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 قصر باغ باال کابل
 

باغ باال از طرف زورمندان و دزدان سرگردنه غصب و به منازل  یاکهاانگور ت یباغ و گوشه ها نکهیقبل از ا
مردم شهرکابل بود که مردم کابل روزانه به خصوص عصر پنجشنبه و  یحیاز مراکز تفر یکیمبدل شود ؛  یشخص

وش فرام یدارم که مردم ما خاطره ها نیقیبردند .  یسبز آن حظ م یآمدند و از فضا یروز جمعه به به باغ باال م
   .با خود دارند بایناشده از آن گذشته ز

 

  
 

 یابیداشته با قصر ز تیآراسته موقع یتپه ا یعبدالرحمن خان باغ باال در شمال کابل باال ریم ام 1۸۹۳سال  در
 نیو در هم نمودیم یجا امر و نه نیدرا دیرسیاکمال م هیارگ کابل به پا کهیاعمار و تا زمان دیآغشته با چونه سف

از آن  یمهمانخانه دولت ثیبه ح نیسراج الملت والد خانهللا  بیحب ریم کشته شد . در زمان ام 1۹۰1قصر در سال 
 بیحب ریدر دوره سلطنت شاه امان هللا خان ؛ مانند دوره ام یعنیم  1۹1۹سال  هیاول ی. اما در ماه ها دیگردیاستفاده م

 ری. امدیردگ یگذار هیافغانستان درآنجا پا میموز نین استفاده، تا بعداً اولآمهمان خانه از  حثیمن نیهللا سراج الملة والد
گفتند. اما در زمان  کیو تبر عتیجا به او ب نیکاخ اعالن امارت نمود و مردم در هم نیدر هم یهللا کلکان بیحب

د از رفتن بود اما بع نیدر حال از بب تاکستانها خشک و آبه خصوص نسبت کمبود  دیکاخ متروک گرد نینادرشاه ا
 .را دوباره به دست اورد شیتپه باغ باال رونق گذشته خو یرسانبآبند قرغه و توجه به  یاعمار اساس

هوتل مورد استفاده قرار گرفت و حوض  ثیم به بعد منح 1۹۶۰در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه از سال  چنانچه
. دیگردین جا برگزار مآدر  یهفته ها مراسم عروس ری. اکثراً اخدیگرد ایاحن که متروک شده بود دوباره آ یب بازآ

هوتل  نیم در هم 1۹۶۶شناس در سال  انستانو افغ دیدو مؤرخ و دو دانشمند فق یدوپر یو نانس یلوئس دوبر
 . نمودند یعروس

ها و  تپه افزوده است، داستان نیا نتیو ز بیگور که به زان یها لهیو چ دیسف یمندم مردم ما از نسترن ها باور
 .با خود دارند زیگخاطرات دل ان

کاج ها و  انیستره و مصفا در شمال شهردر م یب و هواآمشجر و  ییگنبددار در تپه ا میقد یبا سبک معمار قصر
ون چهار برج گنبد دار دو سال یدارا میقد یکاخ با در نظرداشت معمار نیدرخشد. ا یتاک م یها لهینسترن ها و چ

با گنبد با قامت بلند در سالون بزرگ با اضافه گنبد با قامت متوسط در سالون کوچک تراس مانند اعمار شده است . 
 اددیمردم گوش فرا م تیقصر نشسته و به شکا یها چهیدر ایها  یاز اورس یکیبار عام در  یعبدالرحمن برا ریام

 .نمودیو احکام صادر م
 یتابستان شگاهیرها ثیاعمار نمود. و متعاقباً از آن به ح یمرکز نظام کیقصر باغ باال را در آغاز به عنوان  ریام

 .استفاده کرد شیمنزل و دفتر خو ثین منحآنداشت ، از  منینش یجا نکهی. اما از اکردیاستفاده م
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 نهییو آ یگچبر ناتیاده دارد ، و با تزئخارق الع یساخت وطن شگفت چریاز ُمبل و فرن یبا برخ ییبایکاخ به ز نیا
ابل ک یرستوران ها نیاز جذاب تر یکی. در چند دهه قبل  باشدیاصالت آن م انگریشده که نما نیتزئ یداخل یکار

