
 

 

    

 رجب/  جمادی الثانی
 

May - June 

    

 خرداد) غبر�لی  – جوزا(

  

شاه زمان بحيث پادشاه ) : 1793 می 23(  جوزا٢
   . قانونی افغانستان اعالن گرديد

امان هللا خان به کشور ايتاليا شاه :  ١٣٠٨سال جوزا ٣
  .پناھنده شد

قرارداد آب ھلمندازطرف :   )1973می   30( جوزا٩
  . اعضای مشرانو جرگه تائيد گرديد

 .ميالد حضرت امام باقر ) : رجب 2( جوزا ١۵

  . روز جهانی محيط زيست) : جون  5 (جوزا ١۵

 اميردوست محمد خان) : 1863جون  9( جوزا١٩
  . درھرات وفات يافت

امير شيرعلی خان به حيث :)1863جون 12(جوزا ٢٢
  .پادشاه افغانستان زمام امور را بدست گرفت

 23سال سي ام عام الفيل، يعني  رجب 13( جوزا ٢۶
در كعبه ديده به  )ع(علي بن ابي طالب :)سال پيش از ھجرت

  .جهان گشود

گسترش روز جهانی مبارزه با  ):جون 17( جوزا ٢٧
  . كوير و خشكسالي

 ):، سال دوم ھجري قمري  رجب 15( جوزا ٢٨ 
واقع درفلسطين به  سمت بيت المقدس از تغيير قبله مسلمانان

  . كعبه معظمه سوی
  

وفات حضرت ) مریقجری ھـ۶٢رجب١۵( جوزا ٢٨
  . )س(زينب 

 

 خرداد -  غبر�لی –جوزا     ١    ھــبـشنيک     Sunday         22    May جمادی الثانی 18  االحــــد

 خرداد - غبر�لی –جوزا     ٢    ھـــــبـشندو Monday        23     May جمادی الثانی 19االثنيــن  

 خرداد - غبر�لی –جوزا     ٣    ھـــبـشنسھ   Tuesday        24    May جمادی الثانی   20 الثالثـاء 

 خرداد - غبر�لی –جوزا    ۴    ھـبـشنچھار  Wednesday 25  May جمادی الثانی  21االربعاء  

Thursday      26  May جمادی الثانی 22الخميس    خرداد -  غبر�لی –جوزا    ۵    ھــبـشنپنج     

 خرداد - غبر�لی –جوزا    ۶  جـمعــــــــھ   Friday             27  May جمادی الثانی23الجمعـة  

 خرداد -  غبر�لی –جوزا    ٧ شـنبـــــــــھ    Saturday       28  May جمادی الثانی 24السبــت  

 خرداد - غبر�لی –جوزا    ٨    ھــبـشنيک    Sunday          29  May جمادی الثانی 25  االحــــد

 خرداد - غبر�لی –جوزا    ٩    ھـــــبـشندو Monday        30  May جمادی الثانی 26االثنيــن  

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ١٠    ھـــبـشنسھ  Tuesday        31   May جمادی الثانی 27 الثالثـاء 

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ١١    ھـبـشنچھار  Wednesday 01 June جمادی الثانی  28االربعاء  

Thursday      02  June جمادی الثانی 29الخميس    خرداد - غبر�لی –جوزا   ١٢    ھــبـشنپنج     

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ١٣  جـمعــــــــھ   Friday            03  June جمادی الثانی   30الجمعـة  

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ١۴ شـنبـــــــــھ      Saturday      04  June رجب 01السبــت  

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ١۵    ھــبـشنيک    Sunday         05  June    رجب 02  االحــــد

 خرداد -  غبر�لی –جوزا   ١۶    ھـــــبـشندو Monday       06  June   رجب 03االثنيــن  

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ١٧    ھـــبـشنسھ  Tuesday        07 June   رجب  04 الثالثـاء 

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ١٨    ھـبـشنچھار Wednesday 08  June   رجب 05االربعاء  

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ١٩    ھــبـشنپنج  Thursdy        09 June   رجب 06الخميس  

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ٢٠  جـمعــــــــھ   Friday            10  June    رجب  07الجمعـة  

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ٢١ شـنبـــــــــھ      Saturday       11  June   رجب 08السبــت  

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ٢٢    ھــبـشنيک    Sunday         12  June    رجب 09  االحــــد

 خرداد -  غبر�لی –جوزا   ٢٣    ھـــــبـشندو Monday        13  June   رجب 10االثنيــن  

 خرداد - غبر�لی –جوزا    ٢۴   ھـــبـشنسھ  Tuesday        14   June   رجب  11 الثالثـاء 

 خرداد - غبر�لی –جوزا    ٢۵   ھـبـشنچھار  Wednesday 15  June   رجب 12االربعاء  

Thursday      16  June   رجب 13الخميس    خرداد -  غبر�لی –جوزا  ٢۶    ھــبـشنپنج     

 خرداد -  غبر�لی –جوزا   ٢٧  جـمعــــــــھ   Friday             17  June   رجب   14الجمعـة  

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ٢٨ شـنبـــــــــھ      Saturday      18  June   رجب 15السبــت  

 خرداد -  غبر�لی –جوزا   ٢٩    ھــبـشنيک  Sunday         19  June    رجب 16  االحــــد

 خرداد -  غبر�لی –جوزا   ٣٠    ھـــــبـشندو Monday       20  June   رجب 17االثنيــن  

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ٣١    ھـــبـشنسھ   Tuesday        21   June  رجب  18 الثالثـاء 

  "پاستور ". ھدف است. تنها گنجی که ارزش يافتن را دارد:   گفتار بزرگان 

 

 سراج الدين اديب: مرتب
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