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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴ اکتوبر ٣١

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

٣  

  سربيا

ربيا عامو خلکو د ډٻر وخت راھيسې د يو پياوړي سربيي او يوګوسالويي خوبونه ليدل، دې ھيواد به زياتره وخت د س

ھنګري سره ھم اړيکې ښې نه وې، دغه ھيواد د -د خپل ګاونډي ھيواد بلغاريي سره جګړه درلوده، بلخوا يې د اسټريا

ھنګري، جنوب ته يې يونان، ختيځ ته يې بلغاريه، شمال - اروپا په منځني جنوب خوا کې پروت دی، شمال ته يې اسټريا

  .ختيځ ته يې روماينه او جنوب ته يې موټينګرو او البانيه پراته دي

 د واکمنې کورنۍ واکمني ړنګه کړه، دغه ھيواد اليګزنډر زوی پيټر کريډ ز کال کې د لرې کړای شوي پاچا ١٩٠٣په 

ې يې خرابې وې، د بالکان د جګړو پايلې د سربيا د عامو خلکو او د ګاونډيو سره ډٻرې ستونزې درلودې او اړيک

 ز کال کې وشوه، په دې جګړه کې سربيا، ١٩١٢حکومت لپاره د منلو وړ نه وې، په بالکان کې لومړۍ جګړه په 

چې دا د بلغاريي، يونان او مونټينګرو اتحاد کړی وه، د جګړې وروسته بلغاريي په مقدونيي باندې خپله ولکه راوسته، 

  .سربيا لپاره د منلو نه وه

 ز کلو کې وشوه، په دې جګړه کې د بلغاريي څخه مقدونيه ونيول شوه او د سربيا، يونان ١٣-١٩١٢دويمه جګړه په 

  .او رومانيي تر منځ وويشل شوه، چې په دې ويش باندې بلغاريه ډٻره په قھر شوه

ارک ډيوک فرينز (عھد ھنګري شھزاده او ولي- کې د اسټرياسربيا د لومړۍ نړيوالې جګړې د پٻل المل ھم سربيا وه، په 

 Black) د سربيا د قوم پرست جنګي ګروپ بليک ھنډ ٢٨ ز کال د جون په ١٩١۴ د صوفيهاو ميرمن يې ) فرديناند

Hand) ھنګري سربيا ته د جګړې التيماتم ورکړ او خپل شرطونه يې -اسټريا. لخوا ووژل شول) پرنسب( د يوه غړي

 وړاندې کړل، لکه څرنګه چې دې ګروپ د حکومت سره پټې اړيکې درلودې، د سربيا حکومت د التيماتم ھيڅ ور

پروا ونکړه، په  دې وخت کې سربيا د روس مالتړ د ځان سره درلود او په ھر ډول چې وي، روسيه به يې د جګړې 

  .ړهپه وخت کې مالتړ کوي؛ ځکه نو سربيا د جګړې د التيماتم ھيڅ پروا ونک

ھنګري په سربيا باندې حمله وکړه، د سربيا خپل فوځي ځواک - د جګړې د التيماتم نه يوه نيمه مياشت وروسته اسټريا

ھنګري نه د ځان دفاع وکړي؛ ځکه ھغوی د زيات فوځ لرونکي وه، د سربيا د فوځ شمٻر -دومره نه وه، چې د اسټريا

 ھم شامل وه، دې حالت ته په کتو سره سربيا د نورو  وه، په دې ځانګړی فوځ او نور ټول مؤقت فوځ٢٠٠٠٠٠
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ھيوادو نه مرسته وغوښته، په مرسته کوونکو ھيوادونو کې روسيه، مونټي نيګرو، انګلستان او فرانسه شامل وه او يوه 

  .ويره وونکي جګړه پٻل شوه

  

  رومانيه

پر مخ وړه، چې د ) وکيالنو(م ډپيوټيز واکمن وه، حکومتي نظالومړي کيرول ز کال کې په رومانيه باندې د ١٨٨١په 

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 ھغه کسان وه، چې 

  .ماليه به يې ورکوله

په رومانيه کې نورو موجودو اقليتونو ته ھم د رايي ورکولو حق ورکړ شوی وه، په دې اقليتونو کې ترکان، تاتاريان 

