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 ۲۰۲۰/ ۱۲/۳                                                                  کاندید آکادمیسین سیستانی 

 عهد امیر عبدالرحمن خاندرچخانسور بلوچهای شورش ت عل

درافغانستان قبل از عهد امانی  روش حصول مالیات از مردم توسط ماموران مالیااتی باا ساتم واناو  

همااراب بااود و در برخاای محاایت ت اااوتی بااا اااارت ساارزمینهای مغلوباا  نداشاات  باادرفتاری بااا مودیااان 

ماموران مالیات ازهرچیز وهرکس از زمیندار تا دهقان کشتکار وازکوچی مالدارتا بیوب زن مار  دار 

واز کسب  کار و پیش  ور  تا قبرکن و مردب شور، مالیات میگرفتند وبا ستم وانوا  شکنج  وتاوهین 

تنهاااا اصااال مالیااات را بلکااا  بناااام عااوار  و نامهاااای دیگاااری باارای خاااود وآماااران باا  مودیاااان ناا  

خود،مالیااات میگرفتنااد و باار رعیاات سااتم روا میداشااتند وهمااین روش درطااول تاااری  سااب  قیامهااا 

 وشورش های مردم برضد حکومتها میشد  

بیرحم یارخان کوتوال)رئیس امنی  واستخبارات( شخص بس میرزا محمدحسیندرعهد امیرعبدالرحمن 

غبنار ا  ونو  )دانشننامه رریانا. بود و مردم ازشدت ن رت، او را "میراض " نیز مینامیدناد  یظالم و

میرزا محمدحسین خان سردفتر سنجنش کوتوالی کابل ومارزا عبادالرو  :» د ویگفیض محمدکاتب می

تا  اماور خان نای  او مقرر شدند وازاین دوشاغل بازرر رعا  عظایم وخاو  عمایم در دل خلا  انداخ

غبنننار   1  «باااس شاااگ ت وهنگ ااات بااار روی روزراااار آوردب کارهاااای آشاااکار ونه ااات بسااایارکردند

متذکرمیشود که، ترس ا  شکنجه های امیر عبدالرحمن خان)که توسط کوتنوا  میر امحمدحسنین خنان 

اعما  میشد. چنان در د  مردم خوف ایجناد کنرده بنود کنه بفنو  فنیض محمندکاتب، منرد ب نند رتبنه ین  

سپهسننا ر غننیم حینندرخان تننوخ  بننه مجننرد شنننیدن ایننن خبرکننه نمیننر ا محمدحسننین خننان  او را  چننون

ه ارروپیننه باوینندار و مننداد کننرده اسننت، بنندون درنننف در هندوسننتان فننرار کننرد  همچنننین میننر ا ۳۸

ابوالحسن همینکه شنید پدرش)میرمحمدحسین سرشته دار. رامحبوس کرده اند، با ضرب گ وله تفنگچه 

ایتخنت تنفنر و   مخصوصنا  در پناام ریار   و  شاش کایببکشت  مردم ا  شنیدن نامهنای  خودش را 

شش کیه، عبارت بود ا  تشکی  یک اداره سنجش محاسنبات امنور منال  و تنینین  ان جارشدید داشتند 

دارائ  محکومین که سرشتهٔ دار رن میر ا محمد حسین کوتوا )بنندها مسنتوف  الممالنک. و اعضنایش 

دالرؤف خننان نایننب کوتننوا ، میننر ا محمنند واسننم خننان رو نامچننه، میننر ا سننید محمننود خننان میننر ا عبنن

م حسننن خننان بودننند  اینهننا بننرای ابننرا  حسننن خنندمت بننه یدهاری،میر ا شننیرع یخان و میننر ا غننوننن

امیرعبدالرحمن خان بسا خانواده ها و مردم بیگناه را به عناوین باویداری و تحرینف محاسنبات وغینره 

  2ند برباد نمود

                                                           

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

 655غبار، افغانستان درمسیرتاریخ،ص  - 
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هنگنام  کنه والن  فنراه مو دادخنان بنرای سنرکوب  غای نه 1۸۹1کنه، درسنا  گویدمیکاتب فیض محمد 

