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  سيد محمد فضل هللا بخاري: ليکوال
  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  دسمبر١٨

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

٢٠ 

  ۍ لومړني شرطونهد جنګ بند

د جرمني د عامو خلکو د فکر برعکس د جنګ بندی لومړني شرائط ډٻر سخت ول، د متحدو فوځونو مشر جنرال 

  .فوش او ملګرو يې داسې شرائط وړاندې کړي وه

  . الزاس او لورن او ھم د رھائن د سيند لويديزې سيمې دې فرانسې ته ورکړل شي-١

  .ي بيړۍ او جنګي الوتکې متحدو فوځونو ته وسپاري جرمني دې خپل ټول توپونه، بحر-٢

 د متحدو فوځونو ټول اسير شوي فوځونه دې پريښودل شي؛ خو جرمني د خپلو اسير شويو فوځونو غوښتنه نشي -٣

  .کوالی

  . جرمني دې ټولې نيول شوې سيمې متحدو فوځونو ته وسپاري او د جګړې د پٻل څخه مخکې پولو ته دې ننوځي-۴

و نه وه، په دې شرائطو سولې ته حاضر شي؛ خو داخلي حاالت ډٻر خراب شوي وه، د جرمني ځينې جرمني چمت

داسې مشران ھم ول، چې په ھر ډول شرائطو سولې ته ليوال وه، ھمدا وجه وه، چې جنرال ليوډنډروف استعفاء 

  .ورکړه

 ۶ سھار ١١مائنده ګانو يې د نومبر په  جنرال ايبرټ زړه نا زړه په جنګ بندی باندې راضي شو او د ن١٠د نومبر په 

 بجو څخه يې پلي کيدل پٻل شو، په دې ډول په ټولو جبھو کې جګړه ١١د سولې تړون السليک کړ، چې د ورځې د 

  .بنده شوه او د انسانيت قتل عام پای ته ورسيدل

  

  د ورسلز د سولې تړون

د ورسلز په نوم د سولې کنفرانس جوړ شو، د  په پاريس کې ١٨ ز کال د جنورۍ په ١٩١٩د جنګ بندی وروسته د 

کنفرانس ځانګړتيا دا وه، چې ټول نمائنده ګان په کې د متحدو ھيوادونو وه، مرکزي ھيوادونو په کې کوم استازی نه 

  .درلود

امريکايي ولسمشر ويلسن په دې ډول د چاالکۍ او ھوښيارۍ نه کار واخيسته، ھغه په دې کنفرانس کې د کوښښ کاوه، 

  . شرطونه په جرمني باندې ومني او ھم د غنيمت د مال معامالت حل کړيچې
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د فتح په وخت کې متحد ھيوادونه ډٻر زيات شوي وه، د پاريس په دې کنفرانس کې پريکړه وشوه، چې د پنځو سترو 

) جرګه(يو کونسل د ھيوادو دوه دوه نمائنده ګان دې ) انګلستان، فرانسې، امريکا، ايټاليي او جاپان(متحدو ھيوادونو 

ويلسن، الئيډ جارج، د فرانسې لومړی (جوړ کړي، چې ټول لس کسان شي، دوی دې غوښتنې وليکي او څلور مشرانو 

  .ته وړاندې کړي) وزير کليمنشو او د ايټاليي لومړی وزير وټوريوارلينډ

تعميري، زراعتي، معدني، د پاريس په کنفرانس کې ماھرينو د ټولو ھيوادونو سياسي، اقتصادي، ټولنيز، جنګي، 

نفوس، طبي او نور زيانونه و څيړل او بيا يې د جنګ بندی شرائط پورته ذکر شويو څلورو مشرانو ته وسپارل، 

  .جرمني د ټولې جګړې ذمه وار وپيژندل شو او د ھر ډول زيان د تاوان په ورکولو يې اړ کړ

 دا تړون ۶ ز کال د مۍ په ١٩١٩ليکل شوی وه، د  مخونو کې ٢٠٠ برخې وې او په ۴۴٠د ورسلز د سولې د تړون 

  .ومنل شو

په دې تړون باندې کتاب ليکل کيدای شي؛ خو موږ دلته يو څو ھغه شرائط چې په تړون کې ذکر شوي وه، د بيلګې په 

