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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  نومبر١۵

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

٨  

  ب او د نوي والي سره د ځينو خلکو مخالفتصنعتي انقال

د نولسمې پيړۍ په پٻل کې د نړۍ په زياتو قومونو کې د صنعتي انقالب اغٻزې ليدل کيدې، په دې وخت د اروپا زيات 

مفکرين او پوھان د پخواني سياسي، اقتصادي، ټولنيز، جغرافيايي، قومي او فوځي نظام پر ځای د نوي نظام سره اشنا 

 خو اوس ھم داسې کسان موجود ول، چې نه يې غوښتل خپل پخواني روايات او نظامونه پريږدي، ھغوی شوي وه؛

شاھي نظام غوښته او په ھمغه نظام کې د پرمختګ او نوي والي غوښتونکي ول، ھغوی د نوي پارلماني نظام سره 

  .مخالفت ښوده

 واکمنه شوې وه، تر دې چې د انګلستان او فرانسې بلخوا د نوي والي غوښتونکو ډله د اروپا په سترو ادارو باندې

سياسي مشران ھم د شاھي او پارلماني نظام په اړه غږيدل او د دواړو ادارو واکونه يې سره ويشلي وه، په دې ډول نه 

ی بشپړ شاھي نظام موجود وه او نه ھم بشپړ جمھوري پارلماني نظام، د اروپا په زياتو ھيوادونو کې فساد رامنځته شو

  .وه او وسله وال کوښښونه پٻل شوي وه

د کارل مارکس نظريي زيات مالتړ ترالسه کړی وه، مارکسيستانو خپلې اتحاديي جوړې کړې وه او په دې ډول يې 

ت څخه کار اخيسته، ھره فابريکه، کمپنۍ، مارکيټ، ځمکه يکوښښونه کول، د واک د ترالسه کولو لپاره يې د زيات جد

لکيت شمٻرل کيدل، انسان ته د انسان په نظر نه کتل کيدل، بلکې د يوه ماشين په سترګه ورته او ھر څه د حکومت م

کتل کيدل، چې د نه د ملکيت خاونده وه او نه ھم د شخصي ژوند، بس دوه وخته ډوډۍ او د ځان پټولو لپاره يې د کاليو 

  .حق درلوده

نظام يې مخې ته ونه دريږي او غوښتل يې، چې بايد خپل د نوي پارلماني نظام غوښتونکي په دې ډاريدل، چې کوم بل 

ھيوادونه يې ددې نظام نه ښه ګټه پورته کړي او نور ھيوادونه بايد ددې ھيوادونو د نظام تقليد وکړي، بلخوا د شاھي 

نظام غوښتونکي خلک په دې لګيا وه، چې دغه نظام په څه ډول ښه کړي او کوښښ يې کاوه، چې نور ھيوادونه ھم 

  .مدغه نظام په خپلو ھيوادونو کې پلی کړيھ
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په دې جګړه کې د اروپا څو ھيوادونه او قومونه شريک وه، ھر ھيواد د بل ھم نظره ھيواد نه مالتړ کاوه، حاالت تر 

دې اندازې خراب شوي وه، چې د پخواني نظام پر ضد ډٻر پاڅونونه شوي وه، د ځينو پاچاھانو سياسي وژنې ھم 

  . او ځينې نور يې تبعيد کړي وهرامنځته شوې وې 

په دې حاالتو کې يو خوا په انګلستان او فرانسه کې جمھوري نظامونه واکمن وه او صنعتي پرمختګ پر مخ روان وه، 

 په جرمني کې پخوانی شاھي نظام واکمن وه؛ خو ددې نظام په درلودلو سره يې ھم په کسب، صنعت او اقتصاد ابلخو

ې دا کار د انګلستان او فرانسې لپاره يو ډول چلينج وه او کيدای شوای، چې جرمني د کې ښه پرمختګ کړی وه، چ

  .نړۍ مشري په الس کې اخيستې وای

دې حاالتو ټول جمھوري نظامونه په ويره کې اچولي ول او د ھرې ممکنې الرې نه يې غوښتل، چې د جرمني د 

  .شاھي نظام له منځه يوسيپرمختګ مخه ونيسي، ھغوی غوښتل، چې په جرمني کې پخوانی 

  

  د نويو سيمو د نيولو پر سر رقابت

د اتلسمې پيړۍ په پای کې اروپايي ھيوادونو د مختلفو بھانو په رامنځته کولو سره د اسيا او افريقا په ھيوادونو باندې 

ا او استراليا په يرغلونه پيل کړ، د ھغه ھيوادونو حکومتونه يې د سوداګرۍ په واسطه ډٻر اغٻزمن کړي وه، د امريک

  .براعظم يې ھم ولکه درلوده، د نولسمې پيړۍ په پٻل اروپايي ھيوادونو ښې ډٻرې مستعمرې درلودې

