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 د آل سعود کورنۍ د یهودي دولت په پنځولو کې لوی الس درلود

. د سعودي عربستان بنسټ د فلسطین په خاوره کې د یهودي دولت په جوړولو کې د آل سعود کورنۍ مخامخ ګډون درلود
بېره پر دا چې مهم رول درلود، سرایښودونکی او لومړي پاچا، عبدالعزیز ابن سعود د یهودي دولت په جوړولو کې نه 

ه ټولو دې یې د یهودي دولت د جوړېدو ځواکمن مخالف عربي مشران له منځه یوړل. دغه واقعیت په ډېره ځیرکۍ سره ل
                                                                                                          مسلمانانو څخه پټ ساتل شوی دی

دې تر  ده دي. ټولې سعودي سرچینې د دغه هېواد په پنځولو کې د برتانوي امپراتورۍ د پرېکنده رول په اړه چپه خول
مړۍ څنګ برتانوي تاریخ لیکونکي هم په دې اړه څه نه وایي او داسې ښیي، چې ته وا عبدالعزیز ابن سعود، د لو

  .نړیوالې جګړې په کلونو کې، په خپله خوښه خوځېده او د برتانوي استعمار ګوډاګی نه و

اوسني سعودي عربستان پر  د( نه وروسته، کلونو ترمنځ  ۱۹۱۶ - ۱۵۱۷د یادونې ده، کله چې له څلورو پېړیو ) 
ۍ خاورې د عثماني امپراتورۍ واکمني پای ته ورسېده، د سعودي عربستان په اوسنۍ خاوره کې الندې درې واکمن

                                                                                                                                                                                                   :راڅرګندې شوې
ر تچې شریف حسین یې واکمن و. د نړۍ د مسلمانانو دوه « حجاز » د اوسني سعودي هېواد د خاورې په لوېدیځ کې

                                                                                                .ېڅلي مقامونه مکه او مدینه د دغه واکمن د واکمنۍ په سیمه کې ووټولو سپ
 دیې هم بولي پروت و. « د حایل امارت» چې « د جبل شمر امارت» د اوسني سعودي هېواد د خاورې په شمال کې 

کمن وا« نجد» آل رشید کورنۍ د دغه امارت ټول واکمنه کورنۍ وه. د اوسني سعودي هېواد د خاورې په ختیځ کې د
 .عبدالعزیز ابن سعود خپله واکمني لرله

س سره واکمن عبدالعزیز ابن سعود له انګلی« نجد» له پورته یادو درې واکمنو څخه د حجاز واکمن شریف حسین او د
کړ او له وډېر نېږدې او خواږه وو. دواړو واکمنو د برتانوي ښکېالک په الرښوونه د عثماني امپراتورۍ پر ضد پاڅون 

 .ځواکونو سره اوږه په اوږه د عثماني امپراتورۍ پر ضد وجنګېدل برتانوي

رسي کاکس نېټه، د عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود او د برتانوي قوماندان پ ۲۶کال د ډسمبر د میاشتې پر  ۱۹۱۵د 
امخ تر مخ السلیک شو. د همدغه تړون پر بنسټ: د آل سعود کورنۍ او خاوره یې د برتانیې« دارین تړون» ترمنځ د

ای قیمومیت) تحت الحمایه( الندې راغله. د کویټ، قطر او د هغو خاورو پولې وټاکل شوې، چې وروسته سره یو ځ
لې شوې او د عربي متحده امارات په نوم دولت ورڅخه جوړ شو. د آل سعود کورنۍ دا ومنله، چې په لومړۍ نړیوا

د  په تړون کې« دارین»ر ضد جګړې ته ننوځي. په همدې د جګړې کې به د انګلیس په پلوۍ د عثماني امپراتورۍ پ
ا میاشتنی انګلیس له خوا عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود ته د میاشتې پنځه زره پونډه کلنګ وټاکل شو. وروسته بی

