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 ۀ مؤلفمقدم

دربارۀ مبارزات بلوچها وسرداران بلوچ در مقاله  20»

ست که در ا نتاریخی م -تحقیقی  التای ازمقاه مجموع« سیستان

مواقع مختلف حیاتی فرهنگی ام،  هم در اکادمی علوم افغانستان و هم  

در دوران هجرت در کشور سوئد هریکی را  نوشته و به نشر سپرده 

 ام.

درحالی که من پشتون تبار وبه قوم بارکزی منسوبم اما در یک 

نوجوانی ودوران مکتب را با محیط بلوچی بزرگ شده ام وکودکی و

م و در و با خوی وخصلت  وکرکتر شان بلدبلوچها سپری کرده ام 

پراتۀ تندوری خورده ام  چنگالی ودسترخوان بلوچها نان لواش و

ً نیمی از عمرم را درنیمروز در معاشرت با بلوچ ها سپری  وتقریبا

 کرده ام.

 نزدیک را دیگر با پشتونها  خود هبلوچها بیش از هرقوم وقبیل

بلوچها مثل پشتونها به نوشتن تاریخ خود وهم پایه ترمی دانند.   تر

عادت ندارند وبیشتر روایات تاریخی وکارنامه های رزمی خود را 

 درحافظه خود نگهمیدارند واز نسلی به نسلی انتقال میدهند. 

سال قبل، وقتی در بارۀ یکی از رجال تاریخی بلوچ )  35  

یر شاه اشرف افغان بدربار ترکیه عثمانی( مقاله محمدخان بلوچ، سف

درکابل « ملیت های برادر» و « آریانا»ای نوشتم و آنرادرمجالت 

بچاپ رساندم، مورد اسقبال گرم تحصیل کرده های نیمروزی 

قرارگرفت و احساس بسیارخوبی  بمن دست داده بود. از آن ببعد در 

ده ام ونه تنها بارۀ رجال و شخصیت های سیاسی بلوچ توجه کر
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دربارۀ  جنبش های ملی ومبارزات سیاسی بلوچهای پاکستان بلکه در 

بارۀ رجال وشخصیت های نامدار این قوم بشمول سردار دوست 

در بلوچستان ایران وهمچنان سرداران سنجرانی وناروئی محمدخان 

مقیم سیستان و نیمروز اطالعات تاریخی مغتنمی را گرد آورده به 

م که مورد استقبال عده زیادی ازچیز فهمان بلوچ مقیم نشر سپرده ا

 ایران قرار گرفته است.

حضوراقوام شریف بلوچ در سیستان وکارنامه های شان که 

تا است بخشی از تاریخ منطقه را میسازند، نگارنده را برآن وا داشته 

به مبارزات ملی وکارنامه های رجال مهم این طایفه تاجائی که منابع 

 ند بپردازم.کمییاری 

وقایع د و نامیده میش« گدروزيا»بنام در ازمنه قبل از میالد بلوچستان 

قعیت وغیره  مو «آرین»و «پلینی»و «استرابو»یونانی چون نگاران 

در  ه اند.گفت ودریای عرب و هندوستان سیستان آن را بین کرمان و

از جمله اصطخری وابن مولفان دورۀ اسالمی  جغرافیه نگاران و

 «مکران»این منطقه بنام قل والمقدسی ویاقوت حموی وغیره از حو

  یاد کرده اند.

 اند دهیعق نیبر ا محققان »درویکی پیدیا  زیر واژه بلوچ میخوانیم که:

گدروچ  ایهستند و واژه بلوچ از بدروچ  ایها از مردم گدروز که بلوچ

 ینشهخام یامپراطور یها از ساتراپ ایگدروز التیاست. ا مشتق شده

 هیه و کرمانیپارت اتیدغس شیمرز با زرنگه باکتر است که هم بوده

 323 سالدر  یاز مورخان مشهور روم یسلیس دوریویاست و د بوده

آنان  نیاست؛ و سرزم شمرده یشرق یها التین را جزو اآ الدیقبل از م

 به مرکز یبلوچستان امروز ای)مکران( مکا ای مک نیسرزم نیرا هم
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 رانشهریا یدر زبان امروز پهره )نام باستان ای( pohraپورا )تی

 «اند. ( دانستهیکنون

محقق مشهورانگلیسی داکتر بیلیو، در کتاب پژوهش های اتنوگرافی 

خود دربارۀ افغانستان میگوید که نام بلوچستان برای اولین بار از 

 سوی نادرافشار بعد از فتح این منطقه برآن گذاشته شد.

وچستان به قلمرو احمدشاه درانی ملحق گردید پس از نادرافشار بل

که قشون انگلیس ازاین سرزمین عبورمیکرد، خان   3981ودرسال 

کالت به نمایندهگی از شاه شجاع نخستین قردارداد را باانگلیس  

 نمود. ءامضا

وآغاز بحران 1863پس از مرگ امیردوست محمد خان درهرات در

ابل، ایران فرصت یافت تا پنج ساله میان پسران امیر برسرتصرف ک

نفوذ خود را درسیستان وبلوچستان گسترش دهد ونه تنها نیمی از 

بلوچستان را متصرف شود بلکه توانست بخشی ازسیستان رانیز 

اشغال کند. وقتی که امیر شیرعلی خان رقبای خود را کنار زد 

وبرتخت کابل تسلط یافت به قصد دفاع از منافع افغانستان، ایران را 

هدید به جنگ نمود،ولی  انگلیس پای حکمیت بجلوگذاشت وبا اعزام ت

جنرال گولدسمید از لندن ابتدا بلوچستان را درمیان ایران وخان کالت 

( وبعد سیستان را میان ایران وافغانستان تقسیم 1871تقسم نمود)

 (.1872کرد)

تر از ضربه  تر و خون چکان  که مهلک  دوم انگلیسو اما ضربه 

برامیر محمدیعقوب خان  ۱۸۷۹در تحمیل معاهده گندمک ود، اولی ب

از پیکر افغانستان چون : سیبی، دارو  هایی بخشجداکردن و

، کویته ، چمن ، پشین،کرم ، وزیرستان ، پارا  ، دالبندیگیهوچا



 8 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

چنار، سوات، باجور، بنیر ، دیر ، چپالس ، چترال، باشگل و غیره 

با تحمیل معاهدۀ دیورند گلیس ها .انبه هند برتانوی بودوپیوستن آن 

مناطق  ورندیخط دوکشیدن برامیر عبدالرحمن خان ۱۸۹۳در 

براي انگلیسها . مذکوربرای دایم جزو قلمروهندبرتانوی قرارگرفت

یک واحد اداري موسوم به  ،هضم این انضمام به امپراتوري هند

 ایجاد کردند.« بلوچستانپولیتیکل ایجنت »

الم استقالل هند و پاکستان، انگلیس ، پس از اع1947درسال 

را به پاکستان منضم کرد و درواقع منطقه اي را به شرقی بلوچستان 

درصد خاکش را تشکیل مي  45داد که به آن تعلق نداشت و پاکستان 

داد. امیر عبدالکریم، برادر خان حاکم و بسیاري از سرداران 

داشتند انگلیسها با ( با استناد به توافق هایي که بلوچ یلاي قباسؤ)ر

تا  اکنون آغاز کردند که بلوچستان براي استقالل را بالفاصله جنگي 

 دوام دارد.

 حمایت داودخان از داعیۀ بلوچها:

داودخان یکی از زمامداران قاطع افغانستان بود که از داعیه برحق 

بلوچها دفاع وحمایت میکرد ومظالم پاکستان را علیه خلق های بلوچ 

از اینکه حکومت بوتو علیه جنبش های  خانداؤد  ود.محکوم مینم

جدائی طلب بلوچ با حمالت بیرحمانه و زندانی ساختن سران بلوچ و 

اتخاذ کرد و صدای ، موقف جدی تری پشتون به شدت اقدام میکرد

به همین  ،کرداعتراض خود را علیه آن به حیث سیاست عنعنوی بلند 

به خرابی گذاشت که دراثر آن به سرعت رو با پاکستان روابط  سبب 

اعالم یعنی یک سال بعد از ۱۳5۳سنبله  ۱6محمد داؤد بتاریخ 

و فرستاد ملل متحد سازمان نامۀ به سرمنشی  جمهوری درافغانستان 
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عملیات بیرحمانه حکومت پاکستان بر مورد دررا توجه آن مؤسسه 

خود را  مردم بلوچ تقاضا نمود. بوتو بالمقابل نامۀ جوابیه شدید الحن

به سرمنشی ملل متحد ارسال کرد که در آن افغانستان را به مداخله 

دراینجا نامه دوم آن شهید  در امور آن کشور متهم ساخته بود.

 وطندوست پرست را اقتباس میکنم.

 در دفاع  محمد داؤد رئيس دولت افغانستان  ۀنام

 از حقوق مردم بلوچ عنوانی سرمنشی ملل متحد

 جاللتمآبا!»

خود عنوانی  ۱۹۷۴سپتمبر  ۷توسط نامۀ مورخه  من

جاللتمآب شما توجه کشورهای عضو ملل متحد را به حالت اضطرار 

آور صلح و امنیت را در منطقه ای که افغانستان به آن تعلق دارد، 

سخت به خطر انداخته است، جلب نمودم. نامه مذکور طوریکه 

 ۱۹۷۴سپتمبر 2۵، مورخ 2۴تقاضا گردیده بود، طی سند رسمی پ  

ازطرف داراالنشای ملل متحد به کشورهای عضو آن سازمان توزیع 

 شد.

افغانستان به حیث یکی از کشورهای عضو ملل متحد وظیفۀ 

خود دانست تا جاللتمآب شما و توسط شما کشورهای عضو ملل 

متحد و تمام جامعۀ بین المللی را ازین تهدید به صلح و امنیت 

ستان عقیده دارد که تمام دول عضو مکلف اند مستحضر گرداند. افغان

که سازمان ملل متحد را از همه حاالت مطلع سازند و از وقوع 

 حوادثیکه منجر به اخالل صلح میگردد، جلوگیری نمایند.

اندیشۀ افغانستان که طی نامۀ فوق الذکر به اطالع رسانیده 

ست شده، نسبت به عواقبی وخیمی میباشد که شاید در نتیجۀ سیا

حکومت پاکستان علیه آزادیخواهان بلوچ بروز نماید. این نگرانی بعد 
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از استعمال سیستماتیک قوه، بشمول بمباردمان هوائی ازطرف 

پاکستان بمقابل آزادیخواهان بلوچ که علیه پامال گردیدن تقاضاهای 

مشروع سیاسی و آرزو های حقه خویش به مقاومت خود دوام 

 میدهند، اظهار گردید.

د از آنکه پاکستان قوۀ نظامی را استعمال کرد و مرتکب بع

عمل مردم کشی و امحای دسته جمعی هزاران نفر بشمول اطفال، 

زنان و سالخوردگان گردید، آزادیخواهان بلوچ به مواضع 

غیرمسکون در کوه ها پناه بردند، تا از آنجا برای بدست آوردن 

ف احزاب مخالف حقوق حقه خویش مجادله نمایند. این وضع ازطر

پاکستان و رهبران سیاسی بلوچ به توجه موسسات بین المللی مانند 

کمسیون حقوق بشر ملل متحد، داراالنشای کنفرانس اسالمی، موسسه 

بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و موسسه بخشش ]عفو[ 

عمومی بین المللی )امنستی انتر نیشنل( رسانیده شد که توسط وسایط 

طالعاتی بین المللی، با وجود سانسور شدیدی که ازطرف نشراتی و ا

حکومت پاکستان وضع شده بود، جهان از آن آگاه گردیدند. درین 

وقت بود که صدراعظم پاکستان اولین اولتیماتوم خود را برای 

آزادیخواهان بلوچ صادر کرده و اعالم داشت که: هرگاه ایشان الی 

ایشان عملیات شدید و وسیع  تسلیم نگردند، علیه ۱۹۷۴اکتوبر  ۱۵

 نظامی اتخاد خواهد گردید.

ت افغانستان که از عواقب مدراثر این ]اخطار[ بود که حکو

وخیم سیاست تهدید و استعمال مزید قوه آگاه است، مجبور شد این 

تخلف آشکار را از اصول منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق 

لتمآب شما و کشورهای قوق بشر به توجه جالحبشر و میثاق های 

 عضو ملل متحد برساند.

خویش  ۱۹۷۴حکومت پاکستان توسط نامۀ مورخه اول اکتوبر 

که ازطرف صدراعظم پاکستان عنوانی جاللتمآب شما صادر 
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گردیده، نظریات خود را اظهار کرده است. حکومت افغانستان بار 

دیم دیگر وظیفۀ خود میداند تا نظر خود را در مورد وضع موجود تق

 نماید.

حکومت پاکستان پیشنهاد مبنی برتحقیقات بین المللی را برای 

اکستان قلمداد نموده است. پدریافت حقایق، مداخله در امور داخلی 

اگر طلب تحقیقات بین المللی به منظور جستجوی حقایق بحیث 

مداخله در مور داخلی یک کشور محسوب گردد، پس این امر برابر 

به سیاست بعضی حکوماتی خواهد بود که حقوق به تسلیم بال شرط 

بشر را نقض مینمایند. درخواست تحقیق حقایق توسط جامعۀ بین 

المللی در آغاز ازطرف آزادیخواهان بلوچ و رهبران سیاسی آنها 

شتیبانی کامل حکومت پصورت گرفته است که این تقاضا از 

امه افغانستان برخوردار میباشد. لذا مضحک است طوریکه در ن

پاکستان ظهار گردیده که حمایت مردم بلوچ ازطرف حکومت 

ستقالل سیاسی پاکستان اافغانستان یک طرح علیه تمامیت ارضی و 

 میباشد.

در مکتوب شاغلی بوتو ادعا گردیده که حکومت افغانستان 

باالی قسمت های بزرگ خاک پاکستان دعوای ارضی پیش نموده 

چ سویه توسط حکومت افغانستان است. این طور اعالم هرگز و به هی

 صورت نگرفته و توسط هیچ منبعی ثابت شده نمیتواند.

حکومت پاکستان افغانستان را متهم براین می سازد که: 

بصورت سیستماتیک عملیات خرابکاری و دهشت افگنی را در داخل 

پاکستان ترتیب، مساعد و تشویق مینماید. این البته حقیقت دارد که 

توسط همه وسایلی که بدسترس شان است با حکومت آزادیخواهان 

پاکستان جنگیده اند، ولی این حقیقت ندارد که حکومت افغانستان 

درآن کدام سهمی داشته است. اگر اجازه داده شودکه مجادلۀ 

آزادیخواهان بلوچ بحیث دهشت افگنی تعبیر گردد، پس همچنان گفته 



 12 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

ختلف جهان دهشت شده میتواند که همه آزادیخواهان در نقاط م

افگنان میباشند. به همین منوال درست نیست که به رهبران سیاسی 

یک داعیۀ ملی، روسای فیودال خطاب گردند. تنها تحقیقات بین 

المللی به منظور دریافت حقایق میتواند حقیقت را واضح سازد. 

تقاضا از جامعۀ بین المللی برای اینکه حقایق بمیان آید، به هیچ وجه 

رز العمل فیودالی محسوب شده نمیتواند. رهبری مردم بلوچ یک ط

 بدست منورین و جوانان بلوچ میباشد.

طی نامۀ خود حکومت پاکستان تذکر میدهد که حقوق و 

آزادیهای سیاسی همه مردمان پاکستان توسط قانون اساسی که 

بصورت دموکراتیک ترتیب و از جانب نمایندگانی که از طرف همه 

تان مستقیما انتخاب شده اند، به اتفاق آراء تصویب ایاالت پاکس

گردیده، تضمین شده است و بلوچستان دارای یک حکومت منتخب 

از مردم نمایندگی میکند، میباشد و مردمان آنجا مانند مردم دیگر 

ایاالت از تمام حقوق اساسی که قانون اساسی آنرا تضمین نموده ، 

ت غیرقابل نکار را باید متذکر برخوردار اند. ولی دراینجا یک حقیق

شد و آن اینست که نمایندگان منتخب بلوچ ها و پشتون ها بصورت 

غیرقانونی برطرف گردیدند و اکثریت انها فعالً در زندان بسر می 

 برند.

درنامۀ پاکستان به افغانستان بحیث یک )دولت قرون وسطی( 

یک قاعده در آنجا امحای جسمانی مخالفین سیاسی :»اشاره شده که 

است، نه یک استثناء. درسال گذشته یک تعداد افغانهای برجسته به 

این سرنوشت مبتال گردیدند و بسیاری ازین ها در سیاه چال ها بدون 

این گفتار تحریف فاحش حقایق « محاکمه در درد و رنج بسر میبرند.

است. من یقیین دارم که جاللتمآب شما آگاه هستید که بعد ازانقالب 

وریت در افغانستان کوشش های به تحریک پاکستان برای از جمه

بین بردن رژیم مترقی جمهوریت بعمل آمد که خائنین گرفتار و 
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مجازات گردیدند، ولی مجازات بدون محاکمه صورت نگرفته است. 

افغانستان در مقابل مداخله پاکستان در امور داخلی کشور همیشه از 

ت پاکستان در امور داخلی صبر و تحمل کار گرفته ست. مداخال

افغانستان توسط اسنادی که در دست حکومت افغانستان موجود 

 است، به اثبات رسانیده شده میتواند.

صدراعظم پاکستان افغانستان را یک)دولت قرون وسطی[ 

خوانده است. این حقیقتا مضحک میباشد. من فکر میکنم هیچ 

ایط برای همچو لقبی کشوری در آسیا بهتر از خود پاکستان واجد شر

نباشد، جائیکه حکومت به صورت سیستماتیک حقوق بشر و آزادی 

های فردی مردم را پامال کرده، جائیکه موسسات دموکراتیک تنها 

به نام موجود اند و جائیکه بیرحمی عسکر و پولیس یک حقیقت 

وحشتناک حیات روزمره گردیده است. جنگ نابود کننده که فعالً 

بی دفاع بلوچ جریان دارد، گواه کافی رویۀ اهانت آمیز بمقابل مردم 

حکومت پاکستان در برابر کرامت بشری و حقوق اساسی مردم بوده 

و صورت واضح ثابت میسازد که اقدامات آن حکومت به هیچ وجه 

 اعمال یک حکومت عصری و موکراتیک محسوب شده نمیتواند.

ا همچنان در پیام صدراعظم پاکستان عنوانی جاللتمآب شم

یکصدوپنجاه هزارتن افغانی درسال گذشته به »تذکر رفته که:

این تحریف حقایق است،حقیقت موضوع « پاکستان پناه برده اند.

اینست که این اتباع افغانی کوچیهای افغان هستند که هرسال هنگام 

فرا رسیدن موسم سرما به وادیهای گرم سواحل رود سند مهاجرت 

رسم و عنعنه را از زمانیکه این مناطق جزء مینمایند. ایشان این 

افغانستان بود، تعقیب کرده اند. هنگامیکه بادهای گرم تابستان شروع 

به وزیدن میکند، این کوچیها به سطوح مرتفع برمیگردند. طرز 

زندگی کوچی ها کامالً به زمامداران پاکستان معلوم است، طوریکه 

های گذشته معلوم بود. لهذا به اسالف آن و مقامات برتانوی در دهه 
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حکومت پاکستان بخوبی میداند که اگر محدودیت های ازطرف 

مقامات مربوطه پاکستان وضع نمی شد و مزاحمت های ازطرف 

شان برای آن مردم تولید نمیگردید، تعداد کوچیها بصورت عادی 

خیلی بیشتر از آنچه در مکتوب صدراعظم اکستان نشان داده شده 

 است، می بود.

گرچه حکومت پاکستان اخیراً کتاب سفیدی نشر کرده و درآن 

ادعا نموده است که اوضاع بلوچستان آرام شده و مردمی که علیه 

حکومت پاکستان مبارزه میکردند، تسلیم گردیده اند. میخواهم دو 

انکشاف عمده ای که این ادعای کتاب سفید را کامالً رد میکند، به 

 توجه شما برسانم:

 ۱۵حکومات پاکستان موعد قبلی اولتیماتوم را که اوال   

اکتوبر تعیین کرده بود، برای دوماه تمدید کرده است که تمدید این 

موعد به خوبی نشان میدهد که تهدید توسیع عملیات نظامی و 

بمباردمان هوائی هیچ گونه تغییری را در مقاومت آزادیخواهان برای 

کومت پاکستان که در داخل حصول حقوق حقه شان وارد ننموده و ح

میعاد آن اولتیماتوم موفق به پیشبرد مرام خود شده نتوانست، مجبور 

گردید برای نیل به اهداف نظامی خود در بلوچستان موعد جدیدی را 

 برای اولتیماتوم خود تعیین کند.

لوچ شامل زنان و اطفال دراین بنفر مردم  ۳۴۴ثانیا  به تعداد  

ک افغانستان پناه آورده اند. رجوع این مردم به هفته های اخیر به خا

فغانستان شدت و وسعت ظلم و تشدد حکومت پاکستان مخصوصا 

قوای نظامی آنکشور را بر مردم بلوچ که مجبور ساخته شده اند، 

 مزارع و خانمان خویش را ترک بگویند، نشان میدهد.

ازیکطرف حکومت پاکستان عفو عمومی را برای مجاهدین 

عالن کرده و با توزیع کتاب سفید خویش اوضاع را در بلوچ ا

بلوچستان بکلی عادی وانمود میکند و ازطرف دیگر میعاد اولتیماتوم 
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خود را برای دو ماه تمدید مینماید. این تضاد واضح در ابالغیه های 

حکومت پاکستان، این امر را تائید میکند که برخالف ادعای پاکستان 

چ علیه نظامیان پاکستان هیچگونه تقلیلی رخ در مقاومت مجاهدین بلو

نداده است. تمدید اولتیماتوم و مهاجرت پناه گزینان بلوچ به افغانستان 

کامالً درست بودن ادعای افغانستان را دراین مورد ثابت ساخته و 

اندیشۀ افغانستان را دربارۀ دوام جنگ بین مردم بلوچ و حکومت 

بصورت آشکار این حقیقت را تائید پاکستان تصدیق مینماید. همچنین 

مینماید که تطبیق سیاست خشن و بیرحمانه، مردم کشی و امحای 

دست جمعی آن حکومت علیه مردم بیگناه بلوچ منجر به آشفتگی 

روز فزون اوضاع گردیده، حقوق بشری و سیاسی مردم بلوچ را 

پامال و خطری را برای صلح و امنیت در منطقه ما به وجود آورده 

 ست.ا

این واقعات نشان میدهد که افغانستان باید وضعیت وخیم را در 

بلوچستان به اطالع شما و از طریق شما به کشورهای عضو ملل 

متحد و جامعه بین المللی میرسانید و نمی گذاشت پرده ضخیم 

پروپاگند وء پاکستان، حقایق را از انظار بپوشاند. بناًء مندرجات نامه 

ر خود را بار یگر تائید مینمایم و امیدوارم که سپتمب ۷گذشته مورخ 

حکومت پاکستان از استعمال قوه علیه آزادیخواهان بلوچ که توسط 

اولتیماتوم تهدید گردیده اند، خودداری نماید. امیدورام جاللتمآب شما 

 احترامات فایقه مرا بپذیرید.

 ۱«محمد داؤد »

یکی از بحث های  مبارزات حق طلبانه ملی گرایان بلوچ در پاکستان

 بسیار جالب وقابل توجه است که دراین اثر  به آن پرداخته شده است.

                                                 
1
 نستان  داؤد خان و روابط با پاکستان) قسمتداکتر کاظم، مقاله مکثی برمعضلۀ پشتو- 

 ( 2017چهارم، افغان جرمن آنالين فبروری
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سال  35خوشحالم که این فرصت میسر شد تا مقاالتی را که درطول 

ورجال نامدار آنها نگاشته ام،  هابلوچ در بارۀ مبارزات سیاسی  اخیر

 در یک مجموعه بصورت کتاب به جوانان وعالقمندان تاریخ بلوچ

ومعرفی نخبه ګان تقدیم کنم. امیدوارم در روشن کردن تاریخ بلوچها 

 درمنطقه  خدمت کوچک  فرهنگی بشمار آید.بلوچ 

 سیستانیمحمداعظم کاندید اکادمیسین 

 2020/ 17/4گوتنبرگ سویدن
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 مقاله اول

 

 ی سیستاناتنو گرافی بلوچ  ها

 (1۹از نظرمحققان انگلیسی قرن )

29/12/ 2019 

درتحقیقات خود بدنبال  یلیسگانکی نیست که نویسندگان ومحققان ش 

اند ولی آنچه مسلم است اینست بوده  منافع ملی ونفوذ امپریالیستی خود

که آنها به دولت ها متبوع خود گزارش نادرست وگمراه کننده 

مونت نمیدادند. بطورمثال:کتاب "بیان سلطنت کابل " تالیف وگزارش 

)ترجمه پشتو از داکترحسن کاکر ونصرهللا الفنستون استوارت 

بنام ]افغانان[  آن سوبمن،چاپ اکادمی علوم افغانستان( و  ترجمه دری

ازچنان ارزش تاریخی  ،(چاپ ایران )ازمحمدآصف فکرت هروی

سال از زمان  200وجامعه شناسی برخورداراست که با وجود گذشت 

د نوشته ایم ونه ( تا هنوز همتا وهمسنگ آنرا نه خو181۵نوشتن آن)

نتوانسته کسی دیگر از استادان جامعه شناسی تحصیل کرده درغرب  

 ارائه کنند.اند

محمدحیات دیپتی کمشنر  تالیف در همین راستا کتاب "حیات افغانی"

ترجمه پشتو از ،]پولیتکل کمشنرانگلیس درمنطقۀ قبایل بنو[  خان

عات گونه گونه ذخیرۀ بزرگی از اطال ،لطیف یاد وفرهاد ظریفیداکتر

 همکه هنوزمی باشد در بارۀ زندگی وحیات اقوام مختلف افغانستان 

 بحیث یک منبع معتر برای پژوهش های اتنوگرامی به حساب میرود.
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نستان" و"پژوهشی در بارۀ همچنین است کتابهای "نژادهای افغا

محقق ونژاد شناس  ی افغانستان" )هردو از داکتر بیلیوفاتنوگرا

( ونیزکتاب " بشرشناسی سیستان"، از جارج پیتر یسیمعروف انگل

تیت،مورخ، بشرشناس ونقشه بردار وصاحب منصب انگلیسی 

وتحقیقات هنری رالینسون در مورد مردم شناسی سیستان، از جمله 

آثار ارزشمندی اند که تا کنون درکشورما وکشورهای همسایه از 

 گیرند. قرارمیند ومورد استفاده محققان ااعتبارزیادی برخوردار

  داکتربیلیو:

همراه با جنرال پالک و سید نورمحمدشاه صدراعظم  1872درسال 

 چهار وخان نشین و رودبار و رامیر شیرعلیخان از راه گرمسی

قسیم تنقطه آعاز یعنی برجک وارد سیستان شده وبعد به بندکوهک 

 سیستان میان افغانستان وایران رفته و با هیات حکمیت جنرال گولد

خرابه بعد از مشاهده  سمید پیوسته وسپس عازم الش وجوین شده و

از راه قلعه کاه فراه به هرات و از والش وجوین  قلعه پشاوران های 

آنجا به تهران رفته است. ومطالب مهمی در باره آثار تاریخی سیستان 

 ومردم آن نوشته است.

اثر تحقییقی داکتر بیلیو، عالوه برکتاب ) نژاد های افغانستان( یک 

دیگری بنام "پژوهشی دربارۀ اِتنوگرافی افغانستان " دارد که آنرا در 

ارائه کرده است. این کتاب  1891نهمین کنگرۀ شرقشناسان درسال 

چند سال قبل توسط سهیل سبزواری به دری ترجمه شد ودر سایت 

اریائی به نشر رسید. دربخش هفتم این ترجمه درمورد طوایف 

 :ویدگمیده وپس از آنکه سیستان بحث ش

 ،ینهرو ،یمانند سربند لهیوقب فهیطا نیچند ستانی"با بلوچها درس

آوارگان در  گریو د یکوردگل ،ی[، مماسنی]طوقیتاوک ،یسنجران

و تمام  نیقا زد،یکرمان،  یتا نواح افتهیدشتها تا جنوب و امتداد  ریمس
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 کیقبال  یاست. سربند دهیگرد بیخراسان تا مشهد و قم ترک یکوهها

 نیاز ب مورلنگیبواسطه ت شانیقدرت ا نکهیبود تا ا نجایامهم در  لهیقب

نمود[ و  دیرا درهمدان کاشت]تبع لهیکتله قب کیشود  یرفت و گفته م

آورده شدند.  ستانیاز آنها بواسطه نادرافشار دو باره به س یبعد تعداد

 اند."تازه واردان از بلوچستان  نی[ ازجمله آخریهوران]یرناهو

 

 و یطوق یوبلوچها یسنجران یبلوچها یرافګمورد اتنو ودریلیب

 :سدینویم ستانیس میمق یمماسن

"با بلوچها درسیستان چندین طایفه وقبیله مانند سربندی، نهرویی، 

سنجرانی، تاوکی]طوقی[، مماسنی، کوردگلی و دیگر آوارگان در 

یزد، قاین و تمام  مسیر دشتها تا جنوب و امتداد یافته تا نواحی کرمان،

کوههای خراسان تا مشهد و قم ترکیب گردیده است. سربندی قبال یک 

قبیله مهم در اینجا بود تا اینکه قدرت ایشان بواسطه تیمورلنگ از بین 

رفت و گفته می شود یک کتله قبیله را درهمدان کاشت]تبعید نمود[ و 

تان آورده شدند. بعد تعدادی از آنها بواسطه نادرافشار دو باره به سیس

 ی[ ازجمله آخرین تازه واردان از بلوچستان اند."هوی]ناررناهو

سنجرانی یک قبیله ترک بوده و اکثراً کوچی »مینویسد:ادامه بلیودر 

اند که درغرفه ها یا آلونک های ساخته شده از بوریا ]خانه های 

چپری[ی چوبی زندگی میکنند؛ و در زمان حکمرانی شاهان سنجر 

هار قبیله مسلط در این ناحیه بوده اند. توکی)طوقی( یک قبیله در کند

نوکر و مخلوط چند نژاد )عمدتا سنجرانی( اند. مماسنی شاید نمایانده 

ممیسی متذکره بواسطه پلینی و باشنده چهار گانه ممیسیه در کوئیل 

سوریه باشد؛ تعداد زیاد آنها درمکران و کرمان بوده و در زمان 

زندگی میکردند. مماسنی،  ر حوالی جاکسارتیستهاجم اسکندر د

تاوکی و سنجرانی جمعا بنام نخای ]نخعی[ یا نوغای]نغعی[ نامیده 

میشود؛ اینها همه ترک بوده و کم وبیش کوچی اند.
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بیلیو، براهوهی ها دراصل کورد اند ومینویسد:" کوردگلی" به نظر

( کردستان درسیستان یک شاخه ُکرد )کوردیونی و کاردوخی قدیمیها

است که یک سلطنت را در لُرستان )بین کرمان و خوزستان( در 

حوالی آغازسده دوازدهم تاسیس نموده و قدرت خود را تا زمان شاه 

«عباس نگاه داشتند که آن والیت را ضمیمه خود ساخت. ...
 2

 

 

 براهوئی ها: اطالعات بشرشنای بیلیو در بارۀ بلوچها و

 )تاریخ هیرودتس(تذکرات مورخان یونانی تاثبادنبال ه داکتر بیلو ب

با منابع هندی)سانسکریت( در بارۀ قبایل وطوایف مسکون وتطبیق آن 

اصلیت فتوحات اسکندر کبیر درشرق است و دربارۀ  در خط سیر

اطالعات ً جالبی را وتاجیک ها کوردها وبلوچها وبراهوئیها  افغانها،

گفته  ا افغانها ناشنیده وناکنون برای بسیاری از م ارائه میکند که تا

 ومی باید آنرا بدون تعصب مرورکرد.مانده است 

ستراپی هفدهم متشکل از پاریکانوی و اسیاتیک »او مینویسد:

هاست. این ستراپی مربوط به بلوچستان فعلی است: ایتیوپیان 

گدروسیا یا گیدروسیای سترابو، پلینی، آرین وغیره و تشکیل کننده 

هستانی، خشک، عقیم و در اکثر حصص دشت و تمام آن منطقه کو

مسکونه های پراگنده که از اندوس تا والیت پارسی کرمان در شرق 

و غرب ادامه دارد؛ و درشمال محدود است به دشت ریگی جدا کننده 

 آن از کندهار و سیستان و در جنوب به بحیره عرب. 

رسی قسمت غربی این منطقه مربوط فارس است و بنام بلوچستان فا

تشخیص میشود؛ این ستراپی در اکثر حصص پوشیده با کوهها و 

فالت سرحد بوده و دربرگیرنده نواحی سرحد، بمپور )شهری باین نام 

                                                 
2
 داکتر بیلیو،پژوهشتی در بارۀ اتنوگرافی افغانستان )بخش هفتم( سایت آریائی   -
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مرکز این بخش بلوچستان است(، دیزک، گاه وغیره است. قسمت 

شرقی مربوط به هند است که بنام کالت بلوچستان یاد میشود )شهری 

وچستان است( ودربرگیرنده والیات باین نام مرکزاین بخش بل

ساراوان، جاالوان، کاچ، گنداوه، لسبیال و کاج مکران است. قدیما نام 

تمام این منطقه که حاال بلوچستان نامیده میشود قرارمعلوم کاش، کاچ، 

یا کاج )یا کوش یا کوج طوریکه پارسیها آنرا تلفظ میکنند( بوده که 

ام کاچ گنداوه و کاچ یا کاج این نام درهردوقسمت شرقی وغربی بن

 –مکران دیده میشود؛ واینجا بواسطه نژاد کاش یا کاچ )کوش بایبل 

"کوش بیگت نیمرود"(، ایتیوپی های هیرودوتس مسکون شده بود. 

ازاین کاش یا کاچ، کاشواهه یا کچواهه بزرگ )کوشواهه یا 

 کوچواهه( شجره راجپوت اشتقاق شده است.

کا یعنی "کوهنورد"( متذکره -کل هندی پراپاریکانوی )جمع پارسی ش

بواسطه هیرودوتس یکجا با ایتیوپی های اسیاتیک حاال بواسطه 

براهویی، براوی یا باروهی یک واژه بومی دارای عین معنی 

"کوهنورد" نمایانده میشوند. اصطالح ایتیوپی های اسیاتیک 

شود هیرودوتس متذکره دراینجا بیک شاخه کوشیتیز قدیمی اطالق می

که در زمانهای بسیارقدیم دروادی تاگریس مسکون بوده و ازآنجا 

بامتداد ساحل تا اندوس]سند[ امتداد داشته است. ازاین حصص اینها 

بطرف شرق تا قلب راجپوتانه یا راجواره بحیث کچواهه و بطرف 

شمال تا هندوکش توسعه یافتند، جائیکه ما قبایل کچواهه را دربین 

و کنر یا کاشکار]کاشغر[ دیدیم. عادات موجود مردمان کافرستان 

دربین بلوچ واجداد ایشان که از الیپو در سوریه آمده اند بطورآشکارا 

 نشان دهنده منشای کوشایتی باشندگان قدیمی منطقه میباشد.

سترابو با توضیح این قسمت آریانای باستان یا افغانستان ما میگوید که 

رمانیا )کرمان پارسیها(، شامل قبایل ساحل شرقی از اندوس تا ک

اربیس، یک قبیله درساحل شرقی دریای اربیس، که آنها را از 
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اوریتای جدا میسازد؛ در پهلوی آنها ایختیوفاگوی و بعدا کرمانوی 

قراردارند؛ و اینکه درباالی ایختیوفاگوی، گیدروزیا قرار دارد. پلینی 

کند که با زبان نیز اوریتای را بحیث ایختیوفاگوی اوریتای ذکرمی

مخصوص خودشان صحبت میکنند که لهجه هندی نبوده و همسایه 

های گیدروسیا و پاسیریس بوده و توسط دریای ارابیس ازهندیها جدا 

شده است. آرین با تشریح مارش الکساندر از طریق این منطقه 

میگوید که پس از شروع نیرکوس جهت عبور نیروها از بحیره، 

داد ساحل تا دریای ارابیوس مارش نمود تا به الکساندر خودش بامت

اوریتای حمله نماید، یک قوم هندی مسکون درنزدیکی آن دریا؛ و 

بهنگام تقرب موصوف، اوریتای به دشت فرار نموده و الکساندر با 

تهاجم به قلمروی آنها به دهکدۀ آمد که رمباکیا نام داشت و حیثیت 

همین مارش میگوید که مرکز آنها را داشت. کورتیوس درگزارش 

الکساندر یک شهر در اینجا اعمار نموده و با مردم اراخوتوی آنرا 

مسکون گردانید. در آنسوی اوریتای، آرین ادامه میدهد، الکساندربا 

نگهداری در نزدیکی ساحل، از طریق یک دره باریک داخل 

قلمروهای گیدروسوی شد که مارش بعدی بفاصله دورتر از بحیره، 

ق یک مسیربسیارخطرناک وعدم دسترسی بتمام احتیاجات از طری

زندگی، تا اینکه به پورا )بمپور( مرکزگیدروسیا رسید )درروزشصتم 

پس ازترک قلمروی اوریتای(. پس ازیک استراحت در پورا، او 

 بداخل کرمانیا مارش نمود. 

یگانه مردم متذکره بواسطه آرین بحیث باشندگان اینحصه آریانا 

. نام اوریتای شاید یک واژه اوریتای و گیدروسیند از عبارت بود

یونانی باشد )"کوهنوردان"( و مربوط به نام بومی پاریکانی مستعمل 

بواسطه هیرودوتس بوده و هر دو بواسطه نام محاوره ای فعلی 

ارا زطرف دیگر دراینجا سلسله کوههای خبراهوی نمایانده میشوند. ا

اوریتای( ازمکران است که شاید منبع و جدا کننده الس بیال )منطقه 
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اصلی نام اوریتای باشد. دراینصورت، هردوی این مردم )گیدروسی 

و اوریتای( تحت نامگذاری ایختیوفاگوی آمدند که معادل یونانی 

 پارسی ماهیخوران، هنوز درمکران فعلی زنده است.

پورا )بمپور( مطابق آرین، مرکزگیدروسوی بوده که پس ازآن تمام 

ن منطقه بنام گیدروسیا نامیده شده است. اینها شاید درآنزمان مسلط ای

ترین و پرنفوس ترین قبایل بوده اند؛ نام اینها هنوزدرنمایانده های 

فعلی آنها یعنی گادار و الس بیال زنده است، جائیکه آنها عمدتا 

درمعامالت بازرگانی مصروف بوده اند. بخشهای گیداربعضی قبایل 

سلیمان شاید ازهمین منبع و یا بطورمستقیم ازلومری،  پتان کوههای

یک نام دارای عین اهمیت بوده باشد؛ و طوریکه قبال گفته شد، جدران 

کوههای سلیمان در نزدیکی غزنی نمایانده عین مردم اند. اما 

گیدروسی قدیمی شاید حاال بصورت عمده در بلوچستان بواسطه 

ندی دیگر گیدار باشد، هردو لومری نمایانده شود که یگانه شکل ه

واژه بمعنی "جاکال" یا "روباه" است. از طرف دیگر گیدار پتان شاید 

همان ویدورا مهابارت سانسکریت باشد درحالیکه گاداری نمایانده 

 گاودرای سریع، دشمن ناگا است.

محل گیدروسی قدیمی حاال بواسطه بلوچها اشغال گردیده،توسط 

بواسطه نادرشاه، این  گفته میشود: ه کهپرنفوس ترین قبیله درمنطق

سال قبل(، زمانیکه او  150)حدود دنطقه بنام بلوچستان نامگذاری شم

افغانستان مورد پژوهش ما را تحت سلطه پارسیان درآورد. من 

دریکی از فقرات قبلی بلوچها را منحیث بالیچه راجپوت تشخیص 

نام خود را بحیث نام  کردم. اینها قبال بایست یک قبیله قدرتمند بوده و

قومی مخلوطی از قبایل ونژاد ها داده باشند که حاال بحیث طوایف 

بلوچ باهم ترکیب شده اند. با آنهم حاال بلوچها قبیله مسلط دراین منطقه 

نیستند که دربرگیرنده نام آنها است. این موقعیت برای براهوی ها داده 

روسیای قدیمی و شده است. حاال ترکیب این دو قبیله بزرگ گید
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بلوچستان فعلی یعنی براهوی نمایانده پاریکانوی یا اوریتای قدیمی 

 وبلوچ نمایانده ایشیاتیک قدیمی یا گیدروسوی را بررسی میکنیم.

 

یان"  روهی، "ازکوهها" یا "کوهی -این نام تغییرشکل با  - ییبراهو

ی، "نه روه -بوده ومتمایزکننده این مردم ازبلوچ هاست که آنها را نا

ازکوهها" یا "همواریان" باشنده ایاالت ساروان و جالوان]جهلوان[ 

کالت بلوچستان میدانند و براهوی یا براهویک، سلسله کوههای امتداد 

شالکوت  یافته بطرف جنوب ازطریق این نواحی و الس بیال، از

)کویته( در شمال تا ساحل بحردرجنوب و محدود بواسطه کاچ گنداوه 

شکی و خاران درغرب است. این ساحه وسیع کوهها و درشرق و نو

فالت مرتفع عبارت از خانه مرکزی کوهیانی اند که براهوی نامیده 

میشوند و منطقه ایست که درآن زبانشان بنام براهویکی غالب است. 

نام براهوی طوریکه تشریح شد، مربوط به اصطالح کوهستانی 

ونیر درشمالی ترین تطبیق شونده به "کوهیان" مناطق سوات و ب

حصه مرزهای اندوس بوده و نام اصلی قومی مردمانی نیست که 

باالیشان اطالق میشود. نام دقیق قومی براهویی و زبان آنها باراها 

 است، یک قبیله بومی هم نژاد لومری. 

اما نامهای باراها و براهوی، براهوا و باروهی در واقعیت یکی بوده 

کورد یا کوردگلی میباشد. با وجودیکه اکثرا و این مردمان ازعین ایل 

ی درتمام بلوچستان وحتی ئدرساحه فوق الذکرمتمرکزاند. براهو

سیستان موجود اند؛ باوجودیکه درخانه بومی خویش بصورت عام 

یاد میشوند، درخارج آن بصورت عام بنام کورد یا  یبنام براهوی

ی و کورد درهرجا کوردگلی نامیده میشوند؛ درحالیکه هردونام براهوئ

ی یا کورد درواقعیت اوالده قدیمی آشوریها یبرایشان عام است. براهو

، کوردها مردم مهمی 1۴و  13یا خاالدی است. درجریان سده های 

حاکمیت هرات،  ،چنگیزخان درافغانستان بودند که درزمان جانشینان
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نت غور و کندهار را تا محدوده ایاالت اندوس در اختیار داشتند. سلط

ک کرد در افغانستان بواسطه تیمورلنگ از بین رفت؛ اما در ولِ م  

یا بلوچستان بواسطه جد خان فعلی کالت، یک رئیس طایفه کمبر]

بر[ کورد احیا گردید. من این جزئیات تاریخی را بخاطری مق

ذکرکردم که میتواند تا اندازه زیادی مخلوط عناصر ترک را در 

ازد، صرفنظر از اینکه طوایف ترکیب قبایل بلوچستان روشن س

براهوئی یا بلوچ باشند. اکثریت نامهای طوایف و بخشهای این دو 

انری یا –انی )که بعضی اوقات به –قبیله بزرگ با پسوند جمع فارسی 

کی و  -کا یا  -اری تغییرمیکند( ختم میشود که مربوط به هندی –

 زی میباشد. -خیل و  -افغانی 

ی عبارتند از:امل، بنگل، یطوایف عمده براهو»بلیو درادامه میگوید:

کوچیک ،کورد، لنگاو، ،جاتاه، کالوی، کمبر، کیدر ،بیزنجو، غجگی

الری،لوتی، محمودشاهی، مندر، مینگل،،نوشیروانی، پازه فوگ، 

یس،رخش ،رود سهولی، سماله،سرپره، شیروانی، شیخ حسنی، ئر

 ، زیگروغیره.]زهری[تمبر، زیهری سوناری،

کی بومی کاج یا کیج است. جتاه جت -ها غجگی همان کجازاین نام

است. کیدر همان کیهدر راجپوت بازرگان؛ لنگاو همان لنگاهه چالوک 

یا سوالنکی راجپوت ؛ الری همان بالر)کورد( بومی است. لوتی 

همان لوت بومی یا دشت یزد و کرمان است. محمودشاهی شاید اوالده 

وی در اینجا مسکون گشتند. مندر ناقلینی است که بواسطه محمود غزن

قبال دیده شده است. نوشیروانی و شیروانی ظاهرا یکی بوده و نمایانده 

اوالده نوشیروان شاه فارس است. پازی یا پاش شاید عین پاس، پاش 

یا پاخ، پشای قبل الذکر بوده ویا عین باش قبیل باشد مانند باشگلی 

کا، سوالنکی درتغییرشکل سانی شاید همان راوئکافرستان. رئیس یا ر

اسالمی باشد. رخش یا راکاش )راکشانی( همان راخاج، بومی عربی 

ج، و اراخوتای یا اراخوسیا یونانی است. سماال راجپوت  آر روخ 
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است. سرپره شاید سرپرای قبلی است که بواسطه پلینی دربین قبایل تا 

می جنوب پاروپامیزوس ذکرشده است. شیخ حسنی آشکارا عنوان اسال

ونام داده شده به یک گرویده مسلمان است. سون یا سوناری همان 

سونی راجپوت بازرگان است. دیگران همه طوایف کورد یا براهوی 

اند؛ دربین آنها کمبرقبیله رئیس حاکم درکالت، کمبرانی خان است. 

امل، یا امالری و تمبرانی هر دو بخشهای فرعی بیزنجو کرد است. 

ل بوده و هر دو نمایانده هندو جاخر و منگل اند. زیگر یک شاخه مینگ

در پهلوی اینها یکتعداد بخشهای فرعی دیگر نیز وجود دارد که 

نامهای ایشان بدون تفاوت دربراهوی و بلوچ بمشاهده میرسد.
 3

  

 

)بالیچه چوهان اگنیکوال راجپوت( قرارمعلوم از  بلوچ -بلوچ 

قدیمترجدا شده و برای دیگرقبایل راجپوت افغانستان از زمانهای 

سالهای زیاد تحت نفوذ مستقیم و کامل پارسیان باقی ماندند. شاید 

منطقه آنها در قلمروی واگذار شده بواسطه سیلوکوس به سندراکوتوس 

قبل الذکر شامل نبوده است. بلوچها هیچ چیزی درباره اجداد دور خود 

مسکون شده  نمیدانند، بجزازمسلمانان که ادعای نسب عربی از اجداد

درالیپو دارند؛ ادعای که شاید از یک عنعنه در منطقه باشندگان اولی 

قسمت آمده بودند. گفته میشود در کاج  آن بوجودآمده باشد که ازآن

مکران و کاچ گنداوه، بلوچ بنام ناهروی )نروهی( بواسطه برهوی یاد 

میشود، بخاطرتمایزازخودشان )بروچی(؛ لیکن این نام هیچگونه 

 طی با تقسیمات فرعی آنها ویا نامگذاری نژاد آنها ندارد. رب

درکالت، براهوی بصورت عام بحیث یک بخش بلوچ شناخته شده و 

گفته میشود که تمام قبیله بلوچ متشکل ازسه شاخه بزرگ است؛ 

اینها درحقیقت، نمایانده  بنامهای براهوی، ریند و نومری یا لومری.

                                                 
3
 داکتر بیلیو،پژوهشتی در بارۀ اتنوگرافی افغانستان )بخش هشتم( سایت آریائی   -
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قومیت فعلی بلوچ اند؛ براهوی  سه عنصرمهم قومی تشکیل کننده

نمایانده براهه و کورد بومی است؛ ریند راجپوت و هندی است؛ و 

لومری، ایتیوپیائی و کوشیتی است. لومری یا نومری یک مردم 

بسیارقدیمی وشاید نمایانده نمرودی یا مردم بابیلون باشند که تابع 

سیستان نیمرود "شکارگرقدرت" پسر کوش همیتی باشد که پس از او 

یاد گردید؛ لذا اینها باید یک شاخه آشوریهای قدیمی،  بنام نیمروز

آشورای مهابهارت، شاید رکشاسای راکاشا راخاج یا اراخوسیا باشد. 

اصال از رین یا ران کاچ، باتالق بزرگ نمک وایجاد شده  ریند

بواسطه دریای لونی )"نمک"( راجواره است؛ یک نامیکه مطابق تاد 

نیا سانسکریت )"زباله"( بوده وتوسط نویسندگان یونانی مشتق از ارا

 بشکل ایرینوس زنده نگهداشته شده است. 

نام ارانیا را در بین قبایل کافرستان بشکل ارینیا یا ارانیا،  ما قبالً 

همسایه های کالشه دیدیم که فکرمیکنم کالچه سوالنکی راجپوت 

ی مربوط به بلوچ، یک نامگذاری ساحو «ریند»)اگنیکوال( باشد. نام 

یا بالیچه ودیگرقبایل چوهان راجپوت است که مهد اصلی آنها 

درمنطقه چوهان، در سواحل لونی است؛ و بعوض اینکه یک شاخه 

بلوچ باشند طوریکه حاال شناخته میشوند، قبیلۀ اند که بلوچ اصلی 

)بالیچه( یک شاخه آنهاست. بآنهم بمقصد توضیح، مطلوب اینستکه 

ق الذکر بلوچ توافق نمائیم. ما براهوی را توضیح دادیم و بسه بخش فو

 حاال به بررسی ترکیب نومری و ریند میپردازیم.

شامل سه بخش عمده است: نومری الس بیله، بولفت یا  نومری،

بورفت و جوکیا که هرکدام به بخشهای متعدد تقسیم شده اند. تمام اینها 

طوایف مختلف( زبان  به جدگلی یا جتگلی، یک لهجه )متغیردربین

 جتکی یا جت سند صحبت میکنند.

 بخشهای نومری یا لومری عبارتند از:

 اچره، انگریا، بهرا، برودیا بورا ،غاتوچوته،
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 دودا، گدریا، گنگا، جمهوت، منگیا، مندوری،

 مسور، رنجا، رونغا، شالوکه، شیخ سور،

 سینهان، سینگر، سوترا وغیره

ن نام ها را در ساسنکریت دنبال کرده دراینجا بیلیو ریشه هریک ازای

وبا نام قبایلی که درهند در زمان حیات مولف حضور داشته اند بیان 

 میکند.

 

متشکل از طوایف بزرگ است که بصورت عام باصطالح  رند–ریند 

عموم بلوچ شناخته میشوند و این قبیله آخری یک شاخه آنست. تمام 

قسیم میشوند که بعضی از این طوایف یا قبایل به بخشهای متعدد ت

ایشان صرف چند فامیل میباشند. قبایل عمده بلوچ قرار ذیل است 

 اری است که قبال توضیح شد(–انی یا –)اکثریت بخشها دارای پسوند 

 باری بولیدا بوزدار، بوگتی، بُوردی، 

 دریشاک،دور، دومکی، گیچکی گوریچ ،

 جکر، جالوی، جاتوی، همر ،هات

 ختران ،،وارکاودای، کسار، کت 

 خوسه کور،وا لغاری، لندی،

 لشاری،لتی، لوری، لوند مگازی، 

 مالی، مماسانی،مرواری، مری، 

 مزاری، مید نبکا، نوهانی، 

 نوشیروانی، رکش، ریند ،

 سجودی سنگریا یوتان وغیره

ازنامهای فوق بلوچ همان بالیچه چوهان راجپوت؛ باری همان باری 

بطلیموس( عین  -تذکره بواسطه پتولیمییا بارو برهمن است. بولیدا )م

پوالدی یا فاوالدی هزاره قبل الذکر و قبال یک قبیله مهم دراین حصه 

بوده و نام خود را بناحیه مهم مکران داده است؛ قرارمعلوم نام اصلی 
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آن بول، بوال یا پوال )ازاینجاست معبد بول ملتان، دره بوالن و 

همان باال برهمن و شکل بولیدا  زیارتگاه پوالجی نچندان دور از آن(

وابسته سندی بولیکا هندی،"از بوال، پوال یا باال" است. بوزدار 

)بزدار پارسی( شاید شکل پارسی بخش بعدی، بوگتی باشد که همان 

بهاگتا قبیله گله دارهندی است. بوردی همان بهورتا راجپوت 

ست. سوالنکی است. دومکی همان دومرکی ونمایانده دامره قبلی ا

گیچکی عین کجکی و همان کاش یا کاچ است یعنی کچواهه قبلی. 

گوریچ همان کیروچ راجپوت قبلی است. همر یا همراری نمایانده 

اوالده همیر فوق است. هوت آشکارا عین یوتان بوده وهمان یوتی 

هیرودوتس، یا یوت و عتمان قبل الذکر در بین یوسفزی است. جر 

هند در بین جت است. جالوی همان همان جاخر قبیله هندو دشت 

راجپوت جالیا است. جاتوی جت است. کاودای نمایانده کای قدیمی 

)ازاینرو کیانی( از طریق شکل سندی کاودا "از کاو" و کاودای 

پارسی "ازکاودا" است؛ عین کاو درکاو کافرستان مشاهده میشود. 

مع کتوار همان کتیار راجپوت است. ختران همان ختیران، شکل ج

ختیر راجپوت بازرگان است. خوسه یک قبیله هندو دشت هند و 

جیسلمیراست. کوروا همان کوری جت است. لغاری و لشاری تلفظ 

های مختلف لساری و نمایانده بومیان الس است که بعضا بنام السی 

یاد میشوند بخصوص توسط فعلیها؛ مراحل انتقالی الس، الش، الخ، 

جام با لساری واقع شده، شرکل اولی در الغ بوده و شکل آخری در لغ

سپین ترین قبل الذکر، لغجم یک ترکیب السی و جموت و لساری 

شکل جمع السی است؛ و السا و الغا بحیث بخشهای گورچانی و 

کسرانی )شکل جمع کسار و یک شاخه ریند درلیست فوق قبایل بلوچ( 

ی، لوانیا که قبال توضیح شد. لندی و لوند عین هم بوده و همان لون

سانسکریت قبل الذکر است. لتی شاید بمعنی السی باشد. لوری همان 

الری بومی الریستان و نمایانده آشوریهای قدیمی است. مگزی شاید 
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مگراسی گهلوت، مالی همان مالهی یا مهولی رهتور باشد. مماسانی 

قبال دیده شد. مرواری همان بومیان مروار است. میری همان موری 

یا میرقبیله بومی هند است. مزاری همان میساری قبیله هندو پراماره 

دشت هند است. مید قبال دیده شد. نتکا یا نتکانی همان نات قبیله هندی 

ریسمانی وغیره است. نوهانی همان لوهانی، -کولیها، ساحران، رقص

لونی، لوانیا فوق الذکر است. نوشیروانی همان نوشیره فوق یا همان 

ن، شاه مشهور فارس است که مرکز آن مداین یا اوالده نوشیروا

سال  48ق م وفات نمود، پس از  579تیسفون در دجله بوده و در

پادشاهی که در جریان آن این قسمت منطقه را تا اندوس در اختیار 

داشت. رکش همان راکاش و نمایانده اراخوسوی یونانیها است که فوقا 

سجاتی راجپوت بازرگان  ذکرشد. ریند قبال دیده شد. سجودی شاید

 باشد. سنگریا همان سینگرح راجپوت است.

 قبایل عمده فوق شامل بخشهای ذیل است: بخشهای مری عبارتند از

 علی بیجار چلگری غزنی گوساه جنگی

 قلندر کندر کیانی کونگره لنجا لوهار

 پوادی سهیجه ساالر سرور شیرا سومرا وغیره

وت )ریند( است. چلگری ازاینها بیجار همان بیرجیریا راجپ

)چلوکاری( همان چالوک یا سوالنکی راجپوت؛ این همچنان بنام 

شلگری یاد شده و نام خود را به ناحیه شلگرغزنی داده است. گوساره 

همان گسوره راجپوت بازرگان است. کونگره همان خنگریا خنجر 

قبیله بومی هندوی کولی است. لنجه همان لنگاهه سوالنکی است. 

همان الهیری برهمن است. پوادی همان پاوریا قبیله لوهر 

خنیاگراست. سهیجا همان ساهانی ختری است. سرورهمان سروریا 

 سوالنکی است. سومره همان سومرا پراماره است.

 بخشهای مزاری عبارتند از

 بلوچ بنگی باتیل بهیمبر چاوغی دهارو
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 گوال هرو ایسان جاال جسک کسار

 میرویلوت مچی ماسید مستک میر 

 مینگل مورکا موسی پندی پوالتی رستم

 سادو سهیجا ساماله ساناته سنجر سیالت

 سیاف سوال سوت سوریجه تاکر تالپور

 تورکا عمرا واو زمکا وغیره

بیلیو بعد از نشان دادن ریشه نام این قبایل درمیان قبایل راچپوت هند، 

بهای درپهلوی قبایل فوق بلوچستان یکتعداد افغانها وعر»میگوید:

پراگنده نیز وجود دارند. عربها عمدتا در نواحی ساحل غربی یافت 

میشوند، جائیکه آنها در امورتجارتی و زراعتی مشغول اند؛ اینها 

تشکیل دهنده یک مجموعه فرقه مذهبی در اینحصه بلوچستان اند که 

بنام زیکاری یاد شده و قرارمعلوم یک شاخه روشانیه و شاید 

اولی دارای یک مسکونه کوچک و عمدتا مسکون  مانیکائیها باشند.

در کالت بوده و از قبیله افغان بابی اند که تقریبا کامال 

دراموربازرگانی مصروف اند؛ اینها احتماال مشتق از بهیبو پراماره 

راجپوت باشند. درعین ناحیه کالت نیز یک مجمع مسکون دارای 

هاتی" یاد میشوند؛ منشای پارسی یافت میشود که بنام دیهوار یا "د

اینها مربوط به دیهکان سیستان بوده، به پارسی صحبت نموده و تماما 

مصروف زراعت اند. بعضیها اینها را بحیث تاجیک میشناسند، 

اصطالحی که درافغانستان و آسیای مرکزی بصورت عام بتمام 

رعیت یا نفوس پارسی گوی اطالق می شود که دردهکده ها و شهرها 

و درصنایع کشاورزی ومدنی مشغول اند، درتقابل با  مسکون بوده

طبقات مسلط که نظامی، کوچی واند. این تکمیل کننده بحث ما از 
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قبایل باشنده بلوچستان، گیدروسیای قدیمی، منطقه ستراپی هفدهم 

«هیرودوتس است.
 4

  

 

 :نهنری رالینسبشرشناسی 

رایای ،در باره جغ19محقق وسیاستمدار نامدار انگلیس در قرن 

ناسی شه نژاد بآن تطبیقی سیستان قدیم مقاله معروفی دارد که در 

پرداخته است وچون برای تکمیل موضوع مورد بحث ما نیزسیستان 

 را ذیال اقتباس میکنم.بخش  ست، آناد یمف

فکرمیکنم که نژادشناسی در سیستان هم به اندازۀ جغرافیای »

نژاد متمایز در  ( سه1873طبیعی جالب توجه باشد.درحال حاضر)

(، افغانی و پارسیسیستان زندگی میکنند که عبارتند از ایرانی)

بلوچی. سیستانی های واقعی، پرشیائی، آنهم از خالص ترین نژاد 

آریائی هستند و در واقع شاید واقعی 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 امپراتوری بهتر از سایر جاها حفظ شده و باقی مانده 

است. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که این منطقه مرزی 

یک نام تورانی دارد و در واقع مدتی در دست تورانیان بوده است. 

ار سیستانیان به رستم، که بعدها از حد یک پهلوان شکی نیست که افتخ

محلی به یک اسطوره ملی ارتقای مقام یافت، بیشتر ابزاری بوده تا 

 آنها بتوانند خلوص خون خود را ثابت کنند....

رالینسن درادامه مینویسد:دو نژاد دیگر،یعنی بلوچها وهزاره ها 

مردم شناسی یک هم در سیستان وجود دارند که مالحظات آنها از نظر

معمای کامل است. تا آنجا که به مشخصه های فزیکی مربوط میشود، 

                                                 
4
 ،پژوهشتی در بارۀ اتنوگرافی افغانستان )بخش هشتم(داکتر بیلیو سایت آریائی   -
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بلوچها، بیشتر به نژاد عرب شبیه هستند تا ایرانی، ترک یا هندی، 

ولی همۀ روایات محلی مبنی براینکه آنها از شبه جزیرۀ عربستان 

واز طریق دهانۀ خلیج به مکران آمده اند، متفق القول نیستند. از 

ف دیگر امکان ندارد که یک ُکلنی کوچک از مهاجران بتواند، طر

بدینصورت درتمام جنوب شرق پرشیا پراکنده شده و توسعه یابد. 

وباالخره هیچ اثری از کلمات عربی در لهجه های  بلوچی یافت 

نمیشود. نا گفته نماند که اعراب نام دو طایفه مهاجر را ذکر میکنند که 

و ( کوچ]) صوبلو صند. این دو طایفه کوفبه ایران هجرت نموده ا

می باشند که ظاهراً دو طایفۀ مستقل بوده اند. بعدها در  ([ بلوچ)

مهاجرت، هردو طایفه در یک ملت بنام کوفس وبلوس ادغام 

گردید)درفارسی کوچ وبلوچ(. خصوصیات آنها توسط یاقوت ذکر 

کند که شده است. یاقوت محدودۀ سکونت آنها را همان جائی ذکر می

 امروز به محدودۀ جغرافیائی براهوئی و بلوچها موسوم می باشد.

راولینسن می افزاید: بنده معتقد هستم که نژاد بلوچ، همان 

توصیف شده  (Cushites )یا کوشیت ها (Aethiopians) اتیوپین های

( Dravidian)توسط هرودوت می باشد که احتماالً از ریشۀ دراویدین 

قرن، تعداد کثیری قبائل وطوایف مهاجر را  23ل هستند. اما در طو

مانند:سامی ها از جنوب غرب،آریاها از شمال،تورانیان از شمال 

شرق وشرق، در خود حل کرده اند. قسمت اعظم ملت بلوچ حالیه به 

یکی از لهجه های محلی وقدیمی پرشیائی صحبت میکنند که البته 

اشد. براهوئی ها لهجۀ چندان بی شباهت به گویش سیستانی ها نمی ب

مستقل و بسیار قابل توجهی دارند که ثابت شده از ریشۀ تامیل یا 

دراویدین می باشد و احتمال دارد که باقی مانده زبان اصلی کوشیت 

ها باشد. در هیچ جای آسیا نمیتوان نژادها را بیشتراز بلوچستان جدید، 

ای جیحون، مشاهده نمود. سرریز جمعیت و مهاجرین مختلف از ماور

در طول هزارسال قبل و بعد از میالد مسیح، به این منطقه رانده شده 
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اند، زیرا در آنجا با حد اقل مقاومت روبرو بوده اند. با این وجود به 

نظرمن امروزه هیچ اثری از لهجه های تورانی)ترکی(، در سرزمین 

ۀ های بین سیستان وکرمان وسند یافت نمیشود. درحالی که زمانی سکن

«غالب درمناطق مزبور بودند.
5
 

 جارج پیتر تیت: بشرشناسی 

تقریباً  یکی دیگر ازبشرشناسان انگلیسی  "جی. پی. تیت" است که 

بیست سال ازآواخرقرن نزدهم را در بلوچستان مصروف مدت 

چندین کتاب در باره بلوچستان تحقیقات بشرشناسی واتنوگرافی بوده و

جزو هیات  190۵- 1902سال  دراو  .نوشته استوسیستان وکالت 

خاک بوده و به اصطالح وجب وجب  در سیستانحکمیت ماکماهون 

سیستان صحبت طوایف وقبایل مختلف مسکون در سیستان را دیده وبا 

کرده وبرای ریشه یابی طوایف مذکور نتایج تحقیقات دانشمندان 

 )در بخشزیادی را نیز مطالعه کرده است ، درکتاب سیستان خود

در سیستان اعم از فارسی مسکون طوایف درمورد  (م شناسیمرد

 . مطالب دلچسپی نوشته است  وافغان وبلوچ وبراهویی وغیره

زبان  قبایل بلوچ را "بلوچی " » مینویسد: در مورد بلوچهاتیت،

میگویند. زبان مزبور از نظرتکنیکی به شاخه ایرانی آریا والسنه هند 

بان مزبور را ازاین نظر بلوچی نامیده واروپائی ارتباط داده میشود. ز

اند که این قبایل به این زبان  تکلم میکنند....مرز غربی زبان مذکور 

نامشخص ونامعلوم است ولی مرز شرقی آن آبگیر رودخانه سند 

میباشد. قبایل بلوچی زبان ، این زبان را به درۀ سند وپنجاب نیز بردند 

                                                 
5
، 137۸دکتر حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان یا سفر با سفرنامه ها،  - 

 .32۵-320صفحات
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زبانهای  بان بلوچی باگردیدند. دراینجا زکه بدانجا منتقل 

محلی)بعنوان مثال جدگالی وسندی(طوری بهم آمیخته گردید که برای 

مردم کیچ ومکران که از زبان درست وصحیح استفاده میکنند نامفهوم 

 گردید.

تیت برای اثبات این تفاوت زبان بلوچی شرقی با بلوچی غربی مثال 

( خواهش فرمانده دسته پنجگوراز من)تیت1891میدهد که درسال 

نمود تا ترتیب مالقاتی را با سردار پنجگوری فراهم نمایم.دراین 

فرصت مناسب فرمانده مزکوردرکراچی درحضور سردار محمدعلی 

خان گجکی، به بلوچی که در سند مورد استفاده است،یک سخنرانی 

عالی کرد.سردارگجکی با من سرگوشی نمود وگفت :)صاحب ایا شما 

ب چی میفرمایند؟( ومولف)تیت( محبور شد که بمن میگوئید که آن جنا

یچ ومکران( ترجمه کمتن کامل سخنرانی را به لهجه بلوچی غربی)

بنماید.
 6

 

این روایت تیت نشان میدهد که زبان بلوچی در بلوچستان شرقی با 

زبانهای محلی دیگر هندی مخلوط شده وفهم آنرا برای باشندگان 

در ادامه میگوید: بلوچ از  تیتبلوچستان غربی مشکل ساخته است. 

زمان قدیم در سراسر امپرتوری ایران به عنوان قبایل اسپ سوار 

وچوپان شناخته شده است وجمعیت آنها منظره ای ازجزر ومد را 

مه ، بلوچها را ارائه میکند. فردوسی درحماسۀ بزرگ خود شاهنا

[ به لقب کوچ وبلوچ یاد نموده است. یروانشو]انشامل عساکر خسرو

منظور وی این بود که در قرن یازدهم میالدی یک چنین روایتی 

موجود بود که در قدیم نیز این روایت به پندار در می آمد ودارای یک 

واقعیت تاریخی نیز بود. ماخذ های این حماسه بزرگ اکنون فقط 

                                                 
6
 31۵-31۴، به اهتمام رئیس الداکرین،ص2ججی.پی. تیت،سیستان، - 
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بطور جزئی مشخص ومعلوم میباشد، ولی اغلب آنها در دورۀ 

آن ماخذ استفاده نمود.اضافه براین فردوسی موجود بودند و او از 

فردوسی روایات مسلم ورایج زمان را قلمداد نمود که در اوایل قرن 

 سیزده میالدی، در زمان حمالت هالکت بار مغولها از بین رفتند.

تنظیم وسازماندهی قبایل بلوچ، همیشه همان بوده است که مصنفین 

فته اند که قسمت بیان نموده اند وگسیتها کالسیک راجع به قبایل 

بزرگی از آسیای غربی را گرفته وحتی اروپای شرقی رانیز در زیر 

که این  بودند. حاال چنین پنداشته میشودپنجه وشکنجه خود در آورده 

قبایل، قشرخارجی وکم تمدن تر نژاد آریائی بودند. بنابرین بلوچهای 

ق موجود قسمتی از همین پوشش خارجی وقدیمی اند واین رشته تعل

بوسیلۀ برخی ازنمونه منتخب انسان شناسی در دیرۀ غازیخان ودیرۀ 

 اسماعیلخان آشکار میشود. 

کاسۀ سرتاجیک را باسرهای بلوچ  ۶0وقتی که "ام.ا و جفلوی"

مزبور مقایسه نمود، تناسب وشباهت حیرت انگیزی بدست آورد. 

 بود. 8/۶8بود. اندیکس بینی بلوچها 9۶یا  9۵حداکثر اندکس هردو 

بنابرین تاحدی که بشکل سرتعلق دارد بلوچها را باید از ایرانیها طویل 

الراس بحساب بیاوریم ونه صغیرالراس های عرب وهندو. ]
7
] 

 کوچ وبلوچ :

سازماندهی قبایل بلوچ آن شیوه ای را روشن میکند که بوسیله آن، این 

 معلوم ونامشخص پاره هایی از نسلهایاقبایل خانه بدوش از قرنهای ن

                                                 
 (11،ص1۹0۴النگ ورث دیمز، دبلوچ ریس،لندن  )317،ص2جی.پی. تیت،سیستان،ج -7
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تنظیم سازماندهی قبایل بلوچ هم »در خودشان جذب کرده اند  رادیگر

«شبیه تنظیم براهوئی هاست.
 8

 

در آغاز "بلوچ" هرمفهوم ونسلی که داشته باشد، در طول زمان اربین 

رفته ولفظ بلوچ را منطبق برنسل مخلوطی از خانه بدوشها کردند. 

والنی رایج اصطالح کوچ وبلوچ یعنی خانه بدوش، از زمانهای ط

 است.

در قرن دهم میالدی جمعیت ایالت کرمان شامل کردها، بلوچها وجات 

ها وقبایل قفص بودند.افراد جات خیلی زود ویژگی های خصوصی 

خودش را ترک نموده دریک جمعیت کشاورزی جذب گردید واز 

سوی دیگر تا حد امکان درکوچ وبلوچ ملحق گردید، ولی کردها 

م جدا ماندند و ازجمعیت کشاورز نیزهمچنین. وقفص ها حتی درکناره

محمدابراهیم درتاریخ حکمرانان سلجوقی این رویداد را بخوبی روشن 

نمود وبه اثبات رسانده است که این دو قبیله در قسمتهای مخصوصی 

ازاستان کرمان متمکن بودند. قفص ها منطقه ای را در دست  داشتند 

ا از اطراف فراگرفته تا که از جنوب جیرفت آغاز و مکرانات ر

ساحل دریا میرفت. اینها مردم وحشی بودند و در شمال تا خراسان 

ودر غرب تا فارس تاخت وتاز میکردند، زیرا تعداد شان زیاد 

وجنگجو بودند ودیالمه کرمان نتوانستند آنها را کنترول کنند ودر درۀ 

آنان  "فرید"  و"دره سریزان" معین الدین ابوالخیر دیلمی از دست

 شکست خورد ویک دست خود را از دست داد. 

[ بعد از اشغال هق۴۶۶-۴۴2مدت حکومت ملک قاورد سلجوقی]

میالدی( دره های فوق الذکر وناحیه میانی  10۴0کرمان)مقارن سال 

                                                 
۸
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دریای عمان را به اینها داد واینان را مطمئن ساخت ولی وقتی که 

ها وضرورتهای منابع نواحی کوهستانی کرمان نتوانستند نیاز

هواداران وی را برآورده سازد، نقشه ای برای درهم شکستن قفص 

هایی ریخت که درمنطقۀ کوهستانی"بارجان" اقامت داشتند. بمناسبت 

برگزاری یک جشن عروسی سردار قفص ها وپیروانش در جیرفت 

ِلک قاورد" به آنان حمله کرد  گرد هم آمده بودند که بطورناگهانی"م 

ا کشت وحتی یک کودک آنها را هم زنده نگذاشت. وبدین وهمه آنان ر

ترتیب "قاورد سلجوقی" نواحی گرمسیر یاکرمان را به اشغال خود 

در آورد. دراین کتاب تاریخ ذکر بیشتری راجع به قفص ها موجود 

نیست.
9  

بعد ازاین فقط ذکر بلوچ  وکوچ دیده میشود. این قبایل درگرمسیر 

ان" در تسلط آنان بود. حکمران کرمان بودند وقلعه"راسوخ

ُغـــزکرمان)ملک دینار( بعد از فتح آنجا بسوی"منوجان" حرکت 

کرد. هنگامی که غزها این استان را زیر رو کردند، گمان میرود که 

پاره هایی از نسل عرب وجات وتاجیک نیز از مدارج ومقام خود 

یعنی کوچ  افتاده وبرمبنای خواسته های دفاعی باین قبایل خانه بدوش

وبلوچ ملحق شده اند که بعلت سازماندهی قبیله ای ویژه وسبک 

زندگی وحرکت سریع خودشان میتوانستند علیه غزها از خویشتن 

 محافظت کنند یا از آنها بگریزند.

حمله های غز، مدتی قبل از حمالت وحشت آور مغولها رخ داد 

ه بودند( وبلوچها)که تا آنزمان بشکل نسلی درهم آمیخته در آمد

مبادرت به نقل مکان ورزیدند و به نواحی دور تر شرق یعنی الشار، 

مگسی وِسب وسوران وبگ واطراف بمپور در "دومبک" ودر 

                                                 
۹
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نواحی غربی درکیچ و بلیده وغیره کوچ کردند. بعد ازمدتی ازاینجا به 

سند مهاجرت نمودند ولی این واقعیت وحقیقتی بودکه تا این زمان، این 

می قدیمی شان را از دست داده بودند وبه همان نواحی قبایل اسا

منسوب گشته بودند که در آن هنگام برآن مسلط بودند. دلیلی که برای 

این موضوع وجود دارد که آنها یک نسل بهم آمیخته بودند که نمیشد 

آنها را بیک نسل مشترک منسوب کرد واینان فقط خانه بدوش یا 

 نی کوچ وبلوچ آن نواحی نامیده شدند.صحرانورد ویاجهانگرد شدند یع

در شرقی ترین ناحیه ایالت کرمان یعنی در سرحد، طایفۀ ُغز امروز 

هم وجود دارد که یاراحمدزائی وگمشادزئی وطوایف موجود 

دیگری)که امروزه قبایل دامنی یامرزی نامیده میشوند( بطورحتم 

نه وحریف اوالد غزها هستند وهمان بی قانونی ها ونهاد قزاق مآبا

طلبی های که در آنها مشاهده میگردد از خصایص آباء واجدادی آنها 

 یعنی غزها بشمار میرفت.

جویان گاشاراتی به جن ،در داستانهای منظوم بلوچها :تیت می افزاید

، نشانۀ آنست که الزاماً ریشۀ قسمتی از قبایل بلوچ شام)سوریه( وترک

ُمهل ب اند که) در  از خوارج عرب و باقیماندۀ لشکر یزید بن

الر خود بسوی کرمان امیالدی بعد از مرگ س720اگوست 2۴

 گریخته بودند( وبعد از آن تازه واردین ُغـــز وارد این دیار شدند.

قبیله ای از بلوچها بنام "رند" که بعدها سراز هند در آوردند احتماالً 

از اوالد خوارج اند.ریگی های جلک وماشکیل شامل همین ترک 

ندگان زمین اند. بنابرین خودشان را رند بحساب می آورند. چنین به کن

نظرمیرسد که که رندها دارای اهمیت سیاسی بوده اند.]تیت: کالت، 

 [189۶کلکته،
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 مانزده تا اوایل قرن شانزدهپقراقوینلوهای ترکمان که ازنیمه قرن 

ان ترکهای غز و لشکر نکرمان را در تسلط خود داشتند، جانشی

ند. ورود بلوچها به سند، طبق ها الها وتیموری ومی ومغخوارز

ی جام نظام الدین سمه اتفاق افتاد گدر زمان زند روایات خود بلوچها

ردید وبین سالهای گجانشین جام سنجر 1۴۶1نوامبر 29که در تاریخ 

میالدی فوت کرد. لیکن بلوچها فقط تا ایالت کرمان محدود 99-1۴98

نده گسترده ای پراگه وسیع ویز دریک ناحنبودند بلکه درخراسان نی

آنها در  "فی اوصاف مدینه هرات روضه الجنات"بودند. طبق نوشته 

ی  گدر شمال هرات در سمت بادغیس، قسمت بزر 1۴و 13قرن های 

از جمعیت خانه بدوش )کوچی(را تکشیل میدادند. هنوز هم درناحیه 

همی از م ی( بلوچها قسمتبخصوص درریگستان هلمندزمینداور)

 ستند. آنجاهجمعیت 

اهوئیهای موجود از قبایل معروف اکثر بر»به نظر جی.پی. تیت،

 . وقدیمی دیگری ریشه گرفته اند. بعنوان مثال مامسنی ها لُـراند

از عمان آمده اند یا  اند که عرب  واجداد شان  میرواریها مدعی

های  یآمیخته از پاره نسلهای مختلف میباشند که بعلت عداوت ودشمن

خونی جزء این قبایل شدند. منگلهای جهالوان مثال آشکاری دراین 

 ً  افغان وجدگال هستند. -ریشه های ایرانی خصوص اند.آنها مسلما

آری می  مردوئیها جدگال هستند که از اوالد جام بادین پسرچهارم جام

تونگ  باشند که خود وارث اعالی بوالخان کراچی وبیبرانیها

مریا( بود. قبیله هایی را که انی جوام)موسوم به نُ لوهار و وحمالنی

نمیتوان ریشۀ آنها رابیک نسل مشهور ومعروف منسوب کرد، شاید 

بمرکز اصلی براهوئیها یا"هیولی" بتوان نسبت داد. بعنوان مثال 

قبایل  -الوان ورودینی در سراوانهقسمتی از قبایل زهری درج



 41 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

مل میتوان به ریشه را بوضوح کا براوهوئی ناحیه استان کالت

«ری منتسب نمود.گدی
10
 

براوهوئیها را بازماندگان غزها میداند واز بخشی از  جی.پی.تیت ،  

 وجود آنها در سرحدکرمان وبرخی دیگر از بخش های بلوچستان خبر

در شرقی ترین ناحیه ایالت کرمان یعنی در به نظرتیت، .میدهد

احمدزائی وگمشادزئی سرحد، طایفۀ ُغز امروز هم وجود دارد که یار

وطوایف موجود دیگری)که امروزه قبایل دامنی یامرزی نامیده 

میشوند( بطورحتم اوالد غزها هستند وهمان بی قانونی ها ونهاد قزاق 

مآبانه وحریف طلبی های که در آنها مشاهده میگردد از خصایص آباء 

که در "دزک"  1889واجدادی آنها یعنی غزها بشمار میرفت. درسال

بودم، مردم "خواش" می گفتند که تمام مرز نشینان ُغز هستند.... 

دامنیها وناروئی ها)که خود را عرب میدانند وماخوذ نهروان در 

نزدیکی بغداد( نیز بلوچ بحساب می آیند.
 11

 

-2رئیسانی،-1تیت از قبایل براهوئی در سراوان چنین نام می برد:

لهری، -7کرد،  -۶،هسربر -۵محمدشاهی،  -۴بنگلزئی،-3شاهوانی،

 دهوار. وسپس درمورد رگ وریشۀ این قبایل میگوید:-9النگو، -8

ریشۀ قبیلۀ اول »ریشۀ طوایف مذکورمیگوید: درمورد اصل و ،تیت

 یعنی رئیسانی ها، سپین ترین افغان واقع درناحیه سیبی میباشد.

شاهوائی از ریشۀ بلوچ وافغان میباشد. محمدشاهی ها قدیمی ترین 

ها میباشد که اصل ومرکز آنها به شخصی بنام محمدشاه  وانیاسر

بلوچهای دیگری نیز به اینها پیوستند.  اشد درحالی که بعدا  بمنسوب می

                                                 
10
 32۵ص، 2جی.پی. تیت،سیستان،ج -
11
 321 -31۸، ص2جی.پی. تیت،سیستان،ج -
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بلوچهای دومبکی ، کردها از شاخۀ ایرانی کردها هستند. لهرها

النگو ها از  رندها به آنها پیوسته اند. میباشند که بلوچهای دیگر و

های لنگاه متعلق اند. دهواریها  به ملتانیریشه جت وکشاورز اند و

تاجیک هستند که عده ای دیگر به آنها پیوسته اند.)رک: بلوچستان 

( قبایل مزبور از نظرسیاسی براهوئیها ۴9جلد ششم ص،گزتر

جی.پی. تیت(«)محسوب میشوند نه از نظرنسل ونژاد.
 12

 

زها از ظلم وستم غبخش آخر کتاب تاریخ سالجقه)از محمدابراهیم(در

کرمان زیر رو گردید وجعیت کشاورز بعلت استیصال »چنین یادشده :

از دست آنان به تنگ آمده زمینهای خود را ترک نموده بکشورهای 

همسایه ومجاوری گریختند که در آن کشورها ظلم وجور این وحشیان 

«کارگر نبود.
 13

 

همه جاا ماردم را خااک نارم در دهاان » الصدور ةبه نوشته راح  

ا خفه شدند و عده ای از مشاهیرعلما را بدینگونه هالک کردند. کردندت

باار روی هاام بجااز هاارات و دهسااتان ، سااایر بااالد خراسااان را کندنااد و 

کاویدند و غارت کردند وسوختند، چندانکاه از شاهرهایی چاون مارو ، 

بلخ ، طوس، نیشاپور و سارخس چیازی بااقی نماناد و مسااجد وبقااع و 

«وقری بالمره ویران شد.ابنیه و آثار اکثر بالد 
 14

  

جانشینان سلطان سنجرنیز چون خوداو در تمام مدت ایان تاخات 

و تازها از عهده مبارزه با غازان برنیامدناد، و در زماان محمودخاقاان 

خااواهرزاده ساانجر، بااار دیگرطوایااف غااز بااه خراسااان ریختنااد و از 

نودساااات بااااه قتاااال وغااااارت وحشاااایانه زدنااااد. بعاااادها غاااازان مغلااااوب 

هیان شدند و سپس در جمع مغوالن تحلیل رفتند، ولی بخاش خوارزمشا
                                                 

12
 32۶ص، 2جی.پی. تیت،سیستان،ج -
13
 32۵ص، 2جی.پی. تیت،سیستان،ج -
14
 ۶۴8، شفا، ص 181همان جا، ص  -
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مهماای ازآنااان بنااام تاارکمن باااقی ماندندکااه سلسااله قاجاااراز درون آنهااا 

برخاست .
 15

  

 

 نظریات جنرال فریه فرانسوی دربارۀ بلوچهای سیستان:
 

از قندهار  1846جنرال فریه،سیاح معروف فرانسوی که در سال 

رده است، درمدتی که او در سیستان وسیستان وفراه وهرات دیدن ک

مهمان محمدرضاخان رئیس طایفۀ سربندی  سیستان بود،اطالعات 

دقیقی از زبان سردارعلی خان سنجرانی وسایر بلوچهای  مسکون در 

سیستان بدست آورده وآنها را در سفرنامه خویش  انعکاس داده است 

 میباشد.که برای شناخت روحیات   بلوچهای سیستان خیلی ارزنده 

زبان آنها هیچ وجه مشترکی با » فریه درمورد زبان بلوچی میگوید:

همسایگان شان ندارد. به طورکلی برای اظهار نظر در مورد زبان 

مردم بلوچ ، مطالعۀ عمیق ودقیقی مورد نیاز است تا بتوان گفت که 

ریشۀ این زبان چیست؟ البته بی تردید بسیاری کلمات 

ی هم در زبان بلوچی فعلی وارد شده است. عربی،ایرانی،پشتو وهند

هرشاخه از بلوچها، لهجۀ خودشان را دارند ولی همه لهجه ها از یک 

زبان مشترک سرچشمه میگیرند واختالف آنها ناچیز است
16
. 

