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 لفۀ مؤمقدم

« سیستان دردربارۀ مبارزات بلوچها وسرداران بلوچ »

 تاریخی است که در مواقع مختلف -مقاله تحقیقی  بیستمجموعه 

در دوران  هم  در اکادمی علوم افغانستان وهم  حیاتی فرهنگی ام، 

 نشر سپرده ام.به هجرت در کشور سوئد هریکی را  نوشته و 

ما در امنسوبم بارکزی به قوم و تبارپشتون من درحالی که 

یک محیط بلوچی بزرگ شده ام وکودکی ونوجوانی ودوران مکتب 

وکرکتر شان بلد  با بلوچها سپری کرده ام و با خوی وخصلت را 

پراتۀ تندوری چنگالی ولواش و نان در دسترخوان بلوچها هستم و

 معاشرت با بلوچ دردرنیمروز تقریباً نیمی از عمرم را و  خورده ام

 سپری کرده ام. ها

 نزدیک دیگر با پشتونها  خود را 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. 

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

عثمانی( مقاله ، سفیر شاه اشرف افغان بدربار ترکیه محمدخان بلوچ

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

نیمروزی های مورد اسقبال گرم تحصیل کرده بچاپ رساندم، 

از آن ببعد در  .خوبی  بمن دست داده بودبسیاراحساس قرارگرفت و 

توجه کرده ام ونه تنها شخصیت های سیاسی بلوچ  بارۀ رجال و

ملی ومبارزات سیاسی بلوچهای پاکستان بلکه  دربارۀ  جنبش های
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در بارۀ رجال وشخصیت های نامدار این قوم بشمول سردار دوست 

محمدخان بلوچ در بلوچستان ایران وهمچنان سرداران سنجرانی 

وناروئی مقیم سیستان و نیمروز اطالعات تاریخی مغتنمی را گرد 

ی ازچیز فهمان آورده به نشر سپرده ام که مورد استقبال عده زیاد

 بلوچ مقیم ایران قرار گرفته است.

بلوچ در سیستان وکارنامه های شان که شریف حضوراقوام 

به تا  داشتهوا ند، نگارنده را برآن میسازرا منطقه بخشی از تاریخ 

تاجائی که منابع این طایفه رجال مهم مبارزات ملی وکارنامه های 

 بپردازم.  د نیاری کرده اتاریخی 

و  دنامیده میش« گدروزیا»بنام در ازمنه قبل از میالد بلوچستان 

ت قعییونانی چون استرابو وپلینی وآرین وغیره  مونگاران وقایع 

 یادکرده اند. ودریای عرب و هندوستان سیستان آن را بین کرمان و

از جمله اصطخری مولفان در دورۀ اسالمی  جغرافیه نگاران و

این منطقه بنام  ازوغیره وت حموی یاقالمقدسی ووابن حوقل و

  یاد کرده اند. «مکران»

 نیبر ا محققان »میخوانیم که: بلوچزیر واژه   درویکی پیدیا

هستند و واژه بلوچ از بدروچ  ایها از مردم گدروز که بلوچ اند دهیعق

 یها از ساتراپ ایگدروز التیاست. ا گدروچ مشتق شده ای

 شیمرز با زرنگه باکتر است که هم بوده یهخامنش یامپراطور

از مورخان  یسلیس دوریویاست و د بوده هیه و کرمانیپارت اتیسعد

 یها التیان را جزو ا الدیقبل از م 323 سالدر  یمشهور روم

مکا  ای مک نیسرزم نیآنان را هم نیاست؛ و سرزم شمرده یشرق

در  ای( pohraپورا ) تیبه مرکز یبلوچستان امروز ای)مکران( 

 «اند. ( دانستهیکنون رانشهریا یزبان امروز پهره )نام باستان
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در کتاب پژوهش های اتنوگرافی  ،داکتر بیلیومحقق مشهورانگلیسی 

د که نام بلوچستان برای اولین بار از گویخود دربارۀ افغانستان می

 سوی نادرافشار بعد از فتح این منطقه برآن گذاشته شد.

بلوچستان به قلمرو احمدشاه درانی ملحق گردید پس از نادرافشار 

 که قشون انگلیس ازاین سرزمین عبورمیکرد، خان  1339سال درو

 انگلیس از شاه شجاع نخستین قردارداد را با گینمایندهبه کالت 

 امضانمود. 

وآغاز بحران 1863درپس از مرگ امیردوست محمد خان درهرات 

کابل، ایران فرصت یافت میان پسران امیر برسرتصرف پنج ساله 

بلوچستان گسترش دهد ونه تنها نیمی از سیستان وتا نفوذ خود را در

نیز بلوچستان را متصرف شود بلکه توانست بخشی ازسیستان را

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

ایران را  ،به قصد دفاع از منافع افغانستانکابل تسلط یافت وبرتخت 

با انگلیس پای حکمیت بجلوگذاشت و تهدید به جنگ نمود،ولی 

ایران ابتدا بلوچستان را درمیان  از لندناعزام جنرال گولدسمید 

( وبعد سیستان را میان ایران 1871خان کالت تقسم نمود)و

 (.1872وافغانستان تقسیم کرد)

تر از ضربه  تر و خون چکان  که مهلک  انگلیس دومو اما ضربه 

برامیر محمدیعقوب  ۱۸۷۹در تحمیل معاهده گندمک اولی بود، 

سیبی، دارو  :چون  از پیکر افغانستان بخشهاییجداکردن خان و

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

ل و چنار، سوات، باجور، بنیر ، دیر ، چپالس ، چترال، باشگ

با تحمیل معاهدۀ انگلیس ها .به هند برتانوی بود پیوستن آنوغیره 
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 ورندیخط دکشیدن وبرامیر عبدالرحمن خان ۱۸۹۳دیورند در 

انگلیسها . قلمروهندبرتانوی قرارگرفت جزو برای دایممناطق مذکور

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

 ایجاد کردند.« بلوچستانپولیتیکل ایجنت »به 

، پس از اعالم استقالل هند و پاکستان، انگلیس 1947درسال 

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

درصد خاکش را تشکیل  45 که به آن تعلق نداشت و دادپاکستان به 

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

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

 تا آغاز کردند که بلوچستان براي استقالل را بالفاصله جنگي 

 اکنون دوام دارد.

 حمایت داودخان از داعیۀ بلوچها:

که از داعیه برحق بود غانستان افقاطع داودخان یکی از زمامداران 

ومظالم پاکستان را علیه خلق های بلوچ حمایت میکرد دفاع وبلوچها 

از اینکه حکومت بوتو علیه جنبش های  خانداؤد  .محکوم مینمود

تن سران بلوچ با حمالت بیرحمانه و زندانی ساخ جدائی طلب بلوچ

 اتخاذ کرد وموقف جدی تری  ،و پشتون به شدت اقدام میکرد

اعتراض خود را علیه آن به حیث سیاست عنعنوی بلند  صدای

به سرعت رو به خرابی با پاکستان روابط  به همین سبب  ،کرد

یعنی یک  ۱۳5۳سنبله  ۱6گذاشت که دراثر آن محمد داؤد بتاریخ 

سازمان نامۀ به سرمنشی  اعالم جمهوری درافغانستان سال بعد از

عملیات بیرحمانه مورد دررا و توجه آن مؤسسه فرستاد ملل متحد 

قاضا نمود. بوتو بالمقابل نامۀ حکومت پاکستان بر مردم بلوچ ت
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جوابیه شدید الحن خود را به سرمنشی ملل متحد ارسال کرد که در 

 آن افغانستان را به مداخله در امور آن کشور متهم ساخته بود.

 را اقتباس میکنم.پرست  وطندراینجا نامه دوم آن شهید 

 در دفاع  محمد داؤد رئيس دولت افغانستان  ۀنام

 مردم بلوچ عنوانی سرمنشی ملل متحداز حقوق 

 جاللتمآبا!»

خود عنوانی  ۱۹۷۴سپتمبر  ۷من توسط نامۀ مورخه 

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 

 ۲۵، مورخ ۲۴یکه تقاضا گردیده بود، طی سند رسمی پ  طور

ازطرف داراالنشای ملل متحد به کشورهای عضو  ۱۹۷۴سپتمبر

 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 

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

مستحضر گرداند. افغانستان عقیده دارد که تمام دول عضو مکلف 

اند 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 

شده، نسبت به عواقبی وخیمی میباشد که شاید در نتیجۀ سیاست 

حکومت پاکستان علیه آزادیخواهان بلوچ بروز نماید. این نگرانی 

بعد از استعمال سیستماتیک قوه، بشمول بمباردمان هوائی ازطرف 

لوچ که علیه پامال گردیدن تقاضاهای پاکستان بمقابل آزادیخواهان ب
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مشروع سیاسی و آرزو های حقه خویش به مقاومت خود دوام 

 میدهند، اظهار گردید.

بعد از آنکه پاکستان قوۀ نظامی را استعمال کرد و مرتکب 

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

به مواضع زنان و سالخوردگان گردید، آزادیخواهان بلوچ 

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

حقوق حقه خویش مجادله نمایند. این وضع ازطرف احزاب مخالف 

پاکستان و رهبران سیاسی بلوچ به توجه موسسات بین المللی مانند 

کمسیون حقوق بشر ملل متحد، داراالنشای کنفرانس اسالمی، 

سرخ و هالل احمر و موسسه بخشش  موسسه بین المللی صلیب

]عفو[ عمومی بین المللی )امنستی انتر نیشنل( رسانیده شد که 

توسط وسایط نشراتی و اطالعاتی بین المللی، با وجود سانسور 

شدیدی که ازطرف حکومت پاکستان وضع شده بود، جهان از آن 

آگاه گردیدند. درین وقت بود که صدراعظم پاکستان اولین 

وم خود را برای آزادیخواهان بلوچ صادر کرده و اعالم اولتیمات

تسلیم نگردند، علیه  ۱۹۷۴اکتوبر  ۱۵داشت که: هرگاه ایشان الی 

 ایشان عملیات شدید و وسیع نظامی اتخاد خواهد گردید.

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

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

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

قوق بشر به توجه جاللتمآب شما و کشورهای حبشر و میثاق های 

 عضو ملل متحد برساند.

 ۱۹۷۴حکومت پاکستان توسط نامۀ مورخه اول اکتوبر 

خویش که ازطرف صدراعظم پاکستان عنوانی جاللتمآب شما 

، نظریات خود را اظهار کرده است. حکومت صادر گردیده
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افغانستان بار دیگر وظیفۀ خود میداند تا نظر خود را در مورد 

 وضع موجود تقدیم نماید.

حکومت پاکستان پیشنهاد مبنی برتحقیقات بین المللی را برای 

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

المللی به منظور جستجوی حقایق بحیث اگر طلب تحقیقات بین 

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

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

حقوق بشر را نقض مینمایند. درخواست تحقیق حقایق توسط جامعۀ 

 بین المللی در آغاز ازطرف آزادیخواهان بلوچ و رهبران سیاسی

شتیبانی کامل حکومت پآنها صورت گرفته است که این تقاضا از 

افغانستان برخوردار میباشد. لذا مضحک است طوریکه در نامه 

پاکستان ظهار گردیده که حمایت مردم بلوچ ازطرف حکومت 

ستقالل سیاسی پاکستان اافغانستان یک طرح علیه تمامیت ارضی و 

 میباشد.

که حکومت افغانستان  دیدهدر مکتوب شاغلی بوتو ادعا گر

باالی قسمت های بزرگ خاک پاکستان دعوای ارضی پيش نموده 

. این طور اعالم هرگز و به هیچ سویه توسط حکومت است

 افغانستان صورت نگرفته و توسط هیچ منبعی ثابت شده نمیتواند.

حکومت پاکستان افغانستان را متهم براین می سازد که: 

خرابکاری و دهشت افگنی را در  بصورت سیستماتیک عملیات

داخل پاکستان ترتیب، مساعد و تشویق مینماید. این البته حقیقت 

دارد که آزادیخواهان توسط همه وسایلی که بدسترس شان است با 

حکومت 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 
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همچنان گفته شده میتواند که همه آزادیخواهان در نقاط مختلف 

جهان دهشت افگنان میباشند. به همین منوال درست نیست که به 

رهبران سیاسی یک داعیۀ ملی، روسای فیودال خطاب گردند. تنها 

یافت حقایق میتواند حقیقت را تحقیقات بین المللی به منظور در

واضح سازد. تقاضا از جامعۀ بین المللی برای اینکه حقایق بمیان 

آید، به هیچ وجه یک طرز العمل فیودالی محسوب شده نمیتواند. 

 رهبری مردم بلوچ بدست منورین و جوانان بلوچ میباشد.

طی نامۀ خود حکومت پاکستان تذکر میدهد که حقوق و 

همه مردمان پاکستان توسط قانون اساسی که  آزادیهای سیاسی

بصورت دموکراتیک ترتیب و از جانب نمایندگانی که از طرف 

همه ایاالت پاکستان مستقیما انتخاب شده اند، به اتفاق آراء تصویب 

گردیده، تضمین شده است و بلوچستان دارای یک حکومت منتخب 

انند مردم دیگر از مردم نمایندگی میکند، میباشد و مردمان آنجا م

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

برخوردار اند. ولی دراینجا یک حقیقت غیرقابل نکار را باید 

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

بصورت غیرقانونی برطرف گردیدند و اکثریت انها فعالً در زندان 

 رند.بسر می ب

بحیث یک )دولت قرون  درنامۀ پاکستان به افغانستان

در آنجا امحای جسمانی مخالفین سیاسی :»وسطی( اشاره شده که 

یک قاعده است، نه یک استثناء. درسال گذشته یک تعداد افغانهای 

برجسته به این سرنوشت مبتال گردیدند و بسیاری ازین ها در سیاه 

این گفتار « نج بسر میبرند.چال ها بدون محاکمه در درد و ر

تحریف فاحش حقایق است. من یقیین دارم که جاللتمآب شما آگاه 

هستید که بعد ازانقالب جمهوریت در افغانستان کوشش های به 
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تحریک پاکستان برای از بین بردن رژیم مترقی جمهوریت بعمل 

آمد که خائنین گرفتار و مجازات گردیدند، ولی مجازات بدون 

ورت نگرفته است. افغانستان در مقابل مداخله پاکستان محاکمه ص

در امور داخلی کشور همیشه از صبر و تحمل کار گرفته ست. 

مداخالت پاکستان در امور داخلی افغانستان توسط اسنادی که در 

دست حکومت افغانستان موجود است، به اثبات رسانیده شده 

 میتواند.

لت قرون وسطی[ صدراعظم پاکستان افغانستان را یک)دو

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

کشوری در آسیا بهتر از خود پاکستان واجد شرایط برای همچو 

لقبی نباشد، جائیکه حکومت به صورت سیستماتیک حقوق بشر و 

آزادی های فردی مردم را پامال کرده، جائیکه موسسات 

و جائیکه بیرحمی عسکر و  دموکراتیک تنها به نام موجود اند

پولیس یک حقیقت وحشتناک حیات روزمره گردیده است. جنگ 

نابود کننده که فعالً بمقابل مردم بی دفاع بلوچ جریان دارد، گواه 

کافی رویۀ اهانت آمیز حکومت پاکستان در برابر کرامت بشری و 

حقوق اساسی مردم بوده و صورت واضح ثابت میسازد که اقدامات 

ومت به هیچ وجه اعمال یک حکومت عصری و موکراتیک آن حک

 محسوب شده نمیتواند.

در پیام صدراعظم پاکستان عنوانی جاللتمآب شما همچنان 

یکصدوپنجاه هزارتن افغانی درسال گذشته به »تذکر رفته که:

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

یهای افغان هستند که هرسال هنگام اینست که این اتباع افغانی کوچ

فرا رسیدن موسم سرما به وادیهای گرم سواحل رود سند مهاجرت 

مینمایند. ایشان این رسم و عنعنه را از زمانیکه این مناطق جزء 
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افغانستان بود، تعقیب کرده اند. هنگامیکه بادهای گرم تابستان 

یگردند. شروع به وزیدن میکند، این کوچیها به سطوح مرتفع برم

طرز زندگی کوچی ها کامالً به زمامداران پاکستان معلوم است، 

طوریکه به اسالف آن و مقامات برتانوی در دهه های گذشته 

معلوم بود. لهذا حکومت پاکستان بخوبی میداند که اگر محدودیت 

های ازطرف مقامات مربوطه پاکستان وضع نمی شد و مزاحمت 

ولید نمیگردید، تعداد کوچیها های ازطرف شان برای آن مردم ت

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 

گردیده اند. میخواهم علیه حکومت پاکستان مبارزه میکردند، تسلیم 

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

 به توجه شما برسانم:

 ۱۵اوال  حکومات پاکستان موعد قبلی اولتیماتوم را که  

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

لیات نظامی و موعد به خوبی نشان میدهد که تهدید توسیع عم

بمباردمان هوائی هیچ گونه تغییری را در مقاومت آزادیخواهان 

برای حصول حقوق حقه شان وارد ننموده و حکومت پاکستان که 

در داخل میعاد آن اولتیماتوم موفق به پیشبرد مرام خود شده 

نتوانست، مجبور گردید برای نیل به اهداف نظامی خود در 

 رای اولتیماتوم خود تعیین کند.بلوچستان موعد جدیدی را ب

لوچ شامل زنان و اطفال بنفر مردم  ۳۴۴ثانیا  به تعداد  

دراین هفته های اخیر به خاک افغانستان پناه آورده اند. رجوع این 

مردم به فغانستان شدت و وسعت ظلم و تشدد حکومت پاکستان 
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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 

بلوچ اعالن کرده و با توزیع کتاب سفید خویش اوضاع را در 

بلوچستان بکلی عادی وانمود میکند و ازطرف دیگر میعاد 

ن تضاد واضح در اولتیماتوم خود را برای دو ماه تمدید مینماید. ای

ابالغیه های حکومت پاکستان، این امر را تائید میکند که برخالف 

ادعای پاکستان در مقاومت مجاهدین بلوچ علیه نظامیان پاکستان 

هیچگونه تقلیلی رخ نداده است. تمدید اولتیماتوم و مهاجرت پناه 

گزینان بلوچ به افغانستان کامالً درست بودن ادعای افغانستان را 

این مورد ثابت ساخته و اندیشۀ افغانستان را دربارۀ دوام جنگ در

بین مردم بلوچ و حکومت پاکستان تصدیق مینماید. همچنین 

بصورت آشکار این حقیقت را تائید مینماید که تطبیق سیاست خشن 

و بیرحمانه، مردم کشی و امحای دست جمعی آن حکومت علیه 

فزون اوضاع گردیده، مردم بیگناه بلوچ منجر به آشفتگی روز 

حقوق بشری و سیاسی مردم بلوچ را پامال و خطری را برای 

 صلح و امنیت در منطقه ما به وجود آورده است.

این واقعات نشان میدهد که افغانستان باید وضعیت وخیم را 

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

ید و نمی گذاشت پرده ضخیم ملل متحد و جامعه بین المللی میرسان

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

سپتمبر خود را بار یگر تائید مینمایم و  ۷نامه گذشته مورخ 

امیدوارم که حکومت پاکستان از استعمال قوه علیه آزادیخواهان 

. بلوچ که توسط اولتیماتوم تهدید گردیده اند، خودداری نماید

 امیدورام جاللتمآب شما احترامات فایقه مرا بپذیرید.
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 ۱« محمد داؤد»

یکی از بحث در پاکستان گرایان بلوچ  ملیحق طلبانه مبارزات 

شده به آن پرداخته  اثر  است که دراینقابل توجه جالب وهای بسیار 

 .است

سال  35ول طدر مقاالتی را کهتا میسر شد فرصت این خوشحالم که 

رجال نامدار دیگربارۀ مبارزات سیاسی ملیگرایان بلوچ و در اخیر

کتاب به جوانان مجموعه بصورت  یک آنها نگاشته ام، در

 تاریخدر روشن کردن  امیدوارم وعالقمندان تاریخ بلوچ تقدیم کنم.

فرهنگی  کوچک  خدمت درمنطقه ومعرفی نخبه ګان بلوچ بلوچها 

 بشمار آید.

 کاندید اکادمیسین سیستانی

 2020/ 17/4گوتنبرگ سویدن
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 داکتر کاظم، مقاله مکثی برمعضلۀ پشتونستان  داؤد خان و روابط با پاکستان) قسمت- 

 ( 2017چهارم، افغان جرمن آنالين فبروری
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 مقاله اول

 

 ی سیستاناتنو گرافی بلوچ  ها

 (1۹از نظرمحققان انگلیسی قرن )

2۹/12/ 201۹ 

درتحقیقات خود بدنبال  یلیسگانشکی نیست که نویسندگان ومحققان  

اند ولی آنچه مسلم است بوده  منافع ملی ونفوذ امپریالیستی خود

اینست که آنها به دولت ها متبوع خود گزارش نادرست وگمراه 

کننده نمیدادند. بطورمثال:کتاب "بیان سلطنت کابل " تالیف 

الفنستون )ترجمه پشتو از داکترحسن مونت استوارت وگزارش 

کاکر ونصرهللا سوبمن،چاپ اکادمی علوم افغانستان( و  ترجمه 

 ،(چاپ ایران )غانان[ ازمحمدآصف فکرت هرویبنام ]اف آن دری

ازچنان ارزش تاریخی وجامعه شناسی برخورداراست که با وجود 

( تا هنوز همتا 181۵سال از زمان نوشتن آن) 200گذشت 

وهمسنگ آنرا نه خود نوشته ایم ونه کسی دیگر از استادان جامعه 

 شناسی تحصیل کرده درغرب  ارائه کنند.

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

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

ذخیرۀ بزرگی از اطالعات گونه  ،لطیف یاد وفرهاد ظریفیداکتر

که می باشد گونه در بارۀ زندگی وحیات اقوام مختلف افغانستان 
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ای اتنوگرامی به بحیث یک منبع معتر برای پژوهش ه همهنوز

 حساب میرود.

پژوهشی در بارۀ " و"نژادهای افغانستانهمچنین است کتابهای "

محقق ونژاد شناس  " )هردو از داکتر بیلیواتنوگرامی افغانستان

( ونیزکتاب " بشرشناسی سیستان"، از جارج پیتر معروف انگلیسی

تیت،مورخ، بشرشناس ونقشه بردار وصاحب منصب انگلیسی 

هنری رالینسون در مورد مردم شناسی سیستان، از جمله  وتحقیقات

آثار ارزشمندی اند که تا کنون درکشورما وکشورهای همسایه از 

 گیرند. ند ومورد استفاده محققان قرارمیااعتبارزیادی برخوردار

  داکتربیلیو:

همراه با جنرال پالک و سید نورمحمدشاه صدراعظم  1872درسال 

 چهار وخان نشین و رودبار و رگرمسی امیر شیرعلیخان از راه

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

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

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

 سیستان ومردم آن نوشته است.

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

دیگری بنام "پژوهشی دربارۀ اِتنوگرافی افغانستان " دارد که آنرا 

ارائه کرده است. این  1891 در نهمین کنگرۀ شرقشناسان درسال

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

سایت اریائی به نشر رسید. دربخش هفتم این ترجمه درمورد 

 :ویدگمیطوایف سیستان بحث شده وپس از آنکه 



 19 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

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

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

و  نیقا زد،یکرمان،  یتا نواح افتهیدشتها تا جنوب و امتداد  ریمس

 یاست. سربند دهیگرد بیخراسان تا مشهد و قم ترک یتمام کوهها

بواسطه  شانیقدرت ا نکهیبود تا ا نجایامهم در  لهیقب کیقبال 

را درهمدان  لهیکتله قب کیشود  یرفت و گفته م نیاز ب مورلنگیت

از آنها بواسطه نادرافشار دو باره  ینمود[ و بعد تعداد دیکاشت]تبع

تازه  نی[ ازجمله آخر؟ی]براهوئیآورده شدند. ناهو ستانیبه س

 واردان از بلوچستان اند."

 

 یطوق یوبلوچها یسنجران یبلوچها یرافګمورد اتنو ودریلیب

 :سدینویم ستانیس میمق یومماسن

 

سیستان چندین طایفه وقبیله مانند سربندی، "با بلوچها در

نهرویی، سنجرانی، تاوکی]طوقی[، مماسنی، کوردگلی و دیگر 

آوارگان در مسیر دشتها تا جنوب و امتداد یافته تا نواحی کرمان، 

یزد، قاین و تمام کوههای خراسان تا مشهد و قم ترکیب گردیده 

اینکه قدرت  است. سربندی قبال یک قبیله مهم در اینجا بود تا

ایشان بواسطه تیمورلنگ از بین رفت و گفته می شود یک کتله 

قبیله را درهمدان کاشت]تبعید نمود[ و بعد تعدادی از آنها بواسطه 

نادرافشار دو باره به سیستان آورده شدند. ناهوی]نارهوی؟[ 

 ازجمله آخرین تازه واردان از بلوچستان اند."

