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

 2019/ 17/12                                                                کاندیداکادمیسین سیستانی 

 کی بود؟سنجرانی  سردار ابراهیم خان  

 

 اا  سااردار ایاارا ی  وااان یاااوا پسااروان  ااان درمیااان سااران فوایااا سیسااتان در ماارن ن د   ی اای 

سااان رانی یاااود کاااه دریوانساااور ییشاااتر شااالرس داردپ ااسااار انسایسااای  کاپیتاااان ایاااوان سااامیس  کاااه 

 مراه یا گولدسمید ا  یند کو ک تاا ینادرکمالوان ویلاریر اک سارر کارده و یاا ساردار  1۸72درسال

رداران سان رانی یااوا رایناین  یاس کمالوان وسرداراما  وان سن رانی مالماس نماوده یاود  شا ر  سا

 ااان ییااک سااه پساار یااه ناملااا، وااان  انوااان  اسااالموان ونااوا  وااان داشااته اسااسپ »کاارده اسااس: 

پسروان ان وان  مان ایرا ی  وان اسس که یوانسور را در اوتیار داردپ پسر اسال  وان یاه ناا  اماا  

  وان   مان سردار کمالوان اسسپ را در دسس دارد و یاالوره پسرنوا ]یلاریر ک[وان  حسین آیاد

»1
 پ

 

 قلعه چخانسورمرکز فرماندهی ابراهیم خان بلوچ

                                                           

1
 ۲۲۸دکترحسن احمدی،جغرافیای تاریخی سیستان یا سفربا سفرنامه ها،ص  - 
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ینان اه درگا ارا ایاوان ساامس دیاده شاد ی ی ا  پسااران  اان ییاک  وان اان یااود کاه در منف اه میااان 

کنسی روساتا،  لاان آیااد را سااوس و دیار، نسهشاس کاه ا  مادرس ونراوه ااوی الخااده ا، یرواوردار 

 گردیدپ

پیپتیس صاح  منص  ن شه یردار وتاریخ دان ویاستان شانا،  ضواو  ی اس ح میاس ماکماا ون  یپ

  ماادس دوناای  سااال در سیسااتان تح ی اااس نمااوده ویناادین کتااا  دریااار  190۵ -1902فاای ساااللا، کااه

در کتا  سیستان وود آن ا که در یار   ماخۀ یوانسور توویح مید د    تان نوشته اسسسسیستان ویاو 

"یوانسورصااد ا سااال میاال آیاااد یااود ودر تصاارا وااانواده ا، ماارار داشااس کااه اساا  ووفااا  میسویااد: 

 یاه گای-میسرتندپ پسرکویک "سرداریاغی« میرضر »یود ووانواد  آنان را    2«میر»مورو ی آنان 

"  یه نا   ان ییک  در سیستان مس ن گ ید و میریوانسور را سوگند وااا دار، یااد کاردپ سان رانیلا 

مالیاس ضاریر را یه این وانواده )میرضار   مای پرداوتنادپ یاک مارن یخاد ساردار سان رانی  یاا دوتار 

 ا دواج نمود و ارگ را  یر تساف وود گراسپ  [3میرحسین ضر ]یوانسورمیر

]گا ی[ یه حد، دیار یحران میشد که وانواده  ا، مدیمی در حالس ت ل ل مرار  سیاسیسیستان ا نظر 

میسراتند و یرا، ی ا، وود و توا ن مدرس وود را در ال ا، مدرتمندان محای مرار می دادندپ وانواده 

واان  مرارگرااس و یتادریز ا  اماالد واود وان لان    در ال اء وحمایس سردار یاوا )« میرضر »

  و دستووا  ا ر وتنسدستی گشس  یفور، که آورین نمایند  آن وانواده یه ضنوان نوکر و یره محرو

وااوار میاار ضیااا، کیااانی در ااالل آیاااد  ناادگی می ااردپ و پاا، ا  ماارگ میرضیااا، کیااانی یااه روسااتا، 

  4  در آن ا  ندگی می ندپ190۴وامع در میان کنسی راس و اکنون)« مارگو»

اوان  لان سن رانی آد  دوراندیشی  یوده اسس   یرا او یا دو وان م تادر یه نظرمیرسد که وان ان )ی

 مان وود دسس وویشی درا  نمود و ردو فرا یوواسس اولییک گرتندپ وان  لاان دوترواود را یاه 

ا دواج پسر ماک یلرا  کیانی یخنی  الل الدین کیانی در آورد وا این فریق وود را یاه  ایاداد مااک 

                                                           

۲
کانالها از از طریق کشیدن ی وابسته به آبیاری مصنوعی زکه نظام کشاور زمین شرقممقام میر)میرآب( در سیستان وبطورکلی در - 

این میرابها تا ده هزارنفرکارگر در زیردست در برخی مناطق با اهمیت بوده است. ، درطول تاریخ بسیار بستن بندهای آب استها ورودخانه 

زار نفر در تحت امرش بودند و معاش اب مرو، امیری خاص )میرآب( با مرتبتی بزرگ داشت که ده ه بخش»اصطخری گوید: داشته اند.

زیرعنوان جوادمحمدی سکائی  ( ازاینجا میتوان به اهمیت وقدرت میراب پی برد.۲۶1اصطخری ، ص  «)ایشان هم از این مدرک داده میشد.

واسناد بیان در طول دورۀ صفویه ،آنگونه که احیاء الملوک واحکام »بحث کرده میگوید:« عهد صفویدر سیستان میرها ومقام آنها »

 میکنند، در رأس قدرت درسیستان، کیانیان به عنوان پادشاهان محلی قرار دارند وبالفاصله درمرتبۀ بعداز آن ها،میرها اند. یعنی اگرمنصب

ده سلطنت سیستان آن دوران از کیانیان بوده است، بالفاصله وکالت سیستان یا به تعبیر امروزی وزرات سیستان از امرای قبیله میر بو

داللت برهمین واقعیت تاریخی دارد که در سیستان عهد صفوی،مقام میران، « میردیدی، ملک دیدی»است. اینکه امروز درسیستان میگویند:

 (۷۷ص  ،هزاروسیصد سی خورشیدیسیستان ورویداد نوزده بهمن «)بالفاصله پس از جایگاه ملوک بوده است.