هریک »فریه در مورود طوایف وتیره های متعدد بلوچ ها مینویسد:

شود. با این همه از قبایل بلوچ، به نوبۀ خود به صدها شاخه تقسیم می

بیشتر آنها با سه تیرۀ اصلی شناخته میشوند که کامالً از یک دیگر 

 متمایزند وعبارتند از ناروئی، رنده، مکزی.

                                                 
15
 ۶۴8دکترشفا، همان اثر،ص -
16

گرامرلهجه های بلوچی »ترجمۀ انگلیسی کتاب فریه،در پاورقی مینویسد که: اشرن - 

وبراهوئی اخیراً تدوین ومنتشرشده است وبه وضوح نشان میدهد که  زبان  بلوچی منشاء 

آریائی یا سانسکریتی دارد، درحالی که زبان براهوئی از خانوادۀ تورانی یا سکائی 

 (۸0)پاورقی 12۸است.)جغرافیای تاریخی سیستان،ص
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اکثریت سکنۀ سیستان، به ویژه آنانی در حاشیۀ رودهیرمند زندگی 

میکنند از تیرۀ ناروئی هستند. حتی تخمین تقریبی جمعیت والیت 

ت، زیرا بخشی ازاین جمعیت زندگی شبانی سیستان بسیار مشکل اس

داشته ودایماً در حرکت استند ووابستگی چندانی به یک کشور احساس 

حدس زدن با هراساسی هم مشکل را حل نمیکند.زیرا آنها  نمی کنند.

بزرگ کردن هر چیزی  به نحو وحشتناکی عادت به خود نمائی و

بق رسم وآئین سنتی دارند. بلوچ های سیستان قوانین مدون ندارند وط

مشتمل برمواردی چون رفع  زندگی میکنند. اختیارات رؤسای بلوچ 

اختالفات بین طرفین وآشتی دادن آنهاست. اختالف  ونزاع بین آنها  

همیشگی بوده وحتی بین افراد یک خیل،روستا،اردوگاه، 

برسرمواردی چون اشغال زمین برای چادر زدن ومسائل مشابه دیگر 

هد. اختالفات مهمتر از روابط بین افراد یک طایفه نزاع رخ مید

 وطوایف مجاور آن ناشی میشود.

صرف نظر از موارد فوق الذکر، هربلوچ وخانواده اش، اختیار 

ومسئولیت مطلق دارد.رعایت قانون ومقررات مثل ملل دیگر، 

کارکردن،اطاعت ازباال دست وانجام چیز های مشابه دیگر، برای آنها 

ت.آزادی عمل کامل ومطلق العنان بودن، طبیعت ثانوی غیر ممکن اس

آنها شده است وبه هیچ عنوان نمی توان کوچکترین نظم وقاعده ای را 

از آنها انتظار داشت. قانون انتقام کشی، تنها قانونی است که ]که از 

سوی همه [ رعایت میشود.اگر خونی ریخته شود، نفرتی پایان ناپذیر 

د نسل متوالی دامن خانواده قاتل را می گیرد. به وجود می اید که چن

آشتی مجدد حتی اگر در اثر یک ازدواج، خدمتی بزرگ با وساطت 

پیری صورت گیرد، هرگز دایمی نخواهد بود. برای انتقام گرفتن، آنها 

معموالً رد دشمن خود را بی   سر و صدا و با پشتکار اعجاب 

ه صورت آشکار یا انگیزی دنبال میکنند ودر یک فرصت مناسب ب

نهان، ولی معوالً غافگیرانه بر وی می تازند. اغلب سعی میکنند 
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دشمن را به دام بیندازند وآنگاه با سبعیت عجیب وغیر قابل درک 

گلوی وی را می برند. دو نفر بلوچ از دو طایفه رقیب دشمن یک 

دیگر،که هرگز قبالً همدیگر را ندیده اند، وقتی باهم روبرو شوند، با 

یک شم عجیب وفوق العاده بال فاصله تشخیص میدهند که هریک 

دشمن دیگری است. ابتدا همدیگر را در سکوت به مدت کوتاهی 

ورنداز میکنند، اما این سکوت آرامش قبل از طوفان است و پیش در 

آمد فاجعه ایست که به مرگ یکی ویا در اغلب موارد به مرگ هردو 

ه قصد کشتن بریک دیگرحمله میکنند. منتهی میشود، زیرا بعد از آن ب

گذشت و اغماض  درکارشان نیست. اگرمسلح  نباشند مانند ببر با 

چنگ و دندان یک دیگر را پاره کرده ویا خفه میکنند. هیچکدام امان 

نمی طلبد وفریاد درد کمتر بلند میکنند. اضافه می کنم که این توصیف 

ورده ام.را در مورد بلوچهای ساکن سیستان به عمل آ
17
 

]بلوچها[اگرچه  پیغمبری حضرت محمدرا قبول دارند، ولی به یک 

نفردیگر هم فوق العاده اعتقاد دارند وبسیار مهم میدانند وآنهم 

پیرخضری است. موقعی که به پیرخضری قسم بخورند باید حرف 

شان را باور کرد. بلوچها با حرارت، ِزبر و زرنگ وعصبی استند. 

ند عربها زیتونی است واین دو نژاد بیش ازیک رنگ پوست آنها مان

خصیصۀ مشترک دارند. انتقامگر وسبع هستند. راحت طلب نیستند 

وچنان استقامت قابل تقدیری دارند. آنها همیشه آمادۀ حرکت وسفر 

استند وبرای شان مهم نیست که آن سفرچقدر طوالنی ومشقت بار 

ناب از گرمای روز، باشد. درمسافرت، ایرانیان وافغانها برای اجت

شب ها حرکت میکنند، آنها از بلوچها می ترسند ولی بلوچها برعکس 

بین طلوع وغروب آفتاب حرکت میکنند وقبل یا بعد از آن حتی یک 

متر هم قدم برنمیدارند. اگر قبل از رسیدن به مقصد خود، هوا تاریک 

                                                 
17

 116جسن احمدی ،جغرافیای تاریخی سیستان، ص - 
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د. شود،هرجا که استند ولو روی خاک و خاشاک، همانجا اتراق میکنن

مهمترین وغیرعادی ترین خصیصۀ بلوچها آنست که مانند شترکم 

مصرف استند. آنها بدون آب وغذا مسافات طوالنی را در سرزمین 

ساعت حتی  24آفتاب سوخته خود حرکت میکنند. چند جرعه آب در 

درمسافرت برای شان کافی است. شم عجیبی در پیدا کردن آب دارند 

تا آب از زیر خاک بدست اید. کمتر رخ ومی دانند که کجا را بکنند 

فت به اب  3میدهد که یک بلوچ جائی را بکند و تا عمق حداکثر 

 نرسد.

چنان تند وسریع حرکت میکنند که باورکردنی است. آنها سریع تراز 

بهترین اسپها راه می روند. بین آنها مردانی دیده شده که سه اسپ 

راه خود ادامه داده اند.  را،یکی پس از دیگری خسته کرده وهنوز به

آنها بسیارکم غذا میخورند. فوق العاده به شگون ویمن اعتقاد دارند. 

برای مثال اگر حین مسافرت خود، با عالئمی چون : فریاد یک حیوان 

وحشی،روئیت مار،پروازکردن پرنده، جدا شدن گلۀ گورخر به دو 

آنروز تا دسته وغیره روبرو شوند، هرجا که باشند توقف میکنند و

آفتاب غروب نکرده از آنجا حرکت نخواهند کرد. آنها معتقدند که 

وقتی آفتاب عوض شد یعنی غروب ودوباره طلوع کرد، بد یمنی 

ونحوست آن حادثه تاثیر خود را از دست میدهد و برعکس میشود 

ومیتوانند دوباره راه بیفتند. وقتی فرصت یلغار دست دهد،کارهای آنها 

ل نقشۀ کار را می ریزند وسپس به دقت وسرموقع با دیدنی است. او

شجاعت واستادی کامل آنرا اجرا میکنند. زندگی برای شان ارزشی 

ندارد و به خاطر یک چیز بی ارزش آن را درمعرض خطر 

میگذارند. برای آنها رهزنی وسوسه ای غیر قابل مقاومت است. آنها 

ا زیرنظر داشته پشت به پشت روی اسپ می نشینند تا همه جوانب ر

باشند و به همین صورت مسافات طوالنی را در مدت زمانی کوتاه 

طی میکنند. آنها در جاده  های جنوبی افغانستان جوالن می دهند و 
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گاهی ایلغارهایی تا به ناف سرزمین ایران انجام میدهند. دراین 

 تهاجمات تمام اسیرانی را که نمیتوانند با خود ببرند، می کشند. گاهی

ده ها میل به خاطر یک قطعه پارچه یا یک دستمال می تازند. دزدی 

وغارت کوچکترین وکم اهمیت ترین چیزها،آنها را به هیجیان می 

آورد. در قاموس آنها این کار ها بد نبوده وجزء خصایل وصفات 

بهادری به حساب می اید. آنها خود میدانند که چقدر به دزدی عالقه 

هم مسافرت میکنند حتی دوست با دوست، آنی از دارند ولذا وقتی با 

هم غافل نمی شوند ودقت میکنند که نزدیک هم  نخوابند. هریک از 

آنها موقع خواب محلی را انتخاب میکند که چند صد متر با محل 

خواب دیگری فاصله دارند وهردو به پیرخضری قسم میخورند که تا 

وجود این چون قوۀ  موقع راه افتادن به دیگری نزدیک نشوند. با

شنوائی بلوچها فوق العاده تیز است، لذا اگریکی کوچکترین حرکتی یا 

سروصدائی ایجاد کند، دیگری بال فاصله بیدار شده و به طرف مقابل 

 پیرخضری را یاد آوری میکند.

بلوچها برای توجیه عالقه  وتمایل خود به ایلغار وحمله خود،چنین 

ل پیش، خداوند نعمات را بین انسانها هزاران سا» استدالل میکنند:

تقسیم کرد، ولی البته این تقسیم مساوی نبود. یا دراثر فراموشی و یا 

به خاطر وجود بعضی آدمهای بد، چیزی ازاین تقسیم عاید بلوچ ها 

نشد. مگر سرزمینی خشک و گرم وخاکی بایر ونامرغوب ،این از 

عماتی را که حقاً مال عدالت خدا بدور است ودر نتیجه ما حق داریم ن

«...ما بوده وآنها صاحبش شده اند، پس بگیریم.
18
 

آنها میگویند که نام بلوچ مؤید این حق یا حد اقل دراین رابطه است. 

می باشد. « بدون»در زبان فارسی پیشوندی به معنای« بی»یا « به»

است. کلمۀ « ،عریان بودن ازپوشش«لخت»هم به معنای « لوچ»و

                                                 
18

 118همان اثر، ص  - 
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ای کسی است که بی چیز ولخت به این دنیا آمده ومحق به معن« بلوچ»

است سهم خود را از چیز های خوب دنیا، از افراد دارا، پس بگیرد 

وبه هرچیزی که سر راهش قرار گیرد،یا نگیرد،دست دراز کند.
 19

  

آنها در برخورد با غریبه ها مانند شبانان طوایف دیگر مهمانواز 

وشت خود را در دست آنها قراردادن، نیستند. پناه بردن به آنها وسرن

بسیار خطرناک است، مگرآنکه کسی به پیرخضری توسل جسته 

 وخود را نظرکردۀ او وتحت حمایت او قلمداد نماید.

اروپائیان در نظر بلوچها آدمهای بدجنس، حرام زاده وشاگرد شیطان 

استند. شیظان به اروپائیان یاد داده چطورطال بسازند وچون شیطان 

چشم آنها می روند، لذا میتوانند گنج های مخفی در زیرخاک را در 

ببینند. اینکه اروپائیان به هرجا می روند، دور و برخرابه های قدیمی 

می چرخند و به دقت آثار باستانی را بررسی میکنند، تائیدی است 

 برنظریۀ آنها.

وقتی بلوچ ها اردو میزنند و اطراق میکنند به طور کامل بی حرکت 

ساکن میشوند ودیگر از جای خود تکان نمیخورند. انجام کارهای و

اردو ومانند جمع وجور کردن گله، تسطیح وآماده کردن زمین برای 

کشت، بطور کلی با زنها وبچه ها است. آنها از گله داری سود خوبی 

می برند. پشم گوسفند را میفروشند وموی بز وشتر را می ریسند تا از 

افند. پارچه بافته شده از موی این حیوانات چنان آن لیاس وچادر بب

یک پارچه و ریزباف وغیر قابل نفوذ است که آنها در مشک های 

ساخته شده ازاین پارچه، آب وشیر ومایعات دیگر را حمل ونقل 

میکنند وقطره ای از آن تلف نمی شود. لباس دوخته شده ازاین پارچه 

زیرا آب در آنها نفوذ نمی را معموالً در فصول بارانی می پوشند، 

کند. در تابستان، پیراهن بلند)تونبک( کتانی می پوشند  وکمر آن را 
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می بندند. شلوارآنها  بسیار گشاد است وعمامه ای به سرمی بندند گه 

از پارچه دراز وپیچیده شده، مشابه عمامۀ اعراب، تهیه شده است. 

وی قسمت جلو سر را عمامۀ بلوچها شباهتی به عمامۀ افغانها ندارد. م

می تراشند، درحالی که باقیماندۀ موی سر را ازاد وتا شانه ها می 

افتد.
 20

  

اگر تمام بلوچهای سیستان در یک ارتش واحد بسیچ شوند، نیروی 

تا  30000خطیری تشکیل خواهند داد.تعداد نفرات این ارتش به 

نگجو نفرتخمین زده میشود. و همۀ آنها پیاده هایی بسیار ج 35000

ً پیاده نظام فوق العاده ای را تشکیل خواهند داد. در  بوده وجمعا

سیستان سواره نظام وجود ندارد زیرا تعداد اسپ دراین والیت بسیار 

محدود است. اسلحۀ هربلوچ مرکب از یک نیزه ویک شمشیرعموماً 

یک لبه است. سالح آتشین به ندرت دیده میشود وهمینطور تعداد 

بسیار کم است. آنها از سپرهندی استفاده می کنند  نارنجک وهفت تیر

که روی آن با ورق نازکی از مس،پوست فیل یا کرکدن پوشش داده 

شده است. مانند افغانها،همیشه دم از شجاعت خود زده و زیاد 

خودستائی میکنند ولی الف زدن بلوچها چندان هم بی پایه نیست. 

لی قادر به تحمل حمالت درحالی که افغانها فقط حمله خوب هستند و

دشمن نبوده ودر مقابل و زیر آتش توپخانه فرار میکنند، برعکس 

بلوچها،اگرچه مانند افغانها از هنر ودانش جنگ اطالعی ندارند ولی 

باشجاعت واستقامت فراوان این نقیصه را جبران می کنند ودر دفاع 

 10وحمله به یک اندازه شجاع وجسور اند. بلوچها در گروه های 

نفری حمله میکنند و برای جلوگیری از فرار نفرات در مقابل  12و

شداید جنگ یا جهت حرکت  و انتقال زخمی های خود پیراهن های 

شان را به هم می بندند. در مورد زخمی ها، یک عده چهار نفری 
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نفراصلی قرار میگیرند، فوراً  12یا  10عقبدار که پشت سرگروه 

ن در آورده و او را می خوابانند ومجدداً پیراهن فرد زخمی را از ت

بقیه را بهم پیوسته وجلو می فرستند. درجنگها،بلوچها محکم می 

ایستند و مانند قهرمانان واقعی می میرند. بلوچها بهترین سرباز هستند 

«ودر تمام آسیا سربازانی بهتر از آن ها وجود ندارد.
21
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 دومۀ مقال

 

 برضد نادرافشار خان بلوچ محمدقیام 
 (سال جستجو پیدا شد 3۵مشده ایکه بعد از )گ

 

 
 محمدخان بلوچ،سفیر شاه اشرف بدربار عثمانی

 

ملیت "( درکابل نوشته بودم ودرمجله 198۵ش )13۶۴] این مقاله را درسال 

مجبور به ترک وطن بعد از آنکه ( به چاپ رسیده بود. 1۴)شماره  "های برادر

نیز تاراج من  چاپ نا و اثاثیه ام به یغما رفتند وکتابها وآثارچاپی وشدم، خانه 

برای دواثر قلمی چاپ نشده ام)سهم سیستان  دلم بیشتر آنازبا اطالع شدند. 

 درمعارف اسالمی( وهمین مقاله ام می سوخت. 

برای دریافت  این مقاله ام دونفرجوان بلوچ از 199۶درکشور سویدن درسال 

ور تر از استکهلم بدیدنم در شهرګوتنبرګ آمدند تا در باره کیلومتر د ۶00

شخصیت تاریخی محمدخان بلوچ  با من مصاحبه کنند و معلومات خود  را از 
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طریق رادیو بزبان  بلوچی بګوش هموطنان خود برسانند ولی بخاطر نبود مآخذ 

بعد ومدارک  مورد نیاز مصاحبه بطور دلخواه انجام نګرفت  واز آن تاریخ به 

هرکسی که از افغانستان با من تماس میګرفت در آخر صحبت میګفتم اګر 

میتوانی همین مقاله ام را از آرشیف مجالت درکتابخانه عامه کابل ویا اکادمی 

علوم افغانستان پیداکرده برایم بفرست. ولی هریکی باالخره جواب میداد که تمام 

ثور در آتش سوخته شده اند و  8ثور توسط تفنګ داران 7مجالت ونشرات بعد از 

یافت نمیشود. باالخره یکی از عزیزان هلمندی  ۶0چیزی ازنشرات سالهای دهه 

سال انتظار برآورده  2۴این ارزویم را بعد از  گ(داودفرهنام )انجنیرمحمد 

علوم  افغانستان، آنرا در میان کلکسیونهای مجالت اکادمی جستجوساخت وپس از 

 گمسینجربرایم فرستاد. از این خدمت بزراز طریق ومبر ن 18روز  و دنموپیدا 

خوشحال  شدم و آن روز دلم از شادمانی لبالب بود. خیلی  گداود فرهن انجنیر

عالوه برانجنیری در رشتۀ حقوق وعلوم سیاسی درپوهنتون  گ)فرهن محمدداود

نه توفیق مزید آرزودارم. متاسفا عمرطوالنی وبرایش  کابل تحصیل میکند.( جهان

مهمی از کتاب )رستاخیر قندهاروفروپاشی سلسله صفویه  حثاین مقاله که ب

درایران ( بشمار میرود،جایش دراین کتاب خالی است.  اینک آنرا برای نخستین 

 [ باراز طریق انترنت با دوستان وعالقمندان تاریخ مردم دلیربلوچ شریک میسازم.

 2019/ 11/ 2۵ سیستانی

 

  : مقدمه

تا  خیازمنه تار نیمتریکه از قداند  روشجاعیآزاده ، دل انمردمبلوچها 

 یهندوستان بستر اصل یتا مرزها جیبنادر خل انیم یکنون اراض

در  خیدر طول تارو دهد،یم لیآنها را تشک یواقتصاد یاجتماع یزندگ

خود با  یواقتصاد یاجتماع -یاسیس اتیح یهمه فراز وفرودها

 داشته ودارند. ریناپذ یجدائنها سرنوشت وسرگذشت مشترک وپشتو

تشکل  ،یمذهب ،یاحساسات مل ،یائیجغراف طیمح یهمگون       

 ینعمات ماد عیتوز ۀونحو دیطرز تول ،یکیاتن یوساختار گروپ ها

ن بلوچا یندگز گریازجهات د یورسوم ، عنعنات وسنن وفرهنگ وبس

 وهم هینها شبپشتووسنن  یلویوساختار نظام قب ستیز طیبا مح یبحد
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بزرگ  تیدو مل نیا انیمشخص م یسانند که مشکل است بتوان مرز

در افسانه ها  یووحدت حت یهمبستگ نیکرد.  ا نییوباهم برادر تع

 است. افتهیعکاس  نا زین ها وشاهنامه

را درجرگه سرنوشت ساز قندهار  وریغ یبلوچها ریچشمگ نقش

 فراموش کرد توانینم 1709درسال  یخان هوتک سیرویم یبرهبر

 صلهیکه ف یمردم نیاذعان داشت که اول دیبا یبه آن کم بها داد. حت ایو

کردند،  ادهیدرعمل پ یجرگه را برضد استبداد دولت صفو نیا یها

ن بودند وآنها بودند که با انکار از یآباد دره نش نیریت یبلوچها

را  میعظ انیخان، آتش طغ نیگرگ رانیبگ هیبه مال اتیپرداخت مال

در قندهار واطراف آن مشتعل ساختند که  یلت صفوبرضد ستم دو

 جهیآن در آن سوختند ونابود شدند وبالنت یهزارنفر یسپاه س یبزود

 . دیگرد جادیها در قندهار ا یهوتک یدولت مستقل محل نینخست

در دفاع از  171۴و 1712 یبلوچها بودند که درسالها نیا وباز

رفتند و قشون سهم گ یخان هوتک سیرویم یشهرقندهارو رهبر

 یقندهار انیجوګبا جن کجایرا  تار ومارکردند و  یصفو ریانتقامگ

ملت  نیبر قندهار مسلط شوند. وبازهم  ا انینگذاشتند دوباره صفو

اصفهان  شیرا درگرفتن وگشا یهوتکرزمنده بلوچ بود که شاه محمود

نقش  رانیافغان در ا یرساندند، ودر سرنوشت دولت هوتک یاری

 کردند. یزبا ریچشمگ

 یاز افغانستان که صدا ییآزاده بلوچ، همواره در هرگوشه  مردم

خود را  یوهمنوائ یبرخاسته است، همراه یوضد استبداد یآزاد

 انیبا ابدال یالدیابراز داشته اند، چنانکه در دهه چهارم قرن هژدهم م

که برضد نادر  ستانیهرات و در دهه پنجم قرن هجدهم با مردم س

را عمالً به اثبات  یوهمراه یهمدل نیبودند، ا هزد امیبه قافشار دست 

 یمردم بلوچ در مبارزات ضد استعمار غیدریب یجانباز زیرساندند. ون

چنان  ستمیدر قرن نوزدهم و قرن ب میسه نبرد عظ یافغان ها در ط
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وآوردن حجت  لیافاده دل یبرا یواضع و روشن است که ضرورت

 .شودیاحساس نم

 ،یخیتار یتمام جوانب همبستگ حیما، شرح وتوض مقصود نجایدرا

بلوچ با افغانان  فیمردم شر یوفرهنگ یواجتماع یاسیس ،یائیجغراف

 نیا یاسیتابناک س یاز چهره ها یکی یبلکه شناخت ومعرف ست،ین

ومطلقه  یحکومت استبداد ۀدر دور ،یدوست ورزمجو یمردم آزاد

کشور ما کمتر از او  خیردرتا  تاسفانهوخود کامه نادرافشار است که م

 یاشرف هوتک رشاهیهرات وسف یشده است.او محمدخان بلوچ وال ادی

  تیشخص نیا شتربایب  یآشنائ یبرا نیبود. بنابر یبدربار دولت عثمان

 .شودیگرفته م یبه برس نجایدرا یو یمبارز بلوچ، دوران رزمندگ

 

 محمدخان بلوچ دربرابر نادرافشار: امیق

که محمدخان بلوچ در عهد  شودیافغانستان استنباط م خیمطالعه تار از

 یهرات بوده است.بقول عبدالح یوال یصفو نیشاه سلطان حس

 سیرویبعد از اعالم استقالل قندهار توسط م 1709درسال  ،یبیحب

اول  ندهینما یخود،بدنبال ناکام انیخان، شاه صفوى بامشورت دربار

تا به  دهدیهرات، دستور مبلوچ  والى  خان خود به قندهار،به محمد

خان را به اطاعت از  سیرویشاه  به قندهاربرود وم ندهینما ثیح

. محمدخان بلوچ که با شخص میرویس دینما بیترغ یدولت صفو

خان   میرویس خان در سفرحج دوست شده بود،  به قندهار بحضور

خداى را سپاس بجاى » خان به محمدخان بلوچ گفت: سیرویم د،یرس

مصاحبت تو مانعست و اال باید چون دیگران پاداش میدیدى، آرکه حق 

آزادگان کوهساربقید بندگى باز نیفتند، شیران شرزه زنجیر گیسخته اند 

 [  1«]وشمشیرهاى آخته دوباره درنیام نیایند.

بود، شمارا نیز به زندان  یاگرپاس حقوق دوستى درمیان نم وافزود

خان  سیروین پذیرائى میکنم. ممیفرستادم، اما از شما به عنوان مهما
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محمدخان را با احترام  نگهداشت و مانع بازگشت او   یبه پاس دوست

که  رسدیسان به نظرم نیبه هرات یا به دربار صفوى ایران شد. بد

با  یرشته دوست  میقندهارهمنوا شده وتحک امیبا ق زینمحمدخان بلوچ 

 یرضد دولت صفوب یخان هوتک سیرویم نانیجانش امیپشتونهارا تا ق

 عمرش حفظ کرده بود. انیبراصفهان وتاپا یروزیوپ

اصفهان از قندهار حرکت  ریتسخ یبرا یکه محمودهوتک یهنگام

 ۀشناخته شده وسرکرد تیشخص کیمحمدخان بلوچ به عنوان  کرد،یم

 یازاقوام خود با اردو یقبول شده مردم بلوچ ، در رأس گروه انبوه

 یاز اردو یفوج یتاد وسپاهساالربه حرکت اف یشاه محمودهوتک

 [2را بعهده گرفت.] یافغان

 ً اصفهان  شیوگشا یصفو یافغانان براردو یروزیپس از پ طبعا

محمدخان بلوچ جاه ومقام مناسب خود را در دولت  ران،یا تختیپا

که بعد  یاحراز کرده بود. در نبرد رازیش یوال ثیافغان  بح یهوتک

 د،یرخداد وبه شکست ترکها انجام هیاشرف افغان ودولت ترک انیها م

جانب  یصلح  وخواسته ها طیشرا  بولحاضر به ق یودولت عثمان

فوق  ندهیونما ریبه عنوان سف رازیش یشد، محمدخان بلوچ وال یافغان

 انیرا که م یالعاده شاه اشرف افغان به استامبول رفت تا قرداد صلح

 ۀآنکه شأن ودبدب یبرا هیآنها موافقت شده بود، امضاء کند. دولت ترک

عظمت  ریاو را تحت تاث وافغان بکشد  ریدولت خود را به رخ سف

 ریمفصل از سف فاتیقرار بدهد،دستور داد تا با تشر هیدولت ترک

امرشده بود تا تمام خانه ها ومنازل واقع بر  یاستقبال شود. حت یافغان

 .ندینما یوگچ مال میمحمدخان بلوچ را ترم یافغان ریسر راه حرکت سف

 ری)محمدخان بلوچ( تحت تاثیآنکه و ی: " براسدینو یم لکهارت

مفصل انجام  فاتیدر مورد او تشر ردیقرار گ هیقدرت وعظمت ترک

 نیشدند وبه ا یکار دیوسف ریتعم راویمنازل واقع درمس هیگرفت. کل

[ اما 3( لقب دادند.]دگری")خان سفیواسیرا"خان س یمناسبت و
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 نیبرترکها با ا یروزیوافتخار پ روررشار از غمحمدخان با رفتار س

را  یصدراعظم عثمان ینکرد واسباب خوش یچندان توجه فاتیتشر

،  یقرارداد دوست یوسرانجام چهار روز قبل از امضا اوردیفراهم ن

 استامبول را به مقصد اصفهان ترک گفت. 

شخص در اول  نیکه ا یدر مکتوب انیبه نقل از استپان لکهارت

که محمدخان بلوچ چهار  گرددیبه لندن نوشته، متذکر م 1729رسپتامب

به  ایمنعقد کند  ی"بدون آنکه قراردادخیتار نیروز قبل ازا

 یبا ارباب دولت عثمان شینعمت خو یول یدوست میمنظورتحک

شده  رانیعازم ا ردارد،ب یمتقابل قدم یشفائ یها نانیجزاطم

 [. ۴است."]

 یبرقرار شد ومدت هیلویکوهک التیبلوچ در مراجعت به ا محمدخان

هرات کمر بست،  انیابدال یسرکوب یکه نادر برا یبعد هنگام

 هیوهمدان منشاء شکست قزلباش رانیمحمدخان بلوچ " درجنگ ا

 [۵حساب ]برضد نادر[ شد."] ی[ بیومصدر]کارها

، متوجه  یذوالفقار خان ابدال یمهم هرات وسرکوب هیپس ازتصف نادر

 د،یاز هم فروپاش یبزود رانیدر ا یدولت هوتکاصفهان شد. چون 

 شیدر پ اطیراه حزم واحت نکهینداشت جز ا ییمحمدخان بلوچ چاره 

ها به  یمردم را برضد افغانها وعثمان یبانیوبا نادر که پشت ردیگ

 کینزد کرد،یطهماسب جلب م شاهزادهآوردن  کاریخاطر رو

 هیلویه حکومت کوه کسبب شد تا نادردو باره او را ب یکینزد نیشود.ا

که بار اول  ی. محمدخان بلوچ هنگامدیوشوشتر ودزفول منصوب نما

کند  رونیب  رانیا یغرب یرا از نواح یقشون عثمان خواستینادر م

بغداد را درمحاصره  یمدت شیخو یروهایشکست خورد، با ن یول

بودکه نادر در همدان قشون  ینیعقب نش نیداشت.ظاهراً پس از هم

 یبه نواح ییخود را دوباره گرد آورد وحکام تازه  ۀدشکست خور
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حاکم فارس وقاسم  ثیرا بح یاعزام داشت. سلطان مرو رانیمختلف ا

 [۶کرد.] نییتع هیلویبه کوهک یمهردار ۀقرقلورا به رتب کیب

 کیخان  ب ریکه محمدخان بلوچ وام ینیخان،ح یمهد رزایقول م بنابر

توابع لرستان شدند،  از دریوارد جا ینادر یبه عزم اردو

فارس وشوشتر وبلوچ وهزاره  انیمحمدخان]بلوچ[ با فتنه جو

افساد به جانب فارس  یبه هوا» گشته« مقصود روگردان ۀکعب»از

 [ 7.«]دی( گردی)نادریمعلعازم درگاه  کیب رخانیروان شده و ام

آنست که محمدخان بلوچ نهاداً به نادر اطاعت نداشت  قتیحق

از  چوجهیتاخود را به ه داشتیاو را برآن م یملواحساسات وغرور 

هزار نفر بلوچ که از بنادر  80بقول محمدکاظم  راینادر کم نشمارد. ز

او قرار  یفرمانده ریز کردند،یم یهندوستان زندگ یتا مرزها جیخل

 یسرکوب یبرا ین که نادر او را در رأس قشونیداشتند. بنابرآن هم

روانه  یاحمد مدن خیش یس به رهبرمذهب بندر عبا یاعراب سن امیق

گرفت  میکنندگان را آغاز کند، تصم امیمبارزه با ق نکهیا یساخت، بجا

 . ردیکنندگان اعالم کند وجانب مردم را بگ امیاتحاد خود را با ق

چون محمدخان :»که  سدینو یم ینادر یمؤلف عالم ارا محمدکاظم

درگرفتن مالزم  ،دیگرد راتیوشوشتر وگرمس زهیحو ارید ۀبلوچ روان

بعمل آمده  تیوخزانه که از مداخل  آن وال ایودادن وجه از خود برعا

سپاه مشغول شد و نزد اکثر از  ینینموده ودر رنگ یبود مهم ساز

 یم ریتقر هیخشونت نسبت به دودمان نادر انامراء وسرکردگان سخن

 [8«]نمود.

او با  توجه داشت که شکست نادر از ترک ها وبرخورد خشن  دیبا

از مردم  یریکث ۀاحساسات عد ، شاه طهماسب دوم)خلع اواز قدرت(

از عالقمندان  یاریدار نمود وموجب توجه گروه بس حهیرا جر رانیا

به محمدخان بلوچ شده بود. محمدخان  یوهواخواهان خاندان صفو
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شمرد، در صدد  یموجه خود را از نادر کمتر ن چیکه به ه زیبلوچ ن

 .ردیموقع خاص قدرت را در  دست گ نیفاده همبرآمد که با است

نادر  دنیبودکه از به قدرت رس یمحمدخان بلوچ از آن دسته کسان 

بودند واز خشم ونفرت  یافشار خراسان ناراض لینقش قبا میوتحک

بود که با کمک  دوارینادر مطلع بود وام یمردم درمقابل ستم وتعد

و  ردیخود بدست گ ایت را مردم ناراض بتواند نادر را براندازد وقدر

 امیخود به ق یروهایجهت او  با ن نیبرگرداند. بد رزایبه طهماسب م ای

 ۀواعالم داشت که مقصودش به سلطنت رساندن سلسل وستیکنندگان پ

 ۀفیوپاک کردن فارس  وسواحل آن " از وجود طا هی" صفوی" قانون

ده بود، باشد. چنانکه محمدخان بلوچ حساب کر ی[م9اشرار افشار"]

 گرد آمدند. ارشع نیا ریتمام در ز اقیمردم با اشت

 

که نادر  ی: وقتسدینو یم ،ینادر ینادردرعالم آرا ریوز محمدکاظم

قاجار  یوجعفرسلطان زعفرانلو وشاهقل ریخان جال یطهماسب قل

ً سرکوب یرا برا یمرو محمدخان بلوچ فرستاده ،  یاستمالت وضمنا

 یبود یحال مرد لیتو در اوا: »کندیم نقل نیرا به نادر چن یپاسخ و

خانوار  صدیس ستیبادو ر،هرگاهیخود فق سجن یابنا انیودرم ریحق

شهزاده  ابیونواب کام یداشته باش ییسلطنت وفرمانروا هیافشار داع

مقتدا آن  یانتساب را که آبا واجدادعال یمآب مرتضو انیعالم

وا بوده اند، فرمان ر رانیا یحضرت در استقرار امر سلطنت داراپ

واورنگ  یپادشاه ،ومختار السلطنه ساخته لیعزل نموده، خود را دخ

صورت بنده درگاه که  نیدرا د،ینمایاز خاطرت خطورم رانیا ینینش

سرحد  یبنادر ال یصاحب هشتاد هزارخانوار بلوچ است که از نواح

 مینما یی نهفرمانروا یاست، چرا ادعا شانیا یهندوستان محل سکنا

 [10«]م.والسال



 59 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

به  ییاحوال محمدخان بلوچ  آگاه شد، نامه  قتیبه حق یوقت نادر

خواست که درهنگام فرصت  ینوشت واز و کیب اریاسفند

به محمدخان  زین یگریسرمحمدخان را ازتن جدا کند واز آنسونامه د

 کیب اریخواسته بود که در خاتمه کار اسفند ینوشت واز و

بکار بسته است. از  یرد متعددرا نادر در موا استیس نیبکوشد.ا

که  یشورش زیخان حاکم فارس ون یمحمدتق انیدر طغ توانیجمله م

به  ستانیخان درس یقلیبرادر زاده اش عل یبرهبر یدر اواخر عمر و

مورد وآنهم  کیبود  ذکر کرد. وشگفت آنکه تنها در  وستهیوقوع پ

شترک به توطئه م لیفوق العاده طهماسب خان وک یوفادار ۀبواسط

 است. دهیانجام یو هیعل وبانمغض

چون ارقام :»سدینو یرا داده، م عیوقا نیا لیکه تفص محمدکاظم

 کیقتل  شهیعظام افتاد، هردو در فکر واند نیمذکور بدست خوان

اما به جهت سررشته ووفور استعداد در حراست  گرافتادند،ید

از  شانیخود مشغول شده، غافل نبودند. چون خوف رعب ا انتیوص

، بهم اظهار  اننهادهیمقدمه را درم نیالبد  ا د،یرس تیبه نها گرید کی

نمودند که  مانیارقام باهم عهد وپ ینمودند. بعد از اطالع از چگونگ

به  هیومخالفت افراشته، عالن انیطغ یلوا ده،یچیسر از اطاعت نواب پ

 [11«]مشغول شدند. ادهیگرفتن مالزم سوار وپ

 یتیکه مخالفت محمدخان بلوچ آنقدر اهم ردکیاول احساس م نادردر

ها باز دارد،  یوجنگ با عثمان ینخواهد داشت که او را از لشکرکش

 .دینبرد با ترکها موکول نما انیرا به پا لهیگرفت که ختم غا میلذا تصم

نادر در غصب سلطنت  تین یافشا یدار سپاه محمدخان که برا جلو

 دیبه دز فول رس رزایسب مواحقاق حقوق طهما ه،یاز خاندان صفو

از مردم را   ادهیگرفتن مالزم سوار وپ لیبود، دل یچون خود دزفول

که محمدخان بلوچ اعالم داشته  یمحمدخان بلوچ عکس سخنان یبرا

 یشهر را برو یدروازه ها دزفولکرد، لذا مردم  فیبود تحر
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شناختند به  یمردم شوشترکه از قبل او را م یمحمدخان بستند، ول

(به گی[هرچند که حاکم دزفول)قاسم ب12آمدند.] رونیب یتقبال واس

مردم شوشتر سخنان جلودار سپاه محمدخان وقصد او را نسبت به 

به  ینکردند و و نیمردم شوشتر او را تمک ینادر اعالم داشت ول

بدست محمدخان بلوچ گرفتار آمد  یبهبهان روانه گشت وپس از چند

کم سابق شوشتربه حکومت آن شهر شد. ابوالفتح خان حا یوزندان

 یبا محمدخان اتحاد وهمبستگ زهیحو خی. اعراب ومشادیگرد نییتع

 یوال خانیعل دیبرادر س دعبدالرضایبه س زهیخود را اعالم داشتند وحو

 [ 13شد.] ضیآن شهر تفو

را در رأس  ی،نادرافشار، احمدخان مرو امیق یگسترش بعد  جهینت در

کنندگان  امیکه قبالً با ق رازی. اشراف شساخت رازیروانه ش یسپاه

را به  یارتباط داشتند وبه آنها وعده داده بودند که احمدخان مرو

خود عمل  ۀکنند، مگرآنها به وعد ریمحض ورود به شهر دستگ

 [1۴شد.] رازینکردند واحمدخان بدون مانع وارد ش

 رازیبلوچ با اطالع از موضوع بسرعت خود را به ش محمدخان

که با قشون  دیخبر ورودمحمدخان رس»محمدکاظم: ۀوبه گفت دیرسان

]شهر[آمده مستعد جدال وقتال  یواستعداد تمام به دو فرسخ

 [ 1۵«]است.

احمدخان  انیازجنگ جو یکی« دولت نادرشاه افشار» نیقول مولف به

که قسمت  دهدیکنندگان شرکت داشته خبر م امیکه خود در نبرد باق

اند. از شش هزارجنگ  وستهیکننندگان پ امیاعظم از قشون شاه به ق

ماند. قشون  یوپنجصد نفر باق کهزاری یقشون احمدخان مرو یجو

 ییخود درقلعه  ینادر که متحمل شکست شده بود با سرکرده ها

. درعرض چند روز دندیکنندگان وارد شهر گرد امیشدند وق یمخف

 [1۶.]وستندیپ کنندگان امیمانده به ق یاز سربازان باق گرینفر د 700
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او بودند،  یمیکنندگان را که خواستار تسل امیق شنهادیابتدا پ احمدخان

روز محاصره دچار  زدهیپس از س انشیکه لشکر یردکرد، اما وقت

شود. او بشرط حفظ جانش  میکمبود غذا وآب شدند، مجبور شد تسل

 نیا نکند، یکنندگان اقدام امیق هیوعل دیآ رونیموافقت کرد که از قلعه ب

 ریجال کیبا قاسم ب یاحمدخان مرو جهیشد. درنت رفتهیشرط پذ

 یشدند. احمدخان مرو ریکه نادر فرستاده بود اس یرسرکردکانیوسا

شد  یقرار داشت زندان رازیش یدر دو فرسخ کهیدر قلعه ا

 [ 17وسربازانش خلع سالح شدند.]

واقعه کارمحمدخان بلوچ باال گرفت وبه شهادت  نیازا پس

به انتظام مهام سپاه  التیمحمدخان چند روز در آن آ» اظم:محمدک

. نه افتی یم شتریهر روز وسعت ب امی[ ق18«]مشغول شد. تیورع

 نیوهمچن نیچادر نش لیقبا ریوسا یاریبخت لیتنها اعراب، بلکه قبا

 دولت»نی. مؤلفکردندیم تیحما آناز  زیفارس ن التیا نانیبوم نش

که در  سندینو یاوراموف" م از قول"سه من«نادرشاه افشار

از ساکنان اطراف اصفهان زن  یاریبس:» یالدی( م173۴)یجنور

 [19«]محمدخان بلوچ رفته اند. شیوفرزند خود را رها کرده وپ

 دهیبودند که ستم د ینانیو روستا نش ایکنندگان رعا امیق یاساس یروین

 دهدیم . بازهم "اوراموف" گزارشدادندیم لیاقشار مردم را تشک نیتر

اند...  وستهیسر وپا به بلوچها پ یتمام مردم ب رازیدر راه ش»که 

هستند   یشورش یاصفهان  منتظر ورود دسته ها التیوکشاورزان ا

آن قراوالن  یکرده و برا رهیمطمئن آذوقه ذخ یاهاوخودشان درج

 [20«]گذاشته اند.

محمدخان بلوچ به قول محمدکاظم  یبه هوا دار زهیحو اوضاع

عمل نموده  یتیورع یبه خالف فرمان بردار اریآن د یهالا»که

 [21بود.] میوخ اریبس« بودند
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 هیآن مجبور شد با ترک  یسرکوب یبود که نادر برا رومندین یبحد امیق

 یمورد م نیدرا« قرارداد متارکه جنگ ببندد."سه من اوراموف

 امیق«)موضوع بلوچها ژهیبو ،یبزرگ داخل یها یآشفتگ:» سدینو

 [22دخان بلوچ( سبب انعقاد عجوالنه قرارداد متارکه جنگ شد. ]محم

فرستاده  یمیعظ یجنگ یها رویمقابله با شورشگران دوباره  ن یبرا

 زهیقاسم خان قرخلو به حو ینفر( به سرکردگ12000شد. فقط)

 امیاز قشون نادر به ق یقسمت زهی. درجنگ حودیوشوشتر روانه گرد

و به همان قلعه  دیگرد ریرمانده آنها اس. وقاسم خان فوستیکنندگان پ

 [23بودُ فرستاده شد.] یدر آن زندان یاحمدخان مرو کهیا

که قشون نادر از دست محمدخان بلوچ  یاریبس یاز شکست ها پس

 ینظام یسرکرده ها نیاز کارکشته تر یمتحمل شد، نادر به برخ

ار قاج یجعفر سلطان زعفرانلو، شاقل ر،یخودمثل طهماسب خان جال

محمدخان بلوچ روانه گردند.  امیق یسرکوب یدستور داد که برا رهیوغ

کننده درگرفت. هردو  امینادر وق یروهاین نیب یدیدر بهبان نبرد شد

 [ 2۴را تحمل کردند.] ینیطرف تلفات سنگ

 دیروانه گرد امیق یسرکوب یپس از آن نادر خود از بغداد برا

ه خرم آباد روانه هق(وتوپخانه خود را  از را11۴۵رجب 1۵)

 ابانیبه شوشتر را که تمام آن از ب زهیاصفهان نمود. وسپس راه حو

 [2۵گرفت.] شیدر پ گذشتُ یم

 امیرا اشغال کرد ودر آنجا قتل وکشتار ق زهیحو یقشون نادر بزود 

شوشتر  یکنندگان  سه شبانه روز ادامه داشت. آنگاه قشون نادر بسو

قلع وقمع نمود.  انهیدم را  وحشانادر مر زیشهر ن نیحرکت کرد. درا

ابوالفتح،حاکم شوشتر را کشت  ،نادرینادرشاه خیبه قول مؤلف تار

 انی[ اع2۶«]مرخص نمود. تیوغارت واسروال نهبقشون را به »و

شدن قشون  کیشرکت کرده بودند، به محض نزد امیشوشتر که در ق

زعفرانلو شدن شتافتند. به فرمان نادر، جعفر سلطان  میتسل ینادر برا
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صاحب منصبان]سابق[  ریوسا یاتیمال لگرانیحاکم شهر، تحص

 [27شوشتر دوباره به کارگماشته شدند.]

محمدخان  یکنندگان به سرکردگ امیعمده ق یروهایهنگام ن نیدرهم

اصفهان حرکت کردند. نادرهم با قشون مجهز  یبسو رازیبلوچ از ش

 ینیکنندگان تلفات سنگ امیکه رخداد ق یبه استقابل آنها شتافت.درنبرد

نفر از  2۵00برداشتند وشکست خوردند. محمدخان بلوچ با 

وارد  مندیوم یواز راه باشت وممسن رفتبدر  راههیهوادارانش از ب

شد ودر آنجا زنان واطفال خود را برداشته از راه جهرم عازم  رازیش

 [ 28الر گشت.]

متعاقب او  یجرا با فو ریخان جال ینادر از همان مکان طهماسب قل

( 173۴ی فبرور11) یهجر 11۴۶شعبان  2۶مامور ساخت واو در 

 یوقاسم عل یشد. احمدخان مرو رازیبا قشون تحت فرمانش وارد ش

وبه  دندیشده بودند آزاد گرد ریکنندگان اس امیق ۀلیکه بوس گیب

مقرر شدند. محمدخان بلوچ از الر خود  هیلویحکومت فارس وکوه ک

با وجود  امی. هردو رهبر قدیرسان یاحمد مدن خیش رنزدیرا به گرمس

 دمتازه  یرویکه خورده بودند در آنجا شروع به تدارک ن یشکست

مردم فارس )وسواحل  عیوس تیاز حما امیکردند. چون ق ییتازه  امیوق

 12قشون  کیفارس وخوزستان( برخوردار بود، نادر  جیخل

قابله با آنها روانه م یبرا ریطهماسب خان جال یبفرمانده یهزارنفر

محمدخان  شودیساخت. او به طهماسب خان دستور داد که هرطورم

 [29کند.] ریبلوچ را اس

 یسیانگل یران یکشت یشرکت ها یبرا یامیپ ریطهماسب خان جال 

بودند فرستاد واز آنها خواست که  میکه در بندر عباس مق یوهلند

 یها یشتک ایدر قیاز طر یاز فرار خان باغ یریجلوگ یبرا

امر را  نیانجام ا یوهلند یسیگان انگل ندهیبگذارند. نما یو اریدراخت
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گردد،  نیکه مع ییدادند که در هرجا دهوع یمشکل وانمود کردند ول

 [30اعزام دارند.] یکشت

را درمحاصره  یاحمدمدن خیدژ ش ر،یهنگام طهماسب خان جال نیدرا

 یاحمدمدن خیودر آخر تابستان قلعه را تصرف نمود. ش دیکش

فرار  شیک ۀریخان محمدخان بلوچ توانست به جز یول رشد،یدستگ

را  شیک رهیدستور داده شد تا جز رانیالبحر ا ریخان ام فیکند. به لط

 شیو حاکم ک رشدیبلوچ دستگ دخان. سرانجام محمردیدرمحاصر گ

فرستاد  رازیراشد او را نزد طهماسب خان به ش خیعالق بن ش خیش

 [31به اصفهان نزد نادر روانه نمود.] را یو زیواو ن

 ونیبعد از ورود به اصفهان به اشاره هما:» سدینویخان م یرزامهدیم

 رهیآن ت یبعمل آمده بود، چشم ها دیوعده ووع نینادر همانجا که ا

آورده  وچون ازاحسان  رونیاز حدقه ب نیبخت را عبرت الناظر

با  دهید نهیم خود معارا به چش نیع یبود،جزا دهیخود چشم پوش یموال

 ی[الرود32« ]قدم به راه عدم گذاشت. یکور بادوسه روز  ۀفاصل

همان شب که چشم محمدخان را بدر آوردند درزندان با خنجر :» دیگو

 [33«]خود را بکشت.

احمد ومحمدخان  خی"دولت نادرشاه افشار" نادر شنیمؤلف تیاما بروا 

)چون گوسفندان  شکنجهپس از «نقش جهان اصفهان دانیدرم»بلوچ را

 [ 3۴( وبه قتل رساندند.]دیکش رونیپوست از تن آنان ب

 کندیم انیب نینادر را دراصفهان چن  یاتیاز ستم مال یینمونه  لکهارت

:" هنوز یک هفته از سلطنت طهماسب در اصفهان نگدشته بود که به 

از عموم طبقات براى لشکریان او پول » امر نادر مقرر گردید 

رى شود. این پول طورى به عنف و جبر وصول گردید که آو جمع

افتادندو برخى از هستى ساقط شدند.  چوباى تا دم مرگ زیر  پاره

اى از مردم  کردند و حتى عده سربازان نادر واقعأ مردم را غارت مى
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را مثل برده بفروش رساندند. مردم زود متوجه شدند که در عهد 

 ( 3۵« ]شتند.ترى دا افاغنه روزگار نسبتأ خوش

واعراب  یاحمد مدن خیمحمدخان بلوچ وش امیق یشک علت اصل بدون

از حد اوضاع  شیوخامت ب یالدیدر دهه چهارم قرن هژدهم م جیخل

مردم بود که بار تمام مشقات جنگ ها وخسارت  یتوده ها یزندگ

 دهیرا بدوش خود کش یونادر یوافغان یمهاجم ترک یقشون ها یها

 ی، بازهم مردم مفلس وجنگ زده م هنادر شا دنیرسبودند. با بقدرت 

از آنها گرفته  یرا بپردازند که با زور وتعد یگزاف یها اتیمال ستیبا

 . شدیم

 مهیبلوچ در ن ریمبارزدل کی ۀبود چهر نیبود وچن یارگروز نیچن

نادر که  یومبارزات او دربرابر حکومت استبداد جدهمیاول قرن ه

ندارد. نادر با  ادیو را در منطقه به ا رینظ موریپس ازت خیتار

 یکانون اصل 173۴سال   انیدرپا امیواعدام رهبران ق یریدستگ

 نمود. یجنبش را از هم متالش

 

 ومنابع مقاله: مآخذ

رستاخیز  ،یستانی، س2۴۶مختصرافغانستان،چاپ سوم، ص  خیتار ،یبیحب-[1]

 دوم فصل 200۵شاور،یقندهارو فروپاشى دولت صفویه ایران ،چاپ 

 دعبدهللایبه کوشش س ،ینادر ی،جهانگشایخان استراباد یرزامهدیم -[2]

 (30۴)نادرنامه ص 173ص  ،ی.فارسنامه ناصر212انوار،ص

 338، تهران،ص13۶۴.ترجمه عماد،چاپ هیلکهارت: انقراض صفو -[3]

 339همان اثر ص -[۴]

 1۶3.ص ینادر یجهان گشا خان،یمهد رزایم -[۵]

 30۵نادرنامه.ص -[۶]

 212انوار، ص حیبه تصح ینادر یجهانگشا -[7]

 ۴۶3مسکو،ص19۶2چاپ 1،جینادر یمحمدکاظم، نامه عالم آرا-[8]

 (۵2۴)ص2۵۶.ورق ینادر ینامه عالم آرا -[9]
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 ۵27همان اثر، ص -[10]

 .جلد اول۴۶۴.صینادر ینامه عالم آرا -[11]

 ۵32-۵31همانجا، ص -[12]

 30۴، نادرنامه، ص130وزستان،صپانصد ساله خ خیتار -یاحمد کسرو -[13]

 ببعد

 دیحم ۀن.ر.ارونووا.ترجم ان،یخانم ز.ک.اشراف فیدولت نادرشاه افشار،تال -[1۴]

 17۴،ص 13۵2مومن .طبع 

 (2۵۵)ورق ۵22ص 1.جینادر یمحمدکاظم.عالم آرا -[1۵]

 .17۴دولت نادرشاه افشار.ص-[1۶]

(، دولت 2۵۶)ورق ۵2۴، ص 1،جینادر یمحمدکاظم، نامه عالم آرا-[17]

 17۵نادرشاه افشار، ص

 محمدکاظم، همان جلد ، همان صفحه -[ 18]

 17۵دولت نادرشاه افشار،ص  -[19]

 همان اثر،همانجا -[20]

 17۵، دولت نادرشاه افشار، ص 20۶محمدکاظم،همان اثر.ورق  -[21]

 همان اثر،همانجا -[23]     17۶دولت نادرشاه افشار،ص  -[22]

 ۵28 -۵27، صفحات 2۵8-2۵7ول،ورق محمدکاظم،جلد ا-[2۴]

 307ص ،ینادرشاه خیتار اینادرنامه  -[2۵]

 همان اثر،همانجا -[2۶]

 17۶دولت نادرشاه افشار،ص -[27]

، دولت 278تهران، ص1319نادرشاه ، طبع  ګیزند ،ینورهللا الرود -[28]

 .177نادرشاه ص

 308نادرنامه، ص ای ینادرشاه خیتار-[29]

 1331،طبع 113 -112ص ،یه، ترجمه مشفق همدانلکهارت.نادرشا-[31]

 231انوار، ص حیتصح ،یجهانکشا-[32]

 (قاتی)تعل 1309 ببعد.نادرنامه، ص 278ر،صینادرشاه پسر شمش ګیزند -[33]

 177دولت نادرشاه افشار، ص  -[3۴]

 372،383ترجمه عماد، ص  ه،یلکهارت، انقراض صفو -[3۵]
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 سوم مقاله 

 

 درپاکستان ها بلوچ حق طلبانهمبارزات  

(1۴ /1 /200۹) 
 

 :هاسوابق مبارزات   بلوچ 

 

 بلوچها مثل پشتونها،مردمان ازادی دوست ، شجاع وجنگ

جوی ، مهمان نواز ،انتقام گیر اند. آنهامثل پشتونها به وطن خود 

خود  وقرار عشق میورزند وبه دوستی ارج می گذارند و به عهد

انتقام یژ ه گی های زندگی بلوچها بند اند. یکی  دیگر از و سخت پای

از ننگ ونام وشرف دفاع  کردن و با خطر مقابله کردن گرفتن و

 قومی  خود است. 

بلوچها از نظر فرهنگ  وتاریخ  و راه و روش زندگی خود 

زندگی کردن در همسایگی  بسیار زیاد به  پشتونها شباهت دارند. شاید

 وخته باشد. همدیگر، بسا چیزها را به یکدیگر آنها آم

 بلوچها بیش از هرقوم وقبیل دیگر پاکستان با پشتونها  خود را

نزدیکتر وهم پایه ترمی دانند. در راویات ملی نیزاز  دوستی دیرین 

میان بلوچها وپشتونها صحبت شده است، شاهنامه فردوسی ،در 

 داستان کک کهزاد، از همبستگی  این دوقوم  یادمیکند.

ردم بلوچ   به سالهای دوران استعمار جنبش های ملی م ۀسابق

انگلیس در منطقه میرسد. نخستین زمزمه  های  استقالل خواهی مردم 

( در اثر  All India Baluchبلوچ با تدویرکنفرانس  )آل اندیا بلوچ
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در شهر جیکیب  1932تالش های میریوسف علی مگسی دردسامبر 

بلوچستان تحت اباد سند شنیده شد که در آن  اوضاع واحوال کلی 

استعمار به بررسی گرفته شد. تا این زمان انتشار هرگونه نشریه ای 

در بلوچستان ممکن نبود،مگر میریوسف علی در الهورروزنامه یی 

رد، یکی از روشنفکران بلوچ  بنام"ازادی " منتشر کرد وعبدالعزیز کُ 

ر سال پیش از این می به حیث نایب مدیر آن نشریه انتخاب گردید. چند

عبدالعزیز کرد در دهلی با همکاری  یکی از دوستانش هفته نامه یی 

بنام "بلوچستان" به چاپ رسانده بود که بیش از دوشماره منتشر نشد 

 وتوسط حکومت بلوچستان متوقف  شد.

روزنامه "آزاد" شوروحال مبارزاتی را در بین نیروهای 

کمیت انگلیس سیاسی  مردم دامن زد. دراین نشریه به پایان دادن حا

وزوال نظام سرداری پرداخته میشد. وخواسته هایی از حکومت 

 بریتانیا وخان کالت ،مطالبه می کرد.بدین معنی که:

 درکالت، مجلسی از نمایندگان انتخابی مردم تشکیل گردد. -1

 اجاره داری حکومت بریتانیا از مناطق بوالن، کویته،-2

 منضم گردد. به قالت ونصیراباد منسوخ شود و نوشکی،

( وچاغی که Bogtiمناطق لسبیله، خاران،مری، بگتی) -3

مناطق قبایلی  هستند وجزئی از حکومت قالت بشمار میرود، به قالت 

 ضمیمه شوند.

براثر طرح این گونه مسایل مهم ملی دولت بریتانیا به خان 

کالت میراحمدیار خان ، هدایت داد که میرعبدالعزیز کرد را 

ر خان از گرفتاری او خود داری نمود. بنابرین در دستگیرکند، مگ

میرعبدالعزیز کرد را دستگیرومحکوم به سه سال   193۴جنوری 

یکی دیگر از فعالین جنبش بلوچ ،خان همزمان زندان ساخت و 

 زندانی کرد. و خان اچکزای را نیز دستگیر عبدالصمد
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تا این  وقت فضای سیاسی طوری دگر گون شده بود که برخی 

وانان بلوچ  دست اندرکار مسایل ملی  ازپست های حکومتی خود ج

از آنجمله  میتوان از  بلوچستان را ترک  دادند. و کناره گیری کردند

محمدحسین عنقا، محمدحسن نظامی، نسیم تلوی و...نام برد. 

درآنجا با هفته نامه"  نسیم تلوی به کراچی رفتند و محمدحسین عنقا و

والنا عبدالصمد سرباز بچاپ میرسید، همکاری البلوچ" که زیرنظر م

میکردند. پس از گذشت مدتی  آنهاهفته نامه دیگری بنام " بلوچستان 

جدید" منتشرکردند. این نشریه درجهت باالبردن آگاهی عمومی در 

 بلوچستان گام موثری شمرده میشد.

اوضاع سیاسی بلوچستان بطور کل برخالف میل انگلیسها پیش 

شدن یک جنبش عمومی علیه آنان در هرلحظه می  ار بپامیرفت وانتظ

رفت.عمال استعماری این مسئله را بخوبی میدانستند که قضایا عمدتاً 

 زیر سرمیریوسف علی خان مگسی است وچون سردار قبیله خود نیز

بود، نیروهای انگلیسی نمی توانستند  او را دستگیر کنند. دراین هنگام 

قصدش نهایتاً  که  گرایشات ملی داشت وخان کالت میریاراحمدخان 

زادی بلوچستان  از قید استعمار انگلیس بود،وی میریوسف علی خان آ

مگسی را به عنوان نماینده خویش برگزید تا به انگلستان رفته با 

ً در باره ازادی بلوچستان به مذاکره  مقامات حکومت انگلیس مستقیما

بحث  187۶ون معاهده پیرام بپردازد. خان کالت در نظرداشت تا

وگفتگو شود که در آن، مناطق اجاره ئی می بایست به حکومت کالت 

زمانی که میر احمدیارخان قضیه رابا نمایندگان  شوند. مسترد

تقاضای پاسپورت برای میریوسف  حکومت انگلیس مطرح ساخت و

علی خان مگسی نمود، آنها  بالفاصله با طرح فرستادن میریوسف 

شر  گلستان موافقت کردند وبدین ترتیب توانستندعلیخان به ان

ً از سرخود کوتاه کنند. بدین ترتیب  میریوسف علی  خان را موقتا
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میریوسف علیخان جهت مذاکره وبحث روی آزادی بلوچستان روانه 

 انگلستان گردید.

با رفتن میریوسف علیخان  به انگلستان ، نیروهای انگلیس 

 قبضه کردند  و پایگاه خود را  درمحل سکونت میریوسف علیخان را 

آنجا مستقر کردند. وطی بازجوئی خانه وی همه اسناد وکتب ومدارک  

او را  آتش  زدند. میریوسف علیخان پس ازتقریباً ده  ماه از انگلستان  

نتایجش  به خان  راجع به سفرو ( و193۵جنوری  31بازگشت)

زادی آتا برای   کالت گزارش داد. میریوسف علی خان  برنامه داشت

ولی قبل از آغاز این برنامه ، براثر  بلوچستان  جنگ را آغاز کند

شهر را به  در کویته رخ داد و 193۵ماه می  31زلزله ایکه درشب 

جان داد وبعد از فوت او میریوسف علی ویرانه ای مبدل ساخت، 

 از هم متالشی گشت.« اتحاد بلوچستان »انجمن 

 مگسی،خان کالت  میراحمد با فوت میریوسف علی خان

مغزمتفکری را از دست  داده  زیرا یارخان ، سخت پریشان گردید،

بود که هر لحظه میتوانست با او مشورت نماید وبه حل مشکالت 

مرگ یوسف علیخان، خالئی را درفضای سیاسی  خویش بپردازد.

بلوچستان بوجود آورد واز این بایت خان کالت در صدد آزادی 

یزکرد برآمد، تا اینکه پس از گذشت یک سال وپنج ماه در میرعبدالعز

پس از ازادی باخان کالت مالقات نمود وباهم  زندان،  عفو گردید و

   پیرامون جنبش ملی بلوچ به بحث وتبادل نظرپرداختند.

، حزب ملی ایالت کالت توسط 1937درتاریخ پنج فبروری

پس ازمدت  حزب ملی توانست میرعبدالعزیزکرد پایه ریزی شد.

زمانی کوتاه، از نفوذ واعتبار ویژه ای بین روشنفکران وتوده های 

بلوچ برخوردار گردد. حزب ملی همچنان عالوه برمبارزه با 

نیروهای اشغالگر، نظام سرداری  را نیز مورد حمله قرار می داد. 
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بدین شکل موفق به  حزب ملی ازتجربیات گذشته درس می گرفت  و

  یادی شد.اصالح اشتباهات ز

مالیاتهای غیرقانونی براثرتالش های حزب ملغی شدند.به پاس 

همکاری خان کالت، میراحمدیار خان با برنامه رادیکال حزب، 

 عنوان خان اعظم را به وی داد. 1938حزب ملی در سال 

صدراعظم  کالت فرمانی صادر کرد 1939جون  30به تاریخ 

 قانونی اعالم نمود.وحزب ملی را در محدوده ایالت کالت غیر 

رهبران فعال آن از قبیل ملک عبدالرحیم خواجه خیل، میرغوث بخش 

بیزنجو، عبدالکریم شورش،مهرگل خان نصیر و... از قالت اخراج 

برفعالیت  شدند. حزب سپس پایگاه خویش را به کویته انتقال داد و

هایش افزود.این تحوالت مصادف بود با آغاز جنگ جهانی دوم که 

منظور برطبق الیحه دفاع هند کلیه فعالیتهای سیاسی در  بدین

هندوستان ممنوع گشتند. اما حزب ملی به فعالیت های خود به حزب 

 شکل زیرزمینی ادامه داد.

پس ازختم جنگ جهانی دوم، رهبران تبعیدی حزب ملی تصمیم 

گرفتند تا در کنفرانس خلقهای ایاالت هندوستان که در آن جواهر لعل 

ئیس وشیخ عبدهللا به عنوان معاون وی برگزیده شده نهرو ر

بودند.شرکت نمایند. هیئتی متشکل از خواجه خیل،میرغوث 

بیزنجو،ملک فیض محمد وگل خان نصیر در کنفرانس هایی که در 

(،ودهلی ترتیب یافت، Jeepoor( و جی پور )Jodpoorجودپور)

اره هند حضور یافتند ودرمورد مشکالت بلوچستان واستقالل شبه ق

 بحث وتبادل نظرکردند وپیشنهاداتی ارائه نمودند.

خان کالت،درمبارزه برای استقالل بلوچستان فعال بود. بدین 

با وکیل معروفی بنام محمدعلی جناح رهبر  19۴۶لحاظ در سال 

بعنوان بانی  اً "مسلم لیگ"روابطی برقرارکرد. محمدعلی جناح بعد

کالت یاد داشتی را که در خان  19۴۶پاکستان مشهور شد.در سال 
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رابطه با موقعیت مخصوص کالت بود توسط محمدعلی جناح تقدیم 

هیئت اعزامی کابینه بریتانیا نمود. این یاد داشت در ضیافت شامی که 

تقدیم هیئت پارلمانی بریتانیا  به افتخار خان کالت ترتیب یافته بود،

های تابعه داشت آینده کالت وحقوق وظایف ایالت  شد.در این یاد

کالت از جمله :لسبیله،خاران ونواحی اجاره ای  ووظایف ایالت های 

تابعه بود. در رابطه با ماهیت مستقل خان  نشین کالت در این یاد 

الت را به عنوان یک کداشت چنین آمده بود"چندین نماینده بریتانیا 

 کشور مستقل ومقتدر توصیف نموده اند.

( که یکی از رهبران Chandrigarچندریکر)19۴۶درسال 

صدراعظم   19۵7مسلم لیگ ووکیل معروفی بود)وی درسال 

پاکستان شد( در یاد داشت خود راجع به کالت مستقل واینده  آن می 

 نویسد:" کالت یکی ازایالت های هندوستان نیست وفقط بخاطر

موقعیت جغرافیائی اش در مرز هندوستان مجبور به برقراری روابط 

ه، مانند کشورهای ایران وافغانستان است واین کشور بابریتانیا شد

اصالً تصمیم به شرکت در روابط فدرال حکومت  ویا حکومت های 

 Lordمتوالی بریتانیا در هندوستان ندارد وبنابرین بنده از عالی جناب

plitak lorens  ".تقاضا دارم استقالل کالت را اعالم دارد 

یانیه ای صادر حکومت کالت ب 19۴7اپریل 11در روز 

مینماید که در آن به قانون اساسی حکومت مستقل کالت ومواردی 

همانند اقلیتها ورفاه عمومی اشاره شده بود. در رابطه با سیاست 

» خارجی  وچگونگی برخورد محمدعلی جناح با آن چنین آمده است:

در آینده حکومت کالت، حقوق کامل یک دولت مستقل را در امور 

دارا خواهد بود. ایجاد روابط  از طریق قرارداد های  داخلی وخارجی

دوستانه  با دولتهای همسایه مسلمان افغانستان،ایران وکشورهای 

کشورهای جهان  وسایر عربی ومخصوصاً پاکستان و همزمان با هند

 .کرد وبه عقد قرارداد خواهد پرداخت رابطه دوستانه برقرارخواهد
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ین حقیقت آگاه باشند که سیاست های همچنین مردم بلوچستان باید از ا

الت ومحمدعلی جناح با استقالل کالت وپس دادن مناطق اجاره کخان 

ای وادغام مناطق قبایل به ایالت کالت موافقت واطمینان هرنوع 

 «کمک را نموده است.

 

 : تاسیس پاکستان

، تقسیم هندوستان بوسیله لردمونت 19۴7روز سوم جون 

اعالم شد. دراین اعالمیه مسئله استقالل  (Lord Mount Batenبتن)

خان نشین کالت مورد قبول واقع گردیده بود. در نتیجه این سیاست، 

قراردادن بین نماینده دولت بریتانیا،حکومت  19۴7اگست  1۴روز 

بند  اگست اعالم شد. 11پاکستان وحکومت کالت منعقد گشت  و روز 

مت پاکستان، کالت را به خاطر نشان میسازد که حکو یکم این قرارداد

آزاد که روابط دوجانبه با حکومت بریتانیا  عنوان یک کشور مستقل و

 دارد ودرجه اهمیت آن با دیگر ایاالت هند متقارب است ، می شناسد.

، 19۴7اگست  12بعد از اعالم این قرارداد یعنی  یکروز

الل استقالل کالت بوسیله خان کالت اعالم شد. همزمان با اعالم استق

کالت، شهرداری کویته وشاهی جرگه)شورای ریش سفیدان انتصابی 

حکومت انگلیس هیچ گونه اختیاری از جانب مردم نداشت( که از قبل 

تصمیم گرفته بودند بلوچستان  را با پاکستان متحد کنند، اعالم الحاق 

با پاکستان نمودند. بالفاصله بعد از اعالم استقالل کالت بوسیله 

، خان کالت اعالم تشکیل یک پارلمان وبرگزاری حکومت کالت

نمود.این اولین نمونه انتخابات درتاریخ بلوچستان بود  انتخابات را

اما  .هرچند که حزب ملی تا آن زمان یک حزب غیر قانونی بود،

این حزب  اعضای آن بشکل منفر در انتخابات شرکرت کردند و

زد واین موضوع کرسی را از آن خود سا ۵2کرسی از  39توانست 

 باعث شگفتی حکومت کالت شد.
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نمایندگان بریتانیا ومحمدعلی جناح به قراردادهای گذشته 

خویش پشت کردند وفشار زیادی برخان کالت وارد می ساختند تا به 

پاکستان ملحق شود. خان کالت نهایت کوشش خود را بکار میگرفت 

 13د. روزتا مسئله را به شیوه ای مسالمت آمیز حل وفصل نمای

 جلسه ایوان پائینی پارلمان برگزارشد. پارلمان از دو 19۴7دسامبر

)خاص(، خان کالت  ایوان تشکیل میشد.ایوان پائینی )عام( وباالئی

خطاب به نمایندگان در مورد این مسئله فرمود:" وقوف کامل به این 

حقیقت دارم که مشکالت بخصوصی بین ملت من)بلوچ( وحکومت 

ان وجود دارد که در اثر آن مردم من عالئم نگرانی را خدادادی پاکست

اظهار می کنند. از شما میخواهم که آرام باشید واطمینان می دهیم که 

مسایل شما وپاکستان در فضایی از محبت وبرادری اسالمی حل 

 شد." خواهند

نخست وزیر ، ووزیرامور خارجه  19۴7دسامبر 1۴بناریخ 

جلس، در مورد مسئله الحاق خطاب  دولت کالت در ایوان پائینی م

کردند. آنها جنبه های قانونی مسئله را توضیح دادند. بعداً میربخش 

بیزنجوسخنرانی طوالنی  یی برعلیه   مسئله الحاق ایراد نمود. بعد از 

پایان سخنرانی بیزنجو، تنی چند از اعضاء حزب ملی ضمن مخالفت 

د که مناطق اجاره ای بابرنامه  الحاق، ازحکومت پاکستان خواستن

پنجاب وسرحد وجود  و وقبیله ای وسایر مناطق بلوچ نشین که در سند

دارند، را به بلوچستان مستر دارند.  دراین اوضاع واحوال، ایوان 

جلسه یی تشکیل داد که تمامی  19۴8جنوری  ۴باالئی پارلمان در

تان رد تصور الحاق به پاکس سرداران بلوچ در آن  شرکت داشتند. با

تمام اعضاء ایوان باالئی، هنگام قطعنامه ای به تصویب رساندند که 

در آن چنین آمده است:" این مجلس تمایل الحاق به پاکستان را بعلت 

 بخطر افتادن استقالل  ملت بلوچ ندارد."
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فرماندار کل پاکستان نامه ای به خان کالت  19۴8دوم فبروی

ق به پاکستان  را بپذیرد. بدون تاخیر الحا نوشت واز وی خواست تا

الحاق ایاالت خاران، مکران، لسبیله به  19۴8در هفدهم مارس 

تصویب حکومت پاکستان رسید، هرچند که این ایالت جز وقلمرو 

خان کالت تسلیم فشار  19۴8مارس 27حکومت کالت بودند. روز 

بیش از حد حکومت پاکستان شد وانضمام غیرمشروط با پاکستان  را 

انضمام کالت به پاکستان،میرغوث بخش بیزنجو،  د. پس ازقبول کر

میر عبدالعزیز کرد ودیگرفعالین حزب ملی یا زندانی شدند ویا 

قرارگرفتند ویا ازکشور اخراج شدند. دراین زمان  درخانه تحت نظر

شاهزاده عبدالکریم برادر کوچک خان کالت که والی مکران بود 

 علیه حکومت پاکستان شورید.

گسترش فعالیت های حزب ملی عبدالکریم علیه حکومت بدلیل 

پاکستان، سران رژیم از طریق واردساختن فشار به خان کالت، وی 

یاغی  را واداشتند تا حزب ملی وشاهزاده عبدالکریم را متمرد و

 بخواند وفعالیت های شان را ممنوع اعالم دارد. 

 و گروه شورشی وارد افغانستان شدند 19۴8می  2۶درتاریخ 

اما حکومت  پایگاه های خود را در منطقه شورابک مستقر نمودند.

افغانستان نتوانست حضور شاهزاده  وحزب ملی را درخاک خود 

تحمل نماید. حکومت افغانستان به آنها دستور داد تا افغانستان را ترک 

گویند. تحت این شرایط شاهزاده عبدالکریم ورهبران حزب ملی روز 

غانستان برگشتند وخود را تسلیم قوای نظامی از اف 19۴8جون  8

پاکستان نمودند. شاهزاده عبدالکریم ودوستانش توسط حکومت 

پاکستان باز داشت وبه زندانی دراطراف کویته انتقال یافتند. آنها تا 

 در زندان بسر بردند وسپس ازاد گشتند. 19۵۵سال 

 

 مبارزات بلوچها بعد از تشکیل پاکستان
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شاهزاده عبدالکریم  همراه با یکی از  19۵۵در جوالی 

مبارزین بلوچ ،محمدحسین عنقا از زندان ازاد شد وهردوی آنها 

بالفاصله به کراچی  رفتند واز کلیه نیروهای ملی  بلوچ دعوت کردند 

تا بمناسبت بحث وتبادل نظرپیرامون مسایل سیاسی بلوچستان گرد هم 

ه عنوان حزب مردم)استان آیند. نتیجه این گرد همآیی تشکیل جریانی ب

کل( بود. اساس وپایه این حزب با جریانات قبلی همانند"انجمن 

ً یکی بود وفقط این  اتحادیه بلوچستان" و" حزب ملی کالت" تقریبا

تفاوت در برنامه شان مشاهده میشد که  جمله آزادی از قید استعمار 

بلوچ  انگلیس، حذف وبجای آن مسئله پاکستان وحقوق توده های مردم

 جانیده شد.نگ

جلسه یی متشکل از احزاب  19۵۶نومبر 30همچنین به تاریخ 

وسازمانهای مترقی ایالتهای گوناگون پاکستان، به ابتکار میان 

فخرالدین، درالهورتشکیل شد. دراین جلسه نمایندگان"استان کل" نیز 

شرکت داشتند. در جریان این دیدار همگی به توافق رسیدند که تحت 

 National Partyیک حزب واحد یعنی حزب ملی پاکستان) عنوان

of Pakistan،که بعداً به حزب عوامی ملی پاکستان تغییر نام داد ) 

مبارزات خویش را ادامه دهند.از سوی دیگرمردم بلوچستان خود را 

برای جنگ منظم با رژیم پاکستان آماده می ساختند. در ماه اکتوبر 

مایندگان مجلس دعوت به عمل آورد تا خان کالت، از تمامی ن 19۵8

آیی بمناسبت بحث وبررسی پیرامون مسئله بلوچستان   درگردهم

مورد تائید  19۴7اگست  ۴شرکت نمایند. در این نشست، معاهده 

مجدد قرارگرفت. همچنین شرکت کنندگان دراین جلسه پای فشردند 

مایند که دو حکومت کالت وپاکستان باید برطبق همان معاهده عمل ن

وآزادی بلوچستان پذیرفته شود.حکومت پاکستان از پذیرفتن این 

د وخان کالت  را زخواست عادالنه وبرحق مردم بلوچستان سرباز 

پرچم پاکستان در کالت  دستگیر وزندانی ساخت. بدنبال این برخورد
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بزیر کشیده شد وبجای آن پرچم بلوچستان برافراشته شد.درچنین 

ن بلوچها وارتش پاکستان درگرفت که سبب شرایطی جنگ شدیدی بی

شهادت تعدادی از بلوچها گشت وعده یی نیز به کوه ها متواری شدند. 

 از نیروهای دولتی نیز شماری به هالکت رسید.

پیشنهاد  حکومتگران پاکستان با حیله ونیرنگ توسل جستند و

مطرح  پایان جنگ وآغاز مذاکرات دادند.آنها مسئله اسالم وقرآن را

ساختند که ما همه  مسلمانیم و.... ازین طریق به فریفتن بلوچها 

افراد مسلح بلوچ جهت مذاکره از کوه پائین آمدند. دراین  برآمدند.

نفر از انان توسط قوای نظامی پاکستان دستگیر  200هنگام  بیش از 

در زندانهای پاکستان به  19۶0از این عده هفت نفر در جوالی  شدند.

نوروز خان یکی دیگر مبارزین بلوچ درسال  دند ودار ویخته ش

را در  در زندان جان باخت. دراین زمان ایوب خان زمام امور 19۶۴

 پاکستان برعهده داشت.

به شکست  19۵8گرچه جنگ بلوچهابا پاکستان درسال 

انجامید، اما بیکار نه نشستند وجهت کسب حق تعیین سرنوشت مبارزه 

 19۶۴هاموفق به تجدید قوا شدند ودر سال بلوچ خویش را ادامه دادند.

مبارزه مسلحانه دیگری  را سازماندهی کردند. این جنگ که از 

مناطق قبایلی بلوچستان شروع شده بود، بوسیله عطاء هللا مینگل، 

خیربخش مری، وشیرمحمدمری رهبری می شد.این جنگ که تا سال 

شکستن آن نشد. ادامه پیدا کرد، ارتش پاکستان موفق  به درهم  19۶9

دراین شرایط ، میرغوث بخش  بیزنجو خود را در گیرمبارزات 

نظامی نمی کرد وبه فعالیت سیاسی اشتغال داشت. همچنین رهبری 

 "حزب عوامی ملی پاکستان" را در بلوچستان عهده داربود.

وضعیت پاکستان روبه بحرانی شدن می رفت، توده های مردم 

ومت ایوب خان دست به تظاهرات در اکثرشهر های بزرگ علیه حک

می زدند. در نتیجه برای حفظ پاکستان ناچار بودند تغییراتی در 
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یحیی  19۶9دستگاه رهبری آن کشور بدهند وبه همین منظور درسال 

خان را به عنوان جانشین ایوب خان برگزیدند وزمام امور را به وی 

 سپردند.

ابات آزاد برگزار یحیی خان دستور داد تا جنگ پایان یابد وانتخ

انجام شد.  1970گردد.انتخابات طی روزهای هفتم الی هفدهم دسامبر

در بنگالدش که تا آن زمان جزو پاکستان بود، حزب "عوامی لیگ" 

کرسی پاکستان را در  100کرسی از  99برهبری مجیب الرحمن، 

پاکستان شرقی بدست آورد. حزب عوامی ملی پاکستان اکثریت اراء 

چستان  و ایالت سرحد از آن خود ساخت. حزب مردم به را در بلو

 رهبری ذوالفقارعلی بوتودر ایالت پنجاب کامیاب شد.

رژیم پاکستان قصد نادیده گرفتن اراء مردم بنگالدش را داشت، 

درنتیجه مبارزه ای شدید وخونینی بین ارتش ومردم بنگالدش 

ر جنگ درگرفت.همزمان با این، ارتش وابسته به پاکستان درگی

جنگ  باهندوستان  نیز بود واین قضیه به نفع بنگالدش تمام شد.

بنگالیها با ارتش پاکستان که تلفات جانی فراوانی به همراه داشت، 

ً به استقالل بنگالدش منجر شد. درچنین وضعیتی که ارتش  نهایتا

پاکستان از هند شکست خورده وبنگالدش استقالل یافته بود، از 

تو رهبرحزب مردم پاکستان دعوت شد تا کنترول ذوالفقار علی بو

به عنوان  1971دسامبر 20کشور را در دست گیرد. بوتو روز

 صدراعظم  پاکستان برگزیده شد.

