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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  دسمبر٠٣

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

١٣  

  بحري جبھه

 ز کال په پٻل کې جرمني فوځ په انګليسي فوځ باندې د زيپلن په واسطه حمله کړې وه، وروسته د جنوري په ١٩١۵د 

  . د ډوګر بينک جګړه وشوه٢۴

 انګليسي او فرانسوي فوځ په دردا نيل باندې ګوله باري پٻل کړه، ددې ګوله بارۍ موخه د بحر په ١٩د فبرورۍ په 

  .ه د دښمن د فوځ ويستل وهغاړه د موجودو کالګانو څخ

 دويمه حمله وکړه، په دې حمله کې د بيرون خوا کالګانې ورانې شوې او دښمن يې ٢۵متحدو فوځونو د فبرورۍ په 

اړ کړ، چې شا تګ وکړي؛ خو اميرالبحر کارډن پوه شوی وه، چې يوازې د بحري حملو پواسطه بريا نه شي ترالسه 

  .ر ونکړ او د مخکې تګ امر يې ورکړکيدای؛ خو چرچل يې خبرې ته ھيڅ فک

 په پالن کې لږ تغير راوستل شو، د راتلونکو دوو اونيو په دوران کې انګليسي فوځ د ورځې لخوا ګوله ۴د مارچ په 

باري کوله، تر څو دښمن شا تګ وکړي او د شپې لخوا کارکوونکو سرنګونه پاکول؛ خو کارکوونکي په بارودي 

  .مخ ول؛ ځکه ګوله بارۍ زيات زيان ور اړولی وهسرنګونو کې د ستونزو سره 

د چرچل لخوا په کارډن باندې فشار زيات وه، چې په دې سره ھغه ذھني ناروغ شو او کور ته يې وليږه، پر ځای يې 

 يې حمله وکړه، د ماسپښين پورې دا حمله زياته بريالۍ ١٨اميرالبحر روبک د جبھې مشر وټاکل شو، د مارچ په 

  .ښکاريده

، کله چې د سرنګونو کارکوونکو بيا خپل کار پٻل کړ، د سمندر د غاړو څخه ګوليو ويشتلو يې کار ورخراب کړ، خو

په دې وخت د متحدو فوځونو درې بيړۍ د سرنګونو سره ټکر او غرقې شوې، دې حالت ته په کتو سره روبک د 

  .عمومي شا تګ امر وکړ
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   ز کال د جګړې حاالت١٩١۶د 

ګړه ښه په درز کې روانه وه، متحدو او مرکزي ھيوادونو د جګړې لپاره تٻل توليدول، په ځينو لومړۍ نړيواله ج

ھيوادونو کې اقتصادي بحران رامنځته شوی وه اوخلکو يې د امنيت او د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوله، په 

  .جګړه کې د وژل شويو خلکو وارثانو خپل واکمن د ھغوی قاتالن ګڼل

لپاره دومره مھمه شوې وه، چې تير کال د انګلستان د جګړې سکرتر چرچل چې ماته يې خوړلې وه، جګړه د خلکو 

له دندې ګوښه کړل شو، تر دې چې انګليسي پارلمان حکومت تبديل کړ او نوی حکومت يې رامنځته کړ، د روسيي د 

  .فوځ مشر لرې کړای شو او مشري يې خپله تزار دويم نيکوالی په الس کې واخيسته

خو، جګړه اوس ھم چټکه روانه وه، د جګړې په ډګرونو کې دواړو خواوو يو پر بل باندې حملې کولې، ګوله بارۍ او 

  .پوپ خانې چليدې، ھر خوا مړي پراته او د وينو سيندونه روان ول

 

  ځمکنی، بحري او ھوايي حملې

 په شدت سره جګړه روانه وه، د بحري  ز کال ھم د ځان سره ورانۍ راوړې، په دې کال ھم په ټولو جبھو کې١٩١۶

  .برالسۍ لپاره ھلې ځلې اوج ته رسيدلې وې او په مستعمرو کې د وينو تويولو بازار ښه ګرم وه

 