  پدراستاد خ ی ن ب وچان سنجران  در ناحیه خاران وچاه گ  رفته بود، میر ا محمدحسین خان کوتوا ن

فااراب  طوماربقایااای سااالهای ر شاات  وبازرشاات خاای  خااوانین و بزررااان»  بااا یاااران پنجگاناا  خااویش

را بیرون نویس نموده به امضاومهر امیر بدست سیدع   خنان رسناله دار   «واربابان اهالی چخانسور

حوالنه این براثنرکنه شنر  میدهند فنیض محمند    وصنو  کنند  عنننف وجبنرداد تا ا  منردم چخانسنوربه 

ب ننو   مننردم ،برذمننه  مینننداران وخننوانین چخانسننورسنننوات گذشننته )ا ده سننا  وبنن . مالیننات باویننات 

 دست به بغاوت  دند چخانسور در

 .مینویسد: 1۸۹1)1۳۰۹ووایع سا  شر  فیض محمدکاتب، در 

کاااپی ررفتاا  سااراا التااواری   کاااظم کاا  صاا حات مااورد ضاارورتم را ازهللا ازجنااا  داکترساایدعبد  میخااواهم دراینجااا] 

 [ نمایممی ابراز سپاس و تشکر ،فرستادند

 جان  خاران وبغاوت بلوچی  چخانسور: [فراب ]والیخان  رهسپارشدن موالداد»

وا  رنسوی مو داد خان حکمران فراه به فرمان  که به نامش شرف اصدار یافتنه بنود منردم گرمسنیر  

ونواح  فراه وغیره را فراهم رورده در رو  سوم مناه رمضنان ا  فنراه راه تدمیرشناه نیرومیر اخنان 

درکهسننار خنناران رفتننه ورارگرفتننه بودننند،  -ه گنن  را کننه ا  راه فننراروهللا خننان نامننان ب ننو  سننکنهٔ چننا

طوماربقایاای ساالهای ر شات  رم رهننوردی بنود کنه گروی به سوی چاه گن  نهناد وهننو  سنربرداشته 

ن ابان چخانسور ک  با سردار محمدیوس  خااربابان عی ق   وبازرشت خی  خوانین وبزرران فراب و

ومیارزا محمدحساین خاان  بودنادبلند رردیادب بازرشات   عطای خلعت سرامیر کبیرحاضر کابل شدب واز

ن ومیارزا رو  خاالبایاران پنجگان  خود:میرزامحمد اسالم خاان ومیارزا سایدمحمودخان ومیارزا عبادا

کاا  ادعااای ساانجش دفاااتر پادشاااهی وساااختن خاصاا   بودجاا   شاایرعلی خااان ومیاارزا ااایم حساان خااان

کردب واز حضارت اقادس عزقباولی یافتا  بودناد با  قلام عادم  -چنانچ  از پیش اشارت رفت-مملکت را

مجرائی از دفتر پادشاهی بیرون نویس کردب و ب  ُمهرمهراثاار حضارت واال رساانیدب مبلاا رزافای را 

ام با او ان رسال  دار سپردب وصد سوارب نظب  نام بزرران فراب وچخانسورحوال  نمودب ب  سیدعلی خ

 رماشت همراب کردب ب  تحصیل آن وجوب 

وهمچنننین درتمامننت مم کننت ا  وبینن  وجننه مننذکوره حوالننت نمننوده لننوای نیکنننام  افراشننت، وا  جم ننه 

تحصی دار مذکور ا  وندهار مامورفراه وچخانسورگردیده چون وارد رنجا شند رخوند اده ففیرمحمندخان 

رم خنان حاکم وسرحدار چخانسور ا  ورود صد سوار وحنوالهٔ وجنوه بسنیار خوفنناد گردینده، محمنداک

.  ش وجنوین فرسنتاده تن نیم کنرد فا درموضع) لفطنانبرادر وسنید محمد برادر  اده خود را ا  راه خ

که ما  ومتاع او را به بهانه مالتجارت ا  رنجا جمع کرده در سیستان متنف ه دولنت اینران نفن  دهنند تنا 

