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पहिले मिायुद्ध (World War I) 
पहिले मिायुद्ध (WW I), ज्याला गे्रट वॉर असेिी म्हणतात, 28 जुलै 1914 ते 11 नोव्हेंबर 1918 पयंत चालले. 

WW I िे हमत्र राष्ट्र  आहण कें द्रीय शक्ती याांच्यात लढले गेले.  

1. हमत्र राष््टाांचे मुख्य सदस्य फ्रान्स, रहशया आहण हिटन िोते. युनायटेड से्टट्स देखील 1917 नांतर हमत्र राष्ट्र ाांच्या बाजूने 

लढले. 

2. कें द्रीय शक्ी ांचे मुख्य सदस्य जममनी, ऑस्ट्स्टर या-िांगेरी, ऑट्टोमन साम्राज्य आहण बले्गररया िोते. 

युद्धाची कारणे (Causes of the War) 

पहिल्या मिायुद्धाला कारणीभूत ठरणारी एकिी घटना घडली नािी. 1914 पयंतच्या वर्ांमधे्य घडलेल्या अनेक वेगवेगळ्या 

घटनाांमुळे िे युद्ध घडले. 

1. जममनीचे नवीन आांतरराष््टीय हवस्तारवादी धोरण: 1890 मधे्य जममनीचा नवीन सम्राट, हवले्हल्म II याने आांतरराष्ट्र ीय 

धोरण सुरू केले ज्याने आपल्या देशाला जागहतक मिासत्ता बनहवण्याचा प्रयत्न केला. जममनीला इतर शक्ती ांकडून 

धोका म्हणून पाहिले गेले आहण आांतरराष्ट्र ीय पररस्ट्थिती अस्ट्थिर केली. 

2. मु्यचु्यअल हिफेन्स अलायने्सस: सांपूणम युरोपमधील देशाांनी परस्पर सांरक्षण करार केले. या कराराांचा अिम असा 

िोता की जर एखाद्या देशावर िल्ला झाला तर हमत्र राष्ट्र ाांनी त्ाांचे रक्षण करणे बांधनकारक िोते. 

o हर्पल अलायन्स-1882 जममनीला ऑस्ट्स्टर या -िांगेरी आहण इटलीशी जोडते. 

o हिटन, फ्रान्स आहण रहशयाचा बनलेला हटर पल एन्टेंट 1907 पयंत सांपला . 

o अशा प्रकारे, युरोपमधे्य दोन प्रहतस्पधी गट िोते. 

3. साम्राज्यवाद: पहिल्या मिायुद्धापूवी, आहफ्रका आहण आहशयाचे कािी भाग त्ाांच्या कच्च्च्या मालामुळे युरोपीय 

देशाांमधील वादाचे हबांदू िोते. वाढती स्पधाम आहण मोठ्या साम्राज्याांची इच्छा यामुळे सांघर्ामत वाढ झाली ज्यामुळे जगाला 

पहिल्या मिायुद्धात ढकलण्यात मदत झाली. 

4. सैन्यवाद: जगाने 20 व्या शतकात प्रवेश करताच, शस्त्रास्त्राांची शयमत सुरू झाली. 1914 पयंत, जममनीमधे्य सैन्य 

उभारणीत सवामहधक वाढ झाली. या काळात गे्रट हिटन आहण जममनी या दोन्ही देशाांनी आपल्या नौदलात भरघोस वाढ 

केली. सैन्यवादातील या वाढीमुळे युद्धात गुांतलेल्या देशाांना ढकलण्यात मदत झाली. 

5. राष््टवाद: युद्धाचा बराचसा उगम बोहिया आहण िझेगोस्ट्व्हनामधील स्लास्ट्व्हक लोकाांच्या यापुढे ऑस्ट्स्टर या िांगेरीचा भाग 

नसून सहबमयाचा भाग बनण्याच्या इचे्छवर आधाररत िोता. अशाप्रकारे राष्ट्र वादाने युद्धाला सुरुवात केली. 

6. आकम डू्यक फ्ाांझ फहिमनाांिची ित्या: जून 1914 मधे्य, ऑस्ट्स्टर या-िांगेरीच्या हसांिासनाचा वारसदार आकम डू्यक फ्राांझ 

फहडमनाांड बोहियामधील साराजेव्होला भेट देत असताना त्ाांना गोळ्या घालण्यात आल्या. ऑस्ट्स्टर याऐवजी सहबमयाने 

बोहियावर हनयांत्रण ठेवावे, असे वाटणाऱ्या सहबमयन व्यक्तीने त्ाची ित्ा केली. त्ाच्या नेत्ाला गोळ्या घालण्यात 

आल्याने, ऑस्ट्स्टर या-िांगेरीने सहबमयावर युद्ध घोहर्त केले. पररणामी: 

• रहशयाची सहबमयाशी युती असल्याने त्ात सामील झाले. 

• त्ानांतर जममनीने रहशयाहवरुद्ध युद्ध घोहर्त केले कारण जममनीची ऑस्ट्स्टर या-िांगेरीशी युती िोती. 