بوتو ازاحزاب اکثریت در بلوچستان وصوبه سرحد تقاضای 

همکاری نمود وباحزب عوامی ملی  که اکثریت را در پارلمان های 

مارچ  ۶از کرده بود، مالقات وبتاریخ ایالتی سرحد وبلوچستان احر

 قراردادی با آنان بشرح زیر امضاء کرد: 1972

اگست، روزی که مجلس  1۴قانون حکومت نظامی از روز  -1

 شد. ملی برای پیش نویس قانون اساسی جلسه دارد، منحل خواهد
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ایالت بلوچستان  مرکز با مشورت حزب اکثریت در دو-2

 کرد. هدوسرحد، والیان را مقرر خوا

دولت در مرکز وایالت ها براساس اکثریت پارلمانی تشکیل  -3

شد.عوامی ملی وجماعت علمای اسالم در سرحد وبلوچستان  خواهد

"حزب عوامی  تعیین میشوند.)الزم به یاد آوری است که دوجریان

ملی" و"جماعت علمای اسالم" بخاطر اینکه رای بیشتر در مقابل 

 باشند، باهمدیگر ائتالف کرده بودند.(حزب مردم پاکستان داشته 

با امضائ این قرارداد، حزب عوامی ملی توانست حکومت 

مختار را در بلوچستان وسرحد تشکیل دهد. در اصل، این  های خود

قرارداد به بوتو تحمیل شده بود، زیرا تن دادن به تشکیل حکومت 

مختار در پاکستان ازماهیت وی خارج بود.بدینصورت  های خود

تاریخ  نیروهای ملی ودموکرات بلوچ اولین حکومت خودمختار را در

پاکستان تشکیل دادند. میرغوث بخش  بیزنجو به عنوان اولین 

حکمران بلوچستان خود مختار وعطاء هللا مینگل به سمت صدراعظم 

 ایالت بلوچستان برگزیده شدند.

مینگل قصد داشت تا درگام نخست  مشکل بیکاری را حل کند، 

ین منظور میخواست کارمندان غیر بومی  به ایالت خود بازگردند بد

وتحصیل کردهای بلوچ که تا آنزمان بیکار بودند، جای شان را 

پرکنند.حکومت خودمختار نسبت به مسایل فرهنگی مردم بلوچ نیز 

کتابهای زیادی به زبان بلوچی به چاپ رسانید  اقداماتی بعمل آورد.

زبان  را درایالت بلوچستان رسمی کند وولی نتوانست زبان بلوچی 

اردو بازهم بجای زبان بلوچی تدریس میشد. باوجودیکه این اقدامات 

هنوز شکل اشکاری بخود نگرفته بود، مگر سبب نگرانی اسالم اباد و 

 تهران گردید.

، سازمان  استخبارات  پاکستان باکشف مقداری 1973در 

دراسالم اباد ، بهانه  سالح ساخت شوروی  در سفارت خانه  عراق
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خوبی بدست حکومت پاکستان داد تاحزب عوامی ملی را متهم بسازد 

که این اسلحه را برا ی ازادی بلوچستان  بدست آورده است. حزب 

عوامی ملی  این اتهام را بشدت رد کرد وحکومت عراق نیز که 

دراین هنگام با ایران درجنگ بود اعالم کرد که این اسلحه برای 

ی بلوچستان   ایران بوده وهیچگونه ربطی به حزب عوامی ملی ازاد

که دنبال بهانه می گشت این  ندارد. اما اسالم اباد بلوچستان  پاکستان 

اعالم عراق را نادیده گرفت  وحکومت  مینگل را متهم به ایجاد جنگ 

 بدین بهانه   حکومت بلوچستان  را منحل  اعالم نمود و و داخلی کرد

  داد. م بر بلوچستاندستور هجو

نیروهای  مسلح پاکستان  به بلوچستان  1973فروری  1۵در

سرازیرشدند.  واکثر اعضاء پارلمانی بلوچستان از جمله میرغوث 

بحش بیزنجو حاکم بلوچستان، سردارخیربخش مری) رئیس شعبه 

 زندانی شدند. بلوچستان حزب عوامی ملی( بازداشت و

پاکستان، بلوچهای ازادی خواه  به  براثر این اقدام توطئه گرانه

تشکیل «  جبهه آزادی بخش بلوچستان»پا خاستند وجبهه ای را بنام 

هزار نیرو نظامی 2۵دادند وبا نیروهای پاکستان به نبرد پرداختند. 

پاکستان تحت حمایت قوتهای هوائی آن کشور وهلیکوپترهای توپدار 

وهای دولتی دراین به سرکوب مبارزین بلوچ پرداختند.  تلفات نیر

هزارنفر  برآورد شدند. از تلفات شورشیان بلوچ  13جنگ در حدود 

آمار دقیقی در دست نیست، اما بنابر گزارش های نیروهای نظامی 

 هزار نفر بالغ شد.  ۵3پاکستان  تلفات بلوچها به 

لشکر کشی های حکومت پاکستان به مناطق سرحدی پشتون 

یاسیون بلوچ  وپشتون وتاراج هستی وبلوچ وهجوم به حریم زندگی س

 شان سبب گردید که ده ها هزار بلوچ وپشتون راهی افغانستان گردند.

ضربات حکومت  میر خیر بخش مری که بیشتر زیراز آن میان 

پاکستان قرار گرفته بود مجبورگردید با جمعی از سران قبایل مری  
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ری در به افغانستان مهاجرت کند . مهاجرت واقامت خیر بخش م

افغانستان از زمان جمهوری داودخان تا اواخر حکومت نظامی جنرال 

 ضیاالحق ادامه یافت. 

حکومت جمهوری  افغانستان  برهبری داودخان  از بلوچها 

ودر دروالیات هلمند وقندهار برای شورشیان بلوچ   حمایت نمود

سکونت داد، ولی زمانی که حکومت پاکستان دست به تجهیز واعزام 

ی از عناصرخود خواه افغانی بر ضد رژیم  داوود خان منجمله برخ

احمدشاه مسعود( پرداخت وآنها را به داخل  )گلبدین حکتیار، ربانی و

دیگر  ننگرهار و وبغالن و پنجشیر کشوربرای  تخریبات  در لغمان و

وآنها دست  به اخالل امنیت زدند، داودخان  خطر  والیات فرستاد،

کرد وبراثر مشورت های برادرخود سردار نعیم را درک  مبرای رژی

خان در صدد تجدید نظر برپالیسی خارجی حکومت خود با پاکستان 

با وساطت شاه ایران وعربستان سعودی  برای  دریافت راه و .افتاد

از آنها  حل مخالفت با پاکستان، از حمایت بلوچها   دست گرفت و

 خواهش نمود دوباره به وطن  خود برگردند.

از سوی ژنرال ضیاء الحق  1977حکومت بوتو نیز درجوالی 

ای اطالع بیشتر ربگشتند.) ساقط شد وکلیه رهبران بلوچ از زندان ازاد

: تاریخچه جنبشهای ملی  بلوچستان، از انتشارات رجوع شودبه

 (13۶۶سازمان جنبش خلق بلوچ ،چاپ 

 

 شورش های  کنونی بلوچها:

ی تندروان پشتون )که شورشهای بلوچها ، برعکس شورشها

خواستاربرپائی حکومت دینی وامارت اسالمی درمناطق خود هستند(، 

مختاری  خود رنگ وصبغه ملی  دارد. چه  آنها برای آزادی و

واحقاق حقوق مدنی واقتصادی وفرهنگی وبهداشتی  خود با دولت 

مرکزی میرزمند. آنان می گویند که دولت درآمد گاز طبیعی و دیگر 
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لوچستان را ضبط میکند و مقدار بسیار کمی از این درآمد را منابع ب

 به بلوچستان اختصاص میدهد.

بلوچستان بزرگترین ایالت از لحاظ وسعت خاک و از نظر 

منابع طبیعی ثروتمندترین و یکی از تولید کنندگان عمده گاز طبیعی 

پاکستان محسوب می شود. ولی مردم بلوچستان  فقیرترین مردم 

میلیون نفر یعنی کمتر از  ۶شمار میروند. جمعیت آن  تنها  آنکشوربه

 نصف جمعیت بندر کراچی است. 

مهمترین بندر تجارتی بلوچستان بندر گوادر است. دولت 

پاکستان اکنون در نظر دارد تسهیالت و تجهیزات بندر گوادر را 

افزایش داده و با احداث یک شاهراه، این منطقه را به افغانستان و 

های آسیای میانه وصل کند.با اجرای این پروژه ها بلوچستان کشور

اهمیت تازه ای هم برای پاکستان و هم دیگر کشورهای منطقه کسب 

 میکند و مشکل از همین جا شروع می شود. 

از نظر رهبران ملی گرای بلوچستان توسعه بندر گوادر و 

ها  احداث شاهراه تنها به نفع دولت مرکزی تمام می شود و بلوچ

سودی از آن نخواهند برد.ده ها سال است که ملی گرایان بلوچ بر 

دولت مرکزی اعتراض کرده و ادعا میکنند که اسالم اباد به رفاه 

ایالت بلوچستان توجهی ندارد و فقط همه چیر را برای یک قوم ) 

 پنجابیها( اختصاص داده است.

سالهاست که روشنفکران ملیگرای  بلوچ در چهار حزب 

اسی برای بدست آوردن حقوق وازادیهای ملی خود می رزمند. این سی

 احزاب عبارتند از :

تحت رهبری دكتر BNM/H جنبش ملي بلوچستان)حي(  -1

 حي بلوچ 

  BNPتحت رهبری سردار اختر مینگلحزب ملي بلوچ  -2
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تحت رهبری اكبر خان  JWPحزب جمهوري وطن  -3

 بوگتي 

  JAHجمعیت الحدیث  -۴ تحت رهبری ساجد میر    

ی درزمان ذوالفقارعلی بوتو مبارزات حق میالد 1970در دهه 

طلبانه  بلوچها شدت اختیار نمود که درآن وقت ، رهبری نهضت بلوچ 

ها را میرخیر بخش مری ، میر غوث بخش بزنجو ، عطاهللا خان 

 مینگل و نواب محمد اکبر خان بوگتی به عهده داشتند . 

حکومت بوتوپس از جداشدن بنگله دیش از پاکستان، اگر از 

یکسو در مناسبات بین ا لمللی خود را مظلوم واسیر پنجه خصم می 

خواند، در مناسبات داخلی با خشونت دست به کار شد وعمال" 

فورمول " یک یونت" را روی دست گرفته رهبران نشنل عوامی 

پارتی بلوچ هارا درصوبه سرحد به اتهام اینکه در تو طئه مشترک با 

اکستان راتجزیه کنند روانه زندان شوروی وافغانستان می خواهند پ

 به مداخله متهم نمود .  1973کرد وافغانستان را  رسماً در 
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 مقاله چهارم

 

 جبهه آزادیخواهان بلوچ 

 برهبری نواب اکبر بوگتی

 

 نواب اکبربوگتی

تی گجبهه آزادیخواهان بلوچ به رهبری نواب اکبر خان بو

شرقی بلوچستان ، یعنی کوهلو و  مناطق درتی ،وگمناطق دیره بودر

 .فعالیت مسلحانه داشتندبارکان ، تحت رهبری میر باالچ خان مری 

ببعد( آزادی 1999مشرف ) جنرال پرویز زمامداریدر عهد 

خواهان بلوچ با پیروی از شعار"برضد زورگوئی و باالدستی یک 

، دست به مبارزات مسلحانه زدند و چندین  [پنجابی ها]قوم خاص" 

رتبه جنگ های خونینی بین نیروی آزادیخواهان بلوچ و نظامیان م

 دولت پاکستان صورت گرفت. 
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نواب اکبر بوگتی، در جریان مبارزات دراز مدت قبایل بلوچ، 

با نفوذ ترین رئیس قبیله در منطقه محسوب می شد که خواستار 

خودمختاری برای بلوچستان بود. از دو سال قبل پیکارجویان بلوچ 

خورد با دولت مرکزی ، خطوط راه آهن، نیروگاه های برق و دربر

سایر تاسیسات مهم کشور را هدف حمله قرار داده اند. نیروهای 

میالدی با کشف سنگرگاه  200۶نظامی پاکستان در ماه اگست سال

نواب اکبر بوگتی رهبرجنبش بلوچ ، در یک نبرد مسلحانه با ریختن 

او در دل کوه های جنوب غرب  صدها وهزاران تن بمب بر سنگرگاه

پاکستان وی را به قتل رساندند.و برخالف سنن اسالمی ،بدون تسلیمی 

او را به خانواده یا هوادارنش،  توسط نظامیان دولتی به خاک  جسد

 سپرد. 

تی  دوتن از جوانان  آزادیخواه  از وگبا کشته شدن نواب اکبر ب

تی )نواسه محمد اکبر گوُ تی و مری هریک براهمداغ بگخانواده های بُ 

تی مرحوم( و میر باالچ خان مری) فرزند میر خیر بخش گخان ب

مری ( رهبری جبهه آزادیبخش بلوچ را به عهده گرفتند . میر باالچ 

خان مری  و براهمداغ بکتی  دو رهبر جوان جبهه آزدایبخش بلوچ ها 

در طول یکسال در تقابل با حاکمیت نظامی پاکستان عملیات های 

پارتیزانی مختلفی را علیه نیروهای نظامی  دولت حاکم انجام میدادند. 

با فعالیت این دو جوان بلوچ  جبهه آزادیبخش بلوچ رنگ تازه یی  

بخود گرفته بود و مبارزات شان منظم تر گردیده بود . در اواخرماه 

نوامبر رسانه ها ناگهان  اطالع کشته شدن میر باالچ خان مری را به 

اندند ، درحالیکه دولت پاکستان اعالم کرد که میر باالچ خان نشر رس

کتی به ودر یک جنگ  درونی توسط  دوست و همکارش  براهمداغ ب

 ستقتل رسیده است . دولت پاکستان با نشر چنین جعلیاتی  میخوا

اذهان  بلوچ ها را مغشوش و از شعار تفرقه بینداز و حکومت کن 

ن هم اندازد . اما پیر مرد مبارز و آگاه بلوچ  آنها را میا استفاده نماید و
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میرخیربخش مری با مصاحبه خود  به ملت بلوچ پیام اتحاد و وحدت  

داده  افزود که قاتل میرباالچ مری براهمداغ نبوده بلکه دولت پاکستان 

 میباشد . 

حقیقت اینست که میر باالچ مری  در یک عملیات مشترک  

ن  و نیروهای  شبه  نظامی طالبان به نیروهای نظامی دولت پاکستا

قوماندان طالبان که ]رهبری مال منصور دادهللا   برادر  مال دادهللا 

به قتل  [توسط نیروهای ائتالف در هلمند کشته شد2007درسال 

رسیده است.  موصوف در جبهه کوه سلطان نزدیک  گرد جنگل در 

بارزات خود غرب دالبندی، شهر مرزی پاکستان و افغانستان به م

علیه دولت پاکستان ادامه میداد . با کشته شدن میر باالچ مری ضربه 

آمد ، اما  همانگونه که  بزرگ دیگری بر جبهه آزادیبخش بلوچ وارد

قتل نواب اکبر بوکتی ، ازاتحاد و یکپارچگی بلوچ هانکاست ، انتظار 

حد میرود که جبهه آزادی بخش بلوچ بعداز قتل باالچ مری  بازهم مت

 تر شده وآنها را در راه حصول ازادی شان مصمم تر سازد.

،سه پایپ الین گاز در دیرۀ بوگتی 2007دسمبر 21در روز 

بلوچستان از طرف شورشیان بلوچ انفجار داده شده اند. یکی از این 

تی بسوی سیبی گانچ از پیرکوه در دیره بو 2۶پایپ الین ها به حجم 

فجار قوی تخریب گردیده ودو نل بلوچستان میگذشت که بوسیله ان

دیگر نیز از میان برده شده اند.کسی بنام سرباز بلوچ توسط  تیلفون از 

محلی نامعلوم به رسانه ها گفت که سپاه مردم بلوچ مسئولیت این کار 

("  فیر راکت 2007دسمبر21را بدوش گرفته اند.) تول افغان ،

ه روزه مبارزین وانفجارات مین بر مواضع دولتی پاکستان کار هم

 11۶،یکصدوشانزده) 2007بلوچ است و در شش ماه اخیرسال 

.")سایت دعوت نت،مقاله خوشحال (حادثه ازاین نوع گزارش شده است

 روهی(
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پرویز مشرف، از رؤسای قبایل بلوچ به عنوان مخالفین توسعه 

گفت:   مخالفت با پروژه های او به این دلیل است که با  نام  برده  می 

ق و رفاه اقتصادی منطقه، نظام منسوخ قبیله یی که قدرت روسای رون

خواهد یافت. مشرف بدون نام بردن  قبایل از آن ناشی می شود پایان 

بلوچ را متهم می کند که  از کشور به خصوصی همچنین شورشیان 

کشور هندوستان  بازیچه دست خارجیان هستند. منظور از این کنایه ها 

امریکائی  داکتر روبینا هم دیگر اختالف دارند. سال ب ۶0است که از

 مینویسد: مشکل بلوچها درمورد

بلوچ ها با تفاوت از پشتونها در سه کشور، افغانستان، پاکستان  

و ایران تقسیم شده اند. ناسیونالیست های بلوچ به این نظر اند که مرز 

های استعماری آنها را از لحاظ اقتصادی و فرهنگی ضعیف ساخته 

است و در نتیجه به اقلیت های فقیر در سه کشور مبدل شده اند. آنها 

افغانستان را بطور نسبی روشنایی مناسب می بینند، زیرا تقاضا های 

افغانستان برای مسئله پشتونستان باعث آن می شود که دامنه حمایت 

اخالقی و مادی کابل گسترش یافته از ناسیونالیست های بلوچ نیز 

با آغاز جنگ پنجم شورشیان ناسیو نالیست بلوچ و  حمایت کنند.

بخصوص با کشته شدن نواب بوگتی که منجر به بحران گسترده 

سیاسی سرتاسری ملی شد، بسیاری اعضای قومی بلوچ  احساس می 

-8] کنند که در دولت پاکستان به حاشیه رانده شده اند. باداشتن

های بلوچ احساس  نفوس بلوچ در پاکستان ، ناسیونالست میلیون[12

می کنند، اگر پروژه بزرگ انکشافی بندر گوادر  در ایالت شان بدون  

تضمین خود مختاری در چوکات دولت فدرال پاکستان عملی 

شود،بشدت در معرض انقراض نفوس قرار خواند گرفت. بنابرین خط 

دیورند نگرانی درجه اول برای آن ها نیست. اما تقاضای اصلی ناسیو 

ای بلوچ مانند نا سیو نالیست های پشتون، باز سازی دولت نالیست ه

فدرال پاکستان به منظور افزایش خود مختاری ایالتی  برای خود شان 
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است که این اهداف با پیش کشیدن حل و فصل خط مرزی و ترک 

تجزیه طلبی،دنبال می شود. بلوچ ها بر خالف ناسیونالیست های 

خواستهای شانرا با وسایل پشتون، تالش می کنند اعتراضات و 

) شکست بن بست ... داکتر «نظامی با اسالم آباد چانه زنی سیاسی  کنند. 

 روبین وصدیقی، سایت آسمائی( 

احمدرشید ، ژورنالیست نامدار پاکستان ، وضعیت بلوچستان 

" درپاکستان توصیف نموده نوشته میکند که نقطه داغرا بحیث یک "

دسر بزرگ، بهترین اثر کتاب زیر برای درک ژرفای این در» : 

نوشته « عنوان"زنده گی و یا نابودی برای همیشه: دو سال پر دردسر 

 می باشد. «  نیکوالس شمیدل»

بزرگترین ایالت  در پاکستان می « بلوچستان»بنابراین تحلیل 

میلیون وداکتر  ۵ اکتر روبینمیلیون نفر]د 12باشد. اما، در آن تنها 

زنده گی می نمایند. از وقتی که   اند[ نوشته یلیونم 8روستار تره کی 

، به وجود آمد، قبایل  بلوچ علیه عظمت طلبی 19۴7پاکستان در سال 

میلیون نفوس است، سر به عصیان زدند. در  8۵پنجاب، که دارای 

که « پنجابیان»این جریان، آنان پنج بار کوشیدند تا در برابر ستم ملی 

رد بر حقوق این مردم می زنند، از داشتن با استفاده از ارتش، دست 

حق بهره گیری از منبع های گاز آنان را محروم می سازند و حضور 

متساوی سیاسی شان را منکرمی گردند، دست به شورش بزنند. 

، آغاز گردید. در این راستا به 200۵پنجمین عصیان شان در سال 

به « لوچب»، هزاران ملیگرای «مشرف»سبب فشار سنگین و نظامی 

گردیدند. بخشی از بلوچان جوان، اکنون  « ناپدید»صورت مرموزی  

که فصل درس و [ 2009دولت خویش را می خواهند. درماه اگست]

مکتب آغاز گردید،  شاگردان بلوچی حاضر نشدند تا بیرق پاکستان را 

برفراز مکتب های شان بیفرازند و یا سرود ملی سر بدهند. در همان 
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دیر مکتب غیر بلوچ، توسط چریکان  مورد سو قصد قرار ماه، ده تا م

گرفتند. این امر، دهشت  و ترس را در میان ساکنان پنچابی به میان 

 اورد. 

میر سلیمان داوود، خاٍن کالت، که سرکرده تمام قبیله های بلوچ 

بلوچستان »تشکل شورای  یک  [2009اگست ] 11است، به روز 

رگونه مذاکره با حکومت را تا آن را اعالم داشت. او، ه« مستقل

در آن حضور نداشته باشد، رد « ملل متحد»گاهی که  نماینده گان 

و دیگر رهبران بلوچ مالقات نمود و « خان بلوچ»با « شمیدل»نمود. 

آی. اس. »با شجاعت بی نظیر آنان را در جریان پیگرد نیروهای 

"در پایان سال همراهی نمود. او درجایی از این اثر می نویسد، « آی

، به روشنی می توان گفت که  بخش زیاد رهبران ملی گرای 200۶

بلوچ کشته شدند، یا به بند کشیده شده و یا درخانه های شان تحت نظر 

از کان ها و معدن های  بلوچستان به « کالت»داشتند." خان  رقرا

چنین توضیخ داد "ما برکان طال نشسته ایم ، اما، هر باری «  شمیدل»

)بـُن که حق خود را می خواهیم با ضربه خونین رو به رو  می شویم." 

 بست در افغانستان، نوشته احمدرشید ،ترجمه صدیق رهپو،وبالگ محمودطرزی(

زیرعنوان تاثیر ضابطه های آقای داکترروستار تره کی 

 بلوچستان »مینویسد که: ژئوپولیتیک بر ادامه جنگ درافغانستان 

الرغم  یفیصد قلمرو [ ، عل ۴0پاکستان ]  از ایاالت بزرگ ییک

نفوس دارد ] از مجموع  ملیون8، صرفآ  یعیداشتن منابع بزرگ طب

 ملیون [.  1۶0

، الاقل سه جنگ  19۴7از تاسیس پاکستان به این سو در 

بلوچ را در مقابله با فوج پاکستان قرار داده است.  یها ناسیونالیست

ثروت  عادالنه و توزیع یتر اداربیش یبلوچ ها خواستگار خود مختار

 قلمرو خود هستند. یطبع یها
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سال به این سو قرارداد استخراج طآل و مس به مبلغ  10 از

شده است  امضای و چل یکانادای یها ییک ملیارد دالر با کمپن یابتدای

اونس طال تولید  ۴00000تن مس و  200000. ازین معادن سالیانه 

 یمحل حکومت خواهد گردید . سهم ایجاد شغل 3000خواهد شد . 

گذشته بلوچستان  ازینفیصد خواهد بود. 2۵بلوچ از مجموع عواید 

به بحر  یمرکز یگاز و پطرول آسیا یخطوط اکماالت یمعبر اجبار

 آید. یهند به حساب م

« گوادر» به استفاده وسیع از بندر یبارشد سریع اقتصاد چین

اعمار بندر  یبرا ن ها دالرچشم دوخته است . این کشور تا حال ملیو

 100قرار داد تورید  2007 یمصرف کرده است . در جنور

 میگاوات برق با ایران امضآ شد . 

امریکا به بلوچستان به مثابه حلقه مهم زنجیره تطبیق پالن های 

ژیوپولتیک خود ، در منطقه نگاه میکند وآنرا درب دخول به 

موقعیت پر اهمیت ژیوپولتیک  افغانستان میداند . بلوچستان با داشتن

عرصه رقابت پنهانی به قصد توسعه نفوذ میان امریکا و چین  را در 

منطقه تشکیل میدهد . قوت رو به افزایش  جنبش ملی بلوچ به بغرنج 

شدن وضع افزوده است . درین میان پاکستان در عقب  جنبش ملی 

ه مقابل ، بیند و برای ایجاد وزن گرایی ،  دست خارجی)هند( را می

.) روستار «پیوند های ستراتژیک را با چین هرچه بیشتر تقویت میکند 

جرمن  -تره کی،تاًثیر ضابطه های ژیوپولتیک برادامه جنگ در افغانستان،پورتال افغان

      ( 2007،می آنالین

از نظر رهبران ملی گرای بلوچستان توسعه بندر گوادر و احداث 

کزی تمام می شود و بلوچ ها سودی از شاهراه تنها به نفع دولت مر

د.ده ها سال است که ملی گرایان بلوچ بر دولت مرکزی نبرنمی آن 

اعتراض کرده و ادعا میکنند که اسالم اباد به رفاه ایالت بلوچستان 
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ها(  توجهی ندارد و فقط همه چیر را برای یک قوم ) پنجابی

 .اختصاص داده است

وچستان است که کمیسیون بلهم ژیوپولتیک مموقعیت  بنابر

ای ضمن  ، با تشکیل جلسه2012امور خارجه کنگره آمریکا درسال 

بررسی اوضاع بلوچستان پاکستان، از جدا شدن این ایالت از پاکستان 

 .حمایت کرد

آبادگزارش داد که، حسین بور از  خبرگزاری فارس در اسالم

گرای بلوچ که در این جلسه حضور داشت به  های ملی چهره

ها متحدان طبیعی آمریکا هستند و  ها اطمینان داد که بلوچ آمریکایی

  .ها به اشتراک بگذارند خواهند بندر گوادر را با آمریکایی می

به گزارش پایگاه خبری داون پاکستان، وی همچنین تأکید کرد 

دهند  های خود نمی که آنان اجازه عبور خط لوله گاز ایران را از زمین

  .کنند ز مبارزه میو با طالبان نی

رالف پیتر افسر بازنشسته ارتش آمریکا نیز از دولت این کشور 

ها  خواست تا رابطه خود با پاکستان را قطع کرده و از مبارزات بلوچ

با این حال کریستین فیر استاد دانشگاه جورج  .برای آزادی حمایت کند

توجه به تون آمریکا ضمن مخالفت با این پیشنهاد تأکید کرد که با 

های جغرافیایی آن  تنوع قومی این ایالت و تاریخ پیچیده و محدودیت

 .باشد ایجاد یک بلوچستان مستقل عملی نمی

در این جلسه وضع حقوق بشر در بلوچستان نیز مورد بررسی 

 ۶000در دیر بوگتی حدود  200۵قرار گرفت و تأکید شد که در سال 

  .اند نفر آواره و تعداد زیادی نیز کشته شده
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الملل از آمریکا  تی کومار رئیس وکالی سازمان عفو بین

ها به دست ارتش پاکستان و  خواست تا برای جلوگیری از کشتار بلوچ

های ساخت آمریکا، از کمک نظامی به واحدهای  با استفاده از سالح

علی دایان حسن رئیس .ارتش پاکستان در بلوچستان خودداری کند

ستان نیز نیروهای امنیتی پاکستان و نهادهای بان حقوق بشر پاک دیده

 .گراهای بلوچ دانست اطالعاتی این کشور را مسئول ربوده شدن ملی

وی از دولت آمریکا خواست تا به طور مستقیم با نهادهای 

ها و سایر اعمال خالف حقوق بشر از جمله  ربایی مسئول در این آدم

 .کره شودارتش، آی اس آی، سپاه مرزی و پلیس وارد مذا

دانا روراباکر نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا که ریاست 

این جلسه را بر عهده داشت با ابراز نگرانی از قطع تدارکات ناتو و 

پیدا شدن "اسامه بن الدن" رهبر القاعده در پاکستان، گفت: 

هزار آمریکایی شده  3ها مردی را پناه دادند که باعث مرگ  پاکستانی

ای از استقالل  از تشکیل این جلسه با انتشار مقالهوی پیش .است

بلوچستان حمایت کرد و گفت: ما برای تضعیف قدرت افراطی موجود 

 .در پاکستان باید از طرح جدا شدن بلوچستان از پاکستان حمایت کنیم

در پایان این جلسه شرکت کنندگان خواهان انجام یک 

این نقطه از جهان وگوی ملی برای تعیین سیاست آمریکا در  گفت

 (11/2/2012)سایت آریائی .شدند

 بلوچستان یارتش جمهور لیتشک

( 2012 یفبرور1۴)1392دلو  ۴روز انه،یخاورم یخبرگزار

 شد. لیبلوچستان رسما  تشک ینوشت که ارتش جمهور
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با عنوان  یوقت پاکستان در گزارش یاردو زبان نوا روزنامه

لوچ، به تحرکات واشنگتن و ب طلبان ییاز جدا کایآشکار آمر تیحما

 جندهللا در منطقه بلوچستان پرداخته است. یستیگروه ترور

از  تیبه دنبال حما کای: کنگره آمرسدینو یروزنامه م نیا

 یواشنگتن برا نیاست. همچن یالملل نیبلوچ در مجامع ب طلبان ییجدا

د دارن تیفعال رانیهللا که در ا گروه جند یها با اعضا از بلوچ تیحما

 تماس برقرار کرده است.

نسبت  یبا ابراز نگران یاست که مقامات پاکستان یدر حال نیا

و  کایبه آمر کیپلماتیبلوچ خواهان فشار د طلبان ییاز جدا تیبه حما

 کشور هستند. نیکنگره ا یپاسخ دندان شکن به اعضا

بود که  نیبه دنبال ا 2012بلوچستان از سال  خواه یآزاد ارتش

موضوع کشور مستقل بلوچستان را در سازمان ملل  کایبه کمک آمر

 ریو وز کایکنگره آمر یاست که اعضا یدر حال نیمتحد مطرح کند. ا

 تیطلبان بلوچ حما ییکشور با تمام توان از جدا نیامور خارجه ا

 ران،یا نیمستقل بلوچستان که ب شورک لیو موضوع تشک کنند یم

 اند. مطرح کردهشده است  میپاکستان و افغانستان تقس

 کایسرهنگ بازنشسته ارتش آمر ترزی، رالف پ200۶سال  در

 یکرد. و یریگیبلوچ را پ طلبان ییاز جدا تیموضوع حما تیبا جد

و پرداخت مبالغ  لیرا قانع کرد که با استخدام وک ییکایمقامات آمر

ها را در  از حقوق بلوچ تیهنگفت از آنان بخواهند موضوع حما

 مطرح کنند. یللالم نیدادگاه ب

، خان بزرگ منطقه قالت واقع در بلوچستان با 2012سال  در

از وکال تالش کرد موضوع حقوق  یپرداخت مبالغ هنگفت به برخ

 نهیزم نیداشت در ا یمطرح کند و سع یالملل نیها را در دادگاه ب بلوچ
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 نهیزم نیدر آن زمان حاضر نشد در ا نو یاما دهل ردیاز هند کمک بگ

 کند. یها را همراه لوچرهبر ب

به هدف خود با  دنیرس یبلوچ برا طلب ییاز آن، رهبر جدا پس

 کایآمر خواه یحزب جمهور یارتباط برقرار کرد و اعضا کایآمر

 کردند. تیحما یاز و نگیک ونیمانند است

از کنگره  2012در سال  کایخواه آمر یحزب جمهور یاعضا

کند که  تیلوچستان حماکشور مستقل ب لیخواستند از تشک کایآمر

بود. سرانجام تالش مقامات  دهیا نیسرسخت ا انیاز حام ترزیرالف پ

 کایو وزارت امور خارجه آمر ایسبب شد که سازمان س ییکایآمر

کشور مستقل بلوچستان در نظر  لیتشک یبودجه جداگانه برا کی

وابسته به وزارت  یدموکراس یصندوق مل NEDدنبال آن،   به.رندیبگ

 ی( تالش براVOB) یو سازمان کمک مردم کایر خارجه آمرامو

 ها را آغاز کردند. متحد کردن بلوچ

در  یکنسول ییخواهان بازگشا کای، آمر2012سال  هیفور در

 یاطالعات یها بلوچستان پاکستان شد. سازمان التیمرکز ا تهیشهر کو

 یبرا یضرور یرا امر تهیدر شهر کو یداشتن کنسولگر کایآمر

 کایعلت آمر نیبه هم دانستند یخود در بلوچستان م تیفعال گسترش

نشان دهد تا  طرف یمسائل بلوچستان ب نهیکرد خود را در زم یسع

 موافقت کند. تهیدر کو یکنسولگر شیپاکستان با درخواست گشا

 ییمجوز بازگشا افتیبدون در ها ییکایآمر یپس از مدت البته

 یاعضابلوچستان آغاز کردند.خود را در  تیفعال ته،یدر کو یکنسول

کشور مستقل بلوچستان موافق بودند با  لیکه با تشک کایکنگره آمر

بلوچ مالقات کردند.  طلب ییدر لندن با رهبران جدا س،یسفر به انگل

 ییبه رهبران جدا یبر آن شد که کمک مال میمالقات، تصم نیبعد از ا
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 یرا همراه کایرراستا آم نیدر ا زیو هند ن ابدی شیطلب بلوچ افزا

 کند.

 کایخواه امر یاست که حزب جمهور یحاک یها گزارش

 یطور علن  به دیبه قدرت رس کایدر آمر نکهیدارد به محض ا میتصم

 ده،یچیپ ندیفرآ کیبا  کایکند.آمر تیطلبان بلوچ حما  ییاز جدا

 نیهللا برقرار کرده و قصد دارد با کمک ا با جند یارتباطات محکم

ها نشان  امن کند. گزارش  نا ار رانیان تحت کنترل اگروه بلوچست

و  رانیطرف مرز مشترک ا 2طور همزمان در  به  یامن که نا دهد یم

 دارد. نهیزم نیدر ا یهللا نقش مهم و جند شود یپاکستان آغاز م

 پاکستان در مصاحبه با روزنامه امت ابراز  یمقام دولت کی

 کایآمر تیدرباره فعال یادیز یها گزارش یتیامن یها داشت: سازمان

موضوع نگران  نیو نسبت به ا  اند در بلوچستان ارسال کرده

بلکه سازمان اطالعات هند و  کایافزود: نه تنها آمر یهستند.و

 تیبلوچ حما طلبان ییاز جدا زین یغرب یاطالعات یها سازمان

ها به دنبال  از بلوچ تیبا حما یخارج یاکنون کشورها  . همکنند یم

منحصر به فرد  ییایجغراف تیو استفاده از موقع یعیسلط بر منابع طبت

 بلوچستان هستند.

کنترل اوضاع بلوچستان  یپاکستان در تالش است برا نیهمچن

است که روزنامه  یدر حال نی.اردیدوست کمک بگ یاز کشورها

نوشت: سازمان استخبارات  یدر گزارش شیچند روز پ وزیالحدث ن

آن را به عهده دارد در چند  استیر« بن سلطان بندر»عربستان که 

بلوچستان پاکستان  التیا رد انینظام با شبه ییها تماس ریروز اخ

ضد اهداف  یستیبرقرار کرده و از آنان خواسته است تا اقدامات ترور

در  رانیاهداف سفارت ا نیاز ا یکیدر پاکستان انجام دهند که  یرانیا
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 یع از عزم سازمان اطالعات عربستان برامناب نی.اباشد یآباد م اسالم

بلوچ  یاز گروه موسوم به ارتش جمهور یو مال یحاتیتسل یبانیپشت

BRA تا در  ندیالزم را بب یها گروه قرار است آموزش نیخبر دادند. ا

 یدر پاکستان حمله کنند.ارتش جمهور رانیمواقع لزوم به منافع ا

انعقاد  نیها و همچن چبلوچستان، کشور پاکستان را به کشتار بلو

 یم مگاز و نفت مته یها مانند خط لوله رانیبا ا یتجار یقراردادها

دست به اقدامات خرابکارانه از جمله انفجار  یکند و هر از چندگاه

 (nationalhttps://middleeastpress.com/inter).زند یخطوط لوله گاز م
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 مقاله پنجم

 بلوچستان سرزمینی طمع برانگیز

یکی از بهترین ودقیق ترین مقاالتی که در بارۀ جنبش آزادیخواهان 

بلوچستان سرزمینی »بلوچ خوانده ام، مقالۀ ایست تحت عنوان:

که توسط جان میشل « بسیارطمع برانگیز بین پاکستان وافغانستان

انسان شناس، متخصص  دیپلمات ، لوفوورجورج فرانسوی از قول 

 نوشته شده است.  2019جون  18درتاریخ پاکستان و افغانستان، 

 
 نقشه  جيو اتنوگرافيک بلوچستان 

 :2019ژوئن 18، ژرژ لوور  جان ميشل مورل نویسنده:

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-farsi/article3163
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حمله به یک اتوبوس در تردد بین کراچي، پایتخت  2019یل آور 18

 یالت( در ا1اقتصادي و مالي پاکستان، و شهر ساحلي اورامارا )

تن شد. این اقدام خشونت بار درپي  14بلوچستان سبب کشته شدن 

علیه کنسولگري چین در  2018سوء قصد دیگري بود که در نوامبر 

د. نیي طلبان بلوچ به عهده گرفتجدا را کراچي رخ داد و مسئولیت آن

« ارتش آزادي بخش بلوچستان»ماه مه نیز  10در روز جمعه 

(BLA مسئولیت حمله به یک هتل مجلل در بندر گوادر درساحل )

دریاي عمان را پذیرفت. این سوء قصدها نخستین موارد ازاین نوع 

نیست. دراین منطقه که تاریخي متالطم دارد، ملي گرایان بلوچ، 

)داعش( و طالبان پاکستاني « سازمان حکومت اسالمي»ادگران و جه

به عملیات متعدد خونین و بي ثبات کننده براي اسالم آباد دست مي 

 زنند.

در منطقه اي که دریاي عرب در حاشیه جنوبي آن قراردارد، 

بلوچستان با زمین هاي خشک لم یزرع و کوهستان هایي آتشفشان در 

ایران قراردارد. بلوچ ها که داراي اصلیت جنوب افغانستان و شرق 

 6میلیون جمعیت دارند که  8ایراني و مسلمان هستند نزدیک به 

درصد جمعیت این  5هزار تن در پاکستان )حدود  200میلیون و 

هزار تن در  100هزار تن در ایران و  500کشور(، یک میلیون و 

ستي افغانستان، افغانستان زندگي مي کنند. آنها مدتي دراز تحت سرپر

نام  –ولي به صورت نیمه مستقل، در سرزمیني که خانات کالت 

نامیده مي شد مي  –تاریخي سرزمین بلوچ و پایتخت پیشین ایشان 

  زیستند.

انگلیسي ها این سرزمین را تصرف  1839پس از آن که درسال 

و  1854کردند، ازطریق دو عهدنامه، یکي امضاء شده در سال 
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، حاکمیت این منطقه را تضمین نمودند. 1874دیگري درسال 

درعوض، خان بلوچ به ارتش انگلیس حق عبور از سرزمین خود را 

مي داد تا بتواند به افغانستان رود و سیاست خارجي خود را اِعمال 

کند و به این ترتیب براي آن استقاللي کنترل شده قایل بود. بین سال 

ان را ازطریق دومرز، ، انگلیسي ها بلوچست1893و  1871هاي 

یکي با ایران )خط گلدسمیت( بخش کنوني بلوچستان ایران را از آن 

ورند(، را دور زدند و به یجدا نمودند، و دیگري با افغانستان )خط د

این ترتیب بلوچستان را به صورت قرارگرفته در سه کشور کنوني 

تجزیه نمودند. براي هضم این انضمام به امپراتوري هند خود، 

ایجاد « آژانس بلوچستان»انگلیسي ها یک واحد اداري موسوم به 

، پس از اعالم استقالل هند و پاکستان، انگلیسي 1947کردند.درسال 

ها بلوچستان را به پاکستان منضم کرده و درواقع منطقه اي را به آن 

درصد خاکش را تشکیل مي داد.  45دادند که به آن تعلق نداشت و 

رادر خان حاکم و بسیاري از سرداران )رئیس هاي امیر عبدالکریم، ب

قبیله ها( با استناد به توافق هایي که با لندن داشتند بالفاصله جنگي 

 براي استقالل را آغاز کردند که همچنان تداوم دارد.

براي آشنایي با وضعیت محل دراین درگیري که به درازا کشیده و 

ق بلوچستان براي درک اهمیت اقتصادي و ژئوپولیتیکي که مناط

پاکستان، ایران و به طور کلي تر براي منطقه دارد، ما از ژرژ 

انستیتوروابط بین المللي و »لوفِور، دیپلمات پیشین و پژوهشگر 

( درخواست کرده ایم که به پرسش هایمان پاسخ IRIS« )راهبردي

 دهد:

ابتدا به بلوچستان پاکستان، که وسیع ترین قسمت و  ژان میشل مورل:

جایي است که بیشتر زیر آتش رویدادها قراردارد بپردازیم. مطالبات 
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جدایي طلبان چیست ؟ آیا این حمله ها به معناي احیاي درخواست 

خودمختاري براي این استان در چهارچوب یک فدراسیون پاکستاني و 

است که، به طور اصولي این حق را  1973قانون اساسي سال 

 تضمین کرده است ؟

پاکستان به بلوچستان حق خودمختاري  1948درسال  ور:ژرژ لوفِ 

دولت مرکزي پس از کشف منابع عظیم  1952داد. ولي، درسال 

درصد از منابع ملي پاکشتان را تشکیل مي دهد،  40گازي که امروز 

این تصمیم را نقض و لغو کرد. دلیل دیگر این بدعهدي این بود که 

معدني پاکستان )ذغال درصد از منابع  20بلوچستان نزدیک به 

سنگ، طال، مس، نقره، پالتین، آلمینیوم و به ویژه اورانیوم( را دارد 

کیلومتري است و به این ترتیب موقعیتي  750و داراي خط ساحلي 

راهبردي در خلیج عمان، دریاي عرب و حتي تنگه هرمز که 

درغرب آن واقع است دارد. به رغم همه این توان هاي بالقوه توسعه 

درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگي مي کنند که این  70تصادي، اق

امر موجب تشدید تنش با اسالم آباد مي شود. چنان که من درسال 

هیچ یک از مردم »دریک گزارش براي اتحادیه اروپا نوشتم:  2006

«. دیگر مناطق پاکستان مانند بلوچ ها مورد بدرفتاري قرارنگرفته اند

ود نیافته است: اشتهاي دولت مرکزي و از آن زمان وضعیت بهب

که از  –قدرت هاي خارجي بیشتر شده و تروریسم از نوع اسالمي آن 

توسعه بسیار  2000درسال هاي دهه  –خصوصیات بلوچ ها نیست 

 یافته است.

بنابراین، این وضعیت بیعدالتي تنها موجب ایجاد  ژان میشل مورل:

 بي شده است...گروه هاي جنگجو و تحریک حس استقالل طل
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عمال چنین است. اما بلوچ ها اکثرا سني حنفي هستند و  ژرژ لوفِور:

یک اقلیت خیلي کوچک آنها نیز زرتشتي است: آنها خواستار جهاد 

نیستند. تاریخ حزب هاي سیاسي بلوچ نشان مي دهد که آنها همواره 

غیرمذهبي و سکوالر بوده اند. به خالف آنچه که به نظر مي رسد، 

چ ها احساس خیلي تند مذهبي ندارند و جنبش هاي ملي گرا کامال بلو

با مذهب ناسازگارند. درزمان حکومت خشونت بار ذوالفقار علي بوتو 

( BSO« )سازمان دانشجویان بلوچستان»، 1970در سال هاي دهه 

که گرایش مارکسیستي داشت نقش یک آزمایشگاه ایده ها را بازي 

به صورت زهدان  –مسن تر شدند که دانشجویان  –کرد و بعد 

پرورش حزب هاي ملي گرا درآمد. غوث بخش بزنجو، نظریه پرداز 

درگذشت نیز هوادار  1989ملي گراي بزرگ بلوچ، که درسال 

برداشتي مارکسیتي از ملي گرایي بود. او هرگز خواستار استقالل 

بلوچستان نبود، بلکه خواهان دموکراسي در پاکستان و خودمختاري 

تان ها بود. او دست اندرکار نگارش قانون اساسي جدیدي بود که اس

در آن پاکستان به صورت یک کنفدراسیون دموکراتیک متشکل از 

استان: پشتون، پنجابي، سندي، بلوچ و سارائیکي در مي  پنجدستکم 

آمد. این دیدگاه نسبت به فدرالیسم متکي براین واقعیت نیز بود که در 

درصد از جمعیتي را تشکیل مي داد  8وچ حداکثر شمال منطقه، قوم بل

از قوم  -درصد 100دربرخي از ناحیه ها حتي  –درصد  92که 

پشتون هستند. کویته، مرکز منطقه بلوچستان که در شمال غربي آن 

 درصد پشتون است. 50درصد بلوچ و  25قرار دارد، تنها شامل 

ساالنه ملي اتحاد چهار»، چهار حزب بزرگ بلوچستان 2002درسال 

را تشکیل دادند که یک حزب سکوالر مارکسیست « گراهاي بلوچ

و  ]مینگل[لاقبیله بزرگ بوگتي، منگ 3غیرقبیله اي بود که 

« جبهه آزادي بخش مردم بلوچ»را دربر مي گرفت.  ]مری[ماري
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(BPLF درسال )در پاسخ به سرکوب دولت مرکزي، که  1973

قعي است، به وجود آمد. این سرسختانه مخالف هرگونه فدرالیسم وا

جبهه یک گروه مسلح است که چندین هزار رزمنده دارد که بیشتر 

آنها دانشجو هستند و نیز جناح سیاسي آن داراي ایدئولوژي 

بلوچستان »مارکسیست انقالبي است. این جبهه آشکارا براي استقالل 

 متحد مبارزه مي کند.« بزرگ

( وارد صحنه شد که BLA)« ارتش آزاد بلوچستان» 2002درسال 

اکنون مسبب همه خرابکاري ها در تجهیزات حکومت پاکستان در 

درحدي گسترده ضد « ارتش آزادي بخش بلوچستان»بلوچستان است. 

اسالم رادیکال است و شورشیان بلوچ همواره ضد طالبان بوده اند. 

درحدي گسترده از « ارتش آزادي بخش بلوچستان»درواقع 

ها در « سردار»یان یا عشایر خشمگین و توان چهارچوب روستائ

تامین مالي شورش ها فراتر مي رود. این تشکل ابزاري درخدمت 

ملي گرایي اي است که ازنظر تاریخي بازتولید مي شود، اما درعین 

حال ازاین حد نیز فراتر مي رود. سرانجام، به این تشکل هاي داراي 

( Ponam« )وچستانجنبش ملي تحت ستم بل»خصوصیت بلوچ باید 

تاسیس شده و پایگاه ملي گراي بلوچ،  1998را افزود که در سال 

پشتون، سندي، و سارائیکي مشترک دارد و به مبارزه با باورهاي 

مذهبي مي پردازد. اما امروز، همه این گروه هاي سکوالر به 

دشواري مي توانند جلوي گسترش اسالم گرایي رادیکال، ازجمله 

از آن برکنار بود را بگیرند. طالبان که  1980ا سال بلوچستان که ت

تقریبا همه اصلیت پشتون دارند، در منطقه شمال غربي پاکستان خود 

را در خانه خود حس مي کنند و هدفشان برمبناي معیارهاي شریعت، 

یک هدف ملي پشتون ها است. گروه تروریست جندهللا )سربازان 
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(، بخش ایراني بلوچستان و 2خدا( روي همین ابهام بین سیستان )

 میهن خود یعني پاکستان بازي مي کنند.

ازدیرباز، پاکستان دوراني را مي گذراند که یکي از مسنوالن سیاسي، 

مي نامد. این بحران نمي تواند در « بحران فدراسیون»آن را 

راهکارهایي که قدرت مرکزي آنها را مناسب مي داند به راه حلي 

سالم سیاسي و از نو به حساب آوردن مسئله دست یابد: بازگشت ا

کشمیر نمي تواند راه حل باشد. چرا ؟ زیرا شکست اسالم به مثابه 

خمیر مایه هویت ملي و کشمیر به منزله هدف مشترک الزامي آن، 

باعث ازبین رفتن آگاهي از هویت مشترک و چنگ اندازي برارزش 

زیرا چیز دیگري هاي کهنه ملي گرایي در غرب شبه قاره هند است، 

براي دفاع وجود ندارد )حتي در عرصه اتمي که در فقدان خمیر مایه 

براي ساخت یک ملت، دستکم یک افتخار و غرور ملي بود، پیش از 

 ( .3« ()دکتر خان»سقوط قهرمان معروف 

درمورد داعش و دیگر گروه هاي شورشي  ژان میشل مورل:

 وضعیت چگونه است؟

ادگران داعش درطول مرز بین پاکستان و تاکنون جه ژرژ لوفِور:

افغانستان حضور دارند و مي کوشند بر سرزمیني که آن را 

یعني از غرب ایران تا غرب شبه قاره « حکومت اسالمي خراسان»

هند مي نامند سلطه یابند. با آن که آنها مسئول عملیاتي مانند آنچه در 

ادثه تروریستي آوریل در کویته انجام شد هستند، دخالتي در ح 12

حمله به اتوبوس، کنسولگري چین یا، همین اواخر، هتل گوادر ندارند. 

درصد از  20 –داعش عملکرد خود را بر تروریسم ضد شیعي 

« لشکر جهانگیر»متمرکز نموده است. در این مورد آنها با  –جمعیت 
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که برمبناي ضدیت عمیق با تشیع ایجاد شده رقابت مي کنند. درمورد 

)لشکر عدالت( تغییر « جیش العدل»، که نامش اخیرا به «جندهللا»

یافته، مراکز عصبي آن به ویژه در سیستان ایران قرار دارد و براي 

در ایران مخالف « خمیني گرا»کوتاه کردن سخن، این تشکل با نظام 

است... این گروه هاي اسالمي خشونت گر به شدت درحال تخریب 

سکوالر است، تاحدي که گاه به مسئله  جامعه بلوچي هستند که اساسا

 ملي گرایي رومي آورند.

درمورد طالبان پاکستان، عملکرد خشونت بار آنها در منطقه 

وزیرستان، در شمال غربي پاکستان، منطقه اي خارج از قانون که 

حرکت »اخیرا ارتش شبکه هاي جنگجویان آن را پاکسازي کرده، 

( است که دولت نخست 4ني )( و شبکه حقاTTP« )طالبان پاکستان

وزیر عمران خان مي کوشد آن را با استان داراي نظم خیبر پختونخوا 

 مشارکت دهد.

آیا سوء قصد علیه کنسولگري چین در کراچي  ژان میشل مورل:

ناشي از نارضایتي علیه حضور همه جانبه چین، از چندین سال پیش، 

 در بندر گوادر است؟

ریل به خوبي نشان دهنده شیوه عملکرد آو 18سوء قصد  ژرژ لوفِور:

( است. گروه هاي مسلح BLA« )ارتش آزادي بخش بلوچستان»

بلوچ، به طور سنتي سعي مي کنند عملیاتشان قرباني غیرنظامي 

نداشته باشد، بلکه به ساختارهاي حکومتي )مبدل هاي برق، مراکز 

براي  تلفني، تاسیسات گازي و حتي راه آهن و قطار( حمله مي کنند.

جلوگیري از حمله هاي بعدي مي بایست جلوي آنها گرفته شود! در 

سال گذشته حمله هاي فردي نسبت به پلیس، اعضاي ارتش و  20
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کارکنان دادگستري یا مهندسان چیني مسئول ساخت بندر گوادر 

تن از آنان در انفجار یک  3، 2004افزایش یافته است. درماه مه 

 بمب کشته شدند.

لیه کنسولگري چین هم پرسش برانگیز است. هدف سوء قصد ع

است اما نحوه عملکرد شگفت انگیز است زیرا انتحاري « منطقي»

است )با آن که مهاجمان خود را منفجر نکردند، هیچ بختي براي زنده 

ارتش »ماندن نداشتند(، چیز جدید این بود که این امر به عملکرد 

الگرفتن تنش شباهت ( در زمان باBLA« )آزادي بخش بلوچستان

داشت. چین هدفي مانند ارتش است زیرا جدایي طلبان )حتي هواداران 

خودمختاري( این چنگ انداختن چین بر آنچه که تا همین اواخر یک 

بندر کوچک ماهیگیري و ساخت سنتي کشتي بوده را نمي پذیرند. 

برنامه توسعه گوادر پیش بیني مي کند که شهر قدیمي را با خاک 

کیلومتردورتر در  10هزار تن ساکنان آن را به  60ن کرده و یکسا

بیابان منتقل نماید تا جا براي برنامه هاي ساختمان سازي و عبور 

بزرگراه و راه آهن که قراراست تا عمق بندرگاه کشیده شود بازگردد. 

احساس تلخ سلب مالکیت وجود دارد. ازراه رسیدن کشتي هاي بزرگ 

ایواني که به صورت غیرقابل تحمل با کشتي ماهیگیري کره اي و ت

هاي کوچک ماهیگیري محلي رقابت مي کنند، به این احساس مي 

 افزاید.

راهبردي بلوچستان  -ساخت بندر گوادر نماد مسئله سوق الجیشي

درصد تامین مالي این ساخت و ساز توسط پکن تامین مي  85است. 

مراکز برق،  شود که تعداد زیادي زیرساخت ازجمله بزرگراه،

بیمارستان ... را دربر مي گیرد و به پاکستان امکان مي دهد که به 

تنگه هرمز نزدیک شده و دربرابر ایران قد علم کند. براي چین، 
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(، اهمیت CPEC« )پاکستان -راهرو اقتصادي چین»احداث پایانه 

میلیارد یورو(  58میلیارد دالر ) 65دارد و براي آن درنظر دارد 

ذاري کند تا استان غربي سین کیانگ خود را به دریاي سرمایه گ

« سردرگمي ماالکا»عرب متصل کند. گوادر پاسخي مطلوب براي 

تنگه اندونزي اي است که از طریق آن دوسوم از واردات نفتي چین 

در مناطق دریایي انجام مي شود و ارتش آمریکا در آن حضوري 

انتقال گاز بین استان هاي نیرومند دارد. به عالوه، پکن یک خط لوله 

و گوادر پاکستان ساخته است. به این خاطر است که مدیریت بندر 

گوادر و منطقه آزادي که آن را احاطه کرده به یک شرکت چیني 

واگذار شده است. درمورد امنیت، تامین آن به عهده ارتش پاکستان با 

 همکاري ارتش چین است.

ان پاکستان براي این کشور مي دانیم که بلوچست ژان میشل مورل:

اهمیت دارد، ولي درمورد بلوچستان و سیستان ایران وضعیت چگونه 

 است؟

درصد از صادرات نفت جهان هرساله از تنگه  40 ژرژ لوفِور:

هرمز عبور مي کند. براي ایران، موقعیت سوق الجیشي بلوچستان که 

ران در جنوب شرقي کشور قراردارد دستمایه بلندپروازي است. ای

خواستار آن است که کنترل خود را بر حمل و نقل دریایي دروراي 

تنگه هرمز بسط دهد، به دریاي عرب برسد و به سوي اقیانوس هند 

پیش براند. براي انجام این کار، ایراني ها توافق هایي با هند انجام 

داده اند. دهلي نو که مي خواهد پاکستان را دور بزند و به آسیاي 

سي پیدا کند، ایجاد یک راهرو اقتصادي را در دست مرکزي دستر

اجرا دارد که از مومباي )بمبئي پیشین( آغاز شده و به چابهار واقع 

بلوچستان ایران مي رسد. این راهرو اقتصادي در ادامه  -در سیستان
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راه خود به افغانستان مي رسد که نخستین مرحله از ورود عمیق در 

میلیون دالر  500ار براي هند آسیاي مرکزي است. ساخت چابه

میلیون یورو( هزینه دربردارد. این برنامه در رقابت تنگاتنگ  440)

( هند، INSTC« )جنوب -راهرو حمل و نقل بین المللي شمال»بین 

چین اجرا مي «( یک کمربند، یک جاده)»دربرابر راه ابریشم جدید 

 شود.

که تحریم هاي  عالقمندي هندي ها به چابهار، به ویژه در دوراني

آمریکا تشدید مي شود، موجب خرسندي ایراني ها است. این منطقه 

قرار است به مرکز روابط بازرگاني بین جمهوري اسالمي و کشور 

هاي آسیایي تبدیل شود زیرا این استان محل گذر لوله هاي نفت و گاز 

کشورهاي آسیاي مرکزي نیز هست. استخراج منابع نفت و گاز 

ران موضوعي مهم براي اقتصاد کشورهاي آسیاي دریاي مازند

 مرکزي است که مي کوشند راه هاي خروجي خود را تنوع بخشند.

بلوچ ها انتظار چه سهمي مي توانند از این سرمایه  ژان میشل مورل:

 گذاري هاي بزرگ داشته باشند؟

بي تردید سهم بزرگي نمي توانند داشته باشند. تا به حال،  ژرژ لوفِور:

هاي توسعه اقتصادي بلوچستان پاکستان و ایران بهره و امتیاز  کوشش

محسوسي براي مردم این مناطق نداشته است. بیم آن مي رود که 

قدرت هاي مرکزي، رودررو با مسایل بزرگ اقتصادي، رقابت هاي 

سیاسي منطقه اي و نیز فوریت تامین نیرو به تشدید اقدامات امنیتي، 

ي اي که مي باید یافته شود، بپردازند. سوء به زیان راه حل هاي سیاس

قصد هاي اخیر نشان مي دهد که بلوچستان هنوز از چرخ و دنده هاي 

 سرکوب خارج نشده است. -شورش
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______________ 

توسط اسالم آباد از سلطان نشین عمان  1958بندر اورامارا در سال  -1

 است. خریداري شد و یک پایگاه نظامي دریایي پاکستان در آن

سیستان و بلوچستان یکي از استان هاي ایران است که مرکز آن شهر زاهدان  -2

 است

عبدالغدیر خان، دانشمند و پیمانکار پاکستاني است که به عنوان پدر بمب اتمي  -3

پاکستان شناخته شده و نیز یک قاچاقچي بین المللي مواد هسته اي به سود کره 

 است.« دکتر خان»است. او ملقب یه  شمالي، لیبي، ایران، هند و عراق

4 - TTP  در شمال  2007جنبش اصلي طالبان پاکستان است که در پایان سال

غربي پاکستان تشکیل شده است. شبکه حقاني یک گروه مسلح اسالمي است که 

بخشي از طالبان است. این شبکه تحت رهبري جالل الدین حقاني بود که در سال 

که یکي از گروه هاي اصلي چریکي در چهارچوب مرده است. این شب 2018

 .جنگ افغانستان است

lefeuvre-https://orientxxi.info/fa/auteur/georges 

 «جان میشل مورل»
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 مششمقالۀ 

 ند؟بود براهوئی ها ،سیستانن اولیۀ ااکنسآیا 

وپاکستان  رانیاست که درافغانستان، ا یمعروف ۀلیقب ،هایبراهوئ

قرن درکالت  کیاز  شیب یی. سرداران براهوکنندیم یزندگ

 داشته اند . ییبلوچستان حکمروا

درآمد  یبلوچستان در قلمرو سلطنت دران یدرعهد احمدشاه دران 

( با سواران خود احمدشاه را در فتح یبلوچ )براهوئ رخانیوسردارنص

 ینمود و بعد از بازگشت از هند، از اطاعت شاه دران یاههند همر

شکست خورد ومورد عفو  یدرمقابله با شاه دران یسربرتافت ول

تا  یعنیگریسال د کصدیوتا  دیقرارگرفت ودوباره به مقامش ابقا گرد

به افغانستان وابسته بودند.  18۵۵مرگ سردار کهندل خان درسال 

 یاقتدار سرداران براهوئ یبرتانوهند  وسطپس از تصرف بلوچستان ت

 هایبراهوئ تیکشور پاکستان به حاکم لیروبزوال رفت تا آنکه با تشک

 خاتمه داده شد.

 به هندوستان، شاه:هنگام حمله نادرمینویسد افشار سیستانیدکترایرج 

نصیرخان برادرعبدهللا خان براهوئی که در لشکرکشی نادر به هند 

را حاکم کالت  هند، ابراهیم خان شرکت داشت، پس از بازگشت از

سپس به فرمان نادر به حیث حکمران بلوچستان منصوب شد. و تکش

حکومت  بعد د، ولی سالشنصیرخان براهوئی مطیع احمدشاه ابدالی 

با احمدشاه به جنگ پرداخت، مگر در  خود را مستقل اعالم نمود و
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و از سوی احمدشاه عفو مستونک از قوای احمدشاه شکست خورد 

 1209ودوباره به حکومت کالت ابقا گردید. نصیرخان درسال

م در گذشت و پس از او پسرش محمودخان به حکومت 179۵هجری/ 

 م1822کالت در سال  در سال حکمرانی 27کالت رسید وپس از 

درگذشت وپسرش مهراب خان براهوئی حاکم کالت  هجری123۶/

تن از جنگجویان  ۴00شد.مهراب خان در جنگی با قوتهای انگلیس با 

پس از مرگ او، پسرش نصیرخان دوم، جانشین او  بلوچی کشته شد و

میالدی  18۵7در سال نصیرخان چند سال بعد به قتل رسید و گردید.

خدا دادخان با انگلیسها پیمان همکاری  د.وشمیخداداد خان حاکم کالت 

  .از طرف  انگلیسها مورد حمایت قرارگرفت وبست 

در کالت به وقوع پیوست وبجای خداداد خان،  اغتشاشی18۶3 در

شیردلخان پسرعمویش قرارگرفت. چندی بعد شیردلخان توسط یک 

 بار دیگر خدا دادخان به حکومت کالت برداشته شد. افغان کشته شد و

افراد خانواده خود را به  قتل  چند نفز از و سپس خدادادخان وزیر

که انگلیسها به بهانه  آورد ودر نتیجه شورشهایی در کالت رخ داد

خاک هند  خاموش کردن این شورشها مداخله کردند وکالت را جزو

 ندنمودند وتقاضای حق تعیین حدود بلوچستان را از دولت ایران نمود

ومحمودخان فرزند خدادادخان را به حیث حاکم کالت برگزیدند. 
22
  

بلوچستان میان ایران وهند بریتانوی توسط جنرال  18۶9در

مید تقسیم شد وبلوچستان بدوقسمت غربی وشرقی تقسیم گردید.  گولدس

داستان تقسیم بلوچستان درجلد سوم تاریخ روابط سیاسی ایران 

میالدی تالیف محمود محمود، داستان مفصلی  19وانگلیس در قرن 

 به آن کتاب رجوع کنند.  دارد، عالقمندان میتوانند

                                                 
22
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ها نوشته  یبراهوئ ۀدر بار یسیاستمدارانگلیمورخ و س الفنستن

تعلق دارد.  انیبلوچستان به براهوئ یتمام نقاط کوهستان»است:

که  کنندیم یزندگ-که رند نام دارند -گریازنژاد د یدرجلگه ها مردمان

نام  کیدو نژاد گرچه تحت  نیاند. ا ستانیاز آنان در س یشمار

 د.جهات کامالً با آنان فرق دارن یاریبس شوند،ازیم ادیبلوچ  یعموم

مجاور تفاوت دارد وچنانکه  یگرشهرهایزبان شان هم بازبان آنان ود

سردار  نیآخر رخانیندارند. نص وندیهرگز با عرب پ شودیپنداشته م

درآورد،اما متصرفات  شیبلوچ، تمام بلوچستان رابه اطاعت خو

 یکنون ۀمحدود رتاغتشاشات کوچکتر شده و بصو یمحمودخان درپ

سه هزارپوند  ای هیهزارروپ صدیتنها س هیاحن نیدرآمده است.درآمد ا

 ستیب تواندیدارد وهنگام ضرورت م یده هزارسپاه یاست. و

کابل را  یشتر سوارفراخواند.او پادشاه ایسوار  اده،اسپیهزارپ

 در یپردازد وهشت هزار سپاه یم ینیمع هی. مالشناشدیم تیبرسم

.«کندیم مادهها آ یلشکرکش
 23

 

را نقل میکند که اوگفته  رسنیاکتر گرتنظرد یسیمحقق انگل ،تیت

دراویدی، اسم گروهی  :»زبان براهوئیها زبان دراویدی است است:

از نژاد مردم هند وقومیت های هم زبان آنهاست. تمام زبانهای مهم 

جنوبی شامل این گروه میباشد. نژاد مذکور درهندجنوبی  هند

شمالغربی هند  وسریالنکای شمالی وجود دارد. چون آریائیها از مرز

وارد هندوستان شدند، "دراوری" ها در آنجا اقامت داشتند.آریائیها 

 آنان را بنام سیاه پوستان نامیدند. سراچ.رزلی میگوید:

ها،قدیمترین نژاد هندی میباشند." هیچ عالمت ویا آثاری دیی"دراو

                                                 

23
 ۴۴0، ص137۶رانیان،ترجمه محمدآصف فکرت،چاپ مشهد،االفنستون،افغان  -
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وجود ندارد که ایا دراویدی از خارج وارد هند شده اند یا جانشین یک 

قدیم تری بودند. ولی برای تمام کارهای عملی میتوانیم آنان را نسل 

بحساب آوریم. از اینجا  بومیان یا ساکنین اولیۀ دکن)جنوب هندوستان(

پراکنده شده اند. زبان شان ازگروه جداگانه  به قسمت های شمالی هند

رابطه ای باخانواده زبانهای دیگر به اثبات نرسیده است.  ای است و

»
24
  

ها  براهوئی» درمورد ساختار فزیکی وکرکتر براهوئیها میگوید:تیت 

میانه قد، پهن ونیرومند وقوی میباشند. قیافه واستخوانها وگونه 

 های کشیده وباریک، بینی باریک ونوک تیز دارند. برجسته، چشم

رفتارشان بی تعارف وبی تکلف وافرادی ُرک وصریح اند. اگرچه 

گرد میباشند درعین  وزحمتکش وجهانآنها چست وچاالک وقوی بنیه 

حال از نظرجنگجوئی نمیتوانند در ردیف بلوچها قرارگیرند. البته 

براهوئی ها پوینده وپیش آهنگان خوبی هستند، به استثنای بعضی 

]که[ خسیس وبخیل وحریص وتنبلند. آنها به غارت وچپاولگری دست 

ما فریبکار وحیله جو هستند ا میزنند ولی دروغگو نیستند. آنها انتقام

ً از تعصب مذهبی مبری میباشند  گرو کاله بردار نیستند وعموما

« وسادگی کامل آنهان در سراسر ملک ضرب المثل میباشد. 
25
 

یاد فوق مؤلف کتاب زادسروان سیستان، با توجه به نظریات 

ساکنین اولیه شهرسوخته سیستان را نیز دراویدیها :»آورمیشودکه 

.]وبعداین سوال را مطرح میکند که [ آیا براهویها تشکیل می داده اند

                                                 
24
 32۴پاورقی ص، 2جبه اهتمام رړیس الداکرین، جی.پی. تیت،سیستان، -
25
 32۴ص، 2جی.پی. تیت،سیستان،ج -
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را نمیتوان دراویدیهای شهرسوخته ای یا ساکاهای بومی  برخاسته از 

«آسیای میانه  شناخت...؟
26
. 

اما دانشمندان دیرین شناسی ایتالوی با همکاری دانشمندان جاپانی در 

عالم با مطالعه برروی بازیافته های اولیه از شهر سوخته ا سیستان 

سال یش از  1900تا  2900که شهرسوخته محققا درفاصلۀ داشتند 

هزارقبر  21میالد اباد ومحل سکونت بوده است  وموجودیت 

ورستان واقع درجنوب غرب شهر سوخته حاکی از جمعیت انبوه گدر

آنچه ازنظر باستان شناسی حایز آن در روزګاران کهن  بوده است.

ند بودهیرمند)سیستان( موفق شده  اهمیت است اینست که مردم دلتای

در عرض مدت هزارسال شهری بزرگ با ساختمانهای عظیم به 

هکتار در دهانه رودهیرمند بوجود آورند که مردم آن با  70وسعت 

 گحصربافی،سن ،)از قبیل کوزه ګریانواع صنایع دستی 

 تراشی،تهیه جواهرات وزینت آالیت از سنګ الجورد وفیروزه(

با تشکیل حکومت منظمی، پیرومذهب واحدی مهارت داشته و

باشند،وروابط تجارتی وفرهنگی گسترده با نواحی مجاور خود، چون 

ترکمنستان درشمال وساکنان بین النهرین در غرب ومردمان ساکن در 

درۀ پنجاب درشرق خود داشته باشند.ازمطالب باال برخی دانشمندان 

 2900دند که در حدود اینطورنتیجه میگیرند که که اینها مردمی بو

سال پیش از میالدی از سوی شمال آمودریا بطرف دهانه رودخانه 

هیرمند)سیستان( که درنتیجه شرایط بخصوص برای شهر نشینی 

مناسب بود سرازیر شده اند وهزار سال بعد در زمانی که مسیر 

رودخانه هیرمند تغییریافت این مردم به طرف درۀ پنجاب مهاجرت 

                                                 
26
 ش1370چاپ مشهد ایران  2۹رئیس الذاکرین دهبانی، زادسروان سیستان،ص  -
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جا امپرتوری بزرگ )موهنجودیرو( و)هرپه( را تشکیل کردند ودر آن

داده اند.
 27

 . 

با این توضیح نمیتوان گفت که باشندگان شهرسوخته سیستان در  

هزاره سوم قبل از میالد، دراویدی ها بودند که از هند به سوی 

سیستان آمده باشند، بلکه باشندگان شهرسوخته بعد از تغییرمسیر 

 و پنجاب مهاجرت کرده اند. وی سندرودخانه   هیرمند به س

براهوئیها را حتی نمیتوان بقایای سکاهای دانست که درعهد 

اشکانیان)در ربع چهارم قرن دوم قبل از میالد( از شمال خراسان به 

سیستان( ساکستان، سجستان و)آنهاسیستان فرود آمدند واینجا  بنام 

 1700یعنی  سال قبل ازمیالد 1900زیرا شهر سوخته   ،ه شدنامید

 قبل از ورود سکاها به حوزه رودهیلمند متروک شده بود.سال 

بنابر آنچه من در یک بررسی تاریخی جامعه شناختی سیستان 

که مردمان بومی واصیل سیستان  رسیده ام   به این نتیجهدریافته ایم، 

اد وکریم کشته وبزی و یهمانا به ترتیب : طوایف فارسی )گاوداروص

طایفه شهرکی،  ه کیانی ، طایفه ساکزی )ساکها( ،سرگزی(، طایف

وافغانها طایفه سربندی، و )عربها(، طایفه تاجیک طایفه سادات

تمام طوایف فارسی سیستان در هردو بخش، شیعه  .میباشند وبلوچها 

اما برخی ازطوایف شیعه مثل مرادقلی؛جنگی  ،اثنی عشری اند

یان نوده ائن واز بارکزوعربشاهی در بخش ایرانی سیستان اصالً پشتو

فراه میباشند
28
که در زمان امیر عبدالرحمن خان به سیستان فراری  

                                                 
27
،چاپ اکادمی علوم ا،سرزمین ماسه ها وحماسه هسیستانسیستانی، محمداعظم -

 23-22، ص1،ج 13۶۴افغانستان،
28

 2۶-23غالم علی رئیس الذاکرین دهبانی،زادسروان،ص- 
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شده اند و بعد با ازدواج با خانواده های شیعه مذهب خود نیز مذهب 

در هردو وبراهوئی  طوایف پشتون وبلوچ شیعه را پذیرفته اند. بقیه

 اند. مذهب بخش سیستان سنی

 

 د:براهوئیها در نیمروز وهلمن

دردهه  تعداد واقعی جمعیت براوهوئیهادرافغانستان معلوم نیست، مگر

ریاست باستان عضو بنابر تحقیقات عبدالرحمن امیری،قرن بیستم، 70

بنام براهویی دوشعبه عمده قبیله اکادمی علوم افغانستان، شناسی 

نگل و مامسنی که هریک به شاخه های کوچک دیگرتقسیم میشوند، یم

خانوار از  1200معروف اند.در حدود  نیمروز و درهلمند بیشتر

دند میکرزندگی درهلمند سفلی ت گ  نگل درمنطقه ریگستان وب  یشعبه م

درساحل راست  مامسنیخانوار منسوب به شعبه  700و درحدود 

دشت مارگو دامنه برجک تا ولسوالی خاشرود در  هیلمند از چهار

ندادبزندگانی چادرنشینی خویش ادامه مید
29
 . 

لوتک  ۀدربخش سیستان ایرانی در ناحی  خانوار ازآنها 800رحدود د

  ۀعمد ۀند که بدو شعبشتو سه کوهه بود وباش دا وحسین آباد

و  زائی یعنی یاگی زائی و زرکاری وهم مراد )مامسنی(محمدحسنی

)پسندخانی( شناخته میشوند ساالرزائی و پیروزفر
30
 . 

 

 اولین براهوئی بحیث والی درنیمروز:

برای اولین بار یکی از منسوبین درآغاز قرن بیست ویکم افغنستان در

) محمدکریم براهوئی( که تحصیالت نطامی دارد،  ه براهوییقبیل

 نیمروز تحت رهبری گل یوگفته میشود به گروه مائویست
                                                 

2۹
غالم رحمن امیری ، تصویری از زندگی مردم بلوچ نیمروز وهلمندسفلی، اکادمی علوم  -

  207، ص13۶۵افغانستان،طبع 
30
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 116 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

در محمدغلجائی )سردشتی( دردوران تجاوز شوروی بر افغانستان ،

زب دموکراتیک خلق وپرچم مجاهد فعالیت وبرضد دولت ح قامت یک

مبارزه میکرد، بعد از سقوط دولت نجیب هللا ولسوالی چهاربرجک 

نیمروز را به تصرف گرفت وبرمردم آن ولسوالی حکومت کرد تا 

حکومت  زمانآنکه طالبان توسط امریکائی ها سقوط داده شدند ودر

نصوب والیت نیمروز م بحیث والی 2001پس از اکتوبر حامدکرزی 

فته میشود در زمان والیت داری خود وحتی قبل از آن در گ ردید.گ

برضد تجاوز شوروی ،او به تصفیه مخالفان سیاسی مبارزه زمان 

 قبل از هرکسی دیگرودشمنان طبقاتی خود در نیمروز پرداخته بود و

ازترس او مجبور به فرار به پاکستان چهاربرجک  سنجرانی سرداران

زمین های شان جابجا  اهویی خود را دراقوام براو  ووایران گردیدند 

د. کر هنمود وسپس  جایداد آنها را بنام اقوام ونزدیکان خویش قبال

امی که شکایات مردم بلوچ از روش حکومتداری او بلند شد، گهن

به صفت وزیر سرحدات  از والیتداری برکنار وحامدکرزی او را

 مقررنمود. 

یت هویت قومی اش به تثب ، خان براهویی کریم اقدامات یکی از

از  هویت قومی خود را مستقلاست. بدینسان او "براهویی "عنوان 

وخواهان عضویت قومیت براهوئی درکدرعلمی اعالم نمود  بلوچها

اکادمی علوم افغانستان شده و دولت اشرف غنی نیز  آنرا پذیرفته 

که البته کاری درخور تحسین است. زیرا سرداران براهوئی که است 

ت داشتند، بعد از تسلط حکوما بحیث میران کالت بربلوچستان قرنه

انگلیسها بر خاک بلوچستان وادغام  آن با هند بریتانوی، دیگر 

اقتدارخود را بتدریج از دست دادند واقوام براهوئی درمیان سه 

کشورهند وایران وافغانستان آواره گردیدند. وصدها سال میشود که 

 میکردند. در شرایط بسیار سختی زندگی
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دستار براهویی ، رسمی ساختن  اقدام آقای کریم براهوئی دومین  

 شبیه  ها در نیمروز است. بستن لنگی]بحیث پوشش سنتی بلوچ

 

 نمونه ای ازدستار بستن براهوئی ها

[ مخصوص براهوئی هاست، نه از بلوچهای ،اریکینچراغ فانوس

ن ایران،فرقی ندارد بلوچهای سیستان و بلوچستا  نیمروز،که با لنگوتۀ

 میشود! وبه زیرگردن کشیده نمی شود بلکه به دور کاله پیچ داده

 نیمروز که درزیردیده میشوند.بلوچ مثل سرداران 

   
 ودستگيرجان بلوچ  سردار بیبرگ خان بلوچ و غازی شیرخان بلوچ

یا از پشت لو گاز زیر  ،خود را دراز یا کوتاهلنگوتۀ  هرکس حق دارد

خود را راست یا کج برسر بگذارد، اما ی گیا لن کشد،بته  وباالگلو 

گر که در وعنعنات طوایف دی وآداب  سننهیچکس حق ندارد، 
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واکثریت را وادار بسازد که سنن  یده بگیردداکثریت قراردارند، نا

 پایانخود را ترک نمایند و از ایشان تبعیت کند.
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 مقاله هفتم

 سردار دوست محمد خان حکومت 

 در بلوچستان ايران 

 

 مدخل:

میالدی،ضربات ۱۹0۵انقالب مشروطه در ایران در سال 

مرگباری برپایه های دولت قاجاری واردکرد که براثر آن هرج 

روسها  ومرجی عظیم سرتاسر کشور را فراگرفت ، زیرا انگلیسها و

ند ونظم مردم را برضد دولت ودولت را برضد مردم  تحریک میکرد

عمومی را برهم میزدند.  این وضعیت مظفرالدین شاه را چنان دچار 

اضطراب ساخت که دستورداد قوت های نظامی  از اطراف به 

تهران جمع شوند. با خارج شدن سپاه از مراکز والیات،صداهای 

استقالل طلبی وآزادی خواهی در هرگوشه وکنارآن کشور بلند شد و 

ان رؤسای قبایل وعشایرقدرت را بدست دربخش های زیادی از ایر

گرفتند واداره کشورشکل ملوک الطوایفی بخود گرفت .از جمله اداره 

، یکی از فیواالن مقتدر محلی ن هم بدست سردار بهرام خان بلوچستا

 افتاد.

سرداربهرام خان که در میان عشایربلوچ از قدرت ونفوذ 

محلی  در رأس نیروهای۱۹0۷زیادی برخوردار بود، درسال

قرارگرفت، و حکومت بلوچستان را از دست سعید خان ناروئی 
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خارج ساخته ودر قبضه خود درآورد. سپس برپهره 

)ایرانشهرکنونی( مرکز بلوچستان حمله کرد وآن رانیز متصرف شد 

 ۱۳ون قاجاری را شکست داد ومدت و در تمام نبردهای بعدی  قش

شاه بلوچستان نامید.  سال بر مکران مستقالنه حکومت کرد و خود را

بهرام خان پس از تسلط بربلوچستان غربی، تصمیم گرفت بلوچستان 

شرقی را نیز از اشغال انگلیسها خارج کند و حکومت مستقل خود را 

برسراسربلوچستان استقرار بخشد. به این منظور او چندین بار با 

داد، انگلیسها به نبرد برخاست ودر تمام نبردها انگلیسها را  شکست 

ولی سرانجام انگلیس با توسل به نیرنگ وخدعه ودادن رشوه به 

رؤسای قبایل بلوچ آنهارا علیه بهرام خان تحریک وبالنتیجه  او را 

 از حمله برپایگاه های انگلیس در بلوچستان شرقی منصرف ساختند.

، برادر زاده اش ،سردار ۱۹20بعد از مرگ سرداربهرام خان در

ر ار میرعلی محمدخان نیز که جوان دلیدوست محمدخان پسرسرد

قرارگرفت وسیاست بهرام خان را  خود وقدرت طلبی بود، بجای عم

در برابر دولت مرکزی ادامه داد وهفت سال درمکران مستقالنه 

از طرف لشکراعزامی رضاشاه پهلوی ۱۹2۸حکومت کرد. در

سرکوب  و اعدام گردید. فرازوفرود این تحوالت را در سطور زیر 

 گیریم. می پی

 

 (:بارکزی يا)د خان بلوچ،دوست محم منشاء سردار

آقای ایرج افشار سیستانی،  به ارتباط سیستان وبلوچستان سه 

کتاب نوشته است که، یکی "مقدمه یی برشناخت  طوایف سرگلزائی 

وبارکزائی سیستان وبلوچستان"، ودیگری" نگاهی به سیستان 

 رینه آن" نام دارد. وبلوچستان" وسومی"بلوچستان وتمدن دی
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دراین سه کتاب وی در باره طایفۀ بارکزائی معلوماتی  ارائه 

کرده که منشاء طایفه مذکور را، افغانستان وبطور مشخص روستای 

 "نوده فراه"  نشان داده است .

باتوجه به شجره نسب طایفه بارکزائی بلوچستان دراین کتاب 

اهو" بوده است. بگونه ها  جد اعلی این طایفه شخصی بنام "امیر ش

ایکه، از امیرشاهو پسری بنام امیرنایب وازامیرنایب  پسری بنام 

آمد. بروایت اقای ایرج  امیرعبدهللا وازاو پسری بنام میرباران بوجود

افشار سیستانی، نخستین افرادی که ازطایفه بارکزائی افغانستان ،از 

رمیرعبدهللا قریه نوده فراه به سیستان کوچ کردند، میرباران پس

ومیربابکرخان ومیرنوراخان )پسران امیرکالن( بودند که به سبب 

بروز اختالفات میان برادران وعموهایشان مجبور به ترک زادگاه 

 خود شدند. 

میرباران بارکزائی به همراه خانواده خود  مدتی را در 

سیستان زندگی کرد واعقاب او در بلوچستان بنام بارانی شناخته 

میربهرام  بارکزائی در متون تاریخی ایرانی بنام میر بهرام میشوند. 

