
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز ولنتاین یا روز عشاق 

 روز عشق یا روز ولنتاین
در فرهنگ  :یا روز عشاق

مسیحی سدههای میانه و 
سپس فرهنگ مدرن غربی 

روز ابراز عشق است که 

به صورت ساالنه برگزار 
دلو و بعضی  ۲۵فبروری ) ۱۴شود. این مناسبت هر سال در روز  می

سابقٔه تاریخی روز والنتین به جشنی که  شود.  دلو برگزار می ۲۶ها  سال

شد،  تولیک برگزار میبه افتخار قدیس والنتین در کلیساهای کا
گردد. روز والنتین برگرفته از سنن روم باستان و مسیحیت  بازمی

این ابراز عشق معموالً با فرستادن کارت والنتین یا خرید  باشد.  می

 شود.  هدایایی مانند گل سرخ انجام می

طبق یک افسانه مشهور در سده سوم میالدی، در روم  افسانه والنتاین

یشی به نام والنتین فرمانروایی کالودیوس دوم کش ورانباستان در د

زیسته است. کلودیوس عقیده داشت مردان مجرد نسبت به آنانی که  می

همسر و فرزند دارند سربازان جنگجوتر و بهتری هستند. از این رو 

کند. والنتین  می منوعازدواج را برای مردان جوان امپراتوری روم

معتقد بود که این حکم ناعادالنه است؛ لذا مخفیانه عقد سربازان رومی 

کرد. هنگامی که کالودیوس این امر  را با دختران محبوبشان جاری می

 /.را دریافت، والنتین را به مرگ محکوم کرد

 

 

 

 

 

 

جمعه
Friday 
 الجمعة

شنبه پنج  
Thursday 

 الخمیس

 چهارشنبه
Wednesday 

 االربعاء

 سه شنبه
Tuesday 

 الثالثاء

 دوشنبه
Monday 

 االثنین

 یکشنبه
Sunday 

 االحد

 شنبه
Saturday 

 السبت

۰۵ ۴ ۰۳ ۰۲ ۰۱ ۰۲ ۱ 
۱۸ 25 ۱۷ 24 ۱۶ 23 ۱۵ 22 ۱۴ 21 ۱۵ 23 ۱۴ 22 

۱۲ ۱۱ ۱۰ ۱۹ ۱۸ ۰۷ ۰۶ 
۲۵ Feb ۲۴ 31 ۲۳ 30 ۲۲ 29 ۲۱ 28 ۲۰ 27 ۱۹ 26 

۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ 
 22 ۲۶ 03 ۲۷ 04 ۲۸ 55 ۲۹ 66 ۳۰ 07 ۲جمادی 08 ۰۲

۲۶ ۲۵  ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ 
۱۹ 15 ۱۸ 14 ۰۷ 13 ۰۶ 12 ۰۵ 11 ۰۴ 10 ۰۳  09 

۳۰ ۲۹ ۲۸ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ 
 ۱۳ 21 ۱۲ 20 ۱۱ 19 ۱۳ 19 ۱۲ 18 ۱۱ 17 ۱۰ 16 

۱۳۹۷سال(  سلواغه) دلو  رویداد مهم ماه  

گو و سرایندهٔ   ترین سرایندٔه پارسی  بزرگ  «فردوسی » ابوالقاسم  متخلصش به  زاد روز
 شاهنامه

 خ ۳۱۹سالدلو ۱

ماده توشیح  ۱۶۲فصل و  ۱۲ر قانون اساسی جمهوری اسالمی از طرف حامد کرزی  د
 گردید

 ۱۳۸۲دلو    ۶

مهاتما گاندي رهبر انقالب استقالل هند و نجات این كشور از  م(1948جنوری 30)
استعمار طوالني انگلستان به دست یك ناسیونالیست هندو كه با تجزیه این شبه قاره مخالف 

 بود كشته شد

 ۱۳۲۶دلو  ۱۰

 دلو ۱۲ ( روز جهانی حجاب فبروری) اول 

 دلو ۱۳ هافبروری( روز جهانی تاالب  2) 

خود را از دست شرین در اثر زلزله شدید در والیت تخار تقریبآ پنج هزار تن جانهای 
 دادند

 ۱۳۷۶دلو  ۱۵

 ۱۳۶۷دلو  ۱۶ آغازحمله بزرگ مجاهدین به همکاری عربهاوپاکستانی ها به خاطر تسخیر شهر جالل آباد 

زنان ) بریدن آلت  فبروری( روز جهانی عدم هر گونه مدارا با مثله کردن جنسی 6) 

 تناسلی زنان ( یا ختنه زنان

 دلو ۱۷

 دلو ۱۹ الم نبی خان چرخی به امر نادرشاه پادشاه افغانستانغم( کشته شدن 1932فبروری  8)

اطمه زهرا فجمادی الثانی ( شهادت حضرت  ۳)
)س(

  دلو   ۲۰ 

 دلو ۲۴ ( روز جهانی رادیوفبروری 13)

 ۱۳۵۷دلو  ۲۴ ، فتوای جهاد علیه حکومت تره کی را صادر کردند عدهء از مجاهدین در شهر پشاور

ربوده ، سفیر امریکا در شهر کابل  Adolph Dubs م ( ادلف دابز1979فبروری  14) 

 و کشته شد

 ۱۳۵۷دلو  ۲۵

 دلو ۲۵ ) روز عشاق( روز عشق ورزی، روز ابراز محبت جشن والنتاینفبروری (  14)

آخرین قطعات نظامی اتحادشوروی از افغانستان بر اساس ( خروج  م1989فبروری  15)
 ۱۹۸۸سال  فیصله نامه ژنیو

 ۱۳۶۷دلو  ۲۶

 ۱۳۵۵دلو  ۲۶ لویه جرگه، محمد داود خان را بحیث رئیس جمهور انتخاب نمود

 ۱۲۹۷دلو  ۳۰ امیر حبیب هللا پادشاه افغانستان در کله گوش والیت لغمان به قتل رسید

  
  

 
 امسال بنام سک حک گردیدهقرعه فال 

 

 مرتب : سراج الدین ادیب

۱۳۹۷بهمن –(سلواغه)دلو  

January– Februar 2019           ۱۴۴۰الثانی جمادی –  جمادی االولی 

۱۴۴۰  ۱۴۴۰ثانیال  

 


