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 رقیب یجامعه شناس
 
 !«آن است یاهال اتیبلکه مربوط به اخالق و روح ستیمملکت منوط به وسعت خاک آن ن کیو عظمت  یبزرگ»
 
از  یاریدانسته و در حال حاضر در بس یو گرام زیرا عز بیرقمردم هر کشور  رقیخاص ب تیتوجه به اهم با

افراشته خود،  بیرق. مردمان جهان رندیگ یجشن م یمل بیرقعنوان روز   در سال را به روز کیها  کشور
 بیرق.درفش، نگرند یرا م گانگانیو ستم ب یبردگ ٬آن شکست یفتخار و در سرنگونو ا یآزادگ ٬یسربلند ٬یبزرگ

 یقدرت برتر اداره و رهبر کی تینفوذ حاکم ریقلمرو بوده و ز یاست که دارا تیاز جمع یگروه ندهینما رق،یب ای
و  یفرهنگ ،ینژاد ،یو نهاد، هم خون افتهیگسترش  اریگفت سمبول است که بس توان یرو م نی. از اشوند یم

 شود یم ختهیآو یا لهیخاص که معموالً به م یاست منقوش به نشان یا پارچه هقطع بیرق. شود یم دهیدر آن د یخیتار
وارد  یکه از زبان ترک کلمه نی. ارود یبه کار م ینیسازمان مع ایقوم، کشور، آرمان و  کیو به عنوان نماد 

 نیو العَلَم با هم رق،یب ه،یلواء، الرا یو در عرب تیو درفش و را درفش، علم یفارس -ی، در در دهیما گرد اتیادب
است که بر آن بسته شده  یدر نگاه عموم مردم نه به خاطر پارچه آن و رنگ و نقش بیرق تیاند. اهم  شده انیمعنا ب

به آن احترام گذاشته شود و  دیسپاه است که با ایاز قدرت و اتحاد آن گروه  یهمگان نماد دیاز د بیرقاست، بلکه 
به  لومیوکس نینام دارد و از اصطالح الت (Vexillology) یلولوژیِوکس ها، بیرق مقام آن حفظ شود.علم مطالعهٔ 

از زبان  (fflaken) فلِکن یمیقد هٔ کلماز  زین یسیدر زبان انگل (flag) فِلگ هٔ کلمگرفته شده است.  بیرق یمعنا
ملت  کی تیهو رهر کشو بیرقشناور بودن در هوا اشاره دارد.  ایپرواز  یبه معناها گرفته شده و  ساکسون

 یمشخص انتخاب شده است. تمام یا رفته در آن بر اساس فلسفه کار  به یها ها و نماد و رنگ شود یمحسوب م
ستفاده ا یادیز یها از سمبل ایمختلف دن یکشورها بیرق یمختص به خود هستند. رو بیرق یدارا ایدن یکشورها

از آنها معنا و مفهوم  ی. بعضشوند یم دهید یادیز یها بیرقاند و در  ها بارها تکرار شده از سمبل یشده است. بعض
 بیرق دارند. یکسانی یمعنا ایدن یجا  هستند و در همه یجهان گر،ید یبعض یآن کشور دارند ول یبرا یخاص

 یها دادیرو رای. زسازد یها حماسه م ها، از آن با ملت ها دادیرو وندیهاست و ضمن پ  حماسه یعنصر جدا نشدن
شوند و   یبه حماسه م لیها تبد ملت تیتنها در صورت اتصال به منافع و هو یو ورزش ینظام ،یجتماعا ،یاسیس

از  یخاص یها  گروه ه،یاول یها .در تمدنکند یرا برقرار م ییمعنا وندیپ نیا ،یهر ملت یمل ثاقیعنوان م  به بیرق
. بعدها کم کم از داد یآنها را نشان م یرهنگف یها شده داشتند که سمبول نییتز یلیو سپرها و وسا ها زهیم، نمرد

 نیکنند. اول زیها، متما گروه گریاستفاده کردند تا گروه خود را از د لیوسا نیا نییتز یبرا شمیابر ایروبان، چرم 
 یسیتند ایعالمت  بیصل شدند، یم ینیبار وارد سرزم نیاول یبرا یوقت زین کیدور و نزد یها نیکاشفان سرزم

