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 ۲ ـ زوړ استعمار څرنګه په نوي واوښت؟

 

 دوهمه او وروستۍ برخه

ستقالل په اپیل کېږي. د نوي استعمار تومنه دا ده چې د « نوی استعمار»دلته ده چې زوړ استعمار خپله بڼه بدلوي او 

کي نشي ګټلو سره پخواني استعمار ځپلي اولسونه د نړیوال سیاست اهل کېږي، خو یواځې سیاسي استقالل بشپړه خپلوا

ې له یریتي وروسته پاتې والی مخ په وده هېوادونه اړ کوي چتضمینولی. کمزوری اقتصاد، اقتصادي، تخنیکي او مد

عیت یو خپلو پخوانیو استعمارګرو او پرمختللو هېوادو سره همکاري وکړي او د هغوی شرایطو ته غاړه کېږدي. دا وض

  .ډول تړلتیا رامنځ ته کوي

ه، خو ې مخامخ سیاسي کنترول نشتد زاړه استعمار په شرایطو کې مخامخ سیاسي کنترول و، د نوي استعمار په پېر ک

یاسي مالي، اقتصادي او سوداګریز کنترول موجود وي. کولی شو ووایو، چې نوی استعمار د نابرابرو اقتصادي او س

دونو اړیکو یو سیستم دی چې د دریمې نړۍ پر خپلواکو هېوادونو باندې په دې موخه تپل کېږي، تر څو د دغو هېوا

 .ساتيزبېښاک او استعمار کونه و

تر څو  دلته باید دې مسئلې ته ځیر شو، چې زاړه ښکېالک په مخامخ توګه خپل نظامي او سیاسي ځواکونه ځکه کارول،

. کله چې د الندې شوي ولس، ټولنیز او اقتصادي بنسټونه د استعمارګر ځواک له اړتیاو سره سم بدل او یا برابر کړي

پخپله د دې لپاره  ي ځواکونه لکه: نړیواله بیه، بازار موندنه او مالي سیستمدغه بدلون او برابرونه تر سره شي بیا اقتصاد

چې  بسنه کوي چې د استعمارګر او مستعمرې ترمنځ د برالسۍ او ګټې اخیستنې اړیکې نږدې او تلپاتې کړي. له دې

  .نه لري کاروي نو ځکه د نظامي ځواک کارونې ته ډېره اړتیا« اقتصادي ځواکونه»نوی استعمار تر ډېره 

صادي، علمي په نوي استعمار کې امپریالیستي هېوادونه د پخوانیو مستعمرو او یا وروسته پاتې ساتل شوو هېوادونو اقت

  .او تخنیکي وروسته پاتې والی د ګټې اخیستنې په موخه کاروي

ر بیو پکرهنیزو توکو  پر دې برسېره کرېډېټ او پور )قرض(، بېال بېلې مرستې ورکونې، د اومه موادو، اقتصادي او

داسې  باندې کنترول، د سترو کمپنیو د څانګو جوړول، د ګډو )مختلط( تولیدي موسساتو جوړونې، د وسلو خرڅالو او

  .نور د نوي استعماري سیاست عناصر دي

اتې ساتل پدغه پورته یاد هر څه امپریالیستي هېوادونو ته دا شونتیا ورکوي چې د پخوانیو مستعمرو او نورو وروسته 

ټه پورته شوو هېوادونو بازارونو ته ننوځي، د هغوی سرچینې او پیسې وزبېښي، د اوسېدونکو له ارزانه کار څخه یې ګ

 .کړي، خپل ګوډاګیان وتپي او د اړتیا په وخت کې د کېدونکي اشغال لپاره ځانته اردلیان وروزي

اري، خو دنده او رول یې دا دی چې د امپریالیستي دغه په ظاهره له استعمار څخه آزاد شوي هېوادونه خپلواک ښک

هېوادونو لپاره اومه مواد، د پانګې اچونې لپاره فرصتونه، بازار او ارزانه کاري ځواک برابر کړي. هغه څه چې هر 

