Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

لومړۍ نړيواله جګړه
(د انساني تاريخ د لومړۍ وحشي جګړې له عبرته ډک تاريخ)

ليکوال :سيد محمد فضل هللا بخاري
ژباړن :زاهد خليلي

دکتاب ځانګړنې
د کتاب نوم :لومړۍ نړيواله جګړه
ليکوال :سيد محمد فضل هللا بخاري
ژباړن :زاهد خليلي zahidkhalil@yahoo.com
کمپوزر :په خپله ژباړن
ډيزاين چارې :عبدالهادي اثر ۷۷۷۱۲۱۷۷۷۰
خپرندوی :مومند خپرندويه ټولنه-جالل اباد
چاپ کال۱۷۲۰/۲۰۳۱ :
برېښنا ليکMomand.books@gmail.com :
چاپوار :لومړی
چاپځای :مومند خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه

د بيا چاپ حقونه د خپرندويې ټولنې سره خوندي دي

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

بسم هللا الرحمن الرحيم

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

ډالۍ
قدرمن مور او پالر ته مې
زاهد خليلي

نيوليک
د ژباړن خبرې 11 ................................................................................................
لومړنۍ خبرې 11 .................................................................................................
Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

لومړۍ برخه 11 ..................................................................................................
د لومړۍ نړيوالې جګړې څخه مخکې د ښکېلو هېوادونو حاالت 11 ..........................................
د متحدو هېوادونو حاالت 11 .....................................................................................
انګلستان 11 .......................................................................................................
سياسي او ټولنيز حاالت 11 ....................................................................................
اقتصادي حاالت 11 ............................................................................................
جغرافيايي او فوځي حاالت 11 ................................................................................
فرانسه 02 .........................................................................................................
سياسي او ټولنيز حاالت 00 ....................................................................................
اقتصادي حاالت 01 ............................................................................................
جغرافيايي او فوځي حاالت 02 ................................................................................
امريکا02 ..........................................................................................................
سياسي او ټولنيز حاالت 01 ....................................................................................
اقتصادي حاالت 01 ............................................................................................
جغرافيايي او فوځي حاالت 01 ................................................................................
روسيه01 ..........................................................................................................
سياسي او ټولنيز حاالت 10 ....................................................................................
اقتصادي حاالت 10 ............................................................................................
جغرافيايي او فوځي حاالت 11 ................................................................................
سربيا 12 ...........................................................................................................
رومانيه 12 ........................................................................................................
بيلجيم 11 ..........................................................................................................
يونان Error! Bookmark not defined. ..............................................................
مونټي نيګرو 22 ..................................................................................................
ايټاليا 22 ...........................................................................................................
جاپان 21 ...........................................................................................................
پرتګال 22 .........................................................................................................

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

د مرکزي هېوادونو حاالت 21 ...................................................................................
جرمني 21 .........................................................................................................
سياسي او ټولنيز حاالت 22 ....................................................................................
اقتصادي حاالت 20 ............................................................................................
جغرافيايي او فوځي حاالت 21 ................................................................................
اسټريا-هنګري 22 .................................................................................................
سياسي او ټولنيز حاالت 21 ....................................................................................
اقتصادي حاالت 21 ............................................................................................
جغرافيايي او فوځي حاالت 21 ................................................................................
ترکيه 11 ...........................................................................................................
بلغاريه 11 .........................................................................................................
د جګړې الملونه 12 ..............................................................................................
د ځمکني ،بحري او هوايي ځواک د برالستيا لپاره هڅې 12 ...............................................
د اقتصادي پياوړتيا لپاره هڅې 11 ............................................................................
د پخوانيو جګړو څخه رامنځته شوې دښمني 12 .............................................................
قومي تعصبونه 11 .............................................................................................
اتحادي سياست 10 .............................................................................................
د مشرانو ناکامه مشري 12 ....................................................................................
صنعتي انقالب او د نوي والي سره د ځينو خلکو مخالفت 11 ...............................................
د نويو سيمو د نيولو پر سر رقابت 11 ........................................................................
دويمه برخه 11 ....................................................................................................
د جګړې احوال 11 ...............................................................................................
د  ۲۳۲۱ز کال د جګړې حاالت 11 .............................................................................
د جګړې پالنونه 11 ............................................................................................
د شيلفن پالن 11 ................................................................................................
 ۲۷شمېره پالن 11 .............................................................................................
ځمکنۍ او بحري حملې 12 ....................................................................................

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

لوېديځه جبهه 12 ...............................................................................................
سرحدي جګړې11 .............................................................................................
د لورن په سيمه کې جګړه 11 .................................................................................
د ارډينينس جګړه11 ...........................................................................................
د سيمبر جګړه 11 ..............................................................................................
د مونز ،الکيټا او ګوئز جګړې 12 ............................................................................
د مارن او ارک جګړې 10 ....................................................................................
د مارن دويمه جګړه 12 .......................................................................................
د سنټ ګاندي د سيمې جګړې 11 .............................................................................
د جنوبې جبهې جګړه 11 ......................................................................................
د ائزن لومړی جګړه 11 .......................................................................................
د پاريس لومړۍ جګړه 11 .....................................................................................
ختيزه جبهه 122 ...............................................................................................
د ټينن برګ جبهه 121 .........................................................................................
د مسيورين ،ګليشيا او د پولينډ جبهه 121 ....................................................................
د بالکانو جبهه 122 ............................................................................................
د ترکيي جبهه121 .............................................................................................
بحري جبهه 121 ...............................................................................................
د هولي ګولينډ جګړه 121 .....................................................................................
مستعمراتي جبهې 121 .........................................................................................
د  ۲۳۲۱ز کال د جګړې حاالت 111 ...........................................................................
ځمکنی ،بحري او هوايي حملې 110 .........................................................................
لوېديزه جبهه 110 ..............................................................................................
د نو چييل جګړه 111 ..........................................................................................
د پاريس دويمه جګړه 111 ....................................................................................
ختيزه جبهه 112 ...............................................................................................
په ميسوريا کې د ژمي جګړې 112 ..........................................................................

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

د ګارلس ټارنوو ماته 112 .....................................................................................
د ايټاليي جبهه111 .............................................................................................
د ايټاليي جګړې 111 ..........................................................................................
د بالکانو جبهه 111 ............................................................................................
د سربيا سقوط 111 ............................................................................................
د ترکيي جبهه102 .............................................................................................
د کاکيشيا جبهه 101 ...........................................................................................
د جنوبي ميزوپوتاميا جبهه 101 ...............................................................................
د ګالي پولي جبهه 100 ........................................................................................
بحري جبهه 101 ...............................................................................................
د  ۲۳۲۱ز کال د جګړې حاالت 102 ...........................................................................
ځمکنی ،بحري او هوايي حملې 102 .........................................................................
د ورډن جګړه 102 ............................................................................................
د سوم جګړه 101 ..............................................................................................
ختيزه جبهه 101 ...............................................................................................
د بروسيلوف حمله 101 ........................................................................................
د ايټاليي جبهه112 .............................................................................................
د اسټريا د اسياګو حمله 112 ..................................................................................
د ايسونز د سيند جګړې( ۱،۷،۸او  ۳جګړه) 111 ..........................................................
د بالکانو جبهه 110 ............................................................................................
د رومانيي حملې او شا تګ110 ..............................................................................
د يونان او سالونيکا جبهه 112 ................................................................................
د ترکيي جبهه112 .............................................................................................
متحد فوځونه په سينا کې 111 .................................................................................
د کټ محاصره 111 ...........................................................................................
ترکي فوځ په کاکيشيا کې 111 ................................................................................
د عربو انقالب او د فلسطين جبهه 111 .......................................................................

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

بحري جبهه 122 ...............................................................................................
د جوټ لينډ جګړه 122 ........................................................................................
د  ۲۳۲۷ز کال د جګړې حاالت 121 ...........................................................................
ځمکنی ،بحري او هوايي حملې 120 .........................................................................
لوېديزه جبهه 120 ..............................................................................................
د ائزن دوېمه جګړه 120 ......................................................................................
د پاريس دريمه جګړه 121 ....................................................................................
د کيمبرائي جګړه 122 .........................................................................................
فرانسوي سوبې (فتوحات) 122 ...............................................................................
ختيزه جبهه 122 ...............................................................................................
د ايټاليي جبهه121 .............................................................................................
د ايسونز  ۲۷او  ۲۲جګړه 121 ..............................................................................
په  ۲۳۲۷ز کال کې د کيپو ريټو جګړه 121 ................................................................
د ترکيي جبهه122 .............................................................................................
د غزې لومړۍ او دويمه جګړه122 ..........................................................................
د غزې دريمه جګړه 120 .....................................................................................
بحري جبهه 121 ...............................................................................................
هوايي جبهه 122 ...............................................................................................
سفارتي اړيکې 122 ............................................................................................
د  ۲۳۲۸ز کال د جګړې حاالت 121 ...........................................................................
ځمکنۍ ،بحري او هوايي حملې 121 .........................................................................
لوېديزه جبهه 121 ..............................................................................................
د هوټير جنګي پالن 121 ......................................................................................
لومړۍ جرمنۍ حمله (د سوم حمله) 121 .....................................................................
دويمه جرمنۍ حمله (د ليز حمله) 111 .......................................................................
د ريمه جرمنی حمله (د ائزن جګړه) 110 ...................................................................
څلورمه جرمنۍ حمله (د نويون-ماؤنټډ جګړه) 111 .........................................................

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

پنځمه جرمنۍ حمله (د چمپين-مارين جګړه) 112 ...........................................................
د متحدو فوځونو لومړۍ ځوابي حمله (د ائزن-مارن جګړه) 112 ..........................................
د متحدو فوځونو دويمه ځوابي حمله (د ايمنز جګړه) 111 ..................................................
د متحدو فوځونو دريمه ځوابي حمله (د سينټ می هيل جګړه) 111 .......................................
د متحدو فوځونو وروستۍ حملې 111 ........................................................................
د سپتمبر د  ۱۱څخه د اکتوبر د  ۰۲پورې 111 .............................................................
 -۲جنوبي پنسر (ميوز-ارګان) 111 .......................................................................
 -۱لوېديځ پنسر (کيمبرائي-سينټ کوئنټن) 111 ...........................................................
 -۰د فلنډرز حمله 112 ......................................................................................
د نومبر د لومړۍ څخه تر يوولسم پورې 112 ...............................................................
د ايټاليي جبهه111 .............................................................................................
د بالکانو جبهه او د بلغاريي ماته 111 ........................................................................
د ترکيي جبهه او د موسل خواته د متحد فوځ مخکې تګ 112 .............................................
هوايي جبهه 111 ...............................................................................................
دريمه برخه 111 ..................................................................................................
د جګړې پای 111 ................................................................................................
جنګ بندي 111 ................................................................................................
د جنګ بندی الملونه 111 .....................................................................................
سفارتي هڅې 111 .............................................................................................
د ولسمشر وېلسن  ۲۱نکتې 111 ..............................................................................
د ورسلز د سولې تړون 112 ..................................................................................
د جګړې زيانونه 111 .........................................................................................
 -۲بالواسطه زيانونه 111 ..................................................................................
د متحدو هېوادونو او ملګرو يې بالواسطه زيان 111 ....................................................
د مرکزي هيوادونو بالواسطه جنګي زيان111 ...........................................................
 -۱بالواسطه جنګي زيان111 ..............................................................................
د اروپا عمومي حاالت 111 ...................................................................................

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

د ژباړن خبرې
د شلمې پيړۍ پيښې په انساني تاريخ کې مهم ځای لري ،په دې پيړۍ کې د دوو
نړيوالو جګړو سربيره څو داسې پيښې رامنځته شوې ،چې په نړۍ کې يې ستر
تغيرات رامنځته کړل او هم ورسره نړيوال سياست تغير وکړ ،په دې پيړۍ کې په
روسيه کې د لينن په مشرۍ د کمونيزم برياليتوب او وروسته د افغان سپيڅلي جهاد
په پايله کې يې ړنګيدل ،د عثماني اسالمي خالفت له منځه تلل ،د اسالمي فلسطين
او يهودو مسئله ،کمونستي انقالبونه ،سړه جګړه او نورې ډېرې مهمې تاريخې پيښې
رامنځته شوې.
دغه په الس کې کتاب مو د شلمې پيړۍ د يوې سترې تاريخي پيښې په اړه دی،
لومړۍ نړيواله جګړه ،چې انسانيت ته يې د وژلو ،ورانولو ،کرکې او نفرت پرته
بل څه نه لرل ،دغه جګړه د بشريت په تاريخ کې لومړۍ جګړه وه ،چې ګڼ شمېر
هيوادونو او ان څو لويو وچو په کې برخه اخيستې وه ،جګړې انسانيت ته ډېر زيان
واړوه ،په ميليونونو ووژل شول ،بې کوره او معيوب شول ،د بشريت په تاريخ کې
دا لومړی ځل وه ،چې دومره زيات خلک په لږه موده کې له نړۍ ورک شول.
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په کتاب کې جګړه په بشپړ تفصيل سره ليکل شوې ده ،د جګړې څخه مخکې د
هغو هيوادونو حاالتو هم په لنډ ډول ليکل شوي ،چې په جګړه کې ښکېل وه ،ورپسې
د جګړې يوه مهمه موضوع ،چې د جګړې الملونه دي ،هم ليکل شوي دي ،بيا د
جګړې حاالت دي ،چې په ترتيب سره د هر کال جګړه راوړل شوې ده ،د هر کال
پيښې د جنورۍ د مياشتې څخه پېل بيا تر د دسمبر د مياشتې پورې ليکل شوي دي.
څرنګه چې جګړه د څو هيوادونو تر منځ وه ،همداسې د جګړې جبهې هم په
مختلفو ځايونو کې وې ،لويديزه جبهه د فرانسې او جرمني سيمه ده ،ختيځه جبهه د
روسيي سيمه ده ،د ترکيي جبهه د ترکيي سيمه ده ،د بالکانو جبهه د بلغاريي ،سربيا،
يونان او اسټريا سيمه ده او د فلسطين جبهه د فلسطين او مصر سيمه ده.
د کتاب دريمه برخه د جګړې د پای په اړه ده ،دلته د جګړې د پای مراحل او
تړونونه راوړل شوي دي ،ورپسې د جګړې زيانونه او په پای کې د جګړې وروسته
د اروپا عمومي حاالت په لنډ ډول ليکل شوي دي.
د کتاب په ليکلو کې د ليکوال لخوا ډېر زيار ايستل شوی او هم په ډېر وخت کې
يې ليکلی دی ،د ليکوال د څرګندونو داسې ښکاري ،چې دا به په اردو ژبه د لومړۍ
نړيوالې جګړې په اړه لومړنۍ تفصيلي او بشپړ اثر وي او په پښتو ژبه خو تر اوسه
د داسې نړيوالو مسئلو په اړه نيمه بشپړ اثر هم نه دی ليکل يا ژباړل شوی (ډېر د
خواشينی ځای ندی؟ په داسې حال کې چې د جګړې نږدې سل کاله پوره کيدونکي
دي).
په کتاب کې ډېر زيات عنوانونه راغلي وه ،چې ما په ځينو ځايونو کې د موضوع
ګانو د يو شان والي په وجه دوه عنوانه يو ځای کړي او يو عنوان مې ترې جوړ
کړی دی او په ځينو ځايونو کې د موضوع د تکرار په وجه مې دوه درې عنوانه
پريښي هم دي ،د کتاب په څو وروستيو مخونو کې دوه نورې کوچنۍ موضوع ګانې
هم وې ،چې ما د ډېرو بوختياوو او د وخت د کموالي په وجه ونشو کوالی هغه
وژباړم ،که چيرې په راتلونکي کې کتاب بيا چاپيده ،انشاءهللا هغه به هم وژباړم او
يو ځای به يې ورسره چاپ کړم.
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په درنښت
زاهدخليلي
ننګرهار پوهنتون
د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاريخ ديپارتمنت د څلورم ټولګي زده کړيال

لومړنۍ خبرې
د بشريت د تاريخ پاڼې د زرګونو جګړو په دردوونکو کيسو تورې شوي دي؛
خو د شلمې پيړۍ په پېل کې داسې ستره جګړه رامنځته شوه ،چې د ځمکې پر مخ
يې وحشي او د وينو ډکې کيسې پريښودې .له دې جګړې مخکې انساني فکر ،د
دومره قتل ،غارت ،وينې بهولو ،بې رحمۍ او وحشت سره اشنا نه وه ،سترګو د
انسان په الس د انساني تباهۍ داسې انځورونه وليدل ،چې وروسته ترې انسان د
حيوانيت او وحشت عروج ته ورسيده ،جګړې د سرمايه دارې نړۍ مکر او فريب
ښکاره کړ.
د اروپا د پوهو خلکو د دوکې ،لوړتيا غوښتنې ،واک غوښتنې ،اقتصادي منډو
ترړو ،قومي تعصبونو ،تياره فکر او د خپل منځي رقابتونو په پايله کې د -۲۳۲۱
 ۲۳۲۸کلونو په منځ کې د انساني وينې هغه ارزانه نمونه وړاندې شوه ،چې د
ځنګلي ژوند په تاريخ کې يې ساری نه ليدل کيږي.
انساني لوړوالی پايمال شو ،انسانيت د حيوانيت او وحشت بڼه خپله کړه ،د بشريت
بې دريغه قتل عام وشو ،په داسې حال کې چې همدغه خلک ،چې السونه يې په
انساني وينو رنګ دي ،د نړيوال امن او د انسانيت د بهبود نه ستړې کيدونکې نعرې
وهي.
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همدې خلکو په ټوله نړۍ کې د سياسي ،اقتصادي او فکري دوکې او منافقت په
وجه په خپل قوت او طاقت باندې پوره باور درلود ،د خپل بې ساري او غوړيدلي
اقتصاد ،صنعتي توليد ،د نړۍ په معدني ذخيرو باندې په واک درلودلو سره سره
يې ځمکنۍ پراختيا غوښته ،په دې ډول دوی دوکه شول.
ددې موخې د ترالسه کولو لپاره اروپايي هيوادونو د نولسمې پيړۍ د اخرو
پورې د نړۍ په نورو هيوادونو باندې فوځي ،اقتصادي او سياسي برتري ترالسه
کړې وه .اروپايي هيوادونه د سوداګرۍ په فريب کې راغلي وه ،د افريقا ،اسيا ،د
امريکا لويه وچه او په استراليا کې اروپايي هيوادونو د هغه ځای حکومتونه د تورې
په زور يا د سازشونو په ذريعه له منځه وړل او استعمار کړي يې وه.
بل خوا ،د نيمايي څخه په زياتو هيوادونو د ولکې په لرلو سره ،يې هغوی
غالمان کړي وه ،د انساني غالمۍ دغه حالت د استعماري هيوادونو د ناوړه موخو
لپاره قرباني کيدې.
اوس استعماري هيوادونو ښه باغونه ،معدنونه او د تېلو غوندې ستر نعمتونه په
الس کې لرل ،د دولت د السته راوړلو او په براعظم باندې د ولکې کولو پېل د
نولسمې پيړۍ په دويمه نيمايي کې پېل شوی وه ،اروپايان پوهيدل ،د چا سره چې
دغه شيان په الس کې وي ،د نړۍ په انسانانو باندې به واکمني کوي ،پرمختګ به
کوي او قوي کيږي به.
پورته ذکر شوې خبرې د همدې کتاب موضوع ده .په دې کتاب کې کوښښ
شوی ،چې په لومړۍ نړيواله جګړه کې د ښکيلو هيوادونو(اروپا) او نورو حاالت
وڅيړل شي ،د جګړې اسباب ،علتونه ،احوال ،پايلې او اغېزې بيان شي او د اوسنيو
حاالتو په نظر کې نيولو سره لوستونکو ته جامع تبصره هم وړاندې شي ،دا ددې
لپاره ،چې کتاب د تاريخي اړخ په درلودلو سره ،سره د راتلونکي لپاره د ډيوې کار
ورکړي.
شلمه پيړۍ د تاريخ يوه برخه ګرځيدلې ده ،موږ اوس په يوويشتمه پيړۍ کې يو،
د لومړۍ نړيوالې جګړې يوه پيړۍ پوره کيدونکې ده ،نن ددې خبرې اړتيا ده ،چې
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موږ خپل شاوخوا حاالت وګورو ،خپله ملي تګالره جوړه کړو او په خپل ذهن کې
دې پوښتنو ته ځواب پيداکړو ،چې:
اوسني حاالت په کوم لور روان دي؟
ايا د نن ورځې انسان د شلمې پيړۍ د پېل د وخت د انسان نه زيات محفوظ دی؟
ايا نړۍ يو ځل بيا د همداسې يو خطرناک او وحشي پای په طرف نه ده روانه؟
همداسې زياتې پوښتنې د بشريت د پايښت په اړه موجودې دي او د يوه قناعت
بښونکي ځواب په تمه دي.
په ظاهري ډول خو ميدان پخواني بربري او وحشي ميدان ته ورته دی ،انسانيت
يو وار بيا زخمي شوی دی او ....او کيدای شي ،چې حاالت يو ځل بيا د وروستي
ځل لپاره همداسې حاالت رامنځته کړي.

سيد محمد فضل هللا بخاري
د کتاب ليکوال
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لومړۍ برخه
د لومړۍ نړيوالې جګړې څخه مخکې د ښکېلو هېوادونو حاالت

د متحدو هېوادونو حاالت
انګلستان
د شلمې پيړۍ په پېل کې انګلستان د نړۍ په نقشه کې تر ټولو د ستر واکمن په
توګه پيژندل کيده ،دغه انګليسي واکمني د  ۲۲۱۷۷۷۷۷متره مربع مساحت لرونکې
وه ،چې  ۱۲۷ميليونه خلک په کې اوسيدل ،د دغې سترې واکمنۍ په جوړولو کې
يوه نيمه پيړۍ کوښښ شوی وه ،سره له دې ،چې انګلستان د فرانسې او ځينو نورو
اروپايي هيوادونو سره جګړې هم کړې وې؛ خو د نولسمې پيړۍ د دويمې لسيزې
پورې انګلستان خپل لوړوالی ساتلی وه.
د  ۲۷۱۷څخه د  ۲۳۷۷پورې انګليسي ځمکني او بحري فوځ هند ،افريقا،
استراليا ،نوی زيالند ،کاناډا او هانګ کانګ په مستقيم ډول د خپل واک الندې
راوستي وه ،ددغې سترې واکمنۍ ټول وسائل د انګلستان د حکومت د الس الندې
وه ،انګلستان د خپلې ښې پاليسۍ او په هره برخه کې د مثبتو قدمونو د پورته کولو
په وجه دې ځای ته رسيدلی وه.
د انګلستان بحري فوځ د دوه لويو بحري کښتيو لرونکی وه ،دغو دوه کښتيو به
په مسلسل ډول فوځونه او شيان د يو ځای نه بل ځای ته انتقالول ،سربيره پر دې به
يې بحري الرې هم په واک کې ساتلې وې ،په دې ډول په ټوله بحري سوداګرۍ
باندې يې هم کنترول درلوده ،انګلستان دغه سوداګريز کنترول ته اړتيا هم لرله؛
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ځکه چې سوداګري يې د براعظمونو تر منځ وه ،ددغه کنترول د جاري ساتلو لپاره
هر کال نوې کښتۍ په بحري فوځ کې داخليدلې.
انګليسي سفارتونو کې ډېر زيات تکړه او پوه خلک موجود وه ،انګلستان د نويو
رامنځته شويو اروپايي هيوادونو د سفارتونو سره ښه همکاري درلوده ،همدا وجه
وه ،چې انګلستان د زياتره اروپايي هيوادونو تر منځ جنجالي هيواد نه بلل کيده،
هغه هيوادونه چې د انګلستان نه يې شکايت درلوده ،انګلستان به هغه په فوځي،
سياسي او اقتصادي ډول تر ګواښ الندې نيول؛ ځکه نو مخالفو هيوادونو به سخت
قدم نه پورته کاوه.
د انګلستان قوي اقتصادي حالت د ټولې نړۍ د توجه مرکز ګرځيدلی وه،
انګلستان د ټولې نړۍ لپاره په سوداګرۍ ،بيمې او بانکي سيستم کې يو د باور وړ
هيواد ګرځيدلی وه ،په نړيواله سوداګرۍ کې يې د امتياز وجه ،په هيواد کې اقتصادي
اصالحات ،په ټوله نړۍ کې د بحري اډو موجوديت ،د فوالدو جوړول او صنعت
وه.
سياسي او ټولنيز حاالت

په ۲۳۲۱ز کال کې د انګلستان پاچا پنځم جورج وه ،په دې وخت اته ميليونه
نارينه وو د رايه ورکولو حق درلود ،دغه خلک به د ښکتني مجلس لخوا ټاکل کيدل،
پورتني مجلس د نګرانۍ دنده درلوده ،چې ددې مجلس غړي اشراف وه.
په انګلستان کې دغه وخت شاهي نظام موجود وه ،د ۲۳۷۱ز کال څخه ليبرال
ګوند واک په الس کې درلود ،د حکومت مشري (لومړی وزير) يې هربرټ ايسکو
وه ،خارجه سکرتر يې سر ايډورډ ګری وه د خزانې وزير ډيوډ الئد جورج وه .په
ښکتني مجلس کې د حکومت مخالف ګوند ليبر(مزدور) ګوند او کنزرويټو (معتدل)
ګوند واک په الس کې درلود ،چې د ليبر ګوند مشري رمسي ميکډونالډ او د معتدل
ګوند مشري اينډريو بونر کوله .ملي مسئلې به په ښکتني مجلس کې تر بحث الندې
نيول کيدې ،وروسته به پورتني مجلس او په پای کې به پاچا ته وړاندې کيدې.
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د انګلستان ښاري اوسيدونکو ازاد او اسوده ژوند تيروه ،سپين پوستو نسلي امتياز
درلود ،د نړۍ په زياتره هيوادونو باندې ولکې د انګلستان د خلکو احساسات لوړ
کړي وه ،عامو انګليسانو ددې زغم نه درلود ،چې انګلستان دې د خپل لومړي مقام
څخه ولويږي ،هغوی د نورو اروپايي هيوادونو اقتصادي او سياسي برتري هم نه
خوښوله.
انګليسي ټولنه پرمختللې ،فعاله او متحرکه وه او هم يې د وطن پالنې جذبه ډېره
قوي وه ،په انګلستان کې په ځمکني او بحري فوځ کې داخليدل ،دولتي دندې اجراء
کول ،سرمايه ګذاري کول ،سوداګري ،بيمه ،فوالد جوړول ،صنعت او کسبونه مهم
کارونه وه.
اقتصادي حاالت

د نولسمې پيړۍ په اخري څلورمه کې د اروپا او په ځانګړي ډول د انګلستان
اقتصادي حالت ډېر ښه وه ،صنعتي انقالب د اروپا خلک د سائنس او ټکنالوجۍ په
لور روان کړل ،يوه بيلګه يې په  ۲۸۷۳ز کال کې د فوالدو د جوړولو تجربه وه،
چې وروسته په پنځو کلونو کې د فوالدو  ۸۱فابريکې جوړې شوې ،د مخابراتو د
پرمختګ په پايله کې ټيلي ګرام رامنځته شو ،چې د مياشتو پيغام به يې په څو دقيقو
کې خپل ځای ته رسوه ،د براعظمونو تر منځ سفر به اوس په ډېر لږ وخت کې
سرته رسيده ،په مصنوعاتو کې هره ورځ ښه والی راته.
د انګلستان سوداګري په ټوله نړۍ کې موجوده وه ،انګلستان په هر ځای کې د
يوه سوداګر ،صنعتي او بانکي هيواد په توګه پيژندل کيده ،په ۲۳۲۰ز کې د
انګلستان  ۰۱۴۱سلنه خلک په ښارونو کې اوسيدل ،چې هر ډول اسانتياوې يې
درلودې ،نور خلک يې د نړۍ د متوسطو خلکو په شان د اسانتياوو نه برخمن وه،
انګلستان د لومړۍ نړيوالې جګړې څخه مخکې ( )۲۳۲۰کې د  ۲۳۱ميليونه ميټرک
ټن انرژۍ لرونکی وه ،چې قوله ،اوبه ،تيل ،طبيعي ګيس ،بريښنا او نور په کې
شامل وه ،چې ټوله انرژي يې د امريکا د متحده اياالتو څخه زياته وه.
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د فوالدو صنعت د فوځ په قوي کولو کې زيات ارزښت درلود ،د فوالدو جوړولو
د صنعت اندازه  ۷۴۷ميليونو ته رسيدلې وه ،بلخوا صنعتي کيدل د اقتصادي
پرمختګ لپاره ډېر اړين وه ،انګلستان د نړۍ د صنعتي توليد  ۲۰۴۱سلنه جوړوله.
د لومړۍ نړيوالې جګړې په پېل کې د انګلستان ملي امدن  ۲۲بليونه ډالره او د
يوه کس امدن  ۱۱۱ډالره حساب شوی وه ،په انګلستان کې د قولې (ډبرو سکرو)
توليد  ۱۳۱ميليونه ټنه وه ،دغې اندازې د امريکا د متحده اياالتو نه وروسته دويم
مقام درلوده.
جغرافيايي او فوځي حاالت

د انګلستان جزيرې د اروپا د لويي وچې په شمال لويديځ کې پرتې دي ،چې ډېر
قوي دفاعي اهميت لري ،څلور خوا يې بحر موجود دی ،په ۲۳۲۱ز کې د انګلستان
جنوب ختيځ خوا ته نږدې هيواد بيلجيم وه ،ختيځ خوا ته يې هالينډ او جنوب خوا ته
يې نږدې هيواد فرانسه پرته وه ،په دې ډول انګلستان د يوه هيواد څخه هم د ځمکنۍ
حملې خطر نه درلود؛ خو د بحري حملې د ودرولو لپاره انګلستان قوي بحري فوځ
تيار کړی وه.
په اګست  ۲۳۲۱ز کال کې د انګلستان د ځمکني فوځ شمېره  ۱۱۷۱۰۱وه ،چې
 ۲۱۷۷۷۷يې په انګلستان کې موجود وه ،نور پاتې فوځ يې په نويو نيول شويو
ځمکو کې د استراليا ،نوی زيالند او کاناډا نه پرته ځای پر ځای کړی وه ،د ځمکني
او بحري فوځ ټوله شمېره يې  ۱۰۱۷۷۷وه ،چې د نويو نيول شويو ځمکو د فوځ
سره يې د فوځ ټول تعداد  ۳۷۱۷۷۷وه.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د انګلستان هوايي فوځ  ۲۲۷الوتکې درلودې ،چې BE2,
Farman MF-7, Avro504, Vickers FB7, Bristol Scout, F.E.2
ډوله الوتکې په کې داخلې وې ،هوايي فوځ شپږ هوايي کښتۍ هم درلودې.
د انګلستان ستر شاهي بحري فوځ ،چې د ملي دفاع اصلي ساتندوی وه ،د ۲۸
نويو جنګي بحري کښتيو لرونکی وه ۱۳ ،جنګي بيړۍ ۲۷ ،چټکې بحري بيړۍ،
 ۱۷سکاوټ کروزرز ۱۷۷ ،ډيسټرائزرز او د  ۲۱۷کروزرو لرونکی وه.
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په دې ډول انګلستان په نورو هيوادونو باندې جغرافيايي او فوځي برتري
درلوده ،انګليسي فوځ د نويو نيول شويو ځمکو ساتنه کوله ،سربيره پر دې يې نوې
سيمې هم فتح او کنترولولې ،بحري فوځ يې د هيواد د څلورو خواوو څخه ساتنه
کوالی شوه ،هوايي فوځ يې کوالی شول ،چې خپلو فوځيانو سره په هر مشکل وخت
کې مرسته وکړي او د دښمن پر فوځ باندې حمله وکړي.
فرانسه
د فرانسې دريم جمهوريت په کال  ۲۸۷۲ز کې د پروس د شکست نه وروسته
رامنځته شو ،بسمارک چې د متحد جرمني (پروس او جرمني) مشر وه ،د فرانسې
څخه يې زياتې سيمې په ځانګړي ډول د الزاس او لورن واليتونه نيولي وه ،په
 ۲۸۸۷ز لسيزه کې فرانسه په اروپايي هيوادونو کې په سفارتي ،سياسي او فوځي
لحاظ يوازې وه ،يو خوا يې د انګلستان سره د نويو ځمکو د السته راوړلو په سر
حاالت ښه نه وه ،بل خوا يې د ايټاليي په شان د ستر هيواد سره اړيکې خرابې وې،
جرمني چې د فرانسې ستر دښمن وه ،د فرانسې پر ضد هر وخت جګړې ته چمتو
وه او هم يې د فرانسې د بل مخالف هيواد سره همکارۍ ته زړه ښه کوه.
په  ۲۸۸۲ز کال کې درې ګوني اتحاد فرانسې ته ستر ګواښ رامنځته کړ ،د
فرانسې مشران په اروپا کې د جرمني د اغېز نه په ويره کې وه او جرمني يې په
دې کار نه خوښيده ،په دې وخت کې فرانسه د يوې بلې سترې مسئلې سره مخ شوه،
هغه په بحر کې په نويو ځمکو باندې د واک ټينګولو مسئله وه ،په  ۲۸۸۱ز کال
کې انګلستان په مصر باندې حمله وکړه ،په ځواب کې فرانسې راتلونکي کلونو کې
خپله ټوله توجه د خپل بحري فوځ پياوړي کولو ته واړوله ،په همدې لسيزه کې د
انګلستان او فرانسې تر منځ په افريقا کې جګړې هم رامنځته شوې او فرانسه او
انګلستان د يو بل سخت مخالفين وګرځيدل.
د نولسمې زيږدي پيړۍ په وروستۍ لسيزه کې فرانسې خپله ټوله توجه د نويو
ځمکو نيولو ته اړولې وه ،چې ددې موخې د ترالسه کولو په الر کې يې ستر خنډ
انګلستان وه ،په دې ډول د فرانسوي پاليسي جوړوونکو په نظر د فرانسې ستر
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دښمن انګلستان وه ،همدغه وجه وه ،چې د انګلستان نه وروسته فرانسه دويم اروپايي
هيواد وه ،چې زياتې مستعمرې يې درلودې ،فرانسې په دې سيمو کې فوځي اډې
جوړې کړې وې او يو ستر فوځ يې چمتو کړی وه ،ددې پيړۍ په وروستيو کې
جرمني د نړۍ په بحري قوتونو کې د شپږم نمبر نه دويم نمبر ته راغی؛ نو فرانسې
خپله زياته توجه خپلې ملي دفاع ته واړوله ،ځکه چې د جرمني نه يې د خطر
احساس کاوه.
په  ۲۸۸۷ز کال کې فرانسې ستونزې درلودې او د  ۲۳۷۷ز کال څخه وروسته
د فرانسې په حاالتو زيات تغيرات رامنځته شوي وه ،د شلمې پيړۍ په لومړۍ لسيزه
کې فرانسې د جرمني او درې ګوني اتحاد څخه ويره درلوده؛ نو انګلستان او روسيي
ته يې د همکارۍ الس ور اوږد کړ ،انګلستان او روسيي هم د جرمني نه د خطر
احساس کاوه.
د فرانسې داخلي حاالت هم په پوره ډول سم نه وه ،په لږ وخت کې به کابينې
تغير خوړ ،په دې ډول د نويو رامنځته شويو حکومتونو غوښتنو او پاليسۍ به د
پخوانيو هغو سره تغير درلود ،د مخکيني حکومت پاليسي به د نوي حکومت د
پاليسۍ سره په ټکر کې وه او يوه نوې پاليسي به يې جوړوله ،د فوځي مشرانو تر
منځ اختالفات موجود وه ،فوځ به په سياست کې مداخله کوله ،فرانسوي حکومت به
په خپل بحري فوځ باندې زيات مصرف کاوه؛ خو يوې بشپړې تګالرې موجوديت
نه درلود.
فرانسه يو زراعتي هيواد وه او خپلې اړتياوې يې په خپله پوره کولې ،صنعتي
انقالب په فرانسې باندې چندان اغېز نه وه کړی ،په صنعت او کسبونو کې فرانسه
د نورو ګاونډيو هيوادونو نه وروسته پاتې وه ،په ګرځنده سرمايه دارۍ باندې يې
اقتصاد والړ وه ،اقتصادي حالت يې ورځ په ورځ خرابيده؛ خو بيا هم د اروپا په
دننه او بهر کې فرانسه د انګلستان نه وروسته دويم سوداګريز هيواد ګڼل کيده ،په
فرانسه کې د فوالدو صنعت ،کيمياوي صنعت او د ډبرو د سکرو استخراج او توليد
ډېر کم او ناقص وه ،ددې څخه تيارو شويو شيانو به په نړيوال بازار کې کوم خاص
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ارزښت نه درلود؛ ځکه نو د خپلو شيانو د پلورلو لپاره يې ځايي بازارونو ته رجوع
کوله.
د  ۲۸۳۷څخه د ۲۳۲۱ز کال پورې يې نفوس دومره نه وه ډېر شوی ،څومره
چې اړين وه ،په مقابل کې يې د جرمني نفوس  ۸ميليونه زيات شوی وه ،اخوا د
فرانسې نفوس يو ميليون تنه زيات شوی وه ،فرانسې د خپل نفوس  ۸۷سلنه قوي
ځوانان په زور سره په فوځ کې نيولي وه او يو قوي فوځ يې چمتو کړی وه.
سياسي او ټولنيز حاالت

په  ۲۳۲۱ز کال کې په فرانسه کې پارلماني نظام وه ،د سنا مجلس هم وجود
درلود ،ددې مجلس غړي د يوه عامل مجلس لخوا ټاکل کيدل ،په دې وخت کې د
فرانسې ولسمشر ريمونډ پوئنکير او لومړی وزير رين ويوياني وه ،حکومتي نظام
د مختلفو وزراتونو لخوا اداره کيده؛ خو فوځي مشرانو هم په حکومتي کارونو کې
مداخله کوله.
د فرانسې د بهرنيو چارو وزير ډولکاسي په ښه ډول خپله دنده سرته رسوله،
چې په دې سره په  ۲۳۲۱ز کال کې د فرانسې نړيوال حيثيت ډېر ښه شو ،اوس د
فرانسې اړيکې د روسيي سره ښې وې او د انګلستان سره يې د مستعمراتو پر سر
شخړې حل شوې وې ،فرانسې ،انګلستان او روسيي ته دا باور ورکړی وه ،چې د
جرمني اغېز او پرمختګ د ټولو هيوادونو لپاره خطرناک دی ،په دې سره ايټاليا د
درې ګوني اتحاد نه وتې وه ،هغه حالت چې فرانسې يې په  ۲۸۷۲ز کال کې خوبونه
ليدل ،دا وه ،چې روسيه او انګلستان د جرمني پر ضد ودريږي.
د فرانسې ټول نفوس  ۰۳۴۷ميليونه وه ،چې  ۱۷سلنه خلکو يې زراعتي کارونه
کول ،زراعتي نظام يې دومره منظم او تړلی نه وه ،کوچني پټي موجود وه ،کرل
په پخوانيو زراعتي االتو باندې کيدل ،چې دې کار د فرانسې په ملي توليد باندې بده
اغېزه کړې وه.
د فرانسې خلک په ښکلو کليو کې په خوشحالۍ سره اوسيدل ،د وريښمو او شرابو
توليد ته زياته توجه کيده ،د فرانسې اقتصاد په بهرنيو هيوادو کې په سرمايه ګزارۍ
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باندې زياته تکيه درلوده ،د فرانسې لخوا ايټاليي ته د پورونو په ورکولو سره د
دواړو هيوادونو اړيکې ښې شوې ،چې په پايله کې يې درې ګونی اتحاد کمزوری
شو.
اقتصادي حاالت

د فرانسې په اقتصاد کې د هيواد بهر ،اروپا او د اروپا بهر هيوادونو کې سرمايه
ګزارۍ ستر رول درلود او په دې سره يې خپلې اقتصادي اړتياوې پوره کولې ،د
جګړې د پېل په وخت کې دغه سرمايه ګزاري  ۳بيليونو ډالرو ته رسيده ،چې د
انګلستان نه وروسته يې دويم مقام درلود ،فرانسې روسيي ته پورونه هم اداء کول،
چې په مقابل کې يې روسيي فرانسې ته د اورګاډي الرې جوړولې او نور امتيازات
يې ورکول ،چين ته د پورونو ورکولو هم د فرانسې په اقتصاد کې مثبت رول
درلوده؛ خو د درستې سرمايه ګزارۍ د سيستم نه موجوديت د فرانسې په اقتصاد
کې زياتوالی نه شو راوستلی.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د فرانسې  ۲۱۴۸سلنه خلک په ښارونو کې اوسيدل ،د
فرانسې ملي امدن يې  ۱بيليونه ډالره وه ،چې په اروپايي هيوادونو کې يې پنځم نمبر
درلود او د يوه کس امدن  ۲۱۰ډالره وه ،د ډبرو د سکرو توليد  ۱۷ميليونه ټنه وه.
په فرانسه کې د انرژۍ استعمال  ۱۱۴۱ميټرک ټنه وه ،په نړيوال صنعتي توليد
کې يې  ۱۴۲سلنه ونډه درلوده ،د فوالدو صنعت  ۱۴۱ميليونه وه ،د فرانسې  ۱۷سلنه
خلکو زراعتي کارونه کول.
د پورته شمېرو څخه معلوميږي ،چې صنعتي انقالب په فرانسې باندې زيات اغېز
نه وه کړی ،د فرانسې صنعتي توليد د امريکا ،انګلستان او جرمني په نسبت ډېر کم
وه ،د سائنسي او ماشيني االتو استعمال د نشت برابر وه ،چې دې کار په زراعت
او ملکي ملي توليد باندې ناوړه اغېزه کړې وه ،د کيمياوي توليد لپاره هلې ځلې
کيدې؛ خو ملکي (د هيواد دننه) صنعت ته يې وده نه شوه ورکوالی او بهرني
توليدات فرانسې ته زيات راوړل کيدل ،د کوچنيو فابريکو او د توليد د پخوانۍ
طريقې موجوديت د صنعتي پرمختګ په مخ کې خنډ رامنځته کړی وه؛ خو د موټرو
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په توليد کې فرانسې نوم ګټلی وه ،د هيواد دننه د ټلګرام ،پوسته خانې او بحري سفر
ښه نظام موجود وه ،د نفوس مطابق د يوه شخص امدن هم مناسب وه.
جغرافيايي او فوځي حاالت

فرانسه په جغرافيايي لحاظ د اروپا د لويي وچې په لويديځ کې د اوقيانوس بحر په
غاړه پرته وه ،لويديځ ته يې هسپانيه او د روم بحيره پرته وه ،ختيځ ته يې ايټاليا،
سويزرلنډ او جرمني پراته دي ،شمال ختيځ ته يې بيلجيم او شمال ته يې د اوقيانوس
د بحر جزائر چې د انګلستان پورې رسيږي پراته دي.
د  ۲۳۲۱ز کال په جنورۍ کې د فرانسې د ټول فوځ شمېر  ۳۲۷۷۷۷وه ،په
دوی کې  ۱۱۷۷۷يې د نويو سيمو فوځيان وه ۷۷۷۷۷۷ ،يې ځمکنۍ فوځ وه ،چې
په  ۱۷فرقو کې په  ۱۲سيمو کې تقسيم شوی وه ،ددې فوځ سره سپاره او د توپ
خانې څانګو هم موجوديت درلوده ، ،ددې فوځ زياتره يې د فرانسې په ختيزه جبهه
کې ځای پر ځای شوی وه ،د جرمني د حملې له ويرې څخه يې  ۱۴۳ميليونه نور
خلک هم چمتو کړي وه ،تر څو په ښه ډول د جرمني د حملې ځواب ورکړای شي.
د  ۲۳۲۷ز کال په اکتوبر کې د فرانسې هوايي خدمات (French Army
) Air Servicesرامنځته شول ،فرانسه په نړۍ کې د الوتکو د ډيزائن جوړولو
لومړنی هيواد دی ،په فرانسه کې د  ۲۳۲۱ز کال په منځ کې  ۱سکاډرن الوتکې
ترتيب شوې وې ،چې په  ۲۳۲۱ز کال کې يې  ۲۰۱الوتکې درلودې.
د فرانسې حکومت د  ۲۳۲۷ز څخه تر  ۲۳۲۱ز کال پورې د خپل بحري فوځ
مصرف دوه برابره زيات کړی وه ،په دې وخت کې فرانسې  ۲۳جنګي بيړۍ،
 ۲۲۱تارپيډو ۰۱ ،اب دوزه ۸۱ ،ډيسټرائزرز او  ۰۱کروزرز درلودل ،حکومت د
 ۲۳۲۱ز کال په اوړي کې د  ۲۱نورو بحري جنګي بيړيو د جوړولو امر کړی وه،
چې د جګړې د پېل د وخت پورې جوړې نه شوې.
پورتني حاالت ښيي ،چې فرانسه د هغه وخت د دوه سترو قوتونو جرمني او
انګلستان نه ډېره وروسته وه ،فرانسې په يوازې ځان نه شو کوالی ،چې د جرمني
مقابله وکړي؛ ځکه نو فرانسې انګلستان او روسيه د جرمني د خطر نه خبرول او
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د ډېر وخت څخه يې د انګلستان او روسيي نه غوښتل ،چې د جرمني پر ضد
ودريږي ،فرانسه په دې يقيني شوې وه ،چې يو وخت به د خپل دښمن (جرمني) نه
خپلې د السه وتلې سيمې (الزاس او لورن) بيرته ترالسه کړي.

امريکا
د امريکا متحده ايالتونه د نولسمې زيږدي پيړۍ په دوران کې د يوه پياوړي قوت په
توګه رامنځته شوه ،چې النديني الملونه يې درلودل:
پراخه هيواد وه ،نفوس يې زياتيده ،د ښاري ابادۍ مناسب تناسب ،د نولسمې
پيړۍ په منځ کې د نورو اروپايي مهاجرو راتګ او ورسره د ابادۍ زياتوالی،
صنعتي پرمختګ ،د ماشينونو استعمال ،د ګاونډيو هيوادونو سره د دښمنۍ نه
موجوديت ،جغرافيايي موقعيت يې محفوظ وه ،پراخه سوداګري ،مناسب فوځي او
بحري مصارف ،چې دې کار يې اقتصاد پياوړی او پرمختللی کوه او هم يې کورني
عمومي مسائل حل کول.
په داسې حال کې ،چې د نولسمې پيړۍ په شپږمه لسيزه کې کورنۍ جګړه پېل
شوې او امنيتي حاالت يې خراب کړي وه؛ خو همدغو حاالتو د امريکا د متحده
اياالتو قوم په يوه جنګي قوم باندې بدل کړ ،په هغو جنګو کې نوې وسلې استعمال
شوې ،د بحري جنګونو په تاريخ کې په لومړي ځل د اوسپنې لرونکې بحري بيړۍ،
چکر لرونکی برج او توپ ،سرنګونه ،په چټکۍ سره حمله کوونکې تجارتي بيړۍ
او تارپيډ استعمال شول.
د شمال او جنوب تر منځ دې جګړو اقتصادي پرمختګ ،اورګاډی ،سفارت
کاري او د پورونو ارزښت زيات کړ ،شمال په همدې الره تګ وکړ او خپل دښمن
يې له منځه يوړ ،اروپايي هيوادونو په دې جګړو کې هيڅ ونډه وانه خيسته،
امريکايانو خپل ټول فکر ملکي توليد ،د ټيکسونو ورکولو ،د سرمايي ساتلو ،مشرۍ،
ابادۍ او د جنګونو ادارې ته واړاوه ،په دې جنګونو کې د شمال  ۰۱۷۷۷۷او د
جنوب  ۱۱۸۷۷۷تنه مړه شول.
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ددې حاالتو سربيره په شمال کې اقتصادي وضعه ښه وه ،د جنګ په جريان کې
توليد زيات شو ،د ټيکسونو او پورونو په ورکړې سره اقتصاد ته زيان ونه رسيده.
د نولسمې پيړۍ په ورستۍ څلورمه کې امريکا د نړۍ په سترو فوځي ،صنعتي
او توليدي هيوادونو کې حساب شوه ،همدا المل وه ،چې په  ۲۸۳۱ز کال کې
اروپايي هيوادونو په امريکا کې خپلو نمائنده ګانو ته د سفير درجه ورکړه او امريکا
يې د لومړۍ درجې هيواد په توګه ومانه ،په داسې حال کې چې په دې وخت کې په
اروپا کې برلين مرکزي حيثيت درلود او بسمارک بريالی مشر وه.
د شلمې پيړۍ په پېل کې امريکا دې حالت ته رسيدلې وه ،چې د خپلو وسائلو او
سرچينو نه کار واخلي او د پرمختګ په الره چټک ګامونه پورته کړي ،په دې
وخت کې په امريکا کې د اړيکو ټينګولو نظام د ښه کيدو په لور روان وه او د
ښارونو او کليو تر منځ واټنونه د پای ته رسيدو په حال کې وه ،په  ۲۳۲۱ز کال
کې د  ۱۱۷۷۷۷ميلو په اندازه د اورګاډي پټلۍ ،ټلګرام او د اړتيا وړ توکو لپاره
منظم زراعتي نظام موجود وه.
دا هغه تاريخي مرحله ده ،چې د تاريخ زده کوونکی د نړۍ مشري د اروپا څخه د
امريکا متحده اياالتو ته د ليږد په حال کې ګوري ،داسې ښکاري ،چې خدای تعالی
په امريکايانو باندې لږ څه زيات مهربانه دی ،لومړۍ نړيوالې جګړې د امريکا په
مشرۍ کې زيات رول ولوباوه ،د  ۲۳۱۱ز کال موخه يې په  ۲۳۲۳ز کال کې
ترالسه کړه ،د جګړې څخه وروسته د اروپا حاالت ډېر خراب شوي وه او دې
حالت يې په نړۍ باندې د تيرو څلورو پيړيو واکمنۍ ته د پای ټکی کيښود.
په دې وخت کې د امريکا بهرنۍ پاليسي په ازاد تجارت او د سرمايه دارۍ
سيستم په عامولو باندې والړه وه ،په هغه وخت کې چې تقريبا ټوله نړۍ کې پاچاهيت
او شاهيت موجود وه ،امريکا په خپل مسلک باندې والړه وه.
سياسي او ټولنيز حاالت

په  ۲۳۲۱ز کال کې په امريکا کې صدارتي پارلماني نظام موجود وه او نلسن
يې ولسمشر وه.
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امريکا د نولسمې پيړۍ په وروستۍ څلورمه کې په ټوله نړۍ کې د ازاد تجارت
او د سرمايه دار سيستم مالتړ کاوه او ددې موخې د ترالسه کولو لپاره يې بشپړې
هلې ځلې کولې ،د نورې نړۍ په کارونو کې يې مداخله نه کوله او امريکا هم نه
غوښتل ،چې نوې سيمې السته راوړي ،په همدې وخت کې امريکا د چين او فلپاين
په شان نوې نيول شوې ځمکې خوښولې.
امريکا په دوه برخو شمال او جنوب باندې ويشل شوې وه ،د ۲۸۱۲ز نه تر
۲۸۱۱ز پورې کورنۍ جګړه وه؛ خو د جګړې وروسته حاالت ښه شوي وه؛ مګر
بيا هم کله ،کله جګړه منځته راتله.
امريکا په  ۲۳۲۱ز کال کې  ۳۸ميليونه نفوس درلود ،چې  ۱۰۴۲سلنه خلک يې
په ښارونو کې اوسيدل ،په ښارونو کې د ژوند ټول سهولتونه موجود وه ،نورو
خلکو هم په خوشحالۍ سره ژوند تيروه ،زراعت ،صنعت او مزدوري کول مهم
کارونه وه ،په امريکا کې د منځنۍ اروپا په شان زراعت دومره منظم نه وه؛ خو
په توليد کې د نورو هيوادونو په نسبت ښه وه.
اقتصادي حاالت

د نولسمې پيړۍ په پای او د شلمې په پېل کې د امريکا متحده ايالتونه د يوه پياوړي
نړيوال اقتصادي ،سياسي او فوځي هيواد په توګه رامخته شول ،د امريکا صنعتي
پرمختګ ،زراعت ،ډبرو سکاره ،د فوالدو صنعت ،د نويو ماشينونو جوړول او د
تيلو توليد د امريکا د پرمختګ انځورګري کوله.
د امريکا متحده ايالتونه يو پراخه هيواد وه ،چې خدای تعالی يې ټول طبيعي
وسائل په الس کې ورکړي وه ،چې په اروپا کې په لږ شمېر هيوادو کې موجود وه،
د امريکا نفوس په مناسبه اندازه زياتيده او هم يې د ټولو وسائلو څخه په مناسب ډول
ګټه اخيسته ،چې په دې سره يې پرمختګ ډېر په چټکۍ سره روان وه ،د امريکا
خلکو د صنعت او کسب ،د الوتکو د جوړولو ،د لويو ماشينونو د جوړولو او د
سائنس او ټکنالوجۍ نه په صحيح ډول ګټه پورته کوله ،امريکا په هغه وخت کې د
نړۍ د نورو هيوادونو نه زيات موټرونه جوړول او د ټولو نه زيات استعمال يې هم
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په خپله کاوه ،په  ۲۳۲۰ز کال کې امريکا د انرژۍ په استعمال کې د نړۍ د نورو
هيوادونو په لومړۍ درجه کې ځای درلود ،هلته  ۱۱۲ميليونه ميټرک ټنه انرژي
مصرفيدله.
د امريکا معدنونه هم زيات وه ،هغه وخت د نړۍ د تيلو زيات توليد په امريکا
کې کيده ،په  ۲۸۳۸ز کال کې  ۱۱۷۷۷۷۷۷بيرله تيل را ايستل شوي وه ،په داسې
حال کې چې په  ۲۸۱۱ز کال کې  ۰۷۷۷۷۷۷بيرله تيل را ايستل شوي وه ،په
 ۲۳۲۰ز کال کې  ۰۲۴۸ميليونه ټنه فوالد او  ۱۱۱ميليونه ټنه د ډبرو سکاره توليد
شوي وه ،امريکا د نړۍ په صنعت کې  ۰۱سلنه برخه درلوده.
په هيواد کې د اړيکو د ټينګولو ښه نظام موجود وه ،په  ۲۳۲۱ز کال کې
 ۱۱۷۷۷۷ميله د اورګاډي پټلۍ غزيدلې وه ،لويې کمپنۍ جوړې شوې وې ،چې
ځينې يې انټرنشنل هارويسټر ،ډيوپونټ ،بيل ليبارټريز او سنګر نوميدې ،دې کمپنيو
د هيواد په داخل کې ښه بازار درلود ،د امريکا مجموعي امدن د خارجي تجارت
نه  ۸سلنه وه ،يعنې د امريکا په اقتصاد کې بهرني تجارت دومره اغېزمن رول نه
دی لوبولی.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د امريکا مجموعي امدن ډېر زيات شو ،د  ۳۸سلنه خلکو
امدن  ۰۷بيليونه ډالره وه ،چې په دويم نمبر کې جرمني موجود وه ،جرمني د ۱۱
سلنه نفوس څخه  ۲۱بيليونه ډالره امدن درلود ،د امريکا د يوه کس امدن  ۰۷۷ډالره
وه ،چې دا د امريکا د پياوړي اقتصاد ښکارندوی ده.
جغرافيايي او فوځي حاالت

امريکا د جګړې د ډګر نه د ميليونو ميلو په واټن سره ،د جګړې نه محفوظه وه،
په امريکا باندې حملې يوازې د بحر له الرې امکان درلود ،په داسې حال کې چې
د مرکزي قوتونو د فوځونو محاصره په قوي ډول سره شوې وه.
په  ۲۳۲۱ز کال کې امريکا  ۲۱۱۷۷۷تنه ځمکنی او بحري فوځ درلوده،
سربيره پر دې  ۰۱۷۷۷تنه نور (نه تربيه شوی) فوځ هم وجود درلود ،د فوځ د
کموالي المل د امريکا جغرافيايي موقعيت وه ،چې د جګړو څخه په امن وه ،يوازې
Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

