەسررىلى ە پەقەتررال ئەھمىرريەت بەرمە ئۆتررۈپ كېتىرردۇ .ھىتلېرنررى مررازاق قىلىررپ ئررۇنى
قىزىقرررارلىق ھالغرررا كەلتۈرۈشررركە ئۇرۇنۇشرررمۇ ھىتلېرغرررا قارىترررا بىرررر تۈرلرررۈك مۇئرررامىلە
ھېسابلىنىدۇ .ئۇنى ئادد ھالدا “ئېلىشىپ قالغان” ياكى “ئاغزىغا كەل ىرنىچە ئروڭ-تەترۈر
بىررر نررېمىلەر دەيرردىغان بىررر سرراراڭ” دەپ باھانشررنى ئررۆزىال بۇنىڭغررا ئىزاھررات بېرىشررنى
چەكلەيرردىغان بىررر مۇئررامىلە ھېسررابلىنىدۇ .ئەممررا بۇنررداق قاراشررالرنى ئررۆزىال يەنە بىررر
سررۇئالنى تۇغرردۇرغان بولىرردۇ“ :كررومىلېكى (چۈشىنىكسررىز مررۇرەككەپ روھررى ھررالەت
تىرىككەك خاراكتېرىدىكى بىر خى پسىنولوگىيىلى نورىمالسىزلىق ھالەت _ ئرۇ.ت) ھالغرا
كەلرر ەن بىررر جەمئىرريەت ئەقلىرردىن ئېزىررپ قالغرران بىرسررىنى ‘پاتولوگىيىلىرر ’ بىررر
كېسەللى ئانمىتى بولغان بىرسىنى كەينى ە كىرىپ چېكى يوق ھاڭغرا پېتىرپ قېلىشرنى
نېمە زۆرۈرىيىتى بار ئىد ؟”
چېكىدىن ئاشقان سۇنئى مۇئامىلىدە بولرۇش ھىتلېرنىر ئەمەلىيەتتىكرى “ئرۈچىنچى
ئىمىىرىيە ھۈكمدار ” مۇ ياكى “ئاجىز مۇستەبىت” مۇ دەيردىغان نرۇقتىالردا بىرر-بىرسرى ە
زىررت كېلىررپ قالىرردۇ .ھىتلېررر ئەمەلىيەتررتە ئومررۇمىي يۈزلررۈك چەكلىمىسررىز ۋە مررۇتلەق بىررر
ھاكىمىيەتنى ئەمەل ە ئاشۇرغانمۇ ياكى ئىىتىمائىي تۈزۈمنى رەت قىلىش مۇمكىن بولمىغان
ئورتاق ۋە ئۇنى ئاساس قىلغان ئەقىدە سەۋەپلى ھىتلېرنى ئىلكىردە بولغران ھراكىمىيەت
قۇرۇلۇشلىر _ خۇدد كۆپ باشلىق ھەجدەرھاغا ئوخشاش _ “كۆپ باشرلىق باشرقۇرۇش
شەكلى” گە ئاساننغانمىد ؟ ئەگەر بىز ئۇنى ھاكىمىيەت شەكلىنى ئىىتىمائىي تۈزۈمنىر
ئايرىلماس تايىنىش نوقتىسى سرۈپىتىدە بۇنرداق بىرر باشرقۇرۇش شرەكلىنى قولالنغران دەپ
قوبۇل قىلغىنىمىزدا بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغىنى پىالنسىز-پروگراممىسىز بولسىمۇ ئالردىغا
كەلرر ەن پۇرسررەتلەردىن ئرراخىرغىچە پايرردىالنغان ھىتلېرنىرر ئررۆز بولسررا دائىررم بىررر
تەشېىقاتچى بولۇشتىن باشقا بىر تۈسكە ئى ە بونلمىغان بونتتى.
ھىتلېرغا مۇناسرىېەتلى بىرر-بىرسرى ە ئوخشرىمايدىغان باھانشرالر سرىرلىق ئىلمرى
تانش-تارتىشالر بىلەنرال چەكلىنىرپ قالغران ئەمەس .بۇنرداق ئوخشرىمايدىغان باھانشرالر
بۇنىڭررردىنمۇ كەڭ دائىرىلىررر ئاساسرررالرنى تېنىمرررۇ چوڭقرررۇر مەنىلەرنرررى بىلدۈرىررردىغان
ئىشارەتلەرنىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالماقتا .ھىتلېرنى سرتالىن يراكى لېنىننىر بىرر تۈرلرۈك تەترۈر
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نۇسنىسرررى دەپ قررراراش ئرررۇنى بولشرررېېى تېررورىررردىن ۋە سرررىنىىى قىررررغىنچىلىقتىن
تەلېىلەرچە قورققرانلىقى سرەۋەبىدىن ئىرقرى قىرغىنچىلىرق بىرلەن شروغۇلالنغان بىرر داھرى
سۈپىتىدە بانشالرنى تەسىرىمۇ ھەممى ە مەلۇم .ھىتلېر ھەقىقەتەنمۇ ئەسكى ئادەم ئىرد .
بۇنىڭدىن ھېچ كىم گۇمان قىلمايدۇ .ئەممرا سرتالىن ئۇنىڭردىنمۇ بەكىررەك ئەسركى بىرسرى
ئىد  .چۇنكى ستالىننى ئەسكىلىكى ئىچىدىن قاينىغان نەق ئەسركىلىكنى ئرۆز بولسرا
ھىتلېرنى ئەسكىلىكى كۆچۈرۈلمە ئەسكىلى ئىرد  .ناتسىسرتالر ئىرقرى قىرغىنچىلىقىنىر
مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بىرسى سروۋېت ئىتتىىاقىردىكى سرىنىىى قىرغىنچىلىقنرى دورىغرانلىقى
ئىد  .ئاپارات ئوبېكتىرېىنى ھىتلېرنىر ئراخىرقى مەسرئولىيەتنى ئۈسرتى ە ئېلىشرى كېررەك
بولغررران ئىنسرررانىيەت ئۈسرررتىدە ئىشرررلى ەن جىنايەتلىرىررردىن برررۇراپ ئرررۇنى گېرمرررانىيە
جەمىيىتىنى ئۆزگىرىشرى ە مۇناسرىېەتلى كۆزقاراشرلىرىغا مەركەزلەشرتۈرىدىغان بولسراق
بۇنىڭمۇ ئىنتايىن مۇھىم بىر سەۋەپ ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز .يەنە شۇ ھىتلېرر ئىىتىمرائى
پائالىيەتچانلىقى بىلەن ئىشچىالرغا تېنىمۇ ياخشرى تۇرالغرۇ مرۇھىتى يرارىتىش بىرلەن بىرر
قاترراردا سررانائەتنى زامانىېىالشررتۇرۇش ئىىتىمررائى پرراراۋانلىق سىسررتېمىنى بەرپررا قىلىررپ
چىقىررش بۇرۇنرردىن قالغرران پەرقلەنرردۈرۈپ قاراشررالرنى يوقۇتۇشررالر بىلەنمررۇ شرروغۇلالنغان
ئىد  .يەنى قىسقىچە ئېيتقاندا ھەر قانچە رەھىمسرىز ئۇسرۇلالردىن پايردىالنغان بولسرىمۇ
تېنىمۇ ياخشى دەۋرگە تېنىمۇ ماس كېلىدىغان سىنىىى تەسىرلەردىن ئىمكران برار يىرراق
تۇرىدىغان بىر نېمى جەمىيىتى قرۇرۇپ چىقىشرنى ئرارزۇ قىلىرپ كەلر ەن ئىرد  .يەنە شرۇ
ھىتلېررر يەھررۇدىيالرنى بىررر شررەيتان دەپ ئررېالن قىلغىنىغررا بررۇ جەھەتررتە بەكررال چرروڭ دو
تىكىش بىرلەن دۇنيراۋ كرۈ ھالىغرا كرېلىش ئۈچرۈن قىمرار ئوينىغران بولىشرىغا قارىمرا
“پىكىر ۋە ھەرىكەتلىر بۈگۈن ىچە بولغان پىكىر قىلىشرالردىن تېنىمرۇ ئەمەلىيەتچران بىرر
سىياسرىيون” ئىرد  .بۇنرداق بىرر غرايە ئۈچرۈن ئرۆزى ە نىسربەتەن يامران غەرەزلىر ئەممررا
نررېمى جەمىيىتررى ئۈچررۈن ياخشررى نىيەتلى ر ھررېچ بولمىغانرردا پايرردىلىق دەپ باھررانش
ئىمكانىيىتى بار نىيەتلەرگە ئى ە بىرسى قاتارىدا كۆرۈنۈشى مۇمكىن ئىد .
قايتىرردىن كررۆزدىن كۆچۈرۈلررۈپ تررۈزىتىل ەن بۇنررداق بىررر باھانشررالردا بولۇشررتىكى
مەقسررەد ھىتلېرنررى ئاقالشررنى مەقسررەت قىلىررش ئەمەس ئىررد  .ئىككررى دۇنيررا ئۇرۇشررى
ئوتتۇرسرررىدىكى دەۋردە ياۋروپرررادىكى ئىررردىيولوگىيىلى توقۇنۇشرررالرنى قورقۇنۇشرررلۇق
ۋەھشىيانىلىكى ە ۋە نېمى مىللى قىرغىنچىلىقىغرا ترۈرتكە بولرۇپ بەرگەن كرۈچلەرگە ھەر
قررانچە بۇرمىالنغرران قرراراش ھېسررابالنغان تەغرردىردىمۇ بررۇنى ئايرردىڭلىتىپ بېرررىش ئۈچررۈن
ناتسىسررتالرنى سررتالىنچىالرنى ئىنسررانىيەتكە قارشررى ئىشررلى ەن جىنررايەتلىرىنى ئۆزئررارا
سېلىشتۇرۇشررنىمۇ مەقسررەت قىلىررش ئىررد  .ھىتلېرنررى بىررر ئىىتىمررائى ئىنقىالپچررى دەپ
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باھانش ئارقىلىق ئاشىكارە ئوتتۇرغا قويماقچى بولغران _ تەبىكرى خاترا چۈشرىنىل ەنلىكى
ئېھتىمررال بولغرران _ نەرسررە بىررر ئىىتىمررائىي برروھران دەۋرىرردە گېرمانىيىرردە بۇنررداق كەڭ
كۆلەملى ھىمايى ە ئېرىشەلى ەنلىكىنى بىر سەۋەبى ھېسابلىناتتى .بۇنداق ئىككرى خىر
قاراشنى ھەر قانچە خالىماسرلىقىمىزغا قارىمرا ھىتلېرنىر ھەققىنرى قرايتۇرۇپ بېررىش
ئېھتىمالىنى يۇشۇرۇن بولسىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالغانلىقىنى ھې قىلىش تەس ئەمەس .بۇنداق
بىر ھەققىنى قايتۇرۇپ بېرىلىشى نەتىىىسىدە ھىتلېر ئىنسانىيەتكە قارشى سادىر قىلغران
شررۇنىڭدەك ئۇنى ر نامىرردا ئاتىلىررپ كېلىېاتقرران جىنررايەتلەرگە قارىماسررتىن يەنىررال -02
ئەسررىرنى ئەڭ ئۇلررۇ داھىلىرىنى ر بىررر دېرريىش مررۇمكىن؛ ئەگەر ئررۇ ئۇرۇشررتىن بررۇرۇن
ئۆل ەن بولسا ئىد نېمى قەھرىمانلىر تىزىملىكى ئىچىردە ئەڭ يوقۇرىردىكى قاتارنرغرا
ئېرىشەلى ىدەك بىرسى بولۇپ قوبۇل قىلىنىدىغانلىقى ئېنىق ئىد .
“تارىنىي ئۇلۇغلرۇق” مەسىلىسرى ئرادەت بولرۇپ كەتركەن بىئروگرافىيە ئەسرەرلىرىدە
ئادەتتە يېىىق يۇشۇرۇن بىرر شرەكىلدە ئىىرادىلەن ەن بولىردۇ .بولۇپمرۇ نرېمى ئرادەتلىر
بويىچە ئالغاندا بۇنداق يېىىق ئىىادىلىنىشى تېنىمۇ كۆرۈنەرلى ئىد  .سىياسىي باش ترا
ھالقىسررىدىن ۋە تەسررىرلىرىدىن ئايرىررپ قررارىغىنىمىزدا شەخسررى ئانھىرردىلىكلىر ئېسررى
نەسررەبلى ئۇلۇغلىنىرردىغان يرراكى بررايىېەتچىلىكتىن كەل ر ەن ھېسررابالنمايدىغان ھىتلېررر
رولى بۇنداق بىر ئەنئەنىلەر ئۈچۈن روشەن مەسىلە پەيدا قىلىردىغانلىقى ھەممىر ە مەلرۇم.
ئەمما داڭلىرق بولۇشرنى باشرقىچە بىرر يولىمرۇ برار :داڭقلىرق ئەسركى ئرادەم تىىرى رولىنرى
ئويناش .ئۇنىر خاراكتېرىردە ئېسرىلزادىلىقنى يروقلىقى ترارىنىي شەخسرلەرنى “داڭرق”
بىررلەن مۇناسررىېەتلى ئوتتۇرغررا چىققرران باشررقا ئانھىرردىلىكلەرگە ئىرر ە بولمىغانلىقىغررا
قارىما تارىنتا _ ھەر قانچە ئاپەت پەيدا قىلېەتكەن بولىشىدىن قەتئى نەزەر _ ئىنتايىن
چوڭ تەسىر پەيدا قىلغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ .ئەممرا داڭقلىرق ئەسركى
ئادەم تىىىنى تىرادى ىيىلىر خىيرال قىلىرپ ئوخشرىتىېېلىش يرولى بىلەنمرۇ ئويلىنىشرىمىزغا
بولىدۇ _ قاتتىق تىرىشچانلىق ھەيران قانرلىق تەرەققىياتالرنى ئۇيدۇرۇپ چىقارغان ئەممرا
بۇزۇلغان بولىدۇ؛ مىللى ھەشەمەتلەر مىللى ئاپەت ھالىغا ئۆزگىرىپ كەتكەن بولىدۇ.
