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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  دسمبر١٢

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

١۶  

   جبھهد ايټاليې

د ايټاليي په جبھه کې دا کال مرکزي قوتونو برياوې ترالسه کړې، اسټريا ډٻره کمزورې شوې وه، که چيرته اسټريا په 

 .ايټاليا باندې حمله کړې وای او ھغه د جګړې څخه بھر کړې وای؛ نو اوس به د جګړې پايله بل ډول وه

  

   جګړه١١ او ١٠د ايسونز 

 ز کال په پٻل ١٩١٧ ز کال په پای کې په چمتوالي باندې بوخت وه، د ١٩١۶ډورنا د د ايټاليي د فوځ مشر جنرال کي

کې د حملې لپاره پالن جوړوه، د متحدو فوځونو له خوا ډاډ ورکړ شوی وه، چې د ھمدې کال په پسرلي کې د جګړې 

  .د پٻل په وخت کې به ورسره مرسته وکړي

 فرانسوي فوځ په ١۶ په اريس باندې حمله وکړه، د اپريل په ٩په د ھمدې حملو په سلسله کې انګليسي فوځ د اپريل 

 ايټاليي د ايسونز په سيمه کې د لسمې حملې پٻل وکړ، پالن داسې وه، چې ايټاليا ١٢ائزن باندې حمله وکړه، د مۍ په 

  .به د دواړو خواوو څخه حمله پٻلوي، يوه د بين سزا او بله په کارسو کې

 د اسټريا لخوا يو قوي ځوابي حمله وشوه، چې ايټالوي ۴ه زيات زيان رسيدلی وه، د جون په  ايټالوي فوځ ت٢٨د مۍ د 

  . پای ته ورسيده٨فوځ ته يې زيات زيان واړوه، ايټالوي فوځ يې شا تګ ته اړ کړ او جګړه د جون په 

 پورې روانه وه، په ٢٩ څخه د جون د ١٠اوس جنرال کيډورنا په ټريټينو باندې حمله پٻل کړه، دا جګړه د جون د 

لومړيو کې ايټالوي فوځ لږ څه بريا ترالسه کړه؛ خو دا جبھه ھم جنرال کيډورنا ته ښه تمامه نشوه، دلته ھم ايټاليي ته 

  .زيات زيان واوښت او اخر يې جګړه پای ته ورسوله

کې دې د جرمني فوځ د متحدو فوځونو د جنرال کيډورنا نه په پرلپسې ډول دا غوښتنه کوله، چې په لويديزه جبھه 

مخکې تګ مخه ونيول شي او ايټاليا دې په اسټريا باندې حمله وکړي، تر څو د جرمني فوځ د اسټريا مرستې ورشي او 

  .لويديزه جبھه پريږدي
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 جګړه پٻل کړه، خپل ټول فوځ يې راټول کړ، مخکې دلته دومره فوځ نه وه ١١په دې وخت جنرال کيډورنا د ايسونز 

 پٻل شوه، دويم فوځ د بين سيزا سيمه ١٩ توپ خانې وې، جګړه د اګست په ۵٢٠٠ برخې فوځ او ۵١راټول شوی، 

  .نيول غوښتل، دا سيمه د ټارنوو لپاره دروازه وه، دريم فوځ کاسو نيول غوښتل

فوځ د دريم فوځ حمله په بشپړ ډول ناکامه شوه، د اسټريا قوي ځوابي حملې ايټالوي فوځ شا تګ ته اړ کړ، د دويم 

سرټمبه او ضدي مشر جنرال لويګي کيپٻلو د اصلي موخې پر ځای بې ځايه حمله وکړه، د حملې د ناکاميدو په پايله 

  .کې يې بيا ھم خپلسري کوله او حملې يې روانې ساتلې وې، چې په دې سره ايټالوي فوځ ته زيات زيان واوښت

ات شوی فوځ ښکاريده، مورال يې ډٻر ټيټ شوی وه، ايټالوي فوځ په ډٻر خراب حالت کې وه، ھغه په بشپړ ډول م

 .ھغه د بې طرفۍ د غوره کولو خبرې پٻل کړې وې

  

   ز کال کې د کيپو ريټو جګړه١٩١٧په 

يو خوا ايټالوي فوځ ماته خوړلې وه، بلخوا د اسټريا فوځ ډٻر ستړی شوی وه، ماتو او پرلپسې جګړو عام خلک او 

 د يوې حملې مخه نشوه نيوالی، ټوله جګړه د جرمني په اوږو بار وه، اسټريا حکومت ټول بې حيثيته کړي ول، ھغوی

  .غوښتل، چې د جګړې څخه الس واخلي

د اسټريا حکومت د جرمني مشرانو نه وغوښتل، چې د رومانيي په جبھه کې روسي فوځ کنترول کړي، تر څو اسټريا 

