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 ۲۰۲۰/ ۲۹/۱                                                                  کاندید آکادمیسین سیستانی 

 مالیاتت باقیاتحصیل  ۀچخانسور بعلت حوال وبشآ

میرزا محمدحسین خان کوتوال)پدراستاد خلیلی( درپهلوی وظیفۀ کوتوالی واستتخبارات در دولتت امیتر 

لی واستیفا را نیز پیش می برد. غبار از قول فیض محمدکاتب نقل میکند کته عبدالرحمن خان، امور ما

میرزا محمدحسین خان سردفتر سنجنش کوتوالی کابل ومرزا عبدالروف خان نایب او مقرر شددند :» 

وازاین دوشغل بزرگ رعب عظدی  وخدوف عمدی  در دل خلدد انداختدر امدور بدو شدفتت و نفتدت بدر 

   1 .«شکار ونهتت بسیارکردندروی روزگار آورده کار ای آ

خدان کوتدوالئرسیو امنیدر واسدتخباراتص شدخا بسدیار ظدال  بدود و مدرد  ازشددت  میرزا محمدحسین

)دانشتنامه رریانتا(. غبتار متمکرمیشتود خدان نیدز مینامیدندد  نترت، او را "میرغضب" امیر عبددالرحمن

زامحمدحسین خان اعمتال میشتد( که، ترس از شکنجه های امیر عبدالرحمن خان)که توسط کوتوال میر

چنان در دل مردم خوف ایجاد کرده بود که بقول فیض محمدکاتب، مرد بلنتد رتبته یتی چتون سپهستا ر 

هزارروپیه باقیدار ۳۸غالم حیدرخان توخی به مجرد شنیدن این خبرکه ]میرزا محمدحسین خان[ او را 

ین میتترزا ابوالحستتن همینکتته شتتنید قلمتتداد کتترده استتت، بتتدون درنتتت در هندوستتتان فتترار کتترد. همچنتت

پدرش)میرمحمدحستین سرشتته دار( رامحبتوس کترده انتد، بتا وترب فلولته تفن چته ختودش را بکشتتت. 

 ایتختت تنفتر و انزجارشتدید داشتتند." مخصوصتا  در پنا  گیرک" و "شش کالهمردم از شنیدن نامهای "

ی و تعیین دارائی محکتومین کته شش کاله، عبارت بود از تشکیل یک اداره سنجش محاسبات امور مال

سرشتهٔ دار رن میرزا محمد حسین کوتوال)بعدها مستوفی الممالک( و اعوایش میرزا عبدالرؤف ختان 

دهاری،میرزا شیرعلیخان و نایب کوتوال، میرزا محمد قاسم خان روزنامچه، میرزا سید محمود خان قن

به امیرعبدالرحمن ختان بستا ختانواده هتا و م حسن خان بودند. اینها برای ابراز حسن خدمت المیرزا غ

مردم بی ناه را به عناوین باقیداری و تحریف محاسبات وغیره برباد نمودند. و اما نام فیرک، یک نوع 

عملی فردید. در  -به امر و بنام امیر -ن شهر ه چندی در شهر کابل از طرف کوتواترور سری بود ک

خودش خواسته میشد. از رن بعد مرده یا زنده این شخص نصف شبها خانه شخص مد نظر دق الباب و 

  2 معلوم نبود و خانواده اش از ترس جرئت اظهار و استغاثه را نداشت.

فیض محمد کاتب  در سراج التواریخ از شورش خوانین بلتو  درچخانستور یتاد میکنتد کته براثرحوالته 

زمینتداران وختوانین چخانستور از ستوی سنوات فمشته )ازده سال قبل( برممه  ندهامباقیمالیات تحصیل 

هن تامی کته ۱۸۹۱فتیض محمتد مینویستد کته، درستال  .میرزا محمدحسین خان کوتوال صتادر شتده بتود

                                                           

1
 833،ص3،بحوالۀ سراج اتواریخ،جلد653،ص 1غبار، ج - 
2

 655غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ص  - 
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والی فراه مو دادختان بترای سترکوبی غایلته بلوچتان ستنجرانی در ناحیته ختاران وچتاه فتی رفتته بتود، 

