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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(

١٩  

   جبھه او د بلغاريې ماتهد بالکانو

  .د جګړې په دې وروستي کال دا جبھه ډٻره مھمه وه، جرمنی فوځ ددې ځای څخه لويديزې جبھې ته غوښتل شوی وه

اوس د بالکانو په جبھه کې بلغاريه يوازې پاتې وه او مقابله يې د متحدو ھيوادونو د قوي او مسلح فوځ سره وه، اقتصاد 

وه، متحدو ھيوادونو پرې د سوداګرۍ ټولې الرې بندې کړې وې، د ھيواد دننه يې د يې په بشپړ ډول خراب شوی 

  .خوراک او څښاک په شيانو کې کموالی راغلی وه، د وسلو، بارودو او توپ خانې د کموالي سره ھم وه

و ښه  ز کال په جواليي جنرال فرينچټ د لويديزې جبھې څخه دې جبھې راوليږل شو، ھغه يو تکړه فوځ ا١٩١٨د 

 تنه مسلح فوځ وه، چې په لوړ ھمت او حوصلې سره يې جګړه ٣۵٠٠٠٠اداره کوونکی وه، د ھغه د الس الندې 

 ز کال په سپتمبر قوي ګوله باري پٻل ١٩١٨کوله، متحدو فوځونو د يوې قوي پريکونې حملې پريکړه کړې وه، د 

 يوه بله قوي ١۶ او ١۵مخکې الړه، د سپتمبر په  او د فرانسې دوه برخې فوځ ۶شوه، په دې ګوله بارۍ کې د سربيا 

  .حمله وشوه

په دې حمله کې د يونان، انګلستان، فرانسې، ايټاليي او سربيا فوځ شامل وه، ددې حملې په پايله کې د بلغاريي فوځ شا 

  . ميله مخکې تګ کړی وه٢٠ پورې متحد فوځ ١٧تګ ته اړ شو او د سپتمبر د 

  

  واته د متحد فوځ مخکې تګد ترکيي جبھه او د موسل خ

ونيوه؛ نو سمدستي قوي بارانونه پٻل شول او جنرال ايلن بي اړ شو، چې ) يروشلم(انګليسي فوځ چې کله بيت المقدس 

نوره جګړه ودروي، ھغه غوښتل، چې د عربو په جبھه کې مخکې الړ شي، د حجاز د ريل پټلۍ له منځه يوسي، تر 

مکه معظيمه او مدينه منوره ونيسي او خپله پخوانۍ صليبي دښمني يو ځل بيا څو د مسلمانانو دوه ستر مرکزونه 

  .ښکاره کړي، او يا کم از کم د ترکيي او عربو تر منځ اړيکې پرې کړي او د يوه بل نه يې لرې کړي

دفاع وکړه ددې پالن د پلي کولو لپاره يې په عمان باندې حمله وکړه، دا ډٻره قوي حمله وه، ترکي فوخ يې په ميړانه 

  .او جنرال ايلن بي يې شا تګ ته اړ کړ
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 يو ځل بيا حمله وکړه، دا ځل دا حمله د مصر د تنګي لخوا شوې وه، دا ځل بيا انګليسي فرنګي ١١ھغوی د اپريل په 

  .فوځ ناکام شو، جنرال ايلن بي خپل فوځ ته د فلسطين پورې د شا تګ امر وکړ

 تنو څخه کم وه، ٣٠٠٠٠ دوه انګليسي فوځيانو سره جګړه کوله، ترکی فوځ د د ايلن بي سره ډٻر فوځ وه، يوه ترکي د

جنرال فالکن چې تٻر کال دلته موجود وه، اوس يې لويديزې جبھې ته غوښتی وه، د ھغه پر ځای يې جنرال ليمين وان 

تيکونو کې تغير سينډرز د ترکي او جرمني فوځ د مشرۍ لپاره راليږلی وه، د مشرۍ په تبديلۍ سره په جګړيزو تک