  .صنعتي ځواک ورته اړتیا لري
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السۍ ته تعمار نه لیدونکې برله دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، نړۍ د استعمار له لیدونکې برالسۍ څخه د نوي اس

رونو زولنې واوښتله. دا ځل نوي استعمار دریمه نړۍ په خپلو پښو پورې ځنځیر کړه، له فرهنګي پلوه یې وځپله او د پو

  .یې ور واچولې

و ولو مهمې اټنوی استعمار په بېال بېلو بڼو او د بېال بېلو وسایلو په کارونې سره وروسته پاتې هېوادونه زبېښي. تر 

نځته کېدل خطرناکې وسیلې یې دولتونو ته پور ورکونه، د ډېرې ټینګې ټولنیزې، اقتصادي، سیاسي او نظامي تړلتیا رام

بیا وروسته  دي. لکه څرنګه چې استعماري تړلتیا وروسته پاتې والی رامنځته کړ، د نوي استعمار د تړلتیا پایله یو ځل

 .پاتې والی دی

قرض( به پردۍ خاورې د نظامي ځواک په زور الندې کېدې. اوس همغه کار د پورونو ) دا باید هېر نکړو ، چې پخوا

ل خپل یو ځپه زور کېږي. امپریالیستي هېودونه پور د دې لپاره کاروي چې یو هېواد تر خپل کنترول الندې وساتي. یو 

ه دې چې ه ډېر پورونو ورکړي. لداسې ګوډاګی چې هم فاسد وي او هم رواني ناروغه پر یوه هېواد باندې وتپي، بیا ښ

ساد له فګوډاګی او د هغه سیاسي شریکان له امپریالیستي هېواد سره تړلي دي، نو د ورکړل شوي پور غوښنه برخه، د 

وه برخه بېرته امله بېرته د پور ورکوونکي هېواد بانکونو ته ځي. پور ورکوونکی امپریالیستي هېواد، نه دا چې د پیسو ی

  .رسېره دغه پور اخیستونکی هېواد تر خپل کنترول الندې ساتي او خپله ګټه هم اخلياخلي، پر دې ب

انترناسیونال د  نوی استعمار د زاړه استعمار په پرتله ال ډېر نابود، بې رحمه او تباه کوونکی دی. اوسمهال نړیوال مالي

یبیا، یمن او لنه نابودوي. افغانستان، عراق، نړۍ د شتمنو هېوادونو د تر ټولو شتمنو کسانو د ګټو لپاره سالمت هېوادو

 .سوریه یې بېلګې دي. د دغو هېوادونو ګناه دا وه چې امرونه یې نه منل او خپلې شتمنۍ یې نه سپارلې

ي، رواني یو ځل بیا یادونه کوو چې نوی استعمار یواځې په اقتصادي ډګر کې نه، بلکې په سیاسي، مذهبي، ایدیالوژیک

ر و کې هم فعالیت کوي. نوی استعمار له دې چې ډېرې تجربې لري، نو ځکه خپل تکتیکونه ژر ژاو فرهنګي ډګرون

  .بدلوي

مدا اوس هله دوهمې نړیوالې جګړې نه را پدېخوا د نوي استعمار زښتې ډېرې پېښې لرو. دلته یوه بېلګه وړاندې کوو. 

لې نه دغه ندې لري. د دغو څورلسو هېوادونو له ډفرانسه د څورلسو افریقایي هېوادونو پولي سیستم تر خپل کنترول ال

نګو الندې دولس هېوادونه د فرانسې پخوانۍ مستعمرې وې: کمیرون، د مرکزي افریقا جمهوریت، چاد، ګابون، د کا

ینه بیساو د جمهوریت، بینین، بورکینا فاسو، مالي، د عاج ساحل، نایجر، سینیګال او توګو. پاتې دوه نور هېوادونه، ګ

 .رتګال او استوایي بیساو د هسپانیې مستعمره وهپو

وادونو دغه پورته یاد څورلس هېوادونه په الندې دوو مرکزي بانکونو کې سره تنظیم شوي دي: د منځنۍ افریقا د هې