  .ډول را اخلو

  . جرمني بايد ټولې مستعمرې متحدو فوځونو ته وسپاري-١

  . وسپاري جرمني بايد الزاس او لورن فرانسې ته-٢

  .ډنمارک ته وسپاري) شلزويک( جرمني بايد شلزويک -٣

  . پوس، اپرسليشيا او د پروس ھغه سيمې چې پولينډي قوم په کې اوسيږي، د پولينډ ھيواد ته دې وسپارل شي-۴

  . د ميمل سيمه دې لتوانيا ته وسپارل شي-۵

  .وسپارل شي د بيلجيم په لويديزسرحد کې بيلجيمي سيمې دې بيرته بيلجيم ته -۶

  . ډانزګ دې ازاد ښار پريښودل شي او حکومت دې نړيوالې ټولنې ته وسپارل شي-٧

  . لکه نفوس نه محروم شو٧ زره ميله مربع سيمې او ٨٧يوازې د پورته ذکر شويو اوو شرطونو په پايله کې جرمني د 

ورې وشي؛ خو د پريکړې د کيدو  ز کال پ١٩٢١ د جګړې د زيان تاوان به سمدستي نه معلوميږي، پريکړه به د -٨

  . اربه طاليي فرانکه متحدو فوځونو ته سپاري، چې وروسته به مجرا کيږي٢٠پورې به جرمني 

 جرمني به ټول بحري ھوايي وسائل او ايستل شوي د ډبرو سکرو کانونه متحدو قوتونو ته سپاري، دا به ھم د تاوان -٩

  .سره جمع کيږي

  . زرو څخه زيات نه وي١۵ د يو لک څخه زيات فوځ نه ساتي او بحري فوځ به يې د  په راتلونکي کې به جرمني-١٠

  . جرمني به د جبري فوځي خدمت قانون له منځه وړي او په راتلونکي کې به يې بيا نه رامنځته کوي-١١

ې داسې  د جرمني وسله او مھمات به ھم د فوځ د اندازې ھومره وي او ددې څخه بايد زيات جوړ نکړي، که ي-١٢

  .وکړل متحد فوځونه به بيا جګړه پٻلوي

 د رھاين لينډ په سيمه کې به د پنځوسو کيلومترو په اندازه خپلې کالګانې ختموي او نور فوځي تعميرونه به -١٣

  .ورانوي

 تارپيډو ١٢ تباه کوونکي بيړۍ او ١٢ د جرمني بحري فوځ به يوازې شپږ جنګي بيړۍ، شپږ کوچني کروزنه، -١۴

  .دې څخه بايد زيات جوړ نکړيلري، د

  . د جرمني څخه بھر نيول شوي ملکيتونه به جرمني ته بيا نه ورکول کيږي-١۵

 جرمني ته وليږل شول او ھغوی ته يې د تبصرې کولو لپاره وخت ورکړ، د ٧دا او دې ورته نور شرطونه د مۍ په 

حدو قوتونو لخوا يې ھر څه رد شول او د  د جرمني د حکومت لخوا متبادل وړانديزونه وشول؛ خو د مت٢٩مۍ په 

  .جرمني څخه يې وغوښتل، چې ژر تر ژره دې د ورسلز په تړون باندې السليک وکړي
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 مادي تړون پر ضد ١۴د جرمني حکومتي مشرانو سخت عکس العمل وښوده، چې دا د امريکايي ولسمشر ويلسن د 

  .اندې ھيڅکله ھم السليک ونکړودي او دا ډٻر نا انصافه کړنه ده او موږ به په دې تړون ب

په متحدو قوتونو کې د انګلستان لومړي وزير د جرمني د ځينو وړانديزونو سره موافق وه؛ خو ويلسن او کليمنشو نه 

کې الس وھنه وشي، د امريکايي ولسمشر ويلسن په چل او دوکه باندې جرمنيان پوه ) تړون(غوښتل، چې په اصل متن

  .شول

  .چې په اورپا کې د جرمني پرته ھيڅ داسې ھيواد نشته، چې د امريکا اغٻز چلينج کړيويلسن پوه شوی وه، 

جرمني په دې وخت کې په ستونزو او مصيبتونو کې وه، چانسلر شنائډن ددې ذلت لرونکي تړون د السليکولو څخه 

وکړ، چې د متحدو مخکې استعفاء ورکړه، اوس جرمني ولسمشر ايبرټ باور د چانسلر په توګه وټاکه او امر يې 

 .قوتونو د غوښتنې سره سم کارونه پر مخ بوځي

  

