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  نیمروز سنجرانی سرداراناطالعات تازه در بارۀ 

 (رحمت آریا ۀ)ترجم

 قسمت دوم

 میان سرداران [زمینداری]تقسیمات ناحیوی

 : اراضی کانال رود بار

ن سرداران فعلی سنجران به ترتیبی تقسیمبندی شده است که شرح آن تقدیم سنجرانی ها میاۀ ناحیـ
سرداران کالن توضیح میشود؛ عایدات ۀ میگردد. ) در این شرح فقط دارایی و مایملک هر خانواد

برادران جوان منحیث قاعده از آن "تحویل زرعی"  مشتق و ناشی میشود که خانواده به آن اجازه 
 میدهد.( 

امتداد « مادر بادشاهۀ قلعـ»تا « لوت»بار مشتمل بر اراضی ای است در کنار چپ دریا از رود ۀ قریـ
دارد و آبیاری آن از کانال رود بار صورت میگیرد، این اراضی میان سردار محمـد رضا خان فرزند 

لو سردار امام خان مساویانه تقسیم شده است و بیۀ سردار کمال خان و سردار عطا محـمـد خان نواسـ
می گوید که اینها نواده های همان سردارانی اند که در رود بار دو قلعه ساخته اند. برادر سردار 

دو قلبه زمین زراعتی را منحیث عمل ۀ محمـد رضا خان، سردار محمـد عمر خان به نحوی اجاز
جان ۀ ه تا قلعـمادر پادشاۀ چپ دریا از قلعـۀ دوستانـه در ازای این روابط دریافت نموده است. در کنار

 بیگ کانالی وجود ندارد بنابرین چراگاه و علفزار آن بین مردم رود بار و چهار برجک مشترک است. 

 : اراضی کانال چهار برجک

« دشتۀ پوز»تا « حسین آبادۀ سبِز کیم مقابل قلعـۀ پوز»اراضی چهاربرجک در کنار راست دریا از  
است؛ این اراضی میان سردار عطاء محـمد خان و غالم  امتداد یافته« چیگینی»مقابل ویرانه های 

اند و گفتنی ها حاکی از آن اند که این اراضی از  سردار امام خانحیدر خان تقسیم شده که نواسه های 
 سردار ابراهیم خان از چخانسور به او رسیده که با خواهرش ازدواج نموده است.  

شاخ آبـه » یا « جوی ها»اری میشود و این اراضی اراضی هر دو سردار از کانال چهار برجک آبی
حسین آباد  پانزده مایل ۀ دارند که بین هر دو سردار مشترک است و از سربند آب در قلعـ« های

مسافه دارد، آب از این سربند به دو شاخ آبه یا جویبار تقسیم شده و هر دوی شاخ آبه تا چهار برجک 
ۀ راست دریا تا آخرین نقطـۀ در کنار« ِدِه غالم حیدر خان»ال بصورت موازی امتداد یافته اند: کان

سنجرانی ممتد است. زمین های علیا مربوط سردار عطاء محـمد خان و زمین های سفلی مربوط 
سردار غالم حیدر خان میشود، مرزی که اراضی دو سردار را از هم جدا میسازد خطی است که از 

ـین رود ئبه مسافت  صد یارد به سوی پا«دِم کهنه»عنی از طرف شمال بسوی غرب کشیده شده است ی
 میر.  ۀ قلعـۀ خانـ

 : اراضی کانال بندِر نو و بندِر کهنه

موضوع مالکیت کانال های چهار برجک و رود بار تشریح شد، بقیه کانال هاییکه مربوط به مالکیت  
د که قطعات کوچک اراضی سرداران سنجرانی میگردد کانال های بندر نو و بندر کهنه می باشن

افضل در آبخور یا آبراه ۀ مزروعی را در جناح چپ دریا از چهار شالک مقابل چهار برجک تا قلعـ
جان بیگ است که در قسمت علیای ۀ تـََرقون یا ترخون آبیاری می کند. سرحد این منطقه در قلعـ

ۀ نهر یا دورترین/ پایانـ در« دِک دیله»دشت نزدیک ۀ رودخانه و یا نقطه اختتام شرقی در پوز
شمالغربی قرار دارد. این اراضی را محـمد عمر خان بعد از مرگ سردار کمال خان تصاحب نمود 
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در عین زمان برادرش محمـد رضا خان رود بار را تصاحب کرد.  قلعـه ی را که سردار کمال خان 
م از آن دیدار کرد ۱۸۷۲ اعمار نموده بود در زمان دیدار جنرال گولد سمیت و بعدش که در سال

م خیلی تخریب شد و مقدار ۱۸۸۵مورد استفاده قرار داشت ولی این قلعه در اثر سیالب شدید سال 
افضل نیز منهدم شد و تا سالیان ۀ راه ریخت. کانال بندر کهنه تا قلعـ -فراوان آب از آن بطرف آبریز

شگوفایی زراعتی قابل توجهی داشت م اطراف این کانال ۱۹۰۳زیاد ترمیم نه شد. در زمستان سال 
ولی در بهار همین سال سیالب بار دیگر سربند این کانال را تخریب نمود زیرا کانال در تحت جناح 
ۀ بلند و سخت کنار دریا قرار دارد که حین خیزش سیالب مقدار زیاد آب با قوت تمام از مسیر عمد

کوچکی که مربوط به ۀ دیگر مرمت نه شد: ساحـجریان آب دریا به آن سرازیر میشود. این کانال بار 
م از طریق کانال بندر کهنه آبیاری گردید. ترمیم مجدد ۱۹۰۴ – ۱۹۰۳آن می شود در بین سال های 

این کانال به علت عدم قطعیت یا شک در عاید مالیاتی آن به تعویق افتاد که شرح آن ذیالً تقدیم 
 میگردد:

