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پيمان  :)١٣۴٩ثور ٢ مطابق 1970اپريل  22( 
   . ایمنع توليد و تکثير سالح ھای ھسته 

 مصادف است با: )ھـ ق11(-خراال جمادي 3 
  . )س (شهادت حضرت فاطمه زھرا 

امان هللا )1960اپريل  26( مطابق١٣٣٩ثور ۶ 
نتقال جنازه اش به جالل آ باد ا. نمود  اليا وفات تدر اي

  .داده شد و در جوار پدرش بخاک سپاريده شد
  

شکست داود خان وبه قدرت  :١٣۵٧ثور ٧ 
  .دموکراتيک خلق افغانستان رسيدن حزب 

  
وفات موالنا محمد جال : ق  ھـ ۶٧٢جماداالخر  ه 

  " موالنا "  الدين بلخی مشهور به
  

صبغت هللا مجددی بحيث اولين  :١٣٧١ ثور ٨ 
  . جمهور اسالمی افغانستان تعيين شد  ئيسر

  .روز جهانی کار و کارگر :ميالدیMay  یاول م 

رھبر شبکه  " الدناسامه بن  " : 2011 می 2 
در نزديکی اسالم آباد  "ايبت آباد  "القاعده در شهر
  .پاکستان کشته شد

  .مطبوعات آزادی روزجهانی:May  یم 3  

ھالل  صليب سرخ و روز جهانی :May  یم 8 
  .احمر
  . روز جهانی خانواده :May یم 15 
  . روز جهانی ارتباطات :May  یم 17 
روز جهانی گنجينه و ميراث  :May  یم 18 

  . فرھنگی
  

تيمورشاه  :1793می  19مطابق  ١١٧٢ثور ٣٠
درانی پادشاه افغانستان در باالحصار شهر کابل وفات 

  . يافت
 

 ارديبهشت - غويی – ثور    ١  جـمعــــــــه   Friday            20   April  یجمادی االول    28الجمعـة   

Saturday        21   April  یجمادی االول    29السبــت     ارديبهشت - غويی – ثور   ٢ شـنبـــــــــه      

Sunday          22  April  یجمادی االول   30  االحــــد   ارديبهشت - غويی – ثور   ٣    هــبـشنيک     

Monday         23 االخرجمادی      1  االثنيــن  April ارديبهشت - غويی – ثور   ۴    هـــــبـشندو 

 ارديبهشت -  غويی – ثور   ۵    هـــبـشنسه  Tuesday      24    April جمادی االخر     2 الثالثـاء 

Wednesday   25 جمادی االخر     3االربعاء    April   ارديبهشت - غويی – ثور   ۶    هـبـشنچهار 

Thursday        26  April جمادی االخر      4الخميس   ارديبهشت -  غويی – ثور    ٧    هــبـشنپنج     

 ارديبهشت - غويی – ثور    ٨  جـمعــــــــه   Friday              27   April جمادی االخر      5الجمعـة  

 ارديبهشت - غويی – ثور ٩ شـنبـــــــــه   Saturday       28   April جمادی االخر      6السبــت  

 ارديبهشت -  غويی – ثور ١٠   هــبـشنيک    Sunday          29   April جمادی االخر      7  االحــــد

 ارديبهشت - غويی – ثور  ١١   هـــــبـشندو Monday        30   April جمادی االخر      8االثنيــن  

Tuesday           1 جمادی االخر      9 الثالثـاء      May    ارديبهشت - غويی – ثور ١٢   هـــبـشنسه 

 ارديبهشت -  غويی – ثور ١٣   هـبـشنچهار   Wednesday  2      May جمادی االخر      10االربعاء  

 ارديبهشت -  غويی – ثور ١۴   هــبـشنپنج    Thursday       3      May جمادی االخر     11الخميس  

 ارديبهشت -  غويی – ثور  ١۵جـمعــــــــه    Friday             4       May جمادی االخر      12الجمعـة  

Saturday       5       May جمادی االخر      13السبــت    ارديبهشت - غويی – ثور  ١۶شـنبـــــــــه      

Sunday            6     May جمادی االخر      14  االحــــد  ارديبهشت - غويی – ثور ١٧   هــبـشنيک     

Monday جمادی االخر      15االثنيــن           7      May ارديبهشت - غويی – ثور  ١٨   هـــــبـشندو 

 ارديبهشت - غويی – ثور  ١٩  هـــبـشنسه  Tuesday         8     May جمادی االخر      16 الثالثـاء 

Wednesday جمادی االخر      17االربعاء    9      May ارديبهشت -  غويی – ثور  ٢٠  هـبـشنچهار 

Thursda        10    May جمادی االخر     18الخميس    ارديبهشت -  غويی – ثور   ٢١  هــبـشنپنج      

 ارديبهشت - غويی – ثور  ٢٢جـمعــــــــه   Friday           11      May جمادی االخر      19 الثالثـاء 

 ارديبهشت - غويی – ثور  ٢٣شـنبـــــــــه   Saturda       12       May جمادی االخر      20االربعاء  

Sunday            13  May جمادی االخر     21الخميس    ارديبهشت - غويی – ثور  ٢۴  هــبـشنيک    

 ارديبهشت - غويی – ثور  ٢۵  هـــــبـشندو Monday         14   May جمادی االخر      22الجمعـة  

 ارديبهشت - غويی – ثور  ٢۶  هـــبـشنسه  Tuesday        15   May جمادی االخر      23السبــت  

 ارديبهشت -  غويی – ثور  ٢٧  هـبـشنچهار   Wednesday  16   May جمادی االخر      24  االحــــد

 ارديبهشت -  غويی – ثور  ٢٨  هــبـشنپنج    Thursda  17         May جمادی االخر      25االثنيــن  

 ارديبهشت -  غويی – ثور   ٢٩جـمعــــــــه   Friday             18  May جمادی االخر      26 الثالثـاء 

 ارديبهشت - غويی – ثور   ٣٠شـنبـــــــــه     Saturda   19         May جمادی االخر      27االربعاء  

 ارديبهشت - غويی – ثور   ٣١  هــبـشنيک    Sunday           20   May جمادی االخر     28الخميس  

 ا«   »  ل آن  و ،«  و»  ه  ا د                   "ولتر  " . ولی اشتباه را عفو کن ،حقيقت را دوست بدار  :     ر رن             

  

 اديب سراج الدين: ترتيب کننده

  

  

 رويداد مهم جهان در اين ما ه
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