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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  نومبر٢٧

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

١١  

  بحري جبھه

د لومړۍ نړيوالې جګړې د پٻل سره بحري جګړې پٻل شوې وې، لومړۍ بحري بريا د جرمنيانو وه، چې د روم په 

د روم د بحيرې له ) بريسلو(او واړه کروز) ګوئی بن(بحيره کې تر السه کړه، ددې جګړې له الرې د جرمني کروز

په بشپړ ډول محاصره کړی وه، دويم دا الرې قسطنطيني ته رسول وه؛ ځکه انګليسي بحري فوځ د جرمني بحري 

  .چې، دا ھغه بيړۍ وې، د کومو په واسطه چې ترکيه په جګړه کې داخله شوې وه

 

  د ھولي ګولينډ جګړه

 د انګلستان اميرالبحر ډيوډ بيټي د جرمني په بحري ځواک باندې د حملې لپاره يو پالن ٢٨ ز کال د اګست په ١٩١۴د 

 ډيسټرايزرز به د جرمني په ګولينډ بندرګاه باندې حمله کوي او ٢۵ځه جنګي کروز او چمتو کړ، ددې پالن مطابق پن

ژر به بيرته راځي، په دې جګړه کې د جرمني درې کروز له منځه والړل او د انګلستان کروز ايری تھوسا ته ھم 

جګړه په ټوله نړيواله ) ښته وت- او-حمله وکړه(زيات زيان ورسيده؛ خو په بيرته راتلو کې بريالی شو، په دې ډول د 

  .جګړې کې روانه وه

  . د جرمني فوځ ځوابي حمله وکړه، په دې حمله کې د انګلستان درې کروز له منځه والړل٢٢د سپتمبر په 

 شمالي سيمې د جګړې مرکز وټاکل شو او د سوادګريزو او نورو الوتکو د تګ راتګ لپاره ځانګړې ٢د نومبر په 

ني ھغه بيړۍ چې په مستعمرو کې وې، ويې کوالی شول، چې انګليسي بيړۍ له منځه يوسي، الره وټاکل شوه، د جرم

په نوم موجودې ) الرل سروھی( انګليسي بيړۍ له منځه يوسي، په ويسټ انډيز کې د ١۵ايمډن وکوالی شول، چې 

  . انګليسي بيړۍ له منځه يوسي؛ خو په پای کې په خپله وچاوديده١٧بيړۍ وکوالی شول، چې 

د نومبر په لومړۍ نيټه د جرمني په ختيځ يوې بيړۍ په انګليسي بيړۍ باندې حمله وکړه، چې دوه جنګي کروزه يې له 

منځه يوړل او نورې بيړۍ په تيښته بريالۍ شوې، جرمنيانو د ډٻر وخت لپاره خپل بحري کوډونه تغير نکړل، 

يې ترجمه کړي، چې ددې څخه وروسته د جرمني انګليسانو وکوالی شول، چې د دوی په خبرو پوه شي او کوډونه 

  .بحري جګړې دومره بريالۍ نه وې
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  مستعمراتي جبھې

د افريقا په لويه وچه کې د جګړې حالت بدل وه، ھلته د سختو الرو، ځنګلونو او ډبرينو الرو په موجوديت سره 

اسطه حمل و نقل په اسانه ترسره کيده، جګړيز فعاليتونه يوازې د بحرونو پورې تړلي وه، په بحرونو کې د بيړيو په و

  .جرمني د لومړۍ نړيوالې جګړې د پيل پورې زياتې مستعمرې درلودې

کې جرمني د اړيکو يو قوي بې سيمه سيستم جوړ کړی وه او په افريقا کې يې د ) اوسنی ګانا او د ټوګو سيمه(ټوګو لينډ

  .خپلو نورو مستعمرو سره د ھمدې ځايه اړيکه ټينګوله

 ٢٠٠ ز کال کې انګلستان د لويديځ او فرانسې د ختيځ لخوا په ټوګو لينډ باندې حمله وکړه، ١٩١۴-٧ست په د اګ

 يې دغه ٢۶ افريقايي فوځيانو د يوې کوچنۍ جګړې څخه وروسته وسله وغورځوله او د اګست په ١٠٠٠جرمني او 

  . منځه يوړه او خپل سيستم يې نصب کړسيمه متحدو فوځونو ته پريښوده، متحدو فوځونو ھغه بې سيمه دستګاه له

