


  نبرد برلين
    

  محسن : نويسنده و مترجم
   )Heinrich_Himmler(نام کاربری در انجمن : 

 :مقدمه*   
ي از اهميت يكساني برخوردار است عالوه بر حجم نبرد برلين در كنار نبرد بريتانيا ، نبردهاي دريائي و پياده شدن متفقين در نورماند   

اين نبرد در ماههاي آوريل تا مه   .گسترده و سهمناكي اين نبرد از آن جهت حائز اهميت است كه موجب پايان يافتن جنگ در اروپا گرديد

توسط ارتش سرخ در واقع ، حاصل  اشغال برلين . حكومت رايش سوم نيز پايان يافت، رخ داد كه در انتها با پيروزي ارتش سرخ   1945

در واقع زماني كه نتيجه ي نبرد ديگر براي طرفين آن مشخص شده بوده آنان آلمان را حتي قبل از   .توافقات متفقين در زمان جنگ بود

 .روسها ميرسيد خاتمه ي جنگ به دو نيم تقسيم كردند بخشي تحت اختيار آمريكا و انگليس و بخش ديگر كه برلين نيز شامل ان ميشد به

پيشروي نمود و با جمع آوري ارتشي بسيار نيرومند توانست به طور كلي از حيث   Oderارتش سرخ با عبور از لهستان به سمت رودخانه 

ز و . ارتش آلمان ( ورماخت) براي انجام موثر عمليات ، تنها يك دوازدهم سوخت مورد نيا نفرات و تجهيزات بر نيروهاي آلماني پيشي بگيرد

. توليد هواپيماهاي جنگنده و تانك به صورت چشمگيري كاهش يافته و كيفيت آنها نيز از سطح توليدات  حتي كمتر از آن را در اختيار داشت

. به هر حال هر دو طرف درگيري بخوبي ميدانستند كه نبرد پيش رو از هر زمان ديگري در جنگ خونين تر و  نيز كمتر بود 1944در سال 

  . خواهد بودشديدتر 

  

  Oder : مقايسه امكانات نظامي دوطرف در حاشيه رودخانه

     
  روسيه      آلمان                                 

  ١.۶٧٠.٠٠٠            ۵٩۶.۵٠٠سرباز :          
       ٢٨.٠٠٠               ٨.٢٣٠توپخانه :         
  ٣.٣٠٠                  ٧٠٠       تانک :    
  ١٠.٠٠٠               ١.٣٠٠ھواپيما :         

  
بخش عمده اي از خاك آلمان باشغال متفقين درآمده بود . اگرچه آنها هنوز با مقاومتهاي شديدي از  1945با فرا رسيدن ماه آوريل سال    

ي آلماني در جبهه هاي شرقي به شدت سوي نيروهاي آلماني مواجه ميشدند اما به وضوح مشخص بود كه جنگ رو به پايان است. نيروها

مقاومت ميكردند تا به پناهجويان آلماني فرصت بيشتري براي فرار به سمت غرب را بدهند. غرور ملي ، پافشاري متفقين بر تسليم بي قيد و 

ه دست به دست هم شرط آلمان و بدست آوردن زمان براي فرار هر چه بيشتر مردم به سمت غرب قبل از رسيدن ارتش سرخ ، همه و هم

 ليتشك يستيكه از سربازان كومون يداده بود تا آلمانها در اين برهه از جنگ شديدترين مقاومتها را از خود نشان دهند . ارتش سرخ شورو

 كردنديم يسعبا تمام قوا و توان  يو سربازان آلمان زدنديم يا انهيشده بود در سر راه خود با فتح هر شهر و روستا دست به قتل و غارت وحش

  فراهم سازند. يغرب يفرار به سمت ن.اح يبرا يشتريب تشهروندان فرص يبا كند كردن حركت آنان برا

چه كه نيروهاي روس به برلين نزديكتر مي شدند ، تراكم نيروهاي دو طرف افزايش مي يافت. ترس از حضور نيروهاي روس در برلين  هر

ت خطوط مقدم نبرد سوق مي داد. دستگاه تبليغاتي نازي ها آنچنان ديو مخوفي از روسها درست آنچنان بود كه هر پير و جواني را به سم

  ها به سادگي نبرد آينده را نبردي تا پاي جان تلقي مي كردند . به آمار زير در آستانه وقوع نبرد در برلين توجه كنيد: يكرده بود كه برلين

  

  روسيه                    آلمان                   
    ٢.۵٠٠.٠٠٠             ۶٠٠.٠٠٠     : سرباز   
  ۴١.۶٠٠               ١۴.٠٠٠ :    توپخانه   
    ۶.٢۵٠                 ١.۵٠٠      ک :تان   
  ٧.۵٠٠                 ٣.٣٠٠ :    ھواپيما   

 

 



 
  

زيـادي  البته در مورد ارقام ذكـر شـده در جـدول فـوق اخـتالف نظرهـاي       

نفـر از مـدافعين بـرلين را نوجوانـان و      45.000وجود دارد. به هر حال ، 

ــي    ــت مردمـ ــاي مقاومـ ــب يگانهـ ــالخوردگان در قالـ ــتگان و سـ بازنشسـ

Volksstrum       تشكيل مي دادند . يـوزف اسـتالين بـه مارشـال ژوكـف و

مارشال كوني يف دستور داد تا هر چه سريعتر نسبت بـه تصـرف بـرلين    

با اين كار هر دو مارشال خود را در رقابت با يكديگر قـرار   اقدام كنند. او

داد. هر دو ژنرال هم به خوبي ميدانسـتند كـه نبـرد بـراي تصـرف شـهر       

بسيار دشوار خواهد بود. هيتلـر نيـز بـر خـالف نظـر اطرافيـانش تصـميم        

گرفته بود تا در برلين باقي بماند . متفقين غربي به صـورت آزمايشـي در   

هائي براي پياده سازي چترباز در برلين بودند اما در عمل حال تهيه طرح 

از پايان جنـگ در محـدوده نفـوذ روسـها درخواهـد آمـد تلفـات        چنين نشد . چرا كه ژنرال آيزنهاور ضرورتي نمي ديد تا براي شهري كه پس 

  بدهد. طرح پياده كردن چترباز از نظر تعداد سربازان و تجهيزات مورد نياز براي فرود در برلين غيرواقعي به نظر مي رسيد .

انجاميـد . حـدود يـك ميليـون سـرباز      در جريان نبرد بيش از يك ميليون گلوله توپ بر برلين فرو ريخته شد و تسليم شهر سه هفته بـه طـول   

روس هم در حمله به شهر مشاركت داشتند. برتري عظيم تعداد تانكهاي روس براي نبرد در خيابانها برلين چندان بـا اهميـت نبـود. نيروهـاي     

س استفاده مي كردند. تمـام  بر عليه تانكهاي رو "بزن و در رو"آلماني مجهز به سالح هاي ضد تانك در همه جا پراكنده بودند و از تاكتيكهاي

ز مناطق شهري خيابان به خيابان و ساختمان به ساختمان سنگر بندي شده بود. تلفات طرفين هم بسيار باال بود. امـا بـرلين نتوانسـت تـا بـيش ا     

 1945در هفتم ماه مه سال دوم ماه مه مقاومت كند و سرانجام شهر در همان روز تسليم روسها شد و جنگ در اروپا به پايان رسيد . آلمان نيز 

  قرارداد تسليم بدون قيد و شرط را امضاء كرد.
اما براستي چرا استالين برلين را ميخواست؟ مارشال ژوكـف ، بـه صـورت    

خيلي جزئي ، اشاره اي به دليل اصرار استالين به تصـرف بـرلين بـه رغـم     

عجلـه و اصـرار اسـتالين     "تحمل تلفات سنگين داشـته اسـت. او ميگويـد    

براي سبقت بر متفقين در تسخير شهرصحت ندارد چرا كه متفقين دورتر 

روسـها از   "از آن بودند تا بخواهنـد وارد مسـابقه تسـخير بـرلين شـوند.      

هجوم به منطقه اي كه بعدها آلمان شرقي ناميـده شـد دو هـدف را دنبـال     

استالين باور نمي كـرد كـه متفقـين غربـي پـس از پايـان        "مي كردند. اوال

در مقابل آنچه كه او از خاك آلمان در اشغال خود دارد بـي تفـاوت    جنگ

ا هرچه سـريعتر پيشـروي كـرده و متفقـين را در عمـق بيشـتري از خـاك آلمـان         بنشينند بنا بر اين او حمالت را با فشار بيشتري انجام ميداد ت

 مالقات كند. دومين و مهمترين هدف او فتح برلين بود اما اين هدفي بود كه به سرعت به دست نمي آمد. در واقع برلين درون خـود دو دارائـي  

ب اتمي آلمان . يكي از تئوري هائي كه در ايـن ميـان مطـرح اسـت ،     بسيار با ارزش براي دوران پس از جنگ داشت ، آدولف هيتلر و برنامه بم

بـرلين بـود كـه بعنـوان مركـز تحقيقـات        Kaiser Wilhelmآگاهي دادن پليس مخفي استالين به او از فعاليتهاي اتمي انستيتو كايزر ويلهلم 

هسته اي به پيشرفتهاي مهمي دست يافتـه كـه ميتوانـد برنامـه     اتمي آلمان شناخته مي شد. اعتقاد بر اين بود كه اين انستيتو در زمينه تحقيقات 

هسته اي روسيه را متحول نمايد. اين انستيتو توانسته بود به روش جديدي انرژي توليد نمايد كه استالين اعتقـاد داشـت سـنگ بنـاي هرگونـه      

  پيشرفت آتي در روسيه خواهد بود.

  * نقشه ی آلمانھا برای دفاع   
جانشـين هـاينريش هيملـر     Vistulaبه عنوان فرمانده جديد گروه رزمي  Gotthard Heinriciال گوتهارد هاينريچي در بيستم مارس ژنر

گرديد. او يكي از بهترين متخصصين دفاعي در ارتش آلمان بود و به سرعت شروع به تهيه طرح هاي پدافندي نمـود. او بـه درسـتي تشـخيص     

و در امتداد بزرگراه شرق به غرب منطقه صورت خواهد گرفـت . او   Oderبا عبور از رودخانه  داد كه رخنه اصلي در حمله بزرگ ارتش سرخ

به جز چند مورد زدوخورد با روسها دفاع كند. در عوض او از مهندسين رزمي اش درخواست كـرد تـا    Oderقصد نداشت تا از كرانه هاي رود 

 90كيلومتري غرب رودخانـه و   17طه اي كه بزرگراه از آن عبور ميكرد ، يعني بود در نق Oderرا كه مشرف بر رودخانه  Seelowارتفاعات 

 
  



  كيلومتري برلين را مجهز به استحكامات دفاعي قدرتمندي كنند.

وط دفـاعي ارتفاعـات   او از تراكم نيروها در خطوط ديگركاست تا بتواند نيروهـاي موجـود در خطـ   

Seelow        را تقويت نمايد. مهندسين رزمي ارتش آلمـان نيـز آبهـاي ناشـي از طغيـان رودخانـه در

ري از پيشـروي روسـها ايجـاد    فصل بهار را در اطراف رودخانه رها ساخته و باتالقي را براي جلوگي

  كردند.

شد را ايجاد كردند . ايـن   در پشت اين خطوط آنها سه كمربند دفاعي كه به حومه برلين منتهي مي

خطوط شامل خندق هاي ضد تانك ، محل استقرار توپهاي ضد تانك و شبكه گسترده اي از كانـال  

  ها و سنگر ها بودند.

مايلي مركز شهر واقع شده و نخستين خط دفاعي در شـرق   25بيروني ترين حلقه دفاعي شهر در 

طـول  بـه   Oderو سـواحل رود   Dahmeين را تشكيل ميداد. اين خط در سلسله موانع طبيعي مـاب 

  مايل امتداد داشت. 50تقريبي 

خط دفاعي بعدي از كمربندي از موانع كه تمام جاده هـاي منتهـي بـه شـهر در شـمال و جنـوب را       

مسدود ميكرد تشكيل شده بود. هر كدام از عوامل مسدود كننده جاده ها توسط سنگرهاي دفاعي 

  بديل به نقاط دفاعي قدرتمندي كرده بود.پوشش داده ميشد و آن مناطق را ت

، از شـرق بـه    Havelمايل طول و تا محدوده شهر برلين امتداد داشت. اين حلقه موقعيتهائي از غرب به رودخانه  60حلقه دفاعي بعدي حدود 

. ايـن حلقـه يـك كانـال آتـش سـاده        را دربر مي گرفت Teltowو از جنوب به كانال  Hohenzollern، از شمال به كانال  Wuhleرودخانه 

تشكيل شده بود كه از درون به نقاط نيرومند دفاعي متصل و تمام نقاط اتصال اين كانال هم بصورت گسترده اي سنگر بندي شده بود. حاشـيه  

مايـل طـول    30يبـا  شمالي و جنوبي هم از خندقهاي متعدد ضدتانك تشكيل شده بود. خط بعدي در واقع حلقه دفـاعي درونـي تـر بـود كـه تقر     

) راه آهن روي زميني را دربر ميگرفـت. ايـن خـط از ميـان شـكافهاي عميـق و درامتـداد منـاطق در آب فـرو رفتـه            S-Bahnداشت و شبكه( 

ميگذشت كه خود مانع طبيعي موثري را ايجاد ميكرد. تقاطع تمام جاده ها نيز به سختي سنگربندي شده و با آتش توپهاي ضـد تانـك پوشـش    

نامگذاري شـده بودنـد تقسـيم و هـر كـدام داراي       Hتا  Aقطاع كه با حروف  8مي شد. اين مناطق در جهت گردش عقربه هاي ساعت به  داده

  فرماندهي جداگانه بود.