   لوٻديزه جبھه

د لويديزې جبھې حالت د تير کال په څير وه، دواړو خواوو د لومړي صف د مخکيوالي لپاره ھڅې کولې، په دې کال 

  .دې يې مطالعه کووچې کومې جګړې شوي الن

  د ورډن جګړه

د جرمني د فوځ مشر جنرال فالکن غوښتل، چې په لويديزه جبھه کې د فرانسوي فوځ مورال کمزوری کړي، ددې 

لپاره په کار وه، چې فرانسوي فوځ شا تګ ته اړ کړي، دې جنرال غوښتل، چې زيات فرانسوي فوځ ووژني، تر څو 

  . عامو خلکو فکر د فرانسوي فوځ په اړه خراب کړيعام خلک فوځ کې شامل نه شي او ھم د

 ھغوی ددې کار لپار پروپاګند کاوه، جرمني فوځ د جګړې په دوران کې ھغه فرانسويان وژل، چې د فرانسې سره يې 

  .مينه درلوده او ھغه کسان يې پريښودل، چې د وطن پر ځای يې د خپل ځان سره ډٻره مينه درلوده

ل فالکن د جرمني د شھزاده ويليم لپاره د ورډن په سيمه کې د جګړې پالن جوړ کړ، دلته د د ھمدې موخې لپاره جنرا

فرانسې د فوځ مشر پيټين وه، فرانسوي فوځ خوراکي توکو د راوړو لپاره د ريل ګاډي يوه الره درلوده، چې ھغه ھم د 

  . کار کاوه، چې جوړه يې کړيجرمني د فوځ د ګوله بارۍ په پايله کې ورانه شوې وه او ھره ورځ به يې پرې

جرمني فوځ کې د جګړې صالحيت موجود وه، جنګي مشق او تمرين يې درلوده او په ډٻر مھارت سره يې جګړه 

کوله، د دښمن قوي حمله به يې په څو دقيقو کې له منځه وړه، توپ خانه به په وخت اړين ځای ته رسيده او ھم به په 

  .درست وخت کې ترې ګټه پورته کيده

بلخوا فرانسوي فوځ بھادر فوځ وه؛ خو جنګي مشق او تمرين نه درلوده، ھغوی په يوه وخت کې نشو کوالی، چې 

  .منظم شي او د يوه ځای نه بل ځای ته الړ شي

 د جرمني ٢١ کيلومتره لرې او د فرانسې د ښو ښارګوټو څخه يو ښارګوټی وه، د فبرورۍ په ٢٠٠ورډن د پاريس نه 

 د جرمني فوځ د ډواماؤنټ کال ونيوله، فرانسوي فوځ ٢٢سوي فوځ باندې حمله وکړه، د فبرورۍ په پنځم فوځ په فران

  .شا تګ وکړ او خپلو خندقونو ته والړ
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 پورې فرانسوي فوځ دريم خندق ته په شا شو، ددې ځای ٢۴د جرمني د فوځ د پرلپسې حملو په وجه د فبرورۍ د 

  .ھمدې ورځ جنرال ھنري فليپ پيټين د ورډن د جبھې مشر وټاکل شو کيلومتره لرې وه، په ٨څخه ورډن يوازې 

 يې يوه بله حمله وکړه، فرانسوي ۵د فبرورۍ په وروستيو کې د جرمني د فوځ مخکې تګ ودريده؛ خو د مارچ په 

د  پورې فرانسوي فوځ ښه مقابله وکړه؛ خو جرمني فوځ ٢٩ کيلومتره نور ھم شاته کړ، د مۍ د مياشتې د ٣فوځ يې 

  . يې د دوکس کال ھم ونيوله٧مارټ ھوم غرونه ونيول او د جون په 

د فرانسې فوځ د جنرال چارلس منجبن په مشرۍ ځوابي حملې پٻل کړې، جنرال منجبن ھغه وخت ھيرو شو، چې د 

مني جرمني فوځ يې د ډواماؤنټ او د دوکس نه وشړه او دا سيمې يې بيرته ونيولې، راتلونکو دوو اونيو کې يې د جر