خود را ثابت کنند.  تیاستفاده کردند تا حضور خود را علنا نشان دهند و حاکم بیرقبعدها از  ی. ولگذاشتند یآنجا م
 یابتدا قطعه ا انیونانیمعمول بوده است.  انیهودیآشور و نزد  م،یبه عنوان نماد در مصر قد بیرق یخیاز لحاظ تار

 هیقسطنطن نکهیپس از ا زین انیبردند. در نزد روم یبه کار م بیرقنصب شده بود به عنوان  یا زهیزره را که بر ن
 یونانیبه حروف  یسیکه نام حضرت ع یبه رنگ ارغوان یشمیابر یبه صورت پارچه ا بیرق دیگرو تیحیبه مس

ر به حاالت ظن خیاکثر کشورها در طول تار یهابیرقذاشت که گ دی. ناگفته نبادیمعمول گرد٬بر آن نقش شده بود
 یبه رنگ ها یکشور هالند شامل سه نوار افق بیرق؛ بطور مثال در گذشته نموده است ریتغ یواجتماه یاسیس

توان مشخص  یرا م رییتغ نیا لیاست. دل افتهی رییبه رنگ قرمز تغ یبود. امروز رنگ نارنج یو آب دیسف ،ینارنج
 منیباشد. به هم یکشور م نیا یبرا یسمبل آزاد زیکشور هالند ن بیرقدانست.  یران یدر کشت رنگتر بودن رنگ 

 شی، فرهنگ هر ملت را به نمابیرقهر  یها  نهفته است و رنگ یداستان ،یهر کشور رقیشکل در عقب ب
 گریو د یجنوب ییایو کور نیمثال، در چ یمتفاوت باشد. برا گرید یا و ممکن است که در منطقه گذارد یم

 ینماد سوگوار یدر غرب رنگ مشک که یدرحال ست،و ماتم ا ینماد عزادار دیرنگ سف ،ییایآس یکشورها
دارد که در مراسم  یو زمان میروم قد یامپراطور در دوران شهیدر غرب ر ی. رنگ مشکشود یمحسوب م

 یکیبوده،  اردو یسمبول همبستگ نکهیا لیبه دل رق،ی. روشن است که بشد یاستفاده م رهیت یها از رنگ یعزادار
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لشکر مقابل  یجنگاور هیروح فیتضع یبرا بیرقانداختن  نیبردن علم بردار و به زم نیاز ب یاز اهداف دشمن برا
 نیمدافعجنگ به  نیدر یانگلیس بود که؛ مالل -جنگ افغان  نی. بطور مثال جنگ میوند دوماست  رفته  یبه شمار م

از دستش بر  بیرقافغان هدف گلوله قرار گرفت و  یروهایعلمبردار ن ندیب یم یوقت ی. ماللرساندیم یدنیآب آشام
افتاده را بلند کرد؛ با خطاب قرار دادن مبارزان افغان آنان را  بیرقگذاشت و  نیافتاد؛ او مشک آب را بر زم نیزم

  :به ادامه جنگ فراخوانده فریاد زد که
 

 نهیسات ېته د ۍننگ ېب هیواللیږخدا  ېنه سو دیشه ېک وندیکه په م
 

از  یکیها   از جنگ یاری! در بسدیافغانها گرد یروزیباعث پ بیرقبا برداشتن  یمالل رمنیشجاعت م نیهم
در عمل و اتحاد در شعار بوده؛ به  یاز همبستگ ینشان بیرقاست چرا که  بوده «یدار بیرق»مهم،  یها منصب

.به آمد یشمار م لشکر به یبرا یختگیگس همشکست و از  ینوع افتاده، یدار م بیرقاز دست  بیرقکه هر گاه  یا گونه
 زهیکشته جا یدار را م بیرقکه  یفرد بوده است و معموالً  یمهم اریافراد در جنگ مورد بس نیخاطر کشتن ا نیهم
و  ستین اسیقابل ق یو اثر مشابه امیرسانه، پ چیبا ه بیرق یبخش  هیو روح یزیشورانگ تیکرد. ظرف یم افتیدر
عرصه  نیکند.دانشمندان ا جادیا نندهیرا در ب یاحترام و تعلق خاطر پر شور نیتواند چن ینم یو اثر یش چیه

