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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  دسمبر١۶

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

١٨  

  )مارين جګړه-د چمپين(نۍ حمله پنځمه جرم

د څلورمې جرمنۍ حملې يوه مياشت وروسته د جګړې جبھه لږ څه ارامه وه، د جرمني زياتو مشرانو د سولې غږ 

  .پورته کاوه؛ خو جنرال ليونډروف په فلينډرز باندې د حملې خپل پالن عملي کول غوښتل

ت په وجه په زکام او نورو وبايي ناروغيو باندې د څلورمې جګړې په جريان کې جرمنۍ فوځ د خراب موسمي حال

  .اخته شو، ددې حالت په اړه متحدو فوځونو ډٻر پروپاګند کاوه

د امريکايي فوځ په راتلو د متحدو فوځونو ځواک د جرمني برابر شوی وه، په جګړه کې د امريکا داخليدو جګړه بيخي 

  .هبدله کړه، اوس جګړه په نويو ساينسي وسائلو باندې کيد

 برخې ۵٢د خراب حالت په درلودلو سره بيا جنرال ليونډروف په دوه ځايونو باندې د قوي حملو پالن جوړ کړی وه، 

 ٢ ايټالوي او ٢ انګليسي، ٩ فرانسوي، ٢٣ برخو کې ٣۶ برخې متحد فوځ د يوه بل مخامخ ول، په ٣۶جرمنۍ او 

  .امريکايي برخې وې

ز په خپله ولکه کې راولي، لس ورځې وروسته به د جرمني لومړی فوځ د د پالن مطابق د جرمني اووم فوځ به ريم

  .مارن په ختيزو سيمو باندې حمله کوي

د جرمني اووم فوځ به د معمول مطابق ګوله باري کوي؛ خو دا ځل جنرال فوش قوي ګوله باري پٻل کړه، په دې ډول 

  .وت صف يې ګډوډ کړمتحد فوځ نږدې پروت جرمني فوځ ته سخت زيان واړوه او مخکې پر

د لومړۍ جرمنۍ حملې غوندې پنځمه حمله ھم ناکامه شوه، بلخوا لومړي فوځ لږه بريا ترالسه کړه؛ خو وروسته متحد 

  .فوځونه ډٻر مقاومت وکړ او ھغوی يې نورې بريا ته پرينښودل

خکې تګ مخه يې د جرمني فوځ مورال ډٻر ټيټ شوی وه، دښمن يې اوس ډٻر مقاومت پٻل کړی وه، د ھغوی د م

  .نيوله

 لکه بھترين، قوي او تجربه کار فوځ ووژل شو، فوځ کې ٨په مجموعي توګه په دې پنځو جرمنيو حملو کې د جرمني 

  .يې وبايي ناروغی خپرې شوې وې، اوس جرمنی فوځ د حملې کولو په حالت کې نه وه
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  )مارن جګړه-د ائزن(د متحدو فوځونو لومړۍ ځوابي حمله 

د جرمني فوځ پرضد د قوي حملو لپاره له مخکې څخه پالن جوړ کړی وه، تر څو خپلو سيمې بيرته جنرال فوش 

ونيسي، ھغه په دې انتظار وه، چې څه وخت به جرمنۍ حملې ناکاميږي او د ھغوی په ستړي فوځ به حمله کوي، د 

  . حمله پٻل کړه١٨جرمني د پنځمې حملې وروسته يې سمدستي د جواليي په 

 لسم او شپږم فوځ ته د لويديزې جبھې څخه د حملې امر شوی وه او نھم او پنځم فوځ د ختيځ خوا څخه حمله د فرانسې

 سھار وخت لسم فوځ او يو ساعت وروسته شپږم فوځ حمله پٻل کړه، ١٨کوونکی وه، د پالن مطابق د جواليي په 

  .جګړه د مارن په سيمه کې ښه ګرمه روانه وه

 ټانکه ول، په لومړۍ نړيواله جګړه کې مخکې له دې ټانکونه په دومره ٣۵٠فوځونو سره په دې جګړه کې د متحدو 

 ميله ۵ښه ډول نه وه استعمال شوي، لکه څنګه چې په دې جګړه کې استعمال شول، د شپې پورې متحد فوځونو 

