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 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، د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې: یادونه

 ۲۰۱۹/ ۱۱/ ۱۰                کاندید اکادمیسین سیستانی                                               

 بلوچ خان میابراه سردار مرکزخان نشینی چخانسور

با حصاار  یدور قلعه متروکه ومخروبه ئ یخاشرود، از فاصله ها ۀدرمصب رودخان مروزین در      
قلعاه را باه  نیابازرگ درگان نشساته باشادد مارد  ا یکشات کیا یه گوئک کندیم یخود نمائ یوارگ بلند

تااا اصاان چخانسااور نساابت  یمسااکون در شاامان ناااد ل یبلوچهااا سیرئاا یخااان ساان ران  یسااردار ابااراه
 تصاحب کرده بودد ر ربیقلعه نبوده بلکه آنرا ازتصرف م نیا یخان بان  یابراهداما دهندیم

 

 درنیمروزبراهیم خان بلوچ مرکز خان نشینی سردار اقلعۀ چخاسور 

 یساتانیملاك شااه حساین س ۀبار ذکرنا  قلعه چخانسور را در تاریخ احیاء الملوك، نوشات نیاول یبرا من
آنسات  انگریاؤالملاو  ب ایاذکر احتد و گذردیسان م ۴۰۰آن  فیا  كه از تال دهی( دیقمر۱۰۲۸)درسان 

د تباوده اسا یوصااحب وناا  وشاهرت معماور ساتانیساان قبان در س ۴۰۰کاه قلعاه چخانساور کا  از کا  
 یمعمور بوده ، درحال یخان سن ران  یسردار ابراه یاز دوران زندگ شتریال اقن دوقرن پ فتګ توانیم

 استد ستهیزی( م ۱۸۹۲-۱۸۱۰ یسالها نی)بیالدیخان در قرن نزده  م  یکه ابراه

 چخانسور: یۀتسم وجه

ازمحقاا   یاولاا تیااهااردو  الااب اناادد روادر دساات اساات کااه  یاروپااائ احیدو ساا یاز سااو تیااروا دو
درمااورد چخانسااور نوشااته  ۱۸۷۳اساات کااه درسااان  نسااونیرال یساارهنر س،یودانشاامند معااروف انگلاا

شاده  ینامگاذار تیروا کی ستان،بمناسبتیس ی" مرکز بخش افغانچگانسور" ای چخانسور:"  دیگویوم
 ی روسا ی"باه معناسروراساتد"،ازدواج نماوده با دخترر رسرتم ویگمحن،  نیدرا تیروا نیاستد طب  ا

محان  نیااس  ا یاستد کونول تپه ی" به معناچگان" یفارس یمیولغت قد[ونیز به معنی آفتاب]وازدواج 
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 ساتانیس یخیتاار یایا غراف ایااندد] سفربا سافرنامه هاا  نوشته«خانسوریش» آنرا هی، وفرچوگانسوررا 
 [۳۳۷، ص  یدکتر حسن احمد نیتر مه وتدو

بناااااا   یازاساااااتخبارات هنااااادبرتانو یسااااایانگل گاااااریصااااااحب منصاااااب د کیااااا نساااااون،یاز رال قبااااان
 ادیاا سااتانیرفتااه بااود و پااس از گااردش آن درمااورد س سااتانیبااه س ۱۸۳۹، درسااان Conollyیکونااول

 یۀو اااه تسااام ۀدر باااار زیاااگذاشاااتد اون سیاماااور انگلااا یایااانوشااات وبدساااترس اول یمتااایقیذ یداشاااتها
 ویااسات کاه در آن گ ی( باوده ومحلای روسا ۀ" )خاناسور ۀخان" صندرا چخانسور:  دیگویچخانسورم

 [۳۸کرده استد] همان منبع ،ص  یشاهنامه( با دختر رست   روس ی)پهلوان افسانو

 یماکماااهون طاا تیااحکم ئااتیو ضااو ه یساایدان وباسااتان شااناس انگل خیتااار ت،افسااریدتترید پ ااارج
نوشاااته اساااتد  کتااااب نیهماااه  انبااه نماااوده وچناااد قااااتیتحق ساااتانی، در بااااره س۱۹۰۵ -۱۹۰۲یسااالها

: "چخانسورصادها ساان قبان دیاگویم دهد،یم حیچخانسور توض ۀقلع ۀآن ا که در باردرکتاب سیستان،او
آناان  ۀباود وخاانواد «ریم»آنان  یقرار داشت که اس  وخطاب موروث یا هآباد بود ودر تصرف خانواد