نماد و نشان  یان که وقتدانست. چن بیرقساز   تیهو تیاز ظرف یتوان ناش  یقدرت شگرف را م نیا» معنقدند که
به مثابه  شود، یم اختهملت ساخته و پرد کیمشترک  راثیها و م باورها، عواطف، آرمان یبر مبنا یکشور یمل

باشد؛  یم نیسرزم کیبه نشانه فرهنگ  بیرق. «کند یعمل م تیآن ملت به دور مفهوم کالن مل یحلقه اتصال اجزا
هم مانند  بیرقآن را آموخت.  یرا شناخت و معان بیرق دیرو با نیباشد از ا یم یو معنو یفرهنگ در ابعاد ماد نیا

کلمه در هر  کی یمعان ی. اگر به فردافتیآن را در یتوان معن یبه آن نم دناست که با نگاه کر اتیکالم و ادب
 دیبا بیرقلحاظ  نیدکند. ب افتیو داللت آن ها را در یتواند معان یآموخته نشود با نگاه کردن به کلمات نم یزبان
 را از نگاه یشناس بیرقرو  نیشود. از ا لیمقدس تبد یجامعه خود باشد تا به امر یپاک برا یو نشان امر ندهینما

 بیرق .میبدان قیموثر بر ساختار جامعه را دق یو فرهنگ یاسیتا عوامل س مورد مطالعه قرار گرفته یجامعه شناس
ها و تنوع  . انتخاب رنگمیبه واسطه آن روح ملت را بشناس میتوان یو م کند یم یندگیافغانستان روح ملت ما را نما
 کیسر  یباال رایمقدس است، ز یهر کشور بیرق. میو ارج بگذار مید به آن توجه کنیآن به جا و درست است که با

 کیبه  میخواه یو اگر م شود یناموس آن محسوب م یهر کشور یبرا بیرقجهت  نیبه هم رد،یگ یملت قرار م
.استفاده از ستیها ن دولت ندهیها فقط نما بیرق رایز م؛یآن کشور احترام بگذار بیرقبه  دیبا م،یملت احترام بگذار

رو شناختن آن به  نیاست. از ا رفتهیاست که در سرتاسر جهان صورت پذ ینشانه امر اینماد  کیبه عنوان  بیرق
. به ستیفرهنگ خاص ن کینماد متعلق به  نیاست چرا که ا یالزم و ضرور یکار یموضوع علم کیعنوان 

 یبا هر زبان و فرهنگ و اعتقاد نیساکن در کره زم ادافر نیمشترک در ب یزبان ها نیتریاز قو یکی گریعبارت د
خاص نباشد.  یکه در قلمرو کشور و حکومت ستین نیکره زم یرو ییفضا گریامروز د یایباشد.در دن یم بیرق

هر  بیرقرو  ادیبن نیباشد؛ برا یم تیمشخص شده و نشان حاکم بیرقخاص به نام  یها با عالمت تمام قلمرو
نفر  ها ونیلیم یپارچگ کیسمبول  ن،یا ست؛یپارچه ن کیفقط  بیرقمقدس است .  نیافراد آن سرزم یبرا ینیسرزم

که ما  دهند  یها نشان م  بیرق .کنند یم یاما با هم زندگ گر،یکدی یلومتریدر فاصله چند هزار ک دیانسان است که شا
مشترک  نیاهداف و قوان ادات،فرهنگ، اعتق یکه دارا یا مجموعه م؛یسازمان، مجموعه و جامعه تعلق دار کیبه 

انتخاب کرده است که با  یبه عنوان نماد مل یبیرقخود  یبرا یهستند. هر کشور یمل یها ها نماد بیرقاست؛ 
ها و   التیمشترک، اعم از اقوام، ا تیهو یدارا یو ساختارها یاسیس یها ظامها تفاوت دارد ملل، ن بیرق گرید

