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  داحمدشاه وردګ ژباړه   

 ٢٠١٢ جون ٠۵

  

  په بحران کی امپراتوری
  

ی يو ترسرليک الند» يورو يرغليزامپرياليزم«انګلس بنسټ د-دمارچ په لسمه ديونګه ولت ورځپاڼی اودمارکس

ډيرو ويناوالو ويناوی وکړی چی .  ډيرو شخصيتونو ګډون کړی و٧٠په دی کنفرانس کی تر . کنفرانس جوړ کړ

ددوی ترمنځ نوميالی مارکسيست اقتصاد پوه راينر روپ ھم وينا وکړه چی دوينا پښتو متن يی تاسی ته وړاندی 

  :کيږی

  

ددی بحران ريښی د بانکونو . چی پای ته ورسيږیاقتصادی بحران چی څلورکاله وړاندی پيل شوی، نه غواړی «

دحرص اودقوانينو اومقرراتو دنشتون او نورو بھانو څخه ډيری ژوری دی کومی چی دعامه افکارو دډوکه کولو 

ددی بحران چی په پايله کی يی د مليونونو . ولی بنسټيزه ستونزه دپانګوالی په سيستم کی پرته ده. لپاره ويل کيږی

په ھمدی کال دلوديځ .  کال ته ورګرځی١٩٧١) سابقه(نانو شتون له ګواښ سره مخ شوی، تير ليدزيارکښو انسا

په ريښتينی توګه دغه نوی جوړښت دپيسو دالس ته راوړلو په يوه . دمالی اقتصاد دجوړښت بنسټ کښيښول شو

رمو څخه ترمورګو ډکی لويه قمارخانه بدل شو په داسی حال کی چی په تيرو لسيزو کی ډيری نوی طبقی دمالی زي

  .  کال کی توليد وچاوديد٢٠٠٨دا کړنالره ترھغه مخکی الړه ترڅو په . شوی

کال په واقعيت کی له دوھمی نړيوالی جګړی راوروسته دلوديځ داقتصادی پراختيا دوھم فازو، څرنګه چی ١٩٧١

ال کی د امريکی دمتحده په دی ک« :دامريکی دمتحده ايالتونو دفدرال بانک پخوانی رييس پل ولکرڅرګندوی

کال د ١٩۴۴واسطه   دسروزرو د استاندارد په له منځه وړلو سره اوپه ه ايالتونو دجمھوررييس ريچارد نکسون پ

دکنترول « برتون وود دارزی سيستم په ورانولو سره چی ھرڅه به په پولی سيستم دټاکلی ارزی بيی سره سم 

  .»و لپاره جوړ شوی و، پيل شوپه دړی وړی کيد» شوی نړيوال اقتصادی سيستم

دجوړښت دغه رھبری شوی بدلون يو اړين کارو چی دھغه پواسطه له دوھمی نړيوالی جګړی وروسته دامريکی 

ځکه دغه ولکه په پخوانيو الرو چيرته به چی مالی . متحده ايالتونوپه اقتصادی او سياسی ډګر خپله ولکه ټينګوله

دپورنو په ورکړه کی دبيالنس . ندانه توګه بيرته امريکا ته راتلل ، ناشونی ومازاد له اروپا اوآسيا څخه په ھوشم
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په )  لسيزو پای۶٠د(لپاره او دامريکی دبودجی لپاره په مازادو کی ډيروالی دجګړی راوروسته دوو لسيزو کی 

لو تسمه دامريکی دپانګی صادارات چی دلوديځ دمخ پرودی اقتصاد دچلو. بودجه کی د ډيرلوی کسر باعث شول

په دی ټکی اعتراف کول په حقيقت کی په لوديځو .  کال له کړکيچ سره مخ شو او په ټپه ودريد١٩٧١وه، په 

  .ھيوادونو دامريکی دمتحده ايالتونو داقتصادی اوسياسی مشرتابه دپای ټکی و

  