طوماربقایددای سددالهای »  انددر خددویشبددا یدداران  نجف[ پدراستتتاد خلیلتتیمیتترزا محمدحستتین ختتان کوتوال]

را بیرون نتویس نمتوده بته   «گذشتر وبازگشت خالع خوانین و بزرگان فراه واربابان ا الی چخانسور

   وصول کند. عننف وجبرامواومهر امیر بدست سیدعلی خان رساله دار داد تا از مردم چخانسوربه 

 (مینویسد: ۱۸۹۱)۱۳۰۹وقایع سال رح شفیض محمدکاتب، در 

 ر س ارشدن موالداد خان از فراه جانب خاران وبغاوت بلوچیر چخانسور:»

واز رنسوی مو داد خان حکمران فراه به فرمانی که به نامش شرف اصدار یافتته بتود متردم فرمستیر  

ونواحی فراه وغیره را فراهم رورده در روز سوم متاه رموتان از فتراه راه تدمیرشتاه نظرومیرزاختان 

درکهستتار ختتاران رفتتته قرارفرفتتته بودنتتد،  -ن بلتتو  ستتکنهٔ چتتاه فتتی را کتته از راه فتتراروهللا ختتان نامتتا

طوماربقایدای سدالهای گذشدتر رم رهنتوردی بتود کته فروی به سوی چاه فتی نهتاد وهنتوز ستربرداشته 

ن ابدن چخانسور کر با سردار محمدیوسف خااربابان عال قر  وبازگشت خالع خوانین وبزرگان فراه و

ومیدرزا محمدحسدین خدان  بودنددبلند گردیدده بازگشدتر  ضر کابل شده وازعطای خلعت سرامیر کبیرحا

ن ومیدرزا روف خدالبایاران  نجفانر خود:میرزامحمد اسدل  خدان ومیدرزا سدیدمحمودخان ومیدرزا عبددا

کددر ادعددای سددنجش دفدداتر  ادشددا ی وسدداختن خاصددر  بودجددر  شددیرعلی خددان ومیددرزا غددال  حسددن خددان

کرده واز حضدرت اقددو عزقبدولی یافتدر بودندد بدر قلد  عدد   - یش اشارت رفتچنانچر از -مملکت را

مجراسی از دفتر  ادشا ی بیرون نویو کرده و بر ُمهرمهراثدار حضدرت واال رسدانیده مبلدا گزافدی را 

ا  با او ان رسالر دار س رده وصد سواره نظبر نا  بزرگان فراه وچخانسورحوالر نموده بر سیدعلی خ

 تحصیل آن وجوه گماشت.  مراه کرده بر

وهمچنتتین درتمامتتت مملکتتت از قبیتتل وجتته متتمکوره حوالتتت نمتتوده لتتوای نیکنتتامی افراشتتت، واز جملتته 

تحصیلدار ممکور از قندهار مامورفراه وچخانسورفردیده چون وارد رنجا شتد.رخوندزاده فقیرمحمتدخان 

فردیتده، محمتداکرم ختان  حاکم وسرحدار چخانسور از ورود صد سوار وحتوالهٔ وجتوه بستیار خوفنتاک

(  ش وجتوین فرستتاده تعلتیم کترد فا درمووع) لفطتانبرادر وسعید محمد برادر زاده خود را از راه خ

که مال ومتاع او را به بهانه مالتجارت از رنجا جمع کرده در سیستان متعقله دولتت ایتران نقتل دهنتد تتا 

عایتای عالقته رل سیستتان شتود وازایتن امرفترار داختپس از وصول ایشان در رنجا ختود او نیتز از راه 

چخانستتوررفهی یافتتته ستترتیح محمدحستتن ختتان مقتتیم  ش را خبردادنتتد. واو بتته ستترعت وشتتتاب چنتتدتن 

ازپیادفان ساخلو را که در تحت رایت داشت فرستتاده بترادر وبترادر زاده فقیرمحمتدخان رافرفتته ودر 

ناسبان وکدخدایان از حبس رن دوتن رفاه فشته زندان قلعله  ش محبوس کرد.ورخوندزاده فقیرمحمدخان 

بلوچیر عالقر چخانسور را نزدخود خواستر  مر را از حوالر  بازگشدت تنخدواه وخدالع وبقایدای زمدان 

حکومت سردار محمدیوسف خدان در فدراه تخویدف وتخددیر کدرده در محلدل خدوف ورعدب انداختدر بدر 

ران حوالر از دفتدر سدنجش کابدل آمدده کدر  دی  ایشان گتت کر بنا   رکدا  سی الی چهل  زاررو یر ق
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وایشان این سخن را از رخوند زاده فقیرمحمدخان شنیده  یک تاب وتوان برداشتن این بارگران راندارد.