خان بارانی نیز یاد شده است. در سیستان گروه های دیگری بنام 

عربشاهی وجنگی موجود اند که نظربه مالحظات سیاسی  و مرادقلی

کرده اند ولی  همه بارکزائی و از  پنهاننام وهویت قومی خود را 

 وده فراه هستند.      اوالده ملک شاهو از قریه ن

به هرحال میرباران خان پس از مدتی از سیستان به بلوچستان 

کوچ نمود و به عنوان رئیس طایفه بارکزائی در بلوچستان شناخته 

شد. بعد ازفوت میرباران بارکزی  پسرش شیخ جمشید وبعد ازاو 

میرعلی وبعد  شیخ مهراب وبعد میراعظم خان وبعد نوبت به 

میرسد. از میررستم خان سه پسر بنام های میرعلی  میررستم خان

ایرج )محمدخان، میربهرام خان ومحمدامین خان به ثمر رسیدند. 
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افشار سیستانی،مقدمه یی برشناخت  طوایف سرگلزائی وبارکزائی 

 (تهران۱۳۶۶سیستان وبلوچستان،چاپ 

آقای ایرج افشار سیستانی از قول محمدزمان بارکزائی نواسه 

ان بارکزی ، مینویسد که، این خاندان اصالً ازنوده فراه علی محمدخ

مدتها قبل به سیستان و بلوچستان آمده وبتدریج صاحب  نفوذ واعتبار 

زیادی در میان قبایل بلوچ شدند تا آنجاکه شیخ مهراب،پدربزرگ 

میربهرام خان، نه تنها برتمام بلوچستان تسلط داشت، بلکه تا الر 

ولی تاریخ براین گفته محمدزمان  و بودند.زیرفرمان ا ومیناب نیز

خان بارکزائی مهرتائید نمی گذارد. بزعم نگارنده این سطور، قدرت 

 خانونفوذ این خاندان در بلوچستان ،مربوط به ظهور سرداربهرام

در دوره انقالب مشروطه است. به هرحال،قبل از اینکه به رشادتهای 

محمدخان پرداخته شود جنگی میربهرام خان وبرادرزاده اش دوست 

،میخواهم به دو نکته  از شجره نسب طایفه بارکزائی متذکره اقای 

 ایرج افشار سیستانی اشاره کنم: 

 اول اینکه،درروایات ریش سفیدان بارکزائی قریه نوده ،

درشجره نسب شاهو، ما پیشوند "امیر" )شاه ( نداریم. لفظ "امیر" 

دکه از امیردوست محمدخان درافغانستان مختص به خاندان شاهی بو

آغاز شده و به امیرامان هللا خان خاتمه یافته است، درحالی که شاهو 

نه خودش "امیر" بوده ونه پدروپدرکالنش امیربوده ونه از اوالده اش 

کسی به امارت وشاهی رسیده است.ولی احتمال دارد که ، میربهرام 

ایران در دهه خان پس از آنکه پایه های  قدرتش را در بلوچستان 

دوم قرن بیستم مستحکم کرد وخود را درمکران"شاه" خواند، لفظ 

"میر") امیر( را در اول نام شجره خود افزوده باشند تا نشان داده 

 باشند که ایشان از پدر پدر امیروامیرزاده بوده اند. 

دوم اینکه، آقای افشار، ملک"شاهو" را از نسل حاجی 

خورد، زیرا  ه این هم با واقعیت سرنمیجمالخان بارکزائی شمرده  ک
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که از بزرگان خود  منهم به همین ملک شاهو منسوبم  و در روایاتی

ونهای تشنیده ام، نیاکان ما)ملک شاهو وپسرانش( اصالً از پش

ازناحیه گرشک  به فراه کوچ کرده اند، اما  بارکزی والیت هلمند و

ولی از قوم او  خود را از نسل حاجی جمالخان بارکزائی  نشمرده

صدها هزار بارکزائی  اند. درگرشک وناوه بارکزائی  هلمندشمرده 

عشیره زندگی میکنند، ولی باوجودیکه با حاجی جمالخان از یک 

 تبار اند، مگرهریکی به خیل وطایفه جداگانه شناخته میشوند.و

به نظرمیرسد که تعدادی از بارکزائیان نوده فراه ، منجمله 

حمدعمرخان بارکزی)کالن خیل( ومحمدایوب خان خاندان کرنیل م

بارکزی )شیرخیل( با برادرش محمدیوسف خان بارکزی )جد 

، از ۱۸۷2نگارنده( بعد از تقسیم سیستان بین ایران وافغانستان در

به سیستان فرستاده شده اند و در مرز سیستان  افغانستان طرف دولت

به احداث قریه  در محل سکونت خودهریک با ایران جابجا شده  و 

و مزرعه  پرداخته اند و فرزندان شان تا امروز در نیمروز و 

سیستان باقی مانده اند. احتمال دارد که میرباران خان بارکزائی نیز 

درهمان اوقات به سیستان کوچ کرده و مدتی را در سیستان سپری 

نموده باشد  وبعد بهردلیلی که بوده  از سیستان به بلوچستان رفته و 

در آنجا با ابراز لیاقت ودالوری درمیان بلوچها صاحب اعتبار 

وشهرت ونفوذی شده باشد وفرزندان شان با فرهنگ وسبک زندگی 

بلوچی بزرگ شده واز فرهنگ افغانی جز خاطره زادگاه و اسم 

 پدران  شان تا ملک شاهو اطالع بیشتری  ندارند. 

ارکزی، من درسویدن با خواهرزاده سردار دوست محمدخان ب

 آقای مددخان بارکزی معرفی شدم که مرد با حرارت و پر

ازاحساسات وطن خواهی است و از جنگ ها و برخوردهای سردار 

 حکایت ایران وهمرزمان بلوچش با نیروهای دولت دوست محمدخان

 های دلچسپی میکند.
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او در ارتباط به کرنیل محمدعمرخان بارکزی، یکی از خوانین 

طایفه بارکزی مقیم قلعه فتح نیمروز، برای من نامدار وبارسوخ  

حکایت کرد که  کرنیل صاحب  گاه گاهی به دیدن سردار دوست 

محمدخان بارکزی در بلوچستان می آمد.چنانکه یک بار هنگام آمدن 

کرنیل محمدعمرخان، در خانه سردار دوست محمد پسری تولد شد و 

حمدعمر دوست محمدخان ازروی قوم دوستی اسم نوزاد را م

.این پسربعد از رشد از اشخاص بارسوخ بلوچستان درنیمه شتگذا

دوم قرن بیستم میگردد. پسرمحمدعمر خان سردار بهمن خان 

بارکزائی نیزشخص سرشناسی بود که به نمایندگی از مردم 

بلوچستان باری عضومجلس نمایندگان در جمهوری  اسالمی شده 

اثر سوء قصدی  در میالدی بر 200۱یا  2000درسال بود، مگر

بلوچستان ترور گردید و دیگر این خانواده از وجود شخصیت 

 موثری محروم گشت. 

اکنون که تاحدی با جزئیات موضوع آشنائی حاصل شد، می 

 خان بارکزائی دربلوچستان.  های رزمی میربهرام پردازم به رشادت

 

 رشادتهای سرداربهرام خان بارکزی

مشروطه آخرین نفس هایش را حکومت قاجاری براثر انقالب 

ایران فیوداالن سربلند کرده بودند ودم از  نقاط کشید ودر بسیاری می

ایران بصورت ملوک  استقالل میزدند وامور کشور خود مختاری و

این روند تا پایان حکومت احمدشاه، آخرین   الطوایفی اداره میشد.

 شاه  قاجاری ادامه داشت.                 

ام خان، یکی از خوانین متنفذ ومقتدربارکزی سردار بهر

بربمپور  ۱۹0۷بلوچستان که در سرباز سکونت داشت، درسال 

مرکز حکومتی یورش برد وآنرا از سلطه سعید خان ناروئی خارج 

کرد. دراین هنگام سردار سعیدخان ناروئی در نیکشهر بسرمی برد 
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یرا وی در طول ودرمیان قبایل بلوچ پایگاه واعتبارچندانی نداشت ، ز

 عمر برای دولت قاجاری   نوکری کرده بود. 

زورگوئی واجحاف قاجاریها بربلوچها بحدی بوده که هنوزهم 

مردم محل خاطرات آن 

دوران را به یاد می آورند 

وهرکه بزبان فارسی 

صحبت کند، او را"گجر" 

می نامند وبدین گونه نفرت 

خود را از این نام ابراز 

 میکنند.

ن از موقعیت بهرام خا

بدست آمده بدرستی استفاد 

کرد و برنفوذ و قدرت خود 

 ً  بهرامخان نشسته در وسطسردار      در بلوچستان افزود. متعاقبا

میالدی، برپهره )ایرانشهر کنونی( حمله کرد وآنرا  ۱۹0۹درسال  

نیز ازچنگ  سعید خان ثانی خارج ساخت .سعید خان ثانی باشنیدن 

ه، نماینده خود رانزد شاه قاجاری فرستاد واز خبر از دست رفتن پهر

بهرام خان شکایت کرد و از مرکزتقاضای  اعزام لشکر نمود وخود 

نیز تدارک لشکر دید، اما قبل از آماده کردن نیروبرای بدست آوردن 

درگذشت وبا مرگ او سلسله حکومت ناروئی  ۱۹۱۵پهره  درسال 

 ها در بلوچستان خاتمه یافت. 

لسله از سعیدخان شروع میشود وبعد به محراب دروسط این س

خان و محمدعلی خان، حسین خان وسعیدخان ثانی ختم میشود.دولت 

قاجاری که چند سالی مصروف زدوخورد با جنبش مشروطیت بود، 

باالخره خود را  برای سرکوبی سرداربهرام خان وبرقراری  دوباره 

فتح پهره) سلطه خود بر بلوچستان،آماده کرد و لشکری برای 
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ایرانشهر کنونی( فرستاد که چندین نبرد را با نیروهای سردار بهرام 

 بسر آوردند بدین قرار:

 جنگ اول بهرام خان بالشکر قاجاری

این جنگ زمانی صرورت گرفت که نماینده سردارسعیدخان  

ناروئی  از دست رفتن پهرهرا به دولت قاجاری خبرداده وکمک 

ی مرکب ازچندین هزار سرباز به کمک طلبیده بود. دولت هم سپاه

سردار سعیدخان ناروئی فرستاد. لشکریان قاجاری به داخل 

بلوچستان پیشر وی کردند.وبنام جمع آوری مالیات دست به خشونت   

وزورگوئی  دراز کردند.رستم خان که تازه از بلوچستان شرقی به 

کمک  شستون مرکز سراوان بازگشته بود، پسرخود بهرام خان را به

حاکم سیب و سوران غالم رسول خان فرستاد.بهرام خان در پیشاپیش 

نیروهای محلی قرارگرفت و به مقابله با نیروهای  قاجاری پرداخت. 

ودر ناحیه" سرجوی"،دراین جنگ لشکریان قاجاری را شکست داد 

ومجبور به عقب نشینی کرد.از این تاریخ نام بهرام خان در دالوری 

 ها افتاد. وشجاعت برسرزبان

 جنگ دوم

قاجاریان مدتی بعد دوباره تجدید قوا نموده برپهره حمله 

نمودند.نیروهای بلوچ تحت فرماندهی سرداربهرام خان در سوران 

جلولشکرقاجاررا گرفتند.دراین درگیری  تلفات زیادی به طرفین 

تحمیل ویکی از سرداران نامدار بلوچ بنام میرغالم محمد کشته شد. 

 ان  بربلوچها پیروز نشدند وبازهم شکست خوردندمگرقاجاری

 جنگ سوم



 127 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

بار سوم نیروهای سرکوبگرقاجاری بربلوچستان حمله  

کردند.این یورش که به جنگ نصرت مشهور است، یورش نهائی 

قاجاریان بربلوچستان است.در این یورش  نیروهای رژیم قاجاری  

ت فرمانده برای همیشه شکست خورده بلوچستان را ترک گفتند.نصر

لشکر دولتی روبه فرارنهادویک قبضه توپ وتعدادزیادی تفنگ به 

دست بلوچها  افتاد. پس از این جنگ سردار بهرام خان تمام 

سرداران شورشی را درسراسر بلوچستان غربی مطیع ومنقاد خود 

ساخت.وسپاهی  چندین هزارنفری از چندین قبایل مختلف تشکیل داد. 

د را شاه بلوچستان  خواند ولقب شاه جهان در چنین شرایطی وی خو

 برخود گذاشت.

 جنگ با انگليسها

پس از آنکه سردار بهرام خان دست قاجاریان را از بلوچستان 

کوتاه کرد،به نبردعلیه انگلیسها که دراین زمان  بخشی از بلوچستان 

غربی وتمامی بلوچستان شرقی  را دراشغال خو داشتند،پرداخت. 

از قاجاریان  نفرت داشت به همان پیمانه از انگلیسها وی همانقدر که 

نیز متنفربود. انگلیسها در این وقت دوپایگاه نظامی در بلوچستان 

ایران،  یکی در میرجاوه ودیگری در نصرت اباد)زابل( ایجاد کرده 

بودند. این زمانی بود که  جنگ جهان اول درگرفته بودو انگلیسها 

رهند، متصرفات پیرامون را گسترش برای استحکام موقعیت خود د

میدادند. به این منظوربه بلوچستان شرقی اکتفا نکرده و دست به 

اشغال بلوچستان غربی زدند،ولی در عملی ساختن آن با اقدامات 

 ومقاومتهای شدید قبایل منطقه سرحد وسردار بهرام خان روبرو

 گردیدند. 

مستحکم  همزمان با این حوادث، دولت آلمان که به دنبال

ساختن موقعیت خود در منطقه میگشت، متوجه تضاد میان دولت 



 128 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

انگلیس وسردار بهرام خان شد وچند مامورمخفی خود را نزد وی 

فرستاد.دولت آلمان فکر میکرد که اگر بتواند سردار بهرام خان را 

بطرفداری خود بکشاند،پایگاه خوبی در منطقه بدست خواهد آورد، 

نها وانگلیسها هردو را دو روی یک سکه و اما بهرام خان، آلما

دشمن دین ووطن خود می پنداشت و ازحضور هردو در منطقه 

بیزار بود. بلوچها نسبت به بیگانه گان نظرمساعدی نداشتند وآنها را 

دشمن خود تصور میکردند.براین اساس وقتی که ترکهای عثمانی 

وی آن را رد  وآلمانیها به سردار بهرام خان پیشنهاد کمک نمودند،

کرد. درطول حیات سردار بهرام خان، جنگ هایی با نیروهای 

 انگلیسی اتفاق افتاد که عمده ترین آنها عبارت بودند:

 جنگ سراوان

این جنگ درشستون)مرکزسراوان کنونی( صورت گرفت.  

دراین جنگ نیروهای  انگلیسی شکست خورده عقب نشینی کردند. 

طالعات دقیقی دراین خصوص دارد،  مگر آقای مددخان بارکزی که ا

مدعی است که اصالً یکی از یاغیان بلوچ در بلوچستان شرقی از 

ترس پیگرد انگلیسها به منطقه سراوان پناه آورده بود و یک قطعه از 

سربازان انگلیسی به منظور دستگیری وی به منطقه شستون وارد 

ان میرسد واو شده بودند.خبر ورود قطعه نظامی انگلیسها به بهرام خ

فوراً با یک تعداد از افراد خود به  محل ورود انگلیسها میرود 

.صاحب منصب انگلیسی وقتی چشمش به جمعیت درحال پیشروی 

می افتد از خیمه بیرون می اید وتوسط مترجم به بهرام خان موضوع 

را حالی میکند، ولی بهرام خان میگوید که این شخص هرکه باشد به 

)پناه ( آورده است وما وی را به شما تسلیم نمیکنم خانه ما مهیار

وبشما نیز اخطار میدهیم که تا سایه گشت ظهرامروز از منطقه ما 

خارج شوید، واال خود عاقبت آنرا خواهی دانست، این را گفته از 
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آنجا برمیگردد،به دنبال این اخطار قطعه انگلیسی شستون را بدون 

 ند.دستگیری شخص مورد نظر ترک میگوی

 جنگ ُگومازی

این جنگ در منطقه گمازی نزدیک مند واقع دربلوچستان 

شرقی به وقوع پیوست. جنگ مذکوریکی از بزرگترین جنگ های 

سردار بهرام خان بانیروهای انگلیسی است. دراین نبردخونین تعداد 

زیادی از بلوچها جام شهادت نوشیدند. ویکی از مردان دلیر بارکزی 

بود که قبالً دوباره با انگلیسها برخورد کرده بود محمدابراهیم خان 

ولی دراین جنگ دشمن ابراهیم خان را هدف قرارداد واز قضا تیری 

بردهنش اصابت کرد که از زیرزبانش گذشت  ولی کشته نشد. این 

جنگ درواقع به انتقام قتل میرمحمدامین، برادر کوچک سرداربهرام 

پیاده نظام ، ابراهیم خان  خان آغاز شده بود. دراین جنگ مسئول

پسراعظم خان بارکزی ومسئول سواره نظام دوست محمدخان 

برادرزاده بهرام خان بود. سرانجام سربازان انگلیسی  از دست 

 نیروهای ملی بلوچ باشکست روبروشدند.

 جنگ مند

آخرین مقابله سردار بهرام خان با قوای انگلیس  به جنگ مند 

بمنظور بیرون راندن انگلیسها از  ۱۹۱۵معروف است. وی درسال 

مند با لشکری مرکب از چندین هزار مرد جنگی برانگلیسهای حمله 

برد. دراین جنگ متجاوزین انگلیس بسختی شکست خورده 

فرارکردند وشهر مند به دست بهرام خان  افتاد. مگربگفته مددخان 

بارکزی درمند اصالً جنگی رخ نداده است،زیرامند در دست طایفه 

رند بود و لشکر بهرام خان بیشترشان از این طایفه بودند. بنابرین 

هنگامی که بهرام خان به عزم رزم با انگلیسها حرکت میکرد به 



 130 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

سران طایفه رند درمند پیغام فرستاد که ماقصد جنگ با انگلیسها را 

داریم، مبادا شما از پشت برما حمله کنید وسبب شکست ما شوید؟ 

خان پیغام دادند که ما می دانیم که بخش عمده  سران مند به بهرام

لشکر شما از طایفه رند اند ،آیا ما میتوانیم تیشه بریشه خود بزنیم؟ 

بنابرین مند با پیغام دوستانه  بهرام خان در صف بهرام خان 

قرارگرفت،وبهرام خان از مند گذشت و برانگلیسها حمله برد و 

در"تاریخ بلوچستان" ،تعداد دشمن را شکست داد. بگفته گلخان نصیر 

هزارنفر بودند که فعاالنه شرکت  ۱۴افراد مسلح دراین جنگ بالغ بر

 جسته بودند.

در نتیجه تداوم فعالیت های سرداربهرام خان، حکومت انگلیس 

در هند نگران شده و به چاره جوی پرداخت. انگلیس ها برای 

داران جلوگرفتن پیشروی های سرداربهرام خان ، گروهی از سر

بانفوذ بلوچستان غربی وشرقی را گرد آورده و به بمپور فرستاد. 

هیئت مذکور پس از ورود به مکران  به منطقه مرزی رفته وبا 

سران قبایل مختلف بطورجداگانه مالقات نمود و با دادن رشوه های 

کالن، آنان را متقاعد ساخت تا دست از حمایت بهرام خان بردارند. 

خدعه های انگلیسها تعدادی از این سرداران خود را در نتیجه وعده و

مستقل اعالم داشتند وحتی برخی، علیه بهرام خان اعالن جنگ دادند. 

ً با سردار بهرام خان  این هیئت بدنبال پیشبرد سیاست خود مستقیما

نیزدرگومازی تماس گرفت وبا نیرنگهای گوناگون وی را متقاعد 

دشمنی نورزد. بهرام خان چون دو  ساخت که بیش از این با انگلیسها

دستگی را درمیان قبایل بلوچ مشاهده  نمود دانست که بیش ازاین در 

جنگ برد با او نخواهد بود، بنابرین با پادرمیانی برخی ازسران 

بلوچ که در لشکر خودش جای داشتند وپدراو را نیز باخود همراه 

راضی گشت و ساخته بودند،باالخره  به مصالحه با دولت انگلیس 

دیگر از حمله برانگلیس ها دست گرفت. این حوادث ظاهرا درسال 
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میالدی رخ داد که وی حکومت تمام نواحی مکران را  ۱۹۱۷

 ۱۹20خوشیدی مطابق  ۱2۹۹دراختیار داشت وسرانجام درسال 

.)رجوع شودبه: تاریخچه جنبش های ملی بلوچستان، میالدی درگذشت

 (۳02ن دیرینه آن، ص ، بلوچستان وتمد۴۹ -۴۵صفحات 

 

 سردار دوست محمدخان بارکزی

سردار بهرام خان از سال 

میالدی که  ۱۹20تا سال  ۱۹0۷

سال فوت اوست، در بلوچستان 

بصورت مستقل حکومت کرد وبه 

دولت مرکزی ایران یک دینار پول 

یا  ۱۹20مالیه نفرستاد. در سال

او درگذشت وبرادرزاده او  ۱۹2۱

بارکزی سرداردوست محمدخان 

 بجای او برهبری بلوچها 

قرارگرفت. اما  دوست محمدخان 

از همان آغاز با مخالفت قبایل 

 سردار دوست محمد بارکزی    مبارکی در سپکه واقع در غرب 

                                                                                   پهره وقبیله بزرگ زاده ها درسراوان درشرق پهره روبرو میشود.                                                          

محمدخان برای تحکیم موقف خود  به جنگ متوسل   دوست

شد وبرای مطیع ساختن مبارکی ها پسرعموی خود ابراهیم خان را 

در رأس گروهی جنگجوفرستاد واو با رشادت کم نظیر توانست قبیله 

شکست بدهد و سران شان رابه حضور دوست محمدخان  مبارکی را

حاضرکند.دوست محمدخان با بزرگواری  سران مبارکی را عفو 

کرد ودوباره آنها را به حکومت سپکه ابقا نمود.واما در جنگ با 

قبیله بزرگ زاده ها، سرلشکر دوست محمدخان، چنگیزخان پسرمیر 



 132 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

برمخالفین فایق  آید، محمدامین خان، مردکار گشائی نبود و نتوانست 

بنابرین دوست محمدخان مجبور شد خودکمر به مقابله با بزرگ زاده 

ها ببندد وپس از تحمیل تلفات سنگین برآنها، بزرگ زاده ها را نیز  

  وادار به اطاعت  از خودکرد.

بعد از منکوب کردن این دوقبیله دیگر شورش ومخالفتی از سوی 

لوچستان دراین بت محمدخان دیده نشد.سایر قبایل بلوچ در مقابل دوس

موقع در تحت اداره وحکومت سرداردوست محمدخان بارکزی، 

بصورت یک حکومت ملوک الطوایفی وخودمختار درآمده بود 

وشیوه تولید فیودالی به عالی ترین شکل خود جریان داشت.کارگاه 

های پارچه بافی با سرعت هرچه بیشتر بکار خویش  ادامه می 

شت و زرع نیز فعاالنه رواج پیدا کرده بود. بمنظور تامین دادند. ک

بودجه حکومت، مالیاتی بردرآمد وضع کرده بودند که از دهقانان به 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  هنگام برداشت محصول سهمی میگرفتند وبه خزانه می ریختند.                                                                        

نوعی پولیس شهری بنام "کوتوال " امنیت داخلی را برعهده 

داشت. همین افراد ماموردریافت مالیات نیز بودند.بدلیل اینکه منبع 

درآمد دیگری جهت تامین نیازمندی های مالی وجود نداشت، از 

همین مالیتها، حقوق سپاهیان واشخاصی را که دست اندرکار مسایل 

ه میشد.حکومت دوست محمدخان  را سیاسی واداری بودند، پرداخت

میتوان نمونه برجسته ای از یک حکومت فیودالی محلی دانست که 

میرفت تا تمامی طوایف  وقبایل بلوچستان را زیرچتر واحدی گرد 

 آورد.

در هنگام به قدرت رسیدن سردار دوست محمدخان،مردم 

د را از افغانستان، به رهبری مدبرانه شاه امان هللا غازی  استقالل خو

استعمار انگلیس با قربانی دادن جان ومال خود بدست آورده 

( وصدای استقالل طلبی نه تنها در نیمقاره هند، بلکه در ۱۹۱۹بودند)

ایران وبلوچستان نیز طنین انداز بود. مردم از ایستادگی در برابر 
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زورگویان استعمار حکایتهای دالنگیز وغرورافرین  میگفتند واین 

ً مردم بلوچ وسردار دوست داستانها ز بان بزبان میگشت وطبعا

محمدخان بارکزی که خود را از تبار شاه امان هللا خان غازی 

 میدانست، نیز از آن محظوظ ومتحسس بودند.

از لحظه ایکه نیروهای دولتی قاجاری از بلوچستان رانده شدند 

تاپایان حکومت سرداردوست محمدخان که توسط ارتش پهلوی 

شت، هیچگونه رابطه یی با دولت مرکزی وجود نداشت و متالشی گ

این تصور که دوست محمدخان بخشی از مالیاتهای دریافتی را خود 

برمیداشت وبقیه را به حکومت مرکزی می فرستاده،از اساس پوچ 

وعاری از حقیقت است. کسانی که دراین مورد دچار سردرگمی اند 

شته های حکومتگران بهتراست بخود زحمت بدهند و به اثار ونو

ونیروهای  که جهت تحقیق به بلوچستان آمده اند، مراجعه کنند. 

راجع به وابسته بودن آنها به آلمانیها تا کنون سندی بدست نیامده 

وفقط ژنرال دایرانگلیس چنین اتهامی را علیه کسانی که  در منطقه 

 با او به نبرد برخاسته بودند نسبت داده است.

 

 بربلوچستان :حملۀ لشکرشرق 

رضاخان )میرپنج( با یک کودتای نظامی  ۱۹2۱درسال 

برضد احمدشاه قاجاری قدرت را بدست گرفت. شاه قاجاری  به 

ً به  ۱۹2۶اروپا گریخت وهرگز بازنگشت. رضاخان درسال  رسما

دستوری  ۱۹2۸عنوان پادشاه ایران تاج گذاری نمود. او درسال 

شرق تحت فرماندهی ژنرال  مبنی برحمله بربلوچستان را به لشکر

 امان هللا جهانبانی که مرکزش در مشهد بود ابالغ نمود.

در کتاب شرح حال رجال ایران در باره دوست محمدخان آمده 

است که :" دوست محمدخان)در بلوچستان او را امیرویا سردار 

دوست محمدخان خطاب میکردند( پسرمحمدعلی خان برادر بهرام 
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بارانی )بارکزائی( است.دوست محمدخان پس از خان بلوچ از طایفه 

م( که در ۱۹20خورشیدی) ۱2۹۹فوت بهرام خان عموی خود در

بلوچستان تسلط وعنوانی داشت جای او را گرفت وپس ازرام کردن 

سرداران ورؤسای بلوچستان تسلط کامل پیداکرده ودم از استقالل می 

همسایه بی  زد. واز دولت مرکزی چندان اطاعتی نمیکرد وبا دول

دراین  ۳۹۸ارتباط نبود. مولف کتاب نظری به مشرق در صفحه 

امان هللا خان ازابتدا سرحد افغانستان شروع »...  باره چنین مینویسد:

به بدگوئی برعلیه حکومت ایران نموده واقداماتی درنظرگرفته بود 

که از جمله درقندهار فرستادگان دوست محمدخان بلوچ را پذیرفت 

به مساعدت افغان]ها[ امیدوار ساخت وتحریکاتی برعلیه واو را 

حکومت ایران نمود که همین عملیات موجب تسریع اقدامات نظامی 

دولت ایران وشکست ودستگیری دوست محمدخان شد." دولت وقت 

تصمیم گرفت که درصورت عدم اطاعت او رابکلی قلع وقمع  نماید. 

بفرماندهی  خورشیدی، عده ای نظامی ۱۳0۷دراواسط سال 

سرلشکر امان هللا جهانبانی فرمانده لشکر شرق به بلوچستان فرستاده 

 (۱2۸،صایران ساله 20تاریخ .«)شد

به هرحال نیروهای اعزامی رضا شاه باساز وبرگ کامل 

نظامی که دراختیار شان بود، بسوی بلوچستان سرازیرشدند وتدارک 

رفتند. افراد جنگی عظیمی را علیه خلق محروم وتحت ستم بلوچ گ

طایفه اسماعیل زائی تحت رهبری سردار جمعه خان، خود رابرای 

مقابله با آنان آماده ساختند. در حوالی زاهدان ونصرت اباد، جنگ 

سختی  بین آنها در گرفت. تعداد زیادی از بلوچهای مبارز دراین 

جنگ جان باختند.  جمعه خان پس از مدتی مقاومت شکست خورده 

شرقی پناه گرفت که درنتیجه توسط نیروهای انگلیسی به بلوچستان 

ً مورد  دستگیر وبه تهران اعزام گشت .بعدا به شیراز تبعید ونهایتا

عفو شاه قرارگرفت و به بلوچستان باز گشت.درپی این تحول 
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حکومتگران نام طایفه اسماعیل زائی را به شه بخش تبدیل نمودند. 

وچستان ادامه داد.سرپرستی سپاه پهلوی به پیشروی خود در قلب بل

طایفه ریگی را عیدوخان)بوالق زائی( عهده دار بود. بنابرنوشته 

رساله جنبش های ملی بلوچستان: "این شخص درخیانت نسبت به 

خلق بلوچ گوی سبقت را از هرخاین دیگری ربوده بود. بطوری که 

در هنگام یورش ژنرال دایر وسپاه انگلیسی اش به بلوچستان، 

ن بالفاصله در رکابش قرارگرفت واز انجام هرگونه جنایتی عیدوخا

نسبت به مردم بلوچ فروگذاشت نکرد. همچنین  عیدوخان با شتاب 

هرچه تمام تر به استقبال ارتش رضا شاه شتافت وبا آنها اظهار 

همدردی وهمیاری نمود.در نتیجه از جانب این طایفه بزرگ که 

اختیار داشتند، مقاومت   نواحی وسیعی را بین زاهدان وخاش در

چشمگیری بوقوع نپیوست. برعکس عیدوخان هرچه در توان داشت، 

دراختیار لشکریان رضاشاه گذاشت تا بلوچستان را به تصرف 

خویش در آوردند. دولت رضاشاه به این خوش خدمتی عیدوخان 

پاسخ مثبت داد.بدین معنی که افراد وابسته به خانواده او را از رفتن 

ت سربازی که در آن زمان یکی از مشکالت اساسی مردم به خدم

بلوچ بشمار میرفت، معاف کرد واز آن ببعد به هرکدام ماهانه مبلغی 

 (۶۱صهمان منبع،پرداخت گردید." )

متاسفانه ،تنها طایفه ریگی نسبت به قوم خودمرتکب خیانت 

نشد، طوایف دیگری نیز دست در دست ارتشی ها گذاشته برضد 

ه از خود مقاومت نشان می دادند،خاینانه عمل کردند. بلوچهای ک

 بگفته مدد خان بارکزائی)نواسه سرداردوست محمدخان بارکزائی(

،نیروهای دولتی از دوطریق یکی تحت رهبری سرهنگ محمدخان 

نخجوانی که از کرمان اعزام شده بود بسوی سراوان ودیگری تحت 

استقامت پهره به رهبری سرهنگ باقرداورپناه از لشکر شرق به 

پیشروی پرداختند. سرهنگ داور پناه بعد از گشودن قلعه بمپور به 
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استقامت پهره که مرکز اصلی فرماندهی سردار دوست محمدخان 

بود پیش آمد وقبل از حمله برآن قلعه، شخصی را غرض مذاکره 

 وتسلیمی به داخل قلعه فرستاد.

خان در پهره سردار دوست محمدخان وپدرش علی محمد 

وابراهیم خان بارکزی  شوهر خواهر دوست محمدخان،با یک 

نفرمالی رهبر مذهبی شان به بحث ومشوره پرداختند. علی 

محمدخان پدردوست محمدخان طرفدار جنگ با نیروهای دولتی بود، 

مگر سرداردوست محمدخان که شرایط را بهتر درک مینمود طرفدار 

ً پیشنهاد سر ان نظامی را بپذیرد تا جنگ نبود ومیخواست عجالتا

بعدخود را برای جنگ آماده کند. ابراهیم خان نیزکه مرد جنگ 

آزموده بود قبول کرد که فعالً از جنگ صرف نظرشود،وافزود اگر 

دولت از وعده های که داده تخطی نمود آنگاه  اوجنگهای چریکی را 

ادامه خواهد داد، مگر علی محمدخان پدردوست محمدخان  با دید 

بی طرفدار جنگ بود وبرایش مسئله عدم توازن قوای طرفین  مذه

مطرح نبود.بنابرین او با خشم مذاکرات را قطع کرد  و به عزم 

جنگ بطرف سراوان حرکت نمود. دوست محمدخان که خود را در 

برابر تصمیم پدرناچار دید، نیروهای داخل قلعه پهره را  که بیش از 

یم خان قرارداد وخود بسوی نفرنمی شدند دراختیار ابراه ۳00

 سرباز رفت. 

ابراهیم خان با  نیروی اندکی که در اختیار داشت  به سوی 

سراوان به کمک علی محمدخان  رفت ودر ُهشک واقع در هشت 

کیلومتری غرب شهر سراوان با نیروهای دولتی برخورد وجنگ 

شدیدی میان آنها درگرفت که براثر آن نیروهای دولتی مجبور به 

ب نشینی شدند و به "کهن داود" برگشتند.دراینجا گروهی از عق

طایفه بزرگ زاده ها بسرکردگی مهراب خان وشهبازخان، 

ومحمدشاه خان میرمرادزائی ) حاکم سیب وسوران(که  درخفا با 
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ارتشی ها همکاری داشتند،با شمشیروکفن  به کمپ قشون دولتی 

وبا قوتهای دوست  رفتند واز نیروهای دولتی خواستند که برگردند

محمدخان بجنگند، زیرا اگر نیروهای دولتی از اینجا ناکام  برگردند، 

دوست محمدخان که خیر، ابراهیم خان فرمانده نیروهای دوست 

محمدخان در جبهه سراوان که از این راز مطلع است آنها را 

خواهدکشت، پس بجای آنکه بدست ابراهیم خان کشته شویم  

ا همینجابکشید ویا سرنوشت جنگ را معلوم کنید. بهتراست شما ما ر

اینست که نیروی دولتی دوباره خود را برای حمله بردزک آماده 

 میکنند.

دراین وقت ابراهیم خان بگمان اینکه نیروهای دولتی شکست 

خورده و دوباره برنخواهند گشت،از ُهشک به قلعه دزک)دژک( 

ور و در جنگ های رفته بود. ابراهیم خان بارکزائی، مردی دال

چریکی بسیار ماهربود. او قبل از این هم چندین جنگ را با انگلیسها 

از محل ایرافشان سامان داده بود:مثل "جنگ زامران" و "جنگ 

که در جنگ آخری، میرامین خان  ۱۹۱۷دشت " درماه اپریل سال 

خالویش به شمول نه نفر دیگر از همرزمانش کشته شدند)در سایت 

 لینک اسناد این جنگ ها موجود اند(. رادیوبلوچی

به هرحال نیروهای دولتی برگشتند ودر "ُگشت" که درمسیر  

راه سراوان قراردارد، با مقاومتهای شدید مردم بلوچ تحت سرکردکی 

نوشیروان برادرکوچک دوست محمدخان مواجه شدند. ُگشت شاهد 

بلوچ نبردهای حماسه آفرین  مردم  با اردوی دولتی بود.آگاهان 

حکایت میکنند که جنگ چنان فاجعه آمیزبود که مردان بخاطر حفظ 

ناموس شان  از ترس تجاوز سربازان دولتی ، زنان ودختران جوان 

خود را پیشاپیش یا می کشتند و یا دراطاقهای بدون منفذ پنهان 

میکردند وخود به جنگ میرفتند وبدین گونه زنان ودختران زندانی 

ً در ساعتی بعد بعلت  نر سیدن هوا جان میدادند. وضعیت تقریبا
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سراسر بلوچستان چنین بود. دراین جنگها تعداد بسیاری از 

جنگجویان بلوچ به قتل رسیدند وعده ای هم به کوه ها فرار کردند و 

یا اسیرگشتند. نبرد رزمندگان بلوچ در دزک  مرکز سراوان زمان، 

عه معروف آن شهر ابعاد باالئی بخود گرفت. رزمندگان آنقدراز قل

دفاع کردند که سپاه پهلوی چندن روز متوالی با قدرت نظامی برتر 

خویش آنجا را با توپ میکوبید.جمع کثیری ازجنگجویان دبلوچ ، 

ازجمله فرمانده ابراهیم خان بارکزی ورمضان وقادربخش وگل 

محمدپیری وگل محمدجهان بیک ومحمدخان بارکزی ودرا خان 

رکزی  دراین جنگ به شهادت رسیدند. از بارکزی وعطامحمد با

 سربازان دولتی نیز تعدادی جان باختند.

علی محمدخان بعد از کشته شدن ابراهیم خان، فرمانده دلیر 

نیروهای محلی، قلعه دزک را به شخص دیگری که او هم ابراهیم نام 

داشت سپرد وستورداد تا یک شبانه روز دیگر از قلعه دفاع کند وبعد 

تن از افراد  ۳0بیرون بکشد. مگرابراهیم  فردای آن با  خودش را

داخل قلعه به کمپ ارتشیان دولتی  رفت و با درخواست واگذاری 

حکومت دزک برای خودش اظهارکردکه قلعه خالی است وشما 

میتوانید آنرا تسلیم شوید، ارتشی ها قبول کردند و آقای داور پناه 

،وقلعه گیان را مورد هتک برای تسلیم شدن قلعه به داخل آن رفت

حرمت قرارداد،مگر از طرف یکی ازافراد داخل قلعه هدف تفنگ 

قرارگرفت وکشته شد.وقتی خبر قتل داور پناه به کمپ دولتی رسید، 

تن از بلوچهای تسلیم شده را که  ۳0به انتقام قتل داور پناه، بالفاصله 

بیرحمانه در کمپ حاضر بودند تیرباران کردند.دولت بخاطر کشتار 

این سرهنگ شهر دزک را به نام داورپناه مسمی کرد.  از قلعه های 

معروف آنزمان بلوچستان یکی بمپور ودیگری قلعه پهره بود. پس از 

یک جنگ شدید وخونین، لشکریان پهلوی موفق شدند قلعه بمپور 

رامتصرف شوند و بسوی قلعه ناگشودنی پهره که مرکزاصلی 
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ان بود،حرکت کردند. بعد از حکومت سرداردوست محمدخ

مقاومتهایی که در آنجا رخ داد، پهره نیز سقوط کرد وحکومت 

مرکزی توانست پس از یک وقفه طوالنی) بیست ساله( دوباره 

 بربلوچستان مسلط شود.

اما سردار دوست محمدخان با فتح قلعه پهره بدست نیامد، زیرا 

ی بلوچستان است، او قبالً به طرف سرباز که از قلعه های ناگشودن

رفته بود. سرهنگ محمدخان نخجوانی از طرف سرلشکر امان هللا 

جهانبانی،مامور مذاکره با سردار دوست محمدخان شد و او پیامهای  

جهانبانی را به دوست محمدخان وبرعکس از دوست محمدخان را به 

ژنرال میرسانید. دوست محمدخان به سرلشکر پهلوی ژنرال 

داد که در صورت دادن امان دست از مقاومت خواهد جهانبانی پیغام 

گرفت. سرلشکر جهانبانی قسم نامه ذیل را امضا کرد وبه داخل قلعه 

به سردار دوست محمدخان فرستاد:" من که یکی از صاحب منصبان 

فدائی ذات اقدس ملوکانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه معظم ...هستم 

کنم که درصورتیکه سردار یاد می قسم به حقه تاج وتخت همایونی

دوست محمدخان به اردوی دولتی حاضرشود جان ومال او را 

/ 2مورخ  -محفوظ دارم. فرماندار لشکر شرق، امان هللا جهانبانی

از اسراج افشار ") تاریخ بلوچستان وتمدن دیرینه آن،ش۱۳0۷آذرماه 

 (۳0۷ص سیستانی،

مه به نظرمیرسد که سردار دوست محمدخان به این قسم نا

اعتبار نکرده وپیامهای دیگری میان وی وژنرال جهانبانی رد وبدل 

 عنوانی ۱۳0۷دیماه)جدی( 20گردیده وژنرال مذکور در نامه 

سردار دوست محمدخان چنین مینویسد:"آقای میردوست محمدخان! 

مطالب شما توسط میرزا هاشم ونایب علی اکبرخان رسید،چنانچه 

مام امالک شما مستردشود تا بتوانید کامالً سابقاً تذکرداده ام من مایلم ت

زندگی  خود را تأمین نموده وبرای عمران وآبادی بلوچستان خدمات 



 140 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

شایانی را انجام بنمائید. البته پس از ارسال قرآن مجید قسمی که یاد 

کرده اید کامالً اطمینان دارم که نسبت بدولت خود خیانتی نخواهید 

 کرد.... 

 
  پهره حمدخان بارکزیقلعه سردار دوست م

 )ايرانشهرکنونی(،درآغازعهد پهلوی 

 

به انتظار این هستم که مراتب خدمتگذاری خود را نسبت 

بدولت عمالً نشان دهید. وبهترین طریقه مشروع خدمتگذاری همانا 

آمدن شما به اردوی دولتی است که متاسفانه تا کنون منصرف بوده 

ینان شما نسبت بمقاصد ونیامده اید،ولی من طمع دارم که اطم

خیرخواهانه دولت روزی کامل شده باردوی دولتی خواهید آمد 

وخدمات بزرگی از طرف دولت بشما مراجعه خواهد شد. اینکه من 

اصرارداشتم محمدعمر]فرزندخود[ را روانه دارید دومقصود داشتم، 

یکی بدینوسیله نزدیک شدن شما وطایفه شما به پایتخت وزندگی 

ری تربیت شدن پسرشما درمدرسه عالی دولتی. چنانچه شهری، ودیگ
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بخوبی مطلع هستید که در قرن فعلی تربیت اطفال از واجبات واز 

وظایف عمده پدران است که وسایل آن در بلوچستان میسر نیست. 

البته وقت بسیار است که شما با اخالق ومقاصد قشون آشنا شده وبا 

ی بلوچستان کمر بندید. ولی اطمینان کامل همدوش نظامیان در آباد

هرچه رودتر این مقصد صورت گیرد بهتراست. امیرلشکرشرق 

 (  ۳0۸امان هللا جهانبانی")همان منبع،ص 

به هرروی سردار دوست محمدخان بازهم حاضر نمیشود که 

خود را به ژنرال جهانبانی تسلیم کند تا سرانجام فرمان عفو 

پهلوی توسط تلگراف سرداردوست محمدخان از جانب رضاه شاه 

با عبارت ذیل عنوانی دوست محمدخان ۱۳0۷/  ۱۱/ 2۶ -۴۱شماره 

مواصلت میکند:"عریضه تلگرافی دوست محمدخان مالحظه شد،نظر 

به اینکه از اعمال سابقه اظهار ندامت کرده وتقاضای تأمین نموده 

استدعای شاه پذیرفته وبرحسب این دستخط مشمول عفو شاهانه 

 (   ۳0۶") همان منبع،صش)مهر رضاشاه(  ۱۳0۷بهمن  20خواهد بود. 

پس از وصول این فرمان ، سردار دوست محمدخان رهبر 

مقاومت بلوچستان، درحالی خود را به نیروهای دولتی پهلوی تسلیم 

میکند که تفنگی در دست و شمشیری درکمردارد وپانزده تن از 

 محافظین مسلح با خود همراه دارد.  

انی بدون آنکه  وی را خلع سالح کند،با وژنرال جهانب

همراهی، پانزده تن ازمحافظان مسلح وخدمتگاران او منجمله: شکر 

درقید حیات ۱۹۸۸رند، غالم قادر فرزند  حاجی شکر)این شخص تا 

بود(،چاکر معروف به چاکرزری، شهداد، مال فقیر محمد فرزند 

مشتری  پیرمحمد،حیات  فرزند نصرت، دین محمداورنگ)ناروئی(،

فرزند رمضان به تهران فرستاده شدند ودرآنجا تحت نظارت  

 شدیدقرارگرفت .     
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 پايان کار سردار دوست محمدخان  

درتاریخ بیست ساله ایران، در باره دستگیری دوست 

محمدخان آمده است که دوست محمدخان یکی از سران عمده ومهم 

ی خودش[ به تهران بلوچستان بود،درآن منطقه دستگیر ]پس از تسلیم

خورشیدی او را نزد  ۱۳0۸فرودین  ۱۷اعزام  گردید وروز 

شاه)رضا شاه(بردند. نامبرده شرحی در باره عقب افتادگی بلوچستان 

بیان واضافه کرده بود که عدم توجه به بلوچستان موجب پاره ای 

حوادث شده که امیداست موردعفوقرارگیرد. شاه دستور میدهد که 

تومان حقوق برای او  ۳00درتهران بماند وماهیانه  دوست محمدخان

برقرارنمایند،ولی باید تحت نظربوده وبا یک نفر مراقب از شهربانی 

درتهران ازاد خواهد بودمشروط براینکه از حوزه پایتخت خارج 

نشود. چندماهی بدین منوال سپری شد ودر سالمها هم شرکت 

                                                                           مینمود.                                

مولف تاریخ بیست ساله مینویسد که، روزی دوست محمدخان 

هوس شکار می کند، چند بارهم به شکار با مراقب خود که یک 

لیس(بود رفته بود، ولی این بارعادی نبود. ونفرگروهبان شهربانی )پ

انش اثاثیه الزم را برمیدارند و شش قبضه تفنگ دونفراز گماشتگ

خورشیدی  ۱۳0۸ابان   ۱۹زیرتشک اتومبیل مخفی میکنند. روز 

بسمت حضرت عبدالعظیم میروند.  پلیس ماموردروازه جلو آنها را 

می گیرد . محمدعلی گروه بان شهربانی مراقب میگوید من همراه 

ذرند وجلوقهوه خانه هستم بشکارمیرویم. بعد از جاده امین اباد میگ

می ایستند وپیاده بقصد شکار می روند. در نزدیکی تپه های فیروز 

آبادشکر رند ،گماشته دوست محمدخان از پشت سرسه تیربه 

محمدعلی شلیک میکند که بالفاصله بقتل میرسد ونعش او را در نهر 

عمیقی درآن محل مخفی میکنند،سپس برمیگردند و سوار اتومبیل 

رامین فرارمینمایند. در ورامین اتومبیل را ]که خراب شده بسمت و
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شده بود[گذاشته وپیاده رشته کوه های سمنان را پیش گرفته می 

روند. سرداری رئیس پلیس با ده نفرپلیس مامور دستگیری او 

میشود. این عده مدتها با لباس مبدل در دهات وسیاه کوه ورامین 

ن را که درکنار کویر سیاه سرگردان بودند تا باالخره دوست محمدخا

کوه دستگیرکردند وبه تهران آورده زندانی وسپس تحویل دادگاه 

 نظامی میدهند. 

یکی از وزرای کابینه مخبرالسلطنه هدایت برای نگارنده نقل 

میکرد که ما درحضور شاه بودیم، پیشخدمت اطالع داد که دوست 

دارد  محمدخان حاضراست میخواهد شرفیاب شود وشمشیری حمایل

با شمشیریا بدون شمشیرشرفیاب شود؟ شاه فرمود مانعی ندارد با 

شمشیربیاید. وقتیکه وارد شد با کاله پهلوی بود. شاه  به او فرمود 

دوست محمدخان این کاله چطوراست؟ دوست محمدخان جواب داد:" 

هرعیب که سلطان بپسندد هنر است" الکن بعد بدون فکر وداشتن 

باتفاق   ۱۳0۸آبان ماه  ۱۹ار افتاد. درتاریخ نقشه درست بخیال فر

مامورشهربانی وچندتانوکرانش با اتومبیل سواری خود به عنوان 

شکار بطرف ورامین حرکت کرد ودر ورامین سرپاسبان محمدعلی 

را کشتند وبعد با اتومبیل از بیراهه فرار میکنند. اتومبیل در بین راه 

با لباس چوپانی در آمده  خراب میشود وفراریان ناگزیرمیشوند که

بدون بلد راه پیاده از راه کویر بسمت بلوچستان راه پیمائی 

کنند.آخراالمر بواسطه گرسنگی وتشنگی وخستگی زیاد در اراضی 

کویر در حدود سمنان در دیماه  همین سال دستگیر شده به تهران 

اعزام میگردند. پس از ورود به تهران او را به حضور شاه بردند، 

ه از وی پرسید که این چه کاری بود که کردی؟ دوست محمدخان شا

فقط درجواب گفت: "تقدیرچنین بود." چون مامور دولت را کشته 

دیماه حکم درباره وی اجرا  2۶بود، محکوم به اعدام شد ودرتاریخ 

 (130 -12۶صفحات  حسين مکی،،ايران ساله 20تاريخ )گردید."
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ی بلوچستان یکی از رزمنده ترین باید بخاطرداشت که طایفه  بارکز

وصادق ترین مبارزان آزادی برای مردم بلوچستان بوده اند. وسردار 

دوست محمدخان از آغاز تا انجام 

مبارزاتش در برابر قدرت مندان 

رژیم هرگز سرتملق وکرنش 

وچاپلوسی خم نکرد ومرتکب 

سخنی یا عملی نگردید که سبب 

شرمساری وسرشکستگی برای 

 چ وطایفه بارکزائی باشد.اقوام بلو

 

         روانش شادویادش گرامی باد! 

 200۹/ 2/ ۹پایان  

 

 منابع:

این مطلب با توجه به منابع زیر وازمصاحبه با آقای مددخان بارکزی، 

 تهیه شده:نواسه سرداردوست محمدخان 

 ،   ۱۳۶۶تاریخچه جنبش های ملی بلوچستان،چاپ  -۱ 

ه یی برشناخت  طوایف سرگلزائی وبارکزائی ایرج افشار سیستانی،مقدم -2

 تهران۱۳۶۶سیستان وبلوچستان،چاپ 

  ۱۳۷۱ایرج افشار سیستانی، بلوچستان وتمدن دیرینه آن، چاپ  -۳

 ش،۱۳۶۳ایرج افشار سیستانی، نگاهی به سیستان وبلوچستان، تهران -۴

 ساله ایران، ازحسین مکی،چاپ تهران 20تاریخ  -۵ 

 مشهد ۱۳۷0، از غالمعلی رئیس الذاکرین،چاپ  زادسروان سیستان -۶ 

      ۱۳۴۵ذبیح هللا ناصح، بلوچستان،تهران  -۷ 
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 مقالۀ هشتم 

 

 19قرن  نيمه تاريخی در بارۀ  سيستانمهم يک سند 

 )بقلم سيد ابوالحسن شاه حکيم باشی سيستان(

ایننن سننند توسننط آقننای سننید محمنندعلی جمننال زاده از میننان اسننناد  کننه 

نویسننننننده و سفیرفرانسنننننه در تهنننننران در زمنننننان « یگوننننننوکننننننت ب»

ناصننرالدین شنناه از ایننران بنناخود بننه فرانسننه بننرده و گویننا امننروز در 

کتابخانه ملی دانشگاهی شهر استراسنبورگ محفنوظ اسنت ، روننویس 

تفصننیل احننوال » .  دربنناالس سننند نوشننته شننده اسننت : ۳۱شننده اسننت 

ى نوشته شده بنحوس سیستان از روس خط سیدابوالحسن شاه حکیم باش

 ۱2۷۳شنهر محنرم الحنرام  ۱5است که قلمى مى شود: ینوم پنجشننبه 

 « مریقجری ه

 :متن سند 

اهالی سیسنتان کلینه سنه طایفنه انند : اوالً طایفنه بلوچینه . معظنم آن » 

طایفه دو فرقه اند، اگرچه طوایف دیگربلوچ هم در آنجا هستند، مگر 

اینها نامیده شده اند. طایفه اول  بعلت کثرت و غلبه این دو طایفه باسم

طننوقی کننه ایننل خانجانخننان بلننوچ اننند کننه ا ن باسننم پسننر او سننردار 

ابراهیم خان به ابراهیم خانی مشهور شده ، مسکن ابنراهیم خنان قلعنه 

                                                 
31

  ش13۴3مجله سخن، آذرماه   - 
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چخانسننور  اسننت و آن قلعننه محکمننی اسننت کننه خننندق و شننیرحاجی 

 [ و ارگ دارد. یا حصار دومیربض ]

 

 وزقلعه چخانسور درنيمر

در توی قلعه تخمینناً سیصند خاننه مسنکن دارد و تقریبناً دویسنت خاننه 

در خارج آن می باشد و باقی اهل و رعیت او در اینن قلعنه جنات کنه 

تفصننیل داده مننی شننود، منننی باشنند: پننده هنننا، نننادعلی ، جروئننی ] ینننا 

جروکی[، طفلک ، ابراهیم آباد، ده صفر، خدنگ ، خواجه احمد، کده 

دم آن طایفه فارسی زبان و اثنی عشری مذهب اند. ، قلعه کده ،که مر

رؤسای آن مردمان نجیب و با استخوان انند و ا ن بنزرگ آن اربناب 

علننم خننان ، اربنناب محمدحسننین خننان و اربنناب فتحعلننی خننان اسننت . 

جمعیت آنها پانصد خانوار و شغل آنها زراعت و شنکار اسنت . پنیش 

ت ابننراهیم خننان بلننوچ از ایننن برأسننه مننردم مسننتقلی بودننند، ا ن رعینن

هستند. جمعیت متوطن ، احشام نشین ابراهیم خان اگرچه بسیار است 

، اما در جنگ های خود شان سنه هنزار نفنر تفنگچنی جمنازه سنوارو 
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اسپ سنوار و پیناده دارد. امنا حالنت ابنراهیم خنان ، منردی اسنت داینم 

 السکر و معتاد به چرس و بنگ و ... 

سنت . بنزرگ تنر آنهنا دوسنت محمندخان طایفه دوم بلوچیه ، ناروئی ا

هق( وفات نمود و منرد معتبنر و درسنتی بنود.  ۱2۷۳بود که امسال )

ا ن پسنننران رشنننید و بنننرادران کنننار آمننند از او بننناقی ماننننده انننند. از 

پسننرانش درویننش محمنندخان خننواهر زاده سننردار علننی خننان اسننت. 

 جوانی رعنا و با هوش می باشدو یکنفربرادرش شریف خنان نینز آدم

قلعجات دوست محمدخان : برج نوعلم خنان کنه مسنکن  .درستی است

مشارالیه ] وبر فراز خاک توده های شهر تناریخی کرکوینه ، آتشنکده 

زردشننتیان سیسننتان واقننع در یننک منزلننی شننمال زرنننج ، بننر سننر راه 

خراسان.سیستانی[ بود، برج کهنه ده شنریف خنان، کجنک ،  –زرنج 

دک دیلنننه . جمعینننت و رعینننت قلعنننه شنننیردل خنننان بنننرادرش ، قلعنننه 

مشارالیه نیز زیاد اسنت ، امنا تفنگچنی سنواره و پیناده و جمنازه اش ، 

 هزار و پانصد نفر می باشد.

لنک   دیگر از طایفه بلوچیه سردار امنام خنان و کمنال خنان انند، کنه م 

آنها ، رودبار]است[ و قلعجات آنها : بندر،]چهاربرجک[، حسین آباد، 

فتح ،میر آباد، که در کنار رودهیرمند و مابین گنبدها، اشکنک ، قلعه 

ملخان گرمسیرات قندهار و ملنک سیسنتان واقعسنت . جمعینت جنگنی 

آنها به هزار و پانصد نفرمیرسد. اگرچه رعیت ابراهیم خان  نیسنتند، 

 اما در چپاول و دعوا به قاعده ایلی رفیق هستند.

ادخننان غلیجننائی ] امننا افغانان]پشننتونها[ سیسننتان کننه رئننیس آنهننا هللا مر

غلجائی درست است[ می باشد، تخمیناً پانصد خانوار در کل سیسنتان 
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و مابقی  ۳2موسوم به برج افغان متفرق دارند. دویست خانوار درمحل

 در هرجا چند خانوار هستند.

                                                 
32
برج افغان را در اصل ملک بهرام خان کیانی  به محمدخان پسر اعظم خان غلجائی بخشیده  -

بود.محمدخان بعد از اخراجش توسط فتحعلی شاه قاجار از خبیص کرمان،به سیستان آمده 

در  وناحیه ای راوقلعه محمدخان غلجائی ازدواج نمود، کیانی با دختر  م خاناربود..ملک به

که او وتابعین وی در آنجا سکونت اختیار نمودند وآن بخشید منطقۀ میان کنگی سیستان به وی  

  (230جغرافیای تاریخی سیستان، صدکترحسن احمدی، ).یافتبه برج افغان شهرت  ها بعدقلعه 

.بعد از رایران بودان داز رجال معروف سلطنت هوتکیغلجائی افغان اعظم خان  ،پدرمحمدخان

نرماشیر نواحی بم وخان زند، در کریم خان در درعهداین شخص  ت هوتکی درایران،سقوط دول

. جنگهای های اعظم خان افزود وقدرت خودرنفوذ اقامت اختیارکرد وبتدریج ب (شهدادخبیص)و

( 75۹ص)درتاریخ کرمان با حاکم کرمان، برسرتصرف بم با همکاری حسین خان سیستانی 

احمدشاه خان افغان که »:کهسدینو یم خیناسخ التوار م پاریزی مشرح امده است.تالیف ابراهی

داشتند،اعظم  یباهم اختالفات هیزند بوددرعهد ییغلجا فهیواعظم خان که ازطا بود یابدال لهیازقب

 واندک افتی منینش رکرمانینرماش یدراراض ازطرف او و خان به درباراوآمد میخان درزمان کر

محمدخان پسراعظم خان  ، شاهیفتحعل زمان در .به دست آوردند ینتدرآن مکان مکاندک افغانان 

خان  میوقت که اعتضادالدوله ابراه نیمنشورگرفت،درا را رینرماش تیوال ضیتفو و بدرگاه آمد

 میتصرف کند،ابراه گرفت وخواست قلعه بم را انیعص قیمحمدخان طر حکومت کرمان داشت،

 نیعزالد روزخانق رابه حراست قلعه بم مامورنمود،ازتهران نوخان حاکم جند لیخان،اسماع

به قلعه  بود فیچون ضع رآمد،محمدخانیبه نرماش یسپاه با بود یآقاس شکیکه ا قاجار یلو

 یتن با یومحمدخان زخم مسخرشد ورشی دو یکیاز قلعه بعد متحصن گشت، رفته رینرماش

به تهران  نوروزخان و زشدندیت غیت یطعمه  او گرمردمید و ختیچندبه طرف بلوچستان گر

 (70 خ،صیالتوار ناسخ)«بازگشت.

 تازمان«شهداد»صیخب زیخ خرما ی هیوناح ستانیبم وس ی هی:ناحدیگو یم ساکسپرسی 

 نیشد،ا یاداره م]اعظم خان وپرش محمدخان[ ییغلجا یازروسا یکیبدست  شاهیفتحعل

 زا را او ادیبدون زحمت ومشکالت ز اما شورش نمود شاهیمستقل درزمان فتحعل مهیحکمران ن

 د،تسلطیمنضم گرد مانکر التیبه ا صیروخبیبم ونرماش یگرنواحیوبارد کردند رونیب هیناح آن

ً  بودند رساختهیراکه آنهادرنرماش ینقاط بدست افغانهاهنوزفراموش نشده ومن برج نیا  شخصا

خان ازخانواده همین ممکن است هللا مراد.(475ساکس جلددوم ص خیتار«)مشاهده کرده ام

محمدخان بوده باشد که درناحیه شمال مرکز کنگ اقامت داشتند. معلم سیاه ومحدشریف خان 

 مفتش از کنگ اوالده همین مرادخان بودند.
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امننا فارسننی زبننان و شننیعه مننذهب دو صنننف اننند: صنننف اول از آنهننا 

رش سنردار علیخنان محمدرضاخانی است که ا ن در تحت حکم براد

فنه ای اسنت تخمینناً دویسنت خنانوار یسربندی می باشند و سربندی طا

که میگویند از اوالده ملک اژدر نجفی اند. مسکن علی خنان سنردار، 

سه کوهه است و تخمیناً هزار خانوار ساکنین آنجا می شود. این قلعنه 

ارگ و خندق دارد و سه عراده توپ هنم در آنجاهسنت. و قلعنه جنات 

یگننر کننه مسننکن رعایننای سننردار مننذکور اسننت، بنناین تفصننیل مننی د

باشند:سه کوهه ، صدکی ، طوطی ، چلیک )ظ: چیلک(، دادی، کمال 

آبناد، ناصنرآباد، ادیمننی، بُنجنار، شننیخان ، حسنین آبنناد، شنهر زاهنندان] 

غیراز زاهدان موجوده که مرکنز اسنتان سیسنتان و بلوچسنتان ایراننی 

آبادکه بعضی از این قلعجنات رعینت است،سیستانی[، سه قلعه ، علی 

دارند و بعضی دیگر ندارند. مردم اینجا ها فارسی زبانند، مگر کمنی 

از بلوچ که مشهورند به جمال زائی.  جمعیت آنها بسیار اند، چنانکنه 

بعضننی از خننانوار و امننالک آنهننا کننه استحضننار بهننم رسننیده بننا قننانون 

عندد نفنری تفنگچنی مالیات و امالک ومواجب نوکر منی نویسنم ، امنا 

 سواره و پیاده جمازه بسه هزارنفر میرسد. 

صنف دوم فارسی زبان در تحت حکم محمدعلی خان پسر هاشم خان 

قنوم شنهرکی اسننت کنه البتننه در قلعنه دشننتک و رعینت او در قلعجننات 

مفصله است : جزینک ، اصالن ، کوری ، زیارتگاه، خمنک ، ملنک 

واره و پینناده و تفنگچننی حینندری، رعیننت او هننم خیلننی اسننت ، امننا سنن

هنننزار و پانصننندنفر دارد. و اینننن رؤسنننای طواینننف منننذکوره هرینننک 

بشخصننه رئننیس قننومی مننی باشننند و اطاعننت بیننک دیگننر نمننی کنننند و 

مالیات بهم دیگر نمی دهند. مگر به قاعنده ایلنی بنا هنم سنازگارند. در 

دعاوی با خصم بیگانه با هم متفق اند و گاهی هم در میان خود ننزاع 

 ند.میکن
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درکل سیستان پول نیست. معامله ایشان با کرباس و گندم و جو است  

. مثالً این یابو به فالن مقدار گندم و این گوسفند یا گاو به فالن مقدار 

 جو یا به فالن زرع کرباس خرید و فروش مى شود. 

ملک آنجنا ُکــنـالً منال حناکم اسنت ، رعینت ابنداً امنالک ندارنند. آب و 

، تخم و گناو و زحمنت از زارع.  هنگنام حاصنل ینک زمین از حاکم 

حصنننه از حننناکم و دو حصنننه از زارع منننى باشننند. ملنننک منننوروثى و 

زرخرینند هننیچکس ننندارد. حتننى در قلعننه اگرکسننى خانننه بسننازد و بعنند 

بخواهنند از آنجننا سننفرکند ، اختیننار فننروش ننندارد. حنناکم بننه هرکسننى 

صنننل میخواهنند مننى دهنند. در والیننت سیسننتان از زارع یننک ثلننث حا

زراعننت را حنناکم مننى گیننرد و از گنناو و گوسننفند چهننل و یننک و از 

صننیادان چهننل و یننک پننر مرغننان شننکارس را. نیننز در آنجننا تنناجر و 

 اصناف دیگر و دکاکین نیست . 

محصول سردارعلى خان بعد از وضع تیول نوکرکه به هرسواره پنج 

خروار بذر افشان که به اصطالح آنجنا ینک جفنت گناو زمنین اسنت ، 

ننند کننه حاصننل آن زمننین را خننواه خننود بکارننند و خننواه بکشننت میده

گردهنند،بخورد. بهننر پینناده نصننفه آنننرا کننه عبننارت از یننک رأس گنناو 

زمننین اسننت ، مننى دهننند. و از غیننر تیننول سننه هننزار خننروار غلننه ، 

دوخروار پر، چهارصد گاو، هزار ودویست گوسفند عاید سنردارعلى 

هنارک منن تبرینز خان مى شود. و یک من سیستان ینک منن و سنه چ

اسننت . امننا آب و اراضننى سیسننتان حنند مقننرر ننندارد، هرقنندر جمعیننت 

 باشد و بتواند زراعت کنند، باز ملک و آب زیاد آید. 

اما محصول ابراهیم خان اگرچه مفصنل استحضنار بهنم نرسنید، گوینا 

قریب به حاصل سردارعلى خان باشد. و حاصل دوسنت محمندخان و 

از حاصنننل ابنننراهیم خنننان باشننند. و محمننندعلیخان گوینننا هنننردو کمتنننر 
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همیچنین حاصل کمال خان و امام خان کمتنر از ابنراهیم خنان اسنت . 

 اگرچه ملک و آب آنها فراوان ، لکن رعیت کم . 

تفصننیل پنناره ملننک و رعیننت سیسننتان غیننر از احشننام نشننین کننه مقننیم 

 نیستند، هرآنچه بهم رسیده از این قرار است : 

 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                  پنجاه زوج                       دادس ، 

 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، 

 ار پانصد خانو     بیست و پنج زوج ،                    حسین آباد،

 یکصد خانوار              بیست زوج ،                    محمدآباد، 
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 پنجاه خانوار             پانزده زوج ،            حسین آباد سه کوه ،

 یکصد خانوار                  سى زوج ،            قلعه یوزباشى ،

 رصد خانوار چها                صد زوج ،                جالل آباد ،

 ششصد خانوار                 صد زوج ،         جماعت گاوداران،

 سیصد خانوار                 صد زوج ،         جماعت صیادان ،

 خانواراست .  5600و  زوج  ۷0۴که جمعاً اینها 

ملک و زراعت و رعیت دوست محمدخان آنچه که استحضار بنه هنم 

 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 .  ۱2۵0و ،زوج220که جمعاً اینها 

 و باقى معلوم نشد.)شهرکی(ملک و رعیت دو قلعه محمدعلیخان 

 افغانها ملک آنها در برج افغان :  
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 ار هزار خانو          یکصد وسى زوج ،                  دشتک ،

 ششصد خانوار               پنجاه زوج ،        ]جزینک[ ،گنرپج

 سیصد خانوار                                                  متفرقه

هواس سیستان بسیار گرم و خناکش بسنیار ننرم و بنادش بسنیار سنخت 

است . دایم االوقات اغلب چندین فرسخ جنگل گز و پده و در بعضنى 

دین فرسخ نیزار و در بعضى دیگر چندین فرسخ ریگستان والیتش چن

و بعضى والینت دیگنرش بحنر عظیمنى اسنت کنه آب و گنل رودخاننه 

هاس قندهار الى هرات سواس رودخانه ماالن به آنجا میرینزد. گنندم و 

نانش خیلى خوب است و آبش گنوارا، از مینوه جنات بسنیار کنم دارد، 

 مگر هندوانه خوب میشود . 

ود آب بسننیار اصننالً ننندارد و باغسننتان هننیچ ننندارد، مگننر بننرنج بننا وجنن

بننندرت . آثننار قنندیم و قلعننه هنناس خرابننه عجیننب و بننزرگ از بناهنناس 

هندان ، قلعنه اکیانیان در آنجا فراوان است . از آنجمله شهر مشهور ز

نادعلى و جالل آبناد و قلعنه رسنتم کنه بنر سنرکوهى اسنت مشنهور بنه 

این کوه تخمیناً ننیم فرسنخ مسنطح کوه خواجه و در میان آبست و سر 

و معمننور بننوده کننه آثننار آن بنناقى اسننت . مننردمش کننم معرفننت و بننا 

 شجاعت اند. 

طننول والیننت سیسننتان از جانننب رودبننار کننه شننرقى آنسننت الننى کننوه 

خواجه ]درغرب[ تخمیناً چهنل فرسنخ اسنت و عرضنش تقریبناً پنانزده 

قایننات. فرسخ و شرقى اش گرمسیر قندهار، غربیش سرشنیله نهاینت 
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جنوبش ریگستان که منتهى مى شود به کنیچ و مکنران ،شنمالش الش 

 ۳۳.« و جوین 

 

 نگاه تحليلی به سند:

درایننن سننند،نکات جالننب ودرعننین حننال تعجننب آوری وجننودارد. اول 

اینکننه، اراضننی ودهننات بسننیاری در دسننت سننران سننه طایفننه مقتنندر 

ربندی سیستان )بلوچهای سنجرانی وناروئی و طوقی ،فارسی های  س

وشهرکی، وافغانها( قرار دارد وبقیه منردم بنه عننوان منزدور وکشنته 

گر در دهات و روسنتاهای متعلنق بنه اینن سنه طایفنه از دسنترنج کنار 

 خود درآمدی بخور ونمیری دارند. 

نکتۀ دوم، اینست که در سیستان قرن نزدهم برای تبادلۀ 

وردن جنس کاال،پول مروج نبود یا وجود نداشت ومردم برای بدست آ

مورد احتایج خود ازتبادلۀ جنس به جنس استفاده میکردند. درحالی 

که در سراسرقرون وسطی باج وخراجی که ازسیستان به خزانۀ 

حکومت مرکزی ارسال میگردید، با درهم محاسبه  وازمردم گرفته 

میشد. درخرابه های سیستان پس از بارانهای بهاری مسکوکات مسی 

افت میشود.واین بیانگراینست که مردم ضرب نیمروز فراوان ی

سیستان با پول ومسکوکات آشنائی داشتند ولی آنرا دراخیتار خود 

 نداشتند.

مهمان محمدرضاخان  18۴۵جنرال  فریه فرانسوی که در 

از   -توصیف قلعه سکوهه ، ضمنسربندی درسکوهه سیستان بوده

مینویسد که فراوانی و ارزانی نرخ گندم وجو در سیستان یاد میکند و

                                                 
33

 ش13۴3آذرماه  دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران،مجله سخن،  - 
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پنی،  1۵شلینگ انگلیسی) معادل  3بوجی( به 7قیمت گند خرواری )

شلینگ  2وصد پنی معادل یک پوند میشود( وخرواری جو به 

فروخته میشد.
34
 

سوم اینکه، درکشورهای ایران وافغانسنتان وبطنورکلی شنرق میاننه ، 

اننننندازه گیننننری زمننننین بننننرای  در سراسننننر قننننرون وسننننطی ،واحنننند

ده اسنت کنه متنرادف آن در عربنی "زوج" و " جفنت" بنو“کشناورزی،

فدان" و در فارسی "پاگاو" منی باشند. در نیمنروز و سیسنتان "پاگناو" 

معادل "جفت" بکارمیرود و پاگاو، به معنی قطعه زمینی است که در 

یک فصل به یاری ینک خنیش و ینک جفنت گناو نرکشنت شنود. مگنر 

"پاگناو"، حکیم باشی سیستان در گزارش خود بجای اصطالح منروج 

اصننطالح عربننی" زوج" را کننه برگننردان اصننطالح "جفننت" فارسننی 

میباشد بکار برده است که غیر معمول بنه نظرمنی ایند وممکنن حکنیم 

باشی عربی نمائی کرده باشد. البته  اصطالح "جفت" بنه حینث واحند 

 کشتمندی نیزدر سیستان مفهوم است. 

 ۴0- ۳0مسنناحت متوسننط یننک جفننت  یننا )یننک زوج( زمننین، تخمننین 

گنز  ۶0جریب )معرب گرینب فارسنی اسنت و بقنول حمندهللا مسنتوفی 

هکتارامروزه می باشد( وبه احتمال قنوی  ۷-۶گز( یا معادل ) ۶0در 

 در قرون وسطی نیز چنین بوده است .

نکته چهنارم، فقندان مالکینت خصوصنى بنرزمین اسنت کنه بطنور کنل 

بدلی مبلغی زمین درمالکیت دولت قرارداشته و به حکام و والیان در 

بطورمقطننوع بننه اجنناره داده میشننده وسننپس ایننن حکننام زمننین را بننه 

                                                 
34
 100-۹۵جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین حسن احمدی،ص - 
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خوانین وکدخدایان محلی بنه مبلغنی بیشنتر بنه اجناره و بهنره بنردارس  

 مي دادند. 

جورج پیترتیت،یکی از صاحب منصنبان نقشنه بنردار انگلنیس عضنو 

گزارش میدهند کنه، مالکینت  ۱۹0۴هیئت حکمیت مکماهون، درسال 

ین حتنی تنا اواینل فنرن بیسنتم نینز در سیسنتان وجنود خصوصی برزم

نداشته است وتمام زمینها در مالکیت دولت بنوده و والنی ینا حکمنران 

ناحیه زمین را از دولت به اجاره میگرفته و بعد اینن حکمنران زمنین 

را به مزایده میگذاشته و هرکه پول بیشنتر مینداده، زمنین  بنه اوتعلنق 

 ار وصول مالیات زمین می شده است.میگرفته و اوکدخدا واختیارد

لک را به ناحیه های بسیارکوچک تقسیم کنرده انند  تیت ، مینویسد: "م 

وهرناحیه تحنت نظرکدخندائی اسنت. کدخندا را منردم انتخناب نمیکننند 

وشغل کدخندائی وی نیزمنوروثی نیسنت. کدخندا ینک اجناره دار اسنت 

یسنتان نینز که فقط زیرنظر والنی سیسنتان فعالینت دارد وخنود والنی س

درجننای خننودش تننابع والننی مشننهد واجنناردار وی میباشنند.والی مشننهد 

حکومت خود را میخرد وخودش]برزمینهای قلمروخود[ مالیات وضع 

میکننند.این والننی حکننام را در تبعیننت خننویش اعننزام مینماینند وحنناکم 

سیستان درجای خودش کدخدا را زیرفشار قرار میدهند وبراثنر همنین 

ین اندیشه است که حداکثر مالیات را از کشته عمل، کدخدا همیشه درا

گر وصول نماید. بنابراین هرکس میتواند درهنگنام مزایندۀ ننواحی از 

 ۳5طرف حاکم حداکثر قیمت را اعالم نماید و کدخدا شود."

تیت عنالوه میکنند کنه" زمنین در ملکینت دولنت اسنت وهنیچکس را   

ن زمننین حنند حقننی بننرآن تعلننق نمننی گیننرد. هرپاگو)پاگنناو( بننرای گننرفت

                                                 
35

 272تیت، همان اثر، ص - 
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قنننننران منننننی پنننننردازد.زمین را سنننننالیانه تقسنننننیم میکننننننند و  ۶0اکثنننننر

از وضعیت زمین که می باید در اختیار شان قرار گینرد  ۳6پاگاوغمی

بی خبر اند.این پاگاوها به ترحم وکرم کدخدا وابسته اند. منال الجناره 

را اول وصننول میکنننند وتقسننیم زمننین درسننت در آغنناز کشننت وزرع 

  ۳۷اگاوی غمی نتواند از پذیرش آن امتناع ورزد."صورت میگیرد تا پ

مالیات زمین بشکل جنسی گرفتنه میشند و مینزان آن بنرای اسنتفاده از 

زمین یک سوم محصول بنود.عالوه بنراین از باقیماننده محصنول نینز 

 ۴0عشر میگرفتند که در اصطالح محلی آنرا نیمه میگویند. خالصه 

ات گرفتننه میشنند.پاگوی درصنند کننل محصننول هرپاگنناو بننه عنننوان مالینن

در صد کل عایندات زمنین خنود را بنه کدخندا مالینات  ۵0های تحویل 

میداد. عالوه برآنچه تا کنون کدخدا از دسترنج کشته گران بنه عننوان 

مالیات میگرفت، از هرپاگاو سی من دیگنر بننام حنق کدخندا در یافنت 

 .۳۸میکرد

انی وبینرون اینست که بنا منرگ ملنک بهنرام کینو نکتۀ آخر یا پنجم : 

راندن ملک جالل الدین ازسیستان ، دیگر خاندان کیانی سیستان بکلی 

از رونق افتاده اند وحتی از جمله زمیننداران بنزرگ بنه شنمار گرفتنه 

 نشده اند.

 پایان

 

                                                 
36

تیت دونوع پاگاو را در سیستان معرفی میکند: یکی پاگاو غمی ودیگری پاگاو تحویل.  - 

پاگاوغمی همان است که تمام غم کارهای بیگاررا بدوش میکشد، ولی پاگاو تحویل، درخدمت 

 نیست.کدخداست وهرطورکدخدا بخواهد همانطور عمل میکند،درحالی که از کار بیگار معاف 
37

 275، ص 2تیت، سیستان، ج - 
3۸

 27۸،27۹تیت، همان اثر، ص  - 
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 مقاله هفدهم

 اوضاع سیستان بین سالهای 

 1۸72تا  1۸37

 
 مقدمه:

، یکى از سالهاى پر ماجراى تاریخ کشورما و 1837سال

قه است . در همین سال است که امیر کابل با ارسال پیامی به منط

دربار تهران ، تقاضای اتحاد وائتالف با دولت فارس را میکند تا در 

مقابله با رنجیت سینگ، برای استرداد پشاور، کمک آن کشور راجلب 

 کند.

در همین سال است که سرداران قندهار ، برای حفظ حوزۀ  

خود را وزیرفتح خان[قاتل  ]کشى از کامران قدرت خود وبراى انتقام

تحت الحمایت دولت قاجاری فارس قرار میدهند و با امضای 

قراردادی با سفیرآنکشور درقندهار، به حمایت از دولت فارس مى 

 پردازند.

در همین سال است که دپلوماسى انگلیس تحرک بیشتر یافته و 

کساندر برنس رابه بخاطر مصئونیت حریم امنیتى هند ، سفیر خود ال

در بار کابل میفرستد و دو نفر صاحب منصب دیگر خود را بنام هاى 

را به هرات اعزام میکند تا مانع « پاتینجر» به قندهار و « لیچ »

 هرگونه تماس و نزدیکى قندهار و هرات با ایران و روسیه گردند.

در همین سال است که دپلوماسی روسیه نیز شدت بیشتر می  

فیر روسیه ویتکویچ از دربار پطرزبورگ حامل پیامى عنوانى یابد وس

امیر دوست محمد خان میگردد و از طریق فارس و هرات وقندهار به 
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کابل میرسد و امیر دوست محمدخان را در بازپس گرفتن پشاور از 

چنگ سیک ها به کمک دولت خود اطمینان میدهد.
 39

  

وتشویق  ین سال است که محمدشاه قاجار به تحریکهمدر

روسها برهرات که حیثیت دروازه هندوستان را داشت ، لشکرمیکشد 

ومدت یازده ماه آن را با آتش توپ  بشدت میکوبد، مگر موفق به فتح 

 آن شهرنمیشود. 

با سرنوشت « بازى بزرگ»خالصه در این سال است که 

کشورما درمیان روسیه و انگلیس بخاطر تثبیت موقعیت وبود ونبود 

 کی آن علناً آغاز میگردد. هستی فزی
 

 1837قاجار  برای تصرف سيستان بعد از تالش دولت 

 

محمدشاه قاجارهر بار  ۱۸۵۷و متعاقباْ در۱۸۳۷ هایسالدر

افسران ومشاوران روسی به غرض  عده ول یکمبشی گقشون بزر

مورد ضربات  ماهیازده  تاو آن شهر را  فتح هرات مامورساخت

 نشد.شهر، اما موفق به گشودن آن دتوپخانه ثقیل خود قرار دا

مقاومت مردم هرات و تدابیر بجای وزیر شجاع آن، یار محمدخان اګر

الکوزی برای دفاع از آن شهر نمی بود، شرایط برای الحاق هرات 

وقندهار با دولت قاجاری، بیش از هروقت دیگری مساعد شده بود. 

از آن افغانان بر اثر پایدارى مردم هرات پیروزی  باردر هردو مگر 

روسها وانگلیسها ثابت گردید که افغانان مردمانی فارسها وشد  وبه 

دلیر ووطن پرستی هستند که سرمیدهندولی وطن نمی دهند وآنرا 

  دردست تجاوز بیگانه نمی سپارند.

                                                 
3۹

افغانستان در پنج ، فرهنگ ،23۹، ص 1موهن الل ، زندگی امیر دوست محمدخان، ج - 

 246- 247، ص  قرن اخیر
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حمله ایران بر ازمطالعۀ  تاریخ این دوره برمی آید که در ایام 

درهرات، درسیستان حمدخان مویارکامران  زادهاهشر ادتقهرات وا

ى و از بلوچها علم خان ناروئى کمیرخان سربندس و هاشم خان شهر

و خانجهان خان سنجرانى در میان طوایف آنجا صاحب نام و آوازه 

اس شده بودند.دراین هنگام  جالل الدین پسربهرام خان کیانی مناطق 

جالل آباد، بنجار وسایر قطعات دیگر را درشمال ومغرب 

یرمند در اختیار خود داشت، محمدرضاخان سربندی، سه روده

کوهه، چلنگ و بعضی جایهای دیگر را درطرف مغرب  وجنوب 

غربی مالک بود، هاشم خان شهرکی دشتک، پولچی)پولکی( وقسمت 

های دیگر را در مرکز کانال بزرگ دار بود، بلوچهای ناروئی که 

مت جنوب رئیس شان دوست محمد خان بوده، برج علم خان وقس

شرقی را در دست داشته، متصرفات علیخان وبرادرش ابراهیم خان 

سنجرانی محدود بوده به چخانسور وساحل مقابل اینها. موقعی ایران 

برهرات حمله نمود، برای سران طوایف مذکور فرصتى مناسب 

فراهم آمده بود تا در غیاب ملک بهرام ]خسرشاه کامران[ پسرش 

را از سیستان بیرون کنند و متصرفات وس ملک جالل الدین کیانى 

را در میان خود تقسیم نمایند. این نیت به منصه عمل کشیده شد و 

ملک جالل الدین کیانى را ا براس بار دوم از سیستان اخراج کردند و 

متصرفات کیانیان را بین خود تقسیم نمودند. محمدرضاخان 

شمالی را پسرمیرخان سربندی ، جالل آباد وسایر قسمت های 

صاحب شد و همدست های او نیز هریکی سهمی بردند. از این پس 

دیگر شاه کامران نتوانست کمکى به خاندان کیانى سیستان بکند و 

این خاندان که از طرفداران شاه محمود وشاه کامران بود، روبه 

 . 40زوال رفت و بکلی از قدرت افتاد.