  

  
  كتابي در مورد نبردهاب برلين در اطراف رود

 Oder هي ژنرال هاينريچيبه فرماند  

ناميده مي شد. اين حلقه در واقـع   Citadelleاما آخرين مانع ، آخرين حلقه دفاعي بود كه 

بعـالوه   Landwehr، كانـال   Spreeجزيره اي را در مركز برلين تشكيل ميـداد و از رود  

 ErnstReuterو  Alexander Platzاسـتحكامات خـارجي شـرق و غـرب در اطـراف      

Platz ده بود.تشكيل ش  

تمام خيابانهاي اطراف چنـان سـنگر بنـدي شـده بـود تـا مـانع از حركـت خودروهـا شـود.           

پـل موجـود    483زيرزمين ها و ساختمان ها نيز تبديل به دژهاي دفاعي شده بودنـد. تمـام   

 يحفـار  نيمتـرو توسـط مهندسـ    يدر شهر (در صورت لزوم) آماده تخريب بودند.كانال ها

مـرتبط   گريكـد يرا به  يسنگرها و خطوط دفاع يبرخادند كه گسترش د يشد و آن را طور

نفـوذ   يشـد تـا جلـو    يبـه شـدت سـنگر بنـد     زين ينيزم ريخطوط ز نيا يسازد و البته تمام

. كندي پيشروي روسـها بـه مـدافعين شـهر امكـان تحـرك ميـداد. عـالوه         رنديروسها را بگ

 Friedrichshainر مناطق ، سه دژ پدافند هوائي بزرگ د Citadelleبراينها ، درون خط 

Humboldthain   و باغ وحش برلين قرار داشت. اين دژهاي بزرگ و بلند ، ارتفاع مـورد

نياز آتشبارهاي ضدهوائي در شهرها را تامين مي كرد. اين دژها ضـد بمـب سـاخته شـده و     

ميليمتــري بــود كــه  128آشــيانه تــوپ ضــدهوائي  8كــامال خودكفــا بودنــد. هــر دژ داراي 

به مانند قلعه  ابانهايشده بود تك تك خانه ها و خ ريشكست ناپذ يبه دژ ليتبد نيبرل يميتوانستند نقش ضد تانك را هم ايفا كنند . به طور كل

بود كه قبل از شكسـته شـدن    نيا يفرماندهان آلمان ديبه داخل شهر گرفته شود تمام ام ستينفوذ طاعون كومون يشده بودند تا جلو ينظام يا

  .فتديبه دست آنان ب نيبه شهر برسند و برل نيمتفق يروهايو تصرف شهر توسط روسها ن يدفاع وطخط



تبديل شـود كـه بتوانـد تـا بينهايـت مقاومـت        با نزديك شدن روسها به برلين ، هيتلر دستور داده بود تا برلين (از درون ) به دژي رسوخ ناپذير

رفـت.  كند. اگر چه نيروهاي آلماني بر روي كاغذ نيرومند نشان داده ميشدند اما واقعيت اين بود كه نيروي انساني آنها با سرعت روبه زوال مي 

( غيرنظاميـان آلمـاني    Volksstrumوم بـه  نيروهاي خطوط مقدم آنها كم تجربه و فاقد كارائي رزمي الزم بودند كه عمدتا شامل يگانهاي موسـ 

ساله تا كهنه سربازان جنگ جهاني اول را دربر مي گرفت. اين نيروهـا كـه بـالغ بـر      16كه به خدمت فراخوانده شده بودند) بود كه از نوجوانان 

  بي نيز تجهيز شده بودند.سرباز روس قرار داشتند كه بسيار جنگ آزموده و به خو 2.500.000هزار نفر بودند در مقابل حدود  60

آوريل روزولت ، رئيس جمهور آمريكا درگذشت و اين خبر هيتلر را در توهمي عميق فرو برد. او فكر مي كرد كـه درگذشـت روزولـت     12در 

بـر   "چون سبب خواهد شد تا متفقين به سمت او چرخش كنند. هيتلر اكنون كامال مطمئن بود كه آينده رايش سوم بسيار درخشان خواهد بود 

  ."روي ستاره ها نوشته شده كه نيمه دوم ماه آوريل نقطه بازگشت جنگ به سود آلمان خواهد بود

آوريل با آغاز حمله گسترده نيروهاي ارتش سرخ به بخش شمالي ، جنوبي و شرقي ، آرزوهاي پوچ هيتلر بربـاد رفـت. در نخسـتين     16اما در 

ترده آتش تهيه توسط هزاران قبضه توپخانه و كاتيوشا كه براي چند روز ادامه يافـت آغـاز شـد.    آوريل ، حمله روسها با اجراي گس 16ساعات 

را آغاز كرد. ارتش يكم اوكراين نيز همزمـان   Oderمدت كوتاهي پس از آن و قبل از طلوع آفتاب ارتش يكم روسيه سفيد حمله خود به رود 

رتش يكم روسيه سفيد بسيار قدرتمند بود اما ماموريت مشكل تري را بر عهده داشـت و  آغاز نمود. هر چند ا Neisseحمله خود را از رودخانه 

در  1بـر   5در توپخانـه ،   1بـر   15در نفـرات ،   1بـر   3با دفاع اكثريت نيروهاي ارتش آلمان در آن منطقه مواجه شد. روسها اكنون از برتـري  

  در هواپيما بر آلمانها بهره مي بردند. 1بر  3تانك و 

  * شرح نبرد حومه ی برلين   
وجود برتري عددي عجيب روسها ، آلمانها هنـوز سرسـختانه در تـدارك دفـاع بودنـد تـا        با   

بتوانند هزاران نفر تلفات را بر دشمن تحميل نماينـد. نخسـتين دور حملـه انجـام شـده توسـط       

از آغـاز حملـه   ارتش يكم روسيه سفيد منجر به فاجعه شد. ژنرال هاينريچي آلماني دقيقا قبـل  

روسها ، نيروهايش را از اولين خـط دفـاعي بـه عقـب كشـيده بـود. ( ايـن         ايگسترده توپخانه 

تاكتيك بسيار موفقي بود كه او پيش از آن ، بارها و بارها و بـا مهـارت در خـاك روسـيه از آن     

آلماني  نورافكن روس كه قصد داشتند تا مدافعين 143استفاده كرده بود) . نور تابيده شده از 

را نابينا كنند با مه صبحگاهي درهم آميخت و توانست سايه روشـن خـوبي از يگانهـاي مهـاجم     

روس ايجاد كند. زمين هاي بـاتالقي اطـراف رودخانـه نيـز عامـل بازمانـدن نيروهـاي روس از        

پيشروي گرديد و در همان حال آلمانها نيز به صورت مداوم روسها را زير آتش خود داشـتند.  

  .ودمقطع ، تلفات روسها بيشمار ب در اين

شدن حمله روسها و پيشروي اندك آنهـا ، آنهـم جلـوي چشـم اسـتالين ، سـبب شـد تـا          خنثي

مارشال ژوكف روس نيروهاي ذخيره اش را به ميدان فرا بخواند. او قبال قصد داشت تـا از ايـن   

تفاده كند. نخسـتين  نيروها براي جلوگيري از هرگونه تالش آلمانها براي خروج از محاصره اس
 

رگونه تالش آلمانها براي خروج از محاصره استفاده كنـد. نخسـتين شـب حملـه ژوكـف بـا حـدود شـش كيلـومتر          نيروها براي جلوگيري از ه

  پيشروي در برخي از مناطق سپري شد اما خطوط دفاعي آلمانها هنوز سالم و دست نخورده باقي مانده بود.

جنوب طبق نقشه پيش ميرفت. مارشال ژوكـف مجبـور شـد     اما در آن سو ، پيشروي ارتش يكم اوكراين ( به فرماندهي مارشال كوني يف) در

با اشكال مواجه شده و طبق نقشه پيش نمي رود. استالين هم به ژوكـف نـيش زد كـه     Seelowتا گزارش دهد كه عمليات در منطقه ارتفاعات 

  رلين برود.اگر او در كارش موفق نشود ، از مارشال كوني يف خواهد خواست تا با تانك هايش از جنوب به سمت ب

در روز دوم حمله ، ارتش يكم روسيه سفيد تمام نيروهاي پشت خطوط خود را به خط مقدم فرا خواند. تاكتيك روسها انجام حمـالت گسـترده   

 يبود كه سـربازان آلمـان   اديز يبه قدر كردنديحمله م يخط دفاع ايسنگر  كيروس كه به  يروهاياي بود كه تا آن زمان سابقه نداشت.حجم ن

 زدنـد يبه خطـوط آلمانهـا م   مايمستق شانيتمام نشدن يانسان يروهايآوردند روسها فقط با اتكا به ن يبه هنگام دفاع مهمات كم م استقر در آنهم

آوريل خطوط دفاعي آلمان در مقابل ژوكف به جز از چند نقطـه هنـوز شكسـته نشـده بـود. در منطقـه جنـوب ، قرارگـاه          17اما با غروب شب 

ژنرال فرديناند شورنر نتوانسته بود مقاومت كند. ارتش چهارم زرهـي آلمـان در جنـاح شـمالي نيروهـاي ژنـرال        رركزي تحت اممفرماندهي م

شورنر زير فشار سنگين حمالت ارتش يكم اوكراين عقب نشيني كرده بود. او دو لشگر ذخيره زرهي خـود را بـه جـاي شـمال بـراي پوشـش       

قرارگاه او را حفظ كنند. اينجا نقطه بازگشت جنـگ بـه ضـرر آلمـان بـود چـرا كـه بـا          تاداشته بود  ارتش چهارم زرهي به سمت جنوب گسيل



و مناطق جنوبي قرارگاه مركزي بي دفاع مانده بود. مگر آنكه آنها خطوط ارتش چهـارم زرهـي    Vistulaغروب آفتاب مواضع دو گروه رزمي 

سـبب شـد تـا خطـوط      Seelowشال ژوكف به خطوط دفاعي ضعيف ژنرال شورنر در جنـوب ارتفاعـات   را پوشش مي دادند. حمالت موثر مار

  دفاعي گرانبهاي ژنرال هاينريچي شكسته شود.

آوريل ، هر دو ارتش روس پيشروي مفيدي داشتند اما تلفاتشان مجددا افزايش يافته بود . پـس از نبردهـاي بسـيار شـديد ، سـرانجام       18در 

در زير فشار سنگين تانكهاي روس درهم شكسته و سيل نيروهاي روس به سـمت حومـه بـرلين     Oder- Neisseرودخانه  خط دفاعي حاشيه

آوريل ، ارتش يكم روسيه سفيد توانست به سومين و آخرين خط دفاعي آلمان دست يابد. ارتش يكـم   18سرازير شد . با غروب آفتاب روز 

  براي حركت به سوي برلين آماده مي ساخت. خود را Forstاوكراين نيز با تصرف منطقه 

را درهم بشكند.  Seelowآوريل ، ارتش يكم روسيه سفيد توانست در آغاز چهارمين روز حمله خود ، آخرين خطوط دفاعي ارتفاعات  19در 

ز در ارتفاعـات مقاومـت   ديگر چيزي به جز يگانهاي درهم شكسته آلماني ميـان آنهـا و بـرلين وجـود نداشـت. بقايـاي نيروهـاي آلمـاني هنـو         

ميكردند و نيروهاي ارتش چهارم زرهي در خطر محاصره ارتش يكم اوكراين بودند. ساير يگانهاي ارتش يكـم اوكـراين نيـز بـه سـرعت بـه       

  سمت غرب و به سوي آمريكائيها ميرفتند.

