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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 ۲۰۲۰/ ۲/ ۱                    کاندید اکادمیسین سیستانی                                               

 پایان کار سه فیوادال مقتدر سیستان 

 شریف خان و ابراهیم خان( و تاج محمدخان) 

 درعهد امیر عبدالرحمن خان

راکه پنج ماه قبل ن  سربندی عمویش سردار علی خااست که  استسردارتاج محمد خان، همان کسی  

با یک شاهدخت قاجااری در تراران اودواج کارده باه سیساتان باوبشاته باود در قهرساه کوهاه باه قتال 

در ساال  ونیاو هماان کسای اسات کاه .تهااح  کارده باود بطورکامال (و متهرفات او را 1۸۵۸آورد)

باه مهااف فراخواناد ساتان ی سیگجالل آباد واقع میان کنبرسر سردار ابراهیم سنجرانی را که  1۸۶۷

  1او سیستان اخراج نمود وسایر متهرفات او را هم قبضه کرده بود.وسرانجام اورا 

قشاون  1۸۶۷کاه  درساال  میگویدودهم میالدی،ولیس در قرن نگتاریخ روابط سیاسی ایران وانمولف 

رده بود وارد سیستان ( که به قاینات حمله کخارانیایران او خراسان به برانه تعقی  وتادی  آوادخان )

بردید وچند قطعه قشون  تحت فرماندهی مظفرالدوله حااکم کرماان او راه نیاه باه سیساتان وارد شادند. 

در همین وقت میارعلم خاان خویماه امیار قااین باا قاوایی او بیرجناد وارد سیساتان بردیاد و سامت چا  

و آمدن والیاان کرماان وقااین م(.تاج محمد خان سربندی نیو ا1۸۶۷رودهیرمند  را تماماً متهرف شد)

بااه سیسااتان  اسااتفاده نمااوده توسااط قشااون ایااران ابااراهیم خااان ساانجرانی را او جرااان آباااد بیاارون کاارد. 

بحرانی که به دلیل جادال میاان امیرشایرعلی خاان  .2ومتهرفات او را درغر  رودهلمند متهرف شد

سااوی دولاات شاالال سیسااتان او بااا باارادرانش برسرجانشااینی امیردوساات محمااد بوجااود آمااد، منجاار بااه ا

بردید. ووقتای کاه امیرشایرعلی خاان بربارادران خاود فاایب آماد وبرتخات  1۸۶۷درسال ایران قاجاری

بذاشاات وجناارال درمیااان د، انگلاایس پااای ح میاات شاا فاات  و باارای اسااترداد سیسااتان آمااادهګرکاباال قرار

خویماه کاه امیارعلم خاان  .(1۸۷2 )تقسایم نماودبدوقسامت  را بولدسمید وارد سیستان بردیاد وسیساتان

 1۸۶۸نقش موثری باوی کرده بود، او سوی ناهرالدین شاه درسال  1۸۶۷دراشلال سیستان در سال 

 .نهی  شدسیستان را نیو ح ومتقاین  ح ومت عالوه بر

باا سارکردبی تااج محمادخان در آغااو امر،مخاالفتی » سای س، دربارۀ تااج محمادخان مینویساد:پرسی 

او را بااه مشاارد احضااار  [1۸۶۷بعااد او اشاالال سیسااتان توسااط مظفرالدولااه در]داً بعماال نیامااد، امااا بعاا

تاج محمد درفاهله کوتاهی او وندان فرارکرد وچندی دراطراف متواری  وبدستور شاه توقیف نمودند.

                                                           

1
 ۲۰۹صخوشیدی، 1۳۳۰ئی،سیستان ورویداد نوزده بهمنجواد محمدخمک سکا- 
2

 ببعد ٥٥۰ص  ۳میالدی، ج ، 19محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن  - 
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بااود، تااا این ااه وسرالیورسااینت جااانو درقناادهار او را اسااتخدام کاارد وبااا خره هاام درکویتااه او جرااان 

  3 «رفت.