مرکزي  مرکزي بانک ) بي اي اې سي( او د لوېدیزې افریقا د هېوادونو مرکزي بانک ) بي سي اي اې او (. په لومړي

فرانک  »کې شپږ هېوادونه او په دوهم مرکزي بانک کې اته هېوادونه تنظیم دي. د دواړو مرکزي بانکونو پیسېبانک 

  .نومېږي او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د دواړو بانکونو ارزښت یو شی دی« سي اف اې

خوا په شان خو پولي سیستم د پدغه پولي سیستم آن د استعمار په زمانه کې په همدې بڼه وه. مستعمرو آزادي واخیستله 

رو سخپل فعالیت ته دوام ورکړ. دغه څورلس هېوادونه اړ )مکلف( دي چې خپلې پولي زېرمې )د بهرنیو اسعارو او 

  .زرو زېرمې( د فرانسې مرکزي بانک ته وسپاري
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یران کېږئ، حایا له دې خبریاستئ چې د افریقا ډېر هېوادونه فرانسې ته استعماري مالیه ورکوي ؟ که خبر نه یاست، مه 

ومه پیدا کول له استعماري نادودو هسې بېخي لږ خلک خبر دي. که داسې نه وای استعمار او اشغالونو به دا اردلیان له ک

  .او اردلیانو به خیاطان چېرې موندل

ه له افریقا فرانسه ب» انسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک د خپل هېواد لپاره د افریقا د ارزښت په تړاو داسې وایي:د فر

و نه  فرانسه به له افریقا پرته، په یویشتمې پېړۍ کې هېڅ تاریخ»   (۱).«پرته، د دریمې نړۍ ځواک ته وښویېږي

ستعمار څخه اد بانکونو د پیسو لویه برخه دقیقأ د افریقا له  مونږ باید رښتیني واوسو او دا ومنو، چې زمونږ«. »لري

  (۲).«راځي

ښایي کوم  برالسه او ځواکمنې رسنۍ نور مونږ د نوي استعمار په اړه، کاڼه، ړانده او ګنګي ونشي ساتلی. هیله ده چې

ل. دا نه السلیکو تړونونه ګران لوستونکی ووایي چې دغه هېوادونه پخپله ګرم دي، ځکه له فرانسې سره به یې دغسې

ترول ډېر پوړونه باید په یاد ولرو چې استعماري ځواکونه د خپلو ګوډاګیانو او اردلیانو په انتخاب کې پخې تجربې او د کن

او  لري. د دغو هېوادونو تش په نامه مشران د فرانسوي استعماري ادارو له خوا لومړی غوره شوي بیا روزل شوي

 .پورته شوي دي. د دغو مشرانو یواځې ظاهري بڼې، څېرې او نومونه افریقایي وو او ديورپسې د واک ګدۍ ته 

پاره السلیک لفرانسې پر دغو هېوادونو باندې دفاعي، اقتصادي او ډېر نور تړونونه هم تپلي دي. د دغو مشرانو د ساتنې 

د  دا کار ځکه کوي چې دغه مشرانشوي دفاعي تړونونه فرانسې ته دا حق ورکوي چې نظامي مداخله وکړي. فرانسه 

  .فرانسې ګټې ساتي

و هېوادونو نظامي کودتاګانې شوې دي. د دغ(  ۶۷هېوادونو کې ) (  ۲۶په دې وروستیو پنځوسو کلونو کې د افریقا په ) 

رانسې ې د فسلنې کودتاګان(  ۶۱هېوادونه یې د فرانسې پخوانۍ مستعمرې وې. د دې مانا دا ده چې ) (  ۱۶له ډلې نه ) 

  .په مستعمرو کې شوې دي او د ټولو تر شا پاریس والړ و

مهور خپلواک هېواد لومړی صدراعظم او ج« ګانا » ګړنې نوښتګر د « نوي استعمار»د دې پوهېدل هم اړین دي چې د 

