






अ	◌ॅडॉ फ	िहटलर

रघुवीरिसंह	राजपतू



अ	◌ॅडॉ फ	िहटलर
रघुवीरिसंह	राजपतू

•
पर्काशन	क्रमांक	/	1441

•
पर्काशक

साकेत	बाबा	भांड,
साकेत	पर्काशन	पर्ा.	िल.,

115,	म.	गांधीनगर,	 टेशन	रोड,
औरंगाबाद	-	431	005,

फोन-	(0240)2332692/95.

www.saketpublication.com

info@saketpublication.com

•
पुणे	कायालय
साकेत	पर्काशन	पर्ा.	िल.,

ऑिफस	नं.	02,	‘ए’	िवंग,	पिहला	मजला,
धनल मी	कॉ ले स,	373	शिनवार	पेठ,

क या	शाळेसमोर,	कागद	ग ली,	पुणे	-411	030
फोन-	(020)	24436692

http://www.saketpublication.com
mailto:info@saketpublication.com


सतत	िलखाणाला	परे्रणा	देणारी	माझी	िपर्य	प नी
सौ.	सुशल

िह या	पु य	 मृतीस…



प्र तावना
अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलर!	 इितहासातील	 एक	 कलंिकत	 यि तम व.	 कोणीही	 चांग या
भावनेने	हे	नाव	उ चारत	नाही.	 यांना	पणू	इितहास	माहीत	नाही,	 यां या	मनातही
या	नावाब ल	 घृणाच	ओतपर्ोत	भ न	 रािहलेली.	का?	कारण	 संबंध	काहीच	नाही.
‘पीछे	से	आयी,	आगे	धकायी’	इतकेच.
इितहासपर्िस 	 य तीपैंकी	ितघांब ल	मनात	नेहमीच	एक	सु त	कुतहूल	सामावलेले
आहे.	 गर्ीसचा	 िसकंदर	 िकंवा	 अले झांडर,	 फ्रा सचा	 नेपोिलयन	 बोनापाट	आिण
जमनीचा	अ	◌ॅडॉ फ	िहटलर	िकंवा	 यहूरर.	तसे	ितघेही	बाहेरचेच!
अनेक	लेखकांनी	या	ितघांब ल	िलहनू	ठेवले	आहे.	 याबाबत	अनेक	चचा,	वादिववाद
आजही	 होतात.	 पण	 काहीही	 झाले	 तरी	 इितहास	 खराच	 असतो.	 दुस या
िव वयु ासाठी	 िहटलरला	 जबाबदार	 धरले	 गेले,	 पण	 नीट	 िवचार	 केला	 तर	 एक
वेगळीच	 पा वभमूी	 मा य	 कर यावाचनू	 ग यंतर	 राहत	 नाही.	 त कालीन	 कारणे
कोणतीही	असोत,	हे	िव वयु 	होणारच	ही	गो ट	20	वषांपवूीच	न की	झाली	होती.
1919 या	 हसाय या	 तहातच	 1939 या	 दि्वतीय	 महायु ाचे	 मळू	 लपलेले	 होते.
जमनीचे	ख चीकरण	कर यासाठी	दो त	रा ट्रांनी	एक	पर्कारे	कट	क न	जमनीवर
या	 अटी	 लाद या	 आिण	 जी	 बंधने	 घातली	 होती	 तीच	 उघड	 उघड	 जमनी या
सावभौम वा या	नरडीचा	घोट	घेणारी	होती.
वािभमानी	 जमन	 नागिरकां या	 मनात	 तो	 तह	 एखा ा	 अणकुचीदार	 काट ा या
टोकापर्माणे	 खुपत	 होता,	सलत	 होता.	अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलरने	 ही	 पिरि थती	 हेरली.
लोकां या	भावना मक	मन:ि थतीचा	अ यास	क न	 याने	बरोबर	फायदा	उचलला.
याची	 संपणू	 योजना	 यश वी	झाली	असती	 तर	जगाने	 या या	 त् टी	शोधत	 न
बसता	 याला	 ‘जग जेता’	 हणनू	 डो यावर	 घेऊन	 िमरवले	 असते.	 इितहासाने
या या	शौया या	रसभरीत	वणनाने	पाने या	पाने	रंगवली	असती.
जगात	 नेहमी	 जे याचा	 उदोउदो	 होतो.	 परािजताला	 कोणाचीच	 सहानुभतूी	 िमळत
नाही.	उलट	सगळीकडून	खपू	अवहेलना	सहन	करावी	लागते.	असे	काही	भोगावे	लागू
नये	 हणनू	शेवटी	िहटलरने	 वत:च	आ मह या	क न	 वत:ची	सुटका	क न	घेतली.

-	रघुवीरिसंह	राजपतू



अ	◌ॅडॉ फचा	ज म
काही	समाजात	असा	समज	िकंवा	अंधशर् ा	पर्चिलत	आहे	की,	माणसाचा	ज म	 या
िदवशी,	 या	वाराला	होतो	 याच	वाराला	 याचा	 मृ यदेूखील	होतो	 हणे!	खरे-खोटे
राम	 जाणे!	 तसा	 न की	 काही	 अनुभव	 तर	 सांगता	 येणार	 नाही.	 अ	◌ॅडॉ फ
िहटलरबाबत	मातर्	या याशी	 िमळताजुळता	योगायोग	इितहासा या	सा ीने	घडून
आला.	 या	 मिह यात	 िहटलरचा	 ज म	 झाला	 तो	 मिहना	 एिपर्ल	 होता.	 या
मिह यात	 िहटलरने	 आ मह या	 क न	 वत:ला	 संपिवले	 तो	 मिहनाही	 एिपर्लच
होता.
20	एिपर्ल	1889,	सं याकाळचे	6.30वाजलेले.	ऑि ट्रयातील	एक	लहानसे	खेडे.	नाव
बर्ानऊ.	हे	गाव	जमन	सीमेपलीकडे	होते.	मातर्	गावाचे	जा तीत	जा त	 यावसाियक
संबंध	जमनीतील	मोठमोठ ा	शहराशी	संल न	असलेले.
बर्ानऊम ये	 एलोइस	 नावाचे	 एक	 गृह थ	 राहत.	 यांचा	ज म	झाला	 होता	 1837
म ये.	 यां या	आईचे	 नाव	 मािरया	 ऐना	 िशकलग् बर.	 एलोइसचा	 बाप	 कोण	 हे
कोणाला	माहीत	न हते.	कोणी	 यािवषयी	मु ाम	िवचारपसू	अगर	चौकशी	केली	नाही.

काहीतरी	कामकाज	करावे	 हणनू	 तेरा	वषांचा	एलोइस	 ि हए नात	आला.	तो	पाचच
वषांचा	असताना	 याची	आई	मािरया	ऐना	 िशकलग् बर	 िहने	जोहन	जॉज	हाइडलर
या याशी	 िववाह	 केला.	 केवळ	 पाच	 वषां या	 वैवािहक	 सुखोपभोगानंतर	 मािरया
वगवासी	झाली.	एलोइस	आप या	काकाकडे	जाऊन	थांबला.	तो	काका या	शेतीची
देखरेख	क 	लागला.	 याचा	काका	घमडी	होता.
एलोइसचे	 शेतीकामात	 ल 	 लागेना.	 उदरिनवाहासाठी	 साधना या	 शोधात	 याने
काकाचे	घर-गाव	सोडले.	 याला	न की	 कुठे	जायचे	 हे	माहीत	न हते.	मातर्	 याची
पावले	ि हए ना	शहराकडे	वळली.	तेथे	एका	चांभाराकडे	राहनू	तो	काम	िशकला.	नंतर
ऑि ट्रया या	 पर्शासकीय	 सेवेत	 भरती	 होऊन	 तो	 एक	 किन ठ	 सीमा	 शु क
अिधकारी	झाला.	 1875	पयंत	 मेहनत	आिण	पर्ामािणकपणा या	जोरावर	तो	विर ठ
सहायक	िनरी क	पदापयंत	पोहोचला.
एलोइसला	 बापाचा	 ठाविठकाणा	 माहीत	 नस याने	 वत: या	 नावा या	 अंितम
िठकाणी	 तो	आईचे	आडनाव	 िशकलग् बर	 लावायचा.	 गर्ामीण	ऑि ट्रयात	 या
काळी	 ही	 प त	 होती.	 काकाने	 एलोइसला	 पटवले.	 वत:चे	 आडनाव	 बदलनू	 ते
‘हाईडलर’	कर यास	राजी	 केले.	 रेकॉडला	याची	न द	 घेताना	 ‘िहटलर’	अशी	 घेतली
जाऊन	पुढे	तेच	नाव	पर्चिलत	झाले.
1885पयंत	एलोइसची	बरीच	परे्म	पर्करणे	आिण	दोन	अपयशी	िववाह	गाजले.	शेवटी
48	वषीय	िवधुर	एलोइस	िहटलरने	चाचा	हाऊलरची	24	वषीय	गभवती	नात	 लारा
पॉ जल	 िह याशी	 िववाह	 केला.	 पवूी या	 िववाहसंबंधातनू	ज मलेली	 याची	 मुले



एलोइस	िहटलर	 युिनअर	आिण	मुलगी	एंजेला	 या या	ल नात	सामील	झाले.

लारा	पॉ जलची	पिहली	दोन	मुले	आिण	एक	मुलगी	जग	ूशकली	नाही.	20	एिपर्ल
1889	रोजी	सायंकाळी	6.30	वाजता	 लारा या	चौ या	अप याचा	ज म	झाला.	तोच
अ	◌ॅडॉ फ!	अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलर.	 याचा	नामकरण	 सं कार	 रोमन	 कॅथॉिलक	प तीने
कर यात	आला.	तो	एक	 संुदर	आिण	 सुदृढ	बालक	होता.	यापवूी या	तीन	बालकांचा
मृ य	ूझालेला	होता.
लारा	अ	◌ॅडॉ फची	 खपू	 काळजी	 यायची.	 याला	 जीव	 लावायची.	 तो	आईचा
अितशय	लाडका	होता.	लहानपणी	सवजण	कौतुकाने	 याला	 ‘एडी’	 हणत.	तो	पाच
वषांचा	असताना	1893	म ये	लहान	भाऊ	एडमंडचा	आिण	1896	म ये	लहान	बहीण
पॉलाचा	ज म	झाला.
खडतर	बालपण
िहटलर	 सहा	 वषांचा	 असताना	 1895	 म ये	ऑि ट्रयातील	 िलंज	 शहराजवळ या
िफचहॅम	नावा या	गाव या	पि लक	 कूलम ये	 याला	पिहलीत	पर्वेश	िमळाला.
याच	वषी	 हणजे	1895	म ये	िहटलरचे	वडील	 हणजे	एलोइस	िहटलर	ऑि ट्रया या
पर्शासकीय	 सेवेतनू	 िनवृ 	 होऊन	 पे शनम ये	 िनघाले.	 नोकरी या	 काळात	 काही
सवयी	 यां या	 अंगवळणी	पड या	हो या.	 यांना	आदेश	 दे याची	आिण	समोर या
माणसांवर	ते	स तीने	लाद याची	शासकीय	सवय	िकंवा	िश त	लागली	होती.
ते	 अ	◌ॅडॉ फवर	 कडक	 नजर	 ठेवीत.	 पर्संगी	 मारहाणही	 करीत.	 खास	 क न
अ	◌ॅडॉ फचा	सावतर्	भाऊ	एलोइस	 युिनअरवर	 यांचा	कोण	जाणे	का	 िवशेष	दात
होता.	 यां याकडून	सतत	 के या	जाणाया	जाचाला	 शेवटी	तो	मनापासनू	उबगला.
एके	 िदवशी	 तो	 घर	 सोडून	 पळून	 गेला.	 अ	◌ॅडॉ फला	 खपू	 वाईट	 वाटले;	 पण
विडलां या	हेकट	 वभावापुढे	कोणाचे	काही	चालत	नसे.
वडील	िजवंत	असेपयंत	तो	भाऊ	घरी	परत	आला	नाही.
आता	 यां या	 नजरेसमोर	 होता	 अ	◌ॅडॉ फ.	 यां या	 िश तीची	 झळ	 याला	 बसू
लागली;	परंतु	तक्रार	न	करता	तो	शांतपणे	सव	सहन	करीत	होता.
ऑि ट्रयात	िलंज	शहराबाहेर	िहटलर	कुटंुबाची	थोडीफार	शेतीवाडी	होती.	ती	सोडून
संपणू	पिरवार	लंबाख	शहराकडे	िनघनू	गेला.	यानंतर	ते	कोठेही	 थाियक	झाले	नाहीत.
वा त याची	शहरे	एकसारखे	बदलत	रािहले.	ती	कुटंुबपर्मुख	एलोइसची	लहर	होती.
याला	काहीच	पयाय	न हता.
लंबाखला	 संत	 बेनेिड ट	 कॅथॉिलक	 यांचा	 चच	 आिण	 मठ	 होता.	 यां यामाफत
शाळाही	 चालवली	 जायची.	 वारंवार या	 थलांतरामुळे	 अ	◌ॅडॉ फ या	 िश णाची
हेळसांडच	 सु 	होती.	आता	 याचे	नाव	 या	मठा या	शाळेत	टाक यात	आले.	 तेथे
आधीचीच	जी	मुले	होती	ती	शहरी	अस याने	मुळातच	 हुशार	होती.	 यां या	तुलनेत



अ	◌ॅडॉ फ	मागे	पडायचा.	 यामुळे	 िश कही	 या याकडे	 दुल 	करायचे.	 िव ाथी
िचडवायचे.	तसा	िहटलरही	इतका	काही	गरीब	 वभावाचा	न हता.	इतर	मुलांची	त डे
बंद	 कर या या	 दृ टीने	 तो	 खपू	 मन	 लावनू	अ यास	 करायचा.	 तरीही	 तो	 नापास
झाला.
विडलांना	चघळायला	आयता	चांगला	िवषय	िमळाला.
या	काळी	 मे	नावाचा	एक	 सुपर्िस 	 लेखक	होऊन	 गेला.	 याने	 िलिहलेली	सव	 70
पु तके	अ	◌ॅडॉ फने	 पु हा	 पु हा	 वाचनू	काढली.	लढायासंबंधीची	 पु तके	 संगर्िहत
ठेवली.	पुढे	सै यािधकारी	झा यावर	अिधकायांनी	मेची	ती	पु तके	 वत: या	संगर्ही
ठेवावीत	 हणनू	 याने	आदेशच	काढला.
ती	पु तके	वाच याने	लढ यासाठी	जोम	येतो	असा	 याचा	दृढिव वास	होता.
1898	म ये	 ते	 पु हा	 िलंज	जवळ या	 िलओनिडंग	गावात	राहायला	आले.	गावाला
खेटून	एक	अितशय	 संुदर	बगीचा	होता;	पण	एक	 िविचतर्	 िवरोधाभास	 हणजे	 या
बगी याला	लागनूच	 मशानभमूी	होती.
विडलांनी	 याचे	नाव	िलओनिडंग या	शाळेत	दाखल	केले.	तो	िनयिमत	शाळेत	जाऊ
लागला.	 याला	 तेथील	अ यासक्रम	 बराच	सोपा	 वाटला.	 यामुळे	 तो	अ यासात
रमला.	 एक	 गो ट	 या या	 ल ात	 आली.	 या या	 मनाचा	 ओढा	 खास	 क न
िचतर्कािरता	आिण	वा तुिश पाकडे	फार	होता.

एखादी	 वा त	ू याने	फ त	 एकदा	 नजरेखालनू	 घातली	की,	 ितचा	 नकाशा	 िकतीही
कठीण	आिण	 गंुतागंुतीचा	असो	 या या	 मनात	 ठसायचा.	 घरी	 परत यावर	 केवळ
मरणश ती या	 बळावर	 तो	 याचा	 हुबेहबू	 केच	 तयार	 करायचा.	 ती	 याला
नैसिगकरी या	पर्ा त	झालेली	एक	फार	मोठी	देणगी	होती.
जर	तो	राजकारणात	गेला	नसता	तर	कदािचत	आज	जगाला	तो	उ कृ ट	वा तुिवशारद
हणनू	मािहती	झाला	असता.
या या	 विडलांचा	गरं्थसंगर्ह	 िवपुल	 होता.	 तो	 नेहमी	 यां याबरोबरच	 राहायचा.
यात	िविवध	िवषयांवरची	 दुमीळ	पु तके	होती.	यु िवषयक	पु तकांचा	 यात	जा त
भरणा	 होता.	शोधता	शोधता	एक	 पु तक	 हाती	लागले.	 1870-71	सालात	 फ्रा स
आिण	जमनीम ये	झाले या	यु ाचे	ते	सिचतर्	पु तक	होते.
अ	◌ॅडॉ फने	 ते	 पु हा	 पु हा	 वाचले.	 याचे	 समाधान	 कसे	 ते	 होईचना.	 तो	अ यंत
पर्भािवत	 झाला.	 यु 	 आिण	 सैिनकांचा	 संदभ	 असलेली	 पर् येक	 गो ट	 याला
उ सािहत	करायची.
अ्ॅडॉ फ	मनाला	एकागर्	कर यात	यश वी	होत	होता.	अचानक	 या	पिरवारात	एक
दु:खद	घटना	घडली.	िदसायला	अ यंत	नाजकू	आिण	संुदर	असा	अ	◌ॅडॉ फचा	लहान
भाऊ	होता;	एडमंड	 याचे	नाव.	मोठ ा	भावाचा	खपू	तो	लाडका	होता.	 ते हा	 याचे
वय	 होते	सहा	 वष.	तो	 िकरकोळ	आजारी	 पडला.	 पाहता	 पाहता	 या	लहान यावर



काळाने	झडप	घातली.
भावा या	आकि मक	जा याचे	दु:ख	होतेच.	 यात	पु हा	दुदव	असे	की,	अ	◌ॅडॉ फची
उठ या-बस याची,	रातर्ी	झोप याची	जी	खोली	होती	 ितची	एक	 िखडकी	एडमंडचा
दफनिवधी	 या	 मशानभमूीत	झाला	होता,	 याच	बाजलूा	उघडायची.	 या	िखडकीत
बसनू	अ	◌ॅडॉ फ	 मशानाकडे	 पाहत	 राहायचा.	भावाची	आठवण	जा तच	अ व थ
क 	 लागली	 हणजे	 रातर्ी-बेरातर्ी	 के हाही	 उठून	 मशाना या	 िभंतीवर	 एकटाच
जाऊन	 बसायचा.	 सारखा	 आकाशाकडे	 पहायचा.	 कोणी	 हटकलेच	 तर	 भावुकपणे
हणायचा,	 ‘‘माझी	आई	 हणते	की,	 या	लहान-िनरागस	बालकांना	परमे वर	असा
मधनूच	बोलावनू	घेतो,	 यांना	तारे	बनवनू,	आकाशा या	मंडपात	टांगनू	ठेवतो	 हणे!
मी	 या	 असं य	 तार	्यात	 एडमंडचा	 तारा	 कोणता	 आहे	 हे	 शोध याचा	 पर्य न
करतोय…’’

हटकणारा	 िबचारा	 काय	 उ र	 देणार!	 रातर्ी या	 अंधारात	 खाली	 मान	 घालनू	 तो
गुपचपू	िनघनू	जायचा.
अ	◌ॅडॉ फचे	एक	 व न	होते-कलाकार	बन याचे.	पण	वडील	 या या	भावनांची	कदर
करीत	नसत.	स टबर	1900	म ये	ते	 याला	िलंज या	औ ोिगक	शाळेत	टाकून	 यांनी
आपला	 हेका	पणू	केला.	 याला	 या	 िश णात	 वार य	नस याने	तो	इतर	 मुलां या
मानाने	मागे	पडत	गेला.	विडलांचा	धाक	अस याने	तक्रार	करायची	सोयच	न हती.
िहटलर	अ यंत	 संतापी	होता.	 पुढे	 यु खोर	 हणनू	 याचा	भरपरू	 दुलौिकक	पसरला,
मातर्	संगीत-नाटके	पाह याचाही	 याला	सु वाती या	काळात	अितशय	छंद	होता.
संगीतकार	 िरचडवा नेर या	 संगीतनाट ाने	अ	◌ॅडॉ फ या	मनावर	चांगलाच	पगडा
बसिवला.
बापलेकांचे	िवचार	बयाच	वेळा	एकमेकांना	पटत	नसत.	तरीही	अ	◌ॅडॉ फने	एलोइसला
कधी	िवरोध	केला	नाही.	 यां या	आ ेचे	कधी	उ लंघन	केले	नाही.

•••



वंश ेषाचा	आरंभ
याच	काळात	जमन	रा ट्रवादाचा	ज म	झाला.	ऑि ट्रया या	 या	भागात	िहटलर
अ	◌ॅडॉ फ	 वाढला,	 मोठा	 झाला	 तो	 भाग	 जमन	 सीमेला	 लागनू	 होता.	 या
पिरसरातील	बहुतेक	रिहवासी	 वत:ला	जमन-ऑि ट्रयन	नागिरक	समजत.	जमनीचा
होहेनजोलन	राजवंश	आिण	 याचा	समर्ाट	यां या	पर्ित	 या	लोकांची	िनतांत	शर् ा;
तसेच	िन ठा	होती.	राजेशाहीवर	लोकांचा	इतर	स ांपे ा	जा त	िव वास	होता.
अ	◌ॅडॉ फ या	 मनातही	जमनीब ल	 हािदक	आदर	 होता.	 याचबरोबर	ऑि ट्रयन
हे सबग	 रा यपर्णालीिव 	 या या	 मनात	 कमालीची	 िवरोधी	 भावना	 उपजतच
भ न	रािहली	होती.
या या	 शाळेत	 इितहासाचे	 िश क	 होते	 डॉ.	 िलयोपो ड	 पो श.	 ते	 जमनी या
िब माक	 आिण	 फ्रेडिरक	 महानसार या	 वीरपु षांची	 गौरवगाथा	 अितशय	 रंगवनू
िशकवीत.	 िव ाथी	 जागेवर	 िखळून	 बसत.	 यांचे	 िवचार	 ऐकून	 अ	◌ॅडॉ फ	 वत:
भारावला.	 याला	जमन	रा ट्रवादाने	झपाटले.
अकाली	प्रौढ व
काळ	कधी	शांत	बसत	नाही.	 नेहमी	काहीतरी	घडवीत	असतो.	कधी	चांगले,	कधी
वाईट.	एक	मातर्	खरे,	पवूसचूना	देऊन	िकंवा	सांगनू	काहीच	होत	नाही.	एलोइस	एक
भारद त	 यि तम व	होते;	मातर्	 ते	 फु फुसा या	आजाराने	तर् त	होते.	 यांचे	वय
होते	65	वष.
सव	 युरोिपयनांचे	 आवडते	 पेय	 हणजे	 दा .	 एलोइसही	 सकाळ-सं याकाळ	 एका
ठरािवक	मयादेम ये	दा 	 यायचे.	 यांचा	कोणाला	काही	तर्ास	न हता.
तारीख	 होती	 3	 जानेवारी,	 1903	 आिण	 वार	 शिनवार	 होता.	 सकाळची	 वेळ.
िन यापर्माणे	एलोइस	अंथ णातनू	उठले.	दररोज	िफरायला	 यांचा	पिरपाठ	होता.	ते
रोज यापर्माणे	िनघाले.	एका	नेहमी या	सराफाजवळ	थांबले.	ठरािवक	दा ची	ऑडर
िदली.	एका	खुचीवर	बसले.	दा चा	 लास	भ न	समोर या	टेबलावर	ये याआधीच	ते
खुचीव न	कोसळले.	उपचाराची	संधी	न	िमळता	 यांचे	पर्ाणो क्रमण	झाले.
सव	िवरोध	गळून	पडला
अ	◌ॅडॉ फचे	वय	 या	 वेळी	होते	 केवळ	 13	वष.	इत या	लहानशा	वयात	 या यावर
पणू	 पिरवाराची	जबाबदारी	 येऊन	 पडली.	फ त	आई या	स याने	आिण	 संमतीने
यो य	ते	िनणय	घे यास	तो	आता	मोकळा	झाला.	गुदमरलेले	वातावरण	नाहीसे	झाले.
तसे	एलोइसने	पिरवाराला	काही	हवेवर	सोडले	न हते.	 कुटंुबासाठी	बरीच	 	र कम	 ते
सोडून	 गेले	 होते.	 यांनी	 वारसा	 ह क	 पर्माणपतर्ही	क न	 ठेवले	 होते.	 यानुसार
अ	◌ॅडॉ फची	 आई	 लारा	 पॉ जलला	 नवर	्याची	 अधी	 पे शन	 िमळू	 लागली.
अ	◌ॅडॉ फलाही	 दरमहा	 छोटीशी	 र कम	 िमळ याची	 सोय	 झाली.	 वारसाह काने
मालम ेचाही	काही	िह सा	अ	◌ॅडॉ फला	िमळाला.
अ	◌ॅडॉ फ	 िलंज या	 टेि नकल	 हाय कूलम ये	 िशकू	 लागला.	 तेथे	 तो	 एका



बोिडंगम ये	 राहायचा.	 आपला	 जा तीत	 जा त	 वेळ	 तो	 वाचन	 कर यात	 आिण
िनसगिचतर्ांसह	 िविवध	 पर्कारची	 िचतरे्	काढून	ती	 रंगव यात	घालवायचा.	मातर्
याचे	अ यासाकडे	फारसे	ल 	नसायचे.	उलटसुलट	तकिवतकांनी	तो	िश कांना	खपू
तर्ास	 ायचा.
वा तुिश प	आिण	 िचतर्कलेची	अ	◌ॅडॉ फला	फारच	गोडी	 होती,	 हे	तर	या	आधी
सांिगतलेच	आहे.

वत:ला	 तो	 इतरांपे ा	 खपू	 शरे् ठ	 समजायचा.	अगदी	 मरेपयंत	 याचा	 हा	 समज
कायम	 होता.	 वगात	 इतर	 िव ा यांनी	 िवरोध	 न	 करता	 फ त	 आपलेच	 ऐकावे,
आप याला	मान-स मान	 ावा	असे	 याला	वाटायचे.	मग	इतरांचा	गैरसमज	होणे	ही
एक	सवसामा य	 वाभािवक	पर्ितिक्रया	होती.
स टबर	 1904	 म ये	 िलंजपासनू	 25	 मैल	 अंतरावर	 असले या	 ‘ि टमर’	 नावा या
लहानशा	शहरात या	शाळेत	पर्वेश	 घेऊन	अ	◌ॅडॉ फने	आपले	 पुढचे	 िश ण	चालू
ठेवले.
स टबर	 1905	 म ये	 परी ा	 झाली.	 यात	 तो	 चांग या	 माकांनी	 पास	 झाला.
िमतर्ांसोबत	दा 	िपऊन	आनंदो सव	साजरा	क न	 याने	पर्ित ा	केली,
‘‘या	 िनिम ाने	मी	आज	अशी	 ित ा	करतो	क ,	यानतंर या	संपूण	आयु यात	मी	दा या
थबालादेखील	 पश	करणार	नाही.’’
मरेपयंत	अ	◌ॅडॉ फने	या	पर्ित ेचे	पालन	केले.	तो	मोठ ा	पाट्यांत	सामील	 हायचा;
परंतु	दा 	न	िपता.
ता याचे	अवघड	वळण
यानंतर	वया या	सोळा या	वषी	 याने	िश णापासनू	फारकत	घेतली.	‘ि टमर’	सोडून
तो	परत	 िलंज	शहरात	आला.	 िश णाला	रामराम	ठोकलेला.	 धंदापाणी	काही	नाही.
िदवसभर	मौजमजा	कर यात	वेळ	घालवायचा.	पुढे	काय	वाढून	ठेवलेले	आहे,	याबाबत
पणू	बेिफकीर,	िनि चंत!
या	काळात	 याला	एक	िमतर्	िमळाला	-	अग त	कुिबजेक!
कुिबजेकची	 एक	 महान	 संगीतकार	 बन याची	 मह वाकां ा	 होती.	 अ	◌ॅडॉ फची
या यावर	शर् ा	होती.	तो	फ त	 याचेच	 हणणे	कान	लावनू	ऐकायचा.	 दुसर	्याने
िकतीही	जीव	तोडून	सांिगतले	तरी	अ	◌ॅडॉ फला	 दुसर	्याचे	 हणणे	अिजबात	पटत
नसे.
अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलर या	 पर्ारंिभक	 जीवनात	 याची	 कोणीच	 परे्यसी	 न हती	 असे
हणतात,	पर् य ात	पिरि थती	वेगळीच	होती.	एक	मुलगी	होती,	ि टफेनी	नावाची!
ती	अ	◌ॅडॉ फला	फार	आवडायची.



ती	 होतीच	 तशी.	कोणालाही	 पाहता णीच	आवडू	लागावी	अशी!	सोनेरी	 केसांची,
गोरीपान,	 संुदर	 ि टफेनी	 ता याने	 रसरसलेली	 होती.	 िहटलर	 नकळत	 ित यावर
एकतफी	परे्म	क 	लागला	होता.	ती	र याने	जाऊ	लागली	की,	तो	ितचा	पाठलाग
करायचा.	 ित यासाठी	 अ	◌ॅडॉ फने	 बर	्याच	 किवता,	 परे्मगीते	 िलिहली.	 यातील
एकही	ितला	दे याची	िहंमत	मातर्	केली	नाही.
िहटलरने	एकदा	 ितला	परे्मपतर्	 िलिहले.	मातर्	 यावर	सही	 केली	नाही	 िकंवा	नाव
िलिह याचेही	 धाडस	 याला	 झाले	 नाही.	 मातर्	 ि टफेनीला	 दुसर	्या	 एखा ा
त णाशी	बोलताना	पािहले	की,	 या या	मनात	ईषा	दाटून	यायची.
जमन	 जात	 आिण	 जमनी या	 पर् येक	 चीज-व तूंबाबत	 या या	 मनात	 पर्चंड
आ मीयता	िनमाण	झाली.	ऑ ट्रो-हंगेिरयन	सामर्ा याचे	हॅ सबग	राजघराणे	तसेच
या	 रा यातील	 जमनां यितिर त या	 इतर	 जनजाती	 याब ल	 या या	 मनात
पराकोटीची	 घृणा	 िनमाण	 झाली.	 या	 सामर्ा याची	 राजधानी	 होती	 ि हए ना.
ि हए नाला	 कला,	 संगीत	 आिण	 पर्ाचीन	 युरोिपयन	 सं कृतीचे	 जागितक	 कदर्
समजले	जाई.
वया या	स रा या	वषी	1906	म ये	वसंत	ऋततू	अ	◌ॅडॉ फ	ि हए नाला	गेला.	 या
शहरातील	वा तुकलेने	 याला	मोिहत	केले.	िनरिनरा या	मॉडेल या	इमारती	नेहमीच
याचे	ल 	वेधनू	घेत.
िवचार	 करता	 करता	 याला	 िश णाचे	 मह व	 कळून	 चुकले.	 वत:ची	 पर्गती
करायची	 असेल	 तर	 िश णािशवाय	 पयाय	 नाही,	 हे	 कोणी	 न	 सांगताही	 या या
ल ात	आले.	आईची	त येत	जरा	नाजकूच	होती.	तरीही	ित या	परवानगीने	वया या
अठरा या	वषी	1907	म ये	तो	िश णासाठी	ि हए नाला	गेला.
आईचा	 वगवास
लाराची	त येत	अलीकडे	 िबघडतच	चालली	होती.	मातर्	पर्ापंिचक	जबाबदारी या
ओ यामुळे	ती	 याकडे	दुल 	करत	होती.
ितची	छाती	जा त	दुख	ूलागली.	 लारा	पॉ जल	आप या	फॅिमली	डॉ टरकडे	गेली.
याने	तपासनू	िनदान	केले,
‘‘मॅडम	 तु हाला	 तनाचा	 कॅ सर	झाला	असनू	 तो	 शेवट या	 पातळीला	 पोहोचला
आहे.	अथात	उपचारा या	पलीकडे	िनघनू	गेला	आहे.
आजार	वाढतच	गेला.	शरीर	अि थपंजर	झाले.	पायर	्या	चढून	घराम ये	जा याचीही
श ती	 रािहली	 नाही.	 शेवटी	 नाइलाज	 हणनू	 ते	 िलंजजवळ या	 एका	 उपनगरात
खाल या	मज यावर	राहायला	गेले.	पिरि थती	सुधार याऐवजी	िबघडतच	गेली.
अ	◌ॅडॉ फ	 अ	◌ॅकॅडमी या	 पर्वेश	 परी ेत	 नापास	 झाला.	 लारा	 पॉ जलचे
कॅ सरसाठी	केलेले	ऑपरेशन	अयश वी	झाले	होते.	आई या	आजारामुळे	ि हए नातनू
याचे	 मन	 उडाले.	 याचा	 तेथे	 जम	 बसेना.	 याने	 ि हए ना	 सोडले.	 तो	 िलंजला
आप या	घरी	परत	आला.
तो	आप या	आईचा	खपूच	लाडका	होता.	आईब ल	 या या	मनात	अथांग	भ ती
होती.	 घरी	आ यावर	 तो	आजारी	आईची	 मनापासनू	 शुश् षा	 क 	 लागला.	 मन



लावनू	 केले या	 सेवेमुळे	 तो	फारच	 समाधानी	 होता.	 यात	 दररोज या	 घरकामांचा
समावेश	 होता.	 उदाहरणाथ	 दो ही	 वेळचा	 वयंपाक,	 घरची	झाडलोट,	 साफसफाई
यावर	तो	जातीने	ल 	देऊ	लागला.
अखेर	 तो	 दुिदन	 उगवला.	 21	 िडसबर,	 1907.	 सवतर्	 पाच	 िदवसांवर	 आले या
िखर्समस	सणाची	धामधमू.	सकाळीच	 लाराची	त येत	जा तच	 िबघडली.	 	उपचार
सु च	होते;	पण	 उपयोग	झाला	नाही.	 या	सकाळीच	अ	◌ॅडॉ फची	ममताळू	आई
लारा	 याला	सोडून	दरू	िनघनू	गेली.	ित या	सव	यातना	संपु टात	आ या.
िलओिडंग या	 मशानभमूीत	 या	िठकाणी	एलोइस	आिण	एडवड	या	िपता-पुतर्ाचा
दफनिवधी	झालेला	होता,	तेथेच	 लारा	िहटलरचा	दफनिवधी	आटोप यात	आला.
आई या	 वगवासाने	 अ	◌ॅडॉ फ	 अ यंत	 दु:खी	 आिण	 सैरभैर	 झाला.	 मृ यू
पर्माणपतर्ावर	सही	करताना	 लारावर	उपचार	केलेला	डॉ टर	 हणालादेखील,
‘‘अ	◌ॅडॉ फला	 या या	आई या	जा यावर	िजतके	 दु:खी	झालेले	मी	पािहले	िततके
इतर	कोणाला	 या या	आई या	मृ यवूर	आक्रंिदत	होताना	पािहले	नाही.’’

दुसर	्या	 िदवशी	 डॉ टरचे	 िबल	 भर यासाठी	 यां याकडे	 गेलेला	 अ	◌ॅडॉ फ
साश् नयनांनी	कृत तेने	 यांना	 हणाला,
‘‘डॉ टरसाहेब!	 मी	 आपला	 अखंड	 ऋणी	 राहीन.	 आपले	 उपकार	 कधी	 िवसरणार
नाही.’’
आई	 गे याने	 अ	◌ॅडॉ फ	 खपूच	 अ व थ	 आिण	 हवालिदल	 झाला.	 िलंजम ये
रािह याने	आई या	आठवणी	 व थ	 बस	ू देईनात.	 याने	 कला	अकादमीत	 पर्वेश
घे याचा	िवचार	केला.	िलंजम ये	ती	 यव था	नस याने	तो	 पु हा	ि हए नात	आला.
एलोइसने	मरताना	 या यासाठी	 या	काही	आिथक	तरतुदी	क न	 ठेव या	 हो या
यांचा	वापर	क न	झाला	होता.

•••



कशासाठी?	पोटासाठी!
ि हए नात	परत	आले या	अ	◌ॅडॉ फ या	िखशात	खच यासाठी	दमडा	न हता.	 याचे
फार	हाल	झाले.	थांबायला	 कुठेच	जागा	न हती.	सावजिनक	बागेत	बस यासाठी	जे
िसमटचे	बाकडे	केलेले	होते	 यावर	थंडी,	वारा,	ऊन	यांची	पवा	न	करता	झोपनू	 याला
अ खी	रातर्	डासां या	सहवासात	घालवावी	लागे.
रातर्	 अशा	 तर	्हेने	 पार	 पडे;	 पण	 दुसरा	 आणखी	 एक	 मह वाचा	 पर् न	 होता	 -
पोटापा याचा!	अ	◌ॅडॉ फ	अशी	एखादी	धमशाळा	शोधायचा	जेथे	गरीब-अनाथांसाठी
मोफतचे	अ नछतर्	चाललेले	असायचे,	 तेथे	 इतर	लोकांत	 बसनू	 तो	 पोटाची	आग
िवझवनू	शांत	करायचा.	 याची	रोज या	वापरा या	कपड ांचीही	खपू	दैना	झाली.
ऑ ट्रो-हंगेिरयाची	 राजधानी	 ि हए ना	 अस याचा	 उ लेख	 या	 आधीही	 आलेला
आहे.	अ	◌ॅडॉ फला	सावर यासाठी	 या	शहराचाच	आधार	 यावा	लागला.	 याचा
एकुलता	 एक	 िमतर्	 अग त	 कुिबजेक	 िलंजम येच	 मागे	 रािहला	 होता.	 नशीब
अजमाव यासाठी	अ	◌ॅडॉ फपाठोपाठ	तोही	 ि हए नाला	आला.	 दोघे	एका	खोलीत
एकतर्	राह	ूलागले.
कुिबजेकने	िहटलरचा	फार	सू मपणे	अ यास	केला	होता.	तो	 हणायचा,
‘‘िहटलरची	वागणकू	डळमळीत	होत	चालली	आहे.	 या या	 वभावाचे	पैल	ूउलगडणे
जरा	िजिकरीचेच.	तो	कधी	कधी	एखा ा	शहा या	माणसासारखा	बोलतो,	वागतो;	पण
अचानक	 या या	रागाचा	कधी	कडेलोट	होईल	याचा	भरवसा	नाही.	 याची	एखादी
गो ट	चकू	असली	आिण	आपण	तसे	सांिगतले	तर	मग	 याचा	संताप	पाह यासारखा
असायचा.’’
वत:ला	अित	उ च	समज या या	घमडीत	 याने	 वत:साठी	एखादी	चांगली	आिण
कायम व पाची	नोकरीसु ा	शोध याचा	पर्य न	 केला	नाही.	 कुिबजेक	मातर्	खपूच
पर्य नवादी	 होता.	 याचे	 चांगले	 चालले	 होते.	 कोणाचे	 चांगले	 चाललेले	 आिण
आप यापे ा	 यवि थत	झालेले	अ	◌ॅडॉ फला	सहन	होत	नसे.
नो हबर	1908	म ये	कुिबजेक	दोन	मिह यांचे	सैिनकी	पर्िश ण	पणू	क न	खोलीवर
परत	 आला.	 पाहतो	 तर	 अ	◌ॅडॉ फ	 खोली	 सोडून	 गायब!	 आजबूाजलूा,
शेजार	्यापाजार	्यांकडे	 चौकशी	 केली.	 अ	◌ॅडॉ फ	 कोणाला	 काही	 सांगनू	 गेलाच
न हता.	मह वाची	गो ट	 हणजे	िहटलरवाचनू	कुिबजेकचे	काही	नडणार	न हते.
अ	◌ॅडॉ फ	 एकटाच	 भटकत	 रािहला.	 जवळचे	 सव	 पैसे	 संपले.	 ते हा	 कधी	 कधी
पैशासाठी	अ रश:	भीक	मागनू	 याला	वेळ	मा न	 यावी	लागली.
फेब् वारी	 1910	म ये	 िहटलरने	एका	 दिरदर्ीगृहात	आशर्य	 घेतला.	 िदवसा	मजुरी
क न	 तो	 काही	 कमवायचा.	 याला	 बफ	 हटव याचे	आिण	 रे वे टेशनवर	 सामान
उचलनू	वाहनू	ने याचे	काम	करायला	िमळायचे.
िवचार	करता	करता	 या या	मनाने	असा	कौल	 िदला	की,	 ि हए नातील	परे् णीय
थळांची	 िचतरे्	तयार	क न	ती	 िवकून	आपण	गरजेपुरता	 पैसा	 िमळव	ूशकतो.	तो
पो टकाडवर	 िचतरे्	तयार	क न	 रे हॉ ड	 हॅिनसमाफत	 यांची	 िवक्री	क 	लागला.



काही	काळ	 याने	दुकानां या	िखड यांचे	पो टर	बनिव याचे	कामही	केले.