3
 ۹3زادسروان سیستان،رئیس الذاکرین،ص  - 

4
 ۵۸تیت،سیستان،به کوشش رئیس الذاکرین،ص  - 
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ریک ساوس وا  سو، دیسر دوتر میر ضر  )یا ی ول  ادسروان میرحسین ضار   یلراموان کیانی ش

مالک ماخه یوانسور را که ا  اشواص یانروه ونامدار ومس یود یرا، وود ی نی وواسسپ که سران ا  

 مالک یوانسور وتما  مایماک میر ضر  شدپ

  درسیستان محمدروااوان ساریندو و  اشا  واان شالرکز و ا   1۸37ایران یر راس ) حماه  ا س ن

یاویلا ضا  وان نارو ز و وان ان واان سان رانز در میاان فوایاا آن اا صااح  ناا  و آوا ه او شاده 

یودندپحماه ایران یر راس ارصتز مناس  یرا، سران فوایا ماهکور اارا   آورد تاا در غیاا  مااک 

یااه  ااراس راتااه یااود[ پساارا ماااک  ااالل الاادین کیااانز را ا  ]کااه یحمایااس ا شاااه کااامران کیانییلاارا  

سیستان ییرون کنند و متصرااس وو را در میان وود ت سی  نمایندپ محمدرواوان سریند،    الل آیاد 

وسایر مسمس  ا، شمالی را صاح  شد و  مدستان او نی   ری ی سلمی یردندپ ا  این پ، دیسر شاه 

کیانز سیستان ی ند و این واندان رویه  وال راس و ی ای ا  مدرس کامران نتوانسس کم ز یه واندان 

 5 ااتادپ
 

ر ی،  1۸37  وان ان وان در  مان حماه اار، یر راس )1۸72یرفیق تح ی اس محای گاد اسمید در

فایره سن راني  ا یود پ ا  این مرد یلار پسر یناملا، مخین  ضایوان  ایرا ی  وان و اان ییاک یادنیا 

در  د ووورد،  یرادرا مخاین  یرسر انشینی پدریا یرادرا مخین دیاراوتالا شد وان آمدپ ضای و

کااه ا  فایرااه  مااال ا ی یااود کشااته وااود  را یااه متاال آورد وسااپ، وااودا نیاا  دریااک درگیاار، یااا نایاا 

 6 پ1۸۴0شد)

 نرال اریه ارانسو،  نوشته می ناد کاه:" ضایواان)یرادری رگ ایارا ی  واان  یخاد ا محماد روااوان  

مدرتمنااادترین ر ااای، یااااوا  اااا در سیساااتان یاااودپ ناحیاااه تحاااس کنتااارول ضایواااان درشااامال شااارمی  تاااا 

شیوانسور)یوانساور   پایتواس مامارو ضایواان  ماخاه مادیمی یاا دیوار اا، گاای  رودووسپا، میرسایدپ

وانااه یک یااا ار  پاانز گرمایااه ضمااومی  دو کاااروان ساارا  ویااک مساا د  1۸00تااا 1۵00یودکااه حاادود 

ماارار دارد واولااین شاالر  )یا واا ر، ر،وااور در دو ارسااوی شاامال واشاارود و پیروداشااسپ شیونساا

  7سیستان درسمس شمال آن اسسپ" 

پا، ضای وان سن رانی یا دوتر سردار ضا  وان نارو ی موسو  یه )یی یی گ   ا دواج کرده یود کاه  

پ ۸شاد رادر متصارامتصرااس یرادر را ی  ا یاا یای یایس  ییاو  یاسردارایرا ی  وان  کشته شدن اوا  

                                                           

5
 ،حکمیت ماکماهون 3ج ،میالدی، 1۹تاریخ روابط سیاسی ایران وانګلیس در قرن محمود محمود،  - 

6
 ۲۷۸ُص ،۹۴ص زادسروان سیستان، - 

۷
 1۰۰دکتراحمدی،سفربا سفرنامه ها،ص  - 

۸
 ۹۹سفر با سفرنامه ها ،ص  ،حکمیت ملکماهون،محمود محمود، ج ، - 
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این متصرااس ا  نادضای تا کده وواشرود و وین امتداد می یااس واا ون یرآن درسمس یپ رودوانه 

 یرمند د  ده  ا،  لان آیاد  فراک   االل آیاد وادند ده دادشااه ده آما اان  وشاریا آیااد وایارا ی  

 ایاد را نی در یرمیسراسپ

مااه محار   15در یک سند تاریوی که ی ا  سید ایوالحسن شاه ح ی  یاشای سیساتان  درتااریخ پن شانیه 

نوشته شده اسس ا  سه فایره ضمده سیستان )یاوا  اارسی وااغان  نا  می   1۸۵7 ق )مفایق 1273

 یرد ودرمورد ایرا ی  وان یاوا مینویسد:

فایره یاوییه پ مخظ  آن فایره دو ارماه اناد  اگریاه فوایاا ا الی سیستان کایه سه فایره اند : اوالً » 

دیسریاوا    در آن ا  ستند  مسر یخاس ک رس و غایه این دو فایره یاسا  اینلاا نامیاده شاده انادپ فایراه 

اول فاومی کاه ایاال وان انواان یاااوا اناد کاه اسن یاساا  پسار او سااردار ایارا ی  واان یااه ایارا ی  وااانی 

را ی  وان ماخه یوانسور اسس و آن ماخه مح می اسس که ونادی و شایرحا ی مشلور شده   مس ن ای

]حومه یااری  یاا یر لاا، محاااظتی[ و ارگ داردپ در تاو، ماخاه تومینااً سیصاد واناه مسا ن دارد و 

ت رییاً دویسس وانه در وارج آن می یاشد و یامی ا ل و رضیس او در این ماخه  اس که ترصیل داده می 