  دسوادګری ديوه ماډل پای

 کړی په يوه خطرناکه لوبه پيل وکړ او دواشنګټن مشرتابه ددی پرځای چی دسپما پواسطه دبودجی کسر راټيټ

  .دبودجی کسر يی الپسی ډير او ډير کړ

چا بايد دبودجی ددی کسر بيه ورکړی وای؟ دنړی پاته ھيوادونو؟ څه ډول؟ دپانګی په متداوم ليږد چی داړتيا له 

 بودجیدامريکی داقتصاد د. مخی دآرام سمندر او اطلس سمندر له الرو شمالی امريکی ته په الری شوی

. دوه چنده ديوی لويی بريښنايی جارو په واسطه په لسو کلونو کی وزبيښل شوی) سوداګريزاو دولتی بيالن(

امريکايی ډالر دغه شين رنګه کاغذ دنورو ھيوادونو دتوليدونکو لپاره دسروزرو او آن ترسروزرو ډير ارزښتناک 

ډالر ته به دبدو . ډيره ګټه يی ھم له ځانه سره درلودهځکه په ظاھری توګه دغه کاغذ يوه با اعتباره پيسه وه او .و

په خاصه توګه له . په سترګه کتل کيدل اويا به ھم دوارداتو بيی پری پريکيدلی» دارزونوزيرمه« ورځو دضامن

که څه ھم دبودجی د سمبالولولپاره په نړيواله کچه  . نورو ھيوادونو څخه دلومړنيو اړينو توکيو په رانيولو کی

نړيوال . ادی نا انډولتوب لپاره ترټولو زښت کارو ولی دګټی وړونکو لپاره يی دنړيوال توازن معنی درلودهداقتص

آن . سوداګريز سيستم په چټکی سره مخ پرودی روان واودډيرو ناپيژاندو تجاری خوځښتونو د ويښتيا سبب وګرځيد

، په ھغه ھيوادونو کی چی په دی کارکی تراوږدی مودی چی په ظاھری توګه اقتصادی ټيکاو او پرمختګ روان و

  . ښکيل و واکمنی طبقی ډير ګټی الس ته راوړی او ھمدارنګه  دکارګرانو دځينو برخو سوکالی ھم يوڅه وده وکړه

ددی باعث شو چی دلويو پانګو لکه آلمان،جاپان او دتيلوتوليدونکو ھيوادونه او په ) ميکانيسم(دغه جوړښت

اونور توليدی خدمات د امريکی لوی ځواکمن اودپيرلو د وړتيا درلودونکی اقتصاد ته وروستيو کی چين خپل کالی 

 سلنه بيرته امريکی ته الړه او ھلته دوال ستريت پواسطه بيرته ٧٠دنوموړو ھيوادونو د ټولی ګټی . ورکښ کړی

  .دنړی په نوروھيوادونو کی دونډو او مالی محصوالتو په بڼه په پانګه واچول شوه

 کال کی يی ھغه ستونزی په نښه کړی چی دامريکی دمتحده ١٩٧١ی وويل شول دا پل ولکر و چی په څرنګه چ

دوی بايد داقتصادی سپما اودامريکی دسوداګری دکچی په راټيټولو سره دخپلو . ايالتونو پروړاندی پرتی وی

نونو په راوستلو سره خپله اقتصادی او ژييوپولتيکی اغيزو څخه په شا شوی وای اويايی په وال ستريت کی دبدلو

له دی پورته امريکايی ډالر چی له . ولکه دامريکی په سوداګريزو شريکو ھيوادونو نوره ھم ټينګه کړی وای

رول لوبولی، دامريکی سره خپلو موخو ته ) ذخيره ارزی( جګړی وروسته يی په نړيواله سطحه د ارزی زيرمی 

  . درسيدو لپاره لويه مرسته کړی

څلورو لسيزو کی دامريکی متحده ايالتونه وتوانيدل چی خپله نړيواله ولکه ترھغی کچی ټينګه کړی چی په وروسته 

