
  

  

  

  

 

  قمری     

 

 
September / Octoder  

 
" تصرف کابل توسط گروھی بنام  :١٣٧۵میزان  ۵ 
 "  .طالبان 

  

توريزم و " روز جهانی بنام : )سپتمبر 27(میزان  ۵ 
 "جهانگردی

  

شهادت بی رحمانه دکتور نجيب هللا  :١٣٧۵ میزان ۶ 
) شاپور احمد زی ( افغانستان و برادرشپيشين رئيس جمهور

  .در کابل  " طالبان " ذريعه 
 

 به افغانستان :)م 1934سپتمبر  25 ( ميزان  ۴
  .درآمد ملل جامعه نوتشکيل سازمان عضويت

  

  .روز جهانی نا شنوايان ) :  سپتمبر 30(ميزان  ٩
  

اميرعبدالرحمن خان  : ) 1901اول اکتوبر(ميزان  ١٠
 .نمود پادشاه افغانستان در باال باغ کابل وفات

  

از سوی سازمان يونسکو به عنوان روز  : اکتوبر 5  
  .نامگذاری شده است» معلم « 
  

طيارات بم افگن امريکا و انگليس :١٣٨٠میزان١۵
موضع رژيم طالبان را در نقاط مختلف افغانستان زير بم 

  . باردمان قرار دادند
  

 .روز جهانی کودک :) اکتوبر 8( ميزان  ١٧
  

کابل، خبر مرگ نور محمد  راديو:  ١٣۵٨ميزان  ١٨
  .تره کی رئيس شورای انقالبی، را اعالم کرد 

  

  .روز جهانی نا بينايان ) :اکتوبر 15(ميزان  ٢۴
  

  .روز جهانی غذا  :)  اکتوبر 16( ميزان  ٢۵
  

  .فقر روز جهانی  :)اکتوبر 17(ميزان  ٢۶ 
 
  
  

 مهر  - تله   –ميزان      ١شـنبـــــــــه    Saturday      22     September ذی القعده      05    السبــت

 مهر  - تله   –ميزان    ٢   هــبـشن يک Sunday       23       September  ذی القعده      06    االحــــد

 مهر  - تله   –ميزان     ٣   هـــــبـشندو  Monday         24  September ذی القعده       07   االثنيــن

 مهر  - تله   –ميزان     ۴   هـــبـشن سه  Tuesday       25   September ذی القعده       08   الثالثـاء

Wednesda    26 ذی القعده        09  االربعاء   September  مهر  - تله   –ميزان      ۵  هـبـشنچهار 

 مهر  -  تله   –ميزان      ۶   هــبـشن پنج Thursday   27     September  ذی القعده       10 الخميس 

Friday   ذی القعده       11    الجمعـة             28  September  مهر  - تله   –ميزان      ٧  جـمعــــــــه 

Saturday    ذی القعده       12  السبــت       29 September  مهر  - تله   –ميزان     ٨  شـنبـــــــــه 

Sunday           30  ذی القعده       13   االحــــد  September  مهر  - تله   –ميزان    ٩   هــبـشن يک 

Monday ذی القعده       14  االثنيــن          01     Octoder  مهر  -  تله   –ميزان   ١٠   هـــــبـشندو 

Tuesday ذی القعده       15  الثالثـاء            02    Octoder  مهر  - تله   –ميزان   ١١   هـــبـشن سه 

Wednesday   03 ذی القعده       16   االربعاء    Octoder  مهر  - تله   –ميزان   ١٢   هـبـشنچهار 

 مهر  - تله   –ميزان    ١٣   هــبـشن پنج  Thursday       04    Octoder  ذی القعده       17 الخميس 

Friday                  05  ذی القعده     18 الجمعـةا  Octoder  مهر  - تله   –ميزان     ١۴  جـمعــــــــه 

Saturday  ذی القعده      19  السبــت          06   Octoder    مهر  - تله   –ميزان    ١۵شـنبـــــــــه 

Sunday  ذی القعده      20   االحــــد            07   Octoder  مهر  -  تله   –ميزان   ١۶   هــبـشن يک 

Monday  ذی القعده      21  االثنيــن           08   Octoder  مهر  - تله   –ميزان  ١٧   هـــــبـشندو 

 مهر  - تله   –ميزان   ١٨   هـــبـشن سه  Tuesday         09   Octoder  ذی القعده      22  الثالثـاء 

 مهر   -  تله   –ميزان    ١٩  هـبـشنچهار  Wednesday  10   Octoder  ذی القعده      23    االربعاء

 مهر   - تله   –ميزان   ٢٠   هــبـشن پنج  Thursday       11   Octoder  ذی القعده       24  الخميس

 مهر   - تله   –ميزان    ٢١ ه  جـمعـــــــ   Friday              12  Octoder  ذی القعده    25   الجمعـة 

Saturday ذی القعده     26  السبــت     13        Octoder    مهر   -  تله   –ميزان   ٢٢ شـنبـــــــــه 

 مهر   - تله   –ميزان    ٢٣   هــبـشن يک   Sunday         14     Octoder  ذی القعده      27   االحــــد

Monday   ذی القعده     28   االثنيــن           15   Octoder   مهر  - تله   –ميزان    ٢۴   هـــــبـشندو 

 مهر  - تله   –ميزان    ٢۵   هـــبـشن سه   Tuesday            16 Octoder   ذی القعده     29   الثالثـاء

Wednesday حجهذی ال    01    االربعاء   17    Octoder  مهر  - تله   –ميزان   ٢۶  هـبـشنچهار 

 مهر  - تله   –ميزان    ٢٧   هــبـشن پنج   Thursday        18  Octoder حجهذی ال    02   الخميس

Friday حجهذی ال    03    الجمعـة                  19 Octoder  مهر  -  تله   –ميزان   ٢٨   جـمعــــــــه 

Saturday حجهذی ال    04   لسبــت ا          20   Octoder     مهر  - تله   –ميزان     ٢٩شـنبـــــــــه 

Sunday حجهذی ال    05    االحــــد                21  Octoder  مهر  - تله   –ميزان    ٣٠  هــبـشنيک 

   

  ا«   »  ل آن  و ،«  ازو»  ه  ا د " آلبرت انيشتن ". گی کن و اميد به فردا داشته باش برای امروز زنداز ديروز بياموز    :    ر رن      

 اديب سراج الدين: ترتيب کننده

  

  

 رويداد مهم جهان در اين ما ه
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