بەكررال كرۆپ دەۋرداشررلىرىنى ھىتلېرررگە نررېمە ئۈچررۈن “داڭلىررق” كىشررىلى يررۈكلەپ
قويغانلىقىنى تەتقىق قىلىش ئورنىغا بۇنداق “ئۇلۇغلۇق” تېمىسىدىن يىراق تۇرۇش تېنىمرۇ
ياخشررى بىررر يررول بولررۇپ كررۆرۈنمەكتە .بۇنررداق “ئۇلۇغلررۇق” تېمىسررى كىشررىنى دىقررقەت
نەزىرىنى ئاساسى نوقتىدىن باشقا تەرەپكە بۇرىېېتىپ قالىردۇ :خاترا باھرانش ھاجەتسرىز
مۇناسىېەتسىز ھەمدە ئانھىدە ماختاش مەنىسى ە ئى ە بىر تېمىغا ئايالنغان بولىردۇ .خاترا
باھاننغرران دې ىنىمىررزدە “ئۇلررۇ ئررادەم” نەزەرىيىسررى تررارىنىي جەريررانالرنى ھەددىرردىن
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تاشقىر كىشىلىكلەشتۈرۈشتىن ساقلىنالمايدۇ؛ ھاجەتسىز دې ىنىمىرزدە ترارىنى ئۇلۇغلرۇق
چۈشەنچىسررى بىھۇدىلىررق بىررلەن قابىلىيەتسررىزلى مررۇراجەت قىلىرردىغان ئەڭ ئرراخىرقى
چارىسررى ھېسررابالنغان بولىرردۇ .ئەخالقررى ھەتتررا ئىسررتېتى ھۆكررۈملەردىن قۇراشررتۇرۇپ
چىقىرىلغرران بىررر خاھىشررتۇر؛ بررۇ چۈشررەنچە ھررېچ بىررر نەتىىىر ە يېررتەكلەپ بارالمايرردىغان
پەلسررەپىلى -ئېتى ر بىررر ئۇقۇمرردىن باشررقا نەرسررە ئەمەس؛ مۇناسىېەتسررىز دې ىنىمىررزدە
ھىتلېرنى “داڭقلىق” دېيىلىشى ە مەيلى ئىىابىي مەيلى سەلىبى تەرەپرتىن جراۋا بەرگەن
بولىشىمىزدىن قەتئىي نەزەر ئۈچىنچى ئىمىىرىيىنى قورقۇنۇشلۇق تارىنىغا مۇناسرىېەتلى
ھېچ قانداق بىر نەرسىنى چۈشەندۈرۈپ بېرەلى ەن ھېسرابالنمايمىز .ھەتترا دەل ئەكسرىنچە
ئۇنى مەدھىلەش ئېھتىمالىنى ساقالپ قالغان بولىمىز .چۇنكى كاللىسىدا بىررەر مۇجمەللىر
بولغىنىرردىمۇ ھىتلېرغررا ئۇنى ر بررارلىق خاتالىقلىرىغررا قارىمررا خالىمررا تررۇرۇپ بولسررىمۇ
ئۇنىڭغا بىر خى ھەيرانلىق تۇيغۇسى برارلىقىنى يوشرۇرۇپ قانلمايردۇ .شرۇنىڭدەك ھىتلېرر
ئۈسرررتىدىن ئۇلۇغلرررۇق ئررراختۇرۇش ھىتلېرررر ھررراكىمىيىتىنى بىېاسرررتە قرررولالپ چىققرررانالر
ئىىتىمائى تۈزۈمىنى داۋامالشتۇرۇپ بەرگەن ۋاستىالر ۋە بۇ ئۇلۇ ئرادەمنى تەقلىرت قىلىرپ
ئۇنىڭغررا ئى ر ە بولىرردىغان گېرمررانىيە پۇخرالىرىنى ر تەسررىرىنى ئازايتىشررقا مۇناسررىېەتلى
ئاقىېەتنى تەبىئىي ھالدا ئىنتىيارسىز ھالدا ئوتتۇرغا چىقارغان بولىدۇ.
دىققىتىمىزنررى “تررارىنىي ئۇلۇغلررۇق” تېمىسررىغا ئەمەس بەلكررى ئۇنىڭرردىنمۇ مررۇھىم
ئەھمىرريەتكە ئىرر ە بولغرران باشررقا بىررر مەسررىلى ە مەركەزلەشتۈرىشررىمىز كېرررەك .ئەقلررى
تەپەككرررۈر قرررابىلىيىتى بىرررلەن ئىىتىمرررائىي ئانھىررردىلىكى بەكرررال يېتەرسرررىز سىياسرررىي
تۇرمۇشىدىن باشقا ھېچ قانداق بىرر ئانھىردىلىكى يروق يرېقىن دوسرتلىر بىلەنمرۇ يرېقىن
ئۆتەلمەيررردىغان ۋە ئۇنرغرررا تەسرررىر كۆرسرررىتەلمەيدىغان ھەقىقرررى دوسرررتلۇق ئرررورنىتىش
قابىلىيىتى بولمىغان يوقۇر دەرىىىلى بىر ئورۇندا پەقەترال بولرۇپ باقمىغران ئرۈچىنچى
ئىمىىرررىيە برراش مىنىسررتىر بولۇشررتىن بررۇرۇن ھۆكررۈمەت ئىشررلىرىدا ھررېچ بىررر ئەمەلىرري
تەجرىبىسى بولمىغان بىرسىنى ئەنە شۇنداق بىرر ئادەمنىر شرۇنچە زور ترارىنىي تەسرىر
پەيدا قىاللىشى پۈتۈن دۇنيانى تىنىق تارتالمراس ھالغرا كەلترۈرۈپ قويالىشرى قانرداقالرچە
مۇمكىن بونلىد ؟
بۇ سۇئال مەلۇم جەھەتتە بولسرىمۇ خاترا سرورالغان بىرر سرۇئال بولىشرىمۇ مرۇمكىن.
چۇنكى ھىتلېرنى ئەقىلسىز ئەمەسلىكى ھەممە ئىشنى قاتتىق زىغىرنپ كېتىدىغان ئەسرتە
قالرردۇرۇش قابىلىيىتىرردىن پايرردىلىنىپ كەلرر ەن ئۆتكررۈر زىھنىلىرر بىرسررى ئىكەنلىكىنررى
قورقما ئېيتالىشىمىز مۇمكىن .ئادەتتە پەرەز قىلىشرقا بولغىنىردەك مەسرىلىلەرنى بەك تېرز
چۈشىنىپ كېتەلىشى بىرلەن پەقەترال ئىرش ئۈسرتىدىكى خوشرامەتچىلەرنىال ئەمەس بەلكرى
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تەجرىبىلىرر دۆلەت رەھبەرلىررر بىررلەن دېىلومرراتالرغىمۇ تەسررىر كۆرسررىتەلى ەن ئىررد .
ئىستىلىستىكىلىق سۇنئىيلى كۆرسىتىش جەھەتتىكرى ئۇسرتىلىقىنى دۈشرمەنلىرىمۇ ئېترراپ
قىلىشقان ئىد  .ئۇنىڭردىن باشرقا يەنە بىرزنىڭچە خراراكتېر ئراجىزلىقى ۋە ئەقلرى تېيىزلىرق
دەپ قارايدىغان ئەھېالنى ئەھمىيەت بېرىشكە ئەرزىيدىغان بىر سىياسىي قابىلىيەت بىرلەن
تەسرررىر كۆرسرررىتىش قرررابىلىيىتى بىرررلەن پۈتۈنلەشتۈرۈشرررتە يى ىرمىنچرررى ئەسرررىر دۆلەت
رەھبەرلىر ئارىسىدا سىرتتا قالمايدىغانلىقىدىن قىلچە گۇمان قىلمايمىز .زامانداشرلىرىنى
كۆپ قىسمى چۈشركەن قاپقانغرا ئرۆز قرابىلىيەتلىرىنى سرەل كرۆرۈش قراپقىنىغىمۇ چۈشرۈپ
قالمىغان بىر ئىد .
شۇنىڭدەك ئۈنېان ۋە ئىىتىمائى ئورنى جەھەترتە ترۈۋەن دەرىىىلىر بىرر ھرالەتتىن
يوقررۇر دەرىىىلىرر ئەمەلررلەرگە يۈكسررىلەلى ەنلەر يررالغۇز ھىتلېرررن ئەمەس .مەسررىلەن
ناپولېئوننىرر يوقررۇر كۆتۈرۈلىشررى مررۇھىم بىررر ئورگرران بولغرران ئررارمىيە ۋاستىسررىدىن
پايدىلىنىش قۇماندانلىق قىلىشتىكى پەۋقۇلئاددە جاسارىتى ۋە ئۇتۇقلىر سايىسىدە ئىشرقا
ئاشرۇرالىغان دەپ قارىسرراقمۇ زامررانىې دەۋردە بررۇنى ئەمەلر ە ئاشررۇرالىغان تررۇنىى ئررادەم
ھېسابلىنىدۇ .ئەمما ئۇنىڭغا سېلىشتۇرساق ھىتلېر ھەربى سەپتە ئون بېشرىلىقتىن يوقرۇر
بىرەر ئۈنېانغا ئېرىشەلى ەن بىرسىمۇ ئەمەس .ناپولېئون بولسا تېنىمۇ كۆپ خىللىققا ئىر ە
شەخسررى قررابىلىيەتلىر نوقتىسررىدا ئەقىرر جەھەتررتە ھىتلېررردىن ھەسسررىلەپ ئۈسررتۈن
تۇراتتى .يى ىرمىنچى ئەسىردە بولسا ئىىتىمائىي ئورنى بولمىغران كىشرىلەر ئىىتىمرائىي ۋە
سىياسررىي ئانھىرردە سررىنىىى قاتارىغررا كىرىررپ دۆلەت كۈچىنى ر ئەڭ يوقررۇر پەللىسررى ە
ئېرىشىش ئىھتىمالى ھەقىقەتەنمرۇ كرۆپ ئىرد  .شرۇنداقتىمۇ برۇ ترۈردىكى مىسرالالر يەنىرال
ئۇنچىررېان كۆپمررۇ كۆرۈل ەنمررۇ ئەمەس .بولۇپمررۇ مررۇقىم دېموكراتى ر دەۋرلەرگە قارىغانرردا
سىياسىي قانيماقانچىلىق ھۆكۈم سۈرگەن دەۋرلەردە (ستالىن ماۋ زەيدوڭ ۋە كاسرترونرغا
ئوخشاش) ئىنقىالبى ھەرىكەتلەر داھىلىرىنى ئىچىدىن ئوتتۇرغا چىققان ئىد .
ئەگەر ھىتلېردەك نام-نىشانسىز بىرسىنى يوقۇر كۆتۈرىلىپ ئەڭ يوقۇر مەۋقىري ە
ئېرىشەلى ەنلىكى پەۋقۇلئاددە بىر ھادىسە ئەمەس دەپ قارالغىنىدا ئۇ ھالدا ھىتلېر بىلەن
بىر قاتاردا ئوتتۇرغا قويۇلغران مەسرىلىلەرگە برۇ جەھەترتە ھرېچ بىرر ئىزاھرات بېرەلىشرىمىز
مۇمكىن ئەمەس دې ەنلى بولىدۇ .ھىتلېرنى “بىل ىلى بولماسلىق ئىچىردە سرىرنر بىرلەن
تولغان بىر تېىىشماق” (ئاجايىپ ئۆزگىچە ئىىادىلەش شەكلى ە پۈركەن ەن بىر سۆز ھالىغرا
كەلتررۈرۈل ىنى ە قارىمررا بررۇ سررۆز ئەسررلى ۋىنسررتون چېرچىلنى ر سررۆز ئىررد ) ھالىغررا
كەل ەنلىدىكى بىر سەۋە ھىتلېرنى شەخسى مىىەز-خاراكتېرىنى چوڭقرۇر قراتالملىر
ھەققىررردىكى مەلۇماتالرنىررر يوقلىقىررردىن ئوتتۇرغرررا چىقماقترررا .يەنرررى پرررات-پررراتال تىلغرررا
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ئېلىنغىنىدەك ھىتلېر دې ەن بىرسرى برۇ دۇنيرادا “نە ياشراپ باققران نە ياشراپ باقمىغران”
دې ەنلىكتررۇر .بۇنررداق ھۆكررۈم قىلىررش ئېھتىمررال ئررۇنى پەس كررۆرۈش سوفىسررتى بىررر
كىشىلىكى بولمىغان بەكال ئادد تەربىيە كۆرمى ەن كېريىن تۇيۇقسرىزن بېيىرپ خرۇدىنى
بىلەلمە قالغران يەر يۈزىردىكى پۈترۈن نەرسرىلەرگە قارىترا پىشرمىغان قاراشرالردا بولرۇپ
پەيدا بولغران بىرر يرات ئرادەم ە ئرۆزىنى مەدەنىيلىرق جەھەترتە ھەممىردىن ئۈسرتۈن دەپ
قارىېالغرران مەدەنىيەتسررىزگە ئۈسررتىدىن تررۇرۇپ كۈزىتىشرركە تەييررار بىررر ئەھررېال مەۋجررۇت.
كىشررىلى مىىەزلەرنىرر چوڭقررۇر قرراتالملىرىنى ئىىررادىلەپ بېرىرردىغان قرراراڭغۇ ئۆڭكررۈر
قىسررمەنلىكتە پەقەت ئررۆزى ە خرراس تۇرمۇشررىنىال ئەمەس بەلكررى ئۇنى ر ئۆتمۈشررى بىررلەن
ئائىلىسررى توغرىلىقمررۇ ئېغىزىنررى چىرر تۇتررۇپ يۈرىرردىغان بىرسررى بولىشررى تۈپەيلىرردىن
ئوتتۇرتغررا چىققرران بولىشررىمۇ مررۇمكىن .ئېغىزىنررى چىرر تۇتررۇش كۆڭۈلچەكلىرر بىررلەن
مۇناسررررىېەت قىلىشررررالردىن ئررررۆزىنى يىررررراق تۇتررررۇش يەنە كېلىررررپ ئۇنىرررر سىياسررررىي
پوزىتسىيىسى ىمۇ سىڭىپ كەتكەن بىر خى مىىەز ئانھىدىلىكلىرىدىن بىر بولغان ئىد .
سىياسررىي نوقتىرردىن ئالغانرردىمۇ مررۇھىم ئەھمىيەتلىررر بولغرران بررۇ تررۈر ئانھىررردىلىكى
ھىتلېرنى ئرۆزى ە مۇناسرىېەتلى يۇشرۇرۇن سرىرنرنى كرۆپلەپ شەكىللىنىشرى ە ئراڭلىق
تۈردە يول قويغان “يۈرەكلى ” داھىيلىقىنى كۆرسىتىدىغان ‘ئىالھى نرۇر چەمبىررەك تراجى’
بىررر تەركىررې ھېسررابلىنىدۇ .نررېمىال دېيىلسررە دېيىلسررۇن ھىتلېرنىرر ھايرراتى سىياسررىي
پائالىيەتلەر سىرتىدا قۇپ-قۇرۇق بىر ھايات ئىكەنلىكىنى ئوچرۇق كۆرىېېلىشرىمىز مرۇمكىن.
