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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ادونهي لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٣٠/٠٩/٢٠٠٩                                                  پوهنمل حاجی محمد نوزادی
  

    د چين ديوال النورهم اوږد شو                                             
  

رځ می يوه يوه و: يي د څو ټکيو يادونه وکړم   غواړم په تړاو٫        وړاندی لدی نه چی اصلی خبری ته راوګرځم 
 راته زنګ وواهه او پوښتنه يی وکړه چی زما په نوموړې ٫ځوان دوست چی زما کومه سياسی ليکنه يی لوستې وه 

کارول شوی اصطالح دسياسی پلوه څه مانا لری ؟ دی رښتيا هم ددغه اسم څخه داخيسل ) پنځم ستون ( ليکنه کی د 
ی قصه ورته وکړه نو يی په مانا باندی سر  خوکله چی می دتاريخچی ٫شوی اصطالح سره بلد نه وو  په موخه دپي

  . خالص شو 
ی او اسمونه ډير دی چی د وخت په تيريدوسره يوه منلی سياسی يا ټولنيزه اصطالح تری نه جوړشوی         داسی پي

ی ) چين ديوال (لدغی ډلی نه يوهم د . وی  ه خورا ډير کارول کي : ی په توګه دبيل. دی چی دسياسی اصطالح په ب
ی  لو چانس غوښين بري اکنو پايلی اعالن شوی ندی او دکرزی دګ  په بهر او دننه کی ٫دامهال چی ال داولسمشری ټول

ځينی ټاکلې کړۍ دا وړانديزونه کوی او وايی چی کرزی ته پکارده دځينو نورو نوماندانو سره چی ددوی په اند 
زما په اند دغو کړيو داخبره بيخی له پامه غورځولې ده چی  .  يو ائيتالفی حکومت جوړ کړی٫مطرح کسان دی 

چين ديوال (  دده او کرزی تر من د ٫دنظرياتی او پروګرامی پلوه د داکتر عبداهللا لخوا وړاندی شوی پارلمانتاريزم 
. او دګ کار په وړاندی يی خن ګرځی جوړوی  )

ددغو اندونو په اړه بيا دکرزی او اشرف غنی  خو
منځته ) چين ديوال ( ی ترمن په هي ډول د احمدز

راتالی نشی او هي داسی خبره نشته چی ددوی د ګ کار 
  .په مخ کی خن وګرځی 

) چين ديوال (         پدی توګه معلومه شوه چی د 
ه  اصطالح د دوو اړخونو ترمن ديوه داسی خن په ب
ی چی دنوموړو اړخونو ترمن نژديوالې  کارول کي

  . ګرځوی ناشون
تيره ورځ می د :        اوس به راشو اصلی خبری ته 

MetroXpress ې په  پنامه ديوی ډنمارکی ژبی ورځپا
ه کی تر لوړسرليک الندی يوه وړه ٢٠٠٩\٠٩\٢٣  ګ

تو ژباړه يی په الندی  ليکنه تر سترګو شوه چی غواړم پ
   :کرښو کی دخپلو درنو لوستونکو سره شيريکه کړم

 دخپلو ٫يی لرغون پيژندونکو دنړۍ تر ټولو اوږده ديوال يوه بله برخه چی التر اوسه معلومه نه وه          چينا
داسپړنی ښيی چی دچين دغه مشهور ديوال تر هغه څه چی تراوسه پوری ګمان . سپړنيزو چارو په ترڅ کی و موندل 

 په واليت کی پيدا شويده چی Jilinدغه نوی برخه د .  کيلومترو په کچه النورهم زيات اوږد دی ١١کيده د 
نوموړی پوهان وايی چی ددغه ستر او .  کاله وړاندی يی دجوړونی کارونه پيل شوی وه ٢٢٠٠دلرغونپوهانو په اند 

ونو کلنو په موده په بيالبيلو برخو کی رواني وی    .لرغونی ديوال چاری دسل
  :         دچين ديوال لن تاريخ 

ه         دغه ستره او ټ ه ده چی يوله بله سره نه شليدونکی اړيکي لری او په ګ ه قلعه ديولړ اوږدو ښاخونو ټول ين
 پوری تړاو نيسی چی د  په کورنMingننن ديوال د . سره دچين پنامه پيژندل شوی جوړښت رانغاړی 

خود ديوال د .  سليزی تر منځيو لسيزو پوری پرچين واکمنې کوله ١٦٠٠لسيزو نه يی د  سليزي له منځنيو ١٣٠٠
د وړاندی  ی ٤٠٠جوړولو دپيل وخت تر زي يزه موخه داوه چی .  کالو پوری غزي د ديوال د جوړولو بنس

وليايانو  و د پراسانو سپرو پوځونو مخ ونيسی کوم چی له شمال لوری نه يی  منچوريايانو او نورو هغو اولسون٫دمن
  . پرچين حملې کولې 

  : ګواښونه         دچين ديوال ته ننن 
بادونو او  ت او برم سره سره دم ګړی د هوا د داسی ناخوالو لکه ري تلې ټين          نوموړی ديوال دخپل غ

دمنظم حفظ اومراقبت نشتوال او د زرګونو توريستانو تګ راتګ هم . ی اورښتونو لخوا د خرابيدلو تر ګواښ الندی د
لدی نه پرته اوس داکار هم يو په زړه پوری موډ ګرځيدلې چی دلويو . د استهالک اوخرابيدو نورالملونه دی  د ديوال



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ا ما تماس بگيریدلطفًا  به آدرس ذیل ب. افغان جرمن آنالین شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

و لوبی او پرتمين ودونه هم ددغه ديوال په ښکلو برخو کی ترسره کي٫شرکتونو ميلمستاوی  ی چی د ديوال  د من
ه اخيستالی شی    . دخرابيدو په چارو کی لويه ون

  :اوږدوال  د چين د ديوال اوسن         
ون په ټوليز ډول  ديوال         دغه ستر و په ګ  کيلومتره اوږد دی چی کوالی ٨٨٥١٫٨ دخپلو ټولو ښاخونو يا څان

  :شو پر درو برخو يی و ويشو 
دا ديوالی برخه . برخه يی پخپله هغه ديوال دی چی خلګ يی دچين د ديوال پنامه پيژنی دا :  د ديوال اصلې برخه - ١

  . کيلومتره اوږدوال لری ٦٢٥٩٫٦ټول 
ه جوړه ٫توګه وګورو  که ديوال ته ديوه خن په:  د ايسار کانالی برخه - ٢  نو دغه برخه د ژورو کانالو او ويالو په ب

ه د دښمن سپرو پوځو ولو پخاطر کيندل شویشوی چی همدارن او په همدی موخه تری نه  نو دپرمختګ د الری خن
ی ٣٥٩٫٧ددی برخی ټول اوږدوال . کار اخيستل کيده    .  کيلومترو ته رسي

دا د دفاعی خط په توګه د ديوال هغه طبعی تاسيسات دی چی د ځمکنی :  د ديوال خن اچونکې طبعی برخه - ٣
ړتياوو له مخی ورنه پدغه م ونه ځان ۍ ډوله غرنيز فزيکی خن ددی . وخه کار اخيستل کيدې لکه رودونه او غون

  .  کيلومتره دی ٢٢٣٢٫٥برخی ټول اوږدوال 
  
 پای

 
  