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

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

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

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

اند. مماسنی شاید قبیله نوکر و مخلوط چند نژاد )عمدتا سنجرانی( 
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نمایانده ممیسی متذکره بواسطه پلینی و باشنده چهار گانه ممیسیه 

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

زندگی میکردند.  در زمان تهاجم اسکندر در حوالی جاکسارتیس

یا [ نخعی]مماسنی، تاوکی و سنجرانی جمعا بنام نخای 

میده میشود؛ اینها همه ترک بوده و کم وبیش نوغای]نغعی[ نا

کوچی اند.
 
 

" کوردگلیبیلیو، براهوهی ها دراصل کورد اند ومینویسد:" به نظر

درسیستان یک شاخه ُکرد )کوردیونی و کاردوخی قدیمیها( 

کردستان است که یک سلطنت را در لُرستان )بین کرمان و 

ده و قدرت خود خوزستان( در حوالی آغازسده دوازدهم تاسیس نمو

را تا زمان شاه عباس نگاه داشتند که آن والیت را ضمیمه خود 

«ساخت. ...
 2

 

 

 بیلیو در بارۀ بلوچها وبراهوئی ها:بشرشنای اطالعات 

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

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

فتوحات اسکندر کبیر درشرق است و دربارۀ  مسکون در خط سیر

اطالعات ً وتاجیک ها کوردها وبلوچها وبراهوئیها  افغانها،اصلیت 

جالبی را ارائه میکند که تاکنون برای بسیاری از ما افغانها ناشنیده 

 ومی باید آنرا بدون تعصب مرورکرد.وناگفته مانده است 

ستراپی هفدهم متشکل از پاریکانوی و اسیاتیک »او مینویسد:

بلوچستان فعلی است: هاست. این ستراپی مربوط به  ایتیوپیان

                                                 
2
 داکتر بیلیو،پژوهشتی در بارۀ اتنوگرافی افغانستان )بخش هفتم( سایت آریائی   -
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دروسیا یا گیدروسیای سترابو، پلینی، آرین وغیره و تشکیل کننده گ

تمام آن منطقه کوهستانی، خشک، عقیم و در اکثر حصص دشت و 

ی کرمان در شرق مسکونه های پراگنده که از اندوس تا والیت پارس

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

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

ارسی مربوط فارس است و بنام بلوچستان فقسمت غربی این منطقه 

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

نده نواحی سرحد، بمپور )شهری باین فالت سرحد بوده و دربرگیر

نام مرکز این بخش بلوچستان است(، دیزک، گاه وغیره است. 

قسمت شرقی مربوط به هند است که بنام کالت بلوچستان یاد میشود 

)شهری باین نام مرکزاین بخش بلوچستان است( ودربرگیرنده 

ست. ج مکران ا، گنداوه، لسبیال و کاوالیات ساراوان، جاالوان، کاچ

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 این نام درهردوقسمت شرقی وغربی بنام کاچ 

گنداوه و کاچ یا کاج مکران دیده میشود؛ واینجا بواسطه نژاد کاش یا 

"کوش بیگت نیمرود"(، ایتیوپی های  –یبل کاچ )کوش با

هیرودوتس مسکون شده بود. ازاین کاش یا کاچ، کاشواهه یا 

کچواهه بزرگ )کوشواهه یا کوچواهه( شجره راجپوت اشتقاق شده 

 است.

کا یعنی "کوهنورد"( -پاریکانوی )جمع پارسی شکل هندی پرا

حاال های اسیاتیک  متذکره بواسطه هیرودوتس یکجا با ایتیوپی

یک واژه بومی دارای عین  ، براوی یا باروهییبواسطه براهوی

اسیاتیک  ایتیوپی های" نمایانده میشوند. اصطالح کوهنوردمعنی "

قدیمی اطالق  کوشیتیزهیرودوتس متذکره دراینجا بیک شاخه 
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میشود که در زمانهای بسیارقدیم دروادی تاگریس مسکون بوده و 

امتداد داشته است. ازاین  ]سند[اندوسازآنجا بامتداد ساحل تا 

حصص اینها بطرف شرق تا قلب راجپوتانه یا راجواره بحیث 

جائیکه ما قبایل  ،کچواهه و بطرف شمال تا هندوکش توسعه یافتند

 ]کاشغر[کچواهه را دربین مردمان کافرستان و کنر یا کاشکار

در دیدیم. عادات موجود دربین بلوچ واجداد ایشان که از الیپو 

سوریه آمده اند بطورآشکارا نشان دهنده منشای کوشایتی باشندگان 

 قدیمی منطقه میباشد.

با توضیح این قسمت آریانای باستان یا افغانستان ما میگوید  سترابو

انیا )کرمان پارسیها(، شامل که قبایل ساحل شرقی از اندوس تا کرم

 را از، یک قبیله درساحل شرقی دریای اربیس، که آنها اربیس

یتای جدا میسازد؛ در پهلوی آنها ایختیوفاگوی و بعدا کرمانوی راو

قراردارند؛ و اینکه درباالی ایختیوفاگوی، گیدروزیا قرار دارد. 

پلینی نیز اوریتای را بحیث ایختیوفاگوی اوریتای ذکرمیکند که با 

زبان مخصوص خودشان صحبت میکنند که لهجه هندی نبوده و 

و پاسیریس بوده و توسط دریای ارابیس  ایهمسایه های گیدروس

ازهندیها جدا شده است. آرین با تشریح مارش الکساندر از طریق 

این منطقه میگوید که پس از شروع نیرکوس جهت عبور نیروها از 

بحیره، الکساندر خودش بامتداد ساحل تا دریای ارابیوس مارش 

ن درنزدیکی نمود تا به اوریتای حمله نماید، یک قوم هندی مسکو

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 مرکز آنها را داشت. کورتیوس درگزارش همین مارش 

میگوید که الکساندر یک شهر در اینجا اعمار نموده و با مردم 

را مسکون گردانید. در آنسوی اوریتای، آرین ادامه اراخوتوی آن
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میدهد، الکساندربا نگهداری در نزدیکی ساحل، از طریق یک دره 

باریک داخل قلمروهای گیدروسوی شد که مارش بعدی بفاصله 

دورتر از بحیره، از طریق یک مسیربسیارخطرناک وعدم دسترسی 

 ای( مرکزگیدروسمپورببتمام احتیاجات زندگی، تا اینکه به پورا )

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 

عبارت بودند از اوریتای و گیدروسی. نام اوریتای شاید یک واژه 

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

مستعمل بواسطه هیرودوتس بوده و هر دو بواسطه نام محاوره ای 

فعلی براهوی نمایانده میشوند. ازطرف دیگر دراینجا سلسله 

کوههای حارا و جدا کننده الس بیال )منطقه اوریتای( ازمکران است 

این  که شاید منبع اصلی نام اوریتای باشد. دراینصورت، هردوی

ی و اوریتای( تحت نامگذاری ایختیوفاگوی آمدند که مردم )گیدروس

 معادل یونانی پارسی ماهیخوران، هنوز درمکران فعلی زنده است.

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

. اینها شاید درآنزمان این منطقه بنام گیدروسیا نامیده شده است

رین قبایل بوده اند؛ نام اینها هنوزدرنمایانده مسلط ترین و پرنفوس ت

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

درمعامالت بازرگانی مصروف بوده اند. بخشهای گیداربعضی 

قبایل پتان کوههای سلیمان شاید ازهمین منبع و یا بطورمستقیم 

باشد؛ و طوریکه قبال ازلومری، یک نام دارای عین اهمیت بوده 

ایانده عین گفته شد، جدران کوههای سلیمان در نزدیکی غزنی نم

ی قدیمی شاید حاال بصورت عمده در مردم اند. اما گیدروس

بلوچستان بواسطه لومری نمایانده شود که یگانه شکل هندی دیگر 
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گیدار باشد، هردو واژه بمعنی "جاکال" یا "روباه" است. از طرف 

پتان شاید همان ویدورا مهابارت سانسکریت باشد  دیگر گیدار

 درحالیکه گاداری نمایانده گاودرای سریع، دشمن ناگا است.

ی قدیمی حاال بواسطه بلوچها اشغال گردیده،توسط محل گیدروس

بواسطه ( پرنفوس ترین قبیله درمنطقه که پس ازایشان )گفته میشود

 150)حدود میشودنادرشاه، این منطقه بنام بلوچستان نامگذاری 

سال قبل(، زمانیکه او افغانستان مورد پژوهش ما را تحت سلطه 

پارسیان درآورد. من دریکی از فقرات قبلی بلوچها را منحیث 

راجپوت تشخیص کردم. اینها قبال بایست یک قبیله قدرتمند  بالیچه

بوده و نام خود را بحیث نام قومی مخلوطی از قبایل ونژاد ها داده 

ه حاال بحیث طوایف بلوچ باهم ترکیب شده اند. با آنهم حاال باشند ک

بلوچها قبیله مسلط دراین منطقه نیستند که دربرگیرنده نام آنها است. 

این موقعیت برای براهوی ها داده شده است. حاال ترکیب این دو 

قبیله بزرگ گیدروسیای قدیمی و بلوچستان فعلی یعنی براهوی 

اوریتای قدیمی وبلوچ نمایانده ایشیاتیک قدیمی نمایانده پاریکانوی یا 

 یا گیدروسوی را بررسی میکنیم.

 

روهی، "ازکوهها" یا "کوهییان"  -این نام تغییرشکل با  -براهوی 

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

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

کالت بلوچستان میدانند و براهوی یا براهویک، سلسله کوههای 

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

شالکوت )کویته( در شمال تا ساحل بحردرجنوب و محدود بواسطه 

کاچ گنداوه درشرق و نوشکی و خاران درغرب است. این ساحه 

وسیع کوهها و فالت مرتفع عبارت از خانه مرکزی کوهیانی اند که 
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براهوی نامیده میشوند و منطقه ایست که درآن زبانشان بنام 

یکه تشریح شد، مربوط به براهویکی غالب است. نام براهوی طور

اصطالح کوهستانی تطبیق شونده به "کوهیان" مناطق سوات و 

بونیر درشمالی ترین حصه مرزهای اندوس بوده و نام اصلی قومی 

مردمانی نیست که باالیشان اطالق میشود. نام دقیق قومی براهویی 

 است، یک قبیله بومی هم نژاد لومری.  باراها و زبان آنها

ی باراها و براهوی، براهوا و باروهی در واقعیت یکی اما نامها

. با بوده و این مردمان ازعین ایل کورد یا کوردگلی میباشد

ی درتمام ئوجودیکه اکثرا درساحه فوق الذکرمتمرکزاند. براهو

بلوچستان وحتی سیستان موجود اند؛ باوجودیکه درخانه بومی 

خارج آن بصورت دریاد میشوند،  یخویش بصورت عام بنام براهوی

عام بنام کورد یا کوردگلی نامیده میشوند؛ درحالیکه هردونام 

ی یا کورد یبراهوئی و کورد درهرجا برایشان عام است. براهو

درجریان سده  درواقعیت اوالده قدیمی آشوریها یا خاالدی است.

، کوردها مردم مهمی درافغانستان بودند که درزمان 1۴و  13های 

حاکمیت هرات، غور و کندهار را تا محدوده  ،انچنگیزخ جانشینان

ک کرد در افغانستان لِ ایاالت اندوس در اختیار داشتند. سلطنت م  

بواسطه تیمورلنگ از بین رفت؛ اما در بلوچستان بواسطه جد خان 

بر[ کورد احیا گردید. من مقیا فعلی کالت، یک رئیس طایفه کمبر]

که میتواند تا اندازه این جزئیات تاریخی را بخاطری ذکرکردم 

زیادی مخلوط عناصر ترک را در ترکیب قبایل بلوچستان روشن 

سازد، صرفنظر از اینکه طوایف براهوئی یا بلوچ باشند. اکثریت 

نامهای طوایف و بخشهای این دو قبیله بزرگ با پسوند جمع فارسی 

اری تغییرمیکند( ختم میشود –انری یا –انی )که بعضی اوقات به –

 زی میباشد. -خیل و  -کی و افغانی  -کا یا  -بوط به هندی که مر



 26 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

امل، بنگل، :طوایف عمده براهوی عبارتند از»بلیو درادامه میگوید:

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

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

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

 ، زیگروغیره.]زهری[تمبر، زیهری سوناری،

است. جتاه جت  کیج یا کاجبومی  کی-کجهمان  غجگیازاین نامها 

همان لنگاهه  لنگاوهمان کیهدر راجپوت بازرگان؛  کیدراست. 

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

 محمودشاهیی یا دشت یزد و کرمان است. همان لوت بوم لوتی

شاید اوالده ناقلینی است که بواسطه محمود غزنوی در اینجا 

 نوشیروانی و شیروانی قبال دیده شده است. مندرمسکون گشتند. 

 پازیظاهرا یکی بوده و نمایانده اوالده نوشیروان شاه فارس است. 

بوده ویا عین  یا پاش شاید عین پاس، پاش یا پاخ، پشای قبل الذکر

شاید همان  سانیئرئیس یا رباش قبیل باشد مانند باشگلی کافرستان. 

یا راکاش  رخشراوکا، سوالنکی درتغییرشکل اسالمی باشد. 

ج، و اراخوتای یا  )راکشانی( همان راخاج، بومی عربی آر روخ 

شاید سرپرای  سرپرهراجپوت است.  سماالاراخوسیا یونانی است. 

سطه پلینی دربین قبایل تا جنوب پاروپامیزوس قبلی است که بوا

آشکارا عنوان اسالمی ونام داده شده به  شیخ حسنی ذکرشده است.

همان سونی راجپوت  سون یا سونارییک گرویده مسلمان است. 

یا براهوی اند؛ دربین آنها  کوردبازرگان است. دیگران همه طوایف 

ت. امل، یا امالری قبیله رئیس حاکم درکالت، کمبرانی خان اسکمبر

یک  زیگراست.  بیزنجو کرد و تمبرانی هر دو بخشهای فرعی

شاخه مینگل بوده و هر دو نمایانده هندو جاخر و منگل اند. در 
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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 

دیگرقبایل راجپوت افغانستان از زمانهای قدیمترجدا شده و برای 

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

منطقه آنها در قلمروی واگذار شده بواسطه سیلوکوس به 

ا هیچ چیزی درباره سندراکوتوس قبل الذکر شامل نبوده است. بلوچه

اجداد دور خود نمیدانند، بجزازمسلمانان که ادعای نسب عربی از 

اجداد مسکون شده درالیپو دارند؛ ادعای که شاید از یک عنعنه در 

منطقه باشندگان اولی آن بوجودآمده باشد که ازآنقسمت آمده بودند. 

بلوچ بنام ناهروی  در کاج مکران و کاچ گنداوه،گفته میشود 

روهی( بواسطه برهوی یاد میشود، بخاطرتمایزازخودشان )ن

)بروچی(؛ لیکن این نام هیچگونه ربطی با تقسیمات فرعی آنها ویا 

 نامگذاری نژاد آنها ندارد. 

درکالت، براهوی بصورت عام بحیث یک بخش بلوچ شناخته شده 

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

اینها درحقیقت،  راهوی، ریند و نومری یا لومری.بنامهای ب

 نمایانده سه عنصرمهم قومی تشکیل کننده قومیت فعلی بلوچ اند؛
ریند راجپوت و هندی ؛ براهوی نمایانده براهه و کورد بومی است

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

مردم بسیارقدیمی وشاید نمایانده نمرودی یا مردم بابیلون باشند که 

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

سیستان بنام نیمروزیاد گردید؛ لذا اینها باید یک شاخه آشوریهای 

قدیمی، آشورای مهابهارت، شاید رکشاسای راکاشا راخاج یا 

اصال از رین یا ران کاچ، باتالق بزرگ نمک  رینداراخوسیا باشد. 

وایجاد شده بواسطه دریای لونی )"نمک"( راجواره است؛ یک 
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نامیکه مطابق تاد مشتق از ارانیا سانسکریت )"زباله"( بوده وتوسط 

 نویسندگان یونانی بشکل ایرینوس زنده نگهداشته شده است. 

کل ارینیا یا ارانیا، ما قبال نام ارانیا را در بین قبایل کافرستان بش

همسایه های کالشه دیدیم که فکرمیکنم کالچه سوالنکی راجپوت 

یک نامگذاری ساحوی مربوط به بلوچ، یا  ریند)اگنیکوال( باشد. نام 

بالیچه ودیگرقبایل چوهان راجپوت است که مهد اصلی آنها 

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

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

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

بسه بخش فوق الذکر بلوچ توافق نمائیم. ما براهوی را توضیح دادیم 

 و حاال به بررسی ترکیب نومری و ریند میپردازیم.

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

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

یردربین طوایف مختلف( به جدگلی یا جتگلی، یک لهجه )متغاینها 

 زبان جتکی یا جت سند صحبت میکنند.

 :بخشهای نومری یا لومری عبارتند از

 ،چوته،غاتوبرودیا بورا  ،بهرا ،انگریا ،اچره

 ،مندوری ،منگیا ،جمهوت ،گنگا ،گدریا ،دودا

 ،شیخ سور ،شالوکه ،رونغا ،رنجا ،مسور

 سوترا وغیره ،سینگر ،سینهان

دراینجا بیلیو ریشه هریک ازاین نام ها را در ساسنکریت دنبال 

کرده وبا نام قبایلی که درهند در زمان حیات مولف حضور داشته 

 اند بیان میکند.

 

ریند متشکل از طوایف بزرگ است که بصورت عام  – ریند

باصطالح عموم بلوچ شناخته میشوند و این قبیله آخری یک شاخه 

آنست. تمام این طوایف یا قبایل به بخشهای متعدد تقسیم میشوند که 

بعضی از ایشان صرف چند فامیل میباشند. قبایل عمده بلوچ قرار 
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اری است که قبال –ی یا ان–ذیل است )اکثریت بخشها دارای پسوند 

 توضیح شد(

 ردی، وباری بولیدا بوزدار، بوگتی، ب  

 دریشاک،دور، دومکی، گیچکی گوریچ ،

 جکر، جالوی، جاتوی، همر ،هات

 ختران ،،کاودای، کسار، کتوار 

 خوسه کور،وا لغاری، لندی،

 لشاری،لتی، لوری، لوند مگازی، 

 مالی، مماسانی،مرواری، مری، 

 ا، نوهانی،مزاری، مید نبک 

 نوشیروانی، رکش، ریند ،

 سجودی سنگریا یوتان وغیره

ازنامهای فوق بلوچ همان بالیچه چوهان راجپوت؛ باری همان 

 -باری یا بارو برهمن است. بولیدا )متذکره بواسطه پتولیمی

( عین پوالدی یا فاوالدی هزاره قبل الذکر و قبال یک قبیله بطلیموس

خود را بناحیه مهم مکران داده است؛ مهم دراین حصه بوده و نام 

قرارمعلوم نام اصلی آن بول، بوال یا پوال )ازاینجاست معبد بول 

ملتان، دره بوالن و زیارتگاه پوالجی نچندان دور از آن( همان باال 

برهمن و شکل بولیدا وابسته سندی بولیکا هندی،"از بوال، پوال یا 

کل پارسی بخش بعدی، باال" است. بوزدار )بزدار پارسی( شاید ش

بوگتی باشد که همان بهاگتا قبیله گله دارهندی است. بوردی همان 

ه بهورتا راجپوت سوالنکی است. دومکی همان دومرکی ونمایاند

ی و همان کاش یا کاچ است دامره قبلی است. گیچکی عین کجک

یعنی کچواهه قبلی. گوریچ همان کیروچ راجپوت قبلی است. همر 

یانده اوالده همیر فوق است. هوت آشکارا عین یوتان یا همراری نما

بوده وهمان یوتی هیرودوتس، یا یوت و عتمان قبل الذکر در بین 

یوسفزی است. جر همان جاخر قبیله هندو دشت هند در بین جت 

است. جالوی همان راجپوت جالیا است. جاتوی جت است. کاودای 

ق شکل سندی کاودا "از نمایانده کای قدیمی )ازاینرو کیانی( از طری
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کاو" و کاودای پارسی "ازکاودا" است؛ عین کاو درکاو کافرستان 

مشاهده میشود. کتوار همان کتیار راجپوت است. ختران همان 

ختیران، شکل جمع ختیر راجپوت بازرگان است. خوسه یک قبیله 

هندو دشت هند و جیسلمیراست. کوروا همان کوری جت است. 

ظ های مختلف لساری و نمایانده بومیان الس لغاری و لشاری تلف

است که بعضا بنام السی یاد میشوند بخصوص توسط فعلیها؛ 

مراحل انتقالی الس، الش، الخ، الغ بوده و شکل آخری در لغجام با 

لساری واقع شده، شرکل اولی در سپین ترین قبل الذکر، لغجم یک 

السا و  ترکیب السی و جموت و لساری شکل جمع السی است؛ و

الغا بحیث بخشهای گورچانی و کسرانی )شکل جمع کسار و یک 

شاخه ریند درلیست فوق قبایل بلوچ( که قبال توضیح شد. لندی و 

لوند عین هم بوده و همان لونی، لوانیا سانسکریت قبل الذکر است. 

لتی شاید بمعنی السی باشد. لوری همان الری بومی الریستان و 

دیمی است. مگزی شاید مگراسی گهلوت، مالی نمایانده آشوریهای ق

همان مالهی یا مهولی رهتور باشد. مماسانی قبال دیده شد. مرواری 

همان بومیان مروار است. میری همان موری پراماره یا میرقبیله 

بومی هند است. مزاری همان میساری قبیله هندو دشت هند است. 

قبیله هندی کولیها، مید قبال دیده شد. نتکا یا نتکانی همان نات 

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

لوانیا فوق الذکر است. نوشیروانی همان نوشیره فوق یا همان اوالده 

نوشیروان، شاه مشهور فارس است که مرکز آن مداین یا تیسفون در 

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

ر جریان آن این قسمت منطقه را تا اندوس در اختیار داشت. رکش د

همان راکاش و نمایانده اراخوسوی یونانیها است که فوقا ذکرشد. 

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

 سنگریا همان سینگرح راجپوت است.

عبارتند قبایل عمده فوق شامل بخشهای ذیل است: بخشهای مری 

 از

 علی بیجار چلگری غزنی گوساه جنگی
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 قلندر کندر کیانی کونگره لنجا لوهار

 پوادی سهیجه ساالر سرور شیرا سومرا وغیره

ازاینها بیجار همان بیرجیریا راجپوت )ریند( است. چلگری 

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

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

گوساره همان گسوره راجپوت بازرگان است. کونگره همان خنگریا 

خنجر قبیله بومی هندوی کولی است. لنجه همان لنگاهه سوالنکی 

است. لوهر همان الهیری برهمن است. پوادی همان پاوریا قبیله 

خنیاگراست. سهیجا همان ساهانی ختری است. سرورهمان سروریا 

 نکی است. سومره همان سومرا پراماره است.سوال

 بخشهای مزاری عبارتند از

 بلوچ بنگی باتیل بهیمبر چاوغی دهارو

 گوال هرو ایسان جاال جسک کسار

 لوت مچی ماسید مستک میر میروی

 مینگل مورکا موسی پندی پوالتی رستم

 سادو سهیجا ساماله ساناته سنجر سیالت

 ورسیاف سوال سوت سوریجه تاکر تالپ

 تورکا عمرا واو زمکا وغیره

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

درپهلوی قبایل فوق بلوچستان یکتعداد افغانها وعربهای هند، میگوید:

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

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

تشکیل دهنده یک مجموعه فرقه مذهبی در اینحصه بلوچستان اند که 

بنام زیکاری یاد شده و قرارمعلوم یک شاخه روشانیه و شاید 

مانیکائیها باشند. اولی دارای یک مسکونه کوچک و عمدتا مسکون 

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

انی مصروف اند؛ اینها احتماال مشتق از بهیبو پراماره دراموربازرگ

راجپوت باشند. درعین ناحیه کالت نیز یک مجمع مسکون دارای 

منشای پارسی یافت میشود که بنام دیهوار یا "دهاتی" یاد میشوند؛ 
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اینها مربوط به دیهکان سیستان بوده، به پارسی صحبت نموده و 

نها را بحیث تاجیک تماما مصروف زراعت اند. بعضیها ای

شناسند، اصطالحی که درافغانستان و آسیای مرکزی بصورت یم

گوی اطالق می شود که دردهکده  عام بتمام رعیت یا نفوس پارسی

ها و شهرها مسکون بوده و درصنایع کشاورزی ومدنی مشغول اند، 

اند. این تکمیل کننده بقات مسلط که نظامی، کوچی ودرتقابل با ط

ایل باشنده بلوچستان، گیدروسیای قدیمی، منطقه بحث ما از قب

«ستراپی هفدهم هیرودوتس است.
 4

  

 

 :نهنری رالینسبشرشناسی 

،در باره 19محقق وسیاستمدار نامدار انگلیس در قرن 

ه نژاد بآن جغرایای تطبیقی سیستان قدیم مقاله معروفی دارد که در 

موضوع مورد پرداخته است وچون برای تکمیل نیزناسی سیستان ش

 را ذیال اقتباس میکنم.بخش  ست، آناد یبحث ما مف

فکرمیکنم که نژادشناسی در سیستان هم به اندازۀ جغرافیای »

( سه نژاد متمایز در 1873طبیعی 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 

طقۀ مرزی امپراتوری بهتر از سایر جاها حفظ دراین گوشه و من

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. شکی نیست که افتخار سیستانیان به رستم، که 
                                                 

4
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ره ملی ارتقای مقام بعدها از حد یک پهلوان محلی به یک اسطو

یافت، بیشتر ابزاری بوده تا آنها بتوانند خلوص خون خود را ثابت 

 کنند....