، سردارتاج محمدخان،پس او فرار او ونادان ناهارالدین شااه باه یستانیسجواد محمدی   اتتحقیق رببنا

سیستان افلانی رفت ودر آنجا درتالش برانداوی امیرعلم خان وباوبرفتن ح ومت سیستان او وی بوده 

وده  اسات است. وت اپوی ایشان دراین راه تا بدان انداوه پیگیرانه وبرای ح ومت قاجار خطر آفرین ب

این رووها تلگرافی رسید که او :»  ندمیذکرمیروا خانلر خان اعتهام الملک در سفرنامه خویش  ،که

طرف نوا  وا  رکن الدوله)والی خراساان وبارادر ناهارالدین شااه( بارای سرساالمتی امیار شایرعلی 

سیساتان، ب ابال خان در فوت عبدهللا ولیعردش ورفع فتنه وآشو  تاج محمدخان وشریف خان بلوچ در 

 . 4« بروم.

رفع فتناه وآشاو  تااج محمادخان وشاریف خاان در » دراین یاد داشت کوتاه هدف اهلی میروا خانلر: 

ساااال ستمبرچون فاااوت شااارواده عبااادهللا جاااان ولیعراااد امیااار شااایرعلیخان درذکرشاااده اسااات.« سیساااتان

سردار شریف خان ات وتحری آشو  باید بنابرین ، بودهجری قمری اتفاق افتاده  129۵مطابب 1۸۷۸

وماان امیرشایرعلی خاان در[ خویماهخاان امیرعلم حااکم سیساتان]برضاد وسردارتاج محمدخان ناروئی 

اما این ه میرواخانلر فرهت رفتن به کابل ودیدار با امیرشیرعلی خان را یافتاه .باشداختیارکرده شدت 

 است یا خیر، معلوم نیست.

سیسااتان،  شااناسسرخااانواده هاالت هااای سیاساای بااا سیسااتان بااا ودرامیاارعلم خااان ح وماات خااود را 

خویشاااندان  حتایسیساتان ومقتدرسااران  شاارون نماود وبعادوجابجاائی هاواداران قاااینی خاود درسیساتان 

او باه دسات کاه او  آنرااییباه او سیساتان کارد. وحتای فارار باه مجبورسببی خود را ی ی پای دیگاری  

 .دو افلانستان فرارکرده بودند نیو ضربه

ان خویمه با یک طرف با دخترسردار ابراهیم سنجرانی  اودواج کرده بود واو طرف دیگر امیرعلم خ

ئی را برای پسر خود علی اکبرعقد کارده باود. سردارسردارشاریف خاان نارودخترسردار شریف خان 

عماه شوهر خواهر سردار اباراهیم خاان  بودوساردار اباراهیم خاان  شاوهر خاواهر شاریف خاان. یاک 

 خان ناروئی برادر سردار شریف خان  ، ون سرداردوست محمد(پارسیسربندی )ان تاج محمدخسردار

دختار درعاین حاال  باود. یخانم سردار احمدخان ساکوی جاوین ش رگومادر درویش خان بود.وعمه دی

باه خااطر هماین بافات فیاودالی باود کاه جاوینی بود.ساکوی ون سردار احمدخان نیو سرارابراهیم خان 

ان سیستان برضد حاکمی دست به شورش ونافرمانی میود، همگی ساران طوایاف وقتی ی ی اواین سر

 در آن شورش شرکت می ردند و حاکم را او شرر ودیار خود دور میساختند.
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خویمااه عاار  امیاارعلم خااان تفرقااه بینااداو وح وماات کاان  تنخسااتین کسااانی کااه درمقابلااه بااا سیاساا 

بقاول جاواد  دار اباراهیم خاان سانجرانی بودناد.نمودند، سردار شریف خاان نااروئی  وسار ابراوانوجار

امیارعلم خاان شاوریدند و مقار علیاه قمری( سران سیستان، 129۰میالدی) 1۸۷3محمدی ، در دسامبر

کااه  یاورا محاهااره کردنااد و بااا خره بااا او توافااب نمودنااد کااه او سیسااتان باارون باارود. ساارکردبان

،ابراهیم خاان سانجرانی، سالطان احمادخان ند عباارت او: شاریف خاان نااروئیدبرامیرعلم خاان  شاوری

ی، کمالخان هااح  بنادرکمال خاان، اماام خاان رودبااری، سارافراو خاان بلاوچ وملاک عباساخان جوین

ند واو دوباره ومام اختیار سیستان یدب مک امیرعلم خان رساو قاین اما بوودی نیروهای  .بودند کیانی

واردسیستان میشوند ومردم عدم رضایت خاود  برای بررسی موضون مامورانیالبته . فترا بدست بر

را او سپردن سرنوشت خود به بدست  قاینی ها ابراو می نند ومیرعلم خان او سیساتان تبادیل وبجاایش 