دومره فوځ په کار وه ،چې د کورنۍ جګړې مخه ونيسي او د فوځ مصرف د هيواد
په اقتصاد باندې هم اغېز درلود؛ ځکه نو امريکا په خپل فوځ باندې د مصرف پر
ځای خپل ټول پام د هيواد اقتصاد ته اړولی وه.
امريکا په  ۲۳۲۱ز کال کې هوايي فوځ جوړ کړی وه؛ خو په  ۲۳۲۷ز کال کې
د ميکسيکو سره په جګړه کې يي فوځ په بشپړ ډول ناکام شوی وه ،چې په دې کار
سره په لوړو چارواکو کې په هوايي فوځ باندې د ډېر مصرف کولو فکر رامنځته
شو ،په  ۲۳۲۷ز کې امريکا  ۲۲۸۱تنه هوايي فوځ درلود ،چې  ۱۱هوايي الوتکې
يې درلودې ،د امريکا ګانګرس  ۱۱۷ميليونه ډالر د نورو فرانسوي او برتانوي
ماډل الوتکو د جوړولو لپاره ځانګړي کړي وه ،همدا المل وه ،چې په  ۲۳۲۸ز
کال کې د امريکا هوايي فوځ د مرکزي قوتونو فوځونو ته زيات زيان ورساوه.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د امريکا هوايی فوځ د نړۍ دريم ستر فوځ وه ،هغه وخت
ورته  ۲۰۳ميليونه ډالره بوديجه ځانګړې شوې وه ،چې د ټولو مصارفو  ۲۳سلنه
يې جوړوله ،دغه بوديجه د کوم ځانګړي پروګرام له الرې نه مصرفيدله ،د هيواد
په داخل کې يوه بحري فوځ اډه جوړه شوې وه ،يو زيات شمېر پيسې د پانامې د
کانال د جوړولو لپاره ځانګړې شوې وې.
روسيه
د شلمې پيړۍ په پيل کې روسيې د نړۍ په نقشه کې د يوه ستر سلطنت په حيث
ځای درلوده ،د هيواد زيات طول او عرض ،زيات نفوس او د يوه پياوړي فوځ
موجوديت روسيه نوره هم پياوړې کړې وه.
همدغه الملونه وه ،چې فرانسې غوښتل ،د روسيي په واسطه د جرمني پرمختګ
ودروي ،د انګلستان هغه اشراف چې د روسيي سره يي فکري هم اهنګي درلوده،
انګليسي حکومت ته يې ويل ،چې روسيه يو ستر ځواک دی ،چې بايد ښې اړيکې
ورسره ولرو.
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د روسيي د درست ځواک اندازه معلومول د لويديځوالو لپاره ستونزمنه وه ،د
شمېر له مخې روسيه يو ستر قوت وه؛ خو دغه روسيي شمېرې اکثره وخت د عمل
په ډګر کې ناکامې شوې وې ،په همدې وجه د روسيي ځواک په اړه نړيوالو
کارپوهانو شک درلود ،د  ۲۸۱۷ز کال راديخوا تر د لومړۍ نړيوالې جګړې پورې
روسي فوځونو په ټولو جګړو کې ماته خوړلې وه ،د  ۲۷۱۴۲ميليونه نفوس اکثريت
خلکو په غربت کې ژوند تيروه ،روسيه د مختلفو قومونو هيواد وه ،چې دا کار يې
د فکري يووالي ،قومي جذبې او حب الوطنی نه محروم وه.
روسي تزار دويم نيکولس د روسيي مطلق العنان پاچا وه ،د جاپان سره د ۲۳۷۱
ز کال د جګړې نه وروسته د هيواد سياسي حاالت د کابو څخه وتلي وه ،په دې
حالت تزار د عامو خلکو د مالتړ ته اړتيا لرله ،په دې سره د تزار په واک کې کمی
راغی او په لومړي وار د روسيي په مشهورو ښارونو کې د پارلماني نظام په شان
په ټاکنو کې برخه واخسيته ،خلکو نمائنده ګان وټاکل ،چې روسي دوما يې بلله او
خلکو دا موقع تر السه کړه ،چې په مهمو پريکړو کې ورسره مشورې وکړل شي.
د  ۲۸۱۷ز کال راديخوا په روسيه کې صنعتي پرمختګ پر مخ روان وه ،د تيلو
په توليد کې د نړۍ دويم هيواد وه ،په بهرنۍ سوداګرۍ کې يې هره راتلونکې ورځ
زياتوالی ليدل کيده ،په  ۲۳۲۱ز کال کې روسيه د نړۍ څلورم ستر صنعتي ځواک
ګڼل کيده؛ خو زياتره صنعتي چارې د نورو هيوادو د خلکو په السو کې وې ،ځايي
خلک يې زياتره بې تجربې او غير کسبي وه ،اقتصاد يې په پورونو باندې والړ وه
او د شلمې پيړۍ په پېل کې د نړۍ ستر پوروړی هيواد وه.
روسيه په اساسي توګه يو زراعتي هيواد وه ۸۷ ،سلنه خلکو يې زراعتي ژوند
درلوده ،په لرې پرتو وروسته پاتې سيمو کې د زراعت پخوانی الرې چارې
موجودې وې ،چې دې کار په زراعتي توليد باندې ناړوه اغېزه کړې وه ،يو خوا په
زراعتي توليد کې د کال  ۱سلنه زياتوالی راته ،بلخوا د کال  ۲۴۱سلنه نفوس زياتيده،
چې ددې نفوس لپاره زراعتي توليد کافي نه وه ،د هيواد عمومي حالت ډېر وروسته
پاتې وه.
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حکومت ټوله توجه د خپل ځواک او غلبې راوستلو ته اړولې وه ،په  ۲۳۲۰ز
کال کې د فوځ لپاره  ۳۷۷ميليونه روبله بوديجه ځانګړې شوې وه؛ خو د ښوونې
او روغتيا لپاره  ۲۱۱ميليونه روبله ځانګړي شوي وه ،د هيواد  ۰ميليونه خلکو
مزدوري کوله ،چې د هيواد  ۲۴۷۱سلنه برخه يې جوړوله ،د روغتيا او ښوونې
اسانتياوې ډېرې کمې وې ،د کورونو حالت ډېر خراب وه ،په خلکو کې د نشې کول
ورځ په ورځ زياتيدل ،د مړينې سلنه يې د ټولې اروپا نه زياته وه ،په فابريکو کې
ډېره سختي کيده.
همدغه عوامل وه ،چې د هيواد  ۳۷سلنه خلکو په ذهن کې د ټول حکومت نه
خفګان موجود وه ،د  ۲۳۲۱ز کال څخه تر  ۲۳۲۱ز کال پورې کار بنديزونه،
الريونه او د نيولو او وژلو ګراف پورته شوی وه ،د روسيي د هر حکومت لپاره د
دهقانانو مسئله ستونزمنه وه ،په  ۲۳۷۸ز کال کې روسي وزير داخله سټولي ين د
دهقانانو اتحاديي ړنګولې ،چې دې کار روسيه کې اورونه بل کړل ،ددې کار د
ارامولو لپاره يې څو ځلې فوځ وغوښت ،په  ۲۳۲۰ز کال کې دولتي امالکو ته د
زيان رسولو په تور يو لک کسان ونيول شول ،دې کارونو فوځ ډېر نا ارامه کړی
وه او فوځ به په مسلسل ډول د داخلي کارونو د ارامولو لپاره استعماليده.
د تزار دويم نيکوالس په دربار کې غير ضروري کسان او بې تجربې فوځي
جنراالن ډېر زيات موجود وه ،د پوهو او ذهينو وزيرانو شمېر ډېر کم وه او ورځ
په ورځ يې شمېر کميده ،د حاکمې طبقې لپاره خپلو ګټو لومړيتوب درلود او تزار
به خپلې عياشۍ او ذهني ارام کاوه ،د خوراک په شيانو باندې زياته ماليه وضع
شوې وه ،چې دې کار ټولنيز ژوند متاثره کړی وه ،دا هغه حالت وه ،چې پاڅونونه
يې راپارول ،هيواد د ډلو ټپلو تر منځ د جګړې ډګر ګرځيدلی وه او بلشويکانو ته د
منځته راتګ موقع په الس ورغلې وه.
اوس د لومړۍ نړيوالې جګړې څخه مخکې د روسيي سياسي ،اقتصادي او فوځي
حاالت په لنډ ډول وړاندې کوو.
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سياسي او ټولنيز حاالت

د جګړې په پېل کې په روسيه کې پارلماني پاچاهي موجوده وه ،دويم تزار پاچاهي
کوله ،په حکومتي چارو کې د مشورې لپاره (دوما) جوړه شوې وه ،د هيواد ټول
نفوس  ۲۷۱۴۲ميليونه وه ،چې د دوی څخه يې  ۷سلنه خلکو په ښارونو کې ژوند
کاوه ،د هيواد د  ۸۷سلنه خلکو ژوند په زراعت پورې تړلی وه ۰۷ ،سلنه خلک
باسواده وه ،د لوستو او هنري خلکو کموالی زيات وه.
کليواله ټولنه وه ،په خلکو کې د پرمختګ ليوالتيا هم کمه وه ،په فصلونو باندې
طبيعي افتونه زيات وه ،چې په دې سره په بزګرانو کې لوږه او سخت کارونه ډېر
وه ،د بزګرانو پنځمه برخه په زور سره په فوځ کې شامليده.
روسيه يو پراخه او زيات عرض لرونکی هيواد وه ،چې پولينډ او فن لينډ هم په
کې داخل وه ،نور کوچني واليتونه هم په کې داخل وه ،چې په دې واليتونو کې
مختلفو قومونو ژوند کاوه ،په دې ډول روسيه د قومي يووالي او تړلي ټولنيز حالت
نه لرې وه ،د خلکو يوې طبقې د حکومت د پخواني شاهي نظام نه مالتړ کاوه؛ خو
د منځنی او ښکتنۍ طبقې زياتو خلکو د حکومت نه کرکه درلوده.
د جګړې په پېل کې روسيه د کورنۍ جګړې ،داخلي ناارامۍ ،ډلبندۍ او ټولنيزو
ستونزو ښکار وه ،فوځ ددغو ستونزو په هوارولو کې مصروف وه ،په دې ډول يو
خوا دې حاالتو د روسي په ملي امدن ،زراعت او صنعت باندې ناوړه اغېزه کړې
وه او بلخوا يې د فوځ نه د خلکو کرکه راپارولې وه.
اقتصادي حاالت

د شلمې پيړۍ په پېل کې د روسيي اقتصادي حالت نسبت تيرې پيړۍ ته په ښه
کيدو وه ،صنعتي پرمختګ په چټکۍ سره روان وه ،د جګړې په دوران کې يې د
فوالدو صنعت د فرانسې ،اسټريا او هنګري نه زيات شوی وه ،په دې وخت کيمياوي
او برقي صنعت هم پېل شوی وه.
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د امريکا د متحده اياالتو نه وروسته روسيه د نړۍ د تيلو د توليد دويم هيواد وه،
د انرژۍ (ډبرو سکرو) په توليد کې هم په زياته اندازه زياتوالی ليدل کيده ،په ۲۳۲۱
ز کال کې د ډبرو د سکرو توليد  ۰۱ميليونه ټنه وه.
په روسيه کې د سوداګرۍ د پياوړي کولو لپاره ځانګړي قدمونه هم پورته شول،
د اورګاډي پټلۍ چې په  ۲۳۷۷ز کال کې  ۰۲۷۷۷ميله وه ،په  ۲۳۲۱ز کال کې
 ۱۱۷۷۷ميلو ته وغزول شوه ،د ګټورې سوداګرۍ لپاره ښه حالت رامنځته شو ،د
نورو هيوادونو خلکو په روسيه کې ښه سرمايه ګزاري وکړه ،چې په دې سره نغدو
پيسو ،زرو او نورو د هيواد په اقتصاد کې ښه رول ولوباوه ،د محصول نظام د ښه
کيدو په حال کې وه او په وډکا شرابو باندې د ماليي لګولو سره اقتصاد نور هم ښه
شو.
په  ۲۳۲۰ز کال کې  ۱۷سلنه صنعت موجود وه ،روسيي د نړيوال صنعت ۸۴۱
سلنه جوړوله او  ۱۱ميليونه ميټرک ټنه انرژي يې توليدوله.
جغرافيايي او فوځي حاالت

د روسيي لويديځ ته جرمني ،سهيل لويديځ ته اسټريا ،هنګري ،جنوب ته رومانيه،
توره بحيره او ترکيه .په دې جغرافيايي موقعيت سره روسيه د خپلو دريو(جرمني،
اسټريا-هنګري او ترکيي) دښمنانو لخوا محاصره شوې وه ،په ټوله نولسمه پيړۍ
او وروسته کې روسي فوځونه په ټوله اروپا کې موجود وه ،د اړيکو د خراب نظام
په وجه په هيواد کې په حمل و نقل کې ستونزې موجودې وې.
روسي سپاره فوځونه په پنځوسو سيمو کې موجود وه ،چې  ۲۷۷۷۷۷۷اسونه
يې لرل ،په  ۲۳۲۱ز کال کې د دفاع لپاره زياتې پيسې مصرفيدې؛ خو دغه پيسې
يوازې د فوځ په خوراک ،څښاک او د اسونو د سمبالښت لپاره کافي وې ،زيات
فوځ د هيواد د کورنۍ جګړې او حاالتو د سمولو لپاره د هيواد دننه موجود وه.
په  ۲۳۲۱ز کال کې روسي هوايي ځواک رامنځته شو ،په  ۲۳۲۱ز کال کې
يې  ۰۷۱الوتکې درلودې ،په هغه وخت د روسي ځواک د ټولو هيوادو څخه زيات
وه.
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په  ۲۳۲۱ز کال کې روسي بحري فوځ د  ۱بحري جنګي بيړو ۲۷ ،کروزرز،
 ۱۲ډيسټرايزيرز ۲۲ ،ابدوزه او  ۱۷تارپيډونو لرونکی وه.
سربيا

د سربيا عامو خلکو د ډېر وخت راهيسې د يو پياوړي سربيي او يوګوسالويي
خوبونه ليدل ،دې هيواد به زياتره وخت د خپل ګاونډي هيواد بلغاريي سره جګړه
درلوده ،بلخوا يې د اسټريا-هنګري سره هم اړيکې ښې نه وې ،دغه هيواد د اروپا
په منځني جنوب خوا کې پروت دی ،شمال ته يې اسټريا-هنګري ،جنوب ته يې
يونان ،ختيځ ته يې بلغاريه ،شمال ختيځ ته يې روماينه او جنوب ته يې موټينګرو
او البانيه پراته دي.
په  ۲۳۷۰ز کال کې د لرې کړای شوي پاچا اليګزنډر زوی پيټر کريډ د واکمنې
کورنۍ واکمني ړنګه کړه ،دغه هيواد د ګاونډيو سره ډېرې ستونزې درلودې او
اړيکې يې خرابې وې ،د بالکان د جګړو پايلې د سربيا د عامو خلکو او حکومت
لپاره د منلو وړ نه وې ،په بالکان کې لومړۍ جګړه په  ۲۳۲۱ز کال کې وشوه ،په
دې جګړه کې سربيا ،بلغاريي ،يونان او مونټينګرو اتحاد کړی وه ،د جګړې وروسته
بلغاريي په مقدونيي باندې خپله ولکه راوسته ،چې دا د سربيا لپاره د منلو نه وه.
دويمه جګړه په  ۲۰-۲۳۲۱ز کلو کې وشوه ،په دې جګړه کې د بلغاريي څخه
مقدونيه ونيول شوه او د سربيا ،يونان او رومانيي تر منځ وويشل شوه ،چې په دې
ويش باندې بلغاريه ډېره په قهر شوه.
د لومړۍ نړيوالې جګړې د پېل المل هم سربيا وه ،په سربيا کې د اسټريا-هنګري
شهزاده او ولي عهد (ارک ډيوک فرينز فرديناند) او ميرمن يې صوفيه د  ۲۳۲۱ز
کال د جون په  ۱۸د سربيا د قوم پرست جنګي ګروپ بليک هنډ )(Black Hand
د يوه غړي (پرنسب) لخوا ووژل شول .اسټريا-هنګري سربيا ته د جګړې التيماتم
ورکړ او خپل شرطونه يې ور وړاندې کړل ،لکه څرنګه چې دې ګروپ د حکومت
سره پټې اړيکې درلودې ،د سربيا حکومت د التيماتم هيڅ پروا ونکړه ،په دې وخت
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کې سربيا د روس مالتړ د ځان سره درلود او په هر ډول چې وي ،روسيه به يې د
جګړې په وخت کې مالتړ کوي؛ ځکه نو سربيا د جګړې د التيماتم هيڅ پروا ونکړه.
د جګړې د التيماتم نه يوه نيمه مياشت وروسته اسټريا-هنګري په سربيا باندې
حمله وکړه ،د سربيا خپل فوځي ځواک دومره نه وه ،چې د اسټريا-هنګري نه د
ځان دفاع وکړي؛ ځکه هغوی د زيات فوځ لرونکي وه ،د سربيا د فوځ شمېر
 ۱۷۷۷۷۷وه ،په دې ځانګړی فوځ او نور ټول مؤقت فوځ هم شامل وه ،دې حالت
ته په کتو سره سربيا د نورو هيوادو نه مرسته وغوښته ،په مرسته کوونکو هيوادونو
کې روسيه ،مونټي نيګرو ،انګلستان او فرانسه شامل وه او يوه ويره وونکي جګړه
پېل شوه.
رومانيه
په  ۲۸۸۲ز کال کې په رومانيه باندې د لومړي کيرول واکمن وه ،حکومتي
نظام ډپيوټيز(وکيالنو) پر مخ وړه ،چې د رايو په واسطه ټاکل کيدل ،رايه
ورکوونکي په دريو ډلو ويشل شوي وه ،لومړی ډله سرمايه دار او ځمکوال وه،
دويمه ډله ماليه ورکوونکي ،دولتي کارکوونکي ،تقاعد شوي اشخاص او باسواده
خلک وه ،دريمه ډله هغه کسان وه ،چې ماليه به يې ورکوله.
په رومانيه کې نورو موجودو اقليتونو ته هم د رايي ورکولو حق ورکړ شوی
وه ،په دې اقليتونو کې ترکان ،تاتاريان او يهودان شامل وه ،د دوه ذکر شويو اقليتونو
شمېر د هجرت په وجه زيات شوی وه؛ خو يهودانو په زور سره خپل تسلط تينګ
کړی وه.
په  ۲۳۲۷ز کال کې د رومانيي نفوس  ۱۴۳۱ميليونه وه ،زياته ځمکه د ځمکوالو
په ولکه کې وه ،ځمکوال په ښارونو کې اوسيدل ،په  ۲۳۲۰ز کال کې رومانيي
 ۱۴۲ميټرک ټنه غنم توليد کړي وه ،په همدې کال په رومانيه کې  ۲۴۸ميليونه
ميټرک خام تيل را ايستل شوي وه.
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په رومانيه کې د يهودي او يوناني اقليتونو په حکومت باندې د واک لرلو په وجه
خلک خفه وه ،دغو يهودو او يونانيانو به عام خلک لوټل ،د همدې بې انصافۍ پايله
وه ،چې په  ۲۳۷۸ز کال کې انقالب رامنځته شو او په روماينه کې د ځمکوالۍ
نظام له منځه د تګ په حال کې وه او سرمايه دار نظام د ښکاره کيدو په حال کې،
د يهودي او يوناني اقليتونو واک راکم کړل شو او هيواد د پرمختګ په الره باندې
يون پېل کړ.
په  ۲۸۸۰ز کال کې رومانيه په درې ګوني اتحاد(جرمني ،ايټاليا او اسټريا-
هنګري) کې شامله شوه ،په دې ډول د اروپا د پياوړو هيوادونو سره په يو ځای
کيدو رومانيه د پرمختګ په لور روانه شوه ،په  ۲۳۲۰ز کال کې د بالکان په دويمه
جګړه رومانيه د سربيا ،يونان او مونټي نيګرو سره يو ځای ودريده او بلغاريي ته
ماته ورکړه ،چې د جګړې وروسته يې په مقدونيه کې څه برخه ورسيده او د ځمکې
د پراخوالي خوب يې پوره شو.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د رومانيي ټول فوځ  ۱۳۷۷۷۷وه ،د  ۲۳۲۱او  ۲۳۲۸ز
کلونو تر منځ رومانيه د جرمني او اسټريا-هنګري فوځونو په ولکه کې وه.
بيلجيم
په  ۲۸۸۱ز کال کې په بيلجيم باندې پاچا ليوپولډ دويم واکمن وه ،په  ۲۸۳۰ز
کال کې د رايې ورکولو قانون نافذ شوی وه ،چې ددې څخه دمخه کال باندې په
بيلجيم کې د ښځو د حقوقو لپاره يوه ډله جوړه شوې وه ،حکومت د رايې ورکولو،
حقوقو او د ژبې په اړه د سختو ستونزو سره مخ وه ،د نولسمې پيړۍ په پای کې د
اقتصاد په اړه هم مختلفې پوښتنې کيدې ،ميکلوډ يو تحريک کړ ،چې والونو ته ښه
وظيفې ورکول کيږي؛ خو فليمنګ ته کوچنۍ وظيفې ورکول کيږي.
په  ۲۳۷۱ز کال کې د فليمنګ د تحريک مالتړو په تخنيکي ښوونه کې د فليمش
(فليمنګي ژبې) غوښتنه وکړه ،په  ۲۳۷۸ز کال د کانګو د خلکو سره د تبعيضي
چلند پر ضد دغه تحريک نور هم چټک شو او حکومت خپل ټول توان ددې مسئلو
د حل لپاره په کار واچوه ،په  ۲۳۲۱ز کال کې جوليوس ډيسټري د پاچا په نوم يو
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سرخالصی ليک خپور کړ ،چې په دې سره د والون تحريک پېل شو ،په  ۲۳۲۱ز
کال کې ټاکنې وشوې ،په دې سره په هيواد کې د فساد يوه سلسله هم پېل شوه ،د
هيواد زياتو نا امنو سيمو ته فوځ وليږل شو؛ خو فوځ خپله فساد پېل کړ ،په ۲۳۲۰
ز کال کې  ۲۷۷۷۷۷۷مزدورانو د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره الريون وکړ ،په هم
دې کال کې په فوځ کې په زور باندې د خلکو نيول هم پېل شول.
د لومړۍ نړيوالې جګړې د پېل په وخت کې د هيواد اقتصادي او سياسي حاالت
ډېر وروسته پاتې او خراب وه ،فساد ډېر زيات موجود وه ،کاريګر ډېر زيات نا
راحته وه ،عام خلک د فليمنګ او والون په تحريکونو کې شامل وه ،چې په دې
سره يې د يو بل ګريوان ته السونه اچول ،د نارينه وو وروستۍ متوسط عمر ۱۳
او د ښځينه وو کاله ۱۱وه.
يو خوا حکومت د سختو ستونزو سره مخ وه؛ خو بلخوا يې د اقتصادي ستونزو
د حل لپاره هم کوښښونه کول ،په  ۲۳۷۷ز کال کې تقاعد هم پېل شو ،په  ۲۳۷۰ز
کال کې د دندو پر وخت د پيښو د منځته راتګ په صورت کې بيمه هم پېل شوه ،په
 ۲۳۷۱ز کال کې د زيبروک د بندر کار هم پای ته ورسيده ،بيلجيم په نړيوالې
سوداګرۍ کې مهم ځای درلوده ،د لومړۍ نړيوالې جګړې د پېل په وخت کې په
شپږم نمبر باندې وه ،په نړيوالې سوداګرۍ کې د روسيي نه مخکې وه ،په ۲۳۲۱
ز کال کې د بيلجيم ملي مجموعي امدن  ۷۱۱ميليونه بيلجيمي فرانکه وه.
په دې وخت کې په بيلجيم کې نړيوال شهرت لرونکي خلک هم موجود وه،
مشهور ليکواالن ،شاعران او د ژوند د نورو اړخونو پورې تړلي وتلي خلک زيات
موجود وه ،په  ۲۳۷۱ز کال کې د قانون نړيوال انسټيټيوټ ته د امن نوبل جايزه
ورکړل شوه ،په  ۲۳۷۳ز کال کې پخواني لومړي وزير ای برينارټ او په ۲۳۲۰
ز کال کې هنري ماري الفونټين ته د امن د نوبل نړيوالې جايزې ورکړل شوې ،د
بيلجيم وتلي شاعر مورث ميټرلنګ ته په  ۲۳۲۲ز کال کې د ادب نوبل جايزه
ورکړل شوه.
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بيلجيم د نولسمې پيړۍ په دويمه نيمايي کې د يوه بې طرفه هيواد په توګه موجود
وه ،زياتو نړيوالو ځواکونو د بې طرفه هيواد په توګه د اوسيدو په مقابل کې ورسره
د مرستو ژمنې کړې وې ،په  ۲۳۲۰ز کال کې يې يو ځل بيا د خپلې بې طرفۍ
اعالن وکړ ،په  ۲۳۷۷ز کال کې جرمني غوښتل ،چې د بيلجيم له الرې د خپل
شيلفن پالن په اساس په فرانسه باندې حمله وکړي ،جرمني د  ۲۳۲۱ز کال په اګست
کې بيلجيم ته التيماتوم ورکړ ،چې د جرمني فوځ ته بايد د خپلې خاورې څخه د
تيريدو اجازه ورکړي ،د بيلجيم حکومت د الرې د ورکولو څخه انکار وکړ ،چې
په دې کار سره جرمني په  ۱اګست باندې په بيلجيم او لوګسزامبورګ باندې حمله
وکړه ،د اګست او سپتمبر په په مياشت کې جرمنی تقريبا په ټول بيلجيم باندې ولکه
درلوده ،د بيلجيم په مشهورو جګړو کې د پيريس او لينګ مارک جګړې شاملې
دي.
يونان
د  ۲۸۳۷څخه تر  ۲۳۲۱ز کال پورې د پراختيا غوښتنې د پاليسۍ په پايله يونان
د زياتو ستونزو سره مخ وه ،په  ۲۸۳۷ز کال کې عثماني ترکيي د يونان زياتې
سيمې ونيولې ،په  ۲۳۷۸ز کال کې د يونان د کريټ د جزيرې زياتې سيمې د ايلف
تهير لخوا اداره کيدې؛ خو بيا هم د يونان يوه برخه ګڼل کيده.
په  ۲۳۲۱ز کال کې ايټاليي د يونان په نويو نيول شويو افريقايي سيمو باندې
ولکه راوسته ،بلخوا په  ۲۰-۲۳۲۱ز کال کې د بالکانو دويمه جګړه رامنځته شوه،
چې په دې جګړه کې يونان د بلغاريي ،سربيا او مونټي نيګرو سره يو ځای د عثماني
ترکيي پر ضد جګړه وکړه ،په دې جګړه کې د ترکيي څخه ځينې سيمې ونيول
شوې؛ خو په دې سيمو باندې بلغاريي زيات تسلط درلوده.
د پاچا لومړي جورج واکمني د سخت مخالفت سره مخ وه ،په هيواد کې د کريټ
د جزيرې د واکمن ايلف تهير سره د خلکو مينه زياتيده ،پای په  ۲۳۷۳ز کال کې
يې حکومت چپه کړ او ايلف تهير د لومړي وزير په توګه وټاکل شو ،لومړی وزير
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د (ميګالي نظريي) مالتړی وه ،چې د يوه ستر يوناني حکومت رامنځته کول يې
غوښتل.
په  ۲۰-۲۳۲۱ز کال کې د بالکانو په دويمه جګړه کې يونان ،سربيا او مونټي
نيګرو يو ځای د بلغاريي څخه د بالکان په لومړۍ جګړه کې نيول شوې سيمې بيرته
ونيولې او مقدونيا يې هم بيرته ترالسه کړه ،په دې ډول د يونان په سيمو کې  ۷سلنه
پراختيا رامنځته شوه او نفوس يې د  ۱۴۸څخه  ۱۴۸ميليونو ته پورته شو ،په داسې
حال کې په دې نوي داخل شوي نفوس کې  ۱ميليونه غير يونانيان ول ،دې کار د
لومړي وزير هم فکره خلکو ته نور هم ځواک ورکړ او په هيواد کې د پراختيا
غوښتنې د سياست مالتړي نور هم زيات شول ،د همدې فکر په پايله کې په ۲۳۲۰
ز کال کې پاچا لومړی جورج ووژل شو او پر ځای يې زوی لومړی قسطنطين
کينول شو.
پاچا او لومړی وزير په دوه جال الرو باندې روان ول ،چې دې سره د هيواد
حاالت په خطر کې ول ،په  ۲۳۲۱ز کال کې لومړی وزير له دندې ګوښه کړل
شو؛ نو هغه بيرته د کريټ په جزيره باندې خپل حکومت جوړ کړ ،وروسته يې په
سالونيکا باندې هم حکومت جوړ کړ او د نوي يونان اساس يې کيښود ،د پاچا د
الس الندې سيمو ته پخوانی يونان وويل شو.
د يونان حکومت په لومړۍ نړيواله جګړه کې بې طرفي غوره کړې وه ،په
 ۲۳۲۱ز کال کې بلغاريه په جګړه کې داخله شوه ،چې د بلغاريي نه د سربيا او
مونټي نيګرو دفاع کول ستونزمن شوي وه ،دې هيوادونو ته د خوراک او څښاک
او د دفاع لپاره سامان رسول ډېر اړين وه ،دغه اړين توکي بايد د يونان د سالونيکا
د سيمې له الرې رسول شوي وای ،متحدينو څو ځلې وغوښتل ،چې دغه الره بايد
خالصه شي ،خو د يونان حکومت بې طرفي غوره کړې وه ،بلخوا ايلف تهيرو ددې
کار اجازه ورکړه ،سربيا او مونټي نيګرو ته د اړينو توکو د رسولو الره خالصه
شوه.
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په دې ستر کار سره متحدينو د ايلف تهيرو حکومت په رسميت وپيژنده ،وروسته
په  ۲۳۲۷ز کال کې د متحدينو د فشار له امله پاچا له هيواده وشړل شو او په ټول
يونان باندې ايلف تهيرو واکمن شو.
مونټي نيګرو
په  ۲۸۷۸ز کال کې د برلين په کنفرانس کې داسې پريکړه شوې وه ،چې د
عثماني ترکيي د الس الندې بندر ګاه بايد مونټي نيګرو ته ورکړل شي ،ددې پريکړې
مطابق په  ۲۸۸۷ز کال کې د عثماني ترکيي لخوا نيول شوې سيمې بيرته مونټي
نيګرو ته ورکړل شوې ،په  ۲۸۷۳ز کال کې د سنا مجلس ړنګ شو او يو حکومتي
کونسل رامنځته شو ،په هيواد کې يوه ستره محکمه هم جوړه شوه ،په  ۲۸۸۸ز کال
کې نوی قانون تصويب شو او په  ۲۳۷۱ز کال کې لومړی ليکل شوی قانون نافذ
کړل شو.
په  ۲۳۲۷ز کال کې پاچاهي نظام ومنل شو او دې نظام ته يې د (زيټا) نوم
ورکړ؛ خو دغه اعالن ته دومره ارزښت ورنه کړل شو ،په هيواد کې د اورګاډي
پټلۍ نوره هم وغځيده او د پوستې نظام يې نور هم ښه کړ.
په  ۲۰-۲۳۲۱ز کال کې د بالکانو په دويم جنګ کې مونټي نيګرو د سربيا او
يونان مالتړې وه او دغو هيوادونو د بلغاريي سره د بالکان د لومړي جنګ د نيول
شويو سميو پر سر جګړه کړې وه ،مونټي نيګرو د سربيا مالتړې وه ،سربيا د
روسيي سره دفاعي تړون السليک کړی وه ،په  ۲۱اکتوبر  ۲۳۲۱ز کال کې
بلغاريي په لومړۍ نړيواله جګړه کې برخه واخيسته او بيا يې په سربيا باندې ولکه
ټينګه کړه ،څرنګه چې مونټي نيګرو د سربيا مالتړې وه؛ نو په همدې وجه يې په
لومړۍ نړيواله جګړه کې د سربيا لپاره داخله شوه.
ايټاليا
د نولسمې پيړۍ په وروستې څلورمه کې ايټاليا په نړۍ کې د يوه متحد حکومت
په توګه رامنځته شوه ،اوس ايټاليا د تيرې پيړۍ د دريو ربعو غوندې په کوچنيو
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حکومتونو نه وه ويشل شوې ،په  ۲۸۳۷ز کال کې د ايټاليا نفوس  ۰۷ميليونه وه،
چې د يوه قوي حکومت ښکارندوی ګڼل کيده ،هره راتلونکې ورځ يې په نفوس کې
زياتوالی راته ،د بهرنيو حکومتونو اغېز پرې ورځ په ورځ کميده او حب الوطنی
او قومي جذبې په کې زياتوالی مونده ،په  ۲۳۲۱ز کال کې يې نفوس  ۰۱۴۰ميليونه
تنه وه ،چې ددې څخه يې  ۲۲۴۱سلنه خلکو په ښارونو کې ژوند کاوه.
درې ګوني اتحاد( )۲۸۸۱د ايټاليي حيثيت ته زياته ګټه ورسوله ،د خپلو دوه
ګاونډيو دښمنانو (اسټريا-هنګري او فرانسې) نه يې د اسټريا-هنګري سره ښې
سفارتي اړيکې جوړې کړې ،په ګاونډيو کې يې يوازې فرانسه د ستونزو ښکار وه؛
خو ايټاليا د يوه قوي ځواک په توګه پيژندل کيده ،د نورو مهمو هيوادونو څخه دلته
سفيران راوليږل شول او روم د يوه نړيوال ځواک په توګه ومنل شو.
ايټاليا د نړيوال ځواک په کيدو سره هم ،په صنعتي پرمختګ ،زراعت او د سواد
سلنه کې ډېره وروسته پاتې وه ،د حمل نقل وسائل يې هم ډېر وروسته پاتې وه او
ويې يې نه شو کوالی ،چې د نړۍ په سترو قومونو کې ځآن ته ځای پيداکړي ،د
سواد سلنه يې  ۰۷۴۱وه ،زراعتي نظام ډېر وروسته پاتې وه ،چې دې کار د هيواد
زراعتي غوښتنې نه شوې پوره کوالی.
دغه ځواکمنتيا يې هغه وخت مشکوکه شوه ،چې په  ۲۸۳۱ز کال کې يې د
کارزار په ډګر کې د يوه افريقايي قوم نه ماته وخوړه ،په  ۲۱-۲۳۲۲ز کال کې يې
د ليبيا سره د جګړې اعالن وکړ ،په دې ډول ايټاليا د کمزوري نه نور هم په
کمزوري هيواد باندې بدل شو ،په نړيوال صنعت کې يې شراکت د لومړي وخت
نه نور هم کم شو ،اقتصادي او ټولنيز خراب حالت ايټاليا د نړۍ د ځواکمنو هيوادو
څخه بهر کړه ،اوس دغه هيواد د ګاونډيو لپاره کوم خطر نه وه ،ايټاليا په  ۲۳۲۱ز
کال کې د  ۲۸۷۲ز خراب حالت ته رسيدلې وه ،بحري فوځ يې کمزوری او د نويو
بحري جنګي وسائلو څخه محروم وه ،چې په دې سره يې حيثيت ته زيان رسيدلی
وه.
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په ټوله اروپا کې زيات بې سواده خلک په ايټاليا کې موجود وه ،په  ۲۳۲۰ز
کال کې يوازې  ۲۲ميليونه ميټريک ټنه انرژي مصرفيدله ،کوم چې په نړيوالو
ځواکمنو هيوادونو کې د ټولو څخه کمه فيصدي وه ،في کس صنعت  ۱۱وه ،ټول
مجموعي صنعتي وړتيا يې  ۱۱۴۱وه ،په نړيوال صنعت کې يې  ۱۴۱سلنه ونډه
درلوده.
 ۸۸سلنه د ډبرو سکاره يې د انګلستان نه واردول ،د ډبرو د سکرو په واردولو
سره يې مجموعي امدن او د مصرف توازن بيخي خراب شوی وه ،د فوځ د اړتياوو
د پوره کولو لپاره يې د نغدو پيسو پيداکول يو ستونزه وه ،زياتره وخت د نفوسو
زياتوالی د يوه هيواد په پرمختګ کې مثبت رول لوبوي؛ خو د ايټالي خبره بيا ددې
برعکس وه ،وروسته پاتې زراعتي سيستم ،د صنعت او کسبونو نه موجوديت ،د
حمل و نقل د وسائلو کموالی او د په ښوونيز ډګر کې نه پرمختګ هغه څه وه ،چې
د ايټاليي زيات نفوس يوه ستونزه جوړه شوې وه.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د ايټاليي ځمکنی او بحري فوځ  ۰۱۱۷۷۷تنه وه ،د فوځ
حالت هم خراب وه ،فوځ يې د امريکا او جاپان نه زيات وه؛ خو په تخنيکي او فني
لحاظ وروسته پاتې وه ،چې نه يې قوي وسلې درلودې او يې د جګړې لپاره اړينه
جذبه ،په فوځ کې د شامليدو طريقه هم ډيره ستونزمنه وه ،د جنوبي ايټاليي او
کاتوليکي کليسا تر منځ شخړې ځايي خلک په حکومت کې د دندې د اجراء کولو
او د هيواد د پرمختګ په اړه بد ګمانه کړي وه ،په عمومي ډول قومي برترۍ ته
ترجيح ورکول کيده او قومي جذبه هم موجوده نه وه.
د فوځ شمېر يې ډېر زيات وه؛ خو جګړه يوازې د زيات فوځ په تکيه باندې نه
شي کيدای ،د جګړې لپاره قومي جذبه ،قوي اقتصاد ،قوي سياسي او ټولنيز
استحکام ،ځمکني او بحري اړين جنګي وسائل او د صنعتي پرمختګ تر څنګ په
نړيواله کچه قوي سفارتي اړيکې هم بايد موجودې وي؛ خو ايټاليا ددې صفاتو څخه
محرومه وه.
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جاپان
جاپان د فيوډالي نظام په وجه د نورې نړۍ نه ليرې او بيخي بې اړيکې وه ،د
خپلې پيچلې ژبې په درلودلو سره په نړيوالو مسئلو کې هم په پيچلي هيواد سره
پيژندل کيده ،په هيواد کې د طبيعي وسائلو کموالی ،غريز جغرافيايي موقعيت او د
زلزلو موجوديت د اقتصادي پرمختګ په مخکې خنډ وه ۱۷ ،سلنه ځمکه يې د
کروندې وړ وه ،جاپان کوم نږدې ګاونډی دوست هيواد هم نه درلوده ،جاپانيانو په
يو ډول هم د بهرنيو مداخلې نه شوې زغملی.
دغه حالت د نولسمې پيړۍ د وروستۍ څلورمې پورې موجود وه او جاپان په
سياسي لحاظ خام ،په فوځي لحاظ کمزوری او په اقتصادي لحاظ کمزورترين هيواد
وه ،په  ۲۸۱۸ز کال کې د ميجي د نوي والي تحريک جاپاني عوامو ته د لويديځ د
نه تسلط فکر ورکړ ،دغه فکر نوي والي ،صنعتي پرمختګ او په ځان بسيا کولو
فکر ته قوت ورکړ ،په فيوډالي نظام کې يې ښه والی راووست ،ښوونې او روزنې
ته زياته توجه وکړل شوه ،چې په دې سره د بې سوادۍ کچه راکمه شوه ،په قانون
کې اصالح راوستل شوه او نوی بانکي سيستم يې خپل کړ ،ځمکنی او بحري فوځ
يې بيا د سره منظم کړ او د انګليسي بحري بيړيو په شان يې بحري بيړۍ جوړې
کړې.
دا هغه وخت وه ،چې په جاپان کې په يوه وخت کې اقتصادي پرمختګ او په
ځمکني او بحري فوځ کې يې زياتوالی رامنځته شو او دا د هغې قومي چغې پايله
وه ،چې په سياسي لحاظ د جاپانيانو د مستحکم کولو لپاره وهل شوې وه ،په دې
ډول (يو موړ هيواد-قوي فوځ).
د جاپان جغرافيايي موقعيت هم په اقتصاد کې ستر رول درلود ،د جاپان جزيرې
د څلورو خواوو څخه په بحرونو کې وې ،چې دا کار يې د نورې نړۍ سره د اړيکو
د شليدو باعث شوی وه ،نږدې ورته کوم دښمن پروت نه وه او که کوم دښمن يې
وه؛ نو هغه بايد ځواکمن بحري فوځ درلودای ،د جاپان نفوس په چټکۍ سره زياتيده،
زراعتي نظام کې هم ښه والی رامنځته شو؛ خو زراعت او د کب نيولو کسب اوس
هم د  ۲۸۳۷ز کال په شان وه ،صنعتي پرمختګ ته زياته توجه وشوه ،په جاپان
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کې د فوالدو صنعت يوازې نوم درلود ،د سرمايي کموالي او د پورونو پر سر د
نورو پورونو اخيستو يې استحکام ته زيان رسولی وه ،همدا وجه وه ،چې فوځ يې
د نويو اړينو وسلو نه بې برخې وه او صنعتي پرمختګ يې وروسته پاتې وه.
د جاپان د جغرافيايي موقعيت نه عالوه ،د جاپانيانو حوصله او اراده ،هغه مهم
عامل وه ،چې د جاپان په پرمختګ کې يې ستر رول لوبولی او ډېر ژر يې ځان په
يوه نړيوال ځواک باندې بدل کړی دی ،د خپل تمدن په اړه د ښه فکر درلودل ،د
فوځ او هيواد سره زياته مينه ،د شهنشاه احترام او د ټولو نه زيات د نظم او دسپلين
مراعت هغه ځانګړتياوې دی ،چې جاپانيان يې په يوه ماته نه منونکي قوم باندې
بدل کړی دی او په ډول سره دا قوم د هر مشکل او خطر سره د مقابلې لپاره هر
وخت چمتو دی.
په  ۱-۲۳۷۰ز کال کې د روسيي سره د جاپانيانو جګړې نړيوال حيران کړل،
روسيه چې په ظاهره د ډېرې پراختيا ،د زيات نفوس لرونکې او هم د زيات فوځ
لرونکی هيواد وه ،د کوريا او منچوريا د ځينو سيمو پر سر يې د جاپان سره جګړه
وکړه ،په  ۲۳۷۱ز کال کې د بحري فوځ مشر ټوګو په واسطه روسي بحري فوځونو
ماته وخوړه ،جاپانيانو په هر ډول چې وه ،بری يې غوښته ،جاپاني افسرانو او
ځوانانو د زړورتيا او شجاعت ښه بيلګه وړاندې کړه ،د روسيي په سرنګونو او
ميدانونو باندې يې ګولۍ وورولې او روسي خندقونه جاپانيانو په خپله ولکه کې
راوستل.
دغه حالت د جګړې کارپوهان دې خبرې ته متوجه کړل ،چې جګړه يوازې په
قوي اقتصاد ،فوځي قوت ،نوې وسلې او په سياسي او جغرافياوي حقائقو په وسيله
نه ګټل کيږي ،بلکه جګړه جذبې ،اطاعت ،نظم او دسپلين ،عزم او د بري په السته
راوړلو باندې په يقين درلودلو په واسطه ګټل کيږي.
په  ۲۳۲۰ز کال کې د جاپان ټول نفوس  ۱۲۴۰ميليونه تنه وه ،چې د دوی څخه
يې  ۲۱۴۸سلنه په ښارونو کې اوسيدل ،په همدې کال د انرژۍ مصرف يې ۱۰
ميليونه ميټريک ټنه وه ،عمومي صنعتي صالحيت يې  ۱۱۴۲وه او د يوه کس اندازه
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يې  ۱۷وه ،د فوالدو صنعت په کې  ۷۴۱۱ميليونه وه ،په  ۲۳۲۱ز کال کې يې ملي
امدن  ۱بليونه ډالره وه او في کس امدن يې  ۰۱ډالره حساب شوی وه.
پرتګال
په  ۲۸۸۳ز کال کې شاه لومړی لوئس مړ شو او زوی يې لومړی کارلوس
واکمن شو ،په پرتګال کې د هسپانيي (سپين) غوندې د اوږد مهال راهيسې دوه
جمهوري ګوندونو حکومت کاوه ،په  ۲۳۷۱ز کال کې لومړي کارلوس جاوفرانکو
د لومړي وزير په توګه وټاکه ،کوم چې د جمهوري ګوند ضد وه ،په  ۲۳۷۸ز کال
کې د جمهوري ګوند ضد يو تحريک پېل شو ،چې په همدې کال د فبرورۍ د مياشتې
په دويمه لومړی کارلوس ووژل شو.
په  ۲۳۷۸ز کال کې دويم مينول پاچا شو ،يو څه موده د پاچا پلوو او جمهوري
غوښتونکو تر منځ سخت اختالفات موجود وه ،په  ۲۳۲۷ز کال کې فوځي انقالب
رامنځته شو ،چې د انقالب وروسته د جمهوري ګوند حکومت راغی او پاچا يې
جالوطن کړ ،په  ۲۳۲۲ز کال کې يو قانون پاس شو ،چې ددې قانون مطابق کليسا
او دولتي ادارې يې د يوه بل څخه جال کړې ،په دې سره د پاپ واکونه نور هم راکم
شول.
پرتګال د انګلستان سره پخوانۍ دوستانه اړيکې درلودې ،په  ۲۸۳۷ز کال کې
پرتګال خپلې ګټې د انګلستان د ګټو لپاره قرباني کړې وې ،په لومړۍ نړيواله جګړه
کې پرتګال د متحدينو سره په صف کې په بشپړ ډول والړ نه وه؛ بلکه په لومړي
سر کې يې د يوې پاليسۍ په اساس بې طرفي غوره کړې وه.
پرتګال د افريقايي هيوادونو سره سوداګريزې اړيکې درلودې؛ خو بيا يې هم
اقتصاد په مندويانو باندې منحصر وه ،د جګړې په جريان کې جرمني د انګلستان د
بحري فوځ محاصره کوله ،په دې وخت د پرتګال سوداګريزو چارو ته زيان رسيده،
سربيره پر دې په جنوبي انګوال کې د جرمني او پرتګالي فوځونو تر منځ جګړې
هم شوې وې؛ خو ددې سره هم دواړه حکومتونه په بشپړ ډول جګړې ته چمتو نه
وه.
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انګلستان د پرتګال نه وغوښتل ،چې په افريقايي نيول شويو ځمکو کې په بندرونو
باندې موجودې جرمني بحري بيړۍ ونيسي او انګلستان ته يې ورکړي ،پرتګال د
 ۲۳۲۱ز کال د فبرورۍ په  ۱۱دا کار وکړ ،چې د همدې کال د مارچ په  ۸جرمني
د پرتګال پر ضد د جګړې اعالن وکړ.
په  ۲۳۲۱ز کال کې پرتګال د جنوبي افريقا له الرې د جرمني په ختيځه افريقا
باندې حمله وکړه ،پاول وان ليټووربيک د ځمکني جنګ په واسطه نه يوازې دفاع
وکړه ،بلکې پرتګالي فوځ يې په افريقا کې مصروف وساته او په اروپا کې يې د
جګړې کولو څخه منع کړ ،وان ليټووربيک د نړيوالې جګړې تر پايه پورې د
پرتګال سره په افريقا کې مصوف وه.
بلخوا پرتګال ته په اروپا کې زيات ځاني زيان واوښته ،د خندقونو په جګړه کې
يې  ۲۷۷۷۷فوځ ووژل شو ،په  ۲۳۲۸ز کال کې يې  ۱۷۷۷۷فوځ د انفلوئينزا په
وجه مړ شو ،د جګړې په جريان کې پرتګالي حکومتونه څو ځلې تغير شول ،هيواد
کې په بشپړ ډول سياسي استحکام موجود نه وه ،د  ۲۳۲۸ز کال په دسمبر کې يې
لومړی وزير سيډونياپائس ووژل شو.

د مرکزي هېوادونو حاالت
په اسالمي نړۍ کې د ملوک الطوائفۍ او نا اهلۍ په وجه نړيوال مشرتوب د
څوارلسمې زيږدي پيړۍ د پای څخه وروسته د اروپا په طرف روان وه ،بيا
انګلستان په اروپايي قومونو کې د ټولو څخه ځيرک او ځواکمن قوم وه ،پراخه
حکومت يې ختيځ او لويديځ طرف ته غځيدلی وه ،د لويديځو قومونو د پراختيا
غوښتنې هغه تحريک چې غوښتل يې د نړۍ په ښو هيوادونو کې واوسيږي ،نور د
پای مرحلې ته نږدې وه ،د اروپا زياتو خلکو د امريکا لويي وچې ته هجرت کړی
وه ،اروپايي قومونه په نويو نيول شويو ځمکو باندې د ولکې د ټينګولو لپاره د يوه
بل سره په جګړه کې وه ،دا هغه تاريخي شيبه وه ،چې د تاريخ مطالعه کوونکي د
نړۍ په مشرۍ کې يو تغير په خپلو سترګو ليده.
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لومړۍ نړيوالې جګړې د نړۍ په افق باندې يو نوی پېل رامنځته کړ ،د نړۍ
مشري داسې يوه هيواد ته ورسيده ،چې د اوو بحرونو اخوا په کې اروپايي مهاجر
اوسيدل ،په جغرافيايي لحاظ يې دا برتري درلوده ،چې شاوخوا يې د اسيايي او
اروپايي هيوادونو په شان جنګي هيوادونه پراته نه وه او دغه هيواد ته په بشپړ ډول
هغه وسائل او حاالت برابر وه ،چې کوم قوم يې د مشرۍ لپاره بايد ولري او دغه
هيواد د امريکا متحده اياالت وه.
د اروپا په لويه وچه کې انګلستان ،فرانسه ،جرمني ،پروسيا ،اسټريا ،هنګري
او روسيه او سربيره پر دې عثماني ترکان هغه دولتونه وه ،چې د خپل شان و
شوکت د ښودلو لپاره يې مال تړلې وه ،د يوه کمزوري د بل ځواکمنتوب ګڼل کيده،
اروپا ټوله اتلسمه پيړۍ په همدې حاالتو کې تيره کړه.
قومي تعصبونه ،حب الوطني ،نسلي برتري ،پخواني مسائل او جګړې د نورو
زياتو جګړو او کشمکشونو عوامل وه ،په نويو ځمکو ولکه او د زياتو نه د زياتو
ځمکو السته راوړل ،وسله ،فوځ او نوې جنګي تجربې ،دا هغه عوامل وه ،چې د
اروپا امنيت يې د ګواښ سره مخ کړی وه.
انګلستان د ډېرې مودې څخه د نويو ځمکو په نيولو کې مخکښه وه ،سوداګريز
مارکيټ يې په ټوله کې نړۍ کې موجود وه ،د سوداګرۍ ټول انحصار يې په بحري
بندرونو باندې وه ،په سوداګريزو الرو باندې يې د خپل ستر او قوي فوځ په واسطه
کنترول ترالسه کړی وه.
که له يوې خوا انګلستان زياته توجه د خپل بحري فوځ ځواکمنيدو ته اړولې وه،
بلخوا جرمني او روسيي خپل ځمکنۍ فوځ په مسلسل ډول زياتوه ،د نولمسې پيړۍ
په نيمايي کې د اروپا حالت په چټکۍ سره تغير وکړ ،په  ۲۸۸۱ز کال کې جرمني
د اسټريا-هنګري او د ايټاليي سره درې ګونی تړون السليک کړ ،چې په دې سره
يې په سيمه کې فرانسه بيخې يوازې کړه.
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په اروپا کې د جرمني اغېز د بسمارک د ښې سفارک کارۍ او د نه پراختيا غوښتنې
فکر په وجه زيات شو ،دغه حالت انګلستان ته د تشويش وړ وه ،انګلستان غوښتل،
چې د جرمني د نړيوال ځواک د کيدو په مخ کې بند واچوي ،تر څو نړيواله مشري
د انګلستان په الس کې پاتې شي؛ خو بلخوا فطري جذبې جرمنيان مجبوره کړي
وه ،تر څو خواري او محنت وکړي او د نړيوال ځواک په توګه رامنځته شي ،همدغه
تعصب انګلستان مجبوره کړ ،چې نوې سيمې ونيسې ،جګړې وکړي ،د فرانسې
مالتړ وکړي او په هر ډول چې وي د جرمني د پرمختګ مخه ونيسي.
وړاندې مو د متحدينو حاالت مطالعه کړل ،دلته به مناسبه وي ،چې په لومړۍ
نړيواله جګړه کې د متحدينو د مخالفو ځواکونو يعنې مرکزي ځواکونو(هيوادونو)
حاالت هم په لنډ ډول مطالعه کړو.
جرمني
د  ۲۸۷۷ز کال نه وروسته جرمني د اروپا د يوه قوي هيواد په توګه رامخته
شو ،په  ۲۸۷۲ز کال کې د اټووان بسمارک په ټاکلو سره د جرمني په سفارتي
اړيکو کې ښه والی رامنځته شو ،جرمني د اروپا په مرکز کې پروت وه؛ ځکه نو
د ټولې اروپا د توجه مرکز ګرځيدلی وه ،څلورو خواو ته يې پرتو هيوادونو په يو
ځای کيدو سره کوالی شول ،چې جرمني کمزوری کړي.
بسمارک همدې حالت ته په کتو سره دوه مهم سفارتي او پاليسي جوړونکي
کارونه وکړل ،لومړی دا چې د درې ګوني اتحاد په واسطه يې د اسټريا-هنګري او
ايټاليي سره دفاعي تړون السليک کړ ،په دې ډول اوس د جرمني دښمنان يوازې
فرانسه او روسيه وه؛ خو بحري دښمن يې يوازې انګلستان وه ،دويم دا چې د پراختيا
غوښتنې فکر يې بيخې پريښوده او نورو اروپايي هيوادونو ته يې داسې ښکاره کړه،
چې جرمني غواړي د يوه قوي هيواد په توګه رامنځته شي ،چې د نورو هيوادونو
د پرمختګ مالتړی به وي.
په  ۲۸۳۷ز کال کې جرمني د خپلو سفارتي اړيکو په واسطه د اروپا په مرکزي
ځواک باندې بدل شوی وه ،جرمني د خپلو هم عصره حکومتونو برعکس د پخواني
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نظام په واسطه ځواکمن شوی وه؛ خو نور هيوادونه د نوي جمهوري نظام په واسطه
د پرمختګ په الره روان وه ،دغه کار د جمهوري نظام لرونکو هيوادونو لپاره د
تشويش وړ وه ،په همدې کال د بسمارک او د جرمني د قيصر(دويم ويليم) تر منځ
د اختالفاتو په پايله کې بسمارک استعفا ورکولو ته مجبور کړای شو؛ خو جرمني د
لومړني وروسته پاتې حالت څخه بهر شوی او د پرمختګ په الره روان وه.
په  ۲۸۳۲ز کال کې د روسيي څخه يو وفد جرمني ته راغی ،تر څو دفاعي
تړون بيا د سره نوی کړي ،جرمني هغوی ته د درې ګوني اتحاد سند ور وښود او
د روسيي سره يې د دفاعي تړون د السليکولو څخه بخښنه وغوښته ،ويې ويل ،چې
درې ګونی اتحاد او ستاسو سره دفاعي تړون به په يوه وخت د يوه بل پر ضد وي،
دا هغه ستره غلطي وه ،چې د جرمني نوی حکومت يې مرتکب شو ،روسيي فرانسې
ته مخ ورواړه ،دواړه هيوادونه د جرمني د ځواک څخه په ويره کې وه او د خپل
ځان په اړه د جرمني د ارادې څخه هم خبر ول ،په  ۲۸۳۱ز کال کې دواړو
هيوادونو اتحاد رامنځته کړ ،د بسمارک برعکس دويم ويليم د پراختيا غوښتنې فکر
درلود ،داسې نه شو ويالی ،چې بسمارک بيخې د پراختيا غوښتنې فکر نه درلود؛
مګر د هغه وخت حاالت يې په نظر کې نيولي وه او دا يې درک کړې وه ،چې د
پراختيا غوښتنې د پاليسۍ په پايله کې به د جرمني پرمختګ او حتی وجود به يې د
خطرې سره مخ شي؛ ځکه نو بسمارک د پراختيا غوښتنې لپاره کوم ښکاره اقدام نه
وه کړی.
د جرمني د پراختيا غوښتنې د ارادې دوه وجې وې ،لومړی دا چې دويم ويليم
دا درک کړې وه ،چې د اوسنيو ځواکمنو د ځواک د ماتولو لپاره بايد جرمني دومره
ځواکمن شي ،چې د اوسنيو ځواکمنو هيوادونو په ځواک کې تغير راوستل شي او
د دومره ځواک د ترالسه کولو لپاره وسائلو ته اړتيا ده ،دويم دا چې د جرمني د
پرمختګ يون په اروپا نه بلکې په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره روان وه ،په نفوسو
کې مناسب زياتوالی ،صنعتي ،کيمياوي او بريښنايي پرمختګ ،دويم ويليم ته دا باور
ورکړی وه ،چې کوالی شي د نړۍ نور ځواکمنو هيوادونو او دښمنانو ته نيغ
وګوري.
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د همدې جذبې په وجه جرمني په  ۲۸۳۸ز کال کې د بحري بيړيو په زياتوالي
باندې پېل وکړ ،د بحري ځواکونو د قومندان (ترپر) په وخت کې جرمني د شپږم
نمبر نه دويم نمبر ته راغی ،مخکې د جرمني نه يوازې روسيي او فرانسې ويره
درلوده ،اوس انګلستان هم د بحري ځواک په ډېريدو سره د جرمني نه په ويره کې
شو ،انګلستان مجبور شو ،چې د فرانسې سره خپل ټول اختالفات پريږدي او د
جرمني ضد تړون ورسره السليک کړي.
د بحري ځواک د زياتولو يوه وجه دا هم وه ،چې جرمني د ځانګړو سياسي
حاالتو په نظر کې نيول سره ،خپل ځمکنی فوځ کموه ،د دفاعي بوديجې زياته برخه
يې د بحري ځواک د پياوړي کولو لپاره ځانګړې کوله ،بلخوا شاوخوا ته يې دښمنان
هم زياتيدل ،د ايټاليي او رومانيي سره هم سفارتي اړيکې چندان ښې پاتې نه وې.
اوس به د  ۲۱-۲۳۲۰کلونو حاالت په لنډ ډول وڅيړو.
سياسي او ټولنيز حاالت

په  ۲۳۲۱ز کال کې په جرمني کې د قيصر(دويم ويليم) حکومت وه،
چانسلر(لومړی وزير) يې تهيوبيلډوان هال ويګ وه ،چې سلطنتي کارونه يې سرته
رسول ،د فوځ مشر يې هيلميتهـ وان مولټک وه ،د جرمني ايوان باال(پارلمان،
بانډسټريټ) ته د والياتو او ښارونو څخه نمائنده ګان ټاکل کيدل ،د ټيټ
ايوان(رايشتاګ) لپاره به نمائنده ګان د عمومي رايو لخوا ټاکل کيدل ،چانسلر به د
پاچا لخوا ټاکل کيده او په خپله خوښه به يې وزارتونه ويشل.
په  ۲۸۳۷ز کال کې د بسمارک په استعفا سره ،په کورنۍ او بهرنۍ پاليسۍ کې
توازن له منځه والړ ،د چانسلر په تغير سره پاليسۍ هم تغير کاوه ،د بسمارک جوړ
شوي اصول له پامه وغورځول شول ،چانسلر به د قيصر په حکم ټاکل کيده ،چانسلر
به د پروسيا او ليوتهـرن د اشرافو څخه وه ،په دې ډول چانسلر به د ځمکوالو په
ګټه پاليسۍ جوړولې او د ټيکس زيات بوج به يې د مزدورانو او بزګرانو په اوږو
باندې اچوه.
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د جرمني پوهنتونو د هيواد په پرمختګ کې مهم رول لوبوه ،په جرمني کې د
سواد کچه د ټولې اروپا د هيوادونو څخه لوړه وه ،څو مسلکي تعليمي ادارې جوړې
شوې وې ،چې د هغه ځای څخه صنعتي او تخنيکي مهارتونه ټولنې ته ليږدول
کيدل ،د جرمني د فوځ څخه په  ۲۷۷۷کې يو يې بې سواده وه ،په دې ډول د جرمني
په پرمختګ کې لوستي مزدور ،انجينر ،دوکاندار ،مدير او نورو ستر رول درلوده.
د جرمني يوازې څلويښت سلنه خلک په کليو کې اوسيدل ،د جرمني د چټک
صنعتي پرمختګ په وجه د جرمني د هيواده بهر تلونکو مهاجرينو شمېر ډېر کم
وه ،په  ۲۸۸۷ز لسيزه کې په مجموعي ډول  ۲۰۷۷۷۷کسانو هر کال هجرت کاوه؛
خو د کار د پيداکيدو په وجه په  ۳۷لسيزه کې دا شمېر د کال  ۱۷۷۷۷ته راکم شو،
جرمني د زيات ښاري نفوس په درلودلو سره هم په زراعتي توليد کې زياتوالی ليدل
کيده.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د جرمني نفوس  ۱۷ميليونه وه ،په نفوسو کې مسلسل
زياتوالی او صنعتي پرمختګ ،کيمياوي او بريښنايي پرمختګ د جرمني د عمومي
پرمختګ او خوشالی المل وه ،تير کال چې د کار په پيداکيدو کې زياتوالی راغلی
وه ،ټول جرمني خوشاله وه ،په عامو خلکو د حب الوطنی جذبه ډېره زياته وه،
جرمني قوم په خپل جرمنوالي باندې وياړ کاوه او متحد جرمني يې د ملي وياړ نښه
وه.
جرمنيانو هم لکه د جاپانيانو غوندې په خپل تمدن باندې ناز کاوه ،دا د راتلونکي
وخت هغه ځواک وه ،چې اوسني نظام ته يې چلينج ورکوالی شو ،د  ۲۸۳۷ز کال
نه وروسته يې د پراختيا غوښتنې جذبه زياته شوې وه ،همدغه هغه جذبه وه ،چې
جرمني چانسلر هال ويګ په  ۲۳۲۱ز کال کې د ډېر جذباتي کيدو په پايله کې داسې
وويل :هر چا ته چلينج ورکوو ،د هر چا الره به تعقيبوو او ددې الرې په اوږدو
کې به هيڅوک کمزوری نه ګڼو.
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د جرمني مشران د روسيي د زيات پرمختګ نه په ويره کې وه ،جرمني د اروپا
د لويي وچې بهر پرمختګ نه شو کوالی؛ نو د اروپا د لويي وچې دننه يې د پراختيا
غوښتنې په اړه فکر وکړ.
اقتصادي حاالت