حملې سره بايد ايټاليا د جګړې د صحنې وويستل شي د ايټالوي فوځ دفاع وکړي، جرمني فکر کاوه، چې په يوې قوي 

  .او ددې موخې لپاره بايد د اسټريا فوځ قوي حملې پٻل کړي

 برخې جرمنی فوځ وه، په دې ٧ فوځ جوړ کړ، په دې فوځ ١۴ددې موخې لپاره جرمني او اسټريايي فوځ يو مشترک 

 اسټريا فوه، ددې مشترک فوځ مشري د لويديزې  برخې فوځ د٨جرمني فوځ وتلی الپين کور ھم شامل وه، پاتې نور 

  .جبھې مشر جنرال اټووان بلو کوله

 جنرال کيډورنا ته معلومه شوې وه، چې دا مشترک فوځ به يوه قوي حمله کوي، په ھمدې ورځ يې د ١٨د سپتمبر په 

سته يو قوي کال ته الړشي او جنرال کيپٻلو دويم او د جنرال ايمانويل دريم فوځ ته امر وکړ، چې د ايسونز څخه لږ ورو

  .خپله د نورو جبھو د معائنې لپاره والړ

 فوځ په ايټالوي فوځ باندې لومړی ګيس او بيا ګوله باري پٻل کړه، د ګيس ١۴ سھار مھال، د جرمني ٢۴د اکتوبر په 

وځ د ټالمينو نه د  بجې د جنرال بلو ف٨:٠٠ماسکونو ايټالوي فوځ ته لږه ګټه ورسوله؛ خو بيا ھم مخکې والړ نشول، 

  . برخې وه٢۵ برخې او د ايټاليا فوځ ١۵پليزو په طرف مخکې روان شو، مشترک فوځ 

مشترک فوځ د نوي جنګي تکتيک په خپلولو سره مخکې روان وه، په دې سره د ايټاليا لومړی فوځ وډار شو او شا 

  .ول له منځه تللی وه پورې د ايټالوي فوځ لومړی صف په بشپړ ډ٢۵تګ يې پٻل کړ، د اکتوبر د 

 خپل فوځ ته د نور شا تګ امر ھم وکړ، د ايټالوي فوځ په شا تګ سره يې فوځ بې اړيکې ۴جنرال کيډورنا د نومبر په 

 د پي ايو کی د سيند په غاړه يوه قوي دفاعي کرښه جوړه کړه، دلته يې جنرال کيډورنا له دندې ١٠شو، د نومبر په 

  .ينډ وډياز د ايټالوي فوځ مشر وټاکهګوښه او پر ځای يې جنرال ارم

 برخې نور انګليسي او ١١ برخو ته رسيدلی وه، بلخوا ۵٠جرمني مشترک نور ھم زيات شوی وه او -د اسټريا

فرانسوي فوځ د ايټاليي مرستې ته رسيدلی وه، د ايټاليي د فوځ مشر څلورم او دريم فوځ لومړي صف ته راوستل، تر 

  .کړيڅو دويم مشترک فوځ تعقيب 

 برخو يې د جګړې وړتيا درلوده، د دسمبر د ٣٣ برخې ايټالوي فوځ موجود وه؛ خو يوازې ۶۵د جګړې په ډګر کې 

 پورې مشترک فوځ د پي ايو کی د سيند نه واوښت، کوښښ يې وکړ، چې دښمن فوځ له منځه يوسي؛ خو بريالی ٢۶
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شينې يې له السه ووتې، دغه جګړه چې د کيپو  ايټالوي فوځ ووژل شو، په زرګونو ټوپکې او ما٣٢٠٠٠٠.    نشو

 جګړې په نوم ھم ياديږي، ايټالوي فوځ چې اقتصاد او ټولنيز حاالت ١٢ريټو په سيمه کې وشوه، کله کله د ايسونز د 

يې ډٻر خراب شوي و، اوس يې په ميړانه جګړه کوله او دې ته چمتو نه وه، چې د ګراپا غرونه دې د دښمن السته 

په پرعزمه او باحوصله وه، په ميړانه يې جګړه کوله، د کيپو ريټو د جګړې په پٻل او پای کې اوس ورشي، ھغه 

  .توپير موجود وه

لومړيو کې ايټالوي فوځ ماته خوړلی او کم ھمته ښکاريده؛ خو د قوي دښمن په مخکې يې اوس په ډٻرې ميړانې سره 

 يو قدم ھم مخکې راشي، اوس يې د دښمن پروا نه کوله او جګړه کوله، ھغوی ته يې موقع ورنکړه، چې په غره باندې

 .د سره يې د خپلو سيمو د نيولو لپاره کوښښونه پٻل کړي وه، اوس ايټالوي فوځ په ھر لحاظ ښه شوی وه

  