او يھودان شامل وه، د دوه ذکر شويو اقليتونو شمٻر د ھجرت په وجه زيات شوی وه؛ خو يھودانو په زور سره خپل 

  .تسلط تينګ کړی وه

 ميليونه وه، زياته ځمکه د ځمکوالو په ولکه کې وه، ځمکوال په ښارونو ۶.٩٢س  ز کال کې د رومانيي نفو١٩١٠په 

 ١.٨ ميټرک ټنه غنم توليد کړي وه، په ھمدې کال په رومانيه کې ٢.١ ز کال کې رومانيي ١٩١٣کې اوسيدل، په 

  .ميليونه ميټرک خام تيل را ايستل شوي وه

مت باندې د واک لرلو په وجه خلک خفه وه، دغو يھودو او يونانيانو په رومانيه کې د يھودي او يوناني اقليتونو په حکو

 ز کال کې انقالب رامنځته شو او په روماينه کې د ١٩٠٨به عام خلک لوټل، د ھمدې بې انصافۍ پايله وه، چې په 

يوناني ځمکوالۍ نظام له منځه د تګ په حال کې وه او سرمايه دار نظام د ښکاره کيدو په حال کې، د يھودي او 

  .اقليتونو واک راکم کړل شو او ھيواد د پرمختګ په الره باندې يون پٻل کړ

کې شامله شوه، په دې ډول د ) ھنګري-جرمني، ايټاليا او اسټريا( ز کال کې رومانيه په درې ګوني اتحاد١٨٨٣په 

 ز کال کې د بالکان په ١٩١٣ه اروپا د پياوړو ھيوادونو سره په يو ځای کيدو رومانيه د پرمختګ په لور روانه شوه، پ

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

 ز کلونو تر منځ رومانيه د جرمني او ١٩١٨ او ١٩١۶ وه، د ٢٩٠٠٠٠ ز کال کې د رومانيي ټول فوځ ١٩١۴په 

  .ھنګري فوځونو په ولکه کې وه- اسټريا

  

  بيلجيم

 ز کال کې د رايې ورکولو قانون نافذ ١٨٩٣ دويم واکمن وه، په  ليوپولډ ز کال کې په بيلجيم باندې پاچا١٨٨۵په 

ره يوه ډله جوړه شوې وه، حکومت د رايې شوی وه، چې ددې څخه دمخه کال باندې په بيلجيم کې د ښځو د حقوقو لپا

ورکولو، حقوقو او د ژبې په اړه د سختو ستونزو سره مخ وه، د نولسمې پيړۍ په پای کې د اقتصاد په اړه ھم مختلفې 

پوښتنې کيدې، ميکلوډ يو تحريک کړ، چې والونو ته ښه وظيفې ورکول کيږي؛ خو فليمنګ ته کوچنۍ وظيفې ورکول 

  .کيږي

غوښتنه وکړه، په ) فليمنګي ژبې(کال کې د فليمنګ د تحريک مالتړو په تخنيکي ښوونه کې د فليمش  ز ١٩٠۶په 

 ز کال د کانګو د خلکو سره د تبعيضي چلند پر ضد دغه تحريک نور ھم چټک شو او حکومت خپل ټول توان ١٩٠٨

 په نوم يو سرخالصی ليک خپور  د پاچاجوليوس ډيسټري ز کال کې ١٩١٢ددې مسئلو د حل لپاره په کار واچوه، په 

 ز کال کې ټاکنې وشوې، په دې سره په ھيواد کې د فساد يوه ١٩١٢کړ، چې په دې سره د والون تحريک پٻل شو، په 
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 ز کال کې ١٩١٣سلسله ھم پٻل شوه، د ھيواد زياتو نا امنو سيمو ته فوځ وليږل شو؛ خو فوځ خپله فساد پٻل کړ، په 

 حقوقو د غوښتلو لپاره الريون وکړ، په ھم دې کال کې په فوځ کې په زور باندې د  مزدورانو د خپلو١٠٠٠٠٠٠

  .خلکو نيول ھم پٻل شول

د لومړۍ نړيوالې جګړې د پٻل په وخت کې د ھيواد اقتصادي او سياسي حاالت ډٻر وروسته پاتې او خراب وه، فساد 

