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 گفتاراول 

 مروز بندکمالخان آرزوی دیرینۀ  مردم نی
 

  دن یوبرچ   2001برافغانستان در اکتوبر    کایپس از حمله امر 

س طالبان  و  لیبساط  سو  زی ن  وروی دالر  ناتو    یوشرکا  کایامر  یاز 

اح بسو  یایبنام   افغانستان  سراز  یمجدد  تازه   د یرگردیافغانستان   .

کمکها  دگانیبقدرت رس  از  توانستند    ل یوم  ف ی ح  یجامعه جهان  یتا 

موضوع بندکمالخان که بهانه    کایامر هجوم    دهه بعد از  ک یکردند و  

و قرار داد    د یمطرح گرد  توانست ی پول شده م  ل ی وم  ف ی ح  یبرا  ی خوب

وقرار بود    دیعقدگرد  یکیتاج  یشرکت ساختمان   ک یآن با    کی سمبول

تکم سال  چهار  ظرف  در  خان  بندکمال  شرکت    ل یکار  اما  گردد 

اشرف    را نداشت و دولت  یپروژه ا  نیانجام چن  یستگیشا  یکیتاج

را   انخکشور؛ کار اکمال بند کمال یکنترول مهار آبها استیبا س یغن

 . عقد کرد ی شرکت ترک ک یبا 2017درسال  

 
 ( 2017اپریل) اقتتاح فاز سوم بندکمالخان توسط رئیس جمهوراشرف غنی
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بمناسبت      1۳9۶ثور    2درتاریخ    کابل،  صبح   ۸روزنامه   

  ه قلم فرهاد حقیار انتشار افتتاح فازسوم کار بندکمال مقاله ممتعی  ب 

های    داد و خواست  غنی   اشرف  رئیس جمهور  آن سخنان  در  که 

 : الیت باستانی چنین بازتاب یافته استومردم آن 

گان نیمروز در آروزی  هشود که باشند »بیش از پنجاه سال می 

کمال  بند  هیأتساخت  با  غنی  جمهور  رییس  اینک  اما  بودند.    خان 

فری به والیت نیمروز کار ساخت بخش سوم  پایه دولتی، در س   بلند

گان نیمروز در فضای مجازی پس  هخان را رقم زد و باشندبند کمال 

اند: »مردم نیمروز به آرزوی  از گشایش کار ساخت این بند نوشته 

 شان رسیدند.«   دیرینه 

رییس جمهور افغانستان طی سخنانی در والیت نیمروز اعمار  

احیای مجدد سیستان باستان دانسته و گفته  خان را به مثابه  بند کمال 

بند   آقای غنی  تمدن خواهد ساخت.  را مرکز  این منطقه  دوباره  که 

افغانستان خوانده می کمال  آبرومندی  با مدیریت  خان را وسیله  گوید 

رود. او اراده حکومت وحدت  های افغانستان هدر نمی آبها، دیگر آب 

قتصادی قوی عنوان نمود.  های بنیادی و املی را در تطبیق پروژه 

می  و  دانسته  نیمروز  مردم  روز  را  بند  این  افتتاح  روز  گوید  غنی 

شود و این پروژه  شدن کار این بند، نیمروز متحول نمی بدون تکمیل 

همواره   چند  هر  خواهد شد.  مردم  اجتماعی  و  اقتصادی  رفاه  سبب 

ن به  ها، با کشورهای همسایه به ویژه ایراافغانستان روی مسأله آب 

آب  مدیریت  غنی  جمهور  رییس  اما  است،  خورده  بر  را  چالش  ها 

می  و  دانسته  همکاری  موجب  بلکه  نه،  نزاع  این  موجب  گوید 

گردد. غنی در  موضوعات در چارچوب معاهدات و قوانین تنظیم می

های زیربنایی کشور، خواهان همکاری مردم شد  زمینه تطبیق پروژه 

فت: »هر کس که به فکر ساختن  و خطاب به مخالفان افغانستان گ

کسانی   اما  است،  دولت  و  مردم  قبول  قابل  است،  به  افغانستان  که 

کنیم، زیرا مردم  ها مقابله می باشند، با آنفکر بربادی افغانستان می 
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می  رفاه  و  حیات  آب،  زندگی،  جای  ما  اسالم  در  بربادی  و  خواهند 

 ندارد.« 

گفت جمهورافغانستان  سال:رئیس  ما  زراعت  دلیل  »  به  که  هاست 
به   خاص  توجه  دولت  دلیل  همین  به  است.  دیده  زیان  آب  کمبود 
باید اول مهار شود و در   آبهای جاری کشور دارد. آب ما  مدیریت 

اول بند    او در باره احداث بند کمالخان گفت:"   « اختیار ما قرار گیرد.
مرکز   باز  که  باستان  سیستان  احیای  هدف  است،  هدف  خان  کمال 

. بعد از بند کمال خان، بعد از سلما،بعد از بند کجکی  و  تمدن باشد
آب ما به هدر نخواهد رفت. آب ما سرمایۀ ما    رسلسلۀ بندهای دیگ 

است. بند کمال خان وسیله است، وسیلۀ آبرومندی افغانستان از راه  
موجب   ما  آب  مدیریت  افغانستان.  آب  جانبه  همه  و  سالم  مدیریت 

موجب  نه  است،  منطقوی  همکاری    همکاری  منطقوی.  بربادی 
منطقوی در داخل معاهدات صورت میگیرد و ما همه معاهدات رابه  
نمیتواند.«  مدیریت شده  آب سیالب  با  متعهد هستیم،اما معاهده    آن 

(http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_hilmand_river1.pd 

آب کشور  و  انرژی  پروژه میگوید،  وزیر  کمال   اعمار  خان بند 

می  تکمیل  سال  چهار  را  در  بند  این  ساخت  هزینه  او    7۸شود، 

 کند.  میلیون دالر از بودجه انکشافی دولت افغانستان بیان می 

خان، بیش  وزیر انرژی و آب ، با استفاده از بند کمال   گفته ب

از    ۸0از   بیش  و  آبیاری  زراعتی  زمین  هکتار  میگاوات    9هزار 

با ساخت این بند، برای شمار زیادی   چنان  . هم برق تولید خواهد شد

ی کار نیز فراهم خواهد شد. وی کار ساخت این بند را ادامه  زمینه 

برداری  های وزارت انرژی و آب در راستای مدیریت و بهره  تالش

 داند.های کشور می  از آب 

بند بخش خان در  آباد در فراه و بند کمال بند سلما در هرات، 

ترین بندهای آبی افغانستان محسوب  ترین و مهم    بزرگ نیمروز، از  
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آن  می  با  کمالشوند.  بند  پایین  که  ظرفیت  سلما  بند  به  نسبت  خان 

 باشد.دارد، اما دارای اهمیت حیاتی و مهم می 

بیشتری   توجه  ملی  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  از  پس 

این از  پیش  افغانستان شده است.  در  مهم آب  بندهای  اعمار    روی 

می  گفته  که  سلما  از  بند  بیش  دخیره  ظرفیت  میلیون    ۶00شود 

بهره  به  دارد  را  آب  از سویی  مترمکعب  برداری سپرده شده است، 

می  گفته  بخش هم  بند  ساخت  روی  کار  طبق  شود  که  فراه  آباد 

ادعاهای موجود، ظرفیت ذخیره بیش از یک میلیارد متر مکعب آب  

 را دارد نیز ادامه دارد.« 

بی ،   بگزارش  سی    2۶) 2017  جوالی    17روز  بی 

به  9۶سرطان افغانستان  آب  و  انرژی  وزیر  عثمانی،  احمد  علی   )

های افغانستان، جلسه استجواب ولسی جرگه، در مورد وضعیت آب 

بمناسبت   آقای عثمانی دراین استجواب ،که  ارائه کرد.  گزارشی را 

میگفت،    سخن  ایران  جمهور  رئیس  روحانی  آقای  اخیر  سخنان 

رویه تا مرز خشک شدن آب  ن را به سوء مدیریت و استفاده بی ایرا

ها مشترک متهم کرد. او گفت که ایران بر دریاهای مشترک  رودخانه 

افغانستان،   ساخت    ۶00با  حال  در  تنها  افغانستان  اما  ساخته  سد 

 چهار سد بر این آبها است. 

رودخانه مشترک  حوزه  چهار  دارای  افغانستان  و  ای  ایران 

وزه قراقم، خاف، پترگان و هیرمند که به گفته وزیر انرژی  هستند:ح

آب  این  تمامی  افغانستان،  آب  متعدد  و  بندهای  اعمار  سبب  به  ها 

اند.در حال حاضر رودخانه های افغانستان  دارای آب وافر    خشکیده

های جاری و  نیست و تغییرات اقلیمی نیز سبب کاهش بارندگی و آب

است.  شده  گف  زیرزمینی  افغانستان  به  او،  مترمکعب    9ته  میلیارد 

تنها   حاضر  حال  در  و  داده  دست  از  را  خود  سطحی    ۴9آبهای 

از   بیش  این  از  پیش  که  آماری  دارد.  جاری  آب  مترمکعب  میلیارد 

شد.آقای عثمانی گفت افغانستان در  میلیارد متر مکعب اعالم می   ۵7
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روی    حال حاضر مطالعه و ساخت چهل بند را در سراسر این کشور 

هیچ  زمان  این  تا  او،  گفته  به  دارند.  اینقدر    دست  کشور  این  گاه 

آبهایش نبوده است. استفاده    :17/7/2017)بی بی سی«متوجه  با  ایران 

 های مشترک را خشکانده است( رویه، آببی

  ه ی به پا  مروزیدر حد  کمالخان ن  رمندیهسالبهای  بند کنترول  حال که  

رس م   دهیاکمال  تا  است  ناست الزم  تنها    مروزی ردم  انجنیران  از  نه 

دولت    ی ساختمان  شرکت و  وطن  فداکار  سربازان  و  بند   وکارگران 

  ی در حفاظت ونگهبان   ی؛ بلکه از همکار  ند یمردان خود تشکر نما

در  یمیدا خدا  غ یبندکمالحان  تا  سعادت    ینورزند  دشمنان  نخواسته 

  مروز ی ردم نومرگ م یبند که بند زندگ  نیمردم افغانستان نتوانند به ا

  کی بخاطر  که  را  ما  بزنند و مردم     دمه است ص   ی خیتار  ستانیوس

 . ندینمااند دوباره دربدر نه   گانهی ب  یلب نان آواره کشورها

 

 تصاویری از جریان کاربند کمالخان درنیمروز 

 
 ویدیوی کلیپ جریان کاربند کمالخان درنیمروز 
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/permali596626457340544https://www.facebook.com/groups/

718178331852022nk/ / 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/596626457340544/permalink/718178331852022/
https://www.facebook.com/groups/596626457340544/permalink/718178331852022/
https://www.facebook.com/groups/596626457340544/permalink/718178331852022/
https://www.facebook.com/groups/596626457340544/permalink/718178331852022/
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https://www.facebook.com/317707001754234/photos/pcb.1348049228720001/1348049048720019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASKIosc0wXAfLHpCaJJ4pHeJ118-dIVONXCekeCIFeRT03Y_jl8DquwRe8Eyz6jzXXSSO0qGVJm1Xu&__xts__%5B0%5D=68.ARDbz2SbDYG6iATUc3dUwed9Y2prCbSb8P7DeJ-HjnNwAhOF3x5iVWK0Ei6_VCTJhvbPkZlng04dCbai03ArLB2gkvi27Ata5PAPMskIAnM56UndbZdg1lM9SqSlsT6nxNpFnLeusfGTqFLU4MLiQON90J7vL33Ewn66jJhqYEbmrb7Jp5QP28G2xXhpxSidFUUPwDSHysqJp7jxS5MUzslPS0XDLzIopH75y0TyJ117asAy8NoGM7xAq22JL9L9sbGRx52Zi0N6e5ttIqsk1KaAqzsLLoE98P2nBnwvoM_9XQzcZ7wXE3sH-_D1bFsZ4qx4Mb6omydmNq5_bDru6f19mg
https://www.facebook.com/317707001754234/photos/pcb.1348049228720001/1348049048720019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASKIosc0wXAfLHpCaJJ4pHeJ118-dIVONXCekeCIFeRT03Y_jl8DquwRe8Eyz6jzXXSSO0qGVJm1Xu&__xts__%5B0%5D=68.ARDbz2SbDYG6iATUc3dUwed9Y2prCbSb8P7DeJ-HjnNwAhOF3x5iVWK0Ei6_VCTJhvbPkZlng04dCbai03ArLB2gkvi27Ata5PAPMskIAnM56UndbZdg1lM9SqSlsT6nxNpFnLeusfGTqFLU4MLiQON90J7vL33Ewn66jJhqYEbmrb7Jp5QP28G2xXhpxSidFUUPwDSHysqJp7jxS5MUzslPS0XDLzIopH75y0TyJ117asAy8NoGM7xAq22JL9L9sbGRx52Zi0N6e5ttIqsk1KaAqzsLLoE98P2nBnwvoM_9XQzcZ7wXE3sH-_D1bFsZ4qx4Mb6omydmNq5_bDru6f19mg
https://www.facebook.com/317707001754234/photos/pcb.1348049228720001/1348049048720019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASKIosc0wXAfLHpCaJJ4pHeJ118-dIVONXCekeCIFeRT03Y_jl8DquwRe8Eyz6jzXXSSO0qGVJm1Xu&__xts__%5B0%5D=68.ARDbz2SbDYG6iATUc3dUwed9Y2prCbSb8P7DeJ-HjnNwAhOF3x5iVWK0Ei6_VCTJhvbPkZlng04dCbai03ArLB2gkvi27Ata5PAPMskIAnM56UndbZdg1lM9SqSlsT6nxNpFnLeusfGTqFLU4MLiQON90J7vL33Ewn66jJhqYEbmrb7Jp5QP28G2xXhpxSidFUUPwDSHysqJp7jxS5MUzslPS0XDLzIopH75y0TyJ117asAy8NoGM7xAq22JL9L9sbGRx52Zi0N6e5ttIqsk1KaAqzsLLoE98P2nBnwvoM_9XQzcZ7wXE3sH-_D1bFsZ4qx4Mb6omydmNq5_bDru6f19mg
https://www.facebook.com/317707001754234/photos/pcb.1348049228720001/1348049048720019/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASKIosc0wXAfLHpCaJJ4pHeJ118-dIVONXCekeCIFeRT03Y_jl8DquwRe8Eyz6jzXXSSO0qGVJm1Xu&__xts__%5B0%5D=68.ARDbz2SbDYG6iATUc3dUwed9Y2prCbSb8P7DeJ-HjnNwAhOF3x5iVWK0Ei6_VCTJhvbPkZlng04dCbai03ArLB2gkvi27Ata5PAPMskIAnM56UndbZdg1lM9SqSlsT6nxNpFnLeusfGTqFLU4MLiQON90J7vL33Ewn66jJhqYEbmrb7Jp5QP28G2xXhpxSidFUUPwDSHysqJp7jxS5MUzslPS0XDLzIopH75y0TyJ117asAy8NoGM7xAq22JL9L9sbGRx52Zi0N6e5ttIqsk1KaAqzsLLoE98P2nBnwvoM_9XQzcZ7wXE3sH-_D1bFsZ4qx4Mb6omydmNq5_bDru6f19mg
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 گفتار دوم 

 

 م رواست! یاین مژده، گر جان فشان  از

 (8 /11 /2020 ) 

خبر آغاز آبگیری بندکمالحان از سوی بی بی سی در حالی که برای  

مردم ما یک خبر مسرت بار است ولی اگر این خبراز سوی مقامات 

برای  میگردید  ونشر  پخش  افغانی  های  ورسانه  افغانستان  دولت 

بیشت  ما  تحوالت مردم  اخبار  پخش  زیرا  بود.  می  بخش  لذت  ر 

کشورهای  عصبیت  باعث  مرزها  نزدیک  سیاسی  و  اقتصادی 

 همسایه میگردد . 

 

 
 رودخانه هیلمند 
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 بندکمال خان درنیمروز 

 

تقریبا یک ماه قبل رسانه های افغانستان اطالع دادند که در اثر یک  

بندکم امنبتی  برپسته  تخریبکارانه عوامل خارجی  تن حمله  ال هفت 

های  رسانه  زمان  همان  در  رسیدند.  قتل  به  امنیتی  محافظان  از 

افغانی اطالع دادند که تا سه ماه آینده کار آبگیری بند کمالخان آغاز  

وعده   زمان  از  قبل  بی سی  بی  که  بینیم  می  اینک  ولی  شد  خواهد 

نمود   افشا  را  بند  ابگیری  آغاز  خبر  افغان  رسمی  منابع  شده  داده 

خبر   از واین  خالی  بندکمالخان  در  موظف  امنیتی  نیروهای  برای 

امنیتی   نیروهای  و  باشند  هوشیار  باید  نیمروز  مردم  نیست.  خطر 

صیانت   برای  که  وطن  فرزندان  از  و  نگذارند  تنها  را  بندکمالخان 

ونگهداشت این بند جانهای شیرین خود را سپر میکنند با سروجان 

م حرکات  هرگونه  و  کنند  حمایت  خود  به مسوالن  ومال  را  شکوک 

باید   نیمروز  مردم  بدهند.  اطالع  نیمروز  والیت  ونظامی  امنیتی 

با نیروهای امنیتی را وظیفه ملی خود بشمارند و بخاطر  همکاری 

خود   زادگاه  دوباره  وآبادی  سبزی  سر  و  خود  فرزندان  جان  حفظ 

 یعنی والیت نیمروز با کمال میل با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
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در    بندکمال واقع  از    90خان  یکی  زرنج  شهر  جنوب  کیلومتری 

دولت   وکشاورزی  آبیاری  وتوسعه  اقتصادی  مهم  های  پروژه 

افغانستان است. این پروژه در زمان ریاست جمهوری داودخان در  

به  13۵۵سال   نزدیک  و  گردید  آغاز  رفت    ۴0ش  پیش  آن  کار   ٪

درسال ثور  کودتای  حدوث  با  که  متاسفانه  ای  13۵7ولی  ن کار 

این   دشمنان  افغانستان  در  جنگها  آغاز  با  و  گردید  متوقف  پروژه 

دولت  و  کردند  غارت  آنرا  تخنیکی  امکانات  و  وسایل  تمام  پروژه 

سال دیگر قادر نگردید به این گوشه زرخیز کشور    35افغانستان تا  

 توجه کند. 

ثروتمندو  کایامر از    ناتو  کشورهای  طالبان   دنیبرچپس    بساط 

افغانستان  یایاح   منظورب   ،2001دراکتوبرسال   دالر    لیس  مجدد 

سرا  یبسو  ورویو رس ساختری ز  افغانستان  بقدرت  تازه    دگانی. 

جهادی   کمکهاائتالف  از  توانستند  جهان  یتا    لیوم   فیح  یجامعه 

موضوع بندکمالخان که بهانه   کایامردهه بعد از هجوم    کیکردند و  

و قرار داد   دیمطرح گرد   توانست ی پول شده م  لی وم  فی ح  یبرا  یخوب

وقرار بود    دیعقدگرد   یکیتاج  یشرکت ساختمان  کیآن با    کی سمبول

تکم سال  چهار  ظرف  در  خان  بندکمال  شرکت    لیکار  اما  گردد 

را نداشت و دولت اشرف    یپروژه ا  نیانجام چن  یستگیشا  یکیتاج

بند کمال  یکنترول مهار آبها  استیبا س  یغن   ان خکشور؛ کار اکمال 

شرکت توانست   نیعقد کرد وا  یشرکت ترک   کیبا  2017را درسال  

آبگ تعهد کارخود را بسر رساند وخبر آغاز کار  بند را    یریمطابق 

 رسانه ها قرار دهد. اریدر اخت

ن  اقبال مردم  از  مروزیحال که ستاره  از تخرهفت قرن  پس    ب یبعد 

لنگ دوباره طلوع نموده است و پروژه    مور ی ت  ریبند رستم توسط ام 

  دهیاکمال رس  هی به پا  مروزیدر حد  کمالخان ن  رمندی بند کنترول آب ه

ن مردم  تا  است  الزم  شادمان  مروزیاست  محافل    یبا  کردن  وبرپا 
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از   تنها  نه  و سربازان   یساختمان  شرکتشکوهمند  بند   وکارگران 

نما تشکر  مردان خود  دولت  و  از همکار  ندیفداکار وطن  بلکه     ی ؛ 

ونگهبان حفاظت  در  یمی دا  یدر  خدا  غیبندکمالحان  تا    ی نورزند 

بند که بند   نی نخواسته دشمنان سعادت مردم افغانستان نتوانند به ا

بزنند و    دمهاست ص  یخیتار  ستانیوس  مروزیومرگ مردم ن   یزندگ

بخاطر   را  مردم   کشورها  کیدوباره  واره  آ  و  دربدر  نان    ی لب 

 . ندیننما گانهیب

 پایان 
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 وم گفتار س

 

 مالخان بندک هیوجه تسم

 
 گردد؟ یادمیبندبنامش   نیبودکه ا یند:کمالخان کا ده یازمن پرس 

که   میکنم  اشاره    نداران یاززم  یکیخان،  سردارکمال بطورمختصر 

( بود که  1۸79فوت   -1۸00بزرگ بلوچ در قرن نزده )تولد حدود

وقر   ی کیدرنزد  قلعه  خان  کمال  قر  یا  ه یبند  نزد    هی داشت.  کمالخان 

 .  شود یم  ادیال خان( مردم محل بنام )بندرکم

در   وانی»ا که  گولدسمد  سکرترجنرال  تا    1۸72سمت«  کوهک  از 

: »سردارکمالخان  سدینو یبندرکمالخان وچهار برجک سفرکرده بود م 

بلوچها ابراه  ی سنجران  یاز  خان    م یوپسرعم  وامام  چخانسور  خان 

است. جان    گی . پدر بزرگ همه آنها جان بشود یرودبار محسوب م

ونواب خان داشته    المخانخان جانخان، اس  یامهاسه پسر به ن  گ یب

  ار یخان است که چخانسور را در اخت  م یکه پسرخانجان  همان ابراه

آباد  را در دست دارد    نیدارد. پسر اسالم خان به نام امام خان، حس

بندر   در  که  است  کمالخان  سردار  همان  خان،  پسرنواب  باالخره  و 

احمد دکترحسن   (  » است.    ستان، یس  ی خیتار  ی ایفجغرا  ،یمستقر 

 ( 22۸ص

بندرکمال   ۀدر بار  یکائیافغانستان شناس معروف امر   سرادمک یپروف

 : سدینویخان م

  ل یم1۳هلمند،    یایدر جناح چپ در  ستیا  ـه یبندر کمال خان :قر  »

آب و چراگاه    زم، یه   نجایتر از چهار برجک. ا  نیـئ( پالومتریک   20)

ول  یبرا است؛  موجود  وفرت  به  ندارد.  حاصال  یشتران  فراوان  ت 
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خان   کمال  سنجران   کی سردار  پسرکاکا  یبلوچ  که    میابراه  یاست 

ا امام خان  و  از چخانسور  م  زخان  بار  در    ی رود  شود....کمالخان 

م1۸72سال   حقوق  تومان  پنجصد  ساالنه  فارس  حکومت  از    ی م 

شناخت و    ی م  تی گرفت که در بدل آن موصوف اقتدار شاه را برسم

ا  ز ین بدل  نظرپرداخ  ن یدر  و  او  اوامر  از  اطاعت  با    اتیت  را  او 

م   ات ینظر هماهنگ  به    کردی خود  را  گوسفند  و  شتر  چند  ساالنه  و 

 داد. «  ی به عنوان تحفه و خراج م ر یام

دبل گز  وی)  صص    یخ یوتار  یاس یترسیآدمک،  دوم،  جلد  تا   2۵۴افغانستان، 

 ( ای، ترجمه رحمت آر2۶۵

در    نجا یکه ا  دهدیت متصور به انسان دس  ن یکلمه بندر ا  دن یاز شن 

و توقفگاه کاروان ها بوده باشد ،    یگذشته مرکز تبادله اموال تجارت

  د، یدهینم    یگواه  نجا یدر ا  ی مرکز  تجارت   ن یاز وجود چن   خ یاما تار 

س   را یز وسط  ستانیدر  شهرها  یقرون  تبادله    ی،فقط  مرکز  عمده 

 کناره رودخانه ها.  ه کاالها بوده اند ن

انگل  نسن یراول ا  ،ی سیمحقق    ۀدربار  1۸7۳درسال    که یدرمقاله 

بندر کمالخان از بند کمالخان  ینوشته بجا  ستانیس ی قیتطب  یایجغراف

 : سدینوینام برده م

زمانها  » بارمنشعب    ک ی   م، یقد  ی در  رود  حدود  از  بزرگ  کانال 

. کانال منشعب از هلمند در رودبار، که بستر آن هنوز هم بنام  شد یم

رودخانه را،البته در    ر یمس   همانشود،ی گرشاسب« شناخته م  ی»جو

  کرد یم   ی [طلومتر یک   ۸0]  ل یم  ۵0باالتر، بطول حدود    ی ارتفاع اندک 

که    یبرسد، در حال  ی جنوب  یطرف دلتا  هب ی دره وگشودگ  نیتا به اول

مس رودهلمند  محل،  تغ  ر یدرهمان  شمال  به  غرب  از  را    ر یی خود 

ساحل    ی دگیدر محل بر  ی گری. احداثات رودبار بعد ها با سد ددادیم

  د یگرد  لیدلتا تکم  یگرشاسپ به بخش جنوب  یچپ هلمند وعبور جو

 سند(      تا،  از دجله   لو ی.«) دکتر بشودیم  دهیکه بندکمالخان نام 
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   ی برا  زیکه قبل از بندکمال خان در رودبار ن  رسدیگونه به نظرم  نیبد

  یهایوجود داشته است که جو   یسد  رمند ی استفاده از آب رودخانه ه

آنجا در دوسمت رودخانه جر ا  یمتعدد   یاند واراض  افتهی  یم   انیز 

آب وتار)حصارطاق(  بشمول سار  را  رودخانه    کرده یم   یاریدوطرف 

به رودبار مسم  نیا   لی دل  نیاند وبه هم اول  دهی گرد   ی محل    نیاست. 

جو سد  آن  از  منشعب  چپ    ی کانال  درسمت  که  بود  گرشاسپ 

تابندکمالخان    رمندی رودخانه ه مبموازات رودخانه  و    افت ی  ی امتداد 

واضافه آب خود رابه گودزره    د یچیپ   ی از بندکمالخان بسمت جنوب م

 . کرد یم یخال

  یعنیتا بندکمالخان)  له یالملوک درفاصله دک د  اء یاح  خ یتار  ی بگواه

چندلومتریک20درفاصله   عوامل    نی(   بنابر  که  بود  شده  بسته  سد 

ا   رانی و  ی گریبعد د  یک ی  ی عیطب  ا ی  یاسیس اند.  بنام  بن  نیشده  دها  

و»بند بلباخان«  و»بند  هاونک«  اند.    شده یم  ادی[  کابی]کو«ی»بند 

و رام    ابانیبندر واقع شده بود، رود ب   ه یقر   ک ی که در نزد  ی واز بند

اند و به  قلعه ترقون    افتهی  یم  انیرود وسنا رود بسمت غرب جر

اند.     دادهیروستاها آب م   ره یوشهر رستم وحوض دار و کندرک وغ

قلعه فتح    یاراض  افت ی  یم   انیمت راست رودخانه جربس   کی وانهار

ام دشت  هارمعنی )امرانی و  قلعه  با  را  بر   ی(  سرخ    جچهل  وقلعه 

آب چخانسورک  ونهر    ی.نهرهانمودی م  ی اریوقلعه  وزورکن  زرکن 

 بودند.   افته ینقاط تا کده وخاش امتداد  نیهم   یکهنه بمنظور سرسبز

سال    2۵و   یالدی م  1۳۸۳دراواخرسال    مورلنگیبند ها توسط ت   نیا

  ی وبراثر آن رودها   دندیگرد  بیبعد توسط پسرش شاهرخ مرزا تخر 

  ی ها  ن یو زم  دندیگرفتند  از رمق افتادند وخشک  ی بند آب م   ن یکه ازا

ومص   ی اریبس قحط  دچار  ومردم  ماندند  والمشروب     بت یالمزروع 

تا    افتندیتوان ن  گر یخود شدند ود  ینهای ومجبور به ترک زم  دند یگرد

 بسازند.   یانه هلمند کدام بند اساسبر رودخ



 21 وسرداران سنجرانی بندکمال خان 

طلوع کرد    مروز ی بعد از گذشت هفت قرن ستاره اقبال مردم ن  نک یا 

بند افغانستان  دولت  پرز   یو  درزمان  که  کارآن    دنت یرا  داودخان 

امن   افته یآغاز   بنابر عوامل جنگ ونا  آن متوقف شده    یبود و  کار 

تا    د یسرگردین م امکا  نیبود دوباره آغازکرد وآن را اکمال نمود و ا

  ی اریدوباره تحت آب  ر یبا  یبازگردد. و اراض  یآب رفته دوباره بجو

  ی درآنجا اسکان گردند وبه کارکشاورز   ی گریومردمان د  رند ی قرارگ

 رونق ببخشند. 

نبا  اما بن  دکرد یفراموش  فعل  یگذار اصل  انیکه    دیکمالخان شه  ی بند 

اول ارا  س یرئ  نیداودخان  به  که  افغانستان است    ت ی ده وهداجمهور 

درسال    شانیا اعمارآن  گرد  197۶کار  آن    د یآغاز  مرگ  وبا 

وتج197۸  لیاپر   2۸در    یمل  تیشخص متوقف  آن  بند    هزاتیکار 

شد.   در  ۳۵غارت  بعد  اکم  2011سال  به    الکار  شرکت    ک یبند 

  لی سال کار را تکم  ۴در ظرف    دیسپرده شد که با  یکیتاج  یساختمان

سال   6وآب    یر از وزارت انرژ دال ونیلیم  ۸۶با گرفتن   یول  کردیم

  د ینکرد و دولت مجبور گرد  ل ینمود و بند را هم تکم  ع یوقت را ضا

  ک ی را لغو و مرحله سوم کار بند را به     یکیقرارداد با شرکت تاج

ترک  ی ترک  شرکت  شرکت  خوشبختانه  ط  ی واگذارکند.    ی توانست 

داکترمحمداشرف    یجمهور  است یدر عهد ر  2021-  2017  یساله

آنرا    ی ری اکمال برساند وخبر آغاز آب گ  هی کمال خان را به پابند  یغن

  مروز ی بند مردم ن  نیاز ا  یسازد. با بهره بردار  کیبا رسانه ها شر 

 . رسند ی خود م نه ی رید  یاز آرزوها یکیبه  

 

 بندکمالخان: ه یتسم   وجه

  ای  یندارد، درست مثل بند کجک  یق یدق  یا   هی خان وجه تسم  بندکمال 

وجودندارد     یخی نام است. سند ومدرک تار  ک ی  بند سلما  ا یبند دهله  

بن بلوچ  سردارکمالخان  بدهد  نشان  از    نیدرا  ی بند  ادگذار یکه  نقطه 
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ا جز  باشد.  بوده  هلمند  قلعه    ن یا  ی کیاودرنزد  نکه یرودخانه  بند 

رنگارنگ    یغذاها  ی ودالیومطابق خصلت ف  ،داشته است  یا  ه یوقر 

تندور م  خورد یم  یوکباب  آرام  خود  قلعه  در  دهقانان    دیوابخیو  و 

بکارها  وبدزبان  خشن  ناظران  اوتوسط  :    یوکشتکاران  مثل  شاقه 

  ی برا  ی گز  یو بستن بندها  یزراعت   یها  ن یزم  حیو تسط  ی روب  یال

آب  کم  هنگام  در  رودخانه  آب  بردن سطح  واداشته     گاری ب  ،به یباال 

 . شدند یم

وبند19قرن    ودالیف   نیا  ی برو  خیتار   نک یا  زده  که    یلبخند  را 

سال قبل آغاز  ۴۴داودخان   دیشه   م یآن با اراده و دستورمستقاعمار  

تار  ثبت  بنامش  شده،  اکمال  واکنون   بود  اشودیم   خیشده  ما    نی.  

تار  که  ن   بی نص    خیافتخاررا  فال  به  کرده  وبه    میر یگ  ی م  ک یاو 

 .  م ییگویم  ک یتبر   مروزین  مردم بازماندگان سردارکمالخان و

 2021/  2/  ۶  انیپآ
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 مچهار گفتار
 

 افت یاز هفت قرن تحقق بعد  که  یآرمان
(21 /11 /2020 ) 

 
 افغانستان !جمهور سئیتوجه ر قابل

 مروز ین  تیوال یوال و

 
تناسب درک وفهم شان    ای  یخوشحال  احساس به  انسانها  درد ورنج 

متفاوت است.   یفرهنگ  ایو  یاسیوس  یاقتصاد  -یاجتماع  یها  دهیازپد

که بند کمال  کنندیاحساس ودرک م مروزیوانان ناز مردم وج یاریبس

ون پدران  بزرگ  آرمان  از هفت    اکانیخان  بعد  که  است  واجداد شان 

 است. وستهیپ  قتیقرن به حف

 
ا  یبردار  بهره آب   نیاز  بزرگ  عظ  یبند  تحول  شک  در    یم یبدون 

از   یاریوجود دارد که بس  زیاحتمال ن  نیا  کند،امایشان وارد م  یزندگ

  کند، یم  دیبند را همواره تهد  نیکه ا  یبه خطرات  مروزیمردم ن  نیهم
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مردم   یها  یها و بدبخت  یکه شاهد سخت  ی فکر هم نکنند، مگر کسات

ا  مروزین  ریفق اند ، وجود  برا  نیبوده  آ  یبند را  خود و    ندهیسعادت 

مثاب  به  خود  خداوند  ۀفرزندان  م   یموهبت  درک    گذارند،یارج  و 

که  کنندیم همانقدر  بندکمالخان  زندک   که  در  تحول  آوردن  مردم   یدر 

دارد که   زیومثمر است به همان اندازه دشمنان خطرناک ن دیکشور مف

خ  توانندیم رنگارنگ  واجنتان  نوکران  متاسفانه    ود توسط  که 

  مروز ین  یشاداب  یبند را که برا  نیقراردارند، ا  یدرمقامات بلند دولت

 . ندی ورقاه مردم آن اعمار شده است نابود نما

 
برا  اتیه  کیقبل    دوماه کابل  از  رتبه  چگونگ  دارید  یبلند    ی از 

ن  به  بند  کار  بود.ا  مروزیپبشرفت  برگشت    اتیه  نیرفته  از    ک ی بعد 

بعد از پخش   یساخت. بزود   یمحرم بند را رسانه ا  یتعداد عکس ها

حمله   کیو با    دیان دست بکار گرد  بیتخر  یبند؛ دشمن برا  ریتصاو

ا  یست یترور تن  هفت  پوسته   یتیامن  یهاروین  زشبانه  در  را  افغان 

 بند نشد.  بیموفق به تخر یقلعه فتح، کشت ول

از   یکیبند،    دیباز د  یاز مرکز برا  اتیه  نیکه اعزام ا  رسدی نظرم  به

ها اطالعات  یتوطئه  تا  بود  ا  یدشمن  مورد  کند   نیدر  کسب  بند 

 آن بعمل آورد.  بیتخر یبرا یواقدامات
 

طر  نکیا م  قی از  هامطلع  م   میشویرسانه  دشمن  راه    خواهدیکه  از 

بار با مطرح کردن   نیبندکمال خان شود. ا  یتیامن   میوارد حر   یگرید

را به داخل    یاتیه  خواهدیم  یگرید  یکمالخان بجا  یالیخ  ۀانتقال مقبر

ا  ی تیامن   میحر به  و  بفرستد  موقع  نیبند  از  ها  تی بهانه  راه  و   یبند 

تص آن؛  بر  دق  ریاوحمله  .  قتریواطالعات  آورد  با    نیابدست  طرح 

که بعد از هفت   کندیم  یرا متوجه بند  یحطر بزرگ  ،یوجود حنبه قوم

 ده است.شساخته  مردم نیمروز ی بدبخت قرن انتظار توام با فقر و
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فر  ار یهوش  دیبا  مروزین   مردم و  توط  نیا  بیباشند  را    هی گونه  ها 

چن دربرابر  و  بلندکنند    یصدا  سیدسا  نینخورند  را  خود  اعتراض 

 بند کنند.  نیل را متوجه توطئه دشمنان اومقامات مسئو 

وامکان   یفساد در ادارات دولت  ی و گستردگ  یت یامن  یاوضاع بحران   در

 یشورا  سیکالن، نه ر  یرشوه ها  شکشی کارمندان از راه پ  عیتطم

  است یاطالعات وفرهنگ ونه ر  استیو نه ر  یونه معاون وال  یت یوال

وغ وارشاد  صالح  رهیحج  و  وحق  و   قاتیتحق  چگونهیه   تیاجازه 

 را در ساحه ممنوعه بند ندارند. یانقبرست اینبش قبر  یبرا یپژوهش

برا   هرنوع تشبث  و  حر   یتالش  به  چ  یت یامن  میورود    ی بندکمالخان 

وچ آن  افتتاح  از  بردار  یقبل  بهره  ازآغاز  معنا  یبعد  به    یآن، 

 یتلق  دیبندکمالخان با  بی تخر  یبرا  یساز  نه یبا دشمن و زم  یهمدست 

 گردد.

اشرف  سیئر  از داکتر  وال  یغن  یجمهور  از    مروز ی ن  تیوال  یو 

امن قربان  یت یومسئوالن  کنون  تا  وبا خون   یها  یکه  اند  داده  فروان 

ا تام  نیفرزندان  را  بند  واکمال  اعمار  امکانات  اند  توانسته   ن یوطن 

م تقاضا  اجاز  میکنیکنند،  بدون  رئ  ۀکه  غن  سیشخص  به    یجمهور 

بند  یعکاس  ۀاجاز  گر ید  چکسیه اماز  مبادا  ندهند،تا  را    د یکمالخان 

ن  نهیرید  یها به    یزندگ  کی به    یاب یدست  یبرا  مروزی مردم  آبرومند 

با ورود هره  اسی بتواند    یاتیمبدل نشود، ورنه  ممکن است دشمن 

تخر  دیکل ن   بیرمز  آورد ومردم  بدست  را  برا  مروزیبند  دوباره    ی را 

 آب سازد.  یبدبخت وب  گریچند قرن د

 ار یهوش  ی  گریاز هرکس د  شیب  دیبا  مروزین نو روشنفکرا  نیمنور

وطن پرستانه بر ندارند وحرکات   یباشند.و دست از تالش ها  دار یوب

  یتی امن  یروهای نظر داشته باشند و ن   ریبند را ز  نیدشمنان ا  انهیموز 

 ختم  بگذارند.  انیرا بموقع درجر
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 چنین مینویسد:  کامنتی ،شاعر نیمروز درانوری
 

 جناب سیستانی صاحب: 

منح س  کی  ثیمن  بزرگ  ازخانواده  کوچک  و    یشیدوراند  نیبرا   ستانیعضو 

ود   ،واحساسیشیراندیخ زادگاه  با  خاطر     ستان یس  یعنی  شی ارپرافتخارخو یتعلق 

تعظ م  میسر  ا  یفرود  شما    یها  شیتشو  ها و  یها ونگران  یدل واپس  نیاورم، 

درد    گری د  یازمن وهرکس  شیکه شما واقعا ب  رساندیبه اثبات م  قی ق د  زرا یچ  کی

ونا  و محروم  یبسامان  رنج  کاموها    تیها،  و  یتشنه  ا  از  ها    ن ینظرافتادن 

مسئول  دیازدرا    نیسرزم ها   نیونگاه  درحکومت  حکام  احساس   یو  مختلف، 

به    ماخداوند بقول ش  یار یکه بفضل و   نکی، ا  دین بوده اآ  ولمس نموده وشاهد

ازتار  واند  خینقل  ازهفتصدسال  درحال    انیمروزی ن  نهیرید   یرزوآ  نیا  یبعد 

مبدل ساختن   اسیبندکمالخان درتالش به  اعمار ی براورده شدن است،دشمن اصل 

از  .استهدیام  نیا گآغازآقبل  بند   کعداد یبند    یریب  ممنوعه  ازساحه  عکسها 

  ی شبکه ها  قیرط   از  اخذ و  مروز ین  ی تیوال  یازجوانان عضو شورا  یک یتوسط  

 . دی نشر وپخش گرد یاجتماع

ازا  قبل  محترم وزارت اطالعات وفرهنگ ، که    تییمن درجمع ه  ،نیهشت ماه 

باور مع  یجناب  اثارباستان   یفرهنگ  نیصاحب  س آدرر  وزارت  نیا  یوحفظ 

ن به  مع  از  یکیکه    مینمود  متیعز  مروزیقرارداشت  باجناب  صاحب    نیروزها 

 ت یصاحب وال  ازجمله معاون  یحکومت  حترمم  نیول ازمس  یوهمراهان شان وجمع

قدم    بند  میدرحر  ی وقت  .میپروژ ه به کمالخان رفت  نیعمار ا  راازکا   دیغرض بازد

بود که    نیبند ا  یوساختمان   یتیامن  نیخواهش مسئول  نیتر  یوجد   نیاول  مینهادیم

  دادند ی  نم  بیازج  دن یکش  رونیرا اجازه ب  لیمبا  یگوش   یوحت   دی نکن  یلطفآ عکاس 

قدم بردار  یودرهرچند  ازعکس  که  بود  شده  نوشته  درشت    ی ارخودد  یباخط 

ادیکن ا  نیا  ی باچه مجوز  چطور و   صاحب   لیجناب وک  نکهی،    نطور یعکس هارا 

و اخذ  مشرح  مدون  اگاه  با   واضح  ناش  یوجود  استفاده   ی ازخطرات  ازسوء 

  ی قمارخطرناک پرداخت، خود جا   نیا  به  بند  نینشسته ا  نیدرکم  و  داریب  هیهمسا

  یی راهنما  و  یمکارباه  انیرانیهفته ا  ادو ی  کیهمان بود که بعد از  ؟سئوال دارد

واج بر  خود  رانیمزدوران  شان  الحال  ومعلوم  محافظت  فروخته    بند   یپوسته 

نفر  خونیشب تعداد شش  به  تن    دیشه  را  نیازمحافظ  زده   یزخم  رادیگر  وچند 

ی  نم  ما  یتیوامن  ی سربکف دفاع   یروهاین  ی فداکار  و  ثاریا  نیاگرهم  و  ساختند،
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و   تیامن  نیولئسربازان ومس  یاریبس  .دیرسیاکمال نم  هیبند هرگز به پا  نیا  بود

حمالت   سپاه و  یادیجانب ا  از  گذشته    انیسال  یبند ط  نیدست اندرکاران اعمارا

 . دندیبندجام شهادت نوش  نیشبانه برا

تا  ی ستانیس  جناب هم ضمن  ،من  ونگران  شات یفرما  دییصاحب    ی ها  ی ودغدغه 

مسئله انتقال جسد  بند و  از  دارکنندهید  ئتیه  تیبرن  یبرخطرات احتمال   یشما،مبن

به ب نام کمالخان  د  رونیتحت  به   ، بند  م  دهیازساحه  ،    نگرمیشک وظن وگمان 

با   کهیباوجود  تار  شما  وشواهد  برهو  یخی اسناد  بنام    ت یومستدل  قبر  صاحب 

ترد ابراز  با  کصدی  دجس  نیا  و  دینمود  دیکمالخان  که  را  بند  ساله   چ یه  اعمار 

ونامش دره ندارد  بنخ  یازتار  یجا   چیرابطه  را  بند  انگذاریبنام  است  نشده   ذکر 

ا  یکارمنطق  ندانسته  وافراد   د یودرست  اشخاص  بازهم  مس  اما  نام    ن یول ئتحت 

و  یکارها   نینچنیا  تیصالح  یدارا اصول  برهمان    یخ یتار  ی تها یواقع   خالف 

  ن یاگاه باشند که هرگونه خطر که ازا  د ی، با  ندینمایم  یموضع اشتباه شان پافشار 

ا  هیناح بهانه  غ  نیوبه  وآ  رموجهیاقدام  درحال  ا  ندهیواشتباه،  ارمان    نیمتوجه 

 میمستق  تیولئشود ،مس  ستانیبخاک خفته وحال حاضر س  یهفتصدساله نسلها

ا به  هیبرم  انیاقا  نیان  وانگاه  و  چیگردد  رفع    تواندینم  لهی ح  ایبهانه  ازانها 

 !« اال البالغ نای، وماعل دینما تیمسئول

وطن خود را ویران مینمایند  فعت شخصی که بخاطر من نابود باد آنانی 

شرم    از خدا وترس  وبدون  ومردم خود وقوم خود را بدبخت میکنند  

مردم میخواهند بازهم خون هموطنان خود را بریزند ودشمن وطن  از  

 را شاد نمایند. 

 2020/ 11/  21پایان 
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 م پنجگفتار 

 ی صیانت ازبندکمالخان براسرودی 

 

 ری)زرنجی(جناب عبدالقدیر انو

( ی)زرنجه  یرانوریعبدالقهد  مروز،جنهابیوحماسهه پهرداز ن  شاعرنقاد

سهرود  کهه بهه دلهها چنه    یشهعر  مهروزیوقهار ن  بهاخطاب به جوانان

 ی. جنهاب انهورنوازش میدههدرا    اریوروح و روان انسان آن د  زندیم

بنهدکما    یتهیامن  یسرود  که برپوسهته هها  یرا زمان  یحماسشعر  نیا

صورت گرفهت ودر آن حادههه هفهت تهن از   یستیحمله ترور  کیخان  

 . دیگرد یقربان  مروزیفرزندان ن

 یعمهوم  جیبس  یبرا  دمدیدر آن ممردانگی وعیاری  شعرکه روح    نیا

فرزندان خود شان سهرود  شهد    ند یآب و آ  تیمردم در دفاع از مالک

رساتر و بلند ترخواند   یهنیسرود م  کی  ثیشعر را بح  نیا  دیاست. با

 مبد  ساخت. مروزیام مردم نتم یو بصدا
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ازدوبار خواندم  وبا خهود   شیرا ب  یجناب زرنجحماسی  شعر    نیا  من

ترانههه  کیهه ثیههبههه ح مههروزیمعهار  ن یایههشههعر را اول نیههگفهتم اگههر ا

 ایهوههر روز در آاهاز درو   ننهدیشهاگردان خهود برگز یبرا  یحماس

درختم درو  آنرا بگهوش شهاگردان برسهانند، بهاوردارم کهه شهور و 

 تهوانیم نگونههیو بد کنهدیم جهادیرا درذهن شاگردان ا    یبیعج  شوق

سهاخت وآنهها  یجهار سهتانیرا در تن وکالبد فرزندان س  یروح حماس

 نمود. جیزادگا  شان بس یعمران وآباد یرا برا

  فهیوظ اریبند کما  به مثابه ضامن سعادت مردم آن د  یونگهدار حفظ

 یهفتصههد سها  خرابهه اسهت. بعهد از مههروزیفهرد فههرد باشهندگان ن یمله

لنه  بهارخر    موریتوسط ت  رمندیآب ه  یبندها  یرانیبراهر و  ستانیس

 دیتها بحها  مهردم ههردم شهه افتیدولت افغانستان فرصت  21درقرن  

 یخیتهار  یها  یبند کما  خان جلو بدبخت  ستنتوجه بکند وبا ب  مروزین

 گذارنهدینم مهروزیدشمنان سعادت مردم ن یول  ردیرا بگ  مروزیمردم ن

از  مههروزیخههود مههردم ن دیهمههردم مههاگردد. با بینصه یسههعادت نیا چنههته

 زنههدیوسههعادت فرزنههدان خههود بههدفاع برخ یحقههوق خههود واز زنههدگ

بنهد   یتهیامن  یروههایاز ن  تیهرا تنها نگذارند وبحما  یتیامن  یروهایون

 .رندیجلو تجاوز دشمن را بگ

 آن شعر: نستیا

 ستانیو با وقار س ریجوانان دل  یا

 ستانیرافتخار سپ یخطه  وارهان

 ستانینامدار س النیو  مرزداران

 ستان؟یازما انتظارس دیدانیم ستیچ
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 میکن یاریزند  را  و رسم ع گرید بار

 میکن یاریو محروم را  ارخستهید نیا

 میرا بار دگههر باور کن دیتا ام زیخ

 میرا ازسرکن عقوبی یحماسه  ی قصه

 میبر سنگر کن لیداغ را تبد یها ماسه

 میوار زبون را خاک وخاکستر کنخونخ خصم

 دوران زند  اند یرستم ها نکهیا تابدانند

 زند  اند مانیزا  و هم سام نر وارهان

 کندیم خونیبرجان ما قصد شب یاجنب

 کندیوطن را ارق در خون م مرزداران

 کندیرا در ام  فرزند محزون م یمادر

 کندیستمها برمن وتو دشمن دون م بس

 میبر پا کن یمحشر النیرذ نیبر ا زتایخ

 میاکنیسگان راارق در در  نیا درکمالخان

 هرفاسد و جاسو  را میتا گردن زن زیخ

 آب و خاک و عزت  و نامو  را تاجران

 را رو یو نیا ادیاز وطن بن میمحوساز



 31 وسرداران سنجرانی بندکمال خان 

 فساد و فاسق و منحو  را میجراه نیا

 میکن ایبندکمالخان را به خون اح زتایخ

 میکن  ایدن  یرا گدام اله   ستانمیس

 کن جادیا یدِ  دشِت جهنم گلشن در

 مهرآباد را بامهر خود آباد کن دشت

 کن ادیطرح نو بن ینیتاچگ ازقالفتح

 گود زر  راشادکن یآشفته  ی چهر 

 زند  کن شأن وشکو  ساروتار گریبارد

 ماند ماندگار خیکه نامت در د  تار تا

 و افکار نو شهیبا اند  زینو برخ نسل

 نو واریاعمارکن د کن جادینو ا طرح

 نو اریراگلستان ساز با مع ستانتیس

 سردهد در مدح تو اشعارنو یتازرنج

 را نهیگنج نیا خیوبرکش ازد  تار زیخ

 را  نهیشوکت پار  گریبار  د یابیب تا

    (   یانورعبدالقدیر سبوکی)برگرفته از برگه ف 
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 م ششمقاله 

 

 داودخان   یبندكمالخان درزمان جمهورپروژۀ 

 آغاز شده نه قبل از آن

 
باراست    نی( دوم2021ی  فبرور۳ تا  2020نومبر ۸) از  یس یب  یب

  ن یکه ا  یوهربار  کندیبندکمالخان  را پخش م   یریکه خبرآغاز آب گ

بند حقابه    نیا  ای که آ  نست یموضوع را مطرح کرده سوال عمده اش ا

نم  رانیا کاهش  م  دهد؟ یرا  جواب  بند  نه    دهندیومسئوالن  که 

صدراعظم    قیشف  یکه موس  یو برطبق معاهده ا  دهدیهش نم!کاریخ

هو باعباس  ا   دا یافغانستان  سال    رانی صدراعظم  حوت  درماه 

متر مکعب آب    22به امضا رسانده افغانستان متهعد شده تا  1۳۵1

را بخاطرحسن    نه یثا  یمترمکعب اب ف   ۴را بعنوان حقابه و  هی ثان  یف

ا  یگیهمسا بندکمال   رانیبه  اکمال  ن  بدهد،با  به    افغانستان  ز ی خان 

پا وحقاب  یتعهد خود  است  مذکورم  رانی ا  ۀبند  معاهده    ی را مطابق 

 پردازد.  

ب  ن یبنابر اخبار  تحر  یس  یب   ی پخش  قسماً  بندکمالخان    ک ی درمورد 

ذهن  زی آم و  س  تی است  م   ستانیمردم  که    ی.درحالکندی رامغشوش 

ا اعمار  آبها  ن یهدف  کنترول  از    یری وجلوگ  لمند یه  ی البیس  یبند 

 است.  ستانیوس  مروزیمردم ن   یزراعت  ینهای آن به زم بات یتخر

بد  جهان  نظران  ازا  نی صاحب  بعد  که  م   ن یباوراند  ملل    انیجنگ 

ن اب  ست، یبرسرنفت  ومنابع  آب  برسر  همسا  یبلکه  بود.    ه یخواهد 

م  یها ها  ساالنه صد  تا  اند  کرده  عادت  که  آب    ارمتر یلیما  مکعب 
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ها بطورمجان  ی رودخانه  را  هاببرن  ی ما  وکشور  سر    ید،  را  خود 

  ن یاز ا  خواهد یکه افغانستان م  شنوند یم  یسبز وشاداب گردانند، وقت 

به نفع مردم وکشورخود استفاده کند، در    یوخدا داد  ی عیطب  یۀسرما

 . گردند یدر راه  سعادت مردم ما م ی صدد سنگ انداز

  ی تی وامن  یکه افغانستان خود با مشکالت فراوان اقتصاد  ی طیدرشرا

و  فقر  ش   ی کاریبو  ها  روس ی و  وعیبراثر  وجنگ    ی ابتین  یکرونا 

نم طبعاً  است،  همسا  خواهدیروبرو  سر  درد  خود    گانیبا  طماع 

بنابر گردد.  ب   ت ین  د یبا  ن یروبرو  گزارشگر  در    ی س  یب  یسوء  را 

  ی ریخبرآغاز آبگ نکهیا یجاپشت ورقش خواند و تامل کرد که چرا ب

سو از  خان  انرژ  یبندکمال  وزارت  به    وآب  یمسوالن  افغانستان 

ب  تعداد    کیبا پخش    ی س  یب   یاطالع عامه رسانده شود، خبرگزار 

استحکامات آن    یبند وچگونگ  ت یازموقع  ی ن یوزم  یهوائ  یعکس ها

اخت در  م  ار یرا  منطقه  بهره    گذارد یاستخبارات  به  آنکه  از  قبل  تا 

 . ندی آن برآ  ب یگذاشته شود، دشمنان در صدد تخر یبردار

ب  نجایدرا تا  است  بدستوروهدا  میگوالزم  خان  کاربندکمال    ت یکه 

ر  زمان  در  داودخان  است،    ش ا  یجمهور  استیشخص  آغازشده 

هموطنان گفته شده    یاز نوشته ها وتبصره ها  ی دوجا  ی کیمگردر 

درسال   خان  بندکمال  تهداب  دموکراس  یعن ی1۳۴۵که  زمان    ی در 

 !! گذاشته بود؟ یظاهرشاه

ب   ی کیهر زنده وطن خود    خ یرتا  م یسال عمردار  ۶0  شتراز یازما که 

ها  ایو کارکرد  شاهد  اقل  ها  یال  است  یحکومت  .همه  م یافغانستان 

درسال    دانند یم م   1۳۴۵که  هلمند  آب  افغانستان    انیهنوزمعاهده 

نرس  رانیوا امضا  ها  ده یبه  حکومت   و  )    ی بود  افغانستان 

وداکتر ظاهر(     یحمداعتمادونورا  وندوال یخان وم   وسف یداکترمحمد  

داد وفرودر رأس شان ظاه با وجود  ن   اد یرشاه،     مروزیمکررمردم 

س  رس  لمند یه  ی البهایکه  بثمر  محصوالت  م  دهیهرساله  را    ی آنها 
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م   دیبلع بند  کرد،وخواهانیونابود  جرأت    یکیچیبودند،ه   یبستن 

بار در  دق   یها  ی خراب  ۀ نداشتند  چند  هلمند  خانه  رود    قه یوارده  

 !!  لمندیه بر رودخانه   یصحبت  کند تا چه رسد به ساختن بند

و    لمند یمد وجزر ه  خ یهستم وتار  مروز یاز فرزندان ن  ی کیخود    من

  یبستن بند آب بخاطر دارم ، درحال  یرا برا  مروز ی مردم ن  یتقاضا

  -1۳۳۵  یسالها  ی چرخ ط  ۀ لیش   له یرود هلمند بوس  ی ها  الب یکه س

مثل اژدها به دور قلعه گنگ حلقه زده بود وهر لحظه امکان  1۳۵0

آن    طراف ا  یخاک  یهاکردن گوره    ب یتحر وبازار  قلعه کنگ وشهر 

اما دولت توان فرستادن دو بلدوزر را نداشت تا    رفت،ی شده م  شتریب

تقو  ی اطراف مرکز حکومت  ی زهایخاکر کند.من در سال    ت ی کنگ را 

ولسوال  ی ابوداودسجستان  ۀ س یرلیمد1۳۴7 روز  یدر  بودم.    ی کنگ 

گورگ  لیوک محمدخان  ولس  مروزی ن  لیوک   جیدوست  به  ج  یدر  رگه 

آمد وم   سهیل از صنوف مالقات    یک یبا شاگردان     خواستیابوداود 

بند ساختن  از  اگر  گفتم  او  به  وبا    یدار  یخبر  مروز یدرن  ی کند، 

دوست محمدخان    لی ازشما خوشحال خواهندشد. وک  یشاگردان بگوئ

ن  تیگفت شکا با  شاه درم   مروزیوخواست مردم  ام     انیرا  گذاشته 

  ک ی  رانیآب هلمند با ا  میتقس   ئلهکه مس  یمان اماشاه فرموده اند تا ز 

 . ست ین مروزممکن یدرن  ی بند چگونه یطرفه نگردد ، ساختن  ه

  انیاز بند کمال خان درم  یخبر 1۳۴7 ای  1۳۴۵اگر درسال  ن یبنابر

از آن    مروزی دوست محمدخان وهم مردم ن  ل یبود هم من وهم وک  یم

  خ یس که تارنبود وهرک یخبر  نیاصالن چن  یبودند، درحال  یمطلع م 

  دیبرده با  شیپ یدوران شاه   ی عنی1۳۴۵بندکمالخان را به سال    یبنا

چن  که  وحق  قتیق ح  ییادعا  نیبداند  از    قتیندارد  بعد  که  است  آن 

ب  یامضا هلمند  آب  وا  نیمعاهده    1۳52درسال    رانیافغانستان 

 .  دیسرگرد یم  مروزیاعمار بند کمال خان در ن  نه ی زم
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هزار    100هاي سیالبي متجاوز از  كه در سال  بود  ع  مطلداودخان  

هكتار )پنجصدهزارجریب ( زمین در جوار زرنج و پایان تر از آن  

بن بیند. چون ساحه هیرمند سفلي براي ساختن  بزرگ    د صدمه مي 

متعدد   بندهاي  ساختن  و  نیست  مساعد  سیالب  كنترول  و  ذخیره 

د  ذخیره و ایجاد تسهیالت بیشمار هایدرو تخنیكي ایجاب بندهاي متعد

مصارف   ایجاب  تخنیكي  هایدرو  شمار  بي  تسهیالت  ایجاد  و  ذخیره 

رفع   مقصد  به  تا  شد  گرفته  تجویز  لذا  نماید،  مي  را  مالحظه  قابل 

ناحیه   در  سیالب  كنترول  بند  هیرمند،  رودخانه  هاي  سیالب  خطر 

 كمال خان تاسیس و آب سیالب به گودزره رهنمایي گردد. 

 یسفر به عربستان سعودپس از  داودخان    یجمهور  استیعهد ردر

ا  شاه  با  خود  بازگشت  ودرا  دارید  رانیدر  ا  داری د  نیکرد    ران یشاه 

م  دو  زمان   اردیلیکمک  داد.  وعده  داودخان  به  را  داودحان    یدالر  که 

سردارنع  خود  ب  میبرادر  را  تاد  یامضا  یراخان  به    هیقرارداد  پول 

ا دولت  فرستاد،  جو  رانیتهران  به    ییبهانه  باالخره  و  نمود 

  رانیخان گوشزدکردند که اگر افغانستان درمقدار حقابه ا  میردارنعس

ه رود  ا  شیافزا  لمندیاز  آورد،  پول    رانیبعمل  تا  بود  خواهد  حاضر 

قبول نکرد و    ار  رانیخواست ا  نیحان ا  میکند. نع  هیوعده شده را تاد

وعده   نیموضوع را درکابل به داود خان گزارش نمود. داود خان از ا

داد تا هرچه زودتر    تیناراحت شد وبه وزارت پالن هدا  رانیا  یخالف

ازسیالبها وخسارا    یریجلوگ  یبرا  یبند اساس  کی  باتیترت   مروزی درن

میرسد   نیمروز  مردم  به  که  انجن  انهم  گرفته شود. تی  که    رانیبود 

جر  یافغان ومطالعه  مشاهده  از  به    انیبعد  معروف  محل  رودخانه  

برا را  اساس  کیاعمار    ی»بندرکمالخان«  د  یبند  و    دندیمناسب 

 (. 1976/ 1355) دیمتعاقبا کار اعماربندکمالخان آعاز گرد

 

 بندکمال خان در پالن هفت ساله: پروژۀ -1
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درا  نیتر   موثق را  انجن  نه ی زم  نیمعلومات  داکتر    رعبدالحنانیجناب 

پروژ  ،یروستائ  زار  »سرنوشت  رساله  آب  ۀ در  و    ی اریزراعت 

رو  مروز«ین سال   ی،از  هفت  چن  پالن  رس  نیداودخان  کرده    یبر 

 است:

سال    » در   .... خان  کمال  بند    یعموم   ی بررس  ک ی  197۶اعمار 

آن از طرف    گرید   یبند و مخرج ها و ساختمان ها  نیاعمار ا  یبرا

و شرکت    کایبه نام واپ  یو شرکت هند  کویبه نام ا  ییکایشرکت امر

سو ا  یسیمشاور  گرفت.  صورت  الکترووات  نام  که    قیتحق  نیبه 

پروژه و اطالعات    پالنطرح    کی  یحاو  د، یت شش ماه طول کشمد

داوطلب اعالن  اسناد  مرحل  یبرا  ی و  در  بود.  کنندگان  دوم    ۀ برآورد 

  ی کیتخن  یآالت و دستگاه ها  ن یماش  د یطرح ساختمان و اعالن خر

. کار  د یرا در بر داشت، تمام گرد  ی تیامن   ر ی که همچنان مراقبت و تداب

سال   در  پروژه  سال    197۶ساختمان  در  که  بود  قرار  و  شروع 

وزارت آب و برق    ن یکه ب  یبرسد. نظر به قرارداد  ان یبه پا  19۸۳

واپ در    کایوشرکت  پروژه  دوم  و  اول  مراحل  کار  گرفت،  صورت 

 . دیشده و به اتمام رس  ادهیعمل پ  ۀساح

مرحل  قرار  کار  که  در سال    ۀبود  پروژه  آغاز    ی الدیم  19۸0سوم 

  197۸افغانستان در سال    ی اسیضاع ساو  راتیی بعد از تغ   ی ول  شود

امر   یمال  نات یتأم از طرف  اخ  افتیکاهش    کایپروژه  در  سال    ری و 

کل  1979 گرد  ی به  دلد یقطع  به  ناش  ک ی  ل ی .  از    ی سلسله مشکالت 

افغانستان را    1979سال    در   ز ی الکترووات ن  ی سیجنگ، شرکت سو

  ی رهاپروژه ناتمام ماند. کا  یکار ها  ه یبق  ب یترت  ن یترک نمود که بد

رفته    شیدر صد پ   ۳0تا موقع آغاز تجاوز روسها حدود    یساختمان

سال طول  در  متأسفانه  که  تخر  انیبود،  مورد  و    ب یجنگ  چور  و 

 چپاول قرار گرفت. 
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 پروژه :   هدف

و    ی اریآب  نیتأم  یکی  کرد،یبند کمال خان دو هدف را دنبال م   اعمار

برا  دیتول د  یبرق  و  آبخ   یری جلوگ  گریمنطقه  جهت    ها.  یزیاز 

م   ل یتکم د  ست یبایآن  طول    واری دو  ارتفاع    1700به  و    12متر 

م  زدیگرد   یمتراعمار  آبخ  را ی .  زراعت  یزی با  آب    ریز   یها، ساحات 

م مند  خساره  و  از    یشده  و  خ  ن یا  گر ید  طرف شوند  ها    یزی آب 

تخر در  بی باعث  سواحل  لغزش  ن  یایو  تخرگرددی م   ز یهلمند    ب ی. 

