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 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۲۰۱۹/ ۲۹/۱۲                                  کاندید اکادمیسین سیستانی                                

 های سیستان  بلوچ یاتنو گراف

 (۱۹قرن  یاز نظرمحققان انگلیس)

 درتحقیقات خود بدنبال منافع ملی ونفوذ امپریالیستی خود یلیسگانشکی نیست که نویسندگان ومحققان  

اند ولی آنچه مسلم است اینست که آنها به دولت ها متبوع خود گزارش نادرست وگمراه کننده  بوده

الفنستون )ترجمه پشتو مونت استوارت تالیف وگزارش  نمیدادند. بطورمثال:کتاب "بیان سلطنت کابل "

نان[ از داکترحسن کاکر ونصرهللا سوبمن،چاپ اکادمی علوم افغانستان( و  ترجمه دری بنام ]افغا

ازچنان ارزش تاریخی وجامعه شناسی برخورداراست که  ،(ایران چاپ )ازمحمدآصف فکرت هروی

( تا هنوز همتا وهمسنگ آنرا نه خود نوشته ایم ۱۸۱۵سال از زمان نوشتن آن) ۲۰۰با وجود گذشت 

 ونه کسی دیگر از استادان جامعه شناسی تحصیل کرده درغرب توانسته ارائه کنند.در همین راستا

کتاب "حیات افغانی"از دیپتی محمدحیات خان)ترجمه پشتو ازلطیف یاد وفرهاد ظریفی( که به هدایت 

ودستورانگلیسها نوشته شده، ذخیرۀ بزرگی از اطالعات گونه گونه در بارۀ زندگی وحیات اقوام 

مختلف افغانستان است که تا هنوز بحیث یک منبع معتر برای پژوهش های اتنوگرامی به حساب 

 میرود.

" )هردو از پژوهشی در بارۀ اتنوگرامی افغانستان" و"نژادهای افغانستانکتابهای "همچنین است 

سیستان"، از جارج پیتر بشرشناسی ( ونیزکتاب " یسیمحقق ونژاد شناس معروف انگل داکتر بیلیو

د وتحقیقات هنری رالینسون در مور مورخ، بشرشناس ونقشه بردار وصاحب منصب انگلیسیتیت،

سیستان، از جمله آثار ارزشمندی اند که تا کنون درکشورما وکشورهای همسایه از  شناسی مردم

 اعتبارزیادی برخوردارند ومورد استفاده محققان قرارمیگیرند.

مورخ و سیاستمدارانگلیسی الفنستن دراوایل قرن نزدهم در بارۀ براهوئی ها گفته  الفنستن:

که  -تعلق دارد. درجلگه ها مردمانی ازنژاد دیگر براهوئیانان به تمام نقاط کوهستانی بلوچست»است:

زندگی میکنند که شماری از آنان در سیستان اند. این دو نژاد گرچه تحت یک نام -نام دارند رند

عمومی بلوچ یاد میشوند،از بسیاری جهات کامالً با آنان فرق دارند.زبان شان هم بازبان آنان 

ت دارد وچنانکه پنداشته میشود هرگز با عرب پیوند ندارند. نصیرخان ودیگرشهرهای مجاور تفاو

آخرین سردار بلوچ، تمام بلوچستان رابه اطاعت خویش درآورد،اما متصرفات محمودخان درپی 

اغتشاشات کوچکتر شده و بصورت محدودۀ کنونی درآمده است.درآمد این ناحیه تنها سیصدهزارروپیه 

هزارسپاهی دارد وهنگام ضرورت میتواند بیست هزارپیاده،اسپ سوار  یا سه هزارپوند است. وی ده

 یا شترسوارفراخواند.او پادشاهی کابل را برسمیت میشناشد. مالیه معینی می پردازد وهشت 
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  1 «هزارسپاهی درلشکرکشی ها آماده میکند.

از  خانیرعلیش رینورمحمدشاه صدراعظم ام دیهمراه با جنرال پالک و س ۱۸۷۲درسال  :ویلیبداکتر

نقطه آعاز یعنی شده وبعد به بندکوهک  ستانیو رودبار وچهاربرجک وارد س نیوخان نش ریراه گرمس

وسپس عازم  وستهیپ دیجنرال گولد سم تیحکم اتیرفته و با ه رانیافغانستان وا انیم ستانیس مینقس

راه قلعه کاه فراه به  ازوالش وجوین  قلعه پشاوران خرابه های بعد از مشاهده  شده و نیجوالش و

ومردم آن نوشته  ستانیس یخیدر باره آثار تار یهرات و از آنجا به تهران رفته است. ومطالب مهم

 است.

