
Kharbaga 
 

Jogo de estratégia para 2 
jogadores, proveniente do 

Marrocos na África. As peças são 
colocadas no cruzamento e não no 

meio das casas. Dois jogos 
similares são jogados por nativos 

norte-americanos do Arizona, 
sugerindo que têm uma ligação 

história com o Kharbaga. 
 

Esse jogo tem diferenças e 
semelhanças com Damas: embora 
o tabuleiro possua linhas diagonais 
por onde transitam as peças, como 
em Damas, o jogador pode mover 

suas peças até a última fileira, para 
transformá-la em “Mullah”. Essa 

peça é coroada e pode se mover 
em qualquer direção. Joga-se com 

20 peças claras e 20 peças 
escuras em tabuleiro de 41 casas. 

 
Regras do jogo 

 

1. Cada jogador deve 
posicionar suas peças nos 

vértices dos quadrados, 
deixando o espaço central 

do tabuleiro livre, conforme 
a imagem em miniatura. 

 
2. Cada jogador escolhe 

sua cor de peças e 
decidem entre si quem 

começa a jogar. O objetivo 
do jogo é capturar todas as 

peças do adversário. 
 

3. O jogador poderá mover uma 
peça de cada vez, seguindo 

somente para a frente. 

 4. Quando uma peça estiver 
diante de uma peça adversária, 
com um espaço vazio do outro 
lado, se é obrigado a capturá-
la, fazendo um movimento igual 
ao do jogo de Damas. Pode-se, 
inclusive, continuar 
imediatamente a captura de 
outras peças que estiverem no 
mesmo alinhamento. 
 

5. Quando uma peça alcançar o 
limite do campo do adversário, 
na última fileira, em lance livre 
ou capturando outra peça, deve 
ser coroada Mullah e poderá se 
mover em qualquer direção. 
Uma peça Mullah pode realizar 
capturas à distância, desde que 
a peça adversária se encontre 
em uma das linhas de alcance, 
sem interrupção de peças. 
 

6. Existem duas maneiras de 
captura que podem ser 
adotadas em acordo entre os 
jogadores: retirando-se cada 
peça quando é pulada, 
chamada Zamma ou na 
variação Direta, retirando-se 
todas as peças que foram 
puladas, no final da sequência 
de jogadas. 
 

7. Essa diferença ocorre 
porque, na variação Zamma, 
uma peça Mullah, que foi 
coroada, pode saltar uma peça 
capturada mais de uma vez 
para se realizar um círculo de 
múltiplas capturas. Na variação 
Direta, a peça Mullah deverá 
concluir uma captura múltipla 
atravessando e retirando uma 
peça de cada vez. 

 

Posição 
inicial das 
peças com 
centro vazio. 

Modos de 
captura podem 
ser diagonal, 
horizontal e 

vertical. 
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