  .تيھري د سړک خواته مخکې روان وه- کيټو-مخکې کړی وه، په دا بله ورځ لسم فوځ د سوئزون

 دې سړک يې حمله وکړه، چې په دې سره د دښمن د حمل و نقل الره بنديده؛ خو ددې ځای د نيولو څخه تٻر شول، په

  .جرمني فوځ شا تګ وکړ، ھغه ځای ته والړل، چې د کوم ځای څخه ورته سامان االت او خوراکي توکي راتلل

سيند شاته خپلې قوي مورچې ته ورسيده، د د اګست په دريمه جرمنی فوځ د شا تګ په پايله کې د ويسل او ائزن د 

 دوه برخې امريکايي فوځ د جرمني په فوځ حمله وکړ؛ خو بريالي نشول، د يوې بريا په ترالسه کولو سره ۶اګست په 

متحدو فوځونو جشن جوړ کړ او په پاريس کې يې اتش بازي وکړه، خلک ډٻر خوشحاله شول، جنرال فوش ته د 

  .لقب ورکړل شو) مارشال(

 

  )د ايمنز جګړه(د متحدو فوځونو دويمه ځوابي حمله 

متحدو فوځونو په جواليي کې د ايمنز د نيولو پالن جوړ کړی وه، د پالن مطابق څلورم انګليسي فوځ به د ختيځ له 

لوري حمله کوي، د ښي خوا څخه به يې د فرانسې لومړی فوځ مرسته کوي او د فرانسې دريم فوځ به د جنوبي غاړې 

  . په دښمن باندې فشار اچويلخوا

 جنګي الوتکې په وکارول شوې، بلخوا جرمنۍ ١٩٠٠ نوي جوړ شوي ټانکونه استعال شول، ۶٠٠په دې حمله کې 

 فوځ موجود وه، چې يو څو ١٨فوځ د تخنيک او شمٻر له مخې ډٻر کمزوری وه، په دې سيمه کې د جرمني دويم او 

  . الوتکې يې درلودې٣۵٠ټانکونه او نږدې 

 بجې انګليسي فوځ حمله پٻل کړه، انګليسي فوځ د ټانکونو ۴:٢٠ سھار ٨په دې ډول دا يو طرفه جګړه وه، د اګست په 

  .شاته روان وه، يو ساعت وروسته لومړي فرانسوي فوځ حمله پٻل کړه

او يا ھم  برخې فوځ يا شا تګ وکړ ۶په دې جګړه جرمني ته زيات زيان واوښت، د ټانکونو په مقابل کې د جرمني 

 تنه جرمنۍ فوځ اسير شو او د غرمې پورې متحد د جرمني د فوځ نه يوازې ١۶٠٠٠تسليم شول، په دوه ساعتونو کې 

  . ميله لرې وه٩

 د جرمني په تاريخ کې توره ورځ ده، په دې بريا سره د متحد فوځ حوصلې ٨جنرال ليوډنډروف وويل، چې د اګست 

  . ميله نور ھم مخکې تګ کړی وه١٢ فوځ لوړې شوې، د اګست د لسمې پورې متحد

جنرال فوش جنرال ھيګ ته امر کړی وه، چې مخکې ته ادامه ورکړي، تر څو د دښمن د ماتې څخه ګټه پورته کړي، 

 بيا نوې حمله پٻل کړه، جرمني فوځ يې د حملې ښه ځواب ٢١جنرال ھيګ دا حمله پای ته ورسوله او د اګست په 

  .ورکړ
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 ھيګ د يوې عمومي حملې امر وکړ، په دې سره جرمني فوځ نور شا تګ ھم وکړ، د اګست په  جنرال٢٣د اګست په 

  . متحد فوځ د سينټ کوئنټن د غره لوړې څوکې ونيولې٣١-٣٠

جوړه شوه، چې د جګړې حالت وڅيړې او د ) جرګه(د پرلپسې ماتو وروسته، د اګست په مياشت کې يو کراون کونسل

ي، جنرال ليوډنډروف خپله استعفا وړاندې کړه؛ خو ونه منل شوه او پريکړه وشوه، چې راتلونکي لپاره پالن جوړ کړ