 ۀدربار یبنام "پژوهش یگرید یقییاثر تحق کیافغانستان(  یعالوه برکتاب ) نژاد ها و،یلیب داکتر

 نیارائه کرده است. ا ۱۸۹۱رقشناسان درسال ش ۀکنگر نیکه آنرا در نهمدارد افغانستان "  یاِتنوگراف

. دربخش دیبه نشر رس یائیار تیترجمه شد ودر سا یبه در یسبزوار لیتوسط سه بلکتاب چند سال ق

 :شودیم فتهگبحث شده وپس از آنکه  ستانیس فیترجمه درمورد طوا نیهفتم ا

[، ی]طوقیتاوک ،یجرانسن ،یینهرو ،یمانند سربند لهیوقب فهیطا نیچند ستانی"با بلوچها درس

 زد،یکرمان،  یتا نواح افتهیدشتها تا جنوب و امتداد  ریآوارگان در مس گریو د یکوردگل ،یمماسن

 نجایمهم در ا لهیقب کیقبال  یاست. سربند دهیگرد بیخراسان تا مشهد و قم ترک یو تمام کوهها نیقا

را درهمدان  لهیکتله قب کیشود  یه مرفت و گفت نیاز ب مورلنگیبواسطه ت شانیقدرت ا نکهیبود تا ا

آورده شدند.  ستانیاز آنها بواسطه نادرافشار دو باره به س ینمود[ و بعد تعداد دیکاشت]تبع

 تازه واردان از بلوچستان اند." نی[ ازجمله آخر؟ی]نارهویناهو

 ستانیس میمق یسناممهای  براهوئیو یطوق یوبلوچها یسنجران یبلوچها یرافگمورد اتنو ردبیلیو

ساخته شده  یآلونک ها ایاند که درغرفه ها  یترک بوده و اکثراً کوچ لهیقب کی یسنجران»:سدینویم

شاهان سنجر در کندهار  یو در زمان حکمران کنند؛یم یزندگ یچوب ی[یچپر ی]خانه ها ایاز بور

عمدتا نوکر و مخلوط چند نژاد ) لهیقب کی( ی)طوقیبوده اند. توک هیناح نیمسلط در ا لهیقب

در  هیسیو باشنده چهار گانه مم ینیمتذکره بواسطه پل یسیمم اندهینما دیشا ی( اند. مماسنیسنجران

 یآنها درمکران و کرمان بوده و در زمان تهاجم اسکندر در حوال ادیباشد؛ تعداد ز هیسور لیکوئ

 ای[ نخعی] یجمعا بنام نخا یو سنجران یتاوک ،ی. مماسنکردندیم یزندگ ]بلوچستان[ سیجاکسارت

  2 «اند. یکوچ شیهمه ترک بوده و کم وب نهایا شود؛یده مینام ]نغعی[یانوغ

سال  ۷۵درمنسوب به سلطان سنجر، یکی از سالطین معروف وجنگجوی سلجوقی است که  سنجرانی

. ستبرسرزمینهای شمال وغرب وجنوب افغانستان  حکومت کرده اسال را  ۶۲ مدت عمرخود

                                                           

1
 ۴۴۰، ص۱۳۷۶الفنستون،افغانان،ترجمه محمدآصف فکرت،چاپ مشهد،ایرانمونت استوارت، -

2
 )بخش هفتم( افغانستان یاتنوگراف ۀدر بار یپژوهشتداکتر بیلیو، ی  ائیآر تیسا -

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، یکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د ل: یادونه

 

ن در جامعه بلوچ  وبراهوئی منطقه به تحلیل رفته اند وخود را بلوچ میشمارند، سنجرانهای بمرور زما

ازبک یا غز، همچنانکه طایفه سرداربهرامخان بارکزائی و سرداردوست محمدخان ،نه ترک 

 بارکزائی مقیم بلوچستان ایران، با وجود ریشه واصالت افغانی، امروزه خود را بلوچ میشمارند.

