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 کابل باالحصار 
 

 
 

م کال پورې د افغانستان د تاریخ د ډیرو  ۱۸۸۰کابل باالحصار چې ارگ او پوځي کال یې هم بولي تر
بودایانو عبادتځاېونه  حساسو او زړه بوږنونکو پېښو شاهد و. له دوېمې تر پنځمې میالدي پېـړیو پکې د  

موجود وو. د ځېنو روایاتو له مخې د مقدونیانو له یرغلونو وړاندې، باالحصار د دې خاورې پالزمېنه  
وه. دا کال پنځمه مېالدي پېـړۍ کې د یفتلیانو د واکمنۍ پرمهال جوړه شوې. د هند ُمغل امپراطور  

دا ځای گران و، د زینت له پاره یې کار  بابر، شپاړلسمه میالدي پېـړۍ کې دلته ژوند کړی. په هغه  
کړی او په شعرونو کې یې ستایلی دی. پاچاهانو پرلپسې له دې ځایه واک چلولی، ماتې یې خوړلي  
او د تورو تمبو شاته یې بندیان شوي دي. په دغو دورو کې باالحصار د گرانبېعه دولتي توکو او نقدو  

 .پـېسو د ساتلو خزانه هم وه
له اوارې مځکې لوړ، پر یویې غونډۍ چې لویدیځه څنډه یې د شېردروازې تاریخي  کابل باالحصار  

دیوال سره نښتی، جوړ شوی دی. د نولسمې پېـړۍ پېل کې یو مشاهد، خپل د سترگو لیدلی حال داسې  
 :کښلی دی 

باالحصار دوې برخې لري: بر باالحصار او کوز باالحصار. دا کال د تېـږو کلک دېوالونه لري،  »
تنۍ برخې یې له پخو خښتو جوړې شوي دي او یو خندق ترې چارپېـر دی. غره سره نښتې برخه  پور 
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کې د »جابر« په نامه یوه دروازه وه، دې ځای کې خندق نه و، پرځای یې د »هالکو« په نامه لوړ  
برج جوړ شوی و؛ هغه دېوال چی د احمدشاه بابا د واکمنۍ پرمهال سردارمحمد جانخان جوړ کړی  

ر همدې ځای ختمېـږي. د باالحصار باندني دیوال درې دروازې درلودې: یوه هغه دروازه چې  و، پ
کوز باالحصار ته وتې وه، ختیځ لور ته د »کاشي« په نامه دروازه او لویدیځ لور)جابر دروازې ته  

نځ  نیږدې( د »خوني« په نامه یوه دروازه وه؛ له هغې به یې د هغو کسانو مړي راوېستل چې د کال م 
 ( ۱)  «.کې اعدامېـدل

د سدوزایانو په دوره کې کوز باالحصار د ماڼۍ او غالمخانې سربېـره، د هستوگنې زر کورونه او  
یو بازار درلود. ځېنې برخې یې د اوسېدونکو په نامه لکه عربان، حبشیان، ارمنیان او داسې نورو  

له کنده تېمورشاه پالزمېنه،  تر هغه وروسته چې  یادېدل.  د  نومونو  بیا  ولېـږدوله  ته  کابل  ار څخه 
امیرعبدالرحمن خان تر واکمنېدو پورې، باالحصار د افغانستان پایتخت و. انگرېـزانو له افغانانو سره  

م( د باالحصار دواړه برخې ونړولې او اور یې ورته کړ،  ۱۸۷۸-۱۸۸۰د دوېمې جگړې پرمهال ) 
درخان د بادشاهۍ پرمهال، د پوځي زده کړو  یواځې پاخه دیوالونه یې پاتې شول چې بیا وروسته د نا

 .له پاره پکې نوې ودانۍ جوړې شوې 
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