پااده  اا  نااادضای    رو اای ] یااا  روکاای[  فرااک   ایاارا ی  آیاااد  ده صاارر  واادند   شاود  ماای یاشااد: 

ووا ه احمد  کده   ماخه کده  که مارد  آن فایراه اارسای  یاان و ا نای ضشار، ماه   انادپ ر ساا، آن 

مردمان ن ی  و یا استووان اند و اسن ی رگ آن اریا  ضا  واان   اریاا  محمدحساین واان و اریاا  

اسس پ  مخیس آنلا پانصد وانوار و شغل آنلا  راضس و ش ار اسس پ پیا ا  این یرأساه  اتحخای وان

مرد  مست ای یودند  اسن رضیس ایرا ی  وان یاوا  ستندپ  مخیس متوفن   احشا  نشاین ایارا ی  واان 

اگریه یسیار اسس   اما در  ند  ا، وود شان سه  ا ار نرار ترنسیای  ماا ه ساوارو اساپ ساوار و 

9« پداردپ اما حالس ایرا ی  وان   مرد، دای  الس ر و مختاد یه یر، و یند و پپپ پیاده
  

 :ابراهیم خان  از چخانسور فرار اول سردار

یروی ا  سران فوایا سیساتان  یاا یر راس حماه نمود ودراین  مان   محمدشاه ما ار 1۸۵7درسال 

یرا، نی سن رانی پ سردار ایرا ی  وان ا  راه تفمیع ویا توویا وتلدید  متمایل یه دولس ایران شدند 

ه سرانا را یپا یاس این واادار، ی ی ا  یرا، و  نشان داداار، را ار دولس  وود تمایلحرظ منااخا 

  لان آیاد سیستان راسپ ا  ماخه یوانسور یه دریارتلران ارستاد ووودا

پسااران کاکااایا یخناای ساارداران یلاریر ااک نیمرو گردیااد وشاا  سااردار ایاارا ی  وان ساای  اماادا  ایان 

  ن د سردار یوسا وان هنمودس ونس اوتیارسیستان دیدند سردار ایرا ی  وان در لان آیاد    مین هو

و، وود یا سردار ایرا ی  مییای ووانوادگمناسیاس ع کردند و واین امیر دوسس محمدوان والی اراه ر 

                                                           

9
 ۴۰-3۶،ص ۲۰1۲چاپ کابل،،ُمردم شناسی سیستان،یسیستان - 
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 ا ونمودنادپ اضال  داشتند و حمایس وود را ا  حاکمیس امیردوسس محمد یرسیساتان ایارا  مفعوان را 

 یار یشار  ارماان  آنیدساس آوردنادپ  یامتیا اتوح وی در وصوص ارمانی سردار محمدیوسا وان 

 : اسس 

ضالی ا ان ض س  مرا ان  ه یوانسورارارسیستان شدیاضث ا تحریر این ه   یون ایرا ی  وان ا   »

سردار دوسس محمدوان و شیرمحمدوان و سخید محمدوان ولدان سردار اما  وان سن رانز یاوا 

ساکن اصاز یلار یر ک در اراه یه حوور این نیا  مند درگاه احدیس آمده ا  مو  دارو مهکور 

ایونز در راا یس ودمس گاران و کااه رضایا  دا ز نمودندپ یون منظور نظر ای  ا راضایحورس  م

یوده و مز یاشد   نامیرده]گان[ ا  اراه یه  مرا ان وود نیا مند درگاه اللز روانه دارالسافنه کایل 

پرنور مدرمدرس شلریار ضدالس الی  واال روحنا ادا ز را درد نموده  ] ویاو[  گردیده  حوور

کر و میاغ دو  ار مران ا  داتر اراه م رر گشس و    ضوافا گشتندپ ینانیه موا و یلل سوارو نو

ضالمه یلاریر ک را یه ضو  تنوواه سوار مهکوران شان مرحمس ارمودی    که یراو وود  راضس 

کرده صرا مخیشس وود ا ینمایند  و یامز اموراس شان را یه این نیا مند درگاه اللز مرو  و 

ه  یر دستز نیا مند درگاه اللز ودمس نمایند و مناصره مر وع داشتند که مناصره سوارشان در اراه ی

سوارشان در  مان سرحد یلاریر ک یه ودمس سرکار مشغول یاشندپ نیا منددرگاه اللز یخد ا  

مروصز و مرا خس وود در اراه ینایر ویر دولس و راا یس مهکوران یلل سوار و دو   ار مران 

]؟[ اق شان موااق سنداس که ا  پدر وود وان  ان ضنایس شده را که حورس شلریارو یا اراوز تخ

 یدسس داشتند   ت سی  مرارداد نمود پ

مشری یا نیمه رودیار ینانیه یه سنداس شان ]یفرا[اراوز یلار یر ک ا  کالسین ناظر لوارو  

هکر اسس یا   ار و پن صد مران و سز سوار یه ضالی ا ان شیرمحمدوان و سخید محمدوان ]و[ 

که ورایه یوده اسس که وود سردار دوسس  وان واگهار نمود  و مریه ده هللا وروان و ملرووانین تیم

محمدوان آیاد کرده اسس ا  کالسین مهکور یه فرا مغر  یا ده سوار و پن صد مران یه ضالی اه 

سردار موصوا داد  که مرار وف  ها و مایخد  ا در ودمس دین و دولس سرکار واال روحز ادا  

ه ت دی  رسانیده و یا  مدیسروود  ا یه مرار محیس و یسانسز و اووس گهرانیده فری ه سخز ودماس ی

ساود را مساود دارند و اگر نامیرده  ا یروالا  ها ادضا نمایند   ادضایشان ا  در ه اضتیار ییرون 

شان اسس پ این یند کامه را یراو سند و اسناد مهکوران مرمو  ارمود  که  رگاه اترامز مل  مایین 

  ادضا نمایند  یه حوور پادشا ز ادضاو = اینسفورمناما وامع شود و یروالا مستوره ) مسفوره