                                                 
40
 ، حکمیت گولد سمید در سیستان دیده شود3محمود محمود، ، ج  - 
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مورد  هجرس( وقتى قندهار۱255میالدس ) ۱۸۳۹در سال 

تهاجم انگلیس قرار گرفت و سردارکهندل خان زعیم قندهار مجبور 

 ۱۸42شد به ایران برود ، از سیستان عبور کرد و در اواخر سال 

که با یک عده از سران و امراس افغان از تهران راهى قندهار بود، 

دوباره وارد سیستان شد. در این هنگام محمدرضاخان رئیس طایفه 

ته بود و بین پسر او لطفعلى خان و عمویش سربندس وفات یاف

سردارعلیخان بر سرموضوع جانشینى محمد رضاخان نزاع افتاده 

بود، لذا سردارکهندلخان سعى بخرج داد تا علیخان را بریاست 

سیستان برگزیند، ولى یارمحمدخان، وزیر هرات بطرفدارس لطفعلى 

ر آخر خان که خواهرش عروس وزیر بود،کوشش بعمل مى آورد. د

بعد از مخالفت هاس هفت هشت ساله لطفعلى خان بدست عمویش 

گرفتار و کورشد و سردار رحمدل خان  به وکالت از جانب برادرش 

سردار کهندلخان، على خان را به عنوان حاکم سیستان در سکوهه بر 

قرار نمود. دراین میان مرگ گریبانگیر یارمحمدخان وزیر هرات 

نب هرات اقدامى در سیستان نشد. م( و دیگر از جا۱۸5۱شد)

 م(. ۱۸55چهارسال بعدهم سردارکهندلخان در گذشت )

( قندهار دچار هرج ۱۸۵۵بعد از مرگ سردار کهندلخان )

از مدتی   پس گردید،(ش)برادر وپسرانومرج از سوی جانشینان او 

میردوست اازسرداررحمدل خان  ،زد وخورد میان مدعیان قدرت

خواست تا معضله جانشینی سردار رکابل محمدخان برادرخود امی

امیر دوست محمدخان هم به قندهار آمد و  کهندلخان را حل نماید.

قندهار را به کابل ملحق نمود وبرای هریک از سرداران قندهار 

معاشی تعیین نمود. سرداران قندهار به معاشی که از سوی 

نارضایتی صدای امیردوست محمدخان تعیین شده بود، قناعت نکرده 

بلند نمودند واز شهر بیرون رفتند. امیر دوست محمدخان همگی را 

را به اطاعت از خود وادار نمود آنها تحت پیگرد قرارداد وسرانجام 
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ولی چند نفر از برادرزادگان امیربجای اطاعت از امیر راهی ایران 

 شدند. 

دچار هرج هرزمانی که افغانستان ، قابل یاد آوری است که

 این بی ثباتی وبحران ازدولت های ایران  بی ثباتی شده است،ومرج و

  .نداستفاده  کرده ابه نفع خود

دراین هنگام علیخان سربندی حاکم سیستان با خیر مرگ 

هواداری خود را سردار کهندلخان  ومشاهده اوضاع سیاسی قندهار، 

والی خراسان که عموی شاه وفارس ابراز کرد دولت از 

با حاکم قاینات از او خواست تا  وحمایت نمود  وقاجارمیشد،از ا

 بر والیت الش وجوین و اوق )قلعه گاه( که  میرعلم خان خزیمه

 .لشکر کشیده بود، همکاری نماید

سردار علی خان تا »مینویسد: خمک سکایی جواد محمدی

س پدت او باقی ماند  ولی ؤن مامپیکهندل خان در  گزمان مر

اع افغانستان به دربار ناصرالدین خان وی با توجه به اوض گازمر

 .«زیندگشاه قاجار متوجه میشود واطاعت حکومت ایران را برمی 

4۱  

درسال » مؤلف به استناد ناسخ التواریخ، مینویسد:

م(سردار علی خان نامه ای به دربار قاجار میفرستد ۱۸۵۵ق)۱2۷2

 وهوشدار میدهد که امیردوست محمدخان )پادشاه  افغانستان( پسر

خویش را به تاخت سیستان وبلوچستان فرستاده وطی این خبراز 

42 «دربار ایران کمک می طلبد.
  

                                                 
41
، 13۹2چاپ  خورشيدی، 1330هم بهمن ماه ی،رويدادهای نوزدئاکجواد محمدی خمک س- 

 .17۶ص تهران،
42
  .177خورشيدی، ص 1330ی،رويدادهای نوزدهم بهمن ماه ئاکجواد محمدی خمک س- 
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اسناد منتشر شده از سوی جواد محمدی خمک سیستانی نشان 

میرعلم امیرقاینات ( م۱۸۵۵-۵۶) قمری ۱2۷2میدهد که در سال 

قلعه بر پدر بزرگ اسدهللا علم وزیردربار محمدرضا شاه[]خان عرب

حمله نموده و مدت چند ماه قلعه های جوین والش ش وجوین اه والگ

، ولی با هودرق را با لشکرهای قاینی وسیستانی درمحاصره کشید

مقاومت سرسخت سردار احمدخان ]ساکزی[ومردم جوین روبرو 

4۳ .ه استگردید وموفق به فتح جوین نگردید
   

پس از آنکه ایران مورد تهدید انگلیس قرارگرفت و از هرات 

 نمود که ءومعاهده ای را با انګلیس در اریس امضاعقب کشید، 

منبعد انگلیس در اختالفات میان ایران وافغانستان حکمیت میکند. از 

معطوف نمود و  بیشتر توجه خود را به سیستان این وقت ببعد ایران 

توسط حکمران بیرجند میرعلم خان خزیمه برخى از رؤساس محلی 

چه از طریق تخویف متمایل به ایران ساخت.  را چه از راه تطمیع و 

دراین هنگام علیخان سربندی یگانه وارث متصرفات محمد رضا 

خان سربندی بود و امراء دیگر هاشم شهرکی ، دوست محمدخان 

ناروئی و ابراهیم خان سنجرانی هر یک نماینده بزرگ خانواده های 

 خود درسیستان  بودند. 

به تهران  ۱۸5۷راواخر سال رئیس طایفه سربندس علیخان د

دعوت شد و در آنجا با یک شهزاده خانم دختر بهرام میرزا، پسر 

دوم عباس میرزا، برادر محمدشاه قاجار شاه ایران ازدواج کرده به 

سیستان عودت کرد، ولى پنج ماه از ورود او به سیستان نگذشته بود 

قاصد (. ۱۸۵۸که توسط برادر زادۀ خود تاج محمدخان  کشته شد)

                                                 
43
چاپ  «)خوشيدی 1330رويداد های نوزده بهمن »خوددرکتاب ،سکائیجواد محمدی  - 

 ير قاينات ميرعلمتهران( ده سند به ارتباط حمله برقلعه گاه والش وجوين از سوی ام1392

 (20۴-187.)صصعرب به نشر سپرده است خان خزيمه
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مخصوص از تهران برای بردن شهزاده خانم فرستاده شد ولی هیچ 

اقدامی به عمل نیامد که تاج محمدخان را تغییر دهند ویا تعقیب 

کنند،و گذاشتند همانطوریکه حکومت را غصب کرده بود درمقام 

واین خود دلیل کافی است که تاج محمد هم خود را  .خود باقی بماند

یار ایران قرار داده بود وحقوق وامتیازاتی  تحت اوامر واطاعت شهر

 از دولت ایران دریافت میکرده است. 

عزم ه میالدی وقتیکه امیر دوست محمد خان ب ۱۸۶۱در سال 

تسخیروالحاق هرات آماده حرکت بود نسبت به  ایالت سیستان نیزبی 

ً متوجه دخالت ایران در سیستان بود و تصمیم  تفاوت نبود و طبعا

ز انضمام هرات از منافع افغانستان  برسر خاک سیستان داشت پس ا

دفاع کند، ولی متاسفانه که مرگ به اومجال نداد و خیلی زود پس از 

میالدی( در خود هرات بدرود حیات  ۱۸۶۳تسخیر هرات)جون 

گفت، با آنهم در نخستین روزهای گشایش هرات متوجه مسئله 

فغانستان و ایران سیستان شد و برای تصرف سیستان نزاعی بین ا

 . 44روی داد

میالدی در بخشی از سیستان نفوذ  ۱۸۶۳اما ایران که تا سال 

کرده بود مکرراً دولت بریتانیا را به میانجیگری دعوت کرد. 

 راولینسن محقق معروف انگلیس در این مورد می نویسد:

مکرراً دولت ایران موضوع  ۱۸۶۳الی  ۱۸۶۱"در سالهای 

لیس گوشزد کرد که طبق مادۀ ششم عهدنامه سیستان را بدولت انگ

در این باب دخالت کند و از تجاوزات افغانها در  ۱۸۵۷پاریس 

سیستان جلوگیری نمایند. دولت انگلیس جواب می داد انگلستان هیچ 

                                                 
44
 . 124بار تولد جغرافیای تاریخی ایران، ص  - 
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وقت سیستان را جزو مملکت ایران نمی داند، بنابرآن نمی تواند از 

 .45دخالت افغانها به آن ایالت ممانعت کند"

 ۱۸۶۳درجون دوست محمد خان در هرات س از مرگ امیر پ

تاج وتخت کابل میان امیر تصرف ،هرج ومرجی که برسر

پنج سال را در برگرفت تا  ،د گردیشیرعلیخان وبرادرانش رونما 

هرج  اینایران از  .(۱۸۶۸د)وشمسلط کابل برامیر شیرعلی خان 

  ۱۸۶۷و ۱۸۶۶سالهای .و طی دکراستفاده ومرج داخلی به نفع خود 

آن ایالت د و دابه سیستان سوق ، از کرمان وقایناتقشونهای خود را 

د. وقتی امیر شیرعلیخان، وقلعه نادعلی وقلعه فتح اشغال نم تارا 

برای تصرف سیستان از چنگ ایران،آماده شد وایران را به  جنگ 

تهدید کرد. انگلیس برطبق معاهده پاریس پای حکمیت پیش گذاشت و 

بحیث حکم وارد سیستان شد وسیستان را ۱۸۷2ولدسمید درجنرال گ

بدوبخش تقسیم کرد: یک بخش را بنام سیستان اصلی نامیده به ایران 

 داد وبخش دیگررا بنام سیستان فرعی به افغانستان واگذارکرد.

قشون ایران از خراسان  ۱۸۶۷محمودمحمود میگوید: درسال 

اینات حمله کرده بود وارد به بهانه تادیب آزادخان )افغان( که به ق

سیستان گردید وچند قطعه قشون  تحت فرماندهی مظفرالدوله حاکم 

کرمان از راه نیه به سیستان وارد شدند. در همین وقت میرعلم خان 

خزیمه امیر قاین با قوایی از بیرجند وارد سیستان گردید و سمت چپ 

ً متصرف شد) سربندی م(.تاج محمد خان ۱۸۶۷رودهیرمند  را تماما

نیز از آمدن والیان کرمان وقاین به سیستان  استفاده نموده توسط 

قشون ایران ابراهیم خان سنجرانی را از جهان آباد بیرون کرد. 

                                                 
45
.افغانستان و  6۸6،ص  3میالدی، ج  1۹تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن  - 

انستان هند برتانوی از اصغر حسن بلگرامی ترجمه عبدالوهاب فنائی چاپ اکادمی علوم افغ

1361 . 
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ومتصرفات او را درغرب رودهلمند متصرف شد و بعد ها بواسطۀ 

آمدن قوای زیاد تری از ایران دیگر از مراجعت سردارابراهیم خان 

شد. سردار ابراهیم خان بلوچ نیز نفوذ خود را  سنجرانی جلوگیری

دردست راست روهیرمند در چخانسور، تا کده و خاش و در شمال 

تا الش و جوین بسط داد. متصرفات سردارامام خان و سردارکمال 

خان سنجرانى در سواحل هیرمند از قلعه فتح تا بندر و رودبار 

 .46وچهار برجک محدود میشد

مینویسد که،  ۱۸۷2دررال گولدسمید،سمت" سکرتر  جنمیجر"

درغرب رودهلمند عبارت بودند از: جهان  متصرفات ابراهیم خان

آباد،طفلک، جالل آباد،خدنگ،ده دادشاه،ده آقاجان، وشریف آباد که 

م( ،در دست ابراهیم خان سنجرانی بودند. در ۱۸۶۵ظاهراً تا سال )

ق( تاج محمدخان سربندی با ابراهیم ۱2۸۳م )۱۸۶۶سال

ونقاط  دیگراختالف پیدا  ]مرکزطایفه کیانی[برسرتصرف جالل آباد

سردارمحمدرضاخان سربندی، پس کرد.] دلیل  اختالف  این بود که 

وجانشین ساختن  ۱۸۳۷در از براندازی ملک جالل الدین کیانی

 ۱۸۴۵در(، جالل آباد  را ۱۸۳۷در)برادرش ملک حمزه خان کیانی

 پس از قتل علی خان سربندی مگر ،ددر آورده بوخود به تصرف 

 (، ابراهیم خان سنجرانی۱۸۵۸در)تاج محمد برادر زاده اش توسط 

به این دلیل که این قلعه قبالً متعلق به ملک جالل  آنرا تصرف نمود

، شوهر خواهرش بوده وسردار محمدرضاخان آنجا را به کیانی الدین

دو به [ بنابرین هر4۷ ودکرده باشغال ناحق تصرف کرده  وآنرا 

شمشیرمتوسل شدند.  دولت ایران قوای از کرمان بسرکردگی 

 خانتاج محمدو مظفرالدوله به طرفداری از تاج محمدخان فرستاد،

                                                 
46
 ببعد 550ص  3محمود محمود، ج ، - 
47
 209صخوشیدی، 1330سیستانی،سیستان ورویداد نوزده بهمن محمدی جواد - 
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موفق شد تا ابراهیم خان را مجبور به عقب نشینی  به شرق هیرمند 

4۸ نماید و جالل آباد  را تصرف کند
.  

ت، در  ۱۷، روز۱۸۷2مینویسد که،درسال خود گزارشسم 

مارس بعد از بازدید از قلعۀ جوین به اردوگاه )کمپ(خود بازگشتیم. 

بعداز ظهر آن روز کاپیتان لووه از نقشه برداری اکتشافی خود در 

چخانسور برگشت. همزمان با وی،خانجانخان، پسربزرگ ابراهیم 

خان چخانسورنیز به کمپ ما آمد. او ابراهیم خان را دیده بود که با 

دش نزدیک قلعۀ نادعلی اردو زده بود و قصد نفر از افرا ۳00

 مهمان نوازی  داشت.

کاپیتان لووه،که ابراهیم خان را دیده بود،میگفت که ابراهیم 

خان ابداً قادر به انجام کاری نیست وکارهای تجاری ومعامالت وی 

را زن و پسر محبوبش خان جانخان انجام میدهند. ابراهیم خان،شش 

ملک خان،معتاد به بنگ وتریاک،  - ۱:زپسر دارد که عبارتند ا

خان جان، -2ومخالف پدر بوده وتحت حمایت امیرقاین زندگی میکند،

-۳جوانی باهوش که نامزد ریاست بوده ولباس انگلیسی می پوشد،

-5سرفرازخان که چندین سال درتهران بوده،  -4محمدعلی خان،

 49یک پسردیگر. -6محمدخان، 

ی برای مدتی از قلعه چخانسور به هرحال ابراهیم خان سنجران

تا خاشرود و ازنادعلی تا جوین را تحت تصرف خود داشت و از 

خزنده تا چرنده باج وخراج میگرفت. گفته میشود وی دکتر فوربس 

م هنگام شکار از ۱۸۴0سیاح فرانسه ای را درکنار هامون درسال 

چشم از جان  ۱۸۹2روی بلهوسی به قتل آورده بود. وخودش در 

درحال فقر وافالس  ۱۹0۳د. و پسرش خانجان خان درسال پوشی

                                                 
48

، 22۹،ص 137۸جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین دکتر حسن احمدی ،طبع  - 

 ۴۴پاورقی
4۹

 207 -20۶همان منبع،صص - 
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دک را درمیان ستان ایرانی بازگشت و دهکده سیاهدوباره به سی

  50کنگی درتصرف گرفت.
 

 درمورد مروری برچند سند تاریخی 

 تصرف  الش وجوین و اوق)قلعه گاه( 

 1۸55به مهرحسام السلطنه در
 

الش منطقه 

قلعه جوین واوق]و

 [ از زمانکاه

احمدشاه واوالده 

اش ببعد درتیول 

خاندان سردار شاه 

پسندخان 

اسحاقزی]ساکزی[ 

بوده ودرزمان امیر شیرعلی خان قلعه الش مرکز حکومت فراه 

 نیمروز بوده است. 

     

رویداد های )خوددرکتاب ،(سیستانیسکائی)جواد محمدی 

تهران( ده سند به ارتباط ۱۳۹2چاپ  ،خوشیدی ۱۳۳0نوزده بهمن 

برقلعه گاه والش وجوین از سوی امیر  نیروهای قاجاری  هحمل

چند تا از این ، 5۱ به نشر سپرده است. خان خزیمه قاینات میرعلم

 اسناد را از نظرمیگذرانیم.

                                                 

50
  . ،292،، ص2تيت ، سيستان ، ج  -

51
، 13۹2خوشیدی،چاپ1330محمدجواد سیستانی،سیستان ورویداد نوزده بهمن  - 

 20۴-1۸7تهران،صفحات
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 [۱۹]سند 

 به[میرعلم خان ]حاکم قاینات[«] حسام السلطنه»]سجع مهر[

حاال که جوین را محاصره کرده ]ای[ انشاءهللا خواهی » 

اگر خدای نخواسته نتوانستی بگیری دیگر بی جهت خود را گرفت،و

معطل کردن صورتی ندارد، به هرقسمی که صالح وقت و پیشرفت 

کارت را می دانی از آن قرار بکن، اگرمی دانی که در پهلوی قلعه 

الش اردو بزنی وهمانجا بمانی میتوانی ومردم را هم روبخود بکنی 

ه مناسب است باید در آنجا باشی اال درجایی ک البته این طوربکن و

واحواالت خود را بنویسی با سوار یا قاصد زود به ما برسانی. بقرار 

فرار سردار احمدخان بسیار ازجانب  شما  نگران هستم،خداوند 

درهرجا هست احتیاط کار تان را از دست  عواقب امور را خیر کند.

ت انداختید ندهید، خوب نشد که سردار احمدخان را اینطور به وحش

وما را به خالف عهد نسبت دادید. باری بصیرت شما در کار آنجا از 

ما زیاد تر است هرطورکه مایه پیشرفت کار تان است آنطور 

  52 «(بکنید....

گفته شده که فرارسردار احمدخان )ساغزی=   2۱در سند 

ساکزی( براثر اشتباه امیرعلم خان که پسر او را اسیرکرده صورت 

ت وامر داده شده که کار الش به همکاری سردار علی خان  گرفته اس

 :2۱سربندی پیش برده شود. اینک اصل سند

مجدت ونجدت همراه فخامت ومتاعت  عالیجاه[» 2۱]سند 

اکتناه اخالص وارادت آگاه نتیجه االمراء العظام میرعلم خان؛ نایب 

بارک الحکومه قاینات سرفراز بوده بداند، امروز که روز هفتم شهرم

ً چیزی  رمضان است پیاده قاصدی از چارخس رسید اگرچه مکتوبا

ً تقریر نمود که آن عالی جاه پسرسردار  در دست نداشت ولی ملفوفا

                                                 
52
 1۹2خوشیدی ،ص1330محمدجواد سیستانی،سیستان ورویداد نوزده بهمن - 
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احمدخان را گرفته است.اگر آن عالیجاه چنین خیالی را داشت،ما را 

باید زود ترمطلع میکرد که ما هم در آنجا سردار احمدخان را قدغن 

ومحبوس نگاه دارند. درهرصورت حاال که سردار  کنیم که بگیرند

احمدخان فرارکرده مراقب باشید که در آنجا افساد نکند واهتمامی 

نماید که کار قلعه کاه والش وجوین با انسجام  بگذرد وآن ناحیت  

بخوبی تصرف شود.حکمی به افتخار عالیجاه زبده الخوانین سردار 

ه جمعیت خود را برداشته آمده علیخان]سیستانی[ مرقوم داشته ایم  ک

، کار قلعه گاه والش وجوین را به اتفاق یک دیگر بگذرانید. حکم 

واال را بزودی ]به[آدم معتبری داده روانه کنید که برده به عالی جاه 

مشارالیه برساند واو هم جمعیت خود را برداشته وارد شود کار آن 

ت الزمه اهتمام را خواهد ناحیه را تمام کنید. البته در انجام این خدما

کرد. دیگراینکه باید از احوالت قندهار را در آن نواحی همیشه 

اً وسریعاً حباخبرباشد.آدم بفرستد اوضاع آنجا را حالی خود کند.صری

همه روزه گزارشات رابه عرض برساند وما را مطلع سازد وبه هیچ 

مضان وجه کوتاهی ومسامحه ننماید ودر عهده شناسد.تحریرا شهر ر

 5۳ .«۱2۷2سنه

گفته شده:در صورت توافق با سردار  2۵درسند شماره  

احمدخان، آن عده از کسان اورا که میخواهند به سیستان بروند در 

ً پسر وبرادر احمدخان  انتخاب خویش مختارند وعده ای هم که حتما

باید جزو آنها باشد،به قاین آورده شوند واز آنجا به مشهد فرستاده 

 شوند.

[ مهر حسام السطنه:عالیجاه مجدت ونجدت همراه  2۵ند ]س 

خلوص عقیدت آگاه نتیجۀ االمراء العظام امیر  هفخامت ومتاعت اکتنا

                                                 
53
خوشیدی، 1330رویداد نوزده بهمن  سیستانی،سیستان و محمدی خمک جواد - 

 1۹۴تهران،ص
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علم خان نائب الحکومه قاینات سرافراز بوده بداند،عریضۀ 

مفصل]ی[ که چند روز قبل عرضه داشته بود ملحوظ افتاد . کاغذی 

آنهم روزدوازدهم شهر شوال که عالیجاه فتح علی بیگ نوشته بود، 

از نظرمبارک گذشت، استحضار وآگاهی حاصل گشت.از قراریکه 

در عریضه جات سابق عرض کرده بود عالی جاه زبداخوانین 

سردار علی خان حاکم سیستان به آنجا آمده ومراتب دولت خواهی 

خود را ظاهر ساخته،اهتمامی درانجام خدمات دولتی دارد،بدیهی 

ً -اه مشارالیهاست که عالی ج در راه دولت ندارد وما راهم -ماالًوجانا

برادرعالی جاه  کمال رضامندی ازاو حاصل است، اما فرار پسرو

-از قرارمعلوم-زبده الخوانین سرداراحمدخان وکته خانه آن قلعه جات

عالیجاه سردارمشارالیه صالح چنین دانسته که پاره ]ای[از کته خانه 

یجاه مشارالیه به سیستان روانه کند وقلعه به قاین برود وبعضی راعال

جات که درتصرف آن عالیجاه است به تصرف حضرات باشد.اگرچه 

ساعی -مهم اماکن-عالیجاه سردار مشارالیه درانجام خدمات دولتی

بوده وهستند ولی شایسته وسزاوار این ومنظورما چنین است که پسر 

انواده ؟[ به قاین وبرادرعالی جاه مشارالیه با کته خانه]ظ:کالن خ

بروند وبعد ها آمده شرفیاب حضورواال شوند که ظهوراین حرکت 

باعث رفع جسارت وخالف عالیجاه،سردار احمدخان خواهد بود 

واطمینان کامل  برای ماحاصل خواهد شد. عمده منظورما 

ظهورصداقت وخدمتگزاری آنهاست وجزاین منظوری نخواهد بود. 

أفت توأم بافتخار عالی جاه سردار به همین خصوص ملفوفه رقم ر

ً قلعه جات الش  مشارالیه مرقوم ومرسول شد.عجالتا

وثموروجیرگ]درگ[، به انضمام قلعه فورک]کوهگه[ در تصرف آن 

عالیجاه باشد، پس از آمدن برادر وپسرعالیجاه مشارالیه و ریشسفیدان 

در حق آنها مرحمت فرموده به خود آنها واگذاری  وسنجیده خواهد 

شد .ودر باب روانه کردن عالیجاه فتح علی بیگ درکاغذ مشارالیه 
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ً دراین خصوص حکمی به جهت استحضار  اظهاری کرده بود سابقا

واطالع آن عالی جاه مرقوم ومرسول شده البته الی حال رسیده 

خواهد بود.حال هم فرمایش میرودکه مشارالیه ملتزم رکاب ودرهمین 

نزد آن عالیجاه خواهد شد. ... تحریراً  چند یوم با جمعیت سوار روانه

 54«ه۱2۷2فی شهرشوال المکرم سنه 

زاده ه [ میگوید که پسرسرداراحمدخان ولو که همشیر2۶]سند 

سردار علی خان سربندی است به مشهد مقدس فرستاده شود.ونیز 

کمال دقت وحرمت صورت  که در احترام سرداران قندهارشده  تاکید

بقول منظور سردارانی است که ] ت ایران اند.گیرد که از متفقین دول

، 18۵۵بعد از الحاق قندهار به کابل درسال مولف سراج التواریخ، 

برضد امیردوست محمدخان شوریدند وازقندهار به هلمند وشورابک 

امیر تحریک کنند، اما پسران امیردوست  علیهفرارکردند تا مردم را 

وبه قندهار بردند محمدخان بسرعت آنها را تعقیب ودستگیر 

وموردعفوامیر قرارگرفتند ولی از آن میان سردارمحمدعلم خان پسر 

سردار رحمدل خان وسردار شیرعلیخان پسرسردار مهردلخان 

 پسرسردار کهندل خان از راه رودبار وسردار سلطان علیخان 

 . [-2سراج التواریخ،ج -وملوچان به ایران متواری شدند

یگاه عزت ومجدت همراه نتیجه عالیجاه رفیع جا[»2۶]سند

االمراء امیرعلم خان به مزید التفات سرکار سرافراز بوده ، بداند که 

عریضه آن عالیجاه  وعریضه جات سرداران کثیراالقتدار مقرب 

 الخاقان رحمدل خان]برادر امیردوست محمدخان[ومحمدعلم خان

الت خان[ به نظرعنایت گستر واال رسید واز حقایق حا دلرحم]پسر 

آنها ووقایع اخبارات آن صفحات استحضار وآگاهی حاصل آمدسوابق 

اختصاص وبستگی سرداران قندهار به این دولت جاوید مدت ظاهر 
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 1۹۹خوشیدی ،ص1330د نوزده بهمن محمدجواد سیستانی،سیستان ورویدا - 
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تر از آن است که حاجیت به تفصیل ونگارش باشد.در ایام حیات 

سردارکهندلحان  وبعد از آن نسبت به سایر اخوان وفرزندان آن 

ً -مرحوم یای دولت قاهره کمال مرحمت از جانب اول -عموما

وجانبداری ونهایت التفات واعانت فرموده اند. خصوص ومقرب 

الخاقان رحمدل خان که به مزید توجهات وعنایات امنای دولت علیه 

اختصاص دارد واکنون که عالیجاه سردار محمدعلم خان عازم دیار 

گیتی مدار اقدس همایون گشته است. البته ظهورمراتب التفات 

[ دولتی در بارۀ مشارالیه وسردار شدن به کسیتضادات ]بازوواع

رحمدلخان زیادتر خواهد بود. سرکار واال نیز در کیفیت ورود 

محمدعلم خان به الش وعزیمت شرفیابی آستان مالیک دربان 

همایون را درجزو مطالب خودتان خدمت اولیای دولت قاهره نوشتم 

با چاپار دولتی روانه وسفارشات زیاد در بارۀ آنها عرض کرده 

 ساختم.ونهایت جانبداری والتفات درحق او مبذول خواهد فرمود و

دیگر در باب امر انتظام قلعه الش وسایر قلعه جات ارقامات 

واحکامات زیاد صادر شده وعالی جاه فتح علی بیگ را روانه ساخته 

است،  البته تا به حال از مضمون فرمایشات واحکامات واال آگاهی 

حکم همایون حکم سابق است وعالیجاه مقرب  -فته است.بالجملهیا

الخاقان سردار علی خان هم البته  درانجام خدمات آنجا وانتظام امور 

آن سرحد کمال اهتمام را خواهد داشت.ساخلو قلعه درگ وهمچنین 

ً باید از سرباز وقشون دولتی باشد.الغیر مداخلت  قلعه الش حتما

کسان نیست. و مقاینی وغیره در آنها الزومشارکت نفری وتفنگچی 

 عالیجاه سردار احمدخان اگرچه همشیره زاده سردار علیخان هم باشد

وقتی متوقف مشهد باشند  همگی باید روانه ارض اقدس شده یک چند

تا ازرهگذر خدمات سردار احمدخان اطمینانی براولیای دولت قاهره 
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درمشهد مقدس بوده حاصل شود.چنانچه پسر خود سردار علیخان هم 

 55«۱2۷2وهست..... شهر شوال سنه 

 درسال »جواد محمدی سیستائی،به این نکته نیز اشاره میکندکه:

م( سردار علی خان از سوی حسام السلطنه ۱۸۵۵خ۱2۳۴)۱2۷2

مزبور مامور میشود تا در فتح اسفزار]شیندند[با نیروهای ایرانی 

مدخان همکاری کند وسردار درمسیرحرکت خود سردار اح

ساغزی)شوهرخواهر خود ( را به دست کشیدن از طغیان علیه ایران 

  56 «دعوت می کند ولی او نمی پذیرد.

عازم م( سردار علی خان که ۱۸۵۵)۱2۷2درهمان سال 

قلعه  تحت فرمان خود، با چهار هزار سرباز سیستانی خراسان است 

ن می کند وپس از  آاشغال تُجگ)روستایی واقع در شمال جوین( 

قلعه را به دویست تن از سربازان خود می سپارد وخودش عازم 

بنابر روایت سند شماره   5۷ «دیدار حسام السلطنه درخراسان میشود.

خواهر سردار علی خان رئیس شوهر، سردار احمدخان ساکزی،  2۶

 .  اشتپسری بنام محمد حیدر د  وصلت از اینوطایفه سربندی  بود 

 دریاد داشتهای خود مینویسد: میجرسمت سکرتر گولدسمید 

بطورفوق سردار احمدخان  نواسۀ صالح محمدخان ]شاه پسند[ که 

مردی خوش برخورد  العاده مؤدبانه وخوشایند از ما پذیرائی کرد،

 ساله معلوم میشد. شاه پسندخان ۶0تا  ۵۵وخوش چهره بود. حدود

جسدش را برای دفن به  خان( وقتی فوت کردسرداراحمدبزرگ درپ)

هرات بردند. عموی رئیس جوین گلزارخان، هم در هرات فوت کرده 

 سال عمر داشته و دندان هایش 110بود ومی گفتند که هنگام مرگ 
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 1۸1خوشیدی، ص1330محمدجواد سیستانی،سیستان ورویداد نوزده بهمن - 
57
 1۸1خوشیدی، ص1330محمدجواد سیستانی،سیستان ورویداد نوزده بهمن - 



 175 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

سالم وکامل بوده است.
 5۸

  

متنفر بود. سردار امیر علم خان  سردار احمدخان از امیر قاین

دوهزار میگفت که سال گذشته، بر اثر ترفندهای امیرقاین حدود 

وار از منطقه جوین به سیستان مهاجرت کردند و اکثر زمین های خان

زراعتی جوین خالی و بدون کشت ماندند. خیلی از دهات کامالً 

خانوار در جوین باقی نمانده اند.  هزارمتروک شدند و اکنون بیش از 

سردار با دختر سردار ابراهیم خان]رئیس چخانسور[ ازدواج کرده 

ای ابراهیم خان احترام و ارزش فراوان قایل بود و سکنه این حدود بر

و او را بزرگترین جنگجو وشکارچی آن حدود میدانستند. اما  بودند

 5۹ این را هم میگفتند که او رفتار وکردارخشن و ناتراش دارد.

سمت عالوه میکند ، سردار احمدخان سه پسردارد که از 

ئیس آینده مادران متفاوت اند. بزرگترین انها شمس الدین خان، ر

منطقه، جوانی بسیار اروپائی ]مشرب[ است و لباس اروپائی انگلیسی 

زام رکاب امیر تمی پوشد. او در سفر امیر شیرعلیخان به امباله، در ال

بود، وبا امیر در یک کالسکه می نشست وعکس او هم درتابلوی 

تاریخی که از امیر شیرعلی خان به مناسبت این سفر نقاشی شده است 

دارد. دو پسر دیگرسردار، هنوز بچه  وهر دو فوق العاده زیبا  وجود

هستند. یکی به اسم سلطان جان ودیگری محمدحیدر نامیده میشوند.
 60

  

در منطقه هم  اوالده سردار احمدخان ساغزی)ساکزی( تاکنون 

سر کرده قوم از عزت وحرمت یس وئبحیث ر قلعه کاهُ جوین و

اه رئیس این قوم حاجی نورمحمد فراوانی برخوردارند.درعهد ظاهرش

 بود.خان بود وبعد از اوپسرانش حاجی عبدالمجیدخان 
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 211دوین دکتر حسن احمدی ،ص جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وت - 
5۹

 212-211-جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین دکتر حسن احمدی ،ص  - 
60

 213جغرافیای تاریخی سیستان، دکتر حسن احمدی ،ص  - 
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 مقاله دهم

 ی ناروئی وسنجرانیبلوچهاظهور

 در سيستان 

گرچننه دروقننایع عهنند مغننول وملننوک کننرت هننرات ازطوایننف بلننوچ 

شننده اسننت،  مگننر جابجننائی وسننیع ینناد درسیسننتان درتاریخنامننه سننیفی 

منننیال دی، پنننس از آنکنننه  ۱۸00درسنننال  طواینننف بلنننوچ در سیسنننتان

نیروهای قاجاری برضد لطفعلی خان زند  وآخرین سنگراو درکرمان 

یورش بردند، طرفداران لطفعلنی خنان زنند کنه بیشترشنان از طواینف 

بلننوچ بودننند، ازطننرف لشننکرقاجاری سننرکوب گردیدننند ،بقینن  السننیف 

به سیستان طوایف بلوچ عمدتاً براهونیها و ناروئی ها از بم  وکرمان 

 که درآن وقت جزو قلمرو افغانستان بود کوچ کردند.

بلوجهای نو وارد عمدتاً با گله های اشتر وگوسفندان خود در دوجناح 

رودخاننننه هیرمنننند از خواجنننه علنننی و دیشنننو در رودبنننار گرفتنننه تنننا 

چهاربرجک و ننادعلی و مینان کنگنی دردهنات دوطرفنه هیرمنند ودر 

ه ابنراهیم خنان وعلنی آبناد سنکنی اصنل چخانسنور نینزدر اطنراف قلعن

گزیدننند کننه در پهلننوی کشنناورزی بننه مالننداری در داخننل دهننات نیننز 

 6۱مبادرت مي ورزند.

                                                 
61
، ص 13۶۴موسوی، چاپ  جی ،پی، تیت ، سیستان، ج اول، ترجمه دکتر سیداحمد -

17۴،1۸1  
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درنیمنه قنرن سید حسن حکنیم باشنی سیسنتانی  ی که از جانب در سند

بلوچها متشننکل از طوایننف مختلفننی اننند مگننر دو طایفننۀ ذکننر شننده، ۱۹

ئی نام آورتنر ومقتندر شان، یکی طایفۀ سنجرانی ودیگری طایفۀ نارو

نام برده میشود که یکی  تراند. در سیستان از دوطایفه دیگر بلوچ نیز

( است. طایفنه تنوری متشنکل 62توری بلوچ و دیگر  طوقی )یا توخی

خانوار است و در دهنات خواجنه احمند و جنالل آبناد سنکونت  ۴00از

دارنننند. طایفنننه طنننوقی بلنننوچ، بجزطایفنننه سننننجرانی وطایفنننه نننناروئی 

مننه طوایننف بلننوچی سیسننتان متعلننق بننه طننوقی هسننتند کننه عمننده دیگره

 ۳00خننننانوار( وجمننننالزائی ) ۴۵0تننننرین آنهننننا سننننارونی )درحنننندود

 .                                                                             6۳خانوار مي باشند ۴00خانوار(، گرگیه )گورگیج( 

این قوم فقط در »ا مینویسدکه: داکترلودیک ادمک،در مورد سنجرانیه

اقامت دایمی در سیستان را  ]منظورقرن نزدهم است[آغاز قرن جاری

یا چپری نشین « پالس نشین»بدست آوردند که قبل از آن مردم 

بودند. آنها در زمان احمدشاه که اساس امپراتوری درانی را گذاشت 

ن آنها بطور آمدند. در این زما ]والیت هلمند[لیاز بلوچستان به گرمس

چپ هلمند میان مله خان و رود بار تحت قیادت ۀ ساالنه در کرانـ

 ه متعلق به ساالر شان عبدهللا خان در رفت و آمد بودند. این ناحی

ویران شده بود و « افشار-نادر شاهۀ »بوسیـلـ قبالً  بودکهنورزیي ها

وز متروک و بی حاصل بود و امرۀ حین اشغال بلوچ ها یک منطقـ

                                                 
62

ومردم ستانی آمده است، طوقی درست است، یم باشی سیچنانکه در سند سید ابوالحسن حک- 

عوام محلی آنرا بشکل توخی هم تلفظ میکنند. این شکل تلفظ سبب شده است تا آقای جواد 

ی، خورشید 1330بهمن  1۹محمدخمک سیستانی، در کتاب گرانسنگ خود)سیستان، روویداد 

ند، یکی میباش افغانستان بلزا ی ( آنها را با قوم توخی که شاخه ای از قبیلۀ هوتک136ص

واقعیت اینست که توخی  .در کتاب نژادنامۀ افغان استناد جویدقول فیض محمدکاتب  د وبهبشمار

ناروئی در سنجرانی وغیر است وطوقی به طوایف بلوچی غیر پشتون شاخه ای از قوم هوتکی 

 سیستان اطالق میشود.
63

 322، ص13۴3هللا فریار، تهران هنری فیلد، مردم شناسی ایران، ترجمه دکترعبد - 
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بلوچ ها که مردم کوچی اند در این  .ه همین حال باقیمانده استهم ب

 در  منطقه برای حدود شش تا هشت ماه با شتران و رمه های شان

یاد « پالس»بافته شده و بنام  خود که از چوب گزکلبه های چپری 

میشود زندگی می کنند. چنین به نظر میرسد که ساالر بلوچ ها عبدهللا 

 «جان بیگ»نورزی ها دارد؛ ولی فرزندش  با خوبی  خان روابط

ً با آنها در خصومت استشده که جانشین پدر  نامبرده  .است دایما

یک قطاع الطریق سرشناس است و برای سالیان متمادی در راه های 

ل راه گیری یمواصالتی میان کندهار و سیستان از طریق گرمس

بلوچان »میکرد. در زمان وی سنجرانی ها و رعایای شان یعنی 

را در امتداد کناره های  گشت و گذار شانۀ ساحـ [طوقی]«تاوکی

هلمند تا حدود ولسوالی چخانسور گسترش دادند. آنها در کشمکش 

حصه گرفتند جریان داشت که در این زمان میان سران سیستان  های

و به این ترتیب در این منطقه بصورت بالنسبه احراز موقعیت کردند 

گری شانرا به اقامت دایمی در منطقه مبدل  و شکل زندگی کوچی

شاه ساختند. از این که در این زمان کشمکش میان فرزندان تیمور

بخاطر بدست آوردن تاج سلطنت  [زمان وشاه محموداست شاهمنظور]

اینها به آسانی توانستند مؤثریت خود را ثابت سازند و  ،روان بود

ی ها قادر ییرا نورزخود را از مزدور کاری نورزی ها وارهانند ز

بلوچها به دفاع از اراضی قومی شان در برابر تعدی و دست اندازی 

  64 «نبودند.

عضو هیئت سرحدی ماکماهون وصاحب منصب  انگلیسی، "تیت"

نقشه بردارکه درعین حال باستان شناس وبشرشناس نیز بود، درسال 

میالدی در مدت دوسال وشش ماه اقامت خود در  190۵ -1902های
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،منتشره افغان جرمن رحمت آرياترجمأ غانستان تاريخی او سياسی ژورنال،آدمک،داف- 

 81و80و79آنالين، بخش 
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طوایف واقوام مختلفی که درسیستان  درمورداتی دقیقی علطایستان مس

و درنیمروز از رودبار چهاربرجک تا هامون پوزک وخاشرود و 

انجام داده است که نتیجۀ این مطالعات تالیف جوین سکنی داشتند، 

چهارکتاب پرارزش او در باره تاریخ،  جغرافیا ، خرابه ها ومردم 

 سیستان است.

 )یادداشتهایی درمورد« سیستان»های مهم اوکتاب یکی ازاین 

 نام دارد که تاریخ ، وضع اراضی ،جغرافیا، خرابه ها ومردم سیستان(

 ده است.سیچاپ ر ه درکلکته هند ب 1910در

بنام چخانسوریاد میشدکه کنگ باید متذکرشد که درآن ایام نیمروز

یا  لیانتا س هیرمنددرجنوب مرکز آن بود  ومساحت وسیعی ازرودبار

درشرق و  را دربرمیگرفت.میل کورگی صالحان جوین درشمال 

چخانسوربود که شامل اصل چخانسور و روستاهای عالقداری 

 دوطرف خاشرود تا حدود دالرام وهامون پوزک میگردید.

بنابر گزارش جارج پیتر تیت، طوایف و تیره های که در 

 ،دسکنی داشتن 190۴نیمروز درساحه حکومت محلی کنگ در

عبارت بودند از: بارکزئی ، اچکزئی ، ساکزئی ، نورزئی، ده باشی ، 

، علیزئی، غلزئی، خوگیانی، ترین، بالی، فراهی ، سید، (پشتون)چبری

رزئی، سرگلزئی، گله بچه، اککی، سنجرانی، صفهده مرده، ما

رخشانی ، اسماعیلزئی ، شیرزئی ، زهروزئی، سیدزئی، کشانی، 

زئی، نوتانی، بیلر، سربندی، رادینی ، دوبسارانی، موسی زئی، 

 ری ، پهلوان وماجباری ، کوت خیل ، ُکنده، کرائی ،آبیل، ریگی ، با

بابی.
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چخانسور( عدۀ فارسی زبانها  مند، ودرناحیه افغانستان)بغیرازرهی

 . در ناحیه چخانسورنسبت به عناصر افغانی وبلوچ ناچیز است

نفر  1000فارسی زبانها زیاد است. همچنین در ناحیه کنگ درحدود 

سربندی زندگی میکنند. دراین ناحیه عناصر افغانی نیرومند  از طایفۀ

ومقاومند و بهمین دلیل آنان توانستند از حمالت ایرانیها جلوگیری 

 نمایند. 

سیارزیاد ترینها" در کنگ ب بروایت تیت، "غلجه ئی ها" و"

ً از نظرتعداد باهم برابراند. بعد از آنها علیزائیها و  وتقریبا

تعداد غلجائیها  1904سگزئی)اسحاقزائی( وصیاد بودند.درسال 

نفر بودند. ترینها کالً خانه  1871نفر بود. ترینها  1827

نفر بشکل رعیت   80بدوش)چادرنشین( نیستند. واز غلجه ئی ها 

 25نفر بودند واز میان آنها تنها  1372ا بسرمی بردند.علی زائی ه

 611خانوار بکار کشته گری وزراعت اشتغال نداشتند. سکزی ها 

نفر بودند که کارهمه آنها زراعت وکشاورزی بود. درمیان قبایل 

نفر  1836افغانی، رخشانی های)بلوچ( برتری داشتند وتعداد شان به 

نفر که کارشان  400می رسید.وتماماً به زراعت مشغول بودند،مگر 

 گله داری یا مالداری بود.

تیت عالوه میکند که جمعیت چخانسور را بیشتر بلوچها تشکیل 

ود داشت. جمعیت جنیز بسیار و میدادند که در بین آنها فارسی زبانها

تماماً بکار کشاورزی سرگرم  نفر بود و2۶1۴کل آنها)فارسی زبانها( 

کی ها در اینجا  د. کار آنها پرورش گاو بونفر 2۶۶7بودند. تعداد د لخ 

خانوار بکار  و اشتغال به گله داری بود. از میان آنها فقط چهار

کشاورزی پرداخته بودند، درحالی که دلخکی های ایران)سیستان 

ایرانی( بدون استثنا بزراعت مشغول بودند
66
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جی، پی، تیت، طوایف وعشایر سیستان ایرانی را در دوناحیه 

کنگی اینطور نام برده است : احمدی ، سنچولی شهرستان ومیان 

 )سنگچولی(، گرگ ، خاک سفیدی، میرشکار، صافی، پودنه،

، )بلوچ(ارباب،غده ، زور،پنجک ، سربندی، کول)جت(،شیخ ، بیلر

کمالی،  جوتیغ ، خضری)خزری(، شهریاری، مالشاهی ،خراط،

، ، پیری، آوازی، رخشانی، سرگزی، دآلرامیکیخاه، راهدار، گلوی

مر، بزی، حاجی رئیسی ، میر، غلجه ئی سید، میرویس ، ابدال، خ  

،حیدری، شهرکی، فلفلی، قروت خوار، سوداگر، سربندی، جاگیر، 

گزمه)بلوچ(، ناروئی، کریمدادزئی )بلوچ(، گوری ، کندوری، 

شهرکی، سراوانی ، ده مرده، راهدار، غده)کده(، زردادزئی)افغان( ، 

رخشانی، کامه وال صافی،  وکاتی( ،کاکر، اورمک زئی،اوکاتی)ه

سر،میرزا، سندگل ، گرگیچ، شهرستانی، راشکی، دیوانه،  شیخ ، سیاه

)بلوچ یا براهوئی(،شیخ ویسی، بندانی،  سرحدی)بلوچ(، رسولزئی

)براهوئی(، ده وال سه کوهه،ده والی واصالن، هتله  عرب، عیدوزئی

دو، آهنگر، ه ، ال،بریچی )افغان(، محمدی، راز، پنجکا، جات، ته کور

بامری)بلوچ(،کریم کشته، رامرودی، بارانی، تیلر، بادری، خلیلی، 

، پتی پشم ،شیخ نوری، کلبعلی، شیخ حسنی)بلوچ( )افغان(مرادقلی

 عسکری، ساکزئی ،جر، سلیمانی، نوری، جمالزئی )بلوچ(،

ی ،  کته هکشانی، خارکو ،،راهدار، دهباشی، عسکری،کیال)افغان(

تانی، رودینیلوک، قزاق، نو
67
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آقای غالم علی رئیس الذاکرین،در مورد طوایف وتیره های  (293ص،1شماره )ضمیمه 

بانام ساکن درسیستان  بخش ایران،کتابی نوشته به نام"زادسروان" که واقعاً 

انان ما کاردرخورستایشی انجام داده اند،ایکاش در نیمروز افغانستان نیز کسی از جو

دست همت به کمر زند وبه معرفی طوایف وعشایروتیرهای که دراین ناحیه زندگی دارند 

 چنین کاری بجا آورد. 
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روستای دلتای  38۶بقول تیت، طوایف وقبایل فوق الذکردر 

هیرمند در بخش ایران بشمول میان کنگی زندگی میکردند. ازمیان 

نفر ودو روستاهریک حدود  ۵00این روستا ها فقط سه روستا بیش از

نفرجمعیت داشتند، بقیه روستاهای کوچک بودند. ۵00تا  300
68
 

 : يکی اند هردوئی،، شيرانزاوئی نار

، یکنننی از طواینننف نیرومنننند بلنننوچ در  طایفنننه نننناروئی در سیسنننتان 

لیننل اسننت کننه آنهننا از وجننه تسننمیه  ننناروئی بننه ایننن د .سننتسیسننتان ا

و بلوچسنتان  بنه کرمنان وسیسنتان وبلوچسنتان پرکننده نواحی کوه ننار

بعدها یکی از نوادگانش بنام میرزاخان به سیستان منی ایند و  شده اند.

نزدیننک چنناه نیمننه زابننل اقامننت اختیارمیکننند وفرزننندش علننم خننان در 

از شهرت وآوازه ای  ۱۹رئیس ایل ناروئی سیستان درنیمه اول قرن 

 برخوردارمیشود.

 شيرانزائی :

وجه تسمیه شیرانزائی، اینست که جند بنزرگ طایفنه نناروئی  شنیران 

ه نام داشته است وبعد از مرگ او پسرانش به شنیرانزائی شنهرت یافتن

مؤلف زادسنروان میگوید:براسناس نظرنویسننده کتناب حکمراننان اند .

بنننت، جنند بننزرگ طایفننه ننناروئی بنننام شننیران نامیننده میشد.شننیران در 

بستر مرگ، فرزنندان خنود را فرخوانند وبنه آننان تنذکرداد کنه بعند از 

مرگ من پراکنده شوید تنا قنوم شنما همنه جنا گینر شنود. وفرزنندان او 

ران، کرمنان وبلوچسنتان شندند وتعندادی نینز پس از مرگش روانۀ مکن
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به سیستان باقی ماندند. بدین ترتیب فرزندان شیران خان طبق وصیت 

  69جدخویش پراکنده شدند.]و سپس بنام شیرانزائی شهرت یافتند[.

ن خاشننیرمولننف زادسننروان در روایتننی دیگردربننارۀ شننیرخان میگوید

ملننک سننیاه کننوه درمنطقننه خواجننه علننی رودبننار دردامنننه کننوه نننارو و 

طایفننه براهویهننای وحملننۀ مشننغول گلننه داری بننود، امننامورد حسننادت 

کنوچ  ازمحل کوه ننارو بنه جنالق وسنیب سنورانوت. گرفممسنی قرار

ن هجننوم بردننند. چننون ی هننا بننر شننیرخاکننرد. امننا دراینجننا نیننز براهننوئ

جویی بنود،از سنیب سنوران بنه منطقنۀ جبنال بنارز  شیرخان مردصلح

براوهوئیها بدور باشد. بعند از فنوت شنیرخان ،  کوچ نمود تا از حمله

فرزندانش درمحل نرماشیر وبمپنور روزگنار منی گذرانیدنند. یکنی از 

کننه پنندر محمنندعلی  بننود و او نننام داشننت پسننرانش ناصننرالدین خننان 

از دسننت  چاکرخان،میننرزا خننان پسننرپسننری بنننام چاکرخننان داشننت. 

و میرخننان بنندرفتاری براهننویی هننا، بننه سیسننتان کننوچ کننرد ودر قلمننر

سربندی پدرمحمدرضا خان سربندی رحل اقامت افگنند. چنون منردی 

مالنننداری بود،میرخنننان منطقنننه چننناه نیمنننه را بنننه او داد.بعننند از مننندتی 

پسری بنان علم خان بناقی مانند کنه رئنیس اواز و میرزاخان فوت کرد

بنننود. علنننم خنننان  ۱۹طایفنننه ناروئهنننا در سیسنننتان درنیمنننه اول قنننرن 

صنلتی بنا طواینف انسنت از طرینق پیونندهای وبنود کنه تومردمقتدری 

سیسننتان موقعیننت خننود را مسننتحکم سننازد وبننه اعتبننار ومقننام طایفننه 

ننناروئی بطورچشننم گیننری بیفزاینند. او در همدسننتی بننا محمدرضنناخان 

سربندی وهاشم خان شهرکی نقنش مهمنی  درتضنعیف واخنراج ملنک 

 70 جالل آلدین کیانی از سیستان داشت.
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منننیالدس ، سیسنننتان را خنننوب  ۱۸۹۸در جننننرال پرسنننى سنننایکس کنننه 

 ۱۹گردش کرده ، یاد آور میشود که، ایل ناروئى بلوچ در اوایل قرن 

منننیالدس در سیسنننتان اقامنننت گزیدنننند و بنننا شنننهرکى هنننا و سنننربندیها، 

دوطایفه نیرومند فارسى سیستان ]برضند کیانینان[ایتالف نمودنند. اینل 

وان عراق میدانند نهروئى )یا ناروئى( خود را از اعقاب عربهاس نهر

خنننانوار آنهنننا در سیسنننتان در تحنننت سنننرکردگى  2000و در حننندود 

  ۷۱سعیدخان پسر سردار شریف خان ناروئى بسر مى برند.

یکنی از  آور ننام اوسنت. برج علنم خنان در مینان کنگنی سیسنتان، یناد

از  ۱۸۱0مناموران اسننتخبارات هننند برتنانوی بنننام پاتینجرکننه درسننال 

ید:ناروئیها بطورکلی مردمانی قد بلنند،مقبول سیستان دیدن کرده،میگو

وفعننننال اننننند.انها در برابننننر تغییننننرات اقلننننیم وفصننننول سننننال سننننازگار 

ومقاومننند. ازمننرگ نمننی ترسننند وگفتننه میشننود هنگننام جنننگ درنهایننت 

رشادت ودالوری می جنگند وفقط به فرماندهی مدبر ودلیرمحتاج انند 

فی صننحیح بننا تننا آنهننا را بننرای ابننراز رشننادت وشننهامت درجهننت هنند

 72اسلوب وروش منظم هدایت کند .

بروایننت مؤلننف زادسننروان،علم خننان صنناحب دو خننانم بننود، کننه یکننی 

مادردوسنننننت محمننننندخان  وزمانخنننننان ومنننننددخان بنننننود، و دیگنننننری 

بنه ازدواج  ممادرشیردلخان وشریف خان وبی بی بگم بود. بی بی بگ

اهر علی خان سنجرانی برادر بزرگ سردار ابراهیم خان در آمد وخو

سردار ابراهیم خان خان سنجرانی به عقد شریف خان ناروئی درآمد. 
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، 2، ج 1336پرسى سایکس ، ده هزار میل در ایران ،ترجمه حسین سعادت نورى ، چاپ ، - 

، اما به نظرداکتر بیلیو، ناروهی یعنی غیر کوهی)باشندگان همواریها( ببعد 3۹5صفحات ، 

طایفه ایست از بلوچها که برای تمیز شان از براهوئی )باشندگان کوه ها( نامیده شده اند.)رک، 

 پژوهش اتنوگرافی افغانستان، بخش هفتم،سایت آریائی(
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بدین ترتیتب ناروئی ها وسنجرانی ها با هم وصل شدند. بعد از مرگ 

گم به عقد برادرش سردار ابراهیم خنان در ب علیخان سنجرانی بی بی

سردار دوسنت محمند پسر بزرگش سردار علم خان، از  پس . 73 .آمد

ده دوسنننت محمننند  واقنننع درغنننرب نننناروئی شننند. رئنننیس طایفنننۀ خنننان 

رودخنننان هیرمنننند و شنننرق زابنننل، در محنننل ویراننننه هنننای آتشننننکدۀ 

از اوسنننننه پسنننننربنامهای  .اسنننننت  کرکوینننننه،یاد آورننننننام ونشنننننان وی

 برجای ماندند. کیکاوس،درویش خان،محمدعلی خان

 سردار شريف خان ناروئی:

دار ، در مننورد اقتنن۱۸۷2ایننوان سننمت، سننکرترجنرال گولدسننمید در 

طایفۀ ناروئی در سیستان واحداث آبنادی قلعنۀ ننو و بنرج علنم خنان و 

روی کار آمدن سنردار شنریف خنان بنرادر سنردار دوسنت محمندخان 

توضننیحات جننالبی ارئننه کننرده مینویسنند: بعنند از مننرگ سننردار دوسننت 

محمدخان ) پسربزرگ علم خان ناروئی( از او یک پسر ده ساله بنام 

اوضننناع واحنننوال عنننادی اینننن پسنننرباید دروینننش خنننان بننناقی مانننند. در 

جانشننین پنندرش میشنند،ولی سننردار شننریف خننان ازموقننع اسننتفاده کننرد 

وضنمن ازدواج بننا بیننوۀ بننرادرش، قنندرت را قبضننه کننرد. ایننن سننردار 

ابننن چاکرخننان شننریف خننان پسرسننردارعلم خننان فرزننند میرزاخننان 

ننناروئی بننود. ایننن علننم خننان همننان رئیسننی بننود کننه بننرج علننم خننان را 

م" قرار دارد. باین برج در کنار یک گودال بزرگ بنام "سساخت.  زک 

این گودال)چاه نیمه( هرساله با آب یک کانال کشیده شنده ازهلمنند پنر 

م( جرینننان آب ۱۸۷2ازبیشنننتر) سنننال اخینننر ینننا ۳0میشننند. درعنننرض 

لذا بسترگودال مذکور تماماً زیرکشت رفت. چنون خناک  خشک شد و

فنوق العناده ای نصنیب شننریف  وعواینند آن بسنیارغنی وبکنر بود،سنود
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خان شد. بعد از آن دوست محمدخان برادر شریف خان، قلعۀ دیگری 

میلنی  ۴روی یک تپنۀ کوچنک بنه ننام قلعنۀ ننو سناخت کنه در فاصنلۀ 

برج علم خان واقع بود. بعد از مرگ دوست محمدخان درحندود سنال 

قمری( شریف خان وارث او گردیده وقلعه را ۱2۷۴میالدی ) ۱۸۵۷

بناب خاننه ۱000احب کرد که حاال بسیار پرسکنه شده وحدود هم تص

مَّک دارد که با  باب خاننه بناالی  ۳00دارد. او قلعۀ دیگری هم بنام ک 

دو تپه بنا شده است. شریف خان تنها رئیس با قدرتی است که دراینن 

نفنراز قباینل مختلنف را تحنت  ۳000بخش سیستان باقی مانده وحدود 

رحنال او امنروز کنامالً در دسنت دولنت فنارس فرمان خود دارد. به ه

است ودختر خنود را هنم بنه عقند و ازدواج پسنر امینر قناین در آورده 

سال عمر دارد ومردی فوق العاده خوش سنیما بنا عیننک  ۵۵است. او

طالئی و ریشی بلند اسنت. البتنه قندرت او ابنداً قابنل مقایسنه بنا قندرت 

و پسنر سنردار شنریف رئیس چخانسور)سردارابراهیم خان ( نیست. د

خننان یکننی سننعیدخان ودیگننری محمنندعلی خننان اسننت. مادرمحمنندعلی 

چخانسوراسنت. مننادر سننعید  مالننک خنان خننواهر سننردار ابنراهیم خننان

خواهر رستم خنان سنربندی اسنت وسنعیدخان همنان کسنی اسنت  خان،

 .۷4که قلعۀ نادعلی را اشغال کرده است 

ابر امینرعلم خنان بقول جواد محمدی سیستانی،نخستین کسی که در بر

علی رغننم خویشنناوندی علیننه او قنند علننم کننرد، ]حنناکم سیسننتان[خزیمننه 

 منیالدی ۱۸۷۳دسنامبر 2۱همین سردارشنریف خنان نناروئی بنود. در

قمری( سران سیستان، برامیرعلم خان شنوریدند و مقنر او را ۱2۹0)

محاصره کردنند و بناالخره بنا او توافنق نمودنند کنه از سیسنتان بنرون 

گان نیروهای که برامیرعلم خان  شوریده بودند عبارت برود. سرکرد

بودنننند از: شنننریف خنننان نننناروئی،ابراهیم خنننان سننننجرانی، سنننلطان 
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احمدخان الشی، کمالخان صاحب بندرکمال خان، امام خان رودباری، 

امننا بننزودی نیروهننای  سننرافراز خننان بلننوچ وملننک عباسننخان کیننانی.

زمنام اختینار سیسنتان  دولتی بکمک امیرعلم خان میرسند واو دوبناره

را بدسننت میگیننرد. بننرای بررسننی موضننوع مننامورانی واردسیسننتان 

میشننوند ومننردم عنندم رضننایت خننود را از سننپردن سرنوشننت خننود بننه 

بدست  قاینی ها ابراز میکنند ومیرعلم خان از سیستان تبدیل وبجایش 

یک نفر نظامی بنام صمصام الملک گماشته میشود.دیری نمیگذرد که 

خان خود را به تهران رسانده ذهنینت شناه را نسنبت بنه خنود امیرعلم 

سنردار (.و۱۸۷۴جلب کرده دوباره به حیث حاکم سیستان برمیگنردد)

رعلم خنان ی بنه رغنم خویشناوندی سنببی اش بنا امینیشریف خان نارو

می برد وسرانجام به سنال پناه به افغانستان [سیستان را ترک میکندو]

 ۷5. ز جهان می پوشدچشم ا ( درکابل۱۸۸۹) قمری۱۳0۶

جننواد محمنندی خمننک سننکائی  درمننورد خننانواده سننردار شننریف خننان  

غیر از دوست محمدخان پسران ناروئی سردار علم خان مینویسدکه : 

دیگر بنامهای:شریف خان، شیردلخان، عظیم خان  داشت. از  دوست 

ازاو دوپسنر بنامهنای عبناس  محمدخان، فرزندی بننام دروینش خنان،و

صنرخان بنه دنینا آمند. از عباسنخان،محمدامین خنان واز خنان ومحمدنا

محمدامین خان فرزندی بننام محمدحسنین خنان بنه ثمنر آمند.از سنردار 

ناصنننرخان عبننناس خنننان واز او سنننه پسنننر بنامهنننای هوشننننگ خنننان، 

منصورخان وغنالم حسنین خنان بنه ظهنور رسنیدند.از سنردار شنریف 

. از سنردار خان، سردارسعید خان وسردارمحمدعلی خنان بندینا آمدنند

سننعیدخان سننردارخدادادخان و از او سننردار نظرخننان  وسننردار شنناه 

نظرخننان بننه ثمننر رسننیدند. ازسننردار نظرخننان پسننرانی بنننام پرویننز 

خان،قبنناد خننان وآریننن خننان وبهمننن خننان بننه ظهننور رسننیدند کننه بجننز 
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. سنردار ۷6سردار آرین خان، دیگران همنه در آمریکنا زنندگی میکننند

خورشنیدی  ۱۳۳0در انتخابنات سنال کنه ت نظرخان ناروئی همان اس

علم و برانگیخته شدن خشم مردم در زابنل خاندان بر اثر توطئه های 

نفردیگننر از هیئننت مسننئول صننندوق انتخابننات  زابننل بننه قتننل  ۱2بننا 

سردار آرین خان انتقام خون پدر خود را گرفنت و پسرش و  ،۷۷رسید

تنننننا  بعننننند از اینننننران بنننننه نیمنننننروز افغانسنننننتان متنننننواری گردیننننند و

سننال آوارۀ کنوه وبیابننان هنای جنننوب  2۷خورشننیدی مندت ۱۳۵۹سنال

میالدی در تبانی بنا برخنی ۱۹۸0افغانستان بود تا اینکه در اوایل سال

، با مقامات افغانستان از بلوچ های منسوب به حزب دموکراتیک خلق

حزبی ودولتی افغانستان در تماس آمد و به بهانۀ جدا کردن بلوچستان 

ان ، پول و سالح فراوانی از دولت افغانستان گرفت  و از پیکر پاکست

 )ختم(راهی پاکستان گردید و دیگر هرگز به افغانستان برنگشت.
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 دهم يازگفتار 
 
 

 خاطرات ايوان سمت، دربارۀ سردارکمالخان 
 

(21/11/2020) 

 
دم چندی قبل مقاله یی دربارۀ سردارکمالخان سنجرانی نوشته بو

ودرآن گفته بودم کمالخان در چهار برجک زندگی میکرده و سردار 

امام خان پسرعمش در محل بندر بود وباش داشت وبا همین تلقی 

وجودمقبرۀ کمالخان در نزدیک بندکمالخان برایم عجیب به نظرمی 

 آمد.

این موضوع ذهن مرا چندین روزبخود مشغول داشت تا اینکه دوباره 

سکرترجنرال گولدسمید را مرورکردم. « تایوان سم»سفرنامه 

صفحه(، دربارۀ روستاهای بزرگ واقع درکنار ۱۱2دراین سفرنامه)

رودخانه هلمند ازبند کهک)خوابگاه( تا چهاربرجک نکات مهمی ثبت 

شده که من قبالً متوجه آن نشده بودم، این نکات برای دانستن فاصلۀ 

یمی بررود خانه نقاط مذکوراز یک دیگر ونشانه های بندهای قد

هیرمند وهمچنان برای فهم جغرافیای تاریخی سیستان بسیارمهم 

 است.

 

روستاهای واقع درکنار رودخانه هیرمند ونزدیک به بندهای اب 

کیلومتری جنوب کهک(متصل  ۳۹واقع در «)دک دیله»عبارتند از: 

که بمنظور آبیاری قلعه فتح احداث شده بود(، «)یکاب،یکاو»بند 

کیلومتری جنوب شرق دک  ۱۹ان وقلعه کمالخان)واقع در بندرکمالخ
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کیلومتر، و  ۱۳دیله( درکنارچپ رودخانه هلمند در درۀ ای بوسعت 

کیلومتری جنوب شرقی  ۱۶قلعه چهاربرجک )یاحسین اباد()واقع در

بندرکمال خان( در سمت راست رودخانه که توسط سردار امامخان 

کیلومتری شمال  ۴0قع درسنجرانی اعمارشده بود، وقلعه فتح )وا

کیلومتری شمال قعله فتح  ۳2غرب چهاربرجک( و بندکهک واقع در

و نکات دیگر دراین سفرنامه برای من تازه وآموزنده بود وشاید 

 برای جوانان نیمروز نیزخالی از دلچسپی نباشد.

 

ازمطالعه سفرنامه ایوان سمت، معلومم گردید که سردارکمالخان 

ر کمالخان و سردارامام خان در )حسین سنجرانی در محل بند

آباد=چهاربرجک( اقامت داشتند،چیزیکه تا قبل از مرورمجدد 

 سفرنامه سمت من عکس آنرا فکرمیکردم.

جنرال گولدسمید رئیس هیئت حکمیت در مسئله تقسیم سیستان 

 Euanهمراه با سرکرتر خود ایوان سمیت) ۱۸۷2درفبروری سال

Smithه( تا بندر کمالخان وچهاربرجک (، از بند کوهک)خوابگا

سفرکرد تا معلومات حاصل کند که ایران تا کدام قسمت سیستان را 

در تصرف خود دارد وآیا رؤسای اقوام آن نواحی خود را تبعۀ دولت 

ایران میدانند یا افغانستان؟ سمت ضمن گزارش چشمدیدهای خود 

ه آنها را دراین سفرومالقات با سردارکمالخان وسردارامام خان ،شجر

 نیزثبت کرده است.

 

سردارکمالخان از بلوچهای سنجرانی وپسرعموی »بقول سمت: 

ابراهیم خان چخانسور وامام خان رودبار محسوب میشود.پدر بزرگ 

پسر دارد که مهمترین آنها  ۸همه آنها جان بیگ است.سردارکمالخان 

محمدعمرخان، محمدرضاخان، وسرفراز خان هستند.سلطه ونفوذ 

ً در بین بلوچهای کوچی مقیم سمت چپ سردا ر کمالخان اساسا
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رودخانه هلمند بین بندر کمالخان تا رودبار برقرار است. 

بین  )شامل لندی، پاللک،خواجه علی سفلی وخواجه علی علیا(رودبار

او وسردار امام خان تقسیم شده وهرکدام از آنها قلعه ای در رودبار 

ان خود را دراین قلعه ها مستقر دارند که یکی از وابستگان یا پسر

کرده اند تا ناظر برتقسیم منصفانۀ عایدات زمین باشند. قدرت سردار 

 کمالخان نسبت به سردار امام خان بیشتر است.

شجره جان بیگ را میتوان بصورت زیر بیان کرد: جان بیگ سه 

خان ونواب خان داشته است.  پسر به نامهای خان جانخان، اسالم

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 

«مستقر است. که در بندر
 78

  

 
 

 روزۀ ايون سمت: ۴خاطرات
 

 سکرترجنرال « متایوان س»روزه سفر ۴-۳مطالعه خاطرات 

( ما را با موقعیت روستاهای ۱۸۷2فبروی  2۱تا ۱۹گولدسمید)از 

 مذکور بیشتر آشنا میکند.
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« دک دیله»صبح به سمت  ۹بهمن( ساعت۳0فبروری) ۱۹روز »

کیلومتری( جنوب شرقی  ۴۵میلی ) 2۸راه افتادیم که در فاصله 

زدیک ]کهک[ قراداشت....دک دیله درکنار رودخانه هلمند وبسیارن

به آن واقع بود.دک دیله نام خود را از 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 

میشود. این قلعه قدیمی معرف آن است که سالها قبل یکی از بندهای 

رودخانه زده بودند،درمجاورت این قلعه قرارداشته  متعددی که بر

است. نام این بند، دیله یا بند یکاب بوده وآب قلعه فتح را تامین 

میکرده است. این بند از شاخچه های گز بهم بافته ولی بدون 

خاکریزی داخل آن، ساخته شده بود ودرنتیجه قسمت اعظم آب از 

هدف از ساخت این بند؛  الی شاخه های بند عبور میکرد. درحقیقت

باالبردن سطح آب رودخانه بمنظور انحراف وگشتاندن آن به 

کانالهای آبیاری واقع در باالدست بند بوده است. گفته میشد که بنای 

این بند به دوران قدیم تعلق دارد، زیرامروز هم تمام عالیم وآثار بند 

مقابل  وکانالهای آبیای درباالدست آن از بین رفته اند.درساحل

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 

 ۱۸به ترتیب عبارتند از دم دوالی بصورت خرابه های مطلق در

اساسا بصورت مخروبه، مسجد وخرابه های ، میلی کهک،قلعه فتح

79 .بدون نام وقبرهای مخروبه مقابل دک دیله
  

 ۱2اسفند( به طرف بندر کمالخان درفاصله ۱فبروری)20روز

میل ۶کیلومتر( جنوب شرق دک دیله راه افتادیم.راه بطول ۱۹میلی)
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ازداخل صحرائی نزدیک ساحل چپ رودخانه میگذشت وسپس 

راه از داخل جنگلهای انبوه گز عبور میکرد ازکنار مجرای فعلی 

ودوباره به سطح یک فالت کویری صعود میکرد و بعداز آن بتدریج 

نزول میکرد تا به اراضی زراعتی وقلعه کمالخان برسد.ما بعد 

ازطی فاصله کوتاهی با سرفراز خان پسرکمالخان برخوردیم.برادر 

نصیرآباد سرفرازخان محمدرضاخان را در ضمن صرف صبحانه در

 )زابل( همراه با امیر)علم خان امیرقاین (دیده بودیم.

قلعه کمال خان، حدود سه ربع میل)یک کیلومتر(ازکنارۀ چپ 

کیلومتر( ۱۳میل ) ۸رودخانه هلمند فاصله داشت ودریک دره که 

عرض داشت قرارگرفته بود.نزدیک قلعه، بطرف رودخانه بصورت 

ی که سطح آب بلندتر فشرده زراعت شده بود ومی گفتند وقت

شود،تمام آن دره غرق اب میگردد. دردوران ماقبل التاریخ،ظاهراً 

رودهلمند درجهت جنوب غربی به سمت دریاچه زره)گودزره( 

جریان داشته است. مسیرمذکور در واقع محتوی جریانان سرریزه 

آبهای از داخل بند بزرگی بوده که توسط گشتاسپ ]ظ:گرشاسپ[ 

رودبار[ احداث شده بود. این بند که آب را بدقت خان]واقع ه درمل

تقسیم میکرده،توسط شاهرخ پسرتیمور لنگ ویران شده است. هنوز 

باقی مانده های مجرا وکنار های کانال یا رودخانه بزرگی که از 

محل این بند به ترکون،ُکندر وحوضدار می رفته کامالً هویداست. با 

ه های خیلی دور،کانال یا درزمان« بولباخان»ار بین رفتن بند 

 رودخانه مذکور هم خشک شد.

 

قلعه کمالخان دارای دیواری به شکل نامنظم بود ودرمرکز آن 

قصری مربعی وجود داشت که خانه سردار محسوب میشد. چندین 

کلبه گلی نیز دراطراف قصردیده میشدند. در بندرکمالخان بیش از 

  سردار ت()رعی چندخانه وجود نداشت. بخش اعظم آیادی
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کمالخان بلوچهای توکی]طوقی [هستند که درچادر ]غږدی[ زندگی 

میکنند وبه دلیل چرای گله های شان و زراعت حاشیه رودخانه، 

 عموماً متحرک )کوچی(میباشند.

سردارکمال خان عاید بگیر)معاش بگیر[ دولت پرشیا)ایران( بوده 

اعت از تومان مواجب)معاش( میگیرد. درمقابل اط۵00وساالنه 

ً ازطرف شاه  اوامرشاه ایران را پذیرفته ودستوراتی را که گاها

صادر میشود، با عقاید ونظریات خود مخلوط وبه نحوی، انجام 

میدهد. سالیانه چند گوسفند وشترهم به عنوان تحفه یا مالیات پیش 

امیر )حاکم سیستان( می 

فرستد.وقتی ما به کمال 

خان رسیدیم،خبردادند که 

یض است.ابتدا سردار مر

شک بردیم که نکند 

مرض سردار هم از 

همان نوع بیماری 

فرمایشی باشد که به 

محض رسیدن میسیون، 

شیردلخان وشریف 

خان]ناروئی[ را مبتال 

کرده بود،ولی صبح روز 

 صفحه ازخاطرات ایوان سمتیک           داد که  بعد اواطالع 

   میخواهد ژنرال ]گولدسمید[ را ببیند. .

رکمالخان پیرمردی بسیار خوش مشرب بود ولی در رأی سردا

وعقیده خود ثبات نداشت واز بیماری تنگی نفس )آسم( رنج می 

برد.او از مسایل مختلفی سخن گفت وتاکید کرد که همه مناطق 

 سیستان تا ملخان ]واقع در رودبار[به شاه تعلق دارد....
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از  ۱۸۴۶ سردارکمالخان درمورد فریه)سیاح فرانسوی که درسال

سیستان دیدن کرده بود(چیزی نشنیده بود.سردارکمالخان گفت که در 

بندر بدلیل بادهای شدید درخت خرما رشد نمیکند و اگرچه رودخانه 

 پرماهی است ولی بلوچها ماهیگیری بلد نیستند

دقیقه صبح به سمت  ۳0و۸اسفند(ساعت 2فبروری)2۱روز 

کیلومتر( درسمت ۱۶میل) ۱0چهاربرجک راه افتادیم که بفاصله 

حسین »یا « جای امام»جنوب شرقی قرار داشت. چهاربرجک را 

میل از داخل اراضی زراعتی  2نیز مینامند.جاده بطول« آباد

میگذشت که درکنار رودخانه قرار داشتند. از یک گدار رودخانه 

عبورکرده وبه ساحل راست آن رفتیم. درکنار راست رودخانه توقف 

م و بالفاصله مجدداً براه افتادیم. مسیرجاده کرده صبحانه خوردی

کیلومتر( از یک بیابان با پوشش سنگ وشن ۱0میل ) ۶بطول 

[ در آبادرابه کوچکی بنام قلعه میر]میردرشت میگذشت. قلعه خ

میل ،جاده اندکی پائین آمده  ۶طرف راست جاده قرار داشت. بعد از

انه محسوب وارد زمین کم ارتفاعی گردید که بسترمتروکه رودخ

میشد وبصورت فشرده ای زراعت شده بود.اراضی زراعت شده 

کیلومتر( بوده وتاپای دیوار قلعه امام خان می ۳میل )2بطول 

رسیدند. در فاصلۀ کمی از]قلعه[ شیرمحمدخان پسرسردارامامخان را 

 ً ساله وفوق العاده شبیه برادرش دوست  20دیدیم که جوانی تقریبا

الذکررا درنصیراباد دیده بودیم.پیرمردی که  محمدخان بود که اخیر

همراه خان جوان حرکت میکرد،از فرصت استفاده کرده وبه اطالع 

ما رسانید که سردار امام خان با تمام نفرات ودار وندارش تعلق به 

شاه ایران دارند. مانند سردارکمالخان، سردارامامخان نیز جیره 

ن مواجب داشت. اما بعد از توما ۵00بگیردولت ایران بوده وساالنه 
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سفر پسرش دوست محمدخان به تهران،مقرری وی را ساالنه به 

80 «ایش داده بودند.تومان افز ۶00
  

اما جنرال گولدسمید،رئیس هیئت حکمیت سیستان، این تذکرات  

را مبنی برتابعیت سردارکمال خان « ایوان سمیت »سکرترخود 

، باورنکرده وآنرا مورد وسردارامام خان سنجرانی از دولت ایران

درگزارش حکمیت خود زیرعنوان  .زیرا اواعتبار ندانسته است 

 اما راجع به سیستانی فرعی:»مینویسدکه « تصرف )تقسیم(»

]نیمروز[ کمالخان وامام خان سنجرانی رؤسای بلوچ که درکنار 

رودهیرمند سکنی دارند، به تبعیت واطاعت افغانستان اعتراف 

ت به عقیده من این قسمت را نمیتوان گفت مانند دارند.دراین صور

81 ....«قضیه سیستان اصلی است 
  

این تذکر جنرال گولد سمید مؤید قول منست که درمقاله قبلی گفته  

- ۱۸۶۳در دوران بحرانی حکومت امیرشیرعلیخان )از» بودم:

(که دولت ایران قشونهایی ازخراسان وکرمان برای تصرف ۱۸۶۸

د وسیستان تا قلعه فتح را اشغال کرده بود، سیستان اعزام کر

سرداران سنجرانی بلوچ با وجود تهدید وتطمیع از سوی قشون 

 82 «ایران، خود را تابع امیرافغانستان شمردند.

قلعه امام خان، دارای سه » میگوید:درمورد قلعه چهاربرجک سمت 

اباد  اسم مختلف است که قبالً به آنها اشاره شد]یعنی جای امام ،حسین

وچهاربرجک(.قلعه دارای دیوارهای گلی بوده ویک ضلع از دیوار 

                                                 
۸0

 172-ص خاطرات ايوان سمت،دکترحسن احمدی، جغرافيای تاريخی سيستان،  - 
۸1

 -7۵3فحات ،ص3رن نوزدهم، )جلدمحمود محمود ،تاريخ سياسی ايران وانگليس در ق - 

 ازمنجغرافيای تاريخی سيستان،داستان حکميت ګولدسميد درسيستان در کتاب (771

 (آمده است.279تا  2۴2ازص
۸2

 ازمنجغرافيای تاريخی سيستان،داستان حکميت ګولدسميد درسيستان در کتاب - 

 (279- 2۴2ص)ص
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 ۳0بالفاصله بعد از خاک ریز  راست رودخانه واقع است وحدود 

متر( ارتفاع دارد. در فصل بهار، سرریز اب هلمند، ۱0فوت)

اراضی هردو طرف رودخانه را غرقاب میکند ولی درزمان بازدید 

ز ظهر آنروز سرداراماخان و پسرش به ما آب بسیار پائین بود. بعد ا

مالقات ژنرال گلدسمید آمدند.سردار از پسرعمویش کمالخان جوانتر 

بود ومانند وی خوش مشرب وخوش برخورد به نظر می آمد 

واطالعات کلی زیادی داشت. او نیز از بیماری )آسم( رنج می برد. 

سردار امامخان درضمن صحبت میگفت که تمام سرزمینهای بین 

اینجا]چهاربرجک[ تا رودباروخود رودبار جزو قلمرو شاه ایران 

83 «است.
 
  

 

 18۵2قلعه چهاربرجک) يا حسين اباد( ساخته شده در

سمت درجای دیگری میگویدکه، قلعه فعلی حسین آبادتوسط خود 

همان ) (ساخته شده است.۱۸۵2سال قبل ) 20سردار)امامخان(حدود

 (۱۷۸صمنبع 

                                                 
۸3

 172-ص خاطرات ايوان سمت،دکترحسن احمدی، جغرافيای تاريخی سيستان،  - 
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دقیقه  صبح بطرف قلعه  ۳0و ۶درساعت  اسفند(۵فبروری) 2۴روز

ونیم شب به قلعه فتح  ۱۱فتح راه افتادیم تا به کهک برگردیم. ساعت 

کیلومتری( شمال چهار برجک رسیدیم. سمت ۴0میلی)2۵واقع در 

میگوید قشون ایرانی این قلعه را اشغال کرده بودند وبما اجازه ندادند 

به های قلعه فتح ووسعت تا ازارگ قلعه دیدارکنیم.سمت درباره خرا

 2۵( سمت میگوید: روز۱۸۱-۱۷۹آن شرحی نوشته است.)ص 

 ۳2میلی) 20اسفند(از قلعه فتح بعزم کوهک واقع در۶فبروری )

84 «کیلومتری( شمال قلعه فتح راه افتادیم.
  

 
 (م 1۴27قلعه فتح درنيمروز )تاريخ اعمار 

 

 خالصه کالم:

درکمالحان و قلعه خالصه ایوان سمت سکرترگولد سمید از بن

 کمالخان در محل بندر زندگی  کمالخان یادکرده نه از بند کمالخان.

                                                 
۸4

 173-ص خاطرات ايوان سمت،دکترحسن احمدی، جغرافيای تاريخی سيستان،  - 
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 میکرده ولی او کدام بندی بر رود هیلمند نساخته است.

ایوان سمت میگوید در محلی که امروز بنام بندرکمالحان یاد میشود 

بنام " بلباخان" وجود داشت که ازآنجا رودی بطرف غرب  بندی

و کندر و حوضدار جریان داشته که امروز مردم محل بسمت تراکو 

  از آن بنام رودبیابان و رامرود یاد می کنند.

 مرور مجدد منابع ومدارک برای صحت وسقم مسایل بدون تردید 

تحقیقی وتاریخی  خالی از مفاد نیست ومیتواند چیزهای را که باراول 

 همیت تر مطالعه به  نظر  کم اهمیت جلوه نموده،بار دوم پر ا

 جلوه کند ومورد بحث های تازه گردد.

