
 
 

        ۱۳۹۰ه ت رواد ی
  

 الثانیربيع – االولربيع 

  

February  - March 

 

 اسفند) کب - حوت(
  

شاه داکتر يوسف را به حيث  ظاھر :١٣۴١حوت ١١
  .صدراعظم تعيين نمود

  .ری روز جهانی زبان ماد :)فبروری 21( حوت ٢ 

اعالميه روز جهانی ): 1994فبروری  23( حوت ۴
  . حذف خشونت عليه زنان

  " .مايـن "  روز مبارزه با  :)اول مارچ( حوت١١

عليه شهنواز تنی وزير دفاع سابق،  ،١٣۶٨حوت١۶
هللا ، اقدام به کودتای نافرجام  دکتر نجيبرئيس جمهور 

پس از شکست کودتا، مجبور به فرار به پاکستان . کرد
د "گزار و رئيس حزب  بدين سو، بنيان ١٣٧٢از سال . شد

  .است) جنبش صلح افغانستان("غورحنگ افغانستان سولی
  

  ."زن " روز جهانی بنام  ):مارچ  8(  حوت١٨
   

مجسمه  يس و، تـندطالبانتحريک  :١٣٧٩حوت١٩
عظيم بودا، را در واليت باميان به توپ بستــند  وبکلی 

  .ويران کردند
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  «ش   »دف ا م -۱۳۹۰ل 

 اسفند -کب  –حوت  ١   ھـــــبـشندو   Monday       20  February    ربيع االول  27 االثنيــن  

 اسفند -کب  –حوت   ٢  ھـــبـشنسھ    Tuesday        21  February ربيع االول    28  الثالثـاء

 اسفند -کب  –حوت   ٣  ھـبـشنچھار   Wednesday 22   February  ربيع االول   29   االربعاء

 اسفند -کب  –حوت  ۴   ھــبـشنپنج    Thursday      23  February  ربيع الثانی    01  الخميس

 اسفند  –کب  –حوت  ۵   جـمعـــــــھ    Friday            24   February ربيع الثانی    02   الجمعـة

 اسفند  –کب  –حوت   ۶   شـنبـــــــــھ Saturday       25  February ربيع الثانی   03  السبــت 

 اسفند -کب  –حوت   ٧   ھــبـشنيک  Sunday          26   February ربيع الثانی    04   االحــــد 

 اسفند -کب  –حوت   ٨   ھـــــبـشندو  Monday         27  February ربيع الثانی   05  االثنيــن 

 اسفند -کب  –حوت   ٩  ھـــبـشنسھ  Tuesday         28  February ربيع الثانی    06   الثالثـاء

Wednesday ربيع الثانی    07  االربعاء   29  February  اسفند -کب  –حوت  ١٠ ھـبـشنچھار 

 اسفند - کب  –حوت  ١١ ھــبـشنپنج   Thursday       01  March ربيع الثانی    08  الخميس

 اسفند -کب  –حوت  ١٢  جـمعــــــــھ Friday             02  March ربيع الثانی     09  الجمعـة

 اسفند  –کب  –حوت  ١٣شـنبـــــــــھ   Saturday       03  March ربيع الثانی     10السبــت  

 اسفند  –کب  –حوت  ١۴ ھــبـشنيک    Sunday          04  March ربيع الثانی      11  االحــــد

 اسفند  –کب  –حوت  ١۵ ھـــــبـشندو Monday        05  March ربيع الثانی     12  االثنيــن

 اسفند - کب  –حوت  ١۶ ھـــبـشنسھ   Tuesday        06   March ربيع الثانی     13  الثالثـاء

 اسفند -کب  –حوت  ١٧ھ ـبـشنچھار Wednesday 07  March ربيع الثانی     14   االربعاء

 اسفند - کب  –حوت  ١٨ ھــبـشنپنج   Thursday     08  March ربيع الثانی     15الخميس  

Friday             09 ربيع الثانی     16   الجمعـة   March  اسفند  –کب  –حوت  ١٩ جـمعــــــــھ 

 اسفند  –کب  –حوت  ٢٠شـنبـــــــــھ  Saturday       10  March ربيع الثانی     17  السبــت 

Sunday          11 ربيع الثانی     18   االحــــد   March  اسفند  –کب  –حوت  ٢١ ھــبـشنيک 

 اسفند -کب  –حوت  ٢٢ ھـــــبـشندو Monday        12  March ربيع الثانی     19   االثنيــن

 اسفند -کب  –حوت  ٢٣ھ ـــبـشنسھ  Tuesday        13  March ربيع الثانی      20   الثالثـاء

 اسفند -کب  –حوت  ٢۴ ھـبـشنچھار Wednesday 14  March ربيع الثانی      21  االربعاء 

 اسفند - کب  –حوت  ٢۵ ھــبـشنپنج   Thursday      15  March ربيع الثانی     22  الخميس 

 اسفند -کب  –حوت  ٢۶ جـمعـــــــھ  Friday             16  March ربيع الثانی       23  الجمعـة  

 اسفند  –کب  –حوت   ٢٧شـنبـــــــــھ  Saturday       17  March ربيع الثانی      24  السبــت 

 اسفند -کب  –حوت  ٢٨ ھــبـشنيک  Sunday          18  March ربيع الثانی      25   االحــــد 

 اسفند -کب  –حوت  ٢٩ ھـــــبـشندو Monday        19  March ربيع الثانی      26   االثنيــن

   

 
 

   بودا" . اشكهاي ديگران را مبدل به نگاھهاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي ھاست " : گفتار بزرگان

 

 سراج الدين اديب: مرتب

  

  

 مبارک و ميمون باد» زن « روز جهانی 
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