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  م٢٠٠٨   جنوری                                                                                              شريف بهاند: ليکوال

 
 د ډالر او يورو تر منځ پټه سيالې

  لومړۍ برخه
  

  .ډالر زموږ پيسه، خو ستاسو ستونزه ده
  )جان کونولی(        

  
تون د بشريت تير تاريخ د نورو تر څنگ د خو اوسمهاليز اقتصادي هغه دومره . شاهد و) تحول( بيال بيل اقتصادي او

تون په مرکز دي، ) درک(په چټکتيا سره روان دی، چې پوهېدنه  يې ان هغو ته، چې په خپله د دغه اقتصادي او
ږي، د نړيوال  ځکه هر هغه څه چې اوس له اقتصادي پلوه د نړۍ د وگړو د سترگو په وړاندې پيښ. گران کار بريښي

په دې تړاو د المان . اقتصاد په تاريخ کې بې ساري بلل کېږي او هغه هم د نړيوال اقتصادي ځواک د مرکز بدلون دی
ه ويلي ديHelmut Schmidtپخوانی لومړی وزير، هلموت شميت  له دويمې نړيوالې جگړې وروسته د "... :  څه 

په دې توگه د . ري روان شو، چې له هغه ځايه د اسيا خواته وخوځيږينړۍ د ثقل مرکز له اروپا څخه د امريکا په لو
  ).٤٧-٤٦ .S ,٢٠٠٦ ,Steingart, Gabor( "لويديځ د برترې پېر د پايته رسيدو په حال کې دی

تون که گړندی دی او که ورو، عادی سکالو  ځکه تجربو دا را په کوته کړې، . بلل کېږي) موضوع( خو داسی او
کليدی (شوی نړيوال اقتصادي ځواک ځانته اقتصادي سياست او ورسره جوخت د پيسو بنسټيز واحد چې هر رامنځته 

کله چې رومی امپراتورۍ پر نړۍ واکمنې چلوله، د سپينوزرو لېرې، په نوی پېر کې بيا هالندی . درلود) پولی واحد
ورۍ په پړاو کې هغه سترلېنگ پوند تر له هغه وروسته د بريتانوي امپرات.  دغه دنده پر غاړه درلودهGuldenگولدن 

خو د دغې امپراتورۍ په له منځته تلو، په تيره له نړيوالو جگړو وروسته، د نړيوال ځواک په توگه د . سره کوله
متحدو ايالتونو په رامنځته کيدو سره، سترلېنگ پوند، خپل دغه دريځ له السه ورکړ او امريکايي ډالر د متحدو ايالتونو 

 طبيعي زيرمو لکه تيلو او تر ټولو دمخه په بانکونو کې د سرو زرو د زيرمو له برکته په نړۍ کې د پيسو د صنايعو،
په تيره د دويمې نړيوالې جگړې له پايته رسيدو په وروسته پړاو کې، چې د تايم د . د بنسټيز واحد په توگه رامنځته شو

 په نامه ياد کړی، سړی کولی شی په American Centuryمجلې خپرونکی، هنری لوسی هغه د امريکايي پيړۍ 
  :نړۍ کې د متحدو ايالتونو رول په بيالبيلو پرمختيايي پړاونو کې تر څيړنې الندې ونيسي او دغه پړاونو

  د مالی نظام پړاو؛Bretton Woodsد برتن وودز : لومړی •
  پړاو؛Petrodollar -Recycling رسيسلېنگ -د پترو ډالر: دويم •
 ,Engdahl, F. William: وگوري ( او د پترو ډالر تر منځ د سيالې پړاوPetro - Euroرو يورو د پت: دريم •

٢٠٠٣, Nr. ١.(   
  : د مالی نظام پړاوBretton Woods د برتن وودز - ١

ې همکارۍ ځان ثابت کړ- امريکايي پوځي-له دويمې نړيوالې جگړې په وروسته پړاو کې انگلو متحدو .   اقتصادي گ
ه وکړه، خپله شتمنې زياته، ځواک ته پراختيا او ترالسه شوی ايالتو نو له دا ډول هغې څخه په گټې اخيستنې سره ه

