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یی قلعه نواب عبدالجبار خان بارکزا  

 

افغانستان هر روز و هر ساعت    در مانند  کشور متالطم 
در روند    رییتغ   ایواقعه و    کیشاهد گذر زمان و آبستن  

اجتماع  یزندگ ا  میباشیم   یو    ا هادیدو رو  نماز  رگذ  نی و 
 اـنهاز آ يـیك،  گرددیگونه گون م  التي تحوو  تغيير باعث

 قدیمي  يشهرها  یو حت  یخیقلعه ها و عمرانات تار  يـباخر
و    جاها  تغييرو    جدید  یها  ديباآ  تأسيسرخالف  ب  ایو  

 مهنگارا در  اـم  گاهي  اتتغيير  همينو    ستا  یخير تا  ينامها
  بي و اد یخيرتاقلعه ها و شهر و به خصوص آثار  مطالعه

 رچاها د  نمكا  ینازا  بعضي  قيقمناطق د  رتصوو    تعييندر  
  به  نهاآ  منا  گاهي  یا  دینما  مي   یو سردرگم  خطا  اـی  یددتر

 .ستا هشد ضبط يیگرد رتصو به غلط
 انیسال  نیکه درا  میدهها نام هست  یما شاهد نامگذار  همچنان

 تیشخص  شیک  میتحک   ایبنابر تحوالت شورش مآبانه و  نیپس
و جاده ها و تپه ها ؛ پژوهشگر و محقق را  ینام ها مراکز علم رییتغ نیشده است. وا یو پرستش قهرمانان نامگذار

سپرده شده    یعبدالجبار خان است. که امروز به فراموش  ابهم قلعه نو  یک ی. از آنجمله  سازدیبا مشکالت مواجه م
 . است
  ره یحاکم د  ثی( به ح  ییدر زمان سلطنت ) شاه محمود سدوزا ییخان بارکزا  ندهیعبدالجبار خان پسر سردار پا  نواب
قرار   یو  کیو تمل   ر یدر غرب شهر کابل در جاگ  ز؛ یمعهء کار  یزراعت  یان مقرر شد و قلعه و اراضخ  لیاسمع

  م ی سال عمربنابر تقو  73و بعد از    ده یگردم در کابل متولد    1782هـ ق =    1197گرفت. عبدالجبار خان در سال  
 (1) ان کابل دفن استعاشقان و عارف رهیم وفات نمود . و در حض 1853هـ ق =  1270به سال  یقمر یهجر
، دو    ی عبدالجبار خان هشت بار ازدواج نمود خانم اول موصوف از قوم قزلباش چنداول کابل بود؛ دو خانم هند  نواب

 . پسر داشت 13بود ومجموعا"  ریخانمش از مردم کشم نیو اخر یی، دو خانم بارکزا ییخانم پوپلزا
 : نواب عبدالجبار خان قلعه
که    میدانیموجود بود و تا هنوز نم  میازقد  زیوکار  ،یزراعت  یها  نیجبارخان دردامنه کوه قروق)قروغ( معهءزم   قلعه

خان    ندهینواب عبدالجبار خان ابن سردار پا  ،ییبود . اما در زمان سلطنت دوم شاه محمود سدوزا  ی قلعه از ک  نیا
را داشت احتماال" به عوض معاش   ییشاه محمود سدوزا  تفتح خان برادرش که وزار  ریوز  یانجارا بنابربه تاج بخش

قلعه را تصاحب نمود. اما در استحکام    نیا  شی" با استفاده از قدرت برادر خوانایاح  ای او درآورده شد . و   ری، به جاگ
  ات یومال  تیوبعدا" تصرف ملک را در آنجا احداث کرد    ینموده وباغ  دیآن اقدام وآنرا تجد  یوارهایقلعه و بروج ود

امان هللا خان ،سردار    ریداده شد در زمان ام  یبو  زیدوست محمد خان ن  ریدارالسلطنت کابل ازطرف ام  ییغلجا  فهیطا
ودر تصرف خود    یداریمذکوررا خر  یا هلل خان قلعه وباغ واراض  بیحب  ریهللا خان عضدالدوله فرزند دوم ام  اتیح

ابن    ه یوزارت عدل  زیتم  سیعبدالرب رئ  یوبه تصرف مولو  ودهمذکور را استمالک نم  نیزم  هیداشت، بعدا" دولت امان
  ی مذکور موجود بود که بعدا" ورثه مولو  یهـ ش قلعه وباغ و اراض  1356عبدالرزاق در آمد و تا سال    یمولو

بزرگ دارد    زیموضع مذکور آب فراوان داشته وکار  دیش رسانبفرو  اتیمذکور به مردم مهاجر وال  ی عبدالرب اراض
ده قابل، گلخانه،    ،یقلعه مال مصل   رمحبوب،یقلعه م  تگر،یقلعه چ  رفتیبشمار م  ین نقاط سر سبز چهار دهیواز بهتر

وجود کابل قندهار م  میراه قد  عیقلعه جبار خان در کنار وس  یوقلعه صابر و قلعه سلطان جان درحوال   اتیقلعه محمد ح
 (2) .بود
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  ییکه از خانم بارکزا  یاز پسر نواب عبدالجبار خان به نام عبدالغن  یخان چهارده   یقلعه جبار خان ؛ قلعه غن  یپهلو  در
 . باشدیاو متولد شده است م

 :نُه برجه چهلستون قلعه
چهلستون  یخیقلعه در عقب باغ تار  نینامند. ا یم زیچهلستون را بنام قلعه جبار خان ن  ا ی یقلعه نُه برجه هندک یبرخ

هزار متر مربع مساحت بود و در حصار    20قلعه در حدود    نیدارد ساختمان ا  تیموقع  شخوریو سرک قلعه فتوح و ر
ها پخته   لیپخسه که توسط ف )؟( و از گل  دانندیرا سه متر م واریاست عرض د دهیبرج اعمار گرد 9مذکور به تعداد 

قلعه بنابر    یها و برج ها  وارید  ی است . امروز بعض  دهیم اعمار گرد  1843  -  1839  یسالها  نیشده بود در ب
 (3). است یو عظمت آن باق بتیاست اما هنوز ه دهیگرد رانیو یداخل یو جنگ ها یمیحوادث اقل

که با نُه    ییپخسه    ی.و سبک معمار  باشدیقرن نزدهم م  یمعمار  ینمونه ها  نیاز بهتر  یک ینه برجه چهلستون    قلعه
 .وجود دارد  رانیو  مهی هنوز ن  شدندیکش ها و برج ها که در نبرد ها از آن استفاده م  ری چال و اطاق ها و ت   اهیبرج با س
  ی معمار  یاز نمونه ها  یک یکابل حفظ شود و به عنوان    یخیتار  یقلعه ها وبه خصوص قلعه ها   نیکه ا  میارزومند

 از آن ها استفاده شود. زمیو جهت انکشاف تور ی،بازساز یالدیقرن نزدهم م مهین
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