مانده بود گروه هاي كـوچكي بـود كـه هنـوز      آوريل ديگر خط دفاعي آلمان در جبهه شرق وجود خارجي نداشت. آنچه باقي 19در پايان روز 

دستگاه تانك را از دست داده بودند. در  2.807آوريل بسيار سنگين بود. آنها تا آن روز  19مقاومت مي كردند. تلفات ارتش سرخ از يكم تا 

انند پانزر شرك و پـانزر فورسـت   هم يتانك آلمان يآنت يدستگاه تانك را از دست داده بودند. سالحها 1.079همين مدت ، متفقين در غرب 

  آمار داشت. نيا شيدايدر پ ييبسزا ريتاث زيتانك ن يحامل آنت يروهاين يو رهبر تيريامتحان خود را پس داده بودند و البته مد گريد

  * محاصره برلين   
جتناب ناپـذير  اگر پيشوا تصميم خود را براي دفاع از برلين تا آخرين نفر تغيير نمي داد ، وقوع فاجعه ا"   

  ."بود ، نبرد به هر علت و دليلي پوچ و محكوم به شكست بود

آوريل هيتلر پنجاه و ششمين سال تولد خود را جشن گرفـت. ايـن جشـن آخـرين مراسـم رسـمي        20در 

دوران رايش سوم بود. در ميان افراد عاليرتبه دعوت شده به مراسم اشخاصي همچـون گورينـگ، هيملـر ،    

بورمن حضور داشتند. پس از آنكه مدعوين در راهروي اصلي پناهگاه زيرزمينـي بـه صـف     گوبلز، اشپيير و

ايستاده بودند ، هيتلر به ميان آنها آمد و دست آنها را فشرد و مراتب قدرداني خود را بابت خدمات ايشان 

 ينـاز  كينوان به ع ملريو ه نگيبار با گور نيآخر يبرا يجلسه و نيبه رايش سوم به آنها ابالغ كرد.در ا

 نيبـا متفقـ   يداشـتند بـه طـور پنهـان     يكردنـد و سـع   انتيخ شوايهردو به پ نيدست داد در اواخر نبرد برل

  اخراج كردند. يهردو را از حزب ناز تلريمعامله كنند پس از مطلع شدن ه

ان همان روز ، توپخانه ارتش يكم روسيه سفيد مركز برلين را هدف آتـش خـود قـرار داد و تـا زمـ      درست

تسليم شهر آتش خود را قطع نكرد. پس از جنگ روسها اعالم كردند كه وزن گلوله هاي شـليك شـده بـر    

. در صبح روز تروي برلين از وزن بمبهاي رها شده از بمب افكن هاي متفقين بر روي شهر بيشتر بوده اس

له ها توسط آتشبارهاي آوريل ، مجددا گلوله هاي توپخانه روس ها در برلين به زمين نشست. اين گلو 21

  
ژنــــرال هلمــــوت وايــــدلينگ، 

 29فرمانـــده مـــدافعان بـــرلين، 

  1945آوريل 

آوريل ، مجددا گلوله هاي توپخانه روس ها در برلين به زمين نشست. اين گلوله ها توسط آتشبارهاي سوم و چهل و هفتم ارتش سـرخ و   21

در شرق برلين شليك شده بود. در اين روز شهر شاهد آخرين حمله هوائي متفقـين بـود و آسـمان شـهر هـم منحصـرا در        Bernauاز حومه 

  ر نيروي هوائي ارتش سرخ قرار گرفته بود.اختيا

ارتش يكم روسيه سفيد در حال پيشروي به سمت شرق و شمال شرق برلين بود . ارتش يكم اوكراين نيـز در حـال فشـار آوردن بـه آخـرين      

اي آمريكـائي درحاشـيه   خود را به نزديكي خطـوط نيروهـ   Juterbogيگانهاي جناح شمالي قرارگاه مركزي فرماندهي آلمان بود و با عبور از 

ارتـش دوم روسـيه سـفيد ، جنـاح شـمالي       Schwedtو شـهر   Stettinدر ماگدبورگ رسانيده بود. در شمال ، حد فاصل شهر  Elbeرودخانه 

  كه توسط ارتش سوم زرهي پدافند مي شد را مورد حمله قرار داد. Vistulaگروه رزمي 

اشتاينر و لشگر سوم زرهي او كه در شمال برلين مستقر بود دستور داد تا حمله اي را بـر   ، فليكس SSآوريل هيتلر به ژنرال  21در صبح روز 

ضد روسها انجام دهد تا مارشال ژوكف را از نزديك شدن به برلين منع كند. اما نيروهاي اشتاينر در واقع به شدت از سوي روسها تحت فشـار  

  حمله او پس از چند كيلومتر پيشروي در همانروز به عقب رانده شد .بودند تا از مواضع خود به عقب رانده شوند بنابراين 

در جنوب غربي محـل اسـتقرار    كيلومتري شمال برلين رسيده و به منطقه  50ذخيره به حدود  21در همان روز ، يگانهاي لشگر 



 

 50ذخيـره بـه حـدود     21در همان روز ، يگانهـاي لشـگر   

 erneuchenكيلومتري شمال برلين رسـيده و بـه منطقـه    

در جنوب غربي محل اسـتقرار خـود حملـه كردنـد. سـاير      

 نين خـط دفـاعي آلمانهـا از بـرل    يگانهاي روس به نخسـتي 

رسيدند. نقشه روسـها ايـن بـود كـه بـرلين را محاصـره و       

ارتباط آن را با ارتش دوازدهم قطع كنند. روسها توانستند 

چند روسـتاي كوچـك حاشـيه بـرلين را بـه تصـرف خـود        

درآوردند. اخبار خشـونت ، شـكنجه و كشـتار كـه توسـط      

را بشـدت   روستائيان فراري پخـش شـده بـود برلينـي هـا     
روستائيان فراري پخش شده بود برليني ها را بشدت ترسانده بود. مدافعين پايتخت رايش از مصـيبت در راه آگـاهي داشـتند و مـي دانسـتند      

  به جز مقاومت در پيش روي ندارند.هيچ راهي 

آوريل ، هيتلر پس از آنكه فهميد طرح هاي عملياتي روز قبل او هيچكـدام عملـي    22در جلسه بررسي وضعيت مناطق عملياتي در بعداز ظهر 

انداخت و گفت كه تـا   نشده ، از شدت خشم نزديك بود به گريه بيفتد. او گفت كه جنگ را باخته و مسئوليت آن را نيز برگردن فرماندهانش

در تالشـي بـراي آرام كـردن خشـم هيتلـر       Alfred Jodlآخر در برلين باقي خواهد ماند و سپس خودكشي خواهد كرد. ژنرال آلفرد يـودل  

رود گفت كه ارتش دوازدهم كه در مقابل آمريكائي ها موضع گرفته ميتواند به سمت برلين حركت كند چرا كه آمريكائيها هم اكنون در كنار 

Elbe       موضع گرفته و قصد پيشروي به سمت شرق را ندارند. هيتلر به سرعت منظور او را فهميد و در عرض چنـد سـاعت ژنـرال والتـر ونـك

Walther Wenck     فرمانده ارتش دوازدهم دستور يافت تا با رها كردن آمريكائي ها به سمت جنوب شرق رفته تـا بـرلين را در آن منطقـه

  پوشش دهد.

حركت ارتش نهم به سمت غرب ، الحاق آن با ارتش دوازدهم امكان پذير بود. شامگاه همانروز ژنرال هاينريچي اجـازه الحـاق دو    در صورت

شـده اش ،   فياو براي نابودي دشمن توسـط لشـگرهاي ضـع    يارتش را صادر كرد. در خارج از اطاق عمليات پناهگاه هيتلر و بدور از آرزوها

ايجـاد   Oderكيلومتر را بر روي رودخانـه   15در جنگ بود. ارتش دوم روسيه سفيد توانسته بود سرپلي با عمق  ارتش سرخ در حال پيروزي

  را از دست داده و از سمت شرق تحت فشار بود. Cottbusكند و وارد نبردي سنگين با ارتش سوم زرهي آلمان شود. ارتش نهم نيز شهر 

در شرق برلين شده و لبه ديگر آن به درون خـط دفـاعي بـرلين نفـوذ كـرده       Havelودخانه ر توجهيك لبه حمله زرهي ارتش سرخ اكنون م 

  بود.

آوريل ارتش يكم روسيه سفيد و اوكراين تالش بر تكميل حلقه محاصره را ادامه داده و براي قطـع ارتبـاط ارتـش نهـم بـا شـهر فشـار         23 در

به پيشروي خود به سمت غرب ادامه داده و با ارتش دوازدهـم آلمـان را كـه در     . عناصري از يگانهاي ارتش يكم اوكراين زيادي وارد كردند

ــ  ــه سـ ــت بـ ــال حركـ ــدهي     ويحـ ــمت فرمانـ ــه سـ ــدلينگ را بـ ــوت وايـ ــرال هلمـ ــر ژنـ ــن روز هيتلـ ــدند . در ايـ ــر شـ ــود درگيـ ــرلين بـ                                         بـ

  شهر برلين منصوب كرد.

عمليات كمك و پيوستن به جنوب غرب برلين را آغاز كرد. در همين هنگام ارتـش   Wenckت امر ژنرال آوريل ، ارتش دوازدهم تح 24 در

كه جنوب شهر را دربر مي گرفت مواجه شـده بـود. ايـن     Teltowيكم اوكراين تحت فرماندهي ژنرال كوني يف با مانع دشواري به نام كانال 

وشـش  ز احاطه كرده بود. تمام پلهاي آن تخريب و سنگرهاي دفاعي نيرومندي كانال را پرا ميادين مين بزرگي ني اطرافشكانال بسيار پهن و 

  ميداد.

 3.000و لشگر سوم تانك او واگـذار شـد. او تمـام طـول روز را بـه تـدارك        Pavel Rybalkoبه ژنرال  Teltowشكستن خط دفاعي كانال 

آتشـباري   06:20تمام آنها را به يـك نقطـه محـدود متمركـز كـرد. در سـاعت       اندازهاي كاتيوشا گذراند و  كتقبضه توپ ، خمپاره انداز و را

شروع شد و گروه هاي حمله اقدام به عبوراز كانال بوسيله قايق نمودند. نيروهاي آلماني كه با رسيدن لشگر بيستم زرهي تقويت شـده بودنـد   

ظامي برروي كانال احداث شد و نيروهاي زرهي روس توانستند اما هنگام غروب يك پل موقت ن دمقاومت بسيار شديدي را از خود نشان دادن

  از آن عبور كنند.  

لشگر هشتم و يكم تانك هم توانستند با پيشروي مناسب نخستين كمربند دفاعي شهر را در هم شكسته و با نفوذ به خطوط دفـاعي بعـدي بـه    

ه بود كه آنها به نيروهاي سپاه سوم تانك ژنرال كوني يف ملحـق  برسند. در اين نقط Rahnsdorfو  Dahlwitzمناطق جنوبي شهر با نامهاي 

  آوريل يگانهاي ارتش يكم روسيه سفيد و اوكراين حلقه محاصره شهر را تكميل كردند. 24شدند پيشروي نيروهاي سپاه در 



 
 

  * آغاز جنگ شھری   
آوريل ديگر كامال مشخص شده بود كـه پايـان كـار هيتلـر نزديـك       25 در   

با يكديگر مالقات و عمال آلمـان را   Torgauت. روسها و آمريكائي ها در اس

به دو بخش تقسيم كردند. نيروهاي ژوكف و كوني يـف در غـرب بـرلين بـه     

يكديگر ملحق شده و حلقه محاصره شهر را تكميل كردند. نيروهـاي ژنـرال   

خطوط دفاعي نيروهـاي آلمـاني    Stettinنيز درنزديكي شهر  وكوسوفسكير

عبور نمايند.  Randoگر سوم زرهي را درهم شكسته و توانست از باتالق لش

اكنون ارتش دوم روسيه سفيد بـراي حركـت بـه سـمت غـرب و مالقـات بـا        

مــانعي ســر راه خــود  Stralsundانگلــيس و رســيدن بــه بنــدر  21ارتــش 

ــپنداشــت. لشــگر  ــنجم پ  58 ي ادهي ــجمعــي ارتــش پ ــز  ادهي نظــام روس ني پيـاده نظـام    69با لشگر  Elbeدر حاشيه رود  Torgauنظام روس نيز درنزديكي منطقه  ادهيجمعي ارتش پنجم پ 58 ي ادهينداشت. لشگر پ

  آمريكا مالقات كرد.

هزار سرباز را تحت امر خود داشت و به تـازگي از   70كه  Wenckژنرال  12لشگر  وجود اين شرايط ناميد كننده ، هيتلر هنوز به الحاق دو با

عقب نشسـته بـود اميـد     Oderكه آن نيز به تازگي از خطوط رودخانه  Busseهزار نفري ژنرال  40مرزهاي غربي عقب نشسته به لشگر نهم 

  يك ضد حمله براي آزادي برلين بودند.داشت . الحاق اين دو لشكر تكميل شده بود و هر دو ژنرال در صدد انجام 

بودنـد كـه بـا نيروهـاي      Waffen-SSموجود در برلين براي دفاع از شهر شامل تعدادي لشگرهاي به شدت ضـعيف شـده ارتـش و     نيروهاي

ر نهم چتربـاز ، در  پليس و جوانان هيتلري و نيروهاي دفاع مردمي پشتيباني مي شدند. در غرب شهر ، لشگر بيستم پياده نظام ، در شمال لشگ

در جنـوب شـرق و لشـگر هجـدهم      Nordlandموسوم به  SSمكانيزه  ازهمي، لشگر  Münchebergتازه تاسيس  يشمال شرق لشگر زره

  نيز به عنوان ذخيره در مركز شهر مستقر بودند.

آنهـا را در جنگلهـاي اطـراف شـهر      را دور زده و Busseذخيره در حال حركت مارشال كوني يف به سرعت نيروهاي خسـته ژنـرال    نيروهاي

به دام انداختند. از آنجائيكه سربازان روس نمي خواستند تا فرصت تاريخي حمله به برلين را از دست بدهند ، فرماندهان آنها  Halbeكوچك 

تقريبـا   Busseژنـرال   براي تسليم را رد كرده و تصميم به نابودي كامـل دشـمن گرفتـه بودنـد . نيروهـاي لشـگر نهـم        مانهانيز درخواست آل

هيچگونه مهمات و تجهيزات و يا پوشش هوائي براي دفاع از خود در اختيار نداشتند در نتيجه تمام آنها توسط نيروهاي روس قتل عام شـدند.  

وحان آلمـاني را در  شده آلمانها را درنورديد و هيچكدام از آنها را زنده نگذاشت. نيروهاي ژنرال كونيف مجر تهيهحمله روسها مواضع با عجله 

  كنار جاده ها رها ميكردند تا به آهستگي بميرند و خود به پيش ميرفتند تا حومه برلين را تصرف كنند.