را به  بیرقکنند.هر چند   یم یساز  خالصه« بیرق»به نام  ینماد قالبخود را در  یمل تیهو ریکشورها تصو
 یریاثر تصو کیقرار داد و از آن به عنوان  یریتصو یدارهایپد انیدر م دیبا یشناس  نوع و گونه یبند  لحاظ دسته

و  مداوم.اما حضور کند ینقش م یفایا یکیو گراف یریتصو یعنوان عنصر  به ینام برد که در فراگرد ارتباط
اثر  نیاز ا خ،یها در طول تار  ها، نمادها و نشانه آن با اسطوره ریچشمگ یوستگیو پ اتیآن در ادب ریچشمگ
و  یکه ارزش مل یا  گونه  ساخته است؛ به یریآثار تصو گریو متفاوت از د زیمتما ییها  تیساختار و قابل یریتصو

 بیرق خچهیشده است.آنچه مربوط تار رهیآن چ یو هنر یشناس یی بایز ،یجانعه شناس یها  آن بر ارزش یتیهو
ارتباظ  نیاست؛ ا شهرت داشته زین یانیما به درفش کاو رقی، ب یخیکه از لحاظ تار گفت دیبا شودیافغانستان م

 یرنگ کار خود را که از چرم سرخ بند شی؛ او پ« ضّحاک»پادشاه ظالم وقت  بر ضد« کاوه آهنگر» امیبه ق گردیم
بارها عوض شده است؛  افغانستان بیرق خیخود را آغاز کرد! در طول تار امیقرار داد و ق یفراز چوب بربود، 
 یما مانند بخش ها بیرقو پر قدرت است.  وریغ یملت ادآوریه باشد اما همچنان در ظاهر عوض شد دیکه شا یبیرق

است. تحوالت   و تحول را شاهد بوده رییو سرشار از تغ هیپرحاش یکشور، سرگذشت یپرماجرا خیتار زین گرید
. است  افتهیبازتاب  ،یمل بیرق راتییدر تغ یزیاز هر چ شیب دیشا ،یاسیس یها  میو ظهور و زوال رژ یخیتار
که  دیگو یپژوهش نموده است، م نهیزم نیعلوم افغانستان که در ا یپژوهشگر افغان و عضو اکادم ع،یهللا رف بیحب
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برگزار شده بود، از  یدیخورش یهجر 1307پغمان که در سال  ۀجرگ یۀدر لو انافغانست یفعل رقیب یرنگ ها
شد. او در مورد  بیو تصو دیگرد شنهادیجود داشت، پکه قبالً و یرنگ اهیس بیرقشاه امان هللا به عوض  یسو

"، رنگ اراستعم اهی"دوران س ایو  خیاز تار ینماد رق،یب نیا اهیکه رنگ س دیگو یرنگ ها م نیمنطق انتخاب ا
 " کشور است.یو سرسبز یمردم افغانستان در برابر استعمارگران" و رنگ سبز نماد "آزاد ۀسرخ آن نماد "مبارز

امر نشان  نیباشد. ا کیحد نزد نیتا ا یو باستان یو رسوم و ساختار اجتماع رسم ها،  هیکه با نظر ییها  رنگ
اند و   توجه داشته خینسبت به آن در طول تار لیدل نیمدارند، به ه تیخود حساس یرقبافغانها نسبت به  دهد  یم

 .نندیآن را بب گرانیکنند تا د یشان را نقاشخود یناخودآگاه اجتماع ریآن ضم لهیکه به وس دانستند  یم یرا بوم بیرق
 نیادیو عناصر بن ینهان یها ناخودآگاه است که آرزو ریضم ینوع نقاش کی بیرقباورند که  نیجامعه شناسان به ا

و انسجام  یبتوانند همبستگ یآنکه گروه یبرا گفتندیاست که م حرف معروف افشا کند. ایبکشد  ریما را به تصو
 رند،یگ یقرار م رقیب کی هیسا ریز مردم کتعدادی یبروند. جالب است وقت رقیب کی ریز دیخود را نشان دهند با

 کدام چیه وقت چیه دیکه شا آورند یم ادیرا به  توخاطرا شود، یشروع م از هر کنج وکنار وطن ادیز یقصه ها
 یسر م هم هیپنجه گر کیتاسف بار بود  زیخندند و غم انگ ید مبو نیخاطرات اگر شر نیاند؛ اما هم تجربه نکرده

