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  زاھد خليلي: ژباړن
  ٢٠١۴  نومبر٣٠

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

١٢  

  ا کې د ژمي جګړېپه ميسوري

د اوړي په موسم کې مرکزي قوتونو د جګړې څخه د روسي د ويستلو پالن جوړ کړی وه او يوه متحده جبھه يې ددې 

پالن د پلي کولو لپاره ترتيب کړې وه، ددې پالن مطابق د جرمني لسم فوځ به د ختيزې پروسيا له الرې په روسي 

  .د اسټريا فوځ د کارپيتھنيز په غاړو باندې حمله پٻلويفوځ باندې حمله کوي او په ھمدې وخت کې به 

د جرمني لسم فوځ د نی مين د سيند په غاړه مخکې تګ پٻل کړ او د روسيي دريم، شپږويشتم او شلم او ھم يې سايبيريا 

ريا دريم ګروپ فوځ د اګسټوو د ځنګلو خواته په شا تګ ته اړ کړ، په دې شاته تګ کې دريم، شپږويشتم او د سايبي

  .دريم ګروپ فوځ بريالی شو؛ خو شلم ګروپ فوځ په بشپړ ډول په ځنګلونو کې د جرمني فوځ لخوا محاصره شو

 څخه زيات روسي فوځ ووژل شو او اسير شويو روسي فوځيانو شمٻر ددې څخه زيات ١٠٠٠٠٠په دې جګړه کې د 

چې ددې په وجه ټول پالن خراب شو او مرکزي وه، بلخوا د اسټريا د فوځ لخوا په جنوب باندې حمله ناکامه شوې وه، 

  .قوتونو ھيڅ ترالسه نکړل، په دې سره د جرمني تخنيکي او فوځي بريا ناکامه شوه

 

  د ګارلس ټارنوو ماته

د مارچ د مياشتې پورې د روسيي اقتصاد، ټولنيز او د دھيواد دننه حاالت ډٻر خراب شوي وه، د خوراکي توکو 

 او فساد ھغه څه وه، چې د روسيي ھرې طبقې د امنيت غوښتنه کوله، يوازې روسي کمښت، د چارواکو نا اھلي

چارواکو د خپلو متحدو قوتونو د خوشحالولو لپاره د جرمني ضد جګړه کې برخه اخيسته، تر خپل تړون ته ژمن پاتې 

  .وي

 په نظر دا ھغه وخت وه، په جرمني کې د روسيي د داخلي حاالتو جاج په ژور ډول اخيستل کيده، د جرمني چارواکو

چې په روسيه باندې يوه وروستۍ قوي حمله وکړل شي، تر څو يې د جګړې کولو څخه وباسي او بيا خپله ټوله توجه 

  .نورو متحدو قوتونو ته واړوي

د جرمني چارواکو د فکر مطابق، که چيرته روسي فوځ د جګړې څخه وويستل شي؛ نو بيا کوالی شو، چې متحدو 

  .يوه قوي ماته ورکړو او کيدای شي، چې بيا په نړۍ باندې جرمني واکمن شيفوځونو ته 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

خو، حاالت د داسې فکرونو په واسطه په اسانۍ سره تغير نکوي، قومونه بايد خپلو فکرونو ته عملي جامه واغوندي او 

  .د خپلو پالنونو د عملي کولو لپاره بايد سخته خواري وکړي

ه، ھغوی نه شو کوالی، چې په جرمني فوځ باندې يوه قوي حمله وکړي، روسي د روسي فوځ حالت ډٻر کمزوری و

او وسلو د کموالي سره مخ وه، بلخوا جرمني فوځ په ھر لحاظ بشپړ او با اعتماده ) لباس(فوځ په ھره جبھه کې د جامو

  .وه، ھغوی د ګارليس ټارنوو د سيمو څخه يوه قوي حمله پالنوله

ه او پياده فوځ د لويديزې جبھې څخه ختيزې جبھې ته انتقال کړ، اوس څلورم او دولسم ددې موخې لپاره يې توپ خان

فوځ زيات قوي شوی وه او په دښمن باندې حملې ته چمتو وه، د مۍ په دويم باندې حمله پٻل شوه، په دې حمله کې 

  .خبر نه شو توپونه استعمال شول، دغه حمله يې پټه وساتله، چې روسي فوځ ددې حملې څخه ھيڅ ٩۵٠