• तटथि बेस्ट्ियमवर आक्रमण केल्यामुळे हिटनने जममनीहवरुद्ध युद्ध घोहर्त केले - हिटनने बेस्ट्ियम आहण 

फ्रान्स या दोघाांचे सांरक्षण करण्यासाठी करार केले िोते. 

• युद्धादरम्यानच्या कािी प्रमुख लढायाांमधे्य मानेची पहिली लढाई, सोमेची लढाई, टॅनेनबगमची लढाई, 

गॅलीपोलीची लढाई आहण व्हरडूनची लढाई याांचा समावेश िोता. 
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युद्धाचे रपे्प (Phases of the War) 

युरोप, आहफ्रका आहण आहशयातील अनेक आघाड्याांवर सांघर्म हवकहसत झाला. दोन मुख्य पररस्ट्थिती म्हणजे पाश्चात्य 

आघािी, हजिे जममन लोकाांनी हिटन, फ्रान्स आहण 1917 नांतर अमेररकन लोकाांचा सामना केला. दुसरी आघाडी पूवम 

आघािी िोती ज्यामधे्य रहशयन लोक जममन आहण ऑस्टर ो-िांगेररयन याांच्याशी लढले. 

• 1914 मधे्य िोड्या जममन प्रगतीनांतर, पहिम आघाडी स्ट्थिर झाली आहण एक लाांब आहण कू्रर खांदक युद्ध सुरू झाले: 

ते "हवरोध युद्ध" िोते (पहिम आघाडी अचल राहिली). दरम्यान, पूवम आघाडीवर जममन प्रगत झाले परां तु हनणामयकपणे 

नािी. 

• 1917 मधे्य, दोन घटनाांनी युद्धाचा मागम बदलला: युनायरेि से्टर्स हमत्र राष्ट्र ाांमधे्य सामील झाले आहण 

रहशया, रहशयन क्ाांतीनांतर, सांघर्म सोडला आहण स्वतांत्र शाांततेवर स्वाक्षरी केली. 

• शेवटी 1918 च्या वसांत ऋतूमधे्य जममन आक्रमणानांतर, हमत्र राष्ट्र ाांच्या प्रहतआक्रमणामुळे जममन सैन्याची हनणामयक 

माघार घेण्यात यश आले. जममनीच्या हमत्र राष्ट्र ाांचा पराभव आहण हवले्हम II (जममन सम्राट) याला पदचु्यत करणाऱ् या 

जममनीतील क्राांतीमुळे 11 नोव्हेंबर 1918 रोजी युद्धहवरामावर स्वाक्षरी झाली.  

युद्धाचे पररणाम (Consequences of the war) 

1.आहथमक पररणाम: पहिल्या मिायुद्धात सिभागी देशाांना खूप पैसे मोजावे लागले. जममनी आहण गे्रट हिटनने त्ाांच्या 

अिमव्यवथिेच्या उत्पादनापैकी सुमारे 60% पैसा खचम केला. देशाांना कर वाढवावे लागले आहण त्ाांच्या नागररकाांकडून पैसे 

घ्यावे लागले. युद्धासाठी आवश्यक असलेली शसे्त्र आहण इतर वसू्त खरेदी करण्यासाठी त्ाांनी पैसेिी छापले. 

त्ामुळे युद्धानांतर मिागाई वाढली. 

2.राजकीय पररणाम: पहिल्या मिायुद्धाने चार राजेशािी सांपुष्ट्ात आणली: रहशयाचा झार हनकोलस दुसरा, जममनीचा कैसर 

हवले्हम, ऑस्ट्स्टर याचा सम्राट चार्ल्म आहण ऑट्टोमन साम्राज्याचा सुलतान याांना पायउतार व्हावे लागले. 

• जुन्या साम्राज्यातून नवे देश हनमामण झाले. ऑस्ट्स्टर या- िांगेरी अनेक स्वतांत्र राज्याांमधे्य कोरले गेले. 

• रहशया आहण जममनीने पोलांडला जमीन हदली. मध्यपूवेतील देश गे्रट हिटन आहण फ्रान्सच्या ताब्यात आले. 

• ऑट्टोमन साम्राज्याचे जे उरले ते तुकम स्तान बनले. 

3.सामाहजक पररणाम: मिायुद्धाने समाज पूणमपणे बदलला. जन्मदर कमी झाला कारण लाखो तरुण मरण पावले (आठ 

दशलक्ष मरण पावले, लाखो जखमी, अपांग, हवधवा आहण अनाि). नागररकाांनी आपली जमीन गमावली आहण इतर देशाांमधे्य 

पळून गेले. 

• महिलाांची भूहमकािी बदलली. कारखाने आहण कायामलयाांमधे्य पुरुर्ाांची जागा घेण्यात त्ाांचा मोठा वाटा िोता. युद्ध 

सांपल्यानांतर अनेक देशाांनी महिलाांना मतदानाच्या अहधकारासि अहधक अहधकार हदले. 