مدهش و    ی به صورت کل  ره یزرنج، کنگ و غ  ی روستاها و شهر ها

ز است.  برانداز  ها  رای خانه  گل    نیدر   ی مسکون  ی خانه  از  مناطق 

سالها در  ندارند.  را  آب  برابر  در  مقاومت  توان  و  شده   یساخته 

در جوار منطقه خوابگاه و    ن یصد هزار هکتار زم  از  ش یب  ی البیس

  ن ی(. به هم19۳)پالن هفت ساله، ص  ندی ب   ی از آن صدمه م  انتر یپا

اساسا  لیدل جلوگ  ن یا  ی هداف  اول  قدم  در  آبخ  یر ی پروژه    ،یزی از 

از منابع نادر آب بود. همچنان در مواقع   ی اعظم ۀآب و استفاد  میتنظ

  ی [ جناحیم ی]قدیعیطب   انال توسط دو ک  یآب اضاف  ست یبا  یزی آب خ

ب جه   ابانی)رود  به  رود خشک(  هدا  ل یو  به  افتی  ی م  ت یگودزره   .

ل خان امکان انکشاف و اصالح  چپ و راست بند کما  یکمک کانالها

  گر یاست  و از جانب د  سر یاول م  ۀدر مرحل  نیهزار هکتار زم   7۵

آب پا   یاریامکانات  ن   یایدر  نییمناطق  به    زیهلمند  است.  موجود 

آن به گود زره قرار بود در    یی و رهنما  الب یاز س   ی ریجلوگمقصد  

  در حصه قلعه افضل  ی بند خاک  ک یزمان داوود خان    ۀ پالن هفت سال

بند    ن یب  ی بند تحفظ  قی از طر  ه یناح  نیاطراف ا  ۀخان اعمار و ساح

  ۀ آب و آخذ ۀافضل خان حفاظه گردد. احداث پر چاب ۀکمال خان و قلع

کنترول آب و    یساختمان دروازه ها  باراست و چپ توأم    یکانال ها

  ش یحفظ و مراقبت و احداث زاهبر ها در پالن هفت ساله پ  یسرکها

 هفت ساله(.   شده بود )پالن  ی نیب
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  ی نهایهکتار زم   119000و استفاده از    یاریپروژه، آب  گر ید   هدف

بود. در    مروز ین   ت یدر وال  ر ی با  ینهای هکتار زم  ۵۵000موجوده و 

بعد که    ی انکشاف  بود  ا  نیهکتار زم 210000قرار    ن یدر چوکات 

 . ردی قرار گ ی اریپروژه تحت آب

 

 برق    دیتول

  گاوات یم  9 تی برق به ظرف دیتول ۀکارخان  کی عالوه قرار بود که  به

منطق  ی ف در  بد  ۀ قلع  ۀ ساعت  گردد، که  اعمار    بی ترت  ن یافضل خان 

در منطقه به خصوص در شهر    یکیو تخن  ی صنعت  یبنا  ر یاساسات ز

که    ی از برق  نسویشد )شهر زرنج از چند سال بد  ی زرنج گذاشته م

  کی   د یکند(. اضافه بر آن با  یم   تفاده شود اس  ی م   ی داریخر  رانی از ا

  ز یخروج آن ن   یها  ی آب و جو  میتنظ  یبند آبگردان با تمام واحد ها

ظرف ف  191۵  ت یبا  مکعب  در    ه ی ثان  ی متر  همچنان  و  گردد  اعمار 

شود که    دهیکش  یزی از آب خ  یریجلو گ  یکانال برا   کینظر بود که  

 . دینما تی گود زره هدا لی آبرا به جه

 

 عمده بند کمال خان :  یکانالها

دو کانال بوده که به طرف شرق و غرب امتداد    یکمال خان دارا  بند 

  یکند. کانالها  یم  یاریگود زره را آب   ینهایزم  ی . کانال غربابند ی یم

زم  ی شرق زورکن(  و  غلغله،    ینهای )زرکن  شهر  فتح،  قلعه  مناطق 

  ی کنگ را آب م  ی چخانسور و شرق ولسوال  ی مناطق غرب   ران، یام

ا از طرف ش  ن یدهد.  ال  رق کانال  وال  نیجوالش    ی به شمال    ت یدر 

الش    یرا تا ولسوال  یزراعت   ینهایتواند زم  ی فراه امتداد دارد، که م

هادینما  یاریآب  نیجو کانال  م   یی.  زره  گود  به    ی م  وندند،یپ  یکه 

برا ص   یتوانند  و  استحکام  ترب   ستی ز  طیمح   انت یثبات،  و    ه یو 

 .  رند ی مورد استفاده قرارگ ی پرورش ماه
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ها  قرار  د  د،یبا  یقبل  یانکشاف   یپالن  کانال    یگریکانال  امتداد  به 

کانال پسانتر به سه کانال کوچکتر    ن یاعمار گردد، که ا  ز ی ن  یلشکر

ابراه کنگ،  مناطق  و  نموده  س   م یانشعاب  و  آب   خسریآباد    یاریرا 

انتظار مدینما برا  ی . همچنان  کانال کنگ  مناطق    یاریآب  یرفت که 

آنط   « یکورک   ل ی»م صمد   رف به  کانال  به  و  گردد.  وصل    یامتداد 

  ی محمد افضل خان برا  یحاج  یۀقر  ۀدر منطق   یگریبند د   کیاعمار  

  ی امرحتم   ک یتدارک آب مناطق »تره خون«)درسمت چپ رودخانه(  

  ی کانال م  نیدر آنجا ضرورت به چند  یاری آب   یاست. چه برا  ی والزم

روستائباشد.«   پروژ ،مقالهی)داکتر  زار  سرنوشت  آب  ت زراع  ۀ :    مروز، ین  یاریو 

   ( سنده یمقاالت نو ف ی،آرشیرتال افغان جرمن آنالبخش سوم، پو

 

 ــ نهر لشکری  2

هدف این پروژه در    (19۴) صقرار معلومات پالن هفت ساله  

هزار هکتار زمین    4, 18مرحله نهایی بهبود وضع آبیاری در ساحه

اعمار  کانال  که سربند  بود  نظر  در  این پالن  در  بود.  نیمروز  منطقه 

دست گرفته   کیلو متر روی 2۴اری به طول گردد و ساختمان کانال آبی

کیلو متر    15شود. همچنان در نظر بود که کانال فرعی چپ به طول  

کیلو متر به    20جهت آبیاری مناطق خوابگاه و کانال راست به طول  

این  از  آباد گردد. گذشته  آبیاری ساحه زرنج و دشت امیران  منظور 

گردند و مراقبت شوند. بر ها و سرک ها احداث  هپالن شده بود که زا

و  گردند  آباد  کانال  مسیر  در  هایدروتخنیک  ساختمانهای  عالوه  بر 

بین   این پروژه در  بود مجموع کار های  اراضی تسطیح شوند. قرار 

رات پالن، نهر ی به انجام برسند. در اثر تغی  13۶1ـ    13۵۵سالهای  

تقریبی   به طول  کیلو متر که عرض آن در قسمت های    ۵1لشکری 

وسطی    1۵,5هدهان های  قسمت  در  های   8متر،  قسمت  در  و  متر 

متر می رسد، کشیده شد ولی سر بند کانال ساخته  2پایانی تا کمتر از 
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تطبیق   افغانستان  به  روسها  تجاوز  اثر  در  پالن  کار  باقی  و  نشد 

شمال و  آب دریای هلمند را به سمت  قسمتی از  نگردید. نهر لشکری

 آن می رساند.  تا شهر زرنج و اطراف شمال شرق

 
 ( 2002بود) ریگ پر شده  زاکیلو متر  ۵1که در طول  نیمروز نهر لشکری

 

 تصاویرنهر لشکری در )برگرفته از مقاله داکتر روستائی(
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با جاده اسفالت وجریان آب  بعد از پاک کاری نهرلشکری 

 ( 201۸)شده
 

 ــ بند آبگردان خوابگاه ۳

اعمار بند آبگردان باالی دریای    (193در پالن هفت ساله )یک، ص

  ۴8آبیاری    ۀخوابگاه پیش بینی گردیده بود که زمین  ۀهلمند در ناحی

مذکور    ۀهزار هکتار زمین واقع این قسمت را فراهم می ساخت. ساح

هزار هکتار زمین جدید می    3۵هزار هکتار زمین سابق و   13شامل  

کیلو    11۵ول  باشد. مشخصات بند آبگردان و کانال اساسی که به ط

می گردید  احداث رآباد یمتر به مقصد آبیاری نواحی زیارت شاهی و ش

پروژ این    ۀدر  که  بود  قرار  بود.  گرفته شده  نظر  در  تخنیکی  مفصل 

که   هجری شمسی تطبیق گردد  13۵9ـ  13۵۵پروژه در بین سالهای  

 . نگردید

  ــ بند آبگردان سیخسر 4

د که این بند آبگردان ( در نظر بو193در پالن هفت ساله )یک، ص

در جوار شهر زرنج در نزدیکی سربند های عنعنه یی رفیق خان و  
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موضعگ مارون در  هلمند  دریای  باالی  ها  اعمار    نزدیک    ی  نادعلی 

ساح در  آب  تنظیم  پروژه  این  هدف  زمین    25600  ۀگردد.  هکتار 

موجود واقع در شمال شیله چرخ و قلعه کنگ می باشد که قرار بود  

هجری شمسی به پایه تکمیل برسد. این    13۵9ـ    13۵۵ایبین ساله

آخذ ساختمانهای  و  آبگردان  بند  اعمار  شامل  کانال   ۀپروژه  در  آب 

بر ها و هاساسی و انکشاف و اصالح کانال سابق سیخسر و احداث زا

شد. می  هایدروتخنیک  و  )ساختمانهای  اقتصادي  انكشاف  ساله  هفت  پالن 

 ( جلد اول . 1361لي ا 1355سال  ،اجتماعي افغانستان

 

گروپ   کلید  برق  روزنامه  بند  پروژه  برابر  در  که  موانعی  از 

مینویسدکه آورشدهه  یاد  داشته  وجود  آغاز  همان  از  خان  :  کمال 

درست    1۳۵۴سال]1۳۴۵پروژه بند برق آبی کمال خان در سال   »

است. سیستانی[ بر رود هلمند  طرح ریزی شده بود. درهمان زمان  

با اعمار بند مطلقآ ناراض بود، موانع ایجاد می کرد   نیز دولت ایران

کار شد. مثآل    بهبند کمال خان دست  و بعدآ چندین بار برای تخریب  

دروازه های نهر لشکری زرنج را نابود کرد؛ کرانه های چپ دریا  

با   جریان  را  ایران  بسوی  آب  بیشتر  تا  کرد  هموارکاری  بلدوزرها 

آن تا دو برابر،  ر"جریکه" و بزرگسازی پیدا کند ؛ برعالوه تغییر نه 

نهر   گل،  نهر شاه  نهر حاجی شریف،  نام های  به  دیگر  نهر  چهار 

نیمه ذخیرهء آب  چاه  نمودند. با یک  را حفر   2و نهر گلمیر    1گلمیر  

یا هشت  1۳۵1نامکمل در سال   ایران در حدود هفت  امروز  چاه  ، 

قطع آب دریای  آب اعمار کرده است که در صورت حتا  نیمه ذخیره  

تا تواند  می  نیز  این    چند هلمند  باشد.  داشته  ذخیروی  آب  در  سال 

هلمند   رود  کیلومتری  دو  در  که  زرنج  شهر  باشندگان  که  حالیست 

شدیدآ  رنج  ازاین ناحیه    زندگی می کنند از آب روزانه محرومند و

می برند. همسایه غربی از آب افغانستان، محض یک نل چهار انچه  

گویا   به  آب  مسدود،  گاهی  و  است  باز  گاهی  آنهم  که  را  خیراتی 
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زابل،  شهرنشینان زرنج کشیده است. ایران معکوسآ آب هلمند را به 

کرمان   آب  انتقال  زاهدان،  تا  است  این  بر  تصمیم  باالخره  و  داده 

[ را به بیرجند برساند.    درست است   سابوریهامون  هامون صابری]

ایرانی   سران  که  زمانیست  دیر  چه  از  هر  غصب  و  سهم  معضل 

راه دعوا،   از  افغانستان  با  را  هلمند  دریای  پر  بیشترآب  زورگویی، 

 رویی، تخریب و دخالت های مختلف به پیش گرفته اند.  

کوه   از  که  است  کشور  داخلی  دریای  بزرگترین  هلمند  دریای 

کیلومتر از شرق بسوی    11۵0بابا سرچشمه می گیرد. بعد از طی  

کیلومتر مربع مساحت    7۵00در جهیل سیستان که  غرب افغانستان  

هلمند، هامون صابری و هامون پوزک می  دارد و مجموع هامون  

امتداد   به  فقط  طویل  دریای  این  ریزد.  می  خط  27باشد،  کیلومتر 

افغانستان و ایران را تشکیل می دهد. درست حین عبور از  مرزی  

بط )هیرمند(  هلمند  دریای  مسیر  خان،  کمال  کیلومتر    70ول  ناحیه 

شمال   تنها    -بصوب  و  کرده  حاصل  میالن  این    27غرب  کیلومتر 

 می سازد. مسافت خط سرحدی دو کشور را  

افغانستان     ها،  سنجی  میزان  و  رسمی  محاسبات  به  نظر 

سطح ارضی است  میلیارد متر مکعب آب    ۸0تا    7۵ساالنه دارای  

از  تنها  تا  ٪2۵که  داخل کشور    این آب در٪  ۳0و در شرایط خوب 

شود می  آنهم  ٪    7۵متباقی    و   استفاده  و  برداری  بهره  بدون  آن 

سرازیر   ایران  و  پاکستان  بخصوص  همسایه  کشورهای  به  رایگان 

  (2012جون10 /1391جوزا  21یكشنبه  دگروپ،یکل )می شود.«
       

وشها را  گخبر اکمال بند کمال  ان  با همه سنگ اندازی مخالفحال که  

را نقل    ژن ی جناب حسن بیخواهم این سخنان نیکوی  نوازش میدهد م 

جمهور و موسس    س یرئ  نی:» روح داود خان نخست   کنم که میګوید 

بان جمهور  ی و  بهره    ت ینظام  آغاز  با  باشد.  شاد  افغانستان  در 



 44 وسرداران سنجرانی بندکمال خان 

بند کمال خان در حق  یبردار محمد    یاز آرمان ها  یکیامر    قتی از 

 . د یبرآورده گرد افغانستان در سر داشت ، یداود که بخاطر اعتال

 

   

  ه یو مهندسان افغان که با صداقت و روح  رانی به آنعده انجن  افتخار

سع  ی وطنپرست خان  کمال  بند  اعمار  خستگ  ی در  تالش    ر یناپذ   یو 

 بخرج دادند. 

و فالح مردم    ری آن خ  اتیپروژه بزرگ که در ادامه ح   نیا  دوارم یام

اندرکاران  ما نهفته است ، از شر کوردالن و دست    بیو نج   ف یشر

 فساد و شرارت در امان باشد.« 

 2021/  2/ 4 انیپا 
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 م گفتار هفت

 

   اهمیت اقتصادی واحتماعی بندکمالخان

چنانکه میـدانیم در شـرب بطـور عـام و در سـرزمین هـای ایـران و 

یکـی   ،افغانستان و آسیای میانه بطور خاص، آب وآبیاری مصـنوعی

قتصادی این جوامع است . هـر از پر اهمیت ترین مسایل احتماعی و ا

وقتی که شبکه های آبیاری براثر هجوم های ویرانگر صدمه دیـده و 

، مردمان محل مستاصل شده و مجبور به ترک خانه نداز میان رفته ا

 و محل زندگی خود شده اند. 

که امروز سه کشورافغانستان وایران وپاکسـتان را   بدبختانه سیستان

ــد م ــم پیونــ ــا هــ ــه بــ ــد،در یــــک نقطــ ــورش  یزنــ ــر یــ ــز در اثــ نیــ

و تخریب بیرحمانه   م(1383لنگ درقرن چهاردهم )خانمانسوزتیمور

شبکه های آبیاری و بندهای آب که بررودخانه هیرمنـد قرارداشـت ، 

آن را به ویرانه موحشی مبدل کرد. و این ویرانی شبکه های آبیـاری 

ــی از  ۀدر دور ــه یکـ ــد وبالنتیجـ ــرار شـ ــز تکـ ــور نیـ ــینان تیمـ جانشـ

و خـراب   ترین و ثروتمندترین منـاطق کشـور از عمـران افتـادرمعمو

نیــز نتوانســت کمــر صــفوی ونــادری وخــراب ترشــد و در دوره هــای 

ریـگ هـای سـیار دسـت راست کند ورونق پارینـه را از سـر گیـرد.  

ــاری  دردســت بادهــای لجــام گســیخته طبیعــت داده ومجــاری آب وآبی

 ته است.ودهکده ها را چون کفن سفید زیر پوشش خودگرف

ایــن منطقــه از لحــاظ وفــرت آب بــا داشــتن رودخانــه هــای خروشــان 

ومتعــددی چــون: هیرمنــد، ارغنــداب، فــراه رود، خاشــرود،وغیره 

ــری قابــل  ــروی بش ــرفته ونی ــی پیش ــاد زراعت ــته دارای اقتص درگذش
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مالحظــه بــوده وبقایــای شــهرها وقلعــه هــا وبــرج وباروهــای از هــم 

 ین مدعا میتواندباشد.فروپاشیده فراوان آن ، گواه زنده ا

بـا آنکــه نیمــروز در مقایســه بــا ســایر والیــات کشــور، از بیشــترین 

منابع آبیاری  وزمین های حاصـلخیززراعتی برخـوردار اسـت، امـا 

مورد طمع وچشم داشت استعمار انگلـیس   19متاسفانه که در قرن  

قرارگرفت وانگلیس ها از ترس روسیه که مبادا از طریق خراسـان 

فـارس سـرا زیرگـردد وهندوسـتان مـورد تهدیـد قـرار   بسوی خلـیج

بگیردپس از قرارداد پاریس ایران را تشـویق نمـود تـا در سیسـتان 

مداخله کنـد وایـران هـم دسـت بکارگردیـد وسـران قـومی ور سـای 

قومی را چه از راه دادن تحفه ومعاش وچه از راه تهدیـد وتخویـف 

 1863ل های  متمایل لخودساخت وقسمت های از سیستان را درسا

که افغانستان دچار بحران داخلی بود،اشـغال نمـود ووقتـی   1867-

امیر شیرعلی خان برتخـت کابـل مسـتقرگردید وایـران را تهدیـد بـه 

تخلیه سیستان نمود، انگلیس بموجـب فصـل ششـم معاهـده پـاریس 

بعنوان حکم در منازعات بین ایـران وافغانسـتان قـدم بجلـو گذاشـت 

بریاست جنرال گولدسمد درمنطقه، سیستان وبا عزام هیت حکمیتی  

(. برمبنای این تقسـیم 1872را میان افغانستان وایران تقسیم کرد )

تا یـک مقـدارآبی را کـه صـد درصـد از   افغانستان مکلف ساخته شد

ــه هــای افغانســتان سرازیرمیشــود و ــوه پای در صــد در خــاک  99ک

 د.افغانستان جریان دارد، به همسایه غربی خود ارزانی کن

ــه ســبب  ــد افغانســتان ب ــان تقســیم سیســتان، تایکصــد ســال بع از زم

ــد،  ــه هیرمن ــران برســر اســتفاده  ازآب  رودخان ــا ای ــات خــود ب اختالف

هیچگونـــه پـــروژه زراعتـــی را درایـــن ســـاحه روی دســـت نگرفـــت 

وبالنتیجه بخش های بیشتری از زمـین هـای زراعتـی خـاره گردیـد و 

هـاجرت بـه ایـران در منطقـه دهقانان بسیاری از نیمروز مجبور به م

ترکمن صحرا شدند وبا عرضه نیـروی کـارخود صـحرا هـا و بـاطالب 
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های شمال ایران را به کشتزارهای سرسـبز و پنبـه زارهـای شـگفتی 

 آور مبدل کرده اند .

( معاهـــده تقســیم آب هیرمنـــد بـــین 1973)مـــار   13۵1درحــوت 

عاهـده، برطبـق ایـن م  حکومات افغانستان وایـران بـه امضـاء رسـید.

 22مقدار ابی که افغانستان به ایـران تحویـل میدهـد،عبارت اسـت از 

مترمکعب در ثانیه حقابه براساس نظر کمیسیون بیطرف مصـب رود 

متر مکعب اب در ثانیه بر اسـاس حسـن ۴به اضافۀ  19۵0هلمند در  

ف محمدظاهر پادشاه وقت افغانستان که مجموعاً نیت وبرادری از طر

 میگردد. یه مترمکعب فی ثان 26

از آن ببعد حکومت افغانستان در صدد عمران منطقه نیمروز  افتاد و 

برای اولین بار در دوره جمهوریت،شهید داودخان یک گام بزرگ در 

جهت انکشاف اقتصادی منطقه با طرح یک بنـد آب گـردان در ناحیـه 

کمالخان برداشت ونیز پروژه آبیاری مرکز نیمروز) زرنج ( واطراف 

بــــا کشــــیدن نهرلشــــکری  از هیرمنــــد روی دســــت گرفــــت. آن را 

نهرلشکری بطول پنجاه کیلومتراز محـل آغـاز تـا انجـام امتـداد یافـت  

ومردم به عمران مجدد منطقه امیدوار گردیدند. اما با حدوث کودتـای 

، ســتاره اقبــال مــردم نیمروزدوبــاره افــول نمــود وهمــه 13۵7ثــور 

ی مبـدل کـرد. تمـام وسـایل امیدهای مردم محـل را بـه یـاس ونـا امیـد

وتدارکات بندکمال خان از سوی افـراد مسـلح جهـادی اعـزام شـده از 

هـزار کیسـۀ   20سوی ایران وپاکستان بغارت برده شـد. گفتـه میشـد  

ســمنت وهــزاران  تــن ســیخ گــول ودیگــر لــوازم یــک بنــدآب کــه  در 

 بندرکمال خان ذخیره شده بود همه به غارت برده شد. 

در امریکا رخ داد و امریکـا بـرای   2001سپتمبر  11حادثه  تا اینکه  

انتقام کشی از طالبان که اسامه بن الدن را پناه داده بودند، بـا تقریبـاً 

چهل کشور جهان بر کشور  ما هجوم آورد و ظرف دومـاه طالبـان را 

از قدرت به زیرکشید. امریکا ودیگر کشورهای غنی جهان درپهلـوی  
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مجدد افغانستان دست کمک دراز کردند   مبارزه تروریزم برای احیاء  

 ومیلیاردها دالر برای بازسازی این کشور کمک نموده اند.

 

در اوضاع واحوالی که میلیاردها دالر برای احیـاء مجـدد کشـورکمک 

ــه  ــت انکشــاف وبازســازی  کشــور ب ــد در جه ــا بای شــده،واین کمکه

مصرف میرسید، آنطورکه می بایست به مصرف نرسید وبیشـتر ایـن 

مکها در جیب مقامات بلند رتبه دولتی وقراردادی های وزارت خانه ک

 ها پروژه دار ریخته شد.

پــروژه اعماربنــد کمالخــان واحیــاء نهرلشــکری نیمــروز ازلحــاظ  

ضرورت ومبرمیت خود یکی از پروژه های بسیار پراهمیت انکشافی 

وتوســعه کشــاورزی بخــاطرعمران مجــدد منطقــه و ایجادکــاربرای  

ربدر و آواره و فقیـرآن والیـت وسـایروالیات کشـور اسـت. دهقانان د

اگراین پروژه بـه موقـع روی دسـت گرفتـه میشـد و ووزارت انـرژی 

وآب اندکی از ایـن میلیاردهـا دالرکمـک جامعـه بـین المللـی را درایـن 

پروژه به مصرف میرسانید، شاید ده ها هزار کـارگر زمـین، صـاحب 

اری قرارمیگرفـت واحتیاجـات کار وده ها هزار هکتـار زمـین زیرآبیـ

مردم  افغانستان را به گندم ومـواد اولیـه بکلـی مرفـوع میسـاخت.اما 

چون در رأس وزارت انرژی وآب کسی قرار داشت که منافع حامیـان 

خارجی خود را برمنافع ملی ترجیح میداد، عالقه یی به اجرای پروژه 

 های آبیاری در حوزۀ غرب کشورنداشت . 

انستان برای رفع حوایج مـردم خـود بـه غلـه و گنـدم اولیای امور افغ

وجذب ده ها هزاردهقان بی کار به کارهای زراعتـی  واسـکان مـردم 

بی زمین ومستحق در والیت نیمروز می بایستی اجرای پروژه اعمار 

واکمال بنـد کمالخـان را کـه فـاز اول آن در دورۀ جمهـوری داودخـان 

ود قرارمیدادنـد امـا کیسـه تکمیل شده بود، در اولویت هـای کـاری خـ
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های پولی که هرماه به اقای کرزی تحویل داده میشـد، مـانع اقـدامات 

 بموقع دولت دراین زمینه میشد.

آن   وانعکاس  نیمروز  گرسنه   مردم  وفریاد  ازداد  بعد  سالها 

در دورۀ دوم  کرزی  حکومت  دررسانه های اجتماعی کشور، باالخره  

خود   جمهوری  )   19بتاریخ  ریاست  اعالم  2011آگست 10اسد   )

علی  رکمال خان را با  نو  ار مرحلهء اول بند اعمداشت که قرارداد  

است.   کرده  امضآ  "تدس"  تاجکستانی  شرکت  رئیس  فاز  نیازوف 

آن در مدت      ۸۶،  9اول برداشته و کار ساخت  دالر هزینه  میلیون 

متر طول،  ۳۴00یکسال خاتمه می یابد. )مرحلهء نخست، بند را در  

   است.(متر ارتفاع مد نظر گرفته    11تا  ۶رض و متر ع  ۳20

بند    اعمار  نقشه،  طرح  به  تکمیل  می  نظر  فاز  سه  در  باید 

بیش  گردد.   و  کم  خان  کمال  بند  ُکلی  دالر    100هزینهء  میلیون 

به اساس اطالعات وزارت انرژی و آب، مرحله    برآورد شده است. 

سال   اسد  ماه  در  بند  این  اعمار  پروژه  و    ش  1۳91نخست  بوده 

حکومت    انتظارها  و پس از ماه  1۳9۴مرحله دوم آن در ماه میزان  

کمال خان    ظرف چهار سال اعمار  بندکه دراعالم داشت  افغانستان  

 د.  میگردتکمیل  

ساختمان  نداشت  که    ی کیتاج  ی شرکت  را  بند  اکمال  توان 

سال    6با ضایع کردن  ادامه داد وبند را  کار  بصورت کجدار ومریز  

و بند را    گرفت وآب    یدالر از وزارت انرژ  ونی لیم  ۸۶   وقت مبلغ 

را لغو و   یکیقرارداد با شرکت تاج  دیدولت مجبور گرد  . نکرد  ل یتکم

واگذارکند. خوشبختانه    یترک   شرکت   ک یمرحله سوم کار بند را به   

  است یدر عهد ر   2021-  2017  یاساله  یتوانست ط  ی شرکت ترک

غن  یجمهور خا  ی داکترمحمداشرف  پابندکمال  به  را  اکمال    ه ین 

 سازد.   ک ی آنرا با رسانه ها شر یر ی برساند وخبر آغاز آب گ

  یاز آرزوها  ی کیبه    مروز ی بند مردم ن  نیاز ا  ی ه برداربا بهر

   .رسند ی خود م نه ی رید
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 بندکمال خان درنیمروز 

 

وبهره برداری ازآن با اطمینان میتوان گفت که با اکمال بند کمال خان 

وکشـاورزی عصـری  زراعـت توسـعه  آبیـاری وسیسـتم تنظیم  براثر  

دشت های وسیع خـود دوبـاره خاک زرخیز ونیمروز با داشتن  والیت  

به گدام غلۀ آسیا مبدل خواهد شد و این ظرفیـت  را دارد کـه نـه تنهـا 

ده ها هزار خانواده دهقانان بـی زمـین نیمـروز وسـایر والیـات را در 

یتواند در ظـرف یـک زمین سازد بلکه مکار وخود جذب کند وصاحب  

پالن پنجساله افغانستان را از لحاظ گندم ومواد اولیه متکی بخود ودو

زراعتـی از لحـاظ   نیهکتار زمهزار1۸6بند    نیشدن ا  بابسته  سازد.

 دیبرق امکان تول دیتول  نیبانصب  تورب همچناناب تامین میگردد و

اعی وانقالبی در حیات اقتصادی اجتم شودیماده مآوات برق    گایم  9

زراعـت وباغـداری وتربیـه مواشـی مردم نیمروز رونما خواهد شد.  

روبه انکشاف خواهد نهاد ومردم با نور بـرق واسـتفاده ازامکانـات 

اجتماعی چون توسع مکاتب وتعلیم وتربیت وعرضۀ بیشـتر خـدمات 

صحی صاحب زندگی بهتر ومرفه تری خواهند شـد. در سـاحه ایکـه 

رار دارد، شـهرکها ومدرسـه هـا تحت پوشش پروژه بندکمال خـان قـ
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وکلینک های صحی وپارکها تاسیس خواهد شـد ومـردم از آب لولـه 

کشی استفاده خواهند نمود.درخت کاری وبـا  داری وتوسـعه کشـت 

ترکاری وپالیز باب رونق خواهدگرفت. وبا درخـت کـاری میتـوان از 

روزه بــه زمینهـا جلوگرفـت ودر آب وهــوای  120خسـارت بادهـای 

   ولی رونما کرد.منطقه تح

داالرام،خطـوط مواصـالتی وترانسـپورت در   –عالوه برجـاده زرنـج  

داخل والیت توسعه می یابد ومردم روز بروز بسـوی عصـری شـدن 

 نواحی قدم خواهند گذاشت.عالوه برشهر زرنج  شهرهای دیگری در

 رانیفتح فتح وچهاربرجک وقلعه تراقون ودشت زره ودشت امقلعه  

ــار ســربر ــه هرسوتوســعه  مراکــز مــدنی خواهند آورد وو ســار وت ب

 تیـاز موقع  تیـمرکـز وال  ثیـو دوبـاره شـهر زرنـج بح  افتیخواهد  

برخوردار خواهد شد. دراطراف قلعه خاش و قلعه چخانسور   یبهتر

شـد  واز   اهدخو  عمارمجلل ا  یپوست گاو  قلعه ها وقصرها  دانیوم

 یسـل هـاخواهد شد و فرزندان ون  انینما  یوسرسبز  یهرسو شاداب

 .دیبهره مند خواهند گرد یبهتر وخوبتر یزندگ کیاز  مروزین ندهیآ

ــا ــا ام ــه  نی ــاه ک ــه رف ــه ]هم ــک کلم  شــودیمخالصــه  [ســعادتدر ی

د که از بندکمال خـان ز  خواهدلبخند  مروزیفرزندان ن  خبر  یدرصورت

بــه   یوجاسوسـ ی. غالمـینـدوحفاظــت نما انتیبـا سـروجان خـود صـ

 شـهیبر  شـهیو ت  نـدنده  یبـه وطـن فروشـوتـن    ندرا عار بدان  گانهیب

 .ندفرزندان خود نزن

شـود، بـدون   یظـت وبهـره بـردارافح  یاز بندکمال خوان بدرست  اگر

ــترد ــزود دی ــاع یدر وضــع اقتصــاد  یب ــاث یواجتم ــا ت ــردم م  یریم

کـه محصـوالت زراعـت و  رودیـم دیـخواهـد نمـود. ام رواردیچشـمگ

منطقــه  یبــه کشــورها مــروزیبخصــوص هندوانــه وخربــوزه ن زیپــال

 صادرگردد.

 انیپا
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 م تگفتارهش

 

 بندها ومجراهای قدیم هیرمند

اعالم شهرسوخته    پس ازکشف  باستان شناسان ایتالوی در سیستان

این شهر که  تا    2900از    سال  کهزار یمدت  برای    داشتند  قبل  سال 

  ه است.حیات داشت الدیقبل از م  1900

آورده    دوامهرگز    یاریمنظم اب  ستمیس  کیبدون داشتن    یتی مدن  نیچن

و به    یاریاب  ستم یس  نیچننمیتوانست  آب   نیچند  ای  کیالبد  بند 

س سوخته  شهر  ساکنان  و  داشت  بر    نیا  ستانیضرورت  را  بندها 

بنام شخص  رمندی رودخانه ه وآنها را  بودند    ستانیس  یحماس  تی زده 

قب  وجد  لیاز  )  رستم  گرشاسپ  اند.  داده  نسبت  گرشاسپ  سام   ایاو 

 است.( پدر زال مانی نر

  ی جاها   ستانیگرشاسپ وشهر رستم و قلعه سام وقلعه زال در س  رود

س  یمعروف مردم  ا  ستانیاند،  احترام   یحماس  یتهایشخص  نیبه 

 نینامها وا  نی. ا  کنندیدارند وآنها را افسانه تصور نم   یوارادت خاص

واقع  تیشخص اگر  انجا  یها  از  نباشند  درباورها  ییهم  مردم    یکه 

  تر است.   یقو  یخیتار   یها  تینسبت به شخص   دارند اعتبارشان  یجا

گذار آن مشخص    انیرا که بن  یبا عظمت   ی خ یتار  ده یهرپد  انیستانیس

م نسبت  ورستم  وزال  سام  خانواده  به  افتخار    دهندوبهینباشد  آن 

 . کنندیم

طبق روایات اصطخری و ابن حوقل و دیگران ، در یک منزلی جنوب 

بندی   هیرمند،  رودخانه  بر  بوبستزرنج   »بندرستم«  ه  بنام  که  دند 

و   زرنج  شهر  بسوی  بزرگ  نهر  پنج  بند  این  از  و  بود.  معروف 
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سایرآبادی ها و روستاهای آنجا جریان می یافت که سبب عمران و 

 [ 1]سرسبزی سیستان و شهر های آن میگشت. 

منسوب به در وازۀ طعام زرنج بود.مولف    رود طعامیکی از رودها  

هجری ، در عصریزید بن    10۴نه  در ستاریخ سیستان مینویسدکه  

حرب   و  نماز  و  خراج  و  مال  عامل  سوید  بن  قعقاع   ، عبدالملک 

دروازه   از  که  کشید  زرنج  شهر  به  هیرمند  از  را  نهری  سیستان، 

او    « تاریخ سیستان  مولف  گفته  بنابر  و  میگذشت  معروف »طعام« 

پیش ترین کسی بودکه به سیستان ) مقصود زرنج است( رود طعام  

 [2] پیش از آن به کندن حاجت نیامدی .«کند و 

درنقشه های امروزی باالتراز چهاربرجک از رود طعام، همانست که  

وبنام   جریان داردقلعه فتح  سمت راست رودخانه هیرمند به استقامت  

فتح   قلعه  در    جوی  میگردد.  خود  طرفه  دو  اراضی  آبیاری  سبب 

بر دیگری  فرعی  نهرهای  طعام  رود  از  قدیم  آبیاری روزگاران  ای 

شهر زرنج و محالت اطراف آن کنده بودند که یکی از دروازه کهن  

نو)باب   دروازه  از  دیگری  و  شد  می  داخل  شهر  به  عتیق(  باب  )یا 

زرنج   ربض  هکذا  و  داشت  جریان  طعام  دروازه  سدیگراز  و  جدید( 

  های آب جاری داشت.   یعنی آبادی های دورادور)حومه( شهرنیزنهر  
[3]  

ی )اواخر قرن سوم و نیمه اول قرن چارم هجری( در زمان اصطخر

آب دریای هیرمند در سیستان بطوری تقسیم میشد که ، نخستین بار 

میگردید جدا  آن  از  طعام  و   نهر  باغات  کردن  سیراب  از  پس  که 

بوستانهای شهر، بسوی روستاهای شمال شرب زرنج می گذشت و  
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قرون در  سیستان  والیت  ترین  )پرجمعیت  نیشک  وسطی،    تاحدود 

   [4] کیلومتری شرب زرنج( امتداد می یافت. ۶0واقع در 

کده   تا  زرنج  حوالی  از  هم  امروز  نهر  این  متروکه  مجرای  آثار 

کهنه   نهرکالن  بنام  محل  اهالی  میان  در  شودکه  می  دیده  )نیشک( 

روستاهای   که  بود  )بیسرود(  به  موسوم  نهر  دومین  است.  مشهور 

   [5]را سیراب مینمود.  متعدد

ومین نهر، معروف بودبه »سنارود« که در یک فرسخی زرنج از س

هیرمند جدا میشد و بسوی شهر جریان می یافت . در این نهر بود که  

از   آنها  محموالت  و  مردم  و  میکردند  ها سیر  کشتی  آبخیزی  هنگام 

یافتند. می  انتقال  بُست  تا  زرنج  از  و  زرنج  به  مجرای   [6] هامون 

دست چپ هیرمند در حوالی قلعه فتح بین  مخروبه این نهر امروز در  

 مردم و روستائیان معروف است.

از نهر سنارود، چندین شعبه دیگر جدا میگشت که یکی از آن هابنام  

شعبه   نهر  بنام  دیگری  نهر  میشد.و  یاد  میله(  نهر  )یا  »نهرمیلی« 

موسوم بود که سی دهکه را آبیاری میکرد. همینگونه »نهر زالق«  

رسبزی روستاهای دیگری میشد و بقیه آب آن در  سبب آبیاری و س 

گزک  نهر  بر  ریخت.  می  میشد،  یاد  »نهرگزک«  بنام  که  نهردیگری 

ر از  و  بود  معروف  بندگزک  بنام  که  بودند  ساخته  به    فتنبندی  آب 

میگردید مانع  هامون  به   .دریاچه  بند  این  از  بعد  اضافی  آب  البته 

  [7] دریاچه زره خالی میشد. 
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  « رستم   معروف»جغرافیه نگاران عهد اسالمی از بند   تمام مورخین و

ذکر کرده اندکه در حمله تیمورلنگ بر سیستان    بر رودخانه هیرمند

   [8]  .شد و سبب ویرانی قطعی سیستان گردیدتخریب 

 بند ریگ:  

نیز   بند ریگ روان  بندهای آب ، بستن  بر بستن  در سیستان عالوه 

ن محصوالت کشاورزی بوده  معمول و از شرایط آبادانی وبدست آورد

روزه در آنجا سبب  120است، زیرا وزش مستدام بادهای معروف به 

انتقال ریگ در مزارع و کشتزارها و حتی شهر و روستاها میگردید  

 طریق موجب خسارات کلی اهالی میشد.  و بدین

تاریخی   منابع  قدیمترین  از  یکی  که  سیستان  تاریخ  درکتاب 

طبیعی سیستان از شرایط آبادانی   کشورماست ، ضمن توصیف وضع

: » شرایط آبادانی سیستان بر سه  شدهه  ، نوشت سیستان سخن رفته  

بند   بستن  و  بندریگ  بستن  و  آب  بند  بستن  اند:  نهاده  بستن  بند 

همه  اندر  باشد،  بسته  اندر سیستان  بند  این سه  که  هرگاه  مفسدان. 

بستند    عالم هیچ شهری به نعمت و خوشی سیستان نباشد و تا همی

 [ 9]چنین باشد و روزگار آن را قوام باشد.«  چنین بود و چون ببندند

در بهار،  عجایب    حواشیمرحوم  کتاب  از  نقل  به  سیستان  تاریخ 

سیستان  گرد  وگردا   « مینویسد:  بلخی  ابوالموید  به  منسوب  البلدان 

ریگ است بسیار و آنجا باد باشد و آسیاهای ایشان بباد گردد و مردم  

باد سد ها و بندها کرده اند تا ریگ را باد در شهر ها و    از ترس آن

دیه ها نبرد و با این همه احتیاط بسیار مواضع را و دیه ها را ریگ  

 [10] گرفته است.« فرا

 
 368ص  جغرافیای تاذریخی سرزمین های خالفت شرقی، لسترانج ، - 8
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گوید: » و   ی دیگراز تاریخ سیستان ازآسیاهای بادی یاد شد و در جا

ها بدیگرشهر  کندو  آرد  و  بگرداند  باد  تا  کنند  چرخ  آسیاها   دیگر 

ها   چرخ  این  از  هم  کنندو  آسیا  بدست  یا  آب  آسیاب  یا  باید  ستور 

ساخته اندتا آب کشد از چا  بباغ ها و بزمین که از آن کشت کنند، چه 

 [11] ، همچنین بسیار منفعت از باد گیرند.«  [باشد] اگر آب تن  

انگلیسی،   محقق  ایکه  راولینسن  تطبیقی  درمقاله  جغرافیای  دربارۀ 

یک  گ مینوشته    1۸7۳درسال  سیستان   قدیم،  زمانهای  در  وید:» 

جوی   بنام  کانال  میشد.]این  بارمنشعب  رود  حدود  از  بزرگ  کانال 

بموازات   هیرمند  رودخانه  چپ  درسمت  میشدکه  نامیده  گرشاسپ 

رودخانه تابندکمالخان امتداد می یافت و از بندکمالخان بسمت جنوب  

جوع شود به  می پیچید واضافه آب خود رابه گودزره خالی میکرد.ر

وغیره[    سایکس  وپرسی  ومکماهون  تیت  هایدورلیک  های  نقشه 

به   کانال  این  بندی رودخانه وانحراف  برای سد  انجام شده  کارهای 

و   عظیم  العاده  فوق  کارهای   از   فریه  آقای  توصیف  طبق  چپ، 

است.«  بوده  آور  خود      حیرت  کاروان«  با  درکتاب»سفر  فریه 

]در روبار[ اردو زده بودیم یک    مینویسد که:» درنزدیک محلی که 

سد قدیمی بود که کف آن در داخل رودخانه هلمند قرار داشت. این  

سد از آجرهای به همان اندازه وشکل آجرهای های فراه) یک یارد  

انچ(،ساخته شده بود. به فاصلۀ کمی پشت این    4مربع با ضخامت  

ر قرار  سد،در هردو طرف رودهلمند، دیوارهای مرتفع وقدیمی از آج 

به   تپه هایی که در گذشته  تپه هاییی متصل میشدند.  به  داشتند که 

احتمال زیاد روی آن ها قلعه های وجود داشته است واکنون از آنها  

دستور   و  رهنمائی  تحت  که  پاتینسون  است.«  نمانده  باقی  چیزی 

درسال   راولینسن  توصیف    1۸۴1العمل  کرده،  دیدن  رودبار  از 

 
 21تاریخ سیستان ، ص  - 11
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بر رود هلمند در حد رودبار به عمل آورده    مشابهی از سد باستانی 

قصد   به  خود  درمسیرحرکت  محل  این  از  نیز  پالک  ژنرال  است. 

بازدید نموده است. احتماالً همین سد  1۸72پیوستن به ګولدسمید در 

به   طاق  از  عبور  در  لنگ  تیمور  توسط  »بند رستم«  بنام  که  بوده 

 12.بست ویران شده است)ظفرنامه، شرف الدین علی یزدی«

اولین کانال منشعب از هلمند از حدرودبار بسمت راست، نهر  

بوده که درجهت شمال  به طرف نیشک یعنی خاشرود فعلی   13طعام 

 میرفت. 

سمت   که  بوده  گرشاسپ  رودبار،جوی  در  کانالها  ازاین  یکی 

است.راولینسن  میکرده  ابیاری  گودزره  تا  را  هلمند  رودخانه  چپ 

میگوید: الذ  درادامه  فوب  که کانال  رودبار،  در  هلمند  از  منشعب  کر 

گرشاسب« »جوی  بنام  هم  هنوز  آن  ] بستر 
14

میشود،همان [   شناخته 

میل    50مسیر رودخانه را،البته در ارتفاع اندکی باالتر، بطول حدود  

 
 3حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان: سفرنامه فریهُ قسمت دکتر - 12
13
نهر طعام در دست راست رودخانه هلمند حرکت میکرده ، واین نهرتا دروازۀ طعام زرنج     -  

پیش می آمده وبعد از آبیاری باغها وبستانهای واقع درجنوب شهر، از شهرخارج شده بسمت  

تان در قرون وسطی امتداد می یافت. این رود را  شمالشرب تا نیشک، پرجمیعت ترین والت سیس 

هجري از هیرمند   10۴قعقاع بن سوید عامل سیستان در عصر خالفت یزید بن عبدالملك در سال 

بود گذشتاند.   از در طعام كه در جنوب شهر  به زرنج كشید و   ] فتح  ]از محل دهنۀ جوی قلعۀ 

ود كه به سیستان رود طعام كند و  مي گوید كه » او پیشترین كسي ب(  123تاریخ سیستان)ص

  پیش از آن به كندن حاجت نیامدي.«)سیستانی(
  -  جوی گرشاسب،را دکتربیلو در1872  درمسیرحرکت خود از بست به بند  کوهک  درجنوب  14

مشاهده نموده است. دکتر بیلو می نویسد:اولین خرابه ها مربوط به پشت گاو هستند که    زرنج  

دارند. قرار  رودبار  قابل    نزدیک  گرشاسب  جوی  بنام  بزرگ  قدیمی  کانال  یک  مسیر  آنها  بین 

تشخیص است. گفته میشود که کانال مذکور در گذشته، نیمۀ جنوبی دشت سیستان را مشروب  

چند طول  به  بیلو،میگوید:ازچهاربرجک  است.دکتر  ساخته  بسیار  یمی  کانال  یک  مسیر  میل،  ن 

ترا درگذشته  ظاهراً  که  کردیدم  تعقیب  را  شهر  قدیمی  اراضی    وکلیه  مشروب  »قو  را  زره« 

میساخت. این کانال جوی گرشاسپ نامیده میشد. وگویا دراصل توسط گرشاسپ نوۀ جمشید وجد  

(۴۵،پاورقی شماره332رستم احداث شده است.)دکتراحمدی،جغرافیای تاریخی سیستان، ص  
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تا به اولین دره وگشودگی به طرف دلتای   80] کیلومتر[طی میکرد 

خود را از    جنوبی برسد، در حالی که درهمان محل، رودهلمند مسیر

غرب به شمال تغییر میداد. احداثات رودبار بعد ها با سد دیگری در 

بخش   به  گرشاسپ  جوی  وعبور  هلمند  چپ  ساحل  بریدگی  محل 

راولینسن    15جنوبی دلتا تکمیل گردید که بندکمالخان نامیده میشود.  

حدس میزندکه   بند رستم درمحل رودبارواقع بوده است، که توسط 

درسا لنگ  حدس   1383ل  تیمور  اگراین  شد.  ویران  میالدی 

آب(   یکاو)یک  یا  یکه  بند  که  گفت  میتوان   ، باشد  درست  راولینسن 

درمحل بندکمال خان واقع بود که مردم آنرا پس از تخریب بند رستم  

 احداث کرده بودند. 

سایکسجنرال   در  انگلیس،  پرسی  را   1898که  سیستان 

ب از  را  برهیرمند  اب  های  وبند  نموده  تا گردش  درکهک  ند سیستان 

درطول   »بند    70بندرکمالخان  نیز  نمود  مشاهده  نزدیک  کیلومتراز 

یکاو= یک آب« را بصورت »بنداکو«در نقشه های خود ضبط نموده  

 است.

بسیاراولیه   دور  به  متعلق  وگرشاسپ  سام  که   ذکراست  قابل 

وروایات   زرتشتی  کتابهای  دراغلب  زیرا  اند،  بوده  آریائیها  توسعه 

که سام  حماسی   است  توجه  است.جالب  آمده  آنها  ذکر  ای  واسطوره 

»سویستو« عنوان  دارای  وجدرستم[  زال  یعنی  (Sevesto)]پدر 

در  ای  درمقاله  راولینسن  را  مطلب  واین  است  بوده  رسان«  »سود 
 

15
بیلو)- از چهاربرجکBellewدکتر   « مینویسد:  سند،  تا  دجله  از  به طول چندین  ( درکتاب   ،

اراضی  کلیه  و  ترقو  گذشته،  در  ظاهراً  که  کردیم  تعقیب  را  قدیمی  بسیار  کانال  مسیریک  میل، 

شهر»زره« را مشروب می ساخت. این کانال، جوی گرشاسب نامیده میشد و گویا دراصل توسط  

تاسند) دجله  بیلو)از  دکتر  کتاب  است.«  شده  احداث  رستم  نوۀ جمشید وجد   Fromگرشاسپ، 

Indus to Tigris  به چاپ رسیده  وشرح خوبی   1872(کتاب بسیار با ارزشی است که درسال

وسطی  هلمند  منطقۀ  نیز  و  افغانستان  سیستان  ویژه  به  آن،  باستانی  واثار  سیستان  از 

 )گرمسیروبست( دارد. 
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درسال   آسیایی  دورانهای  18۴۵ژورنال  در  است.  کرده  تشریح  م 

را برای شاهنامه   بعد،داستان های سامنامه وگرشاسنامه  مواد الزم

هنوز   رستم  وشهر  زال  وقلعه  سام   قلعه   نمود.  فراهم  فردوسی 

درسیستان جاهای شناخته شده اند. مسیرکانال قدیمی که زمانی رام 

»جوی  وبنام  باقی  امروز  به  تا  میکرد،  آبیاری  را  شهرستان 

پنجم   قرن  سیستان)درنیمه  تاریخ  مولف  میشود.  نامیده  گرشاسپ« 

مست  وحمدهللا  بدست  ب(  را  سیستان)زرنج(  پایتخت  بنای  وفی 

گرشاسپ  قهرمانیهای  شرح  نامه  گرشاسپ  اند.  نوشته  گرشاسپ 

علیه  سام  های  لشکرکشی  ماجرای   نیزشرح  وسامنامه 

 از نژادساکها بدستور فریدون می باشد.( Sakasaran)ساکسران

 

 مجراهای قدیمی هیرمند: ات پرسی سایکس ازمطالع

مختصر توصیف  سایکس   قدیمی  پرسی  مسیرهای  از  ی 

رودهلمند در سیستان ارائه کرده میگوید: »توصیف خود را از قرن  

لنگ،  تیمور  ازهجوم  قبل  یعنی  زمان،  آن  در  کنم.  می  آغاز  چهارده 

بودند ودر فاصلۀ   بندی کرده  هلمند را در جنوب غربی رودبار، سد 

م کمی از بندر جدید کمالخان یک سد بزرگ وجود داشت که بدواً به نا

اغوان  بند  بنام  بعدها  که  سد  این  میشد.  نامیده  سیستان   بند 

(Aghvan  نامیده شد، کانال یا )اغوان تحرف شدۀ افغان می باشد ()

کانالهای منطقه را تغذیه مینمود که ما از آن عبور کردیم وبه جنوب  

شهرهای  ویرانه  از  پوشیده  امروز  مزبور  منطقۀ  رسیدیم.  سیستان 

باشد. قدیمی می  منطقۀ    بزرگ  ویرانه های  ویرانها،  از همه  مهمتر 

با   آنجا  در  رستم  پسر  فرامرز  گویند  که  باشد  می  حوضدار 

 بهرام)بهمن درست است نه بهرام، س( زد وخورد کرده است.
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( ،  Aghvan،Afghanبند اکوه )یک او= یکاب( یا اغوان= افغان )

 در جنوب غربی رودبار 

« ثبت  Burmakoaنام بند برمکه»  واقع بوده و در نقشۀ کانولی  ب

میگردید،  بند مذکور آغاز  از  که  نهروسیعی هم  یا  ترعه  شده است. 

بند   میکرد.  را مشروب  کنونی  ناحیۀ سیستان  و  داشت  نام  حوضدار 

اغوان ) افغان(که  به نام »بند رستم«  نیز معروف بود ودر اواخر  

گردید.  1383میالدی)14قرن ویران  تیمورلنگ  دستور  به  طبق م( 

داستانها وافسانه های محلی، بند رستم به دستور شاهرخ پسر تیمور  
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به طور قطع  16خراب شده است  بند رستم  از خرابی  . هدف شاهرخ 

 تغییر اوضاع طبیعی وجغرافیائی سیستان بوده است.

ونهر   اکو)یکاو= یک آب(  بند  یا  بند بزرگ رستم  که  تازمانی 

هیرمند نیز به سمت شمال  های منشعب از آن دایر بود، جریان اصلی  

و  زاهدان  شهر  که  گذشت  می  نصرو  رود  مجرای  از  و  رفته 

این  داشتند.  قرار  میل،  چند  فاصلۀ  به  شاید  آن،  درکنارۀ  شهرستان 

کرد،عوض   خراب  را  رستم  بند  شاهرخ  یا  تیمور  که  وقتی  شرایط، 

گردید. گفته میشود که سد مذکور از سنگ وسیمان) ساروج درست  

در   زیرا  شناخت.سیستانی(  است،  نمی  را  سیمان  کسی  زمان  آن 

ناحیۀ  زراعت  رستم،  سد  خرابی  با  هرحال  به  بود.  شده  ساخته 

که در جنوب سیستان فعلی واقع است، به تدریج از بین    17حوضدار 

نصرو  رود  مجرای  در  کماکان  نیزکه  رودهلمند  و  جریان    18رفت 

خود را   داشت، آبراهۀ جدیدی برای خود ایجاد نمود وآب های مازاد

از  فعلی  سیستان  بند  حد  از  جدید  آبراهه  این  ساخت.  جاری  آن  در 

مجرای اصلی رود هلمند جدا شده و به طرف غرب می رفت وسه تپۀ  

ولی   نبود  مسکون  زمان  آن  تا  کوهه  سه  میزد.  دور  را  کوهه  سه 

ادامه   مدتها  وضعیت  این  شد.  سیستان  ومرکز  دارالحکومه  بعدها 

اوضاع در  تغییری  و  نشده   داشت  حاصل  ناحیه  این  های  رودخانه 

حدود   اینکه  تا  قرن    60بود،  اوائل  یعنی  قبل،  میالدی،   19سال 

 
عد  طبق افسانه ها نه، بلکه  بگواهی تاریخ، شاهرخ فرزند تیمور لنگ، نیز بند رستم را که ب - 16

از تخریب پدرش، از سوی مردم محل ترمیم ومرمت شده بود،بار دوم  تخریب کرد.)رک: احیاء 

 الملوک، از ملک شاه حسین صفاری( 
اسکچاه -17 شرقی  جنوب  در  واقع  میگوید:حوضدار،  ایران«  در  سال  درکتاب»هشت   سایکس 

نظمی داشت ودر  (،عبارت از قلعه ای بود که دیوارهای غیر م1898درزمان مسافرت نگارنده )

قلعه   این  است.  دوطبقه  آن  های  خانه  وبزرگترین  بود  شده  ساخته  آن  داخل  خانه  یکصد  حدود 

واکثر سکنۀ   شده  متصرف  را  آن  سربندی  ایل  بعدها  ولی  بوده  رئیسی  ایل  به  متعلق  درگذشته 

 اولیه آن را به قتل رسانده است. 
م بعد ازتقیسم سیستان میان ایران رودنصرو،یک رودخانه تاریخی نیست، این رود واین نا  -  18

 وافغانستان به میان آمده وظاهراً بنام ناصرالدین شاه نام گذاری شده خواهد بود.)سیستانی( 
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مجرای جدیدی]بنام رودپریان[ در غرب نادعلی ایجاد گردید وقسمت 

 اعظم آب هلمند به مجرای تازه راه یافت. 

به سیستان رفته بود، مینویسد که تمام آب    1839کونولی که درسال  

ن این  بند های  حدود  ای  نقطه  واز  شده  دیگرمتصل  یک  به  احیه 

سیستان فعلی، به طرف غرب نادعلی جاری گردید و در نتیجه ایجاد 

به   وشروع  جمع شده  ماند.مردم  آب  بی  جدید، سیستان  مجرای  این 

احداث بندجدیدی کردند تا آب را به نواحی بی آب هدایت کنند، ولی به  

ازای وآب  نشده  کارساز  که  بطوریکه  نظرمیرسد  نشد.  گشتانده  ن سد 

( دیگر روی این بندکار نمیکردند.] اما 1839در زمان سفرکونولی)

نداشتند    بررودخانۀ   بنداب  ساختن  جز  ای  چاره  مردم  هرحال  به 

وباالخره صبرکردند تا فصل کم آبی فرا رسد وآنگاه  یک بندخاکی از  

ب بنام  که  ساختند  کوهک  محل  در  شور،  وبوته  گز  های  ند شاخچه 

سیستان»یا بند کهک« یاد شد.[ بعد از احداث سد و ترعۀ مادر آب،  

این   به   وافغانستان  ایران  بین  حکمیت  برای  گولدسمید  که  وقتی  تا 

نقطه   تا  بند سیستان  ازمحل  را  وسرحد  نداشت  تغییری  رفت،  ناحیه 

ایکه آب آن به دریاچه می ریخته معین نمود. درسالهای اخیر، شاید  

والی گل  اثر  به    در  رودهیرمند  آن،  در  رسوبات  وتجمع  قدیم  بستر 

ومجاری  ها  محل  از  نموده  نادعلی  مجرای  ترک  به  شروع  تدریج 

یک  1896مختلف به داخل میانکنگی پراکنده گردید. باالخره درسال  

مجرای تازه بنام رود پریان)یعنی رود پری ها( در شرب رود نصرو  

باد وابراهیم آباد وجالل و بموازات آن ایجاد شد که در نتیجه جهان آ

 . 19  آباد،محل خاندان کیانیان، ویران گردیدند 

 

 

 
 460 -455جغرافیای تاریخی سیستان،صص  - 19
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از آنجا كه رود هیرمند در طول قرنها از یك طرف بطرف دیگر  

متمایل شده و مجرایي خود را عوض كرده است، همانطور هم شكي  

نیست كه به مرور زمان دلتای موجوده را عوض كرده دلتاي دیگري  

آثار  . نماید  مي    اختیار  بچشم  هم  هنوز  مجراها  تغییر  این  عالیم  و 

آب   و  بوده  هیرمند  اصلي  مجراي  وقتي  یک  »سنارود«  ،مثالً  خورد 

آن هم در قسمت جنوبي هامون فعلي هیرمند مي ریخت و دلتاي آن 

دلتاي  با  را  حالیه  مسكوني  هاي  زمین  از  قسمتي  نیز  روزگار 

هیرمن هامون  جنوبي  انتهاي  در  »تراكو"  و  مي  »رامرود«  شامل  د 

شد، یا چنانكه دیده مي شود قطعه گودزره امروز به ندرت آب دارد و  

اسم  به  كه  رفته  آب  زیر  هامون  غرب  شمال  در  شاه  سابور  شهر 

 هامون سابوري معروف گشته است. 

همچنان سلسله خرابه زار »ساروتار« معروف به شهر غلغله  

زیرا است،  دیگر  دلتاي  یك  نشانۀ  هیرمند  راست  دست  مردم    در 

سیستان كه جز هیرمند هیچ وسیله دیگري براي زراعت خود سراغ 

این است   از  اند و  دنبال حركت رودخانه رفته  ندارند همواره اجباراً 

كرانه   در  بسیاري  هاي  دهكده  و  ها  قلعه  بقایاي شهرها،  و  آثار  كه 

این   مي خورد. وجود  نظر  به  هیرمند  متروك  و  قدیمه  دلتاهاي  هاي 

آثار و  هیرمند    دلتاها  رودخانه  جزو  مدو  مولود  تاریخي  فراوان 

 20است.

چون در روزگاران قدیم هیرمند همواره مجرایش را بطرف شرب و  

غرب پس و پیش میبرده و مقدار گل و الي آن حتماً بیش از مقدار  

امروزي بوده كه با خود حمل مي نماید، لذا میتوان گفت كه شهرهاي 

زیر گل و الي خو در  را  قدیمي  اتفاقاً  بس  اینها  پنهان كرده است.  د 

 
قرن     -  20 در  انگلیس  و  ایران  سیاسي  روابط  تاریخ   ، محمود  ج  19محمود  ،حكمیت    7، 

 ماكماهون در سیستان 
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باز كرده  تازه براي خود  وقتي مشاهده مي شود كه هیرمند مجراي 

است )مثل شهر شاه پورشاه ساسانی در زیر آبهاي هامون سابوري(  

یا بادهاي تند و سخت زمین را پاك كرده و قسمتي از این خرابه ها  

در   سیستان  مكشوفه  شهر  )مانند  است  ساخته  آشكار  و را  نو  قلعه 

میالدي ( و یا هنگام حفر   1962دهان غالمان از زیر ریگ ها در  

متر از زیر زمین بیرون مي   3  -2جویها و انهار جدید كه از عمق  

سال است   60آیند )مانند برج اس در مسیر شیله چرخ كه در حدود  

آب رودخانه بشدت از میان دهلیزها و از فراز طاقهاي آن مي گذرد 

 ماً پا برجا مانده است.(ولي هنوز قس 

( سیستان  در  خود  ساله  نیم  دو  اقامت  طي    -1903مكماهون 

م ( كه هیئت مجهز و متخصصین ورزیده انگلیسي و هندي   9105

هاي  پایتخت  موقعیت  بارۀ  در  كردند  مي  همراهي  را  او  قبیل  هر  از 

سیستان در ایام قدیم در دلتاي هیرمند مي گوید:طوریكه مشاهده مي  

سیستان همیشه و همه جا دنبال رودخانه رفته اند، حتي    شود سكنۀ

در ازمنه اخیر نیز دیده شده كه كرسي سیستان از یك دلتا به دلتاي  

و    » »اگریاسپ  و   » شهرستان  .»رام  است  كرده  مكان  نقل  دیگر 

اسكندر   زمان  در  سیستان  مهم  شهرهاي  یا  پایتخت  »درانجیانا« 

"  Trakuوز در دلتاي"تراكومقدوني بودند كه خرابه هاي آنها امر

رامرود  زرنج   Ramrudبنام  هاي  خرابه  همچنین  است.  معروف 

مؤید   نیز  امروزي  دلتاي  در  واقع  در عصر اسالمي  كرسي سیستان 

و   اند  رفته  رودخانه  دنباله  همواره  سیستان  مردم  كه  ادعاست  این 

شهري را اجباراً ترك گفته و شهر دیگریكه به آب رودخانه دسترسی 

 آباد كرده اند.   میداشت

رودخانه   دلتاي  ما  اعزامي  هیئت  كند:  مي  عالوه  مكماهون 

هامون   هم  محل  سه  هر  در  و  كرد  كشف  محل  سه  در  را  هیرمند 

ها)دریاچه هاي ( جداگانه وجود داشته كه آب هیرمند به آنها خالي 
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مي شده است. در زمان هاي گذشته هر یك از این دلتاها چندین بار 

قر هیرمند  دیگر دلتاي  هامون  به  هامون  یك  از  آن  آب  و  گرفته  ار 

 21خالي مي شده است. 

