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 بیرق بازهم همان رنگ سرخ بود! در دورۀ زمامداری ببرک کارمل رنگ  

با جوش و خروش مردم در اکثر شهرهای کشورتجلیل بعمل بتاریخ هفتم ماه اسد  امسال بار دیگر  از روز ملی بیرق  
ی و نیز تعدادی مقاالتی در صکشور برنامه های اختصا  جآمد و به همین مناسبت در رسانه ها افغانی داخل و خار

تحت عنوان "بیرق ملی سیاه ـ سرخ و سبز   ۀقالمخور توجه به نشر رسید. اینجانب نیز پیرامون وجهه تاریخی آن  
ن جوالی در ویبسایت وزین افغا  30نوشتم که بتاریخ  به استناد مآخذ معتبرافغانستان یک ابتکار شاه امان هللا غازی"  

   و افزودم:اشاره کرده از آن به بعد مختصربه سرگذشت این بیرق جرمن آنالین اقبال نشر یافت و در پایان آن نوشته 

این بیرق سه رنگ تا زمان جمهوریت شهید محمد داؤد با تغییراتی در مورد عمودی و افقی بودن رنگها با تفاوت  
و ببرک کارمل و هم تا یک مدتی ، امین خلق و پرچم در زمان تره کی ۀدر دور سپسبیرق پابرجا ماند و در نشان 

در دوران داکتر نجیب بیرق ملی بزعم پیروی از رنگ سرح که در کشور های بالک شرق بخصوص شوروی و 
انقالب کارگری و دهقانی بود، تغییر رنگ و شکل داد. داکتر نجیب   بعد از    " با طرح "مصالحه ملیچین نشانه 

افغانستان از  قوای شوروی  تفاوت نشان بیرق. در دوره    خروج  با  البته  به بیرق سه رنگ رجوع کرد،  باردیگر 
حکومت مجاهدین اعم از حضرت صبغت هللا مجددی و برهان الدین ربانی و نیز در دوره امارت اسالمی طالبان  

د بیرق سه سیاه ـ سرخ و سبز با  تغییرکم در نشان  بیرق تغییر رنگ داد. پس از سقوط طالبان و ایجاد  نظام جدی
   داخل بیرق بار دیگر به بیرق ملی افغانستان مبدل گردید.

به این  تون نظرخواهی آن پورتال جناب آقای لمر را درسمختصر و بسیارصمیمانه  ۀتبصرامروز دراین ارتباط
گرامی دکتور صاحب کاظم در رابطه به  امروز سطور نهایت زیبا مثل همیش از جناب استاد »:عبارات خواندم

بیرق ملی سه رنگ سیاه ــ سرخ ــ سبز از دوره درخشان امانیه خواندم.صرف یک نکته رااضافه نمایم که بعد از  
دوره تره کی و امین و تجاوز شوری ببرک کارمل بیرق دولتی را دو باره برنگ سابق )سیاه و سرخ و سبز( تغیر 

 «برنگ سرخ و چرخ ماشین و خوشه گندم باقی ماند. با تجدید احترامات فایقه داد و صرف بیرق حزبی شان

   م:در دوره ببرک کارمل قدری روشنی اندازاین موضوع با تشکر از لطف شان خواستم به 

 
تأسی از خط  به  موصوف    پس از تهاجم قوای نظامی شوروی به کشور و قرار گرفتن ببرک کارمل در راس قدرت،

زیر نام "اصول اساسی ج د ا" را  ( قانون اساسی مؤقت کشور  1980اپریل    14)  1359حمل    26مشی رژیم بتاریخ  

، اما این اصول اساسی  و بوسیلۀ آن خالی قانونی که از کودتای ثور تا آنوقت موجود بود، به نحوی پر شد   کردنافذ  
پس    ه بود،ماده تدوین گردید  68ف در وزارت عدلیه در  به هدایت حکومت ازطرف یک کمسیون مؤظ  آنمسوده  که  

به مالحظه هیئت رئیسه شورای انقالبی رسید و در نهایت بوسیلۀ   ،از تائید کمیته مرکزی حزب و شورای وزیران
اینکار در واقع  شورای انقالبی تصویب شد که به این ترتیب اصول اساسی مذکور یک مصوبۀ حزبی بود، نه ملی.  