دنړی په يوازينی زبرځواک بدل شی او دا ټول اعتبار يی پرته له دی چی ډير څه ترسره کړی الس ته راوړ اوپه 

 وار ډيريږی، خپله ولکه ټينګه او الپسی نړی کی په ډيرو پارونکومالی زيرمو او دپورونو په درندو پيټوچه په وار

  .ټينګه کړی
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او اوس دا ټول . واشنګټن په ھمدی وخت کی توان درلود چی په پراخه پيمانه توپ او ټوپک اونوری وسلی ولری

دکاغذو څو پوړيزه کورنه نړيد لی او دبيا رغونی مجال يی . په وجه له خطر سره مخ دی) کړکيچ(نعمتونه دبحران

درواغ يی رسوا شوی او اعتماد له منځه . دامريکی نړيوال شريکان نور د سوځيدلو ګوتو په څير دیځکه . نشته

  .تللی دی

 په طبيعی توګه تراوسه ځينی ھيوادونه لکه چين شته چی د بديل دنشتون په صورت کی دخپلو مازادو يوه برخه په 

. نی نه پرته دا کارپه ټوله نړی کی پرمخ روان دیولی د ډالرو نه پرته او دامريکی د شتم. امريکايی ډالرو ارزوی

دمثال په توګه چين زده کړی چی داقتصادی پراختيا پروړاندی  دځان ساتنی لپاره دخپل کورنی بازار په پراختيا 

دپکن مشرتابه زيار باسی ترڅو داسی جوړښتونه رامنځ ته کړی چی دکورنی بازار لپاره توليد . تکيه وکړی

دا په دی معنی ده چی دامريکی د بودجی . کی دغه مازاد په کلی توګه له منځه تللیپه جاپان . وکړی

دچاپول پواسطه ) اسکناسو(غبرګونی بايد په دوامداره توګه د فدرال بانک پواسطه د ډالريزو  پيسو) کسر(دکمښت

  .ړیھغه څه چی په نړيواله سطحه به دامريکايی ډالر ما تی نوره ھم ګړندی ک. مالی مالتړ وشی

  

  پراخی پايلی

دنړيوال اقتصاد په بنسټونو کی دجوړښتونو بدلون به ډيری پراخه پايلی له ځان سره ولری چی په څو راتلونو 

  .کلونو او يا لسيزو کی به خپلی ټينګی اغيزی په سياسی، ټولنيزو او ايډيالوژيکی برخو کی وشيندی

ھغه کليدی . تونو کليدی خصوصيات وپيژندل شیپه دی ځای کی به ددغو راتلونکواو نژدی بدلونونواوخوځښ

خوځښتونه چی په نوی اقتصادی جوړښت کی به ايتالفونه ، نوی انډيوالی او ھمدارنګه ھغه نه پخالينی چی لوديځ 

او دھغه اروپايی الرويان  به ورسره مخ شی ، په ) امريکه(ھيوادونه اوپه خاصه توګه دامپرياليستی اصلی ځواک 

  .ګوته کوی

يل کی بايد ددی خبری يادون وکړو چی د ډيرو لوديځو ھيوادونو په مخکی داقتصادی او ټولنيزو کړاونو کلونه په پ

دغه ډارونکی تصويرد ھغه ھيوادونو لکه برازيل، روسيه، ھند اوچين داقتصادی مقابلی پروړاندی . په مخ کی دی

لوديځ اقتصاد تر بريد الندی ندی نيولی دی بحران يوازی د . پروت دی چی په چټکی سره دودی په حال کی دی

لوديځ نوی ليبراليزم او دھغه سره تړلی . يی ھم په غيږ کی نيولی دی) روبنا(بلکی دھغی ايډيالوژيکی مخ ليد 

  .اقتصادی جوړښت بی اعتباره شوی

ی سيستم په داسی حال کی چی دلوديځ ګيچ شوی سياسی  مشران په پخوانيو پلو په ايډيولوژيکی توګه په پخوان

