
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان مرکزی سازمان ملل در منهتن، نیویورک      

میالدی  ۱۹۴۵المللی است که در سال  سازمانی بین ،سازمان ملل متحد

کشور تأسیس  ۵۱تأسیس و جایگزین جامعه ملل شد. این سازمان توسط 

است. اعضای آن  کشور عضو داشته ۱۹۳میالدی،  ۲۰۱۱و در سال 

المللی به  شود که از نظر بین تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی می

ن، که عضویت در سازمان را اند. فقط واتیکا رسمیت شناخته شده

است و چین ملی )تایوان( که عضویتش بعد از عضویت  نپذیرفته

جمهوری خلق چین لغو شد، در سازمان ملل متحد عضو نیستند. مقر 

سازمان ملل متحد در نیویورک است و کشورهای عضو و موسسات 

وابسته در طول هر سال با تشکیل جلسات منظم در مورد امور 

سازمان کنند.  گیری می وط به آنها تصمیمو امور اجرایی مربالملل  بین

ملل در پایان جنگ جهانی دوم و از سوی کشورهای پیروز در آن 

جنگ شکل گرفت و سازمان و روال حاکم بر فعالیت آن نشان از 

ترین نهاد  شرایط جهانی بعد از جنگ دوم دارد. شورای امنیت قوی

ه در تصمیمات این شورا حق وتو سازمان ملل پنج عضو دائمی دارد ک

 دارند. 
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۱۳۹۷سال(  ړمل) عقرب رویداد مهم ماه   

 (1945October 24  روز جهانی ملل متحد ) عقرب ۲ 

 ۱۳۷۶عقرب  ۴ رات اسالمی افغانستان تغییر دادافغانستان را به اماطالبان نام رسمی تحریک 

 عقرب ۸ صفر (اربعین حسینی ۲۰) 

 عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسالمی که به اسارت طالبان در آمده بود در میدان

 وردک کشته شد والیتشهر 
 ۱۳۷۴عقرب  ۱۲

   عقرب۱۲  نومبر ( روز جهانی معلوالن  3) 

 قلب و مغز نادرخاندرسه گلوله  باعبدالخالق فرزند موالداد هزاره در چمن قصر دلگشا  
 شد وجان داد نقش بر زمین و نادرخان شلیک کرد پادشاه افغانستان

 ۱۳۱۲عقرب  ۱٦

( رحلت رسول اکرم صفر ۲۸) 
)ص (،

و شهادت حسن مجتبی   
 ) ع (

 عقرب ۱۶ انیامام شیع

 ۱۳۱۲عقرب ۱۷ بحیث پادشاه افغانستان تعیین گردید بعد از کشته شدن )نادرخان( محمد ظاهر

صفر( شعادت حسن عسکری ۳۰) 
) ع (

 عقرب ۱۸  انیامام شیع 

مدینه که  –از مکه به یثرب  )ص(بعثت( هجرت حضرت محمد ۱۳) اول ربیع االول سال 

قمری و هجری خورشیدی های هجری  شماری مبدأ تاریخ سالشمار مسلمانان، یعنی گاه)
 .بشمار میاید(

 عقرب ۱۹

 عقرب ۲۰ روز جهانی کار برای پذیرشنومبر (  11) 

انی قوای پشتیب هشهر کابل بجبههء متحد ملی درهای وپیروزی نیرو شکست اداره طالبان 
 نظامی امریکا وانگلیس

 ۱۳۸۰عقرب  ۲۲

افغانستان عقب خاک از ( نیمه بعدی سربازان شورویم1989 فبروری 15نومبر تا  15)

 کشیده شدند
 ۲۶عقرب تا ۲۴

 ۱۳۶۷دلو

 نومبرشنبه از ماه  ، سومین پنجیونسکوروز جهانی فلسفه از سوی سازمان نومبر (  15)
 هر سال دانسته شده است

 عقرب ۲۴
 

شهادت حسن عسکری ( ربیع االول ۸) 
) ع (

 عقرب ۲۶ انیامام شیع 

(November1946 19 )۱۳۲۵عقرب۲۸ سازمان ملل متحد را کسب کرد افغانستان عضویت 

وظایف حزبی و دولتی سبکدوش ساخته شد و نجیب هللا ببرک کارمل به فشار روسها از
 پست های گماشته شدآن به 

 ۱۳۶۵عقرب ۲۹

 عقرب ۲۹ ( روز جهانی حقوق کودک نومبر 20)

رسول اکرم  ربیع االول ( میالد ۱۲) 
 )ص (

 عقرب ۳۰ به روایت سنت

 مرتب : سراج الدين اديب

۱۳۹۷آبان –(  ړمل) عقرب  

October – November 2018           ۱۴۴۰  ربیع االول  – صفر  

 