  .د اخري سلګۍ پورې به په فرانسه کې د خپلې دفاعي کرښې د ساتلو لپاره جګړه روانه وي

د بې طرفه ھيوادونو لخوا د سولې د راوستو لپاره کوښښونه روان ول، په لومړيو کې لږ څه پرمختګ شو؛ خو 

  .سته ھر څه ناکام شولورو

 

  )د سينټ می ھيل جګړه(د متحدو فوځونو دريمه ځوابي حمله 

جرمني د فوځ د کموالي په وجه ھره لحظه شا تګ کاوه، تر څو سينټ می ھيل ته ورسيده، د امريکا نوي روزل شوي 

، د خپل فوځ مورال فوځ چې دا خبر واوريده، پريکړه يې وکړه، چې په دې ستړي شوي فوځ باندې بايد حمله وکړي

  .يې لوړ کړ، په دې سره په متحدو ھيوادونو کې خپلې نمبرې لوړې کړې

ددې موخې لپاره امريکايي جنرال پيرشنګ د جنرال فوش نه اجازه واخيسته، اخو د جرمني شا تګ وروستۍ مرحلې 

ځ جنرال پيرشنګ يوه قوي حمله  جرمني خپله اخري توپ خانه انتقالوله، په دا بله ور١١ته رسيدلی وه، د سپتمبر په 

  .وکړه، جرمني فوځ لږ لږ مقاومت کاوه؛ خو په برياليتوب سره يې د شا تګ عمل روان وساته

 

  د متحدو فوځونو وروستۍ حملې

 ز کال په مارچ کې بايد وروستۍ حملې پٻل شي؛ خو وروستيو ١٩١٩د جنرال فوش او نورو متحدينو له نظره يې د 

؛ ځکه چې حوصلې يې لوړې شوې وې، اوس جنرال فوش د دښمن د شا تګ لپاره پالن جوړ جګړو يې پالن بدل کړ

کړ، ھغه پوه شوی وه، چې جرمنۍ فوځ قوي بحران سره مخ دی، يو د فوځ کموالی بلخوا د سوداګريزې الرې بندوالۍ 

  .او بل اقتصادي وران ويجاړ حالت

تۍ حملې پٻل شي، انګليسي پارلمان ھم ددې جګړې سره په دې حاالتو کې ھغه فکر وکړ، چې په دښمن بايد وروس

  .موافقه وکړه

 ٢ ايټالوي او ٢ بليجيمي، ١٢ امريکايي، ۴٢ انګليسي، ۶٠ فرانسوي، ١٠٢ برخې وه، چې ٢٢٠اوس متحد فوځونه 

ې  برخې ي١۶٠برخې پرتګالۍ فوځ وه، په دوی کې امريکايي فوځ د ډير قوت خاوند وه او نور نسبتاً کمزوري ول، 

  . يې د محفوظ فوځ په توګه ساتلی وه۶٠جګړې ته چمتو کړی وه او 

  . يې جنګي وه١٨۴ برخې جرمنۍ فوځ وه، چې ١٩٧مقابل کې يې 

متحد فوځ د سره منظم شوی وه، جنرال فوش نسل او ھيواد ته د نظر کولو پرته فوځونه منظم کړي ول، فرانسوي 

  .ې ول او ھمداسې برعکسجنرال د انګليسي، امريکايي مشرانو د الس الند

   پورې٣١ څخه د اکتوبر د ٢۶د سپتمبر د 

  )ارګان-ميوز( جنوبي پنسر -١

په ميوز او پنسر کې جرمنۍ فوځ موجود وه، امريکايي فوځ ته امر وشو، چې حمله پرې وکړي، ددې جګړې لپاره د 

  . امريکايي فوځ د سينټ می ھيل ته را راون کړل شو۶٠٠٠٠٠ تنه فوځ دلته راوستل شو او ٢٢٠٠٠٠فرانسې 
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 بجو فرانسوي فوځ ۵:٢۵ د سھار په ٢۶د فرانسې څلورم فوځ ھم د ښي خوا څخه دلته متوجه شوی وه، د سپتمبر په 