بـه سـرعت بـه نيروهـايش فرمـان       Wenckبا شنيدن خبر نابودي كامل نيروهاي لشگر نهم ، ژنرال 

بـه وقـوع حادثـه مصـيبت بـار       عقب نشيني داد . در واقع دستور هيتلر مبني بر ادامـه عمليـات منجـر   

  نابودي نيروها گرديد.

كه به عنوان يك سرباز خود را شديدا مقيد بـه رعايـت ديسـيپلين     Wenckبراي نخستين بار ژنرال 

نظامي ميدانست از اجراي دستورات هيتلر سرپيچي كرد و ترجيح داد به جاي اسارت نيروهـايش بـه   

ت كند . بر خالف تصور هيتلر ، نيروها به سـمت بـرلين   دست روسها آنها را به سمت آمريكائيها هداي

حركت نميكردند بلكه براي تسليم مستقيما به سوي آمريكائيها به پيش مي رفتند. بنابراين ژوكـف و  

كوني يف بدون هيچ احساس خطري از جانب نيروهاي مستقر در شهر ، حمله خود به برلين را آغـاز  

   كردند.

سرباز روس از همه سو به سمت شهر هجوم بردند و تخريب نخسـتين  هزار  500آوريل  26در روز 

سري پلها در برلين آغاز شد و در مناطقي از شمال و جنوب هم تا آنجا كـه ممكـن بـود ، افـراد غيـر نظـامي تخليـه شـدند. در صـبح همـانروز           

در شمال غـرب آغـاز نمودنـد .در جنـوب شـهر و در       Potsdamبه سمت  Rathenowروس ، حمله خود از منطقه  20و  12نيروهاي لشگر 

را آغـاز   Landwehrدرهم شكسته و نيروهاي ارتش هشتم پيشروي خود به سوي كانـال   Templehofاواسط روز ، سرانجام دفاع فرودگاه 

  در حال عقب نشيني بودند . Anhalterاز فرودگاه به سمت ايستگاه راه آهن  Münchbergكردند در حاليكه بقاياي لشگر تانك 

  
  



 Gatowآوريل ، منطقه جنوب غرب برلين شامل فرودگـاه   27در روز 

نيز سقوط كرد. در همان موقع در شمال شهر ، نيروهـاي لشـگر دوازدهـم    

در نزديكــــي  Spreeتانــــك روس بــــه ســــاحل شــــمالي رودخانــــه 

Tiergarten  ز كه در رسيدند كه با مقاومت نيروهاي لشگر نهم چتربا

ــن   ــراف ايســتگاه راه آه ــاي   Stettinerاط ــا توپه ــه و ب موضــع گرفت

حمايـت ميشـدند متوقـف      Humboldthainضـدهوائي بـرج پدافنـد    

بدنبال دفاع كوچه به كوچه و خانه به خانه از شهر ، نبردهـاي   .شدند

خونيني در برلين بوقوع پيوست. توپخانه و كاتيوشاهاي ارتش سرخ 

  مواضع دفاعي آلمانها را هدف قرار ميدادند تا به صورت شبانه روزي 
خي موارد ساختمانهاي شهر را با خاك يكسان مي كردند. با وجود آنكه اوضاع نااميد كننده بـود امـا مـدافعين شـهر از پشـت هـر       جائيكه در بر  

  اينچ آجر با تعصب و سرسختانه بر عليه نيروهاي مهاجم روس مقاومت مي كردند.

ر اين بوده كه هر خيابان بايـد توسـط يـك هنـگ كامـل از      تاكتيك جنگهاي خياباني كه توسط ارتش روسيه در برلين بكار گرفته شد ، مبتني ب

نيروها مهار شود. يعني براي هر سوي يك خيابان ، يك گردان و گردان سوم هم براي ذخيره نگه داشته شود. نيروهـا بـه نـدرت بـه صـورت      

دادند و در برخي موارد از مـواد منفجـره هـم    مستقيم در خيابانها حركت ميكردند و در عوض با حفر تونل مابين ساختمانها به راه خود ادامه مي

استفاده ميكردند. توپخانه هم در كوچه ها و حياط هاي پشتي از آنهـا حمايـت ميكـرد. اگـر پيشـروي بـا مقاومـت شـديدي روبـرو ميشـد ، در           

آوريـل ،   28عـد از ظهـر روز   آنصورت توپخانه يا نيروهاي زرهي وارد عمل شده و آن ساختمان و يا سنگر مقاومـت را ويـران ميكردنـد . در ب   

قـرار داشـت و از آنجـا نخسـتين نشـانه هـاي        Spreeرسيد . اين پـل بـر روي رودخانـه     Moltkeاز لشگر دوم تانك به شمال پل  79گردان 

ني نيـروي كوهسـتا   5، لشـگر   SSتانك  11كه شامل لشگر  ييرا مي شد ديد. هنگام غروب باقيمانده نيروها Reichstagساختمان رايشتاگ 

SS  تانك بودند تمام تجهيزات غير ضروري را براي عقب نشيني نابود و به همراه هزاران نفر از آوارگان حركت به طرف پل هاي  21و لشگر

كـه در اطـراف روسـتاي     21نااميدانـه بـر عليـه نيروهـاي لشـگر       دو به سوي غرب را آغاز كردنـد. پـس از يـك شـب نبـر      Dahmeرودخانه 

Teurow  تانك  11بودند ، شكافي در خطوط دفاعي روسها ايجاد شد. با وجود آتش ثابت و متمركز لشگر يكم توپخانه ، لشگر موضع گرفته

SS آوريل روسها مجددا اين شكاف را مسدود و  29 زو نيروهاي لشگر پنجم توانستند از درون شكاف ايجاد شده عبور كنند. اما در اواسط رو

  آلمان بدام افتادند. يزره 21و لشگر  SSتاني بخشي از نيروهاي لشگر پنجم كوهس

آزادانه در خيابانهاي شهر پرسه مي زدند و با تعصب و كوركورانـه بـدنبال فراريـان از جنـگ      SSجريان نبردهاي شديد ، جوخه هاي مرگ  در

  و با بيرحمي و خونسردي مي كشتند. بودند. آنان تمام مردان ، از نوجوانان تا سالخوردگاني را كه در دفاع از شهر شركت نداشتند يافته

آوريل ژنرال هاينريچي دستور هيتلر مبني بر دفاع از برلين به هر قيمت را رد كرد . به همين دليـل او از فرمانـدهي بركنـار و روز بعـد      28 در

پيـاده نظـام    79هـاي لشـگر   آوريـل ، نيرو  28شد. در نيمه شـب   نيعهده دار فرماندهي دفاع از برل Kurt Studentژنرال كورت اشتودنت 

آغاز كردند . اين حمله با آتش شديد نيروهاي آلماني با شكست مواجه شد اما روسـها بـا بكـارگيري     Moltkeروسيه حمله اي را به سمت پل 

بـا آتـش سـنگين     تانكهاي سنگين تالش كردند تا راه خود را از ميان موانع بسيار زياد ايجاد شده به سمت جنوب پل باز كنند. ايـن حملـه نيـز   

و توپهاي ضدهوائي مستقر در برج پدافند باغ وحش برلين ، با شكست  SS يتانكهاي باقيمانده گردان يازدهم زره دودتوپهاي ضد تانك و مع

  مواجه شد.

  * دفاع جوانان ھيتلري از برلين   
مختلـف اطـراف بـرلين مثـل     با پايان يافتن ماه مارس ، هر روز تعداد بيشتري از جوانـان هيتلـري از منـاطق       

براندنبورگ ، هاول ، لوكن والد و اورانينبرگ منتقل و درمناطق مركزي شهر ، متمركز مي شدند. در اواسط ماه 

نفر بالغ شده بود و تحت فرماندهي ظاهري رهبر سازمان جوانان هيتلـري بـه نـام     6.000آوريل شمار آنها به 

نتظرهجوم نيروهاي روس بودند. آنها در ابتدا فقـط بـراي كمـك    آرتور آكسمن و معاونش ارنست اشلوندر ، م

و يا بعنوان آتش نشان ، پليس و نيروهاي سالخورده دفاع مردمـي   Waffen-SSبه يگانهاي منظم ورماخت و 

)Volkssturm   آوريـل بـه درون بـرلين نفـوذ كننـد و       25) حضور داشتند. اما هنگاميكه روسـها توانسـتند در



 

) هم ناكارآمدي خود را نشان دادند و الحـاق نيروهـاي   Volkssturmنيروهاي سالخورده (

  رد.به برلين هم صورت نپذيرفت ، اوضاع تغيير ك Wenckژنرال 

آكسمن ، در كنار هيتلر در پناهگاه زيرزميني امني به سرمي برد. به قول ترودل يونگه (يكي 

يكي از كساني بود كه خود را وقف عقايدش كرده بـود ،   "از منشي هاي خصوصي هيتلر) او 

. اما از سوي ديگر ، جنگجويان جوان به صورت موقت ولـي  "يك آرمانگراي كور و متعصب

رور ، در مكانهائي پرخطر موضع گرفته بودند تا اجازه ندهند روسها به سـادگي  با افتخار و غ

ديگــري از آنهــا نيــز بــه صــورت راســخ در تانكهــا و   يدر شــهر تاخــت و تــاز كننــد. عــده 

  خودروهاي نظامي موضع گرفته بودند. اما سرانجام روسها آمدند ، و البته با لشگري انبوه .

دتانك ، نارنجكهاي دستي و برخي سالح هاي گـرم بودنـد و   بيشتر مسلح به راكتهاي ض آنها

براي جنگ آموزشهاي ابتدائي ديده بودند اما ثابت كردند گروه هائي انعطاف پـذير و تيزپـا   

هستند. مخصوصا براي جوان تر ها اين جنگ مثل بازي دزد و پليس بود . آنها از زيرگـذرها  

ا مخفـي مـي شـدند و در زيـرزمين هـا ،      حركت ميكردند، پشت ويرانـه هـ   وو تونل هاي متر

گودال ها و مغازه هاي تخريب شده كمين مي كردند. آنها آنقدر منتظر مي ماندند تا تانكهـا  

به چند متري آنها ميرسيدند سپس نارنجك هاي خود را پرتاب ميكردنـد. برخـي ديگـر در    
كنار پياده روها بر زمين مي افتادند و خود را به مـردن ميزدنـد تـا    

يك تانك روس از راه برسد سپس به تانك حمله مي كردنـد. هـر   

چه روسها بيشتر در شهر نفـوذ ميكردنـد ، خـود را بيشـتر درگيـر      

در اين ميان  يك جنگ خانه به خانه با سربازان آلماني مي يافتند و

جوانان هيتلري مخفيانه از پشت بام خانه ها خود را به پشـت تـك   

 تيراندازان روس رسانده و آنها را به درون خيابانهـا مـي انداختنـد.   

بدليل كمبود نيروهاي نظامي سازماني ، هـزاران جـوان هيتلـري بـا     

دستور مستقيم هيتلر و آكسمن عهـده دار مسـئوليت محافظـت از    

شـدند   Havelمخصوصا بر روي رودخانـه   "دي شهر پلهاي راهبر

  را تامين كنند . ( به دليـل   Wenckژنرال  12تا امنيت عبور لشگر 
بعـدها آرتـور آكسـمن در دادگـاه نـازي       "تحريك جوانان بـه جنـگ   " 

زدائــي آلمــان غربــي محكــوم گرديــد) . در ايــن زمــان هيتلــر بــه خــوبي 

او براي برخـورد بـا ارتـش سـرخ ،     ميدانست كه تنها نيروهاي قابل اتكاء 

نفر نوجوانان يازده دوازده ساله هيتلري تحت امـر آرتـور    5.000همان 

  آكسمن هستند .

نفر از اين جوانان كه به تجهيزاتـي انـدكي بزركتـر از سـالح      600حدود 

هاي كوچك و راكت انـدازهاي ضـد تانـك بـراي دفـاع از پـل راهبـردي        

Pichelsdorf  اطـراف پـل مسـتقر شـده و دسـتور      مجهز شده بودند در

نفس از آن دفـاع كننـد. نـه فقـط هيتلـر منتظـر عبـور         نيداشتند تا آخر

از اين منطقه بود ، بلكه مقامات عاليرتبـه نـازي    Wenckنيروهاي ژنرال 

از اين پل به عنوان راهي براي فرار از برلين استفاده مي كردند. هنگـامي  

تقريبا تمام جوانان هيتلـري در  روسها موفق به فتح سنگري مي شدند كه 

آن سنگر كشته شـده بودنـد. ايـن مسـئله بيشـتر در سـنگرهاي اطـراف        

وحـش بـزرگ در مركـز شـهر نمـود داشـت. در        غاستاديوم المپيك و با

آوريـل اقـدام بـه خودكشـي نمـود ،       30نهايت ، پس از آنكـه هيتلـر در   

 
درحـال   ژنرال ريمن، فرمانـده مـدافعين بـرلين قبـل از بركنـاري     

 بازديد از خطوط دفاعي شهر



ــمن ــد  آكســـ ــارتين  هماننـــ ــورمن  مـــ                   بـــ

                              اقـــــدام بـــــه فـــــرار از بـــــرلين نمـــــود    

ــوان   ــدها نوجـــــ ــد او پيكرصـــــ                 و هماننـــــ

                         هيتلــــــري كشــــــته شــــــده را پشــــــت   

ــش     ــا آتـــ ــورمن بـــ ــت. بـــ ــر گذاشـــ                       ســـ

ــمن    ــا آكســـ ــد امـــ ــته شـــ ــها كشـــ                    روســـ

ــالمت  ــه ســـــ ــود را بـــــ ــت خـــــ                              توانســـــ

ــاند. او از   ــان برســــ ــوب آلمــــ ــه جنــــ                      بــــ

ــا    ــرد تـ ــتفاده كـ ــوء اسـ ــادي سـ ــان زيـ                جوانـ

  دارد. نگاه   زنده  را  خود

         بـــــرلين ، ژنـــــرال فرمانـــــده مـــــدافعين  
 

 
مان رايشـتاگ ديـده مـي شـود.     در اين تصوير تركيب نيروهـاي مـدافع در اطـراف سـاخت    

  سربازان لوفت وافه، نيروي دريايي، نيروي زميني، نيروي مردمي و ...

