
Stichting SCAN wordt in 2020, 20 jaar. Wij hebben deze kalender zo gemaakt dat u die voor altijd kunt gebruiken. 
U kunt dit bijvoorbeeld als verjaardagskalender gebruiken. Deze kalender bestaat uit 3 jaartellingen, namelijk de Christelijke, 
Islamitische en de Solar Hijri Kalender (Perzische jaartelling). Hieronder volgt er meer informatie over deze jaartellingen. 
Daarnaast hebben wij voor u alle belangrijke dagen in Nederland en Afghanistan bij elkaar gebracht zodat u alle feestdagen kunt 
zien. 

De Christelijke en Solar Hijri Kalender hebben hetzelfde aantal dagen (365 dagen). Het nieuwjaar op de Perzische kalender is 
bijvoorbeeld net als de Christelijke kalender altijd op dezelfde dag, namelijk op 21 maart (dan begint het nieuwjaar met de 
eerste maand Hamal) (elke 5 jaar is het nieuwjaar echter op 20 maart). Ook bijvoorbeeld de Onafhankelijkheidsdag van 
Afghanistan is op een vaste dag, namelijk 28-5-1298 (= 19-8-1919) en dit is altijd op 19 augustus. 

De Solar Hijri Kalender (Perzische) kalender is een zonnekalender en wordt in Afghanistan, Iran en Koerdistan gebruikt. 
De jaartelling van de Perzische kalender was op hetzelfde punt begonnen als de Islamitische kalender, maar verder zijn er geen 
overeenkomsten. 

De Islamitische jaartelling (Hijri Qamari) is een tijdrekening met als beginpunt het jaar waarin de hijrat of hegrat plaatsvond. Dit is 
de migratie van Mohammed (vrede zij met hem) van Mekka naar Medina. Dit jaar begon (volgens de juliaanse kalender) op 15 of 
16 juli 622. De Islamitische jaartelling wordt binnen de Islam gebruikt voor de bepaling van bepaalde feest- en vastendagen, maar 
ook als gangbare kalender in Saoedi-Arabië en enkele omringende landen. De Islamitische kalender is een maan-gebonden 
kalender, bestaande uit een jaar van 12 maanden van 29 of 30 dagen. Doordat deze 12 samen ongeveer 354 dagen duren, loopt 
deze kalender elk jaar 10 tot 12 dagen uit de pas met het zonnejaar, waardoor bijv. de Ramadan nu in de zomer is maar na enkele 
jaren in de winter. Muharram is de eerste maand van Islamitische jaartelling (Hijri Qamari) (Begin Nieuwjaar). 
Toen de Taliban aan de macht was in Afghanistan (1999 en 2002) gebruikte ze de Islamitische kalender. 

Wij gebruiken in Afghanistan nu de Solar Hijri Kalender. De maanden zijn hetzelfde, maar de namen van de maanden zijn in 
Afghanistan anders. Bijvoorbeeld: de eerste maand heet in Afghanistan ‘Hamal’, in Iran heet dit ‘Farvardin’ en de Koerdische 
mensen noemen het Xakelêwe. Alle namen van de maanden zijn hieronder in de lijst te zien. 

Maand  
Nr. 

Aantal  
dagen 

Maand namen  
in Afghanistan (Dari)  

Maand namen  
in Afghanistan (Pashto)  

Islamitische jaartelling 
 (Hijri Qamari) maand namen  

1 31 Hamal لمح  Wray یرو  Muharram مّرحم  
2 31 Sawr روث  Ǧwayay ییوغ  Safar رفص  
3 31 Jawzā ازوج  Ǧbargolay یلو8ربغ  Rabi' al-awwal لوألا عیبر  
4 31 Saratan ناطرس  Čungāx ̌   يناثلا عیبر Rabi' al-thani  ښاEنچ
5 31 Asad دسا  Zmaray یرمز  Djoemada al-awwal لوألا ىدامج  
6 31 Sonbola ھلبنس  Waǵay یږو  Djoemada al-thani يناثلا ىدامج  
7 30 Mizan نازیم  Təla ھلت  Rajab بجر  
8 30 Aqrab برقع  Laṛam لVم  Shaban نابعش  
9 30 Qaws سوق  Līndəi ۍدنیل  Ramadan ناضمر  

10 30 Jadi یدج  Marǧūmay یموغرم  Shawal لاّوش  
11 30 Dalvæ ولد  Salwāǧa ھغاولس  Dhoe al-Qi'dah ةدعقلا وذ  
12 29/30 Hut توح  Kab بك  Dhoe al-Hidzjah ةجحلا وذ  

           
Maand  Aantal  Maand namen   Maand name  De belangrijkste islamitische dagen 

Nr. dagen in Iran (Perzisch)  in Koerdistan  1 Moharram: Nieuwjaar 
1 31 Farvardin نیدرورف  Xakelêwe  لھکاخg10  ەو Moharram: Ashora 
2 31 Ordibehesht تشھبیدرا  Gullan وگm20  ن Safar: Arba'een 
3 31 Khordad دادرخ  Cozerdan  12  نادرەزۆج Rabi' al-awwal: Geboortedatum Profeet  
4 31 Tir ریت  Pûşper  ڕھپشووپ  Mohammed (Vrede zij met hem) Sunni 
5 31 Mordad دادرم  Gelawêj  والھگg17  ژ Rabi' al-awwal: Geboortedatum Profeet  
6 31 Shahrivar رویرھش  Xermanan  نانامرھخ  Mohammed (Vrede zij met hem) Shia 
7 30 Mehr رھم  Rezber  رھبزەڕ  Nacht van 26 op 27 Rajab: Laylat al-Miraadj 
 Nacht van 14 op 15 Shaban: Laylat al-Baraat  نازgڕmھگ Gelarêzan  نابآ   30 8
9 30 Azar رذآ  Sermawez 1  زەوامرھس Ramadan - 29 of 30 Ramadan: Vastenmaand 

10 30 Dey ید  Befranbar  رابنارفھب  Nacht van 20 op 21 Ramadan: Laylat al-Qadr Shia 
11 30 Bahman نمھب  Rêbendan  ڕgنادنھب  Nacht van 26 op 27 Ramadan: Laylat al-Qadr Sunni 
12 29/30 Esfand دنفسا  Reşeme  1  ھمھشەڕ Shawal: Eid al-Fitr (Suikerfeest) 

        10 Dhoe al-Hidzjah: Eid al-Adha (Offerfeest) 
        18 Dhoe al-Hidzjah: Eid al-Ghadir (Shia) 

 