په  ۲۳۲۱ز کال کې د جرمني اقتصادي حالت د  ۲۸۳۷ز کال په پرتله دوه
درې برابره مستحکم شوی وه ،جرمني د پخواني حکومتي نظام يوازينی هيواد وه،
چې صنعتي استحکام يې درلود ،په دې وخت کې د روسيي او فرانسې نه ډېر مخکې
وه او په ځينو برخو کې يې انګلستان هم وروسته پريښی وه ،په  ۲۸۷۷ز کال کې
د انګلستان د فوالدو توليد دوه ځلې د جرمني نه زيات وه؛ خو په  ۲۳۲۱ز کال کې
جرمني د انګلستان نه دوه ځلې زيات د فوالدو توليد کاوه ،د فوالدو توليد په دې
وخت کې په جرمني کې  ۲۷۴۱ميليونه ټنه وه.
په  ۲۳۲۰ز کال کې د جرمني د ملي توليد  ۱۷سلنه صنعت جوړوه ،په جرمني
کې د قوي ماشينونو د جوړولو څو فابريکې موجودې وې ،چې په  ۲۳۲۲ز کال
کې په کې  ۲۰۴۱ميليونه مزدورانو کار کاوه ،په جرمني کې د سيمينز او د ايې ای
جي په شان سترې صنعتي فابريکې موجودې وې ،چې  ۲۱۱۷۷۷تنو په کې کار
کاوه ،د جرمني د يوه کس امدن د  ۰۱۱جرمني مارکو څخه  ۷۱۸مارکو ته لوړ
شو ،د جرمني فابريکې د انګلستان او فرانسې د فابريکو څخه څو ځلې لويي او د
لوړې درجې څښتنې وې ،په کيمياوي صنعت کې د هويچسټ په شان سترې کمپنۍ
موجودې وې ،چې د جرمني په مجموعي امدن او کيمياوي پرمختګ کې يې ستر
رول لوبوه.
د فوالدو توليد يې د انګلستان ،فرانسې او د اسټريا-هنګري د فوالدو د توليد څخه
زيات وه ،په  ۲۳۲۱ز کال کې يې د فوالدو اندازه  ۲۷۴۱ميليونه ټنه وه،
په همدې کال د جرمني د ډبرو د سکرو توليد  ۱۷۷ميليونه ټنه وه ،جرمني په شلمه
پيړۍ کې د نړۍ په صنعتي بريښنا او کيمياوي پرمختګ باندې پوره واکمن وه ،د

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

جرمني د بائر او هويچسټ فابريکو د نړۍ  ۳۷سلنه رنګ توليدوه ،د  ۲۸۳۷ز کال
په نسبت د جرمني په بهرنۍ سوداګرۍ کې درې ځلې زياتوالی راغلی وه.
جرمني په دې وخت کې د نړۍ په صنعت کې  ۲۱۴۸سلنه برخه درلوده ،چې د
انګلستان نه لږ څه زيات وه.
د لومړۍ نړيوالې جګړې په پېل کې د جرمني مجموعي ملي امدن  ۲۱بليونه
ډالره وه او د يوه کس امدن يې  ۲۸۱ډالره وه ،دا هماغه شمېرې وې ،چې نړيوال
قوتونه يې په ويره او تشويش کې اچولي وه.
د جرمني پرمخ روان اقتصادي پرمختګ او پخوانی سياسي نظام ،هغه څه وه،
چې جمهوري نظامونه يې چلينج کړي وه ،د نوي نظام لرونکي حکومتونه د جرمني
ددې حالت څخه په ويره کې وه او دوی په خپلو کې د زياتو اختالفاتو په درلودلو
هم د جرمني پر ضد متحد شوي وه.
د  ۲۸۷۷څخه تر  ۲۸۳۷ز کال پورې د بسمارک د اوږد فکر په پايله کې د
جګړيز ماحول د رامنځته کيدو مخه نيول شوې وه او ټوله توجه يې پرمختګ ته
اړولې وه؛ خو دويم ويليم ژر تر ژره د پايلو غوښتونکی وه او د بسمارک د تدريجي
ډول نړيوال ځواک د رامنځته کيدو الره يې پريښوده او برعکس الره يې ونيوله،
چې ددې په پايله کې جرمني په سفارتي اړيکو کې يوازې پاتې شو او داسې واخت
راغی ،چې د جرمني د جګړې ملګري (ايټاليا او رومانيه) هم د جګړې په دوران
کې ترې په شاه شول.
جغرافيايي او فوځي حاالت

جرمني په جغرافيايي لحاظ د اروپا د لويي وچې تقريبا ً په مرکز کې پروت دی،
که د هغه وخت په نخشه باندې ژور نظر وکړو؛ نو داسې معلوميږي ،چې جرمني
د څلورو خواوو څخه د خپلو دښمنو ځواکونو لخوا محاصره شوی دی ،همدغه حالت
ته په کتو سره ،بسمارک په  ۲۸۸۱ز کال کې د ښمنانو د کمولو لپاره درې ګونی
اتحاد د اسټريا-هنګري سره رامنځته کړ او د هغوی دښمني يې په دوستی باندې بدله
کړه ،دغه تړون د  ۲۸۳۲ز کال پورې پټ وه.
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په ختيځ کې د جرمني پولې د روسيي ستر سلطنت ته رسيدې ،په جنوب ختيځ
کې يې اسټريا-هنګري پراته وه ،په جنوب کې يې سويزرلينډ ،جنوب لويديځ ته يې
فرانس ،لويديځ ته يې لوګزامبورګ او بيلجيم ،شمال لويديځ ته يې هالينډ او شمال ته
يې ډنمارک پراته وه.
د شملې زيږدي پيړۍ په پېل کې جرمني د ځمکني فوځ په ډېروالي باندې پيل
وکړ او فوځ ته يې جبري نيول پېل کړل ،ددې لپاره هر جرمني ته اړينه وه ،چې
څو کاله د جرمني په فوځ کې خدمت وکړي ،د فوځي خدمت د مودې د پوره کيدو
وروسته به له فوځ څخه لرې کيده ،په دې ډول فوځ به د هيواد په دفاع کې مهم
رول لوبوه او سربيره پر دې هلته د ځوانانو د تربيي لپاره لوی ميدان هم موجود
وه ،د اړتيا پر وخت به ددې فوځ څخه د کوچنيو ګروپو په ډول کار اخيستل کيده.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د جرمني ځمکنی فوځ په  ۱۱بيالبيلو مرکزونو کې موجود
وه ،چې ټول شمېر يې  ۷۷۷۷۷۷وه او د ټول جرمني فوځ شمېره  ۱۱۷۷۷۷۷وه.
جرمني په  ۲۳۲۱ز کال کې هوايي فوځ رامنځته کړ ،مشرانو يې هوايي فوځ
ته دومره ارزښت ورنکړ؛ ځکه يې په هوايي فوځ کې زياتوالی رانه وست؛ خو په
 ۲۳۲۱ز کال کې د جرمني سره  ۱۱۱الوتکې او  ۲۲هوايي کښتۍ موجودې وې.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د جرمني بحري فوځ د نړۍ دويم ستر فوځ وه ،په دې
وخت کې د جرمني سره  ۲۷نوې سترې جنګي بيړۍ وې ۱۷ ،جنګي بيړۍ۱ ،
چټکې جنګي بيړۍ ۷ ،کوچني او  ۲۸ستر کروزرز ۰۷ ،دانې پيټرولي اب دوزه،
 ۲۷يو بوټس او د  ۲۷نورو يو بوټس په جوړولو باندې کار روان وه.
اسټريا-هنګري
په  ۲۸۱۷ز کال کې د اسټريا-هنګري متحد دولت رامنځته شو ،په دې وخت
کې د ويانا تړون تر سيوري الندې يې د سلطنت پر ځای دغه نوی نوم د ځان لپاره
غوره کړ ،هنګري د منځته راتګ پر وخت د جرمني د پروسيا او د ايټاليي د الس
الندې سيمو په بدل کې د بالکان د روسي سيمو د نيولو خواهش درلود او دا خبره
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دې دواړو هيوادونو ته معلومه وه ،چې په دې ډول فکر سره به د روسيي لخوا د
سخت عکس العمل سره مخ شي.
د اروپا په تاريخ کې د  ۲۸۱۷لسيزه ډېره خونړۍ ده ،ددې په پايله کې نوی
نړيوال نظام رامنځته شو او سياسي مشرانو د خپلو هيوادونو لپاره په ښه ډول پاليسي
جوړوله ،هغوی په دې خبره پوه شوي وه ،چې د نړيوال ځواک د کيدو لپاره يوازې
د زيات فوځ درلودل اړين نه دي ،بلکې د فوځ تر څنګ قوي اقتصادي نظام ،قومي
جذبه ،حب الوطني ،قوي سياسي نظام او ښې سفارتي اړيکې درلودل ډېر اړين دي؛
ځکه نو په  ۲۸۷۷ز کلونو کې اروپايي مشرانو د همدې حالت په رامنځته کولو کې
کوښښ کاوه.
د اروپا ستر قوم جرمن ،چې مخکې په کوچنيو ،کوچنيو حکومتونو باندې ويشل
شوی وه ،د پروسيا د لومړي وزير بسمارک د شمالي جرمن فيډريشن په واسطه بيا
د سره منظم او متحد شو ،چې دې کار فرانسې ته ګواښ متوجه کړ.
د اسټريا-هنګري نوی رامنځته شوی حکومت د سترو ځواکونو په نسبت ډېر
کمزوری وه ،د نفوس د زياتوالي سره يې هر ورځ خلکو هجرت کاوه ،چې په پايله
کې يې د هيواد په ملکي توليد کې کموالی رامنځته کيده ،په دې حالت کې هم اسټريا-
هنګري د تيرې پيړۍ د شان و شوکت په وجه په سترو قوتونو کې شمېرل کيده.
ددې هيواد د ځينو سيمو امدن دوه چنده زيات شوی وه ،د ګليشيا او بوکووينا ۷۰
سلنه خلکو زراعتي کارونه کول ،ددې سيمو د يوه کس امدن  ۰۲۰کراونه وه ،د
اسټريا د الس الندې سيمو د خلکو د يوه کس امدن  ۸۱۷کراونه وه ،په بوهميا کې
 ۷۱۲کراونه او په د دلماتيا د يوه کس امدن  ۱۱۱کراونه حساب شوی وه ،چې دا
په اسټريا-هنګري کې د قومي برترۍ او بد سلوک ښه بيلګه وه.
د اسټريا په والياتو او بوهميايي سيمو کې صنعتي پرمختګ پېل شوی وه؛ خو د
هنګري په سيمو کې د زراعتي نظام د ښه کولو لپاره کوښښونه کيدل ،غربت ځپلې
سيمې د پرمختګ د کارونو څخه محروم وه ،د اسټريا او بوهميا په سيمو کې صنعتي
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پرمختګ دومره نه وه ،چې په نړيواله سطحه د خپل هيواد اړتياوې پوره کړي او
ويانا د نورو قوي هيوادونو تر څنګ ودروي.
او دا د اسټريا-هنګري د مختلف قسم نفوسو وجه وه ،چې قومي جذبه يې نه
درلوده ،ژبې ،رنګ ،نسل او ډله بازۍ په کې ډېرې وې ،د نظر تنګوالی او جامد
فکر په کې خپل عروج ته رسيدلی وه ،په هيواد کې  ۲۱مختلفې ژبې ويل کيدې ،او
د يوې ژبي ويونکي د بلې ژبې ويونکی بيخي نه خوښوه ،همدا وجه وه ،چې د
 ۲۳۲۱ز کال په پېل کې د جګړې د پېل حکم د اسټريا-هنګري مشترک فوځ ته په
 ۲۱ژبو باندې ورکول شوی وه.
په  ۲۸۱۷ز کال کې ددغه سلطنت(اسټريا-هنګري) اساس په مساوي توګه
ايښودل شوی وه؛ خو د پرمختګ په اړه يو اړخيز توب د هنګري پوهان په دې فکر
کې کړي وه ،چې دغه مشترک سلطنت ته د پای ټکی کيږدي او خپل خپل حکومت
د ځان لپاره جوړ کړي او هم ازاد حکومت رامنځته کړي او د پاچاهۍ نظام غړوندی
د غاړې څخه لرې کړي.
په دې حاالتو کې فرانسې د روسيي سره خبرې پيل کړې وې ،چې په خپلو کې
اتحاد وکړي ،د جرمني اسټريايي سيمې ونيسي او د اروپا د ستر ځواک په توګه
رامنځته شي ،په  ۲۳۷۱ز کال کې فوځي مشرانو د هنګري د نيولو په اړه فکر
کاوه او ددې لپاره يې پالن جوړوه.
ددې ټولو خطرونو نه زيات خطر په جنوب کې د غالمانو څخه د اسټريا-هنګري
سلطنت ته متوجه وه ،چې زياتره وخت به بې الرې کيدل او د سربيا يا روسيي
څخه به يې مرسته غوښته ،دغې طبقې به د خپل قومي اقليت امتيازات غوښتل.
د هيواد د عمومي حاالتو د قابو کولو لپاره به هر ځل ويانا د سياسي حل وړانديز
کاوه او همدا کوښښونه ول ،چې د دوی متحد سلطنت مخ پر وړاندې روان وه ،د
معامالتو د حل لپاره کميسونونه جوړيدل ،دوی به د مسائلو د حل لپاره کوښښونه
کول ،مثال داسې مسائل لکه ،د روزګار پيداکول ،ټيکسونه ،د ښوونځي جوړول ،د
پوسته خانې رامنځته کول او نور....
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د همدغه حاالتو په وجه وه ،چې د اسټريا-هنګري د مجموعي امدن زياتره برخه
د مسئلو په حل باندې مصرفيده ،د فوځ او دفاع لپاره به بوديجه ډېره کمه پاتې کيده،
دغه بوديجه د ګاونډيو هيوادونو د نيمايي برابره وه ،د فوځ سره پخوانی وسلې،
توپونه او توپکونه وه.
د ټول نفوس  ۰۷سلنه يې په فوځ خدمت کاوه ،نيمايي فوځ ته به د  ۸اونيو روزنه
ورکول کيده او بيا به رخصتيدل ،په دې ډول د جرمني د فوځ برعکس د روزنې
وروسته اسټريايي فوځ نه شو کوالی ،چې په درست ډول خپله دنده سرته ورسوي.
د شلمې پيړۍ په پېل کې اروپا بيا د يوه ستر بحران سره مخ وه ،اسټريا-هنګري
د سترو قوتونو په منځ کې د ټولو نه زيات په تشويش کې ول ،د خپلو نږدې ګاونډيو
لکه روس ،ايټاليي ،فرانسې او سربيا څخه يې د زيات خطر احساس کاوه ،فرانسې
د روسيي سره د دوستی دوه اړخيزه تړون السليکولو او اسټريا-هنګري د درې
خواوو نه د ښمنانو لخوا محاصره وه.
په  ۲۳۲۱ز کال کې رومانيه هم مخالف طرف ته والړه ،سربيا د مونټي نيګرو
سره الس يو کړ او د جنوب غالمان يې راپارول.
په  ۲۱-۲۳۲۰کې د اسټريا-هنګري د متحد سلطنت حاالت په لنډ ډول تر څيړنې
الندې نيسو.
سياسي او ټولنيز حاالت

په  ۲۳۲۱ز کال کې په اسټريا-هنګري کې د فرينز جوزف پاچاهي وه ،دا د
 ۲۸۱۷ز کال راپديخوا ددې متحد سلطنت پاچا وه ،د هيواد مشرانو ټاکل او لرې
کول د پاچا په الس کې ول ،په هيواد کې يوه ملي شورا هم موجوده وه ،چې د رايو
په اساس به ټاکل کيده ،دې شورا په عمومي ستر مسئلو کې کوم رول نه درلود.
په  ۲۳۲۱ز کال کې ددې متحد سلطنت نفوس  ۱۱۴۱ميليونه وه ،چې مختلفو
قومونو په کې ژوند کاوه ،په هيواد کې اکثريت د جرمن قوم وه ،چې شمېر يې د
 ۲۷ميليونو څخه زيات وه؛ مګر دويم لوی قوم هنګري وه ،چې  ۳ميلونه تنه وه،
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نور نفوس پولنډي ،بوسنيايي ،چکي ،کروشيايي ،سربيايي ايټاليايي ،روتهينز،
رومانيايي ،سلواکي او غالم وه ،په دې متحد سلطنت کې په  ۲۱مختلفو ژبو باندې
خبرې کيدې ،يوه قوم د بل قوم د ژبې او تمدن نه انکار کاوه ،همدا وجه وه ،چې
حکومت به زياتره وخت د ژبني او نسلي ستونزو سره مخ وه.
په دې سلطنت کې مروجې پيسې يو ډول وې ،د جوزف د واکمنۍ په دوران کې
د اسټريا او هنګري لپاره جال پارلمانونه جوړ شول ،ټول سلطنت په سيمو باندې
ويشل شوی وه ،ددې سلطنت نفوس د اقتصادي نابرابرۍ ښکار شوی وه ،د اسټريا
د سيمو ميشتو خلکو په خوشحالۍ کې ژوند تيروه ،د بوهيميا حاالت لږ څه ښه وه
او نورو يې تقريبا ً په غربت کې او افالس کې ژوند تيروه.
په مجموعي ډول د لومړۍ نړيوالې جګړې د پېل په وخت کې په اسټريا-هنګري
باندې د اشرافوا واک وه او نمائنده ګان زياتره بې واکه وه ،د چک او نورو اقليتي
قومونو د حکومت د نه توجه په وجه د جال والي په اړه فکر کاوه.
اقتصادي حاالت

د  ۲۳۲۱ز کال په پېل کې د اسټريا-هنګري  ۸۴۳سلنه خلکو په ښارونو کې
ژوند کاوه ،د هيواد مجموعي امدن  ۰بليونه ډالره وه او د يوه کس امدن  ۱۷ډالره
حساب شوی وه ،د هيواد  ۱۷سلنه خلکو زراعتي کارونه کول ،د زراعت لپاره
وروسته پاتې سيمې ځانګړې شوې وې.
د صنعتي انقالب د اغېزو په لړ کې د نولسمې زيږدي پيړۍ په وروستيو کې د
اسټريا-هنګري صنعتي پرمختګ هم په چټکۍ سره پېل شو؛ خو د شلمې پيړۍ په
پېل کې يې پرمختګ لږ ورو شو ،د متحد سلطنت د انرژۍ استعمال د فرانسې او
روسيي څخه ډېر کم  ۱۳۴۱ميټرک ټنه وه.
هغه وخت د اسټريا-هنګري د ډبرو د سکرو توليد  ۱۸ميليونه ټنه وه ،کوم چې
د پورته ذکر شويو دوو هيوادونو د اندازې څخه ډېر کم وه ،دلته د رخت صنعت
عروج ته رسيدلی وه ،د شرابو او شکرو صنعت هم وروسته پاتې وه ،د هيواد په
سترو ښارونو کې بريښنا موجوده وه ،په همدې وخت کې د ګليشيا په سيمه کې تيل
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پيدا شول ،بلخوا د اورګاډي د پټلۍ د پرمختګ لپاره مختلف وسائل په کار اچول
شوي وه ،د وسلو د جوړولو مختلفې فابريکې جوړې شوې وې.
پورته شمېرو ته په کتو سره ،بيا هم د اسټريا-هنګري سلطنت په نړيوال توليد
کې يوازې  ۱۴۱سلنه برخه درلوده ،چې دا په هغه وخت د نړۍ د سترو ځواکونو
له جملې څخه د ايټاليي نه زياته وه ،په هيواد کې  ۰۷لکه ملکي دولتي مامورينو
شتون درلود ،چې په مختلفو دولتي ځايونو کې يې دندې اجراء کولې ،د ژبني او
سيمه ايزو ستونزو د حل لپاره د ويانا حکومت په ټيکسونو او د وظيفو په ورکولو
کې ډېر رعايت کاوه ،په دې سره هيواد په درست ډول پرمختګ نه شو کوالی.
جغرافيايي او فوځي حاالت

د اسټريا-هنګري دواړو هيوادونو ټول مساحت  ۱۷۱۷۷۷کيلومتره مربع وه ،د
هيواد په شمال ختيځ کې روس ،ختيځ کې رومانيه ،جنوب کې سربيا او مونټي
نيګرو ،جنوب ختيځ کې ايټاليا ،لويديځ کې سويټزرلينډ او شمال لويديځ کې يې
جرمني پراته وه .په دغه ډول ددې سلطنت د شمال لويديځ پرته شاوخوا يې ټول
دښمنان و ،په دې حالت کې د هغه وخت په خارجي پاليسۍ او سفارتي اړيکو کې
کومه بريا نه وه ترالسه کړې.
دې هيواد د خپلو ګاونډيو سره بې شمېره جنجالي مسئلې درلودې ،دې متحد
سلطنت چې پخوا کومې ځمکې نيولې وې ،د هغه سيمو خلک د حکومت د ناکامې
پاليسۍ په وجه ناراضه وه ،په دې وخت کې د نړيوال بحران په وجه يې په دوستانو
کې کمۍ او دښمنانو کې يې زياتی رامنځته شو.
د جرمني سره رامنځته شوي اتحاد ته هم خلکو په ښه نظر نه کتل؛ خو په دې
يې هم سترګې نه شوې پټولی ،چې د جرمني د نه مرستې په پايله کې اسټريا-هنګري
ته د روسيي او فرانسې نه خطر موجود وه ،هر پنځه کاله وروسته د درې ګوني
اتحاد د تړون نوی والی کيده ،چې په دې اتحاد کې به اسټريا-هنګري د خپل کمزوري
حالت په وجه په کې ګډون کاوه.
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د هيواد شاهي فوځ د پاچا فريدريک په مشرۍ کې منظم وه ،پاچا د فوځ عمومي
مشر وه ،په  ۲۳۲۱ز کال کې پاچا د  ۸۱کلونو وه ،د هغه د ډېر عمر په وجه د
فوځ فوځي مشر فرنز کونريډ په فوځ کې ډېر مقبوليت درلود او په عملي ډول هغه
د فوځ سپه ساالر وه ،کونريډ غوښتل ،چې داخلي او بهرني مسائل به د فوځ په مټ
حلوي ،همدا وجه وه ،چې زياتره وخت به يې د ايټاليي او سربيا سره کله کله جګړې
کولې ،چې په دې سره يې د ګاونډيو هيوادو سره زياتره وخت اړيکې خړې پړې
وې.
د  ۲۳۲۱ز کال څخه مخکې کونريډ د جګړې پالن جوړ کړی وه ،چې ددې
پالن مطابق فوځ د خپلو دريو خواوو ګاونډيو سره په يوه وخت د جګړې لپاره تيار
وه ،ددې پالن مطابق يو ځانګړی فوځ جوړ شوی وه ،چې د (ای سټافل) په نوم
ياديده او د ايټاليي يا هم د روسيي سره د جګړې لپاره چمتو وه.
د درې ډلو څخه يو بل جوړ فوځ چې د (مني ملګرپ بالکان) نوم يې ورکړی
وه ،د سربيا او مونټي نيګرو پر ضد جګړې ته چمتو وه ،د (بي سټافل) په نوم بله
ډله وه ،چې دا يو ځانګړی منظم فوځ وه ،ددې فوځ يوه دنده دا هم وه ،که چيرې د
ايټاليي يا روسيي سره جګړه ونه شي؛ نو د هغه فوځ چې د سربيا پر ضد جوړ
شوی ،په جګړه کې د هغوی سره مرسته وکړي.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د اسټريا-هنګري ټول فوځ  ۱۱۱۷۷۷تنه وه ،دې فوځ سره
پخواني توپونه ،توپکونه او د اورګاډي د پټلۍ پخوانۍ نظام موجود وه ،شاهي فوځ
هوايي فوځ ته کومه توجه نه وه کړې ،لکه څرنګه چې مخکې ذکر شول ،د اسټريا-
هنګري دولت د فوځ لپاره ډېره کمه بوديجه ځانګړې کړې وه.
د اسټريا-هنګري بحري فوځ د خپلو دواړو دښمنو ځواکونو روسيي او ايټاليي
څخه کمزوری وه ،د فوځ په اړه د کم نظر لرلو په اساس يې بحري فوځ ته هم
دومره ارزښت نه وه ورکړی ،په  ۲۳۲۱ز کال کې د اسټريا-هنګري د بحري فوځ
سره  ۲۱جنګي بيړۍ ۱ ،کروزه ۲۸ ،ډيسټرايزرز او  ۱ابدوزه موجود ول.
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ترکيه
عثماني سلطنت د  ۲۱۳۳ز څخه تر  ۲۳۱۱ز کال پورې د نړۍ په نخشه کې
په ډېر شان و شوکت سره حکومت وکړ ،ددې سلطنت لوړوالی په شپاړسمې او
اوولسمې زيږدي پيړيو کې خپل اوج ته رسيدلی وه ،چې بريد يې د سهيلي افريقا،
منځني ختيځ ،لويديزې اروپا او سهيل لويديزې اروپا ته رسيده ،عثماني سلطنت په
 ۱۳والياتو او  ۰باج ورکوونکو سيمو باندې ويشل شوی وه ،ددې سلطنت ويره په
اروپايي جرګو کې موجوده وه.
د ترکي سلطنت د زوال نښې د  ۲۳ز پيړۍ په لومړيو کې وليدل شوې ،د ۲۱۱۱
ز کال څخه ديخوا په مسلسل ډول  ۲۰نا اهله مشرانو واکمني وکړه او دا سلطنت
يې د زوال پر لور روان کړی وه ،زياتره نيول شوې سيمې يې له السه ووتې او
سلطنت د هرې ورځې په تيريدو سره کمزوری کيده.
د مرکزيت په پای ته رسولو سره په ختيځ او لويديځ کې پروت سلطنت يې د
سياسي يووالي څخه هره ورځ بې برخې کيده او په لرو پرتو سيمو کې پرتو غير
مسلمانو اقليتونو د نورو په مټ ورانۍ پېل کړی وه ،په دې وخت د سني او شيعه
ستونزو او اقتصادي خراب حالت حکومت ته سخت زيان واړوه.
د  ۲۸۱۳ز کال د يونان د ازادۍ په جګړه کې يونان خپله ازادي اعالن کړه،
وروسته په  ۲۸۰۳ز کال کې واکمن دويم محمود د هيواد د ساتلو او په ترکيه کې
د نوي والي په موخه هلې ځلې پېل کړې ،د اصالحاتو په نوم يې د اروپا د نوي
فکري ،حکومتي ،زراعتي او قانوني نظام پر اساس حکومت کول پېل کړل؛ خو په
 ۲۸۷۱ز کال کې په سربيا ،مونټي نيګرو ،بوسنيا ،والچيا او مالدووا کې د قوميت
تحريکونه پېل شول او پای د  ۷۸-۲۸۷۷ز کلونو په جګړه کې چې د روسيي او
ترکيي تر منځ پيښه شوه ،د پورته ذکر شويو سيمو خلکو هم خپلواکي اعالن کړه،
په داسې حال کې چې دغه پورته سيمې د تيرو شپږو لسيزو راهيسې نيمه خودمختاره
وې او د ترکيي د بيرغ الندې متحدې وې.
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په وخت کې د سربيا يو يهودي (يهودا سولومن الکاليي) فلسطني سيمو ته والړ
او هلته يې د اسرائيلو د ازادۍ تحريک پېل کړ.
په  ۲۳۷۸ز کال کې د ترکي ځوانانو تحريک په ټول هيواد کې پېل او د تحريک
د غوښتنو د نه پوره کيدو په پايله کې يې په  ۲۳۷۳ز کال کې سلطان عبدالحميد د
هيواده وشاړه او ورور يې پنځم محمود په تخت باندې کيناوه ،د ځوانو ترکانو د
تحريک په وخت کې د اسټريا-هنګري سلطنت وکوالی شول ،چې د بوسنيا او
هرزګونيا سيمې په خپل واک کې شاملې کړي ،د ايټاليي سره په جګړه کې يې ليبيا
له السه ورکړه او بيا د بالکانو په جګړه کې يې نورې زياتې سيمې له السه ووتلې.
د  ۲۳۷۸ز کال وروسته د يووالي او عمل مجلس رامنځته شو ،چې د هيواد
چارې يې په الس کې واخيستې ،دې مجلس لومړی د هيواد د بحري فوځ جاج
واخيست او پريکړه يې وکړه ،چې د عوامو نه به چنده راټولوي او بحري فوځ سره
به مرسته کوي ،په دې سلسله کې د  ۲۳۲۷ز کال په لومړيو کې يې انګلستان ته د
دوه نويو بحري بيړۍ د جوړولو لپاره پيسې ورکړې.
د بيړو د جوړولو وروسته يې بيړۍ د ځان سره وساتلې؛ ځکه د جرمني سره
يې د جګړې امکان زيات وه او د بيړيو څخه يې په لومړۍ نړيواله جګړه کې د
ځان لپاره ګټه واخيسته ،په همدې وجه د ترکي عوامو د انګلستان نه ډېر راغلل،
بلخوا د جرمني قيصر دويم ويليم ددې موقع څخه ګټه واخيسته او ترکيي ته يې دوه
جنګي بيړۍ ورواستولې او په مقابل کې يې ترکيه په جګړه کې د ځان ملګرې کړه.
د ترکيي هوايي فوځ د نړۍ د څو پخوانيو فوځونو څخه يو وه ،هوايي فوځ يې
په  ۲۳۷۳ز کال کې رامنځته شو ،په دې وخت کې په پاريس کې د هوايي فوځ په
اړه نړيوال کنفرانس جوړ شوی وه ،چې دوه ترکي په کې د ګډون په موخه ورغلي
وه ،په  ۲۳۲۷ز کال کې نور ترکان د زده کړې لپاره اروپايي هيوادونو ته وليږل
شول؛ خو زده کړه يې بشپړه نه شوه او د ځينو مسائلو په وجه په  ۲۳۲۲ز کال کې
بيرته ترکيي ته راغلل ،د ترکيي د دفاع وزير محمود سيوکيت پاشا د هوايي فوځ
سره ډېره مرسته کوله او په همدې کال يې دوه افسران فيسا او يوسف کينان د
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نړيوال هوايي ټيست لپاره وليږل ،چې اعلی نمرې يې واخيستې او نړۍ يې حيرانه
کړه ،په  ۲۳۲۱ز کال کې په استنبول کې هوايي اکاډمي جوړه شوه او په دې ډول
په لومړۍ نړيواله جګړه کې ترکيه د يوه ځواکمن هوايي فوځ لرونکې وه.
ترکيه د جګړې د پيل څخه دوه کاله وروسته د  ۲۳۲۱ز کال په اکتوبر کې په
جګړه شامله شوه او د روسيي سره يې د جګړې اعالن وکړ ،په دې وخت کې يې
د ټول فوځ  ۱۲۷۷۷۷تنه وه.
بلغاريه
په  ۲۸۷۸ز کال کې د برلين د کنفرانس په پايله کې بلغاريه د عثماني ترکيي
څخه جال کړل شوه ،د همدې کال څخه تر  ۲۳۷۸کال پورې بلغاريه د شهزاده
فرديناند په الس کې وه ،چې د همدې کال په پای کې پاچا وټاکل شو ،په  ۲۳۲۱ز
کال کې پرواسيل راډوس الوو لومړی وزير وه ،په  ۲۳۲۲ز کال کې پاچا فرديناند
د خپل نوم سره د تزار لفظ هم زيات کړ ،فرديناند پاچا وه؛ خو د وزيرانو په واسطه
يې خپل اختيارات نور هم زيات کړي ول ،ددې وجه د هغه وخت سياسي ګوندونه
ول ،د  ۲۳۲۱څخه تر  ۲۳۲۸ز کلونو پورې وخت ته د فرديناند د پاچاهی نوم
ورکول شوی دی.
مقدونيا د نورو سيمو په شان د ازادۍ تحريک پېل کړی وه او د يوه تحريک
لپاره يې سر اوچتوه ،د مقدونيا خلکو د بلغاريي د خلکو سره هم اهنګي درلوده ،په
 ۲۳۲۱ز کال کې بلغاريي د سربيا ،مونټي نيګرو او يونان سره يو ځای د ترکيي
سره جګړه وکړه او هغوی يې مات کړل ،دې ته د بالکان لومړۍ جګړه وايي ،چې
په دې جګړه کې بلغاريي د مقدونيا سربيره تريس او سالونيکا سيمې هم ونيولې،
سربيا ،مونټي نيګرو او يونان ،چې ښې سيمې ورته په برخه نه وې رسيدلې ،د
بلغاريي پر ضد يې جګړه وکړه ،د بالکانو په دويمه جګړه کې بلغاريي ماته وخوړه
او د مقدونيا سيمه يې ترې ونيوله.
په  ۲۸۳۱ز کال کې لومړي وزير سټائلوډ کورني صنعت ته پرمختيا ورکړه،
ټيکس يې د  ۸سلنې څخه  ۲۱سلنې ته لوړ کړ ،چې وروسته په  ۲۳۷۱ز کال کې
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 ۱۱سلنې ته لوړ شو ،په  ۲۸۳۷ز کال کې تجارتي قوانين جوړ او نافذ شول ،په
 ۲۸۳۱ز کال کې د اورګاډي پټلۍ يوازې  ۸۱۲کيلو متره وه ،چې په  ۲۳۲۱ز کال
کې  ۱۲۰۰کيلومترو ته ورسول شوه ،يوازې په څلورو کلونو کې په فابريکو او
کارکوونکو کې يې څلور سلنه زياتوالی راغی.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د بلغاريي نفوس  ۱۴۸۱ميليونه تنه وه او د پالزمينې صوفيا
نفوس يې  ۲۲۷۷۷۷تنه وه ،د هيواد عامو خلکو خوشحاله ژوند درلود ،زياتره يې
د صنعت سره تړلي وه او فابريکو د هيواد اقتصاد ته زيات قوت ورکاوه.
د  ۲۳۲۱ز کال په اګست کې د لومړۍ نړيوالې جګړې په پېل کې ،بلغاريه د
بالکانو د دويمې جګړې د بوج نه په بشپړ ډول نه وه اوزګاره شوې او په لومړيو
کې يې بې طرفي غوره کړې وه ،د بلغاريي د مهم جغرافيايي موقعيت په وجه د
جګړې دواړو لوريو کوښښ کاوه ،چې بلغاريه د ځان ملګرې کړي ،بلغاريي د
قانون په اساس خارجه چارې ټولې د پاچا په الس کې وې او پارلمان په دې کې
هيڅ مداخله نه شوه کوالی؛ خو پاچا د جرمني نژاد په درلودلو سره هم ،په جګړه
کې د بې طرفۍ د سياست طرفدار وه.
د  ۲۳۲۱ز کال په ګرمۍ کې چې مرکزي ځواکونو زياته بريا خپله کړه ،بلغاريه
د مرکزي ځواکونو په ګټه د متحدينو پر ضد په جګړه کې داخله شوه؛ ځکه مرکزي
ځواکونو د بلغاريي د نيول شويو ځمکو د بيرته ورکړې ژمنه کړې وه.
د جګړې الملونه
په نولسمه زيږدي پيړۍ کې صنعتي انقالب او په سياسي لحاظ رامنځته شوې
تبديلي ،ددې باعث شوه ،چې د شلمې پيړۍ په پېل کې اروپايي قومونه د ناوړه
حاالتو سره مخ شي ،په زياترو هيوادو کې خلک د پاچاهي نظام بيزاره وه او په
ډير قوت ورسره د خلکو کرکه زياتيده ،په ځينو هيوادو کې د پاچاهي نظام او
پارلمان تر منځ د حل الر رامنځته شوې وې ،په دې ډول دغه وخت يو خوا د
پاچاهي نظام د پايښت او بلخوا د جمهوري او پارلماني نظام د رامنځته کيدو لپاره
جګړه روانه وه.
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اروپايي قومونو د نړۍ په نخشه کې مهم ځای درلود؛ خو ددې سره هم د انتشار
او جګړو ښکار وه ،د واک د السته راوړو ،قومي او تمدني اختالف ،ژبنی اختالف،
پخوانی جګړې او د غچ اخيستو سياست اوج ته رسيدلی وه ،د نويو ځمکو السته
راوړل د هر اروپايي هيواد دويمه غوښتنه وه.
د پراختيا غوښتنې سياست او د نويو ځمکو د السته راوړلو په وجه خپلمنځي
اختالفات او سترې جګړې رامنځته شوې وې ،همدغه حالت د بحري پرمختګ لپاره
الره هواره کړه او د بحري نظام د لوړوالي لپاره کار پېل شو ،د لوړ بحري ځواک
لرونکي هيواد لپاره دا د منلو نه وه ،چې بل هيواد دې ددې هومره ځواک پيدا او
ددې پر سيمو دې ولکه ټينګه کړي ،ددې په پايله کې داسې حالت رامنځته شو ،چې
هيوادونه په ګروپونو باندې وويشل شول.
د ځينو هيوادونو د اتحاد په پايله کې مخالفينو ته ګواښ متوجه کيده او د همدې
ګواښ په مقابل کې به هغه مخالف يو بل اتحاد رامنځته کاوه ،همدغه سياست ټوله
اروپا په خپله غيږه کې ونيوله ،چې دغه سياست د نولسمې پيړۍ په پېل کې پېل
شوی وه.
په دې ناوړه حاالتو کې دا اړينه وه ،چې د اروپا مفکرين او پوی خلک بايد د
ډېر صبر نه کار واخلي او ستونزې بايد د سفارتي اړيکو له الرې حل کړي او د
اروپا لويه وچه د تباهۍ نه وژغوري؛ خو د هغه وخت واکمنو زياته بيړه وکړه او
پای جګړې ميليونونه خلک وخوړل ،په لکونو بې کوره ،يتيم او بې وارثه شول ،د
ټولې اروپا اقتصاد ته سخت زيان ورسيده.
دلته د لومړۍ نړيوالې جګړې الملونه په تفصيل سره څيړو.
د ځمکني ،بحري او هوايي ځواک د برالستيا لپاره هڅې

د صنعتي پرمختګ سره يو ځای په اروپايي هيوادو کې د نويو وسلو جوړولو
کار ګړندی شو ،د نويو ټوپکونو ،ماشينو ،توپونو او ټانکونو په جوړولو باندې
اروپايي هيوادونو زياتې پيسې مصرفولې ،د فوځ په متحرک کولو او د فوځي اړيکو
نيولو په سامانو باندې هم زيات مصرف کيده ،اروپايي جنګي ماهرينو د پخوانيو
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جګړو څخه زده کړه کړې وه؛ ځکه يې نو فوځ ته زياته توجه کوله ،اورګاډۍ چې
په هغه وخت د وړو راوړو لپاره ښه وسيله وه ،په چټکۍ سره يې پټلۍ ورته غزولې.
جنګي ماهرين په دې نظر وه ،چې يوازې د زيات فوځ درلودل ،د بريا ضمانت
نه شي کيدای ،د بشپړې بريا لپاره نوي تخنيک او وسلې ،چټکې فوځي اړيکې ،فوځ
سره د حب الوطنی جذبه او اطاعت ،چټک فوځ او جنګي سامان اړين دی ،سربيره
پر دې جنګي پالن ،ښه سياسي او ټولنيز حاالت ،اقتصادي استحکام ،سفارتي اړيکې
او د اوږدې مودې جګړې لپاره ځواکمن اقتصاد ډېر اړين دي.
همدا وجه وه ،چې د اروپا ځينو هيوادونو لکه جرمني ،فرانسې ،انګلستان او
روسيي د نويو وسلو جوړولو سربيره د ځواکمن اقتصاد لپاره هلې ځلې پېل کړې
وې ،د نويو وسلو سره د اشنا کيدو لپاره فوځ ته تمرين ورکول کيده.
د نويو وسلو د جوړولو لپاره يې څيړنيز مرکزونه جوړ کړي ول ،چې هر وخت
به خپل راپورونه لوړو چارواکو ته رسول ،چې هغوی به د کتلو نه وروسته د وسلو
د جوړولو امر ورکاوه.
د ځمکني فوځ سربيره د بحري فوځ دځواکمنولو لپاره هم نويو وسلو ته اړتيا وه،
د اروپا ځواکمنو هيوادونو د اروپا څخه بهر مستعمرې درلودې ،چې ددې مستعمرو
سره د اړيکو ساتلو لپاره يې يو ځواکمن بحري فوځ ته اړتيا درلوده ،د بحري فوځ
لپاره يې د نوي تخنيک ،نوې وسلې ،جنګي بيړۍ ،اب دوزونه ،کروزرونه او نور
جنګي توکي جوړول.
دا د اروپا د سيالۍ پايله وه ،چې بحري جنګي بيړۍ يې جوړولې ،د بحرونو څخه
د يرغلونو لپاره يې هوايي بيړۍ جوړې کړې وې ،د يوبوټس ټيکنالوجۍ د بحري
جګړو بڼې زيات ته تغير ورکړ.
تارپيډ هم يو ډول توغندي وه ،چې د سمندر دننه به يې د دښمن بيړۍ په نښه
کوالی شوې ،په دې کار کې انګلستان ،جرمني فرانسه او امريکا د نورو هيوادونو
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نه مخکې وه ،په دې ډول د اروپا مهمو هيوادونو د بحري بيړيو د نوي کولو لپاره
کوښښونه کول.
د فرانسې بحري فوځ د  ۲۱-۲۳۲۷ز کلونو تر منځ دوه چنده ځواکمن شوی وه،
جرمني په  ۲۳۲۱ز کال کې د نړۍ دويم ځواکمن بحري فوځ وه ،امريکا د ۲۸۳۸
ز کال د هسپانيي سره د جګړې نه وروسته د بحري فوځ په ارزښت باندې پوه شوه
او د شلمې زيږدي پيړۍ په لومړيو کې يې د ځواکمن بحري فوځ په جوړولو باندې
پېل وکړ ،د انګلستان شاهي بحري فوځ د نړۍ د ټولو څخه ځواکمن او مجهز فوځ
وه ،په  ۲۳۲۱ز کال کې د انګلستان بحري فوځ په لومړۍ درجه کې وه.
هوايي فوځ هم همدې حالت کې وه؛ خو د هغه وخت جنراالنو د هوايي فوځ نه
دومره اميد نه درلوده ،فرانسې ،انګلستان ،جرمني ،ترکيي ،فرانسې او امريکا يې د
جوړولو لپاره کوښښ کاوه ،د جګړې ډګر ته نوې الوتکې د استعمال لپاره راوړل
کيدې او نوې تجربې يې کولې ،جنګي الوتکې جوړيدې او د الوتکو په واسطه بارود
او د ويجاړۍ رامنځته کوونکي مواد د يوه ځای نه بل ځای ته ليږدول کيدل او هم
به يې د دښمن ځايونه بمبارول.
د الوتکو د چټک سرعت او د زيات وزن د پورته کولو لپاره هر هيواد هوايي
اکاډمۍ جوړې کړې وې ،پېلوټان يې چمتو کول ،د الوتکو په واسطه به يې ځمکنی
فوځ هم بمباروه.
په  ۲۳۲۱ز کال په اروپا کې همدغه حالت موجود وه ،انګلستان د نړۍ ځواکمن
هيواد وه او جرمني يوازينی هيواد وه ،چې انګلستان ته يې چلينج ورکوالی شو،
بلخوا روسيي په چټکۍ سره نور هيوادونه الندې کول ،چې دا د روسيي دوو ګاونډيو
جرمني او اسټريا-هنګري ته ستر ګواښ وه ،په دې حاالتو کې هر هيواد کوښښ
کاوه ،چې په وسلو او نورو جنګي وسائلو کې په نورو باندې برالسی شي.
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د اقتصادي پياوړتيا لپاره هڅې

د ايډم سمت کتاب 1په اروپايي قومونو کې يو نوی فکر رامنځته کړ ،چې ددې
کتاب وروسته د اروپايي قومونو د اقتصادي پرمختګ لپاره ځانګړې څيړنې پېل
شوې او اروپايي قومونو د نويو اقتصادي الرو چارو په رامنځته کولو الس پورې
کړ ،د بارټر 2سيستم پر ځای يې نړيوال تجارت رامنځته کړ.
قومونو به خپلې اړتياوې د خپلو وسائلو په واسطه پوره کولې او د نورو اړتياوو
لپاره به يې نړيوالې مندويی ته مراجعه کوله ،د انګليسي استعمار په پراخولو کې
همدغه نظريه ډېره ځواکمنه وه ،د اروپا څخه د تجارت په بهانه راووتل ،اسيا،
افريقا او اسټراليا ته ورسيدل او هلته يې د هغه ځای ساده خلک محکوم کړل.
ټول اروپايي قومونه د اروپا د کوچنۍ وچې نه د وتلو په حال کې وه او د نړيوال
توليد څخه يې ښه کټه واخيسته ،هر اروپايي هيواد د نورو هيوادونو سره د سوداګرۍ
لپاره بحري فوځ جوړ کړی وه.
دغه کار چې د کومو هيوادونو لپاره ستونزمن وه؛ نو د نورو هيوادنو د بيړيو
په واسطه يې خپل سوداګريز مالونه نورو هيوادو ته رسول ،نړيواله سوداګري نوې
رامنځته شوې وه.
د شلمې زيږدي پيړۍ په پېل کې د اروپايي قومونو د اقتصادي پرمختګ غوښتنه
الپسې زياته شوه او خبره جګړې ته ورسيده ،د سويس کانال ډېر مهم رول درلود؛
ځکه همدا کانال د اسيايي هيوادونو سره د سوداګرۍ نږدې الره وه ،هر اروپايي
هيواد به کوښښ کاوه ،چې دا ځای ونيسي او محصول يې السته راوړي.
انګليسي شاهي بحري فوځ د خپل شان و شوکت په درلودلو سره د نړيوالې
سوداګرۍ په ښو الرو باندې واکمنه وه ،نورو هيوادونو به د خپلې سوداګرۍ لږه
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برخه محصول انګلستان ته ورکاوه ،چې دې کار د انګلستان اقتصاد ته ډېره ګټه
رسوله او نور هيوادونه برعکس له زيان سره مخ وه.
د فوالدو،صنعت ،کيمياوي توليداتو او د بريښنا په واسطه د انرژۍ السته راوړل
په ډيره پيمانه سره پېل شوي وه او هر هيواد به د خپلې وسې په اندازه کوښښ کاوه،
ددې کار لپاره اروپايي هيوادونو د خپلې سوداګرۍ ساحه پراخه کړې وه او د هغو
هيوادونو څخه به يې چې ګټه ترالسه کوله؛ نو هغوی به د خپل انحصار الندې
راوستل ،د هيواد د ګټو د ترالسه کولو لپاره به يې بل هيواد انحصاروه او ځواکمنو
هيوادونو به ددې کار نه ناوړه ګټه اخيسته.
جرمني غوښتل ،چې په نړيوالې سوداګرۍ کې مخکې وي؛ نو ددې کار لپاره
يې نوې بحري بيړۍ جوړې کړې ،بلخوا د جرمني د بحري بيړيو د قوي کيدو په
وجه انګلستان ته ګواښ متوجه وه او همدغه وجه وه ،چې انګلستان د فرانسې او
روسيي سره د لږو اختالفاتو په درلودلو سره بيا هم يو ځای شو ،ددې خبرې مطلب
دا نه دی ،چې پورته ذکر شوي درې هيوادونه د يو بل خيرخواه وه؛ مګر د ځان
شاوخوا د يوه قوي اقتصادي هيواد(جرمني) څخه يې ويره درلوده او دوی د ډېر
وخت لپاره خپلمنځي اختالفات شاته وغورځول او د جرمني پر ضد متحد شول.
فرانسې د خپل بيروني ځواکمن اقتصاد په وجه نورو هيوادونو ته پور ورکوه او
سودي ګټه يې ترالسه کوله ،چې دې کار يې اقتصاد ته زياته ګټه رسوله ،روسيي
د صنعتي پرمختګ او فوالدو جوړولو لپاره کوښښ کاوه ،جرمني په دې فکر کاوه،
چې څنګه د فوالدو جوړولو ،کيمياوي توليداتو ،سترو ماشينونو او د بريښنا د توليد
لپاره نوي وسائل رامنځته کړي ،انګلستان د نړۍ د ستر سوداګر هيواد په توګه
پيژندل کيده ،دغه ټول قدمونه د اقتصادي پياوړتيا او او استحکام لپاره پورته کيدل
او ددې تر څنګ يې يو بل د څارنې الندې هم نيولي وه ،چې بل هيواد څومره
ځواکمن اقتصاد لري او مقابل هيواد وکوالی شي ،چې د هغه نه ځواکمن وسائل او
الرې چارې رامنځته کړي.
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د اروپا د تيرې پيړۍ جګړې د ځمکې د نيولو لپاره نه وې ،بلکې ددې لپاره
وې ،چې څرنګه وکوالی شي پياوړی اقتصاد ولري.
د پخوانيو جګړو څخه رامنځته شوې دښمني

د اروپا تاريخ دا روښانوي ،چې د نولسمې پيړۍ په پېل کې اروپا د جګړو په
اور کې سوځيده ،په دې جګړو کې هغه وخت کموالی رامنځته شو ،چې د اروپا
خلک د ځواک د توازن له کموالي سره مخ شو او بسمارک وکوالی شول ،چې د
خپل مداريتوب په پايله کې د برلين په تخت تکيه ووهله.
د کريمين جګړې ( )۱۱-۲۸۱۱د روسيي حالت ډېر خراب کړ او د روسيي د
پراختيا غوښتنې خوبونه يې د خاورو سره خاورې کړل ،بلخوا متحد هيوادونه
(فرانسه او انګلستان) د خپل خراب حالت په وجه ډېر پريشانه ول ،د ترکيي فوځ د
روسيي لخوا له منځه تللی وه.
فرانسه د پروسيا (چې وروسته د متحد جرمني سلطنت شو) لخوا د  ۲۸۷۷ز
کال په جګړه کې د ماتې سره مخ شوه او دريم ناپېليون يې بندي کړ ،د فرانسې دوه
سيمې الزاس او لورن د جرمني په ولکه کې پريوتې ،فرانسويانو ماته وخوړه او
دوه سيمې يې هم له السه ورکړې ،چې دا کار فرانسويانو ته د منلو او برداشت نه
وه ،د ماتې وروسته يې د خپلو سيمو د نيولو خوبونه ليدل ،چې د همدې کار لپاره
يې د انګلستان او روسيي سره الس يو کړ او هغوی ته يې داسې ښکاره کړه ،چې
جرمني په سيمه کې د دوی دواړو هيوادونو د ګټو مخالف دی.
په  ۳۳-۲۸۳۸کې انګلستان او فرانسه د نيل د سيند د لوړې برخې پر سر په
جګړه شول ،چې فرانسې زيان وليده او دا يوه کوچنۍ جګړه وه ،فرانسويان د اروپا
څخه بهر د خپلو ګټو د ساتلو لپاره جګړې ته چمتو ول.
په جنوبي اروپا کې سربيا ،بلغاريه ،مونټي نيګرو او يونان د بالکانو په لومړي
جنګ د ترکيي سره په جګړه وه ،چې د ترکيي د ولکې الندې سيمې مقدونيا ،تريس
او سالونيکا يې ونيول؛ خو د غنيمت په مال باندې پورته بريالي شوي هيوادونه په
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خپلو کې په جګړه شول ،د بالکانو په دويمه جګړه کې سربيا ،مونټي نيګرو او يونان
د بلغاريي پر ضد وجنګيدل او د بلغاريي د الس الندې سيمه مقدونيا يې ترې ونيوله.
دې جګړو د بالکانو او جنوبي اروپا د هيوادونو ترمنځ کرکه او دښمني رامنځته
کړه ،ترکيي او بلغاريي زيات زيان ليدلی وه؛ نو جګړې ته چمتو ول ،تر څو خپلې
د السه وتلې سيمې بيرته تر السه کړي.
د اسټريا-هنګري حکومت د خپل الس الندې سيمې ايټاليا باندې سختې پاليسې
وضع کړې وې ،چې ايټاليا په دې کار ډېر په قهر وه ،په دې کار سره د اسټريا-
هنګري جنرال فرنز کونيريډ لخوا وخت په وخت ايټاليا ته د جګړې ګواښ کيده ،په
داسې حال کې چې دواړه هيوادونه د درې ګوني اتحاد ژمنو ته ژمن وه.
د لومړۍ نړيوالې جګړې لپاره پېالمه د اسټريا-هنګري د شهزاده ډيوک
فرينزفرديناند او د هغه د ميرمن صوفيي وژل کيدل وه ،چې د سربيا په ښار سراجيو
کې د  ۲۳۲۱ز کال د جون په  ۱۸باندې ووژل شول ،وروسته دا خبره ثابته شوه،
چې په وژلو کې د سربيا د حکومت الس وه ،په دې وخت کې اروپايان د پخوانيو
دښمنيو په وجه د يوه بل وينو ته تږي ناست وه.
قومي تعصبونه

اروپا د پنځه ويشتو لويو قومونو لويه وچه ده ،په  ۲۳۲۱ز کال کې هر قوم د
خپلې ژبې ،اوسيدو ،رسمونو او رواجونو په وجه د نورو قومونو څخه ځانګړی وه
او په نورو قومونو باندې يې د خپل شان و شوکت لپاره هلې ځلې کولې ،په دې
قومونو کې جرمن ،چيک ،هنګري ،پولينډي ،فرانسوي ،انګليسي ،سربيايي،
کوشيايي ،پرتګالي ،هسپانوي ،غالم او رومانوي قومونه د ذکر وړ دي ،ددې ټولو
قومونو ژبې مختلفې وې او هر قوم د بل قوم د ژبې برترۍ ته نه قائل کيده ،په دې
سره فساد رامنځته شو.
د اسټريا-هنګري په سلطنت کې د  ۲۱څخه د زياتو ژبو ويونکي موجود ول،
همدغه وجه وه ،چې حکومت به تل د ستونزو سره مخ وه ،بله دا چې ،د سربيا سره
د جګړې پر وخت يې فوځ ته په  ۲۱ژبو باندې د جګړې اعالن واوروه.
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د پروسيا لخوا فرانسې ته د ماتې ( )۲۸۱۷څخه وروسته يې قوم د پروسيا
سخت دښمن ګرځيدلی وه او فرانسويانو د بل هر قوم د الندې کولو لپاره پالنونه
جوړول ،بلخوا د جرمني قوم په خپل لوړ کلتور او تمدن باندې فخر کاوه ،په دې
سره يې د قومي برترۍ جذبه پياوړې شوې وه ،انګليسانو د نړۍ په څلورو لويو
وچو باندې واکمني کوله ،چې دا کار يې د برترۍ وړ ګاڼه او وياړ يې پرې کاوه.
دغه اختالفات دومره زيات شول ،چې يو قوم بل ته د منلو نه وه ،د اروپا تاريخ
د خپلمنځي جګړو څخه ډک دی ،نولسمه پيړۍ د اروپا د جګړو پيړۍ وه ،چې په
دې پيړۍ کې د اروپا زياتره جګړو قومي رنګ درلوده ،د لږې ارامتيا څخه وروسته
د شلمې پيړۍ په پېل کې دغه الوا يو ځل بيا د چاوديدو حال ته نږدې شوې وه.
په سربيا کې د اسټريا-هنګري د شهزاده او د هغه د ښځې سياسي وژنه ،چې د
لومړۍ نړيوالې جګړې پېالمه ګڼل کيږي ،د قومي تعصب او کرکې څرګند دليل
دی ،چې په دې سره سربيا د اسټريا-هنګري د الس الندې سيمو د غالمانو غچ
اخيستل غوښتل؛ خو دې جګړې ټوله اروپا په اور کې وسوځوله.
اتحادي سياست

د پروسيا د مشر بسمارک د سفارتي اړيکو د هڅو په پايله کې د جرمني متحد
سلطنت رامنځته شو ،چې ددې سلطنت مشر(قيصر) دويم ويليم وټاکل شو او لومړۍ
وزارت يې بسمارک ته وسپاره ،بسمارک د پراختيا غوښتنې د سياست برعکس
فکر خپل کړ او د خپل سلطنت او دفاع لپاره يې هلې ځلې پېل کړې ،ددې تر څنګ
يې د اسټريا-هنګري او ايټاليا سره پټ درې ګونی تړون هم السليک کړ ،بسمارک
به د سترو جګړو پر ځای کوچنۍ سيمه ايزې جګړې کولې؛ ځکه يې نو د اروپا
بهر د نويو سيمو نيولو ته چندان ارزښت نه ورکاوه.
بسمارک يو خوا د درې ګوني اتحاد غړيتوب درلود ،بلخوا يې د روسيي سره
هم د دفاعي تړون په اړه خبرې پېل کړې وې ،په دې ډول د بسمارک وخت د اروپا
لپاره په سفارتي اړيکو کې يو ښه دور ګڼل کيږي ،په دې وخت برلين د اروپا مهمې
پريکړې کولې او نور اروپايي هيوادونه به يې هم ځان سره ملګري کول ،په ۲۸۳۷
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ز کال کې بسمارک د وزارت د چوکۍ څخه لرې کړل شو ،چې په دې سره د
جرمني په پاليسۍ کې زيات تغيرات رامنځته شول او خارجه پاليسي يې د بد حالت
سره مخ شوه ،په بل کال د روسيي څخه يو کميسون د امنيتي تړون د السليکولو
لپاره برلين ته راغی ،چې دلته يې روسان د درې ګوني پټ تړون نه خبر کړل او
هم يې د امنيتي(دفاعي) تړون د السليکولو څخه انکار وکړ.
د جرمني دې کار روسيه فرانسې ته نوره هم نږدې کړه او په پای کې دواړو
هيوادونو په  ۲۸۳۱ز کال کې د درې ګوني اتحاد پر ضد يو تړون السليک کړ،
فرانسه په سيمه کې د انګلستان د اغېز نه خبره وه او په ځآنګړي ډول د انګلستان
د بحري شاهي فوځ د اغېز نه يې پوره اګاهي درلوده؛ ځکه نو فرانسې زياتره وخت
انګلستان ته ويل ،چې برلين يو ګواښ دی او انګلستان ته يې د دوستۍ دعوت
ورکوه.
قيصر دويم ويليم د پراختيا غوښتنې فکر درلود او د نويو سيمو نيول يې ډېر
خوښ ول ،همدا وجه وه ،چې بسمارک يې رخصت کړ ،جرمني اميرالبحر ټرپز د
جرمني د بحري فوځ د پرمختګ لپاره ډېرې هلې ځلې کولې ،هغه څه چې فرانسې
د جرمني په اړه انګلستان ته ويلي وه ،د اميرالبحر کړنو په ثبوت ورسول؛ ځکه نو
په  ۲۳۷۱ز کال کې د فرانسې او روسيي په دوه ګوني تړون کې انګلستان هم شامل
شو.
په دې وخت د دواړو خواوو څخه د يوه هيواد لږې غلطۍ کوالی شول ،چې
جګړه رامنځته کړي ،سربيره پر دې څو نورو کوچنيو هيوادونو سره انګلستان،
فرانسې او روسيي تړونونه السليک کړي ول ،چې د جګړې د پيښيدو په صورت
کې به يې دفاع کوي ،د بيلګې په ډول د سربيا سره روسيي تړون کړی وه او د
بيلجيم سره انګلستان تړون السليک کړی وه.
دغه اتحادي سياست د هيوادونو د اقتصادي ،ټولنيز ،سياسي او خپلو ګټو په
اساس رامنځته شوی وه ،په دې حال کې چې يوه هم ذاتي دښمني يا دوستي نلرله،

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

د نړيوالو اړيکو په اساس دا قاعده ده ،چې د قومي ګټو په اساس بايد د نورو
هيوادونو سره دښمني يا دوستي له منځه والړه شي.
د هغه وخت د اروپايي هيوادونو سياست ثابت نه وه ،د بيلګې په ډول ،ايټاليا او
رومانيه ،په داسې حال کې چې دواړه د درې ګوني اتحاد غړي ول ،سره ددې هم
يو بل ته په قهر او غصه ول.
د مشرانو ناکامه مشري

