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کاندیداکادمیسین سیستانی

هدف شاه امان هللا از بنیاد قصرداراالمان چه بود؟

دونمای قصرداراالمان،از پشت قصر

علت طرح شهرجدید واعمار قصرداراالمان:
عمده ترین علت طرح شهر جدید کابل ،کثرت نفوو کابول وعود رعایوت ظفول حل وظه شوهر
وشویو مور کشووندۀ وبوا (کوولرح) بووود کوه نر نود ووال بعود یکبوار موورد کابول رح درو میکورد فقوودحن
ی ت کانالیزی یون و حنبارشدن موحد مدفو در رو رکها وکو ه نا وحنتشوار نن درمو و گرموا بوا
ار حز جمله وباء میکرد وتلفات جانی غیور اابول
وزش بادنا تموز  ،مرد رح د ارحنوح حمرح
جبرحنی به بار می نورد ک انی که حمکاناتی دحشتند در مواع شیو مر وبا ،به نقاط رد یر مثول
وار روبورو
پغمان وپروحن و النگها میرفتند وننهایی که درکابل باای می ماندند با خطرحت حمورح
بودند برح نجات مرد شاه حمان هللا در فکر حظدحث شهر جدید حفتاد که با ی ت ع ر وکشیدن
کانالها زیر زمینی غر دفن مدفو باشندگان مجهز باشد تا بدین و یله جلوو حنووح مرییوی نوا
ناشی حز کثافات وبدر رفتها گرفته شود
شاه حمان هللا مهند انی رح مولف اخت تا حمکانات حظدحث شوهر جدیود رح مطالعوه کننودو نتیجوه
رح با حو درمیان گذحرند شاه نرزو دحشت پایتخت حز حرگ موجوده به یک مظل خووش ن ونووح کوه حز
کابل خیلی دور نباشود حنتقوال یابودږ مهند وان مجور بعود حز ورو ومطالعوات واظه نوا مختلوف حز
جملووه منطقووه شوویرپور،با بوواد و هوواردنی رح بووا شوواه درمیووان گذحشووتند شوواه بعوود حز شوونیدن نلریووات
مهند ان ،ت می گرفت خود حز اظات متذکره دیدن کند ،پ یوک روز بوا مهند وین وکارشنا وان بوه
وحر ح پ تما مظالت مطرح شده بشمول هاردنی تا تپو تواب بیوک رح گوردش کورد وحز نزدیوک
دید و رحنجا برتپ تاب بیک حی تاد وحز ننجا دورنموا شوهر کابول رح توا پغموان در نلور نورد و وپ
مظل دحرحدمان رح برح حعمار مرکز شهرجدید کابل حنتخا نمود
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پوپلزحئی درحین مورد مینوی د «:حعلیظیرت حمان هللا شاه غاز حز بدوجلو با ح وتقالل کلیوت
شعبات وتفرعات مدنی ملت نجی وبا شهامت حفغان وتان رح ب والح ومشوورت رجوال دولوت و وکوال
ملت مدنلر گرفت حز جمل م ائل خیلوی مهو حولتور ظفول وظت حنوالی کابول مرکوز حفغان وتان موورد
داووت اوورحر دحده شوود و نانکووه در موووحاعی کووه حطووال موحلیوود و وفیووات وواکنان شووهر کابوول رح بظیووور
حعلیظیرت حمان هللا شاه بعر میر انیدند ،حز الت موحلید متاثر وغمگین میشود وحز عود وظتمند
مرد میدحن ت ونر ند در ح الح شهر ادی کابل غور فرمود ،ون کثرت نفو رح تبدیل دحدن ون
خانه نا نشیمن وبازحرنا وکو ه نا ابق کابول رح یکود حز بوین بوردن ودوبواره حعموار نموودن کوار