 انګليسي فوځونو په کيمرون باندې حمله وکړه، په پٻل کې دغو ٢٧ فرانسوي او بيلجيمي او د اګست په ٢٠د اګست په 

فوځونو بريا ترالسه کړه؛ خو د جرمني او افريقايي فوځونو په ځوابي حمله کې دغه فوځونه شاته تګ ته اړ کړل 

  .شول

ب لويديزه افريقا ھم په خپله ولکه کې راوستې وه، دغه سيمه په لومړيو ھيڅ اروپايي ھيواد نه نيوله، په جرمنيانو جنو

 ز کال کې دغه سيمه د جرمنيانو په ولکه کې ١٨٨۴ ز کال کې انګليسانو يوه کالوني جوړه کې وه؛ خو په ١٨٧٨

يمه کې ورسره پرمختګ پٻل شو، د ريل راغله، وروسته ددې سيمې څخه قيمتي شيان السته راغلل، چې په دې س

ګاډي پټلۍ او د حمل و نقل نورې الرې جوړې شوې او په ونډوک ې د بې سيمه اړيکو نيولو يو قوي مرکز ھم جوړ 

  .شو

 ز کال ١٩١۵قبائلي قومونه د جرمني د فوځ د سلوک څخه ناخوښه وه، حمله کوونکو ددې موقع څخه ګټه واخيسته، د 

 جرمني ٣۵٠٠وتاوی کې جرمنيانو خپله وروستي مورچه جوړه کړه او د يوه قوي جنګ وروسته  په ا١د جواليي په 

  . خپلې وسلې وغورځولې او دغه سيمه يې د جنوبي افريقا په کنترول کې راوستې٩فوځيانو د جواليي په 

ره انګلستان فوځ نه د جرمني ختيزه افريقا د زيات نفوس او زيات مال لرونکې وه، په دې ھيواد باندې د حملې لپا

 يې د دارالسالم بندر او بې سيمه مرکز له منځه يوړ، ورپسې ٨درلوده؛ نو د ھند نه يې فوځ راوغوښت او د اګست په 

  .جګړه پٻل شوه، جرمني فوځ ښه جګړه کوله او انګليسي فوځ ته يې د مخکې تګ اجازه نه ورکوله

 انګليسي فوځ ددغه ھيواد څخه وباسي او ھم يې د انګلستان  ز کال په پای کې جرمني فوځ وکوالی شول، چې١٩١۵د 

 ز کال په ١٩١۶د ولکې الندې سيمې ختيزې افريقا باندې حمله وکړه، د جنرال الټو په مشرۍ کې جرمني فوځ د 

  .مارچ کې د يوګانډا د ريل پټلۍ د ولکې الندې راوسته

 فوځ يې د ٣٠٠٠٠٠و ورسره جګړه پٻل کړه، د انګلستان وروسته انګلستان د ھند نه نور فوځ راوغوښته او جنرال الټ

 تنه فوځ وه، په دې ١٣٠٠دوه کلونو لپاره دلته مصروف وساته، په داسې حال کې چې د جنرال الټو سره يوازې 

 ز کال په نومبر ١٩١٨ تنه ووژل شول، د ٧٠٠٠٠٠ ميليونه پاونډه مصرف شول او تقريبا ٣۵٠جګړه کې د انګلستان 

  .الټو وسله وغورځولهکې جنرال 

کائيو چو د چين د شانتونګ د واليت يوه جزيره وه، دا سيمه جرمني نيولې وه، تر څو خپلې بحري موخې ترالسه 

 جاپان جرمنيانو ته التيماتم ورکړ، چې دا جزيره پريږدي يا ھم جګړې ته تيار شي، د اګست په ١۵کړي، د اګست په 

  . وکړ جاپان د جرمني پرضد د جګړې اعالن٢٣
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 نور جاپانی فوځ ھم ورورسيده، پنځه ورځې ١٨ جاپانی فوځ د لنګ کو سيمې ته ورسيده، د سپتمبر په ٢د سپتمبر په 

ول، د يوې وروسته انګليسي فوځ ھم ورورسيد او يوه خونړۍ جګړه پٻل شوه، جرمنيان د فوځ د کموالي سره مخ 

  . جرمني فوځ وسله وغورځوله او جزيره يې جاپاني او انګليسي فوځ ته تسليم کړه٧سختې جګړې وروسته د نومبر په 

  

   ز کال د جګړې حاالت١٩١۵د 

لومړۍ نړيواله جګړه د تير کال د اګست څخه پٻل شوې وه او په ھره جبھه کې جګړه ښه په درز کې روانه وه، د 