अ	◌ॅडॉ फबाबत	 हॅिनसचे	 मत	 िततकेसे	चांगले	 न हते.	 सन	 1938	 ची	 गो ट	 जे हा
अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलर	 जमनीचा	 सवसवा	 झाला,	 ते हां	 हॅिनशने	 अ	◌ॅडॉ फ या
भतूकाळाबाबत	वतमानपतर्वा यांकडे	त ड	उघडले.	िहटलरला	 याची	ही	कृती	काही
आवडली	नाही.	 याने	 या या	खास	मारेकर	्यांना	आदेश	 िदला.	 हॅिनशचा	 िनघृणपणे
खनू	कर यात	आला.
बदलाचे	वारे
अ	◌ॅडॉ फला	 वाच याचा	 छंद	 होता.	 जमनीचा	 इितहास	आिण	 पौरािणक	 कथांची
पु तके	यांची	 याला	 िवशेष	गोडी	 होती.	तो	अ यंत	 िचिक सक	 वृ ीचा	 होता.	 हव
िनयं शे,	 हेिजल,	 िफ ते	तरे् शके	आिण	 इंगर्ज	त ववे ा	 ु टन	एटीवाट	चबरलेन
या	लेखका या	कठीण	त वपर्णालीवर	तो	िचंतन	करीत	असायचा.
गिरबी	आिण	िनधनाव था,	लहान	वयातच	आई-बाप	आिण	आवड या	लहान	भावावर
मृ यनेू	 घातलेला	 घाला	 अनुभवावा	 लाग याने	 दु:खाबरोबरच	 िहटलर या
मन:ि थतीवर	अिन ट	पिरणाम	झाला.	तो	 वभावाने	कठोर	आिण	 	बनला.	 या या
श दकोशातनू	दया-माया	हे	श द	हळूहळू	ह पार	होऊ	लागले.
21	 वष	 वय	असताना	 या या	 मनात	अचानक	 राजकारणाची	ओढ	 िनमाण	झाली.
ि हए नात	 या या	सभोवती	काय	चालले	आहे	यावर	तो	ल 	देऊ	लागला.
ि हए ना	शहराची	लोकसं या	जवळपास	 20	लाख	 होती.	 यात	यहुदीचंी	 सं या	 2
लाख	होती.	काही	यहुदी	त णांचे	आिण	अ	◌ॅडॉ फचे	संबंध	खपू	चांगले	होते,	तरीही
यहुदीिवरोधात	 िनमाण	झालेली	 घृणा	कमी	न	होता	वाढतच	चालली	होती.	यहुदीनंा
तो	फारच	हलके	समजायचा.
िहटलर	बरेच	 िदवस	 ि हए नात	होता.	 याला	अचानक	 ि हए ना	सोडावे	लागले.	 ते
साल	होते	1913.	अ	◌ॅडॉ फ	24	वषांचा	झाला	होता.	पिहले	िव वयु 	लवकरच	सु
होणार	 आहे	 याची	 कोणाला	 क पना	 न हती.	 मातर्	 या	 काळात	 आज यासारखे
वे छेने	 कोणी	 ल करात	 जा याची	 िहंमत	 करीत	 नसत.	 जे	 स ाधारी	 असत	 ते
स तीने	त ण	मुलांना	उचलनू	नेऊन	ल करात	भरती	क न	घेत.
ऑि ट्रयात	अशी	स तीची	भरती	सु 	झाली	होती.	 यात	गंुतावे	लाग	ूनये	 हणनू	तो
ि हए ना	सोडून	जमनीत	पळून	आला.	ऑि ट्रयन	सामर्ा यासंबंधी	 या या	मनात
घृणा	िनमाण	होऊ	लागली.
जमनीशी	नाते	जुळले
मे	 1913	म ये	ऑि ट्रयातनू	पळून	आले या	 िहटलरने	जमनी या	 युिनच	शहरात
पर्वेश	 केला.	आता	 याला	 स ती या	ल करी	 भरतीची	 भीती	 बाळग याचे	कारण
रािहले	नाही.
युिनचम ये	 याने	आपली	िचतर्कािरता	पु हा	सु 	केली.	पर्िस 	आिण	ऐितहािसक
थळांची	 िचतरे्	 काढून	 तो	 वत:च	 ती	 िचतरे्	 दुकानांवर	 नेऊन	 िवकायचा.	 यात
बर	्यापैकी	कमाई	होऊन	 या या	गरजा	भागनू	जाय या.
1	ऑग ट,	1914	रोजी	 युिनचम ये	एक	िवशाल	सभा	झाली.	िहटलरही	 या	सभे या



गदीत	हजर	होता.	ती	िवराट	सभा	अ यंत	गु तपणे	िविश ट	कारणासाठी	बोलाव यात
आलेली	होती.	जमनीकडून	यु ा या	घोषणेचा	आनंदो सव	साजरा	केला	जात	होता.
दोन	िदवसांनंतर	िहटलरने	जमन	सेनेत	भरती	हो याची	इ छा	 य त	केली	आिण	तो
बवेिरयन	 रेिजमटम ये	 भरती	 झाला.	 बर	्याच	 मोठ ा	 कालावधीनंतर	 या या
जीवनाला	 थैय	पर्ा त	झाले.
28	 जनू,	 1914	 रोजी	 पिह या	 िव वयु ाचा	 भडका	 उडाला.	 यासाठी	 अनपेि त
िनिम 	 िकंवा	 कारण	 घडले,	 सिबया या	 एका	 आतंकवादी	 त णाने	 ऑि ट्रयाचा
राजकीय	 वारस	आक	 ड ुक	 फ्रांज	 फिडनंडची	 गोळी	 मा न	 ह या	 केली.	 जमन
समर्ाट	 िव यमने	 ऑि ट्रयाला	 सिबयावर	 ह ला	 कर यास	 उकसावले.	 येथनूच
घटनाक्रमाने	 गती	 घेतली.	 रिशयाला	 हे	 समजले.	 रिशयाने	 ऑि ट्रयािव
मोचबांधणी	 सु 	 केली.	मग	जमनीने	 रिशयािव 	 रणिशंग	 फंुकले.	 फ्रा स	आिण
इं लंडने	 जमनीिव 	 यु ाचा	 िबगुल	 वाजवला.	 संपणू	 युरोप	 आिण	 इं लंडम ये
यु वर	पसरला.
अंध वातनू	नवी	दृ टी
यु 	 सु 	झाले.	 ते	अ पावधीतच	 संपेल	असे	सवांना	वाटत	होते.	मातर्	तसे	झाले
नाही.	यु 	बरेच	लांबले.	खपू	िदवस	चालले.	सै याचा	िवनाश	झाला.	लाखो	सैिनकांचे
बिलदान	चढवले	गेले.	त णांची	एक	अ खी	िपढी	बरबाद	झाली.
यु ात	अ याधुिनक	श तर्साधनांचा	वापर	कर यात	आला.	िहटलर या	 रेिजमटम ये
आिण	 िबर्िटश	 बेि जयम	 सै यात	 साईपर्सजवळ	 पिहले	 यु 	 झाले.	 िहटलर या
रेिजमट या	3000	जवानांपैकी	2500	सैिनक	यु ात	ठार	झाले.	 वत:	िहटलर	निशबाने
थोड यात	वाचला.	ऑ टोबर	1918	म ये	सायपर्सजवळ	िबर्टनने	केले या	 लोिरन
गॅस या	ह यामुळे	तो	काही	 िदवस	आंधळा	झाला.	 यु काळात	 या याकडे	टपाल
वाहतुकीचे	काम	होते.
7	ऑ टोबर,	 1916	 रोजी	 सो या या	 यु ात	 याचा	 पाय	जखमी	झा याने	 याला
जमनी या	 दवाखा यात	 भरती	 कर यात	 आले.	 चांगला	 झा यावर	 युिनचम ये
या यावर	साधी	कामिगरी	सोपिव यात	आली.
जमनी या	 विर ठािधकार	्यां या	 मनात	 हळूहळू	 यु ािवषयी	 िवरोधी	 भावना	आिण
उदासीनता	िनमाण	होऊ	लागली.	 हे	ल ात	आ यावर	अ	◌ॅडॉ फ	खपू	 दु:खी	झाला.
या या	 दृ टीने	 जमनीत	 अशांती	 पसरवनू	 यु ात	 जमनीला	 कमजोर	 कर याचे
कार थान	यहुदीनंी	सु 	केले	होते.	यु िवरोधी	कटात	यहुदीचंा	हात	आहे,	अशी	 याची
प की	 धारणा	 झाली	 होती.	 यामुळे	 यहुदीबंाबत	 या या	 मनात	 कमालीची	 घृणा
िनमाण	झाली.
माच	1917	म ये	तो	पु हा	यु ा या	मोचावर	हजर	झाला.
वा तिवक	अ	◌ॅडॉ फ या	मनात	घृणाच	घृणा	भ न	रािहली	होती;	तरीही	आ चयाची
गो ट	 हणजे	ऑग ट	 1918	 म ये	 केवळ	 एका	 यहुदी	 लेफटनंट या	 िशफारशीमुळे
िहटलरला	िमिलटरी या	पिह या	क्रमांकाचे	आयरन	क्रॉस	हे	पदक	िमळाले.
10	 नो हबर,	 1918	 रोजी	 एक	 वयोवृ 	 धमगु 	 दवाखा यात	आला.	 तो	 िहटलरला



हणाला,

‘‘आता	 यु 	थांबले	आहे.	जमन	समर्ाटां या	हालजोलन	 वंशाचे	पतन	झाले	आहे.
यां या	 मातृभमूीचा	 पराभव	 झाला	 आहे.	 जमनीत	 राजेशाहीचा	 बीमोड	 होऊन
लोकशाही	उदयाला	आली	आहे.’’
िबर्टनचा	वेढा,	 यांचा	आिण	फ्रा सचा	जबरद त	संयु त	सामना,	अमेिरकेने	यु ात
घेतलेली	उडी,	 देशांतगत	पसरलेली	राजकीय	अशांती,	 दु काळ,	 िव कळीत	झालेली
अथ यव था,	 ने ही या	 सैिनकांचे	 बंड,	 यु भमूीवर	लागोपाठ	होणारे	पराभव	यामुळे
11	 नो हबर,	 1918	 रोजी	जमन	 सेनापती	 दो त	 रा ट्रांबरोबर	 यु िवराम	कर यास
िववश	झाले.	 या	करारावर	स ा	करणार	्या	जमन	राजनीित ांना	 ‘नो हबर	आरोपी’
हटले	जाऊ	लागले.

•••



राजनीितक	जागृती
जमनीची	लोकस ाक	रा यघटना	सकृ शनी	अ यंत	उदार	आिण	आदश	भासत	होती.
यानुसार	सवांभतूी	समानता,	राजस ा	केवळ	जनते या	हातात,	लोकसभेत	राजकीय
अ पसं याकांना	 पर्ितिनिध व,	 लोकसभेत	 (राइश टॅग)	 बहुमता या	 आधारावर
गिठत	मंितर्मंडळ,	चा सलर	आिण	िनवडणुकी ारा	िनवडून	आलेले	रा ट्रा य 	िकंवा
रा ट्रपती	अशी	ही	घटनेतील	तरतदू	होती.
सन	 1919	 या	 गर्ी मऋततू	 िहटलर	 ल करातच	 होता.	 याची	 नेमणकू	 स या
युिनचला	 झालेली	 होती.	 तो	 माफीचा	 सा ीदार	 झाला.	 युिनचम ये	 आंदोलन
करणार	्या	 आिण	 आंदोलनाला	 समथन	 देणार	्या	 बॅरॅकमधील	 सव	 मा सवादी
आंदोलकांची	 नावे	 याने	 विर ठांना	 सांगनू	 टाकली.	 यांना	 तातडीने	 फासावर
लटकव यात	आले.
या यानंतर	अ	◌ॅडॉ फ	जमन	सै या या	गु तचर	िवभागाचा	सद य	झाला.	 या यावर
खालीलपर्माणे	जबाबदारी	सोपिव यात	आली-
•	सै यातील	मा सवाद	समथक	सद यांना	शोधनू	काढणे.
•	राजकीय	िवरोधक	संघटनांचा	तपास	करणे.
1919	म ये	 या यावर	आणखी	 एक	जबाबदारी	सोपिव यात	आली.	 यु भमूीव न
परत	 येणार	्या	 यु बंदीनंा	सा यवाद,	शांतीवाद	आिण	लोकशाहीचे	धोके	समजावनू
सांग यासाठी	 तो	 अितशय	 पिरणामकारक	 भाषण	 ायचा.	 यामुळे	 याचे	 मह व
वाढले.	 याची	‘एक	ज मजात	व ता’	अशी	सगळीकडे	कीती	पसरली.
स टबर	 1919	 म ये	 युिनचमधील	 ‘जमन	 वकस	 पाटी’	 नावा या	 गटा या	 गु त
चौकशीचे	 काम	 या यावर	 सोपवले	 गेले.	 यातील	 कामगार	 ‘वकस’	 -	 या	 श दाने
सै याचे	ल 	वेधनू	घेतले;	कारण	सै य	तर	मा सवादी	िवरोधकांचा	बीमोड	कर या या
पर्य नात	गंुतले	होते.
12	 स टबर,	 1919	 रोजी	 सवसामा यासारखा	 साधे	 कपडे	 घालनू	 अ	◌ॅडॉ फ	 या
सं थे या	एका	सभेला	हजर	रािहला.	ही	सभा	 युिनच	बीअर	हॉल या	एका	माग या
भागात	 घे यात	आली.	पर्ाथिमक	अव थेतील	या	सभेला	साधारणपणे	 25	सभासद
उपि थत	होते.
गॉटफ्राइड	फेडर	नावा या	व याचे	अथशा तर्ीय	‘के हा	आिण	कोण या	उपायांनी
भांडवलशाही	नाहीशी	करता	येऊ	शकेल?’	या	िवषयावर	पर्भावी	भाषण	झाले.
भाषण	ऐकून	झाले.	 िहटलर	 वत:	एक	श दही	न	बोलता	उठून	जा या या	तयारीत
असताना	आणखी	एक	व ता	 वत:ची	िव ा	पर्कट	करीत	 हणाला,
‘‘जमनीला	 संल न	असलेले	जमनीचे	 बवेिरयन	 रा य	जमनीपासनू	 िवभ त	 क न
याला	ऑि ट्रयाशी	संल न	करावे,	जेणेक न	एका	 वतंतर्	दि ण	जमन	रा याची
िनिमती	होईल.’’
याचे	ते	आगाऊ	बोलणे	ऐकून	िहटलर	मागे	वळला.	तो	अितशय	संत त	झाला.	तो	न



थांबता,	 न	 अडखळता	 या	 माणसािव 	 15	 िमिनटे	 ताडताड	 बोलत	 रािहला.
सभा थानी	उपि थत	असलेले	सवजण	आ चयचिकत	झाले.
जमन	कामगार	पाटी या	सं थापकांपैकी	एक	असलेला	अँटन	डे लर	आप या	एका
साथीदारा या	कानात	हळूहळू	कुजबुजला.

‘‘या	माणसात	पर्भावी	बोल याची	िवल ण	 मता	आहे.	आपण	आप या	कामासाठी
याचा	वापर	क 	शकतो.’’
तो	कोण	आहे	हे	 यांना	काय	माहीत!
िहटलरचे	भाषण	संपले.	तो	जायला	िनघाला.	जवळ	जाऊन	डे लरने	 या या	पाठीवर
हात	 ठेवला.	 िहटलरने	उलटून	मागे	पािहले.	 याला	चाळीस	पानी	एक	 पु तक	 भेट
देऊन	डे लर	 हणाला,
‘‘महोदय,	आप याला	भेटून	आनंद	झाला.		हे	पु तक	िनवांतपणे	वाचा.	आिण	हो,	मी
आप याला	प ात	ये याचे	िनमंत्रण	देत	आहे.	कृपया	 याचा	िवचार	करा.’’
‘‘ध यवाद!’’	एवढे	बोलनू	िहटलरने	पु तकाचे	मुखपृ ठ	पािहले.	नाव	होते
‘माझी	राजनीितक	जागृती…’

दुसर	्या	िदवशी	िहटलरने	एका	बैठकीत	ते	पु तक	वाचनू	काढले.
रा ट्रवाद	आिण	 सै य	 समथक	शर्िमकवगाची	 एक	 मजबतू	 िवरोधी	 पाटी	 थापन
कर या या	 या या	 िवचारांशी	 डे लरचे	 िवचार	 बर	्याच	 मोठ ा	 पर्माणात
िमळतेजुळते	होते.
राजकारणात	प्रवेश
काही	िदवस	मागे	पडले.	 याला	 या	पाटीचे	 (जमन	वकस	पाटी)	एक	पतर्	िमळाले.
याची	 संमती	न	 घेताच	 याला	पाटी	सद य	बनवनू	 घे यात	आले	होते.	 याने	 या
पाटीला	 स म	आिण	 यश वी	 कर यासाठी	 विरत	 पर्य न	 कर याचे	 ठरवले.	 दोन
िदवस	मनात या	मनात	साधकबाधक	 िवचार	क न	 याने	जमन	कामगार	पाटी या
सिमतीत	सामील	हो याचा	िनणय	घेतला.
हाच	 याचा	राजकारणात	पर्वेश	होता.
16	ऑ टोबर	1919	रोजी	 युिनचमधील	एका	बीअर	गोदामात	एक	सभा	आयोिजली
गेली	होती.	सभेला	फारसे	कोणी	येणार	नाही,	अशी	क पना	होती.	पर् य ात	मातर्
चांगलाच	पर्ितसाद	िमळाला.	100	पे ा	जा त	लोकांनी	 या	सभेला	हजेरी	लावली.
िहटलर	 या	सभेत	सलग	तीस	िमिनटे	बोलत	होता.	िदवसिदवस	 याचे	मनोबल	आिण
आ मबल	 वाढत	 चालले	 होते.	 उपि थतांपैकी	 काही	 सद यांनी	 िनयिमत	खचासाठी
वखुशीने	 देणगी	 िदली.	पाहता	पाहता	 300	माक	जमा	झाले.	पाटी या	पर्चारा या



जािहरातीसाठी	 या	रकमेचा	वापर	कर यात	आला.
यानंतर	जमन	कामगार	 पाटी	 भाषणासाठी	 नेहमी	अ	◌ॅडॉ फला	 पुढे	क 	लागली.
याने	पिह या	 िव वयु ानंतर	 हसायचा	जो	तह	 िमतर्रा ट्रांनी	जमनीवर	लादला,
या यािव 	आप या	भाषणात	भरपरू	आगपाखड	 केली.	जमनी या	सव	अडचणी
आिण	संकटांना	यहुदीच	जबाबदार	आहेत,	असा	 याने	सरास	आरोप	केला.
जानेवारी	1920	म ये	पाटीची	संपणू	जबाबदारी	िहटलरने	 वत:कडे	घेतली.	ल करात
या	लोकांशी	पिरचय	झालेला	होता,	 यातील	त णांना	पाटीत	सामील	क न	घेतले.
एक	सद य	क तान	-	अन ट	रॉहम	याने	िहटलर या	पर्गतीसाठी	मह वाची	भिूमका
िनभावली.
िविवध	पर्कारचे	लोक	जमन	कामगार	पाटीत	सहभागी	होऊ	लागले.	तरीही	लोकांवर
मा सवादाचा	 न द	 घे यासारखा	 पर्भाव	 होता.	 यामुळे	 जमनीत	 रिशयासारखी
यापक	 पर्माणात	सा यवादी	 क्रांती	 हो याची	 भीती	 होती.	 िहटलर	 मा सवादाचा
संबंध	यहुदीशंी	जोडायचा.	 वाभािवकच	तो	 या	गटाची	खपू	िनंदा	करायचा.
24	 फेब् वारी,	 1920	 रोजी	 िहटलरने	 युिनच या	सभागृहात	 एका	सभेचे	आयोजन
केले.	 या	सभेला	2000	परे् क	हजर	होते.	 तेथे	जमन	कामगार	पाटी	समथक	आिण
सा यवादी	यां यात	भांडण	जंुपले.	िहटलर या	व त याने	ते	भांडण	शांत	झाले.	 याने
खालील	मु े 	मांडले	:
•	जमनीचे	एक	िवशाल	शि तशाली	रा य	 हावे.
•	सव	जमनवासीयांचे	ऐ य	 हावे.
•	 हसायचा	तह	मोडीत	काढावा.
•	जमनी या	सव	लोकां या	वा त यासाठी	अिधक	रा य ेतर्ाची	मागणी!
•	जाती या	आधारावर	त णांना	नागिरक व	दे यात	यावे.
•	यहुदीनंा	कधीच	जमन	समज यात	येऊ	नये.
•	काम	न	करता	िमळवलेले	सव	उ प न	ज त	करणे.
•	रा ट्रीय	िश णपर्णालीचे	संपणू	पुनगठन	करणे.
•	धािमक	 वतंतर्ता	पर्दान	करणे.
•	एक	सश त	असे	कदर्ीय	सरकार	 थापन	करणे.
िहटलरने	वरील	मु ांवर	सवांची	संमती	घेतली.	कोणीही	इत या	चांग या	िवचारांना
िवरोध	कर याचे	कारणच	न हते.	1920	 या	गर्ी म	ऋततू	 या या	पाटीसाठी	पर्तीक
हणनू	 याने	 वि तक	िच हाची	िनवड	केली.	 याव न	िहटलर या	पाटीला	त काळ
लोकिपर्यता	पर्ा त	झाली.	 याने	पाटीचे	नाव	बदलनू	‘रा ट्रीय	समाजवादी	कामगार
पाटी’	(नाझी)	ठेवले.
हुकूमशाहीची	नांदी
िडसबर	1920	अखेर	पाटीची	सद यसं या	3000	झाली.



नाझी	 पाटी	 युिनचम येच	 किदर्त	 होती.	 उविरत	 जमनीत	 पाटीचा	 पर्सार
कर यासाठी	 रा ट्रवादी	 संघटनांशी	 संपक	 साधावा	 हणनू	 1921	 म ये	 िहटलर
बिलनला	आला.
या या	 अनुपि थतीत	 युिनचम ये	 या या	 वत: या	 नाझी	 पाटी या	 ने यात
अपर् य 	िवदर्ोहाची	िठणगी	पडली.
नाझी	 पाटीचे	कामकाज	एका	कायकारी	सिमतीमाफत	 पािहले	जात	 होते.	सिमतीचे
काही	मह वाचे	सद य	 िहटलरवर	जळत.	 यांना	 याचे	वच व	सहन	होत	न हते.	 ते
मनातनू	 याला	हुकूमशाही	वृ ीने	वागणारा	आिण	िवनाकारण	 बाब	करणारा	समजत.
तो	 युिनचम ये	 नस याचा	 फायदा	 उचल याचा	 कट	 या या	 िवरोधकांनी	 रचला.
काहीही	क न	 ते	 याचे	 पाटीतील	मह व	आिण	 वच व	 संपिव या या	 पर्य नात
होते.
िवरोधकांनी	ऑग बग या	समाजवा ां या	एका	गटाशी	संधान	साधले.	िहटलर	काही
बेखबर	 न हता.	 िशज	ू घातले या	 कटाची	 कुणकुण	 याला	 बिलनम ये	 लागली.
आप या	 गैरहजेरीत	काहीही	 उलटसुलट	 होऊ	शकते	अशी	 याची	खातर्ी	झाली.
बिलनचे	 काम	 अधवटच	 सोडून	 तो	 युिनचला	 परतला.	 आ या	 आ या	 याने
िवरोधकांना	आिण	पाटी	सद यांना	ध का	दे याचे	ठरिवले.
11	 जुलै	 1921	 रोजी	 युिनचम ये	 आले या	 िहटलरने	 जाहीर	 केले,	 ‘‘मी	 पाटी
सद य वाचा	राजीनामा	देत	आहे.’’
हे	ऐकून	सवांची	हवाच	 िनघनू	 गेली.	समथकच	न हे	तर	 िवरोधकां याही	डो यावरचे
झापड	झट यात	दरू	झाले.	 यांची	खातर्ी	झाली	की,	 िहटलर	नसलेली	नाझी	पाटी
अि त वात	राहचू	शकणार	नाही.	ती	नाहीशी	होऊन	जाईल.
िहटलरने	संधीचा	फायदा	घे याचे	ठरवले.	 याने	पाटी	सद यांची	बरोबर	नस	पकडली.
याने	 राजीनामा	 परत	 यावा	 हणनू	 काहीनंी	 याची	आजवे	 सु 	 केली.	 ते हा	 तो
हणाला,	‘‘मी	पाटीत	परत	येतो;	पण	मा या	काही	अटी	आहेत.’’
‘‘कोण या?’’	एंटन	डे लरने	िवचारले.
‘‘मला	पाटीचा	अ य 	बनवावे	लागेल.	बंधनात	जखडून	न	ठेवता	मला	िनरंकुश	अिधकार
प्रदान	करावे	लागतील.’’
याच	काळात	लेखकाचे	नाव	न	देता	एका	वतमानपतर्ात	एक	लेख	छापनू	आला.	 याचे
शीषक	होते-
‘अ	◌ॅडॉ फ	िहटलर	हुकूमशहा	आहे’
या	लेखात	िहटलरवर	स ालोलपूपणाचा	आरोप	कर यात	आला	होता.	इतरही	आरोप
होते.	आपसात	तडजोड	होऊन	अ	◌ॅडॉ फला	नुकसानभरपाई	िमळाली.
या या	 नेतृ वाचा	 सो मो 	 लाव यासाठी	 कायकािरणी	 सिमतीने	 मतदान	 घेतले.
िहटलरला	543	मते	पडली.	फ त	एकुलते	एक	मत	िवरोधात	पडले.	‘िवरोधकांचे	चेहरे
नीट	ल ात	 ठेवा.	 ते	आप या	कामात	 येतील…’	अ	◌ॅडॉ फने	अनुयायांना	आदेश
िदला.



29	 जुलै,	 1921	 रोजी	 िहटलरने	 पु हा	कायकािरणीची	सभा	 बोलािवली.	 या	सभेत
अ	◌ॅडॉ फला	सवानुमते	नाझी	पाटीचा	 यहूरर	 (नेता)	 िनवड यात	आले.	तशी	उघड
घोषणा	कर यात	आली.

•••



क्रांतीचा	िबगुल
एिपर्ल	 1921	 म ये	 फ्रा स	 आिण	 इं लंडने	 जमनीकडे	 पिह या	 िव वयु ात
झाले या	आिथक	 नुकसानीची	 हसाय या	तहात	 ठर यापर्माणे	मागणी	 केली.	ती
र कम	होती	33	अ ज	डॉलर!	जमनी या	अथ यव थेवर	 याचा	न	भतूो	न	भिव यती
असा	 िवपरीत	 पिरणाम	झाला.	 कारण	 वरील	 नुकसानीची-दंडाची	 घोषणा	 होईपयंत
जमनीचे	4	माक	एका	अमेिरकी	डॉलरबरोबर	होते.
नंतर	डॉलर या	तुलनेत	माकची	िकंमत	खालीलपर्माणे	घसरगंुडीला	लागली.
1921 	1	डॉलर 				4	माक
1921 	1	डॉलर 	75	माक
1922 	1	डॉलर 	400	माक
1923 	1	डॉलर 	18000	माक
जुलै	1923 	1	डॉलर 	1,60,000माक
ऑग ट	1923 	1	डॉलर 	10,00,000	माक
नो हबर	1930 	1	डॉलर 	40,00,000	माक
याचा	 एक	 पिरणाम	असा	 झाला	 की,	 जमनीत	 महागाई	 पर्चंड	 वाढली.	 गगनाला
िभडली.	लोकांना	जगणे	अश य	झाले.	उपासमारीने	सवतर्	 दंगे	भडकले.	लोकां या
मनात	संताप	खदखद	ूलागला.	फ्रा स	आिण	इं लंडला	दंडाची	र कम	अदा	क 	नये
असे	सवांचेच	 हणणे	आिण	मत	होते.	अितरेकी	राजकीय	गटांना	ही	पवणीच	वाटली.
यांनी	ग धळले या	पिरि थतीचा	फायदा	उचलनू	वातावरण	िबघडवनू	अराजकसदृश
िनिमती	क न	ठेवली.
नो हबर	1923	पयंत	नाझीनंा	55000	अनुयायांचे	पाठबळ	पर्ा त	झाले.	आता	जमनीत
जे	िनरिनराळे	गट	होते,	 यात	नाझीचंाच	गट	सवांत	मोठा	आिण	पर्भावी	होता.	पाटी
सद य	पर् य 	 कृतीकिरता	आसुसलेले	होते.	अ	◌ॅडॉ फला	 यांचा	उ साह	समजत
होता.	 याने	सभासदां या	संगनमताने	एक	कट	रचला.
बवेिरयन	सरकार या	पुढार	्यांचे	अपहरण	करायचे.	बंदुकी या	धाकाने	 यांना	अ	◌ॅडॉ फ
िहटलरचे	नेतृ व	 वीकारायला	मजबरू	करायचे.
पिह या	महायु ात	एिरक	 युडड्रॉफ	या	 सेनापतीने	खपू	पराक्रम	गाजवला	होता.
या या	मदतीने	जमन	सै याला	आप याकडे	वळवनू	घेणे,	रा ट्र यापी	बंड	पुकारणे,
बिलनमधील	लोकशाही	सरकारची	स ा	उलथवणे	असे	 या	कटाचे	 व प	होते.
युिनचमधील	 एका	 मिदरालय	 इमारतीत	 िदनांक	 8	 नो हबर	 1923	 रोजी	 यापारी,
सावकार,	पुढारी	यांची	सभा	होती.	तेथनूच	नाझीं या	कटाची	अंमलबजावणी	कर याचे
ठरले.	 हरमन	 गोिरंग या	 नेतृ वाखालील	 सै याने	 या	 इमारतीभोवती	 वेढा	 िदला.
रातर्ी	 8.30	 वाजता	 िहटलर	 आप या	 िव वंसक	 टोळीसह	 सभा थानी	 मोठ ा
हॉलम ये	पर्वेश	करता	झाला.	पवूीच	ठर यापर्माणे	 यांनी	तेथनू	ग धळाला	सु वात



केली.	िहटलरने	छताकडे	पाहत	एक	गोळी	झाडली.

ग धळ	सु 	होताच	 याने	कठोरपणे	आदेश	िदला,
शांत	रहा	!
सु 	झाले या	ग धळामुळे	 रा य	आयु त	 गु ताव	वॉन	कॉहर	यांचे	भाषण	अपुरेच
रािहले.	 याने	मंच	सोडला.	 वत:	िहटलरने	मंच	ता यात	घेतला.	तो	संत त	आवाजात
हणाला,
‘‘रा ट्रीय	 क्रांतीचा	 िबगुल	 वाजला	 आहे.	 कोणीही	 हॉलमधनू	 बाहेर	 जा याचा
पर्य न	क 	नये.	सवजण	 विरत	शांत	न	झा यास	मी	 गॅलरीत	मशीनगन	लावनू
देईन.	बवेिरयन	आिण	राईक	 (जमन	सामर्ा य)ची	सरकारे	बरखा त	कर यात	आली
आहेत.	स :ि थतीत	एक	ता पुरते	रा ट्रीय	सरकार	 थापन	कर यात	आले	आहे.
जमन	 सै य	 -	 राईक बेहर	 -	आिण	पोलीस	 बॅरा सवर	क जा	कर यात	आला	आहे.
सैिनक	आिण	 पोलीस	 वि तक	 िच हांिकत	 वजासह	 शहरा या	 र यांवर	 संचलन
करीत	आहेत.’’
यातील	एकही	गो ट	खरी	न हती.	सव	काही	खोटे	होते.
रा य	आयु त	कॉहर,	रा य	पोलीसपर्मुख	कनल	हंस	वॉन	सैसर	आिण	बवेिरयातील
जमन	 सै याचा	कमांडर	जनरल	ऑटो	वॉन	लसाव	यांना	अ	◌ॅडॉ फची	साथ	 ायला
लाचार	कर यात	आले.	 यासाठी	 यां यावर	पर्चंड	दबाव	टाक यात	आला.	तरीही
आ चयाची	गो ट	 हणजे	 ते	 िहटलर या	 चेहर	्यावर	 दृ टी	गाडून	एकागर्तेने	पाहत
रािहले.	अ	◌ॅडॉ फला	तो	 वत:चा	मोठा	अपमान	वाटला.	तो	िचडून	खेकसला,
‘‘महाशय!	ल ात	 ठेवा,	मा या	 िप तुलात	फ त	चार	गो या	आहेत.	 यातील	तीन
तुम यासाठी	आहेत.	शेवटची	गोळी	मी	मा यासाठी	सांभाळून	ठेवली	आहे…’’

िहटलर या	वतीने	 युडड्रॉफने	 या	 ितघांचे	मन	वळवले.	मग	 यांनी	 ितघांनी	 वत:
मंचवर	सवांसम 	िहटलरचे	समथन	केले.	ते हा	 याने	पर्ित ा	केली,
‘‘मी,	अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलर	सवासमोर	 ित ा	करतो	क ,	 नो हबर	अपरा यांना	समूळ	 न
के यािशवाय	शांत	बसणार	नाही.	स या या	िव कळीत	झाले या	जमनीला	पु हा	पूववत	शि शाली,
गौरवपूण,	 वतं 	आिण	आदश	जमनीत	बदलून	टाक न…’’

िहटलरची	काही	मह वाची	खास	माणसे	हॉल या	मागील	बाजसू	िहटलरने	िशकवनू
ठेव यापर्माणे	खलबत	कर यात	गंुतली	होती.	िहटलर	अचानक	आत	गेला.	झट यात
बाहेर	येऊन	मंचवर	उभा	राहनू	 हणाला,
‘‘मी	तु हा	सवां या	वतीने	जाहीर	आ वासन	देत	आहे	की,	नो हबर	अपराधीचें	सरकार
आिण	जमन	सामर्ा याचा	रा ट्रपती	यांनी	बडतफ	कर यात	आले	आहे.	 युिनचम ये
ततू	 आजच	 एका	 नवीन	 रा ट्रीय	 सरकारची	 थापना	 कर यात	 येत	 आहे.	 जमन
रा ट्रीय	सेने या	नावाने	तातडीने	एक	नवीन	सेना	उभारली	जाईल.	ता पुर या	जमन
रा ट्रीय	 सरकारचे	 काम	 बिलन या	 उंच	 बॉबेल	 इमारतीवर	 ह ला	 क न	 जमन
लोकांना	वाचवणे	हे	असेल.
उ ा	जमनीत	आप याला	एक	तर	 रा ट्रीय	सरकार	 िदसेल	 िकंवा	आ हाला	 मेलेले



पाहावे	लागेल.’’
याच	 वेळेस	 बातमी	 येऊन	 धडकली	 की,	 बरेच	 सैिनक	 बॅरॉ सवर	 क जा	 कर याचा
अयश वी	पर्य न	होत	आहे.	 यावर	िनयंतर्ण	 हणनू	 याने	बीअर	हॉल	सोडला.	संधी
साधनू	बवेिरयन	सरकारचे	 ित ही	 पुढारी	कॉहर,	लसाव	आिण	 सॅसर	यांनी	 तेथनू	पळ
काढला.	 यांनी	 युडड्राफला	खोटे	आ वासन	िदले	की	ते	आज म	िहटलर या	पर्ित
पर्ामािणक	राहतील.
अटक	व	माईन	का फ	चा	ज म
अ	◌ॅडॉ फ	सरकारी	जमन	सैिनकांवर	िनयंतर्ण	िमळव	ूशकला	नाही.	तो	तसाच	बीअर
हॉलम ये	परत	आला.
अन ट	 रॉहम	आिण	 या या	काही	समथक	 सैिनकांनी	 केवळ	 एक	 इमारत	 ता यात
घेतली	होती.	ती	यु 	मंतर्ालया या	मु यालयाची	होती.
1	नो हबर,	1923	रोजी	आयु त	कॉहरने	एक	पर्कटीकरण	जाहीर	क न	िहटलर	आिण
युडड्राफची	पोल	खोलली	-
‘‘मी	 वत:,	जनरल	लसॉव	आिण	 नल	वॉन	सैसर	अशा	ितघांकडून	बंदुकी या	धाकाने
क न	 घेतले या	घोषणा	 शु 	 बेइमानी	आहे.	 क्रांतीचा	मखूतापणू	आिण	 उ ेशहीन
पर्य न	यश वी	झाला	असता	तर	 युिनच	आिण	 या याबरोबर	बवेिरयाही	संकटा या
दरीत	कोसळला	असता.’’
कॉहर	एवढ ावरच	थांबला	नाही.	 याने	नाझी	पाटी	आिण	ित या	भांडकुदळ	टो या
िवघिटत	कर याचा	आदेश	जारी	केला.
जनरल	 लसॉवनेही	 िहटलरची	 साथ	 सोडून	 िदली.	 युिनचमधील	 नाझीचंा	 उपदर्व
मोडून	काढ यासाठी	 याने	अितिर त	सै यदल	पाठवले.	 यांनी	यु 	मंतर्ालय	भवनला
वेढा	 घातला.	 िहटलर	 समथक	 रॉहमही	 यात	 घेरला	 गेला.	 रातर्भर	 अ	◌ॅडॉ फ
अ व थ	 होता.	 आता	 काय	 करावे?	 तो	 सारखा	 िवचार	 करीत	 होता.	 जनरल
युडड्रॉफने	 याला	िदलासा	िदला,	तो	 हणाला,
‘‘नाझी	 सैिनक	 युिनच या	मधोमध	 केवळ	 संचलन	करतील.	असे	करता	करताच	 ते
शहरावर	 ताबा	 बसवतील.	 पर्थम	 िव वयु ातील	 मा या	 शौया या	 पर्िस ीमुळे
मा यावर	 गोळी	 झाड याची	 कोणी	 िहंमत	 करणार	 नाही.	 पोलीस	 आिण	 सै यही
आप याला	साथ	देतील.’’
9	नो हबर,	1923	रोजी	सकाळी	11.00	वाजे या	सुमारास	िहटलर,	गोिरंग,	 युडड्रॉफ,
हेनिरक	 िहमलर	 यां या	 नेतृ वात	 3000	 नाझीचंी	 एक	 तुकडी	 युिनच या	 यु
मंतर्ालयाकडे	चालनू	आली.	100	पोिलसांनी	 यांना	अडवले.	दो ही	बाजनेू	गोळीबार
सु 	झाला.	16	नाझी	आिण	3	पोलीस	मारले	गेले.	गोिरंगला	गोळी	लागली.
िहटलर	ओणवा	होऊन	सरकत	सरकत	कसाबसा	धो या या	बाहेर	पडला.	आप या
अनुयायांना	 तेथेच	 सोडून	 एका	 कारम ये	 बसनू	 िहटलर	 संघष	 थळापासनू	 पसार
झाला.	 या या	माणसांपैकी	काही	पळून	गेले.	 युडड्रॉफसह	काही	पकडले	गेले.
अ	◌ॅडॉ फ	 लपतछपत	 िमतर्	 हंप त लो या	 घरी	 पोहोचला.	 झाले या
लांडगेतोडीमुळे	 या या	मनात	आ मह येचा	 िवचार	आला.	कारण	आता	तो	खपूच