  .ېږيمنو« نوی استعمار د امپریالیزم وروستی پړاو دی»رئیس، داکتر کورمي نکرومه و. هغه یو کتاب لیکلی دی چې 

لیزم داسې امپریا» . . . دلته د داکتر کورمي نکرومه له لیکنو څخه یواځې دوې اخیستنې وړاندې کوو. نکرومه لیکي: 

« رستېم» ورکوي، د هغوی د پرمختګ لپاره به په خپلواکۍ پسې« خپلواکي » ادعا کوي چې خپلو پخوانیو اتباعو ته 

 څو هغه موخې تر السه کړي ، چې ، بې شماره الرې جوړوي، ترهم ورکړل شي. خو د دغو غونډلو تر نقاب الندې

خبرو کولو  دپخوا یې د بربنډ ښکېالک په زور تر السه کولې. دا د دغو اوسنیو هڅو او په عین حال کې د آزادۍ په اړه 

 .«همدغه څه نوی استعمار بلل کېږي ؛جموعه ده چې استعمار تلپاتې کړي م

ه، د ستنې له د دودیز اوښ لپاره دا آسانه ده چې له خپل بوکان او ټول ځان سر» ې لیکي: داکتر نکرومه بل ځای بیا داس

و سمه یسوري څخه تېر شي، خو د پخوانۍ استعماري ادارې لپاره دا ډېره ګرانه ده، چې ورڅخه آزاده شوې خاورې ته 

  «.او رښتینې سال ورکړي

الندې کولو  د، چې د دغو د پورونو په سمندر کې د ډوبو هېوادونو نن ورځ امپریالیستي هېوادونه دا هم په پالن کې لري

ه وکړي، څجوړه کړي. دغه د ډېوالي محکمه به له بشپړو هېوادونو سره هغه « د ډېوالي )افالس( نړیواله محکمه»لپاره

 .لکه چې همدغه شان ملي محکمې یې له ډېولي شرکتونو سره کوي

ر په څرګنده توګه د لیدو وړ نه دی، بلکې په بېال بېلو بڼو د لیدو وړ دی. د پېژندلو دا یادونه باید وکړو، چې نوی استعما

 .او پوهاوي لپاره یې هره بڼه باید په ګډه سره وڅېړل شي
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و ااحساساتو »چې د ګلوبالیزم کلک مخالف دی، په یوې مرکې کې د « آلین دې بنوا»فرانسوی لیکوال او فیلسوف 

ه ولکې تر یو ډول بې رحم»هغه وایي چې دغه شان استعمار داسې نه دی چې   (۳) .ه نیسيته ګوت« ارزښتونو استعمار

چې د  ده. فیلسوف د امریکا په اړه خبرې کوي او زیاتوي« په ډېرېدونکې توګه چمتو کونه» واوسو ، بلکې « الندې

ساتېري  د مالوماتي شبکو، د»د نورو ولسونو پر ژوند باندې اغېزې شیندي. دغه اغېزې « ارزښتونو کتالک»امریکایي 

ې چله الرې خپرېږي. فیلسوف وړاندې پانګې ته ګوته نیسي او زیاتوي، « صنعت، ګوګل، اېپل، فېسبوک او امازون

ټول هغه فرهنګي، سیاسي او ټولنیز خنډونه چې د نړیوال بازار د پراختیا مخه نیسي له منځه وړي. په پای کې  –پانګه 

  .بیایي چې په هغه کې هېڅ څه هم ارزښت نه لري، خو هر څه یوه بیه لريمونږ یوه داسې سیستم ته 

 .ربانیان ديق« احساساتو او ارزښتونو استعمار» پورتنیو خبرو ته په کتو، زمونږ په هېواد کې دغه د اشغال اردلیان د 

  .هو! هغه څوک پرېکړه کوي چې خپلواک وي

  .، آزادي، خدای او راتلونکې اخلياستعمار او اشغال له الندې شوي اولس څخه ژوند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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