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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۷/۰۵/۲۰۲۱          تاند

 نور: د افغانستان ملي بیرغ د ټول هېواد ملي بیرغ دی 
 

د اسالمي جمعیت ګوند د بیلې شوې برخې مشر عطامحمد نور وایي، د افغانستان د “اسالمي جمهوریت” بیرغ   —تاند 

د لویې جرګې له خوا تصویب شوی دی او نه یوازې دا  

بیرغ قومي نه دی، بلکې هر رنګ یې د تاریخ یوه برخه 

 ده.

ښاغلي نور دا خبره وروسته له هغې کړې چې په دې  

په فاریاب او کابل کې د ملي بیرغ پر ځای په  ورستیو کې 

یو شمېر غونډو کې داسې بیرغ پورته شول چې د خلکو  

 غبرګونونه یې راپارولي. 

مه/ په خپله فېسبوک پاڼه  ۶نوموړي نن پنجشنبه/ د جوزا 

د درې رنګه بیرغ تور رنګ د ابو   لیکلي، “د افغانستان

د د هغو مسلم خراساني یادګار دی، سور رنګ یې په هېوا

شهیدانو د وینو رنګ دی چې د افغانستان د ازادۍ لپاره یې خپل سرونه قربان کړي دي او شین رنګ ددې خاورې د  

 اسالمي هویت نښه ده.” 

د نور په خبره که خدای مه کړه وضعیت داسې حالت ته ورسیږي چې له امله یې نظام سقوط شي او ملوک الطوایفي  

دوی په کابل او فاریاب کې په هیڅ صورت د پورته شویو بیرغونو تر چتر  حاکمه شي، په داسې حالت کې به

دا بیرغ د هیڅ قوم پورې اړه نه    فعالیت ونه کړي او خپل بیرغ به پورته کوي چې د جمعیت ګوند بیرغ دی او  الندې

 لري. 

وی احمد مسعود له لوري د  د ثور میاشتې د اتمې نیټې په مناسبت په کابل کې د نظار شورا د وژل شوي قوماندان د ز

مجاهدینو د وخت بیرغ پورته شوی و او همدارنګه د فاریاب لپاره د ولسمشر غني له خوا د ټاکل شوي والي داوود  

 لغماني په مقابل کې د جنبش ګوند پلویانو د “ترکستان” په نامه بیرغ پورته کړ او د هغه پر ضد یې الریونونه وکړل.

 کړی که غوښتنې یې ونه منل شي، په شمال کې به فدرال دولت اعالن کړي.  د جنبش ګوند پلویانو ګواښ

د عطا محمد نور په خبره د افغانستان په هکله د دوی دریځ څرګند دی او دده په ټکو چې د ټول افغانستان د مالکیت 

 احساس لري. 
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