
 

   
 

 
    

 جمادی االول / یربيع الثان
 

March - April 

    

 فروردين) وړی -حمل (

 
  ) .جشن دھقان (  عيد نوروز :حمل ١ 

 
  .روز جهانی ھواشناسی :) مارچ  23( حمل ٣ 

  
  .  روز طبيعت  ) :اول اپريل  (حمل ١٢ 

  
درگذشت کارل پوزوف  ) :2005اپريل  2(حمل ١٣ 
رھبر کاتوليک ھای جهان به سن ) پاپ ژان پل دوم (وويتال

  .سالگی در روم 85
  

وفات زينب بنت خزيمه،  : )ربيع الثاني 30(حمل ١۵ 
  .سال چهارم ھجرى قمرى  -  )ص( حضرت محمدھمسر

  
  پيمان نظامی ناتو:  )ميالدی1949اپريل   4(حمل ١۵
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سالروز والدت حضرت ): جمادی االول 5(حمل ٢٠  

 .زينب
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شهادت حضرت فاطمه  :)االول جمادی13(حمل  ٢٨ 

 .زھرا
  

  

  

 

 فروردين  - وړی –حمل     ١    ھـــــبـشندو Monday       21  March  الثانيربيع  16  نــاالثني

 فروردين - وړی  –حمل     ٢    ھـــبـشن سھ  Tuesday       22   March  ربيع الثاني 17  اءـالثالث

 فروردين -  وړی  –حمل     ٣    ھـبـشنچھار  Wednesday 23  March  ربيع الثاني 18  االربعاء

Thursday    24   March  ربيع الثاني 19  الخميس  فروردين - وړی  –حمل     ۴    ھــبـشن پنج    

 فروردين - وړی  –حمل     ۵  جـمعــــــــھ   Friday            25  March ربيع الثاني 20  ةـالجمع

 فروردين - وړی  –حمل     ۶  شـنبـــــــــھ     Saturday     26   March ربيع الثاني 21  تــالسب

 فروردين -  وړی  –حمل     ٧    ھــبـشن يک   Sunday        27   March ربيع الثاني 22  دــــاالح

 فروردين  - وړی  –حمل     ٨    ھـــــبـشندو Monday     28    March  ربيع الثاني 23  نــاالثني

 فروردين - وړی  –حمل     ٩    ھـــبـشن سھ  Tuesday       29   March  الثانيربيع   24  اءـالثالث

 فروردين - وړی  –حمل   ١٠    ھـبـشنچھار  Wednesday 30  March  ربيع الثاني 25  االربعاء

Thursday      31  March  ربيع الثاني 26  الخميس  فروردين - وړی  –حمل   ١١    ھــبـشن پنج    

 فروردين - وړی  –حمل   ١٢  جـمعــــــــھ   Friday             01  April ربيع الثاني  27  ةـالجمع

 فروردين -  وړی  –حمل   ١٣  شـنبـــــــــھ   Saturday       02  April ربيع الثاني 28  تــالسب

 فروردين - وړی  –حمل   ١۴    ھــبـشن يک   Sunday          03  April ربيع الثاني 29  دــــاالح

 فروردين  -  وړی  –حمل   ١۵    ھـــــبـشندو Monday        04  April  ربيع الثاني 30  نــاالثني

 فروردين -  وړی  –حمل  ١۶    ھـــبـشن سھ  Tuesday        05   April  جمادی االول  01  اءـالثالث

 فروردين - وړی  –حمل   ١٧    ھـبـشنچھار  Wednesday 06  April  جمادی االول 02  االربعاء

Thursday      07  April  جمادی االول 03  الخميس  فروردين - وړی  –حمل   ١٨    ھــبـشن پنج    

 فروردين - وړی  –حمل   ١٩  جـمعــــــــھ   Friday            08  April  جمادی االول   04  ةـالجمع

 فروردين -  وړی  –حمل   ٢٠  شـنبـــــــــھ     Saturday      09  April  جمادی االول 05  تــالسب

 فروردين - وړی  –حمل   ٢١    ھــبـشن يک   Sunday         10  April  جمادی االول 06  دــــاالح

 فروردين  -  وړی  –حمل   ٢٢    ھـــــبـشندو Monday       11  April  جمادی االول 07  نــاالثني

 فروردين -  وړی  –حمل  ٢٣    ھـــبـشن سھ  Tuesday        12   April  جمادی االول  08  اءـالثالث

 فروردين - وړی  –حمل   ٢۴    ھـبـشنچھار  Wednesday 13  April  جمادی االول 09  االربعاء

Thursda        14  April  جمادی االول 10  الخميس  فروردين - وړی  –حمل   ٢۵    ھــبـشن پنج    

 فروردين - وړی  –حمل   ٢۶  جـمعــــــــھ   Friday            15  April  جمادی االول  11  ةـالجمع

 فروردين -  وړی  –حمل   ٢٧  شـنبـــــــــھ     Saturda        16  April  جمادی االول 12  تــالسب

 فروردين - وړی  –حمل   ٢٨    ھــبـشن يک   Sunday         17  April  جمادی االول 13  دــــاالح

 فروردين  - وړی  –حمل  ٢٩    ھـــــبـشندو Monday        18  April  جمادی االول 14  نــاالثني

 فروردين -  وړی  –حمل   ٣٠   ھـــبـشن سھ Tuesday        19   April  جمادی االول  15  اءـالثالث

 فروردين - وړی  –حمل   ٣١   ھـبـشنچھار  Wednesday 20  April  جمادی االول 16  االربعاء

    افالطون) .  ـ آزادی  ٣ـ محبت      ٢ـ علم     ١( زينت انسان در سه چيز است :       ر رن               

  

  

 سراج الدين اديب: مرتب
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