عاینای عیونه ر اینن امرفنرار داخن  سیسنتان شنود واپس ا  وصو  ایشان در رنجا خنود او نین  ا  راه 

چخانسننوررگه  یافتننه سننرتیح محمدحسننن خننان مفننیم  ش را خبردادننند  واو بننه سننرعت وشننتاب چننندتن 
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ا پیادگان ساخ و را که در تحت رایت داشت فرسنتاده بنرادر وبنرادر  اده ففیرمحمندخان راگرفتنه ودر 

نائبان وکدخدایان رگاه گشته  ندان و ن ه  ش محبوس کرد ورخوند اده ففیرمحمدخان ا  حبس رن دوتن 

بلوچی  عیق  چخانسور را نزدخود خواست  هم  را از حوال   بازرشات تنخاواب وخای  وبقایاای زماان 

حکومت سردار محمدیوس  خاان در فاراب تخویا  وتخادیر کاردب در محلال خاو  ورعا  انداختا  با  

تار سانجش کابال آمادب کا  های  ایشان ر ت ک  بنام هرکدام سی الی چهل هزارروپی  قران حوال  از دف

وایشان این سخن را ا  رخوند  اده ففیرمحمدخان شنیده  یک تا  وتوان برداشتن این باررران راندارد 

خایفانه ا  وی صی  کار جستند ،واو نخست عهد وسنوگند ا  ایشنان ط بیند وونررن شنریف را درمینان 

ان مننتن فهٔ ایننران شننوند  بننند ایشننان ا  نهنناده بننا هننم عهنند بسننتند کننه همگنننان ا  راه فننرار داخنن  سیسننت

رخوند اده ففیرمحمدخان خواهان رن شدند که کدخدا محمدجان خان ووم پارس  را نی  میباید که خواسته 

با خود متفق وهمداستان سا ند تا تمامت مردم پارس  به واسنطهٔ او بنا ایشنان مناضندوهم عننان شنوند، 

بسته ایشان را خسنته کنند  ورخونند  اده اینن گفنتهٔ رننان را  وا  او به مناونت فوج پادشاه  کمر خدمت

پذیرفته کس ن د کدخدا محمدجان فرستاده به بهانهٔ خدمت  ا  خدمات دولتش درن دخود ط بیند، واو کنه 

ا  مناهدۀ ب رگان ب وچیه و رخوند  اده رگاه گردیده بود ا  رفتن در ن د ایشان سربا   د وب رگنان ا  

ر یننننندن او منننننایوس شنننننده بنننننا رخونننننند  اده ففیرمحمننننند خنننننان در ده  ین ن ینننننن  اتحننننناد واتفنننننا  نو

خمرُ خسرسردارابراهیم خان  که خانه وعیا  رخوند  اده در رنجا بود رفته ا  نو، دیگرمناهنده وپیمنان 

درمیان نهاده باهم ورار دادند که مساکن ومنا   خود را فروهشته و ا  نهر هیرمند گذشته ا  راه فرار 

اد ایران شوند  وکدخدا محمدجان را اگر دست یابند به وتن  رسنانند ورنگاهنکنه  عهند بسنته بنه داخ   خ

 سوگند مؤکدکردند، همگان راه من   ومکان خویش پیش گرفتند که بکوچند 

ورخوند  اده با کدا خدا یارمحمد وکدخدا م نک محمدرخشنان  نن د نائنب احمندخان شند کنه او را نین  بنا 

در فرارکردن متفنق وهنم گنردن سنا د، امنا او ونائنب بنیادخنان رخونند اده را بنه  خودو ب رگان ب وچیه

خیانننت وخسننارت منسننوب کننرده ا  راه خنندمت دولننت محبوسننش نمننوده و در و ن ننه چخانسننور بننرده بننه 

 صدباش  مفیم و نه رنجا وخاصه داران  یردست وی سپردند 

ود اده را محبنوس کنرده چنون  اده رخنمفیم  ش که بنرادر وبنرادروا  رنسوی سرتیح محمدحسن خان 

مو داد حکمران فراه به ع م تنبیه و تهدید اشرار ب و  سنجران ، رهسپارچاه گ  وعیوه خناران شنده 