رالینسن درادامه مینویسد:دو نژاد دیگر،یعنی بلوچها وهزاره 

ها هم در سیستان وجود دارند که مالحظات آنها از نظرمردم 

شناسی یک معمای کامل است. تا آنجا که به مشخصه های فزیکی 

بوط میشود، بلوچها، بیشتر به نژاد عرب شبیه هستند تا ایرانی، مر

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 طرف دیگر امکان ندارد که یک ُکلنی کوچک از 

ت درتمام جنوب شرق پرشیا پراکنده شده مهاجران بتواند، بدینصور

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 

 صذکر میکنند که به ایران هجرت نموده اند. این دو طایفه کوف

اً دو طایفۀ مستقل می باشند که ظاهر ([ بلوچ)و ( کوچ]) صوبلو

بوده اند. بعدها در مهاجرت، هردو طایفه در یک ملت بنام کوفس 

وبلوس ادغام گردید)درفارسی کوچ وبلوچ(. خصوصیات آنها توسط 

یاقوت ذکر شده است. یاقوت محدودۀ سکونت آنها را همان جائی 

ذکر میکند که امروز به محدودۀ جغرافیائی براهوئی و بلوچها 

 د.موسوم می باش

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

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

توسط هرودوت می باشد که احتماالً از ریشۀ دراویدین 

(Dravidian هستند. اما در طول )قرن، تعداد کثیری قبائل  23

نوب غرب،آریاها از وطوایف مهاجر را مانند:سامی ها از ج
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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 چندان بی شباهت به گویش سیستانی ها نمی 

لهجۀ مستقل و بسیار قابل توجهی دارند که ثابت  براهوئی هاباشد. 

می باشد و احتمال دارد که باقی  تامیل یا دراویدینه از ریشۀ شد

باشد. در هیچ جای آسیا نمیتوان نژادها  کوشیت هامانده زبان اصلی 

را بیشتراز بلوچستان جدید، مشاهده نمود. سرریز جمعیت و 

مهاجرین مختلف از ماورای جیحون، در طول هزارسال قبل و بعد 

رانده شده اند، زیرا در آنجا با حد اقل  از میالد مسیح، به این منطقه

مقاومت روبرو بوده اند. با این وجود به نظرمن امروزه هیچ اثری 

از لهجه های تورانی)ترکی(، در سرزمین های بین سیستان 

وکرمان وسند یافت نمیشود. درحالی که زمانی سکنۀ غالب 

«درمناطق مزبور بودند.
5
 

 جارج پیتر تیت: بشرشناسی 

تقریباً  " است کهجی. پی. تیتیکی دیگر ازبشرشناسان انگلیسی  " 

بیست سال ازآواخرقرن نزدهم را در بلوچستان مصروف مدت 

چندین کتاب در باره تحقیقات بشرشناسی واتنوگرافی بوده و

 190۵- 1902سال  او در .نوشته استوسیستان بلوچستان وکالت 

بوده و به اصطالح وجب  در سیستانجزو هیات حکمیت ماکماهون 

طوایف وقبایل مختلف مسکون در خاک سیستان را دیده وبا وجب 

سیستان صحبت کرده وبرای ریشه یابی طوایف مذکور نتایج 

تحقیقات دانشمندان زیادی را نیز مطالعه کرده است ، درکتاب 
                                                 

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

 .32۵-320صفحات
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در مسکون طوایف درمورد  (مردم شناسی )در بخشسیستان خود

مطالب   وافغان وبلوچ وبراهویی وغیرهسیستان اعم از فارسی 

 . دلچسپی نوشته است

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

رانی آریا والسنه میگویند. زبان مزبور از نظرتکنیکی به شاخه ای

تباط داده میشود. زبان مزبور را ازاین نظر بلوچی هند واروپائی ار

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

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 که بدانجا منتقل گردیدند. دراینجا زبان بلوچی 

سندی(طوری بهم آمیخته باز زبانهای محلی)بعنوان مثال جدگالی و

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 

فرمانده دسته پنجگوراز من)تیت( خواهش 1891میدهد که درسال 

وری فراهم نمایم.دراین نمود تا ترتیب مالقاتی را با سردار پنجگ

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 بمن میگوئید که آن جناب چی میفرمایند؟( 

مل سخنرانی را به لهجه بلوچی ومولف)تیت( محبور شد که متن کا

یچ ومکران( ترجمه بنماید.کغربی)
 6

 

                                                 
6
 31۵-31۴، به اهتمام رئیس الداکرین،ص2ججی.پی. تیت،سیستان، - 
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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 تیت بلوچستان غربی مشکل ساخته است. 

امپرتوری ایران به عنوان قبایل اسپ سوار زمان قدیم در سراسر 

وچوپان شناخته شده است وجمعیت آنها منظره ای ازجزر ومد را 

ارائه میکند. فردوسی درحماسۀ بزرگ خود شاهنامه ، بلوچها را 

یاد نموده  کوچ وبلوچ[ به لقب یروانشوشامل عساکر خسروان]ان

چنین  است. منظور وی این بود که در قرن یازدهم میالدی یک

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 بطور جزئی مشخص ومعلوم میباشد، ولی اغلب آنها در 

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

یات مسلم ورایج زمان را قلمداد نمود که در براین فردوسی روا

اوایل قرن سیزده میالدی، در زمان حمالت هالکت بار مغولها از 

 بین رفتند.

تنظیم وسازماندهی قبایل بلوچ، همیشه همان بوده است که مصنفین 

بیان نموده اند وگفته اند که قسمت  سیتها قبایلکالسیک راجع به 

بزرگی از آسیای غربی را گرفته وحتی اروپای شرقی رانیز در 

زیر پنجه وشکنجه خود در آورده بودند. حاال چنین پنداشته میشودکه 

که این قبایل، قشرخارجی وکم تمدن تر نژاد آریائی بودند. بنابرین 

ی اند واین بلوچهای موجود قسمتی از همین پوشش خارجی وقدیم

رشته تعلق بوسیلۀ برخی ازنمونه منتخب انسان شناسی در دیرۀ 

 غازیخان ودیرۀ اسماعیلخان آشکار میشود. 
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کاسۀ سرتاجیک را باسرهای بلوچ  ۶0وقتی که "ام.ا و جفلوی"

مزبور مقایسه نمود، تناسب وشباهت حیرت انگیزی بدست آورد. 

 بود. 8/۶8نی بلوچهابود. اندیکس بی 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، 

پاره هایی از معلوم ونامشخص ااین قبایل خانه بدوش از قرنهای ن

تنظیم سازماندهی قبایل »در خودشان جذب کرده اند  رانسلهای دیگر

«بلوچ هم 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 

یعنی خانه بدوش، از زمانهای طوالنی  کوچ وبلوچکردند. اصطالح 

 رایج است.

در قرن دهم میالدی جمعیت ایالت کرمان شامل کردها، بلوچها 

.افراد جات خیلی زود ویژگی های ندوجات ها وقبایل قفص بود

خصوصی خودش را ترک نموده دریک جمعیت کشاورزی جذب 

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

کردها وقفص ها حتی درکنارهم جدا ماندند و ازجمعیت کشاورز 

                                                 
 (11،ص1۹0۴النگ ورث دیمز، دبلوچ ریس،لندن  )317،ص2جی.پی. تیت،سیستان،ج -7

 317،ص2جی.پی. تیت،سیستان،ج -۸
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نیزهمچنین. 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 

ز جنوب جیرفت آغاز و مکرانات را از ای را در دست  داشتند که ا

اطراف فراگرفته تا 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 

ن الدین ابوالخیر کنترول کنند ودر درۀ "فرید"  و"دره سریزان" معی

 دیلمی از دست آنان شکست خورد ویک دست خود را از دست داد. 

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

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

میانی دریای عمان را به اینها داد واینان را مطمئن ساخت ولی 

کوهستانی کرمان نتوانستند نیازها وقتی که منابع نواحی 

وضرورتهای 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 

ِلک  وپیروانش در جیرفت گرد هم آمده بودند که بطورناگهانی"م 

به آنان حمله کرد وهمه آنان را کشت وحتی یک کودک آنها  قاورد"

را هم زنده نگذاشت. وبدین ترتیب "قاورد سلجوقی" نواحی 

گرمسیر یاکرمان را به اشغال خود در آورد. دراین کتاب تاریخ ذکر 

بیشتری راجع به قفص ها موجود نیست.
9  

                                                 
 31۹ -31۸، ص2سیستان،ججی.پی. تیت، -۹
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ازاین فقط ذکر بلوچ  وکوچ دیده میشود. این قبایل درگرمسیر  بعد

کرمان بودند وقلعه"راسوخان" در تسلط آنان بود. حکمران 

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

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

جیک نیز از مدارج ومقام خود پاره هایی از نسل عرب وجات وتا

افتاده وبرمبنای خواسته های دفاعی باین قبایل خانه بدوش یعنی 

کوچ 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.

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

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

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

الشار، مگسی وِسب وسوران وبگ واطراف بمپور در "دومبک" 

ودر نواحی غربی درکیچ و بلیده وغیره کوچ کردند. بعد ازمدتی 

نجا به سند مهاجرت نمودند ولی این واقعیت وحقیقتی بودکه تا ازای

این زمان، این قبایل اسامی قدیمی شان را از دست داده بودند وبه 

همان نواحی منسوب گشته بودند که در آن هنگام برآن مسلط بودند. 

دلیلی که برای این موضوع وجود دارد که آنها یک نسل بهم آمیخته 

ا را بیک نسل مشترک منسوب کرد واینان فقط بودند که نمیشد آنه

خانه بدوش یا صحرانورد ویاجهانگرد شدند یعنی کوچ وبلوچ آن 

 نواحی نامیده شدند.

 غ ز، طایفۀ سرحددر شرقی ترین ناحیه ایالت کرمان یعنی در 

امروز هم وجود دارد که یاراحمدزائی وگمشادزئی وطوایف موجود 

امرزی نامیده میشوند( بطورحتم دیگری)که امروزه قبایل دامنی ی
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اوالد غزها هستند وهمان بی قانونی ها ونهاد قزاق مآبانه وحریف 

طلبی های که در آنها مشاهده میگردد از خصایص آباء واجدادی 

 ها بشمار میرفت.غزآنها یعنی 

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

ً ریشۀ قسمتی از قبایل ، نشانشام)سوریه( وترک ۀ آنست که الزاما

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

الر خود بسوی کرمان امیالدی بعد از مرگ س720اگوست 2۴

 وارد این دیار شدند. غ ـــزگریخته بودند( وبعد از آن تازه واردین 

هند در آوردند احتماالً  " که بعدها سرازرندقبیله ای از بلوچها بنام "

 از اوالد خوارج اند.

های جلک وماشکیل شامل همین ترک کنندگان زمین اند.  ریگی

بحساب می آورند. چنین به نظرمیرسد که  رندبنابرین خودشان را 

 [189۶که رندها دارای اهمیت سیاسی بوده اند.]تیت: کالت، کلکته،

 متا اوایل قرن شانزدهانزده پقراقوینلوهای 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 وخوارزمی ومغ

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

ردید وبین گجانشین جام سنجر 1۴۶1نوامبر 29که در تاریخ 

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

ه وسیع یکرمان محدود نبودند بلکه درخراسان نیز دریک ناح

فی اوصاف  روضه الجنات"نده بودند. طبق نوشته گسترده ای پراگو

در شمال هرات در سمت  1۴و 13آنها در قرن های  "مدینه هرات



 41 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

چی(را تکشیل ی  از جمعیت خانه بدوش )کوگبادغیس، قسمت بزر

( بخصوص درریگستان هلمندمیدادند. هنوز هم درناحیه زمینداور)

 ستند. آنجاهمهمی از جمعیت  یبلوچها قسمت

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  اد شان اند که عرب  واجد میرواریها مدعی

 آمیخته از پاره نسلهای مختلف میباشند که بعلت عداوت ودشمنی

های خونی جزء این قبایل شدند. منگلهای جهالوان مثال آشکاری 

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

 م جامجدگال هستند که از اوالد جام بادین پسرچهاردوئیها مرهستند.

 وبیبرانیهاآری می باشند که خود وارث اعالی بوالخان کراچی 

مریا( بود. قبیله هایی )موسوم به نُ لوهارانی جوام و تونگ وحمالنی

را که نمیتوان ریشۀ آنها رابیک نسل مشهور ومعروف منسوب 

کرد، شاید بمرکز اصلی براهوئیها یا"هیولی" بتوان نسبت داد. 

الوان ورودینی در هقبایل زهری درجبعنوان مثال قسمتی از 

را بوضوح کامل  قبایل براوهوئی ناحیه استان کالت -سراوان

«ری منتسب نمود.گمیتوان به ریشه دی
10
 

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

وجود آنها در سرحدکرمان وبرخی دیگر از بخش های بلوچستان 

میدهد خبر
11
. 

 حمالت غزها، مدتی قبل از حمالت وحشت آور میگوید: ،تیت  
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مغولها رخ داد وبلوچها)که تا آنزمان بشکل نسلی درهم آمیخته در 

آمده بودند( مبادرت به نقل مکان ورزیدند وبه نواحی دور تر شرق 

الشار، مگسی وِسب وسوران وبگ واطراف بمپور در یعنی 

 وغیره کوچ کردند."دومبک" ودر نواحی غربی درکیچ و بلیده 

بعد ازمدتی ازاینجا به سند مهاجرت نمودند ولی این واقعیت 

وحقیقتی بودکه تا این زمان، این قبایل اسامی قدیمی شان را از دست 

داده بودند وبه همان نواحی منسوب گشته بودند که در آن هنگام 

برآن مسلط بودند. دلیلی که برای این موضوع وجود دارد که آنها 

سل بهم آمیخته بودند که نمیشد آنها را بیک نسل مشترک یک ن

منسوب کرد واینان فقط خانه بدوش یا صحرانورد ویاجهانگرد شدند 

 یعنی کوچ وبلوچ آن نواحی نامیده شدند.

 غ ز، طایفۀ سرحددر شرقی ترین ناحیه ایالت کرمان یعنی در 

ود امروز هم وجود دارد که یاراحمدزائی وگمشادزئی وطوایف موج

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 واجدادی 

" بودم، دزککه در " 1889ها بشمار میرفت. درسالغزآنها یعنی 

هستند.... دامنیها  غ زتمام مرز نشینان  مردم "خواش" می گفتند که

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

بغداد( نیز بلوچ بحساب می آیند.
 12
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-2رئیسانی،-1چنین نام می برد: سراوان تیت از قبایل براهوئی در

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

 واقع درناحیه سیبی میباشد. سپین ترین افغانیعنی رئیسانی ها، 

شاهوائی از ریشۀ بلوچ وافغان میباشد. محمدشاهی ها قدیمی ترین 

ا به شخصی بنام محمدشاه وانی ها میباشد که اصل ومرکز آنهاسر

بلوچهای دیگری نیز به اینها  اشد درحالی که بعدا  بمنسوب می

بلوچهای ، لهرهااز شاخۀ ایرانی کردها هستند. کردها پیوستند. 

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

ند. های لنگاه متعلق ا ها از ریشه جت وکشاورز اند وبه ملتانی

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

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

جی.پی. تیت(«)براهوئیها محسوب میشوند نه از نظرنسل ونژاد.
 13

 

 :هاغ زدرباۀ 

غزها که درکشتار و غارت خود همردیف مغوالن به حسااب   

آمده آند، مرکب از نه طایفاه بودناد کاه بعاداً سالجوقیان و عثمانیاان و 

ترکمنهاای قاجاار از میااان ایشاان برخاساتند. قلمروزیساات شاان میااان 

رود اورال و دریای خزر باود. در زماان سالطنت سانجر، قبایال ُغاز 

وسفند به آشپزخانه سلطان باه عناوان گ2۴000متعهد شدند تا ساالنه 

خراج بپردازند، اما چون خوانساالر سنجر در گرفتن ایان گوسافندان 

با آنها بدرفتاری کرد، او را کشتند و در نتیجه سالطان بار آنهاا حملاه 
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برد، ولی برخالف گذشته که در همه جنگها پیروزشده بود، ایان باار 

ت غزها درآماد و ازدست غزها شکست خورد و با همسرش به اسار

ساااه ساااال دراساااارت غزهاااا ماناااد. سااالطان سااانجرکه از حلاااب تاااا 

کاشغرقلمرو سلطنت او دانسته میشد، همچناان در اساارت آناان باود، 

ولی بعد ازمرگ ترکان خاتون ، جمعی از غالماان وی سانجر را باه 

بهانه شکارتا کنار جیحون بردند و در آنجا او را باه کشاتی کاه آمااده 

اندند وفراردادنااد و ساانجربار دیگاار بااه مروآماادو بااه کاارده بودنااد نشاا

سلطنت نشست، اما اندکی بعد از آن از شدت اندوه درگذشت.
 14

  

پس از آن غزها به مرو ریختناد و ساه شابانه روزآنارا غاارت 

کردند و بسیاری مردم شهری را برای نشان دادن ذخایر مخفی شاان 

در زیر شکنجه کشتند. بعد به نیشاپورحمله بردند و آن را نیز باه بااد 

غاااارت دادناااد و باااه نوشاااته ابااان اثیااار، خااارد وبااازرگش را طعماااه 

د. نظیاار اینکااار را در طااوس شمشاایرکردند وشااهر را بااه آتااش کشاایدن

آنجااا را کااه معاادن علمااا و زهاااد بااود یکسااره بااه ویراناای » کردنااد و 

کشاااندند. مااردان را کشااتند وزنااان را بااه اسااارت گرفتنااد و مساااکن 

کسان را زیر و زبرکردند و کتابخانه های آنرا کاه شاهره جهاان باود 

باقی به آتش کشیدند،و از همه آندیار جز مقبره علی بن موسی الرضا

« نگذاشتند.
15
  

بخش آخر  برای شرح تاخت وتازغزها درایالت کرمان، ترجمه

کرمان »کتاب تاریخ سالجقه)از محمدابراهیم(الزم وضروری است.

زیر رو گردید وجعیت کشاورز بعلت استیصال از دست آنان به 

تنگ آمده زمینهای خود را ترک نموده بکشورهای همسایه 
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کشورها ظلم وجور این وحشیان ومجاوری گریختند که در آن 

«کارگر نبود.
 16

 

همه جا مردم را خاک نرم در دهاان » الصدور ةوشته راحبه ن  

کردناادتا خفااه شاادند و عاااده ای از مشاااهیرعلما را بدینگونااه هاااالک 

کردند. بر روی هام بجاز هارات و دهساتان ، ساایر باالد خراساان را 

از شااهرهایی  کندنااد و کاویدنااد و غااارت کردنااد وسااوختند، چندانکااه

چااون ماارو ، بلااخ ، طااوس، نیشاااپور و ساارخس چیاازی باااقی نمانااد و 

«مساجد وبقاع و ابنیه و آثار اکثر بالد وقری بالمره ویران شد.
 17

  

جانشااینان ساالطان ساانجرنیز چااون خااوداو در تمااام ماادت ایاان 

تاخاات و تازهاااا از عهاااده مباااارزه بااا غااازان برنیامدناااد، و در زماااان 

ساانجر، بااار دیگرطوایااف غااز بااه خراسااان محمودخاقااان خااواهرزاده 

ریختنااد و از نودساات بااه قتاال وغااارت وحشاایانه زدنااد. بعاادها غاازان 

مغلوب خوارزمشاهیان شدند و سپس در جمع مغاوالن تحلیال رفتناد، 

ولی بخاش مهمای ازآناان بناام تارکمن بااقی ماندندکاه سلساله قاجااراز 

درون آنها برخاست .
 18
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 دومۀ مقال

 

 برضد نادرافشار محمدخان بلوچ قیام 
 (سال جستجو پیدا شد 3۵مشده ایکه بعد از )گ

 

 
 بدربار عثمانیسفیر شاه اشرف محمدخان بلوچ،

 

( درکابل نوشته بودم ودرمجله 1۹۸۵ش )13۶۴] این مقاله را درسال 

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

 چاپ نا خانه و اثاثیه ام به یغما رفتند وکتابها وآثارچاپی وترک وطن شدم، 

برای دواثر قلمی چاپ نشده  دلم بیشتر آنازبا اطالع نیز تاراج شدند. من 

 ام)سهم سیستان درمعارف اسالمی( وهمین مقاله ام می سوخت. 

برای دریافت  این مقاله ام دونفرجوان بلوچ از 1۹۹۶درکشور سویدن درسال 

متر دور تر از استکهلم بدیدنم در شهرګوتنبرګ آمدند تا در باره کیلو ۶00
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شخصیت تاریخی محمدخان بلوچ  با من مصاحبه کنند و معلومات خود  را از 

طریق رادیو بزبان  بلوچی بګوش هموطنان خود برسانند ولی بخاطر نبود 

خ مآخذ ومدارک  مورد نیاز مصاحبه بطور دلخواه انجام نګرفت  واز آن تاری

به بعد 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 

ثور در آتش  ۸ان ثور توسط تفنګ دار7میداد که تمام مجالت ونشرات بعد از 

یافت نمیشود. باالخره  ۶0سوخته شده اند و چیزی ازنشرات سالهای دهه 

این ارزویم را بعد از  گ(داودفرهنام )انجنیرمحمد یکی از عزیزان هلمندی 

، آنرا در میان کلکسیونهای جستجوسال انتظار برآورده ساخت وپس از  2۴

از طریق نومبر  1۸روز  و دنموعلوم پیدا  افغانستانمجالت اکادمی 

خوشحال  خیلی  گداود فرهن انجنیر گمسینجربرایم فرستاد. از این خدمت بزر

عالوه  گ)فرهن شدم و آن روز دلم از شادمانی لبالب بود. محمدداود

کابل تحصیل  برانجنیری در رشتۀ حقوق وعلوم سیاسی درپوهنتون جهان

م. متاسفانه این مقاله که توفیق مزید آرزودار عمرطوالنی وبرایش  میکند.(

مهمی از کتاب )رستاخیر قندهاروفروپاشی سلسله صفویه درایران (  حثب

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

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

 201۹/ 11/ 2۵ سیستانی

 

  : مهمقد

 خیازمنه تار نیمتریکه از قد اند روشجاعیآزاده ، دل انمردمبلوچها 

 یهندوستان بستر اصل یتا مرزها جیبنادر خل انیم یتا کنون اراض

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

خود با  یواقتصاد یاجتماع -یاسیس اتیح یدر همه فراز وفرودها

 داشته ودارند. ریناپذ یذشت مشترک وجدائنها سرنوشت وسرگپشتو

تشکل  ،یمذهب ،یاحساسات مل ،یائیجغراف طیمح یهمگون       

 ینعمات ماد عیتوز ۀونحو دیطرز تول ،یکیاتن یوساختار گروپ ها
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 یندگز گریازجهات د یورسوم ، عنعنات وسنن وفرهنگ وبس

نها پشتووسنن  یلویوساختار نظام قب ستیز طیبا مح ین بحدبلوچا

دو  نیا انیمشخص م یوهم سانند که مشکل است بتوان مرز هیشب

 یووحدت حت یهمبستگ نیا  کرد. نییبزرگ وباهم برادر تع تیمل

 است. افتهیعکاس  نا زین ها در افسانه ها وشاهنامه

را درجرگه سرنوشت ساز قندهار  وریغ یبلوچها ریچشمگ نقش

فراموش کرد  توانینم 1709درسال  یخان هوتک سیرویم یبرهبر

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

 ادهیدرعمل پ یجرگه را برضد استبداد دولت صفو نیا یها صلهیف

ن بودند وآنها بودند که با انکار یآباد دره نش نیریت یکردند، بلوچها

 میعظ انیخان، آتش طغ نیگرگ رانیبگ هیبه مال اتیاز پرداخت مال

در قندهار واطراف آن مشتعل ساختند  یرا برضد ستم دولت صفو

آن در آن سوختند ونابود شدند  یهزارنفر یسپاه س یکه بزود

 جادیها در قندهار ا یهوتک یدولت مستقل محل نینخست جهیوبالنت

 . دیگرد

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

سهم گرفتند و قشون  یخان هوتک سیرویم یشهرقندهارو رهبر

 یقندهار انیجوګبا جن کجایرا  تار ومارکردند و  یصفو ریانتقامگ

ملت  نیبر قندهار مسلط شوند. وبازهم  ا انینگذاشتند دوباره صفو

 شیرا درگرفتن وگشا یهوتکرزمنده بلوچ بود که شاه محمود

افغان در  یرساندند، ودر سرنوشت دولت هوتک یاریاصفهان 

 کردند. یباز رینقش چشمگ انریا

 یاز افغانستان که صدا ییآزاده بلوچ، همواره در هرگوشه  مردم

خود را  یوهمنوائ یبرخاسته است، همراه یوضد استبداد یآزاد

با  یالدیابراز داشته اند، چنانکه در دهه چهارم قرن هژدهم م
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که برضد  ستانیهرات و در دهه پنجم قرن هجدهم با مردم س انیابدال

را عمالً به  یوهمراه یهمدل نیبودند، ا هزد امینادر افشار دست به ق

مردم بلوچ در مبارزات ضد  غیدریب یجانباز زیاثبات رساندند. ون

در قرن نوزدهم و قرن  میسه نبرد عظ یافغان ها در ط یاستعمار

 لیافاده دل یبرا یچنان واضع و روشن است که ضرورت ستمیب

 .شودیاس نموآوردن حجت احس

 ،یخیتار یتمام جوانب همبستگ حیمقصود ما، شرح وتوض نجایدرا

بلوچ با  فیمردم شر یوفرهنگ یواجتماع یاسیس ،یائیجغراف

تابناک  یاز چهره ها یکی یبلکه شناخت ومعرف ست،یافغانان ن

حکومت  ۀدر دور ،یدوست ورزمجو یمردم آزاد نیا یاسیس

 خیدرتار  تاسفانهومطلقه وخود کامه نادرافشار است که م یاستبداد

هرات  یشده است.او محمدخان بلوچ وال ادیکشور ما کمتر از او 

 یبرا نیبود. بنابر یبدربار دولت عثمان یاشرف هوتک رشاهیوسف

 یو یمبارز بلوچ، دوران رزمندگ  تیشخص نیا شتربایب  یآشنائ

 .شودیگرفته م یبه برس نجایدرا

 

 محمدخان بلوچ دربرابر نادرافشار: امیق

که محمدخان بلوچ در  شودیافغانستان استنباط م خیمطالعه تار از

 یهرات بوده است.بقول عبدالح یوال یصفو نیعهد شاه سلطان حس

 سیرویبعد از اعالم استقالل قندهار توسط م 1709درسال  ،یبیحب

 ندهینما یخود،بدنبال ناکام انیخان، شاه صفوى بامشورت دربار

 دهدیبلوچ  والى هرات، دستور م خان اول خود به قندهار،به محمد

خان را به اطاعت  سیرویشاه  به قندهاربرود وم ندهینما ثیتا به ح

. محمدخان بلوچ که با شخص دینما بیترغ یاز دولت صفو

 میرویس خان در سفرحج دوست شده بود،  به قندهار بحضور
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خداى » خان به محمدخان بلوچ گفت: سیرویم د،یخان رس  میرویس

را سپاس بجاى آرکه حق مصاحبت تو مانعست و اال باید چون 

دیگران پاداش میدیدى، آزادگان کوهساربقید بندگى باز نیفتند، 

شیران شرزه زنجیر گیسخته اند وشمشیرهاى آخته دوباره درنیام 

 [  1«]نیایند.

