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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@tmaqala ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

   
   ٢٠٠٩ نوامبر، ١٠ماللی موسی نظام                                                                                                 

 ديوارجدائی برلين فروريخت
 گوشه ای از خاطرات مسافرت به اروپا

 
 بين ساآنين شهر برلين جدائی ايجاد نموده و  نوامبربه مناسبت بيستمين سال فروريختن ديوار استعماری ای آه٩روز 

فاميل های نزديك را قهرًا و جبرًا به قطع روابط و منع ديدار محكوم ساخته بود، در اآثر شهر های آلمان فيدرال و اروپا 
  .با برگزاری مجالس خوشی و مسرت و آنسرت ها تجليل گرديد
 از مسافرت به آلمان بپردازم، روشنی مختصری به احوال قبل ازينكه به قسمتی از خاطرات و برداشت شخصی خويش

 .چگونگی معضلۀ جدائی  و تقسيم آلمان، منجمله شهر تاريخی برلين می اندازم
  سه شخصيت قدرتمند جهانی آن عصر ١٩۴۵ آگست ٢بعد از شكست آلمان نازی در اواخر جنگ عمومی دوم،  بتاريخ 

رهبر اتحاد » جوزف استالين« صدراعظم انگلستان و » ونستن چرچل« رييس جمهور امريکا، » هری ترومن« يعنی 
 آه بعدًا جزء نواحی بيرون  شهربرلين شرق گرديد، جلسه و آنفرانسی  - Potsdam پوتسدامشهردرجماهير شوروی، 

اد شوروی ، يعنی دولت های امريكا، فرانسه، انگلستان و اتح»متحدين« را دائر نمودند آه دران آلمان جنگ زده بين 
در اثر اين موافقه در حقيقت قسمت شرق آلمان به تصرف روسيۀ . مطرح گشت گرديد و پالن اعمار مجدد آلمان تقسيم

مد و رژيم سوسياليست نوع خود آن مملكت با تمام قيود غير بشری شناخته شده ای چنين يك ايديولوژی ای آشوروی د
 بسيار مخوف، بر مردم مظلوم  ای پوليس و جاسوسی موجوديت يك ادارۀادی های فردی وعوام فريب ناکام،  با پامال آز

 پايتخت باعظمت آلمان هم درمحاصرۀ قسمتی آه بنام آلمان ،درين  تقسيمات متاسفانه شهر برلين!  آن مستولی گرديد
              .شرق مسمی گرديد، قرار گرفت

روسيۀ شوروی از قبيل عدم موافقه برای بازسازی و پول  با بروز مسائلی فی مابين متحدين غربی و ١٩۴٨در سال 
يعنی محاصرۀ اقتصادی شهر برلين نمود آه در اثر آن تمام » ١«جديد آلمان و غيره، اتحاد شوروی مبادرت به بلوآات

وم آن راه هايی آه  مواد غذائی و مايحتياج شهر را فراهم مينمود، آامًال مسدود گرديد ووضع رقت باری برای مردم مظل
 کمک برای مردم درين حالت امريكا برای.  پيش آمد که آهسته آهسته از حالت وحشتناک جنگ بيرون ميگرديدند،شهر

 شكستن محاصره پا پيش گذاشت و با رسانيدن آذوقه و ديگر مايحتياج اهالی شهر محصور، از راه هوا هراسان برلين و
اين اقدام .  مبادرت ورزيد Tempelhof- برلين يعنی تيمپل هوفبا پرواز طيارات خود به ميدان طيارۀ شهرجنگ زدۀ

 پروگرام  طياره آه٣٠٠درين عمليه، با استفاده از . بطريق معجزه آسائی موجبات نجات اهالی برلين را فراهم نمود
فضای  پرواز بر ٢٧٧٠٠٠ مجموعًا ١٩۴٩ آگست سال ١٧ آغاز گرديد، تا تاريخ ١٩۴٨ جون ٢۶ آنها از تاريخ امدادی

 ٢شهر برلين صورت گرفت و بيشمار بسته ها و صندوق های آمك مواد غذائی، ضروريات و احتياجات عامه به وزن 
 .مليون تن به شهر برلين رسانيده شد