دو    لویه جرگه  با تدویر  چند سال  بهه ملی پدر وطن" در محتوا داشت که بعد از"جیل یک جبهه را بنام  پی ریزی تشک 

ه این جبهه وجهه گویا قانونی دادبه  در شهر کابل    ( درتاالر پولیتخنیک1985اپریل    22)  1364ثور    3بتاریخ  روزه  

ر دایر  "اقوام و قبایل سرحدی" را در همان تاال  ببرک کارمل خواست جرگه نام نهاد  1364سنبله    25بتاریخ  . سپس  شد

تشویق نماید که نگذارند قوای مخالف رژیم از مناطق شان  را    همکاری بعضی از سران اقوام وقبایل سرحدی    تاکند  

و نه  فوق الذکر  به این اساس نه در دو جرگه    عبور و به داخل افغانستان عملیات نظامی را علیه رژیم براه اندازند.  

انقالبی وتقنینی  فرمان    بوسیلۀ کدام نه در جلسات شورای  دیگر  نه در هیچ یک مجالس  هم  و  تغییر    رسمی  باره  در 

گردید و کما فی السابق همچو دوره ه سه رنگ سیاه، سرخ و سبر در آن دوره تصمیم اتخاذ  رنگ بیرق از "سرخ" ب

 . تره کی و امین بیرق سرخ انقالبی بر فراز ارگ با نام جدید آن "خانه خلق" در اهتزار بود
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کارمل را با هیئت معیتی او که نجیب رئیس خاد و عضو    1985گرباچف در نوامبر  تحول مهم وقتی رخ داد که  

مبنی   ین بار جزء همچو هیئت بلند پایه بود، به مسکو فراخواند و به او مشکالت کشورش رابیروی سیاسی برای اول
کارمل با آن چندان توافق نشان نداد. گرباچف دراین رابطه به راه    .قوای شوروی ازافغانستان مطرح کرد  خروج  بر

جه نداده بود، چشم امید داشت تا آغاز شده و نتی  1982دراز مفاهمه که از طریق ملل متحد در"ژینوا" از ماه جون  

از آنطریق به نحوی آبرومندانه پای کشورش را ازاین گرداب مهیب و خونبار بیرون کشد. ببرک کارمل تا تاریخ 
بعداً نجیب هللا بحیث رئیس شورای انقالبی اعالم  ، ولی  درمقام ریاست شورای انقالبی قرار داشت  1986نوامبر    20

لوی  و سپس گردید   بتاریخ  جرگ  هدر  برای هفت سال بحیث  نجیب  داکتردائر گردید،    1987نوامبر    30و    29ه که 

 رئیس جمهور افغانستان]؟؟[ انتخاب شد.

اعتقاد و باورمندی ایدئولوژیک و سیاسی نجیب را به سوسیالیزم و اتحاد شوروی میتوان از ورای بیانات اوپس از 
مناسبت هفتاد دومین سالگرد انقالب سوسیالیستی اکتوبر در اعالم مشی مصالحه ملی به وضاحت درک کرد که به  

کاخ کرملن در مسکو ایراد نمود. او در یک قسمت بیانیه خود گفت: »رفیق عزیز گارباچف! انقالبیون و لنینست 
آفتاب زندگی جدید در سیارۀ ما درخشید که اشعۀ آن قلب میلونها انسان را    1917های پرافتخار! در اکتوبر سال  

می بخشید و راه آنان را بسوی جامعۀ مبتنی بر برابری و برادری و عدالت روشن ساخت. هفتاد سالگی انقالب گر
اکتوبر کبیر جشنی است که سرحد و مرز نمی شناسد. انقالبیون و وطن پرستان افغانستان یکجا با تمام انسان های 