در بارۀ قبایل وطوایف  )سانسکریت(هندیبا منابع تذکرات مورخان یونانی اثبات بدنبال داکتر بیلو 

بلوچها افغانها،کوردها واصلیت دربارۀ  واست درشرق مسکون در خط سیرفتوحات اسکندر کبیر 

انها ناشنیده را ارائه میکند که تاکنون برای بسیاری از ما افغجالبی اطالعات ً  وتاجیک هابراهوئیها و

  ه مانده است.وناگفت

رد درسیستان یک شاخه ک   "کوردگلی" ، براهوهی ها دراصل کورد اند ومینویسد:ویلیببه نظر

رستان )بین کرمان و کردستان است که یک سلطنت را در ل  )کوردیونی و کاردوخی قدیمیها( 

داشتند  شاه عباس نگاهزمان خوزستان( در حوالی آغازسده دوازدهم تاسیس نموده و قدرت خود را تا 

 ...که آن والیت را ضمیمه خود ساخت. 

روهی، "ازکوهها" یا "کوهییان" بوده ومتمایزکننده این مردم ازبلوچ -این نام تغییرشکل با  -براهوی 

 ]جهلوان[روهی، "نه ازکوهها" یا "همواریان" باشنده ایاالت ساروان و جالوان -هاست که آنها را نا

ی یا براهویک، سلسله کوههای امتداد یافته بطرف جنوب ازطریق این کالت بلوچستان میدانند و براهو

نواحی و الس بیال، ازشالکوت )کویته( در شمال تا ساحل بحردرجنوب و محدود بواسطه کاچ گنداوه 

درشرق و نوشکی و خاران درغرب است. این ساحه وسیع کوهها و فالت مرتفع عبارت از خانه 

نامیده میشوند و منطقه ایست که درآن زبانشان بنام براهویکی غالب مرکزی کوهیانی اند که براهوی 

است. نام براهوی طوریکه تشریح شد، مربوط به اصطالح کوهستانی تطبیق شونده به "کوهیان" 

مناطق سوات و بونیر درشمالی ترین حصه مرزهای اندوس بوده و نام اصلی قومی مردمانی نیست 

است، یک قبیله بومی هم نژاد  باراها و زبان آنها یدقیق قومی براهویکه باالیشان اطالق میشود. نام 

  .لومری

ایل کورد واقعیت یکی بوده و این مردمان ازعین  اما نامهای باراها و براهوی، براهوا و باروهی در

با وجودیکه اکثرا درساحه فوق الذکرمتمرکزاند. براهوی درتمام بلوچستان وحتی . میباشد یا کوردگلی

؛ باوجودیکه درخانه بومی خویش بصورت عام بنام براهوی یاد میشوند، درخارج دموجود انستان سی

ی و کورد درهرجا ئد؛ درحالیکه هردونام براهوننامیده میشو ردگلیوکیا  کوردآن بصورت عام بنام 

سده  برایشان عام است. براهوی یا کورد درواقعیت اوالده قدیمی آشوریها یا خاالدی است. درجریان

، کوردها مردم مهمی درافغانستان بودند که درزمان شاهان ملک کرد  شهزادگان که 14و  13های 

بواسطه چنگیزخان وجانشینانش بحیث رعیت معامله میشدند حاکمیت هرات، غور و کندهار را تا 

د محدوده ایاالت اندوس در اختیار داشتند. سلطنت ملک کرد در افغانستان طوریکه قبال گفته ش

بواسطه تیمورلنگ از بین رفت؛ اما در بلوچستان بواسطه جد خان فعلی کالت، یک رئیس طایفه 
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کورد احیا گردید. من این جزئیات تاریخی را بخاطری ذکرکردم که میتواند تا اندازه زیادی  ]قنبر[کمبر

ی ئراهومخلوط عناصر ترک را در ترکیب قبایل بلوچستان روشن سازد، صرفنظر از اینکه طوایف ب

انی )که –یا بلوچ باشند. اکثریت نامهای طوایف و بخشهای این دو قبیله بزرگ با پسوند جمع فارسی 

 -کی و افغانی  -کا یا  -ند( ختم میشود که مربوط به هندی اری تغییرمیک–انری یا –بعضی اوقات به 

 زی میباشد. -یل و خ

کوچیک ،جاتاه، کالوی، کمبر، کیدر،جگیامل، بنگل، بیزنجو، غ:طوایف عمده براهوی عبارتند از