 ميله ٣ ماښام پورې يې ٢٧حمله پٻل کړه، لومړۍ يې قوي ګوله باري وکړه او بيا يې مخکې تګ پٻل کړ، د سپتمبر د 

  .خکې کړی وه، څو منټه وروسته امريکايي فوځ د جنرال پرشنګ په مشرۍ په فرانسوي فوځ باندې حمله وکړهم

 ميله مخکې تګ کړی ۶نورې درې ورځې قوي جګړه روانه وه، د اکتوبر د لومړۍ نيټې پورې فرانسوي فوځ نور 

صله وه او په ميړانه يې جګړه کوله،  ميله مخکې تګ وکړ، فرانسوي فوځ باحو١.۵ پورې يې نور ٩وه، د اکتوبر د 

 ميله مخکې تګ ٢٠ پورې څلورم فوځ نږدې ٣١مقابل کې يې جرمني فوځ د دفاع لپاره ډٻرې ھڅې کولې، د اکتوبر د 

  .کړی وه

 ۵ امريکايي فوځ ناڅاپي حمله وکړه او لږ څه بريا يې ترالسه کړه، د ماښام پورې يې جرمنۍ فوځ ٢۶د سپمتبر په 

ه اړ کړ، وروسته بيا امريکايي فوځ قوي حملې پٻل کړې، د امريکايي فوځ مخکې تګ د اکتوبر د ميله شا تګ ت

  .لومړۍ نيټې پورې روان وه، جرمني فوځ ډګر پريښود

 امريکايي فوځ بيا منظم شو او حملو ته يې ځان چمتو کړ، د امريکايې فوځ مرستې ته دويم فوځ ھم ۴د اکتوبر په 

  . ميله مخکې تګ کړی وه١٠ قوي امريکايي فوځ يوازې ٣١ګړه روانه وه، د اکتوبر د راغی، ټوله مياشت قوي ج

 

  )سينټ کوئنټن-کيمبرائي( لويديځ پنسر -٢

په دې سيمه کې د فرانسې د لومړي فوځ سربيره لومړی، دويم، دريم او څلورم انګليسي فوځ موجود وه، د سپتمبر په 

ومړی ګوله باري ونه کړل شوه، يوازې پياده فوځ يې وروليږه، د فوځ شاته  حمله پٻل شوه، د حملې د پټولو لپاره ل٢٧

  .يې ټانکونه روان کړي وه؛ خو بريالي نشول

 ميله مخکې والړ، جنرال ليوډنډروف جنرال ۶ په شپه متحد فوځ د دښمن دفاعي کرښه ماته کړه او ٢٨د سپتمبر د 

  .ساتلو يوازينۍ لپاره جنګ بندي کول ديھيډن برګ ته په راپور کې وويل، چې د ماتې نه د ځان 

 ماښام فرانسوي فوځ مشھورې ھيډن برګ دفاعي کرښې ته ورسيده او په ولکه کې يې راوسته، په دا ٢٩د سپتمبر په 

 پورې روانه وه، جرمني فوځ کيمبرائي خالي کړه ٩بله ورځ يې کيمبرائي محاصر کړه، چې دا محاصره د اکتوبر د 

نسوي فوځ په کوئنټن باندې حمله وکړه، مخکې والړ او د ھيډن برګ د کرښې دريمه برخه يې ھم او والړ، بلخوا فرا

  .ونيوله

 متحدو فوځونو په دې ځای حمله وکړه، د الکيټاو په جنوب کې ١٧جرمنی فوځ د سيل دريا ته رسيدلی وه، د اکتوبر په 

  . څخه په بشپړ ډول وويسته يې دښمن ددې سيمې٢٠متحد فوځ ډٻره ښه جګړه وکړه، د اکتوبر په 

 جرمني فوځ د شيلډ په سيمه کې يوه بله دفاعي کرښه جوړه کړه، متحد فوځ يې په مقابل کې مورچې ٣١د اکتوبر په 

  .جوړې کړې او د حملې لپاره يې چمتوالی پٻل کړ

  

