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 غازی امان هللا خان د پالر د مړینی نه وروسته د کابل په ارګ کی پاچا شو، د وطن آزادی یی دانګریز د استعمار نه

واخیستله او د هیواد د ابادۍ د پاره یی په عملی کار پیل وکه. د بیرونیو الس وهنو او د کورنیو مخالفینو او توطئه 

کونکو له لوری په ارګ یا د افغانستان په زړه باندی تیری وشو او هیواد د یوی داسی توری دوری سره مخ شو چی 

 پخوا کله نه ور سره مخ شوی.

وره که د ټولنیز پرمختګ له پلوه یوه سسته دوره وه، خو د ارګ درناوی د هیواد د زړه په څیر د سلطنت د شاهد ظاهر

د ټول ملت سره موجود و. د سرطان کودتا یو ځل بیا د ارګ حرمت ته چی د افغان ملت د پاره یی یو ځانګړی تقدس 

 مخ شو. درلود په سپکه سترګه و کتل شول او دا ملت بیا د یوی بلی بی اعتمادی سره 

د سردار محمد داود په مشرۍ ورو ورو بیا د ارګ حرمت د ملت د پاره د جوړیدو په حال کی و چی بل تیری ورباندی 

وشو او دا کرت یی څلور واړه دروازی په ډیر بی حرمتی سره بیرته شوی او هر اهل او نا اهل ته د یوه لوی ملت د 

 ی. نوم یی بدل شو او د خلکو د کور نوم ورکړل شو.سمبول خونی ته د ورداخیلیدو الری پرانستلی شو

 محمد تره کی بیا د خپل نژدی دوست او وفادار ملګری حفیظ کال نیم وروسته په ارګ کی په سلطنتی تخت ناست نور

هللا امین له خوا په ناوړه توګه و وژل شو، د ارګ عظمت ته یو کرت بیاهم په ډیره بده بڼه په سپکه سترګه و کتل 

مین د ارګ لومړنی موقعیت پریښود او په هر ملحوظ چی و د غازی امان هللا خان ځای ناستئ د خپلی واکمنۍ د شو.ا

 پاره و ټاکه.

دری میاشتی ایله تیری شوی وی چی دا کرت یوه ستر زبر ځواک د وخت شوروی اتحاد د افغانستان د زړه په سر 

 امین یی و واژه او خپل بل دوست ببرک کارمل یی په غی  یعنی ارګ ګولی و چلولی، په تخت ناست واکمن حفیظ هللا

 کی راوړ او لکه د ماشوم په څیر یی په ارګ کی په تخت کښیناوه.

څو کاله وروسته د ماسکو د غوښتنی سره سم بیا د افغانستان ارګ ته د کارمل په ځای د هغه بل ملګری ډاکټر نجیب 

 و وهله.هللا ور دننه شو او د ملت په زړه یی تکیه 

شوروی دولت نور ونه شو کولی چی په افغان ارګ تسلط ولری نو د افغانستان نه یی پښې سپکی کړی او د دی 

 بدبخت ملت د سر نوشت ټاکل یی د انګریزی پاکستان نظامیانو ته ور پریښود.
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افغانانو  دولت دی، دپاکستان چی په ټوله نړۍ کی د افغانستان د خلکو لومړی درجه کمه غوښتونکی او بد غوښتونکی 

سره یی د ماشومانو د )غله او پاچا ( لوبه را پیل کړه. د سولی پروسه یی سبوتاژ کړه، نجیب یی په دوکی سره له 

قدرته لری او د ملګرو ملتو په اداره کی بندیوان کړ. په پیښور کی یی په خپل الس جوړ شوی د مجاهیدینو مشران 

چی دوه میاشتی به حضرت صبغت هللا مجددی په ارګ کی په تخت کښینی او  سره را ټول کړل او فیصله یی وکړه

 بیا به څلور میاشتی برهان الدین ربانی د ارګ واکی په الس کی اخلی. 

د ارګ اصلی دعوه ګیر حکمتیار یی ال د مخه را لی لی و چی ارګ ته ځان ورسوی او خپل روا حق تر د السه کړی. 

نو احمدشاه مسعود او پهلوان دوستم ته خبر ورکړی و، چی ګلبدین حکمتیار چی یو ماجرا دلته یی د جنګ لویو قهرمانا

 جو انسان دی ارګ ته پرین دی چی داخل شی.