  دسس وف و ملر محمدیوسا ولد امیر 1260شان یافل یاشد پ از تحریر شلر  مادو االول سنه 

  10 «پدوسس محمدوان
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 چیز قابل تأمل است: یکدر این سند   

  اسسمیالد،  1۸۴۴ که یرایر یاسالمید شده   مر،م ر،   1260  ماد، االول  درپا، سند -1

مایه  ،ان مند ارکلندلوسردار و سدو ایی  یین شاه کامران نو  که در این تاریخ والیس اراه درحالی 

پ، ا  مرگ سردار ا ف ن اع  یود و امیر دوسس محمدوان  یچ گونه تسافی یرآن ا نداشسپ 

ووا ا سردار رحمدلوان  امیر دوسس محمدوان ی    رو 1271  =  1۸۵۵ سالکلندلوان در

یسانه راه حل  سردار کلندلوان یه مند ار مز رود وار ندان او واوتالااس میان یرا، راع یرادر وود 

 و  پ  رو  1272 = 1۸۵۶د)کرماحق مند ار را یه کایل  را در الحای مند ار ی ایل دانسس  ینایرین

رددپ سوالیس اراه منصو  میحیث والی ار محمد یوسا وان یه اسس که سردتاریخ  این یخد ا 

   صادر شده یاشدپدارد  ینایرین یاید این ارمان دوا ده سال یخد تر ا  تاریوز که

 از سیستان:سنجرانی اخراج ابراهیم خان 

ی  تاااج محماادوان 12۸3  )1۸۶۶مینویسااد کااه: در سااال 1۸72درساا رترج  ناارال گولدسمید"ساامس"

و اردو  ایارا ی  واان سان رانی یار سار تصارا  االل آیااد ون ااف  دیساراوتالا پیادا کاردسریند، یاا 

محمدرواوان سریند، میالً یا  مدساتی ساران  پ ضاس اوتالااس  این یود کهشمشیرشدند ورمتوسل یه 

را ا  سیستان اوراج کرده یود و ماخه [ شو رووا ر ایرا ی  وانفوایا دیسرماک  الل الدین کیانی ]

د مااک حما   یارادر مااک  االل آلادین ا  یناوایساته یاه آن یاود[ که ی صد میااه  ماین آیاد را] الل 

کااه ایاان ماخااه ماایالً  یااه یااه ایاان دلیاال  کیااانی درتصاارا وااود درآورده یااود پ وایاارا ی  وااان ساان رانی

 متخاااق یااوده ومحمدرواااوان آن ااا را یااه ناااحق تصاارا کیااانی  ماااک  ااالل الاادینشااو رووا را )

   پ11  1۸۶۶یاد را متصرا شد) الل ا کرده

ا  کرمااان  یمااوایاااار، دولس یااون تاااج محماادوان سااریند، مااورد حمایااس دولااس اااار، ماارار داشااس 

مظررالدولاه  یاا کماک  واان تااج محماد ویسرکردگی مظررالدوله یه فرادار،  تااج محمادوان ارساتاد 

اواراج یاا  پ12را تصارا کنادو  االل آیااد  ض ا  یراناد  مواق شد تا ایرا ی  وان را  یه شری  یرمناد 

 او نی  ا  دستا راسپمتخاق یه   ی یه ن اف سیستان ایرا ی  وان ا 

تادیاا  تخ یاا  ومشااون ایااران ا  وراسااان یااه یلانااه  1۸۶7درسااال محمودمحمااود    تا یااد می نااد کااه   

د ی آ ادوان )ااغان  که یه مایناس حماه کرده یود وارد سیستان گردید ویناد مفخاه مشاون  تحاس ارمانا
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مظررالدوله حاک  کرمان ا  راه نیه یه سیستان وارد شدندپ در  مین ومس میرضا  وان و یمه امیر ماین 

  پتااج 1۸۶7یا موایی ا  ییر ند وارد سیستان گردید و سمس یپ رود یرمند  را تماماً متصارا شاد)

 ایارانتوساف مشاون محمد وان سریند، نیا  ا  آمادن والیاان کرماان ومااین یاه سیساتان  اساتراده نماوده 

ایرا ی  واان سان رانی را ا   لاان آیااد ییارون کاردپ ومتصارااس او را درغار  رود امناد متصارا 

 امناااد ضیاااارس ا :  لاااان آیاد فرااااک   اااالل روددرغااار   ایااارا ی  واااان متصااارااسایااان  پ13شاااد

 پندمرار داشت اتصرا    در 1۸۶7که تا سال )یودند آیاد ودند ده دادشاه ده آما ان  وشریا آیاد 

مار، کاپیتان لووه ا  ن شه  17  رو 1۸72درسال که :س رتر  نرال گولد سمید گ ارا مید دسمس 

 م ماان یاا و، وان انواان  پساری رگ ایارا ی  واان و یردار، اکتشاای وود در یوانساور یرگشاسپ 

نراار ا   300یااا  آماادپ کاپیتاان لااووه   ایاارا ی  واان را دیااده یااود کاهدر ااوین یوانساورنی  یااه کمااپ ماا 

 اارادا ن دیک ماخۀ نادضای اردو  ده یود و مصد ملمان نوا ، داشسپ

مااک وان مختااد یاه یناد وتریااد  -1ا : یودناد که ضیارس شسایرا ی  وان  شا پسر دای ول سمس  

ان   وانی یا وا که نام د ریاسس لوان  -2وموالا پدر یوده وتحس حمایس امیرماین  ندگی می ند 

-۵سارارا وان کاه ینادین ساال درتلاران یاوده   -۴محمدضای وان  -3ا، انسایسی می پوشد یوده ولی

  14 «یک پسردیسرپ -۶محمدوان  

 اااوین واوی ا   ماااان احمدشااااه درانااای ییخاااد درتیاااول وانااادان ساااردار شااااه پساااندوان الا ومنف اااه 