  .راغی

 جنرال ايلن بي د عربو په جبھه کې د جګړې لپاره خپل فوځ په اوو برخو وويشه او ھر يو ته يې د ١٩د سپتمبر په 

جال الرې څخه د حملې امر ورکړ، ددې حملې پٻل د مجيدو د جګړې څخه وشو، د پياده فوځ سره ھوايي فوځ ھم 

اري وکړه، چې د څو ساعتونو پورې په سړکونو کې تګ راتګ بند وه، څو ملګرتيا کوله، ھوايي فوځ دومره ګوله ب

  .لوړ تعميرونه په خاورو بدل شول او د ژوند يې فلج کړ

لوی الرنس په خپله حمله کې د فلسطين او حجاز د ريل ګاډي په پټلۍ باندې د ولکې کولو لپاره په ديرا باندې حمله 

ريليا فوځ عمان ونيوه او د ترکيي څلورم فوځ يې محاصره کړ، په پای کې وکړه او ويې نيوه، د نوي زيالند او اسټ

  . تنه ترکي فوځ اسير شو١٠٠٠٠

انګلستان خپل پنځم صحرايي فوځ د دمشق د نيولو لپاره روان کړ، د ترکي فوځ د لږ مقاومت نه وروسته يې د اکتوبر 

 ھومز ونيوه، د انګلستان اووم فوځ نور مخکې ١۶ برخې د اکتوبر په ١۶په لومړۍ نيټه دمشق ونيوه، د شپږم فوځ 

  . يې ھری ټين ونيوه٢۶تګ کاوه؛ مو د زکام وباء يې مخه ونيوله، پنځم فوځ نور ھم مخکې الړ او د اکتوبر په 

بلخوا د ترکيي اقتصادي حالت ډٻر خراب وه، مسلسل شکستونو يې مورال ډٻر کړی وه، د جرمني په اړه خبرونو ھم 

 د ترکيي جبھو ته خبر ورسيده، چې ترکي فوځ وسله غورځولې او د سولې ١٩١٨-٣٠ه، په اکتوبر وار خطا کړي و

  .تړون يې السليک کړی دی

 ترکي فوځ اسير ٧۵٠٠٠ ميله مخکې تګ کړی وه، په مجموعي ټول ۵۵٠ ورځو کې ٣٨پنځم سپور انګليسي فوځ په 

  .شوی وه

ه کې د جنرال رابرټ سن پر ځای جنرال ھنري ولن مقرر شو،  ز کال په فبرورۍ کې د ميزوپوتاميا په جبھ١٩١٨د 

جنرال ولسن غوښتل، چې خپلې موخې بايد د سياست له الرې ترالسه کړي، نه د فوځ په واسطه، ھغه غوښتل، چې د 

  .ترکي او جرمني فوځ څخه د رومانيي، جورجيا او اذربايجان د خالصون لپاره بايد ځانګړي اقدامات وکړل شي

 وروسته جنرال ولسن جنرال اليګزنډر ته امر وکړ، چې د موسل خواته مخکې تګ وکړي، په مقابل ٢٠ر د د اکتوب

کې يې ترکي جنرال اسماعيل حقي د سولې په الر کې د پرمختګ لپاره خپل شا تګ ته اړ کړ او د زيب د سيند بلې 

  .خواته يې ورسوه

 ميله واټن وواھه، دې نوي حالت ته په کتو سره ٧٧يې  ګينټو کې ٣٩د جنرال ولسن فوځ دومره چټک وه، چې په 

  .اسماعيل حقي خپل فوځ بيا منظم کړ او د سيند سره نږدې يې مورچې جوړې کړې

 ميله وړاندې ورغلل، په دا بله ورځ ترکي ٣٠ د يوه ُپل پواسطه له سينده تٻر شو او ٢۶انګليسي فوځ د اکتوبر په 