 2020/ ۱۱/ 2۸پایان 
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 زدهمادومقاله 
 

  ،لودويک آدمکداکتر اطالعات

 سنجرانی  سرداراندر بارۀ 

 (رحمت آريا ۀ)ترجم

2 /1 /2021 

 

 مدخل:
وجه  ۀمقالتی در بار 2020درنومبر دانشمند افغان داکتر سيد عبدهللا کاظم 

سلسٔه کتاب در»و در آن متذکر شده بودند که منتشرکردال خان مه بندر کتسمي
 Afghanistan of Gazetteer "قطور "گاسيتير تاريخی و سياسی افغانستان

political and Historical "  که به اهتمام افغانستان شناس مشهور امريکائی
سيده قرن بيستم بچاپ ر 80و 70درسال های پروفيسور لودويک آداميک 

تحت عنوان"فراه و جنوب غرب افغانستان" معلومات آن است، در جلد دوم 
ت مهم منطقه به شمول خانواده ها و محالبسيار جامع دربارۀ تاريخ و 

فراه، اليت جغرافيای بشری ساحات جنوب غربی کشور که اکنون شامل سه و
ديگر  نيمروز و هلمند ميباشد، به نشر رسيده است. دراين کتاب در جمله

بيش از معرفی آن خانواده های بزرگ آنجا يکی هم خانواده سنجرانی است که 
 (2۶۵تا 2۵۴از صفحه )« صفحه بزرگ را در بر ميگيرد. 12

صفحات را داکتر آن باالخره بريده های  وکردم يری يگياين تذکر استاد را 

  کشور به مترجم چيره دستعبدالرحمن زمانی از امريکا برايم فرستادند ومن 

فرستادم تا بامهارتی که درترجمه وترسيم چارت شجره نامه  جناب رحمت آريا 

را دارند آنرا به دری گزارش نمايند.آقای آريا با مهربانی صفحات مورد بحث 

ترجمه کرد وبرای بازنگری ونشر برای من فرستاد. من اين اطالعات را بادقت 

در ضبط نامهای خاص )از  مرورکردم وبرخی اشتباهات مولف) امريکائی( را
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قبيل:سياه دوک به سياه دک،دکی ديلی به دک ديله، ميالک به ميلک،جام بيگ 

به جان بيگ،سيم سام الملوک به صمصام الملک،اداءمحمد به عطامحمد، 

گرمسال به گرمسيل، قيل به کيل، اسکنک به اشکينک،سبز خيم به 

اصالح نمودم وبرخی سبزکيم،سبزغازی به سبزگزی وغاين به قاين وغيره( 

نکات را تحشيه وتعليق نوشتم. دراين اطالعات سنجرانی های مقيم 

بندرکمالخان وچهاربرجک و رودبار نيمروز درچارت مرتب شده درجمع واليت 

هلمند ثبت دفاتر دولتی بوده اند. اين گزارش  نه تنها در بارۀ خاندان سنجرانی 

ت نسب نامه  خاندان سنجرانی براطالعات من بيش از پيش افزود، بلکه درخ

اعم از آنهای که در بندرکمالخان وچهاربرجک مستقر بودند تا آنهايی که در 

قلعه چخانسور وسياه دک زندگی ميکرده اند با سال فوت آنها نيز مشخص شده 

است.يک نکته بسيار تازه ومهمی که دراين گزارش بمالحظه ميرسد، نشان 

اران وافزون برآن نحوۀ بهربرداری از دادن ساحات ملکيت هريک از سرد

زمين وشيوه آبياری وتوزيع وتقسيم محصول زمين ميان مالک ودهقان 

نيزاست. چنين اطالعاتی را من تاکنون در هيچ اثرديگری نخوانده بودم. واينک 

با ابراز امتنان مجدد از اقای رحمت آريا،آنرا با عالقمندان تاريح اين گوشۀ 

ازم . اين گزارش بدون شک برای جوانان درس خوانده افغانستان شريک ميس

نيمروز واخالف سنجرانيها که در چهل سال اخير مجبور به ترک خانه وکاشانه 

 شان شده اند نيز دلچسپ خواهد بود.

 2021/ 1/ 2سيستانی 

 
 :هاسنجرانی » 

« رود بار»ـین ئهلمند در پاۀ یکی از اقوام بلوچی اند که در در

از جنوب به طرف جنوب دشتی ۀ هنای این ساحـزندگی دارند. پ

 امتداد می یابد. « ُمـحـبـت»و   ی[غچا]"چغای"شرق در جهت 

آنها در زمان احمدشاه که اساس امپراتوری درانی را گذاشت از » 

آمدند. در این زمان آنها بطور  ]والیت هلمند[لیبلوچستان به گرمس

رود بار تحت قیادت چپ هلمند میان مله خان و ۀ ساالنه در کرانـ

 ه متعلق به ساالرشان عبدهللا خان در رفت و آمد بودند. این ناحی
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کامالً « افشار-نادر شاهۀ »چندین سال قبل بوسیـلـبودکه نورزیي ها 

متروک و بی ۀ ویران شده بود و حین اشغال بلوچ ها یک منطقـ

بلوچ ها که  .وز هم به همین حال باقیمانده استحاصل بود و امر

ردم کوچی اند در این منطقه برای حدود شش تا هشت ماه با شتران م

بافته شده و  از چوب گزکه  کلبه های چپری در  و رمه های شان

یاد میشود زندگی می کنند. چنین به نظر میرسد که « پالس»بنام 

ساالر بلوچ ها عبدهللا خان روابط حسنه با نورزی ها دارد؛ ولی 

ً با آنها در شده ن پدر فرزندش جان بیگ که جانشی است دایما

نامبرده یک قطاع الطریق سرشناس است و برای  .خصومت است

سالیان متمادی در راه های مواصالتی میان کندهار و سیستان از 

ل راه گیری میکرد. در زمان وی سنجرانی ها و یطریق گرمس

گشت و گذار ۀ ساحـ [طوقی]«بلوچان تاوکی»رعایای شان یعنی 

امتداد کناره های هلمند تا حدود ولسوالی چخانسور گسترش  شانرا در

که در این زمان میان سران سیستان  دادند. آنها در کشمکش های

روان بود حصه گرفتند و به این ترتیب در این منطقه بصورت 

بالنسبه احراز موقعیت کردند و شکل زندگی کوچی گری شانرا به 

از این که در این زمان اقامت دایمی در منطقه مبدل ساختند. 

بخاطر بدست  [محمود وشاه زمان ]شاهکشمکش میان فرزندان تیمور

آوردن تاج سلطنت روان بود اینها به آسانی توانستند مؤثریت خود را 

ثابت سازند و خود را از مزدور کاری نورزی ها وارهانند زیرا 

ی ها قادر به دفاع از اراضی قومی شان در برابر تعدی و ینورز

 دست اندازی نبودند. 

خان  ، اسالم وخان نواب  :خود سه پسر بجا گذاشت جان بیگ از

 سدوزیجهان. بعد از اینکه وزیر فتح خان بارکزی وزیر شاه محمود

قوم نورزی رئیس م رقیب خود میر علم خان ۱۸۱0در حدود سال 

فرزند جان بیگ در سرحد سه به  ،از میان برداشترا  « خاش»در 
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کرد. در این اعطا [دایمی ]جایداداقطاع منطقه نورزی ها سیستان در 

رودبار، ۀ منطقـ خان ، به اسالم«ونقتـَـرَ »ناحیه زمان به نواب خان 

« چخانسور»با  ]خاشرود[«خاشۀ »و به خان جهان خان منطقـ

 ت مرکزی آن داده شد. ابزرگ و ادار ]قلعه[

یک  دادهنگامی که این اتفاقات درسیستان رخ می م۱۸۱0درسال 

ازراه رودبار وارد سیستان  افسراستخباراتی انگلیس بنام کریستی

از فراه رفت واز جوین به جوین بعد از دیدن سیستان به گردید و 

. او درسفرنامه خود در بارۀ خانجان خان سفرکرد هراتفراه به 

از  و زمین بسیار کمی داشت این سردار...» سنجرانی، نوشته میکند:

. خان جان مایۀ وحشت تمام ول امرارمعاش میکندراه غارت وچپا

. کاروان هایی است که بین قندهار وهرات سفرمی کردند...

اگربخواهیم عادالنه قضاوت کنیم باید بگویم که منطقۀ خان جان 

خان، بهتر از بقیه قسمت های سیستان زراعت میشود. وحاکم ]ملک 

ری خانجان خان بهرام کیانی[ قدرت کافی برای جلوگیری از چپاولگ

  ۸5 «ندارد.

برای تامین امنیت در قلمروخود وجلوگیری کیانی ملک بهرام 

دست به یک وصلت سیاسی زد  ازدست درازی های  خانجان خان

خواستگاری وعقد کرد جالل الدین دختر خانجان را برای پسرخود و

به خان جهان داد. را «  ینکرب قلعۀ»قریۀدر بدل جهیز عروس و 

ین قلعه را دوباره باز سازی کرد و بر ویرانه های این خان جهان ا

]بعد از مرگ خان .نامید «جهان آباد»بنا نمود وآنرا قریه شهرکی 

در ]او[در چخانسور گرفت ولی علی خان جای او را فرزند ش  جان[

و جایش را درگذشت م ۱۸۴0بیش از حد چرس در سال ۀ اثر استفاد

چرس معتاد به رد تا حد جنون ابراهیم خان گرفت. این م اوبرادر

                                                 
۸5
 20-1۸دکترحسن احمدی،جغرافیای تاریخی سیستان ،ص  - 
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 یشاست؛ معهذا نامبرده بخاطر مهمان نوازی و سخاوت بی پروا

است و بعلت مؤفقیت در مالداری در منطقه  یمشهور [دار]سرساالر

 احمد خاندرعقد از شهرت بسزا برخوردار است. خواهرش 

 .است وجوین الش []رئیس زیحاقسا

خود خواهرارابراهیم خان دسرمیگویدکه  اشتباهبه  آدمکجا دراین ] 

،سردارابراهیم خان خواهر بود داده ساکزیسردار احمدخان را به 

را به سردار  خود دختر ود را به سردار شریف خان ناروئی وخ

قاینی خود را به امیرعلم خان  دیگرو دخترزی سردار احمدخان ساک

 . [سیستانیحاکم سیستان فارس داده بود.

یک در قلعه های شان در رود بار  نواب خان و اسالم خان هر

ند و فاصله بین قلعه های شان حدود نیم میل است؛ میکنزندگی 

خیر »، «کینکشا»رعایای شان در آن طرف دریا در قریه جات 

، فرزندی بجا ]خان[وغیره ساکن اند. از نواب« حسین آباد»، «آباد

فرزندی  [خان]اسالم  از؛ و«ونقتــَـر»بندر درکمال خان بنام مانده 

. هر دوی این [مقیم است ] چاربرجک که درامام خان بجا مانده بنام 

فارس قرار دارند ولی از  زیرنظر]دولت[سران بنابر جبر حاالت 

ً سنی مذهب اند گرایش و رغبت شان به طرف  اینکه طبیعتا

سیس اند در زمان افغانهاست. قلعه های هردو که بنا های جدیدالتأ

ساخته شده است که در این اواخر  سربندی[]یدنبامحـمد رضای سر

 فارسیان بهتر تعمیر شده است. ۀ بوسیـلـ

سنجرانی ها اکنون، هم از لحاظ نفوذ و هم از لحاظ کثرت شان یک 

قوم مهم اند. از لحاظ سیاسی آنها همیشه جانب ساالر کندهار را می 

گیرند ولی در حدود منطقوی، خود ارادیت خود را حفظ می کنند. 

فرزندش خان جهان در دربار ۀ ایندگی ابراهیم خان بوسیلـنم

آشکار بیعت و وفادارای بلوچان به دربار ۀ شیرعلیخان اولین نشانـ

 کابل بوده است. 
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شان که در بین شان چندین « طوقی -تاوکی»سنجرانی ها و رعایای 

ـر خانواده های غلجایی و بقایای ئخانواده توخی، تره کی و سا

ی تحت ساالری میر محمود اند در قریه های ذیل مهاجمین فارس

 ساکن اند:  

 

 تعداد خانوار نام قریه جات تعداد خانوار نام قریه جات

 2۵0 بندر کمال خان ۱200 چخانسور

 200 خیر آباد ۱000 خاش

 200 اشکینک ۶00 کده

 ۳00 حسین آباد ۵00 جهان آباد

 ۱۵0 علمدار ۶00 ناد علی

 200 خواجه احمد 2۵0 طفلک

 200 نظر خان ۵00 رود بار

آغاجان و چند  ۴00 چار برجک

 دیگرۀ قریـ

۶00 

 

م سران سنجرانی یعنی امام خان از چاربرجک، ۱۸۸2تا به سال  

کمال خان از بندر کمال خان و ابراهیم خان از چخانسور که از 

حمایت همدیگر برخوردار بودند بصورت خاص مستقل بودند، و از 

هلمند را در اختیار داشتند. ولی در ۀ ـین تمام درئپارود بار بسوی 

امیر عبدالرحمن ۀ همین ایام بود که ابراهیم خان از چخانسور بوسیـلـ

غضوب واز آنجا عدم به رسمیت شناختن امارت وی م خان به علت

حراست  نظامیۀ ـطعق یکاو منطقه ازاکنون  اخراج گردیدو

  ....میکند
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کمال خان بود سرداران بیگ، یکی هم از دو تن نواسه های دیگر ج

م وفات نمود، و فرزند وی محـمد رضا خان ۱۸۷۹که در حدود سال 

برادر بزرگش محمـد عمر خان در ۀ م منحیث نمایند۱۸۸۴در سال 

واضح است که اخیرالذکر در بندر کمال  .رود بار زندگی میکرد

خان محل اقامت داشت ولی طی همین زمان گفته میشود که 

ف به کابل رفته بود تا تقاضای اراضی دیگر کند. گفته میشود موصو

« گلوگاهۀ »اقتدار وی تا حد زیاد بطرف جنوب تا منطـقـۀ که حیطـ

ۀ امتداد یافته است؛ ولی این گلوگاه آن گلوگاهی نیست که در آنجا قلعـ

در سال « ییت»سرحد موقعیت دارد. ډگروال « جلک»آزاد خان در 

عمر خان تا ایندم در کابل محمداهی یافت که م در سیستان آگ۱۸۹۴

 توقیف است. 

م مرد کهن ۱۸۸۴دیگر جان بیگ، امام خان است که در سال ۀ نواسـ

رک»ده در بستر مرگ بود. نوشته جات اسالی افت از چهار « م 

فرزند کالن و  (امام خان)وی ۀ نمایند» برجک حاکی از آن اند که 

دان دیگر وی این ها اند : است. فرزن« شیر محـمد»جانشین اش 

رک(« دوست محـمد، مهرهللا و تیمور.   )بیلو، ریجوی، میتلند، م 

سنجرانی هاست همانا  ]رئیس[گفته میشود مردی که امروز ساالر

درناحیه  « سیاه دک»خان جهان فرزند ابراهیم خان است که در 

 سیستان زندگی می کند.« میان کنگی»

م می دهیم. سردار کمال خان در سال بیلو دوا« م –والتر »به شرح 

م وفات نمود، دو تن از فرزندانش از زمین و دارایی او ۱۸۷۹

از آنها محـمد عمر خان بود که در خدمت  کیسرپرستی می نمایند. ی

امیر کابل قرار داشت و شایعات محلی حاکی از آن اند که موصوف 

ی زمین م اجازه یافت تا به هلمند باال۱۹0۴در ماه فبروری سال 

م آنجا خواهد رسید. فرزند ۱۹0۵های خود برگردد که در بهار سال 

ساله اش امیر خان نیز با وی در کابل است. فرزند دومش  ۱۹
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م فوت کرد، ۱۹0۵م یا آغاز سال ۱۹0۴محـمـد رضا خان در سال 

ساله است که در رود بار زندگی  2۵فرزند کالنش تاج محـمـد 

 میکند.  

کیت سردار امام خان به دو فرزندش سپرده سرپرستی اراضی مل

شده است؛ دوست محـمـد خان یکی از آنهاست که قریه ای بنام وی 

د؛ فرزند دار در جناح راست دریا درست در مقابل بندر کمال خان

دوست محمـد خان فوت نموده و  دوم شیر محـمد خان نام دارد. 

ون یک قریـه بنام فرزندی به نام غالم حیدرازخود بجا گذاشته که اکن

وی یاد میشود.  نامبرده دو فرزند دارد امیر خان ده ساله و سعید 

خان پنج ساله. شیر محـمـد خان دو فرزند داشت که تا حال زنده اند؛ 

ا محـمد خان که در چهار برجک زیست می کند و او دو فرزند طع

 دارد یار محـمد خان سه ساله و امام خان یکساله؛ فرزند دوم شیر

 [۸6]محـمد خان کسی است بنام میر محـمد خان. 

  تبصره:

پسرنواب خان فرزند جانبیک سنجرانی سنجرانی اگرسردارکمالخان  

میالدی از طرف وزیرفتح خان  ۱۸۱0باشد،همانست که درسال 

به آنها بندکمالخان  بارکزی زمین های رودباروچهاربرجک و

تاریخ فوت ه دربخش اول این مقال.تفویض شده بودبطوراقطاع 

سال از  ۱۴۱که  ده استمشخص ش ۱۸۷۹سردارکمال خان سال 

 ازامروز سال قبل۷00او رابه  عصر.اینکه کسانی فوت اومیګذرد

 ]سیستانی[.خاندان بی خبراند این میدهند، ازتاریخ شان ن

                                                 

86
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 کتاب دبلیوادمکجلد دوم  2۶۱از صفحه ها شجرۀ سنجرانی
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 سردارانميان  ]زمينداری[تقسيمات ناحيوی
 

 : اراضی کانال رود بار

 سنجرانی ها میان سرداران فعلی سنجران به ترتیبی تقسیمۀ ناحیـ
بندی شده است که شرح آن تقدیم میگردد. ) در این شرح فقط دارایی 

سرداران کالن توضیح میشود؛ عایدات ۀ و مایملک هر خانواد
ناشی برادران جوان منحیث قاعده از آن "تحویل زرعی"  مشتق و 

 میشود که خانواده به آن اجازه میدهد.( 

پ دریا از رود بار مشتمل بر اراضی ای است در کنار چۀ قریـ
امتداد دارد و آبیاری آن از کانال « ادشاهپمادر ۀ قلعـ»تا « لوت»

رود بار صورت میگیرد، این اراضی میان سردار محمـد رضا خان 
سردار ۀ خان نواسـفرزند سردار کمال خان و سردار عطا محـمـد 

امام خان 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 

دو قلبه ۀ محمـد رضا خان، سردار محمـد عمر خان به نحوی اجاز
ریافت زمین زراعتی را منحیث عمل دوستانـه در ازای این روابط د

جان ۀ مادر پادشاه تا قلعـۀ چپ دریا از قلعـۀ 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 :

سبز  کیم مقابل ۀ پوز»اراضی چهاربرجک در کنار راست دریا از  
« چیگینی»مقابل ویرانه های « دشتۀ پوز»تا « حسین آبادۀ قلعـ

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 

 نموده است.   به او رسیده که با خواهرش ازدواج

اراضی هر دو سردار از کانال چهار برجک آبیاری میشود و این 
دارند که بین هر دو سردار « شاخ آبـه های» یا « جوی ها»اراضی 
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حسین آباد  پانزده مایل مسافه ۀ مشترک است و از سربند آب در قلعـ
دارد، آب از این سربند به دو شاخ آبه یا جویبار تقسیم شده و هر 

شاخ آبه تا چهار برجک بصورت موازی امتداد یافته اند: کانال دوی 
ه  غالم حیدر خان» سنجرانی ۀ راست دریا تا آخرین نقطـۀ در کنار« د 

ممتد است. زمین های علیا مربوط سردار عطاء محـمد خان و زمین 
های سفلی مربوط سردار غالم حیدر خان میشود، مرزی که اراضی 

میسازد خطی است که از طرف شمال دو سردار را از هم جدا 
به مسافت  صد «دم  کهنه»بسوی غرب کشیده شده است یعنی از 

 میر. ۀ قلعـۀ ـین رود خانـئیارد به سوی پا
  

 اراضی کانال بندِر نو و بندِر کهنه :

موضوع مالکیت کانال های چهار برجک و رود بار تشریح شد،  
ان سنجرانی میگردد بقیه کانال هاییکه مربوط به مالکیت سردار

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 

افضل در آبراه تـََرقون یا ترخون آبیاری می کند. سرحد این ۀ تا قلعـ
جان بیگ است که در قسمت علیای رودخانه و یا ۀ منطقه در قلعـ

در نهر یا « دک  دیله»دشت نزدیک ۀ طه اختتام شرقی در پوزنق
شمالغربی قرار دارد. این اراضی را محـمد عمر ۀ دورترین/ پایانـ

خان بعد از مرگ سردار کمال خان تصاحب نمود در عین زمان 
برادرش محمـد رضا خان رود بار را تصاحب کرد.  قلعـه ی را که 

در زمان دیدار جنرال گولد سمیت سردار کمال خان اعمار نموده بود 
م از آن دیدار کرد مورد استفاده قرار ۱۸۷2و بعدش که در سال 

م خیلی تخریب ۱۸۸۵داشت ولی این قلعه در اثر سیالب شدید سال 
راه ریخت. کانال بندر  -شد و مقدار فراوان آب از آن بطرف آبریز

یم نه شد. در افضل نیز منهدم شد و تا سالیان زیاد ترمۀ کهنه تا قلعـ
م اطراف این کانال شگوفایی زراعتی قابل ۱۹0۳زمستان سال 

توجهی داشت ولی در بهار همین سال سیالب بار دیگر سربند این 
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 
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یان آب دریا به آن سرازیر میشود. این کانال بار جرۀ مسیر عمد
کوچکی که مربوط به آن می شود در بین ۀ دیگر مرمت نه شد: ساحـ

م از طریق کانال بندر کهنه آبیاری گردید. ۱۹0۴ – ۱۹0۳سال های 
ترمیم مجدد این کانال به علت  شک در عاید مالیاتی آن به تعویق 

 د:افتاد که شرح آن ذیالً تقدیم میگرد

 اراضی ِده اشکينک و ِدِه خواجو: 

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

زراعتی  م در اشکینک وفات نمود. سهم۱۹0۴عیدوزیی در سال 
سردار از این اراضی در بین سنجرانی ها و عیدوزیی ها تقسیم شده 
ه  اشکنیک گرفت حال آنکه  است. شاه گل خان سهم سردار را در د 

را می « خانوارۀ مالیـ»یا « پول  سر  خانه»سردار عطاء محـمد خان 
 گیرد. 

ه خواجو سردار عطاء محـمد خان     و یک بر « پول  سر  خانه»در د 
ۀ سوم سهم سردار را می گیرد حال آنکه سردار شاه گل خان باقیماند

 یک بر سوم سهم سردار را می گیرد. 
 

 سنجرانیۀ دولتی در منطـقـۀ ماليـ

سرداران سنجرانی بر حسب عادت شان در برابر هیچ یکی از این  
« به دولت خدمات»اراضی مالیه نمی پردازند در عوض 

سوار کار  ۳0ردار عطاء محـمد خان سوارکاران عرضه میدارند. س
تن آنها برای هر ششماه بالنوبه در  ۱۵فراهم میسازد به ترتیبی که 

خدمت حاکم چخانسور قرار می گیرند. به عین ترتیب سردار غالم 
تن سوار کار فراهم میسازد که از جمله پنج تن آنها  ۱0حیدر خان 

 . برای هر ششماه در کابل در خدمت امیر قرار دارند

 – ۱۹02گفته شده است که در فصل حاصل برداری بهاری سال 
م عطیه های اقطاعات این سرداران واپس گرفته شد و به آنها  ۱۹0۳

آنرا ۀ 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 
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غالم حیدر خان را از این حکم به دلیلی سردار عطاء محمـد خان و 
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 

معاف گردد که نمودند تا مایملک و اراضی شان از مالیات دولتی 
نتیجه نداد؛ در ازای آن سردار محـمـد عمر خان و رضا خان تالش 

خود را باالی دهاقین خود بلند ببرند، ولی این عمل ۀ کردند تا مالیـ
شان منجر به آن شد تا اکثریت دهاقین اراضی شان را رها نمایند و 

شان ۀ ـر سرداران سنجرانی بروند، حتی یک عدئبه اراضی سا
اقامت گزیدند. « لوتک»یستان فارسی رفتند و در حوالی بطرف س

به تعویق افتادن این توافق بود که در ماه سپتمبر ۀ به علت معضلـ
اکثریت خرمن های گندم و جو ناکوبیده ماند. این معضله زمانی حل 

م به بندر ۱۹0۵فتح، ایوب خان، در فبروری سال ۀ شد که حاکم قلعـ
نمود، ایوب خان سهم معمول یک  رفت و حاصل اراضی را تقسیم

 بر چهارم را برای دولت وصول نمود.  
 

 :سردارانۀ شغل بوسيلـايجاد 
 

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  ـب:ئنا
یا « بیغم»دو قلبه زمین زراعتی بنام می آورد. وی اجازه دارد تا 

داشته باشد و از حاصل آن هیچ سهمی به سردار نمی « تحویل»
پردازد. ماتحت او کسی است بنام میرآب و او نصف غله را از 

تصاحب میکند. هر «  م –ـب ئاز نا»حاصل همان دو قلبه زمین 
 ـب خود را دارد.ئسردار نا

 –سردار »جاتی را دارد که  حساب و کتاب آن غلهۀ وظیفـ :ناظر 
از دهاقین می گیرد. نامبرده متصدی تقسیم نمودن حاصل زمین « م

 موصوف در واقع شباهت به تحویلدار دارد. ۀ است. وظیفـ
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: کسی است که مسؤولیت نوشتن عاید از یک قلبه زمین را به ميرزا
 عهده دارد، وی حین تقسیم حاصل در محل تقسیم حاضر می باشد.

محافظت غالت را از وقت پخته شدن ۀ کسی است که وظیفـ :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 

ف»را ندارد که  شر  در سیستان فارسی دارد، زیرا زمینی که « م 
است و نفوذ سردار همیشه موجود  سردار کنترول میگردد کمۀ بوسیلـ
 است. 

ـب و در قسمت کانال و ترمیمات آن کار می ئزیر دست نا ميرآب:
کند. غالتی را وی که از )قلبه( زمین به دست می آورد بصورت 

 ـب تقسیم می کند. ئمساویانه با نا

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

خرمن پاک  –راشه »وزن را غالت از ۀ : این مرد وظیفـکيل گردان
به معنی ترازو است. کیل گردان از هر « کیل»به عهده دارد. « شده

 بدست می آرد.« کرو« »من»قلبه زمین پنج 
 

 تقسيم زمين برای زراعت:
 

تقسیم یا حصه بندی زمین و آب به اساس شاخه های کانال صورت 
که سرداران سنجرانی این اراضی را بدون مالیه در می گیرد. از این

اختیار دارند، و یا به بیان دقیق تر بدون مالیه در اختیار داشتند، آنان 
زراعت شان بودند ولی سرداران نظم و « کدخدای کالن»در واقع 
ً ذکر ئاین کار را بیشتر به مأمور خود یعنی ناۀ سررشتـ ـب که فوقا

ـب معموالً همان کار های را انجام می دهد ئشد واگذار می کنند و نا
که یک کدخدا بسر می رساند. آنان اراضی شانرا برای زراعت از 

ـب حصه بندی می نمایند، از اینکه مرتبات زراعتی در دلتا ئطریق نا
های سیستان افغان و فارسی نکات و رواج های جالب و مختلف از 

 نیم.هم دارند، آنرا با تفصیل مزیدتر مرور می ک
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سنجرانی ها یک کانال چندین شاخه برای آبیاری دارد و ۀ در ناحیـ
ترتیب شده اند که هر شاخه برای یک ۀ این شاخ آبه ها به گونـ

کشتراز علیحده امتداد می یابد و نیز شاخه ها در بین دهاقین به 
 اساس ُکرد ها تقسیم بندی شده اند. 

 

 ربادار کشتگر، ُجفت گاو و کدخدای ُکرد بزگ

بنابر دالیلی که مشروح آن در پاراگراف بعدی تقدیم خواهد شد  در 
یک کانال تعداد زارعین تا حد ممکن به عین تعداد ۀ هر شاخ آبـ

باشند ولی اقتضاأت و احتیاجات ارضی شاید باعث گردد تا در این 
عمومی هر شاخ ۀ تعداد اندکی تغییر به میان آید؛ منحیث یک قاعد

زارع )بزگر( می داشته باشد. کشتزار هر  ۱2تا  ۸یک کانال از ۀ آبـ
یا « ُجفت گاو»بزگر بنام قلبه یاد میشود و زراعت هر قلبه بنام 

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

زمین در کانال و تطهیر زمین از جنگلی ۀ کاریکه باید باالی یک قلبـ
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 

ا باید یک قلبه زمین بصورت فرضی در نظر می گیریم. ولی این ر
سنجرانی ها تعداد بزگرانیکه باید ۀ به وضاحت بدانیم که در منطقـ

زمین  از اراضی کانال کار کنند، فرق می کند که ۀ روی یک قلبـ
 بطور ساالنه خواه دو، خواه سه و حتی چهار نفر بوده می تواند. 

یا « میرآبۀ »مقدار تخمی را که هر بزگر باید بذر افشانی کند بوسیلـ
تنظیم میگردد. کانال به چندین شاخ آبه تقسیم شده و تأمین  سرپرست

آب وابسته به تعداد دهاقین است و هر یک شان مؤظف به ۀ انداز
ۀ تعیین شدۀ عین مقدار بذر افشانی است به عبارت دیگر در ساحـ

 خود باید بذر افشانی کند. 
 

 توزيع آب کانال : 
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سد ۀ ماهرانه بوسیـلـتوزیع آب کانال به شاخ آبه ها بصورت خیلی 
صورت می گیرد و بدین گونه ریزش « آب بند»های کوچک 

متناسب آب از کانال نظر به تعداد بزگر در هر شاخ آبه )جویبار( 
تأمین میگردد. محلی که چندین شاخ آبه از آن شروع میگردد بنام 

یاد میشود. در « تنظیم توزیع آبۀ محلـ»یا « آب بخش –اَو بخش »
شاخ آبه، حصیر های « سرآب  »آغاز یا ۀ در نقطـ سد های آب،

ساخته شده از چوب گز را در بستر و اطراف آن پهن می کنند؛ 
میخ چوب محکم ۀ حصیر های چوپ گز در اطرف شاخ آبه بوسیلـ

چوب گز را به شکل یک ۀ میگردند، همچنان نجار قریـه یک توتـ
را در مدخل جلو آب ۀ تخته چوب مربع یی قطع می کند تا شکل تختـ

آب از سد به شاخ آبه بگیرد. هرگاه دو شاخ آبه در پهلوی هم باشند 
کالن در مدخل هر دو شاخ آبه گذاشته میشود، بنابرین اگر ۀ یک تختـ

بخواهند جریان آب را از یک شاخ آبه روان سازند سر یک سر را 
باز می کنند و اندیگر بند می ماند. در تمام شاخ آبه ها عمق و سطح 

ها که آب از سر آن تیر شود بیک میزان حفظ میشوند. « آب بند»
عوض « آب بند»ظرفیت آبیاری هر شاخ آبه، به اساس تغییر عرض 

 میشود.

حجم آب چیزی نمی دانند ۀ پر واضح است که زارعین خود در بار
ولی آنها ظرفیت آب را در آبیاری خوب می دانند بدین ترتیب آنان 

ند و بدین ترتیب ظرفیت آبیاری هر شاخ آبه طول سد را تنیظم می کن
 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 

خ آبه و ارتفاع زمینی که آبیاری می گردد به کفایت کند، طول شا
اساس مقدار سطح آب کانال تعیین می شود. و این قاعده به شدت در 

یک یا دو ناخن منفد ۀ نظر گرفته میشود که برای هر دهقان به انداز
طویل کانال چهار ۀ اجازه داده شود. )گفته می شود که  شاخ آبـ

ه  غالم حیدر خان، یک و نیم چند سهم را آب را می برجک برای د 
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گیرد زیرا با توجه به مسیر طوالنی شاخ آبه که آب در آن طی 
زرع زمین مزروعی و ضایعات آب در ۀ طریق می کند و محاسبـ

 نظر گرفته میشود.(

هرگاه شکی دیده شود که آبیکه از کانال به شاخ آبه می ریزد ولی 
گر آبیاری شاخ آبه های دیۀ زمین مزروعی بوسیلـۀ همان ساحـ

آبیاری بصورت مقایسوی در ۀ میگردد در آنصورت تفاوت روزانـ
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 

حضور دهقان باالی آن ضرور پنداشته میشود.  به تغییر دارند و یا
که در ۀ نشانی میشود بعبارت دیگر ساحـ« لنگر»ساحه به اساس 

یک قلبه بذر افشانی شده بتواند. بدینگونه تا حد ۀ ظرف یکروز بوسیلـ
ممکنه که مقدور باشد تمام کانال های شان بدینگونه عیار میگرددند 

 ابد.تا آب بتواند بصورت متداوم جریان ی

این سیستم توزیع آب بصورت مؤثرانه کار می نماید و تمام کانال 
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 

فتح، ۀ ن سیستم کار می نمودند : کانال دک دیله، کانال قلعـدر همی
ه میرک یا سبز  ه  دوست محمـد، و کانال د  کانال میر]آباد[، کانال د 

 گز (

مردمانی در این کانال ها کار می کنند دلیل می آورند که سطح 
ً بلند است و  زمینهای زراعی در مقایسه با سطح آب در کانال نسبتا

از طریق این کانال آبیاری گردد زمینی است که در  زمینی که باید
نوار 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 

ن حذف شده اند. این نکته در سطح بلند موقعیت دارند از زرع نمود
آن بلوچانی به کار ۀ شایان ذکر است که این سیستم دقیق بوسیلـ
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طی صد  ]چاغی[«چگای»انداخته شده است که از تپه ها و کوه های 
 سال گذشته به این منطقه منحیث دهقان آمده اند. 

 

 کانال ها :مرمت حفاظت و 

ه دریای هلمند کو -اراضی سنجرانی ها در مسیر تنگ دره یا میان 
که بسیار تنگ است موقعیت دارد، بنابرین کانال ها طویل اند و 

 کشت و کار روی یک نوار تنگ صورت می گیرد. 

بند ۀ آبیکه از دریا به کانال ها می ریزد با بکار گیری خیلی ساد
ریسمان و مهمیز کنترول میگردد که طول آن نظر به ضرورت 

به ضرورت حین پایین آمدن آب سطح دراز میشود؛ قاعدتاً اینها نظر 
دریا ساخته میشوند؛ این عملیه درزمانی بوقوع می پیوندد که هوا 
زیاد گرم میشود یعنی بعد از ماه جون هر وقت ممکن است، و این 
برای آن است تا با اطمینان بتواند برای پخته شدن فصل خزانی آب 

ر تا به ماه م به این کا۱۹0۳کافی ذخیره داشته باشند.  در سال 
م به این کار در ماه جوالی ۱۹0۴سپتمبر ضرورت نیفتاد، در سال 

ضرور شد. زمانیکه فصل خزانی رسید و خرمن ها چیده شدند کانال 
 ۸۷ ها برای پاک کاری از گل و الی ساالنه بسته شدند.

 

 بندر کمال خان :

ـین تر از چهار ئمیل پا۱۳قریـه ایست در جناح چپ دریای هلمند، 
ک. اینجا هیزم، آب و چراگاه برای شتران به وفرت موجود برج

 است؛ ولی حاصالت فراوان ندارد. 

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

خانوار بلوچ سنجرانی  ۵0تنظیم می کند.  این قریه مسکن حدود 
خان روبید ۀ است. سیالب پارسال تمام حاصالت شانرا همراه با قلعـ
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ـین ئند. از اینجا دو مایل به جانب پامعلوم میشوفقیر ظاهراْ و مردم 
فامیلی( دوست ۶0ۀ )تر رود خانه  یعنی در جناح مقابل لب دریا قریـ

فرزند امام خان سنجرانی موقعیت دارد.  مردم اینجا می مـحـمد خان 
گویند که بهار پارسال هلمند تمام میانکوه را پُر از آب نمود جاییکه 

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

 «هم موجود است.

محمـد رضا خان یکی ۀ کمال خان حدود چهل سال قبل بوسیلـۀ قلعـ
از فرزندان مهم سردار کمال خان اعمار شد. سردار کمال خان یک 

کاکای ابراهیم خان از چخانسور و امام پسربلوچ سنجرانی است که 
خان از رود بار میشود. آنها یک پدر کالن داشتند بنام جان بیگ که 

 یل است: او قرار ذۀ اوالدۀ سلسلـ

 

 
 

با فرزند کاکایش امام خان که همسایه اش هم ۀ کمال خان در مقایسـ
رود بار در بین شان تقسیم شده ۀ متقدر تر بود. منطقـۀ بود تا انداز

داشت که یک فرزند و یا ۀ بود و هر کدام در آنجا برای خود قلعـ
ۀ یکی از وابستگان شان در آن زیست می کردند تا از تقسیم منصفانـ

حاصالت نظارت بعمل آرند. سردار کمال خان هشت فرزند داشت 
که از میان شان مهمترین شان عمر خان، محمـد رضا خان و 
سرفراز خان بودند. افتدار سردار کهن سال باالی بلوچان چادر نشین 

م از حکومت ۱۸۷2بود. وی در سال « بندر»و « رود بار»میان 
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د تومان برایش داده میشد، فارس حقوق می گرفت که ساالنه پنجص
در بدل 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 

ان این سردارۀ تحفه و خراج می داد. برای معلومات مزید در بار
 بخش سنجرانی ها مالحظه شود.  

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. 

بندر ۀ زمنه های ماقبل التأریخ از نقطـگفته میشود که رودهلمند در ا
را می گرفت و « گود زره»غربی بطرف  –کمال خان مسیر جنوب 

روایات حاکی از آنست که کیخسرو در این دریا کشتی رانده است. 
م(  –همچنان گفته میشود که هلمند تنها یک مخرج لبریزی )بند 
لبریزگاه  دریایی داشت، و آنچه از بند بزرگ فرار میکرد در این 

جمشید، گرشاسپ، یا ۀ می ریخت که گفته میشود به دست نواسـ
گرشسپ مال خان]مله خان[ ساخته شده بود که آب را بطور دقیق 

شاهرخ فرزند تیمور ویران شد. این ۀ تقسیم میکرد ولی بعد ها بوسیلـ
فیټ فراخی داشت و اکنون کامالً از بین رفته  ۴۵کانال زمانی حدود 

ن در یک قسمت کوچک جای آن کانال، کندنکاری است ؛ بلوچا
کیلومتر[ طول دارد و ۱۳میل] ۸تا  ۷نموده اند. کانال فعلی حدود 

فرورفتگی یا میانکوه پر میشود که از بندر کمال خان آغاز و ۀ بوسیلـ
م ۱۸۸۵می گذرد. این کانال در « جینا»امتداد آن از کرانه های 

فرزند کمال خان، ۀ آن بوسیلـسیالب منهدم شد که بعد از ۀ بوسیلـ
عمر خان مجدداً ترمیم شد، وی برای یکسال زمین خود را از آن 
آبیاری نمود. بعد از آن این کانال مورد استفاد قرار نه گرفت و حال 



 220 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

دیگر از کار افتاده است. )بیلو، گولډ سمیټ، نــَــپــییر، « م۱۸۸۴»
ـرک، ییت(  ۸۸ م 

آوری شده است، موصوف بین  جمع« وارډۀ »معلومات ذیل بوسیلـ
م مأمور امور آبیاری در کمیسیون ۱۹0۵ – ۱۹0۳سال های 

ۀ از قریـه جات اطراف کانال بود که سررشتـۀ سیستان برای آن دستـ
بندر را می  گرفتند. در یکسال عادی مقدار حاصل گندم و جو هشت 

ل  نو و نیم چند  تخم بذر شده می باشد. اقوام ذیل در اطراف بندر  کانا
، خان نشینی، ]صفاری[غالت بذر می کنند : کبدانی، بلوچ، سفری

 سرخدزی و مالی. 
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 زدهم مقاله سي

 عاقبت خاندان سردار کمالخان  سنجرانی 

 وامام خان سنجرانی 

ن اروپنائی برمنی آیند، طایفنه سننجرانی آنطور کنه از گنزارش  سنیاحی

قبننل از طایفننه ننناروئی وارد سیسننتان شننده اننند. مسننکن اصننلی طایفننۀ 

 .ی" بلوچستان، درجنوب سیستان بوده استه گسنجرانی منطقۀ "چا

 دربارۀ شننننننجره سنننننننجرانیهاسننننننتان،یکتنننننناب زادسننننننروان س مولننننننف

بلوچ خنود را از اعقناب  فیاز طوا یاریمثل بس هایسنجران:»سدینویم

ً یالشهدا ونها دیحمزه س  ی.از آنچنه سنبب کنوچ وجابجنائدانندیعرب م تا

در دست ندارنند. امنا از  یداد آنها به بلوچستان پاکستان شده اطالعجا

اکثننراً  یسننکونت و یننۀومحننل اول راحمنندخانینننام جنند بننزرگ خننود م

 نیآن نالبنند هینکه نام اول یتر از دالبند نیوپائ یآگاهند. درپشت نوشک

 ینۀبنه ننام احمندوال موجنود اسنت کنه مرکنز اول یمنطقه ا شودیتلفظ م

 یبنننام بنن راحمنندخانیبننوده اسننت.پدر م یسنننجران راحمنندخانیم یزننندگ

 ۀفنننیخنننان و او فرزنننند سننننجر اسنننت کنننه طا دیبنننرگ خنننان فرزنننند سنننع

خننان مننرد  یرا از او گرفتننه اند.پنندر سنننجرعل شینننام خننو یسنننجران

ذکننور محننروم بننوده  بننوده اسننت کننه از داشننتن فرزننند ینننایمالنندار وناب

از  یکننی]و  کننردهیداشننته کننه رنننج پنندر را درک م یدختننر یاسننت ولنن

دامننادی بننه پنندرنابینایش را تا کننندیم یکنناکر را راضنن ۀفننیافغانننان طا

دختنننر  کینننو رازدواج چهنننار پسننن نیننن[ کنننه حاصنننل اخودقبنننول کنننند

کنه  شنوندیم دهیننام لنریسرگل،سنجر،زهرو وب بی:پسران به ترتشودیم
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واعقناب  یسننجران،سنجر ،واالدیرگل، ننام سنرگلزائبعدها فرزندان س

موسننوم  یزائننرلیبننه ب لننریوبنناالخره فرزننندان ب یزهننرو ، زهروزائنن

بنزرگ  ک،یپسرش جهان ب یسنجران راحمدخانیشدند.بعد از مرگ م

  89 .«شودیخود م فهیطا لهیوسرقب

اثنر  کدرین یسنیمحقق ونژاد شنناس معنروف انگل و،یلیب داکتر        

 فایافغانستان " درمورد طو یا تنوگراف ۀدربار ی"پژوهش تحقیقی خود

 فننهیطا نیچننند سننتانی:"با بلوچهننا درساسننت فتننهگده کننربحننث  سننتانیس

 ،ی[، مماسنننی]طوقیتنناوک ،یسنننجران ،ینهننرو ،یمانننند سننربند لننهیوقب

تنا  افتنهیدشتها تا جنوب و امتنداد  ریآوارگان در مس گریو د یکوردگل

خراسننان تننا مشننهد و قننم  یام کوههنناو تمنن نیقننا زد،یننکرمننان،  ینننواح

 نکهیبود تا ا نجایامهم در  لهیقب کیقبال  یاست. سربند دهیگرد بیترک

 کینشنود  یرفنت و گفتنه من نیاز بن مورلننگیبواسنطه ت شنانیقدرت ا

از آنهنننا  ینمنننود[ و بعننند تعنننداد دیرا درهمننندان کاشنننت]تبع لنننهیکتلنننه قب

[ ؟یرهوئنا]یناهو آورده شدند. ستانیبواسطه نادرافشار دو باره به س

 تازه واردان از بلوچستان اند." نیازجمله آخر

 یطنوق یوبلوچهنا یسننجران یبلوچهنا یرافگمورد اتننو در،سپس ویبل

تننرک بننوده و  لننهیقب کینن یسنننجران»:سنندینویم سننتانیس میمقنن یومماسننن

 اینسناخته شنده از بور یآلوننک هنا ایناند که درغرفه هنا  یاکثراً کوچ

 یو در زمننان حکمراننن کنننند؛یم یزننندگ یچننوب ی[یچپننر ی]خانننه هننا

بنننوده انننند.  هینننناح نینننمسنننلط در ا لنننهیشننناهان سننننجر در کنننندهار قب

( یننوکر و مخلنوط چنند ننژاد )عمندتا سننجران لهیقب کی( ی)طوقیتوک

و باشنننده  ینننیمتننذکره بواسننطه پل یسننیمم اننندهینما دیشننا یاننند. مماسننن
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آنها درمکران و  ادیباشد؛ تعداد ز هیسور لیدر کوئ هیسیچهار گانه مم

 سیجاکسنننارت یکرمنننان بنننوده و در زمنننان تهننناجم اسنننکندر در حنننوال

جمعننا بنننام  یو سنننجران یتناوک ،ی. مماسنننکردننندیم ی]بلوچسنتان[زندگ

 یکوچ شیهمه ترک بوده و کم وب نهایا شود؛یده مینام ینوغا ای ینخا

  90 «اند.

 جنرال گولدسمیدهمراه با (،Euan Smithایوان سمیت)افسرانگلیسی 

درفبروری  (رئیس هیئت حکمیت در مسئله تقسیم سیستان)

از بند کوهک)خوابگاه( تا بندر کمالخان وچهاربرجک  ۱۸۷2سال

سفرکرد تا معلومات حاصل کند که ایران تا کدام قسمت سیستان را 

در تصرف خود دارد وآیا رؤسای اقوام آن نواحی خود را تبعۀ دولت 

 ایران میدانند یا افغانستان؟ 

ضمن گزارش چشمدیدهای خود دراین سفرومالقات با  "تسم"

 سردارکمالخان وسردارامام خان ،شجره آنها را نیزثبت کرده است.

سردارکمالخان از بلوچهای سنجرانی وپسرعموی »بقول سمت: 

ابراهیم خان چخانسور وامام خان رودبار محسوب میشود.پدر بزرگ 

دارد که مهمترین آنها پسر  ۸همه آنها جان بیگ است.سردارکمالخان 

محمدعمرخان، محمدرضاخان، وسرفراز خان هستند.سلطه ونفوذ 

ً در بین بلوچهای کوچی مقیم سمت چپ  سردار کمالخان اساسا

رودخانه هلمند بین بندر کمالخان تا رودبار برقرار است. رودبار بین 

او وسردار امام خان تقسیم شده وهرکدام از آنها قلعه ای در رودبار 

رند که یکی از وابستگان یا پسران خود را دراین قلعه ها مستقر دا

کرده اند تا ناظر برتقسیم منصفانۀ عایدات زمین باشند. قدرت سردار 

 کمالخان نسبت به سردار امام خان بیشتر است.
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شجره جان بیگ را میتوان بصورت زیر بیان کرد: جان بیگ سه 

اب خان داشته است. پسر به نامهای خان جانخان، اسالمخان ونو

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 

    ۹۱ «که در بندر مستقر است.

سردارکمالخان وسردارمام  کپتان سمت درگزارش خود مینویسدکه

خان از دولت فارس اطاعت میکردند و پنجصد تومان از آن دولت 

 حقوق میگرفتند .

سیستان، این تذکرات تقسیم جنرال گولدسمید،رئیس هیئت حکمیت اما 

سردارکمال خان اعتراف را مبنی بر« ایوان سمیت »سکرترخود 

، مورد اعتبار از دولت ایرانبه تتبعیت وسردارامام خان سنجرانی 

تصرف »درگزارش حکمیت خود زیرعنوان  و ندانسته است 

اما راجع به سیستانی فرعی]نیمروز[ :»که  مینویسد« )تقسیم(

کمالخان وامام خان سنجرانی رؤسای بلوچ که درکنار رودهیرمند 

سکنی دارند، به تبعیت واطاعت افغانستان اعتراف دارند.دراین 

را نمیتوان گفت مانند قضیه سیستان  صورت به عقیده من این قسمت

  ۹2 ....«اصلی است 

 

قلعه امام خان، دارای سه » میگوید:درمورد قلعه چهاربرجک سمت 

اسم مختلف است که قبالً به آنها اشاره شد]یعنی جای امام ،حسین اباد 

وچهاربرجک(.قلعه دارای دیوارهای گلی بوده ویک ضلع از دیوار 

 ۳0راست رودخانه واقع است وحدود   بالفاصله بعد از خاک ریز

                                                 
۹1

 3۹،پاورقی شماره 22۸ص ،137۸ ،خی سیستان،ی تاریجغرافیا دکترحسن احمدی، - 

۹2
 -7۵3،صفحات 3قرن نوزدهم، جلد ی ايران وانگليس درمحمود محمود ،تاريخ سياس - 

771 
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متر( ارتفاع دارد. در فصل بهار، سرریز اب هلمند، ۱0فوت)

اراضی هردو طرف رودخانه را غرقاب میکند ولی درزمان بازدید 

ما آب بسیار پائین بود. بعد از ظهر آنروز سرداراماخان و پسرش به 

جوانتر  مالقات ژنرال گلدسمید آمدند.سردار از پسرعمویش کمالخان

بود ومانند وی خوش مشرب وخوش برخورد به نظر می آمد 

واطالعات کلی زیادی داشت. او نیز از بیماری )آسم( رنج می برد. 

سردار امامخان درضمن صحبت میگفت که تمام سرزمینهای بین 

اینجا]چهاربرجک[ تا رودباروخود رودبار جزو قلمرو شاه ایران 

   ۹۳ «است.

ویدکه، قلعه فعلی حسین آبادتوسط خود سمت درجای دیگری میگ

    ۹4 (ساخته شده است.۱۸۵2سال قبل ) 20سردار)امامخان(حدود

دقیقه   ۳0و ۶اسفند( درساعت ۵فبروری) 2۴روزسمت میگوید: 

 ۱۱صبح بطرف قلعه فتح راه افتادیم تا به کهک برگردیم. ساعت 

 کیلومتری( شمال چهار۴0میلی)2۵ونیم شب به قلعه فتح واقع در 

برجک رسیدیم. سمت میگوید قشون ایرانی این قلعه را اشغال کرده 

بودند وبما اجازه ندادند تا ازارگ قلعه دیدارکنیم.سمت درباره خرابه 

  ۹5 های قلعه فتح ووسعت آن شرحی نوشته است.

اسفند(از قلعه فتح بعزم کوهک ۶فبروری ) 2۵سمت میگوید: روز

    ۹6 «عه فتح راه افتادیم.کیلومتری( شمال قل ۳2میلی) 20واقع در

  یسردارکمالخان سنجرانسرداران چهار برجک وبندر ورودبار یعنی 

 امام خان همواره مورد توجه ونوازش وتقدیرش سردارپسرعمو 

 شاهان محمدزائی قرار داشته اند.
                                                 

۹3
 172،صخی سیستانجغرافیای تاری دکترحسن احمدی، - 

۹4
 178،صخی سیستانجغرافیای تاری دکترحسن احمدی، - 

۹5
 181-179،صانخی سیستجغرافیای تاری دکترحسن احمدی، - 

۹6
 183،صخی سیستانجغرافیای تاری دکترحسن احمدی، - 
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وزیر فتح خان اولین کسی بود که آنها را از هلمند سفلی به 

داد واراضی چهاربرجک وبندر  چهاربرجک ورودبار وبندر اسکان

تا در عوض آن  نوان تیول وجاگیر به آنها دادبه ع رارودبار و

از وزیر  بعدحفاظت کنند. مروزینمنطقه  افغانستان در سرحدات از

فتح خان امیردوست محمدخان و امیرشیرعلی خان وامیر عبدالرحمن 

 خان نیز به آنها توجه واعتماد داشتند.

ن بین ایران وافغانستان،آنها همچنان درموضع پس از تقسیم سیستا 

از درعین حال آنان  دفاع از تمامیت ارضی افغانستان باقی ماندند.

چهاربرجک  ۀکه در ساح دندبوبرخوردار  یچنان اقتدار و شهرت

 بودند بلکه صاحب  نیزم بیمالک ده ها هزار جرنه تنها  نیمروز

وخدمتگار  کرر ونوگوسفند وشتر وهزاران دهقان ومالدا یرمه ها

شمردند  یاز خود م زیرا ن یدولت نیزم بیجر انبودند و هزار

 گرفتند. یآن بهره م دیخود از عوا شکارانیپ وتوسط ناظران و

 یسرداران سنجران یاز رعا یکی چیهتا جایی که من شنیده ام، 

را به  یوتجاوز ناموس تیوجنا یچون دزد ینداشتند واقعاتاجازه 

خود  تیبودند شکاکلف د، بلکه منکن تیشکا ایو دنحکومت خبربده

 زانیرا به گوش سردار خود برسانند وسردار در مورد جرم وم
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چون  بدونوحکم سردار  دیحکم صادر نما نیمتهم یخسارت وسزا

 .دیگردیم یوچرا عمل

 زندان زندان ودم ودستگاه فیودالی داشتند.ازخود  یسنجران سرداران

خود هرکه را صوابدیدومطابق  داشتند رغضبیبان وجالد وم

 نمودند،یرها م خواستندیرا م وهرکه کردند،یمجازات م خواستندیم

 یسردارم یاز امر ونه تیخود را مکلف به تبع تیکه رع نستیازا

سرداران آدمها چاق وچله وشکم  نیم ادیده بودآنجا که من  تا.دندید

 دو یکیاز حد وزن داشتند و بدون کمک  شیبودند که ب یبزرگ

از  یوقت چیه نیوبنابر توانستندیخود بلند شده نم ینفرخدمتگار از جا

ی نم دهیشان هم آنها را د تیشدند و رع ینم رونیخانه وقلعه خود ب

چنان  رخانی. سردار محمدعلم خان وپسرش سردار دستگتوانستند

موتر قرارداده  تیچاق بودند که با کمک چند نفرنوکر خود به س

 .شدند یآورده م رونیوتر باز م ایو  شدندیم

شان بلوچ  تیسال قبل مردم چهاربرجک که اکثر۷0- ۶0تا

 یمکتب را نم شدند،یسردار شمرده م تیرع بودند و یوبراهوئ

 رایشود، ز جادیکه درآنجا مکتب ا دادیسردار اجازه نم شناختند، چون

بازهم بزگر ودهقان باشند، نه  تشیفرزندان رع خواستیسردار م

. تا آن وقت فقط ندیا یم بار یادولتی یکه ماموران نظام مکتب خوان

 ومبلغ رفتیباربه آنجا م کی یسال یومحصول مواش هیمامورمال

از  یا ۀوبا گرفتن تحف کردیرا از سردار مطالبه م هیمال یمجموع

ولسوال را  ای هیوقوماندان امن یمردم قاض یول گشت،یسردار برم

 شناختند. ینم

سردار توان  مدند،آ یم مروزیاگر از فراه به نها  یوال ایولسوال 

را  یوال ایبا ولسوال  یمعرف یکنگ برا یآمدن تا مرکزولسوال
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سردار درچهاربرجک  دنیبه د یوال اینداشت ولهذا خود ولسوال 

وسردار هم با گوسفندان کباب شده درتنور از آنها استقبال  رفتندیم

خوش وخوشنود  یبلوچ یها نچهیقال یبها متیق یوبا تحفه ها کردیم

ومطلق  تهیامر بازهم بر اعتبار واتور نیوا گشتندیاز نزد سردار برم

 مروزیدر چاربرجک نخالصه  افزود. یم تشیسردار بر رع یالعنان

که حق جان  شدیپنداشته م یودهقانان خود پادشاه تیبررع انسردار

 را داشت. تشیرع دادن وجان گرفتن از

  

 

 ؟سنجرانی چی آمدسرداران رببعد از کودتای ثور 

نماند  ی، آن قدح بشکست و آن ساق ۱۳۵۷ثور  یکودتا باحدوث 

از طرف دولت  یبرخ نابود شدند. کسرهیمحلی پادشاهان  نیوا

نتوانستند اقتدار سابقه  گریفرارکردند و د یونابودشدند وبرخ ریدستگ

 فتگریقدرت شان که ازدهقان ومالدار منشاء م رایرا بدست آورند. ز

انتقال  توانستیکه جهاد کرده م یبود و به مال وکس هاز دست آنها رفت

 نسانیبود وخودشان نه مال بودند ونه توان جهاد داشتند، بد افتهی
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را سراغ  یمرد با نام ونشان یامروز من از نسل سردارن سنجران

گرفته اند که  یشان را فرزندان دهقانان و گله داران یندارم وجا

 رحمیوبخود خواه سرداران  نیچون برده در خدمت اسال  یسالها

 قرار داشته اند.

 

 استدراک:

 در بارۀ جانضمن ایمیلی برای من،محمدیعقوب غلجی ، مولوی 

بیک جد  جان» مینویسد:چنین سرداران چهار برجک  بیک جد

یچ ودراثرضربه ی ړسنجرانی های سیستان دردرگیری با آزادخان ب

 کشته می شود. «نگ جاهی برینگج»شمشیراو درمنطقه لندی 

بیک  نوکران جاندرمورد این حادثه چنین روایت میشودکه 

ی جداعالی بریچ»یچ فرزند دوست محمدخانړآزادخان ب ،سنجرانی

د وجان بیک را با تفنگ فتیله ای زخمی می کن«های لندی وپاللک

یبک  جان. وهمراهانش تصورمی کنند که آزادخان کشته شده است 

خان سهم وغنیمت من  آزاد نش می گوید خنجر و شمشیربه همراها

که جانبیک به  لذاهنگامی است وکسی حق ندارد به اونزدیک شود.

قصد بازکردن خنجر ازکمر آزادخان به او نزدیک می شود 

باخنجرخود ضربه شدیدی بر آزادخان ومیخواهد شمشیراو را بردارد،

 می شود. بیک وارد میکند که از اثرآن جان بیک کشته جان

دوست محمدخان بریچ یکی ازفرماندهان احمدشاه درانی بود که دو 

های لندی  یچړپسربه نامهای آزادخان وزمان خان داشته است وب

زی  وپاللک ازنسل این دونفرمی باشند واز آنها به عنوان آزادخان

 د.خانزی یادمی شو وزمان



 231 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

ن آزادخا روانی دراصل کیانی واهل سیستان می باشند.ینوش

، خاران «بریچهای شورابک»روانی به کمک اقوام مادری اشینوش

محبوبترین »یکی ازهمسران را از مخالفانش پس می گیرد.

« مادرنوروزخان جانشین آزادخان نوشروانی» «ومعتبرترین

 ازطایفه ی غلجی ساکن خاران می باشد وحاکمان بعدی نوشروانی

« رزند یعقوب خانیعقوب خان فرزند نوروزخان وحبیب هللا خان ف»

می باشند « خواهرزاده وداماد»ازوابستگان درجه یک غلجیها 

وغلجی ها درمنطقه ی خاران ازامتیازات وفراوان برخوردار بودند 

  «وهستند.

محمدیعقوب غلجی در بارۀ بقایای سرداران چهار برجک مولوی 

برجک  اروچه رودبار یها یمن باسنجران یمادر اقوام» میگوید:

 یمنطقه  ینهایزم باشند. یپسرخاله وپسرمامام یعلوخواجه 

لک 200برگ خان ولدتاج محمدخان به  یفرزندان سردارب رودباررا

 ازمواد «یشاگز»یی جمعه براهو یپاکستان به حاج ی هیروپ

خواجه  یها نیزم عمده درافغانستان ومنطقه فروخته اند. فروشان

 رهیونب نوه ها را یسنجران رمحمدخانیش متعلق به سردار یسفل یعل

فرزندان تاج محمدخان  را بندر ینهایزمنفروخته اند. هنوز شیها

ومحمدعمرخان برادران سردارمحمدعلم خان به افرادمتفرقه فروخته 

توسط فرزندان  یوغصب وبرخ بعضاتصرف برجک را وچهار اند.

به صورت اجاره به  سردارمحمدعلم خان فرزند رخانیغالم دستگ

 یجبهه  با یدشمن لیبه دل آنها چون خود و اند داده شده گرانید

 یدرمنطقه آمور کثرآنهااکنند. آمد به آن جارفت و توانند یمروزنمین

ازلحاظ  را یسخت روزگار و آواره اند یوچاغ نیدالبند ، «ینوکند»

 رخانیاکنون عطامحمدخان فرزندغالم دستگ همگذرانند. یم یاقتصاد

فرزندان محمدافضل  د.باش یم یسنجران فهیطا پدرش سردار نیجانش

زمین های خان وکمال خان وطاهرخان  رحمزهیم یخان به نامها



 232 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

که متعلق  چهاربرجکفروخته اند.ختلفی م به افراد را خلمک

بوده  رخانیسردارمحمدعلم خان وبعدازاوفرزندش سردارغالم دستگ

 یم یسنجران ارمحمدخانیوهمچنان منطقه ده که متعلق به 

      باشند. یخارج م تصرف آنها از اما،ه نشده اندباشدهنوزفروخت

   

،  چيړخان بنفرسردارعطامحمدخان سنجرانی)جوان  سربرهنه( بادو

عبدالحميد زاهدانی ديده ميشود)عکس از درسمت  چپ با مولوی 

 ران سنجرانی(اسايت سرد

 

 غازی شيرجان سنجرانی کی بود ؟

برگ خان  یسر بفرزند شاه نظر خان پ یسنجران رجانیش یغاز

درخواجه  یسردارسنجران نیبود. ا یسردار کمال خان سنجران ۀنواس

سردار بلوچ اشعار  نیبودوباش داشت. در وصف ا یسفل یعل

. واز او  بنام شدیخوانده م مروزین یبلوچها انیدرم کیفولکلور

 .کردندیم ادی رجانیش یغاز
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 سنجرانی ن اسرداردستگيرج          شيرجان سنجرانی  غازی 

 یاز صاحب منصبان فرنگ یکیبودکه او  نیاوا دنینام یغاز علت

در رودبار  یسفل یبرگ خان درخواجه عل یرا که به قلمرو سردار ب

نفرت خود را نسبت به  نکهیا یکرده و برا ریوارد شده بود، دستگ

نا مسلمان( نشان داده باشد، امر کرده بود تا  یی)اروپا یفرنگ کی

وصل کنند و مثل شتر  ریاو درکشند و به زنج ینیرا از ب ینیحلقه آهن

به  یاو را بهر سوکش کنند.  سردار او را بعد از شکنجه کردن محل

 فراه فرستاده شود. تیکرده بود تا از آنجا به وال لیگنگ گس یولسوال

که  متعلم صنف اول مکتب در  یمهارشده را زمان یفرنگ نیمن ا 

که   یبعد از ختم درس هنگام یبودم. روز دهیکنگ بودم،د یولسوال

 دمید خوردم،یدور م یساریسرک کم یازچار سوق بازارکنگ  بسو

 یفوالد یانبوه و سربرهنه وموها شیبا ر یمرد تنومند اروپائ

او را  که   یریعسکر  زنج کیو ستنشسته ا یقصاب ۀدرکنار درواز

ه تا آنروز آن مرد وصل بودبدست دارد. من ک ینیدرب نیبه حلقه آهن

صحنه متعجب شدم وبا  نیا دنیبودم از د دهیمهارکردن انسان را ند

 بیوآن صحنه عج میشد ستادهیآنجا ا قهیهمصنفان خود چند دق گرید

در دست  ینان خشک ریکه مرد اس دیا یم ادمی. به میرا تماشاکرد
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منتظرآمدن موتراز فراه بود تا مرد  یو عسکر دولت خوردیداشت وم

 انتقال دهد.  را   ریاس

آورم  یم ادیآن صحنه را به  یبعد ازهفتاد وپنج سال وقت امروز

چقدردرد  نیآن حلقه آهن رازیحدس بزنم که  آن انسان اس توانمیم

 است؟  کردهیاحساس م

به مناطق دور دست  ۱۹در قرن که  یوجهان گردان اروپائ احانیس

گزارشات  وبلوچستان  فرستاده شده بودند، ستانیچون س یوپر خطر

از  یبزرگ رهیاز خود بجا گذاشته اند که آن گزارش ها ذخ یمهم

باقبول  یاز جهانگردان اروپائ یکیماست. هر یاطالعات امروز

ما را  یآنروز  یمحل یایجامعه وجغراف یطرز زندگ  یخطرات

مامور شده بود از راه  زیآن صاحب منصب بدبخت ن دینوشته اند.وشا

برود و  ستانیه چهاربرجک واز آنجا به سب یسفل یوخواجه عل شوید

کند،  هیمنطقه را ته تیاز وضع یگزارش ستانیپس از گردش در س

 نیبا چن یسردار محل کینکرد وبدست  یاریمگر بخت با او

از آن پس به  یسنجران رجانیو سردار ش  دیگرد وبرور یسرنوشت

 معروف گشت.  رجانیش ینام غاز

به  زیواوالده اش ن رجانیش یغاز کنمیثور فکرم یحدوث کودتا با

دچار شده باشند که سرداران چهاربرجک روبرو  یهمان سرنوشت

 مانده است.  یپسران ونواسه ها یغاز نیشده اند.از ا

 پایان
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 دهممقاله چهار

 کی بود؟ سنجرانی  سردار ابراهيم خان  

 

م درمیان سران طوایف سیستان در قرن نزدهم،یکی هم سردار ابراهی

خان بلوچ پسرخان جان سنجرانی بود که درچخانسور بیشنتر شنهرت 

همراه با  ۱۸۷2دارد. افسر انگلیسی، کاپیتان ایوان سمیت، که درسال

گولدسمید از بند کوهنک تنا بنندرکمالخان وچهاربرجنک سنفر کنرده و 

بننا سننردار کمالخننان وسننردارامام خننان سنننجرانی مالقننات نمننوده بننود 

جان بیک »بلوچ راچنین ثبت کرده است: ،شجرۀ سرداران سنجرانی 

سه پسر به نامهای خان جانخان، اسالمخان ونواب خنان داشنته اسنت. 

پسرخانجان خان همان ابراهیم خان است که چخانسنور را در اختینار 

را  ]چهاربرجنک[دارد. پسر اسالم خنان بنه ننام امنام خنان، حسنین آباد

ار کمالخان است. در دست دارد و باالخره پسرنواب خان، همان سرد

»۹۷
. 

چنانکنه درگننزارش ایننوان سنمت دیننده شنند،یکی از پسنران جننان بیننک، 

خانجان بود که در منطقه میان کنگی روستای جهان آباد را ساخت و 

 دیری نگذشت که از قدرت ونفوذ فوق العاده ای برخوردار گردید.

                                                 
۹7
 22۸دکترحسن احمدی،جغرافیای تاریخی سیستان یا سفربا سفرنامه ها،ص  - 
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 قلعه چخانسورمرکز فرماندهی ابراهيم خان بلوچ

ب نقشه بردار وتاریخ دان وباستان شنناس، پی.تیت،صاحب منصجی.

، مندت ۱۹0۵ -۱۹02طی سالهای کهعضو هیئت حکمیت ماکماهون 

دونیم سال در سیستان تحقیقنات نمنوده وچنندین کتناب دربنارۀ سیسنتان 

در کتاب سیستان خود،آنجا که در بارۀ  قلعۀ   تان نوشته استسوبلوج

ل قبل آباد بنود چخانسور توضیح میدهد، میگوید: "چخانسورصدها سا

ودر تصرف خانواده ای قرار داشنت کنه اسنم وخطناب منوروثی آننان 

میگفتنند. پسنرکوچک « میرعنرب»بنود وخنانوادۀ آننان را    ۹۸«مینر»

                                                 
۹۸
ی وابسته به زکه نظام کشاور زمین شرقممقام میر)میرآب( در سیستان وبطورکلی در - 

، درطول تاریخ تن بندهای آب استبسها وکانالها از رودخانه از طریق کشیدن آبیاری 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  بخش»اصطخری گوید: اند.

( 2۶1اصطخری ، ص  )«نفر در تحت امرش بودند و معاش ایشان هم از این مدرک داده میشد.

میرها ومقام »زیرعنوان جوادمحمدی سکائی  ازاینجا میتوان به اهمیت وقدرت میراب پی برد.

در طول دورۀ صفویه ،آنگونه که احیاء »بحث کرده میگوید:« عهد صفویدر سیستان آنها 

ان الملوک واحکام واسناد بیان میکنند، در رأس قدرت درسیستان، کیانیان به عنوان پادشاه
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"  به نام جان بیک  در سیستان مسکن گزید و  چاه گی-"سردارچاغی

میرچخانسور را سوگند وفا داری یاد کرد. سننجرانیها مالینات علفچنر 

خننانواده )میرعننرب( مننی پرداختننند. یننک قننرن بعنند سننردار را بننه ایننن 

ازدواج نمنود و  [۹۹میرحسنین عنرب]چخانسنورمیرسنجرانی  با دختر 

 ارگ را زیر تسلط خود گرفت. 

]گاهی[ به حدی دچار بحران میشد که خانواده  سیستان ازنظر سیاسی

هننای قنندیمی در حالننت تزلننزل قننرار میگرفتننند و بننرای بقننای خننود و 

خننود را در الجننای قدرتمننندان محلننی قننرار مننی دادننند.  تننوازن قنندرت

خانجهننان هنم در الجنناء وحماینت سننردار بلنوچ )« میرعننرب»خنانواده 

خان( قرارگرفت و بتدریج از امنالک خنود محنروم و دسنتخوش  فقنر 

وتنگدسننتی گشننت، بطننوری کننه آخننرین نمایننندۀ آن خننانواده بننه عنننوان 

اد زنندگی میکنرد. و نوکر وجیره خوار مینر عبناس کینانی درجنالل آبن

واقنع در مینان « منارگو»پس از منرگ میرعبناس کینانی بنه روسنتای 

  ۱00( در آنجا زندگی میکند.۱۹0۴کنگی رفت و اکنون)

بننه نظرمیرسنند کننه خانجننان )یاخننان جهان(سنننجرانی آدم دوراندیشننی  

بوده است، زیرا او با دو خان مقتندر زمنان خنود دسنت خویشنی دراز 

اولبیک گفتنند. خنان جهنان دخترخنود را نمود وهردو طرف بخواست 

به ازدواج پسنر ملنک بهنرام کینانی یعننی جنالل الندین کینانی در آورد 

وازاین طریق خود را به جایداد ملک بهرامخان کیانی شریک ساخت 
                                                                                                        
محلی قرار دارند وبالفاصله درمرتبۀ بعداز آن ها،میرها اند. یعنی اگرمنصب سلطنت سیستان آن 

دوران از کیانیان بوده است، بالفاصله وکالت سیستان یا به تعبیر امروزی وزرات سیستان از 

داللت « میردیدی، ملک دیدی»امرای قبیله میر بوده است. اینکه امروز درسیستان میگویند:

همین واقعیت تاریخی دارد که در سیستان عهد صفوی،مقام میران، بالفاصله پس از جایگاه بر

 (77ص  ،هزاروسیصد سی خورشیدیسیستان ورویداد نوزده بهمن «)ملوک بوده است.
۹۹
 ۹3زادسروان سیستان،رئیس الذاکرین،ص  - 
100

 ۵۸تیت،سیستان،به کوشش رئیس الذاکرین،ص  - 
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واز سننوی دیگننر دختننر میننر عننرب )یننا بقننول زادسننروان میرحسننین 

وقنت  عرب( مالک قلعه چخانسور را کنه از اشنخاص بنانفوذ ونامندار

بننود بننرای خننود بزنننی خواسننت. کننه سننرانجام مالننک چخانسننور وتمننام 

 مایملک میر عرب شد.

، درسیسننتان محمدرضنناخان (۱۸۳۷ایننران برهننرات ) حملننه  امگننهن

سنننربندس و هاشنننم خنننان شنننهرکى و از بلوچهنننا علنننم خنننان نننناروئى و 

خانجان خان سنجرانى در میان طواینف آنجنا صناحب ننام و آوازه اس 

ه ایران برهرات فرصتى مناسنب بنرای سنران طواینف شده بودند.حمل

]کنه بحماینت ازشناه کیانیمذکور فراهم آورد تا در غیاب ملنک بهنرام 

کننامران بننه هننرات رفتننه بننود[ پسننرش ملننک جننالل النندین کیننانى را از 

سیستان بیرون کنند و متصنرفات وس را در مینان خنود تقسنیم نماینند. 

قسننمت هننای شننمالی را محمدرضنناخان سننربندی ، جننالل آبنناد وسننایر 

صاحب شد و همدستان او نیز هریکی سهمی بردند. از این پس دیگر 

شنناه کننامران نتوانسننت کمکننى بننه خاننندان کیننانى سیسننتان بکننند و ایننن 

 ۱0۱ خاندان روبه زوال رفت و بکلی از قدرت افتاد.
 

، خانجنان خنان در زمنان ۱۸۷2برطبق تحقیقنات محلنی گلند اسنمید در

رئیس طایفه سنجراني ها بنود . از اینن (۱۸۳۷حمله فارس برهرات )

مرد چهار پسر بنامهای معین، علیخان، ابراهیم خان وجان بیک بدنیا 

 برسرجانشینی پدربا برادرش معین دچاراختالف شد وآمد. علی خان 

در زد وخوردی، برادرش معنین را بنه قتنل آورد وسنپس خنودش نینز 

                                                 
101
،حکمیت  3ج ،میالدی، 1۹ابط سیاسی ایران وانګلیس در قرن تاریخ رومحمود محمود،  - 

 ماکماهون
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ئی بننود کشنننته کننه از طایفننه جمننالزاخننود  دریننک درگیننری بننا نایننب

 ۱02(.۱۸۴0شد)

جننننرال فرینننه فرانسنننوی، نوشنننته میکنننند کنننه:" علیخنننان)برادربزرگ 

ابراهیم خان( بعد ازمحمد رضاخان، قدرتمندترین رئنیس بلنوچ هنا در 

سیسنننتان بنننود. ناحینننه تحنننت کنتنننرول علیخنننان درشنننمال شنننرقی، تنننا 

شیخانسور)چخانسور(، پایتخت قلمرو علیخان،  رودخوسپاس میرسید.

خاننه،یک  ۱۸00تنا ۱۵00ی با دیوارهای گلی بودکه حندود قلعه قدیم

بننازار، پنننج گرمابننه عمننومی، دو کنناروان سننرا، ویننک مسننجد داشننت. 

 )یا خننزری(ریضننشیخنسننور در دو فرسننخی شننمال خاشننرود و پیرخ

  ۱0۳قرار دارد واولین شهر سیستان درسمت شمال آن است." 

بنه )بنی  علی خان سنجرانی با دختر سردار علم خان نناروئی موسنوم

سننردارابراهیم  کشننته شنندن اوپننس از بننی گننم (ازدواج کننرده بننود کننه  

 متصننرفات بننرادر را یکجننا بننا بننی بننیگم بیننوۀ بننرادر متصننرفخننان 

. این متصرفات از نادعلی تا کده وخاشرود وجنوین امتنداد منی ۱04شد

یافت وافزون برآن درسمت چپ رودخانه هیرمنند دهکنده هنای جهنان 

خنندنگ،ده دادشنناه،ده آقاجننان، وشننریف آبنناد آبنناد، طفلننک، جننالل آباد،

 وابراهیم اباد را نیزدر برمیگرفت.

در یک سند تاریخی که بقلم سید ابوالحسن شناه حکنیم باشنی سیسنتان، 

نوشننته ( ۱۸۵۷هننق )مطننابق ۱2۷۳منناه محننرم  ۱5درتنناریخ پنجشنننبه 

شده است از سه طایفه عمده سیستان )بلوچ، فارسنی وافغنان( ننام منی 

 ابراهیم خان بلوچ مینویسد:برد ودرمورد 
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 278ُص ،۹۴ص زادسروان سیستان، - 
103
 100دکتراحمدی،سفربا سفرنامه ها،ص  - 
104
 99سفر با سفرنامه ها ،ص  ،حکمیت ملکماهون،محمود محمود، ج ، - 
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اهالی سیسنتان کلینه سنه طایفنه انند : اوالً طایفنه بلوچینه . معظنم آن » 

طایفه دو فرقه اند، اگرچه طوایف دیگربلوچ هم در آنجا هستند، مگر 

بعلت کثرت و غلبه این دو طایفه باسم اینها نامیده شده اند. طایفه اول 

ن باسننم پسننر او سننردار طننوقی کننه ایننل خانجانخننان بلننوچ اننند کننه ا 

ابراهیم خان به ابراهیم خانی مشهور شده ، مسکن ابنراهیم خنان قلعنه 

چخانسور است و آن قلعه محکمی است که خندق و شیرحاجی ]حومه 

ینناربض بننا برجهننای محننافظتی[ و ارگ دارد. در تننوی قلعننه تخمیننناً 

سیصد خانه مسکن دارد و تقریباً دویست خانه در خارج آن منی باشند 

باقی اهل و رعیت او در این قلعه جنات کنه تفصنیل داده منی شنود،  و

می باشد: پده هنا، ننادعلی ، جروئنی ] ینا جروکنی[، طفلنک ، ابنراهیم 

آباد، ده صفر، خندنگ ، خواجنه احمند، کنده ، قلعنه کنده ،کنه منردم آن 

طایفننه فارسننی زبننان و اثنننی عشننری مننذهب اننند. رؤسننای آن مردمننان 

ا ن بنزرگ آن اربناب علنم خنان ، اربناب  نجیب و بنا اسنتخوان انند و

محمدحسننین خننان و اربنناب فتحعلننی خننان اسننت . جمعیننت آنهننا پانصنند 

خانوار و شغل آنها زراعت و شکار است . پیش از این برأسنه منردم 

مستقلی بودند، ا ن رعیت ابراهیم خان بلوچ هستند. جمعینت متنوطن 

در جننگ هنای  ، احشام نشین ابنراهیم خنان اگرچنه بسنیار اسنت ، امنا

خود شنان سنه هنزار نفنر تفنگچنی جمنازه سنوارو اسنپ سنوار و پیناده 

دارد. اما حالت ابراهیم خان ، مردی دایم السکر و معتاد بنه چنرس و 

۱05« .بنگ و ...
  

 از چخانسور  ابراهيم خان اول سردار فرار

برهننرات حملننه نمننود ودرایننن زمننان   محمدشنناه قاجننار،۱۸۵۷درسننال 

ف سیستان، یا از راه تطمیع ویا تخویف وتهدید، برخی از سران طوای
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 ۴0-3۶،ص 2012چاپ کابل،، مردم شناسی سیستان،یسیستان - 
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بنرای نیزسننجرانی . سردار ابراهیم خان متمایل به دولت ایران شدند 

اثبنات بنرای و  نشنان دادفنارس را ار دولنت  خنود تمایلحفظ منافعش 

از  دربنارتهران فرسنتاد وخنودشه سرانش را بنپاین وفاداری یکی از 

 رفت. قلعه چخانسور به جهان آباد سیستان

پسنننران کاکنننایش یعننننی خشنننم سنننردار ابنننراهیم خان،سنننبب اقننندام اینننن 

دیدننند سننردار ابننراهیم  همینکننهوسننرداران چهاربرجننک نیمروزگردینند 

، ننزد سنردار یوسنف هنمودسکونت اختینارسیستان خان درجهان آباد  

مناسنبات ع کردنند و وخان ابن امیر دوسنت محمندخان والنی فنراه رجن

اعالم داشتند و  قطعسردار ابراهیم خان را وی خود با قبیلخانوادگی و

 حماینننت خنننود را از حاکمینننت امیردوسنننت محمننند برسیسنننتان ابنننراز

حقننوق در خصننوص فرمننانی سننردار محمدیوسننف خننان  ازونمودننند.

 : زیر است بشرح فرمان  آنبدست آوردند.  یامتیازاتو

 ه،باعث ازتحرير اينکه ، چون ابراهيم خان از چخانسورفرارسيستان شد »

عاليجاهان عزت همراهان سردار دوست محمدخان و شيرمحمدخان و سعيد 

محمدخان ولدان سردار امام خان سنجرانى بلوچ ساکن اصلى چهار برجک در 

فراه به حضور اين نياز مند درگاه احديت آمده از قوم دارى مذکور جدائى 

نمودند. چون منظور نظر فيض اثراعليحضرت همايونى در رفاهيت خدمت 

ران و کافه رعايا بوده و مى باشد ، نامبرده]گان[ از فراه به همراهان خود گا

پرنور قدرقدرت  نيازمند درگاه الهى روانه دارالسلطنه کابل گرديده، حضور

شهريار عدالت فهيم واال روحنا فدائى را درک نموده، ]جوياى[ عواطف گشتند. 

ز دفتر فراه مقرر گشت چنانچه موازى چهل سوارى نوکر و مبلغ دوهزار قران ا

و هم عالقه چهاربرجک را به عوض تنخواه سوار مذکوران شان مرحمت 

فرموديم ، که براى خود زراعت کرده صرف معيشت خودها بنمايند، و باقى 

امورات شان را به اين نيازمند درگاه الهى مفوض و مرجوع داشتند که مناصفه 

ه الهى خدمت نمايند و مناصفه سوارشان در فراه به زير دستى نيازمند درگا

سوارشان در همان سرحد چهاربرجک به خدمت سرکار مشغول باشند. 

نيازمنددرگاه الهى بعد از مرخصى و مراجعت خود در فراه بنابر خير دولت و 
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رفاهيت مذکوران چهل سوار و دو هزار قران عنايت شده را که حضرت 

]؟[ ز پدر خود خان جان شهريارى با اراضى تعلق شان موافق سندات که ا

 بدست داشتند ، تقسيم قرارداد نمودم.

