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

١٧  

  بحري جبھه

 ز کال کې په جګړه کې د امريکا په داخليدو سره متحدو فوځونو ته قوت ور په برخه شو، چې بحري جبھه ١٩١٧په 

  .يې ډٻره قوي شوه، امريکا د جرمنی سوداګري د نورو ھيوادونو سره منع کړه

  .شوپه دې کار سره مرکزي قوتونه د ماشينونو، ليږد راليږد او د جګړې د نورو وسائلو څخه محرومه 

ددې کار په ځواب کې جرمني د ابدوزو جګړه پٻل کړه، ددې څخه يې ھدف د انګلستان د سوداګرۍ مخه نيول ول، 

انګلستان چې ټول انحصار يې په بحري سوداګرۍ باندې وه، جګړه ساتل يې پرته له بحري الرو څخه ناشونی 

؛ نو د جګرې پايلي داسې نه وې لکه اوس ښکاريدل، که چيرته جرمني يو کال په دې بحري جګړه کامياب شوی وای

  .چې دي

د جرمني د حکومت او فوځ تر منځ يې ځينې ستونزې موجودې وې، اميرالبحر ترپز غوښتل، چې د قوي حملو له 

الرې دښمن ته ماتې ورکړي؛ خو د جرمني پاچا دويم ويليم او چانسلر يې په سفارتي اړيکو باندې ټينګار کاوه، 

 استعفاء ورکړه، چې په ځای يې شيکر وټاکل شو، شيکر د ابدوزو او د ١۶ ز کال د مارچ په ١٩١۶اميرالبحر ترپز د 

  .نړيوال بحري سوداګريز قانون د ماتولو څخه انکار وکړ

په جګړه کې د انګلستان او فرانسې سربيره د امريکا په داخليدو د جرمني خلکو د حکومت څخه غوښتل، چې اوس 

 ورکړل شي، د انګليسي تلويزونو د پروپاګند په ذريعه د امريکا د خلکو کرکه د جرمني پر ضد بايد انګلستان ته ماته

  .راپاريدلې وه، چې په دې سره د امريکا خلکو د جرمني پر ضد د جګړې اعالن وکړ

 د ابدوزو د جګړې په پٻل کې د انګلستان حکومت د ستونزو سره مخ شو؛ ځکه چې د پسرلي موسم وه، په ھرو څلور

  .بيړو کې يې يوه خپل ځای ته نه رسيده

  .جرمني د ابدوزو په جوړولو باندې ډٻرې پيسې مصرف کړې، متحدو قوتونو د بحري بيړيو کاروانونه روان کړل

  .په دې حاالتو کې امريکا شل لکه فوځ فرانسې ته ورسوه، چې ھمدا د متحدو فوځونو د بريا المل شو
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  ھوايي جبھه

 په پٻل کې ھوايي جګړې په خپل لومړني دور کې وې، د جګړې لس کاله مخکې لومړنی د لومړۍ نړيوالې جګړې

ھوايي پرواز شوی وه، د جګړې د پٻل کيدو په وخت کې جنراالنو ھوايي جګړه دومره بريالۍ نه ګڼله؛ خو ھوايي 

  .حملو خپل ارزښت ثابت کړ

ھم بريالی وه، د ھوايي جګړې مھارت، ماشينونه جرمني د خپل قوي بحري فوځ په درلودلو سربيره په ھوايي فوځ کې 

  .جوړول او ھوايي حملې يې د نورو نه ډٻرې ښې وې

د جګړې په لومړيو څلورو کلونو کې ھوايي حملو ته دومره توجه ونشوه، د ځمکني فوځ جنراالنو ھم دومره ارزښت 

  .نه ورکاوه

د مرستې لپاره د جنګي الوتکو استعمال پٻل کړ، په جرمني، فرانسې او انګلستان په ختيزه جبھه کې د خپلو فوځونو 