د همدی پالن سره سم بیچاره حضرت په سرو مرمیو کی ځان ارګ ته را ورساوه او په تخت یی د شکر ویستلو سره 

ګ جګړو کی تیر شو او بیا ربانی صاحب له السه ونیو او د تخت نه تکیه و وهله. دویه میاشتی یی وخت یی په جن

 د حل و عقد شورا یی دایره کړه څلور میاشتی دوره چی پاکستان ورته ټاکلی وه په پنځو کالو واړوله. یی پورته کړه او

مشهور قوماندان پاکستان چی و لیدل چی ربانی په اسانۍ سره ارګ نه پریدی او ممکن د روس سره د ده او دده د 

مسعود اړیکی د دی سبب شی چی پاکستان خپل نهای هدف ته و نه رسی ی، نو په خپلو مدرسو کی روزل شوی 

طالبان یی ورته وسله وال کړی او د ربانی په رژیم یی را خوشی کړل، ربانی او مسعود و تښتیدل اوارګ یی طالیبانو 

یا احمد شاه بابا د دولت پالزمینه ځانته غوره او د کابل ارګ یی ته پریښود. طالب رهبر مال عمر بیرته د پخوانی 

 خپل نماینده ته پریښوده.

کیسه را لنډه چی د طالبانو رژیم امریکا رانسکور کړ او په ځای یی د کرزی د مشارکت داسی حکومت جوړ کړ چی 

 طالبانو ته یی په قصدی توګه پکی برخه ور نکړه.

ګ کی ملکی وکړه او پنځه کاله وړاندی یی په مسالمت آمیزه توګه اشرف غنی کرزی نژدی څوارلس کاله په ار

صاحب ته ور تسلیم کړ. ډاکټر عبدهللا چی په ټاکنو کی د غنی سره سیالی کوله ، غنی یی پری نښود چی په یواځیتوب 

کنه نو زه  سره د ارګ واکمن شی، نو لوی واکمن جان کیری ته یی عرض وکړ چی غنی دی نیم ارګ ماته راکړی

بغاوت کوم. امریکا په دی خبره نوره هم خوښه شوه چی دلته خوال هم د قومونو تر منځ اتفاق نشته، نو کیري راغی 

او ارګ یی په دوه برخو وویشه او دوه پاچاهان یی د افغانستان په ولس مقرر کړل. د کار او پرمختګ نتیجه یی مون  

 ټولو ولیدله او الیی هم ګورو.

وشمیر کسان په ارګ کی د برخی لرلو، امتیاز او یا وظیفی نه محروم شوی دی او د پخوانیو په څیر په اوس چی ی

 ارګ باندی وسله وال تیری هم نشی کولی نو په نورو بڼو یی په ارګ باندی حملی پیل کړی. 

تاتور باله او کله یی دککله یی دارګ نیمه واکمن اشرف غنی فاشست وباله، کله عیسوی وباله، کله یی د داعش حامی و

وباله. خودی تورونو او بهتانونو چی په ارګ او د هغه په عظمت باندی تاثیر و نه کړ نو اوس یی د  یو شمیر شړل 

شو له خولو نه داسی ناوړه او د شرم نه ډکی  لفظی حملی په ارګ باندی پیل کړیدی چی سړی یی په اوریدلو خوله 

 د افغان ولس په عزت باندی د کومی لوبی پیل دی؟  خوله شی او حیران شی چی دا بیا

نیمګړ تیاوی به حتمی وی، فساد او رشوت اخستنه به ضرور وی، سازشونه او معاملی به هم وی، د خپلوی پالنه او 

خویش خورۍ به هم وی اوهمداسی نوری په لسګونو نیمګړتیاوی به وی، خو د اخالقی فساد د ترویج د پاره د ارګ 
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، د دی تهمت واردول ماته دومره لویه او ستره ګناه بریښی چی سل واری که دا ارګ وران شی هم دومره له ادرسه 

خواشنونکی به نه وی، لکه د وطن یوه پاکه لور، خور، مور او میرمن او یا د وطن یو زوی ،ورور،پالر او میړه 

رعیت له اصولو سره برابر نه وی ، تورن چی د دی فساد په کړنه او جوړونه بی له هسی اسنادوڅخه چی د اسالمی ش

کړلی شی. دا ګناه د بښولو نه ده او د ارګ دواړه واکمنان غنی او عبدهللا باید د فرض لمانځه نه هم دا مسئله جدی او 

ضروری وګڼی او ملت ته سپیناوی ورکاندی. دوی باید تور لګونکی فوراً عدلی ادارو ته ور معرفی کاندی چی خپلی 

ا په اثبات ورسوی، او که نه یی شی ثبوتولی باید د قانون منګلو ته وسپارل شی. ځکه ارګ د افغان ملت اد عاوی ی

 عزت او ناموس دی په هغه باندی تیری په ټول ملت باندی تیری دی. پای

  

 
 
 

 یادونه:

، نو کوالی سی چی، پر نوری لیکنی او سرودونو هم ولولیاو لیکوال  که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر 
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