  

Reymann     بـــه طـــور قـــاطع بـــه فرمـــان ،         

ــع    ــان در مواضــــــ ــتفاده از كودكــــــ                      اســــــ

ــه  ــرد . در نتيجــــ ــراض كــــ ــاعي اعتــــ                     دفــــ

                       توســــــط هيتلــــــر بركنــــــار و فرمانــــــدهي

                        كـــــــــه  Weildingرا بـــــــــه ســـــــــپهبد 

ــود   ــر بـــ ــوان تـــ ــال از او جـــ ــدين ســـ                     چنـــ

 كرد.   واگذار  بود   جوان تر  واگذار 

            بـــــا وجـــــود دو روز مقاومـــــت سرســـــختانه

                       مــــــدافعين ، ســــــرانجام روســــــها بـــــــه   

              ري پناهگـــــاه هيتلــــر رســـــيدند . متــــ  600

              اكنـــــون انبـــــوهي از باقيمانـــــده نيروهـــــاي 

ــدود     ــه حــ ــه بــ ــهر كــ ــدافع شــ                    10.000مــ

ــي در   ــه ادارات دولت ــالغ ميشــدند در منطق ــر ب نف

 

                                         نفـــــــر بــــــــالغ ميشـــــــدند در منطقــــــــه ادارات دولتــــــــي  

                                    گــــــــرد   Reichstagدر اطــــــــراف مجلــــــــس آلمــــــــان   

ــا   ــه بــ ــا كــ ــن نيروهــ ــب ايــ ــد. تركيــ ــده بودنــ ــم آمــ ــم  هــ                                    هــ

ــاجمين     ــه مهــ ــر عليــ ــت بــ ــرين مقاومــ ــراي آخــ ــالش بــ                          در تــ

                              بهـــــــت آور بـــــــود. يگانهـــــــائي از "روس بودنـــــــد جـــــــدا

                             ، Waffen SSنيـــــــروي دريـــــــائي ، لوفـــــــت وافـــــــه ، 

ــاي مقاو ــري  نيروهـــــ ــان هيتلـــــ ــي ، جوانـــــ ــت مردمـــــ                                         مـــــ

ــاي      ــب يگانهــ ــف در قالــ ــاي مختلــ ــت هــ ــا مليــ ــرادي بــ                              و افــ

SS     اكنــــــــون آخــــــــرين گــــــــارد رزمــــــــي هيتلــــــــر                                                

و عـــــــالوه بـــــــر كمبـــــــود     مـــــــي دادنـــــــد  تشـــــــكيل را 

ــه                                           ــها بــــــ ــر روســــــ ــات، در برابــــــ ــليحات و مهمــــــ تســــــ

  شدت  از  خود  مقاومت  نشان  مي دادند.



 
اين يكي از آخرين تصاوير گرفته شده از پيشوا آدولف هيتلر در ويرانـه  

  به هيتلر استدرحال ارائه گزارش  Schaupهاي كاخ است. ژنرال 

  * آستانه ی سقوط   
ــر پيشــروي    29صــبح  در    ــي ب ــر گزارشــاتي را مبن ــل هيتل آوري

دريافت نمـود.   Spreeنيروهاي روس در تونل مترو زير رودخانه 

اوهم بيدرنگ دستور داد تا تمام شبكه زيرزميني متروي برلين به 

آب بسته شود. با اينكـار نـه فقـط نيروهـاي مهـاجم روس ، بلكـه       

نبردهـاي خيابـاني بـه     ززاران سرباز مجروح و غيرنظامياني كـه ا ه

  آنجا پناه آورده بودند در آب غرق شدند.

وسوليني و معشوقه اش بعد به هيتلر خبر رسيد كه بنيتو م ساعاتي

اعدام و به صورت واژگون به دار آويخته شده اند و مـردم نيـزدر   

ميدان شهر ميالن اجساد آنها را مورد حمله قـرار داده انـد. همـان    

كايتل رسيد كـه در آن هـيچ    لدمارشاليشب تائيديه اي از سوي ف

. ايـن دو گـزارش ، بـه همـراه     فـت اميدي بـه نجـات شـهر نمـي ر    

مبنـي بـر حضـور نيروهـاي روس در      Weidling گزارش ژنـرال 

ساعت ديگر درهم شكسته خواهد شـد   24متري پناهگاه هيتلر و بيان اينكه با وجود كمبود نفرات و مهمات ، مقاومت حداكثر تا  200فاصله 

ز سرنوشت جسد موسوليني و براي جلوگيري از افتادن جسدش به دسـت  ، هيتلر را مصمم ساخت تا به حيات خود پايان دهد. ( او با عبرت ا

  روسها دستور داد تا پس از مرگ جسدش را بسوزانند.)

كه مدت زيادي معشوقه او بود ازدواج و او را به كمتـرين چيـز ممكـن كـه او در تمـام ايـن        Eva Braunاندكي پيش از نيمه شب ، هيتلر با 

. در تمام طول شب ، هيتلر آخرين وصاياي خود را نوشت  "همسري آدولف هيتلر "را داشت مفتخر ساخت ،  سالها از سوي هيتلر انتظار آن

  را به عنوان جانشين خود انتخاب و تمامي ثروت خود را به حزب نازي بخشيد. Donitzو دريا ساالر 

پيـاده نظـام توانسـت     150ترش دادنـد . لشـگر   را گسـ  Moltkeآوريل ، نيروهاي روس ، سرپل ايجاد شده در جنوب پـل   30در صبح روز 

پياده هم توانست نيمـه غربـي منطقـه ديپلماتيـك بـرلين را پاكسـازي نمايـد. در بخـش          171ساختمان وزارت كشور را تصرف كند و لشگر 

، مـوزه و   Spreeتوانسـت بـا عبـور از رودخانـه      266را تصرف كند در حاليكه لشگر  Charitéتوانست بيمارستان  94شرقي شهر ، لشگر 

پياده نظام هم با عبور از رودخانه و انجام يك حمله توانستند منطقه قـديم   32كليساي آن منطقه را به تصرف خود درآورد. تفنگداران لشگر 

را تصـرف   Reichsbankهـم سـاختمان    295را تصرف كنند. در همان موقع نيروهـاي لشـگر    Schloss Berlinسلطنتي برلين موسوم به 

آلمانها اقـدام بـه برقـراري تمـاس بـا نيروهـاي        17:00همانروز آدولف هيتلر اقدام به خودكشي نمود و در ساعت  15:00. در ساعت كردند

  روسي جهت انجام مذاكرات آتش بس نمودند.

به هرحـال در منـاطق ديگـر نبردهـا هنـوز ادامـه       

داشــت و در منطقــه اطــراف ســاختمان مجلــس ،  

Reichstag  ــتن ــها توانس ــراي  ، روس ــالن اوپ د س

Kroll  را نيز بتصرف درآورند و براي انجام يك

در نيمــه  Reichstagحملــه بــزرگ بــه عمــارت 

همان روز آماده شوند. حملـه مقـدماتي بـه عقـب     

رانده شد اما دومين حمله با اجراي آتش شديد و 

بكارگيري گسترده تانكها صـورت گرفـت . ايـن    

ـ   رج حمله نيز با اتش سنگين توپهاي ضـدهوائي ب

پدافند باغ وحش برلين نـاموفق مانـد. مجـددا در    

ايــن حملــه از ســرگرفته شــد در  18:00ســاعت 

حاليكه روسها بيهوده تالش ميكردند تـا عمـارت   

، را قبــل از  Reichstagمجلــس رايــش آلمــان ، 
 

  ير سربازان روس كه پس از اشغال كاخ رايشستاگ گرفته شدهتصو

 



 
  

آغاز جشنهاي روز جهاني كارگر در مسكو تصرف و پرچم سـرخ را بـر فـراز آن بـه     

اهتزار درآورند. نبردهاي بسيار نزديك ( دست به دست) در محوطه اطـراف و حتـي   

ي پرچمدار بتوانند در حال انجام بود كه نيروها Reichstagطبقات داخلي ساختمان 

پيـاده   150از لشـگر   5خود را به پشت بام ساختمان برسانند. گروه كوچك شـماره  

نظام توانست پلكاني را در پشت ساختمان بيابد و با آن خود را به پشت بام برسـاند و  

  برپا كردند. Reichstagپرچم را برفراز عمارت  23:00سرانجام در ساعت 

روهاي ارتش نهم آلمـان توانسـتند بـا هـدايت راديـوئي بـه       در همان روز باقيمانده ني

  ملحق شوند. Beelitzدر جنوب  12نيروهاي ارتش 

  * سقوط   
آوريل نيروهاي روس راه خود به سوي مركز برلين را باز كردند ، هيتلر بـا   30در    

اوا براون ازدواج و سپس هر دو با استفاده از سم سيانيد و شـليك گلولـه بـه زنـدگي     

آوريل ، فضاي پناهگاه هيجان زده و احساسـي بـود.    30ود خاتمه دادند. . در صبح خ

هيتلر كامال آرام ظاهر شد و تمام صبح را در مجموعه پناهگاه خود با سـكوت سـپري   

كرد و تالش داشت تا كمتر صحبت كند. بعدازظهر او حلقه دروني افراد نازي را جمع 

 
 

افظي را با آنها نمود و سپس با همسـرش  و آخرين خداح

  به درون اطاق شخصي اش رفت .

دقيقه صداي شليك يـك گلولـه شـنيده     3:15در ساعت 

شد. گوبلز، بورمن و آكسمن كه به تازگي رسيده بود بـه  

درون اطاق نشيمن هيتلر رفتند. هيتلـر و اوا بـراون ، هـر    

دو روي مبل خم شـده بودنـد. هيتلـر زخـم شـليك يـك       

ه را در سر داشت در حاليكـه اوا بـراون در كنـارش    گلول

روي مبل افتاده بود. در اثر سـم ، لبهـاي اوا جمـع و آبـي     

  رنگ شده بود.

قلـب آلمـان    "گوبلز به اطرافيان شوكه شده اش گفت : 

. اجساد هيتلر و اوا را الي پتو پيچيـده و  "از طپش ايستاد

بـا  از طريق پلكان به بـاغ كـاخ صـدارت عظمـي منتقـل و      
طريق پلكان به باغ كاخ صـدارت عظمـي منتقـل و بـا     از 

  ريختن بنزين بر روي آنها به آتش كشيدند.

گوبلز نيز به همراه همسرش ماگدا تصميم گرفتنـد تـا   

به هيتلر و سرنوشت او وفـادار بماننـد. بـه همـراه آنهـا      

شش فرزند سه تـا دوازده سـاله شـان نيـز در پناهگـاه      

ز براي جلـوگيري از اسـارت و   ساكن بودند. ماگدا گوبل

كودكانشـان بـه دسـت روسـها ، و     و سو استفاده از آزار 

به آنهـا شـكالت   براي آنكه كودكانشان متوجه نشوند ، 

  آلوده به زهر داد.

گوبلز و ماگدا پس از اطمينان از مرگ فرزندانشان ، به 

ــه        ــا ب ــه و بن ــي رفت ــدارت عظم ــاخ ص ــه ك ــاغ محوط ب

ــارد   ــا را  SSدرخواستشــان ، ســربازان گ هــر دوي آنه

  هدف گلوله قرار داده و اجسادشان را نيز سوزاندند.



 
 

برلين هنوز مقاومت مي كرد. پيشروي روسـها در شـهر در سـه محـور     

مهم صورت مي گرفت: از جنوب شرق ، و جنوب بـه سـمت سـاختمان    

مجلس آلمان (رايشتاگ) در دو جهت . شديدترين درگيري ها نيـز در  

و  Alexanderplatz، بلوار  Moltkeرايشتاگ ، پل اطراف ساختمان 

در منطقه اشپاندو صورت گرفت. اين نبردهـا   Havelپل هاي رودخانه 

به صورت ساختمان به ساختمان و تن به تن بود.سربازان خارجي عضـو  

با شدت خاصـي مـي جنگيدنـد چـرا كـه آنهـا بـه صـورت          SSيگانهاي 

نـد و ميدانسـتند در صـورت    پيوسـته بود  SSاعتقادي و بدون اجبار بـه  

  اسارت آنها نيز زنده نخواهند ماند.