ناپولېئون بىسماررك چېرچىر كېنېردىي قاتارىردىكى كىشرىلەرنى ھەممىسرىال دې ىردەك
جامرررائەت پائرررالىيەتلىر سرررىرتىدىمۇ پائرررالىيەت كۆرسرررىتىپ كەلررر ەن كىشرررىلەردۇر.
پلۇتاركنوسررنى “تەقرردىر ئىنتررايىن مررۇھىم قىممەترركە ئىرر ە پائررالىيەتلەر ۋاسررتىچىلىقى
ئارقىلىق ئاساسلىق بىر مىىەزنى گەۋدىلىر ئىىادىلى ىنىردە ئۇنىر مەۋجۇتلرۇقتىن يىرراق
خاراكتېردا بىرسى بولىشىنى ئوتتۇرغا چىقىرىدۇ” دې ەن گېىىنى ستالىن ئۈچۈن ئىشلەتكەن
ئىد  .بۇ جۈملىنى ھىتلېر ئۈچۈن ئىشلەتكىنىمىزدىمۇ ئاجايىپ جەلىپ قىالرلىق بىر مەنى ە
ئى ە بولىدىغانلىقىدا گەپ يوق.
“ياشاپ-ياشىمىغانلىقى ئېنىق بولمىغان” بىرسىنى يەنى قاتنىشىپ يۈرگەن سىياسى
ۋەقەلىكلەر سىرتىدا بىرەر تارىنىي ياكى كىشىلى ھاياتلىق پائالىيىتى بولمىغان بىرسىنى
بىئوگرافىيىسى _ ياشىغان ھاياتى بىلەن باشتىن ئۆتكەزگەنلىر ياكى قىسرقىچە ئېيتقانردا
تەرجىمىھررالى تەبىئررى ھالرردا ئررۆز چەكلىمىلىررر دائىرىسررىدە چەكلىنىررپ قالىرردىغانلىقى
مۇقەررەر .ئەممرا برۇ يەردىكرى كرام قالغران يەرلىرىنرى كىشرىلى تۇرمۇشرىنى ئىىتىمرائىي
تۇرمۇشررقاھەل قىلغررۇ تەسررىر كۆرسىتىشررىنى پەرەز قىلىررش ئاساسررىدا ئوتتۇرغررا چىقىرررىش
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مررۇمكىن .ئەممررا بۇنررداق بىررر پەرەز ئەسررلىدە خاتررا بىررر پەرەزدۇر .چررۇنكى ھىتلېررر ئۈچررۈن
ئالغاندا ئۇنىڭدا “شەخسى تۇرمۇش دەيردىغان بىرر نەرسرە بولغران ئەمەس ”.ئەلىرېەتتىكى
ئۇمۇ ئۆزىنى رىياللىقتىن يىراق تۇتۇش مەقسرىتىدە كىنرو كرۆرۈش بىرلەن مەشرغۇل بولرۇش
بېرگنرروفتىكى چاينانىسررىغا قرراراپ كۈنرردىلى سررەيلى ىمۇ چىقىشررى مررۇمكىن بېرلىنرردىكى
مىنىسررتىرلىكلەردىن يىراقالردىكررى ترراغلىق يەرلەردە سررەھرا تۇرمۇشررىدىن ھررۇزۇر ئېلىشررقا
چىقىشى مۇمكىن .شۇنداقتىمۇ بۇ تۈردىكى كۈندىلى ھەرىكەتلەر قىلچە مەنىسرى بولمىغران
ھەرىكەتچانلىققا ئائىت ئىشالردىندۇر .بۇ تۈردىكى ئىشالر ئۇنى سىياسرەتنى سرىرتىدىكى
بىر ساھەگە ئاممىېىي ئىشالرغا مۇناسىېەتلى ھې -تۇيغرۇلىرىنى بەل ىلەيردىغان تېنىمرۇ
كەڭ مەنىلىر مەۋجۇتلۇقىغررا چوڭقررۇر سررىڭىپ كەترركەن دېر ەن مەنىنررى بىلرردۈرەلمەيتتى.
يەنى ئۇنى “شەخسى تۇرمرۇش” ھايراتى ئراممىېىي تۇرمرۇش خاراكتىرىنىر بىرر پارچىسرى
ھالىغرا كەلر ەن دەپ قەتئرى ئېيتالمرايمىز .ھەتترا دەل بۇنىر ئەكسرىچە ئرۇ برۇ جەھەتررتە
شۇنچىلى قاتتىق سىر تۇتاتتىكى نېمى خەلقرى ئۇنىر ھاياتىردا ئېرېا برراۋۇن دەيردىغان
بىرسرىنى بررارلىقىنىمۇ ئرۈچىنچى ئىمىىرىيىنىر خرارەبە كررۈللىر سرورۇلىېاتقان كررۈنلەرگە
كەل ىنىررردىال ئانررردىن قرررۇنقتىن-قۇنققرررا تۇيۇشرررقا باشرررلىغان ئىرررد  .تېنىمرررۇ مۇۋاپىرررق
ئىىادىلەشكە توغرا كەلسە ھىتلېر ئۈچۈن ئاممىېىي ساھە “ئۇنى كىشرىلىكى” دېريىش ئەڭ
مۇۋاپىرق تەرىرپ بولىشرى مرۇمكىن .ئۇنىر ئۈچرۈن “كىشرىلى ” بىرلەن “ئراممىېىلىق” بىررر-
بىرسى بىلەن يۇغۇرۇلۇپ پارچىالنماس بىر پۈتۈنلۈككە ئايلىنىپ كەتكەن ئىد  .ھىتلېرنى
پۈتكۈل مەۋجۇتلۇقى ئۇنى ئىنتايىن ماھارەتلىر ئوينىغران رولرى _ “فرۈھرېر_ داھىيلىرق”
رولى ئىچى ە سىڭىپ كەتكەن.
بۇ نوقتىغا كەل ەندە بىئروگرافىيە يازغۇچىسرىنى ۋەزىىىسرى تېنىمرۇ ئېنىرق ئوتتۇرغرا
چىقىدۇ .بۇ ۋەزىىىنى ئورۇنداش ئۈچۈن ئىشرنى ھىتلېرنىر شەخسرىيىتى ئۈسرتىدە ئەمەس
بەلكى بىېاستە ھالدا ۋە راستچىللىق بىلەن ئۇنى كۈ -قۇدرىتىنى ئانھىردىلىكى بولغران
“فۈھرېر” نى كۈچى ە مەركەزلەشتۈرۈش ئاساسىدا باشالشقا توغرا كېلىدۇ.
بۇ كۈچنى بىرر قىسرمى ھىتلېرنىر ئۆزىردىن كەلر ەن بولسرا كرۆپىرەك قىسرمى شرۇ
جەمىيەتررتىن كەلمەكررتە؛ بررۇ كررۈ ئۇنى ر قوللىغررۇچىلىر تەرىىىرردىن ھىتلېرغررا ئامررانەت
قىلىنغرران ئۈمىررد ۋە پىرىنسررىىالر پەيرردا قىلغرران نەرسررىلىرىدۇر .ئەممررا كۈچىنى ر ئارتىررپ
بېرىشرررىغا ئەگىشرررىپ جىرررددىي پەيرررتلەردە بەكرررال مرررۇھىم رول ئوينايررردىغان نەرسرررىنى
ھىتلېرنى پائالىيەتلىر بولمىسىمۇ بولىېېرەتتى دې ەن مەنىنىمۇ بىلدۈرمەيدۇ ئەلىرېەتتە.
شۇنداقتىمۇ بۇ كۈچنى تەسىر ئاساسى جەھەتتە “كىشىلى ” تىن ئوتتۇرغرا چىقىردىغان
ئانھىدىلىكلەردە ئەمەس بەلكى فۈھرېر سۈپىتىدە ئوينىغان رولىردىن ئوتتۇرغرا چىقماقترا؛
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شررۇنىڭدەك بررۇ رول پەقەت سررەل قاراشررالر خاتالىشىشررالر ئرراجىزلىقالر ۋە باشررقىالرنى
ھەمكررارلىقى ئاساسررىدىال ئىشررقا ئاشررقان .بۇنىڭغررا باغالنغرران ھالرردا ھىتلېرنى ر كررۈچىنى
چۈشررەندۈرۈش ئۈچررۈن ھىتلېرغررا ئەمەس بەلكررى ئالررد بىررلەن ئررۇ ئىشررنى مرراھىيىتى ە
دىققەت قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.
ھىتلېرنى كۈچى ھەقىقەتەنمۇ پەۋقۇلئاددە بىر كۈ ئىد  .ھىتلېر بۇنداق بىرر كرۈ
قارىشىنى (ئەڭ جىددىي ئۆلچەم بويىچە ئالغىنىمىزدا) بىرەر پارتىيە داھىسى سرۈپىتى يراكى
ھەر قانداق بىر ئەمەلىي خىزمەت ئورنى ئاساسىدا ئوتتۇرغرا قرويغىنى يروق .ئرۇ برۇ كرۈچنى
ئۆزىنى ترارىنىي ۋەزىىىسرى قاتارىردا تونىغران نەرسىسرىدىن يەنرى گېرمرانىيىنى قوغرداش
بۇرچىدىن ئالغان .باشقىچە ئېيتقاندا ئۇنى كۈچى مەۋقەدىن كەل ەن ھادىسە بولماسرتىن
بەلكى “جۇشقۇ شىىائەت” تىرن كەلر ەن .برۇ كرۈ باشرقىالرنى ئۇنىڭردا “قەھرىمرانلىق”
سۈپەتلىرىنى كۆرۈشكە تەييار تۇرۇشىغا باغلىق ئىد  .نەتىىىدە ئۇنر بۇنرداق سرۈپەتلەرنى
_ ۋە بەلكىم ئۆزلىرىنىڭمۇ ئەنە شۇنداق بىر سرۈپەتلەرگە ئىر ە ئىكەنلىكىر ە ئىشىنىشرىدىن
ئاۋال _ ھىتلېردا كۆرگەن ئىد .
ناتسىست ھادىسىسرى ھەققىردە ئرۇ دەۋرلەردە ياشرىغان ئەڭ مرۇھىم ئانرالىزچىالردىن
بىر بولغان نېئومان مۇنداق دەيدۇ“ :شىىائەتلى باشقۇرۇش ئۇسلۇبى ئرۇزۇنغىچە قوبرۇل
قىلىنما رەت قىلىنىپ ۋە مازاق قىلىنىپ كېلىرن ەن ئىرد  .ئەممرا بۇنىر مەنبەسرى بەكرال
چوڭقررۇر يەرلەردە ئىكەنلىكررى مۇۋاپىررق پسررىنولوگىيىلى ۋە ئىىتىمررائىي شررارائىتالر بىررر
يەرگە كېلىشى بىلەن بەكال كۈچلۈك ئۇيغاتقۇچى كۈ ھالىغا كەل ەنلىكى ھەممى ە مەلۇم.
داھىنى جۇشرقۇنلۇق كرۈچى ھەرگىزمرۇ بىرر خىيرالى ھادىسرە ئەمەس ئىرد ؛ مىليونلىغران
كىشىلەر ئىشىنىېاتقان بىر نەرسىدىن ھېچ كىم گۇمان قىاللمايردۇ ”.برۇ كۈچنىر كېڭىيىرپ
كۈچلىنىپ بېرىشىغا ۋە ئۇنى ئاقىېەتلىرى ە ھىتلېرنىر بىېاسرتە تۆھىىسرى بولغرانلىقىنىمۇ
ھەرگىز تۆۋەن مۆلچەرلەشكە بولمايدۇ .ئەگەر بىز بۇنى قىسقىچە قىلىپ تەتۈرسى ە ئرۆرۈپ
ئويلىغىنىمىزدا تېنىمۇ ئېنىق چۈشىنەلىشىمىز مۇمكىن :مەسىلەن ھىملېر بىلەن ئرې -ئرې
رەھبەرلىكرررى ئاسرررتىدا ئوتتۇرغرررا چىققررران بىرررر تېررورچرررى سررراقچى دۆلىترررى ھىتلېرررر برررۇ
ھۆكۈمەتنى ئۈستىدە بولمىغىنىدىمۇ ئوتتۇرغا چىقالىشى مۇمكىنمىردۇ دەپ سرۇئال قۇيرۇپ
باقايلى؛ شۇنىڭدەك -8122يىلالرنى ئاخىرىدىكى ئومۇمىي يۈزلۈك ياۋروپا ئۇرۇشى باشرقا
بىررر داھىنىر رەھبەرلىكررى ئاسررتىدا _ بررۇ رەھبەرنىمررۇ بىررر مۇسررتەبىت رەھرربەر دەپ پەرەز
قىلىرررپ ترررۇرايلى _ بولغىنىررردىمۇ گېرمرررانىيە بۇنرررداق بىرررر ئۇرۇشرررقا كىرىشرررەرمىد ؟ يەنە
شرررۇنىڭدەك دۆلەت باشرررلىقى باشرررقا بىرسرررى بولغىنىررردا ئۇنىررر رەھبەرلىكرررى ئاسرررتىدا
يەھۇدىيالرغا قارشى (بۇنداق بىر ئىشنى مرۇمكىن بولىشرى ئېھتىمالغرا بەكرال يرېقىن ئىرد
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دەپ قررررارىغىنىمىزدا) تەڭسررررىز مۇئامىلىرررردە بولررررۇش پۈتررررۈنلە ئىرقررررى قىرغىنچىلىررررق
دەرىىىسى ىچە يۈكسىلىشى مۇمكىنمىد ؟ دې ەن سۇئالالرنىمۇ قويۇپ كۆرىشىمىز مرۇمكىن.
بۇ تۈردىكى سرۇئالالرنى ھەر بىررى ە “يراق” دەپ يراكى ھرېچ بولمىغانردا “ئەڭ كۈچلرۈك
ئېھتىمالرردا ئۇنررداق بونلمرراس ئىررد ” دەپ ئىشررەنچ بىررلەن ئېيتالىشررىمىز مرۇمكىن .تاشررقى
شررارائىتالر بىررلەن كىشررىلىكى بولمىغرران ھەل قىلغررۇ ئررامىلالر نررېمىال بولسررا بولسررۇن
ھىتلېرنى ئورنىغا باشقا بىرسىنى قويۇش ئىمكانىيىتىنى پەقەتال بېرەلمەيدۇ.