هل ون ان نمی پندحشت ون نمی خوح ت که در ورت حنهدح بنانا ادی ویع حولین شهر کابل رح
تغییر بدند وروز در نلر یاظین وخا ً اکنین کشور مظل تأ ف ارحر گیرد
بقرحر حین تجار به تأ ی یک شهر جدید ت می اطعی گرفت ویگانه نرزو نن حین بوود کوه
شهر جدید موحفق با ول ظی ومودنی مطوابق بوه نقشوه نوا طورز جدیود مهند وی حموروز دنیوا باشود
واتی حین ت وی مه در ال ۱۲۹۸ش بعمل نمد و در ال۱۲۹۹ش حمکانات نن نجیده شد بواز نو
حز عجله کار نگرفته در با حنتخوا مظول شوهر جدیود پایتخوت حفغان وتان مهلوت فرموود توا پو حز حخوذ
مشورت حز وکال ملت بامر حنشانت نن وت طیع وحظدحث جاده نا حادح نماید
شانی یاد میشد و در
پوپلزحئی میگوید «:اظ دحرحدمان در عهد حمپرحتور درحنی بنا خال
حنتخ ا نن اظه برح ا مت حول شهرجدید کابل ابل حز مهند ین یکعده وردحرحن شوامل در بارشوانی
شانی و ن نهر خنگوت و به ود و مرتبه نا طبیعی دحمان کوه
نیز بهمان ملظولات ادحمت خال
اورق پیشنهاد کرده مشورت دحده بودند ،در تپه یی که ا ر بزرگ بنیاد یافته ه ود خوانوحر حولوو
کنی دحشتند ،وحین حولو ناالین بالد غربی خرح ان در نه  ۱۱۶۹امر اکن شده بود که جمعیتی
حز ننها تا حکنون زمان توألیف حیون کتوا در اریو مو وو بوه حفشواردحرحدمان وکنی دحرند کاربان ورح و
تپ حول یعنی ا ور بوزرگ موجوود بوود » (سللطنت املان هللا شلاه واسلت ال مجلدد اغاانسلتان
دکانها درظ
،ص)۲۹

مولووف درحدموووه مینوی ووود «:مویوووو حنتخوووا مظوول زموووان درحز رح در بووور گرفوووت وبظوووث نوووا
ومشورت نا بطول حنجامید زیرح که عده یی پیشنهاد میکردند که حگر شیرپور وابق و وعت دحده شوود
وبنانا جدید بآن حفزوده گردد شهر ادی وجدید کابل بوان و ول موی گوردد وعودۀ دیگور میگفتنود کوه:
حگر شهر جدید حز با باد تا پغمان بنا گذحشته شود،زینت وحنمیت بیشتر خوحند دحشت وجمعیت دیگور
منطق ر بز هاردنی [رح] حز لظال و عت و وفرت ن وپورورش حشوجار وحزنوار تورجید میدحدنود
ودر یووک روز حعلیظیوورت حمووان هللا شوواه بووا یکعووده مشوواورین ب وووحر ح ووپان حز ظ وو ده مبووار
با تقامت مهتا العه وگلخانه و هارالعه بطرف الع بهادرخان واری خنگوت اره تپ تاب بیگ عبور
فرمود وحز بین بردن حرحیی زرحعتی وباغ تان هاردنی رح ظیف دحن ته ظوحلی تپ تاب بیگ رح که
مرتفع مشرف بنووحظی هواردنی رح کوه در اودی بنوا
حغل جلگه نا وتپه نا حظتوح کرده ویمنا ً ظ
شانی مشهور بود بجهة حظدحث ح ا شهر جدید پ ند فرمود ونهر که بنوا خنگووت وبه وود
خال
حز درۀ للنوودر ر شوومه گرفتووه وبنووا جووو شووانی حز بووین هوواردنی بطوورف اریو نانووه ووی وبووا بوواد
جریووان دحرد ،پ و حز تأ ووی دحرحدمووان نرگوواه جریووان جووو شووانی مووذکور اطووع و وورف بووا نووا
دحرحدمان گوردد ،خ وارتی بوه زرحعوات وحشوجار وحرد نموی گوردد وه نبوی کوه حز ظ و ده پنبو پغموان
