
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۲و ۱) بخش  ز دومجسمه بودا در افغانستانفلسفه و واقعهء جانسو

 (4و  3)بخش  فلسفه و واقعهء جانسوز دومجسمه بودا در افغانستان

طالبان روز نهم ماه 
میالدی ۲۰۰۱مارچ 

پس از ادای نماز 
جمعه در حضور 

نفری  ۱۵هیآت رسمی 
از جمله مال ترابی 

اتشباری   وزیر عدلیه و مال قدرت هللا جمال وزیراطالعات وفرهنگ با
متری  ۳۵های دوگانه بودا ) خنگ بت بت تندیس وسنگین در پی دو روز

 ۲۴۰متری( را که درساختن پیکره های آن نزدیک  ۵۳و سرخ بت 
بریشم به سال در حاشیه جاده ا ۱۶۰۰سال را دربر گرفته بودو قدامت 

، و فاجعه دبامیان افغانستان قرارداشتند را در هم شکستن  دره والیت
رهبر جنبش طالبان  قرن را در داخل کشور و جهان ببار آوردند.

مالمحمد عمر ، با انتشار آنچه كه خود آن را فتواي مذهبي نامید، حكم 
و  تخریب و انهدام تندیس هاي عظیم بودا، در بامیان و كلیه مجسمه ها

آثار باستاني مصور و عكسدار را صادر كرد، وي اعالم نمود كه این 
آثار و مجسمه ها، مظاهر كفر وبت پرستي است وباید نابود شوند، با 

با استفاده از كلیه وسایل  و با شاره رژیم پاکستان صدور این حكم قاطع
و امكانات موجود از جمله راكت ها، توپ هاي ثقیله و مواد منفجره 

ار قوي، به تخریب مجسمه هاي عظیم بودا، در بامیان كه بسی
( سال عمر داشتند اقدام نمودند و این دو تندیس  ۲۴۰۰ )۱۶۰۰مدت

بزرگ را كه در نوع خود بي نظیر و جزو ارزشمندترین گنجینه هاي 
) بخش  ادامه مطلب  ...تاریخي و باستاني افغانستان بودند منهدم كردند

 (۴و  ۳)بخش   و ( ۲و ۱

 

 

 

 

جمعه
Friday 
 الجمعة

شنبه پنج  
Thursday 

 الخميس

 چهارشنبه
Wednesday 

 االربعاء

 سه شنبه
Tuesday 

 الثالثاء

 دوشنبه
Monday 

 االثنين

 يکشنبه
Sunday 

 االحد

 شنبه
Saturday 

 السبت

۰۳ ۲ ۱ ۰۲ ۰۱ ۰۲ ۱ 
۱۶ 22 ۱۵ 21 ۱۴ 20 ۱۵ 22 ۱۴ 21 ۱۵ 23 ۱۴ 22 

۱۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۰۵ ۰۴ 
۲۳ Mar ۲۲ 28 ۲۱ 27 ۲۰ 26 ۱۹ 25 ۱۸ 24 ۱۷ 23 

۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ 
۳۰ 08 ۲۹ 07 ۲۸ 66 ۲۷ 55 ۲۶ 04 ۲۵ 03 ۲۴ 22 

۲۴ ۲۳  ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ 
 09 رجب 10 ۰۲ 11 ۰۳ 12 ۰۴ 13 ۰۵ 14 ۱۶ 15 ۱۷

۳۰ ۲۹ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ 
 ۱۳ 21 ۱۲ 20 ۱۲ 20 ۱۱ 19 ۱۰ 18 ۱۹ 17 ۱۸ 16 

۱۳۹۷سال(کب)حوت رویداد مهم ماه  

 حوت ۱ فبروری ( روز جهانی عدالت اجتماعی 20)

حبیب هللا خان حكمران افغانستاندر جالل آباد هدف گلوله امیر م(1919 فبروری 20)
 قرار گرفت و كشته شد

 حوت ۱

 حوت ۲ جهانی زبان مادریفبروری( روز  21)

 تان راسامیر امان هللا خان در میان جمعی از اهالی شهریان کابل ظاهر شد و استقالل افغان
 اعالم کرد از انگلیس 

 ۱۲۹۷حوت  ۴

 حوت ۴ ف خشونت علیه زنانذفبروری( روز جهانی ح 23)

جمادی الثانی ( والدت حضرت فاطمه زهرا  ۲۰)
)ع(

 حوت ۷ 

(
 ۱۲۹۷حوت  ۹ سالگی پادشاه افغانستان شد ۲۷( امان هللا خان در سن 1919فبروری 28 

 ۱۲۹۹حوت  ۹ مسکو به امضا رسیددرمعاهده دوستی بین افغانستان وشوروی م( 1921فبروری  28)

رئیس  هللا فرجام علیه دکتور نجیب اع دست به کودتای نافدوزیرجنرال شهنواز تنی 

 با یک هلیکوپتر نظامی به پاکستان فرار کرد جمهوری افغانستان زد و خود
 ۱۳۶۸حوت  ۱۶

م( آغازحمله بزرگ جهادی ها به پشتیبانی کشور پاکستان برای تسخیر  1989مارچ 7)

 شهر جالل آباد
 ۱۳۶۷ حوت  ۱۶

 حوت ۱۷ مارچ( روز جهانی زنان 8) 

را در والیت « بودا» و مجسمه عظیم تاریخی م( تحریک طالبان، تندیس 2001مارچ  9)
 بامیان به آتش توپ بستند و بکلی ویران نمودند

 ۱۳۷۹حوت  ۱۸

والیت  درو افتادبه اسارت طالبان  رهبر حزب وحدت دالعلی مزاریعب(1995مارچ 11)

 میدان شهرکشته شد
 ۱۳۷۹حوت ۲۰

 شوریدندکی   هرحکومت نور محمد ت هرات علیه در افسران و سربازان حکومتیبعضی از
 ومت و مشاورین روسها افسر طرفدار حک و دوایر و تاسیسات نظامی را تصرف و ده

 را کشتند هرات مقیم

 ۱۳۵۷حوت  ۲۴

و در  شهر مزار را از تصرف حکومت بیرون کردند ،جنرال دوستم با همکاری مجاهدین
را  کابل میدان هوائیوسقوط داده را  هللا دکتر نجیبشده، حکومت  کابلوارد  ۱۳۷۱سال 

 به تصرف خود درآوردند

 ۱۳۷۰ حوت ۲۸

خالف شریعت اسالمی است و نباید و رادیوی طالبان در کابل اعالن کرد که مراسم سال ن
 تجلیل شود 

 ۱۳۷۸حوت  ۲۸

ساله افغان در پی حمله صدها تن ازمسلمانان خشمگین بیرحمانه  ۲۷فرخنده ملکزاده دختر 

 به قتل رسید وبعد جسدش در دریای کابل سوختانده شد دوشمشیره  هدر ساحه شا نخست
 ۱۳۹۳حوت  ۲۸

 جنبش ملی اسالمی»  ند و سازمانی را بنامدگروه مخالف نجیب هللا در شهر مزار تجمع نمو
 بنیان گذاشتند«  افغانسان

 ۱۳۷۰حوت  ۳۰

 حوت ۲۷ مارچ( سالروز نخستین راهپیمایی فضایی 18)

۱۳۹۷اسفند –(کب)حوت  

Februar March 2019           ۱۴۴۰ثانیال رجب – جمادی الثانی  

۱۴۴۰ 
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