 کند، یم یندگیکه نما یتیاز جمع ییها و نمادها است و با خود نشانه یوحدت و انسجام اجتماع انگری، ببیرقدهند. 
 رود یجهان به شمار م یها مشترک در همه کشور تیاز ارکان هو یکیدر کنار زبان و خط مشترک،  بیرق. ددار

عالمت و  چیه دیدارد. شا یمیرابطه مستق یمل یمردم با استقالل کشور و همبستگ انیدادن به آن در م تیکه اهم
ها  بخواهند حضور ملت ییآنکه در هر جا یبرا لیدل نیکند به هم یندگیملت را نما کینتواند  بیرقبه اندازه  ینشان

 متخاصم یکشور ها هیاحتتجاج عل نیتر وهیش از مروج یکی .ندکن یآنان مراجعه م یها بیرقبکشند به  ریرا به تصو
 میخودمان باش بیرقکشور صاحب فرهنگ، ادب و معرفت مراقب  کیبه عنوان  دیآنهاست ؛ما با رقیآتش زدن به ب

. میقرار نده یاحترام یرا هم مورد ب گرید یکشورها  بیرقکار  نیا یبرا دیو با ردیقرار نگ یاحترام یکه مورد ب
در مبارزه  دیمثل فرهنگ و اقتصاد است. ما با ییها بلکه در حوزه ست،یها ن بیرقدر اصل چالش و نبرد در حوزه 

و  یستادگیکه ما چگونه ا نندیهستند بب نتظرم ایمهم است و مردم دن اریبس یستادگینوع ا م؛یداشته باش یختگیفره
از آنها استفاده  دیوجود دارد که ما با یتر قیو عم تر یجد نافذتر، اریبس یها در اعتراض روش م؛یکن یمبارزه م

شده و  یها سال جنگ و جدال و تنش و مناقشه، از هم متالش ده ریملت افغانستان تحت تأث ها نی.افزون بر امیکن
و  هنیعشق به م ان،یم نیاست.در ا گسسته یریناپذ میآن به نحو ترم یو همبستگ ییوحدت و همگرا یها رازهیش

. بطور مثال در  است شده بیو تخر فیهم به شدت تضع یهنیو م یمل یها، مفاخر و نمادها احترام به ارزش
 نیدولت مجاهد بیرق زکشور؛ ا یمل رقیب یبه جا نیاله؛ مجاهد بیحکومت داکتر نج یده میسالروز جشن تسل

که در ذهن هر هرکس خاطرات وحشتناک نواخته شد.؛ نیسرود دوران مجاهد ،یسرود مل یو به جا استفاده کردند
 یم یتلق یزدن به وحدت مل بیو آس یمل یبه نمادها یاحترام یعمل بدون شک ب نیو ا کندیم یآن دوران را تداع

هر  تیاز هو ریناپذ ییجدا یعناصر یو سرود مل بیرق کهیدر حال .دگذار یم یبر جا یادیز یمنف یامدهایشود و پ
گردد  یاز مقدسات هر افغان تلق دیبا یاسیس شیفارغ از هر نوع گرا ،یو سرود مل بیرق..روند یکشور بشمار م

 یمل بیرقبه  یداشته و دارند. ما به قدر کاف یضعف جد یوسرود مل رقیب میمتاسفانه مردم ما در پاس داشتن حر
سامان  نیپرحادثه ا خیتاردر  شهیاست که ر یمرگبار یها نزاع ری.افغانستان هنوز درگمیگذار یخود احترام نم

 یاز سو ها کشته روزانه ده جان متیق زیآن ن هیدوام دارد و مبارزه عل رانیوا پاکستان یابتیدارد. هنوز هم جنگ ن
مهم است که  است؛ به قول معروف افتهیافغانستان استمرار  ینظام ریغ دفاع یمسلح و شهروندان ب یقوا یروهاین

کشورمان به وجودمان افتخار کند!  ”میکن یکار“است که نیمهمتر از آن ا ی؛ول میبه وجود کشورمان افتخار کن
که  کند یم یادآورینکته را  نیا یعموم یریپذ  تجربه تیو ارزش مشترک با قابل تیماه کیتعلق به  قیاحساس عم

