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RUSSIA IN THE SECOND WORLD WAR (RENDO
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SYNOPSIS

This books depicts the heroic struggle of the soviet people during the Great
Patriatic War and also explains the reasons for the victory of the Soviet Union in the
war.

Chapter 1. Germany’s defeat in the First World War-Versailles Treaty - Rise of Hitler-
His Philosophy (Mein Kemph) - German aggressions upto Munich -Conspiracies of
West against Soviet Union - Munich Treaty - Non-aggression Pact between Germany
and the Soviet Union - Russia-Finland border conflict - Hitler’s attack on Poland and
the beginning of the Second World War - Hitler’s efforts to come to an agreement
with Britain - Operation Barbarrossa - Revolt in Yugoslovia – Jun 22 1941 –
beginning of Operation Barbarrossa.

Chapter 2. German Blitzkrieg – Early victories of Germany – Retreat of Soviet
Forces – Reasons for Retreat – Resistance of the Red Army from day one - German
Soldiers reaction to the fierce resistance and entry of new weapons like t-34 tanks
– Molotov’s speech - Stalin’s Speech of July 3 - Smolensk battle – Evacuation of
Industry to the east.

Chapter 3. Battle of Moscow – Situation on the eve of the battle - Developments in
the Battle of Moscow - October 16 panic - November attack of German Army –
Russian counter attack on 5th December and consequences.

Chapter 4. Battle of Leningrad - Blockade of Leningrad - Famine and Death – Ice
Road - Heroic resistance of Leningraders - Kirov Works - Liberation of Leningrad in
January 1944
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.Chapter 5. Describes battles from the Spring of 1942 upto battle of Stalingrad –
Blockade of Sevastapol – Heroic Resistance of Sevastapol - Russian defeat in
Kharkov – Khruschev’s allegation that Stalin was responsible for this defeat – Facts
about this allegation.

Chapter 6. Battle of Stalingrad - Description of the different stages of the battle –
Retreat to Stalingrad – Stalin’s Order No. 227 in August - Preparations for Defence
of Stalingrad – German Air Attack on August 23 – Devasttion - Resistance in
Stalingrad – Street Fighting – Fighting in Factory Area - Russian Offensive on
November 19 – Encirclement of German Army - Failure of German attempt to free
the trapped 6th Army – Ultimate defeat and surrender of the 6th Army – Reaction of
the people in other countries to the surrender of German Army at Stalingrad

Chapter 7. This Chapter describes about battles from Stalingrad to Kurks – Battle
of Kurks - Russian preparation to meet the German tanks and army – Defence in
Depth – German Attack – Failure – Russian counterattack.

Chapter 8. This chapter depicts life under German occupation – Hitler’s New Order
- Soviet citizens as slaves of Germany – Compelled to work in German factories -
mass murder - shooting of people – Gas trucks and death factories - Cruel
treatment of Soviet prisoners - Medical experiments on prisoners - Parisan War -
German retaliation.

Chapter 9. This chapter tells about the new socialist consciousness among the
people of the Soviet Union, which was at the root of victories of Soviet Union in the
war - West propaganda about Stalin’s crimes - Facts – Life of ordinary workers -
improvement in the living conditions - change in the status of women in soviet
union – Education and Culture - How Socialist Russia brought about a change in
their living conditions of people - New Socialist consciousness

Chapter 10. Fall of Berlin - Series of victories in 1944 - German Retreat - Second
Front in France when defeat of Germany in the hands of Soviet Union became a
certainty - Soviet losses and allied forces losses – Comparison – battle of Berlin –
Hitler’s suicide – Germany’s unconditional surrender.

There is an appendix on Stalin which tells briefly about Stalin’s death and
developments thereafter upto 20th Congress.

The allegations of Khruschev about Stalin’s role in the Second World War 1) that
Stalin did not prepare the country for the war 2) Stalin thought blitzkrieg was a
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bourgeois theory and he did not expect that Germany could occupy large territories
in Russia 3) Stalin did not heed the warnings about German attack. Nobody dared
to tell him the truth because of the personality cult 4) Stalin did not listen to anyone.
He never worked collectively but imposed his will on others. 4) Purge in the Red
Army in 1937 weakened the Red Army 4) Stalin’s hysteria, arrogance, cowardliness,
poor knowledge of military affairs etc…. are also dealt with in this appendix. The
facts about these allegations are given.



4

�ం� ప�పంచయుద�ం� ర��

��� జగ��హన��

నవశకం ప�చురణలు

గుంటూరు



5

�ం� ప�పంచయుద�ం� ర��
��� జగ��హన��

నవశకం ప�చురణలు
ఇం� �ంబరు: 26 - 24 -38, 8వ �ను, 2వ అడ��డు�, ఎ. �. అగ��రం, గుంటూరు, ఆంధ�ప���.
ప�చురణ సంఖ�: 1

ప�ధమముద�ణ: � 2005
�ండవముద�ణ: � 2014
మూడవముద�ణ:  ���, 2018
ప�తులు: 1000

సర�హకు�లు రచ�త�
�ల: రు.200/- ��-ప���ష� �ల: రు.100/-
ముఖ�త�రూపకల�న: న��ం

ముద�ణ:  చ�త ఇం��ష��, ఆ����, �ద��దు – 500 020. ��: 040-27678411



6

(����  ��)



7

�షయసూ�క
�� నం.

నవశకం ప�చురణలు – ��ట

ముందు�ట

�� పలుకు

అ��యం ఒక�

�ర� రంగం

అ��యం �ండు

జర�� �రు��� – �� ��లు

అ��యంమూడు

���యుద�ం

అ��యం�లుగు

��� ��� �గ�ంధం

అ��యం ఐదు

1942 వసంత �లం నుం�������� వరకూ....

అ��యం ఆరు

�������యుద�ం

అ��యం ఏడు

������� నుం� కు��� వరకూ.....

అ��యం ఎ���

జర�� ఆక�మణ���య�యూ�య�.....

అ��యం����

నూతన���క �తన�ం

అ��యం ప�

���� పతనం

అనుబంధం ఒక�



8

����

అనుబంధం �ండు

�ం �డుతు��ం

అనుబంధం మూడు

�� ర��

ముఖ�త�ం గు�ం�

BIBLIOGRAPHY



9

నవశకం ప�చురణలు
(ఇం� �ంబరు: 26 - 24 -38, 8వ �ను, 2వ అడ��డు�, ఎ. �. అగ��రం, గుంటూరు, ఆంధ�ప���)

��ట

అభు�దయ ������, ముఖ�ం� ����సు����ంత ������ �ష�సు�ఉద�మ
చ�త�నూ, ��న� �ఠకులకు అర�మ��� ��క �ష� ప�చు�ం� �ధ��నంత తకు�వ
�లకు అం�ం�ల� ల��ం� ‘నవశకం ప�చురణలు’ ���ం�ం. � ప�ధమ �నుక� �����
జగ��హన���� రచన ‘�ం� ప�పంచయుద�ం� ర��’ �ఠకులకు అంద�సు���ం.

�ము ప�చు�ం� �స��లను ���� �కుం� ప�త��ం� �ఠకులకు ముద�ణ ఖరు�కు
అంద�య సంక��ం�ం. � �స��లను �ము పం�� సంస�ల ��� పం�� ��న��డు ధర
���ం� అ�తుం�. ఎందుకం� పం�� సంస�లకు క�షను ఇ���� ఉంటుం�. �ము �
సంస�� క�సం వందమం� సభు�లను �రు�కు�, ఒ��క�� ��� 10 ��లు ��-ప���ష� �లకు
అ�� ప�యత�ం �సు���ం. �ంవత��క సభ�త� రుసుము రు.100/-, ��త�ల సభ�త� రుసుము
రు.3000/-. ఈ ప�యత�ం� �కు సహక�ంచదలచుకున� �ఠకులు సభు�లు� �రవల�ం��
�జ����సు���ము.

ఈ �క���� �ఠకులు ����ంచుకు� � దగ�ర నుం� �స��లను ��-ప���ష� ధరకు
�సు��ల� �రుతు��ం. �ము �నడ� �దు, తమ �తు�ల �త కూ� ���ం� మమ���
��త��ంచవల�ం�� �రుతు��ం.

�. హ��బు

అధ��ులు

16-3-2018

�. ����స��,
�.�.యం. ఆ��, ఎ.�.�. భవ�,
27-29, ���� �ం����,
������, నూ� ��� – 110001.
PH: 011-23344918.

ముందు�ట
��� జగ��హన ���రు ��న ఈ �స�కం ‘�ం� ప�పంచ యుద�ం� ర��’ �నరు�ద�ణ�
మన ముందు���ం�. చ�త�ను మలు� �ప�డం� ��య� యూ�య� �త�ను ఇ� కళ�కు
క��నటు� వ��సు�ం�. �ట�� ����� ఓ�ంచడం������యకత�ం���య�యూ�య�
�ర��ం�న �త�అ�ఘం, అ���యం. �క��� ���, పటు�దల�, అ�ష ���లు ��
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��య� ప�జలు తమ�తృభూ�� ��డు�వడం� �టు తూరు� యూ�� ��లను కూ�
�ము����రు. �త�ం ప�పంచ యుద�ం� మర�ం�న అ�దు �ట� మం�� �ండున�ర �ట�
మం� ��య� �రు� అం� �� ��గం ఎంత అస�న�న� అర�ం అ�తుం�. ప�� త�� ఒక
�డ�ను ����ం�, ప�� ఇం�� ఒక అమర �పం ���ం�. ఏ సూ���, ల��మూ �కుం��
��య� ప�జలు ఇ�� ���లు �య�లరు. ��� ��ంచుకున� �ప���� �ము�
��యకూడదన� పటు�దల, ప�పంచం�� �� ���క ����� ��సు�ల �లు ��యకూడదన�
అకుం�త ��, అ��ం�� �ం� �ష�జం పట� ���సం, ���� �యకత�ం పట� �రవం, ���
ఈ యుద�ం� �జ�ను�ఖం� న��ం��. ��య� �జయం� ప�పంచ పటం రూ� �ఖ�
�� ���. ఏ�క �ష�సు��శం� ఉన� ��య� యూ�య� �ష�సు�కూట��
��ం�. ��, �య��ం, ���ల �ము��� �ష�సు�స�జం ఐ�� నుం� ఆ��కు
�స��ం�ం�. అక��నుం� కూ��� ��� అ���� ����� ��ం�. ర� అస��ంచ� ����
������� �కటు� అలముకు���. మన �శం� స� అ�క ఆ��, ఆ��� ��లు వలస
�డన నుం� �ము����ం��. �రంకుశ ���ల ��నం� �ర��ంట� ప����మ� వ�వస�లు
ఏర����. ���ల� స� వ�జన ��ంగు హకు�� ��ంచుకు��రు. ఒక �టు - ఒ� �లువ
సూత�ం అమలు�� వ��ం�. �ర హకు�లు �స��ం��, ���కుల ��ట శ��ఇనుమ�ం�ం�.
నూతన స�జం �సం ప�పంచ ���తం� �త��లులు �యడం ఆరంభ�ం�. ��
యువత��� �ష�జం అం�మ గమ�ం� ��ం�. ఈ ప�గ��ల ప���ల�� �ండవ ప�పంచ
యుద�ం� ��య� �జయం� వ��యం� అ�శ����దు. �ండవ ప�పంచ యుద�ం త��త
మ� ప�పంచ యుద�ం ��దం� ��� �రణం ఒక బల�న వ�వస�� �ష�జం సంఘ�తం
�వడ�. �రు �ం�� �రుకు��రు. ���జ��దుల ప���లకు బల�తున� ��లకు
�డు� ���రు. ఆ��క, ఆయుధ శ��ల� సమ ఉ��� ���రు �బ��అ����యకత�ం��
���జ��దం యు��లకు �గబడ�క��ం�. ��� బదులు� ప�చ�న� యు���� �ర��ం�.
కుట���తం��ష�సు�వ�వస�ను �బ���ందుకు�నుకుం�.

అత�ంత బల సంపన��న ��సు�జర�� ����� �ష�జం �ల� దశ� ఉన� ��య�
యూ�య� ఎ� ఓ�ంచగ��ం�? ��య� ప�జలందరూ ప�త��ం�నూ ప��ం�నూ �న�ం
�త���ంచడం వల�� ఇ� �ధ��ం�. జర�� ఆక��త ��ం�ల� ���� �న�ం� ఏర��, శతు�
��కులను ము�� �ప�లు ���, రష�� ��కులు �నుకడుగు ���� వ��న��డు ప�జలు ���
ర�ణ కవచం� �లబ��రు. ఆయు�ల త��, ఆ�ర సరఫ�, స��ర �కరణ, �ద� స�యం
- ఇ� అ��ం��నూ ప�జల �త�ఉం�. ��రక �రుఢ�ం ఉన� ప�� ఒక�రూ �న�ం� ��రు.
�ష���� ��డు��లన� తపన, ����� �రూ��ం�లన� క�, ���� � స�
�యకత�మం� ప�త��ం����న� సూ���, ��� క��ం��.

���� మర�నంతరం కృ��� �యక��న జ��న �� కమూ��సు�వ���కులకు ఒక
ఆయుధం���ం�. ఈ  �షయం���త�క ఆ��ల��స��లను �ఠకుల ముందుంచడం�
జగ��హన�� �రు కృతకృతు�ల��రు. ��న� �ఠకులకు అంత సులభం� అర�ం ��
యుద����లూ ఎతు�గడలూ �� సులభ��� అంద�� అర�మ�� ��క �ష� వ��ం�ర.
యుద�రం�లను కళ�కు క��నటు� � ��రు. ��ష��న �ష�లను కూ� ����అర�మ��టు�
ఆస��� �వ�ం�రు. ఎం� శ�మ��� �వ�లు �క�ం�రు. �లుగు� ఇ�ం� �స�కం �వడం
ఎం�� అ�నంద�య�న �షయం. గతం� ఇ� అంశం � ��య� ప�చురణలు �లుగు�
వ��� �� ఈ �స�కం ��� �న��న�. �గ���లకు అ�తం� ��త�క దృ�����న ఈ
�స���� ప�� ఒక�రూ చద���న అవసరం ఉం�. ప����ం�యువత��� ఇ� ఎం� ఉప�గం.

ఇ� గ�ం�న చ�త��త�� �దు. ��త�క దృ��� వర����� అంచ� �య���
ఉప�గప� �స�కం. 1991 త��త ��య�యూ�య� కూ���న �పథ�ం� కమూ��సు�
వ���కత ఒక అంటు �������ం� ��త�క �స��లను మరుగున ప��ం�. �ష�సు�చ�త�
వ��కరణకు గుర��ం�. ఈ ���� చ�త�� ��� �ళ�� �ల�ట���� ఈ �స�కం �హద
పడుతుం�.  చ�త�ను ముందుకు న��ంచడమం� �ష���� ముందుకు నడపడ�. భ�ష��
దర���� ఇ��ర�ద��� ఉంటుం�.
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చ�త�� అ�క యు��లు జ���. ఈ యు��ల�� ��లు, ���ల స�హదు�లు
�ర��� �డ���� తప� పజల ����� గు�త�క �రు� �సుకు� ��దు. �ండవ ప�పంచ
యుద�ం� ��య� �జయం అ�ం� �రు� �సుకు వ��ం�. �టు�బ��� వ�వస�ను కూ�
అ� ప���తం ��ం�. అ�క ���� �లకులు �ష�జ� తమ ��యం అంటూ కూ���లు
���� వ��ం�. తమ అవస�ల����� ప�భుత� రం��� బలప���. సం�మ
�ర�క��లకు ���న�త����� వ��ం�. ఉ��� �ం� �ర�క��లు ఎం� �ంత �సు����
వ��ం�. �ష�సు�వ�వస�మూలం� �టు�బ��� ���� � ప�జలకు ప��ం� జ��న �లు ఇ�.
అ�� �టు�బ��� వ�వస�� ఉం� ��క ��ల వల� అందు�� సహజ �రు��లు
ముందుకు వ���. �టు�బ��� ��నం వల� ���న ఆ��క, ���క, ��ం�య అస�నతలు
సం��లకు �� ���. అందు� �ండవ ప�పంచ యుద�ం ము��� వర��రు��లూ
సంఘర�ణలూ ����. �� జర�� ����� ప�పంచ యుద�ం త��త అ��� ఆక��ం�ం�.
అణు�ంబును ���ం�. యుద�ం ము��క అవసరం �క���జ�� � ప���ం� ప�పం���
భయ���ం�. ��య� యూ�య� ను �చ��ంచ��� �ంబు ప��గం ��ం�. ప���
��య� కూ� �ంబు త��� �ను���� వ��ం�. ఇ� �చ��టు�డు చ��ల ���
అ��� ప�చ�న� యు���� �ర ��ం�. �ష�సు�వ�వస�ను ధ�ంసం ��ల� సంక��ం�ం�.
అ�నప��� 45 ఏళ�� ��య� ప�జలు �ష�సు�వ�వస�ను ��డుకు��రు. కమూ��సు�����
�ష�సు�వ�వస�నూ �పల నుం� ��జ�జం అ� �దలు �ల� ��ం�. �పల బల�న పడ�
వ�వస�ను బయ�నుం� ���జ��దుల వ��సు� ���హ�లు కూ���రు. �ర��� లు �ల���
లు ఈ �ప�వ ప���త శకు�లకు �రధ�ం వ�ం�రు. �ండున�ర �ట� మం� ��ణ ��గం�
��డుకున� �ష�జం ఇ� అంతమ��ం�. ఇ�����సు����ంత �ఫల�ం�దు. ��� ����
లు ఏ���చ��ం�నటు� �ప�వ ప���తకుల అంత���య శ��� �జయ��. 

��య� పతనం త��త తమ �త���� ఎదురు�దనుకున� ���జ��దం �డు
సం�భం� ప�ం�. ప�పం�కరణ �రు� ఎదురు ��� ��న అ��� ���జ��దం �ర��ల
సం�భం� త� ఆత� ర�ణ� ప�ం�. అంత���య ���� �టు�బ� �త�శ��� అవత�ం�ం�.
త��� వ��న �త�సమస�లను ఎదు��వడం� �టు�బ��� ��లు �ఫలమ���.
ఫ�తం� �త��రు��లు త�తు�తు���. ఈ �రు��ల నుం� మ�ంత �త�ద శకు�లు
�టు��సు����. �ం�����ట శకు�లూ �జృం�సు����. ఈఅంతర�త సంఘర�ణలనుం� 
నూతన స�జం �శ� స��త�అడుగులు పడుతు���. కూ��� ఉద�ం�న సూరు�డు
��� అ���కు �లుగు���డు. అ�క ���� �మప� ప�భు��లు ఆ�ర��ం��.
ప�గ��ల ఉద��లు �రుడు �సుకు���. �నున� ఉ�ద��� ఏ �త�ద శకు�లూ
ఆప�వ� మ��� రు���ం�. ���జ��దుల �యకత�ం�� అంత���య ����
�టు�బ�� వ���కం� �� ��టం� ప�జల ����లకం. �ండవ ప�పంచయుద�ం� ర�� చ�త�
�రు�తున� �ఠం అ�. ప�జలు, �� ��న అ�ష ���� �కుం� ఆ �జయం �ధ�మ���
�దు. ���� ఆ �త��ర��ం�డు �బ��ప�జల హృద������ గూడుకటు��� స��ం�
ఉ��డు. శతు��ల గుం��� �ళ�� ప����సు���డు. యు���� �రకు�న �యంత �ట�� ను
వ��� ���� ను ప�జల శతు��� ���క�ంచ��� �రు పడ�� �టు� పడ��� ఇ� �రణం.
కమూ��సు�లు �ందరు ���� ను మర��వచు�, �� �టు�బ��� వ��లు �త�ం అత��
మర��వడం �దు. అత� �మ� చూ��ఉ��� పడుతుం��. అందు� �రు �రతరం ����
ను దూ�సూ�� ఉం�రు. దమ వర�ర�జ�లకు�� క��న���� ను �రు ��ంచరు. అందు�
�ర��� �ం� ��� �రు కమూ��సు������ �ద��ట �సు�ం�రు. �� �జ�న
�యకులంటూ ���సు�ం�రు. అ�ం� �రు ఇప��� ప�పంచ కమూ��సు� ఉద�మం�
�రపడుతూ� ఉం�రు. చ�త�� వ�కు�ల �త�ను �వ�ం�ందుకు, �� ���� �త�ను �స��క
దృక�ధం� అంచ� ��ందుకు జగ��హన�� �రు �వర� ���� �రు� ప���కం� ఒక
అనుబం��� ���రు.

ప�జ� చ�త����తలన� �ను�� మ��� �స�వ రూపం�� ���న ఘనత ���� �.
�ండవ ప�పంచయుద�ం� ఆయన �ర��ం�న���అందుకు ���ణం. ఈచ�త�నుం� ��లు
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�రు����. పతనమ�న ��య� అనుభ�ను�ం� గుణ ��లు ���. ���
��త�లకు అం�ం��. చ�త��స��ల ల��ం అ�. �త�త��� �త����ల� సంఘ�త
పర���న ఆవశ�కతను చ�త�మన ముందు ఉం�ం�. అందుకు ��� జగ��హన �� �రు
��న ఈ �స�కం తప�కుం� సూ����సు�ం�. శ�మ��� ఈ �స���� మనకం�ం�న
జగ��హన����� అ�నం�సూ�ఈ�స�కం�� ఆఖ����ల� ��� ము���ను.

‘���క వర�ం తన వర�ప��జ�లను ప���ం�ం� క�����లను సృ��ంచుకుంటుం�.
ఈ క� ����ల� తన �జ�లను �మరు �సుకు� గ��సు�ం�. ఓట�� ఊరట
�ందుతుం�. �� ��� �స��హలనుం� �లుకు� మ�� వర����లకు సం�ద�మవ���
ఉ��జం �ందుతుం�. ఎందుకం� వర����ను�ం�, వర�ప��జ�లనుం� దూరమవడమం�
���క వ����మరణ�.’

(సం) �. ����స��
17-03-2018
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�� పలుకు

   �ష�సు�వ�వస��డు ప�పంచ ���తం� కూ���ం�.  ‘�ష�జం �ఫల�ం�’,
‘����జం చ����ం�’ అ��దన, ముఖ�ం���� వ��లనుం�, బలం� �����ం�.
    �ష�సు�శకు�ల ��గమనం ఎ��డు ��రంభ�ం�?
    స��నం�� స�ష�ం� ఉంటుం�.
    ���� మర�నంతరం వ����జ �రు� ���� �ద ��� �ష�షు�వ�వస�అం���
అంకు�ర�ణ జ��ం�.  ���� �ద �� కమూ��షు�ఉద���� ���ర�ం �� ర���
�టు�బ��� వ�వస��నరుద�రణకూ ప�పంచ ���తం� �టు�బ��� వ�వస�బలం
�ం��వ��� �� ��ం�.  1956� 20వ ����ం��� కు కృ��� సమ��ం�న రహస�
���క� ఈ �� ��రంభ�ం�.  ఈ కృ��� రహస� ���క ఏ�� యువతరం� ��మం��
��యక�వచు�ను కనుక �ం�ం �వ���ను.
    ర��� 1917� అ��బరు మ� �ప�వం త��త ��� �యకత�ం� �ష�సు�ప�భుత�ం
ఏర��ం�.  ‘ఈ ప��పను ఉ��ల�� �ంతు ను�� చం����’ (�� ���� ప��� ���
ట� చ���) అ� ల��ం� ��ట�, ����, జ��, జర��, ఇట�, ఆ��� �ద�న 14 ��లు
కమూ��సు�ర��� �� ���.  ����� �నరుద��ంచ��� కంకణం కటు�కున� �ల� �న�ం
కూ� ఈ ��ల� �� క��ం�.  ఒక దశ� కమూ��సు�ల అ�నం� ర��� 16వ వంతు
�త�� ఉం�.  1919-1922ల మధ� �లం�, యుద�ం� ��యుద�ఫ�తం� వ��న కరు�లు,
��ల వలన ��, 70 ల�లమం� రష�� �రులు మర�ం�రు.  ల�లమం� ����తుల��రు.
 రష�� ప�శ�మలు, వ�వ�యం ����  �శనమ���.  ఈ దు�క�మణ యుద�ఫ�తం�
ర�� 60 ��య� �లర� సంపదను ����ం� (2005 ��  �రక �లువ ప��రం ���
�ండు ల�ల ఎన� �ల �ట� రూ�యలు).  అ�ర న��లకు గుర�� ��� �యక��న ప�జల
అండదండల�ఈయుద�ం� కమూ��సు�ర�� �జయం��ం�ం�.
    ��� అనంతరం ర�� ���� �యకత�ం�� వ��ం�.  ఈ ���� యుగం �ండు ప�పంచ
యు��లమధ�  ��మ�లం – ఒక క�� ల సముద�ం వం��.
    ‘ఉ��ల� ప��ప’ �వ�దు.  ఎ�� పరుగులు �దలు ���ం�.  �శు�ను హత�
�య�డం� �ఫల�న కంసులూ �ద���దు – కమూ��సు�ర��� �శనం ���ల� కుట�లు
పను�తూ� ఉ��రు.
    మ� పక� జర�� �యుధమ�తూ ప�పంచ యుద�ం �సుకు ��తున��.  ఆ యుద�ం��
ర�� ఈడ�బడకుం� ర�ంచు�వ��� ���� ఇం� బయ� ఉన� శతు��ల� ��టం
��ం��� వ��ం�.  శతు��� �తులు క�� ��య� ప�భు���� కూల��య���
ప�య��ం�న ��� ����ణ�ం� అణ� �య�డం జ��ం�. ఈ అణ��త� కమూ��సు�ల
ముసుగు� ���� ��న �ంతమం� ఏ�ంటు� ���� గల కమూ��సు�లను అ�క ర�ల
�సుల� ఇ��ం� మరణ �� ప�� ��రు.  శతు�పంచ�ంగ దళ �రూ�లన �ర�క�మం�
అ��ర�ం� �ంతమం� �రప�ధులు కూ� బల��రు.
    1939� �ం� ప�పంచ యుద�ం ��రంభ�ం�.  ఈ యుద�ం� ర��, ��ట�, ����,
అ���లు  ఒక��; జర��, జ��, ఇట�లు  మ�క�� ఉ���.  ��ట�, ����, అ���లు
అంతవరకూ ��య� ర��� �శనం �య���� కుట�లు పను�తూ� ఉ�� �ం� ప�పంచ
యుద�ం ��రంభ�న త��త �త�ం జర�� ఉమ�� శతు�� అ�న �రణం� జర�� భయం�
కమూ��సు�ర���  �తులు క�� ��డవల�న ప���� వ��ం�.  ��ట�, ����, అ���లు
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‘�త���లు’�  ఉ��  ర�� ��� ఒంట��� జర��� ��డవల� వ��ం�.  ఈయుద�ం�
ర�� అ�ర�న న��లకు గుర�ం�.  �త���లు ర��� ��న స�యం అంతంత�త��.
    1945�జర�� ఓట��ప�పంచయుద�ంము��ం�.
    అణు�ంబుల� జర�� బూట��� అ��� అడుగు ���ం�.  ప�చ�న�యుద�ం�ద�ం�.
    1953����� మరణం త��త �ల� �ల�� ���� �ద �మర� ��రంభ�ం�.  1956�
జ��న 20వ ����ం��� � కృ��� ���� ‘��ల’ గు�ం� ఒక రహస�  ���కను సమ��ం�డు.
 ఈ ���క ర��� రహస� ���క అ�ం� �� అ��క� గూఢ�ర సంస��.ఐ.ఎ. ��� ఒక
�� నూ���� ��� కు అం�ం�.  ప��మ ��ల ప��క�� ��టం� వ��ం�.  ఒక పక�
ప�పంచమంత� ఈ రహస� ���క ప��రమ�తుం� తమ భ�ష�తు�ను �రు�రు �సు�న� ఈ
���క గు�ం� ���� అం� ������ రష�� కమూ��సు������రణ సభు�లకు ��, రష��
ప������ ��, ��యదు.  రష�� కమూ��సు����చ�త�� �ట��ద��� ఒక ���
ఉన����� ����ం��సు� ��న �లక ప�సంగం ఎ��� ల�ల మం� ���సభు�ల నుం� ��
ఉంచడం జ��ం�.  ఈ ���క ఆరు�ల ��లు ���� ఉన����రులకు �త�ం
అంద�య�బ���.  ఈ ఉన����రుల� అ�క �గం కృ��� �రు�రు �సు�న� ����
���ల వలన �భం �ం���.   కృ��� ���క� ���� �ద ఉన� అసత���త�న
�ందలు �ల�ం�, వ����జ గు�ం� �����న త���ల గు�ం� సమంజసం� ఉన�టు�
అ��ం� �మర� ఉన� �వ� ఆరు ��లకూ���ప��క�� ప��రం ఇవ�బ�ం�.
    ఈ ���క� ���� మూరు�డ� అహం�వ ��తుడ� అ���ం� స��వంగల�డ�
హంతక మనస�త�ం� అ�క �లమం� �రప�ధులను హత� ��డ� �ష�సు���య
సూ��లను అ�క��ం� కమూ��సు�����మచ� �సుకు వ��డ�, ఇదం� అత� వ����జ వల�
జ��ంద�, కమూ��సు����� ఈ వ����జ �ర�ం నుం� త��ం� ���సు��ర�ం� అస�న
ప����మ��������ల� – ఇ���ఉం�.

ఈ ���క అబ��ల �ట�అ� ��త�క ప��ల ఆ�రం� రు�� �సూ���వ� ఫ� అ�
��త�క  ప��ధకుడు ‘కృ��� అస��లు’ (Khruschev Lied) అ� ప��ధ� గ�ం��� 2011�
ప�చు�ం�డు. ��య� యూ�య� పతనం త��త ��య� ప�భుత� రహస� ప��లు
బ�రంగ�న��డు ఈ �స��లు మనకు ���� �� 1956� ఈ ���క ప�పం���
�ల��న��డు �త�ం కమూ��సు�ప�పంచం� ఒక భూకంపం వ��ందనడం� అ�శ����దు.
 ఈ ���క�� �ష�లు �త�� ��.  �� �లం� ���జ��ద ��లు ప��రం �సు�న��.
 �ట�� జర�� ప��రం ��న�.  ��� ���సు�లు ప��రం ��న�.  అంతవరకూ అ� బూరు��
ప��రం� ���ప��న �రు అ�  �ష�లను రష�� కమూ��సు����ధృవపర�న��డు
���ంత��రు.

1953�����మర�ం�న��డు, ‘��ంచు ��ంచు � సూర� �ంబ�, ��ంచు ��ంచు
ధరమూల స�ంభ�’ అంటూ తన ఆ�దనను వ�క�పర�న ఆరుద��రు, కృ��� ���క �ల��న
త��త �గుప��  ‘����సు�చ�త�, సగము ��ద గత�, �లుసు� ఇతరత�, ఓ కూనల��’ అంటూ
���� యు��� �రస��ం�రు.  ప�పంచ ���తం� అ�క �లమం� కమూ��సు�లు �స��హ�
���� ��రు.  ఆ సం�భం నుం� �ష�సు�ఉద�మం మ� �లు��దు.  సం�భం త��త
సం���� గుర�తూ �వరకు కూ���ం�.

ఈ ���కను �ద��� చ��న��డు � మనసూ �కలమ�ం�.  ఇటువం� ��లు
�ష�జం �రు� ఎ� జ��� అ� �ధ క��ం�.  ���� అం� అసహ�ం క��ం�.  మ��ంత
�లం ��న త��త �ం� ప�పంచ యుద�ం గు�ం� ��� �స��లు చ��ను.  ఇవ�� కూ�
ప��మ ��ల చ�త��రులు ��న� అ�� ��� ర�� గు�ం� ��� �స��లు �లుసుకు�
ఆశ�ర���ను.  జర�� �న�ం అప��� ప�పంచం� అ� శ��వంత�న �న�ం.  అత�ంత
అధు�తన�న 35 ల�ల �న�ం, �ల �ంకుల�, ���ల� హ�తు�� �రు��� ��
��ల�న రష�� భూ���� ఆక��ం�� ����సు�ర�� ఈ �బ�నుం� �లుకు� �ట��
జర��� ఓ�ం�ం�.  ��� �శన���ందనుకున� ����సు�ర�� ఎ� �లువగ��
��డగ��ం�?  �ట�మం� �రప�ధులను హత� �� (���� �ండున�ర �ట�మం� రష�న�ను
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హత� ��డం�రు బూరు�� చ�త��రులు) �ట�మం�� �బ� �ం��� �ం�ం�న ఒక
హంతకుడు, మూరు�డు, �గరు�తు �యకత�ం�  ర�� �జయం ��ంచగ��ం�? అన�
సంశయం క��ం�.  బూరు�� చ�త��రులూ కృ��� లూ ���ం�న ఈ ��స  రూపం �నుక మ�క
రూపం క��ంచ��ం�.

1991� కమూ��సు�ర�� కూ��వడం� రష�� కమూ��సు�లు ���� ను ��క�ం�
�జ�న ‘���సు��ర�ం ��’ ఎ� ప���ం�� అర��ం�.  ఈ అసత� ప��రం �నుకనున�
దురు��శం స�ష��ం�.

మం�� �డుకూ మధ� జ�� ��టం సూ��,  సరళ �ఖకు అటూ ఇటూ జరుగదు.
 మ��రత యుద�ం� ధర��జంత��డు అసత�ం పల��� వ��ం�.  ఏ�� �లం గు�ం�
మనం ఆ��ం�ట��డు అప�� ప��న �శను చూ�� ����త�క �ప���� �స��ం� అక��
అక�� జ��న ‘అ���లు’ ‘��లు’ ‘�ర�టు� ’ చూ� ఒక �ర���� �వడం స��న పద��
�దు.  ఒక ��త�క సంఘటన� �ట�మం� ప�జలు �ట� ఉ���ల� ���ం�రు.  అ�క శకు�లు,
ఒ��క���డు ప�త��ం�నూ మ�క��డు ప�చ�న�ం�నూ, సంఘ��సు�ం��.  ఈ సంఘర�ణల
ఫ�తం� చ�త�ఊ�ంచ� �రుల�� మళ��తుం�.  ����, ���, ���� �ద�న మ�
�యకులం� �నవ �తు��.  భ�ష�తు�ను ఎవ�రూ ద��ంచ�రు.  �న�లకున� ప��తు�
�ళ�� ఉం��.

త��లు �య�� మనుషులు ఎవరూ ఉండరు.  �ళ�� త��లు ��రు. త��లు ��మ�
�ళ�� ����� ఒ��కు��రు.  �వలం త��ల� ఎ��చూ� ఒక �యకు� �త�ను అంచ�
�య�డం స��దు.  ���� త����లను �ష���తం� భ�ష�తు�� అంచ� ��న��డు
అతను ఒక మ�����, మ�న�త వ���� �లు��డనడం��కు సం�హం �దు.

ఈ �స�క ఉ��శం రష�� ప�జలు �� జర�� �న�ం� ఎ� ��� �జయం ��ం��
��య�య�డ� �� �ష�సు�వ�వస�ఎందుకు ఎ� కూ���ం� �వ�ంచడం ��, ����
�ద �మర�ల��ం�� స���లు ఇవ�డం �� �దు.  ఈ యుద�ం� ���� �త�గు�ం�
కృ��� ��న �మర� గు�ం��త�������ద అనుబంధం� �వరం� చ��ంచడం జ��ం�.

���� మర�ం�న ఎ��� సంవత��ల త��త అత� శవం �ద అ� �యం� ��
��న కృ��� లూ, �ష�సు������ కూల��� మ�� ��ట���� ర���ద రు��రష��
ప�జలనూ ప�పంచ ప�జలనూ�రం� వం�ం�న �ర��� లూ ఎ��� లూ, ��హ�లు� �లగర�ం�
క����రు.  ���� �రం��.  ప�పంచ ���క వర�ం గుం��� అతను ఎప��� ��సూ�� ఉం�డు.

���� అం� �ష�జం.  ���� అం� ��టం.  ���� �రు ��త ప�జలను
ఉ��జపరుసూ�� ఉంటుం�.  ���లకు ���లు�తూ� ఉంటుం�.  అందు� ���� అం� వర�
శతు��లకూ వర���హ�లకూ �ంహస�ప�ం.  అత� �రు తు�� �య���� �ళ�� �రంతరం
�షప��రం ��సూ�� ఉ��రు.  ఎంత �ద�ఎతు�న ఈ ప��రం ప�పంచ ���తం�
జరుగుతున�దం� కమూ��సు�లు కూ� ���� �రు తలవ��� సం��సు���రు.  ఎంత అసత�
ప��రం ��ం�� ���� క�� �చ�డం ఎవ�� �ధ�ం �దు.  మబు�లు సూరు��� కల�లం
క�� ఉంచ�� క�!

���� యుగం� రష�� ���క వర�ం అదు�త �జ�లు ��ం�ం�.  ఆక�, �రు��గం
�� ప�పంచం �ధ��న� రు�� ��ం�.  ప�పం��� ఒక సుందర స�ప�ం అ�ం�.  ����
అనంతరం అ��రం�� వ��న ��జ�సు�ల �ను��టు �రణం� �ష�సు���రం కూ��� ఆ
స�ప�ం �డు �����ం�.

ఇ�����క ����త��.
ప�పంచ ���క వ���� బ� ఇ�� ��జ�సు�లు ��ణం ��నఈ ��ట�సు�శ��� భ�ష�తు�

�దు.  చ�త��రగబ�నటు� కను�ంచవచు� �� గతం భ�ష�తు�ను ఎం� �లం అణ� ఉంచ�దు.
 ఒక ఓట�� – అ� ఎంత �ర�న ఓట� అ�� స� – ��టం ము�యదు.  ఈ �వ�
ప�జయం నుం� ప�పంచ ���క వర�ం గుణ ��లు �రు�కుంటుం�.  ఆత�హ�� సదృశ�న వర�
�మరస� ���లు వద� వర����ల �� మళ��తుం�.  ఈ ���లకు ����
సూ����సూ�� ఉం�డు.  �జయం ��ం�ల� పటు�ద�, ధర��న ఆగ�హం, తమ ��టం
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��య�నదన� ���సం, ప�పంచ ���క వర�ం����సు�ర��నుం� అందుకుంటుం�.
���� మరణం నుం� ��గ�సు�న� �ష�సు�శకు�లు ‘మ� ���� ���’ వద����

ఎదురు�� ����.  �జయం�����.  సం�హం �దు.
ఈఇర� ఒకటవ శ�బ�ం అ��క����జ����� �దు – ���క వ����.

��, 2005                                                                ��� జగ��హన��
(ఈముద�ణ���పలుకు ���� సవ�ంచబ�ం�)

అ��యం ఒక�

�ర� రంగం
    ���జ��దం �టు�బ��� ��నం �క� ఉచ�దశ.  ఈ దశ� �టు�బ���
��నం�� �రు��ల�� �వ����� �రుకుం��.  ���జ����� ఆవల ప������,
�ప���.  ఆ �రణం� ���జ����� మరణ  శయ� �ద ఉన� �టు�బ��� ��నం�
వ��ం�డు ���.  �ష�సు���రం కూ��� ఆ��క� ���జ��దం ఎదురు�కుం�
ప�పంచమం����సు�న� ఈ �లం� ����టల�� సత�ం స�ష�ం� కను�ంచక�వచు� ��
భ�ష�తు�� ప�పంచ ���తం� �రుచుకు పడ�� �ము�����లూ �ప��లూ ఈ స����
రు�� ����.
    ���జ�ద దశ� �టు�బ��� ��లు ము� సరుకుల �సం, ���� �సం, వలసల �సం.
ప�పం��� పంచు�వ��� తమ� �ము కల�సూ�ప�పం��� �రణ�మం�� �టు���.
 20వ శ�బ�ం� ���జ��ద ��ల మధ� కల�లు �ండు మ� సం���లకు �� ���.
 ఈ �ండు ప�పంచయు��ల�నూ �ట�మం� బ���రు.
    1914 నుం� 1918 వరకూ�ద� ప�పంచయుద�ం జ��ం�.  ఆయుద�ం� ��ట�, ���� ల
�తు�� జర�� ఓ���ం�.
    1918 నవంబరు 10వ ��న ���� స��న ఒక �న� పట�ణం� ��క ఆసుప��� ��త�
�ందుతున� �త�తు��న జర�� ��కులకు జర��యుద�ం� ఓ���ందన� �ర��డుగు�టు�
��ం�.  ఆ �ర����� �సు ��� ����కం� చూ� ��టు�కు� ��త� �ందుతున� ఓ
��కు�� �వ�ం� క��ం� అత�� ప���ర��లలు ర��ం�ం� – అత� �రు అ��� �ట��.
    �ద� ప�పంచ యు��ంతం� ప�పం��� కు����న సంఘటన మ�క� జ��ం�.

 1917� ��� �యక��న జ��న అ��బరు మ� �ప�వం� ప�పంచం� �ట��ద� ���క
�జ�ం ఏర��ం�.  ��� అనంతరం ��య� యూ�య� ను న��ం�న మ� �యకుడు
����.
    ప���వంతు�న �తలు చ�త�ను తమ �తు�� � �సుకు� న��ం�నటు� అ��సు�ం� ��
�రు ఆ �లం� సూ��ం�నూ సూ�లం�నూ అ�క ���ల� జ�� ప���లకు �రసులు,
ప���ధులు.  జర����ట�ర��, ర������� అ��అం�.  �ప� వ�కు�లు తమ అస�న
ప��� ���ల� చ�త�గమ��� త��తం �య�గలరు ������కం� అడ��ంచగలరు.  ��
��ష�ం వ��నటు� చ�త�ను �ర��రు.  చ�త�ను �వలం వ�కు�ల చర�లు� మనం అర�ం
�సు�కూడదు.
    జర�� �న�ం ���తం� ��డ� �జ�య �యకత�ం �ను��టు ��� యు����
�ర�ం�ంద��వన జర�� ప�జల� బలప�ం�.  ����యుద��రమణ అ��ర� ప���తుల�
�న�ం అం��రం� జ��న�.  తరు�త జర�� �న�ం �ము యుద��రమణకు వ���కమ�
�ప�డం ��రం�ం�ం�.
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    యుద��రమణ త��త 1919� �ర���� సం��ద సంత�లు �య�డం జ��ం�.
 సం� షరతుల ప��రం జర��� �ంత భూ���� ����, ���యం, �����, �లం� ��లకు
అప��ం��.  యుద�ం ��రంభమవ��� జర�� తన �ధ�తను అం�క�ం� 800 మం� జర�న�ను
యుద��రసు�లు� ��రణకు �త���లకు (��ట�, ���� లకు) అప��ం��.  యుద�ం� జ��న
న��లకు జర�� ప��రం ���ం��.  జర�న�ను ఆగ����లకు గు���న మ�క షరతు – జర��
��యుధం ���.
    ఈ షరతులు జర�� అం�క�ంచ� ప�ం� �త���లు జర�� �ద యుద�ం ���
��రం���� అ� �చ��ంచడం జ��ం�.  జర�� తనను �ను ర�ంచుకు� ���� �దు కనుక
సం� షరతులకు అం�క�ంచక తప�ద� జర�� �న�ం కూ� ��ం�ం�.  1919 �� 28న
�ర���� ఒడంబ�క �ద సంత�లు �ట�డం జ��ం�.
    ఆ �� నుం� జర�� చ�త�గమనం ��ం�.  ఈ సం��� �ం� ప�పంచ యు����
��లు ప���.  జర�� ప�జల� అ�క �గం �ర���� సం�� ��, ఆ సం�� (తప��స�
ప���తుల�) ఒడబ�న �ప��� ప�భు���� �� అం�క�ంచ�దు.  �న�ం కూ� �ప���
ప�భు���� వ���కం� ���ం�.  సం�� �ప��� ప�భు���� వ����సు�న� వ��ల �తు�� ఆ��క
సంపద �ం��కృత� ఉం�.  ప��కలు, ���, �� �తు�� ఉ���.
    ఇటువం� �రవంత�న భూ�� ప���ర ��లల� రగులుతున� �ట�� ��లు, అ�
ఎంత అ�స��క�న� ��, �ల�త����.  కుట�లు �� అతను క�మం� స�����లూ
హస�గతం �సుకు� జర��� ‘��ర�’ (�యకుడు) అ��డు.  జర�న�� అ�క �గం తమ �చ�ణ
����ఈ��ర� ఎటు న����అటు న�� జర��� ప�పం�����ణ���� గు���రు.

�ట�� ��లు

    �ట�� పద��� �కముందు, 1924� ��లు� ఉన���డు, ‘� ��టం (Mein
Kampf)’ అ� �స�కం ��డు.  ఈ �స�కం� �ట�� తన ���ం�లనూ ��లనూ �వ�ం�డు.
 �ట�� జర�� అ��త అ�న త��త ఈ�స�కం జర�న�కు ��లు అ�ం�.  ప�� జర�� దగ��ఈ
�స�కం ఉండడం ప��� అ�ం�.  ప�పంచ �యకత�ం �సం తహతహ�డుతున� జర��
��శకర�నఈ��లను ఉ��హం� ��క�ం�ం�.  కు� ప�ం� అత���లు ఇ�:

1. జర�� �� ఆర�� ��.  �నవ�గ�కత�, కళ�� , ����ల�, �ం��క రంగం�
��ం�న ప�గ� అం� ఆర�� �� ��ం�ం�.  ఆర�ను� తకు�వ �తులను అణ�
�య�డం ���� ఈ ప�గ�� ��ంచగ��రు.  తకు�వ �తులను జ�ం�, తను
యజ�� అ� స��హ� ����ణ�ం�  ��� అణ����ఉం�నంత �లం ఆర�� ��
వ����ం�.  �తుల�� స�న�నవ� �షన� �ష�జం (�ట�� ������ంతం)
అం�క�ంచదు.  ఉన�త �తులు తకు�వ �తులను అణ����ఉం��.  అణ��ట�బ�న
��, యజ�� �� ���� �రుకున���డు యజ��-��సల మధ� �దం �ల�
�తుం�.  యజ�� �ష ��స �ర�డం ��� ఇ� జ�� ఉండవచు�. �ష కం�
ముఖ��న� రక�ం.  ఆర�� రక�ం కలు�త�న��డు �� పతనం ��రంభ�ం�.  ఇతర
�తుల రక�ం క�� ఆర�� �� తన సంస���� ����ం�.  ప�పంచం� ఆర�� ���
�ంద��రం� ప����న  ��.
ఏ �త�ం �క��నం, �స�� ��నం ఉన����� �ట�� �� ��నం  అర�ం ����
�సు�ం�.  �� జర�న�� �ము ఉన�త�న ఆర�� ��� �ం�న �రమ�, ���న
�తులను అణ� ఉం� ��ంచ��� ���మ� ఒక �వం క��ం�.  ఇతర ��ల �ద
�� ����� �చు�వ��� ���ం�క �పథ�ం ఇ��ం�.
2.   అ�� ��ల�నూ ఉన� జర�న�ను ఐక�ం ����.  జర�� తన బల�నతలను
అ�గ�ం� ప�పం���త ���.
3. జర�� ప�పం���త ఎ� �గలదు?  �దట��ను�ను �శనం ����.  ��ను�ను
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�శనం ��న త��త జర�� తూరు� �� ���.  జర��� ��ంచ��� స�లం
(lebensraum) ���.  ఈ స�లం ఎక�� ఆ���� �దు, ఇక��, యూ���� ���.
 �� యూ�� అం� ఇప��� ��ధ �తుల� ఆక��ంచబ� ఉం�.  అ�� ప�కృ� ఈ
��ం��� ఏ��� �జరు� �� ఉంచ�దు.  �జ�ం �ర�జ�ం.  �లుచుకున� ��� �జ�ం.
 �ం�యుతం� తమ ���� ఆ �శ ప�జలు జర�� వశం �య�క��?  ప��ఘ���?
 బలవంతు� �లు��డు.  చ�త�జర��� ఎం� అనుకూలం� ఉం�.  ర��ను ����కు�ల
పరం �� బల�న ప��ం�.  ����� ర�� ��ల� కూ��వ��� �ద�ం� ఉం�.
4.   ప����మ� వ�వస�అర�ం ���.  �� జర�� �యకత� సూత�ం (Fuehrerprinzip)
ప��రం నడుసు�ం� – అం� �యకు� (��ర�) �యంతృత�మన��ట.  అ��
���ల�నూ �యకులు ప� �సు�ం�రు.  �యకు�� సల��రులు ఉండవచు� ��
�ర�యం అత��.  ���� �ర�యం అ� సమస� �దు.  �యకుడు తన � �యకు��
జ�బు��.  � �యకు� �ర��లను అమలు పరచ��� �ధు�డు.  �యకు�
�ర��లను అత� అనుచరులు తూ� తప�కుం� అమలు జర��.  స�����లూ
�యకు��.  ఆ �ధం� �నుం� ��ం� వరకూ ఒక �యక వర�ం ఉం���సు�ం�.
కు� ప�ం� �ట�� ���ం�లు ఇ�.  ఇ� �ట�� �త�� సృ��ం�న ���ం�లు ��.  ఈ

���ం�లకు జర�� చ�త����త�క, ���ం�క, ��పర�న ��దులు ఉ��� కనుక� జర��
ప�జల� ఇ� ��క�  ���ం��.

�ట�� చ�త�ను �చ��ంచ�ద� ఎవరూ ఆ��ంచ�రు.  జర�� �� ఆర�ను �� అ��డు.
 ఆ �� ఇతర �తులను అణ����ఉం�� �� ఉన�త ���� �రు��ద� అ��డు.  జర��
��ంచ��� స�లం అం� ఇతర ��లను ఆక��ంచడ� అ� స�ష�ం� ���డు.  ప���న
��ను�ను ఆక��ం�ల��డు.  తూరు�న జ��� ���, ��ం�, ర��లను �శనం
���ల��డు.  అన�� అం� ఆచరణ� ����నవ����రణ�మం�� ���డు.

�ట�� ����రు �షన� �ష�సు����(�� ���).  �� �ర�య� ��� ఎంత
ఉంటుం� ఈ �� �ష�జం� �ష�జం అంత ఉం�.  �� �ష�జం ప���� �����
వ���కం, ���� ������ అనుకూలం.  ఒక పక� �����క�త�లనుం� ఆ��క స�యం
�ందుతూ, ��న� ప�జలను వం�ంచ��� �షన� �ష�సు�లు �ము అ��రం�� వ��
ధన������ అంతం ���మ� ప��రం ���రు

కమూ��సు�లనూ �ష�సు�లనూ ��� యూ�యన�నూ అణ� ఉంచుతుం� కనుక �ట��
���������క�త�లు స�యం ��రు.  ముఖ�ం� జర�� ఆయు�కరణ వలన��ం� కు���, ఐ.
�. ����, యు��� ����ం� కం��లు �ట�� కు అండ� ����.

జర�� �����క�త�ల అండ� 1933� �ట�� జర�� �న�ల� అ��డు.  కుయుకు�లు,
కుతం��ల ��� స�����లూ �బ��త�ర�� జర��� �యకుడు (��ర�) అ��డు.
 �ద� �ండు సంవత��ల�నూ �ం� గు�ం� ��� డుతూ �ట�� జర��� రహస�ం�
�యుధం �య���డు.  �న�ం సంఖ� అ��బరు 1, 1934 ��� మూడు ల�లకు ���ం�.
 ��� �న�ం కూ��జర�, జ�ంత��ముల ���ణం �ప��ం�.  జర�� ���క బల���
రహస�ం� ��ణ ఇవ�డం �ద�ం�.  �రంగులు (artillery), మందుగుండు త�� �ద�ం�.
 ఈ ‘రహస� �ర�క�మం’ ���� రహస�ం �దు.  ��ట�, ���� లకు ��యకుం� ఇంత �ద�ఎతు�న
జర�� �న�యు�కరణ జరుగదు.  1935 ��� 16వ ��న �ట�� �ర���క ��క ��ణకు
(Conscription) ఆ��లు ఇ��డు. ఐదు ల�ల ����� కూ� ఏ��టు ���ల�
�ర��ం�డు.

�ట�� అ��రం�� �వ��� ముందు 1929-34ల మధ�, ఆక� ద�బ�ం� వ��ంచబ�న
�టు�బ��� ఆ��క �ంద� �లం�, 70 ల�ల మం� �రు��గులుం��రు.  �ట�� అ��రం��
��� �ద�ఎతు�న ప��� వ��� �ర�క��లు�దలు ���డు.  ప�జలకు ఉ���లు �రక���.
 జర��� �యుధం �య���� ప�య��లు ��రం�ంచడం� ఆయుధ ప�శ�మలు చురుకు�
ప��య����.  యువకులు ల�ల సంఖ�� �న�ం� �ర��రు.  �ర���క ప���లు
అత�ంత ప��దకర�న��, ఇటువం� చర�ల� �రు��గ సమస�ను ��వరకు
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ప�ష��ం�డన� �రు �చు�కు��డు �ట��.
అవ�నకర�న, �స��హ� కూ�న గ��� �ట�� తు�� ప�సు���డు.  �ర����

సం� సం�ళ�ను �ం��, ��ధ ��ల� ఉన� జర�న�ను అంద�� ఐక�ం ��, జర��� ఒక
శ��వంత�న �జ�ం� రూ�ం���న� �బుతున� �ట�� ను జర�� ప�జలు అ���ం�రు.
 జర�న�� అ�క �గం �రుకుంటున�� అ�.  జర�� ��సు�న� ‘ప�గ�’� చూ� జర�ను�
గ��ంచ��రు.  1500 �ళ� చక�� �డు� ���ంచబ���.  జర�� నగ�లు �న����ంచ���
బ���ండ�న పథ�లు త�ర���.  అత� �యకత�ం� జర�� ఏ�కృత�ం�.  �ద�
ప�పంచ యుద�ం త��త జర�� త�తు�కు� సగర�ం� �లబ�� ��డు �ట��.  జర�� ప�జల
దృ����ట�� జర�� ఆత� �ర��� ���నమ�న�త వ���� ���డు.  ఇ� ఒక �ర��ం.

మ� �ర��ం – �ట�� �జ రూపం – భయంకర�న�.  అతను యూదు మతసు�లనూ
(��లను) కమూ��సు�లనూ ��� యూ�యన�నూ అణ� �సు���డు.  స�����లూ తన
�తు�� �ం��క�ం� జర�న� ��చ�ను హ�సు���డు.  అ���ం? జర�న� కళ� ముందు ���న
అంద�న కల – ప�పం���త అవ�తున� జర�� – �ళ� కళ�కు �రలు క���ం�.  జర��
ప�జల� అ�క�గం �స���� చూడ�క��రు.  ఒక �యంత� �ట�� స�����లూ తన
�తు�� � �సుకుంటూ జర��� ��శకర�ర�ం  �� �సుకు �డుతు��డ� గ��ంచ�క ��రు.
 ��న� ప�జ� �దు, ���కుల ప���� కూ� అ�� ఉం�.  �� ��� యూ�య� హకు�లు
హ�ంచబ���.  అ���ం?  యుద�ప�శ�మలు చురుకు� ప� �సు�ండడం� ���కులకు
ఉ���లు �రక���.  1936 సంవత���� �రు��గ సమస� ��మటుకు ��ం�.  కడు�
�ం�న ���కులు ‘���యూ�య�హకు�లు �క����ట�� �లన� ���కులకు �� చ��
��చ� �దు’ అ� న��కుంటుం��రు.

అ� సంవత�రం జర��� ఒ�ం�� ��� క��� ఎరుగనంత ఎతు�న అతు���హ
��వరణం� జ���.  ప�పంచమం� ఈ ��� �ర��ం�న �రు చూ� �ట�� ను
ప�శం�ం�ం�.  ప�పం��� �స�య పరుసూ� ఉత�వ ��వరణం� కను�సు�న� జర�� �నుక
మ�క జర�� – �యంతృత� జర�� – త�తు��ం�.

��లకు బ���న �స�� ���� ��ల�� అ� ����య� మ���� ఈ ����� ఒక
�యం� ఇ� వ��ం�డు:
    �ళ�� (��లు) �దట��ల �సం వ��రు
    �ను�నం� ఉ��ను
    ఎందుకం� �ను��ను �ను
    �ళ�� మ�� కమూ��సు�ల�సం వ��రు
    �ను�నం� ఉ��ను
    ఎందుకం� �ను కమూ��సు�� �ను
    �ళ�� ���యూ�య� �డర� �సం వ��రు
    �ను�నం� ఉ��ను
    ఎందుకం� �ను ���యూ�య� �డ�� �ను
    త��త�ళ�� �థ�కు�ల�సం వ��రు
    �ను�నం� ఉ��ను
    �వరన�ళ�� � �సం వ��రు
    ఇంక��� �ందుకు ఎవ�రూ��� �రు

�ట�� �ర���� సం� షరతులు ఒ��క�� ఉల�ం�సూ��ద�ఎతు�న జర��� �యుధం
�సు�న���డు ��ట�, ���� ��లు �ట�� ను ఆప��� ప�య��ంచ�దు.  యూ���
శ��వంత�న ఈ �ండు ��లూ �యుధమ�తున� జర��� ఉ��ంచడ� �దు, ప��ం�
��త��ం��.  �ట�� ను కమూ��సు�ర�� �దకు ఉ����ల� దురు��శం� �వ� వరకూ
ఆత�హ�� సదృశ�న ���లు అవలం�సూ�� ఉ���.  ఈ �ండు ��ల కుయుకు�లూ
కుతం��లూ, �ట�� జర��� �ల��కు��వ��� అత�ంత శ��వంత�న �న�ం సమకూరు�కు�
ప�పం����రణ�మం�� �ంచ��� ప��ం� �రణం అ���.
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ఒకపక� జర��� �యుధం �సూ� 1935 � 21న, �� (జర�� �ర��ంటు)� �ం�
ఆవశ�కత గు�ం� ప�సం�ం�డు �ట��:

‘యూ��� గత 300 ఏళ��� జ��న రక��తమూ, �� వలన క��న ఫ��లూ
చూ��....���� ���� �� ఉం�.  జర�� జర���� ఉం�.  ��ండు ��ండు�, ఇట� ఇట���
ఉ���.  రక�� నదులు ��నప��� ఈ ��లు అ�� ఉ���.  ఈ ��లు ఈ యు��ల�సం
��న ���ల� అణు�త�ం సత���జ�లకు ����ం� ఉం� అంతకం� �జయం
��ంచగ�� ఉం��.  జర�� ఇతర ��లను జ�ం�ల� �రటం �దు.  ��� ���ంతం ఇతర
�తులను అణ�ల� �రదు.... �షన� �ష�సు�����ం�� �రుతుం�.  జర�� ఆ����ను
జర��� ��నం ���ల� �రడం �దు.  జర�� ఆ���� ఆంతరం�క వ�వ��ల� �క�ం
కలుగ�సు�దు.  ��యుధ ��ంతం �� �ండు� జర�� ప���ంచదు...... యుద���లలు ఎవ��
ర����అ�చకం తప� ఏ���ంచ�రు.....’

�� �ండు� జర�� ప���ంచదు అ��� ఇ��న త��త ప��లల�� 1936  ��� 7న
�ట�� ���లు �� �ండు� ప���ం��.  �� �ండు� జర�� �న�ం ప���ం�న �ండు గంటల
త��త �ట�� �త��ం� ప���దనల� వ��డు.  ‘�ట�� తన ప��ద�ం�� �� �ంప�య
���డు.  �ంట� �ం� ప���దన� ముందుకు వ��డు’ అ� ఒక �జ�య�త�ఈ �త��ం�
ప���దనలను గు�ం� వ��ం�డు.

���ముక �� ��ట�, ���� ��లు �ట�� కు మ�� �ం��.  మూడు �లకు �ం� ��
జర�� �న�ం ���ండును ఆక��సు�ం� ల�ల ��ం� �న�ం ���కు�� చూసూ��లబ�ం�.

రక��తం �కుం�,  ��ట�, ���� ల నుం� యుద�ప��దం �కుం�, ��ం�న ఈ �జయం
వలన జర�� ప�జ�� �ట�� పరప� ���ం�. యుద�ప��దం �కుం� �ట�� �ను అనుకున��
��ంచగలడన� అ���యం జర�� ప�జల� క��ం�.

�� �ండు త��త ఆ���� వంతు వ��ం�.  ఆ����� జర�� జ�� అ�కం� ఉం�.
 �� ���అక�డ బలం� ఉం�.  1938 ��� 12న జర�� ���లు ఆ����� ప���ం� ఒక�
తు�� గుండు కూ� �ల�కుం�� ఆ����ను జర��� ��నం ���.  ఈ ఆ���� ��నం�
70 ల�లమం� జర�ను� జర��� క��రు.  ఆ���� ��నం వలన, �ట�� తరు�� ల��ం అ�న
జ��� ��� స�హదు�లకు మూడు ��� జర�� �న�ం ��ం�.  జర�� �� ���తనను �ను
ర�ంచు��� దు���� ప�ం� జ��� ���.

��య� ప�భుత�ం యూ��� కము�కు వసు�న� యుద���లను గమ�ం� ఆం�ళన
ప�ం�.  ఆ���� జర�� వశ�న త��త ��య� యూ�య� జర��� వ���కం� ��ట�,
����, ర��లు స���ర�ణకు �ంట� �ద�మ��ల� �జ�����ం�.  ‘ఇంక �ప�ం �య�కూడదు.
 ఈ�ప�ం ��శ����� �యవచు�’ అ��చ��ం�ం�.

మ� ఇతర �శం �� జర��  దు�క�మణ �య�కుం� ���ంచ��� ఒక స��శం
ఏ��టు ���ల� ��య� ప�భుత�ం 1938 ��� 17న ��ం�.  ���� ప��న మం��
�ంబ��� ఈ ��య� ప���దనను �� ���డు.  అం� �దు, �ట�� జ��� ��� �ద
�� ��న ప�ం� ��ట� జ��� ���కు అండ� �లుసు�ంద� �� ఇవ���� ��క�ం�డు.
 ����, జ��� ���, ర��ల మధ� పరస�రం స�యం �సుకు� సం� ఉం�.   జర���
వ���కం�, జ��� ���కు అండ� ���� యుద�ం�� ��� ��ను�కు ��ట� స�యం
�య�ద� కూ� �ంబ��� అ��డు.  జ��� ��� �ద �ట�� �� ��న ప�ం�   ��ట�
నుం� ఎటువం� ప��ఘట� ఉండద� �ంబ��� స�ష�ం ��డు.  ఇ� �ర�యం�
జ��� ���ను ఆక��ంచు�మ� �ట�� ను ప��ం� ��త��ంచడ�.  యూ��� �ట��
ర��సు�న� యుద�ం ���ంచ��� కుయుకు�ల శకు� �మ ���� ప��� �ంబ��� శ��వంచన
�కుం� సహక�సు���డు.

�ద� ప�పంచ యు��నంతరం �ం� ఒడంబ�క ఫ�తం� జ��� ��� ఏర��ం�.
 జర�న�కు ఈ �ం� ఒడంబ�క పట� �వ�వ���కత ఉం�.  జ��� ���� అ�క �తులు���,
  ����లు���.  ఈ ����లు తమ �తృ�శం అం� అ��నం క�� ఉం��.  ���
���� ��ండు పట� , సు�ట� �ండు� ఉన�  జర�ను� జర�� పట� , రు��యను� ర�� పట� ,



21

హం��యను� హంగ� పట� అ��నం� ఉం��రు.  అ�క �తుల, ����ల సమస��
జ��� ���ఒ�దుడుకులకు �న�తుం��.

�ట�� అ��రం�� ��� సు�ట� (సు�ట��ం� జ��� ����ఒక��ంతం) జర�ను�
�� ���అ��నులు�����రు.  సు�ట� ��ం��� జర��� ��నం ���ల� �ట��
��ండు ��డు.  ��� ప�జలున� ��ం��� తనకు అప��ం�ల� ��ం� ��ండు ��ం�.
 ��ండు తన ����� జ��� ���స�హదు�కు తర�ం�ం�.  అ��హంగ� కూ�హం��య�
�తులున� ��ం��� హంగ�కు అప��ం�ల� ��ండు �� స�హదు�లకు ����� తర�ం�ం�.

జ��� ��� ఉ�� ప��దం� పడ��, ఆ �శం� ర�ణ ఒడంబ�క ఉన� ��య�
యూ�య� జ��� ��� తర�న ��డ��� ప��మ స�హదు�లకు 40 ��జన� �����
తర�ం�ం�.  3,40,000 �జరు� ����� స�క�ంచ��� �లు����ం�.

�� జ��� ��� ��ట�, ���� ��ల ����� గుర�ం�.  ఈ �ండు �త���లూ
జ��� ���ను �� ��ళ�కు వ����.  50 �తం కం� ఎకు�వమం� జర�ను� ఉన�
��ం�లను జర��� అప��ం�ల� �క��యుద�ం తప�ద� ��ట�, ��ను�లు జ��� ����ద
ఒ��� �సుకు వ���.  1938 ���ంబరు 30న మూ���  నగరం� ఒక ఒడంబ�క �ద జర��,
ఇట�, ��ట�, ���� ��లు సంత�లు ���.  ఈ �గు���న ఒడంబ�క మూ���
ఒడంబ�క� చ�త�� అప��� �ల�ం�.  తన భ�ష�తు��ర��ంచబ�న ఈ స��శం�
జ��� ��� �దు.  జ��� ���-����-ర��ల మధ� ��క స���� సంబం�ం�న
ఒడంబ�క ఒక� ఉ�� ఈమూ��� స���ను�ం� ర��ను ����రు.

మూ��� ఒడంబ�క ప��రం సు�ట� ��ం��� జర�� ���లు ఆక��ం��.  అ��
��ండు, హంగ�లు కూ� జ��� ���� �ంత ���� ఆక��ం��.  ముక��క�ల�న
జ��� ��� �ట�� ద�����ల �ద బ�� ���� ��ం�.  �ట�� క�మం� ���న
జ��� ���నం� ఆక��ం�డు.  సు�ట��ం� ను జర��� అప����జ��� ���సమగ�తను
��డు�మ�మూ��� ఒడంబ�క��� ఇ��న ��ట�, ��ను�లు �ట�� జ��� ���నం�
ఆక��సు�ం� �మ�న�దు.

జ��� ��� మర�ం�ం�.  మర�ం�ం� అనడం స��దు -  ‘�ం� ��యు�న’ ����
ప����ంబ��� ఆధ�ర�ం� జ��� ���హత� �య�బ�ం�.

దు�క�మణ�రు� ��ండ��� అం�క�సూ��ంగుతూ �తుం� బలప�� �ం� �దు,
దు�క�మణ.  �ట�� ఆక� జ��� ���� ��� �దు.  జ��� ��� తరు�త మ�
�శం....జ��� ���ను హత� �య�డం� తన �త���ం�న ��ం� వంతు వ��ం�.
 ఒ��క� అడు� �సూ�యుద���� ర�� స�హదు�లకు �రు�ం�.

��య�యూ�య� – జర�� ��క�మణ సం�

    �ట�� ‘� ��టం’� ���నదం� ఆచరణ� �డుతు��డు.  ఇ��డు
��ండు...��ం� త��త తూరు�న ర����, ప���న ���� �� �ట�� ల��ం అ�తుంద�
స�ష�మ�ం�.  యూ�� ��లు స���� �ట�� ను ఆ�ల� ర�� �సు�న� ప�య��లను �రు
�రుసూ�, �ట�� ను ర�� �దకు ఉ��ల���� ��ట�, ���� లు కుతం��లు పను�తున�
తరుణం�, 1939 ఆగషు�� ��య� యూ�య� – జర�� ��ల మధ� ఒక ��క�మణ సం�
జ��ం�.  ప�పంచం�� ప����మ��దులనూ కమూ��సు�లనూ జర��� ఈ ��క�మణ సం�
�స�యం�ముం���ం�, గందర�ళం� ప��ం�.
    �ట�� అ��రం�� వ��నప��నుం� ��లను వ����ంచడం� ర�� ముందుం�.

 యూ��� యుద���లు కము�తుం� �ం� �సం తపన ప�ం�.  అటువం� ర�� �ట�� �
��క�మణ ఒడంబ�కకు ఎ� అం�క�ం�ం�?  ఎందుకు అం�క�ం�ం�?
    ��ం� ర�� ప��మ స�హదు�� ఉం�.    ��ండు �ద�నుం� జర��� అనుకూలం�
ఉం�.  ��ండు స�యం� జర�� �� �ండును ఆక��ం�ం�, ఆ����ను ఆక��ం�ం�,
జ��� ���ను అంతం ��ం�.  జ��� ��� అంత�న త��త ��ం� ప��దం� ప�ం�.
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 జ��� ��� ��� ��ం� కూ� మూడు ��లనుం� జర�న� � చుట�ముట�బ�న ప����
ఏర��ం�.
    ��ం� �� ���� ��ం��� జర�� పరం ���లన� ��ండు� �టు జర�� మ����
��ండు� కూ� ��ం�.  ��ం� ప��దం� ప��� 1939 ��� 21న ���� ప��న మం��,
��ట�, ����, ��ం�, ��య� యూ�య� – ఈ �లుగు ��లూ యూ��� ఇంక
దు�క�మణను ఎ� ఆ�� అ� �షయం �ద సంప��ం�లు జరు��� అ� ప�క�ం��, అ�
ప����ం�డు.  ‘సంప��ం�లు జరుగు��’ అ� ప�క�ంచడం వలన ప��జనం ఉండద�
��ం�న రష�� ప�భుత�ం - ����, ��ట�, ��ం�, ర��, ట��, రు���లు స���� �ట��
ను ప��ఘ�ం�ల� ప����ం�ం�.  �� ���� ప��న మం��స����  ప��ఘ�ం�ల� రష��
ప���దనను అం�క�ంచ�దు.  జర�� ��ం� �ద �� ��న ప�ం� ��ట� ఏకప�ం� ��ం�
కు అండ� �లుసు�ంద� ���� ప��నమం����� 31న ప�క�ం�డు.
    1939 ��� 10వ ��న 18వ ����ం��� ���� డుతూ ���� – ‘ప����మ� ��లు
స���ర�ణ ����� ������, ఇతరుల వ�వ���� �క�ం కలుగ�సు�మంటూ తటస�
����� అవలం�సు����.  ఈ తటస���న ల��ం ఏ�టం� దు�క�మణ�రు�� ఇతర
��ల �దకు ఉ��ల�డం....తూరు� ��కు �ళ�ండ�, తూరు� ��లు ����ప���య�
జర�న�ను ��త��ంచడం....����కు�ల� యుద�ం ��రం�ంచం�, అం� సవ�ం� ముగుసు�ంద�
�ప�డం....�� ల��ం జర��, ��య� యూ�యన� మధ� యుద�ం �సుకు�వడం�
కను���ం�...’ అ��డు.  �ం��సం �టుప�ల� అ�� ��ల�నూ ఆ��క సంబం�లు
�రుగుపరుచు��ల����� అ��డు.
    ఇతరులను తమ అవస�లకు స�ధలు� �య�డం యు����దుల సంప��యం అ�
యు����దులు  ��రం�ం� యుద�ం�� ర�� ఈడ�బడకుం� ర�ంచు��� అ� (not to let
our country be drawn into conflict by warmongers, whose custom it is to let others
pull their chestnuts out of the fire) �చ��ం�డు ����.
    ఇ� ��ట�, ���� లకు �చ��క� ప�పంచం ��ం�ం�.
    ��ట�, ����, ��య� యూ�య� - ఈ మూడు ��లూ పరస�ర సహ���� ఒక
ము��ణ� ఒడంబ�కకు ��ల� ��య� ప�భుత�ం 1939 ఏ��� 16న ���� ప�భు����
��ం�.  ఈ ఒడంబ�క అమలు జరప��� మూడు ��ల ��క స��శం జర�ల� ��ం�.
 �� జర�� ఆక�మణ ప��దం ఉంద���ం�మధ�, తూరు� ��ల ర�ణకు ఈమూడు ��లూ
�� ఇ���.  ��ం� కు అం��ర�� ఈ మూడు ��ల�నూ �తులు కలుపవచు� – ఇ�
��య� ప���దన.  ���� ప�భుత�ం మూడు��ల త��త, � 8వ ��న ఈ ప���దనను
��������ం�.
    ��ం�, రు��� ��లు ��ట�, ���� ల �రం�� ��క�ంచ��� �ద�ప��� ��
��య� �రం�� అం�క�ంచ��� ��క�ం��.  జర�� �� ��న ప�ం� స�హదు�� ఉన�
��య� యూ�య� �త�� ఈ ��లకు స�యపడగలదు.  ��ట�, ���� ల స�యం
అంత� ఉండదు.  అ�� గు����య� వ���కత ��� ప�భుత� బు��� మంద�ంప��ం�.
 ఒక పక� జర�� ప���ను�ం� ��ం� �ద �� �య���� �ద�మ�తుం�, కమూ��సు�
వ���కత� గు��ద�న ��ం� �� భూ��ముల ప�భుత�ం తూరు�న ��య� యూ�య�
�ద �� �య���� స���లు �య���ం�.  జర�న�ను ఎదు��వ��� తమ భూ�గం
గుం� ��య� ���లు  ప���ంచ��� అనుమ�ంచ�దు.  రష�� ���క బలగం ���
���శ��లను ఉప��ంచ��� ��� ప�భుత�ం అం�క�ంచ�దు.  
    ఇ� సంప��ం�ల� ప��ష�ంభన ఏర��న��డు ���� ���ంగ �ర�ద��� సంప��ం�లకు
��� పంపమ� ��య� యూ�య� ���� ప�భు���� ��ం�.  ���� ���ంగ �ర�ద��
వం� ��య� అ��� పర�టన ఈ ప��ష�ంభనను �ల�ంచ��� ర��� ఒక ఒడంబ�కకు
�వ��� ��ట� ��య� � ఉందన��� �దర�నం� ర�� ��ం�ం�.  �� ���ంగ
�ర�ద�� ��� �ళ���� ��క�ం�డు.  �� ���ంగ �ర�ద�� ��� �ళ����
�ద�ప�� ���� ప��న మం��అనుమ�ంచ�దు.  ఇంత ముఖ��న స��శం� ����,
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�ల�� ల� సం�షణలు జరప��� ���ంగ ���లయం�� ఒక �న� అ����
పం�ం�ం� ��ట�.  �ట�� కు వ���కం� ఒక ఐక� సంఘటనను ���ం� ఉ��శం ��ట� కు �ద�
రష�న�కు స�ష�మ�ం�.  రష�� ��క బలం పట� ��ట�, ���� లకు �న� చూ� ఉం�.  అ��
��క సంప��ం�ల�సం ర��, ర�ణ క���� �ర�� �����, ఎర��న�ం �� ఆ� ���
జనర� ష����� �ం� ��� �య���, ��ట� ఉన�త �����రులను పం�ంచకుం�
��రవ�తున���� పం�ం�ం�.  ఈ ఆం�� ��ం� ప���� వర�ం  ��నం� ప�����ఒక ��
ప���. �� ��నం��కుం� ఈ ప���� వర�ం �మ�����ంజరు ఓడ� ఆగషు�5న బయలు
���రం ��ల త��త ��� ��� ��ం�.
    ఆగషు��ండవ���� ��య� యూ�య�-ప��మ ��ల మధ� ��క సంప��ం�ల
ప���య������������ వ��ం�.
    ఇటు ర��� సం�షణలు జరు�తున� సమయం�� మ� పక�, 1939  ��-ఆగసు�
ల�, ��ట�-జర��ల మధ� రహస� సంప��ం�లు జరుగుతు���.  ���� ������� ���న�ం
�య�న� �ట�� �� ఇ��, తూరు� �� �ట�� దు�క�మణ� ��ట� కలుగ�సు�దు; ��ట�
��య� యూ�య� � సం� సంప��ం�లను �లు� �సు�ం� – ఇ� ఈ రహస� సంప��ం�ల
��ంశం.  ���� కు గూఢ�రుల ���ఈ రహస� సంప��ం�ల �వ�లు అందుతూ� ఉ���.
 ��య� యూ�య� కు వ���కం� ��ట�, ����, జర��, జ�� – అ�� ఏకమ�� ప��దం
ఎదుర�తున�ద����� గ��ం�డు.
    మ� పక� జర�� ��య�యూ�య�� ��క�మణ సం�� ప������ం�.
    నల� సముద�ం-���� ���ల మధ� ��ం��� జర��, ర��ల మధ� �భ�ంచ��� జర��
ఒక రహస� ఒడంబ�కను  ప����ం�ం�.  ��ట�, ���� ల� ��క సంప��ం�లు
సఫలమ��యన� ఆశ� ఉన� ��య� యూ�య� ఆగసు�7న జర�� ప���దనలను
�����ం�.
    ఆగసు�15న జర�� ప�భుత�ం ��క�మణ సం�� ��� �టు ఒక రహస� ఒడంబ�కనూ
ప����ం�ం�.  రష�� ప�భుత�ం మ�� ��క�ం�ం�.
    ఆగసు��మ� ప��మం���� జర��� ��క�మణ సం� గు�ం� ఆ��ం�� ��ం�.
    1938 నుం� ��య�-జ�న� మధ� మంచూ�� స�హదు�ల� �యుధ సంఘర�ణ
జరుగు�ం�.  1939 ��� సంఘర�ణలు �వ�� జ�� అంతకంతకు అ�క �న�ం� ��
�య���ం�.  1939 ఆగసు���� ���� �� ��ంతం� ర��, జ�న� మధ� �న� ��
యుద�ం జరుగు�ం�.  ఈ యుద�ం ���� కు ఆం�ళన క����ం�.  ర�� �ండు రం�ల�,
తూరు�న జ�� �నూ ప���న జర���నూ, ఒంట�� యుద�ం ����� వ�� ప��దకర
ప������ �ట�బడు�ం�.  జర��� ��క�మణ సం� జర�� �త��శ�న జ�� ను
�రు��హపరుసు�ం�.  జ���యుద�ం ర��కు అనుకూలం�ము�� అవ�శం ఉం�.
    ఇటువం� ప���తుల����� జర��� ��క�మణ సం�� అం�క�ం�డు.  ఇ� ���� కూ,
ర��కూ, కమూ��సు�లకూ - అంద�� �దు���.  ఈ సం� ���� ను ఒక అవ�శ��� ��ంద�
ఎటువం� ప���తుల�నూ ���� �ట�� � ఈ సం�� అం�క�ం� ఉండకూడద� �ంతమం�
����సు�లు ఇప��� �వ�ం� �మ��సు���రు.  ఉ�హరణకు కూ�� ����ంటు ��� ����
1992� ఒక ఇంటరూ��� ���� ను ప����� త�� పట�డం ��త�కం� త�� అ�తుంద�
�బుతూ  ‘……యుద���రం��� ముందు ���� ��� ���� త�� అ� �ను
అ���యపడుతు��ను.   ప�పంచం ఉ��� ప��దకర�న ��సు�� �ట�� త�రు �వడం�
ప��మ ��ల �త�ను ఎవ�రూ �దన�రు.  �ట�� ముందు ప��మ ��ల �ంగు�టు �ర��
ఎవ�రూ �దన�రు.  ప��మ ��ల ఈ ప�వర�న �ట�� ను ��త��ం� ���� భయప�� ��ం�.
 ఈ భయం� వ�వ� సం��ంచడం �సం ���� ఎటువం� మూ��న��� ���ం� �ట�� �
�ం� ఒడంబ�కకు �ద�ప��డు.  ����ప�� ��� వ��� ���� ఇ� �ట�� � �ం� ఒడంబ�క
�సు�వడం �ను ���ంతం �మ��సూ�� ఉం�ను.....’ అ��డు.
    గత�ంతరం �� ప���తుల� జర��� ��క�మణ సం�� ర�� అం�క�ం��� వ��ం�. ఆ
�� ���ష�ప���తుల� ఇ� ఒక �స��క�న చ��.  ఈ ��క�మణ సం� షరతులను  జర��
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����� అమలు జరు�తుందన� భ�మలు ���� కు ��.  ఈ సం� వలన ర��కు క��న
�లు ఏ�టం� –

1. యు���� సం�ద�ం �వ��� ర��కు ఒక�న�ర సంవత��ల వ�వ� ల�ం�ం�.
2. అ��బరు �ప�వం త��త ర�� అంతరు�ద�ం� �� బల�నప�న ప���తుల�,
1920� ���� సహ�రం� ��ండు ర�� �ద �� �� ప��మ యు����, ప��మ
�� ర��లను ఆక��ం� 150 �ళ� రష�� భూ���� ���నం �సుకుం�.    ఈ
��ం�ల� ప��నం�యు���నూ� �� రష�నూ� ఉ��రు. 1939� జర�� ��ండు �ద
�� ��న��డు ��య� ���లు తూరు� ��ండు� ప���ం� ప��మ యు����,
ప��మ �� ర��లను ��� తమ ���నం�� �సుకు���. 1939 ���ంబరు నుం�
ర��� �త�� క��న ��ం�లవలన ర�� స�హదు�150-200 �ళ�� ప��మం� జ��
ర��కు అదనం� ర�ణ ఏర��ం�.  �ండు �ట� 30 ల�ల జ�� ర��� క��ం�.
3. �త�ం �టు�బ��� ప�పంచమం� ఏక� ర��ను ఏ��� �� �� �� ప��దం
నుం� ఈ సం� ���ం�. ఈ సం� జరగక�� ��ట�, ����, అ���ల సహ�రం�
�ట�� ర���ద �� �� ప��దం ఉం�.  తూరు� నుం� జ�� �� ���. ఈ సం�
త��త 1941� జర�� �� ��న��డు ర�� ఒంట�� �దు.  అప��� ��ట� జర��ల
మధ�యుద�ం��రంభ�ం�.
4. ఈ సం� జర�� �త���లకు �వ��న అసంతృ��క��ం�ం�. ము����, ��ం�లు
బ�రంగం�� ఈ సం�� వ����ం�రు. జ�� ఈ సం� జ����� ర��� యుద�ం
���ం�. ప���ను�ం� �ట�� �� ����ను �తులు కలు��న� ��య��ం�.
తనను సంప��ంచకుం� ర��� �ట�� �సుకున� ఒడంబ�క జ�� కు �� ఆగ����
క��ం�ం�. ���� �� యుద�ం ర��కు అనుకూలం� ము��ం�.  ఈ యుద�ం� ర��
��క శ��జ�� అనుభవం�� వ��ం�.  ఫ�తం� 1941� జర�� ర���ద ���
��ల� �� �య���ందన� జ�� ర��� ��క�మణ సం�� కుదురు�కుం�.
  జర�� ర���ద �� ��న��డు తటస�ం� ఉం� �� తూరు� �� నుం� ర�� �ద
�� �య��దు.
���� కు బద�శతు�� అయన ���� ప��� చ���, ర�� ఆ�డు ఉన� ప�����ఈ సం�

అత�ంత�స��క�న� అ��డు. ‘��యటు� తూరు� ��ండు���లను అడు�కు��రు...’ అ�
అ�నం�ం�డు. ��������� �ట�� ను అడు�కున�ందుకు ���� ను అ�నం�సూ� లండ�
���� ��డు.

తూరు� ��ండు� రష�� ���ల ప��శం �ట�� � �తులు క�� జర��, ర��లు
��ండును పంచు�వడం� �క, జర�� ��ండును ఆక��సు�ం� �ట�� ను అడు��వడం�
��ంచడ� సమంజసం� ఉంటుం�.

ఈ ��క�మణ సం� �ంత వ�వ��సు�ం� �� జర��� యుద�ం అ��ర�ం అ� ���� కు
�లుసు.
ర�� – ��� ండు స�హదు�యుద�ం

��� ండు 600 సంవత��ల �టు ��డ� � ఒక �ష��ం� ఉం�, 1808� ర��
అ�నం�� వ��ం�. �బ�వ� �ప�వం� �� ప�భుత�ం కూ���న త��త ��� ండు
��తం����� ��ం� �� ����� ప�భుత�ం అం�క�ంచ�దు. అ��బరు �ప�వం త��త �త��
��� ండు ఒక స�తంత��శ�ం�. ��� ండు� కమూ��సు�ల �యక��న ఒక �ప�వం జ��ం�
�� జర�� �న� స�యం� ���� ప�భుత�ం ఆ �రుగు�టును అణ� ��ం�. ����� �ప�వం
వల�� ��� ండుకు ��తంత��ం ల�ం�� ���� బూరు�� ప�భుత�ం ����� ప�భు���� �వ�ం�
వ����ంచ��ం�. ��� ండు� ఉన� ప�����క ప�భు���� జర�� �న� స�యం� ��
��సు�జనర� �న� �ం కూల���డు. అత� �యకత�ం� ��� ండు ��య� వ���క
కుట�లకు ��వర�ం�.

1920 � జర�� త�తర ��ల సహ�రం� ��� ండు ర�� �ద�� ��ం�. బల�నం�
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ఉన� ��య� ప�భుత�ం అ��బరు 14న ��� ండు� క�న�న షరతుల� కూ�న ఒక ఒప�ందం
�ద సంతకం ����� వ��ం�. ఈ క�న �న షరతుల� �ండు ఏ�టం� – 1) ��� ండు
ఆక��ం�న ��� గనులున� ��ం��� ��య� ప�భుత�ం గు��ం�� 2) రష�� – ����
స�హదు�ను �న��భ�ం��. ఈ �న��భజన� స�హదు���� ��� నగ��� 18 �ళ�
స���� �రుతుం�. ��� ��� కు ర�ణ �కుం��తుం�.

���� ���జ��దుల పర���ణ� ��� ����ద ��� అ�క దు��ల� కూ�న �న�
�ం �ఖను ���ంచడం జ��ం�. ��� ండు కు �వలం 150 ���లు�� 2,000 ���లకు
ఆశ�య�వ�గల ���శ��లను ���ంచడం జ��ం�.

మ� ప�పంచయుద�ం అ��ర�మ�తున� ప���తుల�, ��� ��� ర�ణ గు�ం� ఆం�ళన
పడుతున� ��య� ప�భుత�ం, స�హదు�ను సుర�తం �య���� ���� ప�భు���� 1939
అ��బరు� ఒక ప���దన పం�ం�. ��య� ప�భుత�ం ��� ండును ఆక��ం�ల� ��,
��� ండు ��తం����� హ�ం�ల� �� �ర�దు. �వలం ��� ��� ర�ణకు 1920�
�ర��ంచబ�న స�హదు�లను ��� �ర��ం�ల� ��ం�.

��� ండు స�హదు�కు 32 �.� స�పం� ఉన� ��� ��� నగర ర�ణకు ఎదుర�తున�
సమస�లు �వ�ం�, ��� ��� ర�ణను బలపరచ��� �లుగు ��లూ, �ం� ఓడ�� ��
�ద ర��� ఇవ�మ� రష�� ప�భుత�ం ��� ండును ��ం�.  ��� బదులు� ��య�
����నుం� ���ం� భూ���� ��� ండుకు ఇవ���� ర�� �ద�ప�ం�. ఈ ప��శం
�రవంత�న� �� ��హ��� ��య� యూ�య� కు అంత ��ముఖ�తగల� �దు. ��
జర��, ��ట� ల ����హం� ��� ండు ఈ ప���దనను ��క�ం� యుద�ప�కటన �� ���
స�యం ��ం�. �టు�బ������ప��మ ��ల� జరుగుతున� జర�� దు�క�మణ గు�ం�
��� డకుం� ర��-��� ండు యుద�ం గు�ం� �ద�ఎతు�న ��య� వ���క ప��రం
�య���ం�.

 జర��� ‘�ం�యుత యుద�ం’ �సు�న� ��ట�, ���� లు (1939 ���ంబ� � జర��
��ండు �ద �� ��న త��త ��ట�, ���� లు జర�� �దయుద�ం ప�క�ం��) ఈ�����
ప����� ఎదు��వ��� ��సు�ఇట�, అ���ల� �తులు క�� 700 ���లూ 1500
�రంగులూ 6000 మర తు�కులూ సరఫ� ���.  ��ం� �న�ం ట��నుం� ��య�
యూ�య� �ద �� �య����, ర���� �కూ చమురు గనులను ��న �డుల�
�శనం �య����, స���లు ��ం�.  50,000 మం� ��కులను �ద�ం ��ం�.  ���� ప��న
మం��ర���యుద�ం �య���� ల�మం� ��కులను పం�సు�న�టు� ప�క�ం�డు.

 ఈ �న�ం ��� ండు ���� ��� ండు ఓ���ం�.  ర��� 1940 ��� 14న సం�
�సుకుం�. ఈ �ం� ఒడంబ�క ప��రం ��య� యూ�య� ��� ��� ర�ణకు అవర�న
భూ����, ��లను ���నం �సుకుం�. �� యుద�ం� ఆక��ం�న ��� గనుల ��ం���
��� ండుకు ��� ఇ����ం�. ఈయు���� దు�క�మణయుద�ం� �టు�బ��� ��లు ప��రం
����� ఇ� �వలం స�హదు�సంఘర�ణ�త��.

��� ండు �ద �జయం  ర��కు ��క� ల�ంచ�దు.  ఈయుద�ం� 40,000 మం� రష��
��కులు మర�ం�రు.  ఈ యుద�ం� రష�� �న� బల�నతలు �ల�డ���.  ఈ యుద�
అనుభ��� స��ం� ఎర������ �నర��వ��క�ం� సమూలం� �రు�లు �� �ర�క����
�ద�ఎతు�న తల���డు ����.

��య� యూ�య� బల�నం� ఉన� �� సంవత��ల� 1918 � రు���
������ను ఆక��ం�ం�. అక�డ �వ�ం� ప�జలు రు��యను� �రు, ఆరు సంవత��ల�
ఈ ప�జలు 153 �రు� �రగబ��రు. ర�� రు��� దు�క�మణను ఎన�డూ గు��ంచ�దు. ఈ
ప��శం �సం యుద�ం ���ల� కూ� అను��దు. �ట�� యూ��ను ఆక��సు�ం� ర��
������ను ర��కు ��� అప��ం�ల� ��ం�. యుద�ం �కుం�� ఈ ��ం��� ���
���నం �సుకుం�.
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ఎ����, ����, �థు��� ల� అంతర�తం� ఘర�ణ జరుగు�ం�. ఈ ��లకు
ర��� ��క ఒడంబ�క ఉం�. అక�డ రష�� ��� ��వ�లు ఉ���. �� అక��
ప�భు��లు అర���సు� ���లు, �ట�� అనుకూల ప�భు��లు. �ట�� ప��దం
�వ�మ�తున���డు ఈ ��ల�� ��య� యూ�య� అదన� ���లను పం�ం�. జర��
అనుకూల ప�భు��లు కూ��� �త�ప�భు��లు ఏర����. ఎ����, ����,
�థు���� ��య� యూ�య� � ���. ఈ ���లనుం� 5 ల�లమం� జర�న�ను
�ళ��ట�డం జ��ం�. ఈ ���లు శ���లు� జర�� భూ��ముల అ�న� ఉ���.
అ��బరు �ప�వ�లం� ఏర��న ���క కమూ��సు�ప�భు��లను కూల��య��� జర�� �����
ఆ���ం�న� ��. ఈపంచ�ంగ ద��� �ళ��ట�డం వలన ర��కు ర�ణ ల�ం�ం�.

ఈ ప���ల��ం�� గమ�సు�న� ప�ముఖ ����యుడు �ల�� �� ��, ‘����
���లనుం� నల� సముద�ం వరకూ ర�� ఒక బ���ండ�న ర�ణ �ఖను �����ందన� �షయం
����కు స�ష�మ��ం�’ అ���డు.

�ం� ప�పంచయుద���రంభం

    1939 ���ంబరు 1వ ��న జర�� ��ండు �ద �� ��ం�.  అ���, ��ట�, ����
��లు ర��ను ఏ��� �� ఒంట�� జర��� ���� ���ల� ఎ�� కుట�లు ప���
�వరకు ఈ యుద�ం �టు�బ��� ��ల మధ� యుద�ం�� ��రంభ�ం� �� జర��-ర��ల
మధ� యుద�ం� ��రంభం ��దు.  1941 ��� జర�� ర�� �ద �� ��న��డు అ���,
��ట� లు జర��� వ���కం� ర��� �తులు కల���న ప���� వ��ం�.  ఇ� అ�ముఖ��న
ప��మం.
    జర�� ��ండు �ద �� �య��� ��ట� ��ండు తర�న ��డు�న� ప�క�ం�ం�.

 త��త ���� కూ� అటువం� ప�కట� ��ం�.  ��ట�, ���� లు జర�� �ద యుద�ం
ప�క�ంచడం� �ం� ప�పంచయుద�ం��రంభ�ం�.
    ��ం� �ద ��� ప�పం��� �ట��ద��� జర�� �రు��� (Blitzkrieg)
అనుభవం�� వ��ం�.  �ల�ద వందల �ంకుల� జర�� �న�ం అ��గం�
��గ�ంచ��ం�.  జర�� ���లు 48 గంటల� ��� ���క బల��� �శనం ��
��� నగ�ల �� ���ల �� ప�జల�� ��టంకం� �ంబులు �సూ�, మరతు�కుల�
��� చం�తూ, �భత�ం సృ��ంచ���.  జర�� ��టూ�పరు� ��� �న�ం �నుక ��
అల�క�� లం సృ��ంచ��రు.  �రం ���� 35 ��జన� ��� �న�ం �శన�ం�. ���
ప�భుత�ం �శం వద� ����ం�. ��ండు ‘���� �జ�ం’ అ�ం�. ‘��ండు �జ���
��� ఇం�ంత �త�ం �దు. ��� ప�భుత�ం ఎక�డుం� ఎవ�� ��యదు. ��య�
యూ�య� కు ఒక ప����� సృ��ంచగల ప��శం� ��ండు ��ం�.’ అ��డు �ల��
1939 ���ంబరు 17న.

జర�� �న�ం ��టంకం� ��ండునం� ఆక��సూ� ర�� స�హదు�లకు �� ఒక
ప��దం� �ర�తున� తరుణం� ��య� �న�ం తూరు� ��నుం� ��ండు�
ప���ం�ం�. �న ���నటు� తూరు� ��ండు ప�జలు ��� �రు. తూరు� ��ండు��
యు��యనూ� , �� రష�ను� రష�� ����� ఆ���ం�రు.
    ��ట�, ��ను� లు జర�� �ద యుద�ం ప�క�ం��.  ��ం�, జర�� ���లు ఎదు�దురు�
�హ�ంచబ��� �� తు�� �ల�దు.  ���ంబరు �ద��రం� ��రంభ�న ఈ యుద�ం�
�ట��ద� ���� ��కు� మరణం ��ంబరు 9వ ��న సంభ�ం�ం�.  ���� డూ��� ఉన�
ఒక ���ర� ప��దవ�తూ�మర�ం�డు.  అంత �ం�యుతం�, �ద�మ�� తర�� ��ం�
ఈ �ండు ���ల మ�� యుద�ం.  జర�ను� ఈ యు���� ���ళం� ‘కూరు�� �� యుద�ం’
(Sitzkrieg) అ��రు.  ప��మ ��ల� ‘�యయుద�ం’ (phoney war) అ��రు.
    యు��నంతరం నూ��ంబ��� జ��న యుద��రసు�ల ��రణ� జర�� జనర� ��� ‘...
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 �ము 1939�� కూ���దం� ��� �రణం ��� యుద��లం� 23 జర�� ��జన�కు
ఎదురు� �హ�ంచబ�న 110 ��ం�, ���� ��జను� ఆయు�లు �పట�క �వడ�....’ అ�
జర�� �జయం �నుక ఉన� అసలు �ర��� �ల��ం�డు.  �ంగు�టు �ర�� వద� యుద�ం
�����ట�, ���� లు ఈ 23 ��జన� జర�� ����� �� ��క��శనం �య�గ���.  యుద�ం
జర�� ఓట�� ము���.  ��� �ల ���లు ఈ యుద�ం� బ�� ప�పంచ యు���� ���ం�
��� �ట� ���లు ��డగ���.
    బ� �ద బ� ఇసూ��ట�� ను తృ��పర� ర�� �దకు ఉ����ల� ఎతు�లు �సు�న�
��ట�, ���� లు �వరకు  �ము ��న ��� �� ప���.  ఈ �య యుద�ం త�ర�� �జ
యుద�ం���ం�.
    జర�� �� �� �����, ���, ���యం, ��ం�, ల��ంబ��లను ���నం �సుకుం�.

 1940 � 10 – �� 25ల మధ�  ఆరు��లు జ��నయుద�ం�యూ��� అ� శ��వంత�న
�శం� �రు�ం�న ���� ఓ���ం�.  ���� � ��డ��� వ��న ���� �న�ం ���లు
అర��� �టు�కు� సముద�ం �� ��ట� కు ����ం�.
    ���� ప�జయం ర��కు ఆం�ళన క��ం�ం�.  యుద�ం ర�� తలు�లు తటు�తున�దన�
�వం బలప�ం�.  ��ం� �న�ం శ��వంత�నద� అ���యం ర��కు ఉం�.  ఆరు ��ల� ��ం�
�న�ం ఓ��వడం రష�న�ను భ�ం�ళనలకు గు���ం�.  �శ ర�ణను బలపరచ��� ర��
�వ�చర�లు �సు�వడం ��రం�ం�ం�.  1940 �� 26 నుం� ��య� ప�శ�మల�� యుద�
�����క �ద ప� �య�డం ��రం�ం��.  8 గంటల ప��నం,  ఆరు ��ల ప� �రం
అమలు�� వ���.  ���కులూ ఉ��గులూ అనుమ��కుం� �� �క��లనూ ఆ�సులనూ
వద� మ� ప����� �ళ�డం ���ంచబ�ం�.  ప� �ంగల� ప�� అలసత�ం చూ�ం����
అ� క�నం� ��ం�ల� అ��లు ఇవ�డం జ��ం�.  ��� ���కుల సూ�ళ��నూ వృ�����
�ఠ�ల�� నూ �క�� సూ�ళ��నూ ���కుల ��ణ�ం �ంచ��� నూతన ��� ��నం
అమలు�� వ��ం�.

��ట�� సం�� �ట�� ప�య��లు

    ��ం� ప�జయం త��త �ట�� ��ట� � �ం� ఒడంబ�కకు ప�య��ం�డు.  �నుక
తటు�� ఉన� ��య� ర����శనం �య�కుం� ��ట��ద�� �� ఉ��శం �ట�� కు �దు.
 ఎ��డూ ఒక రంగం�� యుద�ం �య�డం అత� ��హం.  �ండు రం�ల� - ప���న ��ట�
�, తూరు�న ర��� - యుద�ం �య�డం జర�� ��శ��� �� �సు�ంద� అత�� �లుసు.
 ��ట�� సం� కుదురు�కు� ర���ద�� ���ల� అత� ఆ�చన.
    ‘... ���� ���జ��దం �న�గవల�న ఆవశ�కత గు�ం� ���� ���జ��దం
ప�పం��� ఎ� �గ�కం ��ం�.... ���� ������� �చు�కుంటూ (�ట��) ��� డడం
�కు ఆశ����� క��ం�ం�.  యూ��� జర�� ఆ�క�తను ��ట� గు��ం�ల� �త�� తను
�రుతున�టు� �ట�� ���డు...  ��ట� కు అ�రవం �� �ధం� ��ట� � �ం� ఒడంబ�క
కుదురు���లన�� తన ల��ం అ� ���డు....’ (1939 � 24న జ��న ఒక ��క స��శం�
�ట�� ప�సంగం గు�ం� జనర� బూ� �ం���).
    ‘... ��ట� ను ����ంతం �య�డం జర��� ��ంచదు.  మనం ఇంగ�ండును ఒక ��క శ���
�శనం ������� ���జ�ం ముక��క�ల�తుం�.  జర�� రక�ం ఒ��ం� మనం ��ం���
ఉండదు.  ���� ���జ�ం ముక��క�ల�� జ��, అ���, ఇతర ��లూ �త��
�భపడ��...’ (మ�క జర�� జనర��ల����ట��).
    ఇటువం� ఆ�చనల� డం��� వద�అవ�శం ���� ���� ����� �శనం �య�కుం�
��ట� ������డు �ట��.  డం��� వద�1,94,000 ���� �న�ం పడవల�, ఓడల� సముద�ం
�� ఇంగ�ండు ప�యనం ��సు�ం� జర�� ���క దళం, జర�� �న�ం �� �య�కుం�
������.  �ర అపజయం �ం� అవ��లు �లు �కుం� ��ట� � ఉ�రం�
వ�వహ�ం� �ం� ఒడంబ�క కుదురు�కు� ర�� �� ���ల� అత� ఆ�చన.  ‘� ��టం’
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����నటు� అత� ప�����శంయూ��నం� ఆక��ంచడం.
    జర�� ���లు సముద�ం �� ��ట� �ద �� �య�క��� జర�� ���క దళం
ఇంగ�ం� �ద �ద�ఎతు�న �డులు ��ం�.  లండ� నగరం �ంబుల ��� గుర�ం�.  సముద�
యుద�ం కూ� జ��ం�.  అ�� ��న �డులు ఆ��, ��ణ న��లు కలుగ���� ��
�ర��త�క�న �జ�లు ��ంచ��.  ఈ ��న యుద�ల��ం ��ట� ను ఆక��ంచడం �క
��ట��ద ఒ��� �సుకు వ��, సం� �సుకు�, ర�� �� �రగడం� కను�సు�ం�.
    ఇటువం� ప���తుల� 1941 � 10వ ��న �� ���� �ట��, �య�ం� ల త��త
మూ� ��నం� ఉన� రు��� �� ఒక �న� ��నం� ఇంగ�ండు� �ం� సం�షణలు
జరప��� ��ట�ం�  ��డు.  ఈ ఉదంతం �ద�దు���� సృ��ం�ం�.  అతను ఎవ� అనుమ�
�కుం� ��ట�ం� ���డ� జర�� కథనం.  ���� �� ���� �త� ���లయం� ఫ���క�ట��
ఉన� ��� ���� ���� ప�భుత�ం తర�న��� సం�షణలు జ��డు.  �� 10వ ��న ����
ప�భుత�ం �� � సంప��ం�లకు ����మ� ను పం�ం�ం�.  �ద� ప�పంచయుద�ం� త��న
��ల �రణం� �� �న�కం� భ�మలకు �న�తు��డ� అత�� ఒక �న�క ���
ప��రం ��ం� జర��.  ఈ ఉదంతం గు�ం� ��ట�, జర��లు �సు�న� ప�కటనలను ����
నమ��దు.  జర�� ��ట� � సం� �సుకు� ర�� �ద యుద�ం ���ల� చూ��ంద�, చ���,
�ట�� లు ర��కు వ���కం� కుట�పను�తు��ర� ���� �ద�నుం� అను��సు���డు.
 ��  ��ట�ం� �ళ�డం  ���� అను���� బలప��ం�.
    ���� � స� యూ��నం� జర��  ఆక��ం�ం�.  ���� ���లను యూ��నుం�
త����ం�.  ��ట� � సం� �సుకు� తూరు� ��కు �రగ��� ప�య����ం�.  జర��
తరు�� ల��ం ��య�యూ�య�అన�� స�ష�మ�ం�.

ఆప�ష��ర����

‘మనం �షన� �ష�సు�లం….ఆరు వందల సంవత��ల ��తం ఆ���న �టు నుం�
మ�� ప��ణం ��రం���ం.  అప��నుం� ఎడ�గకుం� ద���� ప��మ యూ�� ��కూ
�గుతున� మన ప����� ఆ� �� తూరు� భూముల �దకు దృ������ం….యూ���
�త�భూ�గం అం� ముఖ�ం� ర��, �� అ�నం� ఉన� ���లూ అ� స�ష�ం� అర�ం
�సు���.   �వ� మనకు ఈ �� చూ�సు�న�టు� ం�.  తూరు�న ఉన� ఈ బ���ండ�న �శం
ముక��క�లవ��� �ద�ం� ఉం�….’ (�ట�� - ‘���టం’ - Mein Kempf).

��య� యూ�య� - జర�� ��క�మణ సం� జ��న �ండు �లల త��త, 1939
అ��బరు 18న జ��న ఒక స��శం� భ�ష�తు�� ర�� �ద ���య���� జర��
���లను స�క�ం�ల� �ట�� �ర��ం�డు.  అ�� ప���న ���� త�తర ��లను
ఆక��ం�న త��త�త��జర�� ర���ద�� ���ల��ట�� ఉ��శం.

1940� ���� పతనం త��త �ట�� ఆ�చనలు మ�� ర�� ��కు ����.
 ప���న అతను సుర�తం� ఉ��డు.  ర���ద �� �య���� అత�� ప����
అనుకూలం� ఉం�.

1940 సంవత�రం �� అంతం� జ��న మ� స��శం� 1941 వసంత �లం� ర���
�� ���లన� తన అ������ �ట�� �ల��ం�డు.  ర��ను ఒక� �టు�ముక�లు �క�లు
�య�గ���� ఈ యుద�ం ��రం�ం�ల��డు.  ర��� అ�క భూ���� ఆక��ంచడం
�త�� �దు, అసలు ర��ను తు�� ���యడం తన ల��ం అ��డు.  �ండు జర�� ���లు -
ఒక� ఉత�రం� ���� ���ల ��, మ�క� ద�ణం� �� �� - ��గ�ం� �ండు
��లనుం� ��� దగ�ర కలుసుకు� ర��ను అడక��ర� ��ం� �శనం ����. ప��మ
రంగం� ర�ణకు 60 ��జన� �న�ం ఉంటుం�; 120 ��జన� �న�ం ర�� �ద �� �సు�ం�.  ఈ
యుద�ం 1941 �� ��రంభ�, ఐదు �లల�, ���లం ��రంభం �వ��� ముం�
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ముగుసు�ంద��ట�� అ��డు.

1940 ఆగసు�� ప��మ రంగం నుం� ర�� స�హదు�న ఉన� ��ండుకు జర�� ���లను
తర�ంచడం ��రంభ�ం�. ఇంత �ద�ఎతు�న ���లను తర�సు�ం� రష�న�కు ��యక�దు.
 �� ల��ం ర��� �బ��సహజం�� రష�న�� భ�ం�ళనలు కలుగక �న�.  �న�ం�
ఉన� వయసు మ��న ��కులను ప�శ�మలకు తర�ం� �� ��నం� యువకు�� పం�సు���మ�
అందు�తఈ తర�ం� అవసర�ంద� జర�� రష�� ప�భు���� ���ం�.

1940 ��ంబరు 18న �ట�� ����� నం. 21 - ర�� �ద ��� పథకం - �ద సంతకం
��డు.  ఈ పధకం ఆప�ష� �ర���� � చ�త��� ఎ��ం�.  ��� �రు� �రు�ల� �ట��
ఇంతకు ముందు ��న పథక� ఇ�.  ర�� �ద �� 1941 � �ల మధ�� ��రంభమ�తుం�.
 ప��మ ర��� ఉన� ఎర��న�ం �ద �� �� క�� ల పర�, ఎర����లు ��ల�న రష��
�తటు�కు (rear) ��గ�ంచకుం� అడు�కు� �శనం ���ల��ట�� ఆ��ం�డు.

ఈ పథకం ల��ం  ���న� నుం� ఆ��ం�� వరకూ ర�ణ �ఖను ���ం� యూ��య�
ర�� నుం� ఏ�� ర��ను �డ�యడం.  ఇంతకు ముందు ��న పథకం� ��� ఉత�ర, ద�ణ
�కు�ల  నుం� జర�� �న�ం �� �� ��� దగ�ర క�� ���ను ఆక��సు�ం�.  ‘ఈ నగ���
ఆక��ంచడం �జ�యం�, ఆ��కం� �ర��త�క�న �జయం అ�తుం�.  ��� ముఖ��న
��� కూడ� �కుం� ఆయుధ ప�శ�మల �ంద�ం’ అ��డు �ట��.  రష�� ����రం యు����,
రష�� ప�శ�మల���� 60 �తం ఉన� ���� ��� ఆక��ంచడం కూ�మ�క ల��ం.

1941 �బ�వ� 3న మ� యుద�స��శం మ��హ�ం నుం� �యం�లం ఆరు గంటల
వరకూ జ��ం�.  రష�� బల�లు 155 ��జను� అ� జర�� బల�లు కూ� అం�న� అ��
జర�� బల�లు సు��త�న �లు రకం ���లు అ�, ����� నం. 21� ఆ��ం�న �ధం� ఎర�
����� ��గ�ంచకుం� అడు�కు� �శనం �య�ల� జర�� జనర�� కు �ట�� �వ�ం�డు.

‘ర��� జ��  ఈ యుద�ం �ద�మనుషుల మధ� యుద�ం� జరుగదు.  ఈ ��టం �ండు
���ం�లమ�� �ండు �తులమ�� జ�� ��టం’  అ��డు �ట��.

�జ�!  �ట�� అన�టు� ర��� ఈ  యుద�ం ‘�ద�మనుషుల’  మధ� యుద�ం � జరుగదు.
 జర��  ���� �ద �� ��న��డు, ��ం� ���కులం� భయప� ��ం� బూరు�� ��ం� ప�జలను
�యుధం �య���� �హ�ంచ �క��ం�.  �న�ం ఓ���� �ల� �ం� ఎ��జర��
బూరు�� � �తులు క�� ���� ను �ట�రుకు �ం�యుతం�, ‘�ద�మ�� తర��’,
అప��ం�ం�.  �� కమూ��సు�ర�� �ం�యుతం� తన ప�జలను ��సలు� �ర�దు.  తన
సంపదను జర��� అప��ంచదు. �ం�యుతం� తన ��తం����� ���దు.  ప�జలం�
భయపడ� ప�భుత�ం ప�జలంద�� �యుధు�� �� ఈ యు����  ప��యుద�ం� �రుసు�ం�.
 తమ �మట� త��న ��లూ �క��లూ నగ�లూ ��డు�వడం �సం, తమ �శం� ప��
అంగుళం �సం, ��య� ప�జలు ��డు�రు. ��య� కమూ��సు�����యకత�ం�
ప�జలందరూ ఒక�� ���ట�రును స�� ���రు.

�� ర�� ఈ �జయం �� అ�� తు�ను� ప���ం��.  పచ�� �ల భగు�మంటుం�.
 ��� ��� �గ�ంధం� �న��� �ం��క కృ�ం� �తుం�.  ���� ��� మంటల సముద�ం�
ము�� �తుం�.  నల� ల�ల ��య� �రులు  ��సలు� జర��� తర�ంచబడ�రు.
 ల�లమం� యుద���లు� ���ం��ష� �ం��� న�ం���రు.  ��య� �రులు మృతు�
క����ల� �� బూ�ద��రు.    �ండు �ట� ఏ� ల�ల మం� ��య� �రులు యు����
బ���రు.

ర�� ఒక ��క శ���, ఒక ఆ��క శ����మరూ�లు �కుం� �శనమవడం�త���దు,
 ఒక �శం� కూ� �గలదు.  రష�ను� జర�� ��సలు� �త��, జర�న�కు సంపద సృ��ంచ���
�త��, ��ం�� - ఇ� ఆప�ష��ర���� ల��ం.

ర�� భ�ష�తు�ఎం� భయంకరం� ఉండ��ం�.
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యూ��� ����రుగు�టు

ఈ �� యూ��� ��� ఒక సంఘటన జ��ం�.  యూ��� ��� జర�� అనుకూల
ప�భుత�ం ఉం�.  ఈ ప�భు���� వ���కం� 1941 ��� 26-27 ���యూ��� �� ���క
దళ �యకుల �యకత�ం� ఒక �రుగు�టు జ��ం�.  ఈ�రుగు�టుకు �న�ం మద�తు కూ�
ఉం�.  �త�ప�భుత�ం జర��� ��క�మణ సం� �సు�వ��� సం�ద�తను ప�క�ం�ం�.
 యూ��� ��జర�� �తు�� �లు�మ�� ఉం�ల��ట�� ��క.  �త�ప�భుత�ం �లు�మ��
ఆడదలుచు��దు.  యూ��� �� �జ�� �� ��� � ప�దర�నల సందర�ం� జనం జర��
మం���రు �ద ఉ��యడం కూ� జ��ం�.

ఈ �రుగు�టు �ర���య�� �ట�� మం� ప��డు.  ���27న జ��న ఒక ��క
స��శం� యూ��� �� �రుగు�టు వలన ఆప�ష� �ర���� ప��దం� ప�ంద�
యూ��� ��ను ఒక ��క శ���, ఒక �శం� �మరూ�లు �కుం� �శనం ���ల� �ను
�ర��ం�న� �ట�� ��య��డు.  ��న �డులు జ�� �� ��� నగ��� �లమట�ం
�య�మ� ���క ద��ప� �య�ం� ను  ఆ��ం�డు.  యూ��� �� సం�భం
ము��వరకూ �లుగు ��ల �టు ఆప�ష� �ర����ను ��� ���ల� �ట��
�ర��ం�డు.

ఆ�శం��ట�� �సుకున� ఈ �ర�యం�ట�� ��తం��ర�న త��దమ�, ఈ�ర�యం
వలన జర�� ���ల ��రం��� ముం� ���ను ఆక��ంచగల బం�రు అవ����
��టు�కుంద� జర�� చ�త��రులూ ప��మ ��ల చ�త��రులూ �బుతుం�రు.  �ట�� ను �ప�
��ట� ప��భగల వ���� ���ం�మ� �ందరు ఆప�ష��ర���� �ం �బులు యూ��� ��
�రుగు�టు వలన �ద�� �ర�ద�, ఆ సంవత�రం� మంచు కరుగు �లం ఆలస�ం�
��రంభ�ంద�, �� వలన తూరు� యూ���� �డ��� బురద� �ం��� �����
తర�ంచ��� అనుకూలం� �క�వడం వలన �లుగు ��ల �టు ��� �����
వ��ంద� �బు�రు.

యూ��� ��� �రుగు�టు జరుగకుం� ముందు అనుకున�టు� � �� �ట�� ర��
�ద �� �� ఉం� ఫ�తం మ�� ఉం��?  జర�� ప�జ��� రష�� ప�జల ప��ఘట�
శ��� �ర� �హ�లనూ �క యూ��� �� �రుగు�టూ, �నలూ, బుర�, మంచూ
�ర�లు� చూ���రు బూరు�� చ�త��రులు.  జర�� ఓట�� �ర�లు ఏ�� ముందు
ముందు చూ��ం.

యూ��� �� �రుగు�టును ����ణ�ం� అణ� �� ర�� �ద ��� సన�ద��ం�
జర��.

జర�� �� మ� ���� గంటలకు ��రంభమ�తుందన� �� 21 ఉదయం ����
గంటలకు రష�� ���ంగ మం���ల�� జర�� �య�� షు�� బ� గ� ను తన ఆ�సు�
కలుసుకు��డు.  ‘జర�� ప�భుత�ం ర�� పట� అసంతృ��� ఉన�టు� కను�సు�న��.  జర��-
��య� యూ�యన� మధ� యుద�ం ��తున�దన� �ర�లు �నవసు����.   జర��-��య�
సంబం�లు ఎందువలన ప�సు�త దశకు �రుకు��� �వ���సం����’న��డు �ల��
జర�� �య���.  ఆ ���జర�� �య�� �ల�� సం���� ����ం��� ���� కు
పం�ం�డు.  స��నం� జర�� ���ంగ మం���బ�� ��� దగ�ర నుం� �� 21 ��  ఉన�
సు�ర��న రహస� సం�శం అం�ం�.  ���ద ‘�� అర�ం�, ����,  �య���త�� చూ��’
అ� ఉం�.
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����ం అం�న �ంట� �య�ర ���లయం� ఉన� �ఫ� యం���� ���నూ
ధ�ంసం ���ల�, జర�� ప�భుత�ం దగ�రనుం� అర�ంటు సం�శం ఒకటున�ద� ����ల�� ను
కలుసుకు� ఈ ప�కటన అంద���ల� ఆ ����ం� ఉం�.

ప�కటన ��ంశ��టం� - ‘�� జర�� జర��-��య� యూ�య� సం� షరతుల��
తూ� తప�కుం� అమలు జరు�తుండ� ర�� ఆ సం�� అ�క �రు� ఉల�ం�ం�ం�.  జర���
వ���కం� గూఢ�ర చర�లూ �ధ�ంసక చర�లూ �ర��సు�చర�లూ ��ం�ం�….. యూ���
��ర�న ����� �ల���ల� జర�� �సు�న� ప�య��లకు ర�� అడు�పడు�ం�…..రు���,
బ����ల� జర�� ద�ల� �� �య�డం� ��ట� � �తులు క�� కుట���ం�.
 స�హదు��� ���� నుం� నల� సముద�ం �� తన ���లను �ం��క�ం� జర��� ప��దం�
త��ం�.  జర�� �ద దు�క�మణ �� ఉ��శం ర��కు ఉన�� అ� ఇంత�లం� జర��� ఉన�
సం�హం ఈ చర�ల వలన �ల�ం�.  కు� ప�ం� ���లం�, ��య� యూ�య� జర���,
యూ��నూ బల�న ప�� చర�లు సం�� �రుద�ం� �సుకుం�.  జర�� వ���క ���ంగ
��నం అవలం���ం�.  స�హదు�ల� ���లను �ం��క�ం�ం�. �వన�రణ ��టం� ఉన�
జర�� �ద �నుకనుం� �� �య���� ర�� �ద�మ��ం�.  అందు�త ��ర� (�ట��)
జర��� ఏర�డ�ఈ ప����� ఎదు��వ��� త�న చర�లు�సు��ల� జర�� �����
ఆ��ం�డు’.

‘...ఇ� యుద�ం.  ఈ యుద�ం �య�డం ��యమ� �కు అ����ం�?’ - ���ంత��న
�ల�� జర�� �య��� అ��డు (ఇ� �వలం క��తమ� తను అ� అన�ద� �ల��
 తన ‘��ప�లు’ ��వ�ం�డు).  జర�� �య�� రష��-జర�� సంబం�లు �రుగుపరచ���
కృ� ��న వ���.  అత�� ����లు �లుసు.  అతను ఏ� స��నం �ప��క��డు
(త��త షు�� బ� గ� పద�నుం� �ల�ంచబ� జర�� �రుకు��డు.  �ట�రును వ����ం�న
జనర�� �నూ �జ�య�త�ల�నూ �� క��డు.  1944 ��� �ట�� �ద �ఫల హ��
ప�యత�ం సందర�ం� అ�స���డు.  నవంబరు 10న �స�� (జర�� రహస� ��సు సంస�) అత��
ఉ���ం�).