िनराश	झाला	होता.	सरकारिवरोधी	कटाचा	पर्य न	 के याब ल	सरकारनेही	 याला
गो या	 घाल याचे	आदेश	जारी	 केले	 होते.	 ितसर	्या	 िदवशी	 पोिलसांनी	 रातर्ी या
वेळी	हंप त लो या	घरी	छापा	मारला.
लपनू	बसलेला	िहटलर	पकडला	गेला.	 याला	अटक	क न	लँड बग या	कारागृहात
पाठव यात	आले.	 याला	वाटले	होते	की	आता	फ त	एका	गोळीचे	काम	तेवढे	बाकी
रािहले.	 मातर्	 याला	 सांग यात	आले	 की,	 या यावर	 उघड	 खटला	 चालव यात
येईल	ते हा	 या या	िजवात	जीव	आला.
राजकीय	 िव लेषकांना	वाटले	की,	 िहटलरचे	राजकीय	जीवन	आिण	नाझी	आंदोलन
संपु टात	आले	आहे.
या यावर	 देशदर्ोहाचा	दावा	दाखल	कर यात	आला.	 याचा	उलट	फायदाच	झाला.
तो	 या या	 राजनैितक	जीवनाचा	 शेवट	 िकंवा	 अंत	 न हता.	 सु वात	 होती.	 एकाच
रातर्ीत	िहटलर	रा ट्रीय	आिण	आंतररा ट्रीय	पर्िस ीपर्ा त	 य ती	होऊन	बसला.
िहटलर या	दृ टीने	1918	चे	जमन	राजनीित 	देशदर्ोही	होते.	 यांनी	देशा या	पाठीत
खंजीर	खुपसला.	लोकांचा	असा	समज	होता	की,	यु ात	जमन	सै याची	हार	झालीच
न हती.	सै याला	धो याने	हरवले	गेले.	व तुि थती	अशी	होती	की	यु ात	जमनीचा
पराभव	 होणार	 हे	 उघड	 उघड	 िदस	ू लाग यानेच	 सेनािधकार	्यांनी	 दो तरा ट्रांशी
संपक	साधनू	श तरे्	खाली	ठेवली.
अ	◌ॅडॉ फ या	खट याचा	झटपट	िनणय	लावावा	 हणनू	 यायमतूी	नेम यात	आले.
24	 िदवस	जाबजबाब	होत	रािहले.	कारवाई	संपली.	 याला	फाशी	होऊ	शकत	होती.
यायमतूीनंी	खैर	केली.	सहा	मिह यानंतर	जािमनावर	सुटका	होऊ	शकेल	या	अटीवर
याला	पाच	वषांची	िश ा	सुनावली.
1	एिपर्ल	1924	रोजी	 याला	लँड बग या	जु या	िक यात	एका	मोठ ा	हॉलम ये
ठेव यात	आले.	 मह वाचे	 हणजे	 याला	 बरीच	 मोकळीक	 दे यात	आली.	 याचा
सेक्रेटरी	 डॉ फ	 हॅसही	 या याबरोबर	 होता.	 जेलम ये	 असनूही	 िहटलरने	 बा
लोकांशी	संपक	चाल	ूठेवला	होता.
हॉलम ये	शतपावली	करता	करता	तो	काही	 िवचार	 य त	करायचा.	 डॉ फ	 हॅस	 ते
जसे या	 तसे	 उत न	 यायचा.	 यातनूच	 ‘माईन	 का फ-माझा	 संघष’	 पु तकाचा
पिहला	 खंड	तयार	झाला.	 यात	 िहटलरचे	राजनैितक	आिण	 वत:चे	 िवचार	 िव तृत
पर्माणात	उ तृ	कर यात	आले	आहेत.
लोकसभेत	िशरकाव
अ	◌ॅडॉ फ	नऊ	मिहने	जेलम ये	होता.	 िडसबर	1924	म ये	 याची	जेलमधनू	सुटका
झाली.
बाहेर	 येताच	 याने	 िवचार	 केला	की,	लोकशाही	सरकार	हटवनू	जमनीवर	 िनयंतर्ण
िमळवायचे	 अस यास	 लोकशाहीची	 काही	 चांगली	 मलूभतू	 त वे	 अंगीकारावी
लागतील.	 अथात,	 िनवडणुकी या	 मा यमातनू	आधी	 राईच टॅग	 जमन	 लोकसभा
म ये	िशरकाव	करणे	आव यक	आहे.	 वाभािवकच	या	पर्िक्रयेत	बराच	वेळ	जाईल;
परंतु	 हाच	 माग	 सनदशीर	 असेल	 आिण	 यानंतर	 बहुमता या	 जोरावर	 जमनीवर



नाझीचंा	आपोआप	क जा	होईल.
िहटलरचे	हे	एक	 व न	होते;	परंतु	 या यापुढे	काही	अडचणीही	हो या.	नाझी	पाटीत
अलीकडे	अ यव था	माजली	होती.	नेतेमंडळीत	आपसात	भांडत	होती.	स ा पधमुळे
कलहाला	त ड	फुटले	होते.
थोडीशी	माघार	 घेऊन	 िहटलरने	बवेिरया या	पर्धानमं याची	 भेट	 घेतली.	ही	घटना
आहे	जानेवारी	 1925	ची.	बवेिरयन,	जमन	रा य	सरकारने	नाझी	पाटी	आिण	पाटीचे
वतमानपतर्	‘वॉ का शर	 योबॅ टर	(जन	परे् क)’	वर	बंदीहुकूम	जारी	केलेला	होता.
दोघां या	भेटीदर यान	िहटलरने	धतूपणे	स तनाचे	आ वासन	िदले.	प ावरील	आिण
वतमानपतर्ावरील	बंदी	उठवनू	घे यात	तो	यश वी	झाला.
अ	◌ॅडॉ फने	असाही	करार	केला	की,	नाझी	समथक	जमनी या	घटना मक	लोकशाही
चौकटीत	राहनूच	काम	करतील.
27	फेब् वारी	1925	रोजी	नाझीनंी	एका	मोठ ा	सभेचे	आयोजन	केले.	 यात	पाटीचा
सवो च,	सवमा य	 नेता	 हणनू	 िहटलर या	 नावावर	 िश कामोतब	कर यात	आले.
सभेतील	 भाषणात	 िहटलरने	 लोकशाही,	 मा सवाद	आिण	 यहुदीिंव 	आगपाखड
केली.	याचा	पिरणाम	 हणनू	बवेिरयन	सरकारने	 या यावर	दोन	वषांसाठी	बवेिरयात
भाषणबंदी	लाग	ूकेली.
िहटलरने	आपली	समथक	सेना	 हणजे	‘िनगरानी	फौज’	अथात	एस.ए.	िनमाण	केली.
तशी	उपदर्वी	नाझीं या	 संघटने या	 पाने	ती	आधीच	अि त वात	आलेली	होती.
काही	काळ	ही	सं था	िहटलर या	हातातील	मु य	ह यार	होती.	ितचे	मु य	काम	होते
मा सवा ांचे	 उ ोग	 आिण	 कारवायांवर	 गु त	 पाळत	 ठेवनू	 वेळोवेळी	 आपला
अहवाल	िहटलरला	सादर	करणे.
या	 काळात	 जमनीचा	 रा ट्रा य 	 होता	 वयोवृ 	 पॉल	 वॉन	 िहंडेनबग!	 पिह या
जागितक	महायु ात	िफ ड	माशल	 हणनू	तो	पर्िस ी	पावलेला	होता.
हसाय या	 तहातील	 अटीनुंसार	 जमनीने	 एक	 लाखापे ा	 जा त	 सै य	 तसेच
यु िवषयक	आधुिनक	उपकरणे,	 िवमाने	वगैरे	न	बाळग याचे	 बंधन	घाल यात	आले
होते.	तरीही	जमनीचे	 सै य	 गु त पाने	 रिशया या	कारखा यात	नवीन	श तर्ा तर्
टे नॉलॉजी	 आ मसात	 आिण	 िवकिसत	 कर यात	 म न	 होते.	 त तच	 रिशयन
सै याबरोबर	 सैिनकी	 िश ण	आिण	 डावपेचाचा	अ यास	 करीत	 होते.	 जमन	 रा य
लोकशाहीचा	 पुर कार	क न	वाटचाल	करीत	असले	तरी	लोकां या	मनात	असंतोष
धुमसत	होता.
जमन	 गणरा य	 उधारी या	 पैशांवर	 जगत	 होते.	 मौजमजा	 करीत	 होते.	 िहटलर
ओळखनू	 होता	की	 ही	 पिरि थती	कायम	 राहणार	 नाही.	 ती	 बदलेल.	मग	लोकांना
समजेल	आिण	 या या	िवचाराचे	मह व	कळेल.	 यानंतर	ते	 याला	शोधत	िफरतील.
स या	 याला	वातावरण	अनुकूल	होईपयंत	पर्ती ा	करावीच	लागेल.	तो	वाट	पाहत
होता.
नाझीचंा	िवजय

वष	1930	उजाडले	.	िनवडणकू	आली.	िहटलरचा	झंझावात	सु 	झाला.	 याने



संपणू	 देश	 पायाखाली	 घातला.	 याचा	 पर्चारपर्मुख	 होता	 गोबे स.	 याने	 मोठ ा
हुशारीने	पर्चार	मोहीम	राबवली.
िहटलर या	 भाषणात	 पर् येकाला	 दे यासाठी	 काही	 ना	 काही	 होते.	 तो	 जमनीला
पुन च	एक	पर्भावशाली	रा ट्र	बनवणार	होता.	दो त	रा ट्रांनी	 सु 	केलेले	 दंडाचे
ह ते	थांबवणार	होता.	एकंदरीत	 हसायचा	तहच	ठोक न	लावणार	होता.	भर् टाचार
मुळापासनू	उखडून	 ठेव याचे	आ वासन	 िहटलर	आप या	पर् येक	भाषणात	ठासनू
सांगत	होता.	मा सवाद	आिण	यहुदीवंर	िनयंतर्ण	ठेवणार	होता.
जमनवासीयांना	अजनू	काय	पािहजे	होते?
14	स टबर	 1930	 रोजी	 िनवडणकू	झाली.	नाझीनंा	 63,71,000	मते	 िमळाली.	 याचे
पर्माण	 एकूण	 मतदाना या	 18	 ट यांपे ा	जा त	 होते.	जमन	 राईच टॅग	 (जमन
लोकसभा)	म ये	107	नाझी	खासदारांना	पर्वेश	िमळाला.
िहटलर या	 दृ टीने	 तसा	 हा	 चम कािरक	 िवजय	 होता.	 एका	 रातर्ीत	 नाझी	 पाटी
जमनीची	 दुसरी	 सवांत	 मोठी	 पाटी	 झाली.	 यामुळे	 िहटलरला	 रा ट्रीय	 आिण
आंतररा ट्रीय	पर्ित ठा	पर्ा त	झाली.
13	ऑ टोबर	1930	रोजी	नविनवािचत	खासदारांचा	राईच टॅगम ये	शपथिवधी	होता.
हजेरी	देताना	ते	 हणाले,
‘आ ही	हजर	आहोत!	िहटलरचा	िवजय	असो,	हेल	िहटलर!’’
यांची	स ा ढ	लोकतांितर्क	शासनपर्णालीला	सहकाय	कर याची	अिजबात	इ छा
न हती.	 िहटलरचे	मह व	 वाढिव यासाठी	 ते	जमनीची	 पिरि थती	जा तीत	जा त
िबघड याची	पर्ती ा	करीत	होते.
नाझीचंा	 मुळातच	यहुदीवंर	दात	होता.	आता	तर	काय,	 िनवडणुकीत	घवघवीत	नसले
तरी	 बर	्यापैकी	 यश	 िमळाले	 होते.	 यामुळे	 नाझीं या	 टो या	 बेफाम	 झा या.
यां यावर	कोणाचे	बंधनच	रािहले	नाही.	 या	शहरात	बेलगाम	संचार	क 	लाग या.
यांनी	यहुदीचंी	दुकाने,	हॉटे स	आिण	िडपाटमटल	 टोअस	यांची	उ म पणे	तोडफोड
क न	 आनंदो सव	 साजरा	 केला.	 यहुदीचंा	 कोणताच	 दोष	 नसताना	 यांचे	 भरपरू
आिथक	नुकसान	केले.
लडखडत	अि त व	िटकवनू	असले या	जमन	लोकतंतर् या	शेवट या	 णाची	घिटका
जवळ	आ याचे,	तर	सव	राजकारण	िहटलर या	बाजलूा	वळू	लाग याचे	 प ट	िदसत
होते.
1930	आिण	1931	हे	वष	राजकीय	दृ टीने	िहटलरसाठी	चांगले	गेले.	 या या	‘माइन
कॉफ-माझा	 संघष’ या	लाखो	 पर्ती	 हातोहात	 िवक या	 गे या.	 युिनचम ये	 नाझी
पाटीला	बर्ाउन	हाऊस	नावाचे	आकषक	मु यालय	िमळाले.
भिव यात	 नाझीच	 सवस ाधीश	 होतील,	 अशी	 खातर्ी	 बाळगणार	्या
कारखानदारांकडून	पाटीला	मोठ ा	पर्माणात	 देण या	पर्ा त	होत	हो या.	 यामुळे
प ाला	आिथक	चणचण	जाणवत	न हती.
हळवा	कोपरा



1928	 या	उ हा यात	िहटलरने	बशित गडेनम ये	एक	लहानसे	िनवास थान	भाड ाने
घेतले.	तेथनू	बवेिरयन	पहाडाचे	स दय	दरूदरूपयंत	दृ़ टीस	पडायचे.	िहटलरला	ते	 थळ
खपू	आवडायचे.	पुढे	तेथे	 याने	एका	िव तृत	आिण	सव	सुखसोयीनंीयु त	असा	बंगला
बांधला.
िहटलरचे	वय	ते हा	39	वष	होते.
तो	 बशित गेडन	 बंग यातच	 थाियक	 झाला.	 याची	 सावतर्	 मावसबहीण	 होती
एंजेला.	 ती	 ि हए नाला	 राहायची.	 याने	 ितला	 बोलावनू	 घेतले.	 ितला	 दोन	 मुली
हो या.	 फ्रेिडल	आिण	 गेली.	भाऊ	अ	◌ॅडॉ फचा	 िनरोप	 िमळताच	 एंजेला	आप या
दो ही	क यांना	घेऊन	बशित गेडनला	येऊन	पोहोचली.
गेली	 रॉबल	 24	वषीय	हसतमुख	पर्स न	 चेहर	्याची	त णी	होती.	 ितचे	 केस	सोनेरी
होते.	 चेहर	्यावर	 खास	 ि हए नी	 आकषण	 होते.	 िहटलर या	 मनात	 ित याब ल
िन सीम	परे्म	 िनमाण	झाले.	 या या	आजवर या	आयु यात	असे	पिह यांदा	घडत
होते;	 परंतु	 गेली	 वत:	 उथळ	 िवचारांची	 होती.	 ितला	 त णांचा	 सहवास	 फारच
हवाहवासा	वाटायचा.	 ित यातला	हा	दोष	 िहटलरलाही	माहीत	होता.	 ितची	 िक येक
परे्म	पर्करणे	होती.	 यातील	एकतर	िहटलर या	ड्राय हरबरोबरच	रंगत	होते.	मातर्
परे्म	आंधळे	असते	 हणतात	तेच	खरे!
हळूहळू	 वत:	 िहटलरही	ईवा	बर्ॉन	या	ता यात	 नुकतेच	पदापण	करणार	्या	सतरा
वष	 वय	 असले या	 िपंगट	 केसां या	 मुली या	 परे्मात	 गंुतनू	 पडला.	 ती	 या या
खासगी	फोटोगर्ाफर	असले या	 हेिनर्क	हॉफमॅन	यां या	फोटोगर्ाफी या	 दुकानावर
काम	करायची.
िहटलर	 गेलीवर	स त	 नजर	 ठेवायचा.	 तो	 ित यावरही	खपू	 परे्म	करायचा.	 मातर्
ित या	 वैर	वतनामुळे	तो	ित यावर	मनातनू	नाराजही	राहायचा.	स टबर	1931	म ये
एके	िदवशी	तो	ितला	 हणाला,
‘‘मी	 कामािनिम 	 बाहेर	जात	आहे.	 मी	 परत	 येईपयंत	 त	ूफलॅटम येच	 थांबायचे.
ि हए नालाही	जायचे	नाही…’’

तो	 एस.ए. या	सभेसाठी	 िनघनू	 गेला.	 दुसर	्या	 िदवशी	 डॉ फ	 हॅसने	 याला	फोन
केला-
‘‘हां!	बोल	हॅस…’’

‘‘ यहूरर!	आप यासाठी	एक	अ यंत	वाईट	बातमी	आहे.’’
‘‘मी	ऐकतोय’’,	िहटलरने	उ र	िदले.
‘‘गेलीने	छातीत	गोळी	मा न	आ मह या	केली.’’
‘‘क्	क्	ऽ	क्	क्	क	ऽ	काय?’’
‘‘होय	 यहूरर..!’’
तो	तातडीने	 युिनचला	परतला.
िहटलरने	 गेलीवर	 िन सीम	 परे्म	 केले	 होते.	 ित या	 मृ यनेू	 तो	 क पनातीत	 दु:खी



झाला.	 ितची	आठवण	 हणनू	 यानंतर	 या	 िदवसापासनू	 याने	मांसाहार	कायमचा
सोडून	िदला.	मागे	अशाच	एका	दु:खद	 णी	 याने	पुढील	आयु यात	दा 	न	िप याची
पर्ित ा	केली	होती.	मरेपयंत	ितचे	पालन	केले.
गेली या	फोटोवर	तो	 नेहमी	 पु पमाला	चढवायचा.	 ितची	आठवण	 येताच	तो	 सैरभैर
हायचा.	 या या	दो ही	डो यांतनू	आपोआप	झरझर	आसवे	ओघळू	लागायची.

•••



लोकशाहीचा	अ त
िहटलरने	 जमनीचे	 चौर	्याऐंशी	 वषीय	 रा ट्रपती	 पॉल	 वॉन	 िहंडेनबग	 यांची	 भेट
घेतली.	 याचे	बोलणे	ऐकून	िहंडेनबग	पर्भािवत	न	होता	 हणाला,
‘‘िहटलर,	 पो टमा तर	 बन या या	 लायकीचा	 होऊ	 शकतो;	 परंतु	 तो	 जमनीचा
चा सलर	हो या या	यो यतेचा	होऊ	शकत	नाही…’’

राईच टॅग	 (जमनीची	 लोकसभा,	 संसद)	 म ये	 107	 िनवािचत	 नाझी	 सद य	 होते.
हरमन	गोिरंग या	 िनयंतर्णाखाली	 ते	 संसदेत	सदैव	 हु लडबाजी	क न	पालमट या
दैनंिदन	 कामकाजात	अडथळा	आणनू	 सव	 यव थेलाच	 सु ं ग	लाव याचा	 पर्य न
करीत,	जेणेक न	जमनीत	लोकशाहीचा	पाया	िठसळू	 हावा.
जमनीत	दोन	वष	आले या	आिथक	महामंदीने	जनता	तर् त	झाली	होती.	स यता
वेशीला	 टांगली	 गेली	 होती.	 सवतर्	 अराजकता	 पसरली	 होती.	 या	 पिरि थतीत
लोकां या	 मनात	 िहटलर या	 िवचारांचा	 पगडा	 बसनू	 या या	 िवषयीचा	 ओढा
आपोआप	वाढत	गेला.
काय ातील	आिण	 या	अनुषंगाने	 संसदेने	 मंजरू	 केले या	 घटने या	 तरतुदीनुंसार
1932	म ये	 रा ट्रपतीची	 िनवडणकू	 हावयाची	होती.	ही	 िनवड	 7	वषांसाठी	 हणजे
1939	पयंत	होती.	तोपयंत	िहंडेनबग	92	वषांचा	झ क	 हातारा	होणार	होता.	 हणनू
ही	िनवडणकू	लढव यास	तो	फारसा	उ सुक	न हता.
जानेवारी	 1932	म ये	जमन	चा सलर	 बुर्िनंगने	 िहटलरला	बिलनला	बोलावले.	या
िनमंतर्णाने	 िहटलर	फारच	खशू	झाला.	तो	ब् िनंग या	इ छेनुसार	बिलनला	 गेला.
दोघांत	 सिव तर	 चचा	 झाली.	 बुर्िनंगची	 इ छा	 होती	 की,	 िनवडणकू	 न	 घेता
िहंडेनबगचाच	कालावधी	वाढवनू	 ावा.
िहटलरने	ब् िनंगचे	 हणणे	शांतपणे	ऐकून	घेतले.	कोणतीच	पर्ितिक्रया	 य त	केली
नाही.	चेहर	्यावरही	कोणतेच	भाव	पर्कट	होऊ	िदले	नाहीत.
फेब् वारी	1932	म ये	िहंडेनबग	रा ट्रपतीपदाची	िनवडणकू	लढवायला	तयार	झाला.
िहटलरनेही	कंबर	कसली.	िहंडेनबग या	िवरोधात	 याने	पर्चंड	तयारी	केली.	जोसेफ
गोबे सने	‘ वातं य	आिण	रोटी..’	हे	त व	पायाभतू	ध न	पर्चार	यंतर्णा	राबवली.
13	माच,	1932	रोजी	िनवडणकू	झाली.
िहटलरला	 30	ट के	 हणजे	 1,13,39,446	मते	 िमळाली,	तर	 िहंडेनबगला	 49	ट के
हणजे	1,86,57,497	मते	िमळाली.
जमनी या	घटनेनुसार	 िहंडेनबगला	पणू	बहुमत	न	 िमळा याने	 िनवडणकू	पर्िक्रया
चाल	ू ठेवावी	 लागली.	 मतदानाची	 नवीन	 तारीख	 10	 एिपर्ल	 1932	 ठरली.	 या
तारखेला	झाले या	मतदानात	िहटलरला	36	ट के	 हणजे	1,34,18,547	मते	िमळाली,
तर	िहंडेनबगला	53	ट के	 हणजे	1,93,59,983	मते	िमळून	तो	पणू	बहुमताने	पुढील	7
वषांसाठी	रा ट्रपती	 हणनू	िनवडून	आला.
बिलनम ये	भीती,	कट,	कार थाने,	अफवा	आिण	अराजकता	यांना	ऊत	आला.	या



वातावरणात	एका	 य तीचा	उदय	झाला.	 याचे	नाव	होते	कुता	वॉन	 लाइशर.	तो	एक
अितशय	 मह वाकां ी	 सेनािधकारी	 होता.	 जमनीचा	 सवसवा	 बन यासाठी	 तो
एखा ा	संिधसाध	ूबग यापर्माणे	टपनू	बसला	होता.
िहंडेनबगचे	वय	झाले	असले	तरी	तो	अ यंत	दरूदशी	आिण	 बुि दमान	होता.	 हे	दोघे
हणजे	 िहटलर	आिण	 लाइशर	 याला	 िबलकूल	आवडत	नसत.	तो	 या	 दोघां या
िवरोधात	होता.	 यां यावर	 याचा	िव वासही	न हता.
एस.ए.	 पर्मुख	 अन ट	 रोहम या	 िनयंतर्णात	 4.00	 लाखांपे ा	 जा त	 तुफानी
सैिनकां या	 तुकड ा	 हो या.	 यातले	 िक येक	 वत:लाच	 खरे	 क्रांितकारी	 सैिनक
समजायचे.	 िहटलरला	 यां या	 हालचालीकंडेही	ल 	 ठेवावे	लागे.	कारण	 ते	 के हा
फोटक	पिरि थती	िनमाण	क न	वातावरण	िबघडवनू	टाकतील	याची	खातर्ी	नसे.
एिपर्ल	 1932	 या	 िनवडणुकीनंतर	 घटने या	 कलम	 48	 पर्माणे	 चा सलर	 हेिनर्क
ब् िनंगने	 संपणू	जमनीत	एस.ए.	आिण	एस.एस.	या	नाझी	समथक	 संघटनांवर	 बंदी
घातली.
8	 मे	 1932	 रोजी	कार थानी	 कुत	वॉन	 लाइशरने	 िहटलरशी	एक	 गु त	करार	 केला.
दोघेही	आपाप या	परीने	धो याची	चाल	चालत	होते.	लोकसभा	 भंग	क न	न याने
िनवडणुका	घे यास	व	रा ट्रवादी	सरकार	 थापन	कर यास	िहटलर	सहमत	झाला.	 या
बद यात	दो ही	पर्ितबंिधत	संघटनांवरील	बंदी	उठिव याचे	आ वासन	िमळाले.
सवपर्थम	 रा ट्रपती	 िहंडेनबगचा	 दीघकालीन	सहकारी	जनरल	 िव यम	गर्ोनरला
अपमािनत	क न	 लाइशरने	राजीनामा	 दे यासाठी	 या यावर	दबाव	टाकला.	13	मे
1932	रोजी	गर्ोनर	नाइलाजाने	राजीनामा	देऊन	मोकळा	झाला.
लाइशरचे	पुढचे	ल य	होते	चा सलर	ब् िनंग.	िहटलरचा	शेवटचा	िवरोधक	हेिनर्क
ब् िनंगच	होता.	 याने	जमनी या	पुन थानासाठी	कठोर	पिरशर्म	केले	होते.
लाइशर	आिण	िहटलर	दोघेही	 याला	 यां या	मागातील	अडथळा	समजत	असत.
यांनी	 या यािव 	 यवि थत	बदनामीचे	जाळे	लावले.	िहंडेनबगकडे	 यां यािव
खपू	तक्रारी	आ या.	 29	 मे,	 1932	 रोजी	 िहंडेनबगने	 हेिनर्क	 ब् िनंगला	 बोलावनू
घेतले.	तो	भेटायला	आ यावर	सरळ	 या याकडे	 याचा	राजीनामा	मािगतला.	 याने
आढेवेढे	न	घेता	दुसर	्याच	िदवशी	30	मे,	1932	रोजी	राजीनामा	सादर	केला.
जवळजवळ	याच	 णी	जमनीत	लोकशाहीचा	अंत	झाला.
खुनी	रिववार
देशाची	सव	सतूरे्	 लाइशर या	 हातात	आली.	 याने	चा सलर	 हणनू	 फ्रॉज	 वॉन
पपेन	नावा या	 य तीची	वणी	लावली.	 या याकडे	फ त	एकच	गो ट	होती.	अमाप
पैसा!	तो	गभशर्ीमंत	होता.	एर ही	 याचा	 वत: या	लायकीवरच	िव वास	न हता.
पपेनने	 या यासार याच	भांडवलदारांचे	मंितर्मंडळ	गिठत	केले.
4	जनू,	 1932	 रोजी	 संसद	 (राईच टॅग)	 िवसिजत	कर यात	आली.	 जुलै या	 शेवटी
नवीन	 िनवडणुका	 घे याचे	जाहीर	कर यात	आले.	 15	जनू,	 1932	ला	एस.ए.	आिण
एस.एस.	या	दो ही	नाझी	समथक	संघटनांवरील	बंदी	हटिव यात	आली.



नाझी	टो या	वाटच	पाहत	हो या.	 यांनी	जमनीत	 िहंसा,	ह या,	झगडा-तंटा	यांचा
धुमाकूळ	घातला.	17	जुलैला	नाझी	कायकत	पर्िशया	रा या या	 हॅ बुगजवळ	एका
क युिन ट	मोह यात	 िशरले.	पर्चंड	गोळाबारी	झाली.	 19	लोक	मारले	 गेले.	 300
जखमी	झाले.
या	घटनेला	‘खुनी	रिववार’	 हटले	जाऊ	लागले.
इ छापतूीतील	अडथळे
पपेन	 हळूहळू	 माग थ	 होऊ	 लागला	 होता.	 याने	 चांगला	 अ यास	 केला	 आिण
घटनेतील	 िनयम	 48	मधील	तरतुदीनुंसार	बिलनम ये	 ‘माशल	लॉ’	 (सैिनक	शासन)
लाग	ू केला.	 पर्िशया	 जमन	 रा यावर	 क जा	 केला.	 वत:ला	 संपणू	 जमन
सामर्ा याचा	‘आयु त’	घोिषत	केले.
िहटलरने	मनात या	मनात	िनि चत	केले	की,	आता	 या या	उ नतीत	खरा	अडथळा
पपेनचाच	रािहला	आहे.	तो	पपेनला	 प ट	भाषेत	 हणाला,
‘‘तुमचे	 मंितर्मंडळ	 हणजे	 एक	 ता पुरती	 यव था	 आहे.	 मी	 मा या	 पाटीला
देशातली	सवािधक	शि तशाली	पाटी	बनिव याचा	पर्य न	चालचू	 ठेवीन.	 यानंतर
जमनीचे	चा सलर	पद	आपोआप	मा या	पायाशी	लोळण	घेईल…’’

31	जुलै,	1932	रोजी	मतदान	झाले.	नाझीनंा	1,37,45,000	 हणजे	37	ट के	मते	आिण
230	जागा	िमळा या.	नाझी	पाटी	जमनीत	सवांत	मोठी	तसेच	अ यंत	पर्भावशाली
पाटी	 हणनू	उदयाला	आली.
5	ऑग ट,	1932	रोजी	िहटलरने	 लाइशरकडे	आप या	माग यांचे	िनवेदन	सादर	केले.
यातील	माग या	अशा	:
त	्	चा सलर	पद
•	 वत: या	मजीनुसार	रा यकारभार	कर याचा	अिधकार
•	कॅिबनेट	म यांत	नाझीनंा	3	जागा
•	पर्चार	मंतर्ालयाची	िनिमती
•	आंतिरक	काय	मंतर्ालयावर	िनयंतर्ण
•	पर्िशयावर	नाझीचें	िनयंतर्ण
•	 लाइशर या	अख यारीत	सुर ा	मंतर्ालय	दे यात	यावे.
लाइशरने	या	माग यांवर	लगेचच	कोणताच	 िनणय	 िदला	नाही.	फ त	 नंतर	पाह,ू
असे	उ र	देऊन	 याने	वेळ	मा न	नेली.
नाझी	एस.ए.	पाटी	सद य	स ागर्हणाचे	 व न	पाहत	बिलनम ये	जमा	होऊ	लागले;
परंतु	वयोवृ 	 रा ट्रपती	 िहंडेनबगने	 िहटलरसह	सवां या	 व नांवर	पाणी	 िफरवले.
याला	 िहटलरचा	 िव वास	 वाटत	 न हता,	 हणनू	 तो	 िहटलरला	 चा सलर
बनिव याचा	धोका	प करायला	थोडा	मागेपुढे	करीत	होता.
लाइशर	आिण	पपेनने	 13	ऑग ट	 रोजी	 िहटलरची	 भेट	 घेऊन	 याला	ही	 दुवाता



ऐकवली.	 सहानुभतूीचे	 नाटक	 करीत	 हेही	 सांगनू	 टाकले	 की,	 ते	 याला	 हाईस
चा सलरचे	पद	आिण	पर्िशयाचे	अंतगत	काय	मंतर्ालय	देऊ	शकतात.
सवांनाच	िहटलर या	वच वाची	भीती	वाटत	होती.	कसेही	क न	 याला	डोईजड	होऊ
ायचे	नाही	असा	बाकी यांचा	पर्य न	होता.	दोघांचे	बोलणे	ऐकून	िहटलर	अपमािनत

आिण	संत त	झाला.	तो	खपू	िचडला.	 याने	सरळ	सरळ	धमकी	िदली,
‘‘मी	 एस.ए.	 गटाला	 पणू	 जमनीत	 तीन	 िदवस	 िहंसा	 आिण	 ह या	 यांचा	 आतंक
माजिव याचा	आदेश	देईन…’’

याच	 िदवशी	 रा ट्रपती	 िहंडेनबगने	 िहटलरला	 भेटीला	 बोलावनू	 घेतले.
माग यासंदभात	 तसेच	 पपेन	 आिण	 लाइशरला	 सहकाय	 कर याऐवजी	 दमदाटी
कर याबाबत	खपू	फटकारले.
िहटलरने	 या या	समथकांना	 पंधरा	 िदवसांची	 सुटी	 िदली.	 वत:	अिशित गेडनला
िनघनू	गेला.
12	 स टबर,	 1932	 रोजी	 पपेनने	 राइच टॅग	 भंग	 क न	 पु हा	 न याने	 िनवडणुका
घे याचा	हरमन	गोिरंगला	स ला	िदला.	पर्चार	सु 	असताना	िहटलरची	परे्यसी	ईवा
बर्ॉन	िहने	 वत: या	मानेत	गोळी	मा न	घेऊन	आ मह येचा	पर्य न	केला.	सुदैवाने
ती	वाचली;	पण	या	घटनेचा	 िहटलर या	पर्चारावर	पिरणाम	झा यावाचनू	 रािहला
नाही.	 6	 नो हबर,	 1932	 रोजी	 झाले या	 मतदानाचा	 लोकांना	 आता	 खरे	 हणजे
कंटाळाच	आलेला	होता.
पवूी या	तुलनेत	नाझी	पाटीला	20	लाख	मते	कमी	िमळाली.	संसदेतही	नाझीं या	35
जागा	कमी	झा या.	याचा	पिरणाम	 हणजे
•	नाझीचंा	पर्भाव	कमी	होऊ	लागला.
•	िहटलर	िन साही	झाला.
•	बिलनम ये	एकही	काळजीवाह	ूसरकार	रािहले	नाही.
•	चा सलर	 हणनू	पपेनचा	दबदबा	रािहला	नाही.
•	 लाइशर	पपेनचा	पर्भाव	कमी	 हावा	 हणनू	गु त	कारवाया	करायला	लागला.
17	 नो हबर,	 1932	 रोजी	 रा ट्रपती	 िहंडेनबगची	 भेट	 घेऊन	 पपेनने	 आप या
चा सलरपदाचा	 राजीनामा	 देऊन	 टाकला.	 19	 नो हबर,	 1932	 रोजी	 िहटलर
िहंडेनबगला	भेटला.	 याने	मागची	चा सलरपदाचीच	मागणी	पु हा	पुढे	रेटली.

िहंडेनबगने	 याची	मागणी	तर	 वीकारलीच	नाही	उलट	 याची	परी ा	पाह यासाठी
या यासमोर	पर् ताव	मांडला	की,	इतर	राजकीय	प ांबरोबर	खां ाला	खांदा	िभडवनू
आघाडी	सरकार	 थापन	करावे.
िहटलरने	िहंडेनबगचा	हा	ठराव	फुटबॉलपर्माणे	ठोक न	लावला.



21	नो हबर,	1932	रोजी	िहटलरने	पु हा	िहंडेनबगची	भेट	घेतली.	नाझीं या	बाजू या
एका	 िनवेदनावर	 सही	 घे याचा	 पर्य न	 केला.	 रा ट्रपतीनंी	 सही	 कर यास	 नकार
िदला.
मातर्	 यानंतर	 देशातील	 उ ोगपती,	 बँकस	 आिण	 यावसाियकां या	 ने यांनी
रा ट्रपती	 िहंडेनबगकडे	 संयु त	 यािचका	 दाखल	 क न	 िहटलरला	 चा सलर
बनिव याची	मागणी	केली.
आपण	 केलेली	 टाळाटाळ	 जनता	 जा त	 िदवस	 खपवनू	 घेणार	 नाही,	 अशी
िहंडेनबगचीही	खातर्ी	झाली.	 याने	 पपेन	आिण	 लाइशरला	 िनरोप	 पाठवला.	 ते
लगोलग	धावनू	आले.	पर्ा त	पिरि थतीत	काय	करायला	पािहजे,	असा	सरळ	सवाल
िहंडेनबगने	िवचारला.
पपेनने	 पदाचा	 एकदा	 राजीनामा	 िदलेला	 होता,	 तरीही	 याला	 लहर	 आली.	 तो
हणाला,
‘‘संधी	िमळाली	तर	मी	चा सलरपदाची	जबाबदारी	पु हा	सांभाळायला	तयार	आहे…’’

हे	ऐकताच	 लाइशरचे	डोके	गरम	झाले.	तो	 हणाला,
‘‘पपेन	नाही.	मी	 वत:	चा सलर	 बन यास	 उ सुक	आहे.	मीच	शासनपर्मुख	 बननू
सरकार	 थापन	करीन…’’

या	 दोघांत	 स ालालसा	 उदभ्व याची	 गो ट	 नवीन	 िकंवा	आ चय	 वाट याजोगी
न हती.	मातर्	या	डावपेचात	 िहंडेनबगची	या	वयात	मानिसक	क डी	होऊ	लागली,
तर	िहटलर	थोडा	बाजलूा	फेकला	जाऊ	लागला.
लाइशरचे	 सै यांवर	 िनयंतर्ण	 होतेच,	 तरीही	 गु तपणे	 सै यांवरची	 पकड	आणखी
मजबतू	 कर याचा	 याचा	 पर्य न	 सु च	 होता.	 पपेन	 िहंडेनबगला	 भेट यासाठी
एकटाच	गेला.	ते हा	डो यात	आसवे	आणनू	तो	रा ट्रपती	 हणाला,
‘‘मा या	 िपर्य	पपेन,	आता	अगदी	नाइलाज	झाला.	 लाइशरला	चा सलर	बनवणे
एक	लाचारी	आहे.	मी	खपू	वृ 	झालो	आहे.	रा ट्राला	मी	इतके	काही	िदले	आहे	की,
आणखी	एखा ा	गृहयु ाची	जबाबदारी	 वीकार याचे	साम य	मा या	अंगात	रािहले
नाही.	 लाइशरला	 याचे	नशीब	अजमाव	ूदेणे	हाच	एकुलता	एक	माग	उरला	आहे…’’

2	िडसबर	1932	रोजी	कुत	वॉन	 लाइशर	जमनीचा	चा सलर	झाला.
•••



दुद य	इ छाश तीचा	िवजय
लाइशरने	 रा ट्रपतीला	 िदले या	 आ वासनापर्माणे	 नाझांम ये	 आपसात	 फूट
पाड याचा	पर्य न	सु 	केला.	नेहमीपर्माणे	कट-कार थानांना	ऊत	आला.	िहटलरचा
एक	 सु वातीपासनूचा	साथीदार	 होता	गर्गोर	 टॉसर!	 लाइशरने	 या याशी	 गु त
समझोता	केला.	 याला	 हाईस	चा सलर	पद	आिण	पर्िशयाचे	िनयंतर्ण	सोपिव याचे
आ वासन	िदले.
पपेनला	 हे	सव	माहीत	होते.	 याची	चा सलरपदाची	 संधी	 हुक यावर	 याने	 ते	सव
िहटलरला	सांिगतले.
िहटलरचा	 आिण	 टॉसरचा	 वादिववाद	 झाला.	 टॉसरने	 सरळ	 आरोप	 केला	 की,
िहटलरने	 नाझी	 पाटीचा	 स यानाश	 केला	 आहे.	 िहटलरनेही	 मग	 या यावर
िव वासघाताचा	दोष	लावला.	 टॉसरने	पाटी	सोडत	अस याचे	पतर्	देऊन	टाकले.	तो
एवढ ावरच	थांबला	नाही,	सरळ	इटलीला	िनघनू	गेला.
पपेनने	एकदा	संपणू	स ेचा	उपभोग	घेत याने	 याला	 याची	चटक	लागली	होती.	तो
लाइशरला	स ाभर् ट	कर यासाठी	मनातनू	टपनू	बसला	होता.	 याने	आप याला
िव वासात	 घेऊन	 शेवटी	 फसिवले,	 हा	 िवचार	 या या	 डो यातनू	 जाईना	 आिण
याला	 व थ	बस	ूदेईना.	र ‘माला	चटावले या	वाघासारखा	तो	अ व थ	झाला!
4	जानेवारी,	1933	रोजी	 िहटलर	पपेनला	 भेट यासाठी	 गेला.	ही	 भेट	 बँकर	कुत	वॉन
शोएडर या	घरी	झाली.	 लाइशरला	हटवनू	पपेन-िहटलर	भागीदारीत	संयु त	सरकार
थापन	 कर याची	 पपेनची	 क पना	 नाखुशीने	 का	 असेना	 िहटलरला	 वीकारावी
लागली.
लाइशर या	 गु तचरांनी	या	 गु तभेटीची	आिण	 यात	 घेत या	 गेले या	 िनणयाची
मािहती	 याला	सांिगतली.	 याने	 तातडीने	 िहंडेनबगकडे	 धाव	 घेतली.	 पपेनिव
याचे	 कान	 भर याचा	 खपू	 पर्य न	 केला;	 पण	 तो	 सव	 िन फळ	 ठरला.	 कारण
लाइशरवर	कोणाचाच	िव वास	रािहला	न हता.
15	जानेवारी,	 1933	 रोजी	 एक	लहानसे	जमन	 रा य	 िल पेम ये	 िनवडणकू	झाली.
प तशीर	पर्चारामुळे	माग या	 वेळेपे ा	या	 िनवडणुकीत	 िमळाले या	मतात	काही
पर्माणात	वाढ	झाली.	नाझीं या	या	यशाने	रा ट्रपती	िहंडेनबगही	पर्भािवत	झाला.
रिववार,	 िदनांक	 22	जानेवारी,	 1933	रोजी	जोिशम	वॉन	 िरबेनट्रॉप	या या	घरी	एक
गु त	 बैठक	झाली.	 या	 बैठकीला	 पपेन,	 िहंडेनबगचा	 पुतर्	ऑ कर,	 वत:	 िहटलर
आिण	गोिरंग	हजर	होते.
िहटलरने	ऑ करला	पटवले	की,	तो	सांगेल	 या	अटीवंर	नाझी	प 	सरकारात	सामील
हायला	तयार	असतील.
पपेनने	 िहटलरला	 धोका	 न	 दे याचे	 तसेच	 या याशी	 सदैव	 पर्ामािणक	 राह याचे
वचन	 िदले.	अथात	 ते	एक	राजकार याने	 दुसर	्या	राजकार याला	 िदलेले	वचन	होते,
याचे	पालन	होणे	एक	अश यपर्ाय	गो ट	होती.



राजकार यांनी	कोणतेही	वचन	गांभीयाने	 यायचे	नसते.
चडफडणार	्या	 लाइशरने	नाझीवंर	िनयंतर्ण	आण यासाठी	िहंडेनबगला	स ला	िदला
की,
•	राइच टॅग	(जमन	संसद)	िवसिजत	कर यात	यावी.
•	देशात	आणीबाणी	लाग	ूकरावी.
िहंडेनबगने	 या या	सचूना	नाका न	असे	भलतेसलते	काही	क 	 देणार	नाही,	असे
प ट	सुनावले.
28	जानेवारीला	 लाइशरने	पु हा	केलेला	पर्य न	अपयशी	झा याने	 याने	राजीनामा
देऊन	टाकला.

