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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  نومبر٠۶

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

٥  

  ريھنګ-اسټريا

ھنګري متحد دولت رامنځته شو، په دې وخت کې د ويانا تړون تر سيوري الندې يې د - ز کال کې د اسټريا١٨۶٧په 

سلطنت پر ځای دغه نوی نوم د ځان لپاره غوره کړ، ھنګري د منځته راتګ پر وخت د جرمني د پروسيا او د ايټاليي 

يولو خواھش درلود او دا خبره دې دواړو ھيوادونو ته د الس الندې سيمو په بدل کې د بالکان د روسي سيمو د ن

  .معلومه وه، چې په دې ډول فکر سره به د روسيي لخوا د سخت عکس العمل سره مخ شي

 لسيزه ډٻره خونړۍ ده، ددې په پايله کې نوی نړيوال نظام رامنځته شو او سياسي ١٨۶٠د اروپا په تاريخ کې د 

ښه ډول پاليسي جوړوله، ھغوی په دې خبره پوه شوي وه، چې د نړيوال ځواک د مشرانو د خپلو ھيوادونو لپاره په 

کيدو لپاره يوازې د زيات فوځ درلودل اړين نه دي، بلکې د فوځ تر څنګ قوي اقتصادي نظام، قومي جذبه، حب 

وپايي  ز کلونو کې ار١٨٧٠الوطني، قوي سياسي نظام او ښې سفارتي اړيکې درلودل ډٻر اړين دي؛ ځکه نو په 

  .مشرانو د ھمدې 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

ھنګري نوی رامنځته شوی حکومت د سترو ځواکونو په نسبت ډٻر کمزوری وه، د نفوس د زياتوالي سره  - ټرياد اس

يې ھر ورځ خلکو ھجرت کاوه، چې په پايله کې يې د ھيواد په ملکي توليد کې کموالی رامنځته کيده، په دې حالت کې 

  .تونو کې شمٻرل کيدهھنګري د تيرې پيړۍ د شان و شوکت په وجه په سترو قو-ھم اسټريا

 سلنه خلکو زراعتي کارونه کول، ٧٣ددې ھيواد د ځينو سيمو امدن دوه چنده زيات شوی وه، د ګليشيا او بوکووينا 

 کراونه وه، په ٨۵٠ کراونه وه، د اسټريا د الس الندې سيمو د خلکو د يوه کس امدن ٣١٣ددې سيمو د يوه کس امدن 

ھنګري کې د - کراونه حساب شوی وه، چې دا په اسټريا٢۶۴ماتيا د يوه کس امدن  کراونه او په د دل٧۶١بوھميا کې 

  .قومي برترۍ او بد سلوک ښه بيلګه وه

د اسټريا په والياتو او بوھميايي سيمو کې صنعتي پرمختګ پٻل شوی وه؛ خو د ھنګري په سيمو کې د زراعتي نظام د 

مختګ د کارونو څخه محروم وه، د اسټريا او بوھميا په سيمو ښه کولو لپاره کوښښونه کيدل، غربت ځپلې سيمې د پر
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کې صنعتي پرمختګ دومره نه وه، چې په نړيواله سطحه د خپل ھيواد اړتياوې پوره کړي او ويانا د نورو قوي 

  .ھيوادونو تر څنګ ودروي

نګ، نسل او ډله بازۍ په ھنګري د مختلف قسم نفوسو وجه وه، چې قومي جذبه يې نه درلوده، ژبې، ر - او دا د اسټريا

 مختلفې ژبې ويل ١۵کې ډٻرې وې، د نظر تنګوالی او جامد فکر په کې خپل عروج ته رسيدلی وه، په ھيواد کې 

 ز کال په پٻل کې د ١٩١۴کيدې، او د يوې ژبي ويونکي د بلې ژبې ويونکی بيخي نه خوښوه، ھمدا وجه وه، چې د 

  .  ژبو باندې ورکول شوی وه١۵وځ ته په ھنګري مشترک ف-جګړې د پٻل حکم د اسټريا

اساس په مساوي توګه ايښودل شوی وه؛ خو د پرمختګ په اړه يو ) ھنګري-اسټريا( ز کال کې ددغه سلطنت١٨۶٧په 

اړخيز توب د ھنګري پوھان په دې فکر کې کړي وه، چې دغه مشترک سلطنت ته د پای ټکی کيږدي او خپل خپل 

و ھم ازاد حکومت رامنځته کړي او د پاچاھۍ نظام غړوندی د غاړې څخه لرې حکومت د ځان لپاره جوړ کړي ا