مشرق با نيمه رودبار ]بطرف[اراضى چهار برجک از کالگين ناظر لوارى  

چنانچه به سندات شان ذکر است با هزار و پنجصد قران و سى سوار به 

هللا عاليجاهان شيرمحمدخان و سعيد محمدخان ]و[ خوانين تيمورخان و مهر

که خرابه بوده است که خود سردار دوست  نمودم و قريه ده  خان واگذار

محمدخان آباد کرده است از کالگين مذکور به طرف مغرب با ده سوار و 

پنجصد قران به عاليجاه سردار موصوف دادم که قرار خط هذا و مابعد ها در 

خدمت دين و دولت سرکار واال روحى فدا، سعى خدمات به تقديم رسانيده و با 

ديگرخود ها به قرار محبت و يگانگى و اخوت گذرانيده طريقه سلوک را هم

مسلوک دارند و اگر نامبرده ها برخالف هذا ادعا نمايند ، ادعايشان از درجه 

اعتبار بيرون است . اين چند کلمه را براى سند و اسناد مذکوران مرقوم 

خالف مستوره فرمودم که هرگاه اتفاقى مهم مابين شان مناقش واقع شود و بر

( ادعا نمايند، به حضور پادشاهى ادعاى شان باطل = اينسطور) مسطوره

، دست خط و مهر محمديوسف 1260باشد،. فى تحرير شهر جمادى االول سنه 

  ۱06 «.ولد امير دوست محمدخان

 

 چيز قابل تأمل است: يکدر اين سند   

رابر که بقید شده   مریقجری ه ۱260 جمادی االول  درپای سند -۱

که در این تاریخ والیت فراه درحالی ، استمیالدی  ۱۸۴۴ باسال

مایه  یان قندهارکهندلخسردار و سدوزایی  بین شاه کامرانهنوز 

نزاع  بود و امیر دوست محمدخان هیچ گونه تسلطی برآنجا نداشت. 

 ۱2۷۱م =  ۱۸۵۵ سالپس از مرگ سردار کهندلخان درفقط 

برادر هش سردار رحمدلخان  خواامیر دوست محمدخان ب ،هجرس

سردار کهندلخان به فرزندان او واختالفات میان برای رفع خود 
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یگانه راه حل را در الحاق قندهار بکابل دانست،  قندهار مى رود و

 و  .هجرس( ۱2۷2م= ۱۸۵۶د)کرملحق قندهار را به کابل  بنابرین

حیث والی است که سردار محمد یوسف خان به تاریخ  این بعد از

ردد. بنابرین باید این فرمان دوازده سال بعد گوالیت فراه منصوب می

 ، صادر شده باشد.دارد  تر از تاریخى که

 از سيستان:سنجرانی اخراج ابراهيم خان 

مینویسنننننند کننننننه: در  ۱۸۷2درسننننننکرتر  جنننننننرال گولدسمید"سننننننمت"

ق( تننناج محمننندخان سنننربندی بنننا ابنننراهیم خنننان ۱2۸۳م )۱۸۶۶سنننال

 جننالل آبنناد ونقنناط  دیگننراختالف پینندا کننردسنننجرانی بننر سننر تصننرف 

 . علننت اختالفننات  ایننن بننود کننهشمشیرشنندندزوروهننردو متوسننل بننه 

محمدرضنناخان سننربندی،قبالً بننا همدسننتی سننران طوایننف دیگرملننک 

را از سیسنتان اخنراج [ شنوهرخواهر ابنراهیم خنانجالل الدین کیانی ]

ه به آن بنود[ وابستکه یکصد قبله زمین جالل آباد را]کرده بود و قلعه 

گ ملک حمزۀ برادر ملک جنالل آلندین کینانی درتصنرف خنود از چن

کنه اینن قلعنه قنبالً  به اینن دلینل  درآورده بود . وابراهیم خان سنجرانی

متعلنننننق بنننننوده  کینننننانی( ملنننننک جنننننالل الننننندینشنننننوهرخواهرش )بنننننه 

جالل اباد را متصرف ،کرده ومحمدرضاخان آنجا را به ناحق تصرف

   .۱0۷ (۱۸۶۶شد)

تننناج محمننندخان سنننربندی منننورد حماینننت دولنننت فنننارس قنننرار چنننون 

از کرمنننان بسنننرکردگی مظفرالدولنننه بنننه  یقنننوایفنننارس دولت داشنننت،

بنننا کمنننک  خنننان تننناج محمننند وطرفنننداری  تننناج محمننندخان فرسنننتاد،

عقننب  مظفرالدولننه، موفننق شنند تننا ابننراهیم خننان را  بننه شننرق هیرمننند 
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 خننان ازابننراهیم اخننراج بننا  .۱0۸و جننالل آبنناد  را تصننرف کننندبراننند 

 او نیز از دستش رفت.متعلق به ، بقیه نقاط سیستان

قشننون ایننران از  ۱۸۶۷درسننال محمودمحمننود،هم تائینند میکننند کننه   

تادیب آزادخان )افغنان( کنه بنه قایننات حملنه تعقیب وخراسان به بهانه 

کننرده بننود وارد سیسننتان گردینند وچننند قطعننه قشننون  تحننت فرماننندهی 

ه نیه بنه سیسنتان وارد شندند. در همنین مظفرالدوله حاکم کرمان از را

وقت میرعلم خان خزیمه امیر قاین با قوایی از بیرجنند وارد سیسنتان 

م(.تناج ۱۸۶۷گردید و سمت چپ رودهیرمند  را تماماً متصنرف شند)

محمنند خننان سننربندی نیننز از آمنندن والیننان کرمننان وقنناین بننه سیسننتان  

رانی را از جهنان ابنراهیم خنان سننج ایراناستفاده نموده توسط قشون 

آبننناد بینننرون کنننرد. ومتصنننرفات او را درغنننرب رودهلمنننند متصنننرف 

هلمننند عبننارت از: روددرغننرب  ابننراهیم خننان متصننرفاتایننن  .۱0۹شنند

جهننان آباد،طفلننک، جننالل آباد،خنندنگ،ده دادشنناه،ده آقاجننان، وشننریف 

 .ندقرار داشت شتصرفم( ،در ۱۸۶۷که تا سال )بودند آباد 

، ۱۸۷2درسنال کنه :د گنزارش میدهندسنکرتر جننرال گولند سنمیسمت 

منننارس کاپیتنننان لنننووه از نقشنننه بنننرداری اکتشنننافی خنننود در  ۱۷روز

همزمان با وی،خانجانخان، پسنربزرگ ابنراهیم و چخانسور برگشت. 

آمند. کاپیتنان لنووه ، ابنراهیم درجنوین خان چخانسنورنیز بنه کمنپ منا 

ی اردو نفر از افرادش نزدیک قلعۀ نادعل ۳00خان را دیده بود که با 

 زده بود و قصد مهمان نوازی داشت.
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-۱از: بودنند کنه عبنارت شنتابراهیم خنان ،شنش پسنر دابقول سمت  

ملک خان،معتاد به بنگ وتریاک، ومخنالف پندر بنوده وتحنت حماینت 

ان، جننوانی بنناهوش کننه ننننامزد هننخننان ج-2امیرقنناین زننندگی میکننند،

 -۴محمننندعلی خنننان، -۳ریاسنننت بنننوده ولبننناس انگلیسنننی منننی پوشننند،

یننک  -۶محمنندخان، -۵رفرازخان کننه چننندین سننال درتهننران بننوده، سنن

  ۱۱0 «پسردیگر.

جنننوین واوق از زمنننان احمدشننناه دراننننی ببعننند درتینننول الش ومنطقنننه 

[ بنود ودرزمنان پښتون خاندان سردار شاه پسندخان اسحاقزی]ساکزی

نیمنروز شنمرده و امیر شیرعلی خان قلعنه الش مرکنز حکومنت فنراه 

تحرینننک دولنننت قاجننناری اینننران ب۱۸۵۶و ۱۸۵۵میشننند.   درسنننالهای 

خزیمه  امیرقناین قشنونهای بنرای تصنرف الش وجنوین خان امیرعلم 

واوق فرستاد مگر با مقاومت شدید سنردار احمندخان سناکزی روبنرو 

 شد وقشونهای قاجاری موفق به  تصرف واشغال الش وجوین نشدند.

 سننردار احمنندخان  نواسننۀمیجرسننمت درینناد داشننتهای خننود مینویسنند: 

بطورفوق العاده مؤدبانه وخوشنایند از صالح محمدخان ]شاه پسند[ که 

تا  ۵۵حدودمردی خوش برخورد وخوش چهره بود.  ما پذیرائی کرد،

جسدش را برای  شاه پسندخان  وقتی فوت کردساله معلوم میشد.  ۶0

دفن به هنرات بردنند. عمنوی رئنیس جنوین گلزارخنان، هنم در هنرات 

سنال عمنر داشنته و ۱۱0کنه هنگنام منرگ  فوت کرده بنود ومنی گفتنند

  ۱۱۱ دندان هایش سالم وکامل بوده است.

 با دختر سردار ابراهیم خان ازدواج کرده بود و  احمدخانسردار
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سکنه این حدود برای ابراهیم خان احترام و ارزش فراوان قایل بودند 

و او را بزرگترین جنگجو وشکارچی آن حدود میدانستند. امنا اینن را 

  ۱۱2 فتند که او رفتار وکردارخشن و ناتراش دارد.هم میگ

عااالوه میکنااد ، سااردار احماادخان سااه پسااردارد کااه از مااادران  ،ساامت

متفاااوت انااد. بزرگتاارین انهااا شاامس الاادین خااان، رئاایس آینااده منطقااه، 

جااوانی بساایار اروپااائی ]مشاارب[ اساات و لباااس اروپااائی انگلیساای ماای 

زام رکاااب امیاار تاالااه، در الپوشااد. او در ساافر امیاار شاایرعلیخان بااه امبا

بااود، وبااا امیاار در یااک کالسااکه ماای نشساات وعکااس او هاام درتااابلوی 

تاریخی که از امیر شیرعلی خان به مناسبت این سفر نقاشی شده است 

فاوق العااده زیباا وجود دارد. دو پسر دیگرسردار، هنوز بچه  وهر دو 

د.م سلطان جان ودیگری محمدحیدر نامیده میشونناهستند. یکی ب
 ۱۱۳

  

  اميرعبدالرحمن خان:به امر از چخانسوراخراج ابراهيم خان 

را بخاطر برخورد قاطعانه اش با فیواالن محلی امیرعبدالرحمن خان 

امینر »ومطیع ساختن شان بنرای ایجناد ینک حکومنت  قنوی مرکنزی 

لقننب داده اننند. ولننی از نوشننته هننای سننراج التننواریخ اسننتنباط « آهنننین

کننه قننندهار ۱۸۸۱م خننان بلننوچ  تننا سننپتمبر میشننود کننه سننردار ابننراهی

قرارگرفت، حاضرنشده بود تا  امیرعبدارحمن خان وهرات دراختیار 

ازامینننر آهننننین ابرازکنننند. سنننردارابرهیم خنننان بلنننوچ، از اطننناعتش را 

زمینداران بزرگ ومقتندر چخانسنور بنود کنه هنم بلحناظ قندرت قنومی 

 مشهوربود. وهم به لحاظ مالکیت برزمین های زیادی در چخانسور 

 حاکم امیرعلم خان  رنخستین کسانی که بتاریخ محلی گواهی میدهد:
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، سردار شریف خان ناروئی  وسردار ابراهیم  سیستان عصیان کردند

،در سکائیجواد محمدی  محقق سیستانی بقول خان سنجرانی بودند.

امیرعلم علیه قمری( سران سیستان، ۱2۹0میالدی) ۱۸۷۳دسامبر

را محاصره کردند و باالخره با او توافق  قر اوخان شوریدند و م

که برامیرعلم خان   ینمودند که از سیستان برون برود. سرکردگان

ی،ابراهیم خان سنجرانی، هند عبارت از: شریف خان نارودشوری

ی، کمالخان صاحب بندرکمال خان، امام خان جوینسلطان احمدخان 

اما  .بودند نیرودباری، سرفراز خان بلوچ وملک عباسخان کیا

بکمک امیرعلم ]بسرکردگی صمصام الدوله[از قاین بزودی نیروهای 

البته . فتند واو دوباره زمام اختیار سیستان را بدست گریدخان رس

برای بررسی موضوع مامورانی واردسیستان میشوند ومردم عدم 

رضایت خود را از سپردن سرنوشت خود به بدست  قاینی ها ابراز 

نظامی شخص لم خان از سیستان تبدیل وبجایش یک میکنند ومیرع

بنام صمصام الملک گماشته میشود.دیری نمیگذرد که امیرعلم خان 

مالقات میکند وذهنیت شاه ناصرالدین با خود را به تهران رسانده 

کرده دوباره به حیث حاکم سیستان پاک را نسبت به خود شاه 

  .۱۱4(۱۸۷۴برمیگردد)

ی هان به سیستان، سردارشریف خان ناروشتن مجدد میرعلم خگبا بر

 به افغانستان فرارمیکند.

دارایی های موصوف را در  »فارس علم خان با هدایت دولتمیر

ً سیستان مصادره کردند. متعاقب  افغانستانامیراز خان محمـد شریف ا

داده  برایش یش زمینحالتا مناسب  میکند درخواست ]شیرعلیخان[

را که در « فتحۀ قلعـ» ،میر شیرعلیخانشود تا در آن زندگی کند. ا
                                                 

114
  (2۴۱،2۷۷خوشیدی، ص۱۳۳0سیستان ورویداد نوزده بهمنمحمدجواد سکائی،) - 

 



 248 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

کرد. بر طبق یک عطا ابرایش لم یزرع و متروک بود ۀ آنوقت منطقـ

 که قلعه فتح را جزومتصرفات خود میدانست، روایت ابراهیم خان

 خان شریف ]با آنکه .کامالً ناراضی بود تصمیم امیرکابلاین از

با هم ها آن  مگر [وابراهیم خان  شوهرخواهر یک دیگر بودند

محمـد  ریکروز ب باالخره ابراهیم خان . نداشتند یمناسبات خوب

 «سنجرانی ها» بدینسان  د.مود و او را غارت نکرحمله  خان شریف

با هم درگیر شدند. باید بخاطر داشت که سنجرانی « ی هائورنا»و 

ی ها حین قیام سیستان در برابر همدیگر صف کشیدند و وهها و نار

میر آباد در ۀ وا میان افراد سرفراز خان در منطقـنیز جنگ و دع

هم جریان داشت. با این همه، مسایل مورد « تیر کوه»زمین ۀ بار

حل و با هم صلح کردند. معهذا، موقف از راه مذاکره منازعه 

که او را بکابل خیلی متزلزل شد،زمانی محمـدشریف خان 

ت که وی از و بجواب حکم حضوریابی به کابل نوشا احضارکردند و

دارد و هیچ حرکتی کرده نمی درمحاصره دشمن قرارچهار طرف 

شریف  ،اخراج نشده بودابراهیم خان از چخانسور ی کهتواند. تا زمان

کرده  فتحۀ زمین های قلعـزراعت اقدامی برای کشت وهیچ خان 

تا مدت  ،شیرعلیخانامیردر زمان خان  ابراهیمسردار .نتوانست

 .عمالً مستقل بودو طوالنی متمرد و یاغی

با بقدرت رسیدن امیرعبدالرحمن خان ، زنگ ختم ملوک الطوایفی 

که چرندیات را بودنعبدالرحمن کسی امیر در افغانستان به نوا در آمد.

خیلی کوته نظر بود تا درک نماید که زمان ابراهیم خان  .تحمل کند

 . زمان عیارنمایدحرکت را باخودوباید  تغییر نموده است

 ازمود تا ابراهیم خان را نبه والی فراه امر  عبدالرحمن خانرامی

بسوی  نفر خاصه دار۷00 با اخراج نماید. والیر چخانسو

هیچ مقاومتی با فرزند خود به بدون . ابراهیم خان شتافتچخانسور
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سرگردان و خانه بدوش  اکنون بحالتوقلمرو فارس فرار کرد، 

 ۱۱5است. 

دالیل  (1884حدات افغانستان درعضوکمیسیون تحدید سر) " رکمَ "

: چنین شرح میدهدرا ابراهیم خان از ]عبدالرحمن خان[امیر نزجارا

فرزند  ،م کندهار را اشغال نمود۱۸۸۱زمانیکه ایوب خان در سال 

پیوست، بعد از شکست ایوبخان بزرگ ابراهیم خان به لشکریان 

 قندهار با والی اسبقۀ ایوب خان، ابراهیم خان ضمن مکاتبـ

دچار  ینده خودازآ]ودر کراچی از این موضوع آگاه شد خان(شیرعلی)

تا مشکالت را با او حل نماید.  قبل داشت م یصمت. امیر خوف گردید[

 عمالً اقدامی صورت بگیرد والی آنوقت فراه اواز اینکه در برابر 

به معتمدین و همراهان ابراهیم فهمانده بود که ترتیباتی  [موالدادخان]

با اطالع ازاین  خان . ابراهیمبفرستدبه کابل  را تا اوده گرفته ش

که اگر به کابل برود چی سرنوشتی در انتظارش فکرکرد موضوع 

به کابل امتناع ورزید؛ و زمانیکه رفتن بنابرین از  ،خواهد بود

بطرف چخانسور بحرکت افتاد امیرنفری خاصه داران  ۷00نیروی 

 ختیار نمود.راه فرار ادرنگ بدون ابراهیم خان 

نام فرزندان وی خان جهان خان، غالم حیدر و محـمد علی  

هیچ کدام شان چندان نفوذی ندارند. قدرت سردار تنها بر دارند،

نیروی خیلی معدود متکی است چنانچه در بین نفوس چخانسور که 

آن ]خانوار[  ۳00خانوار است تنها  2۵00تا  2200متشکل از 

  راهیم خان اند.ابۀ بلوچان سنجرانی طایفـ
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در مورد تغییری که موجب عزل ابراهیم خان شد چنین  "ریجوی"  

در چخانسور به ندرت همگانی  های افغانیهرچند حکمروا»د: گویمی 

ـر جا های دیگر مدیون ئشکی نیست که مردم اینجا همانند سا ،است

 حکومت امیر قاطعۀ صلح بنیادی و محسوسی اند که بوسیلـ

در حدود مرز های غربی و جنوبی سلطنتش  خان[ عبدالرحمنامیر]

 بمیان آمده است. 

بصورت خاص در با روی کار آمدن امیر عبدالرحمن خان، و

 برساند فروشبحیث برده ب را مردمهیچکس نمیتواند اکنون چخانسور 

را مجبور به ترک خانه دهقان  نمیتواند یبارباهیچ و یا اینکه 

 ]ابراهیم خان[که  ستاکی از آن اگفتنی ها ح ...دنکوکاشانه اش ب

غیر بلوچ خود را باالی رعایای ۀ قدرت جابرانه و خودسرانـ

سرف: سرف به یا  »بخصوص باالی تاجیکان، سیستانیان و تنگی 

اعمال « خرید و فروش میشد. ممعنی رعیتی که همراه با زمین شان 

ند د. نامبرده نه توانسته است به نفع خود دست به قیامی بزرمی ک

 های وی را ضبط نموده است."یزیرا امیر دارای

بود که ابراهیم  ۱۱6[درست است ۱۸۹۱ سال]۱۸۹۳سال اوایل در 

تحریک علیه امیر بشورش را چخانسور[مقیم ] اقوام سنجرانیخان 

اقوام بود، وی به  [فارس بخش ]سیستاننامبرده در آنزمان در نمود.

جمع مامورین ت به از پرداختن مالیاکه گفته بود  خود سنجرانی

در صورتی که در  ومقاومت نمایند سرپیچی کنندوآوری مالیات 

، میتوانند نزد او به سیستان پناه برابر شان اقدامی صورت بگیرد

.  آنها زمین ودیگرکمک هااعطا خواهد نمودوی به  آورند،البته 
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سرانجام سنجرانی ها چهار تن سواران افغان را که برای جمع آوری 

تصمیم داشتند تا آمده بودند اسیر کردند و  دولتی مالیات باقیاتو دیون

خارج بلوچان به آنسوی سرحد از کشور ی ازآنها را با تعداد دیگر

ازاین اقدام سنجرانی ها مطلع شد زی قامحمـد شریف اسحوقتی . کنند

را برای جلوگیری این عمل تن از خاصه داران 200 از الش جوین

سواران می خواستندبلوچها که  مادامیداران  این خاصه .دشان فرستا

گرفتار و مؤفق به رهایی چهار تن خارج سازند سرحداز  افغانی را

. آنهاییکه ندج مردم را از کشور متوقف ساختوسوار کار شدند و خر

را خورده و قبالً رفته بودند دریافتند خان فریب وعده ووعید ابراهیم 

حض بود و سرانجام گفته میشود دروغ مسخنان ابراهیم خان که همه 

که نه تنها خود شان کم کم دوباره برگشتند بلکه تعداد دیگر از 

بلوچان فارس را نیز با خود آوردند. در درگیری کوتاهی که بر 

موضوع بردن مهاجرین و توقف آنها، با افراد محمـد شریف صورت 

یان گرفت گفته میشود که دو تن از قاچاقبران انسانی فارسی در م

ۀ ـرین نیز زخمی شدند. یکی از آنها وفات نمود و دیگری بوسیلـئسا

مأمورین فارسی به زندان افگنده شد موصوف از داشتن هر نوع 

ارتباط با آنها منکر و هم از مسؤولیت این آشوب انکار ورزید.  

م در سیستان وفات نمود. فرزندش ۱۸۹۳ابراهیم خان در اواخر سال 

م، در ۱۸۹۴از منطقه در سال « ییت»ډگروال  خان جهان حین دیدار

سیستان زندگی میکرد. موصوف در وضعیت بی نهایت « لکیم»

یک « کد خدای»وغریبی  قرار داشت و فارسیان با وی بیشتر از فقر

  ۱۱۷ قریه رفتار دیگری نداشتند.
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 :افغانستان ماموران ه بابراهيم خان  سرداراخطار

هنگننامی کننه والننی فننراه ۱۸۹۱ل سننراج التننواریخ مینویسنند کننه، درسننا

موالدادخان برای سرکوبی غایلنه بلوچنان سننجرانی در ناحینه خناران 

[ پدراسنتاد خلیلنیوچاه گی رفته بود، میرزا محمدحسنین خنان کوتوال]

طوماربقایننای سننالهای گذشننته وبازگشننت » بننا ینناران پنجگانننه خننویش 

بینرون را   «خالع خوانین و بزرگان فراه واربابنان اهنالی چخانسنور

نویس نموده به امضاومهر امیر بدست سیدعلی خان رساله دار داد تنا 

 براثر این اقدام فسناد  از مردم چخانسوربه هرنحوی شده وصول کند.

آمیننننز وشننننرانگیز میرزامحمدحسننننین خننننان کوتننننوال وینننناران ظننننالم 

 واکننش  و اضنطرابدچاروخداناترسش مردم شریف فراه وچخانسور 

ام حملننه نیروهننای دولتننی بننر گننهنو دسننت بننه شننورش زدننندشنندند و

هزارنفننر تخمننین شننده، بعنند از  ۱2بلننوچ کننه تعننداد شننان شورشننیان 

زدوخننوردی شورشننیان پننا بفرارنهنناده خننود بقصنند عبننور از رودخانننه 

آب غنرق نفرشان در هیرمند خود را به رود انداختند وحدود دوهزار 

ردار سنند. شندعبنورکرده واردخناک اینران  هیرمنند دند و بقیه ازردیگ

فنراری شنده بنه اینران ازاثراعمنال خنالف  ابراهیم خان که قبنل ازاینن

تنا تنا کننار رود مشنترک آمند  هبود، اقوام بلوچ را بدورخود جمع نمود

وقبل از حمله پیامی تهدید آمینز حمله کند.ومتی حکقلعه کنگ مرکزبر

۱۱۸ به محمدجان خان یکی از خوانین کنگ میفرستد.
  

 رش خنننننوانین بلنننننوچ چخانسنننننور،شنننننوشنننننرح سنننننراج التنننننواریخ در 

سنردارابراهیم خنان »د: نویسچنین میسردارابراهیم خان ازلشکرکشی 

بننا مننردم بلوچیننه کننه فننرار سیسننتان شننده ودرد غربننت را دیننده بودننند 
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جمعیت کرد تا کنار خط فاصله بین دولتین افغانستان واینران آمنده بنه 

مردگنان کارکنان این دولت پینام دادنند کنه چنون عالقنۀ چخاسنورمدفن 

آباء واجنداد وزنندگان ماسنت منی بایند تفنویض منا شنود. وهنم  وموطن

نامننه بننه کدخنندا محمنندجان خننان فرسننتاده پیننام دادننند کننه تمامننت مننردم 

چخانسننور بننا مایننار و درمخالفننت بننا دولننت افغانسننتان منندد کاراننند، او 

اگردست ازافغان برداشته با ایشان متفق ومتحد شوند فهنوالمراد، واال 

ز دست ایشان به باد خواهد داد.واو نامه سردار ابراهیم خان خود را ا

را نزد سنرتیپ عبندالرحیم خنان ومحمدشنریف خنان آورده وایشنان]آن 

را[ملفوف عریضنه  خنود بنه پنایه  سنریر سنلطنت فرسنتاده از حضنورا 

سرردارابراهيم خران سرالهای قدس واال بنه ننام ایشنان ار قنام رفنت کنه:

يش به بدی انباز بروده ودرميران جنرگ دراز با خوکها دمساز ودر آال

روز به سر برده طبيعت خوکيت در او اثر کرده است، می بايردهوای 

قبرستانش را از سرش بيررون کررده چنران بره مشرت ادب در دهرنش 

و قبل از پرتنو وصنول  بزنند که قبرستان خود را به خواب هم نبيند.

وپیناده از  افگندن این حکم کدخدا محمندجان خنان بنا سیصندتن سنواره

قنننوم خنننودبیرق مقابنننل سنننردار ابنننراهیم خنننان برافراشنننته بنننا سنننرتیپ 

عبننندالرحیم خنننان ومحمدشنننریف خنننان و پیادگنننان سننناخلو راه مننندافعت 

برداشنننته تنننا کننننار خنننط فاصنننله رفتنننه بنننه عنننزم رزم استوارایسنننادند. 

وحکمران سیستان]امیرعلم خان خزیمه[ ازاین امر آگاه گشته یک تنن 

ا چینزی از سنواره منامور کنرده سنردار ابنراهیم از یاوران نظنام را بن

 ۱۱۹ «خان را بالشکرش از کنار خط فاصل دور کرده پراکنده ساخت.

 ابراهيم خان به چخانسور:مجدد سرداربازگشت 
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هننق )مطننابق  ۱۳۱۶ربیننع االول سننال وقننایع  زیننرسننراج التننواریخ ،

کند :» مینویسندشرح حال ابراهیم خنان بلنوچ چننین درمیالدی( ۱۸۹۶

بننراهیم خننان بلننوچ، ازتبعننۀ دولننت ایننران کننه در سیسننتان اقامننت خنندا ا

]شننوکت الملننک وتننوطن داشننت ، از معاننندت وبنند سننلوکی حنناکم آنجننا 

با اهننل وعیننال خننود نقننل مسننکن کننرده در پسننرمیرعلم خننان خزیمننه[

چخانسنننور بنننه سنننایۀ حماینننت اینننن دولنننت جنننای گزیننند. واز عریضنننۀ 

رای او ومنسنوبانش آخندزاده فقیرمحمدخان]حاکم چخانسنور[، جینره بن

معین ومقررگردیده، خودش طلب کابنل شند کنه قنراری درامنر معناش 

روزگارش نهناده آیند. واو قبنل از آمندن بنه دارالسنلطنه، وداع زنندگی 

گفته، در روز ششم ربیع االخنر آخنندزاده فقینر محمند خنان را فرمنان 

اگر برادر او که درچخانسور است، بابرادران دیگرش که در »شد که

ان اننند، مننراوده و مکاتبننه نکننند وضننامن از عنندم ارتکنناب خننود سیسننت

دراین امر بدهد معروض دارد کنه سنر رشنتۀ بنود و بناش او در آنجنا 

و او از تبرای « فرموده شود واال ایشان را در سیستان مراجعت دهد.

بننرادران خنننود آبننا نمنننوده بنننا اهننل وعینننال ابننراهیم خنننان در سیسنننتان 

 . ۱20«معاودت کرد.

سنردارابراهیم خنان در برابنر ای امیر عبدالرحمن خان  گذشت ومدار

امیردسننت بننه بغنناوت وسرکشننی زده بننود،  مقابننلدر کننه چننندین بننار

 ستودنی است.   

وتینننت در  ۱۸۵۶وحکنننیم باشنننی سیسنننتان در  ۱۸۷2سنننمت درسنننال 

وی منردی سنتمباره ومعتناد »میگویند کنه زارشهای خود گدر  ۱۹0۴

ح فرانسننه ای را درکنننار بننه چننرس وبنننگ بننود و دکتننر فننوربس سننیا

م هنگنام شنکار از روی بلهوسنی بنه قتنل آورده ۱۸۴0هامون درسنال 
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چشم از جان پوشید. وپسنرش خانجهنان خنان  ۱۸۹2بود وخودش در 

سیسنننتان  دهکنننده سنننیاه دک در درحنننال فقنننر وافنننالس  ۱۹0۳درسنننال 

  ۱2۱ .زندګی میکرددرمیان کنگی 

یکنی نهرابنراهیم  بلوچ از آثار باقیمانده منسوب به سردارابراهیم خان

آبنناد درولسننوالی کنننگ اسننت کننه از رود سیخسننر )خننط سننرحدی دو 

جدا گشته و بسمت شمال شرقی از کننار  ککیدرجنوب ده ما کشور( 

وط ولسنوالی کننت تنا بندهات بلوچان نناروئی وپشنتونهای غلزائنی مر

قریه ابراهیم آباد مسکن بلوچهای شنیرزایی امتنداد منی یابند، و دهنات 

 سوالی کنک را تا دشنت کنریم کشنته واشنکین آبیناری میکنند.شمال ول

شنمال رود ابنراهیم ابناد متعلنق بنه  یک روستای بنام ابنراهیم آبناد در 

وکیل محمدعمرخان شیرزائی وجود داشت که هنوزهم اعقاب مرحوم 

وکیننل محمنندعمرخان شننیرزائی در آن سننکونت دارننند.مرحوم کاندینند 

 مین قریه بودند. پهلوال از ه ناکادمیسین عبدالرحم

 پایان
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 دهم مقاله پانز
 

 چخانسور را سردارابراهيم خان  آيا

 ؟ميخواستبرای ايران 

روایات شفاهی تالیف رئیس الذاکرین، « زادسروان سیستان»درکتاب 

که پنراز از زبان وابستگان ابراهیم خان سنحرانی ضبط نموده اند  را

سنردارابراهیم گفتنه میشنود  کنه  . دراینن رواینات دروغ واشتباه اسنت

موران امیرعبدالرحمن خان به این دلیل  از پرداخت مالیات به ما خان

 خواسته است؟؟؟که اوچخانسور را برای ایران می بود زدهسرباز 

زمننانی کننه آخننندزاده فقیرمحمنندخان بحیننث » مینویسنند: مولننف مزبننور

ابراهیم خان از پرداخنت مالینه چخانسنور بنه او خنود  ،والی فراه  بود

. ایننن میداشننت بننرای ایننرانوایننران از آن وملننک چخانسننور را داری 

امننر سننبب گردینند تننا بننه تحریننک آخوننندزاده بننین عوامننل حکننومتی 

عساکر خود را به  هاافغانستان وابراهیم خان اختالف ایجاد شود. افغان

کده فرستاد  وآنجا را اشغال نمودند ولی ابراهیم خان به زودی کده را 

ت. یک سال بعد نیز موضع حملنه بنه کنده از تصرف آنان خارج ساخ

تکرار شد و به شکست افغانها انجامید تا باالخره در سال سوم زمانی 

که ابراهیم خان درشکار وسیاحت دریا]دریاچنه هنامون[ بسنرمی بنرد 

افغانها به ارگ چخانسور ریخته آنجا را با کده  تسنخیر وبنی بنی بگنم 

ت بردند واو به ناچاربرای ابراهیم خان[ ودختر او را به اسار همسر]

مقررگردیند کنه همنراه  رهایی همسرودختر خود تسلیم آخندزاده شند و
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یکصد وبیست خانوار خدمتگار از آب دریاچه هامون عبور داده شنده 

 ۱22«به الش وجوین  منتقل گردد.

، ابننراهیم خننان حننین انتقننال بننه الش در ادامننه روایننت گفتننه میشننود کننه

را از توتن)قنایق لنوخی( بنه آب مننی  وجنوین در دریاچنه هنامون خننود

تشننکیل روهننی گ ینننس ازاننندازد و از چنننگ عسنناکر فرارمیکننند. او پنن

به قلعه جات متعلق به پشتونها حمله می کند ودختران وزنان  میدهد و

گروگان میگیرد،وشرط میگذارد که هروقت دولنت زن  اختطاف و را

ا رهنننا ودختنننر او را رهنننا نمنننود، او هنننم زننننان ودختنننران گروگنننان ر

میکند.سرانجام تعدادی از ریش سفیدان چخانسوربه کابل میروند وبنه 

 را زن ودختر ابراهیم خنان که امیر  عبدالرحمن خان عرض میکنند 

امنینت بنه ما از دست ابراهیم خنان نفسنی براحنت بکشنیم وتا رها کند 

بنننه حکنننم پادشننناه بنننی بنننی بگنننم ودختنننر وی را » چخانسنننوربرگردد.

عننزت واحتننرام بننه چخانسننورآوردند وکارمبادلننه درکجنناوه نشننانده بننا 

گروگانها انجام گرفت. به هنگام مبادله افراد، ابراهیم خنان سنه دختنر 

بننه افغانهننا بدهکارشنند.این دختننران یکننی دختننر خننود او بننود کننه بننه 

همسننری  بننرادر احمنندخان اسننحاق زائننی داد. ودیگننری بننرادرزاده او 

بنننه ناینننب سننناالر یعننننی دختنننر دوسنننت محمننندخان سننننجرانی بنننود کنننه 

سربلندخان  محمدزائی داد وسومین دختر عمنوزاده ابنراهیم خنان بنود 

نمایننده که به یکی از سران بارکزائی داد. ومقررشد کنه هرسنه سناله 

« ای از جانب ابراهیم خان به کابل رفته جزونمایندگان مجلس باشند. 
۱2۳ 

 اين روايت:مغلطه های  برمکثی 
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 ۹۴ریس الذاکرین، زادسروان سیستان،ص - 
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 ۹۵زادسروان سیستان،ص  - 
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یرمحمدخان والی فراه گفته شده، والی ، آخوندزاده فقروایتدراین  -۱

منوالداد خنان و بعد بن امیر کبیر بود و اسردار یوسف خان  اول فراه

 ،ایننن هرسننه والننیعهنند اسننت، و در بوده ړاننندعبنندالحکیم خننان  سننپس

 بوده است.حاکم چخانسور آخوندزاده فقیرمحمدخان 

علت عدم اطاعت سردار ابراهیم خنان بنه امینر عبندالرحمن خنان اینن 

بود که ابراهیم خان درجننگ مینان  سنردارایوب بنا امینر عبندالرحمن 

قننوایی بطرفننداری سننردار ایننوب خننان  ۱۱۸۸درسننال خننان در قندهار

بسرکردگی پسنر خنود فرسنتاده بنود. وقتنی کنه امینر عبندالرحمن خنان 

برسردار ایوب خان غالب گردید، پسرابراهیم خان خانجنان بنه کویتنه 

الی را درآنجا ماند. به این علت سردار هند برتانوی فرارکرد وچند س

خننان بننیم داشننت وحاضننر نمیشنند تننا ابننراهیم خننان از امیرعبنندالرحمن 

عیت خود را به امینر آهننین اظهنار کنند، زینرا دراینن صنورت بایند تاب

خنننود بنننرای تبریکنننی امینننر بنننه کابنننل میرفنننت و اینننن رفنننتن خطنننر 

 بازبرنگتشتن را بهمراه داشت.

که بازتاب دهنده اوضاع داخلی کشوراسنت باتوجه به سراج التواریخ 

 محمند بنه والنی فنراه سنردار (۱۸۸۱)در سنال  امیر عبندالرحمن خنان

یوسف خان دستورمیدهد تا به استمالت از سنردار ابنراهیم خنان بلنوچ 

سننراج التننواریخ .بپننردازد  واو را بننه اطاعننت از دولننت او فراخواننند

سننتمالت (زیرعنننوان "ذکرا۱۸۸۱قمننری) ۱2۹۹درشننرح وقننایع سننال

سننردار محمدیوسننف خننان » سننردار ابننراهیم خننان بلننوچ" مینویسنند: 

حکمران فراه  به امر حضرت واال)امیرعبدالرحمن خان( دراستمالت 

سردار ابراهیم خان بلوچ اقدام کرده نخست به ارسال رسایل او را به 

شنناهراه اطاعننت داللننت نمننود. بعنند محمننداکرم خننان بننابکر خیننل را بننه 

تسلیتش کرده مطئن خاطر سنازد، ننزد او فرسنتاد  خواهش خود او که
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وپینننام داد کنننه از راه راسنننت ودولتخنننواهی منحنننرف نگشنننته طرینننق 

اطاعت بسپرد. واو ملک خان پسر خود را با تحفه وهدیه شنایان ننزد 

سننردار محمدیوسننف خننان گسننیل داشننته ، او را روانننۀ حضننور فننیض 

ن مفناخرت گنجور واال نموده از شنرف بارینابی وعطنای خلعنت، قنری

 ۱24«گردیده رخصت مراجعت حاصل کرده نزد پدرش رفت. 

سنننردارابراهیم خنننان منطقنننه میگوید،ومنننین مغلطنننه  اینسنننت کنننه د-2

عهند از سنورنحاالنکنه  چخااسنت؟  هچخاسوررا برای ایران میخواسنت

 ۱۸۷2سنال تا امروز جزوقلمرو افغانستان بنوده  ودردرانی احمدشاه 

 دوقسننننمت شنننند، چخانسننننوربانګلننننیس  اثننننر حکمیننننتکننننه سیسننننتان در

امیرشنیرعلی خنان  ۀجزوسیستان افغانی شناخته شده بود ودرتمام دور

وامیر عبندالرحمن خنان جزوقلمروافغانسنتان بنوده اسنت  وامنروز هنم 

ازقبننل از وبننرادرش سننردارعلیخان البتننه سننردارابراهیم خننان  میباشنند.

ان تجاوزاول انګلیس براین قلعه تسلط داشتند وحتی زمانی کنه بنه اینر

 سته است.دانخود میملکیت را ناه برده بود، بازهم آن پ

یری گبنرای دسننت افغانی ویند عسناکرگمیمغلطنه اینسنت کننه سنومین -۳

 حمله کردند، وآننرا اشنغال نمودنند ولنی "کده" به   سردارابراهیم خان

واقعینت خنارج کرد. افغانابراهیم خان دوباره آن را از چننت عسناکر

نه کده،  بوده است یم خان  قلعه چخانسورمقر سردارابراه اینست که 

مقر سردار ابراهیم خان را منی  حاکم محلی و فقیرمحمدخان آخندزاده

بننننابرین عسننناکر افغنننانی بنننرای  .ومیدانسنننته کجنننا حملنننه کنننندته شنننناخ

به قلعه چخاسور حملنه کنرده باشنند  بایدابراهیم خان سرداردستگیری 

                                                 
124
، )با  تشکر از داکترسیدعبدهللا 40 -3۸سراج التواریخ، جلدسوم، بخش نخست، صص  - 
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 شنرق قلعنه چخانسنورردورتنر دصندکیلومتری کنه یک ،کندهقلعنه نه به 

نفنننری ازخاصنننه ۷00داکترلودوینننک ادمنننک، قشنننون  .موقعینننت دارد

داران فراه را بسرکردگی والی فنراه سنردار محمدیوسنف خنان سنراغ 

 125 میدهد.

بعنند از چهننارمین مغلطننه ، اینسننت کننه میگوید،سننردارابراهیم خننان -۴

هرسه سال بعد یک نفرنمایننده بکابنل تبعیت از امیر عبدالرحمن خان 

فرستاده تا درمجلس امیر اشتراک داشنته باشند.این ادعنا هنم درسنت می

نداشننت کننه  )پارلمننانی( مجلسننی خننان امیرعبنندالرحمننیسننت، زیننرا 

فرزنننندان سنننران او نماینننده گنننانی از منننردم درآن شنننرکت کننننند بلکنننه 

گروگان نگهمداشت تا پدران شان در درپایتخت برسم محلی را  مقتدر

 . کننداقدامی نمحل خود برضد دولت 

دادن سه دختر از جاننب سنردار پنجمین نکته قابل مکث اینست که،-۵

انگراینست که ابراهیم خنان مرتکنب بیابراهیم خان به جانب پشتونها، 

بننابرین بنرای  د واشنچون اختطاف دختران مردم شنده بزشتی  اعمال

از خنانواده خنود بنه  دختنر ین چندبه دادن متقبل تالفی تجاوزات خود 

 . است شدهمتضررین 

شننیده ام ن دختراننی اهمنیکی ازپسراز زبان دراین مورد روایتی  من

قتننل فجیننع یکننی از عننوض »مننادرش را بننه  سننردار ابننراهیم خننان کننه

منرد از بزرگنان قنوم بنارکزی بودکنه آن داده بنود. « مردم نوده فنراه 

روایننننت داسننننتان آن رخننننداد را از اینطوربننننرای مننننن ۱۹۶۴درسننننال 
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لودویک آدمک"دافغانستان تاریخی او سیاسی ژورنال"ترجمه رحمت آریا،افغان جرمن  - 

 (۸0و ۷۹آنالین، بخش 
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خنان سنگان درننده ای داشنت کنه وقتنی کسنی از سنردار ابنراهیم نمود:

نظراو مجرم شناخته میشد،او را به پیش  سگان خود مینداخت تا تکه 

یکنفننر از اهننالی قریننۀ نننوده فننراه بننه چخانسننور اتفاقنناً  وپنناره اش کنننند.

. ابنراهیم خننان بننا میگننذردواز نزدینک قلعننه ابننراهیم خنان  میکننند سنفر

، یکی از نایبان سنردار بودرده دربارکخود در بیرون قلعه های  نایب

ن منرد کیسنت کنه ازاینجنا می گوید آ وافتد می چشمش به آن رهگذر 

نایبنننان کنننه منننردان دیگرنیامننند ؟ سنننردار منننا میگنننذرد ولنننی بنننه سنننالم 

ه اند که خشنم سنردار را تحرینک کنرده فتگنابخردی بوده اند سخنانی 

ا تکنه سنگها را رهنا میکنند تامسنافر بندبخت رهنم است. ابنراهیم خنان 

کرده بخورند. سردار ونایبانش از تکه تکه شدن مسافر بیچناره وپاره 

قریه نوده در فنراه  یلامی خندند. خبراین حادثه دلخراش  به گوش اه

ند درصندد انتقنام منی منسنوبمیرسد واقوام نوده که بنه طایفنۀ بنارکزی 

 حرکنت میکننند. مت چخانسنورخنود را مسنلح کنرده بسناقوام برایند و 

را بنه محاصنره منی چخانسنور گذرد که انتقام جویان قلعه  یدیری نم

کشنننند وجننننگ هنننای حصننناری شنننروع میشنننود ومننندتی دوام میکنننند. 

نننوده میفرسننتد سننران تی بننرای صننلح نننزد اسننرانجام ابننراهیم خننان هینن

یننک از هرابراهیم خننان سننردار وسننران نننوده شننرط میگذارننند کننه باینند

کنند کنه منبعند  تعهندبدهند و مقتنول دختر در بدل خون نایب خود یک 

. سنردار ابننراهیم چننین عملنی رامرتکنب نمیشنوداقنوام پشنتون درحنق 

نفرناینب خنود بنه  ۹دختنر از۹خان این شرط را منی پنذیرد و بنا دادن 

مرحنوم حناجی راوی ) د.گنردمی آنان برقرارمیان صلح پشتون اقوام 

بنننود کنننه منننادرش بنننارکزی شخصنننیت معنننروف نیمروزمهرعلیخنننان 

 ( نه تنی بود. -ازبلوچان نوتانی

 نتيجه:
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کننه  شننودیمعلننوم م میگفتننه آمننددرمقالننه چهنناردهم وپننانزدهم آنچننه  از

 میسنرارابراهنیمنروزهیچ یکنی بنه انندازۀ سننجرانی  درمیان سرداران

مغنننرور  ودالینننف کیننن مننناجرا جنننو و مشنننکل سنننازنبوده انننند.او خنننان 

 شد. یزیاد مرتکب اشتباهات کهبود  شیاندیوخودخواه و کوتاه 

خویشاوندان طرفندار دولنت از  یبرخ بیبود که فر نیاول او ااشتباه 

چخانسور را ترک گفت وبه جهنان  ۱۸۵۸درسال را خورد وقاجاری 

افغانسنتان  تینتابع رانینخود به دربار ا پسرآباد کوچ کرد و با اعزام 

سرداران چهار برجک که پسران عمش میشندند از را از دست داد و 

 یاز سننواو ده سننال بعنند راف کردننند. انتسنناب خننود بننا او رسننماً انصنن

 رانده شد. ستانیخود از س نیمتفق

پس از روی کارآمندن امیرعبندالرحمن خنان بود که  نیدومش ا اشتباه

والنی فنراه  سنردار  بجای اظهنار اطاعنت ورفنتن بندربار امیر،دسنتور

مبنننی بننر رفننتن بننه میشنند حننان  رعبنندالرحمنیامیوسننف خننان کننه عننم 

بنننا اعنننزام نیروینننی از فنننراه  بنننه  دولنننت . حضنننور امینننر را نپنننذیرفت

قلعه چخانسنور را  چخانسور،او تنها با فرزندش به ایران فرارکرده و

و با زن وعیال خود تنها گذاشت ونیروهنای دولتنی قلعنه را متصنرف 

. اما واردار به تسلیم نمایدزن ودختر او را به اسارت گرفت تا او را 

از چنگ محافظان فرار  نیوانتقال به الش وج نیشدن ح میبعد از تسل

و  یقننیوقطنناع الطر یریننگ دزدان بننه راه ۀرینندا لیکننرد وسننپس باتشننک

راه دهشنننت افگننننی اختطننناف زننننان و دختنننران افغنننان پرداخنننت و در 

یکننی از پشننتونهای فننراه را کننه از پننای قلعننه اش  ی. حتنن مننودیافننراط پ

عبور کرده بود،وهیچ گناهی هم نداشت توسنط سنگان درننده اش تکنه 

واسننطه چخانسننور  دانیسننف شیننر بزرگننان و کننهپننس از آنکننرد. وتکنه 

تا همراه با  والی فراه به کابنل رفتنه واز امینر عبندالرحمن خنان  شدند
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 و ردانندوبنه او برگ رهنا زن ودختنر او را از زنندان تنا  تقاضای کنند

بعلنننننننت  مگربنننننننازهم دریپنننننننذبدولنننننننت را  اعنننننننتطااوحاضراسنننننننت 

واز آنجنا  توسنط  رفت. رانیبه ا سوءعملکردش برجان خود ترسید و

تنن از ده هنا نایبانش منردم بلنوچ را بنه شنورش واداشنت کنه بالنتیجنه 

فرارکردننند، داروننندار خننود را از آنهننای کننه شورشننیان جننان باختننند و

حاکم خنودش نیزدراینران چننان منورد فشنار دست دادند ودربدر شدند.

بدسنت خنود جبورشند منرگ مقرارگرفنت کنه  لملنک شنوکت ا ستانیس

سنتان بنه چخانسنور یدوبناره از سر عبدالرحمن خان را قبول کنند وامی

او را در آغنوش گرفنت و معناش افغانستان بازهم دولت اما  ، رددبرگ

سنردارابراهیم  عبندالرحمنریاماین بار . درک نییتع شیبرا ییراتبه  و

 چشنم ازجهنانرفنتن بنه کابنل قبل از اومگر  خواندرا به کابل فراخان 

آن  بازمانندگانش یولنشرط گذاشنت  انشبازماندگه ببست ودولت  فرو

خود را از چخانسور برای دایم قطنع کردنند  شرط را نپذیرفتند و امید

 .شتندگنبررفتند وباز ستانیبه سو 

 پایان
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 مقالۀ شانزدهم

 نيست! خان ميسردارابراهساختۀ قلعه چخانسور 

لعه دور ق یخاشرود، از فاصله ها ۀدرمصب رودخان مروزین در

که  کندیم یخود نمائ یبا حصار وارگ بلند یمتروکه ومخروبه ئ

قلعه را به  نیبزرگ درگل نشسته باشد. مردم ا یکشت کی یگوئ

مسکون در شمال  یبلوچها سیرئ یخان سنجران میسردار ابراه

قلعه  نیا یخان بان میابراه.اما دهندیتا اصل چخانسور نسبت م ینادعل

 تصاحب کرده بود. رعربینبوده بلکه آنرا ازتصرف م

 

 قلعه چخانسوردرنيمروز

بار ذکرنام قلعه چخانسور را در تاریخ احیاء الملوك،  نیاول یبرا من

ام كه از  دهی( دیقمر۱02۸)درسال  یستانیملك شاه حسین س ۀنوشت
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آنست که  انگریؤالملوک ب ای. و ذکر احگذردیسال م ۴00آن  فیتال

معمور وصاحب  ستانیقبل در سسال  ۴00قلعه چخانسور کم از کم 

از دوران  شتریال اقل دوقرن پ فتګ توانی. متبوده اس یونام وشهرت

که  یمعمور بوده ، درحال یخان سنجران میسردار ابراه یزندگ

(  ۱۸۹2-۱۸۱0 یسالها نی)بیالدیخان در قرن نزدهم م میابراه

 است. ستهیزیم

 

 ارگ قلعه چخانسور

 چخانسور: يۀتسم وجه

در دست است که هردو جالب  یاروپائ احیدو س یاز سو تیروا دو

 یسرهنر س،یازمحقق ودانشمند معروف انگل یاول تیاند. روا

 دیگویدرمورد چخانسور نوشته وم ۱۸۷۳است که درسال  نسونیرال
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 کی ستان،بمناسبتیس ی"چگانسور" مرکز بخش افغان ای:" چخانسور

با  ویمحل، گ نیدرا تیروا نیشده است. طبق ا ینامگذار تیروا

آفتاب[  زی]ونیعروس یدختر رستم،ازدواج نموده است."سور"به معن

 نیاسم ا یتپه است. کونول ی"چگان" به معنا یفارس یمیولغت قد

  ۱26 اند. نوشته«خانسوریش» آنرا هیمحل را چوگانسور، وفر

ازاستخبارات  یسیانگل گریصاحب منصب د کی نسون،یاز رال قبل

رفته  ستانیبه س ۱۸۳۹، درسال Conollyیلبنام کونو یهندبرتانو

نوشت  یمتیقیذ یداشتها ادی ستانیبود و پس از گردش آن درمورد س

 یۀوجه تسم ۀدر بار زیگذاشت. اون سیامور انگل یایوبدسترس اول

( یعروس ۀسور" )خان ۀ"خان صل: چخانسور درا دیگویچخانسورم

امه( با دختر شاهن ی)پهلوان افسانو ویاست که در آن گ یبوده ومحل

  ۱2۷ کرده است. یرستم عروس

وعضو  یسیدان وباستان شناس انگل خیتار ت،افسری.تتری. پجارج

، در باره ۱۹0۵ -۱۹02یسالها یماکماهون ط تیحکم ئتیه

کتاب نوشته است. اوآنجا  نیهمه جانبه نموده وچند قاتیتحق ستانیس

صدها : "چخانسوردیگویم دهد،یم حیچخانسور توض ۀقلع ۀکه در بار

قرار داشت که اسم  یا هسال قبل آباد بود ودر تصرف خانواد

 «رعربیم»آنان را  ۀبود وخانواد «ریم»آنان  یوخطاب موروث

)پدرکالن  کی" به نام جان ب ی. پسرکوچک "سردارچاغگفتندیم

را  رچخانسوریو م دیمسکن گز ستانی( در سیسنجران میسردارابراه
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خانواده  نیعلفچر را به ا اتیمال هایکرد. سنجران ادی یسوگند وفا دار

با دختر  یقرن بعد سردار سنجران کیپرداختند.  یرعرب( می)م

تسلط  ری( ازدواج نمود و ارگ را زرچخانسوریچخانسور)منظور م

 شدیدچار بحران م ی[ به حدی]گاهیاسیازنظر س ستانیخود گرفت. س

 یبقا یاو بر گرفتندیدر حالت تزلزل قرار م یمیقد یکه خانواده ها

 یقرار م یقدرتمندان محل یجاخود و توازن قدرت خود را در ال

سردار بلوچ  تیهم در الجاء وحما «رعربیم»دادند. خانواده 

از امالک خود محروم و  جی)سردار خانجان خان( قرارگرفت و بتدر

آن خانواده  ۀندینما نیکه آخر یگشت، بطور یدستخوش فقر وتنگدست

درجالل ۱۹0۴درسال  یانیعباس ک ریر مخوا رهینوکر وج ثیبه ح

  ۱2۸ .کردیم یزندگ دآبا

 یخان سنجران یبا سردارعل دارشی،از د هیجنرال فر یفرانسو احیس

مهمانخانه  در۱۸۴۵خان، در اکتوبرسال  میبرادر سردار ابراه

:"اعتراف سدینویم ی،در مورد و ادآورشدهی یمحمدرضاخان سربند

راحت نبودم، لذا  ،یومتفق و والیه نیکه درجهان آباد، کنار ا کنمیم

اصرارکردم. اما اسد  رانیش کناماز  ختنیبه ترک آنجا و گر

 زبانمیم ریخ اتی( مرا ازنهیاز همراهان سفر فر یکیخان)

( مطمئن کرد، لذا موافقت کردم که همراه ی)محمدرضاخان سربند

بروم. رضاخان قول  یو یمسکون ۀمحمدرضاخان به سکوهه وخان

خواهد  تارمیالزم را در اخ نیومحافظ حتاجیآنجا ما داد که در

 سیرئ نی، قدرتمندتر]سربندی[بعد ازمحمد رضاخان خانیگذاشت.عل

 ،یدرشمال شرق خانیتحت کنترول عل هیبود. ناح ستانیبلوچ ها در س

قلمرو  تختی)چخانسور(، پاخانسوری. شدیرسیتا رودخوسپاس م

 ۱۸00تا ۱۵00که حدود بود یگل یوارهایبا د یمیقلعه قد خان،یعل
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مسجد  کیو ،دوکاروانسرا ،یبازار، پنج گرمابه عموم کیخانه،

قرار  یرخضریشمال خاشرود و پ یدر دو فرسخ خنسوریداشت. ش

و  یاز فراوان هیدرسمت شمال آن است.فر ستانیشهر س نیدارد واول

کرده  ادی زین ۱۸۴۵درسال  ستانینرخ گندم وجو در س یارزان

) یسیانگل نگیشل ۳( به یبوج۷-۶) یگند خروار متیکه ق سدینویم

جو به  ی( وخروارشودیپوند م کی معادل یوصد پن ،یپن ۱۵معادل 

 [.100 -9۵ستان،صيس یخيتار یايجغراف]  ۱2۹ .شدیفروخته م نگیشل 2

که در  یخیسندمهم تار کیدر ستانیس یباش میابوالحسن شاه حک دیس

"مسکن  :دیویګر مقلعه چخانسو ۀنوشته است ، در بار ۱۸۵۶سال

است که خندق و  یابراهیم خان قلعه چخانسور است و آن قلعه محکم

برگرد شارستان( و ارگ دارد. در  یحصاردوم ای]ربض  یشیرحاج

ً سیصد خانه مس یتو ً دویست خانه در  کنقلعه تخمینا دارد و تقریبا

اهل و رعیت او در این قلعه جات که  یباشد و باق یخارج آن م

] یا  ی، جروئ یباشد: پده ها، نادعل یشود، م یه متفصیل داد

[، طفلک ، ابراهیم آباد، ده صفر، خدنگ ، خواجه احمد، کده یجروک

اند.  مذهب یعشر یزبان و اثن ی، قلعه کده ،که مردم آن طایفه فارس

آن مردمان نجیب و با استخوان اند و ا ن بزرگ آن ارباب  یرؤسا

خان است  یو ارباب فتحعل علم خان ، ارباب محمدحسین خان

  ۱۳0 .جمعیت آنها پانصد خانوار و شغل آنها زراعت و شکار است."

قلعه  خیتار:»دیگویقلعه م نیبازهم درمورد ا یگرید یدرجا تیت

خشونت ها  ستان،داستانیس گرید شتراماکنیچخانسور، همانند ب

                                                 
12۹
  100 -9۵ستان،صيس یخيتار یايجغراف - 
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از کل  یازماجراها، به عنوان نمونه ومعرف یکیوحمام خون است. 

 .شودیمذکر 

داشته اند، بدواً  یبرچخانسور حکمروائ یدیکه مدت مد ها،یسنجران

بودند که نسل ها ارباب وحاکم آن  یمیقد یخاندان عتیتحت فرمان وب

خان(،  می)پدر بزرگ سردارابراهگیشدند. جان ب یمحل محسوب م

حاکم چخانسور بوده وعوارض استفاده از  عیها،مطیرهبر سنجران

کرده  یرا پرداخت م یحکومت یها جخرا ریاوس هیمراتع آن ناح

بدتر شده وحاکم  ستانیباالخره اوضاع در س نکهیاست. تا ا

مانند جان  یمرد ،یبحران طیمتوجه شد که در آن شرا زیچخانسورن

ودرد  ریخط یروئی،نیوپسرانش با نفرات مسلح تحت فرمان و گیب

 گیارتباط را با جان ب ۀرشت جهی. در نتشودیبخور محسوب م

از پسران جان  یکیکرده ودختر خود را به عقد ازدواج  ممستحک

ً در آن ضمن جانش کیب  لیا سیپدر ورئ نیدر آورد که اتفاقا

قدم در  کیها، فقط  یارتباط، از نظرسنجران نیشد. اما ا یسنجران

که  دینکش یشد وطول یمحسوب م یو ۀجهت تحقق اهداف جاه طلبان

که بعد از انجام  بیترت نید.بدچخانسور را تصرف کر ۀشهر وقصب

مراسم اردواج، از خسر)پدر زن (خود تقاضاکرد اجازه دهد ،مدت 

 سیبودکه نفرات رئ یعیهمسر خود اقامت کند. طب ۀدر قلع یکوتاه

کردند تا دستورات  یمرتب به قلعه تردد م دیها هم با یسنجران

 دارند. افتیرا از ارباب خود در ۀروزمر

ها،حاکم چخانسور را  یآمد وسنجران شیپ فرصت مساعد باالخره

 یکرده وکشتند وقلعه را تصاحب کردند. چخانسور تا مدت ریغافل گ

 کیتر،  یقو یفیباالخره حر نکهیماند تا ا یها باق یدر دست سنجران

شد ودست آنها را از چخانسور کوتاه نمود.]  دایپ ،یحاکم افغان
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خراج سردار اعبدالرحمن خان و ریمقصود استقرار حکومت ام

 م است.۱۸۸۱درسال ابراهیم خان از چخانسور

 شیبلند واستحکامات شهر)قلعه( چخانسور که قرنها پ یوارهاید

برخوردار  یخوب اریبس یدفاع تیفیاز ک دیساخته شده، بدون ترد

 نیحاکم نش گریالرغم استحکام قلعه چخانسور د یبوده اند. اما عل

سور، در واقع متعلق به چخان تیباشد. اهم یحکومت نم یوکرس

تنها شهر موجود در شرق رود  که گرددیبرم یگذشته بوده و بزمان

  ۱۳۱ «کده بود. ۀدست قلع نیهلمند در پائ

خود  دی( از چشم دمروزین ی)امرفرهنگ وگردشگر یریفق دیوح یآقا

باستان  میهمراه ت شیماه پ کی:" سدینویدرباره قلعه چخانسور م

تمام  نییدرپا....میقلعه رفت نیا دنیودند به دکه از کابل آمده ب یشناس

وجود  یمتر خشت ها میو ن کی کیاطراف قلعه نزد یدبوار ها

دارد که از خاکستر و خاک درست شده است که به مرور زمان 

شده  دایسوال پ یباستانشناس تیهئ یاست.برا دهیبه سمنت گرد لیتبد

 خاکستراز کجا آمده است." نقدریبود که ا

 ً قلعه به  نیباستان شناس حدس زده اند که عمر ا اتیه ضمنا

 رای. زتوانمیرا قبول کرده نم ی. اما من چنبن حدسرسدیهزارسال م

از  ینگاران اسالم هیجغراف داشتیقلعه هزارسال عمر م نیکه اگرا

عمر  ی. من حتکردندیم ادیها  یآن در ضمن شرح فتوحات ولشکش

کالت  نیتح وچهل برج و سورقلعه ف یقلعه را بعد از خرابه خا نیا

از  کباریجز  یسبستان نیالملوک ملک شاه حس اءی. مولف احدانمیم
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بود حتمن از  یبرخوردار م یتیقلعه نام نبرده است. واگر از اهم نیا

 سال یط ستانیبر س یبانیش یهجوم اوزبک ها عیآن در وقا

 .کردیم ادی ۱00۵تا ۹۹۵یها

 انسور:درجنوب قلعه چخ )شق شده("کپو" قلعه

با  فیرد کیدر  گریقلعه چخانسور سه قلعه مخروبه د درجنوب

اباد  یبنام عل یکیقرار دارند که  گریهمد لومترازیک ۳تا 2فاصله 

تر در غرب قلعه کپو بنام دور  یکم یبنام قلعه کپو وسوم یگریود

شده باشد  شقکه دو یزیبه چ یر قرار دارند.]کپو در بلوچتقلعه دخ

 [.شودیاطالق م

است که در دوطرف شرق وغرب قلعه کپو،دو  نیقلعه ا هیتسم جهو

 یزندگ یقشنگ یبا دختر یارباب یکیقرار داشت. در گریقلعه د

بود ودر  دهیاش بگوش همه مردم محل رس یبائیکه آوازه ز کردیم

عاشق آن  دهیداشت،که ناد یو زورمند زندگ دیپسر رش کی گرید

 رودیشکار از خانه برون م یجوان برا یشده بود. روز بایدختر ز

را درگوشه بام  بایوآن دختر ز ذردیګودر راه از کنار قلعه دختر م

خود  گرید کیو هردو بر ندیب یپسر را م زین ند،دختریب یقلعه م

 دهیخود را د گریدوجوان همد نیوا گذردی. روزها مشوندیعاشق م

 اهگقلعه پسر ن یقلعه خود بسو ۀدختراز گوش یووقت توانستند،ینم

 یدر وسط آن دو عاشق قلعه  رایز توانستینم دهیقلعه را د کرد،آنیم

 .کردیدشوار م گرید کیقلعه را بر دنیکپو واقع شده بود که امکان د

 داریکه مانع د یدختر دعا کرد واز خدا خواست که قلعه ا یشب

را مستجاب  شیبردارد. خداوند دعا انیاز م دهیپسردلخواه او گرد

 ،یانیقلعه م ندیب یم شودیم داریدختراز خواب ب یوصبح وقت کندیم
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قلعه »از وسط خود به دو قسمت شده است . ازآن پس آن قلعه را 

است  دهید کیسال قبل ازنزد ۶۶قلعه را  نیا نگارنده.دندینام« کپو

شرق وغرب آن ادر وسط  یوارهایمانده د ادمیکه به  ی.تاجا

 نوب سالم مانده بودند.سمت سمال وج یوارهایبودند انا د ختهیفرور

آنچه را من است.   یبرخاسته از باور مردم محل هیوجه تسم نیا

دارند و نه  ادیآنرا به  یبنا خیکه نه تار یقلعه ا دنینام یمردم برا

 ریغ ایشناسند،ضبط  کرده ام تا جوانان باسواد بلوچ  یآنرا م یبان

 دیرد. شاوجود دا یمخروبه ها نیچن ابلوچ آگاه باشند که در آنج

مخروبه ها را روشن  نیا یناسان بتوانند عصر آبادانشباستان  یروز

 دیتوانیشما نم یمحل اتیو ثبت نکردن روا یپنهان کار باکنند.  

با  فقط .دیبکاه شودیم تیمردم محل روا انیاز  آنچه در م یزیچ

به  توانیبا خرافات وافسانه ها م ختهیآم یمحل اتیذکر و ثبت روا

را کشف  قتیحق یعلم یکاوشها لهیها رفت و بوس تیقعوا یجستجو

 تیموقع توانینم کیولوژیدیا یهابرخورد وبمردم روشن ساخت.  با 

 داد. رییآن را تغ  یعصر و سبک معمار ایو یمیقلعه قد کی

 20۱۹/ ۱۱/ ۱0 انیپا
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 دهم مقاله هف

 علت شورش بلوچ های چخانسور 

 1891سالدر

عهد امانی  روش حصول مالیات از مردم توسنط  درافغانستان قبل از

ماموران مالیاتی با ستم وانوع بندرفتاری بنا مودینان همنراه بنود و در 

برخی محالت تفاوتی با غارت سرزمینهای مغلوبه نداشنت. مناموران 

مالیننات ازهرچیننز وهننرکس از زمیننندار تننا دهقننان کشننتکار وازکننوچی 

و پیشننه ور  تننا قبننرکن و مالنندارتا بیننوه زن مننرغ دار واز کسننبه کننار 

مننرده شننور، مالیننات میگرفتننند وبننا سننتم وانننواع خشننونت وتننوهین بننه 

مودیان نه تنها اصل مالیات را بلکه بننام عنوارض و نامهنای دیگنری 

بنننرای خنننود وآمنننران خود،مالینننات میگرفتنننند و بنننر رعینننت سنننتم روا 

میداشتند وهمین روش درطول تاریخ سبب قیامها وشورش های مردم 

 کومتها میشد. برضد ح

امینننر  خنننان کوتنننوال)رئیس امنینننه واسنننتخبارات( مینننرزا محمدحسنننین

بود و مردم ازشندت نفنرت،  یظالم بیرحم وشخص بسیار عبدالرحمن

او را "میرغضب" نیز مینامیدند )دانشنامه آریانا(.غبار از قول فنیض 

مینننرزا محمدحسنننین خنننان سنننردفتر سننننجنش :» د وینننگمحمننندکاتب می

عبنندالروف خننان نایننب او مقننرر شنندند وازایننن  کوتننوالی کابننل ومننرزا

دوشغل بزرگ رعنب عظنیم وخنوف عمنیم در دل خلنق انداختنه امنور 
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بس شگفت وهنگفت بر روی روزگنار آورده کارهنای آشنکار ونهفنت 

  ۱۳2 «بسیارکردند.

غبننار متذکرمیشننود کننه، تننرس از شننکنجه هننای امیننر عبنندالرحمن  

ل میشند( چننان در خان)که توسط کوتوال میرزامحمدحسین خان اعمنا

دل مردم خوف ایجاد کرده بود کنه بقنول فنیض محمندکاتب، منرد بلنند 

رتبه یی چون سپهساالر غنالم حیندرخان تنوخی بنه مجنرد شننیدن اینن 

هزارروپینه باقیندار قلمنداد ۳۸خبرکه ]مینرزا محمدحسنین خنان[ او را 

کننرده اسننت، بنندون درنننگ در هندوسننتان فننرار کننرد. همچنننین میننرزا 

مینکه شنید پدرش)میرمحمدحسین سرشته دار( رامحبنوس ابوالحسن ه

کرده اند، با ضرب گلوله تفنگچه خنودش را بکشنت. منردم از شننیدن 

نامهننای "شننش کنناله" و "نننام گیننرک" مخصوصنناً در پایتخننت تنفننر و 

شننش کنناله، عبننارت بننود از تشننکیل یننک اداره  انزجارشنندید داشننتند.

کنومین کنه سرشننته  سننجش محاسنبات امننور منالی و تعینین دارائننی مح

دار آن میننننرزا محمنننند حسننننین کوتوال)بعنننندها مسننننتوفی الممالننننک( و 

اعضایش میرزا عبدالرؤف خان نایب کوتوال، میرزا محمد قاسم خان 

روزنامچننه، میننرزا سننید محمننود خننان قننندهاری،میرزا شننیرعلیخان و 

م حسننن خننان بودننند. اینهننا بننرای ابننراز حسننن خنندمت بننه میننرزا غننال

ن بسننا خننانواده هننا و مننردم بیگننناه را بننه عننناوین امیرعبنندالرحمن خننا

  ۱۳۳باقیداری و تحریف محاسبات وغیره برباد نمودند.

هنگننامی کننه والننی فننراه ۱۸۹۱کننه، درسننال گویدمیکاتننب فننیض محمنند 

موالدادخان برای سرکوبی غایلنه بلوچنان سننجرانی در ناحینه خناران 

[ خلیلنی پدراسنتادوچاه گی رفته بود، میرزا محمدحسنین خنان کوتوال]
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طوماربقایننای سننالهای گذشننته وبازگشننت » بننا ینناران پنجگانننه خننویش 

را بینرون   «خالع خوانین و بزرگان فراه واربابنان اهنالی چخانسنور

نویس نموده به امضاومهر امیر بدست سیدعلی خان رساله دار داد تنا 

شننرح فننیض محمند    وصننول کنند. عننننف وجبنراز منردم چخانسنوربه 

سنننوات گذشننته )ازده سننال باقیننات مالیننات حوالننه  اینبراثننرمیدهنند کننه 

چخانسنور دربلنوچ منردم  ،قبل( برذمه زمینداران وخنوانین چخانسنور

 دست به بغاوت زدند.

ازجنننننناب ، مبپنننننرداز خیج التنننننوارسنننننرا نقنننننل ازل ازآنکنننننه بنننننه ]قبننننن

کاظم که صفحات مورد ضرورتم را ازآن کتاب برایم  هللاداکترسیدعبد

 ].نمایممی تشکرابراز سپاس و  ،فرستادند

 (مینویسد: ۱۸۹۱)۱۳0۹وقایع سال شرح فیض محمدکاتب، در 

جانرررب خررراران وبغررراوت  [فرررراه ]والررریرهسپارشررردن مررروالداد خررران »

 بلوچيه چخانسور:

واز آنسوی موالداد خان حکمران فراه به فرمانی که به نامش شرف  

اصدار یافته بود مردم گرمسیر وننواحی فنراه وغینره را فنراهم آورده 

در روز سوم ماه رمضان از فراه راه تدمیرشناه نظرومیرزاخنان وهللا 

درکهسنار خناران  -خان نامان بلوچ سکنه  چاه گی را کنه از راه فنرار

رفته قرارگرفته بودند، برداشنته روی بنه سنوی چناه گنی نهناد وهننوز 

رم رهنننوردی بننود کننه طوماربقایننای سننالهای گذشننته وبازگشننت گسننر

اربابان عال قه چخانسور که با سردار  راه وخالع خوانین وبزرگان ف

 محمدیوسف خان ابن امیر کبیرحاضر کابل شده وازعطای خلعت سر

بلند گردیده بازگشته بودند ومینرزا محمدحسنین خنان بایناران پنجگاننه 

روف لخود:میرزامحمد اسلم خان ومیرزا سیدمحمودخان ومینرزا عبندا
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ان که ادعای سنجش خان ومیرزا شیرعلی خان ومیرزا غالم حسن خ

چنانچننه از پننیش -دفنناتر پادشنناهی وسنناختن خاصننه  بودجننه مملکننت را

کنرده واز حضنرت اقندس عزقبنولی یافتنه بودنند بنه قلنم  -اشارت رفت

عدم مجرائی از دفتر پادشاهی بینرون ننویس کنرده و بنه ُمهرمهراثنار 

حضننننرت واال رسنننننانیده مبلنننننغ گزافنننننی را بنننننه ننننننام بزرگنننننان فنننننراه 

مننوده بننه سننیدعلی خننان رسنناله دار سننپرده وصنند وچخانسننورحواله ن

 سواره نظام با او همراه کرده به تحصیل آن وجوه گماشت.

وهمچنین درتمامت مملکت از قبیل وجه منذکوره حوالنت نمنوده لنوای 

واز جملنه تحصنیلدار منذکور از قنندهار منامورفراه  .نیکنامی افراشت

حمندخان حناکم آخوندزاده فقیرم،وچخانسورگردیده چون وارد آنجا شند

وسرحدار چخانسور از ورود صد سوار وحواله  وجوه بسیار خوفناک 

گردیننده، محمننداکرم خننان بننرادر وسننعید محمنند بننرادر زاده خننود را از 

راه خفا درموضنع) لفطنان( الش وجنوین فرسنتاده تعلنیم کنرد کنه منال 

ومتاع او را به بهانه مالتجارت از آنجا جمع کرده در سیسنتان متعقلنه 

ایران نقل دهند تا پس از وصول ایشان در آنجا خنود او نینز از دولت 

عایننننننای عالقننننننه روازایننننننن امر .راه فننننننرار داخننننننل سیسننننننتان شننننننود

چخانسورآگهی یافتنه سنرتیپ محمدحسنن خنان مقنیم الش را خبردادنند 

واو به سرعت وشتاب چندتن ازپیادگان ساخلو را کنه در تحنت راینت 

محمندخان راگرفتنه ودر زنندان داشت فرستاده برادر وبرادر زاده فقیر

قلعله الش محبوس کرد.وآخونندزاده فقیرمحمندخان از حنبس آن دوتنن 

آگنناه گشننته نائبننان وکدخنندایان بلوچیننه عالقننه چخانسننور را نزدخنننود 

خواسننته همننه را از حننواله  بازگشننت تنخننواه وخننالع وبقایننای زمننان 

حکومت سردار محمدیوسنف خنان در فنراه تخوینف وتخندیر کنرده در 

ل خوف ورعب انداخته بنه ایشنان گفنت کنه بننام هرکندام سنی النی محل

چهل هزارروپیه قران حواله از دفتر سنجش کابنل آمنده کنه هنیچ ینک 
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تاب وتنوان برداشنتن اینن بنارگران رانندارد. وایشنان اینن سنخن را از 

 آخوند زاده فقیرمحمندخان شننیده خایفاننه از وی صنالح کنار جسنتند ،

یشننان طلبینند وقننرآن شننریف را درمیننان واو نخسننت عهنند وسننوگند از ا

نهاده با هم عهد بستند کنه همگننان از راه فنرار داخنل سیسنتان منتعلقه  

ایران شوند. بعد ایشان از آخونندزاده فقیرمحمندخان خواهنان آن شندند 

که کدخدا محمدجان خان قوم پارسی را نیز میباید که خواسته با خنود 

ارسی به واسطه  او بنا ایشنان متفق وهمداستان سازند تا تمامت مردم پ

معاضدوهم عنان شوند، واال او به معاونت فوج پادشاهی کمر خندمت 

بسته ایشان را خسته کند. وآخوند زاده این گفنته  آننان را پذیرفتنه کنس 

نننزد کدخنندا محمنندجان فرسننتاده بننه بهننانه  خنندمتی از خنندمات دولننتش 

و آخوند زاده آگاه درنزدخود طلبید، واو که از معاهدە  بزرگان بلوچیه 

گردیننده بننود از رفننتن در نننزد ایشننان سننرباز زد وبزرگننان از اتحنناد 

یرمحمند خنان در ده واتفاق نورزیدن او منایوس شنده بنا آخونند زاده فق

سرسردارابراهیم خان[ که خانه وعینال آخونند زاده خُ زینل]زینل خمر 

م قنرار در آنجا بود رفته از نو، دیگرمعاهده وپیمان درمیان نهناده بناه

دادند که مساکن ومنازل خود را فروهشته و از نهر هیرمند گذشته از 

راه فنرار داخلننل خناک ایننران شنوند. وکدخنندا محمندجان را اگننر دسننت 

یابننند بننه قتننل رسننانند وآنگاه]کننه[ عهنند بسننته بننه سننوگند مؤکدکردننند، 

 همگان راه منزل ومکان خویش پیش گرفتند که بکوچند.

یارمحمنند وکدخنندا ملننک محمدرخشننانی نننزد  وآخوننند زاده بننا کنندا خنندا

نائنننب احمننندخان شننند کنننه او را نینننز بنننا خنننودو بزرگنننان بلوچینننه در 

فرارکردن متفق وهم گردن سنازد، امنا او ونائنب بنیادخنان آخونندزاده 

را به خیانت وخسارت منسنوب کنرده از راه خندمت دولنت محبوسنش 

جنا وخاصنه نموده و در قلعله چخانسور برده به صدباشی مقیم قلعنه آن

 داران زیردست وی سپردند.



 278 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

واز آنسوی سرتیپ محمدحسن خنان مقنیم الش کنه بنرادر وبنرادرزاده 

آخودزاده را محبوس کرده چون موالداد حکمران فنراه بنه عنزم تنبینه 

و تهدید اشرار بلنوچ سننجرانی، رهسنپارچاه گنی وعالقنه خناران شنده 

ایشان به کرنیل  در فراه نبود، از گرفتارساختن آن دوتن وعزم وارادە 

رسنول خنان مقنیم وسنردفترآگهی داده اجنازت لمحمدخان و میرزا عبدا

طلبید کنه بنا ایشنان چنه معاملنت کنند؟ وکرنینل منذکور مناجرا را درج 

عریضله  خویش کرده به پایه  سریر سلطنت فرستاده محمدشریف خان 

اسحاقزئی را از راه فراه درچخانسور روان کرده امرش نمنود کنه تنا 

و وصول افگندن امرسعادت موصنول حضنرت واال آخونندزاده را پرت

محافظت نموده نگذارنند کنه بنه حیلنه و واسنطه خنود را خنالص کنند. 

وچنننننون مشنننننارالیه واردچخانسورشننننند، سنننننرتیپ عبننننندالرحیم خنننننان، 

قلعه  آخوندزاده را از قلعه ای که محبوس بود بیرون آورده با خود به

ردم بلوچینه از راه معاهنده گنگ دژ برده سخت محافظتش کردنند. ومن

ای که با اخوندزاده کرده بودند روی غلبنه بنه گننگ دژ نهادنند کنه او 

را به قهنر وعننف از حنبس رهنایی داده بعند راه فنرار جاننب سیسنتان 

متعلقننه دولننت ایننران برگیرننند. ودرایننن اثنننا آخوننند زاده مبلغننی را بننه 

ردم جانبنندارخویش سنناخت. چنانچننه مننداده محمدشننریف خننان رشننوت 

بلوچیه که واردگردیده و نیروی تغلب را در بازوی خنود ندینده زبنان 

بنننه البنننه گشنننودند کنننه او را بنننری از خطنننا گفتنننه خالصنننش سنننازند. 

ومحمدشریف خان به واسطه  رشوتی که گرفته بود ]حرف[بلوچان را 

ایشننننان را سننننخت پننننیچ وتنننناب نمننننوده،  در دل جننننای داده وظنننناهراً 

ن را مسئول ساخته گفت کنه ینا خطنا را نائبً احمدخان ونائب بنیاد خا

برآخوندزاده ثابت کنند ویا از عهده جنواب اینن کنه حناکم پادشناهی را 

متهم ومحبوس کرده اند برایند، وبنه اینن قندر گفتاررشنوت را برخنود 

سزاوار وگنوارا پنداشنته منردم بلوچینه را نینز از رهانیندن آخونندزاده 

کننه آخوننندزاده راگرفتننار مننایوس گردانینند. وآن دوتننن کدخنندا]نایبان[ 
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ساخته بودند از گفتار محمدشریف خان هراسناک گردیده از راه چاره 

جوئی نزدکدخدا محمدجان  شده عنالج کنار وصنالح روزگنار خنویش 

جسننته بننه وی اظهارکردننند کننه از بننیم بنناز پننرس ایننن قضننیه معکوسننه 

 ۱۳4 «ناچار فراراختیارکنند.

 : ايستادگی محمدجان خان پارسی درکنار دولت

و او دامنن از رأی دادن ومشنورت »فیض محمدکاتب ادامنه میدهند:   

ایشان برچیده با سی تن سواره وشصت ونه تن پیاده از مردم پارسنی 

کننه قننومش بود]ننند[ نننزد سننرتیپ عبنندالرحیم خننان ومحمدشننریف خننان 

اسحاقزائی رفته از اراده وعزم مردم بلوچی کنه درفنرار مصنمم شنده 

ه ، هرسه تن با سواره و پیاده او وهشتاد تنن بودند هردو تن راخبرداد

پینناده سنناخلو از گنننگ دژ]قلعلننه کنننگ[ برخاسننته ومحننافظ بننه حفاظننت 

آخوندزاده گماشنته وارد ننادعلی شندند وشنب را در آنجنا بنه سنر بنرده 

بامدادان راه برگرفتنه چنون بنه نزدینک موضنعی کنه بلوچنان جمعینت 

دیننده قننرب دوزاده  کننرده بودننند رسننیدند مننردم بلننوچ لجننوج ایشننان را

هننزار تننن بننه آهنننگ جنننگ پننیش آمدننند، وسننرتیپ عبنندالرحیم خننان بننا 

محمدشریف خان وکدخدا محمدجان خان کس نزد ایشان فرسنتاده پینام 

دادنننند کنننه از راه اسنننتمالت آن قنننوم ومکالمنننات بنننا ایشنننان وارد شنننده 

میخواهند که امتیاز حق وباطل را نموده ایشنان را از فرارکنردن بناز 

نه اینکه با ایشان هنگامه آرا گشنته بننای پیکنار گذارنند، واگنر  دارند،

چنانچه از راه جهالت واندیشه  بطالت بازنمی گردند همانا می باید که 
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تننا زمننان بازگشننت مننوالداد خننان حکمننران فننراه از چنناه گننی وخنناران 

 ۱۳5 توقف کرده مصدر امری نشوند.