مارا نیز به زندان بود، ش یاگرپاس حقوق دوستى درمیان نم وافزود

 سیرویمیفرستادم، اما از شما به عنوان مهمان پذیرائى میکنم. م

محمدخان را با احترام  نگهداشت و مانع   یخان به پاس دوست

سان به  نیبازگشت او به هرات یا به دربار صفوى ایران شد. بد

  میقندهارهمنوا شده وتحک امیبا ق زینکه محمدخان بلوچ  رسدینظرم

 یخان هوتک سیرویم نانیجانش امیبا پشتونهارا تا ق یوسترشته د

عمرش حفظ  انیبراصفهان وتاپا یروزیوپ یبرضد دولت صفو

 کرده بود.

اصفهان از قندهار حرکت  ریتسخ یبرا یکه محمودهوتک یهنگام

شناخته شده  تیشخص کیمحمدخان بلوچ به عنوان  کرد،یم

ازاقوام خود  یقبول شده مردم بلوچ ، در رأس گروه انبوه ۀوسرکرد

از  یفوج یبه حرکت افتاد وسپاهساالر یشاه محمودهوتک یبا اردو

 [2را بعهده گرفت.] یافغان یاردو

 ً 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 یتکهو

رخداد وبه شکست ترکها  هیاشرف افغان ودولت ترک انیها م

صلح  وخواسته  طیشرا  بولحاضر به ق یودولت عثمان د،یانجام

 ریبه عنوان سف رازیش یشد، محمدخان بلوچ وال یجانب افغان یها

فوق العاده شاه اشرف افغان به استامبول رفت تا قرداد  ندهیونما
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 هیآنها موافقت شده بود، امضاء کند. دولت ترک انیرا که م یصلح

او  وافغان بکشد  ریدولت خود را به رخ سف ۀآنکه شأن ودبدب یبرا

قرار بدهد،دستور داد تا با  هیعظمت دولت ترک ریرا تحت تاث

امرشده بود تا  یتقبال شود. حتاس یافغان ریمفصل از سف فاتیتشر

محمدخان  یافغان ریتمام خانه ها ومنازل واقع بر سر راه حرکت سف

 .ندینما یوگچ مال میبلوچ را ترم

 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 سفیواسیخان سرا" یمناسبت و

برترکها با  یروزیوافتخار پ رورمحمدخان با رفتار سرشار از غ

صدراعظم  ینکرد واسباب خوش یچندان توجه فاتیتشر نیا

 یوسرانجام چهار روز قبل از امضا اوردیرا فراهم ن یعثمان

 ، استامبول را به مقصد اصفهان ترک گفت.  یقرارداد دوست

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

که محمدخان بلوچ  گرددیبه لندن نوشته، متذکر م 1729سپتامبر

به  ایمنعقد کند  ی"بدون آنکه قراردادخیتار نیچهار روز 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
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،  یذوالفقار خان ابدال یمهم هرات وسرکوب هیپس ازتصف نادر

از هم  یبزود رانیدر ا یمتوجه اصفهان شد. چون دولت هوتک

راه حزم  نکهینداشت جز ا ییمحمدخان بلوچ چاره  د،یفروپاش

مردم را برضد افغانها  یبانینادر که پشتوبا  ردیگ شیدر پ اطیواحت

طهماسب جلب  شاهزادهآوردن  کاریها به خاطر رو یوعثمان

سبب شد تا نادردو باره او را به  یکینزد نیشود.ا کینزد کرد،یم

. محمدخان دیوشوشتر ودزفول منصوب نما هیلویحکومت کوه ک

 یرا از نواح یقشون عثمان خواستیکه بار اول نادر م یبلوچ هنگام

 شیخو یروهایشکست خورد، با ن یکند ول رونیب  رانیا یغرب

 ینیعقب نش نیبغداد را درمحاصره داشت.ظاهراً پس از هم یمدت

خود را دوباره گرد  ۀبودکه نادر در همدان قشون شکست خورد

اعزام داشت. سلطان  رانیمختلف ا یبه نواح ییآورد وحکام تازه 

 یمهردار ۀقرقلورا به رتب کیوقاسم ب حاکم فارس ثیرا بح یمرو

 [۶کرد.] نییتع هیلویبه کوهک

خان   ریکه محمدخان بلوچ وام ینیخان،ح یمهد رزایقول م بنابر

از توابع لرستان شدند،  دریوارد جا ینادر یبه عزم اردو کیب

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

 چوجهیتاخود را به ه داشتیاو را برآن م یواحساسات وغرور مل

هزار نفر بلوچ که از  80بقول محمدکاظم  رایاز نادر کم نشمارد. ز

او  یفرمانده ریز کردند،یم یهندوستان زندگ یتا مرزها جیبنادر خل

 یبرا ین که نادر او را در رأس قشونیقرار داشتند. بنابرآن هم

احمد  خیش یمذهب بندر عباس به رهبر یاعراب سن امیق یسرکوب
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کنندگان را آغاز کند،  امیمبارزه با ق نکهیا یروانه ساخت، بجا یمدن

کنندگان اعالم کند وجانب مردم  امیگرفت اتحاد خود را با ق میتصم

 . ردیرا بگ

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

درگرفتن  د،یگرد راتیوشوشتر وگرمس زهیحو ارید ۀبلوچ روان

 تیوال وخزانه که از مداخل  آن ایمالزم ودادن وجه از خود برعا

سپاه مشغول شد و نزد  ینینموده ودر رنگ یبعمل آمده بود مهم ساز

 هیخشونت نسبت به دودمان نادر اناکثر از امراء وسرکردگان سخن

 [8«]نمود. یم ریتقر

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

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

از  یاریدار نمود وموجب توجه گروه بس حهیرا جر رانیا

به محمدخان بلوچ شده بود.  یعالقمندان وهواخواهان خاندان صفو

 یموجه خود را از نادر کمتر ن چیکه به ه زیمحمدخان بلوچ ن

موقع خاص قدرت را در   نیشمرد، در صدد برآمد که با استفاده هم

 .ردیدست گ

نادر  دنیبودکه از به قدرت رس یز آن دسته کسانمحمدخان بلوچ ا 

بودند واز خشم ونفرت  یافشار خراسان ناراض لینقش قبا میوتحک

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

 ردیخود بدست گ ایمردم ناراض بتواند نادر را براندازد وقدرت را 

خود به  یروهایجهت او  با ن نیبرگرداند. بد رزایبه طهماسب م ایو 

واعالم داشت که مقصودش به سلطنت رساندن  وستیکنندگان پ امیق

وپاک کردن فارس  وسواحل آن " از  هی" صفوی" قانون ۀسلسل

باشد. چنانکه محمدخان بلوچ  ی[م9اشرار افشار"] ۀفیوجود طا

 گرد آمدند. ارشع نیا ریتمام در ز اقیحساب کرده بود، مردم با اشت
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که نادر  ی: وقتسدینو یم ،ینادر ینادردرعالم آرا ریوز محمدکاظم

قاجار  یوجعفرسلطان زعفرانلو وشاهقل ریخان جال یطهماسب قل

محمدخان بلوچ فرستاده ،  یاستمالت وضمناً سرکوب یرا برا یمرو

 یحال مرد لیتو در اوا: »کندینقل م نیرا به نادر چن یپاسخ و

 صدیس ستیبادو ر،هرگاهیخود فق سجن یابنا انیودرم ریحق یبود

ونواب  یداشته باش ییسلطنت وفرمانروا هیخانوار افشار داع

انتساب را که آبا  یمآب مرتضو انیشهزاده عالم ابیکام

 رانیا یمقتدا آن حضرت در استقرار امر سلطنت داراپ یواجدادعال

ومختار السلطنه  لیفرمان روا بوده اند، عزل نموده، خود را دخ

 د،ینمایاز خاطرت خطورم رانیا ینیواورنگ نش یپادشاه ،ساخته

صورت بنده درگاه که صاحب هشتاد هزارخانوار بلوچ است  نیدرا

است،  شانیا یسرحد هندوستان محل سکنا یبنادر ال یکه از نواح

 [10.«]والسالم مینما یی نهفرمانروا یچرا ادعا

به  یینامه احوال محمدخان بلوچ  آگاه شد،  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  یرا نادر در موارد متعدد استیس نیبکوشد.ا

که  یشورش زیخان حاکم فارس ون یمحمدتق انیدر طغ توانیجمله م

 ستانیخان درس یقلیبرادر زاده اش عل یبرهبر یدر اواخر عمر و

مورد  کیبود  ذکر کرد. وشگفت آنکه تنها در  وستهیبه وقوع پ

به توطئه  لیفوق العاده طهماسب خان وک یوفادار ۀوآنهم بواسط

 است. دهیانجام یو هیعل وبانمشترک مغض
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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  اننهادهیمقدمه را درم نیالبد  ا د،یرس تیبه نها گرید کی

 مانیارقام باهم عهد وپ یاظهار نمودند. بعد از اطالع از چگونگ

ومخالفت  انیطغ یلوا ده،یچینمودند که سر از اطاعت نواب پ

 [11«]مشغول شدند. ادهیبه گرفتن مالزم سوار وپ هیافراشته، عالن

 یتیکه مخالفت محمدخان بلوچ آنقدر اهم کردیاول احساس م نادردر

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

نبرد با ترکها موکول  انیرا به پا لهیگرفت که ختم غا میلذا تصم

 .دینما

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

 دیبه دز فول رس رزایواحقاق حقوق طهماسب م 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

شناختند به  یمردم شوشترکه از قبل او را م یمحمدخان بستند، ول

(به گیدزفول)قاسم ب [هرچند که حاکم12آمدند.] رونیب یاستقبال و

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

شد. ابوالفتح خان حاکم سابق شوشتربه حکومت آن شهر  یوزندان

 یبا محمدخان اتحاد وهمبستگ زهیحو خی. اعراب ومشادیگرد نییتع
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 خانیعل دیبرادر س دعبدالرضایبه س زهیخود را اعالم داشتند وحو

 [ 13شد.] ضیآن شهر تفو یوال

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

 امیکه قبالً با ق رازیساخت. اشراف ش رازیروانه ش یرأس سپاه

 یارتباط داشتند وبه آنها وعده داده بودند که احمدخان مرو کنندگان

خود  ۀکنند، مگرآنها به وعد ریرا به محض ورود به شهر دستگ

 [1۴شد.] رازیعمل نکردند 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.

 انیازجنگ جو یکی« دولت نادرشاه افشار» نیقول مولف به

 دهدیکنندگان شرکت داشته خبر م امیاحمدخان که خود در نبرد باق

اند. از شش  وستهیان پکننندگ امیکه قسمت اعظم از قشون شاه به ق

 یوپنجصد نفر باق کهزاری یقشون احمدخان مرو یهزارجنگ جو

خود  یماند. قشون نادر که متحمل شکست شده بود با سرکرده ها

. درعرض دندیکنندگان وارد شهر گرد امیشدند وق یمخف ییدرقلعه 

کنندگان  امیمانده به ق یاز سربازان باق گرینفر د 700چند روز 

 [1۶.]وستندیپ

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

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

 ریجال کیبا قاسم ب یاحمدخان مرو جهیشد. درنت رفتهیشرط پذ نیا

 یشدند. احمدخان مرو ریکه نادر فرستاده بود اس یرسرکردکانیوسا
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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» محمدکاظم:

. 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 یاز قول"سه من اوراموف" م«نادرشاه افشار

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

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

بودند که ستم  ینانیو روستا نش ایکنندگان رعا امیق یاساس یروین

. بازهم "اوراموف" گزارش دادندیم لیاقشار مردم را تشک نیتر دهید

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

 یشورش یاصفهان  منتظر ورود دسته ها التیاند... وکشاورزان ا

آن  یکرده و برا رهیمطمئن آذوقه ذخ یاهاهستند  وخودشان درج

 [20«]قراوالن گذاشته اند.

محمدخان بلوچ به قول محمدکاظم  یبه هوا دار زهیحو اوضاع

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

 [21بود.] میوخ اریبس« بودند

آن مجبور شد با   یسرکوب یبود که نادر برا رومندین یبحد امیق

مورد  نیدرا« قرارداد متارکه جنگ ببندد."سه من اوراموف هیترک

موضوع  ژهیبو ،یبزرگ داخل یها یآشفتگ:» سدینو یم

محمدخان بلوچ( سبب انعقاد عجوالنه قرارداد متارکه  امیق«)بلوچها

 [22جنگ شد. ]
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 یمیعظ یجنگ یها رویمقابله با شورشگران دوباره  ن یبرا

قاسم خان قرخلو به  ینفر( به سرکردگ12000فرستاده شد. فقط)

ن نادر از قشو یقسمت زهی. درجنگ حودیوشوشتر روانه گرد زهیحو

و به  دیگرد ری. وقاسم خان فرمانده آنها اسوستیکنندگان پ امیبه ق

بودُ فرستاده  یدر آن زندان یاحمدخان مرو کهیهمان قلعه ا

 [23شد.]

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

 ینظام یسرکرده ها نیاز کارکشته تر یمتحمل شد، نادر به برخ

قاجار  یجعفر سلطان زعفرانلو، شاقل ر،یخودمثل طهماسب خان جال

محمدخان بلوچ روانه  امیق یسرکوب یدستور داد که برا رهیوغ

کننده  امینادر وق یروهاین نیب یدیگردند. در بهبان نبرد شد

 [ 2۴را تحمل کردند.] ینیدرگرفت. هردو طرف تلفات سنگ

 دیروانه گرد امیق یبسرکو یپس از آن نادر خود از بغداد برا

هق(وتوپخانه خود را  از راه خرم آباد روانه 11۴۵رجب 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  انهینادر مردم را  وحشا زیشهر ن نیحرکت کرد. درا

ابوالفتح،حاکم شوشتر را  ،نادرینادرشاه خینمود. به قول مؤلف تار

مرخص  تیوغارت واسروال نهبقشون را به »کشت و

رکت کرده بودند، به محض ش امیشوشتر که در ق انی[ اع2۶«]نمود.

شدن شتافتند. به فرمان نادر،  میتسل یشدن قشون نادر برا کینزد

 ریوسا یاتیمال لگرانیجعفر سلطان زعفرانلو حاکم شهر، تحص

 [27صاحب منصبان]سابق[ شوشتر دوباره به کارگماشته شدند.]
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محمدخان  یکنندگان به سرکردگ امیعمده ق یروهایهنگام ن نیدرهم

اصفهان حرکت کردند. نادرهم با قشون مجهز  یبسو رازیبلوچ از ش

کنندگان تلفات  امیکه رخداد ق یبه استقابل آنها شتافت.درنبرد

نفر از  2۵00برداشتند وشکست خوردند. محمدخان بلوچ با  ینیسنگ

وارد  مندیوم یواز راه باشت وممسن رفتبدر  راههیهوادارانش از ب

آنجا زنان واطفال خود را برداشته از راه جهرم شد ودر  رازیش

 [ 28عازم الر گشت.]

متعاقب او  یرا با فوج ریخان جال ینادر از همان مکان طهماسب قل

ی فبرور11) یهجر 11۴۶شعبان  2۶مامور ساخت واو در 

 یشد. احمدخان مرو رازی( با قشون تحت فرمانش وارد ش173۴

شده بودند آزاد  ریگان اسکنند امیق ۀلیکه بوس گیب یوقاسم عل

مقرر شدند. محمدخان بلوچ  هیلویوبه حکومت فارس وکوه ک دندیگرد

. هردو رهبر دیرسان یاحمد مدن خیش رنزدیاز الر خود را به گرمس

که خورده بودند در آنجا شروع به تدارک  یبا وجود شکست امیق

مردم  عیوس تیاز حما امیکردند. چون ق ییتازه  امیوق دمتازه  یروین

 کیفارس وخوزستان( برخوردار بود، نادر  جیفارس )وسواحل خل

مقابله  یبرا ریطهماسب خان جال یبفرمانده یهزارنفر 12قشون 

با آنها روانه ساخت. او به طهماسب خان دستور داد که 

 [29کند.] ریمحمدخان بلوچ را اس شودیهرطورم

 یسیانگل یران یکشت یشرکت ها یبرا یامیپ ریطهماسب خان جال 

بودند فرستاد واز آنها خواست که  میکه در بندر عباس مق یوهلند

 یها یکشت ایدر قیاز طر یاز فرار خان باغ یریجلوگ یبرا

امر را  نیانجام ا یوهلند یسیگان انگل ندهیبگذارند. نما یو اریدراخت

گردد،  نیکه مع ییدادند که در هرجا دهوع یمشکل وانمود کردند ول

 [30اعزام دارند.] یکشت
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را  یاحمدمدن خیدژ ش ر،یهنگام طهماسب خان جال نیدرا

 خیودر آخر تابستان قلعه را تصرف نمود. ش دیدرمحاصره کش

 ۀریخان محمدخان بلوچ توانست به جز یول رشد،یدستگ یاحمدمدن

دستور داده شد تا  رانیالبحر ا ریخان ام فیفرار کند. به لط شیک

بلوچ  دخان. سرانجام محمردیرا درمحاصر گ شیک رهیجز

راشد او را نزد  خیعالق بن ش خیش شیو حاکم ک رشدیدستگ

را به اصفهان نزد نادر  یو زیفرستاد واو ن رازیطهماسب خان به ش

 [31روانه نمود.]

بعد از ورود به اصفهان به اشاره :» سدینویخان م یرزامهدیم

 یبعمل آمده بود، چشم ها دیوعده ووع نینادر همانجا که ا ونیهما

آورده  وچون  رونیاز حدقه ب نیبخت را عبرت الناظر رهیآن ت

را به چشم خود  نیع یبود،جزا دهیخود چشم پوش یازاحسان موال

« قدم به راه عدم گذاشت. یکور بادوسه روز  ۀبا فاصل دهید نهیمعا

همان شب که چشم محمدخان را بدر آوردند :» دیگو ی[الرود32]

 [33«]درزندان با خنجر خود را بکشت.

احمد  خی"دولت نادرشاه افشار" نادر شنیمؤلف تیاما بروا 

 پس از شکنجه«نقش جهان اصفهان دانیدرم»ومحمدخان بلوچ را

( وبه قتل دیکش رونی)چون گوسفندان پوست از تن آنان ب

 [ 3۴]رساندند.

 انیب نینادر را دراصفهان چن  یاتیاز ستم مال یینمونه  لکهارت

:" هنوز یک هفته از سلطنت طهماسب در اصفهان نگدشته  کندیم

از عموم طبقات براى لشکریان » بود که به امر نادر مقرر گردید 

آورى شود. این پول طورى به عنف و جبر وصول  او پول جمع

افتادندو برخى از هستى  چوباى تا دم مرگ زیر  گردید که پاره

کردند و حتى  ساقط شدند. سربازان نادر واقعأ مردم را غارت مى



 61 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

اى از مردم را مثل برده بفروش رساندند. مردم زود متوجه  عده

 ( 3۵« ]ترى داشتند. شدند که در عهد افاغنه روزگار نسبتأ خوش

 یاحمد مدن خیمحمدخان بلوچ وش امیق یشک علت اصل بدون

از  شیوخامت ب یالدیدر دهه چهارم قرن هژدهم م جیواعراب خل

مردم بود که بار تمام مشقات جنگ ها  یتوده ها یحد اوضاع زندگ

را بدوش  یونادر یوافغان یمهاجم ترک یقشون ها یوخسارت ها

، بازهم مردم مفلس  هنادر شا دنیبودند. با بقدرت رس دهیخود کش

ردازند که با زور را بپ یگزاف یها اتیمال ستیبا یوجنگ زده م

 . شدیاز آنها گرفته م یوتعد

 مهیبلوچ در ن ریمبارزدل کی ۀبود چهر نیبود وچن یارگروز نیچن

نادر که  یومبارزات او دربرابر حکومت استبداد جدهمیاول قرن ه

ندارد. نادر با  ادیاو را در منطقه به  رینظ موریپس ازت خیتار

 یکانون اصل 173۴سال   انیدرپا امیواعدام رهبران ق یریدستگ

 نمود. یجنبش را از هم متالش

 ومنابع مقاله: مآخذ

 ،یستانی، س2۴۶مختصرافغانستان،چاپ سوم، ص  خیتار ،یبیحب-[1]

فصل  200۵شاور،یرستاخیز قندهارو فروپاشى دولت صفویه ایران ،چاپ 

 دوم

 دعبدهللایبه کوشش س ،ینادر ی،جهانگشایخان استراباد یرزامهدیم -[2]

 (30۴)نادرنامه ص 173ص  ،ی.فارسنامه ناصر212انوار،ص

 33۸، تهران،ص13۶۴.ترجمه عماد،چاپ هیلکهارت: انقراض صفو -[3]

 33۹همان اثر ص -[۴]

 1۶3.ص ینادر یجهان گشا خان،یمهد رزایم -[۵]

 30۵نادرنامه.ص -[۶]

 212انوار، ص حیبه تصح ینادر یجهانگشا -[7]

 ۴۶3مسکو،ص1۹۶2چاپ 1،جینادر یمحمدکاظم، نامه عالم آرا-[۸]

 (۵2۴)ص2۵۶.ورق ینادر ینامه عالم آرا -[۹]
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 ۵27همان اثر، ص -[10]

 .جلد اول۴۶۴.صینادر ینامه عالم آرا -[11]

 ۵32-۵31همانجا، ص -[12]

، نادرنامه، 130پانصد ساله خوزستان،ص خیتار -یاحمد کسرو -[13]

 ببعد 30۴ص

 ۀن.ر.ارونووا.ترجم ان،یخانم ز.ک.اشراف فیدولت نادرشاه افشار،تال -[1۴]

 17۴،ص 13۵2مومن .طبع  دیحم

 (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

 صفحهمحمدکاظم، همان جلد ، همان  -[ 1۸]

 17۵دولت نادرشاه افشار،ص  -[1۹]

 همان اثر،همانجا -[20]

 17۵، دولت نادرشاه افشار، ص 20۶محمدکاظم،همان اثر.ورق  -[21]

 همان اثر،همانجا -[23]     17۶دولت نادرشاه افشار،ص  -[22]

 ۵2۸ -۵27، صفحات 2۵۸-2۵7محمدکاظم،جلد اول،ورق -[2۴]

 307ص ،ینادرشاه خیتار اینادرنامه  -[2۵]

 همان اثر،همانجا -[2۶]

 17۶دولت نادرشاه افشار،ص -[27]

، دولت 27۸تهران، ص131۹نادرشاه ، طبع  ګیزند ،ینورهللا الرود -[2۸]

 .177نادرشاه ص

 30۸نادرنامه، ص ای ینادرشاه خیتار-[2۹]

 1331،طبع 113 -112ص ،یلکهارت.نادرشاه، ترجمه مشفق همدان-[31]

 231انوار، ص حیتصح ،یجهانکشا-[32]

 130۹ ببعد.نادرنامه، ص 27۸ر،صینادرشاه پسر شمش ګیزند -[33]

 (قاتی)تعل

 177دولت نادرشاه افشار، ص  -[3۴]

 372،3۸3ترجمه عماد، ص  ه،یلکهارت، انقراض صفو -[3۵]
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 200۹/ 1/ 1۴ ومسمقاله 

 

 درپاکستان ها بلوچ حق طلبانهمبارزات  
 

 :هابلوچ   سوابق مبارزات 

 

 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 بند اند. یکی  دیگر از ویژ ه گی های زندگی بلوچها  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  بسیار زیاد به  پشتونها شباهت دارند. شاید

 همسایگی همدیگر، بسا چیزها را به یکدیگر آنها آموخته باشد. 