فليمنګ او والون په تحريکونو کې شامل وه، چې په ډٻر زيات موجود وه، کاريګر ډٻر زيات نا راحته وه، عام خلک د 

  . وه۵٢ او د ښځينه وو  کاله۴٩دې سره يې د يو بل ګريوان ته السونه اچول، د نارينه وو وروستۍ متوسط عمر 

يو خوا حکومت د سختو ستونزو سره مخ وه؛ خو بلخوا يې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ھم کوښښونه کول، په 

 ز کال کې د دندو پر وخت د پيښو د منځته راتګ په صورت کې بيمه ١٩٠٣تقاعد ھم پٻل شو، په  ز کال کې ١٩٠٠

 ز کال کې د زيبروک د بندر کار ھم پای ته ورسيده، بيلجيم په نړيوالې سوداګرۍ کې مھم ځای ١٩٠۵ھم پٻل شوه، په 

په نړيوالې سوداګرۍ کې د روسيي نه درلوده، د لومړۍ نړيوالې جګړې د پٻل په وخت کې په شپږم نمبر باندې وه، 

  . ميليونه بيلجيمي فرانکه وه٧۵۵ ز کال کې د بيلجيم ملي مجموعي امدن ١٩١٢مخکې وه، په 

په دې وخت کې په بيلجيم کې نړيوال شھرت لرونکي خلک ھم موجود وه، مشھور ليکواالن، شاعران او د ژوند د 

 ز کال کې د قانون نړيوال انسټيټيوټ ته د امن نوبل ١٩٠۴، په نورو اړخونو پورې تړلي وتلي خلک زيات موجود وه

ھنري ماري  ز کال کې ١٩١٣ او په برينارټ ز کال کې پخواني لومړي وزير ای ١٩٠٩جايزه ورکړل شوه، په 

 ز کال ١٩١١ ته په  ميټرلنګيسمور ته د امن د نوبل نړيوالې جايزې ورکړل شوې، د بيلجيم وتلي شاعر الفونټين

  .ادب نوبل جايزه ورکړل شوهکې د 

بيلجيم د نولسمې پيړۍ په دويمه نيمايي کې د يوه بې طرفه ھيواد په توګه موجود وه، زياتو نړيوالو ځواکونو د بې 

 ز کال کې يې يو ځل بيا د ١٩١٣طرفه ھيواد په توګه د اوسيدو په مقابل کې ورسره د مرستو ژمنې کړې وې، په 

 ز کال کې جرمني غوښتل، چې د بيلجيم له الرې د خپل شيلفن پالن په اساس ١٩٠٧ خپلې بې طرفۍ اعالن وکړ، په

 ز کال په اګست کې بيلجيم ته التيماتوم ورکړ، چې د جرمني فوځ ته ١٩١۴په فرانسه باندې حمله وکړي، جرمني د 

ار وکړ، چې په دې بايد د خپلې خاورې څخه د تيريدو اجازه ورکړي، د بيلجيم حکومت د الرې د ورکولو څخه انک

 اګست باندې په بيلجيم او لوګسزامبورګ باندې حمله وکړه، د اګست او سپتمبر په په مياشت کې ۴کار سره جرمني په 

 ً  په ټول بيلجيم باندې ولکه درلوده، د بيلجيم په مشھورو جګړو کې د پيريس او لينګ مارک جګړې جرمنی تقريبا

  .شاملې دي

  

  يونان

 ز کال پورې د پراختيا غوښتنې د پاليسۍ په پايله يونان د زياتو ستونزو سره مخ وه، په ١٩١۴ څخه تر ١٨٩٧د 

 ز کال کې د يونان د کريټ د جزيرې زياتې ١٩٠٨ ز کال کې عثماني ترکيي د يونان زياتې سيمې ونيولې، په ١٨٩٧

  .سيمې د ايلف تھير لخوا اداره کيدې؛ خو بيا ھم د يونان يوه برخه ګڼل کيده

 ز کال ١٣-١٩١٢ ز کال کې ايټاليي د يونان په نويو نيول شويو افريقايي سيمو باندې ولکه راوسته، بلخوا په ١٩١٢په 

کې د بالکانو دويمه جګړه رامنځته شوه، چې په دې جګړه کې يونان د بلغاريي، سربيا او مونټي نيګرو سره يو ځای د 