اروپايي ھيوادونه د خپلو کوچنيو ھيوادونو څخه بھر وتل او د بھرنۍ نړۍ د نيولو په ھڅه کې ول، ھلته يې خپل خلک 

 ځای ټوله اقتصادي ګټه السته راوړه، ھغوی د ګټې د السته ځای پر ځای کول او د اوسيدو په صورت کې يې د ھغه

راوړلو لپاره د سلطنت او کنترول غوښتونکي ول، د نولسمې پيړۍ په پای کې تقريبا ټولو اروپايي ھيوادونو د اروپا 

  .څخه بھر مستعمرې درلودې

 او بې ارزښته وه، اسيايي او دا د اروپايي قومونو د عروج پيړۍ وه، داسې قوم چې په اروپا کې بيخي بې اغٻزې

افريقايي ھيوادونه يې د خپل تسلط الندې راوستل، انګلستان، فرانسې، جرمني، پرتګال، بليجيم او نورو ھيوادونه 

استعمار کړي وه، انګلستان، فرانسه، جرمني او پرتګال داسې ھيوادونه ول، چې په يوه وخت کې يې څو ھيوادونه 

  .نيولي و

تنې فکر په چټکۍ سره زياتيده، څرنګه چې ھر اروپايي ھيواد غوښتل، مستعمرې ولري؛ نو دوی په دا د پراختيا غوښ

خپلو کې ښې اړيکې نه درلودې، د اروپا دننه چې اړيکې ھر څنګه وې؛ خو د اروپا بھر يې د خپلو ګټو لپاره جګړې 

پای ته رسيدو ھيله يې دردلوه، انګلستان د ته ھم وردانګل، فرانسې د انګلستان نه سر ټکاوه او د انګلستان د ځواک د 

  .فرانسې د مستعمرو د محدودولو کوښښ کاوه

د جرمني لومړی وزير بسمارک د پراختيا غوښتنې ھيله نه درلود؛ خو قيصر دويم ويليم يې خوبونه ليدل او ددې خوب 

دندې ګوښه کړ او ويليم د خپلو  ز کال کې له ١٨٩٠د پوره کولو لپاره ھر ډول قربانۍ ته چمتو وه، بسمارک يې په 

  .خوبونو په بشپړولو پٻل وکړ

په دې کار سره جرمني په ھغو ھيوادو سخت په قھر شو، چې د جرمني قوم د غوښتنو په الر کې يې خنډ رامنځته 

  .کاوه، جرمني قوم شاوخوا ډٻر دښمنان درلودل، چانسلر وويل، چې ھر ھيواد به څاري او ھيچا ته به زيان نه رسيږي

په دې وخت کې اروپايي ھيوادونو د مستعمرو د زياتولو خوبونه ليدل، چې کمزوري ھيوادونه به يې الندې کول، 

ځواکمن ھيوادونه يې دې ته نه پريښودل، چې د ھغوی پر ضد څه ووايي؛ ځکه اروپايانو غوښتل، چې په ھر کمزوري 

ه، په نويو ځمکو سره د استعماري ھيوادونو اقتصاد ته ھيواد باندې سلطه ولري، ھر ھيواد د بل ھيواد نه شکايت کاو

  .زياته ګټه رسيده
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  دويمه برخه

  د جګړې احوال

   ز کال د جګړې حاالت١٩١۴د 

 ز کال د نړۍ په تاريخ کې د تباھۍ او ورانۍ د پٻل کال دی، د اروپا قومونه چې په دغه وخت کې د نورو ١٩١۴

ويجاړوونکو وسلو باندې سمبال وه، د وينې تويولو لپاره يو پٻل په کار وه، چې قومونو څخه پرمختللي وه، په نويو او 

ھنګري د سلطنت وليعھد ارک ډيوک - رامنځته شو، په دې وخت کې د اسټريا٢٨ ز کال د جون په ١٩١۴دغه پٻل د 

، قاتل شخص د يوې فرينز فرديناند او ميرمن يې صوفيه د سراجيو په سيمه کې د سربيايي قوم پرستو لخوا ووژل شول

  . وه(Black Hand)ترورستي ډلې سره اړيکه درلوده، چې ددغې ډلې نوم بليک ھنډ 

ھنګري په داخلي چارو -ھنګري اړيکې د پخوا څخه خرابې وې، سربيا د روسيي په اشاره د اسټريا- د سربيا او اسټريا

ھنګري وليعھد او ميرمن يې ووژل، -سټرياکې الس وھنه کوله، ھمدې روسانو د سربيا د ترورستې ډلې په واسطه د ا

ھنګري د سربيا په ځينو سيمو باندې ولکه ھم درلوده، چې ددې پيښې په پايله کې لومړۍ - په ھمدې وخت کې اسټريا