ما   وطن  گشایند...در  می  آن  برابر  در  خویشرا  قلوب  جهان،  است"، صادق  فرزند  میراث  پدر،  "دوست  میگویند 
تیک ثور را در کشور برافراشته اند، به عنعنات پدران و رافرزندان جسور افغانستان که درفش انقالب ملی و دموک

نیاکان خویش پابند بوده و از قلبی به قلبی دوستی خلل ناپذیر مردمان ما را انتقال میدهند. این دوستی منبع فنا ناپذیر 
تجربۀ هفتاد سالۀ مبارزه و کار مردم اتحاد شوروی را در برابر ما می گشاید. ما افتخار   نلنینی و غنی تریتفکر  

مصالح سیاست  که  لنینی   ۀمیکنیم  برآموزش  و  میگیرد  سرچشمه  صلح"  مورد  "در  لنین  فرمان  نخستی  از  ملی 
صرف ما  نمیکنیم،  را  سیاست  این  ادعای  ما  است.  یافته  بنا  سازشها  می   درمورد  عمل  در  آن  کامل  تحقق  به 

 « پردازیم.

عنی قهرمانی های جاودان سربازان  بمنجیب درادامه بیانیه خود گفت: »برادران و خواهران عزیز! کمکهای شما  
انترناسیونالیست شما در سرزمین افغانستان میباشد. مردم ما برای قرنها سپاسگذاری عمیق خود را در برابر سرباز  

اران کودک، زنان، پیرمردان را از مرگ خونین و خود کشور را از نابودی حتمی نجات داده اتحاد شوروی که هز
اند، حفظ خواهند نمود... بگذار نام لنین در دل قرون جاودانه باشد. بگذار دوستی خلل ناپذیر مردمان افغانستان و 

یکها، حزب کمونیستها که تاریخ اتحاد شوروی چون صخره محکم و استوار باشد. بگذار نام حزب لنینی حزب بلشو
را به نفع انسان زحمتکش و بشریت تکان و تغییر داده است و در پیشاپیش آن قرار گرفته است، همیشه در دستان  

صفحه  ،1395عبدالوکیل: "از پادشاهی مطلقه الی سقوط ج.د.ا"، جلد اول، کابل، چاپ اول،توانا و نیرومند باشد.« )

 متن مکمل بیانیه دیده شود در روزنامه انیس همانوقت( همچنان ، 460

( 1986دسمبر  13الی    10)  1365قوس    23الی    20به مسکو که بتاریخ  او    هیئت معیتیو  اولین سفر رسمی نجیب  

آینده    صورت گرفت، گرباچف راجع  دو سال  افغانستان طی  از  قوای شوروی  بر خروج  مبنی  به تصمیم کشورش 
داد اواطالع  پالیسی جدید شوربا    اً ضمن  .  تنها نمی وی  شرح  افغانستان را  بازهم  قواء  از خروج  که گفت حتی پس 

نجیب گوشزد  گذا برای  را  نکاتی  کند.کرد  رند،  آن تالش  اجرای  باید در  مقامات    که  نجیب خواست برطبق هدایت 
برای اطمینان خاطر تنظیمهای جهادی زمینه اعتماد  شوروی اقدامات بعدی را از مجرای قانونی مشروعیت بخشد تا  

فراهم سازد و ازطرف دیگر   انتقاد مخالفین حزبی را کوتاه سرا  قانون زبان  ازد. همان بود که او موضوع تدوین 
عضوی    75کمسیون  یک  براساس یک فرمان شورای انقالبی    1986فبروری    26اساسی را مطرح ساخت و بتاریخ  

 را تعیین کرد تا مسوده قانون اساسی را تهیه و آنرا به لویه جرگه ارائه نماید.