. ھغه الری چی ډير نور پورونه دپورنو لپاره دځان سره راوړی. اوميکانيزم اوالرو چارو منګولی خښی کړی دی

داکار ددی باعث . په دی توګه دبحران اغيزی الپسی ژوريږی او چارواکی له پيښو او واقعيتونو څخه ليری تښتی

السه ورکوی کوم چی په خپله دسياسی سيستم لپاره شوی چی په ټوله اروپا کی سياسی مشران خپل مشروعيت له 

  .د ګډوډی پيغامونه له ځان سره لری

( په ھمدی وخت کی دامريکی متحده ايالتونه ددی سيستم داصلی محور په توګه له کوره او له بھره د نسکوريدو

 لپاره ارزښتناکه ستنی چی تراوسه دامريکا د مشرتابه) فقر(دمنځنی طبقی چټکه تش الس کيدنه. په لوری ده) زوال

دامريکی دچارو څارونکی په دی آند دی چی په نژدی کلونو کی . دی، دامريکی دنسکوريدو يو بل دليل بلل کيږی

دموسسی رييس جرالډ سلينګ » څيړنيزوالروچارو« د: به په امريکا کی دپام وړ ټولنيزی ګډوډی رامنځ ته شی 

  .تر پوښتنی الندی نيسی، وړاندوينه کویدکورنی جګړی په شان ګډوډيو چی ددولت شتون 
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اوس به ډيره ستونزمنه وی چی ارزونه وکړوچی اوسنيو ګواښونوته په کتوبه دامريکی متحده ايالتونه دخپل کورنی 

سياست دستونزو څخه د بيالری کيدو لپاره په نويو جګړو الس پوری کړی؟ اويا به دامريکی په دننه کی په 

  و خپلو ستونزو ته به رسيدګی وکړی؟بدلونونو الس پوری کړی ا

په توګه نورھم ګړندی کړی اوداکار به ددی » ونډو دزيرمی«ولی د ډالر دبيی تدريجی رالويدنه به دھغه زوال د

او دا په دی معنی ده چی . باعث وګرځی چی دنړی نور ھيوادونه به نور دامريکی دپورونو پاڼی نه رانيسی

انشاء (پخپله ورکوی اونور به ونتوانيږی چی ھردم  دنړی ھرځای بمبارد کړیواشنګټن به نور دخپلو جګړو بيه 

يابه « : شتون لری چی ) الترنا تيو(لکه دنورو ھيوادونو په شان دامريکی لپاره يوازی ھمدا بديل). ژباړن- هللا

  .ھغه وختونه نور له منځه تللی چی د دواړو درلودل يی ممکن کول» !کورمه نيسی او يا ګومله

  

   يورو سيمه د دړی وړی کيدو په درشل کید

ديورو سيمه دنسکوريدو په درشل کی ده او دخپلوجوړښتی کمزورتياوپه پايله کی په اوږد مھاله ناروغی اويا په 

  :داروپا دغه شريکه پيسه په دوو غير واقعی صورتونو کی ژوندی پاتی کيدای شی. ناڅاپی مړينه محکومه ده

ديکتاتور تر بټی ګوتی الندی چی ديورو دسيمی ترټولو اوچت دی،  راځی چی داخپله يابه د برلينی بودجوی  -١

دځان سره يو پيش شرط لری اوھغه داچی شريک ھيوادونه به په سرټيټی پسه بدليږی او د لسګونو کلونو لوږی په 

  .درلودولو سره به سر ھم نه پورته کوی

 کومه کی چی به آلمان ديورو په سيمه کی دلږ توليدونکو په! په واقعی توګه دی يوه فدراله اروپاجوړه شی -٢

که د آلمان په فدرالی جمھوريت کی پرتو ستونزو ته چی . ھيوادونومالی مالتړ داوږدی مودی لپاره په غاړه نيسی