 ا  خود رابلوچها بیش از هرقوم وقبیل دیگر پاکستان با پشتونه

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.

جنبش های ملی مردم بلوچ   به سالهای دوران استعمار  ۀسابق

ستین زمزمه  های  استقالل خواهی انگلیس در منطقه میرسد. نخ

(  All India Baluchمردم بلوچ با تدویرکنفرانس  )آل اندیا بلوچ
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در شهر 1932در اثر تالش های میریوسف علی مگسی دردسامبر 

جیکیب  اباد سند شنیده شد که در آن  اوضاع واحوال کلی بلوچستان 

رگونه تحت استعمار به بررسی گرفته شد. تا این زمان انتشار ه

نشریه ای در بلوچستان ممکن نبود،مگر میریوسف علی در 

رد، یکی الهورروزنامه یی بنام"ازادی " منتشر کرد وعبدالعزیز کُ 

از روشنفکران بلوچ  به حیث نایب مدیر آن نشریه انتخاب گردید. 

سال پیش از این میر عبدالعزیز کرد در دهلی با همکاری  یکی  چند

یی بنام "بلوچستان" به چاپ رسانده بود که از دوستانش هفته نامه 

 بیش از دوشماره منتشر نشد وتوسط حکومت بلوچستان متوقف  شد.

" شوروحال مبارزاتی را در بین نیروهای آزادروزنامه "

سیاسی  مردم دامن زد. دراین نشریه به پایان دادن حاکمیت انگلیس 

حکومت وزوال نظام سرداری پرداخته میشد. وخواسته هایی از 

 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

 به قالت منضم گردد. ونصیراباد منسوخ شود و نوشکی،

 ( وچاغی کهBogtiمناطق 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 

دستگیرکند، مگر خان از گرفتاری او خود داری نمود. بنابرین در 

عبدالعزیز کرد را دستگیرومحکوم به سه سال  میر 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 جوانان بلوچ  دست اندرکار مسایل ملی  ازپست های 

از  بلوچستان را ترک  دادند. و ه گیری کردندحکومتی خود کنار

آنجمله  میتوان از محمدحسین عنقا، محمدحسن نظامی، نسیم تلوی 

درآنجا  نسیم تلوی به کراچی رفتند و و...نام برد. محمدحسین عنقا و

" که زیرنظر موالنا عبدالصمد سرباز بچاپ البلوچبا هفته نامه" 

مدتی  آنهاهفته نامه  میرسید، همکاری میکردند. پس از گذشت

" منتشرکردند. این نشریه درجهت بلوچستان جدیددیگری بنام " 

 باالبردن آگاهی عمومی در بلوچستان گام موثری شمرده میشد.

اوضاع سیاسی بلوچستان بطور کل برخالف میل انگلیسها 

شدن یک جنبش عمومی علیه آنان در  پیش میرفت وانتظار بپا

عماری این مسئله را بخوبی میدانستند هرلحظه می رفت.عمال است

ً زیر سرمیریوسف علی خان مگسی است وچون  که قضایا عمدتا

بود، نیروهای انگلیسی نمی توانستند  او را  سردار قبیله خود نیز

دستگیر کنند. دراین هنگام خان کالت میریاراحمدخان که  گرایشات 

ستعمار انگلیس زادی بلوچستان  از قید اآقصدش نهایتاً  ملی داشت و

بود،وی میریوسف علی خان مگسی را به عنوان نماینده خویش 

ً در  برگزید تا به انگلستان رفته با مقامات حکومت انگلیس مستقیما

باره ازادی بلوچستان به مذاکره بپردازد. خان کالت در نظرداشت 

بحث وگفتگو شود که در آن، مناطق  187۶پیرامون معاهده  تا

زمانی که میر  شوند. یست به حکومت کالت مسترداجاره ئی می با

 احمدیارخان قضیه رابا نمایندگان حکومت انگلیس مطرح ساخت و

تقاضای پاسپورت برای میریوسف علی خان مگسی نمود، آنها  

بالفاصله با طرح فرستادن میریوسف علیخان به انگلستان موافقت 

ً از  شر میریوسف علی  خان کردند وبدین ترتیب توانستند را موقتا
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بدین ترتیب میریوسف علیخان جهت مذاکره  سرخود کوتاه کنند.

 وبحث روی آزادی بلوچستان روانه انگلستان گردید.

با رفتن میریوسف علیخان  به انگلستان ، نیروهای انگلیس 

محل سکونت میریوسف علیخان را قبضه کردند  و پایگاه خود را  

ی خانه وی همه اسناد وکتب آنجا مستقر کردند. وطی بازجوئ در

ومدارک  او را  آتش  زدند. میریوسف علیخان پس ازتقریباً ده  ماه 

 راجع به سفرو ( و193۵جنوری  31از انگلستان  بازگشت)

نتایجش  به خان کالت گزارش داد. میریوسف علی خان  برنامه 

ولی قبل از  زادی بلوچستان  جنگ را آغاز کندآداشت  تا برای 

در  193۵ماه می  31این برنامه ، براثر زلزله ایکه درشب آغاز 

میریوسف علی شهر را به ویرانه ای مبدل ساخت،  کویته رخ داد و

از هم متالشی « اتحاد بلوچستان »جان داد وبعد از فوت او انجمن 

 گشت.

 با فوت میریوسف علی خان مگسی،خان کالت  میراحمد

زمتفکری را از دست  داده مغ 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 

میرعبدالعزیزکرد برآمد، تا اینکه پس از گذشت یک سال وپنج ماه 

پس از ازادی باخان کالت مالقات نمود  عفو گردید و  در زندان،

   وباهم پیرامون جنبش ملی بلوچ به بحث وتبادل نظرپرداختند.

، حزب ملی ایالت کالت توسط 1937درتاریخ پنج فبروری

حزب ملی توانست پس ازمدت  میرعبدالعزیزکرد پایه ریزی شد.

ان وتوده های زمانی کوتاه، از نفوذ واعتبار ویژه ای بین روشنفکر

بلوچ برخوردار گردد. حزب ملی همچنان عالوه برمبارزه با 
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نیروهای اشغالگر، نظام سرداری  را نیز مورد حمله قرار می داد. 

بدین شکل موفق  حزب ملی ازتجربیات گذشته درس می گرفت  و

  به اصالح اشتباهات زیادی شد.

به مالیاتهای غیرقانونی براثرتالش های حزب ملغی شدند.

پاس همکاری خان کالت، میراحمدیار خان با برنامه رادیکال 

 عنوان خان اعظم را به وی داد. 1938حزب، حزب ملی در سال 

صدراعظم  کالت فرمانی صادر 1939جون  30به تاریخ 

 کرد وحزب ملی را در محدوده ایالت کالت غیر قانونی اعالم نمود.

اجه خیل، میرغوث رهبران فعال آن از قبیل ملک عبدالرحیم خو

بخش بیزنجو، عبدالکریم شورش،مهرگل خان نصیر و... از قالت 

 اخراج شدند. حزب سپس پایگاه خویش را به کویته انتقال داد و

برفعالیت هایش افزود.این تحوالت مصادف بود با آغاز جنگ 

جهانی دوم که بدین منظور برطبق الیحه دفاع هند کلیه فعالیتهای 

ان ممنوع گشتند. اما حزب ملی به فعالیت های سیاسی در هندوست

 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 نهرو رئیس وشیخ عبدهللا به عنوان معاون وی برگزیده 

نمایند. هیئتی متشکل از خواجه خیل،میرغوث شده بودند.شرکت 

بیزنجو،ملک فیض محمد وگل خان نصیر در کنفرانس هایی که در 

(،ودهلی ترتیب یافت، Jeepoor( و جی پور )Jodpoorجودپور)

حضور یافتند ودرمورد مشکالت بلوچستان واستقالل شبه قاره هند 

 بحث وتبادل نظرکردند وپیشنهاداتی ارائه نمودند.

کالت،درمبارزه برای استقالل بلوچستان فعال بود. بدین خان 

با وکیل معروفی بنام محمدعلی جناح رهبر  19۴۶لحاظ در سال 
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بعنوان بانی  اً "مسلم لیگ"روابطی برقرارکرد. محمدعلی جناح بعد

خان کالت یاد داشتی را که در  19۴۶پاکستان مشهور شد.در سال 

ط محمدعلی جناح تقدیم رابطه با موقعیت مخصوص کالت بود توس

هیئت اعزامی کابینه بریتانیا نمود. این یاد داشت در ضیافت شامی 

تقدیم هیئت پارلمانی  که به افتخار خان کالت ترتیب یافته بود،

داشت آینده کالت وحقوق وظایف ایالت های  بریتانیا شد.در این یاد

یف تابعه کالت از جمله :لسبیله،خاران ونواحی اجاره ای  ووظا

ایالت های تابعه بود. در رابطه با ماهیت مستقل خان  نشین کالت 

الت را به کدر این یاد داشت چنین آمده بود"چندین نماینده بریتانیا 

 عنوان یک 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 بابریتانیا شده، مانند کشورهای ایران وافغانستان است واین 

م به شرکت در روابط فدرال حکومت  ویا کشور اصالً تصمی

حکومت های متوالی بریتانیا در هندوستان ندارد وبنابرین بنده از 

تقاضا دارم استقالل کالت را   Lord plitak lorensعالی جناب

 اعالم دارد."

حکومت کالت بیانیه ای صادر  19۴7اپریل 11در روز 

کالت ومواردی مینماید که در آن به قانون اساسی حکومت مستقل 

همانند اقلیتها ورفاه عمومی اشاره شده بود. در رابطه با سیاست 

خارجی  وچگونگی برخورد محمدعلی جناح با آن چنین آمده 

در آینده حکومت کالت، حقوق کامل یک دولت مستقل را » است:
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در امور داخلی وخارجی دارا خواهد بود. ایجاد روابط  از طریق 

با دولتهای همسایه مسلمان افغانستان،ایران  قرارداد های دوستانه 

ً پاکستان و همزمان با هند  وسایر وکشورهای عربی ومخصوصا

کرد وبه عقد قرارداد  کشورهای جهان رابطه دوستانه برقرارخواهد

همچنین مردم بلوچستان باید از این حقیقت آگاه  .خواهد پرداخت

استقالل کالت  الت ومحمدعلی جناح باکباشند که سیاست های خان 

وپس دادن مناطق اجاره 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 Lord Mount Batenبتن)

قبول واقع گردیده بود. در نتیجه این استقالل خان نشین کالت مورد 

قراردادن بین نماینده دولت  19۴7اگست  1۴سیاست، روز 

 11بریتانیا،حکومت پاکستان وحکومت کالت منعقد گشت  و روز 

خاطر نشان میسازد که  بند یکم این قرارداد اگست اعالم شد.

آزاد که  حکومت پاکستان، کالت را به عنوان یک کشور مستقل و

دوجانبه با حکومت بریتانیا دارد ودرجه اهمیت آن با دیگر  روابط

 ایاالت هند متقارب است ، می شناسد.

، 19۴7اگست  12بعد از اعالم این قرارداد یعنی  یکروز

استقالل کالت بوسیله خان کالت اعالم شد. همزمان با اعالم 

استقالل کالت، شهرداری کویته وشاهی جرگه)شورای ریش سفیدان 

ی حکومت انگلیس هیچ گونه اختیاری از جانب مردم نداشت( انتصاب

که از قبل تصمیم گرفته بودند بلوچستان  را با پاکستان متحد کنند، 

اعالم الحاق با پاکستان نمودند. بالفاصله بعد از اعالم استقالل کالت 
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بوسیله حکومت کالت، خان کالت اعالم تشکیل یک پارلمان 

د.این اولین نمونه انتخابات درتاریخ نمو وبرگزاری انتخابات را

بلوچستان بود .هرچند که حزب ملی تا آن زمان یک حزب غیر 

اما اعضای آن بشکل منفر در انتخابات شرکرت کردند  قانونی بود،

کرسی را از آن خود سازد  ۵2کرسی از  39این حزب توانست  و

 واین موضوع باعث شگفتی حکومت کالت شد.

ومحمدعلی جناح به قراردادهای گذشته  نمایندگان بریتانیا

خویش پشت کردند وفشار زیادی برخان کالت وارد می ساختند تا 

به پاکستان ملحق شود. خان کالت نهایت کوشش خود را بکار 

میگرفت تا مسئله را به شیوه ای مسالمت آمیز حل وفصل نماید. 

جلسه ایوان پائینی پارلمان برگزارشد.  19۴7دسامبر 13روز

 ایوان تشکیل میشد.ایوان پائینی )عام( وباالئی رلمان از دوپا

)خاص(، خان کالت خطاب به نمایندگان در مورد این مسئله 

فرمود:" وقوف کامل به این حقیقت دارم که مشکالت بخصوصی 

بین ملت من)بلوچ( وحکومت خدادادی پاکستان وجود دارد که در 

کنند. از شما میخواهم  اثر آن مردم من عالئم نگرانی را اظهار می

که آرام باشید واطمینان می دهیم که مسایل شما وپاکستان در فضایی 

 شد." از محبت وبرادری اسالمی حل خواهند

نخست وزیر ، ووزیرامور خارجه  19۴7دسامبر 1۴بناریخ 

دولت کالت در ایوان پائینی مجلس، در مورد مسئله الحاق خطاب  

مسئله را توضیح دادند. بعداً میربخش  کردند. آنها جنبه های قانونی

بیزنجوسخنرانی طوالنی  یی برعلیه   مسئله الحاق ایراد نمود. بعد 

از پایان سخنرانی بیزنجو، تنی چند از اعضاء حزب ملی ضمن 

مخالفت بابرنامه  الحاق، ازحکومت پاکستان خواستند که مناطق 

پنجاب  و سنداجاره ای وقبیله ای وسایر مناطق بلوچ نشین که در 
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وسرحد وجود دارند، را به بلوچستان مستر دارند.  دراین اوضاع 

جلسه یی تشکیل  19۴8جنوری  ۴واحوال، ایوان باالئی پارلمان در

رد تصور  داد که تمامی سرداران بلوچ در آن  شرکت داشتند. با

الحاق به پاکستان تمام اعضاء ایوان باالئی، هنگام قطعنامه ای به 

ندند که در آن چنین آمده است:" این مجلس تمایل الحاق تصویب رسا

 به پاکستان را بعلت بخطر افتادن استقالل  ملت بلوچ ندارد."

فرماندار کل پاکستان نامه ای به خان کالت  19۴8دوم فبروی

بدون تاخیر الحاق به پاکستان  را بپذیرد.  نوشت واز وی خواست تا

اران، مکران، لسبیله به الحاق ایاالت خ 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  

انضمام کالت به پاکستان،میرغوث بخش  را قبول کرد. پس از

العزیز کرد ودیگرفعالین حزب ملی یا زندانی شدند بیزنجو، میر عبد

قرارگرفتند ویا ازکشور اخراج شدند. دراین  ویا درخانه تحت نظر

زمان شاهزاده عبدالکریم برادر کوچک خان کالت که والی مکران 

 بود علیه حکومت پاکستان شورید.

بدلیل گسترش فعالیت های حزب ملی عبدالکریم علیه 

ن رژیم از طریق واردساختن فشار به خان حکومت پاکستان، سرا

کالت، وی را واداشتند تا حزب ملی وشاهزاده عبدالکریم را متمرد 

 یاغی بخواند وفعالیت های شان را ممنوع اعالم دارد.  و

 گروه شورشی وارد افغانستان شدند 19۴8می  2۶درتاریخ 

اما  پایگاه های خود را در منطقه شورابک مستقر نمودند. و

مت افغانستان نتوانست حضور شاهزاده  وحزب ملی را حکو

درخاک خود تحمل نماید. حکومت افغانستان به آنها دستور داد تا 



 72 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

افغانستان را ترک گویند. تحت این شرایط شاهزاده عبدالکریم 

از افغانستان برگشتند  19۴8جون  8ورهبران حزب ملی روز 

اهزاده عبدالکریم وخود را تسلیم قوای نظامی پاکستان نمودند. ش

ودوستانش توسط حکومت پاکستان باز داشت وبه زندانی دراطراف 

در زندان بسر بردند وسپس  19۵۵کویته انتقال یافتند. آنها تا سال 

 ازاد گشتند.

 مبارزات بلوچها بعد از تشکیل پاکستان

شاهزاده عبدالکریم  همراه با یکی از  19۵۵در جوالی 

عنقا از زندان ازاد شد وهردوی آنها مبارزین بلوچ ،محمدحسین 

بالفاصله به کراچی  رفتند واز کلیه نیروهای ملی  بلوچ دعوت 

کردند تا بمناسبت بحث وتبادل نظرپیرامون مسایل سیاسی بلوچستان 

گرد هم آیند. نتیجه این گرد همآیی تشکیل جریانی به عنوان حزب 

نات قبلی مردم)استان کل( بود. اساس وپایه این حزب با جریا

ً یکی  همانند"انجمن اتحادیه بلوچستان" و" حزب ملی کالت" تقریبا

بود وفقط این تفاوت در برنامه شان مشاهده میشد که  جمله آزادی 

از قید استعمار انگلیس، حذف وبجای آن مسئله پاکستان وحقوق توده 

 جانیده شد.نهای مردم بلوچ گ

شکل از جلسه یی مت 19۵۶نومبر 30همچنین به تاریخ 

احزاب 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 عنوان یک حزب واحد یعنی حزب ملی 

( که بعداً به حزب National Party of Pakistanپاکستان)

مبارزات خویش را ادامه دهند.از  عوامی ملی پاکستان تغییر نام داد،

سوی دیگرمردم بلوچستان خود را برای جنگ منظم با رژیم 
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خان کالت، از  19۵8پاکستان آماده می ساختند. در ماه اکتوبر 

آیی  تمامی نمایندگان مجلس دعوت به عمل آورد تا درگردهم

وبررسی پیرامون مسئله بلوچستان  شرکت نمایند. در بمناسبت بحث 

مورد تائید مجدد قرارگرفت.  19۴7اگست  ۴این نشست، معاهده 

همچنین شرکت کنندگان دراین جلسه پای فشردند که دو حکومت 

کالت وپاکستان باید برطبق همان معاهده عمل نمایند وآزادی 

این خواست  بلوچستان پذیرفته شود.حکومت پاکستان از پذیرفتن

د وخان کالت  را دستگیر زعادالنه وبرحق مردم بلوچستان سرباز 

پرچم پاکستان در کالت بزیر  وزندانی ساخت. بدنبال این برخورد

کشیده شد وبجای آن پرچم بلوچستان برافراشته شد.درچنین شرایطی 

جنگ شدیدی بین بلوچها وارتش پاکستان درگرفت که سبب شهادت 

ا گشت وعده یی نیز به کوه ها متواری شدند. از تعدادی از بلوچه

 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

ا ساختند که ما همه  مسلمانیم و.... ازین طریق به فریفتن بلوچه

افراد مسلح بلوچ جهت مذاکره از کوه پائین آمدند. دراین  برآمدند.

نفر از انان توسط قوای نظامی پاکستان  200هنگام  بیش از 

در زندانهای  19۶0از این عده هفت نفر در جوالی  دستگیر شدند.

نوروز خان یکی دیگر مبارزین بلوچ  پاکستان به دار ویخته شدند و

جان باخت. دراین زمان ایوب خان زمام در زندان  19۶۴درسال 

 را در پاکستان برعهده داشت. امور

به شکست  19۵8گرچه جنگ بلوچهابا پاکستان درسال 

انجامید، اما بیکار نه نشستند وجهت کسب حق تعیین سرنوشت 

بلوچهاموفق به تجدید قوا شدند ودر  مبارزه خویش را ادامه دادند.
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را سازماندهی کردند. این   مبارزه مسلحانه دیگری 19۶۴سال 

جنگ که از مناطق قبایلی بلوچستان شروع شده بود، بوسیله عطاء 

هللا مینگل، خیربخش مری، وشیرمحمدمری رهبری می شد.این 

ادامه پیدا کرد، ارتش پاکستان موفق  به  19۶9جنگ که تا سال 

درهم شکستن آن نشد. دراین شرایط ، میرغوث بخش  بیزنجو خود 

یرمبارزات نظامی نمی کرد وبه فعالیت سیاسی اشتغال را در گ

داشت. همچنین رهبری "حزب عوامی ملی پاکستان" را در 

 بلوچستان عهده داربود.

وضعیت پاکستان روبه بحرانی شدن می رفت، توده های 

مردم در اکثرشهر های بزرگ علیه حکومت ایوب خان دست به 

ستان ناچار بودند تظاهرات می زدند. در نتیجه برای حفظ پاک

تغییراتی در دستگاه رهبری آن کشور بدهند وبه همین منظور 

یحیی خان را به عنوان جانشین ایوب خان برگزیدند  19۶9درسال 

 وزمام امور را به وی سپردند.

یحیی خان دستور داد تا جنگ پایان یابد وانتخابات آزاد 

 1970امبربرگزار گردد.انتخابات طی روزهای هفتم الی هفدهم دس

انجام شد. در بنگالدش که تا آن زمان جزو پاکستان بود، حزب 

کرسی  100کرسی از  99"عوامی لیگ" برهبری مجیب الرحمن، 

پاکستان را در پاکستان شرقی بدست آورد. حزب عوامی ملی 

پاکستان اکثریت اراء را در بلوچستان  و ایالت سرحد از آن خود 

فقارعلی بوتودر ایالت پنجاب ساخت. حزب مردم به رهبری ذوال

 کامیاب شد.

رژیم پاکستان قصد نادیده گرفتن اراء مردم بنگالدش را 

داشت، درنتیجه مبارزه ای شدید وخونینی بین ارتش ومردم 

بنگالدش درگرفت.همزمان با این، ارتش وابسته به پاکستان درگیر 
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 .جنگ باهندوستان  نیز بود واین قضیه به نفع بنگالدش تمام شد

جنگ بنگالیها با ارتش پاکستان که تلفات جانی فراوانی به همراه 

ً به استقالل بنگالدش منجر شد. درچنین وضعیتی که  داشت، نهایتا

ارتش پاکستان از هند شکست خورده وبنگالدش استقالل یافته بود، 

از ذوالفقار علی بوتو رهبرحزب مردم پاکستان دعوت شد تا 

به  1971دسامبر 20یرد. بوتو روزکنترول کشور را در دست گ

 عنوان صدراعظم  پاکستان برگزیده شد.

بوتو ازاحزاب اکثریت در بلوچستان وصوبه سرحد تقاضای 

همکاری نمود وباحزب عوامی ملی  که اکثریت را در پارلمان های 

مارچ  ۶ایالتی سرحد وبلوچستان احراز کرده بود، مالقات وبتاریخ 

 شرح زیر امضاء کرد:قراردادی با آنان ب 1972

اگست، روزی که  1۴قانون حکومت نظامی از روز  -1

 مجلس ملی برای پیش نویس قانون اساسی جلسه دارد، منحل خواهد

 شد.

ایالت بلوچستان  مرکز با مشورت حزب اکثریت در دو-2

 کرد. وسرحد، والیان را مقرر خواهد

دولت در مرکز وایالت ها براساس اکثریت پارلمانی  -3

شد.عوامی ملی وجماعت علمای اسالم در سرحد  شکیل خواهدت

 وبلوچستان تعیین میشوند.)الزم به یاد آوری است که دوجریان

"حزب عوامی ملی" و"جماعت علمای اسالم" بخاطر اینکه رای 

بیشتر در مقابل حزب مردم پاکستان داشته باشند، باهمدیگر ائتالف 

 کرده بودند.(

حزب عوامی ملی توانست حکومت با امضائ این قرارداد، 

مختار را در بلوچستان وسرحد تشکیل دهد. در اصل، این  های خود

قرارداد به بوتو تحمیل شده بود، زیرا تن دادن به تشکیل حکومت 
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مختار در پاکستان ازماهیت وی خارج بود.بدینصورت  های خود

 نیروهای ملی ودموکرات بلوچ اولین حکومت خودمختار را در

پاکستان تشکیل دادند. میرغوث بخش  بیزنجو به عنوان اولین  تاریخ

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، بدین منظور میخواست کارمندان غیر بومی  به ایالت خود 

وتحصیل کردهای بلوچ که تا آنزمان بیکار بودند، جای بازگردند 

شان را پرکنند.حکومت خودمختار نسبت به مسایل فرهنگی مردم 

کتابهای زیادی به زبان بلوچی به  بلوچ نیز اقداماتی بعمل آورد.

