
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
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 ۰۵/11/۲۰1۸            استاد شاه محمود محمود
 

 قلعه دهدادی یا قلعه جنگی امروزی والیت بلخ
 

 1۲۶۸وزارت دفاع بنابر ضرورت نظامی و خطرات سیاسی در سال  1۸قلعه دهدادی یا قلعه جنگی امروزی یا فرقه 
م به دستور امیر عبدالرحمن خان در تپه بلند بنام زیارت خواجه سبز پوش  1۸۸۹هـ ق مطابق  13۰۶هـ ش مساوی 

دوازده  نفر میرسید در 1۸۰۰۰خرین باعمله و فعله که احتماالً تعداد آن به اعمار گردیده است . بنابر نوشته های متأ 
 سال زیر نظر مهندسین و معماران و نجاران وقت بنا گردیده است.

 

   
 

 ؛ حفظ و حراست مملکت بود .های جنگی به خصوص در سرحدات کشورعوامل ایجاد قلعه 
امیر عبدالرحمن خان که دوران نوجوانی و جوانی خویش را در والیت بلخ به خصوص در تخته پل و تاشقرغان 

ود از وضعیت اراضی این مناطق اطالع کافی داشت . زمانیکه سردار اسحق خان پسر کاکایش )ُخلم( سپری نموده ب
با استفاده از فرصت به بهانه دادخواهی از مظلومان « هـ ش  1۲۶۷هـ ق مساوی  13۰۵م مطابق  1۸۸۸» در سال 

 ه و برای حمله به کابل اقدامکه تحت ستم امیر جابر قرار گرفته بودند قیام و اعالن سلطنت نموده و لشکری را اماد
نمود. اما امیر کسی نبود که به این زودی تسلیم سرنوشت گردد بنآ قشون خویش را از دو طریق به آن سمت فرستاد 

 که در نتیجه سردار اسحق خان شکست خورده و به دولت بخارا و روسیه تزاری پناه برد.
هـ ق به سمت شمال کشور رخت سفر بست و پسرش شهزاده حبیب  13۰۶بعد از این واقعه امیر شخصاً در ماه صفر 

هللا خان به عوضش در کابل نیابت سلطنت را داشت. امیر زمانیکه به مزارشریف آمد در حین رسم گذشت عسکری 
یک نفر از صف بیرون آمده و با تفنگ خویش به سوی امیر شلیک نمود. اما امیر در حین شلیک ناخودآگاه خواست 

  (۲)پهلوی خویش حرف بزند که مرمی به چوکی اصابت کرد و یکی از محافظین او را زخمی ساخت . با نفر
امیر عبدالرحمن تقریباً سال متذکره را در بلخ ماند و به سرکوبی قیام ها و شورش بدخشان و تنظیم امور صفحات 

م و رفتن سردار اسحق  1۸۸۵شمال مصروف گردید. به خصوص اشغال والیت پنجده توسط روسیه تزاری در سال 
: »... ار می نویسد کهخان نزد روسها توجه او را به ساخت و اعمار اردوگاه های نظامی معطوف داشت. مرحوم غب

امیر عبدالرحمن خان از بیطرفی دولت روس نسبت به افغانستان اطمینان نداشت و تحکیمات نظامی و تمرکز قوا را 
میکرد. او در نقاط مهم سرحد طویل با روسیه چون دهدادی بلخ و شهر های در مقابل سرحدات روسیه فراموش ن

  (3)...« وی قوی داشتحمیمنه و هرات قلعه های نظامی و عسکری سا
اال در وباغ جهان نما به امر حضرت » م  1۸۸۹هـ ق مطابق  13۰۶امیر برعالوه استحکامات نظامی در سال 

پل نهر مرغاب بنام جنرال غوث »همچنان در ماه رمضان همان سال اعمار  (۴)« عیدگاه بلده مذکور احداث گشت 
 (۵)« الدین خان ] لوگری [ که در میمنه اقامت داشت نفاذ یافت 
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در همین هنگام سالم خانه عام به امر حضرت واال در : » ... تب در سراج التواریخ میخوانیم کهضمناً یادداشتهای کا
مان آباد شد و در باغ مسافر خان مناری جهت گشاد دادن توپ نصف التهار افراخته مزار شریف بنیاد و در اندک ز

  (۶)« گردید، و قلعه متین و حصن و حصین در موضع ده دادی احداث گشته به مدت چندی آباد شد 
نکات بادی ها در مورد قلعه دهدادی با آخوشبختانه امیر عبدالرحمن خان در کتابی خویش بیشتر از همه قالع و 

  نظرنظامی بحث و گفتگو وتوضیح داده است که:
در کناره دیگری یعنی سرحد شمال مغربی افغانستان قلعه دهدادی را که به جهت استحکام و محافظت آن سرحد، »... 