  :اراضی ِده اشکینک و ِدِه خواجو

کانال چهار برجک آبیاری می گردد. این اراضی یکزمانی ۀ اراضی اشنیکنک و خواجو از کانال عمد
مالکیت بلوچان عیدوزی و سران شان بود که تا حال در آنجا زیست دارند؛ میر این منطقه شاه گل 

 م در اشکینک وفات نمود. سهم زراعتی سردار از این اراضی در بین۱۹۰۴خان عیدوزیی در سال 
سنجرانی ها و عیدوزیی ها تقسیم شده است. شاه گل خان سهم سردار را در ِدِه اشکنیک گرفت حال 

 را می گیرد. « خانوارۀ مالیـ»یا « پوِل سِر خانه»آنکه سردار عطاء محـمد خان 

و یک بر سوم سهم سردار را می گیرد « پوِل سِر خانه»در ِده خواجو سردار عطاء محـمد خان    
 یک بر سوم سهم سردار را می گیرد. ۀ سردار شاه گل خان باقیماند حال آنکه

 سنجرانیۀ دولتی در منطـقـۀ مالیـ

سرداران سنجرانی بر حسب عادت شان در برابر هیچ یکی از این اراضی مالیه نمی پردازند در  
اهم سوار کار فر ۳۰سوارکاران عرضه میدارند. سردار عطاء محـمد خان « به دولت خدمات»عوض 

تن آنها برای هر ششماه بالنوبه در خدمت حاکم چخانسور قرار می گیرند. به  ۱۵میسازد به ترتیبی که 
تن سوار کار فراهم میسازد که از جمله پنج تن آنها برای هر  ۱۰عین ترتیب سردار غالم حیدر خان 

 ششماه در کابل در خدمت امیر قرار دارند. 

م عطیه های اقطاعات این  ۱۹۰۳ – ۱۹۰۲اری بهاری سال گفته شده است که در فصل حاصل برد
آنرا ۀ سرداران واپس گرفته شد و به آنها گفته شد که محصول اراضی را تقسیم و یک بر چهارم حصـ

به دولت بپردازند؛ ولی در خزان همانسال به آنها گفته شد که دولت سردار عطاء محمـد خان و غالم 
لی معاف نموده است که آنها به دولت سوارکارفراهم می سازند. ولی حیدر خان را از این حکم به دلی

چون سردار محـمد عمر خان و محـمد رضا خان  کدام معافیت واضح ندارند آنها مجبور به پرداخت 
مالیه به دولت اند. آنها تقاضا نمودند تا مایملک و اراضی شان از مالیات دولتی معاف گردد که نتیجه 

خود را باالی دهاقین ۀ ن سردار محـمـد عمر خان و رضا خان تالش کردند تا مالیـنداد؛ در ازای آ
خود بلند ببرند، ولی این عمل شان منجر به آن شد تا اکثریت دهاقین اراضی شان را رها نمایند و به 

شان بطرف سیستان فارسی رفتند و در حوالی ۀ ـر سرداران سنجرانی بروند، حتی یک عدئاراضی سا
به تعویق افتادن این توافق بود که در ماه سپتمبر اکثریت ۀ اقامت گزیدند. به علت معضلـ« لوتک»

فتح، ایوب خان، در ۀ خرمن های گندم و جو ناکوبیده ماند. این معضله زمانی حل شد که حاکم قلعـ
م به بندر رفت و حاصل اراضی را تقسیم نمود، ایوب خان سهم معمول یک بر ۱۹۰۵فبروری سال 

 ارم را برای دولت وصول نمود.  چه

 سردارانۀ ایجاد شغل بوسیلـ

 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 می آورد. وی اجازه دارد تا دو  ـب:ئنا
داشته باشد و از حاصل آن هیچ سهمی به سردار نمی « حویلت»یا « بیغم»قلبه زمین زراعتی بنام 
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ـب ئاز نا»پردازد. ماتحت او کسی است بنام میرآب و او نصف غله را از حاصل همان دو قلبه زمین 
 ـب خود را دارد.ئتصاحب میکند. هر سردار نا«  م –

ن می گیرد. نامبرده از دهاقی« م –سردار »حساب و کتاب آن غله جاتی را دارد که ۀ وظیفـ ناظر: 
 موصوف در واقع شباهت به تحویلدار دارد. ۀ متصدی تقسیم نمودن حاصل زمین است. وظیفـ

کسی است که مسؤولیت نوشتن عاید از یک قلبه زمین را به عهده دارد، وی حین تقسیم حاصل  میرزا:
 در محل تقسیم حاضر می باشد.

وقت پخته شدن تا به وقت سپردن محصول به  محافظت غالت را ازۀ کسی است که وظیفـ ِمشِرف:
ناظر به عهده دارد. نامبرده از میان سواران سردار مؤظف به کار میگردد. وی آن امکانات ظلم و 

سردار کنترول میگردد ۀ در سیستان فارسی دارد، زیرا زمینی که بوسیلـ« ِمشِرف»تعدی را ندارد که 
 کم است و نفوذ سردار همیشه موجود است. 

ـب و در قسمت کانال و ترمیمات آن کار می کند. غالتی را وی که از )قلبه( ئ: زیر دست نایرآبم
 ـب تقسیم می کند. ئزمین به دست می آورد بصورت مساویانه با نا

 ـب کار می کند و مسؤول تحفظ توزیع آب در شاخه های کانال است.ئنیز تحت نا کوټوال،

به « کیل»به عهده دارد. « خرمن پاک شده –راشه »غالت از وزن را ۀ : این مرد وظیفـکیل گردان
 بدست می آرد.« کرو« »من»معنی ترازو است. کیل گردان از هر قلبه زمین پنج 

 تقسیم زمین برای زراعت:

تقسیم یا حصه بندی زمین و آب به اساس شاخه های کانال صورت می گیرد. از اینکه سرداران 
لیه در اختیار دارند، و یا به بیان دقیق تر بدون مالیه در اختیار سنجرانی این اراضی را بدون ما

این کار را ۀ زراعت شان بودند ولی سرداران نظم و سررشتـ« کدخدای کالن»داشتند، آنان در واقع 
ـب معموالً همان کار های را ئکه فوقاً ذکر شد واگذار می کنند و نا ـبئنابیشتر به مأمور خود یعنی 

ـب حصه ئکه یک کدخدا بسر می رساند. آنان اراضی شانرا برای زراعت از طریق نا انجام می دهد
بندی می نمایند، از اینکه مرتبات زراعتی در دلتا های سیستان افغان و فارسی نکات و رواج های 

 جالب و مختلف از هم دارند، آنرا با تفصیل مزیدتر مرور می کنیم.