 د چين جزيرې، نږدې ختيځ، بالکان، پولينډ، ګليشيا، پروسيا او فرانسه ټول د جګړې تاوده افريقا په صحرا کې،

  .ډګرونه ول او فوځونه د يوه په مقابل کې په جګړه باندې بوخت وه او د يوه بل د ماتې لپاره يې موقع لټوله

 کې يې جګړه لسو برخو ته انګليسي فوځ چې په لومړيو کې يې يوازې په شپږو برخو کې جګړه کوله، په دې کال

 برخې وه، د جرمني فوځ په ١٠۴ برخو ته ورسوه، د فرانسې فوځ ٣٧وغځوله، ددې کال په جريان کې يې فوځ 

 . برخو کې جګړه کوله، ددې کال د جګړې حاالت په الندې ډول دي۶۵ او په ختيځ کې ٩۴لويديځ کې 

  

  ځمکنی، بحري او ھوايي حملې

 لويديزه جبھه لږ څه ارامه ښکاري، دواړو خواوو خپل فوځونه په لومړيو ليکو کې  ز کال په دوران کې١٩١۵د 

اچولي وه او د خندقونو جګړه يې کوله، متحدو فوځونو د نيول شويو سيمو د بيرته السته راوړلو لپاره په جرمني فوځ 

  .باندې حملې کولې، ناکاميدل او بيرته خپلو خندقونو ته راتلل

 او روسي فوځونو د توجه مرکز وه، د جرمنيانو د پالن له مخې لومړی بايد ختيزه جبھه ارامه ختيزه جبھه د جرمني

 ز ١٩١۵کړي او بيا خپل پام لويديزې جبھې ته واړوي؛ خو دې پالن ته عملي جامه اغوستل لږ څه ستونزمن ول، د 

 بلغاريي په جګړه کې د مرکزي کال په دوران کې ډٻره توجه بالکان، ترکيي او بحري جبھو ته وه، په ھمدې کال

  .قوتونو سره مالتړ اعالن کړ او جګړه کې داخله شوه

 .دلته ھره جبھه جال جال مطالعه کوو

  

  لويديزه جبھه

 ز کال په نومبر ١٩١۴ جرمنی فوځ خپل نوي ځای ته په شا شوي وه، دغه کرښه د ١۴ ز کال د سپتمبر په ١٩١۴د 

 د ھيډن برګ نوم ورکړی وه، متحدو فوځونو څو ځلې په جرمني فوځ باندې کې يو ځانګړی سرحد وه، دې ځای ته يې

  .حمله وکړه، چې دواړه خواوې به درې ميله شاته يا مخکې شوې او يوې خوا ھم بريا خپله نکړه

استعمال شو، دغه ھرجن ) کلورن ګاز(په ھمدې کال په لويديزه جبھه کې د جرمنيانو لخوا په لومړي ځل زھرجن ګاز

  . د پاريس په دويمه جګړه کې په انګليسي فوځ باندې استعمال شو٢٢ اپريل په ګاز د

 

  د نو چييل جګړه

 انګليسي ١٠ کال د مارچ په ١٩١۵فرانسوي جنرال جوفر د اريس په شمال کې د يوې قوي حملې پالن جوړ کړ، د 

صف کې درز رامنځته شو، په فوځ يوه قوي حمله وکړه، ددې ناڅاپي حملې په پايله کې د جرمني فوځ په لومړي 

ھمدې درز کې انګليسي فوځ ورننوت او پر جرمنيانو يې حملې پٻل کړې، د جګړې په دوران کې جرمني فوځ ته 

مرسته ھم ورورسيده؛ خو جرمني فوځ ونشو کوالی، چې ځوابي حمله وکړي او ناکام شول، دوی د خپل فوځ په منځ د 

  . ولرامنځته شوي درز په ختمولو باندې بوخت
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 ١٣ فوځ د جرمني فوځ مرستې راورسيده او ځوابي حملې لپاره يې چمتوالی پيل کړ، د مارچ د ١۶٠٠٠په دا بله ورځ 

پورې جرمني فوځ ځوابي حملې کولې؛ خو بريالي نشول، ھو، جرمني فوځ دومره ګټه ترالسه کړه، چې انګليسي فوځ 

  .يې د نورو حملو څخه منع کړ او جګړه پای ته ورسيده

 

  د پاريس دويمه جګړه

 ماښام ٢٢د جرمني د فوځ مشر جنرال فالکن پريکړه وکړه، چې په پاريس کې به زھرجن ګاز استعمالوي، د اپريل په 

