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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 

 /۲۷/۰۲             نگاهیونس 
۲۰۲۲ 

 ها  تقابل بیرق
 (چرا طالبان از بیرق سیاه و سفید دست نخواهند کشید؟)

 

 
 

گذاری  بنیان هٔ دیدگاه آن گروه برای افغانستان است. طالبان قانون اساسی، منشور یا اعالمی هٔ بیرق طالبان خالص
شان را خواند، آن چیز مهم بیرق است.   هٔ توان با دقت به آن قانون اساسی نانوشت ندارند اما یک چیز مهم دارند که می

 :کند گونه بیان می وه را اینبیرق طالبان سیاه و سفید است و مواضع آن گر
 

خواهند. از نظر آنان  برگشت به گذشته. ترکیب سیاه و سفید نماد گذشته است. طالبان هرم زندگی را سرچپه می ـ ۱
بختی در برگشت  های درخشان گذشته است. خوش های خوب و عصر اند. روز  ها مسیر قهقرایی را طی کرده انسان

 .است نه در پیشرفت
 

مبارک نوشته شده است. این خط سیاه سراسر  هٔ نگ حاکم در بیرق طالبان سیاه است که با آن کلمصدایی. ر  تکـ  ۲
ست و تنها برای حمل آن سیاهی استفاده شده تا آن  بیرق طالبان، خنثی هٔ بیرق را تسخیر کرده است. رنگ سفید زمین

گونه که طالبان  آن - و یک رنگ تصور کنیمسفید  هٔ شعار سیاه برجسته ظاهر شود. در واقع جامعه را اگر آن زمین
 کند نه در آن موج است، نه در آن حرکت و تنوعی. خط سیاه بر آن حاکم است و جامعه را هدایت می - خواهند می

 

استبداد. خط بیرق خشن و خنجرگون است. اگر معنای آن کلمات را در نظر نگیریم و فقط به شکل و تصویرش ـ  ۳
آن  هٔ هر میل هٔ شود. در فاصل داند نگاه کنیم، بیرق پر از شالق، میله، خنجر و تیر می ی نمیاز چشم آدمی که خط عرب

گوید  های جزم و تشدید و زیر و زبر چون تیر و کارتوس و چاقو پراکنده شده اند. بیرق طالبان می خطوط نشانه
 .صدایی با اجبار و زور انجام خواهد شد برگشت به گذشته و اعماِل تک

 

که حروف بسیاری بر آن نوشته شده اما، آن حروف  بود حرکت. بیرق طالبان ساکن و فاقد حرکت است. با آنن ـ ۴
های تیز و برنده. هیچ موج و  سازند، با گوشه مانند را می اند که شکل مربعی و خشت  طوری کنار هم قرار داده شده

 .شود نرمشی در آن دیده نمی
 

 :، و شبیه تاریخ و اجتماع افغانستان رنگین و پر خم و پیچتر است بیرق افغانستان اما پیچیده
زند. اما درین بیرق یک گذشته نیست بلکه چندین گذشته و  پیوند با گذشته. در بیرق افغانستان نیز گذشته موج میـ  ۱

اه شده شود. درین بیرق به گذشته چون ریشه نگ مراحل مختلف، و چندین بخش از هویِت تاریخی کشور در آن دیده می
 .ها شکل دهند اند در پیوند با آن ریشه است، حال و آینده را خواسته
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اند.  ها غرق رنگینی و تنوع. در بیرق افغانستان نیز خط و خنجر و جزئیات بسیار است. اما آن جزئیات در رنگ ـ ۲
هایی بر متن  شیهسازند بلکه حا های دیگر هویت اصلی بیرق را نمی خط و شعار و خنجر و کتاب و گندم و نشان

باشند. آدمی که سواد خط عربی ندارد، بیرق افغانستان را خشت نی، کلکسیون خنجرو سوته نی  اصلی )رنگینی( می
 .بیند ها می بلکه گلستان رنگ

 

ست. دمکراسی با  زیستی امکان دمکراسی. وجود چند رنگ درین بیرق افغانستان اعتراف به نیاز گفتگو و هم ـ ۳
شود. وقتی نظامی داشته باشیم که بگوید تو هستی، من هستم و او هست امکاِن ساختن  وع میهمین اعتراف شر

 .شود دمکرات مهیا می هٔ جامع
های زینه و مراحِل تحول کنار هم  کند. سیاه، سرخ، سبز چون پَته حرکت. بیرق افغانستان حرکت را تداعی میـ  ۴

چشم  هایش بسیار زود و برجسته به بوزد به دلیل رنگینی آن موجاند. اگر باد مالیمی به صورت این بیرق  ایستاده
طرف و  خورد یا خشتی که این ای که تکان می خورد. اما اگر بیرق طالبان را طوفان هم تا و باال کند، مثل سوته می

 .رسد نظر می موج به لولد بی آن طرف می
خواهند  با بنیادهای طالبان در تضاد است. طالبان می طالبان به آسانی بیرق افغانستان را قبول نخواهند کرد، زیرا

اجبار و سوته  ها را متوقف سازند و ملت را به های افغانستان را بزدایند، مسیرهای رو به آینده را ببندند، حرکت رنگ
 .شود به سمت گذشته برگردانند. با بیرق رنگین، امارت نمی

زندگی دست یابید که در آن رنگ، حرکت، تنوع و آزادی باشد. بیرق  بهای طالبان  توانید زیر بیرق سوته شما نیز نمی
 .بیند وسفید می طالبان، نماد استبداد است؛ استبدادی که رو به گذشته دارد و جهان را سیاه
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