
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  میابد کرسمس چگونه تدویر 

مسیحیان و بسیاری 

 از ملتهای جهان 

ه کرسمس و سالهمه 
نو  همچنان سال

را با  میالدی 

 می شادمانی جشن
، و ما غربت گیرند

نشینان نیز زیر چتر 

این جشن آرزو 
میکنیم که آرامش و 

دوستی و همکاری 

را به جهانیان باز 
گرداند، ما و 

دور سازد ، قدوم این  از خشونت و خونریزی و کشتار وطنداران ما را 

سال نیکو باشد و کژیها و پلیدیها را از مردمان و سر زمین ها بزداید و 
زشتی های سال گذشته از بین برود ودیگر برنگردد، زیرا جز محنت و 

میالدی   جدید دهشت برای ما ارمغانی به همراه نیآورده بود، سال

هان سال خوب و پر فرصتی است که نگاهی به گذشته بیندازیم ، که آیا ج
باری را پشت سر گذاشته و یا دوران بدی را سپری کرده است و اگر 

چنین بوده در سال نو، چه انتظارات را می توان داشت ؟ در مجموع 

با یک سلسله بحران های سیاسی و  میتوان گفت که سال سپری شده
اجتماعی روبرو بود، زیرا انفجار درنقاط مختلف جهان ، پیام هشدار 

دهنده ای بدنبال داشت وآن اینکه وقتی طبع خشونت زا، همراه با ایدئو 

لوژی افراطی درهم می آمیزد، آمیختهء خطر ناکی بوجود میآورد که 
میتواند بسیار فاجعه بار باشد، نه تنها به بهشت راهی نخواهند داشت، 

بلکه قعر جهنم نیز هنوز تالفی جوی جنایات آنان نمی باشد، سوال بمیان 

نامیده ” و انتحار  ترور” میاید که آیا انفجار، خشونت و پدیده ای که 
میشود، در وجود گروههای بنیادگر ریشه دارد و یا دروجود ارگانهای 

 های زیادیمختلف جهان انسان خودکامه و استعماری ؟ زیرا در نقاط 

د که شامل مسلمان و غیر مسلمان و یا زن و کودک و پیر و نکشته میشو

 ادامه مطلب را از اینجا بخوانید   میگردد جوان
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۱۳۹۷سال( مرغومی) جدی اد مهم ماهروید  

 ۱۳۸۰جدی  ۱ رسمآ قدرت را از برهان الدین ربانی تحویل گرفت« بن»حامد کرزی براساس موافقتنامه 

شد وطی آن م( جلسه ای بین رهبران افغان وانگلیس درکابل دایر 1841//دسمبر23) 

 هالکت رسید سفیر وقت بریتانیا در کابل توسط وزیر محمد اگر خان به« مکناتن»

 ۱۲۲۰جدی  ۲

 جدی  ۴ دسمبر( جشن کرسمس 25) 

یلتسین به کرملین رفت و به گورباچف گفت که دیگر سمتي ندارد (  1991دسامبر  25)
 و باید کاخ کرملین را که وي به آن نیاز فوري دارد تخلیه کند

 ۱۳۷۰جدی  ۴

اساس تقاضای بر)قطعات محدود نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان  دخول

 (مکرر مقامات افغانستان و حاکمیت رئیس جمهور نور محمد تر کی صورت گرفت
 ۱۳۵۸جدی  ۶
 

حمله کرده به قصر داراالمان ، تپه تاج بیک  سربازان شورویم( 1979//دسمبر27) 

 اعضای خانواده و محافظین اش را کشتندحفطظ هللا امین با عده ای از 

   ۱۳۵۸جدی  ۶

به قدرت رسیدن ببرک کارمل وآزادی هزاران زندانی سیاسی از باستیل پلچرخی و سایر 
 زندانهای افغانستان

 ۱۳۵۸جدی   ۶

وزارت معادن افغانستان قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا را با ( 2011/دسمبر/28)

میلیارد دالر به دست  7ساله  25کرد. افغانستان با این قرارداد شرکت دولتی چینی امضا 
 خواهد آورد

 ۱۳۹۰جدی  ۷

 ۱۳۵۸جدی ۷ درکابلکنگره موسس جبهه ملی پدر وطن افتتاح 

شورای اهل، حل وعقد ، برهان الدین ربانی را بحیث رئیس جمهور حکومت مجاهدین به 
 عوض صبغت هللا مجددی انتخاب نمود

 ۱۳۷۱ جدی ۸

 ۱۳۴۳جدی  ۱۱ تٔاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 جدی ۱۱ ( جشن و آغاز سال نو میالدی2019)اول جنوری 

ربیع الثانی سال چهارم هـ ق( وفات زینب بنت خزیمه، همسر حضرت محمد  ۳۰)
)ص(

 جدی ۱۷ 

جمادی االولی( والدت حضرت زینب  ۵)
)س(

 جدی ۲۲ 

 ۱۲۸۴جدی  ۲۱ سراج االخبار در کابل منتشر شد م( اولین شماره جدید1906/جنوری/11)

بخاطر کشته شدن بیشمار زندانیان سیاسی دوران حفیظ هللا امین « ببرک کارمل»حکومت
 را در سراسر کشور اعالن کرد« عزای ملی »

 ۱۳۵۸جدی ۲۳

م( قیام نمودن افسران و سربازان اردوی حکومت افغانستان در شهر 1992/جنوری/15)

 به رهبری جنرال عبدالمومن علیه حکومت دکتر نجیب هللا مرزی حیرتان

 ۱۳۷۰جدی  ۲۵

 ۱۳۰۷جدی  ۲۸ ارگ شاهی توسط افراد کلکانی تصرف شد 
 ۱۳۰۷جدی  ۲۹ م( حبیب هللا کلکانی بحیث پادشاه افغانستان به تخت سلطنت نشست19/1/1929) 

 
 قرعه فال امسال بنام سک حک گردیده

 

 مرتب : سراج الدين اديب

۱۳۹۷دی–(  مرغومی) جدی  

December 2018– January 2019      ۱۴۴۰جمادی – ربیع الثانی

۱۴۴۰  ۱۴۴۰االولی  
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