لومړيو د الوتکو له الرې د فوځ د ځای په اړه معلومات اخيستل کيدل، وروسته يې مشيڼ ګنې پرې نصب کړې او يو 

يو ټوپک يې ھم پرې ولګوه، اوس د الوتکو په جوړولو کې پرمختګ ھم رامنځته شوی وه، د پٻلوټ نه مخکې د مشيڼ 

  . ځای ھم جوړ شوی وه، تر څو د کومې ستونزې پرته ډزې وکړيګڼ لپاره

 ز کال په منځ کې د الوتکو ارزښت زيات شود ايټاليي پر ضد د کيپو ريټو په جګړه کې جرمني د الوتکو ١٩١٧د 

  .څخه کار واخيست او د دښمن مورچو ته يې زيات زيان واړوه

 

  سفارتي اړيکې

الت ډٻر خراب شوي وه، د دوه ګوني سلطنت پاچا لومړي چارلس د بيلجيم  ز کال په پای کې د اسټريا حا١٩١۶د 

شھزاده سيکسټس د فرانسې لومړي وزير او ولسمشر ته ور وليږه او د خپلې خوا نه يې د سولې شرائط ور وړاندې 

ل په  ز کا١٩١٧کړل، فرانسوي چارواکو دغه ھڅه وستايله، په شرطونو باندې د نورو خبرو لپاره يې سيکسټس د 

 . کې ور واستوه مارچ

اوس د دواړو خواوو استازو مالقات وکړ، د فرانسې لخوا څو نکتې وړاندې شوې، لومړی دا چې الزاس او لورن بايد 

د فرانسې سيمې وګڼل شي، سربيا بايد پخواني حالت ته پريښودل شي، بيلجيم بايد ازاد او خودمختاره کړای شي، روس 

اکمن شي، سيکسټس د اسټريا پاچا لومړي چارلس ته ورغی او ھم يې په برلين کې د چرمني بايد په قسطنطينيه باندي و

  .د بھرنيو چارو د وزير سره وکتل او شرطونه يې ور وړاندې کړل

د اسټريا حکومت په دې شرائطو باندې غور پٻل کړ؛ خو جرمني حکومت يې نه وه خبر کړی، چې د فرانسې د 

ا ده، په دې وخت کې د فرانسې لومړی وزير انډ بدل او پر ځای يې اليګزنډر ری بوټ حکومت سره په خبرو اترو لګي

  .په چوکۍ کيناست، دا ظالم، جګړه مار او ضدي شخص وه او ھم يې د بوربون  کورنۍ نه خوښيده

 ھم انګلستان ھم ددې خبرو څخه خبر شو، انګلستان او فرانسې پريکړه وکړه، چې د سولې په خبرو کې دې ايټاليا

  .شريکه کړای شي

ايټاليي د لندن د تړون په پلي کولو باندې تأکيد کاوه، په دې ډول د سيکسټس لخوا د سولې پٻل شوې خبرې ناکامې 

  .شوې

 ز کال په جون کې پاپ بينيډکټ واتيکان پنځم لسم دا وخت مناسب وګڼه، ھغه د جګړه کوونکو ھيوادونو د ١٩١٧د 

د ھغوی د نظر د معلومولو لپاره خپل نمائنده مونسيګنو راو ګينيو پيسيلي وليږه، ھغه د داخلي حاالتو او د سولې په اړ 

جګړه کوونکو ھيوادونو په اړه معلومات ورکړل، د جرمني په اړه راپور کې پيسيلي وويل، چې چانسلر د مثبت فکر 
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ای شي، چې قيصر د سولې خوا لرونکی دی او قيصر او د ھغه جنرال د سولې په اړه ھيڅ مثبت نظر نه لري؛ خو کيد

  .ته مائله کړای شي

 ز کال د اګست په لومړۍ نيټه د جنګ بندۍ او عامه امن لپاره يو عمومي ١٩١٧واتيکان ددې راپورونو په رڼا کې د 