نظاامی بناام همهاام الملاک بماشاته میشاود.دیری نمیگاذرد کاه امیارعلم خاان خاود را باه شخص یک 

کرده دوباره به حیث پاک را نسبت به خود یت شاه مالقات می ند وذهنشاه ناهرالدین با ترران رسانده 

 5(.1۸۷۴حاکم سیستان برمیگردد)

دسایس امیرعلم خان حاکم سیستان برای خنثی کاردن فعالیتراای ساردار تااج  فیض محمدکات  در بارۀ 

اومالطفات شااهانه کاه جاذبال قلاو  هریاک :»درافلانستان مینویسد که وسردار شریف خان محمدخان 

 گانه است،سردار شریف خان]ناروئی[ و سردار تاج محمدخان سیستان]ی[، او دولت ایراناو خود وبی

روبرتافتااه  بااا تعلقااات خااود وارد چخانسورشاادند وسااردار تاااج محماادخان اطفااال وعیااال خااود را در 

بارادرواده ساردار شاریف خاان  ]درویشاان درسات اسات.س[چخانسور بذاشته، هماراه درویاش علیخان

دخان متوطن موضع  ش]پسرسردار احمدخان ساکوی[ وارد قندهار شدند واعلای وسردار سلطان محم

مااران فااراه ومااال یوسااف خااان کوتااوال قناادهار،برحال  حضاارت عاارایض سااردار محمدیوسااف خااان ح

سرداران مذکورآباه بشته ح مران قندهار را فرمان کرد که هوار روپیه به درویش علیخان او طارف 

سور دهد که امور عیالداری خاود را مناتظم سااخته پاس او ومساتان دولت داده رخهت مراجعت چخان

[ ودر با  ساردار سالطان محمادخان  شای اماری نفرماوده ، ساردار 6دربرار شرف یا  حضور شود]

چنانچه پس از اجرای این حکم اعلیحضرت واال ومشرف شددن سدردار تاج محمد را طل  کابل نمود. 

یر علم خان حکمران سیستان  را رشک وحسد دامنگیر شده در تاج محمد خان به تقبیل سدۀ علیا، ام

پی چاره وتدبیرافتاد که مبادا تمامت بزرگان سیستان روی امید به مدامن امدن وامدان افسانسدتان نهندد 

واز این معنا نقصی در کار و بار او بددولت ایدران روی دهدد، پدس یدک رپس اسد  عربدی بده سدردار 

سم هدیه فرستاده از نقایص ومعاید  سدردار تداج محمددخان، کده محمدیوسف خان،حکمران فراه به ر

در نفددس االمددر او عدداری و مبددرا از  نهددا بددود پیددام داد وسددردار محمدیوسددف خددان داسددتانی از مفاسددد 

بددده عدددرن کارکندددان پایددد  سدددریر سدددللنت رسدددانیده، مشارالیه)سدددردارتاج را سدددردار تددداج محمددددخان 

                                                           

5
 ۲۴۱،۲۷۷صخوشیدی، 1۳۳۰سکائی،سیستان ورویداد نوزده بهمن محمدی جواد -

6
اد )سیستان ، روید شیرده یا پانصد بز شیرده وماده گا هزار روپیه برابر بوده است با بهای یکصد-۲۹۲ص -به گواهی فین محمدکات  -

 (22۳،ص 1۳۳۰نوزدهم بهمن 
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)مرارا (  ام حکمران قنددهار شدرف نفداا یافدت کده محدرا محمدخان(درکابل نظربند گشته، فرمانی بن

خان، پسرسردار تاج محمدخان مذکور را باسواران خودش روانل کابل نماید که به خود نداناد، ویراکاه 

شر انداختن را در سیستان به سردارند وحاکم قندهار او را باه وفاب امار اعلای  پدر وپسر هوای شورو

 . ۷ «حضرت وا  درکابل فرستاد.

با دستور نظربندشدن  سردار تاج محمدخان او سوی امیر کابل میتوان دست امیرعلم خان را در خنثی 

کردن فعالیترای مخالفینش در افلانستان نیو مشاهده کارد. ودورکاردن سردارشاریف خاان او قلعاه فات  

ویارا ایان درحاشیه سرحد با سیساتان ایاران نیاو نقاش امیارعلم خاان خویماه را میتاوان ماوثر پنداشات. 

