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 ۲۰۲۲/ ۰۳/ ۳۰           محمد انور آڅړ
 

 دينه لنډغر  ده او غوښتونکي یېنه د غالمۍ نښه  ملي بیرغ
 

 څېړنیزه او تحلیلي لیکنه:
د نړۍ د هر هېواد وګړي خپل، خپل ملي ارزښتونه لري، هر ملت ته خپل ملي ارزښتونه سپیڅلي او ګران دي، په  

ارزښتونو کې د هېوادونه بیرغونه لوړ ارزښت لري چې د بیرغ د مشخصاتو له مخې د اړوند هېواد سیاسي، دغو  
فرهنګي، دیني او نورو ځانګړنو پېژندګلوي کیدی شي. زموږ د ګران هېواد افغانستان د ملي ارزښتونو څخه یو هم 

د غازي امان هللا خان له لوري د افغانستان ل. ل، کې  ۱۳۰۷ملي رپی )بیرغ( دی، زموږ درې رنګه ملي بیرغ په کال  
او   دیني علماوو  له  د ټول هېواد  لویې جرګې ته )چې 

لومړی تشریح   مخورو مشرانو څخه تشکیل شوي وه(
او بیا د منلو په موخه وړاندې شو چې د لویې جرګې له  
خوا په سختو ولولو سره په غوڅه توګه ومنل شو چې 

مړنی ځل ؤ چې زموږ د افغانستان په تاریخ کې دا لو
بیرغ د لویې جرګې له خوا تصویب شو، د غازي امان  
هللا خان د واکمنۍ په پیل کې د افغانستان بیرغ تور رنګ  

ستوري پریز  اته  د  د   درلود،  جومات،  کې:  منځ  په 
جومات دوه منارې، محراب او منبر زموږ د سپیڅلي  
دین اسالم څخه استازولي کوله. دوه تورې او شاهي تاج  

     د حکومتولۍ نښته وه.
 )د امیر حبیب هللا خان او د غازي امان هللا خان د دورې اسالمي بیرغ(        

 
غازي امان هللا خان وروسته له هغې چې د اروپا له اوږده سفره هېواد ته راستون شو، نو د لویې جرګې د راغونډولو 

(  ۱۰۰۱مه نېټه د کابل په پغمان کې جوړه شوه په جرګه کې )۲۹ز، کال د اګست په  ۱۹۲۸امر یې وکړ. لویه جرګه د  
و ګډون درلود، جرګې پنځه ورځې دوام وکړ، په لومړۍ ورځ تنو دیني عالمانو، د قبایلو او والیتونو مخورو مشران

امان هللا خان د جرګې غړو ته وویل چې هر هغه څه چې د اسالم له دین سره په ټکر کې وې تر بحث الندې دې ونه 
ړن: پوهاند محمد فاضل  ۀ اول قرن بیست. دري ژبا)لودویک آدمک: روابط خارجي افغانستان در نیمنیول شي...  

 مخونه( ۱۹۰-۱۸۹ده صاحبزا
ل. ل کال د لویې جرګې هغه جریان چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په کې منظور شو، د )امان افغان( ۱۳۰۷د  

په فوق العاده جریده کې خپور شوی ؤ او د هغې متن مرحوم پوهاند محمد کاظم آهنګ په خپل کتاب )سیر ژورنالیزم  
څخه د هېواد پیاوړي څېړونکی او لیکوال ښاغلي ډاکټر سید عبدهللا کاظم له خوا  در افغانستان( کې لیکلی چې له هغې  

( کې په دري ژبه نقل شوی دی چې  غازی هللا امان  شاه ابتکار یک افغانستان سبز سرخ سیاه ملی بیرقپه یوه لیکنه )
 موږ یې پښتو بڼه په الندې توګه وړاندې کوو:
ه نېټه چې د ]لویې[ جرګې پنځمه ورځ وه، جرګه په خپل ټاکلي مهال د د )یکشنبې( په ورځ د وږي میاشتې په لسم

اعلیحضرت ]امان هللا خان[ پروړاندې پیل شوه، لومړی د بیرغ د بدلون مسئله رامنځ ته شوه او هغه وویل:»د بیرغ  
ځکه  رنګ دې د سنجول شویو اصولو سره سم اصالح شي چې وروسته له دې ]د بیرغ له[ تور رنګ څخه تېر شو، 