ترتیب شده ۀ ن شاخه برای آبیاری دارد و این شاخ آبه ها به گونـسنجرانی ها یک کانال چندیۀ در ناحیـ
اند که هر شاخه برای یک کشتراز علیحده امتداد می یابد و نیز شاخه ها در بین دهاقین به اساس ُکرد 

 ها تقسیم بندی شده اند. 

 بادار کشتگر، ُجفت گاو و کدخدای ُکرد بزگر

یک کانال تعداد ۀ عدی تقدیم خواهد شد  در هر شاخ آبـبنابر دالیلی که مشروح آن در پاراگراف ب
زارعین تا حد ممکن به عین تعداد باشند ولی اقتضاأت و احتیاجات ارضی شاید باعث گردد تا در این 

زارع  ۱۲تا  ۸یک کانال از ۀ عمومی هر شاخ آبـۀ تعداد اندکی تغییر به میان آید؛ منحیث یک قاعد
یا « ُجفت گاو»ر هر بزگر بنام قلبه یاد میشود و زراعت هر قلبه بنام )بزگر( می داشته باشد. کشتزا

یاد میشود؛ معموالً در هر قلبه چهار بزگر متحداً کار می کنند، ولی طی این چند سال این « تک»
تنها مشتمل بر دو یا سه بزگر می شود؛ سردار یک کانال هر سال با توجه به مقدار « اتحاد»سندیکا 

زمین در کانال و تطهیر زمین از جنگلی و آشغال صورت گیرد روی ۀ االی یک قلبـکاریکه باید ب
مناسب ترین تعداد بزگر برای این کار ها تصمیم می گیرد. ما طی این یاد داشت رقم چهار بزگر را 
برای یک قلبه زمین بصورت فرضی در نظر می گیریم. ولی این را باید به وضاحت بدانیم که در 

زمین  از اراضی کانال کار کنند، فرق می ۀ انی ها تعداد بزگرانیکه باید روی یک قلبـسنجرۀ منطقـ
 کند که بطور ساالنه خواه دو، خواه سه و حتی چهار نفر بوده می تواند. 

یا سرپرست تنظیم میگردد. کانال « میرآبۀ »مقدار تخمی را که هر بزگر باید بذر افشانی کند بوسیلـ
آب وابسته به تعداد دهاقین است و هر یک شان مؤظف به ۀ سیم شده و تأمین اندازبه چندین شاخ آبه تق

 خود باید بذر افشانی کند. ۀ تعیین شدۀ عین مقدار بذر افشانی است به عبارت دیگر در ساحـ

  : توزیع آب کانال

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 10تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ت صور« آب بند»سد های کوچک ۀ توزیع آب کانال به شاخ آبه ها بصورت خیلی ماهرانه بوسیـلـ
می گیرد و بدین گونه ریزش متناسب آب از کانال نظر به تعداد بزگر در هر شاخ آبه )جویبار( تأمین 

تنظیم ۀ محلـ»یا « آب بخش –اَو بخش »میگردد. محلی که چندین شاخ آبه از آن شروع میگردد بنام 
ای ساخته شده شاخ آبه، حصیر ه« سرآبِ »آغاز یا ۀ یاد میشود. در سد های آب، در نقطـ« توزیع آب

ۀ از چوب گز را در بستر و اطراف آن پهن می کنند؛ حصیر های چوپ گز در اطرف شاخ آبه بوسیلـ
چوب گز را به شکل یک تخته چوب مربع ۀ میخ چوب محکم میگردند، همچنان نجار قریـه یک توتـ

اه دو شاخ آبه جلو آب را در مدخل آب از سد به شاخ آبه بگیرد. هرگۀ یی قطع می کند تا شکل تختـ
کالن در مدخل هر دو شاخ آبه گذاشته میشود، بنابرین اگر بخواهند ۀ در پهلوی هم باشند یک تختـ

جریان آب را از یک شاخ آبه روان سازند سر یک سر را باز می کنند و اندیگر بند می ماند. در تمام 
ان حفظ میشوند. ظرفیت ها که آب از سر آن تیر شود بیک میز« آب بند»شاخ آبه ها عمق و سطح 

 عوض میشود.« آب بند»آبیاری هر شاخ آبه، به اساس تغییر عرض 

حجم آب چیزی نمی دانند ولی آنها ظرفیت آب را در آبیاری ۀ پر واضح است که زارعین خود در بار
خوب می دانند بدین ترتیب آنان طول سد را تنیظم می کنند و بدین ترتیب ظرفیت آبیاری هر شاخ آبه 

 ی تواند همسان باشد. م

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 

اساس مقدار سطح آب کانال تعیین  کفایت کند، طول شاخ آبه و ارتفاع زمینی که آبیاری می گردد به
یک یا دو ناخن منفد ۀ می شود. و این قاعده به شدت در نظر گرفته میشود که برای هر دهقان به انداز

طویل کانال چهار برجک برای ِدِه غالم حیدر خان، یک ۀ اجازه داده شود. )گفته می شود که  شاخ آبـ
به مسیر طوالنی شاخ آبه که آب در آن طی طریق می  ونیم چند سهم را آب را می گیرد زیرا با توجه

