
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعالن 

از طرف  استقالل 

امان هللا خان موجبات 

جنگ سوم افغان ـ 

 1919انگلیس) می 

میالدی( را ببار آورد 

انگلیسها که تازه از 

وخون ریزی های جنگ اول جهانی در مانده شده  و خورد زد

بودند با در نظر داشت دو جنگ قبلی که با افغان ها داشتند و 

مخاصمات ه در هر دو شکست خوردند این بار کوشیدند تا ب

خاتمه دهند با وصف سوقیات آنها در سر حدات افغان ) پکتیا ، 

 ننگرهار و قندهار ( قوای دوم به زدوخورد پرداخت اما

انگلیسها به زودی جنگ را خاموش نمودند چونکه نا آرامی نیز 

در هندوستان موجود بود و ترسی از آن داشتند که جنگ افغان 

به داخل هند نفوذ کند، بعد از مذاکرات با هیئت های افغانی و 

میالدی افغانستان  1919اگست سال  17هند بریتانوی بتاریخ 

تعاقبأ یک معاهده دوستی و استقالل کامل خود را بدست آورد، م

میالدی با روسیه شوروی به امضأ  1921عدم تعرض در سال 

رسید و مناسبات سیاسی و تبادله سفرا با المان، ایتالیا،انگلستان، 

شد. آغازفرانسه، ترکیه، ایران و شوروی 
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۱۳۹۷سال( زمري ) اسد رویداد مهم ماه   
 ۱۲۵۹اول اسد  عبدالرحمن خان در شهر کابل امیر افغانستان اعالم شد

 ۱۳۸۶اول اسد  در کابل وفات محمد ظاهرپادشاه پیشین افغانستان

 ۹۰بر اثر سه انفجارمیان تظاهرکننده گان جنبش روشنایی در منطقه دهمزنگ کابل تقریبآ 
 نفر زخمی شدند ۳۰۰نفر کشته و 

 ۱۳۹۵/ اسد/۲

( والدت امام رضا ذوالقعده۱۱)
)ع(

 اسد مصادف به ۰۳ 

 / اسد۱۰ جهانی شیر مادرست (= روز و)اول اگ

م(= نیروهای نظامی امریکا دو بمب اتمی بر فراز شهر های ) 1945/ اگوست /6)

هیروشیما و ناگازاکی( در کشور جاپان منفجر ساختند که در اثر آن انفجار یکصدو پنجاه 
 و بسیاری انسان ها از اثر تشعشعات رادیو اکتیو معلول و معیو ب شدندهزار نفر کشته 

 / اسد ۱۵

قوای نظامی امریکا و بریتانیا حمالت هوایی خود را در کابل، قندهار و هرات بر ضد 
 طالبان والقاعده اغاز نمودند

 ۱۳۹۰/ اسد/۱۶

دیپلومات و یک خبر نگار ایرانی مقیم مزار شریف توسط نیروهای ۹( 1998اگوست  8)

  طالبان به قتل رسیدند.

 ۱۳۷۷/ اسد/۱۷

 / اسد ۱۸ بین المللی مردم بومی جهان/ اگوست(= روز  9) 

 / اسد ۲۱ / اگوست(= روز جهانی جوانان12)

 محمد تقیامام  شهادت( ذوالقعده۲۹)
)ع(

 اسد مصادف به ۲۱ 

 / اسد۲۲ اگست ( روز جهانی چپ دستها 13)

شهر لندن جایزه برنز را نصیب خود و افغانستان  2012روح هللا نیکپا درمسابقات المپیک 
 نمود

 ۱۳۹۱/ اسد۲۵

 / اسد۲۶ اگست( روز جهانی مستضعفان و ناتوانان 17) 

 ۱۲۹۸/ اسد/۲۸ سالروزاسترداد استقالل افغانستان ازاستعمارانگلیستجلیل از( نهمیننود و )مین ۹۹

 محمد باقرامام  شهادت( حجهذوال۰۷)
)ع(

 اسد مصادف به ۲۸ 

 / اسد۲۸ اگست ( روز جهانی عکاسان 19)

 / اسد۲۹ ( ایام حج. الحجةذو  ۸) 

 اسد مصادف به ۳۰ روز عرفه (حجهذوال۰۹)

و فرزندش )ع( ابراهیم( به یاد عید األضحیعید قُربان )به عربی: ( الحجةذو ۱۰)
 شود. مسلمانان جشن گرفته می، توسط )ع(اسماعیل

 اسد مصادف به ۳۱

۱۳۹۷مرداد –(  زمري ) اسد  

July – August 2018           ۱۴۳۹  حجهذوال – ذوالقعده  


