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  ٢٠١۴  نومبر٠٩

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

٦  

  بلغاريه

 ز کال کې د برلين د کنفرانس په پايله کې بلغاريه د عثماني ترکيي څخه جال کړل شوه، د ھمدې کال څخه ١٨٧٨ په

 ١٩١۴ کال پورې بلغاريه د شھزاده فرديناند په الس کې وه، چې د ھمدې کال په پای کې پاچا وټاکل شو، په ١٩٠٨تر 

 کال کې پاچا فرديناند د خپل نوم سره د تزار لفظ ھم  ز١٩١١ز کال کې پرواسيل راډوس الوو لومړی وزير وه، په 

زيات کړ، فرديناند پاچا وه؛ خو د وزيرانو په واسطه يې خپل اختيارات نور ھم زيات کړي ول، ددې وجه د ھغه وخت 

  . ز کلونو پورې وخت ته د فرديناند د پاچاھی نوم ورکول شوی دی١٩١٨ څخه تر ١٩١۴سياسي ګوندونه ول، د 

د نورو سيمو په شان د ازادۍ تحريک پٻل کړی وه او د يوه تحريک لپاره يې سر اوچتوه، د مقدونيا خلکو د مقدونيا 

 ز کال کې بلغاريي د سربيا، مونټي نيګرو او يونان سره يو ځای د ١٩١٢بلغاريي د خلکو سره ھم اھنګي درلوده، په 

ومړۍ جګړه وايي، چې په دې جګړه کې بلغاريي د ترکيي سره جګړه وکړه او ھغوی يې مات کړل، دې ته د بالکان ل

مقدونيا سربيره تريس او سالونيکا سيمې ھم 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 

  .رې ونيولهيې ت

 سلنې ته ١۴ سلنې څخه ٨ ز کال کې لومړي وزير سټائلوډ کورني صنعت ته پرمختيا ورکړه، ټيکس يې د ١٨٩۴په 

 ز کال کې تجارتي قوانين جوړ او نافذ ١٨٩٧ سلنې ته لوړ شو، په ٢۵ ز کال کې ١٩٠۵لوړ کړ، چې وروسته په 

 کيلومترو ته ٢١٣٣ ز کال کې ١٩١۴ متره وه، چې په  کيلو٨۶١ ز کال کې د اورګاډي پټلۍ يوازې ١٨٩۶شول، په 

  .ورسول شوه، يوازې په څلورو کلونو کې په فابريکو او کارکوونکو کې يې څلور سلنه زياتوالی راغی

 تنه وه، د ھيواد ١١٠٠٠٠ ميليونه تنه وه او د پالزمينې صوفيا نفوس يې ۴.٨۵ ز کال کې د بلغاريي نفوس ١٩١۴په 

ه ژوند درلود، زياتره يې د صنعت سره تړلي وه او فابريکو د ھيواد اقتصاد ته زيات قوت عامو خلکو خوشحال

  .ورکاوه

 ز کال په اګست کې د لومړۍ نړيوالې جګړې په پٻل کې، بلغاريه د بالکانو د دويمې جګړې د بوج نه په ١٩١۴د 

 بلغاريي د مھم جغرافيايي موقعيت په بشپړ ډول نه وه اوزګاره شوې او په لومړيو کې يې بې طرفي غوره کړې وه، د

وجه د جګړې دواړو لوريو کوښښ کاوه، چې بلغاريه د ځان ملګرې کړي، بلغاريي د قانون په اساس خارجه چارې 
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ټولې د پاچا په الس کې وې او پارلمان په دې کې ھيڅ مداخله نه شوه کوالی؛ خو پاچا د جرمني نژاد په درلودلو سره 

  .ې طرفۍ د سياست طرفدار وهھم، په جګړه کې د ب

 ز کال په ګرمۍ کې چې مرکزي ځواکونو زياته بريا خپله کړه، بلغاريه د مرکزي ځواکونو په ګټه د متحدينو ١٩١۵د 

  .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

ه زيږدي پيړۍ کې صنعتي انقالب او په سياسي لحاظ رامنځته شوې تبديلي، ددې باعث شوه، چې د شلمې په نولسم

پيړۍ په پٻل کې اروپايي قومونه د ناوړه حاالتو سره مخ شي، په زياترو ھيوادو کې خلک د پاچاھي نظام بيزاره وه او 

