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 خورشیدی ۲۹۳۱ ( لړم )-عقرب(     ی امهمناسبت اه

 سّص جِاًی تٌام "هلل هححذ ".:1445اکحثش 24  عمشب ۴

    ُجشي لوشي 35سال  -عثواى تي عفاى  ضِادت : حجَال ري 11عمشب ۴

هحوذ يْسف تشای حکْهحص سأی اعحواد هیگشفث کَ دس خاسج جاالس ضْسای هلی پْلیس تَ  ۳۵۱۱عمشب  ۵

 آجص کطْد ّ چٌذ ًفش کطحَ ضذ.جظاُش کٌٌذٍ گاى 

ًفش اص کطحَ ضذٍ گاى دس صًذاى پلچشخی تَ  ۳۴۲۲۲لیسث  حفیظ اهلل اهیيحیات  دس صهاى۳۵۱۱عمشب ۵

ديْاس ُای ّصاست داخلَ ًصة ضذ، جا حفیظ اهلل اهیي گٌاٍ خْد سا تَ گشدى سژين ًْس هحوذ 

 اسدزجشٍ کی تگ

 اعظنهحوذ يْسف اص عِذٍ صذاست اسحعفی داد ّ هحوذ ُاضن هیًْذ ّال تَ حیث صذس ۳۵۱۱عمشب  ۱

 افغاًسحاى جعییي ګشديذ

 جعییي ګشديذ   اعظنًْساحوذ اعحوادی تَ عْض هیًْذ ّال تَ حیث  صذس ۳۵۱۲عمشب   ۲

حثیة اهلل کلکاًی تا ُفذٍ جي اص ُوشاُاًص دس داخل اسګ ضاُی اعذام ضذًذ ّ اجساد ضاى   ۳۵۲۱عمشب ۳۳

 عمشب دس چوي حضْسی تذاس آّيضاى ضذًذ ۳۴تحاسيخ 

 ُجشی لوشی. ۳۱۵۱اّل هحشم: آغاص سال عمشب ۳۱

 تیطشفی افغاًسحاى دس جٌگ دّم جِاًی سا هْسد جائیذ لشاس داد.لْيَ جشګَ سیاسث  ۳۵۴۲عمشب۳۱

ًفش صخوی ضذًذ کَ دس هیاى  ۳۲۲ًفش کطحَ ّ  ۱۱خوشی دس اثش حولَ اًححاسی دس ضِش، پل۳۵۱۲عمشب ۳۱

 هحافظ اصتیي سفحٌذ. ۲ًوايٌذٍ پاسلواى ّ  ۲هعلن ّ  ۱ضاگشد ّ  ۲۳کطحَ ضذٍ گاى 

هحوذ ظاُش ضاٍ  ّ ،هحوذ ًادس ضاٍ پادضاٍ افغاًسحاى جْسط هحعلوی تٌام عثذالخالك کطحَ ضذ ۳۵۳۴  عمشب۳۱

 تحیث پادضاٍ افغاًسحاى جعییي گشديذ. فشصًذش 

 تَ عضْيث ساصهاى هلل هححذ دس آهذ سوأافغاًسحاى س ۳۵۴۱عمشب  ۳۱

هححذ، تا پطحیثاًی ًظاهیاى اهشيکا ّ اًگلیس  ضکسث گشٍّ طالثاى، ّدخْل ًیشّ ُای جثَِء  ۳۵۱۲عمشب  ۴۴

 دس کاتل .

 هحشم: عاضْسای حسیٌی ۳۲عمشب ۴۵

" ديگْکْسدّيض" تحیث ًوايٌذٍ خاظ سش هٌطی هلل هححذ جعییي :  هیالدی 1411ًْهثش  11 ۳۵۲۲عمشب ۴۱

 دس اهْس افغاًسحاى

سثکذّش ساخحَ ضذ ّ آى سوث ُا تَ اضاسٍء سّسِا تثشک کاسهل اص ّظايف حضتی ّدّلحی ۳۵۲۱عمشب  ۴۲

 تذّش ًجیة اهلل هحْل گشديذ. 

  هیثاق تیي الوللی حمْق کْدک  جصْية ضذ ) سّص جِاًی کْدکاى (: هیالدی1414ًْهثش 20عمشب۴۲