نیمارو  و [ یود ودر مان امیر شیرضای واان ماخاه الا مرکا  ح وماس ااراه پښتون اسحام ،]ساک ،

و یمه  امیرماین وان امیرضا  تحریک دولس ما ار، ایران ی1۸۵۶و 1۸۵۵شمرده میشدپ   درساللا، 

مشااونلا، یاارا، تصاارا الا و ااوین واوی ارسااتاد مساار یااا م اومااس شاادید سااردار احماادوان ساااک ، 

 اق یه  تصرا واشغال الا و وین نشدندپرویرو شد ومشونلا، ما ار، مو

سااردار احماادوان  نواسااۀ صااالح محماادوان ]شاااه پسااند[ کااه می رساامس دریاااد داشااتلا، وااود مینویسااد: 

ماارد، وااوا یروااورد ووااوا یلااره یااودپ  یفوراااوی الخاااده م دیانااه وووشااایند ا  مااا پااهیرا ی کاارد 

 سدا را یرا، دان یه  راس یردنادپ  شاه پسندوان  ومتی اوس کردساله مخاو  میشدپ  ۶0تا  ۵۵حدود

سال ضمر 110ضمو، ر ی،  وین گا اروان     در  راس اوس کرده یود ومی گرتند که  نسا  مرگ 

  15 داشته و دندان  ایا سال  وکامل یوده اسسپ
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سا نه ایان حادود یارا، ایارا ی  واان یا دوتر سردار ایرا ی  وان ا دواج کارده یاود و  احمدوانسردار

ار ا اراوان مایل یودند و او را ی رگترین  نس و وش اریی آن حادود میدانساتندپ اماا ایان  احترا  و

  16 را    میسرتند که او راتار وکرداروشن و ناتراا داردپ

عالوه میکند ، سرردار اممردخان سره پارردارد کره از مرادران متنراوب انرد. بزرهتررین ان را  رم   ،سمت

الدین خان، رئی  آینده منطقه، جوانی بایار اروپائی ]مشرب[ است و لباس اروپائی انگلیای می پو د. 

ه مری نشارت زام رکاب امیرر برود، وبرا امیرر در یرس کالارکتاو در سنر امیر  یرعلیخان به امباله، در ال

وعک  او هم درتابلوی تاریخی که از امیر  یرعلی خان بره مناسربت ایرن سرنر نقا ری  رده اسرت وجرود 

م سرلطان جران ودیگرری نرافوق العاده زیبرا هارتند. یکری بدارد. دو پار دیگرسردار، هنوز بچه  وهر دو 

محمدمیدر نامیده میشوند.
 17

  

  لرحمن خان:اخراج ابراهیم خان از چخانسور به امرامیرعبدا

را یوافر یروورد مافخانه اا یا ایواالن محای ومفیع سااوتن شاان یارا، ای ااد امیرضیدالرحمن وان 

ل   داده انادپ ولای ا  نوشاته  اا، ساراج التاواریخ اساتنیاف « امیر آ نین»یک ح ومس  مو، مرک ، 

 امیرضیدارحمن واان که مند ار و راس دراوتیار 1۸۸1میشود که سردار ایرا ی  وان یاوا  تا سپتمیر 

ا امیاار آ نااین ایرا کناادپ سااردارایر ی  وااان یاااوا  ا  افاااضتا را مرارگراااس  حاورنشااده یااود تااا 

 مینداران ی رگ وم تدر یوانسور یود که    یاحاظ مدرس مومی و   یه لحاظ مال یاس یار مین  اا، 

  یاد، در یوانسور مشلوریودپ 

  سردار  سیستان ضصیان کردندحاک  امیرضا  وان  رنوستین کسانی که یی مید د:تاریخ محای گوا 

 واد محمد،  مح ق سیستانی ی ول شریا وان نارو ی  وسردار ایرا ی  وان سن رانی یودندپ

 امیرضا  وان شوریدند و م ر اوضایه ممر،  سران سیستان  1290میالد،) 1۸73 در دسامیرس ا ی

که یرامیرضا   ییاالوره یا او توااق نمودند که ا  سیستان یرون یرودپ سرکردگانرا محاصره کردند و 

ی   وینی ایرا ی  وان سن رانی  سافان احمدوان  ند ضیارس ا : شریا وان نارودوان  شوری

 پیودند کمالوان صاح  یندرکمال وان  اما  وان رودیار،  سرارا  وان یاوا وماک ضیاسوان کیانی

ند واو دویاره  ما  یدی مک امیرضا  وان رس]یسرکردگی صمصا  الدوله[ا  ماین  ا، اما ی ود، نیرو

یرا، یررسی موووع مامورانی واردسیستان میشوند ومرد  الیته پ اساوتیار سیستان را یدسس گر

ضد  روایس وود را ا  سپردن سرنوشس وود یه یدسس  ماینی  ا ایرا  می نند ومیرضا  وان ا  

نظامی ینا  صمصا  الماک گماشته میشودپدیر، نمیسهرد که شوص ی ایا یک سیستان تیدیل و
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را نسیس یه وود مالماس می ند وه نیس شاه شاه ناصرالدین یا امیرضا  وان وود را یه تلران رسانده 

  پ1۸ 1۸7۴کرده دویاره یه حیث حاک  سیستان یرمیسردد)پاد 

 یه ااغانستان ارارمی ندپی  وان ناروشتن م دد میرضا  وان یه سیستان  سردارشریا گیا یر

ً دارایی  ا، موصوا را در سیستان مصادره کردندپ متخامی »اار،میرضا  وان یا  دایس دولس   ا

داده  ی یرایاا  مینحالتا مناس   می ند دروواسس ]شیرضایوان[ااغانستان امیرا  وان محمـد شریا

ل  ی رع و مترود ۀ را که در آنومس منف ـ« اتحۀ ماخـ»  شود تا در آن  ندگی کندپ امیر شیرضایوان

که ماخه اتح را   ومتصرااس وود میدانسس   کردپ یر فیق یک روایس ایرا ی  وانضفا ایرایا یود 