���� �� రష�� �య�� ఆ ��మ��హ�ం నుం� జర�� ���ంగ మం���బ�����
ను కలవ��� ప�య��సు���డు.  �ల��రగట� �లుగు గంటలకు �బ�� ��� అత��
కలుసుకుం�డ� సం�శం వ��ం�.  రష�� �య�� అత�� కలుసుకు� స�హదు�అ�క�మణల
�షయం గు�ం� ప����ంచ�తుం� ‘�షయం అ� �దు’ అంటూ �షయ��� ��య��డు
�బ�� ���.  �ము స��శం అ�తున� ఆ సమయం� జర�� ���లు ర�� �ద చర�
�సుకుంటు��య� ��య��డు.  ���ంత��న రష�� �య�� త�ర�� �రుకు� ఈ
ప���లకు జర�� �ధ�త వ�ం��� ఉంటుంద� ��� ��, �బ�� ��� � కర�లనం
�య�కుం��  బయటకు �����డు.

జర�ను� యుద�ం ��రం�ంచవచు�న� �ర�లు వసు�న� తరుణం� �� 21న ����
��� బూ�� స��శం జ��ం�.  యుద�ప��దం గు�ం� �����  �చ��ం�ల� �ర�యం
�సు�వడం జ��ం�.   ���జర�� �� ��రంభం ��తున�దన�, ��� నుం� ��క �
క�ండు స�హదు��� ఉన� క�ండర�కు ����ంల ��� ఆ��లు పం�ం�ం�.  �� 22న ��
23న �� హ�తు�� జర�� �� �య�వచు�న� ఈ �� క��ం� చర�ల� ��రంభం
�వచు�న� � క�ండు �చ��ం�ం�.  జర�� క��ం� చర�లు���ం� ఏ చర�లూ ఎర��న�ం
 �సు��ద� అ� సమయం� �న�ం రహస�ం� ర�ణ ��వ�ల�� ప���ం�ల� ���క
బల�లను ��ధ ప���ల� సుర�తం� ఉం�ల� ��న �ధ�ంసక శత�� ద�లు �ద�ం�
ఉం�ల� నగ�ల� �� �� (����ళ ��లు ��య�డం) అమలు జర�ల� �ర ర�ణ చర�లు
�సు��ల� ఆ��ం�ం�. ఇదం� �� 22 ఉద��� ముం� అత�ంత రహస�ం� జర�ల�
�క�� జర�ను� ఇ� యుద�చర�లు� ప�గ�ం� యు���� �� అవ�శం ఉంద� �చ��ం�ం�.
 ఈ ����ంలు స�హదు��� ఉన� ����� �� ��� జర�� �� ��రంభ�ం�.  �ంతమం�
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క�ండర�కు ���ముం� ����ంలు అం�� త�న చర�లు �సు���� వ�వ� �క��దు.
�� 21వ �� అర����, జర�� రష�� �రంగులు ల��ల �ద గు� �ట�బ�, ���

గంటల� యుద�ం ��రంభం ��తున� సమయం�, �గలు �ము�కుంటూ ���� - ��� ఎ��
��� �ం� ఉన� జర�� ��క ��ణుల గుం� స�హదు�� న� వం�న �� ర���� ����-
��వ�� ��కు ���ం�.  �ం� �లం� ఆ ఆఖ� �లు ప��ణ దృశ�ం చూసు�న� జనర�
బూ� �ం���, ఆ �లు బం� అ� ప��ంతం� జర�� ��ణుల మధ� నుం� �ళ�డం ‘�య�,
 �ంత�’ అ��ం�ం� అ� ��డు.

�ం� ఆఖ� ��లు అ�.
�� 22వ �� �ల��రగట� 3.30 ���లకు 35 ల�ల జర�� �న�ం స�హదు��� ర��

�ద అక��తు�� �� ��ం�.  ఒక జర�� చ�త��రు� కధనం ప��రం ‘జర�� ��కులు
�జయం�������సం� ర�� � �రుచుకు ప��రు.’
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గ��ంచు ర��
�ం��ంచు ర��
పర�న� శంఖం
ప��ంచు ర��

- ����
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అ��యం �ండు

జర�� �రు��� - �� ��లు

ర�� గ��సు�ం�, �ం��సు�ం�, పర�న� శంఖం ప��సు�ం�.  జర�� �రు����
�జయవంతం� ఎదు��� అ�యమ� �ర��గుతున� �ట�� మూకలను ���� ��
త���డుతుం� - అదం� భ�ష�తు��.  �� 22న �త�ం ర�� ప���� �� ప��దకరం�
ఉం�.

��య� నవలల�, ���ల�, జర�� దు�క�మణ యుద�ం అక��తు�� ��రంభ�నటు�
���సు�ం�రు - ‘��తం ఆనందం� �ం�� గడుసు�ండ� �� 22న ఆ ఆ��రం �డు
అక��తు��….’ అంటూ��రంభమ�తుం�.

ఈ యుద�ం �జం� అక��తు�� ��రంభ�ం�? జర�� �� గు�ం� �చ��కలు ��?
అం�యుద�ం ���ంద��చ��కలూ ఉ���, యుద�ం అక��తు��నూ��రంభ�ం� -  �ండూ
�స�వ�.  ఎం� �లం� ఎ������ అ� ప�� ఒక�రూ ఎదరుచూసు�న� యుద�ం వ��ం�.  ఆ
�వడం ఆ�శం �ం� �డుగు పడ�టు�అక��తు�� వ��ం�.

�రు��� (Blitzkrieg) శతు�� ఆదమ�� ఉన���డు అక��తు�� �� �� ఎతు�గడ.
 �గం, కద�క, ���క, �ంకు, ప��  ద�ల మధ� సమన�యం, సహ��ల �ద ఆ�రప�న
ఎతు�గడ.  జర�� �న�ం �ంకు�� ���ల� �ల సంఖ�� �ం��క�ం� �� �� శతు��న�ం క�మ
పద��� ��గ�ంచకుం� ��� �దరు �సూ�, శతు�� �నుక �� �� చుటు�ము��, �నుకతటు�
నుం� శతు��కు సరఫ�ల అందకుం� అడు�కు� �శనం ���.  ముందు� వందల సు�� ��
�ంబరు� ��లు �లు� లు ప�� �రను� ��సూ�హ�తు�� ఆ�శం �ం� �� తమ ల��ల �ద
��మం �కుం� �ంబుల వర�ం కు��ం��.  �ద�ఎతు�న జ�� ఈ ��న �� �న�ం�,
�రుల� �ప�త�న భ���తం క��ం��.  ఈ ��న �� ఆ� ఆగ��, ఆ �కు నుం�
�లుకు� వ�వ� ఇవ�కుం��, �ంకులు �� ���.  �ంకుల� �టు��రు �హ�ల �ద
�గం� ప���ం� ��క ద�లుం��.  ఒక  ల��ం జ�ం�న త��త ఈ �న�ం ఆగదు.  మ�
ల��ం �� పరుగులు �సు�ం�.  జర�� �న�ం నుం� ���తున� ల�ల �రుల� �డు� �ం���
��� గుర�న �శ �న�ం కద�కలకు అంత�యం క���.  ����డు జర�� ��టూ�పరు� శతు�
�న�ం �నుక �� వం�నలూ, ర��, స��ర �ం��లూ  ��� �సు�ం��రు.  జర�� పంచ�ంగ
దళం �ధ�ంస చర�లు ��సూ����ర�లు ప��రం ���.

ఈ జర�� �రు���� ఎ� ఎదు���� ��యక ప�భు��లూ ���లూ
స�ం�ం����.  ��ం�, ���� లు ఈ ఎతు�గడను ఎదు���క ��ల� కూ����.
 ‘�నవ శ����� తటు���దు’ అ� ���� �� అ��క� �య�� తన� అన�టు� అ��
లూ����ం� ‘����యుగం’ అన� �స�కం���ం�.

�ర���క యుద�ం �య���� ఆ యుద�ం� క�� భయంకర�న న��లను తటు��వ���
శ���� జర��� ఈ �రు��� ఎతు�గడ అ��ర��ం�.  �� ��� ప��న బల�ల��ం��
రంగం�� �ం�, న��లను ల�� �ట�కుం� �� ��, శతు�� �లుకు� తన బల�లను యు����
సం�ద�ం �య���� అవ�శం ఇవ�కుం� �� �బ�లు �ట�డం వలన తకు�వ న��ల�
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బల�న శతు��ను ఓ�ంచవచు�నన� అవ�హన �ద ఆ�రప�న ఎతు�గడ ఇ�. ఒక�ళ శతు��
�ద� �బ�కు �శనమవ�క��?  శతు�� �ద� �బ�� �� ఆదమర� ఉండక���,
���� �లు�వ��� ముందు �ం���, మూ��� ���న ���న�ం� �ం��క�ం� �డులు
�య�వచు�.  ఈ �బ�లు కూ� తటు�కు� శతు�� �లబడగ���?  యుద�ం �ర���క యుద�ం�
ప�ణ���?  జర�� సర��శ��� గుర�� ప��దం ఉం�.  �రు����దం �ం��. �ట��
కు ఆ �షయం���లుసు.

���� �ద �� �య�తున���డు �ట�� ‘....ఈ ��� ఒక ‘�దం’�, ‘�జ���’,
‘��శ���’ మధ� ఒక ఎం�క� అతను వ��ం�డు......’ ‘�ను ఈ ��టం� �లవ��
�లు��ను, �� కూ���ను. � ప�జల ఓట� త��త �ను ఉండను’ అ��డు....’ (B. H.
Liddel Hart, The German Generals Talk, p. 110).

ఈ�దం� �ట�� ఇంతవరకూ ���డు.  అతను ఊ�ం�నటు� �� అ� స�ల� న��ల�
జర�� ఈ ఎతు�గడ����యూ��నం� ���ం�.

ర�� �ద �� కూ� ఇటువం��ద�. తను స�యం� ���నటు� �ట�� ఈ�దం�
�����లు��డు, ఓ�� కూ���డు. ర�� ఆంతరం�క ఘర�ణల� ��ల��� ఒక ��
తం� కూ����� �ద�ం� ఉన�ద�, జర��� యుద�ం� �� అపజ�లు ���� �ద ఒక
��క, �జ�య�రుగు�టుకు �� ���య�, �వన�దఈ�� ప��నం� ఆ�రప� ఉం�.

‘ర���ద �� ఒక �జ�య �రుగు�టును �సుకు వసు�ంద� ఆ�చన �ద యుద�ం�
�జయం గు�ం� ప��నం� ఆశలు �టు��వడం జ��ం�. రష�ను� యుద�ం �య�కుం�
��గ�ం�ల� �ర����, అటువం� �జ�య �రుగు�టు �కుం� అం�మ �జయం �ధ�ం
�ద� జనర�� � ��మం�� ముం� గు��ం�ం. �వ�అపజ�లు సంభ�ం�న ప�ం�
��య� ప�జలు ���� ను కూల����ర� నమ�కం �ద అ��శలు �టు��వడం జ��ం�..’ –
(General Kleist, The German Generals Talk, p. 174).

‘సు�ర������ స���లు ఏ� ��. ఆకు�లు ���� ముం� ఒక �ర��త�క
�జయం అ��వన�� ప��� ఆ�రప�ం�.’ – (The German Generals Talk, p. 174).

�ట�� తనకు అనుకూల�న ప���తుల�, ���న ��లు ��కం�, �న�కం�,
ఆయుధపరం� �ద�ం� �న��డు, ప�పంచ యు���� ర���డు �� అత�� జర�� బల�నతలు
�లుసు. జర�� ప�పం���త అ�� ���, �� సర� �శన�� అ��. అంతవరకూ ఈ
యుద�ం ఆగదన� సంగ� �ట�� కు �లుసు. తను ముందు �బ� �య�క��, ఇతర ��లకు
�ం�ం వ�వ� ఇ��, త�నంత �����, ఆధు�క ఆయు��� సమకూరు�కు� ఆ ��లు తన �ద
అ��ర�ం��� ���య� కూ��ట�� కు �లుసు.

‘...��య� యూ�య� � యుద�ం అ��ర�మ��ంద�, ఆ యుద�ం మన �ద
ప��� �� కూరు�ం� మన �జ�వ��లు ����య� (�ట��) 1941 ��� అంతం�
���డు. ఆ సమయం�, ఏ �త�ం ఊ�స�ట చూ�ం�� బ�బ�ల� �రు�లు మనకు
వ���కం� �రు�య� అతను అం�క�ం�డు. మన శతు��లకు అ�ర�న
వనరులు��య�, �ళ�� ఆ వనరులను ఇం� ����ంచడం ��రం�ంచ�ద� అతను అ��డు.
మన �నవ బల�లను ��, యుద��ర�హణకు అవసర�న �మ��వనరులను �� ఇంతకు
�ం� �ంచ�మ� అతను అ��డు....’ అ��డు ����ర�� ��� (In the Service of the
Reich – The Memoirs of Field Marshal Keitel, p. 156-57)

�� �లల� ర��� కూ� ఈ�దం� �ట�� �గు�తున��� కను�ం�ం�.  �� �లల�
న��లను ల���ట�క జర�� �న�ం ర�� గుం��య ��� ��కు �చు�కు ��ం�.   జర��
�న�ం ఉత�ర రంగం� ��� ��� ��కూ ద�ణ రంగం� రష�� ����రం యు���� ��కూ
పరుగులు ��ం�.  అ�� రం�ల�నూ రష�� �న�ం భయంకర�న న��లకు గుర�తూ  రష��
భూ���� శతు��కు అప��సూ�����కూ �నకు� ��గ�ం��� వ��ం�.

రష�� ��గమ��� �ర�లు
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�� �లల� రష�� ���లు �ప�త�న న��లకు గుర�తూ ��గ�ంచ��� జర��
ఆ��క, ��క శ��, సంవత��లు� యుద�రంగం� జర�� �న�ం గ�ం�న అనుభవం, ఒక� �టు�
ర��ను ముక�లు �� �శనం ���ల� హ�తు�� �రు��� ��న �రు, రష�� ���లకు
ఆధు�క యుద�అనుభవం �క�వడం, ఆధు�క ఆయు�ల �రత, జర�� ఎ� �� �సు�ంద�
�షయం�ద రష�� ��క �యక���� ఉన� త��డు అవ�హన�ం�� ��� �ర�లు.

యుద���రంభ సమ��� జర��, జర�� ఆక�మణ� ఉన� ��ల� స�, సంవత����
31.8 ��య� టను�ల ఉకు�, 257. �. టను�ల �గు�(ఉపగ�హ ���లను కూ� క��� 439
�.ట) ఉత������ం�.  ��య�యూ�య� 18.3 �. టను�ల ఉకు�, 165.9 �. టను�ల �గు�
ఉత������ం�.  జర�� తన ఆ��క శ��� ���� ��క అవస�లకు అనుగుణం� ���
బ���ండ�న ��క శ��� సమకూరు�కుం�.  అ� స�ల��లం� 300 �ద�మందుగుండు �క��లను
���ం�ం�.  యుద��మ��ఉత���1939 కం� 1940� మూ�ంట �ండు వంతులు ���ం�.
 1932� ��� చూ��22 �టు� ���ం�.  1941� జర�� ప�శ�మలు 11,000 ���లు, 5200
�ంకులు, కవచ శక�లు (armoured vehicles), 7000 75mm �రంగులు, 17 ల�ల తు�కులు,
స� ��� గను�లూ ఉత������.  ఇ� �క జర�� తన ఆక�మణ� ఉన� ��లనుం� ఉపగ�హ
���లనుం� �ద�ఎతు�న ఆయు�లను ���నం �సుకుం�.  ఆ ��ల �����క శ��� జర��
తన ��క అవస�లకు ఉప��ంచుకుం�ం�.  యుద�సమ��� జర�� ఆయుధ సంప���
ర�� కం� 5:2 ఆ�క�త� ఉం�.

ర�� �ద దు�క�మణ ��రంభమ����� జర�� �న�ం సంఖ� 85 ల�లు.  �న�ం� 60
ల�లు, ���క బల�ల� 17 ల�లు, ���న �న�ం ���దళం�నూ స�యక �న�ం�నూ
ఉం�.  ర�� �ద �� ��న 35 ల�ల జర�� ����� �డు� �త���లు  ��� ండు,
రు���, హంగ�లకు �ం�న ���లు���.  ర�� �ద �� ��న ����� 48,000
�రంగులూ (artillery), 4,200 �ంకులూ, స�యంచ�త శతఘు�లూ (self-propelled artillery),
5,000 ���లూ ఉ���.  యూ���� ఆ��క, ��క వనరుల�� ���నం �సుకున� జర��
తన ����� అత�ంత ఆధు�క ఆయు�లను సమకూ��ం�.  ���క, �ంకు, ప�� ద�ల
�డులను సమన�యప�� న��ం� అధు�తన ���, ����, ����� స��ర�ధ�లు
ఈ ����కు���.  జ��� ���, ��ం�, ���, ���యం, ����� �ం� ��ల� �కుం�,
యూ��� అ� శ��వంత�న �శం� ప�గ�ంచబ�న ���� ను, �త��శం ��ట� ���ల�
స� ��ల�, ��ల�, మ��క��ం�న సు��త�న, అ�యమ� ����ం�న, ఆత� ���సం�
ఉన� �న�ం అ�.

రష�� ���� క�ండ� ఇ� ���ర��ఝు���టల� -
‘.... ��య� ప�జలు �తృ�శ ర�ణకు ఎంత కష��న ��టం ����� వ��ం�

యువతరం అర�ం �సు���.  ��త�ం, ��ప�లు, ఆత� కధలూ ��య� ��కులు ఎంత
అనుభవం ఉన�, ఎంత శ��వంత�న శతు��� తలప��� వ��న� స��న అవ�హన ఇవ�డం
�దు.  జర�� �న�ం�� ఆ�సరూ� ��కులూ ���� �, యూ��� ��క� �జ�లు ��ం�
మ�న�త��, జర�� గు�ం� జర�� �� గు�ం� ���� ప��రం� �ష��త�న మనసు�ల�,
అన� �తులకం� జర�� �� ఉన�త�న �� అ� అహం�రం�, ఉ��రు.  ��య�
యూ�య� నూ ఎర������ ��క� తు�� ���యగలమన� ���సం� ఉ��రు.  ముఖ�ం�
జర�� ���క, �ంకు బల�ల� �� సంస�లకు �ం�న యువ ��కులూ ఆ�సరూ� ��
అహం�వం� ఉం��రు.  యుద�ం �� �లల� జర��యుద���లను �ను ప���ం�ను.  �ట��
���నదం� �రు �శ��ం�రన� �ష��� �ను స�ష�ం ����.  �� ��ట శ��, ముఖ�ం�
���క, �ంకు బల�ల� ��� ప���కం� ఇవ�బ�న ���, �స�ం�హం� ప�ధమ ����
�ం�న�.  జర�� ��కు�� యుద�రంగం� తన �� ఏ�� �లుసు.  యుద�రంగం� ఆత�
���సం�, క�మ ��ణ�, �ర�ం� �లబ� ����డు.  ���� ��� � ప�జయం త��త
జర�� ఆ�సరూ� ��కులూ తమ ���సం ����రు.  �� మ� �బ�రం �బ��ం�.  ��య�
��కుల ఎదురు� �లబడ�క ���రు.  �� �త�ం �ద ��య� ప�జలు ��క�
ఓ�ంచ��, అనుభవం, ఆత� ���సం గల శతు��� ��డవల� వ��ం�.  జర�� �� ��ర���
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బల�లూ ��ట� బల�లూ ఆధు�క యుద�ం �క� అ�� ���ల�నూ ��ణ �ం�న�.
 యుద�రంగం� ��డుతున� ద�ల� �రు ��� ��� సంపర�ం �టు�కు� �రు.  ప��
ద�లు  తమకు ఇవ�బ�న కర����� �ర���ంచ��� కృ� ���.  ��� �డు� అనుభవంగల
���క దళం ఉం��. ��� ముందు తరచు ఈ ���క బల�లు �� �� జర�� ప��
ద�ల ��గమ��� సుకరం ���.  యుద�ం �� దశ� జర�� ఉన�త �����రులు �గ�త��
తమ ల��లను �ర��ం�రు. ర�� �ద �డులకు �తృత�ం వ�ంచ��� అనుభవంగల
క�ండర�ను ఎను�కు��రు. �డులకు అవసర�న బల�లను త�న �ధం� �ం��క�ం�రు…’ (G.
Zhukov, Reminiscences and Reflections, Vol. 2, Page 106).

�� జర��� యుద�ం ఎ� ��రంభమ�తుం� అ� �షయం �ద రష�� జనర� ���
అంతవరకూ జ��నయు��లను దృ��� �టు�కు� ఒక అవ�హనకు వ��ం�.  

�ద� �షయం. జర�� ర�� �ద �� ��నట��� ప��మ రంగం� (అం� జర��
ఆక�మణ� ఉన� ���� త�తర ��ల�)  సగం ����� ఉంచుతుంద�, సగం �న�ం� �త��
ర�� �ద �� �సు�ంద� ��ంచడం జ��ం�.  �స�వం� ఆ రంగం� జర�� మూడవ వంతు
����� �త�� ఉం�ం�.  ఈ �న�ం కూ� ���య ��� �న�ం.  ప�ధమ ��� ���న�ం�
రష�� రం��� పం�ం�ం�.

�ం� �షయం.  జర��-ర��ల వం� �ండు �ద���ల మధ� యుద�ం �త పద���
�దల�తుంద� - అం� ��� ��లు స�హదు�ద�ల మధ� సంఘర�ణ జరుగుతుంద�,
తరు�త �త�� ప��న ���లు తలపడు�య� - రష�� ��క �యకత�ం ��ం�ం�.
 యుద�సంఘర�ణలు �ద�న త��త ����� స�క�ం� స�హదు�లకు తర�ంచవచు�నన�
అవ�హన� ఉం�.  ����� 35 ల�ల జర�� �న�ం �� ��న��డు అటువం� ���
�ద�ం� �� రష�� �న�ం ��గ�ం��� వ��ం�.

�� జర�� �� 22న �� �య��ందన� �షయం ���� కు ముం� �లు�?  ���
అతను �ర���ం ���?  ఈముఖ��న ప�శ�కు�ర��ఝు�� తన ��ప�ల� ఇ� స��నం
ఇ��డు.

‘..... (���� అనంతరం).... ఆప�ష� �ర��� పథకం గు�ం� యుద���రంభం��
���ంద�, జర�� ��క బల�లూ ఆయు�లూ ఎ� �హ�ంచబ�న�, శతు�� ఏ �శ� ప��న
�డులు �య��తున�� స��రం ఉంద� ప��కలు �యడం �దలు ����.  ��య�
గూఢ�� �ఛ�����, ��డ��� ం� �నూ ��ట� �నూ ఇతర ��ల�నూ ఉన� ��య�
గూఢ�రులూ ఈ స����� రష�� ప�భు���� అంద��ర�, అ�� �జ�య, ��క
�యకత�ం ఈ ఏ�ంట� ��రు�లను ప��ంచు��ద� �ర���ం ��ంద�, ఆ��ం��.

ఇదం� కటు�కధ అ� �ప���� �ను సం��ంచను.  �కు �లుసున�ంతవరకూ ��య�
ప�భు���� ��, ర�ణ క������ కు ��, జనర� ��� కు �� అటువం� స��రం
�ర�దు….’  (G. Zhukov, Reminiscences and Reflections, Vol. I, Page 274).

��క గూఢ�ర �ఖ  స�లం� శతు����ల కద�కలనూ, �� �య��తున� ��ం�ల�
��క �హ�ం�లనూ కను�నగ��ం� అన� ప�శ�కు స��నం �బుతూ, శతు�� తన �����
స�హదు�కు దూరం� ఉం�, యుద���రంభ సమ��� �త�� ���త ��ం�లకు తర�ం�డ�
ఝు�� �వ�ం�డు.  ముఖ�ం� �ంకు, కవచ శక�లను స�హదు�కు �� దూరం� ఉం�డ�,
�� 21వ �� ����త�� అ� ���త ��ం�ల� �హ�ంచబ��య� ���డు.  అటువం�
ప���తుల� శతు�� కద�కల గు�ం� �లుసు�వడం�� కష�మ� �వ�ం�డు.

ఈ ఆ�పణ గు�ం� �ల�� స��నం �బుతూ – ‘...�ట�� � యుద�ం అ��ర�మ�
�కు �లుసు. �� ఏ ��న, క�సం ఏ �ల� అ�� అసలు ప�శ�.... � గూఢ�ర �ఖ ఇ��
స����� �ము �ర���ం ��మ� ఆ��ంచడం జరుగు�ం�. గూఢ�ర �ఖ �చ��ం�న
�ట�స�వ�.... ఈ��న�ట�� �� �య�వచు�న� గూఢ�ర �ఖ 14 ��లు సూ�ం�ం�.
ఆ �చ��కలను �ము ల�� ����ట�� కు ఏ �త�ం అవ�శం ఇ���, అంతకు ముం� అతను
� �� �� ���డు. ...గూఢ�రులు ను�� మ�� �లు��� ప��దకర ప���తుల��
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�ట�గలరు. శతు�గూఢ�రులు అసం��క�న త��డు �ర�లు ప��రం� �డుతుం�రు. ఆ
�రణం� గూఢ�ర �ఖ ��� �ష�లను �గ�త�� ప� ప� ప���ంచకుం� నమ�కూడడు....’
(Felix Chuev, Molotov Remembers, p.22)

జర�� �� గు�ం� చ��� ��న �చ��క గు�ం� ప����సూ��ల��, ‘జర�� � �ం
యుద�ం� �కు�కు�� అతను ప�య��సు���డు. అటువం� చ��� ను ఈ �షయం�
నమ�గల�?’ అ��డు. (Molotov Remembers, p. 28).

���� మర�నంతరం �� 21న క�ండరూ� , ��� ��� �ద��తు��ర� ��
�నున� ప��దం గు�ం� ఏ �త�ం ��యక కు��� ���ల� ము�� �లుతు��ర�
రకర�ల కధలు ప��రం�� వ���.  ఈ కధలు �స�వం ��.  మరు�డు యుద�ం
��రంభమ�తుందన� �� 21న జనర� ��� అం� డూ��� ఉం� అ� కూ� ఝు��
��డు.

���� మరణం త��త, �శం �నుక తటు�నుం� ప��న బల�లను స�లం� స�హదు�లకు
తర�ం� ఉం� ఇంత నష�ం జ�� ఉం�� �దు అన� �మర� ��రంభ�ం�.  ఈ �మర� గు�ం�
ప����సూ� �ర�� ఝు��, జర�� ��క �యకత�ం ర�� తన ప��న ��క బల�లను
స�హదు�కు తర�సు�ంద�, అ� తర�ం�న ప��న బల�లను చుటు�ము���శనం ���ల�
ఆ�ం�ంద�, ఆప�ష� �ర���� ప��న ల��ం అ�న� �వ�ం�డు.  అ�� రం�ల�నూ
ఆ�క�త, అనుభవం ఉన� జర�� �న�ం� రష�� ప��న బల�లు ��దశ�� తలప�� స�హదు�
����� ప��న గ� ప��న బల�లకు కూ� ప��ద�, ���, ��� ��� ల ర�ణకు మ� �న�ం
���� �ద� ���డు.

యుద���లు కము�తుం�, స�ప భ�ష�తు��యుద���లలు ర��కు కూ� ���ం�
ప��దం ఉంద� గు��ం�న ��య� ప�భుత�ం 1940� �శ ర�ణను బలపరచ��� అ�క
చర�లు �సుకుం� �� �శ ఆ��క ప���� అ� స�ల��లం� ఈ చర�ల�� ���� అమలు
జరప��� అవ�శం ఇవ��దు.  ఎర������ �నర�వ��క�సు�న� సమయం�, ����� నూతన
ఆయు�లు సమకూ�� ��ణ ఇసు�న� సమయం�, ఆయుధ �మ���లవలూ �జరు� ���లూ
ఏ��టు �సు�న� సమయం� - ఇదం�����కుం��హ�తు��యుద�ం��రంభ�ం�.

1941 �� ��� రష�� బల�లు 50 ల�లు.  ప��మ స�హదు���ం�ల� 29 ల�ల
�న�ం ఉం�.  ప��మ స�హదు����లుగు ��� ల�నూ 149 ��జన� �న�ం ఉం�.  ఈ �న�ం�
48 ��జను� స�హదు�నుం� 10-50 �. �. దూరం� ఉ���.  స�హదు���� ల ప��న బల�లు
స�హదు�నుం� 80-300 �. �. దూరం� ఉ���.  ఈ �న�ం 3375 �.�. స�హదు�ను ర�ం��.
 ఇంత �ర��న స�హదు�� శతు��కు తను ఎంచుకున� రంగం� తన బల�లను �ం��క�ం� అ�క
�ట� ఆ�క�త� �� �య���� అవ�శం ఉంటుం�.  స�హదు�� ప�� ��ం��� ఎంత
శ��వంత�న �శం కూ� ర�ంచ�దు.  హ�తు�� ���� శతు�� ��క� స�హదు�ల�
�జ��� ��ంచగలడు. �� 22న అ� జ��ం�.  ��ల�న స�హదు�� తను ఎంచుకున�
��ం�ల�తన బల�లను అ�క సంఖ�� �ం��క�ం� జర�� హ�తు���� ��ం�.

జర�� �� - ఎర��న�ం ప��ఘటన

��ం� � ��� ఈ �రు���� కూ� ప��మ ర���� రష�� ���క బల���
�� గంట�� � జర�� ���క దళం తు�� ����ం�.  రష�� ���శ��ల �ద హ�తు��
�� �� �ల �ద ఉండ�� రష�� ���లను �శనం ��ం�.  �� 22 మ������ 1200
రష�� ���లు ధ�ంసమ���.  మధ� రంగం� 528 ���లను �ల��, 210
���లను ఆ�శ యుద�ం�నూ ర�� ����ం�.  జర�� ���క దళం ఎదురు �కుం�
�ంబులు �సూ�, మర తు�కుల� �లుసూ�, �డు� , వం�నలు, ��� జం�న� �ద �� �సూ�,
నగ�లను బూ�ద �సూ�భ���తం సృ��ంచ��ం�.  జర�� ��టూ�పరు� ఎర��న�ం �నుక ��
క�� లం సృ��ంచ��రు.  ������ � రష�ను� �ల�ంకులను నష���రు.

జర�� ���లు స�హదు���మూడు �శలు� - ఉత��న ��� ��� ��, మధ� రంగం�
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��� ��, ద��న యు����, క�స� ల �� - �రుచుకు ప���.  �ల జర�� �ంకులూ
స�యంచ�త �� �రంగులూ, ఎర����లను ��� �దరు �సూ��గం� ��కు ముప��-నల�
�ళ�� ��గ�ంచ���.  ��� �టు ��రు �హ�ల� ప�� ద�లు కూ� ��
�గం�ముందుకు ���.

అ�యమ� �రు�ం�న ఈ జర�� �న�ం ఏ� ��� నుం� ���� వరకూ 185 �ళ�� ప�
��ల� ��గ�ం�ం�.  ���య� �రులనూ ���� �ధులనూ ��ం� ����� 65 �ళ��,
��ండరు� వరకూ, ప� ��ల� త���ం�.  రష�� �న�ం ఎ�� ��లు �లబడగలదు?  ర��
��ణులు అ� ��� �ం�న �రు జర�� మూడు ��ల�� �క మూడు ��ల��
���ను ఆక��ంచగలద� ���రు.

����ల� స�హదు�ల� ప���� ఎ�ఉం�?
(రష��) జనర� �డూ�� �� ఏ��� � ప��మ యు��� � ఉన� ��� పట�ణం�

క�ండరు� ����సుకు��డు.  ఈ పట�ణం (జర�� ఆక��త) ��ండు స�హదు�కు 30 �ళ�
దూరం� ఉం�.  �బ�వ� నుం� స�హదు��వల జర�� �న�ం కద�కల గు�ం� �ర�లు వసు����.
 జర�� ���లు తరచు స�హదు�లు ఉల�ం�సు����.  ప���� ఉ��క�ం� ఉం�.

�� 18న ఒక జర�� ��కుడు స�హదు��� రష�న� ��కు వ��డు.  అతను �� ఉన�
���� ఒక ఆ�సరును ���డు.  జర�� �న�ం ��సు�ందన� భయం� అతను రష�న� ��కు
వ��డు.  తన తం��కమూ��సు�అ�, జర�� �� 22 ఉదయం �లుగు గంటలకు ర�� �ద
�� �య���ంద� అతను ���డు.  జనర� �డూ�� �� �ంట� ��� క�ండరుకు ఈ
�షయం ��య��డు.  ఇదం� జర�న� క��ం� చర� అ�, అనవసరం� భయ��ంతం �వద��
క�ండ� స�����డు.  �ండు ��ల త��త ప����� అథ�యనం �య���� వ��న జనర�
����వ�� ప���� �వ�ం� ఉంద� ఆం�ళన �ందు�డు.  �� 22న జర�� ��
�దల�తుం�.  జనర� �డూ�� �� అ�నం� ఉన� 15వ �న�ం 60 �ళ� ర�ణ �ఖను
����.  ����ల�తన అనుభ�లను అతను ఇ� �వ�ం�డు.

‘ఒక పక� ��న �డులు, మ� పక�  ��మం �కుం� �రం� గుళ� వర�ం…. ��క
యూ�ట� మధ� సంబం�లు తరచు ������.  ఆ��లు �� ఆలస�ం� �ర���.
 అ�� ఆ�సరు� యూ�ట�� సంబం�లు ����దు.  యుద�ం ��రంభ�న �ంట� �ము
స�హదు���వ�లకు �రుకు��ం.  అప��� స�హదు�ద�లు ��� గంటలు� జర�న�� యుద�ం
�సు����.  �� �ర�లు కూ� యుద�రంగం� మందుగుండు �ర�సూ�, �ళ�� అం�సూ�,
�త�తు�లను తర�సూ�స�యపడుతు��రు.  స�హదు�ద�ల సంఖ� త�� ��ం�.  ఎక�డ
చూ�� మంటలు….�ర��, ఇళ�� మం��తు���.  స�హదు�ద�లు �వ� ��కు� వరకూ
��డుతు���….’  - జనర� �డూ�� ��.

ఎర��న�ం �జం� జర�న�� ���ం�.  �యం���� �వ�న��లకు  గు�
��గ�ంచ��ం�.  ఈ �� ఎర��న�ం �నుక తటు�� జర�� ��టూ�పరు� �గడం� ప����
�ష�ంచ��ం�.  ��� పట�ణం� బం�� �ంగులు (�ళ�� ప��మ యు��� ��య�దులు -
రష�న�కు వ���కం� జర�న�� �తులు క��రు) వం�నలు ��� �� రష�� శక�ల �ద ��
�� ���ర�లు ప��రం �� అల� క�� లం సృ��ంచ���.  15వ �న�ం� ��� యూ�టు� జర��
చక�బంధం� ఇరుకు� ��� ��డ���.  మూడు ��ల యుద�ం త��త 15వ �న�ం
స�హదు�నుం� 15-20 �ళ� దూరం �త�� �ట�బ�ం�. ఎర��న�ం  ��� పట����
వ������వ��ం�.

‘..... �న�ం ��గ�ం� ముందు �యపడ���� ఆ�సర� కుటుం�లనూ తర�ం���
వ��ం�. తరచు ప���లకు అల�టు పడ� ఆ�సర� �ర�లు ఈ తర�ం�� అవసర�న�
�త�� �సుకు వ��రు.  �� �ంతమం� అ��లు, �లకుం�లు �ం�� �సుకు వ��రు.
�ళ�కు నచ����టప��� తల��ణం �కకు వ��ం�….’  - జనర� �డూ�� ��.

��� నుం� ��గమనం కధ ఆ సమయం� స�హదు�నుం� ��గ�సు�న� రష�� ���ల
��గమన కధ �ం��.  రష�� ���క బలగం �శనం �వడం� జర�� ���లు ఆ����
ఏలుతు���.  ��న �డుల� నష�ం �ప�తం� ఉం��. జర�� ఏ�ంటు� వం�నలు �����
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రష�� ����� ��గమనం� ��ంచ��రు.
‘....��� జం�నూ� ర�� స��ర ���లూ, జర�� ��న �డులకూ జర�� ఏ�ంట�

�డులకూ గుర���.  �� �� �టు� �� తకు�వ� ఉ���.  �� �� మం�� అ�
ఉప��ంచడం ��యదు.  ఆ��లు �� ఆలస�ం� అం��.  ��� అం�� ��.  చుటు�
పక�ల ��క యూ�ట�� సంబం�లు ��.  శతు�� తరచు రష�� �న�ం �నుక ప���ం�
�నుకతటు�� ఉన� �� ��ర��� �ద �� ���డు.  జర�� ��న ��� గుర�తు��
��గ�సు�న� �న�ం త�న ర�ణ చర�లు �సు��దు.  �రం� ద�ల�, ��రు �హ�ల�
ఇరుకు �డ� �ద �న� గమనం ������.  అటువంట��డు జర�� ���లు �� ఊచ�త
���.  ��కులకు ��ం�లు త��కు� ర�ణ �సుకు� వ�వ� ఉం�� �దు. తవ���� ప�క�లూ
ఉం�� ��.  �రలు �క�� తరచు ఉకు� ��ల� ��ం�లు తవ���� ��కులు
ప�య��ం��రు……’ - జనర� �డూ�� ��.

ఆ ���� యుద�రంగం� ఉన� క�ండరు� కు �� � క�ండుకు �� జర�� బల�ల
గు�ం� స��న అవ�హన �దు.  తరచు యుద�రం�ను�ం� జర�� �ంకు, ���క, ��రు
�హన బల�ల గు�ం� అ�శ�కు�ల� కూ�న ��రు�లు వసు�ం��.  జర�� 30,000 �ంకుల�
�� ��ంద� జర�� �న�ం రహస� ఆయు�లను ప�����ంద� రకర�ల �ర�లు వ���.
 ప���కం� పంపబ�న జర�� ఏ�ంటూ� �ధ�ంస �రులూ ���� �బులు� �ం��సూ�, �న�ను
�గు �� ��� హత� �సూ�, టూ�� క�ండర� �ద �� ���రు.  స�హదు���� ల� ��
��� ల� ��� �కర�ం �క�వడం వలన ���� ఉన� �యక���� యుద�రంగం��
�స�వ ప����� �లుసు�వడం కష��ం�.

మ�క జనర�, జనర� ���, �� 21న జర�� ���లు ��, ��యం �ంకుల�
స�హదు��� �ం��క�సు���యన� �ర��ం�డు.  జర�� �ల��రగట� �� �య���న�దన� �ర�
గూఢ�� దళం�సుకు వసు�ం�.  అతను ఆం�ళన పడ�డు.

�ల��రగట� యుద�ం ��రంభ�ం�.  30 �ళ� ��ంతం� ����, ����� సంబం�లు
�����.  �న�ం� ఒక యూ�� కూ మ� యూ�� కూ మధ� సంబంధం ����ం�.
 జర�ను� ఎక�డ ప�� అక�డ �న�ం �� ప�జల ���ంబుల వర�ం కు��సు���రు.  అక�డక�డ
జర�� ��టూ�� ద�లు �గుతు���.  జర�ను� �� ��ం�లను ఆక��ం� ��ప��
�చు�కు వసు���రు.

యుద�రంగం� ఏం జరుగుతున�� స�ష�ం� ��య����నుం�, � క�ండు అనుమ�
�కుం� జర�న� �ద ఎటువం� �� �య�కూడద� జనర� ��� కు సం�శం వసు�ం�.  రష��
ద�లు ��గ�సు���య� నగ�ల�� మంటల� ధ�ంసమ�తు��య� �లమం� ప�జలు
మర�ం�ర� ��� �బు�డు.  అ�� స�హదు�కు 30 �ళ�� �� రష�� ���లు గ��
�రగ కూడద� ���  ఆ��సు�ం�.  అప��� రష�� ���క బలగం తు�� �టు�కు��ం�.
 రష�� ���లు స�హదు�నుం� �నుకకు తరమబ��� �� ���� ఉన� � క�ండుకు
ఈ�షయం ��యదు.  రష�� ���క దళం �శన�ంద� జర�ను� �ద�ఎతు�న యుద�ం �దలు
���ర� జనర� ��� �బు�డు.  మ��ంత �ప�� ���నుం� స�హదు�ర�ణకు చర�లు
�సు�మ�మ�ఆ�శం వసు�ం�.  అప���యుద�ం స�హదు�లు ���పల� �చు�కు��ం�.

జనర� ��� 10వ �న�ం �� ��ర�రు�కు బయలు �రు�డు.  అత�� �టు ట�కు��
ప��ండు మం� ��కులు ఉం�రు.  ట�కు� ��వరు అక��� �ళ�డం ప��దకరమ� �బు�డు.
 ఇర� ���ల ��తం జర�� ��టూ�పరు� అక�డ ��నటు� �ర����న� అం�డు.

��� అత�� �ంతమం� ���కులు ఎదురు పడ�రు.  �ళ�� ��క ���ల� ప�
���రు.  ఎక��� �డుతు��ర� జనర� ��� �ళ�ను అడుగు�డు.  �ం ప� �సు�న� �టు
మంటల సముద�ం� ఉం�, అం�డు ఒక వృదు�డు.  యుద�ం నుం� దూరం� ���ల�
ప�య��సు���రు �� ఎక��� ���� ��యదు �ళ�కు.

మ��ంత దూరం ���క అత�� ��� �రు� ఎదుర���.  ���ఉన�త �ర�కర��రు�
ఇద�రు ���లు, ఇద�రు �ల�లు ఉం�రు.  �� �రు� ఉన� �ల�క� �మ� ఒక� ����ం�
బయటకు వ�� ��� ఊగుతూ కను�సు�ం�.  ఇటువం� సమయం� ఆ �ల�క� బదులు
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వృదు�ల� �ల�ల� � �రు� �సుకు �ళ�వచు�క� అ� �ళ�ను జనర� ��� మంద���డు.
 ఆ ���లు �గు��తలవంచుకుం�రు.  ��వరు కూ� �గు�ప� పక�కు త��కుం�డు.

అంత� హ�తు�� జర�� ���లు వ���.
‘......జర�� ���లు మర తు�కుల� � ట�కు� �ద �లు�లు ��ం��. ��వరు

మర�ం�డు.  �ను ట�కు��ం� సమ��� బయటకు దూకడం వలన బ��ను.  �నూ మ�
ఇద�రు ��కులూ తప� అం� మర�ం�రు….ఆ �రు దగ�రకు ���ను.  ఆ ఇద�రు ���లూ �ల�లూ
ఆ �రు ��వరూ  - అందరూ మర�ం�రు. ఆ �ల�క� �మ�లు �త�ం ఏ� జరగనటు�
����ం� అ�ఊగుతూ� ఉ���….’ - జనర����.

����� పట�ణం� అం� గందర�ళం� ఉంటుం�.  ��� ��షను �ద జర�� ��న ��
జ��ం�.  ���లు, �ల�ల� �ం�న �లు ��న ��� గుర� వందలమం� మర�ం�రు.
 �యం���� జనర� ��� 10వ �న�ం �� ��ర�రు�కు �రగలుగు�డు.  �� ��ర���
����� నగరం �లుపలకు తర�ంచబ�ం�.  అక�డ �ండు �ంటు� ,  ఒక �బులు, ��� కు��లు
�త��ఉం��.  అక�� అ��రులు యుద�రంగం� ఉన� ���ల� సంబం�లు �టు���ల�
ప�య��సు���రు �� ���ను �ను� ���వడం వలన క��� �రకదు.  శతు�� ��� ��
�య�డం వలన ���సంబం�లు కూ� �����.

�ల��రు�ందన� జర�� �న�ం రష��  �న�ం �ద �ంకుల� ���ల� �ద�ఎతు�న
�� �� �వ�ం� నష�పరుసు�ం�.  ఎర������ �ం�న ���లనూ ��న �ధ�ంసక
శతఘు�లనూ �శనం �సు�ం�.  రష�� �న� ఇంధన ��వ�ల గు�ం� జర�� గూఢ�రులకు
స��రం అం�ం�.  ��న �డుల� ఇంధన �డ�ంగులు �� గంటల�� �శనమ���.
 రష�� ��కులు, �ంకుల, ���ల ��� ఎదు��ంటూ �ప�త�న న��లకు గుర�తూ
 ��డు�రు.

జర�ను� రష�� ����� చుటు�ముటు��రు.  అప��� ఎర���కుల వద�మందుగుండు
అ��తుం�.  �న�ం �న� �న� ద�లు� ���� అడ�ల గుం� తూరు� ��కు
ప���సు�ం�.  ఈ 45 ��ల ��గమనం� ��� జనర� ��� దళం� మ� �ంతమం�  ఎర�
��కులు �రు�రు.  �వరకు 2,000 మం� ��కులు ������ వద�జర�� ������ ఎర������
�రగలుగు�రు.

�� ల�లమం� ఎర���కులు జనర� ��� � ఎర������ �రు��క��రు.
 ��గ�సు�న� ఎర������ జర�� �న�ం �శనం ��ం� �� ��లు� పటు�కుం�.  �� ����
జర�� ���లు ‘��� �ం���ం�.  ఇంక ప��ఘటన వ�ర�ం.  జర�� ����� �ం��ం�’
అ� కరప��లు �దజలు� తుం��. ఈ కరప��ల ప��వం వలన ������ �ంతమం� ఎర�
 ��కులు గుం� �బ�రం ���వడం కూ� జ��ంద� జనర������డు.

చ�త��రులు సంఘటన జ��న త��త సంఘటనలూ, �పథ�ం, ప��మం అథ�యనం
�� చ�త����రు.  ��త�ం� �త�లు తమ స�ల ���� �����.  ��త�ం� �త�లకు
తమ అనుభవం�� వ��ం� �లుసు�ం� �� �త�ం జరుగుతున� చ�త�� �� �త�
చ�త��రు�� కను�ం�నంత స�ష�ం� కను�ంచదు.  అందు�త సంఘటనల గు�ం�
�లుసు�వడం�  చ�త����న�త చ�త�కుంటుం�.  ��త�ం ���న�త ������
ఉంటుం�.  ఈ ఉ��శం� అక�డక�డ ��త�ం నుం� ��� ��� స����లు ఇవ�డం జ��ం�.
 ‘అతను ఇం� �న�ం� �ర�దు’ అన� నవల ఆ����ల� రష�ను� ఎ������బుతుం�.

క��యకుడు పం����ళ� ���, ����ంగు �ర�� �న�ం� ����ంటు� �ర���
��ండు-ర�� స�హదు�� ఉన� ����దు���� �రు�డు.  ఈ ����దుర�ం �� ��తన�న�.
 ఈ దుర�ం అ�క కట��ల� ఆరు ���టర� �ర �స��ం� ఉటుం�.  దుర�ం �డలు �ండు �టర�
మం�న ఉం��.  జర�� �� ��� ఈ దుర�ం� ��� �లుగు�లమం� ��కులు��రు.
 �లుగు �లమం� ఉన� ఈ దుర�ం �ద నల��ల జర�� �న�ం ���ల�, �ంకుల� ��
�సు�ం�.

�� 21వ �� ���� ��� దు���� �రు�డు.  �ల��రకట� అతను భూగర�ం� ఉన�
��రు� � �సుకుంటుండ� �లం రంగు �రు� ��� ఉ��నటు� శబ�ం ���సు�ం�.  అక�డున�
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�ళ�� �దట మందుగుండు ��ను ఉన� ��రు అంటుకుంద� అనుకుం�రు.  �� యుద�ం
�ద�ం�.  ��� దగ�ర అత� �స�� తప� మ� ఆయుధం ఉండదు.  దుర�ం �త�.  ఎక��� ����,
 ఎవ�� ��రు����� ��యదు.  ��� ��రు నుం� మండుతున� దుర�ం�� అడుగు
�డ�డు.  జర�� �రం� �� ఇం� జరుగు�ం� �� �ల� �ల�� �ంద�ం నుం�  గుళ� వర�ం
దుర�ం అంచుల�� మళ���ం�.  దుర�ం అం� అ��గుండం� మండు�ం�….అర�నగ�ం� ఉన�
మనుషులు మంటల మధ� అటూ ఇటూ ప��డుతుం�రు….గుర���ల�� ���తున�
గు��లు…..తగులబ��తున� �ర�� నుం� ���తున� మనుషుల హృదయ��రక
ఆక�ందనలు….అతను తన��� కలవ��� ప��డుతుండ� స�పం� �రం� గుండు
�లుతుం�…..అతను �యపడడు �� స��హ త��తుం�.  ���
యువకుడు…..బలవంతుడు…..�ంట� �లుకు� ముందుకు ప�����ందరు ఎర���కు��
కలుసుకుం�డు. జర�ను� దుర�ం� ప���ం�ర� �లుసుకుం�డు. అతను ఉన� భవనం� ఒక
�గం మండుతూ� ఉంటుం�. అక�డ చ��� ఉన� ��కు� దగ�ర నుం� ��� �సుకుం�డు.
 జర�ను� దుర�ర�ణ� �లక�న క�బు�ను ఆక����రు.  అ� ��� ���నం �సు��ల� అ���ంటు
క���� ఆ����డు.

‘.....�ను ఆర�రు ఇవ��� �న�� అటూ ఇటూ చూడకుం� క�బు� �� ప�����.  ఏం
జ��� ప��ంచు�వదు�.  క�బు�� ఉన� జర��  స���� గన�ర�ను చం��.  అర��ం�?’

‘అర��ం�’ అ� అ��రు అక�డున� �ళ��.
‘�� ఏం �య�గలం?’ - �లం దుసు�ల� ఉన� వయసు మ��న వ�����శ� అ��డు -

‘��ళ�కు బ��టు� ��…...�దగ�ర ��లు కూ� �దు’
‘��లు �క�� � �ళ�� ఉప��ంచు…..ఇటుకలు �సుకు� �ళ� బుర�లు బద�లు �టు�.

  ��� ��� ప�శ�లు �య�కు….గ��� హ���అ� అరుసూ� ప��ట�ం�…...క�బు� ��వరకూ
ఆగకూడదు’

�ళ�ంద�� �����న��� అర��ం�.  ఏం ���� ��� న��ంచగల ఆ�సరు
���డు.

‘��ళ�� �� �ళ�� �రలు, �డ�ళ��, �ళ��, కర�లు  -  ��సు�ల బుర�లు పగల �ట���� ఏ
ఆయుధ�� స�…...�సుకు రం�…...�ను స�యం� ముందుం� �� ���ను….’ అంటూ
ముందుం� ����� న����డు ఆ కమూ��సు�క����.

అ� ��రంభమ�తుం� రష�� ప��ఘటన.  ఈ �� యుద�ం స�హదు�నుం� దూ���
����తుం�.  దుర�ం� ఉన� ఎర���కులు త�ర�� అందుతుం� అ� ఆ�ం�న స�యం
అందదు.  ప��న ���లు దూరం� ������ �ంత జర�� �న�ం దు���� చుటు�ముడుతుం�.
 దుర�ం� ఉన� ఎర���కులకు బయట ఏ� జరుగుతున�� ��యదు.  �యప�న ��� మందు
�దు.  �న��� �ం� ఉండదు.  పక�న న� ఉ�� �గ��� �ం�డు �ళ�� కూ� ఉండ�.
����ం���ంద��రు కూ��ం��ండ� ��జర�ను� �కు� �బుతుం�రు.

�� 29న �ద�ఎతు�న ��న�� జరుగుతుం�.  జర�ను� 1800 ��ల�ంబు ���రు.
ఆడ�ళ�నూ �ల�లనూ జర�న�కు �ం� �మ�� ��� పం�ం� ���రు.  ��కులు �త�ం

�ంగరు.
�జ�� ��న�డులు…….��న�డుల ��మం� జర�� �న�ం ��…...మ�� ��న

�డులు….ఎర���కులు దుర�ం �ల ��గ�� , �రం�ల� ర�ణ �సుకుంటూ జర�� ద�ల �ద
�� �� �� ఆయు�లు ���నం �సుకుంటూ….ఆక��…..�హం�…..�ల ��ల �టు
యుద�ం �న����రు.  ఆఖ� ��కుడు ��� ��� ప� �లలు, 1941 ఏ��� ��, ఒంట��
��� చ���డు.

(ఈ ����దుర���టం� ప���న ���ఎ�� ఎ�� ����� ��� చూ��రష�ను�
���న �రుకూ ప��మ ��ల �న�ం ���న �రుకూ �దం స�ష�ం� కను�సు�ం�.  ఎ��
ఎ�� దుర�ం యూ�� అంత��� దు��ధ��న దుర�ం� ��ంచబ��. భూగర�ం� ఉకు�,
�ం��టు �ల�ల� ఇ� ఎటువం� ��న ��న�� తటు�కు�టు� ���ంచబ�ం�. ఈ దుర�
ర�ణకు సు��తు�న 1200 మం� ��కులు��రు.  ఈ దుర�ం క�� �ద 80 మం� జర�� ��కులు
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���డర�� ��, ఈ 1200 మం� ��కులనూ ఓ�ం�, 30 గంటల� దు��ధ�మ� ��ంచబడ�ఈ
దు���� ���నం �సుకు��రు.  ఈ ��� ఆరుగురు జర�� ��కులు మర�ం�రు.  పం����
మం� �యప��రు).

����దుర�ం�  �త�� �దు, స�హదు�అంత� రష�ను� జర�� �����  �వ�ం�
ప��ఘ�సూ�, �ము �ప�త�న న��లకు గుర�తూ, జర�న�ను న��లకు గు��సూ�� ఉ��రు.

జర�� జనర� బూ� �� ��� �� ��ల� జ��న మ� యుద�ం, ���� యుద�ం గు�ం�
ఇ� ��డు -  ‘ఈ �ట��ద� యుద�ం�� రష�� ���లు యుద�ం ��న �రు ��ండు,
ప��మ ��ల ��కుల �రుకు �� �న�ం� ఉం�…….చుటు�ముట�బ�న��డు కూ� రష�ను�
�ం� �కుం���డుతు��రు… ’

జర�� �� ఆ� జనర� ��� జనర� �ల�� తన స��సు జర�� � ఇ� ��డు -
 ‘.....రష�ను� �వ�ం� ప��ఘ�సు�ండడం వలన �� ��ల� జర�� �న�ం� - ��కుల�నూ
ఆయు�ల�నూ - నష�ం, ప��మరంగం�నూ ��ండు�నూ  కం� �� ఎకు�వ� ఉం�.
 ఇంతవరకూ జర�� �న�ం ��న �రు� �డుల �జ�లు ప�పం��� ����ం��
ముం����.  (రష�� రంగం�) శతు�� యుద�ం �� పద�� ��ట ప�� �శ �స��క
ప���తులూ���� �న�ం� ఉ���…..’

‘1941 �� � �ట��ద� ��టం�� �త���య� �న�ం అం� ఏ�� �కు
���ం�. � న��లు 50 �తం �� ఉ���. ఒ.�.�.యు., ���ల ���యను� �వ� మ��
వరకూ ������వ�� దుర�ం� ����. �ము �� గను�లనూ, ��న �డులను
ప���ం�� ��టం ఆప�దు. � �న�ం త�ర�� రష�న�� ��డడం అం� ఏ��
�లుసుకుం�’ - జనర� బూ� �ం��� (The German Generals Talk, p. 225).

ఒక జర�� ��కుడు ��� ఎ�� ���� తన �ఖల� ఇ� ��డు: �� 26, 1941:
‘ .....రష�ను� తరచు �ం 20 గ�ల స���� వ���� ఆ�, �ము �� ఉన� �టునుం�
అ��వర�ం కు����రు. రష�� ��కులు ఎంత �కచక�ం� �టు ���రం� �ళ�� �కు
కను�ంచ� కను�ంచరు...�ట� �ద �� ఎతు�న �� ఉం�, అక�డ �ళ�� ఉ��రన� సంగ�
ను�� గ��ం� ��� హ�తు�� �లు�లు ��రం���రు. మ� �షయ��టం�, �ళ��
�రుల� క���� యుద�ం �సు���రు. ��న��న దుసు�� ధ���రు. కను�మూ�
����� బం��టు� � (����ను� జర�ను� ���న �రు) ����రు...’ – (The Soviet Army
Through German Eyes, p. 218).

��� �� అ� మ� జర�� ��కుడు: ‘�� 24, 1941....ఒక ఎర��న� ��జ� ను ����
�శనం ��ం.....� న��లు కూ� �� ఎకు�వ�� ఉ���. �ం అ����ం. �ల
కూ����ఉ��ం. అ���మం�మ�� కూ���� ��మం ����గ�ం�ం. అక�డ
�కు ల�ం�న ��గతం సం�షకరం� �దు. � �ద గుళ� వర�ం కు��ం�....��పర� �డద
ఒక�....�� �ంబుల� ప�� ఇం�నుం� రష�న�ను త����� వ��ం�. ఇళ� క��లు �ళ�
����ద కూ��� ఆ ���ల� స�� అ��వరకూ ఈ రష�� �ం�ఘ�లు � �ద
�లు�లు జరు�తూ� ఉ���. �ంతమం� ఆఖ���షం� �గ�ల� ���తూ
త��ంచుకుం�రు. �ధు�� కూ��� �వ�� చ��రు �� �ం ���చం��ం. ఒక గంట�
��మమం�మంటల సముద�ం���ం�...’ (The Soviet Army Through…p. 284).

��� ఎ�� ����: ‘ఆగసు�10, 1941....శతు�� న��ల గు�ం� ��� ��యదు. శతు��
2.00 గం. నుం� 7.30 గం. వరకూ ��మం �కుం� �� �సూ�� ఉ��డు....శతు�� ఎంత
ధృఢం� �లబ��డం� � �� �ర�ం� ��ం�. కను�ంచ� ప����� �� � �ద అ��
వర�ం కు��సు���డు. ������ ��� ఉన� శతు���పరు� �కు మన��ం� �కుం� �సు���రు.
ఈ �� మ�� �ండు రష�� �రం� ద�లు � �ద �లు�లు ��రం�ం��. �����ంచ���
ఇ��లు...’ (The Soviet Army Through German Eyes, p. 213).

రష�న� ఆయుధ సంప��కూ�����ల�� జర�న�కు ఆశ�ర�ం క��ం�ం�.
����ం� ���కూ���: ‘…�� 7, 1941......�ంకులు మమ��� చుటు�ము���. రష��

�ంకులు ��ద �� �సు����. ఆ �ంకుల� �ండు �� �ంకులు���. ��� గను�
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��, 5 �ం. � గను� �� ��� గుండు� ఈ �ంకుల బల�న ప���లనుకున� ��� కూ�
�బ��య��క�తు���....� �ంకులు �స��యం� ������...’ (The Soviet
Army…. P. 286).

‘1941� కూ� రష�� యుద��మ��, ముఖ�ం� �ంకులు, �� �గుం�. ప�� దళ
ఆయు�ల� అ�క �గం, రష�న� ఆ��ల� అదు�తం� (Excellent) ఉ���. రష�న� ��ళ�� �
��ళ� కం� ఆధు�క�న�; అ� � ��ళ� కం� �గం� �ల�గ���. రష�న� �-34 �ంకు
ప�పంచం�� అతు�త�మ�న�ంకు’ – జనర� ����(The German Generals Talk, p. 221).

��� �� (���ంబరు 30, 1941): ‘�మందరం, �యకత�ం� �దలు �����న�
��కు� వరకూ, రష�� ��కు� గు�ం�, అ�ర�న అత� ఆయు�ల గు�ం� తకు�వ అంచ�
��ం....�ళ� ఆ��ల� గు�ం� కూ� ����. �ంఊ�ం�న�� కం��� శ��వంతం� ఉం�.
రష�న� దగ�ర అ�� ర�ల ఆయు�లు అంతు�కుం� ఉన�టు� కను���ం�....’ (The Soviet Army
Through German Eyes, p. 213-214).

అను�� �ధం� ��య� ���లు �వ�ం� ప��ఘ�ంచడం వలన ఆప�ష� �ర����
ప��న ల��ం -  �ప� న� �� తూరు�కు ��గ�ంచకుం� రష�� ప��న బల�లను న��
ప��మం ��� �రు� ��� చుటు�ము���శనం �య�డం - �ర�ర�ద� �ట��
అం�క�ంచవల� వ��ం�.  �ండు �లల� జర�� ప�� ద�లు 4 ల�లమం� ��కులనూ
ఆ�సర�నూ నష����.  ర��-జర�� యుద�రం��� �లుప� యుద�రంగం� (ప��మ
��ల� యుద�ం�) 1941 ��-��ంబరుల మధ� ఆరు �లల�నూ జర�� �వలం 9,000 మం�
��కులను�త��నష���ం�.

�� ��ల� ��య� ��కులు �ప� �హసం� ��న ఈ ����� స��
అథ�యనం �య��ద��ర��ఝు�� అ���యప��డు.  ��� �రణం ఉం�.  ���� ��లు,
త��డు అవ�హన, ర�ణవ�వస�ను �ందరవందర ��య� అందువలన �� అపజ�లు
సంభ�ం�య� ���� అనంతరం �ద�ఎతు�న �ం� ప��రం �ద�ం�.  35 ల�ల �న�ం �ల
�ంకుల� ���ల� �రు� �� ��న��డు ఓట�, ��గమనం, న��లూ అ��ర�ం.
గమ�ం���న �షయం ఏ�టం� �� ��లనుం� ��య� ��కులు అననుకూల
ప���తుల� జర�న�ను �వ�ం� ప��ఘ�సూ�న��లకు గు��సూ��రు���� బల�నపరచడం
�దలు ���రు.  అడుగడుకూ� ఇ� యుద�ం ����� వ��న �రణం� జర�� ప�� దళం
�ంకు ద�ల� �టు ముందుకు �గ�క ��ం�.  �రు��� క�మం� బల�నప� ���
స��ం�ట��� ఉధృ��� ����ం�….

�� 22 మ��హ�ం ఒం�గంటకు ���� �ర�� ఝు�� కు �ను �� ‘యుద�రంగం�
ఉన� మన క�ండర�కు అనుభవం �దు.  �ళ�� గందర�ళం� ఉన�టు� కను���ం�.  � క�ండు
జనర� �� ��ర��� (� క�ం�, ��ట�, �జ�య�యకుల� ఉన� సంస�) ప����� ���
బూ�� �ను� �రు� యుద�రం��� పం�ం�ల� �ర��ం�ం�. ప��మ రం��� �ర��
ష�����, �ర�� కు�� లను పం�సు���ం’ అ� ���డు.

�� 22వ ��న ���� చురుకు� యుద������ ఎతు�గడలనూ రూ�ం�సు�న��
�స�వ�� ��స� ��� బ� ‘���� వందల ��ల �గ�ంధం� ��� ���’ అన� �స�కం� -
‘....�� �� �ద�న త��త ���� �న�కం� కూ���డు.  �జ� వ�వ��ల�
���న�� ���� అతను తన గ�� ప��తమ��డు…….భయంకర�న ఈ ప��ద దశ�
��య� ప�భుత�ం ��� ��ల�టు చు���, సరంగు �� �వ� �టు�కు��ం�….’  అ�
��డు  (The 900 days - The Siege of Leningrad, Harrison E. Salisbury, P. 160).
(ఇత�� ర��యుద�ం�ద  �ప� ��ణు�� ప�గ���రు)

�యం���� ఝు�� యు���� �జ�� �� నగ��� �రు�డు.  జర�న� �ద
ఎదురు�� �య�మ� ���� అ��ం�నటు� �లుసుకుం�డు.  �����రులకు యుద�రంగం�
ఏం జరుగుతున�� స��న అవ�హన �ద� అటువం� ప���తుల�  ఎదురు �� �య�డం
స��ద� అతను ����డు.  ���� 24న 8వ, 15వ �యుధ శకట ద�ల� �జయవంతం�
 ఎదురు�� �� �బ� ���డు.
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ఉ��న� �రుచుకుపడుతున� జర�� ���లను �ంత�లం �లు� �� వ�వ� సం��ం�
ల��ం�  రష�ను� �వ�ం� నష��తు�� �ప� �ర� �హ�ల� మ�� మ�� ఎదురు �డులు
�య���రు.  జర�� ����� అడుగడుగు� ప��ఘ�సూ�, నష�పరుసూ�ఎర��న�ం ��న ఈ
�డుల వలన �జరు� ���లను స�క�ం� ��� �శ� ���� �� వద�ర�ణ  చర�లు
�సు�వ��� రష��� క�ండుకు వ�వ� ���ం�.

�� 26న యుద�రం��� 300 �. �. దూరం� �జరు� ఫ�ంటును సం�ద�ం �య����
��హ��� ��ముఖ�తగల �ర�యం �సుకు��డు ����.  శతు�� రష�� ప��ఘటనను
అ�గ�ం�ముందుకు వ��ఈ �జరు� ఫ�ంటు దగ�ర �లు� ���ల� అత� ఆ�చన.

�ల�� ప�సంగం

జర�� �� ��రంభ�న ��� గంటల త��త రష�� ���ంగ క���� �ల��
����ప�సం�ం�డు:

‘��య� �రు��!  రష�� ప�భుత�మూ, ���� ���� ఈ ప�కటన �య�మ� నను�
ఆ��ం�రు.  ఈ �� ఉదయం �లుగు గంటలకు యుద�ప�కటన �కుం�, జర�� ��య�
ప�భుత�ం నుం� ఏ� �రుతున�� ��య�యకుం�, జర�� �న�ం అ�క ప���ల� �డులు
��రం�ం�ం�.  ����, ��, �వస���, ��� నగ�ల��, మ���� ప���ల�నూ ��న
�డులు ��ం�.  �ండు వందలమం�� �� �యపడడం �� మర�ంచడం �� జ��ం�.
 రు���, ��� ండుల నుం� కూ� రష�� భూ�గం� �రం�, ��న�డులు జ���……
�గ�క ��ల చ�త�� ఇటువం� ���హ��త�న �� క��� ఎరుగ��.  జర��-��య�
యూ�య� ల మధ� ��క�మణ సం� అమలు� ఉండ�, ఆ ఒడంబ�కను ��య�
యూ�య� ����� అమలు పరుసు�న� సమయం� ఈ�� జ��ం�.  ఈ సం� అమలు��
వ��నప��నుం� ఇంతవరకూ జర�� ఈ ఒడంబ�కను అమలు �య�డం� ��య�
యూ�య� �ఫల�ంద� ఒక��� కూ� ఆ��ంచ�దు.  అందువలన ఈ ���హ��త�న
��� ����ధ�త �� �లకులు వ�ంచవల� ఉం�…… స�హదు�ల� ర�� తన బల�లను
�ం��క�ం�న �రణం� జర�� ర�� �ద �� ���ల� �ర��ం�ంద� జర�� �య�� ఈ
ఉదయం ���రు…….రష�� ���లు రు���� ఉన� నూ� గనుల �ద �� ��యన�
�ర�అసత�ం…..రష�� ���లు ఎన�డూ స�హదు�ను అ�క��ంచ�దు…...ఇ��డు జర��
ర���ద �� ��ం� కనుక జర�న�ను �తృ�శం నుం� త�� �యమ� ��య� ప�భుత�ం
����� ఆ��ం�ం�…..రష�� �న�ం తన ��� �ర���ం� జర�� దు�క�మణ �రులను తు��
�డుతుందన� �షయం�  ఏ� సం�హం�దు…….1812� ర�� �ద ���య� ��
��న��డు రష�� ప�జలు ఒక�� �� ���య� ను ఓ�ం�రు.  మ�న�తు��న�ట�� కు కూ�
అ� గ� పడుతుం�.  ��య� ప�జలందరూ తమ �దు�క�ధర�ం �ర�����ర� ��య� ప�భుత�ం
�శ����ం�.  అతు�న�త�న క�మ��ణ, ���ర�త, త�న �ధం� వనరులను ర�ణకు ఉప��ం�
కుశల� �శభకు�లందరూ ప�ద��ం��.  ����� ���బల��� ���క బల��� స�య
సహ��లం�ం� �జయం ��ం�� �డ���…….మన ��టం ��య�ం�.  శతు��కు
అపజయం తప�దు.  జయంమన�…’

�� 3న  ���� ప�సంగం

�ల�� ప�సం�ం�న ప��ండు ��ల త��త ���� ప�సం�ం�డు.  ఈ ప��ండు
��లూ ���� నుం� ��� �క�వడం గు�ం� కృ��� ప����సూ�, ���� యుద�ం
��రంభ�ంద� ���న �ంట� �మటలు ప�� కుప�కూ���డ� �లు�వ���
 �ముప��ంద� ఆ��ం�డు.  

ఈ ఆ�పణ గు�ం� స�ం�సూ��ల�� ఇ� ���డు: ‘...���� �క �ను ఎందుకు
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��� �ను? యుద�ం గు�ం� �ట��దట ��� � వ���తను �కూడద� ���� ��ం�డు.
యుద�ం గు�ం� ఒక �ర�క�మం ఇ��లం� ఏం జరుగు�ం� అన� �� గు�ం� ఒక స�ష��న
అవ�హనకు అతను ���. ప�� �ష��� ���� ఒక యంత�ం� స�ం�ంచకూడదు...ఒక
�జ�య �త�� ఏం జరుగు�ం� అన�� అతను �ంత�లం గమ�ం��. అతను ��� � పద��
ప���క�న�. స��న స��రం �కుం� ఖ��త�న స���లు ఇవ�డం �ధ�ం
�దు....తను ��� ��ల త��త, యుద�రంగం� ప���� స�ష��న త��త, ప�సం���న�����
���డు....’ – (Molotov Remembers, p. 38)

యుద�ం ��రంభ�ంద� ���న �ంట� �మటలు ప��కూ���డన� ఆ�పణ గు�ం�:
‘...అతను ఎప���� ���ంపవళ�� ప� ��డు. ఆ�చ� శ��� ��, ��� � శ��� ��
����దు. అతను ఎ� ఉ��డు? ���� ఎ� ఉం�ల� ఆ���� అ��, ధృఢం�,
ఉ��డు.....’ (Molotov Remembers, p. 39).

ప��ండు ��ల త��త ���� �� 3న ���� ���� ప�సం�ం�డు. ���� నుం�
వ�� ప���ట�సం �శం ఈ ప��ండు ��లూ ��ఆస��� ఎదురు చూ��ం�.  

���� తన ప�సంగం� ఎర��న�ం �వ�ం� ప��ఘ�����, జర��� �ం�న ఉత�మ ���
���లూ ���క ద�లూ యుద�రంగం� �శనమ�తు��, �� దు�క�మణ
�న�గు�ంద��డు. జర��, �థు���, ����ల� అ�క����, ప��మ యు����
�� ��� ��ం�లనూ ఆక��ం�ంద�, జర�� ���లు రష�� నగ�ల �ద ��న �డులు
�సు���య� ���డు.  �శం �వ�ప����� ఎదు��ం�ంద��డు.

‘.......అ�� జర�� ప��రం �సు�న�టు� జర�� ���లు అ�య�న�?  జర�� ���లు
అ�య�న� ��.  ���య� ���లు కూ� అ�య�న�� ��ంచబ���.  �వ�� అ�
�తు�� ఓ����.  �ట��  �����  కూ� అ� గ� పడుతుం�.  రష�� భూభూగం ��
�ట��ద��� �ట�� �న�ం  �వ�ప��ఘటనను ఎదు��ంటున��.  అ�� మన �శం��
�ంత భూ���� అ� ఆక��ంచగలగ��� �రణం ఈ యుద�ం జర��� అనుకూల�న, ఎర�
����� అననుకూల�న ప���తుల���రంభం �వడ�.  యుద�ం ��రంభమ����� జర���
�ం�న 170 ��జను� �హ�ంపబ�, ఆ��లు ఇవ�బ�న �ంట� యుద�ం ��రం�ంచ���
సర�సన�ద�ం� ఉ���.  ��య� ���లు స�క�ంచబడ�దు.  స�హదు�లకు
తర�ంచబడ�దు.  మ�క ముఖ��న �రణం -  ��సు�జర�� 1939 ��క�మణ సం��
అ�క��ం� ప�పంచమం� తను� దు�క�మణ�రు�� ముద��సు�ందన� ఆ�చన కూ� �కుం�
 అక��తు��ఊ�ంచ� ����� ��ం�….. ’

త��త����  ��య�-జర�� ��క�మణ సం� గు�ం� ప����ం�డు.
‘.......�ట��, �బ�� ��� ల వం� �చుల� ��య�యూ�య� అటువం� ఒడంబ�కకు

�వడం త�� ��?  త�� �దు.  ��క�మణ సం� అ�� �ండు ��ల మధ� ఒక �ం�
ఒడంబ�క.  �ం�� �� ఏ �శ�� మ�క �శం అటువం� ఒడంబ�కను ప����ం�న��డు -
 �ట��, �బ����� ల వం� �చులు ఆ ���� అ��తలు� ఉ�� - ��క�ంచ�లదు….’

�� జర�� ��య� యూ�య� �ద �� ��ల� �ర��ం�న ప�ం�, యు����
సం�ద�ం �వ��� ��య�యూ�య� కు ఈ ఒడంబ�క వ�వ����ంద��డు ����.

‘......ఈ యుద�ం మన ���� �వన�రణ సమస�.  జర�� ��జం ఈ ��హ��త�న
యుద�ం మన �ద ���ం�.  �ంకుల�నూ ���ల�నూ �� �సు�న� జర�� �న�ం� మన
�న�ం అ�క కష�న��ల��� ��డు�ం�.  ఎర��న� ప��న బల�లు �ల �ంకుల�
���ల� ఇ��డు యుద�రంగం� ప���సు����.  ఎర��న�ం� �టు ప�జలం� ఒక�
మ��� ���� ర�ంచు�వ��� �సు���రు.  శతు�� ద�����లు �� �డు, దు��రు�డు.
 �డు మన భూ�� మన పంటనూ మన నూ� వనరులనూ �చు��ల� చూసు���డు.
 భూ��ముల ����� ����� �నరుద��ం� ��య�యూ�య����తుల సంస����
�శనం ���ల� చూసు���డు.  రష�� ప�జలను జర�� ��ముల ��సలు� ���ల�
చూసు���డు.  ��� ���, ���ర�లు, ��రు� ���ంప �����, యుద�రంగం నుం� ����
��హ�లకూ మన� ��నం �దు.  మన ప�జలు ఈ �శభ����త ��చన యుద�ం� మనలను
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��సలను ���ల� చూసు�న� ��సు� శకు�లకు వ���కం� ���ర�ం� అత�ంత
�హస��తం�����.

మనం ఉత����యు��వస�లకు అనుగుణం�����.  శతు��ను �శనం �� ల��ం�
మన వనరులను యుద�రం��� మ��ం��.  ఎర��న�ం, ��� ద�లు, ��య� ప�జలూ మన
భూ�గం�� ప�� అంగుళం �సం, మన నగ�లు, ప��ల �సం, �వ� �తు�� �టు�వరకూ
����.  ఎర������ అవసర�న స�య సహ��లు అం�ం��.  ఎర������
అవసర�నవ�� అం�� చూ��.  ��క ద�లూ ఆయుధ �మ��త��తం� ప���ం��
ర��అ�వృ������.  �యప�న��� �ద�స�యం ఏ��టు ����.

ఎర��న�ం ��గ�ం� ప���తుల� ��� సంపదను �నుకకు పం�ం��.  శతు��కు ఒక
��ంజను �� ఒక �� �� ఒక ���ముక� �� ఒక �ంటు చమురు �� �రకకూడదు.  �తులు
పశుసంపదను �నుకకు పం�ం��.  ����� �నుకతటు�కు పం�ంచ��� ప�భుత�  సంస�లకు
అం�ం��.  �లు�న సంపద ఏ�� - �న�ం �� చమురు ����-�ర���ట� �� - �నుకకు
తర�ంచ�� ప����� శతు�� �తబడకుం� ధ�ంసం ����.

శతు�ఆక��త ��ం�ల� ����� (���� ) ద�లు ఏర�ర��.  ����� ద�లు �డు� ,
వం�నలు ������.  �����, ���� �ను� �ం� ���.  అడ�లు అం�ం��.
 ప���సు�న� శతు�ద�ల �ద �� ���.  శతు��మ��� �డ�ంగులనూ �శనం ����.
 ఆక��త ��ం�ల� శతు��కూ �� ���రులకూ దుర�ర ప���తులను క��ం��.  ���
�రంతరం ��డుతూ ��సూ��శనం ����.

ఈ యుద�ం �ండు ���ల మధ� జ�� ��న� యుద�ం �దు. జర�� ��సు������
�వ���య� ప������ మధ� జ��యుద�ం ఇ�.  ఈయుద�ల��ం ��య�యూ�య�
�ద ప�న �పతు�ను  ఎదు��వడం�త��  �దు, శతు����ల ��ంద న���తున� యూ��
��ల ప�జలంద�� స�యప��.  ఈ యుద�ం� ��య� ప�జలకు యూ��, అ��� ��ల
 ప�జలు నమ�క�న �తు�లు� ఉం�రు.  �� �దు, జర�� ��సు��లన ��ంద న�� �తున�
జర�� ప�జలు కూ� �డు� ఉం�రు.  ��య� ప�జల �ము����టం యూ�� ��ల ప�జల
�ము����టం� ఐక�మ�తుం�.

�����!  మన �న�ం అసం��క�న�.  �ర��గుతున� శతు�� ఇ� త�ర�� గ����డు.
 ఎర��న�ం� �టు �లమం� ���కులూ ���లూ యుద�రం��� తరలుతు��రు.
 ల�లమం� ముందు ముందు �రు�రు.  ���, ��� ��� నగ�ల� ���కులు నగర ర�క
ద�లను ఏర�రుసు���రు.  అ�ం� ర�క ద�లు శతు��� ప��దం �ం� ఉన� ప��
నగరం�నూ ఏర���.

మన బల�లనూ వనరులనూ త��తం�యు��వస�లకు అను�� స�క�ంచ��� ���
���� క�� ఏ��టు �య�బ�ం�…..ప�జల శ��యుకు�ల�� శతు��ను ఓ�ంచ���
ఉప�గప��.  �జయం ��కు పదం�…..’

ఎర��న�  ��గమనం� �స�యప�, భయ��ంత�, �కు� �చకుం� ఉన� �శం �ద
���� ప�సంగం �ప� ప����� క��ం�ం�.   ���� �శం ఎదు��ంటున� ప����� ఒక ��ద
ప����� వ��ంచ�దు.  ఒక భయంకర�న యుద�ం అననుకూల�న ప���తుల� ��రంభం
�వడం, �శమూ ప�జలూ ఎదురు�ంటున� �పతు� - అ� ఎంత భయంకర�న�� -
అ�గ�ంచ��� �ద� అతను తన సహజ �ర�� ప�సం�ంచడం, బల�నతను �క �ప� శ���
సూ�ం�ం�.  అతను �దు �జం ���డు.  ఆ �దు�జం �ప��� ప�జలకు గుం� బరు� త��
�ళ�� �ల �ద ఉన�టు� అ��ం�ం�.  ���� �న� �న� ���ల� ���� యుద��ర�క�మం
ఇ��డు…..

స�ల��లం� యూ��య� ర���� అ�క���� జర�� ఆక��ం�ం�.  �� �ం�
���క�� జర�� జనరలూ�, ��� �టు ప�పంచం� �� మం� ��క ప�ముఖులూ, ర���
యుద�ంము��ంద���ంచ��రు.

���� మర�నంతరం రష�� చ�త��రులు ఈ �� అపజ�లకు ప��న �రణం ����
అ�, అత� వ����జఅ� ప��రం ��రు.  ఈచ�త��రుల కధనం ప��రం -
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1. 1937 సంవత�రం� అ�క �లమం� ��క ఆ�సర�కూ జనరలు�కూ ���� మరణ ��
�� చం��యడం� �న�ం బల�నప�ం�.  (1937� �న�ం� ఒక వడ�త
�ర�క�మం జ��ం�.  ఈ వడ�త �ర�క�మం� జర��-జ�� ల� �తులు క��
��య� ప�భుత�ం �ద �రుగు�టు ���ల� కుట�ప��న �����రులకు
మరణ �� ��ంచడం జ��ం�.  ఈ ��రణల గు�ం� ���� గు�ం�న
అనుబంధం� �వరం� చూడవచు�.  ���� ‘�రం’ గు�ం� �లుసు�వచు�).

2. ఎర��న�ం అ�యమ� �రంతర ప��రం వలన ఎర��న�ం ��క� శతు��ను
ఓ�ంచగలద�  అ�స��క అ���యం ఏర��ం�.  ‘�� యుద�ం వ��’ �ం�
���లూ ��ప�ం� - అం� ఎర��న�ం శతు��ను �తు��తు�� ఓ�ంచగలద�,
ర���యుద�ం జ��న ప�ం� �టు�బ��� ���� � ���కులూ ప�జలూ �� ��
ప�భు��ల�ద �రగబడ�ర� ప��రం �య�డం జ��ం�.

3. జర��� జ��� ���, ��ండు, ���� �ం� ��ల �ద ��నయు��ల అనుభవం
ఉం�.  రష�� ఆ�సర�కు అ�ం� యు��నుభవం �దు.  ���� అంతరు�ద�
అనుభ�లను స�� అథ�యనం �య��దు.  అ�� ��� ండు� 1940� జ��న
యుద�ం నుం�  ��న గుణ��లను అమలు �య��దు.

4. ర��-జర�� ��క�మణ సం� త��త ఊ�� �లు��వ��� వ�వ� ���� ����
ఈ వ�వ�� స����గం �సుకు� ����� త�న �ధం� బలపరచ�దు.

5. జర�� �రు��� తం���� ��య� � అథ�యనం �య�కుం� బూరు��
���ంతం� ���ప�య�డం జ��ం�.  ��ండు, ���� ��ల �ద జర�� �� ��
��ల� ��� ఆక��ంచగ��� ర��� అటువం�� జరగడం అసంభవం అ�
�ధ��ర�తం� ఆ��ంచడం జ��ం�.

6. ర��-జర�� ��క�మణ ఒడంబ�క త��త జర�� వ���క ప��రం త��ంచబ�ం�.
 ���యుద�ం� ప��న శతు�� జర�� అ� ప��రం �య��దు.

7. రష�� యుద�తంత�ం ఎదురు�� �� �ం��క�ం�ం�.  ��ల�న రష��
భూ��లను శతు�� ఆక��ంచగలడ� ఊ�ంచ�దు.  అందుకు త�న �ధం� ర�ణ
యుద�ం �����న అవస��� గు��ంచ�దు.

8. ���� వ����జ వలన రష�� �����రుల� �రవ ��ంద� �రు అత�
ఆ��ల �సం ఎదురు చూ��ర� అత� ప��వం వలన ��తం నుం�
అనుభ�లనుం� �క ���ం�ల నుం� ���� �రు��లు ��� పద��
అమలు�� వ��ంద�…….

ప��నం� ���� ను ��� �రూ�ం� ప�యత�ం కను�సు�ం� ఈ కధ�ల�.  ఈ
ఆ�పణల గు�ం� �వరం������ద అనుబంధం� చూ��ం.

అక��తు�� �� ��రంభ�నప��� రష�ను� �లుకు� అత�ంత �హసం� అడుగడుకూ�
ప��ఘ�సూ���డ��రు.  ప��మ ��ల� జర�� �న�ం తమ �నుక �ర��, చుటు�ముట���,
ఆ ��ల �న�ం �ం����.  ర��� జర�న�కు �త�అనుభవం ఎదు�ం�.  �నుకకు ���,
చుటు�ము���, �ం��క �వ� ��కు� వరకూ ���రు రష�ను� .

ఈ �షయం గు�ం� ప����సూ� ‘� లండ� ���’ ప��క 1941 �� 29న సం�ద�యం�
ఇ� ��ం�:  ‘.... జర�� ��రు ద�లు తమ ����� గం� ���ముందుకు ��గ�ం�న
త��త రష�� ��జను� ఆయు�లు ప�� �ం���ల� ఆ��ంచ�.  �వ� ��కు� వరకూ
��డు��.  శతు�� ఆ�క�తను సం��ం� ��జ� ను ����న�ం ���, ముక� �క��న
��క శక�లు �తుల స�యం� ���� యుద�ం �య�వచు�…..’.

అ�� జ��ం�.  జర�� ���ను�ం� త��ంచుకున� ఎర���కులు ���క కమూ��సు�ల�
ప�జల� క���� అడ��� , �త�� �ల�� ర�ణ �సుకుంటూ �� ��లనుం� జర�� �న�ం
�నుక తటు�� ���� ��టం ��రం�ం�రు.  జర�� ����, ర�� �క��ల �ద ��
���రు.  జర�� ��కుల �ద �� �� హత����రు. జర�� �న�ం యుద�ం రంగం�
ఎదురు� ఉన� ఎర��న�ం� యుద�ం �య�డం �త�� �కుం� తన �నుక తటు��, ఆక��త
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��ం�ల�, ���� ల� కూ� తలప��� వ��ం�.  ప��మ ��ల� యుద�ం� జర���
ఎదురు�� ఈ ���� యుద�ప��దం ���� ర��� అనుభవం�� వ��ం�.  ఇ� ‘�ండు
రం�ల�’ ��డవల� వసు�ంద� జర�� ఎ��డూఊ�ంచ�దు.

యుద�రంగం� కూ�ఊహకంద� �ధం� �త�రష�� ���లు �త�ఆయు�ల� జర�న��
తలపడ���.

‘......ఆ��క, ర�� రం�ల�� �కుం� ��క రంగం� కూ� రష�న� శ��� తకు�వ అంచ�
��మ� స�ష�మ��ం�.  యుద���రంభం� రష�� బల�లు 200 ��జను� అ� అంచ�
�య�డం జ��ం�.  ఇప���  (ఆగసు�11, 1941) 360 ��జన�ను ���ంచడం జ��ం�.  ఒక డజను
(రష��) ��జన�ను �శనం ����ంట� మ� డజను ��జను� యుద�రంగం�� వసు����.
 ��ల�న యుద�రంగం� జర�� �న�ం �నుకతటు�బలం� �దు.  అందువలన రష�ను� ��మం
�కుం� ���డులు తరచు �జయం��ంచగలుగుతు���……’ - జర�� జనర��ల��.

‘.......యుద�ం ��రంభ�న �ంట� ర�� గు�ం� ��న ప��రమం� అర�ర�త�నద�
�లుసుకు��ను…..’ - జర�� జనర� రుం����.

��క ద�ల �షయం�� �దు, ఆయు�ల �షయం� కూ� జర�� ర��ను తకు�వ
అంచ� ��ంద� యుద�ం ��రంభం ��� జర�న�కు స�ష�ం ���ం�.  యుద�రంగం� రష�� �-
34 �ంకు ప��శం జర�న�ను భ�ం�ళనలకు గు���ం�.  ఈ �-34 �ంకు �ం� ప�పంచ యుద�
�లం� అతు�త�మ �ంకు అ� ప�������ం�.  ఇటువం� �ంకు రష�న� దగ�ర ఉన�ద� జర�న�కు
యుద�రంగం� ��� చూ� వరకూ ��యదు.  ఈ �ంకు కవచం ఎంత బలం� ఉందం� జర��
�ంకు �ధ�ంసక శతఘు�లు ��� నష�పరచ�క���.  ఈ �ంకు ప��శం� జర�న�కు ‘�ంకు
భయం’ (Tank terror) పటు�కుం�.  అ�� ఆ�శం� కూ� జర�� ���లు �� �లల త��త
య�చ�� సంచ�ంచ�క���.  ������ భయంకర�న న��లకు గుర��, ��య�
�న�ం �� ��య� �ట� ���లు కూ� శూన�ం�ం� అవత�ం�నటు� అవత�ం� జర��
���లను అడ����.  జర�� �న�ం �గం� ��గ�ంచడం వలన జర�� ���లు దూ�న
ఉన� ���శ��లనుం� �వల� వ���.  ర�� భూ�గం�� �చు�కు��న �ల� తరచు
జర���ంకు ���లకు ��న ర�ణ లభ�మ��� �దు.

జనర� �ల�� �� ప��రం �� అం��� జర�� న��లు 2,13,000.  ర��� ఒక �ల
యుద�ం� జర�� �ండుల�లకు �� ����� నష���ం�.  1940� ���� � స�
యూ��నం� ఆక��ంచ��� జర�� 1,56,000 మం� ��కులను �త�� నష���ందన�
�ష��� గురు� �సుకుం� �� ��ల� రష�న� ప��ఘటన ఎంత �వ�ం� ఉం�
స�ష�మ�తుం�

���� ��యుద�ం

��� �శ� ��గ�సు�న� జర�� ���లు �� 16వ ��న ���� �� పట����
���.  ఈ పట�ణం ���కు 200 �ళ� దూరం� ఉం�.  ఇంతవరకూ జర�� ���లు
అక�డక�� రష�� ���ల �వ�ప��ఘటనను ఎదు��ంటు��� �� రష�ను� ���� ��
��ంతం� ��ల�న యుద�రంగం� ఒక క�మపద��� ప��ఘ�ం�రు.  ఈ ప��ఘటన వలన
జర�� తన ఇష�ం వ��నటు� ���లను న��ం� �రవ ����ం�.  ������ ముందు�
���ను ఆక��ం�ల� జర�� పథ�లను ���� �� ��టం �ము� ��ం�.  జర�� ���లను
�ండు �లల�టు �లు� ����� ర�ణను బలపరచ��� ఈయుద�ం వ�వ����ం�.

జర�� ���లు ��గ�ంచకుం� అడు���ల� ���� �� ర�ణ �ఖ వద�ర�� �జరు�
���లను �ం��క�ం�ం�.  ���� �� పట�ణం జర�న� వశ�� ఆ ��ంతం� �వ�యుద�ం
�న��ం�.  జర�ను� రష�� ర�ణ �ఖను ��ం� ��గ�ంచ�క��రు.  ఇరు ప�లకూ �వ�
న��లు క���.

ఈ యుద�ం� ముఖ�ం� మూడు అం�లు రష�ను� �ండు �లల�టు జర�� �����
�లు� �య���� �హదం ���.  రష�� ��కులు దూరం� ఎక�� ��ర����
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స�హదు�ల�� ��డడం �దు.  తమ �నుక ��� ఉందన� సంగ� �రు ��� ����
��ం�.  �ం�� - రష�న�కు �ంకులూ ���లూ ఈ యుద�ం� తకు�వ� ఉ�� �� ఆ��ల�
(�రంగులు) జర�� ఆ��ల� కం� ��న�.  రష�ను� జర�� �ంకులనూ ���లనూ ��న తమ
ఆ��ల�� ఎదు����రు.  ఈ యుద�రంగం�� ప�ప�ధమం� రష�ను� �టూ�� ��� ���రు�
ప���ం�రు.  ఇటువం� ఆయుధం రష�న� దగ�ర ఉన�టు� జర�న�కు ��యదు.

‘......�� 15న మ��హ�ం �ళ �ద��� ఈ �త�ఆయు��� ర�� ప���ం�ం�.
 ఎర�� �కచుక��� � ఆ�శం� ఎగురుతూ �టూ�� ��టు� శతు�� �ద �రుచుకు ప���.
 �లం� ��లుళ�� దద����ం�.  కనులు �రు�టు� �లు�తూ తరచు ఒ��� అ�క �ట� ��టు�
�లుతుం� అటువం����డూ చూడ� జర�ను� భయం� యుద�రంగం నుం� ����రు.  ఈ
రహస� ఆయుధ ప��గం గు�ం� యుద�రంగం� ఉన� రష�� ��కులకు కూ� ముందు
�ప��దు.  అందు�త �రు కూ� జర�న� �ద �టూ�� ��ట� వర�ం కురుసు�న���డు ఆశ�ర�ం�
తమ ��ణులను వద� �నకు� వ���రు….’ అ�ఈ����� గు�ం� ��డు ఒక రష�� జనర�.

అపజయం అన�� ఎరుగక యూ��నం� ���న జర�� �న�ం �ట��ద���
ప�జ��� చ� చూ�ం�. జర�� ఆక�మణకు గుర�న ��ంతం నుం� ��� 100-150
చదర� �ళ� ��ం��� ��� ర�� �లుచుకుం�.  అ� ����క� �వచు�.  �న� భూ�గ�
�వచు�.  �� జర�న�కు అ� �� అపజయం.  రష�న�కు �� �జయం.  జర�� జనర�� కధనం
ప��రం ���� ��యుద�ం� జర�� 2,50,000 మం� ��కు�� నష���ం�.

రష�ను� ���� �� వద�జర�� ����� �ండు �లలు �లు� �య�డం� �రు���
ప��వం ము��ం�.  ఇంక జర�� ���లను �లువ�ం� �శనం �� �ర���క యుద�ం
��రంభమ�ం�. జర�� ఆక��త ��ం�ల� ����ను� జర�� ర��, స��ర ���ల �ద
�వ�ం� �డులు �య�డం �దలు ���రు.  ��ల�న రష�� �నుకతటు�� నూతన ���ల
��ణ ��రంభ�ం�. తూరు�న యుర�� �, జర�� ���లు �ర�� ��ం�ల�, బ���ండ�న
యుద�ప�శ�మలు ఊ�� �సుకుంటు���.  స�ప భ�ష�తు�� ఈ ప�శ�మలు రష�� �����
అత�ంత ఆధు�క ఆయు�లూ ��� అవసర�న మందుగుండూ అంత�యం �కుం�
అం����.  ఎర��న�ం యుద�రంగం� అనుభవం గ�ం�, సు��త�న నూతన ���ల�,
నూతన ఆయు�ల� జర�న�కు �ంహస�ప�మ�తుం�.

����ల� ��� జర�� �ంకులు �� �� దృశ�ం రష�న�ను భయ సంభ��ల�
ముం����.  ��� ఎ� ఆ����� ���� �దు.  ఇంతవరకూ జ��నయుద�ం��ంకులను
ఎ� ధ�ంసం ���� రష�ను� �రు�కు��రు.  �� �ంబుల�నూ ���లు ��ల�నూ �ప�
�హసం� జర�� �ంకుల �ద �� ���రు.  �న�ం� ���ప��రం కూ� మ� �బ����
�ం�ం�.  ����ర�కర�లు ఎర��న�ం ఎందుకు ��గ�ంచవల� వసు�న��, భ�ష�తు��
ప�జలంద� సహ�రం� అ� ఒక అ�య�న �న�ం� ఎ� రూ��దు����ం� �వ�ం��రు.
 �డు ఎదురు�� శ��� కను�సు�న� జర�� భ�ష�తు�� ప�పంచ ప�జలంద� ఉమ�� శతు���
ఒంట�� ఎ��శనం ��తున�� స�ష�పర� అం�మ �జయం� ���సం క��ం��రు.

���� �� వద��ట�� ����� సంబం�ం�న ఒక సమస�ను ఎదు��వల� వ��ం�.
 మధ� రంగం� ఉన� జర�� �న�ం మ� 200 �ళ�� ��గ�ం� ���ను ఆక��ం�� �క
ఉత�ర, ద�ణ ���లు ప��న �డులు ����? - అం� ��� ప��న ల��� �క ఉత��న
��� ���, ద��న యు���� ప��న ల��లు� ఉం��? అ� ప�శ� ఎదు�ం�.  రష�న� �వ�
ప��ఘటన వలన జర�న�కు ����� సంబం�ం�న ఈ సమస� ఎదు�ం�.  జర�� జనర�� �ందరు
�శ �జ��, ముఖ��న కూడ� అ�న��� ల��ం� ఉం�� అ� ��ం�రు.  ఆరు��ల
యుద�ం త��త, ఆగషు�23న జ��న స��శం� �ట�� ��� �శ� �కుం� ద�ణ రంగం�
యు����, ����ల �ద �� ���ల� �ర��ం�డు.  యు���� వ�వ��క సంపద,
�����క సంపద యు���� �� అవసరమ� అతను ��ం�డు.  ���� నుం� రష��
���లు రు���చమురు గనుల �ద �డులు �� ప����� ���ం�ందుకు ����ను
ఆక��ం�ల� �ర��ంచడం జ��ం�.  �ట�� తమ సల�ను �ద� ద�ణం �� �రగడం త��
అ�, ఆ ఊ�� ��� �� జర�� ���లు ��గ������ ��క� వశమ��ద� �ందరు
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జర�� జనర�� అం�రు.  ఒక�ళ జర�� �న�ం యు���� �� �క ��� �ద �� ���
��� వశమ���?  ��� ���, ���� ��� లు ఎ� ���� గమ������ జర�న�కు
అంత ��క���గతం �ప�దు అ� అర�ం అ�తుం�.  అ� బహ��మ�������� అ���.

�ర�� ఝు�� ‘జర�న�కు ��� �ద �� �లు� �� యు���� ��కు ��క
బల�లను మ��ంచడం కం� గత�ంతరం �దు’ అ��డు.  యు���� కు  ఈ ���లను
తర�ంచకుం�, మధ� రంగం�� జర�� ���లు మ�ంత �కు��� ప��.  సు��ం ��య�
���ంబరు� యు���� యుద�రంగం�� అ�క �జరు� ���లను పం�ం�ం�.  యు����
యుద�ం �కుం� � క�ండు ఈ �జరు� ���ల� ��� రంగం� జర�� �న�ం �ద
�నుకనుం�, పక�నుం� �� ���.  జర�ను� మ��� �కు��� ప��రు, అ� కూ� ఝు��
���డు.

�� �ద� �గం� యు���� � రష�ను� జర�న�ను ఆ��� ఎదురు �డులు �� ���
��ం�ల� సఫలమ��రు.  �� �� అంతం� జర�ను� �రు��� మ�� ��రం�ం�రు.
���ంబరు� యు���� �జ�� �� నగర ��ంతం� జర�ను� రష�� ���లను చుటు�ము��
�శనం ��రు.

���ంబరు 9 ��� జర�� ���లు ఉత�ర ద�ణ �కు�ల� �� నగ��� �� తూరు� ��
��గ�ంచడం� �� ���లు చక�బంధం� ఇరుకు����.  చక�బంధం� �కు�కున� రష��
���లు బయట పడ��� ప�యత�ం ��� �� అప��� ��క యూ�ట� మధ� సంబం�లు
�����.  ��� యూ�టు� �త�� వలయం నుం� బయట పడగ���.  జర�న� కధనం
ప��రం 6,50,00 మం� రష�� ��కులు పటు�బ��రు.  రష�� కధనం ప��రం 1,50,541 మం�
జర�న�కు ���రు.

కృ��� ��� బూ�� సభు�డు, యు���� కమూ��సు�����ంట�� క�� �క�ట�.  ��
రంగం�  ��ట� ���� సభు�డు.  ‘కృ���, బు��� (�� రంగం� రష�� జనర�)ల సల�లు
త�న సమయం� ���� ��ం�, తూరు� �� ��గమ��� అం�క�ం� ఉం� ఈ �వ�నష�ం
త���.  ఇదం� ���� మూర�త�ం వలన జ��ం�’ అంటూ ���� మర�నంతరం ఈ
అపజ������� ను �ధు��� ��రు కృ��� �ల చ�త��రులు.

‘అంధ�రం�…..’ అ� ఒక కధ� ఒక రచ�త ఈ ��యుద�ం గు�ం� ��డు.  ఈ కధ ��
యుద�ం జ��న �ండు ద���ల త��త 1963���న కధ.

ఈ కధ 1941 ���ంబరు 17న, ఒక యు���� ��మం�, రష�న� చుటూ�జర�న� వలయం
�గుసు�న���డు ��రంభమ�తుం�.   యు��నంతరం ఇర� ఏళ� త��త ఈ కధ �బుతున�
క��యకుడు తన అనుభ�లను ఇ� వ����డు:

‘......�� సంవత��ల త��త జర�� జనర� �� ��� స��� ��న �స�కం �ను
చ��ను.  �� కు తూరు� ��న రష�� ���లు జర�� ���లను �లు� ��య� అందు�త
�ట�� పధకం �రు�ర�����ద�� �య�డం ఆలస�ం అ�ంద�….

�జ�!  అ�� జ��ం�.  �� �కు అ�� ��యదు.  ఆ �తు�ల� జర�� వలయం
నుం� బయట పడ��� ��డుతున� ల�లమం� ��కులకూ, అడ�లగుం� �త�� �లల
గుం� జర�� �ంబుల వర�ం� �� �తుకుతున� ��కుల గుం�లకూ ఇదం� ఒక అర�ర�త
��దం��త����ం�.’

17 ���కధకుడు �డు��ద �రుగుతుం�డు.  అక�డ �ండు మూడు �ల ��రు
�హ�లు తగలబడుతుం��.  జర�న� ��� పడకుం� ��� రష�ను� తగల���రు.  ఆ ���
అతను �� ����� �డుతున� జనర� ����� ను, మ� ప�మం� ఆ�సర� గుం�ను చూ�డు.
 అక�డ జర�� వలయం�ం� బయటపడ����� �రుకుతుంద��� ఆశ.

‘......జనర� ����� తనను �నుకకు తర�ంచ��� అ� కష�ం �ద పం�ం�న ��నం
�� ఎక���� ��క�ం� అక�� తనను �ను �లు�కు� ఆత�హత� �సుకు��డన� �ర���
సంవత��ల త��త ���ను.  ఈ సంఘటన ఆ �����, ఆ తరు�త ����� జ��ం�.
 అత�� �� �� స�� ��రు.  అత�� �టు యు���� కమూ��సు�����ంట�� క��
�ండవ �క�ట� కూ�మర�ం�డు…’
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మరు�డు ఉదయం కధకుడూ ఇం� ముగు�రు రష�� ��కులూ జర�� �ంకులు
స��ంచడం చూ� �ద�� �కు�ం�రు.  �� జర�ను� ��� చూ� మరతు�కుల� �ల�డం
��రం���రు.  ఒక ఎర���కుడు మర���డు.  ���న ముగు�రూ �ం���రు.  కధకుడు
ఆత�హత� �సుకుం�� అనుకుం�డు.  ఒక జర�� ��కుడు �ళ�ను �� �ంప�య ���
�బులు �� ���డు.  �నుక నుం� �ంకు తరుముతుండ� �ళ�ను �వ� అ� �����
ప������రు.  ఆ ���యం���� అక�డ 10,000మం� ��లను �రు��రు జర�ను� .

మరు�డు ఉదయం నల�� యూ��ం ధ�ం�న 15 మం� ��కులు వ��రు.  �� ��ల
�ద ���గురు�ఉంటుం�.  క���రూ� , కమూ��సు�లూ, యూదులూ (�� లు) ముందుకు
��ల� అ����రు.  మూడు వందల మం� ముందుకు వ��రు.  � దుసు�లు �ల�ం�
��నంద�� వరుస� �ల�డ�రు.  ఇం� �ంతమం� కమూ��సు�లూ క���రూ� �� ఉ��ర�
�� గు�ం� ���న ��� �� దుసు�లు, వసు��లు ఇ�� �యబడ�య� ప�క���రు.  ప��ల
మం�� ఒక� �ండు డజన� ��హ�లు ఉండడం చూసూ�� ఉం�ం, �� సంఖ� ఎకు��� ఉండదు,
�� అటువం� �రు ఉం�రు, ఎ��డూ ఉంటూ� ఉం�రు, అం�డు కధకుడు.  �వరకు �లుగు
వందలమం� �కు��రు.  తడవకు ప�మం� ���న �సుకు ��� �� స�ధులు �� �త�
త����రు.  �లుగు వందల మం��నూ ఒక�డు తప� అం� �నం� జర�� గుళ�కు
కూ���రు.  ఒకడు �త�ం �లు� �లు� న ఏడుసూ� జర�� ��కుల ��ల �ద ప� ‘నను�
చం�దు�.  � త�� యు����’ అ� �డుకుం�డు.  ఒక ��కుడు �� �హం �ద పళ����
తం�డు.  �డు ������ప� బ��లుతుం� ���య���� ఈడు�కు ��రు.

���న ��లను జర�ను� ఒక �ం� నుం� మ�క �ం�కు తర���రు. నడక�
�నుకబడ��ళ�� నడవ�క కూ���న �ళ�� ���డుగు� ����సు�ం�రు…..���న
కధం� ఆక�…..చ�…...అవ��లు….క�ం�న కధకుడూమ� ఇద�రు త��ంచు�గలుగు�రు.

ఇ���త�ం� �� ఓట� ��ద�ధ.
యు��నంతరం �� అపజయం గు�ం� అ�క ర�ల కధలు ప��రం�� వ���.  ��

నుం� రష�� ���ల ఉపసంహరణను ����, ��ట� ���� (అం� కృ���) ఇద�రూ
వ����ం�ర� ఇద�రూ �వ� వరకూ �� ను వద� �ట�కూడద� ఆ�చన�� ఉ��ర� �ర��
ఝు�� ���డు.  �� ను వద� ఎర��న�ం స�లం� ��గ�ం�ల� తను ప� ప� ��న
�జ���లను  ���� �రస��ం�డ� �బుతూ ‘......ఈ�� కూ������ సల� �న�దు.  తను
ఇ��� కృ��� నూ (జనర�) ����� నూ సంప��ం�న� �రు ఎ��ప���తుల�నూ �� ను
వద��ట�కూడద� అంటు��ర� ���డు……’ - (G. Zhukov, Reminiscences and Reflections,
Vol. I, P. 388-389).

ఈ �� యుద�ం గు�ం�  అ���ండ� ���ఇ� ��డు -’.....ఎంత�లం �ధ���
అంత�లం �� ను వద� �ట�కూడద� ���� �ర�యం బహ�� స��న�� అ����ం�.
 కృ��� �లం� ���� ను ఈ అపజ��� �ధు��� �సూ��ం�ం�న చ�త�కూ� యు����
� ఈ జర�� �జయం �ట�� �ం �బు� ను తల�ందులు ��ంద� ��ం�.  జర�� చ�త��రుల
అ���యం కూ� ఇ�.  �ంతమం� ప�ముఖ జర�� జనర�� అ���యం ప��రం �� యుద�ం�
వృ� అ�న �లం, ���లం ముం� ���ను ఆక��ం�ల� జర�� � క�ండు పధ���
తల��ందులు ��ం�.   �� యు���� తూరు� యుద�ం� ��హ��� �ర�న �ర�టు�
 జనర� �ల�� వ��ం�డు.  జనర� గు��య� ఈ యు���� ఎతు�గడల ��� ఘన �జయం�
వ��ం��, ��హ��� ఈ �జయం వలన జర��� ఏ�� �భం �కూ�ం� అ� సం�హం
వ�క�ప��డు…..’- (Alexander Werth, Russia At War, P. 203-204).

ద��న జర�� �ప� �జయం ��ం�ం�.  ���లం �క ముం����ను ఆక��ం�ల�
స���లు ��రం�ం�ం�.  ��� యుద�ం గు�ం� �లుసుకు� ముందు, అం�మం� రష��
�జ��� �హదం ��న అ� �లక�న �షయం, తూరు� �� ప�శ�మల తర�ం�, గు�ం�
�లుసుకుం�ం.
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తూరు� �� ప�శ�మల తర�ం�

యుద�ం ��రంభ�న �ంట� ర�� ���త�క ర�ణ (Strategic defence)  �����
�ప��ం�.  ఈ ��నం�క� ముఖ� అం�లు - 1) �� ���లను ర�ణ �ఖల దగ�ర ప��ఘ�ం�
�� ��గమన ���� త��ం�, �నుకతటు�నుం� ���లను యుద�రం��� తర�ంచ���
�జరు� ���లను సమకూరు�కు� ప��న�న రం��� ��� �హ�ంచ��� వ�వ�
సం��ంచడం  2) శతు��ను నష�పరుసూ�, ��సూ�, బల�నపరచడం  3) ��పలకు �చు�కు
వసు�న� శతు��కు దూరం� జ��నూ ప�శ�మలనూ  �తటు���ం�ల�� తర�ం�, ప�శ�మలను
యుద�అవస�లకు అనుగుణం� ��� యుద��మ��ఉత���� �గం� �ంచ��� ���,
ప�భుత�మూ ��న ప���కను అమలు జరపడం  4) ��క శ��� క�మం� �ంచుకు� అనుకూల
ప���తుల� బల�న ���ల� ఎదురు�� �� శతు��ను ఓ�ంచడం.

యుద�ం ���లం� బల�న, స��న పద��� రూ�ం�ం�న �నుకతటు�అవసరమ�,
ఈ �నుకతటు�యుద�రం��� �రంత�యం� అవసర�న ప���ల� ఆయు�లు, ఆ�రం,
��ణ �ం�న ���లను అం�ం�� ఆ��క రం��� యు��వస�లకు అనుగుణం� ��� ���లన�
��� సూచనలను దృ��� ఉంచుకు� ���తన ప���కను రూ�ం�ం�ం�.  యు��వస�లకు
అనుగుణం� మందుగుండు ఉత���� అ�కం �� ప���క �� 23న అమలు �� వ��ం�.
 �ంకులు, గను�లు, ���లూ త�తరయుద��మ��ఉత���� అ�కం ���ల� �ర��ంచడం
జ��ం�.  యుద�ం ��రంభ�న �రం ��ల త��త ఆ��క రం��� యు��వస�లకు
అనుగుణం���� ప���కను ప�భుత�ం అమలు� ���ం�.

ర�� రంగం�నూ ప�శ�మల�నూ�న����ణం ��రంభ�ం�.  ���కులనూ వనరులనూ
యుద�ప�శ�మల�� మ��ం�రు.  వ�వ�యరం��� కూ� యు��వస�లకు అనుగుణం�
���రు.  ఇంతవరకూ  ���గ వసు��లను త�రు �సు�న� �ల ప�శ�మలు ��క �మ���,
మందుగుండును త�రు �య�డం ��రం�ం��.  ఇం���ం�, టూ�� ప�శ�మలు �ంకులు,
���ల ఉత����య���� అను�� ���.  ఉకు� �క��లు �ంకుల ������
అవసర�న ఉకు� ఉత����య����.  ���, �దు�� ప�క�ల ప�శ�మలు �ంకు ఇం�ను� ,
జన�టరు� , ��రు� �ద�న� ఉత����య����.  చమురు ��న�లు ���లకూ
�ంకులకూ �కలకూ అవసర�న ఇంధనం త�రు �య�డం ��రం�ం��.  గ���ల
�క��లు ���టరు� త�రు �య�డం�దలు ����.

��కం� �� ముఖ��న �షయం ఏ�టం� యు���� ముందు ర�� తూరు�
��ం�ల� ఇం���ం�, ��-�ర�� �ట�, ఉకు� �క��లు, అలూ���యం �క��లు, చమురు,
ర�యన ప�శ�మలు, జల �దు�తు��ం��లూ �ద�ఎతు�న ���ంచడం.  జర�� ప��మ ర��ను
ఆక��ం�న��డు అక�డ నుం� తర�ంచబ�న �క��లు తూరు� ర���� �క��ల� క��
��బ���ండ�నయుద�ప�శ�మలు� రూ�ం��.  యుద�ం ��రంభం �వ��� ముం� ర��
ప�� ప�ముఖ ఉత����ం���� ఒక ‘కవల’ను ���ం� ������ అనుస�ం�ం�.  ఉ�హరణకు
క�స� � �కూ �ద�చమురు ఉత����ంద�ం.  యుద�ం వ��న ప�ం� ఈ �కూ చమురు గనులు
జర�� ��న �డులకు ��, ఆక�మణకు �� గు� �వచు�న� ఉ��శం� ��య� ప�భుత�ం
���� మ� మూల, ���-యుర� ��ంతం�  మ� ‘�కూ’ను ���ం�ం�.  ఈ �ండవ �కూ
ఉత��� మూడవ పంచవర� ప���క �� సంవత��లకు �త�ం చమురు ఉత���� (6.5 �తం
నుం�) 21.8 ���� ���ం�.  ఎంత శ��వంత�న �ంబరు ����� ఈ �ం� �కూను
�ర��.  ��య� ప�శ�మలూ వ�వ�యమూ కూ� క�మం� తూరు� ��న అ�వృ��
�ం��.  ���, ��� ��� ��ం�లు �����కం� ముఖ��న� అ�� �వలం �� ��
ఆ�రపడవల�న అవసరం త��ం�.  ������ యుర�� ��ంతం ��ణప�ద�న ప�శ�మల
�ంద�ం���ం�.

జర�� ���లు ముందుకు �చు�కు వసు�న� �ల� ర�� �లు�న��ం�లను �����ం�.
 యుద�ం ��రంభ�న ����ల�  స�హదు�కు స�పం� ఉన� ��, �� �� �����క



54

��ం�లను ర�� ����ం�.  అ� ముఖ��న �����క ��ం�లను జర�� ఆక��ం�ం�.
 �లు�న సంపద జర�� �తు�� � ��ం�.  ఉకు�, ము� ఇనుము, �దు�తు�ఉత���గణ�యం�
త����ం�.  మ��� �����క ��ం�లు శతు�ఆక�మణకు గుర�� ప��దం ఏర��ం�.
 �థు���, ����, ప��మయు����, �� ర��ల� ����ద�న ప�శ�మలు �� ��
మధ�, తూరు� యు���� �నూ, ���, ��� ��� ��ం�ల�నూ �లక ప�శ�మలు���.
 యుద�ం ��రంభం ��� ��� ���, ���, ����, ���� �����క ��ం�లకు యుద�
ప��దం ఉంద��యకత�ం గు��ం�ం�.

యుద�ం� జర�� యూ��య� ర�� భూ���� ఆక����ర��కు �� ప��దకరం�
ప�ణ�సు�ంద� ��ం�న ��� ���� క�� యుద�రం��� �ల �ళ� దూరం�  తూరు� ��న
�ండవ �����క ర�ణ �ఖను �ద�పర�ల� �� 4న ఒక �ర�యం �సుకుం�. జర�� ఆక�మణ
ప����� గుర�తున� మధ�, ప��మ యూ�� ర��నుం� తూరు� ��కు �లక ప�శ�మలను,
ముఖ�ం� యుద�ప�శ�మలను, తర�ం�ల�, ఇ�తర�ం�న ప�శ�మలను ఏ�� ర��� ఉన�
ప�శ�మల� క���� ఉత���� యు��వస�లకు అనుగుణం� �గం� �ం�ల� �ర��ం�ం�.
 1941 ��-నవంబరు మధ� �లం� 1360 �ద�యుద�ప�శ�మల� స� 1523 ప�శ�మలను అ�
తకు�వ �లం� తూరు�కు తర�ం�రు.  ఈ �క��లను తర�ంచ��� 15 ల�ల ��� �గను�
�వల� వ���.  తూరు�కు ��� �ళ�� �క��లనూ ���కులనూ ప�జలనూ తూరు�కు తర�సు�ం�,
పడమ� �కు�కు ��� �ళ��యుద��మ��� ఆయు�లనూ ����� ���పగలూ �రంత�యం�
తర�సు�ం��.

ప�పంచం క� �� ఎరుగ� �ధం� ��య� ప�భుత�ం అ�క కష�న��ల��� �లక
ప�శ�మలను జర�� ప��దం ఎదు�న ��ం�లనుం� ����, యుర�� ��ం�లకు తర�ంచడం
�స�యప�� ఒక �ప� చర�� చ�త��రులు వ����రు.

తూరు� ��న యుద�ప�శ�మల ఉత���� �ంచ��� ప�భుత�ం �ండు �ర�క��లు
�ప��ం�.  యు���� ముం� తూరు�న ���ణం� ఉన� ప�శ�మలను �గం� ����య�డం;
 తర�ంచబ�న ప�శ�మలు అ� తకు�వ వ�వ�� ఉత�����రం�ం�� చూడడం.

శతు�ప��దం ఏర��న ��ం�ల నుం� �క యుద�రం��� దూరం� ఉన� ��ం�ల నుం�
కూ� ప�శ�మలను యుర��, ���, ప��మ ����, మధ� ఏ��లకు తర�ంచడం ��
��ల�� ��రంభ�ం�.  �� 2న, శతు�� ఇం� వందల �ళ�దూరం� ఉండ��, ప��మ
యు���� � ���� � ఉన� ఆర�����టు �లు� ను �����ర�� కు తర�ం�ల�
�ర��ంచడం జ��ం�.  మరుస� �� ��� ���, ���, తు�ల నుం� 26 ఆయుధ �క��లను
తర�ం�ల� �ర��ం�రు.  ఆ �రం�� ��� ��� నుం� ��� �క���, ���� నుం� ��క��
�� ంటును తూరు�కు తర�ం�ల� �ర��ంచడం జ��ం�.  �ంకు ఇం�ను� త�రు �� మ�
�క������� నుం�యుర�� � ����� �� కు తర�ం�ల� �ర��ం�రు.

అ� సమయం� ��� ప�శ�మలను యు��వస�లకు అనుగుణం� ���ల� కూ�
�ర��ంచడం జ��ం�.  ��� ఆ���� �క��� �ంకు ఇం�ను� త�రు ���ల� �ర�యం
�సు�వడం జ��ం�.  ఈ �ండు �ర��లూ ���-యుర�� ల� �ద�ఎతు�న �ంకులను ఉత���
�య���� �హదం ���.  ��న ప�శ�మకు సంబం�ం� కూ� అటువం� చర�లు
�సు�బ���.

తూరు� యు���� కు జర�� ప��దం �రుగుతున� �ల� ఏ �త�ం ఆలస�ం �య�కుం�
ఝు�� ఉకు� �లు� �ం� �ద�ప�శ�మల��ం�� తర�ం�ల� �ర��ం�రు.  ఆగసు�7న ��
���వ� నుం� బ���ండ�న టూ�� ��ం� �లు� ను తర�ం�ల� ఆ��లు ఇవ�డం జ��ం�.
 �లు� యం��ల ��ల� �ద� �లు ఆగసు�9న బయలు ��ం�.  ఆఖ� బం� ���ంబరు 6న
యుర�� ��ం�.  ��ంబరు 24న తూరు�న ఈ�లు� ��� ఉత�����రం�ం�ం�.