رکيي څخه ځينې سيمې ونيول شوې؛ خو په دې سيمو باندې عثماني ترکيي پر ضد جګړه وکړه، په دې جګړه کې د ت

  .بلغاريي زيات تسلط درلوده
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 سره د ايلف تھير واکمني د سخت مخالفت سره مخ وه، په ھيواد کې د کريټ د جزيرې د واکمن لومړي جورجد پاچا 

ر په توګه وټاکل شو،  د لومړي وزيايلف تھير ز کال کې يې حکومت چپه کړ او ١٩٠٩خلکو مينه زياتيده، پای په 

  .مالتړی وه، چې د يوه ستر يوناني حکومت رامنځته کول يې غوښتل) ميګالي نظريي(لومړی وزير د 

 ز کال کې د بالکانو په دويمه جګړه کې يونان، سربيا او مونټي نيګرو يو ځای د بلغاريي څخه د بالکان ١٣-١٩١٢په 

او مقدونيا يې ھم بيرته ترالسه کړه، په دې ډول د يونان په سيمو په لومړۍ جګړه کې نيول شوې سيمې بيرته ونيولې 

 ميليونو ته پورته شو، په داسې حال کې په دې نوي ۴.٨ څخه ٢.٨ سلنه پراختيا رامنځته شوه او نفوس يې د ٧کې 

کړ او  ميليونه غير يونانيان ول، دې کار د لومړي وزير ھم فکره خلکو ته نور ھم ځواک ور٢داخل شوي نفوس کې 

 ز کال کې ١٩١٣په ھيواد کې د پراختيا غوښتنې د سياست مالتړي نور ھم زيات شول، د ھمدې فکر په پايله کې په 

  . کينول شولومړی قسطنطين ووژل شو او پر ځای يې زوی لومړی جورجپاچا 

 ز کال ١٩١۵ول، په پاچا او لومړی وزير په دوه جال الرو باندې روان ول، چې دې سره د ھيواد حاالت په خطر کې 

کې لومړی وزير له دندې ګوښه کړل شو؛ نو ھغه بيرته د کريټ په جزيره باندې خپل حکومت جوړ کړ، وروسته يې 

په سالونيکا باندې ھم حکومت جوړ کړ او د نوي يونان اساس يې کيښود، د پاچا د الس الندې سيمو ته پخوانی يونان 

  .وويل شو

 ز کال کې بلغاريه په جګړه کې ١٩١۵اله جګړه کې بې طرفي غوره کړې وه، په د يونان حکومت په لومړۍ نړيو

داخله شوه، چې د بلغاريي نه د سربيا او مونټي نيګرو دفاع کول ستونزمن شوي وه، دې ھيوادونو ته د خوراک او 

يمې له الرې رسول څښاک او د دفاع لپاره سامان رسول ډٻر اړين وه، دغه اړين توکي بايد د يونان د سالونيکا د س

شوي وای، متحدينو څو ځلې وغوښتل، چې دغه الره بايد خالصه شي، خو د يونان حکومت بې طرفي غوره کړې وه، 

  . ددې کار اجازه ورکړه، سربيا او مونټي نيګرو ته د اړينو توکو د رسولو الره خالصه شوهايلف تھيروبلخوا 

 ز کال کې د متحدينو د ١٩١٧ت په رسميت وپيژنده، وروسته په  حکومايلف تھيروپه دې ستر کار سره متحدينو د 

  . واکمن شوايلف تھيروفشار له امله پاچا له ھيواده وشړل شو او په ټول يونان باندې 

  

  مونټي نيګرو

 ز کال کې د برلين په کنفرانس کې داسې پريکړه شوې وه، چې د عثماني ترکيي د الس الندې بندر ګاه بايد ١٨٧٨په 

 ز کال کې د عثماني ترکيي لخوا نيول شوې سيمې بيرته ١٨٨٠ نيګرو ته ورکړل شي، ددې پريکړې مطابق په مونټي

 ز کال کې د سنا مجلس ړنګ شو او يو حکومتي کونسل رامنځته شو، په ١٨٧٩مونټي نيګرو ته ورکړل شوې، په 

 ز کال کې ١٩٠۵ ز کال کې نوی قانون تصويب شو او په ١٨٨٨ستره محکمه ھم جوړه شوه، په ھيواد کې يوه 