  د جګړې زيانونه

د څلور نيمو کلونو وينو تويولو وروسته لومړۍ نړيواله جګړه پای ته ورسيده، په ميليونونو خلک غمجن شول، په 

 انسانان په رواني لکونو لکونو ورک او بې کوره شول، ځمکې بارود لړلې شوې، د ھيوادونو اقتصاد خراب شو او

  .ناروغيو باندې اخته شول

د بشريت په تاريخ کې دغې دردناکې او ريږدوونکې جګړې ته د اروپا جګړه ھم وايي، د خونړيو حاالتو په وجه ورته 

  .نړيواله جګړه ھم ويل کيږي، په دې جګړه کې انسانان د حيواناتو په شان ووژل شول

زاې اروپا نه بلکې ټوله نړۍ د سختو ستونزو سره مخ وه، په سمندرونو، د لومړۍ نړيوالې جګړې په جريان کې يو

 .ھوا او ځمکو کې جګړه روانه وه

  

  .د جګړې ماھرينو د جګړې زيانونه په دوه ډولو ويشلي دي

   بالواسطه زيانونه-١

   بالواسطه زيانونه٢

   بالواسطه زيانونه-١

په دې کې ھغه زيانونه شامل دي، چې په جګړه کې ښکيلو ھيوادونو په وسلو، فوځي سامان االتو، د فوځ په معاشاتو 

  . ز کال څخه دمخه په يوه جګړه کې ھم داسې زيان نه وه شوی١٩١۴او نورو باندې مصرف کړې وي، د 

 پورې روانه وه، په ١١ کال د نومبر د  ز١٩١٨ پٻل او د ٢٨ ز کال د جواليي په ١٩١۴لومړۍ نړيواله جګړه چې د 

  . امريکايي ډالرو په برابر بالواسطه زيان شوی وه١٨۶٣٣٣۶٣٧٠٠٠مجموعي ډول په کې د 

متحدو ھيوادونو ته په ھر لحاظ زيات زيان رسيدلی وه، بلخوا د مرکزي ھيوادونو بالواسطه زيان نسبتاً کم وه؛ خو بيا 

  .ھم اقتصاد حالت يې ډٻر خراب شوی وه

  د متحدو ھٻوادونو او ملګرو يې بالواسطه زيان

  )ډالر(بالواسطه جنګي زيان   ھيواد  شماره

  ٢٢۶٢۵٢۵٣٠٠٠  د امريکا متحده اياالت  ١

  ٣۵٣٣۴٠١٢٠٠٠  لوی انګلستان  ٢

  ١۶۶۵۵٧۶٠٠٠  )کاناډا(انګليسي مستعمره  ٣

  ١۴٢٣٢٠٨٠٠٠  اسټريليا(انګليسي مستعمره  ۴
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  ٣٧٨٧۵٠٠٠٠  )نوی زيالند(انګليسي مستعمره  ۵

  ۶٠١٢٧٩٠٠٠  )ھند(انګليسي مستعمره  ۶

  ٣٠٠٠٠٠٠٠٠  )متحده جنوبي افريقا(انګليسي مستعمره  ٧

  ١٢۵٠٠٠٠٠٠  نورې مستعمرې  ٨

  ٢۴٢۶۵۵٨٣٠٠٠  فرانسه  ٩

  ٢٢۵٩٣٩۵٠٠٠٠  روسيه  ١٠

  ١٢۴١٣٩٩٨٩٩٩  ايټاليا  ١١

  ١١۵۴۴۶٨٠٠٠  بيلجيم  ١٢

  ١۶٠٠٠٠٠٠٠٠  رومانيه  ١٣

  ۴٠٠٠٠٠٠٠  جاپان  ١۴

  ٣٩٩۴٠٠٠٠٠  سربيا  ١۵

  ٢٧٠٠٠٠٠٠٠  يونان  ١۶

  ۵٠٠٠٠٠٠٠٠  نور متحد ھيوادونه  ١٧

  ١٢۵۶٩٠۴٧٧٠٠: مجموعه

 

  د مرکزي ھٻوادونو بالواسطه جنګي زيان

  )امريکايي ډالر( بالواسطه جنګي زيان  ھيواد  شماره

  ٣٧٧٧۵٠٠٠٠٠٠  جرمني  ١

  ٢٠۶٢٢٩۶٠٠٠٠  ھنګري- اسټريا  ٢

  ١۴٣٠٠٠٠٠٠٠  ترکيه  ٣

  ٨١۵٢٠٠٠٠٠  بلغاريه  ۴

  ۶٠۶۴٣١۶٠٠٠٠  مجموعه  

  

