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 برج های ساعت شهر کابل
 مهارچبخش 

 

 (بادآ یشفاخانه عل ایشاه روغتون  کابل ) نادر میبرج ساعت شفاخانه سناتورـ  4
 : مقدمه

. بنابر باشدیدر سطح کشور م یو معالجو یسیتدر یشفاخانه ها نیاز سابقه دار تر یکیکه  گیب یرفق میسناتور
ع و وهـ ش شر 1310زاي سال ن در ماه جوآ( مقابل دروازه پوهنتون کابل ؛ تعمیر  گیکامل ب یمنار ) رفق بهیکت

فتوت  بی[ از جیافغان ونیمل کیلک ] ههـ ش در زمان محمد نادر شاه به مصرف د 1312درماه اسد سال 
خانه جهت جلو گیري از شفا . در ابتدأ شان اعمار و به پایه تكمیل رسید شاهانه یدر امالک شخص یونیهما

. بناً این شفا خانه بنام رفقي كشور تر كیه شروع به فعالیت نموداز  گیتحت نظر دوكتور رفقي ب ( TB ) توبرکلوز
 (1برد . ) شیآنرا پ یساختمان یخان کار ها اثی. و مهندس صداقمند عبدالغدسنا توریم مسما گردی

 

 ملکیکه از ماآباد ) یدر عل یمیعالج امراض توبرکلوز)سل( سناتور ی: براگزارش روزنامه اصالح بنابر
( بعداً  2. )گرفته است یمرض را تحت تداو نیا انیو مبتال ری( تعممحمد نادر شاه است دیشه حضرتیاعل یشخص

بنام نادرشاه روغتو ن عرضه  شفاخانه. و این دینظر به ضرورت اعمار گرد زیشفاخانه ن نیا یبخش ها ریسا
( دیپار تمنت 12هاي مختلف شفا خانه با داشتن )خدمات صحي خویش ادامه داده و تا امروز با و سیع ساختن بخش 

 .( بستر فعالیت مینماید 250و )
را به عهده داشت بلکه مردم عوام  ریام ینه تنها تداو یسیخانم انگل اسیلیعبدالرحمن شفاخانه ل ری" در زمان امقبال

 ریرا به دوش داشت. در زمان ام ریحرم ام یبود. ضمنا" خانم براون تداو دیموصوف مستف یهمچنان از تداو
 شتری. توجه بدیدر پغمان اعمار گرد یشفاخانه مختصر وخانم  مهیحل میهللا خان و شاه امان هللا خان سناتور بیحب

 نیا یبه آن مبتال بود. رو یادیسل بود که روز تا روز مردمان ز ایتوبرکلوز  یتداو یدوره برا نیان درازمامدار
امروز  میسناتور نیو برج ساعت ا گیب ینادرشاه بود. منار رفق کین یاز کار ها یکی گیب یرفق میسناتور منظور

 .باشدیآن دوره م ادگاریاز  یادآوری
 

 : آب در حرکت بود انیباد که با جرآ یعل ساعت شفاخانهٔ  برج
 

    
 

؛ آباد شده است .  دیگردیهـ ش اعمار م ۱۳۱۰در سال  گیب یشفاخانه رفق کهیبرج در زمان نادرشاه هنگام نیا
منزل و به شکل  ایچهار طبقه  یدارد دارا تیموقع نایس یطب ابوعل وتیبرج ساعت در عقب انستت نیامروز ا

است ؛  دهینصب گرد یساعت بزرگ یباالدر طبقه  باشدیم نیکلک یمنزل آن دار اعمار شده است . هر یچهار ضلع
 . وجود داشت زیبرج ساعت کار نیهم ریدر ز . چون قبالً آب در حرکت بود انیکه به واسطه جر
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است. ارتفاع  دهیمتر پنجاه سانت اعمار گرد کیصفه  یمتر و باال ۴متر در  ۴ساعت متذکره به شکل مربع  برج
ساعت  یقنات ادامه دارد. تا عقربه ها ای زیتا سطح کار نیئمتر بوده و دونل از منزل چهار به پا ۱۴برج حدود 

 . ده شده استیبرج کش ری؛ آب شش قنات به ز شودی. گفته م دیبزرگ به حرکت آ
و در گوشه  دیب از نظر پنهان گردط وتیانستت ریباد با اعمار تعمآ یشفاخانه عل ای گیب یرفق میبرج ساعت سناتور

 .ساخت شتریرا ب یگ دهیپوش نیشفاخانه اطفال ا گرید
 

     
 

 بیآن ، آس یخیبرج با همه سابقه تار نیکابل و پوهنتون کابل ا یحاکم بر کوه ها یگروه یسف در جنگ هاأ ت با
 یرونیب یو با حفظ نما میم ترم ۲۰۰۷دسامبر  ۱۰ خیبه تار مستقل حقوق بشر ونیسیبرج توسط کم نی. فعال" ا دید

 (۳. ) دیگرد ایاح
 است . دهیبه عوض آن نصب گرد یئبای. بلکه ساعت کوچک بدون زستین یاز آن ساعت بزرگ خبر اما
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