عبدارسنو   ایشنان بنه کرنین  محمندخان و مینر ا در فراه نبود، ا  گرفتارساختن رن دوتن وع م وارادۀ

ایشان چه منام ت کند؟ وکرنی  مذکور ماجرا را درج  خان مفیم وسردفتررگه  داده اجا ت ط بید که با

عریضنن هٔ خننویش کننرده بننه پننایهٔ سننریر سنن طنت فرسننتاده محمدشننریف خننان اسننحاو ئ  را ا  راه فننراه 

درچخانسننور روان کننرده امننرش نمننود کننه تننا پرتننو وصننو  افگننندن امرسنننادت موصننو  حضننرت وا  

واسننطه خننود را خننی  کننند  وچننون مشننارالیه رخوننند اده را محافیننت نمننوده نگذارننند کننه بننه حی ننه و 

واردچخانسورشد، سرتیح عبدالرحیم خان، رخوند اده را ا  و ننه ای کنه محبنوس بنود بینرون رورده بنا 

ه ا  راه مناهنده ای کنه بنا اخونند اده سخت محافیتش کردند  ومردم ب وچین و نه گنف دژ برده خود به

را بنه وهنر وعننف ا  حنبس رهنای  داده بنند راه فنرار  کرده بودند روی غ به به گنف دژ نهادند کنه او
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جانننب سیسننتان متن فننه دولننت ایننران برگیرننند  ودرایننن اثنننا رخوننند  اده مب غنن  را بننه محمدشننریف خننان 

جانبدارخویش ساخت  چنانچه مردم ب وچیه کنه واردگردینده و نینروی تغ نب را در بنا وی داده رشوت 

را بنری ا  خطنا گفتنه خیصنش سنا ند  ومحمدشنریف خنان بنه خود ندیده  بان به  بنه گشنودند کنه او 

ایشنان را سنخت پنیت وتناب  واسطهٔ رشوت  که گرفته بنود نحرف ب وچنان را در د  جنای داده ویناهرا  

نموده، نائب  احمدخان ونائب بنیاد خان را مسئو  ساخته گفت که یا خطا را بررخوند اده ثابت کنند ویا 

ادشاه  را متهم ومحبوس کرده اند برایند، وبنه اینن وندر گفتاررشنوت را ا  عهده جواب این که حاکم پ

برخود س اوار وگوارا پنداشته مردم ب وچیه را نی  ا  رهانیندن رخونند اده منایوس گردانیند  ورن دوتنن 

کدخداننایبان  که رخوند اده راگرفتار ساخته بودند ا  گفتار محمدشریف خان هراسنناد گردینده ا  راه 

  ن دکدخدا محمدجان  شده عیج کار وصی  رو گار خویش جسته به وی ایهارکردند کنه چاره جوئ

 ۳ «ا  بیم با  پرس این وضیه منکوسه ناچار فراراختیارکنند 

 :خان پارسی درکنار دولت  ایستادری محمدجان

ره و او دامنن ا  ریی دادن ومشنورت ایشنان برچینده بنا سن  تنن سنوا»فیض محمدکاتب ادامه میدهد:   

وشصت ونه تن پیاده ا  مردم پارس  که وومش بودنند  ن د سرتیح عبدالرحیم خان ومحمدشریف خان 

اسحاو ائ  رفته ا  اراده وع م مردم ب وچ  که درفرار مصمم شده بودند هردو تن راخبرداده ، هرسه 

افی بنه حفاینت تن با سواره و پیاده او وهشتاد تن پیاده ساخ و ا  گننف دژنو ن نه کننف  برخاسنته ومحن

رخوننند اده گماشننته وارد نننادع   شنندند وشننب را در رنجننا بننه سننر بننرده بامنندادان راه برگرفتننه چننون بننه 

ن دیک موضن  که ب وچان جمنیت کرده بودند رسیدند مردم ب نو  لجنوج ایشنان را دینده ونرب دو اده 

کدخندا محمندجان ا محمدشنریف خنان وه ار تن به رهنف جنف پیش رمدند، وسرتیح عبندالرحیم خنان بن