  یارابراه)پاادرکالن ساارد کیاا" بااه نااا   ااان ب ید پساارکوچک "سااردارچا گفتناادیم «ر ااربیم»را 
 اتیامال هایکاردد سان ران ادیا یرا ساوگند وفاا دار رچخانساوریو م دیامساکن گز ساتانی( در سیسن ران

باااا دختااار  یقااارن بعاااد ساااردار سااان ران کیاااپرداختنااادد  یر ااارب( مااایخاااانواده )م نیااا لفچااار را باااه ا
ازنراار  سااتانیتساالط خااود گرفااتد س ریاا( ازدواج نمااود و ارگ را زرچخانسااوریچخانسااور)منرور م

و  گرفتنادیدر حالات تزلازن قارار م یمیقاد یکاه خاانواده هاا شادیدچار بحران م ی[ به حدی]گاهیاسیس
دادنااادد خاااانواده  یقااارار مااا یقدرتمنااادان محلااا ی ااااخاااود و تاااوازن قااادرت خاااود را در ال یبقاااا یبااارا
از اماال   جیسردار بلوچ )سردار خان ان خان( قرارگرفت و بتادر تیه  در ال اء وحما «ر ربیم»

ناوکر  ثیاآن خاانواده باه ح ۀنادینما نیکاه آخار یگشات، بطاور یرو  و دستخوش فقر وتنگدساتخود مح
کوشااش  سااتان،بهیت،سید] تکااردیم یزناادگ ددر ااالن آبااا۱۹۰۴درسااان  یانیاا باااس ک ریااخااوار م رهیااو 
 [۵۸ ن،صیالذاکر سیرئ

خاان، در   یبارادر ساردار اباراه یخاان سان ران یبا سردار ل دارشی،از د هی نران فر یفرانسو احیس
:"ا تراف ساادینویم ی،در مااورد و ادآورشاادهی یدرمهمانخانااه محمدرضاااخان سااربند۱۸۴۵اکتوبرسااان 

 کناا از  ختنیراحت نبود ، لذا باه تار  آن اا و گار ،یومتف  و والیه نیکه در هان آباد، کنار ا کن یم
 ان زباااایم ریااااخ اتیاااا( ماااارا ازنهیاااااز همراهااااان ساااافر فر یکیاصاااارارکرد د امااااا اسااااد خااااان) رانیشاااا

 ۀ( مطمئن کرد، لاذا موافقات کارد  کاه هماراه محمدرضااخان باه ساکوهه وخانای)محمدرضاخان سربند
خواهااد  تااار یالز  را در اخ نیومحااافر حتاااجیباارو د رضاااخان قااون داد کااه در آن ااا ما یو یمسااکون

تحاات  هیاابااودد ناح سااتانیبلااوچ هااا در س سیرئاا نیبعااد ازمحمااد رضاااخان، قدرتمناادتر خانیگذاشااتد ل
قلماارو  تخااتی)چخانسااور(، پاخانسرروریشد دیرساایتااا رودخوسااپاس م ،یدرشاامان شاارق خااانیون  لکنتاار

بااازار، پاانج گرمابااه  کیخانااه، ۱۸۰۰تااا ۱۵۰۰بودکااه حاادود  یگلاا یوارهااایبااا د یمیقلعااه قااد خااان،ی ل
 یرخضااریشاامان خاشاارود و پ یدر دو فرسااخ خنسااوریمساا د داشااتد ش کیااو ،دوکاروانساارا ،ی ماوم

نرخ گناد  و او در  یو ارزان یاز فراوان هیفر درسمت شمان آن استد ستانیر سشه نیقرار دارد واول
 نگیشاال ۳( بااه یبااو ۷-۶) یگنااد خااروار مااتیکااه ق ساادینویکاارده م ادیاا زیاان ۱۸۴۵درسااان  سااتانیس

فروختاه  نگیشال ۲ او باه  ی( وخاروارشاودیپوناد م کیامعاادن  یوصاد پنا ،یپنا ۱۵) معاادن یسیانگل
 [ ۱۰۰ -۹۵ستان،صیس یخیارت یای غرافدکتراحمدی،د] شدیم
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نوشاته اسات ، در  ۱۸۵۶کاه در ساان یخیساندمه  تاار کیادر ساتانیس یباش میابوالحسن شاه حک دیس
است که خندق  ی:"مسکن ابراهی  خان قلعه چخانسور است و آن قلعه محکمدیویګقلعه چخانسور م ۀبار

[ یمحاافرت یبا بر ها ی]حصار یو شیرحا 
ي سیصاااد قلعاااه ت یو ارگ داردد در تاااو خمیناااا