دريځ ال نور هم پياوړی او همدارنگه خپل سياالن له سياسي او اقتصادي پلوه کمزوري او يا د هغو د نوو له رامنځته 
خپلې ټلوالې له غړی هيواد بريتانيا سره اوږه په اوږه هاند په همدې موخه متحدو ايالتونو د . کيدو څخه مخنيوي وکړي

ه وکړه، چې له جگړې څخه د مخکې وخت په څير، مالی برترې د دوي په الس کې وي او هغه ال نوره هم  و ه
 نيټه نړيوالو ته بلنه ورکړه، په هغه کنفرانس کې، چې د ٢٢ کال د جوالی په ١٩۴۴نوځکه دوي د . پياوړې کړي

يې د نړۍ د ) موضوع( کې جوړيږي او سکالو Bretton Woodsيالتونو د نيوهمشاير د ايالت په برتن وودز متحدو ا
د کنفرانس برخه والو، چې په کې د بريتانيا د شاهی دولت د پلوی . راتلونکی مالی نظام څرنگوالی دی، برخه واخلي

 بنسټيز Harry Dexter White ديکستر وايت مشر، جان مينارد کينز او د متحدو ايالتونو د استازو مشر، هاری
 Brettonرول لوباوه، په نوموړی سکالو له خبرو اترو وروسته د نړۍ پر نوی مالی سيستم، چې د برتن وودز 

Woodsپه نامه نامتو دی، هوکړه وکړه  .  
 ٣نظام په الندنيو  نوی مالی Bretton Woodsپه اند، د برتن وودز .William, Engdahl  F د اف، وېلېم  انگدال 
  :بنسټيزو ستنو والړ و
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يې د غړو هيوادونو له ورکړ شو پيسو څخه په دې موخه رامنځته ) ريزرف( زيرمه : نړيوال وجهی صندوق •
 شوه، چې له هغو غړي هيوادونه سره مرسته وکړي، چې د خپلو پورونو په ورکړه کې له ستونزو سره مخامخ کېږي؛  

ړو هيوادونو سره د دوي د سترو پرمختيايي پروژو د تمويل په برخه کې مرسته موخه يې له غ :نړيوال بانک •
 کول دي او 

 په دې :General Agreement on Tarif and Trade (GATT) د گمرک او سوداگرې ټوليز تړون •
 ,Engdahl, F. William: وگوري(موخه رامنځته شوی، چې د نړۍ په کچه د ازادې سوداگرې سيستم تنظيم کړی 

٢٠٠٣, Nr. ٢, S. ١٣٨.( 
ون کونکو ته وړنديږ وکړ، چې داسي يوه پيسه دی بايد بنسټيز رول  سربيره پر دې جان مينارد کينز د کنفرانس گ

ه کوله، چې يو ځل ) زيرکتيا(نوموړی په خپل دغه وگ . ولوبوي، چې هغه په ټوله نړۍ کې د چلند وړ وي سره ه
دا چې د دويمې نړيوالې جگړې د سترو لگښتونو له امله د . حد په توگه ومنل شيبيا سترلېنگ پوند د پيسو د بنسټيز وا

خو د امريکای . بريتانيا هيواد له اقتصادي پلوه ډير کمزوری شوی و، کينز و نشو کړی خپل دغه نظر پر نورو ومني
، طبيعي توکو او پلوی له پاره د نوموړي دغه نظريه ډيره په زړه پورې او وکړی شول، د خپل ځواکمن صنعتی  بنس

د هغه رول  په . له برکته، خپله پيسه، ډالر د پيسو د بنسټيز واحد په توگه رامنځته کړي) د سرو زرو(بانکي زيرمو 
)   ډالره ټاکل شوې وه٣۵بيه ]  گرامه٣١ .١[ د سرو زرو د هر سوچه انس(مستقيمه توگه په سرو زرو پورې تړی و 

  :  په توگهاو ډالر د پيسو د بنسټيز واحد 
  د ارزی زيرمې؛ .١
  د سوداگريز ارز؛ .٢
  او) اوراق بهادار(د ارز پاڼې  .٣
  ).    ١١ .S ,٢٠٠٣ ,Altvater, Elmar: وگوري (د تيلو د راکړې ورکړې د ارز دنده تر السه کړه .٤