• उच्च वगांनी समाजातील त्ाांची प्रमुख भूहमका गमावली. तरुण मध्यम आहण हनम्नवगीय स्त्री-पुरुर्ाांनी युद्धानांतर 

आपला देश घडवण्याची मागणी केली. 

4.व्हसामयचा ति: 28 जून 1919 रोजी, व्हसामयच्या तिावर स्वाक्षरी करून पहिले मिायुद्ध अहधकृतपणे सांपले. व्हसामयचा ति 

िा जगाला दुसऱ्या युद्धात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न िोता. 

• तिाहप, युद्धाने इतर मित्त्वपूणम सामाहजक आहण वैचाररक बदल देखील घडवून आणले 

• युद्ध हजांकलेली पण आपल्या भूभागावरील सांघर्ामचा अनुभव न घेतलेली अमेररका पहिली जागहतक मिासत्ता 

बनली. 

• पुरुर्ाांच्या मोठ्या प्रमाणात एकत्रीकरणामुळे महिलाांना कामगार दलात सामावून घेण्यात आले, जे महिलाांच्या 

िक्ाांसाठी एक मोठे पाऊल िोते. 

• सोस्ट्व्हएत क्राांतीचा हवजय (रहशयन क्राांती) आहण युद्धानांतर आलेल्या सामाहजक सांकराने अनेक देशाांतील 

कामगाराांना आांदोलन करण्यास प्रोत्साहित केले, क्राांहतपूवम वातावरण तयार केले. 
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• युद्धादरम्यान अनुभवलेल्या आत्ांहतक राष्ट्र वादाने, साम्यवादी क्राांतीच्या भीतीने, कािी देशाांतील मध्यमवगीय 

लोकसांखे्यला अत्ांत उजव्या बाजूला जाण्यास प्रोत्साहित केले. त्ामुळे फॅहसस्ट चळवळी ांचे कें द्र बनले. 

5.लीग ऑफ नेशन्सची हनहममती: लीग ऑफ नेशन्स िा एक आांतरराष्ट्र ीय मुत्सद्दी गट िोता जो पहिल्या मिायुद्धानांतर 

देशाांमधील वाद सोडवण्याचा मागम म्हणून हवकहसत झाला िोता आहण ते उघड युद्धात उदे्रक िोण्याआधी. युनायटेड नेशन्सचा 

एक अग्रदूत, लीगने कािी हवजय हमळवले परां तु यशाचा सांहमश्र रेकॉडम िोता. 

भारत आहण WWI 

हिटनची माजी वसाित असल्याने भारताने हिटन आहण त्ाच्या हमत्र राष्ट्र ाांना जममनी आहण हमत्र राष्ट्र ाांवर हवजय हमळवून देण्यात 

मित्त्वाची भूहमका बजावली, िी भूहमका अनेकदा दुलमहक्षत केली जाते. 

• हिटीश वसाित असल्याने, भारतीय सैन्याने पहिल्या मिायुद्धात युरोहपयन, भूमध्यसागरीय आहण मध्य पूवेतील युद्धात 

मोठ्या सांखे्यने सैहनकाांचे योगदान हदले. 

• भारतीय सैन्याने पूवम आहफ्रकेतील जममन साम्राज्याहवरुद्ध आहण पहिम आघाडीवरिी लढा हदला. 

• त्ाांनी फ्रान्स आहण बेस्ट्ियम, मेसोपोटेहमया, इहजप्त, गॅलीपोली, पॅलेस्टाईन आहण हसनाईसारख्या हवहवध हठकाणी 

सेवा हदली. 

• पहिल्या मिायुद्धात हिटीशाांची सेवा करणाऱ् या भारतीय सैहनकाांपैकी ७० िजाराांहून अहधक सैहनकाांना आपले प्राण 

गमवावे लागले. सर क्लॉड ऑहचनलेक , भारतीय लष्कराचे कमाांडर-इन-चीफ एकदा म्हणाले िोते: "हिटनकडे 

भारतीय सैन्य नसते तर ते युद्धाांतून येऊ शकले नसते." 

• भारताने हिटनला त्ाांच्या युद्धाच्या अपेके्षने वचमस्वाचा दजाम आहण त्ाबदल्यात गृिराज्यासाठी 100 दशलक्ष हिहटश 

पौांड हदले. 

• हिटीशाांनी भारतातून माणसे आहण पैसा गोळा केला, तसेच हिटीश कर धोरणाांद्वारे गोळा केलेले अन्न, रोख आहण 

दारूगोळा याांचा मोठा पुरवठा केला. त्ा बदल्यात, इांग्रजाांनी युद्धाच्या शेवटी भारताला स्वराज्य देण्याचे आश्वासन 

हदले जे अखेरीस हदले गेले नािी. 

• तिाहप, "सवम युदे्ध समाप्त करण्यासाठी युद्ध" उलटे झाले. अष्ट्पैलू कराराद्वारे जममनीची आहिमक नासाडी आहण 

राजकीय अपमान सुहनहित करून, युद्धोत्तर समझोत्ाने दुसऱ्या मिायुद्धासाठी सुपीक मैदान उपलब्ध करून हदले. 
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