  د ترکيې جبھه

جنرال موود ته په بغداد باندې د حملې کولو امر شوی وه، ھغه ددې موخې لپاره خپل د حمل و نقل سيستم محفوظ کړ، 

  . بحري بيړۍ ھم ورکړې وې۶۴ھغه ته 

 يې کوښښ پٻل کړ؛ خو د ترکي فوځ لخوا په شا ١٧ھغه اوس د کټ د نيولو کوښښ پٻل کړی وه، د فبرورۍ په 

 يې ګوله باري وکړه او دغه ښار يې وران ويجاړ کړ، د جنرال موود ٢٢د فبرورۍ په  ورځې وروسته ۵وتمبول شو، 

  .فوځ د مارچ په منځ ددې وړ وه، چې په بغداد باندې حمله وکړي

 تنه ترکي فوځ ٣۵٠٠٠د بغداد خواته روان وه، چې په العزيزيه کې د ترکي فوځ د سخت مخالفت سره مخ شو، دلته 

 فوځ وه، چې درندې وسلې، قوي توپ خانې، جنګې الوتکې او کوچنۍ بحري ١٢٠٠٠سره موجود وه، د جنرال موود 

  .بيړۍ يې ھم په الس کې وې، دا د ترکي فوځ څخه څو ځله زيات وه

جنرال موود د حملې پالن جوړ کړ، د ھوايي ځواک، توپخانې او بحري بيړيو په واسطه يې ګوله باري پٻل کړه، په 

 يې ١١ ته د مخکې تګ امر ھم وکړ، ترکي فوځ يې مقابله ونشوه کړای او د مارچ په ګوله بارۍ کې يې خپل فوځ

 . تنه ترکي فوځ يې اسير کړ٩٠٠٠بغداد په خپله ولکه کې راووست او 

  

  د غزې لومړۍ او دويمه جګړه

ړي او د  ز کال په مارچ کې جنرال مري ددې وړتيا ترالسه کړه، چې په سينا کې ترکي فوځ شا تګ ته اړ ک١٩١٧د 

 يې حمله پٻل ٢۶فلسطين خواته مخکې والړ شي، اوس يې په غزې باندې د حملې پالن جوړ کړی وه، د مارچ په 

 ۴٠٠٠ سپور فوځ د جنرال مري د الس الندې وه، په مقابل کې يې ۶٠٠٠ پياده فوځ، ١۶٠٠٠کړه، په دې وخت کې 

  .ترکي فوځ وه

ي د فوځ ويشل وه؛ خو اصلي موخه يې د ترکيي منتشر کول او له ددې حملې يوه موخه په جغرافيايي لحاظ د ترکي

منځه وړل وه، تر څو د مسلمانانو اسالمي جذبه ختمه کړي او د ترکيي د قوت د پای ته رسيدو په پايله کې لويديز او 

واد رامنځته اسالم دښمنه ھيوادو ته وروستی قوي مسلمان ھيواد ھم له منځه يوسي او په فلسطين کې يو قوي يھودي ھي

  .کړي

د غزې په لومړۍ جګړه کې د انګليسي فوځ مشري جنرال مري د خپل الس الندې جنرال ډوبل ته وسپارله، جنرال 

 برخې سپور فوځ وه، چې مشري د جنرال چيټ ووډ په الس کې وه، د سينا د جګړې په ٢ برخې پياده او ٣ډوبل سره 

  .وه، چې دا د بريا لپاره ډٻر اړين شرط ګڼل کيدهشان په دې جګړه کې ھم د اوبو رسول ډٻر اړين 
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 سھار د لوګي باوجود انګليسي فوځ حمله وکړه او د غزې ښار په ښار يې حمله پٻل کړه، سپور فوځ ٢۶د مارچ په 

مخکې او پياده ورپسې وه، حمله ډٻره قوي وه، سپور فوځ د خپلو اسونو لپاره اوبه نه درلودې، د اوبو يوازينی الره د 

  .ې دننه يو ډنډ وهغز

 اسونه د تندې له السه په ډٻر بد حالت کې ول، انګليسي سپور فوځ مخکې الړه او يوه قوي حمله يې وکړه، ١٠٠٠٠

څو ګروپه فوځ يې نږدې ډنډ ته ورسيده او خپل اسونه يې پڼه کول؛ خو په ھمدې وخت جنرال چيټ ووډ د شا تګ امر 

له، په دې وخت کې دا ډٻره غلطه پريکړه وه؛ ځکه سپرو کوالی شول، چې ورکړ او د بلې ورځ لپاره يې حمله ودرو

  .حمله وکړي او غزه ونيسي

دويمه ورځ يې بيا حمله وکړه؛ خو بريالي نشول، ترکي فوځ انګليسي فوځ شا تګ ته اړ کړ، جنرال مري خپلو مشرانو 