په  ۲۸۷۷لسيزه کې په اروپا کې سياسي استحکام ليدل کيږي ،په دې لسيزه کې
اروپايي مشران ليدل کيږي ،چې په ذمه وارۍ سره خپلې دندې په درست ډول پرمخ
وړي او د مسئلو لپاره د حل الرې لټوي ،چې ددې کار وجه د شپيتمو کلونو خونړۍ
جګړې دي ،په دې جګړو کې ټوله اروپا تباه شوې وه.
په تيرو مخونو کې چې د اروپا کوم حاالت موږ مطالعه کړل ،هغه ددې خبرې
ښکارندويي کوي ،چې د اروپا مشرانو په دغه وخت د پوهې پر ځای د سطحي فکر
نه کار اخلي او هره ورځ ددې لپاره چې حاالت ښه کړي ،حاالت د خرابتيا پرمخ
وړي ،د خونړيو جګړو د وخت په تيريدو سره بيا هم د مشرانو په فکر د جګړو
اغېزې ليدل کيدې او هر هيواد د خپلو ګټو لپاره د نورو سره تړونونه السليکول،
په دې وخت کې هر هيواد ځآن محفوظ نه ګاڼه.
د پوهې څخه مطلب هيڅکله هم بزدلي نه ده ،د يوې خوا د مصلحت په ښکاره
کيدو سره بل هيواد داسې فکر کوي ،چې مقابل هيواد يې کمزوری دی ،دوی بيا
خپلې غوښتنې لوړوي ،په دې وخت د يوه اروپايي مشر لخوا هم داسې کار نه ليدل
کيږي ،چې خپل مسئوليت دې په درست ډول سرته رسولی وي.
په  ۲۸۳۲ز کال کې د جرمني لخوا غير ذمه وارانه سلوک رامنځته شو ،يو خوا
دې حکومت د فرانسې او روسيي سره دښمني درلوده ،بلخوا يې بحري فوځ د
انګلستان سره د جګړې په هکله فکر کاوه ،فرانسه په عملي ډګر کې غير فعاله وه
او د جرمني په شان ځواکمن هيواد ته ترې ګواښ نه متوجه کيده.
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فرانسې د خپلو دالسه وتلو سيمو الزاس او لورن د نيولو خوبونه ليدل او پاريس
په دې خبره ښه پوهيده ،چې په يوازې ځان نه شي کوالی د جرمني سره جګړه
وکړي؛ نو د روسيي سره په اتحاد کولو سره يې دا خوب پوره کول غوښتل ،په دې
وخت کې د جرمني د فوځ مشر د قيصر دويم ويليم په غوښتنه د شيلفن پالن جوړ
کړ ،چې ددې پالن له مخې به په فرانسه يرغل کيږي ،چې يو ناوړه پالن وه.
روسيي د کريمين په جګړه کې ماته خوړلې وه او زخمونه يې ال تازه وه او د
تيرې نيمې پيړۍ راهيسې يې کوښښ کاوه ،چې خپل حاالت سم کړي؛ خو د زيات
مساحت او زيات فوځ په درلودلو سره بيا هم يو ځواکمن هيواد وه ،د جرمني لخوا
د روسي پالوي بيرته ليږل ،د جګړې پرته بل څه نه وه ،کوم چې ډېر ناوړه کار
وه.
د دويم ويليم د پراختيا غوښتنې فکر هم د نورو نړيوالو په فکر ښه نه وه،
وروسته اتحادي سياست رامنځته شو او بيا د هيوادونو تر منځ د دوستی او دښمنۍ
رامنځته کيدل هم ډېر ناوړه کار وه.
جرمني ته په کار وه ،چې د شاوخوا دښمنانو سره ښه اړيکې ولري؛ خو دويم
ويليم ډېر په جذبه کې وه ،د نويو ځمکو نيول او جرمني په نړيوال ځواک بدلول د
هغه غوښتنې وې ،چې په هغه وخت کې دا مناسبه رويه نه وه.
بلخوا اسټريا-هنګري د سياسي استحکام د نه موجوديت ،خراب اقتصادي حالت
او د دفاعي کمزورۍ سره مخ وه ،چې ددې په موجوديت کې يې هم د ګاونډيو
هيوادونو سره د جګړې فکر درلود ،تر دې بريده ،ايټاليا چې د درې ګوني اتحاد د
تړون غړې وه ،د اسټريا-هنګري د شهزاده او د فوځ د مشر فرنزکونريډ څخه په
تنګ شوي وه ،د اسټريا-هنګري د پاچا لخوا د دوی دا کارونه غندل کيدل؛ خو ددې
سره هم دا کار پای ته ونه رسيد.
په همدې ډول رومانيه هم د اسټريا-هنګري د واک څخه چې په رومانوي قوم
يې درلود خوښه نه وه ،د سربيا سره يې هم اړيکې خرابې وې ،په داسې حال کې
چې اسټريا-هنګري په دې ښه پوهيدل ،چې د سربيا تر شا روسيه والړه ده.
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په هغه وخت کې د اروپا مشرانو د پوهې او عقل نه کار وانه خيست ،د عقل
ډېر کمی په کې ليدل کيږي ،چې د همدې کم عقلۍ په پايله کې لومړۍ نړيواله جګړه
رامنځته شوه او د جګرې د الملونو څخه يو المل شو.
صنعتي انقالب او د نوي والي سره د ځينو خلکو مخالفت
د نولسمې پيړۍ په پېل کې د نړۍ په زياتو قومونو کې د صنعتي انقالب اغېزې
ليدل کيدې ،په دې وخت د اروپا زيات مفکرين او پوهان د پخواني سياسي،
اقتصادي ،ټولنيز ،جغرافيايي ،قومي او فوځي نظام پر ځای د نوي نظام سره اشنا
شوي وه؛ خو اوس هم داسې کسان موجود ول ،چې نه يې غوښتل خپل پخواني
روايات او نظامونه پريږدي ،هغوی شاهي نظام غوښته او په همغه نظام کې د
پرمختګ او نوي والي غوښتونکي ول ،هغوی د نوي پارلماني نظام سره مخالفت
ښوده.
بلخوا د نوي والي غوښتونکو ډله د اروپا په سترو ادارو باندې واکمنه شوې وه،
تر دې چې د انګلستان او فرانسې سياسي مشران هم د شاهي او پارلماني نظام په
اړه غږيدل او د دواړو ادارو واکونه يې سره ويشلي وه ،په دې ډول نه بشپړ شاهي
نظام موجود وه او نه هم بشپړ جمهوري پارلماني نظام ،د اروپا په زياتو هيوادونو
کې فساد رامنځته شوی وه او وسله وال کوښښونه پېل شوي وه.
د کارل مارکس نظريي زيات مالتړ ترالسه کړی وه ،مارکسيستانو خپلې اتحاديي
جوړې کړې وه او په دې ډول يې کوښښونه کول ،د واک د ترالسه کولو لپاره يې
د زيات جدت څخه کار اخيسته ،هره فابريکه ،کمپنۍ ،مارکيټ ،ځمکه او هر څه د
حکومت ملکيت شمېرل کيدل ،انسان ته د انسان په نظر نه کتل کيدل ،بلکې د يوه
ماشين په سترګه ورته کتل کيدل ،چې د نه د ملکيت خاونده وه او نه هم د شخصي
ژوند ،بس دوه وخته ډوډۍ او د ځان پټولو لپاره يې د کاليو حق درلوده.
د نوي پارلماني نظام غوښتونکي په دې ډاريدل ،چې کوم بل نظام يې مخې ته
ونه دريږي او غوښتل يې ،چې بايد خپل هيوادونه يې ددې نظام نه ښه ګټه پورته
کړي او نور هيوادونه بايد ددې هيوادونو د نظام تقليد وکړي ،بلخوا د شاهي نظام
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غوښتونکي خلک په دې لګيا وه ،چې دغه نظام په څه ډول ښه کړي او کوښښ يې
کاوه ،چې نور هيوادونه هم همدغه نظام په خپلو هيوادونو کې پلی کړي.
په دې جګړه کې د اروپا څو هيوادونه او قومونه شريک وه ،هر هيواد د بل هم
نظره هيواد نه مالتړ کاوه ،حاالت تر دې اندازې خراب شوي وه ،چې د پخواني
نظام پر ضد ډېر پاڅونونه شوي وه ،د ځينو پاچاهانو سياسي وژنې هم رامنځته
شوې وې او ځينې نور يې تبعيد کړي وه.
په دې حاالتو کې يو خوا په انګلستان او فرانسه کې جمهوري نظامونه واکمن
وه او صنعتي پرمختګ پر مخ روان وه ،بلخو په جرمني کې پخوانی شاهي نظام
واکمن وه؛ خو ددې نظام په درلودلو سره يې هم په کسب ،صنعت او اقتصاد کې
ښه پرمختګ کړی وه ،چې دا کار د انګلستان او فرانسې لپاره يو ډول چلينج وه او
کيدای شوای ،چې جرمني د نړۍ مشري په الس کې اخيستې وای.
دې حاالتو ټول جمهوري نظامونه په ويره کې اچولي ول او د هرې ممکنې
الرې نه يې غوښتل ،چې د جرمني د پرمختګ مخه ونيسي ،هغوی غوښتل ،چې په
جرمني کې پخوانی شاهي نظام له منځه يوسي.
د نويو سيمو د نيولو پر سر رقابت

د اتلسمې پيړۍ په پای کې اروپايي هيوادونو د مختلفو بهانو په رامنځته کولو
سره د اسيا او افريقا په هيوادونو باندې يرغلونه پيل کړ ،د هغه هيوادونو حکومتونه
يې د سوداګرۍ په واسطه ډېر اغېزمن کړي وه ،د امريکا او استراليا په براعظم يې
هم ولکه درلوده ،د نولسمې پيړۍ په پېل اروپايي هيوادونو ښې ډېرې مستعمرې
درلودې.
اروپايي هيوادونه د خپلو کوچنيو هيوادونو څخه بهر وتل او د بهرنۍ نړۍ د
نيولو په هڅه کې ول ،هلته يې خپل خلک ځای پر ځای کول او د اوسيدو په صورت
کې يې د هغه ځای ټوله اقتصادي ګټه السته راوړه ،هغوی د ګټې د السته راوړلو
لپاره د سلطنت او کنترول غوښتونکي ول ،د نولسمې پيړۍ په پای کې تقريبا ټولو
اروپايي هيوادونو د اروپا څخه بهر مستعمرې درلودې.
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دا د اروپايي قومونو د عروج پيړۍ وه ،داسې قوم چې په اروپا کې بيخي بې
اغېزې او بې ارزښته وه ،اسيايي او افريقايي هيوادونه يې د خپل تسلط الندې
راوستل ،انګلستان ،فرانسې ،جرمني ،پرتګال ،بليجيم او نورو هيوادونه استعمار
کړي وه ،انګلستان ،فرانسه ،جرمني او پرتګال داسې هيوادونه ول ،چې په يوه
وخت کې يې څو هيوادونه نيولي و.
دا د پراختيا غوښتنې فکر په چټکۍ سره زياتيده ،څرنګه چې هر اروپايي هيواد
غوښتل ،مستعمرې ولري؛ نو دوی په خپلو کې ښې اړيکې نه درلودې ،د اروپا دننه
چې اړيکې هر څنګه وې؛ خو د اروپا بهر يې د خپلو ګټو لپاره جګړې ته هم
وردانګل ،فرانسې د انګلستان نه سر ټکاوه او د انګلستان د ځواک د پای ته رسيدو
هيله يې دردلوه ،انګلستان د فرانسې د مستعمرو د محدودولو کوښښ کاوه.
د جرمني لومړی وزير بسمارک د پراختيا غوښتنې هيله نه درلود؛ خو قيصر
دويم ويليم يې خوبونه ليدل او ددې خوب د پوره کولو لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو
وه ،بسمارک يې په  ۲۸۳۷ز کال کې له دندې ګوښه کړ او ويليم د خپلو خوبونو په
بشپړولو پېل وکړ.
په دې کار سره جرمني په هغو هيوادو سخت په قهر شو ،چې د جرمني قوم د
غوښتنو په الر کې يې خنډ رامنځته کاوه ،جرمني قوم شاوخوا ډېر دښمنان درلودل،
چانسلر وويل ،چې هر هيواد به څاري او هيچا ته به زيان نه رسيږي.
په دې وخت کې اروپايي هيوادونو د مستعمرو د زياتولو خوبونه ليدل ،چې
کمزوري هيوادونه به يې الندې کول ،ځواکمن هيوادونه يې دې ته نه پريښودل،
چې د هغوی پر ضد څه ووايي؛ ځکه اروپايانو غوښتل ،چې په هر کمزوري هيواد
باندې سلطه ولري ،هر هيواد د بل هيواد نه شکايت کاوه ،په نويو ځمکو سره د
استعماري هيوادونو اقتصاد ته زياته ګټه رسيده.
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دويمه برخه
د جګړې احوال
د  ۲۳۲۱ز کال د جګړې حاالت
 ۲۳۲۱ز کال د نړۍ په تاريخ کې د تباهۍ او ورانۍ د پېل کال دی ،د اروپا
قومونه چې په دغه وخت کې د نورو قومونو څخه پرمختللي وه ،په نويو او
ويجاړوونکو وسلو باندې سمبال وه ،د وينې تويولو لپاره يو پېل په کار وه ،چې دغه
پېل د  ۲۳۲۱ز کال د جون په  ۱۸رامنځته شو ،په دې وخت کې د اسټريا-هنګري
د سلطنت وليعهد ارک ډيوک فرينز فرديناند او ميرمن يې صوفيه د سراجيو په سيمه
کې د سربيايي قوم پرستو لخوا ووژل شول ،قاتل شخص د يوې ترورستي ډلې سره
اړيکه درلوده ،چې ددغې ډلې نوم بليک هنډ ) (Black Handوه.
د سربيا او اسټريا-هنګري اړيکې د پخوا څخه خرابې وې ،سربيا د روسيي په
اشاره د اسټريا-هنګري په داخلي چارو کې الس وهنه کوله ،همدې روسانو د سربيا
د ترورستې ډلې په واسطه د اسټريا-هنګري وليعهد او ميرمن يې ووژل ،په همدې
وخت کې اسټريا-هنګري د سربيا په ځينو سيمو باندې ولکه هم درلوده ،چې ددې
پيښې په پايله کې لومړۍ نړيواله جګړه پېل شوه.
د اتحادي سياست په پايله کې اروپا په دوه ډلو ويشل شوې وه ،يو خوا د انګلستان،
روسيي او فرانسې په شان ځواکمن هيوادونه او بلخوا جرمني ،اسټريا-هنګري او
ترکيي قرار درلود ،ددې سترو دولتونو په منځ کې کوچني هيوادونه هم د جګړې
څخه په امان نه شو پاتې کيدای ،د ځينو هيوادونو جغرافيايي موقعيت داسې وه ،چې
په جګړه کې داخل شول؛ خو ځينې داسې هيوادونه ول ،چې د ګټو په خاطر يې
جګړه پېل کړه.
د سربيا او روسيي تر منځ دفاعي تړون موجود وه ،چې ددې تړون له مخې د
جګړې پر وخت به روسيه د سربيا مالتړ کوي ،بلخوا اسټريا-هنګري او جرمني د

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

درې ګوني تړون غړي وه ،د درې ګوني تړون له مخې د يوه هيواد سره په جګړه
کې به بل هيواد مرسته کوي ،انګلستان هم د بيلجيم سره يو پخوانی تړون درلود،
چې بيلجيم بې طرفي غوره کړې او انګلستان يې د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه،
يو تړون د انګلستان ،روسيي او فرانسې تر منځ هم موجود وه ،چې د جګړې پر
وخت به د يو بل سره مرسته کوي.
د انګلستان او فرانسې مشرانو د جګړې لپاره يو پالن جوړ کړی وه ،ددې پالن
مطابق بايد داسې حاالت رامنځته شي ،چې د اسټريا-هنګري يا هم جرمني فوځونه
په کوم هيواد حمله وکړي او انګلستان ،روسيي او فرانسې ته ددې چانس په الس
ورشي ،چې دوی په جرمني حمله وکړي ،جرمني د متحدو هيوادونو ځواکمن دښمن
وه؛ خو اسټريا-هنګري کمزوری وه.
د سربيا او اسټريا-هنګري دې (د قتل) مسئلې نړيوال رنګ خپل کړ او پالن
جوړوونکو دغه دواړه هيوادونه په خپل پالن کې شامل کړل ،سربيا د روسيي په
مالتړ د اسټريا-هنګري وليعهد او ميرمن ووژل ،ددې قتل پړه د سربيا په حکومت
باندې واچول شوه؛ ځکه هغه ترورستي ډله د سربيا د حکومت د مالتړ څخه برخمنه
وه.
د اسټريا-هنګري حکومت د سربيا ددې کار د انګيزې څخه خبر وه ،پاچا فرينز
جوزف د روسيي ،انګلستان او فرانسې د فکر او پالن څخه خبر وه ،هغه د سربيا
سره د جګړې د پېل څخه دمخه د جګړې په اغېزو باندې فکر کړی وه ،هغه پوهيده،
چې جرمني به د اسټريا-هنګري څخه مالتړ کوي.
د  ۲۳۲۱ز کال د جواليي په  ۱د فرينز جوزف سفير د قيصر دويم ويليم سره
کتنه وکړه ،دويم ويليم اسټريا د خپل مالتړ نه خبره کړه او د روسيي د حملې په
مقابل کې يې په جګړه کې د شريکيدو مالتړ ور ښکاره کړ ،د جواليي په  ۷د
اسټريا-هنګري د وزيرانو مجلس د سربيا څخه وغوښتل ،بايد د اسټريا افسرانو ته
اجازه ورکړل شي ،چې ددې قتل په اړه څيړنې وکړي او په ثابتولو سره بايد قاتلينو
ته سزا ورکړل شي.
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په  ۲۱جواليي کې د فرانسې ولسمشر او لومړی وزير په روسيه کې ول ،د
جواليي په  ۱۰د اسټريا حکومت سربيا ته التيماتم ورکړ او  ۱۸ساعت وخت يې
ورکړ ،چې بايد د اسټريا ټولې غوښتنې ومني ،کنه جګړې ته دې چمتو شي ،سربيا
د روسيي په مالتړ خپل کوچني فوځ ته حرکت ورکړ ،التيماتم د جواليي په  ۱۱پای
ته ورسيده.
په دې ځای کې به د جرمني او متحدينو د جګړې پالنونه تر مطالعې الندې
ونيسو ،تر څو وروسته د جګړې په حاالتو باندې په ښه ډول پوه شو.
د جګړې پالنونه

کله ،چې حاالت خراب شول ،نو جګړې ته ليوال هيوادونو د يو بل خالف د
جګړې لپاره پالنونه جوړ کړل ،په پالنونو کې تر ټولو مهم هغه يې د شيلفن پالن
وه ،ايلفر ډوان شيلفن د جرمني پخوانی فوځي مشر وه ،چې په  ۲۳۷۱ز کال کې
تقاعد شوی وه ،شيلفن د داسې طبيعت خاوند وه ،چې غوښتل يې خپل دښمن بايد
نيست او نابود کړي ،دده پالن د لومړۍ نړيوالې جګړې تر ټولو بريالی پالن وه او
په لومړي سر د جرمني د بريا المل هم همدا پالن وه.
د شيلفن پالن

جنرال شيلفن په دې نظر وه ،چې فرانسه به د خپلو سيمو د ترالسه کولو لپاره
حمتا ً په جرمني باندې حمله کوي او فرانسه به ددې کار لپاره د الزاس او لورن په
سرحدونو کې خپل فوځ هم ځای پر ځای کوي ،په دې حالت کې به جرمني د بيلجيم
له الرې د فرانسې دفاعي حالت کمزوری کوي او په کمزورو برخو مزريز او
ډونکرنک باندې به حمله کوي او د پاريس د نيولو کوښښ به کوي.
ددې موخې لپاره يې فوځ په ښه ډول ترتيب کړی وه ،د راسته خوا فوځ د قوي
کولو لپاره يې ډېر کوښښ کړی وه ،هلته يې لومړی او دويم فوځ ځای پر ځای کړی
وه ،دغه فوځ به د بيلجيم او نيدرلينډ له الرې په فرانسه حمله کوي ،د الزاس او
لورن نه د دفاع لپاره يې پنځم او شپږم فوځ چمتو کړی وه ،ددې فوځ موخه دا وه،
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چې فرانسوي فوځ د ځان سره بوخت وساتي ،تر څو لومړي او دويم فوځ ته ددې
موقع په الس ورشي ،چې د دښمن د فوځ د مرستې الره بنده کړي.
په دې وخت کې به پنځم او شپږم فوځ چټکې حملې کوي او مخکې به ځي ،ددې
فوځ(شاته) مالتړی فوځ يې د هغوی د مرستې لپاره چمتو کړی وه ،په دې ډول
ددې پالن مطابق به د فرانسې ټول فوځ محاصره شي.
په دې پالن کې د جرمني ټوله توجه د فرانسې خواته وه ،د روسيي څخه د دفاع
لپاره يې چندان ځواکمن فوځ نه وه ټاکلی او ددې کار وجه دا وه ،چې هغه وخت
روسيه په اقتصادي او فوځي لحاظ دومره قوي نه وه.
دا پالن په  ۲۳۷۱ز کال کې جوړ شوی وه ،په همدې کال جنرال شيلفن تقاعد
اخيستی وه ،پر ځای يې جنرال هيلموت وان مولټک ټاکل شوی وه ،په لومړيو کې
مولټک هم دا پالن خوښ کړی وه؛ خو وروسته د نړيوالو حاالتو په بدليدو سره په
دې پالن کې د تغير اړتيا وليدل شوه؛ ځکه يو خوا په  ۲۳۷۱ز کال کې روسيي د
جاپان نه ماته خوړلې وه او په خپلو فوځي اصالحاتو کې مصروفه وه ،دويم دا چې
د جرمني د سرحد سره نږدې د ډبرو د سکرو کانونه او د راهين لينډ صنعتي
ښارګوټی موجود وه ،چې دښمن ته ددې پريښودل ،يو احمقانه کار ګڼل کيده.
شيلفن په  ۲۳۲۱ز کال کې په دې پالن کې د تغير خبره وکړه او ويې ويل ،چې
په ختيزه جبهه کې د بيلفورټ د سمندر د سرحد پورې بايد فوځ ځای پر ځای کړای
شي او په يوه وخت کې يې د ختيزې او لويديزې جبهې د ښي او کيڼې برخې د فوځ
په ځواکمنولو باندې ټينګار کاوه ،مولټک د شيلفن په پالن کې ځينې تغيرات راوستل.
د شيلفن د پالن اصلي کار دا وه ،چې ښي بازو دې قوي کړای شي؛ خو د جګړې
په دوران کې مولټک د کيڼ بازو د قوي کولو کوښښ کاوه ،تر څو جرمني په يوه
وخت کې په دوه جبهو کې بريا ترالسه کړي.
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 ۲۷شمېره پالن

بلخوا فرانسې او نورو متحدينو هم پالنونه جوړ کړي ول؛ خو د دوی په پالنونو
کې هغه پخوالی او بشپړوالی نه وه ،کوم چې د شيلفن په پالن کې موجود وه ،په
 ۲۳۲۲ز کال کې د فرانسې او انګلستان تر منځ نږدې اړيکې موجودې وې او دا
پريکړه شوې وه ،چې خپل فوځونه به د جرمني د مقابلې لپاره د فرانسې ښي اړخ
ته ليږي ،تر څو هلته جګړه وکړي ،د  ۷۲-۲۸۷۷ز کال په جګړه کې فرانسې خپلې
سيمې له السه ورکړې وې ،چې د هغه د السته راوړلو لپاره يې زيات کوښښ کاوه،
هغوی ډير په جذبه کې وه او فوځي مشرانو يې هم د جذبو په اساس پالنونه جوړول.
په  ۲۳۲۲ز کال کې  ۲۱شمېره پالن د الزاس او لورن د نيولو لپاره جوړ شوی
وه ،جنرال اګسټن ايډيورډ  ۲۱شمېره پالن د فرانسې لپاره زيان رسوونکی باله،
هغه په دې عقيده وه ،چې جرمني به د الزاس او لورن پر ځای د بيلجيم له الرې په
فرانسه باندې حمله کوي ،هغه وړانديز کړی وه ،چې د بيلجيم له الرې د جرمني د
حملې نه د ځان ساتلو لپاره په کار ده ،چې د بيلجيم په سرحد باندې فوځ واچول شي
او د حملې پر وخت جرمنيانو ته ماته ورکړي.
ددې پالن د پلي کولو لپاره فرانسې خپل ټول فوځ بيا منظم کړ ،بلخوا ددې پالن
د پلي کولو لپاره فرانسې بايد د بيلجيم بې پريتوب د پښو الندې کړی وای ،جنرال
ګسټن دغه پالن رد کړ او جنرال جوزف جوفر يې د فوځ د ستر جنرال په توګه
وټاکه ،چې وروسته مارشال شو.
جنرال جوزف يو نا بشپړه او غير واضحه پالن وړاندې کړ ،په دې پالن کې
هغه سيمې په نښه شوې وې ،چې د دښمن لخوا پرې د حملې امکان وه ،دې پالن
ته يې د  ۲۷شمېرې نوم ورکړ ،ددې پالن مطابق جرمنيان به د الزاس او لورن
لخوا په فرانسې باندې حمله کوي ،په دې پالن کې د جرمني لخوا د بيلجيم له الرې
حمله کول هم په نظر کې نيول شوي وه.
ددې پالن مطابق د فرانسې لومړی ،دويم ،دريم او پنځم فوځ به د ښي څخه کيڼ
خوا ته د الزاس او لورن په سيمه کې د جرمني د حملې لپاره چمتو وي ،د څلورم
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فوځ به په کيڼه خوا کې د جرمني سره مقابله کوي او د پنځم فوځ ځای به نيسي،
پنځم فوځ به د بيلجيم له الرې د راننوتي جرمني سره جګړه کوي او د کيڼ لوري
به د جرمني فوځ د پرمختګ مخه نيسي ،څلورم فوځ ته الرښوونه شوې وه ،د دريم
فوځ ښي خوا ته د الزاس او لورن په سيمه کې دې د جرمني فوځ سره جګړه وکړي.
په دې پالن کې انکليسي فوځ ته کوم ځای نه وه ورکړل شوی؛ خو د فرانسوي
پنځم فوځ کيڼ طرف ته په سرحد کې يو ځای پريښودل شوی وه ،چې هلته انګليسي
فوځ د جرمنيانو مقابله وکړي ،په دې ډول فرانسوي او انګليسي ځواکونو غوښتل،
چې دواړه فوځونه يو قوي حمله وکړي؛ خو د فوځ شمېر او وخت يې ټاکلی نه وه؛
ځکه نو دا يو ناکام پالن وه ،فرانسوي فوځ هغه څه وکړل ،د کومو چې په شيلفن
پالن کې يې وړاندوينه شوې وه.
ځمکنۍ او بحري حملې

د جواليي په  ۱۸اسټريا-هنګري سربيا ته د جګړې اعالن وکړ ،په دا بله ورځ
روسيي د خپل پالن له مخې خپلو فوځونو ته په اسټريا باندې د حملې حکم وکړ ،په
 ۰۲تاريخ جرمني د روسيي څخه د فوځونو د ودرولو غوښتنه وکړه؛ خو روسيي
يې غوښتنه رد کړه ،چې په ځواب کې يې د  ۲۳۲۱ز کال د اګست په لومړۍ نيټه
جرمني د روسيي پر ضد د جګړې اعالن وکړ او د روسيي د ملګري فرانسې نه
يې وغوښتل ،چې بايد مداخله ونکړي؛خو د فرانسې د بهرنيو چارو وزير دغه
غوښتنه رد کړه او خپلو فوځونو ته يې د حرکت حکم وکړ.
په همدې ورځو کې د جرمني او عثماني ترکيي ترمنځ يو پټ تړون السليک
شوی وه ،په تړون کې راغلي وه ،چې دواړه به د يوه بل سره فوځي مرسته کوي،
ايټاليا چې د درې ګوني اتحاد غړې وه ،ځان يې بې طرفه اعالن کړ.
د اګست په  ۱جرمني بيلجيم ته وويل ،چې د فرانسوي فوځونو د حملې لپاره چمتو
شي ،ددې کار لپاره بايد جرمني خپل فوځ بيلجيم ته داخل کړي او بيلجيم ته يې
وويل ،چې بې طرفي به يې وساتل شي ،که د بيلجيم فوځ ورانی وکړ؛ نو دا به حمله
وګڼل شي ،چې د  ۲۱ساعتو التيماتم يې ورکړی وه.
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په  ۰اګست بيلجيم د جرمني غوښتنه رد کړه ،په همدې ورځ جرمني د فرانسې
پر ضد د جګړې اعالن وکړ ،په بله ورځ د جرمني فوځ د بريښنا په شان بيلجيم ته
ننوت ،د بليجيم پاچا د بې طرفۍ السليکونه ټولو خواوو ته ښکاره کړل او د مرستې
غوښتنه يې وکړه ،په دې سره انګلستان جرمني ته التيماتم ورکړ ،چې خپل فوځ بايد
بليجيم نه وباسي ،د التيماتم وخت نيمه شپه پای ته ورسيد؛ خو د جرمني لخوا
انګلستان ته ځواب ورنکړل شو ،د اګست په پنځمه انګلستان د جرمني او اسټريا-
هنګري پر ضد د جګړې اعالن وکړ ،بلخوا مونټي نيګرو هم د اسټريا پر ضد جګړه
اعالن کړه.
په همدې ورځ جرمني د بليجيم په کالګانو باندې حمله وکړه او د  ۲۱اګست
پورې يې ټولې کالګانې ونيولې ،په  ۱اګست باندې د اسټريا فوځ د روسيي سره
جګړه اعالن کړه او سربيا د جرمني پر ضد د جګړې اعالن وکړ ،د اګست په ۳۷
د انګلستان فوځ فرانسې ته ورسيد او د اګست په  ۳مونټي نيګرو د جرمني سره د
جګړې اعالن وکړ.
د اګست په  ۲۷اسټريا د روسيي د الس الندې سيمې پولينډ باندې حمله وکړه ،د
اګست په  ۲۲او  ۲۱فرانسې او انګلستان د اسټريا پر ضد د جګړې اعالن وکړ ،په
دې ډول لومړۍ نړيواله جګړه د  ۲۳۲۱څخه تر  ۲۳۲۸ز کال پورې روانه وه او
هر وخت د جګړې وخت وه ،په مختلفو جبهو کې جګړې کيدې ،چې ځينو جبهو يې
ډېر شهرت موندلی دی.
لوېديځه جبهه

جرمني دوو خواته جګړه کوله ،په لويديځ کې فرانسوي ،انګليسي او بيلجيمي
فوځونه او خيتځ ته روسيي ديوهيکل فوځ په ختيځې پروسيا(جرمني) باندې حمله
کوله ،په لويديځه جبهه کې په جګړو باندې د ښه پوهيدلو لپاره بايد ختيزه ،لويديزه
او د اسټريا-هنګري جنوبي جبهې جال جال مطالعه کړو ،تر څو په بشپړ ډول د
جګړې په نقشه باندې پوه شو.
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سرحدي جګړې

د اګست په  ۱جرمني فوځونو په بيلجيم باندې حمله کړې وه ،د بيلجيم لږ فوځ
په کالګانو کې د جرمني د سيالبي فوځ سره په جګړه وه ،د جرمني لومړي او دويم
فوځ د بيلجيم کالګانې يوه په بلې پسې نيولې ،د بيلجيم پاچا البرټ خپل فوځ په دوه
برخو ويشلی وه ،يوه برخه يې د کالګانو د دفاع لپاره او بله برخه يې د په کالګانو
کې د جرمني لپاره د خنډ اچولو په موخه ګمارلې وه.
په ليج او نيمور کې د بيلجيم فوځ په ميړانه جګړه کوله؛ خو د جرمني د لومړي
او دويم فوځ سره تخنيکي وسائل او پرمختللي توپونه موجود وه.
اوس د جرمني په مخ کې يوازې د بيلجيم ساتونکی فوځ خنډ وه ،جرمني فوځ
خپل حرکت کابو نه شو کړای او د بيلجيمي فوځ لخوا د مقابلې سره مخ شو ،جرمني
فوځ په بشپړ ډول د حرکت کولو نه مخکې حمله پېل کړه؛ ځکه نو فوځ يې بريا
وروسته ترالسه کړه ،په ليج او نيمور کې دوی  ۲۲ورځې جګړه وکړه ،جرمني
فوځ د اګست په  ۲۱دغه سيمې ونيولې.
اوس د بيلجيم ګشت کوونکي فوځ مقابله کوله ،چې څو ورځې يې د جرمني فوځ ته
ستونزه جوړه کړې وه؛ خو د جرمني د بريښنا په شان چټک فوځ په مخکې د بيلجيم
کمزوري فوځ ډېره مقابله ونکړه او پای د اګست په  ۱۷جرمني فوځ د فرانسې پولې
ته ورسيد.
د لورن په سيمه کې جګړه

د فرانسې فوځ د الزاس او لورن په سيمه د  ۲۷شمېرې د پالن مطابق خپل فوځ
ځای پر ځای کړی وه ،د اګست په  ۷د فرانسې لومړي فوځ په الزاس باندې حمله
وکړه او په دا بله ورځ يې په خپله ولکه کې راووست ،په دې سره د فرانسې فوځ
ډېر خوشحاله شو؛ خو خوشحالي هغه پای ته ورسيده ،چې د اګست په  ۳جرمني
فوځ په يوه حمله کې د فرانسې ټول فوځ د الزاس نه وويست او خپل لومړني ځای
ته يې ورسوه.
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دې کوچنی ماتې جنرال جوفر اړ کړ ،چې خپل پالن بيا د سره جوړ کړي ،جوفر
د فرانسې د اووم فوځ مشر اګست لرې او پر ځای يې تقاعد شوی جنرال پاول
وټاکه ،ددې د مرستې لپاره د الزاس فوځ ته امر وکړ ،چې دده د شاته ښي خواته
دې ورسره په حرکت کې وي.
د  ۲۷شمېره پالن تفصيل د اګست په  ۸تاريخ باندې برسيره شول ،کوم چې
جنرال جوفر لخوا جوړ شوی وه ،ددې پالن مطابق د فرانسې لومړی او دويم فوځ
به د الزاس او لورن په شمال لويديځ کې جګړه کوي ،دغه فوځ ته ساربرګ نيسي
او جرمني فوځ ته سټريس برګ سيمې ته په شا تمبوي.
جنرال جوسياس وان هيرفګن په الزاس او لورن کې د جرمني د شپږم فوځ مشر
وه ،د اووم فوځ مشر د شهزاده روبرټ په الس کې وه؛ خو اصلي مشري يې د
جنرال کونارډ کرافټ وان ډيلمن سره وه.
د جرمنيانو د پالن له مخې شپږم او اووم فوځ به د فرانسې د فوځ سره جګړه
کوي او فرانسوي فوځ به کومورهينګ ،ساربرګ او د دوسکس غره ايزې سيمې
ته په شا کوي ،چې دلته به پرې په يوه ځل حمله کوي ،فرانسوي فوځ به محاصره
کوي او وژني به يې ،هغه څه چې جرمنيانو غوښتل فرانسوي فوځ همغسې وکړل
او فرانسوي فوځ ته دروند ځاني او مالي زيان واوښت.
د  ۲۱اګست نه ديخوا د فرانسې دويم او دريم فوځ قوي جګړه پېل کړه ،په څلور
ورځينی جګړه ،جرمني فوځ چې قوي توپونه ورسره وه ،د فرانسويانو لخوا په شا
کړل شو ،فرانسويان په دې جګړه کې خپل سرحد ته ورسيدل ،فرانسوي جنراالن د
جرمني د قوي حملې څخه په ويره کې ول؛ خو په دې ډاډه ول ،چې کوالی شي،
جرمني فوځ ته قوي ځواب ورکړي.
د اګست په  ۱۷د جرمني لخوا يوه قوي ځوابي حمله وشوه ،فرانسوي فوځ يې
په شا کړ او خپل لومړني ځای ته يې ورسوه ،فرانسوي فوځ د پنځو نورو ورځو
لپاره د جګړې نه الس واخيست.
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جرمني جنرال ډيملسن د فوځ د مشر نه غوښتنه وکړه ،چې د شيلفن پالن برعکس
دې هغه ته اجازه ورکړل ،چې د نينسي په سيمه کې په فرانسوي فوځ باندې حمله
وکړي ،تر څو ټول له منځه يوسي ،جنرال ډيلمسن د فوځ مشر مولټک ته ويلي ول،
چې فرانسوي فوځ ډېر کمزوری شوی او کيدای شي په يوه حمله کې ټول له منځه
والړ شي او دا د هغوی د له منځه وړلو لپاره يو ښه چانس دی.
د فوځ مشر مولټک د حملې اجازه ورکړه ،د جرمني اووم او اتم فوځ د نيسني په
طرف روان شو؛ خو د فرانسې فوځ يې مقابله وکړه ،د جرمني فوځ ته ځاني او
مالي زيان ورسيد ،جرمني فوځ خپل فوځ ته امر وکړ ،چې د ښي اړخ ځينې فوځ
ته کيڼې خوا ته راشي ،چې په دې سره يې په شمال کې فوځ کمزوری شو ،دا کار
يې د شيلفن پالن پر ضد وه او جرمني ونه شو کړای ،چې ددې پالن نه په درست
ډول ګټه ترالسه کړي.
جرمني فوځ ډيره لږه ګټه وکړه ،د لږ وخت لپاره بريالي وه؛ خو خپله موخه يې
ترالسه نکړه ،په الزاس او لورن کې يې ماته وخوړه ،د جنرال ډيلمسن په غوښتنه
د فوځ مشر جنرال مولټک يوه ستره تاريخي غلطي وکړه ،په دې کار سره جرمني
ونه توانيده ،چې پاريس ونيسي.
د ارډينينس جګړه

د جنرال جوفر د پالن مطابق د فرانسې د لومړي او دويم فوځ لخوا په لورن د
حملې په دوران کې بايد دريم ،څلورم او پنځم فوځ د شمال خواته مخکې والړ شي،
دغه د جنرال فوش پالن وه.
د پنځم فوځ مشر جنرال چارلس په دې پوهيده ،چې جرمنی فوځ ډېر او ځواکمن
دی ،چې په درست ډول يې روزنه هم ترالسه کړې ده ،هغه غوښتل ،چې د ميوز
د سيند ړ شمال او جنوب له الرې بيلجيم ته د داخليدونکي جرمني فوځ مخه دې
ونيول شي.
د اګست په  ۲۱جرمني فوځ د ډينټ په سيمه يوه قوي حمله وکړه ،په دې وخت
جنرال جوفر د جنرال چارلس خبره ومنله ،هغه يې د ميوز او سيمبر د سيمو مينځ
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ته وليږه ،د څلورم فوځ کيڼ اړخ يې متحرک کړ ،هلته پنځم فوځ له مخکې څخه
موجود وه.
د لورن د سترې خونړۍ جګړې دوه ورځې وروسته د اګست په  ۱۱په ځنګلونو
کې دا جګړه رامنځته شوه ،د فرانسې فوځ فوځ حملې کولې ،په دې سره فرانسوي
فوځ ته زيات ځاني او مالي زيان هم ورسيده ،د جګړې په دريمه ورځ د جرمني
فوځ د يوې قوي حملې په پايله فرانسوي په شا وتمبول شو او خپل لومړني ځای ته
يې وليږه.
په دا بله ورځ يې د لورن نوی جوړ شوی فوځ هم له منځه يوړ ،په دې سره د
جرمني په فوځي قرار ګاه کې د فرانسې په ماته خوشحالي ښکاره شوه ،اوس د
جرمني فوځي مشرانو داسې احساسوله ،چې کوالی شي ،پاريس ونيسي.
د سيمبر جګړه

د جنرال جوفر په امر د فرانسې پنځم فوځ د ميوز او سيمبر په سيمه کې ګشت
ګاوه ،جنرال چارلس د خپلې اصلي موخه په اړه غلط پوه شوی وه ،هغه ته ويل
شوي وه ،چې په سيمبر او خيتځ کې د ميوز په سيمه کې به د جرمني د فوځ سره
جګړه کوي؛ خو د اګست د  ۱۲پورې جنرال چارلس د جرمني فوځ ځای نه وه
موندلی ،هغه هيڅ حرکت ونکړ.
د جرمني دويم فوځ د جنرال کارل وان بولو په مشرۍ د ميوز او سيمبر په طرف
مخکې روان وه ،هلته د جنرال چارلس په مشرۍ فرانسوي فوځ موجود وه ،په
همدې ورځ جرمني فوځ د سيمبر سيمې ته ورسيد ،چې د پنځم فرانسوي فوځ سره
يې جګړه پېل کړه.
ټوله شپه خونړۍ جګړه روانه وه ،په پای کې جرمني فوځ د سيمبر د سيند په
جنوب کې خپلې پښې ټينګې کړې ،اوس نو جرمني فوځ د جنرال ميکس وان هوسين
په مشرۍ د دريم فوځ د راتګ انتظار کاوه ،بلخوا د فرانسې د پنځم فوځ جنراالنو
په جرمني فوځ باندې د حملې خبرې کولې ،چې جنرال چارلس پرې هيڅ تبصره
ونکړه.
Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

د اګست په  ۱۰جرمني فوځ د فرانسې پنځم فوځ په شا وتمبوه او زيات ځاني او
مالي زيان يې ورواړه ،جنرال کارل وان بولو داسې احساس کړه ،چې د نورې
مرستې د رارسيدو پرته کوالی شي ،چې فرانسوي فوځ مات کړي ،د همدې ورځې
په ماښام يې په فرانسوي فوځ باندې حمله وکړه او هغه يې د جنوب خوا څو کيلومتره
لرې شا تګ ته اړ کړ.
د بيلجيم فوځ د نيمور سيمه پريښوده او د فرانسې د پنځم فوځ شاته يې پناه
واخيسته ،بلخوا کله چې د جرمني فوځ په جنوب کې د ميوز او سيمبر منځنۍ سيمې
ته د حملې لپاره ور ورسيدل؛ نو هلته يې د فرانسې پنځم فوځ پيدانکړ.
دې جګړې ته کله نا کله د چارليرويي يا نيمور جګړه هم وايې ،په دې جګړه کې
هم د جرمني فوځ د نورو جګړو په شان بريا ترالسه کړه ،د فرانسې فوځ په بشپړ
ډول ختم نه شو؛ خو زيات مالي او ځاني زيان ورواوښت.
جرمني ونه شو کوالی ،چې ستره بريا ترالسه کړي او وجه يې په پالن کې يوه
ستره غلطي وه ،جرمني خپل دويم او دريم فوځ همداسې پريښود ،جنرال بولو چې
د پروسيا د يوې سترې کورنۍ غړۍ وه ،د جرمني د سترو چارواکو لخوا يې مالتړ
کيده.
جنرال بولو د خپلې بريا لپاره دويم او دريم فوځ راوغوښته ،په داسې حال کې
چې دريم فوځ د هغه د الس الندې نه وه ،د لومړي او دريم فوځ په موجوديت کې
به هغه دويم فوځ د خپلې ساتنې لپاره راغوښته ،په دې ډول جرمني فوځ ونه شو
کوالی ،هغه بريا چې د فرانسې د فوځ پر ضد يې غوښته ،په بشپړ ډول السته
راوړي.
د مونز ،الکيټا او ګوئز جګړې

انګليسي فوځ د اګست په  ۲۱د فرانسې سرحد ته رسيدلی وه ،هغوی د چمتو
والي لپاره ډېر وخت درلود ،د جنرال فرينچ په مشرۍ  ۷۷۷۷۷فوځ د الکيټا سيمې
ته رارسيدلی وه ،دوی غوښتل ،چې د جرمني خاورې ته داخل شي او د هغوی مخه
ډب کړي.
Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

بلخوا جرمني جنرال مولټک هم خپل فوځ ته خبر ورکړی وه ،چې انګليسي فوځ
د ليل په سيمه کې موجود دی.
جنرال جان فرينچ ته ويل شوي وه ،چې د فرانسوي فوځ سره بايد ښه مرسته
وکړي او خپل پالنونه د فرانسوي فوځ د مشرانو سره شريک کړي ،هغه د جنرال
جوفر او جنرال چارلس سره وليدل.
د اګست په  ۱۱انګليسي فوځ د مونز په سيمه کې تم شول ،د انګليسي او فرانسوي
پنځم فوځ تر منځ ډېر واټن موجود وه ،د جرمني د لومړي فوځ مشر جنرال کالرک
وه او په چټکۍ سره د مونز په خوا روان وه ،د اګست په  ۱۰د انګليسي او جرمني
فوځونو تر منځ جګړه رامنځته شوه ،چې انګليسانو د جرمني فوځ د حملو ځواب په
ښه ډول سره ورکاوه.
په ځينو سيمو کې جرمني فوځ انګليسي فوځ په شا وتمبوه ،بلخوا کله چې
فرانسوي فوځ د انګليسي فوځ دا حالت وليده؛ نو جنرال چارلس خپل فوځ ته د شاته
تګ امر وکړ ،انګليسي فوځ دا کار خوښ نه کړ ،چې په دې سره د انګلستان د
جنګ وزير خپل فوځ د مارن سيمې ته وليږه.
پورتنی جګړو ته سرحدي جګړې هم وايي ،په دې جګړه د فرانسې درې لکه
فوځ ووژل شو ،د فرانسي فوځ په هر ځای کې شا تک ته اړ کړای شو؛ خو ددې
سره هم فرانسوي جنرال هنري ايم برتي الټ په خپلې بريا باندې يقين درلود ،هغوی
دماتې خوړلو نه وروسته د جرمني په پالن باندې پوه شول.
د اګست په  ۱۷مولټک خپل فوځ ته نوې الرښوونې وکړې ،فوځ يې مخکې تګ
ته چمتو کړ ،چې فرانسې د پنځم فوځ ور سره مخ شو ،چې د جرمني فوځ سره يې
سخته جګړه وکړه.
د الکيټا په سيمه کې انګليسي فوځ د ډير سخت حالت سره مخ شو ،په همدې
وخت کې د انګليسي فوځ مشرانو د فرانسوي جنرال جوفر نه د مرستې غوښتنه
وکړه ،ورته يې وويل ،چې موږ په ډېر بد حالت کې يو او د بشپړې تباهۍ په لور
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روان يو ،هغوی ته يې وويل ،چې د جرمني په فوځ باندې حمله وکړي ،تر څو د
فوځ مخه يې زموږ نه واوړي او فرانسوي فوځ سره په جګړه شي.
جنرال جوفر همداسې وکړل ،د جرمني په لومړي فوځ باندې يې په جنوب کې د
حملې امر وکړ ،د جنرال چارلس فوځ د مخکې څخه دوه برابره قوي شوی وه او د
جرمني فوځ سره يې جګړه کوله.
فرانسوي فوځ ته ويل شوي وه ،چې په جګړه کې د انګليسي فوځ سره مرسته
وکړي؛ خو انګليسي فوځ يې دا کار ونه مانه ،چې فرانسوي فوځ په دې کار سره د
انګليسي فوځ نه سخت خفه شول.
وروسته په جګړه کې د فرانسې فوځ لږ څه کاميابي السته راوړه؛ خو جنوب
خوا ته د پنځم فوځ حمله يې په بشپړ ډول ناکامه شوې وه ،شمال کې يې د جرمني
د مخکې تګ مخه نيولې وه.
د مارن او ارک جګړې

د الکيټا د جګړې نه وروسته جنرال مولټک جنرال کالک ته امر وکړ ،چې خپل
فوځ دې جنوب لويديځ خوا ته بوځي ،د اګست په  ۰۷د جنرال بولو لخوا جنرال
کالک ته وويل شول ،چې فرانسوي فوځ په بشپړ ډول مات شوی دی او د دښمن د
مخې د ډب کولو لپاره يوې قوي حملې ته اړتيا ده ،چې لومړی فوځ يې بايد مرسته
وکړي.
جنرال کالک چې د جګړې په پېل کې د جنرال بولو د الس الندې وه ،اوس په
يوه مستقل جنرال باندې بدل شوی وه.
جنرال کالک د جنوب ختيځ خواته مخکې والړ ،غوښتل يې د فرانسې پنځم فوځ
ته ماته ورکړي او د پاريس ښار ختيځ ته ځان ورسوي او خپل فوځ ته يې د همدې
کار د سرته رسولو امر ورکړ.
د فرانسې پنځم فوځ چې شمېر يې کم شوی وه ،دريم او څلورم فوځ ته يې حرکت
ورکړ ،ټول فوځ په يوه ځای کې راټول شو ،دوی غوښتل ،چې په جرمني فوځ
Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

باندې يد فرانسې پنځم فوځ چې شمېر يې کم شوی وه ،دريم او څلورم فوځ ته يې
حرکت ورکړ ،ټول فوځ په يوه ځای کې راټول شو ،دوی په جرمني فوځ باندې يوه
قوي حمله کول غوښتل.
فرانسويانو خپله پالزمينه د پاريس نه بورديوکس ته ليږلې وه ،تقريبا پنځه لکه
خلکو د پاريس نه هجرت کړی وه ،د نويو حاالتو په کتو سره جنرال جوفر يو ځل
بيا خپل پالن تغير کړ؛ ځکه انګليسي فوځ په بشپړ ډول له منځه تللی وه ،جنرال
جوفر د حاالتو د سمولو لپاره ډېر وخت ته اړتيا درلوده ،هغوی د جرمني فوځ د
مخکې تګ نه هم خبر شوي وه.
د سپتمبر په لومړۍ نيټه جنرال جوفر خپل څلورم فرمان صادر کړ ،خپل فوځ
ته يې د نور شاتګ امر ورکړی وه ،چې ورډن نوجينسټر ته دې وروسته الړ شي،
د جنرال چارلس پر ځای يې جنرال فرينچټ ډي ايسپير وټاکه.
بلخوا جرمني جنرال کالک خپل فوځ د سپتمبر په  ۱جنوب ختيځ ته ورسوه ،هغه
غوښتل ،چې د فرانسوي پنځم فوځ ښي خوا په بشپړ ډول له منځه يوسي ،د جنرال
بولو فوځ د جنرال کالک د فوځ نه  ۰۱ساعته وروسته پاتې وه.
د سپتمبر په  ۱د شپې مهال لومړی فوځ د مارن سيمې ته ورسيد ،په دې وخت
جنرال مولټک جنرال کالک د فرانسوي فوځ د حرکت څخه نه وه خبر کړی.
د سپتمبر په  ۱جنرال جوفر د خپل پالن له مخې د جنرال مائيکل ماؤنيوري د
شپږم فوځ څخه وغوښتل ،چې د جرمني په فوځ باندې يوه ځوابي حمله وکړي،
بلخوا پنځم فوځ او هم انګليسي فوځ د جرمني په فوځ باندې د څنګ لخوا د حملې
کولو لپاره چمتو وه.
جنرال مولټک د جنرال جوفر په پالن باندې پوه شوی وه ،د پالن څخه معلوميده،
چې جنرال جوفر يوه قوي حمله کول غواړي.
جنرال مولټک په شيلفن پالن کې تغيرات راوستل؛ ځکه لومړی او دويم فوځ ددې
وړتيا نه درلوده ،چې د دښمن د فوځ د حملې ځواب ورکړي ،هغه غوښتل ،چې د
Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

دوه فوځونو په واسطه د فرانسوي فوځ مخه ونيسي او د پنځو نورو په واسطه د
فرانسې د ټول راټول شوي فوځ سره جګړه وکړي.
جنرال جوفر چې د  ۱اګست څخه د سپتمبر د  ۱پورې خپل فوځ منظم کړی او
د کنترول الندې نيولی وه ،هغه يې د  ۰فوځي مشرانو ۲۷ ،مرکزي فوځونو او ۰۸
ساحوي فوځي مرکزونو مشر وټاکه ،په دې کار سره د فوځ دننه د هغه پر ضد
ځينې کسان راوالړ شول؛ خو هغه کسان چې اهليت يې نه درلود او ستونزې يې
ورته پيداکولې ،له دندې يې ګوښه کړل.
جنرال جوفر شپږم فوځ ته امر وکړ ،چې د خپلو خندقونو نه راووځي او د شمال
خواته د ارک د سيند نه واوړي ،د سپتمبر په  ۱سهار مهال يې په دښمن باندې حمله
کوله ،ټيک په همدې وخت انګليسي او فرانسوي فوځونو غوښتل ،چې په دښمن
باندې به حمله کوي ،جنرال جوفر دا معلومه کړې وه ،که چيرې په دې جګړه کې
فرانسوي فوځ ماتې وخوري؛ نو دا د فرانسې لپاره د ډېر شرم او ذلت خبره وي.
شپږم فوځ د سپتمبر په  ۱د ارک د سيند په طرف روان وه ،په همدې وخت کې
جرمني څلورم فوځ د جنرال هينز په مشرۍ د سيند شاوخوا ګزمه کوله ،د جنرال
هينز فوځ کم وه؛ خو بيا يې هم په فرانسوي فوځ باندې حمله وکړه ،تر څو هغوی
معلوم کړي.
ددې حملې لپاره فرانسوي شپږم بيخي چمتو نه وه ،جرمني فوځ پرې برالسی
وه؛ خو د ورځې تر پايه جنرال هنيز پوه شوی وه ،چې فرانسوي فوځ څومره قوي
دی ،خپل فوځ ته يې د شاته تګ امر وکړ.
جنرال کالک چې خبر شو؛ نو يو ګروپ نور فوځ يې ورورليږه ،د ارک د سيند
سره د جرمني د دوه ګروپ فوځونو او د فرانسې د شپږم فوځ تر منځ د سپتمبر په
 ۱ټوله ورځ جګړه روانه وه ،جرمني فوځي مشر د جنرال کالک نه د نورې مرستې
غوښتنه وکړه؛ خو جنرال کالک دې جګړې ته هيڅ ارزښت ورنکړ ،په دا بله ورځ
چې فاتح جنرال جوفر خبر شو؛ نو دوه نور فرانسوي ګروپ فوځونه يې د مارن نه
د ارک سيمې ته وليږل.
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جنرال کالک پوه شوی وه ،چې انګليسي فوځ جرمني فوځ ته کوم ګواښ نه شي
پيښوالی ،بلخوا جنرال ماؤنيوري ته د جنرال ګيليني لخوا مسلسل مرسته رسيده،
هغه د سپتمبر په  ۷او  ۸ښې حملې وکړې ،جنرال کالک د سپتمبر په  ۳د يوې قوي
حملې حکم وکړ.
جنرال ماؤنيوري د خپلو مشرانو نه غوښتل ،چې بايد فوځ ته د پاريس خواته د
شاتګ امر ورکړي ،د فرانسوي او جرمني فوځ تر منځ  ۱۷کيلومتر واټن موجود
وه ،که جنرال بولو خپل فوځ د لويديځ خواته بوولی وای؛ نو دا واټن به نه رامنځته
کيده.
د مارن دويمه جګړه

د جنرال فرينچټ ډی ايسپير فوځ د سپتمبر په  ۱د خپل پالن مطابق مخکې روان
وه ،فوځ يې د مارن په جنوب کې د جنرال کالک د سختې حملې سره مخ شو ،ټوله
شپه جګړه روانه وه.
جنرال فرينچټ د سپتمبر په  ۷د يوې سترې حملې امر وکړ ،جنرال بولو کيڼ
خواته په شا تګ وکړ او حکم يې وکړ ،چې د مارن د سيند دويمې خواته دې صف
بندي وکړل شي ،د سپتمبر په  ۸فرانسوي فوځونو حمله وکړه؛ خو بريالي نشول،
ماسپښين ناوخت جنرال بولو يوه بله حمله وکړه؛ خو دا هم بريالی نشو ،کله چې
جنرال فرينچټ دده کمزوري وليده؛ نو د شپې يې بيا حمله وکړه ،چې فرانسوي فوځ
بريالی شو او جنرال بولو شپږ ميله شا تګ ته اړ کړای شو.
په دې سره د د لومړي او دويم فوځ تر منځ يو ستر واټن رامنځته شو ،دوه
توپخانې ورسره وې ،چې يوازې  ۲۷۷۷۷فوځيان يې ساتنې ته پاتې شول ،انګليسي
فوځ  ،چې تر اوسه پورې يې کومه د پام وړ بريا نه وه ترالسه کړې ،د يوې قوي
حملې په چمتو والي بوخت وه.
انګليسي فوځ ډېر سست وه؛ خو مقابل کې يې جرمنی فوځ ډير چټک وه ،په
درې ورځو کې انګليسي فوځ يوزاې  ۱۱ميله واټن وواهه.
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د سنټ ګاندي د سيمې جګړې

د جنرال مولټک د پالن له مخې جنرال بولو او جنرال هوسين د پاريس په طرف
مخکې روان وه ،په دې وخت کې فرانسې يو نوی فوځ د نهم فوځ په نوم جوړ کړی
وه ،چې مشري يې جنرال فوش کوله ،کله چې جرمنی فوځ د هغوی د څنګ نه
تيريده ،جنرال فوش خپل فوځونه شا ته کړل.
جنرال هوسين د شپې په تياره کې د حملې لپاره چمتووالی نيوه ،د سپتمبر په ۸
د شپې  ۰بجې يې د فرانسې په نهم فوځ باندې حمله وکړه ،چې بريا يې ترالسه کړه
او د دښمن فوځ يې درې کيلومتره شا تګ ته اړ کړ ،جنرال فوش خپل فوځ ته د
اظطراري حالت اعالن وکړ ،هغه خپل فوځ ته وويل ،چې نور بايد د ماتې خبره د
وکړي.
بايد
حملې
يوازې
او
وباسي
نه
زړه
د سپتمبر په  ۳د جنرال هوسين فوځ په مسلسل ډول حملې پېل کړې ،نږدې وه،
چې د فرانسې نهم فوځ شاته کړي او پاريس ته يې ورسوي ،د لويديزې جبهې نه د
ترالسه شويو خبرو په وجه د جرمني فوځ مورال کمزوری شو ،جرمني فوځ د
پاريس د حملې نه تير شو ،د جنرال فوش هغه اقدم چې کړی يې وه ،ناکامي يې په
بريا باندې بدله کړه او د جګړې يوه بيلګه يې وړاندې کړه.
د جنوبې جبهې جګړې
د فرانسې څلورم فوځ د ارډيننس د جګړې وروسته شاته روان وه ،د سپتمبر په
 ۱د جنرال جوفر لخوا د يوه نوي پالن امر ور ورسيد ،ددې فوځ اصلي موخه د
جرمني فوځ په منځ کې داخليدل وه ،تر څو په فرانسوي فوځونو باندې حمله ونکړي،
د دوی مقابل کې د جرمني څلورم فوځ وه ،چې شهزاده ايلبرټ ډيوک هم په کې
موجود وه ،د جرمني پنځم فوځ هم دلته موجود وه ،چې شهزاده ويليم هم په کې
موجود وه.
په لومړيو کې د جرمني څلورم فوځ د فرانسې په څلورم فوځ باندې حملې کولې،
دواړه جرمني شهزادګان د حملې په اړه په يوه نظر نه ول ،اخر يې د جنرال مولټګ
نه مرسته وغوښته.
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د فرانسې څلورم فوځ ته په کمک رسيدو سره يې مورال لوړ شو او په بريالۍ
توګه يې د جرمني د څلورم فوځ د حملو دفاع کوله ،په همدې مهال کې د فرانسې
څلورم فوځ يوه قوي حمله وکړه او د جرمني فوځ يې د شمال خواته شا تګ ته اړ
کړ ،بلخوا د جرمني پنځم فوځ د فرانسې د دريم فوځ سره په جګړه کې بوخت وه،
د پنځم فوځ مشر شهزاده ويليم په څلورو ورځو کې څو ځلې حملې وکړې؛ خو
بريالی نشو.
د اګست په  ۱۱د لورن د جګړې وروسته جرمنی فوځ ورو ورو د پاريس خواته
نږدې کيده ،د فرانسې دويم او دريم فوځ يو ستر قوت جوړ کړی وه؛ خو جرمني
فوځ د فرانسې دفاعي کرښه کمزورې کړه؛ مګر جرمنی فوځ هم د زياتو جګړو
سره مخ شو ،د  ۰څخه تر  ۲۷سپتمبر پورې جرمني فوځ حملې وکړې؛ خو کومه
بريا يې په برخه نشوه.
جنرال مولټک اوس پوه شو ،چې د شيلفن پالن درست وه ،بايد په لورن باندې
مو کومه ستره او ځواکمه حمله نه وای کړې ،هغه نورې حملې ودرولې او د ائزن
وکړ.
امر
تلو
د
يې
خواته
جنرال مولټک ته د جګړې ټول راپور وړاندې کړل شو ،د جګړې وروسته
جنرال خپله د جګړې ځای ته راغی ،هغه خپل فوځ ته د شا تګ امر وکړ او ويې
ويل ،چې د نويون-وارډن په سيمه کې دې دفاعي کرښه جوړه شي ،د سپتمبر د ۲۱
پورې جرمني فوځ خپله دفاعي کرښه جوړوله او د مارن جګړه هم پای ته رسيدلې
وه.
په همدې ورځ جنرال مولټک له دندې ګوښه کړای شو او جنرال ايرک وان فالکن
هين د فوځ د مشر په توګه وټاکل شو ،ددې لپاره چې د فوځ مورال ټيټ نه شي ،دا
خبر يې پټ وساته او جنرال مولټک ته يې د فوځ په قرار ګاه کې د اوسيدو امر
وکړ ،چې ددې تبديلۍ اعالن يې د نومبر په لومړۍ نيټه فوځ ته واوروه.
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د ائزن لومړی جګړه