چې هغه ]تور[ رنګ داسې د ماتم زمانه وه چې موږ د ]انګرېز استعمار[ تر حمایې الندې وو، زموږ ژوند یې داغ  
داره کړی ؤ. د افغانستان د بیرغ رنګ او نښان دې داسې وي چې د پردیو هېوادونو بیرغونو سره ورته والی ونه  

دي، یو بیرغ مې د کاغذ پرمخ کښلی ]انځور کړی[ دی چې  لري. دا چې ما د پردیو ]نورو[ هېوادونو بیرغونه لیدلي 
 دا دی تاسو ته یې وړاندې کوم، که مناسب مو وباله هغه به تصویب کړئ.«

طبیعي ده چې دا مهال به غازي امان هللا خان د جرګې ګډونوالو ته د بیرغ انځور ورښکاره کړی وي، وایی چې: د  
په درې ډوله، په درو برخو کې ترتیب شوی ؤ: لومړی تور، دویم   بیرغ نقشه ټولو ته وښودل شوه، د بیرغ رنګ

سور او درېیم زرغون. د بیرغ په منځنۍ برخه کې د غرونو نښه ورکړل شوي ده او تر ټولو وړاندې د )هللا( ]تعالی[ 
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ښکلي   مبارک نوم لوړ لیکل شوی دی او په شاتنۍ برخه کې د لمر ختل ښودل شوي دي. غرونه د غنمو په وږو باندې
 شوي دي. 

دا مهال اعلیحضرت ]امان هللا خان[ داسې څرګندونې وکړې:»ما په دې بیرغ کې یوازې د )هللا( ]تعالی[ مبارک نوم  
او د خپل هېواد شتون په بنسټیزه توګه لیکلي دي، ځکه چې موږ یوازې د خدای ]ج[ رضاء او د خپل هېواد د پرمختګ  

چې تور رنګ طرحه شوی دی، د افغانستان د یوې ]برخې[ د تاریخ    غوښتونکي یو، د بیرغ په لومړۍ برخه کې
استازیتوب کوي، تور رنګ د دې نښه ده چې افغانستان خپلواکي نه درلوده، د افغانستان ملت ژوند ناولی او غمجن  

د خپلواکۍ ؤ. سور رنګ د افغان ولس د تویو شویو وینو او قربانیو نښه ده چې خپلې وینې او ځانونه یې د خپل هېواد  
 په الره کې ځار کړي دي او د خپل هېواد خپلواکي یې د زرګونو قربانیو په بدل کې ترالسه کړي ده. 

زرغون رنګ د دې نمونه او نښانه ده چې ځوان افغانستان وروسته د خپلواکۍ له نعمت څخه، د پرمختګ او پراختیا  
ور درومي او نن ورځ دغه ځوان هېواد له هر پلوه فوق پرلور روان دی او په ګړندیو او اوچتو ګامونو د ارتقاء پرل

العاده پرمختګ کړی دی، د هېواد هره برخه د علومو او فنونو د پرمختګ په الره کې په نباتاتو شین او اوبه شوی  
 دی. 

ن د غرونو نښه دا ده چې زموږ هېواد یو غرنی هېواد دی او د ]غرونو پر سر[ د لمر راختل دا ښیي چې د افغانستا
لویي او بخت په راپورته کیدو دي او زموږ هېواد د ختیځو هېوادونو څخه دی او د نړۍ په ختیځ کې شمېرل کیږي 

 چې له هغې څخه دا هم څرګندیږي. 
 دلیل دا دی چې زموږ هېواد یو کرنیز او حاصل ورکوونکی هېواد دی که تاسو دا بیرغ  )*(د غنمو وږي 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخ کې چې پوهاند محمد ۱۹۳لودویک آدمیک د خپل تاریخ )روابط خارجي افغانستان در نیمه اول قرن بیست( په  )*(  

ژباړلی دی سربېره پر هغې چې د امان افغان په جریده کې یې یادونه شوي ده، د بیرغ د غنمو د وږو فاضل په دري  
په هکله د امان هللا خان په وینا لیکي:»د غنمو وږي د احمد شاه بابا د تاج په سرولو )تاج پوشۍ( نښه ده چې په  

خو زه د تاج خاوند نه یم یا دا چې زه بل تاج ز( کال کې یې پر سره کېښودل شو. ]امان هللا خان[ وویل: ځکه  ۱۷۴۷)
 ته اړتیا نه لرم.  