کړی مو دی؛ خو ددې پيغام د وررسيدو ته ټيلي ګراف وکړ، چې دښمن ته درې برابره زيان رسيدلی ده او محاصره 

  . تنه ترکي فوځ وژل شوی وه٢۴٠٠ تنه انګليسي او ۴٠٠٠لږ ځنډ وروسته انګليسي فوځ شا تګ کړی وه، 

 د يوې بلې حملې پالن جوړ کړ، ترکي فوځ اوس په خپل دفاعي حالت ١٩-١٧ ز کال د اپريل په ١٩١٧جنرال ډوبل د 

  .ول او د غزې ښار يې د خندقونو په واسطه کالبند کړی وهکې نه وه، زيات خندقونه يې ويستي 

  .د انګليسي فوځ حمله بيخي ناکامه شوه، په دې جګړه انګليسي فوځ ټانکونه ھم استعمال کړي ول

  . تنه ترکي فوځ وژل شوی وه٢٠٠٠ تنه انګليسي او ۶۵٠٠

 

  د غزې دريمه جګړه

 د انګليسي فوځ مشر ټاکل شوی وه، دلته نور درې برخې د انګليسي جنرال موود پر ځای جنرال ايډمونډ ايلن بي

  .انګليسي فوځ ھم زيات کړل شوی وه او څلور نور راليږلی وه، اوس جنرال ايلن بي په غزه باندې د حملې پالن جوړه

وه ھغه خپل فوځ په دوه برخو باندې ويشلی وه، توپ خانې، سپور او پياده فوځ ته يې په غزه باندې د حملې امر کړی 

  .او د اسټريليا او نوي زيالند فوځ ته يې د ختيځ له الرې په ببرشيبا باندې د حملې امر کړی وه

  . حمله پٻل شوه، دا ډٻره مھمه جبھه وه؛ ځکه د سپور فوځ اوبه ډٻرې مھمې وې٣١په ببرشيبا باندې د اکتوبر په 

ړې ته متوجه شوی وه، ددې موخه په غزه کې د د جنرال ايلن بي فوځ ببرشيبا په اسانۍ ونيوله، ھغه اوس دسمندر غا

جنګيدونکي ترکي فوځ پام اړول وه، ھلته موجود انګليسي او فرانسوي فوځ د توپونو په مرسته حمله وکړه او د ترکي 

  .فوځ اړيکه يې د غزې سره پرې کړه

 د دښمن نه يې ونيسي؛  جرمني فوځ په مرسته په بغداد حمله وکړي او۶٠٠٠انور پاشا کوښښ کاوه، چې د ترکي او 

  .خو دا کار ونشو؛ ځکه په چټک ډول د يوه ځای څخه وبل ځای د دومره زيات فوځ انتقال اسانه کار نه وه

 غزه ٧جنرال فالکن د فلسطين خواته مخکې الړه؛ خو دومره فوځ قوت ورسره نه وه، اخر انګليسانو د نومبر په 

  .ونيوله

، ترکي حکومت پريکړه وکړه، چې ښار انګليسي حکومت ته وسپاري، ھماغه ددې لپاره چې د ښار تقدس پايمال نشي

  .ښار ونيوه او ښار يې ښاري ښاروالۍ ته وسپاره) بيت المقدس( جنرال ايلن بي د يروشلم ١١وه، چې د دسمبر په 

 پورې ترکي ٣٠-٢۶جنرال فالکن يو ځل بيا خپل فوځ راټول کړ او د بيت المقدس د نيولو کوښښ يې وکړ، د دسمبر د 

فوځ په ډٻره ميړانه جګړه وکړه؛ خو د خپل ځان څلور برابره فوځ يې شاته نکړ، مقابل کې يې انګليسي جنرال چيټ 

  . ميله شا تګ ته اړ کړ٨ووډ يوه قوي حمله وکړه او ترکی فوځ يې 

ر ول، بلخوا  تنه اسي١٢٠٠٠ فوځ زيان واوښت، چې ددې څخه يې ٢۵٠٠٠د فلسطين په دې جګړه کې ترکيي ته د 

  . تنو زيان اوښتی وه١٨٠٠٠انګليسي فوځ ته د 
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د عربو په جبھه کې انګليسي فوځ شريف حسين ته دنده ورکړې وه، چې د ترکيي د حکومت سره غداري وکړي، د 

شريف حسين زامنو د حجاز په ريل پټلۍ باندې حمله وکړه او د حمل و نقل الره يې ورانه کړه، الرنس ته دنده ورکړل 

  .ې وه، چې د شريف حسين د زوی سره واوسيږيشو

ترکي فوځ ارمنيا او جارجيا ته مخه کړه، ويل کيږي، چې زيات خلک يې ووژل، د ځينو امريکايي مؤرخينو په نظر 

 .چې پنځه لکه کسان يې وژلي دي

  نوربيا

  


