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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  نومبر٠٣

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

٤  

  وادونو حاالتد مرکزي ھٻ

په اسالمي نړۍ کې د ملوک الطوائفۍ او نا اھلۍ 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 

 د لويديځو قومونو د پراختيا غوښتنې ھغه تحريک چې غوښتل يې د حکومت يې ختيځ او لويديځ طرف ته غځيدلی وه،

نړۍ په ښو ھيوادونو کې واوسيږي، نور د پای مرحلې ته نږدې وه، د اروپا زياتو خلکو د امريکا لويي وچې ته 

ړه کې ھجرت کړی وه، اروپايي قومونه په نويو نيول شويو ځمکو باندې د ولکې د ټينګولو لپاره د يوه بل سره په جګ

  .وه، دا ھغه تاريخي شيبه وه، چې د تاريخ مطالعه کوونکي د نړۍ په مشرۍ کې يو تغير په خپلو سترګو ليده

لومړۍ نړيوالې جګړې د نړۍ په افق باندې يو نوی پٻل رامنځته کړ، د نړۍ مشري داسې يوه ھيواد ته ورسيده، چې د 

افيايي لحاظ يې دا برتري درلوده، چې شاوخوا يې د اسيايي او اوو بحرونو اخوا په کې اروپايي مھاجر اوسيدل، په جغر

اروپايي ھيوادونو په شان جنګي ھيوادونه پراته نه وه او دغه ھيواد ته په بشپړ ډول ھغه وسائل او حاالت برابر وه، 

  .چې کوم قوم يې د مشرۍ لپاره بايد ولري او دغه ھيواد د امريکا متحده اياالت وه

وچه کې انګلستان، فرانسه، جرمني، پروسيا، اسټريا، ھنګري او روسيه او سربيره پر دې عثماني د اروپا په لويه 

ترکان ھغه 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 ھمدې حاالتو کې تيره کړه

ونه، حب الوطني، نسلي برتري، پخواني مسائل او جګړې د نورو زياتو جګړو او کشمکشونو عوامل وه، قومي تعصب

په نويو ځمکو ولکه او د زياتو نه د زياتو ځمکو السته راوړل، وسله، فوځ او نوې جنګي تجربې، دا ھغه عوامل وه، 

  .چې د اروپا امنيت يې د ګواښ سره مخ کړی وه

څخه د نويو ځمکو په نيولو کې مخکښه وه، سوداګريز مارکيټ يې په ټوله کې نړۍ کې انګلستان د ډٻرې مودې 

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

ري فوځ ځواکمنيدو ته اړولې وه، بلخوا جرمني او روسيي خپل ځمکنۍ که له يوې خوا انګلستان زياته توجه د خپل بح

 ز کال ١٨٨٢ر وکړ، په يفوځ په مسلسل ډول زياتوه، د نولمسې پيړۍ په نيمايي کې د اروپا حالت په چټکۍ سره تغي
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فرانسه ھنګري او د ايټاليي سره درې ګونی تړون السليک کړ، چې په دې سره يې په سيمه کې -کې جرمني د اسټريا

  .بيخې يوازې کړه

په اروپا کې د جرمني اغٻز 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 

 کې پاتې شي؛ خو بلخوا فطري جذبې جرمنيان مجبوره کړي وه، تر څو خواري څو نړيواله مشري د انګلستان په الس

او محنت وکړي او د نړيوال ځواک په توګه رامنځته شي، ھمدغه تعصب انګلستان مجبوره کړ، چې نوې سيمې 

  .ونيسې، جګړې وکړي، د فرانسې مالتړ وکړي او په ھر ډول چې وي د جرمني د پرمختګ مخه ونيسي

 متحدينو حاالت مطالعه کړل، دلته به مناسبه وي، چې په لومړۍ نړيواله جګړه کې د متحدينو د مخالفو وړاندې مو د

  .حاالت ھم په لنډ ډول مطالعه کړو) ھيوادونو(ځواکونو يعنې مرکزي ځواکونو

  

  جرمني

ې د اټووان  ز کال ک١٨٧١ ز کال نه وروسته جرمني د اروپا د يوه قوي ھيواد په توګه رامخته شو، په ١٨٧٠د 