 تصویبوئ نو مهرباني وکړئ.«
وایي چې، نوموړی بیرغ د ټولو وکیالنو له خوا تصویب شو او د ځینو وکیالنو له لوري دا وړاندیز وشو چې د  

لیکل شي. دا فکر ]وړاندیز[ د  )محمد( ]ص[ نوم دې د پاک هللا ]ج[ له نومه وروسته په بیرغ کې ور زیات او و
 اعلیحضرت ]امان هللا خان[ له خوا منظور شو او په خپل لوړ ذات سره یې د )محمد( ]ص[ نوم په بیرغ کې ولیکلو.  
وروسته له هغې اعلیحضرت وفرمایل:»چا چې دغه بیرغ تصویب کړ او د دغه بیرغ، د هللا ]ج[ او محمد ]ص[ د  

تېریږي او د هېواد د پرمختګ په الره کې خدمت کوي، د هېواد د خپلواکۍ د ساتلو لپاره نومونو الندې له خپل ځانه  
 هللا اکبر ووایي.«   خپل ځانونه قربانوي په لوړ غږ دې

دا مهال له یو ډول احساساتو ډک په لوی شور او زوږ او خوشالۍ سره د جرګې د ګډونوالو له خوا )هللا اکبر یا محمد(  
پورته شوې او په چکچکو او ژړاګانو یې نارې سورې  

داسې احساسات راوپاریدل چې د حاضرینو په منځ کې  
تر پنځو دقیقو پورې همدا د هللا اکبر نارو، چکچکو او 

 ژړاګانو دوام وکړ.
وروسته له هغې چې نوموړی بیرغ د ټولو ]وکیالنو[ له  
اعلیحضرت   وشو،  ورته  درناوی  او  تصویب  خوا 

تل ترتله درناوی وکړئ او د خپل وویل:»دې بیرغ ته  
هېواد خپلواکي د خپل ژوندانه له ډېرو خوږ څیزونو یې 

 وبولئ، پرې 
                نږدئ د پردیو السونه ستاسو هېواد ته اوږده شي.«

 )د امیر امان هللا خان د زمانې ملي او اسالمي بیرغ(    
  

ز،  ۱۹۲۹هغه مهال چې حبیب هللا کلکاني د سقاؤ زوی، په  
کال کې واک ترالسه کړ او د غلو حاکمیت یې رامنځ ته 
کړ، درې رنګه: سور، تور او سپین رنګ بیرغ چې هېڅ 
ډول نښان یې نه درلود یو بې مانا بیرغ یې پورته کړ. خو  
د سقاو د بیرغ په اړه د علومو آکاډمۍ غړی ډاکټر فاروق  

 انصاري وایی چې حبیب هللا کلکاني د
 
 

 ؤ بیرغ( بچه سقا کلکاني، )د حبیب هللا 
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ډېر   افغانستان ملي بیرغ په سور رنګ بدل کړ خو 
   )بې بې سي، فارسي( ژر ]ملي[ بیرغ پورته کړ.

هماغه   کې  واکمنۍ  په  شاه  نادر  د  وروسته  سقاؤ  له 
پخوانی درې رنګه ملي بیرغ پورته شو خو نښان ته 
او محمد )ص(  تعالی  د هللا  بدلون ورکړی شو،  یې 
منارې،   او جومات  وایستل  ترې  یې  نومونه  مبارک 
محراب منبر او دوه سپین بیرغونو یې په کې انځور  
کړل او د نادر شاه د زوی ظاهر شاه د واکمنۍ تر  

ل. ل( پورې بدلون په کې رانه وستل شو  ۱۳۵۲پایه )
 او په اساسي قانون کې هم ځای ورکړی شو.

 حکومتونو ملي او اسالمي بیرغ(   ه د)د نادر شاه او ظاهر شا                
 

ل.  ۱۳۵۲د سردار محمد داؤد خان له کودتا سره سم )
د ملي بیرغ رنګونو ته تغیر ورنه کړی   ل، چنګاښ(

شو، یوازې هغه درې رنګه چې په لنډو وو، په اوږدو  
وکارول شول او د بیرغ په نښان، د عقاب په منځ کې  
 محراب او منبر د اسالمي نښې په توګه پرېښودل شوې. 

