
১৩ ই আগস্ট, ১৯61 সালে, জার্ মান ডেলর্াক্র্যাটিক রিপাবরেলকি (জজরেআি, বা পূব ম জার্ মারন) 

করর্উরনস্ট সিকাি পূব ম ও পজির্ বারে মলনি র্লযয কাাঁিাতালিি এবং কংজক্র্ি অ্যারিফ্যারসরস্টশাি 

শুিজওযাে বা অ্যারিফ্যারসস্ট বােওযাকম ততরি শুরু কলি। এই বারে মন প্রাচীলিি আনুষ্ঠারনক 

উলেশয রিে পজির্া ফ্যারসস্টলেি পূব ম জার্ মারনলত প্রলবশ কিা এবং সর্াজতারিক িাষ্ট্রলক কু্ষণ্ন 

কিা, রকন্তু এটি র্ূেত পূব ম ডেলক পজিলর্ গণ-রবচয যরত ডিায কিাি েলক্ষয কাজ কলিরিে। বারে মন 

ওযাে 1988 সালেি 9 নলেম্বি অ্বরয ো াঁর়িলয রিে, যখন পূব ম জার্ মান করর্উরনস্ট পাটিমি প্রযান 

ড াষণা কলিরিলেন ডয জজরেআলিি নাগরিকিা যখনই খুরশ তখন তািা এই সীর্ান্ত অ্রতক্র্র্ কিলত 

পািলবন। ডসই িালতই এক্সিযাটিক জনতা প্রাচীিটি িয াঁ ল়ি র্ািে। ডকউ ডকউ পজির্ বারে মলন অ্বালয 

অ্রতক্র্র্ কলিরিলেন, আবাি ডকউ ডকউ হাতয র়ি এবং বািাই এলন ডেযালে রগলয রনলজই রচপলত 

োগলেন। আজ অ্বরয, বারে মন ওযাে শীতে যুলেি অ্নযতর্ শজিশােী এবং স্থাযী প্রতীক রহসালব 

িলয ডগলি। 

 

বার্ল িন ওযাল বার্ল িননর র্বভাজন 

১৯৪45 সালে রিতীয রবশ্বযুলেি অ্বসান  িাি সালে সালে ইযাল্টা এবং পিসোলর্ি রর্ত্র এক শারন্ত 

সলেেন জার্ মারনি অ্ঞ্চেগুরেি োগয রনয মািণ কলিরিে। তািা পিাজজত ডেশলক চািটি রর্ত্র েখে 

অ্ঞ্চে রহসালব রবেি কলিরিে ডেলশি পূব ম অ্ংশ ডসারেলযত ইউরনযলন রগলযরিে, পজির্ অ্ংশ 

র্ারকমন যুিিাষ্ট্র, ডেি রিলিন এবং (ডশষ পয মন্ত) ফ্রালে ডগলি। 

 

যরেও বারে মন পুলিাপুরি ডেলশি ডসারেলযত অ্ঞ্চলে অ্বরস্থত রিে (এটি পূব ম ও পজির্া েখে 

অ্ঞ্চেগুরেি র্লযয সীর্ানা ডেলক প্রায 100 র্াইে েলূি অ্বরস্থত), ইযাল্টা এবং পিসোর্ চয জিগুরে 

শহিটিলক একই খাতগুরেলত রবেি কলিরিে। ডসারেলযতিা পূব ম অ্লয মক রনলযরিে, অ্নয রর্ত্রিা 

পজির্লক রনলযরিে। বারে মলনি এই চাি-পে েখে 1945 সালেি জলুন শুরু হলযরিে। 

 

বার্ল িন ওযাল: অবনরাধ ও সংকট 

কর্ুযরনস্ট পূব ম জার্ মারনি গেীলি পজির্ বারে মলনি উপরস্থরত "ডসারেলযলতি গোয হাল়িি র্লতা 

আিলক ডগলি", ডযর্ন ডসারেলযত ডনতা রনরকতা ক্রুলিে বলেলিন। িারশযানিা আলর্রিকা 

যুিিাষ্ট্র, রিলিন ও ফ্রােলক শহি ডেলক ডবি কলি ডেওযাি জনয ডকৌশে চাোলত শুরু 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.history.com/topics/cold-war/nikita-sergeyevich-khrushchev&usg=ALkJrhisWeTyAiG0ku83eMke8dYNkSjwsg