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 ھيوادونو په يو ځای کيدو سره کوالی 

  .شول، چې جرمني کمزوری کړي

ه په کتو سره دوه مھم سفارتي او پاليسي جوړونکي کارونه وکړل، لومړی دا چې د درې ګوني بسمارک ھمدې حالت ت

ھنګري او ايټاليي سره دفاعي تړون السليک کړ، په دې ډول اوس د جرمني دښمنان - اتحاد په واسطه يې د اسټريا

راختيا غوښتنې فکر يې بيخې يوازې فرانسه او روسيه وه؛ خو بحري دښمن يې يوازې انګلستان وه، دويم دا چې د پ

پريښوده او نورو اروپايي ھيوادونو ته يې داسې ښکاره کړه، چې جرمني غواړي د يوه قوي ھيواد په توګه رامنځته 

  .شي، چې د نورو ھيوادونو د پرمختګ مالتړی به وي

ل شوی وه، جرمني د  ز کال کې جرمني د خپلو سفارتي اړيکو په واسطه د اروپا په مرکزي ځواک باندې بد١٨٩٠په 

خپلو ھم عصره حکومتونو برعکس د پخواني نظام په واسطه ځواکمن شوی وه؛ خو نور ھيوادونه د نوي جمھوري 

نظام په واسطه د پرمختګ په الره روان وه، دغه کار د جمھوري نظام لرونکو ھيوادونو لپاره د تشويش وړ وه، په 

 ورکولو ته ءتر منځ د اختالفاتو په پايله کې بسمارک استعفا) ويليمدويم (ھمدې کال د بسمارک او د جرمني د قيصر

  .مجبور کړای شو؛ خو جرمني د لومړني وروسته پاتې حالت څخه بھر شوی او د پرمختګ په الره روان وه

 ز کال کې د روسيي څخه يو وفد جرمني ته راغی، تر څو دفاعي تړون بيا د سره نوی کړي، جرمني  ١٨٩١په 

د درې ګوني اتحاد سند ور وښود او د روسيي سره يې د دفاعي تړون د السليکولو څخه بخښنه وغوښته، ھغوی ته 

ويې ويل، چې درې ګونی اتحاد او ستاسو سره دفاعي تړون به په يوه وخت د يوه بل پر ضد وي، دا ھغه ستره غلطي 

دواړه ھيوادونه د جرمني د ځواک وه، چې د جرمني نوی حکومت يې مرتکب شو، روسيي فرانسې ته مخ ورواړه، 

 ز کال کې دواړو ھيوادونو ١٨٩۴څخه په ويره کې وه او د خپل ځان په اړه د جرمني د ارادې څخه ھم خبر ول، په 

اتحاد رامنځته کړ، د بسمارک برعکس دويم ويليم د پراختيا غوښتنې فکر درلود، داسې نه شو ويالی، چې بسمارک 

 نه درلود؛ مګر د ھغه وخت حاالت يې په نظر کې نيولي وه او دا يې درک کړې وه، چې بيخې د پراختيا غوښتنې فکر

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
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ې د ارادې دوه وجې وې، لومړی دا چې دويم ويليم دا درک کړې وه، چې د اوسنيو ځواکمنو د جرمني د پراختيا غوښتن

ر راوستل يد ځواک د ماتولو لپاره بايد جرمني دومره ځواکمن شي، چې د اوسنيو ځواکمنو ھيوادونو په ځواک کې تغي

رمني د پرمختګ يون په اروپا نه بلکې شي او د دومره ځواک د ترالسه کولو لپاره وسائلو ته اړتيا ده، دويم دا چې د ج

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 ھيوادونو او دښمنانو ته نيغ وګوري

 ز کال کې د بحري بيړيو په زياتوالي باندې پٻل وکړ، د بحري ځواکونو د ١٨٩٨ه د ھمدې جذبې په وجه جرمني پ

په وخت کې جرمني د شپږم نمبر نه دويم نمبر ته راغی، مخکې د جرمني نه يوازې روسيي او ) ترپر(قومندان 

 انګلستان مجبور فرانسې ويره درلوده، اوس انګلستان ھم د بحري ځواک په ډٻريدو سره د جرمني نه په ويره کې شو،