 
 
 

 )د سردار محمد داؤد خان د جمهوري دولت ملي او اسالمي بیرغ( 

 
خلق ۱۳۵۷د   د  وروسته  کودتا  له  غوایي  د  کال  ل،  ل. 

ډیموکراتیک ګوند خپل ځانګړې سور بیرغ چې د بیرغ 
نښان د نوموړي ګوند نښان ؤ او د غنمو د وږو په منځ 
عالمه   ستوري  د  یې  سرکې  په  چې  کلمه  )خلق(  د  کې 

 ه کړ.  پورت درلوده
ل. ل، کال کې چې کله ببرک کارمل د شورویانو ۱۳۵۸په  

د یرغل په ترڅ کې واک ترالسه کړ، د سقاؤ زوی په څېر  
 یې ملي درې رنګه بیرغ بیا پورته کړ او هغه یې  

 )د خلق ډیموکراټیک ګوند، ګوندي بیرغ( 
 

دولتي بیرغ وباله چې نښان یې د غنمو وږي، لمر، محراب،  
د   او  ده ورزیات منبر  نښه  کارګرانو  د  ماشین ګرارې چې 

کړل، نوموړی بیرغ د ډاکټر نجیب هللا د واک تر پایه پورې  
والړ ؤ، د یادولو ده چې که یو شمېر کسان د تعصب او کېنې 
له مخې نوموړی بیرغ کفري بولي نو د کفر هېڅ نښه نه په  
اسالمي  پخوانیو  د  هماغه  یې  رنګونه  کیږي،  لیدل  کې 

 ي او په نښان کې محراب او منبر هم لیدل کیږي.بیرغونو د
 

 ( حکومتونو ملي اسالمي بیرغ)د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب        

د کارمل حکومت د ګونډ سور بیرغ په خپل حال پرېښود،  
یوازې د )خلق( نښان یې د غنمو وږي چې له دوو خواوو  

پرې   د ماشین ګرارۍ  د  څخه  بدل کړ چې  ده  راتاؤ شوي 
غنمو وږی د بزګرانو نښه او ګرارۍ د کارګرې طبقې نښان 

 ؤ.
 
 
 

 د خلق ډیموکراټیک ګونډ، ګوندي بیرغ( کارمل او ډاکټر نجیب )د        
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ل. ل، کې، هغه مهال چې د برهان الدین رباني په ۱۳۷۱په کال  
ټپلو ته په الس ورغی، رباني خپل  مشرۍ د کابل واک تنظیمي ډلو  

بیرغ  هغه  د  چې  کړ  پورته  ځای  پر  بیرغ  ملي  د  بیرغ  تنظیمي 
رنګونه تور، سپین، او زرغون وو، په نښان کې طیبه کلمه، د لمر 
وړانګې، محراب، منبر، د غنمو وږي او دوه پلوه یې دوه تورې 

                     کښل شوي وې.
 
 

 جمعیت تنظیم، تنظیمي بیرغ(  یاسالم)د    
 

وروسته له هغې چې د برهان الدین رباني په مشرۍ د  
پسې  طالبانو  کابله  له  ځواکونه  متحدینو  او  جمعیت 

په   تحریک  ۱۳۷۵واخیستل  طالبانو  د  کې  کال  ل،  ل. 
کلمه په    توحید مبارکهسپین بیرغ چې په منځ کې یې د  

لیکل شوي وه په کابل کې پ ورته کړ، هغه غټو تورو 
مهال ملي بیرغ ته لکه د نن په څېر خلکو ورپام نه ؤ،  
لخوا  بانډ  د جمعیت  له طالبانو څخه  ځکه چې وړاندې 

 )د طالبانو د لومړي امارت اسالمي بیرغ(    ملي بیرغ د توکمیز تعصب له کبله له منځه ایستل شوی ؤ.
 