  .نړيواله جګړه پٻل شوه

ان ځواکمن د اتحادي سياست په پايله کې اروپا په دوه ډلو ويشل شوې وه، يو خوا د انګلستان، روسيي او فرانسې په ش

ھنګري او ترکيي قرار درلود، ددې سترو دولتونو په منځ کې کوچني ھيوادونه ھم د -ھيوادونه او بلخوا جرمني، اسټريا

جګړې څخه په امان نه شو پاتې کيدای، د ځينو ھيوادونو جغرافيايي موقعيت داسې وه، چې په جګړه کې داخل شول؛ 

  .اطر يې جګړه پٻل کړهخو ځينې داسې ھيوادونه ول، چې د ګټو په خ

د سربيا او روسيي تر منځ دفاعي تړون موجود وه، چې ددې تړون له مخې د جګړې پر وخت به روسيه د سربيا 

ھنګري او جرمني د درې ګوني تړون غړي وه، د درې ګوني تړون له مخې د يوه ھيواد -مالتړ کوي، بلخوا اسټريا

ستان ھم د بيلجيم سره يو پخوانی تړون درلود، چې بيلجيم بې طرفي سره په جګړه کې به بل ھيواد مرسته کوي، انګل

غوره کړې او انګلستان يې د ھر ډول مرستې ژمنه کړې وه، يو تړون د انګلستان، روسيي او فرانسې تر منځ ھم 

  .موجود وه، چې د جګړې پر وخت به د يو بل سره مرسته کوي

پالن جوړ کړی وه، ددې پالن مطابق بايد داسې حاالت رامنځته شي، د انګلستان او فرانسې مشرانو د جګړې لپاره يو 

ھنګري يا ھم جرمني فوځونه په کوم ھيواد حمله وکړي او انګلستان، روسيي او فرانسې ته ددې چانس - چې د اسټريا

ھنګري -په الس ورشي، چې دوی په جرمني حمله وکړي، جرمني د متحدو ھيوادونو ځواکمن دښمن وه؛ خو اسټريا

  .کمزوری وه

مسئلې نړيوال رنګ خپل کړ او پالن جوړوونکو دغه دواړه ھيوادونه په خپل ) د قتل(ھنګري دې -د سربيا او اسټريا

ھنګري وليعھد او ميرمن ووژل، ددې قتل پړه د سربيا په -پالن کې شامل کړل، سربيا د روسيي په مالتړ د اسټريا

  . د سربيا د حکومت د مالتړ څخه برخمنه وهحکومت باندې واچول شوه؛ ځکه ھغه ترورستي ډله

ھنګري حکومت د سربيا ددې کار د انګيزې څخه خبر وه، پاچا فرينز جوزف د روسيي، انګلستان او فرانسې - د اسټريا

د فکر او پالن څخه خبر وه، ھغه د سربيا سره د جګړې د پٻل څخه دمخه د جګړې په اغٻزو باندې فکر کړی وه، ھغه 

  .ھنګري څخه مالتړ کوي-رمني به د اسټرياپوھيده، چې ج

 د فرينز جوزف سفير د قيصر دويم ويليم سره کتنه وکړه، دويم ويليم اسټريا د خپل ۵ ز کال د جواليي په ١٩١۴د 

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 
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ګري د وزيرانو مجلس د سربيا څخه وغوښتل، بايد د اسټريا افسرانو ته اجازه ورکړل شي، چې ددې ھن-  د اسټريا٧

  .قتل په اړه څيړنې وکړي او په ثابتولو سره بايد قاتلينو ته سزا ورکړل شي

ه  د اسټريا حکومت سربيا ت٢٣ جواليي کې د فرانسې ولسمشر او لومړی وزير په روسيه کې ول، د جواليي په ١۵په 

 ساعت وخت يې ورکړ، چې بايد د اسټريا ټولې غوښتنې ومني، کنه جګړې ته دې چمتو شي، ۴٨التيماتم ورکړ او 

  . پای ته ورسيده٢۵سربيا د روسيي په مالتړ خپل کوچني فوځ ته حرکت ورکړ، التيماتم د جواليي په 

نيسو، تر څو وروسته د جګړې په حاالتو په دې ځای کې به د جرمني او متحدينو د جګړې پالنونه تر مطالعې الندې و

  .باندې په ښه ډول پوه شو

  

  د جګړې پالنونه

کله، چې حاالت خراب شول، نو جګړې ته ليوال ھيوادونو د يو بل خالف د جګړې لپاره پالنونه جوړ کړل، په پالنونو 

 ز کال ١٩٠۵مشر وه، چې په  د جرمني پخوانی فوځي ايلفر ډوان شيلفنکې تر ټولو مھم ھغه يې د شيلفن پالن وه، 

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 ھم ھمدا پالن وه

  

  د شيلفن پالن

ً په جرمني باندې حمله کوي او جنرال شيلفن په دې نظر  وه، چې فرانسه به د خپلو سيمو د ترالسه کولو لپاره حمتا

