SAVAŞ
antıklıdır.
nk a � mle
sava mak ölmek ve
öld rmek er�ned�r. a yok olursun
ya var olursun
bunu sava ın
sonucu bel�rler.

olmanın gururunu, part�ye sadakat�n� ve şükranlarını yazıyor. Böyle b�r
zafer ancak yüreklerle kazanılab�l�rd�, �şte böyle m�lyonlarca yürek
yend� faş�zm�. O büyük onuru yazar
her bölümde h�ssett�r�yor, yaşatıyor.
Ve sözler verd�rt�yor faş�zmle
mücadele �ç�n. Tıpkı zaferden sonra
Pepe’n�n b�r yoldaşının vurguladığı
g�b�: “Dostlarınıza, a�len�ze, herkese
�hanet edeb�l�rs�n�z ama ölüye
�hanet ed�lmez.” der. Asla vazgeç�lmeyecek, ger� alınmayacak olan
yem�n şeh�tlere ver�len sözdür.
Değerler� d�r� tutuyor yazar, ustaca
verd�ğ� örneklerle.
“Yaşamımız, sevd�kler�m�z, terc�hler�m�z ve daha b�rçok şey� tartışmak
�stemey�z. 1939-1945 yıllarında da
böyle düşünenler�n sayısı az değ�ld�
fakat faş�zm alt ed�lmed�kçe h�çb�r�n� yaşama şansınız yok!” d�yor
Fırtına. Sovyet halkının vatanseverl�ğ� �le coşturuyor. Savaştan önce
kend� dünyasında yaşayan, küçük
sorunları dah� kafasında büyüten,
duygularını ağlayarak dışa vuran b�r
kadın karakter üzer�nden, en
sıradan Sovyet vatandaşlarının nasıl
tereddütsüz s�laha sarıldıklarını
anlatıyor. Raya’dır bu karakter.
Savaştan önce sanatla uğraşan b�r
kadın �ken savaşla b�rl�kte altmışa

yakın Naz� öldürdüğü �ç�n çokça
ödül, n�şan almıştır. B�r pusu sonucu
ateş ed�lm�ş ve çatışamadan,
vurulduğu yerde can verm�şt�r.
Gözcü şaşkınlığını ve üzüntüsünü
‘çok saçma’ d�yerek d�le get�r�r.
Sonra da dönüp kend� yanıt ver�r:
“Neden saçma olsun k�, savaş bu.
Hem çok saçma, hem çok mantıklı.”

M�naev�’�n düşler�n� hatırladı. O
zamanlar Amer�kalılar h�ç de acele
etm�yorlardı...”

Stal�ngrad’da aylarca süren d�ren�şe
rağmen ABD ve İng�ltere �k�nc� b�r
cephe açmayı, Naz� ordularının
gücünü bölmey� mümkün olduğunca
gec�kt�r�yorlardı. Fakat Sovyet
yönet�m� faş�zme karşı müttef�k
olmayı reddetmed�ğ� g�b� müttef�k
Saçmadır çünkü emperyal�st
güçlere de bel bağlamamıştır. Kend�
savaşlar haksız ve yağmacıdır.
özgücüne güvenerek savaşmış ve
Mantıklıdır çünkü faş�zmle savaşmak, ölmek ve öldürmek üzer�ned�r. muzaﬀer olmuşlardır.
Ya yok olursun, ya var olursun, bunu
‘Fırtına’ bu muzaﬀer savaşın b�r
savaşın sonucu bel�rler.
zerres�d�r sadece, bütünü göreb�lmek �ç�n değerl� b�r zerre...
Stal�n komutasında, doğru b�r
perspekt�ﬂe yönet�len savaş y�rm�
m�lyon Sovyet halkının kanı pahasına zaferle sonuçlanmıştır. Sadece
Sovyetler B�rl�ğ� değ�l dünya halkları
azife O AY
da faş�zmden kurtarılır. ABD ve
İng�ltere’n�n savaşın sonlarında
ortaya çıkmasını yazar bas�t b�r
d�yalogla şöyle ver�r: (ABD’l� Yüzbaşı
MacCorn �le Sovyet komutanı
B�nbaşı Oss�p arasındak� d�yalog)
“MacCorn, zafer�n Moskova’da nasıl
kutlandığını sordu Oss�p’e.
‘Herhalde Berl�n’de yapılacak
anlaşmalardan sonra
kutlama törenler� düzenlenecek’ ded� Oss�p.
MacCorn b�r kahkaha attı:
-Amer�ka’da kutlama törenler�
başladı b�le! B�z Amer�kalılar
acelec�y�zd�r.
Oss�p, 42 yazını, step�,
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