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 اعمار مجدد آرامگاه اعلیحضرت تیمور شاه درانی  

 تستین پایتخت افغانستان در کابلخبنیانگذاز ن

 

 

 

تیمور شاه orshکریم آغا خان آرامگاه امپراتور  رئیس جمهور افغانستان عصر امروز با  واالحضرت حامد کرزی

اعمار مجدد  آرامگاه اعلیحضرت  تیمورشاه درانی که اخیراً کار باز سازی آن به پایه اکمال . غازی را افتتاح نمود

ش شاروال کابل حضور داشتند، رسماً افتتاح رسیده است، در حالیکه وزیر اطالعات و کلتور و محمد یونس نو اندی

 .شد

با ورود رئیس جمهور کشور و شهزاده کریم آغا خان در صحن آرامگاه تیمور شاه درانی، جریان کار ساختمانی 

 .این پروژه توسط آقای میوندی یکی از مسئولین، تشریح گردید

میالدی  1111جنگ های بین التنظیمی سال های  بنای آرامگاه امپراتور تیمور شاه بدبختانه در گیر و دار حوادث

م  به  ۲۰۰۲صدمات زیادی را متقبل گردید و در سال های اخیر به محل تجمع معتادین مبدل گردیده بود که در سال 

کوشش وزارت اطالعات و کلتور و همکاری شبکه انکشافی آغا خان، کار بازسازی آن آغاز و امروز رسماً از 

 .مد کرزی افتتاح گردیدسوی رئیس جمهور حا
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حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در محفل افتتاح پروژۀ متذکره طی سخنانی گفت که اعلیحضرت 

تیمورشاه بنیانگذار پایتخت امروزی افغانستان در شهر باستانی کابل است و تا زمانیکه حیات داشت امپراتوری 

 .اریخی کشور ماستخویش را حفظ کرد و یکی از شخصیت های بزرگ ت

خرسندم که از طریق اعمار مجدد آرامگاه  اعلیحضرت تیمورشاه درانی از ایشان یاد آوری می : رئیس جمهور گفت

وی از خدمات واالحضرت کریم آغا خان نیز در زمنیۀ بازسازی آرامگاه تیمورشاه درانی، بازسازی باغ .  نمایم

ر پروژه های فرهنگی، تعلیمی و صحی، در افغانستان، اظهار قدردانی تاریخی بابر،  قلعه اختیارالدین هرات و سای

 .نمود

سپس وزیر اطالعات و کلتور طی سخنانی آرامگاه  اعلیحضرت تیمورشاه درانی را یکی از بنا های با نام و نشان 

معماری عهد تیمور شاه و  پایتخت افغانستان دانسته گفت که در بازسازی این بنا تالش صورت گرفته تا اصالت های

 .خصایص معماری کابل و آرامگاه اعلیحضرت احمد شاه بابای کبیر، حفظ گردد

متعاقباً واالحضرت کریم آغا خان طی صحبتی ضمن اینکه از حکومت افغانستان بخاطر ایجاد زمنیه بازسازی 

آغا خان سهم خویش را در  آرامگاه تیمورشاه درانی اظهار قدردانی کرده گفت خوشحال است شبکۀ انکشافی

 .بازسازی افغانستان بخصوص در عرصۀ بازسازی بنا های فرهنگی ادا می کند

وی از کشور های دیگری مانند اضالع متحدۀ امریکا، برتانیه، آلمان  و ناروی که در بازسازی آرامگاه تیمور شاه  

 درانی با شبکه انکشافی آغا خان همکاری نموده اند، تشکر نمود

 
 
 
 
 
 
 

  