فرانسه به ددې کار لپاره د الزاس او لورن په سرحدونو کې خپل فوځ ھم ځای پر ځای کوي، په دې حالت کې به 

يز او ډونکرنک باندې به جرمني د بيلجيم له الرې د فرانسې دفاعي حالت کمزوری کوي او په کمزورو برخو مزر

  .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 ډٻر کوښښ کړی وه، 

ه حمله کوي، د ھلته يې لومړی او دويم فوځ ځای پر ځای کړی وه، دغه فوځ به د بيلجيم او نيدرلينډ له الرې په فرانس

الزاس او لورن نه د دفاع لپاره يې پنځم او شپږم فوځ چمتو کړی وه، ددې فوځ موخه دا وه، 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

مالتړی فوځ يې د ھغوی د ) شاته(ټکې حملې کوي او مخکې به ځي، ددې فوځپه دې وخت کې به پنځم او شپږم فوځ چ

  .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 

  . ددې کار وجه دا وه، چې ھغه وخت روسيه په اقتصادي او فوځي لحاظ دومره قوي نه وهټاکلی او

 ز کال کې جوړ شوی وه، په ھمدې کال جنرال شيلفن تقاعد اخيستی وه، پر ځای يې جنرال ھيلموت ١٩٠۵دا پالن په 

نړيوالو حاالتو په بدليدو وان مولټک ټاکل شوی وه، په لومړيو کې مولټک ھم دا پالن خوښ کړی وه؛ خو وروسته د 

 ز کال کې روسيي د جاپان نه ماته خوړلې وه او ١٩٠۵سره په دې پالن کې د تغير اړتيا وليدل شوه؛ ځکه يو خوا په 

په خپلو فوځي اصالحاتو کې مصروفه وه، دويم دا چې د جرمني د سرحد سره نږدې د ډبرو د سکرو کانونه او د 

  . وه، چې دښمن ته ددې پريښودل، يو احمقانه کار ګڼل کيدهراھين لينډ صنعتي ښارګوټی موجود
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 ز کال کې په دې پالن کې د تغير خبره وکړه او ويې ويل، چې په ختيزه جبھه کې د بيلفورټ د سمندر ١٩١٢شيلفن په 

د سرحد پورې بايد فوځ ځای پر ځای کړای شي او په يوه وخت کې يې د ختيزې او لويديزې جبھې د ښي او کيڼې 

  .رخې د فوځ په ځواکمنولو باندې ټينګار کاوه، مولټک د شيلفن په پالن کې ځينې تغيرات راوستلب

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 

  .سه کړيقوي کولو کوښښ کاوه، تر څو جرمني په يوه وخت کې په دوه جبھو کې بريا ترال

  

   شمٻره پالن١٧

بلخوا فرانسې او نورو متحدينو ھم پالنونه جوړ کړي ول؛ خو د دوی په پالنونو کې ھغه پخوالی او بشپړوالی نه وه، 

 ز کال کې د فرانسې او انګلستان تر منځ نږدې اړيکې موجودې ١٩١١کوم چې د شيلفن په پالن کې موجود وه، په 

ل فوځونه به د جرمني د مقابلې لپاره د فرانسې ښي اړخ ته ليږي، تر څو ھلته وې او دا پريکړه شوې وه، چې خپ

 ز کال په جګړه کې فرانسې خپلې سيمې له السه ورکړې وې، چې د ھغه د السته راوړلو ٧١-١٨٧٠جګړه وکړي، د 

  .ونه جوړوللپاره يې زيات کوښښ کاوه، ھغوی ډير په جذبه کې وه او فوځي مشرانو يې ھم د جذبو په اساس پالن

 شمٻره ١۶ شمٻره پالن د الزاس او لورن د نيولو لپاره جوړ شوی وه، جنرال اګسټن ايډيورډ ١۶ ز کال کې ١٩١١په 

پالن د فرانسې لپاره زيان رسوونکی باله، ھغه په دې عقيده وه، چې جرمني به د الزاس او لورن پر ځای د بيلجيم له 

انديز کړی وه، چې د بيلجيم له الرې د جرمني د حملې نه د ځان ساتلو لپاره الرې په فرانسه باندې حمله کوي، ھغه وړ

  .په کار ده، چې د بيلجيم په سرحد باندې فوځ واچول شي او د حملې پر وخت جرمنيانو ته ماته ورکړي

ې بايد د بيلجيم ددې پالن د پلي کولو لپاره فرانسې خپل ټول فوځ بيا منظم کړ، بلخوا ددې پالن د پلي کولو لپاره فرانس

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 ھغه سيمې په نښه شوې وې، چې د 

 شمٻرې نوم ورکړ، ددې پالن مطابق جرمنيان به د الزاس او ١٧ې د حملې امکان وه، دې پالن ته يې د دښمن لخوا پر