কলিরিে। 1948 সালে, পজির্ বারে মলনি একটি ডসারেলযত অ্বলিায শহিটিি বাইলি পজির্ 

রর্ত্রলেি অ্নাহালি েক্ষয কলি। রপিয  হিালনাি পরিবলতম, র্ারকমন যুিিাষ্ট্র এবং তাি রর্ত্রিা তালেি 

শহিটিি ডসক্টিগুরে বাতাস ডেলক সিবিাহ কলিরিে। বারে মন এযািরেফ্ট নালর্ পরিরচত এই প্রলচষ্টা 

এক বিলিিও ডবরশ সর্য যলি স্থাযী হলযরিে এবং ২.৩ রর্রেযন িলনিও ডবরশ খােয, জ্বাোনী এবং 

অ্নযানয পণয পজির্ বারে মলন ডপৌৌঁলিরিে। 1949 সালে ডসারেলযতিা অ্বলিায বন্ধ কলি ডেয। 

এক েশলকি আলপরক্ষক শান্ত োকাি পলি, ১৯৫৮ সালে আবািও উলেজনা শুরু হডযরিে। পিবতী 

রতন বিি যলি " ডেস ডিস " চোকােীন েিুরনক উপেলহি সফ্ে উলিাযলনি র্াযযলর্ 

ডসারেলযতিা উত্সারহত হলযরিে এবং উিাস্তুলেি আপাতেৃটষ্টলত অ্রবিার্ প্রবাহ ডেলখ রবিত 

হলযরিে। পূব ম ডেলক পজিলর্ (অ্বলিালযি অ্বসান হওযাি পলি প্রায 3 রর্রেযন, তালেি র্লযয 

ডবরশিোগ তরুণ েক্ষ কর্ী ডযর্ন রচরকৎসক, রশক্ষক এবং প্রলকৌশেী) ব্লাস্ট এবং হয র্রক 

রেলযরিলেন, যখন রর্ত্রিা প্ররতলিায কলিরিে। শীষ ম তবঠক, সলেেন এবং অ্নযানয আলোচনা 

সর্াযান িা়িাই চলে এলসরিে। ইরতর্লযয শিণােীলেি বনযা অ্বযাহত িলযলি। ১৯ 19১ সালেি জলুন 

প্রায ১৯,০০০ র্ানুষ বারে মন হলয জজরেআি ডিল়ি যায। পলিি র্ালস, 30,000 পারেলয 

ডগলি আগলস্টি প্রের্ ১১ রেলনি র্লযয ১ 16,০০০ পূব ম জার্ মান পজির্ সীর্ান্ত ডপরিলয পজির্ 

বারে মলন ডপৌৌঁলিরিে এবং ১২ ই আগস্ট প্রায ২,৪০০ জন অ্নুসিণ কলিলি - একরেলন পূব ম 

জার্ মারনলক ডিল়ি যাওযা এখন পয মন্ত সবলচলয ডবরশ সংখযক ডখলোযাল়িি। 

 

বার্ল িন ওযাল: দেযাল তৈর্র করা 

ডসই িালতই রপ্ররর্যাি ক্রুলিে পূব ম জার্ মান সিকািলক তাি সীর্ান্ত োলোি জনয বন্ধ কলি 

প্রবাসীলেি প্রবাহ বন্ধ কিাি অ্নুর্রত রেলযরিে। র্াত্র েুই সপ্তালহি র্লযয, পূব ম জার্ মান ডসনাবারহনী, 

পুরেশ বারহনী এবং ডেচ্ছালসবক রনর্ মাণকর্ীিা একটি অ্স্থাযী কাাঁিাতালিি এবং কংজক্র্লিি ব্লক 

প্রাচীি - বারে মন ওযাে completed সম্পন্ন কলিরিে যা শহলিি একরেকলক অ্নয রেক ডেলক রবেি 