،نوشیروانی، پازه فوگ، رایس،رخش ،رود ،،کورد، لنگاو، الری،لوتی، محمودشاهی، مندر، مینگل

 .نی، سوناری،تمبر، زیهری، زیگروغیرهی، سماله،سرپره، شیروانی، شیخ حسسهول

همان کیهدر راجپوت  کیدراست. جتاه جت است.  کیج یا کاجبومی  کی-کجهمان  غجگیازاین نامها 

 لوتیهمان بالر)کورد( بومی است.  الریهمان لنگاهه چالوک یا سوالنکی راجپوت ؛  لنگاوبازرگان؛ 

شاید اوالده ناقلینی است که بواسطه محمود  محمودشاهیهمان لوت بومی یا دشت یزد و کرمان است. 

ظاهرا یکی بوده و  و شیروانی نوشیروانی قبال دیده شده است. مندرغزنوی در اینجا مسکون گشتند. 

یا پاش شاید عین پاس، پاش یا پاخ، پشای قبل الذکر  پازینمایانده اوالده نوشیروان شاه فارس است. 

شاید همان راوکا، سوالنکی  س یا ریسانییرئبوده ویا عین باش قبیل باشد مانند باشگلی کافرستان. 

ج، و همان راخاج، بومی عربی آر روخ   ی(یا راکاش )راکشان رخشدرتغییرشکل اسالمی باشد. 

شاید سرپرای قبلی است که بواسطه  سرپرهراجپوت است.  سماالاراخوتای یا اراخوسیا یونانی است. 

آشکارا عنوان اسالمی ونام داده  نیشیخ حس وس ذکرشده است.زپلینی دربین قبایل تا جنوب پاروپامی

مان سونی راجپوت بازرگان است. دیگران همه ه سون یا سوناریشده به یک گرویده مسلمان است. 

قبیله رئیس حاکم درکالت، کمبرانی خان است. امل، یا کمبریا براهوی اند؛ دربین آنها  کوردطوایف 

یک شاخه مینگل بوده و هر دو  زیگراست.  بیزنجو کورد امالری و تمبرانی هر دو بخشهای فرعی

نها یکتعداد بخشهای فرعی دیگر نیز وجود دارد که پهلوی ای نمایانده هندو جاخر و منگل اند. در

  3« نامهای ایشان بدون تفاوت دربراهوی و بلوچ بمشاهده میرسد.

اهوئیهای موجود از قبایل معروف وقدیمی دیگری ریشه گرفته اند. اکثر بر»به نظر جی.پی. تیت،

راند از عمان آمده اند یا  شان اند که عرب  واجداد  میرواریها مدعی . بعنوان مثال مامسنی ها لـ 

آمیخته از پاره نسلهای مختلف میباشند که بعلت عداوت ودشمنیهای خونی جزء این قبایل شدند. 

 ً افغان وجدگال  -ریشه های ایرانی منگلهای جهالوان مثال آشکاری دراین خصوص اند.آنها مسلما

آری می باشند که خود وارث  مجدگال هستند که از اوالد جام بادین پسرچهارم جاردوئیها هستند.م

)موسوم به نمریا( بود. قبیله هایی لوهارانی جوام و تونگ وحمالنی وبیبرانیهااعالی بوالخان کراچی 

را که نمیتوان ریشۀ آنها رابیک نسل مشهور ومعروف منسوب کرد، شاید بمرکز اصلی براهوئیها 
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 -الوان ورودینی در سراوانهزهری درجیا"هیولی" بتوان نسبت داد. بعنوان مثال قسمتی از قبایل 

 4«ری منتسب نمود.گرا بوضوح کامل میتوان به ریشه دی قبایل براوهوئی ناحیه استان کالت

سیستان جغرایای تطبیقی ،در باره ۱۹محقق وسیاستمدار نامدار انگلیس در قرن :نهنری رالینس

داخته است وچون برای تکمیل پرنیزسناسی سیستان ه نژاد بآن قدیم مقاله معروفی دارد که در 

 را ذیال اقتباس میکنم.بخش  ست، آناد یموضوع مورد بحث ما مف

فکرمیکنم که نژادشناسی در سیستان هم به اندازۀ جغرافیای طبیعی جالب توجه باشد.درحال »

