
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمترین های فرهنگی :

 

 موال نا، بزرگترین شاعر وعارف افغان

از آنجا که درافغانستان پس از طالبانیزم ایجاد خانه موالنا 

در بلخ ، یکی از اقدامات مهم و قابل توجه انسانهای خبیر 

ارفرهنگی شان را همه بوده که من فکر میکنم که ک

فرهنگیان غربت گرفته به دیده قدر می نگرند، زیرا 

موالنا جالل الدین بلخی بزرگترین شاعر عارف سده 

مثنوی » که کتاب  هشتم قمری وطن عزیز مابوده چنانچه 

از آثارمشهور و ماندگار جهانی است زیرا که « معنوی

أ شعرموال نا، آهنگ دل است و نغمه روح بشر، حقیقت

موالنا با روح بشر بازی دارد و در روح همه شاعران جا 

باز نموده که اینک این بزرگ مرد فرهنگی وطن عزیزم 

برای .....افغانستان را با مساعدت رسانه ها معرفی میدارم

مطالعه بیشترمطالب روی تصویر موالنا درباال با موس 
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۱۳۹۷سال(  تله) ميزانرویداد مهم ماه   

گلبدین و حزب اسالمی به رهبری  اسالمی افغانستان قنامه صلح میان نمایندگان دولتفتوا
 ماده به امضاء رسید ۲۵تیار در سه فصل و محک

 ۱۳۹۵میزان  ۳

 میزان ۵ سپتمبر( روز جهانی، جهانگردی 27)

 ۱۳۷۵میزان  ۵ طالبان کابل را تصرف کردند

ستان همراه برادرش جنرال شاه افغان جمهوری  قتل دکتورنجیب هللا رئیس جمهورپیشین
 احمدزی توسط تحریک طالبان درشهرکابلپور

 ۱۳۷۵میزان  ۶

 مطابق بهمیزان  ۷ «دریانوردی» سپتمبر( روز جهانی  29)

 مطابق بهمیزان  ۸ ترجمه و مترجمسپتمبر( روز جهانی  30)

 میزان ۸ سپتمبر( روز جهانی نا شنوایان 30)

 مطابق به میزان ۹ اول اکتوبر ( روز جهانی سالمندان                      )

 مطابق بهمیزان  ۱۰                       «فلج مغزی» ( روز جهانی اکتوبر 2)

 میزان ۱۳ اکتوبر( روز جهانی معلم  5)

علیه و مؤتلفین افغان انگلیس  ،شب حمله مشترک راکتهای بم افگن امریکا  ۹ساعت 
 کابل، قندهار و جالل آباد آغاز شدتأسیسات طالبان در

 ۱۳۸۰میزان۱۵
 

الدین محمد بلخی معروف  جاللروز بزرگداشت ق(  ۶۰۴ربیع االول۶=م1207اکتوبر 7)
 موالنا و رومی ،به مولوی 

 ۵۸۶میزان  ۱۵

 مطابق به  میزان ۱۶ اکتوبر( روز جهانی کودک  8)

 مطابق به  میزان ۱۷ اکتوبر( روز جهانی پُست  9)

 مطابق بهمیزان ۱۸ « حکم اعداملغو»جهانی مبارزه در راه اکتوبر( روز10)

 ۱۳۵۸میزان ۱۸ شورای انقالبی را اعالم کردرادیوکابل خبرمرگ نورمحمد تره کی رئیس 

 ۱۳۴۲میزان ۲۱ شهرکابل گذاشته شد ناحیه پنجم بههکتار زمین  ۶۰سنگ تهداب پولیتخنیک کابل در

 مطابق به  میزان ۲۲ اکتوبر( روز جهانی استاندارد14)

 مطابق به  میزان ۲۳   «نابینایان )عصای سفید(»اکتوبر( روز جهانی 15) 

 ۱۳۰۸میزان۲۳ پادشاه اعالن کردند نمایندگان سمت جنوبی جنرال نادر را( 1929اکتوبر  15)

 میزان مطابق به۲۴ «غذا» ( روز جهانی اکتوبر 16)

 میزان ۲۵ اکتوبر( روز جهانی ریشه کنی فقر  17)

 میزان مطابق به ۳۰       «لکنت زبان» ( روز جهانی  اکتوبر 22)

 مرتب : سراج الدین ادیب

۱۳۹۷مهر –(  تله) ميزان  

September – October 2018           ۱۴۴۰  صفر – محرم  

 

http://www.ariaye.com/adib/adib69.html
http://www.ariaye.com/adib/adib69.html
http://www.ariaye.com/adib/adib69.html
http://www.ariaye.com/adib/adib69.html