  -1903جارج پیترتیپ، یكي از همراهان فني ماكماهون كه در 

وجب وجب خاك سیستان را گردش كرده و آنرا مورد مطالعه   1904

رودخانه   مجراي  تغییر  درباره  است،  داده  قرار  خویش  جانبه  همه 

طور ابراز عقیده مي كند: مجراي قدیمي  هیرمند و تغییر دلتاي آن این

به علت موجودیت خرابه هاي یك  بود كه اكنون  بیابان  هیرمند رود 

قلعه بزرگ در دهانه آن بنام » رود تراخون « یاد مي شود. شواهد 

نشان مي دهد كه رودخانه هیرمند در گذشته چندین بار تغییر مجرا  

تغییر و تحول محلي سیست این امر سبب  ان و شرایط زندگي  داده و 

بر   و  بوده  موضعي  و  محلي  تحول  و  تغییر  این  اما   . است  گردیده 

 اوضاع عمومي منطقه آنقدر تاثیر نداشته است . 

از تذكرات مختصر حوادث مربوط به تسلط اعراب بر سیستان 

چنین بر مي آید كه در قرن هفتم میالدي رودخانه هیرمند باالي دلتاي  

رودخانه در  شمالي خود جریان داشت. ا ینقدر میتوان گفت كه غالباً 

اخیر قرن یازدهم میالدي باردیگر وارد مجراي رود بیابان گردیده و 

مردم بنابر ضرورت آب "بند رستم" را اعمار كرده اند و آب را در  

بند مذكور   اند.  مجراي متروكه به سمت دلتاي شمالي جاري ساخته 

گردید    1383در   تخریب  تیمور  توسط  به  میالدي  بعد مردم دست  و 

رودخانه   راست  ساحل  از   » خان  بلبا  بند   « بنام  دیگري  بند  اعمار 

طریق   از  رودخانه  آب  بیشتر  قسمت  هنوز  اما  زدند،  رودبار  نزدیك 

 22رود بیابان به گود زره میریخت.

 
 ببعد.  1970، ص 7، ج 19مود محمود، تاریخ سیاسي ایران و انگلیس در قرن مح - 21
22 -       251,p.1909The Frontiers of Baluchistan,London,  
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پنجم    11در اواخر قرن  به عبارت دیگر،   میالدی)اواخر قرن 

به مسیر رودخانۀ هیرمند  لذا    هجری( احتماالً  بیابان برگشته و  رود 

تا  گردد،  احداث  آن  روی  رستم  بند  به  معروف  بند  که  گردیده  الزم 

بتوان کماکان بخشی از آب را به مجرای قدیمی گشتاند ودارالحکومه  

تیمور   توسط  رستم،  بند  نمود.  مشروب  را  شمالی  دلتای  اراضی  و 

 ش( ویران شد وبرای762)دیماه/جدی    1384لنگ در ژانویه سال  

بیابان  رود  آن،به  از  بخشی  انحراف  بدون  آب   تمام  کوتاهی،  مدت 

رودبار   نزدیک  "بلباخان"  به  موسوم  بند  بزودی  گردید.  جاری 

های  کانال  به  طریق  آن  از  هیرمند  آب  از  بخشی  و  شده  ساخته 

منشعب از ساحل راست رودخانه گشتانده شد. اما قسمت اعظم وتنۀ  

ن شده و از آن طریق به گودزره  اصلی آب، کماکان، وارد رود بیابا

ونیز به بخشی از دریاچه سیستان که در غرب رود بیابان قرار دارد، 

 تخلیه میگردید. 

میالدي ،   1722 -1692سال بین سنوات  30سپس در ظرف 

(، رود هیرمند مجدداً به مجرای قدیم خود که هجری1101تا 1071)

به امروز وفادارانه،   به دلتای شمالی تغییر مسیر داد و از آن زمان تا

شعب   در  تغییراتی  البته  باشد.  می  جاری  شمالی  مجرای  همان  در 

رودخانۀ هیرمند دراین دوره رخ داده است، منظور شعبی می باشد 

دریاچه   به  را  خود  جریان  اصلی  تنۀ  رودهیرمند،  آنها،  از طرب  که 

 سیستان تخلیه کرده است. با این حال می توان با قاطعیت اعالم نمود 

که وضعیت امروزی شعب رودخانه هلمند در دلتا، همان است که در 

 ربع قرن اخیر بوده وتغییری دراین مدت ایجاد نشده است.

خواهدکرد؟   اتخاذ  را  مسیری  چه  هلمند  رود  آینده  در  اینکه 

اگرگذشته را چراغ راه آینده بدانیم، ایجاد تغییر در مسیر آن قطعی به 

چگ تغییر  این  اما  فالت نظرمیرسد.  به  هلمند  آیا  بود؟  خواهد  ونه 

آب در جهت غرب گسترش   از  امروزه تهی  که  زاهدان خواهد رفت 
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می یابد؟ آیا وقتی پروسۀ فرسایش تکمیل شد، هلمند مجدداً راه خود 

را به دشت مرگ سیستان باز خواهد نمود؟ آیا رو به جنوب به گود 

آینده هلمند وموقع  یت وشکل آتی  زره تغییر مجرا خواهد داد؟ مسیر 

 23در یاچۀ سیستان، اسرار و راز های آینده می باشند. 

 

 
 )مبحث مربوط به تیت(862 -860جغرافیای تاریخی سیستان، یا سفر با سفرنامه ها،ص - 23
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 هم نگفتار 

 

 خشک سالی های متواتر ومشکل آب درافغانستان: 

کشور جهان ،درظـرف  9۵متخصص از  1۳00گزارشی که با کمک  
میلیـون دالـراز سـوی سـازمان ملـل متحـد   22چهارسال با مصـرف  

ا باعـث گسـترش منـاطق حاکی است که خشک سالی هـانجام شده ،  
وتالش جامعه جهانی را برای مقابله با فقـر خشک در جهان گردیده  

 و گرسنگی به خطر می اندازد.

نویســندگان ایــن گــزارش مــی گوینــد کــه جلــوگیری از تنــزل منــاطق 
بیابـانی یـک مشـکل عظـیم جهـانی اسـت. منـاطق خشک به منـاطق  

گیـرد کـه  های زمین را دربرمـیدرصد سطح کل خشکی    ۴1خشک  
تقریبـا دو میلیـارد در حال گسترش است.این منـاطق محـل سـکونت  

ــه و شــمال  ــرین مردمــان در آســیای میان ــه فقــرزده ت انســان از جمل
آفریقاست.یکی از بزرگتـرین مشـکالت ایـن اسـت کـه بـا خشـک تـر 

خاصــیت حاصــلخیزی آن از بــین مــی رود. ایــن وضــع شــدن زمــین، 
گزارش می پناهجویان می شود.    شمارباعث افزایش فقر و افزایش  

افزاید: دامنه تاثیر این پدیده از نواحی خشک بسیار فراتر می رود. 
ــا  ــار از صــحرای گــوبی در آســیا و صــحرای آفریق ــان هــای غب طوف

تنفسی در مناطقی به دوردسـتی آمریکـای شـمالی مسوول مشکالت  
 خواهد بود.

د بـه مناسـبت کوفی عنان، سرمنشی ملـل متحـد در پیـام سـاالنه خـو
روز جهانی مبارزه علیـه خشکسـالی گفتـه اسـت: خشکسـالی خطـر 

نموده و در برخی از مناطق ایـن کشـور بزرگی را متوجه افغانستان  
کوفی عنان عالوه کرد: خشکسالی یـک مشـکل روبه گسترش است.

بـیش از یـک ملیـارد انسـان را  محیطی است که صـحت و معیشـیت 
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ــاله   ــه س ــد و هم ــد میکن ــارد تهدی ــل و دو ملی ــاً چه ــه  تخمین ــر ب دال
حاصالت زراعتی خساره وارد میشود. سرمنشی  ملل متحـد در پیـام  

را ســال بــین المللــی خشکســالی   200۶ضــمن آنکــه : ســال خــود 
مشخصـــاً در بـــاره افغانســـتان اظهـــار داشـــت: نامگـــذاری نمـــوده، 

افغانســتان نمــوده و در منــاطق خشکســالی خطــر بزرگــی را متوجــه 
ــه گســترش شــما اســت.عامل  عمــده ل، غــرب و جنــوب کشــور روب

اسـت.                                          خشکسالی در این کشور قطع و سیع   وغیـر  فنـی جـنگالت  
                                                                                                  

درصـد جـنگالت   ۳0مقامـات، در دو دهـه گذشـته    بر اساس تخمـین
شده است. در حالیکه این رقم  در والیات  پکتیـا، افغانستان از قطع  

سـال  20درصـد مـی باشـد.طی    70الـی    ۵0خوست و پکتیکـا بـین  
خشکســالی بــه شــدت ســال اخیــر واقعــات  ۶گذشــته و خصوصــاً در 

ز گشــت افــزایش یافتــه و ممکــن اســت ایــن یــک رونــد غیــر قابــل بــا
باشــد".در بخــش هــای وســیعی ازوالیــات قنــدهار، هلمنــد و نیمــروز 

دراماتیک  بد تر شده و برخی از ایـن منـاطق ممکـن وضع به گونه  
زندگی ساکنان خود را تآمین کند. سـر است دیگر نتواند مانند سابق  

مشـکل کمبـود معلومـات منشی ملل متحد افزود: متاسفانه هنوز هـم 
در سـال وضع ، پاسخ به آنرامشکل ساخته  اسـت. ،ارزیابی  دقیق   

ــاً  19۵0 ــاطق روســتائی   9۴تخمین ــوس افغانســتان در من فیصــد نف
درصـد کـاهش یافتـه   7۸بـه    2000بودند و ایـن رقـم تاسـال  ساکن  

دراثرخشکسالی وجنگ هـا افـزایش یافتـه وجمعیت ساکن درشهرها  
یــازدهم افغانســتان  کنوانســیون  مقابلــه  خشکســالی را در اســت.
رسانید و در ماه می سال گذشته یک هیئت به امضا    199۵جنوری  

بینـی تطبیـق ایـن  کنوانسـیون افغانی در سومین جلسـه کمیتـه  بـاز  
 ( 200۵، جونbbc19.اشتراک نموده بود.«)

ادواری و جنگ هاى   به علت هجومهاى  افغانستان  متاسفانه 

وروسیه درسراسرقرن  مستمر استعمار انگلیس  طوالنى  ومداخالت  

بیشتروقت و انرژی خود را درطرد  و قسما قرن بیستم باالجبار    19
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فرصت یافته است تا به  اشغالگران ومتجاوزین صرف کرده وکمتر  

وبنابرین   بپردازد  خود  جامعه  واجتماعی  اقتصادی  در  رشد  تاهنوز 

یکی از نتایج عمده    دارد.  ردیف کشورهاى توسعه نیافته جهان قرار

ما  ن  ای کنون  تا  که  اینست  استعماری  های  وکشمکش  جنگها  همه 

ایم از منابع   آبى خود در جهت رونق وتوسعه کشاورزی  نتوانسته 

   بدرستی  بهره بردارى نماییم.  

سر   هاى  کوه  را  آن  ساحه  چهارم  سه  از  بیش  درافغانستان 

تشکیل   اى  کشیده  از  بفلک  که  سطح  6تا    ۳میدهند  متراز  هزار 

در  بحربلندى   هندوکش  هاى  کوه  طول شش  دارند.  با  کشور  وسط 

که   شده  واقع  متر  هزار  پنج  تا  سه  بلنداى  و  متر  دره  صدکیلو  از 

هریرود در غرب کشور بسوى شرق تا سطح مرتفع پامیر ادامه مى  

کشور  یابد.   شرق  شمال  از  کوه  سفید  و  سلیمان  هاى  کوه  سلسله 

یافته است که بیش    سند و بلوچستان امتدادبسوى جنوب تا حوزه  

کوه   دارد.  طول  متر  کیلو  ششصد  کوه  از  سفید  و  سلیمان  هاى 

در   مهم  ذخایر  داراى  که  است  انبوه  جنگالت  از  ختان  مسطور 

صنوبر وکاج و منبع بزرگ درآمد مردم محل است. اما سلسله کوه  

الیه  هاى   منتها  پامیر در  تا  از سیاه کوه در بخش غربى  هندوکش 

هر فاقد   ، یخچالهاى گونه  شرقى  داراى  ولى   ، است  گیائى  پوشش 

 رودخانه هاى افغانستان مى باشد.  بزرگى است که منابع دایمى آب  

غرب   حوزۀ در وجنوب  های  غرب  رودخانه  هیرمند،    : 

رود هاروت یا ادرسکن،  رود،مرغاب، فراه  رود هریرود ،  رودخانه  

 بند. جریان می یارود ارغنداب ،رود غزنى خاشرود، رود ترنک،  

، رودخانه  : رودخانه    حوزه شمال  در آمو، رودخانه کوکچه 

سمنگان ، رودخانه  پنچ ، رود خانه تالقان، رودخانه قندز، رودخانه  

 جاری اند. بنگى قلعه، رودخانه های فاریاب وجوزجان،  
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حوزه   هندوکشدر  وجنوب  پنجشیر،  شرقى  رودخانه  و  : 

کا کنر و رودخانه  کابل، رودخانه  باشگل  رودخانه  )از  مه ،رودخان 

دامنه های هندوکش درنزدیکی کوتل منوال سرچشمه گرفته از دره  

یکجا  باشگل   کنر  دریای  با  ارنوی  درنزدیکی  گذشته  نورستان 

پیچ   رودخانه  مستوج،    نورستان،میشود(،  یا  یارکهن  رودخانه 

یا چترال،   پاتکوه  رودخانه توچى، رودخانه    رودسرخرود،رودخانه 

که  یره رودخانه هاى خورد  گومل، وغ وکوچک سرچشمه میگیرند 

اساسى و هدایت  آب اکثر این رودخانه ها به علت فقدان سربندهاى  

در   سرانجام  کشور،  داخل  در  کشت  قابل  اراضى  بر  کشورهاى  آن 

میریزند   پاکستان  و  ایران  ترکمنستان،   ، ازبکستان  چون  همسایه 

مردم افغانستان ارزانى    کشورها از آب هاى که طبیعت آنرا بهوآن  

داشته، در تولید انرژى وامورکشاورزى ومصرف نوشیدن مردم از  

کار   به عنوان صاحب اصلى  آن  افغانستان  به  آنکه  میگیرند، بدون 

یک   طبیعى  ثروت  بپردازنداین  پول  تشکرخشک  ،  دینار  یک  یا 

 وخالی بکنند.  

همه   این  داشتن  وجود  با  مساعد  آ افغانستان  وشرایط  ب 

عدم  ج بخاطر   ، نتوانسته  یوفزیکی  مالی  های  منابع  رودخانه  از 

خود   هنوزهم  طبیعی  خاطر  وبهمین  نماید  معقول  ناحیه  استفاده  از 

چنانکه به علت فقدان بندها وسربندهای آب    .کمبودآب رنج می برد

در   آب  سرازیرشدن   ها،  اوایل  رودخانه  و  دربهار  ها  رودخانه 

ویرانگرمب هاى  سیل  به  وباعث  تابستان  شده  مناطق  دل  تخریب 

از میان رفتن فصل های  سبب  د  ووشمی  یمسکونى و اراضی زراعت 

ثمر رسیده مردم میگردد، ولى دراواخر تابستان وفصل خزان که  به  

برف   در  ذخایر  آب  کمبود  میشوند،مسئله  آب  ویخچالها  ها  درکوه 

معضله  اساسى مردم مبدل میشود واین دور  بسى نقاط کشوربه یک 

میگردد. این  وضعیت ، این ضرب  وتسلسل کشنده همه ساله تکرار  
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میکند   زنده  درذهن   را  عامیانه  تشنه  آکه:"  المثل  وما  درکوزه  ب 

 لبان میگردیم"  

و   ها  خانه  رود  آب  مهار  عدم  دلیل  به  دیگر  سوی  از 

میزان سطح كشت و زراعت در کشور   پی،  پی در  خشكسالي های 

وزاکاهش   و مسؤالن  زراعت  یافته  که  رت  در حال    ازعان میکنند 

ملیون هكتار  2ملیون هكتار زمین زراعتی ، كمتر از    6.7حاضر از  

برخي از نماینده گان مردم در شوراي والیتي،  آن كشت می شود.  

ایجاد  پروژه هاي زیربنایی در كشور را از مسؤلیت های دولت می  

 خوانند. 

رفع  دولت   برای  وافغانستان  ازفقروبیکاری   کشت  جلوگیری 

بندهای آب و  موادمخدر ، توجه اش را دربخش کشاورزی واحداث 

معطوف   انرژی   وتولید  زراعتی  های  است.پروژه  دولت    ساخته 

می کاهش  درخواهد  افغانستان  وراه  وبیکاری  پدیده فقر  از  جلوگیری 

بیکار  مردم  برای    زمینه های کار را  ،وکشت خاشخاش  شوم تروریزم

بندهای آب  گشته از ایران وپاکستان با بستن  رببخصوص مهاجران  و

خویش   آبی  منابع  آبیاریوکنترول  کانالهای  کند      وکشیدن  فراهم 

فقر  ازتا  د  نمایسوب وجذب  عرصه کشاورزی ونیروهای جوان  را به  

آیند بدر  درمهارکردن   .واحتیاجی  افغانستان  دولت  اقدامات  بنابرین 

افغانست مردم  به  آنرا  طبیعت  که  است  آبهای  کرده  ارزانی  ،    ان 

اقدامات بجا ومعقول به نفع مردم افغانستان است وتهدیدهای ایران یا  

هاست   افغان  خود  وبقای  زندگی  مایه  که  آبی  گرفتن  برای  پاکستان 

سازد. متزلزل  را  ما  مردم  اراده  ا  در نمیتواند  حاضر  و    رانیحال 

به  آب پاکستان  از  استفاده  به   یهاخاطر  راافغانستان    گان،یشکل 

  با ناامن بسازند.   شتر یکشور را ب  ت ایاز وال  ی که شمار  کنند ی تالش م

بندها آب   یساخت  وال  یبزرگ  هرات،    یهات ی در  و  هلمند،  فراه 

کنر  مروزین پاکستان    رانیا  ،و  آبهای  و  سابق  مثل  نمیتوانند 
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ببرند، حساب  بی  را  همافغانستان    خواهدی نم  رانی الحاظ    ن یبه 

  ، هراتونیمروز وفراه و هلمند،  غربی چون    یهات ی افغانستان در وال

درو هم  افغانستانکشور    یشرق   یهات ی وال  پاکستان    نمیخواهد 

دلخواه استفاده کند واز  خود به    یهاآبگردان بسازد و از آب   یبندها

بزرگترین  کند. آب سد»تربیله« که    یریکشورها جلوگ  نیارفتن آب  

آب   از  میدهد  تشکیل  را  پاکستان  آبى  برق  شرق  منبع  حوزه  هاى 

   .کنر تأمین میشودکابل وافغانستان وبخصوص دریاى خروشان 

 پایان
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 هم گفتارد

 

 1399دلو  18/ صبح 8روزنامه 

 

 اساس؛ های بیای برای حقابهاساسنامه

 تنها معاهده هلمند اساس است

 

 عبدالبصیر عظیمی،  سابق معین وزارت انرژی و آب  

 عات استراتژیک افغانستان و پژوهشگر  انستیتوت مطال

 

 1399دلو  18سیدعلی حسینی و عبدالبصیر عظیمی

 

در   و  رفته  ایران  به  افغانستان  دولت  طرف  از  هیأتی  اخیراً 

د انجام  ایرانی  جانب  با  توافقاتی  هلمند  معاهده  که   ادهخصوص 

با دقت زیاد موشکافی شود؛ چرا که   باید  برانگیز است و  تأمل 

تنها شاهرگ حیاتی جنوب کشور است و هرگونه   هلمند  دریای 

https://8am.af/author/news-8am/
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می  آن  سر  بر  ناسنجیده  خطرناکی،  توافق  بسیار  عواقب  تواند 

گان داخلی را به دنبال داشته  زایی و بیجاشدهآبی، بیابانمانند بی

راعتی است. زراعت عامل اصلی رشد  باشد. افغانستان کشور ز 

اشتغال افزایش  اقتصادی،  است.  کشور  در  فقر  کاهش  و  زایی 

صنایع   و  خدمات  تولید،  رشد  باعث  زراعتی  محصوالت 

این آب  دستی و افزایش صادرات کشور میپایین شود. در واقع 

پویایی و تحرک و   باعث  مالداری  از طریق زراعت و  که  است 

ب سایر  در  افزوده  میخشارزش  اقتصادی  بنابراین، های  شود. 

 هر موضوعی که به آب مرتبط است، باید در اولویت قرار گیرد. 

براساس گزارش اخیر خبرگزاری ایرنا، توافقات هیأت افغانستان  

کشی  از جمله نقشه  –با ایران شامل یک اساسنامه در هفت بند  

ری  برداجدید در حوضه آبریز هلمند، حفظ امنیت انجینران نقشه

علی و تأمین آب رودخانه مرزی دو کشور است. همچنین، عباس

ارجمندی، ولسوال )فرماندار( زابل ایران نیز گفته است: »تأمین 

المللی هامون از مواردی است که در دستور کار  حقابه تاالب بین

حدود   از  »متأسفانه  است:  کرده  اضافه  ایرنا  دارد.«    20قرار 

با تغییرات ایجادشد ایجاد سدها و  سال قبل  ه در وضعیت جوی، 

بندهای مختلف در مسیر این رودخانه، توسعه اراضی زیر کشت  

های سد کجکی در حدود  خشخاش در افغانستان و بستن دریچه

آب    800 طبیعی  مسیر  هلمند،  والیت  در  ایران  مرز  کیلومتری 

پدیده خشک و  پایینمسدود  مناطق  بر  رودخانه  سالی  این  دست 

 تان و ایران غالب شده است.« در کشور افغانس

پرداخته   ایرانی  طرف  غیرعلمی  ادعاهای  به  نوشته  این  در 

و  نمی کشور  منافع  برای  شخصی  هر  که  است  بدیهی  شود. 

می کار  اتهاممردمش  چنین  اما  نشانکند؛  رویکرد  هایی  دهنده 
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در   که  است  واضح  است.  هیچ   20غیرمسووالنه  گذشته  سال 

هلمند ساخت دریای  ذخیره  بندی روی  نشده و همچنان ظرفیت  ه 

کاهش   به شدت  آن،  مخزن  در  رسوبات  دلیل  به  کجکی  بند  آب 

میالدی )بیست سال   19۵3پیدا کرده است. بند کجکی در سال  

کردن   مطرح  همچنان  بود.  شده  تکمیل  هلمند(  معاهده  از  قبل 

وابسته مهاجرین،  خشخاش،  کشت  مانند  و  گیموضوعاتی  ها 

افناچاری اقتصادی  فشاری های  ابزارهای  امینت و…  غانستان، 

مبالغه به صورت  بار  بار  که  آباست  علیه  افغانستان آمیز  های 

استفاده شده است. اما همه این موضوعات موقتی و با صلح و  

ثبات در کشور در حال رفع شدن است و انتظار این است که با  

و  دایمی  که  موضوعی  نشود،  خلط  آب،  علمی  دیپلماسی 

 آینده کشور است. کنندهتعیین 

  13۵1آغاز شد. در سال    1332کار اعمار بند کجکی در سال  

دومین توربین آن نصب شد.    13۵3نخستین توربین و در سال  

سال   در  بند  بین   1388این  نیروهای  بازسازی  از سوی  المللی 

 شد

معاهده  به  مختصر  صورت  به  ابتدا  مورد،  این  در  بحث  برای 

سال   در  که  افغانستان  میالد  1973هلمند  صدراعظم  میان  ی 

)امیر عباس هویدا( )محمد موسی شفیق( و نخست ایران  وزیر 

می اشاره  رسید،  امضا  نظر  به  از  که  است  ذکر  قابل  شود. 

معاهده نویسنده بهترین  هلمند  آب  معاهده  در گان،  که  است  ای 

مدت افغانستان  طول تاریخ کشور با در نظر گرفتن منافع طوالنی

رسیده امضا  می  به  و  دیپلماسی  است  شاهکار  اوج  را  آن  توان 

توان یافت که منافع کشور در  آن را نمی  کشور نامید. هیچ ماده

دهد که در آن زمان  آن در نظر گرفته نشده باشد. این نشان می

به   را  وظیفه  این  وطن  به  دلسوز  و  کاردان  متخصصان  واقعاً 
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اردرستی انجام داده ایرانی،  اند. به قول یکی از متخصصان  شد 

افغان ها مجسمه موسی شفیق را در  روزی فراخواهد رسید که 

 های شهرهای نیمروز و کابل نصب و او را تقدیر کنند.میدان 

 

ای در خصوص  ، مذاکرات بسیار طوالنی و پیچیده13۵1تا سال  

انجام شد.   ایران  افغانستان و  میان  هلمند  تعیین حقابه رودخانه 

المللی،  های بین لعات تخنیکی توسط تیماین مذاکرات، پس از مطا 

سند   تنها  که  شد  کشور  دو  بین  هلمند  قرارداد  امضای  با  منجر 

بین اعتبار  با  الزممعتبر  و  آبریز  المللی  حوضه  این  در  االجرا 

میزان  دقیق،  تخنیکی  مطالعات  از  پس  معاهده  این  در  است. 

آن شرایط  و  نیاز  براساس  کشور  دو  هر  شده  حقابه  تعیین  ها 

نیاز آب شرب، زراعت و محیط زیست   این شرایط شامل  است. 

این معاهده چنین آمده است: »دولتین ایران و   است. در مقدمه 

افغانستان با آرزومندی رفع دایمی کلیه اسباب اختالف در مورد  

حسنه   روابط  حفظ  منظور  به  و  هلمند  رود  و  بینآب  المللی 
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همسایه و  برادری  از  ناشی  تصاحساسات  که  گی،  گرفتند  میم 

ای را به این منظور منعقد نمایند.« توجه گردد که در این  معاهده

مقدمه، تأکید بر »رفع دایمی کلیه اسباب اختالف« شده است. به 

را   ممکن  نیازهای  تمام  مذاکرات  در  دولت  دو  هر  که  معنا  این 

مسلماً   که  است  شده  گنجانیده  قرارداد  این  در  و  بودند  سنجیده 

شامل تمام نیازهای آبی که در فوب اشاره شد، بوده این نیازها  

می تأکید  معاهده  این  دهم  ماده  دیگر،  طرف  از  که: است.  کند 

می دولتین  دایمی  و  کامل  موافقت  ممثل  معاهده  و  »این  باشد 

آن  محتویات  حدود  داخل  در  )محض(  صرفاً  معاهده  این  احکام 

ساب یا  )پرنسیب(  اصل  )یک(  هیچ  تابع  و  دارد  قه اعتبار 

گونه ادعایی  باشد«. بنابراین، هر)پرسندنت( موجود یا آینده نمی

هلمند،   آب  سر  بر  مجدد  مذاکره  لزوم  و  شرایط  تغییر  بر  مبنی 

 خالف این معاهده است و پذیرفتنی نیست. 

تواند فقط  همچنین طبق بند الف ماده سه این معاهده، ایران می

معاهده چنین ذکر از سه نقطه، حقابه خود را برداشت کند که در  

در موضعی    1٫است:    دهی قرار ذیلشده است: »مواضع تحویل

می قطع  را  سیستان  رود  سرحد  خط  موضع    2٫کند.  که  دو  در 

پنجاه و دو که در خالل  پنجاه و یک و  پایه سرحدی  بین  دیگر 

مدت سه ماه بعد از انفاذ این معاهده توسط کمیساران طرفین با  

ی  تثبیت هر  سمت  و  از فاصله  یکی  از  موضع  دو  آن  از  ک 

رود  پایه بستر  در  که خط سرحد  جایی  در  مذکور  های سرحدی 

تعیین   گردیده،  واقع  )هلمند(  دو میهیرمند  آن  تعیین  گردد. 

شود.« در حقیقت، موضع بعد از تصویب دولتین نافذ شمرده می

میزان   از  افغانستان  جانب  نظارت  جهت  نقطه  سه  این  تعیین 

توسط   آب  معاهده، برداشت  مطابق  کشور  این  تا  است،  ایران 

 حقابه خود را برداشت کند و حقی از طرفین ضایع نشود.
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هیأت   اخیر  توافقات  مقاله  این  در  موارد،  این  به  باتوجه 

   شود.افغانستان با جانب ایران ارزیابی می

حوضهنقشه  در  جدید  هلمند: کشی  حوضه     آبریز  تمامی  تقریباً 

اف نقشهآبریز هلمند در خاک  تهیه  دارد و  آن  غانستان قرار  های 

شده  انجام  افغانستان  در  کشور  متخصصان  توسط  همیشه  هم 

ای و  رفته، تصاویر ماهوارههای پیشاست. امروزه با تکنولوژی

نقشه داده تهیه  رقومی،  به  های  باال  دقت  با  آبریز  حوضه  های 

  ها و هم متخصصان راحتی قابل انجام است که هم این تکنولوژی

آن در کشور موجود اند. بنابراین، هیچ لزومی ندارد که در این 

توافق   به  بخواهیم  ایران  با  هلمند  حوضه  در  هم  آن  خصوص، 

 برسیم.

از طرف دیگر، این موضع هیچ تأثیری در حقابه ایران ندارد که  

ها روی آن توافق کرده است. حقابه ایران  طرف افغانستان با آن

معاه اول  ماده  ج  بند  اندازهطبق  به  توجه  با  »در گیری ده  ها 

آب دستگاه  از موضع  باالتر  هلمند  دریای  بر  دهراود  شناسی 

می تعیین  کجکی«  بند  نقشه  مدخل  و  مساحت  بنابراین،  شود. 

سر   بر  توافق  ندارد.  ایران  حقابه  تحویل  بر  تأثیری  حوضه 

معنا و کشی جدید در حوضه آبریز هلمند با ایران، کامالً بینقشه 

آب خارج   کمیساران  وظایف  از  بیرون  و  معاهده  چارچوب  از 

 هلمند است.

اگر این محافظت )مطابق بند  برداری:حفظ امنیت انجینران نقشه

الف ماده سه معاهده(، برای تعیین نقاط برداشت حقابه ایران در 

محدوده مرزی است، در این صورت در راستای پیشبرد معاهده 

می و  است  گامهلمند  را  آن  این   توان  تطبیق  جهت  در  مثبت 
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  اکنون ایران عالوه بر برداشت آب توسط چاهمعاهده شمرد. هم

پمپنیمه نصب  با  هلمند ها،  دریای  مختلف  نقاط  در  آب  های 

می برداشت  از حقش  زیادتر  هیچبسیار  که  از  کند  نظارتی  گونه 

آن روی  افغانستان  نمیطرف  صورت  این  ها  اگر  ولی  گیرد. 

مع این  به  نقشه محافظت  که  باشد  بهانهنا  به  ایران  های برداران 

خاک   –مختلف   عمق  وارد  رودخانه  مسیر  تعیین  جمله  از 

 افغانستان شوند، کامالً زیر سوال است. 

 

کشور: دو  مرزی  رودخانه  آب  رودخانه   تأمین  آب  تأمین  بحث 

مرزی هلمند قبالً در معاهده هلمند مشخص شده و اصوالً هدف  

طوال بسیار  مذاکرات  هلمند از  معاهده  امضای  به  منتج  که  نی 

شده، توافق بر سر همین نکته بوده است. اگر منظور از توافق،  

ای در نظر گرفته شود که کامالً این است که باید حقابه جداگانه

خالف مواد دوم، چهارم و بند آخر ماده پنجم معاهده هلمند است.  

از جمله    –د  از طرف دیگر، با توجه به نکاتی که در باال ذکر ش

پذیرفته کشور  دو  هر  معاهده،  این  دهم  معاهده  ماده  این  که  اند 

ممثل موافقت کامل و دایمی در خصوص حل مشکالت رودخانه  

تعیین   در خصوص  جدید  مذاکره  هرگونه  بنابراین،  است.  هلمند 

کشور  حقابه ملی  منافع  خالف  و  معاهده  این  خالف  جدید،  های 

 است. 

ای را که این روزها طرف ایرانی مطرح  مسأله ها:حقابه هامون

مانند  می آن روزها موضوع محیط زیست  در  که  این است  کند، 

احیای   خصوص  در  بنابراین،  است.  نداشته  اهمیت  امروز 

 ها باید مجدداً مذاکره شود. در جواب باید گفت:هامون

در  .1 کشور  دو  بین  مسایل  تمامی  معاهده،  مقدمه  طبق 

 حل شده است.  خصوص هلمند با این معاهده
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براساس اصل دهم، این معاهده تابع هیچ اصل سابقه،  .2

نمی آینده  و  اینموجود  فرض  به  بنابراین،  آن  شود.  در  که 

هم  باز  است،  نبوده  مطرح  زیست  محیط  موضوع  زمان 

 توان معاهده هلمند را به خاطر آن تغییر داد. نمی

هامون .3 خصوص  را  در  اقلیم  تغییرات  مسأله  نباید  ها 

منطقه  نادیده پدیده  این  اما  و  گرفت؛  است  جهانی  و  ای 

 افغانستان نیز یکی از قربانیان بزرگ تغییرات اقلیم است. 

ماهواره .4 تصاویر  به  نگاهی  انداخته  اگر  امروز  ای 

می مشاهده  حتا  شود،  )و  خود  حقابه  تمام  ایران  که  شود 

نیمهبیش چاه  چهار  در  را(  آن  از  است،  تر  ساخته  که  ای 

ای که تواند از حقابه خود به هرگونه. ایران میکندذخیره می

آید که  خواهد استفاده کند؛ اما مشکل در جایی به وجود میمی

نیمه چاه  این  بیشگنجایش  بسیار  )حتا ها  ایران  حقابه  از  تر 

سال سیالبدر  زمان  در  و  است  آبی(  نرمال  ها، های 

قسمت  ای ها باز و بدون هیچ محاسبههای این چاه نیمهدریچه

شود. این کار ها هدایت می ها به طرف چاه نیمهاعظم سیالب

می هامونسبب  به  آبی  تا  این شود  دیگر  مشکل  نرسد.  ها 

که حقابه خود را صرف در منطقه است که ایران به جای این

کم دچار  تا  کند  به زابل مصرف  را  آن  از  قسمتی  نشود،  آبی 

زاهدان   مانند  هلمند،  حوضه  از  خارج  خط  شهرهای  توسط 

می منتقل  کملوله  افزایش  باعث  نیز  کار  این  که  در کند  آبی 

می ایران  زابل  هامونمنطقه  ایران  بنابراین،  از  شود.  را  ها 

پایین نقطه  به  آن  اصلی  تحت  جای  فقط  که  کرده  منتقل  تر 

کند. در کنترل خودش است و هرگونه که بخواهد استفاده می

ها مسیر آبی را که  انیتصویر کامالً واضح است که چطور ایر

ها جریان داشته باشد، باید به صورت طبیعی به طرف هامون

های مصنوعی  که مانند دریاچه  توسط کانال به چهار چاه نیمه
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می عمل  مکعب  متر  میلیارد  یک  از  بیش  ظرفیت  کند، با 

زیست بحران  تشدید  باعث  و  کرده  هامونمنحرف  ها  محیطی 

ضح است، در عین حالی که  شده است. همچنان در تصویر وا 

بیهامون در  نیمهها  چاه  است،  لبریز  آبی  ظرفیت  تمام  با  ها 

 آب است. 

 

های پر آبی که ایران حفر های خالی هلمند و چاه نیمههامون

 کرده است

تطبیق   کمیساران: منظور  به به  راجع  هلمند  معاهده  احکام 

معاون  تحویل مقدار آب تعیین شده، از سوی هر طرف کمیسار و 

نماینده خود  دولت  از  که  شده  میتعیین  مطابق  گی  ماده  کنند. 

چهارم   معاهده  سوم،  ضمیمه  یک  شماره  پروتکل  یازدهم  و 

شوند«  رتبه منصوب میهلمند »کمیسارها از بین مأمورین عالی

پروتکل   این  اجرای  از  ناشی  مسایل  کلیه  در  »کمیساران  و 

می خود  دولت  امور  نماینده  در  و  پروتکل باشند  این  به  مربوط 

 ( عنوان  به  دولتین  وظیفه  بین  اجرای  ارتباط  مأمورین  بحیث( 

» می و  کمیتهفیصلهنمایند«  طرف  از  که  مجرای  ای  از  یا  و  ها 

گیرد، باید در داخل حدود این معاهده و این دیپلماسی صورت می

احکام آن تناقض نداشته باشد.«  پروتکل بوده، با هیچ حکم از  
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از    بنابراین، بین کمیساران  توافقات  باید توجه صورت گیرد که 

نماینده و  است  برخوردار  زیادی  بسیار  از  اهمیت  رسمی  گی 

می مقدار  دولتین  تحویل  وظیفه  فقط  کمیساران  همچنان  کنند. 

ها در تناقض هیچ های آنتعیین شده آب را دارند و نباید فیصله

 احکام این معاهده باشد. حکم از 

رقابتی افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه  آب تنها مزیت 

را   آن  کنترل  و  مهار  توانایی  افغانستان  که  شرطی  به  است، 

مهار   و  کنترل  قدرت  باید  همه  از  اول  افغانستان  باشد.  داشته 

تضمینآب تا  باشد،  داشته  را  خویش  برای های  حداقلی  های 

دخالت با  همسایهمقابله  با  توازن  و  منفی  ایهای  شود.  گان  جاد 

افغانستان   در  آب  فراوانی  ارتباط  به  نادرست  تصورات  بعضی 

آب دارای  کشور  این  گویا  که  دارد  که  وجود  است  سرشار  های 

از  می برخی  یا  آزاد،  بنادر  به  یا دسترسی  نفت،  مقابل  در  تواند 

امتیازات با کشورهای همسایه تبادله شود و کدام مشکلی برای  

غربی افغانستان نه غرب و جنوبکشور ایجاد نشود. حداقل در  

تنها این تصورات نادرست است، بلکه حداقل آبی که برای زنده  

 ماندن خود این مناطق الزم است نیز وجود ندارد. 

این پایان  با  در  که  است  کرده  تالش  بارها  ایرانی  طرف  که 

های مختلف زمینه تعدیل یا اضافات را  هوشیاری و تحت عنوان

ز کند؛ واضح است که تن دادن به انجام چنین  در معاهده هلمند با

طور  کارهایی به هیچ وجه در راستای منافع ملی ما نیست. همان

که گفته شد کمیساران فقط وظیفه تحویل مقدار آب تعیین شده و  

باید جلوی   بنابراین،  دارند و بس.  را  معاهده  اجرای  بر  نظارت 

تد مانند  توافقات غیرقانونی،  مذاکرات و  اساسنامه هرگونه  وین 

پنجم پی ماده  مطابق  شود.  گرفته  هلمند  رودخانه  حقابه  گیری 

ایران   حقابه  تحویل  از  پس  هلمند،  حفظ  معاهده  با  »افغانستان 
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تمام حقوب بر باقی آب رود هلمند، هر طوری که خواسته باشد،  

می استفاده  آن  میاز  مصرف  به  را  آن  و  ایران   رساند.نماید 

آهیچ  بر  ادعایی  بیشگونه  هلمند  این ب  که طبق  مقادیری  از  تر 

تر در  حتا اگر مقادیر آب بیش  –معاهده تثبیت شده است، ندارد  

هلمند میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند   دلتای سفالی 

اگر مجسمه   که  است  ما  ملی  این وظیفه  بنابراین،  گیرد.«  قرار 

میدان در  را  شفیق  کاب موسی  و  نیمروز  شهرهای  نصب  های  ل 

 داری کنیم.نکردیم، حداقل از میراث او نگه

 ( 1399دلو  18صبح  8)برگرفته از روزنامه 
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 م  دهیازمقالۀ 

 

 19قرن  نیمه تاریخی در بارۀ  سیستانمهم یک سند 

 )بقلم سید ابوالحسن شاه حکیم باشی سیستان( 

ادي کـه این سند توسط آقای سید محمدعلی جمال زاده از میـان اسـن

ــان  ــران در زمـ ــه در تهـ ــنده و سفیرفرانسـ ــو« نویسـ ــت بیگونـ »کنـ

ناصرالدین شاه از ایران بـاخود بـه فرانسـه بـرده و گویـا امـروز در 

کتابخانه ملی دانشگاهی شهر استراسبورگ محفوظ است ، رونویس 

.  دربـاالى سـند نوشـته شـده اسـت : » تفصـیل احـوال 24شده است  

شـاه حکـیم باشـى نوشـته شـده  سیستان از روى خـط سیدابوالحسـن

شهر محرم الحرام  15بنحوى است که قلمى مى شود: یوم پنجشنبه 

 « مریقجری ه 127۳

 :متن سند 

» اهالی سیستان کلیه سه طایفه اند : اوالً طایفه بلوچیه . معظـم آن 

طایفه دو فرقه اند، اگرچـه طوایـف دیگربلـوچ هـم در آنجـا هسـتند، 

دو طایفه باسـم اینهـا نامیـده شـده انـد. مگر بعلت کثرت و غلبه این  

طایفه اول طوقی که ایل خانجانخان بلوچ اند کـه انن باسـم پسـر او 

سردار ابراهیم خان به ابراهیم خانی مشهور شـده ، مسـکن ابـراهیم 

خــان قلعــه چخانســور  اســت و آن قلعــه محکمــی اســت کــه خنــدق و 

عه تخمیناً [ و ارگ دارد. در توی قلیا حصار دومیربض  شیرحاجی ]
 

  ش13۴3مجله سخن، آذرماه   - 24
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سیصد خانـه مسـکن دارد و تقریبـاً دویسـت خانـه در خـارج آن مـی 

باشد و باقی اهل و رعیت او در این قلعه جـات کـه تفصـیل داده مـی 

شود، می باشد: پده ها، نـادعلی ، جروئـی ] یـا جروکـی[، طفلـک ، 

ابراهیم آباد، ده صفر، خدنگ ، خواجه احمـد، کـده ، قلعـه کـده ،کـه 

فارسی زبان و اثنی عشـری مـذهب انـد. رؤسـای آن مردم آن طایفه  

مردمان نجیب و با استخوان اند و انن بزرگ آن ارباب علـم خـان ، 

ارباب محمدحسین خان و اربـاب فتحعلـی خـان اسـت . جمعیـت آنهـا 

پانصــد خــانوار و شــغل آنهــا زراعــت و شــکار اســت . پــیش از ایــن 

ن بلـوچ هسـتند. برأسه مردم مستقلی بودند، انن رعیت ابـراهیم خـا

جمعیت متوطن ، احشام نشین ابراهیم خان اگرچه بسیار است ، امـا 

در جنگ های خود شان سه هزار نفر تفنگچی جمازه سـوارو اسـپ 

سوار و پیاده دارد. اما حالت ابراهیم خان ، مردی است دایم السـکر 

 و معتاد به چرس و بنگ و ... 

آنها دوسـت محمـدخان   طایفه دوم بلوچیه ، ناروئی است . بزرگ تر

هق( وفات نمود و مرد معتبر و درستی بود.   127۳بود که امسال )

ــد. از  ــده ان ــاقی مان ــد از او ب ــار آم ــرادران ک انن پســران رشــید و ب

پسـرانش درویــش محمــدخان خــواهر زاده ســردار علــی خــان اســت. 

جوانی رعنا و با هوش می باشـدو یکنفربـرادرش شـریف خـان نیـز 

قلعجات دوسـت محمـدخان : بـرج نـوعلم خـان کـه  .آدم درستی است

مسکن مشارالیه ] وبر فراز خاک توده های شهر تاریخی کرکویـه ، 

آتشکده زردشتیان سیستان واقع در یک منزلی شمال زرنج ، بر سر 

خراسان.سیســتانی[ بــود، بــرج کهنــه ده شــریف خــان،  –راه زرنــج 

عیت و رعیت کجک ، قلعه شیردل خان برادرش ، قلعه دک دیله . جم

مشارالیه نیز زیاد است ، اما تفنگچی سواره و پیاده و جمازه اش ، 

 هزار و پانصد نفر می باشد.
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لـک   دیگر از طایفه بلوچیه سردار امام خان و کمال خان انـد، کـه مک

آنها ، رودبار]اسـت[ و قلعجـات آنهـا : بنـدر،]چهاربرجک[، حسـین 

د، که در کنار رودهیرمند و آباد، گنبدها، اشکنک ، قلعه فتح ،میر آبا

مابین ملخان گرمسیرات قندهار و ملک سیستان واقعسـت . جمعیـت 

جنگی آنها به هزار و پانصد نفرمیرسد. اگرچه رعیت ابـراهیم خـان  

 نیستند، اما در چپاول و دعوا به قاعده ایلی رفیق هستند.

ی ] اما افغانان]پشتونها[ سیستان که رئیس آنها هللا مرادخان غلیجائ

غلجائی درست است[ می باشد، تخمیناً پانصد خانوار در کل سیستان 

و  25موسـوم بـه بـرج افغـان متفرق دارنـد. دویسـت خـانوار درمحـل

 مابقی در هرجا چند خانوار هستند.

اما فارسی زبـان و شـیعه مـذهب دو صـنف انـد: صـنف اول از آنهـا 

خـان محمدرضاخانی است که انن در تحت حکم برادرش سـردار علی

فه ای است تخمیناً دویست خانوار یسربندی می باشند و سربندی طا

که میگویند از اوالده ملک اژدر نجفی اند. مسکن علی خان سردار، 

سه کوهه است و تخمیناً هزار خانوار سـاکنین آنجـا مـی شـود. ایـن 

قلعه ارگ و خندق دارد و سه عراده توپ هم در آنجاهسـت. و قلعـه 

 
لک بهرام خان کیانی  به محمدخان پسر اعظم خان غلجائی بخشیده  برج افغان را در اصل م  -25

آمده   سیستان  کرمان،به  خبیص  از  قاجار  شاه  فتحعلی  توسط  اخراجش  از  بعد  محمدخان  بود. 

کشی   لشکر  ایران  به  محمودافغان  همراه  که  بود  افغانهایی  قیماندآ  وبا  نسل  از  بود.نامبرده 

به بودند. ملک  با دختر    خانم  ارواصفهان را فتح کرده  نمود،  کیانی  ازدواج  محمدخان غلجائی 

به وی     وقلعه وناحیه ای را آنجا  بخشید  در منطقۀ میان کنگی سیستان  او وتابعین وی در  که 

)جغرافیای تاریخی سیستان،  .یافتبه برج افغان شهرت    ها  بعدسکونت اختیار نمودند وآن قلعه  

ص احمدی،  دکترحسن  سیست230از  محمدی  جواد  رویداد  ،نیز:  و  سیستان  بهمن   19انی، 

که    (114خورشید، ص  1330 باشد  بوده  همین محمدخان  پسر  غلجائی  مرادخان  احتماالً  هللا 

درسالهای پس از زوال اقتدار ملوک کیانی در نیمه دوم قرن نزدهم از سران سرشناس افغان در  

 دگی برگزیده است. سیستان بوده است وظاهراً پس از تقسیم سیستان  منطقۀ کنگ را برای زن
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رعایای سردار مذکور است، باین تفصـیل مـی جات دیگر که مسکن  

باشند:سه کوهه ، صدکی ، طوطی ، چلیک )ظ: چیلک(، دادی، کمال 

آباد، ناصرآباد، ادیمی، بُنجار، شیخان ، حسین آبـاد، شـهر زاهـدان] 

غیراز زاهدان موجوده که مرکز استان سیستان و بلوچستان ایرانـی 

از این قلعجات رعیت است،سیستانی[، سه قلعه ، علی آبادکه بعضی  

دارند و بعضی دیگر ندارند. مردم اینجا ها فارسی زبانند، مگر کمی 

از بلــوچ کــه مشــهورند بــه جمــال زائــی.  جمعیــت آنهــا بســیار انــد، 

چنانکه بعضی از خانوار و امالک آنها که استحضار بهـم رسـیده بـا 

قانون مالیات و امالک ومواجب نـوکر مـی نویسـم ، امـا عـدد نفـری 

 گچی سواره و پیاده جمازه بسه هزارنفر میرسد. تفن

صنف دوم فارسی زبـان در تحـت حکـم محمـدعلی خـان پسـر هاشـم 

خــان قــوم شــهرکی اســت کــه البتــه در قلعــه دشــتک و رعیــت او در 

قلعجات مفصله است : جزینک ، اصالن ، کوری ، زیارتگاه، خمـک 

و   ، ملک حیـدری، رعیـت او هـم خیلـی اسـت ، امـا سـواره و پیـاده

تفنگچــی هــزار و پانصــدنفر دارد. و ایــن رؤســای طوایــف مــذکوره 

هریک بشخصه رئیس قومی می باشـند و اطاعـت بیـک دیگـر نمـی 

کننــد و مالیــات بهــم دیگــر نمــی دهنــد. مگــر بــه قاعــده ایلــی بــا هــم 

سازگارند. در دعاوی با خصم بیگانه با هم متفق اند و گاهی هـم در 

 میان خود نزاع میکنند.

ستان پول نیست. معاملـه ایشـان بـا کربـاس و گنـدم و جـو درکل سی 

است . مثالً این یابو به فالن مقـدار گنـدم و ایـن گوسـفند یـا گـاو بـه 

 فالن مقدار جو یا به فالن زرع کرباس خرید و فروش مى شود. 

ملک آنجا ُکـــالً مـال حـاکم اسـت ، رعیـت ابـداً امـالک ندارنـد. آب و 

و زحمـت از زارع.  هنگـام حاصـل یـک زمین از حاکم ، تخم و گـاو  
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ــوروثى و  ــک م ــى باشــد. مل حصــه از حــاکم و دو حصــه از زارع م

زرخرید هیچکس ندارد. حتـى در قلعـه اگرکسـى خانـه بسـازد و بعـد 

بخواهد از آنجـا سـفرکند ، اختیـار فـروش نـدارد. حـاکم بـه هرکسـى 

میخواهــد مــى دهــد. در والیــت سیســتان از زارع یــک ثلــث حاصــل 

حــاکم مــى گیــرد و از گــاو و گوســفند چهــل و یــک و از زراعــت را 

صـیادان چهــل و یــک پــر مرغـان شــکارى را. نیــز در آنجــا تــاجر و 

 اصناف دیگر و دکاکین نیست . 

محصول سردارعلى خان بعد از وضع تیول نوکرکه به هرسواره پنج 

خروار بذر افشان که به اصطالح آنجا یک جفـت گـاو زمـین اسـت ، 

ن زمـین را خـواه خـود بکارنـد و خـواه بکشـت میدهند کـه حاصـل آ

گردهد،بخورد. بهر پیـاده نصـفه آنـرا کـه عبـارت از یـک رأس گـاو 

زمــین اســت ، مــى دهنــد. و از غیــر تیــول ســه هــزار خــروار غلــه ، 

دوخروار پر، چهارصد گاو، هزار ودویست گوسفند عاید سردارعلى 

ز خان مى شود. و یک من سیستان یک من و سه چهارک مـن تبریـ

است . اما آب و اراضـى سیسـتان حـد مقـرر نـدارد، هرقـدر جمعیـت 

 باشد و بتواند زراعت کنند، باز ملک و آب زیاد آید. 

اما محصول ابراهیم خان اگرچه مفصل استحضار بهـم نرسـید، گویـا 

قریب به حاصل سردارعلى خان باشد. و حاصل دوست محمـدخان و 

ــرا ــر از حاصــل اب ــا هــردو کمت ــدعلیخان گوی هیم خــان باشــد. و محم

همیچنین حاصل کمال خان و امام خان کمتر از ابراهیم خـان اسـت . 

 اگرچه ملک و آب آنها فراوان ، لکن رعیت کم . 

تفصیل پاره ملک و رعیت سیسـتان غیـر از احشـام نشـین کـه مقـیم 

 نیستند، هرآنچه بهم رسیده از این قرار است : 
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 هزار خانوار                  پنجاه زوج،             قلعه سه کوهه ،

 دویست خانوار                بیست زوج ،                دولت آباد ، 

 صد و پنجاه خانوار                سى زو         صدکى و اکبر آباد،

 صد خانوار                 بیست زوج ،                     طوطى ،

 پانصد خانوار                 جاه زوج پن                      دادى ، 

 پانصد خانوار                 صد زوج ،                      جلیک ،

 صد خانوار                بیست زوج ،                   کمال آباد،

 صد خانوار                 سى زوج ،                 ناصر آباد ،   

 دویست خانوار                پنجاه زوج ،                      ادیمى ،

 دویست خانوار               سى زوج ،                        کچیان،

 پانصد خانوار                هفتاد زوج ،           بُنجار و شیخان، 

 پانصد خانوار       بیست و پنج زوج ،                   حسین آباد،

 یکصد خانوار              بیست زوج ،                    محمدآباد، 

 پنجاه خانوار            پانزده زوج ،            حسین آباد سه کوه ،

 یکصد خانوار                  سى زوج ،            قلعه یوزباشى ،

 چهارصد خانوار                 صد زوج ،                جالل آباد ،
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 ششصد خانوار                 صد زوج ،         عت گاوداران،جما

 سیصد خانوار                 صد زوج ،         جماعت صیادان ،

 خانواراست .  5600و  زوج  70۴که جمعاً اینها 

ملک و زراعت و رعیت دوست محمدخان آنچه که استحضار به هـم 

 رسیده ، از اینقرار است : 

 ششصد خانوار              پنجاه زوج ،              برج نوعلم خان،

 سیصد خانوار                چهل زوج ،                  برج کهنه ،

 سیصد خانوار               هشتاد زوج ،          ده شریف خان ، 

 دویست خانوار                 سى زوج ،                     کجک ،

 صد و پنجاه خانوار              بیست زوج ،             دک دیله،   

 خانوار است .  12۵0و ،زوج220که جمعاً اینها 

 و باقى معلوم نشد.)شهرکی(ملک و رعیت دو قلعه محمدعلیخان 

 :  افغانها ملک آنها در برج افغان 

 هزار خانوار           یکصد وسى زوج ،               دشتک ،

 ششصد خانوار               پنجاه زوج ،        ]جزینک[ ،گنرپج

 سیصد خانوار                                                  متفرقه
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هواى سیستان بسیار گرم و خاکش بسیار نرم و بادش بسیار سـخت 

است . دایم االوقات اغلب چندین فرسخ جنگل گز و پده و در بعضى 

ــزار و د ــخ نی ــدین فرس ــتش چن ــخ والی ــدین فرس ــر چن ر بعضــى دیگ

ریگستان و بعضى والیت دیگرش بحـر عظیمـى اسـت کـه آب و گـل 

رودخانــه هــاى قنــدهار الــى هــرات ســواى رودخانــه مــاالن بــه آنجــا 

میریزد. گندم و نانش خیلى خوب است و آبش گوارا، از میـوه جـات 

 بسیار کم دارد، مگر هندوانه خوب میشود . 

نـدارد و باغسـتان هـیچ نـدارد، مگـر برنج با وجود آب بسیار اصـالً  

بندرت . آثـار قـدیم و قلعـه هـاى خرابـه عجیـب و بـزرگ از بناهـاى 

هـدان ، اکیانیان در آنجـا فـراوان اسـت . از آنجملـه شـهر مشـهور ز

قلعه نادعلى و جالل آباد و قلعه رستم که بر سرکوهى است مشـهور 

م فرسـخ به کوه خواجه و در میان آبست و سـر ایـن کـوه تخمینـاً نـی

مسطح و معمور بوده که آثار آن باقى است . مردمش کم معرفـت و 

 با شجاعت اند. 

طــول والیــت سیســتان از جانــب رودبــار کــه شــرقى آنســت الــى کــوه 

خواجه ]درغرب[ تخمیناً چهل فرسخ است و عرضش تقریبـاً پـانزده 

ــت  ــیله نهای ــربیش سرش ــدهار، غ ــیر قن ــرقى اش گرمس ــخ و ش فرس

تان کـه منتهـى مـى شـود بـه کـیچ و مکـران قاینات. جنـوبش ریگسـ

 26،شمالش الش و جوین .« 

 نگاه تحلیلی به سند:

دراین سـند،نکات جالـب ودرعـین حـال تعجـب آوری وجـودارد. اول 

اینکه، اراضـی ودهـات بسـیاری در دسـت سـران سـه طایفـه مقتـدر 
 

 ش13۴3آذرماه  دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، مجله سخن،  - 26
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ــی هــای   ــوقی ،فارس ــنجرانی ونــاروئی و ط ــای س ــتان )بلوچه سیس

ــوان ســربندی وشــهرکی، وافغا ــه عن ــه مــردم ب نهــا( قــرار دارد وبقی

مزدور وکشته گر در دهات و روستاهای متعلق به این سه طایفه از 

 دسترنج کار خود درآمدی بخور ونمیری دارند. 

تبادلۀ   برای  نزدهم  قرن  سیستان  در  که  اینست  دوم،  نکتۀ 

آوردن   بدست  برای  ومردم  نداشت  وجود  یا  نبود  مروج  کاال،پول 

احتای استفاده میکردند.  جنس مورد  به جنس  ازتبادلۀ جنس  ج خود 

به   ازسیستان  که  باج وخراجی  در سراسرقرون وسطی  که  درحالی 

خزانۀ حکومت مرکزی ارسال میگردید، با درهم محاسبه  وازمردم  

بهاری   بارانهای  از  پس  سیستان  های  درخرابه  میشد.  گرفته 

میشود.واین   یافت  فراوان  نیمروز  ضرب  مسی  مسکوکات 

داشتند  بیان آشنائی  ومسکوکات  پول  با  سیستان  مردم  که  گراینست 

 ولی آنرا دراخیتار خود نداشتند. 

در   که  فرانسوی  فریه  محمدرضاخان    18۴۵جنرال   مهمان 

از     -توصیف قلعه سکوهه  ، ضمنسربندی درسکوهه سیستان بوده

فراوانی و ارزانی نرخ گندم وجو در سیستان یاد میکند ومینویسد که  

پنی،    1۵شلینگ انگلیسی) معادل    3بوجی( به  7خرواری )   قیمت گند

به   جو  وخرواری  میشود(  پوند  یک  معادل  پنی  شلینگ   2وصد 

 27فروخته میشد. 

سوم اینکه، درکشورهای ایران وافغانستان وبطورکلی شرق میانه ، 

انـــدازه گیـــری زمـــین بـــرای  در سراســـر قـــرون وســـطی ،واحـــد

در عربـی "زوج" و "   جفت" بوده است که مترادف آن“کشاورزی،

ــتان  ــروز و سیس ــد. در نیم ــی باش ــاو" م ــی "پاگ ــدان" و در فارس ف

 
 100-9۵جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین حسن احمدی،ص - 27
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"پاگاو" معادل "جفت" بکارمیرود و پاگاو، بـه معنـی قطعـه زمینـی 

است که در یک فصل به یاری یک خیش و یـک جفـت گـاو نرکشـت 

شود. مگـر حکـیم باشـی سیسـتان در گـزارش خـود بجـای اصـطالح 

ی" زوج" را کـه برگـردان اصـطالح مـروج "پاگـاو"، اصـطالح عربـ

"جفت" فارسی میباشد بکار برده است که غیـر معمـول بـه نظرمـی 

اید وممکن حکـیم باشـی عربـی نمـائی کـرده باشـد. البتـه  اصـطالح 

 "جفت" به حیث واحد کشتمندی نیزدر سیستان مفهوم است. 

 ۴0-  ۳0مساحت متوسط یک جفت  یـا )یـک زوج( زمـین، تخمـین  

گز در  ۶0ب فارسی است و بقول حمدهللا مستوفی جریب )معرب گری

هکتارامروزه می باشد( وبه احتمال قوی در   7-۶گز( یا معادل )  ۶0

 قرون وسطی نیز چنین بوده است .

نکته چهارم، فقدان مالکیت خصوصـى بـرزمین اسـت کـه بطـور کـل 

زمــین درمالکیــت دولــت قرارداشــته و بــه حکــام و والیــان در بــدلی 

ع به اجاره داده میشده وسپس این حکام زمـین را مبلغی بطورمقطو

بــه خــوانین وکدخــدایان محلــی بــه مبلغــی بیشــتر بــه اجــاره و بهــره 

 بردارى  مي دادند. 

جورج پیترتیت،یکی از صاحب منصبان نقشه بردار انگلـیس عضـو 

گزارش میدهد که، مالکیت   190۴هیئت حکمیت مکماهون، درسال  

بیسـتم نیـز در سیسـتان وجـود   خصوصی برزمین حتی تا اوایل فرن

نداشته است وتمام زمینها در مالکیت دولت بوده و والی یا حکمران 

ناحیه زمین را از دولت به اجاره میگرفته و بعد این حکمران زمین 

را به مزایده میگذاشته و هرکه پول بیشتر میداده، زمین  به اوتعلق 

 می شده است. میگرفته و اوکدخدا واختیاردار وصول مالیات زمین
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لک را به ناحیه های بسـیارکوچک تقسـیم کـرده  تیت ، مینویسد: "مک

ــاب  ــردم انتخ ــدا را م ــدائی اســت. کدخ ــه تحــت نظرکدخ ــد وهرناحی ان

نمیکنند وشغل کدخدائی وی نیزموروثی نیست. کدخدا یک اجاره دار 

است که فقط زیرنظر والی سیستان فعالیت دارد وخود والی سیستان 

ش تــابع والــی مشــهد واجــاردار وی میباشــد.والی نیــز درجــای خــود

ــای قلمروخــود[  ــت خــود را میخــرد وخودش]برزمینه مشــهد حکوم

مالیــات وضــع میکنــد.این والــی حکــام را در تبعیــت خــویش اعــزام 

مینمایــد وحــاکم سیســتان درجــای خــودش کدخــدا را زیرفشــار قــرار 

میدهد وبراثر همـین عمـل، کدخـدا همیشـه درایـن اندیشـه اسـت کـه 

اکثر مالیات را از کشته گر وصول نماید. بنابراین هرکس میتواند حد

درهنگام مزایدۀ نواحی از طرف حاکم حداکثر قیمت را اعالم نماید و 

 2۸کدخدا شود." 

