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   ۴۱۰۲نوامبر، ۹          نویسنده و ناشر: ماللی موسی نظام                                                                      

 دیوارجدائی برلین می گذردقرن از فروریختن ربع 

 

نین ایكه بین ساكاجباری نوامبر سالگرۀ بیست و پنجمین سال یعنی یک ربع قرن از فروریختن دیوار  ۹روز 
شهر برلین جدائی ایجاد نموده و فامیل های بهم نزدیك و دوستان و اقارب را جبراً به قطع روابط و منع دیدار 

فیدرال و اروپا با مسرت تجلیل و استقبال محكوم ساخته بود، میگذرد. از این رویداد تاریخی اكثر شهر های آلمان 
می نمایند. قبل ازینكه به قسمتی از خاطرات و برداشت شخصی خویش از مسافرت به آلمان بپردازم، روشنی 

 .مختصری به احوال چگونگی معضلۀ جدائی  و تقسیم آلمان، منجمله شهر تاریخی برلین می اندازیم
سه شخصیت قدرتمند جهانی آن ۰۹۲۱آگست ۴عمومی دوم، بتاریخ بعد از شكست آلمان نازی در اواخر جنگ 

كه بعداً جزء نواحی بیرون شهربرلین شرق گردید، جلسه و كنفرانسی را   - Potsdamپوتسدام شهرعصر در
یعنی دولت های امریكا، فرانسه، انگلستان و اتحاد شوروی  ،«متحدین»دائر نمودند كه دران آلمان جنگ زده بین 

ید و پالن اعمار مجدد آلمان مطرح گشت. در اثر این موافقه در حقیقت قسمت شرق آلمان به تصرف تقسیم گرد
روسیۀ شوروی دآمد و رژیم سوسیالیست نوع خود آن مملكت با تمام قیود غیر بشری شناخته شده ای چنین یك 

یك ادارۀ پولیس و جاسوسی ایدیولوژی عوام فریب ناکام، با مظالم بیشمار پامال آزادی های فردی و موجودیت 
ای بسیار مخوف، بر مردم مظلوم آن دیار تحمیل گردید. درین تقسیمات متأسفانه شهر برلین، پایتخت باعظمت 

              آلمان هم درمحاصرۀ قسمتی كه بنام آلمان شرق مسمی گردید، قرار گرفت.

وروی از قبیل عدم موافقه برای بازسازی و با بروز مسائلی فی مابین متحدین غربی و روسیۀ ش ۰۹۲۱در سال 
یعنی محاصرۀ اقتصادی شهر برلین نمود كه در »*« پول جدید آلمان و غیره، اتحاد شوروی مبادرت به بلوكات 

اثر آن تمام راه هایی كه مواد غذائی و مایحتیاج شهر را فراهم مینمود، كامالً مسدود گردید و وضع رقت بارتری 
آن شهر که آهسته آهسته از حالت وحشتناک جنگ بیرون میگردیدند، پیش آمد. درین حالت برای مردم بیچارۀ 
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امریكا برای کمک برای مردم هراسان برلین و شكستن محاصره پا پیش گذاشت و با رسانیدن آذوقه و دیگر 
لین یعنی تیمپل مایحتیاج اهالی شهر محصور، از راه هوا با پرواز طیارات خود به میدان طیارۀ شهرجنگ زدۀ بر

مبادرت ورزید. این اقدام بطریق معجزه آسائی موجبات نجات اهالی برلین را فراهم نمود.   Tempelhof-هوف
آغاز گردید، تا تاریخ ۰۹۲۱جون  ۴۲طیاره كه پروگرام امدادی آنها از تاریخ  ۰۱۱درین عملیه، با استفاده از 

شهر برلین صورت گرفت و بیشمار بسته های كمك  پرواز بر فضای ۴۱۱۱۱۱مجموعاً  ۰۹۲۹آگست سال  ۰۱
 ملیون تن به شهر برلین رسانیده شد.۴مواد غذائی، ضروریات و احتیاجات عامه به وزن

با موجودیدت برلین غرب در محاصرۀ آلمان شرق كه حال بنام جمهوریت دیموكراتیك آلمان مسمی گردیده بود، 
و مغز های متفكر و اهالی برلین شرق که در جست و جوی آزادی   با فرار روز افزون مامورین دولتی، كارگران

با تقبل خطرات، به به برلین غرب میگریختند، موجبات ترس جمهوری سوسیالیستی آلمان دیموكراتیك را برای 
تصمیم گرفته شد تا  با اعمار دیواری  ۰۹۲۰از دست دادن اشخاص رسیده و قوای كار فراهم نمود. بنابران، بسال 