ఆగసు�� అ�క ప�శ�మలు తర�ంచబ���.  తరచు జర�� ��న �డులకు గుర�తూ
�క��లను ��� �లు �గన�కు ఎ��ం� తర�ంచడం జ��ం�.  ఈ ప� ����మం� 24 గంటలూ
జ��ం�.  ఝు����� ఉకు� �లు� ��లు 50,000 టను�లు.  ఈ�క��� తర�ంచ��� 8000
��� �గను� �వల� వ���.  ���క ���కులకు �డు� ప�సర గ� ���కులు కూ� ఈ�క���
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��� తర�ంచడం� స�యం ��రు.
జర�ను� అ� �గం� ఆక��ం�న ��ం�ల�� ��� �క��లను తర�ంచ��� వ�వ�

�క��ం�.  అటువం� ప���ల� �క��లు జర�న� ��� పడకుం� ధ�ంసం �యడం జ��ం�.
 ��గ�సు�న� రష�ను� జర�ను� ఉప��ంచ��� �లు �కుం� �ప� �ంను ధ�ంసం ��రు.
 ��-అ��బరుల మధ� యు���� నుం� 283 �� ప�శ�మలనూ 136 �న� ప�శ�మలనూ
తర�ం�రు.

��ర��� ����ల అ�మయ  ���� ప�శ�మలను తర�ంచడం �� కష��ం�.
 ���లు 24 గంటలూ జర�న� ��న ��� గుర�తుం��.  అ�� ఇక�డ నుం� కూ� 100
ప�శ�మలను తర�ం�రు.

��� ��� రంగం� జర�ను� లూ�ను స��ం�న త��త ��� ��� నుం� ���కుల�
స� �క��లను తర�ంచడం ��రంభ�ం�.  �� 92 యుద�ప�శ�మలనూ, ���, ఇ��
�క��ల�� ��� వరు���లనూ �త�� తర�ంచగ��రు.  జర�ను� ��� �నులను
�ం��యడం����న ప�శ�మలను తర�ంచ��� అవ�శం �క��ం�.

��� నుం� ప�శ�మల తర�ం� అ��బరు 10 ��ంతం� జర�� ప��దం �వ��న��డు
�ద�ఎతు�న ��రంభ�ం�.  నవంబరు అం��� 2,10,000 మం� ���కుల� స� 498
ప�శ�మలను తర�ంచడం జ��ం�.  ఈ  తర�ం�కు 70 �ల ��� �గను� �వల� వ���.

తర�ంచబ�న ��� ప�శ�మలను ���క ప�శ�మల� ��నం �య�డం జ��ం�.
 యు���� నుం� తర�ంచబడ��ంకు �క�� ���కం� ఉన� ప�శ�మల� ��న� ����
యుర�� �ంకు వ��� అ� �రు� అ� �ద��ంకు �క��� రూ�ం�ం�.  ��� ��� నుం�
తర�ంచబ�న ��� �� ంటు�� ��� ���లూ, ���� నుం� తర�ంచబ�న ���� ���
వ��� �క��, ���కం� ఉన� ��య�� �� ��క�� �� ంటు� క�� �యబ� ‘�ం� ���’  �
��ం�.  ��� ��� నుం� �క�� తర� వ��న �ల���  �ంకు ఇం��రు� �-34 �ంకులు
త�రు �� ����� అం�ం�రు.  ��� �� ప�శ�మలను ఒ� యూ�టు� తర�ంచడం
�లుపడ�దు.  ��� �� ��ంగు �� ంటును ���లు �� మూడు ప���లకు తర�ంచడం
జ��ం�.  ఇదం� అ�క ర�ల సమస�లను సృ��ం�ం�.

రష�� ���క వర�ం ఎటువం� సమస�లను ఎదు��ంటూ ప�శ�మలను తర�ం� అ� తకు�వ
వ�వ�� �త�ప���ల� ఉత�����రం�ం�ం� ఒక ఉ�హరణ.  యు���� నుం� ���కుల�
స� ��� �� వ�� తర�వసు�న�  ఒక యుద�ప�శ�మకు భవ�లను �ండు ��ల� �ద�ం
���ల� అ��లు వ���. �క�� భవనం ప��ను ��ల� త�రు ���.  ఒక గంట
కూ� ఆలస�ం �వ��� �లు�దు.  అప��� చ� �వ�ం� ఉం�.  ఆ��లు వ��న �ంట�
యుర�� ప�జలు - ���రు�లు, ఉ���యులు, గృ�ణులు, ��సు�లు, ఎ��ం�ంటు� - అందరూ
�డ�ళ��, �రలు, పలుగులు  �సుకు వ��రు.  ���య� మంచు� భూ� ఉకు�� గ��
పడుతుం�.  పలుగులు, �డ�ళ�� త�వ��క���.  మందు�తర ������ ��దులు ��రు.
 �ట�కు ��లు ��డ �� �త�ం� ప� ���రు.  �ళ�� �తులూ మంచు�బ�కు �����.
 అ�� ప� ఆ��రు �రు.  �క� ���ల �ద �రు�లూ, బూ� ��ంటులూ ప�� భవ�లు ఎ�
క��� చూసూ�మంచు తు�ను�� ప� ���రు.  వందల ట�కు�లు ���ణ  �మ��� �ర���.
 ప��ండవ ��న ఈ �త�భవ�ల�� మంచు� కప�బ�న యం��లు �ర���.  �ండు
��ల త��త అక�డ ఉత�����రంభ�ం�.

యుద��లం� అత�వసర�� తప� ఉకు�, ��ంటు ఉప��ంచకూడద�, �ధ��నంత
వరకూ ���కం� ల�ం� వసు��లు ఉప��ం�ల� ప�భుత�ం ఉత�రు� �� ��ం�.   అందు�త
ఈ భవ�లు ��మటుకు ���కం� ��� కలప�� ���ంచబ���.  ఈ �ధం� కలప���
�ద�ప�శ�మల భవ�లు కూ� ప��ను, ఇర� ���� ���ంచబ��.  ఒ��క��� �న క��
ఇం� ����కుం�� యం��లు ప� �య�డం ��రం�ం��.  ఉ��గ�త సు��� నల� ���ల
�గువకు ప���న��డు కూ� చ�� ���కులు అ�� ���ంబవళ�� ప� ���రు.  �క��
యం��లను�సుకు ఆఖ� బం� ��న త��త ప��లుగు ��ల��ట��ద��� ��నం
ఆ�క�� నుం� బయటకు వ��ం�.  అ� �ధం�������క�� వ��� నుం� ���కుల ఆఖ� జటు�
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అ��బరు 19న బయలు ��ం�.  ��ంబరు 8న�రుయుర�� � �త��క��� 35 �-34 �ంకులు
ఉత����� �ంట�యుద�రం��� పం�ం�రు.

���లం� అ�క ఇబ�ందులు ఎదు��ంటూ, �న��� �ం� �క���, ఉండ���
వస� �క���, రష�� ���కులు ప�శ�మలను తర�ంచడం�, అ� తకు�వ �లం� తూరు�
��న �ద�ఎతు�న �ంకులు, ���లు, �రంగులు త�తర ఆయు�లూ, ��� అవసర�న
మందుగుండూ ఉత����య�డం� �ప� �శభ��� ��నూ ప�ద��ం�రు.  �� ప���ల�
���కుల �వన ప���తులు భయంకరం� ఉం��.  స��న �ం� ఉం�� �దు.  ��కు
ప��లుగు, ప��ను గంటలు ప� ���రు. తరచు మూడు నుం� ఆరు �ళ�� న�� వ��,
ప��ండు-ప��ను గంటలు ప� ��, ��� న�� ����రు.  ��మం� ���కులు అ� ప�
�సూ�ప� �సూ�మర�ం��రు.  యుద�రంగం�  తమ తండు�లూ �డుకులూ కూతుళ�� - తమ
�రం� అ� దుర�ర ప���తుల� ��టం ��సు���ర� ��� అత�వసర�న �ంకులు,
���లు, ఆయు�లూ  అ� త�ర� అం�ం�ల� ������కులు శ�మప��రు.

ఈ ప�శ�మల తర�ం��నూ, తూరు�న ఉన� ప�శ�మల� ��నం �య�డం�నూ, అ�క
సమస�లు ఎదుర���.  ���కులంద�� �� �క��ల� �టు ఒ��� తర�ంచడం ���
సమ��� �లు ప�� �దు.  ��ధ �ర�ల వలన ��� �క��లను తర�ం�న��డు 40-50
�తం ���కులు �త�� �క��� �టు ����రు.  ����� �� �ం� ��� జం�న�� �ళ��
��� ���.  ���లం చ�� ���కులు ��� అ�క క��లు ప��రు.  అ�� ము�
సరుకులకు కూ� �వ��రత ఏర��ం�.  �ంగ�సు, ��� �న� ఉత���జ�� ��ం���
జర�ను� ఆక��ంచడం�ఈము� ఖ��ల �రత ఏర��ం�.  యుర�� �నూ, కజక����నూ �త�
�ంగ�సు గనులు త���� వ��ం�.  అక�డ ��వరణ ప���తులు గ� ���కులకు దుర�రం�
ఉం��.  యు���� నుం� గ� యం��ల� స� తర�ంచబ�న గ� ���కులు, ���క ���కుల
స�యం� ��� �� వస� ��ంతం� గనులు త�� �ంగ�సు ఉత����య�డం ��రం�ం�రు.
 క�మం� �����ర�� వద�బ���ండ�న ����ంగ�� �� ంటును ���ం�రు.  దుర�ర
ప���తుల� ���కులు ��ం�న ఈ �����క �జయం జర��� యుద�ం� ��ం�న
�జ�ల� స�నం� ఎంచబడుతుం�.  అ�� �� చుక� �� మధ� ఏ���బ�� �� వద�
��� �న� గనులు తవ�డం కూ� ఒక అదు�త �జయం.

�����కం� తూరు� �ద ఆ�రపడ�టు��� ఆ�ర ���లకు కూ� ��య�
యూ�య� తూరు� �ద ఆ�రపడవల� వ��ం�.  ���ప��శం, యుర��, ప��మ ����,
కజక��� లు యుద�సమయం� ��య� యూ�య� కు ఆ�ర���లను అం�ం�
��ం�లు� రూ�ం��.  �త�� భూ�� �గు�� �సుకు వ�� �గు� ఉన� భూ��
�ం�రు.  ఈ ��ం�ల� అంతకు ముందు పం�ంచ� పంటలను - పంచ�ర దుంప, �దు�
�రుగుడు ����ం� పంటలను - పం�ంచడం�దలు ���రు.

‘…1941 �� - ��ంబరు మధ� �లం�, ��� 2,600 ప�శ�మలనూ, �� మం�
ప�జలనూ ���ల ��� తర�ంచడం జ��ం�. మ� 20 ల�లమం�� �� ���ల ���
తర�ం�రు. 1941 ఆగసు�అం���, ��� ��� నుం�, 100 �� ప�శ�మలనూ, 6 ల�లమం�
జ��నూ, �నకు� తర�ం�రు.....���ణ ��ం�ల� ఉన� ������ యువతులు, యుద�ం
రంగం నుం� తూరు� ��కు, 24 ల�ల పశు�లనూ, 51 ల�ల ���లనూ, 8 ల�ల గు��లనూ
�లుకుంటూ తర���రు. వ�వ�య యం��లనూ, ల�ల టను�ల ఆ�ర ���లనూ, యుద�
రం��� �జరు�� ఈ యువతులు తర�ం�రు....తూరు�న �త�భూములు �గు �య�డం
��రం�ం�రు. 50 ల�ల ఎక�ల భూ� తూరు�న �త�� �గు�� వ��ం�...’ - Epoch of
Stalin, Facts and Figures (Gennady Zuganov).

1942� ��య� యూ�య�, �ట�� జర�� కం� 3.9 �టు� �ంకులు, 1.9 �టు� యుద�
���లూ, 3.1 �టు� అ�� ర�ల గను�లూ ఉత�����, �ట�� జర��� అ�గ�ం�ం�.

యు���� �ర�ం యుర�� ��ం�లను �����కం �య�డం, యుద�ం ��రంభ�న
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�ంట� ముఖ� యుద�ప�శ�మలను తూరు�కు తర�ం� అక�డ యుద�ఉత���� అ� �గం�
�ంచడం, యుద�ం� ర�� �జ��� �లకం� ��ం�.  1941� రష�� ��న ప�శ�మలు
16,000 ���లను ఉత������.  ��� 10,000 ���లు యుద�ం ��రంభ�న త��త
��-అ��బరుల మధ�న త�ర���.  అ�� �ంకుల,  ఇతర ఆయు�ల, ఉత���కూ�
���ం�.  మందుగుండు ఉత����ద� ఆరు�లల కం� �ండవ ఆరు �లల� మూడు �టు�
���ం�.   1941 నవంబరు 9న ��� ���� క�� స��శ� 1942� 22,000 ���లు,
22,000-25,000 �� �క మధ�రకం �ంకులు ఉత����య���� �వరం� పథ�లు ��ం�.
 ఊ�ంచ �ధ�ం �� క��లు అనుభ�సూ� రష��  ���క వర�ం �లుగు సంవత��ల
యుద��లం� 4,90,000 �రంగులు, ���రు� , 1,20,000 �ంకులు, స�యంచ�త �రంగులు,
1,37,000 యుద����లు ఉత�����ం�.

�ట�� ప�భుత�ం� ప��ర�ఖ అ�ప� ���� 1943 జనవ�� ‘....ఏ� అదు�తం జ��ం�.
�త����లూ నూతన ఆయు�లూ ��ల�న రష�� ����ల నుం� వసూ�� ఉ���.  ఒక �ప�
ఇంద���కుడు యుర�� మ��� అసం��క�న ����� ��కులు�నూ ఆయు�లు�నూ
�రుసు�న�టు�అ����ం�…’ అ� ఆశ�ర���డు.

ఈ రష�� అదు�తం �నుక రహస�ం �ష�సు�వ�వస�.  ���కు�� , కర�కు�� , ��త ప�జ�� ఈ
వ�వస�సృ��ం�న నూతన �తన�ం.  �����  ర��ను రక��క�ం� ���ం� �టు�బ��� ��ల
���లకు ఈ ‘ఇంద��లం’ ఎప��� అర�ం �� ఒక�స�������వడం� అశ�ర�ం �దు.
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అ�గ�� ���� � � అరు�రుణ అరుణ�ర!
అణువణు� �లుసూ�ఉ�� వసు�న� ఎర��న!

���లూ నగ�లూ అడ�ల �ం�
���వల �ం������ �సు�న� ప��ఘటన

ఇ� ప�జలందరూ పంచు�� ప��యుద�ం
ఇ� ���కులందరూ ఎగ�� అరుణప�క

-  �. అ��ప�� �మ�హన��
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అ��యంమూడు

���యుద�ం

���యు����ముందు ప����

��య� యుద�ప�శ�మల� అత��క �గం తూరు� ��కు తర�ంచబ�  ��ంబరు
అం��� ఉత�����రం�ంచగ���, ఈ �లు�దు �లల�నూ ఉత���గణ�యం�
త����ం�.  �త ప�శ�మలు ప� �య�డం �దు. �త�� ఇం� ఉత�����రం�ంచ�దు.  యుద�ం
జ��న ప�ం� ఆ��క వ�వస�ను యు��వస�లకు అనుగుణం� �ర���� �ంత వ�వ� �వల�
ఉంటుందన� ఆ�చన�, ఈ వ�వ�� ���లకు �రంత�యం� సరఫ�లు అం�ంచ���
యు���� ముందు ర�� ఇంధనం, ము� ప���లు, �ర��, ��-�ర�� �టలు�, ఆ�ర ప���ల
�ం� ము��వసర వసు��లను �లువ ��ం�.   ప�శ�మలు తర�సు�న� తరుణం� ��టం
��ంచ��� �ంతవరకూ ఈ �లువలు ఉప�గప����� ఎర��న�ం అ��బరు నుం� �వ��న
ఆయు�ల �రతను ఎదు��ం�.     అ��బరు� జర�� ��� యుద�ం ��రం�ం�న ����
 ఉత�����������ం�.

అ��బరు అం��� ద��న ఒక� �క�� కూ� ప� �య�డం �దు. �� � ���
చూ�న��డు అ��బరు� ము� ఇనుము  ఉత���33 �తం, ఉకు� ఉత���42 �తం, ���
ఇనుము  ఉత���42 �తం �త�� ఉం�.  ��� ���, ���� ��ం�ల�� �గు�గనుల��
జర�� ఆక�మణకు గుర���.  ����� �ర�� �ట� ఉత������� �����ం�.  �త�ం
�����క ఉత���50 �తం ప���ం�.  ��న ప�శ�మ తర�ం� వలన యుద�రంగం�
���ల �రత �వ��ం�. ���ంబరు� ��� చూ�న��డు నవంబరు� ఉత���అ�న
���ల సంఖ� 30 �తం �త�� ఉం�.  ���, ��� ��� ల� ���క ద�లు
�ందుతున� భయంకర�న న��లను ����య���� �ర�� �దు.  మందుగుండు ప�శ�మ�,
���ఎ�� ��, ���, �� - �ర�� �ట��, అలూ���యం, ��, తగ�ల �రత �వ��ం�.
 జర�� ఆక�మణ వల� ర�యన ప�శ�మల తర�ం� వల� �లుడు ప���ల త��
గణ�యం� త����ం�.  తూరు�కు తర�ం�న 26 ర�యన �క��ల�నూ ��ంబరు
��రం��� 8 �త�� గ���� �రుకు���.  ����లుగు�త��ఉత�����రం�ం��.
 1941 ఆగసు�-నవంబరుల మధ� 303 మందుగుండు �మ��త�� �క��ల� ఉత���
ఆ���ం�.  1941 �ం� �గం�  �ం� �లం� �లవ ఉం�న �జరు� మందుగుండును
ఉప��ం�రు �� ఆరు �లల యుద�ం త��త ఈ మందుగుండు �లవలు కూ�
అ����.  ���వస�ల� 50-60 ���� �ర�����త��ఉత���స����.

యుద�ం వలన వ�వ��త���త����ం�.  ��క�� ��వరు� �ంకు ��వరు� � �న�ం�
��రు.  ���ణ ��ం�ల� మగ�ళ�ం� �న�ం� ��రు.  ���ణ ��ం�ల� ఉన� ��రు
�హ�లూ ��క�రూ� గు��లూ ����� అప��ం�రు.  వ�వ�య పనుల��  ���లు, వృదు�లు,
�ల�లు �య�వల� వ��ం�.  అ�క వ�వ�య ���ల� వ�వ�యం  ��� �గ�� దు�� ����
�రుకుం�.  �తల సమయం� స�ప నగర�సులను ఈ ���లకు స�యం �య���
పం�ం��రు.  నవంబరు ��� జర�ను� ఆక��ం�న ��ం�లు, యు���� �ర�ం ఆ�ర
���ల� 38 �తం, పంచ�ర� 84 �తం ఉత������.  38 �తం పశు సంపద, 84 �తం
పందులు ఉం��.  1942 సంవత�రం జనవ� 1� ర��� ఆ�ల సంఖ� 2,78,00,000 నుం�
1,50,00,000కు త����ం�.  పందుల సంఖ� 60 ���� �� త����ం�.

��కం�, ఆ��కం� ��య� యూ�య� కు ఈ �లం అత�ంత ప��దకర�న�.
 ఇటువం� గడు��లం����యుద�ం��రంభ�ం�.

�� 21 ������ �ద �ద� ��న �� జ��ం�.  ���ను ��న �డుల
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నుం� ర�ంచ��� మూడు వల�ల ర�ణ ఉం�.  ఈ �ద� ��న ��� ���న� 200
జర�� ���ల� ప� ప��ను �త�� మూడు ర�ణ వల�లను �� ���ను
�రగ���.  �� ���కు �వ��న నష��� క��ంచ�క ���.  ���� ఉన�
అ���ండ� ��� ‘.....��న �ధ�ంసక శతఘు�లు ��మం �కుం� �ల���.  ఆ�శమం�
డజన� ��� �ట� �లుగు� �ం���ం�.  ��న �ధ�ంసక శతఘు�లు �లుసు�న� గుళ� శక�లు
�ధు�� వడగళ�� కు���.  అటువం�� �ను ��న�డులకు గుర�న లండ� � ఎ��డూ
చూడ�దు..’ అ� �� 21 ��న �� గు�ం� ��డు.  ��, ఆగసు�ల� ��� �ద
అ��డ��డు జర�� ��న�డులు జ���.

���ంబరు�యు�������ం�న �జ�ల�మ����న జర�� ��య� శ��� తకు�వ
అంచ� ��ం�.  ఎర��న�ం బల�నప���ంద� ���ను ర�ంచు�గల ���� �ద�
��య� ��కులు మ��బ�రం ����ర� ��ం�ం�.  ���ను ���నం �సు��లన�
ఉ��శం� ���ంబరు అంతం� �న�ం� అ�క������� రం��� తర�ం�ం�.

�� నుం� అ��బరు వరకు జ��న యుద�ం ��య� ��కులకూ ఆ�సర�కూ ��ణ���
�ఠ�ల అ�ం�.  రణరంగం� ������ సం��ం�న �త�ఆ�సరు� , జనరలు� త�ర��రు.
���క బలగం�నూ �న�ం�నూ అ�క �రు�లు జ���.  ఈ ఐదు �లల యుద�ం �న�ం�
ఒక ‘వడ�త’ �ర�క���� �� ��ం�.  అసమరు��న ఆ�సరు� , జనర�� ��నం� నూతన
ప���తుల� ��ణ�ం� ��డగలమ� రు�� �సుకున� ఆ�సర�ను, జనర�� ను ����
�య�ం�డు.

��� నగ��� ఏర��న ప����� ఎదు��వ��� ��య� � క�ండు త�న ర�ణ
చర�లు �సుకుం�.  ��� స�ప ��ం�ల�నూ ���కు �� �� �డ� �ద సుదూర
��ం�ల�నూ �ద�ఎతు�న ర�ణ కట��లను ���ం�రు.

��ం� �న�ం ఓ���న త��త ��� నగ��� ‘ఓ�� ��’ � ప�క�ంచడం జ��ం�.
 జర�� ���లు క�తు �సూ���� నగరం� ప���ం� �ం�యుతం� ఆక��ం��. ��
��� ��డ��� �శ��ం�ం�. ��� �సులు తమ నగ��� ఒక కంచు�ట�
�ర���� �వ�ం� కృ� ��రు.  �� ��రంభం� ���సంస�లు 12 ప�� వలం�రు ద�లను
ఏర����.  ��రణ �ర ����� గడు�తున� ���కులూ ఇం��రూ� ����యనూ�
�ం�సు�లూ క��రులూ - అందరూ ఈ వలం�రు ద�ల� ��రు.  �రు ��ణ �ం�న ��కులు
�రు.  ��ణ �క��� ��� �శభ��, పటు�దల,  అం�మ �జయం� అచంచల�న ���సం
ఉ���.  ���ల� అనుభవం సం��ం�న తరు�త ఈ వలం�రు ���లు �ప� ��ట
ప�మ గల ���లు����.

���ను ��న�డుల నుం� ర�ంచ��� ప���క చర�లు �సుకు��రు. �లమం��
ప�ధమ ��త��నూ ��న �డుల నుం� ర�ణ �సు�వడం�నూ ��ణ ఇ��రు.  శతు��కు
కను�ంచకుం� ముఖ��న ��క ��వ�లను క�� ���రు.   శతు�� ��� నగ��� ��
�రుల� 12 ��జన� ప�� �న�ం ���ం�.  ��� నగర క�� అదన� స�చ�ంద ద�లను
ఏ��టు �య�డం ��రం�ం�ం�.

���ంబరు వరకూ జ��నయుద�ం� జర�� గణ�య�న �జ�లు ��ం�ం�. ��ర��,
�����, యు���� ల� అ�క ����, �థు���, ����, ఎ����లనూ
ఆక��ం�ం�.  ��� ��� ను చుటు�ము��ం�.  ఈ �జ�లు జర��� ��క� ల�ంచ�దు.  జర��
��క ద�లూ ���క దళమూ �వ�న��లకు గుర���.  జనర� �ల�� �� ప��రం ���ంబరు
అం��� జర�� 5,51,000 ����� నష���ం�.

���ంబరు అం��� రష�� � క�ండు ��� రంగం� 12,50,000 �����, 990
�ంకులు, 7,600 ���రు� , గను�లు, 677 ���లనూ �ం��క�ం�ం�. జర�� 17 ల�ల �����,
1,683 �ంకులు, 13,680 గను�లు, ���రు� , 1,354 ���లనూ ��� �ద ���
స�క�ం�ం�.  జర�� ��య� �న�ం కం� ఈ రంగం� ప�� ద�ల� 40 �తం, �ంకుల�
70 �తం, ���రు� గను�ల� 80 �తం, ���ల� ���ం� ఆ�క�� క�� ఉం� (G. Zhukov,
Reminiscences and Reflections, Vol. 2, P. 10).
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���ంబరు 27న సు��ం �� ��ర��� ��� ��ల� జర�� �� ��రంభం �వచు�న�
�చ��ం�ం�.  ��� �ద ప�� �� జర�� ���లు �డులు �య����.  ��న
�డుల నుం� ���ను ర�ంచ��� ��� ��ంతం� రష�ను� అ�క సంఖ�� ���క
బల��� �ం��క�ం�రు.

���యుద�ం

��� యు���� మూడు దశలు� �భ�ంచవచు�.  �ద� జర�� �� ���ంబరు 30న
��రంభ� అ��బరు అంతం �� ��ం�.  �ం� జర�� �� నవంబరు 17న �ద� ��ంబరు 5
����ం�.  రష�� ఎదురు �� ��ంబరు 6న��రంభ� 1942 వసంత �లం ����ం�.

���ంబరు 30వ ��న ఆప�ష� ��� (��� �ద ��� జర�న� పథకం) ��రంభ�ం�.
 ఒక �ను తు�ను ��� ముందు రష�� ����� �శనం ����.  ఈ తు�ను ����
తటు���క ర�� కుప�కూ����.  ఇ� ఈ ఆప�ష� ల��ం.  ‘రష�న�ను చుటు�ముట�ం�.
 �వ�ట�ం�.  �మరూ�లు �కుం� �య�ం�’ అ� ఆ��ం�డు �ట��.  ‘ఒక� ��కుడు ��,
ఒక� ��� నగర ��� �� - ���, �రుషుడు, �లుడు, ఎవ�� �� త��ంచు��� �ధం�
(���) నగ��� చుటు�ము���.  నగ��� వద� ����ల� �� ప�య��లను
బలప��గం� అణ� ����.  ���, ప�సర ��ం�లూ జలమయమ��� బ���ండ�న
కట��లు ���ం��.  �డు ��� ఉన� ప��శం ఒక సముద�� రష�� ప�జల �జ�� �గ�క
ప�పంచం నుం� అదృశ�మ���’ అ��డు �ట��.

జర�� �న�ం తు�ను �వ�త�� �రుచుకు ప�ం�.  రష�� ���లు ఈ జర�� ���
ఎదు���క ���.  ���ంబరు 30న ��రంభ�న �ద� ���, అ��బరు 4-5 ���,
యుద�ం� అత�ంత ప��దకర�న ���� ప�ణ�ం�ం�.  ���� ఉన� � క�ండుకు
యుద�రంగం� ఉన� ���ల� సంబం�లు �����.  అ��బరు 5న ఉదయం 9.00 గంటలకు
జర�� ���లు రష�� ���ల మధ� గం� ������ �దకు వసు���య� �ర�వ��ం�.
  �దట అ� �దురు�డు�ల ���పన� ���ప��రు ��  ఆ �� మ��హ�ం శతు�చర�లను
క��డుతున� గూఢ�� ��నం ఒక� ���కు వంద�ళ� దూరం� ��� ���
ప���సు�న� జర�� ����� క����ం�.  ఈ జర�� �న�ం 15 �ళ� �డుగుం�.  జర�ను� అంత
స�పం�� వ��ర� ఎవరూ ఊ�ంచ�దు.  మ� �ండు ���లను పం� ఆ �ర��జ�న�
రు�� �సు�వడం జ��ం�.  జర�న�ను అడ��ంచ��� ��� ��� ��య� ���లు ఏ�
��.  రష�ను� �జరు� �న�ం నుం� �ంత ����� ��� �డు��ద జర�న�ను ఆ� �య����
పం�ం�రు.

అ��బరు 8వ ��న���కు ద�ణ �శ� ఉన� �లక పట�ణం ఓ�� ను జర�ను� ఆక��ం�రు.
 ఇంక ��� పతనం �శ�యం అనుకు��డు �ట��.  �ట�� ప�భుత�  ప����ప� ఆ� ����
���� � ప��� స��శం� ‘��య� యూ�య� అంత�ం�’ అ� ప�క�ం�డు.  ఆ� ����
ప�కటనను జర���� �కుం� ��ట�, అ���ల� కూ� అం� న��రు.  ఎందుకం� ర��
జర�� ముందు �లవ�దు అన� అ���యం అంద�� ఉం�.  ��� అ��క� జనర� ��� ���
��ల� ర�� ఓట� తథ�మ� రహస�ం� అ��క� ప��� సం�దకులకూ ��ఖరులకూ
�ల��ం�ం�.

అ��బరు 7 ��� యుద��ఖ� అ�క �ట� గం� ప�ం�.  ఈ గం�� �డ���� త�న
 �జరు� ���లు ��.  అ��బరు మధ�� ��� ర�ణకు త�న చర�లు �సు�వ��� వ�వ�
సం��ంచడం �సం ఎర��న�ం �షణం� ���ం�.  శతు�� �త చుటు�ముట�బడ�రష��
���లు, తమ �దర ���ల� సంబం�లు �����, �ప� �ర� �హ�ల� ��� శతు�
���ల� గం� ���ఎర��న� ప��న బల�ల� కలవ��� ప�య��ం��.  �వరకు �న� �న�
ద�లు �త�� శతు�వలయం నుం� బయటపడగ���.  ఈ ��కుల ���ల వలన
���� �� ��ంతం� ర�ణ ఏ��టు� �య��� వ�వ� ���ం�.  జర�న� కధనం ప��రం
6,50,000 మం� రష�� ��కులు, 5000 �రంగులు, 1200 �ంకుల� స� పటు�బ��రు.  అ��బరు
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13నముఖ����యుద�రం�ల� �షణ��టం�ద�ం�.
అ��బరు, నవంబరు �లల� 2,50,000 మం� �రులు ��ంబవళ�� ప� �సూ����

రంగం� ‘�ప�’ ర�ణ �ఖను ���ం�రు.  ��� మూడు వంతులు ���లు, �ల�లు.  నగర స�ప
��ం�ల�నూ నగ��� �� �� ���ల�నూ ర�ణ ��వ�లు ���ంచ��� చ��, �న�
ఎం� కృ� ��రు.  ��రక శ�మ అల�టు �� ఈ ���లు అష�క��లూ ప��రు.  బూట�కు బురద
అంటుకు� బూటు� బరు��� �లు కదల�డం కష�మ���. ��డు బళ�� బురద� కూరుకు
���. �రలు బురద� బరు����.  చ�� గడ�కటు�కు ���రు.  అ�� నవంబరు 25 క��
�రు 1428 ఆ��ల� ��వ�లను ���ం�రు.  మూడు వరుసల� ముళ� కం�లు ��రు.  �ంకుల
గమ��� ���ం�ందుకు 72000 �టర� కంద�లు త��రు, 52,500 �టర� అడ�ంకులు
���ం�రు.  జర�� ����� ���ం�ందుంకు 80,000 గటు� ��రు.  1,28,000 �టర� ��ం�లు
త��రు  ఈ పనం� �య���� �రు �త�ం 30 ల�ల ఘన� �టర� మ��� ఏ యంత�
స�యం �కుం� �వలం �తుల� �ల�ం��� వ��ం�.  ���కులూ ప�జలూ ��ంబవళ�� ప�
�� నగర �ధుల�నూ ప�సర ��ం�ల�నూ ర�ణ ��వ�లు ���ం�రు.  ��క ఇం��రు�
మందు �తరలు ��రు.  ���నూ, ప�సర��ం�లనూ ఒక దుర�ం� ప�ష�ం ��రు.

అ��బరు-నవంబరుల���� నగరం యుద�రం��� 5 వలం�రు ��జన�ను పం�ం�ం�.
 యుద�ం ��రంభ�నప��నుం� ��� 17 ��జన�ను పం�ం�ం�.  ఈ వలం�� ��జను�
�కుం� ��� �సులు �ంకులను �శనం �య���� ద�లను ఏ��టు ��రు.  ����
ప�� ��ంతం�నూ ���క ���యన�ను ఏ��టు ���ల� కమూ��సు����అ��బరు 13న
�లు����ం�.  �����ల�� 12,000 మం� ���, యువ కమూ��సు��� �ర�కర�ల� 25
కం��లు ఏ��ట���.  ఒక ల�మం� ���కులు �క��ల� తమ �ధుల� �టు ��ట�
��ణ �ం� �న�ం� ��రు.  17,000 మం� ���లూ ��కలూ నరు�లు� �ద� స�యకులు�
��ణ �ం�రు.  ��� �సులు ���� ద�ల�నూ, మంచు� ���ందుకు ప���కం� ��ణ
�ం�న �� ద�ల�నూ ��రు.

���నుం� తర�ంచ� �క��ల�� ���కులూ ఇం��రూ� ���ర�ం� అం�త �వం�
ప� ��రు.  ఉత�మ ���� �ం�న యం��లను ���నుం� తర�ంచడం వలన �రు �త
యం��ల �ద ప� ����� వ��ం�.  ��� �డు ��ణ ���కుల �రత.  అ�� ��క
����ఉత���అ� స�ల��లం� �ద�ం�.  ��� ��రు ప�శ�మ స� ��� గను�లను
త�రు �య�డం ��రం�ం�ం�.  ఫ���� ��ం�� ప�శ�మ ఈ స� ��� గను�లకు ��
��లు త�రు �య���ం�.  గ���ల�క�� మందు�తరల ���టరు� త�రు ��ం�.
 ��� బ� �� ���ంబులు త�రు ������� ప�శ�మ�ంకులు ���� ��ం�.  నగరం��
���లు, �రు ��లు �ంకుల, ��క�హ�లమరమ�తు��య����. �ం��లం�
�రులకు రకర�ల ���గ వసు��లు త�రు �� �న� �న� ప�శ�మలు �ంకు �ధ�ంసక
���డు� , ���టరు� త�రు ���.  ��ంబరు� ��� ప�శ�మలు నవంబరు� కం� 35 �టు�
ఎకు�వ ఉత������ల� ఆ�����రు.  ��� ప�శ�మలు ఈ ల���� ��ం��. ���
���క వర�ం ��కు 12-18 గంటలు శ��ం� ��� యుద�రం��� ఆయు�లు, �మ��,
మందుగుండు అం�ం�ం�.  ర�ణ ��వ�లను ���ం�ం�.  జర�ను� ��క ��ణులను ��ం�న
ప�ం� ��డ��� �ద�ం� ఉం�.  ��� వశ�న ప�ం� ఎర��న�ం �ంట తూరు�కు
��గ�ంచ��� త�రు� ఉం�.

రష�� ప��ఘటనను అ�గ�ం� జర�� �ంకులూ �న�మూ ���ను స��సు�ండడం
వలన ���నుం� ముఖ��న ప�భుత� ���ల�లనూ �త� ���ల�లనూ ముఖ��న
ప�భుత� సంపదనూ కు���� కు తర�ం�ల� �ర��ం�రు.  ఈ తర�ం� అ��బరు 15 ���
��రంభ�ం�.  ఈ తర�ం�� ��� �సుల� భ�ం�ళనలు కలుగ���.  నగర�సులు
నగరం వద� ���ప�యనం�దలు ���రు.

అ��బరు 16 సంఘటనలు
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��� ఇటువం� �వన�రణ సమస�ను ఎదు��ంటున� సమయం� అ��బరు 16న���
�సుల గుం� �బ�రం ���ం�.  ���ంబరు� జర�� �� ��రంభ�న త��త ప���� ఎంత
ప��దకరం� ఉన�� ��� �సులకు అర�ం �వ��� ��� ��లు ప��ం�.  ���ంబరు
అంతం�నూ అ��బరు�ద� ��ల�నూయు����� జర�� �సు�న� �డుల గు�ం� �ర�లు
వ���.  అ��బరు 4-5 ��ల� �త�� ��� �ద  జర�� �� గు�ం� ��� �సులకు
���ం�.  అప��� ���కు ఏర��న ప��దం ఎంత �వ�ం� ఉన�� ��� �సులకు
��యదు.  ��� �ద ఆఖ� యుద�ం ��రం�సు���న� అ��బరు 2న �ట�� ��న ప�కటన
గు�ం� ��� �పర�� �� ���� �� �ప��దు.  అ��బరు 7న ���� ఒక ప���
��ఖరుల స��శం� ‘యుద�ం� అం�మ ప��మం ఈ నగ���, ఆ నగ��� జర�ను�
ఆక��ంచడం వలన �ర��ంచబడదు’ అ� ప�క�ంచడం జ��ం�.  ��� జర�న� వశమ��
ప��దం ఉం� కనుక ప�������� అందుకు అనుకూలం� మలచ��� ప�య��సు����
అ��ం� �ధం� ఉం� ఆ ప�కటన.  అ��బరు 7 �ర�ల� ���� ��ంతం� �వ�యుద�ం గు�ం�
���నబ�ం�.  ఈ ���� ��� రహ�� �ద ��� స�పం� ఉం�.  అ��బరు 8న ����,
ఇ����� ప��కలు ప��ద �వ�తను తకు�వ �� ��� ��.    ఎర��న�ం ప��క ‘అరుణ �ర’
 �త�ం ��య� �జ�ం �క� ఉ�� ప��దం� ఉంద� ��ం�.  ప�� ఎర���కుడూ �వ�
రక�� �టు�వరకూ ���ల� �జ�����ం�.  అ��బరు 9న ����ప��క జర�� ప��దం గు�ం�
��� �సులను �చ��ం�ం�.  ఏ �ధ�న అ�గ���కూడద� శతు���� ��� �ట����
అ�� బల�లనూ �ద�ం ���ల� ���ం�.  మరుస� �� శతు�� ��� �దకు
��గ�ంచడ� �క తన గూఢ�� ద�ల ��� ఎర��న�ం �నుక �గం� గందర�ళం,
భ�ం�ళనలు సృ��ంచ��� ప�య��సు�న�టు� �చ��ం�ం�.  అ��బరు 12న ���� ఏర��న
భయంకర�న ప��దం గు�ం���� �ం�.

శతు�ఏ�ంట� అవసరం �కుం�� ����� వసు�న� �ర�ల�� భ�ం�ళనలు క��ం�ంత
స��రం ఉం�.  ��� నుం� తర�ం� �ర�క�మం గు�ం� అ��బరు 8న జనం ��� డడం
��రం�ం�రు.  అ��బరు 13 ��� ప���� �ష�ం�ం�.  అంతవరకూ ���� ��ంతం� �లు�
�య�బడ�జర�� ���లు రష�న�ను ఓ�ం� ��� �ద అం�మ ��� �ద�పడ���.
 ఎర��న�ం జర�న�ను ఆపగలదు అన� �రం� �� ప���� ఏర��ం�.  అ��బరు 12న ��� ����
క�� ���కు �ం�ం స�పం� ఒక ర�ణ ��, మ� ర�ణ �ఖ నగర స�హదు�ల�నూ, �ండు
ర�ణ �ఖలు��� నగరం �ప� ���ం�ల�����సులకు �జ�����ం�.

అ��బరు 13న ��� కమూ��సు�����క�ట� ‘మనం కళ�� మూసు�వదు�.  ���
ప��దం� ఉం�’ అ� �చ��ం�డు.  యుద�రం��� ��కు�� పం�ంచవల�ంద�, ఆయు�లు,
మందుగుండు ��ను ఉత���� అ�కం �య�వల�ంద� ��� ���కులకు అతను �జ���
��డు.  ��� ���, యుద�ం నుం� ������� ���తనం� �� �ర�లు ప��రం ��
��� క�నం� ��ం�లం�.

�ండు మూడు ��ల� ప�� ��� ��� ఒక ���య� కు స�ప� వలం�ర�ను �గు
���ల� �ర��ం�ం�.  మూడు ��ల� 12,000 మం� వలం�రు� ఈ ���యన�� ��రు.
 ��� ��� కమూ��సు����యను� అ� ����రు.  ���క ���యన���� ఈ
కమూ��సు����యను� ���  ర�ణ� ప�ముఖ �త���ం��.   ����� ఆ�రం,
దుసు�లు మూట గటు�కు� �లమం� �న�ం� ��రు.  ���మం�� ��క ��ణ ఉం� �� త�నంత
�దు.  అ��రు ��ల ��ణ త��త ఈ వలం�రు ద�లు ఒకటవ, �ండవ, మూడవ, �ల�వ
��� కమూ��సు���జను� � యుద�రం��� ���.  ��క�� ం� ఈ యువకులకు స��న
��ణ ఇవ���� ఆయు�లు ఇవ���� �లలు పడుతుం�.  �� జర�ను� ���� కూత�టు
దూరం� ఉ��రు  రష�� ప�భు���� �జరు� ���లను స�క�ంచ��� వ�వ� ���.   ���
వలం�రు ��జను� �న�� యుద�రంగం� ప���ం� జర�న�� తలప��, మ���� ��జను�
��� �లుపల ��ం�ల� జర�న�� ��డ��� �ద�ం� ఉ���.  �ళ�� యు��ం �దు.
 ��క మర తు�కులూ ��లూ� తప� �� ఆయు�లు ��.  రష�� ��ణుల�ం� జర�� �న�ం
ముందుకు �చు�కు వ��న ప����� శతు��ను �లుప��� అనుభవం ��, స��న ��క ��ణ
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�� ఈ ���క ���యనూ� కమూ��సు����యనూ� �ప� �హసం� ����.  ఈ ద�లు
�� �ంబుల�నూ ���లు �ంబుల�నూ జర�� �ంకుల �ద మ�� మ�� �� �య�డం
గు�ం� అసం��క�న కధలు ప��రం�� వ���.

సు��త�న జర�� ����� యు��ం కూ� �� కమూ��సు� ���యను�
ప��ఘ�సు���యన� �ర��ట�� దృ��� వ��న��డు, ��� ర�ణకు ఇంక �న�ం �ద� ఆఖ�
రష��  ���లను �శనం �సు���న� అతను అనుకు��డు.

అ��బరు 12-13 ��ల� ప�భుత� ���ల�ల� అ�క�గం, ప�� క������,
కమూ��సు����సంస�� �ంత �గం, �య�ర ���ల�ల�� ��� నుం� కు����
త�తర నగ�లకు తర�ం�ల� �ర�యం �సు�వడం జ��ం�.  ముఖ��న ఆయుధ
క����లను కూ� తర�ం�ల� �ర��ం�రు.  �� ��� ���� క�� �త�ం �����
ఉం�.  ముఖ��న ���ప��కలు - అరుణ�ర, ఇ����� �ం�� - ����� ఉ���.  ఈ
తర�ం� �ర�ల� �టు మ�క �ర�కూ�  అ��బరు 16న �లువ�ం�.  అ��బరు 14-15 ���
యుద�రంగం� ప���� �ష�ం�ంద� జర�ను� �ద�ఎతు�న �ంకులు, ���ల� �� ��ర�
��� రం�ల� రష�� ��ణులను ��ంచగ��ర� ఉదయం�ర�ల� వ��ం�.

రష�� యుద���రు�లు  �ల��ం� �� కం� �స���� అ��బరు 15న జర�ను� ���కు
�� స�పం� వ��ర� అ��బరు 16 సంఘటన జ��న �� �లం త��త కూ�  ప�జలు
న���రు.  ���క ద�ల� �టు ���� నుం� వ��న ద�లను �లు ��న �ంట� �న��
యుద�రంగం� గం��డ���� పం�ం� జర�న�ను ఆ� �య�డం జ��ంద� �ర�లు ప��రం�
ఉ���.

�తన�ం� ��డుతున� కమూ��సు�లూ  ���కులూ ��కులూ �క ఒక వర�ం�
�భ�ంచ��� �లు�� ��� జ�� కూ� ఉం�.  అ��బరు 16న భ�ం�ళనల�
����సులు ప�యనం��ంచ���ముఖ� �రణం ��.

��� �ంతమం� ����ర�కర�లూ ���� �ంద� ఉ��గులూ కూ� ఉ��రు.  ���
��మం�� జర�� ఆక�మణ అం� భయం క��ం�.  �ంతమం� ఏ� �ధం� అనుమ� ప��లు
సం��ం� �ంతమం� అనుమ� ప��లు �కుం�నూ తమ �ర�� ����రు.  ఆ ��
�లమం� �రటం �రుచుకు పడ�టు� ��� ��షన� �� ��� నుం� తూరు�కు �� �డ� ��
ప��రు.  ఆ �లమం�� �జం� ���� ప�వ��ం�న �రు ���మం� ఉం�చు�.  త��త �రం�
తమ శ��� తమ� ���సం �నందుకూ జర�న�ను అ�కం� అంచ� ��నందుకూ �గు�ప��రు.  ఈ
ప�యనం గు�ం� ఆ తరు�� ��ల� రకర�ల కధలు �నవ���.  ఉ�హరణకు ���
���� ప� �� ఒక ఉన����� హ�తు�� �య� మూడు ��ల త��త ���
వ��డ� ���కు��రు.  �ంతమం� �ద ప�భుత�ం చర� �సుకుం�.  �� అ��డు ����
ఉన� గందర�ళ ప���తులను దృ���ఉంచుకు� ప�భుత�ం ఉ�రం� వ�వహ�ం�ం�.

�ళ�� అ� ���తుం� ��� �లుప� ����నూ అ�కమం� �� శ��వంచన
�కుం� ���ను ర�ంచ��� కృ���రు.  ‘సు��-�డవ� �క��’ ���కులు ���ంపవళ��
ప��సూ��ంకు అవ��లు త�రు �� ర�ణ ��ణులకు అం�ం�రు.  ��రణం� అటువం��
జ��న��డు �శ�బ�ం� ��డంబరం� కృ� ��న ఓ��స����� �ం� వ�కు�ల కం�
ప�యనం �త��ం�న�� ప�ముఖం� కను���రు.

25 ఏళ� ఓ���త ���కు�లు.  ఆ�ముగు�రు �దరులూ �న�ం� ��రు.  ఒక �దరుడు
కను�ంచకుం� ��డు.  ఒకతను �యప��డు.  ఆ ���� ఎం� �ర�వంతులు అనుకున�
���  కూ�  ��� �లు��ం� అ� సం�హం ఉం��. అ��బరు 12న �క��� ప��� ���న
���ల� �టు  ఓ��కూ� ���క దళం� ��ం�.  ��నంద�� ���కు ��� ���టర�
దూ��� �సుకు ���రు.  అంతకుముం� వ��న ��� �టు ఓ��దళం కూ� ��ం�లు
తవ�డం �దలు ���ం�.  �ద� ��న ��ం�లు త��తుండ� హ�తు�� జర��
��న�క� �ద ప� మర తు��� �లు�లు ��ం�ం�.  పద�ండుమం� అ���లు
అక��కక�� మర�ం�రు.  నలుగురు �యప��రు.  అ�� ఆ �జం�, మరుస� �� ప�
��రు.  అదృష�వ�తూ�జర�� ���లు మ�� ��దు.  ఆ� తన ముస� త��దండు�ల గు�ం�
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ఆం�ళన పడ��ం�.  ��� చూడ��� ఎవరూ �ర� క�ండరుకు ��� ���కు �ళ����
అనుమ� ��ం�.  అతను  అనుమ�ం�డు.  యుద�రంగం నుం� గను�ల శబ�ం ����
���సూ�� ఉం�.  16న ఆ��క��� ���ం�.  �క��మూ�� ఉం�.  �క�� ��క�ర����మం�
����రు.  ఒక� ��క�� �త�ం ఉ��డు.  అతను ఆ�కు �క��� ఉన� �ధుమ �ం�,
పంచ�ర, �న� ఇ��డు.  ఆ� ����� �ంబరు� అంద�� �లుసు.  అందు�త ఆ�
���� ఉండడం �మం �దు.  త��దండు�ల� స� ఆ�ను ����� �� కు ��� �మ��
�క�� �ళ��  సల� ఇ��రు.  త��దండు�లను ఎటు పం�ం�� ఆ�కు �త�ం ���న �ర�ం
ఒక� - ఎర������ అనుస�ంచడం.  

‘�ను అమ����� �ను.  ఆ� ����� �� �ళ���� ఇష�డ�దు.  ��డు మన��
ర���డు.  ���కు ఏం �దు, అం� అమ�.  ఆ����న� ���� �పం �సుకు� అ�� �నూ �ల
��గ�� ���ం.   �దగ�రున� పంచ�ర, �ధుమ �ం�, �న� ����రు�అక�డ�� ���ము.
 ���ను జర�ను� ఆక����ఆ �ల ��గ� �కు�� ��ం�ల� �ం అనుకు��ం.  జర�ను�
���� ఎకు�వ �లం ఉండ�ర��కు �లుసు.  బహ�� �ను ఎర��న�ం� ��� �����.
 �� అ�� �న�లను వద� �ళ�డం కష�మ��ం�ం�.  ‘కుటుంబం అం� ��� �దు� ��ం�.
 ను�� వద� ��� ���’ అంటూ ఆ ���అమ� ఏ��ం�.  ఆ ���జర�ను� ��� ఎ����
కను�ంచవచు�న� భయప��ం.  �మున� ��ంతం ���� జర�ను� ���� ప���ం��.  �ళ��
నడవడం �దు.  ఎక��� ���? �న� �ండు మూడు �� �టరు� నడవగలడు.  త��త……’ అ�
ఆ��సు�ం� ఓ��.

ఆ �� ���జర�ను� ��దు.   మ��డు �క��� మందు �తర ��రు.  బటను �క�డ�
తరు��, �క�� అం� అదృశ�మ�తుం�.  అ��డు ��� ��య� ��ర�� దగ�రనుం�
మందు �తర�� �ల�కూడద��ను వ��ం�.  20న ఓ��ప� �సు�న� �క���మ�� ���రు.

��డంబరం���� ఓ���ం������ను, ర��ను ర�ం�రు.
అ��బరు 17న ����  ����� ఉన�టు� ప�కటన �లువ�ం�.  ఆ �ర�ప�జల� ఎం�

����� క��ం�ం�.  ��� జర�న� వశమ�� అవ�శం �ద��ం�ం�.  అ� �� ���కు
ఏర��న �వ�ప��దం గు�ం� కూ� ��య�య�బ�ం�.  ఎందువలన తర�ం� చర�లు
�సు�వల� వ��న� �వ�ంచడం జ��ం�.  ���ను జర�న� అ�నం �య��తున�టు� వసు�న�
���ర�లను ఖం�ంచడం జ��ం�.  ��� �వ� రక�� �టు� వరకూ ��డుతుంద�
ప�క�ంచబ�ం�.  నగర ఉత�ర ��ం�లనుం� జ�లను మధ� ��ం�ల�� తర�ం�రు.  ��న
�డుల ప����� సూ�సూ��రంతరం �ర��గుతుం��, �ంబులు ప��.

�ండు ��ల త��త ���� ‘ముట�� ప����’ (State of Siege) ప�క�ంచబ�ం�.
 బహ�� అక�డక�డ జ��న లూ�ంగును దృ��� �టు�కు� ఈ ప�కటన �లువ� ఉండవచు�.  శతు�
గూఢ�రులనూ ఏ�ంట�నూ ఎమర��� ��బు�న�� అక��కక�� ���ం� ��� ���ల�,
నగరం� �ం� భద�తలకు భంగం క��ం� ఏ �ధ�న చర���  �వ�ం� అణ� ���ల�
ఆ��ంచడం జ��ం�.  ఈచర�ల వలన జ�లకు �ర�ం �కూ�ం�.

అన��రం� ప�యనం �త��ం�న �రు �కుం� అ��బరు అం��� 20 ల�లమం��
��� నుం� తర�ం�రు.

�ద� ప��ను ��ల�నూ జర�ను� ���కు 50 �ళ� స���� ��రు.  ���
రం�ల� ఇం� దగ�రకు ��రు.  �� ����కూ రష�� ప��ఘటన �వ�ం ���ం�.  ఇరు
ప�ల�నూ �వ�న��లు సంభ�ం��. జర�ను� బల�నపడుతున�టు� స�ష�మ�ం�.  అ��బరు
18 నుం� అ��బరు అంతం�� జర�ను� మ�ముందుకు �గ�క ��రు.

ఒక �లయుద�ం త��త జర�� ���లు 145-160 �ళ�� ��గ�ం�� �����ను
���నం �సు��లన� కల కల�� �����ం�.  జర�� �న�ం అ����ం�.  క�మం�
శ���న�అ��బరు అం��� జర�� �� �����ం�.

జర�ను� ���కు ఇం� 40 �ళ� దూరం�� ఉ��రు.  ��� రం�ల� ఇం� దగ��
ఉ��రు.  ��� నగరం ‘ముట�� ���’�� ఉం�.  అ�� ��� జర�న� వశం �దు అన�
నమ�కం ����కూ బలపడ��ం�.
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�ద� జర�� �� ఆ���న�రం ��ల త���, �ం� ����రంభం �వ��� ప�
��ల ముందూ, ��� అ��బరు �ప�వ �డుకలు జరు�కుం�.  నవంబరు 6 ���, మయ�వ��
భూగర� ��� ��ష�� స��శం జ��ం�.  ��� నగర ��య�, ���, ��� యూ�యన� నుం�,
�న�ం నుం� వ��న ప���ధుల� ఆ ��షను �ట�ట��ం�.  ���� తన ప�సంగం�యుద�ం వలన
�శం��ష�జం ���ణం ఆ���ంద� �బుతూ -

 ‘.....�లుగు �లల యుద�ం� మన �న�ం� 3,50,000 మం� మర�ం�రు.  3,78,000
మం� కను�ంచడం �దు.  10,20,000 మం� �యప��రు.  ఈ �లం� శతు��న�ం 45
ల�లమం�� నష���ం�.  (��య� న��లు తకు�వ �� జర�న� న��లు ఎకు�వ �� ����
ఇ��న ఈ సంఖ�లు రష�న�� మ� �బ�రం క��ంచ��� ఉ���ంచబ�న� �� �స��లు ��).
 జర�� �నవ వనరులు ప��త�న�.  అ� త���తు���.  ��య� యూ�య�
ఇ������ తన �జరు� ���లను యుద�రంగం�� �ంచు�ం�…..జర�� �రు��� మూడు
�ర�ల వలన �ఫల�ం�.  ��ట�, అ���లు ర��కు వ���కం� తన� �తులు
కలు��య� జర�� ��ం�ం�…….క�సం తూరు�న తన ఇష�ం వ��నటు� ప�వ��ం� ��చ� జర���
ఇ��య� ��ం�ం�.  �� అ� జరగ�దు.  ర��, ��ట�, అ���లు ఏకమ���.  �ం�
�రణం.  జర�ను� ��య� ప�భుత�ం కూ��తుంద� ��య� యూ�య�
ముక��క�ల�తుంద� ఆ�ం�రు.  �� ��య� �నుకతటు�ఇ�వర�న�డూ �నంత బలం�
ఐక�� ఉం�….ఇ� ��ల�న ��ం��� ����న మ��శ�� బహ�� కూ�����.
�వర�, జర�ను� ��య� ���లు కుప�కూ���య� ఆ త��త ఏ అడూ��కుం� యుర��
వరకూ ఆక��ంచవచు�న� ��ం�రు.  ��య� �న�ం కం� జర�� ����� యు��నుభవం
ఉన� �ట �స�వం.  �� రష�ను� ధర�యుద�ం �సు���రు.  జర�� తన సరఫ� ��వ�లకు
దూరం� శతు��శం�  యుద�ం ���ం�.  జర�� సరఫ� ���లు �రంతరం ����� �డులకు
గుర�తు���…..మన �న�ం తన �తృ�శం�� ��డు�ం�.  �నుకతటు� నుం�
ఆయు�లూ ఆ�రం - అ�� ర�ల స�యం మన ����� అందు�ం�.  నూతన బల�లు వ��
�రుతు���.  ఈ �శభ��ప���త మ� యుద�ం� �త���కులు, ఆ�సరు� , �ంకు ��కులు,
���కులు, గన�రు� , ప��దళ ��కులు, ��కులూ త�ర�తు��రు.  �రు �� జర��
����� �ంహస�ప�ం �గలరు…...అ�� మనం ��క�ంచ��� �లు�� అననుకూల
ప���తులూ ఉ���.  జర��  �త���ల స�యం� - ��� ం�, రు���,  ఇట�, హంగ�ల
స�యం� - ఎర��న�ం�యుద�ం ���ం�.  యూ��భూ�గం�ద ర��కు స�యం� ����,
అ��క� ����� ��…...యూ��� �ం� యుద� రంగం త�ర��
��రంభమ�తుందనడం� ఏ� సం�హం �దు…...మన ����� అ� స�య��� ఉం�
జర�న�ను మ��� ఇబ�ందులకు గు� �సు�ం�……...మ�క అననుకూల�న ప���� ఏ�టం�
జర��� ���ల�నూ �ంకుల�నూ ఆ�క�త ఉం�.  జర��� ఉన� �ంకుల సంఖ�� ���
చూ��ఎర��న�ం �ంకుల సంఖ� �� తకు�వ.  �త�� త�ర�తున� రష�� �ంకులు జర��
�ంకుల కం� ��న� �� త�న�� ��.  �ంకుల ఉత���� అ�కం �య�డ� �క �ంకు
�ధ�ంసక ���లూ గను�లూ ��ళ�� ���రూ� �� �ంబుల ఉత���� అ�కం ����.
 �ంకులు ముందుకు �చు�కు �కుం� అ�క అవ��లు క��ం� పద�తులను క�����…..’

���� తన ప�సంగం� రష�� �� ఔన�త�ం గు�ం� అ� ముఖ��న ప�కటన ��డు.
 ఇ��డు యుద�ం ఎక�� �� ర����యు����� � జరగడం �దు.  ర�� గుం��య���
ప�స��� జరుగు�ం�.  ఇటువం� ప���తుల� నవంబరు� ��న �ండు ప�సం�ల�నూ
���� రష�� �� తను �ందుతున� అవ��లకు ఆగ�హపరవశమ�తున� �షయం గమ�ం�
ఆ �� అవస�లకు అనుగుణం� �రడం కను�సు�ం�.  �ంతమం� ������ంత �త�లకు అ�
రష�� �� దురహం���� ���� అం�క�సు�న�టు� అ��ం�� ఆ ప���తుల� ���
సంబం�ం�న NEP (�ప��నంతరం ��� నూతన ఆ��క అవస�లకు అనుగుణం� తన ఆ��క
����� �ర�వల� వ��ం�.  ��� NEP  అం�రు.  అ�� �తుల సమస� �షయం� కూ�
���� నూతన అవస�లకు అనుగుణం���డు అ� �� అర�ం) �అం�క�ం�రు.
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‘.......జంతు�లకుం� �� �య�లున� ఈ  శతు��లు ��ఖ��, ���, ��� ��, �����
��, ����, �����, ���, ���…….సువ��, కుటు�వ� ర��ను �శనం �య����
కంకణం కటు�కు��రు.  జర�� దు�క�మణ�రులు ���� తు�� ���యుద�ం ���ల�
ఆ�సు���రు. ���� తు�� ���� యు���� జర�� �రుకుంటుం� అటువం� యుద��
జరుగుతుం�.  జర�� తు���టు�కు �తుం�.  మన కర�వ�ం ఏ�టం� మన ����
ఆక��ంచ��� అడుగు ���న ప�� జర�� నూ �శనం �య�డ�.  జర�� దు�క�మణ�రుల పట�
ద�����లను చూపకూడదు….�ళ�� అంతం ���…..

ఈ కూ�రజంతు�లు �వరకు �శనమ��యన��� �ర�లు ధర�ం, ���త���దు.
 యూ��� జర�ను� ���ంచ��� ప�య��సు�న� నూతన వ�వస�(New Order) అ� బల�న�న
��� �ద జర�� �లబడ�దు.  �ం� �రణం, జర�� �నుకతటు� కూ� ��లకు
�శ�స�య�న� �దు.   ల�లమం�� బ��ంటున� ఈ యు��ల�, కరు��, ��ల�, జర��
ప�జలు ����� ఉ��రు.  యూ�� �నుకతటు���ంత� �కుం� జర�� �నుక తటు���ంతం
కూ� �ల�� అ�� పర�తం� ఉంద� �ట�� �ం� మూరు�లకు �త�� అర�ం �దు.  మూ�
�షయం. జర�� ��సు�లకు వ���కం� మూడు  అగ����ల ఐక� సంఘటన.  ఈ యుద�ం
యం��ల యుద�ం. ��ట�, ��య� యూ�య�, అ���లు, జర�� కం� మూడు �టు�
యం��లను ఉత����య�గల�…...��య� యూ�య� �ము����టం �సు�న��.
 యూ��, ఆ��ల� ఏ �శ భూ���� ఆక��ం�ల� ��య� యూ�య� అను�వడం
�దు.  ��య�యూ�య� తన ఇ���� ��, ��య�  తర� ప�భు���� ��, ఇతరుల �ద
రు��లను�వడం �దు…….’

��య� ���లు �జయం ��ంచ��� అ�� స�య సహ��లూ అం�ం�లంటూ
���� తన ప�సంగం ము�ం�డు.  ఈ ప�సంగం కం� మ�ంత �ట�య�న� �� ���� � ��క
వందనం ��క�సూ�����మరు�డు ��న ప�సంగం.

ప�� సంవత�రం, అ��బరు �ప�వ సందర�ం� నవంబరు 7న ��క వందనం జరుగుతుం�.  ఆ
సంవత�రం కూ�, ��� ఉ�� సంశయం� ఉన���డు కూ�, ��క వందనం ఉం�ల�  ����
�ర��ం�డు.  ఆ ��క వందనం ��యం�నూ, అంత���యం�నూ, �జ�యం� ��
��ముఖ�తను సంత�ంచుకుం�.   ��� జరుగుతున���డు �పథ�ం� రష��, జర�� గను�ల శబ�ం
���సూ�� ఉం�.  శతు���న �డులనుం� ��డ��� ఆ�శం� రష�� �ట� ���లు
పహ� ఇ���.  ఈ ��� సందర�ం� ప���కం� ��� ర�ణకు స�ప యుద�రం�ల నుం�
అదన� �ట� ��న ద�లను తర�ం�రు.  ఆ నవంబరు చ��లం ఉదయం ��� మ��యం
దగ�ర ��క ద�లు క�తు �సూ��న��యుద�రం��� ����.

నవంబరు ��

నవంబరు 15న �ం� జర�� �� ��రంభ�ం�.  ఈ ��� ఎదు��వ��� ర�� �ద�ం�
ఉం�.  సు��ం �� ��ర��� �జరు� ���లనుం� అదన� బల�లు రంగం� ప���ం��.
 �ంకులూ, ఆయు�లూ, �గ�� ప�క�లూ, అ�� అంద�యబ���.  సు��ం �� ��ర���
�జరు�లనుం� అం�న �ంకులనూ, ప�� ద�లనూ, శతు�ప��దం అ�కం� ఉం� అ�
��ం�న ప����� �ం��క�ం�రు.  ���లం చ�� తటు�కు�ందుకు ఫ� �టూ� ,  �లు�బూటూ� ,
ఫ� ��లూ �ం� దుసు�లు ����� ఇ��రు.  జర�� � క�ండు  జర�� ��కులకు ���లం
దుసు�లను ఇం� సరఫ� �య��దు.  �రు ���కుల దగ�ర నుం� �చుకున� గ��� ��న
దుసు�లు �సుకు� �రు.

న��లను �క� �య�కుం� జర�� �న�ం ��� �న��ం�ం�.  రష�� ర�ణ �ఖ
�లు� �� వంగ��ం�.  ��� ప���ల� జర�ను� ర�ణ ���� ��ం� ప��దం ఏర��ం�.
 అటువం� �ట� ,  అదన� బల�లు ��� రష�ను� జర�న�ను �లు� ��రు.  నవంబరు 29న
జర�� దళం ఒక� ���-����లవ వం�నను ���నం �సుకు� తూరు� గటు�కు �రుకుం�.
 అక�డ రష�� �న�ం ఎదు��� �వ���టం త��త �నుకకు �ం���ం�.
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ఈ ఆప�ష� ��� పధ��� �య�డం�  జర�� క�ండు రష�� బల�లను తకు�వ
అంచ� ��ం�.  తన శ���మ���లను ఎకు�వ� అంచ� ��ం�.  రష�� ��ణులను ��ం�
��� �రు�గలననుకుం�.  ��య� ప��ఘటన, ���లం యు���� త�న �ధం� �ద�ం�
ఉండక�వడం, �ప�త�న న��లూ జర�న� ��ట ప�మను హ�ం� ���.  జర�ను� , రష��
��ణులను �� �ళ��క��రు.  ఈ �ం� ���, 20 ��ల�నూ జర�� �న�ం� మృతులు,
�త �తు�ల సంఖ� 1,55,000.  జర�� 800 �ంకులు, 300 �రంగులు, 1500 ���లనూ
నష���ం�.  ఇంక �� �న��ంచ��� జర�న� వద��న�మూ �దు, ఆయు�లూ ��.
 ఇంతవరకూ జ��న యుద�ం� ��క బల�ల�నూ, ఆయుధ �మ���నూ �ప�త�న న��లూ,
ల��ం� �టు�కున�� ఏ� ��ంచ�క జర�� �రు��� ము�యడం, జర�� �న� మ�
�బ���� �బ� ��ం�.  యుద�ం ఎ� ముగుసు�ం� అన� సం�హం ��కుల� కలగ��ం�.  ఇ�
���  �ర�ం గుం� �� ��న ���య� �న�ం �శన�న చ�త�జర�� ����� �డకల�
���డ��ం� (1821�, ఆ �� ప�పంచం� అ� శ��వంత�న�� ప�గ�ంచచబ�న 6 ల�ల
��ం� ఆ��� ���య� ర�� �ద �� �� ��� నగ��� కూ� ఆక��ం�డు, ��
ర��� �లువ�క ��డు.  రష�� ���లం, రష�� ప��ఘటన వలన అత� �న�ం
�శన�ం�.  �వరకు �వలం 21,000 మం� ��కుల� అతను ���� ను �రగ��డు).

జర�� ��లను ప���ం�, జర�� ���లు �ప�తం� నష���య�, �� ఆత� ���సం
�బ��ంద�, ���ను ఆక��ంచగలమన� నమ�కం ��ంద�, జర�� �� రష��  ప��ఘటనను
అ�గ�ంచ�క �రసప� �����ంద�, నవంబరు అం��� రష�ను�  గ��ం�రు.

రష�� ఎదురు ��

����ద జర�� �� �న�గుతున� సమయం�� ఎదురు ��� ప���కను �య�డం
��రంభ�ం�.  జర�� �న�ం �� బల�నప�ందన� �షయం స�ష��న త��త�� ను � అం�మ
�ర�యం �సు�వడం జ��ం�.

రష�� �న�ం �ల�� ��� నగ��� ��గ�సు�ం�, తూరు�నుం� వసు�న� సు��త�న
�జరు� ���లు యుద�రంగం�� ప���ంచకుం� ��� దగ�ర అడ��� రహస�ం�
స�క�ంచబ���.  �వ��న ���లం�, మంచు� ��క ద�ల కద�కలు కష���, అత�ంత
శ�మ ��� రష�� ���లు ఎదురు ��� సన�ద�మ���.  నవంబరు 25 త��త �������ఈ
���లుయుద�రంగం� ప���ం����  ��ంబరు 6 వరకూ �ద�ఎతు�న �గ�దు.  ఎదురు���
ఉ���ంచబడ�ఈ �జరు� ���లను శక�లు� యుద�రంగం�� �ంపడం వలన ఆ�ం�న
ప��జనం �కూరదు.  ఈ �జరు� ���లు ��ంబరు 6న ఎదురు�� �� �� �� �����
వలం�రు ���లు ప��ఘ�ం��.

రష�� ఎదురు�� త�ణ ల��ం ఉత��ను�ం�, ద��ను�ం�, ���ను అడక��ర�
��ం�న జర�� ప����� ���ంచడం.  తరు�త ఏ� ���� అ�� ఈ ఎదురు�� జ��
�రు �ద ఆ�రప� ఉంటుం�.  �త�ం ల��ం ఏ�టం�, శతు��కు �ప�తం� నష�ం క��ం�
���నుం� ఎంత దూరం �ధ��� అంత దూరం  ��������ను ��డడం.

��ంబరు 6న, �వ����క, ఆ��ల��డుల త��త, ���కు ఉత���, ద��� రష��
���లు 560 �ళ�యుద�రంగం� జర�� �న�ం �ద �� ���.  రష�ను� ప�� �� జర�న�ను
తరమ��రు.  ఎర��న�ం ఇ� బల�న �� �య�గలద� జర�ను� కల� కూ� ఊ�ంచ�దు.
 రష�� ���లు ప� ��ల� జనర� గు��య� ����� 85 �ళ�� �నకు� త�� ����.
 బల�నపడ�జర�� ���లు రష�� �డులను తటు���క ప��మం �� ��గ�ంచ���.
 ��� �ట� జర�ను� రష�న�ను ప��ఘ�ంచ��� ప�య��ం�రు.  ��� �ట� భయం� యుద�రంగం
వద������రు.

ఉత�ర రంగం�యుద�ం జ��న ��� ��ల త��త ఆ ��ం��� ద��ం�న �ల�� �� అ�
����యుడు - ‘.......ఇంత ��శ��� �ను ఎన�డూ చూడ�దు.  �డ� ��, కనుచూ� �ర
���� నూ, �శన�న �ంకులూ, �రగబ�న ట�కు�లు….�� ��న �ర��ం� దూరం�
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ఎ��ప�న �� �టు� ….ఇంజను� ….జర��, రష�� ���టూ� …..��� గ� �ర��…..చ����న
గు��లు….. జర�ను� ఇక�డ �రప�జయం చ� చూ�ర�, ఆ త��త �రు ఎంత �గం� �లు
ప�� అంత �గం� ���వ��� ప�య��ం�ర�, రష�ను� ��� ఆ� �� �శనం ��ర�,
జనర� కు����� ���డు.  �త �తు�లనూ, ఆయుధ సంప��� వ��� జర�ను� ����రు.  14
��ల యుద�ం� జర�న� దగ�ర నుం� 299 �ంకులూ, 3000 �హ�లూ, 190 �రంగులూ
���నం �సుకు��మ� అతను ���డు.  ��� �� 3000 మం� జర�ను� మర�ం�రు……’ అ�
��డు.

��� �ద జర�� �� �ఫల�ం గు�ం�, రష�� ���లు ఎదురు�� ఫ��ల  గు�ం�,
�ట��ద� ప�కటన ��ంబరు 13న �లువ�ం�.  గమ�ం���న �షయం ఏ�టం�, ఈ
యుద�ం� రష�న�కు జర�న� �ద సంఖ�� ఆ�క�త �దు.  రష�� �ంకుల, త�తర శక�ల సంఖ�
తకు�వ.  అటువం� ప���తుల� ఎదురు�� �న��ంచడం కష�ం.  శతు�� ఎతు�గడలు
ఊ�ంచ���, అత� బల�లను చుటు�ముట����, అతను ప�యనం �� �రులు మూ�
�య���, బల�న �ంకు ���లూ, ��రు శక�ల బల�లూ ���.  �త�ం �ద జర���
���� ఆ�క�త ఉ��, ముఖ��న రం�ల� ఆ�క�తను సం��ంచడం ��� ర�� ఎదురు
�� �య�గ��ం�.

��� ���టర� �న ఉన� జర�� సరఫ����లు �రంతరం ���� �డులకు గుర���.
 ����ను� ����ళ వం�నలు ��� ���రు.  �డ� �ద మందు �తరలు ���రు.  �డు��ద
�తున� �హ�ల�ద ���ంబులు ��� ధ�ంసం ���రు.  వం�నలు  కూ����న ప����� ,
�� �హ�లను �డ��ద �����న �ట, జర�� �న�ం ������.  జర�ను� ��
ఆయు�లను వద������రు.  ఈ��గమనం, ��� �ట� క�మ��ణ ����, ప�యనం�
��ం�.  జర�� ��కులను రష��  అ��క ద�లు త�� ��డ���.

జర�� జనర� �����,  ‘ఒక��డు అ�యమ� ��ంచబ�న జర�� �న�ం ఇ��డు
�శ��� �ద�ం� ఉం�’ అ���డు.

జర��, 5  ల�లమం� ��కులనూ, 1300 �ంకులు, 2500 గను�లు, 15000 ట�కు�లు త�తర
యుద��మ��� నష���ం�. ��� నుం� 100-200 �ళ� దూరం �ం��యబ�ం�.

యుద�ం� �ట��ద� �� రష�� �న�ం ��� యుద�ం� జర�న� �ద ఘన �జయం
��ం�ం�.  �శభ��ప���త మ�  యుద�ం ��రంభ�న త��త �ట��ద� �జయం అ�.
 అంతకు ముందు ���క యు��ల� జర�న�ను �లువ�ం��, �ంత దూరం �నుకకు
�ం��యగ���, అ� జర�� �న� ��గమన ���� త��ంచ��� �త�� ఉప�గప�ం�.
 �రు�� �బ��చుకుంటూ ర�ణ యుద�ం �య�డం, ఎదురు �డులు �య�డం, జర��
�రు���� బల�న పర� �ంట� �ద�ఎతు�న జర�� �న�ం �ద ఎదురు �� �య�డం -
��య� క�ం�, ��య� ��కుల,  ఆ�సర� యుద�తంత������� సూ�సు�ం�.

జర�� ప�జయం అంత���యం� కూ� ��ముఖ�త కల�.  �� ఆక�మణ� ఉన� ��ల
 ప�జలు ������స��ను�ం� �ము��ల�ం� �� దగ�రపడుతున�ద� గు��ం�రు.  జ��,
ట�� ��లు ర�� శ��� గు��ం� ఏ దు��హస చర�లకూ �గకుం� �గ�త�ప���.  జర�న�
ప�జయం త��త, ���త�కం� �రవ జర�న� �తులనుం� రష�న� �తు�� � వ��ం�.  తన
న��లను భ���య���� జర��, ���� నుం� త�తర ఆక��త ���ల నుం� �ద�ఎతు�న
����� ర��కు తర�ం�ం�.  అదన� ��క బల�లనూ, యుద������ పం�ంచవల�ంద�
తన అ�నం� ఉన� ప�భు��ల �ద ఒ��� �సుకు ���ం�.  ఈ ఒ��� వలన ఆ ��ల�
�జ�య ప���� సం�భం� పడ��ం�.  ��� ప�జయం  త��త ప�పం��� జ�ంచ���
�ట�� ��న పథ�లకు అడు��డ� ���న ��య� శ��� జర�� జనరలూ�, ఆ�సరూ�
గు��ం�రు.

��� యుద�ం� జర�ను� తమ అపజ��� �రణం బురద, మంచు అ� �బుతుం�రు.
 ఆ ఏ�� ‘�� ��� �’ - రష�� �నలు, బురద �లం - త�ర� �దల�ంద�, అందువలన
తమ �న� కద�కలకు ఇబ�ం� ఏర��ంద� �బు�రు.  గను�లనూ, ట�కు�లనూ బురద�ం�
�గ��� �ంకులను  ఉప��ంచవల� వ��ంద�, అందుకవసర�న �లుసులూ క��ంగులూ
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లభ�ం ��ద�, జర�� ర�� ���లుయుద�రం��� �వల�న అత�వసర సరఫ�లు �లు�
�� ����� ఇ� సరఫ� ����� వ��ంద� అం�రు.  ఉ�హరణకు జనర� బూ� �ం���,
‘��కులు బురద� కూరుకు���రు.  ఒ��క� గను� �గ��� అ�క గు��లు �వల� వ���.
 చ��లబళ��� ఏ��� వరకూ బురద� కూరుకు���.  ��క�రు� కూ� అ� కష�ం�ద కదలగ���.
�� ఆ��ల�� అత��క �గం ముందుకు కదల�క ������.  �లలయుద�ం� అ����న
�న�ం �ద ఈ అదన� క��లు ఎంత దుర�ర�న� ఊ�ంచవల�ం�…...��� కళ� ఎదురు�
ఉన� సమయం� ��కుల, ఆ�సర�  మూ� �ర��ం�.  శతు�� ప��ఘటన అంతకంతకు
�వ��ం�.  �� కం��ల� 60-70 మం� ��కులు �త�� ���రు.  ప� �� ఆ��ల�,
�ంకుల సంఖ� త����ం�.  ���లం ��రంభమ��ం�.  �� ����� ���ల� దుసు�లు
వ�� అవ�శం కను�ంచడం �దు.  �నుకతటు��, ��ల�న అడ��� నూ, �త���ల�� నూ
����ను� సరఫ��హ�ల��, �న� శక�ల���� �సు���రు….’ అ����డు.

తమ అపజ��� అసలు �ర�లు వద� బురదను �ం�ం� జర�� జనర�� అ��బరు�
బురద �లం అ� తకు�వ� ఉన�ద� �స���� మరుగు పరు��రు.  చ��లం �ద�
నవంబరు� మంచు పడడం� �డు� గ��ప� ప����� అను�� త�ర���.
 నవంబరు� జర�ను� ��� �ద �� �� సమ��� ఉ��గ�త సు��కు 7-10 ���లకు
తకు�వ� ఉం�.  ఇటువం� ����బురద అన�� ఉండదు.

మంచు ప�� �డు� గ��పడ�య� మంచు�సం తహతహ��న జర�� జనర��, �నలు
త��మంచు పడడం �దలు ��� మంచు గు�ం� ��వడం �దలు ���రు.  జనర�
గు��య� ‘.... మంచు �� ఇబ�ం�� క����ం�….�ం� ���� ఇం� సరఫ� �య�క�వడం
వలన మంచు� �ంకులు నడవడం కష�మ��ం�.  మంచువల� గను�ల ������ �టు� ప�
�య�డం �దు.  �ంకు ఇం�ను� ��రు����లం� �� �ంద మంటలు ����� వ��ం�.
 ఇంధనం కూ� అ��డ��డు గడ�కడు�ం�.  మంచు �బ� వలన ప�� ���ంటు�నూ ��కుల
సంఖ� సు�రు 500కు త����ం�.  మంచువల� మరతు�కులు ప� �య�డం �దు.  జర��
ఏం� �ంకు గను�లు (రష��) �-34 �ంకులకు ఏ� నష�ం క��ంచ�క�తు���…..ఎముకలు
��� చ�, ఉండ��� ����ద క�� �క�వడం, ���ల� దుసు�ల �రత, ఆయు�ల�నూ,
సంఖ��నూ �న�ం �ప�తం� నష��వడం, ఇంధన సరఫ� త�నంత� �క�వడం - ఇదం�
చూసు�ం� క�ండరు���ధ�త గురు���� � గుం� బరు�కు��ం�…..’ అ���డు.

ఈ జనర�� కధ�ల ప��రం జర�� �న�ం ఓ��వ��� �రణం ��య� ��కుల
అస�న �ర� �హ�లు ��.  దుర�మ�న అడ�ల�, �త�� �ల�� దుర�ర�న ��తం
గడు�తూ �డులు �సు�న� ���� �రులు �రు.  ����� ఉకు�� గ��ప�న మంచు
పగల����త�గనులు త��న గ� ���కుల పటు�దల �దు.  ��కు ప��ను గంటలు ప� �సూ�
యం��ల దగ�� మర�ం�న ���క �రుల ���లు �దు.  ఎముకలు ��� చ�� ����
వందల �ళ� ��ం�లు, ఏం� �ంకు కంద�లు త��, ముళ� కం�లు ��న ��� ���లు �దు.
 ���� �లు�నందుకు� ఒక��� �� �లబ�న రష�� ప���కం �దు.  �వలం బురద, మంచు.
 బురద, మంచు జర�న�� ��ం�యను���?   అ� ప��శం�యుద�ం  �సు�న� రష�� ��కులు
బురద� కూరుకు ���?  మంచు �ళ����ంచ��?

యుద�ం� ��వర��� �త�ఉంటుం�.  ఈ ��వరణ ప��వం ఇరు ప�ల ��
స�నం� ఉంటుం�.  ���ల యు���� అవసర�న ��ణ, ఆయు�లు, �మ��, �చ��
దుసు�లూ ఎర������ అం�ంచడం, రష�� �యకత� ముందుచూ�నూ, �ర���క యు����
అ� �ద��న �రునూ ��య�సు�ం�.  జర�� ���ల యు���� �ద�ం� �దు.  జర��
���ల� ���లం ఎగర��� అవసర�న ప�క�లు��.  రష�� ���లకు చ��లకు
బదులు మంచు� ��లు �ద �� ఏ��టు ఉం�.  ఇంజను� �� �య����, �ం�ం�
ప�క�ల�, గను�ల� చమురు గడ�కట�కుం� ఉండ��� రష�ను� ఏం� ��� ఉప��ం��రు.
 రష�� �లటు� �చ�� ఉం� దుసు�లు ధ�ం��రు.  ���శ��ల� ర��లనుం� మంచును
�ల�ంచ��� ప�క�లుం��. ఇవ�� ��ం�న జర�� ���లు రష�� ���లను
ఎదు���క���.  ��య� ���లు జనవ�, �బ�వ� �లల� ఆ�శం� ఆ�క�త
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సం��ంచగ���.  చ��లం� �చ�� దుసు�లు ఆయు�ల వం��.  ���ల� �����
అను�� రష�� ప�భుత�ం ముందు చూ�� తమ ����� �చ�� దుసు�లు సరఫ� ��ం�.
 �� �యకత�ం, ర��ను ��ల� �లల� భూమండలం నుం� తు�� ���య�గలమన�
అహం�వం� ���ల�యు���� �ర���కయు���� �ద�ం ��దు.

��� యుద�ం� జర�� ప�జ��� �రణం మంచూ �దు, బుర� �దు.  అసలు
�రణం మ�క� ఉం�.

జర�� �యకత�ం ��న �ర�న �ర�టు - ఏ ����ప� �య�కూడ� �ర�టు -
ఏ�టం� శతు�� గు�ం� ��యకుం� యు���� �గడం.  జర�న�కు �� శతు�� శ��గు�ం�
��యదు.  రష�� ప�భుత�ం ఎ�� ల�ల ����� స�క�ంచగల� ��యదు.  రష�� ఆ��క, ��క
వనరుల గు�ం� రష�� ���ల ర�� శ��గు�ం� అంచ� �దు.  రష�� ���క వర�ం గు�ం�
ప�జల గు�ం� ప�భుత�ం గు�ం�, �ష�సు�స�జం రష�� ప�జ�� �సుకు వ��న నూతన �తన�ం
గు�ం� అవ�హన �దు.

��� మూలం ����సు�ర�� గు�ం� త��డు అవ�హన.  ఆక��, కరు�ల�,
అంతఃకల�ల� ర�� ���న�మ��ంద� అస��లు ప��రం �� ��, �వరకు తన
అస��లను �� న�� ���� ��డు �ట��. ‘ఒక� �� తం� ��ల�న ర��
కూ��తుందనుకు��డు’.  �ట�� ఆ�ం�నటు� ర�� �� తం� కూ���దు.  ల�ల �న�ం బం�
అ�న త��త కూ�, ��ల�న రష�� భూభూ�లను జర�� ఆక��ం�న త��త కూ�, అతను
ఆ�ం�నటు�  రష�� ప�జలూ, �న�మూ ���� � �రుగు�టు �య��దు.  కమూ��సు����,
���� ల �యకత�ం� సంఘ�తమ��రు.  �శమం� రణరంగ�ం�.  �ద� ఆరు�లల
గడు��లం� ఎర��న�ం భయంకర�న న��లకు గుర�తూ వందల �ళ�� ��గ�ం��, ప��మ
��ల ���లు కూ���నటు� కూ���దు.  �� కూ�ర�న ఈ యుద�ం� �టు��ం�.  
1942� �త��ంకు ���లూ, ఆయు�లూ, ���లూ ఎర������ అం�న��డు అ�
 ఆప�� శ��� �జృం�ం�ం�.

జర�� ఉన�త �����రులు తమ ల��లను �గ�త��� �ర��ం�రు.   �� ర�� �ద
మూడు రం�ల� ఒ��� �� �య���� జర�� ��క శ��స��దు.  ���త�క�న ఈ
సమస� వలన ద��న ��య� �న�ం ఎదురు �� ��న��డు ��� � ��� �లు� ��
ద���� ��� బల�లను తర�ం��� వ��ం�.  అ�� ��� ��� ను ���నం �సు�వ���
ముం� �ంత ���క బల���, �ంకు ద�లనూ  ��� రం��� తర�ం��� వ��ం�.
 ఇ�� ం� సమస�� 1942� కూ� జర��� ఎదుర���.

ఈ అ����� ము�ం� ముందు ���యుద�ం� ���� �త�గు�ం� �ర�� ఝు��
ఏం ���� �లుసుకుం�ం.

‘....��� యుద�ం� ���� �త�గు�ం� నను� తరచు అడుగుతుం�రు.  ఈ
యుద��లమం� ���� శతు��ను ఓ�ంచ��� ���లూ ఆయు�లూ సమకూరుసూ�
����� ఉ��డు.  ��� ర�ణ క�� అ��త�, ప�� క�����ట� అ��రుల సహ�రం�,
అవసర�న ���త�క, �ం��క,  ఆ��క వనరులను స�క�ంచడం� ���� అత� కృ��
గు��ం� ���.  �క���� ప���ం� అత� పద�� ��� అతను ��� అ�ధ��న���
�ధ�ం ��డు…….’ - (G. Zhukov, Reminiscences and Reflections, Vol. 2, P. 66).

1941 � ఒక� ల��ం కూ� �ర�రకుం��యుద�రంగం� �� �� ప���� నుం� రష��
�బ�నుం� �చు����న ప���� వసు�ంద� జర�� ఎన�డూ ఊ�ం�దు.  ��� యుద�ం�
 జర�� �రవ ����ం�. జర�� �న�ం అ����ం�.  మ��బ�రం �బ��ం�.

���నుం� జర�న�ను త����న త��త జర�ను� బల�న ప��రు కనుక �ంట� ���
�స��త పర� ��� ��� ను �ము�����ల�, ద��న ���� ���, ����లను �ము��
���ల� �ర��ంచడం జ��ం�.  ఇందు� రష�ను�  తమ శ��� అ��నూ, జర�� ప��ఘట�
శ��� తకు�వ�నూ, అంచ� ��రు.  1942 ఏ��� అం��� రష�� ఎదురు �� శ���న�
�����ం�. యుద�రంగం� ప��ష�ంభన ఏర��ం�.  ఇరు ప�లూ �స�� �య���
యు��లకు త�రు ����
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��క బల�ల సంఖ�, �� మ� �బ�రం,  ఆయు�ల సంఖ�, �ణ�త, యుద�రం���
అవసర�నదం� అం�ంచగల ఆ��క రంగం, ప�జల మ� �బ�రం, �యకత� ��ణత –
ఇ�� ం�వ�� యుద�ం� జ�పజ�లను �ర��ం� అం�లు.  �లం గడ�న ����రు���
�ం� దు��హస ���లు �క ఇటువం� ��క అం�లు యుద�ప����� �ర�����.
 జర�ను� శ���ను���ర� �దు.  జర�� ఇం� అత�ంత ప��దకర�న శతు��.  మ��
�స��లం ��� �ద�ఎతు�న యుద�ం ��� ��రం�ం� ర��ను మ�ంత ప����� గు�
�య�గల శ��జర��� ఉం�.

��� జర�న�ను ��� త���డుతున� సమయం�, ఉత��న జర�� �గ�ంధం�
�కు�కున� ��� ��� ఆక������ం�,  చ�� గడ�కటు�కు��ం�.

��� �����టంమ� �ర �ధ.
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‘....మృతు�� �హ�ం�నఈ ప��శం�
ఈ నల�� ధూ�నుం�, ఈబూ�ద నుం�
ఒక ఉ��నవనం గతం��� �గు�సు�ం�

అ�ను, �ను అదు��లు జరుగు�య� నము��ను
��య�న���� ��� నగర�!
ను�� �కు ఆ నమ�������……’

- ఓ�������
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అ��యం�లుగు

��� ��� �గ�ంధం

�ం� ప�పంచ యుద�ం� ఎ�� ��దకర సంఘటనలు జ���.  ���� �ద అ���
అణు�ంబు ప���ం�న��డు �కన�� �ండు ల�లమం� చ���రు. 1942 ఆగసు�23న
జర�� 600 ���ల� ���� ��� �ద �� ��న��డు ఆ ఒక� ���� 43,000 మం��
�� మర�ం�రు.  1,50,000 మం� �యప��రు.  ఇ�� ం�� ఎ�� సంఘటనలు జ���. ��
జర�� �గ�ంధం� ఇరుకు�న� ��� ��� నగర జ���మూ�వంతు, ��� ప� ల�ల మం�,
బయట నుం� స�యం అం� �ర�ం �క ఆక�� �ల�� చ��వడం �ం� అత�ంత
��దకర�న సంఘటన మ�క�� సంభ�ంచ�దు.  ఒక ఆధు�క నగరం 900 ��లు �గ�ంధం�
ఉండడం చ�త��� అ�ర�ం.

�ప���� ముందు ��� ��� �రు ��ం� �ట�� బ��.  త��త ������ � ��ం�.
 ర��కు ఉత�ర ��ంతం� ��� ండు స�హదు�� ఉన� నగరం ఇ�.  �ండు శ���ల�టు ర��కు
�జ��� ఉం�.  �జ���త�� �దు, ��� ��� ర��� ఒక మహత�ర  �ంస���క �ంద�ం
కూ�.  ����, ���, ���వ�� �ం� ప��ద�రచ�తల �రు� ఈ నగరం �రు� క�����.
 ��� ��� � అసం��క�న ��� సంస�లుం��.  1941 ��� ��� ��� ర��� ప��న
�����క, �ంస���క �ంద��ం�.  ��య�యూ�య���ప� ��� �ంద�ం� ప�������ం�.
 ఏ నగరం�నూ �నంతమం� ���రు�లు ��� ��� నగరం� ఉం��రు.  అంద�న భవ�ల�,
వ�ల� ��� ��� ప�పంచం� సుందర�న నగ�ల� ఒక�� �రు�ం�ం�.

1917 �ప�వం ఈ నగరం�� ��రంభ�ం�.  ఆ త��త �ండు మూడు సంవత��లు
��య�యూ�య� కు �జ��� ఉం�.  స�హదు�లకు 20 �ళ� స�పం� ఉన� ఈ�జ��
అ� ��క� శతు���� ఆక�మణకూ గుర�� ప��దం ఉన�ందున ��య� యూ�య�
�జ�� ���కు ��ం�.  �ం� అ��యం� �వ�ం�నటు� , ���� ���లు (����,
�థు���, ఎ����లు) 1939� ర��� ��నం అ�న  �రణం�నూ, ��� ండు� �ం�
ఒడంబ�క �రణం�నూ ��� ��� కు �ంత ర�ణ ఏర��ం�.  ���� ���ల ��నం వలన
ప��మ స�హదు�400 �ళ�� �నకు� జ��ం�.  ఉత�రం నుం�, ప��మం నుం� ������ల�
శతు����లు �� జ�� ప��దం త��ం�.  ��� ��� ర�ణకూ ���ల కద�కలకూ
��ల�న ప��శం లభ��ం�.  శతు��కు �ండు మూడు వందల �ళ� దూరం� ��వ�లను
ఏర�రుచు�వ��� రష�� ��� ద��� అవ�శం ���ం�.  ఈ ప���ల వలన ఆధు�క
యుద�ం� కూ� బల�న శతు���� ��న��డు ��� ��� ను ర�ంచవచు� అ� ఆశ క��ం�.

��� ��� ��క� జర�న� వశమ�� జర��-���� ���లు �తులు క���.  ��� ���
పతనం జర��, జర�� �త��శ ���ల ఆత� ������ �ం��.  ఉత�ర �శనుం�  ��� �ద
�� �� ప��దం ఏర���.  జర�� �� ఎ� ప�ణ�సు�ం� అ� చూసూ��డ�ద �లు� �� ఎటూ
�గ�కుం� ఉన�  ��లు, ��� ��� పతన�� జర��� �తులు క�� అవ�శం కూ� ఉం�.
 ��� ��� పతనమ�న ప�ం�, ఆ నగర ఆక�మణకు ���ం�న ����� ��� త�తర
రం�లకు పం��, రష�న� ప���� మ�ంత అ��న�మ���.  ఈ �ర�ల వలన ��� ���
యుద�ం ఈమ�యుద�ం� �లక�ం�.

యుద�ం ��రంభ�న �ంట� ��� ��� ర�ణకు అ�క చర�లు �సు�బ���.  ��� ���
కు �రు� �శ� 150 �ళ� దూరం�, ���ణం� ఉన� ర�ణ కట��లను �ంట�������ల�,
అ� �శ� 120 �ళ� దూరం� ఒక బల�న ర�ణ �ఖను ���ం�ల�, ఉత�ర �శన ��� ండు
స�హదు�� ఉన� ర�ణ కట��లను బలపర�ల�, నగ��� ఆ��య �శ� మ� ర�ణ �ఖ
���ం�ల� �ర�యం �సు�వడం జ��ం�.
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��� ��� ఇప��వరకూ ఉత�ర �శ� 20 �ళ� దూరం� ఉన� స�హదు�గు�ం�
భయపడు�ం� కనుక  ఆ �కు�� బల�న ర�ణ �ఖను ���ం�ం�.  శతు�� ద�ణ �కు�నుం�
�� �రు� �కు�నుం� �� �� ������ ��� కు ర�ణ �దు.  జర�� నుం� �త�� ఏర��న ఈ
ప����� ఎదు��వ��� ఈ  ర�ణ చర�లు�� 22న ర�� �సుకుం�.

��� ��� �ద ��� ���ంచబడ�జర�� �న�ం సంఖ� 7 ల�లు.  ఈ ����� 500
�ంకులు, 12,000 �రంగులు, 1200 ���లూ ఉ���.  యుద�ం ��రంభ�న �ద� �ండు
��ల� ఈ �న�ం రష�� ���ల  ప��ఘటనను అ�గ�ం� 105 �ళ�� ��గ�ం�ం�.  ఈ
��గమన �గం జర�� జనర�� ను కూ� ఆశ�ర�చ�తు�� ��ం�.  ��� ��� ను స��ం�న
జర�ను� , ��� ��� కూ� ��� నగరం� ప��ఘ�ంచకుం� ‘ఓ�� ��’ � తమకు  ��గతం
���ల� ��� ����ద కరప��లు �దజ�� రు.  ��� ����సుల ముందు ఒక ప�శ� ���ం� -
��సలు� జర�న� �తు�� మర�ంచడ� �క �రవప�దం� తమ నగ��� ర�ంచుకు�
ప�యత�ం�మర�ంచడ�?

�ప���� ����ల��నఈ నగరం ప��ఘ�ంచ��� �శ��ం�ం�.
జర�� �� గు�ం� ��య�� �� 22న ��� ��� � బ���ండ�న ప�దర�నలు

జ���.   ��కయూ�ట�� మ� �బ�రం �ంచ����� 27న 4,000 మం� కమూ��సు����
�ర�కర�లు �న�ం�� ���రు.  ��� ��� ��య� ప�� వలం�రు ����� ఏర�రచ���
�ర��ం�ం�.  ����� ��ణ �ం�న ఈ �న�ం యుద�రంగం� జర�� �న�ం� ��డ���
యుద�రంగం �నుక ర�ణ �ధ�త �ర��ంచ��� ఉ���ంచబ�ం� (��� ��� త��త ర���
ప�� నగరం�నూఈ ప�� వలం�రు ���లు ఏర�� నగర ర�ణ� ప�ముఖ�త���ం��).

ఈ ప�� వలం�రు ����� ఆయు�లను  �న�ం ఇసు�ం�.  �� యూ��ం �త�ం
ఉండదు.  �ద� ��న ల�మం� ప�జలూ, ���కులూ �న�ం� �ర��� ముందుకు వ��రు.
 �రం ���� 18-50 సంవత��ల మధ� వయసు గల 2,12,000 మం� వలం�రు� యుద�ం�
�ర��� �ద�ప� వ��రు.  �� 7 ��� 1,60,000 మం� వలం�రు� ��రు.  ��� 32,000
మం� ���లు, 20,000 మం� కమూ��సు�లు, 18,000 మం� యువ కమూ��సు�లూ ఉ��రు.
 2500 మం� ��� ��� యూ�వ��� ���రు�లు �న�ం� �� వలం�రు ద��� �� ��రు.
 �ద�మూడు ప�� వలం�రు ���ల�నూ ���సభు�లు 20-46 �తం, ���కులు ��� 61
�తం, ఉ��రు.  �రు�క �న�ం� �ర��� ఇం� వయసు�� ప����� సంవత��ల ��
90,000 మం� �ల�లు స�యక ద�ల� ��రు.  నగరం� �ం� భద�తలు ��డ���
�లుర�నూ వృదు�ల�నూ ర�క ద�లు ఏర����.  శతు��న�ం �నుక ���� యుద�ం
�య���� 15,000 మం� ��� �రుషుల� 200 ����� ద�లు త�ర���.  �వరకు ఈ
ప�� వలం�రు ద�ల� �ండు ల�లమం� ��రు.

���సభు�లూ, యువ కమూ��సు�లూ వలం�రు ద�ల�� �కుం�,�న�ం� కూ�
అ�కం�� ��రు.  1941 � 1 ��� ��� ��� నగరం�నూ ప�సర ��ంతం�నూ 2,01,721
మం� ���సభు�లుం��రు. ���సభు�ల� 70 �తం, యువ కమూ��సు�ల� 90 �తం
�న�ం� ��రు.  ����ంతం� ఉన� 10,143 మం� కమూ��సు�ల�నూ 4,215 మం� �న�ం�
��రు.  1941 �స�� 90,000 మం� ��� ��� ���సభు�లూ యువ కమూ��సు�లూ
యుద�రం��� ���రు.  �ద� మూడు �లల�నూ 57 �తం ���సభు�లు �న�ం� ��రు.
 అ��బరు  ��� ��� ��� ���నుం� 54,000 మం� ���సభు�లూ 93,000 మం� యువ
కమూ��సు�లూ �న�ం� ��రు.

�ద� వలం�రు ద��� �� 3-4ల� ��ణ ��రంభ�ం�.  ఇందు� 11,000 మం�
వలం�రు� ��రు.  ��� మూడవ వంతు ���సభు�లు �� యువ కమూ��సు�లు. �శం�సం
��డలన� �� �� �న�ం� ప� �య�గల �హ �రుఢ�ం, ఆ�గ�ం �� �రణం� ��మం�
యుద�రం��� �రక మును�, ���� అలసట�, అ��గ�ం� మర�ం�రు.  ఒక వలం�రు
దళం� 1000 మం��నూ 200 మం�యుద�రంగం �రక మును� మర�ం�రు.

��� �క�� ���కుల �ద� ప�� వలం�రు దళం ఎర��ం� �తబ��, �ండు�
��సు�ండ�, �� 10న లూ� ర�ణ �ఖను ��డ��� యుద�రం��� తర�ం�.  ప��
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���కు�� �� �ంబులు, ���లు �ంబులూ ఇ��రు.  ఈ ద��� మర తు�కులు, �రంగులూ
�� తకు�వ� ఉ���.  �ంతమం� �ట కతు�లు, �డ�ళ��, పలుగులు, �రలు �సుకు�
న��రు.  �ంతమం� �ప�వ �లం �� తు�కులు �ప��రు.  ఈ ���క ద��� ఆయు�లు
తకు�వ�� గుం� �బ�రం �త�ం ఎకు��.  యుద�రంగం� ఈ దళం �లునుం� �గుతుండ�
జర�� ���లు �� ���.  ఈ ��� న��లకు గుర�� ఈ దళం యుద�రం��� ��ం�.
 అ�� �ండవ వలం�రు దళం కూ� ��న�� జరుగుతుండ� �లు ��యుద�రం��� ��ం�.
 ���� ���క ��జన��నూ �లుగు ��జను� 1941� ��� ��� �రుల� ��డుతూ
అంతమ���.  ���ంబరు ��రంభం� ఈ ���క ��జనూ� , నల� సముద�� ��� �న�మూ
అత�ంత ప��దకర�న ప���తుల� ��� ��� ను ����.  జర�న�ను �లు� �� ఎర��న�ం
��గ�ం�ందుకు వ�వ�� సం��ం��.

��� ��� ముఖ� నగరం �త�� �క ముఖ� �����క ��ంతం కూ�.  నగరం� 520
�క��లుం��.  ఈ �క��ల� 7,80,000 మం� ���కులు ప� �సు�ం��రు.  �క��ల� ప� ���
కు అదనం� ��కు �లుగు గంటలు ���కులకు ��క ��ణ ఇవ�డం ��రంభ�ం�.  నగర
ప�శ�మల�� యు��వస�లకు అనుగుణం� ఉత����య����. �� నుం� ��ంబరు వరకూ
��� ��� ���కులు, 713 �ంకులు, 480 కవచ శక�లు, 58 �యుధ �ళ��, 3000 ఏం� �ంకు
గను�లు, 10000 ���రు� , 30 ల�ల మందు�తరలు, �లు�, 80000 �న ��� �ంబులూ ఉత���
��రు.  మందుగుండు ఉత���, �ద� ఆరు�లల� ��� చూ��10 �టు� ���ం�.  �ల�లకు
�మ�లు త�రు �� �క��ల�నూ, ��లు త�రు �� �క��ల�నూ ���డు� త�ర���.
 సం�త ప�క�లూ, �ంటూ� త�రు �� �క��లు ఏం� �ంకు మందు �తరలను త�రు
�య�డం ��రం�ం��.  ��� ��� � మద�ం త�రు �� �క��లు, ఆగసు�అం��� ల�కు
�� ���లు �ంబులు త�రు ���.

��న �డుల నుం� ర�ణ ఎ� �సు���, �ంబులను �లకుం� ఎ� సుర�తం
����, ��న �డుల� నగరం మంటల� �కు�కున���డు మంటలను ఎ� ఆ��� �ం�
�ష�ల �ద ప� ల�లమం� నగర �సులకు 1940�� ��ణ ఇ��రు.  నగ��� ��న ��
నుం� ర�ంచ��� ��న �ధ�ంసక ద�లూ, �ట� ���శ��లూ ఉ���.  �ద� ��
�����న �� నుం� ర�ణకు 14000 మం� �ద�మ��రు.  �క��లు, ఆ�సులు, ����,
భవ�ల�నూ ఉన� అ���పక ద�ల� 10,000 మం� ��రు.  ఇళ� క��ల �ద నుం� 24
గంటలూ �ప� ���రు.  ఇసుక బ��ల�, �� బ�ట��, పలుగు �రల� �ద�ం� ఉం��రు.
 అ���పక సంస�2,20,000 ఘన� గ�ల �రు �లువకు �ంకులు ���ం�ం�.  ఈ ర�ణ
చర�ల�� ��న �డు�� , �రం� �డు�� ��� ��� �శనమవకుం� ����.  యుద�
��ం�లనుం� ���� వసు�న� ����తుల� �టు జర�� ఏ�ంటు� కూ� ��� ��� �
ప���ం�, �గ�� ��టు� ���, జర�� ���లకూ, �రం� ద�లకూ ల��లు చూ�ంచడం, జర��
��క శ��గు�ం� ప��రం �� ��� ����సులను భయకం�తులను �య���� ప�య��ంచడం
�ం� �ధ�ంసక చర�లకు �ల���రు, �� ��� ��� ప�జలు త�ర�� ఈ ఏ�ంట�ను గు��ం�
అంతం ��రు.

��మధ������తృత�ం� ల�మం� ���లూ �రుషులూ ��� ��� చుటూ�అ�క ర�ణ
�ఖలు ���ం�రు.  ఆగసు��ద����� 10 ల�లమం� ఈ ర�ణ �ఖల ���ణం� ప� ��రు.
 ���కులూ, ఉ��గులూ, సూ�లు �ల�లూ, గృ�ణులూ, �ం�సు�లూ, ఉ���యులూ, క��రులూ,
నటులూ - అందరూ గున�లూ, �రలూ �సుకు�, ఉదయం నుం� �����, తరచు శతు�
�లు�లకు గుర�తూ ప� ��రు.  ఉ��హం, �� తప� ��� అంత అనుభవం �దు.  �� ��
��గం, కష�ం వృ� ��దు.  �ద� మూడు ���� నూ జర�ను� 124 �ళ�� �చు�కు వ���,
త��త ఈ ర�ణ �ఖలను అ�గ�ం� ��� ��� ను �రు�వ��� ��� ఆరు ��లు ప��ం�.
 ��� ��� ర�ణకు ఈ ర�ణ �ఖల ���ణం �లక�న�.  ��� ��� ప�జలు, 340 �ళ� ��ంతం�
�ంకుల గమ��� ���ం� కంద�లూ, 15,875 �ళ� ��ం�లు, 400 �ళ� ముళ� కం�లు, 190
�ళ� అడ�ంకులు (అడ� ���ల� �ట��), �క�� �� �ం��టు� �� 5,000 ��ం�
��ంటూ� (మరతు�కులూ, �రంగులూ �ల����) ���ం�రు.  ఇ� �కుం� ��� ���
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నగరం� అ�క ర�ణ��వ�లు ���ం�రు.
బల�న శతు��� �రంతరం ��డుతూ, 18 ��ల యుద�ం త��త భయంకర�న

న��ల� ఎర��న�ం �� 10 ��� స�హదు�నుం� 300-325 �ళ�� ��గ�ం�ం�.  ఈ�న�ం�
�వలం 1442 �రంగులు �త�� ఉ���.  ���క బలగమం� ����� తు�� �టు�కు
�వడం వలన ��న ర�ణ �దు.   బల�న�న ఈ �న�ం లూ� ర�ణ �ఖ దగ�ర ���
��డగల ��� �దు.  ఈ ����� స�యం� ప�� ర�ణ ద�లు ����.  �ద�  ���క దళం
37 �ళ�� ��మం �కుం� ��� �సూ�యుద�రం��� �రుకుం�.  ఈ 37 �ళ�� జర��
���లు �డులు �సూ�� ఉ���.  ఈ �న�ం యుద�రంగం ��న �ంట� �ంకుల� �� ��
జర�� �న�ం� తలప��� వ��ం�.

అ���ండ� ���,   ‘��� ���’ అన� �స�కం� �స�� అ� 67 ఏళ� వృద����కుడు యుద�
రం��� ���న �నం గు�ం� ���డు.  �స�� ఆరుగురు �డుకులూ యు���� ���రు.  ఈ
 వృదు��� ��ం�� �నక యుద�రం��� ���డు.  ��� ��� ���కుల �తన�ం అటువం��.
 రష�� �న�మూ, ప�� వలం�రు ద�లూ �వ�ం� ప��ఘ�సు�ండడం వలన జర�� �న�ం ఆగసు�
8న �� ��� ����ద�� �య��క��ం�.  ��� ��� ��కు ��గ�సు�న� జర�� �న�ం
��� ఉన� ���లను తగల�డుతుం��.  ��� ��� ను అర�చం���రం� చుటు�ముటు�తూ
స��సు�న� అ�� �రటం, �రులకు ����ళ స�ష�ం� కను�ం��.

ఆగసు�20న ��� ��� ���క��, తు�� �ల�డం�నూ ����టం�నూ ��
�ంబులు �సరడం�నూ ��� ��� ప�జలంద�� ��ణ ఇ��ల� ఆ��ం�ం�.  ‘��� ��� ���క
వర�ం జర��� ��స����� �క ��� ��� జర��� స�������’ అ��చ��ం�ం�.

మరుస� �� ��� ��� ��య� -  ‘మనమందరం మన ��తం�����, మన
���లనూ, మన కుటుం�లనూ, మన ��చ�నూ, మన �ర��� ��డు�వ��� ఒక�� ��
��డు�ం.  శతు�గూఢ�రులూ, �ంగు�టు �రులూ, ��టం నుం� ప�యనం �� �రూ,
��� �రూ - ఇటువం� �� పట� ����ణ�ం� ఉం��.  కూ�రు�న శతు��� ��మం �కుం�
��డడం ��య� �శ భకు�లు�  మన కర�వ�ం.  నగరం� �ప��త�క క�మ��ణ ఉం��.
 అటువం� ఉకు� క�మ��ణ�, ����� సంస�ల స�యం� మనం శతు��� తలప�
త���డ�ం’  అ� ప�జలకు �జ�����ం�.

నగరం �పల శతు��� తలపడ��� నగర ర�ణ ఏ��టు� �య�బ���.  �క��ల�నూ,
వం�నల దగ��, భవ�ల�నూ మందు �తరలు ��రు.  శతు�� నగరం� ప���ంచ�� అ�
��� �యబడ��.  శతు��ంకులు ముందుకు �గ��� అవ�ధం ఏర�డుతుం�.  ��కు�
�కుం� నగర ప�జలం� ప�� ��, ప�� ఇలూ� ఒక దుర�ం� �� ��డ��� �ద�మ��రు.
 అ��బరు, నవంబరు, ��ంబరుల� 4 ల�లమం� ప�జలు ���ంబవళ�� మూడు ���ల� ప�
�సూ�, ��మం �కుం� ��ం�లూ, కంద�లూ త��రు.

���ంబరు 4న ��� ��� �ద జర�� �రంగుల �� ��రంభ�ం�.  ��� ��� జర��
���లకు �ం��వ��� �ద���అం�క�ంచకూడద�, ��� ��� నగ��� ప�పంచ పటం నుం�
తు�� ��ల� �ట�� ఆ��ం�డు.   ��� �షయం� ఆ��ం�నటు� ��, నగరం నుం�
ప�జలు ���� ప�యత�ం� జర�� �న�ం ��కు వ��, ���ద �లు�లు జ�� �నకు�
త���ల�, ��న�డుల �నూ, �రం� �డుల�నూ ��� ��� నగ���, 30 ల�ల
జ���స�, �లమట�ం ���ల��ట�� ఆ��ం�డు.

���ంబరు 8, 9, 10వ ��ల� �ద�ఎతు�న ��న �డులు జ���.  �తరకం ��య�
���లు జర�� ���లను ఎదు���క���.  ��య� �లటు� తమ ���లను జర��
���లకు ����కూల���� ప�య��ం�రు. ఈ ��న �డుల� జర�ను� ఆలస�ం� ��
�ంబులు, మందు �తరలు ప���ం�రు.  ��� ఎ� ప��దర�తం ���� ��య�
వలం�రు� అ�కమం� ���లు ����రు.  8వ ��న జ��న �డుల� ప��న ఆ�ర ���ల
�డ�ంగులు �����.  ఆ�ర �డ�ంగులు అ��ప��దం� ఇ� �శనమవడం జర��
�గ�ంధం� ఉన� ��� ����భయంకర�న కరు�కూ ఆక���లకూ�� ��ం�.

���ంబరు 8వ ��� అ�� ���లూ మూసుకు��, ��� ��� నగ��� రష�� భూ��
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సంబం�లు �����.   ల�� సరసు� ��� ��, ���ల ��� �� �త�� బయ�
ప�పంచం� సంబంధం ���ం�.   ల�� సరసు� �ద ప���ం� ఓడల �న జర�� ���లు
�ంబుల వర�ం కు��ం� �ప�తం� నష�ం క��సు�ం��.  అటువం� ప���తుల� ����, ���
��� ర�ణ ఏ��ట�ను స��ద���� జనర�ఝు�� ను ���ంబరు 11న ��� ��� కు పం�ం�డు.
 అ��బరు మధ� వరకూ ఝు�� ��� ��� ర�ణకు �ధ�త వ�ం�డు.  అ��బరు� ���
రంగం� ప���� �ష�ంచ�� అతను��� �రుకు��డు.  ��� ర�ణ���� ��� ���
ర�ణ� కూ�ఝు�� ప�ముఖ �త���ం�డు.   అ��బరు ��రం��� ��� ���మూడు ల�ల
జర�� ����� ఆ రంగం� క���� ఉం�ం�.  ��� ��� పతనమ��  ఈ మూడు ల�ల �న�ం
��� �దకు మ��ంచ��� �ట�� కు అవ�శం ����.  �� గుం�కు �య��, ఆక��,
����ణ� �ర�ం��, తలవంచ� ��� ��� శతు��కు ఆ అవ�శం ఇవ��దు.

��� ��� ను ఆక��ంచడం� �ఫల�న జర�� � క�ం�, ��� ��� ను ���
�ంగ�యవచు�న� ��ం�ం�.  �గ�ంధం� �కు�కున� నగ��� ���ల ��� ��, ల��
సరసు� ��� ��, ఆ�ర ���లు, �ద� స�యం, ఆయు�లూ అం�ం���న ప����
వ��ం�.  ఆ �లం� రష�న�కు ���ల  �రత ఉం�.  ఒక�ళ ఏ  రష�� ��న��������
� �గ��� ప�య����జర�� ���లు కూ����.  �రంతరం �డులకు గుర�తూ,  ఓడ��లు
�� ల�� సరసు� ��� 30 ల�ల జ��కు ఆ�ర���లు సరఫ� �య�డం రష�న�కు
 అ�ధ��ం�.

యుద�ం ������ , శతు�� �గం� ��గ�సూ�నగ��� �వ�ప��దం ఏర��న��డు,
నగరం నుం� జ��ను స�లం� తర�ంచక �వడం వలన 30 ల�ల జ�� నగరం� �కు�కు
��ం�.  జర�న�ను నగ��� �ంత దూరం� ��� ��ల�టు �లు� ��న��డు
ఆ�జనక�న ప��రం జ��ం� �� నగరం �గ�ంధం� ఇరుకు��వచు�న� ఎవరూఊ�ంచ�దు.
 ��, ఆగసు��లల� జర�� ఆక�మణ ప��దం ఎదు�న ��ం�ల నుం� ఆ�ర ���లను
�నుకకు మ��సు�న���డు, ��� ��� ��� ��కు మ��ంచకుం�, తూరు�కు పం�రు.  ��న
�డుల ప��దం వలన �ల�లను �త�ం ��� ��� నుం� తర�ం�రు.  దురదృష�వ�తూ�జర��
���ల ��� ఉన� పట��లకు ఈ �ల�లను తర�ంచడం జ��ం�.  ఆ పట��లకు ఆక�మణ
ప��దం ����న��డు ఆ �ల�లను  మ�� ��� ��� � �సుకు వ��రు.  ��� �ంతమం��
��� తూరు� ��కు తర�ం�రు �� అంద�� తర�ంచ��� �లుపడ�దు.  �ంతమం� ���
����సులు తూరు� �ళ���� ��క�ంచడం తమ �శభ��� �దర�నం���ం�రు.  ��� ���
� ��ం�లు త��కు� ��డు�ం �� నగ��� వద��ం అ��రు.  నగరం� �ల�లు, వృదు�లు,
��రకం� బల�నులూ ఉ��ర�, �రు నగర ర�ణకు �డ�డడం �ట అటుం�, ��� నగరం�
ఉంచడం వలన ఆ�ర���ల �రత మ�ంత ఎకు�వ�తుంద� ఎవరూ ఆ��ంచ�దు.  ��,
ఆగసు��లల� ��� ��� ప�జలకు జర�ను� ఎకు�డ ఉ��� స�ష�ం� ��య�దు.  ఈ �లల�
 ��న�డులు కూ� ��.  అందువలన ప�జల� అం� సవ�ం�ముగుసు�ందన� ఒక అలసత�ం
ఏర��ం�.  ఈ త���ల వలన, 4 ల�లమం� �ల�ల� స� 30 ల�ల మం� �రులు �గ�ంధం�
�కు�కు ��రు.  ��� �డు ��� ��� రంగం� ��డుతున� ఎర���కులకు కూ� ఆ�రం
అం�ం���న �ధ�త ��� ��� �ద ప�ం�.   నగరం� ఆ�ర���లు �� తకు�వ�
ఉ��య�, �ంట� ��� ��� ఆ�ర���లు పం�ంచమ� ���ంబరు 6న ��� ������ను
��ం�. అప��� ����నూ, రహ�రులూ - అ��ం�� జర�ను� �ం���రు.

���ంబరు 2న, ���ంబరు 12న - �ండు �రు� �షను త��ంచడం జ��ం�, �� అ��డు కూ�
ఉన� ఆ�ర �లవలనూ, జ��నూ అ��రులు  �స��కం� �క��� �సు��దు.  త�ర��
�గ�ంధం ము�� �తుంద� ఆ��వం� �షను త��ం�న త��త కూ� పం�� �ం�ం
ఉ�రం�� జ��ం�.  �� �గ�ంధం �న�గడం� ��� ���� ఆ�ర �రత �వ��ం�.  ���ల
త��� �ధుమ �ం�� మ��� కలప��� ప�య��లు ��రంభమ���.  ���ంబరు�
ల�� సరసు� ��� పడవల �ద వసు�న� ఆ�ర ���లు జర�� ��న �డులకు గుర�
���ల���.  �వరు� �� అడుగుకు �� ము����న ఆ�ర���లను �� మటుకు
�సుకు వ��రు.  �మూలు ప���తుల� ఇ� ���లు �య���� ప�� �దు.  �� ఈ �ం��
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�ధుమ�ం�� క�� ���లు ���రు.  ���ల �ం�� �లూ��� క���రు.  �� వలన ���
�దు� అ��ం�� �� �ష� �ంత ���ం�.  గు��లకు ఉప��ం�  ఓ� ���లను ���లకు
ఉప��ం�రు.  ����� అవసర�న గు��లను ఆకుల� ���రు.  �ం��� బదులు ���
�గుల� త�రు ��న ��� �ష� �రు�ల ��� పం��రు.  ఇ� �రుణ�న కం�
�డుతుం��.  ఈ కం� �వ��� ��� లవం�లు క���రు.  ప��� �ష� �రు��ద
పం��రు.