انه کوي، چې د ډالر راتلونکې يو عادی سکالو نه، بلکې د امريکايي پيړۍ بنسټيز زړی بلل  پورتنې دندې دا رو
د متحدو ايالتونو .William Engdahl  Fاف، وېلېم  انگدال . کېږي، چې د دغه هيواد نړيوال رول پر هغه والړ دی

  ]:لکه[په نړۍ کې د متحدو ايالتونو برترې په بنسټيزه توگه پر دوو ستنو " : په باب ليکی
 د دوي تر حده زياتې پوځي برترې، په تيره پر سمندرونو او •
"  د ډالر د رول په مرسته د نړۍ پر اقتصادي بهير او ارز زيرمو باندې د کنترول له الرې، والړه ده •
)Engdahl, F. William, ٢٠٠٣, Nr. ١.( 

 د سيستم په Bretton Woods همدا الَمل و، چې له دويمې نړيوالې جگړې په وروسته پړاو، په تيره د برتن وودز 
د فرانسې له فرانکه نيولی بيا د بريتانوی سترلېنگ پوند او المانی . نسبی توگه ټينگ ورڼا کې، نړيوال مالی نظم په 

ت څه نا څه ثابت و په دغه پړاو کې نه يوازې متحدو ايالتونو، بلکې د اروپايي ټلوالې غړو . مارک پورې د ټولو ارز
ې وروسته، خپله اقتصادي وده پيل او لويديځې اروپا له بيا رغون. هيوادونو ډيرې مثبتې اقتصادي گټې ترالسه کړې

وکولی شول، په خپلو پښو ودريږي او د تيرې پيړۍ د شپږمې لسيزې له نيمايي وروسته د نورو تر څنگ د صنعتي 
  :همدا. توکو په يوې صادرونکې سيمې بدله شي

 د لويديځې اروپا اقتصادي ځواکمنتيا او •
 د ويتنام د خونړې جگړې لگښت؛ •

کاره توگه وويل شي، له ماتې د دې الَمل شول، چې  د برتن وودز د مالی نظام د سرو زرو سيستم له ستونزو، يا په 
متحدو ايالتونو د ويتنام د جگړې د تمويل په موخه په زياته پيمانه ډالر چاپ او نړيوال بازارونو ته . سره مخامخ شي

ت منفی اغيز وکړ ، بلکې د دغه هيواد د بودجې د کسر الَمل وړاندې کړل، چې دغه حالت نه يوازې د ډالر پر ارز
 .Engdahl, F (  ميلياردو ډالرو ته لوړ شو٢۵کال کې ١٩۶٨د جگړې دغه مخ په زياتيدونکی لگښت په . "... شو

William, ٢٠٠٣, Nr. ٢, S. د دې تر څنگ له دويمې نړيوالې جگړې وروسته د لومړی ځل له پاره له ). ١٨٠
او په ) اشاره(وېلېم انگدال هم دې سکالو ته نغوته .  گړندې شوهې اروپا ته د پانگې تښتهلويديځمتحدو ايالتونو څخه 

 ٢۵ کلونو تر منځ له متحدو ايالتونو، لويديځې اروپا ته د پانگې تښته له څه نا څه ١٩۶۵ ــ ١٩۵٧د : " دې باب ليکی
سربيره پر ). ١٧٤ .S ,٢ .Nr ,٢٠٠٣ ,Engdahl, F. William" (  ميلياردو هغو ته لوړه شوه۴٧ميلياردو ډالرو 

من سکالو، د متحدو ايالتونو له مرکزی بانک او په تيره د سرو زرو له گ زيرمتون، گولد پول  دې تر ټولو گوا
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Gold – Pool•ځکه د تيرې پيړۍ د شپږمې لسيزې په ترڅ کې د .  څخه د هغو د زيرمو مخ په زياتيدونکی کميدل و
 د خپل هيواد د ډالري زيرمو په بدل کې د متحدو ايالتونو د General de Gaulleگل فرانسې ولسمشر، جنرال دو

تنه Bretton Woodsسرو زرو له دولتی زيرمتون څخه، د برتن وودز  ، د سرو زرو غو  د هوکړې پر بنس
زيرمتون څخه د کال د نوامبر له مياشتې وروسته له متحدو ايالتونو او د سرو زرو له گ ١٩۶٧په دې توگه د . وکړه