چاپ رسانید ولی نتوانست زبان بلوچی را درایالت بلوچستان رسمی 

لوچی تدریس میشد. باوجودیکه زبان اردو بازهم بجای زبان ب کند و

این اقدامات هنوز شکل اشکاری بخود نگرفته بود، مگر سبب 

 نگرانی اسالم اباد و تهران گردید.

، سازمان  استخبارات  پاکستان باکشف مقداری 1973در 

سالح ساخت شوروی  در سفارت خانه  عراق دراسالم اباد ، بهانه 

خوبی بدست حکومت پاکستان داد تاحزب عوامی ملی را متهم 

بسازد که این اسلحه را برا ی ازادی بلوچستان  بدست آورده است. 

رد وحکومت عراق نیز حزب عوامی ملی  این اتهام را بشدت رد ک

که دراین هنگام با ایران درجنگ بود اعالم کرد که این اسلحه برای 

ازادی بلوچستان   ایران بوده وهیچگونه ربطی به حزب عوامی 

که دنبال بهانه می  ندارد. اما اسالم اباد ملی بلوچستان  پاکستان 

به گشت این اعالم عراق را نادیده گرفت  وحکومت  مینگل را متهم 

بدین بهانه   حکومت بلوچستان  را منحل   و ایجاد جنگ داخلی کرد

  داد. دستور هجوم بر بلوچستان اعالم نمود و
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نیروهای  مسلح پاکستان  به بلوچستان  1973فروری  1۵در

سرازیرشدند.  واکثر اعضاء پارلمانی بلوچستان از جمله میرغوث 

رئیس شعبه  بحش بیزنجو حاکم بلوچستان، سردارخیربخش مری)

 زندانی شدند. بلوچستان حزب عوامی ملی( بازداشت و

براثر این اقدام توطئه گرانه پاکستان، بلوچهای ازادی خواه  

«  جبهه آزادی بخش بلوچستان»به پا خاستند وجبهه ای را بنام 

هزار نیرو 2۵تشکیل دادند وبا نیروهای پاکستان به نبرد پرداختند. 

ت قوتهای هوائی آن کشور نظامی پاکستان تحت حمای

وهلیکوپترهای توپدار به سرکوب مبارزین بلوچ پرداختند.  تلفات 

هزارنفر  برآورد شدند.  13نیروهای دولتی دراین جنگ در حدود 

از تلفات شورشیان بلوچ آمار دقیقی در دست نیست، اما بنابر 

هزار  ۵3گزارش های نیروهای نظامی پاکستان  تلفات بلوچها به 

 بالغ شد. نفر 

لشکر کشی های حکومت پاکستان به مناطق سرحدی پشتون 

وبلوچ وهجوم به حریم زندگی سیاسیون بلوچ  وپشتون وتاراج 

هستی شان سبب گردید که ده ها هزار بلوچ وپشتون راهی 

 میر خیر بخش مری که بیشتر زیراز آن میان  افغانستان گردند.

بورگردید با جمعی از ضربات حکومت پاکستان قرار گرفته بود مج

سران قبایل مری  به افغانستان مهاجرت کند . مهاجرت واقامت خیر 

بخش مری در افغانستان از زمان جمهوری داودخان تا اواخر 

 حکومت نظامی جنرال ضیاالحق ادامه یافت. 

حکومت جمهوری  افغانستان  برهبری داودخان  از بلوچها 

دهار برای شورشیان بلوچ  ودر دروالیات هلمند وقن حمایت نمود

سکونت داد، ولی زمانی که حکومت پاکستان دست به تجهیز 

واعزام برخی از عناصرخود خواه افغانی بر ضد رژیم  داوود خان 
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احمدشاه مسعود( پرداخت وآنها را  منجمله )گلبدین حکتیار، ربانی و

 وبغالن و پنجشیر به داخل کشوربرای  تخریبات  در لغمان و

وآنها دست  به اخالل امنیت زدند،  دیگر والیات فرستاد، و ننگرهار

را درک کرد وبراثر مشورت های  مداودخان  خطر برای رژی

برادرخود سردار نعیم خان در صدد تجدید نظر برپالیسی خارجی 

با وساطت شاه ایران وعربستان و .حکومت خود با پاکستان افتاد

پاکستان، از حمایت سعودی  برای  دریافت راه حل مخالفت با 

از آنها خواهش نمود دوباره به وطن  خود  بلوچها   دست گرفت و

 برگردند.

از سوی ژنرال ضیاء  1977حکومت بوتو نیز درجوالی 

ای ربگشتند.) الحق ساقط شد وکلیه رهبران بلوچ از زندان ازاد

: تاریخچه جنبشهای ملی  بلوچستان، از اطالع بیشتر رجوع شودبه

 (13۶۶سازمان جنبش خلق بلوچ ،چاپ انتشارات 

 

 شورش های  کنونی بلوچها:

شورشهای بلوچها ، برعکس شورشهای تندروان پشتون )که 

خواستاربرپائی حکومت دینی وامارت اسالمی درمناطق خود 

 خود هستند(، رنگ وصبغه ملی  دارد. چه  آنها برای آزادی و

داشتی  خود مختاری واحقاق حقوق مدنی واقتصادی وفرهنگی وبه

با دولت مرکزی میرزمند. آنان می گویند که دولت درآمد گاز 

طبیعی و دیگر منابع بلوچستان را ضبط میکند و مقدار بسیار کمی 

 از این درآمد را به بلوچستان اختصاص میدهد.

بلوچستان بزرگترین ایالت از لحاظ وسعت خاک و از نظر 

کنندگان عمده گاز طبیعی منابع طبیعی ثروتمندترین و یکی از تولید 

پاکستان محسوب می شود. ولی مردم بلوچستان  فقیرترین مردم 
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میلیون نفر یعنی کمتر  ۶آنکشوربه شمار میروند. جمعیت آن  تنها 

 از نصف جمعیت بندر کراچی است. 

مهمترین بندر تجارتی بلوچستان بندر گوادر است. دولت 

هیزات بندر گوادر را پاکستان اکنون در نظر دارد تسهیالت و تج

افزایش داده و با احداث یک شاهراه، این منطقه را به افغانستان و 

کشورهای آسیای میانه وصل کند.با اجرای این پروژه ها بلوچستان 

اهمیت تازه ای هم برای پاکستان و هم دیگر کشورهای منطقه کسب 

 میکند و مشکل از همین جا شروع می شود. 

رای بلوچستان توسعه بندر گوادر و از نظر رهبران ملی گ

احداث شاهراه تنها به نفع دولت مرکزی تمام می شود و بلوچ ها 

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 

یک قوم )  ایالت بلوچستان توجهی ندارد و فقط همه چیر را برای

 پنجابیها( اختصاص داده است.

سالهاست که روشنفکران ملیگرای  بلوچ در چهار حزب 

سیاسی برای بدست آوردن حقوق وازادیهای ملی خود می رزمند. 

 این احزاب عبارتند از :

تحت رهبری دكتر BNM/H جنبش ملي بلوچستان)حي(  -1

 حي بلوچ 

 BNPحزب ملي بلوچ  -2  اختر مینگلتحت رهبری سردار 

تحت رهبری اكبر خان  JWPحزب جمهوري وطن  -3

 بوگتي 

  JAHجمعیت الحدیث  -۴ تحت رهبری ساجد میر    

میالدی درزمان ذوالفقارعلی بوتو مبارزات  1970در دهه 

حق طلبانه  بلوچها شدت اختیار نمود که درآن وقت ، رهبری 
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میرخیر بخش مری ، میر غوث بخش بزنجو ، نهضت بلوچ ها را 

 به عهده داشتند .  بوگتیعطاهللا خان مینگل و نواب محمد اکبر خان 

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" 

دست گرفته رهبران نشنل عوامی  فورمول " یک یونت" را روی

ا درصوبه سرحد به اتهام اینکه در تو طئه مشترک رتی بلوچ هارپا

با شوروی وافغانستان می خواهند پاکستان راتجزیه کنند روانه 

 به مداخله متهم نمود .  1973زندان کرد وافغانستان را  رسماً در 
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 مچهارمقاله 

 

 جبهه آزادیخواهان بلوچ 

 برهبری نواب اکبر بوگتی

 

تی گبه رهبری نواب اکبر خان بوجبهه آزادیخواهان بلوچ 

مناطق شرقی بلوچستان ، یعنی کوهلو و  دروتی ،گمناطق دیره بودر

 .فعالیت مسلحانه داشتند میر باالچ خان مری بارکان ، تحت رهبری

ببعد( آزادی 1999مشرف ) پرویزجنرال  زمامداریدر عهد 

رگوئی و باالدستی یک خواهان بلوچ با پیروی از شعار"برضد زو

، دست به مبارزات مسلحانه زدند و چندین  [پنجابی ها]قوم خاص" 

مرتبه جنگ های خونینی بین نیروی آزادیخواهان بلوچ و نظامیان 

 دولت پاکستان صورت گرفت. 

نواب اکبر بوگتی، در جریان مبارزات دراز مدت قبایل بلوچ، 

می شد که خواستار با نفوذ ترین رئیس قبیله در منطقه محسوب 

خودمختاری برای بلوچستان بود. از دو سال قبل پیکارجویان بلوچ 

دربرخورد با دولت مرکزی ، خطوط راه آهن، نیروگاه های برق و 

سایر تاسیسات مهم کشور را هدف حمله قرار داده اند. نیروهای 

میالدی با کشف سنگرگاه  200۶نظامی پاکستان در ماه اگست سال

بوگتی رهبرجنبش بلوچ ، در یک نبرد مسلحانه با ریختن نواب اکبر 
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صدها وهزاران تن بمب بر سنگرگاه او در دل کوه های جنوب 

غرب پاکستان وی را به قتل رساندند.و برخالف سنن اسالمی ،بدون 

او را به خانواده یا هوادارنش،  توسط نظامیان دولتی  تسلیمی جسد

 به خاک سپرد. 

تی  دوتن از جوانان  آزادیخواه  وگب بربا کشته شدن نواب اک

تی )نواسه محمد گوُ تی و مری هریک براهمداغ بگاز خانواده های بُ 

تی مرحوم( و میر باالچ خان مری) فرزند میر خیر گاکبر خان ب

بخش 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 

وهای نظامی  دولت عملیات های پارتیزانی مختلفی را علیه نیر

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 

را به نشر رساندند ، درحالیکه دولت  میر باالچ خان مریشدن 

ن اعالم کرد که میر باالچ خان در یک جنگ  درونی توسط  پاکستا

کتی به قتل رسیده است . دولت ودوست و همکارش  براهمداغ ب

اذهان  بلوچ ها را  ستتان با نشر چنین جعلیاتی  میخواپاکس

آنها  مغشوش و از شعار تفرقه بینداز و حکومت کن استفاده نماید و

ارز و آگاه بلوچ  میرخیربخش را میان هم اندازد . اما پیر مرد مب

وحدت  داده  افزود  مری با مصاحبه خود  به ملت بلوچ پیام اتحاد و

 .  نبوده بلکه دولت پاکستان میباشد باالچ مری براهمداغکه قاتل میر

حقیقت اینست که میر باالچ مری  در یک عملیات مشترک  

بان به نیروهای نظامی دولت پاکستان  و نیروهای  شبه  نظامی طال

قوماندان طالبان که ]ر دادهللا   برادر  مال دادهللا رهبری مال منصو
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به قتل  [توسط نیروهای ائتالف در هلمند کشته شد2007درسال 

رسیده است.  موصوف در جبهه کوه سلطان نزدیک  گرد جنگل در 

غرب دالبندی، شهر مرزی پاکستان و افغانستان به مبارزات خود 

ادامه میداد . با کشته شدن میر باالچ مری  علیه دولت پاکستان

آمد ، اما   ضربه بزرگ دیگری بر جبهه آزادیبخش بلوچ وارد

همانگونه که قتل نواب اکبر بوکتی ، ازاتحاد و یکپارچگی بلوچ 

هانکاست ، انتظار میرود که جبهه آزادی بخش بلوچ بعداز قتل 

ول ازادی شان باالچ مری  بازهم متحد تر شده وآنها را در راه حص

 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 گنچ از پیرکوه در دیره بوا 2۶پایپ الین ها به حجم 

 بلوچستان میگذشت که بوسیله انفجار قوی تخریب گردیده ودو نل

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 

("  فیر راکت 2007دسمبر21کار را بدوش گرفته اند.) تول افغان ،

وانفجارات مین بر مواضع دولتی پاکستان کار همه روزه مبارزین 

 11۶،یکصدوشانزده) 2007شش ماه اخیرسال  بلوچ است و در

)سایت دعوت نت،مقاله (حادثه ازاین نوع گزارش شده است."

 خوشحال روهی(

از رؤسای قبایل بلوچ به عنوان مخالفین پرویز مشرف، 

گفت:   مخالفت با پروژه های او به این دلیل  توسعه نام  برده  می 

منسوخ قبیله یی که  است که با رونق و رفاه اقتصادی منطقه، نظام

خواهد یافت. مشرف  قدرت روسای قبایل از آن ناشی می شود پایان 

بلوچ را  بدون نام بردن از کشور به خصوصی همچنین شورشیان 
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متهم می کند که بازیچه دست خارجیان هستند. منظور از این کنایه 

سال با هم دیگر اختالف دارند.  ۶0کشور هندوستان است که از ها 

 مینویسد: مشکل بلوچها امریکائی درمورد داکتر روبین

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 

های فقیر در سه کشور ضعیف ساخته است و در نتیجه به اقلیت 

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 حمایت کنند. با آغاز جنگ پنجم 

ن ناسیو نالیست بلوچ و بخصوص با کشته شدن نواب شورشیا

بوگتی که منجر به بحران گسترده سیاسی سرتاسری ملی شد، 

بسیاری اعضای قومی بلوچ  احساس می کنند که در دولت پاکستان 

نفوس  میلیون[12-8]به حاشیه رانده شده اند. باداشتن پنج میلیون

س می کنند، اگر بلوچ در پاکستان ، ناسیونالست های بلوچ احسا

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 

نا سیو نالیست های پشتون، باز سازی دولت نالیست های بلوچ مانند 

فدرال پاکستان به منظور افزایش خود مختاری ایالتی  برای خود 

شان است که این اهداف با پیش کشیدن حل و فصل خط مرزی و 

ترک تجزیه طلبی،دنبال می شود. بلوچ ها بر خالف ناسیونالیست 

با وسایل  های پشتون، تالش می کنند اعتراضات و خواستهای شانرا
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) شکست بن بست ... «نظامی با اسالم آباد چانه زنی سیاسی  کنند. 

 داکتر روبین وصدیقی، سایت آسمائی( 

نامدار پاکستان ، وضعیت بلوچستان احمدرشید ، ژورنالیست 

" درپاکستان توصیف نموده نوشته میکند نقطه داغرا بحیث یک "

ین اثر کتاب برای درک ژرفای این دردسر بزرگ، بهتر» که : 

 دو سال پر دردسر: زنده گی و یا نابودی برای همیشهزیر عنوان"

 می باشد. «  نیکوالس شمیدل»نوشته « 

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   اند[ نوشته میلیون 8روستار تره کی 

، به وجود آمد، قبایل  بلوچ علیه عظمت 19۴7که پاکستان در سال 

میلیون نفوس است، سر به عصیان  8۵طلبی پنجاب، که دارای 

زدند. در این جریان، آنان پنج بار کوشیدند تا در برابر ستم ملی 

این مردم می که با استفاده از ارتش، دست رد بر حقوق « پنجابیان»

زنند، از داشتن حق بهره گیری از منبع های گاز آنان را محروم می 

سازند و حضور متساوی سیاسی شان را منکرمی گردند، دست به 

، آغاز گردید. 200۵شورش بزنند. پنجمین عصیان شان در سال 

، هزاران «مشرف»در این راستا به سبب فشار سنگین و نظامی 

گردیدند. بخشی از « ناپدید»ت مرموزی  به صور« بلوچ»ملیگرای 

بلوچان جوان، اکنون  دولت خویش را می خواهند. درماه 

که فصل درس و مکتب آغاز گردید،  شاگردان [ 2009اگست]

بلوچی حاضر نشدند تا بیرق پاکستان را برفراز مکتب های شان 

بیفرازند و یا سرود ملی سر بدهند. در همان ماه، ده تا مدیر مکتب 

ر بلوچ، توسط چریکان  مورد سو قصد قرار گرفتند. این امر، غی

 دهشت  و ترس را در میان ساکنان پنچابی به میان اورد. 
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، خاٍن کالت، که سرکرده تمام قبیله های میر سلیمان داوود

تشکل شورای  یک  [2009اگست ] 11بلوچ است، به روز 

را اعالم داشت. او، هرگونه مذاکره با حکومت « بلوچستان مستقل»

در آن حضور نداشته « ملل متحد»را تا آن گاهی که  نماینده گان 

و دیگر رهبران بلوچ « خان بلوچ»با « شمیدل»باشد، رد نمود. 

مالقات نمود و با شجاعت بی نظیر آنان را در جریان پیگرد 

همراهی نمود. او درجایی از این اثر می « اس. آی آی.»نیروهای 

، به روشنی می توان گفت که  بخش 200۶نویسد، "در پایان سال 

زیاد رهبران ملی گرای بلوچ کشته شدند، یا به بند کشیده شده و یا 

از کان ها « کالت»داشتند." خان  ردرخانه های شان تحت نظر قرا

"ما برکان نین توضیخ داد چ«  شمیدل»و معدن های  بلوچستان به 

طال نشسته ایم ، اما، هر باری که حق خود را می خواهیم با ضربه 

)بـ ن بست در افغانستان، نوشته احمدرشید ،ترجمه خونین رو به رو  می شویم." 

 صدیق رهپو،وبالگ محمودطرزی(

تاثیر ضابطه های زیرعنوان کی  داکترروستار ترهآقای 

 بلوچستان »مینویسد که:  درافغانستانژئوپولیتیک بر ادامه جنگ 

الرغم  یفیصد قلمرو [ ، عل ۴0از ایاالت بزرگ پاکستان ]  ییک

نفوس دارد ] از مجموع  ملیون8، صرفآ  یعیداشتن منابع بزرگ طب

 ملیون [.  1۶0

، الاقل سه جنگ  1۹۴7از تاسیس پاکستان به این سو در 

بلوچ را در مقابله با فوج پاکستان قرار داده  یها ناسیونالیست

 و توزیع یبیشتر ادار یاست. بلوچ ها خواستگار خود مختار

 قلمرو خود هستند. یطبع یثروت ها عادالنه

سال به این سو قرارداد استخراج طآل و مس به مبلغ  10 از

شده  امضای و چل یکانادای یها ییک ملیارد دالر با کمپن یابتدای
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اونس  ۴00000ن مس و ت 200000ازین معادن سالیانه ت . اس

 خواهد گردید . سهم ایجاد شغل 3000طال تولید خواهد شد . 

 ازینفیصد خواهد بود. 2۵بلوچ از مجموع عواید  یمحل حکومت

گاز و پطرول  یخطوط اکماالت یگذشته بلوچستان معبر اجبار

 آید. یبه بحر هند به حساب م یمرکز یآسیا

« گوادر» به استفاده وسیع از بندر یسریع اقتصادبارشد  چین

اعمار  یبرا چشم دوخته است . این کشور تا حال ملیون ها دالر

 100قرار داد تورید  2007 یبندر مصرف کرده است . در جنور

 میگاوات برق با ایران امضآ شد . 

امریکا به بلوچستان به مثابه حلقه مهم زنجیره تطبیق پالن 

درب دخول به خود ، در منطقه نگاه میکند وآنرا  های ژیوپولتیک

بلوچستان با داشتن موقعیت پر اهمیت ژیوپولتیک افغانستان میداند . 

عرصه رقابت پنهانی به قصد توسعه نفوذ میان امریکا و چین  را 

در منطقه تشکیل میدهد . قوت رو به افزایش  جنبش ملی بلوچ به 

میان پاکستان در عقب  بغرنج شدن وضع افزوده است . درین 

بیند و برای ایجاد  جنبش ملی گرایی ،  دست خارجی)هند( را می

وزنه مقابل ، پیوند های ستراتژیک را با چین هرچه بیشتر تقویت 

) روستار تره کی،تاًثیر ضابطه های ژیوپولتیک برادامه جنگ در .«میکند 

      ( 2007،می جرمن آنالین -افغانستان،پورتال افغان

نظر رهبران ملی گرای بلوچستان توسعه بندر گوادر و احداث  از

وچ ها سودی از شاهراه تنها به نفع دولت مرکزی تمام می شود و بل

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 

ها(  مه چیر را برای یک قوم ) پنجابیتوجهی ندارد و فقط ه

 .اختصاص داده است
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بلوچستان است که کمیسیون هم ژیوپولتیک مموقعیت  بنابر

ای  ، با تشکیل جلسه2012امور خارجه کنگره آمریکا درسال 

ضمن بررسی اوضاع بلوچستان پاکستان، از جدا شدن این ایالت از 

 .پاکستان حمایت کرد

از  حسین بورآبادگزارش داد که،  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

تان، وی همچنین تأکید به گزارش پایگاه خبری داون پاکس

های خود  کرد که آنان اجازه عبور خط لوله گاز ایران را از زمین

  .کنند دهند و با طالبان نیز مبارزه می نمی

رالف پیتر افسر بازنشسته ارتش آمریکا نیز از دولت این 

کشور خواست تا رابطه خود با پاکستان را قطع کرده و از مبارزات 

با این حال کریستین فیر استاد  .ایت کندها برای آزادی حم بلوچ

دانشگاه جورج تون آمریکا ضمن مخالفت با این پیشنهاد تأکید کرد 

های  که با توجه به تنوع قومی این ایالت و تاریخ پیچیده و محدودیت

 .باشد جغرافیایی آن ایجاد یک بلوچستان مستقل عملی نمی

رد در این جلسه وضع حقوق بشر در بلوچستان نیز مو

در دیر بوگتی  200۵بررسی قرار گرفت و تأکید شد که در سال 

  .اند نفر آواره و تعداد زیادی نیز کشته شده ۶000حدود 

الملل از آمریکا  تی کومار رئیس وکالی سازمان عفو بین

ها به دست ارتش پاکستان  خواست تا برای جلوگیری از کشتار بلوچ

ا، از کمک نظامی به های ساخت آمریک و با استفاده از سالح

 .واحدهای ارتش پاکستان در بلوچستان خودداری کند
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بان حقوق بشر پاکستان نیز  علی دایان حسن رئیس دیده

نیروهای امنیتی پاکستان و نهادهای اطالعاتی این کشور را مسئول 

 .گراهای بلوچ دانست ربوده شدن ملی

ای وی از دولت آمریکا خواست تا به طور مستقیم با نهاده

ها و سایر اعمال خالف حقوق بشر از جمله  ربایی مسئول در این آدم

 .ارتش، آی اس آی، سپاه مرزی و پلیس وارد مذاکره شود

دانا روراباکر نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا که ریاست 

این جلسه را بر عهده داشت با ابراز نگرانی از قطع تدارکات ناتو و 

رهبر القاعده در پاکستان، گفت:  پیدا شدن "اسامه بن الدن"

هزار آمریکایی  3ها مردی را پناه دادند که باعث مرگ  پاکستانی

ای از استقالل  وی پیش از تشکیل این جلسه با انتشار مقاله.شده است

بلوچستان حمایت کرد و گفت: ما برای تضعیف قدرت افراطی 

کستان موجود در پاکستان باید از طرح جدا شدن بلوچستان از پا

 .حمایت کنیم

در پایان این جلسه شرکت کنندگان خواهان انجام یک 

وگوی ملی برای تعیین سیاست آمریکا در این نقطه از جهان  گفت

 (11/2/2012سایت آریائی ).شدند

 بلوچستان یارتش جمهورتشکیل 

فبروری 1۴)1392دلو  ۴روز ،انهیخاورم یخبرگزار

 .جمهوری بلوچستان رسما  تشکیل شد نوشت که ارتش (2012
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با عنوان  یوقت پاکستان در گزارش یاردو زبان نوا روزنامه

بلوچ، به تحرکات واشنگتن و  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

دارند  تیفعال رانیهللا که در ا گروه جند یها با اعضا از بلوچ تیحما

 تماس برقرار کرده است.