به نام ملت  ریمفهوم و ارزش فراگ کیتحت  ،یقشر و گروه ت،یدم را از هر اقلمر تواند یم یو سرود مل بیرق
 نیاز مهم تر کیدهد.  وندیپ گریکدیموثر و ارزشمند عنصر ملت، با  یعنوان اجزا  ها را به گرد هم آورد و آن

 یاسیس یها -استفاده احزاب و گروه یبرا ییها  تیدر کشور ما با در نظر گرفتن همه جوانب، وضع محدود پرابلم
 ای تیممنوع نی. ارسد یبه نظر م یها ضرور  گروه نیعنوان نماد ا  کشور به بیرقاز  یاسیس ریغ یو حت

گروه در رقابت با  نیعنوان نماد خاص ا به بیرقگروه از  کیهدف انجام شود که استفاده  نیبا ا دیبا تیمحدود
 نیمعمول چن یها  ها و تنش  ها و چالش  کشور را در معرض رقابت بیرق یسایس ریوچه غ یاسیچه س بیگروه رق

و انتقال  یمل یها نمادها و نشانه گاهیجا تیدر تثب یمهم اریکشور نقش بس یمیتعل ستمیقرار ندهد. س ییها رقابت
به  دیاست که با یدرس یها  جهت کتاب نیدر ا یمیتعل ستمیس یاز ابزارها یکیدارد.  یها و اصول اجتماع  ارزش

تجارب نشان داده است  ت،یاهم دیبا یبپردازند. از نگاه جامعه شناس بیرقبه طرح موضوع  ق،یو دق دهیشکل سنج
 چراکه ؛باال برخودار است تیاز اهم زیرسانه ها ن خانواده مکاتب ، نقش رق؛یاحترام به ب نیکه در کنار وضع قوان

ملت ( در کالس اول مکتب به  یظاهرشاه ) بابا ست. بطور مثال در زمانشاخصه مشترک تمام ملت افغان ا بیرق
 خچهیتار نیبا ارائه جذاب و دلنش دیوسبز وسرخ رنگ دارد . با هیما سه رنگ دارد س رقیآموحت که ب یشاگرد م

موضوع  نیا نستانافغا بیرق یو مل یخیو تار یفرهنگ یها  شهیآن و ر تیو جهان و ذکر اهم در افغانستان بیرق
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قالب و فرم  هیوترب میبداند که امروز در همه منابع تعل دیبا هیوترب میوزارات تعل داخل کرد. متعلم ریدر ذهن و ضم
 تیارائه مطلب اهم وهیهم قالب و ش بیرقشکل در مسأله  نیآن مهم است، به هم یخود محتوا ارائه مطلب به اندازه

 دیو جد یمیقد یها و نقش ریاز تصاو توان یهم دارد مثالً م خودرا تیجذاب ن موضوعیخاص خود را دارد که البته ا
نشان  یمیقد یها از خاطره بیرقکه  استفاده نمود. چون که یمیدر متون قد بیرقو عبارات و اشعار مربوط به 

اکان گذشته است که یها و ن از دولت یراثیم رایز شود، یمردم و دولت محسوب م انیمشترک م راثیم کیدارد، 
 توانند یکشور و مردم آن است. مردم افغانستان م کی یها شهیبه کار رفته در آن، برگرفته از احوال و اند یها نشانه
با عبرت از  گریبگذارند و دست در دست همد یطوالن ریمس کیدر  یگام کوچک گر،یکدیروز در کنار  نیدر ا

مستقل و مقتدر، متعهدانه وارد عمل شوند. در اوضاع واحوال  یا ندهیساختن آ یروزگار سرد و تلخ گذشته، برا
که  یخاص جنگ یطیشرا نیدر یعنی!  ستیگاه الزم برخوردار ن یاز جا یما در محافل اجتماه یمل رقیحاضر، ب
 هدر درواز ژهیمنطقه بو یشهرها و دهات ها مردمان ما ، در هر نقظه یغرور مل تیتقو یرود برا یانتظار م

