
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 ه لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۶۱/۱۱/۲۰۲۰                                                                          مرتضوی نحسی شاه

 را آباد کرد ها رانهیو

 

قصر داراالمان را شروع کند،    یگرفت تا کار باز ساز  می تصم  یجمهور غن   سییکه ر  یبار   ن یاول

دالر در خواست کرده بود. اکثر جاها    ونیلیم   کی  هارانه یو  یپاک کار   ی ها تنها برا از شرکت   یکی

کار به داراالمان رفت محافظان    ی شروع رسم  یکه برا   ی شده بود. روز  ب یتا صد در صد تخر

 .د یا یشده فرود ن  ران یو   یهاها و سقف خشت و چوب از ستون  ی هابود که تکه  نی اش ا ی عتمام س

بدل شده    رانه یها به و نداشت. هوتل استالف در دوره جنگ   ی بهتر   ت ی وضع  ز ین  کی تاج ب  قصر

جبل السراج    یآن ممکن شد. قصر شاه  یساخته شده بود اما باز ساز  یبود. با آنکه به نقشه خارج 

بود. اما    گرید   ی از قصرها   ترران یداراالمان داشت. و   ت یدر روز شروع به کار، بدتر از وضع

قصر بر اساس نقشه    ازده یجوانه زده است. در باالباغ پغمان    ی بایز   ییاکنون نما  رانه یو   ن یاز دل ا 

و با    با ی ز  ی هالوهاش پس گرفته شد. اکنون باال باغ با ج  ی غصب  ی هان ی دوباره ساخته شد. زم  یقبل

  ه شد   ا یخاص دوباره اح   ی ها ی بای همراه شده است. چهل ستون اکنون در دل شهر کابل با ز  ی شکوه

. قصر  شود ی شده است به مرکز مهم بدل م ی خانه در نقطه مهم شهر دوباره بازساز  ن ی است. ماش

 .است  یدر حال باز ساز  ی غزن ت یاز دوره شاه امان هللا هم اکنون در مقر وال  یگرید 

آن جلو    ب یدر هرات اقدامات عاجل انجام شد تا از تخر  یخ یمنار جام در غور و منار تار  یبرا

 .شود  ی ریگ

  د ی شه  یمصل  ره،یدر مزار، مسجد جامع در هرات، شاه دو شمش  فی روضه شر   دگاه،یع  مسجد 

 .کامل شده است  ا یتحت کار و  ات یدر مرکز و وال گریو صدها مسجد د  ی وحدت مل

 .شده است  لیتکم  ا یدر ننگر هار و قندهار تحت کار و   ی خیتار  ی هاراث یم همچنان 

 .گردد ی م ا یکابل دوباره اح یکوه، مراد خان   روزیف اد یبن   یهمکار   با

کند. او    یمرمت و بازساز  ا،یرا اح   یخیتار  یها  راث یاراده کرده است تا م  یجمهور غن   سییر

افغانستان    ی ماندگار او برا  ی هاراث ی. مکند ینقطه وصل عمل م   ث یوز به حگذشته با امر  وند یپ   ی برا

 ارزشمند خواهد بود.   ی ها راث یبعد م   یهاو نسل 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/murtazawi_h_wairana_ha_raa_abbad_kard.pdf

