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   یحزب رقیو فرق آن  از ب یملبیرق 
 

 کی یمل تیهو تیتثب  یمل رقیداشتن ببدون ،ملت است کی یو هست تیسمبول موجود یمل رقیب

 ملت ناممکن است.

 
 تظاهرات مردم درننگرهاربحمایت از بیرق ملیاز صحنه ای

است که پس از  یخیو تار یوافغان یاسالم رقیب کیاز هرلحاظ سه رنگ  افغانستان  یمل رقیب

از  1۹28جرگه  هیبار در لو نیاول یبرا   یحضول استقالل کشور تحت زعامت شاه امان هللا غاز

 دیسباه وسرخ وسبز با محراب ومنبر وهللا اکبر وطلوع خورش  طرف شاه امان هللا  در سه رنگ

عدم استقالل وتحت نفوذ دوره  یاداور ،رنگ سیاه]دیگرد حیاز رنگ ها توض یکیهرمعنای طرح و 

دوره شکوفائی آغاز ، ورنگ سبز،یادآور در بدل خون مردمان کشور استقاللکسب یادآور  ،، رنگ سرخاستعمار

 شد. بیجرگه به اتفاق آراء  تصو هیاز طرف لوکه  [است وسر سبزی میهن

و  یبرفراز ارگ کابل و تمام ادارات دولتآن بیرق قرن  کینزدیک به از آن زمان تا کنون   

مردم  یافغانستان دراهتزاز بوده است و برا یاسیس یها یندگیو نما  یتیو امن یدفاع یارگانها

افغانها شناخته شده و مورد حرمت قرار داشته  یوسمبول وحدت مل یمل تیهو ثیافغانستان بح

 است.

افغانستان در  تیوضسازمان ملل متحد وع سیسه رنگ  افغانستان پس از تاس رقیب نیافزون برا 

بحساب الفبا  ایدن رقیب نیاول ثیکه  در سازمان ملل متحد بح شودیسال م ۷۵ با  یسازمان  تقر نیا

 شناخته شده  است. رقیب کی زین یجامعه جهان یو برا شودیشناخته م
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کشور  در دفاع از  یتیو امن یدفاع یروهایهزار از ن کصدیاز  شتریب ر،یسال اخ 20تنها در

 نیریش یکه نماد استقالل  وعزت وشرف مردمان کشوراست جانها یمل رقیاز ب انتیاستقالل وص

از سر وجان شان    شترینزد افغانها ب یمل رقیکه ب شودیمعلوم م نجایخود را فدا کرده اند. ازا

 و ارزش دارد . تیاهم

به تمام ملت تعلق  یمل رقیب گریفرق دارد.به سخن د یو جهاد یمیو تنظ  یحزب رقیاز ب یمل رقیب

 تیو جمع یحزب اسالم رقیطالبان مثل ب رقیب  . معین یاسیگروه س کیبه  یحزب رقیدارد وب

 یجا چگاهیو ه است کیدئولوژیا رقیب یک ها یسرخ چپ رقیب ایداعش  اهیس  رقیوب یاسالم

 .تواندیرا گرفته نم یلم رقیب

آگست  1۵در روز  یجمهور تسایاز فراز ارگ ر یمل رقیآوردن ب نییمردم افغانستان  از پا 

جالل آباد  یخاطر  در شهرها نی.به همکنندیشده و تحت اشغال پاکستان حس م ریخود را تحق 2021

 یمل رقیمردم  دست  به تظاهرات زدند و با برافراشتن دوباره ب ایو اسدآبادکنر وخوست وپکت

عمل طالبان  نیشهر   اعتراض خود را دربرابر ا  یبرق و پلها و چارسوق  ها  یها هیپا زبرفرا

 نشان دادند. 

 یمل تیهو یول کنندیرمییها تغنظامماست،  یمل تیهو ،یمل رقیکه ب دادندیرکنندگان شعارمتظاه

 یرهای. طالبان با فمیکنیدفاع م یشخود باسروجان خو یمل تی!ما از هونمیکند رییتغ یک کشور

مرکز .دردندکرکشتند وچندین تن دیگر زخمی  ر راننگرها تن از جوانانسه  مندهدف یاو یهوائ

موقتاً کنری چند تن جوان با کشتن فیر گردید واز سوی طالبان تظاهرکنندگان نیز برکنر والیت 

 .ستین یدوست افغانستان کار آسان هنیخاموش کردن اعتراض مردم م یولمتفرق ساختند مردم را 

را بصورت دسته افغانستان  یمل رقیبر شهرهای افغانستان جوانان یکروز بعد در کابل واکثچنانکه 

استقالل  بلند نمودند واز ی خودودستهاهای برق ه کردند و برپای حمل ی شهری در جاده هاجمع

است  نیو غرور آفر یخیو تار  یومل یاسالم رقیب کیاز هر نگاه تجلیل کردند. بیرق ملی  کشور

 .دیافغانستان  به اهتزاز درآ یاسیس  یها یندگیو نما یدوباره  بر فراز تمام موسسات دولت دیو با

افغانستان  یمل رقیتا  ب میکنیطالبان تقاضا م شیاند یگذار  و مل ریآگاه و تاث یها تیاز تمام شخص 

  یدولت ریما افغانهاست  دوباره   بر فراز ارگ و دوا اکانیپدران ون یو  فداکار  یرا که سمبول آزاد

 رقیالبته ب ندیثابت نما دو مخالفان خو انیخود رابه جهان تیواستقالل تیافغانستان نصب کنند و افغان

 دینظر نکنند با دیتجد یمل رقیداشته باشند. اگر طالبان در مورد  ب  یمل رقیدرکنار ب  زیخود را ن

مردم افغانستان برضد شان خواهد  یزشهایوخ امهایسبب  ق یمل رقیفرود آوردن ب نیبدانند که  هم

 خواهد شد. ختاندهیر  یمل رقیبرافراشتن دوباره ب یبرا یادیز یو خونها دیگرد

کشور است ،  یاسیاگست  که مصادف  با روز اعالن استقالل س 18در جالل آباد  در روز  چنانکه

افراد طالبان؛ جان  کیبراثر شل یجوان ننگرهار کی یمل رقیتظاهرات بخاطر اعاده ب انیدر جر

 شاعر: بقولخود را فدا کرد .

 ُملک آن بلند است" رق  یب        "همت قوم اگر بلند است

 افغانستان! یمل رقیباد ب برافراشته
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