
   

 

   
 

  قمری     
 لثانیربيع ا /  ربيع االول

     

February   / March اسفند) کب(-حوت 

روز جھانی عدالت اجتماعی در  :) فبروری 20 ( حوت ٢
 .جھان

  .روز جهانی زبان مادری: )فبروری  21(حوت  ٣ 

نی اعالميه روز جها:  ) 1994فبروری  23(حوت  ۵
  .حذف خشونت عليه زنان 

وفات عالمھ سيد جمال الدين افغانی در  :١٢۵٧حوت  ٨
  .)ترکيھ ( استانبول 

راديو طالبان در   ):٢٠٠١فبرورى  ٢۶(١٣٧٩حوت  ٨ 
اساس آن بايد تمام مجسمه  كابل فتوايى را به نشر رسانيد كه به

  .افغانستان نابود گرددھا در 

ظاھر شاه داکتر  :)م ١٩۶٢سوم مارچ  (١٣۴١حوت ١١
  .صدراعظم تعيين نمودحيث يوسف را ب

شهنواز تنی وزير دفاع  عليه  رئيس  :  ١٣۶٨حوت  ١۶
از  پس ، تنی جمهور نجيب هللا اقدام به کودتا نافرجام کرد

خود را  ١٣٧٢از سال  و فرار نمود پاکستاندر شکست کودتا
  .معرفی ميدارد" افغانستان سولی غور�ن� د" ب زرئيس ح

  " .زن " بنام روز جهانی ) : مارچ  8(حوت  ١٨

تحريک  :)م٢٠٠١مارچ ١١–٩( :١٣٧٩حوت  ١٩
را در واليت " بودا " طالبان، تنديس و مجسمه عظيم و تاريخی 

باميان به آتش توپ بستند و بکلی و يرانش کردند، و تاريخ از 
  . اين جنايت به زشتی ياد خواھد کرد

عبد العلى مزارى  ) : ١٩٩۵مارچ  ١١(١٣٧٣حوت  ٢٠
رھبر حزب وحدت اسالمى كه به اسارت طالبان در آمده بود در 

  .واليت ميدان به قتل رسيد.

راديوى طالبان در كابل ):٢٠٠٠مارچ١٨(١٣٧٨حوت ٢٨
سال نو خالف شريعت اسالمى است و اعالن كرد كه مراسم 

  .نبايد تجليل گردد

 

Tuesday          19 ثانیربيع ال     08  الثالثـاء    February    اسفند - کب  –حوت    ١   هـــبـشنسه 

Wednesday ثانیربيع ال    09  االربعاء   20  February   اسفند -کب  –حوت     ٢  هـبـشنچهار 

Thursday ثانیربيع ال    10   الخميس         21   February    اسفند -کب  –حوت    ٣   هــبـشنپنج 

 اسفند  –کب  –حوت   ۴   جـمعـــــــه    Friday            22  February  ثانیربيع ال    11  الجمعـة  

 اسفند  –کب  –حوت    ۵   شـنبـــــــــه  Saturday      23  February ثانیربيع ال    12    السبــت

Sunday          24 ثانیربيع ال    13    االحــــد   February   اسفند -کب  –حوت    ۶   هــبـشنيک 

 اسفند -کب  –حوت    ٧   هـــــبـشندو  Monday       25  February ثانیربيع ال   14   االثنيــن 

 اسفند - کب  –حوت    ٨   هـــبـشنسه  Tuesday        26  February ثانیربيع ال    15    الثالثـاء 

Wednesday ثانیربيع ال    16    االربعاء   27   February  اسفند -کب  –حوت    ٩   هـبـشنچهار 

 اسفند -کب  –حوت    ١٠ هــبـشنپنج   Thursday     28  February ثانیربيع ال   17    الخميس

 اسفند - کب  –حوت    ١١  جـمعــــــــه   Friday             01   March ثانیربيع ال   18     الجمعـة

 اسفند  –کب  –حوت  ١٢  شـنبـــــــــه   Saturday      02   March ثانیربيع ال   19     السبــت

 اسفند  –کب  –حوت   ١٣  هــبـشنيک  Sunday         03   March ثانیربيع ال   20    االحــــد

 اسفند  –کب  –حوت   ١۴ هـــــبـشندو Monday        04   March ثانیربيع ال    21  االثنيــن 

 اسفند -کب  –حوت   ١۵ هـــبـشنسه   Tuesday       05   March ثانیربيع ال     22   الثالثـاء

 اسفند -کب  –حوت    ١۶ه ـبـشنچهار   Wednesday 06   March ثانیربيع ال    23   االربعاء

 اسفند -کب  –حوت     ١٧ هــبـشنپنج     Thursday      07   March ثانیربيع ال    24   الخميس

Friday             08 ثانیربيع ال    25  الجمعـة     March   اسفند  –کب  –حوت   ١٨ جـمعــــــــه 

 اسفند  –کب  –حوت    ١٩شـنبـــــــــه   Saturday       09   March ثانیربيع ال    26السبــت   

Sunday          10 ثانیربيع ال    27   االحــــد    March  اسفند  –کب  –حوت    ٢٠ هــبـشنيک 

 اسفند -کب  –حوت     ٢١ هـــــبـشندو  Monday       11   March ثانیربيع ال    28   االثنيــن

Tuesday       12 ثانیربيع ال     29  الثالثـاء     March  اسفند -کب  –حوت    ٢٢ه ـــبـشنسه 

 اسفند -کب  –حوت    ٢٣ هـبـشنچهار  Wednesday 13   March  جمادی االولی 01   االربعاء

 اسفند -کب  –حوت     ٢۴ هــبـشنپنج    Thursday      14   March جمادی االولی 02  الخميس

 اسفند - کب –حوت     ٢۵ جـمعـــــــه  Friday             15   March جمادی االولی 03   الجمعـة

 اسفند  –کب  –حوت    ٢۶شـنبـــــــــه    Saturday       16   March جمادی االولی 04  السبــت 

 اسفند -کب  –حوت    ٢٧ هــبـشنيک     Sunday         17    March جمادی االولی 05   االحــــد 

 اسفند -کب  –حوت   ٢٨ هـــــبـشندو Monday      18   March  جمادی االولی 06   االثنيــن

 اسفند -کب  –حوت   ٢٩ هـــبـشنسه  Tuesday       19   March جمادی االولی 07   الثالثـاء

 اسفند - کب  –حوت    ٣٠ هـبـشنچهار Wednesday 20   March جمادی االولی 08   االربعاء

  
 ويران شد بکلیھای باميان که توسط  طالبان  تنديس

 ا »    »آن ل  و ،«       «ه  ا د " بودا." اشکهای ديگران را مبدل به نگاه ھای پرازشادی نمودن بهترين خوشبختی ھا است :   ر رن      

 

 اديب سراج الدين: ترتيب کننده

  

  

 رويداد مهم جهان در اين ما ه
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