   بالواسطه جنګي زيان-٢

  .په دې کې وژل شوي انسانان، ودانۍ، توليدات، امالک، جائدادونه او نور شامل دي

  وژل شوي انسانان

  د وژل شويو شمٻر  ھيواد  شماره

  ١٠٩٧۴٠  د امريکا متحده اياالت  ١

  ٨٣٩٩٠۴  لوی انګلستان  ٢

  ١٩٩٧٣۶۵  جرمني  ٣

  ١۶۵۴۵۵٠  فرانسه  ۴

  ١١٣٢۵٠٠  ھنګري- اسټريا  ۵

  ۴٠١٢٠۶۴  روسيه  ۶

  ٢٧٢٠٠٠  بيلجيم  ٧

  ١١٨٠۶۶٠  ايټاليا  ٨
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  ٧۵٧٣۴٣  سربيا  ٩

  ٣٩٧١١٧  رومانيه  ١٠

  ٣٧۵٠٠  يونان  ١١

  ۴١٠٠  پرتګال  ١٢

  ٣٠١  جاپان  ١٣

  ۴٨٨٧٨٩  ترکيه  ١۴

  ١٠۶۶٨٧  بلغاريه  ١۵

  ١٢٩٩٠۵٧٠  وژل شوی فوځ  

  ١٢٩٩٠۵٧٠  ښاري وژل شوي خلک  

  ٢۵٩٨١١۴٠  جموعهم  

  

  د امالکو زيان

د جګړې په دوران کې د امالکو او جائدادونو درسته اندازه معلومول ستونزمن کار دی، مختلفو ليکواالنو تخميني 

 ميليون ډالره اټکل شوی ده، چې د ٣۶٧۶٠ليکلي دي، د لومړۍ نړيوالې جګړې د امالکو او جائدادونو مجموعي زيان 

  . ميليون ډالره حساب شوی دی۶٨٠٠ ميليون ډالره او سمندري زيان يې ٢٩۶٩٠دوی څخه د ځمکې زيان 

 ميليون ډالره ٣٠٠٠ ټنه وه، چې تخميني قيمت يې ١۵٣٩٨٣٩٢د تباه شويو سوداګريزو بحري بيړيو وزن نږدې 

 .حساب شوی دی

  

  د بې طرفه ھٻوادونو زيان

 خپلو پولو باندې فوځ اچولی وه، د خپلو بحري بيړيو د د جګړې په جريان کې بې طرفه ھيوادونو د خپلې دفاع لپاره په

  .ساتنې لپاره يې ځانګړي اقدامات کړي وه، چې په دې باندې بې طرفه ھيوادونو ډٻر مصرف کړی وه

 . ډالره حساب شوی دی١٧۵٠٠٠٠٠٠٠د بې طرفه ھيوادونو جنګي زيان نږدې 

  

  د اروپا عمومي حاالت

يدو د اروپا حالت داسې وه، لکه د يوه زلزله ځپلي ھيواد، ګوله بارۍ ودان د لومړۍ نړيوالې جګړې په پای ته رس

ځايونه ويجاړ کړي وه، ھر خوا ټپيان خلک ليدل کيدل، يا ھم داسې کسان ليدل کيدل، چې عمرونه زيات وه، ځوانه 

  .طبقه ډٻره لږه تر سترګو کيده، د کونډو او يتيمانو يو زيات شمٻر خلکو اسمان ته چيغې وھلې

د حکومتونو سره د عامو خلکو د فالح او بھبود لپاره ھيڅ ھم نه ول، خزانې بيخي خالي وې، نا امني، لوږې او تندې 

  .اباد ځايونه ګواښل

 تنه يې ټپيان ول، د اسير ١٢٨٣١٠٠۴ تنه وژل شوي او ۵١۵٢١١۵په جګړه کې په مجموعي ډول د متحدو فوځونو 

  . سلنه فوځ يې له منځه تللی وه۵٢.٣ تنه وه، په مجموعي ډول ۴١٢١٠٩٠شويو يا ورکو شويو فوځيانو شمٻر يې 