اچاھي نظام او پارلمان تر منځ د حل الر رامنځته په ډير قوت ورسره د خلکو کرکه زياتيده، په ځينو ھيوادو کې د پ

شوې وې، په دې ډول دغه وخت يو خوا د پاچاھي نظام د پايښت او بلخوا د جمھوري او پارلماني نظام د رامنځته 

  .کيدو لپاره جګړه روانه وه

ه، د واک د السته اروپايي قومونو د نړۍ په نخشه کې مھم ځای درلود؛ خو ددې سره ھم د انتشار او جګړو ښکار و

راوړو، قومي او تمدني اختالف، ژبنی اختالف، پخوانی جګړې او د غچ اخيستو سياست اوج ته رسيدلی وه، د نويو 

  .ځمکو السته راوړل د ھر اروپايي ھيواد دويمه غوښتنه وه

ګړې رامنځته شوې د پراختيا غوښتنې سياست او د نويو ځمکو د السته راوړلو په وجه خپلمنځي اختالفات او سترې ج

وې، ھمدغه حالت د بحري پرمختګ لپاره الره ھواره کړه او د بحري نظام د لوړوالي لپاره کار پٻل شو، د لوړ بحري 

ځواک لرونکي ھيواد لپاره دا د منلو نه وه، چې بل ھيواد دې ددې ھومره ځواک پيدا او ددې پر سيمو دې ولکه ټينګه 

  .رامنځته شو، چې ھيوادونه په ګروپونو باندې وويشل شولکړي، ددې په پايله کې داسې حالت 

د ځينو ھيوادونو د اتحاد په پايله کې مخالفينو ته ګواښ متوجه کيده او د ھمدې ګواښ په مقابل کې به ھغه مخالف يو بل 

په پٻل کې اتحاد رامنځته کاوه، ھمدغه سياست ټوله اروپا په خپله غيږه کې ونيوله، چې دغه سياست د نولسمې پيړۍ 

  .پٻل شوی وه

په دې ناوړه حاالتو کې دا اړينه وه، چې د اروپا مفکرين او پوی خلک بايد د ډٻر صبر نه کار واخلي او ستونزې بايد 

د سفارتي اړيکو له الرې حل کړي او د اروپا لويه وچه د تباھۍ نه وژغوري؛ خو د ھغه وخت واکمنو زياته بيړه 

خلک وخوړل، په لکونو بې کوره، يتيم او بې وارثه شول، د ټولې اروپا اقتصاد ته وکړه او پای جګړې ميليونونه 

  .سخت زيان ورسيده

 .دلته د لومړۍ نړيوالې جګړې الملونه په تفصيل سره څيړو
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ولو کار ګړندی شو، د نويو ټوپکونو، د صنعتي پرمختګ سره يو ځای په اروپايي ھيوادو کې د نويو وسلو جوړ

ماشينو، توپونو او ټانکونو په جوړولو باندې اروپايي ھيوادونو زياتې پيسې مصرفولې، د فوځ په متحرک کولو او د 

فوځي اړيکو نيولو په سامانو باندې ھم زيات مصرف کيده، اروپايي جنګي ماھرينو د پخوانيو جګړو څخه زده کړه 

فوځ ته زياته توجه کوله، اورګاډۍ چې په ھغه وخت د وړو راوړو لپاره ښه وسيله وه، په چټکۍ کړې وه؛ ځکه يې نو 

  .سره يې پټلۍ ورته غزولې

جنګي ماھرين په دې نظر وه، چې يوازې د زيات فوځ درلودل، د بريا ضمانت نه شي کيدای، د بشپړې بريا لپاره نوي 

 الوطنی جذبه او اطاعت، چټک فوځ او جنګي سامان اړين تخنيک او وسلې، چټکې فوځي اړيکې، فوځ سره د حب
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دی، سربيره پر دې جنګي پالن، ښه سياسي او ټولنيز حاالت، اقتصادي استحکام، سفارتي اړيکې او د اوږدې مودې 

  .جګړې لپاره ځواکمن اقتصاد ډٻر اړين دي

 روسيي د نويو وسلو جوړولو سربيره د ھمدا وجه وه، چې د اروپا ځينو ھيوادونو لکه جرمني، فرانسې، انګلستان او

  .ځواکمن اقتصاد لپاره ھلې ځلې پٻل 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 ھر وخت به خپل راپورونه لوړو چارواکو ته 

