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 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 31/05/2016                                                                                                      حمید انوری

 یک خبر و یک نظر

 خبر:

 پروژه بازسازی قصر تاریخی داراالمان از سوی رهبران حکومت رسما افتتاح شد] 

  13٩5جوزا  10دوشنبه 

پروژه بازسازی قصرتاریخی داراالمان امروز) دوشنبه( در نخستین جلسه کمیسیون عالی توسعه و انکشاف  

شهری از سوى محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور، عبدهللا عبدهللا رییس اجرایی و شماری از مقام های 

 .دولتی رسما افتتاح شد

 

 دبازسازی قصر داراالمان اقدام کن در این جلسه وزارت شهرسازى موظف شد تا طبق تذکر جلسه، در

رییس جمهورغنی در مراسم افتتاح پروژۀ باز سازی قصر تاریخی داراالمان گفت که این قصر از امکانات 

 بازسازى مى شود و به گفته او حکومت اراده محکم دارد تا کارهایی را که نتیجه دشواری داخلى

 .های تاریخ بوده حل کند و زمینه را برای حکومت آینده مساعد سازد 

 آن،کناررد بزرگ نیست، کاری است که آقای غنی گفت: پروژه بازسازی قصر داراالمان، تنها یک پروژه

 .ارایه خواهد شد خدمات معیاری شهری نیز

همچنان امروز رییس جمهوری کشور به صورت نمادین نخستین جلسه کمیسیون عالی توسعه شهری افغانستان 

 .را در ویرانه این قصر برگزار کرد

 16پروژه بازسازی قصر داراالمان در غرب شهر کابل، در آخر ماه حوت سال گذشته به هزینۀ بیش از 

 .سۀ کابینه به تصویب رسیدمیلیون دالر امریکایى در جل
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  .در این جلسه وزارت شهرسازى موظف شد تا طبق تذکر جلسه، در بازسازی قصر داراالمان اقدام کند

تخنیکی وزارت  -به اساس هدایت رییس جمهور، پروژۀ طراحی و بازسازی قصر داراالمان، توسط هیئت فنی

رۀ امور، ترتیب شده که طی پنج مرحله با های امور شهرسازی، اطالعات و فرهنگ و ریاست عمومی ادا

 .( میلیون دالر امریکایی تکمیل خواهد شد16.5بودجه )

 

همچنان امروز رییس جمهوری کشور به صورت نمادین نخستین جلسه کمیسیون عالی توسعه شهری افغانستان 

 را در ویرانه این قصر برگزار کرد

های فرهنگی و تاریخی کشور، جلب و جذب توریزم و احیای هنر معماری  این پروژه با هدف حفظ میراث

 .دوران امانیه، ترتیب شده است

در همین حال رییس جمهورغنی با بیان این که احیای قصر داراالمان خواست ملت است، گفت که از این قصر 

در کنار آن، یک موزیم ملی  به حیث مکان مهمانان عالی رتبه دولت در مراسم خاص ملی استفاده خواهد شد و

  .که از تمام نقاط افغانستان بتواند نمایندگی کند، نیز موجود است

سال بعد باید هر فرد  ٩او با اعتراض از روند کنونی ثبت امالک گفت که جایداد در کشور مصون نیست و 

 .افغان دارای جایداد شرعی و قابل قبول باشد

می )عرفی( باعث ایجاد مشکالت زیادی شده است، و تجارب جهانی نشان های غیر رس  او گفت که داشتن قباله

 .گذاری در شهرها را چهار برابر کرده است  داده که تبدیل قباله عرفی به شرعی )رسمی ( مقدار سرمایه

 غنی گفت: استفاده از زمین و منابع عمومی، وضاحت نیاز دارد و مردم باید بدانند که مقدار جایدادهای مردمی،

 .دولتی و سکتور خصوصی چقدر است

او با اشاره به اینکه ساختمان پارلمان افغانستان اکنون در داراالمان ساخته شده، گفت که قرار است دادگاه عالی 

 .نیز به منطقه داراالمان منتقل شود () لوی څارنوالیکشور

وه شهر کابل همچنان عبدهللا عبدهللا، رییس اجرایی حکومت در این مراسم گفت با بازسازی این قصر، شک

 .دوباره باز خواهد گشت

داراالمان یکی از مهمترین بناهای تاریخی افغانستان، نماینگر  به گفته آقای عبدهللا، آغاز کار بازسازی قصر

 .و اراده متین حکومت وحدت ملی با یک دیدگاه روشن برای توسعه و انکشاف شهری است (عزم)عظم

جنوب غرب شهر کابل قرار دارد، این قصر در دوره امان قصر تاریخی داراالمان در حدود هشت کیلومترى 

  .هجرى شمسى اعمار شده بود 1300هللا خان در اوایل دهۀ 

اتاق کوچک و بزرگ داشت، در اوایل براى مرکز سلطنتى و بعدها به حیث  150از قصر داراالمان که تقریباً 
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تخریب شد، اکنون زیبایى این قصر از بین  13٧0تعمیر وزارت دفاع استفاده مي شد که به اثر جنگ هاى دهه 

