
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           .«لئوبوسکالی»  است هستی وسرانجام پایان عشق، 

 زندگی عشق با کنند می ساطع عشق خود از که آنان 

 .«آنجلیس  دی » کنند  می

یی ادویه  ردازد به هیچکسی که به تمرینهای بدنی میپ 

 «.ابن سینا » است. وحرکت نیازندارد،درمان اودر جنبش

تا زماني كه به قدرت نرسيده اي فرمانبردار باش و  

 .«آناتول فرانس »چون به آن رسيدي، فروتن.

نقص مهم امپراتوريهاي بزرگ دنيا اين بود كه  

مي نوشتند و قوانين را مغزهاي قوي براي مردان قوي 

 .«آناتول فرانس »ضعف بشر را در نظر نمي گرفتند.

 بجای خود از متعالی چيزی بميريد، آنکه از پيش

 «گوته  »شويد  غالب زمان بر تا گذاريد،
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روز بزرگداشت سعدی 

 اول ثور  )ع(
 ثور مصادف به ۲ زمين پاک ( بين المللیجشن گيا آوری )روز - اپريل ( 22)

 ثور مصادف به ۳ جهانی کتاب و حق پديد آورنده روز - اپريل ( 23) 

 ثور مصادف به ۵ روز جهانی ماالریا  - اپريل( 25) 

 داخلی جنگهای جديد دور آن با همزمان و نمودند اشغال را کابل شهر مجاهدين های گروه
 يافت ادامه شدت به ربانی اسالمی جمعيت متحدين و گلبدين اسالمی حزب بين قدرت سر بر

 ۱۳۷۱ثور  ۵

 ثور مصادف به ۶ روز جهانی مالکیت معنوی )سازمان بین المللی مالکیت معنوی( - اپريل( 26) 

 خاک به آباد جالل به شان وجنازه درگذشت سویس در خان هللا امان شاه 1960 اپریل 62

 .شد سپرده

 ۱۳۳۹ثور ۶

 ۱۳۵۷ثو ۷ کودتا موفق زدندقطعات نظامی وفادار به حزب دموکراتيک خلق افغانستان دست به 
   ۱۳۵۷ثور  ۸ رياست جمهوری کشته شدندبا برادروخانوده شان به قصر همراهمحمد داودخان 

 ثور مصادف به ۸ محیط کار )سازمان بین المللی کار(روزجهانی ایمنی و سالمت در - اپريل( 28)

   ۱۳۷۱ثور  ۸ را بدست گرفت ازپاکستان وارد کابل شد و رسما رياست دولت موقتمجددی صبغت هللا 
 ثور مصادف به ۱۰ روز بین المللی موسیقی جاز - اپريل(30)

 ثور مصادف به ۱۱ روز جهانی کارگر - ) اول می(

 ثور مصادف به ۱۳ روز بين المللی آزادی مطبوعات –می (  ۳)

شهراسالم آباد توسط عمليات امريکايی «ابت آباد»اسامه بن الدن رهبرالقاعده درمحلهء
 کشته شد 

    ۱۳۷۱ ثور ۱۱

 ۱۳۶۵ثور ۱۳ ببرک کارمل به فشار روسها از مقام منشی عمومی کميته مرکزی حزب ايستعفا داد

    ۱۳۶۵ثور۱۴ ببرک کارمل تعيين شد بديل مقام ،ا    خ  د نجيب هللا بحيث منشی عمومی حزب 

 ثور مصادف به ۱۶ آعاز سومين جنگ آزادی افغانها از انگلستان -  (1919می  6) 

 ثور مصادف به ۱۸ روز جهانی صليب سرخ و هالل احمر -  می ( 8) 

 ثور   ۲۲ روز جهانی پرستار -  می ( 12) 

 ثور ۲۵ روز جهانی خانواده -  می ( 15) 

 ثور ۲۷ است واجب سالم و عاقل بالغ، مسلمانان همه رب که) اول ماه رمضان ( روزه گرفتن   

 بزرگ رياضيدان،فيلسوف طبيب، بلخی سينایعلی ابو وفات)قمری ۴۲۸ رمضان اول( .
 .سالکی ۵۷ سن به خراسان

 ثور ۲۷

 ثور ۲۷ روز جهانی ارتباطات -  می ( 17) 

عليه جنرال دوستم قيام کرد و اداره واليت مزار را جنرال عبدالملک رئيس سياسی جنبش 
 بدست گرفت.

 ۱۳۷۶ثور   ۲۸

 ثور  ۲۸  روز بزرگداشت حکيم عمر خيام

 بهار

 