دايالتونو دمالی توازن په مخکی پرتی دی وګورو، دمثال په ډول شتمن بايرن او بی وزلو زارلند او ماکلنبورګ ته 

په کتو روښانه کيږی چی په لويه اروپايی پيمانه چيرته چی ډيرو مالی زيرمو ته اړتيا شته، دا کار به اصال ممکن 

ديورو په سيمه کی ھغو وروستيو ټولنيزو اړاو دوړ ته په کتو دا روښانوی چی ددی ھيوادونو خلک نو ر .  نه وی

  .رښيګڼو له منځه تلو ته د درناوی سر نه ټيټوید ديکتاتور آلمان، يورو، نيو ليبراليزم او دټولنيزو خي

آن تردی چی ديورو دستونزوداوارولو لپاره يوازينی مثبته اروپايی آيديا ھم داروپايی اتحاديی د ولسونو لپاره ګواښ 

  .ددوی ملی حاکميت ته، ټولنيزو سازمانونو ته او ددوی سوبو اوټولنيزو برياو ته . ګڼل کيږی

پا دخلکو لپاره ددوی پيسه ديوی شريکی اروپايی پيسی په توګه خپل محبوبيت له السه داچی دمګړی دټولی ارو

ورکړی اونه يوازی دآلمان دپانګی بلکه دنورو ھيوادونو دمشرانو لخوا بايد وژغورل شی، تر ډيری کچی سياسی 

ری وسيلی په توګه يورو دخپل پيدايښت له لومړيو څخه داروپا ديوالی لپاره ديوی جب. او اقتصادی داليل لری

رامنځ ته شوه، ولی په اقتصادی لحاظ دغه وسيله ال خامه وه او پخوالی ته نه وه رسيدلی او تراوسه ھمداسی پاته 

  .شوه

ديورو دتصويب په وخت کی که نظرونو او څيړنو ته ځير شو، نو ددی پيسی طراحان په دی آند و چی په نړی 

رکی ډکی ولکی ته په راتلونکی کی د اروپا دمتحده ايالتونو په وجود داغيزی اودھغی دويش پر سر دامريکی له ک

  .کی ودريږی

په اروپا کی ھم په لومړيو کلونو . ترھغه وخته چی ښکلی فضاء وه په اقتصادی لحاظ يورو مخ پرودی روانه وه

 کی يی د ډالر لپاره کی داسی ښکاريدل چی يورو داروپا ديوالی او ټيکاو سره مرسته کړی او په نړيوالو مارکيټونو

په ھمدی وخت . په حيث يی ډالرله ګواښونو سره مخ کړی» زيرمه ايز ارز« دپام وړ ستونزی راوالړی کړی او د
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دسياست په پايله کی په نړيواله سطحه دناټو دپوځی عملياتو » دامنيت اوله ھويت څخه ددفاع« کی اروپايی ټولنه 

ا دجګړو دتجربو په رڼاکی سمدالسه بروکسل، واشنګټن او ناټو دنړی  کال ديوګوسالوي١٩٩٩په مټ واوښت او په 

  .په نورو سيموکی دالس وھنی او د ګډو پوځی عملياتو دترسره کولو لپاره خوله په خوله شول

  

  دسامراج بيرته ستنيدل

ی ناسته  کال په دسامبر کی د کوزوو دجګړی کارپوه او دناتو دکړنالرو مدير جيمی شيا دناټو په عموم٢٠٠۶د 

تر نامه الندی په اروپايی پارلمان کی جوړه شوی وه داروپايی اتحاديی او » ددفاع او امنيت کميټه« کی چی د

  .داطلس دسمندر ھيوادونو ترمنځ دکار دښه ويش اعالم وشو، ځانته دنور پام وګرځاوه

ی شريکو ګټو ته پاملرنه وکړی جيمی شيا ددی ويش په ھکله وويل چی په لومړيو کی بايد اروپايی اتحاديه غيرپوځ

) اروپايی ټولنی(په سيمه ايزه توګه بايد د افريقا پخوانی مستعمری دبروکسل. او پوځی چاری د ناټو پرمخ بوزی