میاارعلم خااان سااردارعبدالرحمن خااان وعمااویش سااردار اعظاام خااان را بعااد او ش ساات در جناا  بااا 

وامیر عبدالرحمن در سیستان دیده  واو آنرابخوبی پذیرائی کرده بود. 1۸۶۸امیرشیرعلی خان در سال 

ه درسال وبنابر همین شناخت قبلی بودک داشت.بخاطرخان هم او را می شناخت و آن مرمان نواوی را 

امیرعبدالرحمن خان پس او حل مش ل سردار ابراهیم خاان وباه اطاعات در آوردن او ،نمایناده  1۸۸1

را با منشور وتحفه های به نود امیرعلم علم خان میفرستد تا نوان میان مردم محمداکرم باب رخیل خان 

حال وفهال نمایاد، ند شاتر داگابلوچ چخانسور وسیستان ایاران را کاه ادعاای دساتبرد برمواشای یاک دی

میاروا وامیرعلم خان با استقبال او نماینده امیرعبدالرحمن خان وحل قضایای مورد بحاث نمایناده خاود 

  .رانبرا به دربار کابل میفرستد و امیر را مالقات می ندبتاجر را با تحف وسوغات های  ربیع

کاااه مراااتمم امااار پاااس اواطاعاات کاااردن ساااردار اباااراهیم خااان ماااذکور و »فاایض محمااادکات  مینویساااد:

موبور]محمداکرم خان باب رخیل[ بود، او حضور حضرت وا  به ذریعال منشاورجرت تهافیه بعضای 

امور که در بین مردم سیستان متعلقه دولت ایران وبلوچیه وچخانسور وغیره رعایای دولات افلانساتان 

کاه باا امیار علام رخ داده وی ی مال ومواشی دیگری را غارت وتاراج کرده بودند مامور سیساتان شاد 

خان ح مران قاین وسیستان رفع نوان ودفع بفتگوی مال ومنال ومتان منروبل جانبین را کرده قاراری 

ناود  -مشاارالیه –در ترفه حال رعایای طرفین بذارد تا دیگر مناقشه ومناوعه ای روی ندهد، چنانچاه 

اة طارفین ماداری باه روی امیرعلم خاان شاده پاس او فیهاله  مناوعاات واساترداد اماوال منروباات رعا

کارنراد وامیر علم خان  به اوای این رفتار وکردار دوستانه شرریار وا تبار، میروا ربیع نام تاجر را 

با تحف وهدایای شایسته او راه ماؤدت وماوا ت بسایل دربااه عاالم پنااه سااخت. واو وارد دارالسالطنه 

 ۸ «نه مراجعت کرد. کابل بردیده باریا  شد واو عطای خلعت شاهانه مفتخرا

او جملاه ساردار نماینده امیرعلم خان دورکردن دشمنان امیارعلم خاان درهمین مالقات که احتمال دارد 

ویرا بعداواین مالقات وشودکرده باشد.بنیو او مروهای سیستان شریف خان وسردار تاج محمدخان را 

 گیرد.امیر هردو آن سران قومی را او چخانسور دور و در کابل ویرنظرمی
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 کی بود؟ سردار شریف بلوچاما 

ناااروئی در سیسااتان و بلااوج ، در مااورد اقتاادار طایفاال 1۸۷2ایااوان ساامت، ساا رترجنرال بولدساامید در

: بعاد توضیحات جالبی ارئه کرده مینویساد  (علم خان سردارروی کار آمدن سردار شریف خان ) پسر

یک پسر ده ساله بنام درویش خاان  ( او اوخان شریفگ برادر بور)او مرگ سردار دوست محمدخان

باقی ماند. در اوضان واحوال عادی این پسرباید جانشین پدرش میشد،ولی سردار شریف خان اوموقاع 

اساااتفاده کااارد وضااامن اودواج باااا بیاااوۀ بااارادرش، قااادرت را قبضاااه کااارد. ایااان ساااردار شاااریف خاااان 

خااود را بااه عقااد و  دختاار ،1۸۵۷پسرسااردارعلم خااان بعااد او ماارگ دوساات محماادخان درحاادود سااال 

اودواج پساااار امیاااار قاااااین در آورده اساااات. البتااااه قاااادرت او ابااااداً قاباااال مقایسااااه بااااا قاااادرت رئاااایس 

چخانسور)سردارابراهیم خان ( نیست. دو پسر سردار شریف خان ی ای ساعیدخان ودیگاری محمادعلی 

خااان اساات. مادرمحماادعلی خااان خااواهر سااردار ابااراهیم خااان هاااح  چخانسوراساات. مااادر سااعید 