ھىتلېر پايردىالنغان بەكرال كىشىلەشرتۈرۈل ەن كرۈ چۈشرىنەلەيدىغان ۋە ئەقىللىرق
كىشرررىلەرنىمۇ _ دىنرررى زاتالرنرررى زىيرررالىالرنى چەتئەللىررر دېىلومررراتالرنى ئاتررراغلىق
زىيارەتچىلەرنىمۇ _ ئۇنىڭدىن تەسىرلىنىشكە شەرتلى رېفلېكسلەشتۈرۈپ تەسرىرلىنىدىغان
ھالغا كەلتۈرۈپ قويغان ئىد  .بۇ تۈر كىشرىلەرنى ئرۆزى ە قارىتىېالغران ھېسسرىياتالر بىرر
مىيررررۇننېن پىېىنانىسررررىدىكى داۋراڭچررررى كىشررررىلەر ترررروپلىمىنى ئررررۆزى ە قارىتىېالغرررران
ھاياجانلىنىشالرنى نەق ئۆز ئىرد  .ئەممرا قىزىققرۇچى خەلرق ئاممىسرى قرولالپ بەرگەن
ھاكىمىيەتتىكىلەرنىرر ياسررىنىش ۋە پرراگون-مېررداللىر بىررلەن پەدازننغرران تەشررېىقاتقا
تايىنىپ ۋارقىراپ خېرىدار يىغىشتەك ئىشالرنى قىلغان ئۇلۇ داھىلىق نرۇر ترا چەمبىرىكرى
بىلەن ئورالغان ھالدا تۇرۇغىنى ۋە كەينىدە گېرمانىيە باش مىنىستىر (رېيچ شانسۆليەسرى
_ ئررۇ.ت) نوپررۇز بىررلەن باشررقىالرنى ئررۇنى تەجرىبىسررىزلىكى بىررلەن سرراددىلىقىنى بىررر
چەتكە قويۇپ تۇرغاندىمۇ تەسىر قىلغۇچى دەپ تونىغانلىقىغرا ھەيرران قالغۇچىلىر يېرر
يوق .كىچى ئەمەلدارلىرىنى يەنى دەرىىىسى تۈۋەن بولغان ناتسىسرت يېتەكچىلىرىنىر
شەخسى ماھىيىتىنى پارتىيىنىر رايونلرۇق باشرلىقلىرىنى _ ئۇنىر دې ەنلىرىنرى شرۇئار
ھالىغررا كەلتۈرۈشرركەنلىكى ىمۇ يەنە شررۇ كررۈ سررەۋە بولماقتررا ئىررد ؛ ئاخىرىرردا بررۇ كررۈ
-8122يىلى تۈگى ىنىدە چۆكىېاتقان كېمىدىكى چاشقانالرغا ئوخشراش ئەڭ ئراۋال ئۇنىر
يېنىررردىن قاچقررران كىشرررىلەر يەنە شرررۇ كىشرررىلەر ئىرررد  .ئۇنىررر كىشرررىلىكى بىرررزگە
جىنىسرررىيلىكىنى قارشرررى نەزىرىيىسرررى سرررۈپىتىدە كرررۆرۈل ەن ھىتلېرنرررى نۇرغۇنلىغررران
ئايالالرنى (بولۇپمۇ ئۇنىڭدىن بەكال كۆپ كىچى بولغان ئايالالرنىر ) جىنىسرى كۈچنىر
بىررر سررىموۋۇلى قاتارىرردا كررۆرۈپ بىررر مۇنچىسررى ئۇنىرر ئۈچررۈن ئررۆزىنى ئۆلتۈرىېېلىشررقا
ئۇرۇنغرررانلىقىنى چۈشەندۈرۈشرررنى سرررىرىمۇ برررۇ كۈچنىررر يۇشرررۇرۇن سرررىرلىر ئىچىررر ە
كۆمۈل ەن دېيىش كېرەك.
بررۇ نوقتىرردىن ئالغانرردا ھىتلېررر تررارىنىنى ئۇنىرر كۈچىنىرر تررارىنى دەپ قارشررقا
مەجبررۇرمىز :يەنررى ئۇنى ر بۇنررداق بىررر كررۈچكە قانررداقالرچە ئېرىشرركەنلىكى بررۇ كۈچنى ر
مررراھىيىتى زاد نرررېمىلەردىن تەشررركى تاپقرررانلىقى برررۇ كرررۈچتىن قايسرررى شرررەكىلدە
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پايدىالنغانلىقى بارلىق دۆلەت ئاپاراتلىرىنى پۈتۈنلە ۋەيران قىلىېىتەلى ىدەك بۇنداق بىرر
كۈچنى زورىيىشىغا قانداقالرچە يول قويۇلغانلىقى بۇنداق بىر كۈچكە قارشرى تىركىشرىش
ھەرىكەتلىرىنى نېمە ئۈچۈن شۇنچە ئاجىز قالغانلىقى … قاتارىدىكى سرۇئالالر پۈترۈنلە
ھىتلېرغا قارىتىلىدىغان سرۇئالالر ئەمەس بەلكرى ئاساسرلىقى گېرمرانىيە خەلرق ئاممىسرىغا
قارىتىپ سورىلىدىغان سۇئالالر بولىشى كېرەك.
ھىتلېرررر ھوقرررۇقنى قولغرررا كىرگرررۈزۈپ ئۇنىڭررردىن پايدىلىنىشرررىغا ئۇنىررر مىرررىەز-
خاراكتېرىغا سىڭىپ كەتركەن ئانھىدىلىكلىرىردىن قوشرۇلغان تۆھىىسرىنى ئەمىيەتسرىزدەك
كۆرسىتىشرركە ئۇرۇنۇشرررىمىزنى قىلررچە ھررراجىتى يرروق .ئۇنىررر پەقەت بىرررن مەقسرررەتكە
مەركەزلىشررىپ قالغررانلىقى جرراھىللىقى دۈ كەلرر ەن بررارلىق توسررالغۇنرنى سررۈپۈرۈپ
تاشالش جەريانىدىكى رەھىمسىزلىكى سۇنۇق كۆڭۈللۈك ئىقتىدار يا ھەممىسىنى ئۇترۇپ
چىقىررمەن يررا ھەممىنررى ئۇتتررۇرىمەن دەپ تررۇرۇپ ئەڭ چرروڭ دو تىكىشررتەك قىمررارۋازنرچە
ئىچكررى تۈرتكىسررى ە ئى ر ە بىرسررى بولىشررى؛ بررۇ تررۈردىكى كىشررىلى ئانھىرردىلىكلىرىنى
ھەممىسى يوقۇرىدا دېريىل ەن كۈچنىر شەكىللىنىشرىدە بەكرال چروڭ يراردىمى بولغرانلىقى
ئېنىق .برۇ ترۈردىكى مىرىەز ئانھىردىلىكى ھىتلېرنىر تۇغمرا كۈچىنىر ئەڭ ئەھمىيەتلىر
ئامىللىرىدا بىر يەرگە كەل ەن ئىد ؛ چەكلىمىسىز پاتالوگىيىلىر مەنچىلىر سراراڭلىقىدا
يىغىلغان ئىد  .كۈ _ ھىتلېرنى ھەرىكەتكە ئۈندەپ تۇرىدىغان سىلىغالتقۇچى يا رولىنى
ئوينىغررران ئىرررد  .ئۇنىڭررردەك ئرررۆزىنىال ياخشرررى كۆرىررردىغان بىرسرررى ئۈچرررۈن ئېيتقانررردا
ئۆتمۈشتىكى ئوڭۇشسىزلىقالر بىلەن تولغان مەقسەتسرىز يرۈرگەن يىللىرىغرا سېلىشرتۇرغاندا
ئۇنىڭغا ئېنىرق بىرر غرايە سرۇنغان؛ سرەنئەتچى بولىشرى رەت قىلىنغرانلىقى بىرر ۋيېننالىققرا
خاس ئىنتايىن ئەرزان ئۆتكۈنچى مۇساپىرخانىالردا قېلىشقا مەجبۇر بولغىردەك ئىىتىمرائىي
ئورنىنى بىراقال ئەڭ تۈۋەن دەرىىىلەرگىچە تۈۋەنلەپ كېتىشى -8181يىلقى ئىنقىالپنىر
ۋە ئررۇرۇش مەغلوبىيىتىنى ر كەينىرردىن ئۇنى ر خامنىيررال دۇنياسررىنى پۈت رۈنلە ۋەيررران
بولررۇپ كېتىشررى شررۇنىڭدەك ئوقۇشسررىزلىقىنى چوڭقررۇر ھررې قىلغرران ھايررات يولىنىرر
دەسررلەپكى يېرىمىنررى مۇكاپلىغانرردەك بىررر تەسررىر ئوتتۇرغررا چىقىققرران ئىررد  .كررۈ ئۇنى ر
ئۈچۈن ئېيتقاندا تۈگى ىچە سەرىپ قىلىنىدىغان بىر نەرسە ھېسابلىناتتى .كۈزىتىش كرۈچى
كۈچلررۈك بولغرران بىررر كۈزەتكررۈچى -8122يىلررالردا ھىتلېرنى ر فرانسررىيە غالىبىيىتىرردىن
خېلې ۋاقىتالر بۇرۇن مۇنداق بىر باھادا بولغان ئىد “ :ھىتلېرر ئەڭ يوقرۇر سرەۋىيىدىكى
مەخسۇس ئۆزىنى ئۆلتۈرىېېلىشنى بىر نەمۇنىسى .ئۇنىڭدا ئۆزىردىكى مەنردىن باشرقا ئرۇنى
تۇتۇپ تۇرانيدىغان ھېچ نەرسە يوق … .ئۇ ئەنە شۇنداق ئۆزى ە خاس ئورۇنردا تۇرىېاتقران
بىر شەخسىيەت ھېسابلىنىدۇ .يەنرى ئۆزىردىن باشرقا ھرېچ نەرسرىنى ھرېچ كىمنرى ياخشرى
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كۆرمەيدىغان بىرسى ە خاس ئانھىدە ئورۇندىكى بىر ئادەم … .شۇ سەۋەبتىن … ئرۇ ئرۆز
بىلەن كېلەچەكتە يۈز بېرىدىغان ئۆلۈم ئوتتۇرسىدا تۇرغان بىردىن-بىر نەرسرىنى … يەنرى
كۈچىنى ساقالش ياكى ئۇنى ئارتتۇرۇش ئۈچۈن ھەممە ئىشقا جۈرئەت قىلىدىغان بىرسرى”.
ئەنە شۇنداق يۈكسەكلىكتە كىشىلىكلەشتۈرۈل ەن بىر كۈ -قۇدرەتكە تەشرنالىقى _ بەكرال
يۇقۇر قىممەتتىكرى بىرر قىمارغرا دو تىكىشركە تەڭ بولغران زېمىرن ئىشرغال قىلىرش قىمرار
ئۇيۇنى ئۈچۈن ئۇ ئاۋال ياۋروپا قىتئەسىدە ئۇنى كەينىدىن يەنە دۇنيا ئۈسرتىدە بىرردىن-
بىررر كررۈ -قررۇدرەت ھالىغررا كېلىشرركە بولغرران ئرراچكۆزلىكىنى قاندۈرۈشررنىال خىيررال قىلىررپ
يۈرىدۇ .تېنىمۇ كۈچلۈك بىر قرۇدرەتكە ئىر ە بولرۇش يولىردا يۈرىردىغان برۇ كىشرىنى بىرزار
قىلغۇچى ئىزدىنىش يا بىر ئاجىزلىشىشنى ياكى بەل ىلى بىرر دائىرر ئىچىردە چەكلىنىرپ
تۇرۇشنى قوبۇل قىاللمايتتى .ئۇنىمۇ ئاز دەپ ئۇنى مەۋجۇتلرۇقى كەينرى-كەينىردىن قولغرا
كېلىپ تۇرىدىغان “ئۇلۇ غالىبىيەت” لەر بولرۇپ كرۆرۈن ەن نەرسرىلەرنى ئىزچىللىقىغىمرۇ
باغلىق بولغران بىرر روھرى ئىنرتىلىش ھرالىتى ئىرد  .ئۇنىڭردىكى بۇنرداق چەكلىرمە قوبرۇل
قىلىش ئۇقۇمىنى بولماسلىقى بارغانسىر ئېشىپ بېرىېاتقان ئەسەبىلىكى ھىتلېر داھىلىق
قىلىپ كېلىېاتقان ئىىتىمائىي تۈزۈمنى ئۆزىنى ئرۆز ئاغردۇرۇپ تاشرالش ئرۇرۇقلىرىنى ئرۆز
ئىچىرردە ساقالشررتىنمۇ قېچىررپ قۇتۇنلمررايتتى .بررۇ دېررمەك ئۇنى ر باشررقۇرۇپ كېلىېاتقرران
ھاكىمىيىتى ئۆنى ئۆزىنى ئۆز ئۆلتۈرىېېلىش ئىچكى تۈرتكىسى بىرلەن تولرۇق ماسلىشرىپ
كەل ەن دېيىش مۇمكىن.
ھىتلېر ئۈچۈن كۈ -قۇدرەت ئاخىرقى تامچىسىغىچە ئىشلىتىپ تۈگىتىشكە بولىردىغان
بىر نەرسە ھېسابالنسىمۇ مەزمۇنسرىز يراكى مەنىسرىز پەقەترال كرۈ -قرۇدرەت دەپرال قولىردا
تۇتررررۇپ كېلىېاتقرررران نەرسررررىمۇ ئەمەس ئىررررد  .يەنە شررررۇنىڭدەك ھىتلېررررر ھەرىكەترررركە
ئاتالندۇرۇشنى پەقەتال بىر تەشېىقاتچىسى پەقەتال بىر كۇنۇپكىسىدىنال ئىبارەت دېيىشرمۇ
تررروغرا ئەمەس .ئرررۇنى بۇنرنىررر ھەممىسرررى دېررريىش مرررۇمكىن .ئرررۇ ئەينرررى ۋاقىتترررا يەنە
تەۋرەنمەس چۈشەنچىلەرنى ئىدىئولوگى ئىد ( _ .بىرزگە ھەر قرانچە رىغبەتلەنردۈرگۈچى
بولررۇپ كۆرىنىشررىدىن قەتئررى نەزەر) ئىچكررى بىرررلىككە ئىرر ە بىررر “دۇنيررا قرراراش” نىرر
ھىمايىچىسررى سررۈپىتىدە رادىكالالرنى ر ئەڭ رادىكررالى بىرسررى ئىررد  .ئررۇ بررۇ تررۈر “دۇنيررا
قارىشى” نى تۈرتكە كۈچى بىلەن ئۇنى تەسىر قىلىشىنى ئىنسانىيەت تارىنى قاراشلىرىنى
ئىرقررى كررۈرەش تررارىنى ھالىغررا كەلتۈرىېالغرران بىررر قررانچە ئاساسررلىق كۆزقاراشررالرنى
يىغىندىسررىدىن كەلتررۈرۈپ چىقىرىېالغرران ئىررد  .ئۇنىرر “دۇنيررا قارىشررى” گېرمررانىيە ۋە
دۇنيانى كېسەللىكلىرى ە بۇ كېسەللىكلەرنى قانداق قىلغاندا ساقايتىشرقا بولىردىغانلىقىغا
مۇناسررىېەتلى كەڭ دائىرىلىرر چۈشەندۈرۈشررنى ئوتتۇرغررا قويماقتررا ئىررد  .ئررۇ -8102
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يىلالرنى باشلىرىدىن تارتىپ تا يەر ئاستى ئاكوپى ئىچىدە ئۆزىنى ئۆلتۈرىرېالغىچە بولغران
ئارىلىقتا ئۆزىنى بۇ “دۇنيا قارىشى” دا قىلچە ئىككىلەنمە قەتئى چى تۇرۇپ كەلد  .بۇ
يەردە ئېيتىلىرررېاتقىنى ئورتاھرررال سرررەۋىيىدىكى بىرررر قاترررار سىياسرررەتلەر ئەمەس بەلكرررى
ئۇتوپىيىلىرر مىللررى ئىسررالھات كۆزقارىشررى ئىررد  .ئەممررا ئۇنىرر بررۇ “دۇنيررا قارىشررى”
ناتسىستالر نەزەرىيىسىنى ئوخشىمىغان تۈگرۈنلىرىنى بىرر يەرگە كەلتۈرەلى ىردەك كرۈچكە
ئىرر ە بولررۇش بىلەنررال چەكلەنمەيرردۇ؛ ھىتلېررر نىرر نەزەرىيىررې قررابىلىيەتلىر بىررلەن
بىرلەشتۈرۈل ىنىدە ئۇزۇنغا قالمرا پرارتىيە تەلىمراتى ئەڭ ئۇششراق مراددىلىر بويىچىمرۇ
ھىتلېرغا قەتئى قارشى تۇرالمايدىغان ھالغا كەلتۈرۈل ەن دې ەنلى ئىد .