په راتلونکو دوو ورځو کې د جرمني فوځ توپخانو د روسي فوځ په منځ کې يو درز رامنځته کړ، په دې سره جرمني 

 پورې جرمني فوځ ليمبرګ ونيوه، د شمال خواته مخکې والړل او د اګست په ٢٢فوځ نور ھم مخکې والړ، د جون د 

  . يې وارسا فتحه کړه۴-۵

سک سقوط وکړ، د اکتوبر په پٻل کې جرمني فوځ د روسيي په خاوره کې مخکې تللی وه،  ليټو- بريسټ٢۵د اګست په 

په دې جګړه کې د لس لکه څخه زيات روسان ووژل شول، په ھمدې اندازه نور اسير شو، په ھمدې کال کې روسي 

  .تزار دويم نيکوالس د فوځ مشري په خپل الس کې واخيسته

  

  د ايټاليي جبھه

 د انګلستان او فرانسې په غوښتنه د درې ګوني اتحاد څخه ووتله او د اسټريا پر ضد يې د ١٩١۵-٢٣ ايټاليا د مۍ په

  .جګړې اعالن وکړ

په جګړه کې د ايتاليا په داخليدو سره د جګړې نقشه بدله شوه، ايټاليا په جګړه کې د متحدو فوځونو سره ځکه شامله 

  .شوه، چې متحد فوځونه بريا ته نږدې شوي ول

 ميله اوږده پوله درلوده، دغه پوله په دريو برخو باندې ويشل کيدای شي، په لويديځ کې د ۴٨۴اليي او اسټريا ايټ

  .ټائرول سيمې، په منځ کې د ډالومټس او کارنک غريزې سيمې او په ختيځ کې د ايسونز د سيند غاړه پرته وه

دريمې سيمې څخه پوريوځي، تر څو حمله وکړي؛ خو د د لومړيو دوو سيمو څخه حمله کول نا شونې وه، ايټاليا بايد د 

له الرې ) ټائرول(جګړې لپاره دا الره ډٻره ستونزمنه وه، بله ستونزه دا وه، که چيرته د اسټريا فوځ د لومړی سيمې 

  .حمله وکړي؛ نو اسټريا کوالی شي، چې د ايټاليي فوځ د ايسونز د سيند په غاړه له منځه يوسي

 فټه وه، چې يوازې د ايټاليا غريزو فوځيانو ۶۵٠٠الي توپير درلود، په مرکز کې يې لوړولی د غريزو سيمو لوړو

کوالی شول، ترې تير شي، په دې ځای باندې د حملې پايله دا وه، چې ايټاليا د اسټريا د فوځ د حمل و نقل الره بنده 

  . دې کار په مياشتو وخت ته اړتيا درلودهکړي؛ خو ددې کار لپاره زياتو غريزو فوځيانو ته اړتيا وه، دويم دا چې

د ايټاليا په جبھه کې د اسټريا فوځ د ايټاليا حملو ته د ښه دفاعي ځواب ورکولو پريکړه کړې وه، جنرال کونريد د ايټاليا 

 ګروپه فوځ ځای پر ځای کړی وه، بلخوا د جرمني لخوا ھم يوه برخه فوځ غريزو سيمو ته ليږل شوی ١۴په جبھه کې 

  . برخه فوځ راوستالی شو٣۵ ايټالوي جنرال لويي ګو کيډورنا يوازې وه،

 

  د ايټاليي جګړې

د جګړې په لومړۍ ورځ جنرال لويي ګو د يوې عمومي حملې اعالن وکړ، د ھغه لومړي فوځ په ټرينټينو باندې حمله 

کيپو ريټو باندې د حملې لپاره وکړه، څلورم فوځ يې په شمال ختيزو لومړيو صفونو باندې حمله وکړ، دويم فوځ يې په 
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 برخې ٢٣چمتو وه او دريم فوځ يې په ايسونز او مونټ فيلکن باندې د حملې لپاره چمتو کړی وه، ّپه دې ډول ټول 

  .فوځ يې په مختلفو ځآيونو باندې ځای پر ځای کړی وه او د امر انتظار يې ويست

 پورې روانه وه؛ خو ٧پٻل کړه، دغه جګړه د جواليي د  ايټاليي د ايسونز د سيند لومړۍ جګړه ١٩١۵-٢٣د جون په 

 پورې روانه وه، ٣ دويمه جګړه پٻل شوه، چې د اګست د ١٨ايټالوي فوځ دومره بريالی نه شو، وروسته د جواليي په 