  .لومړی ليکل شوی قانون نافذ کړل شو

نوم ورکړ؛ خو دغه اعالن ته دومره ارزښت ) زيټا( ز کال کې پاچاھي نظام ومنل شو او دې نظام ته يې د ١٩١٠په 

  .وره ھم وغځيده او د پوستې نظام يې نور ھم ښه کړورنه کړل شو، په ھيواد کې د اورګاډي پټلۍ ن

 ز کال کې د بالکانو په دويم جنګ کې مونټي نيګرو د سربيا او يونان مالتړې وه او دغو ھيوادونو د ١٣-١٩١٢په 

بلغاريي سره د بالکان د لومړي جنګ د نيول شويو سميو پر سر جګړه کړې وه، مونټي نيګرو د سربيا مالتړې وه، 

 ز کال کې بلغاريي په لومړۍ نړيواله جګړه ١٩١۵ اکتوبر ١۴ روسيي سره دفاعي تړون السليک کړی وه، په سربيا د

کې برخه واخيسته او بيا يې په سربيا باندې ولکه ټينګه کړه، څرنګه چې مونټي نيګرو د سربيا مالتړې وه؛ نو په 

  .هھمدې وجه يې په لومړۍ نړيواله جګړه کې د سربيا لپاره داخله شو
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  ايټاليا

د نولسمې پيړۍ په وروستې څلورمه کې ايټاليا په نړۍ کې د يوه متحد حکومت په توګه رامنځته شوه، اوس ايټاليا د 

 ٣٠ ز کال کې د ايټاليا نفوس ١٨٩٠تيرې پيړۍ د دريو ربعو غوندې په کوچنيو حکومتونو نه وه ويشل شوې، په 

ل کيده، ھره راتلونکې ورځ يې په نفوس کې زياتوالی راته، د ميليونه وه، چې د يوه قوي حکومت ښکارندوی ګڼ

 ز ١٩١۴بھرنيو حکومتونو اغٻز پرې ورځ په ورځ کميده او حب الوطنی او قومي جذبې په کې زياتوالی مونده، په 

  . سلنه خلکو په ښارونو کې ژوند کاوه١١.۶ ميليونه تنه وه، چې ددې څخه يې ٣۵.٣کال کې يې نفوس 

ھنګري او -اسټريا(د ايټاليي حيثيت ته زياته ګټه ورسوله، د خپلو دوه ګاونډيو دښمنانو ) ١٨٨۶(حاددرې ګوني ات

ھنګري سره ښې سفارتي اړيکې جوړې کړې، په ګاونډيو کې يې يوازې فرانسه د ستونزو - نه يې د اسټريا) فرانسې

 ھيوادونو څخه دلته سفيران راوليږل شول او ښکار وه؛ خو ايټاليا د يوه قوي ځواک په توګه پيژندل کيده، د نورو مھمو

  .روم د يوه نړيوال ځواک په توګه ومنل شو

ايټاليا د نړيوال ځواک په کيدو سره ھم، په صنعتي پرمختګ، زراعت او د سواد سلنه کې ډٻره وروسته پاتې وه، د 

سترو قومونو کې ځآن ته ځای حمل نقل وسائل يې ھم ډٻر وروسته پاتې وه او ويې يې نه شو کوالی، چې د نړۍ په 

 وه، زراعتي نظام ډٻر وروسته پاتې وه، چې دې کار د ھيواد زراعتي غوښتنې نه ٣٧.۶پيداکړي، د سواد سلنه يې 

  .شوې پوره کوالی

 ز کال کې يې د کارزار په ډګر کې د يوه افريقايي قوم نه ١٨٩۶دغه ځواکمنتيا يې ھغه وخت مشکوکه شوه، چې په 

 ز کال کې يې د ليبيا سره د جګړې اعالن وکړ، په دې ډول ايټاليا د کمزوري نه نور ھم په ١٢-١٩١١ه ماته وخوړه، پ

کمزوري ھيواد باندې بدل شو، په نړيوال صنعت کې يې شراکت د لومړي وخت نه نور ھم کم شو، اقتصادي او ټولنيز 