  .رسول، چې ھغوی به د کتلو نه وروسته د وسلو د جوړولو امر ورکاوه

نو د اروپا د ځمکني فوځ سربيره د بحري فوځ دځواکمنولو لپاره ھم نويو وسلو ته اړتيا وه، د اروپا ځواکمنو ھيوادو

څخه بھر 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

ۍ يې جوړولې، د بحرونو څخه د يرغلونو لپاره يې ھوايي بيړۍ دا د اروپا د سيالۍ پايله وه، چې بحري جنګي بيړ

  .جوړې کړې وې، د يوبوټس ټيکنالوجۍ د بحري جګړو بڼې زيات ته تغير ورکړ

تارپيډ ھم يو ډول توغندي وه، چې د سمندر دننه به يې د دښمن بيړۍ په نښه کوالی شوې، په دې کار کې انګلستان، 

ھيوادونو نه مخکې وه، په دې ډول د اروپا مھمو ھيوادونو د بحري بيړيو د نوي جرمني فرانسه او امريکا د نورو 

  .کولو لپاره کوښښونه کول

 ز کال کې د نړۍ ١٩١۴ ز کلونو تر منځ دوه چنده ځواکمن شوی وه، جرمني په ١۴-١٩١٠د فرانسې بحري فوځ د 

ې نه وروسته د بحري فوځ په ارزښت  ز کال د ھسپانيي سره د جګړ١٨٩٨دويم ځواکمن بحري فوځ وه، امريکا د 

باندې پوه شوه او د شلمې زيږدي پيړۍ په لومړيو کې يې د ځواکمن بحري فوځ په جوړولو باندې پٻل وکړ، د 

 ز کال کې د انګلستان بحري فوځ ١٩١۴انګلستان شاھي بحري فوځ د نړۍ د ټولو څخه ځواکمن او مجھز فوځ وه، په 

  .په لومړۍ درجه کې وه

وځ ھم ھمدې حالت کې وه؛ خو د ھغه وخت جنراالنو د ھوايي فوځ نه دومره اميد نه درلوده، فرانسې، ھوايي ف

انګلستان، جرمني، ترکيي، فرانسې او امريکا يې د جوړولو لپاره کوښښ کاوه، د جګړې ډګر ته نوې الوتکې د 

د الوتکو په واسطه بارود او د استعمال لپاره راوړل کيدې او نوې تجربې يې کولې، جنګي الوتکې جوړيدې او 

  .ويجاړۍ رامنځته کوونکي مواد د يوه ځای نه بل ځای ته ليږدول کيدل او ھم به يې د دښمن ځايونه بمبارول

د الوتکو د چټک سرعت او د زيات وزن د پورته کولو لپاره ھر ھيواد ھوايي اکاډمۍ جوړې کړې وې، پٻلوټان يې 

  .يې ځمکنی فوځ ھم بمباروهچمتو کول، د الوتکو په واسطه به 

 ز کال په اروپا کې ھمدغه حالت موجود وه، انګلستان د نړۍ ځواکمن ھيواد وه او جرمني يوازينی ھيواد ١٩١۴په 

وه، چې انګلستان ته يې چلينج ورکوالی شو، بلخوا روسيي په چټکۍ سره نور ھيوادونه الندې کول، چې دا د روسيي 

ھنګري ته ستر ګواښ وه، په دې حاالتو کې ھر ھيواد کوښښ کاوه، چې په وسلو او -دوو ګاونډيو جرمني او اسټريا

 .نورو جنګي وسائلو کې په نورو باندې برالسی شي

  

� ������� �������� ����� ���  

د ايډم سمت کتاب په اروپايي قومونو کې يو نوی فکر رامنځته کړ، چې ددې کتاب وروسته د اروپايي قومونو د 

ختګ لپاره ځانګړې څيړنې پٻل شوې او اروپايي قومونو د نويو اقتصادي الرو چارو په رامنځته کولو اقتصادي پرم

  .الس پورې کړ، د بارټر سيستم پر ځای يې نړيوال تجارت رامنځته کړ
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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 ھمدغه نظريه ډٻره ځواکمنه وه، د اروپا څخه د تجارت په بھانه 

  .راووتل، اسيا، افريقا او اسټراليا ته ورسيدل او ھلته يې د ھغه ځای ساده خلک محکوم کړل

يوال توليد څخه يې ښه کټه واخيسته، ھر ټول اروپايي قومونه د اروپا د کوچنۍ وچې نه د وتلو په حال کې وه او د نړ