شریروان  وایرا ی  وان  شو رووا ر یک دیسر  ]یا آن ه پکامالً ناراوی یود تصمی  امیرکایلاین ا 

 وان محمـد شریا ری رو  ی یاالوره ایرا ی  وان پ نداشتند یاس ووییا    مناسیآنلا   مسر [یودند

یا    درگیر شدندپ یاید « ی  ا ورنا»و  «سن رانی  ا» یدینسان  دپمود و او را غارس نکرحماه 

ی  ا حین میا  سیستان در یرایر  مدیسر صا کشیدند و نی  و یوافر داشس که سن رانی  ا و نار

    ریان داشسپ « تیر کوه» مین   میر آیاد در یارۀ سرارا  وان در منف ـ ند و دضوا میان ااراد 

حل و یا    صاح کردندپ مخلها  موما محمـدشریا ا  راه مهاکره یا این  مه  مسایل مورد منا ضه 

و ی وا  ح   حووریایی یه کایل ا که او را ی ایل احوارکردند وویای مت ل ل شد  مانی وان 

ی دارد و  یچ حرکتی کرده نمی تواندپ تا  ماندرمحاصره دشمن مرارر فرا نوشس که و، ا  یلا

 مین  راضس امدامی یرا، کشس و یچ شریا وان   اوراج نشده یودایرا ی  وان ا  یوانسور که

تا مدس فوالنی متمرد و   شیرضایوانامیروان در  مان  ایرا ی سردار پکرده نتوانسس اتحۀ  ا، ماخـ

 پیودضمالً مست ل ویاغی 

 یا ی درس رسیدن امیرضیدالرحمن وان    ند وت  ماود الفوایری در ااغانستان یه نوا در آمدپ

ویای کوته نظر یود تا درد نماید که ایرا ی  وان  پتحمل کندکه یرندیاس را نیودضیدالرحمن کسی امیر

یه والی اراه امر  ضیدالرحمن وانپ  امیرویاید وودرا یاحرکس  مان ضیارنماید  مان تغییر نموده اسس

پ شتااسیسو، یوانسور نرر واصه دار700 یا اوراج نمایدپ والیا  یوانسو رمود تا ایرا ی  وان را ن

سرگردان و واکنون یحالس  یچ م اومتی یا ار ند وود یه مامرو اار، ارار کرد  یدون ایرا ی  وان 

 19وانه یدوا اسسپ 

 ]ضیدالرحمن وان[امیر ن  اردالیل ا  1۸۸4در ضووکمیسیون تحدید سرحداس ااغانستان) " ردم  "

    کند ار را اشغال نمود1۸۸1:  مانی ه ایو  وان در سال ینین شر  مید درا ایرا ی  وان ا 

                                                           

1۸
   277 2۴1ووشید،  ص1330سیستان ورویداد نو ده یلمنمحمد واد س ا ی ) - 

1۹
  ۸0و 79ژورنال"تر مه رحمس آریا ااغان  رمن آنالین  یوا لودویک آدمک"دااغانستان تاریوی او سیاسی  - 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 13تر 10 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

پیوسس  یخد ا  ش سس ایو  وان  ایرا ی  وان ومن ایویوان ار ند ی رگ ایرا ی  وان یه لش ریان 

دیار  ینده وودا آ]وکرایی ا  این موووع آگاه شد در وان شیرضای) مند ار یا والی اسیقۀ م اتیـ

ضمالً  اوتا مش الس را یا او حل نمایدپ  میل ا  این ه در یرایر داشس   یصمتپ امیر ووا گردید[

یه مختمدین و  مرا ان ایرا ی  المانده یود که  [موالدادوان] امدامی صورس یسیرد والی آنومس اراه

که اگر یه ا رکرد یا افالع ا این موووع  وان پ ایرا ی یررستدیه کایل  را تا اوترتییاتی گراته شده 

یه کایل امتناع ور ید؛ و  مانی ه راتن ینایرین ا    کایل یرود یی سرنوشتی در انتظارا ووا د یود

راه درند یدون ایرا ی  وان یفرا یوانسور یحرکس ااتاد امیرنرر، واصه داران  700نیرو، 

 ارار اوتیار نمودپ

 یچ کدا  شان یندان نروه، ندارندپ نا  دارند ار ندان و، وان  لان وان  غال  حیدر و محـمد ضای  

مدرس سردار تنلا یر نیرو، ویای مخدود مت ی اسس ینانیه در یین نرو، یوانسور که متش ل ا  

  ندپایرا ی  وان اۀ آن یاویان سن رانی فایرـ]وانوار[  300وانوار اسس تنلا  2۵00تا  2200

ی ی ریند ح مروا»د: گویمی در مورد تغییر، که مو   ض ل ایرا ی  وان شد ینین  "ری و،"  

ـر  ا  ا، دیسر ئش ی نیسس که مرد  این ا  مانند سا  در یوانسور یه ندرس  مسانی اسس لاااغان

در حدود  ضیدالرحمن وان[امیر] ح ومس امیر مافعۀ مدیون صاح ینیاد، و محسوسی اند که یوسیاـ

 مر   ا، غریی و  نویی سافنتا یمیان آمده اسسپ 

 مرد  یی ، نمیتواند اکنون یصورس واص در یوانسور یا رو، کار آمدن امیر ضیدالرحمن وان  و

را م یور یه ترد وانه وکاشانه د  ان  نمیتواند ییاریا یچ و یا این ه  یرساند رروایحیث یرده ی را

وود را یاال، ۀ مدرس  ایرانه و وودسرانـ ]ایرا ی  وان[که  سس  آن اگرتنی  ا حاکی ا پپپدن اا ی

سرا: سرا یه مخنی رضیتی که یا  »یوصوص یاال، تا ی ان  سیستانیان و تنسی غیر یاوا رضایا، 

دپ نامیرده نه توانسته اسس یه نرع وود راضمال می ک« ورید و اروا میشدپ   مراه یا  مین شان 

