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 ػىثً

 الظثث

Sat 

 يکؼىثً

 االحذ

Sun 

 دَػىثً

 االثىیه

Mon 

 طً ػىثً

 الثالثاء

Tue 

 چٍارػىثً

 االرتعاء 

Wed  

 پىجؼىثً

 الخمیض

Thu 

 جمعً

 الجمعة

Fri 

۳۵       22 ۳۱       23 ۳۱      24 ۳۱       25 ۳۱       26 ۳۱       27 ۳۲       28 

۴۲       29 ۴۳     30 ۴۴     July ۴۵         2 ۴۱         3 ۴۱         4 ۴۱         5 

 12       ۵ 11      ۴ 10   رمضان 9       ۵۲ 8         ۴۲ 7       ۴۱ 6       ۴۱

۱       13 ۱       14 ۱        15 ۱       16 ۱        17 ۲        18 ۳۲        19 

۳۳       20 ۳۴     21 ۳۵        22 

    

چنکاش)نطارس ی امهمناسبت اه
 خورشیدی ۲۹۳۱( 

  .ػعثان: میالد حضزت مٍذی)ع(۳۱ان ططز  ۴

 تظحز اردَ کً تً کمک اجحادػُرَی در کاتل طاخحً ػذي تُد افححاح ګزديذ ۱۲۲ػفاخاوً  ۳۵۱۱طزېان  ۴

 حمايث اس قزتاویان ػکىجً رَس جٍاوی : جُن 22ان ططز  ۱

 جفُيض قذرت دَلحی اس صثغث اهلل مجذدی تً تزٌان الذيه رتاوی تز اطاص جُافق پؼاَر. ۳۵۱۳طزطان۱

 جُالی: رَس جٍاوی تىام " کُپزاجیف ٌا ".3ان ططز۳۴

جه اس قُماوذاوٍای جٍادی مزتُط جمعیث اطالمی افغاوظحان در َاليث جخار تذطث طیذ  ۵۴ ۳۵۱۱طزطان ۳۱

 ادی حشب اطالمی ګلثذيه کؼحً ػذوذجمال يک جه اس قُماوذاوٍای جٍ

 رمضان ماي جحمل َ عطغ میثاػذ.آغاس گزفحه " رَسي "  :اَل رمضانان ططز ۳۲

 ئیض جمٍُر افغاوظحان تا ػلیک محافظ ػخصی اع تً قحل رطیذَلی کزسی تزادر ر احمذ ۳۵۲۲طزطان ۴۳

پادػاي افغاوظحان در طفز ايحالیا تُد کً کُدجا جحث رٌثزی محمذ داَد  ،در حالیکً ظاٌز ػاي ۳۵۱۴طزطان۴۱

 خان صُرت گزفث کً پايً َاطاص اَلیه جمٍُريث در افغاوظحان گذاػحً ػذ.

اوحالل جمامی گزَي ٌای وظامی احشاب طیاطی َ جٍادی را اعالن ة يجصُ ػُرای َسيزان ۳۵۱۳طزطان ۴۱

 وظامی احشاب آوٍا در اردَی ملی جذب ػذوذ.َتز اطاص آن فیصلً جمام جؼکیالت 

 چاپ رطیذدر جزايذ کؼُر تً  )مزتُط داَد خان( اطاطىامً حشب اوقالب ملی ۳۵۱۱طزطان ۴۱

 رَوذ اوحقال مظَُلیث ٌای امىیحی قُای تیه اللملی تً ویزَ ٌای افغانآغاس  ۳۵۲۲ طزطان ۴۱

 طال قثل اس ٌجزت ( ۵)  – )ص (رمضان : َفات  حضزت خذيجً  ۳۲ان ططز ۴۱

َر  حملًاطالمی در َلظُالی طزخ رَد َاليث وىګزٌار تاالی دَايز دَلحی  وٍضثاعضای ۳۵۱۱انططز ۵۲

 ػذوذ َ تعذ اس  سدَخُرد مخحصز فزار کزدوذ