درین اقدام غیر انسانی فامیل ها،  .هر برلین را به دو قسمت مجزاء و غیر قابل نفوذ و عبور، تقسیم نمایندش
  .اطفالشان و عزیزان برای همیشه در پشت دیوار، به شرق و غرب شهر محكوم به جدائی گردیدند

رلین هم درسال مظهر عظمت تاریخی و سمبول شهر ب  Brandenburg Gateدروازۀ معروف براندنبورگ،
 .با سیم های خاردار مخوف به سمت آلمان آزاد، با منظرۀ رقت باری پوشانیده شد ۰۹۲۴

با این جریان ظالمانه قرار احصایه های موجود، تعداد آن آزادی طلبانی که قبل از اعمار دیوار و بعد از آن اقدام 
ل تأسفی را از کشته شدگان، مجروحین و برلین غرب را نمودند، رقم بزرگ و قاب –به عبور به سوی آلمان 

 توقیف شدگانی تشکیل میدهد که در سرزمین  آبایی خویش از گوشۀ شهر به گوشۀ دیگر آن فرار می نمودند!

 مقدمات سالهای بعد همان طوریکه مشاهده گردید، در گوشۀ دیگر جهان، افغانستان آزاد و غیر منسلک هم ذریعۀ 
همکاری  و میالدی۰۹۱۱کودتای منحوس ثور در سالارانه ای شوروی وقت، با طوالنی و کارسازی های فریبک

ی از راه هوا ده و چند ماه بعد هجوم عساکر روسپیرو خط مسکو سقوط نمو« خلق و پرچم»خاک فروشان وطنی
 به اشغال اتحاد شوروی وقت در آمد.  ۰۹۱۹و زمین، در آستانۀ سال نو میالدی 

بعد از آزمایش پیشرفته ترین سالح مخرب در دست داشتۀ ابر قدرتی چون دولت سوسیال امپریالیستی شوروی  
روسیه منحیث بازندۀ اصلی در منطقه، باید افغانستان اشغالی را ترک گفته  ملت مظلوم افغان، ثابت گردید که بر

شتر از یكونیم ملیون شهید، قوای شكست و مجاهدین واقعی و سر به كف آن با وجود تحمل تلفات سهمگین بی
 خورده و مضمحل گشتۀ دشمن را با خفت و سر افگندگی جهانی، مجبور به بازگشت به روسیه می نماید.

بعد از چنین شكست بی سابقه و آشكارای اتحاد شوروی در افغانستان و انهدام مادی و معنوی آن ابر قدرت در 
اعتبار روسیه در جامعۀ بین المللی از یكسو و حاكمیت و نفوذ وی بر اقمار صحنۀ سیاست و قدرتمندی جهانی، 

یگر د ،و ممالك اروپای شرقی از جانب دیگر متزلزل گرید. مفكورۀ اینكه روسیه با شكست مدهش در افغانستان
کوم، قوت های نمیتوانست با ملل آزادی خواه و قیام های استقالل طلبانۀ آنها مقابله نماید، در سر زمین های مح

 ملی و مردمی را بسیار تقویه بخشید.
زمینه جنبش هم بستگی اتحادیه های کارگری در پولند و هنگری توانستند كه دولت های كمونیستی  ۰۹۱۹در سال  

ریفورم »یا  Perestroika را به عقب بزنند. در اتحاد شوروی هم اجباراً با آمدن میكائیل گوربا چف، مفكورۀ
 .كه در حال انهدام قطعی بود ، تغیرات زیادی را وارد نمود «شوروی»یك سیستم  بر« اقتصادی

به وقوع پیوست و بدون كدام مقاومت از جانب اولیای  ۰۹۱۹نوامبر  ۹درین شرایط انهدام دیوار برلین هم در 
ت فردای آن رفامور، با یک تزلزل روحیه، پولیت بیروی جمهوری دیموكراتیك آلمان، روز قبل استعفاء نمود و 

  آزاد گردید. بر روی دیوارمنهدم گشته، کامالً  و آمد بین شرق و غرب

باری منهم به سلسلۀ دیدار فامیل و دوستان چند سال قبل به اتفاق هم صنفی ای زمان لیسۀ ماللی، سفری به برلین 
نمودیم. دیدار این شهر را سالهای متمادی بعد از آزادی و اتحاد هردو آلمان بسیار آرزو داشتم. از برلین بدیدن 

انگیزی از سال های حیات در آلمان شرق و دقیقاً  رفتیم که خاطرات هراس« پوتسدام»دوستی در شهر زیبای 
درین طرف دیوار، با جدایی از فامیل در عقب دیوار، یعنی دربرلین آزاد داشت. میزبان ما را بعد از دیدار قصر 
به یک پارک طبعی ای برد که با چمن ها و درختان سر به فلک کشیده منظرۀ دلپذیری داشت و در انتهای پارک 