كشـيده   Reichstagشديدترين درگيري ها در شهر اكنون به محوطه 

شده بود . جائي كه آخـرين مـدافعين بـرلين تصـميم داشـتند آخـرين       

ميليمتري خـود   205گين مقاومت خود را انجام دهند . روسها اكنون توپهاي سن

را با خاك يكسان كنند. بـاراني   Reichstagرا به ميدان آورده بودند تا عمارت 

باريدن گرفت و  Reichstagاز شليك هاي بي وقفه توپهاي سنگين به عمارت 

به رغم ايجاد حفره هاي بزرگ انفجار در روبناي ساختمان نتوانسـت ديوارهـاي   

  آن را فرو ريزد.

ــون روســها  ــتح    اكن ــا ســاختمان را توســط سربازانشــان ف ــد ت ــي آوردن فشــار م

بـاهم بـه همـراه     يمختلـف همگـ   يتهـا يكنند.سربازان اس اس از نژادهـا و قوم 

بـود   شـان يويدن اتيـ مكـان ح  نيشده بودند كه آخـر  يزندان يآلمانها در عمارت

و عـدم از   دنينمانده بود تنها عامل از هم نپاش يآنان باق يبرا يديام چيه گريد

 نيـ شان بود رشادت ا يسميآنان همان غرور و تعصب و مرام ناز يزكار افتادگا

 فيتوصـ  شسـتاگ يرا يعنـ ي يحـزب نـاز   يسربازان در دفـاع از سـاختمان اصـل   

است. پس از دو روز نبرد خونين كه جنگ را به جنـگ وحشـيانه تـن بـه      ريناپذ

ــن كشــانيد ، ســر انجــام عمــارت   ــ Reichstagت ــس از مقاوم سرســختانه  تپ

  تا آخرين نفر ، به تصرف روسها درآمد. SSيروهاي ن

در يكم ماه مه نبرد ها از سوي روسها به بهانه جشن ماه مه متوقف شد مگـر در  

 مناطقي كه هنوز فعاليتهائي صورت ميگرفـت . از جملـه ايـن منـاطق ميتـوان بـه       
 Charlottenburg             يعني جائي كه نيروهاي لشگر يكم پياده نظـام لهسـتان بـه تـازگي مسـتقر شـده بودنـد نـام بـرد. نيروهـاي مسـتقر در

Spandau هم تسليم شدند اما هنوز نبردها در اطرافReichstag      بـاغ   ادامه داشت. همچنين درگيري هـا در اطـراف بـرج پدافنـد هـوائي

وحش برلين هم ادامه يافت و نيروهاي روس توانستند به محوطه مسكوني اطراف آنجا نفوذ كنند. حمله نيروهاي روس به منطقه بـاغ وحـش   

گرديد. سرانجام در يكم مـاه مـه پـرچم سـرخ برفـراز تنـديس        Citadelleبرلين سبب جدا شدن اين منطقه از خط دفاعي آلمان موسوم به 

، پـس از تحمـل تلفـاتي     Pichelsdorfباهتزاز درآمـد. همـانروز پـل هـاي      Reichstagستونهاي ورودي اصلي عمارت  نصب شده بر باالي

سنگين ، به تصرف روسها درآمد. پانصد نفر از پسران عضو سازمان جوانان هيتلري نيز باسارت درآمدند. در غروب روز يكم ماه مه ، ژنرال 

Weidling رلين تمام فرماندهان موجود در منطقه دفاعي را جمع آوري نمود و آنها موافقت كردنـد تـا مـذاكرات    ، فرمانده نيروهاي مدافع ب

  مربوط به تسليم نيروهاي آلماني به روسها هرچه زودتر آغاز گردد.

مارشـال ژوكـف و    نيشهر را ب ييتصرف نها نيپس از آنكه استال يشده بود ول نيبود كه وارد برل يفرمانده روس نياول فياگر چه ژنرال كون

ژنـرال ژوكـف قـرار گرفـت و او بـه       يدر آنجا نصب شود در منطقه اشغال ي(مجلس آلمان)كه قرار بود پرچم شورو شتاكيكرد، را مياو تقس

  شد. يمعرف نيبرل يعنوان فاتح اصل

همـان شـب توسـط     22:40سـاعت   آلمـان ارسـال و در   يزرهـ  56تسليم از طريق ايستگاه راديوئي مستقر در مقر فرماندهي لشگر  پيشنهاد



تفنگداران روس دريافت گرديد. نماينده مخصوص  79لشگر 

 Bendlerstrasse آلمان در نخسـتين سـاعات روز بـه پـل     

اي روس هدايت شد. نيروه 47آمد و به مقر فرماندهي لشگر 

نماينده آلمان گفت كه در صورت موافقت بـا پيشـنهاد آتـش    

بامـداد   07:00بس ، نيروهاي آلمـاني باقيمانـده راس سـاعت    

روز دوم ماه مه خود را تسليم خواهند كـرد و تمـام درگيريهـا    

  .همانروز متوقف خواهد شد 13:00نيز از ساعت 

ز در دوم مـاه مـه   ژنرال وايدلينگ فرمانده مدافعين بـرلين نيـ  

شهر را تسليم روسها نمود . در صبح روز دوم ماه مه ، محوطـه  

كاخ صدارت عظمـي آلمـان بـه تصـرف يگانهـاي لشـگر نهـم        

ارتش روس به تصرف درآمـد . لشـگر يكـم اوكـراين تحـت      

رال كوني يف اقدام به عقب نشيني از شـهر نمـود   فرماندهي ژنفرماندهي ژنرال كوني يف اقدام به عقب نشيني از شهر نمـود  

  تا در عمليات آزادسازي چكسلواكي مشاركت كند.

ــرال  ــرال  Weildingدر همــان روز ژن ــدهان ســتاد ژن ، فرمان

، را مالقات و اعالميه اي را امضاء كـرد كـه    Chuikovروس ، 

بموجب آن به باقيمانده مدافعين برلين كه هنوز در گروه هاي 

ــر زمــين  كوچــك درشــه ر در حــال مقاومــت بودنــد دســتور ب

  گذاشتن سالح هايشان داده مي شد.

هزار نفر بـود .   25الي  20تلفات روسها در داخل شهر بالغ بر 

هـزار كشـته و    80تلفات آنها قبل ازهجوم به برلين نيز حدود 

دستگاه تانـك   2.000هزار مجروح و مفقود بود . حدود  275

 
  

 
زار ه 134، هزار كشته150ات آلمانها نيز به روسها نيز منهدم شد . تلف  

. تلفـات آلمانهـا شـامل    هزار مجروح و مفقود بـالغ گرديـد   166اسير و 

 .كليه افراد نظامي و غير نظامي بوده است

بدترين اشتباه سران نظامي آلمان در بـرلين آن بـود كـه آنهـا نـابودي      

انبارهاي بزرگ مشـروبات الكـي موجـود در بـرلين را رد كردنـد. آنهـا       

معتقد بودند كه سربازان مست دشمن نمي توانند خـوب بجنگنـد. ايـن    

برليني بسيار گران تمام شد و منجر بـه بـروز فاجعـه     تصميم براي زنان

هزار زن آلماني با هر سـن و سـال در    100اي گرديد كه در آن حدود 

مراسم جشن پيروزي روسها مورد تجاوز قرار گرفتند. آمار مربـوط بـه   

بيمارستان هاي برلين بيانگر آن است كه در نتيجه اين تجاوزات حـدود  

 نيبــه بــرل هايســيكــه انگل ياختنــد.هنگامنفــر از زنــان جــان ب 10.000

كـه پـس از تجـاوز     يمملو از زنـان  ياچههايدر دنيافسرها با د دند،يرس

 يتــياهم انيــكــرده بودنــد، شــوكه شــدند. ســن و ســال قربان يخودكشــ

بـار مـورد تجـاوز قـرار      50ميرسيد. پرستاران و راهبهها نيز در بين قربانيان بودنـد. برخـي از زنـان تـا      75تا  12نداشت، دامنه سني آنها از 

  .گرفته بودند

  * نتيجه ي نبرد :   
ات در ارتش آلمان به پايان رسيد. موجـودي مهمـات آلمـان    نبرد پس از يك هفته درگيري خونين و بعلت كمبود نفرات و مهم   

 2.000در خطوط دفاعي اطراف شهر ذخيره شده و خيلي زود به تصرف روسها درآمد. در جريان نبرد در شهر ، روسـها بـيش از   



تانك و خودروي زرهـي خـود را توسـط آتـش راكتهـاي ضـد تانـك آلمـاني كـه تعـداد زيـادي از            

. غيرنظاميان به آنها مجهز شده بودند و يا تلـه هـاي انفجـاري كـار گذاشـته شـده از دسـت دادنـد        

آلمانها تعداد معدودي تانـك داشـتند. نيروهـاي آلمـاني بـا وجـود منـابع و مهمـات بسـيار نـاچيز ،           

مقاومت بسيار سرسختانه اي را در اين چند روز آخر از خود نشان دادند و هر دو طرف را متحمـل  

،  تلفات سنگيني نمودند. روسها براي انجام عمليات فتح بـرلين از برتـري كامـل در تعـداد نفـرات     

حجم آتش و تجهيزات سود بردند تا اين نبرد فقط يك نتيجـه داشـته باشـد. هيتلـر و اطرافيـانش      

هيچ ارتباطي با واقعيات نداشتند و با وجود برتري قاطع روسها تصميم گرفتند تا نفر آخـر بجنگنـد   

سـتقر  كه اين امر خود باعث تحميل فشار و تلفات بيشتر برغيرنظاميان و نيروهاي مسـلح آلمـاني م  

در برلين گرديد. روسها كه خودشان براي مدت چهار سال جنگ و خونريزي را تحمل كرده بودند 

، تصميم گرفته بودند تا با وارد كردن آخرين ضربه و شكست قطعي آلمان كار را تمام كننـد و بـه   

هيچ چيز بجـز تسـليم كامـل و بـي قيـد و شـرط نيروهـاي آلمـاني قـانع نبودنـد . روسـها از همـان             

تاكتيكهايي در نبرد خياباني استفاده كردند كه براي نخستين بار در استالينگراد بكار رفت و همـان  

در بـرلين بكـار    براي تصرف عمـارت   روشها را نيروهاي تحت امر ژنرال 

  
نشان برلين، به سربازان روسي اعطا شد 

  كه در فتح برلين شركت داشتند

 Reichstagبراي تصـرف عمـارت    Chuikovروهاي تحت امر ژنرال روشها را ني

نشـان افتخـار    "ستاد فرماندهي ارتـش سـرخ هـم بـا اعطـاي       در برلين بكار بردند.

به ششصد افسر و سرباز روس شركت كننده در نبرد برلين از آنها تشـكر   "روسيه

سـبب شـد تـا    نمود. پيروزي درنبرد برلين ، پايان جنگ در جبهه شرق را رقم زد و 

   اروپاي جديد تغييرشكل بدهد و شهرها و كشورهايش ميان دول فاتح تقسيم شود.

بـه   Karl Dönitzطبق وصيت نامه هيتلر ، پس از مرگش ، درياساالر كارل دونيتز 

عنوان رئيس دولت رايش و يوزف گوبلز به عنـوان صـدراعظم آلمـان جانشـين وي     

ز خودكشي و هماهنگي بـراي اجـام مـذاكرات    شدند. اما گوبلز نيز در يكم ماه مه ني

تسليم كامل را براي نفـر پـس خـود بـر جـاي گذاشـت. فرمانـدهي عـالي و بيشـتر          

خـود را   1945ماه مـه سـال    8يگانهاي نيروهاي مسلح آلمان نيز بي قيد و شرط در 

تسليم متفقين نمودند . اگر چه چند واحـد رزمـي آلمـان چنـد روز بيشـتر بـه نبـرد        

در  .رايش سوم را نيز با خود برده بودما جنگ در اروپا به پايان رسيده و پرداختند ا

جنوب برلين ، و تا چند روز پس از تسليم آن ارتش نهم آلمان تالش بسيار زيـادي  

را انجام داد تا از محاصره گريخته و با الحاق به ارتش دوازدهم و عبـور از رودخانـه   

 
باغ وحش خارج مي  مردم از پناهگاه و برج ضد هوايي

 پايان جنگ –شوند 

  

 
 

Elbe .خود را به آمريكائي ها تسليم نمايد  

پس از مرگ هيتلر ، افسران و نفـرات تيـپ توپخانـه    

ــه    249 ــا حلق ــد ت ــرلين تصــميم گرفتن ، مســتقر در ب

محاصــره شــهر را شكســته و از آنجــا خــارج شــوند .  

ل از نيمه شـب سـوم مـاه مـه ، بقايـاي تيـپ       اندكي قب

مذكور در منطقه اشپاندو وارد نبردي بـراي شكسـتن   

محاصــره گرديــد. در ايــن زمــان تيــپ بــه دو گــروه  

تقسيم شد ، يك گروه به فرماندهي سـروان هربـرت   

توانست بـراي خـود بـا     Herbert Jaschkeياشكه 

موفقيت راهي به سمت غرب باز كند. امـا گـروه دوم   

به ايـن كـار نشـد و تمـام افـرادش بـه اسـارت         موفق

  روسها درآمدند.



  * سرگذشت افراد مستقر در پناھگاه   
. او در  Hans Krebsبازماندگان پناهگاه هيتلر به سه گروه تقسيم مي شدند. يكي از بازماندگان شخصي بود به نام ژنـرال هـانس كـربس       

ي ماند ، شراب خورد ، شعر خواند و خودكشي كرد. هر سه گروه در يكم ماه مه و با رعايت فاصـله زمـاني از يكـديگر جـدا شـدند.      پناهگاه باق

  نقشه آنان اين بود تا از طريق خطوط متروي زير زميني خود را به شمال غرب و منطقه خارج از نفوذ روسها برسانند.