��� ��� ���, ��ంబరు� ఉకు� న�ల� �ర��లు �సు�వల� వ��ం�.  �ం�ం
�ష� �ం�� �రుల� మర�ల సంఖ� తగ�వచు�, �� భ�ష�తు�� జర�ను� �� ��������
కూ� �న��� ఏ� ఉండదు.  భ�ష�తు�� ల�� సరసు� గడ�క��న��డు, ఐసు �డు�
���ంచ��� అవ�శం ఉంటుం� ఉండ� ��యదు.  ఆక�� �ర�ం���న �న�ం జర�న�ను
ఎ��ం� ��డ�దు.  �న�ం, �రులు, ��� ���, �త�ం �శం, �పత�ర ప����� పడ��.
 ఇటువం� ప���తుల� ప�� ఔ�� ఆ�రం �దు� ���ల� క�ర �ర�యం �సు�వల�
వ��ం�.

��� ��� �రుల� �టు,  నగర యుద�రంగం �� ��కులకు కూ� �ష� త��ం�రు.
 ��కులకు నగర ప����  గు�ం� �లుసు.  నగ�ను�ం� ఎవ�� �రులు వ��తమ �ష� నుం�
�ంత���  ఇసు�ం��రు.

��� ��� � �ష� �రు��వడమం� ��ణం �వడ�.  ���ంబరు, అ��బరుల� �ష�
�రు�ల� అ�క ��లు జ���.  �ంతమం�� ఒక �రు�కం� ఎకు�� ఉం��. చ����న
�� �రు�లూ నగరం వద� ��� ��న �� �రు�లూ ఉప��ం� అదనం� �షను �సుకు�
�రు.  �ష� �రు�లు ��ంటు �� ��� ���కు�� దగ�ర నుం� వంద �రు�లు అ��రులు ���నం
�సుకు� ఈ ���� ఆ�ను �����రు.  ఈ గందర���� �డు జర�� ���లు కూ� న��
�రు�లు నగరం� �దజ���.  అ��బరు మధ�� �ష� �రు�లు ��� �����ష� ���ల�
ఆ��ం�రు.  ఈ �����ష�� 70,000 �రు�లు అ�కం� ఉన�టు� �ల�డ�ం�.

��ంబరు� కరు� �వ�ం� ఉన���డు �ష� �రు�లు �వడమ�� అంటు����
���ం�ం�.  అ��బరు� �షను  �రు�లు ��యన� �� సంఖ� 5,000 ఉం�. ఈ సంఖ�
��ంబరు� 24,000 కు �రుకుం�.  ��న �డుల� �షను �రు�లు �శనమ��య�
��రణం� �బుతుం��రు.  ఒక �షను �రు�, �ండు �షను �రు�ల మధ� అంతరం ��త�,
�� అన� ప���తుల�, 30 ల�ల జ��� �వలం 24,000 మం� �షను �రు�లు ��య�
�వడం ఆశ�ర�కర�న �షయ�.  �రు��జం� ��ంద�  బల�న రు��లు చూ���తప�
�త��రు�ఇవ���� ��క�ంచడం�ఈ ‘అంటు ���’ క�మం� త����ం�.

నవంబరు, ��ంబరుల� ��� ��� జ�� అ� తకు�వ �షన� �ద ��ంచ���
ప�య��ం�ం�.  �న ���నటు� , ���ంబరు 2, ���ంబరు 10, అ��బరు 1, నవంబరు 13 - �లుగు
తడవలు �ష� త��ంచబ�ం�.  అ�� ఆ�ర ���ల �ల�లు అంత�ం��వడం� ఐ� తడవ,
నవంబరు 20న, �షను త��ం�రు.

నవంబరు 13న �క�� ���కులకు 300 ��. ���, నగర �సులకు 150 ��. ��� ఇ��, ఐ�
తడవ త��ం� త��త, �క�� ���కులకు 250 ��. ���, నగర�సులకు 125 ��. ��� (�ండు �న�
���సులు), యుద�రంగం� ��డుతున� ��కులకు 500 ��. ���, యుద�రం��� �నుకనున�
��కులకు 300 ��. ���, ఇవ���రు.

‘��� ��� స�� ����’ ప��క, ���ంబరు 20న సం�ద�యం�,  ‘....����కు�లు
ప�జలనుం� ఏ�, ఎ��డూ �చ�దు.  ����డూ, అ� ఎంత భయంకర�న�� స�, �జ�
�బు�రు.  ఈ �గ�ంధం �న��నంత వరకూ ఆ�రం �ంచడం �ధ�ం �దు.  శతు��ను �నకు�
����యగ��ంత వరకూ, �గ�ంధం� గం� ���ంతవరకూ, మనం �ల�లం� �షను త��ం��.
 ఇ� కష�ం ��?   కష�� �� �� �ర�ం �దు.  ప�� ఒక�రూ ఇ� అర�ం �సు���……’ అ�
ప����� �వ�ం�ం�.

కమూ��సు��యకుడు ఝ���, యువ కమూ��సు�ల స��శం� - ‘.....�క��లు
మూతపడుతు���.  �దు�తు��దు,  �రు �దు,  ఆ�రం �దు.  ���� పట�ణ పతనం� మనం
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మ��� �కు��� ప��ం.  ఇ��డు మన ప��న కర�వ�ం ఏ�టం�, ���కులకు �ర�ం ���,  ఉ��జ
పర�, అ�� అడ�ంకులను అ�గ�ం� ���� �య�డం.  ఇ� � కర�వ�ం.....’ అ� యువ
కమూ��సు�లకు �జ�����డు.

ఆ�ర���ల �రతకు �డు ఇంధనం �రత కూ� ఏర��ం�.  గడ�క�����లం� ఇళ��
�చ��టు��వ��� క��ల �రత ఏర��ం�.  ���ంబరు అం��� �గు�, చమురు �ల�లు
అ����.  ఇంక �గ�ంధం� ఉన� ��ంతం�� �టు� ����� వ��ం�.

నగర ఉత�ర��ం�ల� �టు� ���కలప �ర�య��� అ��బరు 8న ద�లను పం�ం�రు.
 ��� ప��నం� ���లూ, వయసు మ��న �రూ ఉం��రు.  అ��బరు అం���, అనుకున�
��� 24 �తం ప��త�� జ��ం�.  అటువం� ప���తుల� ��� ��� ����� (యువ
కమూ��సు�ల సంస�) నుం�యువతులను పం�ం�రు.  స��న దుసు�లూ, బూటూ� �కుం�, - 40
���ల చ��, ఆక�� �ధపడుతూ ఈ యువతులు అదు�త ���లు ��రు.  అడ�నుం� దగ�ర
��� ��షను�� �� �� �లు ����� ���ం�రు,  �ర�� ���ం�రు.  �� కృ� వలన ���
��� కు �ంత ఇంధనం ��ం�.  ��� ��� ప���� �����రు�ం� �� �రత �ర�దు.  అ��బరు
అం��� నగరం� �దు�� సరఫ� �� త����ం�.  �� �క��లు ������.  �ం�
�దు, ��లు ��, ఎముకలు ��� చ�� �చ�� ఉండ��� ఇంధనం �దు.  ��� �డు జర��
���ల, �రంగుల �డులు.

అ��బరు మ� �ప�వ  ��త���� ముందు ��, నవంబరు 6న, జర�� ���లు ‘ఈ
 �� �ం �ంబులు ���ం.  �� �రు స�ధులు త���రు’ అ� �చ��సూ� కరప��లు
�దజ�� �.  

1941-42 ���లం� ��� ��� ప���� ఇ�.
అ��బరు �ద� ���� జర�ను� , ��� ��� ను ఆక��ంచడం అసంభవం అ� �ర����

వ��రు.  ��� ��� ర�ణ �ఖలను అ�గ�ం� ఈ రంగం�� ఎర������ �శనం �� నగ���
���నం �సు��లం� జర�� న��లు 15 ల�లకు �� ఉం��.  ఈ న��లను భ�ంచగల
���� జర�� �న�ం �దు.  ఒక�ళ న��లను �క� �య�క ��� ��� నగర ద�ణ ��ం���
ఆక��ంచగ���, ఎర��న�ం, ప�జలూ ఉత�ర ��� ��� కు ��గ�ం�, అక�డనుం� జర�న�ను
ప��ఘ�ంచవచు�.  అ��క ప��న రంగ�న ��� రంగం� జర�ను� అం�మ ���
త�ర�తు��రు.  �ండు �ద�నగ�ల�ద ఒ� �� �� �య�గ��నంత �న�ం జర��� �దు.
అందు�త జర�ను� ��� ��� ను ఆక��ం� ఉ��శం  �ర�ంచుకు� బంకరూ� , మందు�తరలూ,
ర�ణ కట��ల� ������ �ద�పడ��రు.  రష�న�కు జర�న�ను ప��ఘ�ం� శ��ఉం� ��
ఎదురు �� �� ��� ��� � �ము����ంత బలం �దు.  అందువలన అ��బరు మధ� ��ం���
యుద�రంగం� ప��ష�ంభన ఏర��ం�.

�గ�ంధం మ� �ంత�లం �న�గగలదు అ� అ��������న త��త ��� ��� ��
����, ల�� సరసు�  ప��మ ��న, ��� ��� కు ఈ�న� �శ� ��� �ను స�పం� ఒక
��ను ���ం�ం�.  ��� ��� నుం� ��� ప�శ�మలనూ జ��నూ తర�ంచవచ��,
ఆ�ర���లూ త�తర �మ��� ��� ��� కు �ర�యవచు�న�, ఆ�ం�ం�.  ల�� సరసు�
��� దళం దగ�ర ��న �ధ�ంసక శతఘు�లు ఉ��� కనుక ���దళం ఈ ��ను
��డగలద� ఆ�ం�ం�. జర�ను�  ఈ ��కు 25 �ళ� దూరం�� ఉ��రు.  �� ���లు ఈ
�� �ద ఒక కను� �� ఉం��.  ��కు వ���� �వల �ద �రంతరం �డులు �సు�ం��.
 �ద� ��ల� ఎ�� �వలు ��న �డు�� �శనమ���.  ��� ��� నుం�
తర�ంచబడుతున� ���లూ, �ల�ల� ఉన� ఓడలు కూ� �� �శనమ���.  ఈ �� �ర�ం
�ంత వరకూ ��� ��� కు ఉప�గప�ం�.  ���ంబరు  12నుం� నవంబరు 15 �� 24,000
టను�ల ఆ�ర���లూ, మందుగుండూ ��� ��� కు ��ం�.  �� ఇదం� ��� ��� మ� 20
��లు ��ంచ��� స��తుం�.  �� ���కులూ, ��కులూ, త�తరులూ �రంతరం ��న
�డులకు గుర�తూ తమ���లను బ������� ��� కు ఆ�ర���లను అంద��రు.

నవంబరు 16 నుం� సరసు�� �రు గడ�కట�డం� �వల �క�కలు �����  ���
��� కు ���ల ��� �త�� సరఫ� �����న ప���� ఏర��ం�.  ���కు �వ�
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ప��దం ఏర��న తరుణం� కూ� ��� ��� రం��� ��� ర�� ���లనూ �టరు
���లనూ తర�ం�ం� ��య� ప�భుత�ం.   ����� ��� ��� కు �రగ��ం� తకు��.

నవంబరు� రష�� ����� �నకు� ����� జర�� �న�ం ���� పట����
ఆక��ంచడం� ��� ��� ప����మ�ంత �ష�ం�ం�.  ��కుల, �తుల స�యం� 100 �ళ�
దూరం� ఉన� మ� �లు ��షనుకు 200 �ళ� �డు�, అడ�ల గుం� ���ం�రు.  ఈ �డు����
��� ��� కు ��� ��లం� 14 ��లు పడుతుం�.  �కు��చ� ���� ఈ �డు���రు ��
ఈ �డు���� �జం� ��� ��� కు ఏ స�యం అందగ��� �దు.  ఈ �� రష�� �న�ం
జర�� ����� ���� నుం� త�� ��ం�.  ���న �ట� కూ� రష�� �న�ం జర�న�ను ���
��� నుం� �ం�ం దూరం ����యగ��ం�.  ఈ �జ�ల వలన, ల�� సరసు� గడ�క��న��డు
ఆ సరసు� �ద ఐసు �డు��� ��� ��� కు సరఫ�లు అంద�య��� �లుప�ం�.

�లు� తడవ �షను త��ం�న త��త ప�జలు ఆక�� చ��వడం �దలు ���రు.
 నవంబరు� ��� ��� � వృదు�లు చ����రు.  నవంబరు� 11000 మం� చ���రు.
 నవంబరు 20న �షను మ�ంత త��ం�న త��తమర�ల సంఖ�  �రగ��ం�. ��� ���యుద�
రంగం�� ��కులు తమ �షను త��ం� �రుల �ష� �ంచమ� � క�ండుకు �జ�����రు.
 ��కులకు క�స అవసరం, ��కు 350 ��. ���, �త�� అందు�ం�.  ఈ క�స �షనును
త��ంచ��� � క�ండు అం�క�ంచ �దు.  ��ంబరు� 52,000 మం� చ���రు.  1942
జనవ�� ప�� �� ��� 4,000 మం� చ����రు.  ��ంబరు, జనవ� �లల� �ండు
ల�లమం�� �� చ���రు.  జనవ�� �షను �ం�ం �ం�� �ండు �లల ఆ�ర ��ల
వలన తరు�� �లల� 6,32,000 మం� మర�ం�రు.  �త�ం ప� ల�లకు �� ఆక����
మర�ం�ర� అంచ�.   ఆ�ర����డు రక�ం గడ�క��ం� ���ల� చ�.

ఇంధనం �క�వడం వలన ���లం� గడ�క���కుం� ఉండ��� ల�ల �స��లు
తగుల���చ�మంటలు �సు�వల�  వ��ం�. జనం �ధు�� నడుసూ�, నడుసూ������రు.
 ఇళ��� �ద��తూ, �ద��తూ కను�ము��రు.  �క��ల� ప��సూ�, ప��సూ�కూ����రు.
ఈ మ�� ఒక� �ండు ��ల� చ���డ� �హం చూ�� ����.  నడుసూ�, నడుసూ�
�డు��ద కూ��� చ��వడం సర� ��న��ం�.  ఎవరూ �య�గ��ం�� �దు.  జ�లు,
బంధు�లను, ���తులను ��� �డుతున���డు ఏ���రు �రు.  �నం� ఉం��రు.
 ఎటువం� �వమూ కను�ం�� �దు.  శ�లను శ����  �సుకు �ళ�డం కష�మ���.  శ���
����బం� �ద ఎ��ం�, ఇద�రు ముగు�రు �ళ�� �గుతూ �సుకు ����రు.  శ��నం ��
�సు�ళ� �క ���� వ�� ���వ���రు, �� ఇళ�  పక�న గుడ�చు��అ��  వ����రు.
�ధు�� , భవ�ల�ట� దగ�� శ�లు ప� ఉం��.  శవ ��కలు ���� ��.  శ���ల� వందల
శ�లుం��.  ఉకు�� గడ�క��నమంచును  పగుల���స�ధులు తవ���� జ�ల� శ��ఉం��
�దు.  �లుడు ప���లు ఉప��ం� �ద���� ��  ఈ శ�ల��ం��  �మూ�కం� స��
���రు. 

ఏ��� �, వసంత �లం�, అంటు ��ధుల ��రణకు నగరమం� శుభ�ం �సు�ం�, ��ం�ల
�నూ, కరుగుతున� మంచు �ం�, ��స స���� నూ �ల శ�లు అ��రులకు కను�ం��.
 �లలు�ఈ శ�లు మంచు �ంద అ�� ఉ���.  

ఆక�, చ�, �రంతరం జర�� ��న �డులు, అసం��క�న ��లు; �తు�లు,
బంధు�లు, కుటుంబ సభు�ల మర�ల� ��� ��� �సుల� �ందరు �న�క సం����
గుర��రు.  �ంతమం�� ఆక�� మ� చ�ం�ం�.  ���ల కం� �రుషులు ముందు మర�ంచ
��రు.  �� కరు� ప��వం వలన, కరు� అంతమ��� ���ల�మర�ల సంఖ� �రుషుల�
మర�ల సంఖ� కం� ఎకు�వ� ఉం��.   త��దండు�లు తమ �షను కూ� �ల�లకు �ట�డం వలన
�ల�ల�మర�ల సంఖ� తకు�వ�� ఉం��.

ఆసుపతు�లు �రుప�గమ���.  �క�రూ� నరు�లూ ఆక�� సగం మర�ం� ఉం��రు.
 �� �గులకు �వల�ం� �ం� ��మందులు ��.  ��� �డు మ� కష�ం వ��ం�.  ��ంబరు-
జనవ� �లల� మం���, ము�� �� ���ల�� �రు గడ�క��, ���లు బద�లవడం� �రు
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�గ��� �రుప�గమ�ం�.  �� న� నుం� �లువల ���, �త�ల ���, �రు
�సుకు���� వ���.  ఈ �రు కలు�త� ఉండడం వలన అంటు ��ధుల ప��దం ఏర��ం�.
 5 ల�లమం� ప�జలకు ఏం� ���� ���� ఇవ�డం జ��ం�.  నవంబరు-��ంబరుల మధ�
35,000 మం� �రులను నగ�ను�ం� ���ల ��� తర�ంచడం జ��ం�.  స��� ���
�కుం� ���  ��� �సులు ��, �� �ట� ముళ�� క�యం �� ���రు.  ��� ��� �
ఎక�డకు ���� ఈ క�యం ����.  ఆ �ధం� 1942 కరు� త��త ��� ��� �సులు
స��� ���నుం� త��ంచు�గ��రు.

��� ��� ఈ సం�భం నుం� బయటప�లం� �ండు ���లు���.  ఒక�, నగరం
నుం� ఎంతమం�� �లు ప�� అంతమం�� సుర�త ��ం�లకు తర�ంచడం.  �ండవ�,
నగ��� ఆ�ర���లు, ఇంధనం, ము� సరకుల సరఫ�� నమ�క�న �ర�ం ఒక�
ఏర�రుచు�వడం.  ల�� సరసు� �ద ఐసు �డు����ం� ఆ�చన అ��రులకు ���ంబరు నుం�
ఉం�, �� ఆ �డు����లం� సరసు�� �రు క�సం �ండు �టర� మం�న గడ�క���.  ల��
సరసు� గడ�కట�డం ��రం�ం�న త��త, గడ�క��న సరసు� �ద న�� అవత� ఒడు�ను
�రు�వ��� ప�య��ం�, �లమం� ���� మర�ం�రు.  నవంబరు 17 ��� ఐసు ఒక
�టరు మందం ఉం�.  నవంబరు 20 ���, ఐ� తడవ �షను త��ం�న ��కు, 1.8 �టరు
మం�న ఉం�.  గు��లు �� బళ�� అవత� ఒడు�కు పం�ంచడం జ��ం� �� ఆ�రం �క
�ర�ం���న �� గు��లు ���� కూ��� చ�����.  అ� చ����న
గు��లను ముక�లు �� ఆ �ం��� ��� ��� కు పం��రు.  నవంబరు 22న �ద� ��
��రు �హ�లు ఐసు�ర�ం�ద ప���ం��.  ఐసు పలచ� ఉండడం వలన����డు
�కుం� �������� �సుకు �గ���.  ఆ ��ల� ��� ఐసు ప�� �ళ��
ము�����.  మరుస� ��, ��ల� ����డు� �టు ��లకు ��� (మంచు �ద ��
బళ��)లు క��, �� �ద ��ను ఉం� ర�� �య�డం �దలు ���రు.  ఆ �ధం�
��ంబరు 1 వరకూ ����� సరకులను ర�� �య�డం జ��ం�.  ��� 40 ��లు
�ంతమం� ��వర�� స� �ళ��ల���.

అంతవరకూ ర�� �య�బ�న ప���లు అంతంత �త��.  ��� ��� జ��నూ
���లనూ ��ం�లం� ��కు ��� టను�ల ఆ�ర ���లు ���.  అ� �క �����
మందుగుండు �మ��, ���లు ���.

జర�న� నుం� ���నం �సుకున� త��త ���� పట�ణం ��� ��� కు వసు��ల సరఫ�కు
ప��న �ంద�మ�ం�.  �� ���� నుం� ���  ��� కు ర�� �ద�సమస� అ�ం�.  జర�ను�
��గ�సూ� ��� వం�నల��ం�� ��� �యడం వలన ��� వంద�ళ�� �డు����
�త�� ర�� ����� వ���.  జనవ�  1� ��� వం�నల��ం�� ���ం�రు.  1942
�బ�వ�� �గ�ంధం� �� ���న త��త, ���� ప���క ఆ��ల �ద 22 ��ల� 45 �. �.
�లు�ర�ం ���ంచబ�ం�.  ఈ �లు�ర�ం��� ��� ��� కు అవసర�న�గు�, మందుగుండు,
పశుసంపద, ము�ప���లూ ��టంకం� అంద���.

��� ��� � ఆ�ర సమస� �వ�ం� ఉ��, ��ంబరు 25న �షను ���� �ంచబ�ం�.
 �� వలన ఆక� మర�ల సంఖ� తగ��దు �� ప�జల� ���సం ���ం�.  అ�క సమస�లను
ఎదు��ంటూ �బ�వ�� ఐసు �డు�ప� �య�డం �దలు ���ం�.  �� వందల ��లు ���
��� కు అవసర�న ఆ�రం, ఇంధనం, మందుగుండు, ఆయు�లూ �ర���.  జర�ను� , ��� �నుల
�� ఐసు �డు��� తరచు ��న �డులు �సు�ం��రు.  రష�� �టరు ���లు, ���
�నులనూ ఐసు �డు�నూ ��డ��� ప�య��సు�ం��.  ఐసు �డు��ద ఉన� ���� ��సులు,
జర�� ��న �డుల� �డు�� �తులూ పగుళ�� ఏర��న��డు వం�నలు �� ర��
ఆ��కుం� చూసు�ం��రు.

జనవ� 24న �షను మ�� �ం�రు.
జనవ� 22న ��� ��� నుం� జ��ను తర�ం�ల� �ర��ం�రు.  ���లు, �ల�లు,

వృదు�లు, �గులు - ��� �దట తర�ంచడం �దలు ���రు.  ఏ��� ��� ��� 5 ల�ల
మం�� తర�ం�రు.  �� మంచు క�� సరసు�� ఓడలు నడవడం ��రంభం �వడం�, �
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నుం� నవంబరు �� ఓడల� మ� 5 ల�ల మం�� తర�ం�రు.  అ�� ��� ��� � ఉన�
ప�శ�మలను కూ� తర�ం�రు.  1942 నవంబరు ��� ��� ��� � 6,50,000 జ��
�త��ఉం�.  

ఈ ‘��త రహ��’, �స�� ఓడల ���నూ, ���లం� ఐసు �డు����నూ, 1943�
������ �గ�ంధం నుం� �ము��అ��వరకూ సంతృ��కరం� ప� ��ం�.

��� ��� ����ద� �ండున�ర �లల�నూ ��� �ర�టు� ��� �గ�ంధం�
�కు�కున� త��త ��టం� �లక �త���ం�ం�.  �ద�� - అటువం� ప���తుల� �షను
అంద�� అం�� చూ�ం�.  �ండవ� - �� ఎతు�న నగరం� �ర ర�ణ ఏ��టు� ��ం�.
 మూడవ� - ఇంధనం �రత ఏర��న��డు �ద�ఎతు�న అడ�లను �ట���� ప�జలను
స�క�ం�ం�.  �లు�� - రకర�ల ‘��త రహ�రు’లను, ����, మంచు �� ���ంచడం�
సఫల�ం�.    900 ��లు ��� ��� �గ�ంధం� ఉం��క���  �ర�ం����ం�.

అ�� ర�ల స�జ వ���క చర�లకూ క�న ��లుం��.  ప�జల దగ�ర నుం� �న� ���
ముక� �ం��ం�న ���� �����న సంద��లు���.  అక�డక�డ �దురుమదురు�
అటువం� సంఘటనలు జ��� �త�ం �ద క�మ ��ణ ఉం��. ��� �సుకు వసు�న� ట�కు� ఒక�
�రం� �లు�లకు గు� ట�కు� ��వరు అక��కక�� చ���డు. ట�కు��� ���ల�� ��� �దు�
�డు��ం� ప����.  అటువం� సమ��� లూ�ం� జరగవచు�.  �� జరగ�దు.  అక�డ
�గుపడ�జనం చుటూ��ప�� �లబ��రు.  �ళ�ం� ఆక�� �వ��� �ద�ం� ఉన����.
 ఒక ���ముక� �ం��ంచ��� అటువం� సమ��� అవ�శం ఎకు�వ. అ�� మ�క ట�కు�
వ�� ���లు �సుకు ���వరకూ �ళ�� �ప� �సూ� �లబ��రు �� ఒక� ���కూ�
�ం��ంచ�దు.

 ��� ��� ����� సభు�లు ప�జలకు అ�క ��ల �వ ��రు. భయంకర�న
ప���తుల� �ము అ�క ఇబ�ందులకు గుర�తూ ప�జలకు స�యం అం�� చూ�రు.  అ�క
�లమం� సభు�ల� కూ�న ద�లు నగరం�  ప� �సు�ం��.  ఈ ద�ల� ప��నం�
��కలుం��రు.  �రు నగరమం� �రుగుతూ ప�జలకు �డ�డుతుం��రు.  క��లు ���,
చ�� గడ�కటు�కు��న ఇళ��� మంటలు ���రు.  ఇళ�� ప�శుభ�ం �య�డం, బట�లుతకడం
�ం� పనులు ���రు.  అ�ధ�న �ల�లను అ��శ��లకు తర�ం��రు.  జనవ�-� �లల
మధ�  ఈ�ధం� 3,000 మం� �ల�లను తర�ం�రు.  

ఈఆక���లమధ� ప� అ�� ఒకమందు �� ప� ���.
ఈ చ��లమం� ��టర�� �మూలు�� ప�దర�నలు జ���.  �రసం�

కూ��తు�� నటులు న�ంచడం �న�దు. ఆ�����సంస��� ఆ���కు�లు, యుద�ం�
�శన�న ��త�క భవ�లను �త �భవం మ�� వ��� ఎ� �నరుద��ం�� అ� �షయం
�ద ఆ గడు��లం�� ప� �య�డం �దలు ���రు.  సూ�ళ�� కూ� కరు� �లం� ప�
�సూ�� ఉం��.  �ం�� ��� ఉన��ధ��క �ఠ�ల �లుగు �రు� జర�� �రం� �డులకు
గుర� �� మటుకు ధ�ంస�ం�.  �� ���రు�లు, ����� � ���లు మూ�, కూ�న �డలు
��� ���ం�, �ఠ�ల న��� ��రు.  �ల�ల తండు��� 85 �తం మం� ��� ��� యుద�
రంగం��� ఉ��రు, �� యుద�ం�� కరు��� మర�ం�రు,  �� �క��ల��, ర��
రంగం�� మ� �� ప� �సు�ం��రు.  �న� 20 ���ల చ��  చదు� �న���.  �� సు
రూం� �న� �న� �క� స��లు ���ం��రు.  �� �ం�ం  దూరం� ఉన� �ళ�� చ�� వ��
���రు.  ���� �ం� స�యం� చదు�కు� �రు.  ఈ సూ�లు� ��మం�
ఉ���యులు మర�ం�రు, �� �ల�లకు ఆ�రం అం�� చూ��రు.

1943� ��� ��� తను ఉత�����న వసు��లనూ ��క �మ��� �శం� ఇతర
��ం�లకు పం�ంచగ��ం�.  ��� ��� ఆ�ర���లను �ద�ఎతు�న �లువ ��ం� కనుక
ఆ�ర సమస�  ��ం�.  1943 ���ంబరు� ��� ��� �� అ�� ��ం�లకూ �దు�తు�సరఫ�
��రంభ�ం�.   జర�� �రం� �డుల వలన నష��న, నష�మ�తున� �� ���ల �రణం� 20
�తం �రు వృ� అ���, �� �త�ం �ద �� సరఫ� కూ� సంతృ��కరం�� ఉం��.  ���
���యుద�రం��� �వల�న �రం�, తు�� గుళ�� ��� ��� ����� త�ర���.
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��� ��� ప�సర ��ం�ల� 12,500 ���ర� ��ంతం� కూర�యలు పం�ం��రు.  ఇ�
�క నగ��� �లుపల ప�భుత� ���లుం��.  ��� ��� బయట నుం� బం�� దుంపలు�త�ం
�సుకు��.  ���, �ర� త�తర కూర�యలను ���  ��� పం�ం��.   యు���� ముందు
��� ��� �సులకు కూరలు �నడ� �� పం�ంచడం ��యదు.  యుద��లం� ప�� ఒక�రూ
�టప�� ��ణుల��రు.  ‘బయటనుం� ఏ స�యం ఆ�ంచవదు�.  �రు ఎంత పం���అంత
�నగలుగు�రు’, అన�� ��� ��� ��ద�ం�.  �టల �ంపకం గు�ం� ప�సం�లు
ఇసు�న���డు �లమం� ప�జలు ఉ��హం� ���రు.

1941-42 సంవత��ల� ��కు 200-300 �రం� గుళ�� ��� ��� �ద ప��.  ఈ
�లం� జర�ను� ��� 40,000 �రం� గుళ�� ��� ��� �ద కు��ం�రు.  ఇ� �క ��న
�డులు.  1942�ఈ రంగం� రష�ను� ���క ఆ�క�త సం��ం�న త��త ��న �డులు
త��� జర�� �రంగులు గుళ� వర�ం కు��సూ�, ఆ��నష�ం, ��ణ నష�ం కలుగ���.  ��� ��� �
��� ��ం�లు �వ�న���� గుర���.  ���నూ ఇటుకల�నూ క��న భవ�లు �త�ం
����. ��� ��� � ఇళ�� మరమ�తు��� ��� జర�� �రం� ద�లకూ మధ� ‘యుద�ం’
జరుగుతుం��.  1943 ���ంబరు ��� మరమ�తు� ద�లు 8,60,000 చదర� �టర�
ప��ణం� స�న�న ఇం� క��లను �గు ���.  30 ల�ల చదర� �టర� ���లు
���ం��.  ఈ ���లకు అ��లు ���రు �దు.  �ంబుల ��� అ��లు ప��
��ల��యన� ఉ��శం� ����� � ���లను మూ��రు.  �లుగు �వ��� ప��
గ��నూ ఒక �న� అద�ం �త�ం ఏ��టు ���రు.  1943 ��� 7000 గదులు ����
మరమ�తు���రు.  49,000 కు��లు �గు ��రు.  25 �. �. ప��న �� ���లు ��రు.
 1941-42 ���లం త��త ��� ��� � �� సరఫ� ���ల��ం�� మ�� �����
వ��ం�.  ఈ ప� జరుగుతుం� జర�ను�  �రం� �లు�ల� �శనం ���రు.  మరమ�తు�ద�లు
మ�� మరమ�తు����.  ��� ��� ��తం  ఇ�.  అ����� లు కూ� నడుసు�ం��.  ఈ���
�ను� జర�� �రం� �డు�� �బ� �ంటుం�, మరమ�తు�ద�లు �గు �సు�ం��.  1943�
చుటు�ము��న జర�� ����� త�� ���� �గ�ంధం� ఉన� ��� ��� ప���� అ�� ఉం�.

ఈ అ����� ము�ం� ముందు ��� వ��� యుద��లం� ఎ� ��� ���న�
�లుసుకుం�ం.  ��� ��� ప�జల�, ���కుల�, �క��� �����, ��గ ��కూ ��� వ���
ఒక ఉ�హరణ.

��� వ��� ��టం

�ప���� ముందు ఈ �క�� �రు ����� వ���.  1917 �ప�వం� ����� వ���
���కులు చురుకు� �����రు.  ఈ �క��� అప��నుం� �ప�వ సంప��యం ఉం�.  1941�
జర�� �� సమ��� ఈ �క��� 30,000 మం� ���కులు ప� �సు���రు.  యుద���రంభ
సమ��� ��� ���కుల సంఖ� �� తకు�వ.  యుద�ం ��రంభం �వ��� ముందు ఈ �క��
ట��ను� , �ంకులు, �రంగులు, ��క�రూ� త�రు ���.  ���-����లువ ������
�వల�న ప�క�ల� అ�క �గం ఈ �క���  త�రు ��ం�.  ��� ద��� యం��లను
త�రు ���.  ���లకూ �ంకులకూ ఇం�ను� త�రు ���.  ఈ �క�� యుద�రం���
�ండు �ళ� స�పం� ఉన� �రణం�, 1944�  �గ�ంధం ము���� జర�� �రం� �డులకు
గుర�తుం��.

‘��� ��� ప��దం� ఉం�’ అ� ����చ��ం�న �ంట� ��� �క�� ���కులు
యుద�ం� �ర��� ముందుకు వ��రు.  ఈ �క�� ���కులు ర�ణకు అవసర�న ప�శ�మల�
ప� �సు���రు కనుక �రు �న�ం� ��లన� �యమం �దు.  �� �క��� ప� �� �త�ం
30,000 మం� ���కులూ �న�ం� �ర��� ముందుకు వ��రు.  10,000 మం� ���కులకు
�త�� �న�ం� �ర��� అనుమ� ఇ��రు.  ఈ ���కులు ��� ��జ� � యుద�రంగం��
���రు.  యు���� ముందు ���� ��క ��ణ �ం��, ఈ ��� ��జ� ���� సు��త�న
�న�ం అన��� �దు.  �� �� ��, �శభ��, వర��తన�ం �����.  ��� ��� � ఉన�
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�క��లనుం� ఇ� అ�క ���క ��జను� జర�న�ను �లువ�ం� ల��ం�యుద�రం��� ����.
 ��� ��జ�, లూ�, �����, ���� ��ం�ల� �వ�న��లకు గుర�తూ ���, ఆఖ�
�ణం� ��� ��� ముందు జర�న�ను ఆ� ��ం�.  ఈ ���క ��జన��� అ�క సం��క
���కులు యుద�రం�ను�ం� ��� ��దు.  ఈ ��జన�� న��లు �� ఎకు�వ� ఉం��.
 ��� ��� దగ�ర జర�న�ను ఆ���న త��త, ఈ ��జన��� ���న ���కుల� �ందరు
ఎర��న�ం� ��రు.  �ంతమం��, �� ��ణ�ం �రణం� ముఖ� ర�ణ ప�శ�మల� ప�
�య���� �నుకకు ���ం�రు.

యుద�రం��� ����ళ� దూరం� ఉన� ఈ �క��� జర�న� �� నుం� ర�ంచు����
వ��ం�.  ఆ ���� జర�ను� ��టూ�ప� ద�ల� �ద�ఎతు�న �� �సు�ం��రు.  జర�� ��
నుం� ర�ంచు�వ��� �క�� ఆవరణ�� ���కుల� కూ�న ఒక �రం� ద��� ఒక �ంకు
���� నూ ద�లనూ ఉంచడం జ��ం�.  ���ంబవళ�� �రందరూ అప�మతు�� �ప�
�సు�ం��రు.

��� �క�� �ద �ట��ద� �� 1941 ���ంబరు 8న �రం� �� జ��ం�.  15వ
��నుం� భయంకర�న �రం� �� అ�క ��ల �టు జ��ం�.  15న �క��� ఎ��� �ళ�
దూరం� ఉన� ���కుల ��స ��ం�ల �ద జర�ను� �� ��రు.  �క��కూ ఈ ���క ��స
��ం��� మధ� సంబంధం ����ం�.  ���కు�� �ందరు త��ంచుకు� ఎర������
�రు�గ��రు.  ���న �రు జర�న� �త ప� మర�ం�రు.  ���ంబరు నుం� జర�� �రం�
�� �వ�ం� ఉండడం వలన, �క��� �ంత���� ��� ��� ఉత�ర��ం��� తర�ం�రు.  ఆ
���� ద�ణ ��� ��� జర�న� వశమ�� ప��దం ఉం�.  అ��బరు మధ� ��ంతం� �క��
�మ��� అ�క ���� తూరు�కు తర�ం�ల� �ర��ం�రు.  �� 525 ��� టూ��, 2200
మం� ���కులను �త�� స�లం� తర�ంచగ��రు.  నవంబరు, ��ంబరు �లల� ���న
ముఖ� �క�� ���లను ��� �� �య�గ��రు, �� 1942 వసంత �లం త��త �త��
��� తూరు�కు పం�ంచగ��రు.

అ�� ��ణ�ం క��న ���కులను, �� కుటుం�ల� స�, ����కూ యుర��
��ం��� ���ల� తర�ం�రు.  ఈ ���కులు అత�ంత ప��దకర�న ప���తుల�, జర��
ఆక��త ��ం�ల గుం�, మంచు� �గబ��తూ, డజన� ���టరు� న�� ���శ��లను
�రు�వల� వ��ం�.  ��� �క��� తర�ంచ �క��� ����, ��, ��� త�తర
��ం�లనుం� తర�ం�న �క��లు యుర�� ను ���.  2,000 �� �టర� దూరం� �త�
ప���ల� ఆ �క��లను �న����ంచడం�నూ ఉత���� ��రం�ంచడం�నూ ��� �క��
���కులు ప� ��రు.   ���కులనూ �మ��� �సుకు �డుతున� �ళ�� తరచు జర�� ��న
��� గుర���.  ���కులను �సుకు ��� ���లు ����ళ�� �త�� కష��న ప���తు��
ఎగరగ���.

యుద��లం�ఈ�క���ంకులూ ��� ఇం�నూ� మరమ�తు���ం�.  మందుగుండూ �న�
ఆయు�లూ త�రు �య���ం�.  ��ంబరు 15న �క�� ఆ���ం�.  ఇంధనం �దు,
 �దు�తు��దు, ఆ�రం �దు, �రు �దు.   కరు�� ఉత��������ం�.   ఇటువం�
ప����� ఏ��� 1వ �� వరకూ ��� �క�� �����ం�.  �బ�వ�� ల�� ఐసు �డు��ద
నుం� ��� ��� కు ఆ�రం అంద��ం�, �� ��� వ����మూలు� ప��దలు �ట����
మ� �ల �సుకుం�.  �� భయంకర�న ఆక�� కూ� ��� �క�� �య�గ��నదం� ��ం�.
 గను�లు మరమ�తు���ం�, �ం���న� ఎతు�న న��ం�.  బ���ండ�న ��� �క�� కు��మం
�� కమ�� ���� ��ం� అ��ం��.  సముద�ం నుం� �రు సరఫ� �య���� �న�
పం� ప� �సు�ం��.  ��� ��� � �వ�అ�� ప���లు సంభ�ం�� ��� �క��� �వ�అ��
ప��దం ఏ� సంభ�ంచ�దు.  �ం��క �ర�ం���న ���కులకు శ�మ త��ంచ��� �క��
ఆవరణ�� �స��� ఏ��టు ��రు.  దూరం నుం� న�� వ�� ���కులను ���� �ండు
��లు �త�� రమ�� ����రు.  ��ంబరు� ���కుల స��శం�, ���కులకు �ష� 400
��ములనుం� 250 ��ములకు త��ం�ల�; ఇతర ఉ��గులకూ కుటుం�ల�� ఇతర వ�కు�లకూ
��కు 125 ��. ఇ��ల� �ర�యం �సు�వడం జ��ం�.  ఈ �ర�యం మరణ �� వం�� అ��
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���కులు ఏక��వం� అం�క�ం�రు.  ���కులకు ���� �� క��న ఈ��సూ� ఇ���రు.
 ఇ���� �రు ��� ఉం�� �� ఏ� �ంటు��మన� తృ��క��ం��. ఈ 250-125 ��. ���
�నూ, 40-50 �తం రంప� �టు��ం� ప���లు క���రు.  ఈ కరు�� ��� ���కులు
��మం� మర�ం�రు.  ముఖ�ం� వయసు వ��, అనుభవం గ�ం�న ���కుల� మర�ల
సంఖ� ఎకు�వ� ఉం��.  వయసు �వడం వలన �రు ��రకం� బల�ను� త�ర��
మర�ం�రు.  శ�లను శ����� తర�ంచడం అ�ధ�� �క�� ఆవరణ�� ఒక శ�����
ఏ��టు ��రు.  ఇంక �� తప�దు అ� గు��ం�న ���కులు �� ���కులకు ���లు
�ప���� వ���రు.  అ� ���లు �బుతూ� చ����రు.  1942 వసంత�లం త��త
��ం� ఉన� ���కుల���మం�� తూరు� �����క��ం�లకు తర�ం�రు.

ఏ��� త��త ఆ�ర �రత ��ం�, �� జర�� �న�ం �ండు �ళ� దూరం�� ఉండడం
వలన తరచు �రం� �డులకు గుర�తుం��.  అ�క మం� ���కులు ఈ �డుల�
చ����రు.  �క�� �ం��టు �డ ప��ండు అంగు�ల మందం గల�.  � క��కు బల�న ఉకు�
దూ�లుం��.  �రం� గుండు సూ�� త��� తప� �క��� అంత నష�ం ఉం�� �దు.  1943
���ంబరు ���, �ండు సంవత��లు� ��� �క�� ��� గుర�తూ� ఉం�.  �� వరు�
��లు �బ�����.  అ�� మందుగుండు ఉత���ఆగ�దు,  ����కు �రగ��ం�.
 జర�� �రం� �� ఒ��క��� �వ�ం� ఉం��.  �క�� ఆవరణ�� �క� భవ�ల��ం�� కూ��
�య�డం వలనమంటల�ంబులనుం� ప��దం త��ం�.

జర�� �రం� ��� తటు�కు� ����క�� ఎ� ప� ��ం�?
ఏ రక�న �చ��� �కుం� �� �ద� గుండు �త�� �వ�నష�ం క��ం��.  �ద�

గుండు ప�న �ంట� ప�� ���కుడూ ర�ణ ��వ�ల�� ��� ���డు.  అందువలన త��త
�రం� �� �వ�ం� ఉ�� ��ణ నష�ం ఎకు�వ� ఉం�� �దు.  ఈ �ద� గుండు కూ� తరచు
ఎకు�వ నష�ం క��ంచకుం� ���కులు ����ంతం� ���.

యం��లను ఒక �ట �ం��క�ం� ఉంచకుం� ��ధ ��ం�ల� ఉం��రు.  ఒక ప��
�న� �న� ���లు� ��, ప�� ప� వరు� ��� ఒక మూల జ��� ఏ��టు ��రు.  ఈ
మూల ��ం��� �ంబు ��లుడు వల�, తునకల వల�, నష�ం కలుగకుం� ర�ణ ఏ��టు�
���రు.  అందువలన జర�� �రం� గుండు వరు� �� �ద ��న ప�ం� కూ�
యం��ల�నూ ���కుల�నూ నష�ం తకు�వ�� ఉం��.  అ�� న��లను ���ంచడం
అసంభవమ���.  1943 ���ంబరు �ల�, మూడు ��ల�, ��� �క�� 43 మం� ���కులను
నష���ం�.  ��� పదముగు�రు మర�ం�రు.  ���న �రు �యప��రు.  ఇతర �లల�
��� చూ��ఆ �ల�మర�ల సంఖ� �ం�ం తకు��.

జర�� �రం� గుండు ��న వరు� ��� ప� ఒక� �ండు ��లు ఆ����.   ��
���కుల� మర�ల సంఖ� ఎకు�వ� ఉం� ఒక� �ండు ��ల �టు ప��ద ప��వం ���కుల
�ద ఉం��.  ���న రక�ం, శ�ర శక�ల� కూ�న ఆ భయంకర దృశ�ం చూ�న ఎ�� ం� ���కు�
మన�� చ�ం��.  �� త�ర�� ���కులు �లుకు� మ�� ప� �� వ�� ఈ �ండు ��ల�
�����న ఉత������ ����య���� ప�య��ం��రు.  ఏ ���కు�� ఈ ఒ����
తటు���� ప����� ఉం�, అత�� �ల ��ల �టు ���ం� గృ��� పం��రు.  �క�� �ద
జర�� �� జ�� ప��దం ఉన� ��ల� ��� గ� లకు ర�ణ ��వ�లు ఏ��టు ��రు.  ఈ
��� గ� ��వరం క�� ఉకు� దూ�ల� ఉం��.  �డలు ప��ండు ఇటుకల మందం ఉం��.
ఇటువం� అ�క కట��ల� ����క�� అం� ఒక దుర�ం� త�ర�ం�.

1943 ��� ఈ �క�� ���కుల� 69 �తం ���లూ, ఇం� వయసు �� ��క�.  14
సంవత��ల ��కలు కూ� ప� ���రు.  ఈ ��కల� ��మం� త��దండు�లూ
అన�దము�లూ కరు��మర�ం�రు, ��యుద�రంగం� ఉం��రు.  ఈ��కలకు �ము ప�
�� �క�� యుద�రంగమంత� ప��దకర�న ప��శం అ� �లుసు.  ��� వ��� � ప� �సు�న�
16 ఏళ� త�� గు�ం� అ���ండ� ���‘��� ���’ అన� �స�కం� ��డు.  1943� ���
��� పర��ం�న ������ం� గృహం� ఉన� త��ను కలుసుకు��డు.  ఆ� �ను �ద పచ��
�బ�ను� ఒక�డ� ఉం�.  ఈ�డ� ఆ�కు ��� వ��� � ప� ��న��డు ఇ��రు.
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‘.... � తం��జనవ� 7వ ��న చ���డు.  �ను ప��లు�ళ� వయసు
వ��నప��నుం� ��� వ��� � ప� �య�డం ��రం�ం�ను.  బహ�� అందుక� ఈ �డ�
ఇ�� ఉం�రు….’ అ� ���ం� ఆ అ���.  జర�� �రం� �డులు �కు భయం క��ంచ� అన�
ప�శ�కు స��నం �బుతూ, ‘.....అల�టు ప�� అంత భయం అ��ంచదు.  �రం� గుండు
ఊళలు �సూ��డుతుం� అ� �� ఎతు�� ��ందన� �ట.  �� నుం� ప��దం ఉండదు.
బుస �డుతున�టు� శబ�ం ������త�ం ప��దం.  �రం� గుండు ��ందకు �గు�ందన� �ట.
 తరచు ప���లు జరుగుతూ� ఉం��.  ��ంద� �రం ఒక ప��దం జ��ం�.  �ను ప�
�సు�న� వ�� ��� ఒక  గుండు ��ం�.  �లమం� �యప��రు.  ఇద�రు అ���లు మంట��
����రు…..�ను ��� �క�� ���కు���.  � తం����� �క��� ప� ��డు.  �ను ఈ
�క�� వద� �� ప�శ� �దు.  గడు��లం గ��ం�.  �ం �వ��� �లబడగలం……..� త��
యు���� ముం� చ���ం�.  �ద�న�య� ��� ��� రంగం� �న�ం� ఉ��డు.  తరచు
ఉత��లు �సు�ం�డు……’ అ� ���ం� ఆ అ���.

��� ��� � ప�� �క���నూ, ���కుల�నూ, ప�జల�నూ ఉ��తు�న ��న ఈ �తన�ం
��� ��� ప�జలు భయంకర�న �పతు�లను తటు�కు� ��� ��డ��� ప��న �రణ�ం�.
 ఈ �తన�ం ��� ��� కు �త�� ప��త� �దు.  ��� ��� ఒక ఉ�హరణ �త��.
 �త�ం ర�� అంత� - ����, ���� ��� �, �వస��� �, ఒ����, ����� -
రష�� ���క వర�మూ ప�జలూ ఇ�� క��లకు తటు�కు� ���రు, ��� ���రు, ���
�జయం��ం�రు.

1942 �స� �ల అపజ�లు అ�ర�ం క��ం�� ���� ��� � రష�� ���ల
�జ�లు ��� ��� ప�జ�� �ము��త�ర�� �ధ�మ� ������ క��ం��.  1943
 జనవ� � ��� ��� �న�ం జర�న� �ద �� ��, �గ�ంధం� 20 �ళ� �ర గం� �ట�గ��ం�.
 ��� ��� నుం� ���కు త�ర�� �ళ�� నడవడం �దలు ����.  ఈ �ర�ం� గుడు�
బళ�� �త�� నడుసు�ం��.  ఈ �లు �ర�ం �రంతరం జర�� �డులు గుర�తుండడం వలన
��� ���కులు ��� ‘మృతు��ర�ం’ అ� ����రు.

1944 జనవ� వరకూ ��� ��� �గ�ంధం� ఇ�� ��ం�ం�.
1944 జనవ�� ��� ��� �ము��యుద�ం ��రంభ�ం�.  ��� ��� రంగం� రష�ను�

12,41,000 ����� స�క�ం�రు.  ఈ ����� 21,600 �రంగులు, 600 ���లు, 1500
�టూ�� ��� �హ�లు, 1475 �ంకులూ ఉ���.  ఈ �న�ం� కమూ��సు�లు 1,55,000,
యువ కమూ��సు�లు 1,15,000.  రష�� �న�ం ���� సమయం�, జర�న� �నుకనున�
����� ద�లు జర�� ��వ�ల �� ర�� ���ల �� సరఫ�ల �� �� �� �వ�
 నష�ం క��ం��.

ఈ రంగం� ఉన� జర�� �న�ం సంఖ� 7,41,000.  ఈ ����� 10,700 �రంగులు, 385
�ంకులు, 370 ���లూ ఉ���.  దృఢ�న ర�ణ కట��ల� ఉన� ఈ ‘ఉకు� �డ’ను రష�ను�
పగల�ట��ర� ���సం� ఉ��రు జర�� �����రులు.

జనవ� 15న 2,20,000  �రం� గుళ�� వర�ం� కు��సూ��� ��ం� ఎర��న�ం.  జనవ�
22 ��� జర�� �న�ం ఎర��న�ం ఎదుట �లవ�క �����ం�.  ���తున� ఈ జర��
����� అందు�వడం తరుముకు �డుతున� రష�� ����� కష��ం�.

1944 జనవ� 27న, 900 ��ల �గ�ంధం త��త, ��� ��� �ము���య�బ�ం�.
 �గ�ంధం ము��ంద� సూ�సూ� 324 �రంగులు వందనం సమ��ం��.  ఆ �� అందరూ
�ధు�� � వ�� సం�షం��ను� ��రు.  ఒకళ��కళ�� ���ంచుకు� ఏ��రు.

ఓ�������� అ� ��� ��� కవ���ఆ��న �న� క�త ఒక� ��ం�.
‘....మృతు�� �హ�ం�నఈ ప��శం�
ఈ నల�� ధూ�నుం�, ఈబూ�ద నుం�
ఒక ఉ��న వనం గతం��� �గు�సు�ం�
అ�ను, �ను అదు��లు జరుగు�య� నము��ను
��య�న���� ��� నగర�
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ను�� �కు ఆ నమ�������……’
ఈ కవ������ ��� ����� ఒక ��ద కధ� చూప�దు.  ఒక ���త �ధ�

���ం�ం�.  ����జం ����దం �దు.  �����  అంతు�� ��దం�����జం వ��ంచదు.
 ����� అంతు�� ��టం� గు��సు�ం�. ఈ ��టం ఎంత కష��ధ���, �జయం
��ం�ల� పటు�దల����లంటుం�.

ఈ ��� ��� కవ���దృక���� �రుద��న దృక�ధం� ��న �స�కం ��స� ���
బ� రచన - ‘���� వందల ��ల �గ�ంధం� ��� ���’

ఈ�స�కం చ��� ��� ��� ఒక ��దం��త�� కను�సు�ం�.  ��� ��� �����,
నమ�శక�ం �� ��� ��� ప�జల ��ట ��కూ గల �ర�లనూ ��� ��� �జయం ర��
�జ���,  అం�మం� �ట�� �శ��� ఎ� �� ��న�, �ట�� �శనమవడం వలన
ప�పంచం ఎటువం� భయంకర�న ప��దనుం� ర�ంచబ�న� - ఈ సం�ర������ ����
��ం�న ఈ రచ�త ���ంచడు. ��� ��� ��తం�� అత�ంత ��దకర�న సంఘటనలను
ఇతను వ��ం�డు.  ఈ �స�కం చ��� ��� ��� ప�జల ���లూ ��� ��� యుద�రంగం�
��కుల ���లూ ఒక అర�ర�త�న, అంతు�� ��దం� అ��సు�ం�.  ��� 750
��లున� ఈ �స�కం� �ఫ�ను�ల �సు�14 ��లుం�.  వందల �స��లూ రష�� ప��కలూ
ఆ�రం� ఇతను ఈ �స�కం ��న��డు.  ఎం� ప���ం� ఇతను ��న� �స�వం ��?
 అతను అసత�ం ��� ఉండక�వచు�, �� ���స���� �త�ం �ప��దు.  ఈ  �స��లను
��కం� ���క�ంచడం�� అత� కమూ��సు� వ���క, ��య� వ���క దృక�ధం
స�ష�మ�తుం�.  ఎం� ����� ��నటు� కను�ం� ప��మ ��ల చ�త��రులు చ�త�ను
వ��క�ం� �రు ఇ�.

��� ��� యుద�ం అర�ం �� ��దం �దు.  ఊహకు �ధ�ం �� క��లు అనుభ�సూ�
����� �లువ�ం�న �ర ప���క� చ�త�.  గుం�కు �య� ����ణ� తూ��తు��
తడబడక �జయం �� అడుగులు ��న ఈ �ర నగరం �ంద�� మృతు�� �హ�ం�న ప��శం�
�చ���, మ��ంద�� మ�� అదు��లను సృ��ంచగలడన� నమ����సు�ం�.

అ�ను, ��� ��� కధ ఒక ��ద �ధ �దు, ���క వర����త��ట�ధ.
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అ��యం ఐదు

1942 వసంత�లం నుం� ������� వరకూ……

1941 ���లం ఎదురు��� జర�� �న�ం అ�యం �ద� ర�� రు�� ��ం�.  జర��
ఆ�ం�నటు� ర�� ఆరు ��ల� కూ���దు, ఆరు �లల త��త జర��� ఒక గుణ �ఠం
���ం�.  ఈ రష�� �జయం జర�� వ���క శకు�లకు ఉ�������ం�.  �ట�� జర�� �శనం
తప�ద� ఒక ���సం ఏర��ం�.  ��ంబరు� ��రంభ�న రష�� ఎదురు �� వసంత����
�ర�ం� ����, యుద�రంగం� ఒక ప��ష�ంభన ఏర��ం�.  ఇరు ప�లూ ���యు��లకు
�ద�ం ����.  జర�� �యప� �నుకంజ ��ం�, �� ఆక��త ��ల ఆ��క వనరుల��ం��
గు���� � �సుకు� అత�ంత బ��తం�� ఉం�.

రష�� � క�ండు ఇంతవరకూ జ��న యు����, ����� ఎతు�గలకూ సంబం�ం�న
అనుభ���  స��ం�, గుణ��లు �రు�కు�, �స� యు���� సం�ద�ం ���ం�.
 యుద�రంగమంత� �న�ం ��ం�లు త��ం�.  ముళ� �గలూ�ంకు అవ��లూ ఏ��టు ��ం�.
 మందు �తరలు ��ం�.  క�ండరు� , ��ధ ���ల మధ� సమన�యం ఎ� ఉం�� అన��
చ��ం�రు.  యు��వస�లకు అనుగుణం� ��య� ఆ��క వ�వస��నర��వ��కరణ
�ర��ం�.  �త�ం �ంకులు, ���లు, ఆధు�క 45 �.�. �ంకు �ధ�ంసక గను�లు, 76 �.
�. గను�లు, ��టూ� ����� అంద���. ర�� �తటు�� �జరు� ���ల ఏ��టు
�ద�ం�.  అత�ంత ఆధు�క�న�ంకుల� ప���క �ంకు ���ల ���ణం ��రంభ�ం�.  �ద�
ఎతు�న జ�� శతు��ంకు ��� ప��ఘ�ంచ��� �ంకు �ధ�ంసక ���డూ� ��జనూ� ఏర����.
 ��న�డుల నుం� ర�ణ అ�వృ���య�బ�ం�. ప���క ���క ���లు ఏర����.  ��
అం��� ఎ���  ���క ���లు ఏర����.

1942 �స��లం ��� ��య� యూ�య� బల�లు - 56 ల�ల �న�ం, 3,882
�ంకులు, 44,900 �రంగులు, ���రు� (ఇ� �క 50 �. �. ���రు� 21,400), 2,221 ���లు.
 1942 � ��� జర�� బల�లు - 60 ల�లకు �� (�త���ల ���లు 8,10,000� స�),
3,229 �ంకులు, స�యంచ�త �రంగులు, 57,000 �రంగులు, ���రు� , 3,395 ���లు
(G.Zhukov, Reminiscences and Reflections, Vol. 2, P. 70).  ��కుల సంఖ��నూ
ఆ��ల��నూ జర�� ఆ�క�త క�� ఉం�.  ర��కు �ంకుల� ���� ఆ�క�త ఉం�, �� జర��
�ంకుల కం� �ణ�త� �నుకబ� ఉం�.  యూ��� �ం� యుద�రంగం �క�వడం� జర��
తన ��క బల��� 80 ���� �� రష�� రం��� పం�ంచగ��ం�.  ఆక��త ��ల�నూ
ఇతర యుద�రం�ల�నూ 20 �తం జర�� �న�ం �త�� ఉం�.  ��ట� ��రం���నన� �ం�
యుద�రంగం ��రంభం ��దు.

1942� జర�� �న�ం రష�� �న�ం కం� ఆ�క�త� ఉ�� 1941�� అ�క రం���
ఒ��� �� �య�గల ���� �దు.  1942 �స�� జర�� యుద�ల��లు - ద��న ఎర�
���లను �శనం �య�డం; క�స� ను ఆక��ం�, క�స� చమురును తన అ�నం��
�చు��వడం; ���న� �� ��గ�ం� ���� ��� ను ���నం �సు�వడం ��� ర��ను
�శనం �య�డం.

1943 ఏ��� 5వ �� గల�ట�� ����� నం.41 పధకం ప��రం జర�� �న�ం, �లు�న రష��
�����క, ఆ��క వనరులనూ వ�వ��క ��ం�లనూ ఆక��ం�, జర��� అదన� వనరులు,
ముఖ�ం� చమురు, అం�� ��, ��క, �జ�య ల��లు �ర��� ����.  క�స�, ���ల
ఆక�మణ� క�స� ��� �త���ల� ర��కున� సంబం�లను కూ� �ం� ����.  ఈ
పధకం� ఉ���ం�నటు� , ���� ��� జర�న� వశమ�న ప�ం� క�స� నుం� ర��కు ���న�
�ద �� ఎతు�న జరుగుతున� ర�� ����తుం�.  ద�ణ ర��ను ఉత�ర ర��నుం� �గ
�ట���� జర�� క�ండుకు అవ�శం ఏర�డుతుం�.
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��ట�, అ��� ��లు 1942� �ం� యుద�రంగం ��రం���య� ���� నమ��దు.
 ముఖ�ం�  చ��� పట� ���� కు �� అపనమ�కం ఉం�.  చ��� ��య� వ���క స��వం
అత�� �� �లుసు.  1942 �స� �లం� జర��� �ండు రం�ల� �ద�ఎతు�న �� �య�గల
శ��ఉంద� అతను ��ం�డు.  ఒక� ��� రంగం, �ం�� ద�ణ రంగం.  ఉత��న ����దగ�
జర�� �డులు ఉండవ� అతను అ���యప��డు.  ఈ �ండు రం�ల�నూ ��� రంగం
గు�ం� అతను ఆం�ళన �ం�డు.  ఆ రంగం� జర�ను� 70 ��జన�ను స�క�ం�రు.

�స��లం� �ద�ఎతు�న జర�� �న�ం �ద ఎదురు �డులు �య���� ర��కు త�న
��క బలగం �� ఆయుధ సంప���� �వ� ���� ��ం�డు.  రష�� ���ల త�ణ కర�వ�ం
ఏ�టం� - జర��� ర�ణయు��ల� ప��ఘ�ం� బల�న పరచడం, ప��త ప���ల� ఎదురు
�డులు �య�డం.  �స� యుద�ం ఎ� జర�లన� �షయం గు�ం� రష�� జనర�� �
అ���య��లు త�త�డం� ప����� స��ం� �స� యుద�ప���కలను �ర��ంచ���
���� ఒక స��శం ఏ��టు ��డు.  ఈ స��శం ��� �ల �వరన జ��ం�.  ఈ
స��శం� �����, ���ం�, ప�����, ���వ��, �ర�� ఝు�� త�తరులు
�����రు.

ఈ స��శం� జనర� ���ం� �రు� రంగం� ప���� గు�ం� �వ�ం�, తన �న�ం
�రు� రంగం�� ���� ��ంతం� జర�� �న�ం �ద �� �సు�ంద� ప����ం�డు.   రష��
�న�ం �ద జర�� �న�ం �� �య���� ముం� రష�� �న�ం �� �� శతు��ను �బ�
���ల� �క�� యుద���రంభం� జ��నటు� �� మ�� జరుగుతుంద� �ర�� ���ం�
అ���యప��డు (G. Zhukov, Reminiscences and Reflections, Vol. 2, P. 74).  ఈ
�ష��� మనం గురు�ంచు���.  ఎందుకం� త��త ���� ��ంతం� రష�� �న�ం
�ప�త�న న��లకు గుర�న��డు, కృ��� ఈ ‘దు��హ���’ ���� ను �ం�ం�, ల�ల
���లను బ� ��న �రసు��� ���ం�డు.

ఏ��� �వరన ఎర��న�ం ����� జర�� �న�ం �ద ��న �� �ఫల� �వ�న��లకు
గుర�ం�.  రష�� �న�ం ర�ణయు����  చర�లు �సు��ల� � క�ండు ఆ��ం�ం�.  ��
� 8న జర�� �న�ం ���య� రంగం� �ద�ఎతు�న �� �� రష�� �న� ర�ణ �ఖను ��ం�
ముందుకు ��ం�. ��� �వస��� నగ��� �వ�ప��దం ఏర�� అక�డున� ఎర��న�ం,
��కులూ నగ��� వద� �����న ప���� వ��ం�.

�వస��� �గ�ంధం
��� ������ �వస��� కూ� �� 4 నుం� ���� �లలు� �గ�ంధం� �కు�కు�

జర�� ���ల� �వ�ం���డు�ం�.
1853-54 యుద�ం� కూ� �వస��� ముట��� గుర� ���తం����న చ�త�ఉం�.

 అ��క ఈ �� పట�ణం� నల� సముద���� �న�ం కూ� ఉం�.  ఈ ��� �న�ం �ప��త�క
సంప��యమూ, �ప� ��ట ప�� గల �న�ం.  �వస��� ���� �లలు జర�� ముట���
ఎదు��వడం� ఈ ��� �న�ం ప�ముఖ �త���ం�ం�. మ�క ముఖ��న �షయం
ఏ�టం� �వస������బల�న కమూ��సు����, ����� సంస�లూ ఉ���.

1941 అ��బరు� జర�ను� , �వస��� తప�, ���� అం� ఆక��ం�రు.  �వస���
ప��దం� ప�ం�. నగ��� ప��దం ఏర�డ�� �వస��� ప�జలు నగ��� ముందు అర�
చం���రం� మూడు ర�ణ �ఖలు ���ం�రు.  అ��బరు 20న ఈ ��� ��వర ముట��
��రంభ�ం�.  జర�� �న�ం అ��బరు 30 నుం� నవంబరు 21 �� ఈ ర�ణ �ఖలను ��ం�
�వస��� ను ఆక��ంచ��� �� ��ం�.  ప�జలూ ��కులూ ఈ ��� ���తం�
ప��ఘ�ం�రు.  ఈ  యుద�ం� ��� �న� �రంగులు రష�� ప��ఘటనకు �� �డ����.  
�వస��� � 21,000 ��� �న�ం� స� 50,000 ఎర��న�ం ఉం�.  జర��-రు��య� �న�ం
రష�� ����కం� క�సం �ం�ంతలు ఉం�.  జర��� 450 �ంకులు, 600 ���లు ఉం�
ర��కు �వలం 38 �ంకులు, 109 ���లు �త�� ఉ���.  అ�� �వస��� పట����
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ప�కృ� సహజ�న ర�ణ ఉం�.  మూడు ��ల �టు జ��న �ద� ��� జర�� �న�ం
�ద� ర�ణ �ఖను కూ� ��ంచ�క��ం�.  ఈ ��� ఐదుగురు నల� సముద���కులూ
�� �జ�య ��కుడూ ��న ���త ��టం ప�������ం�.  ఈ ఆరుగురు �వ� బు��� వరకూ
���, మందుగుండు అ���న త��త ���ంబుల� ముందుకు వసు�న� జర�� �ంకుల
�ద దూ�, ��� ధ�ంసం ��, ��� �టు �మూ ����రు.  �� ���త చర� జర��
����� �లు� ��ం�.  ఈ�హస�ధ అ�క�టల�నూ క�తల�నూ వ��ంచబ�ం�.

�ద� �� �ఫల�న త��త జర�� �న�ం ��ంబరు 17-31ల మధ� �ం� ��
��ం�.  ఈ �ం� ��� జర�ను� �వస��� నగ��� ఐదు �ళ� స����  �గ��రు.
 ��ంబరు� రష�� �న�ం ���� ��ం�.  ఆ ����� ఎదు��వ��� జర�ను� �ంత �����
�వస��� నుం� తర�ంచడం� జర�� �ం� ��� కూ� �జయం ��ంచ�క��ం�.  ఈ
�ం� ���, ���మం� ��కులు ఒక ర�ణ ��వరం� �వ� మ�� వరకూ ���రు.  రష�ను�
ఈ��వ��� ������నం �సుకున���డు ఒక ��కుడు ��న �ఖ ఒక� ���ం�.

‘ర��! � �తృభూ�!  �య� ���� ����! (���� అనంతరం ��న �స��ల�,
చ�త��, ‘�య� ���� ����’ అన� �టలు �ల�ంచబడడం ��, �� ఆ �టల ��నం�
చుక�లు �ట�డం �� జ��ం�) �ను నల� సముద���కు��,  ��� ����� �, � మనసు
ఆ��ం�నటు� �వ� వరకూ ���ను.  � గుం�లు �టు�కుంటున�ంత వరకూ జర�� మృ�లను
చం�తూ� ఉ��ను.  ఇ��డు ఇంక �ను చ��తు��ను, �� అం�మ �జయం మన� అ�
�కు �లుసు.  నల� సముద���కు��!  �వ�ం� ��డం�!  ��సు�కుక��� ����ణ�ం�
చంపం�.  ��కు�� � ప��జ�ను �ల�టు�కు��ను  -  �లూ����’.  ఇ�క�� �దు, అ�క
�హస చర�లు…...�వస��� ���కులు  తమ ���లను జర�� ���ల� �����శనం
���మూ�శన����రు.  

�వస��� �వ���న �డులకు గుర��ం�.  నగర జ�� ఆం� భూగర�ం��
గుహల�� ఇతర ర�ణ ��వ�ల�� తర�ంచబ�ం�.  ఒక బ���ండ�న గుహ� ���రు� , ��
�ంబులు, మందు�తరలూ త�రు �� వరు��� ఏ��టు ��రు.  అ�� మ�క గుహ�
���లూ దుసు�లూ �� ఎతు�న త�ర���.   �ల�లకు భూగర�ం�� �ఠ�లలు న���రు.
 ఒ���, క�స� లు జర�న� వశమ�న త��త, అక�డనుం� ��గ�ం�న రష�� �న�ం సముద�
�ర�ం��� �వస��� ను ��, �వస����ఉన� �న�ం� క�����ం�.

��దకర�న �షయ��టం�, �ం� జర�� �� �ఫల�న త��త �వస��� �ము��
దగ�ర�� ఉం� అ� ఆశ క��ం�.  జనవ�, �బ�వ� �లల� రష�ను� ��� ��ను��� ��రు.
 ���, �వస��� - ఈ �ండూ రష�న� ��� ఉం��త�ం ����ను �ము���య�వచు�న� ఆశ
క��ం�.  ప�జలు గుహలు వద�  నగరం�� ���రు.  ఇళ�� మరమ�తు��య�డం �దలు
���రు.  జర�ను� నగ��� ఐదు �ళ� దూరం�� ఉ�� ��ం �రు� �రగడం ��రంభ�ం�.  జర��
��న �డులూ �రం� �డులూ జరుగుతు�� �� ��న అ�క స���లు ఉత�వ
��వరణం� జ���.

ఆ సమయం� ��� � రష�� ప�జయ �ర��వస��� ��ం�.  ��� � ప�జయం
త��త �వస��� � రష�� ఓట� �శ�యం అ� అంద�� అర��ం�.  వృదు�లను, �ల�లను
నగరం నుం� తర�ంచడం ��రంభ�ం�.  నగరం� ఉన� ������ � అ�క �గం,
యువతుల� స�, �న�ం� �ర��� ముందుకు వ��రు.  �న�ం� �ర� �రు
వరు���ల�నూ ఆయుధ �క��ల�నూ �ండు ���లు ప� �య��రు.  జర�� ���క
ఆ�క�త వలన సమద�ం�ద ర��ప��దకర ప����� ప�ం�.

����� ఉన� ���� ల ��� �ద�జర�� �న�ం �వస��� �ద �� �య���ందన�
స��రం � 20 ��ంతం� అం�ం�. �� 2న వందల ���ల� జర�ను� �వస��� �ద
�� ��రు.  ఆరు ��ల� 50,000 మంటల �ంబులూ ��లుడు �ంబులూ �వస��� �ద
కు��ం�రు.  ��� �డు జర�� �రం� ద�లు గుళ� వర�ం కు��ం��.  ఈ �డు�� రష�న�కు
�ప�త�న నష�ం క��ం�.  జర�ను� ‘��’ అ� ప���క�న�� �రం�� ఈ��� ప���ం�రు.

�� 7వ ��న మూడవ – ఆఖ� - జర�� �� ��రంభ�ం�.  ఆ�శం� ఆ�క�త వలన
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జర�� ���లు �వస��� ప�సర ��ం�ల�� రష�� ���శ��లను �శనం ���.
 �వస���-క�స� ల మధ�, సముద�ం �దు� ర�� అసంభవం అ��� ���.  ����
ఆ�రం, ఆయు�లు, ము� సరుకులు, ���లూ జ�ంత��ముల ��� �వస��� కు �ర�యడం
జ��ం�, �� జ�ంత��ముల ��� అ� ���సరఫ� �త�� �ధ�మ�తుం�.  ఇ�
�వస��� అవస�లకు ఏ �త�ం స��దు.  �యప�న ��� కూ� జ�ంత��ముల ���
తర�ంచవల� వ��ం�.  �వస���� ఉన� వరు� ��లు ��క అవస�లను �ర��క���.
 �రంతరం ��న �డుల వలన గుహల� ర�ణ �సుకుంటున� జ��� �రు, ఆ�రం
అం�ంచడం అసంభవ�ం�.

మూడు ��ల యుద�ం త��త జర�ను� నగరం� ప���ం�రు.  నగర �ధు�� మ� �ండు
��లు యుద�ం జ��ం�. �వస��� ��ట అం�మ దశ�, �� �స� ��� నగర �ధు��
కుళ��తున� అసం��క�న శ�లనుం� వ�� దుర�ర�న కం� తటు��వ��� ఎర���కులు ��
�సు�లు �సు�వల� వ��ం�.  �వస��� ������ అ�క మం� ��డుతూ �రమరణం
�ం�రు.  �ంతమం� �యప� శతు��కు ���రు.  26,000 మం� �త�తు��న రష�� ��కులు
 జర�న�కు పటు�బ��రు. �వస��� ��టం ము��న త��త 90,000 మం�� ��లు�
పటు�కు��మ� జర�� ప�క�ం�ం�.  �వస��� ఊ�ం�న �� కం� ఎకు�వ �ల� ���ం�.
 �వస��� ప�జలు – ���లూ, �రుషులూ - జనర� �� �� ��� 11వ ����� తమ ���త
��టం�మ�యుద�రంగం����వ�కుం� ����� అం�మ రష�� �జ����డ���రు.

�వస�����టం సువ����ల� ��ంచ తగ���టం.
�వస��� నుం� ఎర��న�ం ��గ�ంచడం� ���� జర�న� వశ�ం�.  ����

ఆక�మణకు ఉ���ంచబ�న జర�� �న�ం ఆ కర�వ�ం ����వడం� మ� రంగం� యుద�ం
�య���� �లుప�ం�.

����� రష�� ప�జయం

�ర�� ���ం� �యకత�ం� � 12న ఎర��న�ం ���� �శ� �� ��ర�ం�ం�.
 కృ���, ఈ �న�ం� ��ట� ���� �ంబరు.  ఈ రంగం� జర�ను� కూ� ���
�ద�మ�తు��రు.  ఎర��న�ం జర�� ర�ణ �ఖను ��ం� మూడు ��ల� 10-20 �ళ��
��గ�ంచగ��ం�, �� ��� సర� సన�ద�ం� ఉన� జర�� �న�ం ఎదురు�� �� రష��
����� త���ట���ం�.  ప���ల� మూడు ఎర����లను జర�ను� చుటు�ము��రు.
 �లమం� ఎర���కులు మర�ం�రు. 2,39,000 మం� ��లు� పటు�బ��రు.

1956� కృ��� తన రహస� ���క� ����ధ�త���� � న� ఆ��ం�డు.
‘...���� రంగం� �వ��న ప���� ఏర��న��డు ���� ను చుటు�ము��చర�ను

�లు� ���ల� �ము స��న �ర�యం �సుకు��ం.  నూతన ప���తులకు అనుగుణం�
ఆప�షన� �� ను� �రు�లు ���ల� �ం ���� ను ��ం.  �� ఇం�త ��నం ���డు�
(contrary to common sense) ���� � ప���దనను �����డు.  రష�� ���లు
చుటు�ముట�బ� �శనం అవ�తున� ప���� ఎదుర�తు�� ���� ఆప�ష�
�న��ంచవల�ం�న��డు…...ఫ�తం� ఏం జ��ం�?  ఎంత �రం జర�� అం� జ��ం�.
 జర�ను� మన ����� చుటు�ము��రు.  ల�లమం� ��కులను మనం ����ం……’ - (కృ���
రహస� ���క నుం�…..Extract from Khrushev’s Secret Report, Russia At War,
Alexander Werth, P. 362).

రష�� ��� ��� ��ల�, హ�తు�� జర�� �న�ం �� �య�డం వలన రష��
�న�ం చుటు�ముట�బ� ప��దం ఎదుర��ంద�, ఈ �షయం ���� దృ��� �సుకు రమ�నమ�
కృ���, జనర� ���వ�� (�� ఆ� జనర� ���)� �ను �� ����ం�డుట.  ���� ఈ
�షయ� ఏ� �నదలుచు��ద� ���వ�� స��నం ���డు.  అ��డు కృ��� ����
����� �ను ��డు.  అక�డున� ��ం�� �ను అందుకు��డు.  ���� కృ��� �
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��� డ��� ��క�ంచడం� కృ��� ��ం�� � ఈ �షయం ���డు.  ��ం�� కృ���
��ర�నను ���� కు ���ం�డుట.  అ�� ���� రష�� ��� ��� �య����
��క�ం�డు.  ‘ముందు ����ం�న �ధం�� జరగ�’ అ��డు.  ���� కు �ను స�యం�
ప����� �వ���ను అ� కృ��� ����ం�������ను���� డ��� ��క�ం�డు.  ����
�ర���ం, మూర�త�ం �రణం� ల�లమం� ఎర���కులు తమ���లను ����రు - ఇ� కృ���
కధ.

��� స��శం� �ర�� ���ం� ����  �ద �� �య���� తన �న�ం సర�
సన�ద�ం� ఉన�ద�, అందుకు అనుమ� ��ల� ��డ� ఇంతకు ముందు �లుసుకు��ం.
 �ర�� ���ం� శతు�బల��� తకు�వ� అంచ� �� ఉండవచు�,  �� రష�ను� ముందు ��
�య�డ� మం�ద� అ���యం� ఉం� ఉండవచు�.  ఒక మ� సం��మం� ��హం,
ఎతు�గడల� ఇ�ం� �ర�టు� అ��ర�ం� జరుగుతూ� ఉం��.  అ� ��ద ప���లకు
�� �సూ�� ఉం��.

కృ��� ఆ�పణ ��ర��ఝు�� తన��ప�ల� ఏం ���� ఒక�� చూ��ం.
‘.........(� 17న ���� జనర� ��� వ�వ�రం చూసు�న� జనర� ���వ��)

�యంత�ం యుద�రంగం� ప���� ప��దకరం� ఉంద� రష�� ��� ����యడం మం�ద�
���� కు సూ�ం�డు…..(���� రంగం� ఉన� జనర� ���ం�ను సంప��ం�డు ����.
 ���� ఆప�� ��� �����నంత ప��ద�� �ద� అతను ���� కు ���డు.  ఆ
�రణం� ���� ���� ఆప�ష� ��� �య���� ��క�ం�డు)........ � 18న మ�క��
జనర� ��� ���� ఆప�ష� ను ��� �య�వల�ంద� ���� ను ��ం�…… � 18న �ర��
���ం�-���� ల మధ� సం�షణ జ��న��డు �ను ఉ��ను.  జర�� �న� �� ప��దం
గు�ం� తను �వ�ం� ఆం�ళన పడుతు��న� ���� �ర�� ���ం�కు స�ష�ం ��డు…..ఆ
�� �యం�లం ���� ��ట� ���� �ంబ� కృ��� � ఈ �షయం చ��ం�డు.
 ���ం� అ����ల� - శతు�ప��దం గు�ం�న ��రు�లు అ�శ�కు�ల� కూడుకున�వ�,
ఆ �రణం� రష�� ��� ����యవల�న అవసరం �ద� - కృ��� కూ� వ�క�ప��డు.
 �� �న��ం�లన� ���ం�, కృ��� ల అ����ల ఆ�రం�, ��� ��� �యమన�
జనర� ��� ��దనను ���� అం�క�ంచ�దు.  �డు �బుతున�టు� ��ట� ���� (అం�
కృ���) ���� ఆప�ష� �న��ంచడం వలన �నున� ప��దం గు�ం� ���� ను
�చ��ం�ందన��ట �జం �దు.  ఈ�ట �ను ���రం� �ప�గలను.  ఎందుకం� �����
సం�షణల సమయం� �ను అక�డ ఉ��ను…’ (G. Zhukov, Reminiscences and
Reflections, Vol. 2, P. 76, 77).

‘....1942 �స�� (ఎర����లకు) ప��కూల�న ప���� ఏర�డ���, ��య� బల�ల
�స� �ల ఎదురు�� పధ��� ఆ��ం�న తన �ర�టు కూ� �రణమ� ����
గు��ం�డ� ����.  ��� అతను జనర� �� ��ర��� � �� జనర� ��� � �� ఎవ��
�ధు��� ���ల� ప�య��ంచ�దు…..’  -  (G. Zhukov, Reminiscences & Reflections, Vol.
2, P. 86).

తన ��లను ఇతరుల �ద రు��కృ��� ఎక�డ?  ఇతరులను �ధు��� �య�కుం� తన
త�� అం�క�ం�న���� ఎక�డ?

� 19న ��ట� ���� కు ప���� అర��ం�, �� అప��� �� ఆలస��ం�.
 చుటు�ముటు�బ�న ఎర���కులు ���తం� ���రు.  �ంతమం� చక�బంధం నుం�
త��ంచు�గ��రు.  ����మం�మర�ం�రు, �� ��లు� జర�న�కు ���రు.

�� �లం� ద�ణ-ప��మ రం�ల� �వ�యుద�ం �న��ం�.  న��లకు గుర�తూ
ఎర��న�ం ��గ�ం�ం�.  జర�� మ��  ���త�క �రవ ��కు�ంచుకు�, �త��జరు�
���ల� క�స� �� ���న� �� �గం� ��గ�ం�ం�.  ఎర������ �� న�వరకూ
�����ం�.  ������� కు ప��దం ఏర��ం�.

అంతరు�ద��లం�, ఈ��ంతం����� ఎర����లను ��ణ�ం� న�� �ల� ���లను
�శనం ��డు.  ఆ �జయం త��త ����� అ� �రు ఉన� ఈ నగ��� ‘���� ���’ అ� �రు
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���రు.  ���� ��� �శ� జర�ను� ��గ�సు�న� సమయం�, ఇ� అ� స�ష�ం�
�ప��క���, ������� వద�ఏ� జరుగుతుం� అన� అ���యం అంద��నూ కలుగ��ం�.

���� అం� ఉకు� మ�� అ� అర�ం.  ఈ ఉకు� మ�� �రు� ఉన� ఈ నగరం జర�న�
ముందు ఉకు� �డ� �లువగల�?  ���, ఉకు� ���� ��ం� మ�� �లు��� �ధం� ��
�బ� �య�గల�?

ప�పంచంఊ�� �గబ��ఈప�శ�కు స��నం �సం ఎదురుచూడ��ం�.



95

�ల��!
�రూఈ �రు��

ధృఢం� �లబడం�!
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అ��యం ఆరు

�������యుద�ం
���� ���, ద�ణ ర��� ���న� ప��మ ��న 25 �ళ�� ���ం� ఉన� నగరం.

 1941 ��� నగర జ�� ఆరు ల�లు.  నగరం �ం��టు భవ�ల�, ��ల�న చతురస�
ప���ల�, �ట��, �లవ�ల� సుందరం� ఉం��.  ����ళ �దు����లు �లుగుతుం�
నగరం �డ�  ��ల �రం ��నటు� కను�ం��.  20వ శ�బ���రంభం� ఈ నగరం� ఉన�త
�ఠ�లలు �వలం �ండు ఉం� �న�లలు 400 ఉం��.  అ� ఉం�� �రు ప�భు� �లన.
 �ప��నంతరం 1941 ��� 15,000 మం� ���రు�లూ, ఇం���ం�, �ద� క��లలూ, డజన�
�ం��క �ఠ�లలూ, వందల �ఠ�లలూ �బ��ల� ���� ��� ప�ముఖ ��� �ంద��ం�.
���� ��� ��� �ంద�ం�త���దు - ప�ముఖ �����క �ంద�ం కూ�.  ఈ నగరం - �రంగులు,
�ంకులు, ఓడలు, జ�ంత��ములు, ���లు, మందు �తరలు, యూ��ంలు, ���చర��
�టు� - ఇ� ర�ణకు అవసర�న 80 ర�ల �మ��� త�రు ���.  ఇక�డ ప�శ�మల�
ముఖ��న� - ���� �����క�� �క��, �� అ��బ�  ఉకు� �క��, ���� ఆ����� �క��లు.  ఈ
మూడు �క��లూ ���� ��� ఉత�ర ��ంతం� న� ఒడు�న వరుస� ఉం��.  ���� ���
యుద�ం�ఈమూడు �క��లు ఒక దుర�ం�������� ను ర�ం��.

���న� ఇక�డ ��� �లు �డలు� ఉంటుం�.  అందు� అ�క ��లు���.  న�
�ద వం�నలు ��.  �ళ� ���, �డు���� వ�� �మ��� ���� ��� కు �ర����
 ���లుం��. జర�ను� న� �రం ��� ఈ ��లు ప��దం� పడ��.   అందుక� ఈ ���
��లను ��డు�వ���, జర�ను� ���న� �రం  �రకుం� ఎర��న�ం �వ�ం� ���ం�.
 ప��మ గటు�, అం� ���� ��� �� గటు�, ఎతు�� ఉంటుం�.  ఈ ఎతు�గటు����� ��� ర�ణకు
�� ఉప�గప�ం�.  ఈ ఎతు�గటు�� అ�క �ట� గుహలుం��.  గటు��లు� ఎర��న�ం �గు�
గను�� �రం�లు త��నటు� �రం�లు త�� ��న �� నుం� ర�ణ �సుకుంటూ ���ం�.
 ఒ��క� �ట ఈ �రం�లు ��� వంద అడుగుల �తు ఉం��.  నగరం� ఎతు�ప�� లు,
�యలు, �న� �ండలు, అ�కం ఉ���.  ఈ �ండల� ముఖ��న� ��  కు��� అ� 335
అడుగుల ఎతు��ండ.  ర�ణ దృ��� �లక�న ఈ �ండను ���నం �సు�వ��� జర��, రష��
���లు �లల తరబ� సంఘ��ం��.  ఈ�ండ అ�క�రు� �తులు��ం�.

�ంతమం� చ�త��రులు �ట�� కు ���� అం� ఉన� ��షం� ���� �రు� ఉన� ఈ
నగ��� �శనం ���ల� అనుకు��డ�, ���� ��� కు��హ��� అంత ��ముఖ�త �ద�
అం�రు.  �ట�� ను ఒక మూరు��� ���ం�, జర�� ప�జ��� అత� మూర�త�ం �రణం�
�����రు.  �� ఇందు��స�వం �దు.  ���� �����హ���నూ �����కం�నూ �లక�న
��నం� ఉం�.  ఈ నగ��� జర�ను� ఆక����క�స� నుం� ���న��దమధ� ర��కు ర��
అ�తున� చమురు ��� �తుం�.  ����, ���� ��� �����క  ��ం�లు జర�న�
పరమ���.  జర�� �త��శం� ట�� యుద�ం� �� అవ�శం ఉం�.  ర��� �శనం
�య���� అవసర�న�����క ఏర�డుతుం�.  ఈ�ర�ల వలన���� ���యుద�ం జర��
��హం� �లక�నయుద��.

����త�క�న ���� ��� యుద�ం ఆరు �లలకు �� ��ం�.  ఈ యుద�ం� ఇరు
ప�లనుం� 26,000 �రంగులు, ���రు� , 2,000 �ంకులు, 2,000 ���ల� కూ�న 20 ల�ల
�న�ం ���ం�.  ఈ యు���� ప��నం� �ండు దశలు� �భ�ంచవచు�.  1942 �� 17 నుం�
నవంబరు 18 వరకూ ర�ణ యు��ల దశ.  నవంబరు 19 నుం� �బ�వ� 2, 1943 వరకూ ఎదురు
�� దశ.

1. 1942 �� 17 నుం� ఆగసు�4 వరకూ ప��నం� �� న� వం��� యుద�ం
జ��ం�.  ఇక�డ ‘�నుకంజ �య�కూడదు’ అ� ���� �చ��ం�న త��త రష�ను� జర��
��గమన ���� త��ంచ గ��రు.  �������� ర�ణ ఏ��టు� ����య����, ��
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వం�� రష�� ���లను జర�ను� చుటు�ముట�కుం�నూ, ���� ��� ను ఒక� ఊ��
���నం �సు�కుం�నూ, ఈ�� వం�� ప��ఘటన�డ��ం�.
2. ఆగసు�5 నుం� ఆగసు�18 వరకు - ఈ దశ� జర�� 6వ �న�ం�� అ�క ���లు
�� న� �� ���� ��� �� ��గ�ం��.  ద�ణం �� నుం� �కుం� ప��మ,
�యవ� �శలు�������� ����గ�ం��.
3. ఆగసు�19 నుం� ���ంబరు 3 వరకు - ఈ దశ� ��-���నదుల మధ� ప��శం�
యుద�ం �వ����� �రుకుం�.  ఆగసు� 23న జర�ను� ���� ��� ఉత�ర �కు�న ���న�
���� స��ం�రు.  ����రం ��న జర�ను� ���� ��� నగరం �ద �� �య�కుం�
ఆప��� రష�� �న�ం నగరం� ప���ం�ం�.  ఆ �� 600 ���ల� జర�� ���క
దళం �ద�ఎతు�న ���� ��� �ద �� ��ం�.  ఇంత �ద�ఎతు�న �� జ���, ఇంత
భయంకర�న న���� గుర��, �����రులు �� �ర �యకత�ం �� �ర�ం
����దు.
4. ���ంబరు 4 - 13 - ఈ దశ� నగరం �లుప� ��ంతం� యుద�ం జ��ం�.  జర�ను�
ఉత�ర �శ ��� �కుం� నగ��� ద�ణ �శ �� కూ� ������� ��రు.  ఉత�ర
ద��లు� జర�ను� - �నుక ���న�.  ���� ��� � ఉన� 62వ ఎర������ ఇతర
రష�� ���ల� సంబంధం �����రుప���ం�.
5. ���ంబరు 13 - నవంబరు 18 -  ఈ దశ� ���� ��� నగరం �పల ����త�క�న
��టం జ��ం�.  అ��బరు మధ� ��ంతం� రష�ను� ����రం� మూడు �న�
��ం�లకు ప��తం �య�బ��రు.  జర�� �న�ం నగరం� ��� 90 ���� వశం
�సుకుం�.  అ��రష�న�ను ఈ��ం�ల నుం� త�� �య�క��ం�.

త��త రష�� ఎదురు ����రంభ�ం�.
1. నవంబరు 19 - ��ంబరు 11  -  రష�ను� ���� ���� ఉన� 3,30,000 మం� జర��
����� చుటు�ము��రు.
2. ��ంబరు 12 - జనవ� 1 1943 - రష�� వలయం� �కు�కున� జర�� �����
�ము���య���� ����ర�� �� �� ��� �యక��న ప�యత�ం జ��ం�.  ����
��� � ఉన� జర�� �న� స���� వసు�న� �� �� ��� ����� రష�ను� అడు�కు�
�నకు� త���రు.  రష�� వలయం మ�ంత ���ం�.  �� ��ంతం� ఇ��య�
(జర�� �త�) ���లను రష�� �న�ం తు�� ����ం�.
3. జనవరు 10 - �బ�వ� 2 1943  -  ���� ��� � �కు�కున� జర�� ����� అంతం
��ం�. 91,000 మం� జర�� ��కులను ��లు� పటు�కుం�.
1941� యుద�ం ��రంభ�న �� �లల� ���� ��� నగ��� ప�త�� ప��దం

ఎదురవ�దు.  1941 అ��బరు� జర�� ���లు ���� ��� నగరం �ద �ంబులు
�య���� ప�య��ం��, �� రష�� ���లూ ��న �ధ�ంసక �రంగులూ ఆ
ప�య���� �ఫలం ���.

���� ��� ��టం గు�ం� �వరం� �లుసుకు� ముందు ���� ��� ��� ���
�జయం ��ంచ��� ప��న �రణ�న కమూ��సు�����త�గు�ం� �లుసు���.  యుద�
��రం��� ���� ��� ��ం�య ���క�� �ఖ� 58,000 మం� సభు�లుం��రు.  ���
33,000 మం� యు���� తర�రు.  ���, ��� ���, ఒ���, �వస��� త�తర నగ�ల
అనుభ��� అథ�యనం �� నగ��� �రులనూ యు���� �ద�ం ��ం�.  ఈ నగ�ల����
���� ��� � కూ� ప�� వలం�రు ద�లూ ���క ద�లూ ఏర����.  ��� 60 �తం
సభు�లు యుద�రం��� తర��, ��ం�య ����ఖ యుద�రం��� అవసర�నవ��
అం�ంచ��� అ��మం� కృ� ��ం�. 1941� ���� ��� ��ంత యువ కమూ��సు��� �
1,20,000 మం� సభు�లుం��రు.  యుద�ం �� �లల� 60,000 మం� యువ కమూ��సు�లు
ఈ��ంతం నుం�యుద�ం� ��రు.  ఆగసు�23-���ంబరు 15 మధ� �లం�, ���� ��� కు ��
�� ���ల� �వ��న �రు జరుగుతున���డు, ���� ��� ���8000 మం�
కమూ��సు�లనూయువ కమూ��సు�లనూ ���కులనూయుద�రం��� పం�ం�ం�.



98

1941 అ��బరు�, జర�� ���లు ��� �ద �� �సు�న� తరుణం�, ���� ��� కు
ప�త�� ప��దం ఏ� �నప��� నగర ��ంతం� మూడు ర�ణ �ఖలను - �లుపల, మధ�
��ంతం�నూ, �పల - ���ం�ల� ��� ర�ణ క�� �ర��ం�ం�.  ��య� ��క ఇం��రు� ,
2,000 మం� ����ర�కర�లు, 50,000 మం� యువ కమూ��సు�లూ, 1,90,000 మం� ప�జల
సహ�రం�, 99,000 �రంగుల, మర తు�కుల ��వ�ల� కూ�న ఈ ర�ణ �ఖలను ���ం�రు.
 1942 ��� ���� ��� ��ంతం �ద జర�� �న�ం �� ��నన��డు నగర స�హదు�ల�
మ� ర�ణ �ఖను ���ంచడం జ��ం�.  ���� ��� యుద�ం ��రంభమ��టప���  ���
�క���ఈ ర�ణ �ఖలు ������� ర�ణకు �డ����.  

ఈ ర�ణ �ఖల �డ� 3,850 �. �.  ఈ �ఖల ������ �ండు �ట� 15 ల�ల ఘన�
�టర� మ��� త��రు. �ండు ల�ల ఘన�టడుగుల �క�, ��� టను�ల ��ంటు, 21,000
టను�ల ఇనుము, ఉకు� ��రు.

1942 జ� అం��� 60,000 మం�� ప�� వలం�రు �న�ం త�ర�ం�.  ఇం�
ఎకు�వమం� ప�� �న�ం� �ర��� వ��రు �� �����క ఉత���� �న��ంచ���
���కులు ��� కనుక ఎకు�వమం�� ఈ ప�� వలం�రు �న�ం�� �రు���దు.  యుద�ం
�వ�మ�తున�� �ల� ముఖ� ప�శ�మలనూ �ల�లనూ వృదు�లనూ �లు�న వసు��లనూ నగరం
నుం� తర�ం�రు.  �లుగు ల�లమం� �రులను ��న, �రం� �డులమధ� తర�ం�రు.

�� అం��� ���� ��� రంగం� 1,87,000 మం� ��కులు, 300 �ంకులు, 337
���లు, 7900 �రంగులు, ���రు� ఉన� ఎర��న�ం ఉం�. ఈ  ����� �న�ం 330 �ళ�
�డ�న� యుద�రం��� �ధ�త వ�ం�ం�.  జర��� ఈ ��ంతం� 2,50,000 మం� ��కులు,
740 �ంకులు, 1200 ���లు, 7500 �రంగులు, ���రు� ఉన� �న�ం ఉం�.  అం� జర��,
�న�ం సంఖ�� 1.3:1, �ంకుల� 2:1, ���ల� 3.6 : 1 ఆ�క�త క�� �ం�.  ఇ� �క
క�స�యుద�ంము��న త��త �డుద�న జర�� �న�ం, జర�� �త���ల ���లూ ఉ���.

జర�� �� �వ�తను తటు���క రష�ను� ���� ��� ��కు ��గ�ంచ��రు.
 ��మం� జనరలు�, క�ండరు� కూ� �ర�ం ����రు.  ���� ���  ��టం�
సుప��దు��న జనర� ఛు�� తన అనుభ�లను �వ�సూ�ఇ���డు:

‘.... (���� ��� �� ప�యనం �సు�న� �రు)......�� చుక��� ����ల�, �ప�త�న
�స� ��� ప���ను�ం� తూరు�కు ���తు��రు.  �ళ� దగ�రున� ఆ�రం కూ�
అ��వ��ం�.  ‘ఎక��� �డుతు��రు?’ అన��ను.  �ళ�� అర�ంపర�ం ��
స������రు…..9వ �న�ం ఆ�సర�ను �ంతమం�� క��ను.  �రు మూడు �లుగు �ర��
���తు��రు.  �ర��ం� ���లు �ను�లు.  ‘జర�ను� ఎక�డ?  � యూ�టు� ఎక�డ?  ఎక���
�డుతు��రు?’  అ� ప���ం�ను.  �ళ�� స��నం �ప��క��రు.  ఇటువం� ప���తుల�
ప�యనం ��సు�న� ����� మ� �బ�రం క��ం� ���� �య�డం ��క �ద�
స�ష�మ�ం�…..’

�� 25న ఛు�� �న�ం జర�� ��� గుర�తుం�.  �ండు ��ల �వ�యుద�ం� రష��,
జర�� ���లు �వ�ం� నష����.  అ�� జర�� �న�ం రష�� ర�ణ �ఖ� గం�
�ట�గలుగుతుం�.

‘.....� దగ�ర �ంకులు ��.  జర�ను� గం� ���న ��ం��� ��� ���యన�ను
పం�ం�ను.  ��క ���� పడ�గం�� �డ�గ��మ��ం�ం�.  దురదృష�వ�తూ� అ�
సమయం� రష�� �న�ం భ������ గుర�ం�.  ఈ భయంయుద�రంగం��దలవ�దు.
 యుద�రంగం �నుక ��ంతం�, �� న� అవత� ఒడు�న ఉన� ��క�,  ర�� యూ�టు� ఉన�
�ట ��రంభ�ం�.  జర�� �ంకులు �ండు �ళ� స�పం� ఉ��యన� ��రు �ళ�కు ��ం�.
 ఆ ���� జనం ���వడం �దలు �ట���� అటువం� ���ర��లు.  ఈ ��రు ఎ�
��ం� �� యుద�రంగం� ఉన� ��కులకు కూ� ��ం�.  �� న� �� అవత� ఒడు�కు
�ర��� అం� ���వడం �దలు ���రు.  �ళ�ను ఆప��� � ఆ�సర�ను పం�ం�ను
�� అప��� ఆలస�ం అ�ం�.  శతు����లు వం�న దగ�ర �ద� ఎతు�న �గుపడ�జ���,
�ర�ను చూ��ంబులు �య�డం�దలు ����…….’
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�క� ప� �ళకు జర�ను� న� �ద వం�నను ధ�ంసం ��రు.  ఒక ��జ�, మ� ��� �న�
యూ�టూ� న� ఇవతల ఒడు�న ఉం����.  జనర� ఛు�� �� సమయం� అత� ��ం�
ఆ�సరు ఈ ����� న� �� ఆవత� ఒడు�కు �ళ�మ� ఆ����డు.  ఛు�� �� ��ర�రు�కు
��� వ��� ఈ �షయం ��� ���ంత��డు.  జర�� ���లు న� �ద వం�నను ధ�ంసం
�య�డం� న� �ట��� ఏ �ర�మూ �దు.  అటువం� ప���తుల� ఈ �న�ం న��
�ట��� ప�య����జర�� ���లకు బల��తుంద� గు��ం� �ంట� ఆ ఆ��లను రదు�
���డు.

ఆ �� గందర�ళ ప����, రష�� �న�ం� జర�� �న�ం క��ం�న భ������ ఇ�
ఒక ఉ�హరణ.

త�ర�� �� న� వం� ��ం�న�ం� జర�ను� ఆక��ం�రు.  62వ �న�ం �వ�న��ల�
�� న� ఆవత� ఒడు�కు ��గ�ం�ం�.  జర�� �న�ం కూ� న�� �� అర�చం���రం�
���� ��� ��కు ��గ�ంచ��ం�.  జర�� �ంకులు, ���లు రష�� ���ల �ద ��
�� �ప�తం� నష�ప���.   ����నుం�యుద�రం��� వ��న ��కులు ������ �లు
��షను� �లు �ం� �గుతుండ� హ�తు�� జర�� ���లు, �ంకులు �� ���.  ఈ
�న�ం భయంకర�న న���� గుర�ం�.  బ�కున� ��కులు ��� �దు� ����ల��
����రు.  జర�� ���లూ �ంకులూ ఇ� అ�క ��షన�� �ళ� �ద �� �� రష��
����� �ప�తం� న��లు క��ం� ��� �దరు ���.

రష�� �న�ం ఇ� ��� �దు� ���తున� సమయం�, 1942 �� 28న ‘�నుకంజ
�య�వదు�’  అ����� ప�����ం�న ఆర�� నం.227� రష�� ����� �వ�ం��చ��ం�డు.

ఈ ఆర�� � ����, రష�� ���లు �వ�ం� ప��ఘ�ంచకుం� రష�� భూ����
నగ�లనూ జర�న�కు అప���� ���తు��య�, �గు�� తలవంచుకు�� �సు���య�
�మ��ం�డు.

‘........ఎర��న�ం� ���సం ఉం�న ప�జలు ��శ �ందుతు��రు.  ఎర��న�ం� ���సం
���తు��రు.   తమను ర�ం���న �న�ం తమ� జర�ను� కు అప���� �మం� తూరు�కు
���తున�ందుకు శ�సు���రు.  యుద�రంగం� �ంతమం� మూరు�లు తూరు�న ��ల�న
ప��శం ఉంద� జ�� ఉంద� �ం� ఉంద� తూరు�కు ��గ���మ� అంటు��రు.
 తలవం�లు ��� తమ ���త��� క�� �చు��వ��� �ళ�� ��గ���మంటు��రు.  ఇ�
ప��దకర�న �ర�…...మనం ఎంత దూర�� ��గ�ంచగలం అ� ����
�రూ��ం��…….’

జర�� ఇప��� �� రష�� భూ���� ఆక��ం�ంద�, జర�� ఆక�మణ� ఇ��డు 7
�ట�మం� రష�ను� ఉ��ర�, జర�� కం� �ననవ వనరుల�నూ ఆ�ర ���ల�నూ ర��కు
ఆ�క�త �ద� ���� �చ��ం�డు  -  ‘....ఇంక ��గ���మనకు ఆ�రం ఉండదు, ము�
ప���లుండ�, చమురు ఉండదు, �క��లుండ�, �లు ���లుండ�.  ఇంక ��గమనం ఆ�
����.  ఒక� అడుగు కూ� �నకు� �య���� �లు�దు……..’

�న�ం� ఉకు� క�మ��ణ అమలుజర�ల� ���� ఆ��ం�డు.  అనుమ� �కుం�
క�ండరూ� క���రూ� యుద�రంగంనుం� �నుకకు మళ�కూడద�, ���తనం చూ�ం����
����ణ�ం� �రూ��ం�ల� అ��డు.  ���ల ��టం� రష�న� ముందు �లువ�క జర�ను�
���తున���డు జర�� �యకత�ం �వ��న చర�లు �సుకు� తమ �న�ం� క�మ��ణ
ఉం�� ��ంద�, ఫ�తం� ఇతరులను �చు�వడం తప� ఒక ఉన�త ఆశయం �� జర�ను�
ఇ��డు క�మ ��ణ� ��డుతు��ర�, తమ �తృ���� ర�ంచడమ� ఉన��శయంగల
రష�ను� క�మ��ణ��ం� ఓట��ల�తు��ర�, ���� �మ��ం�డు.

‘....మన ���కులు తమ శతు��ను అథ�యనం �� గుణ��లు �రు�కు� �జయం
��ం�రు.  మనం కూ�మన శతు��నుం� ��లు �రు�����న అవసరం ఉం�?  ఉం� అ�
�ను అనుకుంటు��ను…..’

���� ఈ ఆర�� � � క�ం� అనుమ� �కుం� యుద�రంగం నుం� ప�యనం ��
క�ండర�ను ����ర�� ���ల�, క�మ ��ణ ఉల�ం�ం�న క�ండరూ� క���రూ� ��కుల�
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�న� ���య�� ఏర�ర�, ప��దకర�న యుద�రం�లకు పం�ం�, �రు ��న �����
��య��త�ం ��� ���ల� అ��డు.  ప�� �న�ం 200 మం� ��కుల� మూడు నుం� ఐదు
�యుధ ర�ణ ���� లను ఏర���, యుద�రంగం� ధృఢం� �లువ� ��జన� �ను�ల ఉం�,
యుద�రంగంనుం� ���� వ�� ��� ��� ��, �ర�ం� యుద�రంగం� ��� ��కులు
ప��దం� పడకుం� ���ల� ఆ��ం�డు.

������� ఆ���� �న�ం� �ప�తం� ప��రం ఇ��ం�. ఫ�తం� �న�ం�  క�మ��ణ
�రు�ం�.

జర�� �న�ం �గం� ���� ��� �� ��గ�ం��, ప��న ల���� - రష�� ���లు
క�మపద��� ��గ�ంచకుం� చుటు�ము���శనం �య���� - ��ంచ�క��ం�.  రష�ను�
���� ���ల� ��� ��డ�దు.  ���ల� ���క ర�ణ �కుం� వందల �ంకుల�
�� �సు�న�  జర�న�� ��� ��డడం అం� �శనం �వడ�.  ��� ��డకుం� రష�ను�
మ� ��, మ� �ట ��� ��డ��� �� ఆయు�ల� స� ���� ��� ��
��గ�ంచ��రు.  �� నుం� రష�� �న�ం ��గ�ంచ��� ముఖ�  �ర�లు - త�నంత
�న�ం �క�వడం, ఆయు�ల- ముఖ�ం� �ంకుల, ���ల - �రత.  1941� �� �లల�
జ��న�� అంతు�� యు���� ��లగుం� జర�� ���లు అ� �గం� ��గ�సు�ం� ర��
అంత�ం� అన� �వం జర�� ��క �యకత�ం� కలుగ��ం�.

అ�� �ట�� ఆ�ం�నటు�  ర�� అంతం  ��దు.  ప��ఘ�సూ���గ�సు�న�� �� ఎర�
�న�ం �జ�న��టం ఇం���రం�ంచ� �దు.

���� ��� యుద�ం ��రంభ�న సమయం�, ���� ��� �ద శతు�� ఒ����
త��ంచ���, ��� రంగంనుం� ���లను ���� ��� కు మ��ం� అవ�శం ఇవ�కుం�
ఉండ���, ఎర��న�ం ��� రంగం� జర�� ���ల �ద �� ��రం�ం�ం�.  ఈ ���
జర�� �న�ం �వ�న��లకు గుర�ం�. రష�� ��గమ��� ఆప��� జర�� �����రులు
���� ��� క�స� రం�లకు ప��ణమవ�తున� అ�క ��జన�ను ��� రం��� పం���
వ��ం�.  ఆ �ధం� ���� ��� రంగం� ��డుతున� ఎర��న�ం �ద �ంత �రకు ఒ���
త��ం�.

��గ�సు�న� రష�ను� ఆ��� న� �రం� ర�ణ �ఖ దగ�ర ��� ఆగసు�6న జర�న� �ద
ఎదురు �� ��రు.  ����ల�� ���� ��� �దు�న రష�� ��కులను �గు�� ఈ ��
�య�డం జ��ం�.  ఈ���ళ�� భయం� ప��ట��దు.  �ర�ం� ��� అక�డ జర�� �����
�రం ��లు �లు� ��రు.  జర�ను� చుటు�ము��ప��దం ఏర��న��డు ఎర��న�ం
అక�డనుం� మ� ప�కృ� సహజ�న ర�ణ �ఖ దగ�రకు - ���� న� ���� - ��గ�ం�ం�.
 ఈన�������� కు ద�ణ �శ� 40 �ళ� దూరం� ఉం�.

�� న� వం� ��టం� అ�ర�ం చూ��, ��-���ల మధ� ప��శం� ఎర��న�ం
జర�న�ను �వ�ం� ప��ఘ�ం�ం�.  ��కులు �ంబులు నడుంకు కటు�కు� జర�� �ంకుల �ందకు
దూ��రు.  �త�� వ��న ��క ద�లు త�ర�� �ప� ��ట ప�మ గల ���లు�
రూ�ం��.  ������� �రుకు� 62వ, 64వ ���లను చక�బంధం� ����మ� జర�� ��న
ప�యత�ం ఫ�ంచ�దు.  64వ �న�ం ���� ��� �లుపల ద�ణ �శ�నూ, 62వ �న�ం ���� ���
నగరం �ప�, జర�� ��� ఎదు�����. ఈ �ండు ���లూ ���� ��� యుద�ం� ప�ముఖ
�త���ం��.

ఆగసు�25 ��� ���� ��� ను ఆక��ం�ల� �ట�� ఆ��ం�డు.  జర�� ���లు
నగరం �����న�� ��ల�� నగ����� �లు���ల���డులు �వ�ం ���.
 ఆగసు�23న జర�ను� ���� ��� ఉత�ర �శ�����రం ��రు.

ఆ ��న 600 ���ల� జర�� ���క దళం ���� ��� నగరం �ద �� ��ం�.
 జర�� ���శ��లు స�పం� ఉండడం వలన ఈ 600 ���లూ 24 గంటల� 2000
�డులు ���.  ఈ��� ఆ ఒక� ���� 43,000 మం� �రులు చ���రు.  1,50,000
మం� �యప��రు.  అంతకు ముందు �ండు �లల �స� �వడం మూ�న నగరం ��ర��
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�క�ల� ���ం�న ఇళ�� అ���ల��� భగు�మ���.  ��ంటు, �ం��టు భవ�లు కూ����.
 ఆ�లు �ంకులు అంటుకు� మండుతున� చమురు ���న� �దకు ప�వ�ం� ���న�
మండ��ం�.  ���ను స�ం�లు ���వడం వలన ���ను� ప� �య��దు.  ఇంతకు ముందు
జ��న ��న �డు�� �� ���లు �బ� �నడం వలన త�నంత �రు �క మంటలను ఆర�డం
�ధ�ం ��దు.  30 �ళ� �డుగున ���ం�న నగరమం� అ�� గుండ�ం�.  ఆగసు�23, 24 -
�ండు ��ల� జర�� ���క బలగం 4,000 ��న �డులు �� నగ��� ��లం ��ం�.  
యు��నంతరం జర�� జనర�� ఈ ��న��� ��క ల��ల �ద ��� వ��ం�� �� ప��న
ల��ం ��క ల��లు �దు, ప�జలను భయ��ంతులను �య�డం.

అ�� ��ల���అ� 17 ఏళ� ��క�ధ��క �ఠ�లనుం� ఉ��రు�����క� సూ���
��ం�.  ఆ� తం����క�� �క��� ప� �సు�ం��డు.  త�� , ఒక �న� ���లు ఉ��రు.  ఆగసు�23
ఉదయం -  ‘......�ను ��క� సూ�లు నుం� వ��ను.  � అమ� బ�రుకు ��� �చ��య
�సుకురమ�ం�.  �ను బ�రు నుం� ��� వసు�ం� ��న �� గు�ం� �చ��సూ� �ర�
��ం�.  ప���ళ� వయసు�� �ను ��� భయప���� �దు.  ఇంతకు ముందు కూ� �ర�
అ�క �రు� ��ం� �� ఏ� జరగ�దు.  �ను �ర� ను ల�� �ట�కుం� ఇం�� ���  అమ��
�చ��య అం�ం�ను.  అమ� �బులు దగ�రకు ��� �కు� �చ��య ��ం�.  ఎర��
�రూ�ం�� ఉ��� �చ��య ముక�లు.  �ం �న�తుం� ఒక �ంబు � భవనం�
ప�ం�.  అ��లు ప�� �� ముక�లు ���� గుచు�కు���.  అమ� గుడ�చు��రక�ం ఆప���
ప�య��ం�ం� �� ఆగ�దు.  అమ� ���� ఎతు�కు� ఆసుప��� పరుగు ��ం�.  � చుటు�పక�ల
�ంబులు పడుతు���.  ఇళ�� అంటుకు� మండుతు���.  అమ�� �టు �నూ
�డ�మనుకు��ను �� �� అం� �యప�న ��� �ం���ం�.  ��� స�యం
�య���� ఆ���ను.  ��� ��కులు, ప�జలు, �ల�లు……..�ను ఇం�� ��� �ళ�డం
�ధ�పడ�దు……’

త��� ���� ����న అ�� ��క ఆసుప��� ��ం�.  ఐ�ళ� త��త 1947� ����
��� ��� వ��ం�.  తం��� చూ��నన� ఆశ ఉం�� ఆ�కు.  �� ఆ� తం��, త�� ���లు
మర�ం�నమ���మర�ం�డ� �లుసు�ం�.

‘....(1942�) ఆగసు�24న జర�� ��కులు �న� ప��� ��క�� �క�� ��ం��� ��రు.
 � �న� ��లు అందుకు��డు.  �ంతమం� ���కులు మర తు�కులు అందుకు��రు.
 మ��ంతమం� �ంకు అ�ం�� �ను �ద త�� ఉన� �-34 �ంకులు నడు�తూ బయలు
��రు.  అందరూ �క�� వద� జర�న�ను ఆప��� ప����రు. స�పం� రష�� ��క ద�లు
ఏ� ��.  రష�� �న�ం వ����మూడు, �లుగు ��లు ఈ ���కులూ ప�జలూ జర�న�ను ఆ�
��రు.  � తం��ఈ ��టం� చ���డు…..�ండు ���� � ఇలు� , కుటుంబం - అం�
�య���ం�.  అప��నుం� ఎర���చ��యముక�లు చూ��� గుం�లు బరు�కు���.
  ఆ త��త �ను ఎ��డూ �చ��య�న�దు…..’

జర�� ���కులు హంతకు�� �రు�� ����రు.
‘........న� ఒడు�న �ల�ల� స� జనం ఉ��రు. �ళ�� తు�� గుళ� నుం�, �రం�

గుళ�నుం� ర�ంచు�వ��� �న� �రల�, �రలు �క�� �తుల�, �తులు తవ����
ప�య��ం�రు.  ఉదయం ���న� �ద జర�� ���లు ప�త��మ���.   పడవల ��
�ద�� ���.  మర తు�కుల� ����.  ఒడు�న ఉన�� ��కులు �ద� �రుల� �ళ�కు
�నుం� �� స�ష�ం�� కను�సు�ం�.  అ�క �రు� జర�ను� హంతకు�� ప�వ��ంచడం చూ�ను.
 �ళ�� ���లు, �ల�ల �� �� ���రు.  ��� పడవల� జనం ఎ��వరకూ ఆ� జ�ల�
�ం�న పడవల �ద �ంబులు ���రు.  న� �టుతున� పడవల �ద మర తు�కుల�
����రు.  ���న� ��ల� �గుప�న �త �తు�ల గుం�ల �� ప�జల �� �ంబులు
కు��ం� హత� ���రు.  జనం పడవల�నూ �ప�ల �� �క దూ�లు, కర�లు, �క� ముక�లు,
 డ�ము�లు ఏ� ���� అ� పటు�కు� న� �ట��� ప�య��ం�రు.  �రంద�� జర�� ���లు
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మరతు�కుల� ��� చం��.  ఇ� మనుషు�� ��� చంపడం……..’ అ� ���ం� మ� ప�త��
�������.

భయంకర�న ఈ �డు�� ���� ��� ��ల�ం� �� తలవంచ�దు.  ��క
�యకత�ం�నూ �ర �యకత�ం�నూ ���� ��� ను ఎ��� ర�ంచు��లన� పటు�దల
ఎకు��ం�.  ఉత�ర, ద�ణ �కు�ల� జర�న�ను �ంత�లం �లు� �య�డం జ��ం� �� జర��
ఒ��� ����కు ఎకు�వ���ం�.

ఆగసు�23న ��న �� జరుగుతుండ� �యంత�ం �ంకులు, ��రు �హ�ల�
ప���సు�న� జర�� �న�ం ఉత�ర �శన ���� ��� �క��� స��ం�ం�.  అ��డు ���� ���
నగరమం� అ��గుండ� తగలబ���ం�.  జర�� �న�ం గు�ం� �ర���య�� 1200 మం�
యువ కమూ��సు�లు ���క ద�ల��టు �క�� ర�ణకు �ద�మ��రు.  ప�� వలం�రు ద�లు
��� �సూ�యుద�రం��� ���.  48 గంటల �టు ఈ ���కద�లూ యువ కమూ��సు�లూ
ప�� వలం� �న�మూ �గు�ల� �న�ం వ��వరకూ జర�� ����� ఆ� ���.  మ�ళల
��న �ధ�ంసక దళం ఒక� �� ���ల� సంబం�లు ����� ఒంట�� జర��
���ల� �ంకుల� 24 గంటలు ���ం�.  శతు����లు �� �సు�న���డు కూ� ఈ
మ�ళలు ర�ణ కూ� �సు�కుం� �లు�లు జరు�తూ శతు���� ��� ���రు.

���� ��� నగరం� ��డుతున� ����� జర�ను� అ�� ��ల నుం� చుటు�ము��, �లు
�డు����లను �ం� �య�డం� ��� న� ���� నగ��� ����� సరఫ�లు
అం�ం���న ప���� వ��ం�.  జర�ను� ���� ��� � ప���ం�� ���న� ����
�ర�క��రు.  �� న� �ద ప���ం� ���లు, పడవలు, �ప�లు, ��లు - అ�� పగలూ ���
జర�� ��న, �రం� �డులకు గుర�తుం��.  ���ంబరు-అ��బరు �లల� �����ల�
జర�ను� ఈ ���ల �ద 8000 �ంబులు, 5000 �రం� గుళ�� ��రు.  అ��బరు �వ� ప� ��ల�
జర�� ���లు 550 �ంబులు ���.

���లు, పడవలు న���రు పగలం� భూ�� అడుగున �రం�ల� ర�ణ �సుకు� �రు.
పగ� ��తమం� భూ�� అడుగు�.  �న �ంబులు, �రం� గుళ� వర�ం కురుసు�ం� భూ��
అడుగున �క�లు ���లు త�రు �సు�ం��.  భూ�� అడుగు� ���ల గదుల� ఎర���కులు
���లు ���రు.  ���అ�తుండ� ���న� ఎడం ఒడు�న బంకరూ� , ��ం�లూ, ��న ��
నుం� ర�ణ�సు�న� గుహలూ �����.  ���ల �� �ం�ల �� పడవల �� ��కులు
ఎ���రు.  యుద��మ��� పం��రు.  ఇదం� జరుగుతున���డు జర�� �� ఆ�� �దు.
 జర�� �రం� ద�లు న� ��ం��� చతుర��లు� �భ�ం� ఒ��క� చతుర���� అ�క ర�ల
�రంగులు గు� ����� ���.  ����ళ న� �ద జరుగుతున� ర�� స�ష�ం� కను�ంచ���
�లుగు తూ�లు ����.  ఈతూ�లు ఒ��క���  ��� అటూ ఇటూ �వడం ��, �� �ందకూ
�వడం �� జ�� జర�న�కు న�� ప���సు�న� ర�� పడవల �ద గు� చూ� �ల�డం
�ధ�మ��� �దు.  అ��క రష�ను� �గ�ర (smoke screen)  �� న� �టుతుం��రు.
 ల��లు స�ష�ం� కను�ంచక�వడం వలన జర�� �రంగులు గు��� �ల�వల� వ���.
 అందువలన నష�ం అంత ఎకు�వ� ఉ�� �దు.

�ల��రుతుండ� ���ల ర�� ఆ����.  న� ఇరు��� ���నుష�మ���.
��కులనూ ����� ���తర�ం�న ���లూ ��లరూ� �ప�లూ ట� �టూ� ��రు �టూ�
పడవలూ అదృశ�మ���.  పగలు, అరుదు�, �గం� పయ�ం� ��రు �టు� �ంబుల వర�ం
మధ� అ��డ��డు న���టుతుం��.  మ�� ���������� తన ప���రం�ం��.