 بود،  با فرار ت برلين غرب در محاصرۀ آلمان شرق آه حال بنام جمهوريت ديموآراتيك آلمان مسمی گرديدهبا موجودي
  در جست و جوی آزادی که از مامورين دولتی، آارگران و مغز های متفكر و اهالی برلين شرقیروز افزون تعداد

 را  ديموآراتيكی آلمان جمهور ميگريختند، موجبات ترس به برلين غربای خويش را به خطر مواجه ساخته وجان ه
 ديواری  اعمارم گرفته شد تا  با تصمي١٩۶١، بسال بنابران.  فراهم نمود از دست دادن اشخاص رسيده و قوای آاردر

 .نمايند، تقسيم  و غير قابل نفوذ و عبورءشهر برلين را به دو قسمت مجزا
  .درين جدائی فاميل ها، اطفالشان و عزيزان برای هميشه در پشت ديوار، به شرق و غرب شهر محكوم به جدائی گرديدند

 با سيم های ١٩۶٢ی  و سمبول شهر برلين هم درسال  مظهر عظمت تاريخ Brandenburg Gateدروازۀ براندنبورگ،
  .خاردار مخوف به سمت آلمان آزاد، با منظرۀ رقت باری پوشانيده شد

 ني مجاهد پيروزیافغانستان و ميالدی، بعد از ناکامی های مبرهن قوای اشغال گر اتحاد شوروی در ٨٠ در اواخر دههۀ 
د ا اتح گشتۀ شكست خورده و مضمحلی قواد،ي شهوني ملمي نكوي از شتري بني و سر به آف آن بعد از تلفات سهمگیواقع
  . از پا دراز تر اجبارًا خاک افغانستان  را ترک نمودندت، دسیشور
شكست آشكارا و خفت بار اتحاد شوروی در افغانستان و انهدام مادی و معنوی آن ابر قدرت در صحنۀ سياست و ازبعد 

لی از يكسو و حاآميت و نفوذ وی بر اقمار و ممالك اروپای شرقی لروسيه در جامعۀ بين الم، اعتبار قدرتمندی جهانی آن
ش در افغانستان ديگر نميتوانست با ملل آزادی همفكورۀ اينكه روسيه با شكست مد. از جانب ديگر آامًال متزلزل گريد

  .وم، قوت های ملی و مردمی را تقويه بخشيدخواه و قيام های استقالل طلبانۀ آنها مقابله نمايد، در سر زمين های محک
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 زمينه جنبش هم بستگی اتحاديه های کارگری در پولند و هنگری توانستند آه دولت های  آمونيستی را ١٩٨٩ در سال 
» ريفورم اقتصادی « يا  Perestroika در اتحاد شوروی هم اجبارًا با آمدن ميكائيل گوربا چف، مفكورۀ. به عقب بزنند

 . وارد نمود زيادی راآه در حال انهدام قطعی بود ، تغيرات» شوروی « سيستم  بر يك 
  با  از جانب اوليای امور، به وقوع پيوست و بدون آدام مقاومت١٩٨٩ نوامبر ٩درين شرايط انهدام ديوار برلين هم در 

دای آن رفت و آمد بين شرق و فرآلمان، روز قبل استعفا نمود و تزلزل روحيه، پوليت بيروی جمهوری  ديموآراتيك يک 
  . آزاد گرديد ديوارمنهدم گشته،  بر رویغرب

 زمان ليسۀ ماللی، سفری به  ایباری منهم به سلسلۀ ديدار فاميل و دوستان در ماه اپريل سال جاری به اتفاق هم صنفی
 حقيقت جدائی  يك سرزمين آه مردم در. اين سفر را سالهای متمادی بعد از آزادی آلمان بسيار آرزو داشتم. برلين نموديم

اقوام پشتون آنطرف خط . آنرا قهرًا از هم دور ميسازد، در هر گوشۀ اين جهان پهناور، دردناك و غير عادالنه است
با عنعنات و آلتور و زبان مشترك، . گيرند ديورند بعد از صد و چند سال، هرگزعادت به تعلق گيری به غير نمی

 در ازدواج ص جغرافيايی در منطقه،با شرائط خا.رف خط تحميلی ديورند از هم جدا نبوده اندمردمان اين طرف و آنط
ولی عمًال فاميل ها از هم جدا شده . ها، تجارت و نقل و انتقاالت شان هيچگاهی رخنه و سكته گی ای تبارز ننموده است