،  یاز اماکن عموم یاریو شرکتها مشاهده گردد متاسفانه در بس یدولت یادارات ، سازمانها و نهادها یدخول یها
باعث  اریامر بس نیشود که ا یمشاهده نم یمل تیسند هو نیا یجلسات ادار ینشستها و کنقرانس ها و حت یبرگزار

احترام و  تینماد کشور و رعا نیتر یبه عنوان اصل رقیب تیو اهم گاهیشان ، جا رو نیاز باشد؛یو تاسف م رتیح
در سطح شهر ها و دهات کشور  ژهیموارد به و هیدر کل ینشانه منحصر بفرد مل نیاز ا حیصح یریبه کار گ زین
و  یمنحط تبار ینظرها  ها و اختالف باشد که از تنش ییاز معدود نمادها دیشا یمل  بیرقتوجه خاص است.  ازمندین

که  شود یاست و باعث م مینشانه مرز داشتن کشورها و نشانه حر بیرقاست؛  به دور مانده یو مذهب یزبان و ینژاد
داشته باشند.غرور  یو مستحکم همدل یاحساس قو کیعامل به ظاهر ساده با هم  نیکشور تنها با هم کیمردم 

نقاط است. معموالً در نقطه  ریسا زپر معناتر ا اریکشورها بس یدر مناطق سرحد بیرقحفظ و احترام به  ،یمل
  ما ماه ها وسالها ینهایسپورت م دینیبب .کند یرا ثابت م یمل تیکه حاکم شود ینصب م بیرقمرز کشورها  یانیپا

به  هیتنها چند ثان یمسابقه جهان کیکشورشان در  رقیب نکهی، فقط به شوق ا کنندیم نیدشوار تمر طیشرا نیدر
ملت با آن  دیاست که با یاز آن جهت مل یکه سرود مل دیتوجه کن کشورشان پخش شود. یمل دو سرو دیایاهتزاز درب

سرود را زمزمه کنند.  دیهمراه با نواختن آن ، اشتراک کننده آن کشور با یو منطقو یمل یآشنا بوده و در مراسم ها
 یجانیو ه کیملت تحر احساساتآن ،  لهیهر ملت زنده الزم است تا به وس یبرا یکه سرود مل میدان یهمه م

سرود  ،یو مسابقات ورزش یو منطقو یمل ینکته در افغانستان به شکل معکوس است، در برنامه ها نیشود.اما ا
در  دی. توجه کنزندیخ یتنها به رسم احترام، به پا م زیشود و اشتراک کننده گان ن یم دهیتنها از بلند گوها شن یمل

فرزندان و  یها و آرزو آرمان هٔ هر کشور است که نشان یتیو هو یمل هٔ برجستعناصر  ،یهر کشور یسرود مل
مردم آن کشور.  یوحدت و استقالل و برخوردار ،یمثل آزاد ییها و آرزوها آرمان باشد؛ یمردمان آن کشور م

 دشمنانبر  ها یروزیپ ایو شکوه  خیکشور، تار یاسیس  و نظام یهر کشور، ، اساسات مل یسرود مل کهیدرحال
 .کنند یاشاره م

خود را در  نیریش یجنگ جان ها یها در جبهه وقفه یب افغانستان وپاسداران شان وشوکت ریامروز سربازان دل  
 پا گذاشته شود. با وجود آن ریکشورمان ز بیرقدشمن،  یها سپرکردند که مبادا از سو یرانیها وا یبرابر پاکستان

 حاصل دیشا نی. امیا شده تفاوت یب بیرق نینسبت به هم میبخواه آنکه یو ب میبدان آنکه یاز ما ب یروزها برخ نیاما ا
که  یمل رقیبه ب قصد نداشته باشند که دیشا خودمان. اکثر مردم یدقت یحاصل ب دیشا ایساله ما باشد ؛ 43 یجنگها

دانند ودرک  یمقدس است، درست نم بیرق کی میگوئ یم یوقت دانند یکنند، فقط نم یاحترام یب مینام یرا مقدس م آن
خاطر  فقط به خیبزرگ در تار یها از جنگ یاریپارچه ساده فاصله دارد و بس کیچقدر از  رقیب کی که کنندینم
عنوان  و به کرده دایپ یدتریابعاد جد بیرقمعتقدند که امروز  آغاز شده است.جامعه شناسان بیرقبه  یاحترام یب