اختن تا با ظوحلی ننجوا کفایوت میکنود وعنقریو
بطرف با باد کابل جریان دحرد ،برح مشرو
بقرحر نقشه ونلری مهند ین باعمار بند مخزن ن در ظ ارغه نیز حادح خوحنی نمود ون لطافت
نوح و فا فیا و وفرت ن گووحرح هواردنی بشورظی کوه حعلیظیورت حموان هللا شواه بیوان فرموود
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ومشاورین حفغانی تائید نمود ،ت وی گردید وبرح ک انی کوه در ظووحلی تپو تواب بیوگ منوازل وبوا
وزمین دحشتند در دیگر نوحظی هاردنی العه نا وحرحیی دحده شد وبعیوا ً در شوهر اودی کابول م وکن
گرفتند »(سلطنت امان هللا شاه واست ال مجدد اغاانستان ،جلد دوم ،ص)۲۵
پوپلزحئی حشاره میکند که  :در طورح نقشوه وح وول تأ ی وات وحنشوانت شوهر جدیود کابول توأمالت
وتفکوورحت زیوواد حز نرنگوواه بعموول نموود وبووا ننکووه حز بهووار ووال  ۱۲۹۸ش با ووتخدح وح تظیووار مهند ووین
ین وحنجینرحن ندحیت دحده شده بود ،حما در لرف دو ال [میزحن  ۱۳۰۱توا میوزحن  ۱۳۰۲ش ]
ومتخ
بووه جل و وحظیووار مهند ووین حزحروپووا تو ووط ووفیر مختووار حفغووانی کوشووش بعموول نموود بووادخره ،بتوواری
هارشونبه  ۲۴بوورب میوزحن ووال  ۱۳۳۲ش [۶ربیووع حدول  ۱۳۴۲ق ۱۷/حکتووبر ] ۱۹۲۳حولووین وونگ
تهدح ا ردحرحدمان برفرحز تپ تاب بیگ بد ت بانی مدنیت جدید حفغان تان حعلیظیرت حمان هللا شاه
غاز در ظیور ج غفیر حز مامورین وحنالی کابل گذحشته شد حنشانت حز برب ظمل ال ۱۳۰۱ش
نغاز شده وحین تهدح گذحر بناء ر می نن ح ت کوه طوی مرح و خیلوی پرشوکونی نغواز موی گوردد و
دحرحدمان نامی ح ت که شورح دولت ب ورت ذومعنین گذحشته ح ت
شاه درنطقی که ننگا گذحشتن نگ تهدح ا ر حیرحد کرد ،گفت«:دربارۀ تعمیلر ایلن
شهر داراالمان مجلس ها کردم ومشوره های مزیدی نملودم کله از نتیجلم هملم نهلا تصلویس ت سلیس
ایللن شللهر را نمللوده تعمیللر او را اللروری نشللان دادنللدا امللروز کلله روز نهللادن سللن بنیللاد ن اسللت
وبهمین واسطه ما وشما در اینجا اجتماع ورزیده ایم میخواهم که سن بنیلاد نلرا بالیاریم وتبریل
ت سیس این شهر داراالمان را بعالم اسام وهملم بلرادران ضاالر ودوسلتان خلود میالویما»(هملان منبل ،
ص)۲۷-۲۶

پ وکیل وزحرت معوارف (فوی مظمودخان زکریوا) وراوه یوی رح کوه اورحر بوود در زیر ونگ
تهدح گذحشته شود ،ارحئت کرد درحین وراه نوشته شده بود:

در زیربنای قصرداراالمان درکاغیی نوشته شده بود:
"از نجا که من خادم دین وملت اسام امیر امان هللا ابن اعلیضارت امیر ضبیس هللا خان شلهید
نواسم امیرعبدالرضمن خان مرضوم اغاان درانی مضمدزائی وطن عزیز خود را به ثلار مدنیله وللوازم
اساسیم ضکومتی خیلی مضتاج میدیدم ،خواستم شهریکه در ایلن عصلر ترقلی وملدنیت بطلرز واصلول