  . بجې يې دغه ګاز استعمال کړ او په پاريس کې موجود انګليسي فوځ وپاشل شو۵

 جرمني فوځ بيا زھرجن ګاز ٢۴په انګليسي جنرال سمت ډورن يو ځل بيا خپل لومړنی صف منظم کړ، د اپريل 

 جنرال سمت ډورن خپل فوځ ته د ٢٧استعمال کړل، چې د انګليسي فوځ ته يې زيات ځاني زيان واړاوه، د اپريل په 

  .شاته تګ امر وکړ

په دې کار يې جنرال سمت له دندې ګوښه او پر ځای جنرال ھربرټ پلمر د متحدو فوځونو مشر وټاکه؛ خو جنرال 

  . د کتلو وروسته د جنرال سمت کړنه تائيد کړه، دا ځلې فرانسوي مشرانو دغه پريکړه ومنلهپلمر د ځای

 حملې څخه وروسته انګليسي ٢۵-٢۴د انګليسي فوځ شاته تګ د مۍ په لومړۍ نيټه پٻل شو، د جرمنيانو لخوا د مۍ په 

 ٧٠٠٠٠ت، په دې جګړه کې فوځ په بشپړ ډول د پاريس نه وشړل شو او پاريس د جرمنيانو په ولکه کې پريو

  .انګليسي فوځ ووژل شو او د جرمني فوځ زيان د نيمايي څخه ھم کم وه

  . جرمني فوځيان په کې ووژل شول٧۵٠٠٠ څخه زيات فرانسوي او ١٠٠٠٠٠بله جګړه د ارټوئز وه، چې 

امنځته کړي،  ز کال په مني کې فرانسوي فوځ کوښښ کاوه، چې د جرمني د فوځ په لومړي صف کې درز ر١٩١۵د 

 پورې جګړه ٢۵په لومړيو کې د فرانسوي فوځ حملې ناکامې وې، وروسته يې نور فوځ ھم چمتو کړ او د سپتمبر د 

  .وځنډوله، په دويم يې چې جګړه پٻل کړه؛ نو د جرمني فوځ لومړی صف يې له منځه يوړ

 يې زياته کړه او جګړه يې پٻل په دې وخت کې جرمني جنرال فالکن خپله د جګړې ډګر ته راغی، د ھغوی حوصله

  .کړه، چې دښمن يې شا تګ ته اړ او بيرته خپل ځای ته راغلل

 

  ختيزه جبھه

 ز کال په پٻل کې روسان په داسې حال کې وه، چې نږدې وه جرمنيان به يې د جګړې څخه وباسي، جنرال ١٩١۵د 

د ختيزه جبھه په ارامه کړل شي، تر څو ھيډن برګ او ليوډنډروف دواړو دويم ويليم ته ويلي ول، چې لومړی باي

  .لويديزې جبھې ته اوزګار شي

ددې موخې لپاره جرمنيانو پالن جوړ کړی وه، ھغوی د اسټريا څخه د لږ کومک په پايله کې کوالی شو، چې روسانو 

  .ته زيات زيان ورسوي او داسې زيان چې بيا سر راپورته نکړي

سره په جګړه وه، که چيرته روسي فوځ خپل پام ختيزې جبھې ته اړولی وای؛ د کاکيشيا په سيمه ترکي فوځ د روسانو 

  .نو ترکانو کوالی شول، چې د روسيي خاورې ته ننوځي، ھمدغه وجه چې روسانو خپل پام دواړو خواوو ته اړولی وه

وسي او بيا که چيرته روسي فوځ خپله توجه ترکيي ته اړولې وه؛ نو جرمني کوالی شول، چې روسي فوځ له منځه ي

روسي فوځ نه شو کوالی، چې په يوه جبھه کې ھم خپل فوځ راټول کړي، په دې وخت کې مرکزي قوتونو کوالی 

شول، چې نيمه جګړه وګټي؛ ځکه بلخوا د انګلستان، فرانسې، بيلجيم او سربيا د فوځ سره د جرمني نيم فوځ په جګړه 

  .کې ښکيل وه او ھغوی په سم ډول جګړه نشوه کوالی
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 ز کال په پٻل کې جګړه پٻل کړې وه، په دې جبھه کې زياتې جګړې د روسيي ١٩١۵ه ختيزه جبھه کې جرمنيانو د پ

 .سره دي

  نوربيا

  