تیت عالوه میکند که" زمین در ملکیت دولـت اسـت وهـیچکس را   

حقی برآن تعلق نمـی گیـرد. هرپاگو)پاگـاو( بـرای گـرفتن زمـین حـد 

ــر ــر ۶0اکثـ ــد و قـ ــیم میکننـ ــالیانه تقسـ ــردازد.زمین را سـ ــی پـ ان مـ

از وضعیت زمین که می باید در اختیار شان قرار گیـرد   29پاگاوغمی

بی خبر اند.این پاگاوها به ترحم وکرم کدخدا وابسته اند. مال الجاره 

را اول وصول میکننـد وتقسـیم زمـین درسـت در آغـاز کشـت وزرع 

پــذیرش آن امتنــاع  صــورت میگیــرد تــا پاگــاوی غمــی نتوانــد از

  ۳0ورزد." 

 
 272تیت، همان اثر، ص - 28
تحویل.    - 29 پاگاو  ودیگری  غمی  پاگاو  یکی  میکند:  معرفی  سیستان  در  را  پاگاو  دونوع  تیت 

ک است  تحویل، درخدمت  پاگاوغمی همان  پاگاو  بدوش میکشد، ولی  بیگاررا  کارهای  تمام غم  ه 

 کدخداست وهرطورکدخدا بخواهد همانطور عمل میکند،درحالی که از کار بیگار معاف نیست. 
 275، ص 2تیت، سیستان، ج - 30
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مالیات زمین بشکل جنسی گرفته میشد و میزان آن برای استفاده از 

زمین یک سوم محصول بود.عالوه براین از باقیمانده محصـول نیـز 

 ۴0عشر میگرفتند که در اصطالح محلی آنرا نیمه میگویند. خالصه  

 درصد کل محصول هرپاگـاو بـه عنـوان مالیـات گرفتـه میشـد.پاگوی

در صد کل عایدات زمین خـود را بـه کدخـدا مالیـات   ۵0های تحویل  

میــداد. عــالوه برآنچــه تــا کنــون کدخــدا از دســترنج کشــته گــران بــه 

عنوان مالیات میگرفت، از هرپاگاو سی من دیگر بنام حق کدخدا در 

 .۳1یافت میکرد

اینست که با مرگ ملک بهرام کیـانی وبیـرون و نکتۀ آخر یا پنجم : 

ک جـالل الـدین ازسیسـتان ، دیگـر خانـدان کیـانی سیسـتان راندن مل

بکلی از رونق افتاده اند وحتی از جمله زمینداران بـزرگ بـه شـمار 

 گرفته نشده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 279،278تیت، همان اثر، ص  - 31
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 مهزد ادوگفتار

 ی ناروئی وسنجرانی بلوچها  عروج

 در سیستان 

گرچــه دروقــایع عهــد مغــول وملــوک کــرت هــرات ازطوایــف بلــوچ 

شده است،  مگـر جابجـائی وسـیع یاد  یخنامه سیفی  درسیستان درتار

مــیال دی، پــس از آنکــه  1۸00طوایــف بلــوچ در سیســتان درســال 

نیروهای قاجاری برضد لطفعلی خان زند  وآخرین سنگراو درکرمان 

یورش بردند، طرفداران لطفعلی خان زند کـه بیشترشـان از طوایـف 

یـ  السـیف بلوچ بودند، ازطـرف لشـکرقاجاری سـرکوب گردیدنـد ،بق

طوایــف بلــوچ عمــدتاً براهونیهــا و نــاروئی هــا از بــم  وکرمــان بــه 

 سیستان که درآن وقت جزو قلمرو افغانستان بود کوچ کردند.

بلوجهــای نــو وارد عمــدتاً بــا گلــه هــای اشــتر وگوســفندان خــود در 

دوجناح رودخانه هیرمند از خواجه علی و دیشو در رودبار گرفته تا 

میان کنگـی دردهـات دوطرفـه هیرمنـد ودر   چهاربرجک و نادعلی و

اصل چخانسور نیزدر اطراف قلعـه ابـراهیم خـان وعلـی آبـاد سـکنی 

گزیدنــد کــه در پهلــوی کشــاورزی بــه مالــداری در داخــل دهــات نیــز 

                                                                             ۳2مبادرت مي ورزند.

 
سیداحمد  -32 دکتر  ترجمه  اول،  ج  سیستان،   ، تیت  ،پی،  چا  جی  ص 13۶۴پ  موسوی،   ،

17۴،181   
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ــن ــه در سـ ــر همانطورکـ ــتانی ذکـ ــی سیسـ ــیم باشـ ــن حکـ ــید حسـ د سـ

بلوچها متشـکل از طوایـف مختلفـی انـد مگـر دو طایفـۀ شـان، شده،

یکــی طایفــۀ ســنجرانی ودیگــری طایفــۀ نــاروئی نــام آورتــر ومقتــدر 

نـام بـرده میشـود کـه  تراند. در سیستان از دوطایفه دیگر بلوچ نیـز

( اسـت. طایفـه تـوری ۳۳یکی توری بلوچ و دیگر  طوقی )یـا تـوخی

خانوار است و در دهات خواجـه احمـد و جـالل آبـاد   ۴00متشکل از

ســکونت دارنــد. طایفــه طــوقی بلــوچ، بجزطایفــه ســنجرانی وطایفــه 

ناروئی دیگرهمه طوایف بلوچی سیستان متعلق به طوقی هستند که 

 ۳00خـانوار( وجمـالزائی )  ۴۵0عمده ترین آنها سارونی )درحـدود

 . ۳4ر مي باشندخانوا ۴00خانوار(، گرگیه )گورگیج( 

 

تیت " پیتر  ماکماهون    انگلیسی،  "جارج  سرحدی  هیئت  عضو 

شناس  باستان  حال  درعین  بردارکه  نقشه  منصب  وصاحب 

های درسال  بود،  نیز  مدت    190۵  -1902وبشرشناس  در  میالدی 

م سیستان  در  خود  اقامت  ماه  وشش  دقیقی  علطادوسال   درمورد اتی 

درن و  درسیستان  که  مختلفی  واقوام  رودبار  طوایف  از  یمروز 

انجام  چهاربرجک تا هامون پوزک وخاشرود و جوین سکنی داشتند،  

در   او  پرارزش  چهارکتاب  تالیف  مطالعات  این  نتیجۀ  که  است  داده 

 باره تاریخ،  جغرافیا ، خرابه ها ومردم سیستان است.

 
ومردم  ستانی آمده است، طوقی درست است،  چنانکه در سند سید ابوالحسن حکیم باشی سی- 33

جواد  آقای  تا  است  شده  سبب  تلفظ  شکل  این  میکنند.  تلفظ  هم  توخی  بشکل  آنرا  محلی  عوام 

ی،  خورشید   1330بهمن    19محمدخمک سیستانی، در کتاب گرانسنگ خود)سیستان، روویداد  

  د وبه ند، یکی بشمارمیباش زابل    ی  ( آنها را با قوم توخی که شاخه ای از قبیلۀ هوتک136ص

واقعیت اینست که توخی شاخه ای از    .در کتاب نژادنامۀ افغان استناد جویدقول فیض محمدکاتب  

هوتکی   غیر  پشتون  قوم  بلوچی  طوایف  به  وطوقی  وغیر  است  سیستان  سنجرانی  در  ناروئی 

 اطالب میشود. 
 322، ص13۴3نری فیلد، مردم شناسی ایران، ترجمه دکترعبدهللا فریار، تهران ه - 34
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ازاین   )یادداشتهایی درمورد های مهم اوکتاب  یکی    »سیستان« 

  نام دارد که رافیا، خرابه ها ومردم سیستان(تاریخ ، وضع اراضی ،جغ

 ده است.سیچاپ ر  ه درکلکته هند ب 1910در

بنامهای  ولسوالی  دو  نیمروزشامل  ایام  درآن  که  متذکرشد  باید 

سلیان تا  درجنوب  وچهاربرجک  ازرودبار  که   ( صالحان  یا    کنگ 

جوین درشمال کنگ را دربرمیگرفت.( و ولسوالی چخانسوربود که  

خانسور و روستاهای دوطرف خاشرود تا حدود دالرام شامل اصل چ

 وهامون پوزک میگردید. 

در  که  های  تیره  و  طوایف  تیت،  پیتر  جارج  گزارش  بنابر 

در  کنگ  محلی  حکومت  درساحه  داشتند  190۴نیمروز   ،سکنی 

عبارت بودند از: بارکزئی ، اچکزئی ، ساکزئی ، نورزئی، ده باشی ، 

غلزئی،  (پشتون)چبری علیزئی،   ، ، فراهی  بالی،  ترین،  خوگیانی، 

رزئی، سرگلزئی، گله بچه، اککی، سنجرانی، صفهسید، ده مرده، ما

کشانی،   سیدزئی،  زهروزئی،   ، شیرزئی   ، اسماعیلزئی   ، رخشانی 

زئی،   موسی  ، بسارانی،  رادینی  سربندی،  بیلر،  نوتانی،  دوزئی، 

 وان و ری ، پهلم اجباری ، کوت خیل ، ُکنده، کرائی ،آبیل، ریگی ، با

 35  بابی.

آنسوی  تیت در مورد جمعیت منطقۀ کنگ  چنین مینویسد: در 

هبرمند، ودرناحیه افغانستان)باستثنای چخانسور( عدۀ فارسی زبانها  

چخانسور  ناحیه  در  است.  ناچیز  وبلو   افغانی  عناصر  به    نسبت 

نفر    1000فارسی زبانها زیاد است. همچنین در ناحیه کنگ درحدود  

ی زندگی میکنند. دراین ناحیه عناصر افغانی نیرومند  سربند  از طایفۀ

 
سيستان،    - 35 تيت،  پی،   ، ج    1909جی  هند،  کلکته  ص  ۴،  ،ترجمه    33۵، 

 217،ص2فارسی،ج
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ایرانیها جلوگیری  از حمالت  توانستند  آنان  دلیل  بهمین  و  ومقاومند 

 نمایند.  

بسیارزیاد  کنگ  در  و"ترینها"  ها"  ئی  "غلجه  تیت،  بروایت 

و  علیزائیها  آنها  از  بعد  برابراند.  باهم  نظرتعداد  از  وتقریباً 

ب وصیاد  غلجائیها    1904ودند.درسال  سگزئی)اسحاقزائی(  تعداد 

ترینها    1827 بود.  خانه    1871نفر  کالً  ترینها  بودند.  نفر 

ها   ئی  غلجه  واز  نیستند.  رعیت     80بدوش)چادرنشین(  بشکل  نفر 

  25نفر بودند واز میان آنها تنها    1372بسرمی بردند.علی زائی ها  

ها   نداشتند. سکزی  اشتغال  بکار کشته گری وزراعت    611خانوار 

قبایل   درمیان  بود.  وکشاورزی  زراعت  آنها  کارهمه  که  بودند  نفر 

به   شان  وتعداد  داشتند  برتری  های)بلو (  رخشانی    1836افغانی، 

بودند،مگر   مشغول  زراعت  به  رسید.وتماماً  می  که    400نفر  نفر 

 کارشان گله داری یا مالداری بود.

کیل تیت عالوه میکند که جمعیت چخانسور را بیشتر بلوچها تش

ود داشت. جمعیت جنیز بسیار و  میدادند که در بین آنها فارسی زبانها

زبانها(   آنها)فارسی  و2۶1۴کل  بود  کشاورزی    نفر  بکار  تماماً 

اینجا   در  ها  َدلَخکی  تعداد  بودند.  آنها بونفر  2۶۶7سرگرم  کار  د. 

چهار فقط  آنها  میان  از  بود.  داری  گله  به  اشتغال  و  گاو   پرورش 

کش بکار  های خانوار  دلخکی  که  درحالی  بودند،  پرداخته  اورزی 

 .36ایران)سیستان ایرانی( بدون استثنا بزراعت مشغول بودند 

 

ایرانی را در دوناحیه   تیت، طوایف وعشایر سیستان  جی، پی، 

سنچولی    ، احمدی   : است  برده  نام  اینطور  کنگی  ومیان  شهرستان 

پودنه،  صافی،  میرشکار،  سفیدی،  خاک   ، گرگ    )سنگچولی(، 

 
 218همان اثر، ص  - 36



 102 وسرداران سنجرانی بندکمال خان 

بیلر  ، کول)جت(،شیخ  سربندی،   ، زور،پنجک   ، ،  )بلو (ارباب،غده 

کمالی،   ،خراط،  مالشاهی  شهریاری،  خضری)خزری(،   ، جوتیغ 

سرگزی،  رخشانی،  آوازی،  پیری،  )جت(،  گلوی  راهدار،  کیخاه، 

میر،   ، رئیسی  بزی، حاجی  ابدال، خمر،   ، میرویس  دآلرامی، سید، 

وار، سوداگر، سربندی،  غلجه ئی ،حیدری، شهرکی، فلفلی، قروت خ 

جاگیر، گزمه)بلو (، ناروئی، کریمدادزئی )بلو (، گوری ، کندوری،  

شهرکی، سراوانی ، ده مرده، راهدار، غده)کده(، زردادزئی)افغان( ،  

، زئی،اوکاتی)هوکاتی(  اورمک  صافی،   کاکر،  وال  کامه  رخشانی، 

سیاه  ، راشکی،   شیخ  شهرستانی،  گرگیچ،   ، سندگل  سر،میرزا، 

رسولزئیدیو ویسی،   انه، سرحدی)بلو (،  براهوئی(،شیخ  یا  )بلو  

عیدوزئی عرب،  والی    بندانی،  کوهه،ده  سه  وال  ده  )براهوئی(، 

واصالن، هتله )جت(،بریچی )افغان(، محمدی، راز، پنجکا، جات، ته 

ال بارانی،  ه  کور،  رامرودی،  کشته،  بامری)بلو (،کریم  آهنگر،  دو، 

)جات( ،شیخ نوری،    ، پتی پشم)افغان(تیلر، بادری، خلیلی، مرادقلی

 کلبعلی، شیخ حسنی)بلو ( ،جر، سلیمانی، نوری، جمالزئی )بلو (،

ساکزئی )جت(،)افغان(عسکری،  عسکری،کیال  دهباشی،   ،راهدار، 

 . 37ی ،  کته لوک، قزاب، نوتانی، رودینی هکشانی، خارکو

الذکردر   فوب  وقبایل  طوایف  تیت،  دلتای    38۶بقول  روستای 

ازمیان    هیرمند میکردند.  زندگی  کنگی  میان  بشمول  ایران  بخش  در 

از بیش  روستا  سه  فقط  ها  روستا  روستاهریک    ۵00این  ودو  نفر 

 
ب   -   37   ، سيستان   ، تيت  پی،   ، مشهد   اهتمامجی  ،چاپ  دهبانی  الذاکرين    رئيس 

آقای غالم علی رئيس الذاکرين،در مورد طوايف    (293ص،1  شمارهش، )ضميمه  13۶2

نام"زادسروان" که واقعاً   به  بانام ساکن درسيستان  بخش ايران،کتابی نوشته  وتيره های 

ما   جوانان  از  کسی  نيز  افغانستان  نيمروز  در  اند،ايکاش  داده  انجام  کاردرخورستايشی 

که دراين ناحيه زندگی دارند  دست همت به کمر زند وبه معرفی طوايف وعشايروتيرهای

 چنين کاری بجا آورد.  
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کوچک   ۵00تا    300حدود   روستاهای  بقیه  داشتند،  نفرجمعیت 

 38بودند. 

 ناروئی ، شیرانزائی،شیرزائی ،هرسه یکی اند: 

ــتان  ــاروئی در سیس ــه ن ــطایف ــد بل ــف نیرومن ــی از طوای وچ در  ، یک

وجه تسمیه  نـاروئی بـه ایـن دلیـل اسـت کـه آنهـا از   .ستسیستان ا

نــواحی کــوه نــاروی بلوچســتان  بــه کرمــان وسیســتان وبلوچســتان 

 پرکنده شده اند.

وجه تسمیه شیرانزائی، اینست که جد بزرگ طایفه ناروئی  شـیران 

نام داشـته اسـت وبعـد از مـرگ او پسـرانش بـه شـیرانزائی شـهرت 

 یافته اند .

وشیرزائی، به این دلیل است که جداعلی طایفه ناروئی شیرخان )یـا 

شــیرخان یــک نانی(نامیــده میشــده کــه در حــوالی کوههــای نــارو در 

بلوچســتان زنــدگی میکــرده اســـت.بعدها یکــی از نوادگــانش بنـــام 

میرزاخان به سیستان مـی ایـد و در نزدیـک چـاه نیمـه زابـل اقامـت 

یس ایل ناروئی سیسـتان درنیمـه اختیارمیکند وفرزندش علم خان رئ

 از شهرت وآوازه ای برخوردارمیشود. 19اول قرن 

 شیرانزائی :

مؤلــف زادســروان میگوید:براســاس نظرنویســنده کتــاب حکمرانــان 

بنت، جد بزرگ طایفه نـاروئی بنـام شـیران نامیـده میشد.شـیران در 

بستر مرگ، فرزندان خود را فرخواند وبـه آنـان تـذکرداد کـه بعـد از 

 
 28۵همان اثر،ص- 38
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رگ من پراکنده شوید تا قوم شما همه جـا گیـر شود.براسـاس ایـن م

ــود.  ــدگی شــیران منطقــۀ ای از حــوالی خاشــرود ب ــاب جایگــاه زن کت

وفرزندان او پس از مرگش روانۀ مکران، کرمان وبلوچستان شـدند 

وتعدادی نیز به سیستان باقی ماندند. بـدین ترتیـب فرزنـدان شـیران 

دند.]و سـپس بنـام شـیرانزائی خان طبق وصیت جدخویش پراکنده ش

 . 39شهرت یافتند[.

امــا براوهــوئی هــا بعــد از مــدتی در محــل پنجگــور بــراو حملــه 

کردند،دراین ماجرا، جهان بیـک سـنجرانی وشـکرخان رخشـانی بـه 

کمک شیرخان رسیدند وبراهوئی ها را شکسـت دادنـد. شـیرخان بـا 

 مصلحت جهان بیک وشکرخان رخشانی ازمحل کوه نـارو بـه جـالق

وسیب سوران کوچ کرد. اما دراینجا نیـز براهـوئی هـا بـر شـیرخان 

هجوم بردند. چون شیرخان مردصلح جویی بود،از سیب سوران بـه 

منطقۀ جبال بارز کوچ نمود تا از حمله براوهوئیها بدور باشـد. بعـد 

از فوت شیرخان ، فرزندانش درمحل نرماشیر وبمپـور روزگـار مـی 

ناصرالدین خان بـود کـه پـدر محمـدعلی  گذرانیدند. یکی از پسرانش  

بود و او پسری بنام چاکرخـان داشـت. میرزاخـان پسـرچاکرخان، از 

دســت بــدرفتاری براهــویی هــا، بــه سیســتان کــوچ کــرد ودر قلمــرو 

میرخـان ســربندی پدرمحمدرضـا خــان سـربندی رحــل اقامـت افگنــد. 

 چون مردی مالداری بود،میرخان منطقه چاه نیمـه را بـه او داد.بعـد

از مدتی میرزاخان فوت کرد. از میرزا خـان پسـری بنـان علـم خـان 

 19باقی ماند که رئیس طایفه ناروئها در سیستان درنیمه اول قـرن  

بــود. علــم خــان مردمقتــدری بــود کــه توانســت از طریــق پیونــدهای 

مواصلتی با طوایف سیسـتان موقعیـت خـود را مسـتحکم سـازد وبـه 
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چشم گیری بیفزاید. او در همدستی اعتبار ومقام طایفه ناروئی بطور

بــا محمدرضــاخان ســـربندی وهاشــم خــان شـــهرکی نقــش مهمـــی  

 40 درتضعیف واخراج ملک جالل آلدین کیانی از سیستان داشت.

مــیالدى ، سیســتان را خــوب  1۸9۸جنــرال پرســى ســایکس کــه در 

گردش کرده ، یاد آور میشود که، ایـل نـاروئى بلـوچ در اوایـل قـرن 

یستان اقامت گزیدند و با شهرکى هـا و سـربندیها، میالدى در س  19

دوطایفه نیرومند فارسى سیستان ]برضد کیانیان[ایتالف نمودند. ایل 

ــا نــاروئى( خــود را از اعقــاب عربهــاى نهــروان عــراق  نهروئــى )ی

ــدود  ــد و در حـ ــت  2000میداننـ ــتان در تحـ ــا در سیسـ ــانوار آنهـ خـ

ســر مــى ســرکردگى ســعیدخان پســر ســردار شــریف خــان نــاروئى ب

  41برند.

یکـی از  آور نـام اوسـت. برج علم خان در میان کنگی سیستان، یـاد

از   1۸10ماموران استخبارات هند برتانوی بنام پاتینجرکـه درسـال  

ــد  ــانی قـ ــورکلی مردمـ ــد:ناروئیها بطـ ــدن کرده،میگویـ ــتان دیـ سیسـ

ــیم وفصــول ســال  بلنــد،مقبول وفعــال انــد.انها در برابــر تغییــرات اقل

د. ازمرگ نمی ترسـند وگفتـه میشـود هنگـام جنـگ سازگار ومقاومن

درنهایــت رشــادت ودالوری مــی جنگنــد وفقــط بــه فرمانــدهی مــدبر 

ودلیرمحتاج انـد تـا آنهـا را بـرای ابـراز رشـادت وشـهامت درجهـت 

 42هدفی صحیح با اسلوب وروش منظم هدایت کند .

 
 278-276زاد سروان سیستان، صص- 40
،  2، ج 1336پرسى سایکس ، ده هزار میل در ایران ،ترجمه حسین سعادت نورى ، چاپ ، - 41

  ، غببعد  395صفحات  یعنی  ناروهی  بیلیو،  نظرداکتر  به  اما  همواریها(  ،  کوهی)باشندگان  یر 

طایفه ایست از بلوچها که برای تمیز شان از براهوئی )باشندگان کوه ها( نامیده شده اند.)رک،  

 پژوهش اتنوگرافی افغانستان، بخش هفتم،سایت آریائی( 
 (59ص  ) خاطرات کلنل پاتینجر، )275ص  زاد سروان سیستان، - 42
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بروایت مؤلف زادسروان،علم خـان صـاحب دو خـانم بـود، کـه یکـی 

ــت م ــری مادردوسـ ــود، و دیگـ ــددخان بـ ــان ومـ ــدخان  وزمانخـ حمـ

به ازدواج  ممادرشیردلخان وشریف خان وبی بی بگم بود. بی بی بگ

علی خان سنجرانی برادر بزرگ سردار ابراهیم خان در آمد وخواهر 

ســردار ابــراهیم خــان خــان ســنجرانی بــه عقــد شــریف خــان نــاروئی 

وصل شدند. بعـد درآمد. بدین ترتیتب ناروئی ها وسنجرانی ها با هم 

از مرگ علیخان سنجرانی بی بیگم به عقد برادرش سـردار ابـراهیم 

 43 خان در آمد.

سـردار دوسـت محمـد خـان پسـر بـزرگش  سردار علم خان،  از    پس 

ده دوسـت محمـد  واقـع درغـرب رودخـان رئیس طایفۀ ناروئی شد.  

هیرمنــد و شــرق زابــل، در محــل ویرانــه هــای آتشــکدۀ کرکویــه،یاد 

از اوسـه پسـربنامهای کیکـاوس،درویش   .اسـت    شان ویآورنام ون

 برجای ماندند. خان،محمدعلی خان

 

 

 

 

 

 

 
 275ص  زاد سروان سیستان، - 43
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 زدهم گفت سی 

 

  ؟  در سیستان بندی ساخته بودکمالخان آیا سردار
 

تقاضا  نی]ا به   عبدالقد  یمعلومات    استاد    یزرنج   ریجناب  وجناب 

  میتقد  مروزیاطالعات وفرهنگ ن  سییحسن ر  یوجناب عبدالغن  داریب

 .[ شودیم

 

از    سند  کی  بجز  یاد ی اسناد ز  19قرن  در   ستانیس  ریسران اقوام وعشا  مورد    در

قرن    مهیدرن  ،ستانی س  یباش  میحک  دابوالحسنیس وسفرنامه    یالدیم  19دوم 

استخباراتی هند بریتایائی  نظامی وکه اغلب شان ماموران    ییاروپا  احانیسهای  

پاتی)بودند کونولی،  کریستی،  کپتان  قبیل  جنرال    ن،راولینس  ن،پاتینس  نجر،از 

گولدسمید، سمت،جنرال  ایوان  انگلیس(،  درخدمت  ولی  داکتر    فریه)فرانسوی 

ماکماهون، جورج پیتر    جنرال پرسی سایکس، ساوج لیندر،  وجنرال پالک،  وبیلی

اوریل ستن،وغیره ( وپروفیسرآدمک امریکائی  سرتیت، کلنل ییت،کلنل هولدیج،

 وجود ندارد. چیز بیشتری 

* ** 

صفت  Euan Smith) تیسم  وانی ا   ،بنامیسیانگل  افسر به  که   ،)

با جنرال مذکور از بند کوهک    1872درسال  دیسکرترجنرال گولدسم

کمالخان  سردار  با  و  سفرکرده  وچهاربرجک  بندرکمالخان  تا 

سردار کمالخان  ۀمالقات نموده است شجر یوسردارامام خان سنجران 

 : دهدینشان م نیرا چن

خان جانخان، اسالم خان  ونواب خان   یپسر به نامهاسه   ک یب  »جان

خان است  که چخانسور   میداشته است. پسرخانجان خان همان ابراه

آباد را در    نیدارد. پسر اسلم خان به نام امام خان، حس  اریرا در اخت
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دست دارد و باالخره پسرنواب خان، همان سردار کمالخان است]که 

دراخ را  سارداردیتچهاربرجک  که    8ردارکمالخان  [.  دارد  پسر 

 آنها محمدعمرخان، محمدرضاخان، وسرفراز خان هستند.  نیمهمتر 

ب  سلطه در  اساساً  کمالخان  سردار    میمق  یکوچ  یبلوچها   نیونفوذ 

بندر کمالخان تا رودبار برقرار است.    نیسمت چپ رودخانه هلمند ب

تقس   نیرودبار ب امام خان ]پسرعمش [  م  شده وهرکدا  م یاو وسردار 

پسران خود   ایاز وابستگان    یکیدر رودبار دارند که    یاز آنها قلعه ا

تا ناظر برتقس  مستقرقلعه ها    نیرا درا  دات یعا  ۀمنصفان  میکرده اند 

 شتر یباشند. قدرت سردار کمالخان نسبت به سردار امام خان ب  نیزم

جغراف احمد  ستان،ترجمهیس  یخ یتار  یایاست.«)    ،، یدکترحسن 

 (  228ص

،سردارکمال خان در بندر   دیآ  یسمت« برم وانیاز شرح »ا  کهیبطور

اقامت داشتند ومنطقه    اباد(  نی)حس و سردار امام خان درچهاربرجک

.  شدیفرزندان کمالخان وامام خان اداره م  ایرود بارتوسط  وابستگان  

درخواجه    برگی سردار کمال خان شاه نظر خان فرزند سردار ب  ۀنواس

 . شدیم دهینام رجان یش یپسرش بنام غازکه  اشتاقامت د یسفل یعل

در قرن   ستانیاز مالکان بزرگ س  یکیکه    یسردارکمال خان سنجران 

 . بود یالدینوزدهم م

که    ستانیس  خیتار نمیدهند  دیگرگواهی  در سردارکمالخان  ومنابع 

خود)  حیات  در  س  ی توجه  (1879-1800سیستان    ی اریآب  ستمیبه 

بند وساز  کوساخت  هیلمند  رودخانه  بر  باشد.مگری  افسانه    رده  در 

بنام  سابورشاه وکمالشاه موجوداست ای  ،افسانه    ستانیمردم س  یها

شهرشاپورشاه )منسوب به شاهزاده شاپور  زیراب رفتن  که داستان  

پسر  م  یساسان  هرمزدوم،شاهدوم  چهارم  قرن  شرح  یالدیدر  را   )

ادهدیم که  درح   نی.  بود  به سکانشاه  ملقب  دوم   اتیشهزاده شاپور 

سپدر بر  میالدی  وطخارستان    ستانیخود  سوم  قرن  حکومت در 
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ازدواج    کردیم  ی زندگ  ستانیو با دخترکمالشاه که درجنوب س  کردیم

بود.]ا م  نیکرده  را  شناس  دیتوانیدستان  »مردم    ستان« یس  یدرکتاب 

 [  .دیازمن مطالعه کن

بسته شده بود   یمتعدد  یبندها  لمندیبر رودخانه ه   یقرون وسط  در

رودخا آب  رودهکه  بدوسمت  ونهرها  رودها  راتوسط   ی جار  لمندینه 

زم  یم و  آب  یمزروع  ینهای ساخت  بندها    نی.ازاکردیم  یاریرا 

حمزه بلواخان هاونک وبندبنام بند گرشاسپ وبند رستم، بند    خیدرتار

بند رستم    اند. بگمان غالب    ادشدهی  ستانیاب( وبند س   کی )  که یو بند  

ا  نیدرهم  بوده  واقع  بندکمالخان  تمحل  توسط  که   ، لنگ    موریست 

را   رمندیاز همآنجا ه  موری شد وسپس ت  رانیو  یالدیم   1383درسال  

 رودباروبست وقندهاررفت.  یبسو رمندیعبورکرد واز سمت جنوب ه

خان وهمراهانش ازکرمان   رفتحیکه شاه محمود و وز   1801سال    تا

س شب  ستانیبه  وچند  شدند  ک  یوارد  خان  بهرام  ملک   یانیمهمان 

و ک  بودند  بهرام  دخترملک  محمود  س  یانیشاه  را    ستانیحکمران 

خواستگار  یبرا کامران  شهزاده  از    یپسرخود  کرد،  وعقد 

سنجران وسردارامامخان    ستان یس  خیدرتار  یخبر  یسردارکمالخان 

شاستین خ   دی.  درهنگام   ی لیهنوز  اما  اند،  بوده   که    یکوچک 

درسال    ردوستیام را  قندهار  رادرسا  18۵۶محمدخان  هرات  ل  و 

با مرکز  18۶3 چهار    میبلو  مق   یساخت، سرداران سنجران  کجای، 

سنجران خان  وسردارامام  )سردارکمالخان  بندر  و  تابعیبرجک    ت ی( 

مرکز دولت  از  را  دادن    برازا  یخود  با  را  آنها  هم  ودولت  داشتند  

 نوازش نمود.  یماد  ازاتیمنصب وامت

بحران  دوران  ام  یدر  که  (18۶8-  18۶3)از   خانیرعلیرشی حکومت 

ا برا  ییقشونها  رانیدولت  وکرمان  س  یازخراسان    ستانیتصرف 

وس کرد  سرداران   ستانیاعزام  بود،  کرده  اشغال  را  فتح  قلعه  تا 



 110 وسرداران سنجرانی بندکمال خان 

خود را    ران،یقشون ا  یاز سو  عی وتطم  دیبلو  با وجود تهد  یسنجران

 شمردند. رافغانستانی تابع ام

التوار   سراج  وقا  خیدرکتاب  جز  یکل  عیکه  مرد  اتیوال  یی و  م و 

هللا خان ثبت نموده    بیرحب ی وام  رعبدالرحمنی افغانستان را درعهد ام

بند آب بر روده  یاست،از  ساخته شده    لمندیکه توسط سردارکمالخان 

وبندکمال خان . اما نام بندر وبندرکمال خان  شودینم  دهید  یباشد، ذکر

ها   ت یحکم  یاتهایه  یها  نقشهو  ییاروپا  نیاحیس  یدرنوشته 

 . خوردیظر مبه ن ادیز ستانیدرس

 بندرکمالخان تا بندکمال خان :  از

تنها  »بندر«   وقلعه   نام  نه  سنجرانقریه  دست    یسردارکمالخان  در 

کانالهای متعلق به ملکیت  نقطه از  دوآن  بود، بلکه نام  چپ رودهلمند  

کمال بودکه بنامهای بندرنو وبندرکهنه به زمین های سردار اب برده  

ضط  بنام بندکمالخان محقق انگلیسی  راولینسنرا  کمالخانبندرمیشد. 

  کرده است.

ها  نکیا رسانه  در  بندکمالخان،  خبراکمال  پخش  از    یجمع  یبعداز 

درف نزد   سبوکیجمله  از  قبرکمالخان  انتقال  بجا  کیموضوع   یبند 

اعمارمقبره    یریګد من   شیبرا  دیجد  ییبا  است.  شده  مطرح 

بحواله    یآقا  یها  یدرکامتها که  خواندم  سادات   من    یکتابهاحامد 

آقا رئ  یغن  یبجواب  ن  عاتاطال  یفعل  سیحسن  فرهنگ     مروز ی و 

که    قبل؛  شخص  700نوشته  ه  ی سال  رود  بر  کمالخان    رمند یبنام 

چن  یبند من  اما  بود؟  دره  یزیچ  نیبسته  ها  یجا   چیرا    یازکتاب 

. دهدیسراغ نم  ستانیدرس  یآدم  نیاز چن  حیتار  رایخود ننوشته ام ؛ز

.  ممکن در حافظه  نوشتیتر م   قیذ خود را  دقسادات ماخ  یکاش آقا

باق  یآقا وکمالشاه  سابورشاه  داستان   همان  باشدکه    ماندهیسادات  

 است .  ستانی مردم  س یجزو افسانه ها

 ست؟ یچ یاساس سوال
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شخص  یدان   قدر مبنا  ینی ود   یوفرهنگ  یمل  یها  تی از   یبر 

درست  یخیتار  یکارکردها کار  البته  شان  ا  ی وماندگار  اما  گر  است 

کردها   نیبرچن  خیتار اجتماع  یاسیاسی  یفرهنگ  یکار    ی کس  یو 

برا   یگواه محض  و  ا  یارضا  یندهد  دولت    نیخاطر  پول  آن  و 

 نخواهد بود.  یزیبرانگ نیمصرف شود، کار تحس

نام،   نیبه هم  یگر ید  یچه همان سردار بندر باشد وچه کس  کمالخان

ارمهم عام مصدرکدام  ک  ستانیاو  در س  ا یکه آ  نست یا  یسوال اساس

بود   شده  تار  ری خ  ایالمنفعه  درن  دهد ینم   یگواه  خی؟   او    مروز ی که 

شده    مروزیمردم  ن  یبرا   یاقتصاد  ای  یکار مهم اجتماع   کیمصدر  

ب بخت  از  اما  امروز    لند باشد.  آب  کیخود  بزرگ  ضامن   یبند  که 

شکوفا  یسرسبز بندکمالخان    مروزی ن   ییو  بنام  شد    اد یخواهد 

ابزر  یمبشود.افتخار از  نص  نیگتر  کنون  مردم    یچکسیه  بیتا  از 

 نشده است. ستانیس

ب   ی ووجدان  یمل  فه یوظ م  قتیحف  انیمن  را  آنچه  و  با    دانستمیاست 

 گذاشتم. انیدرم  یوگرام  زیعز  ارانیشما همد

 2020/ 11/  11 انیپا
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 دهم  چهارگفتار 

 

 

 دربارۀ سردارکمالخان ان سمت، ایو خاطرات  
 

21/11 /2020 

 
نوشته بودم ودرآن  چ دربارۀ سردارکمالخان سنجرانی  مقاله  قبل  ندی 

امام   سردار  و  میکرده  زندگی  برجک  چهار  در  کمالخان  بودم  گفته 
تلقی   همین  وبا  داشت  وباش  بود  بندر  محل  در  پسرعمش  خان 
نظرمی   به  برایم عجیب  بندکمالخان  نزدیک  در  کمالخان  وجودمقبرۀ 

 آمد.

زبخود مشغول داشت تا اینکه دوباره  این موضوع ذهن مرا چندین رو
مرورکردم.   را  گولدسمید  سکرترجنرال  سمت«  »ایوان  سفرنامه 

صفحه(، دربارۀ روستاهای بزرگ واقع درکنار  ۱۱۲دراین سفرنامه)
رودخانه هلمند ازبند کهک)خوابگاه( تا چهاربرجک نکات مهمی ثبت  

تن فاصلۀ  شده که من قبالً متوجه آن نشده بودم، این نکات برای دانس
خانه   بررود  قدیمی  بندهای  های  ونشانه  دیگر  یک  مذکوراز  نقاط 
بسیارمهم   سیستان  تاریخی  جغرافیای  فهم  برای  وهمچنان  هیرمند 

 است.

 

اب   بندهای  به  ونزدیک  هیرمند  رودخانه  درکنار  واقع  روستاهای 
کیلومتری جنوب کهک(متصل    ۳۹«)واقع در  دک دیلهعبارتند از: »

« بود(،  «)کیکاب،یکاوبند  شده  احداث  فتح  قلعه  آبیاری  بمنظور  ه 
کیلومتری جنوب شرق دک    ۱۹)واقع در  بندرکمالخان وقلعه کمالخان

  کیلومتر، و   ۱۳دیله( درکنارچپ رودخانه هلمند در درۀ ای بوسعت  
کیلومتری جنوب شرقی    ۱۶)واقع درقلعه چهاربرجک )یاحسین اباد(
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امامخان    بندرکمال خان( در سمت راست رودخانه که توسط  سردار 
در )واقع  فتح  وقلعه  بود،  اعمارشده  شمال    ۴۰سنجرانی  کیلومتری 

کیلومتری شمال قعله فتح    ۳۲غرب چهاربرجک( و بندکهک واقع در
وشاید   بود  وآموزنده  تازه  من  برای  سفرنامه  دراین  دیگر  نکات  و 

 برای جوانان نیمروز نیزخالی از دلچسپی نباشد. 

 

سم ایوان  سفرنامه  سردارکمالخان  ازمطالعه  که  گردید  معلومم  ت، 
)حسین   در  خان  سردارامام  و  کمالخان  بندر  محل  در  سنجرانی 
مرورمجدد   از  قبل  تا  داشتند،چیزیکه  اقامت  آباد=چهاربرجک( 

 سفرنامه سمت من عکس آنرا فکرمیکردم. 

سیستان   تقسیم  مسئله  در  حکمیت  هیئت  رئیس  گولدسمید  جنرال 
با سرک  ۱۸۷۲درفبروری سال  ایوان سمیت) همراه   Euanرتر خود 

Smith  از کوهک(،  وچهاربرجک  بند  کمالخان  بندر  تا  )خوابگاه( 
تا معلومات حاصل کند که ایران تا کدام قسمت سیستان را   سفرکرد 
در تصرف خود دارد وآیا رؤسای اقوام آن نواحی خود را تبعۀ دولت  
خود   چشمدیدهای  گزارش  ضمن  سمت  افغانستان؟  یا  میدانند  ایران 

این سفرومالقات با سردارکمالخان وسردارامام خان ،شجره آنها را  در
 نیزثبت کرده است. 

 

وپسرعموی   سنجرانی  بلوچهای  از  »سردارکمالخان  سمت:  بقول 
ابراهیم خان چخانسور وامام خان رودبار محسوب میشود.پدر بزرگ  

پسر دارد که مهمترین آنها    ۸همه آنها جان بیگ است.سردارکمالخان 
ونفوذ  محمدعمر هستند.سلطه  خان  وسرفراز  محمدرضاخان،  خان، 

چپ   سمت  مقیم  کوچی  بلوچهای  بین  در  اساساً  کمالخان  سردار 
رودخانه هلمند بین بندر کمالخان تا رودبار برقرار است. رودبار بین  
او وسردار امام خان تقسیم شده وهرکدام از آنها قلعه ای در رودبار  

یا پس ران خود را دراین قلعه ها مستقر  دارند که یکی از وابستگان 
کرده اند تا ناظر برتقسیم منصفانۀ عایدات زمین باشند. قدرت سردار 

 کمالخان نسبت به سردار امام خان بیشتر است. 
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کرد:  بیان  زیر  میتوان بصورت  را  بیگ  بیگ سه    شجره جان  جان 
است.   داشته  خان  ونواب  اسالمخان  جانخان،  خان  نامهای  به  پسر 

خان همان ابراهیم خان است که چخانسور را در اختیار  پسرخانجان  
دارد. پسر اسالم خان به نام امام خان، حسین آباد ] چهاربرجک[ را  
در دست دارد و باالخره پسرنواب خان، همان سردار کمالخان است  

است.  مستقر  بندر  در  سیستان،    «)که  تاریخی  جغرافیای  احمدی،  دکترحسن 

 (۲۲۸ص

 
 

 ن سمت:وایروزۀ   ۴خاطرات
 

خاطرات   سکرترجنرال    ۴-۳مطالعه  سمت«  سفر»ایوان  روزه 
موقعیت روستاهای  ۱۸۷۲فبروی    ۲۱تا   ۱۹گولدسمید)از   با  را  ما   )

 مذکور بیشتر آشنا میکند. 
صبح به سمت »دک دیله« راه افتادیم که    9بهمن( ساعت۳0)فبروری  19روز  »

شت....دک دیله  کیلومتری( جنوب شرقی ]کهک[ قرادا  ۴۵میلی )  2۸در فاصله  
از   را  نام خود  دیله  بود.دک  واقع  آن  به  هلمند وبسیارنزدیک  درکنار رودخانه 
کلمه سیستانی دک بمعنی کوه یا تپه گرفته است. درواقع یک تپۀ مرتفع رسی  
درکنارۀ چپ رودخانه قراردارد. خرابه های قلعه قدیمی در قلۀ وباالی تپه دیده 

ست که سالها قبل یکی از بندهای متعددی میشود. این قلعه قدیمی معرف آن ا
بند،  این  نام  است.  قرارداشته  قلعه  این  بودند،درمجاورت  زده  رودخانه  بر  که 
دیله یا بند یکاب بوده وآب قلعه فتح را تامین میکرده است. این بند از شاخچه 
ودرنتیجه  بود  شده  ساخته  آن،  داخل  خاکریزی  بدون  ولی  بافته  بهم  گز  های 

آب از الی شاخه های بند عبور میکرد. درحقیقت هدف از ساخت قسمت اعظم  
این بند؛ باالبردن سطح آب رودخانه بمنظور انحراف وگشتاندن آن به کانالهای 
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آبیاری واقع در باالدست بند بوده است. گفته میشد که بنای این بند به دوران  
آبیای درباالدست    قدیم تعلق دارد، زیرامروز هم تمام عالیم وآثار بند وکانالهای

آن از بین رفته اند.درساحل مقابل رودخانه )سمت راست(چند تپۀ مرتفع دیده  
می شدند که در باالی آنها مقبره های قدیمی وخرابه های مدفون شده برجها  
ومنارهاقرار داشتند. خرابه های که در سفر روز اول بعد از بندکهک قراردارند  

ب دوالی  دم  از  عبارتند  ترتیب  دربه  مطلق  های  خرابه  میلی    1۸صورت 
فتح   نام  ،کهک،قلعه  بدون  های  وخرابه  مسجد  مخروبه،  بصورت  اساسا 

 ( 171- 1۶9، 1۶۸وقبرهای مخروبه مقابل دک دیله.) دکتراحمدی،همان،ص

 

درفاصله  1فبروری)20روز کمالخان  بندر  طرف  به   12اسفند( 
بطول19میلی) افتادیم.راه  راه  دیله  دک  شرق  جنوب  ازداخل ۶  کیلومتر(  میل 

صحرائی نزدیک ساحل چپ رودخانه میگذشت وسپس ازکنار مجرای فعلی راه  
کویری   فالت  یک  به سطح  ودوباره  میکرد  گز عبور  انبوه  داخل جنگلهای  از 
وقلعه  زراعتی  اراضی  به  تا  میکرد  نزول  بتدریج  آن  بعداز  و  میکرد  صعود 

خا سرفراز  با  کوتاهی  فاصله  ازطی  بعد  برسد.ما  پسرکمالخان  کمالخان  ن 
صبحانه  صرف  ضمن  در  را  محمدرضاخان  سرفرازخان  برخوردیم.برادر 

 درنصیرآباد )زابل( همراه با امیر)علم خان امیرقاین (دیده بودیم.

هلمند  رودخانه  چپ  کیلومتر(ازکنارۀ  میل)یک  ربع  سه  حدود  خان،  کمال  قلعه 
که   دره  ودریک  داشت  )  ۸فاصله  قرارگر1۳میل  داشت  عرض  فته کیلومتر( 

بود.نزدیک قلعه، بطرف رودخانه بصورت فشرده زراعت شده بود ومی گفتند 
بلندتر شود،تمام آن دره غرق اب میگردد. دردوران ماقبل   وقتی که سطح آب 
زره)گودزره(   دریاچه  سمت  به  غربی  جنوب  درجهت  رودهلمند  التاریخ،ظاهراً 

سرریز جریانان  محتوی  واقع  در  مسیرمذکور  است.  داشته  از جریان  آبهای  ه 
داخل بند بزرگی بوده که توسط گشتاسپ ]ظ:گرشاسپ[ درملخان]واقع رودبار[ 
شاهرخ  میکرده،توسط  تقسیم  بدقت  را  آب  که  بند  این  بود.  شده  احداث 
پسرتیمور لنگ ویران شده است. هنوز باقی مانده های مجرا وکنار های کانال  

ر وحوضدار می رفته کامالً  یا رودخانه بزرگی که از محل این بند به ترکون،ُکند
یا   دور،کانال  خیلی  های  درزمانه  »بولباخان«  بند  رفتن  بین  ار  با  هویداست. 

 رودخانه مذکور هم خشک شد. 

 

مربعی   آن قصری  بود ودرمرکز  نامنظم  به شکل  دیواری  دارای  کمالخان  قلعه 
دراطراف  نیز  گلی  کلبه  چندین  میشد.  محسوب  سردار  خانه  که  داشت  وجود 

میشدند. در بندرکمالخان بیش از چندخانه وجود نداشت. بخش اعظم   قصردیده
آیادی)رعیت(سردارکمالخان بلوچهای توکی]طوقی [هستند که درچادر ]غږدی[  
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زندگی میکنند وبه دلیل چرای گله های شان و زراعت حاشیه رودخانه، عموماً 
 متحرک )کوچی(میباشند. 

دولت بگیر[  بگیر)معاش  عاید  خان  وساالنه   سردارکمال  بوده  پرشیا)ایران( 
مواجب)معاش( ۵00 تومان 

از  اطاعت  درمقابل  میگیرد. 
پذیرفته   را  ایران  اوامرشاه 
ازطرف  گاهاً  که  را  ودستوراتی 
عقاید  با  میشود،  صادر  شاه 
وبه   مخلوط  خود  ونظریات 
سالیانه   میدهد.  انجام  نحوی، 
به عنوان  چند گوسفند وشترهم 
م تحفه یا مالیات پیش امیر )حاک 

سیستان( می فرستد.وقتی ما به  
که   رسیدیم،خبردادند  خان  کمال 
شک  است.ابتدا  مریض  سردار 
بردیم که نکند مرض سردار هم 
فرمایشی  بیماری  نوع  همان  از 
رسیدن  محض  به  که  باشد 
وشریف  شیردلخان  میسیون، 

میخواهد   که  داد  اواطالع  بعد  روز  بود،ولی صبح  کرده  مبتال  را  خان]ناروئی[ 
بود ژنرال ] بسیار خوش مشرب  پیرمردی  ببیند. سردارکمالخان  را  گولدسمید[ 

ولی در رأی وعقیده خود ثبات نداشت واز بیماری تنگی نفس )آسم( رنج می  
تا   سیستان  مناطق  همه  که  کرد  وتاکید  گفت  سخن  مختلفی  مسایل  از  برد.او 

ه)سیاح ملخان ]واقع در رودبار[به شاه تعلق دارد....سردارکمالخان درمورد فری
درسال   که  نشنیده    1۸۴۶فرانسوی  بود(چیزی  کرده  دیدن  سیستان  از 

رشد   خرما  درخت  شدید  بادهای  بدلیل  بندر  در  که  گفت  بود.سردارکمالخان 
نیستند.  بلد  ماهیگیری  بلوچها  ولی  است  پرماهی  رودخانه  اگرچه  و                    نمیکند 

 صفحه ازخاطرات ایوان سمت یک 

 

راه   ۳0و۸ند(ساعت  اسف2فبروری)21روز   به سمت چهاربرجک  دقیقه صبح 
بفاصله   که  داشت. 1۶میل)  10افتادیم  قرار  شرقی  جنوب  درسمت  کیلومتر( 

میل از   2چهاربرجک را »جای امام« یا »حسین آباد« نیز مینامند.جاده بطول
گدار   از یک  داشتند.  قرار  درکنار رودخانه  که  میگذشت  اراضی زراعتی  داخل 

آن رفتیم. درکنار راست رودخانه توقف  رودخانه عبورکرد ه وبه ساحل راست 
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افتادیم. مسیرجاده بطول   براه  میل   ۶کرده صبحانه خوردیم و بالفاصله مجدداً 
کیلومتر( از یک بیابان با پوشش سنگ وشن درشت میگذشت. قلعه خرابه  10)

میل   ۶کوچکی بنام قلعه میر]میرافضل[ در طرف راست جاده قرار داشت. بعد از
،جاده اندکی پائین آمده وارد زمین کم ارتفاعی گردید که بسترمتروکه رودخانه 
محسوب میشد وبصورت فشرده ای زراعت شده بود.اراضی زراعت شده بطول 

کیلومتر( بوده وتاپای دیوار قلعه امام خان می رسیدند. در فاصلۀ کمی  ۳میل )2
ساله    20انی تقریباً  از]قلعه[ شیرمحمدخان پسرسردارامامخان را دیدیم که جو

الذکررا درنصیراباد  اخیر  العاده شبیه برادرش دوست محمدخان بود که  وفوق 
دیده بودیم.پیرمردی که همراه خان جوان حرکت میکرد،از فرصت استفاده کرده  
وبه اطالع ما رسانید که سردار امام خان با تمام نفرات ودار وندارش تعلق به 

سردا  مانند  دارند.  ایران  بگیردولت  شاه  جیره  نیز  سردارامامخان  رکمالخان، 
تومان مواجب داشت. اما بعد از سفر پسرش دوست   ۵00ایران بوده وساالنه  

به   ساالنه  را  وی  تهران،مقرری  به  داده    ۶00محمدخان  افزایش  تومان 
 (۱۷۲)صبودند.«

تذکرات    این  سیستان،  حکمیت  هیئت  گولدسمید،رئیس  جنرال  اما 
سمی »ایوان  خان  سکرترخود  سردارکمال  برتابعیت  مبنی  را   » ت 

مورد   وآنرا  باورنکرده  ایران،  دولت  از  سنجرانی  خان  وسردارامام 
است   ندانسته  اواعتبار  زیرعنوان    .زیرا  خود  حکمیت  درگزارش 

«: مینویسدکه  )تقسیم(«  سیستانی  »تصرف  به  راجع  اما 
که   بلوچ  رؤسای  سنجرانی  خان  وامام  کمالخان  فرعی]نیمروز[ 

افغانستان  درکنار   واطاعت  تبعیت  به  دارند،  سکنی  رودهیرمند 
نمیتوان   را  قسمت  این  من  عقیده  به  صورت  دارند.دراین  اعتراف 

است   اصلی  سیستان  قضیه  مانند  سیاسی  گفت  ،تاریخ  محمود  محمود   (»....

)جلد نوزدهم،  قرن  در  وانگلیس  ګولدسمید    ،771  -7۵۳،صفحات  ۳ایران  حکمیت  داستان 
 (آمده است.279تا  2۴2ازص جغرافیای تاریخی سیستان،   درسیستان در کتاب

گفته    قبلی  درمقاله  که  منست  قول  مؤید  گولد سمید  تذکر جنرال  این 
)از امیرشیرعلیخان  حکومت  بحرانی  دوران  در  -  ۱۸۶۳بودم:» 

برای تصرف  ۱۸۶۸ ازخراسان وکرمان  قشونهایی  ایران  دولت  (که 
را   فتح  قلعه  تا  وسیستان  کرد  اعزام  بود،  سیستان  کرده  اشغال 

قشون   سوی  از  وتطمیع  تهدید  وجود  با  بلوچ  سنجرانی  سرداران 
 ایران، خود را تابع امیرافغانستان شمردند.« 
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» قلعه امام خان، دارای سه اسم  میگوید:درمورد قلعه چهاربرجک  سمت  

اباد  ،حسین  امام  جای  شد]یعنی  اشاره  آنها  به  قبالً  که  است  مختلف 
دارای بالفاصله   وچهاربرجک(.قلعه  دیوار  از  ضلع  ویک  بوده  گلی  دیوارهای 

متر( ارتفاع  10فوت)  ۳0بعد از خاک ریز  راست رودخانه واقع است وحدود  
دارد. در فصل بهار، سرریز اب هلمند، اراضی هردو طرف رودخانه را غرقاب  
آنروز  ظهر  از  بعد  بود.  پائین  بسیار  آب  ما  بازدید  درزمان  ولی  میکند 

سرش به مالقات ژنرال گلدسمید آمدند.سردار از پسرعمویش سرداراماخان و پ
کمالخان جوانتر بود ومانند وی خوش مشرب وخوش برخورد به نظر می آمد  
سردار   برد.  می  رنج  )آسم(  بیماری  از  نیز  او  داشت.  زیادی  کلی  واطالعات 
امامخان درضمن صحبت میگفت که تمام سرزمینهای بین اینجا]چهاربرجک[ تا 

 (172ود رودبار جزو قلمرو شاه ایران است.«)صرودباروخ
 

 
 18۵2قلعه چهاربرجک) یا حسین اباد( ساخته شده در

خود   آبادتوسط  حسین  فعلی  قلعه  میگویدکه،  دیگری  درجای  سمت 
 ( 17۸(ساخته شده است.)ص1۸۵2سال قبل ) 20سردار)امامخان(حدود

فتح راه دقیقه  صبح بطرف قلعه    ۳0و  ۶اسفند( درساعت  ۵فبروری)  2۴روز
ساعت   برگردیم.  کهک  به  تا  در    11افتادیم  واقع  فتح  قلعه  به  شب  ونیم 

قشون  ۴0میلی)2۵ میگوید  سمت  رسیدیم.  برجک  چهار  شمال  کیلومتری( 
قلعه  ازارگ  تا  ندادند  اجازه  وبما  بودند  کرده  اشغال  را  قلعه  این  ایرانی 
نوشته شرحی  آن  ووسعت  فتح  قلعه  های  خرابه  درباره   دیدارکنیم.سمت 

فتح  ۶فبروری )  2۵( سمت میگوید: روز 1۸1-179است.)ص   قلعه  اسفند(از 
در واقع  کوهک  راه    ۳2میلی)  20بعزم  فتح  قلعه  شمال  کیلومتری( 

 ( 1۸۳افتادیم.«)ص
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 ( م  1۴27قلعه فتح درنیمروز )تاریخ اعمار 

 
 خالصه کالم: 

قلعه   و  بندرکمالحان  از  سمید  سکرترگولد  سمت  ایوان  خالصه 
یادکرد  کمالخان. کمالخان  بند  از  نه  زندگی    ه  بندر  محل  در  کمالخان 

 میکرده ولی او کدام بندی بر رود هیلمند نساخته است. 

ایوان سمت میگوید در محلی که امروز بنام بندرکمالحان یاد میشود  
غرب   بندی  بطرف  رودی  ازآنجا  که  داشت  وجود  بلباخان"   " بنام 

مروز مردم محل  بسمت تراکو و کندر و حوضدار جریان داشته که ا
   از آن بنام رودبیابان و رامرود یاد می کنند. 

تردید   مسایل  بدون  وسقم  صحت  برای  ومدارک  منابع  مجدد  مرور 
تحقیقی وتاریخی  خالی از مفاد نیست ومیتواند چیزهای را که باراول  

 مطالعه به  نظر  کم اهمیت جلوه نموده،بار دوم پر اهمیت تر  
   ازه گردد. جلوه کند ومورد بحث های ت
 2020/ 11/ 2۸پایان 
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 دهم گفتار پانز
 

از    نیمروز سنجرانی  سرداراناطالعات تازه در بارۀ 

 ،افغانستان شناس امریکائی قلم لودویک آدمک

 ( رحمت آریا  ۀ)ترجم

2 /1  /2021 

 قسمت اول 

 مدخل: 
کاظم   عبدهللا  سید  داکتر  افغان  بار  2020درنومبر  دانشمند  در  وجه    ۀمقالتی 

سلسٔه کتاب در»و در آن متذکر شده بودند که  منتشرکردال خان  مه بندر کتسمی

افغانستان سیاسی  و  تاریخی  "گاسیتیر   Afghanistan of Gazetteer "قطور 

political and Historical "    امریکائی مشهور  شناس  افغانستان  اهتمام  به  که 

آدام لودویک  های  ک  یپروفیسور  ر  ۸0و  70درسال  بچاپ  بیستم  سیده قرن 
دوم   جلد  در  معلومات آن  است،  افغانستان"  غرب  جنوب  و  عنوان"فراه  تحت 

ت مهم منطقه به شمول خانواده ها و جغرافیای  محالبسیار جامع دربارٔە تاریخ و  

اکنون شامل سه و  که  و  الیت  بشری ساحات جنوب غربی کشور  نیمروز  فراه، 

جمله در  کتاب  دراین  است.  رسیده  نشر  به  میباشد،  های    هلمند  خانواده  دیگر 

که   است  هم خانواده سنجرانی  یکی  آنجا  آن  بزرگ  از  معرفی  صفحه    12بیش 

 ( 2۶۵تا  2۵۴از صفحه ) .«بزرگ را در بر میگیرد
را   استاد  تذکر  های    وکردم  یری  یگیاین  بریده  را  آن  باالخره  داکتر صفحات 

   کشور   مترجم چیره دستبه  عبدالرحمن زمانی از امریکا برایم فرستادند ومن  

فرستادم تا بامهارتی که درترجمه وترسیم چارت شجره نامه  جناب رحمت آریا  

را  دارند آنرا به دری گزارش نمایند.آقای آریا با مهربانی صفحات مورد بحث  

برای من فرستاد. من این اطالعات را بادقت    ونشرترجمه کرد وبرای بازنگری  

)از  در ضبط نامهای خاص    را  ولف) امریکائی(مرورکردم وبرخی اشتباهات م

قبیل:سیاه دوک به سیاه دک،دکی دیلی به دک دیله، میالک به میلک،جام بیگ  
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عطامحمد،   به  الملک،اداءمحمد  صمصام  به  الملوک  سام  بیگ،سیم  جان  به 

به  خیم  اشکینک،سبز  به  اسکنک  کیل،  به  قیل  گرمسیل،  به  گرمسال 

وغیره(   قاین  به  وغاین  سبزگزی  به  نمودمسبزکیم،سبزغازی  وبرخی   اصالح 

تحشیه را  مقیم دراین    نوشتم.  وتعلیق  نکات  های  سنجرانی  اطالعات 

جمع والیت چارت مرتب شده دررودبار نیمروز در  بندرکمالخان وچهاربرجک و

سنجرانی  هلمند ثبت دفاتر دولتی بوده اند. این گزارش  نه تنها در بارۀ خاندان  

ت نسب نامه  خاندان سنجرانی  درخبیش از پیش افزود، بلکه  براطالعات من  

که در  آنهایی  تا  بودند  بندرکمالخان وچهاربرجک مستقر  در  که  آنهای  از  اعم 

قلعه چخانسور وسیاه دک زندگی میکرده اند با سال فوت آنها نیز مشخص شده 

نشان  میرسد،  بمالحظه  گزارش  دراین  که  ومهمی  تازه  بسیار  نکته  است.یک 

سرد از  هریک  ملکیت  ساحات  برآن  دادن  وافزون  از  اران  بهربرداری  نحوۀ 

وتقسیم  وشیوه  زمین   وتوزیع  ودهقان  آبیاری  مالک  میان  زمین  محصول 

. چنین اطالعاتی را من تاکنون در هیچ اثردیگری نخوانده بودم. واینک  استنیز

آریا، رحمت  اقای  از  مجدد  امتنان  ابراز  گوشۀ  با  این  تاریح  عالقمندان  با  آنرا 

بدون شک برای جوانان درس خوانده  . این گزارش  ازم  افغانستان شریک میس

نیمروز واخالف سنجرانیها که در چهل سال اخیر مجبور به ترک خانه وکاشانه  

 شان شده اند نیز دلچسپ خواهد بود.

 2021 /1 /2سیستانی 

 
 » سنجرانی : 

بار«   »رود  پائـین  در  هلمند  درۀ  در  که  اند  بلوچی  اقوام  از  یکی 

پهن دارند.  جنوب  زندگی  طرف  به  جنوب  از  دشتی  ساحـۀ  این  ای 

 و »ُمـحـبـت« امتداد می یابد.     گی[ چاه]شرق در جهت »چغای«

را   آنطوریکه خود شان خود  یا  در ذیل شرح سنجرانی های هلمند 

 »سنـگــُـورانی« هلمند خطاب می کنند، تقدیم میگردد. 