ھىتلېرنى ئىدىيىېىي غايىلىر پائالىيەتلىر ۋە ۋەقەلىكلەرنىر شەكىللىنىشرىدىكى
شەخسرررى تىرىشرررچانلىقلىر ئۈسرررتىدە ھەقىقەتەنمرررۇ بەكرررال دىقرررقەت بىرررلەن بەكرررال
ئەستايىدىللىق بىلەن توختىلىشقا توغرا كېلىدۇ .شۇنداقتىمۇ بۇنر يەنىرال ھەمرمە ئىشرالرنى
ئېنىق چۈشەندۈرۈپ بېرەلىشىمىز ئۈچۈنمۇ پەقەت يەتمەيدۇ .بىز بىر مۇستەبىت دىكتراتورنى
تەھلى قىلغىنىمىرزدا دىكتراتورلۇقنىمۇ بىررلىكتە تەتقىرق قىلىشرقا مەجبرۇرمىز .شرۇنىڭدەك
دىكتررراتورلۇقنى تۆۋەنررردىن ھىمرررايە قىلىرررپ بېرىېاتقررران ئۇنىررر ئررراكتىىلىقىنى ئۇنىررر
ئاساسىدىكى كېڭىشىشلەرنى كاپالەتكە ئى ە قىلغان ئىىتىمائى تۈرتكىلى كرۈچلەر بىرلەن
ھاكىمىيەت يۈرگىزىش شەكىللىرىنىىمۇ تەتقىرق قىلىرپ چىقىشرقا مەجبرۇرمىز .ھىتلېرر ئرۆز
قىلمىغان ئۇ باشرالمچىلىق قىلمىغران ئەممرا يەنىرال باشرقىالرنى پىالنلىشرى بىرلەن يولغرا
قويۇلغان ھەر قانداق بىر ئىش بۇ ھاكىمىيەتنى “رادىكاللىشىش جەريانى” نرى بىلىشرىمىز
ئۈچۈن دىكتاتورنى پائالىيەتلىرىچىلى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئى ە.
ئرررۇ ھالررردا ھىتلېرررر ھەققىررردە يېڭىررردىن بىرررر بىئررروگرافىيى ە يرررېڭىچە تونۇشرررقىمۇ
ئېھتىياجىمىز بار .ھىتلېرنى يرېڭىچە تونرۇش ئىشرى ئۇنىر ھراكىمىيەتنى قولغرا كەلترۈرۈپ
ئۇنىڭررردىن پايدىلىنىشرررى برررۇ كۈچنىررر پەۋقۇلئررراددە تەسرررىرىنى بەل ىلىررر ەن سىياسرررى
تۈزۈلمىلەر ۋە ئىىتىمائىي كۈچلەر بىرلەن دىكتاتورنىر پائرالىيەتلىرىنى بىرر پۈترۈن ھالغرا
كەلتۈرۈشركە تىرىشىشرقا مۇھترا ئىرد  .دېكتاتورنىر چەكسرىز تەسرىرىنى چۈشرەندۈرۈش
ئۈچۈن ھىتلېرنى كىشىلىكىدىن بەكىرەك (ئۇنى بارلىق چى ىشرلىكى ە قارىمرا ) نرېمى
ئاممىسىنى مەقسەتلىر بىلەن ئۇنرنى ئۈمىدلىرى ە ئەھمىريەت بېرىردىغان بىرر ئۇسرۇل
رەئىسلى قىلغان بىر ئىىتىمائىي تۈزۈمنى ئىچكى ھەرىكەت كۈچى بىلەن ئۇنى ئوتتۇرغا
چىقارغان كۈچلەر ۋاستىلىقى برويىچە ھىتلېرنىر ھوقرۇقىنى كېڭەيتىشرىنى چۈشرەندۈرۈش
ئىمكانىغررا ئى ر ە برروننيمىز .بررۇ ئۇسررۇل -8122يىلىسررى مررۇھىم بولمىغرران بىررر ۋەزىررىى ە
قويۇلغان بىر ناتسىست تەرىىىدىن تىلغا ئېلىرنىش ئرارقىلىق ئوتتۇرغرا قويۇلغران ئىرد  .برۇ
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سررۆزلەر ئاساسررەن بررۇ كىتاپقررا كىرگۈزۈلررۈپ -82بابنى ر تېمىسررىغا بىررر شررەكى بېرىرردۇ.
ئۈچىنچى ئىمىىرىيىدە ھەر بىر كىشىنى ۋەزىىىسى يوقۇرىدىن بىرەر تەلىمات كۈتمەسرتىنال
“فۈھرېرنى ر تەلىررې بررويىچە تىرىشررىش” ئىررد  .ئەمەل ر ە ئاشررۇرۇلغان بررۇ تررۈر ئررارزۇنر
ئرررۈچىنچى ئىمىىرىيىنرررى ھەرىكەتلەنررردۈرگەن كرررۈچلەردىن بىرررر ھېسرررابلىنىدۇ .برررۇ ترررۈر
ئىنتىيررار ھەرىكەتررلەر دىكتاتورنىر ئالرردىن كۆرەرلىر مەقسررەتلىرىنى ئىشررقا ئاشررۇرۇش
ئۈچررۈن تىرىشررچانلىق كۆرسررىتىش ئارزۇسررى ۋاستىسررى ئررارقىلىق ھىتلېرنىر ئەتراپىرردىكى
ئەركىن بىر شەكىلدە بەل ىلەن ەن ئىردىيىې نىشرانالرنى ئىشرقا ئاشۇرۇلىشرى دې ەنلىر
بررونتتى .بررۇ يەردە ھەل قىلغررۇ ئامىر ئەلىررېەتتىكى ھىتلېرنىر سررانھىتى ئىررد  .ئەممررا
ھەمررمە قوبررۇل قىلغرران ئۇنى ر ئۈسررتۈنلۈكلىرىنى بىررر ھېسررابتا باشررقىالرنى دې ەنلىرررى ە
ئاساسلىنىپ ئوتتۇرغا چىققان دېيىش مۇمكىن.
ھىتلېرنررى ھەرگىزمررۇ ئررۆزىنى گېرمررانىيى ە مەجبررۇر تاڭغرران بىررر زوراۋان دېيىشرركە
بولمايررردۇ .ئەركىرررن سرررايالمالردا كرررۆپ سرررانلىقنى دەسرررتى ىنى ھرررېچ قاچررران قولغرررا
كەلتۈرەلمى ەن بولغىنىدىمۇ خۇدد ئالدىنقىالرغا ئوخشاش قانۇنى تۈردە گېرمرانىيە براش
مىنىستىرلى ۋەزىىىسى ە كەلتۈرۈلۈپ ھاكىمىيەت بېشىغا چىققان شۇنىڭدەك -8122يىلى
بىلەن -8122يىللىر ئوتتۇرسىدا دۇنيادىكى ئەڭ كۆزگە كۆرۈن ەن دۆلەت رەھبەرلىرىدىن
بىرسى ە ئايالنغان ئىد  .بۇنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئېنىق بىر شەكىلدە بىرر-بىرسرى ە مراس
كەلتۈرگىلى بولمايېاتقان ئىككى نەرسىنى _ بىئوگرافىيىنى كىشىلىكلەشتۈرۈلۈش ئۇسلۇبى
بىلەن (سىياسىي ئى ىدارچىلىق ئورگانلىرىنىمۇ ئۆز ئىچى ە ئالغان ھالدا) ئاممىېىي تارىنقرا
زىررت مۇئامىلىرردە بولۇشررالرنى _ ئۆزئررارا بىررر-بىرسررى بىررلەن مۇۋاپىقالشتۇرۇلىشررى كېرررەك
بولماقتا .ھىتلېرنىر كۆرسرەتكەن تەسرىرىنى پەقەت ئرۇنى ئۈنردۈرۈپ چىققران (ۋە ئرۇ يروق
قىلىررېەتكەن) دەۋىررر بىررلەن بىرلەشررتۈرگەندىال ئانرردىن چۈشىنەلىشررىمىز مررۇمكىن .شررۇنداق
بولغاچقا ھىتلېرغا مۇناسىېەتلى كىشىنى قايى قىلغىردەك بىرر تەتقىقرات بەل ىلىر بىرر
مەنىدە ناتسىستالر دەۋرىنىڭمۇ تارىنى ھېسابلىنىشى كېرەك .بىئوگرافىيە ئەنە شۇنداق بىر
نەتىىى ر ە ئېرىشىشررى ئۈچررۈن _ تەبىئىكررى بۇنررداق بىررر نەتىىى ر ە نەق مەنىسررى بررويىچە
ئېرىشررررركىلى بولغىنىررررردا ئەلىرررررېەتتە _ پەرەز قىلىشرررررقا بولىررررردىغان بىرررررر ئۇسرررررۇل
ھېسررابالنمىغىنىدىمۇ _ ئررۈچىنچى ئىمىىرررىيە گىرىىتررار بولغرران سرراراڭلىقتا مۇنررازىرە تەلەپ
قىلمايدىغان ئاساسلىق ئورۇندا تۇرغان ۋە شرۇنىڭدەك ئرادەتتە ھەل قىلغرۇ رول ئوينىغران
ھىتلېر رولىغا بىېاستە مەركەزلەشكەنلىكى ھەققىدە دېيىشركە بولىردىغان بىرر قرانچە ئېغىرز
سۆز چوقۇم تېىىلىدۇ.
ھىتلېر رولىنى باھالىما تۇرۇپ ناتسىستالر ھادىسىسى ھەققىدە ئومۇمىي يۈزلۈك بىرر
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چۈشەنچە شەكىللەندۈرۈش تىرىشچانلىقىنى مۇۋەپىەقىيەتلى بونلىشى مرۇمكىن ئەمەس.
ئەممرررا بۇنرررداق بىرررر مۇھررراكىمە ھىتلېرنىررر ئىررردىيىېىي غرررايىلىرىنى پائرررالىيەتلىرىنى ۋە
ۋەقەلىكلەرنىررر شەكىللىنىشرررىدىكى شەخسرررى تىرىشرررچانلىقىنى مەلرررۇم بولغررران برررارلىق
تەرەپلىرر بررويىچە ئەھمىريەتكە ئررېلىش زۆرۈر بولرۇش بىررلەن بىررگە بررۇ ترۈر تەسررىرلەرنى
ئىىتىمائىي كۈچلەر ۋە سىياسرى ئورگرانالر ئىچىردىكى ئورنىنىمرۇ دەل جايىغرا كەلتۈرۈشركە
توغرا كېلىدۇ .چۇنكى كىشىلىكلەشتۈرۈل ەن مرۇتلەق بىرر كرۈچكە قراراپ كېتىېاتقىنىردا برۇ
كۈچكە تېنىمۇ باغلىنىپ قالغان بىر تۈزۈم _ بۇ تۈزۈم كەلترۈرۈپ چىقارغران قورقۇنۇچلرۇق
ئررراقىېەتلەرگە _ يرررول قويرررۇپ بەرگەن ئرررۇنى بەل ىلىررر بىرررر شرررەكىل ە كەلترررۈرۈپ
مۇقىمالشررتۇرۇپ بەرگەن ھەمرردە ئۇنىر زورىيىشررىنى كاپررالەتكە ئىر ە قىلغرران ئىىتىمررائىي
كۈچلەر بىلەن سىياسىي ئورگانالر ئىد .
مەدەنىيەتنىررر ئاساسرررلىرىغا قارىترررا ناتسىسرررتالر ھۇجرررۇمى يى ىرمىنچرررى ئەسرررىرنى
باھانشنى بىر ئانھىردىلىكى ھالىغرا ئايالنرد  .ھىتلېرر برۇ ترۈر ھۇجۇمنىر مەركىزىردىن
ئورۇن ئالغان بىر شەخسى ھېسابلىنىدۇ .ئەمما ئرۇ برۇ ھۇجۇمنىر ئاساسرلىق سەۋەپچىسرى
بولۇپال قالما بەلكى بۇ ھۇجۇمنى ھىمايە قىلغۇچى ئەڭ باشتىكى بىرسى ھېسابلىنىدۇ.
