
  

 
  

الحجهذی      - ذی القعده    

 
Octoder-Novemder 

 

 آبان) لړم -عقرب(

  
احمدشاه درانی  ) :  1772اکتوبر  23( عقرب ١

درشهر قندھار وفات نمود و پسرش تيمورشاه به اريکه 
  . قدرت تکيه زد

ملل " روز جهانی بنام  :)1945اکتبر 24( عقرب ٢ 
  ."متحـد 
تظاھرات جنبش محصالن و در  :١٣۴۴عقرب ٣ 

دانش   و شکرهللا خياط    حسنروشنفکران در شهر کابل 
  .زخمی شدندتعدادی  شهيد و   ليسهء زراعت   آموز

نفر از کشته شده  ١٢٠٠٠ليست  :١٣۵٨عقرب  ٣ 
داخله نصب گان در زندان پلچرخی به ديوار ھای وزارت 

خود را به گردن رژيم گروپ گناه شد، تا حفيظ هللا امين 
  .نور محمد تره کی بگزارد

حبيب هللا کلکانی ): 1929نومبر  2(  عقرب ١١  
  . با عده ای از ھمراھانش در داخل ارگ شاھی اعدام شدند

  .عــرفــه)  ذی الحجه ٩( عقرب ١۵
در اثر حمله انتحاری در شهر،  :١٣٨۶عقرب  ١۵

نفر زخمی شدند که در  100نفر کشته و  77پل خمری 
نماينده  6معلم و  5شاگرد و  61ميان کشته شده گان 

 .محافظ ازبين رفتند 6پارلمان و 
( روز عيد اضحی ) ذوالحجه  10(  عقرب ١۶ 
  ).انشاهللا 
محمد نادر شاه  ) : 1933نومبر  8( عقرب ١٧ 

 و ،پادشاه افغانستان توسط متعلمی بنام عبدالخالق کشته شد
به حيث پادشاه افغانستان تعيين فرزندش محمد ظاھر شاه 

  . گرديد

شکست : )2001نومبر 13(١٣٨٠عقرب  ٢٢ 
گروه طالبان، ودخول نيرو ھای جبههء متحد، با پشتيبانی 

  .نظاميان امريکا و انگليس  در کابل 

عثمان بن  شهادت ) :حجهال ذي 18( عقرب ٢۴ 
   ھجري قمري 35سال  -عفان 

از وظايف حزبی  ببرک کارمل :١٣۶۵عقرب٢٩
سبکدوش ساخته شد و آن سمت به اشارهء روسها ودولتی 

    .ھا بدوش نجيب هللا محول گرديد
ميثاق بين المللی : )ميالدی1989نومبر 20(عقرب٢٩

  )کودکان  روز جهانی( حقوق کودک  تصويب شد 
  

  

 آبان- لړم -عقرب   ١   هــبـشنيک  Sunday         23      Octoder  ذی القعده   25    االحــــد

 آبان- لړم -عقرب    ٢   هـــــبـشندو Monday       24       Octoder ذی القعده   26   االثنيــن

 آبان- لړم - عقرب    ٣   هـــبـشنسه  Tuesday        25      Octoder  القعدهذی    27   الثالثـاء

 آبان- لړم -عقرب     ۴  هـبـشنچهار  Wednesday 26      Octoder  ذی القعده    28االربعاء   

 آبان- لړم -عقرب     ۵   هــبـشنپنج  Thursday      27      Octoder  ذی القعده   29 الخميس 

Friday  ذی القعده     30 الجمعـة              28     Octoder آبان- لړم -عقرب     ۶  جـمعــــــــه 

 آبان- لړم -عقرب    ٧  شـنبـــــــــه  Saturday    29    Octoder   الحجهذی    01  السبــت 

 آبان- لړم -عقرب   ٨   هــبـشنيک   Sunday        30    Octoder الحجهذی     02   االحــــد

 آبان- لړم -عقرب    ٩   هـــــبـشندو  Monday      31     Octoder الحجه ذی   03   االثنيــن

 آبان- لړم - عقرب ١٠  ه ـــبـشنسه   Tuesday       01     Novemder الحجهذی   04  الثالثـاء 

 آبان- لړم - عقرب ١١   هـبـشنچهار  Wednesday 02    Novemder الحجه ذی   05  االربعاء 

 آبان- لړم -عقرب ١٢   هــبـشنپنج  Thursday     03    Novemder الحجهذی   06  الخميس 

  آبان– لړم -عقرب  ١٣ جـمعــــــــه   Friday            04     Novemder الحجهذی   07  ا الجمعـة

 آبان- لړم -عقرب ١۴شـنبـــــــــه    Saturday      05   Novemder الحجهذی    08السبــت   

Sunday الحجهذی     09   االحــــد          06   Novemder   آبان- لړم -عقرب ١۵   هــبـشنيک 

 آبان- لړم -عقرب ١۶   هـــــبـشندو Monday       07   Novemder الحجه ذی   10  االثنيــن 

 آبان- لړم - عقرب ١٧   هـــبـشنسه  Tuesday        08    Novemder الحجهذی    11  الثالثـاء 

 آبان- لړم -عقرب ١٨  هـبـشنچهار  Wednesday 09  Novemder الحجه ذی   12    االربعاء

 آبان- لړم - عقرب ١٩   هــبـشنپنج  Thursday      10   Novemder الحجه ذی    13   الخميس

 آبان- لړم -عقرب  ٢٠ جـمعـــــــه     Friday            11   Novemder الحجهذی   14   الجمعـة 

Saturday الحجه ذی   15   السبــت        12   Novemder   آبان- لړم -عقرب ٢١ شـنبـــــــــه 

 آبان- لړم - عقرب ٢٢   هــبـشنيک   Sunday         13   Novemder الحجهذی    16    االحــــد

 آبان- لړم - عقرب ٢٣   هـــــبـشندو   Monday      14   Novemder الحجه ذی  17    االثنيــن

 آبان- لړم - عقرب ٢۴   هـــبـشنسه    Tuesday      15   Novemder الحجهذی   18    الثالثـاء

 آبان- لړم -عقرب ٢۵  هـبـشنچهار  Wednesday 16   Novemder الحجه ذی  19    االربعاء

 آبان- لړم -عقرب  ٢۶   هــبـشنپنج   Thursday      17   Novemder الحجهذی   20   الخميس 

  آبان– لړم -عقرب ٢٧   جـمعــــــــه  Friday            18   Novemder الحجهذی   21    الجمعـة

  آبان– لړم -عقرب ٢٨  شـنبـــــــــه  Saturday      19  Novemder الحجهذی  22   السبــت 

 آبان- لړم - عقرب  ٢٩  هــبـشنيک  Sunday         20    Novemder الحجهذی  23     االحــــد

 آبان- لړم - عقرب  ٣٠  هـــــبـشندو Monday       21     Novemder الحجه ذی  24    االثنيــن
 

 

        )جين كاكتيو. (پيوند تاريخ، حقيقتي است كه سرانجام به افسانه و افسانه دروغي است كه سرانجام به تاريخ مي :گفتار بزرگان  

 

 سراج الدين اديب: مرتب
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