  .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 ھم وه، چې جرمني د ځانګړو سياسي حاالتو په نظر کې نيول سره، خپل ځمکنی 

ي کولو لپاره ځانګړې کوله، بلخوا شاوخوا ته يې فوځ کموه، د دفاعي بوديجې زياته برخه يې د بحري ځواک د پياوړ

  .دښمنان ھم زياتيدل، د ايټاليي او رومانيي سره ھم سفارتي اړيکې چندان ښې پاتې نه وې

  . کلونو حاالت په لنډ ډول وڅيړو١۴-١٩١٣اوس به د 
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 تھيوبيلډوان ھال ويګيې ) لومړی وزير(انسلرکحکومت وه، ) دويم ويليم( ز کال کې په جرمني کې د قيصر١٩١۴په 

پارلمان، ( وه، د جرمني ايوان باالوان مولټک ھيلميتھـوه، چې سلطنتي کارونه يې سرته رسول، د فوځ مشر يې 

نده ګان د عمومي يلپاره به نما) رايشتاګ(ته د والياتو او ښارونو څخه نمائنده ګان ټاکل کيدل، د ټيټ ايوان) بانډسټريټ

  .انسلر به د پاچا لخوا ټاکل کيده او په خپله خوښه به يې وزارتونه ويشلکلخوا ټاکل کيدل، رايو 

انسلر په کاليسۍ کې توازن له منځه والړ، د  سره، په کورنۍ او بھرنۍ پء ز کال کې د بسمارک په استعفا١٨٩٠په 

انسلر به د قيصر په حکم ک شول، ر کاوه، د بسمارک جوړ شوي اصول له پامه وغورځولير سره پاليسۍ ھم تغييتغي

انسلر به د ځمکوالو په ګټه پاليسۍ ک د اشرافو څخه وه، په دې ډول ليوتھـرن او پروسياانسلر به د کټاکل کيده،  

  .جوړولې او د ټيکس زيات بوج به يې د مزدورانو او بزګرانو په اوږو باندې اچوه

بوه، په جرمني کې د سواد کچه د ټولې اروپا د ھيوادونو څخه د جرمني پوھنتونو د ھيواد په پرمختګ کې مھم رول لو

لوړه وه، څو مسلکي تعليمي ادارې جوړې شوې وې، چې د ھغه ځای څخه صنعتي او تخنيکي مھارتونه ټولنې ته 

 کې يو يې بې سواده وه، په دې ډول د جرمني په پرمختګ کې لوستي ١٠٠٠ليږدول کيدل، د جرمني د فوځ څخه په 

  .انجينر، دوکاندار، مدير او نورو ستر رول درلودهمزدور، 

د جرمني يوازې څلويښت سلنه خلک په کليو کې اوسيدل، د جرمني د چټک صنعتي پرمختګ په وجه د جرمني د 

 کسانو ھر کال ١٣٠٠٠٠ ز لسيزه کې په مجموعي ډول ١٨٨٠ھيواده بھر تلونکو مھاجرينو شمٻر ډٻر کم وه، په 

 ته راکم شو، جرمني د زيات ٢٠٠٠٠ لسيزه کې دا شمٻر د کال ٩٠د پيداکيدو په وجه په ھجرت کاوه؛ خو د کار 

  .ښاري نفوس په درلودلو سره ھم په زراعتي توليد کې زياتوالی ليدل کيده

 ميليونه وه، په نفوسو کې مسلسل زياتوالی او صنعتي پرمختګ، کيمياوي او ۶٧ ز کال کې د جرمني نفوس ١٩١۴په 

مختګ د جرمني د عمومي پرمختګ او خوشالی المل وه، تير کال چې د کار په پيداکيدو کې زياتوالی بريښنايي پر

راغلی وه، ټول جرمني خوشاله وه، په عامو خلکو د حب الوطنی جذبه ډٻره زياته وه، جرمني قوم په خپل جرمنوالي 

  .باندې وياړ کاوه او متحد جرمني يې د ملي وياړ نښه وه
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ه د جاپانيانو غوندې په خپل تمدن باندې ناز کاوه، دا د راتلونکي وخت ھغه ځواک وه، چې اوسني جرمنيانو ھم لک