جاری قرن  آغاز  در  فقط  قوم  است[ »این  نزدهم    اقامت  ]منظورقرن 

»پالس   مردم  آن  از  قبل  که  آوردند  بدست  را  سیستان  در  دایمی 

اساس   که  احمدشاه  زمان  در  آنها  بودند.  نشین  چپری  یا  نشین« 
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  ]والیت هلمند[لی امپراتوری درانی را گذاشت از بلوچستان به گرمس

آمدند. در این زمان آنها بطور ساالنه در کرانـۀ چپ هلمند میان مله  

شان عبدهللا خان در رفت    ]رئیس[ دت ساالرخان و رود بار تحت قیا

نورزیي ها چندین سال قبل بوسیـلـۀ »نادر    ۀ و آمد بودند. این ناحی

منطقـۀ   یک  ها  بلوچ  اشغال  حین  و  بود  شده  ویران  کامالً  شاه« 

متروک و بی حاصل بود و امروز هم به همین حال باقیمانده است؛  

حدود شش تا هشت    بلوچ ها که مردم کوچی اند در این منطقه برای

کلبه های چپری مانند خود که   در  ماه با شتران و رمه های شان

بافته شده و بنام »پالس« یاد میشود زندگی   بدنه شان از چوب گز

می کنند. چنین به نظر میرسد که ساالر بلوچ ها عبدهللا خان روابط  

با نورزی ها دارد؛ ولی فرزندش جان بیگ که جانشین پدر   حسنه 

ست دایماً با آنها در خصومت است؛ نامبرده یک قطاع الطریق  اشده  

سرشناس است و برای سالیان متمادی در راه های مواصالتی میان  

ل راه گیری میکرد. در زمان وی  ی کندهار و سیستان از طریق گرمس

تاوکی »بلوچان  یعنی  شان  رعایای  و  ها  ساحـۀ    [44]«سنجرانی 

کناره   امتداد  در  شانرا  گذار  و  ولسوالی  گشت  حدود  تا  هلمند  های 

چخانسور گسترش دادند. آنها در کشمکش هایکه در این زمان میان  

این   در  ترتیب  این  به  و  گرفتند  حصه  بود  روان  سیستان  سران 

منطقه بصورت بالنسبه احراز موقعیت کردند و شکل زندگی کوچی  

اقامت دایمی در منطقه مبدل ساختند. از این که در   گری شانرا به 

بخاطر بدست آوردن    ]شاه[ن زمان کشمکش میان فرزندان تیمورای

تاج سلطنت روان بود اینها به آسانی توانستند مؤثریت خود را ثابت  

ی  یسازند و خود را از مزدور کاری نورزی ها وارهانند زیرا نورز

 

 -در سیستان غیر از سنجرانی وناروئیها تمام طوایف بلوچ بنام طوقی یاد میشوند.     44
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دست   و  تعدی  برابر  در  شان  قومی  اراضی  از  دفاع  به  قادر  ها 

 اندازی نبودند.  

از   بیگ  نواب، اسالم و خان  جان  یعنی   خود سه پسر بجا گذاشت 

در   محمود  وزیر شاه  بارکزی  خان  فتح  وزیر  اینکه  از  بعد  جهان. 

سال   قوم  1۸10حدود  ساالر  که  را،  خان  علم  میر  خود  رقیب  م 

وزیر فتح خان  ،از میان برداشت  بود  ]خاشرود[نورزی در »خاش«

ه نورزی ها  به این سه فرزند جان بیگ در سرحد سیستان در منطق 

خان  ]جایداد[   نواب  به  زمان  این  در  کرد.  اقطاع  ناحیه  دایمی 

خان  ق »تـَـرَ  جهان  خان  به  و  رودبار،  منطقـۀ  »اسالم«  به  ون«، 

»خاش« شهرک  ]خاشرود[ منطقـۀ  »چخانسور«  و    ]قلعه[با  بزرگ 

 ادارت مرکزی آن داده شد.  

بهرام   ملک  ازدو]کیانی[ فرزند  جهان  خان  دختر  با  الدین  اج  جالل 

« به خان جهان    ینک نمود و در بدل جهیز عروس قریـۀ »قلعـۀ بیر 

داده شد. خان جهان این قلعه را دوباره باز سازی کرد و بر ویرانه  

های این قریه شهرکی بنا نمود و نام آنرا جهان آباد گذاشت. جای  

ولی   گرفت  علیخان  چخانسور  در  اش  جانشین  فرزند  را  در  ]او[او 

ا بیش  استفادۀ  در سال  اثر  را  1۸۴0ز حد چرس  جایش  و  بُمرد  م 

ساالر تا    فعلی  [ رئیس]برادرش  عادتاً  مرد  این  گرفت.  خان  ابراهیم 

حد جنون نشـۀ چرس است؛ معهذا نامبرده بخاطر مهمان نوازی و  

مشهور است و بعلت مؤفقیت    ]سرکرده[ساالر   یشسخاوت بی پروا

واهرش با  در مالداری در منطقه از شهرت بسزا برخوردار است. خ

یکی از اسحق زیی های »الش« ازدواج نموده    ]ساکزی[احمد خان

»ناهوری« فعلی  ساالر  که  وی  [45]است  نواسـۀ  خان  شریف  یعنی 

 
   ناهوری یعنی ناروئی- 45
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خان[وی  . [46]است حفظ    ]سردارابراهیم  را  خود  مستقل  موقف 

نموده   مقاومت  امید  این  به  فارس  نفوذ  برابر  در  ایندم  تا  و  نموده 

ست آرد و فرزند خود خان جهان را به  است تا از کابل حمایتی به د

کار   این  ولی  است  فرستاده  امیر  ناکامی    او دربار  به  معروض  را 

 قرار داده است وی باید به قدرت فارس گردن نهد.  

بار   رود  در  شان  های  قلعه  در  یک  هر  خان  اسالم  و  خان  نواب 

است؛  میکنزندگی   میل  نیم  حدود  شان  های  قلعه  بین  فاصله  و  ند 

شا »ارعایای  جات  قریه  در  دریا  طرف  آن  در  کینک«، »خیر  ش ن 

، فرزندی بجا  ]خان[ آباد«، »حسین آباد« وغیره ساکن اند. از نواب

فرزندی    [خان]اسالم    از ون«؛ وق بندر »تــَـردر کمال خان  بنام  مانده  

مانده  بنام   بجا  در امام خان  دارد[  چاربرجک   که  . هر دوی  ]زندگی 

فارس قرار دارند ولی از    ر]دولت[زیرنظاین سران بنابر جبر حاالت  

طرف   به  شان  رغبت  و  گرایش  اند  مذهب  سنی  طبیعتاً  اینکه 

افغانهاست. قلعه های هردو که بنا های جدیدالتأسیس اند در زمان  

ساخته شده است که در این اواخر    ]سربندی[محـمد رضای سربدانی

 بوسیـلـۀ فارسیان بهتر تعمیر شده است.  

م از لحاظ نفوذ و هم از لحاظ کثرت شان یک  سنجرانی ها اکنون، ه

قوم مهم اند. از لحاظ سیاسی آنها همیشه جانب ساالر کندهار را می  

کنند.   می  را حفظ  ارادیت خود  منطقوی، خود  در حدود  ولی  گیرند 

خان ابراهیم  در    ]سنجرانی[نمایندگی  جهان  خان  فرزندش  بوسیلـۀ 

 
شوهر خواهر سـردار ناروئی،  سردارشریف خانمولف دراین مورد دچار اشتباه شده است. - 46

ارابراهیم خـان دسـروسردار ابراهیم خان  شوهر خواهر شریف خان.  بود سنجرانیابراهیم خان  

و  یک دختر خـود را بـه امیـرعلم  بود  داده  جوینیساکزی  سردار احمدخان  خود را به    یک دختر

بـه خـاطر همـین بافـت فیـودالی بـود کـه وقتـی یکـی خان خزیمه حاکم سیستان فـارس داده بـود. 

ازاین سران سیستان برضد حاکمی دست به شورش ونافرمانی میـزد، همگـی سـران طوایـف در 

 )سیستانی(م را از شهر ودیار خود دور میساختند.آن شورش شرکت میکردند و حاک
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و وفادارای بلوچان به  دربار شیرعلیخان اولین نشانـۀ آشکار بیعت  

 دربار کابل بوده است.  

»تاوکی رعایای  و  ها  شان  طوقی   -سنجرانی  بین  در  که  شان   »

و   غلجایی  های  خانواده  سائـر  و  کی  تره  توخی،  خانواده  چندین 

بقایای مهاجمین فارسی تحت ساالری میر محمود اند در قریه های  

 ذیل ساکن اند:   

 

 

 تعداد خانوار  قریه جات  نام تعداد خانوار  نام قریه جات 

 2۵0 بندر کمال خان 1200 چخانسور 

 200 خیر آباد  1000 خاش

 200 اشکینک  ۶00 کده

 ۳00 حسین آباد  ۵00 جهان آباد 

 1۵0 علمدار ۶00 ناد علی

 200 خواجه احمد  2۵0 طفلک

 200 نظر خان  ۵00 رود بار 

چند   ۴00 چار برجک  و  آغاجان 

 قریـۀ دیگر 

۶00 

 

م سران سنجرانی یعنی امام خان از چاربرجک،  1۸۸2تا به سال   

از   که  چخانسور  از  خان  ابراهیم  و  خان  کمال  بندر  از  خان  کمال 

حمایت همدیگر برخوردار بودند بصورت خاص مستقل بودند، و از  

رود بار بسوی پائـین تمام درۀ هلمند را در اختیار داشتند. ولی در  

چخا از  خان  ابراهیم  که  بود  ایام  امیر  همین  بوسیـلـۀ  نسور 

عبدالرحمن خان به علت عدم به رسمیت شناختن امارت وی معزول  
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یک   منطقه  این  از  اکنون  که  می    [ـۀطعققشلۀ]شد  حراست  نظامی 

 کند.  

 

م در بارۀ عزل و اخراج    1۸۸۴»میتلند« معلومات ذیل را در سال  

آن  ابراهیم خان در اختیار ما قرار می دهد، چنین می نماید که اتمام  

 خیلی به سادگی بوقوع پیوسته است :   

فارس در سیستان بود.  حاکم دولت  این«، علم خان  ق)امیر منطقـۀ » 

او علی    م وفات نموده است، فرزند کالن1۸91"موصوف در سال  

 شد."  ]سیستان[ اکبر خان جانشین پدر و حکمران

سیستانیان علیه او بغاوت نمودند و او را  [47]حدود هشت سال قبل 

قلعـۀ ناصر آباد محاصره کردند. ابراهیم از چخانسور تا حدی به  در  

محاصره   به  توانایی  افرادش   و  برخاست  سیستانیان  از  حمایت 

شاه داشتند.  را  قوماندۀ    ]قاجار[  کشاندن  المصامص تحت  لک  ُُ م 

 

رخ داده نـه در 1۸7۳سـالبغاوت علیه امیرعلم خـان خزیمـه درعهـد امیرشـیرعلی خـان در - 4۷

امیـرعلم خـان   ربـنخسـتین کسـانی کـه    ، سـکائیبقـول جـواد محمـدی  عهد امیرعبدالرحمن خان .

وسـردار ابـراهیم خـان    ، سردار شریف خـان نـاروئی  حاکم سیستان عصیان کردندخزیمه عرب  

امیـرعلم خـان علیـه  قمـری( سـران سیسـتان،  1290میالدی)  1۸7۳در دسامبر  سنجرانی بودند.

شوریدند و مقر اورا محاصره کردند و باالخره با او توافق نمودنـد کـه از سیسـتان بـرون بـرود. 

ــرکردگان ــان  شــوری یس ــرعلم خ ــه برامی ــارت دک ــاروند عب ــان ن ــریف خ ــان هاز: ش ی،ابراهیم خ

ی، کمالخــان صــاحب بنــدرکمال خــان، امــام خــان رودبــاری، جــوینســنجرانی، ســلطان احمــدخان 

بکمـک امیـرعلم از قـاین اما بزودی نیروهـای    .بودند  سرافراز خان بلوچ وملک عباسخان کیانی

بـرای بررسـی موضـوع البتـه  .  فـتند واو دوبـاره زمـام اختیـار سیسـتان را بدسـت گریدخان رس 

یشوند ومردم عدم رضایت خود را از سپردن سرنوشت خـود بـه بدسـت  مامورانی واردسیستان م

نظامی بنام صمصـام شخص  قاینی ها ابراز میکنند ومیرعلم خان از سیستان تبدیل وبجایش یک  

ناصـرالدین بـا  الملک گماشته میشود.دیری نمیگذرد که امیرعلم خان خود را بـه تهـران رسـانده  

کـرده دوبـاره بـه حیـث حـاکم سیسـتان پـاک  ت بـه خـود  را نسـبمالقات میکند وذهنیـت شـاه  شاه  

شـتن گبـا بر  (277، 2۴1خوشیدی، ص1۳۳0سیستان ورویداد نوزده بهمن)(.1۸7۴برمیگردد)

واز طـرف   بـه افغانسـتان فرارمیکنـد.ی  همجدد میرعلم خان به سیستان، سردارشریف خان نارو

 ]سیستانی[امیر شیرعلی خان ناحیه قلعه فتح به او داده میشود.
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عقب   سیستانیان  فرستاد.  آباد  ناصر  به  خراسان  از  امدادی  نیروی 

 اخته شد. رانده شدند و آتش بغاوت خاموش س

شریف خان که در شریف آباد زندگی میکرد و حصار نیرومند برج  

 « منطقه  امیر  با  داشت  اختیار  در  را  خان  و  قعلم  کرد  کمک  این« 

زمانیکه   کرد، چنین  صامص همچنان  نیز کمک  او  با  الملک رسید  م 

از   بعد  ولی  است  داده  انجام  خوبی  خان عمل  که شریف  نماید  می 

وی چشم پوشی شد و هیچ نوع پاداشی  سرکوبی بغاوت از خدمات  

به دست نیاورد. نامبرده شکایت کرد ولی به شکایت وی توجهی هم  

فارس دست کشید  به دولت    صورت نگرفت. باالخره وی از وفاداری

افغانی عقب کشید. این حادثه حدود شش یا هشت   و بطرف سرحد 

در   را  موصوف  های  دارایی  فارسیان  پیوست.   بوقوع  قبل  سال 

ً تان مصادره کردند. متعاقبسیس   ]شیرعلیخان[ محمـد شریف به امیر  ا

مناسب   تا  داد  آن  حالدرخواست  در  تا  شود  داده  زمین  برایش  ش 

»قلعـۀ فتح« را که در آنوقت منطقـۀ    ،زندگی کند. امیر شیرعلیخان

بود   متروک  و  یزرع  روایت  عطا  ابرایش  لم  یک  طبق  بر  کرد. 

امیرکااین  ازابراهیم خان   بودبل[]تصمیم  ناراضی  یکروز  او    .کامالً 

شریف  محمـد  ن کرحمله    خان  باالی  غارت  را  او  و  گفته  د.  مود 

]با آنکه آنها خویشاوند  نداشتند  ی با هم مناسبات خوب آنها    میشودکه  

، ابراهیم خان عالقه داشت  بودندوخواهر یکی زوجه دیگری بود[   

دان گوش نداد  تا قلعـۀ فتح را به محـمد شریف واگذار کند ولی قوم ب 

ها»و   »نا  « سنجرانی  الذکر  ئور و  اول  شدند.  درگیر  هم  با  ها«  ی 

دست   از  را  خود  های  چراگاه  از  زیادی  قسمت  تا  نداشت  خوش 

نار و  ها  سنجرانی  که  داشت  بخاطر  باید  قیام  وه بدهند.  حین  ها  ی 

میان   و دعوا  نیز جنگ  برابر همدیگر صف کشیدند و  در  سیستان 

افراد سرفراز خان در منطقـۀ میر آباد در بارۀ زمین »تیر کوه« هم  

مورد   مسایل  تمام  که  آید  می  بر  چنین  همه،  این  با  داشت.  جریان 
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موقف   یکزمانی  معهذا،  کردند.  صلح  هم  با  و  حل  منازعه 

متزلزل شد، و بجواب حکم حضوریابی به    محمـدشریف خان خیلی 

کابل نوشت که وی از چهار طرف خود دشمن دارد و هیچ حرکتی  

چخانسور از  خان  ابراهیم  اخراج  زمان  تا  تواند.  نمی  هیچ    ،کرده 

  زمین های قلعـۀ فتح صورت نه گرفت. ابراهیمزراعت  اقدامی برای  

زم در  نامبرده  بود.  یاغی  و  متمرد  طوالنی  مدت  تا  ان  خان 

بود، مستقل  عمالً  نیز  شیرعلیخان  خان  امیرعبدالرحمن  درعهد   [

شاید وی خیلی پیر شده    ابراهیم خان خود را مستقل فکرمیکرد،[  

بود و یا هم خیلی کوته نظر بود تا درک نماید که زمان تغییر نموده  

عبدالرحمن کسی است که تحمل چرندیات را ندارد. امیر  امیراست.  

امر   فراه  والی  با  نبه  والی  نماید.  اخراج  را  خان  ابراهیم  تا  مود 

خان   ابراهیم  شتافت.  چخانسور  بسوی  خود  دار  خاصه  نفر  سیصد 

فارس   قلمرو  به  فرزند خود  با  و  نداد  نشان  از خود  مقاومتی  هیچ 

 فرار کرد، نامبرده اکنون سرگردان و خانه بدوش است.   

تازه    ها[ ]ناروهی  در نتیجه دشمنی میان سنجرانی ها و ناهوری ها

آنسوی   به  شان  های  رمه  با  آنها  که  میشود  گفته  شد. 

در  دریا]هلمند[ جنگی  که  بگویم  است  ولی مشکل  اند.  کشیده  عقب 

آنجا جریان دارد زیرا مردمان قلعـۀ فتح در جنوب هلمند رمه های  

 "  خود را دارند.

»م  اظهارات  و  اطبق  او  بین  گسیختگی  هم  از  دالیل  رک« 

به ترتیب ذیل است : زمانیکه ایوب خان در    ]عبدالرحمن خان[امیر

فرزند بزرگ ابراهیم خان به    ،م کندهار را اشغال نمود1۸۸1سال  

لشکریان مخالف امیر پیوست، و بعد از شکست ایوب خان، ابراهیم  

خان خودش ضمن مکاتبـۀ با والی اسبق »شیرعلی« در کراچی از  

ا مشکالت بمیان  این موضوع آگاه شد. بدین ترتیب امیر مصمم بود ت

اقدامی   برابر وی عمالً  در  اینکه  از  قبل  نماید.   حل  او  با  را  آمده 
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فراه آنوقت  والی  بگیرد  ابن  صورت  خان  محمدیوسف  ]سردار 

ابراهیم فهمانده بود    امیردوست محمدخان[ به معتمدین و همراهان 

شده   گرفته  ترتیباتی  اوراکه  کابل    تا  ابراهیمبفرستد به    خان  . 

در  در میتوانست   سرنوشتی  چی  برود  کابل  به  اگر  که  نماید  ک 

از   بنابرین  بود  خواهد  و  رفتن  انتظارش  ورزید؛  امتناع  کابل  به 

نفری خاصه داران بطرف چخانسور بحرکت    700زمانیکه نیروی  

 راه فرار اختیار نمود.  درنگ  بدون ابراهیم خان  افتاد 

د نام  ارند.  فرزندان وی خان جهان خان، غالم حیدر و محـمد علی 

سال   در  کالنش  بودید  کویته ازم  1۸۸۳فرزند  کرده  کدام  ن  هیچ  د. 

شان چندان نفوذی ندارند. قدرت سردار تنها بر نیروی خیلی معدود  

تا   2200متکی است چنانچه در بین نفوس چخانسور که متشکل از 

تنها    2۵00 است  سنجرانی  ]خانوار[    ۳00خانوار  بلوچان  آن 

 طایفـۀ ابراهیم خان اند. 

»ریجوی« در مورد تغییری که موجب عزل ابراهیم خان شد چنین    

حکمروا »هرچند  کند:  می  نظر  افغانیاظهار  به    های  چخانسور  در 

جا   سائـر  همانند  اینجا  مردم  که  نیست  شکی  است  همگانی  ندرت 

های دیگر مدیون صلح بنیادی و محسوسی اند که بوسیلـۀ حکومت  

قاطع خان[امیر  حدود    ]عبدالرحمن  جنوبی  در  و  غربی  های  مرز 

 سلطنتش بمیان آمده است.  

برده  وبصورت خاص در چخانسور مردم اکنون معروض به فروش  

ساالر ارادۀ  بنابر  را  کسی  اینکه  یا  و  نیستند  از    ]رئیس[گی  شان 

کشیده   شان  کاشانـۀ  و  »بلوچ  ]نمی[خانه  اقتدار  از  تواند، 

چ  ]؟[توماندر« هلمند،  بلوچان  و  خود  »تومان«  نظر  باالی  به  نین 

میرسد که وی قدرت مطلقـۀ خود را باالی اشخاص و طبقـۀ زارع  

ابراهیم هرچند  است،  داده  از    ]خان[توسعه  تن  چند  خود  عقب  در 

قدرت   نامبرده  که  اند  آن  از  حاکی  ها  گفتنی  داشت،  را  خود  افراد 
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جابرانه و خودسرانـۀ خود را باالی رعایای نژادی بخصوص باالی  

سیستانی معنی  تاجیکان،  به  سرف  بلوچی:  سرف  »یا  تنگی  و  ان 

رعیتی که همراه با زمین شان خرید و فروش میشد. م« اعمال می  

کند. نامبرده نه توانسته است به نفع خود دست به قیامی بزند زیرا  

 های وی را ضبط نموده است." ی امیر دارای

بود که ابراهیم خان سنجرانی ها  [4۸] م1۸9۳معهذا، در حدود سال   
بر دررا  آنزمان  در  نامبرده  به    ]سیستان[انگیخت،  وی  بود،  فارس 

مأمورین   بوسیـلـۀ  مالیات  آوری  برابر جمع  در  که  گفت  سنجرانیها 
امیر مقاومت نمایند و در صورتی که در برابر شان اقدامی صورت  
را   هدایا   و  زمین  اعطای  وعدۀ  ها  سنجرانی  به  وی  بگیرد 

سرانجام  ]سیستان[ در بود.   نموده  تن    فارس  چهار  ها  سنجرانی 
آمده بودند   دولتی مالیاتدیون سواران افغان را که برای جمع آوری 

اسیر کردند و آماده بودند آنها را با تعداد دیگر بلوچان به آنسوی  
سرحد از کشور خارج سازند. بخاطر جلوگیری از این عمل، محمـد  
در  شریف اسحق زی را از الش جوین با دو صد تن از خاصه داران 

هلمند  سرحدبرابر شان فرستاد و آنها را مادامیکه می خواستند از  
خارج سازند گرفتار و مؤفق به رهایی چهار تن سوار کار شدند و  
وعده   فریب  آنهاییکه  ساخت.  متوقف  کشور  از  را  مردم  اخراج 

ابراهیم   همه  خان  ووعید  که  دریافتند  بودند  رفته  قبالً  و  را خورده 
ام گفته میشود که نه تنها خود شان کم کم  درو  محض بود و سرانج

فارس را نیز با  ]قلمرو[ دوباره برگشتند بلکه تعداد دیگر از بلوچان  
خود آوردند. در درگیری کوتاهی که بر موضوع بردن مهاجرین و  
توقف آنها، با افراد محمـد شریف صورت گرفت گفته میشود که دو  

ـرین نیز زخمی شدند.  تن از قاچاقبران انسانی فارسی در میان سائ
یکی از آنها وفات نمود و دیگری گفته میشود که بوسیلـۀ مأمورین  

 

دارد که    یشرحدرمورد شورش بلوچها  م  1۸91ق/1۳09در وقایع سال  سراج التواریخ    - 4۸
 ]سیستانی[  آورده میشود. این ترجمه درآخر کملهبحیث ت
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با   ارتباط  نوع  داشتن هر  از  افگنده شد موصوف  زندان  به  فارسی 
آنها منکر و هم از مسؤولیت این آشوب انکار ورزید.  ابراهیم خان  

م در سیستان وفات نمود. فرزندش خان جهان  1۸9۳در اواخر سال  
لک«  یم، در »م1۸9۴ن دیدار ډگروال »ییت« از منطقه در سال  حی

وغریبی   فقر سیستان زندگی میکرد. موصوف در وضعیت بی نهایت  
قرار داشت و فارسیان با وی بیشتر از »کد خدای« یک قریه رفتار  

]برای اطالع بیشتراز شورش سردارابراهیم خان به  دیگری نداشتند.
   تکمله رجوع شود[ 

کمال خان بود  سردارسه های دیگر جان بیگ، یکی هم  از دو تن نوا
م وفات نمود، و فرزند وی محـمد رضا خان  1۸79که در حدود سال 

م منحیث نمایندۀ برادر بزرگش محمـد عمر خان در  1۸۸۴در سال  
واضح است که اخیرالذکر در بندر کمال خان    . رود بار زندگی میکرد

میشود که موصوف به  محل اقامت داشت ولی طی همین زمان گفته  
کابل رفته بود تا تقاضای اراضی دیگر کند. گفته میشود که حیطـۀ  
اقتدار وی تا حد زیاد بطرف جنوب تا منطـقـۀ »گلوگاه« امتداد یافته  
است؛ ولی این گلوگاه آن گلوگاهی نیست که در آنجا قلعـۀ آزاد خان  

  م 1۸9۴در »جلک« سرحد موقعیت دارد. ډگروال »ییت« در سال  
یافت که   ایندم در کابل توقیف  محمددر سیستان آگاهی  تا  عمر خان 

 است.  
سال   در  که  است  خان  امام  بیگ،  جان  دیگر  مرد  1۸۸۴نواسـۀ  م 

رک« از چهار  اکهن سالی افت ده در بستر مرگ بود. نوشته جات »مک
فرزند کالن و    (امام خان)برجک حاکی از آن اند که » نمایندۀ وی  

:  جانشین اش »شیر محـ اند  این ها  مد« است. فرزندان دیگر وی 
رک(    دوست محـمد، مهرهللا و تیمور.« )بیلو، ریجوی، میتلند، مک

امروز ساالر که  مردی  میشود  همانا    ]رئیس[ گفته  سنجرانی هاست 
در دک«  »سیاه  در  که  است  خان  ابراهیم  فرزند  جهان    ناحیه  خان 

 »میان کنگی« سیستان زندگی می کند. 

م« بیلو دوام می دهیم. سردار کمال خان در سال    –به شرح »والتر  
او  1۸79 دارایی  و  زمین  از  فرزندانش  از  تن  دو  نمود،  وفات  م 
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ی نمایند.  می  در    کیسرپرستی  که  بود  خان  عمر  محـمد  آنها  از 
که   اند  آن  از  حاکی  محلی  شایعات  و  داشت  قرار  کابل  امیر  خدمت 

سال   فبروری  ماه  در  تا190۴موصوف  یافت  اجازه  هلمند    م  به 
م آنجا خواهد  190۵باالی زمین های خود برگردد که در بهار سال  

فرزند   است.    19رسید.  کابل  در  وی  با  نیز  خان  امیر  اش  ساله 
سال   در  خان  رضا  محـمـد  دومش  سال  190۴فرزند  آغاز  یا  م 

ساله است که در    2۵م فوت کرد، فرزند کالنش تاج محـمـد  190۵
 رود بار زندگی میکند.   

سپرده  سرپ فرزندش  دو  به  خان  امام  سردار  ملکیت  اراضی  رستی 
شده است؛ دوست محـمـد خان یکی از آنهاست که قریه ای بنام وی  

کمال خان بندر  مقابل  در  درست  دریا  راست  جناح  فرزند  ددار  در  ؛ 
دارد.   نام  خان  محـمد  شیر  ف  دوم  خان  محمـد  نمودودوست  و    ه ت 

که اکنون یک قریـه بنام    هگذاشت بجا    ازخود فرزندی به نام غالم حیدر
وی یاد میشود.  نامبرده دو فرزند دارد امیر خان ده ساله و سعید  
زنده   حال  تا  که  داشت  فرزند  دو  خان  محـمـد  ساله. شیر  پنج  خان 

دو  طعاند؛   او  و  کند  می  زیست  برجک  چهار  در  که  خان  محـمد  ا 
فرزند دوم  فرزند دارد یار محـمد خان سه ساله و امام خان یکساله؛  

 [49]شیر محـمد خان کسی است بنام میر محـمد خان. 
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 کتاب دبلیوادمک  2۶1از صفحه  ها شجرۀ سنجرانی 

 

   تبصره: 
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پسرنواب خان فرزند جانبیک سنجرانی  سنجرانی  اگرسردارکمالخان   
درسال   که  خان    1۸10باشد،همانست  وزیرفتح  طرف  از  میالدی 

و رودباروچهاربرجک  های  زمین  آنها  ندکمالخان  ب  بارکزی  به 
بودبطوراقطاع   شده  مقاله  .تفویض  این  اول  فوت  دربخش  تاریخ 

از    1۴1که    ده استمشخص ش  1۸79سردارکمال خان سال   سال 
اومیګذرد  رابه    عصر.اینکه کسانی  فوت  قبل700او    ازامروز  سال 

 ]سیستانی[.خاندان بی خبراند این  میدهند، ازتاریخ شان ن
 

 

 میان سرداران [زمینداری]تقسیمات ناحیوی
 

 :  اراضی کانال رود بار 

ترتیبی  به  سنجران  فعلی  سرداران  میان  ها  سنجرانی  ناحیـۀ 

تقسیمبندی شده است که شرح آن تقدیم میگردد. ) در این شرح فقط 

دارایی و مایملک هر خانوادۀ سرداران کالن توضیح میشود؛ عایدات 

شتق و ناشی  برادران جوان منحیث قاعده از آن "تحویل زرعی"  م

 میشود که خانواده به آن اجازه میدهد.(  

از   دریا  چپ  کنار  در  است  ای  اراضی  بر  مشتمل  بار  رود  قریـۀ 

»لوت« تا »قلعـۀ مادر بادشاه« امتداد دارد و آبیاری آن از کانال رود  

بار صورت میگیرد، این اراضی میان سردار محمـد رضا خان فرزند  

حـمـد خان نواسـۀ سردار امام خان سردار کمال خان و سردار عطا م

مساویانه تقسیم شده است و بیلو می گوید که اینها نواده های همان  

سردارانی اند که در رود بار دو قلعه ساخته اند. برادر سردار محمـد 

زمین   قلبه  دو  اجازۀ  نحوی  به  خان  عمر  محمـد  سردار  خان،  رضا 

وابط دریافت نموده  زراعتی را منحیث عمل دوستانـه در ازای این ر 

بیگ   جان  قلعـۀ  تا  پادشاه  مادر  قلعـۀ  از  دریا  چپ  کنارۀ  در  است. 

کانالی وجود ندارد بنابرین چراگاه و علفزار آن بین مردم رود بار و  

 چهار برجک مشترک است. 
 

 اراضی کانال چهار برجک :
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مقابل    کیم  سبِز  »پوزۀ  از  دریا  راست  کنار  در  چهاربرجک  اراضی 

حسی »چیگینی«  قلعـۀ  های  ویرانه  مقابل  دشت«  »پوزۀ  تا  آباد«  ن 

امتداد یافته است؛ این اراضی میان سردار عطاء محـمد خان و غالم 

حیدر خان تقسیم شده که نواسه های سردار امام خان اند و گفتنی ها 

حاکی از آن اند که این اراضی از سردار ابراهیم خان از چخانسور به  

 ازدواج نموده است.   او رسیده که با خواهرش 

این  و  میشود  آبیاری  برجک  چهار  کانال  از  سردار  دو  هر  اراضی 

اراضی »جوی ها« یا » شاخ آبـه های« دارند که بین هر دو سردار 

مشترک است و از سربند آب در قلعـۀ حسین آباد  پانزده مایل مسافه 

تقسیم شده و ه یا جویبار  آبه  به دو شاخ  این سربند  از  ر دارد، آب 

دوی شاخ آبه تا چهار برجک بصورت موازی امتداد یافته اند: کانال 

»ِدِه غالم حیدر خان« در کنارۀ راست دریا تا آخرین نقطـۀ سنجرانی  

ممتد است. زمین های علیا مربوط سردار عطاء محـمد خان و زمین  

های سفلی مربوط سردار غالم حیدر خان میشود، مرزی که اراضی  

م جدا میسازد خطی است که از طرف شمال بسوی دو سردار را از ه

به   یارد  مسافت  صد  کهنه«به  »دِم  از  یعنی  است  کشیده شده  غرب 

 سوی پائـین رود خانـۀ قلعـۀ میر. 
  

 اراضی کانال بندِر نو و بندِر کهنه : 

شد،    تشریح  بار  رود  و  برجک  چهار  های  کانال  مالکیت  موضوع 

مالکیت به  مربوط  هاییکه  کانال  میگردد    بقیه  سنجرانی  سرداران 

کانال های بندر نو و بندر کهنه می باشند که قطعات کوچک اراضی  

مزروعی را در جناح چپ دریا از چهار شالک مقابل چهار برجک تا 

این  سرحد  کند.  می  آبیاری  ترخون  یا  تـََرقون  آبراه  در  افضل  قلعـۀ 

و رودخانه  علیای  قسمت  در  که  است  بیگ  جان  قلعـۀ  در  یا   منطقه 

یا   نهر  در  دیله«  »دِک  نزدیک  دشت  پوزۀ  در  شرقی  اختتام  نقطه 

عمر  محـمد  را  اراضی  این  دارد.  قرار  شمالغربی  پایانـۀ  دورترین/ 

زمان   عین  در  نمود  تصاحب  خان  کمال  سردار  مرگ  از  بعد  خان 

قلعـه ی را که   بار را تصاحب کرد.   برادرش محمـد رضا خان رود 

ه بود در زمان دیدار جنرال گولد سمیت سردار کمال خان اعمار نمود
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سال   در  که  بعدش  قرار 1872و  استفاده  مورد  کرد  دیدار  آن  از  م 

م خیلی تخریب  188۵داشت ولی این قلعه در اثر سیالب شدید سال  

آبریز بطرف  آن  از  آب  فراوان  مقدار  و  بندر    -شد  کانال  ریخت.  راه 

اد ترمیم نه شد. در  کهنه تا قلعـۀ افضل نیز منهدم شد و تا سالیان زی

سال   قابل 1903زمستان  زراعتی  شگوفایی  کانال  این  اطراف  م 

این   دیگر سربند  بار  بهار همین سال سیالب  در  ولی  داشت  توجهی 

کانال را تخریب نمود زیرا کانال در تحت جناح بلند و سخت کنار دریا 

قرار دارد که حین خیزش سیالب مقدار زیاد آب با قوت تمام از مسیر 

دیگر ع بار  کانال  این  میشود.  سرازیر  آن  به  دریا  آب  جریان  مدۀ 

مرمت نه شد: ساحـۀ کوچکی که مربوط به آن می شود در بین سال 

گردید.  190۴  –  1903های   آبیاری  کهنه  بندر  کانال  طریق  از  م 

تعویق  به  آن  مالیاتی  در عاید  به علت  شک  کانال  این  ترمیم مجدد 

 میگردد:   افتاد که شرح آن ذیالً تقدیم

 اراضی ِده اشکینک و ِدِه خواجو: 

اراضی اشیکنک و خواجو از کانال عمدۀ کانال چهار برجک آبیاری  

سران  و  عیدوزی  بلوچان  مالکیت  یکزمانی  اراضی  این  گردد.  می 

شان بود که تا حال در آنجا زیست دارند؛ میر این منطقه شاه گل خان 

سال   در  نمو190۴عیدوزیی  وفات  اشکینک  در  زراعتی  م  سهم  د. 

سردار از این اراضی در بین سنجرانی ها و عیدوزیی ها تقسیم شده  

آنکه   ِدِه اشکنیک گرفت حال  است. شاه گل خان سهم سردار را در 

سردار عطاء محـمد خان »پوِل سِر خانه« یا »مالیـۀ خانوار« را می 

 گیرد. 

یک بر  در ِده خواجو سردار عطاء محـمد خان »پوِل سِر خانه« و     

سوم سهم سردار را می گیرد حال آنکه سردار شاه گل خان باقیماندۀ  

 یک بر سوم سهم سردار را می گیرد.  
 

 مالیـۀ دولتی در منطـقـۀ سنجرانی 

سرداران سنجرانی بر حسب عادت شان در برابر هیچ یکی از این   

اراضی مالیه نمی پردازند در عوض »به دولت خدمات« سوارکاران 

میدا خان  عرضه  محـمد  عطاء  سردار  فراهم    30رند.  کار  سوار 
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تن آنها برای هر ششماه بالنوبه در خدمت    1۵میسازد به ترتیبی که  

حاکم چخانسور قرار می گیرند. به عین ترتیب سردار غالم حیدر خان  

برای هر   10 آنها  تن  پنج  از جمله  که  میسازد  فراهم  کار  تن سوار 

 دارند.   ششماه در کابل در خدمت امیر قرار

سال   بهاری  برداری  حاصل  فصل  در  که  است  شده    –  1902گفته 

به    1903 و  شد  گرفته  واپس  این سرداران  اقطاعات  های  م عطیه 

بر چهارم حصـۀ   تقسیم و یک  آنها گفته شد که محصول اراضی را 

آنها گفته شد که  به  بپردازند؛ ولی در خزان همانسال  به دولت  آنرا 

خان و غالم حیدر خان را از این حکم به  دولت سردار عطاء محمـد  

دلیلی معاف نموده است که آنها به دولت سوارکارفراهم می سازند.  

ولی چون سردار محـمد عمر خان و محـمد رضا خان  کدام معافیت  

واضح ندارند آنها مجبور به پرداخت مالیه به دولت اند. آنها تقاضا  

مالیات   از  شان  اراضی  و  مایملک  تا  که  نمودند  گردد  معاف  دولتی 

نتیجه نداد؛ در ازای آن سردار محـمـد عمر خان و رضا خان تالش  

این عمل  ببرند، ولی  بلند  باالی دهاقین خود  مالیـۀ خود را  تا  کردند 

شان منجر به آن شد تا اکثریت دهاقین اراضی شان را رها نمایند و  

شان   عدۀ  یک  حتی  بروند،  سنجرانی  سرداران  سائـر  اراضی  به 

بطرف سیستان فارسی رفتند و در حوالی »لوتک« اقامت گزیدند. به  

سپتمبر  ماه  در  که  بود  توافق  این  افتادن  تعویق  به  معضلـۀ  علت 

اکثریت خرمن های گندم و جو ناکوبیده ماند. این معضله زمانی حل  

م به بندر  190۵شد که حاکم قلعـۀ فتح، ایوب خان، در فبروری سال  

تقسیم نمود، ایوب خان سهم معمول یک بر    رفت و حاصل اراضی را

 چهارم را برای دولت وصول نمود.   
 

 ایجاد شغل بوسیلـۀ سرداران
 

ذیالً شیوه های توضیح میگردد که هر سردار چگونه افراد را به کار 

 استخدام می کنند: 

کسی است که از زراعت، مرمت کانال و بند نظارت به عمل   نائـب:

دار اجازه  وی  آورد.  یا  می  »بیغم«  بنام  زراعتی  زمین  قلبه  دو  تا  د 
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نمی  سردار  به  سهمی  هیچ  آن  حاصل  از  و  باشد  داشته  »تحویل« 

پردازد. ماتحت او کسی است بنام میرآب و او نصف غله را از حاصل  

م«  تصاحب میکند. هر سردار نائـب  –همان دو قلبه زمین »از نائـب 

 خود را دارد.

م«    –ن غله جاتی را دارد که »سردار  : وظیفـۀ حساب و کتاب آناظر 

زمین   حاصل  نمودن  تقسیم  متصدی  نامبرده  گیرد.  می  دهاقین  از 

 است. وظیفـۀ موصوف در واقع شباهت به تحویلدار دارد. 

: کسی است که مسؤولیت نوشتن عاید از یک قلبه زمین را به  میرزا

 عهده دارد، وی حین تقسیم حاصل در محل تقسیم حاضر می باشد. 

: کسی است که وظیفـۀ محافظت غالت را از وقت پخته شدن شِرفمِ 

تا به وقت سپردن محصول به ناظر به عهده دارد. نامبرده از میان 

سواران سردار مؤظف به کار میگردد. وی آن امکانات ظلم و تعدی 

که   زمینی  زیرا  دارد،  فارسی  سیستان  در  »ِمشِرف«  که  ندارد  را 

میگر کنترول  سردار  همیشه بوسیلـۀ  سردار  نفوذ  و  است  کم  دد 

 موجود است.  

زیر دست نائـب و در قسمت کانال و ترمیمات آن کار می کند.  میرآب:

غالتی را وی که از )قلبه( زمین به دست می آورد بصورت مساویانه  

 با نائـب تقسیم می کند. 

در    کوټوال، آب  توزیع  تحفظ  مسؤول  و  کند  می  کار  نائـب  تحت  نیز 

 نال است. شاخه های کا

خرمن پاک    –: این مرد وظیفـۀ وزن را غالت از »راشه  کیل گردان

شده« به عهده دارد. »کیل« به معنی ترازو است. کیل گردان از هر 

 قلبه زمین پنج »من« »کرو« بدست می آرد. 
 

 تقسیم زمین برای زراعت: 

تقسیم یا حصه بندی زمین و آب به اساس شاخه های کانال صورت 

اینکه سرداران سنجرانی این اراضی را بدون مالیه در    می گیرد. از

داشتند،   اختیار  در  مالیه  بدون  تر  دقیق  بیان  به  یا  و  دارند،  اختیار 

آنان در واقع »کدخدای کالن« زراعت شان بودند ولی سرداران نظم 

و سررشتـۀ این کار را بیشتر به مأمور خود یعنی نائـب که فوقاً ذکر  
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نائـب معموالً همان کار های را انجام می دهد    شد واگذار می کنند و

از  زراعت  برای  شانرا  اراضی  آنان  رساند.  می  بسر  کدخدا  یک  که 

طریق نائـب حصه بندی می نمایند، از اینکه مرتبات زراعتی در دلتا 

های سیستان افغان و فارسی نکات و رواج های جالب و مختلف از  

 می کنیم. هم دارند، آنرا با تفصیل مزیدتر مرور 

آبیاری دارد و  برای  ناحیـۀ سنجرانی ها یک کانال چندین شاخه  در 

یک  برای  شاخه  هر  که  اند  شده  ترتیب  گونـۀ  به  ها  آبه  شاخ  این 

به   دهاقین  بین  در  ها  شاخه  نیز  و  یابد  می  امتداد  علیحده  کشتراز 

 اساس ُکرد ها تقسیم بندی شده اند. 
 

 بزگر  بادار کشتگر، ُجفت گاو و کدخدای ُکرد

بنابر دالیلی که مشروح آن در پاراگراف بعدی تقدیم خواهد شد  در 

تعداد   عین  به  ممکن  حد  تا  زارعین  تعداد  کانال  یک  آبـۀ  شاخ  هر 

این  در  تا  گردد  باعث  شاید  ارضی  احتیاجات  و  اقتضاأت  ولی  باشند 

هر شاخ   قاعدۀ عمومی  یک  منحیث  آید؛  میان  به  تغییر  اندکی  تعداد 

زارع )بزگر( می داشته باشد. کشتزار هر    12تا    8از    آبـۀ یک کانال

یا  گاو«  »ُجفت  بنام  قلبه  هر  زراعت  و  میشود  یاد  قلبه  بنام  بزگر 

می   کار  متحداً  بزگر  چهار  قلبه  هر  در  معموالً  میشود؛  یاد  »تک« 

کنند، ولی طی این چند سال این سندیکا »اتحاد« تنها مشتمل بر دو  

یک می شود؛ سردار  بزگر  مقدار    یا سه  به  توجه  با  هر سال  کانال 

کاریکه باید باالی یک قلبـۀ زمین در کانال و تطهیر زمین از جنگلی 

و آشغال صورت گیرد روی مناسب ترین تعداد بزگر برای این کار ها  

تصمیم می گیرد. ما طی این یاد داشت رقم چهار بزگر را برای یک 

ا  ولی  گیریم.  می  نظر  در  فرضی  بصورت  زمین  به  قلبه  باید  را  ین 

وضاحت بدانیم که در منطقـۀ سنجرانی ها تعداد بزگرانیکه باید روی  

بطور   که  کند  می  فرب  کنند،  کار  کانال  اراضی  از  زمین   قلبـۀ  یک 

 ساالنه خواه دو، خواه سه و حتی چهار نفر بوده می تواند. 

مقدار تخمی را که هر بزگر باید بذر افشانی کند بوسیلـۀ »میرآب« یا 

و  سر شده  تقسیم  آبه  شاخ  چندین  به  کانال  میگردد.  تنظیم  پرست 

تأمین اندازۀ آب وابسته به تعداد دهاقین است و هر یک شان مؤظف  
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به عین مقدار بذر افشانی است به عبارت دیگر در ساحـۀ تعیین شدۀ 

 خود باید بذر افشانی کند. 
 

 توزیع آب کانال :  

یلی ماهرانه بوسیـلـۀ سد توزیع آب کانال به شاخ آبه ها بصورت خ

های کوچک »آب بند« صورت می گیرد و بدین گونه ریزش متناسب  

تأمین   )جویبار(  آبه  شاخ  هر  در  بزگر  تعداد  به  نظر  کانال  از  آب 

»اَو   بنام  میگردد  شروع  آن  از  آبه  شاخ  چندین  که  محلی  میگردد. 

آب بخش« یا »محلـۀ تنظیم توزیع آب« یاد میشود. در سد    –بخش  

های ساخته    های آبه، حصیر  یا »سرآِب« شاخ  آغاز  نقطـۀ  در  آب، 

شده از چوب گز را در بستر و اطراف آن پهن می کنند؛ حصیر های 

میگردند،   محکم  چوب  میخ  بوسیلـۀ  آبه  شاخ  اطرف  در  گز  چوپ 

همچنان نجار قریـه یک توتـۀ چوب گز را به شکل یک تخته چوب  

آب را در مدخل آب از سد به   مربع یی قطع می کند تا شکل تختـۀ جلو

تختـۀ   یک  باشند  هم  پهلوی  در  آبه  دو شاخ  هرگاه  بگیرد.  آبه  شاخ 

کالن در مدخل هر دو شاخ آبه گذاشته میشود، بنابرین اگر بخواهند  

باز می  را  آبه روان سازند سر یک سر  از یک شاخ  را  آب  جریان 

طح »آب  کنند و اندیگر بند می ماند. در تمام شاخ آبه ها عمق و س

بند« ها که آب از سر آن تیر شود بیک میزان حفظ میشوند. ظرفیت  

 آبیاری هر شاخ آبه، به اساس تغییر عرض »آب بند« عوض میشود. 

دانند   نمی  چیزی  آب  بارۀ حجم  در  زارعین خود  که  است  واضح  پر 

آنان   ترتیب  بدین  دانند  می  آبیاری خوب  در  را  آب  آنها ظرفیت  ولی 

ی کنند و بدین ترتیب ظرفیت آبیاری هر شاخ آبه طول سد را تنیظم م

 می تواند همسان باشد. 

طول سد ها اوالً بطور مؤقتی در یکی دو جای تعیین میگردد، کد خدا 

به معیت نجار قریه طول سد را می گیرد که به باور وی شاید همین 

درست ترین طول باشد تا نظر به تعداد دهقانان در یک کانال کفایت 

طو اساس  کند،  به  گردد  می  آبیاری  که  زمینی  ارتفاع  و  آبه  شاخ  ل 

مقدار سطح آب کانال تعیین می شود. و این قاعده به شدت در نظر  

منفد   ناخن  دو  یا  یک  اندازۀ  به  دهقان  هر  برای  که  میشود  گرفته 
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چهار   کانال  طویل  آبـۀ  شاخ  که   شود  می  )گفته  شود.  داده  اجازه 

خان،   حیدر  ِدِه غالم  برای  می  برجک  را  آب  را  چند سهم  ونیم  یک 

گیرد زیرا با توجه به مسیر طوالنی شاخ آبه که آب در آن طی طریق 

می کند و محاسبـۀ زرع زمین مزروعی و ضایعات آب در نظر گرفته  

 میشود.( 

هرگاه شکی دیده شود که آبیکه از کانال به شاخ آبه می ریزد ولی  

ها آبه  شاخ  بوسیلـۀ  مزروعی  زمین  ساحـۀ  آبیاری همان  دیگر  ی 

در  مقایسوی  بصورت  آبیاری  روزانـۀ  تفاوت  آنصورت  در  میگردد 

آبیاری کرده می   آبه چقدر زمین را  نظر گرفته میشود که یک شاخ 

یا خیر.  به مزرعه درست است  آمده  بینند که مقدار آب  تواند و می 

اگر درست نبود در آنصورت تصمیم میگیرند که سد های ضرورت به  

دارند   میشود.  تغییر  پنداشته  ضرور  آن  باالی  دهقان  حضور  یا  و 

در   که  ساحـۀ  دیگر  بعبارت  میشود  نشانی  »لنگر«  اساس  به  ساحه 

ظرف یکروز بوسیلـۀ یک قلبه بذر افشانی شده بتواند. بدینگونه تا  

عیار   بدینگونه  شان  های  کانال  تمام  باشد  مقدور  که  ممکنه  حد 

 ان یابد. میگرددند تا آب بتواند بصورت متداوم جری

کانال  تمام  و  نماید  می  کار  مؤثرانه  بصورت  آب  توزیع  سیستم  این 

های که از کوه خان نشین تا به بندر کمال خان موجود ان دیده شده  

است که این سد ها را دارند؛ و گفته میشود که این سد ها در امتداد 

  دریا تا کندهار موجود اند. )کانال های ذیل در شمال بند کمال خان در 

همین سیستم کار می نمودند : کانال دک دیله، کانال قلعـۀ فتح، کانال 

 میر]آباد[، کانال ِدِه دوست محمـد، و کانال ِده میرک یا سبز گزي( 

سطح   که  آورند  می  دلیل  کنند  می  کار  ها  کانال  این  در  مردمانی 

بلند است و  زمینهای زراعی در مقایسه با سطح آب در کانال نسبتاً 

که   در  زمینی  که  است  زمینی  گردد  آبیاری  کانال  این  طریق  از  باید 

نوار های تنگ موقعیت دارد. اگر سیستم توزیع آب بر مبنای نوبت  

از  آغاز  همان  در  آب  زیاد  مقدار  اوقات  اکثر  بود  می  دورانی  های 

دست میرفت و یا آب توقف میکرد. در سیستم موجوده اراضی که در  

زرع   از  دارند  موقعیت  بلند  نکته سطح  این  اند.  شده  حذف  نمودن 
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کار   به  بلوچانی  آن  بوسیلـۀ  دقیق  سیستم  این  که  است  ذکر  شایان 

تپه ها و کوه های »چگای« طی صد سال   از  انداخته شده است که 

 گذشته به این منطقه منحیث دهقان آمده اند. 
 

 حفاظت و ترمیمات کانال ها :

یا میان   وه دریای هلمند  ک  -اراضی سنجرانی ها در مسیر تنگ دره 

که بسیار تنگ است موقعیت دارد، بنابرین کانال ها طویل اند و کشت 

 و کار روی یک نوار تنگ صورت می گیرد.  

بند   سادۀ  خیلی  گیری  بکار  با  ریزد  می  ها  کانال  به  دریا  از  آبیکه 

ریسمان و مهمیز کنترول میگردد که طول آن نظر به ضرورت دراز 

به ضرورت حین پایین آمدن آب سطح دریا   میشود؛ قاعدتاً اینها نظر

که هوا زیاد   پیوندد  این عملیه درزمانی بوقوع می  ساخته میشوند؛ 

گرم میشود یعنی بعد از ماه جون هر وقت ممکن است، و این برای 

با اطمینان بتواند برای پخته شدن فصل خزانی آب کافی   تا  آن است 

تا به ماه سپتمبر  م به این ک1903ذخیره داشته باشند.  در سال   ار 

نیفتاد، در سال   این کار در ماه جوالی ضرور  190۴ضرورت  به  م 

ها  کانال  شدند  چیده  ها  خرمن  و  رسید  خزانی  فصل  زمانیکه  شد. 

 50  برای پاک کاری از گل و الی ساالنه بسته شدند.
 

 بندر کمال خان :

هلمند،   دریای  جناح چپ  در  ایست  از چهار  13قریـه  تر  پائـین  میل 

اینجا  بر موجود  هیزمجک.  وفرت  به  شتران  برای  چراگاه  و  آب   ،

 است؛ ولی حاصالت فراوان ندارد. 

"ِمرک" در بارۀ این منطقه می گوید : »سردار فعلی بندر کمال خان، 

و   زندانیست  کابل  در  سنجرانیست  بلو   یک  که  خان  عمر  محـمـد 

را بارش  و  کار  سررشته  و  روابط  اینجا  در  خان  سرفراز    بردارش 

حدود   مسکن  قریه  این  کند.   می  سنجرانی    ۵0تنظیم  بلو   خانوار 

 
،  2۶۵تا  2۵۴ صص جلد دوم، افغانستان، گزیترسیاسی وتاریخی  ، تالیف دبلیو آدمک - 50
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است. سیالب پارسال تمام حاصالت شانرا همراه با قلعـۀ خان روبید  

ند. از اینجا دو مایل به جانب پائـین معلوم میشو فقیر  ظاهراْ  و مردم  

فامیلی( دوست  ۶0تر رود خانه  یعنی در جناح مقابل لب دریا قریـۀ )

فرزند امام خان سنجرانی موقعیت دارد.  مردم اینجا می   مـحـمد خان

گویند که بهار پارسال هلمند تمام میانکوه را پُر از آب نمود جاییکه  

دریا بستر معمولی خود را از پرتگاۀ دشت بر هر دو جناح  قرار می  

دهد. اینجا در بندر کمال خان یک پوستـۀ کوچک ملیشیا های افغان  

 هم موجود است.« 

ـۀ کمال خان حدود چهل سال قبل بوسیلـۀ محمـد رضا خان یکی از  قلع

فرزندان مهم سردار کمال خان اعمار شد. سردار کمال خان یک بلو  

امام خان  پسرسنجرانی است که   ابراهیم خان از چخانسور و  کاکای 

داشتند   کالن  پدر  یک  آنها  میشود.  بار  رود  که  بنام  از  بیگ  جان 

 ذیل است: سلسلـۀ اوالدۀ او قرار 

 

 
کمال خان در مقایسـۀ با فرزند کاکایش امام خان که همسایه اش هم 

بود تا اندازۀ متقدر تر بود. منطقـۀ رود بار در بین شان تقسیم شده  

بود و هر کدام در آنجا برای خود قلعـۀ داشت که یک فرزند و یا یکی  

منصفانـ  تقسیم  از  تا  کردند  می  زیست  آن  در  شان  وابستگان  ۀ  از 

حاصالت نظارت بعمل آرند. سردار کمال خان هشت فرزند داشت که  

از میان شان مهمترین شان عمر خان، محمـد رضا خان و سرفراز 

میان  نشین  چادر  بلوچان  باالی  سال  کهن  افتدار سردار  بودند.  خان 

در سال   بود. وی  بار« و »بندر«  از حکومت فارس  1872»رود  م 
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د تومان برایش داده میشد، در بدل  حقوب می گرفت که ساالنه پنجص

این  بدل  در  نیز  و  شناخت  می  برسمیت  را  شاه  اقتدار  موصوف  آن 

پرداخت اطاعت از اوامر او و نظریات او را با نظریات خود هماهنگ  

و   تحفه  عنوان  به  امیر  به  را  گوسفند  و  شتر  چند  ساالنه  و  میکرد 

سردار این  بارۀ  در  مزید  معلومات  برای  داد.  می  بخش خراج  ان 

 سنجرانی ها مالحظه شود.  

افغانی   سرحد  ضم  خان  کمال  بندر  سیستان  کمیسیون  حکمیت  حین 

در جانب  ابراهیم خان  و همچنان  کمال خان  که  همانگونه  ولی  شد، 

با   آنها  نیست  شک  داشتند  جات  قریه  و  زمین  ]سیستان[فارس  

 ارتسام این خط مرزی خوش نبودند.  

زمنه های ماقبل التأریخ از نقطـۀ بندر  گفته میشود که رودهلمند در ا

غربی بطرف »گود زره« را می گرفت و    –کمال خان مسیر جنوب  

است.  رانده  کشتی  دریا  این  در  کیخسرو  که  آنست  از  حاکی  روایات 

)بند   لبریزی  مخرج  یک  تنها  هلمند  که  میشود  گفته  م(    –همچنان 

لبریزگاه  می  دریایی داشت، و آنچه از بند بزرگ فرار میکرد در این  

یا   گرشاسپ،  جمشید،  نواسـۀ  دست  به  میشود  گفته  که  ریخت 

دقیق   بطور  را  آب  که  بود  شده  ساخته  خان[  خان]مله  مال  گرشسپ 

شد.  ویران  تیمور  فرزند  بوسیلـۀ شاهرخ  ها  بعد  ولی  میکرد  تقسیم 

از بین    ۴۵این کانال زمانی حدود   فیټ فراخی داشت و اکنون کامالً 

ن در یک قسمت کوچک جای آن کانال، کندنکاری رفته است ؛ بلوچا

حدود   فعلی  کانال  اند.  و 13میل]  8تا    7نموده  دارد  طول  کیلومتر[ 

بوسیلـۀ فرورفتگی یا میانکوه پر میشود که از بندر کمال خان آغاز  

در   کانال  این  گذرد.  کرانه های »جینا« می  از  آن  امتداد  م  188۵و 

از   بعد  که  شد  منهدم  سیالب  خان، بوسیلـۀ  کمال  فرزند  بوسیلـۀ  آن 

آن  از  را  خود  زمین  یکسال  برای  وی  شد،  ترمیم  مجدداً  خان  عمر 

آبیاری نمود. بعد از آن این کانال مورد استفاد قرار نه گرفت و حال 
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نــَــپــییر،  188۴» )بیلو، گولډ سمیټ،  افتاده است.  از کار  م« دیگر 

 51  ِمـرک، ییت( 
آوری شده است، موصوف بین   معلومات ذیل بوسیلـۀ »وارډ« جمع

های   کمیسیون  190۵  –  1903سال  در  آبیاری  امور  مأمور  م 

سیستان برای آن دستـۀ از قریـه جات اطراف کانال بود که سررشتـۀ  

بندر را می  گرفتند. در یکسال عادی مقدار حاصل گندم و جو هشت  

ِل نو  و نیم چنِد تخم بذر شده می باشد. اقوام ذیل در اطراف بندِر کانا

سفری بلو ،  کبدانی،   : کنند  می  بذر  نشینی، ]صفاری[ غالت  خان   ،

 سرخدزی و مالی.  

 

 شمار قلبه  ساالر  قریه 
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 :به تحریک سردار ابراهیم خان بربحث شورش بلوچهاعلیقات ت

در در قسمت اول این بحث مولـف از شـورش بلوچهـا در چخانسـور

متــذکر شــده  بــه تحریــک ســردارابراهیم خــان ســنجرانی 1۸9۳ســال

ــواریخ اســت،اما  ــایع ســال ســراج الت  ( 1۸91)1۳09در شــرح وق

ــاوت  ــران ازبغ ــن از س ــه ت ــنجرانی س ــوچ درس ــه بل ــی  منطق ــاه گ چ

والی فـراه موالدادخـان موظـف بـه خاموشـی آن   خبرمیدهدکهوخاران

 چـاه گـی  رانگغاوتببغاوت گردید. هنوز والی فراه از خاموش کردن 

برنگشــته بودکــه میــرزا محمدحســین خــان کوتــوال )بعدمســتوفی 

ــک( ــه خود الممال ــاران پنجگان ــرزا )بای ــان ومی ــلم خ ــد اس میرزامحم

سیدمحمودخان ومیرزا عبدالروف خان ومیرزا شیرعلی خان ومیرزا 

( برای انتقام کشی ازمـردم چخانسـور لیسـت باقیـات غالم حسن خان

ت مردم چخانسور را ترتیب داده فرمان تحصیل مالیات ده ساله برذم

آن را از امیرگرفــت وبــا مهــر شــاهی ممهورنمــود وبــه یــک رســاله 

صـدنفری قنـدهار وظیفـه داده شـد تـا آن وجـوه را از مـردم حصــول 

حاکم چخانسورآخندزاده که وصول این باقیات را از تـوان خـود کنند.
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دنفرسـواره ونمیتوانسـت سـه وقـت یکص  یدوخوانین آنجا بیرون مید

درمشورت وتعهد با چند تن از خـوانین نظام را اعاشه واباته نماید،  

ــران فرارنمایــدگتصــمیم بلــوچ  ــا بــه سیســتان بخــش ای امــا  ،رفــت ت

یر گمــاموران امنیتــی ازایــن تصــمیم او مطلــع شــدند واو را دســت

وزندانی سـاختند.تعدادی از خـوانین بلـوچ کـه خـود را معـروض بـه 

بــه مــاموران محلــی  ند وبرخاســت آخنــدزاده خطرمیدیدنــد دردفــاع از

ردد، بـا اقـوام خـود گـر آخنـدزاده از حـبس رهـا نگـاخطاردادنـد کـه ا

 52.رفتبه ایران خواهند را ترک نموده  چخانسور
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 زدهمانمقاله ش

  

 خاندان سردار کمالخان  سنجرانی  

 وامام خان سنجرانی درچهار برجک  

پائی برمـی آیـد، طایفـه سـنجرانی آنطور که از گزارش  سیاحین ارو

قبل از طایفه ناروئی وارد سیسـتان شـده انـد. مسـکن اصـلی طایفـۀ 

 .ی" بلوچستان، درجنوب سیستان بوده استه گسنجرانی منطقۀ "چا

 دربارۀ شــــجره ســــنجرانیهاســــتان،یکتــــاب زادســــروان س مولــــف

ــنجرانسدینویم ــ های:»س ــل بس ــاز طوا یاریمث ــود را از  فی ــوچ خ بل

ً یالشهدا ونها  دیساعقاب حمزه   .از آنچـه سـبب کـوچ داننـدیعـرب م  تا

در دسـت  یداد آنها به بلوچسـتان پاکسـتان شـده اطالعـجا  یوجابجائ

سـکونت   یـۀومحل اول  راحمدخانیندارند. اما از نام جد بزرگ خود م

 هیـکه نام اول یتر از دالبند نیوپائ  یاکثراً آگاهند. درپشت نوشک  یو

به نام احمدوال موجـود اسـت کـه  یه امنطق  شودیتلفظ م  نیآن نالبند

ــز اول ــۀمرکـ ــدگ یـ ــدخانیم یزنـ ــنجران راحمـ ــت.پدر  یسـ ــوده اسـ بـ

خـان و او فرزنـد سـنجر   دیبرگ خان فرزند سع  یبنام ب  راحمدخانیم

را از او گرفتــه اند.پـــدر  شینــام خــو یســـنجران ۀفــیاســت کــه طا

بوده است کـه از داشـتن فرزنـد   ینایخان مرد مالدار وناب  یسنجرعل

داشـته کـه رنـج پـدر را درک   یدختـر  یمحروم بوده اسـت ولـ  ذکور

 کنــــدیم یکــــاکر را راضــــ ۀفــــیاز افغانــــان طا یکــــی]و  کــــردهیم
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ازدواج   نیـ[ کـه حاصـل ادامـادی خودقبـول کنـدبه  پدرنابینایش را  تا

سرگل،سـنجر،زهرو   بیـ:پسران به ترتشودیدختر م  کیو  رچهار پس

 ،واالدینـام سـرگلزائکه بعدها فرزندان سـرگل،    شوندیم  دهینام  لریوب

 لـریوباالخره فرزنـدان ب  یواعقاب زهرو ، زهروزائ  یسنجران،سنجر

ــه ب ــرلیب ــرگ م یزائ ــدند.بعد از م ــوم ش ــدخانیموس ــنجران راحم  یس

  53 .«شودیخود م فهیطا لهیبزرگ وسرقب ک،یپسرش جهان ب

اثـر   کدری  یسیمحقق ونژاد شناس معروف انگل  و،یلیب  داکتر        

ــار یشــ"پژوه تحقیقــی خــود افغانســتان " درمــورد  یاکتنــوگراف ۀدرب

 نیچنـد  ستانی:"با بلوچها درساست  فتهگده  کربحث    ستانیس  فایطو

[، ی]طوقیتــاوک ،یســنجران ،ینهــرو ،یماننــد ســربند لــهیوقب فــهیطا

دشــتها تــا جنــوب و  ریآوارگــان در مســ گــریو د یکــوردگل ،یمماســن

خراسـان تـا  یههاو تمام کو  نیقا  زد،یکرمان،    یتا نواح  افتهیامتداد  

مهـم در   لـهیقب  کیـقـبال    یاسـت. سـربند  دهیـگرد  بیمشهد و قم ترک

رفـت و  نیاز بـ مورلنـگیبواسـطه ت شـانیقدرت ا نکهیبود تا ا  نجایا

نمـود[ و بعـد  دیرا درهمدان کاشـت]تبع  لهیکتله قب  کیشود    یگفته م

آورده شـدند.  سـتانیاز آنها بواسطه نادرافشار دو باره به س  یتعداد

 تازه واردان از بلوچستان اند."  نی[ ازجمله آخر؟یرهوئنا]یناهو

 یطـوق یوبلوچها یسنجران یبلوچها یرافگمورد اتنو  در،سپس  ویبل

ترک بـوده و   لهیقب  کی  ی»سنجران:سدینویم  ستانیس  میمق  یومماسن

 ایـسـاخته شـده از بور  یآلونک ها  ایاند که درغرفه ها    یاکثراً کوچ

 یو در زمـان حکمرانـ  کننـد؛یم  یزنـدگ  یچـوب  ی[یچپـر  ی]خانه ها

ــدهار قب ــهیشــاهان ســنجر در کن ــلط در ا ل ــمس ــناح نی ــد.  هی ــوده ان ب

 

 92-91مشهد،ص  1۳70  ستان،چاپیس   ن،زادسروانیالذاکر سییر- 53
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( ینوکر و مخلوط چند نـژاد )عمـدتا سـنجران لهیقب کی(  ی)طوقیتوک

و باشـنده   ینـیمتذکره بواسـطه پل  یسیمم  اندهینما  دیشا  یاند. مماسن

درمکران آنها    ادیباشد؛ تعداد ز  هیسور  لیدر کوئ  هیسیچهار گانه مم

 سیجاکســارت یو کرمــان بــوده و در زمــان تهــاجم اســکندر در حــوال

جمعـا بنـام   یو سنجران  یتاوک  ،ی. مماسنکردندیم  ی]بلوچستان[زندگ

 شیهمـه تـرک بـوده و کـم وبـ نهـایا شـود؛یده مینام  ینوغا  ای  ینخا

  54 اند.« یکوچ

سمیت)افسرانگلیسی   با  (،Euan Smithایوان  جنرال  همراه 

سیستانرئی) گولدسمید   تقسیم  مسئله  در  حکمیت  هیئت    (س 

سال کمالخان   1۸72درفبروری  بندر  تا  کوهک)خوابگاه(  بند  از 

کدام   تا  ایران  که  کند  حاصل  معلومات  تا  سفرکرد  وچهاربرجک 

قسمت سیستان را در تصرف خود دارد وآیا رؤسای اقوام آن نواحی  

 خود را تبعۀ دولت ایران میدانند یا افغانستان؟  

با  ضم  " سمت"  سفرومالقات  دراین  خود  چشمدیدهای  گزارش  ن 

 سردارکمالخان وسردارامام خان ،شجره آنها را نیزثبت کرده است. 