  .غوښتنه وکړه او د ټولو خواوو نه يې وغوښتل، چې د جګړې د پٻل څخه دمخه جغرافيايي حاالت دې رامنځته کړي

دونو د پاپ غوښتنه د جرمني غوښتنه وبلله، د پاپ لخوا د سولې لپاره دا کوښښ ھم ناکام شو؛ ځکه اصلي متحدو ھيوا

 .ستونزه د بيلجيم د ھيواد ستونزه وه

  

   ز کال د جګړې حاالت١٩١٨د 

شريت دا د قوي جګړو د کال په نوم ياديږي، په دې کال کې ھر ھيواد د خپل دښمن ھيواد د ماتولو کوښښ کاوه، دا د ب

په تاريخ ځکه مھم دی، چې لومړۍ نړيواله جګړه په کې پای ته ورسيده، د انسانيت نور قتل عام ودريده، انسان يو ځل 

  .بيا ساه واخيسته

  .په عمومي ډول اسټريا، ترکيه، فرانسه او انګلستان د خپل خراب اقتصادي او ټولنيز حاالت له امله ستړي شوي ول

 بنديدو له وجې د خراب اقتصادي حالت سره مخ شوی وه؛ خو بيا ھم د نورو ھيوادونو جرمني ھم د بحري سوداګرۍ د

  .په پرتله يې اقتصادي حالت ښه وه؛ خو نوي شريک شوي ھيواد امريکا پرې ناوړه اغٻز کړې وه

  .اوس ھغه پيښې چې په دې کال کې پيښې شوي دي، تر مطالعې الندې نيسو

 

  ځمکنۍ، بحري او ھوايي حملې

 د پروسږکال په نسبت په ځمکنيو حملو کې زياتوالی راغلی وه، په بحري جبھه کې جرمني د ولکې راوستلو سږکال

  .لپاره ډٻر کوښښ کاوه

په دې کال کې ھوايي فوځ خپل ارزښت ښکاره کړی وه، په دې کال دواړو خواوو خپل ھوايي فوځ ښه وروزه، جنګي 

  . او نظم يې په کې رامنځته کړمھارت او چلونه ورزده کړل، ښې مشيڼ ګڼې، عمله

د ختيزې جبھې پرته په ټولو جبھو کې جګړه په شدت روانه وه، لويديزه جبھه د جګړې اصلي ډګر وه، دلته به د 

  .جګړې ھره جبھه مطالعه کړو

 

  لوٻديزه جبھه

د وه، چې د  ز کال په پٻل کې د جګړه کوونکو ھيوادونو حاالت ډٻر خراب شوي ول، امريکا يوازينی ھيوا١٩١٨د 

  .قوي اقتصاد په درلودلو يې په جګړه کې فيصله کن رول لوبوه

امريکا تٻر کال د اپريل په مياشت کې په جګړه کې د داخليدو اعالن کړی وه؛خو فوځ يې سست حرکت کاوه او غير 

ته د امريکا د فعال وه، متحدو فوځونو ترې ډٻره ھيله درلوده؛خو ھغسې ونشول، د جرمني د فوځ مشر متحدو فوځونو 

  .مرستې د رسيدو څخه مخکې غوښتل، چې ھغوی ته يوه قوي ماته ورکړي، ھغه ددې لپاره د ھوټير پالن جوړ کړ
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  د ھوټير جنګي پالن

د جرمني د فوځ مشر جنرال اوسکر وان ھوټير نوميده، د ھوټير د جنګي پالن له مخې لومړی بايد د دښمن په فوځ 

 څو د ھغوی حالت خراب شي او بيا د پياده فوځ لخوا پرې حمله وشي، ھغوی به باندې ګوله باري وکړل شي، تر

  .جګړه کوي ؛خو شا تګ ته به اړ شي

ددې قوي ګوله بارۍ لپاره ډٻرې توپ خانې او بارودو ته اړتيا وه، د ھوټير جنګي پالن ډٻرې معاملې اسانه کړې، ھغه 