ز کودتای ثور نورمحمد تره کی  ( یعنی دو هفته بعد ا1978مارچ    10)  1357ثور    21  خبتاریقابل یادآوریست که  

دوره شهید محمد داؤد، مصوبه لویه جرگه  برطبق فیصله شورای انقالبی با صدور فرمان شماره سوم قانون اساسی  
در  1355سال اگرچه  کرد.  لغو  را  افغانستان  جدی  دولت جمهوری  بقدرت    1359سال  ماه  کارمل  ببرک  هنگامیکه 

ماده تصویب کرد، افغانستان طی مدت ده سال فاقد    68رسید و شورای انقالبی اصول اساسی مؤقت ج.د.ا. را در  
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به   انقالبی  شورای  بخصوص  حزبی  مراجع  ازطریق  قوانین  تمام  مدت  دراین  بود.  پارلمان  فاقد  و  اساسی  قانون 
آن شورا که در راس رژیم قرار داشت، نافذ میگردید. این اولین بار بود که داکتر  تصویب میرسید و با امضای رئیس

نجیب روی مجبوریت های ناشی از تغییرات در اتحاد شوروی و بنابر توصیه مقامات آن کشور بخصوص هدایات 
ز خروج قواء  را در افغانستان حین خروج قوای شوروی از افغانستان و نیز بعد اجدی  یک تحول  آوردن  گرباچف،  

 به تأسی از اجرای برنامه مصالحه ملی و جلب اعتماد مردم به رژیم، لویه جرگه را دائر کند. و خواست    الزم دید
( در شهر کابل 1987نوامبر    30و    29)  1366قوس    9و    8نفر بتاریخ    1500  همان بود که لویه جرگه با اشتراک

مشتمل که    چمی را تحت زعامت داکتر نجیب به تصویب رسانیددائر گردید و اولین قانون اساسی رژیم خلقی ـ پر
در اینجا قابل ذکر است که تحوالت چشمگیر و گویا برگشت    ماده بود.  149فصل و جمعاً دارای    13بریک مقدمه،  

 در تعدادی از مواد این قانون اساسی جائز اهمیت می باشد، از جمله مواد ذیل آن: ثور  7به قبل از کودتا 

فصل اول این قانون اساسی زیرعنوان "اساسات نظام سیاسی" حاکی از تحوالتی است که با   12ماده اول تا ماده  

دولت  تف یک  افغانستان  »جمهوری  است:  آمده  اول  ماده  در  دارد.  تفاوت  بسیار  خلق  دموکراتیک  حزب  قبلی  کر 
مستقل، متحد و غیرقابل تجزیه و دارای حاکمیت در سرتاسر ساحه آنست. حاکمیت ملی در جمهوری افغانستان به  

 شوراهای محلی تمثیل میکنند.«  ملت تعلق دارد. مردم حاکمیت ملی را ازطریق لویه جرگه، پارلمان ملی و 

ماده   مبدل  دراین  افغانستان"  "جمهوری  دولت  به  و  شد  برداشته  دولت  رسمی  نام  از  "دموکراتیک"   . گردیدکلمه 
با نظام  را  ایدئولوژیکی  گی  وابستنوعی از    و  اصطالح "دموکراتیک" در ادبیات حزبی معنی خاص از طرز تفکر

کلمه ظاهراً برای توجیهه این مطلب بکار رفته بود که گویا رژیم خود را از چنین  شوروی افاده میکرد. حذف این  
وابستگی رهانیده است. عالوتاً این ماده برنقش شورای انقالبی و دیگر سازمان های حزب دموکراتیک خلق که طی  

 .  د دا، پایان ندده سال گذشته همه صالحیت های تقنینی را درکشور در انحصار مطلق خود داشت

میک  حکم  دوم  برخالف  رماده  قانون  هیچ  افغانستان  جمهوری  در  است.  افغانستان  دین  اسالم  مقدس  »دین  که:  د 
اسالمی   ارزش های  به  قبالً   درحالیکه  نافذ نمیگردد.«؛  اساسی  قانون  این  ارزشهای  و  اسالم  دین مقدس  اساسات 

 . کردندیکوچکترین وقعی گذاشته نمیشد و حتی بعضاً به تمسخر از آن یاد م

ماده سوم: »جمهوری افغانستان یک کشور غیر منسلک است که با هیچیک از بالک های نظامی هم پیمان نیست و  
تأسیس پایگاه های نظامی خارجی را در داخل خاک خود اجازه نمیدهد.«؛ با ذکر این ماده چنین وانمود میگردد که  

ماده شکل گرفته است که اینرا به اصطالح عوام میگویند: گویا خروج قوای شوروی از افغانستان به استناد همین  
 "بینی خمیری"! 

