
 

 
 خْرشیذی۳۱۲۹(/ اردیثِشث  )غْییذْر

 April  –  May  2013                         قوری ۳۱۱۱رجة  -جوادی الراًی

 شٌثَ

 الطثث

Sat 

 یکشٌثَ

 االحذ

Sun 

 دّشٌثَ

 االذٌیي

Mon 

 ضَ شٌثَ

 الرالذاء

Tue 

 چِارشٌثَ

 االرتعاء 

Wed  

 پٌجشٌثَ

 الخویص

Thu 

 جوعَ

 الجوعة

Fri 

 

۳۱     21 ۳۳       22 ۳۹       23 ۳۱        24 ۳۱        25 ۳۱       26  

۳۱       27 ۳۱     28 ۳۱       29 ۳۲        30 ۹۱     May ۹۳         2 ۹۹       3 

۹۱         4 ۹۱       5 ۹۱        6 ۹۱        7 ۹۱         8 ۹۱        9 ۹۲       10 

 17        ۱ 16        ۱ 15         ۱ 14         ۱ 13          ۹ 12   رجة 11        ۱۱

۱         18 ۱       19 ۲        20 ۳۱       21 

   

 خورشیدی ۲۹۳۱(   ) غویی  ثور  ی امهمناسبت اه

 جعییي شذ اهلل  فضل الحق خالقیار تَ حید صذراعظن حکْهث داکحر ًجیة۳۱۱۲ذْر ۳

  پیواى هٌع جْلیذ ّ جکریر ضالح ُای ُطحَ ای  :(هطاتق1970اپریل  22)۳۱۱۲ذْر ۹

ًوْد. جٌازٍ اظ تَ جالل آ تاد  الیا ّفات حدر ای پادشاٍ افغاًطحاىخاى  اهاى اهلل: (1960اپریل  26)۳۱۱۲ذْر ۱

 اًحقال دادٍ شذ ّ در جْار پذرظ تخاک ضپاریذٍ شذ.

در  اجیک خلق افغاًطحاى) ًْرهحوذ جرٍ کی ّ تثرک کارهل (کرزًذاى افحادى  رُثراى  حسب دهْتَ  ۳۱۱۱ذْر ۱

 .ُوراٍ تا چٌذ جي دیگر  کاتل

 رضیذى حسب دهْکراجیک خلق افغاًطحاى . شکطث داّد خاى ّتَ قذرت۳۱۱۱ذْر ۱

 کشحَ شذًذهحوذ داّد ّ ترادرظ هحوذ ًعین تا اعضای خاًْادٍ شاى در قصر ریاضث جوِْری  ۳۱۱۱ذْر  ۱

 . اضالهی افغاًطحاى جعییي شذ جوِْر ئیصصثغث اهلل هجذدی تحید اّلیي ر۳۱۱۳ذْر  ۱

 رئیص شْرای اًقالتی جعییي گردیذتحید  "خلق  "ًْرهحوذ جرٍ کی رُثر جٌاح  ۳۱۱۱ذْر۳۳

 رّز جِاًی کار ّ کارگر.: هیالدیMay  یاّل هذْر  ۳۳

 ) ُشحن قثل از ُجرت( شجوادی الراًی : ّالدت حضرت فاطوَ زُرا  ۹۱ ذْر۳۳

: " اضاهَ تي الدى " رُثر شثکَ القاعذٍ در شِر" ایثث آتاد " در ًسدیکی اضالم  2011هی  2ذْر  ۳۹

 آتاد پاکطحاى کشحَ شذ.

 شذجٌګ اضحقالل خْاُی افغاًطحاى تا اًګلیص آغاز  ۳۹۲۱ذْر۳۱

 رّزجِاًی آزادی هطثْعات. :May  هی 3ذْر  ۳۱

 داکحر ًجیة اهلل تَ حید هٌشی عوْهی کویحَ هرکسی ح د خ ا  اًحخاب شذ ۳۱۱۱ذْر۳۱

 ُالل احور. صلیة ضرخ ّ رّز جِاًی :May  هی 8ذْر  ۳۱

 رّز جِاًی خاًْادٍ . :May یه 15ذْر  ۹۱

 رّز جِاًی ارجثاطات . :May  یه 17ذْر ۹۱

 رّز جِاًی گٌجیٌَ ّ هیراخ فرٌُگی. :May  یه 18ذْر ۹۱

 جیوْرشاٍ دراًی پادشاٍ افغاًطحاى در تاالحصار شِر کاتل ّفات یافث.  :1793هی  19 ۳۳۱۹ذْر۱۱