ఆగసు�అంతం నుం� ���ంబరు 10 వరకూ జర�ను� రష�� ప��ఘటనను అ�గ�ం� అ��
��లనుం� ���� ��� �� ��గ�ం�రు.  ���ంబరు 10వ ��� జర�ను� ద�ణ �శ�
����రం ��క, ���న రష�� ���లనుం� సంబం�లు ����న 62వ �న�ం నగరం�
గుర�� �� ఆ�ర ��ంతం� ఒంట�� ����� వ��ం�.  62వ �న�ం �రు �యబడ��ండు
��ల త��త ���ంబరు 12న జనర� ఛు�� ఆ ����� క�ండరు� �య�ంచబ��డు.

���ంబరు 13 ��� 62వ �న�ం అ�నం� 20 �ళ� �డ�, 5 �ళ�� �డలు� గల ప��శం
�త�����ం�.



103

���� ��� �ద జర�� ���లు ��కు 3000 �డులు ���.  రష�� ���లు 300
�డుల కం� ఎకు�వ �య��క ���.  రష�న� దగ�ర ���� దగ��ంకు బల�లూ ��.
 ఎడ�గకుం� �� ��న �డులు రష�� �న�ం� �స��హ క��ం��.  �� న��లు, �రంతర
��గమనం, �ం�, మందుగుండు �రత, అదన� ���లు స���� �వడం�  ఇబ�ందులు -
ఇవ�� ఎర��న� మ� �బ���� �బ����.  ���� ��� నరకం నుం� ఎ��� బయటప�
���అవత� ���� �రు��ల� ��కులు తహతహ���రు.  ���� ��� � ఇంక
ప��ఘటన �న��ంచడం వ�ర�ం అ� �ంతమం� క�ండరు� కూ� ��ంచ��రు.  �� నుం�
ఈ ����ర� అంటు���� ��కులకు కూ���ం�.

ఈ ప����� స��ద���� ����న�ం� ప��ర �ర�క���� �వ�ం ��ం�.  ���� ���
��ట� ���� ‘���� ��� వద�శతు��ను �శనం ����’ అ� ����త�క�న
�లు����ం�.  ఈ�లు� 62వ �న�ం� ఉన� ఆ�సర�నూ ��కులనూ ఉ��జపర�ం�.

���ంబరు 13న�� �ండను రష�న�నుం� ���నం �సుకు� ల��ం� జర�� �ద�ఎతు�న
�� ��రం�ం�ం�. జర�� �ంకులు, �న�ం, �ంట�� ���� ��� ��ంతం� �రుచుకు ప���.
 ���� ��� తమ ���న�ందన� ఆనందం� �� ��కులు ట�కు��� ం� �ం�� దూ�, ��
ఆ��ను� ��ంచుతూ �డ� �ద �ను���రు.  అక�డ భవ�ల�నూ �ల ��గ�� నూ �టు
�� ఉన� రష�ను� �� ��కుల �ద �� �� వందలమం�� హతం ��రు �� �� �న�ం
వరద� వ��పడుతుం� రష�ను� �నుకడుగు �య�వల� వ��ం�.

���ంబరు 14-15 ������� ��� యుద�ం� ప��దకర�న ���.  జర�ను� ��� ���
����రు అన� సమయం� ������ ��జనుకు �ం�న 10,000 మం� ��కులు ���
�� ఛు�� ����� స�యం� వ��రు.  ఈ��జనుకు �ం�న �రంగులు న� అవత� ఒడు��
ఉ���. తమ� ��కులు �ంకు �ధ�ంసక తు�కులు �త�ం �సుకు వ��రు.  ఈ ��జ�
�����న �ంట� జర�న� �ద�� ��ం�.  ������ ��జను �� చ�త�ప��ద��న�.

�ంట�� ���� ��� ను ���నం �సుకున� జర�న�ను త���య��� �� �ండను
���నం �సు���� ���ంబరు 15న �షణ ��టం జ��ం�.  ఆ �� �ంట�� ��ష� అ�క
�రు� �తులు ��ం�.  ���ంబరు 16 ఉదయం �� �ండ రష�న� అ�నం�� వ��ం� (ఆ
త��త 1943 జనవ� వరకూ ఈ �ండ �సం ��టం జరుగుతూ� ఉం�).  ������ ��జను
�నుకంజ �య�కుం� �వ�మ�� వరకూ ���ం�.

�����షను �సం జ��నయుద�ం� ఒక ���య� ��ష� స�పం� ఉన�  �� గృహం�
��వర�ర�రుచుకు� జర�న�� ��డ��ం�.  జర�ను� ��షను�  ఆక��ం� ఈ ���య� కూ
���న రష�� ���లకూ మధ� ఉన� సంబం�లు �ం���రు.  ఒంట����న ఈ
���య� �వ� వరకూ ���ం�.  �వ�ం� �యపడ�ఆరుగురు ��కులు �త�ం ���రు.
 మందుగుండు అ���న  త��త �ళ�� ఎ��� ����రం ��, �ప� �ం�� త�రు
�� న�� ప���ం�రు.  �లుకు �టు�కు �తున� ��� రష�� ��న �ధ�ంసక శత�� ద�లు
చూ� ఒడు�కు ��� ఆసుప��� ���రు.  మూడు ��లు� ఈ �యపడ���కులకు �ం� �దు.
 జర�ను� ��� ��షను� ���నం �సుకున� త��త కూ� ��టం ఆగ�దు.  తమ ��జ� �
సంబం�లు ����న �ంతమం� ������ ��కులు ��షను చుటు� పక�ల ఉన�
భవ�ల�నూ �లు ���ల ��ం� ఇద�రూ ముగు�రూ ద�లు�  ఏర�� ��డుతూ ���ంబవళ��
జర�న�ను ��ంచ��రు.  ���ంబరు� ���� ��� ను ������ ��జను ర�ం�ందనడం�
అ�శ���ఏ� �దు.  ఈ ��జను�� 10,000 మం� ��కులూ యుద�రంగం� అమరు��
అ��రు �� �వ�ం� �యప��రు. ��కులంద�� ����న  త��త ఈ ��జను �రుకు
�త�����ం�.

జర��  ��న �డుల� న���� ���ంచ��� ఎడమ ఒడు�నుం� కు� ఒడు�కు ��న
�ంట� ఆ�రం, మందుగుండు, ఆయు�లూ ��కులకు అంద�యప��. ����� వ��న ప��
వసు��నూ ��కులు స�యం� �సుకు� యుద�రం��� �సుకు ����� వ���.  పగల��
శతు��� ��టం, ���న� �రం నుం� యుద�రం��� ఆయు�లూ ఆ�ర ప���లూ
మందుగుండూ �ద�న� �సుకు �ళ�డం -  �ద�, ���ం� �కుం� ��కులు శ��ంచవల�
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�వడం� �� అ�����రు.  ఈ శ�మ �� ��ట ప�మను త��ం��.  �� �� త��త
��, �రం త��త�రం �������� ఇ�� జ��ం�.

���ంబరు 24న జర�ను� �ంట�� ���� ��� � అత��క ���� ���నం �సుకు�
ఉత��న ఉన� �����క ��ంతం �ద �� �దలు ���రు.  ���� ��� యుద�ం� ఈ దశకు
ఒక ప���కత ఉం�.

ఈ ఉత�ర ���� ��� అం� ఎతు�ప�� లు� ఉంటుం�.  ఈ ��ంతం� ���నూ
ఇనుము�నూ �ం��టు�నూ క��న భవ�లు���.  ఇక�డ ��టం సమతల ప��శం�
జ��నటు� జరగ�దు.  ఒక దుర�ం� జ��నటు� జ��ం�. సమతల ప��శం� జర�ను� ఒక ���టరు
ఆక��ంచ��� ఎంత న���� గుర��� ఇక�డ ఒక �టరు ఆక��ంచ��� అంత న����
గుర��రు.  ప�� ఇలూ� , వరు���, �� �ంకు, ఎతు�� ఉన� ��� �ను, �డ, �ల ��గలు,
���లు, గుట�లు - ప����� ఒక ర�ణ  ��వరం �� రష�ను� అడుగడుగుకూ ���రు.  ఇక�డ
రష�ను� స�పం� ఉం� ��� ఎతు�గడ అవలం�ం�రు.  రష�� ��కులకూ జర�� ��కులకూ
మధ� దూరం అంత�ం�.  అందువలన జర�� ���లు తమ ��కులు నష��కుం� రష�న� �ద
�� �య��క���.  �ధు�� ���లు, ���డ�� జర�� �ంకుల గమనం అ�ధ�మ���.
 రష�� ��కులకూ జర�� ��కులకూ మధ� దూరం 20-25 �టర� కం� ఎకు�వ ఉం�� �దు.
 ���ంబుల� యుద�ం ���రు.  ��ం�ల�, �జ�ల �లు�� , వంట �ల�� , �ం��ల దగ��,
అవసర�న �ంట� అందు�టు� ఉం�� �� �ంబులు గుట�లు� �� ఉం��రు.  పగలం�
జర�ను� ���లు, �ంకుల��� ���రు.  ���ళ�� రష�ను� ఎదురు�� ���రు.  రష�ను� 6
-8 మం� ��కుల� కూ�న �న� �న� ద�ల� �� ���రు.  ఈ ద�లు �� �ంబుల�,
 �రలు గడ�పలుగుల�, తు�కుల�, �కుల�, భవ�ల�, �ల ��గ�� �� ఉన� జర��
��కుల �ద�� ���.

‘ఆ�శం  అ��� వ��సు�ం�, �ళ� ��ంద �ల కం�సు�ం� ఇక�డ ��ంచడం కష�ం…..�జ�,
ఇక�డ ��ంచడం కష�ం.  అంతకం� ముఖ�ం - ఇక�డ ���కు�� ��ంచడం కష�ం.  ఇక�డ
��ంచడం అం� ��డడం.  ఇక�డ ��ంచడం అం� జర�న�ను చంపడం……’ అ� ���� ��� �
����� వ��ం�డు ����ం�� �మ�� అన� రచ�త ‘పగళ��-�తు�లు’�.

������� అ�� ��ం�ం� - ��డుతూ, జర�న�ను హత�రుసూ���ం�ం�.
‘.....ఈ ���లు ���వం�, �శ�బ�ం� కను����.  హ�తు�� ఒక జర�� �ంకు �గ�త��

��ల�న భవనం �టునుం� ముందుకు కదులుతుం�.  అ� �ణం� ���ంబవళ�� అప�మత�ం�
�ప� �సు�న� (రష��) ఏం�-�ంకు ��� ��కుడు �ంకు �ద �లు��డు.  స�పం� ఉన�
భవనం�� ఒక ��� �ం� ఈ  జర�� �ంకుకు ర�ణ ఇసు�న� జర�� మర తు��, ఇటుక �డ
�నుక �� �ంకు �ద �లు�లు ��సు�న� రష�� ��కు� �ద �లు�లు �దలు �డుతుం�.
 రష�� ��కుడు� ర�ణ ఇసు�న� ��పర�� (�టు �� గు� చూ� �����ణ�ం గల �రు) ఒకడు
మ� భవనం �ం� అంతసు�నుం� జర�� ��� గన�ర� �ద �లు�లు�దలు �డ�డు.

మర తు�� �శ�బ�మ�తుం�.  ��ప� �� ఉన� �టును గు��ం�న జర�� �రంగులు
�లు�లు �����.  ఇంతవరకూ �శ�బ�ం� ఉన� రష�� �రంగులు తమ రహస� ��వ�లనుం�
జర�� �రంగుల �ద �� ����.  ఈ �� జర�� �ంకు �నకు� ���తుం�.  ��ప�, ఏం�-
�ంకు ��� ��కుడు, రష�� �రంగులూ త�ర� తమ ���లను వద� ��� �త����లుకు
�రు�రు…….’ అ�������� �����ల గు�ం� ఒక ����యుడు వ��ం�డు.

అ��బరు అంతం� రష�� �న�ం ���� ����� �న� �న� ��ం�లకు కు�ంచబడ���డు
అక�డ 20,000 మం� ��కులు �త�� ఉ��రు.  �� న� ఆవ� ఒడు�సరఫ�లు, �రంగులు,
���లూ స�క�ంచబ� �మల�ట�� ఉం��.  రష�� �రంగులూ, �టూ�� ������రూ�
న� ఆవ� �రం� సుర�తం� ఉం� జర�� ���ల �ద �లు�లు �సూ�ఉం��.  జర�ను� ���
సం�దు�ల�తూ ���లను �ం��క�సు�న���డు ఆవత� ఒడు�నుం� �టూ�� ��టు� , �రంగులు
�� �� జర�� ���లను ����న�ం ���.  ఈ �రం� ర�ణ ���� ��� � ��డుతున�
����� ఉ������� ���� ���.
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���� ��� ��టం గు�ం� ���ట��డు ��పర� గు�ం� కూ� ����.  ��� ��� �
��రంభ�న ��ప� ��టం ���� ��� � ఒక ఉద�మం� ��ం�.  అ�క వందల మం�
రష�ను� ��పరు� � ���� ��� వ��, ఒ��క�రు వందలమం� జర�న�ను హత���రు.  ��పరుకు
�ట��� ఉం� ఓరూ� �రూ� ఉం��.  �టు ��, గంటల తరబ� �శ�బ�ం� కదలకుం�
జర�న��సం ఎదురుచూసూ�, జర�� ��కుడు కంటబడ�� ఒ� ఒక గుండు� హత����రు.
�ంట� స�లం��� మ��ట�టు ���రు.  �ంద� దగ�ర ������ గను�లుం��.  అర�లు
దూరం నుం� �� స�యం� జర�� ��కులను ��� చం��రు.  ���� ��� � �లమం�
జర�� ��కులు ఈ ��పర� ��న ప� మర�ం�రు.  జర�ను� కూ� �ంతమం� ��పర�ను �సుకు
వ��రు ���రు ఎర��న�ం ��పర���� పడ�క��రు.

���� ��� �����ల� ���య� ��కులు కతు�లు, �కులు �లు��� ��ం� జర�న�
�ద �రుచుకుప��రు.  బ��ట�� జర�న�ను గు�� ����ం� బ������నటు� �����రు.
 �న� �న� గూ��లు� �రుగుతూ, ఇళ��� , �ల ��గ�� ఉన� జర�న� �ద �� ��
హత����రు  జర�ను� చుటు�ము��న��డు ‘�శం�సం, ���� �సం ������ం ��
ఆయు�లు వదలం’ అ� ����సూ��వ� రక���టు�వరకూ ����రు.

���� ��� � ప�� ఇలూ� ఒక దుర�ం, ప�� ఇటు� ఒక ���� అ�ం�.  ��ల�న
భవ��� జర�ను� � అంతసు�� ఉం� రష�ను� �ంద అంతసు�� ఉం� ����రు.  భవనం� ఒక
మూల�గం రష�న� అ�నం� ఉం�మ�మూల�గం జర�న� అ�నం� ఉం��.  ప�� గ�� �డ�
����� ��టం జ���.  ‘��� � ఇలు� ’ అ�ం��.  �ంబుల ��� ��ల�నఈభవనం ఎవ�
�తు�� ఉం� �రు భవ���  ఎదురు� ఉన�  చతురస�ప����� తమ అదు�� ఉంచు�గలరు.
 ఒక ����ళ రష�ను� ��� � �యకత�ం� ఈ భవ��� ఆక��ం�రు.  త��త 55 ��ల
�టు ఈ భవనం  �సం యుద�ం జ��ం�.  �దట ఆక��ం�న ��� � ��� ��� ఆ ఇలు�
�వ� వరకూ ��� � ఇలు� �� �లువబ�ం�.

���� ��� ను ������� �  జర�� ఆక��సు�ంద� �ట�� ���నం ��డు.  జర��
��కులు తమ ��ం��� ం� ‘త�ర�� �రు ���న�� ము�� బుడగలు ఊదు�రు’అంటూ
రష�� ��కు�� �ళన �సు�ం��రు.   అ�� ��లనుం� �ంకుల� గను�ల� రష�న�ను
చుటు�ము��నటు� �మ�లున� కరప��లను జర�� ���లు �దజలు� తుం��.

ప�పంచమం� రష�ను� జర�� �శ�క శ��� ఎదురు ��� ఎ� ��డగలుగుతు��� అ�
���ంత�తుం�, రష�ను� అ��గుండ�న ���� ��� � ఎర��న�ం ఎ� ��డు�ం� అ�
ఆశ�ర����రు.  ఈ అ��గుండం� ��డుతున� ��కులు కూ� �సు���టంత �షణం�
��ం�������������క��ంతం�యుద�ం.

���� ��� ��క�� �క�� �నుక ���న� - ������ ర��.  ����ర��� ��
�సు�న� జర�న�ను ఆ� ���లన� ఆ�శం�, అ��బరు �ద� �రం� కల�� గు����
���య� ���ం� ��క�� �క��ను ��ం�.  ఈ �క�� ��ంతం ఒక�న�ర, �ండు ���టరు�
�త��. కూ���న క��లు, �డలు, గుట�లు ప� ఉన� �గు�, �రగబ�న ��� �గను� - �క��
��ంతమం� జర�� �ంబుల వల� �తులు ప�ం�.  రష�� �న�ం �క��� �ర���క��ముందూ,
�క���నూ ��� ఉన� �లను త�� బంకరు� , ��ం�లు, �రం�లు ఏ��టు ��ం�.  �నుక
నుం� ర�ణ  �సుకుంటూ తు�కుల �ల���� �లు� �� �డ��  రం��లు ��ం�.  ��జ�
��� ���న� ఒడు�న �లు� త��న �తు �రం�ల�� ��ం�.  ����ళ �డులు �య�డం,
��మం �కుం� ��� �య�డం, �ల� �న� �తులు త��కు� ఆ �తు�� ��  �ంకుల
నుం� ర�ణ �సు�వడం - ఇ�� ం� చర�ల�ఈ ���ంటుకు క�న�న ��ణ ఇవ�బ�ం�.

ర�ణ చర�లు �ర���� �� అ��బరు 4న జర�� �� ��రంభ�ం�.  �ద� ��
జర�� జంక�� ���లు �రను� ���సూ�ఎ��� గంటలు ��మం �కుం� �ంబుల వర�ం
కు��ం��.  జర�� �రం� ద�లు ఆ ఎ��� గంటలూ ��మం �కుం� గుళ� వర�ం
కు��ం��.  ఈఎ��� గంటల����క�� అం��గల�, మంటల� �ం���ం�.  ��
���య� ��కులు ఎ��� గంటలూ జర�� ���ల�ద గు� ����ల�డం�న�దు.  �క�
ప�న త��త రష�ను� చ���న ��కులను �� ���, �యప�న ��� అవత� ఒడు�కు
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తర�ం�రు.
�త�ం� జర�� �రంగులు �క�� �ద గుళ�� కు��సూ�� ఉ���.  సూ��దయం� �టు

40 జర�� ���లు మ�� వ���.  మ�� ��లు �లు� లు ప�� �రను� ���సూ�ఆ�శం
నుం� �� �ంబులు �సూ��భత�ం సృ��ం��.  ఈ ��న�� జరుగుతుండ�� భూగర�ం�
�ం��� బంకర�� ర�ణ �సుకుంటున� ఎర���కుల దళం �� వ�� జర�న� �ద �� �� ఒక
���టరు ��గ�ం�ం�.

���� ����ఈ��ంతం� ఒక ���టరు అం� �� దూరం ��ం� �క�.  ఆ ���జర��
��కులు �ంకుల� ఈ ఎర���క దళం �ద �� ��రు.  �నుకంజ �య�కుం� ����� ర�ణ
�సుకుంటూ జర�న�� మూడు �తు�లు ��� ఈ దళం అంత�ం�.  �ళ� �ద �క�
�ట�గ��నంత ��కులు�త����� ���ంటును �రగ��రు.

మూ� �� జర�� ���లు ప��ండు గంటలు ��మం �కుం� �ంబులు ���.
 �క� ప�న త��త కూ� ��న �� ఆగ�దు. �క� ఆ�శం�ం� ���లు �� �ంబులు
�� మ�� �క�� క�����.  జర�� �న�ం �� �య���� �లు� జర�� ��న, �రం�
�� హ�తు�� �ం�ం �� ఆ� ���.  రష�� ��కులు బంకర��ం� �� �ంబుల�,
గను�ల� �� వ�� ��� జర�న�ను త�����రు.  జర�ను� ����న �ంట� మ�� ��న,
�రం� �డులు ��రంభమ���.

ఈ ��టం� ���న� అవత� ఒడు�న ఉన� రష�� �రంగులు �� ప��జనకరం�
ఉం��. ��క�� �క��� ఉన� రష�� �న�ం� ��� ��� సంపర�ం �టు�కు� జర�� �న�ం
�ద అ�� వర�ం కు��ం��.  జర�� �న�ం �� ��న��డు రష�� ����� జర�� �����
మధ� ఒక అ�� �ర �ం��.  అ��బరు 6వ ��న జర�ను� �� �య��తుండ� �టూ��  ��టు�
సూ�� ఒక జర�� ���య��ద ���త�ం ���య� ను తు�� �����.

అ��బరు 14వ ��న జర�ను� భయంకర�న యుద�ం ��రం�ం�రు.  ఉత�ర �����క
��ంతం�, 5 �. �. యుద�రంగం� �ణం ��మం ఇవ�కుం� ���ల� 3,000 �డులు
��రు.  ���వరకూ జర�� �రంగులూ ���రూ� గుళ� వర�ం కు��సూ�� ఉ���.  ఆ ��
సూరు�డు ��ణం� ప���సు��� �గ, బూ�దల� ఆ�శం �ం��� 100 గ�ల అవతల
ఏమున�� కను�ంచ� ప���� ఏర��ం�.  �రం�లూ, భూగర�ం� త��న �తులూ
కూ�����.  క�ండు �సు�లు, యుద�ం ఎ� జరుగుతున�� గమ�సు�న� �� ��వ�లూ
�శనమ���.  ఆ �� జర�ను� �ండు ���టరు� ��గ�ం�రు.  ���� జర�ను� �క���
మూడు ��ల నుం� చుటు�ము��రు.  180 జర�� �ంకులు రష�� ర�ణ �ఖను �� �క��
ప�స�ల�� వ���.  �క�� వరు����� �షణ ��టం �ద�ం�.  ఆ �� జర�ను� 40
�ంకులను నష���రు.  ���� ��� �క�� చుటు�పక�ల 3,000 మం� జర�ను� చ���రు.
 రష�� నష�ం కూ� �వ�ం�� ఉం�.  ఆ ���రష�ను� 3,500 మం� �త �తు�లను ఆవ� ఒడు�కు
తర�ం�రు.  15వ ��న కూ� �� �న��ం�.  అంతకు ముందు �� ��� �ంబుల వర�ం
కు��ం�.  ఒక అంచ� ప��రం ���� ��� �క�� ��ంతం� జ��న యుద�ం� ప�� ���టరు
�� 2,000 �ంబులు కు���.  ఇ� �క���రు� , �న� �రంగుల గుళ��.

ఒక �ల� జర�ను� ఈ ���య� ���ంటు �ద 117 �డులు ��రు.  ఒక �� జర��
�ంకులూ, �న�మూ 23 �డులు ���. ���య� ��కులు ఈ 23 �డులనూ ��� ���రు.
 మూడు ��లు తప� ప���� జర�� ���లు ��కు ప�, ప��ండు గంటలు ��మం
�కుం� �ంబుల వర�ం కు��ం��.  ���యన� కళ�� గుంటలు ప����.  బుగ�లు �ప��
���.  మూడు �లుగు ��లు ఏక��� కను�మూయకుం� ����రు.  ఈ ఒక�న�ర
���టర� యుద�రంగం� భూ� అడుగు� ����� అవసర�న��డు �ం��క�ంచడం, ��న
�� ఉధృతం� జరుగుతున� ��ంతం నుం� మ� ��ం��� తరలడం, జర�� ��
�ద�న��డు త�ర� భూగర�ం� ఉన� బంకర�నుం� ���� � ��ం�ల ��� �రు�వడం
�ం�� �రు�కు��రు.

మూడు ��ల త��త జర�ను� �ర��త�క�న�� ��రు.  ఈ���ముందు 80 గంటల
�టు జర�� ���లూ �రంగులూ �క�� �ద అ�� వర�ం కు��ం��.  మూడు �తు�లూ,
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మూడు పగళ�� �గలు, ఉరుములు, మంటలు.  ��న�� ఆ�న �ంట� జర�� �న�ం ��
�ంకులు, మధ�రకం �ంకుల��� ��ం�.  �క��� ప���ం� ఎర������ �న� �న� ముక�లు
�య�గ��ం�.  ఒక ముక�కూ మ�క ముక�కూ సంబంధం ����ం�.  ఎర��న� శక�లు
�నుం� ఆ��లు �క���, ����� సమన�యపరచ��� ఒక క�ం� �ంట�
�క���, �వ�ం� ����.  దళ �యకులు చ��� ��కు� �� ��నం ఆక��ం�
���రు.  ��������క���ఈయుద�ం అ�క ��ల�టు ��ం�.  ఇక�డ ఒక భవనం �సం,
�క�� �� �సం ��టం జరగ�దు.  �న� వరం�� ప�� మలు� �సం, �ట� �ద ప�� �టు�
�సం, ప�� ��� టూ� �సం, యం���� మ�క యం���� మధ� ఉం� �న� �� �సం - ప��
అంగుళం �సం �కర ��టం జ��ం�.  జర�� �న�ం ఒక ��ం��� ఆక��ం�ం� అం� అర�ం
అక�డ ఎర���కులు ఎవ�రూ ���ల� �రు అ�.  ఉత�ర ���� ��������క ��ంతం� - ��
అ��బరు, ���������క��, �����క��ల��ంతం� - అంత �వ�ం���ం�యుద�ం.

ఇంతవరకూ జ��న యుద�ం� జర�� �ం�ం ముందుకు  ��గ�ంచగ��ం� ��
భయంకర�న న��లకు గుర�ం�.  జర�� �� బల�న ప�ం�.  రష�� �న�ం� కూ� న��లు
�� ఎకు�వ�� ఉ���.  ��� ��జన�� న��లు 75 �తం ఉ���.  ఈ నష�ం �డ����
���లు �గు ���రు, గు��లను �� �రు, ద��లు, ��రు �పరు� - �న�ం� రకర�ల పనులు
����నంద�� న� ��ం� యుద�రం��� పంపడం జ��ం�.  స��న ��ణ �� ఈ ��కులు
�� యు��ల� త�ర�� ఆ���రు.  మ�క ముఖ��న �షయం ఏ�టం� ���� ���
యుద�ం� ���నడమ�� �ప� �రవ�య�న �షయం� ��ంచడం ఆ సమయం�
�ద�ం�.

అ��బరు 19, 20వ ��ల� కూ� జర�� �డులు �న��� �� �వ�త త��ం�.
  జర�ను� �జరు� ���ల� �� �న��ం� ������� 400 గ�ల స���� వ��రు. ���
న� �ద ఆఖ� �� జర�� మర తు�కుల �ం��� వ�� ����ద ర�� ప��దం� ప�ం�.
 ఈ ��ను మర తు�కుల �� నుం� ��డ��� ��� అడు��డలు క���� వ��ం�.  �కర
��టం జరుగుతున���డు ఇ� అడు��డలు కట�డం �� కష�మ�ం�.  అ��బర 30 ���
జర�� �� బల�నప�ం�,  �� ప��దం �లగ�దు.  న��రం� రష�� అ�నం� ఉన�
��ం�లు ��� వందల గ�లకు కు�ంచుకు���.  తమ అ�నం� ఉన� ప���ల �������
�ంచ��� రష�ను� నవంబరు� �ద� ప���లూ ����ళ�� కూ� �డులు ��రు ��
ఫ�తం �క��ం�.

నవంబరు 7న అ��బరు �ప�వ ��త�వ సందర�ం� ప�సం�సూ�����, ‘మనం త�ర��
�డుకలు జరు�కుం�ం’ (There is going to be a holiday in our street, too) అ��డు.
 ���� గూఢం� అన� ఈ �టల అర�ం స�ష�ం� ��యక��� ���� ��� � ఏ� అ�
ముఖ��న ప��మం సంభ�ంచ��ందన� �వం ప�����నూ క��ం�.

నవంబరు 11న జర�ను� ఆఖ� ����రం�ం�రు.  ఐదు �ళ� �డ� రంగం� ���లు,
�ంకుల స�యం� ఐదు జర�� ��జను� �� �� ఒక� ఊ�న ����రు�వ���
ప�య��ం��.  ��� ప���ల� జర�ను� ���కు 100 గ�ల స�పం వరకూ �గ��రు ��
నవంబరు 12 మ������ జర�� �� �ర�ం� ��ం�.  ఈ �� �వ�ం� ��ం� �� జర��
అ��బరు� ఉన�ంత బలం� �దు.  అ��బరు� ��కు 3000 �డులు ��న జర�� ���క దళం
నవంబరు� ����డులు�త���య�గ��ం�.

���లం స��సు�న�ప��� జర�� � క�ండు ���� ��� � ��డుతున� తమ
��కులకు �చ�� దుసు�లు ఇవ��దు.  ���లం దుసు�లు సరఫ� ��నట���, ఈ ��టం
������ ముందు ము�� అవ�శం �ద�  � క�ండు ����ంద� ��కులు
అ�ర�పడ�ర� ఉ��శం�, ����� �చ�� దుసు�లు �సుకు వసు�న� �ళ�ను ��ధ ��� ��షన��
��� ��రు.  ���� ��� ��ంతం� ���లం దుర�రం� ఉంటుం�.  ఉ��గ�త - 15 � నుం� -
40 � ��  ఉంటుం�.  - 40 � ఉన���డు ఊ�� �ల�డం కష�మ�తుం�.  �� �డుగుల �ద
ఊ�� వద�నట��� �ంట� గడ�క��మంచు�ర ఏర�డుతుం�.  ���, గుడు� , ఆ�రం - అం�
�ళ�� �గుసుకు�తుం�.  అటువం� దుర�ర ���రణం� జర�� �న�ం ���లం దుసు�లు
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�కుం���డవల� వ��ం�.
�� నుం� నవంబరు �� జ��న యుద�ం� ���-��-���� ��� ��ంతం� జర�� 7

ల�ల ����� నష���ం�.  1000 �ంకులు, 2000 �రంగులు, ���రు� , 1400 ���లూ
నష���ం�.  (G. Zhukov, Reminiscences and Reflections, Vol. 2, P. 103).  జర��
����� �డు� ���� ��� రంగం� ��డుతున� రు��య�, హం��య�, ఇ��య�
���లకు తమ దు��� అర�ం ���ం�.

���� ��� యుద�ం ��రంభ� �లుగు�లల�ం�.  ప�పంచమం� ఊ�� �గబ��ఈ
యుద�ం ఎ� ప�ణ�సు�ం� అ� ఎదురు చూ��ం�.  ఈ  ���� ��� ర�ణ యుద�ం� జర��-
ర��లమధ�యుద�ం��ద� దశ�ర��నటు� ��ంచవచు�.

ఈ దశ అం� ��య� యూ�య� కు గడు��లం.  జర�� గణ�య�న �భూ�లనూ
వనరులనూ వశం �సుకుం�.  నవంబరు 1942 ��� ర��� 7 ల�ల �ళ� భూ���� జర��
ఆక��ం�ం�.  ఈ భూభూగం� 8 �ట�మం� రష�ను� �వ�సు���రు.  ప�పంచం� ఎదురు�ద�
�ర��గుతున� శతు��� ��డుతూ రష�� �న�ం ��లు �రు�కుం�.  ��య� సు��ం
క�ండు, జనర� ���, యుద� రంగం�� క�ండరూ� శతు�� �� ��న��డు
ఎదు��వడం�నూ, శతు�� బల�నం� ఉన���డు ఎదురు �� �య�డం�నూ అనుభవం
గ�ం�రు.  �శమం� ఒక యుద�రంగం అ�ం�.  ���, ప�జల అ��మ కృ� ఫ�తం� 1942�
��య� బల�లకు 21,000 ���లు, 24000 �ంకులు అం��.  1942 అం��� స�యం
చ�త �రంగుల ���ణం �ద�ఎతు�న ��రంభ�ం�.  1942 నవంబరు అం��� జర�� 25 ల�ల
����� నష���ం�.  �శన�నఈ �న�ం అగ��� �న�ం.  జర�� ఈ న�����డ�గల ����
�దు.

���� ��� ����� సరఫ�లు అం�ంచడం� ర�� ���కులు - ��� ���కుల, ��
��వర� �త�మరువ���.

1942 సంవత�రం���ల��� 27 ల�లమం� ��కు��, 1,23,00,000 టను�ల �మ���,
1923 �ంకులను, 3674 �రంగులను �ర�యడం జ��ం�.  ర�� ���లు 1,58,000 మం�
�త �తు�ల� స� 5,32,000 మం�� తర�ం��.  ఒక�న�ర సంవత��ల యుద��లం�
���లు 63,50,000 �గ� �డుల ��క �మ��� ర�� ���.  1,13,000 �గన� మందుగుండు,
60,000 �గన� ఆయు�లు, �మ��, 2,10,000 �గన� చమురూ ����� అం�ం��.

జర�ను� �రంతరం ���� ��� కు �� �లు���ల�ద ��న�డులు ���రు.  ప��
���టరు �లు �ర�ం �ద సు�రు 16 �ంబులు ప���.  ��� ���కులు ��న �డుల�
నష�మ�న �ర�ం మరమ�తు��య���� �ద�ం� ఉం��రు.  �లు �ర�ం �డ�� �లు
ప��లు ��� ఉం��రు.  �ంబు �డుల� �ర�ం ధ�ంస�� �ంట� మరమ�తు����రు.
 ఎ��డూ కూ��డులు జ��న త��త �ండు గంటలు �ం� �క�కలు ���వడం జరుగ�దు.
 ఐదు �లల�నూ �ల �ళ�� ప��ణం ���.  ర�� అ�న �మ��� ��� చూ����న
�డుల� నష���న� తకు�� అ� �ప�వచు�.

���� ��� కు �� �� �డ� �ద �క�కలు ���ంబవళ�� జ���.  �డు�పక�� ‘��ం�’
‘�చ�బడ��� గ�’ అ� �� ఉన� �రు�లుం��.  జర�� ��న �� జ��న��డు ��కులు
��ం�ల� ర�ణ �సుకు� �రు.  దుర�ర�న రష�� ���లం� ప���సు�న� ��కులు
�చ�బడ��� అక�డక�డ భూగర�ం� గదులుం��.  అందు� మం� ��� ఉం��.  ఆ
గదుల� చ�� గడ�కటు�కు �తున� ��కులు �ం�ం �� �చ�బ��రు.  ఈ �ర�ం �ద జర��
���లు �ంబుల� �డులు �సూ�, మర తు�కుల� �లు�లు జరు�తుం��.  ఈ �డు��
��కుల�, గు��ల� నష�ం అ�కం� ఉం��.  ఆగసు�త��త ఈ �డు��ద �� ర��కు
రష�� �టరు ���లు ర�ణ ఇవ�డం ��రం�ంచడం� ప���� �ం�ం �రు�ం�.

���న� గడ�కట���� ముందు ర�� అం� పడవల� జ��ం�.  ���న� �రు
గడ�కట�డం ��రం�ం�న��డు ���� ����ఉన� ���లకు �మ��అం�ంచడం కష��ం�.  �రు
గడ�కట�డం వలన పడవల ప��ణం ఆ���ం�.  మంచు మందం తకు�వ� ఉండడం వలన
గుర�� బళ��, ��లు ప��ణం �య��క���.  పలచ�మంచ�ర�ద వందలమం� ��కులు
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తమ నడుం� మందుగుండు ఉన� ���లు ఒక�, �ండు కటు�కు�, �లు దూరం �ట��ద �కుతూ
అవత� ఒడు�కు ����రు.  �రు గడ�క��న త��త గుర�� బళ��, ��లు నడవడం ��రంభ�ం�.
 �ంటూ� వం�నలు ���ం�న త��త �ంకుల �ం� �� �హ�లు కూ� అవత�
ఒడు�కు�ర��రు.

ఇంతవరకూ ���� ��� రంగం� ర�ణ యు��ల� జర�న�ను బల�న పర�న రష�ను�
నవంబరు 19న �త����ల� �ద�ఎతు�న జర�న� �ద�� ��రు.

రష�� ఎదురు��

రష�� ��హం, శతు��ను ర�ణ యు��ల� బల�న పరుసూ� ఎదురు ��� �త�
���లనూ ఆయుధ సంప��� �గ�త�� స�క�ంచడం, అనుకూల ప���తుల� శతు��� ��
�బ� �య�డం.  1941� జర�� ���లను స�హదు�నుం� ��� �� జ��న అ�క
���ల� బల�న పర�, ��� దగ�ర రష�� �న�ం ఎదురు �� ��ం�.  �� త�నంత ��క,
ఆయుధ బలగం �క ఆ�� అనుకున� ఫ��లను ��ంచ�క ��ం�.

���� ��� రంగం� కూ� ఇ� ����� ఎర��న�ం అనుస�ం�ం�.  �� నుం�
నవంబరు 19 �� రష�� �న�ం జర�� ����� ర�ణయు��ల� బల�న పరుసూ�వ��ం�.  ఈ
�� బ���ండ�న ఎదురు ��� ���లనూ ఆధు�క ఆయు�లనూ ���లనూ
స�క�ంచ��ం�.  జర�ను� బల�నప��ర� స�ష��న త��త ���� �త�� సమకూ��న ఈ
�న�ం� నవంబరు 19న  జర��  ���ల�ద�� ��డు.

ద��న ���� ��� ర�ణయుద�ం జరుగుతున���డు మధ� రంగం���� ఒక �షయం
జర�� జనర�� ను �ం�ం కలవరప��ం�.  �త�రష�� ���లు �ంత�లం యుద�రంగం�
కను�ం� అదృశ�మ�తూ వ���.  ఈ ���లు యుద�రంగం� అనుభవం సం��ం�న
త��త �జరు� ���లు� యుద�రంగం నుం� అదృశ�మ�తు��య� జర�ను� ఊ�ం�� ��
ఇదం� ���� ��� రంగం� ఎదురు �� ప���క� �గమ� గ��ంచ�క��రు.  ఎంత �ద�
ఎతు�న ర�� �జరు� ���లను ఏ��టు �సు�న�� జర�న�కు అస� అంతుబట��దు.  ఈ �జరు�
���లు మధ� రంగం��, ��� ��ంతం�� ఉ��య�, �� నుం� జర�� ����� అంత
ప��దం �ద� ��ం�రు.  ���ంబరు� ���� ��� ��ంతం� జర�� ���క బలగం
ఆ����లుతున� సమయం� రష�ను� తమ నూతన ���క  బల�లను యుద�రంగం� జర��
���ల� ��డ��� ����ంచకుం�, ఎదురు ��� ���� ��� కు ఉత�ర, ద��ల�
�ం��క�ం�రు.

�� నుం� జర�ను� ���� ��� �� ��గ�సు�ం� ���� ��� వద�ఒక �ర��త�క
యుద�ం జరుగుతుంద� ప�పం��� అ��ం��.  అందరూ ఊ�ం�నటు� �� ���� ��� వద�ఒక
రష�� తు�ను �రుచుకు ప�ం�.  రష�ను� �ద�ఎతు�న జర�� ���ల� �� �� ���� ��� �
ఉన� జర�� ����� చుటు�ము��రు.

ఈ రష����� ప���ం�లు:
1. ���� ��� యుద�రంగం� రష�� ��కులు 10,50,000 ఉ��రు.  జర�� �న�ం

కూ� అం� ఉం�.  ర��కు 900 �ంకులు, 13000 �రంగులు, 1100 ���లు
ఉం� జర��� 700 �ంకులు, 10000 �రంగులు, 1200 ���లూ ఉ���.  ఐ�
ఎదురు�� జ��న రం�ల� రష�ను� మూడు �ట� ����� �లుగు �ట�
ఆయు�లనూ స�క�ం�రు.  ఈఆయు�ల�� ర��� త��న�.

2. రష�ను� ఆత� ���సం� ఉ��రు.
3. ����, ఝు��, ���వ�� లు యుద�రంగం� ఉన� క�ండర�� సంప��ం� ఈ

యుద�తం���� ర�ం�రు.
4. ��� ఏ��టు� అత�ంత రహస�ం� జ���.  �� ��రంభమవ��� �రం

ముందు యుద�రంగం� ఉన� ��కుల� ఉత�ర ప�తు�త��లను �లు� �యడం
జ��ం�.  ����� �మ��� ర�� �య���� 27000 ట�కు�లు
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ఉప��ంచబ���.  ప�� �� 1300 �గన� సరఫ� ���� ��� రంగం ���.
 నవంబరు 1 నుం� 19 వరకూ, 1,60,000 మం� ��కులనూ, 10,000 గు��లనూ,
430 �ంకులనూ, 600 �రంగులనూ 14,000 ట�కు�లనూ, 7,000 టను�ల
మందుగుండునూ ���న� ��ంచడం జ��ం�.  ���� ��� యు���� ర�� 11
���లు, �ంకు ���లు, 13500 �రంగులు, 1100 ��న �ధ�ంసక శతఘు�లు,
900 �ంకులు, 1115 ���లనూ �ం��క�ం�� - ఇంత �ద�ఎతు�న ���ల కద�క
జర�న�కు ��య� �దు.  ఈ ర�� అం� ����ళ జ���.  ���న� �ద
���ం�న �ంటూ� ����ల ���నూ పడవల ���నూ ద���� �����
పం�ంచడం జ��ం�.  ఈ వం�నలను �లు�దు ���� ���ంచడం జ���.  ఇ�
కూ� �రంతరం జర�� ��న �డులకు గుర�తుం��.  ���� ��� కు ఉత�ర
�శ�����ంతం� ���� అడ�లు��� ������ ��� ద�ణ ��ంతం అం�
���� ��నం.  అక�డ ����� రహస�ం� �� ఉంచడం �� కష�మ�ం�.
 అ�� రష�ను� తమ ����� జర�న�కు కను�ంచకుం� ���ల� ��
ఉంచగ��రు.  జర�ను� �� �లు, �డు� ���ల �ద �వ�ం� �డులు
�సు�న�ప���, జర�� ప�� ���లు రష�� ���ల కద�క �ద ఒక కను� ��
ఉం�నప���, ఎంత �ద�ఎతు�న ��కులూ, ఆయు�లూ ���� ��� రం���
 �రుతున�� ��� అంతుబట��దు.  �� గూఢ�� �ఖ���� �ఫల�ం�.

5. ���� ��� ఊ�� ��తుకు ���తున� జర�� �న�ం మ��� బల�లను
నగరం� �ం��క�ం�ం�.  జర�� ��క బల�ల �రత �రణం� జర�ను� నగరం�
��డుతున� తమ �న� ����ల (flanks) ర�ణకు రు��య� �����
ఉంచవల� వ��ం�.  ఈ రు��య� �న�ం ఒ��� యుద�ం� �� ����
���� ��� � �� మ� �బ�రం �బ��ం�.  ఇ� �ట�� యుద�ం �� రు���
యుద�ం �దు అన�  �వం ��� బలపడ��ం�.  జర��, రు��య� ���ల
మధ� సంబం�లు కూ� సంతృ��కరం� ��.  రు��య� �న�ం �క ప��మ
��ంతం� ఇ��య� �న�ం ఉం�.  �� ��ట ప�మ కూ� �బ� �� �రు
కూ� అ�ర� ప� ఉ��రు.  రష�న�కు ఇదం� �లుసు.

6. జర�� ��క �యకత�ం తమ �న� ����లకు ఎదుర�తున� ప�����
గు��ం�� రష�� ��క శ��పట� ��� ఉన� చులకన �వం వలన, ర�� �వ�
న��లకు గుర�ంద� ఇంక అంతం  ���ంద� భ�మ� ఉం� ఈ ప����� �వ�
వరకూ �ర���ం ��ం�.

7. శతు��ను గందర�ళ పరచ��� రష�ను� ��� రంగం� �డులను �వ�ం ��రు.
 ��� �� �యకత�ం ��� రంగం�� రష�� �� జరుగుతుంద� ఊ�ం�
అక�డ తన ���లను �ం��క�ంచ��ం�.

���� ��� యుద�ప���క రష�� �యకత�ం ��ణతకు �హ�ం� �లుసు�ం�.  ఒక� -
రష�� ���లకు శతు�� కం� ఆ�క�త�దు.  ���� ��� ��ంతం� జర��, రష�� బల�లు
స�నం�� ఉ���.  �� ��� ఉ���ం�న ��ం�ల� ���లను �ం��క�ం� రష�ను�
ఆ�క�తను సం��ం�రు.  �ండు - రష�ను� ఎదురు �� �� ��ంతం ���, ��, �� �ం�
నదులు ప�వ�ం� ప��శం.  ఈ న� ప��హక ప���ల� �డులు �య�డం కష�ం.  మూడు
నదులు ప�వ�ం� ప��శం� రష�ను� �జయవంతం� �� ��రు.  మూడవ�, అ� ముఖ��న�
- ��రణం� శతు�� ��గ�సు�న���డూ ర�ణ యు��ల� ఉన���డూ చుటు�ము���శనం
�య�డం జరుగుతుం� �� ���� ��� � తమ �న�ం �ద �� �సు�న� బల�న జర��
����� రష�ను� చుటు�ము��రు.  ఇ� అ��రణ�న �షయం.

����మర�నంతరం ఈ ���� ���యుద�తం���� రచ�త�వరు అన� �షయం �ద
��దం సృ��ం�రు.  ���� �త�ను ���� �స��సూ��ద�ఎతు�న ప��రం �ద�ం�.  కృ���
�లం�ఈయుద�తంత�ం� కృ��� ప�ముఖ�త���ం�నటు� ప��రం జ��ం�.

���� ��� యుద�తంత�రచన� ���న� ���వ�� ���న� చూ��ఈ ��దం గు��
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�ంత అవ�హన వసు�ం�  -  ‘....���ంబరు 12వ ��న�ర�� ఝు��యుద�రంగం నుం����
వ��డు.  మరు�డు ���� � ఇద��� ���డు…...��, ���నదుల ��ంతం� ��య�
బల�ల ���త ప��ఘటన వలన జర�� �న�ం� అగ��� అ�న 6వ �న�ం ���� ��� �
ప��త యుద�రంగం� �ర���క యుద�ం  �య�వల� వసు�న�దన� సంగ� �కు �లుసు.  ఈ
�న� ����ల� యుద�ం �న��ం�ల� ఆస���� బల�న�న రు��య� �న�ం ఉన�
�రణం�నూ �నుక జర�� �జరు� ���లు �క�వడం వల� (���� ��� � ఉన�) జర��
�న�ం అత�ంత  ప��దకర�న ప����� ఉం�….. జర�� �న� ����ల� ఉన� ఈ రు��య�
�న�ం �ద బల�న �� ���లన� �షయం� ��� సం�హం �దు……(ఈ స��శం�)
���� ��� ��ంతం� �య��� �� 1942-43 ���ల యుద�ం� ప��న�న ���
�ర��ంచబ�ం�.  ���, ప�భుత�మూ ��య� ప�జలంద�� ఈ ��� సం�ద�ం ���ల�
�ర�యం �సు�వడం జ��ం�.  నవంబరు ��ంతం� ఈ �� జర�ల� ����కం�
�ర��ంచడం జ��ం�….ఈ ��ధ�క �ర��లను �సుకున� త��త ఎదురు ��� సంబం�ం�న
సమస�ల��ం�� అధ�యనం �య���� ���� ననూ�, ఝు�� నూ యుద�రం��� �ళ�మ�
ఆ��ం�డు…….అం�క�ం�న ఈ పధకం గు�ం� ���� క������ ఆ�  ��ను�� ��,
యుద�రంగం� ఎవ��� ��, సమ��� ముందు   �ప�కూడద� ���� �చ��ం�డు….’ -
(Two hundred days of fire - Accounts by Participants and Witnesses of the Battle of
Stalingrad - P. 28-30).

���� ��� � �� ఎతు�న జరగ�� ఈ యుద�ప���క �వలం ���� ��� రంగం�
ఉన� ���ల బ�బ�ల �� ఆ�రప� ఉండదు.  ఆ��క ప����, వనరుల ప����, యుద�
ప�శ�మల ఉత������, ర�� �క��లూ - ఇవ�� �క��� �సు���� ఉంటుం�.  ప��త
యుద�రంగం� ఉన� ��వరూ అటువం� ప���కను ర�ంచ�రు.  అ�� యుద�రం�లనుం�
వసు�న� స����� గూఢ�� �ఖల ��� వసు�న� స����� స��ం� శతు�� శ��
�మ���లూ ఉ���లూ ఏ�� అంచ� ��, యుద�రంగం�� క�ండర�, ��ధ ���ల
అ����లు �క�ం�, అ��ం�� సమన�యప�� సంస�- అం� ���� �యక��న ఉన� సు��ం
�� ��ర�రు�, జనర� ��� - �త�� ఇటువం� ప���క �య�గలదు.  ���� ��� యుద�
తం���� ఎవరు ర�ంచగలరు అన� ప�శ�కు స��నం స�ష��.

నవంబరు 19 ఉదయం 7.30 గంటలకు ���� ��� నగ��� 70 �ళ� దూరం� �రు�
�కు�న ఉన� రు��య� �న�ం �ద �రం� గుళ��, �టూ��  ��ట� వర�ం� రష��
ఎదురు�� ��రంభ�ం�.  �ండు గంటల �రం� �లు�ల త��త రష�� �న�ం, �ంకులూ
యుద�రంగం� ప���ం��.  ��వరణం అనుకూలం� �క�వడం వలన రష�� ���క
బలగం యుద�ం� �ద��త��ర��ంచ�దు.  రు��య� �న�ం భయకం�తు� యుద�రంగం
నుం� ����ం� �� �ం���ం�.  రు��య� �న�ం �నుకనున� జర�� �న�ం
ప��ఘ�ం�ం� �� �లవ�క��ం�.  ఎర��న�ం జర��  ర�ణ �ఖ� గం� ���ద�ణ �శకు
�చు�కు���� ను ప��రం నవంబరు 22వ ��న క�� పట���� ���నం �సుకుం�.  30000
మం� శతు���కులు పటు�బ��రు.  మ�క ఎర��న�ం ద�ణ �శనుం� నవంబరు 20న ��
��రం�ం� నవంబరు 23న ��� �� ��ం�. మూడు ��ల యుద�ం� రు��య� ���లను
తు�� ��, జర�� ���ల ప��ఘటనను అ�గ�ం� 125  �ళ�� ��గ�ం�, నవంబరు 23
�యంత�ం �లుగు గంటలకు ఉత�ర, ద�ణ �శల నుం� �� ��న ఈ �ండు రష�� ���లు
క�� పట�ణం దగ�ర ��ట �� వద�కలుసుకు���.  ఈ క�� పట�ణం ���� ��� �నుక
70�ళ� దూరం� ఉం�.  ������������ జర�� �న�ం రష�� వలయం� �కు�కుం�.

ఈ యుద�ం జ��న ��� ��ల త��త యుద�రం��� ద��ం�న యు��� ��� ��ఖ�
ఇ� వ��ం�డు:

‘....�లు �ర�ం �ద �� ఎతు�న ��కుల, ఆయు�ల ర�� ��మం �కుం�
జరుగు�ం�.  ����ళ�� ఇ� మ� ఎకు�వ� ఉం�…...రష�ను� �ప� ఆత� ���సం� ఉ��రు.
 ��� యుద�ం� ఇటువం� ఆత� ���సం �ళ�� కను�ంచ�దు…..యుద�రంగం �నుక
రు��య� ��కులు జర�న�ను �డుతూ, ఎక�డ �ం� �రుకుతుం� అ� చూసూ�, ����ల� �కు�
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�చక �రుగుతు��రు.  ��లు� �సు�మ� రష�న�ను బ��లుతు��రు…..���� ���
స��ం�న �ల� జర�� ��లు కను�ంచ��రు….ఎక�డ చూ�� గు��ల శ�లు…..రష��
��� ఇక�డ ప��ల గు��లు చ����.  ���� అం� �శన�న �ంకులూ గను�లూ
�హ�ల�నూ, రు��య�, జర�� ��కుల శ�ల�నూ �ం� ఉం�…...���� ��� � ఉన�
జర�� ����� ఆ�రం, ఇంధనం, ఆయు�లు �సుకు వసు�న� జర�� ���లను రష�ను� �ట���
కూ�� �సు���రు…...���� ���� ఉన� జర�న�కు ఆ�రం �రత ��రంభ�ం�.  �ళ�� గు��లను
చం� �ంటు��రు…...��లు� పటు�బడ�జర�� ��కులు యువకులు…..��� �కు ఆ�సరు�
ఎవరూ కను�ంచ�దు….. - 30 ���లున� భయంకర�న చ�� �ళ�� �మూలు �టు� �సుకు�
ఉ��రు.  �ళ� దగ�ర ���ల� దుసు�లు ��….అసలు ఏం జ��న� ��� అంతుబ��నటు�
�దు…..�డుగు �బ� �న� �� వ� ఉలుకూపలుకూ �కుం� ఉ��రు…… ‘

ఈ యుద�ం� రు��య� �న�ం �ం���ం�.   రు��య� �న� ప�జయం �ట��,
అత� �త���ల మధ� సంబం�ల �ద �� ప����� క��ం�ం�. ���� ��� �
రు��య� �న� ప�జయం త��త రు��య� �న�ం ప�త��ం� జర�� పర���ణ��
వ��ం�.

�లుగున�ర ��ల� ���� ��� � ఉన� జర�న�ను చుటు�ముట�డం �ర��ం�.  అ��
 ఈ వలయం బల�నం� ఉం�.  తరు�� �ర�క�మం వల��� ఉకు� వలయం� �� ����
��� నుం� జర�� �న�ం బయటప� అవ�శం �కుం� �య�డం.

రష�ను� �దట ���� ��� � 90,000 మం� జర�ను� �కు�కు��ర� అంచ� ��రు.
 �� �స���� 3,30,000కు �� జర�ను� ���� ��� �ను� ఇరుకు���రు.  ఈ సంఖ� ����
��� యుద�ం �ర��న త��త స�ష��ం�.  రష��  ఎదురు�� �ద�న త��త ���� ���
ప�సర ��ంతం� ఉన� జర�� ���ల�� ���� ��� నగ��� ��గ�ంచడం� రష�ను�
ఊ�ం�న �� కం� ఎకు�వమం� �ను� ప��రు.  ర��కు ఇ� ఆ�ం�న �� కం� ఘన
�జయ�ం�.

���� ��� � చుటు�ముట�బ�న జర�� �న�ం తన ముందున� రష�� �న�ం�� �కుం�
�నుకనుం� �� �� రష�� �న�ం� కూ���డవల� వ��ం�.  ఇటువం� ప����� జర���
మూడు �రులు ����.  �డ చుటూ�  ఉచు� ��యక ముం� ���� ��� ను వద� ఎంత
త�ర� �లు ప�� అంత త�ర� ప�యన �య�డం, �� ���� ��� � ఉన� �����
���ల ��� సరఫ�లు అం�ంచడం, �� స�యక ����� పం�ం� ���� ��� �����
�ను�నుం� త��ంచడం.

���� ��� నగరం ఇ�� ర�ణ వద� భయంకర�న ���లం� ఇంధనం, మందుగుండు,
�చ�� దుసు�లు �కుం� ��గ���, బల�న రష�� ���లు తరుముకు వసు�ం�, ��గమనం
త�ర�� ప�యనం� �� �త�ం �న�ం అం� �శనమ�� ప��దం ఉం�.  అందు�త
జర�� ��క �యకత�ం ఊ�స��ం�.  మ� �రణం ���� ��� ను ����ట�డం �ట�� కు
అం��రం �దు.

�ండవ� - ���ల ��� ���� ���  ����� సరఫ�లు అం�ంచడం.  జర�� ��క
�యక���� కూ� ఎంతమం� ���� ��� � �కు�కు��� స�� అంచ� �దు.  ���
మూడు ల�ల మం� ఉ��ర� అంచ� ��ం�.  ఈ ����� ��కు 600 టను�ల �మ�����.
 జర�� ర�� ���లు  ఇంత �మ��� ������ ��� కు �ర�య��.  �� జర�� ఎ��
�ర�� ���ం� జర�� ����� అవసర�నదం� ���ల ��� సరఫ� ���న� ���నం
��డు.  వసంత�లం ��  అవసర�న సరఫ�లు ���ల ��� అంద�యగ���,
వసంత�లం� జర�� �న�ం ఎదురు �� �� ���� ��� ����� �ము���య�వచు�నన�
ఆ�చన ఉం��ట�రు కు.

మూడవ� - భూ�ర�ం���������� ����� స�యం అం�ంచడం.   ��������
�కు�కున� జర�� �న� స���� ����ర�� �� �� ��� �యకత�ం� �����
పం�ంచ��� �ట�� ప�య��ం�డు.   అందు�సం ���� నుం� జర�� నుం� ���లను
తర�ం�డు.  �� ��� �ండు ���ల� - ఒక� ������ నుం�, మ�క� ����� నుం� -
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���� ��� ��కు ��గ�ంచ��� �� ను ��డు.  �� జర��� �ండు రం�లనుం� ��
�య���� త�న �న�ం �దు.  �రు �సుకు �దల�న �న�ం కూ� �ర�ర�����ల���
దూరం నుం� ���� వ��ం�. ప��ణం �� ఈ జర�� ���ల గమ�ం ఏ�� ����న�కు
�లుసు.  జర�� �న�ం ���� ��� �� ప���ంచకుం� �ళ� ��, �డ� ��, అ�� ర��
���ల �� ����ను� �డులను �వ�ం ��రు.  జర�� �న�ం� �ం� ఉన� అ�క �లుబళ�ను
ప��లు త��ం�రు, ధ�ంసం ��రు.  ����� �డుల వలన జర�ను� అనుకున� ప��రం �����
�ం��క�ంచ�క ��రు.  అ�� ���లు వ���� ఆగకుం� ఉన� ���ల�� ��
��రం�ంచమ� �ట�� ����ర�� �� ��� ను ఆ��ం�డు.  అందు�త �దట ఉ���ం�న
�ధం� �ండు ప���లనుం� �క ���� ��� కు 75 �ళ� దూరం� ఉన� ������ నుం�
�త��  ��ంబరు 12న �� ��� �న�ం �� ��రం�ంచగ��ం�.  ���� ��� �ను� ఉన�
����� 3000 టను�ల సరఫ�లు అం�ంచ��� ఈ �న�ం �నుక �ల ��లు, ��క�రు� , బసు�లూ
క���.

���� ��� � �కు�కున� జర�� ���లను అంతం �� �ర�క���� ��� �� ��
��� ����� �శనం �య�డం ప�ధమ కర�వ�ం� రష�� క�ండు �ర��ం�ం�.

�� ��� మూడు ��ల� 30 �ళ�� ��గ�ం�డు.  ��ంబరు 15న ఆ��� న�
��డు.  �� న� ��న త��త రష�� ప��ఘటన �వ��ం�.  జర�� ��గమనం
మంద�ం�ం�.  వందల ���ల స�యం� ��ంబరు 19 ��� జర�� �న�ం ���� న��
స��ం�ం�.  ���� ��� ��� ఇ� ఆఖ� ప�కృ� సహజ�న అవ�ధం.  ఇంక ���� ��� 25
�ళ� దూరం��త��ఉం�.  ����ళ��� ������� నగర �ం� జర�న�కు కను�ం��.

����� �న�ం ఆ నగర �ం���త��చూడగ��ం�.
���వ�� 2వ �రు��న�ం మంచు తు�ను� ��కు 30 �ళ�� ��� �సూ� 125

�ళ�� ��మం �కుం� ప��ణం �� ���� న� �రం �రుకుం�.  అప��� జర�ను�  ���
ప���ల� న� ��రు.  రష�ను� ��� ��లు �రం� ద�ల స�యం����డవల� వ��ం�.
 ��ంబరు 24 న �� �ంకు స�యం అంద�దు.  అంతవరకూ జర�న�ను �లు� ��, 24వ ��న
���లు, �ంకుల స�యం� రష�ను� ఎదురు �� �� స�యక జర��  �����
ఎక�డనుం� బయలు��ం� అక���, ������ కు, త����రు.  ��ంబరు 29 ��� జర��
����� ������ నుం� మ� 60 �ళ� దూ��� త����రు.  ఈ  యుద�ం� 16,000 మం�
జర�ను� మర�ం�రు.  �ంకులు, గను�లు, �హ�ల�అ�క���� జర�� నష���ం�.

ఈ �� మ�క రష�� �న�ం ����� � �ం��క�ంచబ�న జర�� �న�ం �ద ముందు
నుం� �నుక నుం� �� �� 60,000 మం� జర�న�ను ��లు� పటు�కుం�.  మ� 60,000 మం�
ఈయుద�ం�మర�ం�రు.  ఈ����� �న�ం �� నష�ప�ం�.

���� ���� జర�ను� బ�� బయటపడ��� �జం� అవ�శం ఉం� �� ���స�ద�,
�� ��ంబరు 19-23ల మధ�, ఆ ఆశ అణు�త�ం��� ఉన� సమయం�, �� ���, ����
��� � ఉన� జనర� �� �ల� ఊ�స��రు.  �ట�� అనుమ� �కుం� ���� ���
వదల��� �� �ల� అం�క�ంచ�దు.  ���ల ��� సరఫ�లు అందక�తు�� ��
�ల� తన ప��ఘటన ��� రష�� ����� ���� ��� నుం� మ� �టకు తరలకుం�
�సు���న� ఆ �ధం� జర��� స�యపడుతు��న� �ంత�లం��ం�డు.

�ర�ం�న జర�� �న�ం ���� ��� నుం� బయటప� అవ�శ� �ద� మ��ంతమం�
చ�త��రుల అ���యం.  �ను�ం� బయటప� అవ�శం కను�ం�న��డు జర�ను� ��ం�
��డు�రనుకున�ప��� ���ల�, �ంకుల� రష��  �న�ం తరుముతుం�, మంచు�
కూ�న ����ల� 50 �. �టర� ��గమనం ప�యనం� �� ఈ �న�ం సర��శనమ��ద�
�� అ���యం.  అసలు �ట�� ఈ ప�యత�ం వలన ఏ� ��ంచదలుచుకు��� స�ష�ం �ద�
�ంతమం� చ�త��రులు అం�రు.  ���� ��� ను వదలడం అత�� అం��రం �దు.  జర��
స�యక �న� ల��ం ���� ��� � �కు�కున� జర�� �న�ం బయటపడ��� ఒక �ర�ం
�రవడ�?  అ� ల���� �� ��� �న�ం ���� ��� కు 25 �ళ� స���� �రుకున�
తరుణం�� ���� ��� �� జర�� �న�ం తనకు స�యం� వసు�న� �న�ం �శ� �� ��
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�� �సుకు� ��� క�� ఉం���ం�.  అ� జరగ�దు.  ���� ��� ����� సరఫ�లు
అం�ం�ందుకు ఒక �ర�ం ��� ఉంచడం ల���� ఆ �ర�ం ఎం��లం �రవబ� ఉండదు.
 రష�న� ��� గుర� త�ర�� మూసుకు�తుం�.  ఈ స�యక ప�యత�ం� ల��ం� స�ష�త
�రవ�ం�.

�� ��� �న� ప�జయం� ���� ��� � ఉన� జర�న� �ర ప�జయం �శ�య�ం�.
 ఇంక �ట�� తమ� ��డ�డ� క�ండర�కూ ��కులకూ స�ష��ం�.  ��� ��� �స��హలు
ఆవ�ం��.  ���� ��� ను ఆక��ం�మ� అహం�వం� �� ఆ��ను� ��ంచుతూ
���ంబరు� �జయ నృత�ం ��న జర�న� కళ� ముందు ఇ��డు మృతు�� �లయ �ండవం
�య���ం�.  �� ���� �ష� 4 ఔను�ల ���, �ం�ం గుర�� �ంసం �త��.  ���ంబరు,
అ��బరు �లల� పగలూ ������� ��� �ద  అ�� వర�ం కు��ం�న జర�� �న�ం
మందుగుండు �రత వలన ప�� ��కు�� 25-30 తూ�లు �త�� ఇవ�గ��ం�.  ఈ తూ�లు
కూ� రష�� �న�ం �� ��న��డు �త�� ఆత� ర�ణకు ఉప��ం�ల� ఆ�శ�వ�డం
జ��ం�.  ���ంబరు� �రను� ���సూ��ర�� ���న జర�ను� ��పర� భయం� ��ం��� ం� త���
�రు �దు.

1943 జనవ� ఒకటవ ��� ���� ��� � పడమ�నుం� తూరు�కు 44 �ళ��,
ఉత��ను�ం� ద���� 14 �ళ�� ���ర�ం గల ప��శం జర�� �న�ం �తు��  ���ం�.  ఆరు
��లు� ఈ జర�� �న�ం బయ� ప�పం�ను�ం� �రు �య�బ�ం�.  �� దగ�ర ఉన� �లవలు
అ���  ప���� వ��ం�.  ��కులకు �ం� �దు.  ��ంబరు మధ�� జర�ను� అ��క
ద�ల�� గు��లను చం� �నడం �దలు ���రు.  జనవరు 10 ��� జర�ను� 39,000
గు��లను చం� ���రు.  �� ఆసుపతు�లు �యపడ���� �ం����.  ��ల �నూ
��ల�నూ ��కులు మర�ంచ ��రు. ��కు 500 టను�ల �మ�����ల ��� సరఫ�
���న�  �ట�� ���నం ��డు.  �� ��ంబరు అం��� ��కు వంద టను�లు �సుకు
�వడ� కష��ం�.  �� ��� �న�ం త�� �యబ�న త��త ���� ��� కు ���ల���
ర�� మ�ంత కష��ం�.  ���� ��� కు అ� దగ�ర� ఉన� జర�� ���శ�యం 220 �ళ�
దూరం� ఉం�.  అంతదూరం నుం� వ�� జర�� ర�� ���లను  రష�� ���లు ���
కూ�����.  నవంబరు 19 నుం� జనవ� 10 �� ���� ��� వద�రష�ను� 600 ర��
���లను కూ����రు.  ��మం� జర�� ���కులకు ఈ�త�అం�మ�త�అ�ం�.

జనవ� 8న రష�� �న�ం జనర� �ల� కు �ం� �మ�� అ���టం ఇ��ం�.
 �ం���ందుకు ��రణం� ���షరతులు ��ం�ం� - ఆయు�లూ మందుగుండూ రష�న�కు
అప��ం��.  రష�� �న�ం యుద�ం �ర�ం�న జర�� ఆ�సర�కూ ��కులకూ ఏ �� కలుగద�
�� ఇసు�ం�.  యు��నంతరం ��� జర��� �� మ� ���� �� �ళ���� అనుమ�సు�ం�.
 యుద���లు �� యూ��ం,  పత�లు, స�ంత �మ��ఉంచు�వచు�. ��లంద�� ఆ�రం,
�ద� స�యం అంద�యపడుతుం�.  జర�� �న�ం ఈ అ���టం ను ��క�ం�న ప�ం� ఎర�
�న�ం, ఎర����క దళం జర�� ����� �శనం ����� ఉంటుం�.  ఈ �శ��� �ధ�త
జర�� �న�ం వ�ం��� ఉంటుం�.’ జనర����ల�ఈఅ���టంను  �����డు.

జర�� అ���టంను �����న త��త, జనవ� 10న 7.00 గంటలకు 7000 �రంగులు
మృతు�సం�త���సు�ండ� రష�� ����రంభ�ం�.   రష�� ���లు జర�� �న�ం �ద
�ంబుల వర�ం కు��ం��.  ఒక గంట త��త రష�� ప�� దళం, �ంకులూ �� ��రం�ం�
�ద� ��న 3-5 �ళ�� ��గ�ం��.  రష�ను� జర�� ��ల� అ����లు �సు���ర�
�ట�� �సు�న� ప��రం� భయ��ంతు�న జర�� ��కులు ��ం� ���రు.

జనవ� 17న రష�� క�ండు �ం��వ��� �ల� కు మ� అవ�శ���ం�.  అప���
జర�� ఆక�మణ�ఉన� ప��శం స��� కు�ంచుకు ��ం�.  �ల��ంగ ��క�ం�డు.  జనవ�
21వ ��� ఆఖ� జర�� ���శ���� రష�ను� ఆక��ం�రు.

జనవ� 22న ఎర��న�ం జర�న�ను అంతం �� �ర�క�మం ��రం�ం�ం�.  ప�� ఆరు గ�లకు
ఒక �రం� �క ���రు ���న ప��లుగు �ళ� యుద�రంగం� 4,100 �రంగుల� ఎర��న�ం
�� ��ం�.
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ఈ��� జర�� �న�ం తటు���క��ం�.
జర�� గూఢ�ర ����� �ం�న ఒక ఆ�సరు తన��ప�ల� ఇ���డు:

‘....యుద�రంగమంత� �ము �నుకంజ ����� వ��ం�.   ఇ� క�మ పద��� జ��
��గమనం �క ప�యనం� ప�ణ�ం�ం�.  ��� �ట� ��కులు భయం� పరుగులు ��రు.
 అ�� మృతు�� కూ� అంత �గం�నూ తరుముకుంటూ వ�� అందుకు��.  � �ర�మం�
శ�ల� �ం���ం�.  మంచు దయ� ఈ శ�లను క��ం�…..�న�ం క�మం� �న� ప��శం��
�ట�బడ��ం�….’

ఈ �� జర�న�కు �� ప���� స�ష�ం� ��యవ��ం�.  �న� �న� గూ��లు� రష�న�కు
�ం��వడం ��రం�ం�రు.  ��� �ట� రష�న�ను �వ�ం� ప��ఘ�సూ��నకు� మళ� ��రు.
 అ� �నకు� మళ��తూ �యపడ�తమ ��కులు రష�న� �తు�� పడకుం� ���
చం��య��రు.

���� ��� � ఉన� జర�� ��కు�� ��టం �న��ంచమ� �ట�� ఆ��సూ�� ఉ��డు.
 �ల� ����ర�� � ప��� �య�బ��డు.  �� జర�� �న�ం ���� మ� �బ�రం
����ం�.  రష�ను� ఆక��ంచక ముందు జర�� అ�నం� ఉన� ఆఖ� ���శ��ను�ం�
���వ��� ��� టలు జ���.  �ంతమం� ఆ�సరు� �టు�సం ��న �దకులకు ��
���లను లంచం� ���ం�రు.

1943 జనవ� 31 ��� �ట�� ప�భుత�ం ప�ళ�� �����ం�.  �� ప�� సంవత�రం
ప�సం�సు�న�టు� ఆ  ��న జర�� ప�జలను ఉ���ం��ట�� ప�సం�ంచ�దు.

అ� ��న రష�ను� యూ�వ� �� భవనం�� ముందు ���� ఆక��ం�రు.  ��లు�
పటు�కున� జర�� ��కులను ����ం� ఎ��ం� ప���ంచ� ఆ భవనం�� �ల� ఉన�టు� ���ం�.
 రష�� �� జరుగుతుండ� ఒక జర�� ఆ�సరు తలు� ���� ��� ఎ��ం�ను �ప�� ���,
‘���������� �లనుకుంటు��రు’ అ��డు.  ‘��� కు ముఖ��న పనులు���.
 �రు ��� �లం� ��� ��� ��’ అ��డు ఎ��ం�.  ముగు�రు ��కులను �డు �సుకు�
ఎ��ం� �� �ంటు�� ���డు.  �� �ంటు వంద�� జర�� ��కుల� �ం� ఉం�.  �ళ�
���� భయం క����ం�.

�ల� ఒక ����ర��.  ఒక ����ంటు���� డ��� అతను �దట ఇష�పడ�దు.  ��
�వరకు ఎ��ం�ను �ల� గ��� �సుకు ���రు.  �ల�యూ��ం ధ�ం� ఇనపమంచం �ద
పడుకు� ఉ��డు.  అత� గడ�ం ��� ఉం�.

‘అం� అ���ం�’ అ��డు ఎ��ం�.
�ల� తలూ�డు.  జర�� �జ� జనర� ర��, �ల� ను ఒక �రు� త�న ర�ణ� �సుకు

���ల� ��డు.  �క�� ఎర���కులు అత�� చం���ర� అతను భయప��డు.  �రు��ల�
ను జనర� ���వ�� దగ�రకు �సుకు ���రు.

జనవ� 31న ����ర�� �ల� రష�� ���లకు �ం���డు.  అత���టు 15
మం� జనర�� �ం���రు.  ఆ త��త �ద�ఎతు�న జర�� �న�ం �ం� ���ం�.  ఉత�ర
��ంతం�  ఒక జర�� ��క దళం �ం��కుం���డ��ం�.  �వరకు రష�ను� �� �రంగులను
ఉప��ం��� వ��ం�.  �బ�వ� 2న ఎ��� మం� జనర�� � స� ఈ ఆఖ� �న�ం
�ం���ం�.

���� ��� యుద�ం ము��ం�.  జర�� మూడు ��లు సం�ప��లు� ప�క�ం�ం�.
 జర�ను� �ల� పటు�బడ�ద� ఆత�హత� �సుకు��డ� �ంత�లం ప��రం ��రు.

జర�� 6వ �న�ం ప����త�క�న �న�ం.  ఈ �న�ం �ట�రుకు గర��రణం� ఉం��.  అ�
�జయవంతం� ���యం �ద �� ��ం�.  ��� నగరం� ప���ం�ం�.  యూ��� ��, ��సు
��ల �ద ��� ప�ముఖ �త��ర��ం�ం�.  జర��� ప����త�క�న ఈ �న�ం ���� ���
� ���� �శన�ం�.  �����లన� ఆశ� వ��న 6వ �న�ం �వరకు �����ం� ��
��తలు��త�ం �దు - రష��  ��లు� ����� ���ం�.

రష�ను� �ల� ను �రవ�ర�కం� �� �ల� అ� ����రు.  ఈ �� �ల� ��
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వ���� అ�న మం� జర�� అ� ప��రం ��రు.  అ� �స�వం �దు.  �ల� �ట�� భకు�డు.
 ��ండు �� ర�� �� దు�క�మణ యు��ల� మనసూ���� �ట�� � ఉ��డు.  ����
��� � అపజయం అత�� జర�� భ�ష�తు�గు�ం� ఆం�ళన ప�� ��ం�.  1944 �� 20న
�ంతమం� జర�� ఆ�సరు� �ట�� �ద ��న హ�� ప�యత�ం �ఫల� �రందరూ
ఉ��యబ�న త��త �త��, �ట�� జర��� ఏ �శ� �సుకు�డుతు��� గ��ం�, �ట��
�ద �రుగు�టు �య�మ� జర�� ����� ప�జలకూ అతను �లు����డు.

యు��నంతరం కమూ��సు�అ�నం� ఉన� తూరు� జర��� ��సం ఏర�రుచుకు�
1957� తన మరణం వరకూ ��య� యూ�య� - జర��ల మధ� స���త సంబం�ల �సం
కృ� ��డు.

��, ���, ���� ��� ��ం�ల� జ��న ఈ యుద�ం� జర�� 15 ల�ల �����
����ం�.  3,500 �ంకులు, స�యంచ�త �రంగులు, 12,000 �రంగులు, ���రు� , 3,000
���లు – ఇ� �కుం� �ద�ఎతు�న ఇతర �మ��� జర�� నష���ం�.  24 మం� జనర��,
2500 మం� ఆ�సరూ� రష�� ��ల��రు.  ఇంత �ద�ఎతు�న న��లు జర�� యుద�యం��ంగ
��దులను  కు�� ���.  ఈ యుద�ం త��త �రవ రష�న� �తు�� � వ��ం�.  యుద�ం�
మ� దశ ��రంభ�ం�.  ఇంతవరకూ ఆత� ర�ణ యుద�ం �సు�న� ర�� జర��� ర�� నుం�
త����యుద�ం��రం�ం�ం�.

‘���� ��� � జర�� ప�జయం ����� ప�జలనూ భయ�తులను ��ం�.  జర��
చ�త�� ఇంత �ర అపజయం క��� ఎరుగ��’ అ� జర�� జనర� ����� ��డు.  �ట��,
అత� అనుచరులూ జర��� ��శకర�న యుద�ం�� �ం�ర� జర�� ప�జలు అర�ం
�సు���రు.  జర�� అపజయం, �� �త���ల� - ఇట�, హంగ�, రు��� వ��ల� -
జర�� తమను ఈ యుద�ం�� �ం� బ� ���ంద� �వన క��ం�ం�.  �త���ల� ���లు
�దల���.  మ�క ఫ�తం ఏ�టం� ఈ యుద�ప��మం ఎ� ఉంటుం�, ఎవ��
�తులు కల��అ� �డ�ద �లు� �� �� ఉన� ��లు ర�� శ��� �లుసుకు� �నకు� త���.

���� ��� �జయం త��త ర�� జయం, జర�� ప�జయం తధ�మ� అందరూ
నమ���రు.

జర�� ��కు�� ��మం� �స��హ �ం�� కరుడు గ��న �� ��కులు  �త�ం జర��
అపజయం  అసంభవమ�యుద�ం ఏ ప�ం �లవకుం� ప��ష�ంభన�ముగుసు�ంద���ం��రు.

���� ��� � జర�� అపజయం� స� తూగగల బ���ండ�న �జయం �సం �ట��
తహతహ�డ��డు.  1943� కు��� (Kurks) యుద�ం�ట�� కు ఆ ఆశ క��ం�ం�.
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అ��యం ఏడు

������� నుం� కు��� వరకూ…….
ఈ కు��� యుద�ం �ం� ప�పంచ యుద�ం� అ� �ప� �ంకు యుద�ం� ప�������ం�.  ఈ

యుద�ం� ����� ప��శం� ఇరు ప�లకు �ం�న 6000 �ంకులు ������.  ఈ యుద�ం
గు�ం� �లుసుకు� ముందు ‘క�స� ప�క�మ’ (Caucaus Round Trip) గు�ం� �లుసుకుం�ం.

ఆగసు� 1942� జర�� �న�ం అ� �గం� ��గ�సూ� క�స� � ���ర�న
భూ��లను ఆక��ం�ం�.  1943 జనవ�-�బ�వ� �లల� అంత �గం�నూ క�స� నుం�
ప�యనం ��ం�ం�.  ఈ ఆరు �లల క�స� ఆక�మణను జర�� ��కులు �ంత ��దం�నూ,
�ంత అప�స�ం�నూ, ‘క�స� ప�క�మ’ అంటుం��రు.

క�స� ను జ�ం� ���, ����, �కూ చమురు గనులను ���నం �సుకు� ఉ��శం�
జర�ను� 1942 ఆగసు�� ఈ ��ంతం� యుద�ం ��రం�ం�రు.  ఒక �� ���� ��� ��
��గ�సూ�మ� �� క�స� �� రష�� ���లను త���ట���రు.  ‘�నుకకు ఒక� అడుగు
కూ� �య�కూడదు’ అన� ���� ఉత�రు� ��న త��త కూ� జర�� ��క శ��ముందు �లువ�క,
చుటు�ముట�బ� ప����� త��ంచుకు�ందుకు రష�ను� �నుకకు, పర��ల ��కు
��గ�ం�రు.  ��గ�సూ�జర�న� �తబడకుం� ��� నూ� గనులనూ చమురు �ల�లనూ
ధ�ంసం ��రు.

క�స� �ద జర�� �� రష�� ప�భు���� �త�సమస�ను �సుకు వ��ం�.  క�స� �
ఉం��రు ము��ం మతసు�లు.  క�స��తులకు ��య� ప�భుత�ం అం� �ంత వ���కత ఉం�.
 జర�� ఇ� దృ��� ఉంచుకు� ��� అనుకూలం� �రు��వ��� ప�య��లు ��ం�.
 అంతరు�ద��ం�నూ ఆ త��త భూ�� స���భూ�����న ఉద�మం�నూ ఈ��ంతం�
��య� యూ�య� అం� వ���కత ఏర��ం�.  ����� ���రు� ము��ంలు.  �ప����
ముందు టూ�జం వలన ఆ��కం� మం� ���� ఉం��రు.  �ప�వం త��త టూ�జం త����
ఆ�యం కూ� ��ం�ం�.  అందు�త�రు ��య� వ���క స��వం� ఉ��రు.  క�స��
ఆ���యను� �త����య�యూ�య� కు అనుకూలం� ఉ��రు.

��య� ప�భుత�ం ము��ం �తులు ఎటు �గు��� అ� ఆం�ళన� ఉం�.  మధ�
ఏ��� కజ� లు ము��ం� అ�� �రు ��క� రష�న�� క����రు.  ���� ���
యుద�ం� రష�న�� ���� క�� ���రు.  ఉ� �� లం� �త�ం రష�న�కు అను�నం�
ఉం��.  ��� తన పట� ��యతను క��ంచ��� ��య� ప�భుత�ం అ�క ప�య��లు
��ం�.

1942 అ��బరు 31 వ �� ����సం�క� �ం� �� అం� ఒక పక� ఉ� �� �ష�నూ,
మ�క పక� అను�దం రష�� �ష�నూ, ఉ� �� ప�జలనుం� ఉ��� ��కులకు ఒక �జ���
�లువ�ం�.

‘.....�తు���….గురు�ంచు�ం�.  � ���కులు ��సలు� ఉండ��� ��క�ం�రు.
 తమ పళ�� �లుసులు ��� �ం��రు. �ట�� యూ��య� ��ల శతు�� �త�� �దు,
�� � ��ల శతు�� �త�� �దు, తూరు� ��ల శతు�� కూ� అ� గురు�ంచు�ం�.  ����,
క�స� ల �� ము��ంల దుర�� చూడం�.  ప��ంతం� ఉం� �� ప��లను జర�ను�
�చుకుంటు��రు, తగల�డుతు��రు…..’

ఈ �జ���ముఖ� ఉ��శం �����నూ క�స� �నూ దు�గ�లు ��సు�న� �ట��
ము��ంలకు శతు�� అ� �ప�డం.  ఇటువం� ప��రం యుద���రంభ�లం �� క�స� �
��రంభ�ం�.  ��సు�వ���క స���లు ఏ��టు �� �ట�� దు�క�ణను ఖం�ంచడం
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జ��ం�.
తన ప�న ట��� యుద�ం�� �ం�ల� ల��ం� ఉన� �ట��, ‘ము��ంలు �త��

నమ�ద�న �రు….ప���క ము��ం ���లను ఏర�రచడం� ప��ద�� �దు’ అ� 1942
��ంబరు� ప�క�ం�డు.  ఉత�ర క�స� �� ము��ం �తుల� – ���, ఇంగు�, క��,
����యన�� - జర�ను� ఉ�రం� వ�వహ�ం�రు.  ము��ంల అ��నం �ంద��� �రు
పధకం ��రు.  ‘జర�ను� మ�దులు �రు��రు, స���వ�వ�య ���లు రదు����రు అ� ప��రం
����.  �రుల దగ�రనుం� �సుకున� వసు��లకు  �ల ���ం��.  ము��ం ���ల పట�
సత��వర�న చూ�ం� జర�ను� ము��ం ప�జల ������ �ం��’ - అ� జర�� అ��రులను
ఆ��ంచడం జ��ం�.  అ��బరు 11న ము��ం పండుగ ��ను సందర�ం� ఉన�త జర��
అ��రులకు ���క క�� �లు�న �నుకలు సమ��ం�ం�.  జర�� �న�ం� �తులు క��
���ందుకు క�� ము��ంల� ఒక ఆ��క �న�ం ఏ��టు �య�బ�ం�.  అ�� ���� �
కూ� ���క క�� జర�న�కు �లు�న �నుక���ం�.  జర�ను� ��� ఖు�ను� , రష�న� నుం�
���నం �సుకున� ఆయు�లూ బహ�మ�� ఇ��రు.  ���� ము��ంలు జర�� అనుకూలురు.
 అ�� ���,  ఇంగూ� ము��ంలు కూ� జర�� అనుకూలురు.  ఈ �ండు ము��ం �తులూ
బ�రంగం�� జర��� మద�����.

క�స��� జర�� �చు�కు వసు�ం� ���� ప��నమం��చ��� �వ�ం� ఆం�ళన ప��డు.
 క�స� � జర�� �జయం ��ం� ఈ���� ప�������ట� ప���� అ��న�ం� �� ప��దం
అతను గు��ం� క�స� ర�ణకు �ద�����-అ��క� ���క ద��� పం���న�  ���� కు ఒక
ప���దన ��డు.  ����ఈ ప���దనను అం�క�ంచనూ �దు, �ంట� �రస��ంచనూ �దు.

��ను� , ఇంగూ�, క��, ����యను� , �లూ�� లు తప� క�స� � ము��ం ��ం�నుం�
�� తకు�వమం� జర��� సహక�ం�రు.  �ట�� � �తులు క��న ము��ం �తులు తమ
����� �� అనుభ�ం��� వ��ం�.  �బ�వ� 11, 1944న సు��ం ��య� ఈ ము��ం
��ం�లను �రూ��ం�ల� ఉత�రు� ��ం�.  జర��� �తులు క��న ���, ఇంగు�, క��,
����, �లూ�� �తులను �ళ� �ద తూరు�కు తర�ం�రు (కృ��� తన రహస� ���క�
జర�న�� �తులు క��న ఈ �తులను తూరు�కు తర�ంచడం గు�ం� ���� ను �వ�ం�
�మ��ం�డు.  ��నంద�� మ�� �� �� ��ం�లకు �సుకు వ��డు).  జర��� �తులు
క��న ��ను� ఇ��డు (ఈ�స�కం�ద�ముద�ణ ���� - 2005 సంవత�రం ���) అ���
ప������హం� ప�ళ��� అంతరు�ద�ం �సు���రు అన� �షయం గమ�ం��.

క�స� ము��ంలను తమకు అనుకూలం� ��� �� స�యం� మధ� తూరు� ��లను
ఆక��ం�ల� జర�� పధకం తల��ందుల�ం�.  ము��ంల� అ�క సం��కులు రష�న� సరసన
������రు.

90,000 మం� �రులు ���ంబవళ�� శ��ం� ����, �కూ నగ�లకు ప� ర�ణ �ఖలను
���ం�రు.  ఈ ర�ణ �ఖల� �రం� ��వ�లు, ర�ణ ��వ�లు ���ం�రు.  ఆకు�లు ����
1,00,000 ర�ణ కట��లను ���ం�రు.  500 �ళ� �డుగున �ంకుల గమ��� ���ం�ందుకు
కంద�లు త��రు.  200 �ళ� �డ�న ప�� దళ గమ��� ���ం�ందుకు అవ��లు
క��ం�రు.  1000 �ళ� ��ం�లు త��రు.  పర���� , అడ��� , ��తన వృ�లు ����డ�
�ద అడు�ప��రు.  ఈ పనం� �య���� 91,50,000 ప� ��లను ���ంచడం జ��ం�.
�బ���� ర��లు �రుతున� �తులకు గుడ�లు చుటు�కు� ప�జల ���ంబవళ�� ఈ ర�ణ �ఖలను
బ��తం ��రు.  ఈ ప�జలు ఆక�� ���తూ శతు���న �డులకు గుర�తూ ఈ
����లు ��ం�రు.

����� 65 �ళ� దూరం� ���� వద�రష�ను� జర�న�ను  �వ�ం� ప��ఘ�ం� ��� �లల
�టు �లు� ��రు.  �లక�న ప���ల� రష�ను� ఇ� �వ�ం� ప��ఘ�ంచడం జర�న�కు
ఆశ����� క��ం�ం�.  జర�ను� ���� �ర�క��రు.  జర�� �న�ం క�స� పర�త ���� ��
నల� సముద�ం �ర��� ప�య��ం�ం�. 9000 అడుగుల ఎతు�పర�త ����ద నుం� జర�న�కు నల�
సముద�దర�నం అ�ం� �� ముందుకు కదల�క��రు.  అ� ��ష�ప���తుల� రష�ను�
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జర�న�ను ఈ పర��ల �ద �లు� ��రు.  రష�� ���లకు గు��లు,  ��దల ��� �మ��
�ర�యవల� వ��� �� �న� ���ల ��� �ర���రు.  �యప�న ��� తర�ంచడం
కూ� కష��ం�.  నవంబరు� ���� �ర��� జర�ను� మ��� ��రం�ం�రు.  రష�ను� �వ�ం�
ప��ఘ�ం�రు.  ఐదు ��ల యుద�ం� జర�� �న�ం 140 �ంకులు, 250 ��రు �హ�లూ
త�తర �మ������ం�.  5000 మం� జర�� ��కులు మర�ం�రు.  ఆ త��త జర�ను� �ద�
ఎతు�న�� �� ప�యత�ం �ర�ంచుకు� �ము ఆక��ం�న ��ం�ల� ర�ణ ఏ��టు� �సుకు�
 ���� ��� ప���లు చూడ��రు.  ���� ��� � జర�� ���న త��త క�స� � మ��
�� �న����మ��� ఆ�చన.

�� ���� ��� ప�జయం జర�న�ను భయ��ంతులను ��ం�.  రష�ను� క�స� ��
�రులు మూ��యకముం� �ష���ం�ల� ఉ��శం� జర�ను� అ� �గం� క�స� వద�
�����రు.  జర�ను� ఇ� వ�యనం �ద� ఒక క�మ పద�����న ��గమనం అ� అం�రు.
 రష�ను� ��� ప�యనం� ����రు.  �� ����� �నుక వ��� జర�ను� పరుగులు
����� వ��ం�.  ఒక ��� ��షను� 1500 �గన� �డు రష�న� వశమ�ం�.

��గమన��, ప�యన��, ������� త��త జర�న�కు ఇ� మ� ప�జయం.

కు���యుద�ం

���� ��� యుద�ం� జర�� మృగం �యప�ం� �� ఇం� బలం�� ఉం�.  యు����,
����, ���� ��� �����క ��ంతం, మధ� ర��� అ�క �గం, ఈ�న� ప�ం�లు, ����
���లు - ఇం� జర�� అ�నం�� ఉ���.  జర�� ���లు ��� ��� స�హదు�ల��
ఉ���.  ��� స�పం� ��హ��� ��ముఖ�త గల �ంత �గం ఇం� జర��
���నం�� ఉం�.  యూ�� అం� జర�� ఆక�మణ�� ఉం�.  యూ�� �����క సంప�
�నవ వనరులూ జర�� ����� అందుతూ� ఉ���.  ��ట�, అ���లు ��రం���య�
ఆ�ం�న �ం� యుద�రంగం 1943� కూ� ��రం�ంచ�దు.  ర�� ఒంట��� జర���
��డు�ం�.

1943� ����� ఉద�మం �� ���ం�ం�.  ���� ����� �ంద����లయం
����� �ర�క��లను �న�ం� సమన�యపరచ��ం�.  ����ను� శతు����ల కద�కల
గు�ం� స��రం �క�ంచడం, ర�� ���ల �ద �� �� శతు�సరఫ�లకు అంత�యం
 క��ంచడం, ���ల �ద �� �� నష�పరచడం �వ�ం ��రు  1942� జర�ను� ��య�
యూ�య� � ఉన� తమ �న�ం� ప�వంతు ����� ఈ ����� చర�లను అణచ���
����ం��� వ��ం�.  1943� SS,  SD ��సు బల�లూ స�యక �న�ం నుం� 5 ల�ల
��కుల� �క 25 ��జన� �గు�ల� ����� ����న�� ��డ��� జర�� మ��ంచవల�
వ��ం�.  ����� ద�ల� కమూ��సు�లు �జ�య ప��రం ���రు.  కరప��లు పం��రు.
 శతు�ప����� ఖం�సూ��స��లు �బుతూ రష�� ప�జలను ఉ��జపరుసూ������ సం�ద�ం
���రు.  ఈ������ర�క��ల వలన శతు��మ� �బ�రం �� �బ��ం�.

1943 వసంత �లం�  రష�� � క�ండుకు �స�� జర��  ఏ రంగం� యుద�ం
��రం�సు�ం� అన� ప�శ� ఎదు�ం�.   శతు��ర�క��లు, ���ల కద�కల గు�ం�, ముఖ�ం�
జర��, ���� ల నుం� వసు�న� �త����లు ఏఏ రం�లకు మ��ంచబడుతు��� స��రం
�క�ంచవల�ంద� గూఢ�ర �ఖకూ ����� ద�లకూ ఆ��ల�వ�డం జ��ం�.
 యుద�రంగం� ఉన� ���లు కూ� శతు���ం�ల�� ద�లను పం�ంచడం ���, ���లను
పం�ంచడం ��� స��రం �క�ం�రు.  ఫ�తం� ఏ��� ��రం��� శతు��ర�క��ల
గు�ం� రష�న�కు స�ష��న స��రం అం�ం�.

���� ��� రంగం� జర�� �ప�త�న న��లకు గుర�ం� కనుక ద�ణ రంగం� జర��
�� �� అవ�శం �దు.  ఉత��న ��� ��� ��ంతం� �ద��� ��ంత �న�ం జర��� �దు
 ఒక�ళ ����� స�క�ం� ఆ ��ంతం� యుద�ం ��రం�ం�� ఫ�తం �త�ం ���� ���
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అపజ��� అవ���� తు���� ఎతు�న ఉండదు.  ���� ��� యు��నంతరం ���� ను
��� జర�� ఆక��ం�� అ� �ప� �జయం �దు.  �ట�� ���� ��� � స�తూగగల ఒక
బ���ండ�న �జయం �సం కు��� రం��� ఎంచుకు��డు.  ఇక�డ ప��న జర�� ���లు
�ం��క�ంచబ� ఉ���.  ఈ ��ంతం� జర�� �జయం ద�ణ ర�� జర�� ఆక�మణ�
సుర�తం� ఉం�� �సు�ం�.  ��� ���లు మ�� �రుసు�ం�.  ���� ��� అపజ���
ప���రం �య���� �రవ తమ �తు�� � �సు�వ��� ఇ� జర��� అనుకూల�న రంగం.

ఈ కు��� ��ంతం ‘�� �డ’ � ముందుకు �చు�కు వ��ం�.  ‘�డ’� రష��
���లు���.   ‘�డ’ ఇరు��� ఉత�ర, ద�ణ �కు�ల� జర�� �న�ం ఉం�.  ఈ �ండు
���లూ ���� నుం� �� �� కలుసుకుం�  �� �డ� ఉన� రష�న�ను చుటు�ముట�వచు�.
 ఈ �జయం జర��� ��� �ద �� �� అవ���� ఇసు�ం�.  అందు�త ఈ ��ంతం� ��
�య���� �ట�� �ర��ం�డు.  అ� �ర�ల వలన �ట�� ఈ ��ంతం� �� ���డ�
రష�ను� ఊ�ం�రు.  ����ను� , గూఢ �� �ఖల ��రు�లు కూ�ఈ �ష���  ధృవప���.

జర�� ��� ఎ� ఎదు���� అన� ప�శ� రష�� � క�ండుకు ఎదు�ం�.  ���,
  ���� ��� యు��ల� �� జర��� ముందు �� �య����, బల�న పర�, ఎదురు ��
���ల� �ంతమం� జనర�� (జనర� ఝు��, జనర� ���వ�� �ద�న�రు)
అ���యప��, జర�న�ను �దట �� �య����, 1941, 1942 సంవత��ల� ��� ఆ ��
�రు� ��� ప�ణ�ం� ప��దం ఉంద�, ��� ఆపడం కష�మ�తుంద�, అందువలన జర��
�న�ం �� �య���� ముం� రష�� �న�ం జర�� �న�ం �ద �బ� ���ల� �ంతమం�
జనర�� (జనర� వటూ��, ఆ రంగం� �జ�య ప���� కృ���) అ���యప��రు.  ఏ���మధ�
����, జర�� ����� �దట �� �య���� ర�ణ యు��ల�, ���కం� ఎదురు�బ�ల�
బల�న పర�, త��త�త�� ఎదురు �� ���ల���ధ�క �ర�యం �సు�వడం జ��ం�.
 కు��� ర�ణ యుద�ం ర�� ఒక పధకం ప��రం ఉ��శ�ర�కం� ��న� �� ఎర��న�ం
బల�నలతల వలన �దు.

ఏ��� � జర�� ��� ర�ణ యుద�ం ��� ఎదు���ల� ��ధ�క �ర�యం �సుకు��,
ఏ��� నుం� �� వరకూ ఈ �షయ� మ�� మ�� చర�లు జ���.  ���� �� వరకూ ఒక
�ర���� ��క��డు.  జర�న�ను ముందు �� �య����, గత �ండు సంవత��ల�నూ
అ�క �రు� జ��నటు� �� రష�� బల�లు జర�� �� ఉధృ�� తటు�కు�
�లబడ�క�వచు�న� అతను భయప��డు.  అ� సమయం� రష�� ���లు ముందు �� ��
జర�న�ను ఓ�ంచ�క�వచు�న� కూ� అతను అ���యప��డు.

‘మ�� మ�� ఈ సమస�ను సమగ�ం� చ��ం�న త��త, శతు��ర�క��ల గు�ం�
�క�ం�న స����� ప���ం�న త��త, �రంగుల �లు�ల�నూ ��న�డుల ���నూ
ఎదురు �బ�లు �య�డం ���నూ జర�� ��� �చు��ల�, శతు�� బల�న ప�న త��త
�త�� శతు��ను త���� ఉ��శం� �ద�ఎతు�న ఎదురు �� (offensive) ���ల�, ����
�వరకు �ర��ం�డు…’ - (G. Zhukov, Reminiscences and Reflections, Vol. 2, P. 168).

ఈఅం�మ �ర���� ��������సుకు��డు.
1943 వసంత�లం� �స�  యు���� ఏ��టు� �దల���.  ����� ఆధు�క

ఆయు�లు �ద�సంఖ�� అంద���. ��� యుద�ం� �ద�ఎతు�న �ంకులు
 ఉప��ంచబడ�� కనుక ����ంద�క�� �ంకులు, స�యం చ�త గను�ల ఉత���గు�ం�
ప���క శ�ద�చూ�ం�.  అ�� అధు�తన ���ల� ���క ���లను  ఏర���రు.  రష��
 ���క బలగం జర�� ���క బలగం �ద ఆ�క�త ��ం�ం�.  �రం� ద�లకు కూ�
��రు �హ�లను ఏర�రచడం జ��ం�.  �� ��� ఎర��న�ం సంఖ� 66 ల�లు.  ఈ
����� 1,05,000 �రంగులు, ���రు� , 2200 ��� ఆ��ల�, 10000 �ంకులు, స�యంచ�త
�రంగులు, 10,300 యుద����లూ ఉ���.  1943 అం��� ఎర��న�ం� 23 ల�ల
కమూ��సు�లు, మ� 27 ల�ల యువ కమూ��సు�లూ ఉ��రు. �స� యుద���రంభ సమ���
ఎర������ జర�� �న�ం కం� సంఖ��నూ, గు�త�కం�నూ ఆ�క�త ఉం�.
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1943 �స���� ర��� జర�� �� �త���ల �న�ం 53 ల�లుం�. జర��� 56000
�రంగులు, 5850 �ంకులు, స�యంచ�త �రంగులు, 3000 ���లూ ఉ���.  కు���
యు���� జర�� ప� ల�ల �����, 10000 �రంగులనూ, 2700 �ంకులనూ 2000
���లనూ ���ం�.  ఈ శ��వంత�న �న�ం �జయం ��సు�ంద� �ట�� నమ�కం�
ఉ��డు.  ఈ ��� జర�� స��త��గ�, �ంధ� �ంకులను �ం�ం�.  ఈ �ంకులు రష�న�కు
���� �త�� ��.  ��� ��� యుద�రంగం� ప���త�కం� ఉప��ం�న ఈ �ంకులను
జర�న� దగ�రనుం� ���నం �సుకు� ��� అ�క ప���లు జ�� �� బల�నతలను
�లుసుకు��రు రష�ను� .

ఆ�ం�నంత ����� సమ��� స�క�ంచడం� ఆలస�ం �వడం� ఈ ఆప�ష� �ండు
�రు� ���ప�ం�.  ఈ�� �ల �గ�, �ంథ� �ంకులు, ����ం� స�యంచ�త �రంగులూ
జర�� ఆయుధ�క��లనుం� �న��యుద�రం��� తర�ంచబ���.

��� నుం� జర�� ���క బల�లు ఈ ��ంతం�� ��� జం�న� ��, �డ� ��,
నగ�లు, పట��లు, �నుకతటు�న ఉన� ముఖ� ల��ల �� �ంబు �డులు �వ�ం ���.
 ���యుద�రంగం�నూ �నుకతటు�న ఉన� �న�ం ���డులు ��రం�ం��.

రష�ను� ��� నుం� ఈ��ంతం� ర�ణ ఏ��టు� ��రం�ం�రు.  మూడు �లల� 5 ల�ల
��� �గను� కు��� యుద�రం��� అవసర�న �మ��� �ర���.  �ల�ళ� ��ం�లు త��రు,
 �రం� ��వ�లు ���ం�రు.  150 �. �. �తు ��ం��� ర�ణ కట��ల� దుర�ం� ���రు.
 �� అం��� శతు�� త�ర�� �� ��రం���డ� స�ష��ం�.  �ంకు ��� ���ంచ���
ఉత�ర ద�ణ రం�ల� ఏం��ంకు ర�ణ ఏ��టు� ��రు.   �రంగులు, �ంకులు, మందు�తరలు,
�ంకు అవ��ల� ఎర��న�ం జర�� �ంకు ��� ఎదు��వ��� �ద�ం� ఉం�.  ఇంతకు
ముందు జ��న యు��ల అనుభవం ఈ ఏం� �ంకు ఏ��టు� �య�డం� ఉప�గప�ం�.
  �� �ద�ఎతు�న జర�ను� �య��తున� �ంకు ��� తటు��గలమన� ���సం� ఉం�
ఎర��న�ం.

కు��� ��ంతం� ఉన� క����లు �ంకులు, ���లు, ��రు �హ�లు,
�రంగులనూ  మరమ�తు����.  ����� ఆసుపతు�లకూ �వల�న వసు��లను త�రు ���.
 ���క ప�జలు ర�ణ ఏ��టు� �య�డం�నూ �డు� మరమ�తు��య�డం�నూ చురుకు� ప�
��రు.

స�ష��న స��రం అం�న త��త, �� 3-6ల మధ� జర�� �� ��రంభం �వచు�న�
�� 2వ ��న యుద�రంగం� ఉన� ఎర������ �చ��ంచడం జ��ం�.  యుద���లను
ప���ంచడం ����� 5న జర�� ����రంభం �నున�ద� �� 4న ���ం�.

�� 5వ �� �ల��రగట� 5.30కు జర�� �న�ం �� �య���ందన� 2.30 గంటలకు
జర�� �న�ం ఊ�ంచ� �ధం� రష�� �రం� దళం ఎదురు �లు�లు ��ం�.  ���
�ద�మ�తున� జర�� �న�ం �ద �టూ�� ��టు� కు���.  ఈ �రం� ��� ��� రం�ల�
జర�� �న�ం న��లకు గు�ం�.  ��� ��ం�ల� జర�� ��కులు  ఇం� బంకర�� �ద��తుండ�,
జర�� �ంకులు యుద�రంగం� �ం��క�ంచబడ��� ముం� రష�� �రం� �� �ద�న
�రణం� జర�� న��లు తకు�వ�� ఉ���. ����వడం� ఎర����క దళం ఈ ���
�దు.  �ల��ర�� జర�� ���లు తమ ����� ర�ణ� యుద�రంగం�� వ���.  రష��
���లు జర�� ���లను అడ��సూ�, యుద�రంగం� ఉన� జర�� �న�ం �ద �ంబులు
కు��సూ�నష�పరచ���.

�ల��రకట� 5.30కు జర�� �� ��రంభ�ం�.  రష�� ర�ణ �ఖ� ఉన� �ల �రంగులు
జర�� ��� ప��ఘ�ం��.  �ప�త�న నష�ం� జర�� �న�ం �నుకంజ ����� వ��ం�.
 యుద�ం ��రంభం ��� జర�ను� బ���ండ�న ��క శ��� ����సు���ర� �ప�తం�
నష��తు��ర�, న��ల� ��� చూ���� �జ�లు అ� స�ల�మ� రష�న�కు స�ష�మ�ం�.
 �� 5న జర�� �న�ం రష�� ��ణులను ��ంచ��� 5 �డులు ��ం�.  ఆ ���యం����
ఒక ��ంతం� జర�� �న�ం 3-6 �. ���గ�ంచగ��ం�.  �వ�ం� ప��ఘ�సు�న�ప���  �� 5
-6వ ��ల� జర�� �న�ం ��� రం�ల� 10 �. �. ��గ�ం�ం�. జర�� ���క బలగం
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�ప�త�న న��లకుగుర�తున�ప��� రష�� �న�ం �ద �డులు �వ�ం ��ం�.  �� 10వ
��� �ట�� ఆశలు �టు�కున� �ంకు �న�ం� అ�క �గం నష��ం�. జర�ను� ముందుకు
కదల�క��రు.

�� 5న రష�� ప�భుత�ం ఒక ప�కటన� -  ‘....ఉదయం నుం� జర�� �ంకుల�నూ ప��
ద�ల�నూ ఎర��న�ం  ��డు�ం�.  శతు����లు వందల �డులు �సు����.  జర�ను�
��� ప���ల� ముందుకు �చు�కు వ��రు…..రష�� �న�ం 586 �ంకులను ధ�ంసం ��ం�.
 203 శతు����లను కూ�� ��ం�….’ అ� �ల��ం�ం�.

అంతవరకూ ఎ��డూ ఒక� ��యుద�ం�  586 �ంకులను ధ�ంసం ��నటు� ప�క�ంచడం
జరగ�దు.  586 �ంకులు అన�� ఎంత �ద�ఎతు�నఈయుద�ం జరుగుతున�� ప�జలకు అర��ం�.
 �రుఊ�� �గబ��యుద�ప��మం ఎ� ఉంటుం� అ� ఆం�ళన� ఎదురు చూడ��రు.

రష�ను� మ��ంత ��గ�ం�నటూ� , 433 �ంకులనూ 111 ���లనూ ధ�ంసం
��నటూ� ��  6 ప�కటన ���ం�…...7వ ��న 520 �ంకులు, 111 ���లు…..8వ ��న 304
�ంకులు, 161 ���లు….9వ ��� ప��దం �ల�ం�.

�ప�త�న న��ల� జర�� �న�ం �ంత ��గ�ం�ం� �� �� 9 క��  బల�నప�ం�.
 �లుగు ��ల యుద�ం� జర�ను� ఉత��న 12 �ళ� �డలు� యుద�రంగం� ప� �ళ��,
ద��న 30 �ళ� �డలు�  యుద�రంగం� 30 �ళ�� ��గ�ం�రు.  ఈ �ండు ���ల మ��
ఇం� 100 �ళ� అంతరం ఉం�.  అప��� జర�� �న�ం �ర�ం� ��ం�.  జర�� �ంకు
�న�ం� అ�క �గం �శన�ం�.  ముందుకు �ళ�డం �ట అటుం� అడుగు ���న �ట
�లవ��� �����న ప���� వ��ం�.

�� 12న, జర�� �� ��రం�ం�న ఐ� ��న రష�� �న�ం ఎదురు �� ��ం�.  50
��ల �షణ ��టం�  జర�న�ను త�� త�� ���ం�.  ఎర������ ప��ఘ�ంచ���
యూ�� నుం� రష�� యుద�రం��� జర�� 14 ��జన�ను తర�ం�ం�.  ఆ �ధం�
యూ��య� రంగం� జర�� మ�ంత బల�నప�ం�.  జర�� ఈ యుద�ం� ��క�� ం� 30
��జన�ను ����ం�.  7 �ంకు ��జన�ను నష���ం�.  5 ల�ల �����, 2000 �ంకులు,
స�యంచ�త �రంగులనూ, 3000 �రంగులనూ, 3700 ���లనూ ����ం�.  జర��� ఇ�
మ��ర ప�జయం.  ఈప�జ�ను�ం� జర�� మ� �లు��దు.

కు��� యుద�ం� ���, ���� ��� యు��ల� కం� ఎకు�వ ��క బల�లు
������.  ��� యుద�ం� 17 �న� ���లు �ంకులు �కుం� యుద�ం ���. ����
��� యుద�ం� 14 ���లు, ఒక �ంకు �న�ం, ��రు �హ�ల �ద క�� అ�క ���లూ
������. కు��� యుద�ం� �ంకు, ��రు ���లను రష�ను� �ట��ద��� ����
ఉప��ం�రు.  శతు��ను త�� �ట�డం�నూ, చుటు�ముట�డం�నూ, �గం� ప���ం� ఈ
���లు ప�ముఖ �త���ం��.  �ంకు ���లూ ���క బల�లూ నూతన �రం�
���లూ రష�ను� తమ ల���� ��ంచడం� ఎం� ఉప�గప���.  యుద�ం �ద� దశ�
కం� కు��� యుద�ం త��త ��య� ���లు మ�ంత కద�క (mobile) క�� ఉ���.  
 కు��� యుద�ం� ప�� ���టరు యుద�రం��� ర�� 15-20 �ంకులు, 150-200 �రంగులు
�ం��క�ంచగ��ం�.

కు��� యుద�ం త��త �బ� �చుకుంటూ తన అం��� ��� �సూ��వడం తప�
జర�� �య�గ��ం�� �దు.  �ట�� తన ��లకు ��య��త�ం �� �� దగ�ర పడు�ం�.  ఈ
నరరూప ��సు� అంతం గు�ం� �లుసుకు� ముందు జర�� ఆక�మణ� ర�� ఎటువం�
నర��� అనుభ�ం�ం�  �లుసుకుం�ం.
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అ��యం ఎ���

జర�� ఆక�మణ���య�యూ�య�…..
ఈ యుద�ం� ��య� యూ�య� భయంకర�న న��లకు గుర�ం�.  2,000

నగ�లను, 70,000 ���లను జర�� �న�ం �శనం ��ం�.  40 ల�ల మం�� �వ���
క��ం�న �క��లు ���� ��, ��కం� �� �శనమ���.  38,500 �ళ� �లు �ర�ం
ప���క�న �లుడు ప���ల� ధ�ంసం �య�బ�ం�.  అందువలన ఈ ���లను మ�� ����
����� వ��ం�.  70 ల�ల గు��లూ, 170 ల�ల పశు�లూ జర��� తర�ంచబ���.  2 �ట�
పందులను చం��రు. గనులను ఒక పద�� ప��రం �శనం �� �ళ�� �ం��రు. ఆక��త
��ం�ల��గు�,  �దు�తు�, ఉకు�, ��లు, యంత�ప�శ�మల� 40 నుం� 60 �తం ధ�ంస�ం�.
 ������ల� �దు, �����లను కూ� జర�ను� ధ�ంసం ��రు.  �ప� �ం �శనం �వడం�
���ర�ం�ద ప��ణం �����ం�.

యూ��� జ��న నష�ం�త�ం� సగం ర�� �� జ��ం�.  ప�పంచయుద�ం� అ���
�ం�న న���కం� ర�� వంద�టు� నష���ం�.  �ండు �ట� ఏ� ల�లమం�
����తుల��రు.  ఈయుద�ం� ర�� ఒక �� ఇర� ల�ల ��కులనూ ఒక�� �బ�� ల�ల
�రులనూ ����ం� - అం� ప�� ఏడుగురు రష�న��నూ ఒకరు మర�ం�రు.   ��య�
యూ�య� � యువతరం� అ�క�గం యుద�ం� తు���టు�కు��ం�.  ద�ణ ర���
��� ���ల�యువతులు ��� �సుకు�ందుకు మగ��� �� ప���� ఏర��ం�.  ఒక అంచ�
ప��రం 1923� జ��ం�నయువకుల� 80 �తం ఈయుద�ం�మర�ం�రు.  మర�ం�న�రు
�క �ట� సంఖ�� �త �తు�లు, ల�ల సంఖ�� జర�� నుం� ఎముకల గూడు�� ��� వ��న
�రులు.  ఈ నష�ం �వలం యుద�రంగం�� జ��న నష�ం �దు.  రష�� జ��ను తు��
���ల� ల��ం� జర�� ర��� ��ం�న ��స �ండ ఫ�తం.  ఈ ��స �ండను అర�ం
�సు��లం� ముందు నూతన వ�వస�(New Order) అం� ఏ�� �లుసు���.  నూతన
వ�వస�అం� ఏ�� �లుసు�కుం� �ట�� ను నరరూప ��సుడ� ఎందుకం��, ర���
�ట�� ప�జయం వలన ప�పంచం ఎటువం� నరకం నుం� ర�ంచబ�ం� అర�ం �సు�వడం �ధ�ం
�దు.

ఈ నూతన వ�వస�అం� ఏ�� ఎక�� �వరం� ��త�ర�కం� �దు.  �� �ట��
కలలు గన� ఈ నూతన వ�వస�ప�పం��� �త�ం ఒక �డకల.  ఈ నూతన వ�వస�� యూ��
అం��� జర�� ఆక�మణ�ఉంటుం�.  ఆరు��న జర�న�కు ���న�తుల�� ��స� బ�త��.
 అ�� ��ల వనరులూ సంప� జర�� అవస�లు ����.  �� � �తుల�ం�� �నవ ��
అ��ంచు���� అనర��న (subhuman), అ�ంఛ�య�న�తులు - ఈ�తులను ��కం�
అంతం ����.

�ట�� ఆక�మణ� ఉన� �����, ���, ��ండు, ���యం, ���� �ం� ��ల� �లన
క�నం� ఉ�� అక�డ జర�� ఆక�మణ ల��ం ఆ ��ల సంపదను �చు�వడ� �� జ���
అంతం �య�డం �దు.  ఈ ��లనుం� జర�ను� బం�రం, ము� సరుకులూ �క��లూ క� సంప�
�చుకు��రు �� జ��� �త�ం ఉ��శ�ర�కం� చంప�దు.  �� తూరు� ��ల� ప����
�రు.  ��ండుకు తూరు� ��ం�ల� ఉం� జ��� అంతం �� ఈ ��ం�లను జర�ను� ��స
స�లం� (lebensraum) �ర�డం �ట�� ల��ం.  ర��� యుద�ల��ం �వల ఆక�మణ, సంపద
�చు�వడం �క ర��� ప�పంచ పటం నుం� తు�� �య�డం.

‘�� � లు జర�� �సం ప� ����.  జర��� అవసరం �� ప���తుల� ���
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�వ�య�వచు�.  ��� �ద� సదు��లు ఏ� ఉండక���దు…..�ళ�� ��ంచ���
అవసర�న �� కం� ఎకు�వ �ం� �ట�కూడదు. �ళ� జ�� �రగడం �ంఛ�యం �దు.
 �ళ�� �ద� �ర�డం ప��దకరం.  వంద �� �క� �ట�గ��ంత చదు� స��తుం�.
 ���వంతు�న ప�� �� � భ�ష�తు�� జర��� శతు��…..’ అ��డు ���� �� �� అ� ��
�యకుడు (The Rise and Fall of Third Reich, William Shirer, p. 1225).

ఈ �తు�� ��� వర�ం ���� తు���య�బడుతుం�.  ర��,  ��ండుల సంస���
���� �శనమ�తుం�.  ఆ ��ల ప�శ�మల�� జర��� తర�ంచబడ��.  ఆ ��ల ప�జలు
���� , గను�� జర�� యజ�నుల ��సలు�, కూ�లు� ప��సూ� జర��� ఆ�రం
పం�ం��.  �రు �వకుం� ఉండ��� అవసర�న ఆ���� ఉం� ���నదం� జర���
తర�ంచబడుతుం�.  ��లు (యూదు మతసు�లు) ���� అంతం �య�బడ�రు.  యూ���
ఒక� �� కూ� ఉండకూడదు.  ��� ���, ���, ��� �ం� నగ�లు ప�పంచపటం నుం�
తు�� �యబడ��.  �థు���, ఎ����, ����లు జర��� కలు���.  ����
జర�� ��ంతం� �రుతుం�.  ���� నుం� ��య� జ��ను త��� జర�ను� �త��
ఉం�రు.

1941 � 13న �య�ం� ఒక ఆ�శం� ర���� �����క ��ం�లను �శనం
���ల� ���కులు, �ళ� కుటుం�ల� స�, ఆక�� �� చ���, ర���� ఇతర
��ం�లనుం�  �ళ� �సం ఆ�రం �గుమ� �య�కూడద� అ��డు (ibid...P. 1229).    1941
నవంబరు� �య�ం� ఇట� ���ంగ మం������ సం��సూ� ‘....ఈ సంవత�రం 20-30
��యన� (�ండు, మూడు �టు� ) రష�ను� ఆక�� చ��రు.  అ� జరగడం మం��.  ��� ��లు
అ���శనమ���…...�నవ�� ఆక������ వ���వరకు అంతమ��� జర��, ఇట�
� .....’ అ��డు (ibid. P. 1118).

‘10,000 మం� రష�� ���లు ఏం� �ంకు కంద�లు త��తూ అ���� చ���
ప��ంచు�ను.  ఆ ప��ర�వడ��కు ���’ అ��డు �మ� � (ibid. P. 1224).

జర�� �న�ం �ంకులు, ��రు �హ�ల� �గం� క�� �న�ం� ప�����ం��
�జం� �న�ం అం� గు��ల స�యం�� క���.  ప��మ యూ�� ��ల �ద ��
��న��డు గు��లకు  �వల�న ఆ���� జర�� �న�ం తన� కూ� �సుకు వ��ం�.  ��
జర�� నుం� �ళ� ��� వ���.  1941� జర�� ర�� �ద �� ��న��డు జర�� �న�ం�
7,50,000 గు��లు���.  ��� ��కు 16,350 టను�ల ఆ�రం ���. �����లను
�ల����ఈ గు��లను ���రు. మ� పక� ��య� �రులు �ం��క మర�సు�ం��రు.
 ర��� 1941-45 ల మధ� జర�� �న�ం 67 ల�ల గు��లను నష���ం�.  ఈ 67 ల�ల
గు��లను జర�� �న�ం రష�� ప�జల దగ�రనుం� �చుకున� ఆ�ర���ల�  ��ం�.