خایفانه از وی صالح کار جستند ،واو نخست عهد وستوفند از ایشتان طلبیتد وقتررن شتریف را درمیتان 

فتترار داختتل سیستتتان متتتعلقهٔ ایتتران شتتوند. بعتتد ایشتتان از  نهتتاده بتتا هتتم عهتتد بستتتند کتته هم نتتان از راه

رخوندزاده فقیرمحمدخان خواهان رن شدند که کدخدا محمدجان خان قوم پارسی را نیز میباید که خواسته 

با خود متفق وهمداستان سازند تا تمامت مردم پارسی به واستطهٔ او بتا ایشتان معاوتدوهم عنتان شتوند، 

ادشاهی کمر خدمت بسته ایشان را خستته کنتد. ورخونتد زاده ایتن ففتتهٔ رنتان را وا  او به معاونت فوج پ

پمیرفته کس نزد کدخدا محمدجان فرستاده به بهانهٔ خدمتی از خدمات دولتش درنزدخود طلبیتد، واو کته 

از معاهدۀ بزرفان بلوچیه و رخوند زاده رفاه فردیده بود از رفتن در نزد ایشان سرباز زد وبزرفتان از 

اتحتتتتتاد واتفتتتتتاق نورزیتتتتتدن او متتتتتایوس شتتتتتده بتتتتتا رخونتتتتتد زاده فقیرمحمتتتتتد ختتتتتان در ده زینل]زینتتتتتل 

خمرُ خسرسردارابراهیم خان[ که خانه وعیال رخوند زاده در رنجا بود رفته از نو، دی رمعاهتده وپیمتان 

اه فرار درمیان نهاده باهم قرار دادند که مساکن ومنازل خود را فروهشته و از نهر هیرمند فمشته از ر

داخلل خاک ایران شوند. وکدخدا محمدجان را افر دست یابند به قتتل رستانند ورن اه]کته[ عهتد بستته بته 

 سوفند مؤکدکردند، هم ان راه منزل ومکان خویش پیش فرفتند که بکوچند.

ورخوند زاده با کدا خدا یارمحمد وکدخدا ملتک محمدرخشتانی نتزد نائتب احمتدخان شتد کته او را نیتز بتا 

و بزرفان بلوچیه در فرارکردن متفتق وهتم فتردن ستازد، امتا او ونائتب بنیادختان رخونتدزاده را بته خود

خیانتتت وخستتارت منستتوب کتترده از راه ختتدمت دولتتت محبوستتش نمتتوده و در قلعلتته چخانستتور بتترده بتته 

 صدباشی مقیم قلعه رنجا وخاصه داران زیردست وی سپردند.

ودزاده را محبتوس کترده چتون که بترادر وبترادرزاده رختمقیم  ش واز رنسوی سرتیح محمدحسن خان 

مو داد حکمران فراه به عزم تنبیه و تهدید اشرار بلو  سنجرانی، رهسپارچاه فی وعالقه ختاران شتده 

عبدارستول  ایشتان بته کرنیتل محمتدخان و میترزا در فراه نبود، از فرفتارساختن رن دوتن وعزم وارادۀ

ازت طلبید که با ایشان چه معاملت کند؟ وکرنیل ممکور ماجرا را درج خان مقیم وسردفتررفهی داده اج

عریوتتلهٔ ختتویش کتترده بتته پتتایهٔ ستتریر ستتلطنت فرستتتاده محمدشتتریف ختتان استتحاقزئی را از راه فتتراه 