برهان الدین رباني او ډله ټپله یې د ببرک کارمل په څېر د امریکایانو او د امریکایانو د اشغال پر لومړیو کې چې  
انګرېزانو د بمباریو په زور کابل ته ننوتل نو یو ځل بیا یې د اسالمي جمعیت ډلې بیرغ پورته کړ، دوی نه غوښتل  

بیرغ او خپله تنظیمي پخوانی ملي بیرغ ومني کوښښ یې وکړ د خپلې ډلې )د طالبانو په اصطالح د شر او فساد ډله( 
ترانه پر افغانانو تحمیل کړي خو په پای کې حامد کرزي وکړی شول د جمعیت ډلې د بیرغ او ترانې پر ځای د  

ل. ل، کال کې د حامد کرزي په انتقالي واکمنۍ کې  ۱۳۸۲افغانستان ملي بیرغ او نوی ملي سرود رسمي کړي، نو په  
 بیرغ تصویب کړ چې په لنډو یي یادونه کیږي:  د اساسي قانون جرګې پخوانی ملي درې رنګه

د افغانستان بیرغ له: درېیو رنګونو تور، سور او 
 زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دی.

او منبر څخه  له سپین رنګي محراب  ملي نښان 
]سپین[   دوه  یې  کې  څنډو  دوو  په  چې  دی  جوړ 
بیرغونه او د منځ په بهرنۍ برخه کې یې د )ال اله  

محمد رسول هللا( مبارکه کلمه او )هللا اکبر( اال هللا  
او د راختونکي لمر وړانګې او په الندنۍ برخه 

د   یې  د   ۱۲۹۸کې  او  تاریخ  شمشي  هجري 
افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواوو څخه د  

 غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. 

 بیرغ( )د افغان ملت، د حامد کرزي او اشرف غني د حکومتونو ملي او اسالمي

د افغانستان ملي بیرغ د تاریخ په اوږدو کې له ډول، ډول ستاینو او رټنو سره مخ شوی دی، په تېرو شلو کلونو کې 
د حامد کرزي او اشرف غني د حکومتونو په جریان کې ډېرو افغانانو دغه ملي بیرغ ته په درنه سترګه کتلي دي  

لنډغر( د دوی د پخواني مشر )سقاؤ( په څېر د ملي بیرغ ډېر سپکاوی خو، )د ښاغلي حکمتیار په خبره، د نظار شورا  
کړی دی، تر دې چې په څو ویډیوګانو کې لیدل کیږي، ملي بیرغ ته اور اچوي او سپکې سپوری وایي، دوی له دې  

، هغه کبله له ملي بیرغ سره مخالفت کوي چې ګواکې نوموړی بیرغ یوازې په پښتنو پورې اړه لري. دوی ټول پښتانه
که طالبان دي او که نور، ټول فاشیستان بولي، په داسې حال کې چې د اساسي قانون په لویه جرګه کې د جمعیت ډلې  
تر ټولو زیاتو استازو ګډون درلود همدا ملي بیرغ یې تصویب کړ او په قانون کې د ملي بیرغ مخالفینو ته سزاګانې 

 هم وټاکلی.
په اتمه نېټه چې په کابل باندې د جهادي تنظیمونو د تسلط ورځ ده، د احمد شاه    ل. ل، د غوایي میاشتې۱۴۰۰تېر کال  

مسعود زوی )احمد مسعود( غوښتل نوموړي ورځ د لویې جرګې په خېمه کې تجلیل کړي خو اشرف غني د لویې  
کې غونډه  جرګې په خېمه کې د لمانځغونډې اجازه ورنه کړه نو د مسعود زوی او یارانو یې په یو پرانستي ځای  

جوړه کړه، د ملي بیرغ پر ځای یې خپل تنظیمي بیرغ پورته کړ او د ملي سرود پرځای یې د جمعیت ترانه وغږوله،  
 د مسعود زوی په دې ناوړه عمل سره خپل سیاسي موقف له السه ورکړ او د افغانانو په منځ ال پسې سپک شو. 

په فیسبوک پاڼه   تلویزیونهستی( په نوم  )  خالص شو نو دوروسته له هغې چې د مسعود زوی له پنجشېره په تېښته  
لیدل کیږي چې د ملي بیرغ په څنګ کې ناست دی او وایي چې موږ ملي بیرغ منلی دی او درناوی ورته کوو،    کې
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په داسې حال کې چې په تېرو شلو کلونو کې د پنجشېر په والیت کې ملي بیرغ چا په سترګو نه دی لیدلی. که د ملي  
په اړه د نظار شورا د لنډغرو سپکاوي په پراخه کچه وڅېړل شي نو یو کتاب به پرې ولیکل شي، دا څو کرښې بیرغ  