అ��క� జనర�  ఐ�� �వ� (ఇతను 1944� జర�� ఆక��త ���� � ��న ఆం�� -
అ��క� ���లకు �యకత�ం వ�ం�డు) ర��� జ��న భయంకర�న ��శనం గు�ం�
ఇ� అ��డు  - ‘1945� �ను ��నం� ర��� ప���సు�న���డు, ప��మ
స�హదు�లనుం� ��� ��ంతంవరకూ గల ప��శం� కూ��� ఒక� ఇలు� కూ� �కు
కను�ంచ�దు.  జర�ను� ఆక��ం�న ఈ ��ంతం� ���లూ �రుషులూ వృదు�లూ ఎంతమం� హత�
�య�బ��� రష�� ప�భుత�ం అంచ� �య��క��ం� అ��ర��ఝు����అ��డు….’

����� అ� అ��క� ����యుడు 1941 ��ంబరు� ��� ��ంతం� రష�ను�
ఎదురు�� �� జర�� ���లను త���� �ము����న ��ం�ల� పర��ం�డు.  జర��
ఆక�మణ� రష�� ప�జల ��తం ఎ� ఉన��, �� ��, �ల�� ���ల ప�జలు ఎ�ం�
అ�ను�లకు గుర�న� అత� � రష�� ఆ�� అ��స�కం� �వ�ం�డు.

�ల�� ��మం�� ప�జలందరూ స�పం� ఉన� స��� వ�వ�య  �త�ం� ప�
���రు.  ����� అ� యువకుడు �య�� �వడం మూ�న ఎర��న�ం అత�� �న�ం�
�రు���దు.  ��ంబరు 24న ముగు�రు జర�� ��కులు అత� ఇం�� వ��రు.   ప� ���ల�
కుటుంబమం� ఇలు� �� ���ల� ఆ��ం�రు. దుసు�లు కూ� �సుకు �ళ�వచు� ��
ఆ�రం �సుకు �ళ�కూడదు.  బయట మంచు కురుసూ�ఉంటుం�.  �ం ఎక�డ ఉం��, ఏం
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��� అ������ అ��� జర�� ��కులు ‘���� ను అడుగు’ అం�రు.  ఆ ��మం� ఉన� 80
మం� ప�జలను జర�ను� ఇళ��� ం� త�� ���రు.  �����, అత� �ర�, ఎ��� �లలు-14
సంవత��ల మధ� వయసు� ఉన� �మ�ండుగురు �ల�లు, అంధు�న 74 ఏళ� తం��, త�� -
�రందరూ ఇలు� వద� �డు��ద ప��రు.  ప��పను ����� ఎతు�కుం�డు.  అత� �ర� మ�
�డ�ను ఎతు�కుంటుం�.  ఆడ�ళ�� �లు� �లు� న ఏడుసు�ం�  మగ�రు ��� ఓ�రు��రు.
 మంచు� కప�బ�న �డు��ద ��మసు�లు ప��ణం �దలు �డ�రు.  ��మసు�ల ఇళ�నుం�
�చుకున� ఆ�రప���ల� �ళ� �నుక జర�� ��కులు నడు��రు.  త�� ���� నడుసూ�
ఉంటుం�.  అ��డ��డు �� ప��తూ ఉంటుం�.  �గం� నడవమ� జర�� ��కుడు ఆ�ను
�డ�డు.  ఆ ���మంచు� మ� ����� నడుసు�ండ� అత� �డ�, మ� నలుగురు �ల�లూ
చ�వల� చ���రు. �ం� �� మూ�ళ� �డుకు చ����డు.  ఆ �� మ��హ�ం నడవ�క
�నుకబడ���� జర�ను� ��� �యడం �దలు�డ�రు.  ����� �ర�ను, ఒక కూతు��
జర�ను� ��� ���రు.  ��మం నుం� తర�ం�న 80 మం��నూ 21 మం�� హత� ��, 30
మం�� �యపర�, రష�� �న�ం స��సు�ండడం� జర�ను� ����రు.  �����
కుటుంబం� ఉన��త�ం 13 మం�� ఏడుగురు �గులు�రు.

జర�� ఆక�మణకు ముందు ఆ ��� � 6000 ఇళ��ం��.  ఎర��న�ం ఆ ��ం��� ���
���నపరుచుకు�టప��� �డు�� దూరం� ఉన� 1287 ఇళ�� �త�� ��� ఉ���.  జర�ను�
2886 ఇళ�ను�����శనం ��రు.  1827 ఇళ�� �� �బ�����.

�ల�� ��మ���మం�ఉన� ఉ��య�ల గు�ం� కూ� �వరం���డు.
25 అడుగుల ఎతు�ఉన� �ండు �య�ల మధ� అడ�ం� 20 అడుగుల అడ��య� ఉం�.  ఇ�

�ం��లం� �ల�ల ఆటస�లం.  ఇంతకు ముందు ఈ అడ��య�కు  �ంగులుం��.  �ల�లు ఈ
�ంగులు పటు�కు� ఊగుతూ ఆడుతుం��రు.  జర�ను� �ంగులు ���� ��� ఉ� �య��
���రు.  అడ��య� నుం� �ం�� ��న ���గ �వర ఉ��డు ఉం��. ఉ��యబ� వ����
�ండు డ�ము�ల �ద �ల����డకు ఉ��డు త��ం�  డ�ము�లు త����రు.  మృతు� శవం
అ�� ��డుతుం��.  ఆ ��మం� జర�ను� ఆరుగు�� ఉ���రు.  ఉ��యబడ��ళ�� 27
ఏళ� ��� కూ� ఉం�.  ఆ� భర�ఎర��న�ం� ఉ��డు.   ఆరు శ�లూ మంచుకూ, �నకూ
తడుసూ�రష�ను�  ��� ఆ��ం��� ఆక��ం� వరకూ అ� �లల తరబ� ��డుతూ� ఉ���.

ర��� అడుగడుగు� ప�� �ణం జ��న జర�� దురం�లకు ఇ� ఒక �న� ఉ�హరణ
�త��.

��సలు�…..
ర��నుం� 40 ల�లమం� �రులను ��సలు� జర��� తర�ం�రు.  ��� సగం మం�

���లు. రష�� �రులను పటు�కు� గు�� ���ల� �ం� జంతు�లను తర�ం�నటు� జర���
తర�ం��రు.  ��ల తరబ� ఈ ప��ణం� ఆ�రం, �ళ�� ఉం�� ��. మలమూ��లు
�స��ంచ��� మరుగు �క��లు ఉం�� ��.  రష�� �రులు జర��� గను�� , ���� ,
 �క��ల� ��సలు� ప����రు.  �నం� బతుకుతూ జర�� �ంసలకు గుర�తూ ఆ�రం,
దుసు�లు, ఉండ��� వస�  �కమృతు���ల���రు.

ఇ� ల�లమం�� ��సలు� జర��� తర�ంచడం వలన కుటుం�లు ��� �దుర���.
 �ర�లను భర�లనుం�, �ల�లను త��దండు�లనుం� �డ��  దూర ��ం�లకు పం�ం��రు.  ప�
�య�గ�� వయసు� ఉన� �ల�లను కూ� వదల�దు. �� 12, 1944 న ఒక అ�శం� ‘ఆ��
గూ�� �ంట� 10-14 ఏళ� వయసుగల 40-50,000 మం� �ల�లను బం�ం� జర��� పం�ం�ల�
ఉ��శం� ఉం�…….జర��� ప��ళ� �రత ఉం� కనుక జర�� ���రసు�లు ఈ ��క చర�ను
ఎం� ఉ��హం� ఆ���సు���రు….ఈ చర�వలన శతు��కు �న�ం� �� యువకుల సంఖ�
తగు�తుం�.   అ��క శతు�� �నరుత���కూ� తగు�తుం�….’ అ� �ల�లను కూ� జర���
��సలు� తర�ంచమ� జర�� �న�ం ఆ��ం�ం� - (The Rise and Fall of Third Reich,
William Shirer, P. 1235).
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అటువం� చర�లకు ప��ఘటన ఎదు�న��డు ���లను తగుల���,  ��మ ప�జలంద��
జర��� తర�ం��రు.  �ళ��ద �లబడగ��నంత �లం ఆ��సల �త ప� ��ం��రు.

��� అ� రష�� ��క తన అనుభ�లు ఇ� �వ�ం�ం� (Russia at War, Alexander
Werth, P. 719-722) -  ‘....1942 �బ�వ� 12 �ల��రకట� �ండు గంటలకు యు����  ��సులూ
జర�� ��సులూ � ����� వ��రు.  �� �టు అ�కమం� అ���లను ఐదు గంటలకు
��� ��షనుకు �సుకు �� గు�� ���� ఎ��ం�రు.  ఆ ���� 70 మం� అ���లు
ఉ��రు….అ�క ��ల ప��ణం త��త ఒక �ం� �రుకు��ం.  అక�డ �క��యజ�� ఒకడు
మమ��� �ం� నుం��క��� �సుకు ���డు.  అక�డ కూ� �ం���� ఉం��.

�ల��రకట� ఐదు గంటలకు ���ళ�ం.  ఏ� �నకుం� ఆక� కడు�� మ��హ�ం �ండు
గంటల�� ప� �� �ళ�ం.  �ండు గంటలకు రంప� �టు�, ఇం� అ�క ప���లూ క��న ���
���సు ఒక�, �ండు �ం�ల దుంపల �లుసూ ఇ���రు.  తరు�త ���పద�ండు, ప��ండు
వరకూ ప�.  �యంత�ం మూడు �లుగు ఉ��ం�న బం�� దుంపలు….���� ��…..ఇ� �
ఆ�రం.

�క��� జర�ను� �� కూ�రం� ఉం��రు.  �ను ప� �సు�న� యంత�ం ����ం� అ�
���నందుకు అ� � �ర�నటు� ఒక జర��  ��� నను� �వ�ం� ���ం�.  మ�క�� �ను ప�
�సు�న� యంత�ం ఆ���నందుకు �ర�� �వ�ం� ���డు.  �క�� అం� ధూ�� �ం� ఉం��.
 పగలు కూ� �టు� ���రు…..�ము �సుకున� దుసు�� తప� మ� జత దుసు�లు ��…..జర�ను�
�ము మనుషులం �ము అన�టు� ప�వ��ం��రు.  ఆ�ర �పం వలన అంద�� స��� జబు�
వ��ం�. పళ�� ఉ����….’

జర��� ప� �సు�న� ���లు గర�వతుల�� ��� ర��కు �నకు� పం�ం��రు.  ఈ
నర�ను�ం� త��ంచు�వ��� దగ�ర� �ం��� ఉన� ��ం�, ఇం��షు యుద���ల��� గర�వ�
అ���గుంటుం� అ� ఆ�చన కూ� ���కు వ��ం�.  �వరకు ఉ��శ�ర�కం�యంత�ం�
��� �డుతుం�.  ఆ� ��� ���� ర��కు �రడం చూ�న ఆ� ���తు�లు కూ�
యంత�ం� ��� �డుతుం�.  �� జర�ను� జ��ం� గ��ం� ఆ� ���తు��� �వ�ం�
��ం�రు.

ఈ��సల బతుకులు ఎంత హృదయ��రకం� ఉం��మ� ఉ�హరణ  -  ర�� నుం�
��సలను �సుకు �డుతున� ఒక �లు ������షను ��ం�.  అ� సమయం� జర�� నుం�
‘అ����న��సల�’ ��� వసు�న� మ� �లు కూ� ఆ ��షను ��ం�.  ఈ  సంఘటన గు�ం�
ఆం�ళన పడుతూ �. గు� ��� అ� జర�� అ���  ‘.......ఒక �ద�ప��దం త��ం�…..జర��
నుం� వసు�న� బం�� శ�ల గుట�లు….ఈ బం�� గ��� ���లు ప��ణం� ప�స�ం�న
�శు��� ����ం� బయటకు ���సు���రు…..అ�క ��ల� ఉన� �గులు….అందరూ ������
��ఒ� ����ఉ��రు…..�వ�తున� �రు ��� �ల�ద పడుకు� ఉ��రు…..చ���న
��� ఒక�� ��షను�� ����ం� బయటకు ���రు…..’ అ� తన ��రు�� �వ�ం�
ఇటువం� దృ��లు జర�� �ళ��తున� ��సల కంటబ�� ప��దం అ� ���, అటువం��
జరగకుం� చూ�ల� ��డు (The Rise and Fall of Third Reich, William Shirer, P. 1236).

జర��� గను�లు, �ంకులు, మందుగుండు త�రు �� �ద�ప�శ�మ కు�� వ���.  ఈ కు��
వ��� � ��సలు ప� ���రు.  ఈ ప�శ�మ� ప� ��న 600 మం� ���ల గు�ం� ఒక �క�రు
నూ��ంబ����రణ� ఇ� ���డు  -  ‘....�ను �ద�  �� �ళ�ను చూ�న��డు �ళ�
ఒళ�ం� ర��రుతున� కురు�ల�, ��ల� �ం� ఉం�.  ��లు….�ద� సదు�యం �దు.
 �ళ�కు �ళ�� ��.  �ళ�కు దుసు�లకు బదులు ఒక �� సం� ఉం�.  తల దగ��, �ళ�� �తుల
దగ��  క��లుం��.  �ళ��ం� �ం� చుటూ� ముళ� కం�…….��కులు �ప�
�సు�ం��రు….�ర�� � అడుగు �ట��� ఈగలు ఝుమ�� �� ���…...ర��నుం� వ��న
కూ�లు…..అ� దుసు�ల� ��లు ప��ణం ��రు.  అ� దుసు�ల� ప� �సు���రు.  అ�
దుసు�ల� ���సు���రు.  �ళ�కు ఆ దుసు�లు తప� �టు� ��.  చ��, �న� �ళ�� దుప�టు�
క��కు� ఉం��రు.  ���లం కూ� ఈ ��సలు బూటు� �కుం� వ���ళ�� ప�
�సు�ం��రు.  �ళ�కు మరుగు �డ� �కర�ం �దు.  12000 మం�� 10 మరుగు�డు� ఉం��.
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 �లం� మలం� �ం��� ఉం��.  వస� �క�వడం, ఆ�రం �క�వడం, శ�మ, ���ం�
�క�వడం వల� ��లు ఈగ�� ���తుం��రు.  నలు� లు, ఈగలు….అ�క ర�ల ��ల�
�ధప��రు.  ��� ��� �రు� , ఎ��� నుం� ప��లుగు ��ల �� �ం�కు �� సరఫ�
ఆ����రు….’  (The Rise and Fall of Third Reich, William Shirer, P. 1237).

జర�న� ఇళ��� ప� �య���� �� � ���లను ��సలు� �సుకు���రు.   జర��
గృ�ణులను ఇం� ప� నుం� �ము���య���� 5 ల�లమం� �� � ���లను జర���
పం�ం�ల� 1942� �ట�� ఆ��ం�డు.  ఈ ��� ��సలు ఇం� పనులు �య���� �త��
ఇలు� వద� �ళ�వచు�  ��� ���ం� అన�� ఉం�� �దు.

హ���ండ

నగ�లను �శనం �య�డం, ప�జలను ఆక�� ��� చంపడం �త�� �దు.  జర��
�న�ం �నుక ప���క బల�లు (Einsatzgruppen) ఉం��.  �ట�� ఈ �యుధ మూకలకు  ‘....
రష�� స�జం� �యకత�ం వ�ంచగల ��నంద�� (అం� ��� వ����),
కమూ��సు�లనూ, యూదు మతసు�లనూ ���� లనూ, జర�� ఆక�మణను ప��ఘ�ం���� -
అంద�� అంతం �య�మ�’ ఆ��ం�డు.  ఈ ఆ��లను తూ� తప�కుం� ��ం�ం� జర��
�న�ం.  కమూ��సు�లనూ యూదు మతసు�లనూ క���ర�నూ పటు�కున� �ంట� చం���రు.
 �న�ం, పశు సంపద, యంత��మ���ద�న �లు�న ��� �చు�వడ� �క ఇళ��,
���లూ తగల����రు.  అడు�ప�న�రులను హత� ���రు.

�ట��, �మ� � వం� కరుడు గ��న ��లు�త�� �దు - జర�� �న�ం కూ� అ�� యుద�
�య�లనూ ఉల�ం�ం� ��యుధు�న �రులను హత� ��ం�.  �రవ�యులు� చ�మ�
అ�� అ�కమం� జనరలు�కు ఈ హ���ండ� �గం ఉం�. ����ర�� �� ��  ���
 ‘��ల-����కు�ల వ�వస�ను �శనం ����.  జర�� ��కుడు �� ���ం��� అమలు
�య���� వ��న �డు.  (అతను).....యూదులను క�నం� ��ం���న ఆవశ�కతను అర�ం
�సు���…..����� ఆ�రం ఆక��త ��ం�లనుం� అం��.  �ధ��నంత అ�కం�
జర��� ఆ�ర���లను పం�ం��.  శతు�నగ�ల�� జ��� అ�క�గం ఆక��
���తుం�.  �నవ� దృక�ధం� యుద���లకు ��, జ��కు �� ఆ�రం ఇవ�కూడదు.
 జర�� ����� ఉప�గప�టట������� ఆ�రం ఇ���…..’ అ� ఒక ఆ�శం� ���డు.

యూదులనూ ��య� క���ర�నూ - ���లు, �ల�ల� స� - చం�య�డం వం�� ఈ
ప���క ద�లు ���.  ఈ ద�లు ��మం��, పట�ణం�� ప���ం� యూదులంద��
స��శపర��.  ��� మ� ప����� తర�సు���మ� ����రు.  �� దగ�రున� �లు�న
వసు��ల�� ���నం �సుకు� �రు.  త��త ట�కు�ల� �ర��ం�న ప����� �సుకు���
�రు.  ��� ��� �� ముందు నగ�ం ���రు.  చం�� �తు�� ప���రు.  త��త ఈ
హ���ండకు �� �ను� కూ� ఉప��ంచడం�దలు ���రు.

ఈ �� �ను� , చూడ��� అ��  పక�� మూయబడ��మూలు ట�కు��� � కను�ం��.
 యూదులను మ� ప����� �సుకు �డుతు��మ� ��� ఈ �న��� ఎ��ం� తలు�లు
మూ���రు.  ఇంజను ��రు��య��� ఇంజను �గ ట�కు��ప�� ��� ��� ���ం��రు.
 ప�, ప��ను ���ల� ట�కు�� ఉన� �రు చ����రు.  అ�� ఈ �� �న�� తడవకు
ప�, ప��నుమం� కం� ఎకు�వమం�� చంపగ���రు �రు.  అ��క ఈ �� �ను� మరణ
�దన� �టు�కున� మృతుల మలమూ��ల�, వమ�ల� �ం��� అటువం� హ���ండ
�సు�న� జర�� ��కుల �న�క సంతులనత �ద ప��వం చూ�ం��.  అందు�త ఈ �� �న�
పద��� స����ప�డం జ��ం�.  �ద�ఎతు�న అంతం ����� వ��న��డు ��� చం��రు.

1942 అ��బరు 5న యు���� � జ��న హ���ండను చూ�న ఒక ��, ఒక జర��
ఇం��రు, నూ��ంబ����రణ సమయం� ఇ� �ల��ం�డు  -

‘......ట�కు��� ం� ��న ��నంద�� - ���లూ, �రుషులూ, �ల�ల� స� - నగ�ం�
�లబడమ� ఆ��ం�డు ఒక ��కుడు.  అత� ��� �ర� ఉం�. అక�డ �ళ��, � దుసు�లూ,
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 �� దుసు�లూ �ద�గుట�లు� ఉ���.  ఏడవకుం�, అరవకుం� �ళ�ం� �నం�
నగ�మ��రు.   అతను ఆ���ం�నటు� �ళ�� � దుసు�లు, �� దుసు�లు, �ళ�� �రు �రు
ప���ల� ఉం�రు.  కుటుంబ సభు�లు ఒక��కరు ���లు ���కు� మ� ��కు� ఆజ��సం
ఎదురు చూడ��రు.  ఈ �ం� ��కుడు ఒక  ��� దగ�ర �ర� �చు�కు� �లబ� ఉ��డు.
 అక�డ �ను ప��ను ���లు��ను �� ఎవరూ దయచూ�ంచమ� అడగ�దు.

ఒక వృదు��లు ఏ�� వయసు �పను ఎతు�కు� ఆ���ం�.  ఆ �ప సం�షం� ��ంతలు
�డు�ం�.  ఆ �ప త��దండు�లు క��ళ�� చూసు���రు.  తం��ప�ళ� �డుకు ��� పటు�కు�
���� ��� డుతు��డు.  ఆ కు��డు ఏడు� ఆ��వ��� ప�య��సు���డు.  తం��ఆ�శం
�� చూ�ం� �డుకు� ఏ� అ��డు.

��� దగ�రున� ��కుడు ఆ సమయం� ఏ� అ��డు.  జనం దగ�రున� ��కుడు
ఇర�మం�� �క����మ���బ� �నుకకు �ళ�మ��డు.  � పక�నుం� సన��, నల�� �టు��
ఉన� అ��� ���ం�.  �డుతూ �డుతూ తన  �� �ళ�� ��� చూ�సూ� ‘�కు ఇర�మూ�ళ��’
అం�.

�ను మ���బ� �� ���ను.  అక�డ ఒక �ద���� కను�ం�ం�.  అందు� జనం గుట�లు
గుట�లు� ప� ఉ��రు.  �ళ� తలలు �త�� క��సు����.  తలలనుం� భు�ల నుం� రక�ం
ప�వ���ం�.  �ంతమం� కదులుతు��రు.  �ంతమం� ఇం� �ము బ��� ఉ��మ� �ప����
తలలు కదు�తు��రు.  �తులు ��తు�తు��రు.  ఈ ��� �ండు వంతులు �ం� ఉం�.  ���
 ఒక ���మం� �� ఉం�రు.  �ళ�ను ��� చం�న SS ��కుడు ��� అంచున, ����
�ళ�� ���� కూరు�� �గ�టు��లుసు���డు. అత� ��� �� గ� ఉం�.  ఈ ఇర� మం�
��� ��, ��� ఉన� �ళ� తలల �దు� న�� ��కుడు ���న �ట �లబ��రు.  ��
గను� ��ం�.  �ను ���� చూ�ను.  ఇర�మం� కూ���రు.  �ళ� �డనుం� రక�ం
�రు�ం�.  �ంతమం� �శ�లం� ఉ��రు.  �ంతమం� శ��లు �టు�కుంటు���. ఈ ��
మ� ఇర�మం� వ��, ఇంతకుముందు �ల�బ�న ఇర�మం� ఎదురు� �లబ��రు…..’ - (The
Rise and Fall of Third Reich, William Shirer, P. 1251-52).

యుద��లం� ��� 8 ల�లమం� రష��   యూదులను జర�ను� హత� ��రు.  ��
�నూ� ప���క ద�లూ �ట�మం� రష�న�నూ ��� ప�జలనూ యూదులనూ అంతం �య���.
మృతు��ను ఒక �� ప�శ�మ� ���� �� �ట�మం�� అంతం �య�డం �ధ�ం  �దు.
��ల��స���� ప��ష�మృతు� క����లు.

మృతు� క����లు

��గ�సు�న� రష�� ���లు 1944 �� 23న ���� � ప���ం� �ట��ద� ��
మృతు� క����లను చూ��.  ఇక�డ జర�ను� 15 ల�ల మం�� హత� ��రు. �లమం��
��� చం�న సంఘటనలు��, ���లకు ���లను తు�� ��న సంఘటనలు��, జ��ను
హత� �య�డం ఒక �� ప�శ�మ� ���� � �ట��ద��� �లుగు��  వ��ం�.  ఆగసు�
�ల� ���� ను ద��ం�న అ���ండ� ���ఈ మృతు� క���రం గు�ం� �.�.�. � ��రు�
పం��, �.�.�. ఇదం� రష�� ప��రమ� నమ�శక�ం �దు అ� ఆ �ర�ను ప��రం �య����
��క�ం�ం�.  తరు�త ప���న బు�� ���, ��, ���� �ం� మృతు� క����లు
చూ�న త��త ����, ఆ��� లు రష�� ప��రం �ద� భయంకర�న�స��లు అ� ప�పంచం
అం�క�ం�ం�.

����  మృతు� క���రం గు�ం�  ���తన�స�కం ‘ర�� ఎ���’��వరం���డు.
‘....���� చూడ�� �ను ఆశ�ర���ను.   ఊహకంద� భయంకర�న దృశ��� �

కళ�పడుతుందనుకు�� �� బయటనుం� చూ���కు అటువం� �వం ఏ� కలుగ�దు.
 ���కుల ���ల� కను�ం� �ల� ముందు ఆ�న��డు ‘ఇ� (మృతు�క���రం)?’అ� �కు
ఆశ�ర�ం క��ం�…..�డు�కూ �ం�కూ మధ�  �ండు వరుసల ముళ� కం�…...ఇటువం� ముళ�
కం�లు ��క ��వ�ల� సహజ�…...ఆ  ప��శం �� ��ల�న�.  ఆకుపచ� రంగు�
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��ంటు �య�బ�న �రకు�� �ం�న �ద�పట�ణం�� ఉం�….’ అ�  ఆ �ం� �� ఎంత
�ర�యకరం� కను�ం�� ���, ఆ �ం�� ఏం జ��� �వ�ం�డు.

అ�క ��ల ప��ణం త��త �ం�కు ��న ��లను ��నం �య�మ� ఆ��ం��రు.
 గ�� బల�ల �ద ��లు తమ దుసు�లు ఉం� నగ�మ���రు.  సు�ర�ప��ణం  త��త
��నం �సు�న� ��లు ��� ���ల త��త ఏం జరగ��ం� బహ��ఊ�ంచగ���రు �రు.
 ��నం ��న త��త ��� మ� గ��� పం�ం��రు.  ఈ ‘మ� గ�’� ఐదు చదర� గ�ల
గదులు (�ం��టు �కు�లు) ఆరు ఉం��.

ఈ గదులకు ���లు ��.  బరు�న ��లు తలు�లుం��.  ఈ తలు�లకు మూడు
అంగు�ల ���ర�ం గల రంధ�ం ఒక� ఉం��.  ఈ రం���� అద�ం ఉం��.  నగ�ం� ఉన� 200-
250 మం� ��లను - �రుషులనూ ���లనూ �ల�లనూ - �రు �రు �� లు� ఈ �ం��టు
�కు�ల�� కు���రు.  బహ�� అంతవరకూ ఏ అను�నం �� ��� కూ� ఈ �ం��టు
�కు�ల� అడుగు �ట��� ఇక�డకు ఎందుకు �సుకు వ��రు అ� బహ�� సం�హం క����.
 �న క��� ఉన� కన�ం నుం� వ�� ����� �లుగూ, మూసుకున� తలు�కు ఉన� �న� అద�ం
నుం� వ�� �లుగూ తప� �పలం� �క�� ఉం��.

తలు�కున� అద�ం�ం� �పల ఉన� ��లను జర�� ��కులు చూసు�ం��రు.  ��లను
�ం��టు �కు��� పం�ం� ��లు తలు�లు �� గ�య ����రు.  �దట క��� ఉన� రంధ�ం
గుం� ���� పం�ం��రు.  ఆ తరు�త క��నుం� �త �లం రంగు ��� � స���లు జ�ల
�ద కు���.  �� ���ఈ స���లు త�ర�� ఆ�� �ష�యు� గదం����ం��.  �ండు
నుం� ప� ���ల� గ�� ఉన� అందరూ మర�ం��రు.  మర�సు�న��� ఏడు�లూ
��ర�నలూ ��లూ, మంద�న �ం��టు �డలు, ��లు  తలు�లు �� బయ�� �కుం� ‘��
ఆ��, ����’ కం�� ఈ గదులను ��ణ�ం� ���ం�ం�.  ఈ ఆరు �ం��టు గదుల�నూ తడవకు
�ండు�ల మం�� హత� �య�వచు�.  ��� ���ల త��త �పల కద�కలు ఆ���న
త��త తలు� �ద �లం �కు �సు � ‘�� ���’ (�� � చంపడ�న�) అ� జర�� �రు�లు
���రు.

అక�డనుం� శ�లను ����� క��న ��ల� �డు ��, అర�లు దూరం� �ం�
�వరనున�  దహన ప����� �సుకు ����రు.  అక�డ �లరు ఎముకలు, �� �ళ� ఎముకలు,
క��ల ముక�లు, ప��ల�ల ఎముకల� �ం�న �ల�� బూ�ద గుట�లుం��.  ఈ గుట�ల�వల
 సమతల ప��శం� అ�క ఎక�ల� �ల�� బూ�ద� కప�బ�న �ద��ద���� ���ల� �ం�న
��� ��లుం��.  ఒక �ర ఎరు�, మ�క �ర ��భస�ం �� ���లు �ం��రు  జర�ను� .
 ���� �ం��అడుగు ���న ��లు ఏ�� ���న ���లు������రు.

దహన ప��శం� బ���ండ�న ఆరు ఫ��సులుం��.  �� నుం� �ద��క�� �గ �ట�ం�
ఒక �గ �ట�ం ఉం��.  ఫ��సుకు ఒక �� �గు�గుట�లు…..మ� �� శ�లను ఫ��సు��
పం�ం�ందుకు తలు�లూ ఉం��.  అక�డం� కుళ�� �సన….�లం� ��భస�ం� �ం�
ఉం��.  ఫ��సుకు మ� ��న ఆప�ష� �బులు �� �ద��ం��టు �� � ఉం��.  ఇక�డ ఒక
‘��ష�సు�’ ఫ��సు�� �ళ� ప�� శ��� ప���ం� బం�ర� పను�లుం� అ� �� ఆ బం����
� �ంకుకు (జర�� �ంకుకు) పం�ం��డు.

ఒ��క���డు ‘ప���క ��ల’� ఈ ఫ��సులు ����� �ం� శ�లు దహనం
�య�వల� వ���.  1943 నవంబరు 3న, ‘యూదులను అంతం �� �నం’ �డు, 20,000 మం��
�� ���లనూ �రుషులనూ �ల�లనూ హత� �య�డం జ��ం�.  ఇంతమం�� ఒక� ��� ��
�ంబర�� చంపడం అ�ధ��ం�.  ��మం�� తు��� ��� చం� స��న ఉన� అడ��
���రు.  ఒ��క��� ఫ��సులకు �లుపన శ�లను గుట�లు� ��� ���లు� త�� అం�ం�
 తగల����రు.

ఈమృతు� ప�శ�మ�జరుగుతున� ���రం గు�ం� అ���ండ� ����వ�ం�డు.
‘నవంబరు 3న స�ప అడ��� జర�ను� 10,000 మం� యూదులను ��� చం�రు.  ఆ

�� ���రం కం� �గం� ల���� ��ంచడం ముఖ��నందున మృతులను నగ�ం
�య�కుం�� ��� చం�రు.  ���ల �తు�� �ం� �� లూ �ల�ల �తు�� �మ�లూ అ��
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ఉ���…...కుళ��తున� శ�ల� ఎలుగుబం� �మ�ను పటు�కున�  ఒక ప��ప శవం
చూ�ను…...�� ఇ�� ం�� జరగడం��అరుదు.

ఈ మృతు� ���రం� �యమం ఏ�టం� ఏ� వృ� �కూడదు.  ఒక �ర� �ం�
కట�డం� 8,50,000 జతల �దర�లు కను�ం��.  అందు� ప��పల బూటు� కూ�
ఉ���….��� �� �� అ� బ���ండ�న ఐదు అంతసు�ల భవనం - ఈ మృతు� క������
�ం�న� - ఉం�.  ల�లమం� మృతులకు �ం�న వసు��ల�� �గ�త�� �� �� జర���
పం�సు�ం��రు…..ఒక �ద��లు� �ల ట�ంకు ���లు, సూటు �సులూ ఉ���.  మ����
గదు�� �ల జతల ���లు ���� ఉ���.  ఒక �డు�� ���� � ���ల దుసు�లు, ఓవ�
�టూ� �ల సంఖ�� ఉ���…..�ద��ద��క� �రు�ల� �జరు� , ��ం� బ�� లు, �ల �కులూ,
���ళ�� ఉ���.  పక� గ�� �ల�ల �మ�లు గుట�లు� ప� ఉ���…..

గ��ం� ���� ఎ��ం�� ��రు��ంటు ఉం�…...నవంబరు 3, 1942 �� గల ��� ��
�� కు ��న ఒక ఉత�రం� �ట�� యూ� �ం�, కం�� 934 కు రగు�లు, టవలు�, వం�ం�
��ను, �కులు, ప��లూ �ం�� ��లంటూ ఒక �ద��సు�ఉం�.’ - (Russia at War,
Alexander Werth, pages 796-804).

ఈ మృతు� క����లను ���ంచ��� శ�లను దహనం �� ఫ��సుల ������ హత�
�య���� ఉప��ం� �ష�యు� సరఫ� �య���� జర�� కం��ల మధ�  �ద���
ఉం��.  ఈ������ సంబం�ం�న ప��లూ �లు� లూ నూ��ంబ����రణ� బయటప���.
 ఈ.  ఐ. �� అ� కం�� ఈ రంగం� తమకున� ���ర�న అనుభవం  గు�ం� �బుతూ ���
�లుగు ఫ��సులూ లు��� � ఐదు ఫ��సులూ �ము ���ం�మ� అ��� సంతృ��కరం� ప�
�సు���య�, అందు�త �� ��� (మృతు� క���ర ఫ��సు) ‘�ం��కు�’  తమ� ఇవ�వల�ంద�
��ం�.  ఒ��క��� ఈ మృతు� క����ల�� �� భ���� ఎరు�� అమ�డం జ��ద�
నూ��ంబ����రణ� �ల��ం�.  ���� � ఉన� మ� కం�� మ�� ���� సబు�లు త�రు
�� �క�� ఒక� ���ం�ం�.  12 �ండ� మ�� ���, 10 వంతులు �రు, ఒ��క� �ండుకు 8
ఔను�ల ���� �� - ఇవ�� �ండు మూడు గంటలు మ��ం� చ�� ���సబు� త�ర�తుం� -
ఇ� ఈ కం���రు��.  ��� � - ఇ  �ష స���లను అమ���� కం��లమధ� �� ఉం��.

నూ��ంబ����రణకు ముందు ఈ హ���ండ అం� కరుడుగ��న �� ము� ��ంద�
న���రు.  �� ఈ ��రణ� కు���, ఐ. �. ���� �ం� �ద�కం��లకూ వందల కం��లు
��క�ర�కూ సంఘం� �రవ�యులు� చ�మ� అ��  అ�క వందలమం�� సంబంధం ఉంద�
��ం�.  డబు� సం��ంచ��� ���రసు�డు ఏ ���� �గ�రగల� ఈ మృతు� క����లు
��య����.

��బ�ం�, ����, ����, ���, ఆ��� �ం� 30 ముఖ��నమృతు� క����ల� 60
ల�లమం�యూదులనూ, 50 ల�లమం����, రష�� ప�జలనూ జర�� ��� బూ�ద ��ం�.

60 ల�ల యూదుల హత� గు�ం� ‘�� ���’ అ� ప��మ ��ల� �ద�ఎతు�న ప��రం
జ��ం� �����,  రష�� ప�జలహత�ల గు�ం� �ట�బ��� ప��కలు  ఎకు�వ��� డ�.

యుద���లు

యుద���దశ� పటు�బ�న �ంట� రష�� ��లను చం��య�డం జర�� ����
ఉం��.  �ద� 8 �లల�నూ 28 ల�లమం� రష�� ��కులు జర�న� ��� ���రు.  ���
 ప� ల�లమం� ��కులను పటు���� చం��యడం జ��ం�.  త��త యుద�ం �ర���క
యుద�ం� ప�ణ���ంద� గ��ం�న త��త ఈ యుద���లను చం�య�డం కం� ��సలు�
ప���ంచడం ఎకు�వ ఉప�గకరం� ఉంటుంద� జర�� ��ం� జర�� ��� ప�శ�మల�నూ
�న�ం�నూ ఉప��ంచ��ం�.

యుద��లం� 53 ల�ల రష�� ��కులు ��లు� పటు�బ��రు.  1945� జర�� ఓట�
��� ��� ప� ల�లు �త�� బ�� ఉ��రు.  యుద�ం జరుగుతుండ� 10 ల�లమం� రష��
��లు  �డుదల �వడం �� �� జర�ను� ఏ��టు ��న ��య� వ���క �న�ం� �రడం
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�� జ��ం�.  ఆక� వల� చ�వల� ��ల వల�  20 ల�లమం� మర�ం�రు.  మ� 10
ల�లమం� �క� �ల�దు.  నూ��ంబ����రణ� ఈ 10 ల�లమం� మర�ంచడం �� జర�ను�
��� హత� �య�డం �� జ��ంద� ��ంచబ�ం�.  జ�� యుద��య�ల ప��రం యుద�
��లను యుద�ప�శ�మల�నూ, యు��వస�లకూ ����ంచడం ��ధం.  ��� క�సం 5
ల�ల  ��లు యుద�ప�శ�మల� ప� �� �రు.  �రు �క ల�లమం� యుద���లు జర��
����� ��క ��వ�లు ���ం� ప��నూ, యుద�రంగం� ఉన� ����� మందుగుండు సరఫ�
�� ప��నూ ����ంచబ��రు.  ��రు�ల ప��రం 1943 సంవత�రం�,  80 �లమం� రష��
యుద���లు జర�� ��న �ధ�ంసక శత�� ద�ల� ఉ��రు.   1944 ��ంబరు ���
��� 7 ల�లమం� రష�� ��లు గను�� , యుద�ప�శ�మ�� ప� ���రు. ���� �ండు
ల�లమం� ప� ���రు.

పటు�బ�నప��నుం� ��ల క��లు ��రంభమ���.  �ం�లకు వ�� ��ల� ఐదు, ప�
�తం �ం�లకు �రకుం�� ��� చ����రు.  �� �ం�కు ��టప��� సగం చ��
ఉం��రు.  �లు��షను�ం� �ం�కు ��� ��సు�ండ�� ��మం� ��లు కూ����రు.
కల�� ఎ��� ���� జర�� ��శ గూఢ�ర �ఖ� ఆ�సరు.  అ��బరు 1941� అతను ఒక
��రు�� ‘�డ� �ద నడుసు�న� రష�� ��లు జంతు�లమంద� ఉ��రు.  �రు�లు బలప��గం
�� �ళ�� ���క�మ��ణ ఉం�� �సు���రు.  ఆ�రం �క �వడం, �ం��� వస� �కర�ం
�క�వడం, వందల ���టరు� నడవడం �రణం� ����ణ� ��లు కూ��తు��రు.  ఈ
కూ���న ��లను ���న ��లు �సుకు �ళ���� ప�య��సు���రు.  6వ �న�ం
�నుకబ� ��న ��లను ��� ���ల� ఉత�రు� ��ం�.  దురదృష�వ�తూ�ఈ �ధం�
��లను ��� �య�డం (ప�జల కళ� ఎదురు�) �డ� �� పట��ల�నూ కూ� జరుగు�ం�….’
అ��డు.

యుద���ల �ం��� ప���� �రం� ఉం��.  ఆ�రం ఇ���రు �రు.  �ం�లకు
�సుకు �ళ��తున���డు రష�� �రులు ��లకు ఆ�రం ఇవ���� ప�య��ం� �రు ��
జర�� ��కులు ఆ�రం ఇవ�����రు �దు.  అ����న ఈ ��లు �డు��ద మ� నడవ�క
కూ��� ��� చం���రు.  శ��� అ�� వ����రు.  పశు�లకు ముద���నటు� � రష��
��లకు ముద����రు.  ��లను ముళ� కం� ��న బ�రంగ ప���ల� ఉం��రు.  ����ద
క�� ఉం�� �దు. ��లు, ఎండ�, �న�, బురద�, ���లం ఉ��గ�త సు��� 30 ���ల
�గువకు ప���న��డు చ�� గడ�కటు�కు�తూ అ� బ�రంగ ప���ల� ఉం��రు.
 యు��నంతరం ఈ ��ల ప���� గు�ం� ఒక హం��య� ఆ�సరు హృదయ��రకం� ���డు
- ‘(అ��డు) �ం ��� దగ�ర ఉ��ం.  దూరం� �ల కుక�లు �రుగుతున� శబ�ం� �ను
�ద��ం� �����ను.  ఏ�� �ల అ� � ఆర���� అ��ను.  స�పం� ఆరుబయలు ప��శం�
80 �లమం� రష�� యుద���లు��ర� �ళ�� ఆక�� చ�� అరుసు���ర� ఆర��� ���డు.
 �ను �ం�కు ��� చూ�ను.  ముళ� కం� �నుక �లమం� రష�� ��లు��రు.  ��మం�
�వ��� �ద�ం� ఉ��రు.  �ళ�� �ళ� �ద �లబడగల శ���దు.  �ళ� ��లు
ఎం��� కళ�� �ప�� �� గుంటలు కను�సు����.  �� వందల మం� చ� �తు��రు.
 �ం�ం ఓ�క ఉన� �ళ�� ఆ శ�లను అక�డ ఉన� �ద���� �� �టు�తు��రు….’ -  (Russia
at War, Alexander Werth, P. 635).

�య�ం� - ‘�ం��� రష�� ��లు �ళ� బూట�� స� ఏ� ���� అ� ��సు���రు.
 అ� కూ� అ��� �� ��లను �ంటు��రు.  ఇ��డు ప���� మ� �ం�ం ప��దకరం�
�రు�ం�.  �ళ�� ఒక జర�� �ం��� కూ� ���రు….’ అ� ప��సం� రష�� ��లు గు�ం�
��� �డు.

రష�� ��లను రకర�లు� �ం�ం��రు.  �ళ�� �కుం� ����� �ం��రు.  �ళ�
�� �ద �ద� ప��ణం� 60 �ండ� బరు�న� �ళ�� ఉం��రు.  ఈ �ళ�ను ��లు ��
�సుకు ����.  �� �డుగు�  �ళ�� �డుతుం��రు.  ఒక�� �� ��� వ��న త��త
బరు� ఇం� �ం��రు.  ఈ బరు� �య��క ��లు కూ��� బూట�� త���రు.  ��ల�
����రు….ఇ� ఒక �� ప� ��టప��� ��లు చ����రు.
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యుద���లను �� ��� �� �ద� ప��ధనలకు ఉప��ం��రు.  ��లను � ��ష�
�ంబ�� � (ఒ��� ఎకు�వ� ఉం� గదులు) ఉం� �� ఊ�� ఆ���వరకూ ప��ధనలు
���రు.  �ఫ�, �ం�� �ం� �గ ��ములను ��ల శ��ల��  ఎ��ం� ప���ం��రు.
 �ష� బు��టు� ప���ం��రు.  నూ��ంబ��� ‘�క�ర� ��రణ’ � �. �చ� అ� జర��
�దు�డు యుద���ల �ద ��న ప���ల గు�ం� అత� దగ�ర ప� ��న ఆర��� ������డు
 -  ‘.....ఇద�రు రష�� ఆ�సర�ను �ర�� నుం� �సుకు వ��రు.  ��ద��� నగ�ం �� ఐసు �ళ��న�
�ంకు� �ం�రు. గంటలు గడుసు����. ��రణం� చల�దనం వలన మ��� 60 ���ల
త��త స��హ త���తుం� ��ఈ ఇద�రు ��లూ �ండు గంటల త��త కూ� ��ం� ఉ��రు.
 ఈ ��లకు మతు�మందు ఇవ�మ� �. �చ� కు �జ�����ం �� అతను � �ట ��దు.
 మూ� గంట గడుసు�ండ� ఒక రష��  �� ��  ��� ‘����! (ఇ� �త��ంస �� కం�)
��� చంపమ� ఆ�స� � అడుగు’  అ��డు.  స��నం� �ం� �� ��సు�కుక�ల
దగ�రనుం� తను ఏ ద�����లూ ఆ�ంచన��డు.  ���ద�రూ ���లు ���కుంటూ �తులు
క��రు.  రష�� ��లు ఏ ��� డుకున�� ఒక ��� కుర��డు �ం�ం ��� �. �చ� కు
���డు. �చ� తన ఆ�సుకు ���డు.

అతను �ళ��� ��� కు��డు ��లకు �� ��ం ఇవ���� ప�య��ం�డు.
 ఆ�సునుం� �ంట� ��� వ��న �. �చ� తు��� మమ��� ���ం�డు.  ఈ ప��గం ఐదు
గంటలు జ��ం�.  ఐదు గంటల త��త మృతు�� ఈ ��లను ర�ం�ం�….’  -  (The Rise and
Fall of Third Reich, William  Shirer, P. 1284).

నూ��ంబ����రణ� రష�� ప�భుత�ం సమ��ం�న �కు��ంటు� రష�� ��లను జర�ను�
ఎ� �త��ంస �� చం���� ��య����.

‘.... యుద�రంగమం�, ఆ���� నుం� నల� సముద�ం వరకూ, �త��ంస �� చం��న రష��
��ల శ�లను కను���ం…..ఇటువం�  సంఘటనలు �� � దృ��� వసు����….. 1942
���� 2-6 ��ల� ���� రంగం� జర�ను� �త��ంస �� చం��న ���� మం� రష��
��కుల  శ�లు ����.  ��� ఎంత �రుణం� �ం�ం�రం� ఇద����త�� గు��ంచ���
�లుప�ం�.  ���ళ� �ళ�� ���రు….కనుగుడు� ���రు...���� ���న
గురు�లు…..క���టు� …..�����న దవడ  ఎముకలు….��� ఎంత �రుణం� �ం�ం��
��య�సు����…….���� �� ��ంతం� 29 మం� ఎర���కుల  శ�లు ����.  ���
ఒక��� కూ� తు�� గుండు �యం �దు, పటు�బ�న ఈ ��లను కతు�ల� ��� చంపడం
జ��ం�…..58 మం� ఎర���కులను, ఇద�రు ఏంబు���� ���ల� స�, గ���ము� ���
తగల���రు….మంటల�ం� త��ంచు��ల� ప�య��ం�న ��� జర�� ��కులు ���
చం��రు…….����  ��ంతం� జర�ను� �యపడ�50 మం� ఎర���కులను ఒక సూ�లు
భవనం� బం�ం� భవ��� ��� ���హత� ��రు….’

���� అనంతరం యుద�ం� ఇటువం� ��లు ��, ర��� యుద��రసు�లు�
��ననుభ�సు�న� 9000 మం� ��లను �డుదల ���ల� ప��మ జర��, అ��� �ద�న
��లు ర�� �ద ఒ���  �సుకు వ���.  బు���� ‘ర��� యుద���లు �రు.  ���లనూ
వృదు�లనూ �ల�లనూ హత�లు ��న యుద��రసు�లు �త�� ఉ��రు.  ��య� చ��ల ��ంద
��� ��ంచడం జ��ం�.  ఏ అంత���య చట�ం ప��రం చూ�� �రు యుద���లు �రు,
యుద��రసు�లు �త��’ అ� స�ష�ం  ��� ప��మ ��ల� సత�ంబం�ల �సం, ప��మ
��లు ���ం� ఆ��క స�యం �స తహతహ�డుతున� కృ��� ప�భుత�ం 1955 ���ంబరు�
8,877 జర�� యుద��రసు�లను �డుదల �� జర��� పం�ం�ల� �ర��ం�ం�.  జర�� ��న
త��త ��� జర�� ప�భుత�ం అ�సు�����, జర��� �రు తమ �� అనుభ�ం�� అన�
షరతుల �ద జర�� పం�ంచడం జ��ం� �� జర�� ��న �ంట� ఈయుద��రసు�లను �డుదల
�య�డ��దు, �����లు���గతం ఇవ�డం జ��ం�.

�����యుద�ం
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1941 ��� యుద���రంభం� జర�� �న�ం రష�� ���లను ��� �దరు �సూ�ర��
భూ�గం�� �చు�కు��ం�.  ల�ల ����� చుటు�ము����లు� పటు�కుం�.  ఇ�
చుటు�ముట�బ�న ���లనుం� �ంతమం� ��కులు త��ంచుకు� ����ను� (���� లు)�
అడ��� , �ండ�� , �త���ల�� , ����� యు���� అనుకూల�న ప���ల� తల�చుకుంటూ
జర�న� �ద ���� యుద�ం ��రం�ం�రు.

రష�� చ�త�������యుద�సంప��యం ఉం�.  1812� ���య� ర�� �ద ��
�� ��� వరకూ వ��న��డు, ��ం� �న�ం �ద ����� యుద�ం జ��ం�.  అ�� 1917�
�ప��నంతరం అంతరు�ద�ం� కూ�����ను� ���రు.

���� జ� 3న ��� ప�సంగం� శతు�ఆక��త ��ం�ల� ����� ఉద���� �ద�
ఎతు�న ��రం�ం�ల� ఆ��ం�డు.  శతు�ఆక��త ��ం�ల� శతు�� ��తం దుర�రం
���ల� ర�� స��ర ���లను ధ�ంసం �య�ల� �� 18న కమూ��సు�����జ���
��ం�.  

����� �� అ� �స�కం ����� లు ఎ� ����, ఎ� ��ం�� సూచనలు
ఇ��ం�.  ����� యుద��య�లూ, శతు�� దగ�రనుం� ఆయు�లు ఎ� ���నం
�సు���, ��� ఎ� ఉప��ం��, శతు����లనూ �ంకులనూ ఎ� �శనం ����,
�డు�� అడ�ం� �గ క����రు ��ళ� �ద ప��ణం �� జర�� ��కులను ఎ� చం��,
శతు�� కంటబడకుం� ఎ� �����, �ం��� , మంచు� ఎ� ��ం��, శతు��� ఎ�
యుద�ం ���� వ�� �వ�లు, ���ల� స� ఉం��.  �న��� �ం� �న��డు �టు�
�రడులు, �ళ� �ద �చు �ం�� �ంటూ ఎ� ��ం�� అ�� కూ� ఈ ����� ��
�వ�లు ఇ��ం�.

��� �� అ� జర�� ��కుడు ����� యుద�ం గు�ం� ఇ� ��డు: ‘…���ంబరు
30......ఎర��న� �యకత�ం అ�� స���లు �� ����� యు���� ఒక పధకం ప��రం
�ర����ం�...’ (The Soviet Army through German Eyes, p. 213-214).

మ�క అ��త ��కుడు నవంబరు 27న తన కుటుం��� ��న �ఖ� ‘�ప�సు�తయుద�ం
ఇ��డు ����న��. �ం �ళ�� బం��టు� అ� �లు��ం. ����ను� �న�, �ద�ద�లు�
��డు�రు. తరచు ��శ��� గందర���� సృ��సు�ం�రు. ఒంట� ��కులు కను�ం��,
�హ�లు కను�ం��, �న� ��కుల గుం� కను�ం�� �� ���రు...’ అ� ��డు (The
Soviet Army Through German Eyes, P. 219).

������ ����� యద�ం ఏ ఎతు�న జ��న� ఎవ�� ��యదు.  యుద�ం ��రంభం
�వ��� ముందునుం� శతు�� రష�� భూ���� ఆక��ం�న ప�ం� ����� యుద�ం
����� ఉంటుందన� అవ�హన �యక���� ఉం�.  ఆ అవ�హన� �లమం� �రులకు
��ణ ఇవ�డం జ��ం�.  కమూ��సు�����ర�కర�లూ ����లూ� జర�� �న�ం ��� �దురు
��న ��క ద�ల�� ��కులూ, ��య� ప�భుత� అ��రులూ, ��� ���కులూ - �రందరూ
����ల�� ����� యుద�ం ��రం�ం�రు.   �� ����ను� ��మం� �� కధ ����
��యకుం�� అడ��� , �ండ�� జర�న�� తలపడుతూ న�ం���రు.  �� ����
 ����ను� తమ దగ�ర ఉన� ఆయు�ల�నూ, జర�న� నుం� ���నం �సుకున� ఆయు�ల�నూ
���రు.  ఈ ����� ల ప���� దుర�రం� ఉ��.  �న��� �ం� ఉం�� �దు.  ఎర��న�ం
వందల �ళ�� ��గ�ంచడం వలన రష�� భూ��ను�ం� ��� స�యం అం� ప���� �దు.
 �న� �న� ��లు కూ� �ద� సదు�యం �క���ంతకరం� ప�ణ�ం��.

�ద� �ల�� ����� లు �న� �న� శతు���వ�లూ ���ంటూ� �� ��రు��ల ��,
��రు �హ�ల� ప���సు�న� ��కుల �� �� �� నష�ప���రు.  ఈ దశ� �రు
���� ఆయు�లు ���నం �సుకు� �రు.  ��� యుద�సమయం�, ��� రంగం�
జర�న� �నుక ��ంతం� 10000 మం� ����ను� యుద�ం ��రు.  జర�� �ళ� ��, ��రు
శక�ల �న�ం ���� ��రు.  �రు 18,000 మం� జర�న�ను చం��రు.

��� �లల వరకూ ఈ ����� ద�లు ఒక ఉద�మం� �క ����� ప� ���.  జర�ను�
అ� �గం� ��గ�సు�ండడం వలన ����� యుద�ం ��రం�ంచ��� త�న ఏ��టు� ముం�
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�య���� �లు పడ�దు.  ����న�కు ఆ�రం, ఆయు�లు, మందుగుండు, మందులు -  ముం�
రహస�  ప����� �ద�ఎతు�న�� ఉం� త�న ఏ��టు� �� ఉం� �����యుద�ం �� దశ��
బలం� ఉం��.  ��� య���� ముందు ��య� ప�భుత�ం ����� లకు అవసర�న
స�యం అం�ంచ�క��ం�.  �వన�రణ ��టం� ఉన� ర�� ����� లకు ఆయు�లు
అం�ంచగల ���� �దు.

నగ�ల� ���� ���లు ��న ఉ�హరణలు�� రష�� ���� లు ��రణం�
నగ�ల�నూ, పట��ల�నూ ప���ం��రు �రు.  అడ��� నూ, �త���ల�� నూ ఉంటూ
����ళ ���ల� ప���ం� జర�� �ం��ల �� �హనల �� క�ండు �సు�ల �� ��
���రు.  ఈ �డులకు ప��నం� మూడు ల��లుం��.  శతు��హ�ల �ద �� �ంబులు
���, వం�నలూ మందుగుండు �డ�ంగులూ �����,  ���ను �గలు �ం��� శతు��కు నష�ం
క��ం��రు.  �ండవ�, ఎర������ ��టు� � ప��సూ�శతు��న� కద�కల గు�ం� స��రం
�క�ం��రు.  మూడవ�, జర�� ఆక��త ��ంతం� ��య� చ��లను అమలు ప��
యం��ంగం� ప� ���రు.  జర�న�� �తులు క��న ��హ�లను ��ం��రు.  ���� గు�ం�
స����� ���కు పం��రు.  ఈ ����� ద�ల� ఎర��న�ం ఆ�సరూ� కమూ��సు�లూ
�� ���న��న వ�కు�లూ ఉం��రు.  �ళ�� ��రణ దుసు�లు ధ�ం��రు.  30 నుం� 150
వరకూ ఒక గూ��� ప� ���రు.

�� ��ల ���ం� నుం� �లుకున� త��త శతు�ఆక�మణకు గుర�� ప��దం ఉన�
�ట శతు�� �కముం� ఈ ద�ల ���ణం జ��ం�.  ద�ల �సం ఆ�రం, ఆయు�లూ ముం�
రహస� ప���ల� �� ఉం��రు.  ��� స�పం� ���� ��మ దళ �ర�క��ల
గు�ం� �ల�� �� తన �స�కం ‘� రష�� ఆ��’� �����డు.  ఈ దళం� 103 మం�
మధ�వయసు�లుం��రు.  యువకులం� �న�ం� �రడం వలన ����� ద�ల� మధ�
వయసు�లు ఎకు�వ� ఉం��రు.  ఈ దళం జర�ను� ��� �దకు వసు�న���డు తమ ��ంతం
నుం� ��క�రూ� యం��లూ ఆ�ర ���లూ పశు�లూ తర�ంచడం� చురుకు� ప� ��ం�.
అ�� �రులను కూ� తర�ం�ం�.  ���� యుద�ం ��ంచ��� ఒక రహస� ��వ���
ఎంచుకు� అక�డ ��క ఆయు�లు, ఆ�రం, మందులు �ం� అవసర�న �����
�లువ��ం�. జర�ను� అ��బరు 13న���� ��రు.  జర�ను� ����� ఆక��ంచ��� ఒక ��
ముందు, అం� అ��బరు 12న, ����ను� ����డ�లకు ���లు ��� �ము �సుకు
�ళ�గ��నంత �మ��� రహస� ��వ��� �����రు.  ఈ ���� ద�ల� సభు��వరు
అన�� అ� రహస��న �షయం.  �����, ����, ���� ల �ర�లకూ�త�� �లుసు.  జర�ను�
ప���ర చర�� ���� దళ సభు�ల కుటుం�లను ��� చం�సు�ం��రు.  ���� దళం�� ఒక
���� �వ� �ణం వరకూ ��మం�� ఉం�, జర�ను� మ� �ండు గంటల� ��మం� ప�����రన�
���� �రు� �ం�� ద��� �రుకుం�డు.

ఆరు ��లు దళం తన రహస� ��వరం�� ఉం�, ఏ� �� ప��ండు గు��లు, �లుగు
మర తు�కులు, ����, �� �ంబులు �సుకు� బయలు �రుతుం�.  ���లకూ �డ�కూ
 దూరం� ప��ండు �ళ�� ప���ం� �లుగు �డ� కూడ� స���� �రుతుం�.  దళ ��టు�
జర�� �ంకులు, �న�ం ఒక ప��హం� తూరు� ��కు  ప���సు���య� స��రం �సుకు
వ��రు.  ఆ �� �య�గ�ం�� �క����ను� తమ��వ��� ��� ��� ��రు.

ఆ ��నుం� ��టు� ���ల �� �డ� �� ఒక కను� �� ఉం�రు.  ప���తులు
అనుకూ�ం�న��డు ���� లు అడ��� ం� జర�� ట�కు�ల �ద �లు�లు జ���రు.  ����
చర�ల త��త �ల��రకుం� తమ ��వ��� ���రు.  ఒక�� జర�� మందుగుండు �డ�ం��
��� ��రు.  జర�ను� ఈ ����� ద�లను �రూ��ంచ��� �����  అడ��� � పం�ం��రు.
 ��ట� ��� జర�� �న�ం �క గు�ం� �లుసుకున� దళం గుహ�� నూ �య�� నూ �� ఉం��.
 �ంత���� ప���� ప��దకరం� త��ం�.  జర�� ���లు �రంతరం అడ� �న
�రుగుతూ ���� ల �సం �తుకుతుం��.  ����� దళం అడ� వద� �త�� �ల�� � ��ం�.
 ఈ ఊ��ల� అడుగు �ట���� జర�ను� భయప��రు.  ఈ �త���ల�� భూగర�ం� �వ�సూ�
దళం �డులు �న��ం�ం�.  ���లం ఈ దళం �� ఇబ�ందులకు గుర�ం�.  స�పం�
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ఉన� మ���� ���� ద�ల� సంబం�లు ఏర���� �� దగ�రనుం� 30 జతల �చ�� బూటు�
ద��� ���� �� ఇ� ద��కంత�� స���.  అందువలన వంతులు ��� దళ సభు�లు
బూటు� ధ�ం��రు.  ఆ�ర �ల�లు కూ� త�����.

ఈ ��ంతం జర�� ఆక�మణ� 99 ��లు �త�� ఉం�.  త��త రష�� ఎదురు ���
ఈ��ంతం �ము���య�బ�ం�.  ఈ 99 ��ల�నూ ఈ దళం 207 మం� జర�న�ను చం���ం�.
 మ� 300 మం� �� చ��� ఉండవచు�న� ��ం�ం�.  27 ట�కు�ల మందుగుండు �శనం
��ం�.  మ� 24 �హ�లను ధ�ంసం ��ం�.  ఇంజను �� అడ� ��ంతం� ��న జర��
����� ���� లు తగల����రు.

����ను� ��న ఈ రక�న యుద�ం� నష�ం �క ���� ద�లనుం� ర�ంచు�వ���
జర�ను� తమ �ం��ల సంఖ�ను �ండు �టూ� మూడు �టూ� ����� వ��ం�.  వందల ��కు��
ద�ల �దకు పం��� వ��ం�. ���� లు �ం� �సు�న� ���ను �రు� �గు �య����
పం�ం� ���న� ర�ణకు అ�కమం�  �రు�లను పం�ం���న ప���� ఏర��ం�.

���� చర�లకు జర�న� ప���రం కూ� భయంకరం� ఉం��.  ����� ��ం�ల�
����న� �� ��� ఆశ�య�సు�న� ప�జల �� జర�� �డులు అ� కూ�రం� ఉం��.  1942
��ంబరు 16న ఒక ఆర�రు� �ట�� - ‘....తూరు�న బం��ట�ను (����న�ను) అ� కూ�ర�న
చర�ల ��� ����ణ�ం� అణ� ����….ఆడ�ళ��, �ల�లు అ� దయచూపకూడదు...మన
�జ��� �డ�� ఏ చర��� �సు�వ��� �ను�డకూడదు…..దయ చూపడం జర�� ��కుల
పట� , జర�� ప�జల పట� �రం అ�తుం�….’ అంటూ అ� కూ�రం� ����� ఉద���� అణ�
��ల� ఆ��ం�డు.  ���� లను పటు�కున� �ంట� ఉ����రు.  ��మ ప�జలనూ కుటుంబ
సభు�లనూ కూ�రం�హత� ���రు.

జర�� �న�ం ���� దళ�యకుడు ‘అంకు� ���’ �సం �తుకుతూ అత� ��మం�
ప���సు�ం�.  అతను స�పం� ఎక�� ఉ��డ�  జర�న�కు ఖ��త�న స��రం అం�ం�.
 వృదు��న అత� తం��� జర�ను�  అ�సు����రు.  �త��ంసలు ���� అత� దగ�రనుం� ఏ�
స��రం �రకదు.  �వరకు అత� �ళ�కూ �తులకూ �ళ�� క��, �ళ� �సలు �ండు
�ంకులకు క��, �ండు �ంకులనూ ����కు న����రు.  ఆ వృదు�డు �ండు ముక�లు�
����డు.  �ధు�� � తరమబ�న జనం �శ�బ�ం�ఈభయంకర దృ���� చూ��రు.

జర�� ��కులు అంత�� ఆగరు.  గుం�� ఉన� ���ల దగ�రకు ��� �ళ� �డ���
�కు�ంటూ ‘అంకు� ��� ఎక�డ?’ అ� అడుగు�రు.  ఆ ���లు స��నం �ప�రు.

జర�ను� ఇర�మం� �ల�లను తలు� ల దగ�రనుం� �� �ళ�� క��ఒక �ంకును �ల�ల
గుం� �ం� న����రు.  �ంకు ప��ల �ంద ఈ �ల�లు ��� ��� అ��తుం� �క ���సు�న�
వ���అ��నటు� జనం�ం� శబ�ం వసు�ం�.

ఈ భయంకర దృ���� జనం� ఉన�  ఇద�రు ���� లు చూ��రు.  ఒక ���� తన దగ�రున�
�� �ంబు జర�న� �ద �సురు�మ� �బు� ��� �ట��తుం� �ం� ����  ����డు.  ఆ
 �ల�ల గుం�� తన �డుకు కూ� ఉ�� తను ���కు�� చూసూ��లబ��న�, ����� ఇ�
సమయం �ద� ఆ� ���డు.

ఆ������� దళం �� ��ఈ జర�� ��సులంద���శనం �సు�ం�.
1942� ����� ఉద�మం ���ం�ం�.  ���నుం� ���ల ��� ఆయు�లను

జర�� ఆక��త ��ం�లకు పం�ంచడం ��రంభ�ం�.  �� ప��నం� శతు�� ఆయుధ �డ�ంగుల
�ద �� �� ���నం �సుకున� ఆయు�ల� ����� లు ఉప��ం��రు.  జర�ను� రష��
ప���� నూ పట��ల�నూ యువకు�� జర���  ��సలు� తర�ంచడం వల�, �����
ప��ఘటనను అ� కూ�రం� అణ� �య���� ప�య��ంచడం వల������ ఉద�మం మ�ంత
���ం�.  ఈ ����� యూ�ట�కు ����ర�కర�లూ ������ �యకత�ం  వ�ం��రు.
 1942 �స�� జర�� �ద�ఎతు�న ����� ��సులనూ ����� �ర�క��లను అణ�
�య���� ����ం��� వ��ం�.  ఒక� ���� �� ��ంతం�� జర�� తన అ�నం� ఉన�
30,000 మం� హం��య� ��కులను ����� �ర�క��లను అ�కట���� ����ం���
వ��ం�.
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1942 ���ంబరు�, ���� ��� � �వ�యుద�ం జరుగుతున� తరుణం� ����� లకు
���� ప���క ఆ��లు ఇ��డు.  జర�� �లు, �డు� ర�� ���లు �� �డు� �����
�డులకు అనుకూలం�  ఉ��య� అతను �వ�ం�డు.  �ళ��, �లు వం�నలు, �లు ���లూ
ధ�ంసం ���ల� అతను ఆ��ం�డు.  అత� �లు� అందుకు� 1942� ����� లు 3000
�ళ�ను ధ�ంసం ��రు.

1942� ����� ��ం�లు (���� ��ం�లు) కూ� ఏర����.  ఈ ����� ��ం���
����ను� ��య� ప�భు���� ��� �ల���రు.  ఓ�� ��ంతం� 18000 మం� ����� లు
490 ���లను జర�న� నుం� �ము���� ���� ��ంతం ఏర���రు.  1942 ���లం ��� ��
ర��� 60 �తం ���� ��ంతం� ��ం�.  ఈ ���� ��ం�లు ���� లకు సరఫ�లు
అం�ంచ��� అనుకూలం� ఉం��.  1942 మధ� �గం� ఈ ���� ��ం�ల� ���లు
�గ��� ర� �లు ఏ��టు ��రు.  రష�� భూ�గం నుం� ����న�కు ఆయు�లూ ఆ�రం
అందుతుం��. �యప�న ���� లను ���ల��� తర�ం��రు.  1942 �ం� �గం నుం�
����ను� ����� ఆ�� క�ండు� తమ చర�లను సమన�యప�� ఒక పధకం ప��రం జర��
��వ�ల�� �ళ� ���� ���రు.

���� ��� � రష�� వలయం� �కు�కున�  జర�� ����� స�యం �య����
జనర� �� ��  ��� ��న  ప�య��లు ����� �డుల �రణం� భగ�మ���.
 ����� లు  �ళ�� ����యడం� అనుకున� సమ��� అతను ����� �ం��క�ం� ��
�దలు �ట��క��డు.  �����, ������ - �ండు ప���లనుం� �ండు ���ల� ��
���ల� ఉ���ం�న అతను ������ నుం��త������రం�ంచగ��డు.

���� ��� యుద�ం త��త ����� ఉద�మం ఒక ��ల ఉద�మం� ��ం�.  ���
�ర�లు �ండు.  ర�� �జయం తథ�మ� గ��ం�న �ంతమం� ����� ల� ��రు.  �ం��,
1943� ����� ద�లకు ��� నుం� �ద�ఎతు�న స�యం అందడం �ద�ం�.  ���రు� ,
�� గను�లు, ��ంజన�నూ ��లనూ ధ�ంసం �య���� �ంకు �ధ�ంసక గను�లు, ఆ�రం,
మందులూ అంద���.  ��వలన ����� ఉద�మం అ� �గం� �రగ��ం�.  �� ర���
1943 �బ�వ�� 60,000 మం� ����� లు ఉం�, ��ంబరు ��� �� సంఖ� 3,60,000కు
���ం�.  అ��  ���న ��ం�ల� కూ� ����� ఉద�మం �స��ం�ం�.  జర�న� ��
త��ంచు�వ��� కుటుం�లకు కుటుం�లు, ���లకు ���లు తర� వ�� ����న��
క���.

1943 �� 14న కు��� యుద�ం జరుగుతున���డు సు��ం క�ండు �లు ���ల �ద
యుద�ం �య�మ� ����� లను ఆ��ం�ం�.  ఈ ��� అ�� స���లూ ముందు��
�య�బ���.  యుద�రంగం� ర�� �� ��రం�సు�న� సమయం�, జర��  �న�ం �నుక
తటు�న, �� 20-21 ��ల� ����ను� �లు ���ల �ద �ద�ఎతు�న �� ��రు.  ఆ ���
5,800 �డులు జ���.  �� ర��� మూ�ంట �ండు వంతుల �లు ���లు
ధ�ంసమ���.  ������ల���ల�టు �ళ� �క�కలు ������.

1943 ఆగసు�-నవంబరు �లం� �� ర��� �లు ���లను ��� ��న సంఘటనలు
�ండు ల�లు.  1014 �ళ�ను ధ�ంసం �య�డం �� ప��లు త��ంచడం �� జ��ం�.  814
��ంజన�ను ధ�ంసం ��రు.  72 �లు వం�నలను �శనం �య�డం �� నష�పరచడం ��
జ��ం�.  ఇంత �ద�ఎతు�న ����ను� �సు�న� �లు యుద�ం జర�న�ను భయ��ంతులను ��ం�.
 �న�ం కద�కల ��, ���వస�ల ర�� ��, �త�ం జర�� ��ట� �ర�క��ల ��
 ఈ �లుయుద�ప�భవం ప�ం�.

1941-44ల మధ� �� ర��� ����ను� 47 మం� జనరలు�� స� 5 ల�లమం�
జర�న�ను చం� ��రు.  యు���� � 4,60,000 మం�  జర�న�ను చం� ��రు.  5000
��ంజన�నూ 50,000 �లు �గన�నూ 15000 ��రు���లను ధ�ంసం ��రు.

����� యుద�ం� ����ను� ఆ�ర, ఆయు�ల �రత� �టు మ�క ���ంతక
సమస�ను  ఎదు��వల� వ���.  శతు�ఏ�ంట�నుం�  �రంతరం తమను �ము ర�ంచు����న
ప���� ఉం��.  శతు�ఏ�ంట�ను ���హత�ర�వల� వ���.
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ఎంత కూర�ం� అణ� �య���� ప�య��ం�� ����� ఉద�మం ఆగ�దు.  జర�న�ను
తరుముతూ ఎర��న�ం �వ��� ఒక� �ండు ��ల ముం� ����ను� పట��లను
ఆక��ం��రు.  ఎర��న�ం ��� �న�ం� ���రు.  �న�ం యుద�ం �� �రు �రు, ����� లు
యుద�ం �� �రు �రు.  ����� ల� �ంతమం� �న�ం� ఇమడ�క���రు.  అ��
����ను� � ��కున� ప���క ఆనుభవం �రణం� �న�ం ��� శతు�� గు�ం� స��రం
�క�ంచ��� ����సు�ం��.

��ద��టం� ఈ ����న�� ��� 20 �తం �న�ం� �రు��వ��� ముందు
జ�� �ద� ప��� ��ల���రు.  ��� అ�క���� �య��� ఉం��.

1943-44 ��ం�ల� క�సం 5 ల�ల మం� ����ను� ఉం��రు.  ఎంతమం� ����ను�
���లు ����� అంచ� ��యదు.  ఒక� �� ర���� ప� ల�ల మం�� జర�ను�
చం�ర� అంచ�.  ��� ������ �కుం� ��� ఆశ�య���న �తులు, కుటుం�లు,
���లూ కూ� ఉ���.

ఈ ����� ఉద�మం  ప�జల ఉద�మం.  ప�� సహ�రం, ప�జల �త��కుం� �ద�ఎతు�న
జ�� భయంకర�న ప���ర చర�లను తటు�కు� ����� ఉద�మం �లవగ��� �దు.  �����
ఉద�మ� �దు, ప�జలంద� �త��కుం� ���� �� కమూ��సు� ����� ఏ�
��ంచగ���రు �రు.  ఈయుద�ం ప�జల సహ�రం�, ప�జలు ప�త��ం� ����యుద�ం �బ��
ఇ� ప��యుద�ం అ�ం�.

అ�� ఇక�డ ఒక ప�శ� ఎదుర�తుం�.  బూరు�� చ�త��రులు వ��సు�న�టు� ����
నరరూప ��సు� అ��, �రు �రంతరం ప��రం �సు�న�టు� ర��� ప����మ�ం అన�� �క
�రుణ�న ����యంతృత�ం ప�జలను అణ��సు�ం�, ప�జలందరూ ఒక�� ���� �ను�
రష�� కమూ��సు�����ను� ఎందుకు ���రు?  ���లను తృణ ��యం� అ��ం� ఈ
‘�యంతృ����’ ��డు�వ��� ఎందుకు ���రు?
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“A nation in which the majority of the workers and peasants realize, feel
and see that they are fighting for their own Soviet power,for the rule of the working
people, for the cause, whose victory will ensure them and their children all the
benefits of culture, of all that has been created by human labour, such a nation can
never be vanquished….”

“ఏ �శం� ���క కర�కు�� అ�క సం��కులు �ము తమ ��య� అ��రం �సం;
���క వర��లన �సం, తమకూ  తమ సం���� ఇంతవరకూ�నవ శ�మ సృ��ం�న సంపదల,
సంస��� ఫ�లను అం�ం� ఒక ఆశయ �జయం �సం ��డుతు��మ� స�ష�ం� గు����� - ఆ
���� ఎవ�రూ ఓ�ంచ�రు.”

- ���
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అ��యం����

నూతన���క �తన�ం
�టు�బ���  ��ల�� ���ప��కలను �టు�బ��, కటు�కధలకు ���న �ష ���కలు�

వ��ం�డు  మ�క� ����.  ���ప��కలు, ���, ���, �� �ం� ప��ర �ధ�లు �టు�బ�
�రుల �తు�� �� వర�ప��జ�లను ��� �ధ�లు.  ఈ ప��ర �ధ�లు ���� బ��,
బ��� ��� ��, మ��� ��డు �య �సూ� ప�������� �టు�బ� �� వర�
ప��జ�లకు అనుగుణం� మలుసు�ం��.   బూరు�� ���లు �ప�� ��� ప���
��తంత�� �జ స�రూపం ఇ�.  ఈ �స�వం అర�ం �సు�క �� ���� ��, కమూ��జం ��
జ��న, జరుగుతున� �ష ప����� అర�ం �సు�వడం కష�ం.   అ�� ��య� యూ�య�
పతనం త��త, �ళ��ద �క��ట�గ��న �ంతమం� బం��టు� �ల �ట� ప�భుత� సంపద
�చుకు� ��య� ప�జలను అంతు�� ��ద��ం�� ���న��డు (�� (2005) ర��� 4
�ట�మం� �రులు ��ద��  �ఖకు �గువన ��సు�ం� 17 మం� ��య�రు� �శ ఆ��క వ�వస�ను
�యం��సు���రు) ��� కమూ��జం నుం� �ము���, ప����మ�ం�,  �టు�బ���
ప�పంచం�� ప��ర�ధ�లు ఎందుకు ���ం��అర�ం �సు��ం.

���� �ద �షప��రం ��ం�న ��� ��యం �ం��� �� ��ప�ముఖుడు.  ఇతను
అ���� ���షన� ��� కు అ�ప�.  1940 ద�బ�ం� ఇత� ప��� ���జ�ం� 25 �న
ప��కలు, 25 �ర ���ప��కలు, 12 ��� ��షను� , 2 ప�పంచ ���సంస�లు, ��� కం��లు,
వ��లుం��.  1934� ఇతను �ట�� అ��� జర�� పర��ం� వ��� ఇత� ప��కల��
��య� ర���� కరు�ల గు�ం�  ��సత�ం గు�ం� హ���ండ గు�ం� �యకుల ��స
���ల గు�ం� అస��లు ప��రం �య����.  ���� రక��క��న క��పటు�కు� �లబ�
ఉన�టు� ���లు ప�చు�ం��.  అ���� �లుగు �ట�మం� ప�జలు ఇత� ప��కలు
చదు�తుం��రు.  ప�పంచం�త�ం �ద వందల �ట�మం� ఆ�చనలను �యం��ంచగల ప��ర
యం��ంగం ఉం� ఇత��.  �� జర��� �ట�� తన �యంతృత�ం �ల�లు�తూ హ���ండ
�న��సు�ం�, �� ��ప��� ���జ�ం ��య� యూ�య� � �యంతృత�ం గు�ం�
హ���ండ గు�ం� �ద�ఎతు�న ప��రం�దలు ���ం�.

�� జర�� అంత�న త��త �� బూట�� అ��� అడుగు ���ం�.  �� గూఢ�ర
సంస��స��  ��నం� అ��క� �.ఐ.ఏ. వ��ం�.  �� ప����� ��� ఆ� అ���
�న��ం�ం�.  �త�లు����ంతుక ���� �.

ర�� గు�ం� �షప��రం ��ం�న వ�కు�ల� మ� ప�ముఖుడు ���స� �బ���ం����
అ� ���.  ఈ ���స� �� గు�ం� ���� ప�చయం అవసరం.  ఈయన ���� గూఢ�ర
సంస�� త��డు స��ర ��గం� - Disinformation Department (Information
Research Department) - ఏ�ంటు� ప���డు.  త��త రచ�త�, ��� ���
యూ�వ���� ���స� � ప� ��డు.  ���� గూఢ �ర సంస��� ఈ ఐ. ఆ�. �. ��గం
కమూ��సు�వ���క ప��రం ��ంచ��� ��ధ ���� � �జ�య�యకు�� , జర��సు�ల�,
��� వర�ం� కమూ��సు�వ���క ��లు ప��రం �య���� 1947� ��రంభ�ం�.
 1977� ఈ రహస� ��గ �ర�క��లు బ�రంగమ���.  ఈ ��గం స��ర రం���
��ట� కూ �టు�బ��� ����� అనుకూలం� మ���.  100 మం� ప�ముఖ జర��సు�లు ఈ
��గం అం�ం� స��రం ఆ�రం� ప��క�� �సు�న�టు� �ల�డ�ం�.  ఈ ����� �ం�న
���స� �బ���ం����మూ��భ�ం�న అసత�ం.    ఈయన ��న గ�ం�ల� ముఖ��న�
1969� ��న ‘మ� �భత�ం’  (The Great Terror),  1986� ��న ‘క��� పంట’ (Harvest
of Sorrow) అ� గ�ం�లు.  ఇప��� బూరు�� ���లు ���� ‘హ���ండ’ గు�ం�
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��� �ట��డు ఈయనను  ఉదహ�సు�ం�రు.  యు���� కరు� గు�ం� ‘మహత�ర ప��ధ�
గ�ం���’  �లువ�ం�నందుకు యు���� ��య సంస�నుం� ఈయనకు 80 �ల �లరు�
ము��� (యు���� ��య�దులు �ం� ప�పంచ యుద�ం� ��య� యూ�య� కు
వ���కం� జర��� �తులు క�� యు���� � ల�ల మం� ��య� �రులనూ యూదు
మతసు�లనూహత� �య�డం� ప�ముఖ�త���ం�రు).

మన ���స� �రు ప���ం� �ల��ం�న ‘���� �తు�ల’ గు�ం� మచు� తునకలు  -
 1937� ���� ���ప��ళన �ర�క�మం ��రం�ంచ��� ముందు రష�� ��ళ�� 50
ల�లమం� �జ�య ��లు��రు.  ప��ళన �ర�క�మం �ద�న త��త మ� 70 ల�లమం�
��లు �ల��రు.  అం� 1939 ��� ఒక �� ఇర� ల�లమం�  �జ�య ��లు��రు.
  �రు �కుం���రణ �రసు�లు.  �రంద�� క��� �ండున�ర,  మూడు �ట�మం� ���� �బ�
�ం��� ఉ��రు.  1937-1939 లమధ� 10 ల�లమం� �జ�య��లను  ����  హత� ��డు.
 ఆక��మ� 20  ల�లమం�మర�ం�రు - ఇ��గుతుం� ఈయన�� ప��ధన.

ఈ ��� అంచ�ల ప��రం 1930-1953ల మధ��లం�  కమూ��సు�లు ఒక �� ఇర�
ల�లమం� �జ�య ��లను హత� ��రు.  కమూ��సు�లు �న��ం�న ఈ హ���ండకు
1930� ‘���� ఆ��క ���ల వలన వ��న కరు�� మర�ం�న’ ��� కూ�  క���
కమూ��జం ఈ ఇర� మూ�ళ��నూ 2 �ట�  60 ల�లమం�� బ��సుకుం�.  �ండు �ట� అర�
ల�లు - ఈ  సంఖ�ను మనం గమ�ం��.  �ట�� దు�క�మణ�మర�ం�న రష�న� సంఖ� �ండు
�ట� ఎన� ల�లు.  ���� కూ�రత�ం వలనమర�ం�న�� సంఖ� �ండు �ట� అర� ల�లు.  �ట��
 కూ ���� కూ మధ� �� ఏ� �దు - ఇద�రూ హంతకు�.  కమూ����� ����� ��
ఏ��దు - �ండూ  �ర� రక��హం గల ���ం�� అ� �బ���ం��సు��రు అం�ల �ర� ��
�రూ�ం�రు.

���� మర�నంతరం ర��� య��ం�, ���� ��� �ం� రచ�తలు ఈ
�షప����� తమ �ంతులను అరు���రు.  ���� ��� కృ��� �లం� 1962� ‘ఇ��
�����   ��తం� ఒక  �� (One day in the life of Ivan Denisovich)’ అ� �స�కం
ప�చు�ం�డు.  ���� �బ� �ం��� స�ల� ���� �� అనుభ�ం�న ఇ�� ����� అ� వ���
క��� �ధ ఇ�.  1970� ర��� �బ� �ం�ల గు�ం�  ‘� గు�� ఆ����� (The Gulag
Archipelago)’  అ��స�కం ��నందుకు ఇత�� �బు� ��త� �ర��రం ల�ం�ం�.  కృ���
�లం�  ప�������న క� యూ�� య��ం�  ���� శ��� మ���యం నుం�  బయట���
���� � �డలకు �లుపల స�� ��న సంఘటనను హ��సూ�1962�ఒక క�త ��డు  -

‘....చ���నటు� న�సూ�తన ���� ��ం�
అతను శవ��క�ం� అంద�� గమ�సు���డు
ఏ� కుట�పను�తు��డు
అతను �ద��తు��డు �� చ���దు
�ను ప�భు���� �జ����సు���ను
ఈ స����  దగ�ర �ప� ��కులను ���ం� �య�ం�
మూడు �టు� �య�ం�
�క��  ����మ�� ���డు
అత���టు గతమూ �సు�ం�
�����రసులు ఈ భూ��దమ�� నడు��రు……’
��త�ం �� కళల ������సు�అజ���  అంత�,  రష�� ��త�ం�, కళ��

ఒక  ‘�త�వసంతం’  వ��ంద� బూరు�� ప�పంచం ���డుతున� సమయం� �గు�ం�న క�త
ఇ�.  ���కవర�అజ��� అంత� న�  బూరు�� వర�అజ���  ��రంభ�న దశ ఇ�.
 ఇ� సహజం�� ��త�ం� ప��ఫ�ం�ం�.  �వరకు ఈ ప��మం �ష�సు�ర�� అం���
�� ��ం�.

అ�� �ష�సు�ర�� అంత�నంత ���న వర���టం ము�యదు.  య��ం�
భయపడ�టు� ���� మ�� ���డు.  అత���టు గతమూ మ��  �సు�ం�.  ���� �రసులు ఈ
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భూ� �ద మ�� నడు��రు.  ��తులు మ�� �లకుల��రు.  చ�త�గమ��� ఎవ�రూ
ఆప�రు.

���� �తు�ల గు�ం�న ప��రం �ట�� �లం నుం� �స��ల�, ���ప��కల�,
���, ��, ���ల� జరుగుతూ� ఉం�.  �ట�� త��త �టు�బ��� ప�పంచం, �ష�జం
పతన�న త��త ��జ�జం ఈ ప����� అందుకు���.  ���� ను నర రక�ం �� ��కు��
�� ���ం��.

కమూ��జం, ��జం �ండూ ఒక� అ�న��డు, ����-�ట��, ఇద�రూ �యంత�
అ�న��డు, రష�ను� కమూ��జం �సం,  ���� �సం క��� ఎరుగ� �ధం� ఎందుకు
���రు?  అ� ముఖ��న ఈ ప�శ�కు బూరు�� ���లు ఇ�� స���లు �త�ం�
ఉం��.

�ంతమం� ���� రష�� ప�జలను భయ��ంతులను �య�డం ��� యుద�ం ���
��డం�రు.  �ంతమం� �ట�� ను రష�ను� తప�కుం� ఆ���ం��ర� �� �ట�� తన
మూర�త�ం  వలన రష�� ప�జలను దూరం �సుకు��డ� అందువలన రష�ను� �ట�� కు
వ���కం� ���ర� అం�రు. మ��ంతమం� ర�� ఎవ�� అర�ం �� ఒక �స��� ప��రం
��రు.  �ందరు రష�న�కు తమ ��తం����� ప��దం ఎదు�న��డు ��� సంప��యం
ఉంద��రు.  మ��ందరు ���లు రష�ను� , �ట�� ఎకు�వ దు��రు��, ���� ఎకు�వ
దు��రు�� అ�  ��సు� ఇద��� తూ�, �ట�� కం� ���� నయమనుకు� ���� �����ర�
అ��రు.

(జర��) జనర� గు��య� ��� �� సమయం� ఒక ��సు�జనర� � సం�షణ
గు�ం� ��డు -   ‘......�రు ఇర� సంవత��ల ��ందట వ��నట��� �మ��� �తులు ��
ఆ���ం� �ళ�ం.  �� �రు �వడం �� ఆలస��ం�.  ఇ������ �ం � �ళ��ద
�లబడుతు��ం.  �రు వ�� మమ��� మ� �ండు ద���లు �నకు� �ం�సు���రు.  �ం ఇప�డు
��తృ�శం  �సం  ��డుతు��ం.  ఈ��టం��మందరం ఒక�ట��ం’ అ����డుట
గు��య� ���.  బహ�� ఈ ��సు�జనర� ��� 20 సంవత��ల ��తం 14 ��లు
����కు�లనుం�  ర��నూ ప�పం��� ర�ంచ��� �� �� �ఫల�న సంగ� గురు�ం�
ఉండదు.  �క జర�ను� �త�� రష�న�ను  ���� నుం� ర�ంచగలర� జనర� గు��య� ��
అ���యం �వచు�.

ఈ రక�న �వరణల�� ఒక మహత�ర ����� �నుకునున� అసలు  �ర��� క��
�చు���.  అ��టం� ����సు� ర��� ��న� ప�జలు ���� ��తం���లు
అనుభ�సు���రు �� �రు ���� ��సలు �రు.  ���� �యకత�ం� ���కవర�
�యంతృత�ం ప�జలను ��ం� వ��లనూ వ�కు�లనూ ����ణ�ం� అణ� �సూ���త వ��ల�
ఒక నూతన �తన�ం �సుకు వ��, తమ శ���, తమ భ�ష�తు�� ���సం క��ం�, �రు తమ
��చ� �సం, �ము ��ం�న ప�గ�� ��డు�వడం �సం �ం��� ���� ��ం�.  ఇ� �రు
కను�లు చూడ ��క�ం��స�వం.

1990� అంతవరకూ రహ�స�ం� ఉన� ���� ప�భుత� ��రు�లను �ర��� బ�రంగం
��న��డు, �ము ���� హ���ండ గు�ం� ���నదం� ఈ ప�భుత� ��రు�లు
ధృవపరు��య� కమూ��జం ఎంత రక��క��న� స�ష�మ�తుంద� �బ���ం����, స���,
������ం����లు చంకలు గుదు�కు��రు.  ఈప�భుత� ��రు�లు ఏం �ల��ం��?

అ�కమం� చ�త��రులు ��య� యూ�య� �� �� వ�వస�గు�ం� ప��ధనలు
��రు.  �� ప��ధనలు 9000 ��ల ��రు�� ఉ���.  ఈ ప��ధకుల� �����, దు��,
�ం�� అ� రష�� చ�త��రులు ప�పం��� ప��త�న �రు.  ఇక�డ ఒక �షయం స�ష�ం
����.  �రు �ష�సు���లు కల�రు �రు.  �ష�సు�వ���క ��లు  గల బూరు��
���లు.  ఈ ప��ధ� ప��లు �లువ�న� ��య� యూ�య� కూ��తున�,
కూ���న త��త �లం�.  అందువలన ఈ ప��ధనను కమూ��సు� కుట�� ���
ప�య���� �లు�దు.  �రు కమూ��సు�వ���కుల�� తమ ప��ధనల పట� ���� గల
���లు.  1990 నుం� 1993 వరకూ �� ప��ధ� ప��లు ప�పం��� �ద�� ��య�
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�ం��� జర��� ��త�� ప�చు�తమ���.  ���� రక��హం గు�ం� �ప�త�న ప��రం
��న, �సు�న� �టు�బ��� ప�పంచం ఈ ప��ధనలు �ల��ం�న�స��ల పట� �నం వ�ం�ం�.
  �టు�బ��� ప�పంచం� ఒక� �ండు జర�లు���టు, ఈ ��రు��వ�లు అ��క�����క�
���� వ��� (US Journal American Historical Review by J. Arch Getty, a
professor of history at the University of California, Riverside, in collaboration with G.
T.  Rettersporn, a CNRS researcher, and the Russian Researcher, V. N. Zemskov,
from the Institute of Russian History (part of the Russian Academy  of Sciences).  ఈ
ప��ధనలు �ల��ం�న�స��లు:

1. 1934� �బ� �ం��� �జ�య ��లూ ��రణ �రసు�లూ క��� 5,10,307
మం� ఉ��రు.
2. �జ�య ��ల సంఖ� 1934� 1,27,000 నుం� 1941-1942ల� 5,00,000 మధ�
ఉం�.  1936-1939 ల మధ� అ�� ర�ల �రసు�ల సంఖ� 8,39,406 నుం� 13,17,195కు
���ం�.  ��య� యూ�య� � �బ� �ం��� అత��క ��లున� సంవత�రం 1951.
 ఆ సంవత�రం� 19,48,158 మం� �బ� �ం��� ఉ��రు.  ��� అత��కులు ��రణ
�రసు�లు.  �జ�య ��లకు ��ంచబ�న �� సంఖ� 5,79,878.  ��� అత��కులు ��
దు�క�మణ �రుల� �తులు క��నందుకు ��ను అనుభ�సు�న��రు.  �శ��హ �రం
��ంద 3,34,538 మం� ��ంచబ��రు.
�బ���ం��సు��రు 1939� 90 ల�ల మం� �జ�య ��లు �బ� �ం��� ఉ��ర�,

ఈ 90 ల�ల �జ�య  ��లూ �క అంతకు ఎకు�� ��రణ ��లు��ర� ���రు.  �� �
ప�భుత� ప��ల ప��రం  1939� �త�ం ��ల సంఖ� 20 ల�లు �త��.   ఇందు� 4,54,000
మం� �త�� �జ�య ��లు (మన �ం��సు��రు ���నటు� � 90 ల�లు �దు).  1937-39
�లం� �బ� �ం��� మర�ం�న ��ల సంఖ� 1,60,000 (�ం��సు��రు ప��రం ��నటు� 30
ల�లు �దు).  1950� 5,78,000 మం� �జ�య ��లు �బ� �ం��� ఉ��రు (�ం��సు�
���నటు� ఒక ��, ప��ండు ల�లు �దు).

�టు�బ� �� ��ల కుట�ల మధ� సతమతమ�తూ, ��క �జ�య �రుగు�టు కుట��
తన ఉ�� ప��దం� ప�న అత�ంత గడు��లం� ��య� యూ�య� ��ళ�� 25
ల�లమం� ��లు - అం� ��య� యువ జ��� 2.4 �తం - ఉ��రు.  ఈ సంఖ�ను 1996
�� అ������� చూ��ం.  ఆ �� అ��క� జ�� 25 �ట� 20 ల�లు.  ఆ  సంవత�రం�
అ��క� ��ళ�� 55 ల�ల మం� ��లు��రు - అం�యువ జ��� 2.8 �తం.  �ష�సు�
��య సూ��లను అ�క��ం� ���� ���� ఒక ��లు� ���డ� �ం�ం�న కృ���
�లం� �బ� �ం��� ఉన� ��ల సంఖ� ��� 20 ల�లు.

ఇంత కం� ఈ అసత� ప��రం గు�ం� �వ��� � �నక���దు.  ఈ���లు ���సు�న�టు�
����సు�ర�� �ర� రక��హం� �ట� మం� �రులను హత� ��న ��స స�జం �దు.
 ��తులను �లకులను ��, ��� ఒక నూతన �త���� �సుకువ��న నూతన వ�వస�.

ర��� �ప���� ముందు ��సు�ర���� ���కుల ప�����, �ప��నంతరం అ�
తకు�వ �లం� ����సు�ర�� ఆ��క, ���క, �ంస���క రం�ల� ��ం� అదు�త
ప�గ�� ��� చూ��, రష�� ప�జల ���ల� ఈ స�ల��లం� ఎంత �రు� వ��న� గమ���,
ఈ�షయం  స�ష�మ�తుం�.

����సు�ర��, రష�� ���క వర�ం,  ��త ప�జల ����� ఎటువం� ��క�న
�రు�లు �సుకు వ��ం� చూ��ం.

���కుల  ���లు

���� ప�భుత�ం ఒక ��త పత�ం� �ప���� ముందు రష�� ���కుల �వన ప���� గు�ం�



143

ఇ� �ల��ం�ం�:
‘....ర��� �����క ప���తుల గు�ం� ��న ఒక అధ�యనం ఒక �ష��� స�ష�ం

���ం�.  �నవ ��తం గు�ం�, అ�నుష�న అవ�నకర�న ప�స��� �యకష�ం ��
���కుల ��రక, �న�క ���, అటువం� ���ను�ం� ఎదుర�� ���క ప���ల గు�ం�
(రష��) �����క �త�లకు ల��ం �దు అ� ��య�సు�ం�…’ - (Workers in the Soviet Union
by Andrew Rothsteinn, p. 7).

�� చక�వ��� అ���ం� ���� ��హం అ� ప��లకుడు 1911-12ల� యుర�� �క��ల
ప���తులను గమ�ం�న  త��త  ‘...���కుల �వన ప���తులు ఎంత �రం� ఉ��యం�
��� ��డమ� �� ఎవరూ �ప�నక���దు.  �స��లూ కరప��లూ ��ంచనక���దు.  ��
���నుభవం �లు.  అ��రుల�కచక�ం, కూ�రత�ం - ఏ� కూ�ఈఉ��నను ఆప�దు.  రష��
���కులు  ఇం��షు  ���కుల కం� ��క� ఏకమ��రు.  ��� ��తమం� భయం �దు.
 ప���ల గు�ం� �క� �య�రు.  ఈ �� �రు �రగబ�నట��� ఎం� ప��కూల�న
ప���తులను ఎదు��వల� ఉంటుం�.  అ�క�� ��� ఆ� ఉంచు�ం�…..’ అ� ��డు (ibid, p.
10).

�ప���� �ర�ం ��సు�ర��� సగటు ప��నం 10-12 గంటలుం��.  �ల�లు సగటున
ఏడున�ర గంటలు ప����రు.  తం��కనుక అ� �క��� ప� �సు�ం� �ల�ల ��, ���ల��
���కూ� ప� ��ంచవచు�.  �త�లు తకు�వ� ఉం��.  ���ల �త�లు �రుషుల �త�ల
కం� �� తకు�వ.  1913�  �రుషుల సగటు �త�లు �లకు 21 రూబుళ��ం� ���ల �త�లు
15 రూబుళ�� �త�� ఉం��.  ���కుల �జ �త�ల �రుగుదల, ���వసర వసు��ల ధరల�
��� చూ���� తకు�వ� ఉం��.  1901 నుం� 1912 వరకు �త�లు 18 �తం �త�ం
�రగ�, ���కుల ప��న ఆ�ర�న � ��� ధర 51 �తం ���ం�.  యజ�� అసంతృ���ం��
���కుల �త��� మూ�వంతు �ను �య�వచు�.  ���కులు ��� �వల�న వసు��లను
యజ�� ��నుం� ��రణం� �నవల� వ���.  ఈ పద�� ���కులు యజ��
ద�����ల �ద ఆ�రప� ఉం�� ���.  ��� ���కులకు �ర�ను� , �� ��జర� నుం�
ర�ణ ఉం�� �దు.  తండు�లు, భర�లు ఉ���లు ����రన� భయం� ���లు బలవంత�
వ������ ����న ప���� �� �ట� ఉం��.  ���కుల �� పధకం �ంద �తం నుం�
డబు� వసూలు ���రు �� ���కులకు �మ �త�� �ద� సదు�యం ఉం��.  ప���లు
జ��న��డు యజ�� ప��దం ���కు� �ర���ం వలన జ��ంద� రు�� ���ఏ �ధ�న
స�యం ప����� గుర�న ���కు�� అందదు.  యజ�నులు తరచు అ� ‘రు��’ ��
ప����� గుర�న ���కులకు ఏ స�యం ఇ���రు �రు.  ��� అ�� ప�శ�మల�నూ
ఏ� ఒక �రణం చూ�ం�  స��లు ���ంచబ���.  ఆ��క ద�లు స�� �� ���కుల �ద
�� ���.  �� ప�దర�నలను భగ�ం ���.  స��� ���వడం అం� అ�సు�లు, ����
 ప��సం, ��సు �లు��� మర�లు.  ��� యూ�యన�ను ���ం�న �రణం� స��లను
రహస�ం� ఆర��� ����� వ���.  1905 �ప�వ సమయం� �ర�కర�లు �ంత�లం వరకూ
బ�రంగం� ప� ��రు �� 1906 �ప�వ ప�జయం� ��� యూ�య� ఉద�మం
క��ల�ల�ం�.  1907-1912లమధ� 600 ���యూ�యన�ను మూ� ����� వ��ం�  ��
ప�భుత�ం గు��ంచ ��క�ం�ం�.  ���కుల కుటుం�ల� �శుమర�ల సంఖ� 1000 కు 266
ఉం��.  కుటుం�ల� దుర�ర �వన ప���తులు, �క�� యజ�నుల కూ�రత�ం, నలుగురూ క��
తమ �డును ���ం� �ర�ం �క�వడం, �మ �త��న ��చ� - ���కులను ����� �
�ం��.

1917 �ప��నంతరం ర��� ���క, కర�క �జ�ం ఏర�� ��తులు �లకుల��రు.
 సహజం�� ���క వర�ం ఈ �రు�� ప��న �త���ం�ం�.  అంతవరకూ �రు �లన�
అణ� �తున� ���� ప�జలు, తమను అణ� ఉం�న ����� అణగ��� తమ �లన
��రం�ం�రు.  ఈ �ప�వం ���క వర��వన ప���తుల�నూ, అ�క సం��క ప�జల �వన
ప���తుల�నూ��క�న�రు�లు �సుకు వ��ం�.

1941 �� ర���  సగంమం� ప�జలు ��సు�ర���� దుర�ర ��తం స�యం�
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అనుభ�ం�రు.  ���న సగం తమ త��దండు�ల దగ�రనుం� ఆ ��తం ఎ� ఉం��
�లుసుకు��రు.  అందువలన  1941 ����య� ప���కం, ��సు� ర��� ��న�
ప�జల �వన ప����� ��య� ర��� �వన ప����� మధ� అంత��� స�ష�ం� అర�ం
�సుకున�ద� �ప�వచు�.

�టు�బ��� ��ల� ���కు�� భయం �డ� ���డుతూ ఉంటుం�.  ఉ��గం ఎ��డు
ఉంటుం�,  ఎ��డు ఊడుతుం� ��య� అ���త ప���� ���కు�� కు�ంగ�సు�ం�.  �లమం�
�� ���కుల� �� పడుతూ �క�� �టు దగ�ర ప��సం ప���లు ప���న ��� ���కు��
�వశు�� �సు�ం�.  �రు���� అతను ఎం� �లం బతక�డు.  అతను �దు� ��నదం�
�లుగు��లు ప� �కుం� ఉం� ఎ���తుం�.  �రు��గ భయం, ఆ��క �ంద� భయం,
��ద�� భయం, అ��గ� భయం, �ర�క�ం� �కు��� �� ���� వసు�ందన� భయం - అత�
��తమం� భయం�� గడుసు�ం�.

ఈ భయం �కుం� ��య� ���కులు ��ం�రు.  అక�డ ��, �ల నదులు
ప�వ�ంచ�దు �� ���కుల �వన ప���� �� �రు�ం�.  భ�ష�తు�� ఇం�
�రుగ�తుందన� ఆశ ఉం�.  1931 త��త �రు��గం అన�� �కుం� అంద�� ఉ���లు
�రక���.  ఉ��గం, ఉ�త �ద�ం,  ప��� �కుం� అ��గ�� �తనం, వృ��ప��
�న�నూ - ���కులు �� గు�ం� భయపడకుం� ���.

�ప��నంతరం 1922� 8 గంటల ప��నం అమలు�� వ��ం�. 14-16 సంవత��ల
�ల�లు తప��స� ప���తుల� తప� ప� �య�కూడదు.  ఒక�ళ ప� ����� వ����
ప��నం �లుగు గంటలకు �ంచదు.  16-18 సంవత��ల యువకుల ప��నం 6 గంటలు.
 ప��దకర ప����� నూ  గను�� నూ  ��� సంస�ల�నూ ఆ�సు�� నూ ప��నం 6 గంటలు.
 అత�వసర ప���తుల� తప� ఓవ� �ం  ���ంచబ�ం�.  1913� 10-11 గంటల సగటు
ప��నం ఉం� 1934� 6.6 గంటల సగటు ప��నం ఉం�.  �ంత�లం ��య� ప�శ�మల� 6
��ల �రం (5 ��ల ప�, ఒక �నం ���ం�) అమలు� ఉం��.  ��కు 7 గంటల ప�.
 1940�యుద���లు కము�తున���డు 7 ��ల ప��రం (6 ��ల ప�, ఒక �� ���ం�)
అమలు�� వ��ం�.

1926� ���కుల �జ �త�లు �ద� ప�పంచ యుద���రంభ సమ��కం� (అం�
1913� ��� చూ�న��డు) 15 �తం ఎకు�వ.  1932� �ద� పంచవర� ప���క
�ర��న��డు ���ం� అ���.  �ం� పంచవర� ప���� �లం�మ�� ���ం� అ���
(�టు�బ��� వ�వస�1929� ఆ��క �ంద�ం� �కు�కున���డు, ఆక� ద�బ�ం అ� �రుపడ�
1930 దశకం� ��ట�సు���ల� �ట�మం� �రు��గు� ఆక�� అ�� �  ��రు.  �ట��
జర��� 1929� ��� చూ�న��డు  1937� �జ�త�లు 21 �తం ��ం��).  ర���
��న ప� ప��ణం, �ణ�తల�ద �త�లు �ర��ం� ��నం అమలు� ఉం��.  ��య�
�తన ��నం ప���  అంద�� క�స �వన ప���లను �రం� ���.  �త�లకు సంబం�ం�
మ� �షయం ఇక�డ గురు�ంచు���.  �ష���� వ����ం��రు, ���కుడు ప� ���
�య�క��� ���సు�ం� ���కులు ఎందుకు ప� ���ర� ప�����రు.  ఇ� ���� అ�హ,
దుష���రం �త��.  ���ం�కం�నూ ఆచరణ�నూ ప�� ఒక��� ఒ� రక�న �త�లు అ��
����సు�ర��� �దు.  ప� �� ప�� వ���క�స అవస�లు �� �ధం�నూ, తన ������
అ�వృ���సుకు� ఎకు�వ ఉత����� వ���� అ�కం�నూ �త�లు ���ం� పద�� ఉం��.
 ��ణ�ం,  అర�తలూ �ంచుకు� అ�కం� ఉత�����  ���కులకు అ�క �త�లు �ం� తమ
�వన ప���లను �రుగుపరుచుకు� అవ�శం ఉం��.  ���క సం�మ �ర�క��లను
దు����గం �� �మ��తులను అదు�� ఉంచ��� క�మ��ణ ఉం��.  �త�లకు
సంబం�ం� మ� ముఖ��న �షయ��టం� ��� �రుష ���కులకు స�న �త�లు.  ఆ
�లం� ర��� సంద��ం�న ప�� �రూ ��� �రుషులకు ఇ� స�న �త��వ���� ��ళ�
����రు.

1931 త��త ర��� �రు��గం ���� అదృశ��ం�.  �వన వ�యం త��ం�.
 ���కులకు అవసర�న� ఉ�తం� ��, తకు�వ ధరలకు �� లభ�మ���.  1926� ఇం�
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అ��, �ంటు, ఇం�� ��� ఉంచ��� (�తల ��ల� ఇం�� ��� ఉంచ��� ఇంధనం ���)
అ�� ఖరు� కుటుంబ బ���� 3-4 �తం �ం� ఉం�� �దు.  1934-37ల� ��� ధర, �న� ధర
సగం త���.  �ంసం ధర 63 �తం, పంచ�ర ధర 73 �తం త���.  ���కు�� నల� ���
(చవకరకం ���) ���గం 1930� 100 అనుకుం� 1939� 71 ���� త��ం�.  అ� �లం�
���కు�� �ధుమ ���(�లు రకం ���) ���గం 176 �తం ���ం�.  గుడు� 208 �తం, �న�
301 �తం, �ంసం ���గం 500 �తం ���ం�.

�ష��రం లభ�ం �వడం వలన ��య� యువకుల �హ�రుఢ�ం కూ� ���ం�.
 1927 � కం� 1933� ��య� యువకుల సగటు �ము� చుటు��లత అంగుళం ���ం�.
 బరు� 5 �న� కం� ఎకు�వ ���ం�.  �డుగు ఒక�నుం� ఒక�న�ర అంగు�లవరకూ ���ం�.
 1937� మర�ల సంఖ� 1913� ��సు�ర��� మర�ల సంఖ� కం� 40 �తం తకు�వ.
 1911-13� �శు మర�లు 1000� 266 ఉం� 1922-26లకు 178�, 1941 సంవత���� 138కు
త��ం�.  1917-1939లమధ�  �య��� 83 �తం త��ం�.

���కుల సం�మ �ర�క��లు ప�పంచం� ఏ �శం� క�� �రు��ఉం��.  క�సం
అ�దున�ర �లలు ప� ��న ��� 15 ��లు ����తనం� �ల�, ప��దకర ప�శ�మల�
ప� �����, 18 సంవత��ల �� యువకులకూ ఒక �ల �ల� ల�ం��.   ���కులకు ��
సదు�యం ఉ�తం.  �తం నుం� ఏ� �త ఉం�� �దు.  ఈ పధకమం� ���కు�
�ర��ం��రు.  ���కులు ����కం� ప� �య��� ప���తుల� �� స��సు� బ�����
�తనం ���ంచబ��.  ��� యూ�య� సభు��, క�సం 2 సంవత��ల స��సు ఉన� ���కులకు
50 �తం, 2-3 సంవత��ల స��సుం� 60 �తం, 3-6 సంవత��ల స��సుం� 80 �తం,  6
సంవత��ల స��సు ��� ����తనం లభ�మ���.  �గు�గను�� � ���కులకు �ండు
సంవత��ల�� స��సుం� 60 �తం, �ండు సంవత��లుం�����తనం ����.

అ��గ�ం ��, ప���లు �� �శ�తం� అ���ళ�ను ������కులకు �న�� ����.
ప��దం వలన ��, �����క అ����ల వలన �� ���కుడు ప� �య���

ప����� ఉం� అత�� ����తనం �రుకుతుం�.  ఇతర �ర�ల వల��� 66 �తం ల�ం��.
 60 ఏళ� �రుషులకూ 55 సంవత��ల ���లకూ వృ��ప�� �న�� ����.  ప���న ప�����
బ���న�� ����.  ప��దకర�న ప����� నూ భూగర�ం�నూ ప� ��న ��� సగటు
�తనం� 60 �తం, ��క�� ప�శ�మ�� ప� ��న ��� 50 �తం ����.  �న�నరు� ప�
��లనుకుం� �త�ల��టు����న�� ����.  కుటుం��� ��ం� వ���చ��� అత�
�ద ఆ�రప�న ��� ప���తులను బ���తనం� సగం నుం� మూ�ంతుల వరకూ �న��
����.  ఈ�న�� �షయం  ��� �రుణ �వ� �దు.

��య� ���కులకు ���ం� గృ�ల�నూ �����ల�నూ వస� �సుకు� ఏ��టు
ఉం��.  1928� 5,11,000 మం� ���కులు ఈ �క���� ����ంచుకుం� 1940� 30
ల�లమం� ���కులు ����ంచుకు��రు.  �ప���� ముందు భూ��మములకు �ం�న
భవ�లు �ప��నంతరం ���కుల ���ం� మం��లు� ���.  అ� �క �ప�వం త��త
అ�క ���ం� గృ�ల ���ణం జ��ం�.

1929� ఆ��క �ం���� ముందు, �టు�బ� �� ప�పంచం� ఉత����ఖ��� �రుకున�
తరుణం� ��య� ప�శ�మల ఉత���ప�పంచ ఉత���� 3.8 �తం ఉం�.  1932� 11 �తం,
1936 ��� 15.2 �తం ���ం�.  �టు�బ��� ��ల ఉత���1929 కం� 1937 ��� 3.5
�తం �త�� ���ం�.  1929� ��� చూ�న��డు 1937� ��య� �����క ఉత���
�త�ం 371 �తం, ఆధు�క �� ప�శ�మల ఉత���428 �తం ���ం�.

1933 � �ల� ఒక ���� ���క వర�ప���� వర�ం ��య� యూ�య� పర��ం�ం�.
 ఈప���� వర�ం� ఇం��రు� , ఉకు� �లు� ���కులు, ��� ���కులు, త�తర ���కులూ ఉ��రు.
 ఈ ప���� వర�ం తమ పర�టన గు�ం� ఇ� ���ం� -  ‘.....�ము ఏం చూ�ం?  ���ణం�
ము��న ���� చూ�ం.  �ద��క��లు - ��� �ర�� ప� �సు����.  ��� �ర��తు���
– చూ�ం.  ప���� ఆ���నం�ల�, ఈ ���� �ము అ�పతులమ�, ఈ ����
 న��ం���న �ధ�త తమ� అ� స��హ�, ఉ��హం� ప�జలు ప� �య�డం  చూ�ం…..’
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(ibid., p. 16)
�ల�� రూధ� అ� అ��క� ��� యూ�య� �డ� తన యవ�నం� ర�� పర��ం�

ఇ� ��డు -  ‘.....ర��� అదు��లు చూసు���ం.  అనుభ�సు���ం.  అత�ంత �నుకబ�న
�శం �స�� ��గ��, నూతన ��ల�, ఆధు�క �శం� అ� త��తం� �రడం చూసు���ం.
 �ష�జం �స���� ం� ��తం�� ప���ంచడం చూసు���ం.  ఇటువం�� చూసు�న���డు
ఎవ�� ఉ��హం కలుగదు?’ అ��డు (అతను తరు�త కమూ��సు�వ����� ��డు.  అ�
�� సంగ�).

�ప�వం తమ�� ���ం� స�యం� గ��ం�న రష�� ���క ర�ం ఆ �ప�వ ప�భు����
��డు�వ���ముందుం� ���ందం� ఆశ�ర�ం ఏముం�?

����సు�ర��� ���ల ���గతులు

���లు �రుషులకం� తకు�వ �ర�����జం అం�క�ంచదు.  ��� �రుషు� ��, �ల�లు
 త��దండు�ల �� ఆ�రప� ఉం�న ప���� �� ��హ వ�వస�కు ��� అంటుం�.  ���
సం�ర����� ��తం���లు అనుభ�ం�లం� ఈ �ండు �ష�ల�నూ ప���� ����న
అవస��� గు��సు�ం�.  ����సు�లు అనుస�ం� ��� �ము��పం� బూరు�� ���సు�ల ఆచరణ
శూన��న శుష� ���ల పం� �దు - ����య�న�.  ��� ���క ��తం� చురు��ప�
�� ప���తులను క��ంచడం, ఈ రంగం� ఆ�కు అడు�పడుతున� ప���తులను �ల�ంచడం
��� �త�� ��� ��గ� �ధ�మ�తుం� అ� కమూ��సు�లు �ద� నుం� గు��ం�రు.  ఆ
�శ� కృ� �� అదు�త�న ఫ��లు ��ం�రు.

‘మనం అతు�న�త�న ఆద��లను బ� �య�కూడదు’ అ��డు �ట��.  �ట�� జర��
అతు�న�త�న ఆదర�ం ఏ�టం� జర�� ��� గృ��� ప��త� ఉం��.  ��య� ��� వ�
ఆ� జర�� �రుషుల� �టు యుద�రంగం� �దు; �క��ల� �దు; ���� �దు.  �న�ం�,
����  ద�ల�, ���క ద�ల� ��య�  ��� �రుషు�  సరసన ��డుతుం� జర�� ���
గృ��� ప��త�ం�.  యుద��లం��రుషులందరూయు������న ������య�  ���
ఒంట�� వ�వ�య �రం �సు�ం�, జర�� ��� ఇం� పనుల� ము�� ��ం�.  ��య�
ప�శ�మల� 51 ���� �� ��� ���కులు ఉం� జర��� 1,82,000 మం� ���లు �త��
ప�శ�మల� ప� ��రు.  ��య� ���లు ��య� �రుషు� సరసన, అత�� స�నం�
�ప� �హసం� ఎందుకు ����, అకుం�త ��� �క��ల� ��కు ప��ను, ప�����
గంటలు ప� �సూ���య� �జ��� ఎందుకు �డ���� అర�ం �సు��లం�  ముందు
��య� స�జం ���లకు ఏ���ం� �లుసు���.

��సు�ర���  ���ల అణ��త ఎకు�వ� ఉం��.   అణకువ� �� �ర�లను �ట����
చ�� ��త��ం��.  తూరు�న ము��ం ��ం�ల� ��హ సమయం� ��� �డుకులకు
(���లను �ట����)  �ర�లు బహ��నం� ఇ���రు.  ఉ������, త����� ల� పర�
సంప��యం ఉం��.  ఒక నూతన స���� ���ం�లం� ���లను ఇ� అణ� �� స����
���ల� అవ�హన �ప�వ �యక���� �ద� నుం� ఉం�.  ���లను తకు�వ �� చ��లూ
సంప���లూ �రూ��ంచ��� �ష�సు�ప�భుత�ం కృ� ��ం�.

అ��బరు �ప�వం త��త అంతరు�ద�ం� ‘�ల� �న�ం’ ������ (త��త ���  ��� �
��ం�) �ద �� ��న��డు 2 ల�లమం� ���లు యుద�రం���  క��రు.  �లమం�
����� �ర�కర�లు - ���లు, �రుషులు - తూరు�న �ష�సు������� క��రు.  మ��
 కమూ��సు�లు పర� �రూ�లన �ర�క�మం� ప�ముఖ �త���ం�రు.   �తుల గు����
�వ�సూ�, ��� �టు ����� పంచుకుంటూ, ఓ������ �ప�వ పధం�� �సుకు వ��రు.
 �జ�యప��రం అ��� పర�లు ������న సమయం  వ��ం�.

1928 ��� 8న, అంత���యమ�� �నం �� ఈ పర� �రూ�లన �ర�క�మం గు�ం�
��� రచ������ ��� ఇ� వ��ం�ం�:  ‘.....ఆ  ��న మధ� ఏ�� నగ��� నూ
పట��ల�నూ ఇరుకు �ధు�� నూ పర� ధ�ం�న ���లు �లమం� �రటం� �రుచుకు ప��రు.
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 ��� �టు �ంతమం� �రుషులూ �ల�లూ కూ� ఉ��రు.  �రందరూ ��� �గ�హం ముందు
�లబ��రు.  ���లు ఎం� ఉ��హం� జరగ�� ��� గు�ం� ఎదురు చూసు���రు.  �ండు�
అంత���య ���క �తం ఆ��సు�ండ� ��� ��స���� �హ�ం� ���న పర�లు ����
���.  �దట సం��సు�న�టు� అక�డక�డ ���.  త�ర�� ��నమం� ���
ఎగురుతున� పర�ల� �ం���ం�.  పర�లు గుట�లు� ��  ���� చ�� అం�ం�రు.  �ల
సంవత��లు� ���లను అణ� ఉం�న సంప��యం ��ల� నల�� �గల� అదృశ��ం�…..’  -
(Stalin’s successes  - Humanity’s gains, p. 54).

��య� ���ంగం� ఆ��క� 122 �రుషుల� �టు ���లకు ఆ��క, �జ�య,
�ంస���క, ���క రం�ల��ం��నూ స�న హకు�లు ఇ��ం�.  సహ�ర ���ల�
వ�వ�య ���కులు�, ��జరు� � అ�కమం� ���లు �రుషుల� �టు స�నం� ప�
�సు�ం��రు.  1938� ���కు�� 42 �తం ����.  అంతవరకూ ���లు ప���ంచ�� అ�క
ప�శ�మల� ��� ప��శం ���ం�.  �రుషుల� �టు అ�� ���  సంస�ల�నూ ప���ం�
అవ�శం ���లకు ఉం��.  1938� 1,40,000 మం� ���లు �ట� వ��ం� ప�శ�మ�
ఇం��రు� �నూ ����యను� �నూ ప� �సు�ం��రు.  ��య� యూ�య� � �క�ర��
స��� �� (70,000) ����.  1939� ఉన�త ��� సంస�ల� 6 ల�లమం� ���రు�ల�నూ 43
�తం ����.  1937����క ���రు�ల� 41 �తం ���లు.  

