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 خورشیدی ۲۹۳۱(  زرمی)اسد   ی امهمناسبت اه

 در شِز کاتل ّفات ًوْد  ّ تَ جپَ هزًجاى )جپَ شِذآ ( دفي شذ. هحوذ ظاُزشاٍ ۳۵۱۱اّل اسذ 

 ـ ق (ُ ۵) عرهضاى ? ّالدت حضزت اهام حسي هجحثی  ۳۱اسذ   ۴

 رهضاى ? شة قذر ۳۱ اسذ   ۱

 ُـ  ق ( ۱۲) ع رهضاى ? ضزتث خْردى حضزت  ۳۲ اسذ   ۱

رکر 031ـ 041 فحه، ص4تاریخ ابه اعثم، ج  در ُـ ق (. ۱۲)  ع? شِادت حضزت علی رهضاى  ۴۳ اسذ   ۱

ر از به محراب رفت و ایستاد و وماز را آغاز كرد، به ركوع،و سپس به سجذه رفت. چون س است که،"على"

  .ابه ملجم "او را ضربت زد"سجذه وخست برداشت، 

 ثزغاى هزکش ّاليث جْسجاى تذسث ېالثاى سقْط کزدشِز ش ۳۵۱۱اسذ  ۳۲

? ًیزُّای ًظاهی اهزيکا دّ توة اجوی تز فزاس دّ شِز ) ُیزّشیوا ًّا ګاساکی :9<5اګسث  ; اسذ ۳۱

 ًفز کشحَ تجا گذاشث .( درکشْر جاپاى  هٌفجز ساخحٌذ کَ در اثز آى اًفجار يکصذّ پٌجاٍ ُشار

 اعالى کزد در جٌګ جِاًی  را اش غزفییفزهاى شاُی ت سظافغاًسحاى جْحکْهث   ۳۵۳۱اسذ  ۳۱

گار ايزاًی هقین ًديپلْهات ّ يک خثز  ۲، ّ  لثاى تار دّم شِز هشارشزيف را تذسث ګزفثعا ۳۵۱۱اسذ ۳۱

 هشار را تَ قحل رساًیذًذ

 .الوللی هزدم تْهی جِاى تیي رّس ث ?اگُس < اسذ ۳۱

يذ ّ ُشاراى جٌګ شذيذ هیاى ًیزّ ُای حشب اسالهی ّ جوعیث اسالهی) دّلث ( آغاس ګزد ۳۵۱۳اسذ۳۱

 هخحلف شِز کاتل اصاتث کزد  هْشک ّ ګلْلَ تَ ًقاط

 " اًشااهلل (?عیذ سعیذ فغز" اّل هاٍ شْال ) اسذ  ۳۱

 رّس جِاًی جْاًاى. ? آگسث 52  اسذ  ۴۳

 .رّس جِاًی هسحضعفاى ًّا جْاًاى ? اگسث >5 اسذ  ۴۱

 شاٍ شجاع درکاتل اعالى پادشاُی کزد.? (<8=5اگسث  >5)   اسذ  ۴۱

  .سالزّس اسحزداد اسحقالل افغاًسحاى اس اسحعوار اًگلیس هیثاشذ هیي ۲۱ ۳۴۲۱اسذ  ۴۱

اسذ  ۴۲تز  ۴۱

۳۵۱۱

 حولَ شثاًَ راکحی اهزيکا تز سيز تٌای جأسیسات " هحوذ اساهَ تي الدى " در افغاًسحاى.

ُذف حوالت هْشکی اهزيکا  ُاردر ّاليث خْسث ّ ًٌګز دّګاٍ ًظاهی عالثاى ّ القاعذٍدّ ار ۳۵۱۱اسذ  ۴۲

 قزار ګزفحٌذ