 ز کال نه وروسته يې د پراختيا غوښتنې جذبه زياته شوې وه، ھمدغه ھغه ١٨٩٠نظام ته يې چلينج ورکوالی شو، د 

ھر چا ته :  په پايله کې داسې وويل ز کال کې د ډٻر جذباتي کيدو١٩١۴ په ھال ويګانسلر کجذبه وه، چې جرمني 

  .چلينج ورکوو، د ھر چا الره به تعقيبوو او ددې الرې په اوږدو کې به ھيڅوک کمزوری نه ګڼو

د جرمني مشران د روسيي د زيات پرمختګ نه په ويره کې وه، جرمني د اروپا د لويي وچې بھر پرمختګ نه شو 

  .ختيا غوښتنې په اړه فکر وکړکوالی؛ نو د اروپا د لويي وچې دننه يې د پرا
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 ز کال په پرتله دوه درې برابره مستحکم شوی وه، جرمني د ١٨٩٠ ز کال کې د جرمني اقتصادي حالت د ١٩١۴په 

پخواني حکومتي نظام يوازينی ھيواد وه، چې صنعتي استحکام يې درلود، په دې وخت کې د روسيي او فرانسې نه ډٻر 

 ز کال کې د انګلستان د فوالدو توليد ١٨٧٠ ځينو برخو کې يې انګلستان ھم وروسته پريښی وه، په مخکې وه او په

 ز کال کې جرمني د انګلستان نه دوه ځلې زيات د فوالدو توليد کاوه، د ١٩١۴دوه ځلې د جرمني نه زيات وه؛ خو په 

  . ميليونه ټنه وه١٧.۶فوالدو توليد په دې وخت کې په جرمني کې 

 سلنه صنعت جوړوه، په جرمني کې د قوي ماشينونو د جوړولو څو ۶٠ ز کال کې د جرمني د ملي توليد ١٩١٣په 

 ميليونه مزدورانو کار کاوه، په جرمني کې د سيمينز او ١٣.٢ ز کال کې په کې ١٩١١فابريکې موجودې وې، چې په 

په کې کار کاوه، د جرمني د يوه کس  تنو ١۴٢٠٠٠د ايې ای جي په شان سترې صنعتي فابريکې موجودې وې، چې 

 مارکو ته لوړ شو، د جرمني فابريکې د انګلستان او فرانسې د فابريکو څخه ٧٢٨ جرمني مارکو څخه ٣۵٢امدن د 

څو ځلې لويي او د لوړې درجې څښتنې وې، په کيمياوي صنعت کې د ھويچسټ په شان سترې کمپنۍ موجودې وې، 

  .يمياوي پرمختګ کې يې ستر رول لوبوهچې د جرمني په مجموعي امدن او ک

 ز کال کې يې د ١٩١۴ھنګري د فوالدو د توليد څخه زيات وه، په  -د فوالدو توليد يې د انګلستان، فرانسې او د اسټريا

   ميليونه ټنه وه، ١٧.۶فوالدو اندازه 

ۍ کې د نړۍ په صنعتي بريښنا  ميليونه ټنه وه، جرمني په شلمه پيړ٢٧٧په ھمدې کال د جرمني د ډبرو د سکرو توليد 

 سلنه رنګ توليدوه، د ٩٠او کيمياوي پرمختګ باندې پوره واکمن وه، د جرمني د بائر او ھويچسټ فابريکو د نړۍ 

  . ز کال په نسبت د جرمني په بھرنۍ سوداګرۍ کې درې ځلې زياتوالی راغلی وه١٨٩٠

  .وده، چې د انګلستان نه لږ څه زيات وه سلنه برخه درل١۴.٨جرمني په دې وخت کې د نړۍ په صنعت کې 

 ١٨۴ليونه ډالره وه او د يوه کس امدن يې ي ب١٢د لومړۍ نړيوالې جګړې په پٻل کې د جرمني مجموعي ملي امدن 

  .ډالره وه، دا ھماغه شمٻرې وې، چې نړيوال قوتونه يې په ويره او تشويش کې اچولي وه

ی سياسي نظام، ھغه څه وه، چې جمھوري نظامونه يې چلينج کړي د جرمني پرمخ روان اقتصادي پرمختګ او پخوان

