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 زوړ استعمار څرنګه په نوي واوښت؟
 :لومړۍ برخه

 
لو، له ښکېالک ډېرې بڼې خپلوي، په زور او زبردستۍ سره د نورو خاورو له نیولو نه رانیولې تر فرهنګي تش نس کو

ې د سیاسي کنترول څخه رانیولې بیا تر مخامخ نظامي اشغال پورې هر څه روا ګڼي. اقتصادي او فکري مریي توب ی
  .یوېشتمې پېړۍ تر ټولو مهمې ځانګړنې دي

ې د یطاني پنځونې په توګه، د پنځلسمې پېړۍ له وروستۍ لسیزې څخه د شلمې پېړۍ تر نیمایي پورښکېالک د یوې ش
ندې شوو بشریت یوه ډېره برخه سخته وځپله. ځینې ولسونه یې یومخ ځینې نور یې یو څه له منځه یوړل، خو د ټولو ال

 .ولسونو مادي او معنوي شتمنۍ یې پوپنا کړې
ندې شوو ه فرهنګي، سیاسي، مذهبي، اقتصادي او ټولنیز پلوه بدل کړل. نه یوازې یې د الښکېالک الندې شوي ولسونه ل

ندې شوو الولسونو عادتونه، دودونه، د کار او سوداګرۍ کولو ته بدلون ورکړ، ان له فکري پلوه یې هم چوکاټ کړل. د 
 .رباندې وتپلولسونو دودیز جوړښتونه یې له منځه یوړل او پردي نورمونه او معیارونه یې و

یا په دې ښکېالک ډېر هویتونه د تل لپاره ورک او ځینې نوي هویتونه یې جوړ کړل. نننۍ امریکا ، کانادا او استرال
جوړونې د  نومونو نه وو. د افریقا دغه اوسني هېوادونه په همدغو نومونو هېڅکله نه وو. د مصنوعي دولتونو او پولو

تعماري د ښکېالکګرو له غوښتنو او ګټو سره سم ووېشل شول. ځینې نور بیا د اسښکېالک شوم میراث دی. ډېر ولسونه 
ان او ځواکونو د جیوستراتېژیکي موخو په حساب وپنځول شول لکه په آسیا کې د منځني ختیځ ډېری هېوادونه، پاکست

 .سنګاپور
غانستان ه وړاندې کولی شو. د افیوازې په جنوبي آسیا کې الندې ناولې کرښې د مصنوعي سرحدې پولو د بېلګو په توګ

» ځ دکرښه، د هند، چین او تبت ترمن« رادکلېف» په خاوره کې د دیورند ناولې کرښه، د هند او پاکستان ترمنځ د
  .کرښه. دغه پولې په بشپړه توګه مصنوعي دي« مکمهان

ویمې نړیوالې د چې بڼه یې بدله شوه؟ایا په رښتیا له دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته استعمار پای ته ورسېده او یا دا 
  جګړې څه اغېزه لرله او ولې یې لرله؟

ه امله وه. دغې دویمه نړیواله جګړه د وېش پر سر باندې امپریالیستي جګړه وه. په بله وینا جګړه د امپرالیستي سیالیو ل
عمرې وساتي، نو ځکه جګړې استعماري ځواکونه دومره ستومانه کړل، چې نور د دې جوګه نه وو چې خپلې مست

  .استعماري سیستم ړنګ شو
له زبر ځواک له دې چې ټول استعماري ځواکونه له اخ ټوخه لوېدلي وو او یوازې د امریکا متحده ایالتونه د یوه بې سیا

ې او د په توګه راڅرګند شو. له شوروي اتحاده پرته نورو ټولو استعماري ځواکونو خپلې خپل منځۍ تربګنۍ پرېښودل
  .ریکا تر مشرۍ الندې سره یو شولام

ي ښکېالکګر امریکا د دې لپاره چې اضافي پانګه او تولیدي توکي یې نوي بازارونه پیدا کړي نو هماغو پخوانیو اروپای
  .ځواکونه او جاپان ته یې لومړیتوب ورکړ او خپلې پانګه اچونې یې په دغو هېوادونو کې وکړې