 

وپسرعموی   سنجرانی  بلوچهای  از  »سردارکمالخان  سمت:  بقول 

میشود.پدر   محسوب  رودبار  خان  وامام  چخانسور  خان  ابراهیم 

است.سردارکمالخان   بیگ  جان  آنها  همه  دارد  ۸بزرگ  که    پسر 

خان   وسرفراز  محمدرضاخان،  محمدعمرخان،  آنها  مهمترین 

بلوچهای کوچی   بین  در  هستند.سلطه ونفوذ سردار کمالخان اساساً 

مقیم سمت چپ رودخانه هلمند بین بندر کمالخان تا رودبار برقرار  

است. رودبار بین او وسردار امام خان تقسیم شده وهرکدام از آنها  

 

 )بخش هفتم(  افغانستان  یاتنوگراف  ۀدر بار  یپژوهشت  سهیل سبزواری، :یائیآر  تیسا)- 54



 151 وسرداران سنجرانی بندکمال خان 

دارند   رودبار  در  ای  را  قلعه  پسران خود  یا  وابستگان  از  یکی  که 

عایدات   منصفانۀ  برتقسیم  ناظر  تا  اند  کرده  مستقر  ها  قلعه  دراین 

زمین باشند. قدرت سردار کمالخان نسبت به سردار امام خان بیشتر  

 است. 

بیگ سه   کرد: جان  بیان  زیر  میتوان بصورت  را  بیگ  شجره جان 

خ ونواب  اسالمخان  جانخان،  خان  نامهای  به  است.  پسر  داشته  ان 

پسرخانجان خان همان ابراهیم خان است که چخانسور را در اختیار  

دارد. پسر اسالم خان به نام امام خان، حسین آباد ] چهاربرجک[ را  

در دست دارد و باالخره پسرنواب خان، همان سردار کمالخان است  

     55  که در بندر مستقر است.«

 
 

 ن سمت: ایو خاطرات

خاطرات   سکرترجنرال    ۴-۳مطالعه  سمت«  سفر»ایوان  روزه 

( ما را با موقعیت روستاهای  1۸72فبروی    21تا  19گولدسمید)از  

 مذکور بیشتر آشنا میکند. 

صبح به سمت »دک دیله« راه افتادیم    9بهمن( ساعت۳0فبروری)  19روز  »

کیلومتری( جنوب شرقی ]کهک[ قراداشت....دک    ۴۵میلی )   2۸که در فاصله  

خانه هلمند وبسیارنزدیک به آن واقع بود.دک دیله نام خود را  دیله درکنار رود

مرتفع   تپۀ  یک  درواقع  است.  گرفته  تپه  یا  کوه  بمعنی  دک  سیستانی  کلمه  از 

 
 39،پاورقی شماره 228ص ، 1378 ،خی سیستان، جغرافیای تاری  دکترحسن احمدی،  - 55
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رسی درکنارۀ چپ رودخانه قراردارد. خرابه های قلعه قدیمی در قلۀ وباالی تپه 

ب از  یکی  قبل  سالها  که  است  آن  معرف  قدیمی  قلعه  این  میشود.  ندهای  دیده 

متعددی که بر رودخانه زده بودند،درمجاورت این قلعه قرارداشته است. نام این  

از  بند  این  است.  میکرده  تامین  را  فتح  قلعه  بوده وآب  یکاب  بند  یا  دیله  بند، 

بود  شده  ساخته  آن،  داخل  خاکریزی  بدون  ولی  بافته  بهم  گز  های  شاخچه 

بور میکرد. درحقیقت هدف ودرنتیجه قسمت اعظم آب از الی شاخه های بند ع 

از ساخت این بند؛ باالبردن سطح آب رودخانه بمنظور انحراف وگشتاندن آن به 

کانالهای آبیاری واقع در باالدست بند بوده است. گفته میشد که بنای این بند به  

آبیای   وکانالهای  بند  وآثار  عالیم  تمام  هم  زیرامروز  دارد،  تعلق  قدیم  دوران 

ب از  آن  تپۀ درباالدست  مقابل رودخانه )سمت راست(چند  اند.درساحل  ین رفته 

قدیمی وخرابه های مدفون  مرتفع دیده می شدند که در باالی آنها مقبره های 

      56  شده برجها ومنارهاقرار داشتند.

درفاصله  1فبروری)20روز کمالخان  بندر  طرف  به    میلی   12اسفند( 

افتادیم.راه19) راه  دیله  دک  شرق  جنوب  ازداخل  ۶بطول    کیلومتر(  میل 

صحرائی نزدیک ساحل چپ رودخانه میگذشت وسپس ازکنار مجرای فعلی راه  

کویری   فالت  یک  به سطح  ودوباره  میکرد  گز عبور  انبوه  داخل جنگلهای  از 

وقلعه  زراعتی  اراضی  به  تا  میکرد  نزول  بتدریج  آن  بعداز  و  میکرد  صعود 

سرفر با  کوتاهی  فاصله  ازطی  بعد  برسد.ما  پسرکمالخان  کمالخان  خان  از 

صبحانه  صرف  ضمن  در  را  محمدرضاخان  سرفرازخان  برخوردیم.برادر 

 درنصیرآباد )زابل( همراه با امیر)علم خان امیرقاین (دیده بودیم.

هلمند  رودخانه  چپ  کیلومتر(ازکنارۀ  میل)یک  ربع  سه  حدود  خان،  کمال  قلعه 

که   دره  ودریک  داشت  )  ۸فاصله  ق 1۳میل  داشت  عرض  رارگرفته کیلومتر( 

بود.نزدیک قلعه، بطرف رودخانه بصورت فشرده زراعت شده بود ومی گفتند 

بلندتر شود،تمام آن دره غرق اب میگردد. دردوران ماقبل   وقتی که سطح آب 

زره)گودزره(   دریاچه  سمت  به  غربی  جنوب  درجهت  رودهلمند  التاریخ،ظاهراً 

جریانان   محتوی  واقع  در  مسیرمذکور  است.  داشته  از جریان  آبهای  سرریزه 

داخل بند بزرگی بوده که توسط گشتاسپ ]ظ:گرشاسپ[ درملخان]واقع رودبار[ 
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شاهرخ  میکرده،توسط  تقسیم  بدقت  را  آب  که  بند  این  بود.  شده  احداث 

پسرتیمور لنگ ویران شده است. هنوز باقی مانده های مجرا وکنار های کانال  

،ُکندر وحوضدار می رفته کامالً  یا رودخانه بزرگی که از محل این بند به ترکون

بین  ار  با  هویداست. 

»بولباخان«   بند  رفتن 

خیلی   های  درزمانه 

رودخانه   یا  دور،کانال 

 مذکور هم خشک شد. 

 

دارای   کمالخان  قلعه 

دیواری به شکل نامنظم 

آن   ودرمرکز  بود 

وجود   مربعی  قصری 

سردار   خانه  که  داشت 

چندین  میشد.  محسوب 

دراطراف   نیز  گلی  کلبه 

در  قص میشدند.  ردیده 

از   بیش  بندرکمالخان 

نداشت.  وجود  چندخانه 

که  [هستند  توکی]طوقی  بلوچهای  آیادی)رعیت(سردارکمالخان  اعظم  بخش 

درچادر ]غږدی[ زندگی میکنند وبه دلیل چرای گله های شان و زراعت حاشیه  

 رودخانه، عموماً متحرک )کوچی(میباشند. 

 دولت پرشیا)ایران( بوده وساالنه سردارکمال خان عاید بگیر)معاش بگیر[ 

 تومان مواجب)معاش( میگیرد. درمقابل اطاعت از اوامرشاه ایران را ۵00 

با عقاید ونظریات   ازطرف شاه صادر میشود،  را که گاهاً  پذیرفته ودستوراتی 

خود مخلوط وبه نحوی، انجام میدهد. سالیانه چند گوسفند وشترهم به عنوان  

ا پیش  مالیات  یا  خان تحفه  کمال  به  ما  فرستد.وقتی  می  سیستان(  )حاکم  میر 

رسیدیم،خبردادند که سردار مریض است.ابتدا شک بردیم که نکند مرض سردار  

میسیون،  رسیدن  محض  به  که  باشد  فرمایشی  بیماری  نوع  همان  از  هم 

شیردلخان وشریف خان]ناروئی[ را مبتال کرده بود،ولی صبح روز بعد اواطالع  
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میخواهد که  بسیار    داد  پیرمردی  سردارکمالخان  ببیند.  را  ]گولدسمید[  ژنرال 

تنگی   بیماری  واز  نداشت  ثبات  خود  وعقیده  رأی  در  ولی  بود  مشرب  خوش 

از مسایل مختلفی سخن گفت وتاکید کرد که همه  برد.او  نفس )آسم( رنج می 

مناطق سیستان تا ملخان ]واقع در رودبار[به شاه تعلق دارد....سردارکمالخان  

درسال  در که  فرانسوی  فریه)سیاح  کرده    1۸۴۶مورد  دیدن  سیستان  از 

شدید   بادهای  بدلیل  بندر  در  که  گفت  بود.سردارکمالخان  نشنیده  بود(چیزی 

بلوچها   ولی  است  پرماهی  رودخانه  اگرچه  و  نمیکند  رشد  خرما  درخت 

    ماهیگیری بلد نیستند.

به سمت چهار  ۳0و۸اسفند(ساعت  2فبروری)21روز   راه دقیقه صبح  برجک 

بفاصله   که  داشت. 1۶میل)  10افتادیم  قرار  شرقی  جنوب  درسمت  کیلومتر( 

میل از   2چهاربرجک را »جای امام« یا »حسین آباد« نیز مینامند.جاده بطول

گدار   از یک  داشتند.  قرار  درکنار رودخانه  که  میگذشت  اراضی زراعتی  داخل 

آن رفتیم. درکنار ر است رودخانه توقف  رودخانه عبورکرده وبه ساحل راست 

افتادیم. مسیرجاده بطول   براه  میل   ۶کرده صبحانه خوردیم و بالفاصله مجدداً 

کیلومتر( از یک بیابان با پوشش سنگ وشن درشت میگذشت. قلعه خرابه  10)

میل   ۶کوچکی بنام قلعه میر]میرافضل[ در طرف راست جاده قرار داشت. بعد از

م ارتفاعی گردید که بسترمتروکه رودخانه ،جاده اندکی پائین آمده وارد زمین ک

محسوب میشد وبصورت فشرده ای زراعت شده بود.اراضی زراعت شده بطول 

کیلومتر( بوده وتاپای دیوار قلعه امام خان می رسیدند. در فاصلۀ کمی  ۳میل )2

ساله    20از]قلعه[ شیرمحمدخان پسرسردارامامخان را دیدیم که جوانی تقریباً  

العاده شب الذکررا درنصیراباد وفوق  اخیر  یه برادرش دوست محمدخان بود که 

دیده بودیم.پیرمردی که همراه خان جوان حرکت میکرد،از فرصت استفاده کرده  

وبه اطالع ما رسانید که سردار امام خان با تمام نفرات ودار وندارش تعلق به 

بگ جیره  نیز  سردارامامخان  سردارکمالخان،  مانند  دارند.  ایران  یردولت  شاه 

تومان مواجب داشت. اما بعد از سفر پسرش دوست   ۵00ایران بوده وساالنه  

 تومان افزایش داده بودند.«   ۶00محمدخان به تهران،مقرری وی را ساالنه به  

57   
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تذکرات    این  سیستان،  حکمیت  هیئت  گولدسمید،رئیس  جنرال  اما 

بر مبنی  را   » سمیت  »ایوان  خان  اعتراف  سکرترخود  سردارکمال 

سنجرانی  و خان  تتبعیت  سردارامام  باورنکرده  به  ایران،  دولت  از 

است   ندانسته  اعتبار  مورد  اووآنرا  خود    .زیرا  حکمیت  درگزارش 

که :»اما راجع به سیستانی    زیرعنوان »تصرف )تقسیم(« مینویسد 

که   بلوچ  رؤسای  سنجرانی  خان  وامام  کمالخان  فرعی]نیمروز[ 

به   دارند،  سکنی  رودهیرمند  افغانستان  درکنار  واطاعت  تبعیت 

نمیتوان   را  قسمت  این  من  عقیده  به  صورت  دارند.دراین  اعتراف 

  5۸  گفت مانند قضیه سیستان اصلی است ....«

گفته  مقالتی دیگری  این تذکر جنرال گولد سمید مؤید قول منست که  

)از امیرشیرعلیخان  حکومت  بحرانی  دوران  در  -  1۸۶۳بودم:» 

ایران قشونه1۸۶۸ ایی ازخراسان وکرمان برای تصرف  (که دولت 

بود،   کرده  اشغال  را  فتح  قلعه  تا  وسیستان  کرد  اعزام  سیستان 

قشون   سوی  از  وتطمیع  تهدید  وجود  با  بلوچ  سنجرانی  سرداران 

 ایران، خود را تابع امیرافغانستان شمردند.« 

چهاربرجک  سمت   قلعه  دارای  درمورد  خان،  امام  قلعه  میگوید:» 

که  است  مختلف  اسم  امام    سه  جای  شد]یعنی  اشاره  آنها  به  قبالً 

ویک   بوده  گلی  دیوارهای  دارای  وچهاربرجک(.قلعه  اباد  ،حسین 

ضلع از دیوار بالفاصله بعد از خاک ریز  راست رودخانه واقع است  

اب  10فوت)  ۳0وحدود   سرریز  بهار،  فصل  در  دارد.  ارتفاع  متر( 

درزمان    هلمند، اراضی هردو طرف رودخانه را غرقاب میکند ولی 

و   آنروز سرداراماخان  از ظهر  بعد  بود.  پائین  بسیار  ما آب  بازدید 

 
سیاس   - 58 ،تاریخ  محمود  نوزدهم،  محمود  قرن  در  وانگلیس  ایران   -7۵۳،صفحات  ۳جلد ی 

771 
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پسرعمویش   از  آمدند.سردار  گلدسمید  ژنرال  مالقات  به  پسرش 

به   برخورد  وخوش  مشرب  وی خوش  ومانند  بود  جوانتر  کمالخان 

نظر می آمد واطالعات کلی زیادی داشت. او نیز از بیماری )آسم(  

امام سردار  برد.  می  تمام  رنج  که  میگفت  صحبت  درضمن  خان 

جزو   رودبار  رودباروخود  تا  اینجا]چهاربرجک[  بین  سرزمینهای 

    59  قلمرو شاه ایران است.«

 
 18۵2قلعه چهاربرجک) یا حسین اباد( ساخته شده در

خود   آبادتوسط  حسین  فعلی  قلعه  میگویدکه،  دیگری  درجای  سمت 

     60  است.  (ساخته شده1۸۵2سال قبل )   20سردار)امامخان(حدود 

دقیقه  صبح بطرف قلعه فتح راه   ۳0و  ۶اسفند( درساعت  ۵فبروری)  2۴روز

ساعت   برگردیم.  کهک  به  تا  در    11افتادیم  واقع  فتح  قلعه  به  شب  ونیم 

قشون  ۴0میلی)2۵ میگوید  سمت  رسیدیم.  برجک  چهار  شمال  کیلومتری( 

ازار تا  ندادند  اجازه  وبما  بودند  کرده  اشغال  را  قلعه  این  قلعه ایرانی  گ 

نوشته  شرحی  آن  ووسعت  فتح  قلعه  های  خرابه  درباره  دیدارکنیم.سمت 
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فتح  ۶فبروری )  2۵( سمت میگوید: روز 1۸1-179است.)ص   قلعه  اسفند(از 

     61 «کیلومتری( شمال قلعه فتح راه افتادیم. ۳2میلی)  20بعزم کوهک واقع در

 

 
 (190۵م.تیت 1۴27قلعه فتح درنیمروز )تاریخ اعمار 

 

 کالم: خالصه 

قلعه   و  بندرکمالحان  از  سمید  سکرترگولد  سمت  ایوان  خالصه 

کمالخان. بند  از  نه  یادکرده  زندگی    کمالخان  بندر  محل  در  کمالخان 

 . بود میکرده ولی او کدام بندی بر رود هیلمند نساخته 

ایوان سمت میگوید در محلی که امروز بنام بندرکمالحان یاد میشود  

ب بندی  " ازآنجا رودی بطرف غرب  لباخان" وجووبنام  د داشت که 

بسمت تراکو و کندر و حوضدار جریان داشته که امروز مردم محل  

   از آن بنام رودبیابان و رامرود یاد می کنند.
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در بارۀ  ضمن ایمیلی برای من،محمدیعقوب غلجی مقیم ایران،        

بیک جد    مینویسد:» جانچنین  سرداران چهار برجک    بیک جد  جان

یچ ودراثرضربه ی  ړای سیستان دردرگیری با آزادخان بسنجرانی ه

 کشته می شود.  شمشیراو درمنطقه لندی »جنگ جاهی برینگ« 

میشودکه   روایت  چنین  حادثه  این  جاندرمورد  بیک    نوکران 

ب   ، سنجرانی محمدخان»جداعالی  ړآزادخان  دوست  فرزند  یچ 

  بریچهای لندی وپاللک«را با تفنگ فتیله ای زخمی می کنند وجان

است   شده  کشته  آزادخان  که  کنند  تصورمی  وهمراهانش  .  بیک 

شمشیر و  خنجر  گوید  می  همراهانش  به  سهم    آزاد  جانیبک  خان 

که    لذاهنگامی   وغنیمت من است وکسی حق ندارد به اونزدیک شود. 

می   نزدیک  او  به  آزادخان  ازکمر  خنجر  بازکردن  قصد  به  جانبیک 

بردارد،شود   را  شمشیراو  ضربه  ن  آزادخاومیخواهد  باخنجرخود 

کشته   بیک  جان  اثرآن  از  که  میکند  وارد  جانبیک  بر  می  شدیدی 

 شود. 

دوست محمدخان بریچ یکی ازفرماندهان احمدشاه درانی بود که دو  

وب  است  داشته  خان  وزمان  آزادخان  نامهای  لندی    یچړپسربه  های 

زی    وپاللک ازنسل این دونفرمی باشند واز آنها به عنوان آزادخان

 خانزی یادمی شوند.  وزمان 

باشند. می  سیستان  واهل  کیانی  دراصل  آزادخان    نوشروانی 

نوشروانی به کمک اقوام مادری اش»بریچهای شورابک«، خاران  

گیرد. می  پس  مخالفانش  از  ازهمسران»محبوبترین    را  یکی 

نوشروانی«    ومعتبرترین«  آزادخان  جانشین  »مادرنوروزخان 

  شد وحاکمان بعدی نوشروانی ازطایفه ی غلجی ساکن خاران می با

»یعقوب خان فرزند نوروزخان وحبیب هللا خان فرزند یعقوب خان«  

باشند   می  وداماد«  »خواهرزاده  غلجیها  یک  درجه  ازوابستگان 
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وغلجی ها درمنطقه ی خاران ازامتیازات وفراوان برخوردار بودند  

   « وهستند.

سنجرانواما   سردارپسرعمو    ی سردارکمالخان  دش  خان  ر  امام 

حمایت خویش از حکومت    ابمنطقه بندر و چهار برجک و رودوبار  

محمدخان   امیردوست  وتقدیر  نوازش  مورد  همواره  افغانستان 

واراضی   قرارداشتند  خان  وامیرعبدالرحمن  خان  وامیرشیرعلی 

رودبار به عنوان تیول وجاگیر به آنها واگذار    چهاربرجک وبندر و

آن   عوض  در  تا  بود  در اف  سرحدات  ازشده  منطقه    غانستان 

کنند. مروزین ایران    حفاظت  بین  سیستان  تقسیم  از  پس 

وافغانستان،آنها همچنان درموضع دفاع از تمامیت ارضی افغانستان  

ماندند.  آنان    باقی  حال  و شهرتدرعین  اقتدار  چنان  برخوردار    ی از 

در ساح  دندبو تنها    نیمروزچهاربرجک    ۀکه  ها هزار  نه  ده  مالک 

گوسفند وشتر وهزاران    یرمه ها  بلکه صاحب  شدند    نیزم  ب یجر

ونو ومالدار  ها هزار جر  کردهقان  ده  و  بودند    ن یزم  بی وخدمتگار 

ن  یدولت م   زی را  خود  از  و  بودند  کرده  وتوسط    یتصاحب  شمردند 

 گرفتند.  ی آن بهره م د یخود از عوا شکارانیپ ناظران و 

ام،   شنیده  من  که  جایی  رعا  یکی  چیهتا  سنجران  یاز    ی سرداران 

وتجاوز    تیوجنا  ی قی وقطاع الطر  ی چون دزد  ی نداشتند واقعاتاجازه  

خبربده   ی ناموس حکومت  به  ونرا  مجبور  ن کن   تیشکا  ا ید  بلکه  د، 

شکا در    تیبودند  وسردار  برسانند  خود  سردار  گوش  به  را  خود 

وحکم    د یحکم صادر نما  ن یمتهم  یخسارت وسزا  زانیمورد جرم وم 

 . دیگرد یم  یچون وچرا عمل بدون سردار  
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داشتند   رغضبی ازخود زندان وزندانبان وجالد وم یسنجران سرداران

را    وهرکه  کردند،یمجازات م  خواستند یخود هرکه را م   ل یومطابق م

م  خواستند یم پول،رها  بدل  رع  نست ی ازا  نمودند، یدر  را    ت یکه  خود 

تبع به  ونه  تیمکلف  امر  من    تا. دندید   یسردارم  یاز  که  دیده  آنجا 

بودند که    ی آدمها چاق وچله وپرخور وشکم بزرگسرداران    نیم ابود

  ی دونفرخدمتگار از جا  یکیاز حد وزن داشتند و بدون کمک    شیب

بلند شده نم از خانه وقلعه خود    یوقت  چیه   نیوبنابر  توانستند ی خود 

  ظروبه ن  توانستندینم   دهیشان هم آنها را د  ت یشدند و رع ینم رونیب

عج مخلوق  سرد  یم   یب یوغر  بیشان  خان  آمدند.  محمدعلم  ار 

قد    رخانی وپسرش سردار دستگ که طول وعرض  بودند  چنان چاق 

س  کسانیشان   به  خود  نفرنوکر  چند  کمک  با  و  موتر    ت یبود 

 . شدند یآورده م  رونی از موتر ب ایو    شدندیقرارداده م

اکثر  ۶0-۵0تا که  چهاربرجک  مردم  قبل  بلوچ    تی سال  شان 

ورع  ی وبراهوئ م  تی بودند  شمرده  نم  شدند، یسردار  را    ی مکتب 

نم  اجازه  سردار  چون  ا  دادیشناختند،  مکتب  درآنجا  شود،    جاد یکه 

بازهم بزگر ودهقان باشند،    تش یفرزندان رع  خواستیسردار م   رایز
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. تا آن وقت  ندیا   یم   بار   ی ادولتی  ی نه مکتب خوان که ماموران نظام

مامورمال مواش   هی فقط  م  ک ی  یسال  یومحصول  آنجا    رفت ی باربه 

از سردار مطالبه م  هی مال  ی ومبلغ مجموع تحف  کردیرا    ۀوبا گرفتن 

برم  یا سردار  قاض  یول  گشت، یاز  امن  یمردم    ا ی  هی وقوماندان 

  مروز یها اگر از فراه به ن  یوال  ایشناختند. ولسوال    یولسوال را نم 

با    ی معرف  یکنگ برا  یسردار توان آمدن تا مرکزولسوال  مدند،آ  ی م

خود    ی وال  ایولسوال   ولهذا  نداشت  د  ی وال  ا یولسوال  را    دن یبه 

م  درچهاربرجک  شده    رفتند یسردار  کباب  گوسفندان  با  هم  وسردار 

م  استقبال  آنها  از  ها  کردی درتنور  تحفه    نچه یقال  یبها  مت ی ق  ی وبا 

برم   یبلوچ  یها سردار  نزد  از  وخوشنود  امر    نیوا  گشتندیخوش 

واتور اعتبار  بر  العنان  ته ی بازهم  رع  یومطلق  بر    ی م  تشی سردار 

نخالصه    افزود. چاربرجک  ودهقانان    تیبررع  انسردار  مروزی در 

پادشاه م  ی خود  از   شدی پنداشته  گرفتن  وجان  دادن  جان  حق    که 

 را داشت.  تش یرع

نماند    ی، آن قدح بشکست و آن ساق  1۳۵7ثور    یکودتا  باحدوث 

ب  نیوا وب   ی پادشاهان  از طرف    ی نابود شدند.برخ  کسره ی  رحم یتاج 

دستگ وبر  ری دولت  د   یخونابودشدند  و  نتوانستند    گریفرارکردند 

قدرت شان که ازدهقان ومالدار    رای اقتدار سابقه را بدست آورند. ز

م رفت  گرفت یمنشاء  آنها  دست  وکس  ه از  مال  به  و  جهاد    یبود  که 

توان    افتهیانتقال    توانستیکرده م بودند ونه  نه مال  بود وخودشان 

مرد با    ی انامروز من از نسل سردارن سنجر  نسان یجهاد داشتند، بد

ونشان وجا  ی نام  ندارم  گله    ی را سرا   و  دهقانان  فرزندان  را  شان 

سرداران    ن یسال چون برده در خدمت ا  یگرفته اند که سالها   یداران

 قرار داشته اند.  رحمی مدمغ وب
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 یک تبصره ویک پاسخ 

الدین   خود    شهباز محی  تبصرۀ  در  نیمروز  آگاه  شخصیت 

 ویسد: برمقاله"لقب سردار ومعنی آن" مین 

از  » اي  تبصره  قبال ضمن  محترم  معلومات  ا سیستاني صاحب  رائه 

دلچسپ تان در باره اصطالح سردار و معرفي فامیل هاي سرداران  

ابراز داشتم. درینجا   قدراتي خود را  نیمروز مراتب  بلوچ سنجراني 

و   جایداد  همه  ان  با  كه  دارید  معلومات  أیا  كه  بدانم  میخواهم 

مدعلم خان و فامیل هاي ان در چاربرجك  زمینداري هاي سردار مح 

 ؟ نیمروز چه شده است

شان    اكثریت  كه  نیمروز  هاي  جهادي  اصطالح  به  معلوم  قرار 

تنظیم   در  ها  اسالمگرا  نام  به  را  خود  و  بودند  اي  شعله  جوانان 

و   خلق  كودتاي  أوائل  همان  در  بودند  زده  جاه  نبي  محمد  مولوي 

بري كریم براهویي و چند  پرچم تحت تشكیل جبهه نیمروز و به ره

  خان تن دیگر اولین حمله خود را باني قریه و قلعه سردار دستگیر

هاي   كاكا  چپاول  آو  و  چور  را  شان  منال  و  مال  و  دادند  انجام  ن 
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  ]پسرسردارمحمدعلم خان سنجرانی[ ن حمله دستگیرآنمودند. بعد از  

بازهم قرا  تا اخیر به شكل فراري در سرحدات زندگي مي  ر  نمود.  

در   نیمروز  جبهه  هاي  اي  شعله  رسیدن  قدرت  به  از  بعد  معلوم 

حكومات دست نشانده امریكاي ها و دار و دسته انها كریم براهویي  

كه در سمت هاي والي نیمروز و وزیر سرحدات و سایر بست هاي  

هاي   بند  و  د  زک به  را  سرداران  هاي  زمین  میكرد  كار  دولتي  بلند 

ان به نام أقارب و یك تعداد فامیل  مروج حكومت هاي فاسد این دور

هاي براهویي قباله نموده و نام و نشان و موقف محلي سنجراني ها  

 را براي دایم مضمحل ساخته است.  

هاي   تبصره  استناد  به  متذكره  معلومات  كه  نمود  اذعان  باید 

بي   اینگونه  این  كه  كند  خدا  است  شده  آرائه  نیمروزي  وطنداران 

از طرف شخصي كه تأمین عدالت    عدالتي  براي  به زعم خود شان 

 ( 2019/  10/ 29 «)مبارزه میكردند نشده باشد. 

 

 پاسخ من : 

بر نوشته من است و    یشما در واقع تکمله ا  تبصره  شهبازگرامی،

سر  که  ی های شعله  عدهآن از.کنم یآنرا در ادامه نوشته خود عالوه م

  ندد یکش  رونیپاکستان ب  (ISIساخت )   یجهاد  یمهایلحاف تنظ   زیراز

همانقدر  نزد تاریخ  خود سهم گرفته باشند ؛    ییوطن آبا  یران یو در و 

وسیاف وغیره    یو مسعود و ربان   حکمتیار   نیدارند که گلبد   ت یمسول

 دارند. مسئولیت کابل   ی رانی در ورهبران تنظیمی 

جبهه  از رهبران    ی کی  و در  مروز ین   یرا که شما در مورد والآنچه  

  ن یبا ا  یبودم ول  دهیشنهم  من    دیده اکر  انیب    مروزین   در  یاشعله  

  ده یآگاه و صادق وطن نشن   تیشخص  ک یصراحت وصرافت از زبان  

درضمیمه  شما را    یایر  ی بصریح و   انیب  ن یخاطر ا   ن یبودم. به هم
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تار مقاله خویش   ها  ی م  خیبه  نسل  تا  ا  نده ی آ  یسپارم  مورد    نیدر 

 را نخورند. عناصرجهادی  بی اشخاص قضاوت کنند وفر

ن موضو  نیا بزرگ  ومالکان  سرداران  از  بخاطردفاع  ،بلکه  ستیع 

هزار  نستیبخاطرا چرا  اکبرچخانسوری  نیزم  ب یجران  که  )بقول 

  دادیو جاجریب زمین درمالکیت سرداران چهاربرجک بود.( 52000

دهقانان  میان  آن  توزیع    استمالک وبعد  یبجا  سرداران چهاربرجک

  -ست ی)مارکس  ی الوابستگان و  ا یبه خانواده    ،شان  خدمه  و  انانچوپو

محمدی تحریک  به  متعلق  و  مجاهد  مواد   ای[  قاچاقبران    مخدر   به 

قلمداد    )مائو(   یها   شه یاندپیرو  که خود را    ی آنان   تعلق گرفته است؟ 

خودبر  ،  کردند یم چینائی  رهبران  شعارهای  مطابق  باید  ضد  می 

بن  و  مگردرعمل    ییادگرایارتجاع  میکردند،  قدرت    یبرا عمل  کسب 

ع  یدولت صف  ترقدر  (    ها  ی اخوان  ی عن ی)تمدن  َوضد    ی ناصر َضد 

تخر  ستادهیا در  و  عساکر    یران یو   و  بیشدند  وکشتار  کشور 

خلقیدولت وماموران   از  یحزب  ری غ  ای  یپرچم   ،ی)  و  گرفتند  سهم   )

بلکه    ، کردند  تی ارتجاع منطقه را تقو   ادیوبن   خیبنه تنها    قی طر  نیا

بد نام و ناکام    ( را در افغانستانزمیکولری سیا  )  یجنبش روشنفکر

نظرم   به  اند،  م   خاینی    عناصر درجمله  ساخته  که    شوند یشمرده 

 خطاب کلمه  روشنفکر را ندارند.  اقتیل

دستگیر   برادر سردار  محمدانور  سردار  آنکه  از  بعد  میشود   گفته 

جان از طرف سران جبهه نیمروز به شهادت رسید قلعه و زمینهای  

رگرفت وسپس  برای آنکه  چهار برجک در قبضه کریم براهوئی قرا

براین غصب مهرقانونی زده باشند، ورثۀ سرداران چهار برجک را  

تا آن  تا  مجبور ساختند   نیمروز بفرستند  خود یا نمانیده خود را به 

زمینها   آن  واکنون  بدهند.  قباله  جدید  مالکان  بنام  را  زمینها 

وخاش   دارند  قرار  او  واقوام  براوهوئی  کریم  دراختیار  بطورکامل 
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  مخدر بجیب مواد   خاش کشت میشوند ومیلیونها دالر از مدرک مواد 

 فروشان نیمروز وارد میگردد.  

 

 استدراک: 

یکی از خویشاوندان خاندان سنجرانیها محمدیعقوب غلجی نام دارد  

برجک    وچهار   رودبار   یها  ی من باسنجران  ی مادر  اقوام اومیگوید:»

وپسرمامام  ی وخواجه عل ودراداباشند.  یپسرخاله  مینویسد:»  «  مه 

سردارب  رودباررا  یمنطقه    ینهای زم ولدتاج    ی فرزندان  خان  برگ 

به   روپ200محمدخان  حاج  ی   ه یلک  به  براهو  ی پاکستان  یی  جمعه 

  عمده درافغانستان ومنطقه فروخته اند.   فروشان   ازمواد   «ی»شاگز

عل  یها  ن یزم سردار   یسفل  ی خواجه  به    رمحمدخان یش  متعلق 

  بندر   ینهای زمنفروخته اند.   هنوز  شیها  ره یونب   نوه ها  را  ی سنجران

سردارمحمدعلم    را برادران  ومحمدعمرخان  محمدخان  تاج  فرزندان 

را اند.وچهاربرجک  فروخته  افرادمتفرقه  به    بعضاتصرف  خان 

وبرخ دستگ   ی وغصب  غالم  فرزندان    فرزند  رخانیتوسط 

خان  د  سردارمحمدعلم  به  اجاره  اند   گرانیبه صورت  شده    و   داده 

به آن    توانند   یمروزنم ی ن  ی جبهه    با   ی دشمن  لی به دل  آنها  چون خود 

و آمور  کثرآنهااکنند.  آمد   جارفت    ن یدالبند  ،  «ی»نوکند   ی درمنطقه 

اند   یوچاغ اقتصاد  را   ی سخت  روزگار  و   آواره    ی م  یازلحاظ 

دستگ  همگذرانند.  فرزندغالم  عطامحمدخان    ن یجانش  رخانی اکنون 

محمدافضل خان    فرزندان  باشند.  یم   یسنجران  فه یطا  پدرش سردار 

  خلمک زمین های  خان وکمال خان وطاهرخان    رحمزهی م  یبه نامها

افراد   را اند.ختلفی  م  به  متعلق    چهاربرجک فروخته  که 

بوده    رخانیسردارمحمدعلم خان وبعدازاوفرزندش سردارغالم دستگ
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به   متعلق  که  ده  منطقه    یم   ی سنجران  ارمحمدخان یوهمچنان 

      باشند. یخارج م  تصرف آنها  از اما، باشدهنوزفروخته نشده اند

    

 سردار شیرجان سنجرانی  وسرداردستگیرخان با دستارهای بلوچی 

    

خان بریچ ، درسمت   نفرسردارعطامحمدخان سنجرانی)جوان  سربرهنه( بادو

 چپ با مالعبدالحمید زاهدانی دیده میشود)عکس از سایت سردران سنجرانی( 

 کی بود ؟  شیرجان سنجرانیغازی 

ب  ی سنجران   رجان یش  یازغ پسر  خان  نظر  شاه  خان    ی فرزند  برگ 

سنجران  ۀنواس خان  کمال  ا  ی سردار    ی سردارسنجران  نیبود. 

عل ا  ی سفل  ی درخواجه  در وصف  داشت.  بلوچ    نی بودوباش  سردار 
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فولکلور م  مروز ی ن  یبلوچها  ان یدرم  کی اشعار  او   شد یخوانده  واز   .

 . کردندی م  ادی  رجانیش  یبنام غاز

  ی از صاحب منصبان فرنگ  یک یبودکه او    نیاوا  دنیمنا  یغاز  علت

در رودبار    یسفل  یبرگ خان درخواجه عل ی را که به قلمرو سردار ب

نفرت خود را نسبت به    نکهیا  یکرده و برا  ر یوارد شده بود، دستگ

نا مسلمان( نشان داده باشد، امر کرده بود تا    یی)اروپا  ی فرنگ  ک ی

آهن ب   ی نی حلقه  از  درکشند   ی نیرا  زنج  او  به  مثل    ر ی و  و  کنند  وصل 

کردن   از شکنجه  بعد  را  او  سردار  کنند.   سوکش  بهر  را  او  شتر 

ولسوال  یمحل گس  یبه  به وال  لیگنگ  آنجا  از  تا  بود  فراه    ت یکرده 

 فرستاده شود. 

که  متعلم صنف اول مکتب در    یمهارشده را زمان   ی فرنگ  ن یمن ا 

که     ی درس هنگامبعد از ختم    ی بودم. روز  ده یکنگ بودم،د  یولسوال

  دمید   خوردم،یدور م  ی ساریسرک کم  یازچار سوق بازارکنگ  بسو

اروپائ تنومند  ر   ی مرد  وموها  شیبا  سربرهنه  و    یفوالد  ی انبوه 

او را  که     ی ریعسکر  زنج   ک ی و  ست نشسته ا  ی قصاب   ۀ درکنار درواز

آن مرد وصل بودبدست دارد. من که تا آنروز    ی نی درب  ن یبه حلقه آهن

صحنه متعجب شدم وبا    ن یا  دن یبودم از د  ده یسان را ند مهارکردن ان

  بی وآن صحنه عج میشد  ستادهیآنجا ا قهیهمصنفان خود چند دق گرید

تماشاکرد به  میرا  اس  دیا  یم   ادمی.  مرد  در دست    ینان خشک  ری که 

منتظرآمدن موتراز فراه بود تا مرد    ی و عسکر دولت  خورد یداشت وم

 را  انتقال دهد.     ریاس

وقت بع  امروز  سال  وپنج  ازهفتاد  به    ی د  را  آورم    ی م   اد یآن صحنه 

انسان اس  توانمیم آن  بزنم که   چقدردرد    ن یآن حلقه آهن  راز یحدس 

 است؟   کرده یاحساس م
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به مناطق دور دست    19در قرن  که    یوجهان گردان اروپائ  احانیس

خطر س   یوپر  بودند،    ستانیچون  شده  فرستاده  وبلوچستان  

مهم ب   ی گزارشات  خود  ذخاز  ها  گزارش  آن  که  اند  گذاشته    ره ی جا 

  ی از جهانگردان اروپائ   یکیماست. هر  یاز اطالعات امروز   یبزرگ 

ما را   یآنروز   ی محل یایجامعه وجغراف  یطرز زندگ    ی باقبول خطرات

اند.وشا ن  د ینوشته  بدبخت  از    ز ی آن صاحب منصب  بود  مامور شده 

  ستان یس  به چهاربرجک واز آنجا به   یسفل  یوخواجه عل  شویراه د

س در  گردش  از  پس  و  وضع  یگزارش  ستانیبرود  را    تیاز  منطقه 

او   ه ی ته با  بخت  مگر  وبدست    یاریکند،  محل  ک ینکرد  با    ی سردار 

ش    د یگرد  وبرو ر   ی سرنوشت  نیچن آن    ی سنجران  رجانیو سردار  از 

 معروف گشت.    رجانیش  یپس به نام غاز

به    ز ی ن  واوالده اش   رجان یش  ی غاز  کنم یثور فکرم  یحدوث کودتا  با

روبرو    ی همان سرنوشت چهاربرجک  که سرداران  باشند  دچار شده 

 مانده است.   یپسران ونواسه ها یغاز ن یشده اند.از ا

 پایان
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 دهم مقاله هف

 بود؟   یخان بلوچ  ک میسردار ابراه

 یسـنجران  یبلوچهـا   دکـهیآ  یبرم  یاروپائ  نیاحیس  یسفرنامه ها  از

 یشـده انـد. مسـکن اصـل  سـتانیوارد س  یبلـوچ نـاروئ  فهیقبل از طا

چاگــه[ واقــع بلوچســتان، -ی"]چــاگی"چاغ ۀمنطقــ یســنجران ۀفــیطا

 بوده است.  ستانیدرجنوب س

 

 قلعه چخانسورمرکز فرماندهی ابراهیم خان بلوچ 

هـم سـردار   یکـیدر قـرن نزدهم، سـتانیس  فیسرداران طوا  انیدرم

ر بـود کـه  درچخانسـو  یخان بلوچ پسـرخان جهـان سـنجران  میابراه

خـان   میمنسوب به سـردارابراه  ماندهیشهرت دارد. از آثار باق  شتریب

 خیکنـگ اسـت کـه از رود سـ یآباد درولسـوال مینهرابراه  یکیبلوچ  
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دو کشور( درجنوب دهکده ما جدا گشته و بسـمت   یسر )خط سرحد

 یغلزائـ  یوپشـتونها   یاز کنـار دهـات  بلوچـان نـاروئ  یشمال شرق

ــوال ــوط ولس ــ یمرب ــا قر ګکن ــت ــراه هی ــا میاب ــکن بلوچه ــاد مس  یآب

کنگ را تـا دشـت   یو دهات شمال ولسوال  ابد،ی  یامتداد م  ییرانزیش

 میبنـام ابـراه  گـرید  یروسـتا  کی.کندیم  یاریآب  نیکشته واشک  میکر

سـردار  نیـآور نـام ا ادیـ زیـن رمنـدیبنجار درغـرب ه  کینزد  درآباد  

 بلوچ  است.

باستان شناس، پی.تیت،صاحب منصب نقشه بردار وتاریخ دان وجی.

، 190۵ -1902طــی ســالهای کــهعضــو هیئــت حکمیــت ماکمــاهون 

مدت دونیم سال در سیستان تحقیقـات نمـوده وچنـدین کتـاب دربـارۀ 

در کتاب سیستان خود،آنجا که در     تان نوشته استسسیستان وبلوج

بارۀ  قلعۀ چخانسور توضیح میدهد، میگوید: "چخانسورصدها سال 

انواده ای قـرار داشـت کـه اسـم وخطـاب قبل آباد بود ودر تصرف خـ

بود وخانوادۀ آنان را »میرعرب« میگفتند.    62موروثی آنان »میر«

"  به نام جان بیـک  در سیسـتان   چاه گی-پسرکوچک "سردارچاغی
 

در   -  62 وبطورکلی  سیستان  در  میر)میرآب(  کشاور  زمین  شربم مقام  نظام  به ز که  وابسته  ی 

، درطول تاریخ  بستن بندهای آب استها وکانالها از رودخانه  طریق کشیدن    ازآبیاری مصنوعی  

این میرابها تا ده هزارنفرکارگر در زیردست داشته  در برخی مناطق  با اهمیت بوده است.  بسیار  

اب مرو، امیری خاص )میرآب( با مرتبتی بزرگ داشت که ده هزار    بخشاصطخری گوید:»  اند.

(  2۶1اصطخری ، ص    «)معاش ایشان هم از این مدرک داده میشد.نفر در تحت امرش بودند و  

پی برد. به اهمیت وقدرت میراب  »میرها ومقام  زیرعنوان  جوادمحمدی سکائی    ازاینجا میتوان 

سیستان  آنها   احیاء  در  که  ،آنگونه  صفویه  دورۀ  طول  میگوید:»در  کرده  بحث  صفوی«  عهد 

ق رأس  در  میکنند،  بیان  واسناد  واحکام  پادشاهان  الملوک  عنوان  به  کیانیان  درسیستان،  درت 

محلی قرار دارند وبالفاصله درمرتبۀ بعداز آن ها،میرها اند. یعنی اگرمنصب سلطنت سیستان آن  

از  تعبیر امروزی وزرات سیستان  به  یا  بوده است، بالفاصله وکالت سیستان  کیانیان  از  دوران 

درسیستان امروز  اینکه  است.  بوده  میر  قبیله  داللت    امرای  دیدی«  ملک  میگویند:»میردیدی، 

برهمین واقعیت تاریخی دارد که در سیستان عهد صفوی،مقام میران، بالفاصله پس از جایگاه  

 (77ص   ، هزاروسیصد سی خورشیدی ملوک بوده است.«)سیستان ورویداد نوزده بهمن 
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مسکن گزید و میرچخانسور را سوگند وفا داری یاد کرد. سنجرانیها 

تند. یک قـرن مالیات علفچر را به این خانواده )میرعرب( می پرداخ

 [6۳میرحســین عــرب]چخانسورمیربعــد ســردار ســنجرانی  بــا دختــر 

 ازدواج نمود و ارگ را زیر تسلط خود گرفت. 

]گــاهی[ بــه حــدی دچــار بحــران میشــد کــه  سیســتان ازنظــر سیاســی

خانواده های قـدیمی در حالـت تزلـزل قـرار میگرفتنـد و بـرای بقـای 

ن محلـی قـرار مـی خود و توازن قـدرت خـود را در الجـای قدرتمنـدا

ــوچ  دادنــد. خــانواده »میرعــرب« هــم در الجــاء وحمایــت ســردار بل

ــان ) ــروم و خانجه ــود مح ــالک خ ــدریج از ام ــت و بت ــان( قرارگرف خ

دســتخوش  فقــر وتنگدســتی گشــت، بطــوری کــه آخــرین نماینــدۀ آن 

خانواده به عنوان نوکر وجیره خوار میر عباس کیـانی درجـالل آبـاد 

رگ میرعبــاس کیــانی بــه روســتای زنــدگی میکــرد. و پــس از مــ

( در آنجا زندگی 190۴»مارگو« واقع در میان کنگی رفت و اکنون)

  64میکند.

به نظرمیرسـد کـه خانجـان )یاخـان جهان(سـنجرانی آدم دوراندیشـی  

بوده است، زیرا او با دو خان مقتدر زمان خود دسـت خویشـی دراز 

ترخـود را نمود وهردو طرف بخواست اولبیک گفتند. خان جهـان دخ

به ازدواج پسر ملک بهرام کیـانی یعنـی جـالل الـدین کیـانی در آورد 

وازاین طریق خود را به جایداد ملک بهرامخان کیانی شریک ساخت 

واز ســوی دیگــر دختــر میــر عــرب )یــا بقــول زادســروان میرحســین 

عرب( مالک قلعه چخانسور را که از اشخاص بانفوذ ونامـدار وقـت 

 
 93زادسروان سیستان،رئیس الذاکرین،ص  - 63
 ۵8ذاکرین،ص تیت،سیستان،به کوشش رئیس ال - 64
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است. کـه سـرانجام مالـک چخانسـور وتمـام بود برای خود بزنی خو

 مایملک میر عرب شد.

 یاریمثل بسـ  های:»سنجرانسدینویم  ستان،یکتاب زادسروان س  مولف

ً یالشـهدا ونها  دیبلوچ خود را از اعقاب حمزه سـ  فیاز طوا عـرب   تـا

احــداد آنهــا بــه بلوچســتان  ی.از آنچــه ســبب کــوچ وجابجــائداننــدیم

نـد. امـا از نـام جـد بـزرگ خـود در دسـت ندار  یپاکستان شده اطالع

 یاکثراً آگاهند. درپشت نوشک  یسکونت و  یۀومحل اول  راحمدخانیم

 یمنطقه ا شودیتلفظ م نیآن نالبند هیکه نام اول یتر از دالبند  نیوپائ

 راحمـدخانیم  یزنـدگ  یـۀبه نام احمدوال موجـود اسـت کـه مرکـز اول

 دیرزند سعبرگ خان ف  یبنام ب  راحمدخانیبوده است.پدر م  یسنجران

را از او  شینام خـو یسنجران ۀفیخان و او فرزند سنجر است که طا

بوده اسـت کـه از   ینایخان مرد مالدار وناب  یگرفته اند.پدر سنجرعل

داشته که رنج پدر   یدختر  یداشتن فرزند ذکور محروم بوده است ول

 کنــدیم یکــاکر را راضــ ۀفــیاز افغانــان طا یکــی]و  کــردهیرا درک م

ازدواج چهار  نیدر آورد[ که حاصل ا  شینایبه عقد پدرنابتادختر را  

 لـریسرگل،سـنجر،زهرو وب  بی:پسران به ترتشودیدختر م  کیو  رپس

ــنام ــوندیم دهی ــرگلزائ ش ــام س ــرگل، ن ــدان س ــدها فرزن ــه بع  ،واالدیک

 لـریوبـاالخره فرزنـدان ب یواعقاب زهرو ، زهروزائـ  یسنجرسنجران

پسـرش  یسنجران احمدخانریموسوم شدند.بعد از مرگ م  یلزائیبه ب

ــان ب ــجهـ ــرقب ک،یـ ــزرگ وسـ ــهیطا لهیبـ ــود م فـ ــودیخـ  سیی.«)رشـ

 ( 92-91مشهد،ص 1۳70 ستان،چاپیس ن،زادسروانیالذاکر

همـراه بـا    1۸72کـه درسـال  ت،یسـم  وانیا  تانیکاپ  ،یسیانگل  افسر

از بند کوهک تا بندرکمالخان وچهاربرجک سفر کرده و با   دیگولدسم

مالقــات  نمــوده بــود  یم خــان ســنجرانســردار کمالخــان وســرداراما
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ثبـت کـرده اسـت: »جـان    نیبلـوچ راچنـ  یسرداران سنجران  ۀ،شجر

اسالمخان ونواب خان داشته   ن،خان جانخا  یسه پسر به نامها  کیب

خان است کـه چخانسـور را در  میاست. پسرخانجان خان همان ابراه

ا در آبـاد ر  نیدارد. پسر اسـالم خـان بـه نـام امـام خـان، حسـ  اریاخت

دست دارد و باالخره پسرنواب خان، همان سردار کمالخان اسـت. « 

 ( 22۸ ،صیها ، دکتر حسن احمد ه)سفر با سفرنام

 ک،یـاز پسـران جـان ب  یکیشـد،  دهیسمت د  وانیدرگزارش ا  چنانکه

جهان آباد  یروستا  یکنگ انیخانجان )خانجهان(بود که در منطقه م

ــرا ســاخت و د ــدرت ون یری ــه از ق ــاده انگذشــت ک ــوق الع ــوذ ف  یف

 . دیبرخوردار گرد

ازراه    یسـتیبنـام کر  سیانگلـ  یافسراسـتخبارات  کیـم  1۸10  درسال

وفراه وهرات گـردش نمـود.   نیو تا جو  دیگرد  ستانیرودبار وارد س

نوشــته  ،یخانجهــان خــان ســنجران ۀاو درســفرنامه خــود در بــار

ً یسردار...تقر  نی:» اکندیم  نیوزمـ  کردیم  یبا چپاول وغارت زندگ  با

وحشت تمـام کـاروان  یۀ( مانجهانخا ایداشت. خان جان)  یکم  اریبس

ــ ییهــا ــدهار وهــرات ســفرم نیاســت کــه ب ــد...اگربخواه یقن  میکردن

خـان جان]جهـان[ خـان،   ۀکه منطقـ  میبگو  دیبا  میعادالنه قضاوت کن

. وحاکم محل]ملـک شودیزراعت م ستانیس یقسمت ها هیبهتر از بق

خانجان خـان   یاز چپاولگر  یریجلوگ  یراب  ی[ قدرت کافیانیبهرام ک

 ( 20-1۸.«) همان اثر،صندارد

، خانجان خان]خانجهـان[ 1۸72گلد اسمید در یتحقیقات محل  برطبق

(رئـیس طایفـه سـنجراني هـا 1۸۳7در زمان حمله فارس برهـرات )

خان[ ، علیخـان،   میم  ایمعین]  یبود .  از این مرد چهار پسر بنامها

پـدر  در   یخـان برسرجانشـن  یآمد. عل  ایدنابراهیم خان وجان بیک ب
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برادرش معـین را بـه  قتـل آورد وسـپس خـودش نیـز   ،یزد وخورد

بــود کشــته  یکــه از طایفــه  جمــالزائ بشیبــا نــا یدریــک درگیــر

ــود،ج1۸۴0شــد) ــود محم ــ، حکم۳(.]محم ــا  تی ــاهون. ســفر ب ماکم

 [. 99سفرنامه ها ،ص 

  خیاربعــــد ازتــــ یســــنجران خانیقتــــل ســــردارعل ۀحادثــــ  ظــــاهراً 

 ستانیدر سفرنامه خود به س هیفر رایصورت گرفته است ، ز1۸۴0

در جهان آباد مالقات کـرده بـود 1۸۴۵را در اکتبر  یسنجران  خانیعل

 یرا درکنـار آبهـا یو از زبان اوداستان قتل داکتـر فـوربس فرانسـو

بود. جنرال  دهیبه طال شن سدشبمنظور مبدل کردن ج  رمندیهامون ه

)برادربزرگ خـانیکه:" عل  کندیمورد اونوشته مدر    ،یفرانسو  هیفر

بلوچ هـا در  سیرئ نیخان( بعد ازمحمد رضاخان، قدرتمندتر  میابراه

تـا رود  ،یدرشـمال شـرق خـانیتحـت کنتـرول عل  هیبود. ناح  ستانیس

 .دیرسیخوسپاس م

ــد خــان،یقلمــرو عل تخــتی)چخانســور(، پاخانسوریش  ــا  یمیقلعــه ق ب

بـازار، پـنج   کیخانـه،  1۸00تـا  1۵00بودکه حدود    یگل  یوارهاید

در   خنسـوریمسجد داشت. ش  کیدو کاروان سرا، و  ،یگرمابه عموم

شــهر  نیقــرار دارد واولــ یرخضــریشــمال خاشــرود و پ یدو فرســخ

سفرباسفرنامه هـا   ،یدرسمت شمال آن است." )دکتر احمد  ستانیس

 (100....،ص 

( ســردارابراهیم خــان  1۸۴۵خــان بلــوچ) در یاز قتــل  علــ پــس

فات برادرش را در شـرق وغـرب رودخانـه هیرمنـد متصـرف متصر

امتـداد  نیتا کده وخاشرود وجو یمتصرفات ازکنگ و نادعل  نیشد. ا

 یدهکـده هـا  رمنـدیوافزون برآن درسمت چـپ رودخانـه ه  افتی  یم
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 فیآقاجـان، وشـر  ،دهجهان آباد، طفلک، جالل آباد،خدنگ،ده دادشاه

  .گرفتیبرم زدریاباد را ن میآباد وابراه

ــوقع ــه ا یمـ ــکـ ــود) رانیـ ــه نمـ ــرات حملـ ــتانی(، درس1۸۳7برهـ  سـ

محمدرضاخان سربندى و هاشم خان شهرکى و از بلوچها علـم خـان 

آنجـا صـاحب نـام  فیناروئى و خانجهان خان سنجرانى در میان طوا

 یبرهـرات فرصـتى مناسـب بـرا رانیـو آوازه اى شده بودند.حملـه ا

بهــرام ]کــه  لــکم مــذکور فــراهم آورد تــا در غیــاب فیــســران طوا

ازشاه کامران به هرات رفته بود[ پسرش ملک جـالل الـدین   تیبحما

کیانى را از سیستان بیرون کننـد و متصـرفات وى را در میـان خـود 

 یقسمت ها  ری، جالل آباد وسا  ی. محمدرضاخان سربندندیتقسیم نما

بردنـد. از  یسـهم یکـیهر زیـرا صاحب شد و همدسـتان او ن  یشمال

کامران نتوانست کمکى به خاندان کیانى سیستان   اهش  این پس دیگر

بکند و این خاندان که از طرفداران شاه محمود وشـاه کـامران بـود، 

 یخیاز قـدرت افتـاد. )محمـود محمـود، تـار  یروبه زوال رفت و بکل

 ، حکمیت گولد سمید ( ۳در قرن نزدهم، ج  سیوانگل رانیا یاسیس

ــ در ــار کی ــم ســ یخیســند ت  یباشــ میلحســن شــاه حکــابوا دیکــه بقل

ــتان،یس ــار س ــرم  15پنجشــنبه  خیدرت ــاه مح ــابق 127۳م ــق )مط ه

)بلــوچ،  ســتانیعمــده س فــهی( نوشــته شــده اســت از ســه طا1۸۵7

 :سدینویخان بلوچ م میبرد ودرمورد ابراه یوافغان( نام م یفارس

سیستان کلیه سه طایفه اند : اوالً طایفه بلوچیه . معظـم آن   یاهال  »

اند، اگرچـه طوایـف دیگربلـوچ هـم در آنجـا هسـتند،   طایفه دو فرقه

مگر بعلت کثرت و غلبه این دو طایفه باسـم اینهـا نامیـده شـده انـد. 