 .9ان،خواهر رستم خان سربندی است  خ

نیوبراثاار طلیااان درمقاباال  امیاارعلم خااان حاااکم سیسااتان ،بااا فروناادان ی یسااردار شااریف خااان نااارو

وبرادرواده خود درویش خان پسرسردار دوست محماد خاان نااروئی  باه افلانساتان پنااه مای آورد ودر 

قبل اواین اشارت رفت میگویدکه براثر  قلعه فت  نیمروو اقامت اختیار می ند. فیض محمدکات  چنان ه

مالطفات شاهانه)امیرعبدالرحمن خان( که جاذبل قلو  هریاک او خاود وبیگاناه است،ساردار شاریف »

خان]ناااروئی[ و سااردار تاااج محماادخان سیسااتان، او دولاات ایااران روبرتافتااه  بااا تعلقااات خااود وارد 

چخانسااور بذاشااته، همااراه درویااش  چخانسورشاادند وسااردار تاااج محماادخان اطفااال وعیااال خااود را در

علیخااان باارادرواده سااردار شااریف خان)پساارعمل سااردار تاااج محماادخان( وسااردار ساالطان محماادخان 

متوطن موضع  ش واردقندهار شدند واعلی حضرت عرایض سردار محمدیوسف خان ح ماران فاراه 

ر را فرماان کارد کاه ومال یوسف خان کوتوال قندهار،برحال سرداران مذکورآباه بشته ح مران قنادها

بااه درویااش علیخااان او طاارف دولاات داده رخهاات مراجعاات چخانسااور دهااد کااه امااور  هااوار روپیااه

عیالااداری خااود را منااتظم ساااخته پااس او ومسااتان دربرااار شاارف یااا  حضااور شااودو)به بااواهی فاایض 

ده(. ،هوار روپیه برابر بوده است با برای ی هدماده باه شیرده یا پانهد باو شایر292محمدکات ، ص

ودر با  سردار سلطان محمدخان  شی امری نفرموده ، سردار تاج محمد را طل  کابل نمود. چنانچه 

پس او اجرای این ح م اعلیحضرت وا  ومشرف شدن سردار تاج محمد خان به تقبیل سدۀ علیا، امیار 

دا تمامات علم خاان ح ماران سیساتان  را رشاک وحساد دامنگیار شاده در پای چااره وتادبیرافتاد کاه مباا

روی امید بده مدامن امدن وامدان افسانسدتان نهندد وازایدن معندا نقصدی در کدار وبدار او بوربان سیستان 

بدولت ایران روی دهد، پس یک رپس اس  عربی به سردار محمدیوسف خان،حکمران فراه به رسم 

از  نهدا  هدیه فرستاده از نقایص ومعای  سردار تداج محمددخان، کده در نفدس االمدر او عداری و مبدرا

بده عدرن کارکندان را بود پیام داد وسردار محمدیوسف خان داستانی از مفاسد سردار تاج محمدخان 
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، فرمددانی بنددام پایدد  سددریر سددللنت رسددانیده، مشارالیه)سددردارتاج محمدددخان(درکابل نظربنددد گشددته

ا )مراارا ( خااان، پسرسااردار تاااج محماادخان مااذکور ر حکمددران قندددهار شددرف نفدداا یافددت کدده محددرا 

باسواران خودش روانل کابل نماید که به خود نداند، ویراکه پدر وپسر هاوای شوروشار اناداختن را در 

 1۰ «سیستان به سردارند وحاکم قندهار او را به وفب امر اعلی حضرت وا  درکابل فرستاد.

قامات برای این ه سردارشریف درکنار سرحد با ایران درد سری برای دولت ایجاد ن ند، محلی برای ا

او درحضرت امام هاح  تعیین می ند، اما او او رفتن به امام هاح  امتناان میاورود ودرکابال بااقی 

میماند،ودولت نیو معاشی برای مهرف او تعیین می ند. تاا آن اه  بنابروایات ساراج التاواریخ،در ساال 

 . 11 .فرو می بندد چشم او جران درکابل 1۸۸9 /قمری13۰۶

 پسران سردار شریف خان:

عد او مرگ سردار شریف خان ، فروندانش سعیدخان ومحمادعلی خاان او قلعاه فات  باه کابال میروناد ب

وامیرعبدالرحمن خان آنرا را بحضورمی پذیرد و تمام حقوق معوقه پدرشان را با اقطاعی در قطلن به 

