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کاندید اکادمیسین سیستانی

آیاسردار ابراهیم خان بلوچ ،چخانسور را برای ایران میداشت؟
امیرعبدالرحمن خان را بخاطر برخورد قاطعانه اش با فیواالن محلی ومطیع سااختن شاان بارای ای ااد
یک حکومت قوی مرکزی «امیر آهنین» لقب داده اناد ولای از نوشاته یاای سارات التاوارین اساتنباط
میشاود کااه تااا سااپتمبر ۱۸۸۱کاه قناادیار ویاارات از تصاارس ساردار ایوبخااان خااارت گردیاد ودراختیااار
امیرعبدارحمن خاان قرارگرفات ساردار اباراییخ خاان بلاو درچخانسورحاضارنبود تاا ازامیار هیناین
اطاااعتش را ابرازکنااد .سااردارابرییخ خااان بلااو از زمینااداران باازرو ومقتاادر چخانسااور بااود کااه یااخ
بلحاظ قادرت قاومی ویاخ باه لحااظ مالکیات بارزمین یاای زیاادی در چخانساور مشا وربود درباره ایان
سردار قبلا توضیحاتی داده اخ واین ا میخوایخ بر روایت شفائی یک مؤلس ایرانی مکث کانخ درکتااب
«زادسروان سیستان» تالیس رئیس الذاکرین گفته میشود که ساردارابراییخ خاان از پرداخات مالیاات
به ماموران امیرعبدالرحمن خان به این دلیل سرباز میزده که اوچخانسور را برای ایران میداشت
مولاس مزبااور مینویسااد «:زماانی کااه هخناادزاده فقیرمحمادخان بحیااث والاای فاراه بااود ابااراییخ خااان از
پرداخت مالیه چخانسور به او خود داری وملک چخانسور را از آن ایران وبرای ایران میداشتت .ایان
امر سبب گردید تا به تح ریک هخوندزاده بین عوامل حکاومتی افاانساتان واباراییخ خاان اخاتلس ای ااد
شود افاان ا عساکر خود را به کده فرستاد وهن ا را اشاال نمودند ولی ابراییخ خان باه زودی کاده را
از تصرس هنان خارت ساخت یک سال بعد نیز موضع حملاه باه کاده تکارار شاد و باه شکسات افاان اا
ان امید تا ب االخره در سال سوخ زمانی که ابراییخ خان درشکار وسیاحت دریا[دریاچه یامون] بسارمی
برد افاان ا به ارو چخانسور ریخته هن ا را با کده تسخیر وبی بی بگخ [یمسار اباراییخ خاان] ودختار
او را به اسارت بردند واو به ناچاربرای ریایی یمسرودختر خود تسلیخ هخندزاده شد و مقررگردید که
یمراه یکصد وبیسات خاانوار خادمتگار از هب دریاچاه یاامون عباور داده شاده باه الش و اوین منتقال
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گردد »
در ادامه روایت گفته میشود که ابراییخ خان حین انتقال به الش و وین در دریاچه یامون خود را از
توتن(قایق لوخی) به هب می اندازد و از چنگ عساکر فرارمیکند او پس ازین گرویای تشاکیل میدیاد
و به قلعه ات متعلق به پشتون ا حمله می کند ودختران وزنان را اختطاس و گروگاان میگیرد وشارط
میگااذارد کاااه یروقااات دولااات زن ودختاار او را ریاااا نماااود او یاااخ زنااان ودختاااران گروگاااان را ریاااا
میکند سران اخ تعدادی از ریش سفیدان چخانساوربه کابال میروناد وباه امیار عبادالرحمن خاان عار
میکنند که زن ودختر ابراییخ خان را ریا کند تا ما از دست ابراییخ خان نفسی براحت بکشیخ وامنیت

- 1ریس الذاکرین ،زادسروان سیستان،ص ۹۴
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به چخانسوربرگردد «به حکم پادشاه بی بی بگم ودختر وی را درکجاوه نشانده با عزت واحتترام بته
چخانسورآوردند وکارمبادله گروگانها انجام گرفت .به هنگام مبادله افراد ،ابراهیم ختان سته دختتر بته
افغانها بدهکارشد.این دختران یکی دختر خود او بود کته بته همستری بترادر احمتدخان استحا زا تی
داد .ودیگری برادرزاده او یعنی دختر دوست محمدخان سنجرانی بود کته بته نایتا ستارر ستربلندخان
محمدزا ی داد وسومین دختر عموزاده ابراهیم خان بود که به یکی از سران بارکزا ی داد .ومقررشد
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که هرسه ساله نماینده ای از جانا ابراهیم خان به کابل رفته جزونمایندگان مجلس باشد» .

