
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 ۲۰۲۰/ ۳/ ۲۱                کاندید اکادمیسین سیستانی                                               

 ت؟شدابرای ایران میبلوچ ،چخانسور را سردار ابراهیم خان آیا

را بخاطر برخورد قاطعانه اش با فیواالن محلی ومطیع سااختن شاان بارای ای ااد امیرعبدالرحمن خان 

ولای از نوشاته یاای سارات التاوارین اساتنباط  لقب داده اناد « امیر آهنین»قوی مرکزی یک حکومت  

دراختیااار د وگردیاااز تصاارس ساردار ایوبخااان خااارت کاه قناادیار ویاارات ۱۸۸۱ سااپتمبر تااا میشاود کااه

 ازامیار هیناینتاا  دبونحاضاردرچخانسورساردار اباراییخ خاان بلاو  قرارگرفات   امیرعبدارحمن خاان 

ران باازرو ومقتاادر چخانسااور بااود کااه یااخ سااردارابرییخ خااان بلااو   از زمیناادا .اطاااعتش را ابرازکنااد

درباره ایان بلحاظ قادرت قاومی ویاخ باه لحااظ مالکیات بارزمین یاای زیاادی در چخانساور مشا وربود 

درکتااب   خکان مکث ینایرالس ؤمیک شفائی روایت  این ا میخوایخ بروه اخ دادی توضیحات قبلا  سردار

از پرداخات مالیاات ابراییخ خاان ساردار که   گفته میشودتالیس رئیس الذاکرین  « زادسروان سیستان»

 میداشت  چخانسور را برای ایراناوزده که میسرباز این دلیل   به ماموران امیرعبدالرحمن خان به

ابااراییخ خااان از   زماانی کااه هخناادزاده فقیرمحمادخان بحیااث والاای فاراه  بااود» مینویسااد: مولاس مزبااور

ایان  .میداشتت برای ایرانوایران از آن را ملک چخانسور پرداخت مالیه چخانسور به او خود داری و

ریک هخوندزاده بین عوامل حکاومتی افاانساتان واباراییخ خاان اخاتلس ای ااد امر سبب گردید تا به تح

فرستاد  وهن ا را اشاال نمودند ولی ابراییخ خان باه زودی کاده را  کدهعساکر خود را به   اشود  افاان

از تصرس هنان خارت ساخت  یک سال بعد نیز موضع حملاه باه کاده تکارار شاد و باه شکسات افاان اا 

االخره در سال سوخ زمانی که ابراییخ خان درشکار وسیاحت دریا]دریاچه یامون[ بسارمی ان امید تا ب

اباراییخ خاان[ ودختار  یمساربرد افاان ا به ارو چخانسور ریخته هن ا را با کده  تسخیر وبی بی بگخ ]

که  مقررگردید او را به اسارت بردند واو به ناچاربرای ریایی یمسرودختر خود تسلیخ هخندزاده شد و

یمراه یکصد وبیسات خاانوار خادمتگار از هب دریاچاه یاامون عباور داده شاده باه الش و اوین  منتقال 

   1«گردد 

  ابراییخ خان حین انتقال به الش و وین در دریاچه یامون خود را از در ادامه روایت گفته میشود که

تشاکیل میدیاد رویای گ نیس ازتوتن)قایق لوخی( به هب می اندازد و از چنگ عساکر فرارمیکند  او پ

گروگاان میگیرد وشارط  اختطاس و به قلعه  ات متعلق به پشتون ا حمله می کند ودختران وزنان را و

میگااذارد کاااه یروقااات دولااات زن ودختاار او را ریاااا نماااود  او یاااخ زنااان ودختاااران گروگاااان را ریاااا 

بادالرحمن خاان عار  میکند سران اخ تعدادی از ریش سفیدان چخانساوربه کابال میروناد وباه امیار  ع

امنیت ما از دست ابراییخ خان نفسی براحت بکشیخ وتا ریا کند  را زن ودختر ابراییخ خان که میکنند 
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به حکم پادشاه بی بی بگم ودختر وی را درکجاوه نشانده با عزت واحتترام بته » به چخانسوربرگردد 

له افراد، ابراهیم ختان سته دختتر بته چخانسورآوردند وکارمبادله گروگانها انجام گرفت. به هنگام مباد

این دختران یکی دختر خود او بود کته بته همستری  بترادر احمتدخان استحا  زا تی افغانها بدهکارشد.