درچخانستتور روان کتترده امتترش نمتتود کتته تتتا پرتتتو وصتتول اف نتتدن امرستتعادت موصتتول حوتترت وا  

د کتته بتته حیلتته و واستتطه ختتود را ختتالص کنتتد. وچتتون مشتتارالیه رخونتتدزاده را محافظتتت نمتتوده ن مارنتت

واردچخانسورشد، سرتیح عبدالرحیم خان، رخوندزاده را از قلعته ای کته محبتوس بتود بیترون رورده بتا 

ه از راه معاهتده ای کته بتا اخونتدزاده سخت محافظتش کردند. ومردم بلوچیت قلعه فنت دژ برده خود به

دژ نهادند کته او را بته قهتر وعنتف از حتبس رهتایی داده بعتد راه فترار کرده بودند روی غلبه به فنت 

جانتتب سیستتتان متعلقتته دولتتت ایتتران برفیرنتتد. ودرایتتن اثنتتا رخونتتد زاده مبلغتتی را بتته محمدشتتریف ختتان 

جانبدارخویش ساخت. چنانچه مردم بلوچیه کته واردفردیتده و نیتروی تغلتب را در بتازوی داده رشوت 

ه فشتودند کته او را بتری از خطتا ففتته خالصتش ستازند. ومحمدشتریف ختان بته خود ندیده زبان به  بت

ایشتان را ستخت پتیت وتتاب  واسطهٔ رشوتی که فرفته بتود ]حرف[بلوچتان را در دل جتای داده وظتاهرا  

نموده، نائب  احمدخان ونائب بنیاد خان را مسئول ساخته ففت که یا خطا را بررخوندزاده ثابت کنند ویا 
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ب این که حاکم پادشاهی را متهم ومحبوس کرده اند برایند، وبته ایتن قتدر ففتاررشتوت را از عهده جوا

برخود سزاوار وفوارا پنداشته مردم بلوچیه را نیز از رهانیتدن رخونتدزاده متایوس فردانیتد. ورن دوتتن 

از راه کدخدا]نایبان[ که رخوندزاده رافرفتار ساخته بودند از ففتار محمدشریف خان هراستناک فردیتده 

چاره جوئی نزدکدخدا محمدجان  شده عالج کار وصالح روزفار خویش جسته به وی اظهارکردند کته 

 3 «از بیم باز پرس این قویه معکوسه ناچار فراراختیارکنند.

 ایستادگی محمدجان خان  ارسی درکنار دولت افغانستان:

یشتان برچیتده بتا ستی تتن ستواره و او دامتن از ریی دادن ومشتورت ا»فیض محمدکاتب ادامه میدهد:   

وشصت ونه تن پیاده از مردم پارسی که قومش بود]ند[ نزد سرتیح عبدالرحیم خان ومحمدشریف خان 

اسحاقزائی رفته از اراده وعزم مردم بلوچی که درفرار مصمم شده بودند هردو تن راخبرداده ، هرسه 

ژ]قلعلته کنتت[ برخاستته ومحتافظ بته حفاظتت تن با سواره و پیاده او وهشتاد تن پیاده ساخلو از فنتت د

رخونتتدزاده فماشتتته وارد نتتادعلی شتتدند وشتتب را در رنجتتا بتته ستتر بتترده بامتتدادان راه برفرفتتته چتتون بتته 

نزدیک مووعی که بلوچان جمعیت کرده بودند رسیدند مردم بلتو  لجتوج ایشتان را دیتده قترب دوزاده 

ا محمدشتریف ختان وکدختدا محمتدجان یم ختان بتهزار تن به رهنت جنت پیش رمدند، وسرتیح عبتدالرح

ان کتتس نتتزد ایشتتان فرستتتاده پیتتام دادنتتد کتته از راه استتتمالت رن قتتوم ومکالمتتات بتتا ایشتتان وارد شتتده ختت

میخواهند که امتیاز حق وباطل را نموده ایشان را از فرارکردن باز دارند، نته اینکته بتا ایشتان هن امته 

نچه از راه جهالت واندیشهٔ بطالت بازنمی فردنتد همانتا متی بایتد ررا فشته بنای پیکار فمارند، وافر چنا

 4 که تا زمان بازفشت مو داد خان حکمران فراه از چاه فی وخاران توقف کرده مصدر امری نشوند.