. اين گروه به صورت ناشيانه راه خود را به سمت شمال برلين در پيش گرفـت   Wilhelm Monkeyگروه يك : به فرماندهي ويلهلم مونكه 

و خانمهاي منشي حضور داشتند. اين خانم ها هنگام رسيدن به يك پست نگهبـاني دور افتـاده ، بـا     Schenck. در ميان اين گروه دكتر شنك 

مورد تجاوز قرار گرفتند هرچند سرانجام توانستند خود را به خطـوط نيروهـاي    خيانت يك ستوان لوفت وافه به اسارت روسها درآمده و بارها

غربي برسانند. ويلهلم مونكه و سايرين آنقدر ماندند تا سرانجام به اسارت روسها درآمده و از سـوي ژنـرال والديميـر آلكسـي بليافسـكي بـه       

كردن آنها اطالعاتي در مورد مرگ هيتلر به دسـت آورد. امـا آنهـا     گرمي پذيرائي شدند. ژنرال روس سعي داشت تا با خوراندن ودكا و مست

  صحبتي نكردند و همگي به روسيه اعزام شدند.

هدايت مي شدند. اين گروه مسير شمال غرب پناهگاه را بـه خطـا    Johann Rattenhuberگروه دوم : اين گروه توسط يوهان روتن هوبر 

  روسها درآمدند. رفته و در نتيجه تعدادي از آنها به اسارت

رهبري مي شدند مخصوصا به خاطر حضور افرادي مثـل مـارتين بـورمن     Werner Naumannگروه سوم : اين گروه كه توسط ورنر نويمن 

(آجودان شخصي هيتلر) يا دكتر لودويگ استامپفگر ( پزشك مخصوص هيتلر) در آن ، گروهي بحث انگيز است . اين گروه نيز به طـور كلـي   

م كرده و مستقيما وارد خط آتش روسها شدند. مارتين بورمن و دكتر استامپفگر كه قطعا مست بوده اند ظاهرا پس از آنكـه متوجـه   مسير را گ

و  1972شدند گروه به مشكل برخـورده اسـت توسـط كپسـولهاي سـيانيد اقـدام بـه خودكشـي كردنـد . پـس از كشـف اجسادشـان در سـال              

نها مورد تائيد قرار گرفت. بيشتر اعضاي اين گروه نيز به اسارت به روسها درآمدند. هانس بـائر  خودكشي آ 1999در سال  DNAآزمايشات 

Hans Baur   خلبان هيتلر كه بشدت مجروح شده بود نيز اقدام به خودكشي نمود اما زنده ماند و تحت بازجوئي هاي بيرحمانه روسها قـرار ،

  با پرواز ، هيتلر يا بورمن را به نقطه امني منتقل كرده است.گرفت . روسها معتقد بودند كه او درآخرين لحظات 

  سرانجام خودكشي كرد. و شعر خواند شراب خورد، او در پناهگاه باقي ماند، بودند. شروسها به شدت در تعقيب خدمت مي كرد.در مسكو 

  * در مورد برلين   
طرح كه به آن اجازه ميداد تا از بقيه شهرهاي آلمان ، حتي زمـاني كـه    مكان مستحكمي براي نبرد بود. شهري بزرگ ، مدرن و خوش برلين   

درصد شهر با بمبارانهاي هوائي نـابود شـده    25، به رغم آنكه حدود  1945زير شديدترين بمبارانها قرار داشت ، كمتر آسيب ببيند. در سال 

ر شـهري ، بـراي تصـرف آن بايـد اقـدامات بزرگـي صـورت        ضروري شهري هنوز در جريان بـود و بـدليل اسـتحكام سـاختا     خدماتبود ، اما 

عواملي كه برلين را در مقابل بمبارانهاي هوائي مقاوم ساخته بود ، آن را نيز در مقابل حمله زميني اسـتحكام بخشـيده بـود. در     همان ميگرفت.

نهاي وسيع در فواصل منظم ، ميتوانسـت آتـش   سراسر شهر ، ساختمانهاي بزرگ و محكم با زيرزمين هاي عميق وجود داشت. بلوارها و خيابا

مناسبي را فراهم ساخته و بر ضد تانكها و نفرات ارتش سرخ بكار گرفته شود. موانع طبيعي موجود در شهر ، آن را بيشتر قابـل دفـاع سـاخته    

محافظـت   Teltowه كانـال  شهر را از شمال غرب به سمت مركز و جنوب شرق آن طي ميكرد. حومه جنـوبي بـرلين بوسـيل    Spreeبود. رود 

  قرار گرفته بود. Landwehrو كانال  Spreeشكل در ميان رود  'V'، در حالتي  ودميشد. مركز شهر ، كه قلب پايتخت ب

از مدافعين برلين به اين اميد مي جنگيدند كه بتواند پيشروي روسها را چنان كند سازند تا ارتشهاي غربي مناطق بيشتري از آلمـان و   بسياري

و تحـت   LVIايد هم ، خوشبينانه ، برلين را تصرف كنند. اما اين آرزوئي بود كـه هرگـز واقعيـت نيافـت . بـرلين توسـط نيروهـاي زرهـي         ش

 

ــيش   ــاس م ــل   Rochus Mischروخ ــانس هنش  Johannesو يوه

Hentschel       در پناهگاه باقي ماندند. روخـاس مـيش ( بـه همـراه پرتـره

ردريك كبير ) تا صبح دوم ماه مه در پناهگاه بـاقي مانـد امـا بـه     هيتلر و ف

سرعت به اسارت روسها درآمد . هنشل تا حـوالي ظهـر در پناهگـاه بـاقي     

ماند و به افسران زن ارتش روسيه در غارت لوازم اطاق اوا بـراون كمـك   

كرد . اما او نيز دستگير و به مسكو اعزام شد. . يكي ديگـر از بازمانـدگان   

. او بـه   Hans Krebsاهگاه شخصي بود به نام ژنـرال هـانس كـربس    پن

زبان روسي تسلط كامل داشت و قبل از جنگ بعنوان وابسته نظامي آلمان 



 
  

بـه ظرفيـت كامـل نرسـيده و فقـط از       LVI، سربازان لشگر هاي زرهي  دفاع ميشد. در زمان آغاز تهاجم روسهاWeidlingفرماندهي ژنرال 

تشكيل شده بود كه تـوان رزمـي آنهـا هـم در دو ضـد حملـه نـاموفق منطقـه          SSو لشگر بيستم تانك  Munchebergدولشگر تازه تاسيس 

Kustrin  ش دادند اما يكـي از آنهـا نتوانسـت بـه بـرلين      لشگر افزاي 5بشدت تحليل رفته بود. سرانجام با تالش فراوان ، تعداد لشگرها را به

  دستگاه تانك آغاز شد . 60تا  50هزارنفر و  60ملحق شود و نبرد با چهار لشگر بعالوه نيروهاي موجود شهري به استعداد حدودا 

مـل محاصـره و آن را در   نيروهاي روس به خوبي آموزش ديده و به خوبي نيز تجهيز شده بودند. نقشـه آنهـا ايـن بـود تـا شـهر را بـه طـور كا        

روز پس  17رسيده بود . اما بر خالف نقشه روسها ، برلين تا  Elbeششمين روز هجوم تصرف كنند. در روز يازدهم ، ارتش سرخ به رودخانه 

ه روسـها  و در دهمين روز آغـاز حملـ   Elbeآوريل در كنار رود  25از آغاز هجوم تسليم نشد . نخستين تماس نيروهاي آمريكائي و روس در 

صورت گرفت. در حاليكه به سختي ميتوان تعداد دقيق نيروهاي روسي شركت كننده در هجوم به برلين را مشـخص كـرد ، مـدال بـرلين ، بـه      

برابر بيش از مدافعين شـهر بـوده    10نفر از نيروها اعطاء گرديد. اين بدان معني بود كه نيروهاي روس در هنگام حمله ،  1.082.000حدود 

  روز وقت گذاشت. 12آوريل تا تصرف كامل آن در دوم ماه مه حدود  21ا اين وجود ، ارتش سرخ از زمان ورود به حومه برلين در است. ب

مدت زمان صرف شده براي تصرف شهر را مي توان با مقاومت شديد آلمانها ، دشواري هاي يـك جنـگ شـهري و آگـاهي سـربازان روس از      

يه كرد. سربازان آلماني نمي خواستند تا بميرند و به سختي امكان داشـت بتـوان آنهـا را تحريـك كـرد تـا       نزديك شدن به پيروزي نهائي توج

با مردن چيزي را بدست نمي  سربازان روس هم، اين راه را بي فايده ميدانستند. براي كسب شانس موفقيت مجدد بجنگند زيرا آنها مردن در

تلفـات سـه ارتـش روس (     بـا ايـن وجـود،    دريشان نسـبت دهنـد.  مقطع پاياني جنگ به سرزمين ماآوردند و نميتوانستند مردن خود را در اين 

درصد اسـتعداد نيروهايشـان بـالغ     10يعني فراتر از  نفر،  300.000تم ماه مه به بيش از هش آوريل تا 16از  روسيه سفيد و اوكراين) بالتيك،

  گرديد.

حلقه ، كانالهاي حفر شده و بلوكهاي سيماني بستن جاده را كه با عجله تهيه شده بود در خـود  داشت و حاشيه هاي شهر را در بر ميگرفت. اين 

( راه آهن روي سطحي) و منـازل محكـم تشـكيل     S-Bahnمايل وسعت داشت و عمدتا از موانع موجود همچون  25داشت. حلقه مياني حدود 

بزرگ دولتي را در بر مي گرفت. در مجمـوع شـش بـرج پدافنـد هـوائي ضـد        شده بود. دروني ترين حلقه ، مركز شهر را شامل و ساختمانهاي

نامگذاري شده بود ، به شكل نامنظم در ميان سه حلقه دفاعي توزيع شـده بـود.    Hتا Aبمب در شهر وجود داشت. هشت بخش دفاعي ، كه از 

گـارد حفاظـت    SSش را داشـت . مثـل نيروهـاي    نيروهـاي ويـژه دفـاعي خـود     Z، در مركز شهر واقع شده بود. بخش Zنهمين بخش ، يعني 

  شخصي هيتلر. به جز يگانهاي پدافند هوائي هيچ يگان سازماندهي شده قابل ذكري در برلين وجود نداشت تا زماني كه ما به آنجا رسيديم.

 WWII چه تعداد نيروي با تجربه در نيروهاي :LVI وجود داشت؟  

 Knappeلشـگر در   5اسخ خوبي به اين گزارش مي دهد. در اين گزارش ذكـر شـده كـه تـوان رزمـي آن      : من گزارشي در اختيار دارم كه پ

  لشگر بوده است. 2اختيار ما باندازه 

 WWIIيعني چه تعداد نيرو؟ :  

 Knappe ر در هزار نفر. اين گزارش اضافه ميكنـد كـه يگانهـاي ديگـ     40: اگر هر دو لشگر يگانهاي زمان صلح را در اختيار داشتند ، حدود

هـزار   60لشـگر داراي   5يـا   4هم معادل نيم لشگر توان رزمي داشتند. رويهمرفتـه حـدود    Waffen SSلشگر و لشگر  3يا  2برلين معادل 

  تانك . 60تا  50سرباز با 

WWII  :ساير يگانها چه وضعيتي داشتند؟  

  * مصاحبه با يکی از سربازان مدافع برلين   
(ژانويـه   Siegfried Knappeيان آلمـاني كـه در ايـن نبـرد حضـور داشـت ، زيگفريـد كناپـه         از نظام كيي    

) نام دارد. او در زمان نبرد درجه سرگردي داشـت و افسـر عمليـات لشـگرهاي      2008بر دسام يكم – 1917

رآورد تحريـر د  شته(يعني سرباز) را به ر Soldatكتابي با نام  Ted Brusawبود. او با همكاري  LVIزرهي 

  مي پردازد . 1949تا  1936كه در آن به بيان تجربيات خود از ارتش آلمان از سال 

(جنگ جهاني دوم ) بـا او مصـاحبه اي ترتيـب داده كـه مـتن آن بـه ايـن شـرح          WWIIهمين راستا مجله  در

  تقديمتان ميگردد.

WWII  :استحكامات دفاعي برلين چگونه بود؟  

 Knappe مايـل   60بخش بود . بيروني ترين حلقه ، محيطـي حـدود    9حلقه دفاعي و : دفاع از شهر شامل سه

داشت و حاشيه هاي شهر را در بر ميگرفت. اين حلقه ، كانالهاي حفر شده و بلوكهـاي سـيماني بسـتن جـاده را     



Knappe توان رزمي آنها محدود بود. برخي مثل :Volkssturm     ( نيروي دفـاع مردمـي) و جوانـان

هيتلري و تجهيزاتشان خيلي محدود بودند. يگانهاي ديگر مثل پدافند هوائي ، در جابجائي محـدوديت  

نبودنـد يـا تجهيـزات    داشتند . تمام آنها ( در نبرد ) تالش كردند اما بعنوان يك سرباز آموزش ديـده  

هزار نفر قيد  180كافي براي جنگ نداشتند. روسها در اسناد خود **( كه ما در اختيار داريم) آنها را 

  كرده اند.