  .کړي

په دې حاالتو کې فرانسې د روسيي سره خبرې پيل کړې وې، چې په خپلو کې اتحاد وکړي، د جرمني اسټريايي سيمې 

 د نيولو په اړه  ز کال کې فوځي مشرانو د ھنګري١٩٠۵ونيسي او د اروپا د ستر ځواک په توګه رامنځته شي، په 

  .فکر کاوه او ددې لپاره يې پالن جوړوه

ھنګري سلطنت ته متوجه وه، چې زياتره -ددې ټولو خطرونو نه زيات خطر په جنوب کې د غالمانو څخه د اسټريا

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 ھيواد د عمومي حاالتو د قابو کولو لپاره به ھر ځل ويانا د سياسي حل وړانديز کاوه او ھمدا 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 

يداکول، ټيکسونه، د ښوونځي جوړول، د پوسته خانې رامنځته کول  داسې مسائل لکه، د روزګار پکوښښونه کول، مثالً 

  ....او نور

ھنګري د مجموعي امدن زياتره برخه د مسئلو په حل باندې مصرفيده، د -د ھمدغه حاالتو په وجه وه، چې د اسټريا

 برابره وه، د فوځ سره فوځ او دفاع لپاره به بوديجه ډٻره کمه پاتې کيده، دغه بوديجه د ګاونډيو ھيوادونو د نيمايي

  .پخوانی وسلې، توپونه او توپکونه وه

 اونيو روزنه ورکول کيده او بيا به رخصتيدل، په ٨ سلنه يې په فوځ خدمت کاوه، نيمايي فوځ ته به د ٣٠د ټول نفوس 

سرته دې ډول د جرمني د فوځ برعکس د روزنې وروسته اسټريايي فوځ نه شو کوالی، چې په درست ډول خپله دنده 

  .ورسوي

ھنګري د سترو قوتونو په منځ کې د ټولو نه - د شلمې پيړۍ په پٻل کې اروپا بيا د يوه ستر بحران سره مخ وه، اسټريا

زيات په تشويش کې ول، د خپلو نږدې ګاونډيو لکه روس، ايټاليي، فرانسې او سربيا څخه يې د زيات خطر احساس 

ھنګري د درې خواوو نه د ښمنانو لخوا - خيزه تړون السليکولو او اسټرياکاوه، فرانسې د روسيي سره د دوستی دوه اړ

  .محاصره وه

 ز کال کې رومانيه ھم مخالف طرف ته والړه، سربيا د مونټي نيګرو سره الس يو کړ او د جنوب غالمان ١٩١٢په 

  .يې راپارول

  .ندې نيسوھنګري د متحد سلطنت حاالت په لنډ ډول تر څيړنې ال- کې د اسټريا١۴-١٩١٣په 
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 ز کال راپديخوا ددې متحد سلطنت ١٨۶٧ پاچاھي وه، دا د فرينز جوزفھنګري کې د - ز کال کې په اسټريا١٩١۴په 

پاچا وه، د ھيواد مشرانو ټاکل او لرې کول د پاچا په الس کې ول، په ھيواد کې يوه ملي شورا ھم موجوده وه، چې د 

  .اکل کيده، دې شورا په عمومي ستر مسئلو کې کوم رول نه درلودرايو په اساس به ټ

 ميليونه وه، چې مختلفو قومونو په کې ژوند کاوه، په ھيواد کې ۵٢.٢ ز کال کې ددې متحد سلطنت نفوس ١٩١۴په 

تنه  ميلونه ٩ ميليونو څخه زيات وه؛ مګر دويم لوی قوم ھنګري وه، چې ١٠اکثريت د جرمن قوم وه، چې شمٻر يې د 

وه، نور نفوس پولنډي، بوسنيايي، چکي، کروشيايي، سربيايي ايټاليايي، روتھينز، رومانيايي، سلواکي او غالم وه، په 

 مختلفو ژبو باندې خبرې کيدې، يوه قوم د بل قوم د ژبې او تمدن نه انکار کاوه، ھمدا وجه ١۵دې متحد سلطنت کې په 

  .لي ستونزو سره مخ وهوه، چې حکومت به زياتره وخت د ژبني او نس

 د واکمنۍ په دوران کې د اسټريا او ھنګري لپاره جال جوزفپه دې سلطنت کې مروجې پيسې يو ډول وې، د 

پارلمانونه جوړ شول، ټول سلطنت په سيمو باندې ويشل شوی وه، ددې سلطنت نفوس د اقتصادي نابرابرۍ ښکار 

کې ژوند تيروه، د بوھيميا حاالت لږ څه ښه وه او نورو يې تقريباً شوی وه، د اسټريا د سيمو ميشتو خلکو په خوشحالۍ 