��� ���కులకు ప�స��� ముందు ఐదు ��ల, ప�స��� త��త �లుగు ��ల, ���
�తనం ����.  �డ�జ��ం�న��డు �ంత ధన స�యం ఉం��.  �డ����న త��త ����
�లలు �డ�ఆ���� అదనం� ఇ���రు.  గ���దశ� �వ� ��ల� �తనం త��ంచకుం�
��క�� ప� ఇ�� �కర�ం ఉం��.  ���� తలు� లకు మూడున�ర గంటల త��త �డ�కు
��వ���� ఒక అరగంట �ల� ����.  ఈ అరగంటకు �తనం� �త ఉండదు.   �ల�ల
�ధ�త నుం� తలు� లను �ము���య���� ��య� ప�భుత�ం నర��లూ � �� �ంటరూ�
��లూ ఆటస��లూ �క��ల� ఆ�ర�లలూ �ద�ఎతు�న ఏ��టు ��ం�.  1914� (�ప����
ముందు) ���శు  �ం��ల� 6800 పడకలుం� 1937� 81000 పడకలూ 1941 ��రం���
1,36,000 పడకలూ ఉ���.  ఇ� �క ���� ప� �� ��� అదనం� పడకలుం��.  ప� ��
తలు� ల �డ�ల �సం ��� లూ �ండ� ���నూ� ఉం��.  1913� ��� ల� 550 మం� �ల�లను
ఉంచ��� ఏ��టు ఉం�, 1941 ఏ��� 1 ��� 9 ల�ల మం� �ల�లకు �ర��ంటు ��� �కర�ం,
మ� 40 ల�లమం� �ల�లకు �జ��� ����క��లూ (ముఖ�ం� ���ణ���ల�) ఉ���.
 అ�� 1914� �ండ� ���న�� 3 ల�లమం� �ల�లకు �కర�ం ఉం� 1928 ��� 32 ల�ల
మం� �ల�లకు ఈ �క���� ఏ��టు �య�డం జ��ం�.   1937 కం� 1938� ���శు
సం�మ బ��� 30 �తం ���ం�.

��� సం�మ �ర�క��ల �రణం� ���క ��తం� ���� ���ల సంఖ� క�మం�
���ం�.  1936-37 సంవత�రం� 168 ��� యూ�య� �ంట�� క��ల� 25 �తం
���లు��రు.  ఆ  సంవత�రం ఎ��కల ముందు 9 మం� ���లు ��� యూ�య� అధ��ులు�నూ,
23 మం� జనర� �క�ట�లు�నూ ఎ��క��రు.  అ�� పట��ల���యటు� ప��నం� ���క
వ��ను�ం� వ��న �� �తు�� ఉం��.  ఈ పట�ణ��యట�� 1926-27 సంవత�రం� 16,500
మం� ���లు సభు�లు� ఉం� 1939వ సంవత���� ఈ సంఖ� 54,400 కు - అం� �త�ం
సభ�త�ం� 38 ���� ���ం�.  వందలమం� ���లు సు��ం ��య� �నూ, 16 �ప��� ల
��య� ల�నూ సభు�ల��రు.

1940���య�యూ�య� సు��ం ��య�� ���క, కర�క వ��ల నుం� వ��న 189
మం� మ�� ప���ధులు��రు.  ఆ ��  ప�పంచం�  ఏ �ర��ంటు�నూ అంతమం� మ��
ప���ధులు �రు.  1940� ��య� మధ� ఏ��� �ద�నగరం అ�న ���ం� ����ంటు
ఒక మ�ళ.  ���సంవత��ల ��తం ఆ� �ర��సు��లు.  పర� ముసుగు� న����న ప�
�ల�.

బూరు�� ���సు���� బూ� ��� 1963 �� 28 �� �� సం�క�  ��సూ� -  ‘.....
కమూ��జం ��� �రుషులు స�న�న� �ప�డ� �దు, 1917 నుం� ఆచరణ� చూ���ం�’
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అ� అం�క�ం�ం�.  1929-1961 మధ� �లం� ఆర��పరు�న ���ల సంఖ� 31,18,000 నుం�
3,16,09,000కు ���ంద�, 1917-1961  మధ� �లం� ��� ఇం��ర� సంఖ� 600 నుం� 3,79,000
మం�� ���ంద� (��య� యూ�య� � 31 �తం ఇం��రు� ����), 1961� సు��ం
��య� � 26 �తం ���ల�, 20,000 ��య� ���ల� ���లు �యకత�ం వ�సు���ర�,
1961 సంవత�రం� ��య� యూ�య�� �క�రూ� సర�న�� 74 �తం ����న� ఆ� ���ం�.
 �ష�సు�వ�వస�� �����ం�న ప�గ� గు�ం� ఎవ�రూ �దన�� స����.

1942 ��� 8 ��  ����సం�క సం�ద�యం ��య� ��� గు�ం� ఇ����ం� -  ‘....
��య� ���యుద�రంగం�నూ, �నుకతటు��మగ����టు ���� క�� శతు���ద
�జయం ��ంచ��� ��దులు ���ం�….�� �హ�లు మన �నం�న ��తం� ఒక
�గమ���…..�నుకతటు��, ప�శ�మల�,  ర���, వ�వ�యం� ���ల �త�
ప�శంస�య�న�… ��ంద� సంవత�రం  అ��బరు ��� ప�శ�మల� 45 �తం ���కులు ����.
 ప�శ�మల� ��� ���కులు యుద�రంగం� ప���నటు� �� ప� �సు���రు….చ�త��రులు
��జం �ద �జయం ��ం�న �� గు�ం� �బుతున���డు, మన ���� ��కుల� �టు,
మన ���� �ధుల��టు, మన ��� ���కుల ���ల గు�ం� కూ� �బు�రు…….’

�ట�� జర�� ��య� ర�� �ద �� ��నట��� �జయం ��ం�లం� ��య�
 ��� కూ� �రుషు� సరసన ��డవల� ఉంటుందన� �షయం  కమూ��సు�లు గు��ం�,
యు���� ముందు సంవత��ల� ల�లమం� ���లకు ���ల �లటు� �నూ, ��షూ� జం�
�య�డం�నూ, గు�చూ� తు�� �ల�డం�నూ ��ణ���రు.  యుద��లం� �లమం� ���లు
�క�రు� ,  ఇం��రు� ,  నరు�ల�  ప� ��రు.  మగ�రు యుద�రం��� �� ���లు �� �����
ర�ణ ప�శ�మల�, ��సులు�, �రు, �ళ� ��వర��, గ� ���కులు�, ఉకు� ప�శ�మల�
���కులు� - అ�� రం�ల�నూ ప� ��రు.  �న�ం�, ���క బల��� , ���� ద��� ��
���రు.

���� యువ� ‘���’ కధ సుప��ద��న�.  1941 ��ంబరు �ద� �రం� ఈ 18 ఏళ�
���� యువ�� జర�ను� ఉ� ��రు.  ఆ� ఎవ�న�, ఎక�డనుం� వ��న� ఎవ�� ��యదు.
 ��ం�య ���� దళ సభు�లను ఒక�� క��న��డు తన �రు ��� అ� �బుతుం� ��
అంతకం� �వ�లు �ప�దు.  జర�� ఆక��త ��ం�ల� ఆ� ఒక�� ���� �గలు
�ం�సు�ం�.  మ��� గుర���లకు �ప�ం�ం�  17 గు��లను �శనం �సు�ం�.  ఇ� జర�న�ను
��సు�న� ఈ ���� ఒక �� ���జర�� గుర���లకు ��� అం�సు�ండ� పటు�బడుతుం�.
 �త��ంసలు ��� ఆ� ఎవరూ, ఎక�డనుం� వ��న�, ఆ� ���తు�వరూ అన� �ష���
�ప�దు.  అండ��� తప� ఏ� �� ఆ�ను జర�� ��కులు వ���ళ�� మంచు� ���న��సూ�
�ం���రు.

మ��డు ��మ మధ� స�లం�, వందల ��మసు�ల సమ�ం� జర�� ��కులు ఆ�ను ఉ�
���రు. ఉ�కంబం ఎకు�తూ ఆ� ��మసు�లను ఉ���ం� అంటుం� -  ‘�గులు పడకం� �����!
 �ర�ం� ఉండం�.  జర�న�ను త�� త�� చంపం�.  �వం� �కు భయం�దు �����!
 ప�జల�సం మర�ంచడం �ప� �షయం……’. �ందర� ఉ� �య�మ� ఆ���సు�న� జర��
ఆ�సరు �� ��� -  ‘�ను ఒంట�� �ను.  �ం �ట� మం�� ఉ��ం.  �ట�మం�� ను��
ఉ��య���.  � మర��� ప���రం జ�� �రుతుం�…….�ల� �����! ���� మన��
ఉ��డు.    ���� వ��డు…….�జయంమన�…..’ అంటుం�.

�� ��న��డ�� ఊగుతూ, మంచుకు తడుసూ��ల ��లు ఆ� శవం ఉ��య�కు అ�
��డుతూ� ఉం�.  ఆ ��మం �దు� �� జర�� ��కులు కర�ల� ఆ� శ���� �డుసూ�
��ంతలు ����రు.  1942 జనవ� ఒక�న, �త�సంవత�రం ��న, �� ఉన� జర�� ��కులు
ఆ� శ��� నగ�ం �� అవ��లకు గు� ���రు.  కతు�ల� �డు��రు.  ఆ �� �యం�లం
శ��� స�� �య�మ� ��మసు�లను ఆ�����రు.  ��మసు�లు శ��� గుడ�� చుట��తుం�
��ం�, అ�� నగ�ం�� స�� �య�మం�రు జర�ను� .

��� ��న���లు వృ� ��దు.  ఒక �� ఎర��న�ం �� �� జర�న�ను త���� ఆ
��ం��� �ము���సు�ం�.
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తన �రు కూ� ���� �ప�కుం� మర�ం�న ఈ �ర యువ� అసలు �రు ��.
 ��� యువ కమూ��సు��� సభు��లు.  �� �� అ�క �లమం� యువతులు
���� లు�నూ, �� ద��� నూ, �న�ం�నూ మగ�� సరసనయుద�ం ��రు.

��య� ��� �కుం� �ష�సు� ర��  �జయం  �దు.  �ష�సు�వ�వస��కుం�
��య� ���� ��తం �దు.

��� �ంస���క రం�లు

�ద� �� �డు �ంత పశు� అం�రు.  ఆ�గ�ం మ��గ�ం అం�రు.  �టు�బ���
��ల� అ��ం� ��� ������లు ��లు ఆ��ం� ��������.  చదు� ఖరు�
భ�ంచ�� మ�� ����ను��, �ంత పశు�� ��ంచవల� వసు�ం�.  �క�రు �లు� లు
భ�ంచ�� మ��� �గ �ము��� ప���ం�� శ��న�.  ��నం, ఆక�, అ��గ�ం అ��ం��
���రం���� అ�నుష�న వ�వస��టు�బ��� వ�వస�.

�ష�సు� ఆ��క ��నం �టు�బ��� ఆ��క ����� �న��న�.  �టు�బ���
��నం�� ��ర�న �క ప�జల అవస�లను  �ర�డం �� ల��ం� ఉంటుం�.    �ష�సు�
ర�� ��� ���లనూ ప�జల �వన ���� �ంచ��� అత�వసర�న �ధ�లు� �ర��ం�
ఈ రం�ల� ఎం� కృ� ��ం�.

��సు�ర�� ప��నం���వ��క �శం� ఉం��.  జ��� 80 �తం �ర��సు�లు.
 1913� ��ధ�క,  �ధ��క �ఠ�ల�� 80 ల�లమం� చదు�తుం� 1933 ��� ఈ సంఖ�
230 ల�లు, 1940 ��� 3 �ట� 50 ల�లు అ�ం�.  1913�యూ�వ���ల� 1,20,000 మం�
���రు�లుం� 1940� 6,20,000 మం� ఉ��రు.  �ద� ఉ�తం �� అ� తకు�వ �� ఉం��.
 1913� అ��సు�ల సంఖ� 21 �తం ఉం� 1939� 85 �తం అ�ం�.  అ�� �ం��క
�ద�� ర�� ��ం�న ప�గ� ��య�  యూ�య� ను బ���ండ�న �����క �శం�
���ం�.  ��రణ, �ం��క �ద�� �టు ఇంట���య� ���� వృ���ద� ��య�
ప�శ�మలకు ��ణ�ం గల ���కులను అం�ం��.  �క��లకు అనుబంధం� వందల ఎ��ం��
 సూ�ళ��ం��.  ప�ధమ పంచవర� ప���� �లం� ఉన�త �ం��క �ఠ�లలనుం� 1,70,000
మం� �ం��క ��ణులు, �ధ��క �ం��క �ఠ�లలనుం� 2,91,000 మం� �ం��క
��ణులూ ఉ��రు�ల��రు.  �ం� పంచవర� ప���� �లం� ఉన�త �ఠ�లలనుం�
8,70,000 మం�, �ధ��క �ఠ�లలనుం� 6,23,000 మం� ఉ��రు�ల��రు.  �ం��క
�ద�� ర����ం�నఈ ప�గ� ర�ణ దృ��� ఎం� �లక�న�.

��య� ప�భుత�ం యువతనూ �ల�లనూ అమూల��న సంపద� చూ�ం�.  �ల�ల �సం
నర��లూ ��లూ సూ�ళ�� �ద�ఎతు�న ఏ��టు ��ం�.  �ల�లకు ఆటస��లు, �ల�ల ���లు,
�ల�ల ��టరూ� ఉం��.  ప�తనం నుం� ��య� �ల�లకు ఇతరుల� క�����
ప��య�డం అల�టు ���రు.  ఉ�హరణకు �ల�లు ఇటుకల�, కూ��� � �మ��లు� క��
ఆడు��లం�, ఒక �ల��డు ఒక�� ఆ  వసు��లను పటు���నటు� ఉ��శ �ర�కం� �ద���
���రు.  స���� కృ� �య�డం అ�� ప�తనం నుం� అల�టు ��ల� అ� ���రు.
 800 �ల�ల క�బు�లుం��.  ఈ క�బు�ల� �ల�లకు ఇం���ం�, ఓడలు, ���ల ���ణ
�ష�ల� ఆస��గ��ం� �ధం� త�న ప�క�ల� ���ట�లుం��.  �ల�లు ఓడలు,
���ల �డలు� ���సు�ం��రు.  ��� యూ�యను� �ల�లకు ప��� �ం�లు �ర��ం��.
 1938 ��� 30,000 మం� �ల�లకు సదు��లు గల 250 �ం�లు ఉం�  1941 ���
1,35,000 మం� �ల�లకు సదు��లు గల 1000కు �� �శ�త �ం�లను ��� యూ�యను�
 ఏ��టు ���.  ఇ� �క 1200 �జన� �ం�లు ఏ��టు ���.  1940 సంవత�రం� 15
ల�లమం� �ల�లు 26  ��లు ఈ �ం��� గ��రు. ���క ���� నుం� ���యూ�యను�
 �ల�ల �ం�లూ త�తర �క��ల �ద �ద����లు ఖరు� ����.  ��� యూ�యను� 2,000
�స� �ం�లు �ల�ల �సం న���. 1941 సంవత�రం� �స� �ం��� 15 ల�ల మం� �ల�లు
గడప��� ఏ��టు జ��ం� ��యుద�ం��రంభమవడం వలన ఆ���ం�.
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యువకులకు ��క స��ల� ����ష� కు అ�క �క��లుం��.  ��� యూ�యను�
యువకులకు ��ర�త�లు ఏ��టు ���.  1936-1941ల మధ� ��� యూ�యను� 7
ల�లమం� యువకులకు క�స�,  ����, యుర�� �ద�న ప���లకు ��ర �త�లు
�ర��ం��.  ��� యూ�యను� యుక�వయసు�లకు 234 �����లూ 631 ���ం�
 గృ�లూ న���.  ��� యూ�యను� న�� ఈ వస� గృ�లూ �����లూ �క ప�భుత�
ఆ�గ� �ఖ న�� వస� గృ�లుం��.

�ప���� �ర�ం 1914� �శం� 222 క�బు�లుం��.  ��� �రవ�యులకు �త��
ప��శం ఉం��.  �ప��నంతరం ���కుల ����ష� కు �క��ల� 6,000 క�బు�లుం��.  ఈ
క�బు�లను ���క క��లు �ర��ం��.  అవసర�న �ధులను ��� �ంటు ఇ���.  ఈ
క�బు�ల� ���కులు - ��� �షలు �రు��వడం, �ం��క ��ణత �రు�లు, ���ం� �� సులు,
����� సులు - ���� అ�రు�ననుస�ం� ��ధ ర�ల �రు�లు ���రు.

��� యూ�యన� ఆధ�ర�ం� 1800 ��� �� ��షనూ� 10,000 ��� �ళ�� 15,000
�క�� �బ��లు (4 �ట� 20 ల�ల �స��ల�) ఉం��.  2000 �క��ల� ప���నం ��,
����క�� �� ప��కలు ప�చు�ంచబ��.  ���� ���� ఆ� వ��� � 350 �డ ���
ప��కలుం��.  ర���త�ం� �డ���ప��కలు ల��� ఉం��.  1914 ���సు�ర��� 153
��టరు� ం� 1939 ��రం��� ��య� యూ�య� � 790 ��టరు� ���.  ఇవ�� కూ�
స�చ�ంద కృ� ��� ప�జలు తమ ��� �ంస���క ���� �ంచుకు�ందుకు ఉప�గప���.
 ఇ� �క �ల�లకు 70 ప���క ��టరు� ం��.  అ�� ���రంగం� కూ�.  1913� ��సు�
ర��� 20 ��� క�బు�లుం��.  ��� ఉన�త వ��లకు �ం�న ��� �లమం� సభు�లుం��రు.
 1940 ��� ��� యూ�యను� �ర��ం� ��� క�బు��� ��మం�� �� ���కులుం��రు.
 వంద ���యంలూ ��� స��లూ ఈత �లనులూ ���ం� ��షనూ� ���కుల �సం ఉం��. 1940
వసంత �లం� ��� యూ�యను� �ర��ం�న పరుగు ��ల� 6,11,000 మం�, ���ం�
��ల� 13,81,000 మం�యువ�యువకులు �����రు.

1940� ��� యూ�యను� �ర��ం� ���ం� గృహ వసతులను 30 ల�లమం� �రులు
ఉప��ంచుకు��రు.  ఇ� �క ఆ�గ� ��వ�ల� ఉన� ���ం� గృ�ల�, �టళ��  ప�జలు
స�ల��న అ�����ం� ఒక� �ండు �లలు ఉండవచు�.  �క�� క��లు ఈ �షయం� స�యం
���.  ప�� ముఖ� నగరం, పట�ణం �లుప� ��� యూ�యనూ� , �క��లూ, ఆ�సుల
ఆధ�ర�ం� ’��’ (���ణ ��ం�ల� ఉం� బం�� లు) ఉం��.  �స� �లల� �లమం�
���కులు తమ కుటుం�ల� ఇక�డ ఉం��రు.  నగ�ల ప�సర సహ�ర ���ల� ఉం� �తులు
ప�� సంవత�రం ఒక� �ండు �లల �టు ���కుల కుటుం�లకు గదులు అ��� ఇ���రు.
 అటువం� గదులు ల�లుం��.  ���కుల కుటుం�లు �స��లం ���ణ ��ం�ల�
గడు�తుం�, �క��ల� ప� �� ���కులు �ల� ���� �, ఆ���ల�� తమ
కుటుం�ల� క�� గడు�తుం��రు.

�ప���� ముందు అల� సం��కు�న ధ�క వ���� ప��త�న �క��లు ���కులకు
కూ� ల�ం��. ���� ��� యూ�య� �ం��� ప���� వర�ం ‘��య� యూ�య� �
���కులు �లక వర�ం అనుభ�ం��క��లు అనుభ�సు���రు’ అ� ���ం�.

����సు� ర�� గు�ం� ��� డుకు�ట��డు �ప��నంతరం ��� వర�ం� వ��న
��క�న �రు� గు�ం� ������.  �ప���� �ర�ం ��� వర�ం, ���రసు�లు,
జ�ం�రులు, �����క �త�లు, భూ��ములు �ద�న ఆసు�లున� వర�ం నుం� వ���.
 ��� వర�ం� �ంతమం� �న� ���రసు�లు, �న� ఉ��గులు, �తులు, ���కుల �డ�లూ ఉం�
�రు �� �రు �ర��త�క �త���ంచగ���రు �రు.  ఈ ��� వర�ం తన మనుగడకు
ఆసు�లున� వర�ం �ద ఆ�రప��.  ��� �వలు ���.  అ��బరు �ప�వం త��త, ���క కర�క
వ��ను�ం� వ��న ల��� యువకులు యూ�వ���ల�నూ �ం��క క��ల�నూ ఉ��రు��
నూతన ��� వర�ం� రూ�ం� చ నూతన ఉ��జం �సుకు వ��రు.  అట�డుగు ప�జల�
స���త సంబం�లు గల ఈ ��� వర�ం సంఖ� 1937 ��� 95 ల�లు.  �� కుటుం�ల�
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క�� జ��� 13-14 �తం.  ఇ� ఒక బ���ండ�న�ంస���క �ప�వం.
��య� స���� ముందున� స��ల�� ��రక శ�మకూ �న�క శ�మకూ మధ� ఒక

అ�ధం ఉన�టూ� , ధ�క వర�ం ��ంచ��� �దవర�ం ��ంచబడ��� ఉన�టూ� ప��రం ���.
  ఆ ప����� ��య� యూ�య� వము� ��ం�.   20వ  శ�బ�� �ప� వ�కు�ల� ఒక��
1942 ��� ప��క ���ం�న ���� ���లు కు���� �డుకు. అంతరు�ద�ం� ప�ముఖ �త�
 ��ం�న �ర�� ����� తం��యు���� ���� �� �� � ప� ���డు.  త�� �గు�
కూ�.  అతను ఏడవ ఏట �గు�గనుల� ప� �య�డం �దలు���డు.  12వ ఏట చదు�
�రు��వడం�దలు ���డు.  జర�� ���లను త���ట�డం� ప�ముఖ �త�వ�ం�న�ర��
���ం� �తు �డ�.  �ర�� బు��� �తు �డ�.  ఇ� ఉ�హరణలు �త��.  అట�డుగు
వ��నుం� వ��న �రు �ప�వ�రులు� �� ఒక ��� �నూ�, మ� ��� గనూ� పటు�కు�,
���క వర�ం అ�గ�� ఉండ���  �రణం ��పరం� తకు�వ� ఉండడ� అన� బూరు�� వర�
ప����� తు���యలు ��రు.

���క వర��యంతృత�ం� �జ�న ప����మ�ం అమలు జ��ం�.  ��� యూ�య�
��ంగుల� అ�� రం�ల�నూ అ����, అసమర�తనూ ����ణ�ం� �మ��ంచడం జ���.
 అ�� రం�ల�నూ �మ�� ఆత� �మ�� ఉం��.  ఈ �మర�ల�� ���ప��కల� వ���.  ఈ
�మర�లను ఉ�హ�ం� �టు�బ��� ప��కలు ర��� అ��� గు�ం�, అసమర�త గు�ం�
ప��రం ���.  �� కమూ��సు����ఈ �మర�ను ఆ� �య���� ��క�ంచడ� �కుం�
��త��ం�ం�. అ���, అసమర�తలకు వ���కం� ���కులూ ప�జలూ �రవ� ���ల�
���ఉ���ం�ం�.  

��య�యూ�య�� ���గ వసు��లు ప�జలకు అందు�టు� �క�వడం గు�ం�,
�డ� ప���� గు�ం�, గృహ వస� గు�ం� ప��మ ��ల� �ప�త�న ప��రం జ���.
 ప��తం� ఉన�  వనరులను ఆ��క ��గ�� ����ంచడ� ప�గ� ��  ఎకు�వ� ���గ
వసు��ల ఉత���� ����ంచడం అప�ధమ�తుంద� ��య� ప�భుత�ం ��ం�ం�.  ఆ
�ర�ల వలన ప��మ ��ల� ���� ఉన�టు� ���గ వసు��లు ��య� �ష�సు�
స�జం� ���� ��.  �ష�సు�ర�� ��ల ప���క� క�స అవస�లను �ర�డం తన
ల��ం� �టు�కుం� �� అల� సం��కులు సకల �క��ల� ��సం� ��ం� �ధం� ఆ��క
రం��� మలచడం తన ల��ం� �టు���దు.  ఇ� �ష��� స�ష�ం �సూ�1944� ఇ�� ఎ���
బ��అ� ప��ద�రష�� రచ�త ఒక��సం� ఇ���డు:

‘…..యు���� ముందు సంవత��ల� మన �శం గు�ం� ���ల� ప�చు�ంపబ�న అ�క
�స��లను �ను చూ�ను.  మన �శం గు�ం� ��త�క దృ���కుం� అ�క కధలు అ� ప��రం
���.  మన �శం� �డు �డ� గు�ం� జనం� ������న ఆ�రు��ంట� గు�ం�, ���
దుసు�ల�క��లు త�రు �� (అంద ��న�న) దుసు�ల గు�ం� �ప�తం� ���.  దు����
ఉన� �డూ� , గృహరంగం� ఇబ�ందులూ, అందం� కుట�� దుసు�లూ - ఇవ�� �జ�. �� ఈ
��ల� చూ�ం� �త�ం�త�ం అసమగ�ం, అసత�ం.  ఇ��త�� చూ� ��శసు�లకు ����త�ం
అగు�ంచ�దు.  �ణ�ణం ��గ�సు�న� ���� �రు చూడ�క��రు.  �ండు ల�లమం��
అంద�న దుసు�లు త�రు �య�డం కం� 20 �ట�మం�� దుసు�లు త�రు �య�డం
కష��ధ�మ� �రు గు��ంచరు.  స�హదు��� ��సు����లు �సు�న���డు గృ�పకర�ల కం�
గను�లు ముఖ�మ��రు గ��ంచరు.  మన��  మ���ళ� మ�బలు�� ���ం�రు……..’

�ష�సు�ర�� ��ం�న ప�గ�� �రూ� , ��రు ��ళ��, �����టర� సంఖ��నూ,
��ల�న �డ��నూ ��� ��నం అసమగ��న�.  ప�జల ���ల�, ఆ��క, ���క,
 �ంస���క రం�ల� ర�� ��ం�న  ప�గ� మరువ���.  1930 ఆ��క �ంద�ం�
తల��ందు�న �టు�బ��� ప�పంచం� యువత �రు��గు� ��� �స��హల� �గ����
మతు�ప���లకు ��సల�తుం� ��య� యూ�య� � యువత భ�ష�తు�� అంతు��
���సం� నూతన స�జ ���ణం� ఉ��హం����ం�.

�ర�� ఝు�� ఆ �లం� ఆ��క,���క రం�ల� ర�� ��ం�న ప�గ� గు�ం�
�బుతూ  ‘.... �ప���� ముందు జ��ం�న ��� (�ష�సు��జ�లు) �� ముఖ��న�.
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 �ం ��� అథ�యనం ��ం.  అ� � ��ప�ల� ఒక �గమ���.  ఈ �జ�లకు �ం
గ��ం� �ళ�ం.  వ��� �ఖ�ం కం� స��� ��యసు� ముఖ�మ� ఆదర�ం�
ప���తులమ��ం….యు���� ముందు మన �శం ��ం�న అ�వృ��మన (�ష�సు�) వ�వస�
అ�వృ��కర�న వ�వస�అన� ��� రు��� �లుసు�ం�.  చ�త��రులూ తత� �త�లూ���క
�త�లూ రచ�తలూ అత�ంత �గం� (మన �శం) అ�వృ���ందడం �నుక రహ��లను
అ���ంచ��� ఆ ����మ�� మ�� ప��ణం ���రు…..’ అ��డు.

జర�� �ద �జయం  ��ంచ��� కమూ��సు�ర�� అనుస�ం�న ��హం అ�
సరళ�న�.  ప�జల� అత�ంత స���త సంబం�లుం� కమూ��సు�లు తప� ���న�రు
ఆచ�ంచ��� అ�ధ��న�.  అ��టం� - ప����య��రు�� ఒక ��కు�� ��� �ద�డం.
 1919 అంతరు�ద�ం త��త ���జ��దులు ర��ను �శనం ���ల� మ�� మ��
 ప�య��సూ�� ఉం�ర� ���� గ��ం�డు.  అందుకు ��య� యూ�య� �ద�ం� ఉం�ల�
కూ� అతను ��ం�డు.  భ�ష�తు�� జరుగ��భయంకరయుద�ం� �జయం��ం�లం�
�తన�వంతు�న  ప�జలంద� సహ�రం ఉం�ల� ����సు�అవ�హన� ��య� ప�భుత�ం
యు���� ముం� �ద�ఎతు�న ప������ �యుధ ��ణ ఇ��ం�. ప��యుద�ం� �ర����
పధకం ��ం�.  ప�జలంద�� �యుధ ��ణ ఇ��న సంస��రు ఒ��య��.  ఈ సంస�� సభు�ల
సంఖ� ఒక �� 50 ల�లు.  ఈ  సంస���య� జ�� అంత�� ��క ��ణ ఇ���.  గు�చూ�
తు�� �ల�డం�, గుర�� ����,  ��షూ� స�యం� ��నం�ం� దూకడం�, మంచు
�ద ���ం� �, ���లు నడపడం�, ��ణ ఇ���.  1938 సంవత�రం� 60 ల�ల మం�
యువకులు తు�� �ల�డం� ��ణు� పత�లు �ం�రు.  యు���� ముం� ప�జలందరూ
�యుధ ��ణ �ం� ఉండడం వల�� యుద��లం� జర�న� ఊహకంద� �ధం� అ� స�ల�
�లం�  ‘���ం��టు����నటు� నూతన ���లు’ �టు�����.

1942���య�యూ�య� ���ంగ �ఖ�అ���ం� క����, ప��� ��ఖ� ఎ���
��కు ఇ��న ఒక ఇంటరూ�� ఇ� ���డు:  

‘.......రష�ను� ఎందుకు ��ం� ���రు…..ఎందుకు ఇం� ��డుతూ� ఉ��రు అన��
అ��కను� �లుసు��లనుకుంటు���?  అ��కను� గతం� మమ��� అర�ం �సు��దు.
 �స���� �ళ�� గు��ంచ�దు.  అందువలన � గు�ం� త��డు అ����లను
ఏర�రుచుకు��రు.  ఇ��డు రష�ను� ఎ� ��డుతు��� చూసు���రు.  రష�న�ను ఇ�
���� �సు�న��� ర��� ఉంద� �ళ�� గు��సు���రు.  అ���
�లుసు��లనుకుంటు���?  రష�� �ప�వం ఒక నూతన ���క �త���� సృ��ం�ం�.  ఈ
�శం�� ��� �రుషులకు ��ంచ��� ��డ��� ��టం� ���లు ��గం �య����
ఒక ఆదర�ం ఉం�…….’

రష�� ప�జలను �తన�వంతులను ��, ��ంచ��� ��డ��� ��టం�  ���లు
��గం �య���� �����న ఉన�త ఆదర�ం �ష�జం.  ��ట�జం తమను ఎంత కూ�రం�
�చుకుం�, ���� �యకత�ం� కమూ��సు�లు ���ం�న �ష�సు�వ�వస�తమకు ఏ �లు
��ం� ��త ప�జలు స�ష�ం� చూడగ��రు.  అనుభవం� అర�ం �సుకు��రు.  �ట�� జర��
�ష�సు�ర��ను ఓ�ం� �టు�బ��� ����� �నరుద�����ము ఎటువం� దుర�ర ��తం
గడపవల� ఉంటుం� గు��ం�రు.  అందుక� తమ �సం, తమ �డ�ల భ�ష�తు��సం, తమకు ఒక
నూతన ����� ప���ం�న �ష�సు��జ�లను ��డు�వడం �సం ���రు.  ���� ను
ఒక రక�����, �ష���� ఒక అసమర�, �రంకుశ వ�వస�� ప��రం �� బూరు�� ���లూ
చ�త��రులూ���చ���� ప�య��ం��స�వం ఇ�.

కమూ��సు�వ���కులు ర��� భయంకర�న �యంతృత�ం గు�ం� ల�ల ��లు
�ం�రు.

ఎ��డు ఎవ� తలు�లు ��సులు తడ��, ఎవరు ఎ��డు హ�తు���య����
అ� భయపడుతూ ��య� ప�జలు బ���నటు� ���ం�రు. నవలలు ��రు, ���లు ��రు,
కడవల ���క��ళ�� ���రు.  �యంతృత�ం అ� �టకు మనం ���కు� అర�ం అ�క సం��క
ప�జలను అణ� ��, ఒక వ����క అల� సం��కులు ��ం� ��నం అ�.  �యంత ప�� వ����.
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 ప�జల అండదండలు�� �డు.  ప�జలం� భయపడ�డు.  తనకు ���స  �త�ం� ఉం� అల�
సం��క వర�ం, �న�ం స�యం� ప�జలను అణ� �సూ�����డు.

���� వ���గత �యంతృత�ం గు�ం�, కమూ��సు�ల �యంతృత�ం గు�ం� �ష ప��రం
�� ��� మనం అడ���న ప�శ� ఒకటుం�  - ఏ �యంత అ�� �ట�మం� ��న� ప�జలను
�యుధం �య�డం �రు చూ��?
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అ��యం ప�

���� పతనం

���� ��� � జర�� �ళ�� ���� అ� ��కం� ఇం� �� బలం�� ఉం�.  ��
కు���యుద�ం త��త జర�� నడు ���ం�.  జర�� ప�జయం �శ�య�ం�.

మ�క పక� జర�� �త��శం ఇట� �ర ప�జ�లు �ంద��ం�.  కు��� యుద�ం�
జర�� ప�జయం త��త, అ� �ల� �� 25వ ��న ఇట�� �ట�� �తు�డు �యంత
ము���� పద� నుం� �ల�ంచబ��డు.  ఇట����సు��లన అంత�ం� �� జర�� �న�ం
ఇట��ద�� ��మూడు వంతులు ఆక��ం�ము����� ర�ంచగ��ం�.

1943 �� – ���ంబరుల మధ� ఎర��న�ం యు���� �నూ, ఇతర ��ం�ల�నూ
జర�న�ను త�� �ట���ం�.  ఆగసు�23న ���� ను �ము����ం�.  ఆగసు�31 ��� రష��
�న�ం యు���� �� �చు�కు��ం�.  ���ంబరు 8న ద��న ���� ��ంతం �ము��
�య�బ�ం�.  జర�ను� �ప� న� దగ�ర రష�న�ను ఆప��� ప�య��ం�రు �� అ��బరు�
రష�ను� �ప� న����రు.

ఈ చర�ను ఒక అదు�త�న �హ�క చర�� వ����రు.  �ప� న�� స��ం�న రష��
�న�ం ఆగ�దు.  ����ళ �క��టున �లమం� ��కులు డ�ము�లు, �క�లు, �రు�ల �ం�లు,
దూ�లు -ఏ� ���� అ� పటు�కు� న� �� హ�తు�� జర�న� �ద �� ��రు.  �ప� న�
ఒడు�న ర�ణ �ఖ దు��ధ�ం అ�, రష�ను� న� �టడం అసంభమ� అనుకుంటున� జర�ను� , రష�ను�
అక��తు�� �� �య���  �ల���రు.  ���� ��ట� �ష� కు �ం�న ���� 1943�
ఒక స��శం� ��� డుతూ ‘రష�� �న�ం తప� ప�పంచం� ఏ �న�మూ ఈ అదు�త �����
��ంచ�దు’ అ��డు.

చూడ��� ఇ� దు��హస చర�� కను�ం��, �గ�త�� �య�బ�న పధకం ఇ�.  న��
�ట��� డ�ము�లు, �క�లు, �ం�లు, కర�లు - అ�� ముం� �గు �� ఉం�రు.  �న�ం కర�లు,
�క�లు  క�� �ప�లు త�రు ��, డ�ము�లు, �క� �ం�లు, దూ�ల స�యం ఈదుతూనూ,
 అవత� ఒడు�కు ��ం�.  �రు �ప�� �కుం� �గ�త�� �లు �య�బ�న 60 �ంకులు ��
అడుగునుం� ప��ణం �� అవత� ఒడు�కు �రుకు���.  �ండు ���డ� ��టూ�పరు� కూ�
అవత� ఒడు�న ��రు.  �ల �న�ం హ�తు�� �� �� అవత� ఒడు�ను ఆక��ం�న తరు��
�రం ��ల�నూ ���ల ���నూ, �ంటూ� ����ల ���నూ �ద�ఎతు�న ఆయు�లను,
���లను అవత� ఒడు�కు �ర��రు.  జర�� ��న  �డుల నుం� రష�� �ట� ���లు
ర�ణ����.  ఎర��న�ం �ప� న���న సంఘటన గు�ం� ఒక క� ఇ���డు:

పగ� రగులుతున� ర�� ఉరుకు�ం�
యు����, ��ర��…….�ం�ం ఓ�క పట�ం�.
�బ�తుకులను నరకం ��న జర�న� ఘ�యలు దగ�ర పడుతు���
�దు���లు ఇక ముగు���
�ప� న� ఒడు�నుం�
���, �మ� జ�లు చూసు���ం
1943 అం��� జర�� ఆక�మణ� ఉన� భూ�గం� మూడు వంతులు �ము��

�య�బ�ం�.

1944��జయపరంపర
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1944 ప�ఘన �జ�ల సంవత�రం� ప�������ం�.
1. 900 ��ల �గ�ంధం త��త జనవ�� ��� ��� �ము���య�బ�ం�.  జర�నూ�

రష�నూ� - ఇరు ప�లూ �ప�త�న న���� గుర��రు. �� రష�న� ముందు
�లువ�క �రం ��ల యుద�ం త��త జర�ను� ఎ���� స�హదు�వరకూ
��గ�ం�రు.  6 ల�లమం� ��� ��� ప�జలు ఆనందం� ఒక��కరు
���ంచుకు� క��ళ�� ���రు.  �డ��ద ��� �ను� ��రు.  జర�ను� ��గ�సూ�
���� ���� స�అ�క����త�క భవ�లను �శనం ��రు.

2. �బ�వ�, ���ల� �ర�� ��� �యక��న రష�� �న�ం �రు�� � జర�న�ను
చుటు�ము���శనం ��ం�.  ���� ��� � ��� �రు�� � కూ� జర�� �న�ం
చక�బంధం� ఇరుకు�ం�.  �� �రు�� జర�� �న�ం �బ�వ� 16-17ల�
చక�బం�ను�ం� బయటపడ��� ప�య��ం�ం�. �బ�వరు 17 ���జర�ను� ఒక
యు���� ��మం� ఉన�టు� �ర�� ��� కు �ర�అం�ం�.  ఆ ������ం�
�సుకు� మ��డు ఉదయం ����ల� జర�ను� ఆ��ం�రు.  అ��డు
భయంకర�నమంచు తు�ను ���ం�.  జర�న�కు ���ం� �కుం� �య����, ఒక
సంఘ�త �న�ం� ��గ�ం� అవ�శం ఇవ�కూడద� ఉ��శం�నూ, ఆ ���
మంచు తు�ను� ���ల�, �రంగుల��� ���ల� రష�ను� �ర��ం�రు.
 ఆ క�క �క�� జర�ను� ఉన� ��మం �దట కను����.  అటువం�
��వరణం� ���లు ఎగరడం కష�మ� ��� కు �లుసు.
‘���కులకు �ను ఆ��లు ఇవ��ను.  �� జర�న� �ద ఈ ����� ����’
అ� ఈ ��� వలం�ర�ను ఆ���ం�డు ���.  ఆత�హ��సదృశ�న ఈ ��న
��� ����� ���కులు ముందుకు వ��రు.  అడుగు ముం�మున��
కను�ంచన��డు ఈ����� ���లు  �రడం ఎ� అన� ప�శ� ఎదు�ం�.
గంటకు 60 �ళ� �గం� ఆ� ���� ప��ణం �� యు.2 ���లు �క��,
మంచు తు�ను� ఈ ��మం ఎక�డ ఉం� కనుకు����.  భయంకర�న
తు�ను� ఇంత �న� ���లు ఇ� వ��య� జర�ను� ఊ�ంచ�దు.  ఈ �న�
���లు ఆ ��మం� మంటల �ంబులు ���.  మంటలు �వ�� �ంబరు
���లకు ఎక�డ �ంబులు ���� ���ం�.  �రం� �డుల�, ��న
�డుల� జర�న�ను ��మం నుం� త�� ���.
28,000 మం� జర�ను� �ండు గూ��లు� ���వ��� ప�య��సు�ం� రష��
�ంకులూ ఆ��క ద�లూ �� �� ఊచ�త ���.  �లుగు గంట�� 20,000
మం� జర�ను� మర�ం�రు.  ���న 8,000 మం� పటు�బ��రు.  ఈ �రు��
యుద�ం��త�ం జర�� న��లు 55,000 మర�లు, 18,000 ��లు, 500 �ంకులు,
300 ���లు.
మూడు ��ల త��త అ�� యుద��య�లనూ ఉల�ం�సూ� రష�� �న�ం
యు�����   ‘బురద �� (mud offensive)’ ��ం�.  బురద�లం� యు����
�డ��� �ళ�కు �ళ�� �ండడుగుల �తు బురద� �ం��� ప��ణం
అ�ధ�మ�తుం�.  ఈబురద� రష�� �-34 �ంకు తప� మ��హనం ప��ణం
�య��దు.  జర�� �ంకులు ఈ బురద� కదల�.  ఈ బురద �లం అంత� �డు�
గ��ప��� రష�ను� �� �య�ర� జర�ను� ���ంత� ఉన� సమయం�
ఊ�ంచ� �ధం� ��� 5న రష�� �న�ం బురద� ప���ం� �� ��ం�.
 తమ దగ�రున� వందల �ంకులు, ట�కు�లు, �రంగులు వ��� జర�ను� బురద� ప�
����రు.  రష�ను� ఒక ��� ��ష� � 240 �త�జర�� �ంకులను ���నం
�సుకు��రు. ����శనం �య����  ���తున� జర�న�కు వ�వ� �క��దు.
రష�� �ంకులు బురద� ప���ంచగ���, �రంగులు ప���ంచ��.
 ఒ��క���డు �ంకుల స�యం�నూ, ఒ��క��� �ంకులు కూ� �కుం�నూ
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రష�ను� జర�న�ను తరమ ��రు.  బురద� ముందుకు �తున� ఈ �����
అవసర�న ఆ�రం, మందుగుండు, ఇంధనం వందల రష�� ���లు సరఫ�
���.  ��వరణం అనుకూ�ం�న��డు ఈ ���లు జర�� ���ల �ద
�����.
యు�����ఎర��న�ం త�� త�� �డుతుం� జర�� ��కులు ��దం� -
�ళ�� ��, �� గుడు� ��
�రు �దు, �ను �దు, గు� �యు����
���ంసం �దు, ��డూ��దు
గు� � �����!
���ంసం �దు, �� సూ��దు
గు� � ���ంచు�!
అ��డుకుంటూ �ష���ం��రు.

3. ఏ��� � ఒ���, �� ����, �ము���య�బ���.  ���� యుద�ం ఏ���
11న రష�� ��� ��రంభ�ం�.  స�ల��లం�� రష�ను� ఉత�ర ����ను
ఆక��ం�రు.  జర�ను� �వస��� నగ��� ���వడం �దలు ���రు.  ఈ
�వస��� నగరం� 1941-42 �లం� రష�ను� 250 ��లు జర�� ముట���
ఎదు��� ��� ���న �షయం �ఠకులకు గురు�ఉం� ఉంటుం�.  అ��
50,000 జర�� �న�ం �వస��� � ఉం� రష�� ���లను �రవ�కం�
ప��ఘ�ంచవచు�ననుకు��డు �ట��.  �� �లుగు ���� ఈ జర�� ‘దుర�ం’
రష�న� వశ�ం�.   �ంకుల�, ���ల�, �న� సంఖ�� - జర�� �న�ం
అ��ం��నూ ఆ�క�త క�� ఉన���డు �వస��� � రష�ను� 250 ��లు
ప��ఘ�ంచగ��రు.  1944�జర�ను� �లుగు ��లు కూ� �లబడ�క��రు.
ఈ ����యుద�ం� జర�� న��లు ల�వరకూ ఉండవచ�� అంచ�.  

4. ��� ండు� యుద�ం� ర�� 1940 స�హదు�కు ��ం�.  స�హదు���న త��త
తనంత�� ఆ���ం�.

5. �� ర��� రష�� �� 1944 �� 23న - అం� ర�� �ద జర�� 1941 ��
22న �� ��రం�ం�న మూడు సంవత��ల త��త, ��రంభ�ం�.  ఈ
మూ�ళ��నూ ప���� �రు��ం�.  ఈము�ళ��నూ ర�� బ���ండ�న ��క
శ��� రూ�ం�� జర�� శ���� ��కూ ��ం�ం�.  రష�� ��కుల సంఖ� 1942
నవంబరు� ��� చూ��12 �తం �త�� ���నప��� గను�లు, ���రు� 217
�తం, �ంకులు 250 �తం, ���లు 343 �తం ����.
�-�� ల త��త జర�ను� తరు�� రష�� �� ద�ణ రంగం�
��రంభమ�తుంద� ఊ�ం�రు.  �� �� ర��� రష�ను� 166 ��జన�
����� రహస�ం� �ం��క�ం�రు.  31,000 �రంగులు, ���రు� , 5,200 �ంకులు,
స�యంచ�త �రంగులు, 6000 ���లూ ఈ ��� స�క�ం�రు.  రష�ను�
�న�ం� 2:1, �రంగులు, ���ర�� 2.9:1,  �ంకుల� 4.3:1, ���ల� 4.5:1
ఆ�క�త� ఉ��రు. ప��న �� ��ం�ల� ప�� �లుకూ 320 �రంగులు���.
 అ�క ��లు� బ���ండ�న మందుగుండు, ���లు, ఆ�ర �ల�లు �గు��రు.
 రష�� ���లకు ��కు వంద �ళ� �డు సరఫ� వ���.  ముందుకు �తున�
����� సరఫ�లు స�లం� అం�ంచ���, ఒక ����� 25,000 టను�ల
మందుగుండు, ���లు, ఆ�రం అం�ంచ���, 12,000 ��లు �ద�ం� ఉ���.
 2,94,000 పడకల� ఆసుప���క��లూ, �యప�న ��� తర�ంచ���
ఏంబు�ను�లూ �ద�ం ��రు.  రష�ను� ఈ �� ర�� యు���� అ�� ఏ��టూ�
��రు.  1941 ప�జ��� ప���రం ఇ�.
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����ను� ఈ యుద�ం � ప�ముఖ �త���ం�రు.  �� ర��� 1,43,000 మం�
����ను� ఉ��రు.  ఈ ����� ద�లు ఎర��న�ం� తమ �ర�క��లను
సమన�యపరుసూ� ఎర��న�ం �� �య��� సమయం�, �� 22-23న
�త�ం �� ర��� �లు ���లను ���� ధ�ంసం ��రు.  జర�న�కు ���లను
తర�ంచడం, సరఫ�లను అం�ంచడం అ�ధ��ం�.
�� 23న ��రంభ�న ఈ ��� ��కు ప� ప��ను �ళ��  ��గ�సూ���
28 క�� �� ర��నుం� జర�న�ను త���యడం జ��ం�.  ఈ యుద�ం� జర��
3,50,000 మం� ��కులను నష���ం�.

�� ర��ను, తూరు� ��ండు� అ�క ����,�థు���ను �ము����న
త��త ��� న���� రష�� �న�ం తూరు� ప��� స�హదు�లకు ��ం�.

6. ��� ప��మ యు���� �ము���య�బ�ం�.  ��ండు �జ�� ��� �ము��
���మ� రష�� �న�ం ��న ప�యత�ం �ఫల�ం�.

7. ఆగసు�� ఎర��న�ం �����, రు���ల� ప���ం�ం�.  రు���
�ం���ం�.  బ����ను జ�ం� హంగ� స�హదు�లకు ��ం�.
 యూ��� ���సంబంధం ఏర�రుచుకుం�.

8. ���ంబరు� ఎ����, ����ల�అ�క��ను�ం� జర�న�ను త����ం�.
9. అ��బరు� ఎర��న�ం హంగ�, తూరు� జ��� ���ల� ప���ం�ం�.  యూ��� �

ప�జల�  �తులు క�� �� �జ�� �� ��� ను �ము����ం�.  హంగ�� �వ�
యుద�ం జ��ం�.   �జ�� బు��సు��సం �లల తరబ�యుద�ం జ��ం�.  1945
�బ�వ����ఈ నగ��� ఎర��న�ం  ���నం �సు��దు.

10. అ��బరు� ఎర��న�ం జర�న�ను త���� ఉత�ర���� ప���ం�ం�.
ఈ ఘన �జ�ల�� ర��కు ��క� ల�ంచ�దు.  జర��� �� �� ���ల��ం�,

ముఖ�ం� తూరు� ప���కు �� �� ���ల�నూ, తూరు� ప����నూ జర�ను� �వ�ం�
ప��ఘ�ం�రు.

����  ��త���ల ప��శం

మనం ప��మ�శ చ�త��రుల కధ�లు ���, ���� ���లు చూ�� జర��
ప�జ��� అ���, ��ట� � �రణమ��సు�ం�.  ర���త�తకు�వ� కను�సు�ం�.

జర��, ర��ల మధ� జరుగుతున� యుద�ప��మం ఎ� ఉంటుం� అ� �డ�ద �లు� �� ,
���డ నక��� ఎదురు చూసు�న� ఈ ��లు, 1944� ర�� జర��� ఒంట�� త�� �డుతున�
సమయం�, జర�� ప�జయం �శ�య�న తరుణం�, �ము రంగం�� �గకుం� యూ��
అం� ‘ఎర�బడుతుందన�’ భయం�, �� �ల� ���� � �� �ం� యుద�రం���
��రం�ం��.

‘......(�త���లు).....1943� �ం� యుద�రం��� ��రం�ంచగ�� ఉం��.  �� మనం
జర�� ���లను మ��� అపజ�లకు గు��� మ�ంత బల�న పరు��మ�, మనం కూ� ��
నష��� బల� పడ�మ� అ���యం� ఉ��శ�ర�కం�� ��� ��రు…..’ అ� �ం�
యుద�రంగం ఆలస�ం���రం�ంచ��� �నుకనున� రహ���� �ల��ం�డు�ర��ఝు�� (G.
Zhukov, Reminiscences and Reflections, Vol. 2, p. 457).

1944 �� 6న�త���ల ���లు, ఇంగ�ం�-���� ల మధ�నున�  సము���� ������
���� ���.  ఈ ��ను �-� అం�రు. �ద� ��న ��న �న�ం సంఖ� 1,56,000.  ���
11,590 ���ల సహ�రం ఉం�.  �త���ల ���లు 14,674 �డులు ��� ��
న��లు �త�ం �వలం 127 �త��.  ఈ �-� �డు �త���ల న��లు 10,000.  ���
మర�ం�న �� సంఖ� 2,500.  అ��క� న��లు - చ���న �రు 1465, �యపడ��రు
3184, కను�ంచకుం� ��న �రు 1928, శతు��కు పటు�బడ��రు 26.  �ర�ం� యుద�ం�



158

�త�ం�త���ల న��లు 2,09,000.  మృతుల సంఖ� 53,714.
�ర�ం� (����)� �త���ల �� సముద��రం� జర�� �న�ం నుం� �వ�ప��ఘటన

ఏ� �కుం� ��ం�.  ‘అ�� ం�� �డ’ అ� జర�ను� �ప�� ప��రం ��న అ�ద��న ర�ణ ఏ�
�దు.

యు��నంతరం జనర� ఐ�� �వ�, �ర�� ఝు�� � ఈ అ�� ం�� �డ గు�ం�
��� డుతూ - ‘.....�మూలు� ఉం� ��ం�లు���.  అ� కూ� ���కుం� ఒక �ఖ� ��.
 యుద�రంగమం� క�� అ�� ర�ల గను�లూ 3,000 కు �ం� ��.  సగటున ప�� �� �టరుకు
ఒక గను� ఉం�.  అక�డక�డ �ం��టు� ���ం�న �రం� ��వ�లు � ���లను
అడ��ంచ�క���….’ అ� ���డు (ibid., p.  458). అ� �ష��� స�ష�ం �సూ�జర��
జనర� �ల�� ‘సము���� �� వసు�న� �త���ల ���లను ప��ఘ�ంచ��� జర�� దగ�ర
ఏ� ��.  �త���ల ���క బలగం ఆ���� ���� ఏలుతూ తమ ���లకు ర�ణ
ఇ��ం�’ అ� �వ�ం�డు.

�త���లకు 76 �����జను� , 15 ���డు� , 16,100 �ంకులు, స�యంచ�త �రంగులు,
16,700 ���లూ ఉ���.  ఈ రంగం� జర�� �న�ం - 74 బల�న�న ��జను� , 3 ���డు� .
 జర�� ��జన�� ��కుల సంఖ� ఉండవల�న �� కం� తకు�వ� ఉం�.  ఈ ����� 3,500
�ంకులు, గను�లు, 2,700 ���లూ ఉ���.  �త���ల �న�ం 30 ల�లు.  జర�� �న�ం 15
ల�లు.  జర�� �న�ం కం� �న�ం� �ం�ంతలు, �ంకుల� �లు�ంతలు, ���ల� ఆరు �ట�
అ�క�త క�� ఉ���అ��క�, ���� ���లు.

జర�� �న�ం� అ�క �గం రష�� యుద�రంగం� �ం��క�ంచబ�ం�.  ఈ రంగం� 179
�����జను� , 5 ���డ�� జర�� �న�ం,  49 ��జను� , 12 ���డ�� ఉపగ�హ ��ల ���లు
ఉ���.  ఈ �న�ం� 43 ల�ల మం� ��కులు��రు.   59,000 �రంగులు, ���రు� , 7800
�ంకులు, 3000 యుద����లూ ఉ���.

�� వరకూ �త���ల ���లను జర�� ���లు బలం� ప��ఘ�ంచ�క ���.
 �� త��త కూ� ప��ఘ�ం�న �ట� , �ల ��, ఆ�శం�నూ ఆ�క�త గల �త���ల
���ల ముందు అ� �లువ�క���.  �త���ల ���లు  రష�� రంగం� � బల�న
శతు�ర�ణ �ఖలనూ ప��ఘటననూ అ�గ�సూ�ఎదురు�డులు �య��దు.  అ� �డులు ��
అవ�శమూ �దు.  ఎందుకం���� ప��ఘ�ం�ందుకు బల�న జర�� ���లు ��.

ఒక పక� ����, అ��క� ���ల�నూ,  మ�క పక� రష�� ���ల�నూ �ండు
రం�ల� ��డుతున� జర�ను� , రష�న�ను అడుగడుగు� �వ�ం� ప��ఘ�సూ�, ����, అ��క�
���లకు ��క� �ం����రు.  ‘.....ఉ�హరణకు, య�. �. �� తన �స�కం � సు��ం
క�ండు �, జనర� �ట� �యక��న ఉన�  ఒకటవ అ��క� �న�ం 1945  ఏ��� 23న
ముగు�రు ��కుల న���� 9000 మం� జర�� ��కులనూ ఆ�సర�నూ ��లు� పటు�కుం� అ�
��డు…..�� నుం� తూరు�, ఆ��య, ���త�ర �కు�లనుం� �� ��న 30 ల�ల అ��క�
�న�ం ఎంత నష���ం�?  8,351 ��కుల న���� ల�లమం� జర�� ��కులనూ ఆ�సర�నూ
బం�లను ��ం�….’  (ibid., p. 412) అ� స�ల� న��లకు ����, అ��క� ���లు ల�ల జర��
����� బం� �య�డం గు�ం� �వ�ం�డు.

యుద�ం� ప��మ ��ల �త�గు�ం� ��� �ట��డు బూరు�� చ�త��రులు అ���,
��ట� ��లు సరఫ� ��న ఆయు�లూ ము� సరుకులూ ఆ�ర ప���లూ జర�� �ద ర��
 �జయం  ��ంచడం� �లక �త���ం�య� �ద�� ప��రం ���రు.

జర�� �జయం తమ ��శ��� �� �సు�ందన� భయం� ఉన� ��ట�, అ���లు, ర��
�వన�రణ  ��టం ��సు�న���డు 4 ల�ల �హ�లు, �లు ఇం�ను� , స��ర ప�క�లు
అం�ం��.   యుద��లం� 18,000 ���లూ 11,000 �ంకులూ ర��కు పం�ం��.
 �జ�, �� ఈ ��లు ర��కు ��న స�యం ��య� యూ�య� యుద��లం� ఉత���
��న ఆయు�ల� 4 �తం �ంచదు.  మూ�ళ�� ఒంట�� ��డుతూ  ప�ధమ ���� �ం�న
ల�ల జర�� ���లను �శనం �� అ��క�, ��ట� ���లు ���� � ��క� �� ప���తులు
క��ం�న ర�� ఆ ��లకు ��న స�యం �ర��త�క�న� �క 4 �తం �ంచ� స�యం
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�జయం� �ర��త�కం� ఉంటుం�?
�ం� ప�పంచ యుద�ం� ర�� న��లను �త���ల న��ల� ��� చూ�న��డు ఇ�

స�ష�మ�తుం�.  ఈ సంఖ�లు ఒక అవ�హన ఇవ���� ఉ���ంచబ�న�.  ��ధ ప��ధకులు
��ధ సంఖ�లు ఇ��రు.  �� ఇంచు�ంచు� ఇ��స�వ�న�.

�ం� ప�పంచ యుద�ం� రష�� ��కుల� మృతుల సంఖ� ఒక �� 20 ల�లు.  �రుల�
మర�ం�న �� సంఖ� ఒక �� 70 ల�లు.  అం� ఈ యుద�ం� �త�ం 2 �ట� 90 ల�ల మం�
రష�ను� బల��రు.  ���� �న�ం� మృతుల సంఖ� 4,03,000.  �రు�� మృతుల సంఖ�
92,700 - అం� �త�ం 4,95,000 మం� ఈ యుద�ం� మర�ం�రు.  అ��క� �న�ం�
మృతుల సంఖ� 4,07,000.  �రుల� మృతుల సంఖ� 6,000 - �త�ం 4,13,000.  యుద�ం�
మర�ం�న ప�� ఒక� అ��క� ��కు�� 80 మం� రష�� ��కులు మర�ం�రు.  యుద�ం
ముగుసు�ండ� ���� నగరం �ద ���నూ నగర ��ర��నూ, నగరం�నూ జ��న యుద�ం�,
�ండు మూడు ��ల� మూడు ల�లమం� రష�� ��కులు మర�ం�రు.  �� జర���
ఓ�ంచడం� ర����ం�న�త�ను ఎవ�రూ తకు�వ �య��రు.

�� జర�� అంతం

జర�� �ద �� 1945 జనవ�  12న ��రంభ�, �లుగు �లల త��త జర�� ప�జయం,
�ట�� ఆత�హత�ల�ము��ం�.

జనవ� 29న రష�� �న�ం స�హదు��� జర��� ప���ం�ం�.  రష�� �న�ం 25 ల�లు.
 ఈ ����� 41,000 �రంగులు, 6000 �ంకులు, 6500 ���లూ ఉ���.  జర�� �న�ం
బహ�� 10 ల�లుండవచు�.  జర��, రష�� ఆయుధ సంపద� మూ�వంతు �త�� క�� ఉం�.
 జర�� �జ�� ���� � భ���తం �ద�ం�.  రష�� ���లు  వసు�ం� - 30 ���ల �ం�
��� చ�� ల�లమం� జర�ను� ���� ��కు �����రు.  �లమం� ���� చ���రు.
 �లమం� మంచు �బ�కు గుర��రు.  జర�� ���లు రష�� ప�జల �ద �� ��నటు�
���తున� జర�న� �ద రష�� ���లు �� �య��దు.  ప��మ ��ల ���లు �త�ం
����తుల� �ం�న ���� �ద �ద�ఎతు�న ��న �డులు ���.  �బ�వ�� 1000
���ల����� నగరం �ద�� ���.

��ట�, అ���లకు �ం���నటు� జర�ను� ర��కు ��క� �ం���దు.  �వ�ం�
ప��ఘ�ం�రు.  జనవ� అం��� జర�ను� 552 ���లు, 2995 �ంకులు, 15000 గను�లు,
���రు� , 26000 మర తు�కులు, 34000 ��రు �హ�లను ����రు.  2,95,000 మం�
మర�ం�రు �� 86,000 మం��త����లు� పటు�బ��రు.

�బ�వ�� జర�� ఆఖ� ఉపగ��జ�ం హంగ�� రష�ను� ఆక��ం�రు.
���� నగరం �ద �� ఏ��� 16న ��� ��రంభ�ం�.  ఓ�� న�� �దలుకు� ����

నగరం వరకూ జర�ను� ర�ణ ��వ�లు ���ం�రు.  ���� నగరం 350 చదర� �ళ� ��ల�ం
గల�.  భూగర�ం� ���లూ, స� �లూ, ����� అటూ ఇటూ తర�ంచ��� అను��
ఉ���.  ���� నగరం, ప�సర ��ం�లూ ర�ణ యు���� అను�� �ద�ం �య�బ���.  ప��
��, ప�� భవనం, �లువ, వం�న నగర ర�ణ� �గ�ం�.  రష�ను� ఇటువం� నగ��� ���నం
�సు���� వ��ం�.

��య� ���లు నగ�న�ం� ��లు ���.  ఆ ��ల స�యం�నూ, ఇతర
స��రం�నూ నగర�� లు �వరం� త�రు �య�బ���.  ��క ఇం��రు� నగరం�డ�
ఒక� త�రు ��రు.  ఈ �డ� స�యం�, �� ల స�యం�, ���� �ద ��� పధకం
త��ం�.  ��రణం� ����ళ �� శతు�� �ద ఎకు�వ ప��వం క��సు�ం�.  అందు�త
�ల��ర��� �ండు గంటల ముందు �� ���ల� �ర��ంచడం జ��ం�.  శతు���వ�లను
140 ���  �ట� �లుగు� ముం���ల� కూ� ఒక �త�పద��� ఆ��ంచడం జ��ం�  (ఈ ���
�ట� వలన �ద�ప��జనం ఏ� �క��ంద� ��వల� ��కులూ క�ండరూ� కూ� ఇబ�ం�
�ల��ర� ఒక �మర� ఉం�).
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ఏ��� 16న రష�� ��� ఎదు��వ��� జర�ను� �వ�ం� ప�య��ం�రు �� 17-18
��ల� రష�ను� జర�� ప��ఘటనను అ�గ�ం� ముందుకు ��రు.  ఏ��� 20వ ��న రష��
���లు ���� ర�ణ ��వ�లను అ�గ�ం��.  ఏ��� 20వ �� మ��హ�ం 1.50 ���లకు
రష�� �రంగులు ���� నగరం �ద గుళ� వర�ం కు��ంచడం� ���� నగర యుద�ం ��రంభ�ం�.
 మరుస� �� రష�� �న�ం నగర ��ర�� ప���ం�ం�.  జర�ను� నగరం�� ప�� ��� భవ���
�ల ��గకూ �వ�ం� ���రు.  రష�ను� జర�� ప��ఘటనను అ�గ�సూ�  �� (జర��
�ర��ంటు భవనం) ఆక��ం�, ఆ భవనం �ద ఎర�జం� ఎగుర��రు.

�ట�� ఆత�హత�

ఏ��� 20న ���� వద� �ర���� పర�త ��ణు�� � �� అక�డనుం� యుద�ం
�న��ం�లనుకు��డు �ట��.  �స���� అత� ఊహల� �తు��దు.  ���� దగ�ర రష��
���లు�ర ప�జయం �ందు�య� అత� ���సం.  జర�� ���లు ���� ను ��, జర���
�� ర�ంచగల ���� ��.  జర�� అంతం త�ర� దగ�ర పడు�ం�.  అతను ఊ�ం�న�� క��
జర�� ���లు �గం� ప�జయం �ందడం� అత�� ����  వద� ���� అవ�శం �కుం�
��ం�.  ఏ��� 22న రష�ను� ���� నగ��� ��రు.  ఈ నరరూప ��సుడు తన ��లకు
��య��త�ం �����న సమయం దగ�ర��ం�.  ము���తున� ఓడను వద� ఎలుకలు
����నటు� అత� ���స�తు��న�రందరూ ఒ��క�� వద������రు.

ఏ��� 29న ఇట� �యంత ము���� మరణ �ర��ట�� కు ��ం�.   ఇట� నుం�
��డ��� ండు ���తుం� ము�����, �� ఉం�డు క��నూ ఇ��య� ����ను� ఏ��� 27న
పటు�కు� ఉ���రు.  ఈ ఇద�� శ�లనూ ��� �ల� �సు��� �పస�ం�లకు తల��ందులు�
���డ��రు.  ఆ �ళ�� �� ము����, �� ఉం�డు గ��శ�లు �ంద �ంటకుప� �ద
ఆ��రమం� అ� ప� ఉ���.  ఇ��యను� �ళ� �ద ఉ���రు.  � 1న ము����,
అత� ఉం�డుగ��నూ ద�దు�లను �� ���శ��ల �గం� �� ���రు. �ట�� ఆత�హత�కు
ముందు ము���� కుక��� గు�ం� �వ�లు ఎంతమటుకు అం�� ��యదు ��
ము����మరణం ఆత�హత� �సు��ల�  అత� �ర���� మ�ంత బలప��ం�.

ఏ��� 29 �ల��రగట� �ట�� తన ఉం�డుగ��ఎ� ��� ను ��� �సుకు��డు.
 మ��హ�ం 2.30 గంటలకు తన ��వ� �ం��ను 200 �టర� ���లు �సుకు రమ�� ఆ��ం�డు.
 ఈప�పం���తను తగ�య���� అ� కష�ం�ద 180 �టర� ���లు సం��ంచగ��రు.  3.30
గంటలకు �ట�� ఎ� ��� � తన గ��� ���డు.  ��ల�� ��� �టు�కు� �లు�కు�
ఆత�హత� �సుకు��డు.  ఎ���� �షం�ం�ం�.

�ట�� శ��� బంక� �ం� ���� �� �సుకు ���రు.  రష�� �ం�రు��ంటు మధ�
��మం� అత� శ��� ఒక ��� ������� �� అం�ం�రు.  మ�� ఎర��న�ం �రం�
�లు�లు�దలు ���ం�.

�ట��, ఎ� ��� ల అవ��లు �రక�దు.  యుద�ం త��త �ట�� ���� వద�
����డ� ��రు ఒక� వ��ం�.  ఇప��� అసలు ఏం జ��ం� ��యదు.  అ� �వ�ం�
ఉన� ఎర��న� �రం� ����ట�� శవం ����న�� అవ��లు ఏ� ��� ఉండక�వచు�న�
అం�రు.

ఇ� �ట�� �� కధ.  అ�� ఈ కధను �ంతమం� నమ�రు.  �ట�� త��ంచుకు
����డ��� కధలు����� అ� అంత నమ�శక�ం �దు.

��� సంవత��లు �లుగుతుందన� �� జర�� �ట�� ఆత�హత� త��త మ� ఏడు
��లు�త����ం�ం�.

� 8న జర�� �షరతు��ం���ం�. యుద�ంము��ం�.
యుద�ం ము�యడం� ఈ �స�కం కూ� ముగుసు�ం�.  ��య� యూ�య� ఎ�� ం�
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ప���తుల� ఎ� ���ం� ప�చయం �య�డ� ఈ  �స�క రచ�త ఉ��శం �� ఆ ��
ఆ��క, ���క, �జ�య ప���తులూ ప���లూ �వరం� చ��ంచడం �దు.  అ�
�య���� ఈ రచ�తకు శ���దు.  భ�ష�తు�� ��త�క ప��ధకులు ��రు�ల స�యం�
�వరం� ప���ం� ����సు�ర�� గు�ం� ����స��లు �ల����రు.  �టు�బ��� వ�వస�
ధృత�ష�� ��� నుం�  స��రం రంగం బయటపడ���డు ప�జలకు ఈ �స��లు �� అవ�శం
ఉం�.  అ��డు ఈ �లం గు�ం� స��న అవ�హన కలుగుతుం�.

��య� ర�� పత��� ముందు అ���, ర��ల మధ� సంఘర�ణ యు���� ��
���ంద� ఈ �ండు ��లూ ఒక �ం� ఒడంబ�కకు వ��ప�పంచమం� �ం� ��� �రుసు�ంద�
���లు అ��రు.  ర�� పతన�ం�.  �ష�సు�వ�వస�����కం� అదృశ��ం�.  ��
యు��లు ఆగ�దు.  �ం� ���లు ఎగరడం �దు.  ఎందుకం� యు��లు �వ��� �ర�లు
�రు.  �ం� అ�� �ం� ��సుల ��కలకు అనుగుణం�,  �� ఉ���లు ఎంత ఉన�త�న��,
సంభ�ంచదు.

���� ���నటు� ���జ��దం ఉన�ంత �లం యుద�ప��దం ఉంటూ� ఉంటుం�.
బల�నులనూ, �నుకబడ���� బలవంతులు �చు�వడమన�� ��� �రుల సూత�ం.
 �టు�బ��� ��న� ఆట�క ��యం.  ���జ����� ప��ఘ�ంచ��� �యుధం�
సం�ద��న��� �ం� బలడుతుం�.  సహృదయు�న మన ���లు తరచు �స��ం�,
�ప�వ�రులు ఎన��� �స��ంచ��, సత�ం  ఇ�.

�స�కం  ము�ం�ముందుయు��నంతర�న����ణం గు�ం� �ండు�టలు.
ముందు అ����� �వ�ం�నటు� యూ��� జ��న  �త�ం నష�ం� సగం ర����

జ��ం�.  అ��� నష���న �� కం� ర�� వంద �టు� ఎకు�వ నష���ం�.  ఈ
భయంకర�న ��శనం నుం� �లు�వ��� ��య� యూ�య� కు అ�క ద���లు
పట�వచు�న� �ంతమం� అంచ� ��రు.

యుద�ం జరుగుతుండ�� �న����ణం ��రంభ�ం�.  ఎర��న�ం �లుచుకున� ��ం�ల�
భూ�� �గు �� ప�యత�ం 1943�� �ద�ం�.  అ� ముఖ��న ప�శ�మలు ప�
��రం�ం��.  ముఖ�  ర�� ���లను �న����ంచడం ��రంభ�ం�.  1943��
ప�శ�మలను ��� ��రం�ంచ��� పశు సంపదను అ�వృ���య���� గృహ ������
�వరం� ప���క �య�డం జ��ం�.  1943 ��� జర�� ఆక�మణ� �� ��ంతం�, అ�క
క��లకు �న�తూ �� ఎక�లు అదనం� �గు�� �సుకు వ��రు.  యు��నంతరం 1946�
ర�� ప��న����ర�నయు�����నూ �����ంతం�నూ భయంకర�న కరు� వ��ం�.
 అంతకు ముందు 50 ఏళ��నూ అంత �ద�కరు� ��దు.  1947� ఆ�ర ���ల ప����
�గుపడడం� �ష�ంగు పద��� స����ప�డం జ��ం�. 1947 – 1954 ల మధ� ధరలు ఏడు
�రు� త��ంచబ���. ఈ ఏడు సంవత��ల�నూ ధరల సూ� �ండు మూడు �టు� త��ం�. 1954
��� ఇంగ�ండు� ఇం� �ష�ం� అమలు�� ఉం� అన� �షయం గురు�ంచుకుం� ర��
��ం�నఘన �జయం అర�మ�తుం�

1945 అం��� ర��� 50,000 �. � �లు �ర�ం �నరుద��ంచబ�ం�.  ప��మ
స�హదు�కు ఆవల మ� 50,000 �. �. �లు �ర�ం - అం� �త�ం ల� �. �. �లు �ర�ం
�నరుద��ంచబ�ం�.  �శన�న �డ�ను �నరుద��ంచడ� �కుం� 7,900 �ళ� �త��డ�ను
���ం�రు.  1946 �స� ���� �����లు కూ���మటుకు �గు �యబ� ���నం
��రంభ�ం�.  1947� �ప� �ం (ఈ�ంను రష�ను� యుద��లం� ��� ��రు) �న����ణం
�ర�� ఈ ��ంతం� కూ� ���నం ��రంభ�ం�.  యుద���రంభం� ప�శ�మల, జ��
తర�ం� �� జర�� ఆక��త ��ం�లు  �ము���య�బ�న త��త ��� ప�శ�మలను
ప����� తర�ంచడం ర�� �క��ల �ద అదన� ���� ��ం�.  �శన�న
పట��లనూ ప��లనూ ��� ���ంచడం �ద�ం�.  1946 ��రం��� 2 �ట� 50 ల�ల ప�జలకు
�న��సం క��ంచబ�ం�.  జర�ను� �శనం ��న ��ం�ల� 70,000 �ఠ�లలూ 6,000
ఆసుపతు�లూ ���ం�రు.

ఆశ�ర�కరం� 1948 ��� రష�� �����క ఉత���1940 సంవత�ర ఉత�����ం�ం�.
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 1940వ సంవత�రం� ��� చూ��ఈమూ�ళ��నూ ఉత���- �గు� 123 �తం, �దు�తు�130
�తం, �రు� , ట�కు�లు 161  �తం, యంత�ప�క�లు 150 �తం, ��ంటు 114 �తం ���ం�.
 �లు� పంచవర� ప���� ల��లను ���� �లల ముందు�� ��ంచడం జ��ం�.  1950�
�లు� పంచవర� ప����ం��� �����క ఉత���1940  సంవత�రం� ��� చూ��73 �తం
���ం�.  �����క �మ��ఉత���  ���ం� అ�ం�.  ���గ వసు��ల ఉత���23 �తం
���ం�.  �ష�సు�ర�� యు���� ముందూ, యుద��లం�నూ, యుద�నంతరమూ ఆ��క, ��క,
���క రం�ల� ��ం�న ఘన �జ�లు  �ష�సు�ఆ��క వ�వస��టు�బ� �� ��నం
కం� ఉన�త�నద� రు�� ���.

అ� ��ష��న ప���తుల� ����సు�ర�� ��ం�న ఘన �జ�లను �డు ప�పంచం
��� మ���� ప���� ఏర��ం�.  ��య� యూ�య� అంతం ��, �ష�సు�వ�వస�
పతనం �� ఆ �జ�ల �ప�త��� తకు�వ �య���.  ప�పంచ ���క వర�మూ, ప�జలూ ��
��� �స��హలనుం� �లుకు� మ�� ��ట�ర�ం ��మ��న��డు ఈ గతం భ�ష�తు�కు -
అ�ను, భ�ష�తు�కు - ఆదర�ం� �లుసు�ం�.

ఎందుకం� కమూ����� గ��ంచదగ�గత��దు, ఉజ�ల�న భ�ష�తు�కూ� ఉం�.
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 I know that after my death a pile of refuse will be heaped on my grave, but the
winds of history will sooner or later sweep it away without mercy.  I do not, however,
believe that this will happen soon.  It is very probable that in the near future fervent
anti-communists will take power in this country.

� మరణం త��త � స�� �ద �����రం ప���ర� �కు �లుసు.   �� �ం�ం
ముం� �ను� చ�త��లులు ఈ �త�� ����ణ�ం� తు�� ప����.  అ�� ఇ� �ంట�
జరుగుతుంద� �ను అను�వడం �దు.  ఈ �శం� ప�� కమూ��సు�వ���కులు స�ప
భ�ష�తు��అ����� ��కు�ంచుకు� అవ�శం ��ఉం�.

- �ల������� (�ల����ప�ల నుం�)
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అనుబంధం ఒక�

����
యు��నంతరం అ� ��ష��న ప���తుల� �న����ణం �జయవంతం� �����

ర��ను అగ��జ�ం� రూ�ం�ంచ��� మ��� ఘన�జ�లకూ ప���కలు �సు�న�
తరుణం� 1953 ��� 5న ���� మర�ం�డు.  ���� మరణం సహజ మరణ� �క అతను
హత� �య�బ���?  ఇ��డు లభ�మ�తున� స�����  బ��ఈ ప�శ�కు స�ష�ం�
స��నం �ప�డం �ధ�ం �దు �� అత� మర��� ముందు ��� ఆస��కర�న �రు�లు
జ���.  అవ�న దశ� ���� అంతః�ర శతు��ల �త చుటు�ముట�బ�నటు� కను�సు�ం�.
 ఇ� ఎ� జ��ందన�� ��యదు.

���� మర��� ����లల ముందు ���� ర�ణకు ఉన� వ�వస�నం� ��� �య�డం
జ��ం�.  1928 నుం� ���� �ర�న� �క�ట�� ప� �సు�న� అ���ండ� �������� ఉ��గం
నుం� �ల�ంచబ� గృహ �ర�ంధం� ఉంచబ��డు.  రహస� ప��లను �ల�� ��డ� అత� �
ఆ�పణ.  ���� ర�ణకు 25 సంవత��లు� �ధ�త వ�సు�న� ����ంటు కల�� ����
�� �� 1952 ��ంబరు 16న అ�సు��య�బ��డు.  ��� ��ల త��త అతను ���రం�
మర�ం�డు.  మ�క ఆ�సరు �జ� జనర� �ట� ��ం��, ���� � �రు�కు �� - క�ండ� -
���� ర�ణకు �ధు�డు - హృ��గం� �బ�వ� 17 1953� మర�ం�డు.  ���� చుటూ�ఉన�
ర�ణ వల��� ఒక క�మ పద����శనం �య�డం జ��ం�.

రహస� ��సు అ�ప� ��� ఒక�� ఇదం� �య�గల సమరు�డు.  అతను ���� ను
అంత�ం�ంచ��� కుట�ప�� ఉండవచు�.  ��� ఎవ�వ� సహ�రం ఉం� ��యదు.  ����
���� మ� ప��ళన �ర�క���� ��రం�ంచ��� తల�ట�డం� భయకం�తు�న ప�ముఖులు
ఈహత� �ను�ల ఉండవచు� (����రప�� అ�, అతను ���� ను ర�ంచ��� ప�య��ం�
ఇతరుల కుట�లకు బ���డ�మ�క కధనం ఉం�.  �స�వ���ఈ��� ��యదు).

మర��� ��� �లల ముందు, 1952 అ��బరు�, ���� ఉన�త ���సంస�ల� సభు�ల
సంఖ�ను ���ం� �య���� �ర��ం�డు.   ఈ సభు�ల నుం� ���� త��త ఎవరు
�యకత�ం వ���రు అన�� �ర�యమ�తుం�.  �ంట�� క�� ���� ప���దనను
అం�క�ం�ం�.  �స��త పరచబ�న �������యం, �త��క���య� సభు�ల ���ను కూ�
�ంద�క�� ఆ��ం�ం�.

���� కు�భుజం �ల��  -  ‘....���� మర��� ��� �రకుడు �డ� �ను
�ప��ను.  1953 �� �డు మ��యం �ద ఉన���డు ��� ��, ‘���� ను �ను
�యం ��ను.  �మ�ల�ంద�� ర�ం�ను’ అ� ���డు’ అ��డు (Molotov Remembers, p.
237).

��� 6  ఉదయం ��� �యకత�ం� ఉన� భద�� ��సు ద�లు ��� ర�ణకు
ఉన� ���ల క�ండర�ను అ�సు����.  �న�ం �ర�� �� బయటకు �కూడద� ��ధం
��ంచబ�ం�.  ��� మనుషులు ���� �, ���లను ���నం �సుకు��రు.  ఆ ��
�యం���� 1952 అ��బరు� �ంద�క�� ����క���య� కు ఎ��క ��న ప�మం�
సభు�ల� అ�దుగు��, ����యంకు ఎ��క�న 36 మం� సభు�ల� 22 మం�� ��
పద�లనుం� �ల�ంచడం జ��ం�.  52 గవర��ంటు �����ల�నూ 27 మూ��యబ���.

�త��యకవర�ం� ��ం�� ప��న మం��…...��� �ద� ఉప ప��న
మం��….����ను� కృ���…..�ర��ఝు�� ర�ణ �ఖ��-����మం��అ��డు.

మ��� కృ��� ���కు వ���కం� కుట�పను�తు��డు.  అతను �దట ��ం��
సహ�రం �సుకు��డు.  త��త���న��� బూ�� సభు�ల� ఒ��క���నూ��� �డు.
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 �వరన ��� ఆప��తు�డు ���� � సంప��ం� తన ��కు ���కు��డు.  1953 ��
24న ����యం స��శం జ��ం�.  ఆ స��శం జరుగుతుండ�, ముందు అనుకున� �ధం�
సం�తం అం�న త��త, �ర�� ఝు�� �యకత�ం� 11 మం� �ర���, జనరలు� స��శం
జరుగుతున� �లు� ప���ం� ���ను అ�సు���రు.  1953 ��ంబరు 23న ���
����యబ��డు.  ���అనుచరులు ����యబ��రు �క ���నుం� �ల�ంచబ��రు.

���� మర�నంతరం మూడు �లల త��త 1953 �� ‘కమూ��సు�’ ప��క�
వ����జను �ర�సూ����, ����, ����, ఏం��� ల ��షన�� ఒక సు�ర���సం వ��ం�.
 ���� �ద ప��ం� �ద� �� ఇ�.  తరు�త అటువం� ���లు వందలు
ప�చు�ంచబ���.

���ను ����న త��త కృ��� ����యం� ముఖు�డ��డు.  ��ం�� నూ
అత� సహచరులనూ ���వ���క గూ�� ముద��� �ల�ం�డు.  ఈ దశ� కృ��� ����
���ల ర�కు�� �� ���డు.  ��ం�� ను �ల�ం�న త��త కృ��� ���ఫ���క�ట�
అ��డు.  ���అత� అ�నం�� వ��ం�.  ���� �లం� ప����హ�లు� ��ంచబ�న ���
�డుదల �� �లక ���ల� �య�ంచడం ��రంభ�ం�.  1938� కృ���, ���� ల
�తు�డు ���� ప������ 25 సంవత��ల ��కు గుర��డు.  1956� ���� �తు�లకు
�దర�నం� ���� �సును చూ�ం�, ���� ను �డుదల �� ఆంతరం�క మం��త� �ఖ క����
� �లక ��నం� �య�ం�డు కృ���.  ‘���� ��లకు మూల �రణం అ��బరు �ప�వం,
అంతరు�ద�ం’ అన� అ���యం� ఉన� (అ� అ� తన� ���నటు� కృ��� �డుకు అ��డు)
���� కు, ���� �తు�లకు బల�న�రంద�� �న��సం క��ం� �ధ�త అప��ం�డు
కృ���.

���ఫ���క�ట� ��� ���� �బదు��న �ర�కర�లను �ల�ంచడం �దలు ���డు
కృ���.  యు����� 9000 మం� ����క�ట�లనూ ����� 2500 మం� ఫ�� �క�ట�లనూ
�ల�ం�డు.  ఒక �� �బదు��న �ర�కర�లను ���నుం� �ల�సూ�మ� �� (1956�) 20వ
�ం��� త��త ��య� ప�భు���� వ����సు���రన� �రం� ��లు అనుభ�సు�న� 7000
మం� ��హ�లను �డుదల ��డు.  ప�భుత�ం� �లక ���ల� ‘���� �తు�లకు’ గుర�న
��� �య�ం�డు.

��ం�� ను �ల�ం�న త��త �ల�� కృ��� తరు�� ల��ం అ��డు.
 �ల�� కృ��� ���లను వ����ంచ��డు.

1957 �� 18న కృ��� ను ����యకత�ం నుం� �ల�ం�ల� ����యం
�ర��ం�ం�.  �ంద�క�� ���స��శం ����యం �ర���� ఆ��ం�� �� ����
�య�న� కృ����ం���డు.  ఇక�డ�ర��ఝు�� రంగం�� ��డు.

�ర�� ఝు�� �స�ం�హం� సమరు��న జనర�.   అతను సమరు�వంతు�న జనర�
అ��, అసం��క ���లనూ ఆయు�లనూ అం�ం�న ���కవర�ం, ప�జలూ, �ష�సు�వ�వస�
ఈ ప�జల� �సుకు వ��న నూతన ���క �తన�ం, ఈ�ష�సు�స���� ఉ���� �సుకు
వ��న అ��బరు �ప�వం, ఆ  �ప���� ��ం�న ����� కమూ��సు����, ఆ ����ర�కర�ల
ఉకు� క�మ ��ణ, ���� �ప�వ �� - ఇ�� �కుం��ర��ఝు�� ప��భ ��ం�కు �డు.  ఈ
�తన�ం�ం� �ర�� ఝు�� లు, ��� లూ, ష����� లు �టు����రు.  తమ ప��భ
చూ���రు.

కమూ��సు�����యక��న �ష�సు���య� స�జం సృ��ం�న ఈ నూతన
���క �త���� ���� �స��ం� బూరు�� చ�త��రులు, ర�� �జ��� �రణం ఓట�
ఎరుగ��ర��ఝు�� అ� ప��రం ��రు.  ����మూర�త�ం వలన అపజ�లు సంభ�ం��,
�ర�� ఝు�� అస�న ప��భ� రష�� ���లను న��ం� జర��� ఓ�ం�నటు� ���ం�రు.
 ���� కు ��� అత�� �ల�ట���� ప�య��ం�రు.  �ర�� ఝు�� తల�రుసు మ��.
 అటువం��గడ�లు అత��అహం���� �ం� ��� ఎగ��లన� ��క క��ం� ఉండవచు�.

����  ����� మధ� ఉండవల�న సంబంధం గు�ం� ����సు�లకు ఒక స�ష��న
అవ�హన ఉం�.  ���తు��� న��ం�� �� తు�� ���� నడ�ంచకూడదు.
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 యు��నంతరం, ప�జ�� ����� ఉన� పరప� �రణం� ����  ‘�న���జం’ (�న�ం అ��రం
హస�గతం �సుకు�) ప����� ���ం�ందుకు �ర�� ఝు�� � ���న�త �� పద���
పం�ం�డు.  ఇ� ఒక�� �రణం �క�వచు�.

�ర�� ఝు�� జర�� నుం� �లు�న సంపదనూ, క�ఖం�లనూ �ల����తన ఇం�� 51
ట�ంకు �సుల� �ం� ఉం�న సంగ� ���� కు ���ం�. ఒక �ధ�త గల �ర�� ప�భు����
��యకుం� ���లనుం� ఇ� లూ� �య�డం �ర�. ఈ �రం ��రణ� రు��ం�. ఈ
���� ���ఝు�� పద�� త��ంచడం జ��ం�. ఇ� కూ� ఒక �రణం �వచు�.

�ర��ఝు�� కు ����న�ం వ�వ���� కలుగ�సు�కూడదు అన� అ���యం�ద�
నుం� ఉం�.  �న�ం� ���అజ���� అతను �ద� నుం� �ర�సు���డు.  తను
��ముఖ�తను ����నప��నుం� ఝు�� ���� అం� అసంతృ��� ఉ��డు.  కృ���
అత�� �తులు క�� 1953� అత�� �-���� ర�ణ మం��� ��డు.  1955� ��ం��
ను పద�నుం� �ల�ం� సమ��� ర�ణ మం��అ��డు.  ��య� యూ�య� చ�త��
����ర�కర��క ఒక ������ ర�ణ �ఖకు మం��అవడం అ� �ద���.  1956 ����
ఝు�� �������యం �ం��� �ంబరు� ప��� �య�బ��డు.  కృ��� అండదండల�
అతను ��� ఎగ��డు.

1957 �� � �������యం� బల�నం� ఉం� ఓట� తధ�మన� ప����� ఉన�
కృ��� కు తన అండదండలు అం�ం�డు�ర��ఝ��.

��క ���లు పం� కృ��� అనుచరులను �ంద�క�� స����� ��� �సుకు
వ��డు.  �ంద�క��� కృ��� తన మనుషులను �ం� ఉం�డు.  �ర�� ఝు�� కృ��� ��
�గ�డం� మ� ప��దం ఏర��ం�.  కృ��� ను �ల�ం�నట��� �ర�� ఝు��
�యకత�ం� ఉన� �న�ం �ల��, ��ం��, కగ��� ల ప�భు���� గు��ంచదు అ�
�చ��క కూ� ఉం�.  ���� భయపడ�� �జమ��ం�.  ���తు��� న��ంచడం �దు.
 తు������ న����ం�.

ఈ సంఘర�ణ� �ల�� గూ�� ఓ���ం�.  కృ��� �న�ం సహ�రం� �జయం
��ం�డు.  ���� ఇ� ఒక ��క �రుగు�టు �ం��.  తు�� �ట�ం ��� కృ��� అ��రం
��రప�ం�.  ఈ తు�� ���క వర�ం �తు�� ఉన� తు�� �దు.  ���క వర��యంతృ����
�ర�ం� ఆ�సర� �తు�� ఉన� తు��.  ఝు�� మ� �టు�����డు.  ����యం ��
�ంబర��డు.  అ�� అతను కృ��� ను స�� అర�ం �సు��దు.  కృ��� �త�ం అత��
 స��� అర�ం �సుకు��డు.  �ర�� ఝు�� తన ప�ం నుం� మ� ప��� ���� తను
కూ���న� అత�� అర��ం�.

�ర�� ఝు�� 1957 అ��బరు� ఆ���� పర��ం� ���కు ��� �ర��
���శ�యం� అత�� అదు��� �సుకు��రు.  ��� గంటల త��త అతను పద�నుం�
�ల�ంచబ��డు.  కృ��� �లం� �ర�� ఝు�� �ద దుష���రం జ��ం�.
 స��న�వ���� అత�� అవ�శం �క��ం�.  1963� కృ��� పద�చు�తు�న త��త
�ర��ఝు�� తన ��ప�లు �యడం�దలు ���డు.  కృ��� � క�� ఉన�ంత�లం అతను
కూ� ���� ను �ం�ం�డు �� ఇతరులు ���� �ద అసత� ప��రం ��సు�ం� �స��లు
తనకు ��� కూ� �నం వ�ం�డు.  తరు�� �లం� కృ��� ��� తను �లు�మ��
ఆ�న� ఆగ�హం వల� �వచు�, �� సు��ం క�ండ� ���� �ద చలు� తున� బురద ����
సు��ం క�ండ� � తన �ద కూ� పడుతున�దన� సంగ� గు��ం� �వచు�, �� చ�త������
కున� ��నం గు�ం� �స��లు ��� ఉ��శం� �వచు� - ఏ �ర�లవల�����, అతను  ����
గు�ం��� �వ�లు �ల��ం�డు.

కృ���-�ల�� ల మధ� సంఘర�ణ ���ఉన�త ���� జ��ం� �� ���
సభు�లంద��, ప�జలంద�� �ల�� కలు�కు �వడం� �ఫలమ��డు.  బహ�� ఆ ��
ప����� �ల�� కు అ� అ�ధ�� ఉండవచు�.  �ల�� �రుగు�టు ���, �ర��
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ఝు�� కృ��� కు అండ� ����, ఒక అంతరు�ద�ం జ���.  ఆ �� ���ఇటువం�
అంతరు����� �ద�ం� �దు.  అంత���యప���� కూ� అత�� అనుకూలం� �దు.

కృ��� �లం� ర��� ��ట�సు��నరుద�రణకు అంకు�ర�ణ జ��ం�.  అ�� కృ���
���� �ష�సు�ఆ��క ���లను సమూలం� ��� �య���� �� �దట ఆ��క ���ల
�ద �దలు �ట��దు.  ఎవరూ �దన�� �ష�సు��జ�లు ప�జల కళ�ముందు���.
 ప�పంచం� �ష�జం �రు �రు �గు�ం�.  �త�� ��తంత��ం �ం�న ��లకు �ష�జం
ఆదర�మ��ం�.  �రత �శం� కూ� �హ�� �రు తన సంకర ఆ��క ���లకు మన
కమూ��సు�లు �ం���� �ష�సు� తర� స�జం అ� �రు ���రు.  ఆ �డు
�ష���కున� �రు అ�.  అందు�త �ష�జం �ద  సూ�� �� �య���� కృ���
�హ�ంచ�దు.  మూడు ద���ల �ష�సు��జ�లను �గుడుతూ� మూడు ద���లు
�ష�సు�ర��కు �యకత�ం వ�ం�న ���� �ద �� ��డు.  ���� ��న �ష�సు�
�టనుం� ర��ను �� త��ం�ందుకూ, ప�పంచ �ష�సు�ఉద���� ���ర�ం ��ందుకూ,
�దటఈ ఉకు�మ��� ధ�ంసం ����.  ���� ను ఆ��సు�న� �����రణ సభు�ల�నూ
ప���కం�నూ అత�� అప��� �లు �� ఉ��శం� కృ��� 1956� 20వ ����ం��సు�
���� ‘�తు�ల’ � ఒక రహస� ���క సమ��ం�డు.

కృ��� రహస� ���క� ���� �ద అ�క ఆ�పణలు���.  ����  మూరు�డ�
అహం�� అ� �రటు మ�� అ� హంతక మనస�త�ం కల�డ� అను��ం� స��వం
కల�డ� ���పంద అ� - ఇ���ఉం�.  ���� ���ఈ రహస� ���క��త�� �దు,
కృ��� హ�ం�నూ, ఆ తరు�త కూ� �న��ం�, ఇం� �న�గు�ం�.

��వ� ఫ� అ� అ��క� ���స� కృ��� ���క అబ��ల �ట�అ� కృ��� తన ���క�
60 అస��లు ���డ� ��త�క ప��ల ఆ�రం�  రు�� �సూ�2011� ‘కృ��� అస��లు
(Khruschev Lied)’ అ� �స�కం ప�చు�ం�డు.  ���� �ద �మర�ల��ం�� ఆ �స�కం�
స���లు చూడవచు�.

ఇక�డ జర��-ర�� యుద�ం గు�ం� ���� �ద ��న �మర�ను �త�� ప���ంచడం
జ��ం�.

�����ద ఆ�పణలు - �స��లు

1. ���� ���� యు���� సన�ద�ం �య��దు.  1939-41ల మధ� ��క�మణ
సం� ఇ��న వ�వ�� స����గం �య��దు.

‘....���� ఈ ��దమం� (యుద�ం) ��య� యూ�య� �ద జర�� అక��తు���
ఫ�తం అ� ���డు.  �� �����, ఇ� ���� అసత�ం.  �ట�� అ��రం�� వ��న ���
కమూ����� అంతం �య���� కంకణం కటు�కు��డు….యు���� ముందున� ��త�క
�స��లు ప������ట�� ��య� యూ�య� �ద యుద�ం �య���� �ద�మ�తు��డ�
స�ష�మ�తుం�…..మన ప�శ�మలను స��న సమయం� ��క అవస�లకు అనుగుణం� �ద�ం
�� ఉం�, మన ����� అవసర�న� స�లం� అంద�� ఉం�…..మన యుద�న��లు��
తకు�వ� ఉం��….మన ����� త�న ఆయు�లు  ��…...��య� �ం��క ��ణ�ం
ఉత�మ రక�న �ంకులు,  ఆ��ల� యు���� ముం� త�రు ��ం�.  �� ఈ ఆయు�ల
ఉత����ద�ఎతు�న జరగ�దు….’   -  కృ���  రహస� ���క.

అ��బరు �ప�వం నుం� ���� ఈ ����లం�నూ ఎటువం� ప���తుల� ఏం ��ం�న�
ప�������ఈఆ�పణ�� అసత�ం స�ష�ం�దు.

1917��ప��నంతరం జ��న అంతరు�ద�ం�నూ, 14 �టు�బ��� ��ల దు�క�ణయుద�
ఫ�తం�నూ  యుద��రణం� వ��న కరు� �ట�ల�నూ, ర�� 70 ల�లమం� �రులను
����ం�.  ��య� ప�శ�మలూ వ�వ�యమూ ���� అస�వ�స�మ���.  1921�
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యుద�ప�శ�మలను శూన�ం నుం� ��రం�ం��� వ��ం�.  1924 నుం� 1928 వరకూ ����
�యకత�ం� రష�� ఆ��క వ�వస��ల��కు�కుం�.  1928 ��� ఉకు�, �గు�, ��ంటు�ద�న
�� ఉత���గణ�యం� ���ం�.

1928� ��య� యూ�య� ను అ� �గం� ఆధు�కం ���ల� ల��ం� �ద�
పంచ వర� ప���కను �య�డం జ��ం�.  ��య� ప�శ�మల�నూ వ�వ�యం�నూ
సమూలం� �రు�లు �సుకు వ�� ప���క ఇ�.  ��య� యుద�ప�శ�మకు ��� ఈ
ప���క�� ప�ం�.

1931 �బ�వ� 4న �ష�సు�ప�శ�మ�యకుల� స��శం� ప�సం�సూ�, ���� ర�� ఏ
�రణం వలన అత�ంత �గం������క �శం� రూ�ం�� �వ�ం�డు -

‘....(సమూలం� �రు�లు �సుకువ�� చర�లు)...�సు�వడం� అలసత�ం
చూ�ంచడమం� �నుకబడడ�.  ర�� చ�త�ప���కత ఏ�టం� �రంతరం ఇతర ��ల
దు�క�ణకు గుర�తుండడం.  ��కం�, �ంస���కం�, �జ�యం�, �����కం�,
వ�వ��కం� �నుకబ�నందువల�� ర�� క��ల�ల�ం�.  బల�నులనూ �నుకబడ����
�చు�వడమన�� ��� �రుల సూత�ం.  �టు�బ��� ��నం �క� ఆట�క ��యం….మన
�ష�సు��తృ�శం ��� ఆక�మణకు గుర� ��తంత��ం ����ల� �రు �రుకుంటు���?
 అ� �నట��� మనం అ� తకు�వ �లం� ����� ��� మన �నుక�టుత��� అంతం
����. మ� �� �దు….మనం అ�వృ���ం�న ��ల కం� ఏ�, వంద సంవత��లు
�నుకబ� ఉ��ం.  ఈ అంత��� మనం ఒక ద�బ�ం� అ�గ�ం��…..ఇ� �య��క��
శత�� మన�� �శనం ���డు…’ (Speech delivered at the First All-Union Conference of
Leading Personnel of Socialist Industry, February 4, 1931).

��య� ప�జలు ���� �లు�ను అందుకు� ప���� ల��లను ప���క �లం
ము�య��� ముం� ��ం�రు. ప�ధమ పంచవర� ప���క� ��ం�న ప�గ�� గు�ం� అ��
లూ� ���ం� ‘���� యుగం’ � ఇ� ��ం�:  ‘...చ�త�� ఇంతకు ముం�న�డూ ఇంత ప�గ�
ఇంత �గం� జరుగ�దు’

1928-1940ల  మధ� 9,000 �క��లు ���ంచబ���.  �ద� పంచవర� ప���క�యుద�
ప�శ�మలకు ���న�త ఇవ�బ�ం�.  1930� 740 �ంకులు ఉత���అ�� 1938 ��� ఈ
సంఖ� 2271కు ���ం�.  అ� �లం� ���ల ఉత���860 నుం� 5,500కు ���ం�.  ఒక�
��న �క�� కూ� �� ��� నుం� 1935-36 ��� ��య� యూ�య� 74 ���ల
�క��లను ���ం�ం�.  ��య� యూ�య� ముందు చూ�� తన ప�శ�మలను యు����
�ం�� కూ� ���గప�� ���ం�ం�.  ��క���క��లు అవసర����క�ర�కు బదులు �ంకులు
త�రు �య�గల�.  ఎరు�ల, ర�యన �క��లు యుద��లం� మందుగుండు ఉత����
అనుగుణం� �రగల�.  అ�� ట�కు� ఇం�� �క��లు యుద��లం� ���ల ఇం�ను�
త�రు �య�గల�.

1939 ���ంబరు త��త ఒక�న�ర, �ండు సంవత��ల� �లక ఆయు�ల ఉత���,
ముఖ�ం� ���ల ఉత���,  క�సం ���ం� �య���� ���, ప�భుత�ం  ప���కలు ���.
 1942 ��రం��� ����� ���� �న����ంచ��� నూతన ఆయు�లు సమకూర����
జనర���� పధ�లు ��ం�.

��� ఇ. ��� అ��� �య��� ���� 1936 నుం� 1938 వరకూ ఉ��రు.
 ఆయన �ష� టు ��� అన� �స�కం ��రు.  అందు� ఆయన అ��క� ప�భు����
పం�ం�న ఉత��లూ �టూ� రహస� ���కలూ ఉ���.  అ� చూ����� �స��లు �లు���.
 �����ద �డు �సు�న� �ందలు సత�� అసత�� �ర��ంచు�వ��� �ఠకులకు అవ�శం
ల�సు�ం�.  అందు�త ఆయన �స�కం నుం� సు�ర��న ��షను� ఇసు���ను.  �ఠకులు మ�క
�షయం కూ� గురు��టు����.  ఈయన కమూ��సు�అ��� �దు, కమూ�����
వ����సు�న� �శ �య��.

‘.....1937� ప�భుత�ం ర�ణకు 23 ��యన� రూబుళ�� ఖరు� ���ం�.  1938� 40
��యన� రూబుళ�� ర�ణకూ, అ� �క 25 ��యన� రూబుళ�� యుద�ప�శ�మలకూ ���ం�ం�.
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 1939� ర�ణ బ��� 82 ��యను� ఉండవచు�…..1940� 105 ��యను� ….ర�� తన ర�ణకు
�సుకుంటున� బ���ండ�న చర�ల గు�ం� బయ� ప�పం��� ��యదు. ���� ��
��ముఖ�తను అర�ం �సు��దు…...కు� ప�ం� ���లం� ఈ మూడు సంవత��ల�నూ ర�ణ
అవస�ల�సం ప�� సంవత�రం 6 ��యన� �లరు� ���ం�ం�.  ఈ �త�ం ���� ��ల
ఆ�యం కం� ఎకు�వ.  అ��క� ప�భుత�ం పను�లవలన �ం�న ఆ�యం� స�నం…..’
 (Joseph E. Davies, Mission to Moscow, P. 298).

(యుద�ం ��రంభ�న త��త 1941 అ��బరు 15వ ��న ర�� యు���� ఎ�
సం�ద��న� �వ�సూ�ఆయన ఇ� ��డు) - ‘.... 1939� ����� �� ��క�రు �� ంటు
ఏ��� 15,000 ��క�రు� ఉత������.  1936 ��� ఈ ��ంతం�� ఏ��� 10,000 �ంకులను
ఉత����య�గల అవ�శం ఉం�.  గత మూడు సంవత��లు� ఈ ��ంతం ర�ణ దృ��� ఇం�
�� అ�వృ���ం�ం�.  1938� యుర�� ��ంతం� ��� టూ��, ��క�రు� , �ంకులు,
���లు �ద�న �� ఉత�����య� యూ�య� ఉత���� 30 �తం ఉం�.  ప���న
��క �� జరుగవచు�నన� ఉ��శం� ఆ తరు�� సంవత��ల� ఈ ��ంత ��క, �����క
శ��� బ���ండం� �ంచడం జ��ం�.  ప�భుత�ం నుం� స��న స��రం �క��� ఇక�డ
�న�ం ���ల�క��లను ���� ఏ��టు ��ంద���సు���రు….’   (ibid., P. 314)

1938-40ల మధ�యుద�ప�శ�మల ఉత���39 �తం ���ం�.  1939-41లమధ� �����
ఎటువం� స�యం అం�ం��ర��ఝు�� �వ�ం�డు:

‘...1939 జనవ� 1 నుం� 1941 �� 22 �� ����� 92,578 �రంగులు అం��.
 �త����రు� , 82 mm, 120 mm �రంగులు �త�� ప��శ �ట�బ��� (G. Zhukov,
Reminiscences and Reflections, Vol. I, P.236).  ���క ద�లకు 17,745 �టరు
���లు సరఫ� �య�బ���.  ��� �త��డలు� 3,719 ఉ���.  (ibid, P. 240).
 1939-41ల మధ� �సుకున� చర�ల వలన యుద��లం� ���ల ఉత���, �ణ�త�నూ,
సంఖ��నూ గణ�యం� �ంచ��� అవ�శం ఏర��ం�…..ఎర������  7,000 �ంకులు
అం��.  1940� �-34 �ంకుల ఉత�����రంభ�ం�.  యుద���రం��� 1851 �ంకులు
���ంచబ��� (ibid.,  p. 235).  1940� ��� ద��� 11 �ల�నూ 100 ����యరూ�
జ�ం���ములూ ���� �టూ� �� ��పరూ� ���ంచబ���.  270 ��ధ ర�ల ఓడలూ
నూతన�����వ�లూ ���ణం� ఉ���…..1939 నుం� 1941 వరకూ ��క బల�లు 180
�తం ����  (ibid., p. 244).

�� 23 1941 (యుద���రంభ�న �ం� ��) ��� ఇ. ���:   ‘....1938� ….����
�ం� ప�పంచ యుద�ం అ��ర�మ�తున�ద� �చ��ం�డు….�ట��, ము����ల దు�క�మణ
�����, �� ల���� ��య� �యకులు స�ష�ం� గమ�ం�రు…..మూ��� ఒడంబ�క
త��త ర�� ర�ణకు తన �ళ� �ద �ను �లబ�ల� బయటనుం� ఏ స�యం అందద�
గు��ం�ం�.  ఆ �ర�ల వలన �ంకులు, ���లు, యుద�ప�క�లూ ఉత����య����
నూతన క����లు ���ంచ���, ఉన���� �స��త పరచ��� ప���కలు ��ం�.
 అందు�సం అ�ర�న �ధులు ���ం�ం�.  ఈ క����లు �� ��� �� �దు.  �శం
�తటు����� కూ�  ���ంచబ���…’ అ� తను ర��� ఉన� �లం� చూ�న��� గు�ం�
���డు.  (Joseph E. Davies, Mission to Moscow, P. 299).

‘ఏ��� 1, 1938: …..రష�� ప�భుత�ం ప�పంచం �ద ��సు��ం� రుద�బడు�ంద�
����ం�….�వరకు ఇంగ�ండు తప� యూ�� అం� ��సు��లన ��ందకు వసు�ంద�
����ం�…. ��య� ర�� ఎవ���ఆ�రపడకూడద�, బయటనుం� ఏ స�యం అందద�,
స�యంసమృద�ం� ఉం�ల� ����ం� (ibid. P. 181).....��ంద� సంవత�రం ఆ�యం��ల�వ
వంతు యుద�అవస�లకు ����ంచడం జ��ం�.  యుద�ప����� ఎదు��వ��� �వ�
ప�య��లు �సు�న�టు� క����ం�….యు���� సంబం�ం�న ప�శ�మల�� �న�ం కం��లు��
 పర���ణ�� వ���….’  (ibid., p. 183).

జర�� నుం� �క, తూరు�న జ�� నుం� కూ� ��య� యూ�య� యుద�ప�����
ఎదు��ం�ం�.  ఈ �ండు ��లూ ఒ� �� �� ��నట��� ర�� �ండు ముక�లు� -
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యూ��య� ర��, ఏ�య� ర��లు� - ���వచు�.  ఈ �ండు ముక�ల మ�� సంబం�లు
���వచు�.  ఒక���క� స�యం అం�ంచు�గల ���� ఉండక�వచు�.  ఆ ప�����
దృ��� �టు�కు� జ�� ��� ఎదు��వ��� స�యంసమృద��న 5 ల�ల ����� తూరు�
��న ఉం�డు ����.  ఆ �షయం గు�ం� �సూ�, ��� ఇ. ��� -

‘......జ�� �ద ఆ�� న� ప�సర యుద�ం� ఎర��న�ం �జయం ��ంచడం ఎర�
�న�ం� ఆత� ������ క��ం�ం�.  ప���న జర�� నుం� తూరు�న జ�� నుం� ��
ప����� రష�� ప�భుత�ం ఎ��డూ మర���దు.  తూరు�, పడమరలనుం� ఎదుర�తున� ఈ
ప����� ఎదు��వ��� ప����, తూరు�� �ండు స�యంసమృద��న ���లను ర��
�ద�ం ��ం�.  ఈ �ండు ���లూ ఒక�� నుం� మ�క� ఎటువం� స�యమూ ఆ�ంచకుం�
స�తంత�ం� ��డగల�.  తూరు�న 4 ల�లమం� ��కుల� ప���క ఎర��ం� �న�ం ఉం�.  ఈ
����� �ండు సంవత��లకు స�ప� మందుగుండు, త�తర ఆయు�ల �లువ ఉం�.
 ��య� �న�ం� అ�క �గం ప��మ స�హదు��� �ం��క�ంచబ�ం�….’ అ� ��డు (ibid. P.
296).

‘��� 11, 1939: ...��� ��� �న� 18వ ����ం��సు� ���ంగ ��నం �ద
���� ప�సం��� ప��రం ��ం�.  దు�క�మణ�రుల పట� ��ట�, ���� లు అవలం�సు�న�
 అ�స��క ���ల� ��య� యూ�య� �����ందన� �చ��క ఈ ప�సంగం� ఇ��
ఉం�.  (����) ఇంగ�ం�, ���� ��లు �యంతలకు ఒక ��� త��త మ�క ��� ఇసూ�
�� ముందు ��గ�సు���య��డు.  బం��టు �ంగలకు వ���కం� స���ర�ణ �����
�రు ���� వ���ర� అ��డు.  ఈ �ండు ��లూ �� స�ప��జ�లను దృ��� ఉంచుకు�
జర��� ర�� �ద �� �య�మ� �చ��డుతు��య��డు….����, ��ట� లు ఆ����ను
జర��� అప��ం��.  జ��� ���కు ఇ��న ��లను అ�క��ం��. ��య�
యూ�య�� అ�చక ప���� ఉంద� �న�ం బల�నం� ఉంద� ప��రం �సు����.  ర���
జర�� ��క� ఓ�ంచగలద� అ���యం జర��� క��ంచ��� ఇటువం� ప��రం
�సు����…..’ (ibid. P. 266).

��క శ��� ఒక ����,  �ల��, సంవత�రం�� అ�వృ���య�డం �ధ�ం �దు.
��� సు�ర�ప���క ���.  �నున� ప����� ముందు� గు��ం� త�న చర�లు �సు�గల
ముందు చూ�గల �యకత�ం ���.  ఆ �యకత�ం ముందుచూ�� ర�ణకు అవసర�న
��క �� ప�శ�మలను - ఉకు�, �గు�, ��క�రు� , చమురు, ���లు, �ంకులు, గను�ల �క��లు -
���ం��.  �� జ��న ప�ం� ప�జలంద�� �యుధులను �� ��డగల ��హం ���.
 ����ఈ �షయం� ఏం ��� చూ��ం.

�� 23, 1941 (యుద�ం��రంభ�న త��త �ం� ��).....
‘.....�న�రు త��త�ము ����ంటు ఇం�� ప���ంచ�తుం� ఒకయువకుడు ���ం�

ప��తు�కుంటూ వ�� మమ��� ఆ�డు.  అతను యు��� ��� ��ఖ�.  �ట�� ర�� �ద ��
��నటు� �స�యం క��ం� �ర����డు.  ఆ �ర��న�� �ంబు ��నటు� � అ��ం�ం�.
 అతను � అ���యం అ��డు.  ఎర��న�ం ప��ఘటన �వ�త ప�పం��� ���ం��
ముం�తు�తుంద� ���ను.  �ట�� యు���� � గణ�య�న ��ం��� ఆక��ంచగ���
త��త అత� క��లు ��రంభమ��య� ���ను…..ఈ ప�కటన అ�� ప��కల�నూ వ��ం�.
 �అ���యం అంద���ట� ��ణుల అ����లకు వ���కం� ఉం�.  ���అ���యం
ఊ���ల �ద ఆ�రప��దు.  �ను ర��� స�యం� చూ�న ��� బ���బుతు��ను…..’
(ibid. P. 292)

��య� �న�ం �ప�తం� నష��తు�� ఊ�ంచ� �ధం� అసం��క�న ��య�
��జను� యుద�రంగం� ప���ంచడం గు�ం� జర�� జనర�� ఆశ�ర�ం ప�క�ం�రు.  ఈ ��జను�
���ం� హ�తు�� �టు�కు ��దు.  �� �నుక ముందు చూ� గల �యకత�ం ��న
సు�ర��న ప���క ఉం�.  ��య� ప�భుత�ం �నవ వనరులను యు��వస�లకు ఎ�
సం�ద�ం ��న��స� ఇ. ��� ఇ� �వ��డు:

‘....��య� ప�భుత�ం యువకులకు ��ట� ��ణ ఇవ���� ప���క శ�ద�
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�సుకుం�…..�ల��కలు ఆ�ళ� వయసు� అ��బ�సు�సంస�� �రు�రు.  12-16 సంవత��ల
వయసు� యువ పయ�� సంస��� �డ�రు.  14-24 సంవత��ల వయసు� ������
(యువ కమూ��సు���)� �రు�రు.  ���� � �ను యువ పయ�� క�బు� చూ�ను.  ఆ
క�బు�లకు అనుబంధం��ం��క ��ణల పర���ణ� న�� ప��గ�లలు���.  ఈప��గ
�ల�� �ల�లు ���లు, �ంకులు, ��ంజనులు, �లు ���లు �న� �న� �డలు� ���ంచడం
�రు�కుంటు��రు.  �ల�ల ఈ �ర�క��ల� �����రులు ప���క శ�ద�చూ�సు���రు.
16-24 సవత��ల ������ ల పట� �న�ం ప���క శ�ద��సుకుం�ం�.  ��� ��ట� ��ణ,
��రక ��ణ, తు�� గు�����ల�డం, ��షూ� ల� దూకడం, ���డ� ����సు �ం�� ఇ��రు.
 ప�� సంవత�రం 15 ల�లమం� యువ ��కులు 20 సంవత��ల వయసు� �న�ం�
�రు�రు……

…..��య� ���క బలం గు�ం� ఒక �షయం � �ద �� ముద���ం�.  ��య�
ప�జలకు ���లం� ఆస��.  ��య� యూ�య� � ����దగ�నగ�ల��ం��నూ ఒక
���ం� �రు� ఉంటుం�.  ఆట�టలకు �డు ఈ �రు�� ��షూ� జం�కు ఒక ��రం
ఉంటుం�.  �ల����� ఈ ���లు ��షూ� జం� �య���� ఉ��హం� వ��న
యువకుల� �ం� ఉం��.  ��� 10 ల�లమం� 2000 అడుగుల ఎతు�నుం� ��నం
నుం� మూడు�రు� ��షూ� జం� �� ప�భు��ను�ం� గు��ం� �ం�రు….1939� �����
సంబం�ం�న 63 ఆ�సర� ����ం� సంస�లనుం� �లమం� ��ణ �ం� �న�ం� ����ంటు�
�ర��� అర�త �ం�రు.  32 ��న ఇం���ం� సంస�ల నుం� ���క �ఖకు �ం�న
��ణులూ �బ�ం� ��ణ �ందుతు��రు…..ఇ� �క 14 ��ట�యూ�వ���లు, ఎ�డ�లు �
క�ండు �సం పట�భదు�లకు ��ణ ఇసు����.  ��� �యం�లం తరగతులు కూ� ఉ���.
 ��� 15000 క�ండరూ� , ఇతర ఉన�త ఆ�సరూ� ��ణ �ందుతు��రు…..1937-38
��ం�ల� �న�ం� ��సు�ఆ�సర� సంఖ� �� త����ం�.  యువ ఆ�సరూ� , ��ట�
సూ��� నుం� వ��న పట�భదు�లూ �� ��నం�� వ��రు.  1937 �� ఎర��న�ం ఆ�సరు తన
��గం� సు��ణ �ందడ� �కుం�, ఉన�త ��క సంస�ల నుం� ఎ�డ�ల నుం�, జనర�
���, జనర� ��� డూ��లకూ ��ణ �ం�న �డు.  �న� �న� ��క ద�లను క�ండు
�య���� �ప� అర�తలుగల�డు.  ఉన�త క�ండుకు అత� అర�తలు ఎటువం�� ఇం�
�ర��ంచబడవల� ఉం�.

తన �జయం �న�ం �క� సహ�రం �� ���సం �� ఆ�రప� ఉంటుందన�
�ష��� ప�భుత�ం ఎ��డూ మర���దు….ఈ ��క సూ�ళ�� 60 �తం �లం ��క ��ణకూ
40 �తం �లం కమూ����� అధ�యనం �య���� ����సు���రు.  ��కు� సగటు
వయసు 30 సంవత��లకు �ంచదు.  అం� 1917 �ప�వం ��� అతను 7 సంవత��ల ��
ఉం�డు.  ప�తనం నుం� కమూ��సు����ం�ల ప�� , ��య� ర�� �ప� తనం గు�ం�,
����� � అత� కర�వ�ం గు�ం�, యువకు�� �రంతరం ప��రం జరుగు�ం�….ప��కలు,
�ట�లు, ���లు, �ఠ�లలు, �స��లూ - అ�� కూ� ��� దు�క�మణ ప��దం గు�ం�,
�తృ���� ర�ంచు�వల�న అవసరం గు�ం�, కమూ��జం గు�ం�, ప�సు�త ప�భు����
��యం� ఉండడం గు�ం� �రంతరం ప��రం �సు�ం��.  �స�ం�హం� ప�భుత�ం తన పట�
 ఎర��న� ������ మ�ంత బలపరచ��� కృ� ���ం�.

…...1937-38 సంవత��ల�…..��య� యూ�య� కు ఏర�డుతున� ప��దం గు�ం�
ప�భుత�ం భయపడుతున��.  ర�ణకు సంబం�ం� అ�క చర�లు �సుకుంటున�టు� కను���ం�…….
���హ �రూ�లనం త��త �ం��కృత �యంత�ణ� ఉం�� �న�మం�
�నర��వ��క�ంచబ�ం�….. మూ��� � ముందూ త��� కూ� శతు�ప��దం ఉంద�
��ంచబ�న ��ం�ల� (ప��మ) స�హదు�లు బలపరచబ���.  �తటు���ం�ల� ర�ణ
బలపరచబ�ం�.  బంకరు� ���ంచబడుతు���…..�ంకులు, �ంకు యూ�ట� సంఖ�
 �ంచబ�ం�…..’  -  (ibid. P. 293-297).

‘......ప��మ స�హదు��� ర�ణ రం�లను బలప�� ����లు 1940���రంభమ���.
 యుద���రంభ  సమ��� 2,500 ��ంటు కట��లు ���ంచబ���.  ప�� �� ఈ కట��ల
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�ద 1,40,000 మం� ప� �� �రు.  ���� మమ��� ప� త�ర� ����య�మ�  ఒ���
�సుకు వ���డు’ అ��డుఝు��.  (Another view of Stalin, p. 121).

‘.....1941 �బ�వ� 15-20ల� 18వ ����ం��సు స��శ�లమం� ప�శ�మలనూ
ర��నూ  యు��వస�లకు �ద�ం �య���� గు�ం� ����ంచబ�ం�.  ��య�
యూ�య� అంత� నుం� వ��న ప���ధులు  �ంద�క��� ��క సభు�లను అదనం�
ఎను�కు��రు…..’- (Another view of Stalin, p. 121).