، تر څو د دښمن فوځ بې حسه او د حرکته ولويږي، په غوښتل، چې د دښمن په سيمو باندې دې ګيس وغورځول شي

  .دې حمله کې به د دښمن خندقونه او فوځي مرکزونه ھم په نښه کيږي

ددې وروسته به دويمه مرحله شروع کيږي، په دې پړاو کې به د دښمن په فوځ باندې ګوله باري کيږي، د دښمن فوځ 

 د شا تګ په دوران کې به توپ خانه مخکې وړل کيږي، په به د يوه بل سره بې اړيکې کيږي او شا تګ به کوي،

  .عمومي ډول په يوه ساعت کې به يو کيلومتر مخکې تګ کيږي

په دريمه مرحله کې به پياده فوځ د توپ خانې وروسته روان وي او ساتنه به يې کوي، د دښمن فوځ به اسيروي او په 

ول د جرمني فوځ په الس کې وي، نور مخکې تګ به ھم وي او نيول شويو سيمو به ولکه ټينګوي، په پای کې به کنتر

  .حمله به بريالی کيږي

په څلورمه مرحله کې به حمله کوونکی فوځ يوه ځانګړي ځای ته مخکې تګ کوي، تر ھغه ځايه چې مخکې تګ 

  .شونی وي، چې موخه يې معلومه شوې نه وه

 

  )د سوم حمله(لومړۍ جرمنۍ حمله 

 ز کال په پسرلي کې په جګړه کې د امريکا د داخليدو دمخه جرمني په لويديزه جبھه کې د يوې پريکونې ١٩١٨د 

 برخې فوځ به په دريو فوځونو باندې ويشل کيږي او د سوم ٧١حملې پالن جوړ کړی وه، ددې پالن مطابق د جرمني 

  .کې به فرانسوي فوځ سره ويشيد سيند په غاړه به مخکې ځي، په شمال کې به انګليسي او جنوب 

د جرمني د فوځ مشر ليونډروف پوھيده، چې متحد فوځونه به د يوې مشترکې جبھې په جوړولو ناکاميږي، د فرانسوي 

فوځ لپاره مھم کار د پاريس ساتل وه؛ خو انګليسي فوځ خپل بندرونه ساتل غوښتل، په دې ډول دواړه د يوې مشترکې 

  .اغلل او دواړه فوځونه سره وويشل شولجبھې په جوړولو کې پاتې ر

د حملې پالن په لومړي سر کې ډٻر ساده وه، د جرمني دريواړو فوځونو د اريس نه د الفير پورې يوه دفاعي کرښه 

جوړوله، تر څو انګليسي فوځ له منځه يوسي او د فرانسې نه يې وباسي او ھم يې د فرانسوي فوځ سره اړيکه پرې 

 برخو څخه جوړ شوی وه، په شمال کې ځای پر ٢۵ فوځ چې د ١٧ بلو په مشرۍ د جرمني کړي، د جنرال اټووان

 برخې فوځ ځای پر ځای شوی وه، په جنوب کې يې د ٢١ځای کړل شو، په منځ کې يې د جنرال ډرماروټز په مشرۍ 

ښتل، چې د  برخو څخه جوړ شوی وه، ځای پر ځای وه، دوی غو٢۵اوسکر وان ھوټير په مشرۍ اتلسم فوځ چې د 

  .دښمن فوځ په منځ کې درز رامنځته کړي

 او دويم فوځ به دښمن شا تګ ته اړ کوي، د ھوټير اتلسم فوځ به د جنوب خواته مخکې ١٧د پالن مطابق د جرمني 

 فوځ په ١٧ځي په جنوب کې به د دښمن فوځ څاري او د ځوابي حملو بار په خپلو اوږو واخلي، تر څو د دويم او 