30	 जानेवारी,	 1933	 रोजी	 रा ट्रपती	 िहंडेनबगने	 िहटलरला	 जमनीचा	 चा सलर
घोिषत	 केले.	 याच	 िदवशी	 दुपारी	 िहटलरला	 चा सलरपदाची	 शपथ	 िदली	 गेली.
चा सलर	 बननू	 तो	छाती	 पुढे	 काढून	 रा ट्रपती	 भवनातनू	 बाबात	 बाहेर	 पडला.
अ यानंदामुळे	 या या	दो ही	डो यांत	आनंदाश् 	जमा	झाले.
र यावर	 याची	 शोभायातर्ा	 िनघाली.	 दो ही	 बाजलूा	 उ या	 असले या	 तर्ी-
पु षांनी	 या या	नावाचा	उ फूतपणे	जयजयकार	केला.
िहटलर	11	सद यीय	मंितर्मंडळाचा	अ य 	झाला.
फ्राँज	वॉन	पपेनला	 हाईस	चा सलरपदाची	शपथ	 दे यात	आली.	तो	आप या	एका
राजनैितक	सहकार	्याजवळ	बढाई	मा न	 हणाला,
‘‘दोन	मिह यां या	आत	आपण	 िहटलरला	एखा ा	अशा	सांधीकोपर	्यात	लाथाडून
देऊ	की	तो	उंदरा या	िपलासारखा	नुसता	िचंऽिचंऽऽ	करीत	राहील…’’

जनता	जमनीची	घालवली	गेलेली	पर्ित ठा	आिण	समर्ाटाचे	वैभव	पु हा	पर्ा त	क
इि छत	 होती.	 िहटलर या	 मा यमातनू	 आिण	 या या	 धोरणानेच	 हे	 श य	 होऊ
शकेल,	असा	सवांना	िव वास	वाटत	होता.
मोठे	 बँकस	आिण	उ ोगपती	 वत:चे	 िहतसंबंध	जोपास यासाठी	 िहटलरला	समथन
देत	होते.	तो	जमन	सै याची	पर्ित ठा	पु हा	पर् थािपत	कर याचे	आिण	जमनीसाठी
अ यंत	मानहानीकारक	असलेला	 हसायचा	तह	मोडीत	काढ याचे	वारंवार	आ वासन
देत	अस यामुळे	संपणू	ल कर	 या याकडे	वळले.
भयाचे	सावट
काही	 आठवड ातच	 िहटलर	 जमनीचा	 हुकूमशहा	 बनला.	 पुढे	 चालनू	 या या
अट्टहासापायी	दि्वतीय	 िव वयु ाचा	भडका	उडाला,	 यात	5	कोटी	लोकांचा	बळी



गेला.
जमन	संसदेत	(राइच टॅग)	िनवडून	आले या	नाझी	सद यांचे	बहुमत	िस 	कर याची
िहटलरची	योजना	होती.	 यामुळे	जमन	लोकसभा	 केवळ	एक	 रबरी	 िश का	होणार
होती.	तो	आप या	मजीनुसार	कोणताही	कायदा	पास	क न	घेऊ	शकत	होता.
पदगर्हणा या	पिह याच	िदवशी	िहटलरने	रा ट्रपती	िहंडेनबगला	दोन	गो टीसंाठी
राजी	क न	घेतले.
•	जमन	लोकसभा	िवसिजत	करणे.
•	न याने	िनवडणकू	घेणे.

	याच	 िदवशी	 सं याकाळी	 ल करा या	 जेवणा या	 कायक्रमात	 िहटलरने
जाहीर	केले	-
•	जमनी	जगात	आपला	पवूीचा	दबदबा	कायम	करील.
•	 यासाठी	आपली	अ तर्-श तर्	श ती	वाढवील.
•	पवूकडील	रा ट्रांवर	आक्रमण	क न	 यां यावर	क जा	करील.
•	िजंकले या	रा ट्रांचे	स तीने	जमनीकरण	केले	जाईल.
•	िनयिमत	सेने या	िठकाणी	एस.ए. या	तुफानी	टो यांना	कोणताच	वाव	िदला	जाणार
नाही.
रा ट्रपती	 िहंडेनबग	 पणूपणे	 िहटलर या	 आहारी	 गेला.	 िहटलरने	 चा सलर	 या
ना याने	 तातडीने	 एक	 आदेश	 जारी	 केला.	 यानुसार	 जमनीचे	 सवांत	 मोठे	 रा य
पर्िशया	 हाईस	चा सलर	पपेन या	 िनयंतर्णात	 देऊन	टाकले.	 राजधानी	बिलनही
पर्िशयातच	सामील	होती.
लोकशाहीशी	 एकिन ठ	 असणार	्या	 अनेक	 पोलीस	 अिधकार	्यांना	 हटवनू	 गोिरंगने
यां या	जागी	िन ठावान	नाझी	अिधकारी	नेमले.	 यांना	खपू	स त	ताकीदवजा	सचूना
िद या.
22	 फेब् वारीला	गोिरंगने	 50,000	जवानांचे	एक	 पोलीस	 दल	 थािपत	 केले.	 यात
एस.ए.	 आिण	 एस.एस. या	 सद यांचाच	 जा त	 भरणा	 होता.	 24	 फेबुर्वारीला
गोिरंग या	या	पथकाने	बिलनमधील	क युिन टां या	मु यालयावर	ह ला	चढवला.
िहटलर या	संमतीने	गोिरंग	आिण	गोबे सने	जमन	संसद	भवनला	आग	लावनू	िदली.
मातर्	ती	आग	क युिन टांनी	लावली,	अशी	हाकाटी	 िपट यात	आली.	 हे	कायालय
बिलनम ये	होते.	कट	क न	या	आगीचा	संपणू	दोष	क युिन टांवर	लाद यात	आला.
27	फेब् वारीला	ही	कायवाही	पणू	झाली.
िहटलरने	मोठा	नाटकी	आवेश	आणनू	क युिन टांची	झडती	घेतली.
28	फेब् वारी,	1933	रोजी	मंितर्मंडळाची	बैठक	होती.	 या	बैठकीत	देशात	आणीबाणी
लाग	ू कर याचे	 ठरले.	 िहटलर	आिण	 पपेनने	 रा ट्रपती	 िहंडेनबगची	 भेट	 घेतली.
याला	एका	आदेशावर	सही	करायला	भाग	पाडले.	 या	आदेशाचे	शीषक	होते,	‘जनता



आिण	रा या या	सुरि ततेसाठी..!’
या	आदेशानुसार	 यि तगत	 वातं य,	 िवचार,	अिधकार,	वतमानपतर्,	टपाल,	तार,
फोन	 इ यादांवर	 बंधने	 घातली	 गेली.	 नाझीनंी	 अचानकपणे	 क युिन टांची	 आिण
िवरोधकांची	धरपकड	सु 	केली.	51	नाझीिवरोधी	ने यांना	ठार	मार यात	आले.
नाझीं या	वतमानपतर्ात	क युिन टां या	कट-कार थानां या	िनखळ	खोट ा	बात या
छापनू	आण याचा	धमूधडाका	चाल	ूझाला.	सरकारी	रेिडओ	गोबे स या	िनयंतर्णात
होता.	 या	काळात	इितहासात	 या याइतका	खोटारडा	कोणीही	न हता.	तो	िहटलरचा
आिण	नाझीचंा	सदैव	उदोउदो	करायचा.
सवांचे	ल 	 5	माचला,	 हावया या	मोक या	 िनवडणुकीकडे	लागले.	 उ ोगपतीनंी
िहटलर या	िनवडणकू	खचापर्ी यथ	30	लाख	माक	इतका	िनधी	जमा	क न	िदला.
ठर यापर्माणे	 5	माच	 1933	 रोजी	मतदान	झाले.	 िहटलरला	बहुमत	काही	 िमळाले
नाही.	 यामुळे	िहटलर	िचडला.	 याने	राजकीय	िवरोधकांना	शत् 	समजनू	अटकसतर्
आरंभले.	कैदेत	 यांना	इत या	यातना	िद या	की,	िक येकांचा	कैदेतच	मृ य	ूझाला.
यहूररने	पाश	आवळले

िहटलरने	 जमनीतनू	 लोकशाहीचे	 उ चाटन	 क न	 ती	 समा त	 कर याची	 योजना
बनवली.	 पर्चारमंतर्ी	 जोसेफ	 गोबे सने	 नविनवािचत	 लोकसभे या	 (जमन	 संसद)
उदघ्ाटनपर्संगी	एक	भ य	पर्दशन	आयोिजत	केले.	पर्दशनाने	लोक	खपू	पर्भािवत
झाले.
या	समारंभात	रा ट्रपती	िहंडेनबगला	अ	◌ॅडॉ फ	िहटलरने	फारच	मान-स मान	िदला.
या	 पर्संगाची	 िचतर्फीत	 बनवनू	 पर्सािरत	 कर यात	 आली.	 जगात या	 सव
वतमानपतर्ां या	 पर्ितिनधीनंी	 या	 पर्संगाचे	 फोटो	 घेतले.	 ती	 िहटलरची	 आिण
गोबे सची	 िवल ण	 चाल	 होती.	 िहंडेनबगला	 सवांसमोर	 इतका	 जो	 मान-स मान
दे यात	आला	 यामागे	िहटलरचा	 वाथ	दडला	होता.
याच	 िदवशी	रा ट्रपती	 िहंडेनबग या	सहीने	 िहटलरने	खालीलपर्माणे	दोन	आदेश
जारी	केले	-
•	जेलमधील	सव	नाझी	कै ांना	संपणू	 मा.
•	नाझी	िवरोधकांना	ता काळ	अटक.
आणखी	 एक	 ितसरा	आदेश	 जारी	 कर यात	आला;	 पण	 यावर	 रा ट्रपतीची	 सही
न हती.	फ त	िहटलर	आिण	पपेनने	स ा	केले या	हो या.	 याचे	शीषक	असे	होते	-
राजकीय	अपरा यां या	िनवाड ासाठी	 वतंत्र	 यायालये
यात	बचावासाठी	ना	 युरीची	तरतदू,	ना	विकलाची	 यव था!	खरा	मान	जजचाच!
या याकडून	 याय	िमळ याची	कदािपही	श यता	नाही.
23	 माचला	 नविनवािचत	 संसद	 सद यांचे	 बिलन या	 क्रॉल	 ऑपेरा	 हाऊसम ये
अिधवेशन	 बोलािव यात	आले.	 यात	 िहटलरचे	 संपणू	 समथन	 करणारा	 हणजेच
याला	हुकूमशहा	 हणनू	सवंकष	स ा	सोपिवणारा	कायदा	स तीने	पास	क न	घेतला
जाणार	होता.



सोशल	 डेमोक्रॅट चा	 नेता	ऑटो	 बे सचा	याला	 िवरोध	होता.	 यावर	 संतापले या
िहटलरने	 याला	दम	िदला,
‘‘आता	 तुमची	 आव यकता	 संपली	 आहे.	 जमनीचा	 तारा	 बुलंद	 होईलच;	 पण	 ते
पहायला	 तु ही	नसाल.	कारण	 तुमचा	तारा	अ तास	 गेलेला	असेल,	 तुमची	 मृ युघंटा
वाजली	आहे…’’

या	काय ावर	सवानुमते	मतदान	घे याचे	ठरले.	मतदान	पर्िक्रया	िनयमांनुसार	पार
पडली.	मतमोजणी	झाली.	संसदेत	नाझीचें	बहुमत	नसनूही	ठरावा या	बाजनेू	441	तर
िवरोधात	84	मते	पडली.	नाझीं या	आनंदाला	पारावार	रािहला	नाही.	ते	ज लोषात
म न	झाले.
दुसर	्या	 िव वयु ानंतर	जमनीत	 पाय	 रोव या या	 पर्य नात	असले या	लोकतंतर्
शासनपर्णालीचा	 शेवट	झाला.	 यि त वातं यास	कोणतीच	 िकंमत	 रािहली	नाही.
ज म याबरोबर	दोन	गो टीचें	बंधन	आले	-
•	देशाची	सेवा
•	 यहूररचे	-	िहटलरचे	कारण	न	िवचारता	आ ापालन
•	अव ा	करणार्	यांचा	शेवट
यांना	ही	 यव था	मा य	न हती	 यांनी	 देशाचा	 याग	 केला.	 यात	अनेक	 िद गज
होते,	जसे-	 लेखक	टॉमस	मन,	 िनदशक	 िफ्रट्ज	 लंग,	अिभनेतर्ी	मिलन	डाइिट्रच,
वा तुकार	 वा टर	 गर्ोिपयश,	 संगीत 	 ओटो लफरर,	 कुल	 वेइल,	 िरचड	 टॉबर,
मनोवै ािनक	अ बट	आइ टाइन.
यहुदी	िवरोध
िहटलर	हुकूमशहा	झाला.	 या	भागात	आता	दोन	हुकूमशहा	झाले.	इटलीचा	फॅिस ट
मुसोिलनी	आिण	दुसरा	जमनीचा	नाझी	िहटलर.
एक	आठवड ानंतर	 पर्चारमंतर्ी	 जोसेफ	 गोबे स या	आदेशाव न	 यहुदीयांिव
सावजिनक	 बिह कार	 चळवळ	 चालवली	 गेली.	 1	 एिपर्ल,	 1933	 रोजी	 शिनवारी
सकाळी	10	वाजता	बिह काराची	सु वात	झाली.
‘खरेदी	फ त	जमन	दुकानांव नच	करा.’
असे	बोड	सवतर्	झळकले.
गोबे सने	 यहुदीं या	 अ याचारािव 	 कपोलकि पत	 पर्चार	 सु 	 केला.	 जमन
रेिडओव न	तो	देशभर	पर्सािरत	कर यात	आला.	नाझी	िवरोध	बंद	झाला	नाही	तर
यहुदीनंा	धडा	िशकिवला	जाईल,	अशी	धमकी	गोबे सने	िदली.	तो	कमालीचा	पर्चारक
होता.
वा तिवक	 यहुदी	 वत:ला	 जमन	 समजत.	 ते	 उदार	 वभावाचे	 होते.	 पिह या
िव वयु ात	 लाखो	 जमन	 यहुदीनंी	 आप या	 मातृभमूी या	 र णासाठी	 वत: या
पर्ाणा या	आहुती	 िद या.	 िहटलरला	आयरन	 क्रॉस	 -	स मानाचे	पदक	 -	पर्िशया
आिण	ऑि ट्रयाचा	 यु िच ह	 -	 दे याची	 िशफारस	करणारा	एक	यहुदी	अिधकारीच
होता.



असे	असनूही	िहटलर या	दृ टीत	यहुदी	केवळ	जमनांचे	िचरंतन	शत् 	होते.
हळूहळू	असे	कायदे	पास	कर यात	आले,	 यामुळे	यहुदीचें	सव	अिधकार	 संपु टात
आले.	 िहटलर या	 12	वषां या	काळात	यहुदीिंव 	एकूण	 400	 पे ा	जा त	कायदे
पास	कर यात	आले.
िसि हल	सेवेत	पदगर्हणासाठी	आयवंशीय	असणे	बंधनकारक	कर यात	आले.

•••



मृ युघंटेचा	गजर
अशातच	 एस.एस.	 पर्मुख	 हेिनर्क	 िहमलर या	 डो यातनू	 ‘जे टेपो’	 नावा या
संघटनेची	 उ प ी	 झाली.	 िहटलर या	 राजकीय	 िवरोधकांना	 िचरड यासाठी	 याचा
वापर	 केला	जाऊ	लागला.	 10	 फेब् वारी,	 1936	 रोजी	 नाझी	लोकसभेने	 ‘जे टेपो
कायदा’	पािरत	केला.	 यानुसार	जे टेपो या	कोण याही	कृतीिव 	कायदेशीर	अपील
कर यास	बंदी	घाल यात	आली.
जे टेपो	 वत:च	 कायदा	झाली.	 कोणालाही	अटक	 करणे,	 बंिद त	 करणे,	 जेलम ये
डांबणे,	फाशी	 देणे	 याकिरता	आणखी	 दुसर	्या	काय ाची	कलमे	शोधीत	 बस याची
गरज	रािहली	नाही.
जे टेपो	संघटनेचे	सद य	हेर	आिण	खबर	्यां या	एका	मोठ ा	गटात	राहनू	काम	करीत
होते.	 यांचे	काय	अितशय	गु तपणे	चालायचे.	पर् येका या	मनात	रातरं्िदवस	भीती
भ न	 राहायची.	सवसामा य	जनता	त डाला	 कुलपू	लावनू	असायची	कारण	 चुकून
जरी	नाझीिंव 	कोणी	काही	बोलले	की	 याने	आप या	 मृ यलूा	 वत: या	त डाने
िनमंतर्ण	 िदले,	असाच	 याचा	अथ	 हायचा.	कारण	 िवचारपसू	करताना	 संशियताला
खालीलपर्माणे	 यातना	 िद या	जाय या.	 याकिरता	 बिलन या	 म यवती	 िठकाणी
मु ाम	िविश ट	पर्कारचे	जेल	बांध यात	आले.	िद या	जाणार	्या	पर्ाणांतीत	यातनांचे
व प	असे	होते	-
•	बफा या	पा याने	भरले या	टबात	पु हा	पु हा	बुडवणे
•	हात,	पाय,	कान	आिण	जननिदर्याला	तार	गंुडाळून	िवजेचा	शॉक	देणे.
•	पु षां या	अंडकोषाला	िवशेष	िचमट ा या	पकडीत	दाबणे.
•	 हात	 पाठीमागे	 बांधनू	 याला	 हातांवर	लटकवणे.	 यामुळे	खांदे	 िनि क्रय	 होऊन
जात.
•	रबरी	बेताने	िकंवा	गाई या	कातडीपासनू	बनिवले या	चाबकाने	फोडून	काढणे.
•	आगपेटी	आिण	डागणीने	चटके	देणे.
ते	फ त	नावाला	जेल	होते.	खरे	तर	ते	यातनागृह	होते.	कारण	 यां या	आजबूाजू या
र यांव न	 जाणार	्या-येणार	्यांना	 िदवसरातर्	 आतनू	 जनावरांपर्माणे	 हंबर याचा,
आक्रंद याचा	आवाज	यायचा	आिण	ऐकताना	अंगावर	भीतीने	काटा	उभा	राहायचा.
बुदि्धवादाची	होळी
सन	 1942	म ये	 िहटलरने	 ‘रातर्	आिण	 धुके’	नावाचा	कायदा	पास	 केला.	हा	कायदा
हणजे	 भुता या	 हातात	 कोलीत	 दे याचाच	 पर्कार	 होता.	 आधीच	 जे टेपोला
अनिधकृत	अिधकार	देऊन	ठेवले	होते.	नवीन	काय ाने	 यांना	अमयाद	स ा	पर्दान
केली.
‘रातर्	आिण	 धुके’	काय ातहत	चौकशीसाठी	 पकडून	 नेले या	 िवरोधकाचा	कधीच
तपास	लागत	नसे.	तो	कधीच	घरी	परत	येत	नसे.



िहटलर या	 उ थानापवूी	 शंभर	 वष	आधी	जमन-यहुदी	 कवी	 हेिनर्क	 हाइनने	 मत
न दवनू	ठेवले	होते	-
‘‘जेथे	पु तकांची	होळी	केली	जाते	तेथे	माणसां या	निशबातही	जळणे	िलिहले	जाते…’’

10	मे	1933	रोजी	अशी	एक	दुघटना	घडली	-
िव विव ालयात	 (अथात	जमनी या)	 िशकणारे	 िव ाथी	जमनिवरोधी	 िवचारां या
पु तकांची	 होळी	 कर यासाठी	 बिलनम ये	 एकतर्	आले.	 यांनी	 सारासारिवचार	 न
करता	गरं्थालयाला	आग	लावली.	20,000	पु तके	आगी या	 वाळात	 वाहा	झाली.
यात	अ बट	आइ टाइन,	 िस मंड	 फ्राइड,	 मॅि सम	गॉकी,	अन ट	 हेिमं वे,	 हेलेन
केलर,	 काल	 मा स,	 एच.जी.	 वे स,	 ऐिमल	 जोला	 इ यादी	 लेखकां या	 मौ यवान
सािह यकृतीचंा	समावेश	होता.
खोटारडा	पर्चारमंतर्ी	जोसेफ	गोबे सने	जाहीर	केले,
‘‘परंपरागत	 यहुदी	 पर्णालीचा	 शेवट	 होऊन	 नवीन	 पर्काशिकरणे	 तेजाळू	लागली
आहेत.	 भिव यात	 जमन	 नागिरक	 केवळ	 पु तकी	 िकडा	 न	 राहता	 चािर यसंप न
य ती	 हणनू	लौिकक	पर्ा त	करतील.’’
िहटलर या	 काळात	 जमनीची	 बौदि्धकता	 लोप	 पाव	ू लागली.	 िव ाथी	 आिण
पर्ोफेसरांनी	नाइलाजाने	नाझी	 िवचारधारेचा	 वीकार	क न	 वत:ला	 यात	वाहवनू
टाकले.
पणू	जमनीत	पर्ाथिमक	शाळेपासनू	 िव विव ालयापयंत या	सव	यहुदी	 िश कांना
नोकरीव न	काढून	टाक यात	आले.	वा तिवक	ते	खपू	हुशार,	मेहनती,	अ यास	ूआिण
पर्ामािणक	होते.	 यांचे	पर्माण	10	ट यां या	आसपास	होते.	 याचा	भौितक	आिण
गिणत	 िवषयावर	आिण	 यां या	 िश णावर	अितशय	अिन ट	पिरणाम	झाला.	बरेच
िव ान	 िहटलर या	 जमनीचा	 याग	 क न	 अमेिरकेत	 थाियक	 झाले.	 युिनच
युिन हिसटीत	 हाइट	 रोज	 नावाचा	 एक	 ग् प	 गट	 िनमाण	 झाला	 होता.	 या या
सद यांनी	धाडस	क न	मनातील	 ोभ	 य त	करणारी	पतर्के	वाटली	-
‘‘अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलर!	आ हाला	आमचे	 यि तगत	 वातं य	परत	करा.	 हा	आमचा
अिधकार	आहे.	तो	अ यंत	िनदयीपणे	आम यापासनू	िहरावनू	घेतला	गेला	आहे.’’
या	गटाचे	दोन	पर्मुख	सतूर्धार	आिण	 नेते	होते	 हे स	तसेच	सोफी	शोल.	 िहटलरने
या या	कमांड ना	गु तपणे	आदेश	िदला,
‘‘हे स	आिण	सोफी	शोल	ही	नावे	िमटली	पािहजेत.’’
झाले.	 वत:	 यहूररचा	आदेश.	दोघांना	अचानक	अटक	कर यात	आली.	 यांना	अशी
अटक	कर यात	येई	 यांचे	भिवत य	ही	का या	दगडावरची	रेघ	असे.
हे स	आिण	सोफी	शोला	फाशी	दे यात	आले.
अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलर या	 शाळेचे	 िव ाथी	 शरीराने	 आिण	 आरो याने	 सुदृढ	 होते.
यां या	 मनात	 नाझी	 िवचारसरणी	ओतपर्ोत	 भरलेली	 होती.	 मातर्	 िव ान	आिण
गिणताचे	 यांना	अगदी	पर्ाथिमक	 ानसु ा	न हते.	 िहटलरला	असेच	त ण	पािहजे
होते,	 जे	 मरेपयंत	 पर् नो र	 न	 करता	आदेशापर्माणे	 मातृभमूीची	 सेवा	 कर यास



अखंड	तयार	असतील.
•••



अराजकाचा	िवजय
िहटलरला	 हुकूमशहा	 बनिव यात	 अन ट	 रोहमचा	 मनापासनू	 सहभाग	 होता.
या याकडे	एस.ए.चे	 नेतृ व	होते.	 याला	चीफ	ऑफ	 टाफ	हा	 हु ा	होता.	 या या
िनयंतर्णात	 1,00,000	 पर्िशि त	 सैिनक	 होते.	 ते	 िहटलर या	 हुकूमशाहीला
कोण याही	 णी	गंुडाळून	ठेव	ूशकतील	इतके	साम यशाली	होते.
रोहम	आिण	 याचे	जवान	 वत:ला	‘नवीन	जन	सेने’चे	िनमाते	िकंवा	सं थापक	समजू
लागले	होते.	नेपोिलयन या	क्रांितकारी	सै यापर्माणे	जमनी या	परंपरागत	सै याचे
थान	पर्ा त	कर याचा	 यांचा	पर्य न	होता.
या	ओढाताणीमुळे	 यां यात	आिण	िहटलरम ये	सरळ	संघषाची	ि थती	येऊन	ठेपली.
िहटलर या	दृ टीने	एस.ए.जवानांची	वागणकू	सवांसाठीच	तर्ासदायक	होऊ	लागली.
शेवटी	फेब् वारी	1934	 या	अंितम	आठवड ात	िहटलरने	एक	बैठक	बोलावली.	ितला
एस.ए.चे	 नेता,	 सेनानायक,	 अन ट	 रोहम,	 जमनीचा	 संर णमंतर्ी	 जनरल	 व नर
वॉब लॉ बग	 हे	 उपि थत	 होते.	 िहटलरने	 रोहमला	सवांसम 	 गोड	श दांत	 ताकीद
िदली,
‘‘मा या	 िपर्य	 रोहम,	 एस.ए.ला	जमनीत	 सै यश तीचे	 व प	 पर्ा त	 होऊ	 िदले
जाणार	नाही.’’
रोहमने	बैठकीत	ही	गो ट	कबलू	केली.	मातर्	बैठक	संप यावर	 याने	गुण	उधळायला
सु वात	केली.	 याने	आप या	िव वास	ूिमतर्ांना	सांिगतले,
‘‘िहटलर	देशदर्ोही	आहे.	बैठकीत	ठरले या	िनणयावर	मी	पर् य ात	अंमलबजावणी
करणार	नाही	इ यादी…’’

एका	खबर	्याने	ही	गो ट	िहटलर या	कानावर	घातली.
बिलनम ये	दोन	मिह यांनंतर	परे्स	कॉ फर स	घेऊन	रोहमने	जाहीर	केले	-
‘‘एस.ए.	हीच	रा ट्रीय	समाजवादी	क्रांती	आहे.’’
या	काळात	अ यंत	 िश तब 	अशी	एस.एस.	नावाची	 दुसरी	संघटना	होती.	 ित या
पर्मुखाचे	नाव	होते	 -	 हेिनर्क	 िहमलर.	ही	 वेगळी	 संघटना	 ‘अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलर’	या
य तीची	िन सीम	भ त	होती.
िहमलरने	 आपला	 िव वास	ू सहकारी	 राइ हड	 हेिड्रक	 आिण	 नाझी	 हरमन	 गोिरंग
यां या	सहकायाने	 रोहमिव 	आघाडी	उघडली.	 िहटलरची	आिण	 रोहमची	 5	तास
भेट	झाली.	रोहमने	जाहीर	केले,
‘पर्कृती	अ वा थामुळे	मी	पदाचा	राजीनामा	देत	आहे…’

याने	 यो य	 िनणय	 घेतला.	 िहटलरशी	 झालेला	 िवरोध	 ए हाना	 जवळ या	 काही
लोकांना	समजला	होता.	पद	सुरि त	ठेव या या	नादात	पर्ाण	गमवावे	लागणार	होते
कारण	तो	िवरोध	को या	ऐर	्यागैर	्याचा	न हता.	पर् य 	यमालाही	थरथर	कापायला
लावील,	अशा	क् रक याशी	वैर.



राजीनामा	देऊन	रोहमने	 वत:चा	जीव	वाचवला.
जमनीत	ग धळाचे	वातावरण	िनमाण	झाले.
िवरोधकांची	क ल
21	जनू	रोजी	वयोवृ 	रा ट्रपती	पॉल	वॉन	 िहंडेनबग या	 खेड ातील	घरी	जाऊन
िहटलरने	 याची	 भेट	 घेतली.	 या यासोबत	जनरल	 लॉ बगही	 होता.	 रा ट्रपतीने
िहटलरला	सरळ	तंबी	िदली.
‘‘एस.ए.चा	 पर् न	 तातडीने	 हाताळून	 यां या	कारवायांना	आळा	 घाला.	 तसे	 केले
नाही	तर	मी	 वत:	 देशात	ल करी	शासन	लाग	ूकरीन.	 देश	सै या या	ता यात	िदला
जाईल.	नाझी	राजवट	संपणूपणे	संपलेली	असेल.’’
शुक्रवार,	 29	जनूला	 िहटलरने	 वे टफैिलयाचा	दौरा	 केला.	रातर्ी	तो	बॉनजवळ या
एका	हॉटेलात	मु कामाला	थांबला.	िहमलर	आिण	गोिरंगकडून	 याला	रातर्भर	फोन
येत	 रािहले	 की,	 एस.ए.	 सैिनकांना	 यां या	 िवरोधात	 के या	जाणार	्या	 कारवाईचा
सुगावा	लागला	आहे,	तसेच	ते	पर्ितह ला	कर या या	तयारीला	लागले	आहेत.
रातर्ी	2	वाजता	हॉटेल	सोडून	िहटलर	िवमानाने	 युिनचकडे	िनघनू	गेला.	तेथे	 याला
रोहम	आिण	इतर	एस.ए.	ने यांची	 यि तगतरी या	भेट	 यायची	होती.
30	जनू,	शिनवारी	सकाळी	िहटलर	 युिनचला	पोहोचला.
गाऊलाइटर	अ	◌ॅडॉ फ	वॅगनरने	 याला	सांिगतले	की,	एस.ए.	 या	लोकांनी	रातर्भर
िवरोधी	घोषणा	 देत	 र यावर	ग धळ	घातला.	 ते	ऐकून	 िहटलर	अितशय	 संतापला.
याला	 संतापायला	 तर	 काय	 िकरकोळातले	 िकरकोळ	 कारणही	 पुरेसे	 होत	 असे.
अंगर कांसह	 रा य	 मंतर्ालया या	 (िमिन ट्री	 ऑफ	 टेटस)्	 आिण	 कायालयात
गेला.	तीन	एस.ए.	उ चािधकार	्यां या	गणवेशाव न	 याने	नाझी

ब कल	ओरबाडून	घेतले.	ही	घटना	 युिनचम ये	घडली.
यानंतर	रोहमचा	नंबर	होता.
आप या	ताफयासह	सकाळी	6.30	वाजता	रोहमला	भेट यासाठी	िहटलर	बॉड	िवएसी
िरसॉटम ये	पोहोचला.	तेथे	रोहमनेच	दरवाजा	उघडला.	संतापलेला	िहटलर	 या यावर
लगेच	भडकला,
‘‘धोकेबाज,	अन ट	रोहम!	तु हाला	अटक	कर यात	येत	आहे.’’
एक	 एस.ए.	 नेता	 एडमंड	 हाइसला	 गिल छ	 वागणुकीमुळे	 िहटलरने	 फासावर
लटकाव याचा	आदेश	िदला.
शिनवारी	 सकाळी	 10	 वाजता	 िहटलरने	 बिलनम ये	 गोिरंगला	 पणू	 शु ीकरणाची
परवानगी	 िदली.	 जे टेपो,	 गोिरंगचे	 पोलीस	आिण	 एस.एस.चे	 खुनी	 कमांडो	 यांनी



एस.ए. या	ने यांची	भरमसाट	क ल	केली.
गत	चाळीस	तासांत	एक	 णही	न	झोपलेला	 िहटलर	 िवमानाने	बिलनला	पोहोचला.
िवमानतळावरच	 याला	 गोिरंग	आिण	 िहमलर	 भेटले.	 ते	 रोहमला	 ठार	 मार याचा
आगर्ह	क 	लागले.	 टेिड हॅम	 जेलम ये	बसले या	 रोहमला	आ मह येचा	 िनणय
घे यासाठी	 फ त	 10	 िमिनटे	 दे यात	 आली.	 पंधरा	 िमिनटांनंतर	 दोन	 एस.एस.
अिधकारी	 या या	कोठडीत	 िशरले.	 यांनी	अ यंत	जवळून	गो या	झाडून	रोहमला
ठार	केले.
िहटलरचा	 अंगर क	 एस.एस.	 दलाचा	 िनयंतर्क	 होता	 हायिट्रच.	 या या	लोकांनी
जेलमधील	इतर	एस.ए.	ने यांना	िहटलरचे	नाव	सांगनू	ठार	मारले.
1	 जुलै,	 रिववारी	 िहटलरने	 लोकांना	 भुलिव यासाठी	 बिलन या	 राड्रक	 चा सलरी
उ ानात	 मंितर्मंडळ	 सद य	 आिण	 यां या	 पिरवारांसाठी	 चहापानाचा	 कायक्रम
आयोिजत	केला.
सोमवार,	 िदनांक	 2	 जुलै	 रोजी	 सकाळी	 4	 वाजता	 72	 तासांपासनू	 सु 	 केलेली
‘शु ीकरण’	मोहीम	थांबिव यात	आली.	 यात	हजारो	िवरोधकांचे	िशरकाण	केले.
िहटलर,	गोिरंग,	 िहमलर,	 हेिड्रक	यांनी	या	शु ीकरण	मोिहमे या	 िनिम ाने	 वत:चे
वैयि तक	वैर	साधनू	घेतले.
रा ट्रपती	 िहंडेनबग	 िहटलर या	या	कारवाईवर	खपूच	खशू	झाला.	 याने	 िहटलरचे
अिभनंदन	करणारी	तार	पाठवली.	जमन	सेनािधकार	्यांनीही	िहटलर या	या	शु ीकरण
मोिहमेचे	मनापासनू	समथन	केले.
काही	िदवसांनंतर	िहटलरने	िहमलरला	एस.एस.	संघटनेचा	पर्मुख	बनिवले.	योजनेचा
दुसरा	सतूर्धार	राइ हड	याला	लेफटनंट	जनरल	बनवनू	टाकले.	िवरोधकांना	पर् य
गो या	घालणार	्या	 एस.एस.	 सैिनकांना	 िवशेष	 िच हाची	कट ार	 िहटलरकडून	 भेट
िदली	गेली.

•••



िनरंकुश	सवस ािधकारी
आता	 िहटलर या	 संपणू	 स ागर्हणात	 केवळ	 एकच	अडथळा	 रािहला	 होता,	 87
वषांचा	 वयोवृ 	 रा ट्रपती	 पॉल	 वॉन	 िहंडेनबगचा.	 खरे	 हणजे	 तो	 खेड ातील
या या	 यि तगत	घरी	मरणास न	अव थेत	पडून	होता.	ते	वष	होते	1934.
िहंडेनबग या	वृ ाव थेमुळे	 या या	अटळ	मृ यचूी	सवांनाच	पर्ती ा	होती.	तो	पवू
पर्िशयातील	 या या	गर्ामीण	जहािगरी या	िठकाणी	शेवट या	घटका	मोजत	होता.
िहटलरला	 जमनीचा	 केवळ	 रा ट्रपती	 हायचे	 न हते.	 िहंडेनबगनंतर	 ते	 पद	 तर
पर्य न	न	करताही	 या या	पायांवर	आपोआप	लोळण	 घेणार	होते.	 याला	 हायचे
होते	 जमनी या	 जनतेचा	 यहूरर!	 सवो च	 नेता	 बन याची	 याची	 अ यंत
मह वाकां ा	होती.
जमनीत	काही	 िढवादी	 (काँझविट ह)	 िवचारसरणीचे	लोक	 होते.	लोकशाही	मा य
नसली	तरी	 यांना	 यांची	मातृभमूी	 िहमलर	आिण	 हेिड्रकसार या	 खुनी	र तिपपासू
लोकां या	 हाती	जावी	 हेही	 यांना	 पसंत	 न हते.	 यात	जमनीचा	 हाईस	 चा सलर
फ्रांज	वॉन	पपेन	आघाडीवर	होता,	तसेच	तो	रा ट्रपती	 िहंडेनबगचा	 िव वासपातर्
होता.
िहटलरने	एका	काय ाचा	आराखडा	तयार	केला.	 याअंतगत	जमनी या	रा ट्रपतीचे
पद	समा त	क न	 वत:ला	जमनीचा	 यहूरर	घोिषत	कर यात	आले.
2	ऑग ट,	1934	रोजी	सकाळी	िहंडेनबगची	पर्ाण योत	मालवली.	ही	खबर	जाहीर
होऊन	 सवतर्	 पर्सािरत	 हो या या	 काही	 तास	 आधी	 नाझी	 संसदेने	 एक	 िदवस
आधीची	1	ऑग ट,	1934	ही	तारीख	टाकून	खालील	कायदा	लाग	ूकेला	-
•	राईक	अथवा	जमन	सामर्ा याचे	रा ट्रपतीचे	पद	यापुढे	जमन	चा सलर या	पदात
समािव ट	राहील.	 यामुळे	स या या	रा ट्रपतीचे	सव	अिधकार	 यहूरर	आिण	राईक
चा सलर	 अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलर	 या याकडे	 वग	 होतील.	 हाइस	 चा सलरची	 िनवड
चा सलर	 वत:	करतील…’’

•	याची	अंमलबजावणी	जमनीचे	रा ट्रपती	िहंडेनबग	यां या	मृ यनंूतर	लगेचच	केली
जाईल.
स तीची	शपथ
नवीन	 यहूरर	कायदा	लाग	ूहोताच	जमन	सै या या	पर् येक	सैिनकाला	गोपनीयतेची
आिण	एकिन ठतेची	शपथ	दे यात	आली.

‘‘मी	परमे वराला	 म न	पिव 	शपथ	घेत	आहे	क ,	जमन	सा ा य	आिण	जमनी या	जनतेचे	
सश 	सै याचे	सव च	कमांडर	अ	◌ॅडॉ फ	िहटलर या	 ित	िवनाअट	आ ाकारी	राहीन.	या
शपथेचा	मान	ठेव यासाठी	आपले	जीवन	संकटात	घाल यास	मी	तयार	राहीन…’’



ही	अभतूपवू	शपथ	 वैयि तक पाने	 िहटलरसाठी	 होती.	एकपर्कारे	जमन	 सै याला
यहूररचे	 खाजगी	 ह यार	 बनिवले	 गेले.	 िहंडेनबग या	 अं यिवधीनंतर	 नाझीनंी

िहटलर या	समथनाथ	रा ट्र यापी	जनमत	संगर्ह	कायक्रम	हाती	घेतला.
िहंडेनबगने	 पपेनमाफत	 िहटलरला	 सोपिवलेले	 मृ यपूतर्	 समोर	 आले.	 यात
समर्ाटाचे	रा यतंतर्	जमनीत	पु हा	अमलात	आण याची	सचूना	केलेली	होती.
िहटलरने	जा त	ब बाब ब	हो याआधी	ते	मृ युपतर्	न ट	क न	टाकले.	 या याऐवजी
एक	खोटे	 मृ युपतर्	तयार	क न	 ते	पर्कािशत	 केले.	 यात	 िहटलरची	खपू	पर्शंसा
कर यात	आलेली	होती.
19	ऑग ट	1934	रोजी	जमनीत	मतदान	झाले.	95	ट के!	 यात	िहटलरला	3.8	कोटी
हणजे	90	ट के	मते	िमळाली.
दुसर	्याच	 िदवशी	 20	 ऑग टला	 जमनी या	 सव	 सरकारी	 पदािधकार	्यांना
खालीलपर्माणे	शपथ	स तीची	कर यात	आली-
‘‘मी	वचन	देतो	क ,	मी	जमन	रा य	आिण	जमन	रा या या	 जाजनांचे	 यूहरर	अ	◌ॅडॉ फ	िहटलर
यां याशी	एकिन 	आिण	आ ाकारी	राहीन.	काय ाचे	पालन/आदर	करीन.	कत य	 ामािणकपणे
पार	पाडीन.	 यात	कोणतीही	कसूर	होऊ	देणार	नाही.’’
पणू	स ा	ह तगत	क न	िहटलर	जमनीचा	सवस ाधीश	झाला.
दोन	 आठवड ांनंतर	 यरूबगम ये	 नाझीचंी	 पर्चंड	 रॅली	 िनघाली.	 िहटलरने	 एक
उदयो मुख	 िफ म	 िनदशक	 लेनी	 राइफ टॉलला	 बोलवले.	 पणू	 आठवडाभर
चालणार	्या	 यरूबग	रॅलीची	िफ म	बनवनू	घेतली.	ितला	शीषक	िदले	-
इ छाश तीचा	िवजय
िहटलर या	 बारा	 वषां या	 पर्शासकीय	 काळात	 यहुदीनंा	 जखडून	 ठेव यासाठी
िनरिनरा या	पर्कारचे	एकूण	400	कायदे	पास	कर यात	आले.
1933	 म ये	 जमनीत	 5,03,000	 यहुदीपैंकी	 70	 ट के	 बिलन,	 फ्रँकफूट,	 बरे्सनाक
इ यादी	 मोठ ा	 शहरांत	 राहत	असत.	 यातील	 बर	्याच	 यहुदी	 त णांनी	 गैरयहुदी
पिरवारात	िववाह	केले	होते.	जमनी या	5.5	कोटी	लोकसं येत	यहुदी	1	ट यापे ाही
कमी	 पर्माणात	 होते,	 तरीही	 िहटलर	 यांना	 जमनांचा	 भयानक	 शत् 	 मानायचा.
समाजात	आयवंशच	सवशरे् ठ	आहे,	असे	 याचे	मत	होते.
आता	 िनरंकुश	स ा	हातात	होती.	 िहटलरचे	 संपणू	ल 	राजनैितक	कामकाज	आिण
सै यश तीचे	सबलीकरण	याकडे	लागले.	कारण	 याला	जमन	सामर्ा याचा	 िव तार
करायचा	होता.