  .و د چمتوالي امر يې ورکړجنرال خپل فوځ شرقت کال ته ورسوه ا

 پورې جګړه روانه وه، جنرال اسماعيل حقي کوښښ کاوه، چې جګړه ونکړي؛ ځکه ٢٩د شرقت په سيمه د اکتوبر د 

 تنه يې اسيرشو ١١٣٠٠ خپله وسله وغورځوله، ٣٠چې نا اميده شوی وه، ماته خوړلي ترکي جنرال حقي د اکتوبر په 

  . ټوپکې يې له السه ورکړې۵١او 
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دا بله ورځ د سولې تړون السليک او پلی شو؛ خو يو ګروپ ھندي فوځ يې د موسل د نيولو لپاره وليږه، په موسل په 

  .کې ھم ترکي فوځ وسله وغورځوله

ھلته جنرال حليل د شپږم فوځ مشر وه، د انګليسانو د قوي ټينګار په وجه يې وسله وغورځوله او تسليم شو، د 

نه انګليسي فوځ ووژل شو؛ خو د تٻلو په ذخيرو باندې د ولکې راوستلو لپاره ددې  ت١٨۶٢٠ميزوپوتاميا په جبھه 

  .قربانۍ ورکول بې ځايه نه دي، په دې ډول په دې جبھه کې ھم جګړه پای ته ورسيده

  

  ھوايي جبھه

وې وې  ز کال کې په ھوايي جبھه کې ښه والی او چټکتيا راغلې وه، په جنګي الوتکو کې مشيڼ ګڼې لګول ش١٩١٨په 

  .او د دښمن پر ضد يې جګړه کوله، په خندقونو کې د پټ دښمن لپاره دا يوه ښه وسيله وګرځيدله

متحد فوځ د ھوايي فوځ پواسطه ښه پروپاګند کاوه، ھغوی په ختيزه جبھه کې د جرمني فوځ د مورال د ټيټولو لپاره د 

نه بد کړي، ھغوی به يې د ھيواد د خراب ھوا څخه کاغذونه الندې راغورځول، تر څو د جګړې څخه د ھغوی زړو

  .اقتصادي حالت نه ويرول او ھم به يې د لوږې له السه د ھغوی د خپلوانو د مرګ په اړه خبرونه ورکول

سږکال الوتکو په الوتکو کې داسې مشيڼ ګڼې ولګول شوې، چې د ودريدو پرته يې په مسلسل ډول ډزې کولې، چې په 

ا ورپه برخه کوله، اوس مشيڼ ګڼ کوالی شول، چې بې د ستونزې ھرې خواته چې دې کار سره پٻلوټ ته اسانتي

  .وغواړي ډزې وکړې

د فلسطين په جبھه کې متحد فوځ د ھوايي فوځ څخه ډٻر کار واخسيته، په ختيزه او لويديزه جبھه کې يې ھم ډٻره 

  .مرسته ترې غوښته او دښمن ته يې زيات زيان واړوه

  دريمه برخه

  د جګړې پای

  جنګ بندي

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 بشريت 

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

بندولو لپاره ډٻرې ھڅې وشوې، ځينو فوځي جنراالن سولې ته ليواله نه وه او جګړه يې د په دې کال د جګړې د 

  .وروستيو مياشتو پورې روانه وساتله، دلته په لنډ ډول د جنګ بندی په الملونو او سفارتي کوښښونو باندې خبرې کوو

  

  د جنګ بندۍ الملونه

لې جګړې د ښکيلو ھيوادونو اقتصادي، ټولنيز، سياسي،  څخه پٻل شوې لومړۍ نړيوا٢٨ ز کال د جواليي د ١٩١۴د 

رواني او ذھني و جسماني حالت ډٻر زيات خراب کړی وه او ښکيل ھيوادونه د جګړې په ډګر کې د وسلې او فوځ د 

  .کموالي سره مخ ول

 ً ښه وه، ھغوی د متحدو فوځونو حالت د خپلو ښو سفارتي اړيکو او په ښه ځای کې د موقعيت په درلودلو سره نسبتا