به پا نموده ام در مدت دوازده سال به اتمام رسیده است و در ظرف این مدت چندین هزار نفر استاد و عمله در آنجا 
ر می کردند. قلعه مذکور باالی کوه مرتفعی ساخته شده که مشرف بر راههای است که از رود جیحون به طرف کا

یند. استحکامات این قلعه ، زیر زمینی مخفی می باشد و به جهت هیچ یک از توپهای بزرگ آسرحدات افغانستان می 
فن نظامی صحیح می باشد که می گویند قلعه امکان ندارد به قلعه لطمه وارد آورد و اظهارات بعضی از ماهرین 

جات هر قدر هم که محکم باشد در حضور توپخانه و توپهای بزرگ این زمان هیچ اعتبار ندارد، ولی توپهای بحری 
ماشینی توپر و توپ های کروپ و هاچکیس و مازنفلد و ماکسیم و سایر اقسام ادوات حربیه جدید که دراین قلعه جات 

بهترین اقسام ادوات حربیه است که امروزه در دولتهای دیگری دیده می شود. و اگر اختراعات  سرحدی دارم، از
تازه دیگر هم به عمل بیاید، من اول شخصی خواهم بود که آنها را تحصیل نمایم و دراین باب از همسایه های خود 

  (۷)خیلی عقب نخواهم بود . 
؛ امیر عبدالرحمن خان با مشوره مهندسین که ارگ کابل را طرح نموده بودند مانند در ساخت و ساز و نقشه قلعه

عبدالسبحان خان و عبدالرحمن نام تهیه و به رهنمای و سرپرستی عبدالقادر قریشی و ناظرین اعمار قلعه هریک 
یکه در لوح که م آغاز گردید.در حال 1۸۸۹هـ ق مطابق  13۰۶منشی نذیر و منشی محمد بخش اعمار آن در سال 

م ذکر  1۸۸۹هـ ق مطابق  13۰۶در کنار دروازه ورودی قلعه جنگی نصب گردیده است اتمام و ساخت قلعه را 
کرده اند که اشتباه میباشد. همچنان برخی نویسنده ها به این باورند که اتمام قلعه در همان سال است در حالیکه ساخت 

سال از سلطنت  ۹خان دوازده سال را در بر میگیرد و سال متذکره فقط و اعمار قلعه بنابر گفته امیر عبدالرحمن 
هـ ش  1۲۷۸هـ ق مطابق  131۷م مساوی به  1۸۹۹موصوف گذشته است . که با این حساب قلعه دهدادی در سال 

  تکمیل و اعمار گردیده است .
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ت.کشور اعمار شده اس دهیو ورز قیپخسه کاران و نجاران ال نیتر که مشهور ییپخسه ا ایقلعه توسط گل پخته  نیا
و  یبررس ینموده است قلعه را از نگاه نظام دنیساحه د نیم احتماالً از ا 1۸۹۹که در سال  یافسر روس لوفیکورن

ً یقیخود را  یادداشتی  نگارد که قلعه شامل : یداده است موصوف م لیتحو هیبه دولت روس نا
 نقاط بود. گرینفر بدون سپاه که در اقچه و شبرغان و د ۸۰۰سه کندک سواره نظام ؛ شامل  - 1
 سرباز. ۲۴۰۰نظام شامل  ادهیکندک پ ۴ - ۲
و  نیتوپ بزرگ سنگ 1۲و  ییتوپ صحرا ۸،  یغرن ای یتوپ کوهستان ۲۴بزرگ توپخانه که شامل  یروین - 3
 . لیتوپ ثق کی

ً  1۸۹۹که در سال  یروس یروهاین عمومیقومندان  لوفیکرون یروس افسر  یکرده؛ م یسیآن را بازنو م شخصا
 یرابهتر ب ینظام کیژیسترات تیهندوکش در شمال موقع یقرار دارد که بعد ازقله ها یطوالن : "قلعه در دامنهٔ سدینو

 ی؛ در طرح قلعه دهداد یتوپخانه قو تشمحافظت از آ یبرا یتا حدود یدارد. حت فیبلخ، تخت پل و مزار شر
قلعه مشهود است   ی. که در خطوط چند ضلعمد نظر گرفته شده است یو مخف ینیزم ریز یاز جبهه ها یمجموعه ا