بعد افر او بروفق مدعا وطبق تمنای ایشان کارنکند هر ریینه فرار اختیار کرده به هردیار که میخواهند 

ند کته از و  از واهمه ای کته بترای شتان مستتولی شتده بتود پاستخ داده طالتب پیمتان شتدبروند ومردم بل

وستترتیح .ا بازفشتتتن متو داد ختتان از حتوادر وعتتوارض سیاستتیه مصتئون باشتتند تتترستیب متتامون بتوده 

عبدالرحیم ختالن بتا محمدشتریف ختان ایتن موتمون ایشتان را ب توش قبتول شتنیده بتا کدختدا محمتدجان 

مشتتورت کردنتتد کتته بتتاهم رفتتته ورشتتتهٔ پیمتتان را بتتا بلوچتتان انعقتتاد داده از فرارکتتردن شتتان بازدارنتتد. 

در  تن ختویشروش بدعهدی به کج نهادی مردم بلوچیه رفتاه بتود از رفت وکداخدا محمدجان که از راه و

بکشتند، نرفتته رن  -نزد بلوچان ابا کرده وهم از بیم اینکه باهم قرارداده بودند که او را افتر دستت یابنتد

دو تن را صالح رفتن وعهد با بلوچان بستن داد. چنانچه ایشان درنقطهٔ میانه دوصف رفته، واز متردم 

رن شتتریف را درمیتتان نهتتاده ستتوفند بلتتو  نائتتب احمتتدخان ونائتتب بنیادختتان پتتیش رمتتده بتتاهم نشستتتند وقتتر

یادکردند وباهم قرار دادند که تتا رستیدن متو داد ختان راه فترار نته پیمتوده ودرمنتزل ومقتام ختود بتوده 

مرتکب حرکت خالف نشوند. وهردو تن نائبان بلوچیته قبتول ایتن امتر کردنتد ودستت برقتررن نهتاده بته 

                                                           

3
 ۸۷۹-۸۷۶،صا۱،بخش ۳اریخ،جسراج التو  - 
4

 .مناطق چاه گی وخاران بلوچی متعلق به افغانستان وتحت اداره والیت فراه بوده است( ۱۸۹۱به نظرمیرسد که تا آن سال)  - 
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نهادنتد کته افرمتو داد ختان ختواهش ایشتان را  سوفندهای غالظ وشدادعهد را انعقاد داده شرط درمیان

ختان  نپمیرد رن وقت افر فرارکنند ایشان را بتاز ن رداننتد وپتس از انعقتاد ایتن عهتد سترتیح عبتدالرحیم

ه لشتتکرفاه ختتود بازفشتتتند واز جتتایی کتته رستتیده بودنتتد بتتا کدختتدا ومحمدشتتریف ختتان رستتوده ختتاطر بتت

شتتدند، متتردم سستتت عهتتد بلتتو  فلتته فتتاوان ورمهٔ  محمتتدجان راه مراجعتتت برفرفتتته چتتون وارد نتتادعلی

فوسپندان واشتران خود را درکشتزار دولت رها داده واحمال واثقال ایشان را از نهرهیرمند عبور داده 

عزم رفتن به سیستان کردند. وسرتیح عبدالرحیم خان با محمدشریف خان وکدخدا محمدجان ازاین فتنه 

ب سوار شده خود را با سواره وپیاده ای که در رکاب داشتند بته رفاه فشته به تعجیل وشتاب واسح عتا

نزدیک بلوچان رسانیده بی رنکته ففتت وشتنودی درمیتان ریتد، بلوچتان ...تقریبتا پتانزده هتزار تتن مستل    

روی محاربتتت بتته ستتوی ایشتتان نهادنتتد وستترتیح عبتتدالرحیم ختتان بتتا محمدشتتریف ختتان از کثتترت رنتتان 

نداده هشتاد تن پیاده ساخلورا که همراه داشتند درمیمنه قرار داده وشصت نیندیشیده وهیت درخاطر راه 

تن از پیاده مردم پارسی را که با کدخدا محمدجان طریق خدمت دولت برفرفته بودنتد درمستیره وختود 