 په توګه ولیکلې.ۀ خروار( موږ یوازې د )ُمشت نمون
( کلنې زمانې په اوږدو کې له رنګارنګ ۹۳لکه چې ومو لوستل، وروسته له هغې چې د افغانستان ملي بیرغ د خپلې )

مخ شوی دی هغه به په خپل ځای پرېږدو خو کله چې د طالبانو تحریک )اسالمي امارت( د افغان ملت   ناخوالو سره
په مرسته واک تر السه کړ، نو لومړۍ یې د ملت پر خالف د ملي بیرغ په مخالفت پېل وکړ هغه بیرغ چې د افغانستان 

 اکثرو افغانانو ته سپیڅلی او د درناوي وړ دی.  
سالمي امارت( له ملي بیرغ سره تر دې کچې مخالفت وکړ چې څو ورځې وړاندې د خوست د طالبانو حکومت )ا

 .« دي (لنډغر)ملي بیرغ د غالمۍ نښه ده او غوښتونکي یې »والي مولوي محمد نبي عمري وویل:
  هغه دې   فاً چې پخوانی بیرغ یې په کور او یا دوکان او یا موټر باندې ځړولی وي، لط  ک»هر هغه څو  هغه وویل:

کړ، نو بیا به یې ګیله له ځانه وي او موږ به سخت چلند ورسره  نه  لرې کړي. که چا درې ورځې وروسته بیرغ ایسته  
 .«وکړو

ګي لري او هم یې وژل زده دي، خو  نه دي او پخواني طالبان دي، هم ځانمر  يطالبان بدل شو»:خوست والي زیاتوي
 «.یو شمېر خلک د دوی له عمومي عفوې ناوړه ګټه پورته کوي او د طالبانو نظام تخریبوي

 ( ویب پاڼه دویچه ویله پښتو)« .عمل ونه کړي، نو ځای به یې زندان وي ېکړهیې په پر ککه څو»:د ده په خبره
شمېر ځوانان وایي چې له پر ملي بیرغ د بندیز په اړه د طالبانو د خوست والي تر درې ورځني مهلت وروسته یو  

دې امله شکنجه شوې چې د ملي بیرغ ننګه یې کوله. دغه ځوانان وایي، طالبانو وهلي ډبولي او ویښتان یې ور خریلي  
 .دي

ته وویل، طالبانو په دې نیولی چې ولې د    (دویچه ویله)د نیول شویو کسانو یو یې چې نه غواړي نوم یې نشر شي  
 .ځان سره یې ګرځويملي بیرغ ننګه کوي او له 

هغه وایي، د طالبانو ملي امنیت نیولی، وهلی ډبولی او د سر ویښتان یې ورته خریلي او تیلفونونه یې په خوله کې  
 (ویب پاڼه دویچه ویله پښتو) .ورکړي او په دې توګه یې بخښنې ته اړ کړي

رښتیا دغالمۍ او لنډغرو  اوس به راشو دې ته چې ملي کلمه څه مانا لري بیا به دا خبره روښانه کړو چې ملي بیرغ 
 بیرغ دی، که ریښتنی ملي او اسالمي بیرغ دی؟

ملي کلمه د عربۍ ژبې له ملت څخه اخیستل شوي ده، ملي هغه څه ته وایي چې په یو قوم یا کوم ټبر )ملیت( پورې 
ان وي، لکه د  تړاؤ ونه لري، یوازې د هېواد پر ټولو توکمونو پورې اړه ولري، هغه که د هر دین یا مذهب الره وی

افغان نوم چې د افغانستان پر ټولو توکمونو: پښتنو، تاجیکانو، ازبکانو، هزاره ګانو، پشه یانو، ایماقو، عربانو او نورو 
 پورې اطالق کیږي او هم د هر دین او مذهب په منونکو لکه: اهل سنت، اهل تشعیه اهل هنود او نور.