ی  پا٢ او د دسمبر په ١٠ پورې روانه وه، څلورمه جګړه د نومبر په ٣ پيل او د نومبر د ١٨دريمه جګړه د اکتوبر په 

  .ته ورسيده

په دې جګړو کې د ايټاليي فوځ نمونه يي قربانۍ ورکړې؛ خو کومه ستره بريا يې ترالسه نکړه، د اسټريا فوځ په ځينو 

ځايونو کې وروسته والړ؛ خو د فوځ د صفونو تر منځ يې اړيکې موجودې وې، اسټريايي فوځ د ايټالوي فوځ د حملو 

  .ځواب په ښه شکل سره ورکاوه

 تنه ټپيان ١٩٠٠٠٠ تنه ايټالوي فوځيان وژل شوي ول، ۶۶٠٠٠کال په پای کې د زيان اندازه داسې وه،  ز ١٩١۵د 

 تنه زيان اوښتی وه، د اسټريا فوځ نور ھم زيات کړل؛ ١۶۵٠٠٠ تنه اسير شوي ول، بلخوا اسټريا ته ٢٢۵٠٠ول او 

  .خو ايټالوي فوځ ھمداسې کم پاتې شو

 

  د بالکانو جبھه

ه پسرلي کې جرمني د سربيا او بلغاريي له الرې بغداد د ريل د پټلۍ د غځولو اړتيا حس کړه، ددې  ز کال پ١٩١۵د 

موخې د ترالسه کولو لپاره بلغاريي ته ځينې امتيازات ومنل، تر څو د مرکزي قوتونو سره په جګړه کې مرسته 

  .وکړي

يي ته د امتيازاتو وړانديځ کړی وه، دلته سربيا ھم بلخوا متحدو فوځونو ھم په جګړه د مالتړ د ترالسه کولو لپاره بلغار

موجوده وه، د بالکانو په جګړه کې سربيا بلغاريي ته ماته ورکړې وه؛ نو بلغاريي د موقع نه ګټه پورته کړه او د 

  .جرمني سره ودريده

يي په جبھه کې يې په ګالي پولي باندې حمله کړې وه، د جرمني مخې ته يو بل مشکل د انګلستان د فوځ وه، چې د ترک

 جرمني، اسټريا او بلغاريي د سربيا په ۶په ګالي پولي کې د ماتې وروسته بلغاريه د جرمني سره ودريده، د سپتمبر په 

  .مقابل کې د يوې متحدې جبھې د جوړولو پريکړه وکړه

 

  د سربيا سقوط

رکزي قوتونو درې لکه فوځ د سربيا ضد جګړې ته چمتو کړی وه، په سربيا د درې خواوو نه محاصره شوې وه، م

شمال کې يې د جرمني يوولسم فوځ وه او د اسټريا دريم فوځ د بلګراد د ختيځ او لويديځ له الرې حملې ته چمتو وه، په 

  .الی شوختيځ کې يې د بلغاريي لومړی او دويم فوځ چمتو وه او د شمال له لوري يې په جنوب باندې حمله کو

د مرکزي قوتونو سره نور فوځ ھم موجود وه، د بلغاريي د فوځ مشري د بلغاريي د فوځ مشر کوله؛ خو د نورو 

فوځونو مشري د جرمني د فيلډ مارشال اګسټ وان ميکنسن په الس کې وه، د سربيا دوه لکه فوځ وه، چې په پنځو 

  .برخو ويشل شوی وه

ځ ګوله باري پٻل کړه او د ساوا په طرف مخکې والړل، په دا بله ورځ د دانيوب  د جرمني او اسټريا فو۶د اکتوبر په 

 سقوط وکړ، د سربيا دويم او دريم فوځ يوه قوي ځوابي حمله وکړه؛ خو ٩سيند نه تير شوي ول، بلګراد د اکتوبر په 

  .ناکامه شوه
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 ټول فوځونه د جنرال ميکنسن په مشرۍ ١٨ سربيا ته ننوتلی وه، د اکتوبر په ١١بلخوا د بلغاريي فوځ د اکتوبر په 

الندې د سيند په غاړه راټول شوي وو او غوښتل يې چې په سربيا باندې يوه ستره قوي حمله وکړي، د سربيا فوځ په 

