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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

              
 ۵۰/۰۵/۶۵۰۲         آنالین جرمنافغان 

            محمود محمود شاه : نویسندۀ 
 وهنتون کابل پدر  تاریخو استاد ماستر 

  نجاتمنار 
 

 
 

و ی بگرام کمری  و وما در هنگام رفتن  به والیت لوگر وپکتیا  ویا برای خوردن توت به شیوکی کابل هموطنان 
سال بیشتر در کنار چمن  04بعدا ً در کارته ) سید نور محمد شاه مینه( ویا در هنگام تجلیل جشن استقالل در حدود 

د حتما ً منار سفیدی را دیده وری  وباالحصار کابل  و سرک که به شهدای صالحین میروحضوری  ودر دروازۀ اله
 .واز خود پرسیده باشند که این منار به خاطر چی  واز طرف کی  اعمار کردیده است ؟ 

 .بودشده قلمکاری طبیعی کمتر بوده است ، از سنگهای متر ده  زا نجات که یقینا ً ارتفاع آنمنار 
 

دد و محمد کلکانی مضمحل  میگر هنگامیکه حکمروایی امیر حبیب هللا هجری شمسی  ۰۰۵۱ماه میزان  ۰۲به تاریخ 
هی نزدیک پل مستان  در چهار را  می آوردبدست با نیروی خویش کابل را  باالحصارنادر خان از طریق شرق 

اتخاذ شد که از هجری شمس  است و تصمیم  ۰۰۵۱میزان ۶۰را بنا می نماید . تاریخ افتتاح این منار  منارنجات
دد . ) بعدا ٌ در مورد این بازار صحبت مینمایم( این منار تاهفت منارمذکور که تا مسجد عید گاه بازاری بنا  واعمار گر

 شهریان  کابل قرار داشت. ر کماکان در هرسال به دیدثو
منار نجات را ین روزهای به قدرت رسیدن خویش جری شمسی در آغازه ۰۰۰۱هفت ثور ن رژیم  جدیدمردادولت 

ابراز  « آل یحیی» بستند  و ویران کردن  وگویا  سعی داشتند ضدیت خود را با سلطنت به اصطالح ک تانتوپ با 
ز این منار که اثری ا  سبب شد .را  یکابل ، عمل شان کنش و واکنش  بخصوصحالیکه میان مردم شریف  کنند . در

 .بدست توانا وهنرمند استاد گرانقدر محمود الحسینی خطاطی و تنزئین یافته بودآن دیده نمیشود 
 جغرافیائی  و مردم شناسی()مرکز مطالعات و تحقیقات تاریخی ـ  افغانستان فردا ( :) تشکر از        

    بودتحریر شده  از امروز عنی سه سال قبلی 2931 سال ماه جوزای  در مضمون ن ای
 http://afghanistanefarda.blogfa.com/post-122.aspx:  مضمون سایت و  لینک 
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