لورن لخوا په فرانسې باندې حمله کوي، په دې پالن کې د جرمني لخوا د بيلجيم له الرې حمله کول ھم په نظر کې 

  .نيول شوي وه

فوځ به د ښي څخه کيڼ خوا ته د الزاس او لورن په سيمه کې ددې پالن مطابق د فرانسې لومړی، دويم، دريم او پنځم 

حملې لپاره چمتو وي، د څلورم فوځ به په کيڼه خوا کې د جرمني سره مقابله کوي او د پنځم فوځ ځای به د جرمني د 

نيسي، پنځم فوځ به د بيلجيم له الرې د راننوتي جرمني سره جګړه کوي او د کيڼ لوري به د جرمني فوځ د پرمختګ 

 د الزاس او لورن په سيمه کې دې د جرمني مخه نيسي، څلورم فوځ ته الرښوونه شوې وه، د دريم فوځ ښي خوا ته

  .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 ھلته انګليسي فوځ د جرمنيانو مقابله وکړي، په دې ډول فرانسوي او انګليسي 

ونو غوښتل، چې دواړه فوځونه يو قوي حمله وکړي؛ خو د فوځ شمٻر او وخت يې ټاکلی نه وه؛ ځکه نو دا يو ځواک

  .ناکام پالن وه، فرانسوي فوځ ھغه څه وکړل، د کومو چې په شيلفن پالن کې يې وړاندوينه شوې وه
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  ځمکنۍ او بحري حملې

، په دا بله ورځ روسيي د خپل پالن له مخې خپلو ھنګري سربيا ته د جګړې اعالن وکړ-  اسټريا٢٨د جواليي په 

 تاريخ جرمني د روسيي څخه د فوځونو د ودرولو غوښتنه وکړه؛ ٣١فوځونو ته په اسټريا باندې د حملې حکم وکړ، په 

 ز کال د اګست په لومړۍ نيټه جرمني د روسيي پر ١٩١۴خو روسيي يې غوښتنه رد کړه، چې په ځواب کې يې د 

ن وکړ او د روسيي د ملګري فرانسې نه يې وغوښتل، چې بايد مداخله ونکړي؛خو د فرانسې د ضد د جګړې اعال

  .بھرنيو چارو وزير دغه غوښتنه رد کړه او خپلو فوځونو ته يې د حرکت حکم وکړ

په ھمدې ورځو کې د جرمني او عثماني ترکيي ترمنځ يو پټ تړون السليک شوی وه، په تړون کې راغلي   وه، چې 

  .ه به د يوه بل سره فوځي مرسته کوي، ايټاليا چې د درې ګوني اتحاد غړې وه، ځان يې بې طرفه اعالن کړدواړ

 جرمني بيلجيم ته وويل، چې د فرانسوي فوځونو د حملې لپاره چمتو شي، ددې کار لپاره بايد جرمني ٢  د اګست په 

ي به يې وساتل شي، که د بيلجيم فوځ ورانی وکړ؛ خپل فوځ بيلجيم ته داخل کړي او بيلجيم ته يې وويل، چې بې طرف

  . ساعتو التيماتم يې ورکړی وه١٢نو دا به حمله وګڼل شي، چې د 

 اګست بيلجيم د جرمني غوښتنه رد کړه، په ھمدې ورځ جرمني د فرانسې پر ضد د جګړې اعالن وکړ، په بله ٣په 

يم پاچا د بې طرفۍ السليکونه ټولو خواوو ته ښکاره کړل ورځ د جرمني فوځ د بريښنا په شان بيلجيم ته ننوت، د بليج

او د مرستې غوښتنه يې وکړه، په دې سره انګلستان جرمني ته التيماتم ورکړ، چې خپل فوځ بايد بليجيم نه وباسي، د 

لستان التيماتم وخت نيمه شپه پای ته ورسيد؛ خو د جرمني لخوا انګلستان ته ځواب ورنکړل شو، د اګست په پنځمه انګ

  .ھنګري پر ضد د جګړې اعالن وکړ، بلخوا مونټي نيګرو ھم د اسټريا پر ضد جګړه اعالن کړه-د جرمني او اسټريا

 ۶ اګست پورې يې ټولې کالګانې ونيولې، په ١۶په ھمدې ورځ جرمني د بليجيم په کالګانو باندې حمله وکړه او د 

ه او سربيا د جرمني پر ضد د جګړې اعالن وکړ، د اګست اګست باندې د اسټريا فوځ د روسيي سره جګړه اعالن کړ

  . مونټي نيګرو د جرمني سره د جګړې اعالن وکړ٩ د انګلستان فوځ فرانسې ته ورسيد او د اګست په ٩٧په 

 فرانسې او ١٢ او ١١ اسټريا د روسيي د الس الندې سيمې پولينډ باندې حمله وکړه، د اګست په ١٠د اګست په 

