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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۲۷/۰۲/۲۰۲۱ یخیبخش: آبدات تأر  خ،ی استاد شاه محمود محمود  / تأر

 
 « در قاموس کبیر افغانستان منار نجات» معرفی

 
مسائل    یو بس   یخ یتار  یۀو ابن   خیو اقتصاد به تار  هیافغانستان در کنار شرح لغات، مجمع اللغات، جغراف   ر یقاموس کب

دهد.   یم  حیآنها را توض  یکرده و کارنامه ها  یرا معرف   یخیتأر   یتها یشخص  نی. همچنپردازد  یم  زی افغانستان ن  گرید
  ی م دیاز آنها تأک انتی گذشته شرح داده و بر مرمت و ص یو نقش آنها را در زمانه ها یخیآبدات تار نیُمضاف بر ا

  تها،یشخص  نیا  تیدانند که اهم  یخود م  تیافغانستان هردو مسؤول  ریو قاموس کب   ن ی کند. پورتال افغان جرمن آنال
  ن یمعطوف سازد. در ا  یفرهنگ  یراثهایم  نیرا برجسته ساخته و توجه مردم را به ارزش ا  یخیآثار و آبدات تأر 

 شود. یم ی" معرف منار نجات یۀابن " نکیا سلهسل

 

 
  ی برا  ایو    ایلوگر و پکت  تیهموطنان ما در هنگام رفتن به وال

و بعدا در    یو بگرام  یکابل و کمر  یوکیخوردن توت به ش
جشن    لیدر هنگام تجل  ای( و  نهینورمحمد شاه م  دیکارته نو ) س

  یدر کنار چمن حضور  شتریب  ا یسال    ۴۰استقالل در حدود  
  ی شهدا  بهو باالحصار کابل و سرک که    یو دروازه الهور

  ده یو از خود پرس  دهیرا د  ید یحتما منار سف  دیرویم  نیصالح
  دهیاعمار گرد  ی و از طرف ک  ی منار به خاطر چ  ن یباشند که ا

 .است ؟
 

ارتفاع آن از ده متر کمتر بوده است ، از    نایقینجات که    منار
سنگهاي طبیعي قلمکاري شده اعمار شده بود که در فصل  
استقالل کشور،   استرداد  تموز در شب و روز تجلیل جشن 

 . دیگردیپیرامون آن گلکاري و چراغان م
 
و محمد نادر  گرددیمضمحل م یهللا کلکان بی رحبیام یی حکمروا کهیهـ ش هنگام ۱۳۰۸سال  زانیه مما ۱۶ خیتار به

پل مستان منار نجات را   کینزد  ی در چهار راه  اورندیکابل را بدست م  شیخو  یرویشرق باالحصار با ن  قیاز طر
 دیشد که از منار مذکور تا مسجد عاتخاذ    میتصم   وهـ ش است    ۱۳۰۹  زانیم  ۲۳منار    نیافتتاح ا  خی. تاردینمایبنا م 
چراغان و    رفتیگیکابل قرار م  انیشهر  دیمنار تا هفت ثور کماکان در هر سال به د  نی. ااعمار گردد بنا و  یبازار

 .دیگرد یم
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 

 : منار نجات  بهیکت
خواهانهء    هایفداکار  ادگاریه  ب وطن  مجاهدات  و   گانهیو  معظم  قائد 

شاه افغان که به استماع    نادر  محمد  حضرتیاعل  ینابغهء بزرگ اعن
استخالص   نجات و  ی را برا  وطن از گوشهء مملکت فرانس خود  ادیفر

سارقان    صالیعزم استه  ب  امیرسانده و بعد از ق  ی آن در سمت جنوب
خود    یدرط ماههء  هشت  هجوم ه  ب  و  یجنوب  رانیدل  بااقدامات 
سنمرکز    یشمس  یهجر  ۱۳۰۸  زانیم  ۱۶  رستانیوز  هء یسلطنت 

از صفحه    نشیخائ  نیو بچهء سقو را با اراک  ریتسخو  را فتح    هیافغان
 .افغانستان محو و معدوم نمود

االنتظار    ی گذاشته شد تا در باد  ادیخاطرهء استوار و آبدهء ثابته بن  نیا
نجات دهندهء وطن ثابت بوده    نیشجاعت و علو همت ا  رت،یاهل بص

را    یو فدکار  ثاریا  نگونهیو ا  ریرا تقد  شانیخدمت عال  نیملت افغان ا
  (۱).کند بیو تعق  یتآس شیخو ی اجتماع اتیسعادت ح نیدر تآم

روز    ن یهـ ش در آغاز  ۱۳۵۷هفت ثور     دیدولتمردان رژیم جد  اما
منار نجات را با تانک  بستند و ویران   ،شیخو  دنیبه قدرت رس  یها

را با سلطنت به اصطالح » آل    کردند و گویا سعي داشتند ضدیت خود
ابراز کنند. در حالیکه میان مردم شریف کابل، عمل شان،    ییحی  »

 .را سبب شد خاصی عمللعکس ا
، به دست توانا و هنرمند  شودینم  دهیاز آن د  یمنار که بدبختانه، اثر  نیا

 .و تزئین یافته بود یخطاط ینیاستاد گرانقدر محمود الحس
گذشته را    نیزای. نفاست و دستیآن منار سابق ن  گرینمودند اما د  ءایمنار را اح  نیا  گر ید  کباری  نیپس  انیسال  نیا  در

 .ستیزننده و قابل تحمل ن اریآن بس  ییندارد. رنگ گل سرشو
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