مهمو  ځواکونو باندې کومې اغېزې وشیندلې ؟ جګړې د انګلیس او فرانسې په شاندویمې نړیوالې جګړې پر استعماري 
تې شو. په استعماري ځواکونو نفوذ ډېر کمزوری کړ. هالند پخپله د نازي المان له خوا الندې شو. پورتګال بې پرې پا

کال په ډسمبر کې  ۱۹۴۱چې اوس یو خپلواک هېواد دی، د « تېمور» جنوب ختیزه آسیا کې د پورتګال مستعمره 
نه یوازې ماتې  استرالیایي او هالندي ځواکونه په دې پلمه الندې کړ ،چې جاپان یې و نه نیسي. المان، ایتالیا او جاپان

  .وخوړلې، ان پخپله هم اشغال شول
درلود،  له دې چې په دویمې نړیوالې جګړې کې په لوی شمېر د مستعمرو اوسېدونکو د خپلو استعمارګرو په پلوۍ ګډون

و مستعمرو نو دغو کسانو نظامي، سیاسي، تخنیکي، تشکیالتي او سازماني پوهې او تجربې تر السه کړې. په ډېرو پخوانی
  .وستلکې د کیڼ اړخو سازمانو نو تر څنګ، همدغو نظامیانو په خپلو ټولنو کې د خپلواکۍ غورځنګونه په خوځښت را

ه کنټرول لپه واک کې پرېږدي، نو په سوله ییزه توګه یې د خپلو مستعمرو انګلیس د دې لپاره چې خپل فزهنګي استازي 
بېلګې په  څخه ځان خالص کړ. هند، پاکستان، برما) میانمار (، سیلون) سریالنکا ( او د جنوب ختیزې آسیا مستعمرې د

  .توګه یادولی شو
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دغو هېوادونو خپلواکي په رسمیت وپېژندله. فرانسه په ویتنام او الجزایر کې وجنګېده، له ماتې خوړلو وروسته یې د 
  .خپلو نورو افریقایي مستعمرو ته یې په سوله ییزه توګه خپلواکي ورکړه

، پورتګال هڅه وکړه چې خپلې مستعمرې د نظامي ځواک په زور وساتي. په موزمبیق او انګوال کې یې جګړې وکړې
  .یت وپېژنيخو په پای کې اړ شو چې د خپلو مستعمرو استقالل په رسم

باندې « برپرل ها» د دسمبر پر اوومه د امریکا پر  ۱۹۴۱کال راهیسې فلیپین د امریکا مسعمره وه. جاپان د  ۱۸۹۸له 
امریکایي  برید وکړ. له پېښې څو ساعته وروسته یې د فلیپین پر خاورې باندې هم یرغل وکړ. د دغه یرغل په وړاندې د

  .ې کړلمزوری و. فلیپینې سیمې او ښارونه یو په بل پسې جاپاني ځواکونو النداو فلیپیني ځواکونو مقاومت بېخي ک
انیال په خلیج مته وتښتېدل. امریکایي او فلیپیني ځواکونو د « جاوا » په فلیپین کې امریکایي سمندري ځواکونه په بیړه 

» هپخپل ځواکونه « مک آرتور دوګالس» ټاپو ته شاتګ وکړ. په پای کې مشهور امریکایي جنرال« کوریجادور» کې د
او فلیپیني  زره امریکایي(  ۷۶ټاپو کې پرېښودل او پخپله په یوه اوبتل کې استرالیا ته وتښتېد. پاتې ) « کوریجادور

له وینا دا فلیپینیان ځواکونه جاپانیانو ته تسلیم شول. د جاپاني اشغال په وړاندې مقاومت نګه د فلیپیني اولس چاره وه. په ب
  .چې خپله خاوره یې د جاپاني یرغلګرو لپاره په سره تبۍ واړولهوو، 

رې نیم کاله داندونیزیا په جنوب ختیزه آسیا کې د هالند مستعمره وه. دغه مستعمره د دوهمې نړیوالې جګړې په بهیر کې 
دفاع لپاره  دې مستعمرې ځکه یې د خپل تر جاپاني اشغال الندې وه. له دې چې هالند پخپله تر الماني اشغال الندې و، نو