 اين مردمی آه با داشتن تاريخ مشترك و عاليق در حقيقت دقيقًا. اند، خواهری اينطرف و برادری آنطرف  مقيم گشته اند
 حيات بسر ميبرند، مختلفمشترک ، همزبان، هم آيش، همدين  و هم قوم هستند، با درد فراوان، قانونًا در دو مملكت 

د با مردمان آنطرف خط ديورند  آه به جرات خود را افغان ميدانند، نسل ها انتظار اتحا. بدون اينكه اين جدائی را بپسندند
              ..قبائل و اقوام جدا گشته از خود ها را  درين طرف خط داشته اند

 از ما پزيرائی Potsdam -بهر حال بيرون شهر برلين، خانم جرمنی آه آشنای دوستم بود در استيشن شهر پوتسدام    
او داستان . نمود و به خانۀ وی آه در حدود نيم آيلو متر از ديوار برلين و در آلمان شرق سابقه واقع گرديده بود، رفتيم

 : آه در آلمان غرب بسر ميبردند، چنين بيان نمود  فاميلقسمتی ازاين جدائی دردناك را از
، البته که از ديدار فاميل دران  و تا انهدام ديواريوار برلين گرديديم با شوهر و دو فرزند محكوم به زندگی به اينطرف د

 با قيود  ی آه بر اجتماع و مردم آن وضع گرديده بود، حتی جرات شنيدن راديوی آزاد را هم .طرف، محروم گشتيم
فتری آار ميكردم آه هيچ  من به فاصلۀ چند متر از ديوار در د .نمود» ٢«به همسايه و همكاران هم نميشد اعتماد .نداشتيم

 .بروز يك واقعۀ غير مترقبه عضو فاميل حق مالقات و يا تيلفون آردن بمن را نداشتند، حتی در حالت مريضی يا
مارا به يک پارک طبعی ای برد که با چمن ها و درختان سر به فلک کشيده منظرۀ دلپذيری »  پوتسدام« ميزبان ما در 

 تقسيم و ترآۀ آلمان شكست خورده، بعد از جنگ عمومی موافقت نامۀ  قرار داشت آهداشت و در انتهای پارک ويالئی
  . رسيده بودء بين متحدين در آن به امضا١٩۴۵ آگست سال ٢دوم بتاريخ 

  Schloss Sansousi    -ی ر سان سوســــا آه قصـای های تاريـــــخی در اروپــــ در ختم روز از يكــی از زيباترين بن
دن نموديم آه البته آنهم قبل از انهدام ديوار برلين، جزء برلين شرقی بود و بگفتۀ خانم ميزبان ما، چون رژيم باشد، دي

منحوس سوسياليستی آوچكترين توجه به ترميم، زيبائی و حفظ و مراقبت آبدات تاريخی نداشت، اين قصرو پارك های 
  .اری مينموددلپسند آنرا استثنًا صرف برای جلب سياحان حفاظت و نگهد

من ميخواستم آه هرچه زود تر دروازۀ با شكوه . روز ديگر برای ديدن شهر با عظمت برلين به سياحت پرداختيم
را در ا   بس توريستی آه م از کلکين. ببينم را و متحد، آزاددر آلمان يك پارچه Brandenburger Tor  براندنبورگ ـ

كه اين با در نظر داشت نظاره مينموديم  و ن و عظمت استثنائی اين شهرمناطق مهم شهر جوالن ميداد، آبادی و عمرا
و   مهندسیه منزلۀ دست شكسته، حمايل گردن آلمان غرب گرديده بود، واقعًابويرانه ای بنام آلمان شرق و برلين شرق، 

از نگاه آبادی و ، در حقيقت هيچ تفاوتی بين هردو آلمان بودور قابل با، غيرشهر بصورت  يکسانو اعمار مجدد 
 و پر ازدحام که مملو از دوآان ها و مغازه های متوسطبس ما در وسط يك سرك نسبتًا.  امکانات به چشم نميخورد

گوناگون بود، متوقف گرديد و رهنما، اعالم نمود آه آنجا همان نقطۀ اتصال قسمتی از برلين غرب و شرق بود آه بنام 
.  که گويا توسط عساکر امريکيی مراقبت و اداره ميگرديدياد ميگرديد - Check Point Charlie یچك پوينت چارل