آگست  ۴داشت كه موافقت نامۀ تقسیم و تركۀ آلمان شكست خورده، بعد از جنگ عمومی دوم بتاریخ  ویالئی قرار
 رسیده بود. ءبین متحدین در آن به امضا ۰۹۲۱سال 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

روز دیگر برای دیدن شهر با عظمت برلین به سیاحت پرداختیم. من میخواستم كه هرچه زود تر دروازۀ با شكوه 
در آلمان یك پارچه، آزاد و متحد را ببینم. از کلکین بس توریستی كه ما  Brandenburger Tor براندنبورگ ـ

را در مناطق مهم شهر جوالن میداد، آبادی و عمران و عظمت استثنائی این شهر را نظاره مینمودیم. بس ما در 
قف گردید و وسط یك سرك نسبتاً متوسط و پر ازدحام که مملو از دوكان ها و مغازه های گوناگون بود، متو

 Checkیرهنما، اعالم نمود كه آنجا همان نقطۀ اتصال قسمتی از برلین غرب و شرق بود كه بنام چك پوینت چارل

Point Charlie -  یاد میگردید که گویا توسط عساکر امریکیی مراقبت و اداره میگردید. چگونه آن سرك پرازحام
گردد، عقل من نمی پذیرفت. راستی كه نوع بشر اگر « ؟»م و مركز تجارتی، توانسته بود با دیوار نازکی تقسی

بخواهد شریر ترین وظالم ترین حیوان روی عالم میتواند بشود. این مردمیكه با هم عالیق و ارتباطاتی داشتند و 
میتوانستند كه از منازل باالی آن بازار همدیگر را نظاره نمایند، چطور با یك دیوار كم عرض كوتاه چنان به 

 !ائی ازهم محكوم گردند که حتی اشاره ای هم نتوانند به همدیگر بنمایند؟جد

بعد از دیدن قسمتی از دیوار كه هنوز هم به عنوان یادگار زمان استبداد و عالقمندی سیاحان نگهداری شده بود، 
شكوه مند میدانستم، اتحاد آلمان را وابسته به آن بناء كه من سالهای سال آزادی و « براندنبورگ»به دروازۀ موعود

رسیدیم. در كنار جمیعت بزرگی كه به مناسبت روز یكشنبه و رخصتی، در محوطۀ جلو دروازه كه زمانی جزء 
برلین شرق و آلمان شرق بود، ایستادیم و در بین جمیعت انبوهی كه قسماً با ساز به پایكوبی مصروف بودند، جلو 

وانستم بگیرم.....درین دنیای وسیع و گسترده، باعظمتی كه جهان اشك هایی را كه بر رخسارم روان بودند، نمیت
به مقابل انسان خاكی و محكوم به فنا دارد، فجایع انسانی چه فراق و جدائی ها را سبب میگردد..... مظالم بشری 

مردم چه آزادی ها را نیست و نابود و پامال قدرت و امیال شیطانی میگرداند.....چه پالن های شومی را برای 
خویش و مادر وطن پیشكش مینماید......چه افغانستان هایی را به تفرقه و دسیسه به خون و بربادی و اشغال سوق 

یگان امیدهد وبه این و آن میفروشد..... چه خود فروشی ها و وطن فروشی هایی را برای منافع شخصی با همس
 ه نمیکند؟!روبراه می سازد.....و هزار درد و افسوس که چه های دیگری ک

به امید روزی كه خود ارادیت، اتحاد ملی واقعی، صلح و باز سازی بنیادی در افغانستان جنگ زدۀ ویران، اشك 
 !آمین ار ملت قهرمان ما هم جاری بسازد.شادی و شكر گزاری را بر رخس

 

 نوت :
 

حادثۀ محاصرۀ شهر برلین و قطع مواد غذائی و مایحتیاج یك شهر جنگ زده توسط اتحاد شوروی وقت  -»*«
زمانی رخ داد كه كودتای منحوس ثور به حیث سر آغاز ویرانی بنیادی و جنگ های خانمان سوز افغانستان رخ 

بیت و جیرۀ اتحاد شوروی و چین نداده بود. سوال درینجاست كه چگونه این كمونیستان وطنی كه با آموزش، تر
روزگار سپری می نمودند، با مشاهدۀ آن حادثۀ غیر انسانی و صد ها بربادی مثل آن در « فرصت » به امید 

جهان كمونیزم، نتیجۀ عملی برخورد با آزادی های فردی، روابط فامیلی و اخالق پسندیدۀ بشری را در استیالی 
شاهده نمی نمودند. همین ها بودند كه بارهنمایی و پشتیبانی کشورهای جهانی آن رژیم های ناكام و مختنق م

 وابسته، افغانستان عزیز، یعنی مادر وطن را به كام اژدهای كمونیزم و اشغال سوق دادند. 
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