  .هېڅ هم و نه کړل
زادۍ غوښتنې جاپانیانو هغه سیستم چې هالندیانو پنځولی و ړنګ کړ او هڅه یې وکړه چې د اندونیزیایانو په منځ کې د آ

ه روحیه پیاوړې کړي. د نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د جاپان صدراعظم ژمنه وکړه چې اندونیزیا ته ب
 .رکړي، خو د نېټې په هکله یې هېڅ هم و نه ویلخپلواکي و

نو ته تسلیم په پای کې، سوکارنو د اندونیزیا د خپلواکۍ اتل، دوې ورځې وروسته له هغې چې جاپانی امپراتور امریکایا
  .کال د اګست د میاشتې پر اوولسمه نېټه د اندونیزیا خپلواکي اعالن کړه ۱۹۴۵شو، د 

اندونیزیا  ای کې هڅه وکړه چې یو ځل بیا پر خپلې مستعمرې باندې ولکه ټینګه کړي. خو پههالند د نړیوالې جګړې په پ
ه کې آزادي غوښتونکی غورځنګ دومره ځواکمن شوی و، چې ځپل یې ناشونی کار و. په پای کې هالند اړ شو، چې پ

 .کې د اندونیزیا استقالل په رسمیت وپېژني ۱۹۴۹
لو لپاره په شان، د خپلو مستعمرو د ساتلو او د آزادۍ غوښتونکو غورځنګونو د ځپاستعماري ځواکونو کټ مټ د هالند 

 .د اړتیا وړ ځواکونه او مادي سرچینې نه لرلې. اړ وو چې ځپل او په شاکېدنه سره یو ځای کړي
پلې دلته لیدل کېږي چې د دویمې نړیوالې جګړې په پای ته رسېدو سره، استعماري ځواکونو نور نشوای کولي چې خ

ري نظم مستعمرې په پخوانۍ بڼه وساتي. په مستعمرو کې د آزادي غوښتونکو غورځنګونو په راڅرګندېدو سره د استعما
ا چې د ساتلو ډېرو لګښتونو ته اړتیا لرله. استعماري ځواکونه د جګړې له امله پخپله تش نس شوي وو، نه یوازې د

وانیو مستعمرو یو لګښتونو لپاره یې سر چینې نه لرلې. په دې توګه پخاضافي لګښتونو توان یې نه درلود، ان د خپلو کورن
  .د استعماري ځواکونو لپاره اقتصادي ګټور توب نه درلود

نه بیه ورته پر مستعمرو باندې نظامي او سیاسي ولکې لرل د ټولو استعماري ځواکونو لپاره بې ګټې شول او په ډېره ګرا
نګ د تمامېدله. ګټه هغه استعماري ځواک کوله، چې پر خپلې کورنې ودې او پرمختګ باندې تمرکز وکړي. د دې تر څ

 .ول د ډېرو پخوانیو استعماري ځواکونو په ګټه ومستعمرو د ساتلو پر ځای، اروپایي اتحاد رامنځته ک
یې  امریکا د نوي ځبرځواک په توګه، دا غوښتل چې د مستعمرو بازار ته الس رسی ولري او تر خپلې اغېزې الندې

  .راولي. همدا وجه وه چې امریکا د پخواني استعماري سیستم د ړنګېدو پلوي وه
لسونه، هند، د آسیا ډېر هېوادونه خپلواکه شول، لکه: کوریا، د هندوچین و د شلمې پېړۍ په څلورمه او پنځمه لسیزه کې

  .پاکستان او د منځني ختیز څو هېوادونه
الیبریا او  ،له دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته، د افریقا په جنوبي او مرکزي برخو کې یوازې د جنوبي افریقا اتحادیه

اوومه  کې الجزایر خپلواک شو. په شپږمه او ۱۹۶۲تونس هېواد او په  کې د ۱۹۵۶ایتوپیا خپلواک هېوادونه وو. په 
  .لسیزو کې د خپلواکۍ ګټلو آواز د افریقا ګوټ ګوټ ته ورسېده