 زرع زمین مزروعی و ضایعات آب در نظر گرفته میشود.(ۀ کند و محاسبـ

زمین مزروعی ۀ هرگاه شکی دیده شود که آبیکه از کانال به شاخ آبه می ریزد ولی همان ساحـ
آبیاری بصورت مقایسوی در ۀ شاخ آبه های دیگر آبیاری میگردد در آنصورت تفاوت روزانـۀ بوسیلـ

نظر گرفته میشود که یک شاخ آبه چقدر زمین را آبیاری کرده می تواند و می بینند که مقدار آب آمده 
به مزرعه درست است یا خیر. اگر درست نبود در آنصورت تصمیم میگیرند که سد های ضرورت 

نشانی « لنگر»ساحه به اساس به تغییر دارند و یا حضور دهقان باالی آن ضرور پنداشته میشود. 
یک قلبه بذر افشانی شده بتواند. بدینگونه تا ۀ که در ظرف یکروز بوسیلـۀ میشود بعبارت دیگر ساحـ

حد ممکنه که مقدور باشد تمام کانال های شان بدینگونه عیار میگرددند تا آب بتواند بصورت متداوم 
 جریان یابد.

می نماید و تمام کانال های که از کوه خان نشین تا به بندر  این سیستم توزیع آب بصورت مؤثرانه کار
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 

 فتح، کانال میر]آباد[، کانال ِدِه دوست محمـد، و کانال ِده میرک یا سبز گزي(ۀ نال قلعـدک دیله، کا

مردمانی در این کانال ها کار می کنند دلیل می آورند که سطح زمینهای زراعی در مقایسه با سطح 
که در نوار آب در کانال نسبتاً بلند است و زمینی که باید از طریق این کانال آبیاری گردد زمینی است 

های تنگ موقعیت دارد. اگر سیستم توزیع آب بر مبنای نوبت های دورانی می بود اکثر اوقات مقدار 
زیاد آب در همان آغاز از دست میرفت و یا آب توقف میکرد. در سیستم موجوده اراضی که در سطح 

ۀ این سیستم دقیق بوسیلـبلند موقعیت دارند از زرع نمودن حذف شده اند. این نکته شایان ذکر است که 
طی صد سال گذشته به این « چگای»آن بلوچانی به کار انداخته شده است که از تپه ها و کوه های 

 منطقه منحیث دهقان آمده اند. 
 

 : حفاظت و ترمیمات کانال ها
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کوه دریای هلمند که بسیار تنگ است موقعیت دارد،  -اراضی سنجرانی ها در مسیر تنگ دره یا میان 
 بنابرین کانال ها طویل اند و کشت و کار روی یک نوار تنگ صورت می گیرد. 

بند ریسمان و مهمیز کنترول میگردد که ۀ آبیکه از دریا به کانال ها می ریزد با بکار گیری خیلی ساد
طول آن نظر به ضرورت دراز میشود؛ قاعدتاً اینها نظر به ضرورت حین پایین آمدن آب سطح دریا 

شوند؛ این عملیه درزمانی بوقوع می پیوندد که هوا زیاد گرم میشود یعنی بعد از ماه جون ساخته می
هر وقت ممکن است، و این برای آن است تا با اطمینان بتواند برای پخته شدن فصل خزانی آب کافی 

م به ۱۹۰۴م به این کار تا به ماه سپتمبر ضرورت نیفتاد، در سال ۱۹۰۳ذخیره داشته باشند.  در سال 
این کار در ماه جوالی ضرور شد. زمانیکه فصل خزانی رسید و خرمن ها چیده شدند کانال ها برای 

 1 پاک کاری از گل و الی ساالنه بسته شدند.
 

 : بندر کمال خان

، آب و چراگاه هیزمـین تر از چهار برجک. اینجا ئمیل پا۱۳قریـه ایست در جناح چپ دریای هلمند، 
 ت موجود است؛ ولی حاصالت فراوان ندارد. برای شتران به وفر

سردار فعلی بندر کمال خان، محـمـد عمر خان که یک بلوچ »این منطقه می گوید : ۀ " در بارِمرک"
سنجرانیست در کابل زندانیست و بردارش سرفراز خان در اینجا روابط و سررشته کار و بارش را 

بلوچ سنجرانی است. سیالب پارسال تمام حاصالت خانوار  ۵۰تنظیم می کند.  این قریه مسکن حدود 
ـین تر ئند. از اینجا دو مایل به جانب پامعلوم میشوفقیر ظاهراْ خان روبید و مردم ۀ شانرا همراه با قلعـ

فامیلی( دوست مـحـمد خان فرزند امام خان ۶۰ۀ )رود خانه  یعنی در جناح مقابل لب دریا قریـ
نجا می گویند که بهار پارسال هلمند تمام میانکوه را پُر از آب نمود سنجرانی موقعیت دارد.  مردم ای

دشت بر هر دو جناح  قرار می دهد. اینجا در بندر کمال ۀ جاییکه دریا بستر معمولی خود را از پرتگا
 «کوچک ملیشیا های افغان هم موجود است.ۀ خان یک پوستـ

ا خان یکی از فرزندان مهم سردار کمال خان محمـد رضۀ حدود چهل سال قبل بوسیلـ کمال خانۀ قلعـ
اعمار شد. سردار کمال خان یک بلوچ سنجرانی است که فرزند کاکای ابراهیم خان از چخانسور و 

او قرار ذیل ۀ اوالدۀ جان بیگ که سلسلـبنام امام خان از رود بار میشود. آنها یک پدر کالن داشتند 
 است: 

 

 
ۀ متقدر تر بود. منطقـۀ با فرزند کاکایش امام خان که همسایه اش هم بود تا اندازۀ کمال خان در مقایسـ