يواد د ګاونډيو لپاره کوم خطر نه وه، ايټاليا په خراب حالت ايټاليا د نړۍ د ځواکمنو ھيوادو څخه بھر کړه، اوس دغه ھ

 ز خراب حالت ته رسيدلې وه، بحري فوځ يې کمزوری او د نويو بحري جنګي وسائلو ١٨٧١ ز کال کې د ١٩١۴

  .څخه محروم وه، چې په دې سره يې حيثيت ته زيان رسيدلی وه

 ميليونه ميټريک ټنه ١١ ز کال کې يوازې ١٩١٣ه  په ټوله اروپا کې زيات بې سواده خلک په ايټاليا کې موجود وه، پ

 وه، ٢۶انرژي مصرفيدله، کوم چې په نړيوالو ځواکمنو ھيوادونو کې د ټولو څخه کمه فيصدي وه، في کس صنعت 

  . سلنه ونډه درلوده٢.۴ وه، په نړيوال صنعت کې يې ٢٢.۵ټول مجموعي صنعتي وړتيا يې 

 واردول، د ډبرو د سکرو په واردولو سره يې مجموعي امدن او د مصرف  سلنه د ډبرو سکاره يې د انګلستان نه٨٨

توازن بيخي خراب شوی وه، د فوځ د اړتياوو د پوره کولو لپاره يې د نغدو پيسو پيداکول يو ستونزه وه، زياتره وخت 

س وه، وروسته پاتې د نفوسو زياتوالی د يوه ھيواد په پرمختګ کې مثبت رول لوبوي؛ خو د ايټالي خبره بيا ددې برعک

زراعتي سيستم، د صنعت او کسبونو نه موجوديت، د حمل و نقل د وسائلو کموالی او د په ښوونيز ډګر کې نه 

  .پرمختګ ھغه څه وه، چې د ايټاليي زيات نفوس يوه ستونزه جوړه شوې وه

ب وه، فوځ يې د امريکا  تنه وه، د فوځ حالت ھم خرا٣۴۵٠٠٠ ز کال کې د ايټاليي ځمکنی او بحري فوځ ١٩١۴په 

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 ھم ډيره ستونزمنه وه، د جنوبي ايټاليي او کاتوليکي کليسا تر منځ 

دندې د اجراء کولو او د ھيواد د پرمختګ په اړه بد ګمانه کړي وه، په عمومي شخړې ځايي خلک په حکومت کې د 

  .ډول قومي برترۍ ته ترجيح ورکول کيده او قومي جذبه ھم موجوده نه وه
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د فوځ شمٻر يې ډٻر زيات وه؛ خو جګړه يوازې د زيات فوځ په تکيه باندې نه شي کيدای، د جګړې لپاره قومي جذبه، 

ياسي او ټولنيز استحکام، ځمکني او بحري اړين جنګي وسائل او د صنعتي پرمختګ تر څنګ په قوي اقتصاد، قوي س

  .نړيواله کچه قوي سفارتي اړيکې ھم بايد موجودې وي؛ خو ايټاليا ددې صفاتو څخه محرومه وه

  

  جاپان

ې په درلودلو سره په جاپان د فيوډالي نظام په وجه د نورې نړۍ نه ليرې او بيخي بې اړيکې وه، د خپلې پيچلې ژب

نړيوالو مسئلو کې ھم په پيچلي ھيواد سره پيژندل کيده، په ھيواد کې د طبيعي وسائلو کموالی، غريز جغرافيايي 

 سلنه ځمکه يې د کروندې وړ وه، جاپان ٢٠موقعيت او د زلزلو موجوديت د اقتصادي پرمختګ په مخکې خنډ وه، 

  .ده، جاپانيانو په يو ډول ھم د بھرنيو مداخلې نه شوې زغملیکوم نږدې ګاونډی دوست ھيواد ھم نه درلو

دغه حالت د نولسمې پيړۍ د وروستۍ څلورمې پورې موجود وه او جاپان په سياسي لحاظ خام، په فوځي لحاظ 

 ز کال کې د ميجي د نوي والي تحريک جاپاني عوامو ١٨۶٨کمزوری او په اقتصادي لحاظ کمزورترين ھيواد وه، په 

لويديځ د نه تسلط فکر ورکړ، دغه فکر نوي والي، صنعتي پرمختګ او په ځان بسيا کولو فکر ته قوت ورکړ، په ته د 