که ایل خانجانخان بلوچ اند کـه انن باسـم پسـر او   یطایفه اول طوق

مشهور شـده ، مسـکن ابـراهیم  یخان به ابراهیم خان مسردار ابراهی
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اســت کــه خنــدق و  یه محکمــخــان قلعــه چخانســور  اســت و آن قلعــ

[ و ارگ دارد. در یمحـافظت  یبـا برجهـا   اربضیـ]حومه    یشیرحاج

قلعه تخمیناً سیصد خانه مسکن دارد و تقریباً دویست خانـه در   یتو

قلعـه جـات کـه  یـناهـل و رعیـت او در ا یباشـد و بـاق  یخارج آن م

] یــا  ی، جروئــ یباشــد: پــده هــا، نــادعل یشــود، مــ یتفصــیل داده مــ

، طفلک ، ابراهیم آباد، ده صفر، خدنگ ، خواجه احمد، کده [یجروک

مـذهب  یعشـر یزبـان و اثنـ  ی، قلعه کده ،که مردم آن طایفه فارسـ

آن مردمان نجیـب و بـا اسـتخوان انـد و انن بـزرگ آن   یاند. رؤسا

خان است   ی، ارباب محمدحسین خان و ارباب فتحعل  خانارباب علم  

غل آنهـا زراعـت و شـکار اسـت . . جمعیت آنها پانصد خـانوار و شـ

بودنـد، انن رعیـت ابـراهیم خـان   یپیش از این برأسه مـردم مسـتقل

بلوچ هسـتند. جمعیـت متـوطن ، احشـام نشـین ابـراهیم خـان اگرچـه 

 ینفـر تفنگچـ  زارخـود شـان سـه هـ  یبسیار است ، اما در جنگ ها

جمازه سوارو اسـپ سـوار و پیـاده دارد. امـا حالـت ابـراهیم خـان ، 

 ،مردمیستانیدایم السکر و معتاد به چرس و بنگ و ... « )س  یمرد

 ببعد( ۴0،ص 2012دانش، ستان،چاپیس یشناس

که: سران   شودیاستنباط م  1۸72سمت" در وانی" ا  یگزارش ها  از

 سـتانیاز س یانیـک نیپس ازاخـراج ملـک جـالل الـد  ستانیس  فیطوا

ضـاخان نمودنـد.  محمدر  میخود تقسـ  انیخانواده را م  نیمتصرفات ا

را  نیقلبه زم کصدیرا که  یانیک  فهیقلعه جالل آباد مرکز طا  یسربند

(.پــس 1۸۴۵تصــرف کــرد )  خــانواده نیــاز چنــگ ا کــرد،یاحتــوا م

تعلق گرفت مگر در  یسربند خانیبه عل دادیجا  نیازمحمدرضا خان ا

خــود تــاج محمــد   ۀتوســط بــرادر زاد یســربند خــانیعل 1۸۵۸ســال 

تـاج محمـدخان  قبضـه شـد. هشـت   یکشته شد ومتصرفاتش از سو

بـه   دیـرا تهد  یخـان بلـوچ سـنجران  میسال بعد تاج محمدخان ، ابراه
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از زورمنـدان و ازسـران  یکـیخان که   میآباد کرد. ابراه  جالل  هیتخل

 نیطـرف  ریجـالل آبـاد را بـه شمشـ  هیـبود، تخل  یبلوچ سنجران  فهیطا

 رانیـلت  اقبالً اطاعت دو   یحواله نمود. چون تاج محمدخان سربند

مظفرالدولـه  یاز کرمان بسـرکردگ  ییقوا  رانیبود،دولت ا  رفتهیرا پذ

فرســـتاد،و تـــاج محمـــد بـــا کمـــک  نتـــاج محمـــدخا  یبـــه طرفـــدار

به    ینیخان را مجبور به عقب نش  میمظفرالدوله، موفق شد تا ابراه

 یو جالل آباد  را تصرف کند. ]دکتر حسن احمـد  دینما  رمندیشرق ه

 [۴۴ ی، پاورق229، همان اثر، ص 

ابراهیم خان بعد از بازگشت به قلعه چخانسور نفـوذ خـود را   سردار

ازقلعه چخانسور  تا کده و خاش درشرق   رمندیدردست راست روده

و تا الش و جوین درشمال بسـط داد. متصـرفات سـردارامام خـان و 

سردارکمال خان سنجرانى در سواحل هیرمند از قلعه فتح تـا بنـدر و 

 یاسیس  خی. )محمود محمود، تارمیشدار برجک محدود  رودبار وچه

 ببعد( 550ص  ۳، ،جیالدیدر قرن نوزدهم م سیبا انگل رانیا

ت،گزارش  تــانیمــارس کاپ 17، روز1۸72کــه: درســال  دهــدیم ســمک

خود در چخانسور برگشت. همزمـان   یاکتشاف  یلووه از نقشه بردار

بـه کمـپ  زیخـان چخانسـورن میخان، پسربزرگ ابراه  ،خانجانیبا و

نفـر از   ۳00بود کـه بـا    دهیخان را د  میلووه ، ابراه  تانیما آمد. کاپ

  یزده بـود و قصـد مهمـان نـواز  دوار  ینـادعل  ۀقلعـ  کیافرادش نزد

 ســتین یخــان قــادر بــه انجــام کــار میکــه ابــراه گفــتیداشــت. او م

را زن و پسر محبوبش خان جانخان   یومعامالت و  یتجار  یوکارها

 خان،شش پسر دارد که عبارتند از: میراه. ابدهندیانجام م

ومخـالف پـدر بـوده وتحــت  اک،یـملـک خان،معتـاد بـه بنـگ وتر -1

باهوش که نامزد  یخان جان، جوان-2کند،یم  یزندگ  نیرقایام  تیحما
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ــاس انگل اســتیر ــوده ولب  -۴خــان، یمحمــدعل-۳پوشــد، یمــ یســیب

 کیـ  -۶محمـدخان،  -۵سـال درتهـران بـوده،    نیسرفرازخان که چند

 (207 -20۶، همان اثر،صص ی.«) دکتر حسن احمدگریدپسر

ستمباره بود  یمرد یکه »و ندیگویوسمت، هردو درمورد اوم  ت،یت

م 1۸۴0را درکنار هـامون درسـال  یو دکتر فوربس سیاح فرانسه ا

 1۸92به قتل آورده بود وخودش در   یبلهوس  یهنگام شکار از رو

درحـال   190۳  چشم از جان پوشید.  پسرش خانجهان خـان درسـال

بازگشـت و دهکـده سـیاه دک   یفقر وافالس دوباره به سیستان ایران

، 2درتصـــرف گرفـــت.«) تیـــت ، سیســـتان ، ج  یرا درمیـــان کنگـــ

 (292ص

با دختر سردار ابراهیم خان  احمدخان: سردارکه  میجرسمت مینویسد

ازدواج کرده بود و سـکنه ایـن حـدود بـرای ابـراهیم خـان احتـرام و 

ایل بودند و او را بزرگتـرین جنگجـو وشـکارچی آن ارزش فراوان ق

حدود میدانستند. اما این را هم میگفتند که او رفتـار وکردارخشـن و 

  65 ناتراش دارد.

جــوین واوق از زمــان احمدشــاه الش ود: منطقــه ویــگمیمیجرســمت 

 درانی ببعد درتیول خاندان سـردار شـاه پسـندخان اسحاقزی]سـاکزی

شیرعلی خان قلعـه الش مرکـز حکومـت [ بود ودرزمان امیر  پښتون

دولــت 1۸۵۶و 1۸۵۵نیمــروز شــمرده میشــد.   درســالهای و فــراه 

خزیمـه  امیرقـاین قشـونهای خـان  امیـرعلم  تحریـک  قاجاری ایران ب

بــرای تصــرف الش وجــوین واوق فرســتاد مگــر بــا مقاومــت شــدید 

 
 212-211احمدی،همان اثر،ص حسن دکتر - 65
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سردار احمدخان ساکزی روبـرو شـد وقشـونهای قاجـاری موفـق بـه  

 الش وجوین نشدند.تصرف واشغال 

بطورفـوق سردار احمدخان  نواسۀ صالح محمدخان ]شاه پسند[ کـه  

مـردی خـوش برخـورد   العاده مؤدبانه وخوشایند از ما پذیرائی کرد،

شاه پسندخان  ساله معلوم میشد.  ۶0تا   ۵۵حدودوخوش چهره بود.  

جسدش را برای دفن به هرات بردند. عمـوی رئـیس   وقتی فوت کرد

ان، هم در هرات فوت کرده بود ومی گفتنـد کـه هنگـام جوین گلزارخ

 سال عمر داشته و دندان هایش سالم وکامـل بـوده اسـت.110مرگ  

66  

عالوه میکند ، سـردار احمـدخان سـه پسـردارد کـه از مـادران   ،سمت

متفاوت اند. بزرگترین انها شـمس الـدین خـان، رئـیس آینـده منطقـه، 

اس اروپـائی انگلیسـی مـی جوانی بسیار اروپائی ]مشرب[ است و لبـ

زام رکـاب امیـر تـپوشد. او در سفر امیر شیرعلیخان بـه امبالـه، در ال

بود، وبا امیر در یک کالسکه مـی نشسـت وعکـس او هـم درتـابلوی 

تاریخی که از امیر شیرعلی خان بـه مناسـبت ایـن سـفر نقاشـی شـده 

اســت وجــود دارد. دو پســر دیگرســردار، هنــوز بچــه  وهــر دو فــوب 

زیبـا هسـتند. یکـی بـه اسـم سـلطان جـان ودیگـری محمدحیـدر   العاده

  67 نامیده میشوند.

 چهار برجک با بات سرداران سقطع منا سندی مبنی بر

 سردار ابراهیم خان چخانسوری: 

 
  211جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین دکتر حسن احمدی ،ص  - 66
 213دکتر حسن احمدی ،همان اثر،ص  - 67
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برهرات حملـه نمـود ودرایـن زمـان     محمدشاه قاجار،1۸۵7درسال  

ــف  ــا تخوی ــع وی ــا از راه تطمی ــف سیســتان، ی برخــی از ســران طوای

سنجرانی . سردار ابراهیم خان  ، متمایل به دولت ایران شدند  وتهدید

و   نشـان دادفـارس  را ار دولـت    خـود  تمایـلبرای حفـظ منـافعش  نیز

دربارتهران فرسـتاد ه سرانش را بپاثبات این وفاداری یکی از  برای  

 از قلعه چخانسور به جهان آباد سیستان رفت. وخودش

پســران کاکــایش یعنــی خشــم ســردار ابــراهیم خان،ســبب اقــدام ایــن 

دیدنـد سـردار ابـراهیم   همینکـهوسرداران چهاربرجک نیمروزگردید  

، نزد سردار یوسف هنمودسکونت اختیارسیستان  خان درجهان آباد   

مناسـبات ع کردنـد و  وخان ابن امیر دوست محمدخان والی فراه رجـ

اعالم داشـتند   قطعوی خود با سردار ابراهیم خان را  قبیلخانوادگی و

 ایــت خــود را از حاکمیــت امیردوســت محمــد برسیســتان ابــرازو حم

حقــوق در خصــوص فرمــانی ســردار محمدیوســف خــان  ازونمودنــد.

 : زیر است بشرح فرمان  آنبدست آوردند.  یامتیازاتو

شد  » چخانسورفرارسیستان  از  خان  ابراهیم  چون   ، اینکه  ازتحریر    ه، باعث 

و محمدخان  دوست  سردار  همراهان  عزت  سعید    عالیجاهان  و  شیرمحمدخان 

محمدخان ولدان سردار امام خان سنجرانى بلوچ ساکن اصلى چهار برجک در  

جدائى  مذکور  دارى  قوم  از  آمده  احدیت  درگاه  مند  نیاز  این  حضور  به  فراه 

خدمت  رفاهیت  در  همایونى  اثراعلیحضرت  فیض  نظر  منظور  چون  نمودند. 

گان[ از فراه به همراهان خود  گاران و کافه رعایا بوده و مى باشد ، نامبرده]

حضور  گردیده،  کابل  دارالسلطنه  روانه  الهى  درگاه  قدرقدرت    نیازمند  پرنور 

شهریار عدالت فهیم واال روحنا فدائى را درک نموده، ]جویاى[ عواطف گشتند.  

چنانچه موازى چهل سوارى نوکر و مبلغ دوهزار قران از دفتر فراه مقرر گشت 

ر چهاربرجک  عالقه  هم  مرحمت  و  شان  مذکوران  سوار  تنخواه  عوض  به  ا 

باقى   و  بنمایند،  معیشت خودها  کرده صرف  زراعت  براى خود  که   ، فرمودیم 

امورات شان را به این نیازمند درگاه الهى مفوض و مرجوع داشتند که مناصفه 
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مناصفه   و  نمایند  خدمت  الهى  درگاه  نیازمند  دستى  زیر  به  فراه  در  سوارشان 

هما در  باشند.  سوارشان  مشغول  سرکار  خدمت  به  چهاربرجک  سرحد  ن 

نیازمنددرگاه الهى بعد از مرخصى و مراجعت خود در فراه بنابر خیر دولت و  

حضرت   که  را  شده  عنایت  قران  هزار  دو  و  سوار  چهل  مذکوران  رفاهیت 

جان   خان  خود  پدر  از  که  سندات  موافق  شان  تعلق  اراضى  با  ]؟[ شهریارى 

 قرارداد نمودم.بدست داشتند ، تقسیم 

لوارى    ناظر  کالگین  از  برجک  چهار  رودبار ]بطرف[اراضى  نیمه  با  مشرق 

به  سوار  سى  و  قران  پنجصد  و  هزار  با  است  ذکر  شان  سندات  به  چنانچه 

مهرهللا   و  تیمورخان  خوانین  ]و[  محمدخان  سعید  و  شیرمحمدخان  عالیجاهان 

ده   قریه  و  نمودم  واگذار  خود  خان  که  است  بوده  خرابه  دوست   که  سردار 

و   سوار  ده  با  مغرب  طرف  به  مذکور  کالگین  از  است  کرده  آباد  محمدخان 

پنجصد قران به عالیجاه سردار موصوف دادم که قرار خط هذا و مابعد ها در 

خدمت دین و دولت سرکار واال روحى فدا، سعى خدمات به تقدیم رسانیده و با 

گذ  اخوت  و  یگانگى  و  محبت  قرار  به  ها  را  همدیگرخود  طریقه سلوک  رانیده 

مسلوک دارند و اگر نامبرده ها برخالف هذا ادعا نمایند ، ادعایشان از درجه 

مرقوم  مذکوران  اسناد  و  سند  براى  را  کلمه  چند  این   . است  بیرون  اعتبار 

فرمودم که هرگاه اتفاقى مهم مابین شان مناقش واقع شود و برخالف مستوره 

مسطوره اینسطور)  نمایند=  ادعا  باطل  (  شان  ادعاى  پادشاهى  حضور  به   ،

، دست خط و مهر محمدیوسف  1260باشد،. فى تحریر شهر جمادى االول سنه 

  6۸  «ولد امیر دوست محمدخان.

 

 دو چیز قابل تأمل است: در این سند   

عارضین  -1 که  درحالی  شده،  خوانده  پدرعارضین  جان"  "خان 

خان   امام  سردار  برجک  پسران  وخانچهار  اند.  عم   بوده  جان 

بوده    معین، علیخان، ابراهیم خان وجان بیک  سردارامام خان  و پدر

 
)این سند توسط وکیل  ش13۵1مل وثور حدوم، رۀ عزیزالدین پوپلزایی.مجله آریانا، شما - 68

 پوپلزائی قرارگرفته بود(  دوست محمدخان گورگیچ دراخیتار
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حال    است. عین  ودر  سند  سرمحرر  توجهی  بی  عالمت  این  البته 

 عالمت بیسوادی عارضین نیز است. 

االول    درپای سند    -2 که  قید شده     مریقجری  ه  1260  جمادی 

تاریدرحالی  ،  استمیالدی   1۸۴۴  برابر باسال این  در  خ والیت  که 

کامرانهنوز  فراه   قندهارکهندلخسردار  و  سدوزایی    بین شاه    ی ان 

برآنجا   گونه تسلطی  هیچ  امیر دوست محمدخان  بود و  نزاع   مایه 

درفقط  نداشت.   کهندلخان  سردار  مرگ  از  =    1۸۵۵  سالپس  م 

ب  ،هجرى  1271 محمدخان  دوست  رحمدلخان   امیر  خواهش سردار 

سردار کهندلخان فرزندان  او و ان  اختالفات میبرای رفع  برادر خود  

و  رود  مى  قندهار  بکابل    به  قندهار  الحاق  در  را  حل  راه  یگانه 

بنابرین کابل    دانست،  به  را    1272م=  1۸۵۶د) کرملحق  قندهار 

است که سردار محمد یوسف خان به  تاریخ    این  بعد از  و     . هجرى(

والی   میحیث  منصوب  فراه  فرمان  گ والیت  این  باید  بنابرین  ردد. 

 ، صادر شده باشد. دارد  وازده سال بعد تر از تاریخى که د

 :وبازگشت اوبه چخانسور از سیستان اخراج ابراهیم خان 

مینویســــد کــــه: در  1۸72درســــکرترک جنــــرال گولدسمید"ســــمت" 

ق( تــاج محمــدخان ســربندی بــا ابــراهیم خــان 12۸۳م )1۸۶۶ســال

 دسنجرانی بر سـر تصـرف جـالل آبـاد ونقـاط  دیگـراختالف پیـدا کـر

 . علـت اختالفـات  ایـن بـود کـهشمشیرشـدندزوروهردو متوسـل بـه  

محمدرضـاخان سـربندی،قبالً بـا همدسـتی سـران طوایـف دیگرملـک 

را از سیسـتان اخـراج [ شوهرخواهر ابراهیم خانجالل الدین کیانی ]

وابسـته بـه آن کـه یکصـد قبلـه زمـین جالل آباد را]کرده بود و قلعه  

ملک جـالل آلـدین کیـانی درتصـرف گ ملک حمزۀ برادر  از چنبود[  

که این قلعه به این دلیل    خود درآورده بود . وابراهیم خان سنجرانی
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متعلــق بــوده  کیــانی( ملــک جــالل الــدینشــوهرخواهرش )قــبالً  بــه 

جالل اباد را متصـرف ،کرده ومحمدرضاخان آنجا را به ناحق تصرف

   .69 (1۸۶۶شد)

ــت  ــت دول ــورد حمای ــدخان ســربندی م ــاج محم ــرار چــون ت ــارس ق ف

ــارس دولت داشــت، ــوایف ــه  یق ــه ب از کرمــان بســرکردگی مظفرالدول

ــتاد، ــدخان فرس ــاج محم ــداری  ت ــد وطرف ــاج محم ــان ت ــک  خ ــا کم ب

عقـب  مظفرالدوله، موفق شد تا ابراهیم خـان را  بـه شـرق هیرمنـد 

 ابــراهیم خــان ازاخــراج بــا  .70و جــالل آبــاد  را تصــرف کنــدبرانــد 

 و نیز از دستش رفت.امتعلق به ، بقیه نقاط سیستان

قشـون ایـران از   1۸۶7درسـال  محمودمحمود،هم تائید میکند کـه    

تادیب آزادخان )افغان( که به قاینات حمله تعقیب وخراسان به بهانه  

کرده بود وارد سیستان گردید وچنـد قطعـه قشـون  تحـت فرمانـدهی 

مظفرالدوله حاکم کرمان از راه نیه به سیستان وارد شدند. در همین 

وقت میرعلم خان خزیمه امیر قاین با قوایی از بیرجند وارد سیستان 

م(.تـاج 1۸۶7گردید و سمت چپ رودهیرمند  را تماماً متصرف شد)

محمد خان سربندی نیز از آمـدن والیـان کرمـان وقـاین بـه سیسـتان  

ابراهیم خان سنجرانی را از جهان   ایراناستفاده نموده توسط قشون  

 .71صرفات او را درغرب رودهلمند متصرف شدآباد بیرون کرد. ومت

هلمنـد عبـارت ب از: جهـان آباد،طفلـک، رودمتصرفات درغرب  این  

که تا سال بودند جالل آباد،خدنگ،ده دادشاه،ده آقاجان، وشریف آباد 

 .تصرف ابراهیم خان قرار داشتم( ،در 1۸۶7)

 
 209صخوشیدی،  1330سیستانی،سیستان ورویداد نوزده بهمن  محمدی جواد  - 69
 ۴۴، پاورقی 229جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین دکتر حسن احمدی ،ص  -70
 550ص  3میالدی، ج ،  19محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن  - 71

 ببعد



 184 وسرداران سنجرانی بندکمال خان 

، 1۸72درسـال  کـه  :سکرتر جنرال گولد سمید گزارش میدهـدسمت  

ــرداری اکتشــافی خــود در مــ 17روز ــووه از نقشــه ب ــان ل ارس کاپیت

همزمان با وی،خانجانخان، پسربزرگ ابراهیم و  چخانسور برگشت.  

آمـد. کاپیتـان لـووه ، ابـراهیم درجوین  خان چخانسورنیز به کمپ ما  

نفـر از افـرادش نزدیـک قلعـۀ نـادعلی   ۳00خان را دیده بود که بـا  

ابراهیم خـان بقول سمت  ت.  اردو زده بود و قصد مهمان نوازی داش

 ند از:بودند که عبارت شت،شش پسر دا

ملــک خان،معتــاد بــه بنــگ وتریــاک، ومخــالف پــدر بــوده وتحــت -1

ان، جـوانی بـاهوش کـه هـخـان ج-2حمایت امیرقاین زنـدگی میکنـد،

 -۴محمدعلی خان،  -۳نامزد ریاست بوده ولباس انگلیسی می پوشد،

یـک   -۶محمـدخان،  -۵،  سرفرازخان که چندین سـال درتهـران بـوده

  72 پسردیگر.«

خان  سردار  آیا را   بلوچ  ابرهیم  ایران   چخانسور  برای 

 میخواست؟ 

را بخاطر برخورد قاطعانه اش با فیواالن محلی امیرعبدالرحمن خان  

ومطیع ساختن شان برای ایجاد یک حکومـت  قـوی مرکـزی »امیـر 

سـتنباط آهنین« لقب داده اند. ولی از نوشته هـای سـراج التـواریخ ا

کـه قنـدهار 1۸۸1میشود که سردار ابراهیم خان بلـوچ  تـا سـپتمبر  

رنشده بود تا قرارگرفت، حاض  امیرعبدارحمن خان  وهرات دراختیار  

ابـرهیم خـان بلـوچ، از زمینـداران بـزرگ  کنـد.  ازامیر آهنین اطاعت

ومقتــدر چخانســور بــود کــه هــم بلحــاظ قــدرت قــومی وهــم بــه لحــاظ 

دی در چخانســور مشــهوربود. در برخــی مالکیــت بــرزمین هــای زیــا
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درکتـــاب »زادســـروان سیســـتان« تـــالیف رئـــیس منـــابع از جملـــه 

گفته میشود  که  سردارابراهیم خان از پرداخت مالیات به الذاکرین،  

ــه  ــزده ک ــل  ســرباز می ــن دلی ــه ای ــان ب ــدالرحمن خ ــاموران امیرعب م

 اوچخانسور را برای ایران میداشت.

نی که آخنـدزاده فقیرمحمـدخان بحیـث مینویسد:» زما  مولف مزبور 

ابراهیم خان از پرداخت مالیه چخانسور به او خـود   ،والی فراه  بود

. ایـن میداشـت  بـرای ایـرانوایـران  از آن  داری وملک چخانسور را  

امــر ســبب گردیــد تــا بــه تحریــک آخونــدزاده بــین عوامــل حکــومتی 

کر خـود را عسـا  هاافغانستان وابراهیم خان اختالف ایجاد شود. افغان

به کده فرستاد  وآنجا را اشغال نمودند ولـی ابـراهیم خـان بـه زودی 

کده را از تصرف آنان خارج ساخت. یک سال بعد نیز موضـع حملـه 

به کده تکرار شد و به شکست افغانهـا انجامیـد تـا بـاالخره در سـال 

سوم زمانی که ابراهیم خان درشکار وسیاحت دریا]دریاچه هـامون[ 

فغانها به ارگ چخانسور ریخته آنجا را با کده  تسـخیر بسرمی برد ا

ابراهیم خان[ ودختر او را به اسارت بردند واو   همسروبی بی بگم ]

ــدزاده شــد و ــایی همســرودختر خــود تســلیم آخن ــاربرای ره ــه ناچ  ب

مقررگردید که همراه یکصد وبیست خانوار خـدمتگار از آب دریاچـه 

 7۳منتقل گردد.«هامون عبور داده شده به الش وجوین  

، ابـراهیم خـان حـین انتقـال بـه الش در ادامه روایت گفته میشود که

وجوین در دریاچه هامون خود را از توتن)قـایق لـوخی( بـه آب مـی 

تشـکیل روهـی  گ  یـنس ازاندازد و از چنگ عساکر فرارمیکند. او پـ

به قلعه جات متعلـق بـه پشـتونها حملـه مـی کنـد ودختـران   میدهد و

گروگـان میگیرد،وشـرط میگـذارد کـه هروقـت   طـاف واخت  وزنان را
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دولت زن ودختر او را رها نمود، او هم زنـان ودختـران گروگـان را 

ــل  ــش ســفیدان چخانســوربه کاب ــدادی از ری ــا میکند.ســرانجام تع ره

زن ودختـر   کـه  میروند وبه امیر  عبـدالرحمن خـان عـرض میکننـد  

ن نفسـی براحـت مـا از دسـت ابـراهیم خـاتا  رها کند    را  ابراهیم خان

»بـه حکـم پادشـاه بـی بـی بگـم   امنیت به چخانسوربرگردد.بکشیم و

ودختر وی را درکجاوه نشانده با عزت واحترام به چخانسـورآوردند 

وکارمبادله گروگانها انجام گرفـت. بـه هنگـام مبادلـه افـراد، ابـراهیم 

خان سه دختر به افغانها بدهکارشد.این دختران یکی دختـر خـود او 

بــه همســری  بــرادر احمــدخان اســحاق زائــی داد. ودیگــری  بــود کــه

برادرزاده او یعنی دختر دوست محمدخان سنجرانی بود که به نایـب 

ساالر سربلندخان  محمدزائی داد وسـومین دختـر عمـوزاده ابـراهیم 

خان بود که بـه یکـی از سـران بـارکزائی داد. ومقررشـد کـه هرسـه 

بـه کابـل رفتـه جزونماینـدگان   نماینده ای از جانب ابراهیم خانساله  

 74مجلس باشد. « 

 این روایت:مغلطه های  برمکثی  

، آخونـدزاده فقیرمحمـدخان والـی فـراه گفتـه شـده، روایتدراین    -1

مـوالداد بعـد بن امیر کبیر بـود و اسردار یوسف خان    اول  والی فراه

ایـن هرسـه عهـد است، و در بوده ړاندعبدالحکیم خان   سپسخان و  

 بوده است.حاکم چخانسور دزاده فقیرمحمدخان آخون ،والی

علت عدم اطاعت سردار ابراهیم خان به امیر عبـدالرحمن خـان ایـن 

بود که ابراهیم خان درجنگ میان  سردارایوب بـا امیـر عبـدالرحمن 

خان در قندهار قوایی بطرفداری سردار ایوب خان بسـرکردگی پسـر 
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ان برسـردار ایـوب خود فرستاده بود. وقتی کـه امیـر عبـدالرحمن خـ

خان غالب گردید، پسرابراهیم خان خانجان بـه کویتـه هنـد برتـانوی 

فرارکرد وچند سالی را درآنجا ماند. به این علت سردار ابراهیم خان 

حاضر نمیشد تا تابیعیت خـود را واز امیرعبدالرحمن خان بیم داشت  

 ی یکبه امیر آهنین اظهار کند، زیرا دراین صورت باید خود برای تبر

امیــر بــه کابــل میرفــت و ایــن رفــتن خطــر بازبرنگتشــتن را بهمــراه 

 داشت.

باتوجــه بــه ســراج التــواریخ کــه بازتــاب دهنــده اوضــاع داخلــی 

بـه والـی فـراه   (1۸۸1)در سـال    کشوراست امیر عبـدالرحمن خـان

محمدیوســف خــان دســتورمیدهد تــا بــه اســتمالت از ســردار  ســردار

ــردازد  واو ر ــوچ بپـ ــان بلـ ــراهیم خـ ــت او ابـ ــت از دولـ ــه اطاعـ ا بـ

ــد ــال.فراخوانـــ ــایع ســـ ــرح وقـــ ــواریخ درشـــ ــراج التـــ  1299ســـ

(زیرعنوان "ذکراستمالت سردار ابـراهیم خـان بلـوچ" 1۸۸1قمری)

مینویسد: » سردار محمدیوسف خان حکمران فراه  به امر حضـرت 

واال)امیرعبدالرحمن خان( دراستمالت سردار ابراهیم خان بلوچ اقدام 

رسایل او را به شاهراه اطاعـت داللـت نمـود.  کرده نخست به ارسال

بعد محمداکرم خان بابکر خیل را بـه خـواهش خـود او کـه تسـلیتش 

کرده مطئن خاطر سازد، نزد او فرسـتاد وپیـام داد کـه از راه راسـت 

ودولتخواهی منحرف نگشته طریق اطاعـت بسـپرد. واو ملـک خـان 

وسـف خـان پسر خود را بـا تحفـه وهدیـه شـایان نـزد سـردار محمدی

گسیل داشته ، او را روانۀ حضور فیض گنجور واال نموده از شرف 
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باریــابی وعطــای خلعــت، قــرین مفــاخرت گردیــده رخصــت مراجعــت 

 75حاصل کرده نزد پدرش رفت. «

ــه د-2 ــه میگوید،ومــین مغلطــه  اینســت ک ســردارابراهیم خــان منطق

عهـد از  سورنحاالنکه  چخااست؟    هچخاسوررا برای ایران میخواست

ــی حمدشــاه ا ــوده  ودردران ــروز جزوقلمــرو افغانســتان ب ــا ام ســال ت

ــتان در 1۸72 ــه سیسـ ــتکـ ــر حکمیـ ــیس  اثـ ــد، انګلـ ــمت شـ بدوقسـ

 ۀجزوسیســـتان افغـــانی شـــناخته شـــده بـــود ودرتمـــام دورچخانسور

امیرشیرعلی خان وامیر عبدالرحمن خان جزوقلمروافغانسـتان بـوده 

ــروز هــم میباشــد. ــه ســردارابراهیم خــان  اســت  وام ــرادرش البت وب

ازقبل از تجاوزاول انګلیس براین قلعـه تسـلط داشـتند سردارعلیخان  

خـود ملکیـت را ناه بـرده بـود، بـازهم آن پوحتی زمانی که به ایران  

 سته است.دانمی

یری گبـرای دسـت  افغانی  وید عساکرگمیمغلطه اینست که  سومین  -۳

 ولی  حمله کردند، وآنرا اشغال نمودند "کده" به   سردارابراهیم خان

واقعیـت خـارج کرد. افغانابراهیم خان دوباره آن را از چنګ عسـاکر

نـه  بـوده اسـت مقر سردارابراهیم خـان  قلعـه چخانسـور  اینست که  

مقر سردار ابـراهیم خـان   حاکم محلی  کده، و فقیرمحمدخان آخندزاده

بنـابرین عسـاکر افغـانی   .ومیدانسـته کجـا حملـه کنـدته  شـناخرا می  

به قلعه چخاسور حمله کرده   بایدابراهیم خان  رسردابرای دستگیری  

شـرق قلعــه دورتــر درصـدکیلومتری کــه یک ،کـدهقلعــه باشـند نــه بـه 

 .موقعیت دارد چخانسور

 
، )با  تشکر از داکترسیدعبدهللا  40 -38سراج التواریخ، جلدسوم، بخش نخست، صص  - 75

کاظم که این صفحات را از سراج التواریخ در ایمیلم فرستادند( ، جواد محمدی خمک، سیستان ،  

 223- 222،ص 1330نوزدهم بهمن د اروید
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بعـد از چهارمین مغلطه ، اینست کـه میگوید،سـردارابراهیم خـان  -۴

هرسه سال بعد یک نفرنماینده بکابل تبعیت از امیر عبدالرحمن خان  

س امیر اشتراک داشته باشد.این ادعا هم درست میفرستاده تا درمجل

نداشــت کــه  )پارلمــانی( مجلســی خــان امیرعبــدالرحمننیســت، زیــرا 

فرزنــدان ســران او نماینــده گــانی از مــردم درآن شــرکت کننــد بلکــه 

گروگان نگهمداشـت تـا پـدران شـان درپایتخت برسم  محلی را   مقتدر

 . اقدامی نکننددر محل خود برضد دولت 

دادن سه دختر از جانب سردار نکته قابل مکث اینست که،پنجمین  -۵

ــراهیم خــان بیابــراهیم خــان بــه جانــب پشــتونها،  انگراینســت کــه اب

 د واشــچــون اختطــاف دختــران مــردم شــده بزشــتی  مرتکــب اعمــال

از  دختـر ین چنـدبـه دادن متقبـل  بنابرین برای تالفی تجاوزات خـود  

 . است خانواده خود به متضررین شده

شـنیده ام ن دخترانی اهمیکی ازپسراز زبان ین مورد روایتی  درا  من

قتـل فجیـع یکـی از »عـوض  مـادرش را بـه    سردار ابراهیم خـان  که

مرد از بزرگان قـوم بـارکزی بودکـه آن  « داده بود.  مردم نوده فراه  

روایـــت داســتان آن رخــداد را از اینطوربــرای مـــن 19۶۴درســال 

ی داشت که وقتی کسی از نظراو مجرم سردار ابراهیم خان سگان درنده انمود:

اتفاقــاً  شناخته میشد،او را به پیش  سگان خود مینداخت تا تکه وپاره اش کنند.

واز نزدیــک قلعــه  میکنــد ســفریکنفــر از اهــالی قریــۀ نــوده فــراه بــه چخانســور 

دربــارکرده خود در بیــرون قلعــه های    . ابراهیم خان با نایبمیگذردابراهیم خان  

ن مــرد مــی گویــد آ وافتــد مــی چشمش به آن رهگذر نایبان سردار  ، یکی از  بود

نایبان کــه مــردان دیگرنیامد ؟  سردار ما  کیست که ازاینجا میگذرد ولی به سالم  

ه انــد کــه خشــم ســردار را تحریــک کــرده اســت. فتــ گنابخردی بوده انــد ســخنانی 

 کــردهوپــاره ســگها را رهــا میکنــد تامســافر بــدبخت را تکــه هــم ابــراهیم خــان 

بخورند. سردار ونایبانش از تکه تکه شدن مســافر بیچــاره مــی خندنــد. خبــراین 

قریه نوده در فــراه میرســد واقــوام نــوده کــه بــه   یلاحادثه دلخراش  به گوش اه
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خــود را مســلح کــرده اقــوام  ند درصدد انتقــام مــی براینــد و  منسوبطایفۀ بارکزی  

ــد. مت چخانســوربســ  ــت میکنن ــی حرک ــری نم ــام دی ــه انتق ــذرد ک ــه  گ ــان قلع جوی

را به محاصره می کشند وجنگ های حصاری شــروع میشــود ومــدتی چخانسور  

نــوده میفرســتد ســران  تی برای صلح نــزد  ادوام میکند. سرانجام ابراهیم خان هی

نایب خود یک یک از هرابراهیم خان  سردار  وسران نوده شرط میگذارند که باید

چنــین اقــوام پشــتون درحــق د کند که منبع  بدهد وتعهد  مقتول  دختر در بدل خون  

. سردار ابراهیم خان این شرط را مــی پــذیرد و بــا دادن عملی رامرتکب نمیشود

 د.گــردمــی آنــان برقرارمیــان صــلح  پشــتون  نفرنایب خــود بــه اقــوام    9دختر از9

بــود کــه بــارکزی شخصــیت معــروف نیمروزمرحــوم حــاجی مهرعلیخــان راوی )

 ( .نه تنی بود  -مادرش ازبلوچان نوتانی

 تیجه:ن

ــد از ــه آم ــه گفت ــوم م میآنچ ــه  شــودیمعل ــوچ ک ــرداران بل ــان س درمی

مـاجرا جـو و مشـکل  خـان    میسـرارابراهنیمروزهیچ یکی به اندازۀ  

بـود   شـیاندیمغرور وخودخواه و کوتاه    ودالیف  کی  سازنبوده اند.او

 شد. یزیاد مرتکب اشتباهات که

فدار دولت خویشاوندان طراز    یبرخ  بیبود که فر  نیاشتباه اول او ا

چخانسور را ترک گفت وبه جهان   1۸۵۸درسال  را خورد وقاجاری  

افغانسـتان  تیتابع رانیخود به دربار ا  پسرآباد کوچ کرد و با اعزام  

سرداران چهار برجک که پسران عمش میشدند از را از دست داد و 

 یاز سـواو  ده سـال بعـد  انتساب خود با او رسـماً انصـراف کردنـد.  

 رانده شد. ستانیز سخود ا نیمتفق

والی فـراه  سـردار یوسـف خـان بود که در برابر    نیدومش ا  اشتباه

اطاعـت از زد و ازتمـرد دسـت بـه میشد حان  رعبدالرحمنیامکه عم  

.  دیـاو ابـا ورز  نیبـه مـامور  اتیپرداخت مال  امیرعبدالرحمن خان و
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و زن ودختر او را به اسارت گرفت تصرف  دولت قلعه چخانسور را  

 میدولـت تسـله مـاموران . او خود رابـواردار به تسلیم نمایدرا   تا او

از چنـگ  نیانتقـال بـه الش وجـو  نیشـدن حـ  مید امـا بعـد از تسـلرک

ــرار کــرد وســپس باتشــک ــدا لیمحافظــان ف ــه راه ۀری ــگ دزدان ب  یری

و اختطــاف زنــان و دختــران افغــان پرداخــت و در  یقــیوقطــاع الطر

یکی از پشتونهای فـراه را کـه  ی. حت  مودیراه افراط پدهشت افگنی  

از پـای قلعـه اش عبــور کـرده بـود،وهیچ گنــاهی هـم نداشـت توســط 

 شیــر بزرگــان و کــهپــس از آنســگان درنــده اش تکــه تکــه کــرد. و

واسطه شدندتا همراه با  والی فراه به کابـل رفتـه چخانسور    دانیسف

زن ودختر او را از زندان تا    واز امیر عبدالرحمن خان تقاضای کنند

ــا  ــه او برگ ره ــدوب ــت  و ردان ــتطااوحاضراس ــت را  اع ــذبدول  دریپ

 رفت. رانیبه ا  بعلت سوءعملکردش برجان خود ترسید و  مگربازهم

واز آنجــا  توســط نایبــانش مــردم بلــوچ را بــه شــورش واداشــت کــه 

بالنتیجه هزاران تن از شورشـیان جـان باختنـد وبقیـه کـه فرارکـرده 

خـودش   دادنـد ودربـدر شـدند.  توانستند، دارونـدار خـود را از دسـت

قرارگرفت   لملک  شوکت ا  ستانیحاکم سنیزدرایران چنان مورد فشار

بدست امیـر عبـدالرحمن خـان را قبـول کنـد خود  جبورشد مرگ  مکه  

افغانســتان دولــت امــا  ، رددســتان بــه چخانســور برگــیدوبــاره از سو

. درک نییتع شیبرا ییراتبه   او را در آغوش گرفت و معاش وبازهم  

مگر   خواندرا به کابل فراسردارابراهیم خان    عبدالرحمنریامین بار  ا

ــل از او ــل قب ــرو چشــم ازجهــانرفــتن بــه کاب بــه بســت ودولــت  ف

آن شرط را نپذیرفتند و   بازماندگانش  یولشرط گذاشت    انشبازماندگ

رفتنـد  سـتانیبه سخود را از چخانسور برای دایم قطع کردند و   امید

 پایان  .شتندگنبروباز
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 م  دههجمقاله 

 

 نیست!  خان م یسردارابراهساختۀ چخانسور  ۀقلع

رودخان  مروزین   در ها  ۀدرمصب  فاصله  از  قلعه    یخاشرود،  دور 

ئ ومخروبه  بلند  ی متروکه  وارگ  نمائ  ی با حصار  که    کند یم  یخود 

ا  ی کشت  ک ی  یگوئ مردم  باشد.  نشسته  درگل  به    نیبزرگ  را  قلعه 

ابراه  سنجران  میسردار  شمال    یچهابلو  سیرئ  یخان  در  مسکون 

م   ینادعل نسبت  چخانسور  اصل  بان  م یابراه.اما  دهند یتا    ن یا  یخان 

 تصاحب کرده بود.   رعربیقلعه نبوده بلکه آنرا ازتصرف م 

 

 قلعه چخانسوردرنیمروز 
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احیاء    ن یاول  یبرا  من تاریخ  در  را  چخانسور  قلعه  ذکرنام  بار 

  ده ی( دیرقم 102۸)درسال  یستان یملك شاه حسین س  ۀالملوك، نوشت 

  انگر یؤالملوک ب   ای. و ذکر احگذرد یسال م  ۴00آن    فیام كه از تال

معمور    ستانیسال قبل در س  ۴00آنست که قلعه چخانسور کم از کم  

  شتر یال اقل دوقرن پ  فت ګ  توانی. متبوده اس  ی وصاحب ونام وشهرت

زندگ  دوران  ابراه   یاز  سنجران  م یسردار  ،    ی خان  بوده  معمور 

-1۸10  یسالها  نی)ب یالدیخان در قرن نزدهم م  میکه ابراه   یدرحال

 است.  ستهیزی م(   1۸92

 

 ارگ قلعه چخانسور 
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 چخانسور:  یۀ تسم   وجه

در دست است که هردو جالب    ی اروپائ   احیدو س   یاز سو  ت یروا  دو

روا انگل  یاول  ت یاند.  معروف  ودانشمند    یسرهنر  س،ی ازمحقق 

درسال    نسون یرال که  نوشته    1۸7۳است  چخانسور  درمورد 

 :  دیگو یوم

چخانسور  افغان  ای"  بخش  مرکز    ستان،بمناسبت ی س  ی "چگانسور" 

  وی محل، گ  نیدرا  تیروا  نیشده است. طبق ا  ینامگذار  تیروا  کی

معن است."سور"به  نموده  رستم،ازدواج  دختر    ز ی]ون ی عروس  ی با 

قد ولغت  معنا  یفارس   یمی آفتاب[  به  کونول  ی"چگان"  است.    ی تپه 

ا اند.]    خانسور«نوشته یشآنرا»    ه یرمحل را چوگانسور، وف   نیاسم 

ها   سفرنامه  وتدو  ستانیس  یخیتار   یایجغراف  ایسفربا    ن یترجمه 

 [ ۳۳7، ص   یدکتر حسن احمد

رال  قبل  د   ک ی  نسون،یاز  ازاستخبارات    ی س یانگل  گریصاحب منصب 

کونول  یهندبرتانو درسال  Conollyی بنام  س   1۸۳9،    ستانیبه 

  ی متی قیذ  یداشتها  ادی  ستانیرفته بود و پس از گردش آن درمورد س

وجه    ۀدر بار  زی گذاشت. اون  سیامور انگل  یاینوشت وبدسترس اول

درا  د یگویچخانسورم   یۀ تسم چخانسور  )خان  ۀ "خان   صل :    ۀ سور" 

ومحلیعروس بوده  گ   ی (  آن  در  که  افسانو  و یاست    ی )پهلوان 

 [ ۳۸کرده است.] همان منبع ،ص  ی شاهنامه( با دختر رستم عروس

پجارج انگل  خی تار   ر ت،افس ی.تتری.  شناس  وباستان  وعضو    یسیدان 

ط  ت یحکم  ئتیه باره  190۵  -1902یسالها  یماکماهون  در   ،

وچند   قاتیتحق   ستانیس نموده  جانبه  است.    نیهمه  نوشته  کتاب 

بار در  که  توض  ۀقلع  ۀ اوآنجا  :  دیگویم  دهد،ی م   ح یچخانسور 
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خانواد تصرف  ودر  بود  آباد  قبل  سال  قرار    یا  ه"چخانسورصدها 

که   موروث داشت  را    ۀبود وخانواد  ر« ی آنان »م  یاسم وخطاب  آنان 

  ک ی" به نام جان ب  ی. پسرکوچک "سردارچاغگفتندیم  رعرب«ی »م

سردارابراه سیسنجران  می)پدرکالن  در  گز   ستانی(  و    دیمسکن 

علفچر    اتیمال  های کرد. سنجران  ادی  یرا سوگند وفا دار  رچخانسوریم

ا به  )م   نیرا  میخانواده  سردار    کی   پرداختند.  یرعرب(  بعد  قرن 

م  ی سنجران چخانسور)منظور  دختر  و  رچخانسوریبا  نمود  ازدواج   )

ز را  س   ری ارگ  گرفت.  خود  س  ستانیتسلط  به  ی]گاهیاسیازنظر   ]

در حالت تزلزل قرار    یمی قد  یکه خانواده ها  شدیدچار بحران م   یحد

برا  گرفتند یم ال  یبقا  یو  در  را  خود  قدرت  توازن  و   ی جاخود 

م   ی قدرتمندان محل الجاء    رعرب«ی دادند. خانواده »م  یقرار  در  هم 

از    جیسردار بلوچ )سردار خانجان خان( قرارگرفت و بتدر  ت یوحما

وتنگدست  فقر  دستخوش  و  محروم  بطور  یامالک خود  که    ی گشت، 

ح  ۀ ندینما  ن یآخر به  خانواده  وج  ث یآن  م  ره ی نوکر  عباس    ر ی خوار 

آبا190۴درسال    یانیک تکرد یم   ی زندگ  ددرجالل    ستان،به یت،سی.] 

 [ ۵۸ ن،صیالذاکر س یکوشش رئ

فر  ی فرانسو  اح یس د  ه ی جنرال  سردارعل  دارش ی،از  خان    یبا 

ابراه  یسنجران سردار  اکتوبرسال    میبرادر  در    در 1۸۴۵خان، 

سربند محمدرضاخان  و  ادآورشدهی  یمهمانخانه  مورد    ی ،در 

م سدینویم ا  کنمی:"اعتراف  کنار  آباد،  درجهان  ومتفق    وال یه  ن یکه 

گررا  ،یو و  آنجا  ترک  به  لذا  نبودم،    رانیش   کناماز    ختنیحت 

  ات ی( مرا ازن هی از همراهان سفر فر  یکیاصرارکردم. اما اسد خان)

( مطمئن کرد، لذا موافقت کردم  ی)محمدرضاخان سربند  زبانمی م  ریخ

وخان سکوهه  به  محمدرضاخان  همراه  بروم.    ی و  ی مسکون  ۀ که 

  تارم یالزم را در اخ  ن یفظومحا  حتاج یرضاخان قول داد که در آنجا ما
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گذاشت.عل قدرتمندتر   خانیخواهد  رضاخان،  ازمحمد    س یرئ   نیبعد 

س در  ها  ناح  ستانیبلوچ  عل   هی بود.  کنترول  درشمال    خانیتحت 

م  ، یشرق رودخوسپاس  ش دیرس یتا  پاخانسور ی.    تخت ی)چخانسور(، 

عل قد  خان،یقلمرو  د   یم ی قلعه  حدود    ی گل  یوارهایبا    1۵00بودکه 

  کی و  ،دوکاروانسرا  ،یبازار، پنج گرمابه عموم   ک یخانه،  1۸00تا

  ی رخضری شمال خاشرود و پ  ی در دو فرسخ  خنسور یمسجد داشت. ش

واول دارد  س  ن یقرار  است.فر  ستانیشهر  آن  شمال  از    ه ی درسمت 

  اد ی  زی ن  1۸۴۵درسال    ستانینرخ گندم وجو در س   یو ارزان   ی فراوان

م ق  سدینو ی کرده  خروار  متی که  به  یبوج 7-۶)  یگند    نگ یشل  ۳( 

معادل  یسیانگل پن  ،ی پن   1۵)  م  ک ی   معادل  ی وصد  (  شودیپوند 

به    یوخروار م  نگیشل  2جو  جغرافشد یفروخته    ی خیتار  یای.] 

 [. 100 -9۵ستان،صیس

که    ی خیسندمهم تار  ک یدر  ستانیس  یباش  میابوالحسن شاه حک  دیس

سال بار  1۸۵۶در  در   ، است  م  ۀ نوشته  چخانسور    : دیویګقلعه 

است    ی لعه چخانسور است و آن قلعه محکم"مسکن ابراهیم خان ق

شیرحاج و  خندق  و    ی حصاردوم   ای]ربض    ی که  شارستان(  برگرد 

تو در  دارد.  مس  ی ارگ  خانه  سیصد  تخمیناً  تقریباً    کن قلعه  و  دارد 

اهل و رعیت او در این    ی باشد و باق  ی دویست خانه در خارج آن م

م داده  تفصیل  که  جات  م  یقلعه  نا  یشود،  ها،  پده  ،    یدعلباشد: 

جروک   ی جروئ یا  ،  ی]  خدنگ  صفر،  ده  آباد،  ابراهیم   ، طفلک   ،]

  ی زبان و اثن یخواجه احمد، کده ، قلعه کده ،که مردم آن طایفه فارس 

رؤسا  مذهب   یعشر و    یاند.  اند  استخوان  با  و  نجیب  مردمان  آن 

ارباب   و  خان  محمدحسین  ارباب   ، خان  علم  ارباب  آن  بزرگ  انن 

ت آنها پانصد خانوار و شغل آنها زراعت و  خان است .جمعی  یفتحعل
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س ]رک:  است."  شناس  ،یستانیشکار  کابل    ستان،یس  ی مردم  چاپ 

 [ ۴1 -۴0، ص 201ُ2،

ا  یگرید  یدرجا  تیت درمورد  م   نیبازهم  قلعه    خی:»تاردی گویقلعه 

ب همانند  ها    ستان،داستانیس   گرید  شتراماکنیچخانسور،  خشونت 

از کل    یوان نمونه ومعرفازماجراها، به عن   یکیوحمام خون است.  

 . شود یذکر م

داشته اند، بدواً    ی برچخانسور حکمروائ  ید یکه مدت مد  ها،ی سنجران

بودند که نسل ها ارباب وحاکم آن    یمی قد  ی خاندان   عتیتحت فرمان وب

خان(،    می)پدر بزرگ سردارابراهگی شدند. جان ب  ی محل محسوب م

سنجران ا  ع یها،مطی رهبر  وعوارض  بوده  چخانسور  از  حاکم  ستفاده 

ناح آن  م  یحکومت  یها  جخرا  ری وسا  هی مراتع  پرداخت  کرده    یرا 

ا تا  س  نکهیاست.  در  اوضاع  وحاکم    ستانیباالخره  شده  بدتر 

مانند جان    یمرد  ، یبحران  ط یمتوجه شد که در آن شرا  ز ی چخانسورن

ودرد    ر یخط   یروئی،نیوپسرانش با نفرات مسلح تحت فرمان و  گ یب

م محسوب  نتشودیبخور  در  ب   ۀرشت   جهی.  جان  با  را    گ یارتباط 

ازدواج    ممستحک به عقد  را  از پسران جان    یکیکرده ودختر خود 

جانش   ک یب ضمن  آن  در  اتفاقاً  که  آورد  ورئ   نیدر    ل یا  سیپدر 

قدم در    ک یها، فقط    ی ارتباط، از نظرسنجران  نیشد. اما ا  ی سنجران

  د ینکش  یشد وطول  یمحسوب م  یو  ۀجهت تحقق اهداف جاه طلبان

ش وقصبکه  کرد.بد  ۀ هر  تصرف  را  از    بیترت  ن یچخانسور  بعد  که 

دهد   اجازه  تقاضاکرد  (خود  زن  از خسر)پدر  اردواج،  مراسم  انجام 

قلع  ی ،مدت کوتاه  کند. طب  ۀ در  اقامت  نفرات    یع یهمسر خود  بودکه 

با  یسنجران  س یرئ هم  م  دیها  تردد  قلعه  به  تا    یمرتب  کردند 

 دارند.  تافیرا از ارباب خود در  ۀ دستورات روزمر
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پ  باالخره مساعد  وسنجران   شی فرصت  را    یآمد  چخانسور  ها،حاکم 

  ی کرده وکشتند وقلعه را تصاحب کردند. چخانسور تا مدت   ری غافل گ

باق   ی در دست سنجران ا  یها  تا  تر،    ی قو  ی فیباالخره حر  نکه یماند 

شد ودست آنها را از چخانسور کوتاه نمود.]    دا یپ  ،یحاکم افغان   ک ی

استقرار  ام  مقصود  حاکم  ریحکومت  واعزام  خان  به    یعبدالرحمن 

  میقلعه از تملک ابراه  ن یا  ب یتر  ن ی[ وبدراستی ام  ی چخانسور ازسو

 خان بدر آمد. 

پ   یوارهاید قرنها  که  چخانسور  شهر)قلعه(  واستحکامات    ش یبلند 

ترد  بدون  شده،  ک  د یساخته  برخوردار    ی خوب  ار یبس  ی دفاع  ت یفی از 

  نیحاکم نش  گری ام قلعه چخانسور دالرغم استحک  یبوده اند. اما عل

نم   ی وکرس اهم  یحکومت  به    ت یباشد.  متعلق  واقع  در  چخانسور، 

تنها شهر موجود در شرق رود    که   گرددی برم  یگذشته بوده و بزمان

پائ  در  قلع  نیهلمند  جغراف  ۀدست   ( بود.«    ی خیتار  یایکده 

 ( 7۵۵-7۵2 ستان،صیس

وگردشگر  یری فق  دیوح  یآقا د (  مروز ی ن  ی)امرفرهنگ  چشم    د یاز 

م چخانسور  قلعه  درباره  پ  کی :"  سدینوی خود  ت  شی ماه    م یهمراه 

 .... میقلعه رفت  ن یا دنیکه از کابل آمده بودند به د  یباستان شناس

دبوار ها  ن ییدرپا قلعه نزد   یتمام  ن  ک ی  ک یاطراف  متر خشت    م یو 

به    یها که  است  شده  درست  خاک  و  خاکستر  از  که  دارد  وجود 

تبد زمان  گرد به    ل یمرور    یباستانشناس  تی هئ  یاست.برا  دهیسمنت 

 خاکستراز کجا آمده است."  نقدریشده بود که ا دایسوال پ 

 ً ا  ات یه  ضمنا عمر  که  اند  زده  حدس  شناس  به    ن یباستان  قلعه 

  را ی. ز توانمیرا قبول کرده نم  ی . اما من چنبن حدسرسد یهزارسال م 
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از    ی منگاران اسال  ه ی جغراف  داشتیقلعه هزارسال عمر م   نیکه اگرا 

عمر    ی . من حتکردندیم  اد یها    ی آن در ضمن شرح فتوحات ولشکش

کالت    نیقلعه فتح وچهل برج و سور  یقلعه را بعد از خرابه خا  نیا

از    کبار یجز    ی سبستان  ن یالملوک ملک شاه حس  اء ی. مولف احدانمیم

بود حتمن از   یبرخوردار م   ی تی قلعه نام نبرده است. واگر از اهم  نیا

وقا در  ها  عی آن  اوزبک  س  ی بانی ش  یهجوم    سال   یط  ستانی بر 

 . کردیم  ادی  100۵تا 99۵یها

 : کپو درجنوب قلعه چخانسور قلعه

د  درجنوب  مخروبه  قلعه  سه  چخانسور  با    ف یرد  کی در    گر یقلعه 

دارند که    گر یهمد  لومتراز یک   ۳تا  2فاصله   اباد    ی بنام عل  ی کیقرار 

عه کپو بنام  دور تر در غرب قل  ی کم  ی بنام قلعه کپو وسوم  یگریود

شده باشد    م یکه دون  یزی به چ  ی قلعه دخنر قرار دارند.]کپو در بلوچ

 [. شودیاطالق م 

است که در دوطرف شرق وغرب قلعه کپو،دو    نیقلعه ا  هی تسم  وجه

د در  گر یقلعه  داشت.  دختر  ی ارباب   ی کیقرار    یزندگ   یقشنگ  ی با 

بود ودر    دهیاش بگوش همه مردم محل رس  یبائ یکه آوازه ز  کردیم

زندگ  دیپسر رش  کی   گرید ناد  ی و زورمند  آن    دهیداشت،که  عاشق 

  رود یشکار از خانه برون م   یجوان برا  ی شده بود. روز  با یدختر ز 

را درگوشه بام    با یوآن دختر ز  ذردیګودر راه از کنار قلعه دختر م

م   ز ی ن  ند،دختر ی ب  ی قلعه م را  بر   ند یب  یپسر  خود    گرید  کی و هردو 

  ده یخود را د  گریدوجوان همد  ن یوا  گذردی . روزها مشوند ی عاشق م

  گاه قلعه پسر ن  ی قلعه خود بسو  ۀ دختراز گوش  ی ووقت  توانستند،ی نم

در وسط آن دو عاشق قلعه     را یز  توانست ی نم   ده یقلعه را د  کرد،آن یم

د امکان  که  بود  شده  واقع  بر  دنیکپو  را  دشوار    گر ید  ک ی قلعه 
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ا  ی شب.کرد یم قلعه  که  خواست  خدا  واز  کرد  دعا  مانع  ک  یدختر  ه 

گرد  دارید او  م   دهی پسردلخواه  دعا  انیاز  خداوند  را    ش یبردارد. 

م وقت  کند یمستجاب  ب   یوصبح  خواب    ند یب   ی م  شودیم   دار یدختراز 

م آن    ، یانیقلعه  پس  ازآن   . است  دو قسمت شده  به  از وسط خود 

نام کپو«  »قلعه  را  را    ن یا  نگارنده.دندی قلعه  قبل    ۶۶قلعه  سال 

شرق وغرب    یوارها ی مانده د  ادم یکه به    یاست .تاجا  ده ید  ک ی ازنزد

سمت سمال وجنوب سالم  یوارهای بودند انا د خته یآن ادر وسط فرور

 مانده بودند. 

مردم محل  ه یوجه تسم   نیا باور  از  را  من  است.     یبرخاسته  آنچه 

دارند و نه    ادیآنرا به    یبنا  خیکه نه تار  یقلعه ا  دنینام   یمردم برا

  ری غ  ایرده ام تا جوانان باسواد بلوچ  شناسند،ضبط  ک  یآنرا م  یبان

آنج در  که  باشند  آگاه  ها  نیچن  ابلوچ  شا  یمخروبه  دارد.    د یوجود 

آبادانشباستان    یروز عصر  بتوانند  را    نیا  یناسان  ها  مخروبه 

کنند.    کار  باروشن  روا   یپنهان  نکردن  ثبت  شما    یمحل  اتیو 

  .د یبکاه  د شویم  ت یمردم محل روا  انیاز  آنچه در م  یزی چ  د یتوانی نم

روا  فقط ثبت  و  ذکر  ها    خته یآم   یمحل  اتیبا  وافسانه  خرافات  با 

جستجو  توانیم بوس  تیواقع   یبه  و  رفت    ی علم  یکاوشها  لهیها 

با    قت یحق ساخت.   روشن  وبمردم  کشف    یهابرخورد  را 

قد  کی   تیموقع   توان ینم   ک یولوژ یدیا سبک    ا یو  ی می قلعه  و  عصر 

 داد.  ر ییآن را تغ  ی معمار

 2019/ 11/  10 انیپا
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 مقاله نزدهم 

 

 ،1۸91خوانین بلوچ در ورششعلت 

 ت مالیات بود!باقیاحوالۀ تحصیل 

29/1  /2020 

درافغانســتان قبــل از عهــد امــانی روش حصــول مالیــات از مــردم بــا 

غارت سرزمینهای مغلوبه فرقی نداشت. مـاموران مالیـات بـا انـواع 

لکـه بـرای منفعـت شکنجه از مردم پول میگرفتند، نه تنهـا مالیـات ب

خود وارضای ماموران بلندرتبه از خود  بررعیـت سـتم فـراوان روا 

میدشتند وهمـین روش درطـول تـاریخ سـبب قیامهـا وشـورش هـای 

میــرزا مــردم برضــدعمال حکــومتی میشــد. درعهــد امیرعبــدالرحمن 

ــین ــخص  محمدحسـ ــتخبارات( شـ ــه واسـ ــوال)رئیس امنیـ ــان کوتـ خـ

شدت نفرت، او را "میرغضـب" بود و مردم از  یظالم  بیرحم وبسیار

ــد  ــز مینامیدن ــدکاتب نی ــیض محم ــول ف ــار از ق ــنامه آریانا(.غب )دانش

کابل  که :» میرزا محمدحسین خان سردفتر سنجنش کوتوالیمیگوید

ومرزا عبدالروف خان نایـب او مقـرر شـدند وازایـن دوشـغل بـزرگ 

رعــب عظــیم وخــوف عمــیم در دل خلــق انداختــه امــور بــس شــگفت 
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ــر رو ــت بــ ــت وهنگفــ ــکار ونهفــ ــای آشــ ــار آورده کارهــ ی روزگــ

   ۷6 .«بسیارکردند

که، ترس از شکنجه های امیـر عبـدالرحمن خان)کـه می افزایدغبار  

توسط کوتوال میرزامحمدحسین خان اعمال میشد( چنان در دل مردم 

خوف ایجاد کرده بود که بقول فیض محمدکاتب، مـرد بلنـد رتبـه یـی 

ه مجـرد شـنیدن ایـن خبرکـه چون سپهساالر غالم حیدرخان توخی بـ

هزارروپیـه باقیـدار قلمـداد کـرده ۳۸]میرزا محمدحسین خان[ او را  

اســت، بـــدون درنــگ در هندوســـتان فــرار کـــرد. همچنــین میـــرزا 

ــته دار(  ــین سرشـ ــنید پدرش)میرمحمدحسـ ــه شـ ــن همینکـ ابوالحسـ

رامحبوس کرده اند، با ضرب گلوله تفنگچه خودش را بکشت. مردم 

ش کاله" و "نام گیرک" مخصوصاً در پایتخت از شنیدن نامهای "ش

شش کـاله، عبـارت بـود از تشـکیل یـک   تنفر و انزجارشدید داشتند.

اداره سنجش محاسـبات امـور مـالی و تعیـین دارائـی محکـومین کـه 

سرشتٔه دار آن میرزا محمد حسین کوتوال)بعدها مستوفی الممالـک( 

محمـد قاسـم  و اعضایش میرزا عبدالرؤف خان نایب کوتوال، میـرزا

خان روزنامچه، میرزا سید محمود خان قندهاری،میرزا شیرعلیخان 

م حسن خان بودند. اینهـا بـرای ابـراز حسـن خـدمت بـه و میرزا غال

امیرعبدالرحمن خان بسا خانواده هـا و مـردم بیگنـاه را بـه عنـاوین 

باقیداری و تحریف محاسبات وغیره برباد نمودند. و اما نام گیـرک، 

ن ور سری بود که چندی در شهر کابل از طرف کوتـواالیک نوع تر

عملی گردید. در نصف شبها خانه شخص  -به امر و بنام امیر  -شهر

مد نظر دق الباب و خودش خواسته میشد. از آن بعد مـرده یـا زنـده 
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ایــن شــخص معلــوم نبــود و خــانواده اش از تــرس جرئــت اظهــار و 

  77 استغاثه را نداشت.

راج التــواریخ از شــورش خــوانین بلــوچ فــیض محمــد کاتــب  در ســ

 نــدهامباقیمالیــات درچخانســور یــاد میکنــد کــه براثرحوالــه تحصــیل 

سنوات گذشته )ازده سال قبل( برذمه زمینداران وخوانین چخانسـور 

فیض محمد  .از سوی میرزا محمدحسین خان کوتوال صادر شده بود

ن بـرای هنگامی که والی فراه موالدادخا1۸91مینویسد که، درسال  

سرکوبی غایله بلوچـان سـنجرانی در ناحیـه خـاران وچـاه گـی رفتـه 

ــیبــود، میــرزا محمدحســین خــان کوتوال] ــاران پدراســتاد خلیل ــا ی [ ب

پنجگانــه خــویش » طوماربقایــای ســالهای گذشــته وبازگشــت خــالع 

را بیرون نـویس   خوانین و بزرگان فراه واربابان اهالی چخانسور«

دست سیدعلی خـان رسـاله دار داد تـا از نموده به امضاومهر امیر ب

   وصول کند. عننف وجبرمردم چخانسوربه 

ازجناب داکترسـیدعبد ،  مبپرداز  خیج التوارسرا  نقل  ل ازآنکه به  قب  [

ابراز  ،کاظم که صفحات مورد ضرورتم را ازآن کتاب برایم فرستادند

 ].نمایممی سپاس و تشکر

 (مینویسد: 1۸91)1۳09وقایع سال شرح فیض محمدکاتب، در 

»رهسپارشدن موالداد خـان از فـراه جانـب خـاران وبغـاوت بلوچیـه 

 چخانسور:

واز آنسوی موالداد خـان حکمـران فـراه بـه فرمـانی کـه بـه نـامش  

شرف اصدار یافته بود مردم گرمسیر ونواحی فراه وغیره را فـراهم 
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ــاه  ــراه راه تدمیرشـــ ــان از فـــ ــاه رمضـــ ــوم مـــ آورده در روز ســـ

 خان نامـان بلـوچ سـکنٔه چـاه گـی را کـه از راه نظرومیرزاخان وهللا

درکهســار خـاران رفتــه قرارگرفتــه بودنـد، برداشــته روی بــه  -فـرار

رم رهنـوردی بـود کـه طوماربقایـای گسوی چاه گی نهاد وهنوز سـر

اربابان عـال  سالهای گذشته وبازگشت خالع خوانین وبزرگان فراه و

امیـر کبیرحاضـر  قه چخانسور که بـا سـردار محمدیوسـف خـان ابـن

بلنـد گردیـده بازگشـته بودنـد ومیـرزا   کابل شده وازعطای خلعت سر

محمدحسین خان بایاران پنجگانه خود:میرزامحمد اسلم خان ومیرزا 

روف خان ومیرزا شیرعلی خان ومیرزا لسیدمحمودخان ومیرزا عبدا

غالم حسن خان که ادعای سنجش دفـاتر پادشـاهی وسـاختن خاصـٔه 

کـرده واز حضـرت   -چنانچه از پیش اشـارت رفـت-ابودجه مملکت ر

اقدس عزقبولی یافته بودند بـه قلـم عـدم مجرائـی از دفتـر پادشـاهی 

بیـرون نـویس کـرده و بـه ُمهرمهراثـار حضـرت واال رسـانیده مبلــغ 

گزافی را به نام بزرگـان فـراه وچخانسـورحواله نمـوده بـه سـیدعلی 

مــراه کــرده بــه خــان رســاله دار ســپرده وصــد ســواره نظــام بــا او ه

 تحصیل آن وجوه گماشت.