مکثی بر مغلطه های این روایت:
 -۱دراین روایت هخوندزاده فقیرمحمدخان والی فراه گفته شده درحالی کاه والای فاراه ساردار یوساس
خان ابن امیر کبیر بود و بعد موالداد خان و سپس عبدالحکیخ خان اندړبوده است و در ع د این یرسه
والی هخوندزاده فقیرمحمدخان حاکخ چخانسور بوده است
باتو ه به سرات التوارین که بازتاب دیناده اوضااد داخلای کشوراسات امیار عبادالرحمن خاان در ساال
( )۱۸۸۱به والی فراه سردارمحمدیوسس خان دستورمیدید تا به استمالت از سردار ابراییخ خان بلاو
بپاااردازد واو را باااه اطاعااات از دولااات او فراخوانااااد سااارات التاااوارین درشااارا وقاااایع سااااال۱۲۹۹
قمری()۱۸۸۱زیرعنوان "ذکراستمالت سردار ابراییخ خان بلو " مینویسد « :سردار محمدیوسس خان
حکمران فراه به امر حضرت واال(امیرعبدالرحمن خان) دراساتمالت ساردار اباراییخ خاان بلاو اقاداخ
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
ودولتخوایی منحرس نگشته طریق اطاعت بسپرد واو ملک خان پسار خاود را باا تحفاه ویدیاه شاایان
نازد سااردار محمدیوساس خااان گسایل داشااته او را روانا حضااور فای گن ااور واال نماوده از شاارس
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باریابی وعطای خلعت قرین مفاخرت گردیده رخصت مرا عت حاصل کرده نزد پدرش رفت »
-۲دومتتین مغلطتته اینستتت کتته میگوید،ستتردارابراهیم ختتان منطقتته چخاستتوررا بتترای ایتتران میخواستتته
است؟ حاالنکه چخانسوراز ع د احمدشاه درانی تا امروز زوقلمرو افاانستان بوده ودرساال ۱۸۷۲
که سیساتان دراثار حکمیات انګلایس بدوقسامت شاد چخانسور زوسیساتان افااانی شاناخته شاد ودرتمااخ
دورۀ امیرشیرعلی خان وامیار عبادالرحمن خاان زوقلمروافاانساتان باوده اسات واماروز یاخ میباشاد
البته سردارابراییخ خان وبرادرش سردارعلیخان ازقبل از ت اوزاول انګلیس باراین قلعاه تسالط داشاتند
وحتی زمانی که به ایران پناه برده بود بازیخ هن را ملکیت شخصی خود میدانسته است