 رمیگردند.آنرا میدهد ولی آنرا حقوق پدر را او خوانه کابل وفراه برفته دوباره به سیستان ایران ب

شدر  خسدارت پسدران سدردار »مینویساد:( 1۸9۰هجاری)13۰۸وقایع سالشرح فیض محمدکات  در  

وهم دراین ایام محمدساعیدخان ومحمادعلی خاان پساران ساردار شاریف  سیستانی:]بلوچ[ شریف خان 

آوردن پادر شاان باه ایان دولات ومشامول عواطاف خساروانه شادن  کاه روی امیاد -سیستانی]بلوچ[ خان

شارف باار حاهال کارده، وحضارت وا  او  -پایش باه شارح رفات او کاهچندی فوت کردن او وپس او

هشدت وفورچاره ساوی کاه نسابت باه ایشاان داشات او جملاه مواجا  پادر ایشاان  فرط مرمان نواوی و

کابلی وثلث یک روپیه باا اقطاان وافاره درعالقاه قطلان باه هاردو تان هزار وسیصد وسی وسه روپیه 

قرارداد که عیال واطفال ایشان او قلعه فت  واقاع عالقاه چخانساور کاه نودیاک  معین ومرحمت فرموده

سیستان  متعلب دولت ایران است حمل ونقل داده در موضع وحضرت امامو قطلن مسا ن باوین شاوند 

تا او عداوتی که با بعضی مردم سیستان دارند مباشر ومرت   امرخالفای نشاده غباار بادنامی وناانی و 

ینه ویسات وچرارۀ احاوال رووباار ایشاان ننشایند واو خطاکااری ایشاان دولات مسائول سرانجامی در آی

را نقاد او خواناه کابال وفاراه جرات واد وراه سده هزارروپیده  نگردد، چنانچه در روو نرم ماه ذیالحجه

وراحله ایشان بذل واحسان نموده فرمانی به نام باجگیران عرض راه نیو عنایت فرمود که او آنچاه باا 

اشته باشند باج وخراج نگیرند. ومحمدعلی خان برای اطمینان خاطر حضرت وا  درکابل توقف خود د

ورویده وپنجهد روییل دیگرجرت مهارف او او خوانه عطاا شاد کاه تاوماان رسایدن عیاال واطفاالش 

محتاج به چیوی نشود، اما ایشان پاس این احسان را ن رده چاون محمدساعید خاان وارد آنجاا شاد وجاه 

                                                           

1۰
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را که به خوانه فراه حواله برده بود برفته وعیال ومنسوبان خویش وپدر وبارادرش را برداشاته  نقد ی

وبا وجری که او خوانه کابل اخذ کرده بود در سیستان رفت. ومحمدعلی خان او کابال باه امرحضارت 

  12 «وا  جان  پیشاور اخراج شد.

بربشاته باشاد کاه امیارعلم خاان حااکم وماانی باه سیساتان  ساردار ساعیدخان نااروئیکاه به نظر میرساد 

سیسااتان دربذشااته  اساات،ویرا آنرااا او دساات امیاارعلم خااان مجبااور بااه فاارار او سیسااتان شااده بودنااد و 

ودرحیاااات آن حااااکم قراااار نمیتوانساااتند در سیساااتان روو خاااوش داشاااته باشاااند. مااارگ میااارعلم خاااان 

ه پساراو علای اکبرملقا  باه اتفاق افتاده است وپس او او ح ومت سیستان ب1۸91قمری/ 13۰9درسال

 13 شوکت الملک شوهرخواهر سعید خان رسیده بود.

 133۰باااود کاااه در انتخاباااات ساااال  سدددردار نظرخدددانپدرساااردارخدادادخان و او پااادر خانساااعیدسردار

نفردیگر او هیئات مسائول هاندوق انتخاباات  12خورشیدی بر اثر توطئه های خاندان علم در وابل با 

ظرخان پسرانی بنام پرویو خان،قباد خان وآرین خاان وبرمان خاان داشات کاه . سردار ن 14به قتل رسید

هماان کسای اسات کاه   ریدن خدان.  ساردار 15بجو آریان خاان، دیگاران هماه در آمری اا ونادبی می نناد

بالفاهااله انتقااام خااون پاادر خااود را برفاات و بعااد او ایااران بااه نیمااروو افلانسااتان متااواری بردیااد و تااا 

سااال آوارۀ کااوه وبیابانرااای جنااو  افلانسااتان بااود تااا این ااه در اوایاال  2۸خورشاایدی ماادت 13۵9سااال

، باا افلانساتان میالدی در تبانی با برخی او بلاوچ هاای منساو  باه حاو  دموکراتیاک خلاب19۸۰سال

جادا کاردن بلوچساتان او پی ار پاکساتان ، ا ادعاای مقامات حوبای ودولتای افلانساتان در تمااس آماد و با

و پاول و ساالح فراوانای او دولات افلانساتان برفات  و راهای خوردناد ن فریا  مقامات حوبی افلانستا

 پاکستان بردید و دیگر هربو به افلانستان برنگشت. 

