
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدمسمی  ( سگ)بنام خورشیدی ۱۳۹۷سال

این نژاد از نژادهای قدیمی 

های آن  خانواده سگ های تازی است که از مشخصه

ابریشمی موهای این حیوان که توان یه دم و پوشش  می

های افغانستان و شرق ایران  منطبق با هوای مناطق کوه

 - ۲۴باشدسگ تازی افغان بلندقد است، ایستاده  است می

 ۶۰تا  ۴۵سانتی متر( ارتفاع و وزن  ۷۴ - ۶۱اینچ ) ۲۹

کیلوگرم(. او زیبا و در عین حال و  ۲۷ - ۲۰پوند )

.سال دارد ۱۴تا  ۱۲پشمالو میباشد.عمر تخمینی بین 
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۱۳۹۷سال(  چنکاښ) سرطانرویداد مهم ماه   

 سرطان مصادف به ۲ روز بین المللی بیوه هاهمچنان و خدمات عمومی ملل متحدروز (جون 23)

 سرطان مصادف به ۴ روز دریانوردان ( جون 25)

 سرطان مصادف به ۵ روز بین المللی مبارزه با سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر جون (  26)

کشور  ۵۱سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد به امضا متن منشور ملل متحد در 
 رسید.

 سرطان ۵

 م1945جون  26

 سرطان مصادف به ۵ روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه ( جون 26)

 ۵۲که در اثر آن در گرفت دولت ربانی و طالبان صدراعظم یارتحکمجنگ در کابل بین 
 .نفر کشته شدند

 ۱۳۷۵ سرطان ۶

رئیس حکومت  در مقام قیادیطریق شورای برهان الدین ربانی از م(28/6/1992)
 مجاهدین برگزیده شد.

 ۱۳۷۱سرطان  ۷

فرمان شماره شش حکومت تره کی مبنی بر الغای سود و سلم و طلب دهقانان بر مالکان 
 زمین صادر شد.

 ۱۳۵۷سرطان ۱۲

حامل تجهیزات نظامی چین به ارزش دهها میلیون دالر وسائل اطالعاتی و  طیارات
 نظامی کابل، به مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری تحویل داده شد. میدانمهمات در 

 ۱۳۹۵سرطان ۱۴

 م2016/جوالی/4

دراثر حمله انتحاری به سفارت هند در کابل، چهل کشته و بیش از صد زخمی برجا  
شدگان  یک دیپلمات ارشد هندی و چهار کارمند سفارت هند،  کشته  گذاشت که در میان

  نیزبودند.

 ۱۳۸۷سرطان ۱۷

نفر از قوماندانان جمعیت اسالمی در والیت  ۳۲بدست سید جمال قوماندان حزب اسالمی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تخار کشته شدند.

 ۱۳۶۸ سرطان ۱۸

صادقامام جعفرشهادت شوال (  ۲۵) 
 )ع( 

 سرطان ۱۹ 

 سرطان ۲۰ روز جهانی جمعیت (جوالی 11) 

خان کابل به کمک اتحادشوروی سابق تعمیر چهارصد بستر واقع وزیر اگبر شفاخانه
 گردیده و افتتاح شد.

 ۱۳۵۵سرطان  ۲۰

 م1976جوالی11

 ۱۳۳۴سرطان ۲۲ م( افغانستان عضویت بانک جهانی پول را کسب کرد1955 جوالی14)

 ۱۳۳۴سرطان  ۲۲ ک جهان و صندوق جهانی پول در آمدافغانستان به عویت بانم( 14/7/1955)

جویان وابسته به طالبان در والیت نورستان در  درجنگهای میان نیروهای ائتالف و ستیزه 
 آمریکایی کشته شدندن، نُه سرباز شرق افغانستا

 ۱۳۸۷ سرطان ۲۴
 م 2008جوالی 14

 سرطان ۲۴  والدت حضرت معصومه ( ذوالقعده  ۱)

 ۱۳۵۲سرطان ۲۶ سیس کردأت رادرافغانستانجمهوریت  اولیننظام سرنګون وداود نظام شاهی راسردارمحمد

 سرطان۲۷ جوالی ( روز جهانی نلسون ماندیال. 18)

۱۳۹۷تیر –(  چنکاښ) سرطان  

June – July 2018           ۱۴۳۹  ذوالقعده – شوال  
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