_ ئى .كېرشاۋ
كىرشاۋنى ئەسىر «ھىتلېر» نى مۇندەرىىىسى:
بىرىنچى قىسىم «خۇبرى »
تەرجىماننى ئىزاھاتى
كىرىش سۆز
رەخمەت
ھىتلېرنى قانداق تونۇش كېرەك؟
.8خىياللىر ۋە ئوڭۇشسىزلىقالر
.0پۇت تىرەپ تۇرالماسلىق
.2خوشاللىق ۋە دىلى ئازارلىنىش
.2بىر قابىلىيەتنى تونۇلىشى
.2پىېىنانا ئىسيانى
”.2كارنايچى”
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.2داھىنى پەيدا بولىشى
.1ھەرىكەتنى قولغا ئېلىش
.1تەرەققىيات
.82ھاكىمىيەت ئۈستى ە ئولتۇرۇش
.88مۇستەبىتنى پەيدا بولىشى
.80مۇتلەق ھاكىمىيەتنى قولغا ئېلىش
.82ھەممە فۈھرېر ئۈچۈن
قىسقارتىلما تىزىملىكى
ئىزاھاتالر
ئىسىم تىزىملىكى
رەسىم تىزىملىكى
(-182~8بەتكىچە)
ئىككىنچى قىسىم «نېمېسى »
كىرىش سۆز
رەخمەت
خەرىتىلەر
 :8122غالىپ ھىتلېر
.8ئىزچى رادىكاللىشىش يولىدا
.0كېڭەيمىچىلى ھەۋىسى
.2ئىرقى قىرغىنچىلىق قارىشىنى ئىشارەتلىر
.2خاتا ھېساپ
.2ئاداققىچە
.2ياۋايىلىق سانھىتى
.2ھوقۇقنى چوققىسى
”.1يوقۇتۇش ئۇرۇشى” پىالنى
.1ھېسابلىشىش
.82ئىسىاتالنغان ئالدىن كۆرۈش
.88ئەڭ ئاخىرقى دوغا چىقىش
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.80قورشاۋ ئاستىدا
.82مۈجىزە تاماسى
.82شەيتاننى تەلىيى
.82چىقىش يولى يوق
.82ھاڭغا قاراپ ئىل ىرلەش
.82يوقۇلۇش
ئاخىرقى سۆز
ئاتالغۇنر ۋە قىسقارتىلمىالر
ئىزاھاتالر
سىتاتا ئېلىنغان مەنبەلەر
ئىندىكى
رەسىم تىزىمى
(-8822~8بەتكىچە)
خياللىر ۋە ئوڭۇشسىزلىقالر
“پوچتىنانىنى مۇدىر بولغان يولدۇشۇم بىرر كرۈنى ئۇنىڭغرا تۇرمۇشرۇڭنى قامرداش
ئۈچررۈن نررېمە ئىررش بىررلەن شوغۇللىنىشررنى ئويالۋاتىسررەن يرراكى بولمىسررا پوچتىنانىرردا
ئىشلەشنى خانمسەن دەپ سورىېىد مەن داڭلىرق بىرر رەسسرام بولرۇپ چىقىرش نىيىرتىم
بار دەپ قىسقىال جاۋا بەرگەن ئىد ”.
_ ھىتلېر ئائىلىسىنى ئۇرفاردىكى بىر قوشنىسى
“ئىمتىھانررردىن ئۆتەلەيررردىغانلىقىمغا ئىشرررەنچىم شرررۇنچە كامىررر ئىررردىكى … رەت
قىلىنغرررانلىقىمنى بىلىرررپ قۇيررراش چاقنررراپ تۇرغررران كرررۈپ-كۈنررردۈز بېشرررىمغا چاقمررراق
چۈشكەندەك ھالغا كېلىپ قالغان ئىدىم”.
_ ۋيېنا گرۈزەل سرەنئەتلەر ئىنىسرتىتۇتىغا قوبرۇل قىلىرنىش ئىمتىھانىردىن نياقەتسرىز
بولغان ۋاقتىدا ھىتلېرنى دې ەنلىر
8
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ئادولف ھىتلېرغا تۇنىى ئامەت تۇغۇلۇشتىن ئون ئۈ يى بۇرۇنال كەل ەن دېيىشىمىز
مۇمكىن .يەنى ھىتلېرنى بولغۇسى دادىسى -8122يىلىدا ئرالوئى شرىكىل رۇبېر دېر ەن
فامىلىسرررىنى ئرررالوئى ھىتلېرغرررا ئرررۆزگەرتكەنلىكى _ ئۇنىڭغرررا كەلررر ەن ترررۇنىى ئرررامەت
ھېسررابلىناتتى .ئررادولف دادىسررىنى قىلغرران ھەر قانررداق بىررر ئىشررىنى بەكررال قوپررال
ئاڭلىنىررردىغان شرررىكىل رۇبېر دېررر ەن ئىسرررىمدىن قۇتقرررۇزۇپ قالغىنىچىلىررر ئرررۇنى راز
قىلمىغانلىقىنى ئېيتقىنىردا بىرز ھىتلېرنىر ھەقىقەتەنمرۇ كۆڭلىردىكى گەپنرى ئېيتقانلىقىغرا
تولۇق ئىشەنسەك بولىدۇ“ .خايى شىكىل رۇبېر” (‘ياشىسۇن شىكىل رۇبېر’ دېر ەن مەنىردە
_ ئررۇ.ت) دېر ەن سررانمنى قۇنققررا ھەقىقىرري مىللررى قەھرىمانغررا نيىررق بىررر سررانم بولررۇپ
تۇيۇلمايدىغانلىقى ھەقىقەتەنمۇ راست ئىد .
شررىكىل رۇبېرنر جەمەتررى ئەۋندمررۇ-ئەۋند يېزىرردىن ئايرىلمررا كەلر ەن بىررر ئررائىلە
جەمەتى ئىد  .ۋالدۋىيېرتالدا …
……
(ئەسررركەرتىش :كېرشررراۋنى ئىككرررى توملرررۇق «ھىتلېرررر» ئىسرررىملى بىئررروگرافىيە
كىتابىررردىن ئرررۈل ىلەر مۇشرررۇ يەردە ئاخىرنشرررتى ۋە ئېلىنغررران برررۇ ئۈزۈنررردىلەر بىرررلەن
ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچىنى بۇ كىتابقا بەرگەن قىسقىچە تونۇشتۇرۇشى تونندنى بۇ كىترابى
ئاخىرغررا پايرردىلىنىش ئۈچررۈن قوشررۇمچە قىلىنررد  .خالىغررانالر كېرشرراۋنى بررۇ كىتابنى ر
يېقىندا نەشر قىلىنغان خىتايچە تەرجىمە نۇسنىسىنى ئوقۇپ باقسا بولىدۇ _ .ئۇ.ت)
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قوشۇمچە.-
مارك مازوۋېر
ھىتلېر ئىمىىرىيىسى
ئىشغالىيىتىدىكى ياۋروپادا
ناتسىستالر ھاكىمىيىتى
Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Eurppe
Penguin Books 2009
Mark Mazower ,0221
:Türkçe
Hitler İmparatorluğu: İşgal Avrupa’sında Nazi Yönetimi
Çeviren: Yavuz Alogan
.Alfa Basım Yayım Dağıtım San. Ve Tic. Ltd. Şti ,0282
Basım: Mayıs 2013-07-30.8
ئاپتور ھەققىدە
كولومبىيە ئۇنىېېرسىتېتىدە تارى پروفىسسور بولغان مارك مازوۋېر ھرازىرقى زامران
گىرىتسىيە تارىنى -02ئەسرىر ياۋروپرا ترارىنى ۋە زامرانىېىي خەلقئرارالىق ترارى ئۈسرتىدە
مۇتەخەسسى بىرىدۇر .ئرۇ ئوكسرفوردتا كالسرىكلەر ۋە پەلسرەپە دەرسرلىرىنى ئالغانردىن
كېرريىن جررون خرروپكىن ئۇنىېېرسررىتېتى بولوگنررا مەركىزىرردە خەلقئررارالىق مۇناسررىېەت
كەسررىىىنى ئوقررۇپ دوكتورلررۇق ئوقۇشررىنى ھررازىرقى زامرران تررارىنى بررويىچە -8111يىلررى
ئوكسفورتتا پۈتتۈرىدۇ .يازغان كىتاپلىرىنى بىر مۇنچىسى مۇكاپاتقا ئېرىشركەن بولرۇپ برۇ
كىتابىمۇ ن تايمىستىن يىلنى تارى كىتابى دې ەن مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ.
(تونند كىتابىردا ھىتلېرنرى ئىنترايىن تىرىشرچان ئەممرا ئەسرەبى بىرر مىللەتچرى دەپ
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تەسېىرلى ەن بولسا كېرشاۋ كىتابىدا ھىتلېرنى گېرمانىيە خەلقى ئارزۇنپ ئورتاق ياراتقران
بىررر ئرروبراز دەپ چۈشەندۈرۈشرركە تىرىشررقاندەك كررۆرۈنەتتى .ئەممررا بررۇ كىترراپ بۈگررۈنكى
كۈندىكى چۈشىنىكسىز ئوبزور ماقالىلىرىدەك يېزىلغرانمۇ قانرداق ھىتلېرر ناتسىسرىتلىرىنى
ئەقىدىسى نېمى مىللىتىنى بىر پۈتۈن گەۋدە ھالىتىدە دۇنيرادا مۇسرتەھكەم ئورۇنغرا ئىر ە
قىلىشتىن ئىبارەت يېقىنقى زامران پرۇسرىيە مىللەتچىلىر ئەقىدىسرىنى ئەمەلر ە ئاشرۇرۇش
غايىسى ئاساسىدا شەكىللەن ەن ۋە شرۇ ئاساسرتا برۇ ھەرىركەت ئوتتۇرغرا چىققران دېر ەن
تررارىنى ئاساسررى بررار بىررر ھەرىكەتنىرر ئانھىرردە گەۋدىلىنىررپ داۋاملىشىشررى دەيرردىغان
ئۇقررۇمنى ئىسرىاتالش ئۈچررۈن مررازوۋېر ۋەزىيەتنررى ئرروڭ-تەتررۈر ئارىالشررتۇرۇپ تەسررېىرلەپ
مۇنھىزە يۈرگۈزگەندەك تۇيغۇ بېرىدىكەن كىشى ە .بەلكىم ھىتلېررگە بېرىلىردىغان باھرانر
ئاساسىدا يېزىلىدىغان بۇنرداق تەرجىمىھرال كىترابلىر بۇنردىن كېيىنكرى ھەر بىرر ئەۋنت
تررارىنچىلىر تەرىىىرردىن يەنە خېلررى دەۋرلەرگىررچە يېڭىلىنىررپ يېزىلىررپ تۇرسررا كېرررەك
تۈۋەنردە بررۇ كىتاپنىر كىرررىش سررۆز قىسررمىنى مىسررال قىلىررپ تەرجىررمە قىلىررپ قىسررتۇرۇپ
قويدۇم .ئەمما مەن بۇ ئەم ەكلىرىمنى ھىتلېرغا باھرا بېرىشركە براش قراتۇرۇش تەشرېىقاتى
قىلىش مەقسىتىدە سۇنمىغانلىقىمنى ئانھىدە ئەسكەرتىمەن _ .ئا .بوران)
مۇندەرىىە
رەسىم تىزىملىكى 1
خەرىتە تىزىملىكى 88
رەخمەت 02
قىسقارتىلما سۆزلەر 01
ئىىىلوگ 28
كىرىش سۆز 28
بىرىنچى بۆلۈم ئۇلۇ گېرمانىيە ئۈچۈن
 .8نېمىسالر ۋە سالۋيانالر 28 8181~8121
 .0ۋېرسايىلدىن ۋيېنناغىچە 10
 .2كېڭەيمىچىلى ۈە ۋەزىيەتنى جىددىلەشتۈرۈش888 8122~8121 :
 .2پولشانى بۆلىېېتىلىشى 820
822
-8122 .2يى ياز ئايلىر
 .2يوق قىلىش ئۇرۇشى :سوۋېت ئىتتىىاقىغا ئىل ىرلەپ كىرىش 082
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 .2بۇ زېمىننى مەن ئۈچۈن نېمىسالشتۇر! 028
 .1قانيماقانچىلىقتىن تەشكىللىنىشكە 222
ئىككىنچى بۆلۈم يېڭى تۈزۈم
 .1ئىشغال چىقىمىنى تۆلەتكۈزۈش 218
 .82ئىشلەمچىلەر 202
 .88سۇنئىي دېىلوماتىيە 222
 .80ئۈزۈل-كېسى ھەل قىلىش :يەھۇدىيالر مەسىلىسى 282
 .82ھەمكارنشقۇچىالر 222
 .82شەرقلىق ياردەمچىلەر 282
 .82مۇخالىپ كۈچلەر 222
 .82ھىتلېر كاپۇت! 282
ئۈچىنچى بۆلۈم ئوبرازنر
 .82بىز ياۋروپالىقالر 222
 .81دۇنيانى يېڭى تۈزۈم تارىنى
پايدىلىنىش ماتېرىياللىر
122
ئىندىكى

218

181

ئىىىلوگ
ۋارزىندىن كۆرۈنۈشلەر
ئىىنسررانىيەت ئىرقىنىرر تەدرىىررى ئازىيىررپ بېرىشررى ۋە ئرراخىر بېرىررپ يوقۇلۇشررى
ھەقىقەتەنمۇ چۈشەندۈرۈش قىيىن بىر مەسىلە ھېسابالنسىمۇ برۇ مەسرىلىنى بەكرال كرۆپ
سەۋەپلەرگە باغلىق بولىدىغانلىقىنى كۆرىېاننيمىز.
_ چارلىز دارۋىن  8128لوندون
نېمىسالر شەرقىي پرۇسرىيىدىن قېچىشرقا باشرلىغان ۋاقىرتالردا تۇرنىالرمرۇ كرۆچمەكتە
ئىد -8122 .يىلى ئاخىرقى يراز پەسرىلى ئىرد  .شرۇ يىلىنىر يرانىېار ئېيىردا ھراۋا بەكرال
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سوغۇق بولۇپ تېمىراتۇرا نۆلردىن ترۈۋەن  02سىلسرىيەگە چۈشركەن بولىشرىغا قارىمرا 2
مىليونرردىن ئررارتۇق مۇسرراپىر مررال-ۋارنلىررر بىررلەن بىرررگە قىزىرر ئارمىيىنىرر ئىنتىقررام
ئېلىشرررىدىن قورقرررۇپ غەرپررركە قررراراپ قېچىرررپ ئرررۇزۇن سررروزۇلغان ئرررادەم ئېقىمىنرررى
شەكىللەندۈرگەن ئىد  .كەيرنى ە چېكىنىېاتقران نرېمى قوشرۇنلىر ئۆتىردىغان يرولالرنى
كىلررومېتىرلەرچە ئررارىلىقالردا ئىتىررپ قويغرران بررۇ كررۆچمەنلەر ئېقىمررى قررېلىن قررار باسررقان
يولالردا سۆرىلىپ ئاران كېتىېاتاتتى .ئاخىرقى پۇخرانر پويىز قاتارلىر “سوغۇقتىن ئۈشرۈپ
قالغان ئۆرە تۇرالىغىدەك ماغردۇرىمۇ قالمىغران ئرۆزىنى مىر تەسرتە ۋاگونالرغرا ئاتالىغران
كۆپ قىسمى پاسكىنا يېلى كىيىملى بەزىلىر پۈكۈل ەن مۆرىلىرى ە يوتقان يۆگىېالغان
تاتارغررران چىرايلىرررر ئۈمىدسرررىزلىككە تولغررران ھالررردا پادىررردەك قىسرررتىلىپ ئولتۇرغررران
ئالېاستىدەك كۆرۈنۈشرلەر بىرلەن لىرق تولغران ئىرد  .ئرۇرۇش سرەپلىر يېقىنالشقانسرىر
يىغىېېلىش نگىرلىرىمۇ بىكار قىلىنىپ ھېلىغىچە ساق قالغان نگىر مەھبۇسلىر ئۈچىنچى
ئىمىىرىيىنى ئىچكى قىسىملىرىغا قاراپ يولغرا چىقىرىلغران ئىرد  .ئرۇنرنى يرانپ ماڭغران
مۇھاپىزەتچىلەر بولسا دەلدەڭشىپ قالغانلىرىنى پەرق قىلغان ھامران ئېتىرپ تاشراليتتى ۋە
ئۆلۈكلىر يول بويىدىال تاشلىنىپ قانتتى.