 الرحمن خانداخلار سردار ابراهیم خان به ماموران امیرعب

بلوچااان  لااهیغا یساارکوب یباارا خااانداد فااراه مو یلااکااه وا یام، درهنگااسااراج التااواریخ مینویسااد کااه

شدته اگ یسدالها یایلوماربقا » خان نیمحمدحس روایود، مرفته ب یران وچاه باخ هیدر ناح یننجراس

 رونیب شیپنجگانه خو ارانی ارا ب« چخانسوراهالی فراه واربابان  بزرگان و نیخوان عالوبازگشت خ

 یخان رساله دار داد تا از مردم چخانسوربه هرنحدو یدعلیبدست س ریام ومهرنموده به امضا سینو

مجبدور بده شدورش وفدراراز زادگداه مدردم را دربددر و یبسد زیشرارت انگ اقدام نیشده وصول کند.وا

16 نمود.شان 
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سردارابراهیم  اواخطار ،وفرارشان به سیستانبحث بلاوت بلوچرای چخانسوردر ادامه سراج التواریخ 

میر عبدالرحمن خان را ه کارمندان افلانستان ومستردکردن چخانسور به خودش یاد کرده، پاسخ اخان ب

سردارابراهیم خان با مردم بلوچیه که فرار سیستان شده ودرد غربت را » به او چنین بوارش میدهد:

دیده بودند جمعیت کرد تا کنار خل فاصله بین دولتدین افسانسدتان وایدران  مدده بده کارکندان ایدن دولدت 

 نیتفو دیبا یجداد وزندگان ماست م باء وا پیام دادند که چون عالق  چخاسورمدفن مردگان ومولن

و  اریدکه تمامدت مدردم چخانسدور بدا ما دادند امیما شود. وهم نامه به کدخدا محمدجان خان فرستاده پ

متفد  ومتحدد شدوند  شدانیبرداشدته بدا ا افساندست ازاگراو د، درمخالفت با دولت افسانستان مدد کاران

 واهد داد.به باد خ شانیخود را از دست ا واال ،فهوالمراد

آن ]انشاایخااان آورده وا فیخااان ومحمدشاار میعباادالرح  یخااان را نااود ساارت مینامااه سااردار ابااراه واو

ام رفات قاار  شاانیبه ناام ا ا دس وقسلطنت فرستاده او حضورا  ریسر یه  خود به پا ه  ضیعر ملفوف[را

 جند  انیدده ودرمانبداز بدو یبده بدد شیها دمساز ودر  الکدراز با خو یخان سالها میسردارابراه ه:ک

 رونیدنش را از سدرش بقبرسدتا یدهوایدبا یمد ،در او اثر کرده است تیخوک عتیبه سر برده لب روز

بال او پرتاو قو  .نددیبرسدتان خدود را بده خدوا  هدم نبقچندان بده مشدت اد  در دهدنش بزنندد کده  کرده

ساردار  لمقاب قریبخودوم قاو  ادهیسواره وپ هدتنیح م کدخدا محمدجان خان با س نیا افگندن وهول

ساااخلو راه ماادافعت  باااندایخااان و پ فیخااان ومحمدشاار میعباادالرح  یبرافراشااته بااا ساارت خااان میراهاباا

 [هماین خوخاا رعلمیاام]تانسیران س. وح مدندسایوم روم استواراخط فاهله رفته به ع کنار برداشته تا

خان را  میراهور کرده سردار ابمامه واراو س یویچ نظام را با اورانین او ت کیآباه بشته  امر نیاوا

 1۷ «خط فاهل دور کرده پراکنده ساخت.الش رش او کنار ب

کاااه او  یوهوجااا»ه: کااا دساااینویور مچخانسااا یبلوچراااا بوارششاااورش  انیااامحمااادکات  ، درپا ضیفااا

 ها فرستاده ودادها وده استلاثت ها ضهیعر اتی گرویحواله شده بود هرچند مردم فراه ود سنجشردفت