  .لخوا او منځنی ختيځ دناټو لخوا ترکنترول الندی ونيول شی

 کال کی د ھغه ١٩٩١چی په دلويدځو ھيوادونو پواسطه دټولو وچو لپاره دکار دغه نوی ويش دا په ډاګه کوی 

 پيړی ١٩وخت دسوسياليزم ترړنګيدو راوروسته دھغه ّڅه په لور يو محافظه کارانه جوړښت شوی چی کټ مټ د 

غوندی چيرته چی  استعمار خپلولوړو څوکو ته رسيدلی و اوټوله افريقا اوډيری آسيا داروپايی ھيوادونو ترولکی 

روپا کی يو کمزوری ھيواد و اومستعمره يی نه درلوده نو دنورو اروپايی  پيړی کی په ا١٩پولنډ چی په( الندی وی

  ) ژباړن–استعمارچيان لخوا د ماداګسکر ملکه به په افتخاری توګه دپولنډ څخه تاکل کيده 

کبر اوغرور له ) استعمار(په ھمدی وخت کی کوالی شوچی د واکمنی طبقی په کړنو کی ھماغه دتير سامراج

ه ھماغه له کبره ډکو غوښتنواو پراخيتا غوښتنی سره دنورو حقوق تر پښو الندی کوی او ورايه وګورو چی پ

په واقعيت کی لوديځو ځواکونو داروپايی اتحاديی او ناټو . ھماغه د زور اووسلو دسوبه داری سياست په مخ وړی

په . پيدا کړی) ھمتا( کی دويانا دکنګری لپاره يو ساری١٨١۵ کی دبرلين دکنګری او په ١٨٨٧په فضا کی په 

  .ھماغه شکل چی ټوله افريقا د استعماری ھيوادونو ترولکی الندی وی

يو وخت و چی دمالی بحران او زيرمو دکمښت په پايله پوځی مداخلو ته په ښه سترګه کتل کيدل، ولی اوس يی 

و لخوا جګړی پيل شوی ځای شکونو او ګواښونو نيولی چيرته چی په ټوله نړی کی دنوی نظم لپاره دامريکی اوناټ

ددی خبری دثبوت . چی په ټولو برخوکی له ما تی سره مخ دی، کيدای شی ډيری ناوړه پايلی دځان سره ولری

  .لپاره ترټولو غوره د افغانستان اوعراق جګړی اوپه دا اوس کی دليبيا جګړه ده

وس خپورشوی، په ھندوکش کی  کال په کلنی راپورکی چی ھمدا ا٢٠١١دآلمان دپوځ دټولنيزو علومو دموسسی د

څخه چی لوديځ يی دنړيوال نظم لپاره په الس کی لری پرده » ټولی نړی  له السه وتلوسياست«دلوديځ دماتی اويا د

  .پورته کوی

په دی ھکله دامريکی دملی امنيت دپخوانی سالکار او دنوی ليبراليزم دتيوريسن زبيګنيو بژيژنسکی ھغه 

لوديځ جګړه ماران په خپل لوړ پوځی زور : ھغه داسی وايی چی . کال يی کړی ویڅرګندونی دپام وړدی چی تير

دبشر په تير تاريخ کی دسياست . کوالی شی سرغړونکی ھيوادونه وځپی ولی دخلکو غوښتنی نشی کنترولوالی

  .کنترولول ھيڅکله ھم دومره ستونزمن نه و
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په ايران «ل اودھغوی اسراييلی البی چی بيله دمی په طبيعی ډول ډير کلونه به تير شی چی امريکايی  سياستوا

دوی په يو ډول روانی ناروغی اخته دی او فکر کوی .  ناری سوری وھی دی ټکی ته متوجه شی» دبمونو اورولو

  .چی امريکا دپخوا په شان ځواکمنه ده اوتراوسه يی نده تشخيص کړی چی ھيواد يی ديوالی شوی