                                                                                                                                                                           .کلنګ لس زرو پونډو ته لوړ شو
ې یو تړون بر په میاشت کې انګلیس همداسله السلیکېدو دوې میاشتې دمخه، د اکتو« دارین تړون » د یادونې ده، چې د 

حمن په تړون کې انګلیس له عبدالعزیز بن عبدالر« دارین » د حجاز له واکمن شریف حسین سره السلیک کړی و. د 
وې  آل سعود څخه دا ژمنه واخیسته چې پر کویټ، قطر او نورو هغو خاورو ، چې د انګلیس تر تحت الحمایه الندې

 .حجاز د واکمن شریف حسین د خوندیتوب په اړه هېڅ یادونه نه وه شوې تېری و نه کړي، خو د

آل رشید چې د جبل شمر امارت واکمن و، هڅه کوله چې خپلواک پاتې شي، نو ځکه یې د انګلیس ټول وړاندیزونه رد 
ېره کې شو، کړل، ان د خپلې واکمنۍ لمنه یې تر عراق او د فلسطین خاورې تر څنډو پورې وغځوله. انګلیس په دې و

چې کېدای شي د جبل شمر امارت مشر آل رشید د حجاز له واکمن شریف حسین سره الس یو کړي او د انګلیس ګټو ته 
واکمن عبدالعزیز ابن سعود ته یې پرېمانه وسلې او مهمات ورکړل، تر څو « نجد » خطر پېښ کړي. هماغه وو چې د 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

    ابن سعود د جبل شمر امارت په پوره بې رحمۍ سره له منځه یووړ  د جبل شمر امارت وځپي او پوپنا یې کړي. کله چې
په ورته مهال کې انګلیس ډېره هڅه  .لقب ورکړل شو« د نجد سلطان » کال (، نو د انګلیس له خوا ورته  ۱۹۲۱) 

 وکړه، چې د حجاز واکمن شریف حسین د فلسطین په خاوره کې د یهودي دولت جوړېدل ومني. شریف حسین نه یوازې
په عربي خاوره کې د یهودي دولت جوړېدل و نه منل، په بله وینا د بالفور اعالمیې پر ضد ودرېد، سربېره پر دې یې 

  .له انګلیس څخه په کلکه وغوښتل، چې خپلې هغه ژمني عملي کړي چې له ده سره یې کړې دي

م الندې هدلته انګلیس یو ځل بیا عبدالعزیز ابن سعود ته نوې وسلې او مهمات ورکړل او دې ته یې وګوماره چې حجاز 
ت کې کال د سپتمبر په میاشت کې د طایف ښار او د همدې کال د اکتوبر په میاش ۱۹۲۴کړي. د آل سعود ځواکونو د 

وم واکمني ښار هم تسلیم شو . له دې سره د حجاز په ن« جده» کال د ډسمبر په میاشت کې د ۱۹۲۵یې مکه هم ونیوله. د 
وه افسر یپه نوم « جارج رنډل» د نوم ټاکلو ویاړ د « سعودي عربستان»هم د تاریخ کندې ته وسپارل شوه. په خپله د 

 .وهکاته ورکول کېږي. جارج رنډل په لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ په څانګه کې کار 

ه لکه څرنګه چې ومو لیدل، د آل سعود کورنۍ د یهودي دولت په پنځولو کې لوی الس او مخامخ ګډون درلود. دغ
کې د کورنۍ ځکه د ځواک ګدۍ ته پورته شوه، چې د انګلیس له یهودي پلوه سیاست څخه یې نه یوازې مالتړ وکړ، بل

د مې د  کال ۱۹۱۶انګلیس سیاست د بالفور په اعالمیه او د همدې سیاست د پلي کېدو لپاره په رښتیا ښه وجنګېده. د 
 .ون کې په ډاګه شوی وپه تړ« پیکو -سایکو » میاشتې پر نولسمه نېټه، د انګلیس او فرانسې ترمنځ السلیک شوی د 
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