ماده چهارم: »دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکی از وظایف اساسی دولت است. دولت امنیت و  
چنین توانائی دفاعی کشور و تدارک تجهیزات قوای مسلح را تضمین میکند.«؛ سؤال در اینجاست که با موجودیت  

ماده در قانون اساسی چگونه میتوان بر تأسیس و موجودت قطعات مسلح مشهور به "غندهای قومی" و نحوه فعالیت  
 شان که اقوام افغانستان را یکی در برابر دیگر به جنگ وامیداشت، مهر تائید گذاشت؟

برنام دارند، تشکیل شوند،  اجازه  احزاب سیاسی  افغانستان  پنجم: »در جمهوری  دهند، ماده  ترتیب  را  ه های خود 
قوانین کشور نباشند. یک دیگر  طوریکه اساسنامه ها و فعالیت های شان در تناقض با مندرجات این قانون اساسی و  

حزبیکه مطابق به مقیضیات قانونی تشکیل شده باشد، نمتیواند بدون دالیل قانونی منحل گردد.«؛ درعمل این ماده  
  ند. تشکیل همچو احزاب کوچکبا حزب سر اقتدار میبودباید همنوا  سازی کرد که    فقط برای تشکیل احزابی زمینه

تغییر نام با  بعدها  )درحقیقت حیثیت نهال های کوچکی را داشتند که زیر سایه درخت بزرگ حزب دموکراتیک خلق  
 ، تحت پوشش قرار میگرفتند. (به حزب "وطن" مسمی گردید

« ششم:  افغانس" ماده  جمهوری  ملی  حیث  " تانجبهه  اتحاد    به  اجتماعی،  ـ  سیاسی  وسیع  قاعده  دارای  سازمان  یک 
احزاب، سازمانهای اجتماعی و اعضای انفرادی شامل کدرها را برای اشتراک در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و 

ملی پدر  «؛ تشکیل "جبهه ملی" در واقع ادامه همان "جبهه  امورمدنی را زیر یک برنامه مشترک باهم تنظیم میدارد.
وطن" بود که ببرک کارمل آنرا پس از رسیدن بقدرت تأسیس کرد. نجیب نیز به ادامه آن فقط با تغییر نام به تشکیل 

نتوانست پدروطن  جبهه  مثل  جبهه  این  درحالیکه  بخشید،  مشروعیت  اساسی  قانون  در  اقشار    آن  جذب  و  جلب  به 
 شود.موفق مختلف جامعه 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

در جمهوری افغانستان جواز تشکیل دارند.    نتی و سازمانهای اجتماعی برطبق قانوماده هفتم: »اتحادیه های تجار
دهقانی،   های  کوپراتیف  تجارتی،  های  اتحادیه  نقش  تقویه  برای  اجتماعی نواناجدولت  سائرسازمانهای  و  زنان   ،

تقابل آنها درزمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وحیات فرهنگی کشور مساعدت میکند و همکاری و روابط م 
 اورگانهای دولتی تأمین میدارد.«  را با 

 «.در بین سائر زبانهای کشور اند یدری زبانهای رسمو پشتو »ماده هشتم: 

طلوع حال  در  آفتاب  یک  از  است  متشکل  افغانستان  جمهوری  دولتی  »نشان  نهم:  فوقانی  ماده  قسمت  یک  در   ،
  در دوطرف و یک فیته سه رنگ سیاه، سرخ و سبز  محراب  بروی یک صفحه سبز در وسط، با خوشه های گندم

، موجودیت محراب  و زدودن رنگ سرخ ازنشان رسمی دولت  سبز در وسطرنگ    جادادن  دراینجا«؛  در قاعده آن 
درقاعده، نه تنها فاصله گرفتن از سمبولهای انقالب را معنی میدهد، بلکه یکنوع  در وسط و فیته سه رنگ بیرق ملی 