 ز کال ١٩١٨ څخه تر ١٩١۴ريا پر ضد د جګړې اعالن وکړ، په دې ډول لومړۍ نړيواله جګړه د انګلستان د اسټ

پورې روانه وه او ھر وخت د جګړې وخت وه، په مختلفو جبھو کې جګړې کيدې، چې ځينو جبھو يې ډٻر شھرت 

  .موندلی دی

  

  لوٻديځه جبھه

 او بيلجيمي فوځونه او خيتځ ته روسيي ديوھيکل فوځ جرمني دوو خواته جګړه کوله، په لويديځ کې فرانسوي، انګليسي

باندې حمله کوله، په لويديځه جبھه کې په جګړو باندې د ښه پوھيدلو لپاره بايد ختيزه، ) جرمني(په ختيځې پروسيا

  .ھنګري جنوبي جبھې جال جال مطالعه کړو، تر څو په بشپړ ډول د جګړې په نقشه باندې پوه شو-لويديزه او د اسټريا

  

  سرحدي جګړې

 جرمني فوځونو په بيلجيم باندې حمله کړې وه، د بيلجيم لږ فوځ په کالګانو کې د جرمني د سيالبي فوځ ۵د اګست په 

سره په جګړه وه، د جرمني لومړي او دويم فوځ د بيلجيم کالګانې يوه په بلې پسې نيولې، د بيلجيم پاچا البرټ خپل فوځ 
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 يې د کالګانو د دفاع لپاره او بله برخه يې د په کالګانو کې د جرمني لپاره د خنډ په دوه برخو ويشلی وه، يوه برخه

  .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

ازې د بيلجيم ساتونکی فوځ خنډ وه، جرمني فوځ خپل حرکت کابو نه شو کړای او د اوس د جرمني په مخ کې يو

بيلجيمي فوځ لخوا د مقابلې سره مخ شو، جرمني فوځ په بشپړ ډول د حرکت کولو نه مخکې حمله پٻل کړه؛ ځکه نو 

 دغه ١۶د اګست په  ورځې جګړه وکړه، جرمني فوځ ١١فوځ يې بريا وروسته ترالسه کړه، په ليج او نيمور کې دوی 

  .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 ٢٠جرمني د بريښنا په شان چټک فوځ په مخکې د بيلجيم کمزوري فوځ ډٻره مقابله ونکړه او پای د اګست په 

  .فوځ د فرانسې پولې ته ورسيد

  

  د لورن په سيمه کې جګړه

 ٧ شمٻرې د پالن مطابق خپل فوځ ځای پر ځای کړی وه، د اګست په ١٧د فرانسې  فوځ د الزاس او لورن په سيمه د 

د فرانسې لومړي فوځ په الزاس باندې حمله وکړه او په دا بله ورځ يې په خپله ولکه کې راووست، په دې سره د 

 جرمني فوځ په يوه حمله کې د ٩شحالي ھغه پای ته ورسيده، چې د اګست په فرانسې فوځ ډٻر خوشحاله شو؛ خو خو

  .فرانسې ټول فوځ د الزاس نه وويست او خپل لومړني ځای ته يې ورسوه

دې کوچنی ماتې جنرال جوفر اړ کړ، چې خپل پالن بيا د سره جوړ کړي، جوفر د فرانسې د اووم فوځ مشر اګست 

رال پاول وټاکه، ددې د مرستې لپاره د الزاس فوځ ته امر وکړ، چې دده د شاته ښي لرې او پر ځای يې تقاعد شوی جن

  .خواته دې ورسره په حرکت کې وي

 تاريخ باندې برسيره شول، کوم چې جنرال جوفر لخوا جوړ شوی وه، ددې ٨ شمٻره پالن تفصيل د اګست په ١٧د 

رن په شمال لويديځ کې جګړه کوي، دغه فوځ ته ساربرګ پالن مطابق د فرانسې لومړی او دويم فوځ به د الزاس او لو

  .نيسي او جرمني فوځ ته سټريس برګ سيمې ته په شا تمبوي

جنرال جوسياس وان ھيرفګن په الزاس او لورن کې د جرمني د شپږم فوځ مشر وه، د اووم فوځ مشر د شھزاده 

  . ډيلمن سره وهروبرټ په الس کې وه؛ خو اصلي مشري يې د جنرال کونارډ کرافټ وان

د جرمنيانو د پالن له مخې شپږم او اووم فوځ به د فرانسې د فوځ سره جګړه کوي او فرانسوي فوځ به کومورھينګ، 

ساربرګ او د دوسکس غره ايزې سيمې ته په شا کوي، چې دلته به پرې په يوه ځل حمله کوي، فرانسوي فوځ به 

و غوښتل فرانسوي فوځ ھمغسې وکړل او فرانسوي فوځ ته دروند محاصره کوي او وژني به يې، ھغه څه چې جرمنيان