  .نوي ھيوادونه په جګړه کې ښکيلول او نوي فوځونه يې جګړې ته ليږل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

بلخوا د جرمني پرته د ټولو مرکزي قوتونو سياسي، اقتصادي حالت خراب وه او د زرګونو ستونز سره مخ ول، دغه 

وي جګړه يې کوله، ھيوادونه د جرمني پرته د جګړې په پٻل کې کمزوري معلوميدل، يوازې جرمني وه، چې ښه او ق

  .اسټريا خپل خراب حالت ته په کتو سره لومړی ھيواد وه، چې د پټو تړونو له الرې يې جنګ بندي وکړه

په جګړه کې د امريکا په داخليدو سره تر ټولو زيات زيان جرمني ته ورسيده، امريکا د جرمني د سوداګريزې الرې د 

خکې په دې کار کې په بشپړ ډول ناکام شوي وه، امريکا د متحدو بندولو لپاره ښه اقدامات وکړل، متحد فوځونه م

  .ھيوادونو خوب چې د جرمني بشپړ ګيرول وه، ممکن کړ

 ز کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د سوداګريزې الرې د ١٩١٨ھمدا کار وه، چې د جګړې مسير يې بدل کړ، د 

ه شپه ورځ کار کاوه، چې ددې حالت ډٻر په تنګ بنديدو په وجه د جرمني حالت ډٻر خراب شوی وه، مزدورانو ب

  . ز کال په جنورۍ کې يې عمومي کاربنديز وکړ١٩١٨شوي وه او د 

د جرمنيانو زړونه تنګ شوي او مات شوي وه، ھغوی په سفارتي اړيکو کې ھم ماته خوړلې وه، بلخوا يې د فوځ د 

  .کموالي سره مخ ول، ھمدا وجه وه، چې د جرمني په مشرانو کې د سولې پلويان زيات شوي وه

ګړې د جاري ساتلو پر د سوله خوښوونکو ھيوادونو ھڅې او د جرمني ټيټ شوی مورال وه، چې مشرانو نور د ج

ځای د سولې په خبرو باندې ټينګار کاوه، جنرال ليوډنډروف د امريکا د ولسمشر ويلسن د سولې لپاره وړاندې شوی 

  .تړون ومانه

د ماتو، داخلي انتشار او د دښمن د پروپاګند په پايله کې د فوځ سربيره عام خلک ھم د جګړې بيزاره شوي وه، متحدو 

  . دننه خراب حالت ته پوکی ورکوهھيوادونو د جرمني

د اکتوبر په مياشت کې د جرمني بحري بيړۍ بغاوت وکړ، د بغاوت د ارامولو ټول کوښښونه ناکام شول او د نومبر په 

 د کيل بندرګاه باغيانو ونيوله، ددې بغاوت د ارامولو لپاره ځمکنۍ فوځ وليږل شو، دوی بغاوت ارام کړ؛ خو د ٣

  .ندرونو کې يې بيړۍ ونيولې او سره بيرغونه يې پرې لوړ کړلبالتيک د بحيرې په ب

د جرمني دننه په بيويرا کې ھم بغاوت وشو، ھلته يې په ديوالونو باندې ورقې لګولې وې، چې بيويرا د مزدورانو او 

  .دھقانانو ازاد جمھوريت دی، ددې ټولو المل متحد ھيوادونه ول

ه د تخت څخه د کوزيدو مشوره ورکړه، تر څو ھيواد د کورنۍ جګړې او په دې حاالتو کې د جرمني چانسلر قيصر ت

 ٩بد امنۍ څخه وساتل شي او يوازې د بھرني دښمن سره جګړه وکړای شي، د ډٻر کشمکش وروسته د نومبر په 

  .چانسلر اعالن وکړ، چې قيصر دويم ويليم د خپل تخت څخه کوز شوی دی

سوسيالست او کميونسټ ګوندونه ھم فعال ول، دوی د پاچاھي نظام سره اوس په ھيواد کې د ليبرال ګوند سربيره 