•••



िव वयु ाचा	िबगुल	वाजला
जानेवारी	1936
िहटलरने	आपले	खरे	दात	दाखवायला	सु वात	केली.	जमनीचा	एक	भाग	होता	राईन
लँड.	तो	सै यिवरिहत	कर यात	आलेला	होता.	रा यिव तार	तर	िहटलरला	करायचाच
होता.	 राईन	 लँडचा	 संपणू	 भागावर	 क जा	 कर यासाठी	 िहटलरने	 यु ाचे	 रणिशंग
फंुकले.	 याने	आप या	सै याला	कुच	कर याचा	आदेश	िदला.
नाझीनंी	अचानक	धोका	देऊन	स तीने	ता यात	घेतलेला	तो	पिहला	पर्देश	होता.

दि ण	 -	 पवू	 बहेिरयात	 बशित गडेन	शहरा या	 पहाडावर	 िहटलरने	 िवशर्ांती थळ
बांधनू	 ठेवले	 होते.	 तेथनू	 आ युस	 पवताची	 िशखरे	 आिण	 खाली	 खोलच	 खोल
दर	्याखोर	्या	 यांचे	 मोठे	 नयनर य	 दृ य	 िदसायचे.	 येथेच	 बसनू	 िहटलर	जमनी या
भिवत याचा	 िनवांतपणे	 िवचार	 करायचा	 आिण	 अवघडात या	 अवघड	 सम येवर
तोडगा	काढायचा.
आताही	 याने	तेच	केले.
1919	 या	तहाला	आ हान
15	माच,	1935	ला	 याने	सेनानायकांसह	बिलनम ये	बैठक	बोलावनू	जाहीर	केले	-
‘‘ हसाय या	 तहानुसार	 जमनीवर	 सैिनकां या	 सं ये या	 मयादेबाबत	 जे	 बंधन
लाद यात	आले	आहे,	 ते	आपण	 झुगा न	 देत	आहोत.	आ ही	आमची	 सै यश ती
आिण	श तर्ा तर्	भांडार	यात	भरपरू	वृ ी	करणार	आहोत…’’

सभागृहात	उपि थतांपैकी	कोणीही	यावर	हरकत	घेतली	नाही	िकंवा	िचंता	 य त	केली
नाही.
गोबे सने	पतर्कार	पिरषद	बोलावनू	जाहीर	केले	-
‘ यहूररने	िनणय	घेतला	आहे	की,	जमन	सै यात	नवीन	भरती	क न	वाढ	केली	जाणार
आहे.	न या	सै याचे	36	िवभाग	असतील.	सैिनक	सं या	असेल	5,50,000.’
पर्थम	 िव वयु ात	 (1919)	 परािजत	 झाले या	 जमनीिव 	 दो तरा ट्रांनी
हसायचा	जो	तह	 केला	होता,	 यातील	पाच या	भागाचे	 फ्रा स	आिण	 इं लंड या
नाकावर	िटचनू	केलेले	हे	उघड	उघड	उ लंघन	होते.
फ्रा स	आिण	 इं लंडचे	काही	आंतिरक	पर् न	होते.	काही	अडचणी	हो या.	िहटलरने
बरोबर	 वेळ	 साधली.	 याने	 िबनिद कत	 हसाय या	 तहातील	 अटीनंा	 हरताळ
फास याचा	उ ोग	 सु 	 केला.	आप या	 िनणयािव 	एखादा	 देश	 सैिनकी	कारवाई
करील	अशी	भीती	 याला	अिजबात	वाटली	नाही.



धतू	राजकारण
21	 मेला	 बिलनम ये	 िवरोधकां या	 जखमांवर	 मलम	 लाव यासाठी	 िहटलर	 जमन
संसदेसमोर	हजर	झाला.	 याने	एक	नाटकीय	भाषण	ठोकले-
‘‘जमनीला	 शांतता	 हवी	आहे.	आम यातनू	 कोणीही	 कोणालाही	 धमकाव	ू इि छत
नाही…’’

यानंतर	 याने	एक	तेरासतूर्ी	शांती	कायक्रम	वाचनू	दाखवला.	 यात	सवच	पर्कारची
पर्लोभने	दे याचा	वायदा	केलेला	होता.	उदाहरणाथ,
•	 जमनी	 हसाय या	 तहातील	 इतर	 सव	 अटीचंा	 आवजनू	 मान	 करील. 	 	 	 	 	
राइनलँडमधनू	सै य	माघारी	बोलावनू	घेतले	जाईल.
•	 युरोपात	शांतता	 र णासाठी	 िनमाण	 होणार	्या	 सामुदाियक	 यव थेत	जमनी	
सहभागी	होईल.
•	आप या	शेजारी	देशांशी	अनाक्रमण	करार	कर यास	जमनी	पर्ाधा य	देईल.
बहुतेक	कार थानी	घोषणा	िहटलर	शिनवारी	करायचा.
िहटलर या	कृतीत	आिण	उ तीत	नेहमीच	तफावत	असे.
शिनवार,	 7	माच	 1936	रोजी	सकाळी	जमन	 सेने या	 3	बटािलयन	र	्हाईन	नदीवरचे
पलू	ओलांडून	औ ोिगक	कदर्	राइनलँडम ये	घुस या.
या	 सै यिवरिहत	 ेतर्ात	 राईन या	 पि चमेपासनू	 फ्रा स या	 ह ीपयंतचा	 भाग
तसेच	पवूकडील	कोलोज,	डसेलडोफ	आिण	बॉन	या	शहरांचा	समावेश	होता.
सकाळी	 10	वाजता	 िहटलरचा	पररा ट्रमंतर्ी	कां ततीन	वॉन	 यरूथ	याने	 फ्रा स,
िबर्टन	आिण	 इटली या	 राजदतूांना	 बोलावनू	 घेतले.	 अ यंत	 सौ य	आिण	 स य
भाषेत	तो	 यांना	 हणाला,
‘‘राईनलँडचा	सै यिवरिहत	भभूाग	जमन	सामर्ा यात	पणूपणे	िवलीन	कर यात	येत
आहे…’’

हसाय	तहाचे	हे	एक	आणखी	उ लंघन	होते.
राईनलँड या	 सैिनकांना	 ताकीद	 िदलेली	 होती	 की,	 फ्रा सचे	 सै य	 िवरोधासाठी
उतर यास	र	्हाईन	नदीवरचा	पलू	ओलांडून	 विरत	परत	यावे.	कारण	 हसाय	तहानुसार
या	भागाचे	संर ण	कर याची	जबाबदारी	िबर्टन	आिण	फ्रा स	या	दोघांची	होती.
29	माचला	रा ट्र यापी	जनमत	अजमावले	गेले.	99	ट के	मतदारांनी	मतदान	केले.
राईनलँडवरील	िहटलर या	आक्रमणाला	98.8	ट के	जनतेने	पािठंबा	िदला.
जमनीत	आगामी	गर्ी मऋततू	 हावया या	ऑिलंिपक	खेळांची	धमूधडा यात	तयारी
सु 	होती.	 िहटलरला	 यात	 मुळीच	 वार य	न हते.	पर्चारमंतर्ी	जोसेफ	गोबे सने
िहटलरची	मनधरणी	केली.
नाझी	 पर्शासनाने	 िविवध	 खेळां या	 पधांसाठी	 325	 एकर	 जिमनीवर	 1,10,000
परे् क	 बस	ू शकतील	 असे	 भ य	 टेिडयम	 तयार	 केले.	 िहटलर	 आिण	 इतर



उ चपद थांसाठी	 िवशेष	 यव था	 कर यात	 आली.	 तो	 संपणू	 कायक्रम	 अ यंत
भ यिद य	 व पात	 पार	 पडला;	 पण	 िहटलरने	 या	 कायक्रमाचे	 िनयोजन	 केवळ
आप याब लचे	मत	चांगले	 हावे	 हणनू	केले.
समज	आ यापासनू	 वत:हनू	 पर् य 	 मृ यलूा	कवटाळेपयंत	अ	◌ॅडॉ फ	 िहटलरचे
दोनच	मु य	उ ेश	होते	-
•	जमन	लोकां या	उपजीिवकोपाजनासाठी	जबरद तीने	साधन	पर्ा त	करणे.
•	यहुदीिंव 	अ यंत	घृणा	बाळगणे.
हणनूच	 याने	 मोठ ा	 पर्माणावर	 सै य	 भरती	 सु 	 केली.	 याने	 अ यंत	 गतीने
सै याचे	 आधुिनकीकरण	 कर यास	 पर्ारंभ	 केला.	 िबर्टनसोबत	 नौसेना	 आिण
पाणबुड ांबाबत	करार	 केला.	वरकरणी	 िकतीही	खोटी	आ वासने	 देत	असला	तरीही
िहटलर या	 मनात	 भयानक	 वादळ	 थैमान	 घालीत	 असायचे.	 याचे	 बोलणे	 ऐकून
कोणाचाही	 या यावर	पटकन	 िव वास	बसायचा.	मातर्	 या या	 िजभेवर	साखर	तर
पोटात	 िवष	असायचे.	 वर	 वर	 तो	 एखा ा	 धतू	को ापर्माणे	शांितपाठ	आळवत
राहायचा.
स ािपपासचेू	वच व
5	 नो हबर	 1937	 रोजी	 दुपारी	 4.15	 वाजता	 बिलन या	 जमन	 सामर्ा या या
चा सलरी	भवनात	 िहटलरने	जमन	 सै या या	उ चपद थांची	 बैठक	बोलावली.	 या
बैठकीत	 याने	मनातली	खळबळ	जाहीर	केली	-	त पवूी	सव	उपि थतांना	गोपनीयतेची
शपथ	िदली	गेली	-
‘‘डा या	रा ट्रांचा	बळी	घेऊन	जमन	सामर्ा याचा	िव तार	करायचा	आहे…’’

बैठकी या	थोडेसे	आधी	पोलंड या	राजदतूाबरोबर	सही	केले या	करारात	आ वासन
िदले	होते	-
‘‘जमनी	पोलंड या	सरह ीचा	नेहमी	आदर	करील.’’
िहटलरने	 Living	 Space	ची	खालीलपर्माणे	 या या	 केली.	 Living	 Space	 हणजे
उपजीिवकोपाजन या	साधन	पर्ा ती या	हेतनेू	जबरद ती	पर्देश	ता यात	घेणे	िकंवा
ेतर्	िव तार	करणे.	 याने	आपले	 हणणे	अिधक	 प ट	करताना	सांिगतले	-

‘‘जमनी या	जनतेला	 इतर	 देशांतील	लोकांपे ा	जीवनिनवाहासाठी	अिधक	जागा
िमळाली	 पािहजे.	 यु ातील	 दोन	 िवरोधक	 िबर्टन	आिण	 फ्रा स	 यां या	 डो यांत
आमचा	 महान	 देश	 जमनी	 एखा ा	 काट ासारखा	 खुपत	 असतो.	 जमनीचे	 पर् न
बळाचा	वापर	के यानेच	सुटू	शकतील.’’
1943	 ते	 1945	या	काळातच	जबरद ती	भमूी	अिधगर्हणाचा	कायक्रम	पार	पडला
पािहजे,	असे	 िहटलरचे	 मत	 होते.	 रिशयाचा	 भभूाग	 ता यात	 घेऊन	 पवूला	 मुसंडी
मार याचा	 याचा	हेत	ूहोता;	परंतु	पवू	आिण	दि णे या	तटवती	भागांचे	संर ण	 हावे
हणनू	ऑि ट्रया	आिण	झेको लो हािकयावर	ताबा	असणे	आव यक	होते.
आपली	 (जमनीची)	 सै यश ती	 िबर्टन	आिण	 फ्रा सपे ा	जा त	 होईपयंत	 संयम
बाळगायला	हवा	होता.	साधारणपणे	1943	पयंत	काही	करता	येणार	न हते.	फ्रा सची



श ती	गृहयु ात	कमजोर	होताच	तो	झेका लो हािकयावर	आक्रमण	करणार	होता.
पिह या	िव वयु ातील	सुपर्िस 	सेनानायक	तथा	एकेकाळचा	नाझी	समथक	एिरक
युडडाफ	 िडसबर	 1937	म ये	मरण	पावला.	 िहटलर	 या या	 अं ययातरे्त	सामील
झाला;	 पण	 या या	 मनात	 मृतकाब ल	 सु त	 घृणा	 होती.	 रा ट्रपती	 पॉल	 वॉन
िहंडेनबगने	िहटलरला	चा सलर	िनयु त	केले	 ते हा	एिरक	 युडडॉफने	रा ट्रपतीला
तार	पाठवनू	कळिवले	होते	-
‘‘आपण	 पिवतर्	जमन	मातृभमूी	आतापयंत या	सवांत	मोठ ा	 बाजा 	 ने यां या,
लोकां या	भावना	भाषणातील	श दफेकीमुळे	उ ीिपत	कर यात	पर्िस 	असले या
य ती या	हातात	सोपवनू	 िदली	आहे.	मी	आप याला	खातर्ीपवूक	सांग	ूइि छतो
की,	 हा	 दु ट	 माणसू	 आम या	 जमन	 सामर्ा याला	 खड्ड ात	 ढकल यािशवाय
राहणार	 नाही.	 या यापायी	 आम या	 देशाला	 भयानक	 आप ीला	 त ड	 ावे
लागेल.’’
युडडॉफ	आिण	 इतर	 सेनानायकांनी	 पर्िशया या	 संप न	आिण	 कुलीन	 पिरवारात
ज म	 घेतला	होता,	 यांचा	 सैिनकी	परंपरांशी	अनेक	 िपढ ांपासनूचा	 संबंध	होता.	 ते
वरकरणी	 िवरोध	करीत	नसले	तरी	 िहटलरची	 र तिपपास	ूधोरणे	आिण	 िवचार	यांचा
यांना	मनापासनू	 ितटकारा	होता.	 िहटलर	 वत:	ही	गो ट	ओळखनू	होता.	तरीही	 ते
या या	कामाचे	असेपयंत	 यांचा	आंतिरक	 ितर कार	सहन	कर याची	 याची	तयारी
होती.
राईनलँड	कारवाईपर्संगी	या	लोकांनी	फ्रा स या	ह या या	भीतीने	जमन	सै याला
मागे	 बोलावनू	 घे याचा	आगर्ह	 केला	 होता.	 कारण	 बहुतेकांना	 दि्वतीय	 युरोपीय
िव वयु ाची	आिण	 या या	पिरणामांची	भीती	वाटत	होती.
एक	 िहटलरच	अशी	 य ती	 होती	 याला	 कोण याच	 दु पिरणामांची	 पवा	 न हती.
या या	मनात	एकदा	जो	 िवचार	यायचा	तो	पणू	करणे	 ही	 याची	 िज 	असायची.
कोणी	िकतीही	िवरोध	केला	तरीही	काहीच	उपयोग	होत	नसे.
हायकमांड
रा ट्रपती	िहंडेनबग या	काळापासनू	दोन	उ चपद थ	अिधकारी	खु या	दाबनू	बसले
होते.	जमन	सश तर्	 सेनेचा	पर्मुख	 सेनापती	अथात	कमांडर	 -	 इन	 -	चीफ	 िफ ड
माशल	वेनर	वॉन	 लॉ बग	आिण	कमांडर-इन-चीफ	जनरल	वेनर	वॉन	िफ्रट्श	अशी
यांची	नावे	होती.
आप याला	कोणी	हलव	ूशकत	नाही,	अशी	 यांना	घमड	होती.	ते	उमटपणे	वागत.
िहटलरचे	 यां याकडे	ल 	होते.	तो	फ त	यो य	 वेळ	ये याची	वाट	पाहत	होता.	ती
वेळ	 येताच	 िहटलरने	 आधी	 लॉ बगला	 पद युत	 केले.	 िहटलरने	 याला	 खोटे
आ वासन	िदले	-
‘‘स या	जमनीत	जरा	ग धळाची	पिरि थती	िनमाण	झालेली	आहे.	वातावरण	बदलले
हणजे	तु हाला	परत	बोलावनू	घेतले	जाईल…’’

िहटलरचे	बरेचसे	डावपेच	 बुदि्धवंतांना	ए हाना	समज	ूलागले	होते.	मातर्	त डाला
लावलेले	कुलपू	चुकून	उघडले	तर	डोळे	कायमचे	बंद	हो याची	भीती.



आप याला	आता	पु हा	परत	बोलावले	जाणार	नाही,	हे	 लॉ बगला	माहीत	होते.	तो
इटलीला	िनघनू	गेला,	न	परत यासाठी.	िहटलरनेही	 याला	कधीच	बोलावले	नाही.
आता	नंबर	होता	जनरल	िफ्रट्शचा!
िहमलर	आिण	 हेिड्रकला	1935	म ये	 िफ्रट्श या	 िवरोधात	जे टेपोने	तयार	 केलेली
एक	गु त	फाईल	िमळाली.	ती	 यांनी	गोिरंगला	सोपवली.	गोिरंगने	िहटलर या	हाती
सोपवली.	 िफ्रट्श या	 एका	 अनैसिगक	 कृ याचा	 यात	 उ लेख	 केलेला	 होता.
िहटलरने	संपणू	फाईल	वाचनू	घेतली.	िफ्रट्शला	आदेश	िमळाला,
‘‘ यहूररने	तु हाला	सं याकाळी	चा सलर या	कायालयात	बोलावले	आहे…’’

वेळ	सांिगतली	गेली.	फ त	ऐकायचे.	आदेशाचे	पालन	करायचे.	हे	तर	आधीच	ठरलेले
की	पर् न	िवचारायचा	नाही.
सं याकाळ	झाली.	धडधड या	 दयाने	िफ्रट्श	चा सलरीत	पोहोचला.	िहटलरिशवाय
तेथे	आणखी	दोन	 य ती	आधीपासनूच	उपि थत	हो या	-	िहमलर	आिण	गोिरंग!
िफ्रट्शने	िहंमत	केली.	िहटलरने	 याला	 या या	िव चे	आरोपपतर्	वाचनू	दाखवले.
यावर	िफ्रट्शने	राजीनामा	 ावा,	असे	सुचिवले.	 याने	 या यावरील	आरोप	ठामपणे
फेटाळले.	राजीनामा	दे यासाठी	 याने	 प टपणे	नकार	िदला.	शेवटी	िहटलरने	 याला
स तीने	अिनि चत	कालावधीसाठी	रजेवर	पाठवनू	िदले.	यानंतर	िहटलरने	जमनी या
जनतेची	िदशाभलू	 हावी	आिण	 वत:वर	काहीही	येऊ	नये	 हणनू	घोिषत	केले,
‘‘ लॉ बग	आिण	िफ्रट्श	दोघांवर	बराच	ताण	पड याने	 यांची	पर्कृती	नाजकू-साजकू
झाली	आहे	 व	 यांनी	 या या	 पदांचे	 राजीनामे	 मोठ ा	 क टाने	 सादर	 केले	असनू
आपणही	दु:खाने	ते	 वीकारत	आहोत…’’

बिलनम ये	अफवांचे	 पेव	 फुटले.	 30	जानेवारीला	 िवरोधाचा	 फोट	 हो याचे	 गृहीत
धरले	गेले.	मातर्	पर् य ात	तसे	काहीच	घडले	नाही.	4	फेब् वारी	1938	ला	िहटलरने
मंितर्मंडळाची	बैठक	बोलािवली.	सव	संमतीने	िहटलरने	खालील	आदेश	जारी	केला	-
‘‘मी	या	 णापासनू	संपणू	सश त्र	सै य	दलाचे	सत्ूरसंचलन	 वत: या	ता यात	घेत	आहे…’’

िहटलरने	पणू	यु 	मंतर्ालय	न ट	क न	नवीन	सवो च	स ा	पर् थािपत	केली		आिण
वत:ला	 ‘हायकमांड’	 हणनू	घोिषत	 केले.	 याअंतगत	 पायदळ,	नािवकदळ	आिण
वायुदळ	यावर	हायकमांडचे	पणू	 िनयंतर्ण	होते.	या	 यव थेचा	अ य 	या	ना याने
िहटलर	सवां या	वर	आिण	पर्मुख	होता.	 याने	चीफ	ऑफ	 टाफ या	पदावर	जनरल
काईटेलची	िनयु ती	केली.	िफ्रट्श या	जागेवर	आमी	कमांडर	 हणनू	जनरल	वॉ टर
वॉन	बर्ाडिकट्शची	िनयु ती	केली.
गोिरंगला	पदो नती	दे यात	आली.	 याचा	नवीन	हु ा	होता	िफ ड	माशल.
इतर	 16	 विर ठ	 सेनापतीनंाही	नोकरीव न	 हाकल यात	आले.	 यात	 रंड टेड,	 वॉन
लजू,	वॉन	 ले टसिहत	इतर	नावाजले या	सेनापतीचंा	समावेश	होता.
अननुभवी	ऑि ट्रयायी	 नागिरक-िहटलरवर	 जमन	 सैिनक	अिधकार	्यांचा	 िव वास
न हता;	परंतु	िवरोध	पर्कट	कर याची	कोणातच	 मता	न हती.
िहटलरचाही	आप या	 सेनापतीवंर	 िव वास	 न हता.	 काईटेलसारखे	 दबनू	 राहणारे



चापलुसीखोर	लोक	 याला	फार	आवडत.	 तेही	सदैव	 या या	अवतीभोवतीच	 िपंगा
घालीत	असत.

•••



दबावतंत्र
1938	 या	 वसंत	ऋततू	 रा ट्रपती	 िहंडेनबग या	काळात	 िनयु त	 के या	 गेले या
सै यािधकार	्यांना	 िहटलरने	 काढून	 टाकले.	 यात	 अनेक	 मंतर्ी	आिण	 राजदतूांवर
गंडांतर	आले.	जमन	रा ट्र	आिण	संपणू	सश तर्	सैिनक	दले	िहटलर या	मुठीत	होती.
िहटलरने	 िवचारपवूक	 ठरिवले या	 योजनेनुसार	 आक्रमणाचा	 पिहला	 िशकार
ऑि ट्रया	 होता.	 कोणालाच	 क पना	 न हती	 की,	ऑि ट्रयािव ची	 ही	 कारवाई
दुसर	्या	िव वयु ाकडे	टाकलेले	पिहले	पाऊल	ठरेल;	पण	ती	एक	 हण	आहे	ना,
जे	घडणार	आहे	ते	कुणीही	टाळू	शकत	नाही.
िहटलरने	जमन	सामर्ा याचा	 िव तार	कर या या	 हेतनेू	डाकू	 -	 लुटा सारखा	माग
हाताळला.	 िनरिनरा या	 युरोिपयन	 ने यांना	 याने	 फसिवले.	 काहीनंा	 उघड	 उघड
धमकावले.	कधीच	खरे	बोलला	नाही.	सदैव	खोटे	बोलत	रािहला.
याचा	 सवपर्थम	 बळी	 होता	 ऑि ट्रयाचा	 चा सलर	 डॉ.	 कुत	 वॉन	 कुशिनग.
ऑि ट्रयात	 अंतगत	 फूट	 पाड याचे	 काम	 नाझी	 करीतच	 होते.	 कुशिनगने
बशित गडेनम ये	 िहटलरशी	 शांितवाता	 कर याचे	 ठरिवले.	 बैठकीची	 यव था
ऑि ट्रयाचा	माजी	राजदतू	फ्रा स	वॉन	पपेनने	केली.
12	 फेब् वारी,	 1938	रोजी	कडा या या	 थंडीत	सकाळी	ही	 भेट	झाली.	 भेटीपर्संगी
जमन	सै याचे	ित ही	जनरलही	हजर	होते.
िहटलर	 कुशिनगला	 बंग या या	मज यावरील	 एका	 सुसि जत	मोठ ा	 हॉलम ये
घेऊन	गेला.	तेथनू	एका	बाजसू	पवताचे	िहर यागार	िशखरांचे	संुदर	दृ य	िदसत	होते.
दुसरीकडे	दरू	अंतरावर	िदसत	होता	ऑि ट्रया.	िहटलर	 कुशिनगला	नकळत	 या या
चेहर	्यावरचे	 भाव	 िटपत	 होता.	 याला	 खशू	 कर यासाठी	 हणा	 की	 अंत:परे्रणेने
हणा,	 कुशिनग	अचानक	उदग्ारला,
‘‘िकती	संुदरऽऽ!’’
िहटलरला	काही	 ते	आवडले	नाही.	 बेपवाईने	आिण	 िवि त	आवाजात	तो	ताडकन
हणाला,
‘‘चा सलर	ऑफ	ऑि ट्रया!	आ ही	येथे	संुदर	दृ ये	पाह यासाठी	आिण	वातावरणाचे
कौतुक	कर यासाठी	-	गोडवे	गा यासाठी	एकतर्	आलेलो	नाही…’’

दोन	 तास!	 िहटलर	 िवनाकारण	आडवेितडवे	 ऐकवत	 रािहला.	 कुशिनग	शांत	 बसनू
ऐकत	होता.	बरीच	खरीखोटी	ऐकव यावर	िचडिचड	करीत	िहटलर	 हणाला,
‘‘जमन	सामर्ा य	एक	महान	श ती	आहे.	जमनी	आपला	सीमा	तंटा	सोडिव यासाठी
काही	हालचाल	करणार	असेल	तर	कोणीही	 यािव 	अकांडतांडव	कर याची	िहंमत
क 	नये…’’

कुशिनगने	िहटलरला	शांत	कर याचा	पर्य न	केला;	पण	 याला	तर	िनिम 	पािहजे
होते.	बहाणा	हवा	होता.	शांत	हो याऐवजी	तो	जा तच	 िचडला.	 याने	 कुशिनगला
दम	िदला	:



‘‘मी	हुकूम	िदला	तर	अ या	तासात	सव	हो याचे	न हते	क 	शकतो.’’
‘‘शेवटी	आपले	 हणणे	आिण	अटी	आहेत	तरी	काय?’’
तर्ासले या	 कुशिनगने	िवचारले.	 यावर
‘‘आपण	दुपारनंतर	िवचार	क …’’	िहटलर	 हणाला.
दहशतीचा	िवजय
दुपारनंतर	 41	 वषां या	 कुशिनगची	 आिण	 जमनीचा	 नविनयु त	 पररा ट्रमंतर्ी
जोिशम	िरबेनट्रॉप	यांची	भेट	घडिव यात	आली.	 याने	िहटलर या	माग यांचा	एक
दोन	 पानी	 करारनामा	 कुशिनगला	 सोपवला.	 यातील	 अटीचंा	 संि त	 मिथताथ
खालीलपर्माणे	होता	-
•	ऑि ट्रया या	जेलमधील	सव	नाझीचंी	िवनाअट	सुटका
•	ऑि ट्रयाई	नाझी	पाटीवर	घातलेले	िनबंध	दरू	करणे
•	 नाझी	 समथक	 वकील	 डॉ.	 आथर	 सेयस	 इं वाटला	 नवा	 रा यमंतर्ी	 बनवनू
पोिलसांचे	संपणू	िनयंतर्ण	 या यावर	सोपवणे.
•	यु मंतर्ी	आिण	अथमंतर्ीपदांवर	नाझी	 य तीचंी	िनयु ती
•	ऑि ट्रयाची	पणू	अथ यव था	जमन	सामर्ा यात	िवलीनीकरणाची	तयारी	करणे.
यावर	कोण याही	तर	्हेची	चचा	न	करता	ऑि ट्रयाचा	रा ट्रपती	िव यम	िम ल स
याची	तीन	 िदवसां या	आत	सही	झाली	पािहजे,	अ यथा	जमन	 सेना	ऑि ट्रयावर
आक्रमण	करील.
जनरल	काईटेलाही	या	बनवाबनवीत	सामील	केले	गेले.
कुशिनग	बशित गडेनहनू	परत	िफरला.	पपेनही	 या या	बरोबर	होता.
बहुतेक	 रा यां या	 राजनैितक	 ने यांना	 ही	 दबावतंतर्ाची	 (दादािगरीची)	 भाषा
ऐकायला	 िमळाली.	 ‘िहटलर’	 नावाची	 सवतर्	 दहशत	 िनमाण	 झाली.	 पिह या
िव वयु ा या	जखमांची	खपलीही	अ ाप	कोरडी	झाली	न हती.
िहटलरला	 जे	 पािहजे	 असायचे	 या यासाठी	 काहीही	 कर यात	 याला	 अिजबात
वाईट	वाटत	नसे.
िहटलर या	जमनीने	यु ाची	तयारी	चालवली	होती.	रातरं्िदवस	नवनवीन	ह यारांची
िनिमती	 सु 	होती.	गोिरंग या	चारवषीय	योजनेनुसार	कारवाई	अमलात	आण याचे
चालले	होते.	 युवक	सहायक	 सेना	 संघटनेतहत	 युवकांना	पोलाद	बनिवले	जात	होते.
या या	दृ टीत	िहटलर	देवतु य	ठरला	होता.	तो	कत य	आिण	बिलदानाला	सवो च
मह व	 ायचा.
ितकडे	 ऑि ट्रयन	 रा ट्रपती	 िम ल सने	 बहुतेक	 माग या	 अमा य	 के या.
िहटलरलाही	लगेचच	 यु 	नको	होते.	फ त	 यु ाचा	आभास	 िनमाण	करायचा	होता.
याने	जमन	सेनेचा	जनरल	काईटेलला	बोलावनू	आदेश	िदला,
‘‘जनरल!	तुमचे	सै य	ऑि ट्रया या	सीमेवर	 या.	तेथे	लढाई या	कवायती	सु 	करा.



आदेश	िमळेपयंत	पर् य 	यु 	सु 	करायची	आगळीक	करायची	नाही.’’
काईटेलने	 विरत	अंमलबजावणी	 केली.	 िहटलरची	चाल	यश वी	ठरली.	 िम ल सने
पुढील	 अनथ	 टाळ या या	 उ ेशाने	 िहटलरने	 करारना यात	 घातले या	 सव	 अटी
वीकृत	के या.
20	फेब् वारीला	रातर्ी	िहटलरने	बिलनम ये	एक	भाषण	िदले.	संपणू	ऑि ट्रयातही
रेिडओवर	 याचे	पर्सारण	कर यात	आले.	 यानंतर	चा सलर	 कुशिनगने	 ि हए नात
िहटलर या	भाषणा या	उ रात	जाहीरपणे	सांिगतले,
‘‘ऑि ट्रयाने	आतापयंत	नाझीं या	बाबतीत	खपू	उदार	धोरण	अवलंिबले	आहे.	मातर्
कोण याही	 िकमतीवर	ऑि ट्रया	आप या	सावभौम वाचा	आिण	 वातं याचा	बळी
देणार	नाही.	 बस!	आतापयंत	 जे	झाले	 ते	झाले!	यापुढे	आणखी	सहन	 केले	जाणार
नाही…’’

परंतु	नाझीचंी	 िहंमत	वाढली	होती.	 यांनी	ऑि ट्रयाचा	 वज	पोिलसांसमोर	फाडून
जमनीचा	 वज	फडकावला.
ऑि ट्रयाचे	िवलीनीकरण
वाढले या	राजकीय	अशांतीमुळे	आिथक	खळबळ	माजली.
कुशिनगने	एक	डाव	टाकला.	 याने	घोषणा	केली,

‘‘ऑि ट्रयाला	जमनीपासनू	 वतंतर्	ठेवायचे	की	नाही,	याचा	िनणय	घे यासाठी	13
माचला	एक	रा ट्रीय	सव ण	घेतले	जाईल.’’
िहटलरला	हे	माहीत	होताच	तो	संतापाने	लालीलाल	झाला.	 या या	तळपायाची	आग
म तकात	जाऊन	िभडली.	हे	मतदान	उधळून	लाव यासाठी	 याने	सै य	पाठिव याचा
िनणय	 घेतला.	जनरल	काईटेल	आिण	जनरल	 मे टाईन	यांनी	ऑि ट्रयावर	ह ला
कर याची	तातडीने	 यव था	केली.
यात	 एक	अडचण	 होती	 -	 इटलीचा	शि तशाली	 फॅिस ट	 नेता	 बेिनटो	 मुसोिलनी!
िहटलरने	 या या	 वभावाला	आिण	 वृ ीला	 अनुस न	ऑि ट्रयािव 	 खोट ा
तक्रारीचें	 पतर्	 पाठवनू	 बेिनटो	 मुसोिलनीची	ऑि ट्रयावरील	 ह याला	 सहमती
घेऊन	टाकली.
11	 माच या	 सकाळपयंत	 या	 हालचालीचंी	 खबर	 चा सलर	 कुशिनगला	 िमळाली.
ते हा	 याने	 दुपारी	2.00	वाजता	 ि हए नात	असले या	रोईस	 इं वाटला	फोन	क न
सांिगतले	की,	 पुढील	संकट	टाळ यासाठी	13	तारखेचे	जनमत	सव ण	र 	कर यात
येत	आहे.
गोिरंगने	आधी	 कुशिनगला	 राजीनामा	 दे यास	 भाग	 पाडले.	 नंतर	 याने	 सेईसला
ऑि ट्रयाचा	 नवा	 चा सलर	 िनयु त	 कर याबाबत	 रा ट्रपती	 िम लासवर	 दबाव



आणनू	पािहला.	सैिनकी	कारवाईचा	धाक	दाखवला.	िम लासने	ती	मागणी	धुडकावनू
लावली.
िहटलर या	 िचड याची	 पिरसीमा	 झाली.	 रातर्ी	 8.45	 वाजता	 याने	 सै या या
जनर सना	 बोलावनू	 दुसर	्या	 िदवशी	 सकाळीच	 आक्रमण	 सु 	 कर याचा	 आदेश
िदला.	मुसोिलनीने	टेिलफोनवर	सांिगतले,
‘‘इटली या	 हुकूमशहासाठी	ऑि ट्रया	मह वहीन	 िवषय	आहे.	नाझी	आक्रमणात
इटली	ह त ेप	करणार	नाही…’’

म यरातर्ी या	 सुमारास	 ऑि ट्रयाचा	 रा ट्रपती	 िम लास	 याला	 पिरि थतीचे
गांभीय	 ल ात	 आले.	 तो	 सेड्सची	 ऑि ट्रयाचा	 नवा	 चा सलर	 हणनू	 िनयु ती
कर यास	तयार	झाला.
शिनवार,	िदनांक	12	माच	1938,	वेळ	सकाळची.
जमन	 सै याची	ऑि ट्रया	सीमेवर	ग त	 सु 	झाली.	 िबर्टन	आिण	 फ्रा सनेही	या
आक्रमणाची	दखल	घेतली	नाही.
इं लंडचा	पर्धानमंतर्ी	नेिवल	चबरलेन	शांतीचा	पुर कता	होता.	 याने	आपले	धोरण
आधीच	जाहीर	केले	होते.
िनयतीची	करामत
ऑि ट्रयात	िहटलर या	सै याचे	शानदार	 वागत	झाले.
िहटलर	आपले	ज म थान	बर्ाउनाड	एमइन	आिण	 िलंजला	 गेला.	तो	 तेथील	एका
शाळेचा	 िव ाथी	होता.	 िलयोिडंगम ये	 या या	माता-िप याची	समाधी	होती.	 तेथे
दशनाला	जाऊन	 याने	समाधीवर	फुले	वािहली.
रिववार,	 13	माच	 1938	ला	एका	काय ाने	ऑि ट्रयाचे	 वतंतर्	अि त व	समा त
कर यात	आले.	 या	 काय ाने	 याचे	 जमनीत	 िवलीनीकरण	 कर यात	आले.	आता
ऑि ट्रया	जमन	सामर्ा याचा	केवळ	एक	पर्ांत	झाला.
सोमवारी	दुपारनंतर	िहटलरने	मोठ ा	 बाबात	ि हए ना	शहरात	पर्वेश	केला.	हे	तेच
शहर	 होते	 या या	सडकांवर	एकेकाळी	तो	अनाथासारखा	 वणवण	भटकत	 रािहला
होता.	 याची	थांब याची	 यव था	सवांत	भ यिद य	 इंिपिरयल	हॉटेलम ये	कर यात
आली.
हॉटेलम ये	 पर्वेश	 करताना	 याला	 याचा	 भतूकाळ	 आठवला.	 याच	 हॉटेलात
अधपोटी	उपाशी	राहनू	सामा य	मजुरापर्माणे	 मेहनत	क न	आपण	क टात	 िदवस
घालवले	 होते.	 हॉटेल या	 दरवाजासमोर	 सतत	 पडणारा	 बफ	 हटिव याचे	 काम	 तो
करायचा.	 येणार	्या-जाणार	्यांपुढे	 डो यावरची	 हॅट	 अधवट	 उचलनू	 कमरेत	 वाकून
चाली	चापलीनपर्माणे	अिभवादन	करावे	लागे…
आिण	आज!
िकती	 िविचतर्	 योगायोग	 होता!	 आज	 याच	 हॉटेलात	 तो	 मालकापे ाही	 जा त
स मािनत	होता.	 या या	पर् येक	पावला या	ध याबरोबर	आज	 इंिपिरयल	भकंूप
झा यापर्माणे	हादरत	होते.



10	एिपर्लला	ऑि ट्रया या	िवलीनीकरणाबाबत	जनमताचा	कौल	घेतला	गेला.	99
ट के	लोकांनी	या	कारवाई या	समथनाथ	मतदान	केले.
ि हए नात	 जवळजवळ	 1,80,000	 यहुदी	 होते.	 ऑि ट्रया या	 िवलीनीकरणानंतर
नाझीनंी	 यांचा	अनि वत	छळ	केला.
ऑि ट्रयाचा	 भतूपवू	 चा सलर	 डॉ.	 कुत	 वॉन	 कुशिनगला	 जे टेपोने	अटक	 केली.
बरीच	वष	तो	नाझी	बंदी	िशिबरात	यातना	भोगत	होता.
झेको लो हािकया	वर	डोळा
झेको लो हासीयांचा	पि चम	भाग	 हणजे	 युडेटेलँड.	तो	आप या	ता यात	असावा
अशी	िहटलरची	फार	इ छा	होती.	 हणनू	तो	 या	दृ टीने	योजना	आख	ूलागला.	कारण
या	 भागात	 30	 लाख	 जमनांचे	 वा त य	 होते.	 वा तिवक	 भयातुर	 झेक	 सरकारला
हरमन	गोिरंगने	 एक	मिहनाआधीच	 प ट	श दांत	 झेको लो हािकयाला	आ वासन
िदले	होते	-
‘‘मी	वचन	 देतो	की,	झेको लो हािकयाला	जमन	सामर्ा यापासनू	 (राईक)	कोणताच
धोका	असणार	नाही…’’

उतरणीकडे	वाटचाल
िहटलर	आपले	आई-बाप	आिण	 लहान	 भावाचा	अचानक	ओढवलेला	 मृ य	ू कधीच
िवस 	शकला	नाही.	 फु फुसातील	 र तसर्ावामुळे	एके	 िदवशी	 याचे	वडील	खाली
कोसळले	 ते	 कायमचेच.	 नंतर	छाती या	 ककरोगाने	 या या	 मातेचा	 बळी	 घेतला,
ते हा	तो	िकशोराव थेतच	होता.
िहटलर	 एकांतात	 एकसारखा	 िवचार	करायचा	की	 ‘‘मी	 वृ 	 होणार	 नाही.	 त पवूीच
एखादा	मोठा	असा य	आजार	माझा	बळी	 घेईल.’’	मनातील	या	भीतीने	तो	अ व थ
हायचा	आिण	 सामर्ा याचा	 िव तार	 कर यासाठी	 सु 	 करायची	लढाई	लवकरात
लवकर	आरंभ	क न	 संपिवली	पािहजे,	असे	 याने	मनाशी	ठरिवले.	 ते हा	 याचे	वय
होते	49.
याने	सव	विर ठ	सेनािधकार	्यांना	बोलावनू	आदेश	िदला,
‘‘1	ऑ टोबर,	1938	पयंत	झेको लो हािकयावर	आक्रमणाची	तयारी	करा…’’

या	 आदेशाचे	 पालन	 कर यात	 फार	 मोठी	 अडचण	 होती.	 झेको लो हािकयावर
आक्रमण	के याने	इं लंड,	फ्रा स	आिण	रिशयािव ही	यु ाचा	वणवा	भडक याची
िनि चत	श यता	होती.	एवढ ा	मोठ ा	यु ाला	त ड	दे याची	धमक	जमन	सै यात
या	वेळेस	तरी	न हती.	 यां याजवळ	पणू	श तर्स ज	केवळ	31	तर	िरझ ह	फ त	7
िडि हजन	 सै य	 होते.	 या या	 उलट	 एकट ा	 फ्रा सचे	 100	 िडि हजनपे ा	 जा त
आिण	 झेको लो हािकयाचे	 वत:चे	 45	 िडि हजन	 सै य	होते.	 झेक	 -	जमन	सीमेवर
फौजेचा	सतत	जागता	पहारा	होता.
सै य	सिमतीचा	सवो च	अिधकारी	 (चीफ	ऑफ	जनरल	 टाफ)	 सुडिवग	 बेकने	सव
व तुि थतीचा	सिव तर	अहवाल	तयार	क न	तो	पर्मुख	सेनापती	जनरल	वा देर	वॉन
बर्ाउिचट्शला	सादर	 केला.	 यावर	 िवचारिविनमय	क न	 पुढील	 िनणय	 घे यासाठी
गु त	बैठक	घे याचीही	 या	अहवालात	सचूना	कर यात	आलेली	होती.