  .فوځ دوه کيلومتره نور ھم شا تګ ته اړ کړ

 ١٨ پٻل او د دسمبر د ٢د ورډن جګړه د لومړۍ نړيوالې جګړې تر ټولو اوږده جګړه وه، دا جګړه د فبرورۍ په 

  . جرمني فوځ ووژل شو۴٣٠٠٠٠ فرانسوي او نږدې ۵۵٠٠٠٠پورې روانه وه، په دې جګړه کې 

 

   د سوم جګړه

  .نو د سوم په جبھه باندې د حملې لپاره مشترک پالن ونيوهانګليسي او فرانسوي فوځو

 ورځې به په پرلپسې ډول په ٨د سوم سيمه د فوځي حمل و نقل لپاره غير مناسبه وه، د جنرال ھيګ په نظر لومړی 

جرمني فوځ باندې ګوله باري کيږي، تر څو د ھغوی دفاعي کرښه ماته شي او ورپسې به يوه قوي حمله کيږي، ھغه 

  . برخې وه١۶فوځ د جګړې ډګر ته راوسته، بلخوا جرمنی فوځ يوازې ) ٧۵٠٠٠٠( برخو ٢٧ې موخې لپاره د دد

 انګليسي فوځ حمله وکړه؛ خو جرمني فوځ يې حمله په بشپړ ډول ناکامه کړه، دا ٧:٣٠د جواليي په لومړی نيټه سھار 

  . فوځيان ووژل شو۵٨٠٠٠جګړه انګليسانو ته ډٻره ګرانه تمامه شوه او په يوه ورځ کې يې 

 د ١٣دا د انګليسانو د تاريخ تياره ورځ وه؛ خو جنرال ھيګ بيا ھم د جګړې د جاري ساتلو امر وکړ، د جواليي په 

شپې مھال انګليسي فوځ وکوالی شول، چې د جرمني د فوځ په صف کې درز رامنځته کړي؛ خو د جرمني د فوځ 

  .و انګليسي فوځ يې شا تګ ته اړ کړسمدستي مرستې دا خاليګاه بيرته ډکه کړه ا

 يې جرمني جنرال فالکن له دندې ګوښه کړ او پر ځای يې جنرال ھيډن برګ راوليږه، دده سره جنرال ٢٩د اګست په 

  .ليونډروف ھم د ختيزې جبھې څخه د لويديزې جبھې د کتلو لپاره راغی

ميله اوږدې جبھې باندې د عمومي حملې پريکړه  ١٠ پورې انګليسي فوځ بريالی نشو، اوس يې په يو ١۵د سپتمبر د 

  .وکړه، ددې حملې ځانګړتيا دا وه، چې په لومړي ځل په کې ټانک استعمال شو

 ز کال په دسمبر کې تقاعد کړل شول، د جنرال جوفر پر ځای جنرال ١٩١۶بلخوا جنرال جوفر او جنرال فوش د 

خوالي په وجه د انګليسي فوځ په حملو کې کموالی راغی؛ خو نيويل د فرانسوي فوځ مشر وټاکل شو، د موسم د زيات ي

 پورې يې د بيومونټ کال فتحه کړه، د زياتې واورې په وجه انګليسي فوځ شا تګ وکړ او جنرال ھيګ ١٣د نومبر د 

  .د سوم د جبھې د پای ته رسيدو اعالن وکړ

 تنه جرمنی فوځ ووژل ۵٠٠٠٠٠ي او  تنه فرانسو٢٠٠٠٠٠ انګليسي فوځ ووژل شو، ۴٢٠٠٠٠د سوم په جبھه کې 

  .شو

 

  ختيزه جبھه

د ګارلس ټارنو د ماتې وروسته روسي فوځ بيا د سره د منظم کيدو لپاره کوښښ کاوه، تزار دويم نيکوالس غوښتل، 

چې په دې ګرم موسم کې په جرمني فوځ باندې يوه قوي حمله وکړي، ھغه د فرانسې د حکومت نه ھم مرسته غوښتې 
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رډن په سيمه کې جرمني فوځ کمزوری کړی، تر څو روسي فوځ په ختيزه جبھه کې په جرمني فوځ باندې وه، چې د و