  .ځاني او مالي زيان واوښت

 اګست نه ديخوا د فرانسې دويم او دريم فوځ قوي جګړه پٻل کړه، په څلور ورځينی جګړه، جرمني فوځ چې قوي ١۴د 

ل سرحد ته ورسيدل، فرانسوي توپونه ورسره وه، د فرانسويانو لخوا په شا کړل شو، فرانسويان په دې جګړه کې خپ

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 جرمني لخوا يوه قوي ځوابي حمله وشوه، فرانسوي فوځ يې په شا کړ او خپل لومړني ځای ته يې ٢٠د اګست په 

  . نورو ورځو لپاره د جګړې نه الس واخيستورسوه، فرانسوي فوځ د پنځو
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جرمني جنرال ډيملسن د فوځ د مشر نه غوښتنه وکړه، چې د شيلفن پالن برعکس دې ھغه 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 

نسوي فوځ ډٻر کمزوری شوی او کيدای شي په يوه حمله کې ټول له منځه والړ شي او دا د ته ويلي ول، چې فرا

  .ھغوی 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 

او مالي زيان ورسيد، جرمني فوځ خپل فوځ ته امر وکړ، چې د ښي اړخ يې مقابله وکړه، د جرمني فوځ ته ځاني 

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

ړه، د لږ وخت لپاره بريالي وه؛ خو خپله موخه يې ترالسه نکړه، په الزاس او لورن کې جرمني فوځ ډيره لږه ګټه وک

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

ابق د فرانسې د لومړي او دويم فوځ لخوا په لورن د حملې په دوران کې بايد دريم، څلورم او د جنرال جوفر د پالن مط

  .پنځم فوځ د شمال خواته مخکې والړ شي، دغه د جنرال فوش پالن وه

د پنځم فوځ مشر جنرال چارلس په دې پوھيده، چې جرمنی فوځ ډٻر او ځواکمن دی، چې په درست ډول يې روزنه ھم 

ده، ھغه غوښتل، چې د ميوز د سيند ړ شمال او جنوب له الرې بيلجيم ته د داخليدونکي جرمني فوځ مخه ترالسه کړې 

  .دې ونيول شي

 جرمني فوځ د ډينټ په سيمه يوه قوي حمله وکړه، په دې وخت جنرال جوفر د جنرال چارلس خبره ١۵د اګست په 

څلورم فوځ کيڼ اړخ يې متحرک کړ، ھلته  پنځم فوځ له ومنله، ھغه يې د ميوز او سيمبر د سيمو مينځ ته وليږه، د 

  .مخکې څخه موجود وه

 په ځنګلونو کې دا جګړه رامنځته شوه، د فرانسې ٢٢د لورن د سترې خونړۍ جګړې دوه ورځې وروسته د اګست په 

يمه ورځ د فوځ فوځ حملې کولې، په دې سره فرانسوي فوځ ته زيات ځاني او مالي زيان ھم ورسيده، د جګړې په در

  .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 ھم له منځه يوړ، په دې سره د جرمني په فوځي قرار ګاه کې د فرانسې 

  .ې احساسوله، چې کوالی شي، پاريس ونيسيپه ماته خوشحالي ښکاره شوه، اوس د جرمني فوځي مشرانو داس

  

  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، ھغه ته ويل شوي وه، چې په سيمبر او خيتځ کې د ميوز په سيمه کې به د جرمني د 

 پورې جنرال چارلس د جرمني فوځ ځای نه وه موندلی، ھغه ھيڅ حرکت ٢١سره جګړه کوي؛ خو د اګست د فوځ 

  .ونکړ

د جرمني دويم فوځ د جنرال کارل وان بولو په مشرۍ د ميوز او سيمبر په طرف مخکې روان وه، ھلته د جنرال 

ر سيمې ته ورسيد، چې د پنځم چارلس په مشرۍ فرانسوي فوځ موجود وه، په ھمدې ورځ جرمني فوځ د سيمب

  .فرانسوي فوځ سره يې جګړه پٻل کړه
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ټوله شپه خونړۍ جګړه روانه وه، په پای کې جرمني فوځ د سيمبر د سيند په جنوب کې خپلې پښې ټينګې کړې، اوس 

 فوځ نو جرمني فوځ د جنرال ميکس وان ھوسين په مشرۍ د دريم فوځ د راتګ انتظار کاوه، بلخوا د فرانسې د پنځم

  .جنراالنو په جرمني فوځ باندې د حملې خبرې کولې، چې جنرال چارلس پرې ھيڅ تبصره ونکړه

 جرمني فوځ د فرانسې پنځم فوځ په شا وتمبوه او زيات ځاني او مالي زيان يې ورواړه، جنرال کارل ٢٣د اګست په 

ې فرانسوي فوځ مات کړي، د ھمدې وان بولو داسې احساس کړه، چې د نورې مرستې د رارسيدو پرته کوالی شي، چ