4	ऑग ट,	 1938	 रोजी	 पर् य ात	अशी	 गु त	 बैठक	 बोलावली	 गेली.	 सवांसमोर
बेकचा	अहवाल	वाचनू	दाखव यात	आला.	हा	माग	 हणजे
‘िवनाशकाले	 िवपरीत	 बु ी’	अस याचे	सवांना	समजत	 होते.	मातर्	कोणीही	 उघड
िवरोध	कर याचे	धाडस	केले	नाही.	एकट ा	 बेकने	आप या	पदाचा	राजीनामा	 देऊन
टाकला.
िहटलरने	 बेक या	 जागेवर	 विरत	 जनरल	 फ्रांज	 हा दरची	 िनयु ती	 केली.	 बेकचे
राजीनामा	 पर्करण	 दाबनू	 ठेव यात	आले.	 मातर्	 बेक	आिण	 हा दर	 पर परांब ल
सहानुभतूी	 बाळगनू	 होते.	 यांनी	 कार थानी	 लोकांचा	 एक	 गट	 तयार	 केला.	 यात
अनेक	 जनरल,	 पवू	 राजनैितक	 नेता	 युलिरच	 वॉन	 हसेल,	 गु तचर	 िवभागपर्मुख
अ	◌ॅडिमरल	िव यम	कनािरस,	बिलन	पोलीसपर्मुख	गर्ाफ	वॉन	हे डोफ	हेही	सामील
होते.	 या	सवांनी	 ठरवनू	 टाकले	की,	 िहटलरने	आक्रमणाचा	आदेश	 देताच	 याला
अटक	करावी.	गोिरंग,	गोबे स,	 िहमलर	अशा	मह वा या	नाझी	 ने यांनाही	अटक
करावी.	 िहटलरला	 िवशेष	 यायासनासमोर	 उभे	 केले	 जाईल.	 जमनीला	 सैिनकी
िवनाशाकडे	ओढून	नेत	अस याचा	आरोप	 या यावर	ठेवला	जाईल.
या	सग यांनी	आप या	ह तकांना	िबर्टनचे	पर्धानमंतर्ी	नेिवल	चबरलेनकडे	पाठवनू
िहटलरची	 भावी	 अवसानघातकी	 योजना	 कळवनू	 टाकली.	 याबरोबर	 हाही	 िनरोप
पाठवला	 की,	 ते	 वत:	 िहटलरची	 स ा	 उलथनू	 पालथी	 कर यास	 उ सुक	आहेत.
हणनू	 फ्रा स	आिण	 िबर्टनने	उघडउघड	 िहटलरिव 	आक्रमक	पिवतर्ा	 घेतला
पािहजे,	अशी	आमची	हािदक	अपे ा	आहे.
इतर	तांितर्क	अडचणीमुंळे	ही	योजना	कायाि वत	होऊ	शकली	नाही.
िहटलरिशवाय	 दुसर	्या	 कोणाचीही	 दुसरे	 महायु 	 हावे	अशी	 इ छा	 न हती.	 वीस
वषांपवूी	झाले या	पर्थम	महायु ाचे	दु पिरणाम	अ ाप	ताजे	होते.	िबर्टन,	फ्रा स
आिण	जमनीची	त कालीन	त ण	िपढी	 या	यु ात	कामाला	आली	होती.
पि चमे या	 िमतर्देशांनी	 पर्ाचीन	 हो सबग	 सामर्ा या या	 अवशेषांची	 जुळवणी
क न	 झेको लो हािकया	 गणरा याची	 िनिमती	 केली	 होती.	 यात	 िविवध	 जाती-
धमा या	लोकांचा	भरणा	होता.	जसे	 झेक,	 लोवाक,	 हंगेिरयन	आिण	 30	लाखांपे ा
जा त	जमन	जे	पि चम	भागात	वसले	होते.	या	भागाला	 युडेिटनलँड	 हटले	जाई.
ते	 ेतर्	आता	तीन	 िदशांनी	 िहटलर या	 सै याने	 वेढले	होते.	 या	 ेतर्ात	कोनराड
हेनलाइन या	नेतृ वाखाली	नाझी	समथक	एक	शि तशाली	संघटन	कायाि वत	होते.
यांचा	सरळ	बिलनशी	संबंध	होता.
साम,	दाम,	दंड,	भेद
ऑि ट्रया या	 िवलीनीकरणानंतर	 28	माच	 1938	रोजी	कोनराड	 हेनलाइन	बिलनला
आला.	 याने	 िहटलरची	 भेट	 घेतली.	 िहटलरने	 याला	 झेको लो हािकयात	 सतत
ग धळ	माजिवत	राह याचा	आदेश	िदला.
1938	म ये	नाझीनंी	 राजकीय	आिण	सामािजक	अशांतीचे	वातावरण	 िनमाण	क न
ठेवले.	झेक	सरकारवर	खोटा	आरोप	कर यात	आला	की,	 युडेिटनमधील	जमनांना	झेक
सरकार	आिण	 तेथील	 इतर	 नागिरक	 तर्ास	 देत	आहेत.	अशा	अफवा	 पसरिव यात



जमनीचा	पर्चारमंतर्ी	गोबे सचा	हातखंडा	होता.	तो	मुळातच	अ यंत	लबाड	 य ती
होता.
िहटलर या	 िव वंसक	 हालचाली	 पाहनू	 िबर्िटश	 पंतपर्धान	 चबरलेनने	 याला
चचसाठी	तार	पाठवली.	15	स टबर	1938	 या	सकाळी	69	वषीय	चबरलेन	िवमानाने
बशित गडेन	 पोहोचला.	 िहटलरची	आिण	 याची	 पिहलीच	 भेट!	 याचा	कोण याही
पर्कारे	अपमान	न	होऊ	दे याचा	िहटलरने	मनोमनी	िन चय	केला	होता.
युडेिटनमधील	जमनांवर	होणार	्या	 िन:खळ	का पिनक	आिण	खोट ा	अ याचाराचे
तुणतुणे	 वाजवनू	 चबरलेनला	 आधी	 मानिसक	 ग धळात	 टाकले.	 नंतर	 या या
अ व थतेचा	फायदा	उचल यासाठी	सरळ	पर् न	िवचारला,
‘‘ युडेिटनलँड	जमनीला	सरळ	कधीच	िमळणार	नाही	का?’’
मोठा	 गंुतागंुतीचा	आिण	 पेचात	टाकणारा	 पर् न!	 िन र	करणारादेखील.	 िबर्िटश
पंतपर्धानपद	सांभाळणे	 हणजे	का	ऐर	्यागैर	्याचे	काम?	 िहटलर या	पर् नावर	तो
मु स ी	पंतपर्धान	 हणाला,
‘‘यावर	िवचार	करता	येऊ	शकेल…’’

उभयतां या	 या	 भेटीत	 असेही	 ठरले	 की,	 दोघांची	 पु हा	 भेट	 होईपयंत	 िहटलरने
कोणतीच	ल करी	कारवाई	क 	नये.	वेळ	िनभावनू	ने यासाठी	िहटलरने	यात	सहमती
दशिवली;	 परंतु	 चबरलेन	 परत	 िफरताच	 याने	 यु ासंबंधीची	 आपली	 योजना
कायाि वत	कर या या	दृ टीने	पुढील	तयारी	सु च	ठेवली.
युडेिटनलँड	स ांतराबाबत	िबर्टन	आिण	फ्रा स	सहमत	झाले.
‘हलवाया या	घरावर	 तुळशीपतर्..!’	असलाच	तो	पर्कार.	सव	पर पर	चालले	होते.
कोणालाच	पर् य 	झळ	सहन	करावी	लागणार	न हती;	परंतु	एवढ ावरच	हे	थांबणार
न हते.	 िहटलरला	 खुमखुमी	 होती.	 याला	 फ त	 यु 	 पािहजे	 होते.	 यासाठी	 तो
कोणतेही	नाटक	वठव यास	तयार	होता.
नाझीनंी	लपनूछपनू	पोलंड	आिण	 हंगेरी या	पर्ितिनधीचंी	 भेट	 घेतली.	 यात	ठरले
की,	जमनीला	झेको लो हािकयावर	आक्रमण	क न	 याचे	तुकडे	क 	 ावेत.	एकेका
तुकड ाची	आपसात	वाटणी	व	िवभागणी	क न	 यावी.
िबर्टन	 आिण	 फ्रा सचे	 एकमत	 झा यावर	 19	 स टबरला	 यां या	 राजदतूांनी
पर्ागम ये	झेक	सरकार या	पर्ितिनधीला	िनभीडपणे	कठोर	श दांत	सुनावले	-
‘‘ या	 ेतर्ात	 शेकडा	 50	ट यांपे ा	जा त	जमन	लोक	राहतात,	 यावरचा	ह क
सोडून	तो	भाग	जमन	सामर्ा यात	िवलीन	क न	 ावा..’’
झेक	सरकार	काय	समजायचे	ते	समजनू	चुकले.
22	 स टबरला	 चबरलेन	 िहटलरला	 भेट यासाठी	 पु हा	 जमनीला	 आला.	 ही	 भेट
र	्हाईन	नदी या	 िकनारी	गोिड बग या	एका	हॉटेलात	 ठेवली	 गेली	होती.	चबरलेनने
सांिगतले,
‘‘तु हाला	पािहजे	होता	 या	प तीने	 युडेिटलँड	शेवटी	जमनीला	िमळाला..’’



या	कायवाहीने	 िहटलरचे	काही	समाधान	झाले	नाही.	आप या	 नेहमी या	 ितर या
चालीत	तो	 हणाला,
‘‘खरे	 हणजे	या	िरका या	उठाठेवीचा	आता	काहीएक	उपयोग	नाही.	1	ऑ टोबरपयंत
युडेिटनलँड	जमन	सामर्ा या या	सै या या	ता यात	िदले	गेले	पािहजे,	तसेच	 या
ेतर्ातील	सव	गैरजमन	लोकांना	हाकलनू	िदले	पािहजे…’’

चबरलेन	 हे	 ऐकून	आ चयचिकत	 झाला.	 तो	 िहटलर या	 कपट-कार थानाचा	 बळी
ठरला.	िनराशा	घेऊनच	तो	मायदेशी	परतला.	 यहूररचा	अंितम	िनणय	ऐकून	फ्रा सने
आपले	100	िडि हजन	सै य	एकतर्	क न	 याला	फ्रा स-जमन	सीमेकडे	पाठवायला
सु वात	केली.	झेक	सै यात	10	लाख	जवान	होते.	इं लंडने	आप या	नािवक	दलाला
सावध	केले.	लंडनम ये	आणीबाणी	घोिषत	कर यात	आली.
युिनच	करार
युरोपात	जसजसा	 यु वर	पस 	लागला,	तसतसा	जमनीत	 िहटलरिवरोधी	गटाला
जोर	चढू	लागला.	मातर्	हे	सव	अ यंत	गु तपणे	चालले	होते.
जमनी या	जनतेचा	दि्वतीय	 िव वयु ाला	हािदक	 िवरोध	होता.	 िहटलरही	मनोमन
ही	गो ट	समजनू	चुकला.
सामर्ा या या	 ेतर्	िव तारासाठी	 याने	स या	यु ाचा	माग	हाताळ याचे	 थिगत
केले.	मातर्	 युडेिटलँड	जमनी या	ता यात	घे याचा	हट्ट	 याने	कायम	ठेवला.	 याने
चबरलेनला	पतर्	पाठवनू	खोटे	आ वासन	िदले	की,	जमन	सै य	झेको लो हािकयावर
कधीच	आक्रमण	करणार	नाही.
चबरलेन	शांतता	 पर् थािपत	 हावी	 हणनू	 िजवाचा	आटािपटा	करीत	 होता.	 याने
िहटलरला	तार	पाठवनू	कळिवले,
‘‘मी	चचसाठी	यायला	तयार	आहे.’’
इटालीचा	 फॅिस ट	 हुकूमशहा	 बेिनटो	 मुसोिलनी	यालाही	तार	 पाठवनू	 िहटलरसाठी
िश टाई	 कर याची	 िवनंती	 केली.	 यानंतर	 मुसोिलनीने	 िहटलरशी	 संपक	 साधनू
जमनी,	 िबर्टन,	 फ्रा स	 आिण	 इटलीची	 संयु त	 िशखरवाता	 पिरषद	 युिनचम ये
आयोिजत	केली.

ही	पिरषद	 29	स टबर	 1938	रोजी	एका	नवीनच	नाझी	इमारतीत-	 यहूरर	बारम ये
घे यात	आली.	 ती	 30	स टबर या	सकाळपयंत	चालली.	 यात	 िहटलर,	चबरलेन,
मुसोिलनी	आिण	फ्रच	पर्धानमंतर्ी	एडुअड	डेलडायर	यांनी	भाग	घेतला.
झेक	पर्ितिनधीही	उपि थत	होता.	मातर्	 याला	आत	पर्वेश	न हता	 िकंवा	चचत
भाग	 घे याचीही	परवानगी	न हती.	एखा ा	 ारपालापर्माणे	 याला	बाहेर	बसवनू
ठेवले	गेले.	िहटलर	सांगेल	तसे	 या या	लहरीपर्माणे	सव	चालले	होते.



नाझीनंी	 मुसोिलनीकडे	पाठिवले या	ठरावालाच	 यापक	 दृि टकोन	नजरेसमोर	 ठेवनू
चबरलेन	आिण	एडुअड	डेकडायर	यांनी	संमती	िदली.	30	स टबरला	भ यापहाटे	1.00
वाजता	 चारही	 ने यांनी	 युिनच	 करारावर	 स ा	 के या.	 यानुसार	 1	 ते	 10
ऑ टोबरपयंत	जमन	सेना	 युडेिटनलँडला	जमनी या	ता यात	घेऊ	शकत	होती.	झेक
सरकार या	पर्ितिनधीला	आत	बोलावनू	हे	सव	सांिगतले	गेले.

•••



झेको लो हािकयाचा	पाडाव
सव	राजनैितक	मु स ी	आपाप या	देशांत	परत	िफरले.	चबरलेनने	लंडनला	आ यावर
घोषणा	केली,
‘‘झेको लो हािकयाचा	 पर् न	 सुट याने	 कदािचत	 संपणू	 युरोप	 शांततेने	 नांदू
शकेल…’’

इं लंडम ये	िव टन	चिचलने	या	कराराला	िवरोध	केला.
िहटलरला	स ेव न	हटिव याची	 व ने	पाहणार	्या	सव	िवरोधकां या	नां या	िढ या
झा या.	 यांची	 खातर्ी	 झाली	 की,	 िहटलर या	 पाठोपाठ	 संपणू	 जमनी	 देशासह
आपणही	रसातळाला	जाणार	आहोत.
पु हा	शिनवारच!	 1	ऑ टोबर	 1938.	ठरले या	 वेळी	जमन	 सेना	 युडेिटनलँडम ये
पर्वेश	करती	झाली.	भीितपोटी	 झेक	नागिरकांनी	 अंगावरील	कपड ािनशी	घरदार
सोडून	पळ	काढला.
िहटलरला	एकही	गोळी	झाडावी	न	लागता	आयु यात	 दुसर	्यांदा	जे	पािहजे	होते	 ते
िमळाले.	यामुळे	िहटलरचा	आिण	नाझीचंा	अहंकार	आणखीही	खपूच	वाढला	होता.	ते
िवचार	क 	लागले	-	आपण	काहीही	क 	शकतो.	हे	संपणू	जग	िजंकू	शकतो.
िहटलरचे	सामर्ा य	िव ताराचे	पर्ाथिमक	ल य	अशा	तर	्हेने	हळूहळू	पणू	होत	होते.
आता	तो	यहुदीं या	मागे	लाग याचा	िवचार	क 	लागला.
आप या	अंगर काला	िहटलर	एकांतात	 हणाला,
‘‘चबरलेनने	 पर्ागम ये	 पर्वेश	 कर याची	 माझी	 सव	 योजनाच	 कुचकामी	 क न
टाकली…’’

वा तिवक	यु ात	उद् व त	क न	 याला	झेको लो हािकयात	पर्वेश	करायचा	होता.
िबर्टन,	फ्रा स	आिण	इटलीने	ती	 वेळच	येऊ	िदली	नाही.	यामुळे	खरे	तर	िहटलरने
या	 ित ही	रा ट्रांचे	आभार	मानायला	पािहजे	होते.	 यु 	न	झा यामुळे	 याचा	फार
िहरमोड	झाला.	कारण	 युिनच	करार	 हणजे	फ त	एक	 यथ	कागद	आहे,	असे	 याचे
प ट	मत	होते.
21	ऑ टोबर,	 1938	 रोजी	 िहटलरने	आप या	सव	जनर सची	 बैठक	 घेतली.	 याने
सरळ	आदेशच	िदला,
‘‘झेको लो हािकयाला	िमटवनू	टाक याची	तयारी	करा…’’

युडेिटनलँड	 याची	शेवटची	मागणी	असेल,	असे	 याने	सवांना	वचन	िदले	होते;	परंतु
आता	 याला	संपणू	झेको लो हािकया	 वत: या	ता यात	पािहजे	होता.
झेक	रा ट्रपतीची	कोडंी
झेको लो हािकयाचा	 नवा	 राजकीय	 नेता	 66	 वषीय	 डॉ.	 एिमल	 हाशा	 होता.	 तो
अननुभवी	आिण	 दयिवकाराने	पीिडत	होता.	 याने	 झेक	रा ट्रपती	एडुअड	 बेनची
जागा	 घेतली	 होती.	 युिनच	 करारानंतर	 वत: या	 सुरि तते या	 दृ टीने	 तो	 जीव



वाचिव यासाठी	िबर्टनम ये	पळून	गेला.

जानेवारी	1939	म ये	िहटलर या	संमतीने	पोलंड	आिण	हंगेरीने	झेको लो हािकयाचे
लचके	तोडले	होते.	 लोवाकांची	 वतंतर्	 रा याची	मागणी	उफाळून	वर	आली.	 10
माच	 1939	रोजी	रा ट्रपती	हाशाने	 लोवाक	 ने यांना	पदांव न	बडतफ	 केले	आिण
यां या	पर्देशात	ल करी	राजवट	अथात	माशल	लॉ	लाग	ूकेला.
या या	या	ध कातंतर्ाने	नाझीचंी	सव	योजना	िव कळीत	झाली.
िहटलरने	 आप या	 सेनानायकांना	 त काळ	 आक्रमणाची	 तयारी	 कर याचा	 आदेश
िदला.
जमनी	समथक	 लोवाक	 नेता	महामा य	 िटसो	 िहटलरची	 भेट	 घे यासाठी	बिलनला
आला.	 13	 माच	 सोमवारी	 सं याकाळी	 तो	 कायालयात	 पोहोचला.	 याची	 आिण
िहटलरची	 भेट	 झाली.	 िहटलरने	 आपले	 नेहमीचे	 खोटारडेपणाचे	 श तर्	 चालवले.
िहटलरने	िटसोला	आ वासन	िदले.
‘‘झेको लो हािकयातनू	फुटून	 लोवािकयाचे	 वतंतर्	रा य	िनमाण	झा यास	जमनी
याचे	सव	बा 	शत् पासनू	आिण	आक्रमणापासनू	संर ण	करील…’’

वातं या या	उदघ्ोषणेचा	मजकूर	तयार	कर यात	आला.
दुसरा	 िदवस.	 14	 माच,	 मंगळवार.	 िटसो	 या या	 घरी	 परतला.	 याने	 िहटलर या
सैिनकी	कारवाईचे	दडपण	आणनू	 वतंतर्	 लोवाक	रा याची	घोषणा	 केली.	इतरांनी
इ छा	नसली	तरी	 िहटलर या	नावामुळे	महामा य	 िटसो या	पर् तावाला	सहमती
दे यातच	 वत:चे	क याण	सामावले	आहे,	असे	माननू	घेतले.
अशा	तर	्हेने	िहटलर या	पर्ो साहनाने	 वतंतर्	 लोवाक	देशाचा	ज म	झाला.
आता	िव कळीत	झाले या	झेको लो हािकयाचे	बोहेिमया	आिण	मोरािकया	हे	दोनच
पर्ांत	िश लक	रािहले.	गोबे सने	आपला	खोटा	पर्चार	सु 	केला,
‘‘ थािनक	 झेक	नागिरक	जमन	लोकांना	फार	तर्ास	 देत	आहेत.	 यांचा	छळ	करीत
आहेत..’’
झेको लो हािकयाचा	रा ट्रपती	हाशाने	िहटलरशी	आमनेसामने	बसनू	चचा	कर याची
इ छा	 य त	केली.	िहटलरने	संमती	िदली.	रे वेने	िनघालेला	हाशा	मंगळवारी	रातर्ी
10.40	वाजता	बिलनला	पोहोचला.	पररा ट्रमंतर्ी	 िरबेन	 ट्रॉपची	आिण	 याची	 भेट
झाली.
िहटलरला	भेट यासाठी	 याला	ऑ डन	हॉटेलात	ने यात	आले.
तीन	तासांनंतर	रातर्ी	1.15	वाजता	 याला	कायालयात	बोलवले	गेले.	तो	िहटलरशी
खपू	 नमर्तेने	 बोलला,	 तर	 िहटलर	 िवनाकारण	 याला	 खरीखोटी	 ऐकवनू	 झापत
रािहला.	तो	आप याच	संतापात	भडकून	 हणाला,
‘‘फ त	काही	तास!	जमन	सै य	झेको लो हािकयावर	ह ला	कर यासाठी	पणू	तयारीने
उभे	आहे.	आदेश	िमळताच	काही	तासांनंतर	ते	आक्रमणाला	सु वात	करतील.’’
याचे	 एक	 वैिश ट 	 होते.	 तो	 कोणालाच	 बोल	ू देत	 नसे.	 फ त	 वत:	 बोलायचा.



कोणाचेच	ऐकत	नसे.	फ त	 याचे	ऐकवायचा.
रा ट्रपती	 हाशा	 िहटलरची	 दमदाटी	 ऐकून	 मोठ ा	 धमसंकटात	 सापडला.	 कारण
सकाळ या	सहा	वाजेपासनू	जमनीची	सैिनक	कारवाई	न की	सु 	होणार	होती.
रा ट्रपती	हाशा	िहटलरची	धमकी	ऐकून	एकदम	सु नच	झाला.
बाजू या	हॉलम ये	गोिरंग	आिण	िरबेन	ट्रॉप	बसले	होते.	सव	गंुडांचा	बाजार!	ते	दोघे
बदमाश	 नाझी	 आजारी	 आिण	 वयोवृ 	 रा ट्रपतीवंर	 िवनाकारण	 कोसळले.
शरणागती या	करारना यावर	सही	कर यासाठी	हाशावर	दबाव	आण	ूलागले.	गोिरंग
हणाला,
‘‘शरणागती या	 करारना यावर	 सही	 केली	 नाही	 तर	 केवळ	 दोन	 तासांत	 जमन
वायुसेना	बाँबवषाव	करत	िन या	पर्ाग	शहराला	 मशानाव थेत	बदलनू	टाकील…’’

ते	 ऐकताच	 रा ट्रपती	 हाशा	 जिमनीवर	 कोसळून	 बेशु 	 पडला.	 डॉ.	 िथयोडोर
मोरेल या	 उपचारांनी	 याला	 आराम	 वाटला.	 फोनवर	 याने	 नाझीपुंढे	 शरणागती
प कर याची	आप या	लोकांना	सचूना	िदली.
बुधवार,	 15	माच या	भ यापहाटे	 3.55	वाजता	 िहटलरसमोर	समपण	करारना यावर
झेक	रा ट्रपतीने	सही	केली.
या	िदवशी	पर्ागला	रवाना	हो यापवूी	िहटलरने	जमन	जनतेसमोर	घोषणा	केली	-
‘‘झेको लो हािकया	आता	संपला	आहे..’’
िहटलरने	 ती	 रातर्	 पर्ाग या	 रेडिशन	 महालात	 घालवली.	 या	 िठकाणी	 पवूी
बोहेिमयाचा	 राजपिरवार	 राहायचा.	 गु वार,	 16	 माचला	 िहटलरने	 बोहेिमया	आिण
मोरािवयाला	सुरि त	रा य	बनिव याचे	जाहीर	केले.	िहटलर	 हणाला,
‘‘झेको ला हािकयाची	अंतगत	कमजोरी	 याचे	अि त व	 िटकवनू	 ठेव यास	असमथ
ठरली	होती.	याच	कारणामुळे	या	रा ट्राचे	िवघटन	झाले…’’

िटसोजवळची	आधीच	तयार	क न	ठेवलेली	धळूफेक	करणारी	तार	िहटलर या	हातात
होती.	 लोवाक या	जनते या	 िवनंतीव न	जमन	 सेना	झेको लो हािकयात	 िशरली,
असा	िनखळ	खोटा	आभास	 या	तारेने	िनमाण	केला	होता.
असंतोषाची	िठणगी	पडली
झेको लो हािकयात	 या	काही	घटना	घडत	हो या,	 या	 युिनच	कराराचे	उ लंघन
करणार	्या	 हो या.	 संपणू	 जग	 याबाबत	 चबरलेनची	 पर्ितिक्रया	 जाणनू	 घे यास
उ सुक	 होते.	 यानेही	 पर्ितिक्रया	 य त	 केली;	 पण	 ती	 जवळजवळ	 िहटलर या
कारवाईचे	समथन	करणारी	होती.	 यामुळे	 यािव 	टीकेची	झोड	उठली.	िबर्टन या
हाऊस	ऑफ	कॉमन या	काही	रागावले या	सद यांनी	शपथच	घेऊन	टाकली,
‘‘यानंतर	इं लंड	िहटलरला	कधीच	पर्ो साहन	देणार	नाही.’’
शुक्रवार,	 17	 माचला	 चबरलेन	 रे वेने	 लंडनहनू	 बिकंगहॅमला	 जायला	 िनघाला.
या या	 हातात	 एक	 भाषण	 होते.	 अचानक	 याला	 जण	ू काहीतरी	 उपरती	 झाली.
भाषणा या	कागदाचे	तुकडे	क न	 याने	ते	फेकून	िदले.	पी.ए.ला	तातडीने	दुसरे	भाषण



तयार	कर याचा	आदेश	िदला.
या	भाषणाचा	िवषय	होता	-
‘िहटलर.’
न या	 भाषणात	 िहटलर या	 कारवाईबाबत	 चबरलेनने	 जी	 गोलमोल	 पर्ितिक्रया
य त	 केली	 होती	 यासाठी	 मा	 मािगतली.	 युिनच	 करारापासनू या	 सव
आ वासनांचा	 िहटलरने	 कसा	 िव 	 वापर	 केला,	 याचा	 नवीन	 भाषणात	 सिव तर
तपशील	होता.	 याचे	हे	भा य	इं लंडम ये	रेिडओवर	सवतर्	पर्सािरत	कर यात	आले.
यातील	काही	मह वाचा	अंश	खालीलपर्माणे	–

‘‘ यहूररने	कायदा	आप या	हातात	घेतला	आहे.	आता	आ हाला	सांिगतले	जात	आहे
की,	झेको लो हािकयात	उपदर्व	वाढ याने	 यावर	ह ला	करणे	आव यक	झाले	होते.
या	अव थेला	 बाहे न	कोण	खतपाणी	घालीत	 होते?	 या	 िचमुक या	 रा ट्रावर	 हे
अंितम	आक्रमण	समजावे	की	आणखी	ह ले	केले	जातील?’’
जमन	सामर्ा या या	इितहासात	िबर्टनने	पिह यांदा	घोषणा	केली	की,	ते	जमनी या
हुकूमशहाला	त ड	देतील	आिण	वेळच	आली	तर	 यां याशी	यु 	करायलाही	मागेपुढे
पाहणार	नाहीत.
दुसर	्या	िदवशी	18	माचला	िबर्टन	आिण	फ्रा सने	जाहीर	केले,
‘‘झेको लो हािकयावर	 िहटलरचा	 क जा	 ही	 बाब	 युिनच	 कराराचे	 सरळ	 सरळ
उ लंघन	 आहे.	 याला	 कोणताही	 नैितक	 वा	 कायदेशीर	 आधार	 नाही.	 क जा या
वैधतेला	आम याकडून	कधीच	मा यता	िदली	जाणार	नाही..’’
कोण	काय	 िवचार	करतो,	कोणाचा	काय	 दृि टकोन	आहे	या याशी	 िहटलरला	आिण
नाझीनंा	काही	घेणेदेणे	न हते.
31	माच	रोजी	पर्धानमंतर्ी	चबरलेनने	फ्रा स या	समथनाथ	एक	घोषणा	जारी	केली
-

‘‘नाझी	आक्रमणासाठी	िहटलरचे	पुढचे	ल य	पोलंड	असेल…’’

िहटलरला	 र तहीन	 क्रांती या	 िवजयात	 वार य	 न हते.	 याला	 यु ानंतर
िमळणार	्या	 िवजयाचा	 उ माद	 िपर्य	 होता.	 सहजासहजी	 काही	 पर्ा त	 क न
घे याऐवजी	जबरद ती	िहरावनू	घे यात	 याला	फार	मजा	वाटे.	यापुढे	तो	यु ाचाच
माग	अनुसरणार	होता.
युरोप या	 िविभ न	 देशांनी	 भिव या या	 बदल या	 वातावरणाचा	 अंदाज	 घेऊन
सै यश तीत	 पर्चंड	 वाढ	आिण	 सुधारणा	 तसेच	आधुिनकीकरण	 कर याचा	 सपाटा
लावला	होता.



यु ासाठी	गट-तट,	आपापले	प 	िनि चत	कर या या	गु त	हालचालीनंा	वेग	आला.
िबर्टन,	 फ्रा स	आिण	पोलंड	 इ यादीचंा	एक	गट	तसेच	जमनी,	 इटली	 इ यादीचंा
दुसरा	गट	अशी	िवभागणी	होऊ	लागली.	जोसेफ	 टॅलीन या	सोि हएत	संघाचा	प ा
अ ाप	झाकलेला	होता.

•••



िवनाशाचे	बीजारोपण
जानेवारी	1939	पयंत	िहटलरची	िहंमत	खपूच	वाढली	होती.
झेको लो हािकयावर	क जा	 के यानंतर	तो	पोलंडवर	दबाव	टाकू	लागला.	बाि टक
समुदर्िकनार	्यावर	असलेले	जमन	शहर	दानिजग	जमनी या	ता यात	दे याचा	 याने
पोलंडकडे	तगादा	लावला.	जमनीतनू	पोलंडमाग	पवू	पर्िशयापयंत	नवा	सुपर	हायवे
आिण	रे वेमाग	िनमाण	कर याचीही	 याला	परवानगी	पािहजे	होती.
तो	भाग	 हणजे	एक	िचंचोळी	पट्टी	होती.	तोच	पोलंडचा	समुदर्ापयंत	जा याचा	माग
होता.	 यामुळे	 उविरत	 जमनीपासनू	 पवू	 पर्िशया	 वेगळा	 हायचा,	 पर्थम
िव वयु ानंतर	 हसाय या	तहानुसार	हा	पर्देश	पोलंडला	दे यात	आलेला	होता.	 या
तहातच	दानिजग	शहराला	 मु त	 ( वतंतर्)	नगराचा	दजा	 िदला	 गेला	होता.	 याची
देखरेख	रा ट्रसंघाकडे	(िकंग	ऑफ	नेश स)	होती.
िहटलर	आिण	नाझी	पररा ट्रमंतर्ी	िरबेन	ट्रॉपने	पोलंडचा	राजदतू	जोसेफ	िल की
आिण	 पोलंडचा	 पररा ट्रमंतर्ी	जोसेफ	 बेक	यां याशी	 बर	्याच	 वेळा	 िन फळ	चचा
केली.	शेवटी	पोलंड	सरकारने	खरमरीत	भाषेत	सुनावले,
‘‘िहटलरशी	 तडजोड	 कर यात	 आ हाला	 कुठलेच	 वार य	 नाही.	 इतकेच	 काय,
दानिजगवर	क जा	कर याचा	जमनीचा	कोणताही	पर्य न	यु ाला	िनमंतर्ण	समजले
जाईल…’’

िहटलर या	डो यांत	कोणीतरी	जण	ूझणझणीत	अंजन	घातले;	पण	 हणतात	ना,
‘िज याची	खोड	मे यािशवाय	जात	नाही..’
िहटलरने	 तातडीने	आप या	 सेनािधकार	्यांची	 बैठक	 बोलावनू	 यांना	आदेश	 िदला,
‘‘अचानक	ह ला	क न	दानिजग	ता यात	घे याची	तयारी	करा…’’

झेको लो हािकयाचा	 उरलासुरला	 िह साही	 िहटलरने	 बळकावला.	 यामुळे
इं लंडम ये	 जनतेत	 तीवर्	 पर्ितिक्रया	 उमटली.	 शेवटी	 31	 माच,	 1939	 रोजी
फ्रा स या	सहमतीने	नेिवल	चबरलेनने	घोषणा	केली,
‘‘पोलंडला	वाचव यासाठी	िबर्टनला	यु ा या	मैदानात	उतरावे	लागेल..’’
िहटलरला	चबरलेनची	घोषणा	समजली.	 याने	खपू	थयथयाट	 केला.	 याचा	उ माद
दुसर	्या	महायु ाची	पा वभमूी	तयार	क न	जमनी या	सव व	िवनाशाचे	बीजारोपण
करीत	 होता.	 येणार	्या	 काही	 मिह यांनंतरच	 याची	 स यानाशी	 कटू	 फळे	 संपणू
जगाला	खावी	लागणार	होती.
इटलीवर	दबाब
फॅिस ट	इटली	आतापयंत	शांत	होता.	 तेथील	वातावरणात	कोणता	 िनणय	 यावा	 हे
बेिनटो	 मुसोिलनी या	ल ात	 येत	न हते.	 या या	 संपकात	 येणारे	 ये ठ	नाझी	 नेते
बढाया	मारीत	होते	की,	यु 	झालेच	तर	िवजय	100	ट के	जमनीचाच	होईल.
मुसोिलनीही	सै यबलपर्योगा या	िव 	न हता;	परंतु	तो	अ यंत	धतू	होता.	पर्थम



जमीन	 फंुकून	 नंतर	 पाय	 ठेवायचा	 याचा	 वभाव	 होता.	 तोही	 बाकी	 बाबतीत
िहटलरपे ा	दोन	पावले	पुढेच	होता.	 याने	गरीब	आिण	दुब या	अशा	इथोिपया	तसेच
अ बािनया	 या	 रा यांवर	 जबरद ती	 क जा	 क न	 ठेवला	 होता.	 मातर्	 या या
सै याला	मोठ ा	यु ात	लढ याचा	अनुभव	न हता.
आणखी	एका	 िव वयु ात	 िकती	लोक	मारले	जातील,	याची	नाझीनंा	पवा	न हती.
िहटलर या	 दृ टीत	 मानवी	जीवनाला	काहीही	 िकंमत	 न हती.	 मुसोिलनी	 यु खोर
होता;	पण	 याला	जीवनाचे	मू य	जाणवत	होते,	मा य	होते.
6	 मे	 1939	 रोजी	 नाझी	 पररा ट्रमंतर्ी	 िरबेन	 ट्रॉबने	 मुसोिलनीचा	 जावई	आिण
इटलीचा	 पररा ट्रमंतर्ी	 काउंट	 गिलजो	 िसयानो	 याची	 भेट	 घेऊन	 चचा	 केली.
मुसोिलनीने	जावयाला	आदेश	िदला,

‘‘जमनी	 आिण	 इटलीत	 खरोखरच	 सैिनकी	 एकजटू	 झाली	 आहे.	 सव
पर्िस ीमा यमांना	त काळ	हे	वृ 	कळवनू	पर्सािरत	करायला	सांगा..’’
जमनी	 वत: या	 खर	्या	 हेतबूाबत	 इटलीला	 जाणनूबुजनू	 अंधारात	 ठेवनू	 रािहला
होता.

•••



भय	इथले	संपत	नाही
या	हलक लोळात	रिशयाचे	(सोि हएत	संघ)	काय	चालले	होते?
जोसेफ	 टॅिलनने	पि चमी	िमतर्रा ट्रांना	ताकीद	िदली,
‘‘रिशया	 असा	 कोणताच	 पर्य न	 यश वी	 होऊ	 देणार	 नाही,	 यामुळे	 सोि हएत
संघाला	नाझी	जमनीिव 	एकाकी	लढावे	लागावे	आिण	पि चमी	िमतर्	देश	बाजलूा
उभे	राहनू	फ त	तमाशा	पाहत	असावेत…’’

मे	 1939	 म ये	 सोि हएत	 पररा ट्रमंतर्ी	 यािच लाव	 मोलोतोवने	 एका	 भाषणात
प ट	सांगनू	टाकले	-
‘‘पि चमी	 िमतर्रा ट्रांनी	 िवचार	कर यात	 यथ	 वेळ	न	दवडता	तातडीने	मॉ कोशी
संपक	साधावा,	अ यथा	सोि हएत	 संघ	आिण	नाझी-जमनीत	कोणताही	करार	होऊ
शकतो.’’
पि चमी	 िमतर्रा ट्रांचा	 नेता	चबरलेन	याची	सोि हएत	 रिशयाशी	चचा	कर याची
अिजबात	 इ छा	 न हती.	 तो	 वत:ला	 एकटा	 समजत	 न हता.	 पोलंडचे	 लोकही
रिशयाशी	आिण	 रिशयनांशी	 घृणा	 करीत;	 कारण	 यांना	 क पना	 होती	 की,	 संधी
िमळाली	तर	 टॅिलन	पोलंडवर	झडप	घालनू	 या	देशाला	हडप यास	मागेपुढे	पाहणार
नाही.
वा तिवक	 िहटलरला	क युिन टांबाबत	स त	 ितटकारा	 होता,	 तरीही	 टॅिलनसोबत
अनाक्रमण	करार	कर याचा	 याने	 िन चय	 केला.	 एकाच	 वेळेस	 दोन	आघाड ांवर
लढावे	लाग	ूनये	एवढाच	यामागे	उ ेश	होता.
िहटलरची	योजना	अशी	होती	-
•	अचानक	ह ला	क न	पोलंडवर	क जा	करणे.
•	नंतर	पि चमेकडे	कूच	क न	फ्रा स	आिण	इं लंडला	पराभतू	करणे.
•	या	काळात	सोि हएत	संघाचे	तट थ	राहणे	आव यक	राहील.	तसे	झाले	नाही	तर
जमनीला	एकाच	वेळेस	पवू	आिण	पि चम	मोचावर	लढावे	लागेल.
•	पि चमी	 िमतर्रा ट्रांना	पराभतू	 के यावर	तो	 सै याला	पवूकडे	अथात	रिशयावर
आक्रमण	कर यासाठी	नेणार	होता.
•	 पवूला	 लेबसरॉम	 ता यात	 घे यासाठी	 तो	 टॅिलन या	लाल	 सेनेशी	 ट कर	 घेऊ
इि छत	होता.
जोसेफ	 टॅिलन या	पर् य 	श तीचा	िहटलरला	अंदाज	आला	नाही.
िहटलरपर्माणे	 टॅिलनही	मानवी	जीवनाला	िवशेष	मह व	देत	नसे.	 याला	सामिूहक
ह याकांडाचा	फार	चांगला	अनुभव	होता.	 याने	सोि हएत	संघात	अशी	दहशत	िनमाण
क न	ठेवली	होती	की,	कोणाचेही	जीवन	सुरि त	रािहले	न हते.
क् रक याची	हातिमळवणी



िबर्टन या	 हे	ल ात	आले	की,	 टॅिलन	 के हाही	नाझीं या	कळपात	सामील	होऊ
शकतो.	 या या	 बाबत या	 समज-गैरसमजांना	 फाटा	 देऊन	 िबर्टन	 या याशी
िमळवनू	घे याचा	पर्य न	क 	लागला.	जमनांना	 हे	माहीत	होताच	ते	सावध	झाले.
या याशी	 संपक	वाढिव याचा	पर्य न	क 	लागले.	तो	एकेक	पाऊल	 िवचारपवूक
उचल	ूलागला.	दो ही	प ांना	घुमव	ूलागला.

