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شاه حسین مرتضوی

ویرانهها را آباد کرد

۲۰۲۰/۱۱/۱۶

اولین باری که رییس جمهور غنی تصمیم گرفت تا کار باز سازی قصر داراالمان را شروع کند،
یکی از شرکتها تنها برای پاک کاری ویرانهها یک میلیون دالر در خواست کرده بود .اکثر جاها
تا صد در صد تخریب شده بود .روزی که برای شروع رسمی کار به داراالمان رفت محافظان
تمام سعی اش این بود که تکههای خشت و چوب از ستونها و سقفهای ویران شده فرود نیاید.
قصر تاج بیک نیز وضعیت بهتری نداشت .هوتل استالف در دوره جنگها به ویرانه بدل شده
بود .با آنکه به نقشه خارجی ساخته شده بود اما باز سازی آن ممکن شد .قصر شاهی جبل السراج
در روز شروع به کار ،بدتر از وضعیت داراالمان داشت .ویرانتر از قصرهای دیگر بود .اما
از دل این ویرانه اکنون نمایی زیبای جوانه زده است .در باالباغ پغمان یازده قصر بر اساس نقشه
قبلی دوباره ساخته شد .زمینهای غصبی اش پس گرفته شد .اکنون باال باغ با جلوههای زیبا و با
شکوهی همراه شده است .چهل ستون اکنون در دل شهر کابل با زیبایهای خاص دوباره احیا شده
است .ماشین خانه در نقطه مهم شهر دوباره بازسازی شده است به مرکز مهم بدل میشود .قصر
دیگری از دوره شاه امان هللا هم اکنون در مقر والیت غزنی در حال باز سازی است.
برای منار جام در غور و منار تاریخی در هرات اقدامات عاجل انجام شد تا از تخریب آن جلو
گیری شود.
مسجد عیدگاه ،روضه شریف در مزار ،مسجد جامع در هرات ،شاه دو شمشیره ،مصلی شهید
وحدت ملی و صدها مسجد دیگر در مرکز و والیات تحت کار و یا کامل شده است.
همچنان میراثهای تاریخی در ننگر هار و قندهار تحت کار و یا تکمیل شده است.
با همکاری بنیاد فیروز کوه ،مراد خانی کابل دوباره احیا میگردد.
رییس جمهور غنی اراده کرده است تا میراث های تاریخی را احیا ،مرمت و بازسازی کند .او
برای پیوند گذشته با امروز به حیث نقطه وصل عمل میکند .میراثهای ماندگار او برای افغانستان
و نسلهای بعد میراث های ارزشمند خواهد بود.
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