  .حمله وکړي

په مارچ کې روسي فوځ د نيروچ د جھيل سره نږدې په جرمني فوځ باندې حمله وکړه، د ښه نظم د نه موجوديت په 

ره بريا ترالسه کړه او روسي حمله يې ناکامه وجه روسي فوځ قوي حمله ونشوه کړای، په پايله کې جرمني فوځ ست

  .کړه

په ختيزه جبھه کې د ګرم موسم د راتلو په وجه دواړو خواوو د جګړې لپاره پالنونه جوړول، په دې وخت کومه قوي 

جګړه ونشوه، د مۍ په مياشت کې اسټريا د ايټاليي په جبھه باندې حمله وکړه، اوس ايټاليي د روسيي نه مرسته غوښته، 

ته واوړي او د ايټاليي ) روسيي(ايټاليي غوښتل، چې روسي فوځ په اسټريا باندې حمله وکړي، تر څو توجه يې ھغوی

  .په جبھه کې يې فوځ کم شي

د ګرم موسم په وجه د دويم نيکوالی د پالن په اساس جګړه ونشوه، په دې سره د روسي فوځ مشر ايليکسي 

  . يې حمله پٻل کړه۴ د جګړې پالن جوړ کړ او د جون په بروسيلوف په خپله خوښه د اسټريا پر ضد

  

  د بروسيلوف حمله

د روسي فوځ په جنراالنو کې بروسيلوف يو قوي او تکړه جنرال وه، ھغه د جرمني د فوځ تخنيک معاينه کړی وه، 

ھغه په ډٻر مھارت سره د جګړې لپاره پالن جوړ کړ، ھغه پريکړه وکړه، چې د ستر فوځ پر ځای دې، 

فوځ جوړ کړل شي، تر څو په دښمن باندې په خاموش ډول حمله وشي او زيات زيان ورورسول ) ګرځيدونکی(شتيګ

  .شي

د جنرال بروسيلوف دا پالن ډٻر بريالی وه، دا په لومړۍ نړيواله جګړه د روسيي لومړنی ستره بريا وه، دا خبره 

مالوه او متحدو فوځونو د تزار د حماقت او بې عقلۍ ښکاره ده، چې متحدو فوځونو روسي فوځ د خپلو ګټو لپاره استع

  .نه ګټه پورته کوله

د جنرال بروسيلوف ددې حملې ګټه ھم نورو متحدو قوتونو ته ورسيده او ھم په زياتره ځايونو کې د غنيمت په مال کې 

  .روسيي ته برخه نه ورکول کيده

ی صف د يوې اونۍ په دوران کې مات کړل شو، روسي د ډينسيټر او سټرائپا د سيند په غاړه د اسټريا د فوځ لومړ

فوځ د طوفان غوندې حملې کولې، روسي فوځ نور ھم مخکې الړه او ليوټسک يې ونيوه او کوويل کاريل ته يې ځان 

  .ورسوه

د جرمني د فوځ مشر امر وکړ، چې په چټک ډول دې د اسټريا فوځ ته مرسته ورسول شي، جرمني فوځ په درست 

 ډګر ته ورسيده او تر ډٻره يې د جنرال بروسيلوف د جګړو چټکتيا ورو کړه؛ خو په بشپړه توګه يې مھال د جګړې

  .ونه دروله

د روسي جنرال بروسيلوف د قوي حملو په وجه روسانو يو ځل بيا خپلې د السه ورکړې سيمې د دويم ځل لپاره 

الي سره مخ وه؛ ځکه نو د لومړيو برياوو ونيولې؛ خو د ھيواد د کمزوري اقتصادي حالت په وجه د وسلو د کمو

  .وروسته يې د جګړې څخه الس واخيست

د جنرال بروسيلوف د برياليو حملو په وجه جرمني په ھر ځای کې د ماتې سره مخ وه، کله، چې رومانيي مرکزي 