 WWII. اين رقم پيروزي آنها را بزرگتر جلوه مي دهد :  

 Knappe    امـا  : بله . ممكن اين لشگرها و يگانهاي زمان صلح آنها در شمارش بزرگ بـه نظـر بياينـد

  شمار واقعي ما حتي نزديك به آن هم نبود.

 WWIIآيا تا به حال فكر كرده ايد كه شانسي هم براي پيروزي در نبرد داشتيد؟ :  

 Knappe  نه. از همان ابتدا روشن بود كه ما شانسي براي پيروزي نداريم. ما فقط سقوط برلين را تـا :

  ختيم.زمان تصرف آن توسط نيروهاي غربي به تاخير مي اندا
 

WWII  : يا مدتي شبيه به آن ؟ "ما ميتوانيم روسها را براي يك هفته متوقف كنيم "آيا شما افسران در آنموقع بين خودتان گفته بوديد كه  

 Knappe هـاي غربـي   : نه . ما هيچ چيزي را در محدوده زماني مثل آن قرار نمي داديم. ما ميدانستيم كه بايد زمان آنقدر طول بدهيم تـا نيرو

  خود را به برلين برسانند.

 WWII  چگونه شما ، بعنوان يك سرگرد ، افسر عمليات نيروها شديد؟ شما قبال گفته ايد كه لشگر بيستم تحت امر يك سرهنگ بود اما بـه :

  جايگاهي عادي بود؟طور معمول ، اين مقام ، جايگاه يك ژنرال است. آيا در آن مقطع از جنگ تصدي افسراني با درجه كمتر به چنين 

Knappe  ، بله ، در آن مقطع ازجنگ چيزهاي ديوانه واري اتفاق مي افتاد. همانگونه كه در كتابم ذكر كرده ام ، من اغلب با درجه سرگردي :

  فرمانده يك لشگر بودم !

WWII : در برلين ، شما چگونه با نيروهايتان تماس داشتيد و آنها را كنترل مي كرديد؟  

Knappe :    ما در برلين از سامانه مخابراتي غير نظامي استفاده ميكرديم. اگر چه به سرعت شبكه مخابراتي مخصوص خودمـان را راه انـدازي

د كرديم اما تمام تجهيزات مورد نياز ارتباطي را در اختيار نداشتيم. بنا بـراين از اينكـه هنـوز شـبكه مخـابراتي غيـر نظـامي در دسترسـمان بـو         

  خرسند بوديم.

WWII  :شما واقعا تا چه بر نيروهايتان كنترل داشتيد؟  

 Knappe        ما كنترل خوبي بر نيروها در برلين داشتيم. ما تماس خود را با لشگر بيسـتم در جريـان نبردهـاي خـونين بيـرون شـهر از دسـت :

رد نياز را در اختيار نداشتيم. تمام ارتباطات مـا  داديم ، همانگونه كه ارتش نهم تماس خود را با ما از دست داد. ما فقط تمام آن شبكه بيسيم مو

  بوسيله افراد ستاد صورت ميگرفت اما با اين حال ما هنوز مديريت خوبي بر نيروها داشتيم.

 WWII داشـت. لشـگر    "خلق السـاعه   ": در طول جنگ جهاني دوم ، ارتش آلمان يگانهاي متعددMuncheberg      يكـي از آنهـا بـود. ايـن

به خوبي انجام داد ، با آنكه براي اولين بار در نبرد شركت كرده بود ، تـا آنكـه در بـرلين خيلـي      Seelowخود را در بلنديهاي لشگر ماموريت 

  زود به پايان كار خود رسيد . ارتش آلمان چگونه قادر به انجام چنين كاري بود؟

 Knappeني كه به خوبي آموزش ديده بودند وجـود داشـت كـه ميتوانسـتند     : اين ناشي از آموخته هاي ما بود . هنوز هم افسران و درجه دارا

  حتي در پايان نبرد انجام وظيفه كنند. همه آنها چنين دوره هائي را گذرانده بودند.

 WWII    آنها چگونه ميتوانستند پيوستگي و توان يك واحد را در حاليكه تمام آنها تخريب شده بودند بازسازي و به سرعت بـه خطـوط نبـرد :

  عزام كنند؟ا

Knappe  :  اين وظيفه افسران و درجه داران بود. تا نبرد استالينگراد ما آن كار را انجام نداده بوديم اما پس از آن ، اين امر تبديل به يـك رخ

د كمتـر بـا   داد منظم و با قاعده در تمام شكستها و خسارت هايمان شده بود. هر كس ميدانست كه اگر با هم هماهنگ باشـند و بـا هـم بجنگنـ    

  خطر اسارت يا كشته شدن مواجه خواهند شد .

 WWII لشگر :Muncheberg چگونه شكل گرفت؟ آيا آنها سربازان متفاوتي بودند كه تالش شده بود تا آنها را دسته بندي كنند؟  

Knappe  : دريافت كردند تا هـر كـس را كـه    همه ميدانستند كه نبرد بزرگي در برلين بوقوع خواهد پيوست لذا يگانهاي شهري دستوراتي را



 
  

كه نام لشگر از آنجـا گرفتـه شـده اعـزام كننـد. سـتاد        Munchebergميتوانند به شهر 

ر فـراهم كنـد.   ارتش تصميم گرفت تا آنچه كه مورد نياز يـك لشـگر بـود را در آن شـه    

تجهيزات ، توپخانه ، تجهيزات مخابراتي و هر چيز ديگري را كه مورد نياز بود مشـخص  

ارسال نمايد. قرارگاه ستاد لشگر هم مشخص شـد و   Munchebergو آماده كرده تا به 

آنهــا در آنجــا منتظــر دريافــت تجهيــزات بودنــد. بنــابراين ، هنگاميكــه نيروهــا رســيدند 

اده شده و آماده تحويل به آنها بود. من قـبال ايـن كـار را در فرانسـه و     امكانات از قبل آم

هنگاميكه ارتش ششم استالينگراد را از دست داده بود انجام دادم . من به فرانسه اعـزام  

شده بودم و تمام افراد مورد نياز با درجات مختلف كـه مـن بـراي يـك گـردان توپخانـه       

  اسب و توپهاي الزم . 250احتياج داشتم آماده شده بود بعالوه 

 WWII     شما در كتاب خود قيد كرده ايد كه روسها فرصـت تصـرف بـرلين ، زودتـر از :

  آن زمان كه تصرف شد را از دست دادند. مي توانيد توضيح بيشتري بدهيد؟

 Knappe    وقتي كه من ميگويم روسها ميتوانستند برلين را زود تر تصـرف كننـد ، ايـن :

ي است كه بيروني ترين خط دفاعي ما شكسته شد . زماني بـود كـه   صحبت مربوط به زمان

خطوط دفاعي ما مثل دو تا دمبل بود. يكي از آنها پناهگاه ريز زمينـي (آدولـف هيتلـر ) و    

را در بر ميگرفت. يعنـي مكـاني كـه مـا از      ديگري استاديوم المپيك و پل  بر ميگرفت. يعني مكاني كه ما از آنجا در حال شكسـت خـوردن بـوديم. يـك نـوار خيلـي        را در Pichelsdorfديگري استاديوم المپيك و پل 

آنها ميتوانستند به سادگي با رفتن به سمت شرق ، محوطـه پناهگـاه هيتلـر در جنـوب خيابـان       Heerطوالني كم عرض مابين دو سوي خيابان 

Heer هائي را در اختيار داشتند كه بتوانند با آنها از خيابان را مورد حمله قرار دهند . در حقيقت ، آنها در هر لحظه تانكHeer    عبور كننـد. مـا

عبور ميكرد، با نيروهاي مسـتقر در اطـراف اسـتاديوم المپيـك در تمـاس       Heerقادر بوديم تا از طريق تونل زيرزميني مترو كه از زير خيابان 

ز اينكه روسها نمي فهميدند چه بايد كننـد تعجـب ميكـردم. مـا نيـروي كـافي       باشيم. من هر زمان كه اطالعات نقشه را به روز رساني ميكردم ا

ردند تـا  براي آنكه از همه جا دفاع كنيم در اختيار نداشتيم اما روسها به جاهائي حمله ميكردند كه ما در آنجا نيرومندتر بوديم. آنها تالش ميك

  ني تر به مراتب ساده تر بود.از كوتاه ترين راه به مركز شهر برسند در حاليكه راه هاي طوال

WWII  :      در جريان نبرد شما چند بار به پناهگاه هيتلر رفتيد. در ابتدا ، نگهبانان سالح كمري شما را ميگرفتنـد ، امـا در اواخـر ، آنهـا شـما را

رصت آن را داشتيد تا هيتلر را بـا گلولـه   بازرسي نميكردند و شما ميتوانستيد سالحتان را با خود به داخل ببريد. شما در كتابتان نوشته ايد كه ف

  بزنيد اما پس از فكر كردن در اين مورد تصميم گرفتيد كه اين كار را انجام ندهيد. آيا ممكن در اين مورد برايمان دقيقا توضيح دهيد؟

 Knappe.اگر من او را با گلوله ميزدم چيزي عوض نمي شد چرا كه جنگ در حال پايان بود :  

 WWIIتمام آن سالهائي كه هيتلر پيشوا بود ، چه چيزي سبب شد تا شما نظرتان را نسـبت بـه او تغييـر دهيـد؟ آيـا ايـن تغييـر در         : پس از

  عرض يك يا دو روز رخ داد ، يا اينكه مدتها راجع به آن فكر مي كرديد؟

Knappe  :ايم شروع شد. اين مسئله نه فقط براي من ، كه يك اين تغيير عقيده به سرعت رخ نداد. برخي چيزها بود كه بعد از استاليگراد بر

  احساس عمومي در ميان افسران خطوط مقدم نبرد بود. ما آنچه را كه واقعا رخ مي داد ميتوانستيم ببينيم.

 WWIIپس اين همان صحبت بود؟ :  

Knappe كار نبودم چرا كه من فكـر ميكـردم در    : بله. من به صورت ناگهاني تحريك شدم كه او را بكشم. من نگران اعدام شدن پس از آن

هر حال خواهم مرد. ما در طول جنگ برخي از مناطق را از روسها باز پس مي گرفتيم و در همان مناطق مشاهده مي كرديم كه افسران آلمـاني  

امـا مـن در درون خـودم نمـي      اعدام شده اند. به همين دليل من فكر ميكردم كه روسها پس از آنكه مرا به اسارت درآوردند ، خواهند كشـت. 

بنمايد. يوزف گوبلز ، وزيـر   "اسطوره اي كه از پشت خنجر خورده"خواستم تا از هيتلر يك شهيد بسازم . اينكار ممكن بود كه او را تبديل به 

اد كشته نمي شد ، قطعـا  تبليغات هيتلر ، قطعا چيزي بزرگتر از آن را مي ساخت. من مطمئنم كه گوبلز ميگفت : اگر پيشوا توسط يك افسر ست

  راهي براي نجات مردم آلمان مي يافت.

 WWII       شما در كتابتان آورديد كه در پناهگاه هيتلر هنگامي غذا خورده ايد كه ديگران آخرين غـذاي خـود را مـي خوردنـد ، يعنـي زمـاني :

روي آن مينشسـت.   Martin Bormannشخصـي هيتلـر ،    يسعي ميكردنـد تـا متفـرق شـوند ، و شـما بـر روي صـندلي نشسـتيد كـه منشـ          



ا فكر مي كنيد چه بر سر سالها پس از جنگ زنده بود و چندين بار هم ديده شده است . شم Martin Bormannداستانهائي وجود دارد كه 

  او آمده است؟

Knappe  او مرده است. او مردي چاق و آموزش نديده بود. اگر شما در يك وضعيت جنگي قرار داريد حتما بايد آموزش ديده باشيد. شـما :

باشـيد. مـن مطمئـنم او جـائي      بايد بدانيد وقتي به سوي شما شليك ميشود چه بايد كنيد. هنگاميكه تيراندازي آغاز شد شما نبايد شناخته شده

در شهر هدف گلوله قرار گرفته است. گزارشات متعددي از مردم وجود داشت كه بيان ميكرد او هنگام عبور از يك پـل هـدف گلولـه قـرار     

ـ         ه او گرفته است. البته هيچكس جسد او را بازرسي نكرده بود. هر كس در فكر خودش بـود ، و بـه همـين دليـل ، هـيچكس هـيچ عالقـه اي ب

  نداشت.

WWII آيا شما تنها شخصي بوديد كه فرمان ژنرال :Weidling مبني بر توقف مقاومت سربازان آلماني پس از تسليم را تحرير كرديد؟  

Knappe درست است. يك نويسنده روس ، خانم ايليا ارنبرگ :Ilya Ehrenburg    به صورت نادرست گزارش داد كه يك خـانم منشـي ،

حرير كرد. در آن زمان من بلوند بودم ، اما آن فقط يك تشابه بود. (خانم ايليا ارنبرگ ، يكي از مبلغان ارشد اتحـاد شـوروي   بلوند فرمان را ت

  در زمان جنگ بود).

WWII سال به روسيه فرستاده شديد. 5: پس از تسليم ، شما به يك بازداشتگاه در برلين منتقل و سپس براي مدت  

Knappeداستان جداگانه اي دارد. : درست است. اما آن  
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