ان کننس ننن د ایشننان فرسننتاده پیننام دادننند کننه ا  راه اسننتمالت رن وننوم ومکالمننات بننا ایشننان وارد شننده خنن

میخواهند که امتیا  حق وباط  را نموده ایشان را ا  فرارکردن با  دارند، ننه اینکنه بنا ایشنان هنگامنه 

بطالت با نم  گردنند هماننا من  بایند  ررا گشته بنای پیکار گذارند، واگر چنانچه ا  راه جهالت واندیشهٔ 

 4 که تا  مان با گشت مو داد خان حکمران فراه ا  چاه گ  وخاران تووف کرده مصدر امری نشوند 

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

ند کنه ا  ان مسنتول  شنده بنود پاسند داده طالنب پیمنان شندبروند ومردم ب و  ا  واهمه ای کنه بنرای شن

وسننرتیح .ا با گشننتن منو داد خننان ا  حنوادر وعننوارض سیاسننیه مصنئون باشننند تننرسنیب مننامون بنوده 

عبدالرحیم خنین بنا محمدشنریف خنان اینن مضنمون ایشنان را بگنوش وبنو  شننیده بنا کدخندا محمندجان 

مشننورت کردننند کننه بنناهم رفتننه ورشننتهٔ پیمننان را بننا ب وچننان اننفنناد داده ا  فرارکننردن شننان با دارننند  

در  تن خنویشروش بدعهدی به کج نهادی مردم ب وچیه رگناه بنود ا  رفن وکداخدا محمدجان که ا  راه و

                                                           

3
 ۸۷۹-۸۷۶،صص۱،بخش ۳سراا التواری ،ا  - 
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 .مناطق چاه گی وخاران بلوچی متعلق به افغانستان وتحت اداره والیت فراه بوده است( 18۹1به نظرمیرسد که تا آن سال)  - 
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بکشنند، نرفتنه رن  -ن د ب وچان ابا کرده وهم ا  بیم اینکه باهم ورارداده بودند که او را اگنر دسنت یابنند

دو تن را صی  رفتن وعهد با ب وچان بستن داد  چنانچه ایشان درنفطهٔ میانه دوصف رفته، وا  منردم 

رن شننریف را درمیننان نهنناده سننوگند ب ننو  نائننب احمنندخان ونائننب بنیادخننان پننیش رمننده بنناهم نشسننتند ووننر

یادکردند وباهم ورار دادند که تنا رسنیدن منو داد خنان راه فنرار ننه پیمنوده ودرمنن   ومفنام خنود بنوده 

مرتکب حرکت خیف نشوند  وهردو تن نائبان ب وچینه وبنو  اینن امنر کردنند ودسنت برونررن نهناده بنه 

نهادنند کنه اگرمنو داد خنان خنواهش ایشنان را  سوگندهای غیی وشدادعهد را اننفاد داده شرط درمیان

خنان  نپذیرد رن ووت اگر فرارکنند ایشان را بنا  نگرداننند وپنس ا  اننفناد اینن عهند سنرتیح عبندالرحیم

ه لشننکرگاه خننود با گشننتند وا  جننای  کننه رسننیده بودننند بننا کدخنندا ومحمدشننریف خننان رسننوده خنناطر بنن

شنندند، مننردم سسننت عهنند ب ننو  گ ننه گنناوان ورمهٔ  محمنندجان راه مراجنننت برگرفتننه چننون وارد نننادع  

گوسپندان واشتران خود را درکشت ار دولت رها داده واحما  واثفا  ایشان را ا  نهرهیرمند عبور داده 

ع م رفتن به سیستان کردند  وسرتیح عبدالرحیم خان با محمدشریف خان وکدخدا محمدجان ا این فتنه 

ب سوار شده خود را با سواره وپیاده ای که در رکاب داشتند بنه رگاه گشته به تنجی  وشتاب واسح عتا

ن دیک ب وچان رسانیده ب  رنکنه گفنت وشننودی درمینان ریند، ب وچنان    تفریبنا پنان ده هن ار تنن مسن     