جرمنی فوځ شاته تللی وه او د ائزن د سيند بلې خواته يې صف بندي کوله ،د
سيند نه دوه ميله لرې شمال خواته په يوه لوړ ځای باندې يې پړاو اچولی وه ،د
سپتمبر د  ۲۰نه د  ۲۸پورې متحدو فوځونو حملې کولې ،چې د سيند نه ورپورې
وتل ،د حملو نه يې کومه پايله ترالسه نکړه؛ ځکه نو جنرال جوفر د حملو د ودرولو
امر وکړ.
په دې جګړې سره د فرانسوي فوځ مورال لوړ شو؛ ځکه ددې څخه مخکې
فرانسوي فوځ هر وخت شاته روان وه او دفاعي جګړې يې کولې ،دا لومړی جګړه
وه ،چې فرانسوي فوځ په دښمن باندې حمله وکړه ،بلخوا په لومړي ځل جرمنيان دا
حس کړه ،چې مقابل لوری يې قوي دی ،چې په دې سره يې مورال لږ څه ټيټ شو.
دا لومړۍ جګړه وه ،چې په خندقونو کې وشوه ،د مورال د ټييټيدو سره سره
جرمني فوځ د جګړې په ډګر کې دفاع کوله ،په دې جګړه کې د الوتکو څخه هم
کار واخيستل شو.
د جګړې حالت د مخکې څخه بدليده ،دواړه فوځونه د ميټز څخه د نويون پورې
د يوه بل مخالف والړ ول ،متحدو فوځونو د شمال له لوري د دښمن د کيڼې خوا د
کمزوري کولو کوښښ پېل کړی وه ،په دې ډول د شمال له لوري د سيند لخوا يې
په يوه بل باندې حملې پېل کړې.
دغې جګړې د سپتمبر نه د اکتوبر د مياشتې پورې روانې وې ،چې يوه خوا هم
په کې بريالۍ نشوه ،په دې وخت کې د دواړو تر منځ ځينې مشهورې جګړې
وشوې ،چې تر ټولو مهمه يې د پاريس لومړی جګړه ده.
د پاريس لومړۍ جګړه

د اکتوبر په  ۲۱جنرال فالکن د بيلجيم په يوه ښار باندې حمله وکړه ،چې هلته
يې موجود انګليسي فوځ کمزوری کړ ،د حملې موخه په دې ځای کې د دښمن په
فوځونو کې د درز رامنځته کول او مخکې تګ وه ،تر څو د دښمن فوځ په دوه
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برخو باندې وويشل شي ،دښمن د دوو خواوو څخه محاصره شي او له منځه يوړل
شي ،انګليسي فوځ د جرمني فوځ مقابله نشوه کوالی او هره ورځ يې حالت خرابيده.
سربيره پر انګليسي فوځ د بيلجيم فوځ هم د جرمني فوځ سره په جګړه وه،
جنرال جوفر جنرال فوش د انګليسي فوځ د مرستې لپاره ور وليږه ،هغه په رسيدو
سره د انګليسي او بيلجيمي دواړو فوځونو کنترول په خپل الس کې واخيست او د
دښمن سره يې په ميړانې جګړه وکړه.
د اکتوبر په  ۱۷جرمني فوځ حملې ودرولې ،جنرال فوش او جنرال فرينچ فکر
وکړ ،چې دښمن خپل مورال له السه ورکړی دی؛ ځکه يې په جرمني فوځ باندې
حمله وکړه ،څرنګه چې هوا ډيره يخه وه؛ نو باران او واوره پېل شوه.
همدغو حاالتو ته په کتو سره جرمني فوځ خپلې حملې درولې وې او کله چې د
انګليسي فوځ لخوا حمله وشوه ،جرمني فوځ يې په ميړانې ځواب ورکړ ،چې په
پايله کې يې متحدو ځواکونو ته زيات زيان ورسيده ،د اکتوبر په  ۱۸د زيات زيان
په وجه جنرال فوش خپلې حملې بندې کړې.
په دا بله ورځ سمدستي جنرال فالکن په انګليسي فوځ باندې حمله وکړه ،د
جګړې په دريمه ورځ د انګليسي فوځ دفاعي کرښه ډېره زياته کمزورې شوه ،نږدې
وه ،چې جرمني فوځ د انګليسي فوځ دغه کرښه په دوه برخو وويشي؛ خو انګليسي
فوځ خپل ټول فوځ ته د جګړې کولو امر وکړ ،جنرال فالکن د نومبر د  ۲۲پورې
جګړې روانې وساتلې؛ خو بريالی نشو.
د پاريس په دې جګړه کې د انګلستان دفاعي کرښه په بشپړ ډول ناکامه شوې وه،
بيلجيمي فوځ ته  ۰۱سلنه زيان واوښت ،د فرانسې فوځ ته هم تقريبا همدمره زيان
واوښت ،د جرمني  ۲۰۱۷۷۷جنګيالي په دې جګړه کې ووژل شول ،جرمني فوځ
د پاريس د ښار شاوخوا په لوړو ځايونو کې موجود وه او د متحدو فوځونو حاالت
يې څارل.
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د  ۲۳۲۱ز کال د پاريس لومړۍ جګړه د لويديزې جبهې وروستۍ خو مهمه
جګړه وه ،دواړو خواوو ځانونه په خندقونو کې ځای په ځای کړي وه او د يوه بل
سره په جګړه وه ،چې دا جګړه د راتلونکو څلورو کلونو پورې روانه وه.
د خندقونو دا جګړه د دواړو خواوو لپاره د يخ موسم په وجه سخته وه؛ ځکه
يوې خوا هم په خندق کې د جګړې کولو مهارت نه درلود؛ خو په راتلونکو کلونو
کې د فوځونو حالت ښه وه.
د  ۲۳۲۱ز کال په پای ته رسيدو د فرانسې  ۰۸۷۷۷۷ځوانان وژل شوي وه،
شپږ لکه ټپي يا ورک شوي وه؛ خو بلخوا د جرمني زيان د فرانسې په نسبت کم وه،
د مارن بريالۍ جګړه د جرمني لپاره د چين د ديوال حيثيت غوره کړی وه ،په
لويديزه جبهه کې د متحدو فوځونو ماته په بريا باندې بدله شوه او جرمني په پرلپسې
ډول د څلورو کلونو د برياوو وروسته د ماتې سره مخ شو.
ختيزه جبهه
په ختيزه جبهه کې د روسيي او جرمني تر منځ يوه پراخه سيمه پرته وه ،چې د
جګړې يو پراخ ډګر يې جوړ کړی وه ،دلته پولينډ د  ۱۰۷ميلو په اوږدوالي او
 ۱۲۷ميلو په لنډوالي مساحت درلود ،د وارسا کال د وسټوال د سيند په غاړه پرته
وه.
روسيي غوښتل ،چې د وارسا له الرې په جرمني باندې حمله وکړي؛ خو شمال
کې يې ختيزه پروسيا او جنوب کې يې ګليشيا خنډ وه ،روسي فوځ بايد په ختيزې
پروسيا يا هم په ګليشيا باندې ولکه ټينګه کړې وای؛ ځکه د ختيزې پروسيا او ګليشيا
له الرې د اسټريا-هنګري فوځ کوالی شول ،چې په روسي فوځ باندې حمله وکړي
او له منځه يې يوسي.
ددې حالت نه د وتو لپاره روسي فوځ دواړو خواوو ته قوي کالګانې جوړې
کړې وې او خپل فوځ يې د وارسا په جنوب کې نه وه ځای په ځای کړی ،دلته د
اورګاډي پټلۍ نه وه او نه هم ښه جوړ سړکونه موجود ول ،همدا وجه وه ،چې
جرمني فوځ د ستونزو سره مخ وه.
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بلخوا جرمني او اسټريا-هنګري هم د خپلو سيمو د ساتلو لپاره قوي کالګانې
جوړې کړې وې ،روسي فوځ په خوراک ،څښاک او پوښاک کې ډېر کمزوری وه.
د  ۲۸۳۷ز کال د پالن له مخې چې جرمني به په فرانسه باندې د حملې کولو
څخه مخکې په ختيزه جبهه کې روسيه له مينځه وړي ،هغه يې پريښود او د شيلفن
د پالن له مخې لومړی يې د فرانسې سره جګړه وکړه او وروسته يې د روسيي پر
ضد د جګړې پالن جوړ کړ ،ددې پالن له مخې جرمني به د شپږو اونيو دننه فرانسه
له منځه وړي او روسيي ته به متوجه کيږي ،په دې وخت به روسيه نه شي کوالی،
چې د خپل سست حرکت په وجه په جرمني باندې حمله وکړي.
روسيي او اسټريا-هنګري د جګړې لپاره دوه پالنه درلودل ،د روسيي لومړی
پالن دا وه ،چې جرمني به په ختيزه جبهه کې د روسيي سره جګړه کوي او روسي
فوځ به د هغوی سره ورو ورو جنګيږي او شاته به راځي ،تر څو جرمنيان داسې
يو ځای ته راولي ،چې هلته پرې يوه قوي ځوابي حمله وکړي.
دويم فکر دا وه ،چې جرمني به په لويديزه جبهه کې په فرانسې باندې حمله کوي
او روسي فوځ به په همدې وخت کې د ختيزې پروسيا له الرې ځان برلين ته
رسوي.
د اسټريا-هنګري لومړي پالن د روسيي سره د جګړې اړيکه نه درلوده ،د اسټريا-
هنګري درې فوځونه به په سربيا باندې حمله کوي او درې نور فوځونه به يې په
سرحد کې د روسي فوځ څخه د پولې د ساتنې لپاره والړ وي ،دويم پالن يې په يوه
وخت کې د سربيا او روسيي پر ضد د جګړې پالن وه او همدغه پالن يې عملي
کړ ،ددې پالن له مخې دوه فوځونه به د سربيا سره په جګړه وي او څلور نور
فوځونه به يې د روسيي سره.
د ټينن برګ جبهه

روسيه د خپل دوست فرانسې نه د دفاع لپاره ناارامه وه ،جګړه چې پېل شوه؛
نو د روسي فوځ مشر ته معلومه شوې وه ،چې جرمني په فرانسې باندې حمله کړې
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ده ،په دې وخت کې يې دويم پالن په نظر کې ونيوه او روسيي خپل  ۱۷لکه فوځ
د جرمني د پولې سره ځای پر ځای کړ.
په ختيزې پروسيا باندې د حملې لپاره يې لومړی فوځ د جنرال پاول رنين کيمپف
او دويم فوځ يې د جنرال اليګزنډر رسام سنووکي په مشرۍ باندې روان کړ ،د
دواړو فوځونو مشري د جنرال ائيون زهلين سکائيکي په الس کې وه.
هغه خپل فوځ ته امر وکړ ،چې ځان زر تر زره د جرمني پولې ته ورسوي او
حمله پرې وکړي ،د اګست په  ۲۷د جنرال رنين فوځ د سرحد نه واوښته ،د پالن
له مخې د جنرال سنووکي فوځ به پنځه ورځې وروسته د پولې څخه اوړي ،جنرال
رنين ته امر شوی وه ،چې خپل فوځ بايد شمال او ختيځ ته ورسوي او جنرال
سنووکي ته يې ويلي ول ،چې د هغه شاته بايد روان وي.
په ختيزه جبهه کې د جرمني د فوځ مشري د جنرال پريټ وټز په الس کې وه،
دده د پالن له مخې بايد روسي فوځ پروسيا ته ننوځي او بيا پرې ناڅاپه حمله وکړي
او د پروسيا څخه يې وباسي ،ددې څخه مخکې لومړي ګروپ مشر جنرال هرمن
وان فرينکويز د روسيي د لومړي فوځ د مخکې تګ مخه نيولې وه ،روسي فوځ ته
يې زيات ځاني او مالي زيان اړولی وه ،د جنرال فرينکويز دا حمله پر ځای وه؛
خو بلخوا د جنرال پريټ وټز د پالن سره په ټکر کې وه.
دا وخت د جنرال پريټ وټز لپاره ډېر ارزښتناک وه؛ ځکه هغه پوهيده چې پنځه
ورځې وروسته به د روسيي دويم فوځ د جنرال سنووکي په مشرۍ رارسيږي ،ده
غوښتل ،چې د پنځو ورځو دننه بايد د روسيي دويم فوځ د پروسيا څخه بيرون کړي
او د جنوب له الرې راتلونکي دويم روسي فوځ ته ځان چمتو کړي؛ خو جنرال
رنين پرمخ روان وه ،ترڅو ځان د جرمني پولې ته ورسوي.
د اګست په  ۱۷جنرال پريټ وټز د يوې قوي حملې امر وکړ؛ خو بشپړه بريا يې
ترالسه نکړه؛ مګر څه نا څه يې ترالسه کړل ،په همدې ورځ جنرال پريټ وټز ته
خبر ورکړل شو ،چې د جنرال سنووکي دويم فوځ هم ختيزې پروسيا ته داخل شوی
دی؛ نو هغه خپل فوځ ته د وسټوال د سيند خواته د شاته تګ حکم وکړ.
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په همدې حاالتو کې جنرال پريټ وټز د خپلې دندې لرې کړای شو او پر ځای
يې تقاعد شوی جنرال پاول وان هيډن برګ او جنرل ايرک ايف ډبليو ليوډ نډروف
د حاالتو د کنترول لپاره وليږل شول ،دواړو جنراالنو فوځ په دوه جبهو باندې تقسيم
کړ ،هغه د جنرال رنين فوځ چې شمال لويديځ کې وه ،تقريبا ً محاصره کړ او پاتې
د جنرال سنووکي لومړی فوځ يې د شمال ،جنوب او نږدې سيمو کې د ټنين برګ
سيمې سره نږدې يوه تنګ ځای ته راوسته ،دلته د جرمني فوځ د دښمن فوځونه
محاصره کړل.
قوي جګړه وشوه ،د اګست د  ۰۲پورې د روسيي د  ۲۱۷۷۷۷فوځ څخه يوازې
 ۲۷۷۷۷فوځ ژوندی پاتې شو ،جرمني فوځ ستره بريا وګټله ،يوازې د  ۲۷څخه د
 ۲۱زره پورې جرمني فوځ په جګړه کې برخه واخيسته ،روسي جنرال اليګزنډر
سام سونووکي ډېر مايوسه شو او په همدې حاالتو کې يې ځان وژنه وکړه.
د ميسيورين ،ګليشيا او د پولينډ جبهه

روسي جنرال لومړی فوځ د دويم فوځ مرستې ته راوغوښته؛ خو د رسيدو څخه
مخکې جرمني فوځ دويم فوځ له منځه وړی وه ،روسي لومړی فوځ بيرته خپلې
جبهې ته والړ ،د بالکانو د بحيرې څخه تر د ميسيورين د جهيل پورې روسي
فوځونه ځای پر ځای کيدونکي وه؛ ځکه جنرال سکايي پوهيده ،چې جرمنی فوځ به
په وارسا باندې حمله کوي ،اسټريا-هنګري هم د جرمني نه دا غوښتل ،چې په وارسا
باندې حمله وکړي ،تر څو د دښمن نظر د ګليشيا څخه واوړي او وارسا ته متوجه
شي.
خو ،ددې څخه مخکې جرمني فوځ بايد د جنرال کيمپف فوځ له منځه وړی وای،
د سپتمبر په  ۲۷-۳د جرمني فوځ روسي فوځ د الئک په سيمه کې شا تګ ته اړ
کړ ،جنرال کيمپف د مخکينی جګړې له ويرې خپلو فوځونو ته د شاته تګ امر
وکړ.
خو ،په همدې حاالتو کې جنرال کيمپف يوه ځوابي حمله وکړه ،چې په جګړه کې
جرمني فوځ ته زيات زيان ورسيده ،روسي لومړي فوځ په  ۱۱ساعتونو کې ۱۱
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کيلومتره شاته والړل او خپل روسي سرحد ته داخل شول ،وروسته جرمني فوځ
روسي فوځ ته زيات زيان ورسوه.
په دې ډول په درې اونيو کې جنرال هيډن برګ ،ليونډروف او فرينکويز ختيزه
پروسيا د دښمن نه خالصه کړه او هم يې زيات زيان ور واړوه ،بلخوا روسانو
جنرال کيمپف د سپتمبر په  ۲۷له دندې ګوښه کړای شو او جنرال نيکوالی روسکي
يې مشر وټاکه؛ ځکه د کيمپف د نا اهلی په اړه شکايتونه شوي وه.
کله ،چې د جنرال سکايي فوځونه د ختيزې پروسيا څخه پر شا کيدل ،په همدې
وخت کې نور روسي فوځ د جنرال نيکواليي په مشرۍ د اسټريا د ګليشيا سيمې ته
داخل شو ،په مقابل کې يې د جنرال کونريډ اسټريايي فوځ د سربيا او روسيي په
جبهو کې په جګړه بوخت وه.
جنرال کونريډ دلته دوه غلطۍ وکړې ،لومړی هغه خپل زيات فوځ يې د سربيا
د جبهې څخه روسي جبهې ته راوغوښته او دا فوځ ډېر وروسته ور ورسيده ،چې
په دواړو جبهو کې يې خپل قوت ته زيان ورسوه ،بله ستره جنګي غلطي يې دا وه،
هغه فکر کاوه ،چې روسان به د ريبلن-خولم له خوا حمله کوي؛ نو دوه برخې فوځ
يې هلته واستوه او پاتې فوځ يې د ليمبرګ نه مخکې سرحدي سيمو ته د دفاع لپاره
وليږه ،بلخوا جنرال نيکواليي په ليمبرګ باندې د حملې امر وکړ.
د دواړو فوځونو معلوماتي سرچينې ډېرې کمزورې وې ،د اګست په  ۱۰د
روسيي څلورم فوځ د اسټريا د لومړي فوځ سره په جګړه شو او جګړه پېل شوه،
جنرال کونريډ روسي فوځ شاته وتمبوه ،د اګست په  ۱۱جنرال کونريډ خپل فوځ ته
امر وکړ ،چې په زيموسک او ماروو باندې حمله وکړي ،ددې موخې لپاره يې خپل
فوځ د ليمبرګ نه ماروو ته راوغوښت ،جګړ د سپتمبر د لومړی نيټې پورې روانه
وه ،چې د اسټريا فوځ په کې لږه بريا ترالسه کړه.
د اګست په  ۱۱روسي فوځونو په ليمبرګ باندې حمله وکړه ،په جګړه کې جنرال
کونريډ ميدان پريښود او د شا تګ امر يې وکړ ،د سپتمبر د  ۱۱پورې د اسټريا
فوځ  ۲۷۷ميله شا تګ کړی وه او  ۰۱۷۷۷۷فوځيان يې وژل شوي وه.
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روسي فوځ بريا خپله کړه او د جرمني د سيليسيا سيمې ته د ننوتو الره يې پر
مخ خالصه شوې وه ،جنرال هيډن برګ ته امرونه کيدل ،چې اسټريا ته فوځ وليږي
او د سپتمبر د  ۱۸پورې يې د مرستې لپاره نوی فوځ جوړ کړ.
د روسانو د حملې د مخنيوي لپاره جنرال هيډن برګ غوښتل ،چې په وارسا
باندې حمله وکړي ،د اکتوبر په  ۳نهم فوځ وسټوال ته ورسيده ،هلته جنرال نيکواليي
د جرمني د فوځ د حرکت څخه خبر شوی وه؛ خو د جرمني نهم فوځ ال هم مخ پر
وړاندې روان وه.
د اکتوبر په نيمايي کې جرمنی فوځ د وارسا څخه يوازې  ۲۱کيلومتره لرې وه؛
خو قوي روسي فوځ او د اسټريا-هنګري 3کمزروي ته په کتو سره جرمني فوځ
خپله حوصله له السه ورکړه او د نومبر په لومړی نيټه يې د حملې څخه الس
واخيست او خپل مرکز ته راغی.
د بالکانو جبهه

د جګړې په پېل کې اسټريا پر سربيا باندې درې قوي حملې وکړې ،چې سربيا
په خپل قوت سره په شا وتمبولې.
د جګړې په پېل کې بلغاريه بې طرفه وه؛ خو د اکتوبر په  ۲۳۲۱-۲۱ز کال يې
په جګړه کې د داخليدو اعالن وکړ ،ددې څخه مخکې د اسټريا لپاره په سربيا باندې
د حملې يوازې شمالي او لويديزې سرحدې پولې خالصې وې ،دلته د دانيوب ،ساوا
او ډرينا سيندونه بهيدل او د غرونو يوه اوږده سلسله پرته وه ،چې همدا د حمله
کوونکي فوځ لپاره خنډ ول.
د سربيا جنرال ريډومير پوټنک د دفاعي جګړې پريکړه کړې وه او سيندونه يې
خپله لومړی جبهه ګرځولې وه ،خپل فوځ يې په ختيځ ځای پر ځای کړی وه ،فوځ
يې نوی تخنيک او نوې وسلې نه درلودې.

 3په ځينو ځايونو کې يوازې اسټريا ليکل شوې ،چې موخه ترې هماغه د اسټريا-هنګري مشترک سلطنت دی،
اسټريا د اتريش يا اطريش په شکل هم ليکل کيږي(ژباړن)
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د اګست په  ۲۱د اسټريا په  ۲۳برخو باندې ويشل شوي فوځ د سربيا پر ضد
جګړه پېل کړه ،دويم فوځ د شمال او پنځم او شپږم فوځ يې د لويديځ لخوا جګړه
پېل کړه ،په مقابل کې يې د جنرال پوټنک سره يوازې  ۲۱۴۱برخې فوځ وه ،چې
په دريو فوځونو باندې ويشل شوی وه ،د اګست د  ۲۱پورې د اسټريا يوه ګروپ
فوځ سيبک په خپله ولکه کې راووست او پنځم فوځ د سربيا فوځونه د جاډر سيند
پورې شا تګ ته اړ کړل.
خو ،په دا بله ورځ جنرال پوټنک يوه قوي ځوابي حمله وکړه ،د اسټريا فوځونه
يې بيرته خپلې پولې ته ورسول ،په دې سره اسټريا ماته وخوړه ،جنرال اسکر وان
پوټيورک د خپل فوځ پ مشرۍ او د ارتباط په ټينګولو کې په بشپړه توګه ناکام
شوی وه ،د  ۲۳برخو څخه يې يوازې  ۸برخې فوځ د جګړې ډګر ته راوسته ،د
اسټريا د فکر برعکس د سربيا او روسيي فوځ ډېر قوي او چټک وه.
د سپتمبر په  ۸جنرال پوټيورک يوه بله حمله پالن کړه ،ددې پالن مطابق فوځ
به يې د ډرينا او ساوا څخه سربيا ته داخليږي ،په لومړيو کې يې بريا ترالسه
کړه؛خو د سپتمبر په  ۲۱د سربيا لخوا يوه قوي ځوابي حمله وشوه ،د اسټريا فوځونه
يې اړ کړل ،چې بيرته خپلې پولې ته والړ شي ،د سربيا فوځ بيرته دفاعي حالت
ونيوه.
د نومبر په  ۱جنرال پوټيورک په سربيا باندې دريمه حمله وکړه ،بريا يې ترالسه
کړه ،د نومبر د  ۲۱پورې جنرال پوټيورک وال جيوو په خپله ولکه کې درلود.
د سربيا فوځ يوه قوي ځوابي حمله وکړه ،د دسمبر د  ۰او  ۳تر منځ يې د اسټريا
فوځ شا تګ ته اړ کړ ،د دسمبر د  ۲۱پورې د اسټريا فوځ خپل سرحد ته رسيدلی
وه ،د جګړو دا سلسله ډېره خونړۍ وه ،په همدې وخت کې د سربيا  ۱۷کلن جنرال
پوټنک د خپلو فوځونو د منظمولو لپاره بيا پالن جوړ کړ.
د روسي فوځ لخوا په ګليشيا باندې د ولکې وروسته د اسټريا لخوا په سربيا
باندې حملې کول د مؤقت وخت لپاره ودريدې ،د اپريل د  ۲۳۲۱-۲۱پورې ۷۷۷۷۷
سربيايي فوځيان او ځينې عام خلک د ټائفس د ناروغۍ له امله مړه شول.
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د ترکيې جبهه

د اګست د  ۱د تړون له مخې ترکيه د مرکزي ځواکونو د مرستې لپاره جګړې
ته چمتو وه ،په لومړی نړيواله جګړه کې د ترکيي د داخليدو وجه انګلستان وه،
ترکيي د بيړيو د جوړولو پيسې ورکړې وې؛ خو انګلستان جوړې شوې بيړۍ بيرته
ترکيي ته نه ورکولې ،ددې حالت څخه جرمني ګټه پورته کړه او دوه بيړيو مرسته
يې د ترکيي سره وکړه او ترکيه يې د مرکزي ځواکونو څخه د مالتړ لپاره چمتو
کړه.
د کاکيشيا په جبهه کې ترکي فوځ د جنرال حسن عزت په مشرۍ د روسي
فوځونو سره جګړه کوله ،د ترکيي د جنګ وزير انور پاشا د جګړې پالنونه جوړول
او جنرال حسن عزت پلي کول او د هغه غلطۍ يې اصالح کولې ،د انور پاشا د
پالن له مخې روسي فوځ ته بايد د مخکې تګ اجازه ورکړل شي ،تر څو د ترکيي
سيمې ته داخل شي او د داخليدو سره سم به ترکان ځوابي حمله کوي ،په همدې
دوران کې به د روسي فوځ اړيکه د نور فوځ سره پريکوي او راغلی فوځ به يې
په بشپړ ډول له منځه وړي.
دغه پالن د اوړي موسم لپاره ښه وي؛ خو د ژمي په موسم کې چې د حرارت
درجه د فارن هايټ منفي  ۱۷ته ښکته راځي او هم قوي طوفان ورسره مل وي ،په
دې وخت کې دغه پالن د پلي کيدو وړ نه وي.
ترکي مشرانو کوالی شول ،چې  ۲۱۷۷۷۷فوځيان د جنګ ډګر ته راولي ،بلخوا
د روسي فوځ شمېره  ۲۷۷۷۷۷تنه وه ،جنرال حسن عزت وکوالی شول ،چې
يوازې  ۳۱۷۷۷فوځ د جنګ ډګر ته راولي ،د دواړو خواوو څخه زيات فوځيان
ووژل شول ،د ناروغانو سره د مرستې د مناسب نظام په نه درلودلو سره د مرګ
کچه نوره هم زياتيده.
د جګړې په دوران کې ترکي فوځ د سختو الرو ،طوفانونو او واورې سره مخ
شو ،په غريزه سيمو کې د مخکې تګ په وجه يې د يوه ګروپ د  ۸۷۷۷تنو څخه
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 ۱۷۷۷تنه ووژل شول ،د جنرال حسن عزت  ۱۱۷۷۷فوځ يوازې د صفونو د
جوړولو په وخت کې له منځه والړ.
د  ۲۳۲۱ز کال د دسمبر په  ۱۳روسي فوځ بريا ترالسه کړه ،د جنرال حسن
عزت د  ۳۱۷۷۷فوځ څخه يوازې  ۲۸۷۷۷فوځ پاتې شو ،په دې جګړه کې ترکي
فوځ ته زيات زيان ورسيده.
بلخوا ميزوپوتاميا ته د انګليسانو ننوتل هم پېل شوې وې ،د انګلستان هندي افسر
د اينګلو-پرشين د تيلو د کمپنۍ د ساتنې لپاره د انګليسانو څخه د مرستې غوښتنه
کړې وه ،چې په دې يو غونډ فوځ ور روان شوی وه ،بحرين ته ورسيده او د اکتوبر
په  ۱۰انګليسي حکومت د بصرې د نيولو حکم ورکړ.
په يوه سخته جګړه کې ،چې د نومبر په  ۱۱رامنځته شوه ،په دې جګړه کې
 ۱۸۳هندي او انګليسي فوځيان ووژل شول او د ترکانو څخه يې بصره ونيوله ،د
همدې ځای څخه انګليسانو په نورو عربي هيوادونو کې داخلي اختالفاتو او پاڅونونو
ته پوکی ورکوه.
بحري جبهه
د لومړۍ نړيوالې جګړې د پېل سره بحري جګړې پېل شوې وې ،لومړۍ بحري
بريا د جرمنيانو وه ،چې د روم په بحيره کې تر السه کړه ،ددې جګړې له الرې د
جرمني کروز(ګوئی بن) او واړه کروز(بريسلو) د روم د بحيرې له الرې قسطنطيني
ته رسول وه؛ ځکه انګليسي بحري فوځ د جرمني بحري په بشپړ ډول محاصره
کړی وه ،دويم دا چې ،دا هغه بيړۍ وې ،د کومو په واسطه چې ترکيه په جګړه کې
داخله شوې وه.
د هولي ګولينډ جګړه

د  ۲۳۲۱ز کال د اګست په  ۱۸د انګلستان اميرالبحر ډيوډ بيټي د جرمني په بحري
ځواک باندې د حملې لپاره يو پالن چمتو کړ ،ددې پالن مطابق پنځه جنګي کروز
او  ۱۱ډيسټرايزرز به د جرمني په ګولينډ بندرګاه باندې حمله کوي او ژر به بيرته
راځي ،په دې جګړه کې د جرمني درې کروز له منځه والړل او د انګلستان کروز
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ايری تهوسا ته هم زيات زيان ورسيده؛ خو په بيرته راتلو کې بريالی شو ،په دې
ډول د (حمله وکړه -او -وتښته) جګړه په ټوله نړيواله جګړې کې روانه وه.
د سپتمبر په  ۱۱د جرمني فوځ ځوابي حمله وکړه ،په دې حمله کې د انګلستان
درې کروز له منځه والړل.
د نومبر په  ۱شمالي سيمې د جګړې مرکز وټاکل شو او د سوادګريزو او نورو
الوتکو د تګ راتګ لپاره ځانګړې الره وټاکل شوه ،د جرمني هغه بيړۍ چې په
مستعمرو کې وې ،ويې کوالی شول ،چې انګليسي بيړۍ له منځه يوسي ،ايمډن
وکوالی شول ،چې  ۲۱انګليسي بيړۍ له منځه يوسي ،په ويسټ انډيز کې د (الرل
سروهی) په نوم موجودې بيړۍ وکوالی شول ،چې  ۲۷انګليسي بيړۍ له منځه
يوسي؛ خو په پای کې په خپله وچاوديده.
د نومبر په لومړۍ نيټه د جرمني په ختيځ يوې بيړۍ په انګليسي بيړۍ باندې
حمله وکړه ،چې دوه جنګي کروزه يې له منځه يوړل او نورې بيړۍ په تيښته بريالۍ
شوې ،جرمنيانو د ډېر وخت لپاره خپل بحري کوډونه تغير نکړل ،انګليسانو وکوالی
شول ،چې د دوی په خبرو پوه شي او کوډونه يې ترجمه کړي ،چې ددې څخه
وروسته د جرمني بحري جګړې دومره بريالۍ نه وې.
مستعمراتي جبهې

د افريقا په لويه وچه کې د جګړې حالت بدل وه ،هلته د سختو الرو ،ځنګلونو
او ډبرينو الرو په موجوديت سره جګړيز فعاليتونه يوازې د بحرونو پورې تړلي
وه ،په بحرونو کې د بيړيو په واسطه حمل و نقل په اسانه ترسره کيده ،جرمني د
لومړۍ نړيوالې جګړې د پيل پورې زياتې مستعمرې درلودې.
ټوګو لينډ(اوسنی ګانا او د ټوګو سيمه) کې جرمني د اړيکو يو قوي بې سيمه
سيستم جوړ کړی وه او په افريقا کې يې د خپلو نورو مستعمرو سره د همدې ځايه
اړيکه ټينګوله.
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د اګست په  ۲۳۲۱-۷ز کال کې انګلستان د لويديځ او فرانسې د ختيځ لخوا په
ټوګو لينډ باندې حمله وکړه ۱۷۷ ،جرمني او  ۲۷۷۷افريقايي فوځيانو د يوې کوچنۍ
جګړې څخه وروسته وسله وغورځوله او د اګست په  ۱۱يې دغه سيمه متحدو
فوځونو ته پريښوده ،متحدو فوځونو هغه بې سيمه دستګاه له منځه يوړه او خپل
سيستم يې نصب کړ.
د اګست په  ۱۷فرانسوي او بيلجيمي او د اګست په  ۱۷انګليسي فوځونو په
کيمرون باندې حمله وکړه ،په پېل کې دغو فوځونو بريا ترالسه کړه؛ خو د جرمني
او افريقايي فوځونو په ځوابي حمله کې دغه فوځونه شاته تګ ته اړ کړل شول.
جرمنيانو جنوب لويديزه افريقا هم په خپله ولکه کې راوستې وه ،دغه سيمه په
لومړيو هيڅ اروپايي هيواد نه نيوله ،په  ۲۸۷۸ز کال کې انګليسانو يوه کالوني
جوړه کې وه؛ خو په  ۲۸۸۱ز کال کې دغه سيمه د جرمنيانو په ولکه کې راغله،
وروسته ددې سيمې څخه قيمتي شيان السته راغلل ،چې په دې سيمه کې ورسره
پرمختګ پېل شو ،د ريل ګاډي پټلۍ او د حمل و نقل نورې الرې جوړې شوې او
په ونډوک ې د بې سيمه اړيکو نيولو يو قوي مرکز هم جوړ شو.
قبائلي قومونه د جرمني د فوځ د سلوک څخه ناخوښه وه ،حمله کوونکو ددې
موقع څخه ګټه واخيسته ،د  ۲۳۲۱ز کال د جواليي په  ۲په اوتاوی کې جرمنيانو
خپله وروستي مورچه جوړه کړه او د يوه قوي جنګ وروسته  ۰۱۷۷جرمني
فوځيانو د جواليي په  ۳خپلې وسلې وغورځولې او دغه سيمه يې د جنوبي افريقا په
کنترول کې راوستې.
د جرمني ختيزه افريقا د زيات نفوس او زيات مال لرونکې وه ،په دې هيواد باندې
د حملې لپاره انګلستان فوځ نه درلوده؛ نو د هند نه يې فوځ راوغوښت او د اګست
په  ۸يې د دارالسالم بندر او بې سيمه مرکز له منځه يوړ ،ورپسې جګړه پېل شوه،
جرمني فوځ ښه جګړه کوله او انګليسي فوځ ته يې د مخکې تګ اجازه نه ورکوله.
د  ۲۳۲۱ز کال په پای کې جرمني فوځ وکوالی شول ،چې انګليسي فوځ ددغه
هيواد څخه وباسي او هم يې د انګلستان د ولکې الندې سيمې ختيزې افريقا باندې
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حمله وکړه ،د جنرال الټو په مشرۍ کې جرمني فوځ د  ۲۳۲۱ز کال په مارچ کې
د يوګانډا د ريل پټلۍ د ولکې الندې راوسته.
وروسته انګلستان د هند نه نور فوځ راوغوښته او جنرال الټو ورسره جګړه
پېل کړه ،د انګلستان  ۰۷۷۷۷۷فوځ يې د دوه کلونو لپاره دلته مصروف وساته ،په
داسې حال کې چې د جنرال الټو سره يوازې  ۲۰۷۷تنه فوځ وه ،په دې جګړه کې
د انګلستان  ۰۱۷ميليونه پاونډه مصرف شول او تقريبا  ۷۷۷۷۷۷تنه ووژل شول،
د  ۲۳۲۸ز کال په نومبر کې جنرال الټو وسله وغورځوله.
کائيو چو د چين د شانتونګ د واليت يوه جزيره وه ،دا سيمه جرمني نيولې وه،
تر څو خپلې بحري موخې ترالسه کړي ،د اګست په  ۲۱جاپان جرمنيانو ته التيماتم
ورکړ ،چې دا جزيره پريږدي يا هم جګړې ته تيار شي ،د اګست په  ۱۰جاپان د
جرمني پرضد د جګړې اعالن وکړ.
د سپتمبر په  ۱جاپانی فوځ د لنګ کو سيمې ته ورسيده ،د سپتمبر په  ۲۸نور
جاپانی فوځ هم ورورسيده ،پنځه ورځې وروسته انګليسي فوځ هم ورورسيد او يوه
خونړۍ جګړه پېل شوه ،جرمنيان د فوځ د کموالي سره مخ ول ،د يوې سختې
جګړې وروسته د نومبر په  ۷جرمني فوځ وسله وغورځوله او جزيره يې جاپاني
او انګليسي فوځ ته تسليم کړه.

د  ۲۳۲۱ز کال د جګړې حاالت
لومړۍ نړيواله جګړه د تير کال د اګست څخه پېل شوې وه او په هره جبهه کې
جګړه ښه په درز کې روانه وه ،د افريقا په صحرا کې ،د چين جزيرې ،نږدې
ختيځ ،بالکان ،پولينډ ،ګليشيا ،پروسيا او فرانسه ټول د جګړې تاوده ډګرونه ول او
فوځونه د يوه په مقابل کې په جګړه باندې بوخت وه او د يوه بل د ماتې لپاره يې
موقع لټوله.
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انګليسي فوځ چې په لومړيو کې يې يوازې په شپږو برخو کې جګړه کوله ،په
دې کال کې يې جګړه لسو برخو ته وغځوله ،ددې کال په جريان کې يې فوځ ۰۷
برخو ته ورسوه ،د فرانسې فوځ  ۲۷۱برخې وه ،د جرمني فوځ په لويديځ کې ۳۱
او په ختيځ کې  ۱۱برخو کې جګړه کوله ،ددې کال د جګړې حاالت په الندې ډول
دي.
ځمکنی ،بحري او هوايي حملې

د  ۲۳۲۱ز کال په دوران کې لويديزه جبهه لږ څه ارامه ښکاري ،دواړو خواوو
خپل فوځونه په لومړيو ليکو کې اچولي وه او د خندقونو جګړه يې کوله ،متحدو
فوځونو د نيول شويو سيمو د بيرته السته راوړلو لپاره په جرمني فوځ باندې حملې
کولې ،ناکاميدل او بيرته خپلو خندقونو ته راتلل.
ختيزه جبهه د جرمني او روسي فوځونو د توجه مرکز وه ،د جرمنيانو د پالن
له مخې لومړی بايد ختيزه جبهه ارامه کړي او بيا خپل پام لويديزې جبهې ته واړوي؛
خو دې پالن ته عملي جامه اغوستل لږ څه ستونزمن ول ،د  ۲۳۲۱ز کال په دوران
کې ډېره توجه بالکان ،ترکيي او بحري جبهو ته وه ،په همدې کال بلغاريي په جګړه
کې د مرکزي قوتونو سره مالتړ اعالن کړ او جګړه کې داخله شوه.
دلته هره جبهه جال جال مطالعه کوو.
لويديزه جبهه
د  ۲۳۲۱ز کال د سپتمبر په  ۲۱جرمنی فوځ خپل نوي ځای ته په شا شوي وه،
دغه کرښه د  ۲۳۲۱ز کال په نومبر کې يو ځانګړی سرحد وه ،دې ځای ته يې د
هيډن برګ نوم ورکړی وه ،متحدو فوځونو څو ځلې په جرمني فوځ باندې حمله
وکړه ،چې دواړه خواوې به درې ميله شاته يا مخکې شوې او يوې خوا هم بريا
خپله نکړه.
په همدې کال په لويديزه جبهه کې د جرمنيانو لخوا په لومړي ځل زهرجن
ګاز(کلورن ګاز) استعمال شو ،دغه هرجن ګاز د اپريل په  ۱۱د پاريس په دويمه
جګړه کې په انګليسي فوځ باندې استعمال شو.
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د نو چييل جګړه

فرانسوي جنرال جوفر د اريس په شمال کې د يوې قوي حملې پالن جوړ کړ ،د
 ۲۳۲۱کال د مارچ په  ۲۷انګليسي فوځ يوه قوي حمله وکړه ،ددې ناڅاپي حملې
په پايله کې د جرمني فوځ په لومړي صف کې درز رامنځته شو ،په همدې درز کې
انګليسي فوځ ورننوت او پر جرمنيانو يې حملې پېل کړې ،د جګړې په دوران کې
جرمني فوځ ته مرسته هم ورورسيده؛ خو جرمني فوځ ونشو کوالی ،چې ځوابي
حمله وکړي او ناکام شول ،دوی د خپل فوځ په منځ د رامنځته شوي درز په ختمولو
باندې بوخت ول.
په دا بله ورځ  ۲۱۷۷۷فوځ د جرمني فوځ مرستې راورسيده او ځوابي حملې
لپاره يې چمتوالی پيل کړ ،د مارچ د  ۲۰پورې جرمني فوځ ځوابي حملې کولې؛
خو بريالي نشول ،هو ،جرمني فوځ دومره ګټه ترالسه کړه ،چې انګليسي فوځ يې
د نورو حملو څخه منع کړ او جګړه پای ته ورسيده.
د پاريس دويمه جګړه

د جرمني د فوځ مشر جنرال فالکن پريکړه وکړه ،چې په پاريس کې به زهرجن
ګاز استعمالوي ،د اپريل په  ۱۱ماښام  ۱بجې يې دغه ګاز استعمال کړ او په پاريس
کې موجود انګليسي فوځ وپاشل شو.
انګليسي جنرال سمت ډورن يو ځل بيا خپل لومړنی صف منظم کړ ،د اپريل په
 ۱۱جرمني فوځ بيا زهرجن ګاز استعمال کړل ،چې د انګليسي فوځ ته يې زيات
ځاني زيان واړاوه ،د اپريل په  ۱۷جنرال سمت ډورن خپل فوځ ته د شاته تګ امر
وکړ.
په دې کار يې جنرال سمت له دندې ګوښه او پر ځای جنرال هربرټ پلمر د
متحدو فوځونو مشر وټاکه؛ خو جنرال پلمر د ځای د کتلو وروسته د جنرال سمت
کړنه تائيد کړه ،دا ځلې فرانسوي مشرانو دغه پريکړه ومنله.
د انګليسي فوځ شاته تګ د مۍ په لومړۍ نيټه پېل شو ،د جرمنيانو لخوا د مۍ
په  ۱۱-۱۱حملې څخه وروسته انګليسي فوځ په بشپړ ډول د پاريس نه وشړل شو
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او پاريس د جرمنيانو په ولکه کې پريوت ،په دې جګړه کې  ۷۷۷۷۷انګليسي فوځ
ووژل شو او د جرمني فوځ زيان د نيمايي څخه هم کم وه.
بله جګړه د ارټوئز وه ،چې  ۲۷۷۷۷۷څخه زيات فرانسوي او  ۷۱۷۷۷جرمني
فوځيان په کې ووژل شول.
د  ۲۳۲۱ز کال په مني کې فرانسوي فوځ کوښښ کاوه ،چې د جرمني د فوځ په
لومړي صف کې درز رامنځته کړي ،په لومړيو کې د فرانسوي فوځ حملې ناکامې
وې ،وروسته يې نور فوځ هم چمتو کړ او د سپتمبر د  ۱۱پورې جګړه وځنډوله،
په دويم يې چې جګړه پېل کړه؛ نو د جرمني فوځ لومړی صف يې له منځه يوړ.
په دې وخت کې جرمني جنرال فالکن خپله د جګړې ډګر ته راغی ،د هغوی
حوصله يې زياته کړه او جګړه يې پېل کړه ،چې دښمن يې شا تګ ته اړ او بيرته
خپل ځای ته راغلل.
ختيزه جبهه
د  ۲۳۲۱ز کال په پېل کې روسان په داسې حال کې وه ،چې نږدې وه جرمنيان
به يې د جګړې څخه وباسي ،جنرال هيډن برګ او ليوډنډروف دواړو دويم ويليم ته
ويلي ول ،چې لومړی بايد ختيزه جبهه په ارامه کړل شي ،تر څو لويديزې جبهې
ته اوزګار شي.
ددې موخې لپاره جرمنيانو پالن جوړ کړی وه ،هغوی د اسټريا څخه د لږ کومک
په پايله کې کوالی شو ،چې روسانو ته زيات زيان ورسوي او داسې زيان چې بيا
سر راپورته نکړي.
د کاکيشيا په سيمه ترکي فوځ د روسانو سره په جګړه وه ،که چيرته روسي فوځ
خپل پام ختيزې جبهې ته اړولی وای؛ نو ترکانو کوالی شول ،چې د روسيي خاورې
ته ننوځي ،همدغه وجه چې روسانو خپل پام دواړو خواوو ته اړولی وه.
که چيرته روسي فوځ خپله توجه ترکيي ته اړولې وه؛ نو جرمني کوالی شول،
چې روسي فوځ له منځه يوسي او بيا روسي فوځ نه شو کوالی ،چې په يوه جبهه
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کې هم خپل فوځ راټول کړي ،په دې وخت کې مرکزي قوتونو کوالی شول ،چې
نيمه جګړه وګټي؛ ځکه بلخوا د انګلستان ،فرانسې ،بيلجيم او سربيا د فوځ سره د
جرمني نيم فوځ په جګړه کې ښکيل وه او هغوی په سم ډول جګړه نشوه کوالی.
په ختيزه جبهه کې جرمنيانو د  ۲۳۲۱ز کال په پېل کې جګړه پېل کړې وه ،په
دې جبهه کې زياتې جګړې د روسيي سره دي.
په ميسوريا کې د ژمي جګړې

د اوړي په موسم کې مرکزي قوتونو د جګړې څخه د روسي د ويستلو پالن
جوړ کړی وه او يوه متحده جبهه يې ددې پالن د پلي کولو لپاره ترتيب کړې وه،
ددې پالن مطابق د جرمني لسم فوځ به د ختيزې پروسيا له الرې په روسي فوځ
باندې حمله کوي او په همدې وخت کې به د اسټريا فوځ د کارپيتهنيز په غاړو باندې
حمله پېلوي.
د جرمني لسم فوځ د نی مين د سيند په غاړه مخکې تګ پېل کړ او د روسيي
دريم ،شپږويشتم او شلم او هم يې سايبيريا دريم ګروپ فوځ د اګسټوو د ځنګلو خواته
په شا تګ ته اړ کړ ،په دې شاته تګ کې دريم ،شپږويشتم او د سايبيريا دريم ګروپ
فوځ بريالی شو؛ خو شلم ګروپ فوځ په بشپړ ډول په ځنګلونو کې د جرمني فوځ
لخوا محاصره شو.
په دې جګړه کې د  ۲۷۷۷۷۷څخه زيات روسي فوځ ووژل شو او اسير شويو
روسي فوځيانو شمېر ددې څخه زيات وه ،بلخوا د اسټريا د فوځ لخوا په جنوب
باندې حمله ناکامه شوې وه ،چې ددې په وجه ټول پالن خراب شو او مرکزي قوتونو
هيڅ ترالسه نکړل ،په دې سره د جرمني تخنيکي او فوځي بريا ناکامه شوه.
د ګارلس ټارنوو ماته

د مارچ د مياشتې پورې د روسيي اقتصاد ،ټولنيز او د دهيواد دننه حاالت ډېر
خراب شوي وه ،د خوراکي توکو کمښت ،د چارواکو نا اهلي او فساد هغه څه وه،
چې د روسيي هرې طبقې د امنيت غوښتنه کوله ،يوازې روسي چارواکو د خپلو
متحدو قوتونو د خوشحالولو لپاره د جرمني ضد جګړه کې برخه اخيسته ،تر خپل
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وي.
پاتې
ژمن
ته
تړون
په جرمني کې د روسيي د داخلي حاالتو جاج په ژور ډول اخيستل کيده ،د
جرمني چارواکو په نظر دا هغه وخت وه ،چې په روسيه باندې يوه وروستۍ قوي
حمله وکړل شي ،تر څو يې د جګړې کولو څخه وباسي او بيا خپله ټوله توجه نورو
متحدو قوتونو ته واړوي.
د جرمني چارواکو د فکر مطابق ،که چيرته روسي فوځ د جګړې څخه وويستل
شي؛ نو بيا کوالی شو ،چې متحدو فوځونو ته يوه قوي ماته ورکړو او کيدای شي،
چې بيا په نړۍ باندې جرمني واکمن شي.
خو ،حاالت د داسې فکرونو په واسطه په اسانۍ سره تغير نکوي ،قومونه بايد
خپلو فکرونو ته عملي جامه واغوندي او د خپلو پالنونو د عملي کولو لپاره بايد
سخته خواري وکړي.
د روسي فوځ حالت ډېر کمزوری وه ،هغوی نه شو کوالی ،چې په جرمني فوځ
باندې يوه قوي حمله وکړي ،روسي فوځ په هره جبهه کې د جامو(لباس) او وسلو
د کموالي سره مخ وه ،بلخوا جرمني فوځ په هر لحاظ بشپړ او با اعتماده وه ،هغوی
د ګارليس ټارنوو د سيمو څخه يوه قوي حمله پالنوله.
ددې موخې لپاره يې توپ خانه او پياده فوځ د لويديزې جبهې څخه ختيزې جبهې
ته انتقال کړ ،اوس څلورم او دولسم فوځ زيات قوي شوی وه او په دښمن باندې
حملې ته چمتو وه ،د مۍ په دويم باندې حمله پېل شوه ،په دې حمله کې  ۳۱۷توپونه
استعمال شول ،دغه حمله يې پټه وساتله ،چې روسي فوځ ددې حملې څخه هيڅ خبر
نه شو.
په راتلونکو دوو ورځو کې د جرمني فوځ توپخانو د روسي فوځ په منځ کې يو
درز رامنځته کړ ،په دې سره جرمني فوځ نور هم مخکې والړ ،د جون د  ۱۱پورې
جرمني فوځ ليمبرګ ونيوه ،د شمال خواته مخکې والړل او د اګست په  ۱-۱يې
وارسا فتحه کړه.
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د اګست په  ۱۱بريسټ-ليټوسک سقوط وکړ ،د اکتوبر په پېل کې جرمني فوځ د
روسيي په خاوره کې مخکې تللی وه ،په دې جګړه کې د لس لکه څخه زيات
روسان ووژل شول ،په همدې اندازه نور اسير شو ،په همدې کال کې روسي تزار
دويم نيکوالس د فوځ مشري په خپل الس کې واخيسته.
د ايټاليي جبهه
ايټاليا د مۍ په  ۲۳۲۱-۱۰د انګلستان او فرانسې په غوښتنه د درې ګوني اتحاد
څخه ووتله او د اسټريا پر ضد يې د جګړې اعالن وکړ.
په جګړه کې د ايتاليا په داخليدو سره د جګړې نقشه بدله شوه ،ايټاليا په جګړه
کې د متحدو فوځونو سره ځکه شامله شوه ،چې متحد فوځونه بريا ته نږدې شوي
ول.
ايټاليي او اسټريا  ۱۸۱ميله اوږده پوله درلوده ،دغه پوله په دريو برخو باندې
ويشل کيدای شي ،په لويديځ کې د ټائرول سيمې ،په منځ کې د ډالومټس او کارنک
غريزې سيمې او په ختيځ کې د ايسونز د سيند غاړه پرته وه.
د لومړيو دوو سيمو څخه حمله کول نا شونې وه ،ايټاليا بايد د دريمې سيمې څخه
پوريوځي ،تر څو حمله وکړي؛ خو د جګړې لپاره دا الره ډېره ستونزمنه وه ،بله
ستونزه دا وه ،که چيرته د اسټريا فوځ د لومړی سيمې (ټائرول) له الرې حمله
وکړي؛ نو اسټريا کوالی شي ،چې د ايټاليي فوځ د ايسونز د سيند په غاړه له منځه
يوسي.
د غريزو سيمو لوړوالي توپير درلود ،په مرکز کې يې لوړولی  ۱۱۷۷فټه وه،
چې يوازې د ايټاليا غريزو فوځيانو کوالی شول ،ترې تير شي ،په دې ځای باندې
د حملې پايله دا وه ،چې ايټاليا د اسټريا د فوځ د حمل و نقل الره بنده کړي؛ خو
ددې کار لپاره زياتو غريزو فوځيانو ته اړتيا وه ،دويم دا چې دې کار په مياشتو
وخت ته اړتيا درلوده.
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د ايټاليا په جبهه کې د اسټريا فوځ د ايټاليا حملو ته د ښه دفاعي ځواب ورکولو
پريکړه کړې وه ،جنرال کونريد د ايټاليا په جبهه کې  ۲۱ګروپه فوځ ځای پر ځای
کړی وه ،بلخوا د جرمني لخوا هم يوه برخه فوځ غريزو سيمو ته ليږل شوی وه،
ايټالوي جنرال لويي ګو کيډورنا يوازې  ۰۱برخه فوځ راوستالی شو.
د ايټاليي جګړې

د جګړې په لومړۍ ورځ جنرال لويي ګو د يوې عمومي حملې اعالن وکړ ،د
هغه لومړي فوځ په ټرينټينو باندې حمله وکړه ،څلورم فوځ يې په شمال ختيزو
لومړيو صفونو باندې حمله وکړ ،دويم فوځ يې په کيپو ريټو باندې د حملې لپاره
چمتو وه او دريم فوځ يې په ايسونز او مونټ فيلکن باندې د حملې لپاره چمتو کړی
وه ،پّه دې ډول ټول  ۱۰برخې فوځ يې په مختلفو ځآيونو باندې ځای پر ځای کړی
وه او د امر انتظار يې ويست.
د جون په  ۲۳۲۱-۱۰ايټاليي د ايسونز د سيند لومړۍ جګړه پېل کړه ،دغه جګړه
د جواليي د  ۷پورې روانه وه؛ خو ايټالوي فوځ دومره بريالی نه شو ،وروسته د
جواليي په  ۲۸دويمه جګړه پېل شوه ،چې د اګست د  ۰پورې روانه وه ،دريمه
جګړه د اکتوبر په  ۲۸پيل او د نومبر د  ۰پورې روانه وه ،څلورمه جګړه د نومبر
په  ۲۷او د دسمبر په  ۱پای ته ورسيده.
په دې جګړو کې د ايټاليي فوځ نمونه يي قربانۍ ورکړې؛ خو کومه ستره بريا
يې ترالسه نکړه ،د اسټريا فوځ په ځينو ځايونو کې وروسته والړ؛ خو د فوځ د
صفونو تر منځ يې اړيکې موجودې وې ،اسټريايي فوځ د ايټالوي فوځ د حملو ځواب
په ښه شکل سره ورکاوه.
د  ۲۳۲۱ز کال په پای کې د زيان اندازه داسې وه ۱۱۷۷۷ ،تنه ايټالوي فوځيان
وژل شوي ول ۲۳۷۷۷۷ ،تنه ټپيان ول او  ۱۱۱۷۷تنه اسير شوي ول ،بلخوا اسټريا
ته  ۲۱۱۷۷۷تنه زيان اوښتی وه ،د اسټريا فوځ نور هم زيات کړل؛ خو ايټالوي
فوځ همداسې کم پاتې شو.
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د بالکانو جبهه
د  ۲۳۲۱ز کال په پسرلي کې جرمني د سربيا او بلغاريي له الرې بغداد د ريل
د پټلۍ د غځولو اړتيا حس کړه ،ددې موخې د ترالسه کولو لپاره بلغاريي ته ځينې
امتيازات ومنل ،تر څو د مرکزي قوتونو سره په جګړه کې مرسته وکړي.
بلخوا متحدو فوځونو هم په جګړه د مالتړ د ترالسه کولو لپاره بلغاريي ته د
امتيازاتو وړانديځ کړی وه ،دلته سربيا هم موجوده وه ،د بالکانو په جګړه کې سربيا
بلغاريي ته ماته ورکړې وه؛ نو بلغاريي د موقع نه ګټه پورته کړه او د جرمني سره
ودريده.
د جرمني مخې ته يو بل مشکل د انګلستان د فوځ وه ،چې د ترکيي په جبهه کې
يې په ګالي پولي باندې حمله کړې وه ،په ګالي پولي کې د ماتې وروسته بلغاريه د
جرمني سره ودريده ،د سپتمبر په  ۱جرمني ،اسټريا او بلغاريي د سربيا په مقابل
کې د يوې متحدې جبهې د جوړولو پريکړه وکړه.
د سربيا سقوط
سربيا د درې خواوو نه محاصره شوې وه ،مرکزي قوتونو درې لکه فوځ د
سربيا ضد جګړې ته چمتو کړی وه ،په شمال کې يې د جرمني يوولسم فوځ وه او
د اسټريا دريم فوځ د بلګراد د ختيځ او لويديځ له الرې حملې ته چمتو وه ،په ختيځ
کې يې د بلغاريي لومړی او دويم فوځ چمتو وه او د شمال له لوري يې په جنوب
باندې حمله کوالی شو.
د مرکزي قوتونو سره نور فوځ هم موجود وه ،د بلغاريي د فوځ مشري د بلغاريي
د فوځ مشر کوله؛ خو د نورو فوځونو مشري د جرمني د فيلډ مارشال اګسټ وان
ميکنسن په الس کې وه ،د سربيا دوه لکه فوځ وه ،چې په پنځو برخو ويشل شوی
وه.
د اکتوبر په  ۱د جرمني او اسټريا فوځ ګوله باري پېل کړه او د ساوا په طرف
مخکې والړل ،په دا بله ورځ د دانيوب سيند نه تير شوي ول ،بلګراد د اکتوبر په
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 ۳سقوط وکړ ،د سربيا دويم او دريم فوځ يوه قوي ځوابي حمله وکړه؛ خو ناکامه
شوه.
بلخوا د بلغاريي فوځ د اکتوبر په  ۲۲سربيا ته ننوتلی وه ،د اکتوبر په  ۲۸ټول
فوځونه د جنرال ميکنسن په مشرۍ الندې د سيند په غاړه راټول شوي وو او غوښتل
يې چې په سربيا باندې يوه ستره قوي حمله وکړي ،د سربيا فوځ په چټکۍ سره په
شا روان وه او هم عامو سربيايانو خپلې فابريکې ،دوکانونه او کورونه پريښودل او
د خپل فوځ سره يو ځای په شا روان وه.
د بلغاريي فوځ د مقدونيا فوځ ته ماتې ورکړه ،د اکتوبر په  ۱۰يې ويلز ونيوه،
د انګلستان او فرانسې دوه برخې فوځ چې د مرستې لپاره را روان وه ،د هغه مخه
يې ونيوله ،دا فوځ د سربيا د مرستې لپاره ډېر کم وه او ډېر وروسته را ورسيده ،د
نومبر په منځ کې د سربيا د فوځ سره د وسلو د غورځولو سربيره يوه بله الره هم
وه او هغه دا چې غرو ته په شا شي.
هغوی ته د غرو ختلو پريکړه ډېره قيمتي وغورځيده ،په دې تاريخي شا تګ
کې  ۲۱۷۷۷۷تنه د متحدو فوځونو لخوا د بيړيو په واسطه د کرفو سيمې ته ورسول
شول ،په دې شا تګ کې د لوږې ،تندې ،يخنی او د دښمن د قوي ګوله بارۍ په پايله
کې  ۲۷۷۷۷۷تنه سربيايي فوځ ووژل شو او  ۲۱۷۷۷۷تنه يې اسير شول.
بلغاريه غوښتل ،چې د سربيا فوځ نور هم تعقيب کړي؛ خو جرمني او اسټريا
يې مخالفت وکړ؛ ځکه جرمني غوښتل ،چې متحد فوځونه د سالونيکا څخه وباسي.
د ترکيې جبهه
د ترکيي جبهه د  ۲۳۲۱ز کال په دوران کې ډېره ګرمه جبهه وه ،ترکان کومې
خونړۍ جګړې ته چمتو نه ول؛ خو د انګلستان لخوا په ګالي پولي باندې حملې
ترکي فوځ د سره بيا منظم کړ ،جرمني ورسره مرسته وکړ ،د ترکيي په جبهه کې
فوځ د  ۱۷۷۷۷۷څخه  ۸۷۷۷۷۷ته لوړ کړل شو.
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د کاکيشيا جبهه