(، افغانی و پارسی( سه نژاد متمایز در سیستان زندگی میکنند که عبارتند از ایرانی)۱۸۷۳حاضر)

ی. سیستانی های واقعی، پرشیائی، آنهم از خالص ترین نژاد آریائی هستند و در واقع شاید واقعی بلوچ

ترین نمونه های نژادخالص آریا را بتوان بین سیستانی ها وجمشیدی های هرات پیدا کرد. زبان، 

ظاهر فزیکی وسایر مشخصه های کلی پرشیائی های هخامنشی دراین گوشه و منطقۀ مرزی 

ری بهتر از سایر جاها حفظ شده و باقی مانده است. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت دارد امپراتو

که این منطقه مرزی یک نام تورانی دارد و در واقع مدتی در دست تورانیان بوده است. شکی نیست 

ام که افتخار سیستانیان به رستم، که بعدها از حد یک پهلوان محلی به یک اسطوره ملی ارتقای مق

 ...یافت، بیشتر ابزاری بوده تا آنها بتوانند خلوص خون خود را ثابت کنند.

دو نژاد دیگر،یعنی بلوچها وهزاره ها هم در سیستان وجود دارند که رالینسن درادامه مینویسد:

مالحظات آنها از نظرمردم شناسی یک معمای کامل است. تا آنجا که به مشخصه های فزیکی مربوط 

ا، بیشتر به نژاد عرب شبیه هستند تا ایرانی، ترک یا هندی، ولی همۀ روایات محلی میشود، بلوچه

مبنی براینکه آنها از شبه جزیرۀ عربستان واز طریق دهانۀ خلیج به مکران آمده اند، متفق القول 

لنی کوچک از مهاجران بتواند، بدینصورت درتمام نیستند. از طرف دیگر امکان ندارد که یک ک  

ق پرشیا پراکنده شده و توسعه یابد. وباالخره هیچ اثری از کلمات عربی در لهجه های  جنوب شر

بلوچی یافت نمیشود. نا گفته نماند که اعراب نام دو طایفه مهاجر را ذکر میکنند که به ایران هجرت 

بوده  می باشند که ظاهراً دو طایفۀ مستقل  ([بلوچ)و ( کوچ])سوبلو ین دو طایفه کوفسنموده اند. ا

فارسی کوچ دراند. بعدها در مهاجرت، هردو طایفه در یک ملت بنام کوفس وبلوس ادغام گردید)

وبلوچ(. خصوصیات آنها توسط یاقوت ذکر شده است. یاقوت محدودۀ سکونت آنها را همان جائی ذکر 

 میکند که امروز به محدودۀ جغرافیائی براهوئی و بلوچها موسوم می باشد.

یا کوشیت  (Aethiopians) زاید: بنده معتقد هستم که نژاد بلوچ، همان اتیوپین هایراولینسن می اف

( هستند. Dravidian) توصیف شده توسط هرودوت می باشد که احتماالً از ریشۀ دراویدین (Cushites )ها

 قرن، تعداد کثیری قبائل وطوایف مهاجر را مانند:سامی ها از جنوب غرب،آریاها از ۲۳اما در طول 

شمال،تورانیان از شمال شرق وشرق، در خود حل کرده اند. قسمت اعظم ملت بلوچ حالیه به یکی از 
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لهجه های محلی وقدیمی پرشیائی صحبت میکنند که البته چندان بی شباهت به گویش سیستانی ها نمی 

می  ا دراویدینتامیل یمستقل و بسیار قابل توجهی دارند که ثابت شده از ریشۀ  لهجۀ براهوئی هاباشد. 

توان نژادها را میباشد. در هیچ جای آسیا ن کوشیت هاباشد و احتمال دارد که باقی مانده زبان اصلی 

مهاجرین مختلف از ماورای جیحون، در  بیشتراز بلوچستان جدید، مشاهده نمود. سرریز جمعیت و

یرا در آنجا با حد اقل مقاومت طول هزارسال قبل و بعد از میالد مسیح، به این منطقه رانده شده اند، ز

، در سرزمین )ترکی(روبرو بوده اند. با این وجود به نظرمن امروزه هیچ اثری از لهجه های تورانی

های بین سیستان وکرمان وسند یافت نمیشود. درحالی که زمانی سکنۀ غالب درمناطق مزبور 

 5«بودند.