روی محاربننت بننه سننوی ایشننان نهادننند وسننرتیح عبنندالرحیم خننان بننا محمدشننریف خننان ا  کثننرت رنننان 

نداده هشتاد تن پیاده ساخ ورا که همراه داشتند درمیمنه ورار داده وشصت نیندیشیده وهیت درخاطر راه 

تن ا  پیاده مردم پارس  را که با کدخدا محمدجان طریق خدمت دولت برگرفته بودنند درمسنیره وخنود 

ن وپیادگنان را ایشان با س  تن سواره ی کدخدای مذکور وغیره در و بگاه جای گ یدند وتمامنت سنوارا

ا منردم ب وچینه سنه بارفیرتفننف نکننند ایشنان رهننف جننف ننماینند کنه شناید ا  نفنض د کنه تنتائید نمودن

ار وخامنت گردینده وکتناب خندای پناد دامنگینررن ونوم که دست به ونررن نهناده وبسنته بودنند دچنعهدی 

سفاد شود،چنانچه گروه شفاوت پژوه ب وچیه سه بار دهن تفنف های رتش بار جانب اینن پاسندارندگان 

ودر بین اشتنا  نایرۀ جنف  .گشاد داده، رنگاه اینان با وی کار ار گشاده جنف سخت در پیوستوررن 

کدخدا محمدجان خان رهنف پنیش رفنتن کنرده بنا بیسنت تنن ا  کسنان خنویش اسنح جنیدت تاختنه و بنه 

اننندا ۀ سیصنند گننام ا  همراهننانش دور بننه ب وچننان ن دیننک گشننته طننر  حننرب شنندید انننداخت، ونائننب 

ن ا  ب وچان به وت  رسیده وغیم برادر نائب احمدخان نین  بنا چنند تنن دیگنرا  دم تین  وضنرب بنیادخا

گ ولننه بنن  درینن  شننربت ننناگوار مننرچ چشننید  وب وچننان بننا وجننودکثرت وا دحننام ا ایننن دسننتبرد کدخنندا 

محمدجان خان وکشش وکوشش دیگر دلیران که مجموع دوصدتن م  شدند به تائید اله  وتوفیق اوبنا  

اه  پشنت بنه جننف داده روبنه ه یمنت نهادنند، وهواخواهنان دولنت تنا کننار نهنر هیرمنند ار وفنای پادش

ایشنان رخننش تناوننب تاختننه، ودوهنن ارتن ا  ب وچننان دهشننت  ده خننود را در رب  ده غننر  گننرداب فنننا 

شدند، ومابف  راه هامون برگرفته خویش را ا  مه که بیرون کشیدند  وخادمان دولت ما  ومواش  ب  

حب ایشان را تصاحب کرده شش تن ا  پیادگان ساخ و که ا  لشکر دور افتاده بودند دچاره یمتیان صا

ب وچان گردیده کشته گشتند، ودر حربگاه بدون ا اسح سواری کندا خندا محمندجان کنه ا  ضنرب گنولهٔ 

درشنده خصم سفط شد دیگر رسیب  ندیده میفنر در و ننهٔ ننادع   با گشنتند وا  رنجنا در و ن نه گننف دژ 

فرود رمدند وما  مواش  منهوبهٔ ب وچان را بهرکه متصرف شده بنود واگذاشنته، کدخندا محمندجان خنان 
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ا  سرتیح ومحمدشریف خان رخصت حاص  کرده با سواره وپیاده که بنرای خندمت دولنت رورده بنود 

ننف م حسنن مفنیم ولسنوال  کو نهٔ خویش رفت )یاهرا  این محمدجان خنان پندر بن رچ حیجن  غنی در

درکنار رودهیرمند بوده باشد که تناهنو  ورینه محمندجان خنان درمینان منردم مننروف اسنت . واشنرار 

ب وچیننه عیننا  واطفننا  خننود را فروهشننته همچنننان ا  راه ه یمننت بننه صنند رنننج و  حمننت خننود را در 

سیستان متن فه دولت ایران کشنیدند، ومنردم ب وچینه رنجنا بنه پناس نننف وومینت کمنر همنت بنه مناوننت 

