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 تاریخي بیرغ دی ملي بیرغ
 

 
 

که د نړۍ د تاریخ تسلسل وکتل شي نو مالومه به شي چې هر هېواد تاریخي خزانې او روایتونه لري چې په هویتي 
مسایلو یې کرښې تورې وي، له ډېر پخوا نه په حکومتونو او قبیلو کې توغ رایج و چې موږ یې سم تاریخ نشو 

ل پیژندل چې له هغو زمانو نه تر اوسه بیرغ دود موندلی، د تاریخ په اوږدو کې په رنګ رنګ علمونو انسانانو یو ب
 .دی
نو زموږ د لرغوني هېواد د هر پیر  موږ د ګران هېواد تاریخي اسنادو او مدرکونو ته په ځیر کتنه وکړو که

بیرغونه او ملي نښانونه اوږده تاریخي مخینه لري چې حتی تاریخ یې له میالد نه مخکې پیړیو ته رسیږي چې 
کتلې د پاچا یما جمشېد د ودانیو پر سرونو بیرغونه یې تر ټولو ښه بیلګه بللی شو. زموږ د تاریخي  زموږ د اریایی

هېواد افغانستان د اریانا، باختر، خراسان او ګنداهارا په اسطورو او فلکلوریکو روایاتو او تاریخي خزانو کې د 
 بیرغ روایت داسې راغلی دی: 

، جنډه او داسې نور.بیرغ په لومړي سر کې د نښان او سمبول په لګولو سره پرچم، علم، لوا، درفشن، نښان ، توغ 
را منځ ته شو چې د نېزې په سر به رپاند و او د یوې ډلې او لښکر پېژندګلوي به ترې کېدله. په پخوا وختونو کې 

ه دولتونو خپل زیاترو قبیلو او قومونو خپل خپل بیرغونه او نښانونه درلودل چې د وخت په تېرېدو سره وروست
بیرغونه پورته کړل چې د دوی د واک په سیمو کې به هسک او رپاند وو. هغه وخت به چې کوم دولت د بل دولت 

 .خاوره ونیوله د هغه بیرغ به یې راښکته کاوه او خپل بیرغ به یې پکې پورته کاوه
نه زموږ د ننګیالو نیکونو په سره د طاوس د وزرو بیرغو زره کاله د مخه د لمر له زرینو وړانګو ۵تقریبا 

اسطورو او فلکوریکو متنونو کې ځالنده ځای لري ، له سپیڅلي اسالم نه مخکې د اریانا د لومړي پاچا یما د لور 
 .آریا په نامه بیرغونه له اویستا تر مخه جوړ شوي وو

ه د امویانو د بیرغ رنګ زموږ په خاوره له اسالم نه وړاندې د زردشت د بیرغ رنګ شین و، له اسالم نه وروست
سور و، د عباسیانو د بیرغ رنګ تور و، د ابومسلم خراساني د بیرغ رنګ تور و، د صفویانو، ساسانیانو او 

څو ګوښه ییز و او د لکۍ لرونکي څیروونکي  غرنویانو بیرغونه تور وو، د غوریانو بیرغ سور و، د چنګیز بیرغ
 .د ګوډ تیمور د بیرغ رنګ سپین او سور و یلو بیرغ د غوا لکۍ وه،د ځینو مغولي قب حیوان له پوستکي جوړ و،
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ه( کلونو کې سپین  ۵۸۱ -۱۱۲۱) وروسته چې کله افغانان په خپله خاوره واکمن شول نو د میرویس نیکه بیرغ
 .چې د کندهار په شاهي ماڼۍ به رپېده، مګر د بادشاهۍ بیرغ یې سور رنګ درلود رنګ درلود

د سدوزي  هـ ل( په کندهار کې د شیر سرخ جرګه وشوه او صابر شاه ملنګ ۱۱۵۱ –ـ ل ه۱۱۲۶بیا چې کله )
احمد خان په پګړۍ کې د غنمو وږی د تاج د نښان په توګه کېښود او د ګران هېواد پاچا یې وباله نو هغه خپل بیرغ 

  .ري جوړ وته درې رنګونه ) تور، سور او شین( وټاکل چې نښان یې د وږي په منځ له تورې او ستو
له هغه وروسته د امیر دوست محمد خان په دوره کې هم همدا )تور، سوراو زرغون( بیرغ و چې په عسکري 

 .قطعاتو کې به پورته کېد او د علم مبارک حیثیت یې درلود
کې د امیر پوځي بیرغ ) تور،  (هـ ل ۱۲۵۹ – ۱۲۸۰په پیر ) له دوست محمد خان نه وروسته د امیر عبدالرحمن

 .ر او زرغون( و چې د علم مبارک درې ګوښیزه یې هم درلودهسو
هـ ل( د خپل پالر ځای ناستی شو چې د ده د  ۱۲۹۷ -۱۲۸۰کله چې امیر عبدالرحمن ومړ نو امیر حبیب هللا خان ) 

او د نوموړي په وخت کې نور رنګارنګ ملکي بیرغونه هم وو، خو پوځي بیرغ یې  امارت بیرغ سور رنګ درلود
 .په شان ) تور، سور او زرغون( و د پالر

هـ ل( واک ته ورسید نو په هېواد کې یې رنګ رنګ  ۱۳۰۶-۱۲۹۸کله چې اعلیحضرت شاه امان هللا خان غازي )
د پاچاهۍ تور بیرغ یې پریښود. غازي امان هللا خان چې له انګریزانو بیرته  بیرغونه منع کړل.خو یوازې یې
هـ ل( کال کې ۱۳۰۷یرغ نه د هېواد د مجاهدینو او خلکو په خوښه تېر شو، په )خپلواکي تر السه کړه نو له تور ب