 - 2زادسروان سیستان،ص ۹۵
 - 3سراج التواریخ ،جلدسوم ،بخش نخست ،صص ( ،۴۰ -۳۸با تشکر از داکترسیدعبدهللا کاظم که این صفحات را از سراج التواریخ کاپی
ګرفته در ایمیلم فرستادند)  ،جواد محمدی خمک ،سیستان  ،رویداد نوزدهم بهمن ،۱۳۳۰ص ۲۲۳- ۲۲۲
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-۳سومین مالطه اینست که میگوید عساکرافاانی برای دستگیری سردارابراییخ خان به "کده" حملاه
کردند وهنرا اشاال نمودند ولی ابراییخ خاان دوبااره هن را از چناع عسااکرافاان خاارت کرد واقعیات
اینست که مقر سردارابراییخ خان قلعه چخانسور بوده است ناه کاده و فقیرمحمادخان هخنادزاده حااکخ
محلی مقر سردار ابراییخ خان را می شناخته ومیدانسته ک اا حملاه کناد بناابرین عسااکر افااانی بارای
دساااتگیری ساااردارابراییخ خاااان بایاااد باااه قلعاااه چخاساااور حملاااه کااارده باشاااند ناااه باااه قلعاااه کاااده کاااه
یکصدکیلومتری دورتر درشرق قلعه چخانسور موقعیت دارد
-۴چ ااارمین مالطااه اینساات کااه میگوید سااردارابراییخ خااان بعااد از تبعیاات از امیاار عباادالرحمن خااان
یرسه ساال بعاد یاک نفرنمایناده بکابال میفرساتاده تاا درم لاس امیار اشاتراه داشاته باشاد این ادعاا یاخ
درست نیسات زیارا امیرعبادالرحمن خاان م لسای (پارلماانی) نداشات کاه نمایناده گاانی از ماردخ درهن
شرکت کنند بلکه او فرزندان سران مقتدرمحلی را درپایتخت برسخ گروگان نگ مداشت تا پادران شاان
در محل خود برضد دولت اقدامی نکنند
-۵پن مین نکته قابل مکث اینست که دادن سه دختر از اناب ساردار اباراییخ خاان باه اناب پشاتون ا
بیانگراینست که ابراییخ خان مرتکب اعمال زشتی چاون اختطااس دختاران ماردخ شاده باشاد و بناابرین
برای تلفی ت اوزات خود متقبل به دادن چندین دختر از خانواده خود به متضررین شده است
من دراین مورد روایتی از زبان پسریکی ازیمان دخترانی شنیده اخ که سردار ابراییخ خان مادرش را
بااه «عااو قتاال ف یااع یکاای از مااردخ نااوده فااراه » داده بااود هن ماارد از بزرگااان قااوخ بااارکزی بودکااه
درسال ۱۹۶۴برای من داستان هن رخداد را اینطورروایت نمود:سردار ابراهیم خان ستگان درنتده ای داشتت
که وقتی کسی از نظراو مجرم شناخته میشد،او را به پیش سگان خود مینداخت تا تکه وپتاره اش کننتد .اتفاقتا یکنفتر
از اهالی قریۀ نوده فراه به چخانسور سفر میکنتد واز نزدیتک قلعته ابتراهیم ختان میگتررد .ابتراهیم ختان بتا نایتا هتای
خود در بیرون قلعه دربارکرده بود ،یکی از نایبان سردار چشمش به آن رهگرر می افتد و می گوید آن مرد کیست کته
ازاینجا میگررد ولی به ستمم ستردار متا نیامتد ؟ دیگرنایبتان کته متردان نتابخردی بتوده انتد ستخنانی گفتته انتد کته خشتم
سردار را تحریک کرده است .ابراهیم خان هم سگها را رها میکند تامسافر بدبخت را تکه وپاره کرده بخورند .ستردار
ونایبتانش از تکته تکتته شتدن مستتافر بیچتاره متتی خندنتد .خبتتراین حادثته دلختتراش بته گتتوش اهتالی قریتته نتوده در فتتراه
میرستتد واقتتوام نتتوده کتته بتته طایفتتۀ بتتارکزی منستتوبند درصتتدد انتقتتام متتی براینتتد و اقتتوام ختتود را مستتلد کتترده بس تمت
چخانستتور حرکتتت میکننتتد .دیتتری نمتتی گتتررد کتته انتقتتام جویتتان قلعتته چخانستتور را بتته محاصتتره متتی کشتتند وجنت هتتای
حصاری شروع میشود ومدتی دوام میکند .سرانجام ابراهیم خان هیاتی برای صتلد نتزد ستران نتوده میفرستتد وستران
نوده شرط میگرارند که باید سردارابراهیم خان از هریک نایا خود یک دختر در بدل خون مقتول بدهد وتعهد کند کته
منبعد درحق اقوام پشتون چنین عملی رامرتکا نمیشود .سردار ابراهیم خان این شرط را می پریرد و بتا دادن ۹دختتر
از ۹نفرنایتتا ختتود بتته اقتتوام پشتتتون صتتلد میتتان آنتتان برقرارمتتی گتتردد( .راوی مرحتتوم حتتاجی مهرعلیختتان بتتارکزی
شخصیت معروف نیمروزبود که مادرش ازبلوچان نوتانی -نه تنی بود).

پایان
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