 متر قرار دارد . ۶۴۰ یمساو اردی ۷۰۰قلعه در حدود 
و  میضخ واریو د گرددیم وستی، پافراشته است سنگ ها قد زهیکه از ر یضلع آباد و با برج ها ۹در  یدهداد قلعه

اطراف تپه را احاطه نموده  گرید واری. دو دشکل گرفته است دهدیم لیرا تشک یاصل واریها که د رکشیبزرگ با ت
ن بنابر گذشت زما یسوم واریسفانه داست . که متأ  دهیدر اطراف خندق آباد گرد یدر دامنه قلعه و سوم یکیاست که 

 . اما دوخوردیاست و چندان به نظر نم دهیگرد بیآن تخر شتریب یبخش یزراعت یاراض تیو موجود باتیو تخر
 .آن مشهود است وارید

اعمار نموده  شیعبدالرحمن خان در طول دوران سلطنت خو ریاست که ام یمتفاوت از تمام قلعه ها یدهداد قلعه
 .باشدیخاص و منحصر به فرد م یقلعه دهداد تیاست. بناً خصوص

 واری: ددیخوانیمختصر م نیکه خالصه انرا درا دیسینویقلعه متذکره م اتیدر مورد خصوص یافسر روس لوفیکورن
پست تر اعمار شده است تا در  ایکوچک  یمتفاوت قرار دارد و نسبت به اضالع جنوب اتیقلعه با خصوص یشمال

 یب شمالاتش توپخانه به جان یاست تا برا ستادهبا ارتفاع بلند ا یانعطاف داشته باشد برخالق بخش جنوب نیمقابل زم
 .دیکمک نما
 3۰ارتفاع قلعه بصورت اوسط تا  مجموعاست در  دهیباد گردآها در مقابل زلزله چهارمرتبه مقاوم تر  وارید همچنان

 است . دهیمناسب حفر گرد یمحل طیشرا یحندق در اطراف قلعه برا جادیو ا دیرسیفًت م
و مهمات در  ریقلعه داده است ذخا نیبه ا یبزرگ یو دفاع یساختمان نظام ینیرزمیبا اطاق ها ز چیمارپ یها تونل

مانند  رونیقلعه توسط تونل ها به ب ینیرزمیسان نبود. زآو دسترس به آن  دیگردیم رهیجنوب قلعه ذخ یها ینیرزمیز
م و سوم رسانده و دو یها وارین دروازهه ها خود را به دیا قینظام از طر ادهیراه داشت. تا پ یمخف یدروازه ها

 .رندیجلو هجوم دشمن را بگ
م  ۲۰۰1در سال )  (۸).  ردیقلعه صورت بگ یکه حمالت متداوم باال ردیگیصورت م یزمان بیامکان تخر تنها
به داخل قلعه انجام دادند . « آ ییحمله هوا ۲۸ ؛ییحمله هوا 3۰از جمله  یقلعه دهداد یباال ییکایامر یقوا کهیزمان

 را همراه داشت ( یادیو کشتار ز باتیکه تخر
و  ییغند سواره ، دو کندک توپخانه صحرا کیقلعه در دست است که: قلعه  نیم از ا 1۹1۲که در سال  هیئاحصا

 محمد خان قرار داشت. ضینظام تحت قومانده ف ادهیو سه کندک پ یکندک کوه کی
 زاتیدهه هشتاد از اثر اصابت بم و تجه لیدهه هفتاد و اوا یجنگ ها انیدر جر یمشهور به قلعه جنگ یدهداد قلعه
تعداد اطاق ها  کیها و  واریو د بیآن تخر یو جنوب غرب یشمال شرق یگذاشت برج ها بیرو به تخر لهیثق ینظام

 - 13۸۹در سال  نیشاه ۲۰۹ یقومندان قول اردو سایو یتوسط تورنجنرال زلم نکهینمود. تا ا ختیشکست و ر زین
و در صحن قلعه پارک و  دیگرد یاساس میو ترم یها و اطاق ها بازساز واریقصر قلعه ، مسجد، برج ها و د 13۹1

 نیاسپ کیبه نام ما ییکایامر نیدرمحل کشته شدن اول یادگاریچمن احداث شده است . ضمناً امروز ما شاهد نماد 
 (۹).  مینیب یدر محوطه قلعه م را «ایس»کارمند 

 است . دهیجا حذف گرد نیشدن مطلب درا لی: مقدمه و ماخذ به نسبت طو نوت
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