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 ھم د جرمني پر ضد متحد شوي وه

ه کې د جګړيز ماحول د رامنځته کيدو مخه نيول  ز کال پورې د بسمارک د اوږد فکر په پايل١٨٩٠ څخه تر ١٨٧٠د 

 ژر تر ژره د پايلو غوښتونکی وه او د بسمارک د دويم ويليمشوې وه او ټوله توجه يې پرمختګ ته اړولې وه؛ خو 

تدريجي ډول نړيوال ځواک د رامنځته کيدو الره يې پريښوده او برعکس الره يې ونيوله، چې ددې په پايله کې جرمني 

ھم د ) ايټاليا او رومانيه(ي اړيکو کې يوازې پاتې شو او داسې واخت راغی، چې د جرمني د جګړې ملګري په سفارت

  .جګړې په دوران کې ترې په شاه شول
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جرمني په جغرافيايي لحاظ د اروپا د لويي وچې تقريباً په مرکز کې پروت دی، که د ھغه وخت په نخشه باندې ژور 

ر وکړو؛ نو داسې معلوميږي، چې جرمني د څلورو خواوو څخه د خپلو دښمنو ځواکونو لخوا محاصره شوی دی، نظ

ھنګري  -  ز کال کې د ښمنانو د کمولو لپاره درې ګونی اتحاد د اسټريا١٨٨٢ھمدغه حالت ته په کتو سره، بسمارک په 

  . ز کال پورې پټ وه١٨٩١ دغه تړون د سره رامنځته کړ او د ھغوی دښمني يې په دوستی باندې بدله کړه،

ھنګري پراته وه، په -په ختيځ کې د جرمني پولې د روسيي ستر سلطنت ته رسيدې، په جنوب ختيځ کې يې اسټريا

جنوب کې يې سويزرلينډ، جنوب لويديځ ته يې فرانس، لويديځ ته يې لوګزامبورګ او بيلجيم، شمال لويديځ ته يې ھالينډ 

  .ارک پراته وهاو شمال ته يې ډنم

ې زيږدي پيړۍ په پٻل کې جرمني د ځمکني فوځ په ډٻروالي باندې پيل وکړ او فوځ ته يې جبري نيول پٻل کړل، ملد ش

ددې لپاره ھر جرمني ته اړينه وه، چې څو کاله د جرمني په فوځ کې خدمت وکړي، د فوځي خدمت د مودې د پوره 

 ډول فوځ به د ھيواد په دفاع کې مھم رول لوبوه او سربيره پر دې ھلته کيدو وروسته به له فوځ څخه لرې کيده، په دې

د ځوانانو د تربيي لپاره لوی ميدان ھم موجود وه، د اړتيا پر وخت به ددې فوځ څخه د کوچنيو ګروپو په ډول کار 

  .اخيستل کيده

 وه ٧٠٠٠٠٠ټول شمٻر يې  بيالبيلو مرکزونو کې موجود وه، چې ٢۵ ز کال کې د جرمني ځمکنی فوځ په ١٩١۴په 

  . وه۴۵٠٠٠٠٠او د ټول جرمني فوځ شمٻره 

 ز کال کې ھوايي فوځ رامنځته کړ، مشرانو يې ھوايي فوځ ته دومره ارزښت ورنکړ؛ ځکه يې په ١٩١٢جرمني په 

 ھوايي کښتۍ ١١ الوتکې او ٢۴۶ ز کال کې د جرمني سره ١٩١۴ھوايي فوځ کې زياتوالی رانه وست؛ خو په 

  .ېموجودې و

 نوې سترې ١٧ ز کال کې د جرمني بحري فوځ د نړۍ دويم ستر فوځ وه، په دې وخت کې د جرمني سره ١٩١۴په 

 دانې پيټرولي اب ٣٠ ستر کروزرز، ١٨ کوچني او ٧ چټکې جنګي بيړۍ، ۵ جنګي بيړۍ، ٢٠جنګي بيړۍ وې، 

  . نورو يو بوټس په جوړولو باندې کار روان وه١٧ يو بوټس او د ١٠دوزه، 

  وربيان

  