هنر آییننه فنرار بعد اگر او بروفق مدعا وطبنق تمننای ایشنان کارنکنند 

اختیار کرده به هردیار که میخواهند بروند ومردم بلوچ از واهمنه ای 

که برای شنان مسنتولی شنده بنود پاسنخ داده طالنب پیمنان شندند کنه از 

ا بازگشننتن مننوالداد خننان از حننوادث وعننوارض تننآسننیب مننامون بننوده 

وسرتیپ عبدالرحیم خالن با محمدشریف خنان .سیاسیه مصئون باشند 

ون ایشان را بگوش قبول شنیده با کدخدا محمدجان مشورت این مضم

کردنننند کنننه بننناهم رفتنننه ورشنننته  پیمنننان را بنننا بلوچنننان انعقننناد داده از 

روش  فرارکنننردن شنننان بازدارنننند. وکداخننندا محمننندجان کنننه از راه و

در ننزد  بدعهدی به کج نهادی مردم بلوچیه آگناه بنود از رفنتن خنویش

کنه بناهم قنرارداده بودنند کنه او را اگنر بلوچان ابا کرده وهم از بیم این

بکشند، نرفته آن دو تن را صالح رفنتن وعهند بنا بلوچنان  -دست یابند

بستن داد. چنانچه ایشان درنقطه  میانه دوصف رفته، واز منردم بلنوچ 

نائب احمدخان ونائب بنیادخان پیش آمنده بناهم نشسنتند وقنرآن شنریف 

قننرار دادننند کننه تننا رسننیدن را درمیننان نهنناده سننوگند یادکردننند وبنناهم 

موالداد خان راه فرار ننه پیمنوده ودرمننزل ومقنام خنود بنوده مرتکنب 

حرکت خالف نشوند. وهردو تن نائبنان بلوچینه قبنول اینن امنر کردنند 

ودسننت برقننرآن نهنناده بننه سننوگندهای غننالظ وشنندادعهد را انعقنناد داده 

رد آن شرط درمیان نهادند که اگرموالداد خان خنواهش ایشنان را نپنذی

وقننت اگننر فرارکنننند ایشننان را بنناز نگردانننند وپننس از انعقنناد ایننن عهنند 

سرتیپ عبدالرحیم خان ومحمدشریف خان آسنوده خناطر بنه لشنکرگاه 

خننود بازگشننتند واز جننایی کننه رسننیده بودننند بننا کدخنندا محمنندجان راه 
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مراجعنت برگرفتنه چنون وارد ننادعلی شندند، منردم سسنت عهند بلننوچ 

ندان واشننتران خننود را درکشننتزار دولننت رهننا گلننه گنناوان ورمه  گوسننپ

داده واحمال واثقال ایشان را از نهرهیرمند عبنور داده عنزم رفنتن بنه 

سیستان کردند. وسرتیپ عبدالرحیم خان با محمدشریف خنان وکدخندا 

محمدجان ازاین فتنه آگاه گشته به تعجیل وشنتاب واسنپ عتناب سنوار 

اب داشننتند بننه نزدیننک شننده خننود را بننا سننواره وپینناده ای کننه در رکنن

بلوچان رسانیده بی آنکه گفت وشنودی درمیان آیند، بلوچنان ...تقریبنا 

پانزده هزار تن مسلح   روی محاربت به سوی ایشان نهادند وسرتیپ 

عبنندالرحیم خننان بننا محمدشننریف خننان از کثننرت آنننان نیندیشننیده وهننیچ 

درمیمننه درخاطر راه نداده هشتاد تن پیاده ساخلورا که همنراه داشنتند 

قرار داده وشصت تن از پیاده مردم پارسی را که با کدخدا محمندجان 

طریق خدمت دولت برگرفته بودند درمسیره وخنود ایشنان بنا سنی تنن 

سننواره ی کدخنندای مننذکور وغیننره در قلبگنناه جننای گزیدننند وتمامننت 

سواران وپیادگان را تائید نمودند که تا منردم بلوچینه سنه بارفیرتفننگ 

آهنگ جنگ ننمایند که شاید از نقض عهدی که دسنت بنه  نکنند ایشان

قننرآن نهنناده وبسننته بودننند دچننار وخامننت گردیننده وکتنناب خنندای پنناک 

دامنگیرآن قوم سفاک شود،چنانچه گروه شقاوت پژوه بلوچیه سنه بنار 

دهننن تفنننگ هننای آتننش بننار جانننب ایننن پاسنندارندگان قننرآن گشنناد داده، 

ودر بنین  .سنخت در پیوسنت آنگاه اینان بنازوی کنارزار گشناده جننگ

اشتعال نایرە  جنگ کدخدا محمندجان خنان آهننگ پنیش رفنتن کنرده بنا 

بیست تن از کسان خویش اسپ جالدت تاخته و به انندازە  سیصند گنام 

از همراهنننانش دور بنننه بلوچنننان نزدینننک گشنننته طنننرح حنننرب شننندید 

انداخت، ونائب بنیادخان از بلوچان به قتل رسیده وغنالم بنرادر نائنب 

دخان نیز با چند تن دیگراز دم تیغ وضرب گلوله بی دریغ شربت احم

ناگوار مرگ چشید. وبلوچنان بنا وجنودکثرت وازدحنام ازاینن دسنتبرد 

کدخنندا محمنندجان خننان وکشننش وکوشننش دیگننر دلیننران کننه مجمننوع 
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دوصدتن می شدند به تائید الهی وتوفیق اقبال پادشاهی پشت به جنگ 

اهان دولت تا کننار نهنر هیرمنند ار داده روبه هزیمت نهادند، وهواخو

قفای ایشان رخنش تعاقنب تاختنه، ودوهنزارتن از بلوچنان دهشنت زده 

خنننود را در آب زده غنننرق گنننرداب فننننا شننندند، ومنننابقی راه هنننامون 

برگرفتننه خننویش را از مهلکننه بیننرون کشننیدند. وخادمننان دولننت مننال 

ومواشننی بننی صنناحب ایشننان را تصنناحب کننرده شننش تننن از پیادگننان 

کنه از لشننکر دور افتناده بودنند دچارهزیمتیننان بلوچنان گردیننده  سناخلو

کشته گشتند، ودر حربگاه بدون ازاسپ سواری کدا خدا محمدجان کنه 

از ضننرب گننوله  خصننم سننقط شنند دیگننر آسننیبی ندیننده مظفننر در قلننعه  

نادعلی بازگشتند واز آنجا در قلعله گنگ دژ درشده فرود آمدنند ومنال 

بهرکه متصرف شده بنود واگذاشنته، کدخندا  مواشی منهوبه  بلوچان را

محمدجان خان از سنرتیپ ومحمدشنریف خنان رخصنت حاصنل کنرده 

بننا سننواره وپینناده کننه بننرای خنندمت دولننت آورده بننود در قلننعه  خننویش 

رفت.)ظاهراً این محمدجان خان پدر بزرگ حالجی غالم حسنن مقنیم 

ولسنننوالی کننننگ درکننننار رودهیرمنننند بنننوده باشننند کنننه تننناهنوز قرینننه 

محمدجان خنان درمینان منردم معنروف اسنت.( واشنرار بلوچینه عینال 

واطفننال خننود را فروهشننته همچنننان از راه هزیمننت بننه صنند رنننج و 

زحمت خود را در سیستان متعلقه دولت ایران کشیدند، ومردم بلوچیه 

آنجننا بننه پنناس ننننگ قومیننت کمننر همننت بننه معاونننت ایشننان تنننگ بسننته 

ند. ومننردم پارسننی عالقننه روی خونخننواهی بننه سننوی چخانسننورنهاد

چخانسوربا غیره کسانی که از راه هواخنواهی دولنت درجنای خنویش 

بودند بر اشفته مال ومنال فرارکردگنان را بنا البسنه زننان ایشنان تمنام 

غارت کردند، ونائب احمدخان با کسان نائب بنیادخان مقتول وبلوچیه 

تنه بنه سیستان اطنراف قلعنه کدخندا محمندجان خنان را داینره سنان گرف

محاصره اش انداختند و سه شبانه روز او را محصور داشته ، و وی 

کس نزد سرتیپ عبندالرحیم خنان ومحمدشنریف خنان فرسنتاده هرچنند 
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معاونننت خواسننت ایشننان تقاعنند ورزیننده کمننک بننرای او نفرسننتادند تننا 

گننروه شننرارت پننژوه بلوچیننه نیننروی فننتح قلننعه  او را در بننازوی خننود 

پننیش گرفتننند. وآنگنناه کننه اطننراف قلننعه  او از ندیننده ... راه مراجعننت 

وجود اشرار بلوچیه خالی شدند هردو تنن ننزد کدخندا محمندجان خنان 

شده از نفرسنتادن کمنک عنذر خواسنته وآخونند زاده فقیرمحمندخان را 

کننه محننرک ایننن فتنننه ومحبننوس شننده بننود بننا خننود در فننراه آوردننند 

کرنیل محمدخان وهمچنان گرفتار زندان سیاست بود تا که ازعریضه  

شرح بی گناهی او دانسته  خاطر اقدس شده حکم رهایی اوشنرف نفناذ 

یافته]وآخوننندزاده[ از راه مطلننق العنننانی درچخانسننور رفتننه بننه کننار 

حکومنت وسنرحد داری آنجنا پرداخنت وسنالها در آنجنا روز بسنربرد. 

داد حکمران فراه بنا اشنرار چناه گنی وپس از انجام امور مذکوره موال

 به امر حضرت واال در آنجا رفتنه بنود همنه را  ی قبل براینکه چند

 ۱۳6 «.گرفتار ساخته ومحبوس نموده باخود در فراه آورد

انگینز میرزامحمدحسنین خنان  وشنورش بنرآمینز  براثر این اقدام فساد

وخداناترسش مردم شریف فنراه وچخانسنور  رحم  بی کوتوال ویاران

ثننر افرادقننومی فاقنند چننون اکند وو مصننایب زیننادی شنند مشننکالتدچار

بقصند نجنات  شکسنت خنورده نیروهنای دولتنی از  سنالح ګنرم بودنند،

نفرشنان در  2000انداختند وحندود هیرمند خانه خود را به رود جان 

ند. شندعبنورکرده واردخناک اینران  هیرمند د و بقیه ازردیآب غرق گ

 بود، بلوچان فنراری   رفتهبه ایران  سردار ابراهیم خان که قبل ازاین

تنا ومتی حکنقلعنه کننگ مرکزبقصند حملنه بر هرا بدورخود جمع نمنود

پیامی تهدید آمیز به محمندجان خنان یکنی از  و کنار رود مشترک آمد

  د.اخوانین کنگ فرست
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بلوچهای چخانسنور مینویسند  شرح بغاوتفیض محمدکاتب ، درپایان 

وجوهی که از دفتر سننجش حوالنه شنده بنود هرچنند منردم فنراه »که: 

والیننات عریضننه هننا فرسننتاده ودادهننا زده اسننتغاثت هننا نمودننند، ودیگر

چنننون کنننارداران حضنننور ا قننندس سنننبب حوالنننه را ازعنننرایض منننردم 

والیات از میرزا محمدحسین خان]مستوفی الممالک[ ویارانش پرسیده 

درجواب دلیل می نوشتند مسترد نگشته به وصول همی پیوستند تا که 

ت اسننتعداد غرامننت دهننندگان رفتننه رفتننه از کثننرت وجننه حوالننه و قلنن

ومداری وشفعه داری منجر گشته کمتر کسنی قحصول حواله جات به 

بود که وجنه ننداد، واگرکسنی را قنوم وشنفعه داری در زمنین وسنرای 

نبود تمامت مایملک او ضبط دفتنر سننجش شنده خنودش نینز محبنوس 

 ۱۳۷ «.معمورات مبدل به مطمورات همی شد همی گشت و 

ش روآمیننز وشننشننرارت کننه براثننر ا قنندامات  بنندین سننان دیننده میشننود

نناترس ومنفعنت  انگیز میرزامحمدحسین خاان کوتنوال ویناران خندابر

پرسنتش مننردم افغانسننتان وبخصننوص منردم شننریف چخانسننور بننا چننه 

مصننایبی روبننرو شنندند کننه بننه گفتننه فننیض محمنند کاتننب هننزاران تننن 

 وازآن جملننه حنندودمجبننور بننه فننرار بننه ایننران گردیدننند   ازشورشننیان

در رودخانه هیرمند غرق شندند و زمنین داراننی کنه دوهزار تن شان 

را نداشننتند نننه تنهننا زمننین خننود را از مالیننات یننات قتننوان پرداخننت بننا 

  .دست میدادند بلکه بزندان هم می افتادند ودر زندان می پوسیدند

 2020/ ۱2/۳پایان
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  دهمهجمقالۀ 

                   

 اروئی عاقبت سردار شريف خان ن

 وسردارتاج محمدخان  سربندی 

 

 سردار تاج محمدخان سربندی :

(، سردار ۱۸6۸-۱۸5۸)یکی از سرداران مقتدر سیستان درسالهای 

که عمش سردار علی خان   استتاج محمد خان سربندی، کسی 

سربندی راکه با یک شاهدخت قاجاری در تهران ازدواج کرده به 

( و ۱۸۵۸ه به قتل آورد )سیستان بازگشته بود در قصرسه کوه

همان  .تاج محمدخانمتصرفات او را بطورکامل  تصاحب کرده بود

  سردار ابراهیم سنجرانی را  ۱۸۶۷در سال کسی است که  

به مصاف فراخواند ی سیستان گجالل آباد واقع میان کنبرسر

از سیستان اخراج نمود وسایر متصرفات او را هم وسرانجام اورا 

  ۱۳۸قبضه کرده بود.

زدهم ولننننیس در قننننرن نننننگتنننناریخ روابننننط سیاسننننی ایننننران وانمولننننف 

قشون اینران از خراسنان بنه بهاننه  ۱۸۶۷که  درسال  میگویدمیالدی،

تعقیب وتادیب آزادخان )خارانی( که به قایننات حملنه کنرده بنود وارد 
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سیستان گردید وچند قطعه قشنون  تحنت فرمانندهی مظفرالدولنه حناکم 

ان وارد شدند. در همین وقت مینرعلم خنان کرمان از راه نیه به سیست

خزیمه امیر قاین با قوایی از بیرجند وارد سیستان گردید و سمت چپ 

م(.تاج محمند خنان سنربندی ۱۸۶۷رودهیرمند  را تماماً متصرف شد)

نیننز از آمنندن والیننان کرمننان وقنناین بننه سیسننتان  اسننتفاده نمننوده توسننط 

ان آبنناد بیننرون کننرد. قشننون ایننران ابننراهیم خننان سنننجرانی را از جهنن

 . ۱۳۹ومتصرفات او را درغرب رودهلمند متصرف شد

بحرانننی کننه بننه دلیننل جننندال میننان امیرشننیرعلی خننان بننا بنننرادرانش 

برسرجانشینی امیردوست محمد بوجود آمد، منجر بنه اشنغال سیسنتان 

گردیننند. ووقتنننی کنننه  ۱۸۶۷درسنننال اینننران سنننوی دولنننت قاجننناریاز 

فنت  ګریق آمد وبرتخت کابل قرارامیرشیرعلی خان بربرادران خود فا

درمیننان د، انگلننیس پننای حکمیننت شنن و بننرای اسننترداد سیسننتان آمنناده

بدوقسنمت  را گذاشت وجنرال گولدسمید وارد سیستان گردید وسیستان

امینرعلم خنان خزیمنه کنه دراشنغال سیسنتان در  .(۱۸۷2 )تقسیم نمود

 نقش منوثری بنازی کنرده بنود، از سنوی ناصنرالدین شناه ۱۸۶۷سال 

نصیب قاین حکومت سیستان را نیز حکومت عالوه بر ۱۸۶۸درسال 

 .شد

بنا سنرکردگی تناج » پرسی سایکس، دربنارۀ تناج محمندخان مینویسند:

بعنند از اشننغال محمندخان در آغنناز امر،مخنالفتی بعمننل نیامنند، امنا بعداً]

[ او را بننننه مشننننهد احضننننار ۱۸۶۷سیسننننتان توسننننط مظفرالدولننننه در

تناج محمند درفاصنله کوتناهی از زنندان وبدستور شاه توقینف نمودنند. 

فرارکننرد وچننندی دراطننراف متننواری بننود، تننا اینکننه "سرالیورسننینت 
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جننان" درقننندهار او را اسننتخدام کننرد وبنناالخره هننم درکویتننه از جهننان 

  ۱40 «رفت.

سیسنتانی، سنردارتاج محمندخان،پس از جنواد محمندی   اتتحقیق بربنا

غننانی رفننت ودر آنجننا فننرار از زننندان ناصننرالدین شنناه بننه سیسننتان اف

درتالش براندازی امیرعلم خنان وبنازگرفتن حکومنت سیسنتان از وی 

بوده است. وتکاپوی ایشان دراین راه تا بندان انندازه پیگیراننه وبنرای 

حکومت قاجار خطر آفرین بوده  است که، میرزا خانلر خان اعتصام 

 این روزها تلگرافی رسید کنه:» کندالملک در سفرنامه خویش ذکرمی

از طننرف نننواب واال رکننن الدولننه)والی خراسننان وبننرادر ناصننرالدین 

شاه( برای سرسالمتی امیر شنیرعلی خنان در فنوت عبندهللا ولیعهندش 

ورفننع فتنننه وآشننوب تنناج محمنندخان وشننریف خننان بلننوچ در سیسننتان، 

 . ۱4۱« بکابل بروم.

رفع فتننه وآشنوب » دراین یاد داشت کوتاه هدف اصلی میرزا خانلر: 

ذکرشننده اسننت.چون فننوت « ان وشننریف خننان در سیسننتانتنناج محمنندخ

سننننال تمبرپسشننننهزاده عبنننندهللا جننننان ولیعهنننند امیننننر شننننیرعلیخان در

بنننابرین باینند بننود، هجننری قمننری اتفنناق افتنناده  ۱2۹۵مطننابق ۱۸۷۸

وتحریکات سردار شریف خان نناروئی وسنردارتاج محمندخان آشوب 

علی خنان [ درزمان امیرشیرخزیمهخان امیرعلم برضد حاکم سیستان]

.اما اینکنه میرزاخنانلر فرصنت رفنتن بنه کابنل باشنداختینارکرده شدت 

 ودیدار با امیرشیرعلی خان را یافته است یا خیر، معلوم نیست.

 سیستان با وصلت های سیاسی با درامیرعلم خان حکومت خود را 
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خانواده سرشناس سیستان، وجابجائی هواداران قاینی خود درسیسنتان 

سران مقتدرسیستان وحتی خویشاندان سببی خود را شروع نمود وبعد 

او دست یکی پی دیگری  مجبوربه فرار کرد. وحتی به آنهایی که از 

.دو تننن از سنران مقتنندر دز بنه افغانسنتان فرارکننرده بودنند نیننز ضنربه

سیسننتان سننردارابراهیم خننان سننجنرانی وسردارشننریف خننان ننناروئی 

 رش. بودند که اولی خسرخودش بود ودومی خسر پس

بننه کننالم دیگر،امیننرعلم خننان خزیمننه خننودش بننا دخترسننردار ابننراهیم 

ئی را ننناروسنننجرانی  ازدواج کننرده بننود و دخترسننردار شننریف خننان 

سردارشنریف خنان  شنوهر بنود. برای پسر خود علنی اکبرعقند کنرده 

خننواهر سننردار ابننراهیم خننان  بننود و ابننراهیم خننان  شننوهر خننواهر 

، زن (پارسنننیسنننربندی )ان تاج محمننندخسنننردارعمنننه شنننریف خنننان. 

ومنادر  بنرادر سنردار شنریف خنان نناروئی خنان  سرداردوست محمد

 یسردار احمدخان ساکزی جوینزن  ش رگدرویش خان بود.وعمه دی

زن سنردار احمندخان نینز دختنر سنرارابراهیم خنان درعین حنال  بود.

به خاطر همین بافت فیودالی بنود کنه وقتنی یکنی  جوینی بود.ساکزی 

ن سیستان برضد حاکمی دست به شورش ونافرمانی میزد، ازاین سرا

همگنی سننران طواینف در آن شننورش شنرکت میکردننند و حنناکم را از 

 شهر ودیار خود دور میساختند.

خزیمننه عننرب نخسننتین کسننانی کننه درمقابننل سیاسننت امیننرعلم خننان  

ایستاده شدند، همین سردار شریف خان ناروئی  وسردار ابراهیم خان 

 ۱۸۷۳. بقننننننول جننننننواد محمنننننندی ، در دسننننننامبرسنننننننجرانی بودننننننند

قمری( سران سیستان، علینه امینرعلم خنان شنوریدند و ۱2۹0میالدی)

مقنننر اورا محاصنننره کردنننند. آنهنننا عبنننارت بودننننداز: شنننریف خنننان 

ننناروئی،ابراهیم خننان سنننجرانی، سننلطان احمنندخان جننوینی، کمالخننان 
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صنناحب بننندرکمال خننان، امننام خننان رودبنناری، سننرافراز خننان بلننوچ 

لک عباسخان کیانی.  باالخره باین توافق رسیدند که امیرعلم خنان وم

بکمننک از قنناین امننا بننزودی نیروهننای دولتننی  سیسننتان را تننرک کننند.

امیننرعلم خننان رسننیدند واو دوبننناره زمننام اختیننار سیسننتان را بدسنننت 

بنرای بررسنی موضنوع منامورانی واردسیسنتان میشنوند البته گرفت. 

پردن سرنوشننت خننود بننه بدسننت  ومننردم عنندم رضننایت خننود را از سنن

قاینی ها ابراز میکنند ومینرعلم خنان از سیسنتان تبندیل وبجنایش ینک 

نظامی بنام صمصام الملک گماشته میشود.دیری نمیگنذرد کنه شخص 

شنناه مالقننات ناصننرالدین امیننرعلم خننان خننود را بننه تهننران رسننانده بننا 

اکم کرده دوباره بنه حینث حنپاک میکند وذهنیت شاه را نسبت به خود 

 ۱42(.۱۸۷۴سیستان برمیگردد)

فنیض محمندکاتب ازدسنایس امینرعلم خنان حناکم سیسنتان بنرای خنثنی 

وسنننردار شنننریف خنننان هنننای سنننردار تننناج محمننندخان  کنننردن فعالینننت

ازمالطفنننات شننناهانه کنننه جاذبنننۀ قلنننوب :» درافغانسنننتان مینویسننند کنننه 

هریک از خود وبیگاننه است،سنردار شنریف خان]نناروئی[ و سنردار 

سیستان]ی[، از دولت ایران روبرتافته  با تعلقنات خنود  تاج محمدخان

وارد چخانسورشدند وسردار تاج محمدخان اطفال وعینال خنود را در 

چخانسنننور گذاشنننته، همنننراه دروینننش علیخان]درویشنننان[ بنننرادرزاده 

سنننردار شنننریف خنننان وسنننردار سنننلطان محمننندخان متنننوطن موضنننع 

اعلی حضرت الش]پسرسردار احمدخان ساکزی[ وارد قندهار شدند و

مننران فننراه ومننال یوسننف خننان کعننرایض سننردار محمدیوسننف خننان ح

کوتوال قندهار،برحال سرداران مذکورآگاه گشنته حکمنران قنندهار را 

فرمان کرد که هزار روپینه بنه دروینش علیخنان از طنرف دولنت داده 

رخصت مراجعت چخانسور دهند کنه امنور عیالنداری خنود را مننتظم 
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ر شننرف ینناب حضننور شننود]به گننواهی سنناخته پننس از زمسننتان دربهننا

کاتب،هزار روپیه برابر بوده است با بهای یکصد ماده گاو شنیرده ینا 

[ ودر باب سردار سلطان محمدخان الشی -2۹2ص -پانصد بز شیرده

امری نفرموده ، سردار تاج محمد را طلب کابل نمود. چنانچه پس از 

حمند اجرای اینن حکنم اعلیحضنرت واال ومشنرف شندن سنردار تناج م

خان به تقبیل سدۀ علینا، امینر علنم خنان حکمنران سیسنتان  را رشنک 

وحسد دامنگیر شده در پی چاره وتدبیرافتاد کنه مبنادا تمامنت بزرگنان 

سیستان روی امید بنه منامن امنن وامنان افغانسنتان نهنند واز اینن معننا 

نقصی در کار و بار او بدولت ایران روی دهد، پنس ینک رأس اسنپ 

محمدیوسنننف خنننان،حکمران فنننراه بنننه رسنننم هدینننه عربنننی بنننه سنننردار 

فرستاده از نقایص ومعایب سردار تاج محمندخان، کنه در نفنس االمنر 

او عننناری و مبنننرا از آنهنننا بنننود پینننام داد وسنننردار محمدیوسنننف خنننان 

بنه عنرض کارکننان پاینۀ را داستانی از مفاسند سنردار تناج محمندخان 

درکابل نظربند سریر سلطنت رسانیده، مشارالیه)سردارتاج محمدخان(

گشننته، فرمننانی بنننام حکمننران قننندهار شننرف نفنناذ یافننت کننه محننراب 

)مهراب( خان، پسرسردار تاج محمدخان مذکور را باسواران خودش 

 روانۀ کابل نماید کنه بنه خنود ندانند، زیراکنه پندر وپسنر هنوای شنورو

شر انداختن را در سیستان بنه سنردارند وحناکم قنندهار او را بنه وفنق 

 . ۱4۳ «حضرت واال درکابل فرستاد.امر اعلی 

نظربندشننندن  سنننردار تننناج   از رواینننت سنننراج التنننواریخ برمنننی ایننند

در خنثننی قنناینی محمنندخان از سننوی امیننر کابننل میتننوان امیننرعلم خننان 

سردارشننریف  دورکننردنکننردن فعالیتهننای مخننالفینش در افغانسننتان و

. زینننرا اینننن مینننرعلم خنننان دسنننت داشنننته اسنننتخنننان از قلعنننه فنننتح 

دالرحمن خان وعمویش سردار اعظم خان را بعد از شکست سردارعب
                                                 

143
 ۴0-3۸سراج التواریخ، جلدسوم، بخش نخست، صص  - 



 291 مقاالتی درباره مبارزات بلوچها 

در سیسنتان دینده  بنود  ۱۸۶۸در جنگ با امیرشیرعلی خنان در سنال 

وامیر عبدالرحمن خان هم او را می واز آنهابخوبی پذیرائی کرده بود.

وبنننابر همننین شننناخت  داشننت.بخاطرشننناخت و آن مهمننان نننوازی را 

حمن خننان پننس از حننل مشننکل امیرعبنندالر ۱۸۸۱قبلننی بودکننه درسننال 

وبننه اطاعننت در آوردن او ،نماینننده چخانسننوری سننردار ابننراهیم خننان 

را با منشوری بنه ننزد امینرعلم علنم محمداکرم خان بابکرخیل(  خود)

خان میفرستد تا نزاع میان منردم بلنوچ چخانسنور وسیسنتان اینران را 

ند حننل وفصننل نماینند، شننتر داگننکننه ادعننای دسننتبرد برمواشننی یننک دی

مینننرعلم خنننان بنننا اسنننتقبال از نمایننننده امیرعبننندالرحمن خنننان وحنننل وا

تننناجر را بنننا تحنننف  مینننرزا ربیننعقضننایای منننورد بحنننث نماینننده خنننود 

رانبهننا بننه دربننار کابننل میفرسننتد و امیننر را مالقننات گوسننوغات هننای 

  .میکند

پننس ازاطاعننت کننردن سننردار ابننراهیم و »فننیض محمنندکاتب مینویسنند:

ر]محمداکرم خان بابکرخینل[ بنود، از خان مذکور که مهتمم امر مزبو

حضور حضرت واال به ذریعۀ منشنورجهت تصنفیه بعضنی امنور کنه 

در بین مردم سیستان متعلقه دولت ایران وبلوچینه وچخانسنور وغینره 

رعایننای دولننت افغانسننتان رخ داده ویکننی مننال ومواشننی دیگننری را 

ن غارت وتناراج کنرده بودنند منامور سیسنتان شند کنه بنا امینر علنم خنا

حکمران قاین وسیسنتان رفنع ننزاع ودفنع گفتگنوی منال ومننال ومتناع 

منهوبۀ جانبین را کرده قراری در ترفه حال رعایای طرفین گذارد تنا 

ننننزد  -مشنننارالیه –دیگنننر مناقشنننه ومنازعنننه ای روی ندهننند، چنانچنننه 

امیرعلم خان شده پس از فیصله  منازعات واسنترداد امنوال منهوبنات 

روی کارنهناد وامینر علنم خنان  بنه ازای اینن  رعاة طرفین مداری بنه

رفتار وکردار دوستانه شهریار واالتبار، مینرزا ربینع ننام تناجر را بنا 

تحف وهدایای شایسته از راه مؤدت ومنواالت گسنیل درگناه عنالم پنناه 
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سنناخت. واو وارد دارالسننلطنه کابننل گردیننده بارینناب شنند واز عطننای 

 ۱44 «خلعت شاهانه مفتخرانه مراجعت کرد. 

نماینده امیرعلم خان  دورکردن دشمنان حاکم درهمین مالقات  احتماالً 

جملنننه سنننردار شنننریف خنننان وسنننردار تننناج محمننندخان را سیسنننتان من

ازایننن  زیرا بعنندوشننزدکرده باشنند.گنیننز ازحواشننی  مرزهننای دولتننین 

مالقننات امیننر هننردو فیننودال ینناغی را از چخانسننور دور و در کابننل 

 زیرنظرمیگیرد.

 :ناروئی ردار شريف سعاقبت اما 

، در منورد روی کنار ۱۸۷2ایوان سمت، سکرترجنرال گولدسنمید در

توضنیحات جنالبی   علنم خنان( سنردارآمدن سردار شریف خان ) پسر

ئه کرده مینویسد: بعد از مرگ سردار دوست محمدخان از او یک اار

پسر ده ساله بنام درویش خنان بناقی مانند. در اوضناع واحنوال عنادی 

ید جانشننین پنندرش میشنند،ولی سننردار شننریف خننان ازموقننع ایننن پسننربا

استفاده کرد وضنمن ازدواج بنا بینوۀ بنرادرش، قندرت را قبضنه کنرد. 

ایننن سننردار شننریف خننان پسرسننردارعلم خننان بعنند از مننرگ دوسننت 

، دختر خود را به عقند و ازدواج پسنر ۱۸۵۷محمدخان درحدود سال 

قابنل مقایسنه بنا قندرت امیر قناین در آورده اسنت. البتنه قندرت او ابنداً 

رئیس چخانسور)سردارابراهیم خان ( نیست. دو پسنر سنردار شنریف 

خننان یکننی سننعیدخان ودیگننری محمنندعلی خننان اسننت. مادرمحمنندعلی 
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خان خواهر سردار ابراهیم خنان صناحب چخانسوراسنت. منادر سنعید 

 .۱45خان،خواهر رستم خان سربندی است  

مقابنل  امینرعلم خنان نیزبراثنر طغینان دری یسردار شریف خان ننارو

حاکم سیستان ،بنا خنانواده وبنرادرزاده خنود دروینش خنان پسرسنردار 

در قلعننه فننتح  و دوسننت محمنند خننان ننناروئی  بننه افغانسننتان پننناه آورد

واز امیر شیرعلی تقاضا معاش وحقوی (۱۸۷4)د نک میاقامت اختیار

برای امرار زندگی خود میکند و امیرشیرعلی خان قلعه فتح را برای 

خننان ننناروئی بننا مخالفتهننای سننردار  سردارشننریفامابخشنند.  و مننیا

)شنننوهرخواهر خود(روبرومیشنننود وسنننرانجام ابنننراهیم خنننان سنجرانی

سنردارابراهیم خنان برسننردار شنریف خننان حمنه میکننند وقلعنه فننتح را 

غارت میکند،دولت امیر شنیرعلی خنان کمکنی بنه شنریف خنان کنرده 

بننل فرامیخواننند امننا سننردار شننریف خننان را بکادرعننوض نمیتواننند و

کابل بدلیل محاصره خود از جانب سنردار  امیرسردار شریف خان از

با آنکننه براثننر وسنناطت سننران سنننجرانی ابننراهیم خننان عننذر میخواهنند.

ونناروئی موضنوع اختالفننات ابنراهیم خننان وشنریف خننان ظناهراً حننل 

میکگردد ولی سردار شریف خان از زمینهای قلعه فتح بهره برداری 

تا آنکه امیرعبدالرحمن خان روی کار می آید وسردار واند  کرده نمیت

ردار شریف س،ازاین ببعد خان را از چخانسور اخراج میکند  یمهبراا

مثل ینک  ۱۸۹0تا  ۱۸۸۱قلعه فتح از خان نفسی براحتی میکشد ودر

براثنر  امیرعبدالرحمن خنان ۱۸۹0میکند.درسال زندگی سردار بلوج 

را بنه سنردار شنریف خنان  کم سیسنتانسعایت امیرعلم خنان قناینی حنا

 کابل فرامیخواند.
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مالطفنات شناهانه]امیرعبدالرحمن »فیض محمدکاتب میگویدکه براثنر 

خننان[ کننه جاذبننۀ قلننوب هریننک از خننود وبیگانننه است،سننردار شننریف 

خان]نننناروئی[ و سنننردار تننناج محمننندخان سیسنننتان، از دولنننت اینننران 

وسردار تاج محمدخان روبرتافته  با تعلقات خود وارد چخانسورشدند 

اطفال وعینال خنود را در چخانسنور گذاشنته، همنراه دروینش علیخنان 

بننرادرزاده سننردار شننریف خننان وسننردار سننلطان محمنندخان متننوطن 

موضنننع الش وارد قنننندهار شننندند واعلنننی حضنننرت عنننرایض سنننردار 

محمدیوسننننف خننننان حکمننننران فننننراه ومننننال یوسننننف خننننان کوتننننوال 

ته حکمنران قنندهار را فرمنان قندهار،برحال سرداران منذکورآگاه گشن

کرد که هزار روپیه به درویش علیخان از طرف دولت داده رخصت 

مراجعت چخانسور دهد که امور عیالداری خود را منتظم ساخته پنس 

از زمسنننتان دربهنننار شنننرف یننناب حضنننور شنننود")به گنننواهی فنننیض 

،هزار روپیه برابر بوده است با بهای یکصدماده 2۹2محمدکاتب، ص

ینا پانصند بنز شنیرده(. ودر بناب سنردار سنلطان محمندخان گاه شیرده 

الشی امری نفرموده ، سردار تاج محمد را طلب کابنل نمنود. چنانچنه 

پس از اجرای این حکم اعلیحضنرت واال ومشنرف شندن سنردار تناج 

محمد خنان بنه تقبینل سندۀ علینا، امینر علنم خنان حکمنران سیسنتان  را 

بیرافتاد کنه مبنادا تمامنت رشک وحسد دامنگیر شنده در پنی چناره وتند

بزرگان سیستان روی امید به مامن امن وامان افغانستان نهند وازاینن 

معنا نقصی در کار وبنار او بندولت اینران روی دهند، پنس ینک رأس 

اسپ عربی به سردار محمدیوسف خنان،حکمران فنراه بنه رسنم هدینه 

 فرستاده از نقایص ومعایب سردار تاج محمندخان، کنه در نفنس االمنر

او عننناری و مبنننرا از آنهنننا بنننود پینننام داد وسنننردار محمدیوسنننف خنننان 

بنه عنرض کارکننان پاینۀ را داستانی از مفاسند سنردار تناج محمندخان 

سریر سلطنت رسانیده، مشارالیه)سردارتاج محمدخان(درکابل نظربند 

گشننته، فرمننانی بنننام حکمننران قننندهار شننرف نفنناذ یافننت کننه محننراب 
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محمدخان مذکور را باسواران خودش )مهراب( خان، پسرسردار تاج 

روانۀ کابل نماید که به خود نداند، زیراکه پدر وپسر هوای شوروشنر 

انداختن را در سیستان به سنردارند وحناکم قنندهار او را بنه وفنق امنر 

 .  ۱46 «اعلی حضرت واال درکابل فرستاد.

اینران درد سنری  ی اینکه سردارشریف درکنار سنرحدبراآهنین امیر 

لنننت ایجننناد نکنننند، محلنننی بنننرای اقامنننت او درحضنننرت امنننام بنننرای دو

صاحب تعیین میکند، اما او از رفتن به امنام صناحب امتنناع مینورزد 

ودرکابل باقی میماند،ودولت نیز معاشی برای او تعیین میکند. تا آنکه  

چشم  درکابل ۱۸۸۹ /قمری۱۳0۶بنابروایت سراج التواریخ،در سال 

 . ۱4۷ .از جهان فرو می بندد

 ران سردار شريف خان:پس

بعننند از منننرگ سنننردار شنننریف خنننان ، فرزنننندانش سنننردار سنننعیدخان 

ومحمدعلی خان از قلعنه فنتح بنه کابنل میرونند وامیرعبندالرحمن خنان 

آنها را بحضورمی پذیرد و تمام حقوق معوقه پدرشنان را بنا اقطناعی 

در قطغن به آنها میدهد ولی آنها حقوق پندر را از خزاننه کابنل وفنراه 

 ته دوباره به سیستان ایران برمیگردند.گرف

( ۱۸۹0هجننننری)۱۳0۸وقننننایع سننننالشننننرح فننننیض محمنننندکاتب در  

شننرح خسننارت پسننران سننردار شننریف خننان ]بلننوچ[: وهننم »مینویسنند:

دراین ایام محمدسعیدخان ومحمدعلی خان پسران سردار شریف خنان 

که روی امید آوردن پدر شان به این دولت ومشنمول  -]بلوچ[سیستانی
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خسروانه شدن وپس از چنندی فنوت کنردن اوکنه از پنیش بنه  عواطف

شرف بار حاصنل کنرده، وحضنرت واال از فنرط مهمنان  -شرح رفت

نوازی و وفورچاره سازی که نسبت به ایشان داشت از جمله مواجب 

پدر ایشنان هشنت هنزار وسیصند وسنی وسنه روپینه کنابلی وثلنث ینک 

معنین ومرحمنت  روپیه با اقطناع وافنره درعالقنه قطغنن بنه هنردو تنن

فرمننوده قننرارداد کننه عیننال واطفننال ایشننان از قلعننه فننتح واقننع عالقننه 

چخانسور کنه نزدینک سیسنتان  متعلنق دولنت اینران اسنت حمنل ونقنل 

داده در موضنننع "حضنننرت امنننام" قطغنننن مسنننکن گنننزین شنننوند تنننا از 

عداوتی که با بعضی مردم سیستان دارند مباشر ومرتکنب امرخالفنی 

نیکو سرانجامی در آییننه زیسنت وچهنرۀ احنوال نشده غبار بدنامی ونا

روزگننار ایشننان ننشننیند واز خطاکنناری ایشننان دولننت مسننئول نگننردد، 

چنانچه در روز نهم ماه ذیالحجه سه هزارروپیه را نقد از خزانه کابل 

وفراه جهت زاد وراه وراحله ایشان بذل واحسان نموده فرمانی به نام 

کننه از آنچننه بننا خننود داشننته بنناجگیران عننرض راه نیننز عنایننت فرمننود 

باشننند بنناج وخننراج نگیرننند. ومحمنندعلی خننان بننرای اطمینننان خنناطر 

حضنننرت واال درکابنننل توقنننف ورزینننده وپنجصننند رویینننۀ دیگرجهنننت 

مصننارف او از خزانننه عطننا شنند کننه تازمننان رسننیدن عیننال واطفننالش 

محتناج بنه چینزی نشنود، امنا ایشنان پناس اینن احسنان را نکنرده چننون 

د آنجا شد وجه نقد ی را که به خزاننه فنراه حوالنه محمدسعید خان وار

برده بود گرفته وعیال ومنسوبان خویش وپندر وبنرادرش را برداشنته 

وبنننا وجهنننی کنننه از خزاننننه کابنننل اخنننذ کنننرده بنننود در سیسنننتان رفنننت. 

ومحمنندعلی خننان از کابننل بننه امرحضننرت واال جانننب پیشنناور اخننراج 

  ۱4۸ «شد.
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ان برگشته باشند کنه امینرعلم سردار سعیدخان ناروئی زمانی به سیست

خان حاکم سیسنتان درگذشنته  اسنت،زیرا آنهنا از دسنت امینرعلم خنان 

ودرحیننات آن حنناکم قهننار  ور بننه فننرار از سیسننتان شننده بودننند مجبنن

نمیتوانستند در سیستان روز خنوش داشنته باشنند. منرگ مینرعلم خنان 

اتفنناق افتنناده اسننت وپننس از او حکومننت ۱۸۹۱قمننری/ ۱۳0۹درسننال

به پسراو علی اکبرملقب به شوکت الملک شوهرخواهر سعید  سیستان

 )ختم( . ۱4۹ خان ناروئی  رسیده بود.

 1 /2 /2020      
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 همدنزمقاله 

 فرهنگی نیمروز -عبدالحمید زهری، شخصیت نظامی

 

 
 مرحوم عبدالحمید نحیف زهری

 

 ز روم و زهند آنکه استاد بود

 وزاستاد خویشش هنر یاد بود

 از ایــران واز کـشور نیــمروز

 هــمه کـاردانـان گـــیتی فـروز

 )شاهنامه فردوسی(

 

نیمروز)سیستان( از آن جهت که محور حماسه های ملی ومهد تهذیب 

اوستائی  بشمار میرود،برای مردمان افغانستان وایران وهند وآسیای 

نیمروز، محل  امروز میانه یک منطقه معروف و شناخته شده است.

زندگی طوایف واقوام  مختلف پشتون، تاجیک، بلوچ ، براهوئی با 
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با آنکه آخرین اقوام مسکون  مذاهب وآئین های مختلف است. بلوچها،

دراین سرزمین اند، مگریکی از اقوام زحمکش وپرتعداد 

 نیمروزبشمارمیروند که به طوایف وعشایرمتعدد تقسیم میشوند:مانند

، طایفه رخشانی، طایفه نوتانی، طایفه طایفه سنجرانی، طایفه ناروئی

طایفه زهروزائی ،طایفه ماککی، طایفه  گورگیج، طایفه شیرانزائی،

 سیاه سولی وغیره.

عبدالحمید نحیف  زهری)شخصیت مورد مطالعه وشناخت ما(، 

]وبه نظر جی.پی. تیت، براهوئی[ منسوب به طایف زهروزائی بلوچ 

، به ۱۹وان بلوچستان در قرن لهاست که  خانواده پدریش از منطقه ج

در شرق نادعلی نیمروز مهاجرت کرده  ودر محل روستای "مینو" 

)محمدحسین فرزند  رحل اقامت افگنده بودند. بزرگ این خانواده

خلیل( در مینو )واقع در شرق نادعلی( قطعه زمینی خرید که از 

رودخانه هیرمند آبیاری میشد وازراه کشاورزی وحاصل دسترنجش 

 ۱2۷۸میالدی )برابر با ۱۸۹۹ارحیات میکرد. درسال امر

خورشیدی(، فرزندی در خانواده محمدحسین ، پا به عرصه حیات 

گذات که والدین براو عبدالحمید نام گذاشتند. عبدالحمید که بعد ها 

"نحیف زهری" تخلص میکرد،در کودکی از محبت پدر محروم شد ، 

علوم دینی  مگردر تحت نظر وعطوفت وهمت مادرمهربانش

 وخواندن ونوشتن را نزد مالی روستای مذکور فراگرفت. 

رشد کرد و  زهری، در زیرآفتاب درخشان وهوای گوارای نیمروز

سالگی به خدمت زیر بیرق رفت و در  ۱۸به سن بلوغ رسید. در

والیت فراه دوره مکلفیت سربازی را با جدیت پیش می برد وچون 

بود،به زودی  به حیث کاتب تولی  دارای هوش و استعداد قابل توجه

برگزیده شد و دوره خدمت را براحتی سپری میکرد. درجریان 

کتابت تولی، بنابریک تصادف نیک به عنوان صاحب منصب ابتدائی 

برگزیده شد. پسرش عبدالمجیداین تصادف را چنین بازگو میکند:) 
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دریک قطعه نظامی درحکومت اعلی فراه بحیث کاتب تولی اجرای 

یفه میکردم، روزی ازمرکز به فرقه عسکری فراه هدایت رسید وظ

که باید  سالح های دست داشته را با ذکر نوع ونمبرسالح ثبت کرده 

به مرکز ارسال گردد.چون ثبت نمرات  سالح  به اعداد عربی بود، 

وبا اصل سالح مطابقت نمیکرد،مشکل ایجاد کرده بود،زیرا منسوبین 

ر به خواندن نمرات انگلیسی سالح اردو در فراه هیچکس قاد

( ازروی قطعات ورق ۱0 -۱نبودند.من که اعداد انگلیسی را از )

های بازی یاد گرفته بودم، مدعی شدم که حاضرم سالح های 

مربوطه را سجل نمایم. آمرین با بی باوری برای نمونه  دو میل 

بت سالح رابه من دادند تاسجل وثبت کنم.من اینکاراکردم و ودفتر ث

وسجل سالح رابه قندهارفرستادند ومنتظرهدایت ماندند.چندی بعد از 

قول اردوی قندهار، کار سجل وثبت سالح بوسیله من)مرحوم زهری 

( تصدیق شد وهدایت داده شده بود که بقیه سالح را نیز به همین 

گونه ثبت و سجل کنید.درنتیجه منکه از عهده اینکار بدرستی بدر 

حسین وتقدیر آمرین مافوق خود در فرقه فراه آمده بودم ،مورد ت

قرارگرفتم و در نتیجه مرا به حیث افسر ابتدائی در فرقه فراه 

 مقررکردند.(

ازاینجا است که زهری، شامل کاررسمی در چوکات اردوی 

افغانستان میشود وبراثر ابراز لیاقت وشایستگی بتدریج به مقام های 

رتقا می کند ووظایف خود تولی مشری  و کندک مشری وغندمشری ا

را باصداقت در والیات فراه، قندهار، غزنی، وکابل بسرمیرساند. 

شمسی در ریاست  ۱۳۳2بگفته پسرشان،مرحوم زهری ، درسال 

محاکمات وزارت دفاع تبدیل وآخرین وظیفه اش در چوکات ریاست 

محاکمات اردو، بحیث مدیر "محاکمات اطراف" در رتبه لوامشری 

امبرده درجریان ماموریت خود، کورس های مختلف بوده است. ن

نظامی را تعقیب کرد واز کورس عالی افسران نیز سند موفقیت 
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بدست آورد و باالخره به رتبه دگروالی ارتقا نمود. سرانجام در همین 

 خورشیدی به تقاعد سوق داده شد. ۱۳۴0وظیفه وهمین رتبه درسال

نیروی کار وصاحب  بعد از تقاعد مرحوم زهری که هنوز دارای

تجربه فراوان بود، در مدیریت محاسبات ساختمانی بندبرق نغلو به 

ش در دورۀ دوازدهم ۱۳۴۴حیث محاسب استخدام شد. درسال 

شورای ملی به حیث وکیل مردم اصل چخانسور از والیت نیمروز به 

پارلمان راه یافت و پس از ختم دوره دوازدهم شوری، در دوره 

نیز به حیث نماینده از سوی مردم کوچی بلوچ  سیزدهم شوری ملی

والیت هلمند انتخاب گردید. مرحوم زهری در هر دو دوره وکالت 

 خود، عضویت کمسیون تقنین را داشت. 

، شورای دوره سیزدهم ملغی ۱۳۵2سرطان  2۶بعد از کودتای 

گردید ومرحوم زهری دیگردنبال  کار رسمی نگشت. بزرگترین 

آغاز پروژه " بندکمالخان" در نیمروز بود  آروزی مرحوم زهری ،

که کار آن در عهد جمهوریت داوودخان آغازگردید وهزاران کیسه 

سمنت وهزاران تن سیخ گول وصدها موتر ریگ وجغله برای اعمار 

 ۱۳۵۷آن بند در بندکمالخان آماده شد، ولی با حدوث کودتای ثور 

سوی دشمنان ابادی  متاسفانه  که تمام مواد ولوازم بندکمالخان  از

وعمران کشور ما به غارت برده شد وکار پروژه بندکمالخان به 

 فرجام نرسید.

ً طوالنی برخوردار شد و در تاریخ   مرحوم زهری  از عمر نسبتا

سالگی درکابل  ۸۶م، به عمر ۱۹۸۵شمسی/۱۳۶۴جوزای سال 2۶

وفات نمود ودر قبرستان قلعه جوادحضرات مجددی به خاک سپرده 

 حش شاد باد.شد.رو

 

 کارکردهای فرهنگی مرحوم زهری:
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آدم های خودبافته وخودساخته وخود پرداخته ،  شبیه گل های الله اند 

که بدون خواست باغبان در دشتهامی رویند و با نم باران ونور آفتاب 

، صحرا هارا چراغان میکنند وسبب فرحت خاطر بیننده ها 

در دشت مینوروئید و با میگردند. مرحوم زهری نیز چون گل الله 

آب هیرمند  در زیرآفتاب درخشان  نیمروز ودر آغوش ریگ های 

روان رشد یافت وبا خوردن خون دل خود، خود را نه تنها به 

مناصب عالی نظامی  رسانید، بلکه در عرصه نویسندگی وشعر 

وشاعری نیزطبع آزمائی کرد واز خود آثارماندگاری برجای گذاشت 

 غ رهنمای پویندگان وتشنه گان راه معنویت باشند.که میتواند چرا

مرحوم زهری ، با آنکه در ایام صباوتش ، در نیمروز کدام مکتب 

ومدرسه دولتی نبود،تا در آن  آموزش عصری ببیند، اما از آنجایی 

که دارای استعداد وذکاوت سرشار بود، براثر استعداد فطری و سعی 

می اش، مرد با سواد وبا وتالش شخصی در سایه عطوفت مادرگرا

فهم ونویسنده وشاعر شیرین کالمی بار آمد که در سه زبان پشتو، 

 دری وبلوچی شعر می سرود.

مرحوم زهری صاحب  خط  وکتابت زیبائی بود که نمایانگر  

هنروتجربه فراوان او درکار نویسندگی بود. مرحوم زهری نخستین 

و در قاموس  نوشته هایش را در مجله اردو و  مجله عرفان

جغرافیائی افغانستان  که از طرف اداره اریانا دایره المعارف به نشر 

میرسید، بدست نشرمی سپرد.مرحوم زهری ، مقاالت فراوانی در 

مورد نیمروز وفراه  وجغرافیای اقتصادی و طبیعی و بشری  آن 

 والیت به نشر رسانده است که من از آنها سود برده ام.

ساله " دساکستان= سیستان ځینی شاعران او ر ۱۳۴۷وی در سال  

مشاهیر" را به زبان پشتو در مطبعه دولتی به نشررساند. مرحوم 

زهری نه تنها خود به زبان پشتو صحبت ونوشته میکردند، بلکه 
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درخانه با فرزندانش به پشتو حرف میزدند وبه همین سبب فرزندانش 

 بخوبی پشتو میدانند.  

باره "حقوق والدین درپرتو هدایات دین مرحومی کتاب دیگری در 

اسالم" به زبان دری  تالیف کرد که متاسفانه  به چاپ نرسید وهنگام 

جنگ های میان تنظیمی مجاهدین درجمله اثاثیه منزلش  به غارت  

 رفت وتلف گردید.

خورشیدی جریده زیری که از طرف  ۱۳۶۸به یاد دارم که درسال 

ادمی علوم افغانستان به نشرمیرسید، مرکز زبان وادبیات پشتو در اک

یک شماره خود را وقف شرح حال واشعار مرحوم زهری به قلم 

سرمحقق عبدهللا بختانی خدمتکار کرده بود ونمونه های اشعاردری، 

پشتو وبلوچی وی را به نشر رسانده بود.من آن شماره را دیده و 

اشعار  خوانده بودم  با دریغ که امروز دردسترس نیست تا نمونه

مرحوم زهری صاحب را ازروی آن دراینجا باز تاب میدادم. از 

اشعار بلوچی ودری وی صرف دونمونه را عبدالمجید حمیدی 

فرزندشان برایم فرستادند که ذیالً تقدیم میگردد وامید است در اینده 

اشعار آن مرحومی را به کمک دوستان وارادتمندان وی جمع کرده 

و نمونه از اشعار دری وبلوچی مرحوم به نشربرسانیم. اینک د

 زهری صاحب:

 نمونه شعر دری

 شکوه

 به مردی شـیرغران آفریدند     وم افغان آفــریـدنـد       ــچو مارا قـ

 به ما قسمت  زنان  ډوډه  دادنـد           به مردم مــرغ  بریان آفریدند

 لغمان آفریدند به ما هم جو به    بدادند دیگران را"من وسلوا"*        

 ولی درملک مـا خان آفــریدند   به مردم علم تخنیک وعـمل داد        

 ا هـنرها            به مــا از جهل عنوان آفریدندـزعلم انــدوخت دیگره

 هـزاران  در هــزاران  آفریدند     زروحانی و پـیر و شیـخ  و مـال    

 بــه مــا رسـم نمـایان آفـریدند زخــود بالیدن وهم خود سـتائی          
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 ریشان آفــریدند؟ــچـرا ما را پ            ین انصاف دورانانحیفم من از

 * "من وسلوا"معاهده  اسمانی بود برای قوم موسی

 

 نمونه شعر بلوچی

 کیت

 هم سرو هم سنگ گون سیاالن بین       کیت هما روچی که ما خندان بین

 وت وتی شوانگ بین وت خان بین        بــیـننیکنام و وشــدل و شادان 

 ای ملکا سرا قربان کنن بر ما         ما بلوچن ای دگارانت می وطن

 ترجمه : می اید

آنروز آمدنی است،که همه ما خندان شویم،وهمسروهم سنگ با 

سیاالن خودشویم .نیکنام وخوشحال شویم،خود شبان وارباب خود 

وطن ماست، ما برای وطن خود  شویم.ما بلوچ هستیم واین خاک

 سرخود را فدا میکنیم..... بقیه شعر همین محتوارا دنبال میکند.س(

 

 می همی هشکین وطن گلزاربیت  کئیت هماروچی که دشمن کاربیت         

 زیان شه می ملکی تها غدار بیت   سرچو منصور دشمنی بردار بیت        

 ونډل ایی دیدگ وچمان بینــگ           آکه کټت می سرا روچی گونسگ

 گـون عطا هللا وخیر بخش امیر  کئیت هماروچی که گلخان نصیر          

 غوث بخش آشیرمـرد بی نظــیر            گون هما شیر ومری شـیر گیر

 دشمنا جـیـل کرتگ زندان بان بین         وت چی جیالن چومزاران درکپنت

 تــیـوگیــن مرد وجن وپیرو جوان    کئیت هما روچی که ملک استمان     

 یک ببنت گون وت مثال جسم وجان         بزگ وشــوانگ نـواب و میـرخان

 یک دل و یک دست ویک ایمان بین        پروطــن قــربان بـین پــروانه وار

 کئیت هما روچی که بزگ بینوا            دشمنا بکشنت چه ای ملکی تها

 مقتدا           دیــن  وقــرآن بیت  امی رهنــما  مقتدی پنت  وت وتی هم

 نیک نام ماچو وتی پسان بین               پـیرکی تیگا چه پوشا درکنن

 کئیت هماروچی که برحسب مراد         هیــله وهــلــگر کنن با اعتماد

 سک ببندن   عهـد"چــو بن زیاد"        دشمنا بسوچن بدین هاکی بیاد
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 دشمنی لوگی سـرا توفــان بین         ا چه ای زیم وزراگدر کنن ملک

 

 کرکتر وشخصيت مرحوم زهری:

مرحوم عبدالحمید نحیف زهری ، ازشخصیت های نیک نام نظامی 

واز رجال باوقاروبافرهنگ نیمروز بود. اویگانه شخصی بود که 

توأم با استرداد استقالل کشوردر خدمت نظامی شامل گردیده  وتا 

طنت شاهی درافغانستان در چوکات دولت وظایفش را با سقوط سل

کمال صداقت ومردم دوستی انجام داده است. مرحوم زهری ،شخص 

حلیم ،مهربان، بشاش و خوش برخورد وخوش صحبت بود ووقتی 

انسان با او هم صحبت میشد،چنان با لطافت  از هر دری سخن 

 میگفت که شنونده  ازمصاحبتش محظوظ میگردید. 

م زهری ، از عنفوان جوانی با ابراز لیاقت وشایستگی  در مرحو

انجام خدمات نظامی، خویشتن را ازمرحله سربازی به مدارج عالی 

نظامی ) دگروالی( رسانید ترفیع کردن در اردوی شاهی ،در دوره 

امانی ویا حکومات سردارهاشم خان صدراعظم وشاه محمودخان 

ع افسران وصاحب منصبان غازی وسردارمحمدداوودخان ، مثل ترفی

دررژیم حزب دموکراتیک خلق  اسان نبود ویا مانند ترفیعات دوران 

حاکمیت تنظیم های جهادی  سهل وساده نبود که یک نفر در یک 

سال میتوانست از خورد ضابطی به جنرالی برسد.تا آنجا که معلوم 

است، در دوره شاهی، ترفیع و ارتقای صاحب منصان اردو،  کاری 

ارپردغدغه و دشواربود. وظیفه شناسی  وصداقت در اجرای بسی

وظایف محوله،تصدیق وگواهی دادن  آمرین مافوق نظامی در یک 

ً برای کسانی که تحصیالت سیستماتیک  دوره ترفیع، مخصوصا

مسلکی نداشتند واز لحاظ قومی وخاندانی نیزهیچ  واسطه ورابطه یی 

یا حکومت نمیداشتند،کار با رجال عالی رتبه ومورد اعتماد سلطنت 

بسیار مشکلی بود.پس یگانه وسیله برای گذشتن ازاین هفت خوان 
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رستم )ترفیع در اردو(، همانا صداقت ووظیفه شناسی واهلیت کاری 

بود که خوشبختانه مرحوم زهری از آن بهره فروان داشت وآمرین 

مافوق او این خصوصیت را در وجودش بدرستی سراغ کرده 

به همین خاطر، ترفیع یک صاحب منصب از یک رتبه  میتوانستند.

به رتبه بلندتر ، در حلقه هم مسلکان نظامی وخانواده ترفیع کننده 

یک پیروزی و جشن بزرگ بشمار میرفت وخوشبختانه که مرحوم 

 زهری از این آزمون مهم، همواره  کامیاب و سرفرازبیرون می آمد.

ری ،تربیت عالی دومین خصوصیت ممتاز در شخصیت مرحوم زه

خانواده گی بود که در وجود فرزندانش  بصورت بسیار برجسته دیده 

میشد. مرحوم زهری ، توجه بخصوصی نسبت  تربیت وتعلیم 

فرزندان خود مبذول میداشت. این توجه سبب شد که فرزندان بسیار 

با تربیت واهل وصالح  باتحصیالت عالی به جامعه افغانی تقدیم 

وم زهری ، اوالً از لحاظ اخالق وکرکترشخصی ، کند.اوالده مرح

ً از لحاظ تحصیل  همگی درسطح عالی قرارداشتند ودارند  وثانیا

 وکسب دانش نیز درکشور تاسطح عالی پیشرفت داشته اند.

من درطول دوره شناخت خود با این خانواده ، هرگز از زبان هیچ  

نسوبین این هم دیاری شکایت وحکایت بدی در مورد  هیچ یکی از م

خانواده نشنیده ام .هریکی از اوالده مرحوم زهری ، سمبول شرافت 

ونجابت اند.هریک ایشان به بزرگترها از خود احترام میگزارند وبه 

کوچکتران از خود، محبت ومهربانی نثار میکنند. مودبانه حرف 

میزنند وهرگز صدای شان را از صدای مخاطب خود بلندترنمی 

 کنند. 

رین وبهترین مشخصه  تربیت دراین خانواده این بود برجسته ت

وهنوزهم  هست که هرکس درمیان همصنفان خود به کسب نمرات 

بلند وعالی نایل می آمد، از سوی همگی مورد ستایش وتقدیر 

وتعریف وتمجید قرارمیگرفت، وآنکس که نمرات بد ونتیجه خرابتر 
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د تشویق بدست می آورد، بجای توبیخ، برای نوبت بعدی مور

قرارمیگرفت. جوانان این خانواده،برعکس جوانان دیگرخانواده های 

افغان، چندان عالقه یی به مود وفیشن وخوش گذارنی نداشتد،ولی 

برای کسب دانش وتحصیالت عالی، عطش  بسیارداشتند و به آن 

ارج فراوان قایل بودند.به همین جهت دراین خانواده هیچکس به 

ی وانجنیری قانع نیستند. واین برای یک خانواده کمتر از دپلوم ماستر

ازیک والیت دورافتاده وعقب مانده  ای چون نیمروز، درمقایسه با 

 دیگر همشهریان من یک کار کم نظیروفوق العاده است.

کم نظیر دراین خانواده نیز از برکت  دوراندیشی  این دست آورد 

بازماندگان وتدبیربجای شخص مرحوم زهری است که هنوزدرمیان 

این خانواده رعایت میگردد. من ازلحاظ تباری با این خانواده کدام 

پیوندی ندارم،زیرا من بقوم پشتون تعلق دارم وآنها بقوم بلوچ 

منسوبند، اما تربیت عالی و کم نظیر این خانواده بارها مرا واداشته 

تا در دلم افسوس بخورم که کاش اقوام من هم از چنین تربیت عالی 

ی برخوردار می بودند تا هدف اولی شان کسب دانش وازاین طریق ا

خدمت به وطن ومردمان وطن می بود.من از وقتی که با مرحوم 

زهری توسط خواهر زاده اش، ستارجان مینووال)انجنیر زراعت( 

در دوران مکتب ابن سینامعرفی شدم، تا روزی که وی چشم از 

ی ومحبت واحترام فوق جهان فروبست، همواره خود را با مهربان

العاده این خانواده روبرو دیده ام وبنابرین هرچه از  خوبی وتربیت 

 عالی وبرخورد شریفانه این خانواده بگویم، بازهم کم گفته ام.

 برخورد مرحوم زهری صاحب با فرزندانش بسیار صمیمانه، 

مؤدبانه  وپدرانه بود وفرزندانش در برابر مرحوم زهری از چنان 

واحترامی لبریز بودند که وقتی خود را با پدر روبرو می  تربیت

دیدند،گوئی که مرید با پیرومرشد خود روبروشده است. وتا زهری 
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صاحب به آنها اشاره نشستن نمیکرد، در برابر پدر ایستاده می 

 ماندند، چیزی که در اکثریت خانواده های افغان  دیده نمیشد.

ین حال سبب احترام عمیق چیز دیگری که  باعث تعجب من ودرع

من نسبت به این خانواده میشد ، این بودکه در روزهای جمعه 

ورخصتی  معموالً همه نواسه ها با والدین خود به  دیدن مرحوم 

زهری می امدند،من هم گاه گاهی در چنین روزهایی به احوال پرسی 

مرحوم زهری می رفتم، ودرصالون از من پذیرائی میشد،وبا وی هم 

ت میشدم وگاهی این صحبت ها ساعتها دوام میکرد، مگرتا صحب

وقتی که من درآنجا می بودم، من هیچگونه صدای قیل وقال اطفال 

را نمی شنیدم، درحالی که کم وبیش شش هفت نفراطفال  از یک 

ساله تا هفت ساله درآنجا دیده میشدند، واین باعث تعجب من میشد که 

خود ما اطفال برای پنج دقیقه آرام چگونه در خانه دیگران یا خانه 

نمی نشینند ولی درآنجا اگر پنج ساعت هم می نشستی صدای چیق 

طفلی را نمی شنیدی؟ شاید به نظربرخی ذکراین نکات جزئی و کم 

اهمیت جلوه کند، اما از لحاظ تربیتی  برای والدین افغانی بسیار با 

 ارزش ومهم است.

دلیل این کار را پرسیدیم،  باری من از خانم مرحوم زهری صاحب

مرحومه حاجی بی بی بجواب من گفتند: من هرگز بخاطرندارم که به 

اطفالم از خوردی تا بزرگی کلمه"گمشو" گفته باشم وآنها هم کاری 

نکرده اند تا مجبورشوم ولب به گفتن چنین کلمه یی بازکنم. اطفال 

ا محبت من از همان دوران قنداق تا آنکه به مدرسه میرفتند، ب

ومهربانی آنچه رادر فرهنگ ما خوب است، برایشان خوب وآنچه بد 

است، برایشان بد معرفی میکردم وبا آرامی درگوششان میگفتم که 

کدام کار خوب است وچه چیزبد است و مرتکب کار بد نشوند. 

مرحومه خانم زهری صاحب، کدام پوهنتون را نخوانده بود، 

ک مادر خوب بود که درهم سوئی  مگربدون تردید یک خانم خوب وی
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وهمفکری با شوهرش )مرحوم زهری صاحب ( فرزندانی به جامعه 

افغان تقدیم نمود که ما یه افتخار دوستان این خانواده استند ومن به 

 دوستی آنها احساس غرور میکنم وآنها عبارت اند از:

 اعقاب یا بازماندگان مرحوم زهری:

ه بود. خانم اولش بعد از اینکه دو مرحوم  زهری دوبار ازدواج کرد

فرزند)یک پسرویک دختر(بدنیا آورد فوت نمود،وزهری صاحب 

مجبورگردید بار دوم با  دختری از همشهریان نیمروزی اش ازدواج 

کند که ثمره این ازدواج یک پسروپنج دختربود،اسامی آنها بدین 

 شرح است:

نعتی)صاحب عبدالرزاق حمیدی، دپلوم ماستر اداره موسسات ص-۱

پسرانی بنامهای: عبدالغنی،عبدالولی، عبدالعلی، حبیب الرحمن، 

 کحبوب الرحمن، مجیب الرحمن، فریده وفریحه( می باشد.

بلقیس حمیدی رایض، با جنرال عبدالغفور رایض ازدواج کرده  -2

)صاحب فرزندانی بنامهای:عبدالصبور،عبدالنصیر، شیما،زرغونه، 

 شد.جمیله، نادیه، هما( می با

عبدالمجید حمیدی، ماستر جیولوجی واستخراج گاز ونفت) صاحب -۳

پسرانی بنامهای: وحیدالرحمن، نوید الرحمن، فرید الرحمن، 

 مسعودالرحمن(می باشد.

دکتورس رحیمه حمیدی مینو وال باانجنیرعبدالستار مینو وال  -۴

ازدواج کرد) صاحب فرزندانی بنامهای: سیف الرحمن ونجیب 

 باشد. الرحمن( می

وحیده حمیدی رایض، لیسانس ریاضی وفزیک با جنرال  -۵

عبدالصمدرایض ازدواج کرده)صاحب فرزندانی بنامهای:عبداالحد، 

 سعدالدین اجمل، فرشته( می باشد.
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نفیسه حمیدی صافی، لیسانسه  ریاضی وفزییک،با عبدالحکیم -۶

ر صافی ازدواج کرده ) صاحب فرزندانی بنامهای:احمدسیر، احمدزبی

 وغزال( می باشد.

ملیحه حمیدی ویس ،لیسانسه فزیک وریاضی،با آقای ویس  -۷

ازدواج کرده) صاحب فرزندانی بنامهای:احمدمسیح، سحر، تمنا( می 

 باشد.

رضیه حمیدی امیری، ماستر ریاضی، باجنرال غوث الدین امیری -۸

ازدواج کرده )صاحب فرزندانی بنامهای: احمدصمیم،زهل، زهره، 

 می باشد.زرمینه( 

مجموع فرزندان ونواسه های دختری وپسری مرحوم زهری  اکنون 

نفر میرسند که بعد از حاکمیت تنظمها وهرج ومرج در کابل  ۹0به 

اکثریت شان بخاطر نجات حیات خود  ۱۹۹۶ -۱۹۹2در سالهای 

 ۶0تا  ۵0وفرزندان خویش مجبور به ترک کشور شده اند. تخمین 

پنج شش نفرشان در آسترالیان و بقیه در نفرشان در آلمان وهالند و 

 افغانستان زندگی میکنند. روحش شاد ویادش گرامی باد!

 200۹/ 2/ 2۴پایان 
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 مبيستمقاله 

 عبدالرحمن پهوالکانديد اکادميسين 

 

 وم عبدالرحمن پهوال)شيرزائی(مرح

 نیاز برجسته تر یکی ،عبدالرحمن پهوال بلوچ نیسیداکادمیکاند

مردی پاک نفس بود، بود.  مروزیجامعه بلوچ ن یعلم یها تیشخص

عالم بود، محقق برجسته بود، با حوصله ودور اندیش بود، درسلوک 

نیک ممتاز بود، هیچکس از مردان تحصیل کرده بلوچ درنیمروز در 

علمیت، فضیلت ودانش وفروتنی وپاکی وحسن برخوردبا مرحوم 

نسان پرتالش و زحمتکش اعبدالرحمن پهلوال همسری کرده نمیتواند. 

زحمت خود اتکا داشت وهرگز بحاطر  یبه بازو شهیبود. هم قیوخل

 زین یگردن خم نکرد. عالقمند مقام وچوک ینزد کس یمقام وچوک

راست تعلق خاطر نداشت.  ایچپ  یاسیحزب وگروه س چینبود. به ه
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مرحوم پهلوال  برادر محمدحسین  صحبتش گوارا و لذتبخش بود.

از ابراهیم آباد کنگ ودر قوم بلوچ شیرزهی)شیرانزائی( خان میراب 

بود. محمدحسین خان میرآب، درمیان مردم کنگ از اعتبار وجایگاه 

خوبی برخوردار بود، فقط کسی که به این اعتبار واحترام او 

درجامعه کنگ سخت لطمه واردکرد، سیدمحمد پسراو یک عنصر 

ل منشی حزبی والیت پرچمی افراطی بودکه در دوران حاکمیت کارم

نیمروزبود و تا هنوزشنیده میشود که با مردم و ریش سفیدان پشتون 

رفتاری بس خشن و افراطی وعقده مندانه داشت وبسیاری از بزرگان 

قومی غیر بلوچ را زندانی ویاسربه نیست ویا  مجبور به فرار از 

 نیمروز نموده بود. رفتارخشن  سید محمدپرچمی  باالخره دامن پدر

مظلوم او را گرفت و آواره شدگان به منظور انتقام ازسید محمد، چند 

تن از وابستگان سیدمحمد بشمول پدراو را از قریه دور افتاده ابراهیم 

کیلومتری شمال زرنج اختطاف کردند و او را به  25آباد واقع در 

ایران برده خیلی اذیت نمودند. اما سیدمحمدخان)پرچمی( دلش خوش 

ی حزبی کمیته والیتی است وصالحیتش باالتر از والی وبا بودکه منش

یک گردش چشم میتواند جان انسانی را بگیرد ویا براو ببخشاید!! 

خوشبختانه آن قدرت تا دیرنپائید و خاطره بدی از خود در اذهان 

 مردم نیمروز باقی گذاشته است  که از وی بخوبی  یاد نمیکنند.

مقابل  ۀظ کرکتر واخالق درست نقطمرحوم عبدالرحمن پهوال از لحا

واز صحبت  دنیبود. از د یپرچم دمحمدیبرادرزاده خود س

 یقیعم ریوتاث دادیباعبدالرحمن پهوال به انسان فرحت دست م

از تعصب بود. او  یوعار ی. صاحب افکارملگذاشتیبرانسان م

را متحمل شده  یادیز یبلوچ ها زحمات خیوتار تزبان وفرهن یبرا

را با کمک دانشمندان  یزبان بلوچ یخره توانست الفبااست وباال

در نثر  یادیپهوال آثار ز نیسیاکادم دیکند. کاندئ جادیا یاتحادشور
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افغانستان به نشر رسانده  ویراد قینوشته واز طر یونظم بزبان بلوچ

 گذاشته باشد. ادگاریوممکن از خود به 

خدمت به  یبرا خدا او را یانسان پرکار ومحقق پرتالش که گوئ نیا

در شهر   ۱۳۸2است باالخره  در سال  دهیآفر یزبان وفرهنگ بلوچ

شهر زرنج به خاک سپرده  رهیودر حض دیزرنج چشم از جهان پوش

  شد.

 عهیدر جامعه ما ضا درگذشت کاندید اکادمیسین عبدالرحمن پهوال

 انیاو درم ریبکار است تا نظ یزمان ریو د رودیبه شمار م یبزرگ

 ظهور کند. مروزین یبلوچها

من نمیدانم شورای قومی بلوچ والیت نیمروز کدام اقدامی درجهت 

؟ آیا از آثار او درنصاب یا خیر ه اندکردآثار چاپ ناشده اوچاپ 

آیا کدام لیسه، مکتب، یا تعلیمی شاگردان نیمروز استفاده شده است؟

ی تاالری بنام این شخصیت  ممتاز وبی بدیل فرهنگی بلوچ نام گذار

شته کرده اند ؟اگر نکرده اند چرا؟ واز کی انتظار چنین کاری را دا

ند؟ در شورای قومی بلوچان نیمروز مردان ثروتمندی حضور دارند ا

که میتوانند دامن همت بکمر زنند و برای اثبات قوم دوستی خود  

یک مقبرۀ مناسب یک دانشمند بسازند تا فرهنگیانی که از والیات 

می ایند، بزیارت آن نایل شوند واز خوبی وفضایل دیگر به نیمروز 

علمی وزحمات او برای زبان وفرهنگ بلوچی اطالع یابند و 

باخودبگویند که درمیان این قوم نیز شخصیت های نیک نام وقابل 

 افتخار وجود داشته است. 
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ویک جاده در کنگ  یاز مکاتب ولسوال یکیتا نام  کنمیم شنهادیپ 

ر کنفرانس وشعرخوانی در زرنج بنام نامی شهر زرنج  ویک تاال

 این مردم بزرگ بلوچ مسمی گردد.

وحید فقیری،از اعضای اطالعات وفرهنگ نیمروزسوانح وآثار بجا 

 مانده از مرحوم عبدالرحمن پهوال را بدینگونه شرح داده است:

ه. ش در  ۱۳۱۸عبدالرحمن پهوال فرزند داد هللا در سال  شادروان»

]در قریه حاجی محمدعمرخان مروزین تیکنگ وال یولسوال

 به جهان گشود. دهید شیرزائی[

را در  ییابتدا التیپهوال تحص .بود یاو بلوچ یوپدر یمادر زبان

اکمال  هیبود پا تیکنگ که در آن زمان مرکز وال یولسوال

در ابن  ۀکابل رفته و متوسط لیرساند.پس از آن غرض ادامه تحص

 ه.ش فراغت حاصل نمود.۱۳۳6 ودرجه بكلوریا در سال نایس

 التینتوانست به تحص یمدت کوتاه یبرا یمشکالت اقتصاد نسبت

به صفت استاد زبان پشتو  نایادامه دهد.ودر متوسطه ابن س یعال

.درپهلو  استاد  همكار  خود با پروگرام بلوچي رادیو دیمقرر گرد

افغانستان ادامه دادند. دیر  نگذشته بود كه غرض فرگیر  

 دانشگاه كابل شدند. یاتالت عالي روانه دانشكده ادبتحصی

در سال  يځفقید از دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو  این پوهن استاد

فارغ وبه صفت مامور کتابخانه پوهنتون کابل  یبه درجه اعل ۱۳4۳

در سال  یشناس فهیو وظ یستگیمقرر شدند پهوال در اثر شا

سال عازم ۶مدت  یدت برابورس کوتاه م کیه.ش بااستفاد از ۱۳۵۳

زبان  یریوفراگ نیموعد مع دنش یشدند. پس از سپر ایاسترال
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خود ادامه  یقبل فهیبه وطن مراجعت کرده به همان وظ یسیانگل

در سال  ونسکوی یپشتو به همکار یالملل نیب قاتیکه تحق یدادند.زمان

 نیهمکار فعال ا یشدند ومدت لیمرکز تبد نیدر کابل به ا ۱۳56

 بودند. مرکز

مرکز  یدیخورش ۱۳5۷علوم افغانستان در سال  یاکادم لیباتشک

پس از آن استاد  دیعلوم مدغم گرد یپشتو با اکادم یالملل نیب قاتیتحق

 شند. رفتهیعلوم افغانستان پذ یاکادم یبه صفت عضو علم

 توتیعلوم افغانستان انست ینگذشت که در چوکات اکادم یرید

 نیپهوال بود.ا توتیانست نیا سیرئ نیمد .اولبرادر به وجود آ یتهایمل

 قیکه به تحق یبا پشت کار ودلچسپ یچهره درخشان زبان وادب بلوچ

 میطبع آراسته وتقد وریبه ز یادیآثار ز یوپژوهش داشت به زود

 نمود. وچبل ریبلوچ وغ انیفرهنگ

تسلط کامل داشت به هر سه  یپشتو ودر یبه سه زبان بلوچ استاد

کمتر مجله  دیاز خود بجا گذاسته است . بدون ترد یادیزبان آثار ز

بخش صفات آن  نتیکه مضمون استاد ز افتی توانیرا م یی

به  یمستقل درنشرات مختلف از و ۀاز صد کتاب ورسال شترینباشد.ب

 است. دهیچاپ رس

ه.ش به لقب ۱۳۶۵در سال  ختهیشمند فرهنودا سندهینو نیا پهوال

 یها تیدر کنار مصروف یر شدند.ومفتخ نیمسیاکا دیکاند یعلم

جوان را به عهده داشتند.  یاز کادرها یادیتعداد ز ییرهنما یعلم

از  یکیافغانستان که  ویراد یمتداوم استاد با پروگرام بلوچ یهمکار

 سال را ادامه داشت. یاز س شترزیآن بود ب انگذارانیبن
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از  یکیپهوال  دیرسیبه چاب م ی)سوب( که به زبان بلوچهدیجر

از پهوال که  یادیاشعار ز .بود دهیجر نیا یمیهمکاران فعال ودا

حسن سلوک وعشق  یشناس فهیاش را پشت کار وظ یسراسر زنده گ

 یشاعر ۀدر عرص دادیم لیبلوچ ها تشک خیوعالقه وبه فرهنگ وتار

 داشت. یها ییطبع آزما زین

ن  به زبان بلوچي اشعار  سروده ودیواني دارد مگر تا حال زمی و 

چاپ آن میسر نگردیده است .پهوال به منظور آشنایي با تحقیقات 

علمي وادبي سفر  به شهر لیننگراد اتحاد شورو  آن زمان نیز 

این سفر پروژه ها  مشترك فرهنگي بود كه در  ۀداشت ثمر

افغانستان وانستیتوت  لومانستیتوت ملیتها  برادر اكادمي ع

شد ویكي از دست آوردها  آن زبانشناسي لیننگراد رو  آن كار مي 

الفبا  زبان بلوچي بود كه از طرف اكادمي علوم افغانستان به چاپ 

 رسید .

در داخل كشور بود بلكه در  ۀپهوال نه تنها فرهنگي شناخته شد استاد

آنسو  مرز نیز احترام خاصي برخوردار بود چنانچه در این اواخر 

بلوچستان سفر   ۀاستاد غرض عالج ودرمان مریضي به شهر كویت

داشتند. قرار اظهار خود استاد فرهنگیان بلوچ آنسو  مرز احترام و 

استاد ابراز نموده بودند وخود استاد خیلي  حقعالقمند  خاصي در 

 راضي بود.

عكس بزرگ رنگي استاد در پشت مجله )سنگت( نشریه  چاپ

معروف شهر كویته بلوچستان یكي از مظاهر این ارادات بشمار 

 .میرود
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فقید در طول زنده گي پر بارش به كارها  دیواني نپرداخته  استاد

است. بیشتر اوقات اوچه در اداره وچه در خانه به تحقیق پژوهش 

آن كتابها  ورساله ها  چاپ شده وناچاپي  ۀگذشته است كه ثمر

است،كه دوستداران علم وفرهنگ از آن مستفید مي شوند. استاد 

خود دست از قلم برنداشت در  حیات  پهوال حتي در آخرین روزها

حالیكه در بسترمریضي افتاده بودند باز هم قلم وكاغذ بود 

ومینوشتند،دست آورد آخرین روز ها  حیات شان كتاب قلمي با 

ارزشي است كه در مورد سرود ها  عامیانه بلوچي نوشته شده 

 است.

رات نگون كه قبال اشاره كردیم با بسیار  از نشپهوال هما استاد

كشور همكار  قلمي داشتند وعضو هیات تحریر نشرات معروف 

 وشناخته كشور بودند از جمله:

 خراسان ۀهیئت تحریر مجل عضو

 کابل ۀهیئت تحریر مجل عضو

 غرجستان ۀهیئت تحریر مجل عضو

 برادر یتهایملۀهیئت تحریر مجل عضو

 جرگه ۀهیئت تحریر مجل عضو

 هموطن ۀهیئت تحریر مجل عضو

 یریزۀتحریر مجل هیئت عضو
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را  زشیعمر عز شتریعبدالرحمن پهوال بلوچ ب نیمسیاکاد دیکاند

فرهنگ بلوچ نموده  خیتار اتیوپژوهش در زبان ادب قیصرف تحق

 :میینمایم یمعرف لیاز آثارش را ذ یاست که در برخ

 علوم افغانستان یالفبا نشر کرده اکادم یجد جهد -۱

 م افغانستانعلو یانت نشر کرده اکادم یبلوچ ک-2

نشر کرده  ریخان نص رگلیشاعر م یانقالب یالینوم یدبلوچ-۳

 علوم افغانستان یاکادم

 (پروژه مشترکیراهبند )دستورزبان بلوچ یبلوچ-۴

 افغان به کابل پوهنتون کابل. نیجمال الد دیانتقال تابوت س-۵

 علوم افغانستان یپروژه مشترک اکادم یزبان بلوچ یالفبا-۶

 علوم افغانستان یمشترک اکادم یبلوچ یهاضرب المثل -۷

 لیمشترک نشر کرده وزرات اقوام وقبا نونیو یسس -۸

 لیمهناز وگرانازمشترک نشر کرده وزارت اقوام وقبا -۹

 (ننگرادیل ،چاپی،روسی،پشتو،در ی)بلوچ یقاموس چهار زبان-۱0

 علوم افغانستان یاکادم ۀادب ،نشر کرد یبلوچ-۱۱

 چاپ ناشده اتیبلوچ منظوم ادب-۱2
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را پشت سر گذاشته  شیبهار از عمرخو ۶۳کهیپهوال در حال استاد

حال  دیکه عا یماریدر اثر ب یشمس یهجر ۱۳۸2بود در بهارسال 

 کریپ دیچشم از جهان پوش مروزین تیشان بود در شهر زرنج وال

 یادیعده ز کهیشهر زرنج در حال رهیشاد روان استاد پهوال در حض

حاضر بودند به خاک سپرده شد.  یمداران مرحوودوست انیاز فرهنگ

 عهیضا کیگفت که نبود استاد پهوال نه تنها  دیسخن با انیدر پا

تمام ملت  یجامعه بلوچ بلکه برا یبرا یفرهنگ ریجبران ناپذ

 «باد یگرام ادشیشاد و روانش.باشدیافغانستان م

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