पोलंडने	 कोण याही	 रिशयन	 सैिनकाला	आप या	 भमूीवर	 पाय	 ठेव यास	 म जाव
केलेला	 होता.	 िहटलरने	 ह ला	 केला,	तरीही	 पोलंड	आपली	अढी	सोडायला	तयार
न हता.
11	 ऑग टपयंत	 चबरलेनकडून	 कोणीही	 पर्ितिनधी	 मॉ कोला	 पोहोचला	 न हता.
तोपयंत	 नाझीनंी	 धावपळ	 क न	 नाझी-सोि हएत	 करारासाठी	 पा वभमूी	 तयार
कर यात	बाजी	मारली.	नंतर	जे	अिधकारी	चबरलेनने	मॉ कोला	चचसाठी	पाठवले	ते
दु यम	दजाचे	होते.	 यांनाही	स त	ताकीद	होती	की,	घाईगडबडीत	कोणताही	िनणय
घेऊ	नये.	इं लंडकडून	यु िवषयक	काही	मह वा या	सचूना	िमळिव यातही	मॉ कोचे
अिधकारी	अपयशी	ठरले.	 यांना	तो	 वत:चा	मोठा	अपमान	वाटला.
आता	 टॅिलन	 जा तच	 सावध	 झाला.	 िमतर्रा ट्रांना	 यु िवषयक	 सलो यात
वार य	नाही	अशी	 याला	मनोमनी	खातर्ी	पटली.
जमनी	आिण	सोि हएत	संघ	अनाक्रमण	करारास	अनुकूल	झाले.
23	 ऑग टला	 टॅिलन या	 उपि थतीत	 क्रेमिलन या	 राजवाड ात	 जमन
पररा ट्रमंतर्ी	 िरबेन	 ट्रॉप	 आिण	 सोि हएत	 पररा ट्रमंतर्ी	 मोलोतोव	 यांनी
समारंभपवूक	नाझी-सोि हएत	अनाक्रमण	करारावर	स ा	के या.
िहटलर	आिण	 टॅिलन	दोघांना	जे	पािहजे	होते	ते	िमळाले.
दो ही	दु ट	आिण	क् र	 य ती	-	अ	◌ॅडॉ फ	िहटलर	आिण	जोसेफ	 टॅिलन	यां यात
समझोता	 झा याचे	 जगजाहीर	 होताच	 सवांना	 भयचिकत	आ चय	 वाटले.	 सवांची
प की	खातर्ी	झाली	 की,	लवकरात	लवकर	आणखी	 एक	 िव वयु 	 होणार	 हणजे
होणारच.	 यहूररला	फ त	तारीख	जाहीर	करणे	बाकी	होते.
निशबाचे	फासे	पलटले
पर्धानमंतर्ी	नेिवल	चबरलेनने	 यहूररला	 यि तगत	पतर्	पाठवनू	कळवले,
‘‘नाझीनंी	 पोलंडवर	 आक्रमण	 केले	 तर	 इं लंड	 आपले	 संपणू	 सै य	 पोलंड या
र णासाठी	ताबडतोब	 यु ात	उतरवील	आिण	एकदा	का	 यु 	 सु 	झाले	की	 याचा
अंत	के हा	होईल,	हे	सांगणे	अवघड	आहे…’’

23	 ऑग टला	 िबर्िटश	 राजदतू	 नेि हल	 हडसनमाफत	 ते	 पतर्	 बशित गडेन
बंग यावर	 िहटलरला	 सोपवले	 गेले.	 पतर्	 वाच यावर	 याची	 िपसाळ यासारखी



अव था	झाली.	कारण	 याने	 नेहमी	आप या	 सेनािधकार	्यांना	खोटे	आ वासन	 िदले
होते,
‘‘िबर्टन	 आिण	 फ्रा स	 पोलंड या	 बचावासाठी	 कधीच	 आप यािव 	 यु ात
उतरणार	 नाहीत.	 या	 लोकांना	 युिनच	 करारा या	 वेळेस	 मी	 पािहले	आहे	आिण
ओळखले	आहे,	 यां यात	एखा ा	न या	 िव वयु ाची	 सु वात	कर याइतकी	 िहंमत
नाही…’’

सन	1939	चा	बहुतेक	काळ	िहटलरने	बशित गडेन	पहाडावर या	आप या	बंग यात
िवचार	 कर यात	 घालवला.	 आता	 डाव	 उलटला	 होता.	 कोणीही	 या या
धाकदपटशाला	 भीक	 घाल या या	 मन:ि थतीत	 न हते.	 िहटलर,	 पोलंड,	 िबर्टन,
फ्रा स	या	सवांना	यु वराने	पछाडले	होते.	सवांनी	यु ा या	धम या	देणे	सु 	केले.
अमेिरकाही	 या	 धम यां या	 चक्रात	 गुरफटला.	 रा ट्रपती	 फ्रँकिलन	 झवे टने
अचानक	िहटलरला	तार	पाठवली,
‘‘आपण	हे	आ वासन	 ायला	तयार	आहात	का,	की	आपली	सश तर्	सेना	या	 वतंतर्
देशांवर	आक्रमण	करणार	नाही	आिण	 यां या	पर्देशात	पर्वेश	करणार	नाही…’’

झवे टने	 वतंतर्	 हणनू	 या	 31	 देशांची	 नावे	 िदली	 यात	 िबर्टन,	 फ्रा स,
बेि जयम,	नेदरलँड,	डे माक,	बाि टकरा य,	पोलंड	वगैरचा	समावेश	होता.
िहटलरने	 झवे टला	खोटे	आ वासन	िदले,
‘‘जमनी	 आप या	 शेजारी	 रा ट्रांशी	 केवळ	 शांितपणू	 संबंध	 ठेव	ू इि छतो.
पोलंडिव 	कोणतीही	कारवाई	कर याचा	जमनीचा	िवचार	नाही…’’

आता	पर् न	होता	की,	जमनी या	बाहेर	आिण	काही	पर्माणात	अंतगतही	 या या
श दांवर	कोणीही	 िव वास	 ठेव यास	 तयार	 न हता.	कारण	 तो	सतत	फ त	खोटेच
बोलायचा.	 युिनच	कराराची	टवाळी	 के यामुळे	 िबर्टन	 याला	कधीच	माफ	करणार
न हता.	िबर्टनने	 याला	 प ट	श दांत	ताकीद	िदली	होती	की,	ते	यु 	करतील	आिण
हे	यु 	एका	न या	िव वयु ात	 पांतिरत	होऊ	शकते.
िववेकहीन	नेतृ वाचा	बळी-	जमनी
िहटलरचा	अहंकार	पराकोटीचा	वाढला	होता.	आंतररा ट्रीय	राजकारणात	होणारे	बदल
िवचारात	घेऊन	 यापर्माणे	िनणय	घे याची	 याची	इ छा	आिण	तयारी	न हती.	‘मी
जे	करतो,	बोलतो	 तेवढेच	स य’	हा	अहंभाव	 याला	 िववेकहीन	क न	टाकीत	होता.
याला	 वा तवतेचे	 भान	समजावणारा	जमनीत	कोणीही	 िश लक	 रािहला	 न हता.
याला	 या या	चुकी या	िनणयाबाबत	दोष	दे याची	कोणा यात	िहंमत	न हती.
1939	 म ये	 िहटलरने	 विर ठ	 सेनािधकार	्यांचे	 संमेलन	 बोलावले.	 बिलनम ये
बोलावले या	 संमेलनाला	 हरमन	 गोिरंग,	 अ	◌ॅडिमरल	 रेडर,	 जनरल	 बर्ाउिचटश,
हा डर	आिण	काईटेलही	हजर	होते.	 याने	आपले	 हणणे	 प ट	केले,
‘‘जमनीला	यु 	करावेच	लागेल.	कारण	जमन	सामर्ा याची	अथघडी	पणू	िव कटून
संकटात	सापडली	आहे.	 ितला	 थैय	पर्ा त	कर यासाठी	 दुसर	्या	 देशांवर	आक्रमण
क न	 यांची	संप ी	हडप यािशवाय	आप या	देशाला	दुसरा	पयाय	नाही..’’



दुसर	्या	 देशा या	 भमूीवर	 जबरद ती	 क जा	 करणे	 नाझी	 जमनीची	 आिथक
आव यकता	बनली	होती.	 हणनू	रा ट्रीय	उ प नाचा	शेकडा	23	ट के	भाग	िहटलर
जमनी या	श तर्ीकरणावर	खच	करीत	होता.	देशाला	श तर्स ज	कर या या	नादात
बेकारी	125	ट यांपयंत	वाढली.	झेको लो हािकया	आिण	ऑि ट्रया या	ता यामुळे
ब् ह र	 जमन	 रा याची	 लोकसं या	 एकदम	 वाढून	 8	 कोटी	 झाली	 होती.	 याने
जमनीचा	आिथक	कणाच	मोडून	टाक याची	वेळ	आणली.
23	जनूला	िहटलर या	अनुपि थतीत	गोिरंगने	राईक	र ा	पिरषदेची	बैठक	बोलावली.
या	 बैठकीत	गोिरंगखेरीज	काडडेल,	 रेडर,	हा डर,	 हेिनर्क	 िहमलरही	उपि थत	होते.
गोिरंग	 हणाला	-
‘‘िहटलरने	सश तर्	सेनेत	70	लाख	भरती	कर याचे	ठरिवले	आहे.’’
पररा ट्रमंतर्ी	 िरबेन	 ट्रॉप	 अ ाप	 मॉ कोत	 होता.	 िहटलर	 बशित गडेन या
बंग यात	होता.	 याने	 या या	सव	सेनािधकार	्यांना	तेथे	बोलावनू	आदेश	िदला	-
‘‘पोलंडवर	आक्रमण	करा.’’
पवूकडून	 रिशया या	 आक्रमणाची	 भीती	 न	 रािह यामुळे	 याने	 हा	 कपटी	 डाव
टाकला.	तो	पुढे	 हणाला,
‘‘आमची	आिथक	अव था	इतकी	गंभीर	झाली	आहे	की,	आ ही	या	संकटाचा	जा त
िदवस	सामना	क 	शकणार	नाही.	गोिरंगला	सव	पिरि थती	माहीत	आहे.	आ हाला
कारवाई	करावीच	लागेल.	याला	आता	दुसरा	पयाय	नाही.’’
जमनीला	 एक	 महान	 रा ट्र	आिण	जनतेला	 उ वल	 भिवत याची	 व ने	 दाखवनू
िहटलर	जमनीचा	 यहूरर	झाला	होता.	 याच	लोकांची	 याने	अ ना न	दशा	क न
टाकली.	 याच	जमनीला	महािवनाशा या	काठावर	आणनू	उभे	 केले.	कोणाचे	काही
ऐक याचीही	तयारी	 याने	दाखवली	नाही.
जमनी या	सैिनकी	यंतर्णेचा	वापर	कर याची	वेळ	आता	आली	होती.	 याने	आप या
सैिनकांना	फमान	सोडले,
‘‘दया-माया-क णा	यासाठीचे	आप या	मनाचे	दरवाजे	बदं	क न	टाका.	जा तीत	जा त	 ू र	होऊन
श ूला	 याचे	 यतंर	आणून	 ा.	आठ	कोटी	लोकांनी	ते	सव	 ा 	केले	पािहजे,	जे	 यां या	अ धकाराचे
आहे.
अित र 	शि शाली	 य च	नेहमी	बरोबर	असते.	मनाने	मजबूत	आिण	िन ू र	बना.	 ेम	आिण
सहानुभूती या	ल णांिव 	दगड	 हा…’’

िवनाशा या	काठावर
यु ाची	 सु वात	कर याआधी	 िहटलर या	 ‘िस ांत	पर्चाराची’	 यव था	 यहूरर या
सचूनेव न	 िहमलर	आिण	 हेिड्रक	यांनी	आधीच	क न	 ठेवली	होती.	 या	योजनेचे
नाव	होते	 ‘ऑपरेशन	 िहमलर!’	 यानुसार	एस.ए.	ला	जमन-पोलंड	सरह ीवर	जमन
फौजेिव 	पोलंड	 सेने या	आक्रमणाचे	नाटक	 खेळले	 गेले.	नजरबंदी	 िशिबरातील
कै ांना	पोलंड या	सैिनकांचा	गणवेश	नेसवनू	आधी	िवषारी	इंजे शनने	ठार	मारायचे.
नंतर	बंदुकी या	गो यांनी	 यां या	शरीराची	चाळणी	करायची.	पर् य ात	जमनीवर
न	झाले या	आक्रमणाचा	पुरावा	 हणनू	तीच	परे्ते	परे्स	फोटोगर्ाफरना	दाखवायची,



अशी	ही	योजना	होती.
रा सी	वृ ीचा	अितरेकच!
26	ऑग टला	शिनवारी	 पहाटे	 4.30	 वाजता	 पोलंडवर	आक्रमणाची	कारवाई	 सु
कर याचे	िहटलरने	ठरिवले.
बहुतांश	जमनवासी	अ ापही	यु ा या	िवरोधात	होते.
शुक्रवार,	 26	ऑग टला	 िहटलरने	 पोलंडवरील	आक्रमण	अचानक	 थिगत	 केले.
कारण	 या	िदवशी	दोन	िव 	घटना	घड या	-
•	 इं लंड	आिण	पोलंडने	जमन	आक्रमणािव 	एकतर्	लढ या या	करारावर	स ा
के या.
•	जमनीशी	अतटू	सै य	संघटन	असले	तरी	इटली	यु ात	पर् य 	भाग	घेणार	नाही,
असा	िनरोप	मुसोिलनीने	िहटलरला	पाठवनू	िदला.
सं याकाळी	 6.30	 वाजता	 िहटलरने	 जनरल	 काईटेलला	 कायालयात	 बोलावनू
सांिगतले,
‘‘सव	कारवाई	तातडीने	थांबवा.	मला	िवचार-िवमश	कर यासाठी	थोडा	वेळ	पािहजे.’’
गोिरंगचा	एक	 वीिडश	 िमतर्	होता.	 िबरजर	दाहलेख	 याचे	नाव.	 याला	 िबर्टनचा
पररा ट्र	 सेक्रेटरी	 हेिलफॅ स	या याकडे	 िनरोप	 घेऊन	पाठवले	की,	नाझी	सरकारला
िबर्टनशी	समझोता	हो याची	आशा	आहे.
यावर	 हेिलफॅ सने	कळिवले	की,	 िबर्टन	अ ापही	शांितपणू	समाधानाची	अपे ा
करतो.
रातर्ी	झोपेतनू	 उठवनू	 िहटलरला	शिनवार,	 26	ऑग ट या	म यरातर्ी	 बिलन या
चा सलरीत	 हेिलफॅ सचे	 पतर्	 दाखव यात	 आले.	 याने	 या	 पतर्ाला	 अिजबात
मह व	िदले	नाही.
आप या	 सै या या	 विर ठ	 तरावरील	अिधकार	्यांना	 िहटलरने	फोन	क न	आदेश
िदला,
‘‘पोलंडवरील	आक्रमणाची	नवीन	तारीख	1	स टबर	समजावी.	तोपयंत	 यु ाची	सव
तयारी	झाली	पािहजे..’’
नाझीचंी	अशी	इ छा	होती	की,	पोलंडने	िकरिकर	न	करता	स मानाने	 यांना	दानिजग
आिण	पोिलश	कॉिरडोर	सोपवनू	जमनीचा	मान	राखावा.
िबर्टन	 या	 मागणीशी	 सहमत	 न हता,	 तर	 िहटलर	 भयानक	 चाल	 खेळत	 होता.
जगा या	 नजरेत	 तो	 पोलंडला	शांततेने	सव	 पर् न	सोडिव याची	जा तीत	जा त
सवलत	 देत	अस याचे	नाटक	करीत	होता.	मातर्	व तुि थती	 वेगळी	आिण	भयानक
होती.	कोणताही	पर् न	यु ािशवाय	शांततेने	सुटावा	अशी	िहटलरची	िनयत	न हती.
एखादा	 पर् न	 सुट या या	 मागावर	आला	की,	 यात	 तो	 नवीन	खोडा	 घालायचा,
सुटता	सुटता	तो	पर् न	पर्लंिबत	राहायचा.
बातचीत	काहीही	होवो,	जमनी-पोलंड	सीमेवर	आक्रमणा या	जोरदार	हालचाली	सु



हो या.	िहटलरचा	पर्य न	होता	की,	तातडीने	आक्रमण	क न	आधी	पोलंडचा	घास
यावा.	 नंतर	सै याचा	मोचा	पि चमेकडे	वळवनू	िबर्टन	आिण	फ्रा स या	सै याचा
समाचार	 यावा.
गु वारी	 रातर्	 होताच	 15	 लाख	 जमन	 सैिनकांनी	 पोलंडवर	आक्रमण	 कर या या
तयारीने	 अंितम	 पोिजशन	 घे यासाठी	 कूच	 करायला	 सु वात	 केली.	 सं याकाळी	 8
वाजता	‘ऑपरेशन	िहमलर’	चाल	ूझाले.
1	 स टबरला	 शुक्रवारी	 सकाळी	 ज लोष	 करीत	 जमन	 सैिनक	 सीमा	 ओलांडून
पोलंडम ये	िशरले.	र याने	ते	तोडफोड	आिण	स यानाश	करीत	चालले.
सकाळी	 10	 वाजता	 िहटलर	 बिलनम ये	 जमन	 लोकसभेसमोर	 हजर	 झाला.	 याने
घोषणा	केली,
‘‘गे या	 रातर्ी	 पिह यांदा	 पोलंड या	अिधकृत	जवानांनी	आप या	सीमा	 ेतर्ात
गोळाबारी	 केली.	सकाळी	 5.45	पासनू	आ ही	 यां या	ह याला	त ड	 देत	आहोत.
आता	बाँब	वषाव	केला	जाईल…’’

दा ण	अंत
सामर्ा या या	 ेतर्	िव तारासाठी	 या	यु ाचे	 व न	िहटलर	नेहमी	पाहत	असायचा
ते	यु 	आता	सु 	झाले	होते.	हे	यु 	5	वष,	8	मिहने	आिण	6	िदवस	चालले.	 यात	खपू
िवनाश	झाला.	जवळजवळ	 4	 ते	 6	कोटी	लोक	मारले	 गेले.	जमनी	आिण	 युरोपची
भरपरू	 सां कृितक	 थळे	 न ट	 झाली.	 जमनी या	 जनतेने	 यांचे	 मनोरथ	 तसेच
इ छाश ती	एका	 य तीला	अपण	केली	होती.	 याने	 या या	उ म 	अिभलाषा	पणू
कर यासाठी	 याच	जनतेला	एका	दुसर	्या	नवीन	महायु ात	ढकलले.
बिलन या	चा सलर	कायालया या	चा सलरी	इमारतीखाली	50	फुटांवर	एक	िवशाल
बंकर	होता.	22	एिपर्ल,	1945	रोजी	िहटलर	 या	बंकरम ये	िनघनू	गेला.	या	भिूमगत
कॉ ले स या	िनरिनरा या	दोन	मज यात	एकूण	32	हॉल	होते.	िहटलर	दररोज	तेथे
आप या	सेनािधकार	्यांची	बैठक	 यायचा.	बाहेरचे	यु िवषयक	वातावरण	काय	आहे,
याचा	अहवाल	 यांना	िवचारायचा.
आजही	रोज यापर्माणे	सव	आढावा	घेऊन	झाला.
खबर	 िमळाली	होती	की,	रिशयन	 सेना	अितशय	 वेगाने	बिलनकडे	चालनू	 येत	आहे;
तसेच	 ितला	 थोपवणे	 आता	 केवळ	 अश यपर्ाय	 गो ट	 आहे.	 याने	 िनयंतर्णात
असले या	थोड ाफार	फौजेला	जबरद ती	आदेश	िदला,
‘‘काहीही	क न	बिलनला	वाचवा.’’
आप या	 आदेशातील	 फोलपणा	 बहुधा	 या या	 ल ात	 आला	 असावा.	 तो
नेहमीसारखा	 क्रोधाने	उ म 	झाला.	 यातच	 दुसर	्या	 िव वयु ातील	एकेक	घटना-
पर्संग	 या या	नजरेसमो न	सरकू	लागला.
स टबर	 1939	 म ये	 जमनीकडून	 दुसर	्या	 जागितक	 महायु ाला	 सु वात	 झाली.
जमनी या	पोलंडवरील	आक्रमणानंतर	िबर्टन	आिण	फ्रा सने	जमनीिव 	यु ाची
घोषणा	 केली.	 स टबर	अखेरपयंत	 यांनी	 यु ाची	 अंमलबजावणी	 सु 	 केली.	 एका
आठवड ात	 ऑि ट्रया,	 यझूीलंड,	 कॅनडा	 आिण	 दि ण	 आिफ्रका	 यांनीही	 दंड



थोपटले.
25	वषांत	जगाला	दुसर	्या	महायु ात	खेचले	गेले	होते.
हे	 यु 	 जवळजवळ	 सहा	 वष	 चालले.	 पर्चंड	 पर्ाणहानी	 झाली.	 इतर	 िवनाशाचा
िहशेबच	नाही.	हजारो	िकलोमीटर	भमूी	र ताने	 हाऊन	िनघाली.	भमूी,	सागर	आिण
वाय	ूयु ात	पोलंडने	जमनीशी	ट कर	िदली.
इटािलयन	फौजेने	अमेिरकेशी,	जपानी	फौजेने	ऑ ट्रेिलया या	सै याशी	 यु 	केले.
शेवटी	परमाण	ूह यारा या	वापरानंतर	हे	यु 	समा त	झाले.	या	यु ात	जगात या	सव
मोठ ा	 देशांनी	भाग	 घेतला.	सवांना	जगावर	आपले	 वच व	 पर् थािपत	कर याची
ऊमी	आली	होती.	पिरणामत:	6	कोटी	लोकांचा	संहार	झाला.
यु ाची	सु वात	पोलंडवरील	िहटलर या	जमन	आक्रमणामुळे	झाली.	िबर्टन	आिण
फ्रा सने	 यु ात	उडी	 घेतली.	 यामुळे	 िहटलरची	मळू	योजना	बारगळली.	पोलंडचा
पाडाव	 के यानंतर	तो	रिशयावर	आक्रमण	करणार	होता.	 1941 या	म यात	आपला
पि चमी	मोचा	कायम	ठेवनूही	क जा	कर या या	मळू	उ ेशानुसार	 याने	पवूकडे	त ड
िफरिवले.
टॅिलनही	 िहटलरइतकाच	 पाताळयंतर्ी	 अस याने	 िहटलरला	 ओळखनू	 होता.
जमनीने	आक्रमण	के यावर	 याचा	सामना	कर यासाठी	 याने	िवशाल	अशी	रिशयन
सेना	तयारच	ठेवली	होती.
कडा या या	 थंडीत	जमन	 सेना	रिशयावर	आक्रमण	करील	असे	 टॅिलनला	वाटले
न हते.	रिशयन	गु तचर	िवभागाकडूनही	तशी	कोणतीच	खबर	न हती.	इतकी	गु तता
राखली	 गेली	होती.	 रिशया	 येथेच	धो यात	आला.	पर्ितकूल	वातावरणाची	पवा	न
करता	 हटवादी	 िहटलरने	 रिशयावर	अचानक	 ह ला	क न	 याची	 कुतरओढ	क न
टाकली.	 रिशयाची	आिथक	आिण	पर्ाणहानी	झाली.	पोलंड	आिण	मॉ को	यातील
िवशाल	 ेतर्	हातातनू	िनघनू	गेले.	तेथे	संर णासाठी	सव	रिशयन	सै य	मारले	गेले.
जमन	सेनेला	अवकाशातनू	वायुसेनेचेसु ा	सुर ाकवच	होते.	 यामुळे	ते	मॉ कोपयंत
पोहोचले;	परंतु	अ यंत	थकूनभागनू,	 यातही	जीवघे या	थंडीने	जमन	सेनेची	अव था
केिवलवाणी	 झाली.	 रिशयाने	 वाइवेिरया	 वगैरे	 लांब या	 ता या	 दमा या	 फौजा
बोलावनू	जमन	सेनेवर	ह ला	चढवला.	 या	सै याने	जमन	सेनेला	मागे	ढकलले.
पराभवाची	नामु की
मॉ को	सुरि त	वाचले.
जमन	 सै याला	 जेथे	अडवले	तीच	ल मणरेषा	ठरली.	रिशया या	पवू	भागात	जमन
सै याला	थोडे	यश	लाभले.	मातर्	रिशयाजवळ	यु िवषयक	साधनांची	आिण	भमूीची
कमतरता	न हती.
7	 िडसबर	 1941	 रोजी	 ‘आ	 बैल	 मुझे	मार’	या	 उ तीपर्माणे	जपा यांनी	 पल	 हाबर
बेटावर	ह ला	क न	अमेिरकेला	या	यु ात	ओढले.	जपानने	पल	हाबरम ये	लढाई	तर
सु 	क न	 टाकली;	 परंतु	 यात	 िवजय	 िमळवणे	 यां या	 कुवतीतले	 न हते.	 यांचे
सवशरे् ठ	सैिनक	पर्मुख	अ	◌ॅडिमरल	यामामोतोने	 यांना	याबाबत	सावध	कर याचा
पर्य न	केला	होता;	परंतु	िनतांत	यु िपर्य	असणार	्या	जपानी	नेतृ वाने	यु ािशवाय



इतर	पयायांवर	िवचार	कर यास	नकार	िदला.
सन	1942-43	म ये	 िहटलरने	आप या	 संपणू	 सै य	शि तिनशी	रिशयावर	 दुसर	्यांदा
आक्रमण	 केले;	परंतु	 रिशयन	 सै याने	जमन	 सेनेला	म येच	अडवले.	 येथनू	 यु ाचे
पारडे	 िफरले.	 रिशयन	 सै याने	 जबरद त	 पलटवार	 केला.	 जमन	 सेनेचे	 अतोनात
नुकसान	झाले.	बहुतेक	 सै य	मारले	 गेले.	नवीन	 सै य	भरतीला	 वेळ	न हता.	त ण
िपढीही	बरबाद	झाली	होती.
या	 दोन	 र तरंिजत	 लढायानंतर	 रिशयन	 सै याची	 िहंमत	 वाढली.	 आतापयंतचा
बचावा मक	पिवतर्ा	सोडून	देऊन	रिशयाने	आक्रमक	धोरण	अनुसरले.	ते	आक्रमण
इतके	भयंकर	होते	की	 याने	जमन	 सै याला	मागे	ढकलत	ढकलत	 थेट	बिलनम ये
पोहोचिवले.
िहटलरची	 बहुतेक	 जमन	 फौज	 कामाला	 आली.	 वाचलेली	 अमेिरकेपुढे	 समपण
कर यासाठी	वेगाने	पि चमेकडे	मागे	सरकली.
िवनाशकाले	िवपरीत	बु ी
22	एिपर्ल,	 1945	 रोजी	 बंकरम ये	अिधकार	्यांबरोबर	 िहटलरने	तीन	तासांची	 बैठक
घेतली.	तो	खपू	िचडला	होता.	ते	काही	नवल	न हते.	 याला	सोडून	पळून	गेले यांवर
याने	िविवध	आरोपांची	लाखोली	वािहली.	मनािव 	काही	घडले	 हणजे	तो	नेहमीच
वेडेपणाचा	 पागलपणाचा	झटका	आ यासारखा	 वागायचा.	 तो	 भान	 हरप यासारखा
मोठमोठ ाने	ओरडू	लागला	-
‘‘शेवटची	घटका	जवळ	आली	आहे.	राईक-जमन	सामर्ा याचे	 व न	 िवफल	झाले.
यथ	ठरले.	आता	 बिलनम ये	 ि थरावनू	आयु या या	 शेवट या	 वासापयंत	लढत
राह याखेरीज	अ य	पयाय	नाही.’’
िहटलर या	 टाफने	 याची	समजतू	काढ याचा	पर्य न	क न	पािहला,
‘‘ यहूरर!	आपण	 येथनू	 िनघनू	 बशित गडेन या	आसपास या	 ड गरावर	 वा त य
करा.	 तेथनू	 उविरत	 सैिनकांना	 मागदशन	 करा.	 यामुळे	 सामर्ा य	आणखी	 काही
काळासाठी	वाच	ूशकेल…’’

यावर	िहटलर	िज ीने	 हणाला,
‘‘माझा	िनणय	ठरला	आहे	आिण	तो	अंितम	आहे.	कोण याही	पिरि थतीत	आता	तो
बदलणार	नाही..’’
पर्चारमंतर्ी	जोसेफ	गोबे स	 या या	पणू	पिरवाराला	बंकरम ये	घेऊन	आला.	 याचे
सहा	त ण	पुतर्ही	सोबत	होते.	िहटलरने	कागदपतर्ांची	छाननी	केली.	 यातील	काही
सुर े या	 दृ टीने	जाळून	टाकले.	 बंकरमधील	कमचार	्यांना	 िवमान	आिण	 ट्रक या
संर णात	 बशित गडेन या	 दि णेस	 सुरि त	 थळी	 िनघनू	 जा याची	 परवानगी
िदली.
बंकरम ये	 िहटलरचे	काही	नोकर,	सवो च	सहायक	मािटन	बोमन,	गोबे स	पिरवार,
याची	 दीघ	 काळापासनूची	 परे्यसी	 ईवा	 बर्ॉन	 अशा	 मह वा या	 य ती
िहटलरसोबत	रािह या.



23	एिपर्ल	 1945	 रोजी	 िहटलरचा	 िमतर्	आिण	श तर्ीकरणमंतर्ी	अ बट	 पीअर
याला	शेवटचा	भेटायला	आला.	 याने	 प ट	सांगनू	टाकले,
‘‘ यहूरर!	मी	आप या	सवच	आदेशांचे	 तंतोतंत	पालन	 केले	नाही.	जमन	कारखाने
आिण	उ ोगांना	यु ानंतर या	कालावधीसाठी	सुरि त	वाचवनू	ठेवले	आहे.’’
नेहमीची	पिरि थती	असती	तर	कोणतीच	चचा	 िकंवा	मागचापुढचा	 िवचार	न	करता
िहटलरने	 पीअरला	सरळ	गोळी	घालनू	ठार	केले	असते.	आज	िहटलर	काहीच	बोलला
नाही.	 पीअरला	 यहूरर या	मौनाचे	आिण	शांत	राह याचे	नवल	वाटले.
याच	 िदवशी	 दुपारनंतर	 िहटलरला	 हरमन	 गोिरंगकडून	 एक	 तार	 िमळाली.	 तारेचा
मिथताथ	थोड यात	असा	-
‘‘मा या	आवड या	 यहूरर!
माहीत	 झाले	 की	 आपण	 बिलन या	 िक यातच	 राहणार	 आहात.	 आप या
सहायका या	ना याने	अंतगत	आिण	पररा ट्रीय	माम यात	पणू	 वतंतर्पणे	राईकचे
संपणू	नेतृ व	हातात	घे यास	मला	परवानगी	आहे,	असे	समजावे	का?
21	जनू	1941	 या	आप या	आदेशाने	आपण	तशी	 यव था	मा य	केलीच	होती.
आज	रातर्ी	 10	वाजेपयंत	आप याकडून	कोणतेच	उ र	आले	नाही	तर	मी	समजेन
की,	आपण	आपले	काय	कर याची	 मता	बाळगनू	बसला	आहात.	मग	मी	आपला	देश
आिण	आपले	देशवासीय	यां या	सवो म	िहतासाठीच	काम	करीन.
आप याबाबत	पर्ा त	गंभीर	अव थेत	िवचार	क न	मा या	मनात	कोणते	िवचार	येत
असतील	ते	मी	 य त	क 	शकत	नाही.
ई वर	आपली	र ा	करो	आिण	लवकरात	लवकर	आपला	बशित गडेन	 येथे	 ये याचा
माग	िनवध	करो,	हीच	पर्ाथना.

आपला	िव वासपात्र,
हरमन	गोिरंग.

बोमनने	उकसव यामुळे	िहटलरने	गोिरंगला	कळवले,
‘‘तु ही	 िव वासघात	 कर याचा	 घोर	 अपराध	 केला	 आहे.	 आप याला	 मृ युदंड
दे याइतका	आपला	गु हा	गंभीर	आहे.	आप या	दीघकालीन	सेवेचा	िवचार	करता	ततू
आप याला	 कठोर	 िश ा	 देणे	 उिचत	 वाटत	 नाही.	 आपण	 आप या	 सव	 पदांचा
तातडीने	राजीनामा	सादर	करावा.’’
यानंतर	बोमनने	बशित गडेनजवळ या	एस.एम.	गटाला	आदेश	पाठवला	-
‘‘गोिरंग	आिण	 या या	कमचार	्यांना	तातडीने	अटक	करावी.’’
जमनी या	 नेतृ वाची	 व ने	 पाहणारा	 हरमन	 गोिरंग	 25	 एिपर्लला	 सयूोदय
हो याआधी	जेल या	गजाआड	पोहोचला	होता.
दुसर	्याच	िदवशी	26	एिपर्लला	रिशयाने	पर्थमच	जमनीचे	चा सलरी	कायालय	आिण
यहूरर	 बंकर या	 िदशेने	 तोफगोळे	 डागले.	 याच	 िदवशी	 सं याकाळी	 एका	लहान



िवमानातनू	 वायुसेना	 जनरल	 िरटर	 वॉन	 गर्ाईम	 बंकरजवळ	 उतरला.	 सोि हएत
सै याशी	लढताना	गोळी	लागनू	गर्ाईमचा	एक	पाय	जखमी	झाला	होता.	तो	तसाच
यहूरर	बंकरम ये	घुसला.	तो	िहटलरसमोर	येताच	िहटलर	 याला	 हणाला,

‘‘तु हाला	गोिरंगचा	उ रािधकारी	अथात	पदो नती	देऊन	जमन	वायुसेनेचा	िफ ड	-
माशल	-	इन	-	कमांड	िनयु त	कर यात	येत	आहे.’’
तीन	िदवस	जखमी	गर्ाईम	बंकरम ये	अंथ णावर	पडून	होता.
27	 एिपर्लला	 रिशयाचा	 जमन	 चा सलर	 इमारतीवरील	 बाँबवषाव	 खपू	 वाढला.
िहटलरने	जनरल	 काईटेलला	 वारंवार	 तार	 पाठवनू	 बिलनला	 रिशया या	 वेढ ातनू
मु त	कर याची	सचूना	िदली;	परंतु	काईटेल या	िनयंतर्णात	तरी	आता	सै य	िश लक
होतेच	कुठे?
अंितम	ध का	28	एिपर्लला	बसला.	गोबे स या	पर्चार	मंतर्ालयाने	सचूना	पाठवली,
‘‘िबर्टनची	 समाचार	 एज सी	 वारंवार	 पर्चार	 करीत	 आहे	 की,	 हेिनर्क	 िहमलरने
िमतर्रा ट्रांशी	चचा	कर याची	 इ छा	 य त	 केली	असनू,	 पि चमेस	जमन	 सेना
आयसेजर	्हावरसमोर	श तरे्	समिपत	कर यास	तयार	आहे.’’