سخت مخالفت درلود، وروسته چانسلر ميکس ھم له خپلې دندې نه استعفاء ورکړه او د ايبرټ په مشرۍ يو مؤقت 

  .حکومت جوړ رامنځته شو، حکومت د مزدورانو او فوځ سره يو ځای د حکومت د جوړولو لپاره ھڅې پٻل کړې

د لسګونو کلونو پاچاھي نظام پای ته ورسيد، قيصر ھيواد پريښود ) جرمني(صر ويليم په استعفاء سره په پروسيا د قي

  .او ھالينډ ته والړ

اخوا د جګړې په پٻل سره د اسټريا حالت ډٻر ښه نه وه، عام خلک د جګړې څخه ستړي شوي وه، د پاچا لومړي 

خکې حکومت جرمني حکومت سره په اړيکه کې وه، تر څو جنګ څخه م) ١٩١۶ نومبر ٢١(چارلس د تخت کيناستو

بندي رامنځته شي، داخلي حالت سخت خراب ول، که چيرته د يوکرائن او روسيي سره د سولې تړون نه وای السليک 

  .شوای؛ نو پاچاھيت به يې چپه کړای وای

د ټولو قومونو نمائنده ګان راوغوښتل، ھغوی  يې ١۶د پاچاھي نظام د ساتلو لپاره پاچا ډٻر کوښښونه کول، د اکتوبر په 

ته يې د خودمختارو حکومتونو د جوړولو وعده ورکړه او د پاچاھيت پر ځای يې د مرکزي حکومت د جوړولو ژمنه 
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ھم ورکړه؛ خو په حاالتو کې ښه والی رامنځته نشو، د چکسلواکيا د ازادۍ د تحريک مشر ماسارائک د چکسلواکيي د 

  . دغه شخص په امريکا کې اوسيده او د امريکا څخه يې پناه اخيستې وهازدۍ اعالن وکړ،

د ھنګري کونسل د پاچاھيت نه د ازادۍ غوښتنه کوله، د اسټريا جرمني قوم د ازادې جرمن اسټريا د جوړولو لپاره د 

تحدو فوځونو پاڅون پريکړه کړې وه، حالت ډٻر خراب وه، پاچاھيت د ذلت سره مخ شوی وه او څو څو ځلې پاچا د م

  .څخه د جنګ بندۍ غوښتنه کړې وه

د ترکيي فوځي او سياسي حيثيت د لومړۍ نړيوالې جګړې د پٻل څخه مخکې خراب شوی وه، ھغه وخت چې کله يې د 

  ).١٢-١٩١١(بالکانو په جګړه کې ماته وخوړه 

يوه او خپل پخوانی خواھش د ترکي فوځ د ماتې په وجه زيات زيان مسلمان امت ورسيده، فلسطين متحدو فوځونو ون

) خالفت(يې پوره کړ، ھلته يې د يھودو د ميشت کولو لپاره پالن جوړ کړ،  د مسلمانانو د يو ځای والي او قوت نښه 

ھم له منځه الړ، خپل د خوښې اشخاص يې مشران وټاکل، تر څو په اسالمي ھيوادونو باندې اصلي حکومت د لويديز 

  .وي

ام او ميزوپوتاميا کې د ماتې وروسته د ترکيي اقتصادي، سياسي او جغرافيايي حالت ډٻر په فلسطين، حجاز، مصر، ش

  .کمزوری شو، عام خلک د لوږې سره مخ وه، ھمدا وجه وه، چې عام خلک د جګړې څخه بيزاره شوي وه

  

  سفارتي ھڅې

 ۵ې وشوې، د جنورۍ په  ز کال په سفارتي لحاظ ډٻر مھم کال وه، د جنګ بندې لپاره په دې کال زياتې ھڅ١٩١٨

انګليسي لومړي وزير الئيډ جارج چې د جرمني پر ضد يې نور ھيوادونه جګړې ته ھڅول، په يوه بيان کې وويل، چې 