 لا، و، را ویف نموده اسسپ"یرا امیر دارایدسس یه میامی ی ند  ی

اموا  سن رانی ]م ی  یود که ایرا ی  وان  20[درسس اسس 1۸91 سال]1۸93سال اوایل در 

یود  و،  [اار، یوا ]سیستاننامیرده در آن مان در تحریک نمودپضایه امیر یشورا را یوانسور[

سرپییی  مع آور، مالیاس مامورین ا  پرداوتن مالیاس یه که گرته یود  وود سن رانیاموا  یه 

  میتوانند ن د او یه سیستان در صورتی که در یرایر شان امدامی صورس یسیرد وم اومس نمایند کنندو

پ  سران ا  سن رانی  ا یلار تن آنلا  مین ودیسرکمک  ااضفا ووا د نمودو، یه  پناه آورند الیته 

تصمی  آمده یودند اسیر کردند و  دولتی مالیاسدیون ویامیاس سواران ااغان را که یرا،  مع آور، 

                                                           

۲۰
  میشود.زیرعنوان اخطار سردار ابراهیم خان ذکر دارد که یشرحدرمورد شورش بلوچها م 1۸۹1در وقایع سال سراج التواریخ  - 
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 13تر 11 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

محمـد شریا ومتی پ وارج کنندیاویان یه آنسو، سرحد ا  کشور ، ا آنلا را یا تخداد دیسرداشتند تا 

را یرا،  اوگیر، تن ا  واصه داران 200 ا  الا  وینا این امدا  سن رانی  ا مفاع شد  ، مااسح

ا   سواران ااغانی رامی وواستندیاویلا که  مادامین واصه داران ای پداین ضمل شان ارستا

ج مرد  را ا  کشور وگراتار و م اق یه ر ایی یلار تن سوار کار شدند و وروارج سا ند سرحد

را وورده و میالً راته یودند دریااتند که  مه وان پ آنلایی ه اری  وضده ووضید ایرا ی  ندمتوما ساوت

دروغ مح  یود و سران ا  گرته میشود که نه تنلا وود شان ک  ک  دویاره سونان ایرا ی  وان 

یرگشتند یا ه تخداد دیسر ا  یاویان اار، را نی  یا وود آوردندپ در درگیر، کوتا ی که یر موووع 

یردن ملا رین و توما آنلا  یا ااراد محمـد شریا صورس گراس گرته میشود که دو تن ا  مایامیران 

مأمورین ۀ ـرین نی   ومی شدندپ ی ی ا  آنلا وااس نمود و دیسر، یوسیاـئی در میان ساانسانی اارس

اارسی یه  ندان ااسنده شد موصوا ا  داشتن  ر نوع ارتیاف یا آنلا من ر و    ا  مس ولیس این 

  در سیستان وااس نمودپ ار ندا وان  لان 1۸93آشو  ان ار ور یدپ  ایرا ی  وان در اواور سال 

سیستان  ندگی می ردپ موصوا « اکیم»   در 1۸9۴ا  منف ه در سال « ییس»دیدار ډگروال  حین

یک مریه « کد ودا،»وغرییی  مرار داشس و اارسیان یا و، ییشتر ا  ا ردر ووخیس یی نلایس 

  21 راتار دیسر، نداشتندپ

 

 :ه ماموران  افغانستانبابراهیم خان  سرداراخطار

 نساامی کاه والای ااراه موالدادواان یارا، سارکویی غایااه 1۸91سراج التاواریخ مینویساد کاه  درساال 

[ پدراستاد وایااییاویان سن رانی در ناحیه واران ویاه گی راته یود  میر ا محمدحسین وان کوتوال]

اااراه فوماری ایااا، ساااللا، گهشااته ویا گشااس وااالع وااوانین و ی رگااان » یااا یاااران پن سانااه وااویا 

را ییرون نوی، نموده یه امواوملر امیر یدسس سایدضای واان رسااله دار   «واریایان ا الی یوانسور

آمیااا  وشااارانسی   یرا ااار ایااان امااادا  اسااااد  داد تاااا ا  مااارد  یوانساااوریه  رنحاااو، شاااده وصاااول کنااادپ

  اوافرادیارمیر امحمدحسین وان کوتوال ویاران ظال  ووداناترسا مرد  شریا اراه ویوانسور 

یاوا که تخداد شاان ا  حماه نیرو ا، دولتی یر شورشیان س ندسس یه شورا  دند وشدند و واکنا  و

  ارنرر تومین شده  یخاد ا   دوواورد، شورشایان پاا یررارنلااده واود ی صاد ضیاور ا  رودواناه  12

 د  یرمناادنااد و ی یااه ا ردیآ  غااری گنررشااان در  یرمنااد وااود را یااه رود انداوتنااد وحاادود دو اا ار 

ارار، یه ایران ا ا راضمال والا  سردار ایرا ی  وان که میل ا اینندپ شدضیورکرده واردواد ایران 

                                                           

۲1
  ۸0و 79 لودویک آدمک"دااغانستان تاریوی او سیاسی ژورنال"تر مه رحمس آریا ااغان  رمن آنالین  یوا - 
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 13تر 12 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ومتی ح اماخاه کناد مرک تاا یرتا کنار رود مشاترد آماد  هیود  اموا  یاوا را یدوروود  مع نمودشده 

22 میررستدپومیل ا  حماه پیامی تلدید آمی  یه محمد ان وان ی ی ا  ووانین کند حماه کندپ
  

ینااین سااردارایرا ی  وااان ا لش رکشاای  شااورا وااوانین یاااوا یوانسااور شاار  سااراج التااواریخ در 

سردارایرا ی  وان یا مرد  یاوییه که ارار سیستان شده ودرد غریس را دیده یودند  مخیاس »د: نویسمی

پیاا  دادناد کاه یاون کرد تا کنار وف ااصاه یین دولتاین ااغانساتان وایاران آماده یاه کارکناان ایان دولاس 

آیاء وا داد و ندگان ماسس می یاید تروی  ما شودپ و   نامه یه  ضالمۀ یواسورمدان مردگان وموفن

