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 ۰۳/۷۰/۹۱۰۲                                                                                                یاشرف نبیال

 روز ملی پرچم با نوشدن بزرگترین پرچم کشور و رقص و پایکوبی تجلیل شد

 

 

هزار افغانی از نو از سوی حکومت ۳۰۰ترین پرچم کشور با هزینۀ   گداشت از این روز، بزر  برای گرامی

 .برافراشته شد هنیم اکبرخان در تپۀ بی بی مهرو در وزیر محمد

متر عرض دارد و بلندی پایۀ آن نزدیک  ۲۲شود، چهل متر درازی و   بار تازه می  این پرچم که برای چندمین

 .متر است ۰۰به 

همزمان با برافراشته شدن این پرچم، شماری از جوانان در اطراف این پرچم کنسرت و رقص و پایکوبی برپا 

 .کردند

: داشت از روز ملی پرچم افغانستان شرکت کرده بود، گفت  هللا احمدزی، باشندۀ کابل که در مراسم گرامی فصیح

به انتخابات هم وقت کمی . بهانه گردهم بیاوریم ایم تا مردم را به این  جا برای روز ملی پرچم جمع شده  این»

 «.است و باید در انتخابات هم مردم شرکت کنند  مانده

جا از روز ملی   های اجتماعی خبر شدیم که در این  ما از رسانه»: عزیز توکلی، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود

و پایداری افغانستان عزیز در کنار کردن پرچم افغانستان  شود؛ بنأ شرکت کردیم تا در بلند  پرچم تجلیل می

 «.نیروهای امنیتی ما باشیم

است که به   گذاری شده  امسال، در آستانۀ یک صدمین سال روز آزادی کشور، هفتم ماه اسد روز ملی پرچم نام

 .جمهوری، یک میلیون پرچم سه رنگ کشور در سراسر کشور توزیع خواهند شد  گفتۀ ریاست
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 2از 2

که این برنامه نه تنها در کابل، بل»: یتۀ جشنوارۀ استقالل در این باره اظهار داشتنذیراحمد فرهنگ، مسؤول کم

  در گوشه گوشۀ افغانستان بیرق سه رنگ ما به اهتزاز درآمده و هرکس می. ... والیت افغانستان است ۳۳در 

 «.به اهتزاز دربیاورد ار خواهد این ارزش و این غرور ملی ما 

ها، ساخت یک مسجد از خاک تمامی   مکتب نیملعتمها از سوی   نهها، سرودن ترابرگزاری کنسرت

ای دیگر برای تجلیل از صدمین ه  های کشور در کابل و برگزاری جشن در کاخ داراالمان از برنامه  ولسوالی

 .اند  گرد استقالل کشور از سوی حکومت اعالم شدهسال
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