بۇ ئىنسان سېلى ئارىسىدا كىتىېاتقان ياش مۇساپىردىن بىرسى ئائىلىسىنى شرەرقىي
پرۇسىيەدىكى قورا-جايلىرىنى تاشالپ قاچقان نېمى ئاقسۈڭەكلىرىدىن بىرر ئىرد  .ئرات
ئۈسررتىدە ئولتررۇرۇپ تررۆت ھەپتىرردىن بېررر يررول يررۈرمەكتە بولغرران بررۇ ئاقسررۈڭەك كونررت
مررارىئون دۆننررو دېرر ەن كىشررى ۋىسررتۈلدىن مىرر -بىررر مۇشررەققەت بىررلەن ئۆتررۈپ
پومېرانىيەنى قارلىق چىغىر يوللىرىدا ئاتلىق يول يۈرۈپ ئاخىر بىسرماركنى ۋارزىنردىكى
كونا داچىسىنى دەرۋازىسى ئالردىغا يېتىرپ كېلىردۇ .ئرۇ نۇرغرۇن يىر ئۆتكەنردىن كېريىن
يازغان ئەسلىمىسىدە قراتتىق شراقىراپ يېغىېاتقران يرامغۇردىن سراقلىنىش ئۈچرۈن ئىككرى
تەرىىى غۇن يەتمەس دۇپ دەرەخلىر بىلەن قاپالنغان يولغرا كىرىرپ قرېلىش جەريرانىنى
تەسررېىرلەپ كېلىررپ مۇنررداق دەپ يازىرردۇ :ئۆينى ر ئالدىرردا ياغررا سرراندۇقالر يررۈكلەن ەن
ئىككى ئراتلىق يرۈك ھارۇۋىسرى ترۇراتتى .بىسرمارك ئائىلىسرىنى ھرۈجىەت-ماتېرىيراللىر
بىنەتەرلى يۈزىسىدىن غەرپ تەرەپلەرگە توشۇلماقتا ئىد .
بۇ ياش ئۆي ە كىرىپ بالىالرنى تۇغقا ۋە بىسماركنى ئوغلى بولغان ئېرىنى نەچرچە
يى بۇرۇن ۋاپات بولغان بۇ ئۆيلەرنى تاشالپ چىقىپ كېتىشكە كۆڭلى چىدىما بۇ يەردىن
ئايرىلماسررلىق قارارىغررا كەلرر ەن  18ياشررلىق كونررت ۋون ئررارنىم مېھمىنىغررا كايزېرنىرر
ئوردىسىدىكى ھاياتىغا دائىر ھىكايىالرنى سۆزلەپ بېرىدۇ .بىر ۋاقىتالردا قېينى ئاتىسرىنى
ئىزباسار سۈپىتىدە فۈھرېرگە سانم بەرگەنلىكىنى ئېتراپ قىلىرپ-قىلمىغرانلىقى ھەققىردە
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مەلۇماتىمىز بولمىسىمۇ ئۆيىدىن ئايرىلىشنى رەت قىلغانلىقى بەلكىم ئۈچىنچى رېيچ بىرلەن
ئۇنى داھىلىرىدىن ئۈمىدسرىزلەن ەنلىكى كونرا دۇنياسرىنى ناتسىسرتالر بىرلەن بىررلىكتە
ئۆتررۈپ كەتكەنلىكىرردىن ئىبررارەت ھېسسررىياتلىرىنى بولسررىمۇ ئەك ر ئەتتررۈرمەكتە ئىررد .
باغدىكى توڭالپ كەتكەن تۇپراقالردا تېنى يېڭىال كوننغان بىر گۆر ئۇنى كۈتمەكتە ئىرد .
مېھمىنى بىلەن ۋىدالىشىپ ئىككى ھەپتىدەك ۋاقىت ئۆتكەندە قىزى ئارمىيە بۇ يەرلەرگىمۇ
يېتىررپ كېلىرردۇ .ئررۇ كررۈنلەردە يررۈز بەرگەن ۋەھشررىلىكلەر بىررلەن قانيماقانچقىلىقنى ر دەل
ئوتتۇرسرررىدا قالغررران برررۇ يەردە ئۇنىررر ئرررۆزىنى ئۆلتۈرىېېلىشرررى ھېچكىمنىررر دىققىترررى
قوزغىيالمىغان ئىد .
-8122يىلىنىرررر باشررررلىرىدا دۇنيانىرررر يەنە بىررررر تەرىىىرررردە بۇنىڭغررررا تررررۈپتىن
ئوخشىمايدىغان باشقا بىر ۋارزىنمرۇ ھۇجۇمغرا ئۇچرىماقترا ئىرد  .برۇ ۋارزىرن ياپونىيەنىر
ئۇرۇش دەۋرىدىكى تىنچ ئوكيان ئىىىرىيىسىنى شرەرقىي جەنرۇپ ئۇچىغرا جايالشرقان قرول
يەتكۈسررىز يىراقتىكررى بىررر ئىسسررىق بەلررېا ۋولقررانى ئىررد  .بررۇ تاغنىرر تۈۋىرردە ئەسررلى
ئاۋۇسترالىيەنى ئىشغالىيىتى ە قارشرى ئالردىنقى سرەپ پىرداكارلىر سرۈپىتىدە شرۇ يەرگە
ئېلىپ كېلىن ەن قورشراۋ ئاسرتىدا قېلىرپ ئىسسرىقنى دەردىردە قىينىلىېاتقران مىڭلىغران
يرراپون ئەسرركىر ئېن لىررز-ئامېرىكررا ئىل ىرلىشررى نەتىىىسررىدە قاپقانغررا چۈشررۈپ قالغرران
ئاندىن دەھشرەتلى بومباردىمران ئاسرتىدا قالغران ئىرد  .ياپونالرنىر دولقۇنردەك ئرېقىن
قىلغان ۋاقىتالردا بۇ يەر ئەڭ چوڭ دېڭىز بازىسى ھالىغا كەلترۈرۈل ەن بولسرا مانرا ئەنرد
بررۇ يەر تىتىمررا-تىتمررا قىلىنىررپ ئەسرركەرلەرنى كررۆپ قىسررمى ئورمانغررا ئوخشررايدىغان
پالمىلىقالرنى قېلىن يۇپۇرماق سايىلىرىدە يۇشۇرۇنۇپ يېتىشاتتى .ئرۇنردىن  12مىڭرى شرۇ
يررازدا تەسررلىم بولغىنىرردا كەينىرردە بىررر ئۈچررۈم ئررۇرۇش ئەسررىرىنى يىراقالردىكررى ئرروپچە
مررازارنرنى ۋە كورىيەلى ر فاھىشررىلەرنى تروپى ر ساسررلىقالر ئوتتۇرسررىدىكى ئرراكوپالرنى
كىلررومېتىرنپ سرروزۇلغان تررونېللەرنى ترروپ-زەمبىرررەك ئرراكوپلىرىنى كەينىرردە تاشررالپ
كېتىشكەن ئىد .
ۋارزىن تېغى قاتتىق شاقىراپ ياغىدىغان يامغۇر ۋە ئېغىر نەم ھاۋاسى بىلەن قېلىن
ئورمان قاپلىغان ھالدا ھازىرغىچىال ئاكتىپ ۋولقانلىق بىر چققرا ئىرد  .برۇ يېڭرى بېرترانىيە
ئارىلىدىكى بالنچ كەنتىردىكى ئرۇ ئاجايىرپ مەنزىرىلىر تەبىئرى پرورت ئۈسرتىدە قراپ-قرارا
بولۇپ كۆتۈرۈلۈپ تۇراتتى .بىر ۋاقىتالردا نېمىسالرنى پومېرانىيە دەپ ئاتاشرقان بۈگرۈنكى
كۈندىمۇ بىسمارك تاقىم ئراراللىر دەپ ئاتىلىرپ كېلىرن ەن شرەكىللىنىېاتقان مۇسرتەملىكە
ئىمىىرىيىسىنى يىراقالردىكى كۈزەتچىنانىسىنى شەكىللەندۈرگەن بىر ئارال ئىرد  .برۇ يەر
كېڭىيىېاتقان گېرمانىيە يېڭى گېېىنىيەسىنى ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى تىنچ ئوكيان ھامىلىغىنى
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بىر پارچىسى ھېسابالنغان كايزېرۋىلھېلم ئارىلىنى شەرقىدە بىر ئارال ئىرد  .بىسرمارك برۇ
دۆلەتنى پەيدا قىلىش ۋاقتىدا ئوينىغران دېىلومراتىيە ماھرارىتى شرۇندىن باشرالپ برۇ تراقىم
ئاراللىر بۇ ۋولقانالردا ھەمدە برۇ ئولترۇراق يەرلەردە ئانرت ھالىغرا كەلترۈرۈل ەن ئىرد .
گازېللې يېرىم ئارىلىدىكى ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدىغان شەھەرلەردىن بىرسرى ە ئۇنىر ئەڭ
چرروڭ ئرروغلى ھېربېرتنىر ئىسررمى قويۇلغرران ئىررد  .بەلكررى بررۇ ئىسررىمالرنى ھەمرالىقىرردا
ئەيسا نامىدا يەرلى رۇھالرنى قۇتقازغان قايسى بىر لۇتېرچى مىسيونېرنرغا پالنتاتسريونالر
نى قۇرۇپ چىققان ھەمدە ۋەھشى ئىنسانالرنى ئەم ەكچىرلەرگە ئايالنردۇرغان قرۇرۇق پالمرا
مىېىسررى ئېلىررپ-سرراتارلىر بىررلەن دېڭىررز نەقلىياتچىلىرىغررا ئارالنىرر كررام تېلىرردىغان
دەرەخئەۋرىشكىلىرىنى گۈل-چىچەكلىرىنى كېىىنەكلىرىنى يىغىدىغان سىنىىالندۇرىدىغان
ئانتروپولوگلىر بىلەن بوتانىكچىلىرىغا خاتىرجەملىر بەرمەكرتەدۇر .ئەممرا گرازەلال يېررىم
ئارىلىدىكى تەخمىرنەن  82مىڭغرا يرېقىن پرۇخرالىر سرانى نەچرچە يرۈزدىن ئاشرمايدىغان
چەتررئەللىكلەرگە زادىررال دىقررقەت قىلىررپ كېتىشررمى ەن ئىررد “ .تەبىئىيكررى يەرلىكررلەر
ياۋروپررالىقالر قويغرران ئىسررىمالرنى بىلمەيتتررى” دەپ يازىرردۇ بررۇ ئارالغررا كەلرر ەن تررۇنىى
ئېتنرروگرا “خررۇدد شررۇنىڭدەك ياۋروپررالىقالرمۇ يەرلىكررلەر بەرگەن ئىسررمالردىن تولررۇق
خەۋىر يوق يىغىپ ئېيتقانردا قولرېاقلىر بىرلەن ئرېقىم برويالپ ئراخىر بىرر يەرلەردىرن
ئولتۇراق يەرلەر تاپقان يەرلىكلەر تۇرىېاتقان يېرىنى ئىسمىنى بىلمى ەچكە ئۆز يۇرتلىرىغرا
قايتۇرۇلسۇن دېيىشكە بولمايدىغان بىرر ئەۋال ئوتتۇرغرا چىقىردۇ“ .قىيرانردا شرەكىللەن ەن
كەنرررتلەردە ياشرررايدىغان يەرلىكرررلەر ئۈچرررۈن ۋارزىرررن دېررر ەن ئىسرررىم ھرررېچ بىرررر مەنرررا
بىلررردۈرەلمەيتتى .ئەسرررلىدە يەرلىكرررلەردە يېرىنىررر نرررامىنى قويمرررا تۇرۇپمرررۇ مەھەلە
قۇرالىغانلىقى مەلۇم .ئەمما ياۋروپالىق مۇستەملىكىچى ئولتۇراقالشقانالر بۇنداق يېرى ە ئرات
قويۇلمررا ياشررىيالمايتتى .چررۇنكى ئۇنرغانىسرربەتەن يەر ئىسررمى ھوقررۇق دېرر ەن مەنىرردە
بىلىنەتتى.
نېمىسررالرنى بررۇ ئررارالالر ئۈسررتىدە ھەققىنررى تەلەپ قىلىشررلىر خەلقررارا سرراھەلەردە
قوبۇل قىلىنغان يىلرالردا سرىيبى ۋون ئرارنىم ۋىلھرېلم ۋون بىسرمارك بىرلەن ترو قىلغران
ئىد  .ئۇ كۈنلەردە سىيبى ۋون ئارنىمنىر ياشرانغان قېينرى ئاتىسرى ۋارزىنردىكى ئرۆيى ە
بېرىپ كېلىش ئۈچۈن بېرلىنردىن پرات-پراتال ئايرىلىرپ ترۇراتتى .پرومېرانىيە ئورمانلىقىنىر
ئىچى ە سېلىنغان مەزمۇت سرەھرا ئرۆيى ھابىسربۇرگ ئارمىيىسرىنى مەغلرۇپ قىلىنىشرىنى
مەسررئۇلى بررولغىنى ھەمرردە پرۇسررىيىنى بىرلەشرركەن گېرمررانىيە ھۆكۈمىتىنى ر يىتەكچىسررى
ھالىغا كەلتۈرگىنى ئۈچۈن ئۇنىڭغا مۇكاپات قىلىپ بېرىل ەن بىر قرورا ئىرد -8122 .يىلرى
فرانسررىيە ئوتتۇرسررىدا يررۈز بەرگەن ئۇرۇشررتىن قىسررقا مررۇددەت بررۇرۇن ئۇرۇشررتا ئررۇ بررون
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تۇرۇپمۇ غەلىبە قىلىشرىنى كرۆزلەپ كرايزېرنى يرالغۇز تاشرالپ يرالغۇز قېلىشرنى تاللىېالغران
يېرىمۇ يەنە مۇشۇ ئۆ ئىد  .پايتەخت بىلەن بولغان ئانقە گېرمانىيىنىر ترۇنىى تېلېفرون
لىنيىسررىدىن بىرسررى ئررارقىلىق ئىشررقا ئاشررۇرىالتتى .بىسررمارك كەسىىداشررلىرىنى بررۇ يەرگە
يىغىپ ھاكىمىيەت ئىشلىرىنىنى كۆپ قىسمىنى شۇ يەردىن باشقۇرغان ئىد  .تەبىئەتنى
ئىچىدە بولغىنى ئۈچۈن خاتىرجەملى ھې قىلدۇرىردىغان برۇ يەر كۆڭرۈل ئرارامى يروق ۋە
ئاچچىقى يامان مىىەزلىر بولىشرى ياسرالمىلىقىدىنمۇ نېرىسرىغا ئۆترۈپ ئرۇنىى تۇپراقنىر
كررۈچى ە قارىتررا سررىرلىق بىررر قاراشررقا ئى ر ە قىالتتررى .بررۇ ۋەقە ئۇنىر زىھنىرردە دۇنيررادىكى
ھەقىقىي پادىشاھلىقىغا ۋەكىللى قىالتترى .قايسرى بىرر تارىنچىنىر ئېيتقىنىردەك ئرۇ يەر
ھەقىقەتەنمۇ “كىچى بىر رېيچ ئىمىىرىيىسى” ھېسابلىناتتى.