د کاکيشيا جنرال يوډنچ ته خبر ورکړل شو ،د وان د جهيل په شمالي غريزو
سيمو کې درې برخې ترکي فوځ ځای پر ځای شوی دی ،هلته يې جنرال
اوګانووسکي ور وليږه ،تر څو ترکي فوځ د هغه ځايه وباسي.
وروسته چې د ترکي فوځ د شمېر څخه خبر شو؛ نو جنرال اوګانووسکي ته يې
د احتياط کولو امر وکړ؛ خو دغه ځواب ډېر وروسته ور ورسيد او ترکي جنرال
عبدالکريم پاشا يې فوځ محاصره کړی وه ،يوه شوې وه ،چې جنرال اوګانووسکي
خپل مرکز ته کوم ځواب نه وه ليږلی ،کله چې د مرکز څخه يو پالوی دلته راورسيد،
ګوري چې د جنرال اوګانووسکي توپ خانه او ټرانسپورټ يې تباه شوي دي.
د ترکيي د جنګ وزير انور پاشا ته امر وکړ ،چې دښمن د کاکيشيا څخه وباسي،
جنرال ډيونچ يو بل فوځ د مرستې لپاره جنرال اوګانووسکي ته ور وليږه ،تر څو د
ترکانو مقابله وکړي او هم د ترکي فوځ د حمل و نقل الره بنده کړي ،بلخوا روسي
فوځ هم د ترکي فوځ د حمل و نقل په الره باندې حمله کړې وه او ډير زيات ټوپکونه
او خوراکي شيان يې نيولي وه.
په دې جګړه  ۲۷۷۷۷ترکي فوځ ووژل شو ۱۷۷۷ ،تنه يې اسير شول او جنرال
ډيونچ ته بريا ترالسه شوه؛خو ددې بريا څخه يې نوره ګټه وانه خيستالی شوه.
د جنوبي مېزوپوتاميا جبهه

انګليسي فوځ د بصرې وروسته القرنا هم نيولې وه ،اوس د اماره په طرف
مخکې روان وه ،د جون په  ۰يې اماره ونيوله ،يو فوځ يې د اهواز(احواز) په طرف
مخکې روان وه ،جنرال جارج ايف ګورنيچ په ميزوپوتاميا باندې يوه قوي حمله
کوله ،په دې حملې سره انګليسي فوځ کوالی شول ،چې د تيلو ټولې ذخيرې د خپل
کنترول الندې راولي ،د جواليي په  ۱۱يې ناصريه ونيوله.
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ټاون شينډ چې د پاکستان د سرحد اياالت 4د انګليسي فوځ مشر وه ،هغه د اکتوبر
په  ۱العزيزيه ونيوله.
اوس انګليسي فوځ ته د بغداد د نيولو اجازه ورکړل شوې وه ،جنرال نکسن چې
د هند د انګليسي فوځ مشر وه ،ددې جبهې مشري يې کوله ،د نومبر په  ۱۱يې په
بغداد باندې حمله وکړه ،چې دا حمله په بشپړ ډول ناکامه حمله وه ۱۱۷۷ ،تنه
انګليسي فوځ ووژل شو او انګليسي فوځ بيرته ستون شو.
د ګالي پولي جبهه

د  ۲۳۲۱ز کال د جنوری په  ۱د روسيي د فوځ مشر جنرال نيکواليي د متحدو
فوځونو نه وغوښتل ،چې د ترکيي په جبهه باندې حمله وکړي ،تر څو په کاکيشيا
باندې د ترکيي د حملې ګواښ له منځه والړ شي.
مخکې انګليسي فوځونو د بحر د الرې حمله کړې وه ،چې په بشپړ ډول ناکامه
شوې وه ،اوس يې پريکړه وکړه ،چې ګالي پولي ته به خپل زيات فوځ استوي،
جنرال هيملټن يې د حملې لپاره چمتو کړ ،هغه  ۲۱۷۷۷۷تنه فوځ وغوښته ،په
ځواب کې يې  ۷۱۷۷۷فوځ چې د اسټريليا ،نوي زيالند(اينزيک) او فرانسويانو نه
جوړ شوی ،ورواستول شو او په  ۱۳برخه يې مأمور کړ.
د روسيي بحري بيړيو د باسفورس په کالګانو باندې ګوله باري پېل کړه ،روسي
فوځونو غوښتل ،چې د قسطنطيني په فتحه کې بايد روسي فوځ د متحدو فوځونو
سره څنګ په څنګ وي ،مصطفی کمال پاشا چې په ترکي فوځ کې يو کوچنی مشر
وه ،د اينزيک او انګليسي فوځ په مقابل کې ودريده او هغوی يې مخکې تګ ته پرې
نښوول.
انګليسي فوځ د بحري بيړيو له الرې ګالي پولي ته راورسيده؛ خو هلته ترکي
فوځ موجود وه او انګليسان يې مخکې تګ ته پرې نښوول او زيات زيان يې
ورواړوه ،د متحدو فوځونو لپاره د ګالي پولي جبهه د ټولو نه مهمه جبهه ګڼل کيږي.
4اوسنی خيبر پښتنخوا
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د مۍ په  ۱۱يو متحد حکومت رامنځته شو او چرچل چې په ګالي پولي کې يې
ماته خوړلې وه ،له دندې ګوښه کړای شو ،حکومت په دې جبهه کې فوځ زيات کړ
او  ۲۰برخې يې کړ ،بلخوا ترکي فوځ هم  ۲۱برخې فوځ ځای پر ځای کړ.
حاالت ډېر خراب وه ،متحد فوځونه په ډېر بد حالت کې ول ،اخر متحدو فوځونو
پريکړه وکړه ،چې د ګالي پولي جبهه له منځه يوسي او خپل فوځ ژر له دې جبهې
څخه وباسي؛ نو خپل فوځ ته يې د وتلو امر وکړ ،د دسمبر په  ۱۷د اينزيک فوځ
ووته او د جنوري په  ۳انګليسي او فرانسوي فوځونه ووتل.
د ګالي پولي نه د وتلو په مهال متحدو فوځونو ته هيڅ ډول زيان ونه رسيده؛ خو
مخکې يې  ۱۲۱۷۷۷فوځيان وژل شوي ول ،د ګالي پولي نه د وتلو دوه الملونه
وه ،لومړی دا چې دلته انګليسي فوځ ته زيات زيان اوښتی وه ،دويم دا چې د سربيا
د سقوط وروسته د بغداد د ريل د پټلۍ له الرې ترکي فوځ ته زيات خوراکي توکي
او وسلې رسول کيدې ،چې په دې سره ترکي فوځ قوي شوی وه.
بحري جبهه
د  ۲۳۲۱ز کال په پېل کې جرمني فوځ په انګليسي فوځ باندې د زيپلن په واسطه
حمله کړې وه ،وروسته د جنوري په  ۱۱د ډوګر بينک جګړه وشوه.
د فبرورۍ په  ۲۳انګليسي او فرانسوي فوځ په دردا نيل باندې ګوله باري پېل
کړه ،ددې ګوله بارۍ موخه د بحر په غاړه د موجودو کالګانو څخه د دښمن د فوځ
ويستل وه.
متحدو فوځونو د فبرورۍ په  ۱۱دويمه حمله وکړه ،په دې حمله کې د بيرون
خوا کالګانې ورانې شوې او دښمن يې اړ کړ ،چې شا تګ وکړي؛ خو اميرالبحر
کارډن پوه شوی وه ،چې يوازې د بحري حملو پواسطه بريا نه شي ترالسه کيدای؛
خو چرچل يې خبرې ته هيڅ فکر ونکړ او د مخکې تګ امر يې ورکړ.
د مارچ په  ۱په پالن کې لږ تغير راوستل شو ،د راتلونکو دوو اونيو په دوران
کې انګليسي فوځ د ورځې لخوا ګوله باري کوله ،تر څو دښمن شا تګ وکړي او د
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شپې لخوا کارکوونکو سرنګونه پاکول؛ خو کارکوونکي په بارودي سرنګونو کې د
ستونزو سره مخ ول؛ ځکه ګوله بارۍ زيات زيان ور اړولی وه.
د چرچل لخوا په کارډن باندې فشار زيات وه ،چې په دې سره هغه ذهني ناروغ
شو او کور ته يې وليږه ،پر ځای يې اميرالبحر روبک د جبهې مشر وټاکل شو ،د
مارچ په  ۲۸يې حمله وکړه ،د ماسپښين پورې دا حمله زياته بريالۍ ښکاريده.
خو ،کله چې د سرنګونو کارکوونکو بيا خپل کار پېل کړ ،د سمندر د غاړو څخه
ګوليو ويشتلو يې کار ورخراب کړ ،په دې وخت د متحدو فوځونو درې بيړۍ د
سرنګونو سره ټکر او غرقې شوې ،دې حالت ته په کتو سره روبک د عمومي شا
تګ امر وکړ.
د  ۲۳۲۱ز کال د جګړې حاالت
لومړۍ نړيواله جګړه ښه په درز کې روانه وه ،متحدو او مرکزي هيوادونو د
جګړې لپاره تېل توليدول ،په ځينو هيوادونو کې اقتصادي بحران رامنځته شوی وه
اوخلکو يې د امنيت او د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوله ،په جګړه کې د وژل
شويو خلکو وارثانو خپل واکمن د هغوی قاتالن ګڼل.
جګړه د خلکو لپاره دومره مهمه شوې وه ،چې تير کال د انګلستان د جګړې
سکرتر چرچل چې ماته يې خوړلې وه ،له دندې ګوښه کړل شو ،تر دې چې انګليسي
پارلمان حکومت تبديل کړ او نوی حکومت يې رامنځته کړ ،د روسيي د فوځ مشر
لرې کړای شو او مشري يې خپله تزار دويم نيکوالی په الس کې واخيسته.
خو ،جګړه اوس هم چټکه روانه وه ،د جګړې په ډګرونو کې دواړو خواوو يو
پر بل باندې حملې کولې ،ګوله بارۍ او پوپ خانې چليدې ،هر خوا مړي پراته او
د وينو سيندونه روان ول.
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ځمکنی ،بحري او هوايي حملې

 ۲۳۲۱ز کال هم د ځان سره ورانۍ راوړې ،په دې کال هم په ټولو جبهو کې
په شدت سره جګړه روانه وه ،د بحري برالسۍ لپاره هلې ځلې اوج ته رسيدلې وې
او په مستعمرو کې د وينو تويولو بازار ښه ګرم وه.
لوېديزه جبهه
د لويديزې جبهې حالت د تير کال په څير وه ،دواړو خواوو د لومړي صف د
مخکيوالي لپاره هڅې کولې ،په دې کال چې کومې جګړې شوي الندې يې مطالعه
کوو.
د ورډن جګړه

د جرمني د فوځ مشر جنرال فالکن غوښتل ،چې په لويديزه جبهه کې د فرانسوي
فوځ مورال کمزوری کړي ،ددې لپاره په کار وه ،چې فرانسوي فوځ شا تګ ته اړ
کړي ،دې جنرال غوښتل ،چې زيات فرانسوي فوځ ووژني ،تر څو عام خلک فوځ
کې شامل نه شي او هم د عامو خلکو فکر د فرانسوي فوځ په اړه خراب کړي.
هغوی ددې کار لپار پروپاګند کاوه ،جرمني فوځ د جګړې په دوران کې هغه
فرانسويان وژل ،چې د فرانسې سره يې مينه درلوده او هغه کسان يې پريښودل،
چې د وطن پر ځای يې د خپل ځان سره ډېره مينه درلوده.
د همدې موخې لپاره جنرال فالکن د جرمني د شهزاده ويليم لپاره د ورډن په
سيمه کې د جګړې پالن جوړ کړ ،دلته د فرانسې د فوځ مشر پيټين وه ،فرانسوي
فوځ خوراکي توکو د راوړو لپاره د ريل ګاډي يوه الره درلوده ،چې هغه هم د
جرمني د فوځ د ګوله بارۍ په پايله کې ورانه شوې وه او هره ورځ به يې پرې کار
کاوه ،چې جوړه يې کړي.
جرمني فوځ کې د جګړې صالحيت موجود وه ،جنګي مشق او تمرين يې درلوده
او په ډېر مهارت سره يې جګړه کوله ،د دښمن قوي حمله به يې په څو دقيقو کې
له منځه وړه ،توپ خانه به په وخت اړين ځای ته رسيده او هم به په درست وخت
کې ترې ګټه پورته کيده.
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بلخوا فرانسوي فوځ بهادر فوځ وه؛ خو جنګي مشق او تمرين نه درلوده ،هغوی
په يوه وخت کې نشو کوالی ،چې منظم شي او د يوه ځای نه بل ځای ته الړ شي.
ورډن د پاريس نه  ۱۷۷کيلومتره لرې او د فرانسې د ښو ښارګوټو څخه يو
ښارګوټی وه ،د فبرورۍ په  ۱۲د جرمني پنځم فوځ په فرانسوي فوځ باندې حمله
وکړه ،د فبرورۍ په  ۱۱د جرمني فوځ د ډواماؤنټ کال ونيوله ،فرانسوي فوځ شا
تګ وکړ او خپلو خندقونو ته والړ.
د جرمني د فوځ د پرلپسې حملو په وجه د فبرورۍ د  ۱۱پورې فرانسوي فوځ
دريم خندق ته په شا شو ،ددې ځای څخه ورډن يوازې  ۸کيلومتره لرې وه ،په
همدې ورځ جنرال هنري فليپ پيټين د ورډن د جبهې مشر وټاکل شو.
د فبرورۍ په وروستيو کې د جرمني د فوځ مخکې تګ ودريده؛ خو د مارچ په
 ۱يې يوه بله حمله وکړه ،فرانسوي فوځ يې  ۰کيلومتره نور هم شاته کړ ،د مۍ د
مياشتې د  ۱۳پورې فرانسوي فوځ ښه مقابله وکړه؛ خو جرمني فوځ د مارټ هوم
غرونه ونيول او د جون په  ۷يې د دوکس کال هم ونيوله.
د فرانسې فوځ د جنرال چارلس منجبن په مشرۍ ځوابي حملې پېل کړې ،جنرال
منجبن هغه وخت هيرو شو ،چې د جرمني فوځ يې د ډواماؤنټ او د دوکس نه وشړه
او دا سيمې يې بيرته ونيولې ،راتلونکو دوو اونيو کې يې د جرمني فوځ دوه کيلومتره
نور هم شا تګ ته اړ کړ.
د ورډن جګړه د لومړۍ نړيوالې جګړې تر ټولو اوږده جګړه وه ،دا جګړه د
فبرورۍ په  ۱پېل او د دسمبر د  ۲۸پورې روانه وه ،په دې جګړه کې ۱۱۷۷۷۷
فرانسوي او نږدې  ۱۰۷۷۷۷جرمني فوځ ووژل شو.
د سوم جګړه

انګليسي او فرانسوي فوځونو د سوم په جبهه باندې د حملې لپاره مشترک پالن
ونيوه.
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د سوم سيمه د فوځي حمل و نقل لپاره غير مناسبه وه ،د جنرال هيګ په نظر
لومړی  ۸ورځې به په پرلپسې ډول په جرمني فوځ باندې ګوله باري کيږي ،تر څو
د هغوی دفاعي کرښه ماته شي او ورپسې به يوه قوي حمله کيږي ،هغه ددې موخې
لپاره د  ۱۷برخو ( )۷۱۷۷۷۷فوځ د جګړې ډګر ته راوسته ،بلخوا جرمنی فوځ
يوازې  ۲۱برخې وه.
د جواليي په لومړی نيټه سهار  ۷:۰۷انګليسي فوځ حمله وکړه؛ خو جرمني فوځ
يې حمله په بشپړ ډول ناکامه کړه ،دا جګړه انګليسانو ته ډېره ګرانه تمامه شوه او
په يوه ورځ کې يې  ۱۸۷۷۷فوځيان ووژل شو.
دا د انګليسانو د تاريخ تياره ورځ وه؛ خو جنرال هيګ بيا هم د جګړې د جاري
ساتلو امر وکړ ،د جواليي په  ۲۰د شپې مهال انګليسي فوځ وکوالی شول ،چې د
جرمني د فوځ په صف کې درز رامنځته کړي؛ خو د جرمني د فوځ سمدستي
مرستې دا خاليګاه بيرته ډکه کړه او انګليسي فوځ يې شا تګ ته اړ کړ.
د اګست په  ۱۳يې جرمني جنرال فالکن له دندې ګوښه کړ او پر ځای يې
جنرال هيډن برګ راوليږه ،دده سره جنرال ليونډروف هم د ختيزې جبهې څخه د
لويديزې جبهې د کتلو لپاره راغی.
د سپتمبر د  ۲۱پورې انګليسي فوځ بريالی نشو ،اوس يې په يو  ۲۷ميله اوږدې
جبهې باندې د عمومي حملې پريکړه وکړه ،ددې حملې ځانګړتيا دا وه ،چې په
لومړي ځل په کې ټانک استعمال شو.
بلخوا جنرال جوفر او جنرال فوش د  ۲۳۲۱ز کال په دسمبر کې تقاعد کړل
شول ،د جنرال جوفر پر ځای جنرال نيويل د فرانسوي فوځ مشر وټاکل شو ،د
موسم د زيات يخوالي په وجه د انګليسي فوځ په حملو کې کموالی راغی؛ خو د
نومبر د  ۲۰پورې يې د بيومونټ کال فتحه کړه ،د زياتې واورې په وجه انګليسي
فوځ شا تګ وکړ او جنرال هيګ د سوم د جبهې د پای ته رسيدو اعالن وکړ.
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د سوم په جبهه کې  ۱۱۷۷۷۷انګليسي فوځ ووژل شو ۱۷۷۷۷۷ ،تنه فرانسوي
او  ۱۷۷۷۷۷تنه جرمنی فوځ ووژل شو.
ختيزه جبهه

د ګارلس ټارنو د ماتې وروسته روسي فوځ بيا د سره د منظم کيدو لپاره کوښښ
کاوه ،تزار دويم نيکوالس غوښتل ،چې په دې ګرم موسم کې په جرمني فوځ باندې
يوه قوي حمله وکړي ،هغه د فرانسې د حکومت نه هم مرسته غوښتې وه ،چې د
ورډن په سيمه کې جرمني فوځ کمزوری کړی ،تر څو روسي فوځ په ختيزه جبهه
کې په جرمني فوځ باندې حمله وکړي.
په مارچ کې روسي فوځ د نيروچ د جهيل سره نږدې په جرمني فوځ باندې حمله
وکړه ،د ښه نظم د نه موجوديت په وجه روسي فوځ قوي حمله ونشوه کړای ،په
پايله کې جرمني فوځ ستره بريا ترالسه کړه او روسي حمله يې ناکامه کړه.
په ختيزه جبهه کې د ګرم موسم د راتلو په وجه دواړو خواوو د جګړې لپاره
پالنونه جوړول ،په دې وخت کومه قوي جګړه ونشوه ،د مۍ په مياشت کې اسټريا
د ايټاليي په جبهه باندې حمله وکړه ،اوس ايټاليي د روسيي نه مرسته غوښته ،ايټاليي
غوښتل ،چې روسي فوځ په اسټريا باندې حمله وکړي ،تر څو توجه يې
هغوی(روسيي) ته واوړي او د ايټاليي په جبهه کې يې فوځ کم شي.
د ګرم موسم په وجه د دويم نيکوالی د پالن په اساس جګړه ونشوه ،په دې سره
د روسي فوځ مشر ايليکسي بروسيلوف په خپله خوښه د اسټريا پر ضد د جګړې
پالن جوړ کړ او د جون په  ۱يې حمله پېل کړه.
د بروسيلوف حمله

د روسي فوځ په جنراالنو کې بروسيلوف يو قوي او تکړه جنرال وه ،هغه د
جرمني د فوځ تخنيک معاينه کړی وه ،هغه په ډېر مهارت سره د جګړې لپاره پالن
جوړ کړ ،هغه پريکړه وکړه ،چې د ستر فوځ پر ځای دې ،ګشتي(ګرځيدونکی) فوځ
جوړ کړل شي ،تر څو په دښمن باندې په خاموش ډول حمله وشي او زيات زيان
ورورسول شي.
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د جنرال بروسيلوف دا پالن ډېر بريالی وه ،دا په لومړۍ نړيواله جګړه د روسيي
لومړنی ستره بريا وه ،دا خبره ښکاره ده ،چې متحدو فوځونو روسي فوځ د خپلو
ګټو لپاره استعمالوه او متحدو فوځونو د تزار د حماقت او بې عقلۍ نه ګټه پورته
کوله.
د جنرال بروسيلوف ددې حملې ګټه هم نورو متحدو قوتونو ته ورسيده او هم په
زياتره ځايونو کې د غنيمت په مال کې روسيي ته برخه نه ورکول کيده.
د ډينسيټر او سټرائپا د سيند په غاړه د اسټريا د فوځ لومړی صف د يوې اونۍ
په دوران کې مات کړل شو ،روسي فوځ د طوفان غوندې حملې کولې ،روسي فوځ
نور هم مخکې الړه او ليوټسک يې ونيوه او کوويل کاريل ته يې ځان ورسوه.
د جرمني د فوځ مشر امر وکړ ،چې په چټک ډول دې د اسټريا فوځ ته مرسته
ورسول شي ،جرمني فوځ په درست مهال د جګړې ډګر ته ورسيده او تر ډېره يې
د جنرال بروسيلوف د جګړو چټکتيا ورو کړه؛ خو په بشپړه توګه يې ونه دروله.
د روسي جنرال بروسيلوف د قوي حملو په وجه روسانو يو ځل بيا خپلې د السه
ورکړې سيمې د دويم ځل لپاره ونيولې؛ خو د هيواد د کمزوري اقتصادي حالت په
وجه د وسلو د کموالي سره مخ وه؛ ځکه نو د لومړيو برياوو وروسته يې د جګړې
څخه الس واخيست.
د جنرال بروسيلوف د برياليو حملو په وجه جرمني په هر ځای کې د ماتې سره
مخ وه ،کله ،چې رومانيي مرکزي قوتونه کمزوري وليدل؛ نو د متحدو قوتونو سره
يې الس يو کړ.
د بروسيلوف حمله د دواړو خواوو لپاره ګرانه تمامه شوه ،د يوې اندازې له مخې
د دواوړ خواوو لخوا لس لکه فوځيان په کار ګمارل شوي وه ،د اسټريا مال همدې
جګړې ور ماته کړه او په سمدستي توګه د ايټاليي د جبهې څخه په شا شوه.
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د ايټاليې جبهه
د ايټاليي د فوځ مشر جنرال کيډورنا د ايټاليي په جبهه کې د حملې پالن جوړ
کړی وه.
د ايسونز د سيند په غاړه پنځمه جګړه د مارچ په  ۳پېل شوه ،چې د مارچ د ۲۷
پورې روانه وه ،حمله د ګوريز د شمال او جنوب لخوا شوې وه ،د موسم خرابوالي
حمله کوونکي فوځ ته ستونزې پيداکړې ،د واورې او يخ موسم په وجه مخکې تګ
ناشونی وه ،په دې وخت کې جنرال کيډورنا ته د اسټريا لخوا په ټرينټينو باندې د
جګړې خبر ورکړل شو ،چې په دې د ايسونز پنځمه جګړه پای ته ورسيده.
د اسټريا د اسياګو حمله

د مۍ  ۲۳۲۱کال د اسټريا د پالن له مخې جنرال کونريډ غوښتل ،چې د ټرينټينو
لخوا په ايټاليا باندې حمله وکړل شي ،د هغه له نظره دا وخت اوس رارسيدلی وه،
ددې موخې لپاره يې د جرمني نه مرسته وغوښته؛ خو د جرمني مرسته ورونه
رسيده او جنرال کونريډ د جګړې پروګرام جوړ کړ.
ددې حملې په پېل کې ايټاليي د روسي فوځ نه مرسته وغوښته ،جنرال بروسيلوف
چې په جنوب لويديزه جبهه کې موجود وه ،ويې ويل ،چې په اسټريا باندې به رضا
کارانه حمله وکړي.
جګړه د  ۲۳۲۱ز کال د مۍ په  ۲۱پېل شوه ،د جګړې په پېل کې جنرال کونريډ
بريالی وه ،د روسيي د لومړي فوځ د جنرال رابرټو بروساټي د ځنډ له وجې اسټريا
وکوالی شول ،چې ارسيرو او اسياګو ونيسي ،دغې سيمې د شمالي سيمو لپاره د
دروازې حيثيت درلوده.
اسټريايي فوځ چې دې سيمې ته راورسيد ،په حملو کې يې کموالی راغی؛ ځکه
چې د اسټريا سره فوځ کم وه ،دويم دا چې د بروسيلوف فوځ ختيزې جبهې ته روان
وه ،الره ستونزمنه وه او څلورم دا چې د ايټاليي فوځ مرستې ته رارسيدلی وه.
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د جون په  ۲۷جنرال کونريډ د ايټاليا د قوي ځوابي حملو سره مخ شو ،هغه د
جګړې لومړني ځای ته راغی او جګړه پای ته ورسيده ،د دواړو خواوو څخه نږدې
يولک ،يولک کسان ووژل شول.
د ايسونز د سيند جګړې ( ۱،۷،۸او  ۳جګړه)

په اسياګو کې د ماتې وروسته جنرال کيډورنا د ايسونز په جبهه باندې د ځوابي
حملې پالن جوړ کړ ،ايټالوي فوځ د راتګ لپاره ښه سړکونه او د ريل پټلۍ درلودې؛
خو د اسټريا فوځ چې ايسونز ته راته د ډېرو ستونزو سره مخ شو.
د ايسونز يا د ګوريز جګړه د اګست په  ۱پېل شوه ،ايټاليي په لومړيو کې د
ګوريز او د رسين مائيکل غريزې سيمې ونيولې ،ددې ځای يې کوالی شول ،چې
په کارسو باندې حمله وکړي ،د يوې قوي جګړې وروسته اسټريايي فوځ ددې سيمې
څخه شا تګ ته اړ شو.
دا لومړی جګړه وه ،چې ايټاليي خپله موخه ترالسه کړه ،مخکې يې داسې کومه
ستره بريا نه وه ترالسه کړې او نه يې وروسته بيا ترالسه کړه.
ايټاليي غوښتل ،چې د اسټريا-هنګري مشترک سلطنت پای ته ورسوي ،د
ايټالويانو لپاره دا ښه چانس وه ،چې ادريا تيک ونيسي او د اسټريا-هنګري تر منځ
د ټريزټ پخوانی شخړه بيا راتازه کړي او د هيپس برګ پاچاهۍ ته د پای ټکی
کيږدي.
ددې موخې د ترالسه کولو لپاره ښه تدبير ،جذبې ،قوت او د کم نه کم د ځاني
زيان ورکولو اړتيا وه او د پرلپسې حملو کولو اړتيا ليدل کيده.
د سپتمبر د  ۲۱څخه د  ۲۷پورې د ايسونز د سيند اوومه ،د  ۲۷اکتوبر څخه د
 ۲۱پورې اتمه او د نومبر د لومړۍ څخه د  ۱پورې د ايسونز نهمه جګړه شوه،
چې پېل يې د ايټاليي لخوا کيده ،د ايټاليي د فوځ سره د توپ خانې کمبود وه ،چې
ويې نشو کوالی ،خپلې موخې ته ورسيږي.
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د  ۲۳۲۱ز کال د مني په موسم کې ايټالوي فوځ بيا د سره منظم شو ۲۱ ،برخو
باندې وويشل شو او د مرستې لپاره يې  ۱نورې برخې هم چمتو کړې وې ،متوسطه
پوپخانه يې دوه برابره کړه او ستره توپخانه يې څلور برابره زياته کړه.
د جګړې په پېل کې ايټالوي فوځ سره  ۱۷۷ماشينې وې ،چې دا شمېر يې ۸۱۷۷
ته لوړ کړ ،په پېل کې يې د جنګي الوتکو شمېر  ۰۸۱وه ،چې دا شمېر يې ۰۸۱۷
ته لوړ کړ ،ايټالوي جنرال کيډورنا په  ۲۳۲۷ز کال کې په اسټريا باندې د حملې
پالن جوړ کړ.
د بالکانو جبهه
ددې کال د جګړې په جريان کې رومانيه د مرکزي قوتونو پر ضد په جګړه کې
داخله شوه ،رومانيي د تېلو او زراعتي ذخيرو په وجه د دواړو خواوو لپاره ارزښت
درلوده ،دواړو خواوو رومانيي ته ځينې وړانديځونه هم کړي وه.
په دې وړانديزونو کې د متحدو قوتونو وړانديزونه د رومانيي لپاره ښه ول ،د
رومانيي ځينې سيمې د بلغاريي او اسټريا د الس الندې وې.
د  ۲۳۲۱ز کال په منځ کې حاالت د رومانيي لپاره ډېر ښه وه ،جرمني فوځ په
ورډن کې بوخت وه ،بلخوا په سوم کې د متحدو قوتونو قوي حملې روانې وې،
ايټاليي اسټريا تر بريد الندې نيولې وه ،همدارنګه د بروسيلوف حمله هم روانه وه
او هم متحدو فوځونو د سالونيکا له الرې په بلغاريي باندې د حملې پالن نيولی وه.
په دې حاالتو متحد قوتونه په مرکزي قوتونو باندې غالب ول ،د اګست په ۱۷
يې په جګړه کې د داخليدو اعالن وکړ.
د رومانيي حملې او شا تګ

رومانوي  ۱۱۷۷۷۷تنه فوځ د ټرانسلوانيا د السته راوړلو لپاره حمله وکړه ،چې
په څلورو برخو باندې ويشل شوی وه ،لومړي ،دويم او څلورم فوځ په غرونو کې
مخکې ته او غوښتل يې ،چې په ټرانسلوانيا باندې حمله وکړي او دريم فوځ د بلغاريه
سره د پولې ساتنه کوله.
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د رومانيي د فوځ سره د ټوپکو ،ماشينو ،پوپخانو او سګنلو زيات کمی وه ،کوم
ځانګړی پالن يې هم نه درلوده او نه يې باتجربه مشر په رأس کې قرار درلود ،د
وسلو او فوځي اړتياوو فابريکې يې نه درلودې ،د متحدو فوځونو لخوا ورته د
ورځې  ۰۷۷ټنه سامان ور رسيده ،چې د همدې سامان په مرسته يې د اګست په
 ۱۸باندې حمله وکړه.
جرمني مشرانو فکر کاوه ،چې د سپتمبر په  ۰۷به رومانوي فوځ حمله کوي؛
خو رومانوي فوځ يوه مياشت مخکې حمله وکړه ،په ټرانسلوانيا کې د جرمني نهم
او د اسټريا لومړی فوځ موجود وه.
دلته غرونه هم موجود ول ،چې په ځينو ځايونو کې يې لوړوالی  ۱۷ميلو ته
رسيده ،رومانوي فوځ د کوچنيو غونډيو له الرې مخکې روان وه ،رومانوي فوځ
په خپلو کې د اړيکو ټينګولو لپاره کوم نظام هم نه درلوده.
جرمني فوځ د سپتمبر د نيمايي پورې ځان سمبال کړی وه ،د سپتمبر په لومړی
نيټه جنرال ميکنسن د رومانيي سرحد نه تېر شو او د کانسټانټا ښار يې ونيوه ،دغه
ښار د رومانيي ،روسيي او نورو متحدو فوځونو لپاره ډېر مهم ښار وه؛ ځکه دلته
د رومانيي د دولت يوازينی بندر پروت وه ،چې د تورې بحيرې له الرې يې رومانيه
د متحدو هيوادونو سره نښلوله.
ددې ښار د ساتلو لپاره د رومانيي دريم فوځ او د روسيي درې فوځونه د
ټرانسلوانيا نه غوښتل شول ،د سربيا يو رضاکار فوځ هم راورسيده او د روسي
جنرال په مشرۍ باندې راټول شول ،دغه متحد فوځ د مؤقت وخت لپاره د جنرال
ميکنسن مخکې تګ وځنډوه.
د اکتوبر په  ۱۷ترکي فوځ ور ورسيده ،چې په دې سره جنرال ميکنسن بيا حمله
وکړه ،د اکتوبر په  ۱۰يې د کانسټانټا ښار ونيوه او ټولې الرې او د ريل پټلۍ يې د
کنترول الندې راوستې ،جنرال ميکنسن د سويشټوف خواته مخکې والړ ،چيرته
چې جنرال فالکن موجود وه.
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په دې وخت کې جنرال فالکن د رومانيي د فوځ د مخکې تګ مخه نيولې وه،
هغه غوښتل ،چې يوه قوي حمله وکړي ،تر د ګرم موسم د رارسيدو دمخه د رومانيي
فوځ ته ماته ورکړي ،د نومبر په  ۲۷يوه قوي حمله وکړه ،د رومانوي فوځ ۰۷۷
ټنه سامان  ۰۷ټنو ته راټيټ شوی وه ،د نومبر په  ۱۰جنرال ميکنسن د جنوب له
الرې حمله وکړه.
په  ۲۳۲۷ز کال کې د رومانوي فوځ شمېر  ۲۱۷۷۷۷ته راټيټ شو ،اوس
بارانونه پېل شوي او سړکونه خراب هم خراب شوي وه ،د رومانيي تېل او زراعتي
ذخيرې د مرکزي قوتونو السته ورغلې.
د يونان او سالونيکا جبهه
په يونان باندې متحدو فوځونو فشار زياتوه ،تر څو د  ۲۳۲۰ز کال د تړون له
مخې د سربيا سره مرسته وکړي ،ددې تړون له مخې سربيا بايد د بلغاريي سره د
جګړې لپاره  ۲۱۷۷۷۷تنه فوځ يونان ته ورکړي ،د يونان لومړي وزير د دغه فوځ
د نه ورکولو په وجه په جګړه کې د شرکت کولو نه انکار کړی وه.
متحدو فوځونو يونان ته ويلي ول ،که په جګړه کې داخل شي ،متحد فوځونه به
همدغه اندازه فوځ ورکړي ،د کتوبر په  ۲۳۲۱-۰کال کې  ۱۷۷۷۷تنه فوځ سالونيکا
ته ورسيده؛ خو دغه شمېر اوس هم کم وه او يونان بيا هم د جګړې د کولو نه انکار
کاوه.
د يونان پخوانی لومړی وزير ساريل يې له دندې ګوښه کړی وه؛ ځکه هغه د
سربيا طرفداري کوله ،هغه په دې کار سره بغاوت وکړ او د  ۲۳۲۱ز کال په
جواليي کې  ۱۱۷۷۷۷تنه فوځ پرې راټول شو ،هغه دا وخت په سالونيکا کې وه،
په دې فوځ کې متحد فوځ او د سربيا هغه فوځ چې د کرفو څخه راغلی وه ،هم
شامل وه.
هغه د بلغاريي پر ضد د جګړې پالن جوړ کړ ،په دې وخت کې  ۰۱۷۷۷۷تنه
فوځ ورسره وه.
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د سپتمبر په  ۲۷يې د سربيا د فوځ د کيڼې خوا څخه په بلغاريي باندې حمله
وکړه ،په دې حمله کې يې بريا ترالسه کړه او بيټوليج(موناسټر) يې ونيوه.
په همدې وخت د يونان د پاچا پر ضد چې د جرمني يې خواخوږي درلوده،
بغاوت شو ،دا د متحدو فوځونو په مرسته وشو ،د متحدو فوځونو مالتړي ويني
زيلوني په کريټ کې نوی حکومت اعالن کړ ،اوس په سالونيکا کې د ساريل
حکومت وه؛ خو په حقيقت کې دی هم يو سمبول وه او ټول کارونه متحدو فوځونو
کول ،ټولې الرې ،د ريل پټلۍ ،بحري بيړۍ او بندرونه د متحدو فوځونو په ولکه
کې ول.
د ترکيې جبهه
د  ۲۳۲۱ز کال په دسمبر کې انګليسي فوځ د مصر پاچا دويم عباس لرې کړ
او کاکا يې حسين کامل پر تخت کيناوه ،په دې سره انګليسانو په مصر کې سياسي
واک په بشپړ ډول ترالسه کړ ،ددې لپاره چې حسين کامل نور هم د انګليسانو غالم
شي ،هغه ته يې د پاچا لقب ورکړ.
د ترکيي يو  ۱۷۷۷۷کسيز فوځ د جرمني د وتلي جنرال بارون فريډرک کريس
وان کرينسټين په مشرۍ کې وه ،دوی د  ۲۳۲۱ز کال د فبرورۍ په مياشت کې د
سويس په کانال باندې د حملې لپاره روان شول ،دوی د نخل د الرې د سينا ته تېر
شول او نهر يې الندې کړ ،دلته انګليسي او فرانسوي فوځ د ترکيي فوځ سره جګړه
وکړه ،چې ترکي فوځ يې شا تګ ته اړ کړ.
د نيل د سيند په سيمه کې د احمد الشريف جوسينوسي يو قوي فوځ موجود وه،
چې د انګليسي فوځ په مخکې يې خنډ جوړ کړی وه ،د  ۲۳۲۱ز کال د کرسمس په
وخت کې د مجيد په تنګي کې يوه قوي جګړه وشوه ،ترکي جنرال جعفر پاشا
وکوالی شول ،چې  ۱۱۷۷تنه د انګليسي فوځ مقابلې ته راولي.
د  ۲۳۲۱ز کال په جنورۍ کې د حالزن په جګړه کې جعفر پاشا په نوې وسله
سمبال انګليسي فوځ ته ډېر زيان واړوه او  ۰۷۷انګليسي فوځ يې د مرګ کندې ته
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وغورځوه؛ خو د فبرورۍ په  ۱۱يې جعفر پاشا په ټپي حالت کې ونيوه ،چې د هغه
په نيول کيدو سره سينوسي جبهه ارامه شوه.
متحد فوځونه په سينا کې

د  ۲۳۲۱ز کال په پېل کې انګليسي فوځ د فلسطين په جبهه کې د جګړې پريکړه
کړې وه ،ددې مخکې تګ او جګړې موخه په فلسطين کې د اروپايي يهودانو لپاره
يو ازاد او خپلواک حکومت رامنځته کول ول ،په دې کار سره هغوی کوالی شول،
چې په عمومي ډول ټول مسلمانان او په ځانګړي ډول عرب مسلمانان په خپله ولکه
کې راولي.
د اسرئيلو په رامنځته کولو انګلستان او نورو متحدو هيوادونو غوښتل ،چې په
داسې يو هيواد رامنځته کړي ،چې د هغوی د ګټو ساتنه په اسالمي او په ځانګړي
ډول په عربي نړۍ کې وکړي.
متحد فوځونه د جنرال مري په مشرۍ ورو ورو د فلسطين خواته مخکې روان
ول ،د اپريل په مياشت کې په لومړي ځل د ترکي فوځ سره مخامخ شول ،جنرال
کريسنسټين يوه ناڅاپي حمله وکړه ،چې ددې فوځ شمېر  ۰۱۷۷تنه وه ،دغه حمله د
لږ ځنډ وروسته ورکه شوه.
د مۍ د مياشتې په پای کې جنرال مري د الرومانيي په طرف مخکې تګ پېل
کړ ،اوس يې اوبه د ټانکرونو او اوښانو په ذريعه رسولې ،د جواليي په پای کې
حاالت بدل شوي وه ،متحد فوځونه د جرمني او ترکي فوځ څخه ،چې د متحدو
فوځونو شاوخوا موجود وه ،سخت په ويره کې ول ،ددې فوځ شمېره  ۲۱۷۷۷تنه
وه.
جنرال مري د يوه پوه فوځي مشر په توګه دفاعي حالت غوره کړی وه ،جنرال
مري فکر کړی وه ،چې ترکي فوځ ددې لپاره چې مخامخ جګړه کړي ،د سمندر له
الرې به د اوبو رسولو په الره باندې حمله کوي.
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جنرال مري دښمن ته دوکه ورکول غوښتل ،هغه خپل دوه برخې فوځ ته د څلور
ميله لوړ ځای په طرف د حرکت کولو امر وکړ ،ددې فوځ شاته يې يو قوي فوځ
روان کړی وه ،مخکې فوځ به هغه وخت حمله کوي ،تر څو شاتنۍ فوځ ترکي فوځ
محاصره کړي.
د خپل پالن له مخې جنرال مري ترکي فوځ محاصره کړ ،ترکي فوځ په بې زړه
توب سره جګړه پېل کړه ،د اوبو د کمبود په وجه ترکي فوځ وسله وغورځوله ،په
دې ډول د ترکي فوځ حمله ناکامه شوه ۱۷۷۷ ،ترکي فوځ ووژل شو ۱۷۷۷ ،تنه
يې اسير شول ،بلخوا يوازې  ۲۲۰۷تنه انګليسي فوځ وژل شوی وه.
د کټ محاصره

په  ۲۳۲۱ز کال کې په بغداد باندې انګليسي حمله ناکامه شوې وه ،د جنرال
نيکنسن پر ځای جنرال ټاون شنيډ مشر ټاکل شوی وه ،هغه دا وخت په کټ کې
موجود وه ،اوس ترکي فوځ د کټ د محاصرې لپاره کوښښ کاوه ،ټاون شنيډ د کټ
په شمال لويديځ کې درې ستر خندقونه ويستي ول.
په  ۲۳۲۱ز کال کې د ټاون شنيډ د مرستې لپاره جنرال فيټن جان کوښښ کړی
وه ،د ترکي فوځ سره يې په شيخ السعد کې جګړه هم کړې وه؛ خو  ۱۷۷۷تنه
فوځيان يې ووژل شول.
جنرال ايلمر په مارچ کې بيا حمله وکړه؛ خو بيا ناکام شو ،ترکي فوځ په ډېرې
ميړانې مقابله کوله ،د ايلمر  ۰۱۷۷فوځ ووژل شو او شا تګ يې غوره کړ ،جنرال
ټاون شنيډ فوځ ته د خوراک د چمتو کولو لپاره  ۲۲۷۷خره او کچرې ووژلې.
د اپريل په مياشت د جنرال ايلمر پر ځای جنرال ګورنج وټاکل شو ،تر څو د
کټ محاصره پای ته ورسوي ،دې جنرال د کټ په ښي خوا باندې حمله وکړه او د
ترکي فوځ په منځ کې يې درز رامنځته کړ؛ خو ترکي فوځ حمله وکړه او هغوی
يې وشړل.
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د اپريل په  ۱۱جنرال ګورنج بيا حمله وکړه؛ خو بيا پخواني ځای ته وشړل شو.
د اپريل په  ۱۳انګليسي فوځ خپله وسله وغورځوله ،په دې محاصره کې
انګليسانو ته زيات زيان واوښت ،جنرال پرسي ليک يې له دندې ګوښه او پر ځای
يې جنرال فريډرک سټينلي موود هلته واستوه ،د جنرال موود سره  ۰۱۷۷۷۷تنه
فوځ وه ،چې  ۲۷۷۷۷۷تنه يې هندي فوځ وه.
په مقابل کې يې  ۱۱۷۷۷تنه ترکي فوځ وه ،چې نيمايي يې د بغداد د ساتنې لپاره
ګمارل شوي وه ،په دې ترکي فوځ ناروغان او ټپيان هم ډير زيات ول ،د مرستې
په وخت کې دومره مرسته هم نه ورسره کيده ،جنرال موود د دسمبر په  ۲۰د
ميزوپوتاميا په طرف مخکې تګ پېل کړ ،چې ددې کال د پای ته رسيدو پورې
کومه خاصه جګړه ونشوه.
ترکي فوځ په کاکيشيا کې

ترکي فوځ په ګالي پولي کې بريا ترالسه کړې وه ،په کاکيشيا کې د ترکي فوځ
موجوديت د روسي فوځ لپاره د تشويش وړ وه ،هغه فکر کاوه ،چې دغه ترکي فوځ
به شام او اروپايي جبهې ته وليږل شي.
روسي جنرال يوډنيچ د حملې پالن جوړ کړ او حمله يې وکړه ،د جنورۍ د ۲۷
پورې ترکي فوځ ته زيات زيان واوښت ،ترکي جنرال عبدالکريم کوهر په چټکۍ
سره شا تګ وکړ ،په دې شا تګ کې  ۱۱۷۷۷ترکي فوځ ووژل شو.
جنرال يوډنيچ د فبرورۍ په  ۲۱په ارزورم باندې حمله وکړه او د همدې مياشتې
په  ۲۱يې دغه سيمه ونيوله ،دغه يې جنرال اليي خوف د تورې بحيرې غاړو ته
وليږه ،تر څو په ټريبيزونډ باندې حمله وکړي او په خپله ولکه کې يې راولي.
بلخو د ترکيي د جنګ وزير انور پاشا په ارزورم باندې د يوې قوي حملې پالن
جوړ کړ ،د مۍ د مياشتې په اخر کې د ترکيي دريم فوځ حمله وکړه؛ خو روسي
فوځ يې ښه ځواب ورکړ او د ترکيي دا حمله يې ناکامه کړه ،ترکي فوځ ته زيات
زيان واوښت.
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جنرال يوډنچ د يوې قوي حملې پالن جوړ کړی وه ،هغه د جواليي په  ۱په بي
برټ باندې حمله وکړه ،دغې قوي حملې ترکي فوځ شا تګ ته اړ کړ ،د جواليي په
 ۱۱ارزن کين ونيوه ،د ترکيي دريم فوځ ته ډېر زيات زيان واوښت او نقريبا ً له
منځه تللې وه ،په دې جګړه کې  ۲۷۷۷۷ترکي فوځ ووژل شو او تقريبا ً همدومره
يې اسير شول.
ددې فوځ په ښۍ خوا کې دويم ترکي فوځ موجود وه ،چې مشري يې مصطفی
کمال پاشا کوله ،هغه د اګست په  ۲۱موس او بيټلس سيمې ونيولې ،هغه يو ډېر
قوي جګړه مار وه ،ښه پالن جوړونکی او د مشرۍ وړ وه ،چې د انور پاشا د پام
وړ کرځيدلی وه؛ خو د اګست په  ۱۱جنرال يوډنچ بېرته موس او بيټلس ونيول.
د عربو انقالب او د فلسطين جبهه
د  ۲۳۲۱ز کال د جون په  ۱د ترکيي د حجاز والي شريف حسين د ترکي
حکومت پر ضد بغاوت وکړ ،چې انګلستان يې تر شا والړ وه ،درې ورځې يې د
مکې معظمې په کوڅو وينې توی کړې او د جون په  ۲۷يې په ولکه کې راوسته،
هغه اوس خپله توجه طائف ته واړوله ،چيرته چې د حجاز فوځ موجود وه ،مصري
غالم پاچا د شريف حسين د مرستې لپاره فوځ ور واستوه ،ددې ټول فوځ مشري د
شريف حسين دويم زوی عبدهللا کوله ،چې وروسته د مصر پاچا وټاکل شو.
د شريف حسين دريم زوی د مدينې منورې په نيولو ناکام شو ،مدينه منوره د
جګړې تر پايه د ترکي فوځ په الس کې وه ،کله چې انګليسانو خپل پام د شريف
حسين نه واړوه؛ نو د خپل عادت له مخې شام يې فرانسې ته وسپاره.
د دسمبر د مياشتې پورې انګليسي فوځ په سينا کې العرش ته رسيدلی وه ،دغه
سيمه د فلسطين د پولې نه يوازې  ۱۷ميله لرې وه ،جنرال مري ته د انګلستان د
لومړي وزير ډيويډ الئيډ جارج لخوا امر شوی وه ،چې په فلسطين باندې ژر تر
ژره حمله وکړي ،د جنرال مري په نظر د هغه فوځ د حملې لپاره کافي نه وه.
خو ،حمله ی وکړه او د دسمبر په  ۱۰يې ماغدهابه ونيوله ،په دې جګړه کې
 ۲۰۷۷ترکي فوځ اسير شو او ډېر کم په تيښته بريالي شول ،په مقابل کې  ۲۱۱تنه
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انګليسي فوځ ووژل شو ،وروسته يې په رفاه باندې حمله وکړه او ويې نيوله ،چې
د  ۱۷۷څخه زيات کسان په کې ونه وژل شول.
بحري جبهه
د  ۲۳۲۱ز کال په فبرورۍ کې جرمني وان شيکر د جرمني د بحري فوځ مشر
(اميرالبحر) وټاکل شو ،وان شيکر په انګليسي فوځ باندې د حملې کولو پريکړه
کړې وه.
لومړۍ حمله د  ۲۳۲۱ز کال د اپريل په  ۱۱وشوه ،د کروزونو په واسطه يې
په لووسټوفټ او يارموت باندې قوي ګوله باري وکړه او بېرته ستانه شول ،د پالن
مطابق يې غوښتل په سنډرلينډ باندې حمله وکړي؛ خو د خراب موسم په وجه يې دا
حمله ونکړه.
د جوټ لينډ جګړه

دا جګړه د مۍ د  ۰۲نيټې څخه د جون د لومړۍ نيټې پورې روانه وه ،دا جګړه
د بحري جګړو تر ټولو اوږده جګړه وه.
شيکر د خپل الس الندې اميرالبحر فرينز وان هپر ته امر وکړ ،چې  ۱۳بيړۍ
دې د ډنمارک د سمندر غاړو ته ورسوي.
انګليسي فوځ هم د هغوی لټون پېل کړ ۱۷ ،بيړۍ يې ور روانې کړې ،چې ۱۱
په کې ډريډناټس وې ،د مۍ په  ۰۲د ورځې دوه بجې انګليسي اميرالبحر هيټي ته
جرمني بيړۍ ښکاره شوې ،اوس دواړه (وان هپر او هيټي) يو بل ته مخامخ ول.
هيټي د  ۲۷۷۷۷کزه واټن نه لرې ،په جرمني بيړيو باندې ګوله باري پېل کړه،
دا دوه اړخيزه ګوله باري دوه ساعته روانه وه ،د جرمني لخوا دوه انګليسي شاهي
بيړۍ غرقې شوې او يوې يو برج له منځه والړ ،د يوې جرمنۍ بيړۍ برج هم
خراب شو.
په دې جګړه کې د  ۱۱۷څخه زياتو بيړو برخه اخيستې وه ،دا په تاريخ کې تر
ټولو ستره بحري جګړه وه ،په دې جګړه کې  ۲۷۷۷۷ځلې پيغامونه تبادله شو،
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 ۰۷۷ځلې راپورونه وړاندې شول ،د  ۱۱سلنې څخه د زياتې ګوله بارۍ ريکارډ
موجود دی.
په دې جګړه کې جرمنيان بريالي ول ،ټول يې  ۲۱انګليسي بيړۍ غرقې کړې
او  ۱۲۷۷تنه يې ووژل شول ۳ ،جرمنی بيړۍ له منځه والړې او  ۱۱۱۷تنه يې
ووژل شول.
د  ۲۳۲۷ز کال د جګړې حاالت
دا د سختو او خونړيو جګړو کال وه؛ خو ددې سره د سولې لپاره هم کوښښونه
پېل شوي وه ،مګر يوه خوا هم د جګړې د بندولو لپاره چمتو نه وه ،مرکزي قوتونو
د سولې لپاره خپل شرائط نه وړاندې کول ،بلخوا د متحدو هيوادو لخوا داسې
شرطونه وړاندې کيدل ،چې د منلو وړ نه ول ،چې يو په کې د اسټريا-هنګري د
مشترک سلطنت د ويشلو شرط وه.
په همدې کال په روسيه کې بلشويکي انقالب رامنځته شو ،چې روسي جګړه
ورسره کمزورې شوه ،د مرکزي قوتونو دوست هيواد بلغاريي ماته خوړلې وه ،د
ترکي جبهې حاالت هم ابتر ول ،ترکي فوځ د بغداد نه شاته والړ او يروشلم (بيت
المقدس) د دښمن الس ته ورغی.
په همدې کال د اپريل په  ۱د امريکا متحده اياالتو د جرمني پر ضد د جګړې
اعالن وکړ ،په دې سره متحد قوتونه نور هم پياوړي شول ،امريکا د مرکزي
هيوادونو د بحري سوداګرۍ د پای ته رسولو لپاره اقدامات وکړل او هم يې د
مرکزي قوتونو سوداګرۍ ته ،چې د نورو هيوادونو سره يې کوله ،د پای ټکی
کيښود.
په مقابل کې يې جرمني د انګلستان د بحري سوداګرۍ د مخنيوي لپاره جګړه
پېل کړه ،په دې جګړه کې جرمني بريالی وه؛ خو اصلي موخې يې ترالسه نکړې.
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ځمکنی ،بحري او هوايي حملې

د  ۲۳۲۷ز کال په دوران کې هم په ټولو جبهو کې جګړه په زور او شور کې
روانه وه او د انسانيت قتل عام روان وه ،د برالسۍ جګړې د انسان شکل بدرنګ
کړی وه ،قومونو ته جګړه کوونکي ښه او ستر اشخاص ښکاريدل ،د امريکې
ولسمشر ويلسن چې تېر کال يې د سولې لپاره هلې ځلې کولې ،اوس يې د جګړې
په ډګر کې قدم کيښود.
دا کال د شدت او سختی کال وه ،د ټولو جبهو سره سره هوايي جبهې هم ښې
فعالې وې ،د بحري برالستيا لپاره هلې ځلې اوج ته رسيدلې وې او په مستعمرو کې
قتل و غارت ښه په کش کې روان وه.
لويديزه جبهه
په لويديزه جبهه کې يو بدلون تر سترګو کيږي ،هغه دا چې د جنرال جوفر پر
ځای جنرال نيويل ټاکل شوی وه ،هغه تقاعد شوی وه ،جنرال نيويل غوښتل ،چې
خپلې موخې بايد د سترو کوښښونو له الرې ترالسه کړي؛ خو جنرال جوفر بيا
برعکس نظر درلود ،جنرال نيويل غوښتل ،چې يوه ستره حمله پالن شي ،تر څو
خپل دښمن له سيمې څخه وباسي.
ددې موخې د ترالسه کولو لپاره فرانسوي فوځ په  ۲۳۲۷ز کال کې د ائزن د
سيند په غاړه د حملې لپاره يو ستر پالن جوړ کړ ،انګليسي فوځ د فرانسوي فوځ
سره مرسته وکړه او د کواريس له الرې يې په جرمني فوځ باندې حمله وکړه.
د ائزن دويمه جګړه
د جنرال نيويل د پالن جوړولو په وخت کې ،د يوه پټ تړون له مخې انګليسي
لومړي وزير د خپل فوځ مشر جنرال هيګ د جنرال نيويل د الس الندې مقرر کړ،
ددې کار څخه جنرال هيګ ناخبره وه.
بلخوا د جنرال نيويل پالن د جنرال يپټين لخوا رد کړل شو ،د ائزن د دويمې
جګړې پېل د اپريل په  ۲۱وشو ،د جنرال مينګن او اوليوير فوځ په ميړانې سره
حمله وکړه؛ خو د جرمني فوځ يې د حملې ښه ځواب ورکړ.
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د فرانسې لخوا ټانکونه هم استعمال شول ،مخکې د ورډن په جګړه کې هم
ټانکونه استعمال شوي وه ،دلته جرمني فوځ د فرانسې د ټانکونو ښه ځواب ورکړ،
د جګړې په لومړۍ ورځ يې  ۱۷۷ټانکونه ور ويجاړ کړل؛ خو د فرانسوي فوځ
لخوا حملې روانې وې.
په دا بله ورځ فرانسوي فوځ  ۱۴۱ميله مخکې الړه او جرمني فوځ د خپلې
مشهورې دفاعي کرښې (هيډن برګ) نه په خپله خوښه شا تګ وکړ ،فرانسوي فوځ
د مال ميسن کال ونيوله ،په همدې ورځ جرمني توپ خانې ته ډېر زيان واوښت ،د
مۍ په  ۱۳جنرال پيټين د فرانسې د فوځ مشر وټاکل شو.
د ائزن په دې دويمه جګړه کې فرانسوي فوځ ته زيات زيان واوښت ،د زيان په
شمېره کې اختالف موجود دی ،د فرانسې د دولت د شمېر له مخې  ۳۱۷۷۷تنو
څخه زيات فوځيان يې وژل شوي دي ۲۱۷۷۷۷ ،تنه شاوخوا جرمنی فوځ وژل
شوی دی.
د پاريس دريمه جګړه

جنرال هيګ ددې لپاره چې جرمنی فوځ بوخت وساتي ،د پاريس جګړه يې پېل
کړه ۲۷ ،ورځې پرلپسې بمبار وه ،د لسو ورځو وروسته جګړه پېل شوه ،د جواليي
په  ۰۲مخکې تګ پېل شو.
د همدې ورځې په ماښام سخت اورښت پېل شو ،چې  ۲۱ورځې يې دوام وکړ؛
خو بيا هم فرانسوي فوځ جرمنی فوځ بوخت ساتلی وه ،د اګست په  ۲۱بيا جګړه
پېل شوه ،د لينګ مارک د جګړې وروسته يو ځل بيا موسم خراب شو ،د جګړې
په ډګر کې په کاريدونکي وسله په ډېر مشکل سره راوړل کيده ،څو کچرې او
انسانان په اوبو کې ډوب شول.
جنرال پلمر د پاريس د نيولو پالن جوړ کړی وه ،دا د هغه خوشبختي وه ،چې د
لږ باران په وريدو کې يې هم مخکې تګ کوالی شو ،د  ۱۷سپتمبر نه د  ۱۱پورې
او د  ۱۱سپتمبر نه د اکتوبر د  ۰جګړې د وريځو په موجوديت کې وشوې.
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بله جګړه د اکتوبر د  ۱۱څخه تر د نومبر د  ۱پورې په پرلپسې ډول روانه وه،
چې په دې جګړه کې د هيچنډيل کلی فتحه شو ،د همدې نوم له وجې د پاريس دريمې
جګړې ته د هيچنډيل جګړه هم ويل کيږي.
په دې جګړه کې  ۱۱۷۷۷۷تنه انګليسي او تقريبا ً همدومره جرمنی فوځ ووژل
شو او  ۰۷۷۷۷تنه اسير شول.
د کيمبرائي جګړه

جنرال هيګ د نومبر په  ۱۷د  ۱۷۷ټانکونو سره حمله وکړه ،په لومړيو کې
بريالی وه ،څور ورځې قوي جګړي روانه وه ،د جرمني د فوځ د قوي ځوابي حملو
په پايله کې انګليسي فوځ شا تګ ته اړ شو ،جرمني فوځ وکوالی شول ،چې د دښمن
فوځ بېرته پخواني ځای ته په شا کړي.
په دې جګړه کې  ۱۰۷۷۷تنه انګليسي فوځ ووژل شو ۱۷۷۷ ،تنه يې اسير
شول ۰۷۷۷۷ ،تنه جرمنی فوځ ووژل شو او  ۲۲۷۷۷تنه يې اسير شول ،انګليسي
فوځ وکوالی شول ،چې د جرمني فوځ نه  ۲۰۸توپکې ونيسي؛ خو جرمني فوځ د
انګليسي فوځ نه  ۲۱۸توپکې ونيولې ،انګليسي جنرال هيګ د سختو نيوکو سره مخ
وه.
فرانسوي سوبې (فتوحات)

