
 

 

 

 

 
 خْرشیذی۳۵۲۴ شِریْر/   () ّ ږی  – سٌبلَ

 August- September 2013               لوری ۳۱۵۱رالمعذٍ  -شْال
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 خورشیدی ۲۹۳۱(  یږ) و   – سنبله    ی امهمناسبت اه

علیَ دکْهث جرٍ کی "پرچن " بَ اجِام دسث داشحي در کْدجا از رُبراى دسب جٌاح  ءعذٍ ۳۵۱۱اّل سٌبلَ 

 دسحگیر ّ بَ زًذاى ّ شکٌجَ هذکْم شذًذ.

 شِراٍ سالٌګ افححاح شذ ۳۵۱۵سٌبلَ  ۳۲

 ق ( ـ ُ ۳۱۱) ع شِادت دضرت اهام جعفر صادق  شْال :  ۴۱ سٌبلَ ۳۳

 عظن افغاًسحاى جعییي شذسردار هذوذ داّد  بَ عْض شاٍ هذوْد صذرا ۳۵۵۴سٌبلَ  ۳۱

 ذسث طالباى سمْط کردبشِر ُرات  ۳۵۱۱سٌبلَ  ۳۱

 رّز جِاًی کشحی راًی  سپحوبر: 8سٌبلَ ۳۱

 رئیس جوِْر پاکسحاى ) ضیاالذك ( بَ افغاًسحاى سفر کرد ّ با جرٍ کی هاللات داشث ۳۵۱۱سٌبلَ  ۳۱

 شِر جالل آباد بذسث طالباى افاد  ۳۵۱۱ سٌبلَ ۴۳

 شِر باهیاى بَ جصرف طالباى در آهذ ۳۵۱۱سٌبلَ  ۴۴

ازجٌاح کی بَ طرفذاری ٍ در ارګ کابل برخْرد شذیذ صْرت ګرفث ّ سیذ داّد جړّى یاّر جر ۳۵۱۱سٌبلَ  ۴۵

 دفطظ اهلل اهیي بَ لحل رسیذ.

دفیظ اهلل اهیي بر برکٌاری ًْرهذوذ جرٍ کی از همام رُبری دسب ّ دکْهث ّ بَ جای آى  ۳۵۱۱سٌبلَ ۴۱

 اریکَ لذرت جکیَ زد

عضْ هیباشذ  ۵۱۳شْرای هلی در جوِْری اسالهی افغاًسحاى  ایجاد شذ کَ جوعأ دارای   ۳۵۱۱سٌبلَ  ۴۱
 عضو ۲۰۹عضو ـ مشرانو جرگه )مجلس سنا ( ۹۴۲( ــ ولسی جرگه ) مجلس نمایندگان :یعنی 

 صْرت گرفث  جلګراهی بیي اهاى اهلل خاى ّ لیٌي رُبر اجذاد شْرّی پیاماّلیي جبادلَء  ۳۴۲۲سٌبلَ  ۴۱

 ق ( ـ ُ ۳۱۱) ع  رالمعذٍ : ّالدت دضرت اهام رضا   ۳۳ سٌبلَ ۴۱

برُاى الذیي رباًی، رییس شْرای عالی صلخ ّ رُبر دسب جوعیث اسالهی در یک اًفجار ۳۵۲۲سٌبل۴۲َ

 اًحذاری در خاًَ اش کشحَ شذ.

 رّز جِاًی بٌام " صلخ ". :سپحوبر 21  سٌبلَ ۵۳