نهاد  حال نیدر ع بیرقمستقل است،  یاسیواحد س کیاز  زیماخاص و مت یکه حامل مفهوم شود یتلق یا نشانه
مساله  بیرقکه  شودیم دهی. دشود یکار بسته م به ها تیهو گریکه در رقابت با د شود یشناخته م تیو هو استیس

 تیتقو ی، احساس غرور مل شودیبلند م افغانستان بیرقو  شود یقهرمان م نیسپورت م کی که یاست؛ زمان یفرامل
از  یبیترک بیرق تیاست.در نها یباعث وحدت وهمبستگ شود یم یاستفاده مل بیرقکه از  ییپس آنجا شود؛ یم

در اوج قرار  نکهینداشته باشد، اما ا یخاص تیبرافراشتن آن اهم دیاست و شا یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس یمعنا
سه رنگ با مراسم  رقیبنام روز ب ناسد در افغانستا 7است. روز  نیمردم آن کشور غرور آفر یبرا رد،یگ

گرفتند که نوکران  یجد یها به مناسبت یمردم افغانستان وبطور خاص کابل را لیتجل نی. ادیگرد لیشکوهمند تجل
 یما ط ممرد ند؛ینما لیهستند تبد گانهیکه مردم با آن ب دیسه رنگ ما را به رنگ سف رقیب خواهندیباز هم م گانهیب

 ستندیسه رنگ بزرگ شده اند و حاضر ن رقیب نیهم هیسا ریدولتمردان متفرقه ! در ز زنسل صرف نظر ا نیچند
 یها در اشکال و قالب یرعمدیغ یها یاحترام یمن ب دهی! به عقرندیو امثالهم را بپذ یزرد و نصوار دویرنگ سف

ت و نماد عزت و افتخار و یسند هو بیرقکشور است.  یمیتعل ستمیدر س یکار کم لیدل در جامعه، به بیرقمختلف به 
در  یغن زدنتیپر شود. یآن ملت محسوب م یاهتزاز آرمان ها انگریب قتیملت است و اهتزاز آن در حق کیباور 
 . است افغانستان مساوات مردم رقیوقار وب رقیب عزت رقیب نیگفت که ا رقیروز ب
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 بالند و به افغان یو برزن بر خود م یسرفراز بر فراز هر کو هتزاز افغانستاندر ا بیرقبا نظاره  ملت افغان 
پاسداران عزت  مسلح ما ی! امروز قوا دیاست ؛ مقاومت کن کینزد یروزیپ کنند.وطنداران یبودن خود افتخار م

تحت  رانیطالب وبا ا نبرد با پاکستان تحت نام یها بههوسرخ وسبز در ج اهیس رقیب هیسا ریوشوکت افغانستان ، ز
از آن ماست  یروزیاست باور داشته باشد که پ انیو هنوز در جر دندیجاودان آفر یها  حماسه طالبان – انینام فاطم

است که با  رقیب نیماست وا یها   حماسه یما عنصر جدا نشدن  رقیحق بر باطل است ب یروزیما پ یروزی! پ
تنها در  یو ورزش ینظام ،یاجتماع ،یاسیس . چرا که حوادثسازد یها حماسه م واقعات با مردمان ما، از آن وندیپ

وملت ما  ،یهر ملت یمل ثاقیعنوان م  به بیرقشوند و   یبه حماسه م لیمردم ما تبد تیصورت اتصال به منافع و هو
کشورمان باال باشد  رقیب شهیتا هم میکن یکار میتوان یمکه چگونه  میباش نیبه فکر ا شهیهم دی.ما باگرددیمحسوب م
 .فتدیوقت از زبان ملت افغان ن چیه افغانستان یو سرود مل

  
  !! دیزیبه پا خ وده تا ن بر فراز شهروکوه یمل رقیبه خاطر در اهتزاز داشتن ب وطنداران

 
 !یآس .آ یمرگ بر آ  

 
 !!بر همه افغانان وطندوست مبارک باد یمل رقیروزب
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