جنرال پيټين يو ځل بيا خپل فوځ منظم کړ ،غوښتل يې په دښمن باندې يوه قوي
حمله وکړي ،هغه په دښمن فوځ باندې مسلسل حملې پېل کړې.
د اګست په  ۱۷د ورډن په سيمه کې لومړی حمله وشوه ،دښمن يې شا تګ ته
اړ کړ ،د اکتوبر په  ۱۰يې بله حمله وکړه ،په دې جګړه کې د فرانسې لسم فوځ په
جرمني فوځ باندې يوه قوي حمله وکړه ،چې د مالميسن کال يې بېرته ونيوله.
دا دومره سترې جګړې نه وې او نه هم دښمن دې جګړو ته کوم ارزښت ورکړ؛
خو د فرانسوي فوځ مورال يې لوړ کړ.
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ختيزه جبهه
د جنرال بروسيلوف د قوي او ښو حملو باوجود د روسي فوځ مورال ټيټ وه،
اقتصاد په بشپړ ډول خراب شوی وه ،د فوځ سره يې کالي(لباس) او بوټان نه ول،
د خوراکي توکو په رسولو کې يې ستونزه درلوده ،د فوځ د مړينې په شمېر کې
زياتوالی راغلی وه ،عامو خلکو فکر کاوه ،چې د فوځ مشران د خپل فوځ په کيسه
کې نه دي او د هغوی ژوند ته ارزښت نه ورکوي.
حاالت خراب ول ،د اصالحاتو سره مخالفت کيده ،روسي عوامو همدا غږ پورته
کاوه ،چې (سوله او ډوډۍ) ،فساد او بغاوتونه پېل شوي وه ،په پتروګراد کې د مارچ
په  ۲۱يو ستر پاڅون وشو او درې ورځې وروسته يې تزار دويم نيکوالی د واک
څخه لرې کړ.
د سوسيالست اليګزنډر کرانسکې په مشرۍ يو مؤقت حکومت رامنځته شو.
جرمني فوځ نه غوښتل ،چې په دې وخت په روسيي باندې حمله وکړي ؛ ځکه
هسې نه چې يوه ويده شوې جبهه بيا راويښه نشي.
په همدې وخت کې په ناڅآپي ډول سويټزرلينډ ته تبعيد شوي بلشويکي مشران
لينن او سربهمر د ريل ګاډي په واسطه روسيي ته راوستل شول.
جنرال بروسيلوف ته وويل شول ،چې د ليمبرګ په جبهه کې يوه نوې حمله پېل
کړي ،د جواليي په لومړۍ نيټه يې اسټريا په پاتې فوځ باندې حمله وکړه ،ددې
جګړې په پايله کې روسي فوځ  ۰۷ميله مخکې تګ وکړ او د دښمن د سيمو فتحه
کول يې پېل کړل.
په همدې وخت د جرمني لخوا يوه قوي حمله وشوه ،چې روسي فوځ يې بېرته
ګليشيا ته وشړه ،په دې ډول ټوله حمله هسې بې ګټې ثابته شوه ،دا هم بايد وويل
شي ،چې دا په لومړۍ نړيواله جګړه کې د روسيي وروستۍ حمله وه.
جنرال هيډن برګ او ليونډروف فکر کاوه ،چې په يوه قوي حمله کې به د
کرانسکي حکومت پای ته ورسوي او روسيه به د جګړې څخه وباسي ،د همدې
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موخې لپاره د سپتمبر په لومړۍ نيټه د جرمني اتم فوځ يوه قوي حمله وکړه او دوه
ورځې وروسته يې د ريجا ښار ونيوه ،د نومبر په  ۷-۱د کرانسکي حکومت له
منځه والړ او لينن په پتروګراد کې واکمن شو.
په دا بله ورځ نوي حکومت د سولې تړون السليک کړ ،په تړون کې د شرطونو
د ذکر کولو لپاره روسيي ليون تروتسکي خپل نمائنده وټاکه.
د جرمنی لخوا جنرال ميکس هوفمين د  ۲۳۲۸ز کال د فبرورۍ په  ۲۷نيټه
اعالن وکړ ،چې روسيه د جرمني د سولې شرائط نه مني ،جرمني د غصې په
حاالت کې د فبرورۍ په  ۲۸د روسيي په پوله باندې جګړه پېل کړه ،په شمال کې
يې ډوينسک او په جنوب کې يې ليوټسک ونيول.
جرمني فوځ په روسيي کې ډېر مخکې الړه ،کوالی يې شول ،چې پتروګراد هم
ونيسي؛ خو اخر د مارچ په  ۰د بريسټ-ليوټسک د سولې تړون السليک شو ،دواړو
خواوو پرې د سولې السليک وکړ ،ددې تړون له مخې جرمني د روسيي په زياتو
سيمو باندې ولکه درلوده.
د ايټاليې جبهه
د ايټاليي په جبهه کې دا کال مرکزي قوتونو برياوې ترالسه کړې ،اسټريا ډېره
کمزورې شوې وه ،که چيرته اسټريا په ايټاليا باندې حمله کړې وای او هغه د جګړې
څخه بهر کړې وای؛ نو اوس به د جګړې پايله بل ډول وه.
د ايسونز  ۲۷او  ۲۲جګړه

د ايټاليي د فوځ مشر جنرال کيډورنا د  ۲۳۲۱ز کال په پای کې په چمتوالي
باندې بوخت وه ،د  ۲۳۲۷ز کال په پېل کې د حملې لپاره پالن جوړوه ،د متحدو
فوځونو له خوا ډاډ ورکړ شوی وه ،چې د همدې کال په پسرلي کې د جګړې د پېل
په وخت کې به ورسره مرسته وکړي.
د همدې حملو په سلسله کې انګليسي فوځ د اپريل په  ۳په اريس باندې حمله
وکړه ،د اپريل په  ۲۱فرانسوي فوځ په ائزن باندې حمله وکړه ،د مۍ په  ۲۱ايټاليي
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د ايسونز په سيمه کې د لسمې حملې پېل وکړ ،پالن داسې وه ،چې ايټاليا به د دواړو
خواوو څخه حمله پېلوي ،يوه د بين سزا او بله په کارسو کې.
د مۍ د  ۱۸ايټالوي فوځ ته زيات زيان رسيدلی وه ،د جون په  ۱د اسټريا لخوا
يو قوي ځوابي حمله وشوه ،چې ايټالوي فوځ ته يې زيات زيان واړوه ،ايټالوي فوځ
يې شا تګ ته اړ کړ او جګړه د جون په  ۸پای ته ورسيده.
اوس جنرال کيډورنا په ټريټينو باندې حمله پېل کړه ،دا جګړه د جون د  ۲۷څخه
د جون د  ۱۳پورې روانه وه ،په لومړيو کې ايټالوي فوځ لږ څه بريا ترالسه کړه؛
خو دا جبهه هم جنرال کيډورنا ته ښه تمامه نشوه ،دلته هم ايټاليي ته زيات زيان
واوښت او اخر يې جګړه پای ته ورسوله.
متحدو فوځونو د جنرال کيډورنا نه په پرلپسې ډول دا غوښتنه کوله ،چې په
لويديزه جبهه کې دې د جرمني فوځ د مخکې تګ مخه ونيول شي او ايټاليا دې په
اسټريا باندې حمله وکړي ،تر څو د جرمني فوځ د اسټريا مرستې ورشي او لويديزه
جبهه پريږدي.
په دې وخت جنرال کيډورنا د ايسونز  ۲۲جګړه پېل کړه ،خپل ټول فوځ يې
راټول کړ ،مخکې دلته دومره فوځ نه وه راټول شوی ۱۲ ،برخې فوځ او ۱۱۷۷
توپ خانې وې ،جګړه د اګست په  ۲۳پېل شوه ،دويم فوځ د بين سيزا سيمه نيول
غوښتل ،دا سيمه د ټارنوو لپاره دروازه وه ،دريم فوځ کاسو نيول غوښتل.
د دريم فوځ حمله په بشپړ ډول ناکامه شوه ،د اسټريا قوي ځوابي حملې ايټالوي
فوځ شا تګ ته اړ کړ ،د دويم فوځ سرټمبه او ضدي مشر جنرال لويګي کيپېلو د
اصلي موخې پر ځای بې ځايه حمله وکړه ،د حملې د ناکاميدو په پايله کې يې بيا
هم خپلسري کوله او حملې يې روانې ساتلې وې ،چې په دې سره ايټالوي فوځ ته
زيات زيان واوښت.
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ايټالوي فوځ په ډېر خراب حالت کې وه ،هغه په بشپړ ډول مات شوی فوځ
ښکاريده ،مورال يې ډېر ټيټ شوی وه ،هغه د بې طرفۍ د غوره کولو خبرې پېل
کړې وې.
په  ۲۳۲۷ز کال کې د کيپو ريټو جګړه

يو خوا ايټالوي فوځ ماته خوړلې وه ،بلخوا د اسټريا فوځ ډېر ستړی شوی وه،
ماتو او پرلپسې جګړو عام خلک او حکومت ټول بې حيثيته کړي ول ،هغوی د
يوې حملې مخه نشوه نيوالی ،ټوله جګړه د جرمني په اوږو بار وه ،اسټريا غوښتل،
چې د جګړې څخه الس واخلي.
د اسټريا حکومت د جرمني مشرانو نه وغوښتل ،چې د رومانيي په جبهه کې
روسي فوځ کنترول کړي ،تر څو اسټريا د ايټالوي فوځ دفاع وکړي ،جرمني فکر
کاوه ،چې په يوې قوي حملې سره بايد ايټاليا د جګړې د صحنې وويستل شي او
ددې موخې لپاره بايد د اسټريا فوځ قوي حملې پېل کړي.
ددې موخې لپاره جرمني او اسټريايي فوځ يو مشترک  ۲۱فوځ جوړ کړ ،په دې
فوځ  ۷برخې جرمنی فوځ وه ،په دې جرمني فوځ وتلی الپين کور هم شامل وه،
پاتې نور  ۸برخې فوځ د اسټريا فوه ،ددې مشترک فوځ مشري د لويديزې جبهې
مشر جنرال اټووان بلو کوله.
د سپتمبر په  ۲۸جنرال کيډورنا ته معلومه شوې وه ،چې دا مشترک فوځ به يوه
قوي حمله کوي ،په همدې ورځ يې د جنرال کيپېلو دويم او د جنرال ايمانويل دريم
فوځ ته امر وکړ ،چې د ايسونز څخه لږ وروسته يو قوي کال ته الړشي او خپله د
والړ.
لپاره
معائنې
د
جبهو
نورو
د اکتوبر په  ۱۱سهار مهال ،د جرمني  ۲۱فوځ په ايټالوي فوځ باندې لومړی
ګيس او بيا ګوله باري پېل کړه ،د ګيس ماسکونو ايټالوي فوځ ته لږه ګټه ورسوله؛
خو بيا هم مخکې والړ نشول ۸:۷۷ ،بجې د جنرال بلو فوځ د ټالمينو نه د پليزو په
طرف مخکې روان شو ،مشترک فوځ  ۲۱برخې او د ايټاليا فوځ  ۱۱برخې وه.
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مشترک فوځ د نوي جنګي تکتيک په خپلولو سره مخکې روان وه ،په دې سره
د ايټاليا لومړی فوځ وډار شو او شا تګ يې پېل کړ ،د اکتوبر د  ۱۱پورې د ايټالوي
فوځ لومړی صف په بشپړ ډول له منځه تللی وه.
جنرال کيډورنا د نومبر په  ۱خپل فوځ ته د نور شا تګ امر هم وکړ ،د ايټالوي
فوځ په شا تګ سره يې فوځ بې اړيکې شو ،د نومبر په  ۲۷د پي ايو کی د سيند په
غاړه يوه قوي دفاعي کرښه جوړه کړه ،دلته يې جنرال کيډورنا له دندې ګوښه او
پر ځای يې جنرال ارمينډ وډياز د ايټالوي فوځ مشر وټاکه.
د اسټريا-جرمني مشترک نور هم زيات شوی وه او  ۱۷برخو ته رسيدلی وه،
بلخوا  ۲۲برخې نور انګليسي او فرانسوي فوځ د ايټاليي مرستې ته رسيدلی وه ،د
ايټاليي د فوځ مشر څلورم او دريم فوځ لومړي صف ته راوستل ،تر څو دويم
مشترک فوځ تعقيب کړي.
د جګړې په ډګر کې  ۱۱برخې ايټالوي فوځ موجود وه؛ خو يوازې  ۰۰برخو
يې د جګړې وړتيا درلوده ،د دسمبر د  ۱۱پورې مشترک فوځ د پي ايو کی د سيند
نه واوښت ،کوښښ يې وکړ ،چې دښمن فوځ له منځه يوسي؛ خو بريالی نشو.
 ۰۱۷۷۷۷ايټالوي فوځ ووژل شو ،په زرګونو ټوپکې او ماشينې يې له السه
ووتې ،دغه جګړه چې د کيپو ريټو په سيمه کې وشوه ،کله کله د ايسونز د ۲۱
جګړې په نوم هم ياديږي ،ايټالوي فوځ چې اقتصاد او ټولنيز حاالت يې ډېر خراب
شوي و ،اوس يې په ميړانه جګړه کوله او دې ته چمتو نه وه ،چې د ګراپا غرونه
دې د دښمن السته ورشي ،هغه په پرعزمه او باحوصله وه ،په ميړانه يې جګړه
کوله ،د کيپو ريټو د جګړې په پېل او پای کې اوس توپير موجود وه.
لومړيو کې ايټالوي فوځ ماته خوړلی او کم همته ښکاريده؛ خو د قوي دښمن په
مخکې يې اوس په ډېرې ميړانې سره جګړه کوله ،هغوی ته يې موقع ورنکړه ،چې
په غره باندې يو قدم هم مخکې راشي ،اوس يې د دښمن پروا نه کوله او د سره يې
د خپلو سيمو د نيولو لپاره کوښښونه پېل کړي وه ،اوس ايټالوي فوځ په هر لحاظ
ښه شوی وه.
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د ترکيې جبهه
جنرال موود ته په بغداد باندې د حملې کولو امر شوی وه ،هغه ددې موخې لپاره
خپل د حمل و نقل سيستم محفوظ کړ ،هغه ته  ۱۱بحري بيړۍ هم ورکړې وې.
هغه اوس د کټ د نيولو کوښښ پېل کړی وه ،د فبرورۍ په  ۲۷يې کوښښ پېل
کړ؛ خو د ترکي فوځ لخوا په شا وتمبول شو ۱ ،ورځې وروسته د فبرورۍ په ۱۱
يې ګوله باري وکړه او دغه ښار يې وران ويجاړ کړ ،د جنرال موود فوځ د مارچ
په منځ ددې وړ وه ،چې په بغداد باندې حمله وکړي.
د بغداد خواته روان وه ،چې په العزيزيه کې د ترکي فوځ د سخت مخالفت سره
مخ شو ،دلته  ۰۱۷۷۷تنه ترکي فوځ موجود وه ،د جنرال موود سره  ۲۱۷۷۷فوځ
وه ،چې درندې وسلې ،قوي توپ خانې ،جنګې الوتکې او کوچنۍ بحري بيړۍ يې
هم په الس کې وې ،دا د ترکي فوځ څخه څو ځله زيات وه.
جنرال موود د حملې پالن جوړ کړ ،د هوايي ځواک ،توپخانې او بحري بيړيو
په واسطه يې ګوله باري پېل کړه ،په ګوله بارۍ کې يې خپل فوځ ته د مخکې تګ
امر هم وکړ ،ترکي فوځ يې مقابله ونشوه کړای او د مارچ په  ۲۲يې بغداد په خپله
ولکه کې راووست او  ۳۷۷۷تنه ترکي فوځ يې اسير کړ.
د غزې لومړۍ او دويمه جګړه

د  ۲۳۲۷ز کال په مارچ کې جنرال مري ددې وړتيا ترالسه کړه ،چې په سينا
کې ترکي فوځ شا تګ ته اړ کړي او د فلسطين خواته مخکې والړ شي ،اوس يې
په غزې باندې د حملې پالن جوړ کړی وه ،د مارچ په  ۱۱يې حمله پېل کړه ،په
دې وخت کې  ۲۱۷۷۷پياده فوځ ۱۷۷۷ ،سپور فوځ د جنرال مري د الس الندې
وه ،په مقابل کې يې  ۱۷۷۷ترکي فوځ وه.
ددې حملې يوه موخه په جغرافيايي لحاظ د ترکيي د فوځ ويشل وه؛ خو اصلي
موخه يې د ترکيي منتشر کول او له منځه وړل وه ،تر څو د مسلمانانو اسالمي جذبه
ختمه کړي او د ترکيي د قوت د پای ته رسيدو په پايله کې لويديز او اسالم دښمنه
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هيوادو ته وروستی قوي مسلمان هيواد هم له منځه يوسي او په فلسطين کې يو قوي
يهودي هيواد رامنځته کړي.
د غزې په لومړۍ جګړه کې د انګليسي فوځ مشري جنرال مري د خپل الس
الندې جنرال ډوبل ته وسپارله ،جنرال ډوبل سره  ۰برخې پياده او  ۱برخې سپور
فوځ وه ،چې مشري د جنرال چيټ ووډ په الس کې وه ،د سينا د جګړې په شان په
دې جګړه کې هم د اوبو رسول ډېر اړين وه ،چې دا د بريا لپاره ډېر اړين شرط
ګڼل کيده.
د مارچ په  ۱۱سهار د لوګي باوجود انګليسي فوځ حمله وکړه او د غزې ښار
په ښار يې حمله پېل کړه ،سپور فوځ مخکې او پياده ورپسې وه ،حمله ډېره قوي
وه ،سپور فوځ د خپلو اسونو لپاره اوبه نه درلودې ،د اوبو يوازينی الره د غزې
دننه يو ډنډ وه.
 ۲۷۷۷۷اسونه د تندې له السه په ډېر بد حالت کې ول ،انګليسي سپور فوځ
مخکې الړه او يوه قوي حمله يې وکړه ،څو ګروپه فوځ يې نږدې ډنډ ته ورسيده او
خپل اسونه يې پڼه کول؛ خو په همدې وخت جنرال چيټ ووډ د شا تګ امر ورکړ
او د بلې ورځ لپاره يې حمله ودروله ،په دې وخت کې دا ډېره غلطه پريکړه وه؛
ځکه سپرو کوالی شول ،چې حمله وکړي او غزه ونيسي.
دويمه ورځ يې بيا حمله وکړه؛ خو بريالي نشول ،ترکي فوځ انګليسي فوځ شا
تګ ته اړ کړ ،جنرال مري خپلو مشرانو ته ټيلي ګراف وکړ ،چې دښمن ته درې
برابره زيان رسيدلی ده او محاصره کړی مو دی؛ خو ددې پيغام د وررسيدو لږ
ځنډ وروسته انګليسي فوځ شا تګ کړی وه ۱۷۷۷ ،تنه انګليسي او  ۱۱۷۷تنه ترکي
فوځ وژل شوی وه.
جنرال ډوبل د  ۲۳۲۷ز کال د اپريل په  ۲۳-۲۷د يوې بلې حملې پالن جوړ
کړ ،ترکي فوځ اوس په خپل دفاعي حالت کې نه وه ،زيات خندقونه يې ويستي ول
او د غزې ښار يې د خندقونو په واسطه کالبند کړی وه.
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د انګليسي فوځ حمله بيخي ناکامه شوه ،په دې جګړه انګليسي فوځ ټانکونه هم
استعمال کړي ول.
 ۱۱۷۷تنه انګليسي او  ۱۷۷۷تنه ترکي فوځ وژل شوی وه.
د غزې دريمه جګړه

د انګليسي جنرال موود پر ځای جنرال ايډمونډ ايلن بي د انګليسي فوځ مشر
ټاکل شوی وه ،دلته نور درې برخې انګليسي فوځ هم زيات کړل شوی وه او څلور
نور راليږلی وه ،اوس جنرال ايلن بي په غزه باندې د حملې پالن جوړه.
هغه خپل فوځ په دوه برخو باندې ويشلی وه ،توپ خانې ،سپور او پياده فوځ ته
يې په غزه باندې د حملې امر کړی وه او د اسټريليا او نوي زيالند فوځ ته يې د
ختيځ له الرې په ببرشيبا باندې د حملې امر کړی وه.
په ببرشيبا باندې د اکتوبر په  ۰۲حمله پېل شوه ،دا ډېره مهمه جبهه وه؛ ځکه د
سپور فوځ اوبه ډېرې مهمې وې.
د جنرال ايلن بي فوځ ببرشيبا په اسانۍ ونيوله ،هغه اوس دسمندر غاړې ته
متوجه شوی وه ،ددې موخه په غزه کې د جنګيدونکي ترکي فوځ پام اړول وه ،هلته
موجود انګليسي او فرانسوي فوځ د توپونو په مرسته حمله وکړه او د ترکي فوځ
اړيکه يې د غزې سره پرې کړه.
انور پاشا کوښښ کاوه ،چې د ترکي او  ۱۷۷۷جرمني فوځ په مرسته په بغداد
حمله وکړي او د دښمن نه يې ونيسي؛ خو دا کار ونشو؛ ځکه په چټک ډول د يوه
ځای څخه وبل ځای د دومره زيات فوځ انتقال اسانه کار نه وه.
جنرال فالکن د فلسطين خواته مخکې الړه؛ خو دومره فوځ قوت ورسره نه وه،
اخر انګليسانو د نومبر په  ۷غزه ونيوله.
ددې لپاره چې د ښار تقدس پايمال نشي ،ترکي حکومت پريکړه وکړه ،چې ښار
انګليسي حکومت ته وسپاري ،هماغه وه ،چې د دسمبر په  ۲۲جنرال ايلن بي د
يروشلم (بيت المقدس) ښار ونيوه او ښار يې ښاري ښاروالۍ ته وسپاره.
Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

جنرال فالکن يو ځل بيا خپل فوځ راټول کړ او د بيت المقدس د نيولو کوښښ يې
وکړ ،د دسمبر د  ۰۷-۱۱پورې ترکي فوځ په ډېره ميړانه جګړه وکړه؛ خو د خپل
ځان څلور برابره فوځ يې شاته نکړ ،مقابل کې يې انګليسي جنرال چيټ ووډ يوه
قوي حمله وکړه او ترکی فوځ يې  ۸ميله شا تګ ته اړ کړ.
د فلسطين په دې جګړه کې ترکيي ته د  ۱۱۷۷۷فوځ زيان واوښت ،چې ددې
څخه يې  ۲۱۷۷۷تنه اسير ول ،بلخوا انګليسي فوځ ته د  ۲۸۷۷۷تنو زيان اوښتی
وه.
د عربو په جبهه کې انګليسي فوځ شريف حسين ته دنده ورکړې وه ،چې د
ترکيي د حکومت سره غداري وکړي ،د شريف حسين زامنو د حجاز په ريل پټلۍ
باندې حمله وکړه او د حمل و نقل الره يې ورانه کړه ،الرنس ته دنده ورکړل شوې
وه ،چې د شريف حسين د زوی سره واوسيږي.
ترکي فوځ ارمنيا او جارجيا ته مخه کړه ،ويل کيږي ،چې زيات خلک يې ووژل،
د ځينو امريکايي مؤرخينو په نظر چې پنځه لکه کسان يې وژلي دي.
بحري جبهه
په  ۲۳۲۷ز کال کې په جګړه کې د امريکا په داخليدو سره متحدو فوځونو ته
قوت ور په برخه شو ،چې بحري جبهه يې ډېره قوي شوه ،امريکا د جرمنی
سوداګري د نورو هيوادونو سره منع کړه.
په دې کار سره مرکزي قوتونه د ماشينونو ،ليږد راليږد او د جګړې د نورو
وسائلو څخه محرومه شو.
ددې کار په ځواب کې جرمني د ابدوزو جګړه پېل کړه ،ددې څخه يې هدف د
انګلستان د سوداګرۍ مخه نيول ول ،انګلستان چې ټول انحصار يې په بحري
سوداګرۍ باندې وه ،جګړه ساتل يې پرته له بحري الرو څخه ناشونی ښکاريدل،
که چيرته جرمني يو کال په دې بحري جګړه کامياب شوی وای؛ نو د جګرې پايلي
داسې نه وې لکه اوس چې دي.
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د جرمني د حکومت او فوځ تر منځ يې ځينې ستونزې موجودې وې ،اميرالبحر
ترپز غوښتل ،چې د قوي حملو له الرې دښمن ته ماتې ورکړي؛ خو د جرمني پاچا
دويم ويليم او چانسلر يې په سفارتي اړيکو باندې ټينګار کاوه ،اميرالبحر ترپز د
 ۲۳۲۱ز کال د مارچ په  ۲۱استعفاء ورکړه ،چې په ځای يې شيکر وټاکل شو،
شيکر د ابدوزو او د نړيوال بحري سوداګريز قانون د ماتولو څخه انکار وکړ.
په جګړه کې د انګلستان او فرانسې سربيره د امريکا په داخليدو د جرمني خلکو
د حکومت څخه غوښتل ،چې اوس بايد انګلستان ته ماته ورکړل شي ،د انګليسي
تلويزونو د پروپاګند په ذريعه د امريکا د خلکو کرکه د جرمني پر ضد راپاريدلې
وه ،چې په دې سره د امريکا خلکو د جرمني پر ضد د جګړې اعالن وکړ.
د ابدوزو د جګړې په پېل کې د انګلستان حکومت د ستونزو سره مخ شو؛ ځکه
چې د پسرلي موسم وه ،په هرو څلور بيړو کې يې يوه خپل ځای ته نه رسيده.
جرمني د ابدوزو په جوړولو باندې ډېرې پيسې مصرف کړې ،متحدو قوتونو د
بحري بيړيو کاروانونه روان کړل.
په دې حاالتو کې امريکا شل لکه فوځ فرانسې ته ورسوه ،چې همدا د متحدو
فوځونو د بريا المل شو.
هوايي جبهه
د لومړۍ نړيوالې جګړې په پېل کې هوايي جګړې په خپل لومړني دور کې
وې ،د جګړې لس کاله مخکې لومړنی هوايي پرواز شوی وه ،د جګړې د پېل کيدو
په وخت کې جنراالنو هوايي جګړه دومره بريالۍ نه ګڼله؛ خو هوايي حملو خپل
ارزښت ثابت کړ.
جرمني د خپل قوي بحري فوځ په درلودلو سربيره په هوايي فوځ کې هم بريالی
وه ،د هوايي جګړې مهارت ،ماشينونه جوړول او هوايي حملې يې د نورو نه ډېرې
ښې وې.
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د جګړې په لومړيو څلورو کلونو کې هوايي حملو ته دومره توجه ونشوه ،د
ځمکني فوځ جنراالنو هم دومره ارزښت نه ورکاوه.
جرمني ،فرانسې او انګلستان په ختيزه جبهه کې د خپلو فوځونو د مرستې لپاره
د جنګي الوتکو استعمال پېل کړ ،په لومړيو د الوتکو له الرې د فوځ د ځای په اړه
معلومات اخيستل کيدل ،وروسته يې مشيڼ ګنې پرې نصب کړې او يو يو ټوپک يې
هم پرې ولګوه ،اوس د الوتکو په جوړولو کې پرمختګ هم رامنځته شوی وه ،د
پېلوټ نه مخکې د مشيڼ ګڼ لپاره ځای هم جوړ شوی وه ،تر څو د کومې ستونزې
پرته ډزې وکړي.
د  ۲۳۲۷ز کال په منځ کې د الوتکو ارزښت زيات شود ايټاليي پر ضد د کيپو
ريټو په جګړه کې جرمني د الوتکو څخه کار واخيست او د دښمن مورچو ته يې
زيات زيان واړوه.
سفارتي اړيکې
د  ۲۳۲۱ز کال په پای کې د اسټريا حاالت ډېر خراب شوي وه ،د دوه ګوني
سلطنت پاچا لومړي چارلس د بيلجيم شهزاده سيکسټس د فرانسې لومړي وزير او
ولسمشر ته ور وليږه او د خپلې خوا نه يې د سولې شرائط ور وړاندې کړل،
فرانسوي چارواکو دغه هڅه وستايله ،په شرطونو باندې د نورو خبرو لپاره يې
سيکسټس د  ۲۳۲۷ز کال په مارچ کې ور واستوه.
اوس د دواړو خواوو استازو مالقات وکړ ،د فرانسې لخوا څو نکتې وړاندې
شوې ،لومړی دا چې الزاس او لورن بايد د فرانسې سيمې وګڼل شي ،سربيا بايد
پخواني حالت ته پريښودل شي ،بيلجيم بايد ازاد او خودمختاره کړای شي ،روس
بايد په قسطنطينيه باندي واکمن شي ،سيکسټس د اسټريا پاچا لومړي چارلس ته
ورغی او هم يې په برلين کې د چرمني د بهرنيو چارو د وزير سره وکتل او
شرطونه يې ور وړاندې کړل.
د اسټريا حکومت په دې شرائطو باندې غور پېل کړ؛ خو جرمني حکومت يې
نه وه خبر کړی ،چې د فرانسې د حکومت سره په خبرو اترو لګيا ده ،په دې وخت
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کې د فرانسې لومړی وزير انډ بدل او پر ځای يې اليګزنډر ری بوټ په چوکۍ
کيناست ،دا ظالم ،جګړه مار او ضدي شخص وه او هم يې د بوربون کورنۍ نه
خوښيده.
انګلستان هم ددې خبرو څخه خبر شو ،انګلستان او فرانسې پريکړه وکړه ،چې
د سولې په خبرو کې دې ايټاليا هم شريکه کړای شي.
ايټاليي د لندن د تړون په پلي کولو باندې تأکيد کاوه ،په دې ډول د سيکسټس
لخوا د سولې پېل شوې خبرې ناکامې شوې.
د  ۲۳۲۷ز کال په جون کې پاپ بينيډکټ واتيکان پنځم لسم دا وخت مناسب وګڼه،
هغه د جګړه کوونکو هيوادونو د داخلي حاالتو او د سولې په اړ د هغوی د نظر د
معلومولو لپاره خپل نمائنده مونسيګنو راو ګينيو پيسيلي وليږه ،هغه د جګړه کوونکو
هيوادونو په اړه معلومات ورکړل ،د جرمني په اړه راپور کې پيسيلي وويل ،چې
چانسلر د مثبت فکر لرونکی دی او قيصر او د هغه جنرال د سولې په اړه هيڅ
مثبت نظر نه لري؛ خو کيدای شي ،چې قيصر د سولې خوا ته مائله کړای شي.
واتيکان ددې راپورونو په رڼا کې د  ۲۳۲۷ز کال د اګست په لومړۍ نيټه د
جنګ بندۍ او عامه امن لپاره يو عمومي غوښتنه وکړه او د ټولو خواوو نه يې
وغوښتل ،چې د جګړې د پېل څخه دمخه جغرافيايي حاالت دې رامنځته کړي.
متحدو هيوادونو د پاپ غوښتنه د جرمني غوښتنه وبلله ،د پاپ لخوا د سولې
لپاره دا کوښښ هم ناکام شو؛ ځکه اصلي ستونزه د بيلجيم د هيواد ستونزه وه.
د  ۹۱۹۱ز کال د جګړې حاالت
دا د قوي جګړو د کال په نوم ياديږي ،په دې کال کې هر هيواد د خپل دښمن
هيواد د ماتولو کوښښ کاوه ،دا د بشريت په تاريخ ځکه مهم دی ،چې لومړۍ نړيواله
جګړه په کې پای ته ورسيده ،د انسانيت نور قتل عام ودريده ،انسان يو ځل بيا ساه
واخيسته.
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په عمومي ډول اسټريا ،ترکيه ،فرانسه او انګلستان د خپل خراب اقتصادي او
ټولنيز حاالت له امله ستړي شوي ول.
جرمني هم د بحري سوداګرۍ د بنديدو له وجې د خراب اقتصادي حالت سره
مخ شوی وه؛ خو بيا هم د نورو هيوادونو په پرتله يې اقتصادي حالت ښه وه؛ خو
نوي شريک شوي هيواد امريکا پرې ناوړه اغېز کړې وه.
اوس هغه پيښې چې په دې کال کې پيښې شوي دي ،تر مطالعې الندې نيسو.
ځمکنۍ ،بحري او هوايي حملې

سږکال د پروسږکال په نسبت په ځمکنيو حملو کې زياتوالی راغلی وه ،په بحري
جبهه کې جرمني د ولکې راوستلو لپاره ډېر کوښښ کاوه.
په دې کال کې هوايي فوځ خپل ارزښت ښکاره کړی وه ،په دې کال دواړو
خواوو خپل هوايي فوځ ښه وروزه ،جنګي مهارت او چلونه ورزده کړل ،ښې مشيڼ
ګڼې ،عمله او نظم يې په کې رامنځته کړ.
د ختيزې جبهې پرته په ټولو جبهو کې جګړه په شدت روانه وه ،لويديزه جبهه
د جګړې اصلي ډګر وه ،دلته به د جګړې هره جبهه مطالعه کړو.
لوېديزه جبهه
د  ۲۳۲۸ز کال په پېل کې د جګړه کوونکو هيوادونو حاالت ډېر خراب شوي
ول ،امريکا يوازينی هيواد وه ،چې د قوي اقتصاد په درلودلو يې په جګړه کې
فيصله کن رول لوبوه.
امريکا تېر کال د اپريل په مياشت کې په جګړه کې د داخليدو اعالن کړی وه؛خو
فوځ يې سست حرکت کاوه او غير فعال وه ،متحدو فوځونو ترې ډېره هيله
درلوده؛خو هغسې ونشول ،د جرمني د فوځ مشر متحدو فوځونو ته د امريکا د
مرستې د رسيدو څخه مخکې غوښتل ،چې هغوی ته يوه قوي ماته ورکړي ،هغه
ددې لپاره د هوټير پالن جوړ کړ.
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د هوټير جنګي پالن
د جرمني د فوځ مشر جنرال اوسکر وان هوټير نوميده ،د هوټير د جنګي پالن
له مخې لومړی بايد د دښمن په فوځ باندې ګوله باري وکړل شي ،تر څو د هغوی
حالت خراب شي او بيا د پياده فوځ لخوا پرې حمله وشي ،هغوی به جګړه کوي
؛خو شا تګ ته به اړ شي.
ددې قوي ګوله بارۍ لپاره ډېرې توپ خانې او بارودو ته اړتيا وه ،د هوټير
جنګي پالن ډېرې معاملې اسانه کړې ،هغه غوښتل ،چې د دښمن په سيمو باندې دې
ګيس وغورځول شي ،تر څو د دښمن فوځ بې حسه او د حرکته ولويږي ،په دې
حمله کې به د دښمن خندقونه او فوځي مرکزونه هم په نښه کيږي.
ددې وروسته به دويمه مرحله شروع کيږي ،په دې پړاو کې به د دښمن په فوځ
باندې ګوله باري کيږي ،د دښمن فوځ به د يوه بل سره بې اړيکې کيږي او شا تګ
به کوي ،د شا تګ په دوران کې به توپ خانه مخکې وړل کيږي ،په عمومي ډول
په يوه ساعت کې به يو کيلومتر مخکې تګ کيږي.
په دريمه مرحله کې به پياده فوځ د توپ خانې وروسته روان وي او ساتنه به
يې کوي ،د دښمن فوځ به اسيروي او په نيول شويو سيمو به ولکه ټينګوي ،په پای
کې به کنترول د جرمني فوځ په الس کې وي ،نور مخکې تګ به هم وي او حمله
به بريالی کيږي.
په څلورمه مرحله کې به حمله کوونکی فوځ يوه ځانګړي ځای ته مخکې تګ
کوي ،تر هغه ځايه چې مخکې تګ شونی وي ،چې موخه يې معلومه شوې نه وه.
لومړۍ جرمنۍ حمله (د سوم حمله)

د  ۲۳۲۸ز کال په پسرلي کې په جګړه کې د امريکا د داخليدو دمخه جرمني په
لويديزه جبهه کې د يوې پريکونې حملې پالن جوړ کړی وه ،ددې پالن مطابق د
جرمني  ۷۲برخې فوځ به په دريو فوځونو باندې ويشل کيږي او د سوم د سيند په
غاړه به مخکې ځي ،په شمال کې به انګليسي او جنوب کې به فرانسوي فوځ سره
ويشي.
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د جرمني د فوځ مشر ليونډروف پوهيده ،چې متحد فوځونه به د يوې مشترکې
جبهې په جوړولو ناکاميږي ،د فرانسوي فوځ لپاره مهم کار د پاريس ساتل وه؛ خو
انګليسي فوځ خپل بندرونه ساتل غوښتل ،په دې ډول دواړه د يوې مشترکې جبهې
په جوړولو کې پاتې راغلل او دواړه فوځونه سره وويشل شول.
د حملې پالن په لومړي سر کې ډېر ساده وه ،د جرمني دريواړو فوځونو د اريس
نه د الفير پورې يوه دفاعي کرښه جوړوله ،تر څو انګليسي فوځ له منځه يوسي او
د فرانسې نه يې وباسي او هم يې د فرانسوي فوځ سره اړيکه پرې کړي ،د جنرال
اټووان بلو په مشرۍ د جرمني  ۲۷فوځ چې د  ۱۱برخو څخه جوړ شوی وه ،په
شمال کې ځای پر ځای کړل شو ،په منځ کې يې د جنرال ډرماروټز په مشرۍ ۱۲
برخې فوځ ځای پر ځای شوی وه ،په جنوب کې يې د اوسکر وان هوټير په مشرۍ
اتلسم فوځ چې د  ۱۱برخو څخه جوړ شوی وه ،ځای پر ځای وه ،دوی غوښتل،
چې د دښمن فوځ په منځ کې درز رامنځته کړي.
د پالن مطابق د جرمني  ۲۷او دويم فوځ به دښمن شا تګ ته اړ کوي ،د هوټير
اتلسم فوځ به د جنوب خواته مخکې ځي په جنوب کې به د دښمن فوځ څاري او د
ځوابي حملو بار په خپلو اوږو واخلي ،تر څو د دويم او  ۲۷فوځ په مخکې تګ کې
کومه ستونزه رامنځته شي.
انګليسي جنرال هيګ د خپل پنځم فوځ نه د حملې هيله وکړه ،هغه د جنرل ګوه
په مشرۍ پنځم فوځ ،چې  ۲۱برخې وه ،سربيره پر دې  ۲۱برخې نور فوځ او دريم
فوځ د جنرال بينګ په مشرۍ شمال خواته وليږه ،تر څو هلته صف بندي وکړي ،د
جنرال ګوه پنځم فوځ په جنوب کې د فرانسې شپږم فوځ موجود وه ،د فرانسې او
انګلستان دفاعي تدبيرونه ډېر زيات مختلف ول ،انګليسي فوځ په دې وخت کې په
ډېر کمزوري ځای کې وه.
د مارچ په  ۱۲سهار  ۱:۱۷د جرمني توپ خانې  ۱۷۷۷توپونه او  ۰۷۷۷دانې
مارټر ګولۍ وويشتلې ،چې د پنځه نيمو ساعتونو لپاره جارې وې ،ګيس ،دود او
بارود وريدل ،په  ۳:۱۷باندې جرمني فوځ په همدې حال کې مخکې تګ پېل کړ،
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په دوی پسې د هوټير د پالن له مخې  ۱۸برخې نور فوځ وروسته روان وه ،دود
(لوګي) د انګليسي فوځ ګوله باري او ډزې کول سخت زيانمن کړل.
د حملې په لومړۍ ورځ انګليسي دفاعي کرښې ورانې شوې ،په دا بله ورځ
جنرال ګوه خپل فوځ ته امر وکړ ،چې د سوم د سيند خواته شا تګ وکړي ،جنرال
بينګ هم په خراب حالت کې وه؛ خو په مقابل کې د جرمني دويم او  ۲۷فوځ ته هم
دومره بريا ترالسه نشوه.
د جنرال ليونډروف د پالن او هيلو مطابق  ۲۷او دويم فوځ اصلي موخه السته
ترالسه نکړه؛ خو د جنرال هوټير  ۲۸فوځ بريا ترالسه کړه ،اوس نو د پالن د تغير
وخت وه ،جنرال ليونډروف جنرال هوټير ته امر وکړ ،چې د سوم د سيند په غاړه
مخکې تګ وکړي او په انګليسي او فرانسوي فوځ باندې حملې جاري وساتي.
د مارچ په  ۱۰او  ۱۱د جرمني فوځ مخکې تګ روان وه ،په ځآنګړي ډول
جنرال هوټير چټک مخکې روان وه.
د مارچ په  ۱۱جنرال هوټير ښه مخکې تګ وکړ ،چې د فرانسوي او انګليسي
فوځ تر منځ د اړيکو مرکز ته يې ګواښ پيښ کړ.
د جنرال هوټير د مخکې تګ د مخې د نيولو لپاره فرانسې خپل  ۱برخې فوځ
ور وليږه ،دوی ته يې امر وکړ ،چې هر څنګه وي ،د پاريس خواته يې د پرمختګ
مخه بايد ونيسي ،کنه نو خپله دفاعي کرښه دې وساتي ،د مارچ په  ۱۷جنرال هوټير
ماؤئټډ ونيوه ،اوس د جرمني  ۲۸فوځ ډېر ستړی شوی وه.
د مارچ په  ۰۷جنرال ليونډروف په نويون باندې حمله وکړه؛ خو دومره بريالۍ
نه وه ،د اپريل په  ۱يې کوښښ وکړ ،چې د انګليسي فوځ په منځ کې درز رامنځته
کړي؛ خو دا ځل هم ناکام شو او دا جګړه يې پای ته ورسوله.
په دې جګړه کې جرمني  ۱۷ميله مخکې تګ وکړ ۷۷۷۷۷ ،تنه يې ونيول او
 ۲۲۷۷ټوپکې يې السته ورغلې ،بلخوا  ۱۷۷۷۷۷انګليسي فوځ قرباني ورکړه،
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جرمني هم همدومره زيان وکړ ،د جرمني د فوځ زيان له دې هم ډېر وه؛ ځکه چې
روزل شوی فوځ يې زيات ووژل شو ،چې دا کمي يې بيا پوره نشو کړای.
دويمه جرمنۍ حمله (د لېز حمله)

جرمني په لومړۍ حمله کې خپلې موخې ترالسه نکړې ،جنرال ليونډروف د
انګليسي فوځ د له منځه وړلو لپاره بيا پالن جوړ کړ ،هغه يقيني وه ،چې که په
ستړي انګليسي فوځ باندې حمله وکړي؛ نو زيات زيان به ورواړوي.
هغه د پاريس سره نږدې د ليز په سيمه کې موجود  ۰۱برخې فوځ ته چې څلورم
او شپږم فوځ وه ،د حملې امر وکړ ،د څلورم فوځ مشري جنرال سکسټ او د شپږم
فوځ مشري د جنرال فرديناند په الس کې وه.
د اپريل په سهار  ۳:۷۷د ګيس او ګوله بارودو وروسته د جرمني د شپږم فوځ
 ۸برخو د ارمينټير له جنوب نه حمله وکړه ،مقابل کې يې  ۰برخې انګليسي فوځ
موجود وه ،د انګليسي فوځ په منځ کې پرتګالی فوځ پروت وه ،چې دوه برخې فوځ
ته يې د دفاع دنده ورکړل شوې وه.
د جرمني شپږم فوځ په درې ساعتونو کې وکوالی شول ،چې د انګليسي فوځ
دفاعي نظام له منځه يوسي او اوس جرمني فوځ ټول خندقونه نيولي ول ،د ورځې
تر پايه انګليسي فوځ  ۱ميله شا تګ کړی وه.
په دا بله ورځ د جنرال ارنم څلورم فوځ د  ۱برخو په واسطه په يوه برخه فوځ
باندې حمله وکړه ،د تېرې ورځې د حملې په وجه انګليسي فوځ جنوب ته وغوښتل
شو ،د اپريل په  ۲۲د جرمني دواړو فوځونو د يوه بل سره وليدل او د جنوب خواته
يې مخکې تګ پېل کړ.
د اپريل په  ۲۱د انګليسي فوځ حالت ډېر خراب وه ،هغوی کليوالو سيمو ته
منډې وهلې ،د جرمني د فوځ حملې د اپريل د  ۱۳پورې روانې وې؛ خو نوره بريا
يې ترالسه نکړه.
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په دې جګړه کې جرمنی فوځ بريالی وه؛ خو اصلي موخې يې ترالسه نکړې،
په دې دويمه حمله کې يې  ۰۱۷۷۷۷تنه فوځ په کار شو او د انګلستان ۰۷۱۷۷۷
تنه د جګړې خوراک شو ،جرمني د فوځ د کموالي سره مخ وه او د پوره کولو لپاره
يې هيڅ الره نه درلوده؛ خو مقابل کې متحد فوځ ته امريکا قوت ورکړی وه ،چې
تکړه او روزل شوی فوځ وه.
دريمه جرمنۍ حمله (د ائزن جګړه)

جنرال ليونډروف ددې لپاره چې دښمن ته بيا ماته ورکړي ،د فلينډرز په سيمه
يې د دوه حملو پريکړه وکړه ،د جګړې لپاره يې د ائزن د سيند غاړه ډيس ډاميس
وټاکله ،دلته د ائزن د سيند سره د سوئزون او رائمز سيندونه يو ځای کيدل ،چې
دې سيمې جرمني ته زياته ګټه رسوالی شوه.
د مۍ په  ۱۷سهار د جنرال وان بلو لومړي فوځ او د جنرال ميکس د اووم فوځ
 ۲۷برخې د متحد فوځ په جنرال ډوچين باندې حمله وکړه ،د جرمني فوځ وروسته
 ۲۰برخه هم راراونه وه ،د حمله کوونکي جرمني فوځ سره  ۱۱۷۷ټوپکې هم وې،
جنرال ډوچين د خپلو سيمو ساتنه کول غوښتل ،ټول فوځ يې د دښمن مخې ته ودروه
او دفاعي کرښه يې جوړه کړه او شاته ځای يې خالي پريښوده ،تر څو په ښه ډول
د دښمن مقابله وکړي.
جرمني فوځ د جنرال ډوچين لومړنی صف له منځه يوړ او د ماښام پورې يې
 ۲۰ميله مخکې تګ کړی وه او د ويسل د سيند غاړې ته د فيس ميس سيمې ته
نږدې شول ،جنرال ليونډروف د فلينډرز په سيمې باندې د حملې امر وکړ.
جرمني فوځ د پاريس خواته  ۰۷ميله مزل د کومې ستونزې د رامنځه کيدو پرته
وکړ ،په دې ستونزمن وخت کې متحدو فوځونو د امريکايي فوځ نه مرسته وغوښته،
امريکايي فوځ  ۲۲۷ميله مزل وواهه او ځان يې د جګړې ډګر ته ورسوه او د
جرمني د مخکې تګ مخه يې ونيوله ،جرمني فوځ درې ورځې کوښښ وکړ؛ خو
ونه توانيدل چې مخکې الړ شي.
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په دې حمله کې جنرال ليونډروف بريالی شو؛ خو د لښکرکشۍ اصلي موخه يې
ترالسه نکړه.
څلورمه جرمنۍ حمله (د نويون-ماؤنټډ جګړه)

اوس جنرال ليونډروف په ډېر خطرناک حالت کې وه ،د نيول شويو سيمو تنظيم
ډېر ستونزمن وه؛ ځکه نو د نيول شويو سيمو پريښودل او دفاعي حالت خپلول ورته
غوره ول؛ خو دا کار د عامو خلکو د ناخوښۍ د فوځ د بې همتۍ او د دښمن د
خوښۍ او د هغوی د بريا او لوړ همتۍ باعث کيده.
ځکه ،نو هغه ته اړينه وه ،چې نيول شوې سيمې وساتي او د خپلو موخو د
ترالسه کولو لپاره مخکې تګ وکړي ،دښمن ډېر کمزوری کړي ،ددې موخې د
ترالسه کولو لپاره يې د ماؤنټډ-نويون د دوه شاخې څخه حمله کولو غوښتل.
جګړې بله موخه هم درلوده ،د دريمې جرمنۍ حملې په پايله کې انګليسي فوځ
ډېر خراب شوی او ټول فوځ يې جنوب خواته راغلی وه؛ ځکه نو د شمال له لوري
د فلينډرز د سيمې څخه پرې حمله کيدای شو.
د جون په  ۳د جنرال هوټير  ۲۸فوځ د ماؤئټډ-نويون له سيمې نه حمله پېل کړه
او د جنرال ميکسن فوځ په سوئزون باندې حمله وکړه ،د فرانسوي فوځ مشر جنرال
فايي يول يې د ماتې لپاره يو غوره تکنيک جوړ کړی وه ،جنرال يول د دفاع لپاره
يوه قوي دفاعي کرښه جوړه کړه او دغه کرښه به د ډزو په وجه باالخره دښمن ته
ماته ورکوي.
د جرمني حمله د جنرال يول د دفاعي تدبير په وجه ناکامه شوه ،جرمني ته زيات
زيان واوښت او يوازې  ۳ميله مخکې تګ يې وکړای شو ،وروسته د فرانسوي فوځ
حملې زياتې شوې او د جرمني فوځ د مخکې تګ مخه يې ډپ کړه ،د جون په ۲۰
جګړه پای ته ورسيده ،په دې جګړه کې جرمني فوځ ته زيات زيان ورسيده او مقابل
لوري کې فرانسوي فوځ ته کم.
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پنځمه جرمنۍ حمله (د چمپين-مارين جګړه)

د څلورمې جرمنۍ حملې يوه مياشت وروسته د جګړې جبهه لږ څه ارامه وه ،د
جرمني زياتو مشرانو د سولې غږ پورته کاوه؛ خو جنرال ليونډروف په فلينډرز
باندې د حملې خپل پالن عملي کول غوښتل.
د څلورمې جګړې په جريان کې جرمنۍ فوځ د خراب موسمي حالت په وجه په
زکام او نورو وبايي ناروغيو باندې اخته شو ،ددې حالت په اړه متحدو فوځونو ډېر
پروپاګند کاوه.
د امريکايي فوځ په راتلو د متحدو فوځونو ځواک د جرمني برابر شوی وه ،په
جګړه کې د امريکا داخليدو جګړه بيخي بدله کړه ،اوس جګړه په نويو ساينسي
وسائلو باندې کيده.
د خراب حالت په درلودلو سره بيا جنرال ليونډروف په دوه ځايونو باندې د قوي
حملو پالن جوړ کړی وه ۱۱ ،برخې جرمنۍ او  ۰۱برخې متحد فوځ د يوه بل
مخامخ ول ،په  ۰۱برخو کې  ۱۰فرانسوي ۳ ،انګليسي ۱ ،ايټالوي او  ۱امريکايي
برخې وې.
د پالن مطابق د جرمني اووم فوځ به ريمز په خپله ولکه کې راولي ،لس ورځې
وروسته به د جرمني لومړی فوځ د مارن په ختيزو سيمو باندې حمله کوي.
د جرمني اووم فوځ به د معمول مطابق ګوله باري کوي؛ خو دا ځل جنرال فوش
قوي ګوله باري پېل کړه ،په دې ډول متحد فوځ نږدې پروت جرمني فوځ ته سخت
زيان واړوه او مخکې پروت صف يې ګډوډ کړ.
د لومړۍ جرمنۍ حملې غوندې پنځمه حمله هم ناکامه شوه ،بلخوا لومړي فوځ
لږه بريا ترالسه کړه؛ خو وروسته متحد فوځونه ډېر مقاومت وکړ او هغوی يې
نورې بريا ته پرينښودل.
د جرمني فوځ مورال ډېر ټيټ شوی وه ،دښمن يې اوس ډېر مقاومت پېل کړی
وه ،د هغوی د مخکې تګ مخه يې نيوله.
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په مجموعي توګه په دې پنځو جرمنيو حملو کې د جرمني  ۸لکه بهترين ،قوي
او تجربه کار فوځ ووژل شو ،فوځ کې يې وبايي ناروغی خپرې شوې وې ،اوس
جرمنی فوځ د حملې کولو په حالت کې نه وه.
د متحدو فوځونو لومړۍ ځوابي حمله (د ائزن-مارن جګړه)

جنرال فوش د جرمني فوځ پرضد د قوي حملو لپاره له مخکې څخه پالن جوړ
کړی وه ،تر څو خپلو سيمې بيرته ونيسي ،هغه په دې انتظار وه ،چې څه وخت به
جرمنۍ حملې ناکاميږي او د هغوی په ستړي فوځ به حمله کوي ،د جرمني د پنځمې
حملې وروسته يې سمدستي د جواليي په  ۲۸حمله پېل کړه.
د فرانسې لسم او شپږم فوځ ته د لويديزې جبهې څخه د حملې امر شوی وه او
نهم او پنځم فوځ د ختيځ خوا څخه حمله کوونکی وه ،د پالن مطابق د جواليي په
 ۲۸سهار وخت لسم فوځ او يو ساعت وروسته شپږم فوځ حمله پېل کړه ،جګړه د
مارن په سيمه کې ښه ګرمه روانه وه.
په دې جګړه کې د متحدو فوځونو سره  ۰۱۷ټانکه ول ،په لومړۍ نړيواله جګړه
کې مخکې له دې ټانکونه په دومره ښه ډول نه وه استعمال شوي ،لکه څنګه چې په
دې جګړه کې استعمال شول ،د شپې پورې متحد فوځونو  ۱ميله مخکې کړی وه،
په دا بله ورځ لسم فوځ د سوئزون-کيټو-تيهري د سړک خواته مخکې روان وه.
په دې سړک يې حمله وکړه ،چې په دې سره د دښمن د حمل و نقل الره بنديده؛
خو ددې ځای د نيولو څخه تېر شول ،جرمني فوځ شا تګ وکړ ،هغه ځای ته والړل،
چې د کوم ځای څخه ورته سامان االت او خوراکي توکي راتلل.
د اګست په دريمه جرمنی فوځ د شا تګ په پايله کې د ويسل او ائزن د سيند
شاته خپلې قوي مورچې ته ورسيده ،د اګست په  ۱دوه برخې امريکايي فوځ د
جرمني په فوځ حمله وکړ؛ خو بريالي نشول ،د يوې بريا په ترالسه کولو سره
متحدو فوځونو جشن جوړ کړ او په پاريس کې يې اتش بازي وکړه ،خلک ډېر
خوشحاله شول ،جنرال فوش ته د (مارشال) لقب ورکړل شو.
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د متحدو فوځونو دويمه ځوابي حمله (د ايمنز جګړه)

متحدو فوځونو په جواليي کې د ايمنز د نيولو پالن جوړ کړی وه ،د پالن مطابق
څلورم انګليسي فوځ به د ختيځ له لوري حمله کوي ،د ښي خوا څخه به يې د فرانسې
لومړی فوځ مرسته کوي او د فرانسې دريم فوځ به د جنوبي غاړې لخوا په دښمن
باندې فشار اچوي.
په دې حمله کې  ۱۷۷نوي جوړ شوي ټانکونه استعال شول ۲۳۷۷ ،جنګي
الوتکې په وکارول شوې ،بلخوا جرمنۍ فوځ د تخنيک او شمېر له مخې ډېر
کمزوری وه ،په دې سيمه کې د جرمني دويم او  ۲۸فوځ موجود وه ،چې يو څو
ټانکونه او نږدې  ۰۱۷الوتکې يې درلودې.
په دې ډول دا يو طرفه جګړه وه ،د اګست په  ۸سهار  ۱:۱۷بجې انګليسي فوځ
حمله پېل کړه ،انګليسي فوځ د ټانکونو شاته روان وه ،يو ساعت وروسته لومړي
فرانسوي فوځ حمله پېل کړه.
په دې جګړه جرمني ته زيات زيان واوښت ،د ټانکونو په مقابل کې د جرمني
 ۱برخې فوځ يا شا تګ وکړ او يا هم تسليم شول ،په دوه ساعتونو کې  ۲۱۷۷۷تنه
جرمنۍ فوځ اسير شو او د غرمې پورې متحد د جرمني د فوځ نه يوازې  ۳ميله
لرې وه.
جنرال ليوډنډروف وويل ،چې د اګست  ۸د جرمني په تاريخ کې توره ورځ ده،
په دې بريا سره د متحد فوځ حوصلې لوړې شوې ،د اګست د لسمې پورې متحد
فوځ  ۲۱ميله نور هم مخکې تګ کړی وه.
جنرال فوش جنرال هيګ ته امر کړی وه ،چې مخکې ته ادامه ورکړي ،تر څو
د دښمن د ماتې څخه ګټه پورته کړي ،جنرال هيګ دا حمله پای ته ورسوله او د
اګست په  ۱۲بيا نوې حمله پېل کړه ،جرمني فوځ يې د حملې ښه ځواب ورکړ.
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د اګست په  ۱۰جنرال هيګ د يوې عمومي حملې امر وکړ ،په دې سره جرمني
فوځ نور شا تګ هم وکړ ،د اګست په  ۰۲-۰۷متحد فوځ د سينټ کوئنټن د غره
لوړې څوکې ونيولې.
د پرلپسې ماتو وروسته ،د اګست په مياشت کې يو کراون کونسل(جرګه) جوړه
شوه ،چې د جګړې حالت وڅيړې او د راتلونکي لپاره پالن جوړ کړي ،جنرال
ليوډنډروف خپله استعفا وړاندې کړه؛ خو ونه منل شوه او پريکړه وشوه ،چې د
اخري سلګۍ پورې به په فرانسه کې د خپلې دفاعي کرښې د ساتلو لپاره جګړه
روانه وي.
د بې طرفه هيوادونو لخوا د سولې د راوستو لپاره کوښښونه روان ول ،په
لومړيو کې لږ څه پرمختګ شو؛ خو وروسته هر څه ناکام شول.
د متحدو فوځونو دريمه ځوابي حمله (د سينټ می هيل جګړه)

جرمني د فوځ د کموالي په وجه هره لحظه شا تګ کاوه ،تر څو سينټ می هيل
ته ورسيده ،د امريکا نوي روزل شوي فوځ چې دا خبر واوريده ،پريکړه يې وکړه،
چې په دې ستړي شوي فوځ باندې بايد حمله وکړي ،د خپل فوځ مورال يې لوړ
کړ ،په دې سره په متحدو هيوادونو کې خپلې نمبرې لوړې کړې.
ددې موخې لپاره امريکايي جنرال پيرشنګ د جنرال فوش نه اجازه واخيسته،
اخو د جرمني شا تګ وروستۍ مرحلې ته رسيدلی وه ،د سپتمبر په  ۲۲جرمني
خپله اخري توپ خانه انتقالوله ،په دا بله ورځ جنرال پيرشنګ يوه قوي حمله وکړه،
جرمني فوځ لږ لږ مقاومت کاوه؛ خو په برياليتوب سره يې د شا تګ عمل روان
وساته.
د متحدو فوځونو وروستۍ حملې

د جنرال فوش او نورو متحدينو له نظره يې د  ۲۳۲۳ز کال په مارچ کې بايد
وروستۍ حملې پېل شي؛ خو وروستيو جګړو يې پالن بدل کړ؛ ځکه چې حوصلې
يې لوړې شوې وې ،اوس جنرال فوش د دښمن د شا تګ لپاره پالن جوړ کړ ،هغه
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پوه شوی وه ،چې جرمنۍ فوځ قوي بحران سره مخ دی ،يو د فوځ کموالی بلخوا د
سوداګريزې الرې بندوالۍ او بل اقتصادي وران ويجاړ حالت.
په دې حاالتو کې هغه فکر وکړ ،چې په دښمن بايد وروستۍ حملې پېل شي،
انګليسي پارلمان هم ددې جګړې سره موافقه وکړه.
اوس متحد فوځونه  ۱۱۷برخې وه ،چې  ۲۷۱فرانسوي ۱۷ ،انګليسي۱۱ ،
امريکايي ۲۱ ،بليجيمي ۱ ،ايټالوي او  ۱برخې پرتګالۍ فوځ وه ،په دوی کې
امريکايي فوځ د ډير قوت خاوند وه او نور نسبتا ً کمزوري ول ۲۱۷ ،برخې يې
جګړې ته چمتو کړی وه او  ۱۷يې د محفوظ فوځ په توګه ساتلی وه.
مقابل کې يې  ۲۳۷برخې جرمنۍ فوځ وه ،چې  ۲۸۱يې جنګي وه.
متحد فوځ د سره منظم شوی وه ،جنرال فوش نسل او هيواد ته د نظر کولو پرته
فوځونه منظم کړي ول ،فرانسوي جنرال د انګليسي ،امريکايي مشرانو د الس الندې
ول او همداسې برعکس.
د سپتمبر د  ۱۱څخه د اکتوبر د  ۰۲پورې
 -۲جنوبي پنسر (ميوز-ارګان)