د غالمۍ بیرغ نه دی چې نوموړی بیرغ یوازې د کرزي او غني پر   د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په دې دلیل
( کاله وړاندې  ۹۳حکومتونو پورې اړه نه لري بلکې د افغانستان په ټول ملت پورې اړه لري، دا هغه بیرغ دی چې )

بیرغ  د ټول هېواد د دیني علماوو او مشرانو لخوا د پغمان په لویه جرګه کې منل شوی او غوره شوی دی، نوموړی  
د هېواد شاهي او جمهوري حکومتونو او چپي حکومتونو منلی دی، یوازې د جمعیت ډلې د توکمیز تعصب له امله نه  

 دی منلی.  
ملي بیرغ د انګرېز استعمار څخه د ژغورنې او خپلواکۍ سمبول دی، دا بیرغ نه باید په یو حکومت، ډله یا په یو 

 تونه بدل شوي دي او یا بدلیږي ملي بیرغ باید تل پاتې وي.ځانګړي زمان پورې وتړل شي، که هر څو حکوم
وګورئ، د هند او پاکستان وګړي خپلو ملي بیرغونو ته تر کومې کچې درناوی لري، د هند بیرغ چې وړاندې له  

ز( یې هم تغیر ورنه کړای شو او پاکستان چې  ۱۹۴۷ز، کال کې رامنځ ته شوی ؤ، وروسته له آزدۍ ) ۱۹۳۱آزادۍ  
ودتاچې هېواد باندې مشهور دی هر ډول انتخابي یا کوتاچي حکومتونه چې راغلي دي خپل بیرغ ته یې تغیر  په یو ک

 نه دی ورکړی. 
یوازې دا موږ یو چې د خپلو ارزښتونو په قدر نه پوهېږو، په حقیقت کې همدا ملي بیرغ موږ ته له خپلو نیکونو 

 طالبانو د اسالمي امارت ټول غړي هم شامل دي.  راپاتې او د ټول افغان ملت ویاړ دی چې په هغو کې د
له بل پلوه د طالبانو سپین بیرغ یوازې د طالبانو په امارت پورې اړه لري هغه د ملي بیرغ ځای نه شي نیولی، ملي 

 بیرغ خپل مقام لري، د اسالمي امارت حکومتي بیرغ خپل مقام لري. 
و ځکه چې که مخالفت یې وکړو نو کفر دی په دې دلیل چې د  د طالبانو اسالمي امارت بیرغ ته موږ هم درناوی کو

توحید کلمه پرې لیکل شوي ده، څوک چې د توحید کلمې مخالفت وکړي د دین دښمن دی، دا چې په سپین بیرغ کې 
د طیبې کلمي مخالفت کفر دی، همدا مبارکه کلمه، )هللا اکبر(، مسجد، محراب، منبر، د مسجدې منارې، دوه سپین  

نه او نور د همدې ملي بیرغ په نښان کې هم لیکل شوي دي، اوس که د دغو مخالفت کیږي شرعي حکم به یې بیرغو
 څه وي؟ 

د افغانستان ملي بیرغ، د افغانستان د ټولو اسالمي ګوندونو او د نړۍ د اسالمي هېوادونو له بیرغونو څخه زیات 
لپاره یې ښه ډېر دیني او  اسالمي دی، داسې چې: درې واړه رنګونه یې ښکاره اسالمي م خینه لري چې د ثبوت 
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تاریخي مستند اسناد لرو او په قرآن حکیم کې د ټولو رنګونو یادونه شوي ده چې یو رنګ ته هم ناروا نه دي ویل  
 شوي. د ملي بیرغ نښان سراسر اسالمي دی هېڅ یو ټکي له اسالم څخه بهر نه دی.  

ونو منلی او درناوی ورته شوی دی او هم له طالبانو سره په جګړو کې  دا منو چې ملي بیرغ د کرزي او غني حکومت
همدا ملي بیرغ له حکومتي ځواکونو سره لیدل شوی او په دولتي پنډغالو او پوستو یې ځړولی دی، له دې امله طالبان  

ال کې چې  فکر کوي چې نوموړی بیرغ یوازې په پخواني حکومت او وسله والو ځوکونو پورې اړه لري، په داسې ح
د هغه مهال د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او ملي امینت لوی ریاست خپل ځانګړي بیرغونه او سمبولونه درلودل،  
حکومتي ځواکونو باید خپل، خپل بیرغونه کارولي وای، نه ملي بیرغ چې د هېواد په ټولو ولس پورې اړه لري، دا 

ه جګړو کې کارول شوی دی، دا د ملي بیرغ ګناه نه ده، بلکې د  چې ملي بیرغ د تېرو حکومتي ځواکونو له خوا پ
هغو کسانو ګناه ده چې په جګړو کې یې کارولی دی او هغو کسانو ته طالبانو بښنه کړي ده چې اوس هغوی هم مسؤل  

