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کتیبه منار نجات
هموطنان ما در هنگام رفتن به والیت لوگر و پکتیا و یا
برای خوردن توت به شیوکی کابل و کمری و بگرامی و
بعدا در کارته نو ( سید نورمحمد شاه مینه) و یا در هنگام
تجلیل جشن استقالل در حدود  ۴۰سال یا بیشتر در کنار
چمن حضوری و دروازه الهوری و باالحصار کابل و
سرک که به شهدای صالحین میروید حتما منار سفیدی را
دیده و از خود پرسیده باشند که این منار به خاطر چی و
از طرف کی اعمار گردیده است ؟.
منار نجات که یقینا ارتفاع آن از ده متر کمتر بوده است ،
از سنگهاي طبیعي قلمکاري شده اعمار شده بود که در
فصل تموز در شب و روز تجلیل جشن استرداد استقالل
کشور ،پیرامون آن گلکاري و چراغان میگردید.
به تاریخ  ۱۶ماه میزان سال  ۱۳۰۸هـ ش هنگامیکه
حکمروایی امیرحبیب هللا کلکانی مضمحل میگردد و محمد
نادر از طریق شرق باالحصار با نیروی خویش کابل را بدست میاورند در چهار راهی نزدیک پل مستان منار نجات
را بنا مینماید .تاریخ افتتاح این منار  ۲۳میزان  ۱۳۰۹هـ ش است و تصمیم اتخاذ شد که از منار مذکور تا مسجد عید
بازاری بنا و اعمار گردد .این منار تا هفت ثور کماکان در هر سال به دید شهریان کابل قرار میگیرفت و چراغان
می گردید.

کتیبه منار نجات:
به یادگار فداکاریها و مجاهدات وطن خواهانهء یگانه قائد معظم و
نابغهء بزرگ اعنی اعلیحضرت محمد نادر شاه افغان که به استماع
فریاد وطن از گوشهء مملکت فرانس خود را برای نجات و استخالص
آن در سمت جنوبی رسانده و بعد از قیام به عزم استیصال سارقان
درطی اقدامات هشت ماههء خود با دلیران جنوبی و به هجوم
وزیرستان  ۱۶میزان  ۱۳۰۸هجری شمسی مرکز سلطنت سنیهء
افغانیه را فتح و تسخیر و بچهء سقو را با اراکین خائینش از صفحه
افغانستان محو و معدوم نمود.
این خاطرهء استوار و آبدهء ثابته بنیاد گذاشته شد تا در بادی االنتظار
اهل بصیرت ،شجاعت و علو همت این نجات دهندهء وطن ثابت بوده
ملت افغان این خدمت عالیشان را تقدیر و اینگونه ایثار و فدکاری را
در تآمین سعادت حیات اجتماعی خویش تآسی و تعقیب کند() ۱.
اما دولتمردان رژیم جدید هفت ثور  ۱۳۵۷هـ ش در آغازین روز
های به قدرت رسیدن خویش ،منار نجات را با تانک بستند و ویران
کردند و گویا سعي داشتند ضدیت خود را با سلطنت به اصطالح « آل
یحیی » ابراز کنند .در حالیکه میان مردم شریف کابل ،عمل شان،
عکس العمل خاصی را سبب شد.
این منار که بدبختانه ،اثری از آن دیده نمیشود ،به دست توانا و هنرمند
استاد گرانقدر محمود الحسینی خطاطی و تزئین یافته بود.
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

در این سالیان پسین یکبار دیگر این منار را احیاء نمودند اما دیگر آن منار سابق نیست .نفاست و دیزاین گذشته را
ندارد .رنگ گل سرشویی آن بسیار زننده و قابل تحمل نیست.
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