یشان تنف بسته روی خونخنواه  بنه سنوی چخانسنورنهادند  ومنردم پارسن  عیونه چخانسنوربا غینره ا

کسان  که ا  راه هواخواه  دولت درجای خویش بودند بر اشفته منا  ومننا  فرارکردگنان را بنا البسنه 

اطراف  نان ایشان تمام غارت کردند، ونائب احمدخان با کسان نائب بنیادخان مفتو  وب وچیه سیستان 

و نننه کدخنندا محمنندجان خننان را دایننره سننان گرفتننه بننه محاصننره اش انداختننند و سننه شننبانه رو  او را 

محصور داشته ، و وی کس ن د سرتیح عبندالرحیم خنان ومحمدشنریف خنان فرسنتاده هرچنند مناوننت 

 نهٔ او خواست ایشان تفاعد ور یده کمک برای او نفرستادند تا گروه شرارت پژوه ب وچیه نیروی فت  و

را در بننا وی خننود ندیننده     راه مراجنننت پننیش گرفتننند  ورنگنناه کننه اطننراف و نننهٔ او ا  وجننود اشننرار 

ب وچیه خال  شدند هردو تن ن د کدخدا محمندجان خنان شنده ا  نفرسنتادن کمنک عنذر خواسنته ورخونند 

همچننان گرفتنار  اده ففیرمحمدخان را که محرد این فتنه ومحبوس شده بود با خود در فنراه روردنند و

 ندان سیاست بود تا که ا عریضهٔ کرنی  محمدخان شر  ب  گناه  او دانستهٔ خناطر اوندس شنده حکنم 

کار حکومنت وسنرحد رهای  اوشرف نفاذ یافتهنورخوند اده  ا  راه مط ق الننان  درچخانسور رفته به 

داد حکمران فراه با  ره مودر رنجا رو  بسربرد  وپس ا  انجام امور مذکو ت وسالهاداری رنجا پرداخ

گرفتنار سناخته  بنه امنر حضنرت وا  در رنجنا رفتنه بنود همنه را  اشرار چاه گن  کنه چنندی وبن  بنراین

انگینننن   وشننننورش بننننررمینننن   براثننننر ایننننن اونننندام فسنننناد  5 «.ومحبننننوس نمننننوده بنننناخود در فننننراه رورد

وچخانسنننور وخداناترسنننش منننردم شنننریف فنننراه  رحنننم  بننن  میر امحمدحسنننین خنننان کوتنننوا  ویننناران

نیروهای دولتن  ا   چون اکثر افرادووم  فاود سی  ګرم بودند،ند وو مصایب  یادی شد مشکیتدچار

رب نفرشنان در  2۰۰۰انداختنند وحندود هیرمنند خاننه خود را به رود بفصدنجات جان  شکست خورده 

بنه  ه وبن  ا ایننسردار ابراهیم خنان کنند  شدعبورکرده واردخاد ایران  هیرمند و بفیه ا  دردیغر  گ

تنا ومت  حکنو ننه کننف مرک بفصند حم نه بر هبود، ب وچان فراری  را بدورخود جمع نمود  تهرفایران 

  د اپیام  تهدید رمی  به محمدجان خان یک  ا  خوانین کنف فرست و کنار رود مشترد رمد

 : قلع  رنگ ربحمل   واخطارسردارابراهیم خان 

 برو ننه کننف بفصند حم نه  سردارابراهیم خنان اودامات ا  ،ب وچها بغاوتشر  پایان درسراج التوارید 

سردارابراهیم خان با مردم بلوچی  ک  فرار سیستان شدب ودرد اربات را دیادب » چنین گ ارش میدهد:

 بودند 
                                                           

5
دعلی ،ب  نظرمیرسد ک  جنګ میان قوتهای دولتی وقوتهای بلوچی در جنو  قلع  نا۸۸۲-۸۷۹،صص۱،بخش ۳سراا التواری ،ا  - 

 درنزدیک میلک وسردشت رخ دادب باشدږ
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جمعیت کرد تا کنار خط فاصل  بین دولتین افغانستان وایران آمدب ب  کارکنان این دولت پیاام دادناد کا  