কলিরিে। 

প্রাচীিটি ততরি হওযাি আলগ শহলিি েু'রেলক বারে মনািিা ডর্ািার্ুটি অ্বালয  ুলি ডব়িালত পািত: 

তািা পূব ম-পজির্ সীর্ান্ত ডপরিলয কাজ কিাি জনয, ডকনাকািা কিলত, রেলযিালি এবং 

রসলনর্াগুরেলত ডযলত পািত। ডেন এবং পাতাে ডিে োইন যাত্রীলেি রপিলন রপিলন বহন 

কলি। প্রাচীিটি রনরর্ মত হওযাি পলি, রতনটি ডচকপলযলিি র্লযয একটি িা়িাই পূব ম ডেলক পজির্ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.history.com/topics/cold-war/berlin-airlift&usg=ALkJrhhp3rFPN7rJqB_-okz3PRjdt-2mUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.history.com/topics/cold-war/space-race&usg=ALkJrhgTr3-oNuPK85YVCVz2Mzlp6RuvTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.history.com/this-day-in-history/sputnik-launched&usg=ALkJrhhOWx9W0HuowU3S9HBZC82Zqs7W3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://history.phoenix.prod.saymedia.com/news/how-long-was-the-berlin-wall&usg=ALkJrhgZh50WXIcmOUWETOfqPcpZIHD46g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://history.phoenix.prod.saymedia.com/news/how-long-was-the-berlin-wall&usg=ALkJrhgZh50WXIcmOUWETOfqPcpZIHD46g


বারে মলন ডপৌৌঁিালনা অ্সম্ভব হলয পল়িরিে: ডহেলস্টলিলে (আলর্রিকান সার্রিক পালে মলে 

"ডচকপলযি আেফ্া"), ডেইরেনলেলন ("ডচকপলযি িযালো") এবং বারে মলনি ডকলে। 

ডফ্রজেখস্ট্রালস ("ডচকপলযি চারে ম")। (অ্বলশলষ, জজরেআি প্রাচীলিি সালে 12 টি ডচৌরক পলযি 

ততরি কলিরিে।) প্ররতটি ডচকপলযলি, পূব ম জার্ মান তসনযিা কূিনীরতক এবং অ্নযানয কর্ মকতমালেি 

তালেি প্রলবলশি বা িা়িাি অ্নুর্রত ডেওযাি আলগ জিন কলি। রবলশষ পরিরস্থরতলত বালে পূব ম এবং 

পজির্ বারে মলনি ভ্রর্ণকািীলেি সীর্ানা ডপরিলয খুব কর্ই অ্নুর্রত ডেওযা হলযরিে। 

 

বার্ল িন ওযাল: 1961-1989 

বারে মন প্রাচীি রনর্ মালণি ফ্লে পূব ম ডেলক পজিলর্ শিণােীলেি বনযা বন্ধ হলয যায এবং এটি বারে মলনি 

সঙ্কিলক করর্লয ডেয। (যরেও রতরন এলত সন্তুষ্ট নন, িাষ্ট্রপরত জন এফ্ ডকলনরে েীকাি কলিলিন 

ডয "প্রাচীি যুলেি ডচলয অ্লনক অ্লনক োে একটি জাহান্নার্।") বারে মলনি প্রাচীিটি রনরর্ মত হওযাি 

প্রায েুই বিি পলি জন এফ্ ডকলনরে তাি একটি রবতিণ কলিরিলেন িযালেনবুগ ম ডগি ডেলক 

রকিয িা েলূি পজির্ বারে মলনি রসটি হলেি বাইলি প্রায ১২০,০০০ এিও ডবরশ ডোলকি রেল়ি তা াঁি 

িাষ্ট্রপরতি সবলচলয রবখযাত টঠকানা। ডকলনরেি এই বিবযটি একটি রবলশষ বাকযাংলশি জনয 

ডবরশিোগ ডক্ষলত্রই র্লন আলি। "আরর্ বারে মলনি ডোক." 