دترکيی ددموکرات ګوند مشر ناميک کمال ال پخوا داخبره کړی وه چی . ینوردا موضوع په روښانه توګه وين

دايران پروړاندی دامريکی يوه جګړه به ددغه ھيواد دړی وړی کيدل نور ھم چټک کړی اوھغه به نسکوريدو ته 

  .ورسوی

کی مشاور دروسيی دبھرنيو چارودوزارت دديپلوماتيکی اکاډمی رييس ايګور پانا رين چی ډير کلونه په کرملين 

پاته شوی ، وړاندوينه کوی چی په ھمدی لسيزه کی به دامريکی اقتصادی اواخالقی نسکوريدنه پيښه شی او ھيواد 

به په يوه کورنی جګړه کی راګير شی او داکار به دامريکی ويش په دريو اويا څلورو ايالتونو باندی له ځان سره 

  .راوړی

 کلنته دواړه خيال بافی کوی؟ اويا په دی نظريه کی داسی ريښتينوالی ھم آيا پاناترين او دامريکايی چارو څيړونکی

پروت دی چی ھغه ټولنه چی دنړی له ګوټ ګوټ نه په مھاجرو جوړه ده نور ددی مھاجرو لپاره سوکاله ځمکه نده 

وسياستوالو ھغه ځواکونه چی دخپل. اويا دومره ټينګه نده چی له مرکزنه دتيښتی ځواکونو په وړاندی مقاومت وکړی

  او اقتصادی مشرانو داخالقی زوال اوله سترګونه دخلکو دغورځولوپه خاطر آزاد ګرځی؟

. دی پوښتنی ته اوس ځواب نشی ورکول کيدای اومونږ يوازينی کسان نه يو چی داسی پوښتنی مو مخی ته راځی

مريکی سره به دغه خړی اوس اوس داروپايی پانګی ډير استازی دا پوښتنه کوی چی دکمزوری په لور روانی ا

  پړی اړيکی په راتلونکی کی دوی ته کومه ګټه ھم دځای سره راوړی او که نه؟

تردی بل کوم مناسب وخت دی چی دامپرياليستی ھمکاريو په دغه سيستم کی چی اروپايان دځوانو شريکانو رول 

  .کی ودريږیپه څيره کی دواشنګټن په مخ ) رقيب (لوبوی پای ته ورسوی اوديوه ښکاره سيال

دغه پوښتنی اوپه راتلونکو کلونو کی نوری راوالړی شوی پوښتنی به دامريکی سره اړيکی په پراخه پيمانه بدلی 

ھمدا اوس په اروپا کی ځينی دامريکی پلوی کوی او . البته دغه کار به په ټوله اروپا کی يو شان نه وی. کړی

ه که به دا په دی پوری تړلی وی چی يورو په څومره چټکی اوپه وروست. ځينی بيا دخپلو ملی ګټو په غم کی دی

  .راپريوزی او يويو ھيواد به اغيزمن کوی

دنوبل دجايزی الترناتيوګټونکی يوھان ګالتونګ چی دشوری امپراتوری د راپرځيدلو  دقيقه وړاندوينه يی کړی وه 

وړاندوينی دنورواقعبينانه اقتصادی دغه . کال پوری نسکوره شی٢٠٢٠داسی وايی چی دامريکی امپراتوری به تر 

دلته پوښتنه راوالړيږی چی آيا يورو به د اټکل شوی زمانی تر نيمايی پوری . څيړنو لخوا ھم څرګندی شوی

. ژوندی پاتی شی؟ ځکه تر دمګړی ھغه ستونزی چی بحران له ځان سره راوړی يوه ذره يی ھم ندی اواری شوی

 خوبونه چی دبرلين تر ولکی الندی اروپا لپاره يی  وينی په اوبو الھو دا ستونزی کيداشی دآلمانی پانګی ھغه

  .کړی

  راينر روپ

  يونګه ولت: سرچينه

  

  

 