1941 ��� ��రంభం� ���ం�, ఝు�� లు ప��దళ �జ��సు�లకు
�లు����ల� ���� ను ��రు.  �� ���� అందుకు అం�క�ంచ�దు.  �జ��సు�లను
స�క�ంచ��� ఆ�����జర�� అ� యుద�చర�� ��ం� యు���� ����ంచవచ�� అతను
�దట ��ం��, ��� అం��� 8 ల�ల �జరు� ���లను స�క�ం� స�హదు�కు పంపడం
జ��ం�.

‘....ఏ��������, �� ర��, ��, ఒ��� ��క ��ం�ల �� ఆ���� లు జర�� ���
ఎదు��వ��� తమ దగ�ర త�నంత ��క బలగం �ద� ��య��రు….���� 28 స�హదు�
��జన�ను �లుగు ���లు� ఏర��� తర�ం�డు…..��లను �చ��ట�కూడద�
�చ��ం�డు…..’ - (ibid., p. 121).

ఎ�� చర�లు �సుకున�ప��� ఎర��న�ం అ�క రం�ల� బల�నం� ఉం�.  ఇటువం�
బల�నతలను �����రులు �ర�� ���ం� దృ��� �సుకువ��న��డు  ‘....�రు ���న
��� �ను ���� ఏ�భ�సు���ను.  ఈ బల�నతల��ం�� �ంట� అ�గ�ంచడం
�ధ�పడుతుంద� �ను అను�వడం �దు.  �ను �న� ���� ను క��ను.  ��� � �బు� (ప��మ
రంగం� �ంట� �డూ� ర�� బలపర�లంటూ ప��మ ��ట� ��� క�ండు ��� � పం�న
సం�శం) ���� కు అం�ం�.  ��� � ��ండ��� ��య�న� అ�� అ� �ర�గ�� ����
�ము �ము అ� �ప�మ��డు….’ అ��డు.  (G. Zhukov, Reminiscences and Reflections,
Vol. I, p. 240).

�ర�� ఝు�� �ట�� ���లం� -  ‘.....అ��ం�� స��న పద��� ����ద����
చ�త��కు అ� తకు�వ �ం� ���� ప���ం�ం�. �ము అ�క �ష��� స���
��రం�ం�ం.  �� �ష��� ��రం�ం�న ప� ����య���� త�న వ�వ� �క��ం�.
 �� జర�� ఎ��డు �� �సు�ం� అ� �షయం �కు ��యక�వడం వలన అ�క క��లకు
గుర��ం.  శతు�� ��� ఎదు��వడం� జ��న అ�క �ర�ట�కు మూల �రణం అ�.  (��)
�ను ���న అనుకూల ప���తులు �లం� �టు మనకు మ�ంత అనుకూలం�నూ
శ��వంతం�నూ ప�ణ�ం��.  (స��న పద�తు�� ��న ��దు�).... అం�మ �జయం�
మనకు �డ����.  ప��కూల�న �షయం - శతు�� ఎ��డు �� ���డు అ��
గ��ంచ�క�వడం - �లం� �టు �� ��శకర శ��� ����ం�…..1940�  ���,
ప�భుత�మూ �శ ర�ణను బలపరచ��� అ�క చర�లు �సుకు���.  �� �శ ఆ��క ప����
అంత తకు�వ వ�వ�� ఈ చర�ల��ం�� అమలు జరుప��� అవ�శం ఇవ��దు.  నూతన
ఆయు�లను సమకూరు�కుంటూ, నూతన ��ణ �ందుతూ, �జరు�లను ఏ��టు �సుకుంటూ
మన �న�ం �నర�వ��కరణ� ఉండ�యుద�ం హ�తు�� మన �ద ప�ం�…..’  -  (G. Zhukov,
Reminiscences and Reflections, Vol. I, p. 271).

యు���� ��కం�� �దు, �జ�యం� �ద�ం �వడం కూ� అ� ముఖ�ం అంటుం�
�డు ����.  �జ�యం� ���� ���� స��న పద�తు�� � యు���� �ద�ం ��డు.   ఎర�
����� 1942 క�� అధు�తన �న�ం� ����ద���� ప���కలు ��డు.  �� దురదృష�
వ�తూ�యుద�ం సంవత�రం ముం� హ�తు�� ��రంభ�ం�.  ��ండు, ����, �ర� �ర�� �
అ��� - ఏ� కూ� శతు�� హ�తు�� �రు� �� ��న��డు తమను �ము ర�ంచు��క
�ప�త�న న��లు �ం�యన� సంగ� మర��కూడదు.  జర�� �న�ం అ�క యు��ల� తన
�����, ఎతు�గడలను ప��ం� �టు ��న �న�ం.  అత�ంత అధు�తన�న�.  ����
స��న చర�లు స�లం� �సుకు� ర�ణను బలప��నట��� ర�� స�ల� న��ల� జర��
�� ����ట�గ��దంటూ భయంకర�న ఆ న��లకు ���� ను �ధు��� �య�డం
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దురు��శం� కూ�న చర�.

2. జర�� �రు���� బూరు�� ���ంతం� ���ప�య�డం జ��ం�.  ��య�
��హం ఎదురు�� �� �ం��క�ం�ం� �� �శం� ��ల�న భూ��లను
శతు�� ఆక��ంచగలడన� �ష��� ప�గణ�� �సు��దు.

1939� ప�చు�ంపబ�న ��������గు��ష�� గు�ం� ప����సూ�-  ‘.....�రు��� అ��
బూరు�� ���ంతం� ����యబ�ం�. ��య� ��క ��హం ��య� యూ�య� �ద
శతు�� �� ��నట��� శతు��ను అత� �శం�� అంత�ం�ంచడం అ� ఎతు�గడ �ద
ఆ�రప� ఉం�….��గమనం అ�� ఒక రంగం� అక�డక�డ జరుగవచు� �� �ద�ఎతు�న
యుద�రంగమం� ��గమనం జరుగవచు�న�, �ద��ద����లు చుటు�ముట�బడవచు�న�
�ష��� ప�గణ�� �సు��దు…’  - కృ��� �లం� ప�చు�ంపబ�న�స�� ఆ���.

‘....యుద�ం �దలవ�తుం� ��య� యూ�య� �ద �� �� శతు��ను ��క�
ఓ�ంచవచు�న� �ర� �� �� క��ం�ం�.  If war comes tomorrow �ం�
���లు…..�న�ం ప��క�� కూ� ఇటువం� ప��రం జ��ం�….’  -  �స�� ఆ���.

భ�ష�తు�� ఏ యుద�ం ఎవ�� ఎ� జరుగుతుం� ఎవరూ ఊ�ంచ�రు �� ప�పంచ
ప���లను �గ�త�� గమ�సు�న� ����, జర�� ప����� �రుగుతున� �� ��క శ��� అర�ం
�సుకు��డు.  యూ��నం� ఆక��ం� అత�ంత శ��వంతం� జర�� త��న ప���తుల�,
జర��� స�హదు�ల� �లువ�ంచడం అ�ధ�మ�, అ� యుద�ం� ర��� భూ��లను
ఆక��ంచగలద�ఊ�ం�డు.

��� ఇ. ��� ��, �� 23, 1941:    ‘.....1937� (రష�� ��ట� ��� �) 6000
మం� ���యను� తు�కుల� నడవడం చూ�ను.  �రు �మూలు దుసు�లు ధ�ం�రు.
 �రు���� ఎదు��వ��� ��య� ��హ�త�లు �తటు�ర�ణ (Defence in depth)
����� రూ�ం�ం�రు.  శతు��ను ��� ����, �డుగ�తున� అత� సరఫ� ���ల
�ద �� �సూ���ంచ��� ఇ��డు జర�న� �ద ఎర��న�ం ఉప��సు�న� ���� ద�ల
శక�లు అ�.  జర��యుద�ం� ప��మ ర��ను ఆక��ంచగలద� ఈ ���� ద�లు శతు�ఆక��త
��ం�ల� ముందుకు �చు�కు వ��న జర�� ��క ��ణులను �నుకనుం� ��ం� నష�పర�ల�
1937�� రష�ను� ఆ��ంచడం గమ�ంచతగ��…..’ అ� ��డు (Joseph E. Davies, Mission
to Moscow, p. 293).

1939 �-ఆగసు�ల� జ�� �నూ, ��ంబరు 1939-��� 1940ల� ��� ండు�నూ
యు��లు జ��న త��త ఈ యు��నుభ��� �గ�త�� ����ంచడం జ��ం�.  1940 ����
�ంద�క�� స��శం� ��� ండు యుద�స�� �వ�చర�లకు �� ��ం�.  ����� ��ణను
స��న పద�తు�� ఇవ�డం �ద� �మ��ంచడం జ��ం�.

1940 ��ంబరు 23 నుం� 1941 జనవ� 13 వరకూ ఒక �ద���క స��శం జ��ం�.
 అందు� ప�ముఖ �����రులందరూ �����రు.  ఈ స��శం� ప���ంశం జర���
యుద�ం ఎ� జరుగుతుంద��.  �ద��ంకు ���లను ప���ంచడం� జర�� గ�ం�న
అనుభ��� అథ�యనం �య�డం జ��ం�.  స���నంతరం �� �ద �����
సంబం�ం�న అ��సం జ��ం�.  అ��డు ���� కూ� ఉ��డు.

‘......ఈ చర��� ���న� �రూ, చర�లను స��ం�న ���� క���� ఫ� ���� -
అందరూ ఏక ��వం� అం�క�ం�న �షయ��టం� �� జర�� ��య� యూ�య� �ద
�� ��న ప�ం� మనం ప��మ రంగం� అత�ంత శ��వంత�న శతు��� ��డవల�
ఉంటుం�.  జర��� అ�క కవచ శక�ల ��జను� , �క�����జనూ� ఉ��య�, అత�ంత
శ��వంత�న ���క బలగం ఉంద�, (జర��) జనర�� ఆధు�క యుద��ర�హణ� ��
అనుభవం గ�ం�ర� ఈ స��శం ��� ���ం�….’ - (G. Zhukov, Reminiscences and
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Reflections, Vol. I, p. 220).
‘ప��మ స�హదు�� జర�� ��య� యూ�య� � �� ���ఏం జరుగుతుం� అ� ��

�దఈఅ��సం జ��ం�…..’ - (ibid., p. 221).
ఈ అ��సం� �ర�� ఝు�� జర�� ���లకు �యకత�ం వ�ంచ�, జనర� ��� �

��య� ప��ఘటనకు �యకత�ం వ�ం�డు.
‘....ఈ అ��సం� తూరు� �న�ం (��య� �న�ం) ప��దక ప����� ప�ం�.  ఈ

అ��సం� ��య� �న�ం ఎదు��న� ప���� �ం�� 1941 �� � ��సు�జర�� ��
��న��డు ఏర��ం�.  ��� � (��య� ప�ం) ఓ���డు.

‘.......ఒక ��� క�ండు �సు�న� ఆ�సరు యుద�తంత�ం� ��ణు� ఉం��.  ఎటువం�
ప���తుల��� స��న ప����లు కను���.  అ� ప����లు �తకడం�
�ఫల�నందువల� ను�� ఈ అ��సం� ఓ����….’ అ� ���� అత�� �వ�ం�
మంద�ం�డు (ibid., p. 223).

���� ���న ఈ �టలు గురు��టు��దగ��.  ఎంత �ప� యుద�తంత��� శతు���
�ట��దట తలపడ�� తల��ందుల�తుంద��డు �� � �� అ� యుద�తంత���ణుడు.
 శతు�� ను�� ఊ�ంచ� �ధం�, ఊ�ంచ� ఎతు�గడల� �� �య�వచు�.  ఎం� �గ�త��
ను�� ��న ��హం తల�ందులు �వచు�.  ��ణు�న క�ండరు ��� �ద�ం� ఉం��.
 అను��� తట��ం�న��డు స��న ప����లు చూడగల��.

జర�� �రు��� ప���ల��ం�� ���� ��, రష�� �న�ం �� ఊ�ంచ�క��
ఉండవచు�.  �ళ�� �రు���� ఎదు��వ��� ��న ప���కలు అ�క �ర�ల వలన
తల��ందుల� ఉం�చు�.  �� ఒక�� ప���� అవ�హన�� వ��న త��త ���� త�ర�
�రు���� ఎదు��� ����� రూ�ం�ం�డు.  ఎదు��వడం� సఫలమ��డు.  అ�
అత� ��ణతను,�తు���� సూ�సు�ం�.

��ణ �షయం� జ��న ��ల గు�ం� �బుతూ �ర�� ఝు�� -  ‘......��క ��హం
దు�క�మణ�రు�� ఎదురు �� (offensive operations) ���� ఓ�ంచగలమ� స��న
అవ�హన �� ఆ�రప�ం�.  �� ఇతర ��ట పద�తులు – శతు��� తలపడడం, శతు��
ఒ��� �సుకు వ��న��డు ��గ�ంచడం, చుటు�ము��న��డు ��డడం, ����ళ యుద�ం -
�ం� �ష�లకు త�నంత��ముఖ�త�వ�డం జరుగ�దు….’ అ��డు (ibid., 245).

�ష� టు��� నుం� -
‘�� 9, 1941 (��ంగ��)......(రష��) �య�� ఓమ� ��� ఇం�� �ందుకు వ��డు.

 ��� ��� జర�న� వశమ�� అక�డ ఉన� �����క సంపదం� జర�న� వశమ�� ప��దం
ఉం� అ� అత�� అ��ను.  అ�ం� ప��దం ఎదురవ��� �� ముం� �క��లను
తర�ంచ��� ఏ��టు� �సు�న�టు� తనకు స��రం అం�ంద� అతను ���డు…... జర��
యు���� � �ంత ���� ఆక��ంచగలద� ఓమ� �� అ��డు.  �� అ� �� స�ల��గం
అ� అతను అనుకుంటు��డు.  � ప�శ�కు స��నం �బుతూ �స�ం�హం� ప�భుత�మూ, ఎర�
�న� � క�ండూ ఆ ప����� దృ��� ఉంచుకు� ��� ఎదు��వ��� ప���కలు ���
అ��డు.  ఒక�ళ ��� జర�న� వశ�న ప�ం�, తూరు� �� ప�భు���� ఏ��టు
�య���� ��య� ప�భుత�ం అ��� ఏ��టు� ��ంద� అతను ���డు.  ప�భుత�ం� �టు
���� స�యం సమృద��న స�తంత��న�ం కూ� ఉంటుం�…..��య� యుద���హం
ప��మ యుద�రం�న �ర��త�క యు��లు ���ల� తల�ట�డం �దు…...శతు�� సరఫ�
���లు �ర�మ��� ��య� �న�ం �నుకంజ �సూ�శతు��ను ���� ���� స�ష��న
ప���క ఉం�.  అ� ముందుకు �చు�కు వ�� శతు�� ప�� అడుగుకూ త�న మూల�ం ���ం��
ర�ణ యు��లు �సూ�శతు��ను బల�న పర�ల� ��య� ��హం �ర��ం�ం�….జర��
�ంకు �డులను రష��  �న�ం ప��ఘ�సు�న� �రు గు�ం� యుద�రంగంనుం� వసు�న� �ర�లు
�స���� క��సు���య� అతను అ��డు.  ��లు ���ల�, �ంకుల� �సు�న� ���
ఇ� ఎదు��� రష�� ఎతు�గడలు ��క చ�త�� ఒక �త�అ����� సృ��సు���య� అతను
అ��డు…..’  -  (Mission to Moscow, p. 302).
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ఓమ� ��  యుద�ం ��రంభ�న �ండు ��ల త��త ���న ��� బ��-  1) జర�న�ను
స�హదు�ల� �లువ�ం� �ర��త�క యు��లను ���ల� ���� అను��దు  2) �నుకంజ
�సూ�జర�న�ను ��� ���� శతు�� సరఫ� ���ల �ద �� �సూ�, �రు���� �ర���క
యుద�ం� ���  ఒక  స�ష��న ప���క ర��కు యుద���రంభం నుం� ఉం�  3) శతు��
���ను కూ� ఆక��ం�� రష�� ప�భుత�ం మ�ంత తూరు�కు ��గ�ం���డుతుం�.

‘...�� 31, 1941: ఈ �� �� �� ���లయం� �ను జనర� ���� (ఎర��న�ం
అ���ంటు �� ఆ� � జనర�  ���) ను క��ను.  అతను  రష�� యుద�రం�ను�ం� లండ�
��� వ��డు…..��య� ప�భు���� ఎటువం� ��సు ఇవ�కుం��ట�� �� ��డు.  ��
ఎర������ గూఢ�ర �ఖ ��� �ట�� ��� ����� �ద�ం �సు�న�టు�  �లుసు.  ఎర��న�ం
ఏ ప������ �ద�ం� ఉం�……...హ�తు�� �� �య�డంవలన �ట�� �దట
���త�కం� అనుకూల ప����� ఉ��డు…….�ట�� ��� 30,000 �ంకులను ఈ ���
����ం�డ� అంచ�…..ఎర������ కూ����ంకులు ఉ���.

���� � �ద�ఎతు�న జర�ను� �ంకులు, �యుధ శక�ల� �� ��న పద��� ��య�
జనర� ��� �గ�త�� అధ�యనం ��ం�.  అటువం� ��� ఎదు��వ��� ఒక �ర�ం
ఎను�కున��. ���� ���లనుం� ���త�కం� ��గ�ంచడం� ఈ ����� ప���ం�
 చూసు�న��.  సూ�� ���లం� ఈ ఎతు�గడ ఏ�టం�, ఈ ఉకు� �ళ�ను - జర�� �ంకులు,
�యుధ శక�లను - రష�� ��ణుల�ం� ముందుకు ����, రష�నను� �� �ద �నుక నుం�
�� �య�డం…….�ద��ద����లు చుటు�ముట�బ� ప��దం ఉంద� గు��సు���రు.  ఈ ���లు
జర�� చక�బం���  ��ం� బయటప�� అ� ��ంచడం జరుగు�ం�.  ఈ యుద�తంత�ం �ట��
యు���� � అ�క ���� ఆక��ం�న ప�ం� ���-యుర�� ��ంతం� స�యం�షక�న
ఆ��క వ�వస�ను ఏర�రచ��� �జరు� ���లను ఏ��టు  �య��� కూ� ప���కలు
��ం�….’  - (Joseph E. Davies,, Mission to Moscow, p. 307).

� �స��లు �రు���� బూరు�� ���ంతం� ���ప�య�డం �క �గ�త��
అధ�యనం �య�డం జ��ంద� స�ష�ం ����.  జర�� �రు���� ��ల�న రష��
భూ��లను ఆక��ంచగలద� ���� ఊ�ం�డు.  అందుకు త�న ����� రూ�ం�ం�డు.
 బల�న శతు�����డుతున���డు న��లు అ�కం�� ఉం��.  ల�ల ఎర������ జర�ను�
చుటు�ము���శనం �య�గలర� �ష���  ���� గు��ం�డు.  ఇ� ఒక భయంకర యుద�ం�
అ��ర�ం� జ�� న��లు�� అతను ��క�ం�డు.

3. జర�� �� గు�ం� వసు�న� �చ��కలను ���� నమ��దు.  అత� అ����లు
త�� అ� ఎవ�రూ �ప���� �హ�ంచ�క ��రు.  వ����జ వల�� ఇదం�
జ��ం�.

‘.....జర�ను� ర���ద�� �య���� ����� �ద�ం �సు���ర� 1941 ఏ��� 3న చ���
���� ను వ���గతం�  �చ��ం�డు. …… �� ���� ల�� �ట��దు…..���� � ఉన� ��య�
��ట� అ��రులు � 14-�� 15 ల మధ� జర�� ర�� � �� �సు�ంద� �ర�ల గు�ం�
��రు�లు పం�ం�రు….ఇ�� �వ��చ��కలు వసు�న�ప��� ���� �శ ర�ణకు స��న చర�లు
�సు��దు….. ��సు��న�ం రష�� భూ�గం �ద �డులు ��రం�ం�న��డు, ��� జర�న�
�ద ఎదురు �లు�లు జరుపవద�� ఆ���ం��ం�…….  ఒక జర�� ��కుడు స�హదు��� వ��,
�� 22 �ల��రగట� మూడు గంటలకు ర�� �ద �� ���ల� జర�� �����
ఆ���వ�బ��య���య��డు….ఈ�చ��క కూ� �ర���ం �య�బ�ం�….’ - కృ���.

ఈ�షయం గు�ం� ఇంతకు ముందు �ండవ అ��యం� ��� �వ�లు ఇవ�డం జ��ం�.
అ� కూ��ఠకులు మ�క�� చూడవచు�.

ఒక సంఘటన జ��న ���లం త��త, ఇరుప�ల ఉ���లూ, ఎతు�గడలూ అ��
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స�ష��న త��త ‘అ��డు ఇ� �క అ� �� ఉం�’ అ� �మ��ంచడం స��దు.  వర��నం�
��సు�న���� జరుగుతున�� అంత స�ష�ం� ��యదు.  ��� �స��ల ఆ�రం� ఏం ����
అ� �ర����రు.  అందు� అ��ర�ం��ర�టు� ఉం��.

���� �జం� �చ��కలూ, యుద�ం ���ందన� సూచనలూ �ర���ం ���?  ఈ
�షయం గు�ం��ర��ఝు�� ఏం ���� చూ��ం.

‘....���� �యక��న ఉన� ప�భుత�ం (స�లం�) యుద�చర�ల ప���కను ఎందుకు
అమలు జరుప�దు?  ఈ �ర�ట���ం�� తరచు ���� ను �ం�సు�ం�రు.  ���� త��లు
��డు �� ��ష��న ఆ �� ఆ��క, �జ�య అం�లూ ��త�క ప���లకూ అ�తం� ఈ
త��లు ఎ��చూపడం స��దు.  ఇ��డు మనకు (ఆ ప���ల) ఫ��లు �లుసు �బ��,
��రం��� ప���ం� అ�� ర�ల అ����లను వ�క�పరచడం కం� ���న �షయం మ�క�
ఉండదు…...� ఎదురు� ���� అ�కమం�� జ��న సం�షణలు �� ����ం�న అనంతరం
��క ధృఢ�న అ������ వ��ను.  ���� చర�ల �నుక యు���� ���ం�ల� ఆ�చన
ఉం�.  ఇందు��ను �జయం ��ంచగలనన� ఆశ ఉం�.  �� జర�� �ం� కూ�రు�న, బల�న
శతు��� యుద�ం వ����య� ప�జలు ఎంత భయంకర�న �పతు�కు గుర��� ���� కు
�� �లుసు.  ఆ �రణం�, ����� అతను కూ� వ�వ� సం��ంచ��� ప�య��ం�డు……’
 -  (G.  Zhukov, Reminiscences and Reflections, Vol. I, p. 264).

�ర��ఝు��ఈ �షయం గు�ం� తన�స�కం� �ం�ం �వరం����డు.
‘..��య� యూ�య� స�హదు�ల� ��లు ���లను స�క�సు�న�టూ� యు����

సం�దు��తున�టూ� �చ��కలు ఉ��యన�� �డు అంద�� ���న  సత�ం.  �� ఆ �లం�
మ� రక�న �ర�లు అ�క సంఖ�� ���� కు అం��.  ఉ�హరణకు - (జర��)  � క�ం� ��
ఆ� ��� ����ర�� ���, 1941 �బ�వ� 15 న శతు��కు (అం� ర��కు) త��డు స��రం
అం�ంచ��� ఒక ప���క ఆ�శం ఇ��డు.  ఆప�ష� �ర����కు జరుగుతున� ఏ��ట�ను
క���చ����, ర��ను త���� ప��ంచ���, జర�� గూఢ�ర ��గం అ�క చర�లు
�ప��ం�.  �� �ర�లు ప��రం ��ం�.  త��డు స��రం అం�ం�ం�. జర�� ఇంగ�ం� �ద
�� �య���� స���లు �సు�న�ద�, ����� తూరు� �� పం�ంచడం ఇంగ�ండును
త���� ప��ంచడం �స� అన� �ర�ప��రం�� వ��ం�.   ఇంగ�ం� �ద ��� ముందు
���ం� �సు�వ��� ����� తూరు� �� పం�సు�న�టు� జర�� ��క ద�ల� �ర�లు
ప��శ�ట�బ���.  �ద�ఎతు�న ఇంగ�ండు ప�లు ము��ం� జర�� �న�ం� ప��రం� ���రు.
 జర�� ��క యూ�ట�కు ఇం��షు అను�దకులను �డు ��రు.  ���, ఇం��షు �న�, �వ�
సం� �ం� ��� �ర ��ం�లను �లు �య���� స���లు ��రు.  జర�� ���లు
��య� యూ�య� ��� ఇం�� �ద �� ���య� ���ర�లు ప��రం�� వ���.
 ర��ను త���� ప��ంచ��� ఇంగ�ండు �ద ��� ఆప�ష� ���, ఆప�ష� �రూ�� అ�
�ర�� పధ�లు త�ర���. ��య� యూ�య� కు వ���కం� జర��� జరుగుతున�
ప��రం ఆ���ఇంగ�ండుకు వ���కం� �ద�ఎతు�న ప��రం�ద�ం�.

1941 ఏ��� � చ��� జర�� �� గు�ం� ���� ను �చ��ం�న �ట �స�వ�.  ��
��ట� అంతవరకూ జర��� వ�వహ�ం�న �రు చ��� సం���� సం�హం� చూ�� ��ం�.
 1940� ప�పంచ ప��కల��ం��నూ ����, ��ం� ��క బల�లు (ర����) ఉత�ర క�స� �ద
�� �య����, �కూ, ����, ��� చమురు గనుల �ద ��న �డులు �య����,
స���లు �సు�న�టు� �ర�లు వ���.  ఈ �� �ర�లు �జ�నన��� రు��� ప��లు
�లువ���.  చ��� ��య� వ���క స��వమూ, ఆ �డు సంభ�సు�న� అ�క ప���లూ
���� చ��� ను సం��ం�టటు� ���.

��య� యూ�య� జర�� �ద ��� స���లు �సు�న�టు� 1941 వసంత �లం�
ప��మ ��ల� �ద�ఎతు�న �� �ర�లు �ల���.  ఈ �ర�ల గు�ం� జర�� ప��కలు �వ�ం�
స�ం�ం��.  ఇటువం� స��రం ��య� ర��-జర��ల మధ� సంబం�లను �ష��తం
���య� �����ం��.  ఇటువం� �ర�లూ ప���లూ గమ�సు�న� ����, ��ట�
అ���లు ��య� యూ�య� కూ జర��� మధ� యుద�ం �సుకు��ల�
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ప�య��సు���యన� అ���యం�ఉ��డు.
.....��య� యూ�య�  �ద ���, ��ట� త�తర ప��మ ��లు �ట�� ను

ఉ��లు�తున�టు� ���� గమ�ం�డు.  తమ ప���� ��కం� అ��న�ం� ఉన� �రణం�
(1940� ఆరు ��ల యుద�ం� ���� ఓ���, ���� ���లు ��ణలు అ��తు�� �టు�కు�
����న త��త జర�� ఇంగ�ండు �ద �ద�ఎతు�న ��న �డులు �య���ం�.  జర��
సముద�ం�� ఇంగ�ండు �ద�� �య���ందన� �ర�లు �లువడుతున� ప���తుల� - ���)
��శ�ను�ం� తమను �ము ర�ంచు�వ��� ఈ ��లు జర��-��య� యూ�య� ల
మధ� యుద�ం �సుకు�వ��� ప�య��సు����.  ఆ �రణం� జర�� ర�� �ద ��
�య��తున�ద� ప��మ ��లనుం� వసు�న� �ర�లను ���� సం�హం� చూ��డు…..’  (ibid.
P. 267)

చ��� సల�ను �ర���ం ��న���� �జం� జర��యుద�ం �య��ద� న���?
1945 � 5న ���� � � ��ట� ఎ�డ� నుం� ��స�న ��క ఆ�సర� స��శం

జ��ం�.  ఈ స��శం� వందల ��క ఆ�సరు� �����రు.  ���� ఈ స��శం�
ప�సం�ం�డు.  ‘ఎటువం� హ�త������� మనం సం�దు�ల� ఉం��’ అ�  ���క �ంద
����ప��క� ఈ స��శం గు�ం� కు� ప�ం� �ర�వ��ం�.  ఈ  స��శం� ���� 40
���లు ప�సం�ం�డు.  ఈ ప�సంగ �వ�లను యు��నంతరం  అ���ండ� ����క�ం� ‘ర��
ఎ���’ �స�కం� ప�చు�ం�డు.  ���� ప�సంగం��ముఖ� అం�లు:

1. ప���� అత�ంత ప��దకరం� ఉం�.  స�ప భ�ష�తు�� జర�� �� ��
ప��దం ఉం�.  అందు�త ఎటువం�హ�త������� సం�దు�� ఉండం�.
2. ఎర������ జర�� ����� ��క� ఓ�ంచగల శ���దు.  ఎర��న�ం స���లూ,
�మ��సంతృ��కరం� ��.  ఎర��న�ం� ఆధు�క �ంకులు, ఆధు�క ���లు త�తర
యుద��మ���రత �వ�ం� ఉం�.  �న� ��ణ ఇం� �����దు.  స�హదు��� ర�ణ
బల�నం� ఉం�.
3. �త� ���ల ��� జర�� �� ��� ప��, క�స ఆకు�లు �లం ��
��� ప��, ��య� యూ�య� శత��ల ప�య��సు�ం�.  ఈ ప�య��లు సఫలం
�వచు�, �ఫలం �వచు�.
4. జర�� �� ��� ��ంచడం� సఫలమ�నట��� ఈయుద�ం 1942� జ��
�రుతుం�.  జర�� ర���ద �� �య��� �సు�ం�.  �� ��య, అంత���య
ప���తులను దృ��� ఉంచుకు� ర�� జర�� �ద �� �య�వచు�.  ఎందుకం� ��
జర�� ఉ�� ప�పంచ �ం�� ప��దకరం.  అ��డు ర��కు అనుకూల�న ప���తుల�
యుద�ం జరుగుతుం�.  అప��� �న� ��ణ �ర��తుం�.  ����� ఆధు�క
ఆయు�లుం��.
5. ��య� యూ�య� � ��క�మణ సం� జ��న త��త జ�� ��య�
యూ�య��ద�� �య�క�వచు�.

ఈ స��శం� � నుం� ఆగసు�వరకూ ��య� యూ�య� కు అత�ంత
గడు��లం అ������చ��ం�డు.  (Alexander Werth, Russia at War, p. 133).
� 6న సు��ం ��య� ����యం ���� ను ��ధ��ు�� �య�ం�ం�.  అంతవరకూ

���� కమూ��సు����జనర� �క�ట� �త��.  ���� ను అధ��ు�� �య�ంచడం
�మూలు ప���తుల� జరుగదు.  ��య� యూ�య� ప��దం� ఉం� అ� ���
సం�తం�ఈ ��మ��� ప�పంచం��ం�ం�.

�త� ���ల ���, జర�� క��ం� చర�లు అ� ��ం� చర�ల��ం�� �లు�
�య�డం ��� జర�� �� ��� ప�� �య���� ���� �వ�వరకూ ప�య��ం�డు.
 యుద�ం అ��డు ��రంభమ�� ర��కు ప��కూల�న, జర��� అనుకూల�న ప���తుల�
��రంభమ�తుంద� అత�� �లుసు.  జర�� ���లు తరచు స�హదు�లు ఉల�ం�సు���,
��� కూల�ట�వద�� జర�� క��ం� చర�లు� ��ం� ఏ చర�లూ �సు�వద�� అతను
����� అ��ం�డు.  ఇందు� �గం�� �� 14న, �రం ��ల� జర�� �� �సు�ందన�,
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�� ���సంస�ఒక ప�కటన ఇ��ం�.  ���� హ�స�దృ���, జర��� ఏం జరుగుతున�� అర�ం
�సు��� అత� అ�����, �స��ల� ��త�ం �� అత� ఊ� ప�పం���, �దర�నం�
���� అనంతర చ�త�� ఈ �� ప�కటనను ఉదహ�ంచడం జ��ం�.  ‘....�జ�య, ��క
ప����� ���� త��� అంచ� ��డ� (ఈ ప�కటన) స�ష�ం �సు�ం�.  యుద�ం తలు�
తడుతున���డు ఈ ప�కటన ��య� ప�జలను త���� ప��ం�ం�….��య� ప�జల, �న�
�గరూకతను �బ� ��ం�….’ అంటూ���� ను �వ�ం� �మ��ంచడం జ��ం�.

�� 14 �� ప�కటన� ఇ�ఉం� -
‘....జర��-��య� యూ�య� ల మధ� త�ర�� యుద�ం ��రంభం ��తున�దన� ��

�ర�లు ���� వసు����….ఇదం� ��య�  యూ�య�-జర��ల మధ� యుద�ం �సుకు
��ల� ఆ�సు�న� శకు�ల ప��రం తప� మ���దు...��య�యూ�య� వ��….జర�� కూ�
��క�మణ సం� షరతులను తూ� తప�కుం� ����ం�.  అందువలన జర�� సం��
ఉల�ం�ం� ��య� యూ�య� �ద �� ���ల� ఉ���సు�న�టు� వసు�న� �� �ర�లు
ఆ�రర�త�న�….జర�� ఉత�ర, తూరు� స�హదు�లకు (��య� యూ�య� స�హదు�లకు -
���) ���లను తర�ంచ��� ��య�-జర�� సంబం�లకూ ఎటువం� సంబంధం �ద�
(��య� ప�భుత�ం) ����ం�….జర��-��య� యూ�య� ��క�మణ సం� షరతులకు
��య� యూ�య� కటు�బ� ఉం�.  ��య� యూ�య� యు���� సన�ద�మ��ందన�
�ర�కటు�కధ…...�స��లం� ఇ��డు జరుగుతున� ఎర��న�ం �జరు� ���ల స�కరణ…..��క
����లు...�జ��సు�లకు ��ణ�వ���� ఉ���ం�న�….ప�� సంవత�రం ఇటువం� ����లు
జరుగుతూ� ఉ���…..జర��� ఉ���ం�న శతు��ర�క��లు� ��� ���ంచడం అభూత
కల�న…..’

ఈ ప�కటన గు�ం� ���‘....�ర�ల� అంత�ర�ం చదవడం ��య� ప�జలకు అల�టు.  ఈ
ప�కటన �లువ�న త��త ప�జలు అ�గరూకులు అవ�దు స�క� యుద�ం ���ంద�
భ�ం�ళనలకు గుర��రు’ అ���డు - (Russia at War, p. 136).

�త� సంబం�లను దృ��� ఉంచుకు� ఆ ప���క ప���తుల�  �లువ�న ఈ ��
ప�కటనను చూ�ం� ���� ��క, �జ�య ప����� త��డు అంచ� ��డ�, ఈ ప�కటన ప�జల,
��కుల �గరూకతను �బ���ద� ఆ��ంచడం ���స�దం.  

యుద�ం ��తున�దన� �చ��కలను ���� �ర���ం ��డు అన� ఆ�పణ �ద �ర��
���వ�� అ����లు -

‘.....�జ�య �యకత�ం (అం� ����) యుద�ం వ��ంద� గ��ం�ం�.  యుద���లలు
��య� యూ�య� ను ద�ం� �య�కుం� ఆప���, ఆలస�ం �య����
ప�య��ం�ం�…...ఇ� స��న, �స��క�న ��నం.  ఈ ����� అమలు పరచ���
��ట�సు����ల�, ముఖ�ం� దు�క�మణ  �సు�న� ��ల�, �త� వ�వ��లను ��
��ణ�ం� నడ��.  �� �న�ం ��క చర�� ��ం�, ప����� మ�ంత ఉ��క�ప�� ఎటువం�
చర�లూ �న�ం �సు��ద� రష�� ���లకు ఆ��లు ఇవ�బ���…’ - (Another View of
Stalin, p. 124)

� 1941 ప���� గు�ం��ర�� ���వ��  -
‘.....స�హదు�� ఉన� ����� యు���� �ద�ం� ఉండం� (State of Alert) అ�

ఆ���వ�డం అ�� �� �వ��న �షయం….యుద�ప����� ముం� ఇటువం� ఆ���వ�డం
�క ఆలస�ం� ఆ��లు ఇవ�డం - �ండూ ప��దకర�న�.  తరచు �రుగు �శం శతు�చర�లకూ
యు����మధ���అంతరం ఉంటుం�….’  (ibid., p. 125).

జర��� యు���� ���ంచ���, ���ంచ��� �లు�� ప�ం� ర�� బల�నం�
ఉన���డు �క �న� �న����ణం త��త 1942� అధు�తన ఆయు�ల� సం�ద�ం� ఉన�
ప���తుల� జ��� �య�������� అ�క ��ల కృ� ��డు.  ఆ కృ���గం�� జర���
�చ����చర�� ��ం� ఏ ��క చర��� ���ం�డు.  ఆ చర�� �గం�� జర�� వ���క
ప����� త��ం�డు.  అం��� ���� యుద�ం ��తున�దన� సంగ� ఎవ�రు ����
నమ��దనడం స��దు.
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4. ���� ఎవ������డు �దు.  స���� ప� �య�కుం� తన
�ర��లను అంద��� రు���డు.

‘......���� వ����జ, ��క �ష��� ప��ధనకు అడు�ప� స�తంత��రవ �కుం� ��,
������ ����ం�.  ���� ఆ��ల గు�ం� ఎదురు చూ���న ప���� ఏర��ం�.
సమస�లకు ప����లను  ��తం�నూ అనుభవం�నూ �తకకుం�, ���ం�ల�,
�రు��ల�, ���� ��షన�� ��� �ర�…...యుద�తం���� సంబం�ం�న చర�లు ��చ��
జరుగకుం�ఈ�ర� అడు�ప�ం�….’   -  కృ��� �లం� ప�చు�ంపబ�న�స�� ఆ���.

‘....ఒక వ���, ����, �తు�� అ��రమం� �ం��కృతం �వడం �శభ��ప���తయుద�ం�
అ�క �వ�ప���లకు �� ��ం�.  ���� ఎవ� సల� �సు�డు, ఎవ�� స�ంచడు.  అంద�
తర�న త� �ర��లు �సుకుం�డు….’  - కృ��� రహస� ���క.

‘....���� ప����� �వ�ం�, ఓరు�� నచ����, జ�ల సహ�రం� ప����డు �దు.
 అతను తన అ����లను ఇతరుల� రు��, తన ��లను అందరూ అం�క�ం� ��ల�
ఆ�ం��డు.  ఎవ�� ���� ��లను వ����ం� స��న తన అ������
��య�య��� ప�య����, అత�� స����ధ�త నుం� �ల�ంచడ� �దు, అత��
��కం�నూ, ��కం�నూ (����) �శనం ���డు……’    -  కృ��� రహస� ���క.

‘.....అత� అను�న� జబు� అంద�� అను��ం�� ���.  ఎవరూ తమ
అ����లను అత� ఎదురు� �ప��� ప���� ఏర��ం�….’   -   కృ��� రహస� ���క.

జనర� ���వ�� 1941 �� �� ఆ� ��� �ధ�తను ��క�ం�డు.  ���� ఎ� ప�
���� అతను ఇ� �వ�ం�డు:  ‘...ఒక �����, ఆప�ష� కు సంబం�ం�న �ర�యం
�సు�వల�వ��న��డు, �� యుద��ర�హణకు సంబం�ం�న ఇతర ముఖ� �ష�లను
ప���ం�ట��డు, క�ండ�-ఇ�-�� (����) ఆ �ష��� ప�త��ం� �ధు��న ��నంద��
స��శప���డు…..యుద��ర�హణకు సంబం�ం�న ఏ�� �ర�యం �సుకు�ందుకూ,
�సుకున� �ర���� స��ంచ���, �� ఆ �ర�యం స��న� అ� ఆ��ంచ���, తరచు
యుద�రం�ను�ం� ��ట� ���� సభు�లను స��శప���డు……

��రణం� ��� బూ��, ��� ���� క�� సభు�ల� చ��ం�న త��త �����
సంబం�ం�న�ద� ము��� త�ర���.  ఈ ప��� ��లు ప���….ఈ సమయం�
���� ��ధ యుద�రం�లకు �ం�న క�ండర��నూ ��ట� ���� సభు�ల�నూ
చ��సు�ం��డు….’  -  (Another view of Stalin, p. 143).

���వ�� �బుతున���� బ������ �యకత�ం� ��� ��ను� క�� స����
�ర��లు �సుకు��.  ఈ క��� స�����లూ ఉం��.

‘....�ంద�క��, ��� బూ��, ��క �యకత�ం, స����ర��ల �ద ఆ�రప��.
 అందువల�� సు��ం క�ండు స���� �సుకు� �ర��లు యుద�రంగ ప����� అనుగుణం�
ఉం��….’  -  ���వ�� (ibid., p. 143).

���� ���యుద���రంభ సమయం గు�ం� �బుతూ, ‘....����యు���� సంబం�ం� ఏ
ముఖ�  �షయం �ద �� �ర�యం �సుకు� ముందు, తన ����ల�నూ ఉన�త జనర� ���
సభు�ల�నూ ���� ���� క������ ముఖ� ���ల ప�����రుల�నూ,
యుద�ంరంగం�� క�ండర��నూ, యుద�ప�శ�మలకు �ధు��న ప�� క���ర��నూ చ��ం�,
సల�లు �సుకు��డు…’ అ� �వ�ం�డు.  -  ���వ�� (ibid., p.144).

�ర�� ఝు��  -  ‘....���� జనర� ��� �ద ���సం ఉం��డు.  జనర� ���
��రు�లూ సూచనలూ చూడకుం� అతను ఏ ముఖ� �ర�యం �సుకు� �డు �డు (G. Zhukov,
Reminiscences & Reflections, Vol. I, p. 350)....సు��ం క�ండు స���� ప����.  ఒక
�యకు� ��ంద స���� ప� �య�డమ� స��న ��నం అనుస�ం��.  అ��
�ష�ల�నూ �వ� �ర�యం క�ండ�-ఇ�-�� �……’  -  (ibid.,  p. 347)
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యుద��లమం� జనర� ���ం� �� ఆ� ఆప�ష�� �, అండ� �� ఆ� ��� � ప�
��డు.  అతను ఇ� అ��డు:  ‘ ….���� యు���� సంబం�ం�న సమస�లను త�
�ర��ం��డు �డ� అ� �ర��ంచ��� ఇష�ప��డు �డ� స�ష�ం �సు���ను.  ��ష��న ఈ
రంగం� స���� ప� �����న ఆవశ�కతను అతను �� స�ష�ం� అర�ం �సుకు��డు.  ఒక
��క సమస� ఎదు�న��డు ఆ� రం��� � ��ణులను సంప��ం��డు.  �� సల�లు
�సుకు� �ర�ం��డు….’  (ibid., p. 144)

�ర�� ఝు��  -  ‘....��� ���� క�� స����� తరచు �వ�ం� చర�లు
జరుగుతుం��.  స�ష��న, �వ��న �ష� అ����లు �ల��ంచబ��.  క�� స��శం ఏ
�ర���� ��క��, �న� అ����ల� ఉన� �ండు ప�లనుం� సభు�ల� ఒక క�ష�
�య�ంచబ��.  �రు చ��ం� తమ అ����లను క��� ����రు…..��క, ఆ��క
�ష�ల �ద ��� ���� క�� యుద��లం� ��� 10,000 �ర��లను �సుకుం�….’  -
(G. Zhukov, Reminiscences &Reflections, Vol. I, p. 335).

���� ప��� �రు గు�ం� మ� ఉ�హరణ.  ఈ �� కృ��� �త�కూ� ఉం�.  కృ���
తన రహస� ���క� ‘.....యుద�ం ��రంభ�న��డు మన దగ�ర త�న సంఖ�� ��లు� కూ�
��’ అ�  ఆ��ం�డు.  బహ�� ఆ ఆ�పణను దృ��� ఉంచుకు� ��లు, జనర� ���వ��
ఒక సంఘటన గు�ం� ఇ� �వ�ం�డు:

‘....1941 ఆగసు�5న ఎర��న�ం  �� �య���� (����) కృ��� కు అనుమ���డు.
 అ� సమయం� ���� తను �ర��ం�న ర�ణ �ఖను కూ� �ద�ం ���ల� కృ��� �
���డు.  ‘యుద�ం� నూ�� అనుకూల ప���లకూ, �వ��న ప��కూల ప���లకూ
�ద�ం� ఉం��.  �వ��న �ర�టు� ���ంచ���  ఇ� �ర�ం…..’ అ� కృ��� ను
�చ��ం�డు.

కృ��� �� ��ర�రు� �ర��� ��ండ��� పంపడం�దలు ���డు.
‘....ఎవ� అం� త�రు �� �కు అం���ర� ఆ�ంచకు.  � అంతట ను�� � ���లకు

ఆయు�లు సమకూరు��.  � �న�ం అవస�లు ఎ� ���� �రు��.  �న�ం� �జరు�
యూ�టు� ఏ��టు ���.  �క��ల� ����, మర తు�కులు త�రు ���…..��� ���
�టూ����టు� త�రు ���ం�.’

కృ��� -  ‘.....���� ����!  � ఆ���� ����ం.  దురదృష�వ�తూ��టూ�� ��ట�
గు�ం��కు ��యదు..’

���� -  ‘.....� �ళ� దగ�ర �టూ�� ��ట� బూ� ��ంటు� ���.  �టూ�� ��ట� �డలు�
ఉ���.  ఇంతముఖ��న ఆయుధం గు�ం� �కు ��యక�వడం  � త��….’

జనర� ���వ�� �వ�ం�న � సంఘటనను గమ�������, �ధ�� సృజ�త�క�
�ర�ఉం�ల���ం��డ� �లుసు�ం�.

1942 ��� �ర�� ����వ��� ��య� �� యుద�రంగ క�ండరు� �య�ంచడం
జ��ం�.  ఈ పద�� �ను �ర��ంచగల� అన� సంశయం ఉం� అత��.  పద� ��మకం
త��త అతను ���� ను కలవ��� ���డు.  ���� అత�� స�రవం� ఆ���ం�
��� �డు.  అతను �ళ��తుం� ‘అ��� ���దు�’ అ� ���� అత�� ఆ�డు.  త��త
జ��న సంఘటన గు�ం� ����వ���టల�:

‘......���� �������� (���� �ర�న� �క�ట�)కు �ను �� యుద�రంగం� క�ండు
పద�నుం� �ల�ంచబ�న ఒక జనర� ను పం�ంచమ��డు.  ����  కూ, ఆ జనర� కూ మధ�
సం�షణ ఇ� జ��ం�.

���� -  ‘....�ను� అ�రణం� ��ం�మ� అం�� ను��?’
‘...అ�ను, త�� �� �దు. జనర� �� ��ర��� ప���� (అం� యుద�రం��� ����

పం�ం�న వ���) ప���ం�� నూ అడు�ప��డు’
‘ఎ� అడు�ప��డు?’
‘అతను ����న ఆ���� కలుగ�సుకు� �డు.  � ఆ��లకు �రుద�ం�

ఆ������డు.  చర�లు �సు�వల�న సమయం� చర�లు ��రం�ం��డు….అతను
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క�ండరు �ద అ��రం ���ంచ��� ప�య��ం�డు’
‘���� అతను అడు�వ��డం��.  ��యుద�రంగం � క�ండు ��ంద ఉం�.’
‘అ�ను’
‘���, ప�భుత�మూయుద�రం��� � �తుల� ���ం�…..� దగ�ర ���నుం�?’
‘ఉం�’
‘అతను �కు అడు�వసు���డ� ను�� ఎందుకు ��రు��య��దు?’
‘� ప�����ద ఆ�పణ �య���� �ను �హ�ంచ�క��ను’
‘అందువల� - ను�� ���ను అందుకు� ��� � �ర�ం చూ�ంచనందు� - �ను�

��ంచడం జ��ం�.  ను�� ����న ఆప�ష� �ర��ంచడం� �ఫలమ���….’
ఈ స���శం గు�ం� �వ�సూ� ‘సు��ం క�ండరు (����) ఆ�సునుం� ఒక �త��ఠం

�రు�కు��ను అన� ఆ�చన� �ను బయ�� న��ను.  ఈ�ఠం �కు �� ఉప�గప�ం�’
అ� ��డు �ర�� ����వ��.  (ఈ ����వ��� 1937 ��క ప��ళన �ర�క�మం�  అ�సు�
�య�డం జ��ం�. ఈ �లం� అత�� �త��ంస �య�డం జ��ం�. అత� కుటుంబం కూ�
క��ల�ల�ం�. త��త అతను �రప�� అ� గు��ం� �న��సం క��ం� ���� ఉన�త
పద�లు ఇ�� �ర�ం�డు.  ���� మర�నంతరం, ����వ�� �ంత�లం ��లు�
ఉ��డు �బ������ అం� ��షం� ఉం�డన� ఉ��శం� ���� ను �ం�సూ�ఒక ��సం
�యమ� ��డు కృ���.  ‘���� ���� �కు �ము�� స�నం’ అ� స��న���డు
����వ��).

���� ��� యుద�ం ��రంభం ��తున�దన� ఒక జనర�, జనర� �� ��, ర��కు
త�నంత �న�ం ��, ఆయు�లు �� �వ�, అటువం� ప���తుల� ఈ ���� ��� యుద�ం
ర���ర అపజ��� �� �సు�ంద� ‘���� గల కమూ��సు�’����� ను �చ��ం�డు.
 జనర� �� �� కూ� ���� ��� యుద�ం� ���ంటున� జనర�.  జనర� �� ��
అభ�ంత�లను చ��ంచ��� ��� ���� క�� అత�వసర స��శం నవంబరు 17న జ��ం�.
 యుద�రంగం నుం� �ర�� ఝు�� నూ, ���వ��� కూ� ��� ���డు ����.  �ర��
ఝు��, ���వ��లు, జనర� �� �� అభ�ంత�లకు తమ �వరణలు ఇ��రు.  త��త
���� � నుం� ���� స�యం� జనర� �� �� � �ను �� �� స���లు �వ�ం�న
త��త జనర� �� �� తన అభ�ంత�లను ఉపసంహ�ంచుకు��డు.  ఈ స��శం ఎందుకు
జ��న� స�ష�ం� �లుసూ�� ఉం�.

అ�� ���� ను ప����� త�� ప���న�క �గులకు ఇందు�నూ ���� కుట�
కను�సు�ం�. ��స� ��� బ� �సంఘటన గు�ం�  ‘....ఈ స��శం ఎందుకు జ��ం� అర�ం
�దు.  ఒక�ళ ���� ��� యుద�ం �ఫల�న ప�ం� ���వ��, ఝు�� లను �ధు�లను
�య���� ���� కుట�అ����ం�….’  అ� ��డు.  ���� వ���కత� అంధు�న �రు
�స��లను చూడ�రు క�!

�వరన �ర�� ఝు�� -  ‘......జనర� �� ��ర��� ఒక క�మ పద��� సమర�వంతం� ప�
���.  ప�� ఒక��� �� అ������ �ల��ంచ��� ఒక అవ�శం ఉం��.  ���� వక�����
శ�ద�� ���డు.  �అనుభ��� బ���ను �బుతు��ను.  ���� కు అ��య�న ఏ �షయ��
�రభ�ంతరం� అత� ముందు �ట�వచు�, చ��ంచవచు�.  ఆ వ����స��ల ఆ�రం� తన
అ������ �వ�ంచగ��� ���� అం�క�ం��డు.  ���� అ� ���డు �ద� ఎవ��
అం� అ� అసత�ం�త��…..’ అ��డు (ibid., p. 148).

ఇంతకం�ఈ అసత�ం గు�ం� �వ�ం���ం�ముంటుం�?

5. 1937� ఎర��న�ం� ���� జ��న ప��ళన �ర�క�మం �����
బల�నప��ం�.

1936-1938లమధ� �లం� ర����ఒ�దుడుకులకు గుర�ం�.
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1934� ప�ముఖ కమూ��సు��యకుడు ��� హత� �య�బ��డు.  ఈ హత� త��త
��� ���సు�లు జర��� �తులు క�� ���� ప�భు���� కూల���ల� ప�య��ం�రు అన�
కుట�బయటప�ం�.  ఈ కుట�, ప�భుత�ం�నూ ����నూ �న�ం�నూ శతు��ర�క��లను
�రూ��ం� ప��ళన �ర�క���� �� ��ం�.  ��� ‘The Great Purge’ అం�రు బూరు��
చ�త��రులు.  ���� రక����� �దర�నం� ఈ ప��ళన �ర�క���� ఉదహ�సూ�����
��తుల పట� కడవల���క��ళ�� �రుసు�ం�రు.  ఈ కు��, ��� సంబం�ం�న ��రణ
�వ�ల�� మనం �ళ�నక���దు  �� ��� �ష�లు గమ�ం��.  ఈ ��రణ బ�రంగం�
జ��ం�.  ���యులు �� మం� ఈ ��రణను �గ�త�� ప���ం�రు.  అటువం� ���
��� ఇ. ��� ఒకరు.  అతను అ����య���త���దు, ప�ముఖ��య�� కూ�.

��� ��� 1938 ��� 17న అ��క� ప�భు���� పం�ం�న రహస� ���క�
‘.....��ులు ���ం��� �రూ, అప�యత�ం� ��ులు �బుతున�� ఒక���క� రు�� �సు�న�
�రూ, ఈ ��రణకు సంబం�ం�న ఇతర �స��లూ ప���ం�న త��త, ఈ �జ�య �రసు�లు
��య� చ��ల ప��రం ��లు ��ర� ఏ సం���� �� �కుం� రు�వ��ం�...��� �శ
��హ �రం ��ంద ��య� చ��లననుస�ం� ��ంచడం స�న�…..ఈ ��రణకు �గు�ల� �
�జర�న �త� వ��ల �రు కూ� ప�భు���� �వ��న �జ�య వ���కత ఉంద�, ��
�వ��న కుట�ఉంద� జరు��ంద� అ���యం� ఉ��రు….’ అ� ��డు (Mission to
Mosow, p. 163).

జర�� �వలం ��క బలం�� యూ�� అం� ���ందను�వడం �ర�టు.  జర��
���న ప�� �శం�నూ జర�� అనుకూల పంచ�ంగ దళం చురుకు� ప� ���.  ర��� ఈ
పంచ�ంగ దళం సమూలం� �రూ��ంచబ�ం�.  �� జర��� �తులు క�� ��య� ప�జలకు
వ���కం� కుట�పను�తున� శకు�లను ����ణ�ం� �రూ��ం� ���� ర��కు, ప�పం��� �ప�
�వ ��డు.  అతను అ� �య�క��, జర�న� �తు�� ���ను జర��� అప��ం�, ఇం��షు
�షను తన �రు� సుసంపన�ం �� ��� (�� అప���) �ం�న ‘����ం�’ (ఇం��షు �ష�
����ం� అం� ‘�తు�’ అ� అర�ం) �ం� �తు�లు ర��� కూ� త����రు.  యుద�ం ��రంభం
��� జర�� అనుకూల �జ�య, ��క �రుగు�టు �� �ట�� ఆ�ం�నటు� ఆరు����
��య� యూ�య� పత��� �� ���రు.  యూ�� ఆ��క శ��� �టు ర�� ఆ��క శ���
కూ� కలు�కు�, జ�� � �తులు క��� ఇం��, ��ల� స� ప�పంచమం� ��సు�ల
వశమ���.  చ�త�మ� శ�బ�ం �నకు� న���.

ఈ ��రణ� �జ�య �యక���� ����� మధ� సంబంధం బయటప�ం�.  1937
� 26న �ర�� తు�� వ�� మ� ఏడుగురు క�ండరూ� అ�స���రు.  ��ట� ��బు�న�
��రణ త��త ��� ��� �య�డం జ��ంద� �� 12న ప�కటన �లువ�ం�.  �న�ం�
�లమం� ఆ�సరు� అ�స���రు.  �ంతమం� మరణ ��కు గుర��రు.  �ంతమం� ���ను�ం�
�ల�ంచబ� �ర ��తం ��రం�ం�రు.  �ంతమం� �సులను స�� �� ��� �న�ం��
�సుకు� �� ఉన�త ���లను కూ� ఇవ�డం జ��ం�.  �ర�� ఝు�� �ం� �రు �న�ం�
జ��నఈ ప��ళన �ర�క�మఅవస��� అర�ం �సు��దు.  

అ���ండ� ����న�ం� జ��న ఈ ప��ళన �ర�క�మం గు�ం� తన �స�కం ‘��� 41’
� ఇ� ��డు -  ‘....ఎర��న�ం� ఈ ప��ళన �ర�క�మం జర��� యుద�ం అ��ర�ం అన�
���� నమ�కం� ము�ప� ఉంద� � ధృ����యం.  తు�� వ�� జర�� మ�� అ� ��ం�
�రు �ందరు �� ���రు.  �� ��యులు మ� కధ ���రు.  తు�� వ�� ��� (జ��� ���
�జ��) వ��న��డు, �� ఉన� ���� �ట�� � ఒప�ందం ఒక�� జ��� ����, ర���
���న ఆశ అంటూ  ���� ను �ట�డం ��రం�ం�డు.  జ�� ఈ �ష��� ���� � కు
��య��రు.  ���తు�� వ�� అత� అనుచరు� కధము��ం�….’ అ���డు (Another
view of Stalin, p. 63)

జనర� తు�� వ�� ���� గల సమరు��న ������ అ�, ���� అను�న
����� అతనూ, అత� సహచరులూ బ���రన� ప��రం జ��ం�, జరుగు�ం�.

��� ��� (�� 28, 1937) -  ‘....��క �రుగు�టుకు సంబం�ం�న కుట�ఒక�
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ఖ��తం� ఉంద� �శ��ంచడం జరుగు�ం�.  ���� కు వ���కం� �క�వచు�…..����
వ���కం� �వచు�.  ���� �ర�ం�, �గం�, సమర�వంతం���� అణ���డు…’ అ� ��డు
(Mission to Moscow, p. 99).

అ���ండ� ���, ��� ��� లు �బుతున�టు� ���� � వ���కం� ఒక కుట�ఉన� �ట
�స�వం.  ���, ��� ��� ల� ఉన� ముఖ� ��క ద�ల� ��క చర�� ఈ �రుగు�టు
��రంభమ�తుం�.  ఈ ��క �రుగు�టుకు తు�� వ�� �యకుడు.  ఈ �రుగు�టు త��త
యు���� � స� ��ల భూ��లను �� జర��� అప��ంచ��� ఒక ఒప�ందం ఉంద�
1938� బ�రంగ ��రణ� బు��� అం�క�ం�డు.  �ప�వ ��హ�లకు తన స����
అం�ంచ��� �� జర�� ��ం�న షరతు అ�.  తు�� వ�� త�తర �రసు�లు �ర��జం,
అ���, హ�� ప�యత�ం, �శ��హ ��ల ��ంద ��లు ��నటు� రు�� ��� ����యడం
జ��ం�.  ��� ���� అను�న ���� బ���న అ�యకులు� ���ంచడం చ�త�ను
వ��క�ంచడ�.

��� ��� �� (�� 4, 1937) -  ‘.....(ఈ ��) ����� � ��� �ను.  ఈ ప��ళన
�ర�క��ల ��, ఎర��న�ం జనర�� ను ��� �యడం గు�ం� అ���, ప��మ ��ల
అ����లను ���హ�టం� ���ను.  ఇదం� �డ�ప��మమ�, ��య� యూ�య�
ను అప��� �లు �సు�ంద� ���ను…..����� ���హ�టం� ��� �డు.  ఈ ప��ళన
�ర�క��ల ��� ����, ���ల� �తులు క�� ��హ��వ�రూ �గలకుం� �����
వ��ంద�, ఏ� ఒక �� (రష��) ప�భు���� ���హ�ల నుం� ��డ��� �రు ��ం�
ప�పంచం అర�ం �సుకుంటుంద� అ��డు.  �ట�� ప�పం�న�ం� ఆక��ం� ప��దం నుం�
తమను �ము ర�ంచు�వ��� �ప��న ఈ చర�లు ��య� యూ�య� ను సంర�ం�,
��లకు వ���కం� ఒక కంచు�ట� ���.  ఆ �ధం� ��య� యూ�య� ప�పం���
��న �వలు గు��ం�, ���� ఎంత �ప� వ���ప�పంచం గు��సు�ం�’ అ� అ��డు (ibid. P. 103).

�న�ం� ఈ ప��ళన �ర�క�మం ����� ���� బల�న ప��ం�?  బలరప�ం�?  ఈ
ప�శ�కు స��నం చూ��ం.

�బ� ��ండ� (Robert Coulondre) 1936-38�లం� ���� ��ం� �య���
ఉ��డు.  అతను తన��ప�ల� -

‘....��ం� �ప�వ�లం� �ప�వ భ���తం (Revolutioary terror) భూ��ములను
����ణ�ం� అణ� �� ��ం� ప�జలు యూ��య� ���లకు వ���కం� ���� ��ం�.
 అ� సమయం� ��ం� �ప���� వ����సు�న� ��లు - ముఖ�ం� ఇంగ�ం�, ర��లు - �ప�వ
భ���తం చూ� ప�భుత�ం ముక��క�ల���ంద� భ�మ ప���.  �జం ���లం� �ప�వ
ప�భుత�ం బలప�ం� �� బల�న పడ�దు.  ��య� �ప�వం� కూ� అ�
జరుగు�ం�…..తు�� వ�� అ�స��న త��త అ�క మం� ����� �యకుల� ప�చయం
ఉన� ఒక �థు��య� మం��, తు�� వ�� �న�ం �ద ���అజ���� �ర�సు���డ�,
కమూ��సు� ����క ���� ��క �యంతృత�ం �సుకు��ల� ప�య��ం�డ�
���డు…..�ను ��య� �ంస అ� ��� స��న �ర�చనం ఇ��న� � ���కలు
�ల�����.  ర�� ముక� �క�ల���ంద� రష�� బల�లు �ర�ం� �తు��య�
��ంచకూడద� �ను ప� ప� �బుతు��ను…..’ అ� తు�� వ�� ��� �యడం గు�ం�,
�న�ం� ప��ళన గు�ం� ���డు  (Another view of Stalin, p. 64).

ఒక� �� తం� ర��కూ��తుంద��� త�� �ండు �ళ�� �ర��టు�కున� �ట��
తు�� వ�� ��రణ గు�ం� ఏమ��� చూ��ం.  1943 � 8న ���� తన జర�� � ఇ�
��డు  -  ‘తు�� వ�� �సు గు�ం� �ట�� మ������ �డు.  ���� ఎర������ �శనం
��డ� మనం అ��డు త��� ��ం�ం.  �� ���� ��� వ���కం� జ��ం�.  �న�ం�
తనను వ����ం���నంద�� ���� �రూ��ం�, �న�ం� ఓట� �ర� �కుం� ��డు…’
(ibid., p. 66)

చర�� తన ��ప�ల�, ���� ను కూల��� జర�� అనుకూల ప�భు���� ఏర�రచ���
జ��� ����� రష�� �య�ర ���లయం ��� �ట�� � సంప��ం�లు జ��న
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�ష��� ప����సూ� - ‘.....ర��� �జ�యం�, ��కం�, శతు��రూ�లనం జ��ం�.  బహ��
ఇ� అనవసరం అన�ం.  రష�� �న�ం� జర�� అనుకూల శకు�లను �రూ��ంచడంజ��ం�.
 �ట�� ఇ� స�ష�ం� అర�ం �సుకు��డు.  ��ం�, ���� ప�భు��లు ఇంత ����టలు
చూ�ం�య� �ను అను�వడం �దు.  ����, ��ం� ప�భు��లు 1937 ప��ళన �ర�క�మం
రష��  ����� ముక�లు �య�డం, భయంకర�న ���లు, పగల� ��య� యూ�య�
ముక���వడం�త��చూ��….’ అ���డు (ibid., p. 65)

��� ��� 1938 �� 6న పం�న ఒక ���క� -  ‘...ప��ళనకు గుర�న �� సంఖ�
ఎకు�� అ�� జ�� సంఖ�� ��� చూ���� తకు�వ.  కమూ��సు����సభ�త�ం 30
ల�లు….ఈ ప��ళన� ������� ��� �యబ�ం�.  �త�రక�ం, యువరక�ం ��ం�.  �రం�
 ���� మనుషులు….��న� ప�జలు ��� గు�ం� �ద�ప��ంచుకున�టు� కను�ంచదు.  ���
సంద��ల� �ళ�ను ��ం� అ��రుల, ���న��రుల, తమ ��యతమ ��య� యూ�య�
కు వ���కం� కుట���న �శ��హ�ల, �రూ�లనను అం�క�సు���రు….’ (Mission to Moscow,
p. 246)

‘....����యకులు ఈ �ంస అ��ర��నందుకు �ం�సు���రు.  తమ �దు�క�ధర�
�ర�హణ� ఇ�ం� �ం��ంటు� అడు��కూడద� ��సు���రు. మహత�ర �ప��లు �ంటు�
�లక�ంచడం వలన సంభ�ంచవ��ళ�� నము�తు��రు.  ఇంతకు ముందు ���క వర�ఉద��లు
త��డు �ం��ంట� వల� బల�నతల వల� �శనమ��య� �ళ��
అంటు��రు….ఇటువం� ప���తుల� �ంతమం� �రప�ధులు బల���ర� �ష���
�ళ�� గు��సు���రు.  ��� గు�ం� �ళ�� �ధపడుతు��రు.  �ప���� ర�ం�ందుకు ఇదం�
�� ��లంటు��రు…...భ�ష�తు�� �రుగుప�న ���కుల ���లు ఇ��డు �సు�న�
����� ��య�న ��టం� చ�త�� రు��  ���య� �రు అంటు��రు….’ అ�
��డు (ibid. P. 183).

ప��మ ��ల�నూ, ���� తదనంతరం ర���నూ, ���� ప��ళన� ��క
�యక���� తు�� ���� ����� బల�నప��డ� ప��రం జ��ం�.  �� �స�వం మ��
ఉం�.

1937� ఎర��న�, ���క  బల�ల� 1,44,300 మం� ఆ�సరూ� �జ�య క���రూ�
ఉం� 1939 ��� ఈ సంఖ� 2,82,300 అ�ం�.  1937-38 ప��ళన �ర�క�మం� 34,300 మం�
ఆ�సరు� �జ�య �ర�ల వలన �న�ం నుం� �ల�ంచబ��రు.  1940 ���� ��� 11,596
మం�� ��రణ త��త తమ పద��� � ��� �సు�వడం జ��ం�.  అం� 1937-38 ప��ళన
�ర�క�మం� 22,705 మం� ఆ�సరూ� �జ�య క���రూ� �న�ం నుం� �ల�ంచబ��రు.
 ��� �ంతమం�� �శ ��హ�లు� ��ంచడం జ��ం� �� ���� �న�ం నుం�
�ల�ంచబ�న త��త �ర ��తం ��రం�ం�రు (Lies coలcerning the history of the
Soviet Union by Mario Sousa, Member of the Communist Party Marxist-Leninist
Revolutionaries, Sweden, p. 21).

�న�ం� ఈ ప��ళన ఎ� జ��ం� జనర� ఛ���వ�� ��త చ�త�చూ���లుసు�ం�.
 ���� �����నటు� అను�నం వ��న ��న�� ���య��ద� అర�మ�తుం�.  జరనర�
ఛ���వ�� ��య� �న�ం� ప��దు��న క�ండ� - యుద�ం �� ��లనుం� అతను
యుద�ం������డు.  1945 �బ�వ�� అతనుయుద�రంగం�మర�ం�డు.

ఛ���వ�� ��ట� ఎ�డ�� ��ణ ����� �న�ం� భ�ష�తు�గు�ం� కలలు
కంటున� సమయం� అత� �ద ఒక ఆ�పణ వ��ం�.  ��� �� ��� ���క�� అ���,
�సు�� అ� వ���, ఛ���వ�� తన గు�ం� ���� ��డ�, అతను ఎర��న�ం� ఉండ���
అనరు� డ� ఆ��ం�డు.

ఛ���వ�� శ�ద�� చ�� ప�ధమ ���� ఉ��రు�డవడం కూ� ��హ��త� అ� ఆ�పణను
�ందరు  ఎ�డ� �����ంగు�  ���రు.  �ందరు ఛ���వ��� సమ����రు.  మ� �ందరు
అత�� ���నుం� �ల�ం�ల� ప������రు.  �� ఇ� స��క�� ��� ఆ ప���దనను
అం�క�ంచక ఎ��� నుం� ఎవ��� ఛ���వ�� పట���� పం�ం� ����లు
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���ం�ల�, అంతవరకూ ఏ �ర�యం �సు�కూడద� సూ���డు.  అత� ప���దన �గు�తుం�.
స���నంతరం ���, ఛ���వ��� తన ఆ�సుకు ��� అత�� తన �వ�లు

�ప�మ� అడుగు�డు.  ఛ���వ�� �ండు గంటల�టు తన కుటుంబం గు�ం� �వ���డు.  ���
స��శం� �తు�డు ���వ�� (ఛ���� ను ���నుం� �ల�ం�ల� ప����ం�న వ���)
��న �మర�ల గు�ం� �ధపడవద��, ���  ��, ����, బు��� �ం� ��హ�ల ��రణ
ప��వం తమ అంద� �� ఉంద� �బు�డు.  ���వ�� �షయం� శతు�� పట� ఉండవల�న
�గరూకత��నం� అను�నం ����సుకుంద� �బు�డు.

� ����� �ం�న నమ�కసు��న �తు��వ�� ���� ఉ���?  ను�� ���నదం�
�జ�న� అతను ధృవపరచగల�? అ� అడుగు�డు.

ఛ���వ�� ఒక �తు�� �సుకు� ��య� కం��� క�ష� సభు��లు మ��
ఉ����� (ఈ�డ ��� �ద�) కలుసుకుం�డు.  ఆ�డ ఛ���వ�� ���న� �నుభూ��
�� తన �ం� అ���� ����లుగు ��ల�ఈ �సు �వ�లు ప���ం� ఏ��టు �య�మ�
�బుతుం�.

ఛ���వ��� �న�ం� ప��షను కూ� వసు�ం� �� �కూ��� స��సు అ��రులు అత��
����� ��రణకు �లుసు�ం�రు.

ఛ���వ�� �ద ఆ�పణ ��న ���అ��� �సూ��, ��� �ద� సల��ద ��� ���
క�� నుం� �ల�ంచబ�, �ం� ��జ� � ప� �సు�ం�డు.  ఒక �� �సూ�� �రు� ప��క�
ప�చు�ంచబ�న ఒక ��సం ���� నగరం� ఉన� అత� ‘�దరు�’ కంటపడుతుం�.  �దరు�
�రు కూ� �సూ��.  అంతరు�ద�ం� ఇత� అన� �సూ�� ఎర��న�ం క�ండరు� ఉం�
యుద�ం� మర�ం�డు.  ఈ �సూ�� ఎవ� అ� ఆశ�ర��� ‘�దరు��’ కలుసు�వ���
వ��డు.  ���అసలు �షయం బయటపడుతుం�.

అంతరు�ద�ం� �సూ�� ను హత� ��, అత� ���లు �ం��ం�, �సూ�� �రు�
చ�మ� అ�తున� ఈ న�� �సూ�� శతు�ఏ�ంటు� బయటపడ�డు.

ఛ���వ�� �షయం� అం� సవ�ం� ము��ం� �� అ�క మం� �రప�ధుల
�షయం� ��హ�లు బయటపడక ��� �� ప� ఉండవచు�.   ఇ� ���ంచవల�న �షయ�
�� శతు��� ము�ము� �� యుద�ం�� �దు, శతు�� రహస�ం� ��ం� �ధ�ంస
�ర�క��ల� కూ� �ప�వ�రులు నష���రు.  వర�  ��టం� అ��ర�ం� జ��
న��లు����� ��క�ం��.

ఎర��న�ం� ఈ ప��ళన �ర�క�మం వలన �న�ం బల�న ప�ంద�, �� దశ� �వ�
అపజ�లకు గు��ంద� ���� తదనంతరం ప��రం జ��ం�.  �జం� �న�ం బల�నప�ం�
�క బలప�ం� అన� �షయం గు�ం� ��� ��� ఇ���డు - ‘......ప��ళన� ��య�
క�ండర�ను �ల�ంచడం వలన యువ ఆ�సర�కు ప��షను వ��ం�.  ��� �ల�ంచబ�న
ఆ�సర�కున� అనుభవం �క��� ���ప�� , ప�భుత�ం ప�� ��యత �� ఎకు�వ.  ఈ
�రు�లు ��న� ��కు�� ���సం క��ం��.  ������సు���హ�ల �తు�� �క
���� గల నమ�ద�న ఆ�సర� �తు�� తమ ���లు సుర�తం� ఉ��య� �రు
��సు���రు.  ��� ���సు�ఆ�సరు� తమ ���లకు త�న �� అనుభ�ం�ర� కూ� �రు
అనుకుంటు��రు’ అ���డు (Mission to Moscow, p. 296).

�వరన�ల����ప�ల నుం�  -  ‘....ఎం� ఉ��క���వరణం ఉన� �లం అ�.
 ����ణ�ం� వ�వహ�ం���న అవసరం ఉం�.  ఇ� స��న� అ� �ననుకుంటు��ను.
తు�� వ��, య��, ���, ���� లు యుద��లం� �రుగు�టు ���భయంకర�న ��టం
జ���.  భయంకర�న ��ణ నష�ం జ���.  ఇరు ప�లూ �శనమ���….�ళ�కు (తు�� వ��
త�తరులకు) �ట�� �� సంబం�లు��� - �ట�� ��.  ��� �� � కూ� �స�ం�హం�
అటువం� సంబం�లు���.  �ట�� �� ��� �� దు��హ�.  ���ద��� ��కలు���.
��సు�లు బు���, ��� లకు కూ� �ళ�� సంబం�లు���…...�����రులకు స� స�….’
 (Another view of Stalin, p. 67).
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6. ���� ���తనం, అ��నం, �����, �గరు�త�నం వ��ల గు�ం�……

‘.....���� �� బు �ద ఆప�ష�� �� ను �సు�ం��డు…...�జం �����….�� బు �ద
యుద��ఖ �సు�ం��డు…..���� కు యుద�రంగం� ప���� ���� �దు….ఇ� సహజ�.
 ఎందుకం� అతను ఎన�డూయుద�రంగం� అడుగు �ట��దు..’  -  కృ��� రహస� ���క.

‘.....���� తనను ఒక �ప� �యకు�� ���ంచు�వ��� ఎం� ప��రం
��ం�డు….ఉ�హరణకు మన ��త�క, యు���� సంబం�ం�న ���లు చూడం�…..అ�
మనకు ��రం క�����.  �� ల��ం ఏ�టం� ���� ను ఒక �ప� ��క ���� ప��రం
�య�డం….���� �దు,  ����త�ం, ��య� ప�భుత�ం, మన �న�ం,  ప���వంతు�న ��
�యకులు, �రు�న మన ��కులు, �త�ం ��య� �శం - �రం� కూ� �శభ��ప���త
మ�యుద�ం�మనకు �జయం క��� ��రు…’

‘.......యుద�రంగం� (��) �వ�అపజ�ల త��త ���� అం� అ���ం� అ�
��ం�డు…..���� ���లం  వరకూ యుద� �ర�హణ� కలుగ�సు��దు.  ఈ
వ�వ��ల������ వ���డు’

‘....1941 అ��బరు� �ంద�క�� ��నం స��శం ఏ��టు �య���� ప�యత�ం జ��ం�.
 �శం నలుమూలలనుం� �ంద�క�� సభు�లు ��� �రుకు��రు….���� ��� కలుసుకు�
��� డ��� ఇష�పడ�దు.  ���� �� �లల� ఎంత అ�ర�ం� ఉ��� ���బ��అర�ం
అ�తుం�….’

- కృ��� రహస� ���క

మ�క చ�త��రుడు ఎ�� ��� -  ‘.....���� 11 ��లు ఏక�������గుతూ
పడు��డు…’ అ���డు.

ఈ రక�న ప��రం ���� మర�ం�నప��నుం� రకర�లు� �గు�ం�.  ఎవ�
 ఊ�శ��ననుస�ం� �రు, ���� ���� � � తన గ�� తలు�లు �సుకు� �గుతూ
కూరు���డ�, కుం���� తన కు�రం (���) �� పడుం��డ���రు.

��య� యూ�య� పతనం త��త ���� ప�భుత� ��రు�లు ప��లకులకు
లభ�మ���.  ఎ�ంబ��యూ�వ���� �ం�న ���� ��� ఆ �లం �� ���� �న��
�ర�క��ల (ఎ���ం� �ం�) ��లు ప���ం�డు.  అత� ప��ల� �వ�లు  (Steven J.
Main:  ‘Stalin in June 1941: A comment on Cynthia Roberts’, in: ‘Europe-Asia Studies’,
Vol. 48, No. 5 (July 1996), p. 8307 as quoted in Compass Munist League, April 2000,
No. 135).

‘....యుద�ం ��రంభ�న �ట��ద� �� (�� 22), ���� అ��య� �న �ర�క�మం
ఉదయం 5.45 �. కు ��రంభ� �యంత�ం 4.45 �. ము��ం�…...����, �ల�� (���ంగ
వ�వ��ల  ప�� క����), ���ం� (ర�ణ �క ప�� క����), ఝు�� (ఎర��న�ం ��
ఆ� ���), కు����� (ఉత�ర క�స�, ���� ��ట� ��� ల క�ండరు), ష����� (ర�ణ
�ఖ� ���� ప�� క����) లను, ముఖ� ��య� ప�భుత�, �����రులనూ క��డు.
 ���ద���న, ������య� ప�భు���� ����� �ం�న 15 మం�� క��డు…..’

ఈ �ర�క��లు అ��య� ��రు�ల� ఉన�� �త��.  ఇ� �కుం� ���� �� 21
���తన ఆ�సు� ప� �సు�న�టు�  ఝు�� ��న ��� బ���లుసు�ం�.  ఝు��  ���
ప��ండున�రకు (అం� �ల���� 22 అన�) ���� కు �ను ��డు.

‘...జర�ను� ����� స�హదు�లకు తర�సు���ర� స�ష�మ��ం�.  ���ప��ండున�ర
గంటలకు ���� కు ఈ సంగ� ��య��ం.  ���� అ�� (��ట�) ��� లకూ ఆ��లు పంపడం
జ��ం� అ� ప���ం�డు.  పం�ం�మ� �ను ��య��ను…..’  -  (G.  Zhukov,
Reminiscences and Reflections, Vol. I, p. 280).

��� �ల��రగట� 3.30 గంటలకుఝు������ కు �ను ��డు.
‘....3.30 గంటలకు…..ర�ణ  క���� ���� కు �� �య�మ� ఆ��ం�డు.  �ను �ను
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��ను.  ��నును ర�ణ ��గం� డూ��� ఉన� జనర� �ద�మతు�� అందుకు��డు.  ����
ను �ను దగ�రకు �లవమ� ���ను…..మూడు ���ల త��త ���� �ను�దకు వ��డు….’
-(ibid., p. 281).

(ఝు�� ���న� స� �ద�, ���ప��ండు గంటల�� ప� ��న త��త, ��� �ల��ర
కట� �ండు గంటల� ��� బూ�� స��శం� ఉంద��ల�� Molotov Remembers (p. 36)
���య��డు).

యుద�ం ��రంభ�న �రం� ���� �ర�క��ల గు�ం� ���� �� ఏం �బుతున��
చూ��ం.

‘....అ��య� ��రు�ల ప��రం ఈ �రం� ���� తకు�వ ప� ��న �� �� 24.  ఆ
�� 5 గంటలు �న ప���డు.  అ�� అంతకు ముందు ��, �� 23న, ��� 24 గంటలు
ప� ��డు (22 గంటల 35 ���లు)....�� 25,  26ల� 24 గంటలు స�����
గ��డు….�� 26, 27ల� అత� ప��నం ��కు 10 గంటలు ��ం�.  ��రకం�,
�న�కం� ఈ �ండు ��లూ అ���వడం వలన ��లు, �� 28న 5 గంటల కం� �ం�ం
ఎకు�వ ప� ��డు…..�త�ం �ద �� 22-28 �రం� ��రు�ల ప��రం ���� 88 గంటల 40
���లు స����� గ��డు…...ఈ�లం����� 45 గురు ��య� ప�భు����రుల�నూ,
�����రుల�నూ 158 స���ల� �����డు…...అత� ఎ���ం� �ంటు ��
�ల��సు�న����, అత� సమ��కులు ������, ఆ �లం� ���, ప�భుత�ం �సుకున� ముఖ�
�ర��లనూ ప�����, యుద���రంభం� ���� తన గ�� తలు�లు �సుకు� ఉం��డ�
ఆ�పణ �జమ��ంచదు’ అ���డు  �������.

అ���ం� �ం�  �� ప���ం�న ���� ��� ఏం �ల��ం�� చూ�ం.  �ద�
�� గు�ం��ర��ఝు�� ఏం ���� ఇ��డు చూ��ం.

‘....���� ����డు �డు, అతను �� �ర�సు�డు.  అత�� ��శ� ఒక��� - �� 22
�ల��రకట� - యు���� ���ం�ల� అతను ��న ప�య��లు  �ఫల� యుద�ం�ద పడ�
ప����� - చూ�ను’ అ� ఆ స���శం గు�ం� వ��ం�డు�ర��ఝు��.

������ ���� కుప� కూ���డన� ప��రం గు�ం��ల�� ను ప���ం�న��డు
అతను �������ంబవళ�� ప� ���డ�, ���� ఎ�ఉం�డ������, అ�� ధృఢం�
ఉన�డ� ��య��డు (Molotov Remembers, p. 39).

యుద�ం ��రంభ�న త��త కూ� జర�� �న�ం �ద �లు�లు జరుపకూడద� ����
ఆ��ం�డ� కృ��� ప��రం.

�� 22 ఉదయంఝు�� శతు��న�ం �ద �డులు ��రం�ం�ల��డు.  ���� �ంట�
ఆ��లు ఇవ�మ��డు.  ఉదయం 7. 15 �. ఆ���వ�బ����� శతు�� ఆ�క�త� ఉండడం
వలనఈఆ��లను అమలు �య�డం �ధ� ��దు.

‘�� మతు�� పడున� ����’ ఆ �� మ��హ�ం 1.00 గంటకు ఝు�� కు �ను ��
‘మన క�ండర�కు అనుభవం �దు.  �ళ�� గందర�ళం� ఉన�టు� కను���ం�.  �ను� జనర�
�� ��ర��� ప����� �రు� రం��� పం�ం�ల� ��� బూ�� �ర��ం�ం�.  �ర��
ష�����, �ర�� కు�� లను ప��మ రం��� పం�సు���…..’ అ� ��య��డు (G. Zhukov,
Reminiscences….Vol. I, p. 284).

�� 26న యుద�రం��� �నుక 300 �. �. దూరం� �జ�� రం��� �ద�ం ���ల�
���� ����� సంబం�ం� ఒక ముఖ��న �ర�యం �సుకు��డు.  శతు�� రష��
ప��ఘటనను అ�గ�ం� ముందుకు �చు�కు వ��ఇక�డ శతు��ను �లువ�ం�ల� అత�
ఆ�చన.

అ� ��న జర�ను� ప��మ రంగం� రష�� ర�ణ �ఖను ��ం� �� ర�� �జ�� ��
�� �� ��గ�ంచ��రు.  ఆ �యంత�ం ����, ���ం�, ఝు��, �టు�� ల� ఒక
స��శం ఏ��టు ��, �రు ప����� అధ�యనం �� ఏం ���� �ర��ంచం� అ�
���డు.  ఆ స��శం� �సుకున� �ర��లు ఇ�.  ���కు �� �� ���ల� �తటు�
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ర�ణ ఏ��టు �య�డం, శతు���ద ��మం �కుం� �డులు �సూ�, అత�� బల�న పరుసూ�,
రష�� ర�ణ �ఖల �� అత� ��గమ��� అ�కట�డం, ఈ �� తూరు�నుం� �త����లను
�సుకువ�� �త����ల� ఎదురు�� �య�డం.  ����ఈ �ర��లను ఆ��ం�డు.

�ర��ఝు�� �వ�సు�న� ��� బ������ చురుకు�యుద�వ�వ��ల��యకత�ం
వ�సు�న�టు� స�ష�మ��ం�.  కృ��� ఆ��సు�న�టు� అతను ‘దూరం� ఉండ�దు’.

���� ప� �� �లు� �� బు ఉం�� �� ���� �� బు �ద �� నులు �� �డ� �ప�డం
���స�దం.

‘....�� �ద చూ�ం�న ప����� గు�ం� ����వ�లు �కుం�, అ�శ�కు�ల�
కూ�న ��రు�ల����� ఎదురు� �లవడం �� కష�ం…….���� అ� అస�ష��న ��రు�లను
స�ం��డు �దు….స�ష�త, �స��లు అతను �రుతుం��డు….��రు�ల��, �కు��ంట���
బల�నతలను ప�గట�గ�� �రు� అత�� ఉం��.  �ంట� ఆ బల�నతలను ఎ��చూ�, అ�ం�
అ�స��క ��రు�ఇ��న ��� �వ�ం� �మ��ం��డు.  అత�� అదు�త�న ��పక శ��ఉం��.
 అందు�త �ం ఒళ�� దగ�ర �టు�కు� � �కు��ంటూ� , ��రు�లూ �గ�త�� త�రు ��
�ళ�ం…..’ అ��డుఝు�� (Another view of Stalin, p. 148).

����యుద�రం��� ఎ��డూ చూడ�దు అ� �మర� గు�ం� జనర� ���ం� -  ‘....సు��ం
క�ండరు (����) జనర� �� ��ర��� వద� �ళ�డం ��ంచ�� �రమూ, ��� తకు�వ
తనమూ అ�తుం�’ అ��డు.

‘....అటువం� ప���లు �రుప�గం.  ���� � �వరం� ఖ��త�న స��రం
అందుతుం��.....అతను ����� ఉం� �ంట� స��న �ర��లు �సు�వ��� అవ�శం
ఉం�’ అ��డు జనర����వ�� (ibid., p. 149).

�� ��ర��� అం�ం� స��రం �ద ఆ�రప� �కుం�, ఒక ప���� ప���కతలను
కూ� దృ��� ఉంచుకు� ���� �ర��లు �సుకుంటుం��డు.  అత�� �� ఆ� ���, ర�ణ
మం��లయం, ఎర��న�ం� ఉన� �జ�య �యక��ల నుం� ముఖ��న స��రం
అందుతుం��. ��ధ రం�ల�� ప���� గు�ం� అత�� �ండు ��ల స��రం అందుతుం��.
 �ద�� యుద�రంగం� ఉన� క�ండరు� అత�� ��రు�లు పం�సు�ం��రు.  �ం��, యుద�
రంగం�� ప����� అధ�యనం �య���� జనర� �� ��ర��� నుం� ���� తన
ప���ధులను పం�సు�ం��డు.  ఈప���ధులు ������ కు ��రు�పం�సు�ం��రు.

‘....(ఈ ప���ధులు).....యుద�రంగం� ఉన� క�ండర�� సంప��ం�, ప����� అధ�యనం
�� పం�ం� ��రు�లూ, జనర� �� ��ర��� అ����లూ, యుద�రంగం� ఉన� క�ండర�
సల�లూ, ��ష� ��రు�లూ - �ట��ం� �� ఆ�రప� ���� ముఖ� �ర��లు
�సుకుంటుం��డు….’ (ibid., p. 149).

‘...��ధ యుద�రం��� ఉన� క�ండర�ను స����� ��� ��� యుద��ర�హణ
గు�ం� ���� చ��ం��డు.  ���� తన ��ంద ప� �సు�న� జనర��, �ర��� � స�నం�,
బహ�� �� కం� ఎకు�వ స�ష�ం�, ��క సమస�లను అర�ం �సుకు� �డు.  అ�క �రు� అతను
ముఖ��న ��క చర�లకు సంబం�ం� ఆస��కర�న ప���దనలను ��డు.  ముఖ��న
చర�లకు సంబం�ం�న �ర��లను అతను ముం� ఊ�ంచగ���డు……’ - �ర�� ఝు��
(ibid., p. 152).

ప�� అలస���� ���� స�ం��డు �డు.  జనర� ���వ�� ���� ప�����
1943 ఆగసు������ ��ం��� ���డు.  ఆగసు�16న, ఒక ముఖ��న ఆప�ష� ��రంభ�న
��న, ���వ�� తన ��రు�పం�ంచ�దు (���� ప���ధులు �� తమ ��రు�లు
పం�ం��రు).  ఇ� ��రు�స�లం� పం�ంచక�� అత�� పద�నుం� �ల�ం���
వసు�ంద������చ��ం�డు.  ���వ�� �����చ��క �� ���ంత��డు.

అ�� అతను ���� ‘�గరు�తు’ అ� �ం�ంచ�దు.  ‘.....���� అంద��నూ
ఖ��తం� ఉం��డు.  జనర� �� ��ర��� ప���ధుల నుం� కూ� అ�ం� క�మ���
���డు…..జనర� �� ��ర��� ప���� అలస���� అతను ఉ��ంచక�వడం స��న�.
 యుద��ర�క��లు స�� �ర��ం�లం� అటువం� క�మ��ణ ఉం���ం�.  ���� యుద�
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రంగం�� ప����� �గ�త�� ప���సూ�ఉం��డు.  ప���తుల� �రు�లకు �గం� స�ం�సూ�
����� క�మ��ణ� ఉం��డు…..’ అ��డు ���వ��.  ���వ�� ���� ��ంద 34 �లలు
ప� ��డు.  ���� ప� �� ��నం గు�ం� అతను ఇం� ఇ���డు.

‘.....జనర� �� ��ర��� సమర�వంతం� ప� �� ����� అ�వృ���య���� ����
�� శ�ద�చూ�ం�డు.  1942 ఆకు�లు �లం ��� జనర� ��� ప��� ��నం ��
అ�వృ���ం�ం�.  ����� ఆప�షన�� సంబం�ం�న �� నులు స���అనుభవం ��, �రవ
��, యుద�రంగం� ఉం� ���ల� �రంతర సంపర�ం ��, యుద�రంగం�� ప�����
గు�ం� స��న ప���నం �� ఆ�రప� �య�బ��.  ���� సు��ం క�ండరు� అందరూ
ఒళ�� వం� ప� ��� ఒ��� �సుకు వ���డు.  ���� �� ఈ గుణం ఆవశ�కత, ముఖ�ం�
యుద��లం�, ఎం�� ఉం�.  ప�� �ర�����, స�� ప� ����యకుం� వ��య����
అతను ఎన�డూ ��ం��డు �డు…..’ - (Another view of Stalin, p. 150).

‘......���� ���� ����, చూడ��� ��రణం� కను�ం�� చూడ��
ఆక��ం��డు…...��� �న�రంద� హృద�లనూ ఆకటు�కు��డు.  అతను ఏ కపటం �కుం�
��� ��డు.  అతను తన ఆ�చనలను సూ��, స�ష�ం� ��� �రు అంద�� ఆకటు�కు��.
 ప�� �ష��� కూలంకషం� ����ం� �రూ, అత� ��పక శ��ఇవ�� కూ� �కలు ��న �రు
కూ� ఒళ�� దగ�ర �టు�కు� ఉం�� ���….’ - �ర��ఝు�� (ibid., p. 152).

‘......���� కు అ���ణ�న ����టలుం��.  ��� �డు ఆశ�ర�ం���ంత
���ర�న ప���నం ఉం��.  ��� ���� క��, ��� బూ�� స����� నూ, జనర� ��
��ర��� �నూ ప� ��న �లం�నూ, ఏ�� సమస�ను కూలంకషం� ప���ం� అత� ప��భను
�ను గమ�ం�ను.  అతను వక�లు ���� �� శ�ద�� ���డు.  అ��డ��డు ప�శ�లడుగుతూ
ఉం��డు.  �����సు�ం��డు.  చర� అనంతరం తన అ����లను స�ష�ం�, చక�� ���
చర�ను స��ం��డు….. ‘

‘.....��మం �కుం� ప� �య�గల అత� సమర��, ఒక �స�కం�� ముఖ� �ష���
త�ర� గ��ంచగల అత� శ��, అదు�త�న అత� ��పక శ��- ఇవ�� కూ� ఒక ��� ఎం�
స����� అతను అధ�యనం �య���� ఉప�గప��.  �ము� వరమున� వ����త��
ఇ��య�గలడు…..’

‘...���� కు �ప� ���ణ శ��ఉం��.  అతను �� కష�ప� ప����డు.  ఇతరులు కూ�
కష�ప� ప���టు� ���డు…….���� ��పక శ��ఆశ�ర�ం క��ం��.  ���� కు యుద�రంగం��
వందల క�ండరు� , �న�ం క�ండరూ� �లుసు.  �� �కుం� ��జ�, ��� �����
క�ండరూ� , ప�� ర�ణ క������ �� ముఖ� ఉ��గులు, �ంద�ం�నూ, ��ం�ల�నూ
ఉం����యం��ంగం��ముఖ� వ�కు�లూ - అందరూ �లుసు…..’ - జనర����వ�� (ibid., p.
152)

‘....�� �కుం� ���లూ, ఆ��ల�, �ంకులూ ���ం� వ�కు�లందరూ ���� కు
వ���గతం� �లుసు.  ���� ��� తరచు కలుసూ� �వరం� ప���ం� �� ప� గు�ం�
�లుసుకుంటుం��డు….’  -  �ర��ఝు�� (ibid., p. 153)

���� తనను ఒక �ప� ��ట����� ప��రం �సుకు��డ� కృ��� ఆ�పణ.  ����
��ట� ��� అ�� �� అన� ��� గు�ం� - ‘...���� ���, కు��� యు��ల త��త,
�������త�క �యకత� �షయం��� ఎతు�కు ఎ��డు.  అప��నుం� ఆధు�క యుద�ం
ఎ� జర�� అన� �షయం గు�ం� ఆ��ం��డు.  (��క) ఆప�షను ఎ� �� ను ����,
ఎ� అమలు జర�� అ� �� �ద అత�� మం� ప���నం ఉం��.  ��క చర�లు ��ట�
�ను�ను దృ��� �టు�కు� సృజ�త�కం� ఉం�ల�, శతు��ను ముక�లు �� చుటు�ము��
ఉ��శం� ఈ చర�లు �ర��త�కం�నూ, అవస�లకు అనుగుణం� �� �ధం�నూ ఉం�ల�
అతను ����డు.  అతను ��కు�� ఆయు�లనూ �ం��క�ం� �� ���ల� ఆ��ం��డు.
 �డులు ��రం�ం�ట��డూ, �� జరుగుతున���డూ (శతు��ను గందర�ళ పరచ���)
రకర�ల  పద�తులు ఉప��ంచ��� ఆ��ం��డు.  ��ట� ����� సంబం�ం� ����
తన పటు�ను ప�ద��ంచ��డు…..’  -  జనర����వ�� (ibid., p. 154).
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‘....���� ఒక �ప� ���� ��ట� చ�త�� ��� ��డు.  సు��ం క�ండ� � అత�
�తృత�ం� ��య� �న�ం ర�ణ ���లు ��ం�ం�.  ఎదురు �� �� �జ�లు
��ం�ం�.  అ�� �కు �లుసున�ంతవరకూ అతను తన �త�ను గు�ం� ఎ��డూ
�����దు.  �� ఆ� ��య� యూ�య�, జనర���� అ� �రుదులు అత�� ఇ��ల�
యుద�ం రంగ క�ండరు� ����ంట�� క��� �జ�����రు…..అతను ఏ� �చకుం�
�����యుద�ం� జ��న త���ల గు�ం� ����డు…..’

‘....యుద�ం� తరు�� �లం�, ���త�క �యకత�ం� (strategic command)
���� అత�ంత శ��వంత�న, ��ముఖ�తగల �యకుడు అ� � ధృఢ���సం.  ���
�ర�క��న�నుస�ం� సమర�వంతం� యుద�రం���, �శ యుద�ప�య��లనూ అతను
పర���ం�డు….� దృ��� అతను అనుకున� ��� క�నం�నూ, ధృఢ�శ�యం�నూ ��ం�
�యకు�������డు.  అ� అ� అత�� ఒక �ధ�న వ���గత ఆకర��శ���క��దు….’ -
జనర����వ�� (ibid.,  p. 155).

‘.....యుద�ం� ఎదురు�� �సు�న���డు �రం� ద�లను సం�ద�ం �� పద�తులూ,
ఆ�శం� ఆ�క�త సం��ం� ���లూ, శతు��ను చుటు�ము��పద�తులూ, చుటు�ముట�బ�న
శతు������ ముక�లు� ��  ����� �శనం �� పద�తులూ - ఇ�ం� ��క�న
ఎతు�గడల��ం�� ���� రూ�ం�ం�డ� అంటుం�రు.  ఇదం� శతు��� ��న
యుద�ఫ��లు.  శతు��� యుద�ం ��న ��కుల, క�ండర� అనుభ�ల ఫ��లు….ఈ
అనుభ�ల��ం�� అధ�యనం ��న ఫ��లు…..���� �ప�తనం ఎక�డుందం� ��క
��ణులు ఇ�� సల�లను స�� అంచ� ��, ఆ��ల రూపం�, �����, �గు��ష�� రూపం�
�ంట� �����యుద�రంగం� ఉప�గప��అంద���డు…..’

‘....యు���� ముందూ, ముఖ�ం� యు��నంతరం, ����� త�రు �య�డం�నూ,
��య� ��ట� ���, �����  సంబం�ం�న ���ం�లూ, యుద�తంత�మూ అ�వృ��
�య�డం�నూ ���� కు ఒక మహత�ర �త�ఇవ�బ�ం�….���� యుద�రంగం� ఆప�ష��
�ర��ంచడం అధ�యనం ��డు.  అతను ��ష��న ����� సంబం�ం�న సమస�లను ��
స�ష�ం� అర�ం �సుకు�, అ�క రం��� ����� న��ంచగ���డు.  ���� ��� యుద��లం
నుం� క�ండ� ఇ� �� � ���� తన శ���మ���లు చూ�ంచ��డు….�త�ం రష��
����� �యకత�ం వ�ంచడం� ���� కు అత� సహజ�న ����టలూ, ఒక ���త�క
ప����� �లక�న �ష��� గ��ంచడం ���, శతు��ను ప��ఘ�ం� �ద�ఎతు�న ఎదురు
�� �య�గల అత� �రూ� ఉప�గప���.  అతను �రుకు తగ�టు�ఒక �ప� సు��ం
క�ండరు….’  -  �ర��ఝు�� (ibid., p. 155).

���� దగ�ర ప� ��న జనర�� అ����లు ఇ�.
�న �వ�ం�నటు� ���� ఒక �ప� ��ట� క�ండరు �త�� �దు, భ�ష�తు�ను కూ�

స�ష�ం� చూడగ��న��� అ��సు�ం� ��ం�����న� చూసు�ం�.
ఎ. య�. ��ం�� 1938-1939 ��ంతం� ��డ� � రష�� �య��� ప� ��ం�.

 1939����� ��ం���సం��సూ�ర�� భ�ష�తు�గు�ం� ఇ� అ��డు -
‘....మన ���, ప�జలూ ��ం�న �జ�లు తల�ందుల���.  �� �ద �ష ప��రం

ముందు (ర��) స�హదు�ల �లుపల �దల�తుం�.  మన �శం� కూ� ఈ �ష ప��రం
జరుగుతుం�.  ప�పంచ ఆ��క ����� ��ంప�సు�న� ���జం,  ఇతర శతు��లూ మన
ప�గ�� అడ��ం�ల� �శ� ప�య��లు ���రు.  �� దృ��� ��య� యూ�య� ఒక
�నుకబడ��శం �త�� �దు - ము� వనరుల సంపద గల �లు�న �శం.  � �రు �ద కూ�
బురద చలు� �ర��కు �లుసు.  ఊ�ంచ�ధ�ం ���ర ��లకు � �రు త����రు….

ప�పంచం�� �ప�వ ప���త శకు�ల�� ��య� యూ�య� ను ముక�లు �య����
తమ శ��యుకు�ల�� ఉప�����.  ర�� �ళ� �ద మ�� �లబడ��� �లు �కుం� �ళ��
�ర��ట���� ప�య�����. ��య� యూ�య� శ���తుల ఐక�త �ద ఆ�రప� ఉం�.
 మన ప�జల ఐక�తను భగ�ం �య����, ��య� యూ�య� ను �న� �న� ముక�లు�
���ట����, స�హదు��� ఉన� �ప��� లను ��య� యూ�య� నుం� �డ�య��� �శ�
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ప�య��లు జరుగుతు���.
��య� యూ�య� ర�ంచ��� �య�వల�నదం� ఇం� మనం �య��ద� ఇక�డ

మనం ఒ��కు ���.
�కృత రూపం� ��తత�ం త�తు��ం�.  ఈ ��తత�ం అంత���యత త����

�శభ��� అణ� �య�డం� �ంత�లం �జయం ��సు�ం�.  ఇం�బయ� ఉన� అ�వృ��
��ధక శకు�ల ����హం� అ�క �తుల గూ��లు త�తు���.  సంఘర�ణలు జరుగు��.
 తమ�తులకు ��హం ��మరుగు���� ం��యకులు అ�కమం� త�తు��రు.

��య� ప�జలకూ, అంత���య  ���క వ���� ఇ� �� గడు��లం.  తూరు�,
పడమరలమధ� సంఘర�ణలు త�తు���.

ఇవ�� సంభ�ం��, ����కం� అ� �జయం ��ంచగ���, ��� త�ల �రు
మన �ష�సు��తృ�శం ��ం�న ఘన �జ�లను ఆదర�ం� �సుకుం�రు.  �త�త�లు
వ���.  �ళ�� తమ తండు�ల, �తల �ప�వ అరుణ ప���� అందుకుం�రు.  మన �జ�ల
��� �ద �ళ� భ�ష�తు�ను ���ంచుకుం�రు….’  (Northstarcompass, Vol. 8, No. 7,
February 2000 సం�క నుం�)

ఇప��� 79 సంవత��ల ��తం 1939����� అన� �టలు ఇ�.  అతను మ����
�క కృ���, �ర��� ల� ఒకమరుగు�� -  చ�త�తన �రు� ��� �� వసు�ం�.

ఇ��� �న� ��!
‘.....��� ���సు� ��హ�లు మన �యకు�� వ���కం� �ర����చర�లకు

�ద�పడుతు��రు.  మనం మర���� వ������ ను ఈ ��హ�ల తు�� బ� �సుకుం�.  ఈ
��హ�లు మన ���హృదయం�� �దడు�� �చు�కు��ల� ప�య��సు���రు.  �ళ��
���� ���� ��, ���క  వర�ం �� క��ఎ��రు.  ����, ఏం���,  ���, �ళ� �ప�
�షు�డు �. �. ���� �ద క��ఎ��రు.  ����  �ద క��ఎత�డం అం� ప�జలకున� అ�
��య�న �� �ద క��ఎత�డం అన��ట...ఈ �శం కన� �ప� �డ�����….���� మన
ఆశ….మన భ�ష�తు�….మన కలల పంట….ప�పంచ భ�ష�తు�కు �� ��…..����…..మన
��…..మన ��తంత��ం…..����….మన �జయం...��య� ప�భుత�ం వ���� �….��య�
ప�భుత� �త, ప�� క���� ���� ��ర�� ���� �ల�� వ���� �…..ప�పంచ ���క వర�
�యకుడు, ��� కల�� �జం �సు�న� మన �ప� �������� వ���� �….’

1937 జనవ� 30న ��� �� ము�కు �ం�న �శ��హ�లను ��ం�నందుకు హ��సూ�, ��
���� � �ండు ల�లమం� ప�జల సమ�ం� ఒక ��� ఎ��� �రు� ���� �రు మననం ��,
మన భ�ష�తూ�ప�పంచ భ�ష�తూ�అంటూ ���న మహ�యు�� ఊ�ంచగల�?  మ�వ�
�దు,  ���� మర�నంతరం ఈ �శ��హ�లంద�� �లక ����� �న��సం క��ం�, వ���
�జ �ర�ం� �రు� ���� �గ��లు కూల���ం�, ���� �రు� ఉన� �ధులు, �రు�లు,
నగ�లు - అ��ం� �రు���ం�, �వరకు ���� శవం �ద�� �య���� కూ� �ను�య�
ఘనుడు ������కృ���.

న��� నవ�ం�.
అస��ంచుకుం� అస��ంచు�ం�.
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�ం �డుతు��ం

(�శభ��ప���తమ�యుద�ం����న�ధులు �ష���సూ�యువత��� ఇ��న
సం�శం)

రక�ం� త��న 20వ శ����� � �నుక ��� �ం �డుతు��ం.  ఈ 20వ శ�బ�ం�
ప�పంచ ��లు క��� ఎరుగ� న���� �ం��.  క��ల �ల���.  అదు�త �జ�లూ
��ం��. సు���� ���� మ�ం� 20వ శ�బ�ం �����ం�.  ��� �టు �మూ
��� �తు��ం.

మమ��� ��తల��రు �� �ము ��రణ �న�లం.  � తలు� లు మమ���
రక��క��న యు��లకు బ� �య���� కన�దు.  �ం ���ప��ష�లు ��ం�ల� ఆ�ంచ�దు.
 � తలు� లు � �సం ��న��న, అర�వంత�న ����� కలలుక��రు.  �� �� మ��
న��ం�ం�.  ఏ �లం� జ��ం���ం �ర��ంచు��దు.  �ల� �ర��ం�ం�.

�యవ�నం మరు���� - అంతరు�ద��లం �� �టలు, ఛప�� (అంతరు�ద��లం
�� �రుడు - అను) ���, ���, ��షూ� గూ��లు, ప�������న ఛ�� � ��న��లు,
ఉత�ర ధృ��� �త�లు…….ప�� �� �న ప��కల ���� ం� �త�ము�లు మమ���
పలక�ం��. మ���ం� ఎటువం� ����లను సృ��ం�ం� మన �శం?  �� గు���� ఎంత�
ప���వంతులు జ��ం�రు?  ప�� ��� అ�వృ���ం� అవ�శం ఉం��.  గుం�ల�ం�  �త�
�� �లుసూ����ం.

�� �లం అంతవరకూ క��� ఎరుగ� భయంకర యు���� బ��వడం � వం�ం�.
 యుద�ం� ���న� ప�� ��కుడూ �వ� �ణం �� కల� యు���� చూసూ�� ఉం�డు -
తగలబడుతున� �ంకు�� తగలబ���డు.  �ప�, ���, ఓ��, ��� నదుల� ��న
�డులకు గుర�ము����డు.  

చ���న ����� ను �� ���, తగలబడుతున� రష�� అడ�లు గుం� ��డుతూ
�తృ���� �ము����ం.  �శ ���� తన ఉకు� ��ల �ంద అణ���న �����
�ల��ం.  ��జం నుం� �ము���య�బ�న ��లు తమ �ళ� �ద మ�� �లబడుతూ
‘�దరు��’ అంటూ మమ��� ���ంచుకు���.  �గచూ�న � �ంకులను
ఆనంద���ల� క���.  �టలు ���.  �జ�న ఆనందం అం� ఏ�� ఆ �లం�
��ఉన� ��� �లుసు.

యుద�ం త��త ���ం� ఉంటుంద��కు ఎవ�రూ ���నం �య��దు.  యుద�ం త��త
� �తు�� � ���� బదులు �డ�ళ�� గున�లూ వ���. �ంకులకు బదులు ��క�రు� వ���.
�తృ���� త��న ��లు ����వరకూ, భర�లను ����న ���ల, అ�ధు�న �ల�ల
క��రు ఆ���వరకూ �����లు �కుం�, �తులు �యలు ��� �న������� ఎంత
శ��ం�ం?  యు��ను�ం� ���వడ��దు, మన �శం శ��వంత�న అగ��జ�ం అ�ం�.  �కు
ఇ� కూ� యుద��.  ఈ యుద�ం �ం�యుతం� జ��ం�.  �� బ�తుకులు ఎంత
అస�వ�స�మ���?  ఎ���� �పతు�లు సంభ�ం��?  �శభ��ప���త మ�యుద�ం�
��� ఈ యుద�ం� కూ� నడుములు ���� శ��ం�ం.  యుద�రంగం�� ��కు�� �� ఎ��
���లు ��ం.  ఈ  యుద�ం క��ం ���ం……

….మన �తృ�శం ఎటు పయ�సు�ం� చూడ��� �ం ��ం� ఉండం.  �� �డు
యువత� �టుకుంటున� ��లు �� �����య� �కు ���సం ఉం�.  ప�సు�తం �శం
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ఎదు��ంటున� భయంకర �పతు�� యువకులు �� �� కలు�తు��రు.  �� �యకులు
యువత ర���� �ం�సు���రు.  యువత తన ప�శ�లు తన గుం��� �చు�ం�ం�.  ఈ
ప�శ�ల��ం�� స��నం అ�� �లం ఒక� వసు�ం�.

అ��డు ��� � ము�లు చూడ��� �ము ఉండం.  అటువం� �పత�ర ప���తుల�
� ఆత�లు ��� ఉం��.  క��లు ఎ� అ�గ�ం�� � ��తం నుం� �రు��ం�.
 �జయం ��ం�ల� పటు�ద�, ధర��న ఆగ�హం, మన ��టం ��య�నదన� ���సం, �
నుం� అందు�ం�.  �రు �య��� ���లు ముందు���.  ర��� మ�� �వం ��
గురుతర�న�ధ�త� భు�ల�ద ఉం�.

������ఈ దూ�ను�ం� �మ��� ��మ�నూ, ��రం �నూ ఆ�ర��సు���ం.
�ం �డుతు��ం.  మమ��� గురు��టు��ం�.
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�� (2005 ��) ర��
�టు�బ��� ప�పంచం ర��� ���క వర��యంతృత� అం��� ���ం�ం�,

�����ం�.  ర�� �డకల�ం� గతం �ం� ప����మ�ం�� అడుగు ���ంద� ప�శం���ం�.
 ���క వర��యంతృత�ం అంత�ం�.  �� వర�స�జం� వర�ప��జ�లకు అ�త�న
ప����మ�ం ఉండదు.  బూరు�� �యంతృ���� �టు�బ��� ప�పంచం ���న ముదు��రు
ప����మ�ం.  ఈ ‘ప����మ�ం’ � ర�� ఎ� ఉం�?

1. 2000 సంవత�రం� జ��� 2 �తం, 30 ల�లమం� రష�ను� - ���లు, �రుషులు,
�ల�లు - మతు�ప���లకు ��సలు.  ��� ���� 30 సంవత��ల��
యువకులు.  1997� మతు�ప���ల ���రం �లువ 2.5 ��యన�  అ��క�
�లరు� (మన రూ�యల� 11,500�టు� ).

2. ర��� ఎ��� ��� �రుగుదల �టు ప�పంచం� ఏ �శం కం� అ�కం� ఉం�.
3. ప�పంచ జ�� �రుగుతుం� ర��� జ�� త����ం�.  1990� ర�� జ��

148.3 ��యను� ం� 2015ల� జ�� 138.4 ��యన�కు తగు�తుంద� అంచ�.
4. 1989 నుం� ర��� ఆత�హత�లు 60 �తం ����.
5. 1980� మగ�� సగటు ��తం 62 సంవత��లుం� 2000 సంవత���� 58

సంవత��లకు త��ం�.
6. గ��� ���ల� 75 �తం గ��� దశ� �వ��న సమస�లను ఎదు��ంటు��రు.
7. ర��� 15-29 సంవత��ల యువకుల సంఖ� తగు��ం�.  1989 �� కం�

1998� యువకుల సంఖ� 10 �తం త��ం�.  జన�ల కం� మర�ల సంఖ� 70
�తం  ఎకు�వ� ఉం�.

8. 1998� జ��న ఒక స�� ప��రం రష�� సూ�లు ���రు�లు �ం�సు�లూ, ఇం��రూ�
��ల� అను�వడం �దు.  ���� �ం� �ష�ల� ఆస��చూపడం �దు.
 వ���రం, ���హత�లు ఆకర��య�న వృ��అ��రు ���రు.

9. 1999� ��ధ�క �ఠ�లలకు �� వయసు� ఉన� �ల��� 5 �తం సూ�లుకు
�వడం �దు.  ర��� �ద� �ద ఖరు� మూ�వంతు త��ం�.

10.  ప����నూ యువకు�� నూ ఆ�గ�ం ��ం�ం�.  రష�� ప��� ���
����� ప��రం 1999� �ల�లు ��రకం�నూ �న�కం�నూ  దుర�లులు�
ఉ��రు.  ��రక అ�వృ��సూ�కలు అ�న బరు�, ఎతు�, �ము� ��, కండ�ల
బలం �ం��ఈ ప� సంవత��ల�నూ�� ��ం��.

11. ����వ�లు ��యక���, చట�సమ�తం�నూ చట��రుద�ం�నూ
ర�� నుం� సంవత���� 18 ��యన�  అ��క� �లర� సంపద ���లకు
��ంద� అంచ�.  2000 సంవత�రం ��� �టు�బ� �ష��మణ 100 ��య�
అ��క��లరు� - మన రూ�యల� 4,60,000 �టు� .
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ఈ �స�కం చ��న �ఠకులకు �ండు �ష�లు గురు�ం� ఉం��. ఒక�,
స�హదు��� ����దుర�ం� చుటు�ముట�బ�న రష�� ��కుల ��ట�ధ. �ండు, ����
�ర�క��లకు జర�న� ప���ర చర�లు. ����� చర�లకు ప���రం� జర�ను� ���ల�
యువ� యువకులను ఉ����రు. ఆ శ�లు త��దండు�ల కళ� ఎదురు� �లల తరబ�
మంచు�, �న� తడుసూ�ఉ��య�కు అ�� ���డుతుం��. జర�ను� ఆ శ�లను స��
�య�����రు �రు. రష�� ��కులు ఆ ��ం��� �ము����న త��త ఉ��య�లనుం�
తమ �డ�ల శ�లను �ం� త��దండు�లు స�� ���రు. కవరు �� �ద ఉన� �ండు ���ల�
ఒక� ����దుర������ సంబం�ం�న �త�ం. �ండవ� ��మసు�లు ఉ��య��ం� శ�లను
�ం� స�� �సు�న� దృశ�ం.

ఆ ���లు రంగుల స��ళనం� ��, �ం��కం� �� ఏ ���� ఉ��� �ను
�ప��ను �� ఈ �ండు ���లూ నను� క��ం��. �ంతమం� హృద��� క��ం�� ఉత�మ
కళ �ద�, ఉత�మ కళ �ధసు�ను క��ం�ల� అం�రు. ��ం� ��ను�లకు అర�మ���
కళ�దం� �ను అం�క�ంచ�ను. కళను ప�జలకు �రువ� �సుకు �ళ�డం� తప�టడుగులు
ఉండవచు�. ఉన�త ప���ల� ���క�ంచడం� �ఫ��లు ఉండవచు�. �� ప�జలకు దగ�ర�
కళను �సుకు ���లన� కమూ��సు�ల ఆశయం ఉన�త�న�.

బూరు�� ���లకు చ�త�అ�చకం�నూ, వర��నం అ�మయం�నూ, భ�ష�తు�
���జనకం�నూ కను���ం�. ఈ ఆ�చ� �ర� ఆ వర�క� ����ల� ప��ఫ���ం�.
���క వర�తత� �స���న ������� భ�ష�తు����జనకం �దు. ��తం అ�మయం
�దు. అ� ���ం� బూరు�� క�����లు ���క వ���� అవసరం �దు. ���క వర�ం తన
వర�ప��జ�లను ప���ం�ం� క�����లను సృ��ంచుకుంటుం�. ఈ క� ����ల�
తన �జ�లను �మరు �సుకు� గ��సు�ం�. ఓట�� ఊరట �ందుతుం�. �� ���
�స��హలనుం� �లుకు� మ�� వర����లకు సం�ద�మవ��� ఉ��జం �ందుతుం�.

ఎందుకం� వర����ను�ం�, వర�ప��జ�లనుం� దూరమవడమం� ���క వ����
మరణ�.
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�ం� ప�పంచయుద�ం� ర�� (�నుక అట��)

ఈయుద�ం� .....

 �� 22, 1941� 55 ల�ల జర�� �న�ం, 48,000 శతఘు�లు, 3,000 �ంకులు, 5,000
���ల�హ�తు�� ర���ద�� ��ం�.

 జర�� �న�ం చుటు�ముట�డం� ��� ��� నగరం 900 ��లు �గ�ంధం� ఉం�. బయ�
నుం� ఆ�రం అం� �ర�ం �క నగర జ��� మూ� వంతు, ��� ప� ల�లు
ఆక��మర�ం�రు.

 ఆగషు�23, 1942న ���� ��� నగరం �ద జర�� �మ��క దళం ఆరు వందల ���ల�
�ండు �ల �డులు ��న��డు, ఆ ఒక� ���� 43, 000 మం� �రులు చ���రు.
1,50,000 మం� �యప��రు.

 �ండు �ట� �ం�ల�ల మం� రష�� �రులు బ� అ��రు. అం� ప�� ఏడుగు��నూ
ఒకరు మర�ం�రన� �ట. �ం� ప�పంచయుద�ం�, అ�� రం�ల�నూ అ��క� న��లు
4,13,000, ��ట� న��లు 4,95,000 �త��.
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 యూ��� జ��న �త�ం నష�ం� సగం ����� జ��ం�. అ��� �ం�న నష�ం
కం� వంద �టు� ర�� నష���ం�.

 ఆ�� కమూ��షు�లు ���� అనంతరం అ��రం�� వ��న కు�� కమూ��షు�లవం�
�రు �రు. 50 ల�ల మం� ���సభు�ల�నూ 30 ల�ల మం� ��క�� ం� �����
యు���� బ���రు.

 ఊ�ంచ �ధ�ం�� గడు� ప���తుల� రష�� ���కవర�ం �లుగు సంవత��ల
యుద��లం�నూ 4,90,000 శతఘు�లు, ���రు� , 1,20,000 �ంకులు, స�యం చ�త
శతగు�లు, 1,37,000 యుద����లు, ����� �వల�న మందుగుండు, ఇతర ����
�రంత�యం� అం�ం� అం�మ �జ����డ��ం�.