  .په غربت کې او افالس کې ژوند تيروه

ھنګري باندې د اشرافوا واک وه او نمائندګان - په مجموعي ډول د لومړۍ نړيوالې جګړې د پٻل په وخت کې په اسټريا

  .نه توجه په وجه د جال والي په اړه فکر کاوهزياتره بې واکه وه، د چک او نورو اقليتي قومونو د حکومت د 
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 ٣ سلنه خلکو په ښارونو کې ژوند کاوه، د ھيواد مجموعي امدن ٨.٩ھنګري -  ز کال په پٻل کې د اسټريا١٩١۴د 

اعت  سلنه خلکو زراعتي کارونه کول، د زر۵٠ ډالره حساب شوی وه، د ھيواد ۵٧ليونه ډالره وه او د يوه کس امدن يب

  .لپاره وروسته پاتې سيمې ځانګړې شوې وې

ھنګري صنعتي پرمختګ ھم په - د صنعتي انقالب د اغٻزو په لړ کې د نولسمې زيږدي پيړۍ په وروستيو کې د اسټريا

چټکۍ سره پٻل شو؛ خو د شلمې پيړۍ په پٻل کې يې پرمختګ لږ ورو شو، د متحد سلطنت د انرژۍ استعمال د 

  . ميټرک ټنه وه۴٩.۴ډٻر کم فرانسې او روسيي څخه 

ر شويو دوو ھيوادونو د  ميليونه ټنه وه، کوم چې د پورته ذک۴٨ھنګري د ډبرو د سکرو توليد -ھغه وخت د اسټريا

اندازې څخه ډٻر کم وه، دلته د رخت صنعت عروج ته رسيدلی وه، د شرابو او شکرو صنعت ھم وروسته پاتې وه، د 

ھيواد په سترو ښارونو کې بريښنا موجوده وه، په ھمدې وخت کې د ګليشيا په سيمه کې تيل پيدا شول، بلخوا د 

وسائل په کار اچول شوي وه، د وسلو د جوړولو مختلفې فابريکې جوړې اورګاډي د پټلۍ د پرمختګ لپاره مختلف 

  .شوې وې

 سلنه برخه درلوده، چې ۴.۴ھنګري سلطنت په نړيوال توليد کې يوازې - پورته شمٻرو ته په کتو سره، بيا ھم د اسټريا

 لکه ملکي دولتي ٣٠ دا په ھغه وخت د نړۍ د سترو ځواکونو له جملې څخه د ايټاليي نه زياته وه، په ھيواد کې

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 ډٻر رعايت کاوه، په دې سره ھيواد په درست ډول 

  .پرمختګ نه شو کوالی
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 کيلومتره مربع وه، د ھيواد په شمال ختيځ کې روس، ختيځ ۶٧۵٠٠٠ھنګري دواړو ھيوادونو ټول مساحت -د اسټريا

کې رومانيه، جنوب کې سربيا او مونټي نيګرو، جنوب ختيځ کې ايټاليا، لويديځ کې سويټزرلينډ او شمال لويديځ کې يې 

ل لويديځ پرته شاوخوا يې ټول دښمنان و، په دې حالت کې د ھغه په دغه ډول ددې سلطنت د شما. جرمني پراته وه

  . وخت په خارجي پاليسۍ او سفارتي اړيکو کې کومه بريا نه وه ترالسه کړې

دې ھيواد د خپلو ګاونډيو سره بې شمٻره جنجالي مسئلې درلودې، دې متحد سلطنت چې پخوا کومې ځمکې نيولې وې، 

ې پاليسۍ په وجه ناراضه وه، په دې وخت کې د نړيوال بحران په وجه يې په د ھغه سيمو خلک د حکومت د ناکام

  .دوستانو کې کمۍ او دښمنانو کې يې زياتی رامنځته شو

د جرمني سره رامنځته شوي اتحاد ته ھم خلکو په ښه نظر نه کتل؛ خو په دې يې ھم سترګې نه شوې پټولی، چې د 

ري ته د روسيي او فرانسې نه خطر موجود وه، ھر پنځه کاله وروسته د ھنګ-جرمني د نه مرستې په پايله کې اسټريا

ھنګري د خپل کمزوري حالت په وجه په کې -درې ګوني اتحاد د تړون نوی والی کيده، چې په دې اتحاد کې به اسټريا

  .ګډون کاوه

 ز کال کې پاچا د ١٩١۴  په مشرۍ کې منظم وه، پاچا د فوځ  عمومي مشر وه، پهفريدريکد ھيواد شاھي فوځ د پاچا 

