
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هللا خان سومین پسر حبیب هللا خان شاه امان

بود.  فرمانروای افغانستان از دودمان بارکزی

برعالوه سایر  ۱۹۲۲در زمان شاهی او درسال 

جایگزینی تقویم اصالحات اجتماعی  یکی 

هللا خان که  اصالحات شاه امان ،بودهجری شمسی بجای هجری قمری 

انجام شد به واکنش باعجله های اجتماعی  در زمینه ۱۹۲۳در سال 

مال  ۱۹۲۴سال  یدرماه م و کار منجر شده  عناصرسنتی ومحافظه

هللا خان شورید.  علیه امیر امان عبدهللا مشهور به مالی لنگ در خوست

درامان هللا .دستگیر شدند میالدی۱۹۲۵جنوری  ۳۰ر درهبران قیام 

گیری از  به کناره م ۱۹۲۹پس از یک جنگ داخلی، در سال  خان 

هللا خان و جانشینی وی توسط معین  سلطنت وادار شد. با استعفای امان

هللا خان  ردار عنایت( و استعفای سجنوری ۱۴هللا خان ) السلطنه عنایت

هللا کلکانی معروف به بچه سقا که به کابل حمله  (، حبیبجنوری ۱۷)

 .بود ارگ شاهی را تصرف کرد  کرده
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 مصادف  جوزااول    زیستی عتنو جهانی روز ) می  22) 

 ۱۳۰۷ جوزا ۳ کرد هجرت ایتالیا کشور به و شد کشور ترک به مجبور خان هللا امان( 1928می  24)

 مصادف بهجوزا  ۵ (هجرت از قبل سال ۳ ( اسالم پیامبر همسر خدیجه، درگشت ) رمضان ۱۰ )
 بهمصادف جوزا  ۸ متحد ملل سازمان صلح حافظان می ( روزجهانی 29) 

 جوزا ۱۰  دخانیات مصرف از داری خود روز ) می 31)

 ۱۳۴۶،جوزا۱۰ شد تصویب افغانستان  سنا مجلس طرف از احزاب قانون مسوده

 ۱۳۷۳ ،جوزا۱۰ رفتگ در سیاف اسالمی اتحاد قوای و وحدت حزب میان شدید جنګ کابل درغرب
  مدینه در عایشه حضرت وفات )  هـ ق  ۵۸ رمضان ۱۷ (
 هجرت از قبل ماه ۶ ) ص( اسالم پیامبر معراج  )هـ ق رمضان ۱۷ )

 جوزا مصادف به۱۲

 جوزا مصادف به ۱۳ رمضان ( شب قدر  ۱۸) 

 جوزا۱۴ تعرض و تجاوز قربانی بیګناه کودکان المللی بین روز ) جون 4 (

رمضان ( ضربت خوردن حضرت علی  ۱۹) 
)ع(

 جوزا مصادف به۱۴ 

 مریم بن عیسی حضرت عروج )رمضان ۲۰ (
)ع(

 جوزا مصادف به۱۵ .رمضان ۲۱ شب در – آسمان به 

 مصادف به جوزا۱۵ روز جهانی محیط زیست  -  جون( 5) 

 جوزا مصادف به۱۶  هـ ق(۴۰ (شیعه اول امام و مسلمین چهارم خلیفه طالب ابی بن علی حضرتشهادت  (رمضان۲۱ (

 مصادف بهجوزا ۱۸ (قمری هجری ۴۰)قدر شب ) رمضان ۲۳ (

 جوزا مصادف به۱۸ هجرت از قبل سال ۱۳ – کریم قرآن نزول ) رمضان ۲۳ (

 مصادف به جوزا ۱۸ ها اقيانوس جهانی روز ) جون 8)

 ۱۲۴ جوزا ۱۹ کرد وفات هرات در خان محمد دوست امیر
 مصادف به جوزا۲۰ روز جهانی صنایع دستی -  جون ( 10) 

 ۱۳۸۱جوزا  ۲۱ شد تعیین انتقالی جمهورحکومت رییس عنوان به کرزی حامد) م 2002 جون  11)
 مصادف به جوزا۲۲ روز جهانی مبارزه با کار کودکان -  جون ( 12) 

 مسلمانان گناهان وبخشایش قرآن باره یک نزولیعنی لیلة القدریا قدر شب  )رمضان ۲۸)
 آنان توبه خدا در صورت توسط

 جوزا مصادف به۲۳

 مصادف به جوزا ۲۴ مندان نیاز به خون اهدای جهانی روز ) جون14)

 ۱۳۶۰جوزا، ۲۵ کنگره موسس جبهه ملی پدر وطن در کابل دایر گردید

 جوزا مصادف به۲۶ ) اول شوال ( عید سعید فطر انشاهللا

 مصادف به جوزا ۲۷ خشکسالی و قحطی زدایی، بیابان جهانی روز ) جون 17)

 مصادف به جوزا ۳۰  گان پناهنده جهانی روز ) جون20)

 