 داده است یجا خوداز دره کابل را در  یدنید ین منظره اآبود. تراس مقابل 
 نیاز خاطرات صد سال قبل ا شی. ناصر غرغشت که در کتاب خو باشدین مآ مهیموصوف ضم ریمسجد ام همچنان

] رقاصه ها [ و نگریطرف ساز و باز کین که آ یها ینینگارد که : شب نش یشده م اداوریآن  یکاخ و حوض شنا
مجرمان توسط بابه برق و  وبقصاص و لت و ک گریها ] دختران رقصان[ و در گوشه د یطرف رقص کنچن گرید

افسانه  یرنگارنگ، از شب ها یاز فانوس ها دانیجا داده است. موسف خیداستان ها در دل تار ریام یها یشاطرباش
 .حوض داستان ها دارند نیشعاع مهتاب در ا ریمهرو، در ز زکانیغالمان و کن یها یآن، از آب تن یا

نفر را  ۳۰۰از  شیپ شیرستوران که گنجا ثیمحمد داوود خان کماکان از کاخ باغ باال منح تیزمان جمهور در
 .دیشپزخانه مجهز به ملحقات آن افزون گردآ کیهـ ش  1۳۵۷هفت ثور  یاما بعد از کودتا دیگردیداشت، استفاده م

از طرف دولت  2۰1۰ - 2۰۰1 یدر سال ها سالم به در برد . بنابران جان یالدیدهه نود م یقصر از جنگ ها نیا
 .دیگرد میو ترم یبازساز

وزارت اطالعات و فرهنگ  یآن ، با هماهنگ یخیتار تی، با توجه به اهم یو حرفه ا تخنیکیباغ باال، از نظر  کاخ
 .شد یو بازساز میترم یوزارت شهرساز نیو همچن

هرات  تیوال فیمنطقه چشت شر دیمعماران با تجربه هرات؛ از سنگ مرمر سف نیبهتر نیفرآتوسط دستان هنر کاخ
متر در سقف استفاده  یسانت ۵،22مخصوص به طول  یشده است. از آجرها یق ها استفاده و بازسازدر سالون و اطا

به  یشده با سنگ مرمر مخصوص هرات؛ فضا و جلوه ا نیو تزئ ریکاخ باغ باال تعم یجلو یشده است. چشمه ها
 .است دهیخصوص و جالب به آن بخش

 یهوا و اگزوز بازساز هیتهو ستمی، س شی، گرما هی، منبع تغذ یاریآب ستمیها ، س چهیال ها و جو، کان نیبر ا عالوه
 اطراف یا هیحاش واریشد. د ریتعم زیاست. مسجد موجود در قلعه و حمام ن دهیات مدرن مجهز گردشده و کاخ با امکان

 یته. جاده مندینصب گرد وارید یدر باال یتیامن لیبه دال اردارخ میشد. س یباغ باغچه با چهار متر ارتفاع بازساز
 .دیشده بود دوباره اسفلت گرد رانیباغ باال که قبالً و به رستوران

 .شده است ترمیمخود  هیخود ، به شکل اول یخیتار تیکاخ با حفظ اهم نیا
 هآشپزخان و مرغوب آماده شد. همچنان یعال تیفیکنر با ک تیپنجره ها و درها شکسته شد و از چوب کاج وال تمام

 .ات مدرن مجهز شده استشده و با امکان یكاخ بازساز
،  ردیگیمورد استفاده قرار م یخیتار یمکانها یکه برا یخاص یعیطب دیکاخ با رنگ سف یو درون یرونیب یوارهاید

 نصب شدند. زیکاخ ن ناتیتزئ یمورد استفاده برا یها یگالر نیشده است. همچن ینقاش
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