او په  دې لویې جرګې مشري په خپله غازي کوله غړي یې لرل، د ۱۱۰۰یې پغمان ته لویه جرګه را وغوښتله چې 
د ملي  (د خپل نیکه پوځي بیرغ ) تور، سور او زرغون همدې جرګه کې بیرته د غازي امان هللا خان په خوښه

د پام وړ بدلون رامنځته کړاو د علم مبارک څخه یې د ګوربت  بیرغ په توګه غوره شو، خو د بیرغ په نښان کې یې
 . شکل لېرې کړ

 :په دې جرګه کې د ملي بیرغ رنګونه داسې تشریح شول
 تور رنګ: نماد ګذاشتۀ دشوار
 سور رنګ: نماد برای ازادي

 .و شګوفایی ازادي شین رنګ: به عنوان
هـ ل( کې چې  ۱۳۰۸بیا چې د سقاو زوی د واک پر ګدۍ کېناست نو د بیرغ رنګ یې تک تور کړ خو )

اعلیحضرت محمد نادر خان د سقاو زوی د پکتیا په لښکرو مات کړ نو بیرته یې هماغه د اماني دورې بیرغ) تور، 
 .پاسه رپاند کړ د پر ارګ (سور او زرغون

هـ ل کال کې همدې تور سور  ۱۳۳۴بیرغ هم تور، سور او زرغون و چې په  نادر شاه وروسته د ظاهر شاه هم له
 :او زرغون بیرغ ته اصول نامه هم جوړه شوه چې د بیرغ رنګونه داسې پکې تشریح شوي وو

 .د افغانستان د تاریخي او دیني بیرغونو رنګ دی :تور رنګـ  •
 .رنګ دیسوررنګ: د افغانستان د خلکو د فداکارۍ او پاچاهۍ د بیرغ ـ  •
 .شین رنګ: د افغانستان د سمسورتیا او د سولې غوښتلو عالمه دهـ  •

له ظاهر شاه نه وروسته چې کله سردار دواد خان واک ته راغی نو بیرغ یې همدا تور سور او زرغون و خو په 
پر ځای یې چې د ثور کودتا وشوه نو نور محمد تره کي د هېواد بیرغ بدل کړ او  نښان کې یې بدلون راوست، کله

  .کاراوه خپل ګوندي سور بیرغ غوره کړ، له هغه وروسته حفیظ هللا امین هم همدا بیرغ
بیا چې کله چې د شوروي ځواکونو زموږ پر هیواد یرغل وکړ نو د ببرک کارمل د واکمنۍ پر مهال بیرته د هیواد 

وروسته د ډاکټر نجیب په جمهوریت  لپاره تور سور او زرغون بیرغ وټاکل شو خو یوازې نښان یې بدل و. له هغه
 .بیرغ د هیواد ملي بیرغ و کې هم همدا تور سور او زرغون

په افقي ډول تور سپین او زرغون شو، له  بیرغ کله چې کابل د وخت تنظیمونو ونیوه نو د صبغت هللا مجددي
هم په افقي ډول تور سپین او څلورو میاشتو له واکمنۍ وروسته برهان الدین رباني د واک پر ګدۍ کیناست او هغه 

  .شین بیرغ وټاکه، خو په نښان کې یې بدلون را وست
 .کله چې کابل د لومړي ځل لپاره اسالمي امارت ونیو نو بیرغ یې سپین و چې په منځ کې یې کلمه لیکل شوې وه

او نښان اصول نامه نه پوهاند رازقي نړیوال د طالبانو د بیرغ په اړه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د دوی بیرغ 
 .درلوده

هـ ل کې د طالبانو حکومت د امریکایانو او د هغوی د متحدینو له خوا نسکور شو نو واک ته یې  ۱۳۸۱کله چې په 
حامد کرزی راووست، چې د هغه د واکمنۍ پر مهال هم بیرته پخوانی بیرغ تور، سور اوزغون پورته شو، چې په 

 .پورې رپیږي شل کلن جمهوریت کې تر اشرف غني
نو ویلی شو چې د افغانستان د ملي بیرغ مخینه ان تر امپراتور اعلیحضرت احمد شاه بابا پورې په تاریخي سندونو 

هـ کال له جرګې نه مالومه شوه چې دا بیرغ د افغانستان د هغه  ۱۳۰۷رسېږي، او د اعلیحضرت امان هللا خان د 
ورکړي وه چې په نیمه نړۍ تاو و او حتا په امپراتورۍ کې یې لمر مجاهدینو بیرغ دی چې هغه ښامار ته یې مات 
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نه ډوبیدو نو د افغانستان اسالمي امارت ته هم په کار ده چې خپل ملي بیرغ ته په درناوي قایل شي ځکه چې دا 
 .بیرغ په هیڅ کوم فرد او یا ډله پورې نه دی تړلی بلکې دا د افغانستان د خلکو ملي او تاریخي بیرغ دی

_______________________________________ 
 :اخځلیکونه

 (سوبمن تیمور )د ګوډ تیمور خاطرې  -۱
 .تاریخچه یې بیرق مدیریت عمومي نشرات ریاست مستقل مطبوعات مطبعه دولتي  -۲
  د افغانستان د ملي بیرغونو، نښانونو مبارکونو علمونو او  -۳

 .(ملي سردونو تاریخچه ) پوهاند رازقي نړیوال
۴ - 11946.html?m=-rang.blogspot.com/2012/11/198-http://ranga---  
۵ - https://arezo.news/کشور-ملی-پرچم-اففانستان/تاریخچه/ 
۶ - 49754341-https://www.dw.com/.../%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8.../g 
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