کدوادا محمااد ان وااان ارسااتاده پیااا  دادنااد کااه تماماس ماارد  یوانسااور یااا مایااار و درموالرااس یااا دولااس 

ومتحد شوند الوالمراد  واال واود را ااغانستان مدد کاراند  او اگردسس ا ااغان یرداشته یا ایشان مترق 

ا  دسااس ایشااان یااه یاااد ووا ااد دادپواو نامااه سااردار ایاارا ی  وااان را ناا د ساارتیپ ضیاادالرحی  وااان 

ومحمدشریا وان آورده وایشان]آن را[ماروا ضریوهٔ وود یه پایهٔ سریر سافنس ارستاده ا  حوورا 

ن سالهای دراز با خوکها دمساز ودر آالیش به سردارابراهیم خامد، واال یه نا  ایشان ار ما  راس که:

بدی انباز بوده ودرمیان جنگ روز به سر برده طبیعت خوکیت در او اثرر کررده اسرت، مری بایردهوای 

قبرسررتانش را از سرررش بیرررون کرررده چنرران برره مشررت ادب در دهررنش بزننررد کرره قبرسررتان خررود را برره 

  کدودا محمد ان وان یا سیصدتن سواره وپیاده و میل ا  پرتو وصول ااسندن این ح  خواب هم نبیند.

ا  مو  وودییری م ایل سردار ایرا ی  وان یرااراشته یا سرتیپ ضیادالرحی  واان ومحمدشاریا واان و 

پیادگان ساواو راه مدااخس یرداشاته تاا کناار واف ااصااه راتاه یاه ضا   ر   استوارایساادندپ وح ماران 

آگاااه گشاته یااک تان ا  یاااوران نظاا  را یااا ییا ، ا  سااواره سیساتان]امیرضا  وااان و یماه[ ا ایاان امار 

 23 «مامور کرده سردار ایرا ی  وان را یالش را ا  کنار وف ااصل دور کرده پراکنده ساوسپ

 ابراهیم خان به چخانسور:مجدد سرداربازگشت 

شار  حاال ایارا ی  درمایالد،  1۸9۶ ق )مفاایق  131۶رییع االول سال ومایع   یرسراج التواریخ  

کد ودا ایرا ی  وان یاوا  ا تیخۀ دولس ایران که در سیستان امامس وتوفن :» مینویسدوان یاوا ینین 

یا ا ال وضیاال واود ]شوکس الماک پسارمیرضا  واان و یماه[داشس   ا  مخاندس وید ساوکی حاک  آن ا 

ضریواااۀ آوناااد اده ن ااال مسااا ن کااارده در یوانساااور یاااه ساااایۀ حمایاااس ایااان دولاااس  اااا، گ یااادپ وا  

ا یرمحمدوان]حاک  یوانسور[   یره یرا، او ومنسویانا مخین وم ررگردیده  وودا فا  کایال شاد 

که مرار، درامر مخاا رو گارا نلاده آیدپ واو میل ا  آمادن یاه دارالساافنه  وداع  نادگی گرتاه  در 

او که دریوانساور اساس   اگر یرادر»رو  شش  رییع االور آوند اده ا یر محمد وان را ارمان شد که

یایرادران دیسرا که در سیستان اند  مراوده و م اتیه ن ند ووامن ا  ضد  ارت اا  واود درایان امار 

                                                           

۲۲
 ۸۷۹-۸۷۶،صص1،بخش 3سراج التواریخ،ج  - 

۲3
 ۸۸3-۸۸۲،صص1،بخش 3سراج التواریخ،ج  - 
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 13تر 13 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ید ااد مخاارو  دارد کااه ساار رشااتۀ یااود و یاااا او در آن ااا ارمااوده شااود واال ایشااان را در سیسااتان 

ایرا ی  وان در سیساتان مخااودس و او ا  تیرا، یرادران وود آیا نموده یا ا ل وضیال « مرا خس د دپ

 پ 24«کردپ

امیردساس  م ایالدر سردارایرا ی  وان که ینادین یااردر یرایر گهشس ومدارا، امیر ضیدالرحمن وان  

 ستودنی اسسپ   یه یغاوس وسرکشی  ده یود  

میسویند که  ارشلا، وود گدر  190۴وتیس در  1۸۵۶وح ی  یاشی سیستان در  1۸72سمس درسال 

و، مرد، ستمیاره ومختاد یه یر، ویند یاود و دکتار ااوری، سایا  ارانساه ا، را درکناار  اامون »

یشاا  ا   ااان  1۸92   نسااا  شاا ار ا  رو، یالوساای یااه متاال آورده یااود ووااودا در 1۸۴0درسااال 

ان درمیاسیستان  د  ده سیاه دد در درحال ا ر وااال،  1903پوشیدپ وپسرا وان لان وان درسال 

  25 پ ندګی می ردکنسی 

ی ی نلرایرا ی  آیاد درولسوالی کند اسس کاه ا   ا  آ ار یامیمانده منسو  یه سردارایرا ی  وان یاوا

 ادا گشاته و یسامس شامال شارمی ا  کناار  ک یدر نو  ده ماا رود سیوسر )وف سرحد، دو کشور  

مریاه ایارا ی  آیااد مسا ن یاویلاا، وف ولسوالی کنګ تاا ید اس یاویان نارو ی وپشتونلا، غا ا ی مر

 شیر ایی امتداد می یاید  و د اس شمال ولسوالی کنک را تا دشس کری  کشاته واشا ین آییاار، می نادپ

شمال رود ایرا ی  ایاد متخاق یه وکیل محمدضمروان شیر ا ی و ود  یک روستا، ینا  ایرا ی  آیاد در 

یر ا ی در آن سا ونس دارنادپمرحو  کاندیاد داشس که  ناو    اض اا  مرحاو  وکیال محمادضمروان شا

 پلاوال ا   مین مریه یودندپ  ناکادمیسین ضیدالرحم

 پایان
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۲5
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