ادونو افریقایي هېو(  ۱۷کې پیل شول، ځکه په دغه کال کې الندینیو)  ۱۹۶۰د استعماري ځواکونو د واک ړنګېدل په 
الیا، د توګو جمهوریت، د کانګو دموکراتیک جمهوریت، د کانګو جمهوریت، سوم آزادي واخیستله: کمیرون، مدغاسکر،

 .او موریتانیا د عاج ساحل، چاد، د مرکزي افریقا جمهوریت، ګابون، سنیګال، مالي، نایجریا بینین، نایجر، بورکینا فاسو
ې جګړې څخه هم یادونه مخکې له دې نه چې د خپلواکه شوو مستعمرو په هکله وغږېږو، ښه به دا وي چې له سړ

ا سړه وکړو. سړه جګړه په حقیقت کې د نړۍ د وېش پر سر د امریکا او شوروي اتحاد تر منځ روانه وه. په بله وین
  .جګړه پر دریمې نړۍ باندې د کنټرول پیدا کولو په سر روانه وه

ې نړۍ د ځینو هېوادونو لپاره د دا هم یو واقعیت و ،چې سړې جګړې پخپله د آزادي غوښتونکو غورځنګونو او د دریم
یې « ملي رژیمونه» مانور کولو وړتیا ورکوله. امریکا او شوروي اتحاد دواړو هغه هېوادونه د ځان لپاره خنډ ګڼل چې
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 3تر 3 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 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

لرل او خپلې سرچینې او امکانات یې د دې لپاره په کار اچول، چې د خپل ولس ژوند ښه کړي او په نړیوالو اړیکو کې 
  .ناپېیلي وو

انو تعمرو خپلواکي واخیسته او استعماري ځواکونه الړل خو استعماري سیستم پر خپل ځای او حال پاتې شو. ځومس
رولو کې خپلواکو هېوادونو د کورني او بهرني سیاست په ټاکلو، د ټولنیز او سیاسي ځواک د بڼې او جوړښت پر پښو د

و له ښکېالک ځپلو ولسونو سره د ستونزو د حل ا بېخي ډېرې ستونزې لرلې. اقتصادي لید لوری یې مالوم نه و.
  .حکومتدارۍ تجربه نه وه

د دې پایله کورنۍ، ایتنکي او د بېلتون پالنې جګړې شوې. دغه وضعیت د دې سبب شو چې د سړې جګړې د مخته 
 .بیوونکو) امریکا او شوروي اتحاد( السوهنې پیل شي

ه دې چې مرو کرهڼه او د صنعت په نوم یې چې څه لرل پوپنا کړل. لجګړو او د زبر ځواکونو السوهنو د پخوانیو مستع
ا د هر ښکېالک دغه هېوادونه تش الس او ستومانه کړي وو، نو کورنۍ سرچینې یې کمزوره وې. بهرنۍ پانګه اچونه بی

  .هېواد لپاره نه پیدا کېده
ه خپلو و نه هم لېرې ساتل شوې وې، نو لله دې چې پخوانۍ مستعمرې ګوښې ستاتل شوې وې ان له خپلو ګاونډیو ولسون

غو پرونیو استعمارګرو څخه پرته یې له بل هېچا سره اړیکې نلرلې. همدا وجه وه، چې خپل خام مواد به یې هما
  .استعمارګرو ته لېږل، تخنیکي او تولیدې وسایل یې هم له هماغو څخه رانیول

مساوي  روسته پاتې ساتل شوو او استعماري ځواکونو ترمنځ دد زاړه ښکېالک سیستم ړنګېدل دا مانا نه لرله چې د و
خپلواکۍ  شوي وو او هغه دا چې پخوانۍ مستعمرې په رښتیا د حقوقو خیال ساتل کېده. په واقعیت کې یوازې یو څه بدل

ار شوې ګپه ظاهري ګاڼو لکه: ملي بیرغ، ملي سرود، د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب او داسې نورو شیانو باندې سین
  .وې

 . . . نور بیا
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