په ميوز او پنسر کې جرمنۍ فوځ موجود وه ،امريکايي فوځ ته امر وشو ،چې
حمله پرې وکړي ،ددې جګړې لپاره د فرانسې  ۱۱۷۷۷۷تنه فوځ دلته راوستل شو
او  ۱۷۷۷۷۷امريکايي فوځ د سينټ می هيل ته را راون کړل شو.
د فرانسې څلورم فوځ هم د ښي خوا څخه دلته متوجه شوی وه ،د سپتمبر په ۱۱
د سهار په  ۱:۱۱بجو فرانسوي فوځ حمله پېل کړه ،لومړۍ يې قوي ګوله باري
وکړه او بيا يې مخکې تګ پېل کړ ،د سپتمبر د  ۱۷ماښام پورې يې  ۰ميله مخکې
کړی وه ،څو منټه وروسته امريکايي فوځ د جنرال پرشنګ په مشرۍ په فرانسوي
فوځ باندې حمله وکړه.
نورې درې ورځې قوي جګړه روانه وه ،د اکتوبر د لومړۍ نيټې پورې فرانسوي
فوځ نور  ۱ميله مخکې تګ کړی وه ،د اکتوبر د  ۳پورې يې نور  ۲۴۱ميله مخکې
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تګ وکړ ،فرانسوي فوځ باحوصله وه او په ميړانه يې جګړه کوله ،مقابل کې يې
جرمني فوځ د دفاع لپاره ډېرې هڅې کولې ،د اکتوبر د  ۰۲پورې څلورم فوځ نږدې
 ۱۷ميله مخکې تګ کړی وه.
د سپمتبر په  ۱۱امريکايي فوځ ناڅاپي حمله وکړه او لږ څه بريا يې ترالسه
کړه ،د ماښام پورې يې جرمنۍ فوځ  ۱ميله شا تګ ته اړ کړ ،وروسته بيا امريکايي
فوځ قوي حملې پېل کړې ،د امريکايي فوځ مخکې تګ د اکتوبر د لومړۍ نيټې
پورې روان وه ،جرمني فوځ ډګر پريښود.
د اکتوبر په  ۱امريکايي فوځ بيا منظم شو او حملو ته يې ځان چمتو کړ ،د
امريکايې فوځ مرستې ته دويم فوځ هم راغی ،ټوله مياشت قوي جګړه روانه وه ،د
اکتوبر د  ۰۲قوي امريکايي فوځ يوازې  ۲۷ميله مخکې تګ کړی وه.
 -۱لويديځ پنسر (کيمبرائي-سينټ کوئنټن)

په دې سيمه کې د فرانسې د لومړي فوځ سربيره لومړی ،دويم ،دريم او څلورم
انګليسي فوځ موجود وه ،د سپتمبر په  ۱۷حمله پېل شوه ،د حملې د پټولو لپاره
لومړی ګوله باري ونه کړل شوه ،يوازې پياده فوځ يې وروليږه ،د فوځ شاته يې
ټانکونه روان کړي وه؛ خو بريالي نشول.
د سپتمبر د  ۱۸په شپه متحد فوځ د دښمن دفاعي کرښه ماته کړه او  ۱ميله
مخکې والړ ،جنرال ليوډنډروف جنرال هيډن برګ ته په راپور کې وويل ،چې د
ماتې نه د ځان ساتلو يوازينۍ لپاره جنګ بندي کول دي.
د سپتمبر په  ۱۳ماښام فرانسوي فوځ مشهورې هيډن برګ دفاعي کرښې ته
ورسيده او په ولکه کې يې راوسته ،په دا بله ورځ يې کيمبرائي محاصر کړه ،چې
دا محاصره د اکتوبر د  ۳پورې روانه وه ،جرمني فوځ کيمبرائي خالي کړه او
والړ ،بلخوا فرانسوي فوځ په کوئنټن باندې حمله وکړه ،مخکې والړ او د هيډن
برګ د کرښې دريمه برخه يې هم ونيوله.
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جرمنی فوځ د سيل دريا ته رسيدلی وه ،د اکتوبر په  ۲۷متحدو فوځونو په دې
ځای حمله وکړه ،د الکيټاو په جنوب کې متحد فوځ ډېره ښه جګړه وکړه ،د اکتوبر
په  ۱۷يې دښمن ددې سيمې څخه په بشپړ ډول وويسته.
د اکتوبر په  ۰۲جرمني فوځ د شيلډ په سيمه کې يوه بله دفاعي کرښه جوړه
کړه ،متحد فوځ يې په مقابل کې مورچې جوړې کړې او د حملې لپاره يې چمتوالی
پېل کړ.
 -۰د فلنډرز حمله

د فرانسې شپږم ،د انګلستان دويم او بيلجيمي فوځ د بيلجيم د پاچاه البرټ په
مشرۍ د سپتمبر په  ۱۸باندې حمله پېل کړه ،د اکتوبر په لومړۍ نيټه يې فوځ ۸
ميله مخکې تګ وکړ.
په دې جبهه کې جرمني د فوځ د کموالي سره مخ وه ،دا سيمه پاريس ته نږدې
وه او دا وخت د بارانو موسم وه.
د اکتوبر د  ۲۱پورې قوي بارانونه ول ،چې په وجه يې جګړه ونشوه ،وروسته
د موسم په ښه کيدو متحد فوځ بيا جګړه پېل کړه ،د اکتوبر د  ۱۷پورې يې جرمنۍ
فوځ د ليز سيند پورې شا تګ ته اړ کړی وه ،د اکتوبر په  ۱۸جنرال ليوډنډروف
خپل فوځ ته د شا تګ امر وکړ او د شيلډ په سيمه کې يې د دفاعي کرښې د جوړولو
امر ورکړ.
د نومبر د لومړۍ څخه تر يوولسم پورې

په لويديزه جبهه کې انګليسي فوځ د جګړې وروستۍ مرحلې ته داخل شوی وه،
جنرال هيګ غوښتل ،چې جرمنيان د شيلډ د دفاعي کرښې نه وشړي ،هغه د
والنسينس د سيمې څخه د حملې پالن جوړ کړ.
متحدو فوځونو د نومبر په  ۱د شپې مهال ښار په خپله ولکه کې راووست،
جنرال هيګ د يوې قوي حملې پالن جوړ کړ ،د متحد فوځ په مخکې جرمنۍ فوځ
ډېر کمزوری وه او د خپلې دفاعي کرښې (شيلډ) نه شا تګ ته اړ شول ،جرمنۍ
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فوځ د حمل و نقل د وسائلو د کموالي ،د خراب ريل ګاډي نظام ،خراب موسم او د
متحدو فوځونو د هوايي حملو سره مخ وه.
متحدو فوځونو د نومبر د ۲۲پورې د بي وي ،ايويسنس ،ماؤبيوګ ،برسن،
ټورنايي او د رينامګس سيمې په ولکه کې راوستې وې ،د جګړې څخه څو ساعته
مخکې د کاناډا فوځ مانز ته داخل شوی وه ،دا جبهه هم غلې شوه او لومړۍ نړيواله
جګړه پای ته ورسيده ،د جرمني د لويديزې جبهې په غلي کيدو سره اوس د لومړۍ
نړيوالې جګړې يوازې يوه جبهه پاتې وه ،چې جګړه په کې روانه وه.
دا جبهه د جرمني افريقايي مستعمرې وې ،چې په ختيزه افريقا کې موجودې
وې ،جرمني جنرال ليوټوربيک چې د جرمني د ماتې خبر واوريده؛ نو د نومبر په
 ۲۱يې جنګ بندي ومنله او په دې ډول لومړۍ نړيواله جګړه په بشپړ ډول پای ته
ورسيده ،د متحدو فوځونو د سلو ورځو وروستيو جګړو د جرمني مال ماته کړې
وه ،د جرمني اقتصاد ډېر خراب وه ،د فوځ د کموالي سره مخ وه او نه يې شو
کوالی ،چې خپلې پولې وساتي ،جرمني مشرانو ومنله ،چې نور بايد دښمن ته تسليم
شي.
د ايټاليې جبهه
د ايټاليي په جبهه کې د جرمني او اسټريا مشترک فوځ تېر کال بريالی شوی وه،
هغوی ايټالوي فوځ د پي ايو سيند پورې شا تګ ته اړ کړی وه.
د پي ايو او وټوريو وينټيو جګړې
جرمني د  ۲۳۲۸ز کال د پسرلي په موسم کې قوي حملې پېل کړې وې ،دواړو
خواوو د خپلو ملګرو هيوادو څخه وغوښتل ،چې جګړه قوي کړي ،جرمني د اسټريا
نه وغوښتل ،چې په ايټاليي باندې يوه قوي حمله وکړي ،بلخوا د متحدو فوځونو
مشر جنرال فوش د ايټاليي څخه وغوښتل ،چې د ايسونزو په سيند باندې يوه قوي
حمله وکړي.
د ايټاليي د فوځ مشر جنرال ارمينډ وډياز د جنرال فوش هغه غوښته رده کړه،
چې ايټاليا دې د ټرينټينو د جبهې له الرې حمله وکړي ،اسټريا د جرمني د غوښتنې
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سره سم حمله وکړه ،اسټريا ددې حملې لپاره  ۱۸برخې فوځ چمتو کړی وه ،په
مقابل کې يې  ۱۷برخې ايټالوي فوځ موجود وه ،په دې کې  ۱برخې انګليسي او
فرانسوي فوځ هم شامل وه.
جنرال کونريډ د اسټريا د فوځ مشري کوله ،د پي ايو په جبهه کې جنرال
بوروايوک د فوځ مشر وه ،اسټريايي فوځ د ستونزو سره مخ شو؛ ځکه نو د دوه
مختلفو سيمو له الرې يې حمله پېل کړه.
د جون د مياشتې په  ۲۰د ټرينټينو د جنوب له الرې حمله پېل شوه؛ خو د ۲۱
تاريخ څخه ځانګړې حملې پېل شوې ،جنرال بوروايوک په لومړيو ډېر بريالی وه،
په درې ځايونو کې د سيند ته تېر شوی وه ،په ځينو ځايونو کې يې درې ميله مخکې
تګ هم کړی وه او د دښمن په صفونو کې يې درز اچولی وه ،راتلونکې اته ورځې
د سيند په غاړه قوي جګړه روانه وه ،د متحدو فوځونو الوتکو ګوله باري کوله.
د ايټاليي لخوا قوي ځوابي حملې کيدلې ،د قوي هوايي حملو په پايله کې د اسټريا
فوځ د منځه تلو د ګواښ سره مخ وه.
فرانسوي جنرال فوش چې د  ۲۳۲۸ز کال د جواليي په لومړۍ نيټه د متحد فوځ
مشر ټاکل شوی وه ،هغه جنرل ډياز ته امر وکړ ،چې د اسټريا په ماته خوړلي فوځ
باندې يوه قوي حمله وکړي او بشپړ شکست ورکړي؛ خو جنرال ډياز د جنرال پي
ايټرو بيډګليو په مشوره دا حمله ونکړه او د فوځ د بيا منظمولو پورې يې دا کار
وځنډوه.
جنرال ډياز په اسټريا باندې د حملې لپاره پوره چمتوالی پېل کړ ،هغه سره ۱۷
برخې فوځ وه ،چې ايټالوي ،انګليسي ،فرانسوي ،چکسلواکي فوځونه هم په کې ول،
سربيره پر دوی د امريکا فوځ هم په کې وه ۷۷۷۷ ،توپونه ورسره ول ،په مقابل
کې يې د اسټريا  ۱۸برخې فوځ او  ۱۷۷۷ټوپکې وې.
د اکتوبر  ۱۳پريکونې ورځ وه ،د ايټاليي فوځ درې خونړۍ حملې وکړې ،چې
اسټريا ته ستره ضربه ورسوله ،د جګړې په دوران کې د اسټريا فوځ کله دفاعي
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جګړه کوله ،کله بې زړه نا زړه او به د ايټالوي فوځ په ګرد او غبار کې ورک
شول.
د اکتوبر په  ۰۲-۰۷اسټريا اصلي ماته وخوړه ،په دې ورځ يې هر فوځي په
يوازې ځان په جال جال ځايونو کې جګړه پېل کړې وه.
د نومبر په  ۰ماښام ايټالوي فوځ ټرنيټينو په خپله ولکه کې راوستی وه ،په دې
جګړه کې نږدې  ۱۷۷۷۷۷تنه اسټريايي فوځ اسير شو.
ايټاليي ته شانداره بريا او د ښمن ته يې شرمناکه ماتې په برخه ورورسيده ،په
دې ډول د لومړۍ نړيوالې جګړې دا جبهه هم له منځه والړه او جګړه په کې پای
ته ورسيده.
د بالکانو جبهه او د بلغاريې ماته
د جګړې په دې وروستي کال دا جبهه ډېره مهمه وه ،جرمنی فوځ ددې ځای
څخه لويديزې جبهې ته غوښتل شوی وه.
اوس د بالکانو په جبهه کې بلغاريه يوازې پاتې وه او مقابله يې د متحدو هيوادونو
د قوي او مسلح فوځ سره وه ،اقتصاد يې په بشپړ ډول خراب شوی وه ،متحدو
هيوادونو پرې د سوداګرۍ ټولې الرې بندې کړې وې ،د هيواد دننه يې د خوراک
او څښاک په شيانو کې کموالی راغلی وه ،د وسلو ،بارودو او توپ خانې د کموالي
سره هم وه.
د  ۲۳۲۸ز کال په جواليي جنرال فرينچټ د لويديزې جبهې څخه دې جبهې
راوليږل شو ،هغه يو تکړه فوځ او ښه اداره کوونکی وه ،د هغه د الس الندې
 ۰۱۷۷۷۷تنه مسلح فوځ وه ،چې په لوړ همت او حوصلې سره يې جګړه کوله،
متحدو فوځونو د يوې قوي پريکونې حملې پريکړه کړې وه ،د  ۲۳۲۸ز کال په
سپتمبر قوي ګوله باري پېل شوه ،په دې ګوله بارۍ کې د سربيا  ۱او د فرانسې دوه
برخې فوځ مخکې الړه ،د سپتمبر په  ۲۱او  ۲۱يوه بله قوي حمله وشوه.
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په دې حمله کې د يونان ،انګلستان ،فرانسې ،ايټاليي او سربيا فوځ شامل وه،
ددې حملې په پايله کې د بلغاريي فوځ شا تګ ته اړ شو او د سپتمبر د  ۲۷پورې
متحد فوځ  ۱۷ميله مخکې تګ کړی وه.
د ترکيي جبهه او د موسل خواته د متحد فوځ مخکې تګ
انګليسي فوځ چې کله بيت المقدس (يروشلم) ونيوه؛ نو سمدستي قوي بارانونه
پېل شول او جنرال ايلن بي اړ شو ،چې نوره جګړه ودروي ،هغه غوښتل ،چې د
عربو په جبهه کې مخکې الړ شي ،د حجاز د ريل پټلۍ له منځه يوسي ،تر څو د
مسلمانانو دوه ستر مرکزونه مکه معظيمه او مدينه منوره ونيسي او خپله پخوانۍ
صليبي دښمني يو ځل بيا ښکاره کړي ،او يا کم از کم د ترکيي او عربو تر منځ
اړيکې پرې کړي او د يوه بل نه يې لرې کړي.
ددې پالن د پلي کولو لپاره يې په عمان باندې حمله وکړه ،دا ډېره قوي حمله
وه ،ترکي فوخ يې په ميړانه دفاع وکړه او جنرال ايلن بي يې شا تګ ته اړ کړ.
هغوی د اپريل په  ۲۲يو ځل بيا حمله وکړه ،دا ځل دا حمله د مصر د تنګي
لخوا شوې وه ،دا ځل بيا انګليسي فرنګي فوځ ناکام شو ،جنرال ايلن بي خپل فوځ
ته د فلسطين پورې د شا تګ امر وکړ.
د ايلن بي سره ډېر فوځ وه ،يوه ترکي د دوه انګليسي فوځيانو سره جګړه کوله،
ترکی فوځ د  ۰۷۷۷۷تنو څخه کم وه ،جنرال فالکن چې تېر کال دلته موجود وه،
اوس يې لويديزې جبهې ته غوښتی وه ،د هغه پر ځای يې جنرال ليمين وان سينډرز
د ترکي او جرمني فوځ د مشرۍ لپاره راليږلی وه ،د مشرۍ په تبديلۍ سره په
جګړيزو تکتيکونو کې تغير راغی.
د سپتمبر په  ۲۳جنرال ايلن بي د عربو په جبهه کې د جګړې لپاره خپل فوځ
په اوو برخو وويشه او هر يو ته يې د جال الرې څخه د حملې امر ورکړ ،ددې
حملې پېل د مجيدو د جګړې څخه وشو ،د پياده فوځ سره هوايي فوځ هم ملګرتيا
کوله ،هوايي فوځ دومره ګوله باري وکړه ،چې د څو ساعتونو پورې په سړکونو
کې تګ راتګ بند وه ،څو لوړ تعميرونه په خاورو بدل شول او د ژوند يې فلج کړ.
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لوی الرنس په خپله حمله کې د فلسطين او حجاز د ريل ګاډي په پټلۍ باندې د
ولکې کولو لپاره په ديرا باندې حمله وکړه او ويې نيوه ،د نوي زيالند او اسټريليا
فوځ عمان ونيوه او د ترکيي څلورم فوځ يې محاصره کړ ،په پای کې  ۲۷۷۷۷تنه
ترکي فوځ اسير شو.
انګلستان خپل پنځم صحرايي فوځ د دمشق د نيولو لپاره روان کړ ،د ترکي فوځ
د لږ مقاومت نه وروسته يې د اکتوبر په لومړۍ نيټه دمشق ونيوه ،د شپږم فوځ ۲۱
برخې د اکتوبر په  ۲۱هومز 5ونيوه ،د انګلستان اووم فوځ نور مخکې تګ کاوه؛
مو د زکام وباء يې مخه ونيوله ،پنځم فوځ نور هم مخکې الړ او د اکتوبر په ۱۱
يې هری ټين ونيوه.
بلخوا د ترکيي اقتصادي حالت ډېر خراب وه ،مسلسل شکستونو يې مورال ډېر
کړی وه ،د جرمني په اړه خبرونو هم وار خطا کړي وه ،په اکتوبر  ۲۳۲۸-۰۷د
ترکيي جبهو ته خبر ورسيده ،چې ترکي فوځ وسله غورځولې او د سولې تړون يې
السليک کړی دی.
پنځم سپور انګليسي فوځ په  ۰۸ورځو کې  ۱۱۷ميله مخکې تګ کړی وه ،په
مجموعي ټول  ۷۱۷۷۷ترکي فوځ اسير شوی وه.
د  ۲۳۲۸ز کال په فبرورۍ کې د ميزوپوتاميا په جبهه کې د جنرال رابرټ سن
پر ځای جنرال هنري ولن مقرر شو ،جنرال ولسن غوښتل ،چې خپلې موخې بايد د
سياست له الرې ترالسه کړي ،نه د فوځ په واسطه ،هغه غوښتل ،چې د ترکي او
جرمني فوځ څخه د رومانيي ،جورجيا او اذربايجان د خالصون لپاره بايد ځانګړي
اقدامات وکړل شي.
د اکتوبر د  ۱۷وروسته جنرال ولسن جنرال اليګزنډر ته امر وکړ ،چې د موسل
خواته مخکې تګ وکړي ،په مقابل کې يې ترکي جنرال اسماعيل حقي د سولې په
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 )5کې پروت دی (ژباړن) کيدای شي ،چې موخه ترې اوسنی حمص وي ،دا ښار اوس په شام (سوريه
6کيدای شي ،چې موخه ترې اوسنی موصل وي ،موصل په عراق کې پروت دی.
Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

الر کې د پرمختګ لپاره خپل شا تګ ته اړ کړ او د زيب د سيند بلې خواته يې
ورسوه.
د جنرال ولسن فوځ دومره چټک وه ،چې په  ۰۳ګينټو کې يې  ۷۷ميله واټن
وواهه ،دې نوي حالت ته په کتو سره اسماعيل حقي خپل فوځ بيا منظم کړ او د
سيند سره نږدې يې مورچې جوړې کړې.
انګليسي فوځ د اکتوبر په  ۱۱د يوه پُل پواسطه له سينده تېر شو او  ۰۷ميله
وړاندې ورغلل ،په دا بله ورځ ترکي جنرال خپل فوځ شرقت کال ته ورسوه او د
چمتوالي امر يې ورکړ.
د شرقت په سيمه د اکتوبر د  ۱۳پورې جګړه روانه وه ،جنرال اسماعيل حقي
کوښښ کاوه ،چې جګړه ونکړي؛ ځکه چې نا اميده شوی وه ،ماته خوړلي ترکي
جنرال حقي د اکتوبر په  ۰۷خپله وسله وغورځوله ۲۲۰۷۷ ،تنه يې اسيرشو او ۱۲
ټوپکې يې له السه ورکړې.
په دا بله ورځ د سولې تړون السليک او پلی شو؛ خو يو ګروپ هندي فوځ يې
د موسل د نيولو لپاره وليږه ،په موسل کې هم ترکي فوځ وسله وغورځوله.
هلته جنرال حليل د شپږم فوځ مشر وه ،د انګليسانو د قوي ټينګار په وجه يې
وسله وغورځوله او تسليم شو ،د ميزوپوتاميا په جبهه  ۲۸۱۱۷تنه انګليسي فوځ
ووژل شو؛ خو د تېلو په ذخيرو باندې د ولکې راوستلو لپاره ددې قربانۍ ورکول
بې ځايه نه دي ،په دې ډول په دې جبهه کې هم جګړه پای ته ورسيده.
هوايي جبهه
په  ۲۳۲۸ز کال کې په هوايي جبهه کې ښه والی او چټکتيا راغلې وه ،په جنګي
الوتکو کې مشيڼ ګڼې لګول شوې وې او د دښمن پر ضد يې جګړه کوله ،په خندقونو
کې د پټ دښمن لپاره دا يوه ښه وسيله وګرځيدله.
متحد فوځ د هوايي فوځ پواسطه ښه پروپاګند کاوه ،هغوی په ختيزه جبهه کې د
جرمني فوځ د مورال د ټيټولو لپاره د هوا څخه کاغذونه الندې راغورځول ،تر څو
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د جګړې څخه د هغوی زړونه بد کړي ،هغوی به يې د هيواد د خراب اقتصادي
حالت نه ويرول او هم به يې د لوږې له السه د هغوی د خپلوانو د مرګ په اړه
خبرونه ورکول.
سږکال الوتکو په الوتکو کې داسې مشيڼ ګڼې ولګول شوې ،چې د ودريدو پرته
يې په مسلسل ډول ډزې کولې ،چې په دې کار سره پېلوټ ته اسانتيا ورپه برخه
کوله ،اوس مشيڼ ګڼ کوالی شول ،چې بې د ستونزې هرې خواته چې وغواړي
ډزې وکړې.
د فلسطين په جبهه کې متحد فوځ د هوايي فوځ څخه ډېر کار واخسيته ،په ختيزه
او لويديزه جبهه کې يې هم ډېره مرسته ترې غوښته او دښمن ته يې زيات زيان
واړوه.

دريمه برخه
د جګړې پای
جنګ بندي
دا د قوي جګړو د کال په نوم ياديږي ،په دې کال کې هر هيواد د خپل دښمن
هيواد د ماتولو کوښښ کاوه ،دا د بشريت په تاريخ ځکه مهم دی ،چې لومړۍ نړيواله
جګړه په کې پای ته ورسيده ،د انسانيت نور قتل عام ودريده ،انسان يو ځل بيا ساه
واخيسته.
په دې کال د جګړې د بندولو لپاره ډېرې هڅې وشوې ،ځينو فوځي جنراالن
سولې ته ليواله نه وه او جګړه يې د وروستيو مياشتو پورې روانه وساتله ،دلته په
لنډ ډول د جنګ بندی په الملونو او سفارتي کوښښونو باندې خبرې کوو.
د جنګ بندۍ الملونه
د  ۲۳۲۱ز کال د جواليي د  ۱۸څخه پېل شوې لومړۍ نړيوالې جګړې د ښکيلو
هيوادونو اقتصادي ،ټولنيز ،سياسي ،رواني او ذهني و جسماني حالت ډېر زيات
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خراب کړی وه او ښکيل هيوادونه د جګړې په ډګر کې د وسلې او فوځ د کموالي
سره مخ ول.
د متحدو فوځونو حالت د خپلو ښو سفارتي اړيکو او په ښه ځای کې د موقعيت
په درلودلو سره نسبتا ً ښه وه ،هغوی نوي هيوادونه په جګړه کې ښکيلول او نوي
فوځونه يې جګړې ته ليږل.
بلخوا د جرمني پرته د ټولو مرکزي قوتونو سياسي ،اقتصادي حالت خراب وه
او د زرګونو ستونز سره مخ ول ،دغه هيوادونه د جرمني پرته د جګړې په پېل کې
کمزوري معلوميدل ،يوازې جرمني وه ،چې ښه او قوي جګړه يې کوله ،اسټريا
خپل خراب حالت ته په کتو سره لومړی هيواد وه ،چې د پټو تړونو له الرې يې
جنګ بندي وکړه.
په جګړه کې د امريکا په داخليدو سره تر ټولو زيات زيان جرمني ته ورسيده،
امريکا د جرمني د سوداګريزې الرې د بندولو لپاره ښه اقدامات وکړل ،متحد
فوځونه مخکې په دې کار کې په بشپړ ډول ناکام شوي وه ،امريکا د متحدو هيوادونو
خوب چې د جرمني بشپړ ګيرول وه ،ممکن کړ.
همدا کار وه ،چې د جګړې مسير يې بدل کړ ،د  ۲۳۲۸ز کال په لومړيو شپږو
مياشتو کې د سوداګريزې الرې د بنديدو په وجه د جرمني حالت ډېر خراب شوی
وه ،مزدورانو به شپه ورځ کار کاوه ،چې ددې حالت ډېر په تنګ شوي وه او د
 ۲۳۲۸ز کال په جنورۍ کې يې عمومي کاربنديز وکړ.
د جرمنيانو زړونه تنګ شوي او مات شوي وه ،هغوی په سفارتي اړيکو کې هم
ماته خوړلې وه ،بلخوا يې د فوځ د کموالي سره مخ ول ،همدا وجه وه ،چې د جرمني
په مشرانو کې د سولې پلويان زيات شوي وه.
د سوله خوښوونکو هيوادونو هڅې او د جرمني ټيټ شوی مورال وه ،چې
مشرانو نور د جګړې د جاري ساتلو پر ځای د سولې په خبرو باندې ټينګار کاوه،
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جنرال ليوډنډروف د امريکا د ولسمشر ويلسن د سولې لپاره وړاندې شوی تړون
ومانه.
د ماتو ،داخلي انتشار او د دښمن د پروپاګند په پايله کې د فوځ سربيره عام خلک
هم د جګړې بيزاره شوي وه ،متحدو هيوادونو د جرمني دننه خراب حالت ته پوکی
ورکوه.
د اکتوبر په مياشت کې د جرمني بحري بيړۍ بغاوت وکړ ،د بغاوت د ارامولو
ټول کوښښونه ناکام شول او د نومبر په  ۰د کيل بندرګاه باغيانو ونيوله ،ددې بغاوت
د ارامولو لپاره ځمکنۍ فوځ وليږل شو ،دوی بغاوت ارام کړ؛ خو د بالتيک د بحيرې
په بندرونو کې يې بيړۍ ونيولې او سره بيرغونه يې پرې لوړ کړل.
د جرمني دننه په بيويرا کې هم بغاوت وشو ،هلته يې په ديوالونو باندې ورقې
لګولې وې ،چې بيويرا د مزدورانو او دهقانانو ازاد جمهوريت دی ،ددې ټولو المل
متحد هيوادونه ول.
په دې حاالتو کې د جرمني چانسلر قيصر ته د تخت څخه د کوزيدو مشوره
ورکړه ،تر څو هيواد د کورنۍ جګړې او بد امنۍ څخه وساتل شي او يوازې د
بهرني دښمن سره جګړه وکړای شي ،د ډېر کشمکش وروسته د نومبر په  ۳چانسلر
اعالن وکړ ،چې قيصر دويم ويليم د خپل تخت څخه کوز شوی دی.
اوس په هيواد کې د ليبرال ګوند سربيره سوسيالست او کميونسټ ګوندونه هم
فعال ول ،دوی د پاچاهي نظام سره سخت مخالفت درلود ،وروسته چانسلر ميکس
هم له خپلې دندې نه استعفاء ورکړه او د ايبرټ په مشرۍ يو مؤقت حکومت جوړ
رامنځته شو ،حکومت د مزدورانو او فوځ سره يو ځای د حکومت د جوړولو لپاره
هڅې پېل کړې.
د قيصر ويليم په استعفاء سره په پروسيا (جرمني) د لسګونو کلونو پاچاهي نظام
پای ته ورسيد ،قيصر هيواد پريښود او هالينډ ته والړ.
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اخوا د جګړې په پېل سره د اسټريا حالت ډېر ښه نه وه ،عام خلک د جګړې
څخه ستړي شوي وه ،د پاچا لومړي چارلس د تخت کيناستو( ۱۲نومبر )۲۳۲۱
څخه مخکې حکومت جرمني حکومت سره په اړيکه کې وه ،تر څو جنګ بندي
رامنځته شي ،داخلي حالت سخت خراب ول ،که چيرته د يوکرائن او روسيي سره
د سولې تړون نه وای السليک شوای؛ نو پاچاهيت به يې چپه کړای وای.
د پاچاهي نظام د ساتلو لپاره پاچا ډېر کوښښونه کول ،د اکتوبر په  ۲۱يې د ټولو
قومونو نمائنده ګان راوغوښتل ،هغوی ته يې د خودمختارو حکومتونو د جوړولو
وعده ورکړه او د پاچاهيت پر ځای يې د مرکزي حکومت د جوړولو ژمنه هم
ورکړه؛ خو په حاالتو کې ښه والی رامنځته نشو ،د چکسلواکيا د ازادۍ د تحريک
مشر ماسارائک د چکسلواکيي د ازدۍ اعالن وکړ ،دغه شخص په امريکا کې
اوسيده او د امريکا څخه يې پناه اخيستې وه.
د هنګري کونسل د پاچاهيت نه د ازادۍ غوښتنه کوله ،د اسټريا جرمني قوم د
ازادې جرمن اسټريا د جوړولو لپاره د پاڅون پريکړه کړې وه ،حالت ډېر خراب
وه ،پاچاهيت د ذلت سره مخ شوی وه او څو څو ځلې پاچا د متحدو فوځونو څخه د
جنګ بندۍ غوښتنه کړې وه.
د ترکيي فوځي او سياسي حيثيت د لومړۍ نړيوالې جګړې د پېل څخه مخکې
خراب شوی وه ،هغه وخت چې کله يې د بالکانو په جګړه کې ماته وخوړه (-۲۳۲۲
.)۲۱
د ترکي فوځ د ماتې په وجه زيات زيان مسلمان امت ورسيده ،فلسطين متحدو
فوځونو ونيوه او خپل پخوانی خواهش يې پوره کړ ،هلته يې د يهودو د ميشت کولو
لپاره پالن جوړ کړ ،د مسلمانانو د يو ځای والي او قوت نښه (خالفت) هم له منځه
الړ ،خپل د خوښې اشخاص يې مشران وټاکل ،تر څو په اسالمي هيوادونو باندې
اصلي حکومت د لويديز وي.
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په فلسطين ،حجاز ،مصر ،شام او ميزوپوتاميا کې د ماتې وروسته د ترکيي
اقتصادي ،سياسي او جغرافيايي حالت ډېر کمزوری شو ،عام خلک د لوږې سره
مخ وه ،همدا وجه وه ،چې عام خلک د جګړې څخه بيزاره شوي وه.
سفارتي هڅې
 ۲۳۲۸ز کال په سفارتي لحاظ ډېر مهم کال وه ،د جنګ بندې لپاره په دې کال
زياتې هڅې وشوې ،د جنورۍ په  ۱انګليسي لومړي وزير الئيډ جارج چې د جرمني
پر ضد يې نور هيوادونه جګړې ته هڅول ،په يوه بيان کې وويل ،چې د سولې د
راوستو لپاره هر ډول کوښښ کوي ،هغه د يوې نړيوالې ادارې په رامنځته کولو
باندې ټينګار وکړ.
همدې دې ورته نظر د امريکا ولسمشر ويلسن هم د همدې کار د جنورۍ په ۸
څرګند کړ ،هغه د سولې راوستو لپاره  ۲۱مادې وړاندې کړې او ځينې شرطونه
يې هم وړاندې کړل ،دا شرطونه نورو هيوادونو ډېر خوښ کړل او جرمني د همدې
شرائطو په بنسټ سولې ته چمتوالی پېل کړ.
بلخوا ،جنرال ليوډنډروف فکر کاوه ،چې کوالی شي متحد فوځونه مات کړي
او پاچا قيصر ويليم همده ورته نظر درلوده او جګړه يې روانه ساتلې وه؛ خو کله
چې جرمني مشرانو خپل ماته وليده؛ نو د امريکايي ولسمشر په وړانديز يې غور
کولو پېل کړل.
په همدې کال په پېل کې د جرمني او روسيي تر منځ د بريسټ-ليټوويسک تړون
السليک شو ،په دې ډول ،چې:
 -۲روسيي په لويديز سرحد کې کورلينډ ،لويديز پولينډ او کارس سيمې پريښودې.
 -۱ترکيي اردهان او باټوم پريښودل.
( -۰روسيي) فن لينډ ،الينډائس ،استونيا او لوانيا يې هم پريښودل.
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دا تړون د  ۲۳۲۸ز کال د مارچ په  ۰السليک شو ،د مارچ په  ۲۸روسي
پارلمان پاس کړ.
د سپتمبر په  ۱۱بلغاريي د متحدو قوتونو سره په دې ډول تړون السليک کړ.
 -۲د بلغاريي فوځ به هيڅ حرکت نه کوي.
 -۱بلغاريه به ټولې نيول شوې سيمې پريږدي.
 -۰د بلغاريي د الس الندې ټول د حمل و نقل وسائل به د متحدو فوځونو په ولکه
کې وي او بلغاريه به ترې تېريږي.
 -۱بلغاريه به متحد فوځ ته د اسټريا دننه د جګړې کولو اجازه ورکوي.
د بلغاريي په ماتې سره ترکيه يوازې پاتې شوه ،د ترکيي اړيکه د مرکزي قوتونو
سره بيخي پرې شوه ،چې په دې ډول جګړه جاري ساتل ورته ناشونې شوه ،انور
پاشا د خراب حالت په وجه استعفاء ورکړه ،نوي حکومت د اکتوبر په  ۲۱د سولې
غوښتنه وکړه او د اکتوبر په  ۰۷د جنګ بندی تړون السليک شو؛ خو انګليسي فوځ
بيا هم د موسل خواته مخکې روان وه.
تړون په دې ډول وه:
 -۲ترکي حکومت به دردانيل متحدو فوځونو ته خالص پريږدي.
 -۱ترکي فوځ به د دردانيل د بارودي سرنګونو په پاکولو کې مرسته کوي.
 -۰په کالګانو کې موجود ترکي فوځ به وسله غورځوي.
 -۱مهم ځايونه به متحد فوځ ته ورکوي.
 -۱ترکي بحري فوځ ته وسله غورځوي.
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د اسټريا-هنګري د مشترک سلطنت دننه هم سياسي استحکام له منځه تللی وه،
پاچا د اکتوبر په  ۱۷متحد فوځ ته پيغام ورکړ ،چې د هر ډول شرائطو الندې سولې
ته تيار دی ،د نومبر په  ۰د وليالګيوزټي سره نږدې تړون السليک شو ،داسې چې:
 -۲اسټريا-هنګري به د ټائرول ،ډالميشن د سمندرونو او د يوګوسالويا د خلکو د
غوښتل شويو سيمو نه تېريږي.
 -۱اسټريا-هنګري به خپلې ټولې ريل پټلۍ هم پريږدي.
 -۰متحد فوځ چې د اسټريا کومې سيمې وغواړي ،د ولکې الندې يې راوستی شي.
 -۱اسټريا به متحد فوځ ته د اسټريا دننه د جګړې کولو اجازه ورکوي.
جرمني مشران د امريکا د ولسمشر ويلسن د  ۲۱مادو تړون په منلو چمتو شول؛
خو جرمني په متحدو قوتونو کې خپل ځای تر اوسه وه وپيژندلی ،خپله ولسمشر
ويلسن د جرمنيانو په نسبت د انګلستان نه ويره درلوده او فکر يې کاوه ،چې انګلستان
به په راتلونکي کې امريکا ته ګواښ جوړيږي.
د ولسمشر وېلسن  ۲۱نکتې
د امريکا ولسمشر د  ۲۳۲۸ز کال د جنورۍ په  ۸يو بيان جاري کړ ،چې په
هغه کې د سولې لپاره  ۲۱مادې وړاندې کړې وې ،دغه مادې (شرطونه) ډېر خوښ
کړای شول او جرمني هم د همدې تړون په بنسټ سولې ته حاضر شو.
د تړون مادې په دې ډول وې:
 -۲د هيوادونو تر منځ دې د پټو تړونونو سلسله پای ته ورسيږي.
 -۱جګړه وي که سوله ،په هر ډول حاالتو کې دې د سمندرونو ازادي وساتل شي.
 -۰د اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره دې ټول هيوادونه ازاده سوداګري رامنځته
کړي.
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 -۱هر هيواد دې د خپل هيواد د ساتلو لپاره لږ تر لږه د جګړې (دفاع) وسائل
ولري؛ خو بايد چې تضمين ورکړي.
 -۱د مستعمرو خلکو ته دې مساوي حقوق ورکړل شي ،د حکومت جوړولو په اړه
بايد د هغوی سره معامله وشي.
 -۱د روسيي ټولې نيول شوې سيمې بايد بېرته وروسپارل شي او خپل داخلي مسائل
دې په خپله حل کړي.
 -۷بيلجيم بايد د يوه ازاد او خودمختاره هيواد په توګه وپيژندل شي.
 -۸د فرانسې نيول شوې سيمې دې بېرته ورکړل شي ،په  ۲۸۷۲ز کال کې نيول
شوي الزاس او لورن دې هم وروسپارل شي.
 -۳ايټاليا دې د قوميت په اساس يو هيواد شي.
 -۲۷د اسټريا-هنګري اوسيدونکي بايد ازاد او خودمختاره وي.
 -۲۲رومانيه ،سربيا او مونټي نيګرو دې ازاد او خودمختاره شي او سربيا دې ازادو
اوبو ته پريښودل شي ،بالکاني هيوادونه دې خپلو تاريخي سرحدونو پورې وتړل
شي او سرحدونه دې د قوميت په اساس وويشل شي.
 -۲۱د ترکيي اوسنی هيواد دې د ازاد او خودمختاره هيواد په توګه ومنل شي ،نور
حکومتونه چې د ترکي حکومت تابع دي ،ازاد او خودمختاره کړل شي ،دردانيل
دې نړيوالو ته وسپارل شي ،چې ټول په کې سمندري سوداګري وکړي او الره دې
ازاده پريښودل شي.
 -۲۰پولينډ دې د ازاد هيواد په توګه رامنځته شي ،تر هغه ځايه چې د کوم ځای
پورې پولنيډی قوم پروت وي.
 -۲۱د لويو او کوچنيو هيوادونو سياسي ،سيمه ايزه او جغرافيايي ازادي او حيثيت
دې يقيني شي او يو نړيوال مجلس دې جوړ کړای شي.
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د جنګ بندۍ لومړني شرطونه
د جرمني د عامو خلکو د فکر برعکس د جنګ بندی لومړني شرائط ډېر سخت
ول ،د متحدو فوځونو مشر جنرال فوش او ملګرو يې داسې شرائط وړاندې کړي
وه.
 -۲الزاس او لورن او هم د رهائن د سيند لويديزې سيمې دې فرانسې ته ورکړل
شي.
 -۱جرمني دې خپل ټول توپونه ،بحري بيړۍ او جنګي الوتکې متحدو فوځونو ته
وسپاري.
 -۰د متحدو فوځونو ټول اسير شوي فوځونه دې پريښودل شي؛ خو جرمني د خپلو
اسير شويو فوځونو غوښتنه نشي کوالی.
 -۱جرمني دې ټولې نيول شوې سيمې متحدو فوځونو ته وسپاري او د جګړې د پېل
څخه مخکې پولو ته دې ننوځي.
جرمني چمتو نه وه ،په دې شرائطو سولې ته حاضر شي؛ خو داخلي حاالت ډېر
خراب شوي وه ،د جرمني ځينې داسې مشران هم ول ،چې په هر ډول شرائطو
سولې ته ليوال وه ،همدا وجه وه ،چې جنرال ليوډنډروف استعفاء ورکړه.
د نومبر په  ۲۷جنرال ايبرټ زړه نا زړه په جنګ بندی باندې راضي شو او د
نمائنده ګانو يې د نومبر په  ۲۲سهار  ۱د سولې تړون السليک کړ ،چې د ورځې د
 ۲۲بجو څخه يې پلي کيدل پېل شو ،په دې ډول په ټولو جبهو کې جګړه بنده شوه
او د انسانيت قتل عام پای ته ورسيدل.
د ورسلز د سولې تړون
د جنګ بندی وروسته د  ۲۳۲۳ز کال د جنورۍ په  ۲۸په پاريس کې د ورسلز
په نوم د سولې کنفرانس جوړ شو ،د کنفرانس ځانګړتيا دا وه ،چې ټول نمائنده ګان
په کې د متحدو هيوادونو وه ،مرکزي هيوادونو په کې کوم استازی نه درلود.
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امريکايي ولسمشر ويلسن په دې ډول د چاالکۍ او هوښيارۍ نه کار واخيسته،
هغه په دې کنفرانس کې د کوښښ کاوه ،چې شرطونه په جرمني باندې ومني او هم
د غنيمت د مال معامالت حل کړي.
د فتح په وخت کې متحد هيوادونه ډېر زيات شوي وه ،د پاريس په دې کنفرانس
کې پريکړه وشوه ،چې د پنځو سترو متحدو هيوادونو (انګلستان ،فرانسې ،امريکا،
ايټاليي او جاپان) د هيوادو دوه دوه نمائنده ګان دې يو کونسل (جرګه) جوړ کړي،
چې ټول لس کسان شي ،دوی دې غوښتنې وليکي او څلور مشرانو (ويلسن ،الئيډ
جارج ،د فرانسې لومړی وزير کليمنشو او د ايټاليي لومړی وزير وټوريوارلينډ) ته
وړاندې کړي.
د پاريس په کنفرانس کې ماهرينو د ټولو هيوادونو سياسي ،اقتصادي ،ټولنيز،
جنګي ،تعميري ،زراعتي ،معدني ،نفوس ،طبي او نور زيانونه و څيړل او بيا يې
د جنګ بندی شرائط پورته ذکر شويو څلورو مشرانو ته وسپارل ،جرمني د ټولې
جګړې ذمه وار وپيژندل شو او د هر ډول زيان د تاوان په ورکولو يې اړ کړ.
د ورسلز د سولې د تړون  ۱۱۷برخې وې او په  ۱۷۷مخونو کې ليکل شوی
وه ،د  ۲۳۲۳ز کال د مۍ په  ۱دا تړون ومنل شو.
په دې تړون باندې کتاب ليکل کيدای شي؛ خو موږ دلته يو څو هغه شرائط چې
په تړون کې ذکر شوي وه ،د بيلګې په ډول را اخلو.
 -۲جرمني بايد ټولې مستعمرې متحدو فوځونو ته وسپاري.
 -۱جرمني بايد الزاس او لورن فرانسې ته وسپاري.
 -۰جرمني بايد شلزويک (شلزويک) ډنمارک ته وسپاري.
 -۱پوس ،اپرسليشيا او د پروس هغه سيمې چې پولينډي قوم په کې اوسيږي ،د
پولينډ هيواد ته دې وسپارل شي.
 -۱د ميمل سيمه دې لتوانيا ته وسپارل شي.
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 -۱د بيلجيم په لويديزسرحد کې بيلجيمي سيمې دې بيرته بيلجيم ته وسپارل شي.
 -۷ډانزګ دې ازاد ښار پريښودل شي او حکومت دې نړيوالې ټولنې ته وسپارل
شي.
يوازې د پورته ذکر شويو اوو شرطونو په پايله کې جرمني د  ۸۷زره ميله مربع
سيمې او  ۷لکه نفوس نه محروم شو.
 -۸د جګړې د زيان تاوان به سمدستي نه معلوميږي ،پريکړه به د  ۲۳۱۲ز کال
پورې وشي؛ خو د پريکړې د کيدو پورې به جرمني  ۱۷اربه طاليي فرانکه متحدو
فوځونو ته سپاري ،چې وروسته به مجرا کيږي.
 -۳جرمني به ټول بحري هوايي وسائل او ايستل شوي د ډبرو سکرو کانونه متحدو
قوتونو ته سپاري ،دا به هم د تاوان سره جمع کيږي.
 -۲۷په راتلونکي کې به جرمني د يو لک څخه زيات فوځ نه ساتي او بحري فوځ
به يې د  ۲۱زرو څخه زيات نه وي.
 -۲۲جرمني به د جبري فوځي خدمت قانون له منځه وړي او په راتلونکي کې به
يې بيا نه رامنځته کوي.
 -۲۱د جرمني وسله او مهمات به هم د فوځ د اندازې هومره وي او ددې څخه بايد
زيات جوړ نکړي ،که يې داسې وکړل متحد فوځونه به بيا جګړه پېلوي.
 -۲۰د رهاين لينډ په سيمه کې به د پنځوسو کيلومترو په اندازه خپلې کالګانې ختموي
او نور فوځي تعميرونه به ورانوي.
 -۲۱د جرمني بحري فوځ به يوازې شپږ جنګي بيړۍ ،شپږ کوچني کروزنه۲۱ ،
تباه کوونکي بيړۍ او  ۲۱تارپيډو لري ،ددې څخه بايد زيات جوړ نکړي.
 -۲۱د جرمني څخه بهر نيول شوي ملکيتونه به جرمني ته بيا نه ورکول کيږي.
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دا او دې ورته نور شرطونه د مۍ په  ۷جرمني ته وليږل شول او هغوی ته يې
د تبصرې کولو لپاره وخت ورکړ ،د مۍ په  ۱۳د جرمني د حکومت لخوا متبادل
وړانديزونه وشول؛ خو د متحدو قوتونو لخوا يې هر څه رد شول او د جرمني څخه
يې وغوښتل ،چې ژر تر ژره دې د ورسلز په تړون باندې السليک وکړي.
د جرمني حکومتي مشرانو سخت عکس العمل وښوده ،چې دا د امريکايي
ولسمشر ويلسن د  ۲۱مادي تړون پر ضد دي او دا ډېر نا انصافه کړنه ده او موږ
به په دې تړون باندې هيڅکله هم السليک ونکړو.
په متحدو قوتونو کې د انګلستان لومړي وزير د جرمني د ځينو وړانديزونو سره
موافق وه؛ خو ويلسن او کليمنشو نه غوښتل ،چې په اصل متن(تړون) کې الس
وهنه وشي ،د امريکايي ولسمشر ويلسن په چل او دوکه باندې جرمنيان پوه شول.
ويلسن پوه شوی وه ،چې په اورپا کې د جرمني پرته هيڅ داسې هيواد نشته ،چې
د امريکا اغېز چلينج کړي.
جرمني په دې وخت کې په ستونزو او مصيبتونو کې وه ،چانسلر شنائډن ددې
ذلت لرونکي تړون د السليکولو څخه مخکې استعفاء ورکړه ،اوس جرمني ولسمشر
ايبرټ باور د چانسلر په توګه وټاکه او امر يې وکړ ،چې د متحدو قوتونو د غوښتنې
سره سم کارونه پر مخ بوځي.
د جګړې زيانونه
د څلور نيمو کلونو وينو تويولو وروسته لومړۍ نړيواله جګړه پای ته ورسيده ،په
ميليونونو خلک غمجن شول ،په لکونو لکونو ورک او بې کوره شول ،ځمکې بارود
لړلې شوې ،د هيوادونو اقتصاد خراب شو او انسانان په رواني ناروغيو باندې اخته
شول.
د بشريت په تاريخ کې دغې دردناکې او ريږدوونکې جګړې ته د اروپا جګړه
هم وايي ،د خونړيو حاالتو په وجه ورته نړيواله جګړه هم ويل کيږي ،په دې جګړه
کې انسانان د حيواناتو په شان ووژل شول.
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د لومړۍ نړيوالې جګړې په جريان کې يوزاې اروپا نه بلکې ټوله نړۍ د سختو
ستونزو سره مخ وه ،په سمندرونو ،هوا او ځمکو کې جګړه روانه وه.
د جګړې ماهرينو د جګړې زيانونه په دوه ډولو ويشلي دي.
 -۲بالواسطه زيانونه
 ۱بالواسطه زيانونه
 -۲بالواسطه زيانونه

په دې کې هغه زيانونه شامل دي ،چې په جګړه کې ښکيلو هيوادونو په وسلو،
فوځي سامان االتو ،د فوځ په معاشاتو او نورو باندې مصرف کړې وي ،د ۲۳۲۱
ز کال څخه دمخه په يوه جګړه کې هم داسې زيان نه وه شوی.
لومړۍ نړيواله جګړه چې د  ۲۳۲۱ز کال د جواليي په  ۱۸پېل او د  ۲۳۲۸ز
کال د نومبر د  ۲۲پورې روانه وه ،په مجموعي ډول په کې د ۲۸۱۰۰۰۱۰۷۷۷۷
امريکايي ډالرو په برابر بالواسطه زيان شوی وه.
متحدو هيوادونو ته په هر لحاظ زيات زيان رسيدلی وه ،بلخوا د مرکزي هيوادونو
بالواسطه زيان نسبتا ً کم وه؛ خو بيا هم اقتصاد حالت يې ډېر خراب شوی وه.

د متحدو هېوادونو او ملګرو يې بالواسطه زيان

شماره هيواد

بالواسطه جنګي زيان (ډالر)

۲

د امريکا متحده اياالت

۱۱۱۱۱۱۱۰۷۷۷

۱

لوی انګلستان

۰۱۰۰۱۷۲۱۷۷۷

۰

انګليسي مستعمره (کاناډا)

۲۱۱۱۱۷۱۷۷۷
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۱

انګليسي مستعمره (اسټريليا

۲۱۱۰۱۷۸۷۷۷

۱

انګليسي مستعمره (نوی زيالند)

۰۷۸۷۱۷۷۷۷

۱

انګليسي مستعمره (هند)

۱۷۲۱۷۳۷۷۷

۷

انګليسي مستعمره (متحده جنوبي افريقا) ۰۷۷۷۷۷۷۷۷

۸

نورې مستعمرې

۲۱۱۷۷۷۷۷۷

۳

فرانسه

۱۱۱۱۱۱۸۰۷۷۷

۲۷

روسيه

۱۱۱۳۰۳۱۷۷۷۷

۲۲

ايټاليا

۲۱۱۲۰۳۳۸۳۳۳

۲۱

بيلجيم

۲۲۱۱۱۱۸۷۷۷

۲۰

رومانيه

۲۱۷۷۷۷۷۷۷۷

۲۱

جاپان

۱۷۷۷۷۷۷۷

۲۱

سربيا

۰۳۳۱۷۷۷۷۷

۲۱

يونان

۱۷۷۷۷۷۷۷۷

۲۷

نور متحد هيوادونه

۱۷۷۷۷۷۷۷۷

Visit www.ketabton.com for more Pashto ebooks.

مجموعه۲۱۱۱۳۷۱۷۷۷۷ :

د مرکزي هېوادونو بالواسطه جنګي زيان

بالواسطه جنګي زيان( امريکايي ډالر)

شماره هيواد
۲

جرمني

۰۷۷۷۱۷۷۷۷۷۷

۱

اسټريا-هنګري

۱۷۱۱۱۳۱۷۷۷۷

۰

ترکيه

۲۱۰۷۷۷۷۷۷۷

۱

بلغاريه

۸۲۱۱۷۷۷۷۷

مجموعه

۱۷۱۱۰۲۱۷۷۷۷

 -۱بالواسطه جنګي زيان

په دې کې وژل شوي انسانان ،ودانۍ ،توليدات ،امالک ،جائدادونه او نور شامل
دي.
وژل شوي انسانان

شماره

هيواد

د وژل شويو شمېر

۲

د امريکا متحده اياالت

۲۷۳۷۱۷

۱

لوی انګلستان

۸۰۳۳۷۱

۰

جرمني

۲۳۳۷۰۱۱

۱

فرانسه

۲۱۱۱۱۱۷
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۱

اسټريا-هنګري

۲۲۰۱۱۷۷

۱

روسيه

۱۷۲۱۷۱۱

۷

بيلجيم

۱۷۱۷۷۷

۸

ايټاليا

۲۲۸۷۱۱۷

۳

سربيا

۷۱۷۰۱۰

۲۷

رومانيه

۰۳۷۲۲۷

۲۲

يونان

۰۷۱۷۷

۲۱

پرتګال

۱۲۷۷

۲۰

جاپان

۰۷۲

۲۱

ترکيه

۱۸۸۷۸۳

۲۱

بلغاريه

۲۷۱۱۸۷

وژل شوی فوځ

۲۱۳۳۷۱۷۷

ښاري وژل شوي خلک

۲۱۳۳۷۱۷۷

مجموعه

۱۱۳۸۲۲۱۷

د امالکو زيان

د جګړې په دوران کې د امالکو او جائدادونو درسته اندازه معلومول ستونزمن
کار دی ،مختلفو ليکواالنو تخميني ليکلي دي ،د لومړۍ نړيوالې جګړې د امالکو او
جائدادونو مجموعي زيان  ۰۱۷۱۷ميليون ډالره اټکل شوی ده ،چې د دوی څخه د
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ځمکې زيان  ۱۳۱۳۷ميليون ډالره او سمندري زيان يې  ۱۸۷۷ميليون ډالره حساب
شوی دی.
د تباه شويو سوداګريزو بحري بيړيو وزن نږدې  ۲۱۰۳۸۰۳۱ټنه وه ،چې
تخميني قيمت يې  ۰۷۷۷ميليون ډالره حساب شوی دی.
د بې طرفه هېوادونو زيان
د جګړې په جريان کې بې طرفه هيوادونو د خپلې دفاع لپاره په خپلو پولو باندې
فوځ اچولی وه ،د خپلو بحري بيړيو د ساتنې لپاره يې ځانګړي اقدامات کړي وه،
چې په دې باندې بې طرفه هيوادونو ډېر مصرف کړی وه.
د بې طرفه هيوادونو جنګي زيان نږدې  ۲۷۱۷۷۷۷۷۷۷ډالره حساب شوی دی.
د اروپا عمومي حاالت
د لومړۍ نړيوالې جګړې په پای ته رسيدو د اروپا حالت داسې وه ،لکه د يوه
زلزله ځپلي هيواد ،ګوله بارۍ ودان ځايونه ويجاړ کړي وه ،هر خوا ټپيان خلک
ليدل کيدل ،يا هم داسې کسان ليدل کيدل ،چې عمرونه زيات وه ،ځوانه طبقه ډېره
لږه تر سترګو کيده ،د کونډو او يتيمانو يو زيات شمېر خلکو اسمان ته چيغې وهلې.
د حکومتونو سره د عامو خلکو د فالح او بهبود لپاره هيڅ هم نه ول ،خزانې
بيخي خالي وې ،نا امني ،لوږې او تندې اباد ځايونه ګواښل.
په جګړه کې په مجموعي ډول د متحدو فوځونو  ۱۲۱۱۲۲۱تنه وژل شوي او
 ۲۱۸۰۲۷۷۱تنه يې ټپيان ول ،د اسير شويو يا ورکو شويو فوځيانو شمېر يې
 ۱۲۱۲۷۳۷تنه وه ،په مجموعي ډول  ۱۱۴۰سلنه فوځ يې له منځه تللی وه.
بلخوا د مرکزي هيوادونو د وژل شويو شمېر  ۰۰۸۱۱۷۷تنه وه۸۰۸۸۱۱۸ ،
تنه يې ټپيان وه ،اسير يا ورک شوی فوځ  ۰۱۱۳۸۱۳تنه وه او په مجموعي ډول
 ۱۷۴۱سلنه فوځ يې له منځه تللی وه.
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په مجموعي ډول په لومړۍ نړيواله جګړه کې  ۸۱۰۸۰۲۱تنه فوځ وژل شوی
وه ۱۲۱۲۳۱۱۱ ،تنه ټپيان ول ۷۷۱۷۳۲۳ ،تنه اسير يا ورک شوي وه او ټول فوځ
زيان  ۱۷۴۱سلنه وه.
روسيه د تزار نيکوالس او د هغه د ادارې د نااليقو او ناپوهو مشرانو په وجه د
بدتر حالت سره مخ شوې وه ،په ښارونو کې د اړتيا وړ لومړني شيان نه ول ،مزدور
او کاريګر د لوږې مړه کيدل ،د حاالتو د ښه کولو لپاره کارګرو د يهودي کارل
مارکس نظريه منلې وه او د هغې په اساس يې خپل حقوق غوښتل.
کاربنديز کيده ،عام خلک د حکومت نه بيزاره ول او په پای کې انقالب د بغاوت
رنګ خپل کړ ،تزار نيکوالس يې د تخت څخه ګوزار کړ او د هغه پر ځای انقالبي
حکومت د لينن په مشرۍ رامنځته شو ،لينن د مجبورۍ له وجې د جنګ بندی په
تړون باندې السليک وکړ.
ددې تړون له مخې روسيي:

يوکرائن ،پولينډ ،فن لينډ ،ليتوانيا ،استونيا او لتويا سيمې له السه ورکړې او هغه
يې د ازادو هيوادونو په توګه په رسميت وپيژندلې.
د جرمني حالت هم ډېر ښه نه وه ،خلکو حوصلې له السه ورکړې وې ،اقتصادي
حالت خراب وه ،د خوراک او څښاک قيمتونو له اسمان سره خبرې کولې.
د جمهوريت غوښتونکو ،پاچاهيت غوښتونکو او کميونسټانو تر منځ کشمکش
روان وه ،چې دې کشمکشونو خونړۍ رنګ خپلوه ،شاهي کورنۍ يې ذليله کړې او
له هيواده شړلې وه.
په هيواد کې د جمهوريت د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې او اخر يې جمهوريت
رامنځته کړ.
اسټريا هم خپلې ځينې سيمې له السه ورکړې ،په شمالي صنعتي سيمو کې ازاده
چکسلواکيه رامنځته شوه ،په جنوبي سيمو کې يې يوګوسالويا او هنګري هم د يوه
ازاد حکومت په ډول رامنځته شوه.
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په دې ډول د جګړې وروسته د اسټريا سره يوازې د ويانا سيمه پاتې شوه ،د
متحدو هيوادونو لخوا په اسټريا باندې قوي بنديزونه ولګول شول ،اوس يې يوازې
د  ۰۷۷۷۷فوځ او د دانيوب په سيند کې د درې بيړيو د ساتلو اجازه درلوده.
د ټولې اروپا نقشه بدله شوه ،د  ۲۳۲۱ز کال دمخه اروپا اوس يوازې يوه کيسه
ګرځيدلې وه ،څو نوي سلطنتونه رامنځته شوي وه او څو پخواني حکومتونه د خاورو
سره خاورې شوي وه.

د ژباړې پای
 ۱۷۲۰اکتوبر ۱۱

مأخذونه:
A Conise History of World War 1
The rise and fall of the Great Powers by Paul Kennedy
History of Modern Europe
The Twenty Years Crises
A new History of Indo-Pakistan
The Struggle for Pakistan
د کتاب ليکوال د پورته مأخذونو سربيره د انټرنيټي ويبپاڼو نه هم ګټه اخيستې ده،
چې شمېر  ۱۱ته رسيږي ،دلته يې راوړل لږ ستونزمن وه ،که چيرې ګوګل کې د
لومړۍ نړيوالې جګړې په اړه پلټنه وکړۍ؛ نو ددې ويبپاڼو سربيره به د نورو زياتو
ويبپاڼو سره مخ شئ.
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