ن وپیادفتان را ایشان با سی تن سواره ی کدخدای ممکور وغیره در قلب اه جای فزیدند وتمامتت ستوارا

ا متردم بلوچیته سته بارفیرتفنتت نکننتد ایشتان رهنتت جنتت ننماینتد کته شتاید از نقتض د کته تتتائید نمودن

ار وخامتت فردیتده وکتتاب ختدای پتاک دامن یتررن قتوم که دست به قتررن نهتاده وبستته بودنتد دچتعهدی 

سفاک شود،چنانچه فروه شقاوت پژوه بلوچیه سه بار دهن تفنت های رتش بار جانب ایتن پاستدارندفان 

ودر بین اشتعال نایرۀ جنت  .فشاد داده، رن اه اینان بازوی کارزار فشاده جنت سخت در پیوستقررن 

کدخدا محمدجان خان رهنت پتیش رفتتن کترده بتا بیستت تتن از کستان ختویش استح جتالدت تاختته و بته 

انتتدازۀ سیصتتد فتتام از همراهتتانش دور بتته بلوچتتان نزدیتتک فشتتته طتترح حتترب شتتدید انتتداخت، ونائتتب 

ن از بلوچان به قتل رسیده وغالم برادر نائب احمدخان نیتز بتا چنتد تتن دی تراز دم تیت  ووترب بنیادخا

فلولتته بتتی دریتت  شتتربت نتتافوار متترچ چشتتید. وبلوچتتان بتتا وجتتودکثرت وازدحتتام ازایتتن دستتتبرد کدختتدا 

محمدجان خان وکشش وکوشش دی ر دلیران که مجموع دوصدتن می شدند به تائید الهی وتوفیق اقبتال 

اهی پشتت بته جنتت داده روبته هزیمتت نهادنتد، وهواخواهتان دولتت تتا کنتار نهتر هیرمنتد ار قفتای پادش

ایشتان رختتش تعاقتتب تاختتته، ودوهتتزارتن از بلوچتتان دهشتتت زده ختتود را در رب زده غتترق فتترداب فنتتا 

شدند، ومابقی راه هامون برفرفته خویش را از مهلکه بیرون کشیدند. وخادمان دولت مال ومواشی بی 

حب ایشان را تصاحب کرده شش تن از پیادفان ساخلو که از لشکر دور افتاده بودند دچارهزیمتیان صا

بلوچان فردیده کشته فشتند، ودر حرب اه بدون ازاسح سواری کتدا ختدا محمتدجان کته از وترب فتولهٔ 

درشتده خصم سقط شد دی ر رسیبی ندیده مظفتر در قلتعهٔ نتادعلی بازفشتتند واز رنجتا در قلعلته فنتت دژ 

فرود رمدند ومال مواشی منهوبهٔ بلوچان را بهرکه متصرف شده بتود وافماشتته، کدختدا محمتدجان ختان 

از سرتیح ومحمدشریف خان رخصت حاصل کرده با سواره وپیاده که بترای ختدمت دولتت رورده بتود 

نتت م حستن مقتیم ولستوالی کقلعهٔ خویش رفت.)ظاهرا  این محمدجان ختان پتدر بتزرچ حالجتی غتال در

درکنار رودهیرمند بوده باشد که تتاهنوز قریته محمتدجان ختان درمیتان متردم معتروف استت.( واشترار 

بلوچیتته عیتتال واطفتتال ختتود را فروهشتتته همچنتتان از راه هزیمتتت بتته صتتد رنتتج و زحمتتت ختتود را در 

سیستان متعلقه دولت ایران کشتیدند، ومتردم بلوچیته رنجتا بته پتاس ننتت قومیتت کمتر همتت بته معاونتت 
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یشان تنت بسته روی خونختواهی بته ستوی چخانستورنهادند. ومتردم پارستی عالقته چخانستوربا غیتره ا

کسانی که از راه هواخواهی دولت درجای خویش بودند بر اشفته متال ومنتال فرارکردفتان را بتا البسته 

اطراف زنان ایشان تمام غارت کردند، ونائب احمدخان با کسان نائب بنیادخان مقتول وبلوچیه سیستان 