  .د سولې د راوستو لپاره ھر ډول کوښښ کوي، ھغه د يوې نړيوالې ادارې په رامنځته کولو باندې ټينګار وکړ

 څرګند کړ، ھغه د سولې راوستو لپاره ٨ن ھم د ھمدې کار د جنورۍ په ھمدې دې ورته نظر د امريکا ولسمشر ويلس

 مادې وړاندې کړې او ځينې شرطونه يې ھم وړاندې کړل، دا شرطونه نورو ھيوادونو ډٻر خوښ کړل او جرمني ١۴

  .د ھمدې شرائطو په بنسټ سولې ته چمتوالی پٻل کړ

فوځونه مات کړي او پاچا قيصر ويليم ھمده ورته نظر بلخوا، جنرال ليوډنډروف فکر کاوه، چې کوالی شي متحد 

درلوده او جګړه يې روانه ساتلې وه؛ خو کله چې جرمني مشرانو خپل ماته وليده؛ نو د امريکايي ولسمشر په وړانديز 

  .يې غور کولو پٻل کړل

  :دې ډول، چېليټوويسک تړون السليک شو، په -په ھمدې کال په پٻل کې د جرمني او روسيي تر منځ د بريسټ

  . روسيي په لويديز سرحد کې کورلينډ، لويديز پولينډ او کارس سيمې پريښودې-١

  . ترکيي اردھان او باټوم پريښودل-٢

  .فن لينډ، الينډائس، استونيا او لوانيا يې ھم پريښودل) روسيي (-٣

  .ړ روسي پارلمان پاس ک١٨ السليک شو، د مارچ په ٣ ز کال د مارچ په ١٩١٨دا تړون د 

  . بلغاريي د متحدو قوتونو سره په دې ډول تړون السليک کړ٢۶د سپتمبر په 

  . د بلغاريي فوځ به ھيڅ حرکت نه کوي-١

  . بلغاريه به ټولې نيول شوې سيمې پريږدي-٢

  . د بلغاريي د الس الندې ټول د حمل و نقل وسائل به د متحدو فوځونو په ولکه کې وي او بلغاريه به ترې تٻريږي-٣

  . بلغاريه به متحد فوځ ته د اسټريا دننه د جګړې کولو اجازه ورکوي-۴
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د بلغاريي په ماتې سره ترکيه يوازې پاتې شوه، د ترکيي اړيکه د مرکزي قوتونو سره بيخي پرې شوه، چې په دې ډول 

 ١۴کتوبر په جګړه جاري ساتل ورته ناشونې شوه، انور پاشا د خراب حالت په وجه استعفاء ورکړه، نوي حکومت د ا

 د جنګ بندی تړون السليک شو؛ خو انګليسي فوځ بيا ھم د موسل خواته ٣٠د سولې غوښتنه وکړه او د اکتوبر په 

  .مخکې روان وه

  :تړون په دې ډول وه

  . ترکي حکومت به دردانيل متحدو فوځونو ته خالص پريږدي-١

  .ته کوي ترکي فوځ به د دردانيل د بارودي سرنګونو په پاکولو کې مرس-٢

  . په کالګانو کې موجود ترکي فوځ به وسله غورځوي-٣

  . مھم ځايونه به متحد فوځ ته ورکوي-۴

  . ترکي بحري فوځ ته وسله غورځوي-۵

 متحد فوځ ته پيغام ٢٧ھنګري د مشترک سلطنت دننه ھم سياسي استحکام له منځه تللی وه، پاچا د اکتوبر په -د اسټريا

 د وليالګيوزټي سره نږدې تړون السليک شو، ٣الندې سولې ته تيار دی، د نومبر په ورکړ، چې د ھر ډول شرائطو 

  :داسې چې

  .ھنګري به د ټائرول، ډالميشن د سمندرونو او د يوګوسالويا د خلکو د غوښتل شويو سيمو نه تٻريږي- اسټريا-١