ي دویساات خانااه در  نخانااه مسااک دارد و تقریبااا
اهاان و ر یاات او  یباشااد و باااق یخااارج آن ماا

شاود،  یدر ایان قلعاه  اات کاه تفصاین داده ما
] یاااا  ی،  روئااا یباشاااد: پاااده هاااا، نااااد ل یمااا

[، طفلااک ، ابااراهی  آباااد، ده صاافر، ی روکاا
خاادنگ ، خوا ااه احمااد، کااده ، قلعااه کااده ،کااه 

 ی شاار یزبااان و اثناا یماارد  آن طایفااه فارساا
آن مردمااان ن یااب و بااا  یاناادد رؤسااا ذهبماا

اساااتخوان اناااد و اگن بااازرگ آن اربااااب  لااا  
خااااان ، ارباااااب محمدحسااااین خااااان و ارباااااب 

خان است د معیت آنها پانصد خانوار  یفتحعل
و شااغن آنهااا زرا اات و شااکار اسااتد" ]ر : 

چاا  کاباان  ساتان،یس یمارد  شناساا ،یساتانیس
 قلعه چخانسور گار                                                 [۴۱ -۴۰، ص۲۰۱۲ُ،

 گارید شاتراماکنیقلعه چخانسور، همانناد ب خیتار:»دیگویقلعه م نیبازه  درمورد ا یگرید یدر ا تیت
از کان ذکار  یازما راها، باه  ناوان نموناه ومعرفا یکیخشونت ها وحما  خون استد  ستان،داستانیس
 دشودیم

 یمیقاد یخاندان عتیداشته اند، بدواي تحت فرمان وب یبرچخانسور حکمروائ یدیکه مدت مد ها،یسن ران
خان(،   ی)پدر بزرگ سردارابراهگیشدندد  ان ب یبودند که نسن ها ارباب وحاک  آن محن محسوب م

 یهاا جخارا ریوساا هیاحاک  چخانسور بوده و وارض اساتفاده از مراتاع آن ناح عیها،مطیرهبر سن ران
بااادتر شاااده وحااااک   ساااتانیبااااالخره اوضاااا  در س نکاااهیکااارده اساااتد تاااا ا یرا پرداخااات مااا یتحکاااوم

وپسارانش باا نفارات مسالح  گیامانناد  اان ب یمارد ،یبحرانا طیمتو ه شد که در آن شرا زیچخانسورن
را  گیاارتباط با  ان ب ۀرشت  هید در نتشودیمحسوب م یدرد بخوربو ریخط یروئی،نیتحت فرمان و

ي در آن ضامن  کیااز پسران  ان ب یکیختر خود را به  قد ازدواج ود کرد  مستحک در آورد کاه اتفاقاا
قاد  در  هات  کیاهاا، فقاط  یارتبااط، از نررسان ران نیاشادد اماا ا یسان ران نیاا سیپدر ورئ نی انش

چخانساور را تصارف  ۀکاه شاهر وقصاب دینکشا یشاد وطاول یمحساوب ما یو ۀتحق  اهداف  اه طلبانا
بعد از ان ا  مراس  اردواج، از خسار)پدر زن (خاود تقاضااکرد ا اازه دهاد ،مادت که  بیترت نیکرددبد
مرتب به قلعاه  دیها ه  با یسن ران سیبودکه نفرات رئ یعیهمسر خود اقامت کندد طب ۀدر قلع یکوتاه
 دارندد افتیرا از ارباب خود در ۀکردند تا دستورات روزمر یتردد م

چخانسااور را کشاتند وقلعاه را تصاااحب ]ارباب[ها،حااک   یآماد وسان ران شیفرصات مساا د پاا بااالخره
حااک   کیاتر،  یقو یفیباالخره حر نکهیماند تا ا یها باق یدر دست سن ران یکردندد چخانسور تا مدت
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 بادالرحمن  ریاشد ودست آنها را از چخانساور کوتااه نماودد] مقصاود اساتقرار حکومات ام دایپ ،یافغان
خاان بادر   یقلعاه از تملاک اباراه نیا بیتر نی[ وبدراستیام یزسوبه چخانسور ا یخان وا زا  حاکم

 تیافیاز ک دیساخته شده، بدون ترد شیبلند واستحکامات شهر)قلعه( چخانسور که قرنها پ یوارهایدآمدد
 نیحااک  نشا گاریالار   اساتحکا  قلعاه چخانساور د یبرخاوردار باوده انادد اماا  لا یخاوب اریبسا یدفا 