  .ورځې په ماښام يې په فرانسوي فوځ باندې حمله وکړه او ھغه 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 

  .سيمبر منځنۍ سيمې ته د حملې لپاره ور ورسيدل؛ نو ھلته يې د فرانسې پنځم فوځ پيدانکړجنوب کې د ميوز او 

دې جګړې ته کله نا کله د چارليرويي يا نيمور جګړه ھم وايې، په دې جګړه کې ھم د جرمني فوځ د نورو جګړو په 

  .ځاني زيان ورواوښتشان بريا ترالسه کړه، د فرانسې فوځ په بشپړ ډول ختم نه شو؛ خو زيات مالي او 

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 ھمداسې پريښود، جنرال بولو چې د پروسيا د يوې سترې کورنۍ غړۍ وه، د جرمني د سترو چارواکو لخوا 

  .يې مالتړ کيده

ا لپاره دويم او دريم فوځ راوغوښته، په داسې حال کې چې دريم فوځ د ھغه د الس الندې نه جنرال بولو د خپلې بري

وه، د لومړي او دريم فوځ په موجوديت کې به ھغه دويم فوځ د خپلې ساتنې لپاره راغوښته، په دې ډول جرمني فوځ 

  .سته راوړيونه شو کوالی، ھغه بريا چې د فرانسې د فوځ پر ضد يې غوښته، په بشپړ ډول ال

  

  د مونز، الکيټا او ګوئز جګړې

 د فرانسې سرحد ته رسيدلی وه، ھغوی د چمتو والي لپاره ډٻر وخت درلود، د جنرال ١۴انګليسي فوځ د اګست په 

 فوځ د الکيټا سيمې ته رارسيدلی وه، دوی غوښتل، چې د جرمني خاورې ته داخل شي او د ٧٠٠٠٠فرينچ په مشرۍ 

  .ھغوی مخه ډب کړي

  .خوا جرمني جنرال مولټک ھم خپل فوځ ته خبر ورکړی وه، چې انګليسي فوځ د ليل په سيمه کې موجود دیبل

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، ھغه د جنرال جوفر او جنرال چارلس سره وليدل

 انګليسي فوځ د مونز په سيمه کې تم شول، د انګليسي او فرانسوي پنځم فوځ تر منځ ډٻر واټن موجود ٢٢د اګست په 

 د ٢٣وه، د جرمني د لومړي فوځ مشر جنرال کالرک وه او په چټکۍ سره د مونز په خوا روان وه، د اګست په 

ليسانو د جرمني فوځ د حملو ځواب په ښه ډول سره انګليسي او جرمني فوځونو تر منځ جګړه رامنځته شوه، چې انګ

  .ورکاوه

په ځينو سيمو کې جرمني فوځ انګليسي فوځ په شا وتمبوه، بلخوا کله چې فرانسوي فوځ د انګليسي فوځ دا حالت وليده؛ 

ن د نو جنرال چارلس خپل فوځ ته د شاته تګ امر وکړ، انګليسي فوځ دا کار خوښ نه کړ، چې په دې سره د انګلستا

  .جنګ وزير خپل فوځ د مارن سيمې ته وليږه

پورتنی جګړو ته سرحدي جګړې ھم وايي، په دې جګړه د فرانسې درې لکه فوځ ووژل شو، د فرانسي فوځ په ھر 

ځای کې شا تک ته اړ کړای شو؛ خو ددې سره ھم فرانسوي جنرال ھنري ايم برتي الټ په خپلې بريا باندې يقين 

  .ړلو نه وروسته د جرمني په پالن باندې پوه شولدرلود، ھغوی دماتې خو
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 مولټک خپل فوځ ته نوې الرښوونې وکړې، فوځ يې مخکې تګ ته چمتو کړ، چې فرانسې د پنځم فوځ ٢٧د اګست په 

  .ور سره مخ شو، چې د جرمني فوځ سره يې سخته جګړه وکړه

مدې وخت کې د انګليسي فوځ مشرانو د د الکيټا په سيمه کې انګليسي فوځ د ډير سخت حالت سره مخ شو، په ھ

فرانسوي جنرال جوفر نه د مرستې غوښتنه وکړه، ورته يې وويل، چې موږ په ډٻر بد حالت کې يو او د بشپړې تباھۍ 

په لور روان يو، ھغوی ته يې وويل، چې د جرمني په فوځ باندې حمله وکړي، تر څو د فوځ مخه يې زموږ نه واوړي 

  .په جګړه شياو فرانسوي فوځ سره 

جنرال جوفر ھمداسې 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

سي فوځ يې دا کار ونه فرانسوي فوځ ته ويل شوي وه، چې په جګړه کې د انګليسي فوځ سره مرسته وکړي؛ خو انګلي

  .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

  نوربيا

  