فيوډالي نظام کې يې ښه والی راووست، ښوونې او روزنې ته زياته توجه وکړل شوه، چې په دې سره د بې سوادۍ 

تم يې خپل کړ، ځمکنی او بحري فوځ يې بيا د کچه راکمه شوه، په قانون کې اصالح راوستل شوه او نوی بانکي سيس

  .سره منظم کړ او د انګليسي بحري بيړيو په شان يې بحري بيړۍ جوړې کړې

دا ھغه وخت وه، چې په جاپان کې په يوه وخت کې اقتصادي پرمختګ او په ځمکني او بحري فوځ کې يې زياتوالی 

سي لحاظ د جاپانيانو د مستحکم کولو لپاره وھل شوې وه، په رامنځته شو او دا د ھغې قومي چغې پايله وه، چې په سيا

  ).قوي فوځ-يو موړ ھيواد(دې ډول 

د جاپان جغرافيايي موقعيت ھم په اقتصاد کې ستر رول درلود، د جاپان جزيرې د څلورو خواوو څخه په بحرونو کې 

ه کوم دښمن پروت نه وه او که کوم وې، چې دا کار يې د نورې نړۍ سره د اړيکو د شليدو باعث شوی وه، نږدې ورت

دښمن يې وه؛ نو ھغه بايد ځواکمن بحري فوځ درلودای، د جاپان نفوس په چټکۍ سره زياتيده، زراعتي نظام کې ھم 

 ز کال په شان وه، صنعتي پرمختګ ته ١٨٩٠ښه والی رامنځته شو؛ خو زراعت او د کب نيولو کسب اوس ھم د 

د فوالدو صنعت يوازې نوم درلود، د سرمايي کموالي او د پورونو پر سر د نورو زياته توجه وشوه، په جاپان کې 

پورونو اخيستو يې استحکام ته زيان رسولی وه، ھمدا وجه وه، چې فوځ يې د نويو اړينو وسلو نه بې برخې وه او 

  .صنعتي پرمختګ يې وروسته پاتې وه

صله او اراده، ھغه مھم عامل وه، چې د جاپان په پرمختګ کې د جاپان د جغرافيايي موقعيت نه عالوه، د جاپانيانو حو

يې ستر رول لوبولی او ډٻر ژر يې ځان په يوه نړيوال ځواک باندې بدل کړی دی، د خپل تمدن په اړه د ښه فکر 

درلودل، د فوځ او ھيواد سره زياته مينه، د شھنشاه احترام او د ټولو نه زيات د نظم او دسپلين مراعت ھغه 

ګړتياوې دی، چې جاپانيان يې په يوه ماته نه منونکي قوم باندې بدل کړی دی او په ډول سره دا قوم د ھر مشکل ځان

  .او خطر سره د مقابلې لپاره ھر وخت چمتو دی

 ز کال کې د روسيي سره د جاپانيانو جګړې نړيوال حيران کړل، روسيه چې په ظاھره د ډٻرې پراختيا، ۵-١٩٠٣په 

رونکې او ھم د زيات فوځ لرونکی ھيواد وه، د کوريا او منچوريا د ځينو سيمو پر سر يې د جاپان سره د زيات نفوس ل

په واسطه روسي بحري فوځونو ماته وخوړه، جاپانيانو په  ټوګو  ز کال کې د بحري فوځ مشر١٩٠۴جګړه وکړه، په 

و شجاعت ښه بيلګه وړاندې کړه، د روسيي ھر ډول چې وه، بری يې غوښته، جاپاني افسرانو او ځوانانو د زړورتيا ا

  .په سرنګونو او ميدانونو باندې يې ګولۍ وورولې او روسي خندقونه جاپانيانو په خپله ولکه کې راوستل
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دغه حالت د جګړې کارپوھان دې خبرې ته متوجه کړل، چې جګړه يوازې په قوي اقتصاد، فوځي قوت، نوې وسلې 

و په وسيله نه ګټل کيږي، بلکه جګړه جذبې، اطاعت، نظم او دسپلين، عزم او د بري او په سياسي او جغرافياوي حقائق