داشت که یک فرزند و یا یکی ۀ رود بار در بین شان تقسیم شده بود و هر کدام در آنجا برای خود قلعـ
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ت بعمل آرند. سردار حاصالت نظارۀ از وابستگان شان در آن زیست می کردند تا از تقسیم منصفانـ
کمال خان هشت فرزند داشت که از میان شان مهمترین شان عمر خان، محمـد رضا خان و سرفراز 

بود. وی در « بندر»و « رود بار»خان بودند. افتدار سردار کهن سال باالی بلوچان چادر نشین میان 
داده میشد، در بدل  م از حکومت فارس حقوق می گرفت که ساالنه پنجصد تومان برایش۱۸۷۲سال 

آن موصوف اقتدار شاه را برسمیت می شناخت و نیز در بدل این پرداخت اطاعت از اوامر او و 
نظریات او را با نظریات خود هماهنگ میکرد و ساالنه چند شتر و گوسفند را به امیر به عنوان تحفه 

 ی ها مالحظه شود.  این سرداران بخش سنجرانۀ و خراج می داد. برای معلومات مزید در بار

حین حکمیت کمیسیون سیستان بندر کمال خان ضم سرحد افغانی شد، ولی همانگونه که کمال خان و 
همچنان ابراهیم خان در جانب ]سیستان[فارس  زمین و قریه جات داشتند شک نیست آنها با ارتسام این 

 خط مرزی خوش نبودند. 

غربی  –بندر کمال خان مسیر جنوب ۀ ل التأریخ از نقطـگفته میشود که رودهلمند در ازمنه های ماقب
را می گرفت و روایات حاکی از آنست که کیخسرو در این دریا کشتی رانده « گود زره»بطرف 

م( دریایی داشت، و آنچه از بند  –است. همچنان گفته میشود که هلمند تنها یک مخرج لبریزی )بند 
جمشید، گرشاسپ، یا ۀ ریخت که گفته میشود به دست نواسـبزرگ فرار میکرد در این لبریزگاه  می 

ۀ گرشسپ مال خان]مله خان[ ساخته شده بود که آب را بطور دقیق تقسیم میکرد ولی بعد ها بوسیلـ
فیټ فراخی داشت و اکنون کامالً از بین  ۴۵شاهرخ فرزند تیمور ویران شد. این کانال زمانی حدود 

تا  ۷کوچک جای آن کانال، کندنکاری نموده اند. کانال فعلی حدود رفته است ؛ بلوچان در یک قسمت 
فرورفتگی یا میانکوه پر میشود که از بندر کمال خان آغاز و ۀ کیلومتر[ طول دارد و بوسیلـ۱۳میل] ۸

سیالب منهدم شد که بعد از ۀ م بوسیلـ۱۸۸۵می گذرد. این کانال در « جینا»امتداد آن از کرانه های 
زند کمال خان، عمر خان مجدداً ترمیم شد، وی برای یکسال زمین خود را از آن آبیاری فرۀ آن بوسیلـ

دیگر از کار افتاده است. « م۱۸۸۴»نمود. بعد از آن این کانال مورد استفاد قرار نه گرفت و حال 
 2 )بیلو، گولډ سمیټ، نــَــپــییر، ِمـرک، ییت(

م ۱۹۰۵ – ۱۹۰۳، موصوف بین سال های جمع آوری شده است« وارډۀ »معلومات ذیل بوسیلـ
ۀ از قریـه جات اطراف کانال بود که سررشتـۀ مأمور امور آبیاری در کمیسیون سیستان برای آن دستـ

بندر را می  گرفتند. در یکسال عادی مقدار حاصل گندم و جو هشت و نیم چنِد تخم بذر شده می باشد. 
، خان نشینی، ]صفاری[انی، بلوچ، سفریر می کنند : کبداقوام ذیل در اطراف بندِر کاناِل نو غالت بذ

 زی و مالی. سرخد
 

 شمار قلبه ساالر قریه

وزن  ۴-۱۹۰۳بهار 

تخم بذری )به خروار 

 و سنگ(

که بذر شده بودند به  ۱۹۰۴وزن محصول غالت خزانی 
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ۀ قلعـ

صاحب 
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 :به تحریک سردار ابراهیم خان بربحث شورش بلوچهایی تکمله  

تحریه  سهردارابراهیم  بهه ۱۸۹۳در قسمت اول این بحث مولف از شورش بلوچها درچخانسوردرسال

ګواه  نمهه   ههدام شورشهه  در استانسههتاناز ۱۸۹۳ سههالدر متههر ر شههده اسههتااما تههاری  خههان سههنیران 

بلههو  سههنیران  درسههراه سههه تههن از سههران  عهههوه برشههورش هههزاره یههاتا ۱۸۹۱درسههال  مګههر.دهههد

اموشه  نن واله  سهراه موادادخهان موظهف بهه خ دست به بتاوت زده بودنهد.چاه گ  وخاران  منطقه در

برنگشهههته بود هههه میهههرزا  چهههاه گههه   رانگبتهههاوتوالههه  سهههراه از خهههاموش  هههردن بتهههاوت گردیهههد. هنهههوز 

میرزامحمهد اسهلم خهان ومیهرزا )بایهاران پنیگانهه خهود )بعدمسهتوس  المماله   وتهوال محمدحسین خان 

م   بهرای انتقهاسیدمحمودخان ومیرزا عبهدالروف خهان ومیهرزا شهیرعل  خهان ومیهرزا نههم حسهن خهان

تحصیل سرمان ترتیب داده  مردم چخانسوربررمت ده ساله  لیست باقیات مالیات  ش  ازمردم چخانسور

نن تها  ده شهدوظیفهه داقنهدهار  وبه ی  رساله صهدنفری ممهورنموداز امیرگرست وبا مهر شاه  نن را 