  .قوتونه کمزوري وليدل؛ نو د متحدو قوتونو سره يې الس يو کړ
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د بروسيلوف حمله د دواړو خواوو لپاره ګرانه تمامه شوه، د يوې اندازې له مخې د دواوړ خواوو لخوا لس لکه فوځيان 

په کار ګمارل شوي وه، د اسټريا مال ھمدې جګړې ور ماته کړه او په سمدستي توګه د ايټاليي د جبھې څخه په شا 

  .شوه

 

  د ايټاليې جبھه

  .ډورنا د ايټاليي په جبھه کې د حملې پالن جوړ کړی وهد ايټاليي د فوځ مشر جنرال کي

 پورې روانه وه، حمله د ګوريز د ١٧ پٻل شوه، چې د مارچ د ٩د ايسونز د سيند په غاړه پنځمه جګړه د مارچ په 

شمال او جنوب لخوا شوې وه، د موسم خرابوالي حمله کوونکي فوځ ته ستونزې پيداکړې، د واورې او يخ موسم په 

خکې تګ ناشونی وه، په دې وخت کې جنرال کيډورنا ته د اسټريا لخوا په ټرينټينو باندې د جګړې خبر ورکړل وجه م

  .شو، چې په دې د ايسونز پنځمه جګړه پای ته ورسيده

 

   د اسټريا د اسياګو حمله

 باندې حمله وکړل شي،  کال د اسټريا د پالن له مخې جنرال کونريډ غوښتل، چې د ټرينټينو لخوا په ايټاليا١٩١۶د مۍ 

د ھغه له نظره دا وخت اوس رارسيدلی وه، ددې موخې لپاره يې د جرمني نه مرسته وغوښته؛ خو د جرمني مرسته 

  .ورونه رسيده او جنرال کونريډ د جګړې پروګرام جوړ کړ

زه جبھه کې ددې حملې په پٻل کې ايټاليي د روسي فوځ نه مرسته وغوښته، جنرال بروسيلوف چې په جنوب لويدي

  .موجود وه، ويې ويل، چې په اسټريا باندې به رضا کارانه حمله وکړي

 پٻل شوه، د جګړې په پٻل کې جنرال کونريډ بريالی وه، د روسيي د لومړي فوځ د ١۵ ز کال د مۍ په ١٩١۶جګړه د 

غې سيمې د شمالي سيمو جنرال رابرټو بروساټي د ځنډ له وجې اسټريا وکوالی شول، چې ارسيرو او اسياګو ونيسي، د

  .لپاره د دروازې حيثيت درلوده

اسټريايي فوځ چې دې سيمې ته راورسيد، په حملو کې يې کموالی راغی؛ ځکه چې د اسټريا سره فوځ کم وه، دويم دا 

چې د بروسيلوف فوځ ختيزې جبھې ته روان وه، الره ستونزمنه وه او څلورم دا چې د ايټاليي فوځ مرستې ته 

  . وهرارسيدلی

 جنرال کونريډ د ايټاليا د قوي ځوابي حملو سره مخ شو، ھغه د جګړې لومړني ځای ته راغی او جګړه ١٧د جون په 

  .پای ته ورسيده، د دواړو خواوو څخه نږدې يولک، يولک کسان ووژل شول

 

  ) جګړه٩ او ۶،٧،٨(د ايسونز د سيند جګړې 

ونز په جبھه باندې د ځوابي حملې پالن جوړ کړ، ايټالوي فوځ د په اسياګو کې د ماتې وروسته جنرال کيډورنا د ايس

  .راتګ لپاره ښه سړکونه او د ريل پټلۍ درلودې؛ خو د اسټريا فوځ چې ايسونز ته راته د ډٻرو ستونزو سره مخ شو

ې سيمې  پٻل شوه، ايټاليي په لومړيو کې د ګوريز او د رسين مائيکل غريز۶د ايسونز يا د ګوريز جګړه د اګست په 

ونيولې، ددې ځای يې کوالی شول، چې په کارسو باندې حمله وکړي، د يوې قوي جګړې وروسته اسټريايي فوځ ددې 

