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 خورشیدی ۲۹۳۱ (رمغومی  )-جدی ی امهمناسبت اه

داهذ کرزی تر اضاش فیصلَ ًاهَ جلطَ )تي( زهام اهْر را در کاتل از  : م 2001دضوثر  22 ۳۵۲۲ جذی اّل

 .ترُاى الذيي رتاًی جطلین شذ

 درتی را تَ کاتل اًحمال دادعیارات ًظاهی اجذاد شْرّی ّضايظ  ۳۵۱۲جذی  ۵

هِرّرزی تر  پیام آّر صلخ ّ (،  ع دضرت ػیطي تي هرين) : یالدیدضوثرضال اّل ه 22 جذی  ۳

  در تیث لذن ّالغ در ضرزهیي فلطغیي تَ دًیا آهذ. پايَ جْدیذ ّ ػذالث 

ضمْط رژين دفیظ اهلل اهیي ّ اضحمرار هردلَ جکاهلی دکْهث جذث رُثری تثرک کارهل ّ  ۳۵۱۲جذی۲

 . از تاضحیل پلچرخیػوْهی هژدٍ آزادی زًذاًیاى 

 تثرک کارهل در کاتل افححاح کرديذ هلی پذر ّعي از عرفکٌګرٍ هْضص جثَِ  ۳۵۱۲جذی  ۲

 ّ اػذام گرديذهذکوَ  اػالى کرد کَ  دفغظ اهلل اهیيراديْ کاتل  ۳۵۱۲جذی  ۲

 ـ ق (ُ ۳۳) صصفر : ردلث دضرت هذوذ  ۴۲ جذی۳۲

 جأضیص دسب دهْکراجیک خلك افغاًطحاى ۳۵۳۵جذی ۳۳

 هیالدی 2014جذيذ آغازضال :جٌْری( )اّل جذی۳۳

تیش از پٌج  ُسار ًفر تر اضاش فرهاى شْرای اًمالتی جذث رُثری تثرک کارهل از  ۳۵۱۲جذی   ۳۳

 شذًذ.زًذاًِای هخْف دفیظ اهلل اهیي آزاد 

 از هکَ تَ هذيٌَ صاّل رتیغ االّل : ُجرت دضرت هذوذجذی۳۵

 زبان فارسیموالوا جالل الدیه محمد بلخی، عارف و سخىور: جْلذ لوری ۲۲۳رتیغ االّل  ۲ جذی۳۲

" ػسای هلی" را در ضراضر کشْر  کشحَ شذى تیشوار زًذاًیاى ضیاضی خاعرتدکْهث  ۳۵۱۲جذی  ۴۵

 اػالى کرد

 ضال لثل از ُجرت ( ۱۵تَ رّايث اُل ضٌث) صّالدت دضرت هذوذ رتیغ االّل: ۳۴جذی۴۳

 افغاًطحاى تَ اريکَ لذرت جکیَ زد پادشاٍدثیة اهلل کلکاًی تَ دیث  ۳۵۲۲جذی  ۴۲

 ضال لثل از ُجرت ( ۱۵تَ رّايث اُل شیؼَ )  صرتیغ االّل : ّالدت دضرت هذوذ  ۳۲جذی۴۲