•••



ात-अ ात	िहटलर
िवसा या	 शतकातील	 अ यंत	 मह वा या,	 कुतहूल	 जागिवणार	्या	 व	 इितहास
घडिवणार	्या	 य तीपैंकी	एक	 यि तम व	 हणजे	अ	◌ॅडॉ फ	िहटलर.	लौिकक	अथाने
पर्िस 	 हो यासारखी	 कोणतीही	 पा वभमूी	 नसताना	 केवळ	 आप या	 दुद य
इ छाश ती या	जोरावर	अव या	 वीस	 वषां या	 कालावधीत	जगा या	 इितहासात
पर्चंड	 उलथापालथ	 घडिवणार	्या	 या	 य तीिवषयी	 लोकांम ये	 आजही	 पर्चंड
कुतहूल	आहे.	वा तिवक	पाहता	िहटलर,	मुसोिलनी	व	 टॅिलन	हे	ितघेही	‘क् रकमा’
हणनूच	ओळखले	जात.	मातर्	 िहटलरिवषयी	जगभरात	 िजतके	 िलिहले	वा	वाचले
जाते,	 िततके	या	दोघांब ल	 िलिहले	वा	वाचले	जात	नाही	 हे	स य	आहे.	 िहटलरचे
यि तगत	आयु य,	 याचे	इ हा	बर्ॉनशी	असलेले	परे्मसंबंध,	 याचे	राजकारणातील
डावपेच,	 याचे	 यश,	अपयश	आिण	 मृ य	ू या	 सग याच	 गो टीचें	लोकांना	 पर्चंड
आकषण	आहे.	शुभंकरापर्माणेच	भयंकरािवषयीही	लोकांना	जबरद त	आकषण	असते,
याचेच	उदाहरण	 हणनू	िहटलरला	बघता	येईल.	िहटलर	अ यंत	क् र	व	पाषाण दयी
होता	याबाबत	कोणाचेच	दुमत	होणार	नाही;	परंतु	तो	असा	का	घडला	असावा?	हे	ही
जाणनू	 घेणे	सयुि तक	ठरेल.	अथात	जाणनू	 घेणे	 हणजे	 या या	पाशवीवृ ीचे	वा
अ याचारांचे	 समथन	 करणे	 न हे,	 तर	 या या	 पाने	 मानवी	 मनाची	 गढू	 गंुतागंुत
समजनू	 घेणे	आहे.	 याचबरोबर	 या यातील	काही	इतर	खास	 गुणवैिश ट ांब लही
जाणनू	घेणे	औिच याचे	ठरेल	 हणजे	खरा	िहटलर	कसा	होता	हे	समजेल.
बर	्याच	पर्िस 	 य तीचंी	चिरतरं्	अ यासताना	एक	वैिश ट 	ठळकपणे	जाणवते.	ते
हणजे	 या	 य तीचे	 बालपण	 कसे	 गेले	 याव न	 या या	 भिव यातील
यि तम वाची	क पना	 िचितर्त	 होते.	कारण	बालपणी	मन	अ यंत	 संवेदन म	व
गर्हणशील	 असते.	 यामुळेच	 अवतीभवती	 घडणार	्या	 घटनांचे	 अथ	 लहान	 मलू
आप या	परीने	लावते	आिण	आप या	 यि तम वाला	आकार	देते.
‘हाइडलर’	 ते	 ‘िहटलर’	 या	 पर्वासानंतर	 याला	 िकती	अडचणीचंा	 सामना	 करावा
लागला	 हे	तर	आपण	जाणतोच.	विडलांचा	 िवि त	 वभाव,	 यांचे	सततचे	नोकरी,
शहर	बदलणे,	 या या	आईला	विडलांकडून	िमळणारी	किन ठ	दजाची	वागणकू	याचा
पिरणाम	 याचे	 बालपण	 हरप यात	झाला.	 या	 भाविनक	 गरजांची	 पतूता	 घरातनू,
जवळ या	 य तीकंडून	 होत	 नाही,	 यांची	 पतूता	 कर यासाठी	 य ती	 इतर	 माग
शोधनू	काढते.	हा	मानवी	 वभावाचा	एक	 पैलचू	आहे.	 यामुळेच	की	काय,	आपले
हणणे	ऐकले	 गेलेच	पािहजे,	आपला	अिधकार	शाबतू	राहायलाच	हवा	या	जािणवा
लहान या	अ	◌ॅडॉ फम ये	िवकिसत	 हायला	वेळ	लागला	नसावा.	 यामुळे	शाळेतही
तो	 वत:ला	‘नेता’च	समजायचा.	जी	मुले	 याचे	ऐकायची	नाहीत,	 यां याशी	 याने
कधीही	 मैतर्ी	 केली	 नाही.	शालेय	 व	महािव ालयीन	जीवनातील	 याचा	 एकमेव
िमतर्	 हणजे	कुिबझेक;	पण	काही	काळानंतर	 यां या	वाटाही	वेग या	झा या.
मातर्	 मुलांम ये	 उपजत	 असणारा	 खोडकरपणा	 अ	◌ॅडॉ फम ये	 पुरेपरू	 होता.
िल झ या	शाळेत	असताना	 वाझ	नावा या	 िश काची	तो	यथे छ	 िटंगलटवाळी
करत	 असे.	 पुढे	 टेइर	 इथ या	 शाळेत	 असताना	 पेट्रोनेला	 िसिचनी	 िह या
खानावळीत	 तो	 राहत	 असे.	 िसिचनी	 दांप याचे	 कलहपर्संग	 तो	 सिभनय



िमतर्मंडळीनंा	सांगत	असे.	तर	कधी	 गृहपाठ	झालेला	नसेल	तर	आजारपणाचे	असे
हुबेहबू	स ग	वठवी	की	िश क	 हणत,	‘‘घरी	जा	आिण	औषध	घे.	उ ा	शाळेत	नाही
आलास	तरी	चालेल.’’
संपणू	 जगावर	 स ा	 पर् थािपत	 करायची	 मह वाकां ा	 बाळगले या	 िहटलरची
ता यात	पदापण	करतानाची	इ छा	काय	होती	मािहती	आहे?	आप या	कुिबझेक	या
िमतर्ाबरोबर	 गावाबाहेर,	 नदी या	 काठाशी,	 टेकडी या	 पाय याजवळ	 एक	 घर
बांधायचे	 व	 वर या	 मज यावर	 दोन	 पर्श त	 दालने	 उभारायची.	 यातील	 एक
कुिबझेक या	 संगीतसाधनेसाठी	उपयोगात	आणायचे	व	 दुसरे	 दालन	अ	◌ॅडॉ फ या
िचतर्कलेचा	 टुिडओ	 हणनू	 वापरायचे.	 उ हा या या	 सुट्टीत	 दोघांनी	 भर्मंती
करायची	 व	 िठकिठकाणचे	 गायक,	 वादक,	 िचतर्,	 िश प	 पर्दशने	 यांचा	अनुभव	 व
आ वाद	 यायचा.	न या	क पना	 घेऊन	 पु हा	वषभर	आपाप या	कलेची	जोपासना
करायची.	या	कलापर्ासादाचे	 िचतर्ही	 िहटलरने	 रेखाटून	 ठेवले	होते;	पण	 िनयती या
मनात	काही	वेगळीच	योजना	होती,	हे	मातर्	खरे.
विडलांचा	अतोनात	ितर कार	करणारा	िहटलर	मातृभ त	होता	हे	तर	पु तकात	आलेले
आहेच;	परंतु	सु वाती या	काळात,	आई या	मृ यनंूतर	ि हए नाला	िहटलर	कुिबझेक
बरोबर	अ यंत	अडचणीत	एका	खोलीत	रािहला.	मातर्	नंतर	 याने	या	िमतर्ाला	भेटणे
टाळले.	ि हए ना या	मरणपर्ाय	थंडीत	एक	ओ हरकोट	घे याइतके	पैसेही	िहटलरकडे
नसायचे.	 इतकेच	 काय	 एकवेळ या	 जेवणाची	 तरी	 भर्ांत	 िमटावी	 हणनू	 याने
अ रश:	 पडेल	 ते	काम	 केले,	 तर	कधी	लाचारीने	 भीकही	 मािगतली!	कडा या या
थंडीत	 दफनभमूीत	 जाऊन	 परे्तांवर	 माती	 ढकल यापासनू	 ते	 र यावरील	 बफ
हटिव यापयंत	कामे	करीत	रािह याने	 याला	खोक याचा	भयंकर	तर्ास	सु 	झाला.
याची	त येत	कमालीची	खालावली.	अखेर	थंडीने	मर यापे ा	 याने	बहीण	अँगेलाला
पतर्	 िलिहणे	 व	 पैसे	 मागवणे	 प करले.	 अँगेलाने	 िदलेले	 प नास	 क्रोनेन	 हातात
पडता णी	िहटलरने	सवपर्थम	एक	ओ हरकोट	िवकत	घेतला.	 या णी	 ‘हा	मुलगा
पुढे	जमनीचा	 यहूरर	होईल’	असे	भाकीत	 कुणी	 केले	असते;	तर	 याला	 इतरांनीच
काय;	पण	खु 	िहटलरनेही	वेड ात	काढले	असते!
ही	 अ ना नदशा	 संपली	 ती	 िहटलर या	 ल करातील	 पर्वेशाने.	 ल करातील	 या
पर्वेशाने	जेवण,	कपडा,	िनवारा,	सग यांचीच	सोय	झाली.	ल करात	तो	‘िड पॅच	रनर’
हणनू	 िनयु त	झाला.	 या	कामावर	 याची	 िनयु ती	झाली	आहे,	 ते	काम	तो	पणूच
क न	यायचा.	 याचे	विर ठ	 हणायचे,	 ‘‘हा	कधीच	जखमी	 सैिनकांना	तसेच	टाकून
देऊन	िनघनू	येत	नाही	िकंवा	अवघड	कामिगरी	सोपवली	की	आजारपणाची	बतावणी
करीत	नाही.’’	याचमुळे	की	काय	आप या	सैिनकांकडून	िहटलरनेही	तीच	अपे ा	नेहमी
बाळगली.	लढाईत	कधी	तोफगो यांचा	वषाव	होत	असे.	अशा	वेळी	सहकारी	सुरि त
थळी	 थांब याचे	 सुचिवत.	 िहटलरला	 ते	 मुळीच	 मा य	 नसे.	 तो	 हणत	असे,	‘‘जे
सैिनक	केवळ	 वत: या	सुरि ततेचा	िवचार	करतात	ते	कधीच	लढाई	िजंकू	शकत	नाही.’’
कदािचत	याच	पर्खर	मतांमुळे	 याने		नंतर	आप या	सै याला	रिशयावर	कडा या या
थंडीत	 व	 सै याची	शारीिरक	 मानिसक	 ि थती	ल ात	 न	 घेता	आक्रमण	 कर याचे
आदेश	िदले	असावेत.
ल करात	 याचे	 इतरांशी	 सौज याचे	 संबंध	 होते.	 सैिनकांना	 अधनूमधनू	 घरचे
खा पदाथ	 िदले	जात.	अशा	 वेळी	 ते	आवजनू	 िहटलरला	 बोलवायचे;	 पण	आपण



यांना	असे	काहीच	 देऊ	शकत	नाही	या	भावनेने	 याला	ओशाळवाणे	वाटायचे.	या
अग याची	परतफेड	 हणनू	तो	 यांना	िचतर्	काढून	 ायचा.
याला	वाचनाची	अ यंत	आवड	 होती.	 यामुळे	तो	ल करातही	वाचन	 सु च	 ठेवी.
यात	 यु िवषयक	 सािह याचा	 भरणा	असे.	 या	 सािह यानेच	 या यातील	 अंत थ
परे्रणेला	 हाक	 िदली	असावी.	काल	मा स,	शोपेनहॉवर	 याचे	आवडते	 लेखक.	तो
हणायचा,	 ‘‘असीम	इ छाश ती	 हेच	माणसाचं	खरंखुरं	साम य	आहे	असे	 हणणारा
शोपेनहॉवर	महान	आहे!’’
अव या	 पाच	 फुटा या	 आसपास	 असणार	्या	 िहटलरला	 अमोघ	 व ृ वाची	 देणगी
लाभली	होती.	याची	 चुणकू	एकाट या	सभेला	उपि थतांना	पहायला	 िमळाली.	याच
सभेत	 िहटलरने	पिहला	 यू ेषी	उदग्ार	काढला.	 याचे	व ृ व	इतके	पर्भावी	आिण
िखळवणारे	 असायचे	 की,	 लोक	 यात	 आपोआपच	 वाहावले	 जात.	 समहूा या
मानसशा तर्ािवषयी	िहटलर	 हणत	असे,
‘‘गद 	 ी	 वृ ीची	असते.	गद चं	हे	गुिपत	 याला	कळत	नाही,	तो	चांगला	व ा	होऊच	शकत
नाहीतरी,	 ीला	पु षाकडून	कोणती	अपे ा	असते?	आप याला	समजून	घेणारा,	 ेम	करणारा,
संगी	धाक	दाखवणारा	पु ष	ितला	हवा	असतो.	 या या	सहवासात	ितला	िनधा त	वाटायला	
असत.ं	तु ही	ित या	या	अपे ा	पूण	के या	क 	ती	तुम यासाठी	काहीही	करायला	तयार	होते!	आप या
आवड या	पु षासाठी	कोणताही	 याग	केला	तरी	ितला	तो	अपुराच	वाटतो.’’
याचे	 हे	 मानसशा तर्ीय	 िव लेषण	 भ याभ यांना	 अचंिबत	 क न	 टाकते.	 हे
मानसशा तर्	कळ यामुळेच	 याची	एकही	सभा	कधीही	 यथ	गेली	नाही,	असे	वाटते.
िहटलर	जे हा	11	नो हबर या	क्रांतीत	अपयशी	ठरला	ते हा	तो	 हणाला	होता,
‘‘पर् येक	 देशाला	आप या	 उ थानाचा	 माग	 वतंतर्पणे	शोधनू	 काढावा	लागतो.
दुसर	्यांचे	आंधळे	अनुकरण	क न	काहीही	सा य	होत	नाही!’’
एर ही	अपयशाने	 संतापनू	जाऊन	 बेभान	 होणार	्या	 िहटलरकडे	 हे	शहाणपण	 कुठून
आले	होते	कुणास	ठाऊक?	वा तिवक	पाहता,	जमनीला	आपले	गतवैभव	पर्ा त	कसे
क न	देता	येईल,	यािवषयी	बोलताना	तो	 हणायचा,
‘‘उ पादनचक्राला	गती	 िद यािशवाय	आंतररा ट्रीय	बाजारपेठेत	जमनीचा	 िनभाव
लागणे	 कठीण	आहे.	 हमर याचं	 जाळं	 िवणनू	 सारा	 देश	 जवळ	आणला	 पािहजे.
र तेबांधणीमुळे	 बेकार	 मजुरांना	 काम	 देता	 येईल.	 सामा य	 माणसाला	 परवडतील
अशा	 छोट ा	 मोटारीचंी	 िनिमती	 क न	 दळणवळणही	 वाढवायला	 हवे.
दळणवळणामुळे	उ ोगधंदे	उभारले	जातील	व	रोजगार	िनमाण	होईल.’’
याचे	हे	अथकारणािवषयीचे	िवचार	ऐकले	की	असे	वाटते	की	जर	या	माणसाला	यो य
िदशा	 िमळाली	असती,	तर	कदािचत	 वेगळाच	इितहास	घडला	असता.	आथर	मोलर
हॅन	डेन	बर्फ	या	राजकीय	िनरी काने	िहटलर या	बाबतीत	काय	िलहनू	ठेवले	आहे
ते	पाह.ू
‘‘िहटलरम ये	अनेक	दोष	आहेत.	तो	 ू र,	अहकंारी	आिण	उ ट	आहे;	पण	 या या	उ कट
देशभ िवषयी	कोणालाच	शकंा	घेता	येणार	नाही.	जमनीचे	पुन थान	कर याचा	 याने	िवडाच
उचलला	आहे.	सुसं कृत	माणसासार या	 िहटलरला	आप या	भावना	लपिवता	 येत	नाही.



याबाबतीत	तो	आदीमानवच	आहे.	नाहीतर	आपले	रा ीय	समाजवादाचे	त व ान	तो	अ धक
चलाखपणे	सांगू	शकला	असता.	आप या	त व ानाला	तो	बौि क	आशय	देऊ	शकत	नाही.’’
‘िव े पे ा	इ छाश ती	मह वाची’	हे	 याचे	त व ान	होते.
िहटलरला	 क्रांतीने	झपाटले	 होते;	 पण	 क्रांती	 दीघायुषी	 नसते	 याची	 याला	 पणू
जाणीव	होती.	स ा	िमळिवणे	आिण	स ा	िटकवणे	यातला	फरक	आप या	प ा या
कायक यांना	समजावनू	सांगताना	िहटलर	 हणाला	होता,
‘‘देशाची	राजक य	सू 	िमळिव यासाठी	आप याला	बरीच	घाई	करावी	लागली;	पण	तशी	घाई
करावीच	लागते,	कारण	 ांतीपाशी	वेळ	नसतो.	सार	ंकाही	एकाच	 य नात	िमळिव यासाठी	ती
अ धर	झालेली	असते.	 यामुळे	याब ल	खतं	न	करणे	यो य!	मा 	स ा	हातात	आ यानतंर	पूव ची
िन पयोगी	ठरतात	हे	आपण	ओळखल	ंपािहजे.’’
राजकारण	आिण	अथकारण	यातला	फरक	 प ट	क न	सांगताना	तो	 हणतो,
‘‘राजकारण	जहाल	असावं	लागत;ं	पण	अथकारणात	नेम तपणे	वागणेच	िहताचे	असते.	आ थक
िवकास	ट याट यानेच	घडून	येतो.	 हणून	आ थक	धोरणा या	बाबतीत	आपली	मत	सरकारवर
लाद याऐवजी,	 या	 े ातील	त ांचे	मत	 यावे	हे	अ धक	चांगले!	नाहीतर	अथ यव थेत	एकदम
बदल	केले	तर	देशाचं	सार	ंअथकारण	उ व त	होईल.’’
िवशेष	 हणजे	 िहटलरची	 ही	 मते	 ऐकून	 याचे	 िवरोधकही	 या या	 बाजनेू	 बोलत.
िहटलर	पंतपर्धान	झा यावर	 याने	जमनीत	नाझी	प ा यितिर त	सव	राजकीय	प
िवसिजत	 क न	 एकािधकारशाही	 आणली.	 यापैकी	 एका	 प ा या	 पर्मुखाने
िहटलरब ल	 य त	केलेले	मत	असे	होते	-
‘‘िहटलर	रा यकारभार	चांगला	करेल	याबाबत	मला	खातर्ी	आहे.	 याचे	िवचार	अगदी
प ट	आहेत.	तो	कधीही	मोघम	बोलत	नाही.	 याचं	सगळं	वागणंच	रोखठोक	आहे.
अशा	 माणसाशी	 मतभेद	 झाले	 तरी	 या यावर	 रागवता	 येत	 नाही.	 पर्चारात
अितरेकी,	 िवचारात	 येयवादी;	 पण	 वागणुकीने	 यवहारवादी	असाच	 माणसू	 स या
जमनीला	हवा	आहे.’’
30	जानेवारी,	 1937	 रोजी	 िहटलरने	स ा	 वीका न	चार	वषं	पणू	झाली.	या	चार
वषात	 याने	जमनीला	खरोखरच	ितचा	हरवलेला	आ मिव वास	परत	िमळवनू	 ायची
िकमया	साधली	 होती.	 याने	 रा ट्रीय	 राजमाग	 सुधरवले	 यामुळे	 यापार	 वाढला.
म यमवगीय	जमनांना	परवडेल	अशी	गाडी	तयार	कर याचे	काम	 याने	फिडनांड	पोश
या	 तंतर् ाकडे	 सोपिवले.	 शहरे	 संुदर	 व	 व छ	 कराय या	 मोिहमा	 सु 	 के या.
कामगारांना	अनेक	 सुिवधा	 दे यात	आ या,	 यात	 यांना	अ य प	 दरात	 िचतर्पट,
नाटकं	 दाखवणे,	 सरकारी	 साहा याने	 पयटन	 इ.	 चा	 समावेश	 होता.	 शाळांम ये
िव ानिश णावर	भर	 दे यात	आला.	आिथक	 मंदी	व	औ ोिगक	 बेकारी	या	मलूभतू
सम यांवर	 याने	अ यंत	पर्भावी	तोडगे	काढले.	जॉन	केनेथ	गालबरे्थ	या	अमेिरकन
अथशा तर् ाने	 तर	 याबाबत	 िहटलरची	 तुलना	 थेट	 झवे टशी	 केली.	 याचे
गौरवोदग्ार	पहा	:
‘‘अथशा ांना	आ थक	सम या	शोधून	काढता	येतात;	पण	 यावर	उपाय	सुचिवता	येत	नाहीत.	तर
याउलट	अथशा ाचा	गधंही	नसले या	 य 	आप या	क पकते या	बळावर	अवघड	भासणार्	या
आ थक	पेच संगातून	लोकांना	बाहेर	काढू	शकतात.	 झवे टने	अमे रकन	मदंी या	काळात	जे



क न	दाखवले	तेव ाच	तोलामोलाचे	काय	िहटलरने	जमनीत	केले	आहे.	या	दोघांना	अथशा
समजत	न हते	ही	िकती	चांगली	गो 	आहे!’’
िवशेष	 हणजे	1936	साली	जागितक	शांततेसाठी	ठेव यात	आले या

नोबेल	 पािरतोिषकासाठी	जी	काही	 दोन-चार	 नावे	 सुचिव यात	आली	 होती,	 यात
िहटलर या	नावाची	िशफारस	केली	गेली	होती.
इतकेच	न हे	पर् य 	िहटलरलाही	 वत: या	नेतृ वाबाबत	कमालीचा	आ मिव वास
होता.	तो	 हणायचा
‘‘मला	एक	मह वाचं	ऐितहा सक	काय	करायचे	आहे.	िनयतीच	मा याकडून	हे	काय	क न	घेणार
ते	काय	हेच	माझे	जीवन	आहे.	आजचा	जमनी	पहा.	जमनी या	इितहासात	जे	कुणी	क न	दाखवलं
न हत,ं	ते	मी	केल	ंआहे	आिण	ल ात	ठेवा	हे	मी	बदंकु या	धाकावर	घडवून	आणलेल	ंनाही.	माझं
जनतेवर	 ेम	आहे.	जनतेचा	मा यावर	िव वास	आहे.	लोकांचं	मा यावरचं	 ेम	आिण	मा या
नेतृ वावरचा	 यांचा	िव वास	अढळ	आहे.’’
मातर्	असे	 हणणारा	िहटलर	यु ािवषयी	आपले	मत	 य त	करताना	 हणे,
‘‘जगातला	कोणताही	मह वाचा	 न	आतापयत	कधीही	यु ािशवाय	सुटलेला	नाही	याला	इितहास
सा ी	आहे.	 येक	िपढीन	ंएकदा	तरी	यु ाचा	अनुभव	घेतला	पािहजे.	 यािशवाय	 जकं याची	 ज
जागी	राहत	नाही.’’
बर	्याचदा	िहटलरने	कारणािशवाय	यु 	ओढवनू	घेतले	होते	हे	 याचे	चिरतर्	वाचताना
वारंवार	जाणवते;	परंतु	‘लढेन	िकंवा	मरेन’	हा	बाणा	मातर्	 याने	कायम	ठेवला	आिण
तो	 मेलाही	 तसाच!	 मुसोिलनी या	 दुदशेचे	 वृ 	 ऐकून	 याने	आ मह या	कर याचा
आपला	 िनणय	 अिधक	 प का	 केला.	 या	 गो टीकडे	 पाह याचे	 अनेक	 दृि टकोन
असतील.	असेही	अस	ूशकेल	 की	 या	जमनी या	जनतेपुढे	 तो	 मोठ ा	 िदमाखाने
‘ यहूरर’	 हणनू	वावरत	असे,	 यांना	आ वासनं	 देत	असे	 या	जनतेसमोर	नामु की
प करणे	 याला	अवघड	 गेले	असावे.	 मुसोिलनी या	 मृतदेहाची	 िवटंबना	समजताच
याला	अशी	अव था	हो यापे ा	मरण	 वत:हनू	प करणे	शरे्य कर	असेही	वाटले
असावे	िकंवा	तो	पराकोटीचा	आ मपजूक	अस याने	ही	मानहानी	पचिव याची	 याची
तयारी	नसावी.	कारण	काहीही	असले	तरी	 याचा	 अंत	 दुदवीच	 हणावा	लागेल.	या
पा वभमूीवर	 याचे	एक	जगपर्िस 	वा य	आठव यािशवाय	रहात	नाही.	ते	 हणजे
“One	who	wins	without	any	problem	is	called	vicotory	but	one	who	wins	with
lots	of	troubles	that	is	History”

कवी	रेगे	यांची	एक	किवताही	या	िठकाणी	आठवते
‘‘काही	गो टीचंा	उलगडा	घड ाळ	बंद	पडाय या	आतच	 हावा	लागतो.
पण	आता	तर	घड ाळही	बंद	पडलंय	आिण	गो टीही	तशाच	राहनू	गे या.’’



िहटलर या	 बाबतीतही	 काहीसे	 असेच	 झाले	 असावे.	 अशा	 या	 िहटलरला	 जाणनू
घेताना	अनेक	गो टीचें	आ चय	वाट यावाचनू	राहत	नाही.	 या	गो टी	 हणजे	म ,
धमूर्पान	व	मांसाहार	व	 ि तर्या	या	चारही	गो टीपंासनू	 िहटलर	दरू	रािहला.	इ हा
बर्ाऊनशी	तो	अखेरपयंत	एकिन ठ	रािहला.
पर्चंड	मानवी	संहार	घडिवणार	्या	िहटलरला	र त	बघनू	मळमळत	असे!
िव ान	आिण	धमाबाबत	 याचे	िवचार	मातर्	अगदी	शंभर	ट के	बुदि्धवादी	होते.	तो
हणायचा
‘‘शा ा या	 गतीपुढे	धमाची	पोथीिन ा	दबुळी	पडेल.	जसजसे	िव वासंबधंी	अ धका धक	 ान
उपल ध	होईल,	माणूस	िनसगा या	 जतका	जवळ	जाईल	व	पृ वी माणेच	 ह	व	तारहेी	माणसांची
िनवास थाने	होतील	असे	माणसा या	ल ात	येईल	िततका	तो	चचपासून	दरू	जाईल.	िव ानाचा
िवजय	अटळ	आहे.’’
आप या	ज मगावी	 हणजे	 िलं झ	 येथे	 वेधशाळा	उभार याचा	 याचा	मानस	होता.
मानविनिमत	धमावर	 याची	शर् ा	 न हती;	 पण	 िव वाचे	 िनयंतर्ण	करणारी	 कुणी
श ती	आहे	यावर	मातर्	 याचा	िव वास	होता.
एर ही	नेहमी	उगर्	व	गंभीर	असले या	िहटलरला	कधी	कधी	का यशा तर्

िवनोदातही	रमावेसे	वाटे.	रातर्ीचे	जेवण	झा यावर	 याचा	पिरपाठ	इंगर्जी,	फ्रच	व
जमन	 बोलपट	 पाहणे	 हा	 असे.	 गरे्टा	 गाबो	 याची	 आवडती	 अिभनेतर्ी	 होती.
वैयि तक	 मेजवा यां या	 पर्संगी	 िहटलर	अगदी	 खुलनू	 हा यिवनोदात	 रमत	असे.
एकदा	1937	 या	नाताळम ये	आप या	िनवास थानी	काम	करणार	्या	क्रॉस	नावा या
कमचार	्यासोबत	तो	सा या	 वेशात,	 अंगर क	बरोबर	न	 घेता	 गंमत	 हणनू	शहरात
फेरफटका	मा न	आला!
िहटलरचे	 आरो य	 अ यासायचे	 झाले	 तर	 तो	 कोण याही	 आजाराने	 न हे	 तर	 तो
आ मह या	के याने	मरण	पावला	हे	तर	सवश् तच	आहे;	पण	तरीही	तो	अधनू	मधनू
पोटदुखी,	भयंकर	डोकेदुखी,	शरीर	कंप	पावणे,	कावीळ	या	आजारांनी	तर् त	असायचा.
हे	आजार	मनोकाियक	 हणजेच	Psychosomatic	आजार	असावेत.
आ यंितक	 अहंकारी	 व	 आ मपजूक	 असले या	 िहटलरचे	 घरात या
नोकरमंडळीबंरोबरचे	 वागणे	 मातर्	 अितशय	 परे्मळपणाचे	 होते.	 तेही	 मनोभावे
िहटलरची	 सेवा	करत.	 िहटलर या	 संतापाची	कीती	ऐकून	 याची	 सेक्रेटरी	 ट्रॉडल
सु वातीला	 या या	 घरातील	 कायालयात	 पतर्	 उतरवनू	 घे यासाठी	 भीतभीतच
पर्वेशत	असे.	एकदा	तो	 ितला	 हणाला,	 ‘‘घाब 	नकोस	 ट्रॉडल.	 चुका	झा या	तर
होऊदे.	कारण	कदािचत	पतर्	सांगताना	तु यापे ा	मीच	अिधक	चुका	करत	असेन.’’
मातर्	असे	असले	तरीही	िहटलरने	 या	चुका	के या	 याचे	कुठेही	समथन	होऊ	शकत
नाही.	अथकारणाची	चांगली	जाण	असले या	या	माणसाने	जमनीला	 पुन च	एकदा



उघड ावर	आणनू	ठेवले.	यु 	संपले	ते हा	जमनी या	जनतेला	अ न,	व तर्,	िनवारा
या	 मलूभतू	 गरजांसाठीही	 याचना	 करावी	 लागली.	 सैिनकांचे	 र त	 बघनू	 कसेसेच
होणार	्या	याच	 यहूररने	असं य	लोकांचे	बळी	घेतले.	धमांधतेचा	एकेकाळी	िध कार
करणार	्या	याच	 िहटलरला	 वंश ेषाने	झपाटून	टाकले	आिण	 याने	भयानक	नरसंहार
घडिवला.
िव ानािभमुख	िवचार	असले या	िहटलर याच	काळात	अनेक	शा तर् 	व	तंतर् ांना
देश	सोडावा	लागला,	तर	काही	शा तर् ांना	नोबेल	 पुर कार	 वीकारायलाही	 याने
बंदी	घातली.	 याची	जा व य	रा ट्रभ तीही	 देशाला	 िवनाशापासनू	वाचव	ूशकली
नाही.	अखेरीस	 याला	पराभवाची	नामु की	प करावीच	लागली.
या	सग या	गो टी	जाणनू	 घेत यावर	असे	वाटते	की	माणसू	 िनयतीवर	 वार	होऊ
शकत	नाही	हेच	खरे.	ि हए ना या	बफाळ	र यावर	अ रश:	भीक	मागणारा	मुलगा
जमनीचा	 यहूरर	 होतो	 काय,	 जमनी या	 ग यातला	 ताईत	 बनतो	 काय	 आिण
अखेरीस	जमनीला	िवनाशा या	खाईत	ढकलनू	मृ य	ूप करतो	काय.	सारेच	िवल ण!

•••



घायाळ	मी	हिरणी…
याचे	नाव	दहशती या	समानाथी	 हणनू	 घेतले	जाते	अशा	 िहटलर या	आयु यात
परे्माला	काय	 थान	असावे	बरे?	खरे	 हणजे	िहटलरवर	कुणी	परे्म	क 	शकेल	वा	तो
कुणावर	परे्म	क 	शकेल	ही	क पनाच	 िवरोधाभासी	वाटते;	पण	असे	असले	तरीही
िहटलर या	आयु यात	 याला	 शेवटपयंत	 साथ	 देणारी	 व	 या याबरोबरच	 मृ यहूी
प करणारी	इ हा	बर्ाऊन	सवांनाच	पिरिचत	आहे.	एका	फोटोगर्ाफरकडे	काम	करणारी
ही	सामा य	मुलगी	िहटलरसार या	जमनी या	रा ट्रपर्मुखा या	परे्मात	पडते	व	ते
परे्म	आयु यभर	 िनभावते	ही	गो टच	 िसनेमात	शोभनू	 िदसेल	अशी!	 िवशेष	 हणजे
युरोपसार या	 मु त	 समाज यव थेत	 राहणार	्या	 िहटलरनेही	 हे	 नाते	 एकिन ठपणे
िनभावले.	 गंमतीचा	 भाग	 हणजे	 राजकारणात	 पर्वेश	 के यापासनू	 िकतीतरी	 मुली
िहटलरकडे	आकिषत	 हाय या;	 पण	 िहटलर	 मातर्	 ि तर्यां या	 बाबतीत	 अ यंत
संकोची	होता.
आई	 व	 बिहणीिशवाय	 िहटलर या	आयु यात	आलेली	 पिहली	 तर्ी	 हणजे	 गेली
राबॉल.	आप या	 या	 भाचीब ल	 िहटलरला	 िवशेष	आकषण	 वाटत	 असे.	 ती	 दोघे
त याकाठी	 िफरायला	 जात	 व	 उपाहारगृहातही	 एकतर्	 जात	 असत.	 गेलीला
नृ यसमारंभात	भाग	 यायची	आवड	होती;	पण	 ‘रातर्ी	अकरा या	आत	घरी	आलं
पािहजे’	या	अटीवर	 िहटलर	 ितला	र कांसोबत	जायची	परवानगी	 देत	असे.	 िहटलर
आिण	इ हा	बर्ाऊन	यां यातील	वाढ या	भेटीची	गेलीला	कुणकुण	लागली.	एक	िदवस
ितला	िहटलर या	कोटम ये	खालील	पतर्	िमळाले
‘ि य	िहटलर,
कालची	सं याकाळ	फारच	चांगली	गेली.	नाटकही	चांगले	होते.	पु हा	लवकर	भेटूया.
मी	वाट	पाहत	आहे.’’

-	इ हा	 ाऊन.
गेलीची	 यां या	 संबंधांबाबत	खातर्ी	 पटली	आिण	 ितने	 गोळी	झाडून	आ मह या
केली.	 या	 घटनेचा	 िहटलरवर	 चांगलाच	 पिरणाम	 झाला.	 या	 िदवसापासनू	 याने
मांसाहार	सोडला	तो	कायमचाच;	परंतु	 वत:	म पान,	धमूर्पान	व	मांसाहार	करत
नसलेला	 िहटलर	 इ हाला	 मातर्	 कशासाठीही	 आडकाठी	 करायचा	 नाही.	 इ हा
बर्ाऊनबरोबर	तो	अितशय	समजुतदारपणे	वागत	असे.
खरं	तर	इ हा	िहटलर या	परे्मात	का	पडली	असावी?	याला	ताकीकदृ ट ा	कोणतेही
उ र	नाही.	िहटलरचे	राजकीय	 थान	काय	आहे,	हे	ितला	 यां या	पिह या	भेटीनंतर
समजले.	 याचे	 राजकारण,	 याची	 पर्िस ी,	 याचे	 रा ट्रपर्मुख	 असणे	 या
सग याब ल	 इ हाला	अप् प	असावे;	 पण	 केवळ	 याच	 भांडवलावर	 ती	 या या
आयु यात	आली	असे	 हणणे	धारी ट ाचे	ठरेल.	परंतु	 यांचे	नाते	पाहता	 तर्ी	 याला
आपलं	सव व	अपण	करते,	 या यापर्ती	आयु यभर	िन ठा	बाळगते	हे	अगदी	पटते.
िहटलरदेखील	इ हा या	आवड या	गो टीमं ये	 ची	 घेत	असे.	दोघे	ऑपेरा	पहायला
जात.	ती	 या या	सभांनाही	हजर	असे;	पण	अळवावर या	पा यासारखी	इ हा	 या या
राजकीय	जीवनापासनू	अिल त	रािहली.	सु वाती या	काळात	िहटलर	व	ती	 यिूनक



येथे	 भेटत.	 नंतर	 ते	 बशित गडेन या	 भेटू	 लागले.	 यासंबंधी या	 न दी	 इ हा
बर्ाऊन या	 डायरीत	आढळतात.	 यात	 कधी	 ितने	 तो	 भेट यावर	झालेला	आनंद
य त	केला	आहे,	तर	कधी	तो	पुरेसा	वेळ	देत	नस याब लचा	लटका	राग,	तर	कधी
िहटलर	 दुसर	्याच	 मुली या	 परे्मात	 पड याचा	 संशयही!	 पण	 हे	खरे	न हते.	अनेक
मुलीनंा	िहटलरचे	परे्म,	 यांचा	सहवास	आप याला	लाभावा	असे	वाटे;	पण	 या या
दृ टीने	इ हाच	मह वाची	होती.
‘िल ह	इन	रीलेशनिशप’	 हणावे	असे	नाते	िहटलर	व	इ हात	िनमाण	झाले	होते;	पण
िहटलरने	 आप याशी	 ल न	 करावे	 या	 िवचाराने	 इ हा	 झुरत	 असे.	 ितने	 अनेकदा
प टपणे	 िवचा नही	 िहटलरने	 यास	 नकार	 िदला	 होता.	 आप याला	 ल न	 का
करायचे	नाही	हे	सांगताना	िहटलर	 हणायचा
‘‘राजकारणातील	माणसाने	सावजिनक	जीवन	प क 	नये	नाहीतर	 याची	राजक य	कारक द
संपु ात	 येते.	 िशवाय,	कतबगार	लोकांची	 मुले	नालायकच	 िनघतात.	 मग	ल ाचा	अ ाहास
कशासाठी?’’
मातर्	इ हाची	ही	 तर्ीसुलभ	आकां ा	ितची	पाठ	सोडायला	तयार	न हती.

यापायी	ितने	दोनदा	आ मह येचा	पर्य नही	केला;	पण	नंतर	मातर्	ितने	ल ना या
इ छेपे ा	 िहटलर या	 ित यावरील	 परे्माला	 व	 सहवासाला	 झुकते	 माप	 िदले.
कदािचत	ितला	हे	कळून	चुकले	असेल	की	पु ष	बदलत	नाहीत,	ि तर्यांनाच	बदलावे
लागते.
िहटलरला	 भेटायला	 देशोदेशीचे	 राजकारणी	 येत.	 यां याबरोबर	 यां या	 बायकाही
असत;	 पण	 इ हा	 िहटलरची	 ल नाची	 बायको	 नस याने	 ितला	 काहीशा	 कोरड ा
अिल तपणानेच	वागवले	जात.	समाज यव था	कोणतीही	असली	तरी	ल न	न	करता
एकतर्	राहणार	्या	जोड यांकडे,	 यातही	 िवशेषत:	 ि तर्यांकडे	पाह याचा	समाजाचा
दृि टकोन	दिूषतच	असतो,	हे	इथे	अधोरेिखत	होते.
प नी,	 आई,	 गृिहणी	 बन या या	 सव	 तर्ीसुलभ	 उमीनंा	 ितलांजली	 देऊन	 इ हा
िहटलरजवळ	अखेर या	 वासापयंत	थांबली	यातच	ितचे	मोठेपण	िदसते.	िहटलर या
चबरवर	अखेरचा	 ह ला	 हो यापवूी	ती	सहज	 ितथनू	 सुरि त	 थळी	जाऊ	शकली
असती;	पण	आप या	लाड या	 ‘अ	◌ॅ फ’ला	अशा	पिरि थतीत	सोडून	जाणे	 हणजे
आप या	परे्माची	िवटंबना	करणेच	आहे	असे	ितला	वाटले	असावे.	 याचे	फळ	ितला
िमळालेही.	 इ हा	 बर्ाऊन	 ‘इ हा	 िहटलर’	 झाली.	 अवघे	 चोवीस	 तासाचे	 वैवािहक
जीवन	लाभलेली	 इ हा	 यावेळी	 िकती	अवघड	मन:ि थतीत	असेल	याची	क पना
येते.	 ‘प नी’	 चा	 दजा	 िमळिव या या	 मोबद यात	आप या	आयु याचीच	आहुती
ावी	 लागेल	 हे	 पणूपणे	ओळखनू	असणारी	 इ हा	 हणनूच	 धीरोदा पणे	 मृ यलूा

सामोरी	 गेली.	 िहटलर या	 रणरण या	 वाळवंटी	 आयु यातील	 ‘ओअ	◌ॅिसस’
िहटलरबरोबरच	न ट	झाले;	पण	ित याबाबतचे	कुतहूल	मातर्	तसेच	रािहले.

•••



िहटलरचा	अंत
गोिरंग	आिण	िहमलरने	साथ	सोडली.	सोि हएत	सै य	बिलनम ये	दरूवर	आत	िशरले.
िहटलरने	 वत: या	मृ यचूी	तयारी	सु 	केली.
28	 तारखेला	 बरीच	 रातर्	 होईपयंत	 िहटलर	जागाच	 होता.	 याने	आपले	 वैयि तक
मृ युपतर्	तयार	करिवले.	दोन	भागां या	एकूण	वारसाह काचा	करारनामाही	 िलहनू
ठेवला.	 यात	 दि्वतीय	 िव वयु ासह	 अनेक	 िव 	 गो टीसंाठी	 यहुदीनंाच	 दोषी
ठरिवले.
म यरातर्	उलट याआधी	एका	लहानशा	कायक्रमात	िहटलरने	ईवा	बर्ॉनशी	िववाह
केला.	 याने	जवळ या	लोकांसह	िववाहसोहळा	साजरा	केला.
29	एिपर्ल या	दुपारपयंत	सोि हएत	सै य	 यहूरर	बंकरपासनू	1	मैल	अंतरावर	येऊन
धडकले.	बा 	जगातनू	िझरपत	िझरपत	एक	बातमी	बंकरम ये	पोहोचली,
‘इटली या	 िहतिचंतक	 लोकांनी	 हुकूमशहा	 मुसोिलनीला	 पकडून	 ठार	 केले.	आधी
याला	झाडाला	उलटे	लटकवले.	 नंतर	 तेथनू	खाली	उतरवनू	 याचे	परे्त	एका	घाण
ना यात	फेकून	िदले.’
आपले	भिव य	आिण	शेवट	काय	होईल	ते	िहटलरला	कळून	चुकले.
याने	सांभाळून	 ठेवले या	 िवषाचा	पर्योग	आधी	आपला	आवडता	कुतर्ा	 लाँडीवर
केला.	आप या	मिहला	सिचवांना	सायनाईड	िवषाचे	कॅ सलू	देऊन	तो	 हणाला,
‘‘मला	 मा	 करा.	 तुम या	 जवळून	 कायमचा	 दरू	 जाताना	 तु हाला	 दे यासाठी
मा याजवळ	यापे ा	चांगला	असा	 दुसरा	कोणताच	उपहार	नाही.	रिशयन	सैिनकांनी
बंकरम ये	पर्वेश	 के यास	मिहलांनी	मी	 िदले या	या	 कॅ सलूचा	सरळ	वापर	क न
आप या	पिवतर्	रा ट्रा या	पर्ित ठेचे	र ण	करावे.’’
30	 एिपर्लची	 सकाळ!	 रातर्ीचे	 2.30	 वाजलेले.	 सयूोदय	 हायला	 अ ाप	 बराच
अवकाश.	 िहटलर	 वत: या	क ातनू	बाहेर	पडला.	आप या	सहकारी	कमचार	्यांचा
िनरोप	घे यासाठी	 यां याजवळ	आला.	 याने	पर् येकाशी	 बाबात	ह तांदोलन	केले.
पु हा	आप या	खाजगी	क ात	िनघनू	गेला.
दुपारी	 िहटलरने	 आप या	 शेवट या	 बैठकीत	 भाग	 घेतला.	 पिरि थती या
समी ेदर यान	माहीत	झाले	की,	सोि हएत	 सै य	आता	 केवळ	एक	 लॉक	अंतरावर
पोहोचले	आहे.	रातर्ी	2.00	वाजता	िहटलरने	आपले	शेवटचे	शाकाहारी	भोजन	घेतले.
आप या	 ड्राय हरला	 चा सलरी	 बागेत	 200	 िलटर	 पेट्रोल	 आणनू	 ठेवायला
सांिगतले.	 प नी	 ईवासह	 बोमन,	 गोबे स,	 जनरल	 क्रे ज,	 इतर	 सैिनक,	 सहायक
अिधकारी,	 टाफ	सद य	यांना	अिभवादन	केले.
िहटलर	आिण	 याची	प नी	आप या	खाजगी	क ात	गेले.
शत् ची	गोळी	लागनू	कु या या	मौतीने	मरणे	िकंवा	शत् या	कैदेत	िखतपत	पडणे
या	दो ही	गो टी	िज ी	िहटलरला	मा य	न ह या.



बामन	आिण	गोबे स	बाहेरच	घोटाळत	रािहले.	काही	 ण	नीरव	शांततेत	गेले.	नंतर
आतनू	एक	गोळी	चाल याचा	आवाज	ऐकू	आला.	दुपारचे	3.30	वाजले.	बोमन	आिण
गोबे स	 आत	 गेले.	 आता	 ते	 िवनाशकारी	 वादळ	 शांत	 झाले	 होते.	 िहटलर	 एका
सोफयावर	म न	पडला	होता.	 या या	उज या	कानफटीकडून	र त	वाहत	होते.	ईवा
बर्ानने	िवष	खाऊन	जीवनयातर्ा	संपवली	होती.
रिशयन	 तोफांचे	 गोळे	जवळजवळ	 पडू	लागले	 होते.	 दोघांची	 परे्ते	 बंकरमधनू	 वर
चा सलरी	बागेत	आणली	गेली.	पेट्रोल	टाकून	 यांना	पेटव यात	आले.	बोमन	आिण
गोबे सने	मृतकांना	अंितम	नाझी	सलामी	िदली.	तोफगो यांनी	तयार	झाले या	एका
खड्ड ात	 यांचा	दफनिवधी	कर यात	आला.
दुसर	्या	िदवशी	1	मेला	गोबे स	आिण	 या या	प नीने	बंकरम ये	आप या	सहा	त ण
मुलांना	आधी	िवष	देऊन	ठार	केले.	 वत:	चा सलर	बागेत	जाऊन	एका	सैिनकाकडून
वत:वर	गो या	झाडून	घेत या.
जमन	 सामर्ा यासाठी	 ेतर्	 वाढिव याची	 व ने	 पाहणारा	 िहटलर	 चा सलरी या
उ ानात	 िचरशांती	 घेत	होता.	तो	 संपला	होता.	मातर्	 यु 	थांबले	न हते.	 ते	 सु च
होते!	सु च	होते!!
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