قلعتته کدختتدا محمتتدجان ختتان را دایتتره ستتان فرفتتته بتته محاصتتره اش انداختنتتد و ستته شتتبانه روز او را 

محصور داشته ، و وی کس نزد سرتیح عبتدالرحیم ختان ومحمدشتریف ختان فرستتاده هرچنتد معاونتت 

لعهٔ او خواست ایشان تقاعد ورزیده کمک برای او نفرستادند تا فروه شرارت پژوه بلوچیه نیروی فت  ق

را در بتتازوی ختتود ندیتتده ... راه مراجعتتت پتتیش فرفتنتتد. ورن تتاه کتته اطتتراف قلتتعهٔ او از وجتتود اشتترار 

بلوچیه خالی شدند هردو تن نزد کدخدا محمتدجان ختان شتده از نفرستتادن کمتک عتمر خواستته ورخونتد 

همچنتان فرفتتار زاده فقیرمحمدخان را که محرک این فتنه ومحبوس شده بود با خود در فتراه روردنتد و

زندان سیاست بود تا که ازعریوهٔ کرنیل محمدخان شرح بی فناهی او دانستهٔ ختاطر اقتدس شتده حکتم 

کار حکومتت وسترحد رهایی اوشرف نفام یافته]ورخوندزاده[ از راه مطلق العنانی درچخانسور رفته به 

داد حکمران فراه با  ره مودر رنجا روز بسربرد. وپس از انجام امور ممکو ت وسالهاداری رنجا پرداخ

فرفتتار ستاخته  بته امتر حوترت وا  در رنجتا رفتته بتود همته را  اشرار چاه فتی کته چنتدی قبتل بتراین

 5 «.ومحبوس نموده باخود در فراه رورد

 رحتتتم  بتتی ان یتتز میرزامحمدحستتتین ختتان کوتتتوال ویتتتاران وشتتتورش بتتررمیتتز  براثتتر ایتتن اقتتتدام فستتاد

چتتتون اکثتتتر ند وو مصتتتایب زیتتتادی شتتتد مشتتتکالتدچارچخانستتتور وخداناترستتتش متتتردم شتتتریف فتتتراه و

ختود را بته رود بقصدنجات جتان  شکست خورده نیروهای دولتی از  افرادقومی فاقد سالح ګرم بودند،

عبورکرده واردخاک  هیرمند و بقیه از دردیرب غرق فنفرشان در  2000انداختند وحدود هیرمند خانه 

بتود، بلوچتان فتراری  را بتدورخود جمتع   تهرفبه ایران  قبل ازاین سردار ابراهیم خان کهند. شدایران 

پیتتامی تهدیتتد رمیتتز بتته  و تتتا کنتتار رود مشتتترک رمتتدومتی حکتتقلعتته کنتتت مرکزبقصتتد حملتته بر هنمتتود

  د.امحمدجان خان یکی از خوانین کنت فرست

 :برقلعر کنگ  سردارابرا ی  خان لشکرکشی 

چنتین  برقلعته کنتت  ستردارابراهیم ختانازلشکرکشتی  ،ابلوچهتشتورش شترح پایتان درسراج التتواریخ 

سردارابرا ی  خان با مرد  بلوچیر کر فرار سیستان شده ودرد غربت را دیده بودندد » فزارش میدهد:

جمعیت کرد تا کنار خط فاصلر بین دولتین افغانستان وایران آمده بر کارکنان این دولت  یدا  دادندد کدر 

زنددگان ماسدت مدی بایدد تتدویش مدا شدود.  آباء واجداد و ن وموطنچون عالقۀ چخاسورمدفن مردگا

و   نامر بر کدخدا محمدجان خان فرستاده  یا  دادند کر تمامت مرد  چخانسور با مایار و درمخالتدت 

داشتر با ایشان متتد ومتحد شوند فهوالمراد،  افغان بر با دولت افغانستان مدد کاراند، او اگردست از

                                                           

5
،بر نظرمیرسد کر جنګ میان قوتهای دولتی وقوتهای بلوچی در جنوب قلعر نادعلی ۸۸۲-۸۷۹،صا۱،بخش ۳سراج التواریخ،ج  - 