  .اروپايي ھيواد د نورو ھيوادونو سره د سوداګرۍ لپاره بحري فوځ جوړ کړی وه

دغه کار چې د کومو ھيوادونو لپاره ستونزمن وه؛ نو د نورو ھيوادنو د بيړيو په واسطه يې خپل سوداګريز مالونه 

  .ځته شوې وهنورو ھيوادو ته رسول، نړيواله سوداګري نوې رامن

د شلمې زيږدي پيړۍ په پٻل کې د اروپايي قومونو د اقتصادي پرمختګ غوښتنه الپسې زياته شوه او خبره جګړې ته 

ورسيده، د سويس کانال ډٻر مھم رول درلود؛ ځکه ھمدا کانال د اسيايي ھيوادونو سره د سوداګرۍ نږدې الره وه، ھر 

  .نيسي او محصول يې السته راوړياروپايي ھيواد به کوښښ کاوه، چې دا ځای و

انګليسي شاھي بحري فوځ د خپل شان و شوکت په درلودلو سره د نړيوالې سوداګرۍ په ښو الرو باندې واکمنه وه، 

نورو ھيوادونو به د خپلې سوداګرۍ لږه برخه محصول انګلستان ته ورکاوه، چې دې کار د انګلستان اقتصاد ته ډٻره 

  .نه برعکس له زيان سره مخ وهګټه رسوله او نور ھيوادو

د فوالدو،صنعت، کيمياوي توليداتو او د بريښنا په واسطه د انرژۍ السته راوړل په ډيره پيمانه سره پٻل شوي وه او 

ھر ھيواد به د خپلې وسې په اندازه کوښښ کاوه، ددې کار لپاره اروپايي ھيوادونو د خپلې سوداګرۍ ساحه پراخه کړې 

ونو څخه به يې چې ګټه ترالسه کوله؛ نو ھغوی به د خپل انحصار الندې راوستل، د ھيواد د ګټو د وه او د ھغو ھيواد

  .ترالسه کولو لپاره به يې بل ھيواد انحصاروه او ځواکمنو ھيوادونو به ددې کار نه ناوړه ګټه اخيسته

ي بيړۍ جوړې کړې، بلخوا جرمني غوښتل، چې په نړيوالې سوداګرۍ کې مخکې وي؛ نو ددې کار لپاره يې نوې بحر

د جرمني د بحري بيړيو د قوي کيدو په وجه انګلستان ته ګواښ متوجه وه او ھمدغه وجه وه، چې انګلستان د فرانسې 

او روسيي سره د لږو اختالفاتو په درلودلو سره بيا ھم يو ځای شو، ددې خبرې مطلب دا نه دی، چې پورته ذکر شوي 

څخه يې ويره درلوده او ) جرمني(ه وه؛ مګر د ځان شاوخوا د يوه قوي اقتصادي ھيواددرې ھيوادونه د يو بل خيرخوا

  .دوی د ډٻر وخت لپاره خپلمنځي اختالفات شاته وغورځول او د جرمني پر ضد متحد شول

فرانسې د خپل بيروني ځواکمن اقتصاد په وجه نورو ھيوادونو ته پور ورکوه او سودي ګټه يې ترالسه کوله، چې دې 

ار يې اقتصاد ته زياته ګټه رسوله، روسيي د صنعتي پرمختګ او فوالدو جوړولو لپاره کوښښ کاوه، جرمني په دې ک

فکر کاوه، چې څنګه د فوالدو جوړولو، کيمياوي توليداتو، سترو ماشينونو او د بريښنا د توليد لپاره نوي وسائل 

ه پيژندل کيده، دغه ټول قدمونه د اقتصادي پياوړتيا او او رامنځته کړي، انګلستان د نړۍ د ستر سوداګر ھيواد په توګ

استحکام لپاره پورته کيدل او ددې تر څنګ يې يو بل د څارنې الندې ھم نيولي وه، چې بل ھيواد څومره ځواکمن 

  .اقتصاد لري او مقابل ھيواد وکوالی شي، چې د ھغه نه ځواکمن وسائل او الرې چارې رامنځته کړي

ې پيړۍ جګړې د ځمکې د نيولو لپاره نه وې، بلکې ددې لپاره وې، چې څرنګه وکوالی شي پياوړی د اروپا د تير

 .اقتصاد ولري

  نوربيا

  