সব রর্রেলয বারে মন প্রাচীলিি রনলচ বা তাি আলশপালশ যাওযাি ডচষ্টা কলি কর্পলক্ষ ১1১ জন র্ািা 

রগলযরিে। পূব ম জার্ মারন ডেলক পাোলনা অ্সম্ভব রিে না, তলব: ১৯61১ সাে ডেলক ১৯৮৯ সালে 

প্রাচীিটি ডনলর্ আসা অ্বরয ৫০ হাজালিিও ডবরশ পূব ম জার্ মান (প্রায 600০০ সীর্ান্তিক্ষী সহ) প্রাচীি 

সংেগ্ন জানাো রেলয োরফ্লয সীর্া অ্রতক্র্র্ কিলত ডপলিরিলেন এবং উপলি উলঠরিলেন। 

কাাঁিাতালিি, গির্ বাতালসি ডবেুনগুরেলত উল়ি যাওযা, নেমর্াি র্যয রেলয হার্াগুর়ি ডেওযা এবং 

প্রাচীলিি অ্িরক্ষত অ্ংশগুরেি র্যয রেলয দ্রতু গরতলত গার়ি চাোলনা। 

 

বার্ল িন ওযাল: প্রাচীনরর পৈন 

১৯৮৯ সালেি November ই নলেম্বি, পূব ম ইউলিাপ জলু়ি শীতে যুলেি সূত্রপাত হওযাি সালে সালে 

পূব ম বারে মলনি করর্উরনস্ট পাটিমি র্ুখপাত্র পজির্ালেি সালে তাি শহলিি সম্পলকমি পরিবতমন 

ড াষণা কলিরিলেন। ডসরেন র্যযিালত শুরু কলি রতরন বলেরিলেন, জজরেআলিি নাগরিকিা ডেলশি 

সীর্ানা অ্রতক্র্র্ কিলত র্ুি রিে। পূব ম এবং পজির্ বারে মনািিা প্রাচীলিি রেলক ঝাাঁকুরন রেলয 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.history.com/topics/us-presidents/john-f-kennedy&usg=ALkJrhhyU_nBXIaRPrlxplEcdMiIU4N-GQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.history.com/news/brandenburg-gate-a-brief-history&usg=ALkJrhhHJjff5G_ZkhF_XXUTt4mVP0wrEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.history.com/videos/ask-history-kennedy-and-the-jelly-doughnut&usg=ALkJrhhfnN8ktWuujG4JyxfaPuElR-Ewsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.history.com/topics/cold-war&usg=ALkJrhiZio2_8YHsMkGcT5QLMVaaBhj89w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.history.com/news/reasons-berlin-wall-fall&usg=ALkJrhjIefUdAsIsMzInAUMiaRfTYYChSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bn&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.history.com/news/reasons-berlin-wall-fall&usg=ALkJrhjIefUdAsIsMzInAUMiaRfTYYChSQ


রবযাি এবং শযালম্পন পান কিরিে এবং "িি আউফ্!" ডলাগান রেজচ্ছে। ("ডগি 

খুেলত!"). র্যযিালত, তািা ডচকপলযিগুরে রেলয প্লারবত হলযরিে। 

পূব ম বারে মলনি 2 রর্রেযলনিও ডবরশ ডোক ডসই সপ্তাহালন্ত পজির্ বারে মন সফ্লি রগলযরিে ডয একটি 

উেযাপলন অ্ংশ রনলত, একজন সাংবারেক রেলখরিলেন, "রবলশ্বি ইরতহালসি বহৃের্ রস্ট্রি 

পাটিম।" ডোলকিা হাতয র়ি এবং বািয ি বযবহাি কিত প্রাচীলিি অ্ংশগুরে িয াঁ ল়ি ডফ্োি জনয - তািা 

"র্াউিলেক্ট" বা "প্রাচীি কালঠি কাটঠ" নালর্ পরিরচরত োে কলিরিে — এিই র্লযয ডক্র্ন এবং 

বুেলোজািগুরে রবোলগি পলি রবোগ ডিলন রনলয যায। শীঘ্রই প্রাচীিটি চলে ডগে এবং বারে মন 1945 

সালেি পি প্রের্বালিি জনয একজত্রত হলযরিে। "ডকবের্াত্র আজই," এক বারে মনাি প্রাচীলিি 

িযকলিালত ডে আাঁকা, "যুে রক সরতযই ডশষ হলযলি?" 