  .ھنګري به خپلې ټولې ريل پټلۍ ھم پريږدي- اسټريا-٢

  . کومې سيمې وغواړي، د ولکې الندې يې راوستی شي متحد فوځ چې د اسټريا-٣

  . اسټريا به متحد فوځ ته د اسټريا دننه د جګړې کولو اجازه ورکوي-۴

 مادو تړون په منلو چمتو شول؛ خو جرمني په متحدو قوتونو کې خپل ١۴جرمني مشران د امريکا د ولسمشر ويلسن د 

جرمنيانو په نسبت د انګلستان نه ويره درلوده او فکر يې کاوه، چې ځای تر اوسه وه وپيژندلی، خپله ولسمشر ويلسن د 

  .انګلستان به په راتلونکي کې امريکا ته ګواښ جوړيږي

  

   نکتې١۴د ولسمشر وٻلسن 

 مادې وړاندې ١۴ يو بيان جاري کړ، چې په ھغه کې د سولې لپاره ٨ ز کال د جنورۍ په ١٩١٨د امريکا ولسمشر د 

  .ډٻر خوښ کړای شول او جرمني ھم د ھمدې تړون په بنسټ سولې ته حاضر شو) طونهشر(کړې وې، دغه مادې 

  :د تړون مادې په دې ډول وې

  . د ھيوادونو تر منځ دې د پټو تړونونو سلسله پای ته ورسيږي-١

  . جګړه وي که سوله، په ھر ډول حاالتو کې دې د سمندرونو ازادي وساتل شي-٢

  .و لپاره دې ټول ھيوادونه ازاده سوداګري رامنځته کړي د اقتصادي ستونزو د لرې کول-٣

  .وسائل ولري؛ خو بايد چې تضمين ورکړي) دفاع( ھر ھيواد دې د خپل ھيواد د ساتلو لپاره لږ تر لږه د جګړې -۴

  . د مستعمرو خلکو ته دې مساوي حقوق ورکړل شي، د حکومت جوړولو په اړه بايد د ھغوی سره معامله وشي-۵

  .ي ټولې نيول شوې سيمې بايد بٻرته وروسپارل شي او خپل داخلي مسائل دې په خپله حل کړي د روسي-۶

  . بيلجيم بايد د يوه ازاد او خودمختاره ھيواد په توګه وپيژندل شي-٧

 ز کال کې نيول شوي الزاس او لورن دې ھم ١٨٧١ د فرانسې نيول شوې سيمې دې بٻرته ورکړل شي، په -٨

  .وروسپارل شي

  .ټاليا دې د قوميت په اساس يو ھيواد شي اي-٩
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  .ھنګري اوسيدونکي بايد ازاد او خودمختاره وي- د اسټريا-١٠

 رومانيه، سربيا او مونټي نيګرو دې ازاد او خودمختاره شي او سربيا دې ازادو اوبو ته پريښودل شي، بالکاني -١١

  . د قوميت په اساس وويشل شيھيوادونه دې خپلو تاريخي سرحدونو پورې وتړل شي او سرحدونه دې

 د ترکيي اوسنی ھيواد دې د ازاد او خودمختاره ھيواد په توګه ومنل شي، نور حکومتونه چې د ترکي حکومت -١٢

تابع دي، ازاد او خودمختاره کړل شي، دردانيل دې نړيوالو ته وسپارل شي، چې ټول په کې سمندري سوداګري وکړي 

  .او الره دې ازاده پريښودل شي

  . پولينډ دې د ازاد ھيواد په توګه رامنځته شي، تر ھغه ځايه چې د کوم ځای پورې پولنيډی قوم پروت وي-١٣

 د لويو او کوچنيو ھيوادونو سياسي، سيمه ايزه او جغرافيايي ازادي او حيثيت دې يقيني شي او يو نړيوال مجلس -١۴

  .دې جوړ کړای شي

  نوربيا

  