 .رفته، دیوارهاى آن فروریخته واتاق هاى آن به مخروبه مبدل شده است

 [یخبرگزاری بخد

 :نظر

برباد  بادآاز آن ناکجا  هکنند منتظر یک خبر امیدوار روز وو ده ها سال است که شب  خبر امیدوار کننده است 

و  دیگر کامالً نا امید شده ایم یم،ه ابود خوشمنتظر شنیدن و خواندن یک خبر بس  هستیم، چون از داده شده 

 حال دیگر به یک خبر امیدوار کننده هم مجبور هستیم قناعت کنیم.

اما امیدواریم، الاقل برای یکبار هم اگر شده پول ها و سرمایۀ تخصیص داده شده جهت اعمار مجدد این قصر و 

را، حتی برای یکبار هم اگر ممکن  غازی امان هللا خانزنده یاد دگار محصل استقالل کشور، بنای تاریخی و یا

  .باشد، برباد ندهند

اما نظر عاجزانۀ این کمترین اندر این مورد یک نظر خیرخواهانه است و خوب هم میدانم که هیچگونه جنبۀ 

ین شرایط بغرنج که باالی این ملت دربند تحمیل نموده اند، اصالً وجود عملی آن در این اوضاع و احوال و ا

ندارد و بهتر گفته شود قدرتی در این حکومت بچشم نمی خورد که شهامت عملی نمودن این نظر خیرخواهانه 

 را داشته باشد.

ه آنر تخریب نموده و اما و مگر اینهم نظر این کمترین در مورد باز سازی قصر تاریخی داراالمان که ددمنشان

 و به ویرانه مبدل نمودند.

و با  ، چگونههایهمه خوب میدانیم و شاهد هستیم که نه تنها قصر تاریخی داراالمان، بلکه تمام کابل زیبا را ک

ی به ویرانه مبدل کردند و امروز تعدادی از همان ویران گران در داخل ویرانه های دستان ناپاک چه شقاوت

 گزار میکنند و بر آن ویرانه های غم انگیز اشک تمساح میریزند.شان، جلسه برخود

با چشم سفیدی ذاتی که  وعده و وعید، توطئه و ترفند و یک وگر دیگر هم با هزار قول و قرار و هزار ویران

در راه  منت گذاشته و با گذاشتن شرط و شروطیخود در رگ رگش در جریان است، گویا بر قربانیان شرارت 

 کابل است.

 متما ، کامل قصر تاریخی داراالمان یببصورت خاص تخر بل و با درنظر داشت اینکه در تخریب کاپس 

ً آن قصر باشکوه را به ویرانه مبدل  احزاب و تنظیم های ساخت پاکستان و ایران باهم دست داشتند و متفقا

خواهد بود تا از همین احزاب و تنظیم های  این در بازسازی آن همانا رین اقداممعقول ترین و پسندیده تساختند، 

می، وحدت اسالمی، ویرانگر و خونریز، به شمول حزب اسالمی، جمعیت اسالمی، اتحاد اسالمی، حرکت اسال

شان در بازسازی این قصر  انقوماندان و جنبش اسالمی و...، و رهبران، رهروان ،اسالمی ذجبنۀ اسالمی، محا

که همه باهم آنرا به ویرانه مبدل ساختند، کار گرفته شود و با قدم و درهم آستین ها را بر زده و بعد از بیشتر 

ه اثبات برسانند که آباد ، باری هم در همین یک مورد بو به آتش کشیدن از سه دهه ویران کردن و نابود ساختن

 هم کرده می توانند.

مال مهاجر و مجاهد  و یتیم و بیوه و  ازایکه  دیناردالر و پوند و یورو و کلدار و ها  درامیلیاز  قطره ای

و در بدل ویرانی افغانستان و بخصوص کابل زیبا، خود و آل و  رده اندذخیر ک  در بانک های خارجمعیوب 
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االمان که خود خرابش کرده اند، به برای باز سازی قصر دار ،کرده اندباد آخود را و اوالد و احفاد  یالع

ازسازی آن قصر تاریخی، حفاظت مصرف برسانند و قوماندان صاحبان خود را هم دستور بدهند تا پایان کار ب

 آنرا عهده دار گردند. از 

م که حکومت موجوده ی، یک توقع بی جاه است و نیز خوب میدانم که چنین توقع از چنان افراد و اشخاصیمیدان

همه میدانیم که ویران هم حتی جرئت و شهامت مطرح کردن چنین خواست برحق را ندارد و از همه مهمتر 

 اده است، اما آباد کردن سخت مشکل، بخصوص که عزم و ارادۀ آباد کردن هم موجود نباشد.کردن آسان و س

 دا گز او دا میدان!""گر نه چنان است پس بگفتۀ مشهور ا

 