  .سيمې څخه شا تګ ته اړ شو

دا لومړی جګړه وه، چې ايټاليي خپله موخه ترالسه کړه، مخکې يې داسې کومه ستره بريا نه وه ترالسه کړې او نه يې 

  .وروسته بيا ترالسه کړه
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ھنګري مشترک سلطنت پای ته ورسوي، د ايټالويانو لپاره دا ښه چانس وه، چې ادريا - ايټاليي غوښتل، چې د اسټريا

ھنګري تر منځ د ټريزټ پخوانی شخړه بيا راتازه کړي او د ھيپس برګ پاچاھۍ ته د پای - تيک ونيسي او د اسټريا

  .ټکی کيږدي

بې، قوت او د کم نه کم د ځاني زيان ورکولو اړتيا وه او د پرلپسې حملو ددې موخې د ترالسه کولو لپاره ښه تدبير، جذ

  .کولو اړتيا ليدل کيده

 پورې اتمه او د نومبر د لومړۍ ١٢ اکتوبر څخه د ١٠ پورې د ايسونز د سيند اوومه، د ١٧ څخه د ١۴د سپتمبر د 

، د ايټاليي د فوځ سره د توپ خانې کمبود  پورې د ايسونز نھمه جګړه شوه، چې پٻل يې د ايټاليي لخوا کيده۴څخه د 

  .وه، چې ويې نشو کوالی، خپلې موخې ته ورسيږي

 برخو باندې وويشل شو او د مرستې لپاره يې ١۶ ز کال د مني په موسم کې ايټالوي فوځ بيا د سره منظم شو، ١٩١۶د 

  .وپخانه يې څلور برابره زياته کړه نورې برخې ھم چمتو کړې وې، متوسطه پوپخانه يې دوه برابره کړه او ستره ت۶

 ته لوړ کړ، په پٻل کې يې د جنګي ٨٢٠٠ ماشينې وې، چې دا شمٻر يې ۶٠٠د جګړې په پٻل کې ايټالوي فوځ سره 

 ز کال کې په اسټريا ١٩١٧ ته لوړ کړ، ايټالوي جنرال کيډورنا په ٣٨۶٠ وه، چې دا شمٻر يې ٣٨٢الوتکو شمٻر 

  .باندې د حملې پالن جوړ کړ

 

  د بالکانو جبھه

ددې کال د جګړې په جريان کې رومانيه د مرکزي قوتونو پر ضد په جګړه کې داخله شوه، رومانيي د تٻلو او 

زراعتي ذخيرو په وجه د دواړو خواوو لپاره ارزښت درلوده، دواړو خواوو رومانيي ته ځينې وړانديځونه ھم کړي 

  .وه

يزونه د رومانيي لپاره ښه ول، د رومانيي ځينې سيمې د بلغاريي او په دې وړانديزونو کې د متحدو قوتونو وړاند

  .اسټريا د الس الندې وې

 ز کال په منځ کې حاالت د رومانيي لپاره ډٻر ښه وه، جرمني فوځ په ورډن کې بوخت وه، بلخوا په سوم کې ١٩١۶د 

وه، ھمدارنګه د بروسيلوف حمله ھم روانه د متحدو قوتونو قوي حملې روانې وې، ايټاليي اسټريا تر بريد الندې نيولې 

  .وه او ھم متحدو فوځونو د سالونيکا له الرې په بلغاريي باندې د حملې پالن نيولی وه

  . يې په جګړه کې د داخليدو اعالن وکړ٢٧په دې حاالتو متحد قوتونه په مرکزي قوتونو باندې غالب ول، د اګست په 

 

  د رومانيي حملې او شا تګ

 تنه فوځ د ټرانسلوانيا د السته راوړلو لپاره حمله وکړه، چې په څلورو برخو باندې ويشل شوی ۵۶٠٠٠٠رومانوي 

وه، لومړي، دويم او څلورم فوځ په غرونو کې مخکې ته او غوښتل يې، چې په ټرانسلوانيا باندې حمله وکړي او دريم 

  .فوځ د بلغاريه سره د پولې ساتنه کوله

وپکو، ماشينو، پوپخانو او سګنلو زيات کمی وه، کوم ځانګړی پالن يې ھم نه درلوده او نه د رومانيي د فوځ سره د ټ