ود وخوانین  ه وصول این باقیات را از توان خنخندزاده حا م چخانسورصول  نند.ویوه را از مردم ح

درمشهورت وتعههد  ره نظام را اعاشه واباته نمایداونمیتوانست سه وقت یکصدنفرسوا یدننیا بیرون مید

ازاین  امنیت اما ماموران  اایران سرارنمایدبخش رست تا به سیستان گتصمیم با چند تن از خوانین بلو  

بهه بلو   ه خود را معروض انین خویر وزندان  ساختند.تعدادی از گمطلع شدند واو را دستتصمیم او 

خنهدزاده از حهب  ر نگهدادند  هه ابه ماموران محل  اخطار وند برخاست دردساع از نخندزادهخطرمیدیدند 

بقیهه ایهن داسهتان را از زبهان .رستبه ایران خواهند را ترک نموده  رددا با اقوام خود چخانسورگرها ن

 مورخ رسم  دربار سیض محمد اتب میشنویم.

  مینویسد: ۱۸۹۱)۱۳۰۹محمد اتبا در شرح وقایع سال  سیض   

 رهسپارشدن موالداد خان ]والی فراه[ جانب خاران وبغاوت بلوچیه چخانسور:»

حکمران سراه به سرمان   ه به نامش شرف اصدار یاستهه بهود مهردم گرمسهیر  موالداد خانواز ننسوی  

ان از سهراه راه تدمیرشهاه نظرومیرزاخهان ونواح  سراه ونیره را سراهم نورده در روز سوم مهاه رم ه

در هسههار خههاران رستههه قرارگرستههه بودنههدا  -وهللا خههان نامههان بلههو  سههکنه  چههاه گهه  را  ههه از راه سههرار

طوماربقایاا  ساالیا  شتشاته برداشته روی به سوی چاه گه  نههاد وهنهوز سهرگرم رهنهوردی بهود  هه 

قه چخانسور که با سردار محمدیوسف خان ابان وبازششت خالع خوانین وبزرشان فراه و اربابان عال 

ومیارزا محمدحساین خاان  امیر کبیرحاضر کابل شده وازعطا  خلعت سر بلند شردیاده بازششاته بودناد
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بایاران پنجگانه خود:میرزامحمد اسالم خاان ومیارزا سایدمحمودخان ومیارزا عبادالروف خاان ومیارزا 

فاااتر پادشاااهی وساااختن خادااه  بودجااه شاایرعلی خااان ومیاارزا نااالم حساان خااان کااه ادعااا  ساانج  د

مملکت راکرده واز حضرت اقدس عزقبولی یافته بودند به قلم عدم مجرائای از دفتار پادشااهی بیارون 

یرمیرا ااااار حضاااارت واال رسااااانیده مبلااااه شزافاااای را بااااه نااااام بزرشااااان فااااراه  نااااویس کاااارده و بااااه مض

نظاام باا او هماراه کارده باه  وچخانسورحواله نموده به سیدعلی خان رسااله دار ساپرده وداد ساواره

 تحدیل آن وجوه شماشت.

وهمچنههین درتمامههت مملکههت از قبیههل ویههه مههر وره حوالههت نمههوده لههوای نیکنههام  اسراشههتا واز یملههه 

تحصیلدار مر ور از قندهار مامورسراه وچخانسورگردیده چون وارد ننیا شهد.نخوندزاده سقیرمحمهدخان 

وحهواله  ویهوه بسهیار خوسنهاک گردیهدها محمهدا رم خهان حا م وسرحدار چخانسور از ورود صد سوار 

برادر وسعید محمد برادر زاده خود را از راه خفا درمو ع) لفطهان  اش ویهوین سرسهتاده تعلهیم  هرد 

 ه مال ومتاع او را به بهانه مالتیارت از ننیا یمع  رده در سیستان متعقله دولهت ایهران نقهل دهنهد تها 

ود او نیهز از راه سهرار داخهل سیسهتان شهود وازایهن امررعایهای عهقهه پ  از وصول ایشان در ننیا خه

چخانسههورنگه  یاستههه سههرتیح محمدحسههن خههان مقههیم اش را خبردادنههد. واو بههه سههرعت وشههتاب چنههدتن 

ازپیادگان ساخلو را  ه در تحت رایت داشت سرسهتاده بهرادر وبهرادر زاده سقیرمحمهدخان راگرستهه ودر 

نائبان وکدخدایان د.ونخوندزاده سقیرمحمدخان از حب  نن دوتن نگاه گشته زندان قلعله اش محبو   ر

بلوچیه عالقه چخانسور را نزدخود خواسته همه را از حواله  بازششات تنخاواه وخاالع وبقایاا  زماان 

حکومت سردار محمدیوسف خاان در فاراه تخویاف وتخادیر کارده در محلال خاوف ورعاب انداختاه باه 

ام سی الی چیل هزارروپیه قران حواله از دفتار سانج  کابال آماده کاه های  ایشان شفت که بنام هرکد

وایشان این سخن را از نخوند زاده سقیرمحمدخان شنیده  یک تاب وتوان برداشتن این بارشران راندارد.