غن تعمیر مواغق باشد به اسم داراالمان بنلا کلنم وبلاین وسلیله مللت نجیلس خلود را از تکلالیف صلضت
غرسای طرز بودوباش قدیم که عبارت از ضیات بسر کردن بود در بیوت وعماراتیکله اصلول مضاغ لم
صلضت واضتیاجلات را دارا نبودنلد وارهلانم ،وتلا بتلوانم شلهر باصلخائی کله خلدای قلادر توانلا در قلر ن
ع یم خود اوصاف نچنان امصار را به یم کریمم [بلدة طیبة ورس غخور] غرموده انشلا کلنما چلون
مضل وموا چهاردهی را از روی تض یق وتدقیق علم مهندسی موزون یاغتم ،نخستین بت سیس بیلت
الضکومم اغاانستان اقدام کردم وسن بنیاد این شهر شهیر سلعادت تخمیلر را بله ادارۀ ع ،ج مضملود
خان یاور ضاورم و مهندسی هروالترهارتن لمانی داکتر د پلومه سر مهندس شهر موصوف و بنای
این عملارت را بله ن شلم موسلیوکودار غرانسلوی بتلاریر چهارشلنبه ( )۶ربیل االول  ۱۳۴۲هجلری
قمللری مطللابق ( )۲۴میللزان  ۱۳۰۲شمسللی و ( )۱۷اکتللوبر  ۱۹۲۳عیسللوی در سللال پللنجم جلللوس
پادشاهی خویش بدست خود وضاور اراکین دوللت علیله ام ایاشلتم و ایلن سلطور را بلرای معلوملات
تاریخیه و استخادۀ موزیم های ازمنم تیه نوشتم ،ازدرااه ایزد متعال خواستاارم که ضلال و ملال ایلن
بنای سعادت اضتوای اسامی اغاانی را به سعادت و غیروزی ملت مضبوس من مصئون و مل مون دارد
برس العباد"ا(همان ،ص)۲۹
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پوپلزحئی گزحرش میدند که «:بعد حز خت ارحئت دئظ مذکور ،حعلیظیرت حمان هللا شواه غواز
به نف نفی خویش نگ تهدح رحکه در دحخل نن دئظ فوق با بع حشیاء تاریخی نهاده شده بود
به اعت هارع ر باتفاق حعیان لطنت وحرحکین دولت و حعزۀ ملوت نهواد در روز موذکور حظتفوال
عمووومی حنعقوواد یافووت و حز وواعت ( )۱۲لهوور حدحرحت دولتووی تعطیوول و مووامورین کشووور و حف وورحن
لشکر و فرحء ونمایندگان دول خارجیه و حنالی شهر و حطرحف کابل و هاردنی دعوت شده بودند
ورو تپه یی که دحرحلظکومت تعمیر می گردید ،وکی نا و میز نا ورو میزنا وشیرینی نا نهواده
شده بود ،بعد حز گذحردن نگ تهدح  ،عمومی ظیار نزحدحنه باد وکی نا نش ته مشغول ظبت
و رف ا و شیرینی گردیدند و به اعت پنج ع ر حعلیظیرت حمان هللا شواه و مودعوین بطورف
شهرکابل و هاردنی عودت نمودند و درحین حولین مرح تهدح گذحر شهرجدید کابل عمو مرد و
حزنمووه طبقووات و ملیووت نووا ووهی گردیدنوود و حیوون بنوواء پرشووکوه رح حز نوور نگوواه مووورد تقوودیر اوورحر
دحدند »(همان منب ،ص)۳۰
متا ووفانه شوواه بووا تمووا نرزومنوود نووایش بوورح تراووی وپیشوورفت جامعووه حفغووانی وتوجووه حش بوورح
تکمیل حین ا ر موفق نشد نن رح تما وکمال یافته ببیند ،درظالی که خوط ننون رح نیوز حز دحردموان توا
م جد شاه دوشمشیره برح رفت و نمد مرد ومامورین تمدید نموده بود وحینک دورنما ا ر!

