
 
 

 

 2تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 ۲۰/۰۲/۲۰۲۲                   شیرشاه شیرزی    

 

 !مفهوم، معنی و ارزش بیرق ملی افغانستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هیچ پرچم و بیرقی اسالمی بهتر از بیرق زیبای افغانستان در کل جهان اسالم وجود  

 .ندارد

تولد   بنگالی)  بهشانی  خان  عبدالحمید  نوامبر    ۱۷وفات    ۱۸۸۰دسامبر    ۱۲موالنا 

معروف به موالنا بهشانی یکی از علمای اسالمی و رهبر سیاسی راج بریتانیا،  (  ۱۹۷۶

های سیاسی او مقارن با راج بریتانیا، پاکستان و بنگالدش امروزی و  دوران فعالیت

 :وقت در هند، می نویسدیکی از رهبران مبارز خالفت اسالمی  

امیر امان هللا خان جرگهء را متشکل از ده ها تن علمای برجسته وقت، برای انتخاب   "

 .رنگ و نشان بیرق ملی افغانستان برگزید

جرگه پیشنهاد کرد که برای پرچم افغانستان رنگ پرچم های سه خالفت امت اسالمی  

 .آزاد و اسالمی باشد در یک پرچم جمع شود و این پرچم، پرچم افغانستان
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

سیاه از خالفت اموی، سبز از خالفت عباسی و سرخ از خالفت عثمانی، و نشان آن 

همچنین شامل مسجد شریف، محراب مبارک و منبر که برای دعوت مردم به دین  

 ".اسالم است و با کلمه طیبه و فریاد توحید هللا اکبر مزین گردد

 .ه پرچم های امت اسالم استبه این اساس بیرق افغانستان سرتاج هم

نگذارید افغانستان از تاج جهان اسالم بیافتد، با عزت و افتخار فراوان به بیرق ملی  

 . کنیم مکشور و ملت خود احترا
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