 جارج پیتر تیت: 

 را دهمن نزقرواخرآازتقریباً بیست سال  که است" تیت .یپ .یج" انگلیسی شناسان بشریکی دیگر از 

چندین کتاب در باره بلوچستان وکالت شناسی واتنوگرافی بوده وبشردر بلوچستان مصروف تحقیقات 

بوده و به  در سیستانجزو هیات حکمیت ماکماهون  ۱۹۰۵- ۱۹۰۲سال  در وا .نوشته استوسیستان 

صحبت سیستان طوایف وقبایل مختلف مسکون در یده وبا خاک سیستان را داصطالح وجب وجب 

، کرده وبرای ریشه یابی طوایف مذکور نتایج تحقیقات دانشمندان زیادی را نیز مطالعه کرده است 

در سیستان اعم از فارسی مسکون طوایف درمورد  (مردم شناسی )در بخشخوددرکتاب سیستان 

 »میگوید که  براهویی هااما در بارۀ  . استنوشته  مطالب دلچسپی  وافغان وبلوچ وبراهویی وغیره

 .اند قضیه «گرۀ ناگشودنی

براهوئیها میانه قد، پهن ونیرومند وقوی » :دگویبراهوئیها می کرکترفزیکی وساختار درمورد تیت  

 میباشند. قیافه واستخوانها وگونه برجسته، چشمهای کشیده وباریک، بینی باریک ونوک تیز دارند.

اگرچه آنها چست وچاالک وقوی بنیه  ن بی تعارف وبی تکلف وافرادی ُرک وصریح اند.رفتارشا

گرد میباشند درعین حال از نظرجنگجوئی نمیتوانند در ردیف بلوچها قرارگیرند.  وزحمتکش وجهان

البته براهوئی ها پوینده وپیش آهنگان خوبی هستند، به استثنای بعضی ]که[ خسیس وبخیل وحریص 

جو هستند اما فریبکار  آنها به غارت وچپاولگری دست میزنند ولی دروغگو نیستند. آنها انتقاموتنبلند. 

کامل آنهان در سراسر  سادگیوحیله گرو کاله بردار نیستند وعموماً از تعصب مذهبی مبری میباشند و

 6« ملک ضرب المثل میباشد. 

مغولها رخ داد وبلوچها)که تا آنزمان ، مدتی قبل از حمالت وحشت آور هاغز حمالتمیگوید: ،تیت   

بشکل نسلی درهم آمیخته در آمده بودند( مبادرت به نقل مکان ورزیدند وبه نواحی دور تر شرق یعنی 
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الشار، مگسی وِسب وسوران وبگ واطراف بمپور در "دومبک" ودر نواحی غربی درکیچ و بلیده 

نمودند ولی این واقعیت وحقیقتی بودکه تا این بعد ازمدتی ازاینجا به سند مهاجرت  وغیره کوچ کردند.

زمان، این قبایل اسامی قدیمی شان را از دست داده بودند وبه همان نواحی منسوب گشته بودند که در 

آن هنگام برآن مسلط بودند. دلیلی که برای این موضوع وجود دارد که آنها یک نسل بهم آمیخته بودند 

منسوب کرد واینان فقط خانه بدوش یا صحرانورد ویاجهانگرد  که نمیشد آنها را بیک نسل مشترک

 شدند یعنی کوچ وبلوچ آن نواحی نامیده شدند.

امروز هم وجود دارد که یاراحمدزائی  ُغز، طایفۀ سرحددر شرقی ترین ناحیه ایالت کرمان یعنی در 

د( بطورحتم اوالد وگمشادزئی وطوایف موجود دیگری)که امروزه قبایل دامنی یامرزی نامیده میشون

غزها هستند وهمان بی قانونی ها ونهاد قزاق مآبانه وحریف طلبی های که در آنها مشاهده میگردد از 

" بودم، مردم دزککه در " ۱۸۸۹ها بشمار میرفت. درسالغزخصایص آباء واجدادی آنها یعنی 

که خود را عرب میدانند هستند.... دامنیها وناروئی ها) ُغز"خواش" می گفتند که تمام مرز نشینان 

 7 یند.زدیکی بغداد( نیز بلوچ بحساب می آوماخوذ نهروان در ن

 (بخش دوم دارد)
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