 تنه يې ټپيان وه، اسير يا ورک شوی ٨٣٨٨۴۴٨ تنه وه، ٣٣٨۶٢٠٠بلخوا د مرکزي ھيوادونو د وژل شويو شمٻر 

  . سلنه فوځ يې له منځه تللی وه۶٧.۴ تنه وه او په مجموعي ډول ٣۶٢٩٨٢٩فوځ 

 تنه ټپيان ول، ٢١٢١٩۴۵٢ تنه فوځ وژل شوی وه، ٨۵٣٨٣١۵له جګړه کې په مجموعي ډول په لومړۍ نړيوا

  . سلنه وه۵٧.۶ تنه اسير يا ورک شوي وه او ټول فوځ زيان ٧٧۵٠٩١٩
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روسيه د تزار نيکوالس او د ھغه د ادارې د نااليقو او ناپوھو مشرانو په وجه د بدتر حالت سره مخ شوې وه، په 

ن نه ول، مزدور او کاريګر د لوږې مړه کيدل، د حاالتو د ښه کولو لپاره کارګرو ښارونو کې د اړتيا وړ لومړني شيا

  .د يھودي کارل مارکس نظريه منلې وه او د ھغې په اساس يې خپل حقوق غوښتل

کاربنديز کيده، عام خلک د حکومت نه بيزاره ول او په پای کې انقالب د بغاوت رنګ خپل کړ، تزار نيکوالس يې د 

ار کړ او د ھغه پر ځای انقالبي حکومت د لينن په مشرۍ رامنځته شو، لينن د مجبورۍ له وجې د تخت څخه ګوز

  .جنګ بندی په تړون باندې السليک وکړ

 

  :ددې تړون له مخې روسيي

يوکرائن، پولينډ، فن لينډ، ليتوانيا، استونيا او لتويا سيمې له السه ورکړې او ھغه يې د ازادو ھيوادونو په توګه په 

  .سميت وپيژندلېر

د جرمني حالت ھم ډٻر ښه نه وه، خلکو حوصلې له السه ورکړې وې، اقتصادي حالت خراب وه، د خوراک او 

  .څښاک قيمتونو له اسمان سره خبرې کولې

د جمھوريت غوښتونکو، پاچاھيت غوښتونکو او کميونسټانو تر منځ کشمکش روان وه، چې دې کشمکشونو خونړۍ 

  .رنۍ يې ذليله کړې او له ھيواده شړلې وهرنګ خپلوه، شاھي کو

  .په ھيواد کې د جمھوريت د رامنځته کولو لپاره ھڅې روانې او اخر يې جمھوريت رامنځته کړ

اسټريا ھم خپلې ځينې سيمې له السه ورکړې، په شمالي صنعتي سيمو کې ازاده چکسلواکيه رامنځته شوه، په جنوبي 

  . د يوه ازاد حکومت په ډول رامنځته شوهسيمو کې يې يوګوسالويا او ھنګري ھم

په دې ډول د جګړې وروسته د اسټريا سره يوازې د ويانا سيمه پاتې شوه، د متحدو ھيوادونو لخوا په اسټريا باندې 

 فوځ او د دانيوب په سيند کې د درې بيړيو د ساتلو اجازه ٣٠٠٠٠قوي بنديزونه ولګول شول، اوس يې يوازې د 

  .درلوده

 ز کال دمخه اروپا اوس يوازې يوه کيسه ګرځيدلې وه، څو نوي سلطنتونه ١٩١۴روپا نقشه بدله شوه، د د ټولې ا

  .رامنځته شوي وه او څو پخواني حکومتونه د خاورو سره خاورې شوي وه

  د ژباړې پای

  ٢۴ اکتوبر ٢٠١٣

  :مأخذونه

A Conise History of World War 1 

The rise and fall of the Great Powers by Paul Kennedy 

History of Modern Europe 

The Twenty Years Crises 

A new History of Indo-Pakistan 

The Struggle for Pakistan 

 ته رسيږي، دلته يې ٢۶د کتاب ليکوال د پورته مأخذونو سربيره د انټرنيټي ويبپاڼو نه ھم ګټه اخيستې ده، چې شمٻر 

چيرې ګوګل کې د لومړۍ نړيوالې جګړې په اړه پلټنه وکړۍ؛ نو ددې ويبپاڼو سربيره به د راوړل لږ ستونزمن وه، که 

  .نورو زياتو ويبپاڼو سره مخ شئ

  