چټکۍ سره په شا روان وه او ھم عامو سربيايانو خپلې فابريکې، دوکانونه او کورونه پريښودل او د خپل فوځ سره يو 

  .ان وهځای په شا رو

 يې ويلز ونيوه، د انګلستان او فرانسې دوه برخې فوځ ٢٣د بلغاريي فوځ د مقدونيا فوځ ته ماتې ورکړه، د اکتوبر په 

چې د مرستې لپاره را روان وه، د ھغه مخه يې ونيوله، دا فوځ د سربيا د مرستې لپاره ډٻر کم وه او ډٻر وروسته را 

فوځ سره د وسلو د غورځولو سربيره يوه بله الره ھم وه او ھغه دا چې غرو ته ورسيده، د نومبر په منځ کې د سربيا د 

  .په شا شي

 تنه د متحدو فوځونو لخوا ١۵٠٠٠٠ھغوی ته د غرو ختلو پريکړه ډٻره قيمتي وغورځيده، په دې تاريخي شا تګ کې 

ی او د دښمن د قوي ګوله د بيړيو په واسطه د کرفو سيمې ته ورسول شول، په دې شا تګ کې د لوږې، تندې، يخن

  . تنه يې اسير شول١۶٠٠٠٠ تنه سربيايي فوځ ووژل شو او ١٠٠٠٠٠بارۍ په پايله کې 

بلغاريه غوښتل، چې د سربيا فوځ نور ھم تعقيب کړي؛ خو جرمني او اسټريا يې مخالفت وکړ؛ ځکه جرمني غوښتل، 

  .چې متحد فوځونه د سالونيکا څخه وباسي

 

  د ترکيې جبھه

 ز کال په دوران کې ډٻره ګرمه جبھه وه، ترکان کومې خونړۍ جګړې ته چمتو نه ول؛ خو د ١٩١۵جبھه د د ترکيي 

انګلستان لخوا په ګالي پولي باندې حملې ترکي فوځ د سره بيا منظم کړ، جرمني ورسره مرسته وکړ، د ترکيي په جبھه 

  . ته لوړ کړل شو٨٠٠٠٠٠ څخه ۴٠٠٠٠٠کې فوځ د 

 

  د کاکيشيا جبھه

کاکيشيا جنرال يوډنچ ته خبر ورکړل شو، د وان د جھيل په شمالي غريزو سيمو کې درې برخې ترکي فوځ ځای پر د 

  .ځای شوی دی، ھلته يې جنرال اوګانووسکي ور وليږه، تر څو ترکي فوځ د ھغه ځايه وباسي

و امر وکړ؛ خو دغه وروسته چې د ترکي فوځ د شمٻر څخه خبر شو؛ نو جنرال اوګانووسکي ته يې د احتياط کول

ځواب ډٻر وروسته ور ورسيد او ترکي جنرال عبدالکريم پاشا يې فوځ محاصره کړی وه، يوه شوې وه، چې جنرال 

اوګانووسکي خپل مرکز ته کوم ځواب نه وه ليږلی، کله چې د مرکز څخه يو پالوی دلته راورسيد، ګوري چې د 

  .ه شوي ديجنرال اوګانووسکي توپ خانه او ټرانسپورټ يې تبا

د ترکيي د جنګ وزير انور پاشا ته امر وکړ، چې دښمن د کاکيشيا څخه وباسي، جنرال ډيونچ يو بل فوځ د مرستې 

لپاره جنرال اوګانووسکي ته ور وليږه، تر څو د ترکانو مقابله وکړي او ھم د ترکي فوځ د حمل و نقل الره بنده کړي، 

ل په الره باندې حمله کړې وه او ډير زيات ټوپکونه او خوراکي شيان بلخوا روسي فوځ ھم د ترکي فوځ د حمل و نق

  .يې نيولي وه

 تنه يې اسير شول او جنرال ډيونچ ته بريا ترالسه شوه؛خو ددې ۶٠٠٠ ترکي فوځ ووژل شو، ١٠٠٠٠په دې جګړه 

 .بريا څخه يې نوره ګټه وانه خيستالی شوه
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  د جنوبي مٻزوپوتاميا جبھه

 يې اماره ٣ وروسته القرنا ھم نيولې وه، اوس د اماره په طرف مخکې روان وه، د جون په انګليسي فوځ د بصرې

په طرف مخکې روان وه، جنرال جارج ايف ګورنيچ په ميزوپوتاميا باندې يوه ) احواز(ونيوله، يو فوځ يې د اھواز