خایفانه از وی صهح  ار یستند اواو نخست عهد وسهوگند از ایشهان طلبیهد وقهرنن شهریف را درمیهان 

هههد بسههتند  ههه همگنههان از راه سههرار داخههل سیسههتان مههتعلقه  ایههران شههوند. بعههد ایشههان از نهههاده بهها هههم ع

نخوندزاده سقیرمحمدخان خواهان نن شدند  ه  دخدا محمدیان خان قوم پارس  را نیز میباید  ه خواسته 

ا با خود متفق وهمداستان سازند تا تمامت مردم پارس  به واسهطه  او بها ایشهان معا هدوهم عنهان شهوند

واا او به معاونت سوج پادشاه   مر خدمت بسته ایشان را خسهته  نهد. ونخونهد زاده ایهن گفهته  ننهان را 

پریرسته    نزد  دخدا محمدیان سرستاده به بهانه  خدمت  از خدمات دولتش درنزدخود طلبیهدا واو  هه 

یشان سرباز زد وبزرگهان از از معاهدە  بزرگان بلوچیه و نخوند زاده نگاه گردیده بود از رستن در نزد ا

اتحهههههاد واتفهههههاا نورزیهههههدن او مهههههایو  شهههههده بههههها نخونهههههد زاده سقیرمحمهههههد خهههههان در ده زینل]زینهههههل 

خمرُ خسرسردارابراهیم خان[  ه خانه وعیال نخوند زاده در ننیا بود رسته از نوا دیگرمعاههده وپیمهان 

از نهر هیرمند گرشته از راه سرار  درمیان نهاده باهم قرار دادند  ه مسا ن ومنازل خود را سروهشته و

داخلل خاک ایران شوند. و دخدا محمدیان را اگر دست یابند به قتهل رسهانند وننگاه] هه[ عههد بسهته بهه 

 سوگند مؤ د ردندا همگان راه منزل ومکان خویش پیش گرستند  ه بکوچند.

ان شهد  هه او را نیهز بها ونخوند زاده با  دا خدا یارمحمد و دخدا مله  محمدرخشهان  نهزد نااهب احمهدخ

خودو بزرگان بلوچیه در سرار ردن متفهق وههم گهردن سهازدا امها او ونااهب بنیادخهان نخونهدزاده را بهه 

خیانههت وخسههارت منسههوب  ههرده از راه خههدمت دولههت محبوسههش نمههوده و در قلعلههه چخانسههور بههرده بههه 

 صدباش  مقیم قلعه ننیا وخاصه داران زیردست وی سپردند.
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تیح محمدحسن خان مقیم اش  ه بهرادر وبهرادرزاده نخهودزاده را محبهو   هرده چهون واز ننسوی سر

مواداد حکمران سراه به عزم تنبیه و تهدید اشرار بلو  سنیران ا رهسپارچاه گ  وعهقه خهاران شهده 

در سراه نبودا از گرستارساختن نن دوتن وعزم وارادە  ایشهان بهه  رنیهل محمهدخان و میهرزا عبدارسهول 

مقیم وسردسترنگه  داده ایازت طلبید  ه با ایشان چه معاملت  ند؟ و رنیل مر ور مایرا را درج  خان

عری ههله  خههویش  ههرده بههه پههایه  سههریر سههلطنت سرسههتاده محمدشههریف خههان اسههحاقزا  را از راه سههراه 

درچخانسههور روان  ههرده امههرش نمههود  ههه تهها پرتههو وصههول اسگنههدن امرسههعادت موصههول ح ههرت واا 

ده را محاسظههت نمههوده نگرارنههد  ههه بههه حیلههه و واسههطه خههود را خهههی  نههد. وچههون مشههارالیه نخونههدزا

واردچخانسورشدا سرتیح عبدالرحیم خانا نخوندزاده را از قلعهه ای  هه محبهو  بهود بیهرون نورده بها 

خود به قلعه گنگ دژ برده سخت محاسظتش  ردند. ومردم بلوچیهه از راه معاههده ای  هه بها اخونهدزاده 

ده بودند روی نلبه به گنگ دژ نهادند  هه او را بهه قههر وعنهف از حهب  رههای  داده بعهد راه سهرار  ر

با سه  تهن سهواره وشصهت ونهه تهن   دخدا محمدیان خان ..ستان متعلقه دولت ایران برگیرند.یانب سی

رسته  پیاده از مردم پارس   ه قومش بود]ند[ نزد سرتیح عبدالرحیم خان ومحمدشریف خان اسحاقزاا 

از اراده وعزم مردم بلوچ   ه درسرار مصمم شده بودند هردو تن راخبرداده ا هرسه تهن بها سهواره و 

پیاده او وهشتاد تن پیاده ساخلو از گنگ دژ]قلعله  نگ[ برخاسته ومحاسظ به حفاظت نخوندزاده گماشته 

ه بلوچان یمعیهت  هرده وارد نادعل  شدند وشب را در ننیا به سر برده بامدادان به نزدی  مو ع   

بودنههد رسههیدند مههردم بلههو  لیههوج ایشههان را دیههده قههرب دوزاده هههزار تههن بههه نهنههگ ینههگ پههیش نمدنههدا 

وسرتیح عبدالرحیم خان با محمدشریف خان و دخدا محمدیان خان    نزد ایشان سرسهتاده پیهام دادنهد 

امتیاز حق وباطل را نموده ایشان  ه از راه استمالت نن قوم ومکالمات با ایشان وارد شده میخواهند  ه 

را از سرار ردن باز دارندا نه اینکه با ایشان هنگامه نرا گشته بنای پیکار گرارندا واگر چنانچه از راه 

یهالت واندیشه  بطالت بازنم  گردند همانا م  باید  ه تا زمان بازگشت مواداد خان حکمران سهراه از 

 3 « نشوند.چاه گ  وخاران توقف  رده مصدر امری 

براثر این اقدام سساد نمیز میرزامحمدحسین خان  وتوال ویاران به  رحهم  وخداناترسهش مهردم خهصه 

شریف سراه وچخانسور دچارمشکهت و مصایب زیادی شدند وچهون ا ثهر اسرادقهوم  ساقهد سههح  هرم 

انداختنههد  بودنههدا از نیروهههای دولتهه  شکسههت خههورده  بقصههدنیات یههان خههود را بههه رود خانههه هیرمنههد

نفرشان در نب نرا گردید و بقیه ازهیرمند  عبور رده واردخاک ایران شهدند. سهردار  ۲۰۰۰وحدود 

به ایران رستهه  بهودا بلوچهان سهراری  را بهدورخود یمهع نمهوده بقصهد حملهه  ابراهیم خان  ه قبل ازاین

یان خهان یکه  از برقلعه  نگ مر زحکومت  تا  نهار رود مشهترک نمهد و پیهام  تهدیهد نمیهز بهه محمهد

  خوانین  نگ سرستاد.