   د فلنډرز حمله-٣

 باندې حمله پٻل ٢٨ټ په مشرۍ د سپتمبر په د فرانسې شپږم، د انګلستان دويم او بيلجيمي فوځ د بيلجيم د پاچاه البر

  . ميله مخکې تګ وکړ٨کړه، د اکتوبر په لومړۍ نيټه يې فوځ 

  .په دې جبھه کې جرمني د فوځ د کموالي سره مخ وه، دا سيمه پاريس ته نږدې وه او دا وخت د بارانو موسم وه

روسته د موسم په ښه کيدو متحد فوځ بيا  پورې قوي بارانونه ول، چې په وجه يې جګړه ونشوه، و١۴د اکتوبر د 

 جنرال ٢٨ پورې يې جرمنۍ فوځ د ليز سيند پورې شا تګ ته اړ کړی وه، د اکتوبر په ٢٠جګړه پٻل کړه، د اکتوبر د 

  .ليوډنډروف خپل فوځ ته د شا تګ امر وکړ او د شيلډ په سيمه کې يې د دفاعي کرښې د جوړولو امر ورکړ
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   يوولسم پورېد نومبر د لومړۍ څخه تر

په لويديزه جبھه کې انګليسي فوځ د جګړې وروستۍ مرحلې ته داخل شوی وه، جنرال ھيګ غوښتل، چې جرمنيان د 

  .شيلډ د دفاعي کرښې نه وشړي، ھغه د والنسينس د سيمې څخه د حملې پالن جوړ کړ

ګ د يوې قوي حملې پالن جوړ  د شپې مھال ښار په خپله ولکه کې راووست، جنرال ھي٢متحدو فوځونو د نومبر په 

نه شا تګ ته اړ شول، ) شيلډ(کړ، د متحد فوځ په مخکې جرمنۍ فوځ ډٻر کمزوری وه او د خپلې دفاعي کرښې 

جرمنۍ فوځ د حمل و نقل د وسائلو د کموالي، د خراب ريل ګاډي نظام، خراب موسم او د متحدو فوځونو د ھوايي 

  .حملو سره مخ وه

پورې د بي وي، ايويسنس، ماؤبيوګ، برسن، ټورنايي او د رينامګس سيمې په ولکه کې ١١ د متحدو فوځونو د نومبر

راوستې وې، د جګړې څخه څو ساعته مخکې د کاناډا فوځ مانز ته داخل شوی وه، دا جبھه ھم غلې شوه او لومړۍ 

 نړيوالې جګړې يوازې يوه نړيواله جګړه پای ته ورسيده، د جرمني د لويديزې جبھې په غلي کيدو سره اوس د لومړۍ

  .جبھه پاتې وه، چې جګړه په کې روانه وه

دا جبھه د جرمني افريقايي مستعمرې وې، چې په ختيزه افريقا کې موجودې وې، جرمني جنرال ليوټوربيک چې د 

شپړ  يې جنګ بندي ومنله او په دې ډول لومړۍ نړيواله جګړه په ب١۴جرمني د ماتې خبر واوريده؛ نو د نومبر په 

ډول پای ته ورسيده، د متحدو فوځونو د سلو ورځو وروستيو جګړو د جرمني مال ماته کړې وه، د جرمني اقتصاد ډٻر 

خراب وه، د فوځ د کموالي سره مخ وه او نه يې شو کوالی، چې خپلې پولې وساتي، جرمني مشرانو ومنله، چې نور 

  .بايد دښمن ته تسليم شي

 

   د ايټاليې جبھه

په جبھه کې د جرمني او اسټريا مشترک فوځ تٻر کال بريالی شوی وه، ھغوی ايټالوي فوځ د پي ايو سيند د ايټاليي 

  .پورې شا تګ ته اړ کړی وه

  

  د پي ايو او وټوريو وينټيو جګړې

 ز کال د پسرلي په موسم کې قوي حملې پٻل کړې وې، دواړو خواوو د خپلو ملګرو ھيوادو څخه ١٩١٨جرمني د 

جګړه قوي کړي، جرمني د اسټريا نه وغوښتل، چې په ايټاليي باندې يوه قوي حمله وکړي، بلخوا د وغوښتل، چې 