يې باتجربه مشر په رأس کې قرار درلود، د وسلو او فوځي اړتياوو فابريکې يې نه درلودې، د متحدو فوځونو لخوا 

  . باندې حمله وکړه٢٨ه  ټنه سامان ور رسيده، چې د ھمدې سامان په مرسته يې د اګست پ٣٠٠ورته د ورځې 

 به رومانوي فوځ حمله کوي؛ خو رومانوي فوځ يوه مياشت مخکې ٣٠جرمني مشرانو فکر کاوه، چې د سپتمبر په 

  .حمله وکړه، په ټرانسلوانيا کې د جرمني نھم او د اسټريا لومړی فوځ موجود وه
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ه رسيده، رومانوي فوځ د کوچنيو غونډيو له  ميلو ت۴٠دلته غرونه ھم موجود ول، چې په ځينو ځايونو کې يې لوړوالی 

  .الرې مخکې روان وه، رومانوي فوځ په خپلو کې د اړيکو ټينګولو لپاره کوم نظام ھم نه درلوده

جرمني فوځ د سپتمبر د نيمايي پورې ځان سمبال کړی وه، د سپتمبر په لومړی نيټه جنرال ميکنسن د رومانيي سرحد 

ر يې ونيوه، دغه ښار د رومانيي، روسيي او نورو متحدو فوځونو لپاره ډٻر مھم ښار وه؛ نه تٻر شو او د کانسټانټا ښا

ځکه دلته د رومانيي د دولت يوازينی بندر پروت وه، چې د تورې بحيرې له الرې يې رومانيه د متحدو ھيوادونو سره 

  .نښلوله

 ټرانسلوانيا نه غوښتل شول، د سربيا يو ددې ښار د ساتلو لپاره د رومانيي دريم فوځ او د روسيي درې فوځونه د

رضاکار فوځ ھم راورسيده او د روسي جنرال په مشرۍ باندې راټول شول، دغه متحد فوځ د مؤقت وخت لپاره د 

  .جنرال ميکنسن مخکې تګ وځنډوه

 د کانسټانټا  يې٢٣ ترکي فوځ ور ورسيده، چې په دې سره جنرال ميکنسن بيا حمله وکړه، د اکتوبر په ٢٠د اکتوبر په 

ښار ونيوه او ټولې الرې او د ريل پټلۍ يې د کنترول الندې راوستې، جنرال ميکنسن د سويشټوف خواته مخکې والړ، 

  .چيرته چې جنرال فالکن موجود وه

په دې وخت کې جنرال فالکن د رومانيي د فوځ د مخکې تګ مخه نيولې وه، ھغه غوښتل، چې يوه قوي حمله وکړي، 

 يوه قوي حمله وکړه، د رومانوي ١٠سم د رارسيدو دمخه د رومانيي فوځ ته ماته ورکړي، د نومبر په تر د ګرم مو

  . جنرال ميکنسن د جنوب له الرې حمله وکړه٢٣ ټنو ته راټيټ شوی وه، د نومبر په ٣٠ ټنه سامان ٣٠٠فوځ 

ل شوي او سړکونه خراب ھم  ته راټيټ شو، اوس بارانونه پٻ١۵٠٠٠٠ ز کال کې د رومانوي فوځ شمٻر ١٩١٧په 

  .خراب شوي وه، د رومانيي تٻل او زراعتي ذخيرې د مرکزي قوتونو السته ورغلې

 

  د يونان او سالونيکا جبھه

 ز کال د تړون له مخې د سربيا سره مرسته وکړي، ددې ١٩١٣په يونان باندې متحدو فوځونو فشار زياتوه، تر څو د 

 تنه فوځ يونان ته ورکړي، د يونان لومړي وزير د ١۵٠٠٠٠سره د جګړې لپاره تړون له مخې سربيا بايد د بلغاريي 

  .دغه فوځ د نه ورکولو په وجه په جګړه کې د شرکت کولو نه انکار کړی وه

متحدو فوځونو يونان ته ويلي ول، که په جګړه کې داخل شي، متحد فوځونه به ھمدغه اندازه فوځ ورکړي، د کتوبر په 