 لک وسردشت رخ داده باشدږدرنزدیک می
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واو نامر سردار ابرا ی  خان را نزد سرتیپ عبدالرحی   دست ایشان بر باد خوا د داد.واال خود را از 

خان ومحمدشریف خان آورده وایشان]آن را[ملتوف عریضر  خود بر  دایر  سدریر سدلطنت فرسدتاده از 

سردارابرا ی  خان سالهای دراز با خوکها دمساز ودر :حضورا قدو واال بر نا  ایشان ار قا  رفت کر

یش بر بدی انباز بوده ودرمیان جنگ روز بر سر برده طبیعدت خوکیدت در او اثدر کدرده اسدت، مدی آال

باید وای قبرستانش را از سرش بیرون کرده چنان بر مشت ادب در د نش بزنندد کدر قبرسدتان خدود 

و قبددل از  رتددو وصددول اففندددن ایددن حکدد  کدخدددا محمدددجان خددان بددا سیصدددتن  را بددر خددواب  دد  نبینددد.

و یدداده از قددو  خددودبیرل مقابددل سددردار ابددرا ی  خددان برافراشددتر بددا سددرتیپ عبدددالرحی  خددان سددواره 

ومحمدشددریف خددان و  یادگددان سدداخلو راه مدددافعت برداشددتر تددا کنددار خددط فاصددلر رفتددر بددر عددز  رز  

[ ازایدن امدر آگداه گشدتر ، خسدر ابدرا ی  خداناستوارایسادند. وحکمران سیسدتان]امیرعل  خدان خزیمدر

یاوران نظا  را با چیزی از سواره مامور کرده سردار ابدرا ی  خدان را بالشدکرش از کندار یک تن از 

 6 «خط فاصل دور کرده  راکنده ساخت.

وجدو ی کدر از دفتدر »فیش محمدکاتب ، در ایان داستان شدورش بلوچهدای چخانسدور مینویسدد کدر: 

ده وداد دا زده اسدتغاثت  دا سنجش حوالر شده بود  رچند مرد  فراه ودیفروالیات عریضر  دا فرسدتا

نمودند، چون کارداران حضور ا قدو سبب حوالدر را ازعدرایش مدرد  والیدات از میدرزا محمدحسدین 

خان]مستوفی الممالک[ ویارانش  رسیده درجواب دلیدل مدی نوشدتند مسدترد نفشدتر بدر وصدول  مدی 

ان حصول حوالر جدات بدر  یوستند تا کر رفتر رفتر از کثرت وجر حوالر و قلت استعداد غرامت د ندگ

ومداری وشتعر داری منجر گشتر کمتر کسی بود کدر وجدر ندداد، واگرکسدی را قدو  وشدتعر داری در ق

 زمین وسرای نبود تمامت مایملک او ضدبط دفتدر سدنجش شدده خدودش نیدز محبدوو  مدی گشدت و 

 7 «.معمورات مبدل بر مطمورات  می شد

ادآمیز وشرانفیز میرزامحمدحسین خاان کوتدوال ویداران بدین سان دیده میشود کر براثر ا قدامات فس

ندداترو ومنتعددت  رسددتش مددرد  افغانسددتان وبخصددوا مددرد  شددریف چخانسددور بددا چددر مصددایبی  خدددا

روبرو شدند کر بر گتتر فیش محمد کاتب حدود دو زار تن از جنفجویان بلدو  در رودخاندر  یرمندد 

ران گردیددده بودنددد و زمددین دارانددی کددر تددوان غددرل شدددند و  ددزاران تددن دی ددر مجبددور بددر فددرار بددر ایدد

 رداخت با یات را نداشدتند ندر تنهدا زمدین خدود را از دسدت میدادندد بلکدر بزنددان  د  مدی افتادندد ودر 

  ایان .زندان می  وسیدند

را از کتداب سدراج التدواریخ  فدول الدذکر کدر صدتحاتس اسدفزار   جناب داکترسیدعبدهللا کاظ از :نوت

 شده نمیتوانست.اراسر این مطلب  ،بدون کمک ایشانفیش محمدکاتب کا ی گرفتر فرستادند.
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