نسبت به  یبا ابراز نگران یاست که مقامات پاکستان یدر حال نیا

و  کایبه آمر کیپلماتیبلوچ خواهان فشار د طلبان ییاز جدا تیحما

 کشور هستند. نیکنگره ا یپاسخ دندان شکن به اعضا

بود که به  نیبه دنبال ا 2012بلوچستان از سال  خواه یآزاد ارتش

موضوع کشور مستقل بلوچستان را در سازمان ملل  کایکمک آمر

و  کایکنگره آمر یاست که اعضا یدر حال نیمتحد مطرح کند. ا

طلبان بلوچ  ییتمام توان از جداکشور با  نیامور خارجه ا ریوز

 نیمستقل بلوچستان که ب شورک لیو موضوع تشک کنند یم تیحما

 اند. شده است مطرح کرده میپاکستان و افغانستان تقس ران،یا

با  کایسرهنگ بازنشسته ارتش آمر ترزی، رالف پ200۶سال  در

 یکرد. و یریگیبلوچ را پ طلبان ییاز جدا تیموضوع حما تیجد

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. یالملل نیدادگاه ب
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، خان بزرگ منطقه قالت واقع در بلوچستان با 2012سال  در

از وکال تالش کرد موضوع حقوق  یپرداخت مبالغ هنگفت به برخ

 نیداشت در ا یمطرح کند و سع یالملل نیها را در دادگاه ب بلوچ

در آن زمان حاضر نشد در  نو یاما دهل ردیاز هند کمک بگ نهیزم

 کند. یها را همراه رهبر بلوچ نهیزم نیا

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  تیکشور مستقل بلوچستان حما لیخواستند از تشک کایآمر

بود. سرانجام تالش  دهیا نیسرسخت ا انیاز حام ترزیرالف پ

و وزارت امور خارجه  ایسبب شد که سازمان س ییکایمقامات آمر

کشور مستقل بلوچستان در  لیتشک یبودجه جداگانه برا کی کایآمر

 .رندینظر بگ

وابسته به وزارت  یدموکراس یصندوق مل NEDدنبال آن،   به

 ی( تالش براVOB) یو سازمان کمک مردم کایامور خارجه آمر

 ها را آغاز کردند. متحد کردن بلوچ

در شهر  یکنسول ییخواهان بازگشا کای، آمر2012سال  هیفور در

 یاطالعات یها بلوچستان پاکستان شد. سازمان التیمرکز ا تهیکو

 یبرا یضرور یرا امر تهیدر شهر کو یداشتن کنسولگر کایآمر

 کایعلت آمر نیبه هم دانستند یخود در بلوچستان م تیگسترش فعال
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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

 خود را در بلوچستان آغاز کردند. تیفعال ته،یدر کو یکنسول

کشور مستقل بلوچستان موافق  لیکه با تشک کایکنگره آمر یاعضا

بلوچ  طلب ییدر لندن با رهبران جدا س،یبودند با سفر به انگل

 یبر آن شد که کمک مال میمالقات، تصم نیمالقات کردند. بعد از ا

راستا  نیدر ا زیو هند ن ابدی شیطلب بلوچ افزا ییبه رهبران جدا

 کند. یرا همراه کایآمر

 میتصم کایمراخواه  یحزب جمهورگزارش های حاکی است که 

از  یطور علن  به دیبه قدرت رس کایدر آمر نکهیدارد به محض ا

 ده،یچیپ ندیفرآ کیبا  کایآمرکند. تیبلوچ حما طلبان  ییجدا

 نیهللا برقرار کرده و قصد دارد با کمک ا با جند یارتباطات محکم

ها نشان  امن کند. گزارش  را نا رانیگروه بلوچستان تحت کنترل ا

 رانیطرف مرز مشترک ا 2طور همزمان در  به  یامن که نا دهد یم

 دارد. نهیمز نیدر ا یهللا نقش مهم و جند شود یو پاکستان آغاز م

پاکستان در مصاحبه با روزنامه امت ابراز داشت:  یمقام دولت کی

در  کایآمر تیدرباره فعال یادیز یها گزارش یتیامن یها سازمان

 یوموضوع نگران هستند. نیو نسبت به ا  اند بلوچستان ارسال کرده

 یها بلکه سازمان اطالعات هند و سازمان کایافزود: نه تنها آمر

اکنون   . همکنند یم تیبلوچ حما طلبان ییاز جدا زین یغرب یاطالعات

ها به دنبال تسلط بر منابع  از بلوچ تیبا حما یخارج یکشورها
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منحصر به فرد بلوچستان  ییایجغراف تیو استفاده از موقع یعیطب

 هستند.

کنترل اوضاع بلوچستان از  یپاکستان در تالش است برا نیهمچن

است که روزنامه  یدر حال نیا.ردیدوست کمک بگ یکشورها

نوشت: سازمان استخبارات  یدر گزارش شیچند روز پ وزیالحدث ن

آن را به عهده دارد در چند  استیر« بندر بن سلطان»عربستان که 

بلوچستان پاکستان  التیدر ا انینظام با شبه ییها تماس ریخروز ا

 دض یستیبرقرار کرده و از آنان خواسته است تا اقدامات ترور

اهداف سفارت  نیاز ا یکیدر پاکستان انجام دهند که  یرانیاهداف ا

منابع از عزم سازمان اطالعات  نی.اباشد یآباد م در اسالم رانیا

از گروه موسوم به ارتش  یو مال یحاتیتسل یبانیپشت یعربستان برا

 یها گروه قرار است آموزش نیخبر دادند. ا BRAبلوچ  یجمهور

در پاکستان حمله  رانیتا در مواقع لزوم به منافع ا ندیالزم را بب

ها  بلوچستان، کشور پاکستان را به کشتار بلوچ یجمهور ارتشکنند.

گاز  یها مانند خط لوله نرایبا ا یتجار یانعقاد قراردادها نیو همچن

دست به اقدامات خرابکارانه  یکند و هر از چندگاه یو نفت متهم م

 .زند یاز جمله انفجار خطوط لوله گاز م

(https://middleeastpress.com/international) 

 

 

 

 

https://middleeastpress.com/international/erupe/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF/


 94 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

 

 مقاله پنجم

 طمع برانگیزتان سرزمینی بلوچس

 خواهانیکی از بهترین ودقیق ترین مقاالتی که در بارۀ جنبش آزادی

بلوچستان سرزمینی »:خوانده ام، مقالۀ ایست تحت عنوان چبلو

که توسط جان میشل « بسیارطمع برانگیز بین پاکستان وافغانستان

انسان شناس، متخصص  دیپلمات ، جورج لوفوورفرانسوی از قول 

 نوشته شده است.  2019جون  18درتاریخ پاکستان و افغانستان، 

 

 نقشه  جيو اتنوگرافيک بلوچستان 
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 :201۹ژوئن 18، ژرژ لوور  جان ميشل مورل نویسنده:

حمله به یک اتوبوس در تردد بین کراچي،  2019آوریل  18

( در 1پایتخت اقتصادي و مالي پاکستان، و شهر ساحلي اورامارا )

تن شد. این اقدام خشونت بار  14بلوچستان سبب کشته شدن  یالتا

علیه کنسولگري  2018درپي سوء قصد دیگري بود که در نوامبر 

جدایي طلبان بلوچ به  را چین در کراچي رخ داد و مسئولیت آن

ارتش آزادي بخش »ماه مه نیز  10د. در روز جمعه نعهده گرفت

هتل مجلل در بندر ( مسئولیت حمله به یک BLA« )بلوچستان

گوادر درساحل دریاي عمان را پذیرفت. این سوء قصدها نخستین 

موارد ازاین نوع نیست. دراین منطقه که تاریخي متالطم دارد، ملي 

)داعش( و « سازمان حکومت اسالمي»گرایان بلوچ، جهادگران و 

ملیات متعدد خونین و بي ثبات کننده براي طالبان پاکستاني به ع

 اد دست مي زنند.اسالم آب

 

 گروهی از جدائی طلبان بلوچ

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-farsi/article3163
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در منطقه اي که دریاي عرب در حاشیه جنوبي آن قراردارد، 

بلوچستان با زمین هاي خشک لم یزرع و کوهستان هایي آتشفشان 

در جنوب افغانستان و شرق ایران قراردارد. بلوچ ها که داراي 

جمعیت دارند میلیون  ۸اصلیت ایراني و مسلمان هستند نزدیک به 

درصد جمعیت  5هزار تن در پاکستان )حدود  200میلیون و  6که 

هزار  100هزار تن در ایران و  500این کشور(، یک میلیون و 

تن در افغانستان زندگي مي کنند. آنها مدتي دراز تحت سرپرستي 

افغانستان، ولي به صورت نیمه مستقل، در سرزمیني که خانات 

نامیده  –زمین بلوچ و پایتخت پیشین ایشان نام تاریخي سر –کالت 

  مي شد مي زیستند.

انگلیسي ها این سرزمین را تصرف  1839پس از آن که درسال 

و  1854کردند، ازطریق دو عهدنامه، یکي امضاء شده در سال 

، حاکمیت این منطقه را تضمین نمودند. 1874دیگري درسال 

از سرزمین خود درعوض، خان بلوچ به ارتش انگلیس حق عبور 

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. 

ریق ، انگلیسي ها بلوچستان را ازط1893و  1871بین سال هاي 

سمیت( بخش کنوني بلوچستان ایران دومرز، یکي با ایران )خط گلد

ند(، را دور وریجدا نمودند، و دیگري با افغانستان )خط د را از آن

زدند و به این ترتیب بلوچستان را به صورت قرارگرفته در سه 

کشور کنوني تجزیه نمودند. براي هضم این انضمام به امپراتوري 

آژانس »هند خود، انگلیسي ها یک واحد اداري موسوم به 

ز اعالم استقالل هند و ، پس ا1947درسال ایجاد کردند.« بلوچستان

پاکستان، انگلیسي ها بلوچستان را به پاکستان منضم کرده و درواقع 

درصد خاکش  45منطقه اي را به آن دادند که به آن تعلق نداشت و 
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را تشکیل مي داد. امیر عبدالکریم، برادر خان حاکم و بسیاري از 

ه با لندن سرداران )رئیس هاي قبیله ها( با استناد به توافق هایي ک

داشتند بالفاصله جنگي براي استقالل را آغاز کردند که همچنان 

 تداوم دارد.

براي آشنایي با وضعیت محل دراین درگیري که به درازا کشیده و 

درک اهمیت اقتصادي و ژئوپولیتیکي که مناطق بلوچستان براي 

پاکستان، ایران و به طور کلي تر براي منطقه دارد، ما از ژرژ 

انستیتوروابط بین المللي و »ر، دیپلمات پیشین و پژوهشگر لوفِو

( درخواست کرده ایم که به پرسش هایمان IRIS« )راهبردي

 دهد: پاسخ

ابتدا به بلوچستان پاکستان، که وسیع ترین قسمت  :ژان میشل مورل

و جایي است که بیشتر زیر آتش رویدادها قراردارد بپردازیم. 

مطالبات جدایي طلبان چیست ؟ آیا این حمله ها به معناي احیاي 

درخواست خودمختاري براي این استان در چهارچوب یک 

به طور است که،  1973فدراسیون پاکستاني و قانون اساسي سال 

 اصولي این حق را تضمین کرده است ؟

پاکستان به بلوچستان حق خودمختاري  1948درسال  ژرژ لوفِور:

دولت مرکزي پس از کشف منابع عظیم  1952داد. ولي، درسال 

درصد از منابع ملي پاکشتان را تشکیل مي  40گازي که امروز 

ي این دهد، این تصمیم را نقض و لغو کرد. دلیل دیگر این بدعهد

درصد از منابع معدني پاکستان  20بود که بلوچستان نزدیک به 

)ذغال سنگ، طال، مس، نقره، پالتین، آلمینیوم و به ویژه اورانیوم( 

کیلومتري است و به این ترتیب  750را دارد و داراي خط ساحلي 
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موقعیتي راهبردي در خلیج عمان، دریاي عرب و حتي تنگه هرمز 

ست دارد. به رغم همه این توان هاي بالقوه که درغرب آن واقع ا

درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگي مي  70توسعه اقتصادي، 

کنند که این امر موجب تشدید تنش با اسالم آباد مي شود. چنان که 

هیچ »دریک گزارش براي اتحادیه اروپا نوشتم:  2006من درسال 

د بدرفتاري یک از مردم دیگر مناطق پاکستان مانند بلوچ ها مور

از آن زمان وضعیت بهبود نیافته است: اشتهاي «. قرارنگرفته اند

دولت مرکزي و قدرت هاي خارجي بیشتر شده و تروریسم از نوع 

درسال هاي دهه  –که از خصوصیات بلوچ ها نیست  –اسالمي آن 

 توسعه بسیار یافته است. 2000

موجب ایجاد  : بنابراین، این وضعیت بیعدالتي تنهاژان میشل مورل

 گروه هاي جنگجو و تحریک حس استقالل طلبي شده است...

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 

الر بوده اند. به خالف آنچه که به نظر مي رسد، غیرمذهبي و سکو

بلوچ ها احساس خیلي تند مذهبي ندارند و جنبش هاي ملي گرا کامال 

با مذهب ناسازگارند. درزمان حکومت خشونت بار ذوالفقار علي 

« سازمان دانشجویان بلوچستان»، 1970بوتو در سال هاي دهه 

(BSOکه گرایش مارکسیستي داشت نقش یک آزم ) ایشگاه ایده ها

به صورت  –که دانشجویان مسن تر شدند  –را بازي کرد و بعد 

زهدان پرورش حزب هاي ملي گرا درآمد. غوث بخش بزنجو، 

درگذشت  1989نظریه پرداز ملي گراي بزرگ بلوچ، که درسال 

نیز هوادار برداشتي مارکسیتي از ملي گرایي بود. او هرگز 
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، بلکه خواهان دموکراسي در خواستار استقالل بلوچستان نبود

پاکستان و خودمختاري استان ها بود. او دست اندرکار نگارش 

قانون اساسي جدیدي بود که در آن پاکستان به صورت یک 

استان: پشتون،  پنجکنفدراسیون دموکراتیک متشکل از دستکم 

پنجابي، سندي، بلوچ و سارائیکي در مي آمد. این دیدگاه نسبت به 

فدرالیسم متکي براین واقعیت نیز بود که در شمال منطقه، قوم بلوچ 

 –درصد  92درصد از جمعیتي را تشکیل مي داد که  8حداکثر 

از قوم پشتون هستند.  -درصد 100دربرخي از ناحیه ها حتي 

نطقه بلوچستان که در شمال غربي آن قرار دارد، کویته، مرکز م

 درصد پشتون است. 50درصد بلوچ و  25تنها شامل 

اتحاد چهارساالنه »، چهار حزب بزرگ بلوچستان 2002درسال 

را تشکیل دادند که یک حزب سکوالر « ملي گراهاي بلوچ

قبیله بزرگ بوگتي،  3بود که  مارکسیست غیرقبیله اي

جبهه آزادي »را دربر مي گرفت.  ]مری[يو مار ]مینگل[لامنگ

در پاسخ به سرکوب  1973( درسال BPLF« )بخش مردم بلوچ

دولت مرکزي، که سرسختانه مخالف هرگونه فدرالیسم واقعي است، 

به وجود آمد. این جبهه یک گروه مسلح است که چندین هزار 

رزمنده دارد که بیشتر آنها دانشجو هستند و نیز جناح سیاسي آن 

اراي ایدئولوژي مارکسیست انقالبي است. این جبهه آشکارا براي د

 متحد مبارزه مي کند.« بلوچستان بزرگ»استقالل 

( وارد صحنه شد که BLA« )ارتش آزاد بلوچستان» 2002درسال 

اکنون مسبب همه خرابکاري ها در تجهیزات حکومت پاکستان در 

گسترده  درحدي« ارتش آزادي بخش بلوچستان»بلوچستان است. 

ضد اسالم رادیکال است و شورشیان بلوچ همواره ضد طالبان بوده 
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درحدي گسترده از « ارتش آزادي بخش بلوچستان»اند. درواقع 

ها در « سردار»چهارچوب روستائیان یا عشایر خشمگین و توان 

تامین مالي شورش ها فراتر مي رود. این تشکل ابزاري درخدمت 

تاریخي بازتولید مي شود، اما درعین  ملي گرایي اي است که ازنظر

حال ازاین حد نیز فراتر مي رود. سرانجام، به این تشکل هاي 

« جنبش ملي تحت ستم بلوچستان»داراي خصوصیت بلوچ باید 

(Ponam را افزود که در سال )تاسیس شده و پایگاه ملي  1998

گراي بلوچ، پشتون، سندي، و سارائیکي مشترک دارد و به مبارزه 

ا باورهاي مذهبي مي پردازد. اما امروز، همه این گروه هاي ب

سکوالر به دشواري مي توانند جلوي گسترش اسالم گرایي 

از آن برکنار بود را  1980رادیکال، ازجمله بلوچستان که تا سال 

بگیرند. طالبان که تقریبا همه اصلیت پشتون دارند، در منطقه شمال 

ود حس مي کنند و هدفشان غربي پاکستان خود را در خانه خ

برمبناي معیارهاي شریعت، یک هدف ملي پشتون ها است. گروه 

(، 2تروریست جندهللا )سربازان خدا( روي همین ابهام بین سیستان )

 بخش ایراني بلوچستان و میهن خود یعني پاکستان بازي مي کنند.

ازدیرباز، پاکستان دوراني را مي گذراند که یکي از مسنوالن 

مي نامد. این بحران نمي تواند « بحران فدراسیون»سیاسي، آن را 

در راهکارهایي که قدرت مرکزي آنها را مناسب مي داند به راه 

حلي دست یابد: بازگشت اسالم سیاسي و از نو به حساب آوردن 

باشد. چرا ؟ زیرا شکست اسالم به مسئله کشمیر نمي تواند راه حل 

مثابه خمیر مایه هویت ملي و کشمیر به منزله هدف مشترک الزامي 

آن، باعث ازبین رفتن آگاهي از هویت مشترک و چنگ اندازي 

برارزش هاي کهنه ملي گرایي در غرب شبه قاره هند است، زیرا 

چیز دیگري براي دفاع وجود ندارد )حتي در عرصه اتمي که در 
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دان خمیر مایه براي ساخت یک ملت، دستکم یک افتخار و غرور فق

 ( .3« ()دکتر خان»ملي بود، پیش از سقوط قهرمان معروف 

درمورد داعش و دیگر گروه هاي شورشي  :ژان میشل مورل

 وضعیت چگونه است؟

تاکنون جهادگران داعش درطول مرز بین پاکستان و  ژرژ لوفِور:

کوشند بر سرزمیني که آن را افغانستان حضور دارند و مي 

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 

آوریل در کویته انجام شد هستند، دخالتي در حادثه تروریستي  12

گوادر  حمله به اتوبوس، کنسولگري چین یا، همین اواخر، هتل

درصد  20 –ندارند. داعش عملکرد خود را بر تروریسم ضد شیعي 

لشکر »متمرکز نموده است. در این مورد آنها با  –از جمعیت 

که برمبناي ضدیت عمیق با تشیع ایجاد شده رقابت مي « جهانگیر

)لشکر « جیش العدل»، که نامش اخیرا به «جندهللا»کنند. درمورد 

اکز عصبي آن به ویژه در سیستان ایران عدالت( تغییر یافته، مر

خمیني »قرار دارد و براي کوتاه کردن سخن، این تشکل با نظام 

در ایران مخالف است... این گروه هاي اسالمي خشونت گر « گرا

به شدت درحال تخریب جامعه بلوچي هستند که اساسا سکوالر 

 است، تاحدي که گاه به مسئله ملي گرایي رومي آورند.

د طالبان پاکستان، عملکرد خشونت بار آنها در منطقه درمور

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 4( و شبکه حقاني )TTP« )طالبان پاکستان
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داراي نظم خیبر وزیر عمران خان مي کوشد آن را با استان 

 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؟

آوریل به خوبي نشان دهنده شیوه  18سوء قصد  :ژرژ لوفِور

( است. گروه هاي BLA« )ارتش آزادي بخش بلوچستان»عملکرد 

مسلح بلوچ، به طور سنتي سعي مي کنند عملیاتشان قرباني 

غیرنظامي نداشته باشد، بلکه به ساختارهاي حکومتي )مبدل هاي 

برق، مراکز تلفني، تاسیسات گازي و حتي راه آهن و قطار( حمله 

مي کنند. براي جلوگیري از حمله هاي بعدي مي بایست جلوي آنها 

سال گذشته حمله هاي فردي نسبت به پلیس،  20ر گرفته شود! د

اعضاي ارتش و کارکنان دادگستري یا مهندسان چیني مسئول 

تن از  3، 2004ساخت بندر گوادر افزایش یافته است. درماه مه 

 آنان در انفجار یک بمب کشته شدند.

سوء قصد علیه کنسولگري چین هم پرسش برانگیز است. هدف 

عملکرد شگفت انگیز است زیرا انتحاري  است اما نحوه« منطقي»

است )با آن که مهاجمان خود را منفجر نکردند، هیچ بختي براي 

زنده ماندن نداشتند(، چیز جدید این بود که این امر به عملکرد 

( در زمان باالگرفتن تنش BLA« )ارتش آزادي بخش بلوچستان»

ان )حتي شباهت داشت. چین هدفي مانند ارتش است زیرا جدایي طلب

هواداران خودمختاري( این چنگ انداختن چین بر آنچه که تا همین 

اواخر یک بندر کوچک ماهیگیري و ساخت سنتي کشتي بوده را 
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نمي پذیرند. برنامه توسعه گوادر پیش بیني مي کند که شهر قدیمي 

 10هزار تن ساکنان آن را به  60را با خاک یکسان کرده و 

منتقل نماید تا جا براي برنامه هاي کیلومتردورتر در بیابان 

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 ماهیگیري کره اي و تایواني که به 

صورت غیرقابل تحمل با کشتي 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. 

شود که تعداد زیادي زیرساخت ازجمله بزرگراه، مراکز برق، 

ي دهد که به بیمارستان ... را دربر مي گیرد و به پاکستان امکان م

تنگه هرمز نزدیک شده و دربرابر ایران قد علم کند. براي چین، 

(، اهمیت CPEC« )پاکستان -راهرو اقتصادي چین»احداث پایانه 

میلیارد یورو(  58میلیارد دالر ) 65دارد و براي آن درنظر دارد 

سرمایه گذاري کند تا استان غربي سین کیانگ خود را به دریاي 

« سردرگمي ماالکا»گوادر پاسخي مطلوب براي  عرب متصل کند.

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 

نیرومند دارد. به عالوه، پکن یک خط لوله انتقال گاز بین استان 

ر است که مدیریت هاي و گوادر پاکستان ساخته است. به این خاط

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.
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مي دانیم که بلوچستان پاکستان براي این کشور  ژان میشل مورل:

تان ایران وضعیت اهمیت دارد، ولي درمورد بلوچستان و سیس

 چگونه است؟

درصد از صادرات نفت جهان هرساله از تنگه  40 ژرژ لوفِور:

هرمز عبور مي کند. براي ایران، موقعیت سوق الجیشي بلوچستان 

که در جنوب شرقي کشور قراردارد دستمایه بلندپروازي است. 

ایران خواستار آن است که کنترل خود را بر حمل و نقل دریایي 

تنگه هرمز بسط دهد، به دریاي عرب برسد و به سوي دروراي 

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 مرکزي دسترسي پیدا کند، ایجاد یک راهرو اقتصادي را 

مومباي )بمبئي پیشین( آغاز شده و به در دست اجرا دارد که از 

بلوچستان ایران مي رسد. این راهرو  -چابهار واقع در سیستان

اقتصادي در ادامه راه خود به افغانستان مي رسد که نخستین مرحله 

از ورود عمیق در آسیاي مرکزي است. ساخت چابهار براي هند 

این برنامه میلیون یورو( هزینه دربردارد.  440میلیون دالر ) 500

 -راهرو حمل و نقل بین المللي شمال»در رقابت تنگاتنگ بین 

یک کمربند، )»( هند، دربرابر راه ابریشم جدید INSTC« )جنوب

 چین اجرا مي شود.«( یک جاده

عالقمندي هندي ها به چابهار، به ویژه در دوراني که تحریم هاي 

این منطقه آمریکا تشدید مي شود، موجب خرسندي ایراني ها است. 

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 
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دریاي مازندران موضوعي مهم براي اقتصاد کشورهاي آسیاي 

 راه هاي خروجي خود را تنوع بخشند. مرکزي است که مي کوشند

بلوچ ها انتظار چه سهمي مي توانند از این  :ژان میشل مورل

 سرمایه گذاري هاي بزرگ داشته باشند؟

بي تردید سهم بزرگي نمي توانند داشته باشند. تا به  ژرژ لوفِور:

حال، کوشش هاي توسعه اقتصادي بلوچستان پاکستان و ایران بهره 

محسوسي براي مردم این مناطق نداشته است. بیم آن مي و امتیاز 

رود که قدرت هاي مرکزي، رودررو با مسایل بزرگ اقتصادي، 

رقابت هاي سیاسي منطقه اي و نیز فوریت تامین نیرو به تشدید 

اقدامات امنیتي، به زیان راه حل هاي سیاسي اي که مي باید یافته 

مي دهد که بلوچستان  شود، بپردازند. سوء قصد هاي اخیر نشان

 سرکوب خارج نشده است. -هنوز از چرخ و دنده هاي شورش

______________ 

توسط اسالم آباد از سلطان نشین  1958بندر اورامارا در سال  -1

عمان خریداري شد و یک پایگاه نظامي دریایي پاکستان در آن 

 است.