 .میگردداز نشان قبلی کامالً متمایز  سمبول های دینی و ملی محسوب میشود کهگرایش بسوی 

افقی   بطور  های مساوی  اندازه  به  سبز  و  سیاه، سرخ  از سه رنگ  افغانستان  دولتی جمهوری  »بیرق  دهم:  ماده 
و چند  تشکیل شده و نشان دولتی در هردو طرف بیرق در وسط جوار دسته کمی باالتر قرار دارد. طول بیرق د

یک تغییر دیکر سمبولیک  به بیرق عنعنوی کشور    ،«؛ با این ترتیب بیرق رسمی از رنگ سرخ عرض آن میباشد.
 .و نشانه ای از برگشت به گذشته را به نمایش میگذارد

 ماده یازدهم: »پایتخت جمهوری افغانستان کابل است.«

 لی تصویب میگردد.«ماده دوازدهم: » سرود ملی جمهوری افغانستان از طرف شورای م

کی، امین و ببرک کارمل همان رنگ    با مالحظه ماده دهم واضح میگردد که تا آنوقت بیرق کشور به ادامه دوره تره
"سرخ" را داشت و نجبیب با برگشت ظاهری به عقب و تغییر نام حزب  به "حزب وطن" و دیگر اقدامات رنگ  

ن یعنی سیاه ـ سرخ م( به رنگ عنعنوی آ1987نوامبر    30)  1366قوس    9بتاریخ  بیرق را با انفاذ این قانون اساسی  

 ـ سبز تغییر داد.

رژیم با همچو تغییرات کلی تن داد و آنرا درقانون اساسی  دراینجا به یقیین این سؤال درذهن خطورمیکند که چگونه  
بر خود می بالید،    نظام سوسیالیستی شوروینجیب در ارادتمندی و پیروی از اصول لنین و  تسجیل نمود، درحالیکه  

چطور ممکن است که او از باورها و اعتقادات خود که یک عمر   ؟چنانکه در بیانیه خود در مسکو آنرا ابراز کرد
زمانی در  و  بود  کرده  تالش  آن  تحقق  پی  خاد  ر  در  خودیاست  انقالبی  ارمانهای  تحقق  مردم    برای  کثیر  تعدادی 

کشید و به ذرایع مختلف به قتل رسانید و یا به زندانها فرستاد، یکدم دست بکشد و به سمت بیچاره را از دم تیغ  
سمبول های افتخار حزب خود را از رنگ سرخ به سبز تبدیل نماید، چرا او حاضر شد تا    ؟معکوس آن رجوع کند

آن رنگ مثل قوغ آتش د، بجای بیرق سرخ که روزی شهر را با  کنبجای ستاره در نشان دولت محراب را جاگزین  
آراسته  سه رنگ  ساخته بودند، به رنگ بیرق ملی   پرطمطراق "دموکراتیک" را که ورد زبان    ۀد، کلمساز مجدداً 

افغانستان   افتخار میکردند، از نام دولت جمهوری بزداید، دین اسالم را دین  خورد و کالن حزبی ها بود و به آن 
دربیانیه های خود از آیات مبارکه و احادیث نبوی یاد کند، قبول کند و خودش در صف نمازگذاران قرار گیرد و  

آیا چنین تحول فکری وعقیدوی به یکبارگی امکان دارد؟ یا اینکه باید گفت که   ؟گوئی به دیانت اسالمی گرویده است
  لباس دیگر به تن کرد و به چنین تظاهر پرداخت تا   ،برای رسیدن به اهداف سیاسی، ماندن بقدرت و بقای رژیماو  

نجیب و امثال او دیگر شاخچه های نازک یک درخت نبودند که بهرطرف قابل انعطاف   !دایاعتماد مردم را جلب نم
و تغییر باشند، بلکه آنها هریک به مثل تنه درخت در آمده و قابلیت انعطاف و تغییر را نداشتند، مگر آنکه تظاهر  

 کنند و از روی ریاء و تفتین به چنین تغییرات تن دهند.
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