راستی . گردد، عقل من نمی پذيرفت» ؟«اينكه چگونه آن سرك پرازحام و مرآز تجارتی، توانسته بود با ديواری تقسيم 
 ارتباطاتی  عاليق وبا هماين مردميكه . آه نوع بشر اگر بخواهد شرير ترين وظالم ترين حيوان روی عالم ميتواند بشود

 همديگر را نظاره نمايند، مگر چطورامكان داشت آه با يك ديوار آم ستند آه از منازل باالی آن بازارداشتند و ميتوان
 !عرض آوتاه چنان به جدائی ازهم محكوم گردند که حتی اشاره ای هم نتوانند به هم بنمايند؟

 عنوان يادگار زمان استبداد و عالقمندی سياحان نگهداری شده بود، به بعد از ديدن قسمتی از ديوار آه هنوز هم به
. دروازۀ موعود براندنبورگ آه من سالهای سال آزادی و ااتحاد آلمان را وابسته به آن بنای شكوه مند ميدانستم، رسيديم

ء برلين شرق و آلمان در آنار جميعت بزرگی آه به مناسبت روز يكشنبه و رخصتی، در محوطۀ جلو بنا آه زمانی جز
م و در بين جميعت انبوهی آه قسمًا با ساز به پايكوبی مصروف بودند و گروهی هم که بيشتر جوانان يشرق بود، ايستاد
غم های روزگار به قهقه ميخنديدند، جلو اشك هايی را آه بر رخسارم روان  فارغ از وصدار و با سرا تشکيل ميداد

درين دنيای وسيع و گسترده، باعظمتی آه جهان به مقابل انسان خاآی و محكوم به فنا دارد، ......بودند، نميتوانستم بگيرم
مظالم بشری چه آزادی ها را نيست و نابود  و پامال فدرت و .... فجايع انسانی چه فراق و جدائی ها را سبب ميگردد
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چه ......ش و مادر وطن پيشكش مينمايدچه پالن های شومی را برای مردم خوي......اميال مادی و شيطانی ميگرداند
وچه های ديگر که ....افغانستان هايی را به تفرقه و دسيسه به خون و بربادی و اشغال سوق ميدهد وبه اين و آن ميفروشد

 !نميکند؟
  آنفي به همت مردم شری و مذهبی لسان،ی قومضاتي تبعی هاواري هم دراني وۀ در افغانستان جنگ زدبه اميد روزی آه

 چنان، اشك شادی و شكر گزاری را بر رخسار ما هم واقعی ملی، صلح و باز سازی وحدتخود اراديت، و زنديفرور
  !آمين.  سازدجاری 

_______________________________                                                
  

  :نوت 
  
اج يك شهر جنگ زده توسط اتحاد شوروی وقت زمانی رخ   حادثۀ محاصرۀ شهر برلين و قطع مواد غذائی و مايحتي- ١

سوال . داد آه آودتای منحوس ثور به حيث سر آغاز ويرانی بنيادی و جنگ های خانمان سوز افغانستان رخ نداده بود
» فرصت « درينجاست آه چگونه اين آمونيستان وطنی آه با آموزش، تربيت و جيرۀ اتحاد شوروی و چين به اميد 

سپری مينمودند، با مشاهدۀ آن حادثه و صد ها مثل آن در جهان آمونيزم، نتيجۀ عملی برخورد با آزادی های روزگار 
. فردی، روابط فاميلی و اخالق پسنديدۀ بشری را در استيالی جهانی آن رژيم های ناآام  و مختنق مشاهده نمی نمودند

 افغانستان عزيز، يعنی مادر وطن را به آام اژدهای آمونيزم همين ها بودند آه بارهنمايی و پشتيبانی کشورهای وابسته،
  . و اشغال سوق دادند

در تمام رژيم های سوسياليستی، عمًال روابط فاميلی، حتی عالئق و ارتباط والدين با فاميل مختنق و جريحه دار   .- ٢
چنين بود روابط بين همسايه . مينمودنداطفال در مكاتب بايد برای معلمين و اوليای مكتب جاسوسی والدين را . ميگرديد

ها، همكاران و غيره آه همه بروی ترس و حفظ جان اجبار ادامۀ چنين زندگی پر از هراس را با دون صفتی و عدم 
 .اعتماد داشتند

 


