
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۵۲/۶۰/۵۶1۲            استاد شاه محمود محمود
 

 زادروز شاه امان الله خان در پغمان یادگاریمنار 
 

 :مقدمه
 

ادروز شاه امان الله خان سال ز نیم 1۵1هـ ش مصادف با  13۳۱جوزا  11م مطابق  ۵۶1۲جمعه اول جون  روز
روز  نیکشور ما از ا میهموطن من فراموش نموده و به خصوص در تقو ونهایروز را نه تنها من بلکه مل نیبود. ا
شاه  کهیگنجاند . در حال میدر تقو توانیرا نم ریو شاه و وز نیسالط نهمهیا ندیبگو دینام برده نشده است . شا اصالً 

گردد . زمامداران  یها نشان میروز وفات آنها در تقو ایچند سلطان و شاه ؛ حقش است تا زادروز و  یامان الله در پهلو
زادروز خودشان را  یعامه شده اند که حت یها یئو غارت دارا یاسیس یدولت افغانستان چنان مصروف زدوبند ها

 .فراموش کرده اند زین
 ۲ یم مساو 1۲۳۵هـ ش مطابق اول جون  1۵۱1جوزا  1۵بر  11نبه امان الله خان روز چهارشنبه بر پنجش شاه

را امان الله نام  یعبدالرحمن خان پدر بزرگش و ریهـ ق ؛ در دره زرگر پغمان تولد شده است . ام 13۶۳ قعدهیذ
 یطاعون مبتال و به نسبت سرد ایبه مرض وبا  هپسر خود و خانواده و مردم شهر کابل ک نیا کیگذاشت تا به قدوم ن

 .ابندیبودند ؛ امان  دهیپغمان به آنجا کوچ یاهو
 

 :زاد روز شاه امان الله خان یادگاری منار
 

   
 

پغمان قرار دارد با  هیاز روز تولد شاه امان الله خان که در مقابل مسجد جامع امان ادبودیبه خاطر  یادگاری یبنا
هنوز استوار و مقاوم استاده  وده اند ،نم کی؛ که دشمنان وطن به قامتش شلاست یچهره و قامت مملو از زخم ها

اعانه دادند و طرح شاه امان الله خان  یافغان کی کی انستان، شاگردان همه مکاتب افغمنار نیاعمار ا ی. برااست
، به مثابه چراغ علم و معرفت قرار دارد شده است دهیتراش دیمنار دو شمع مانند که از سنگ مرمرسف یشعله درباال
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دوست  یمرم یها یشاه موصوف است . با فرورفتگ یو در دوکنار منار سمبول معارف افغانستان که از طرح ها
؛ چهره زخم خورده علم است یریو دشمن قامت خم نکرده و نشان قلم و دوات و کتاب که سمبول از دانش و فراگ

 .دهدیوع افتاب ؛ نشان مرا مقابل طل شیخو
فتاب در حال طلوع و اطراف آن دو خوشه گندم که با آآن کاله تاجدار و  یو باال ریوقت که دو شمش یرسم نشان

 افتهی جیو ترو میخود شاه امان الله خان ترس به فکر و خامهٔ  گریمهم د اتی. با خصوصشده است دهیچیاز گل پ تهیف
 .دیبود با نشان معارف افغانستان بدوطرف منار نقش گرد

وارد  زیفرانسه مروج بود، ن کیگوت یشعله مانند که در مهندس ناتیرا که وابسته به تزئ یدیجد ناتیامان الله تزئ شاه
  رگید یسمبول ها یدروازه و برخ یدر منزل دوم، نشانه حلقه گل در باال یبرامدگ شینمود، مانند پ یاسالم یمهندس

 

نمودند و  یم ادیآمده است ؛ مولد استقالل  ایمعارف پمقان ] پغمان[ را به نسبت که شاه امان الله در آنجا به دن اهل
 گذاشتند . یگل به اطراف منار والدت محصل استقالل م یها لیاسد اکل ۵۲در روز اول جشن استقالل 

رفت از دانش و مع یادیسپر نموده و فر نهیس ؛یکار یبا زخم هاآنهم  یادگاریبابت ساختمان منار  بهیمنار کت یپا در
انا خو گرید قیعم یکه امروز خواندن آن نسبت زخم ها بهیکت نی. ااوردیکوه بابا به هموطنان به نوا م یرا از بلند

 نید که اجا از مؤرخان شکرگزار بو نیمردم افغانستان ماندگار مانده است. درا امیبدون الت یمانند زخم ها ستین
 :است یشان هنوز باق خیافغانستان در صفحات تار یمعارف و روشن ادیفر

 

 :بهیک متن
 

 
 

ر استقالل چت ۀمعرک یو مقتدا یراه ترق یروز مولود آن رهنما ادیب نیزم نیشهامت درا ادگاریتذکار سعادت و  نیا»
  یزیقدومش طراوت انگ ضیو از ف کندیم یزیب اتیوجودش ح یبخش نیاحیمولود از ر نیارتقا زده که خاک پاک ا

الله خان  رامانیام حضرتیاعل یالمجاهد الغاز ریسم رمعارفیاقبال ام دانیروز نو و شهسوارم ۀقهرمان معرک یعنی
عبدالرحمن خان مرحوم که علم و ثروت در عصرش  ریام حضرتیابن اعل دیالله خان شه بیحب ریام حضرتیابن اعل

 رومندیبخت جوان ن نیجامعه از طاقت ا یعهد کمر خدمت بست. چون مرکز قوا نیبا یو تمدن و ترق دیتوآم رس
 لیتذکار مولود مسعود شاهانه که ل دیتائ یمعارف برا نیو مامور نیو معلم نیوطن از متعلم انیدائف ۀما زمر د،یگرد

 ادگاری نین به وقوع آمد، ازرگر واقع پغما ۀدر بیخان قر اسد یبه منزل حاج یهجر 13۶۳سنه  قعدهیپنجشنبه پنجم ذ
 ارادگیاستقبال و مولود استقالل را  ۀخاطر نیخود ا ندگانیآ یرا با نشان معارف در مقام هذا رکز و ثبت نموده برا

 (1) «.میگذاشت
جنگل زار  ی، اراضواقع شده است و منار والدت شاه امان الله و هوتل بهار هیکه مسجد جامع امان یحصه ا در

که شاهزاده  یدر زمان نیحضرت سراج الخوات ایاسد خان و عبدالصمد خان بود که سرور سلطان عل یاستمالک حاج
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و وجه مذکور را به عوض  دهیخود خر یخصمحمدشاه خان بوجه نقد ش یآقاس شکیخانم لقب داشت آنجا را توسط ا
 (۵. )دیاسد خان به حکومت سپرد.و پس از استرداد استقالل وقف استفاده عامه گرد یذمت حاج اتیباق
ف و سأ ؛ با ت دادیجلوه م باتریسه راه را ز نیآب وجود داشت که ا ییبایگذشته مقابل منار مذکور فواره ز یسالها در
ً  غایدر  نینموده است اما به ا یز سازپغمان را با یها یسلسله آباد کی کهیدولت باوجود امروز وجود ندارد. ضمنا

 کند. داینجات پ یگردد تا از خطر نابود یدگین منار هم رسیمنار و ملحقات آن توجه نکرده است. ارزومندم به ا
 

 پایان
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