 کاه گارددیبرم یچخانسور، در واقع متعل  به گذشته باوده و بزماان تیاهم باشدد یحکومت نم یوکرس
 ساتان،صیس یخیتاار یایا غراف« ) کده بودد ۀدست قلع نیتنها شهر مو ود در شرق رود هلمند در پائ

۷۵۲-۷۵۵) 

:" سدینویخود درباره قلعه چخانسور م دی( از چش  دمروزین ی)امرفرهنگ وگردشگر یریفق دیوح یآقا
تماا   نییدرپاادددد یقلعاه رفتا نیاا دنیاکه از کابن آمده بودناد باه د یباستان شناس  یهمراه ت شیپماه  کی

و اود دارد کاه از خاکساتر و خاا  درسات  یمتر خشت ها  یو ن کی کیاطراف قلعه نزد یدبوار ها
ود شاده با دایاسوان پ یباستانشناس تیهئ یاستدبرا دهیبه سمنت گرد نیشده است که به مرور زمان تبد

ي خاکساتراز ک اا آماده استد" نقدریکه ا قلعاه باه  نیاباساتان شاناس حادس زده اناد کاه  مار ا اتیاه ضامنا
قلعاه هزارساان  مار  نیکاه اگارا رایاد زتاوان یرا قباون کارده نم ید اما من چنابن حدسارسدیهزارسان م

 یحتاد مان کردنادیم ادیاهاا  یاز آن در ضامن شارح فتوحاات ولشکشا ینگاران اسالم هی غراف داشتیم
الملاو   اءیاد مولاف احدان یکالت م نیقلعه فتح وچهن برج و سور یقلعه را بعد از خرابه خا نی مر ا

باود  یبرخاوردار ما یتایقلعه ناا  نبارده اساتد واگار از اهم نیاز ا کباری ز  یسبستان نیملک شاه حس
 دکردیم دای ۱۰۰۵تا ۹۹۵یسالها یط ستانیبر س یبانیش یه و  اوزبک ها عیحتمن از آن در وقا

 کپو درجنوب قلعه چخانسور: قلعه

قرار  گریهمد لومترازیک ۳تا ۲با فاصله  فیرد کیدر  گریقلعه چخانسور سه قلعه مخروبه د در نوب
دور تار در  ارب قلعاه کپاو بناا  قلعاه  یکم یبنا  قلعه کپو وسوم یگریاباد ود یبنا   ل یکیدارند که 

 [دشودیشده باشد اطالق م  یکه دون یزیبه چ یدخنر قرار دارندد]کپو در بلوچ

 یکایقارار داشاتد در گاریاست که در دوطرف شرق و ارب قلعاه کپاو،دو قلعاه د نیقلعه ا هیتسم و ه
باود ودر  دهیاش بگاوش هماه مارد  محان رسا یباائیکاه آوازه ز کردیم یزندگ یقشنگ یبا دختر یارباب

شاده بااودد  بااای اشاا  آن دختار ز دهیاداشات،که ناد یزناادگیااک اربااب دیگرمناد وبرو  ااوان پسار  گارید
را  باایوآن دختار ز ذردیګودر راه از کنار قلعه دختر م رودیشکار از خانه برون م ی وان برا یروز

د روزهاا شاوندیخاود  اشا  م گرید کیو هردو بر ندیب یپسر را م زین ند،دختریب یدرگوشه با  قلعه م
قلعاه  یقلعاه خاود بساو ۀدختاراز گوشا یووقتا توانساتند،ینم دهیاخود را د گریدو وان همد نیوا گذردیم

کپو واقاع شاده باود کاه  یدر وسط آن دو  اش  قلعه  رایز توانستینم دهیقلعه را د کرد،آنیم گاهپسر ن
کاه  یدختر د اا کارد واز خادا خواسات کاه قلعاه ا یشبدکردیدشوار م گرید کیقلعه را بر دنیامکان د
 یوصاابح وقتاا کناادیرا مساات اب م شیاردد خداونااد د اااباارد انیاااز م دهیااپسااردلخواه او گرد داریاامااانع د

از وساط خاود باه دو قسامت شاده اسات د ازآن پاس آن  ،یانیاقلعه م ندیب یم شودیم داریدختراز خواب ب
 ختاهیشارق و ارب آن ادر وساط فرور یوارهاایماناده د اد یاکاه باه  یدتا ادنادینام« قلعه کپو»قلعه را 
        مانده بودنددسمت سمان و نوب سال یوارهایا دمبودند ا

 ۲۰۱۹/ ۱۱/ ۱۰ انیپا
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