  .کومه ستونزه رامنځته شيمخکې تګ کې 

 برخې ١۵انګليسي جنرال ھيګ د خپل پنځم فوځ نه د حملې ھيله وکړه، ھغه د جنرل ګوه په مشرۍ پنځم فوځ، چې 

 برخې نور فوځ او دريم فوځ د جنرال بينګ په مشرۍ شمال خواته وليږه، تر څو ھلته صف ١۴وه، سربيره پر دې 
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نوب کې د فرانسې شپږم فوځ موجود وه، د فرانسې او انګلستان دفاعي بندي وکړي، د جنرال ګوه پنځم فوځ په ج

  .تدبيرونه ډٻر زيات مختلف ول، انګليسي فوځ په دې وخت کې په ډٻر کمزوري ځای کې وه

 دانې مارټر ګولۍ وويشتلې، چې د پنځه نيمو ٣٠٠٠ توپونه او ۶٠٠٠ د جرمني توپ خانې ۴:۴٠ سھار ٢١د مارچ په 

 باندې جرمني فوځ په ھمدې حال کې مخکې تګ پٻل ٩:۴٠رې وې، ګيس، دود او بارود وريدل، په ساعتونو لپاره جا

د انګليسي فوځ ګوله ) لوګي( برخې نور فوځ وروسته روان وه، دود ٢٨کړ، په دوی پسې د ھوټير د پالن له مخې 

  .باري او ډزې کول سخت زيانمن کړل

نې شوې، په دا بله ورځ جنرال ګوه خپل فوځ ته امر وکړ، چې د د حملې په لومړۍ ورځ انګليسي دفاعي کرښې ورا

 فوځ ١٧سوم د سيند خواته شا تګ وکړي، جنرال بينګ ھم په خراب حالت کې وه؛ خو په مقابل کې د جرمني دويم او 

  .ته ھم دومره بريا ترالسه نشوه

 ١٨ ترالسه نکړه؛ خو د جنرال ھوټير  او دويم فوځ اصلي موخه السته١٧د جنرال ليونډروف د پالن او ھيلو مطابق 

فوځ بريا ترالسه کړه، اوس نو د پالن د تغير وخت وه، جنرال ليونډروف جنرال ھوټير ته امر وکړ، چې د سوم د سيند 

  .په غاړه مخکې تګ وکړي او په انګليسي او فرانسوي فوځ باندې حملې جاري وساتي

  .وه، په ځآنګړي ډول جنرال ھوټير چټک مخکې روان وه د جرمني فوځ مخکې تګ روان ٢۴ او ٢٣د مارچ په 

 جنرال ھوټير ښه مخکې تګ وکړ، چې د فرانسوي او انګليسي فوځ تر منځ د اړيکو مرکز ته يې ګواښ ٢۶د مارچ په 

  .پيښ کړ

  برخې فوځ ور وليږه، دوی ته يې امر وکړ، چې ھر۶د جنرال ھوټير د مخکې تګ د مخې د نيولو لپاره فرانسې خپل 

 ٢٧څنګه وي، د پاريس خواته يې د پرمختګ مخه بايد ونيسي، کنه نو خپله دفاعي کرښه دې وساتي، د مارچ په 

  . فوځ ډٻر ستړی شوی وه١٨جنرال ھوټير ماؤئټډ ونيوه، اوس د جرمني 

ښ وکړ،  يې کوښ۴ جنرال ليونډروف په نويون باندې حمله وکړه؛ خو دومره بريالۍ نه وه، د اپريل په ٣٠د مارچ په 

  .چې د انګليسي فوځ په منځ کې درز رامنځته کړي؛ خو دا ځل ھم ناکام شو او دا جګړه يې پای ته ورسوله

 ټوپکې يې السته ورغلې، بلخوا ١١٠٠ تنه يې ونيول او ٧٠٠٠٠ ميله مخکې تګ وکړ، ۴٠په دې جګړه کې جرمني 

 د جرمني د فوځ زيان له دې ھم ډٻر وه؛ ځکه  انګليسي فوځ قرباني ورکړه، جرمني ھم ھمدومره زيان وکړ،٢٠٠٠٠٠