داد. ودیگری برادرزاده او یعنی دختر دوست محمدخان سنجرانی بود کته بته نایتا ستارر ستربلندخان  

که به یکی از سران بارکزا ی داد. ومقررشد محمدزا ی داد وسومین دختر عموزاده ابراهیم خان بود 

 2 « .ماینده ای از جانا ابراهیم خان به کابل رفته جزونمایندگان مجلس باشدنکه هرسه ساله 

 این روایت:های مغلطه  برمکثی 

ساردار یوساس  والای فاراه درحالی کاه   هخوندزاده فقیرمحمدخان والی فراه گفته شده روایتدراین  -۱

این یرسه ع د است  و در بوده ړاندعبدالحکیخ خان  سپسموالداد خان و بعد کبیر بود و بن امیر اخان 

 بوده است حاکخ چخانسور هخوندزاده فقیرمحمدخان   والی

در ساال  باتو ه به سرات التوارین که بازتاب دیناده اوضااد داخلای کشوراسات امیار عبادالرحمن خاان

تورمیدید تا به استمالت از سردار ابراییخ خان بلاو  به والی فراه سردارمحمدیوسس خان دس (۱۸۸۱)

 ۱۲۹۹سااارات التاااوارین درشااارا وقاااایع سااااال بپاااردازد  واو را باااه اطاعااات از دولااات او فراخوانااااد

سردار محمدیوسس خان » (زیرعنوان "ذکراستمالت سردار ابراییخ خان بلو " مینویسد: ۱۸۸۱قمری)

خان( دراساتمالت ساردار اباراییخ خاان بلاو  اقاداخ  حکمران فراه  به امر حضرت واال)امیرعبدالرحمن

کرده نخست به ارسال رسایل او را به شایراه اطاعت داللت نمود  بعد محمداکرخ خاان باابکر خیال را 

به خوایش خاود او کاه تسالیتش کارده مطائن خااطر ساازد  نازد او فرساتاد وپیااخ داد کاه از راه راسات 

پرد  واو ملک خان پسار خاود را باا تحفاه ویدیاه شاایان ودولتخوایی منحرس نگشته طریق اطاعت بس

نازد سااردار محمدیوساس خااان گسایل داشااته   او را روانا  حضااور فای  گن ااور واال نماوده از شاارس 

 3«باریابی وعطای خلعت  قرین مفاخرت گردیده رخصت مرا عت حاصل کرده نزد پدرش رفت  

 هنطقتته چخاستتوررا بتترای ایتتران میخواستتتستتردارابراهیم ختتان ممیگوید،ومتتین مغلطتته  اینستتت کتته د-۲

 ۱۸۷۲ساال تا امروز  زوقلمرو افاانستان بوده  ودردرانی ع د احمدشاه از سورنحاالنکه  چخا است؟

 زوسیساتان افااانی شاناخته شاد ودرتمااخ بدوقسامت شاد  چخانسورانګلایس  اثار حکمیاتکه سیساتان در

 امیرشیرعلی خان وامیار عبادالرحمن خاان  زوقلمروافاانساتان باوده اسات  واماروز یاخ میباشاد  ۀدور

تسالط داشاتند باراین قلعاه قبل از ت اوزاول انګلیس ازوبرادرش سردارعلیخان البته سردارابراییخ خان 

 سته است دانخود میشخصی ملکیت را ناه برده بود  بازیخ هن پوحتی زمانی که به ایران 
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حملاه  "کده" به   سردارابراییخ خانیری گبرای دست  افاانیوید عساکرگمیمالطه اینست که مین سو-۳

واقعیات خاارت کرد  افاانن دوبااره هن را از چناع عسااکرابراییخ خاا دند ولیکردند  وهنرا اشاال نمو

حااکخ  دهو فقیرمحمادخان هخنادزاناه کاده   ه استبود قلعه چخانسور ان مقر سردارابراییخ خ اینست که 

بناابرین عسااکر افااانی بارای   ومیدانسته ک اا حملاه کنادته شناخقر سردار ابراییخ خان را می م محلی

کاااه   کااادهقلعاااه باااه قلعاااه چخاساااور حملاااه کااارده باشاااند ناااه باااه  بایااادابراییخ خاااان سااارداردساااتگیری 