 نیمحمدحسا روایااو م تایا ماردم و ضیرااوعا را هالاساب  حواقادس کارداران حضور چون  ،نمودند

 یمساترد نگشاته باه وهاول هما ،نوشاتند یما لیالدرجاوا  د دهیپرسا ارانشیاو [الممالاک یمساتوف]خان

ه ه جاات بالارامت دهنادبان حهاول حواغداد استع قلترفته رفته او کثرت وجه حواله و تا که  وستندیپ

 نیومدر یفعه داروم وشقرا  یوابرکس،دادبود که وجه ن یمنجر بشته کمتر کس یروشفعه دا یومدارق

ورات مات و معبشا یمحباوس هما ویاودش ناو ضبط دفتر سانجش شاده خا کملیامنبود تمامت  یراوس

1۸ «شد. یمبدل به مطمورات هم
  

 ارانیاوال وخااان کوتا نیروامحمدحسایم ویرانگوشا ویدآمدامات فسااقاکه براثار ا  شودیم دهیسان د نیبد

 یبیچخانسااور بااا چااه مهااا فیومنفعاات پرسااتش مااردم افلانسااتان وبخهااوص مااردم شاار ترساخاادان
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 9تر 9 له :اڼو شمیرهد پ

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غا: یادونه

 

 رمنادیبلاوچ در رودخاناه ه انیاجوگمحمد کات  حدود دوهاوار تان او جن ضیف  فتهګکه به  شدندروبرو

داخت با توان پرکه  یداران نیبودند و وم ردهګ رانیمجبور به فرار به ا ریګتن دن و هوارا شدندغرق 

 .دندیپوس یافتادند ودر وندان م یم بل ه بوندان ددادنیت مخود را او دس نیتند نه تنرا ومنداش را اتیق

 :به چخانسوراز سیستان ابراهیم خان مجدد بازگشت

معلاوم نیسات در وماان سالطنت امیرعبادالرحمن خاان  ابراهیم خان به ایاران سرداردوبارۀ  رفتنتاریخ 

 خبرمیدهد.چنین سراج التواریخ را ومشسشت بباو  تاریخولی 

شارح حاال اباراهیم درمایالدی( 1۸9۷هاب )مطاابب  131۶ربیاع ا ول ساال دروقاایع سراج التاواریخ ،

کد خدا ابراهیم خان بلوچ، اوتبعل دولت ایران که در سیستان اقامت وتوطن :» مینویسدخان بلوچ چنین 

با اهال وعیاال خاود ملک پسارمیرعلم خاان خویماه[]شوکت الداشت ، او معاندت وبد سلوکی حاکم آنجا 

نقااال مسااا ن کااارده در چخانساااور باااه ساااایل حمایااات ایااان دولااات جاااای بویاااد. واو عریضااال آخنااادواده 

فقیرمحمدخان]حاکم چخانسور[، جیره برای او ومنسوبانش معین ومقرربردیده، خودش طل  کابال شاد 

ن باه دارالسالطنه، ودان ونادبی بفتاه، در که قراری درامر معاش رووبارش نراده آید. واو قبل او آماد

اگر برادر او کده درچخانسدور اسدت، »روو ششم ربیع ا خر آخندواده فقیر محمد خان را فرمان شد که

ومکاتبه نکند وضامن از عدم ارتکا  خود دراین امر  دیگرش که در سیستان اند، مراوده بابرادران 

ر  نجددا فرمددوده شددود واال ایشددان را در سیسددتان بدداش او د بدهددد معددرون دارد کدده سددر رشددت  بددود و

و او او تبرای برادران خود آبا نموده با اهل وعیال ابراهیم خان در سیساتان معااودت « مراجعت دهد.

 19 «کرد.

وی ماردی ساتمباره »د و میگوید که نمی ن بخوبی یاد ابراهیم خاناو خود  وارشبدر  19۰۴تیت در  

م 1۸۴۰د و دکتر فوربس سیاح فرانسه ای را درکنار هامون درسال ومعتاد به ال ول وچرس وبن  بو

پساارش و چشاام او جااان پوشااید. 1۸92هنگااام شاا ار او روی بلروساای بااه قتاال آورده بااود وخااودش در 

ونادګی  درمیاان کنگایسیساتان  ده اده سایاه دک در درحال فقر وافاالس  19۰3خانجران خان درسال 

2۰ .می رد
 

 پایان
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