  .په السته راوړلو باندې په يقين درلودلو په واسطه ګټل کيږي

 سلنه په ښارونو کې اوسيدل، ١٢.٨ ميليونه تنه وه، چې د دوی څخه يې ۵١.٣ ز کال کې د جاپان ټول نفوس ١٩١٣په 

 وه او د يوه کس ٢۵.١ ميليونه ميټريک ټنه وه، عمومي صنعتي صالحيت يې ٢٣رف يې په ھمدې کال د انرژۍ مص

 بليونه ډالره وه او ٢ ز کال کې يې ملي امدن ١٩١۴ ميليونه وه، په ٠.٢۵ وه، د فوالدو صنعت په کې ٢٠اندازه يې 

  . ډالره حساب شوی وه٣۶في کس امدن يې 

  

  پرتګال

 واکمن شو، په پرتګال کې د ھسپانيي لومړی کارلوس شو او زوی يې  مړلومړی لوئس ز کال کې شاه ١٨٨٩په 

 ،لومړي کارلوس ز کال کې ١٩٠۶غوندې د اوږد مھال راھيسې دوه جمھوري ګوندونو حکومت کاوه، په ) سپين(

 ز کال کې د جمھوري ګوند ١٩٠٨ د لومړي وزير په توګه وټاکه، کوم چې د جمھوري ګوند ضد وه، په جاوفرانکو

  . تحريک پٻل شو، چې په ھمدې کال د فبرورۍ د مياشتې په دويمه لومړی کارلوس ووژل شوضد يو

 پاچا شو، يو څه موده د پاچا پلوو او جمھوري غوښتونکو تر منځ سخت اختالفات دويم مينول ز کال کې ١٩٠٨په 

 ګوند حکومت راغی او  ز کال کې فوځي انقالب رامنځته شو، چې د انقالب وروسته د جمھوري١٩١٠موجود وه، په 

 ز کال کې يو قانون پاس شو، چې ددې قانون مطابق کليسا او دولتي ادارې يې د يوه ١٩١١پاچا يې جالوطن کړ، په 

  .بل څخه جال کړې، په دې سره د پاپ واکونه نور ھم راکم شول

ې ګټې د انګلستان د ګټو  ز کال کې پرتګال خپل١٨٩٠پرتګال د انګلستان سره پخوانۍ دوستانه اړيکې درلودې، په 

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

اقتصاد په مندويانو باندې منحصر وه، د پرتګال د افريقايي ھيوادونو سره سوداګريزې اړيکې درلودې؛ خو بيا يې ھم 

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 ھم شوې وې؛ خو ددې 

  . بشپړ ډول جګړې ته چمتو نه وهسره ھم دواړه حکومتونه په

انګلستان د پرتګال نه وغوښتل، چې په افريقايي نيول شويو ځمکو کې په بندرونو باندې موجودې جرمني بحري بيړۍ 

 دا کار وکړ، چې د ھمدې کال د مارچ په ٢۴ ز کال د فبرورۍ په ١٩١۶ونيسي او انګلستان ته يې ورکړي، پرتګال د 

  . د جګړې اعالن وکړ جرمني د پرتګال پر ضد٨

 ز کال کې پرتګال د جنوبي افريقا له الرې د جرمني په ختيځه افريقا باندې حمله وکړه، پاول وان ١٩١۶په 

ليټووربيک د ځمکني جنګ په واسطه نه يوازې دفاع وکړه، بلکې پرتګالي فوځ يې په افريقا کې مصروف وساته او په 

ن ليټووربيک د نړيوالې جګړې تر پايه پورې د پرتګال سره په افريقا کې اروپا کې يې د جګړې کولو څخه منع کړ، وا

  .مصوف وه

 فوځ ووژل شو، په ١٠٠٠٠بلخوا پرتګال ته په اروپا کې زيات ځاني زيان واوښته، د خندقونو په جګړه کې يې 

متونه څو ځلې  فوځ د انفلوئينزا په وجه مړ شو، د جګړې په جريان کې پرتګالي حکو۶٠٠٠٠ ز کال کې يې ١٩١٨

 ز کال په دسمبر کې يې لومړی وزير ١٩١٨ر شول، ھيواد کې په بشپړ ډول سياسي استحکام موجود نه وه، د يتغي

  .سيډونياپائس ووژل شو
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