زنادران ماسات مای بایاد ت اوی  ماا شاود   آباء واجداد و ۀ چخاسورمدفن مردران وموطنچون عیق

وهم نام  ب  کدخدا محمدجان خان فرستادب پیام دادند ک  تمامت مردم چخانسور با مایار و درمخال ات 

د، داشت  با ایشان مت   ومتحد شوند فهوالمرا افغان بر با دولت افغانستان مدد کاراند، او ارردست از

واو نام  سردار ابراهیم خان را نزد سرتیپ عبدالرحیم  واال خود را از دست ایشان ب  باد خواهد داد 

خان ومحمدشری  خان آوردب وایشان]آن را[مل و  عریض   خود ب  پاای   ساریر سالطنت فرساتادب از 

وکها دمساز ودر سردارابراهیم خان سالهای دراز با خ:حضورا قدس واال ب  نام ایشان ار قام رفت ک 

آالیش ب  بدی انباز بودب ودرمیان جنگ روز ب  سر بردب طبیعات خوکیات در او اثار کاردب اسات، مای 

بایدهوای قبرستانش را از سرش بیرون کردب چنان ب  مشت اد  در دهنش بزنناد کا  قبرساتان خاود 

ن بااا سیصاادتن و قباال از پرتااو وصااول افگناادن ایاان حکاام کدخاادا محماادجان خااا را باا  خااوا  هاام نبینااد 

سااوارب وپیااادب از قااوم خااودبیرس مقاباال سااردار ابااراهیم خااان برافراشاات  بااا ساارتیپ عباادالرحیم خااان 

ومحمدشااری  خااان و پیادرااان ساااخلو راب ماادافعت برداشاات  تااا کنااار خااط فاصاال  رفتاا  باا  عاازم رزم 

رااب رشات  [ ازایان امار آ، خسار اباراهیم خااناستوارایسادند  وحکمران سیساتان]امیرعلم خاان خزیما 

یک تن از یاوران نظام را با چیزی از سوارب مامور کردب سردار اباراهیم خاان را بالشاکرش از کناار 

 6 «خط فاصل دور کردب پراکندب ساخت 

وجااوهی کاا  از دفتاار »بلوچهااای چخانسااور مینویسااد کاا :  بغاااوت شاار فاای  محماادکات  ، درپایااان 

ت عریض  هاا فرساتادب ودادهاا زدب اساتغاثت هاا سنجش حوال  شدب بود هرچند مردم فراب ودیگروالیا

نمودند، چون کارداران حضور ا قدس سب  حوالا  را ازعارای  ماردم والیاات از میارزا محمدحساین 

خان]مستوفی الممالک[ ویارانش پرسیدب درجوا  دلیال مای نوشاتند مساترد نگشات  با  وصاول همای 

عداد ارامت دهندران حصول حوال  جاات با  پیوستند تا ک  رفت  رفت  از کثرت وج  حوال  و قلت است

ومداری وش ع  داری منجر رشت  کمتر کسی بود کا  وجا  ناداد، واررکسای را قاوم وشا ع  داری در ق

 زمین وسرای نبود تمامت مایملک او ضابط دفتار سانجش شادب خاودش نیاز محباوس همای رشات و 

 7 «.معمورات مبدل ب  مطمورات همی شد

آمیااز وشاارانگیز میرزامحمدحسااین خاااان کوتااوال شاارارت اثاار ا قاادامات سااان دیاادب میشااود کاا  بربدین

ش مردم افغانستان وبخصوص مردم شری  چخانسور با چ  مصایبی روبرو ناترس خدافاسد وویاران 

وازآن مجبور ب  فارار با  ایاران رردیدناد   ازشورشیانهزاران تن  شدند ک  ب  ر ت  فی  محمد کات 

یات قک  توان پرداخت با  رودخان  هیرمند ارس شدند و زمین دارانی درجمل  حدود دوهزار تن شان 

را نداشتند ن  تنها زمین خود را از دست میدادند بلک  بزنادان هام مای افتادناد ودر زنادان مای مالیات 

 پایان  .پوسیدند
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