 ټنه سره زر بازار ته وړاندې کړی ٨٠يوازې د پنځو ورځو په ترڅ کې بايد لندن ". سرو زرو رانيول زيات شول
خو دغه وضعه په همدې ). ١٩٤ .S ,٢ .Nr ,٢٠٠٣ ,Engdahl, F. William ( "وی، چې دا ډير زيات سره زر و

تنه ورځ په ورځ  د سرو زرو د بيې د ساتنې په" له همدې امله .  زياتيدهحال پاتې نه شوه، بلکې سرو زرو ته غو
 ټنه سره ١٠٠٠ تر منځه ١۵ - ٨ کال د مارچ د ١٩۶٨موخه په لندن کې د سر زرو زيرمتون دې ته اړ شو، چې د 

 ).  ١٩٥ .S ,٢ .Nr ,٢٠٠٣ ,Engdahl, F. William ( "زر بازار ته وړاندې کړي
خپلو اقتصادي ستونزو له  دغه هيواد د. د سيستم کمزوره کړۍ بريتانيا وهپه دغه وخت کې د برتن وودز د سرو زرو 

په موخه د متحدو ايالتونو له ټينگار سره سره د ) ثبات(امله دې ته اړ شو، چې د خپلې پيسې، سترلېنگ پوند، د ټينگاو 
ت څلورلس په سلو کې راټي کړی لر اغيز ال نور هم زيات د بريتانويانو د دا ډول کړنې له امله، پر ډا. هغه ارز

تنې د هغو . شو د نورو مرکزي بانکونو تر څنگ د فرانسې د مرکزي بانک له خوا د ډالر په وړاندې د سرو زرو غو
پر ډالرو اغيز هغه وخت ال نور زيات شو، کله چې فرانسې د سرو زرو له گ . بيه په بازارونو کې ال نوره لوړه کړه
:  په اندGeorges Pompidouد فرانسې د لومړی وزير، جورج پمپې دو . ړزيرمتون څخه خپل وتل اعالن ک

ځکه . نړيوال ارزی سيستم، چې  بريتانيا او متحدوايالتونو رامنځته کړي، په ډير ناوړه توگه کړه وړه تر سره کوي"
ي] د نورو هيوادونو په پرتله[دغه سيستم  پرته له دې چې د دغه هيوادونه . بريتانيا او متحدو ايالتونه غوره گ

 .Engdahl, F"( انفالسيون په وړاندې څه تر سره کړي، ځانته اجازه ورکوي، کلونه کلونه هغه رامنځته کړي
William, ٢٠٠٣, Nr. ٢, S. و دا پايله تر السه کېږي، چې هر هيواد تر هر څه دمخه خپلې ). ١٩٤ له پورتنيو کر

تيا هم لکه د. ملی  گټې په پام کې ساتلې هيوادونه دايمي گټې ":  بريتانيا د پخوانی لومړی وزير، چرچيل په ويناپه ر
 سر بيره پر دې پورتنې ستونزې د دې الَمل شوې، چې د برتن وودز د مالی نظام د سرو ".لري، نه دايمي ملگري

و، چې له زرو سيستم له ماتې سره مخامخ شي او د متحدو ايالتونو د وخت ولسمشر، نکسن هم باالخره دې ته اړ ش
ې وينا کې د هغه د ماتې اعالن وکړي په دې توگه . خپلو نږدي سالکارانو سره له مشورې وروسته، په خپلې ډيرې لن

 رسيسلېگ په نامه ياد شوی، الره -د امريکايي پيړۍ لومړی پړاو پايته ورسيد او د هغه دويم ته، چې د پترو ډالر 
  . پرانيستل شوه

                                  نور بيا                         
  
 

                                            
د متحدو .  کال کې رامنځته شو١٩۶١ د متحدو ايالتونو په ټينگار په  Gold-Poolد سرو زرو زيرمتون يا گولد پول   •

ند، بلجيم، نيدرل( هيوادونه Beneluxايالتونو او بريتانيا تر څنگ د سرو زرو په دغه کلوپ کې فرانسه، ايتاليا، بنيلوکس 
   .، سويدن، کانادا، چاپان، سويس او د المان فدرالی جمهوريت غړيتوب لري)لوکزامبورگ

  


