
 د از او    روزی        -       د   دا                                       د  ه و                             -              د   ش و ش                        «م»  

 

 

  قمری     

 

 

May  June 

 

 �لی   –

  
امان ):  1929/5/23( ١٣٠٨جوزاسال ٢ 

پادشاه مخلوع افغانستان ازکشور بيرون  هللا خان
  .شد وبعدأ به کشور ايتاليا پناھنده شد

  
): 1973می   30( ١٣۵٢جوزا ١٠

قرارداد آب ھلمندازطرف اعضای مشرانو 
  .جرگه تائيد گرديد

  
روز جهانی محيط :  جون 5(جوزا  ١۶
  . زيست

  
رجب، سال دوم ھجري  15(جوزا  ١٧

سمت بيت  از تغيير قبله مسلمانان :)قمري
  . كعبه معظمه واقع درفلسطين به سوی المقدس

  
 :مریقجری ھـ62رجب 15( جوزا  ١٧

  . )س(وفات حضرت زينب 
   

رجب ، سال دوم ھجري  15 (جوزا  ١٧
تغيير قبله مسلمانان از سمت بيت ): قمري

  . المقدس واقع درفلسطين به سوی كعبه 
  

سلطان علی کشتمند : خ  ١٣۶٠جوزا  ٢١
 به ، :م  ١٩٨٨مه  ٢۶تا  1981جون  11از

حيث نخست وزيربکار خود در افغانستان ادامه 
  .داد

 ):1946جون  16( ١٣٢۵جوزا  ٢۶
 بين خط تالويگ معاھدهٔ سرحدی بر مبنای

  افغانستان و شوروی

 

Monday         21 خرجمادی اال     29االثنيــن         May خرداد - غبر�لی –جوزا     ١    هـــــبـشندو 

 خرداد - غبر�لی –جوزا     ٢    هـــبـشنسه  Tuesday      22       May خرجمادی اال      30الثالثـاء    

Wednesday   23  رجب        1 االربعاء     May    خرداد - غبر�لی –جوزا    ٣    هـبـشنچهار 

 خرداد -  غبر�لی –جوزا    ۴    هــبـشنپنج    Thursday        24   May رجب       2الخميس   

 خرداد - غبر�لی –جوزا    ۵  جـمعــــــــه   Friday              25    May رجب        3  الجمعـة 

 خرداد -  غبر�لی –جوزا    ۶ شـنبـــــــــه    Saturday       26    May رجب        4  السبــت 

 خرداد - غبر�لی –جوزا    ٧    هــبـشنيک    Sunday          27    May رجب        5   االحــــد

 خرداد - غبر�لی –جوزا    ٨    هـــــبـشندو Monday        28    May رجب        6االثنيــن  

Tuesday           29 رجب        7 الثالثـاء    May   خرداد - غبر�لی –جوزا   ٩    هـــبـشنسه 

 خرداد -  غبر�لی –جوزا  ١٠    هـبـشنچهار  Wednesday  30    May رجب        8االربعاء  

 خرداد -  غبر�لی –جوزا  ١١    هــبـشنپنج   Thursday       31    May رجب        9الخميس  

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ١٢  جـمعــــــــه   Friday             1        Jun رجب       10الجمعـة  

Saturday       2        Jun رجب       11السبــت    خرداد - غبر�لی –جوزا  ١٣ شـنبـــــــــه        

 خرداد -  غبر�لی –جوزا  ١۴    هــبـشنيک  Sunday            3      Jun رجب       12  االحــــد

Monday رجب      13االثنيــن           4       Jun خرداد -  غبر�لی –جوزا  ١۵    هـــــبـشندو 

 خرداد -  غبر�لی –جوزا  ١۶    هـــبـشنسه  Tuesday         5      Jun رجب      14 الثالثـاء 

Wednesday رجب       15االربعاء    6       Jun خرداد - غبر�لی –جوزا  ١٧    هـبـشنچهار 

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ١٨    هــبـشنپنج    Thursda         7     Jun رجب      16الخميس  

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ١٩  جـمعــــــــه   Friday            8       Jun رجب       17الجمعـة  

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ٢٠ شـنبـــــــــه    Saturda       9         Jun رجب       18السبــت  

Sunday            10   Jun رجب       19  االحــــد  خرداد - غبر�لی –جوزا  ٢١    هــبـشنيک    

 خرداد -  غبر�لی –جوزا  ٢٢    هـــــبـشندو Monday         11    Jun رجب       20االثنيــن  

 خرداد -  غبر�لی –جوزا   ٢٣   هـــبـشنسه  Tuesday        12     Jun رجب       21 الثالثـاء 

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ٢۴   هـبـشنچهار    Wednesday  13    Jun رجب        22االربعاء  

 خرداد -  غبر�لی –جوزا  ٢۵    هــبـشنپنج     Thursda  14           Jun رجب       23الخميس  

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ٢۶  جـمعــــــــه   Friday             15    Jun رجب        24الجمعـة  

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ٢٧ شـنبـــــــــه       Saturda   16           Jun رجب       25السبــت  

 خرداد -  غبر�لی –جوزا  ٢٨    هــبـشنيک     Sunday           17    Jun رجب       26  االحــــد

 خرداد -  غبر�لی –جوزا  ٢٩    هـــــبـشندو Monday         18   Jun رجب       27االثنيــن  

 خرداد - غبر�لی –جوزا  ٣٠   هـــبـشنسه     Tuesday    19         Jun رجب       28 الثالثـاء 

 خرداد - غبر�لی –جوزا   ٣١  هـبـشنچهار    Wednesday   20    Jun رجب       29االربعاء  

 «   ه  ا د       »آنتونی رابينز  «اگراز خطاھای خود درس نگيريم ، ممکن است در آينده نيز آنهارا تکرار کنيم  :  :    ر رن       ل آن  و ،«  دو«   »  ا  

 اديب سراج الدين: ترتيب کننده

  

  

 رويداد مهم جهان در اين ما ه
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