 نه دي. 
د یادولو ده، هغه مهال چې امریکایانو، انګرېزانو او نورو بهرنیانو پر افغانستان یرغل وکړ، امریکایي غالمانو له  

شمالي ټلواله چې ټول  دغې ملي بیرغ سره داسې دښمني درلودله چې په ځینو سیمو کې یې چا نوم هم نه شو یادولی،  
اوس هماغه د ملي بیرغ دښمنان نوموړی بیرغ د اسالمي عمر یې له ملي بیرغ سره په دښمنۍ کې تېر کړی دی،  

امارت پر خالف کاروي، دا له دې امله ده چې کله طالبانو له ملي بیرغ سره مخالفت پېل کړ نو ټلوالې له دې ګټه  
 پورته کړه او ملي بیرغ یې ملي وباله چې له دې الرې غواړي افغانان په خپله ګټه وڅرخوي.  

څخه دا نه غواړو چې د خپل سپین بیرغ پر ځای دې ملي بیرغ پورته کړي، موږ غواړو چې موږ له اسالمي امارت  
ملي بیرغ دې ملي وبولي او مخالفت دې نه کوي، دا د دوی او ټول ملت په ګټه ده، لکه د نوروز ورځې په اړه یې 

ېچا پر دوی نیوکه ونه کړه چې وویل:»موږ نوروز نه لمانځو خو د چا د لمانځلو مخه هم نه نیسو.« ومو لیدل چې ه
 چې ولي نوروز نه لمانځي او هر څه په آرامۍ تېر شول. 

په یاد ولرئ چې څو کاله وروسته به همدا طالبان همدغه ملي بیرغ په توګه په ویاړ سره مني، ټولو ته به په یاد وي  
تلویزیون شتون یوه اړتیا بولي او  چې شل کاله پخوا، طالبانو تلویزیون د برېښنا پر پایو په دار ځړولی ؤ خو اوس د  

 د هر طالب سره د تلویزیون په څېر مبایلونه په جیب کې ورسره دي. 
که د امارت د چارواکو له خوا ملي بیرغ د ښه نیت پر بنسټ تعبیر شي، ویلی شو چې تور رنګ یې د امریکایانو او 

و زرغون رنګ یې وروسته له آزادۍ څخه د  غربیانو د اشغال نښه ده، سور رنګ یې د مجاهدینو د قربانیو نښه ا
 هېواد د ښېرازۍ او سوکالي نښه بللی شو. 

مبارک آیت باندې عمل وکړي چې    ۱۰۳په پای کې ټولو افغانانو ته وړاندیز کوم چې د قرآن کریم د عمران سورت  
 ده: د افغانانو د خپل منځي دښمنیو د پای ته رسولو په هکله تر ټوله ښه الرښوونه په کې شوي 

قُوا تَفَره َواَل  َجِمیعًا   ِ بَِحْبِل َّللاه بِنِْعَمتِِه  ۚ    ﴿َواْعتَِصُموا  فَأَْصبَْحتُم  قُلُوبُِكْم  بَْیَن  فَأَلهَف  أَْعَداًء  ُكنتُْم  إِْذ  َعلَْیُكْم   ِ نِْعَمَت َّللاه َواْذُكُروا 
َن النهاِر  ْنَهاإِْخَوانًا َوُكنتُْم َعلَٰى َشفَا ُحْفَرةٍ ِمِّ ُ لَُكْم آیَاتِِه لَعَلهُكْم تَْهتَُدوَن﴾ ۚ   فَأَنقَذَُكم ِمِّ ِلَك یُبَیُِِّن َّللاه

   (۳:۱۰۳)َكذَٰ
ژباړه:»ټول یو ځای شئ، د هللا رسۍ کلکه ونیسئ او تیت پرک مه کېږئ. د هللا هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسې  

و کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورېنه تاسې  یې کړی دی: تاسې یو د بل دښمنان وئ، هغه ستاسو په زړون
سره وروڼه، وروڼه شوئ، تاسې د یوې، له اوره ډکې کندې پر غاړه والړ وئ، هللا تاسو وژغورلئ، دا شان هللا تاسو 
 ته خپلې نښانې څرګندوي، په کار ده چې په دغو نښانو سره تاسې ته د خپلې ژغورنې سمه الره په نظر درشي.« 
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