 په فوځ کې ډٻر مقبوليت درلود او په عملي فرنز کونريډ کلونو وه، د ھغه د ډٻر عمر په وجه د فوځ فوځي مشر ٨۴

 غوښتل، چې داخلي او بھرني مسائل به د فوځ په مټ حلوي، ھمدا وجه وه، چې کونريډډول ھغه د فوځ سپه ساالر وه، 

 سربيا سره کله کله جګړې کولې، چې په دې سره يې د ګاونډيو ھيوادو سره زياتره زياتره وخت به يې د ايټاليي او

  .وخت اړيکې خړې پړې وې

 د جګړې پالن جوړ کړی وه، چې ددې پالن مطابق فوځ د خپلو دريو خواوو  کونريډ ز کال څخه مخکې١٩١۴د 

) ای سټافل(ړی فوځ جوړ شوی وه، چې د ګاونډيو سره په يوه وخت د جګړې لپاره تيار وه، ددې پالن مطابق يو ځانګ

  .په نوم ياديده او د ايټاليي يا ھم د روسيي سره د جګړې لپاره چمتو وه

نوم يې ورکړی وه، د سربيا او مونټي نيګرو پر ضد ) مني ملګرپ بالکان(د درې ډلو څخه يو بل جوړ فوځ چې د 

و ځانګړی منظم فوځ وه، ددې فوځ يوه دنده دا ھم وه، که په نوم بله ډله وه، چې دا ي) بي سټافل(جګړې ته چمتو وه، د 

چيرې د ايټاليي يا روسيي سره جګړه ونه شي؛ نو د ھغه فوځ چې د سربيا پر ضد جوړ شوی، په جګړه کې د ھغوی 

  .سره مرسته وکړي

و د اورګاډي  تنه وه، دې فوځ سره پخواني توپونه، توپکونه ا۴۴۴٠٠٠ھنګري ټول فوځ - ز کال کې د اسټريا١٩١۴په 

د پټلۍ پخوانۍ نظام موجود وه، شاھي فوځ ھوايي فوځ ته کومه توجه نه وه کړې، لکه څرنګه چې مخکې ذکر شول، د 

  . ھنګري دولت د فوځ لپاره ډٻره کمه بوديجه ځانګړې کړې وه- اسټريا

، د فوځ په اړه د کم ھنګري بحري فوځ د خپلو دواړو دښمنو ځواکونو روسيي او ايټاليي څخه کمزوری وه-د اسټريا

ھنګري د بحري - ز کال کې د اسټريا١٩١۴نظر لرلو په اساس يې بحري فوځ ته ھم دومره ارزښت نه وه ورکړی، په 

  . ابدوزه موجود ول۵ ډيسټرايزرز او ١٨ کروزه، ۵ جنګي بيړۍ، ١۶فوځ سره 

  

  ترکيه

ه ډٻر شان و شوکت سره حکومت وکړ،  ز کال پورې د نړۍ په نخشه کې پ١٩٢٢ ز څخه تر ١٢٩٩عثماني سلطنت د 

ددې سلطنت لوړوالی په شپاړسمې او اوولسمې زيږدي پيړيو کې خپل اوج ته رسيدلی وه، چې بريد يې د سھيلي 
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 باج ٣ والياتو او ٢٩افريقا، منځني ختيځ، لويديزې اروپا او سھيل لويديزې اروپا ته رسيده، عثماني سلطنت په 

  .وی وه، ددې سلطنت ويره په اروپايي جرګو کې موجوده وهورکوونکو سيمو باندې ويشل ش

 ز کال څخه ديخوا په مسلسل ډول ١۵۶۶ ز پيړۍ په لومړيو کې وليدل شوې، د ١٩د ترکي سلطنت د زوال نښې د 

 نا اھله مشرانو واکمني وکړه او دا سلطنت يې د زوال پر لور روان کړی وه، زياتره نيول شوې سيمې يې له السه ١٣

  . او سلطنت د ھرې ورځې په تيريدو سره کمزوری کيدهووتې

د مرکزيت په پای ته رسولو سره په ختيځ او لويديځ کې پروت سلطنت يې د سياسي يووالي څخه ھره ورځ بې برخې 

کيده او په لرو پرتو سيمو کې پرتو غير مسلمانو اقليتونو د نورو په مټ ورانۍ پٻل کړی وه، په دې وخت د سني او 

  .ستونزو او اقتصادي خراب حالت حکومت ته سخت زيان واړوهشيعه 

واکمن دويم  ز کال کې ١٨٣٩ ز کال د يونان د ازادۍ په جګړه کې يونان خپله ازادي اعالن کړه، وروسته په ١٨٢٩د 