 تنه فوځ سالونيکا ته ورسيده؛ خو دغه شمٻر اوس ھم کم وه او يونان بيا ھم د جګړې د ۴٠٠٠٠ کال کې ١٩١۵-٣

  .کولو نه انکار کاوه

د يونان پخوانی لومړی وزير ساريل يې له دندې ګوښه کړی وه؛ ځکه ھغه د سربيا طرفداري کوله، ھغه په دې کار 

فوځ پرې راټول شو، ھغه دا وخت په سالونيکا کې  تنه ٢۵٠٠٠٠ ز کال په جواليي کې ١٩١۶سره بغاوت وکړ او د 

  .وه، په دې فوځ کې متحد فوځ او د سربيا ھغه فوځ چې د کرفو څخه راغلی وه، ھم شامل وه

  . تنه فوځ ورسره وه٣۵٠٠٠٠ھغه د بلغاريي پر ضد د جګړې پالن جوړ کړ، په دې وخت کې 

اريي باندې حمله وکړه، په دې حمله کې يې بريا ترالسه  يې د سربيا د فوځ د کيڼې خوا څخه په بلغ١٠د سپتمبر په 

  .يې ونيوه) موناسټر(کړه او بيټوليج

په ھمدې وخت د يونان د پاچا پر ضد چې د جرمني يې خواخوږي درلوده، بغاوت شو، دا د متحدو فوځونو په مرسته 

وس په سالونيکا کې د ساريل وشو، د متحدو فوځونو مالتړي ويني زيلوني په کريټ کې نوی حکومت اعالن کړ، ا

حکومت وه؛ خو په حقيقت کې دی ھم يو سمبول وه او ټول کارونه متحدو فوځونو کول، ټولې الرې، د ريل پټلۍ، 

  .بحري بيړۍ او بندرونه د متحدو فوځونو په ولکه کې ول
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  د ترکيې جبھه

 کاکا يې حسين کامل پر تخت کيناوه،  ز کال په دسمبر کې انګليسي فوځ د مصر پاچا دويم عباس لرې کړ او١٩١۴د 

په دې سره انګليسانو په مصر کې سياسي واک په بشپړ ډول ترالسه کړ، ددې لپاره چې حسين کامل نور ھم د 

  .انګليسانو غالم شي، ھغه ته يې د پاچا لقب ورکړ

مشرۍ کې وه، دوی  کسيز فوځ د جرمني د وتلي جنرال بارون فريډرک کريس وان کرينسټين په ٢٠٠٠٠د ترکيي يو 

 ز کال د فبرورۍ په مياشت کې د سويس په کانال باندې د حملې لپاره روان شول، دوی د نخل د الرې د سينا ١٩١۵د 

ته تٻر شول او نھر يې الندې کړ، دلته انګليسي او فرانسوي فوځ د ترکيي فوځ سره جګړه وکړه، چې ترکي فوځ يې 

  .شا تګ ته اړ کړ

 کې د احمد الشريف جوسينوسي يو قوي فوځ موجود وه، چې د انګليسي فوځ په مخکې يې خنډ د نيل د سيند په سيمه

 ز کال د کرسمس په وخت کې د مجيد په تنګي کې يوه قوي جګړه وشوه، ترکي جنرال جعفر ١٩١۵جوړ کړی وه، د 

  . تنه د انګليسي فوځ مقابلې ته راولي٢۵٠٠پاشا وکوالی شول، چې 

ۍ کې د حالزن په جګړه کې جعفر پاشا په نوې وسله سمبال انګليسي فوځ ته ډٻر زيان واړوه  ز کال په جنور١٩١۶د 

 يې جعفر پاشا په ټپي حالت کې ونيوه، ٢۶ انګليسي فوځ يې د مرګ کندې ته وغورځوه؛ خو د فبرورۍ په ٣٠٠او 

  .چې د ھغه په نيول کيدو سره سينوسي جبھه ارامه شوه

  نوربيا

  