  .متحدو فوځونو مشر جنرال فوش د ايټاليي څخه وغوښتل، چې د ايسونزو په سيند باندې يوه قوي حمله وکړي

يټاليا دې د ټرينټينو د جبھې له د ايټاليي د فوځ مشر جنرال ارمينډ وډياز د جنرال فوش ھغه غوښته رده کړه، چې ا

 برخې فوځ چمتو ۵٨الرې حمله وکړي، اسټريا د جرمني د غوښتنې سره سم حمله وکړه، اسټريا ددې حملې لپاره 

 برخې انګليسي او فرانسوي فوځ ھم شامل ۵ برخې ايټالوي فوځ موجود وه، په دې کې ۵٧کړی وه، په مقابل کې يې 

  .وه

فوځ مشري کوله، د پي ايو په جبھه کې جنرال بوروايوک د فوځ مشر وه، اسټريايي فوځ د جنرال کونريډ د اسټريا د 

  .ستونزو سره مخ شو؛ ځکه نو د دوه مختلفو سيمو له الرې يې حمله پٻل کړه

 تاريخ څخه ځانګړې حملې پٻل شوې، ١۵ د ټرينټينو د جنوب له الرې حمله پٻل شوه؛ خو د ١٣د جون د مياشتې په 

وايوک په لومړيو ډٻر بريالی وه، په درې ځايونو کې د سيند ته تٻر شوی وه، په ځينو ځايونو کې يې درې جنرال بور
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ميله مخکې تګ ھم کړی وه او د دښمن په صفونو کې يې درز اچولی وه، راتلونکې اته ورځې د سيند په غاړه قوي 

  .جګړه روانه وه، د متحدو فوځونو الوتکو ګوله باري کوله

  . لخوا قوي ځوابي حملې کيدلې، د قوي ھوايي حملو په پايله کې د اسټريا فوځ د منځه تلو د ګواښ سره مخ وهد ايټاليي

 ز کال د جواليي په لومړۍ نيټه د متحد فوځ مشر ټاکل شوی وه، ھغه جنرل ډياز ١٩١٨فرانسوي جنرال فوش چې د 

له وکړي او بشپړ شکست ورکړي؛ خو جنرال ډياز د ته امر وکړ، چې د اسټريا په ماته خوړلي فوځ باندې يوه قوي حم

  .جنرال پي ايټرو بيډګليو په مشوره دا حمله ونکړه او د فوځ د بيا منظمولو پورې يې دا کار وځنډوه

 برخې فوځ وه، چې ايټالوي، انګليسي، ۵٧جنرال ډياز په اسټريا باندې د حملې لپاره پوره چمتوالی پٻل کړ، ھغه سره 

 توپونه ورسره ول، ٧٧٠٠اکي فوځونه ھم په کې ول، سربيره پر دوی د امريکا فوځ ھم په کې وه، فرانسوي، چکسلو

  . ټوپکې وې۶٠٠٠ برخې فوځ او ۵٨په مقابل کې يې د اسټريا 

 پريکونې ورځ وه، د ايټاليي فوځ درې خونړۍ حملې وکړې، چې اسټريا ته ستره ضربه ورسوله، د ٢٩د اکتوبر 

سټريا فوځ کله دفاعي جګړه کوله، کله بې زړه نا زړه او به د ايټالوي فوځ په ګرد او غبار کې جګړې په دوران کې د ا

  .ورک شول

 اسټريا اصلي ماته وخوړه، په دې ورځ يې ھر فوځي په يوازې ځان په جال جال ځايونو کې جګړه ٣١-٣٠د اکتوبر په 

  .پٻل کړې وه

 تنه اسټريايي ۵٠٠٠٠٠ه ولکه کې راوستی وه، په دې جګړه کې نږدې  ماښام ايټالوي فوځ ټرنيټينو په خپل٣د نومبر په 

  .فوځ اسير شو

ايټاليي ته شانداره بريا او د ښمن ته يې شرمناکه ماتې په برخه ورورسيده، په دې ډول د لومړۍ نړيوالې جګړې دا 

  .جبھه ھم له منځه والړه او جګړه په کې پای ته ورسيده

  نوربيا

  
  