ئورمانلىقلىر ئېتىزلىقلىر ۋە يېزىلىر بىلەن بىرگە ئۆزى ە تەۋە بولغان بۇ كىچىر
مۈل ئىچىدە پارنىكالردا ئىسسىقبەلبا مېرېىلىرىنى يېتىشرتۈرد ھەمردە چروڭ بىرر قەغەز
زاۋۇتىمررۇ سررېلىېالغان ئىررد  .زاۋۇتنىرر خامئەشرريالىر مررۈلكىنى ئرروراپ تۇرغرران  2مىرر
گېكتارلىق ئورماندىن ئەم ەك كۈچى بولسا ئەتراپتىكرى ئاھالىردىن تەمىنلەنمەكرتە ئىرد .
بۇ ئەلدە فىئودالىزمنى ئىزىشى ئاستىدا قالغران نۇرغرۇن دېھقرانالر غەرىىتىكرى كەنرتلەرگە
قاراپ كۆچرۈپ كەتكەنلىكرى سرەۋەبىدىن ئەمر ەك كرۈچى يېتەرلىر ئەمەس ئىرد  .ئەممرا
بېسمارك بۇ قىيىنچىلىقنى ئەتراپتىكى خوجايىنالرنىر قىلغىنىردەك يەرلىكلەردىنمرۇ ئەرزان
ئەم ەك كۈچى بولغران ئرۇرۇس ۋە پرولەك كرۆچمەن ئىشرچىلىرىنى ئىشرقا ئرېلىش ئرارقىلىق
ھەل قىلىدۇ .نەتىىىدە زامانىېىي گېرمانىيەنى قۇرغۇچىسى بىسمارك بارغانسىر نرېمى
بولمىغان خەلقلەرگە تايىنىپ ئىش قىلىدىغان بىرسى ە ئايلىنىدۇ.
بۇ يېڭى ئىسىمالر گېرمانىيەنى يېڭى ئىسسىق بەلېا جەننىتىنرى باشقۇرۇشرتا قىلرچە
كررار قىلمايرردۇ .كررۈرەش قىلىشررقا ترروغرا كەل ر ەن بررۇ يەرنى ر يەرلىكلىررر ئارىسررىدا ھەم
ياۋروپالىقالرنىررر بازارغرررا سرررالغان قۇرۇتۇلغررران پرررالمىيەلىر بىرررلەن پۇراقلىرررق تروپىررر
ئۈسررۈملۈكلەر پررالمىالر ۋە شررام دەرەخلىكلىرىرردە بىررر-بىرسررىنى مررال ۋە ئررادەملىرىنى
ئوۋنشنى كەسىپ قىلىېالغانالر كۆپ ئىد  .شۇڭا بۇ يەرلىكلەر بىرلەن كرۈرەش قىلىرش برۇ
تررۈردىكى قىررپ يالىڭررا يرراۋايى ئررادەملەرنى تونررۇش ئررۇنر بىررلەن ھەمكررارلىق ئورنىتىشررنى
ئۆگىنىشنى تۇنىى قەدىمى بولۇپ بېرىدۇ .بۇ كرۈرەش نېمىسرالرنى ھرېچ بولمىغانردا برۇ
ئەلنىرر يېڭررى خوجايىنلىرىنىرر قارىشررى بررويىچە بررۇ ئىشررتىمۇ ئۆزىنىرر قررابىلىيىتىنى
كۆرسىتىشرركە مەجبررۇر ئىررد  .يېڭررى ئەسررىرنى باشررلىرىدا بىررر مررۇزىي مررۇدىر بررۇ ھەقررتە
توختىلىپ كېلىپ مۇنداق دەپ يازىدۇ“ :دۇنيا مەدەنىيەتلىر ياۋروپرالىق ۋە ئرامېرىكىلىقالر
ئارىسرررىدا تولرررۇق بۆلۈشرررۈش بىرررلەن بىررررلىكتە ئىنسرررانىيەتكە مۇناسرررىېەتلى ئىلمىررري
~ ~ 762

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

تەتقىقررراتالرمۇ بارغانسرررىر مىللىيلىشىشررركە باشرررلىد  ”.نرررېمى مۇشرررتىرلىر ھەقىقرررى
مەنىسىدىكى بىر ئىلمىي ئىرق قارىشىنى ئەھمىيىتىنى ئىشقا سېلىشى زۆرۈر بولماقتا ئىد .
چۇنكى
ھاكىم بولۇشنى ئارزۇ قىلىپ يۈرگەن بىرر مىلرلەت ھەممىردىن برۇرۇن شرۇنى بىلىشرى
كېرەك ئىدىكى ئىىتىدائىي بىر مىللەت مەدەنىيىتىمىزنى مۇرەككەپ تۈزۈلۈشرى ە پەقەترال
خەۋىر بولمىغان ھەققانىيەت چۈشەنچىلىرى ە دەرھال مەھلىيا بولۇپ كېتەلىشىنى ئۈمىرد
قىاللمرررايمىز .شرررۇڭا بىرررز ئرررۇنردىن ئررراۋال ئۇنرنىررر مەدەنىيىتىنرررى كۆزقاراشرررلىرىنى ۋە
ھېسسىياتلىرىنى چۈشىنىشكە تىرىشىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ.
……

كىرىش سۆز
ھەر قانررداق بىررر ھەربىرري ئىشررالر جەھەتررتە خاتررالىق ئۆتكررۈزمى ەن بولسررا ئەجىبررا
ئۇرۇشررتا غەلىرربە قىالرمىررد ؟ مېررنىڭچە غەلىرربە قىاللمررايتتى .بررۇ ئررۇرۇش ھررېچ بولمىغانرردا
-8128يىلىرردىن باشررالپ خررۇدد ئۇلررۇ جاھرران ئۇرۇشررى (بىرىنچررى دۇنيررا ئۇرۇشررى) غررا
ئوخشررراش مەغلررروبىيەت بىرررلەن ئاخىرنشرررقان برررونتتى .چرررۇنكى سىياسرررىي مەقسرررەتلەر
گېرمانىيەنى ھەربىي ۋە ئىقتىسادىي ئىمكانلىر بىلەن ھېچقاچان ماس كەلمى ەن ئىرد .
ھىتلېرنى غەلىتە ئۇرۇش قىلىش خاراكتىرىنىر نرېمى خەلقىر ە ترۆلەتكەن بىرردىن-بىرر
بەدەل مىليونلىغرران ئادەمنىرر ئۆلتۈرۈلىشررى بىررلەن خرراراكتېرلىنەتتى .مررۇھىم بررولغىنى
ئۇرۇشتا بەرىبىر يرېڭىل ەن برونتتى .دىقرقەت قىلىشرقا ئەرزىيردىغان ھەر دائىرم خىيالىمغرا
كىرىررررېالغىنى قىتئەنىرررر ئورتررررا قىسررررمىغا جايالشررررقان گېرمررررانىيەدەك بىررررر دۆلەت
قانداقالرچىسرررىغا تىنچلىقنرررى مۇۋاپىرررق بىرررر تىنچلىقنرررى كاپالەتلەندۈرەلەيررردىغان بىرررر
سىياسەتنى تۈزۈپ چىقالما قالد ؟ … گېرمانىيەدە تۇرغان ئورنىمىزدا قەتئىي ئىمكانسرىز
ئىكەنلىكىنررى كررۆرەلمە … پۈتررۈن دۇنياغررا قارشررى چىقررانيمىز دەپ ئويلىغىرردەك ئاخمرراق
ھالغررا كەل ر ەن ئىرردۇق … .بۇنى ر سررەۋەبى نررېمە؟ مەن سىياسررىيون بىرسررى ئەمەسررمەن.
شۇنىڭدەك بىر تارىنچىمۇ ئەمەسمەن .شۇڭا برۇ سرۇئالنى جراۋابىنىمۇ بىلمەيرمەن .مېنىر
بىلىدىغىنىم پەقەتال نېمە ئۈچۈن دەپ سوراشتىنال ئىبارەت.
گېنېرال پولكوۋنى فېردىناند ھېيىمنىر ئرۇرۇش ئەسرىر سەبداشرلىرىغا سرۆزلى ەن
نۇتقىدىن.
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-8122يىلى -02ما
-8128يىلىنىر ئررۆكتەبىر باشررلىرىدا بىررر قاتررار غررالىبىيەتلەر ۋېھرمرراچتنى (قۇراللىررق
قىسررىمالرنى) موسرركېا تررۈۋى ىچە كۆتررۈرۈپ ھىتلېرنررى سرروۋېت ئىتتىىاقىنىرر مەغلرروپ
قىلىنغانلىقىغا ئىشەندۈرىېەتكەن ئىد  .ئەممرا ئارىردىن بىرر قرانچە كرۈن ئرۆتمەيال ھىتلېرر
خاتانشرررقانلىقىنى تونرررۇپ يېتىررردۇ .برررۇ خاترررالىقىنى تونۇشرررى بەكرررال كرررېچىككەن ئىرررد .
بېرلىنرررردىكى تەشررررېىقات مىنىسررررتىرلىكىنى مەسررررئۇللىر مۇخىىرنرغررررا ناتسىسررررتالر
ھۆكۈمررۈرانلىقى ئاسررتىدىكى ياۋروپررانى نررېمىلەر كۈتىېاتقررانلىقى توغرىلىررق بەكررال ئررادد
چۈشەنچە بېرىرپ ئۆتىردۇ .ئۇنرغرا ئۇرۇشرنى ئاخىرنشرقانلىقىنى ئرۈچىنچى ئىمىىرىيىنىر
ھەر تۈرلۈك قۇراللىق تەھدىتلەرگە تاقابى تۇرانيدىغانلىقىنى ئرۆزى ە يەتكىردەك “چې ررا
سىملىر بىلەن قورشرالغان ياۋروپرا” قرۇرۇپ چىقىردىغانلىقىنى ئرېالن قىلىرېەتكەن ئىرد .
گېرمانىيە “ھاكىمىيىتىمىز ئاستىغا كىرگەن ئەلرلەر” گە قارىترا مۇئرامىلە قىلىرش جەھەترتە
“تېنىمررۇ كررۆپ ئەركىنلى ر بېرىرردۇ ۋە ئۇنرغررا قارىتررا ئانھىرردە ئېغىررر بېسررىق مۇئامىلىرردە
بولىدۇ” دەيدۇ شۇنىڭدەك يەنە “كىچىكىنە ئاجىز بىر دۆلەتنىر ئرۆزى ە خراس ئرارزۇلىر
ياكى تەلەپلىر بويىچىال ياۋروپا تىنچلىقىنى بوزىدىغان مەسىلىلەر بۇندىن كېريىن پەقەترال
رو بەرمەيدۇ” دەپ ئەسكەرتىپ كۆرسەتتى .نېمى خەلقىچرۇ؟ بۇنردىن كېريىن برۇ خەلرق
يېڭررى-يېڭررى تەھرردىتلەرگە دۈ كېلىشررى شررەرقتىكى يېڭررى ئاۋراسررىيا چې رالىرىرردىكى
ئېن لىزنرنىر ھىندىسررتان غەربىرري شررىمال چې راسررىدا دۈ كەل ر ەن تىنمررا يررۈز بېرىررپ
تۇرىدىغان توقۇنۇشالرغا ئوخشاش توقۇنۇشالرنى تىنمرا باسرتۇرۇپ ترۇرۇش بىرلەن ئراۋارە
بولىشى مۇمكىن .قىسقىسى “ياۋروپا ئىمىىرىيىسى غايىسىنى ئىشقا ئاشرۇرۇش يولىغرا قراراپ
ئىل ىرلىشى ە توغرا كېلىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىد .
بررۇ ئىمىىرىيەنىرر قۇرغۇچىسررى بولغرران ھىتلېرنررى فررۈھرېرىنى _ يەنررى داھىسررىنى
ئادەتتە بۇنداق دەپ تونىماسلىقىمىز مۇمكىن .ئەمما ئۇنىر ئۆزىنىر تەرىىلىرىردىن بىرسرى
قەتئىي تۈردە برۇ ئىمىىرىيىنىر قۇرغۇچىسرى ئىرد  .ناتسىسرتالر ئرۆز ئۈسرتى ە يرۈكلەن ەن
ۋەزىىىلىرىنى ر دۇنيرراۋىي بىررر كررۈ دەرىىىسررى ە كۆتۈرەلەيرردىغان بىررر ئىمىىرررىيە قررۇرۇپ
چىقىش ئىكەنلىكىر ە ئىشرىنەتتى .ئوكىيران ئراتالپ مۇسرتەملىكىچىلىككە قارىترا ئرۆزلىرى ە
يررول كۆرسررەتكۈچلۈك قىلىرردىغانغا ئررۇنچە كررۆپ تەجرىبىلىرىنى ر يوقلىقىغررا شررۇنىڭدەك
ھىندىسررتاندىكى ئېن لىزنرنىرر مۇسررتەملىكىچىلى ئەقىرردىلىر توغرىلىقمررۇ تررۈزۈك بىررر
مەلۇمرراتلىر يوقلىقىغررا قارىمررا ئۇنرنى ر ئررازن بىررر رەھبەرلى ر گۇرۇپىىسررىغا تايىنىررپ
پۈتكۈل ئىككىلەمچى قىتئەنى باشقۇرۇپ كېتەلى ەنلىكىردىن ئانھىردە ئىلھامالنغران ئىرد .
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ئۇنرنى قارىشىچە ئىمىىرىيە دېمەك
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