  موقعیت دارد شرق قلعه چخانسوردورتر درصدکیلومتری یک

بعااد از تبعیاات از امیاار عباادالرحمن خااان میگوید سااردارابراییخ خااان چ ااارمین مالطااه   اینساات کااه -۴

این ادعاا یاخ بکابال میفرساتاده تاا درم لاس امیار اشاتراه داشاته باشاد نمایناده یرسه ساال بعاد یاک نفر

نداشات کاه نمایناده گاانی از ماردخ درهن  )پارلماانی( م لسای خاان امیرعبادالرحمنزیارا  درست نیسات 

گروگان نگ مداشت تا پادران شاان درپایتخت برسخ  محلی را مقتدران سران زندفراو شرکت کنند بلکه 

   اقدامی نکننددر محل خود برضد دولت 

دادن سه دختر از  اناب ساردار اباراییخ خاان باه  اناب پشاتون ا  پن مین نکته قابل مکث اینست که -۵

ین بناابر د واشاشاده بچاون اختطااس دختاران ماردخ زشتی  انگراینست که ابراییخ خان مرتکب اعمالبی

   است از خانواده خود به متضررین شده دختر ین چندبه دادن متقبل برای تلفی ت اوزات خود 

مادرش را  سردار ابراییخ خان کهشنیده اخ ن دخترانی ایمیکی ازپسراز زبان دراین مورد روایتی  من

زرگااان قااوخ بااارکزی بودکااه ماارد از بهن داده بااود  « یکاای از مااردخ نااوده فااراه ف یااع قتاال عااو  »بااه 

سردار ابراهیم خان ستگان درنتده ای داشتت روایت نمود:اینطور داستان هن رخداد رابرای من ۱۹۶۴درسال 

یکنفتر اتفاقتا   تا تکه وپتاره اش کننتد. نداختسگان خود می او را به پیش که وقتی کسی از نظراو مجرم شناخته میشد،

هتای  . ابتراهیم ختان بتا نایتادمیگتررواز نزدیتک قلعته ابتراهیم ختان  میکنتد سفر از اهالی قریۀ نوده فراه به چخانسور

ن مرد کیست کته می گوید آ وافتد می چشمش به آن رهگرر  ، یکی از نایبان سرداربوددربارکرده خود در بیرون قلعه 

ه انتد کته خشتم فتتگنانی نایبتان کته متردان نتابخردی بتوده انتد ستخدیگرنیامتد ؟ ستردار متا ازاینجا میگررد ولی به ستمم 

کرده بخورند. ستردار وپاره سگها را رها میکند تامسافر بدبخت را تکه هم سردار را تحریک کرده است. ابراهیم خان 

قریتته نتوده در فتتراه  یلاونایبتانش از تکته تکتته شتدن مستتافر بیچتاره متتی خندنتد. خبتتراین حادثته دلختتراش  بته گتتوش اهت

مت ختتود را مستتلد کتترده بستتاقتتوام ند درصتتدد انتقتتام متتی براینتتد و منستتوبرکزی میرستتد واقتتوام نتتوده کتته بتته طایفتتۀ بتتا

را بتته محاصتتره متتی کشتتند وجنتت  هتتای چخانستتور گتتررد کتته انتقتتام جویتتان قلعتته  دیتتری نمتتی حرکتتت میکننتتد. چخانستتور

ن نتوده میفرستتد وستراستران تی برای صتلد نتزد احصاری شروع میشود ومدتی دوام میکند. سرانجام ابراهیم خان هی

کند کته  بدهد وتعهد مقتول دختر در بدل خون نایا خود یک یک از هرابراهیم خان سردار نوده شرط میگرارند که باید

دختتر ۹. سردار ابراهیم خان این شرط را می پریرد و بتا دادن چنین عملی رامرتکا نمیشوداقوام پشتون درحق منبعد 

بتتارکزی مرحتتوم حتتاجی مهرعلیختتان راوی ) د.گتتردمتتی قرارآنتتان برمیتتان صتتلد پشتتتون نفرنایتتا ختتود بتته اقتتوام  ۹از

  (نه تنی بود. -که مادرش ازبلوچان نوتانی بودشخصیت معروف نیمروز

 پایان
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