  .چې روزل شوی فوځ يې زيات ووژل شو، چې دا کمي يې بيا پوره نشو کړای

 

  )د لٻز حمله(دويمه جرمنۍ حمله 

جرمني په لومړۍ حمله کې خپلې موخې ترالسه نکړې، جنرال ليونډروف د انګليسي فوځ د له منځه وړلو لپاره بيا 

  .يني وه، چې که په ستړي انګليسي فوځ باندې حمله وکړي؛ نو زيات زيان به ورواړويپالن جوړ کړ، ھغه يق

 برخې فوځ ته چې څلورم او شپږم فوځ وه، د حملې امر وکړ، ٣۵ھغه د پاريس سره نږدې د ليز په سيمه کې موجود 

  .د څلورم فوځ مشري جنرال سکسټ او د شپږم فوځ مشري د جنرال فرديناند په الس کې وه

 برخو د ارمينټير له جنوب نه حمله ٨ د ګيس او ګوله بارودو وروسته د جرمني د شپږم فوځ ٩:٠٠اپريل په سھار د 

 برخې انګليسي فوځ موجود وه، د انګليسي فوځ په منځ کې پرتګالی فوځ پروت وه، چې دوه ٣وکړه، مقابل کې يې 

  .برخې فوځ ته يې د دفاع دنده ورکړل شوې وه

 په درې ساعتونو کې وکوالی شول، چې د انګليسي فوځ دفاعي نظام له منځه يوسي او اوس د جرمني شپږم فوځ

  . ميله شا تګ کړی وه۵جرمني فوځ ټول خندقونه نيولي ول، د ورځې تر پايه انګليسي فوځ 
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ځې د  برخو په واسطه په يوه برخه فوځ باندې حمله وکړه، د تٻرې ور۴په دا بله ورځ د جنرال ارنم څلورم فوځ د 

 د جرمني دواړو فوځونو د يوه بل سره وليدل او د ١١حملې په وجه انګليسي فوځ جنوب ته وغوښتل شو، د اپريل په 

  .جنوب خواته يې مخکې تګ پٻل کړ

 د انګليسي فوځ حالت ډٻر خراب وه، ھغوی کليوالو سيمو ته منډې وھلې، د جرمني د فوځ حملې د ١٢د اپريل په 

  .ې وې؛ خو نوره بريا يې ترالسه نکړه پورې روان٢٩اپريل د 

 تنه ٣۵٠٠٠٠په دې جګړه کې جرمنی فوځ بريالی وه؛ خو اصلي موخې يې ترالسه نکړې، په دې دويمه حمله کې يې 

 تنه د جګړې خوراک شو، جرمني د فوځ د کموالي سره مخ وه او د پوره ٣٠۵٠٠٠فوځ په کار شو او د انګلستان 

درلوده؛ خو مقابل کې متحد فوځ ته امريکا قوت ورکړی وه، چې تکړه او روزل شوی فوځ کولو لپاره يې ھيڅ الره نه 

  .وه

 

  )د ائزن جګړه(دريمه جرمنۍ حمله 

جنرال ليونډروف ددې لپاره چې دښمن ته بيا ماته ورکړي، د فلينډرز په سيمه  يې د دوه حملو پريکړه وکړه، د جګړې 

وټاکله، دلته د ائزن د سيند سره د سوئزون او رائمز سيندونه يو ځای کيدل، لپاره يې د ائزن د سيند غاړه ډيس ډاميس 

  .چې دې سيمې جرمني ته زياته ګټه رسوالی شوه

 برخې د متحد فوځ په جنرال ١٧ سھار د جنرال وان بلو لومړي فوځ او د جنرال ميکس د اووم فوځ ٢٧د مۍ په 

 ۴۶٠٠خه ھم راراونه وه، د حمله کوونکي جرمني فوځ سره  بر١٣ډوچين باندې حمله وکړه، د جرمني فوځ وروسته 