বারে মলনি প্রাচীি পতলনি প্রায এক বিি পলি, পূব ম ও পজির্ জার্ মারনি পুনরর্ মেনলক ৩ অ্লক্টাবি, 

১৯৯০ এ অ্রফ্রসযাে কিা হয। 

 

বার্ল িননর প্রাচীনরর পৈন: ১৯৮৯ কীভানব আধুর্নক র্বনে নৈুন রূপ র্ননযর্িল 

 

ইউলিাপীয ইরতহালসি একটি নতযন অ্যযায 

3 রেলসম্বি, রর্িঃ গব মালচে এবং র্ারকমন িাষ্ট্রপরত জজম এইচেব্েু বুশ র্াল্টায পাশাপারশ রিলেন, 

এবং একটি রববরৃত প্রকাশ কলিরিলেন ডয েুটি শজিি র্লযয শীতে যুলেি সর্ারপ্ত  িলি। 

1989 সালেি রবপ্লবগুরেি তিঙ্গ এখনও ডশষ হযরন। 

 

প্রালগি িাত্র রবলক্ষােকািীিা পুরেলশি সালে সং ষ ম কলিরিে, এবং ডেেলেি রবপ্লবলক সূত্রপাত 

কলিরিে যা কলযক সপ্তালহি র্লযয ডচলকাললাোক করর্উরনজর্লক উৎখাত কলি ডেয। 

 

ডিার্ারনযায রবলক্ষাে সরহংসতাি র্যয রেলয ডশষ হলযরিে এবং করর্উরনস্ট তেিশাসক রনলকােই 

রসউজসু্কি পতন  লিরিে। ক্ষর্তাচয যত ডনতা তাি প্রাসাে ডেলক পারেলয যাওযাি সর্য একটি নতযন 

সিকাি তাি পে েহণ কলিরিে এবং রবকু্ষব্ধ জনতা এলত আক্র্র্ণ কলি। 

 



তালক এবং তাি স্ত্রী এলেনালক জক্র্সর্ালসি রেন বন্দী কলি হতযা কিা হলযরিে। রবপ্ললবি আলগ ও 

পলি অ্শারন্তলত এক হাজালিিও ডবরশ র্ানুষ র্ািা রগলযরিে এবং ডিার্ারনযালক অ্নযত্র ডকাোও 

িিহীন  িনা ডেলক েলূি ডিলখরিে। 

 

1989 এ ডপাস্টজিপ্ট 

আি রনলজই ডসারেলযত ইউরনযন? 

 

১৯৯০ সালে োতরেযা, রেেুযারনযা এবং এলতারনযা তালেি নতযন-সন্ধানী িাজননরতক োযীনতাি 

সুলযাগ রনলয তালেি করর্উরনস্ট সিকািগুরেলক ডোি রেলত এবং োযীনতাি রেলক অ্েসি হয। 

ডসারেলযত ইউরনযন ডেলে প়িরিে, তলব রর্িঃ ডগািবালচে ১৫ টি ডসারেলযত প্রজাতলিি ডনতালেি 

একজত্রত কলি এটিলক সংলশাযন কিাি সব মলশষ এক অ্েস ডচষ্টা কলিরিলেন। 

 

কট্টিপন্থী করর্উরনস্টিা তাি সংস্কালিি রবলিারযতা কলিরিে এবং তালক ১৯৯১ সালেি আগলস্ট 

জক্র্রর্যাি িয টিলত োকাকােীন অ্েয যত্থালনি ডচষ্টা কলিরিে এবং তালক গহৃবজন্দ কলি িালখ। 

 

গণতিপন্থী বারহনী িারশযান প্রজাতলিি িাষ্ট্রপরত ডবারিস ইলযেতরসনলক সর্ালবশ কলি রতন 

রেলনি র্লযয এই অ্েয যত্থান পিাজজত হলযরিে। 

তলব এটি রিে ইউএসএসআলিি পলক্ষ র্ৃতয যি হাতিারন, এবং এলক এলক এি গণপরিষলেি 

োযীনতা ড াষণা কলি। বিলিি ডশলষ ডসারেলযত পতাকা ডশষবালিি জনয উল়িরিে। 

 