وهمچنین درتمامت مملکت از قبیل وجه مذکوره حوالت نموده لوای 

نیکنامی افراشت، واز جمله تحصیلدار مذکور از قنـدهار مـامورفراه 

وچخانسورگردیده چون وارد آنجا شد.آخوندزاده فقیرمحمدخان حاکم 

ــوه  ــوالٔه وج ــوار وح ــد س ــور از ورود ص ــرحدار چخانس ــیار وس بس

خوفناک گردیده، محمداکرم خان برادر وسعید محمد برادر زاده خود 

را از راه خفا درموضع) لفطان( الش وجوین فرستاده تعلیم کرد کـه 

مال ومتاع او را به بهانه مالتجارت از آنجا جمـع کـرده در سیسـتان 

متعقله دولت ایران نقل دهند تا پس از وصول ایشان در آنجا خود او 

ــز از  ــن امرنی ــرار داخــل سیســتان شــود وازای ــه رراه ف ــای عالق عای
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چخانسورآگهی یافته سرتیپ محمدحسن خان مقیم الش را خبردادند. 

واو به سرعت وشتاب چندتن ازپیادگان ساخلو را که در تحت رایـت 

داشت فرستاده برادر وبرادر زاده فقیرمحمدخان راگرفته ودر زنـدان 

فقیرمحمدخان از حبس آن دوتن قلعله الش محبوس کرد.وآخوندزاده 

آگـاه گشـته نائبــان وکدخـدایان بلوچیـه عالقــه چخانسـور را نزدخــود 

خواسـته همــه را از حـوالٔه بازگشــت تنخـواه وخــالع وبقایـای زمــان 

حکومت سردار محمدیوسف خان در فراه تخویـف وتخـدیر کـرده در 

محلل خوف ورعب انداخته به ایشان گفت که بنـام هرکـدام سـی الـی 

هزارروپیه قران حواله از دفتر سنجش کابل آمده که هیچ یـک   چهل

تاب وتوان برداشتن این بارگران رانـدارد. وایشـان ایـن سـخن را از 

آخوند زاده فقیرمحمدخان شـنیده خایفانـه از وی صـالح کـار جسـتند 

،واو نخست عهد وسوگند از ایشان طلبید وقرآن شـریف را درمیـان 

مگنان از راه فرار داخل سیستان متعلقٔه نهاده با هم عهد بستند که ه

ایــران شــوند. بعــد ایشــان از آخونــدزاده فقیرمحمــدخان خواهــان آن 

شدند که کدخدا محمدجان خان قوم پارسی را نیز میباید که خواسـته 

با خود متفق وهمداستان سازند تا تمامت مردم پارسی به واسطٔه او 

معاونـت فـوج پادشـاهی با ایشان معاضدوهم عنان شوند، واال او به  

کمر خدمت بسته ایشان را خسته کند. وآخوند زاده این گفتٔه آنان را 

پذیرفتــه کــس نــزد کدخــدا محمــدجان فرســتاده بــه بهــانٔه خــدمتی از 

خدمات دولتش درنزدخود طلبید، واو که از معاهدۀ بزرگان بلوچیه و 

ــرباز زد ــزد ایشــان س ــتن در ن ــود از رف ــده ب ــاه گردی ــد زاده آگ  آخون

وبزرگان از اتحاد واتفـاق نورزیـدن او مـایوس شـده بـا آخونـد زاده 

فقیرمحمد خان در ده زینل]زینل خمـر ُخسرسـردارابراهیم خـان[ کـه 

خانه وعیال آخوند زاده در آنجا بود رفته از نو، دیگرمعاهده وپیمان 

درمیان نهاده باهم قرار دادند که مساکن ومنازل خود را فروهشته و 

د گذشته از راه فرار داخلل خاک ایران شـوند. وکدخـدا از نهر هیرمن
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محمدجان را اگر دست یابند به قتل رسانند وآنگاه]که[ عهد بسته به 

سوگند مؤکدکردند، همگان راه منزل ومکان خویش پیش گرفتند کـه 

 بکوچند.

وآخوند زاده با کـدا خـدا یارمحمـد وکدخـدا ملـک محمدرخشـانی نـزد 

ــه او ر ــد ک ــدخان ش ــب احم ــه در نائ ــان بلوچی ــودو بزرگ ــا خ ــز ب ا نی

فرارکردن متفق وهم گردن سازد، اما او ونائب بنیادخـان آخونـدزاده 

را به خیانت وخسارت منسوب کرده از راه خدمت دولـت محبوسـش 

ــیم قلعــه آنجــا  ــرده بــه صدباشــی مق ــه چخانســور ب نمــوده و در قلعل

 وخاصه داران زیردست وی سپردند.

ان مقیم الش که برادر وبـرادرزاده واز آنسوی سرتیپ محمدحسن خ

آخودزاده را محبوس کرده چون موالداد حکمران فراه به عزم تنبیه 

و تهدید اشرار بلوچ سنجرانی، رهسپارچاه گی وعالقه خـاران شـده 

در فــراه نبــود، از گرفتارســاختن آن دوتــن وعــزم وارادۀ ایشــان بــه 

آگهی داده کرنیل محمدخان و میرزا عبدارسـول خـان مقـیم وسـردفتر

اجازت طلبید که با ایشان چه معاملت کند؟ وکرنیل مـذکور مـاجرا را 

درج عریضـــلٔه خـــویش کـــرده بـــه پـــایٔه ســـریر ســـلطنت فرســـتاده 

محمدشریف خان اسحاقزئی را از راه فراه درچخانسـور روان کـرده 

امرش نمود که تا پرتو وصول افگندن امرسعادت موصـول حضـرت 

نموده نگذارند که به حیله و واسطه خود واال آخوندزاده را محافظت  

ــرتیپ  ــد، سـ ــارالیه واردچخانسورشـ ــون مشـ ــد. وچـ ــالص کنـ را خـ

عبدالرحیم خان، آخوندزاده را از قلعـه ای کـه محبـوس بـود بیـرون 

قلعه گنگ دژ برده سخت محافظتش کردند. ومـردم   آورده با خود به

غلبه بـه بلوچیه از راه معاهده ای که با اخوندزاده کرده بودند روی  

گنگ دژ نهادند که او را به قهر وعنف از حبس رهایی داده بعد راه 
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فرار جانب سیستان متعلقه دولت ایران برگیرند. ودراین اثنـا آخونـد 

ــوت  ــان رش ــریف خ ــه محمدش ــی را ب ــدارخویش داده زاده مبلغ جانب

ساخت. چنانچه مردم بلوچیه کـه واردگردیـده و نیـروی تغلـب را در 

زبان به البه گشودند که او را بـری از خطـا گفتـه   بازوی خود ندیده

خالصش سازند. ومحمدشریف خان به واسطٔه رشوتی که گرفته بود 

ــیچ  ]حرف[بلوچــان را در دل جــای داده وظــاهراً  ایشــان را ســخت پ

وتاب نموده، نائب ًاحمدخان ونائب بنیاد خان را مسئول ساخته گفـت 

از عهده جواب این که حاکم  که یا خطا را برآخوندزاده ثابت کنند ویا

پادشـــاهی را مـــتهم ومحبـــوس کـــرده انـــد براینـــد، وبـــه ایـــن قـــدر 

گفتاررشوت را برخود سزاوار وگوارا پنداشته مردم بلوچیـه را نیـز 

از رهانیدن آخوندزاده مایوس گردانید. وآن دوتن کدخـدا]نایبان[ کـه 

آخونـــدزاده راگرفتـــار ســـاخته بودنـــد از گفتـــار محمدشـــریف خـــان 

سناک گردیده از راه چاره جوئی نزدکدخدا محمدجان  شده عالج هرا

کار وصالح روزگار خویش جسته به وی اظهارکردند که از بیم بـاز 

 7۸ پرس این قضیه معکوسه ناچار فراراختیارکنند.«

 :ایستادگی محمدجان خان پارسی درکنار دولت افغانستان

ادن ومشـورت فیض محمدکاتب ادامه میدهد: »و او دامن از رأی د  

ایشان برچیـده بـا سـی تـن سـواره وشصـت ونـه تـن پیـاده از مـردم 

پارسی که قومش بود]ند[ نزد سرتیپ عبدالرحیم خان ومحمدشـریف 

خان اسحاقزائی رفته از اراده وعزم مردم بلوچی که درفـرار مصـمم 

شده بودند هـردو تـن راخبـرداده ، هرسـه تـن بـا سـواره و پیـاده او 

خلو از گنگ دژ]قلعله کنـگ[ برخاسـته ومحـافظ وهشتاد تن پیاده سا

به حفاظت آخوندزاده گماشته وارد نادعلی شدند وشب را در آنجا به 
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سر برده بامدادان راه برگرفته چون به نزدیک موضعی کـه بلوچـان 

جمعیت کرده بودند رسیدند مـردم بلـوچ لجـوج ایشـان را دیـده قـرب 

رتیپ عبـدالرحیم دوزاده هزار تن به آهنـگ جنـگ پـیش آمدنـد، وسـ

خان با محمدشـریف خـان وکدخـدا محمـدجان خـان کـس نـزد ایشـان 

فرستاده پیام دادند که از راه اسـتمالت آن قـوم ومکالمـات بـا ایشـان 

وارد شــده میخواهنــد کــه امتیــاز حــق وباطــل را نمــوده ایشــان را از 

فرارکردن باز دارند، نه اینکه با ایشان هنگامه آرا گشته بنای پیکار 

ند، واگر چنانچه از راه جهالـت واندیشـٔه بطالـت بـازنمی گردنـد گذار

همانا می باید که تا زمان بازگشت موالداد خان حکمران فراه از چاه 

 79 گی وخاران توقف کرده مصدر امری نشوند.

بعد اگر او بروفق مدعا وطبق تمنای ایشان کارنکند هـر آیینـه فـرار 

ونـد ومـردم بلـوچ از واهمـه اختیار کرده به هردیار که میخواهنـد بر

ای که برای شان مستولی شده بود پاسخ داده طالب پیمان شدند کـه 

ا بازگشتن موالداد خان از حوادث وعـوارض تاز آسیب مامون بوده  

وسـرتیپ عبـدالرحیم خـالن بـا محمدشـریف .سیاسیه مصئون باشـند  

خان این مضمون ایشان را بگوش قبول شـنیده بـا کدخـدا محمـدجان 

کردند که باهم رفته ورشتٔه پیمان را با بلوچـان انعقـاد داده   مشورت

روش   از فرارکردن شان بازدارنـد. وکداخـدا محمـدجان کـه از راه و

در نزد   بدعهدی به کج نهادی مردم بلوچیه آگاه بود از رفتن خویش

بلوچان ابا کرده وهم از بیم اینکه باهم قرارداده بودند که او را اگـر 

ند، نرفته آن دو تن را صالح رفتن وعهد با بلوچان بکش  -دست یابند

بسـتن داد. چنانچــه ایشــان درنقــطٔه میانــه دوصــف رفتــه، واز مــردم 

بلوچ نائب احمدخان ونائب بنیادخان پیش آمده باهم نشسـتند وقـرآن 
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شریف را درمیـان نهـاده سـوگند یادکردنـد وبـاهم قـرار دادنـد کـه تـا 

وده ودرمنزل ومقـام خـود بـوده رسیدن موالداد خان راه فرار نه پیم

مرتکب حرکت خالف نشوند. وهردو تن نائبان بلوچیه قبول این امر 

کردند ودست برقرآن نهاده به سوگندهای غالظ وشدادعهد را انعقـاد 

داده شــرط درمیــان نهادنــد کــه اگرمــوالداد خــان خــواهش ایشــان را 

ز انعقـاد نپذیرد آن وقت اگر فرارکنند ایشان را باز نگرداننـد وپـس ا

این عهد سرتیپ عبدالرحیم خان ومحمدشریف خان آسوده خاطر بـه 

ــدا  ــا کدخ ــد ب ــیده بودن ــه رس ــایی ک ــتند واز ج ــود بازگش لشــکرگاه خ

ــادعلی شــدند، مــردم  ــه چــون وارد ن محمــدجان راه مراجعــت برگرفت

ــه گــاوان ورمٔه گوســپندان واشــتران خــود را  ــوچ گل سســت عهــد بل

واثقـال ایشـان را از نهرهیرمنـد درکشتزار دولـت رهـا داده واحمـال  

عبور داده عزم رفتن به سیستان کردند. وسرتیپ عبدالرحیم خان بـا 

محمدشریف خان وکدخدا محمدجان ازاین فتنه آگاه گشـته بـه تعجیـل 

وشتاب واسپ عتاب سوار شده خود را با سـواره وپیـاده ای کـه در 

دی رکاب داشتند به نزدیـک بلوچـان رسـانیده بـی آنکـه گفـت وشـنو

درمیان آید، بلوچان ...تقریبا پانزده هزار تن مسلح   روی محاربـت 

به سوی ایشان نهادند وسرتیپ عبدالرحیم خان با محمدشریف خـان 

از کثرت آنان نیندیشـیده وهـیچ درخـاطر راه نـداده هشـتاد تـن پیـاده 

ساخلورا که همراه داشتند درمیمنه قـرار داده وشصـت تـن از پیـاده 

ه با کدخدا محمدجان طریق خـدمت دولـت برگرفتـه مردم پارسی را ک

بودند درمسیره وخود ایشان بـا سـی تـن سـواره ی کدخـدای مـذکور 

وغیره در قلبگـاه جـای گزیدنـد وتمامـت سـواران وپیادگـان را تائیـد 

نمودند که تا مردم بلوچیه سه بارفیرتفنگ نکنند ایشان آهنگ جنگ 

آن نهاده وبسته بودند ننمایند که شاید از نقض عهدی که دست به قر

دچــار وخامــت گردیــده وکتــاب خــدای پــاک دامنگیــرآن قــوم ســفاک 

شود،چنانچه گروه شقاوت پژوه بلوچیـه سـه بـار دهـن تفنـگ هـای 
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آتش بار جانب این پاسدارندگان قرآن گشاد داده، آنگاه اینان بـازوی 

ودر بین اشتعال نـایرۀ جنـگ  .کارزار گشاده جنگ سخت در پیوست

دجان خان آهنگ پیش رفتن کرده بـا بیسـت تـن از کسـان کدخدا محم

خویش اسپ جالدت تاخته و به اندازۀ سیصد گام از همراهانش دور 

به بلوچان نزدیک گشته طرح حرب شدید انـداخت، ونائـب بنیادخـان 

از بلوچان به قتل رسیده وغالم برادر نائب احمدخان نیز با چنـد تـن 

غ شـربت نـاگوار مـرگ چشـید. دیگراز دم تیغ وضرب گلوله بی دریـ

وبلوچان با وجودکثرت وازدحام ازاین دستبرد کدخدا محمدجان خـان 

وکشش وکوشش دیگر دلیـران کـه مجمـوع دوصـدتن مـی شـدند بـه 

تائید الهی وتوفیق اقبال پادشاهی پشت به جنـگ داده روبـه هزیمـت 

نهادند، وهواخواهان دولت تا کنار نهر هیرمند ار قفای ایشان رخش 

قب تاخته، ودوهزارتن از بلوچان دهشـت زده خـود را در آب زده تعا

غرق گـرداب فنـا شـدند، ومـابقی راه هـامون برگرفتـه خـویش را از 

مهلکـه بیــرون کشــیدند. وخادمــان دولـت مــال ومواشــی بــی صــاحب 

ایشان را تصاحب کرده شش تن از پیادگان ساخلو که از لشـکر دور 

ردیده کشته گشتند، ودر حربگاه افتاده بودند دچارهزیمتیان بلوچان گ

بدون ازاسپ سواری کـدا خـدا محمـدجان کـه از ضـرب گـولٔه خصـم 

سقط شد دیگر آسیبی ندیده مظفر در قلعٔه نادعلی بازگشتند واز آنجا 

در قلعله گنگ دژ درشده فرود آمدند ومال مواشی منهوبٔه بلوچان را 

ز سرتیپ بهرکه متصرف شده بود واگذاشته، کدخدا محمدجان خان ا

ومحمدشریف خان رخصت حاصل کرده بـا سـواره وپیـاده کـه بـرای 

خدمت دولت آورده بود در قلعٔه خویش رفت.)ظـاهراً ایـن محمـدجان 

خــان پــدر بــزرگ حالجــی غــالم حســن مقــیم ولســوالی کنــگ درکنــار 

رودهیرمند بوده باشد که تاهنوز قریه محمدجان خان درمیـان مـردم 

عیــال واطفــال خــود را فروهشــته معــروف اســت.( واشــرار بلوچیــه 

همچنان از راه هزیمت بـه صـد رنـج و زحمـت خـود را در سیسـتان 
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متعلقه دولت ایران کشیدند، ومردم بلوچیه آنجا به پاس ننگ قومیت 

کمر همت به معاونت ایشان تنگ بسـته روی خونخـواهی بـه سـوی 

چخانسورنهادند. ومردم پارسی عالقه چخانسوربا غیـره کسـانی کـه 

اه هواخواهی دولت درجای خویش بودند بـر اشـفته مـال ومنـال از ر

فرارکردگــان را بــا البســه زنــان ایشــان تمــام غــارت کردنــد، ونائــب 

احمدخان با کسان نائـب بنیادخـان مقتـول وبلوچیـه سیسـتان اطـراف 

قلعه کدخـدا محمـدجان خـان را دایـره سـان گرفتـه بـه محاصـره اش 

ر داشـته ، و وی کـس نـزد انداختند و سه شـبانه روز او را محصـو

سرتیپ عبدالرحیم خان ومحمدشریف خان فرسـتاده هرچنـد معاونـت 

خواســت ایشــان تقاعــد ورزیــده کمــک بــرای او نفرســتادند تــا گــروه 

شرارت پژوه بلوچیه نیروی فتح قلعٔه او را در بازوی خود ندیده ... 

 راه مراجعت پیش گرفتند. وآنگاه که اطراف قلعٔه او از وجود اشرار

بلوچیــه خــالی شــدند هــردو تــن نــزد کدخــدا محمــدجان خــان شــده از 

نفرســتادن کمــک عــذر خواســته وآخونــد زاده فقیرمحمــدخان را کــه 

محرک این فتنه ومحبوس شده بود با خود در فراه آوردند وهمچنان 

گرفتار زندان سیاست بود تا که ازعریضٔه کرنیل محمدخان شرح بی 

ــدس شــد ــاطر اق ــاهی او دانســتٔه خ ــاذ گن ــایی اوشــرف نف ه حکــم ره

یافته]وآخوندزاده[ از راه مطلـق العنـانی درچخانسـور رفتـه بـه کـار 

حکومت وسرحد داری آنجا پرداخت وسـالها در آنجـا روز بسـربرد. 

داد حکمران فراه با اشرار چاه گـی وپس از انجام امور مذکوره موال

 را به امر حضرت واال در آنجا رفته بـود همـه  که چندی قبل براین

 ۸0 «.گرفتار ساخته ومحبوس نموده باخود در فراه آورد
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انگیز میرزامحمدحسین خـان   وشورش برآمیز    براثر این اقدام فساد

وخداناترسش مردم شریف فراه وچخانسور   رحم    بی  کوتوال ویاران

چـون اکثـر افرادقـومی فاقـد ند وو مصایب زیـادی شـد  مشکالتدچار

بقصـدنجات  شکسـت خـورده   نیروهـای دولتـیاز    سالح ګرم بودنـد،

نفرشـان   2000انداختنـد وحـدود  هیرمنـد  خانه  خود را به رود  جان  

عبــورکرده واردخــاک ایــران  هیرمنــد د و بقیــه ازردیــآب غــرق گدر 

بود، بلوچان    رفتهبه ایران    سردار ابراهیم خان که قبل ازاینند.  شد

ــود ــع نمـ ــراری  را بـــدورخود جمـ ــه بر هفـ ــد حملـ ــه کنـــگ بقصـ قلعـ

پیــامی تهدیــد آمیــز بــه  و تــا کنــار رود مشــترک آمــدتی ومحکــمرکز

  د.امحمدجان خان یکی از خوانین کنگ فرست

 :برقلعه کنگ   سردارابراهیم خان لشکرکشی 

ازلشکرکشـــی  ،بلوچهـــاشـــورش شـــرح پایـــان درســـراج التـــواریخ 

چنــــین گــــزارش میدهــــد:  برقلعــــه کنــــگ  ســــردارابراهیم خــــان

فـرار سیسـتان شـده ودرد   خان با مـردم بلوچیـه کـه  »سردارابراهیم

غربت را دیده بودنـد جمعیـت کـرد تـا کنـار خـط فاصـله بـین دولتـین 

افغانستان وایران آمده بـه کارکنـان ایـن دولـت پیـام دادنـد کـه چـون 

زنـدگان ماسـت   آبـاء واجـداد و  عالقۀ چخاسورمدفن مردگان وموطن

می باید تفویض ما شود. وهم نامه به کدخدا محمدجان خان فرستاده 

یام دادند که تمامت مردم چخانسور با مایـار و درمخالفـت بـا دولـت پ

داشته با ایشان متفـق   افغان بر  افغانستان مدد کاراند، او اگردست از

ومتحد شوند فهوالمراد، واال خود را از دست ایشـان بـه بـاد خواهـد 

واو نامه سردار ابـراهیم خـان را نـزد سـرتیپ عبـدالرحیم خـان   داد.

آورده وایشان]آن را[ملفوف عریضٔه خود به پایٔه  ومحمدشریف خان

سریر سلطنت فرسـتاده از حضـورا قـدس واال بـه نـام ایشـان ار قـام 
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ســردارابراهیم خــان ســالهای دراز بــا خوکهــا دمســاز ودر :رفــت کــه

آالیش به بدی انباز بوده ودرمیان جنـگ روز بـه سـر بـرده طبیعـت 

سـتانش را از سـرش خوکیت در او اثر کرده است، می بایدهوای قبر

بیرون کرده چنان به مشت ادب در دهنش بزنند که قبرستان خود را 

و قبل از پرتـو وصـول افگنـدن ایـن حکـم کدخـدا   به خواب هم نبیند.

محمدجان خان با سیصـدتن سـواره وپیـاده از قـوم خـودبیرق مقابـل 

ــان  ــدالرحیم خـ ــرتیپ عبـ ــا سـ ــته بـ ــان برافراشـ ــراهیم خـ ــردار ابـ سـ

پیادگان ساخلو راه مدافعت برداشته تا کنار خط ومحمدشریف خان و  

فاصله رفته به عزم رزم استوارایسادند. وحکمران سیستان]امیرعلم 

[ ازایـن امـر آگـاه گشـته یـک تـن از ، خسر ابراهیم خـانخان خزیمه

یاوران نظام را با چیزی از سواره مامور کرده سردار ابـراهیم خـان 

 ۸۱ «ه پراکنده ساخت.را بالشکرش از کنار خط فاصل دور کرد

ــان داســتان شــورش بلوچهــای چخانســور  فــیض محمــدکاتب ، درپای

مینویسد که: »وجوهی که از دفتر سنجش حوالـه شـده بـود هرچنـد 

مردم فراه ودیگروالیات عریضه ها فرستاده ودادها زده استغاثت ها 

نمودند، چـون کـارداران حضـور ا قـدس سـبب حوالـه را ازعـرایض 

رزا محمدحسین خان]مستوفی الممالک[ ویارانش مردم والیات از می

پرسیده درجواب دلیل مـی نوشـتند مسـترد نگشـته بـه وصـول همـی 

پیوستند تا که رفته رفته از کثرت وجه حواله و قلت استعداد غرامت 

ومداری وشـفعه داری منجـر گشـته قدهندگان حصول حواله جات به  

ه داری در کمتر کسـی بـود کـه وجـه نـداد، واگرکسـی را قـوم وشـفع

زمــین وســرای نبــود تمامــت مایملــک او ضــبط دفتــر ســنجش شــده 
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معمـورات مبـدل بـه مطمـورات  خودش نیز محبـوس همـی گشـت و 

 ۸۲ «.همی شد

بــدین ســان دیــده میشــود کــه براثــر ا قــدامات فســادآمیز وشــرانگیز 

ناترس ومنفعـت پرسـتش  میرزامحمدحسین خاان کوتوال ویاران خدا

ردم شریف چخانسـور بـا چـه مصـایبی مردم افغانستان وبخصوص م

روبرو شدند کـه بـه گفتـه فـیض محمـد کاتـب حـدود دوهـزار تـن از 

جنگجویان بلوچ در رودخانه هیرمند غرق شدند و هزاران تن دیګر 

مجبور به فـرار بـه ایـران گردیـده بودنـد و زمـین دارانـی کـه تـوان 

دنـد پرداخت با یات را نداشتند نـه تنهـا زمـین خـود را از دسـت میدا

 پایان .بلکه بزندان هم می افتادند ودر زندان می پوسیدند
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   ممقالۀ بیست

                    

 سیستان سه فیودال مقتدرپایان کار

 درعهد امیر عبدالرحمن خان 

  سردار(،  ۱۸6۸-۱۸5۸یکی از سرداران مقتدر سیستان درسالهای   

خان محمد  سر که    است کسی  ،  سربندی  تاج  خان   عمش  علی  دار 

راکه پنج ماه قبل با یک شاهدخت قاجاری در تهران ازدواج  سربندی  

  ( ۱۸۵۸) کرده به سیستان بازگشته بود در قصرسه کوهه به قتل آورد 

را   او  بود   بطورکامل  و متصرفات  ونیز همان کسی  . تصاحب کرده 

جالل  برسر  سردار ابراهیم سنجرانی را که    ۱۸۶۷در سال    است که  

از  به مصاف فراخواند وسرانجام اورا  ی سیستان  گمیان کنآباد واقع  

  ۸۳سیستان اخراج نمود وسایر متصرفات او را هم قبضه کرده بود. 

زدهم ولففیس در قففرن نففگتففاریر روابففط سیاسففی ایففران وانمولففف 

قشون ایران از خراسان بفه بهانفه   ۱۸۶۷که  درسال    میگوید میالدی،

اینات حملفه کفرده بفود وارد ( که به قخارانیتعقیب وتادیب آزادخان )

سیستان گردید وچند قطعه قشون  تحت فرمانفدهی مظفرالدولفه حفاکم 

کرمان از راه نیه به سیستان وارد شدند. در همین وقت میرعلم خفان 

خزیمه امیر قاین با قوایی از بیرجند وارد سیستان گردید و سمت چپ 

سفربندی م(.تاج محمد خفان ۱۸۶۷رودهیرمند  را تماماً متصرف شد)
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نیز از آمدن والیان کرمفان وقفاین بفه سیسفتان  اسفتفاده نمفوده توسفط 

قشون ایفران ابفراهیم خفان سفنجرانی را از جهفان آبفاد بیفرون کفرد. 

 . ۸4ومتصرفات او را درغرب رودهلمند متصرف شد 

بحرانففی کففه بففه دلیففل جففدال میففان امیرشففیرعلی خففان بففا بففرادرانش 

مد، منجر به اشفغال سیسفتان برسرجانشینی امیردوست محمد بوجود آ

گردیففد. ووقتففی کففه  ۱۸۶۷درسففال ایففران سففوی دولففت قاجففاریاز 

ففت  ګرامیرشیرعلی خان بربرادران خود فایق آمد وبرتخت کابل قرار

درمیففان د، انگلففیس پففای حکمیففت شفف و بففرای اسففترداد سیسففتان آمففاده

بدوقسمت   را  گذاشت وجنرال گولدسمید وارد سیستان گردید وسیستان

خزیمفه کفه دراشفغال سیسفتان در امیرعلم خان  .(۱۸۷۲  )نمود   تقسیم

نقش موثری بازی کرده بفود، از سفوی ناصفرالدین شفاه   ۱۸۶۷سال  

نصیب سیستان را نیز حکومت قاین  حکومت عالوه بر ۱۸۶۸درسال  

 .شد 

سایکس، دربارۀ تاج محمدخان مینویسفد:» بفا سفرکردگی تفاج پرسی  

بعفد از اشفغال ]نیامفد، امفا بعداً محمدخان در آغاز امر،مخالفتی بعمفل  

او را بفففه مشفففهد احضفففار  [۱۸۶۷سیسفففتان توسفففط مظفرالدولفففه در

تاج محمفد درفاصفله کوتفاهی از زنفدان   وبدستور شاه توقیف نمودند.

فرارکرد وچندی دراطفراف متفواری بفود، تفا اینکفه "سرالیورسفینت 

جان" درقندهار او را استخدام کفرد وبفارخره هفم درکویتفه از جهفان 

  ۸5 رفت.«

 ، سردارتاج محمدخان،پس از یستانیسجواد محمدی   ات تحقیق رببنا
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ففرار از زنفدان ناصففرالدین شفاه بفه سیسففتان افغفانی رففت ودر آنجففا 

درتالش براندازی امیرعلم خان وبازگرفتن حکومفت سیسفتان از وی 

بوده است. وتکاپوی ایشان دراین راه تا بدان اندازه پیگیرانفه وبفرای 

میرزا خانلر خان اعتصام  ،ار خطر آفرین بوده  است کهحکومت قاج

:» این روزها تلگرافی رسید که کند میذکرالملک در سفرنامه خویش  

از طرف نفواب وار رکفن الدولفه)والی خراسفان وبفرادر ناصفرالدین 

شاه( برای سرسالمتی امیر شیرعلی خان در ففوت عبفدو ولیعهفدش 

ف خفان بلفوچ در سیسفتان، ورفع فتنه وآشفوب تفاج محمفدخان وشفری

 . ۸6« بکابل بروم.

دراین یاد داشت کوتاه هدف اصلی میرزا خانلر: » رفع فتنه وآشفوب 

چون ففوت تاج محمدخان وشریف خفان در سیسفتان« ذکرشفده اسفت.

سفففال تمبرپسشفففهزاده عبفففدو جفففان ولیعهفففد امیفففر شفففیرعلیخان در

ایففد ببنفابرین ، بفود هجفری قمفری اتفففاق افتفاده  ۱۲۹۵مطفابق ۱۸۷۸

وسفردارتاج محمفدخان سردار شریف خان ناروئی  وتحریکات  آشوب  

زمان امیرشیرعلی خان در[  خزیمهخان  امیرعلم  حاکم سیستان]برضد  

اما اینکه میرزاخفانلر فرصفت رففتن بفه کابفل .باشد اختیارکرده  شدت  

 ودیدار با امیرشیرعلی خان را یافته است یا خیر، معلوم نیست.

سیستان با وصفلت هفای سیاسفی بفا درا  امیرعلم خان حکومت خود ر

سیستان، وجابجائی هواداران قاینی خود درسیستان   شناسسرخانواده  

خویشاندان سببی خود را  حتیسیستان ومقتدرسران    شروع نمود وبعد 

او دست که از  آنهاییبه کرد. وحتی فرار  به  مجبوریکی پی دیگری   

از سفران مقتفدر   دو تفن.د ز  به افغانستان فرارکرده بودند نیفز ضفربه
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سیستان سفردارابراهیم خفان سفجنرانی وسردارشفریف خفان نفاروئی 

 بودند که اولی خسرخودش بود ودومی خسر پسرش. 

به کالم دیگر،امیفرعلم خفان خزیمفه خفودش بفا دخترسفردار ابفراهیم 

ئی را نفاروسنجرانی  ازدواج کرده بفود و دخترسفردار شفریف خفان 

ود. سردارسردارشفریف خفان  برای پسر خود علفی اکبرعقفد کفرده بف

شوهر خواهر سردار ابراهیم خان  بود وسردار ابراهیم خان  شفوهر 

، زن (پارسیسربندی )تاج محمدخان  سردارعمه  خواهر شریف خان.  

ومفادر درویفش   خان برادر سردار شفریف خفان    سرداردوست محمد 

 بفود.  یسفردار احمفدخان سفاکزی جفوینزن    ش  رگخان بود.وعمه دی

ساکزی زن سردار احمدخان نیز دختر سرارابراهیم خان درعین حال  

به خاطر همین بافت فیودالی بفود کفه وقتفی یکفی ازایفن   جوینی بود.

سففران سیسففتان برضففد حففاکمی دسففت بففه شففورش ونافرمففانی میففزد، 

همگی سران طوایف در آن شفورش شفرکت میکردنفد و حفاکم را از 

 شهر ودیار خود دور میساختند.

خزیمففه عففرب امیففرعلم خففان  ت درمقابففل سیاسففنخسففتین کسففانی کففه  

سردار شریف خان ناروئی  وسردار ابراهیم خان همین  ند،  یستاده شد ا

 ۱۸۷۳بقففففول جففففواد محمففففدی ، در دسففففامبر سففففنجرانی بودنففففد.

امیرعلم خفان شفوریدند و علیه  قمری( سران سیستان،  ۱۲۹۰میالدی)

از: شففریف خففان بودنففد عبففارت آنهففا  .مقففر اورا محاصففره کردنففد 

ی، کمالخفان جفوینوئی،ابراهیم خان سفنجرانی، سفلطان احمفدخان  نار

صاحب بنفدرکمال خفان، امفام خفان رودبفاری، سفرافراز خفان بلفوچ 

 امیرعلم خفاندند که رسیتوافق  ینبارخره با  .  وملک عباسخان کیانی

بکمفک از قفاین  دولتفی  امفا بفزودی نیروهفای  .را تفرک کنفد   سیستان

زمففام اختیففار سیسففتان را بدسففت ند واو دوبففاره ید امیففرعلم خففان رسفف
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برای بررسی موضفوع مفامورانی واردسیسفتان میشفوند البته  .  فت گر

ومردم عفدم رضفایت خفود را از سفپردن سرنوشفت خفود بفه بدسفت  

قاینی ها ابراز میکنند ومیرعلم خان از سیسفتان تبفدیل وبجفایش یفک 

نظامی بنام صمصام الملک گماشته میشود.دیری نمیگذرد کفه شخص  

مالقفات شفاه ناصفرالدین بفا لم خان خفود را بفه تهفران رسفانده امیرع

کرده دوباره به حیفث حفاکم پاک را نسبت به خود میکند وذهنیت شاه  

 ۸۷(.۱۸۷۴سیستان برمیگردد)

خنثفی بفرای  دسایس امیرعلم خفان حفاکم سیسفتان  ازفیض محمدکاتب  

وسفففردار شفففریف خفففان کفففردن فعالیتهفففای سفففردار تفففاج محمفففدخان 

:» ازمالطفففات شففاهانه کففه جاذبففۀ قلففوب نویسففد کففه درافغانسففتان می

هریک از خود وبیگانه است،سردار شفریف خان]نفاروئی[ و سفردار 

روبرتافته  با تعلقات خفود   تاج محمدخان سیستان]ی[، از دولت ایران

وارد چخانسورشدند وسردار تاج محمدخان اطفال وعیال خفود را در 

 یشان درست اسفت.س[]دروچخانسور گذاشته، همراه درویش علیخان

بفرادرزاده سففردار شففریف خففان وسففردار سففلطان محمففدخان متففوطن 

موضع رش]پسرسردار احمدخان ساکزی[ وارد قندهار شفدند واعلفی 

مران فراه ومال یوسف کحضرت عرایض سردار محمدیوسف خان ح

خففان کوتففوال قنففدهار،برحال سففرداران مففذکورآگاه گشففته حکمففران 

ار روپیه بفه درویفش علیخفان از طفرف قندهار را فرمان کرد که هز

دولت داده رخصت مراجعت چخانسور دهد که امور عیالفداری خفود 

را منتظم ساخته پس از زمستان دربهار شرف یفاب حضفور شفود]به 

 ومفاده گفا  هزار روپیه برابر بوده است با بهفای یکصفد ،کاتب   گواهی

[ ودر بففاب سففردار سففلطان -۲۹۲ص  -شففیرده یففا پانصففد بففز شففیرده

دخان رشی امفری نفرمفوده ، سفردار تفاج محمفد را طلفب کابفل محم
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چنانچـه پـس از اجـرای ایـن حکـم اعلیحضـرت واال ومشــرف نمفود. 

شدن سـردار تـاج محمـد خـان بـه تقبیـل سـدۀ علیـا، امیـر علـم خـان 

ــی چــاره  ــر شــده در پ حکمــران سیســتان  را رشــک وحســد دامنگی

مید به مامن امـن وتدبیرافتاد که مبادا تمامت بزرگان سیستان روی ا

وامان افغانستان نهند واز این معنـا نقصـی در کـار و بـار او بـدولت 

ایران روی دهد، پس یک رأس اسپ عربی بـه سـردار محمدیوسـف 

خان،حکمران فراه به رسم هدیه فرستاده از نقایص ومعایب سـردار 

تاج محمدخان، که در نفس االمر او عاری و مبرا از آنهـا بـود پیـام 

ار محمدیوســـف خـــان داســـتانی از مفاســـد ســـردار تـــاج داد وســـرد

ــدخان  ــانیده، را محم ــلطنت رس ــریر س ــۀ س ــان پای ــرض کارکن ــه ع ب

مشارالیه)ســردارتاج محمــدخان(درکابل نظربنــد گشــته، فرمــانی بنــام 

ــراب ــه مح ــت ک ــاذ یاف ــدهار شــرف نف ــران قن )مهففراب( خففان،  حکم

 پسرسردار تاج محمفدخان مفذکور را باسفواران خفودش روانفۀ کابفل

شر انداختن را  نماید که به خود نداند، زیراکه پدر وپسر هوای شورو

در سیسففتان بففه سففردارند وحففاکم قنففدهار او را بففه وفففق امففر اعلففی 

 . ۸۸ حضرت وار درکابل فرستاد.«

با  نظربندشدن  سفردار تفاج محمفدخان از سفوی امیفر کابفل میتفوان 

ش در دسففت امیففرعلم خففان را در خنثففی کففردن فعالیتهففای مخففالفین

افغانستان ودورکردن سردارشریف خفان از قلعفه ففتح بفه کابفل دیفد. 

زیرا این میرعلم خان سردارعبدالرحمن خان وعمویش سردار اعظفم 

 ۱۸۶۸خان را بعد از شکست در جنگ با امیرشیرعلی خان در سال 

وامیر در سیسففتان دیففده  بففود واز آنهففابخوبی پففذیرائی کففرده بففود.

مففی شففناخت و آن مهمففان نففوازی را عبففدالرحمن خففان هففم او را 

 ۱۸۸۱وبنففابر همففین شففناخت قبلففی بودکففه درسففال  داشففت.بخاطر
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امیرعبففدالرحمن خففان پففس از حففل مشففکل سففردار ابففراهیم خففان 

محمفداکرم خفان   خود)وبه اطاعت در آوردن او ،نماینده  چخانسوری  

را با منشوری به نزد امیرعلم علم خان میفرستد تفا نفزاع بابکرخیل(  

ردم بلفوچ چخانسفور وسیسففتان ایفران را کفه ادعفای دسففتبرد میفان مف

ند حففل وفصففل نمایففد، وامیففرعلم خففان بففا شففتر داگففبرمواشففی یففک دی

استقبال از نماینفده امیرعبفدالرحمن خفان وحفل قضفایای مفورد بحفث 

رانبهفا بفه گتاجر را با تحف وسفوغات هفای    میرزا ربیعنماینده خود  

  .میکند  دربار کابل میفرستد و امیر را مالقات 

پفس ازاطاعفت کفردن سفردار ابفراهیم و  »فیض محمدکاتب مینویسفد:

خان مذکور که مهتمم امر مزبور]محمداکرم خان بابکرخیل[ بفود، از 

حضور حضرت وار به ذریعۀ منشورجهت تصفیه بعضفی امفور کفه 

در بین مردم سیستان متعلقه دولت ایران وبلوچیه وچخانسفور وغیفره 

رخ داده ویکففی مففال ومواشففی دیگففری را  رعایففای دولففت افغانسففتان

غارت وتاراج کرده بودند مامور سیستان شفد کفه بفا امیفر علفم خفان 

حکمران قاین وسیستان رفع نزاع ودففع گفتگفوی مفال ومنفال ومتفاع 

منهوبۀ جانبین را کرده قراری در ترفه حال رعایای طرفین گذارد تا 

نففزد  -رالیهمشففا –دیگففر مناقشففه ومنازعففه ای روی ندهففد، چنانچففه 

امیرعلم خان شده پس از فیصله  منازعات واسترداد امفوال منهوبفات 

رعاة طرفین مداری به روی کارنهاد وامیر علفم خفان  بفه ازای ایفن 

رفتار وکردار دوستانه شهریار وارتبار، میرزا ربیع نفام تفاجر را بفا 

تحف وهدایای شایسته از راه مؤدت وموارت گسیل درگفاه عفالم پنفاه 
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خت. واو وارد دارالسففلطنه کابففل گردیففده باریففاب شففد واز عطففای سففا

 ۸۹ خلعت شاهانه مفتخرانه مراجعت کرد. «

نماینففده امیففرعلم خففان  درهمففین مالقففات دور از امکففان نیسففت کففه 

جمله سردار شریف خفان وسفردار دورکردن دشمنان حاکم سیستان من

وشففزدکرده گنیففز ازحواشففی  مرزهففای دولتففین تففاج محمففدخان را 

زیرا بعدازاین مالقات امیر هردو فیودال یاغی را از چخانسفور باشد.

 دور و در کابل زیرنظرمیگیرد.

 ؟اما سردار شریف بلوچ کی بود

، در مففورد اقتففدار ۱۸۷۲ایففوان سففمت، سففکرترجنرال گولدسففمید در

ناروئی در سیستان و روی کار آمدن سردار شریف خفان بلوج  طایفۀ  

ات جالبی ارئه کرده مینویسد: بعد از توضیح    علم خان(  سردار) پسر

مرگ سردار دوست محمدخان از او یک پسفر ده سفاله بنفام درویفش 

خان باقی ماند. در اوضاع واحوال عادی این پسرباید جانشین پفدرش 

میشد،ولی سردار شریف خان ازموقع استفاده کرد وضمن ازدواج بفا 

ن بیففوۀ بففرادرش، قففدرت را قبضففه کففرد. ایففن سففردار شففریف خففا

پسرسففردارعلم خففان بعففد از مففرگ دوسففت محمففدخان درحففدود سففال 

دختففر خففود را بففه عقففد و ازدواج پسففر امیففر قففاین در آورده  ،۱۸۵۷

اسفففت. البتفففه قفففدرت او ابفففداً قابفففل مقایسفففه بفففا قفففدرت رئفففیس 

چخانسور)سردارابراهیم خان ( نیست. دو پسفر سفردار شفریف خفان 

حمفدعلی خفان یکی سعیدخان ودیگفری محمفدعلی خفان اسفت. مادرم
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خففواهر سففردار ابففراهیم خففان صففاحب چخانسوراسففت. مففادر سففعید 

 .۹۰خان،خواهر رستم خان سربندی است  

نیزبراثر طغیفان درمقابفل  امیفرعلم خفان ی یسردار شریف خان نارو

حاکم سیستان ،با خانواده وبرادرزاده خفود درویفش خفان پسرسفردار 

در قلعه فتح اقامفت   آورد   دوست محمد خان ناروئی  به افغانستان پناه

امفرار معفاش وحقفوی بفرای  واز امیر شیرعلی تقاضفا  اختیار میکند  

  بخشفد.برای او میامیرشیرعلی خان قلعه فتح را  خود میکند وزندگی  

فیض محمدکاتب چنانکفه قبفل ازایفن اشفارت رففت میگویدکفه براثفر 

مالطفات شاهانه]امیرعبدالرحمن خان[ کفه جاذبفۀ قلفوب هریفک از »

یگانففه است،سففردار شففریف خان]نففاروئی[ و سففردار تففاج خففود وب

محمدخان سیستان، از دولت ایفران روبرتافتفه  بفا تعلقفات خفود وارد 

چخانسورشففدند وسففردار تففاج محمففدخان اطفففال وعیففال خففود را در 

چخانسور گذاشته، همراه درویش علیخفان بفرادرزاده سفردار شفریف 

رد قنففدهار خففان وسففردار سففلطان محمففدخان متففوطن موضففع رش وا

شدند واعلی حضرت عرایض سردار محمدیوسف خان حکمران فراه 

ومال یوسف خان کوتفوال قنفدهار،برحال سفرداران مفذکورآگاه گشفته 

حکمران قندهار را فرمان کرد که هزار روپیه به درویش علیخان از 

طرف دولت داده رخصت مراجعت چخانسور دهد که امور عیالداری 

از زمسفتان دربهفار شفرف یفاب حضفور   خود را منتظم سفاخته پفس

،هزار روپیه برابفر بفوده ۲۹۲شود")به گواهی فیض محمدکاتب، ص 

است با بهای یکصدماده گاه شفیرده یفا پانصفد بفز شفیرده(. ودر بفاب 

سردار سلطان محمدخان رشی امری نفرموده ، سردار تاج محمفد را 

ر طلب کابل نمود. چنانچه پفس از اجفرای ایفن حکفم اعلیحضفرت وا

ومشرف شدن سردار تاج محمد خان بفه تقبیفل سفدۀ علیفا، امیفر علفم 
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خان حکمران سیستان  را رشک وحسفد دامنگیفر شفده در پفی چفاره 

روی امید بـه مـامن امـن وتدبیرافتاد که مبادا تمامت بزرگان سیستان 

وامان افغانسـتان نهنـد وازایـن معنـا نقصـی در کـار وبـار او بـدولت 

رأس اسپ عربی بـه سـردار محمدیوسـف ایران روی دهد، پس یک  

خان،حکمران فراه به رسم هدیه فرستاده از نقایص ومعایب سـردار 

تاج محمدخان، که در نفس االمر او عاری و مبرا از آنهـا بـود پیـام 

داد وســـردار محمدیوســـف خـــان داســـتانی از مفاســـد ســـردار تـــاج 

ــدخان  ــانیده، را محم ــلطنت رس ــریر س ــۀ س ــان پای ــرض کارکن ــه ع ب

الیه)ســردارتاج محمــدخان(درکابل نظربنــد گشــته، فرمــانی بنــام مشار

ــراب ــه مح ــت ک ــاذ یاف ــدهار شــرف نف ــران قن )مهففراب( خففان،  حکم

پسرسردار تاج محمفدخان مفذکور را باسفواران خفودش روانفۀ کابفل 

نماید که به خود نداند، زیراکه پدر وپسر هوای شوروشر انفداختن را 

و را بففه وفففق امففر اعلففی در سیسففتان بففه سففردارند وحففاکم قنففدهار ا

 ۹۱ حضرت وار درکابل فرستاد.«

برای اینکه سردارشریف درکنفار سفرحد بفا ایفران درد سفری بفرای 

دولت ایجفاد نکنفد، محلفی بفرای اقامفت او درحضفرت امفام صفاحب 

تعیین میکند، اما او از رفتن به امام صاحب امتناع میورزد ودرکابفل 

تعیففین میکنففد. تففا آنکففه  بففاقی میمانففد،ودولت نیففز معاشففی بففرای او 

چشم   درکابل  ۱۸۸۹  /قمری۱۳۰۶بنابروایت سراج التواریر،در سال  

 . ۹۲ .فرو می بندد  از جهان

 پسران سردار شریف خان:
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بعففد از مففرگ سففردار شففریف خففان ، فرزنففدانش سففردار سففعیدخان 

ومحمدعلی خان از قلعه فتح به کابفل میرونفد وامیرعبفدالرحمن خفان 

د و تمام حقوق معوقه پدرشان را بفا اقطفاعی آنها را بحضورمی پذیر

در قطغن به آنها میدهد ولی آنها حقوق پدر را از خزانفه کابفل وففراه 

 گرفته دوباره به سیستان ایران برمیگردند.

( ۱۸۹۰هجفففری)۱۳۰۸وقفففایع سفففالشفففر  ففففیض محمفففدکاتب در  

وهفم   :]بلـوچ[»شرح خسارت پسـران سـردار شـریف خـان  مینویسد:

 عیدخان ومحمدعلی خان پسران سردار شریف خاندراین ایام محمدس

آوردن پدر شان به این دولت ومشمول   که روی امید   -سیستانی]بلوچ[

پفیش بفه   از  کفهعواطف خسروانه شدن وپس از چندی فوت کردن او

شرف بار حاصل کرده، وحضفرت وار از ففرط مهمفان   -شر  رفت 

له مواجب وفورچاره سازی که نسبت به ایشان داشت از جم  نوازی و

کفابلی وثلفث یفک هشت هزار وسیصد وسی وسـه روپیـه پدر ایشان  

روپیه با اقطاع وافره درعالقه قطغن بفه هفردو تفن معفین ومرحمفت 

فرمفوده قففرارداد کففه عیففال واطفففال ایشففان از قلعففه فففتح واقففع عالقففه 

چخانسور که نزدیک سیستان  متعلق دولفت ایفران اسفت حمفل ونقفل 

" قطغففن مسففکن گففزین شففوند تففا از داده در موضففع "حضففرت امففام

عداوتی که با بعضی مردم سیستان دارند مباشر ومرتکب امرخالففی 

نشده غبار بدنامی ونانیکو سرانجامی در آیینه زیسفت وچهفرۀ احفوال 

روزگار ایشفان ننشفیند واز خطاکفاری ایشفان دولفت مسفئول نگفردد، 

زانفه را نقفد از خسـه هزارروپیـه  چنانچه در روز نهفم مفاه ذیالحجفه

کابل وفراه جهت زاد وراه وراحله ایشان بذل واحسان نمفوده فرمفانی 

به نام باجگیران عرض راه نیفز عنایفت فرمفود کفه از آنچفه بفا خفود 

داشففته باشففند بففاج وخففراج نگیرنففد. ومحمففدعلی خففان بففرای اطمینففان 

خاطر حضرت وار درکابل توقف ورزیده وپنجصد روییۀ دیگرجهت 
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شفد کفه تازمفان رسفیدن عیفال واطففالش   مصارف او از خزانه عطفا

محتاج به چیزی نشود، اما ایشفان پفاس ایفن احسفان را نکفرده چفون 

محمدسعید خان وارد آنجا شد وجه نقد ی را که به خزانه فراه حوالفه 

برده بود گرفته وعیال ومنسوبان خویش وپدر وبفرادرش را برداشفته 

تان رفففت. وبففا وجهففی کففه از خزانففه کابففل اخففذ کففرده بففود در سیسفف

ومحمدعلی خان از کابل بفه امرحضفرت وار جانفب پیشفاور اخفراج 

  ۹۳ شد.«

زمانی به سیستان برگشته  سردار سعیدخان ناروئیکه  به نظر میرسد  

باشد کفه امیفرعلم خفان حفاکم سیسفتان درگذشفته  اسفت،زیرا آنهفا از 

دست امیرعلم خان مجبور به فرار از سیستان شده بودند و ودرحیات 

 م قهار نمیتوانستند در سیستان روز خوش داشته باشند. آن حاک

اتفاق افتاده است وپفس ۱۸۹۱قمری/ ۱۳۰۹مرگ میرعلم خان درسال

از او حکومت سیستان به پسفراو علفی اکبرملقفب بفه شفوکت الملفک 

 ۹4 شوهرخواهر سعید خان ناروئی  رسیده بود.

که   بود   سردار نظرخانپدرسردارخدادادخان و او پدر  خانسعید سردار

خورشیدی بر اثر توطئفه هفای خانفدان علفم   ۱۳۳۰در انتخابات سال  

نفردیگر از هیئت مسفئول صفندوق انتخابفات بفه قتفل   ۱۲در زابل با  

. سردار نظرخان پسرانی بنام پرویفز خان،قبفاد خفان وآریفن   ۹5رسید 
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خان وبهمن خان داشت که بجز آرین خان، دیگفران همفه در آمریکفا 

 .  ۹6زندگی میکنند 

 سردار ابراهیم خان :   عاقبت

ففراه   یکفه والف  یهنگفام۱۸۹۱سفال  ، درسراج التواریر مینویسفد کفه

ران اخف  هیفدر ناح  یبلوچان سفنجران  لهیغا  یسرکوب  یبرا  خانداد مور

[ پدراسفتاد خلیلفیکوتوال]  خان  نیمحمدحس  رزایرفته بود، م  یوچاه گ

شـته وبازگشـت ذگ  یسـالها  یایطوماربقا  »  شیپنجگانه خو  ارانی  اب

 رونیفرا ب    «چخانسـوراهالی  فراه واربابان    بزرگان  و  نیخوان  عالخ

خان رساله دار داد تا   یدعلیبدست س  ریام  ومهرنموده به امضا  سینو

 دام فسفاد قااین براثر   .شده وصول کند  یاز مردم چخانسوربه هرنحو

ظفففالم  ارانیفففخفففان کوتفففوال و نیرزامحمدحسفففیم زیوشفففرانگ زیفففآم

 واکفنش   و  اضطراب دچارچخانسور  و  فراه  فیش مردم شرترساخدانو

ام حملففه نیروهففای دولتففی بففر گففهندسففت بففه شففورش زدنففد وشففدند و

هزارنفففر تخمففین شففده، بعففد از  ۱۲بلففوچ کففه تعففداد شففان شورشففیان 

زدوخوردی شورشیان پا بفرارنهفاده خفود بقصفد عبفور از رودخانفه 

آب غفرق نفرشان در حدود دوهزار هیرمند خود را به رود انداختند و

سفردار   ند.شفد   رانیفاعبورکرده واردخاک    هیرمند  بقیه ازو    دند یرد گ

ففراری شفده بفه ایفران  ازاثراعمال خفالف    ابراهیم خان که قبل ازاین

تفا تا کنار رود مشفترک آمفد  هبود، اقوام بلوچ را بدورخود جمع نمود 

وقبل از حمله پیامی تهدید آمیفز حمله کند.ومتی  حکقلعه کنگ مرکزبر

۹۷ کی از خوانین کنگ میفرستد.به محمدجان خان ی
  

 
 139-1۴1 صجواد محمدی خمک سیستانی، ص  - 96
 ۸79-۸7۶،صص1،بخش ۳سراج التواریخ،ج  - 97



 228 وسرداران سنجرانی بندکمال خان 

 شفففورش خفففوانین بلفففوچ چخانسفففور،شفففر  سفففراج التفففواریر در 

 چنفففففین گففففزارش میدهفففففد:سفففففردارابراهیم خففففان ازلشکرکشففففی 

سردارابراهیم خان با مـردم بلوچیـه کـه فـرار سیسـتان شـده ودرد »

غربت را دیده بودنـد جمعیـت کـرد تـا کنـار خـط فاصـله بـین دولتـین 

بـه کارکنـان ایـن دولـت پیـام دادنـد کـه چـون   افغانستان وایران آمده

آبـاء واجـداد وزنـدگان ماسـت   عالقۀ چخاسورمدفن مردگان ومـوطن

ما شود. وهم نامه به کدخدا محمدجان خان فرستاده  ضیتفو  دیبا  یم

و درمخالفـت بـا دولـت  اریـکه تمامت مردم چخانسور با ما  دادند  امیپ

متفـق  شـانیرداشـته بـا اب افغاندست ازاگراو  د،  افغانستان مدد کاران

بـه بـاد خواهـد   شـانیخود را از دست ا  واال  ،ومتحد شوند فهوالمراد

خــان  میعبــدالرح پیخــان را نــزد ســرت مینامــه ســردار ابــراه واوداد.

 یهٔ خود به پا هٔ ضیعر ملفوف[آن را]شانیخان آورده وا  فیومحمدشر

ام قـار  شـانیبـه نـام ا دس واالقـسلطنت فرسـتاده از حضـورا    ریسر

هــا دمســاز ودر کدراز بــا خو یخــان ســالها میســردارابراه:فــت کــهر

 عـتیبـه سـر بـرده طب  روز  جنـگ  انیانباز بوده ودرم  یبه بد  شیآال

نش را از سـرش قبرسـتا یدهوایبا یم ،در او اثر کرده است  تیخوک

برستان خود را قچنان به مشت ادب در دهنش بزنند که   کرده  رونیب

حکـم کدخـدا  نیـا افگنـدن تـو وصـولبل از پرقو   .ندیبه خواب هم نب

 لمقابـ  قریبخـودوم  قـاز    ادهیـسـواره وپ  صـدتنیمحمدجان خان با س

ــراه ــردار ابـ ــان میسـ ــرت خـ ــا سـ ــته بـ ــدالرح پیبرافراشـ ــان  میعبـ خـ

خط  کنار ساخلو راه مدافعت برداشته تا  گاندایخان و پ  فیومحمدشر

 رعلمیام]ستانی. وحکمران سسادندیفاصله رفته به عزم رزم استوارا

نظـام را بـا   اورانیـتـن از    کیـآگـاه گشـته    امـر  نیـازا  [مهیخان خز
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خـان را بالشـکرش از   میمامور کرده سـردار ابـراهه  از سوار  یزیچ

 ۹۸ «کنار خط فاصل دور کرده پراکنده ساخت.

خان   سردارابراهیم  مجدد  چخانسوربازگشت  ومدارای   به 

 امیرعبدالرحمن خان با او:

درعهففففد  خففففان بففففه ایففففران  ابراهیمسففففردارفراردوبففففاره تففففاریر 

 رامجفدد او  شفت  گباز   تفاریرمعلوم نیست ولفی  امیرعبدالرحمن خان  

ربیفع ارول وقایع  شر   درسراج التواریر خبرمیدهد.سراج التواریر ،

شفر  حفال ابفراهیم خفان درمیالدی(  ۱۸۹۶هق )مطابق    ۱۳۱۶سال  

:» کد خدا ابراهیم خان بلوچ، ازتبعۀ دولت ایفران مینویسد بلوچ چنین  

که در سیستان اقامت وتوطن داشت ، از معانفدت وبفد سفلوکی حفاکم 

با اهل وعیفال خفود نقفل ]شوکت الملک پسرمیرعلم خان خزیمه[آنجا  

مسکن کرده در چخانسور به سایۀ حمایت این دولت جای گزیفد. واز 

عریضففۀ آخنففدزاده فقیرمحمففدخان]حاکم چخانسففور[، جیففره بففرای او 

خودش طلفب کابفل شفد کفه قفراری ومنسوبانش معین ومقررگردیده،  

درامر معاش روزگارش نهاده آید. واو قبل از آمفدن بفه دارالسفلطنه، 

وداع زندگی گفتفه، در روز ششفم ربیفع ارخفر آخنفدزاده فقیفر محمفد 

»اگر برادر او که درچخانسور است، بابرادران خان را فرمان شد که

از عـدم دیگرش که در سیستان اند، مراوده و مکاتبه نکند وضـامن 

باش  ارتکاب خود دراین امر بدهد معروض دارد که سر رشتۀ بود و

او در آنجا فرموده شود واال ایشان را در سیستان مراجعت دهد.« و 

او از تبرای برادران خود آبا نموده بـا اهـل وعیـال ابـراهیم خـان در 

 .  99سیستان معاودت کرد.«
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ق )مطففابق هفف ۱۳۱۶ربیففع ارول سففال دروقففایع سففراج التففواریر ،

:» کفد مینویسفد شر  حال ابراهیم خان بلوچ چنفین  درمیالدی(  ۱۸۹۶

خدا ابراهیم خفان بلفوچ، ازتبعفۀ دولفت ایفران کفه در سیسفتان اقامفت 

]شفوکت الملفک وتوطن داشت ، از معانفدت وبفد سفلوکی حفاکم آنجفا 

با اهففل وعیففال خففود نقففل مسففکن کففرده در پسففرمیرعلم خففان خزیمففه[

ایففن دولففت جففای گزیففد. واز عریضففۀ چخانسففور بففه سففایۀ حمایففت 

آخندزاده فقیرمحمدخان]حاکم چخانسور[، جیره بفرای او ومنسفوبانش 

معین ومقررگردیده، خودش طلب کابل شد که قفراری درامفر معفاش 

روزگارش نهاده آید. واو قبل از آمفدن بفه دارالسفلطنه، وداع زنفدگی 

را فرمفان گفته، در روز ششم ربیع ارخر، آخندزاده فقیر محمد خفان  

شد که»اگر برادر او که درچخانسور است، بابرادران دیگرش که در 

سیستان اند، مراوده و ومکاتبه نکنفد وضفامن از عفدم ارتکفاب خفود 

دراین امر بدهد معروض دارد که سفر رشفتۀ بفود وبفاش او در آنجفا 

فرموده شود وار ایشان را در سیستان مراجعت دهد.« و او از تبرای 

آبففا نمففوده بففا اهففل وعیففال ابففراهیم خففان در سیسففتان  بففرادران خففود 

  ۱۰۰ معاودت کرد.«

وتیففت در  ۱۸۵۶وحکففیم باشففی سیسففتان در  ۱۸۷۲درسففال سففمت 

نمیکننففد و  بخففوبی یففاد  ابففراهیم خففاناز زارشففهای خففود گدر  ۱۹۰۴

میگویند که »وی مردی ستمباره ومعتاد به چرس وبنگ بود و دکتفر 

م هنگفام ۱۸۴۰هفامون درسفال فوربس سفیا  فرانسفه ای را درکنفار 

چشم از  ۱۸۹۲شکار از روی بلهوسی به قتل آورده بود وخودش در 

درحففال فقففر  ۱۹۰۳پسففرش خانجهففان خففان درسففال و جففان پوشففید.
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 .زنفدګی میکفرد   درمیفان کنگفیسیستان    دهکده سیاه دک  در  وافالس  

۱۰۱  

سـردارابراهیم خـان در برابر  گذشت ومدارای امیر عبدالرحمن خان   

امیردســت بــه بغــاوت وسرکشــی زده بــود،  مقابــلدر ین بــارکــه چنــد

      2020 /2 /1 ستودنی است.   )ختم(
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