ا د  د ھيواد د ساتلو او په ترکيه کې د نوي والي په موخه ھلې ځلې پٻل کړې، د اصالحاتو په نوم يې د اروپمحمود

 ز کال کې په سربيا، ١٨٧۵نوي فکري، حکومتي، زراعتي او قانوني نظام پر اساس حکومت کول پٻل کړل؛ خو په 

 ز کلونو په جګړه کې ٧٨-١٨٧٧مونټي نيګرو، بوسنيا، والچيا او مالدووا کې د قوميت تحريکونه پٻل شول او پای د 

و سيمو خلکو ھم خپلواکي اعالن کړه، په داسې حال کې چې د روسيي او ترکيي تر منځ پيښه شوه، د پورته ذکر شوي

  .چې دغه پورته سيمې د تيرو شپږو لسيزو راھيسې نيمه خودمختاره وې او د ترکيي د بيرغ الندې متحدې وې

فلسطني سيمو ته والړ او ھلته يې د اسرائيلو د ازادۍ تحريک ) يھودا سولومن الکاليي(په وخت کې د سربيا يو يھودي 

  .پٻل کړ

 ز کال کې د ترکي ځوانانو تحريک په ټول ھيواد کې پٻل او د تحريک د غوښتنو د نه پوره کيدو په پايله کې ١٩٠٨په 

 په تخت باندې کيناوه، د ځوانو پنځم محمود د ھيواده وشاړه او ورور يې سلطان عبدالحميد ز کال کې ١٩٠٩يې په 

کوالی شول، چې د بوسنيا او ھرزګونيا سيمې په خپل واک ھنګري سلطنت و- ترکانو د تحريک په وخت کې د اسټريا

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

 واخيستې، دې  ز کال وروسته د يووالي او عمل مجلس رامنځته شو، چې د ھيواد چارې يې په الس کې١٩٠٨د 

مجلس لومړی د ھيواد د بحري فوځ جاج واخيست او پريکړه يې وکړه، چې د عوامو نه به چنده راټولوي او بحري 

 ز کال په لومړيو کې يې انګلستان ته د دوه نويو بحري بيړۍ د ١٩١٠فوځ سره به مرسته کوي، په دې سلسله کې د 

  . جوړولو لپاره پيسې ورکړې

وسته يې بيړۍ د ځان سره وساتلې؛ ځکه د جرمني سره يې د جګړې امکان زيات وه او د بيړيو د بيړو د جوړولو ور

څخه يې په لومړۍ نړيواله جګړه کې د ځان لپاره ګټه واخيسته، په ھمدې وجه د ترکي عوامو د انګلستان نه ډٻر 

يې دوه جنګي بيړۍ ورواستولې او راغلل، بلخوا د جرمني قيصر دويم ويليم ددې موقع څخه ګټه واخيسته او ترکيي ته 

 .په مقابل کې يې ترکيه په جګړه کې د ځان ملګرې کړه

 ز کال کې رامنځته شو، په ١٩٠٩د ترکيي ھوايي فوځ د نړۍ د څو پخوانيو فوځونو څخه يو وه، ھوايي فوځ يې په 

کي په کې د ګډون په دې وخت کې په پاريس کې د ھوايي فوځ په اړه نړيوال کنفرانس جوړ شوی وه، چې دوه تر

 ز کال کې نور ترکان د زده کړې لپاره اروپايي ھيوادونو ته وليږل شول؛ خو زده کړه يې ١٩١٠موخه ورغلي وه، په 

 ز کال کې بيرته ترکيي ته راغلل، د ترکيي د دفاع وزير محمود ١٩١١بشپړه نه شوه او د ځينو مسائلو په وجه په 

 مرسته کوله او په ھمدې کال يې دوه افسران فيسا او يوسف کينان د نړيوال سيوکيت پاشا د ھوايي فوځ سره ډٻره
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 ز کال کې په استنبول کې ١٩١٢ھوايي ټيست لپاره وليږل، چې اعلی نمرې يې واخيستې او نړۍ يې حيرانه کړه، په 

  .وځ لرونکې وهھوايي اکاډمي جوړه شوه او په دې ډول په لومړۍ نړيواله جګړه کې ترکيه د يوه ځواکمن ھوايي ف

 ز کال په اکتوبر کې په جګړه شامله شوه او د روسيي سره يې د ١٩١۴ترکيه د جګړې د پيل څخه دوه کاله وروسته د 

  . تنه وه٢١٠٠٠٠جګړې اعالن وکړ، په دې وخت کې يې د ټول فوځ 

  نوربيا

  