ټوپکې ھم وې، جنرال ډوچين د خپلو سيمو ساتنه کول غوښتل، ټول فوځ يې د دښمن مخې ته ودروه او دفاعي کرښه 

  .يې جوړه کړه او شاته ځای يې خالي پريښوده، تر څو په ښه ډول د دښمن مقابله وکړي

 ميله مخکې تګ کړی وه او د ويسل ١٣ی صف له منځه يوړ او د ماښام پورې يې جرمني فوځ د جنرال ډوچين لومړن

  .د سيند غاړې ته د فيس ميس سيمې ته نږدې شول، جنرال ليونډروف د فلينډرز په سيمې باندې د حملې امر وکړ

خت کې  ميله مزل د کومې ستونزې د رامنځه کيدو پرته وکړ، په دې ستونزمن و٣٧جرمني فوځ د پاريس خواته 

 ميله مزل وواھه او ځان يې د جګړې ډګر ته ١١٠متحدو فوځونو د امريکايي فوځ نه مرسته وغوښته، امريکايي فوځ 

ورسوه او د جرمني د مخکې تګ مخه يې ونيوله، جرمني فوځ درې ورځې کوښښ وکړ؛ خو ونه توانيدل چې مخکې 

  .الړ شي

  .کرکشۍ اصلي موخه يې ترالسه نکړهپه دې حمله کې جنرال ليونډروف بريالی شو؛ خو د لښ

 

  )ماؤنټډ جګړه-د نويون(څلورمه جرمنۍ حمله 

اوس جنرال ليونډروف په ډٻر خطرناک حالت کې وه، د نيول شويو سيمو تنظيم ډٻر ستونزمن وه؛ ځکه نو د نيول 

فوځ د بې ھمتۍ او شويو سيمو پريښودل او دفاعي حالت خپلول ورته غوره ول؛ خو دا کار د عامو خلکو د ناخوښۍ د 

  .د دښمن د خوښۍ او د ھغوی د بريا او لوړ ھمتۍ باعث کيده

ځکه، نو ھغه ته اړينه وه، چې نيول شوې سيمې وساتي او د خپلو موخو د ترالسه کولو لپاره مخکې تګ وکړي، 

  .کولو غوښتلنويون د دوه شاخې څخه حمله - دښمن ډٻر کمزوری کړي، ددې موخې د ترالسه کولو لپاره يې د ماؤنټډ

جګړې بله موخه ھم درلوده، د دريمې جرمنۍ حملې په پايله کې انګليسي فوځ ډٻر خراب شوی او ټول فوځ يې جنوب 

  .خواته راغلی وه؛ ځکه نو د شمال له لوري د فلينډرز د سيمې څخه پرې حمله کيدای شو
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 کړه او د جنرال ميکسن فوځ په سوئزون نويون له سيمې نه حمله پٻل- فوځ د ماؤئټډ١٨ د جنرال ھوټير ٩د جون په 

باندې حمله وکړه، د فرانسوي فوځ مشر جنرال فايي يول يې د ماتې لپاره يو غوره تکنيک جوړ کړی وه، جنرال يول 

  .د دفاع لپاره يوه قوي دفاعي کرښه جوړه کړه او دغه کرښه به د ډزو په وجه باالخره دښمن ته ماته ورکوي

 ميله ٩يول د دفاعي تدبير په وجه ناکامه شوه، جرمني ته زيات زيان واوښت او يوازې د جرمني حمله د جنرال 

مخکې تګ يې وکړای شو، وروسته د فرانسوي فوځ حملې زياتې شوې او د جرمني فوځ د مخکې تګ مخه يې ډپ 

ابل لوري کې  جګړه پای ته ورسيده، په دې جګړه کې جرمني فوځ ته زيات زيان ورسيده او مق١٣کړه، د جون په 

  .فرانسوي فوځ ته کم

  نوربيا

  