د خپل کنترول الندې راولي، د قوي حمله کوله، په دې حملې سره انګليسي فوځ کوالی شول، چې د تيلو ټولې ذخيرې 

  . يې ناصريه ونيوله٢۵جواليي په 

  . العزيزيه ونيوله۵ټاون شينډ چې د پاکستان د سرحد اياالت د انګليسي فوځ مشر وه، ھغه د اکتوبر په 

اوس انګليسي فوځ ته د بغداد د نيولو اجازه ورکړل شوې وه، جنرال نکسن چې د ھند د انګليسي فوځ مشر وه، ددې 

 يې په بغداد باندې حمله وکړه، چې دا حمله په بشپړ ډول ناکامه حمله وه، ٢٢ھې مشري يې کوله، د نومبر په جب

  . تنه انګليسي فوځ ووژل شو او انګليسي فوځ بيرته ستون شو۴۵٠٠

 

  د ګالي پولي جبھه

ښتل، چې د ترکيي په  د روسيي د فوځ مشر جنرال نيکواليي د متحدو فوځونو نه وغو٢ ز کال د جنوری په ١٩١۵د 

  .جبھه باندې حمله وکړي، تر څو په کاکيشيا باندې د ترکيي د حملې ګواښ له منځه والړ شي

مخکې انګليسي فوځونو د بحر د الرې حمله کړې وه، چې په بشپړ ډول ناکامه شوې وه، اوس يې پريکړه وکړه، چې 

 تنه فوځ وغوښته، ١۵٠٠٠٠لې لپاره چمتو کړ، ھغه ګالي پولي ته به خپل زيات فوځ استوي، جنرال ھيملټن يې د حم

او فرانسويانو نه جوړ شوی، ورواستول شو او په ) اينزيک( فوځ چې د اسټريليا، نوي زيالند٧۵٠٠٠په ځواب کې يې 

  . برخه يې مأمور کړ٢٩

 قسطنطيني په د روسيي بحري بيړيو د باسفورس په کالګانو باندې ګوله باري پٻل کړه، روسي فوځونو غوښتل، چې د

فتحه کې بايد روسي فوځ د متحدو فوځونو سره څنګ په څنګ وي، مصطفی کمال پاشا چې په ترکي فوځ کې يو 

  .کوچنی مشر وه، د اينزيک او انګليسي فوځ په مقابل کې ودريده او ھغوی يې مخکې تګ ته پرې نښوول

لته ترکي فوځ موجود وه او انګليسان يې مخکې انګليسي فوځ د بحري بيړيو له الرې ګالي پولي ته راورسيده؛ خو ھ

تګ ته پرې نښوول او زيات زيان يې ورواړوه، د متحدو فوځونو لپاره د ګالي پولي جبھه د ټولو نه مھمه جبھه ګڼل 

  .کيږي

 يو متحد حکومت رامنځته شو او چرچل چې په ګالي پولي کې يې ماته خوړلې وه، له دندې ګوښه کړای ٢۵د مۍ په 

 برخې فوځ ځای پر ځای ١۶ برخې يې کړ، بلخوا ترکي فوځ ھم ١٣ومت په دې جبھه کې فوځ زيات کړ او شو، حک

  .کړ

حاالت ډٻر خراب وه، متحد فوځونه په ډٻر بد حالت کې ول، اخر متحدو فوځونو پريکړه وکړه، چې د ګالي پولي جبھه 

 د ٢٠ته يې د وتلو امر وکړ، د دسمبر په له منځه يوسي او خپل فوځ ژر له دې جبھې څخه وباسي؛ نو خپل فوځ 

  . انګليسي او فرانسوي فوځونه ووتل٩اينزيک فوځ ووته او د جنوري په 

 فوځيان وژل ٢١۴٠٠٠د ګالي پولي نه د وتلو په مھال متحدو فوځونو ته ھيڅ ډول زيان ونه رسيده؛ خو مخکې يې 

چې دلته انګليسي فوځ ته زيات زيان اوښتی وه، دويم دا شوي ول، د ګالي پولي نه د وتلو دوه الملونه وه، لومړی دا 

چې د سربيا د سقوط وروسته د بغداد د ريل د پټلۍ له الرې ترکي فوځ ته زيات خوراکي توکي او وسلې رسول کيدې، 

 .چې په دې سره ترکي فوځ قوي شوی وه

  نوربيا

  