دورنمای قصردارالمان از روبرو

قصرداراالمان بعد از تخریس در ۱۹۹۲در عهد ربانی
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استاد داوود عارغی درکامنتی مینویسد:
« قصر داراالمان در واقعیت امر قصر رزو ها و رملان هلای مللی رسلیدن بله یل اغاانسلتان
پیشرغته  ،مترقی با مردم سعادتمند و شایسته ای ی زندای مرغه بود که بوسیله شاه جوانو مترقی
امان هللا خان با رمان های یلاد شلده بنیلاد ایاشلته شلد ا دردا و دریالا کله دشلمنان تلاریخی کشلور بلا
دستان سیاه نیرو های ارتجاع قرون وسطایی این قصر با شکوه را با ارمان های واالی ن بله خلا
یکسان نمودند اتبعات این ویرانی الو مردم اغاانستان را تا این دم همچنان می غشاردا»
قصر پرشکوه داراالمان ،این یاانه بدۀ مدرن و با ع مت تاریخی دورۀ امانی که ن یر نرا در
هیچ اوشم اغاانستان نداشتیم ،در نخستین ماه های تسللط مجاهلدین درسلال  1992در راکلت پرانلی
وضمات توپخانه ای میان اضمدشاه مسعود والبدین ضکمتیار مطابق پان استخبارات ن امی پاکسلتان
( )ISIویران اردیدا
ا وور دحرحدمووان،در دورحن جنووگ نووا شوودید کابوول ( ووالها  ،)۱۹۹۳-۱۹۹۲نووه مظوول دریووار
برنان حلدین ربانی بود و نه پنانگاه گلبدین ظکمتیار ،ولی رح حین ا ر که در یک گوشه دور حفتاده
حز پایتخت وحاوع بوود ،حز طورف دو رایو عموده ،نودف بمباردموان و گلولوه بوار تووپ و رحکوت و
حنوح الظها ثقیل و وتوپ نا مخر ارحرگرفت و تا کامالً ویرحن نگردید ،میدحن جنوگ نیوز حز
نن و تغییر نخورد
علوت حیوون بووود کوه نوور دو طوورف جنوگ مطووابق پووالن( ن ح ن ) حیون ا وور رح مووورد یووربات
پرتا نزحرحن رحکت و توپ خود ارحر دحدند و تباه اختند تماشا مخروبه نوا حیون ا ور ،الو
نر حن ان وطن دو ت رح جریظه دحر می اخت وبر ویرحن گرحن نن نفرین حبد می فر تادند توا ننکوه
نوبت ظکومت به دحکترحشرف غنی ر ید وحیشان با کمال وطندو تی به باز از مجدد نن کمور نموت
ب ت وحمید ح ت تا خت دوره ریا ت جمهور حیشان کار حعمار مجدد حین ا ر نیز به حتما بر د
یک خبرخوش :كاربازسازي قصر داراالمان ادامه دارد :
دحکتر حشرف غنی که عالامند خا ی برح تکمیل کردن ف ل ناتما برنامه نا شاه حمان هللا
ودحودخووان دحرد ،بوورح حعمووار مجوودد ا وور دحرحدمووان دو ووال ابوول بودیجووه درظوودود  16میلیووون دحلوور
حخت اص دحد وکارباز از وحعمار مجدد ا ر تو ط حنجنیورحن موانر حفغوانی نغواز یافوت مگور حز
پیشرفت کار نن در ر انه نا کدح گزحرشی به نلرنمیر د وگمان میرفت که کار نن معطل شده باشود،
حما حینک ناا شاه ظ ین مرتیو معاون وخنگو ریا وت جمهوور حفغان وتان دیوروز  19حگ وت
بمنا بت  99مین الگرد ح تردحد ح وتقالل حفغان وتان در فی وبو خوود خبرخووش وم ورت بوار حز
حدحمه کار باز از ا ردحرحدمان رح با ت اویر به نشر پرده که ،دیده میشود باز از حین ا ر
تاریخی مطابق پالن زیرنلر حنجنیرحن حفغان روبه حابال ح ت وحمید میرود که رونوق وشوکوه حز د وت
رفته خود رح دوباره بد ت نورد لینک فی بو ناا مرتیو :
https://www.facebook.com/shahhussain.murtazawi/posts/10209788002337290
Shahhussain Murtazawi
 ۲۱ساعت ·
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قصرداراالمان در حال بازسازی
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