 :به کارمندان دولتی افغانسردارابراهیم خان اخطار

سراج التواری  درپایان شرح بتاوت بلوچهاا ازاقدامات  سردارابراهیم خهان بقصهد حملهه برقلعهه  نهگ  

یاده سردارابراهیم خان با مردم بلوچیه که فرار سیستان شده ودرد نربات را د» چنین گزارش میدهد:

بودند جمعیت کرد تا کنار خط فادله بین دولتاین افغانساتان وایاران آماده باه کارکناان ایان دولات پیاام 

آباء واجداد و زندشان ماست می بایاد تفاویم ماا  دادند که چون عالقۀ چخاسورمدفن مردشان وموطن

                                            
3

 ۸۷۹-۸۷۶،صص۱،بخش ۳سراج التواریخ،ج  - 
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باا مایاار و  شود. وهم نامه به کدخادا محمادجان خاان فرساتاده پیاام دادناد کاه تمامات ماردم چخانساور

درمخالفت با دولت افغانستان مدد کاراند، او اشردست از افغان بر داشته با ایشان متفق ومتحاد شاوند 

فیوالمراد، واال خود را از دست ایشان به باد خواهد داد. واو نامه سردار ابراهیم خان را نزد سرتیپ 

خاود باه پاایه  ساریر سالطنت  عبدالرحیم خان ومحمدشریف خان آورده وایشان]آن را[ملفوف عریضاه  

سردارابراهیم خان سالیا  دراز با خوکیاا :فرستاده از حضورا قدس واال به نام ایشان ار قام رفت که

دمساز ودر آالی  به بد  انباز بوده ودرمیان جنگ روز به سر برده طبیعت خوکیت در او ا ار کارده 

بااه مشاات ادب در دهاان  بزننااد کااه  اساات، ماای بایاادهوا  قبرسااتان  را از ساار  بیاارون کاارده چنااان

و قبل از پرتو وصول اسگندن این حکهم  دخهدا محمهدیان خهان بها  قبرستان خود را به خواب هم نبیند.

سیصدتن سواره وپیاده از قوم خودبیرا مقابل سردار ابراهیم خان براسراشته با سرتیح عبدالرحیم خان 

ه تهها  نههار خههط ساصههله رستههه بههه عههزم رزم ومحمدشههریف خههان و پیادگههان سههاخلو راه مههداسعت برداشههت

استوارایسادند. وحکمران سیستان]امیرعلم خان خزیمها خسر ابراهیم خان[ ازایهن امهر نگهاه گشهته یه  

تن از یاوران نظام را با چیزی از سواره مامور  رده سردار ابهراهیم خهان را بالشهکرش از  نهار خهط 

 4 «ساصل دور  رده پرا نده ساخت.

 به چخانسور: ایرانی براهیم خان از سیستانبازششت مجددا

مهیهدی  درشهرح حهال ابهراهیم ۱۸۹۶ههق )مطهابق  ۱۳۱۶سراج التهواری  ادروقهایع ربیهع ااول سهال 

 د خدا ابراهیم خان بلو ا ازتبعۀ دولت ایران  ه در سیستان اقامت وتوطن » خان بلو  چنین مینویسد:

ت المل  پسهرمیرعلم خهان خزیمهه[با اههل وعیهال خهود داشت ا از معاندت وبد سلو   حا م ننیا ]شو 

نقهههل مسهههکن  هههرده در چخانسهههور بهههه سهههایۀ حمایهههت ایهههن دولهههت یهههای گزیهههد. واز عری هههۀ نخنهههدزاده 

سقیرمحمدخان]حا م چخانسور[ا ییره برای او ومنسوبانش معین ومقررگردیدها خودش طلب  ابهل شهد 

نمهدن بهه دارالسهلطنها وداع زنهدگ  گفتهها در   ه قراری درامر معاش روزگارش نهاده نید. واو قبل از

اشر برادر او که درچخانسور است، »روز ششم ربیع ااخر نخندزاده سقیر محمد خان را سرمان شد  ه 

بابرادران دیگر  که در سیستان اند، مراوده  ومکاتبه نکند وضامن از عدم ارتکاب خود دراین امر 

او در آنجااا فرمااوده شااود واال ایشااان را در سیسااتان بدهااد معااروم دارد کااه ساار رشااتۀ بااود و بااا  

و او از تبرای برادران خود نبا نموده با اهل وعیال ابراهیم خان در سیسهتان معهاودت « مرایعت دهد.

 5 « رد.

  واما درباره سردار کمالخان:

 ۱۸۱۰پسرنواب خان فرزند جانبیک سنجرانی باشد،همانست که درسال سنجرانی اشرسردارکمالخان  

بااه آنیااا بناادکمالخان  ماایالد  از طاارف وزیاارفتب خااان بااارکز  زمااین هااا  رودباروچیاربرجااک و

 ۱۸۷۹سااردارکمال خااان سااال تاااریف فااوت دربخاا  اول ایاان مقالااه .تفااویم شااده بااودبطوراقطاااع 

 سااال قباال۷۰۰او رابااه  عدااراینکااه کسااانی .میګااترداوفااوت از سااال  ۱۴۱کااه  ده اسااتمشااخش شاا

 پایان .خاندان بی خبراند  اینمیدهند، ازتاریف شان ن ازامروز
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 ۸۸۳-۸۸۲،صص۱،بخش ۳ج التواریخ،جسرا  - 
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 ۲۹۷فیض محمدکاتب،سراج التواریخ،جلد چهارم،بخش نخست،ص  - 
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