مرکز آن سیستان و بلوچستان یکي از استان هاي ایران است که  -2

 شهر زاهدان است

عبدالغدیر خان، دانشمند و پیمانکار پاکستاني است که به عنوان  -3

پدر بمب اتمي پاکستان شناخته شده و نیز یک قاچاقچي بین المللي 
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مواد هسته اي به سود کره شمالي، لیبي، ایران، هند و عراق است. 

 است.« دکتر خان»او ملقب یه 

4 - TTP پاکستان است که در پایان سال  جنبش اصلي طالبان

در شمال غربي پاکستان تشکیل شده است. شبکه حقاني یک  2007

گروه مسلح اسالمي است که بخشي از طالبان است. این شبکه تحت 

مرده است. این  2018رهبري جالل الدین حقاني بود که در سال 

شبکه یکي از گروه هاي اصلي چریکي در چهارچوب جنگ 

 https://orientxxi.info/fa/auteur/georges-lefeuvre.تافغانستان اس

 «جان میشل مورل»

 

 

 

 

 

 

 

https://orientxxi.info/fa/auteur/georges-lefeuvre
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 مششمقالۀ 

  بلوچسردار دوست محمد خان حکومت 

 در بلوچستان ايران 

 

 مدخل:

 میالدی،ضربات۱۹۰۵انقالب مشروطه در ایران در سال 

مرگباری برپایه های دولت قاجاری واردکرد که براثر آن هرج 

 ومرجی عظیم سرتاسر کشور را فراگرفت ، زیرا انگلیسها و

روسها مردم را برضد دولت ودولت را برضد مردم  تحریک 

میکردند ونظم عمومی را برهم میزدند.  این وضعیت مظفرالدین 

وت های نظامی  شاه را چنان دچار اضطراب ساخت که دستورداد ق

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 دربخش های زیادی از ایران رؤسای 

قبایل وعشایرقدرت را بدست گرفتند واداره کشورشکل ملوک 

ه بلوچستان هم بدست سردار الطوایفی بخود گرفت .از جمله ادار

 بهرام خان بارکزی، یکی از فیواالن مقتدر محلی افتاد.

سرداربهرام خان که در میان عشایربلوچ از قدرت ونفوذ 

در رأس نیروهای محلی ۱۹۰۷زیادی برخوردار بود، درسال

قرارگرفت، و حکومت بلوچستان را از دست سعید خان ناروئی 
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رد. سپس برپهره خارج ساخته ودر قبضه خود درآو

)ایرانشهرکنونی( مرکز بلوچستان حمله کرد وآن رانیز متصرف 

شد و در تمام نبردهای بعدی  قشون قاجاری را شکست داد ومدت 

تاسال بر مکران مستقالنه حکومت کرد و خود را شاه  ۱۳

بلوچستان نامید. بهرام خان پس از تسلط بربلوچستان غربی، 

ا نیز از اشغال انگلیسها خارج کند تصمیم گرفت بلوچستان شرقی ر

و حکومت مستقل خود را برسراسربلوچستان استقرار بخشد. به 

این منظور او چندین بار با انگلیسها به نبرد برخاست ودر تمام 

نبردها انگلیسها را  شکست داد، ولی سرانجام انگلیس با توسل به 

علیه نیرنگ وخدعه ودادن رشوه به رؤسای قبایل بلوچ آنهارا 

بهرام خان تحریک وبالنتیجه  او را از حمله برپایگاه های انگلیس 

در بلوچستان شرقی منصرف ساختند.بعد از مرگ سرداربهرام 

، برادر زاده اش ،سردار دوست محمدخان ۱۹۲۰خان در

پسرسردار میرعلی محمدخان نیز که جوان دلیر وقدرت طلبی بود، 

خان را در برابر بجای عموی خودقرارگرفت وسیاست بهرام 

دولت مرکزی ادامه داد وهفت سال درمکران مستقالنه حکومت 

از طرف لشکراعزامی رضاشاه پهلوی سرکوب  و ۱۹۲۸کرد. در

 اعدام گردید. فرازوفرود این تحوالت را در سطور زیر پی می

 گیریم.

 

 (:بارکزیدوست محمد خان بلوچ، يا)  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 وبلوچستان" وسومی"بلوچستان وتمدن دیرینه آن" نام دارد. 
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ائی معلوماتی  ارائه دراین سه کتاب وی در باره طایفۀ بارکز

کرده که منشاء طایفه مذکور را، افغانستان وبطور مشخص 

 روستای "نوده فراه"  نشان داده است .

باتوجه به شجره نسب طایفه بارکزائی بلوچستان دراین کتاب 

ها  جد اعلی این طایفه شخصی بنام "امیر شاهو" بوده است. بگونه 

ب وازامیرنایب  پسری بنام ایکه، از امیرشاهو پسری بنام امیرنای

آمد. بروایت اقای  امیرعبدهللا وازاو پسری بنام میرباران بوجود

ایرج افشار سیستانی، نخستین افرادی که ازطایفه بارکزائی 

افغانستان ،از قریه نوده فراه به سیستان کوچ کردند، میرباران 

پسرمیرعبدهللا ومیربابکرخان ومیرنوراخان )پسران امیرکالن( 

دند که به سبب بروز اختالفات میان برادران وعموهایشان بو

 مجبور به ترک زادگاه خود شدند. 

میرباران بارکزائی به همراه خانواده خود  مدتی را در 

شناخته  بارانیسیستان زندگی کرد واعقاب او در بلوچستان بنام 

میشوند. میربهرام  بارکزائی در متون تاریخی ایرانی بنام میر 

نیز یاد شده است. در سیستان گروه های دیگری  خان بارانیبهرام 

موجود اند که نظربه مالحظات  جنگیو عربشاهیو مرادقلیبنام 

کرده اند ولی  همه  پنهانسیاسی  نام وهویت قومی خود را 

 بارکزائی و از اوالده ملک شاهو از قریه نوده فراه هستند.      

ز سیستان به به هرحال میرباران خان پس از مدتی ا

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 میررستم خان میرسد. از میررستم خان سه پسر بنام 

یربهرام خان ومحمدامین خان به ثمر های میرعلی محمدخان، م
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ايرج افشار سيستانی،مقدمه يی برشناخت  طوايف ) رسیدند.

 (تهران13۶۶سرگلزائی وبارکزائی سيستان وبلوچستان،چاپ 

آقای ایرج افشار سیستانی از قول محمدزمان بارکزائی 

نواسه علی محمدخان بارکزی ، مینویسد که، این خاندان اصالً 

ها قبل به سیستان و بلوچستان آمده وبتدریج صاحب  ازنوده فراه مدت

نفوذ واعتبار زیادی در میان قبایل بلوچ شدند تا آنجاکه شیخ 

مهراب،پدربزرگ میربهرام خان، نه تنها برتمام بلوچستان تسلط 

ولی تاریخ  زیرفرمان او بودند. داشت، بلکه تا الر ومیناب نیز

ائید نمی گذارد. بزعم براین گفته محمدزمان خان بارکزائی مهرت

نگارنده این سطور، قدرت ونفوذ این خاندان در بلوچستان ،مربوط 

به ظهور سرداربهرام در دوره انقالب مشروطه است. به 

هرحال،قبل از اینکه به رشادتهای جنگی میربهرام خان وبرادرزاده 

اش دوست محمدخان پرداخته شود ،میخواهم به دو نکته  از شجره 

 بارکزائی متذکره اقای ایرج افشار سیستانی اشاره کنم: نسب طایفه 

اول اینکه،درروایات ریش سفیدان بارکزائی قریه نوده 

،درشجره نسب شاهو، ما پیشوند "امیر" )شاه ( نداریم. لفظ "امیر" 

درافغانستان مختص به خاندان شاهی بودکه از امیردوست 

ه یافته است، محمدخان آغاز شده و به امیرامان هللا خان خاتم

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 خان پس از آنکه پایه های  قدرتش را 

در بلوچستان ایران در دهه دوم قرن بیستم مستحکم کرد وخود را 

واند، لفظ "میر") امیر( را در اول نام شجره خود درمکران"شاه" خ

افزوده باشند تا نشان داده باشند که ایشان از پدر پدر امیروامیرزاده 

 بوده اند. 



 111 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

دوم اینکه، آقای افشار، ملک"شاهو" را از نسل حاجی 

خورد،  جمالخان بارکزائی شمرده  که این هم با واقعیت سرنمی

که از  سوبم  و در روایاتیزیرا منهم به همین ملک شاهو من

بزرگان خود شنیده ام، نیاکان ما)ملک شاهو وپسرانش( اصالً از 

ازناحیه گرشک  به فراه کوچ  ونهای بارکزی والیت هلمند وتپش

کرده اند، اما خود را از نسل حاجی جمالخان بارکزائی  نشمرده 

صدها  اند. درگرشک وناوه بارکزائی  هلمندولی از قوم او شمرده 

هزار بارکزائی زندگی میکنند، ولی باوجودیکه با حاجی جمالخان 

تبار اند، مگرهریکی به خیل وطایفه جداگانه عشیره واز یک 

 شناخته میشوند.

به نظرمیرسد که تعدادی از بارکزائیان نوده فراه ، منجمله 

خاندان کرنیل محمدعمرخان بارکزی)کالن خیل( ومحمدایوب خان 

برادرش محمدیوسف خان بارکزی )جد بارکزی )شیرخیل( با 

، از ۱۸۷۲نگارنده( بعد از تقسیم سیستان بین ایران وافغانستان در

طرف دولت به سیستان فرستاده شده اند و در مرز سیستان با ایران 

جابجا شده  و در محل سکونت خود به احداث قریه و مزرعه  

ان باقی پرداخته اند و فرزندان شان تا امروز در نیمروز و سیست

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 

اشد وفرزندان شان با فرهنگ وسبک زندگی وشهرت ونفوذی شده ب

بلوچی بزرگ شده واز فرهنگ افغانی جز خاطره زادگاه و اسم 

 پدران  شان تا ملک شاهو اطالع بیشتری  ندارند. 
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من درسویدن با خواهرزاده سردار دوست محمدخان 

بارکزی، آقای مددخان بارکزی معرفی شدم که مرد با حرارت و 

است و از جنگ ها و برخوردهای  پرازاحساسات وطن خواهی

سردار دوست محمدخان وهمرزمان بلوچش با نیروهای دولتی 

 های دلچسپی میکند. حکایت

او در ارتباط به کرنیل محمدعمرخان بارکزی، یکی از 

خوانین نامدار وبارسوخ  طایفه بارکزی مقیم قلعه فتح نیمروز، 

دیدن سردار برای من حکایت کرد که  کرنیل صاحب  گاه گاهی به 

دوست محمدخان بارکزی در بلوچستان می آمد.چنانکه یک بار 

هنگام آمدن کرنیل محمدعمرخان، در خانه سردار دوست محمد 

پسری تولد شد و دوست محمدخان ازروی قوم دوستی اسم نوزاد 

.این پسربعد از رشد از اشخاص بارسوخ شترا محمدعمر گذا

دد. پسرمحمدعمر خان بلوچستان درنیمه دوم قرن بیستم میگر

سردار بهمن خان بارکزائی نیزشخص سرشناسی بود که به 

نمایندگی از مردم بلوچستان باری عضومجلس نمایندگان در 

میالدی  ۲۰۰۱یا  ۲۰۰۰جمهوری  اسالمی شده بود، مگردرسال

براثر سوء قصدی  در بلوچستان ترور گردید و دیگر این خانواده 

 گشت. از وجود شخصیت موثری محروم 

اکنون که تاحدی با جزئیات موضوع آشنائی حاصل شد، می 

 پردازم به رشادتهای رزمی میربهرام خان بارکزائی دربلوچستان.

 

 رشادتهای سرداربهرام خان بارکزی
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حکومت قاجاری 

براثر انقالب مشروطه 

 آخرین نفس هایش را می

 کشید ودر بسیاری نقاط

ایران فیوداالن سربلند کرده 

 ودم از خود مختاری وبودند 

 استقالل میزدند وامور کشور

ایران بصورت ملوک 

              الطوایفی اداره میشد.

 بهرامخان نشسته در وسط

این روند تا پایان حکومت  

 احمدشاه، آخرین شاه  قاجاری ادامه داشت.                 

سردار بهرام خان، یکی از خوانین متنفذ ومقتدربارکزی 

بربمپور  ۱۹۰۷ان که در سرباز سکونت داشت، درسال بلوچست

مرکز حکومتی یورش برد وآنرا از سلطه سعید خان ناروئی خارج 

کرد. دراین هنگام سردار سعیدخان ناروئی در نیکشهر بسرمی برد 

ودرمیان قبایل بلوچ پایگاه واعتبارچندانی نداشت ، زیرا وی در 

 بود.  طول عمر برای دولت قاجاری   نوکری کرده

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.

بهرام خان از موقعیت بدست آمده بدرستی استفاد کرد و 

ً درسال    ۱۹۰۹برنفوذ و قدرت خود در بلوچستان افزود. متعاقبا

میالدی، برپهره )ایرانشهر کنونی( حمله کرد وآنرا نیز ازچنگ  
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سعید خان ثانی خارج ساخت .سعید خان ثانی باشنیدن خبر از دست 

قاجاری فرستاد واز بهرام خان  رفتن پهره، نماینده خود رانزد شاه

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. 

ود وبعد به دروسط این سلسله از سعیدخان شروع میش

محراب 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 سلطه خود بر بلوچستان،آماده کرد و لشکری 

( فرستاد که چندین نبرد را با برای فتح پهره) ایرانشهر کنونی

 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 

ز به کمک طلبیده بود. دولت هم سپاهی مرکب ازچندین هزار سربا

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 شستون مرکز سراوان بازگشته بود، پسرخود بهرام خان 

م رسول خان فرستاد.بهرام را به کمک حاکم سیب و سوران غال

خان در پیشاپیش نیروهای محلی قرارگرفت و به مقابله با نیروهای  

قاجاری پرداخت. ودر ناحیه" سرجوی"،دراین جنگ لشکریان 
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قاجاری را شکست داد ومجبور به عقب نشینی کرد.از این تاریخ 

 نام بهرام خان در دالوری وشجاعت برسرزبانها افتاد. 

 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 

 نشدند وبازهم شکست خوردندشد. مگرقاجاریان  بربلوچها پیروز 

 جنگ سوم

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  

برای همیشه شکست خورده بلوچستان را ترک گفتند.نصرت 

ی روبه فرارنهادویک قبضه توپ وتعدادزیادی فرمانده لشکر دولت

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 

خواند تشکیل داد. در چنین شرایطی وی خود را شاه بلوچستان  

 ولقب شاه جهان 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 
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از بلوچستان غربی وتمامی بلوچستان شرقی  را دراشغال خو 

اشت به همان داشتند،پرداخت. وی همانقدر که از قاجاریان  نفرت د

پیمانه از انگلیسها 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 برای استحکام موقعیت خود درهند، 

ون را گسترش میدادند. به این منظوربه بلوچستان متصرفات پیرام

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 روبروگردیدند. 

همزمان با این حوادث، دولت آلمان که به دنبال مستحکم 

خود در منطقه میگشت، متوجه تضاد میان دولت  ساختن موقعیت

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، 

ا دو روی یک سکه و اما بهرام خان، آلمانها وانگلیسها هردو ر

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 وآلمانیها به سردار بهرام خان پیشنهاد کمک نمودند، وی 

طول حیات سردار بهرام خان، جنگ هایی با آن را رد کرد. در

 نیروهای انگلیسی اتفاق افتاد که عمده ترین آنها عبارت بودند:

 جنگ سراوان
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این جنگ درشستون)مرکزسراوان کنونی( صورت گرفت.  

دراین جنگ نیروهای  انگلیسی شکست خورده عقب نشینی کردند. 

صوص مگر آقای مددخان بارکزی که اطالعات دقیقی دراین خ

دارد،  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 شده بودند.خبر ورود قطعه نظامی انگلیسها به بهرام 

ا یک تعداد از افراد خود به  محل ورود خان میرسد واو فوراً ب

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 

ا وی را شخص هرکه باشد به خانه ما مهیار)پناه ( آورده است وم

به شما تسلیم نمیکنم وبشما نیز اخطار میدهیم که تا سایه گشت 

ظهرامروز از منطقه ما خارج شوید، واال خود عاقبت آنرا خواهی 

دانست، این را گفته از آنجا برمیگردد،به دنبال این اخطار قطعه 

انگلیسی شستون را بدون دستگیری شخص مورد نظر ترک 

 میگویند.

 جنگ ُگومازی

جنگ در منطقه گمازی نزدیک مند واقع دربلوچستان این 

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 

با انگلیسها برخورد بارکزی محمدابراهیم خان بود که قبالً دوباره 

کرده بود ولی دراین جنگ دشمن ابراهیم خان را هدف قرارداد 

واز قضا تیری بردهنش اصابت کرد که از زیرزبانش گذشت  ولی 
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کشته نشد. این جنگ درواقع به انتقام قتل میرمحمدامین، برادر 

کوچک سرداربهرام خان آغاز شده بود. دراین جنگ مسئول پیاده 

م خان پسراعظم خان بارکزی ومسئول سواره نظام نظام ، ابراهی

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 

بمنظور بیرون راندن  ۱۹۱۵مند معروف است. وی درسال 

انگلیسها از 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 

خان  است،زیرامند در دست طایفه رند بود و لشکر بهرام

بیشترشان از این طایفه بودند. بنابرین هنگامی که بهرام خان به 

عزم رزم با انگلیسها حرکت میکرد به سران طایفه رند درمند پیغام 

فرستاد که ماقصد جنگ با انگلیسها را داریم، مبادا شما از پشت 

برما حمله کنید وسبب شکست ما شوید؟ سران مند به بهرام خان 

ما می دانیم که بخش عمده لشکر شما از طایفه رند پیغام دادند که 

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 دشمن را شکست داد. 

تعداد افراد مسلح دراین بگفته گلخان نصیر در"تاریخ بلوچستان" ،

 هزارنفر بودند که فعاالنه شرکت جسته بودند. ۱۴جنگ بالغ بر
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در نتیجه تداوم فعالیت های سرداربهرام خان، حکومت 

انگلیس در هند نگران شده و به چاره جوی پرداخت. انگلیس ها 

برای جلوگرفتن پیشروی های سرداربهرام خان ، گروهی از 

ن غربی وشرقی را گرد آورده و به بمپور سرداران بانفوذ بلوچستا

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 

دادی از این خان بردارند. در نتیجه وعده وخدعه های انگلیسها تع

سرداران خود را مستقل اعالم داشتند وحتی برخی، علیه بهرام 

خان اعالن جنگ دادند. این هیئت بدنبال پیشبرد سیاست خود 

ً با سردار بهرام خان نیزدرگومازی تماس گرفت وبا  مستقیما

نیرنگهای گوناگون وی را متقاعد ساخت که بیش از این با 

خان چون دو دستگی را درمیان انگلیسها دشمنی نورزد. بهرام 

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 ساخته 

بودند،باالخره  به مصالحه با دولت انگلیس راضی گشت و دیگر 

مله برانگلیس ها دست گرفت. این حوادث ظاهرا درسال از ح

میالدی رخ داد که وی حکومت تمام نواحی مکران را  ۱۹۱۷

 ۱۹۲۰خوشیدی مطابق  ۱۲۹۹دراختیار داشت وسرانجام درسال 

رجوع شودبه: تاريخچه جنبش های ملی بلوچستان، .)میالدی درگذشت

 (302، بلوچستان وتمدن ديرينه آن، ص ۴۹ -۴۵صفحات 

 

 سردار دوست محمدخان بارکزی



 120 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

سردار بهرام خان از سال 

میالدی که  ۱۹۲۰تا سال  ۱۹۰۷

سال فوت اوست، در بلوچستان 

بصورت مستقل حکومت کرد وبه 

دولت مرکزی ایران یک دینار 

 ۱۹۲۰پول مالیه نفرستاد. در سال

او درگذشت وبرادرزاده  ۱۹۲۱یا 

او سرداردوست محمدخان 

  ی بلوچهابارکزی بجای او برهبر

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

طیع ساختن مبارکی ها پسرعموی خود ابراهیم خان را شد وبرای م

در رأس گروهی جنگجوفرستاد واو با رشادت کم نظیر توانست 

قبیله مبارکی را شکست بدهد و سران شان رابه حضور دوست 

محمدخان حاضرکند.دوست محمدخان با بزرگواری  سران مبارکی 

.واما در را عفو کرد ودوباره آنها را به حکومت سپکه ابقا نمود

جنگ با قبیله بزرگ زاده ها، سرلشکر دوست محمدخان، 

چنگیزخان پسرمیر محمدامین خان، مردکار گشائی نبود و نتوانست 

برمخالفین فایق  آید، بنابرین دوست محمدخان مجبور شد خودکمر 

به مقابله با بزرگ زاده ها ببندد وپس از تحمیل تلفات سنگین 

  ز  وادار به اطاعت  از خودکرد.برآنها، بزرگ زاده ها را نی
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بعد از منکوب کردن این دوقبیله دیگر شورش ومخالفتی از سوی 

لوچستان بسایر قبایل بلوچ در مقابل دوست محمدخان دیده نشد.

دراین موقع در تحت اداره وحکومت سرداردوست محمدخان 

بارکزی، بصورت یک حکومت ملوک الطوایفی وخودمختار 

تولید فیودالی به عالی ترین شکل خود جریان درآمده بود وشیوه 

داشت.کارگاه های پارچه بافی با سرعت هرچه بیشتر بکار خویش  

ادامه می دادند. کشت و زرع نیز فعاالنه رواج پیدا کرده بود. 

بمنظور تامین بودجه حکومت، مالیاتی بردرآمد وضع کرده بودند 

گرفتند وبه که از دهقانان به هنگام برداشت محصول سهمی می

                                                                                                                                                                                                                                                             خزانه می ریختند.                                                                                                             

نوعی پولیس شهری بنام "کوتوال " امنیت داخلی را برعهده 

داشت. همین افراد ماموردریافت مالیات نیز بودند.بدلیل اینکه منبع 

یگری جهت تامین نیازمندی های مالی وجود نداشت، از درآمد د

همین مالیتها، حقوق سپاهیان واشخاصی را که دست اندرکار 

مسایل سیاسی واداری بودند، پرداخته میشد.حکومت دوست 

محمدخان  را میتوان نمونه برجسته ای از یک حکومت فیودالی 

ن را محلی دانست که میرفت تا تمامی طوایف  وقبایل بلوچستا

 زیرچتر واحدی گرد آورد.

در هنگام به قدرت رسیدن سردار دوست محمدخان،مردم 

افغانستان، به رهبری مدبرانه شاه امان هللا غازی  استقالل خود را 

از استعمار انگلیس با قربانی دادن جان ومال خود بدست آورده 

( وصدای استقالل طلبی نه تنها در نیمقاره هند، بلکه ۱۹۱۹بودند)

ر ایران وبلوچستان نیز طنین انداز بود. مردم از ایستادگی در د

برابر زورگویان استعمار حکایتهای دالنگیز وغرورافرین  میگفتند 

ً مردم بلوچ وسردار  واین داستانها زبان بزبان میگشت وطبعا



 122 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

دوست محمدخان بارکزی که خود را از تبار شاه امان هللا خان 

 وظ ومتحسس بودند.غازی میدانست، نیز از آن محظ

از لحظه ایکه نیروهای دولتی قاجاری از بلوچستان رانده 

شدند تاپایان حکومت سرداردوست محمدخان که توسط ارتش 

پهلوی متالشی گشت، هیچگونه رابطه یی با دولت مرکزی وجود 

نداشت و این تصور که دوست محمدخان بخشی از مالیاتهای 

به حکومت مرکزی می  دریافتی را خود برمیداشت وبقیه را

فرستاده،از اساس پوچ وعاری از حقیقت است. کسانی که دراین 

مورد دچار سردرگمی اند بهتراست بخود زحمت بدهند و به اثار 

ونوشته های حکومتگران ونیروهای  که جهت تحقیق به بلوچستان 

آمده اند، مراجعه کنند. راجع به وابسته بودن آنها به آلمانیها تا 

دی بدست نیامده وفقط ژنرال دایرانگلیس چنین اتهامی را کنون سن

علیه کسانی که  در منطقه با او به نبرد برخاسته بودند نسبت داده 

 است.

 

 حملۀ لشکرشرق بربلوچستان :

رضاخان )میرپنج( با یک کودتای نظامی  ۱۹۲۱درسال 

برضد احمدشاه قاجاری قدرت را بدست گرفت. شاه قاجاری  به 

رسماً به  ۱۹۲۶گریخت وهرگز بازنگشت. رضاخان درسال اروپا 

دستوری  ۱۹۲۸عنوان پادشاه ایران تاج گذاری نمود. او درسال 

مبنی برحمله بربلوچستان را به لشکر شرق تحت فرماندهی ژنرال 

 امان هللا جهانبانی که مرکزش در مشهد بود ابالغ نمود.

دخان در کتاب شرح حال رجال ایران در باره دوست محم

آمده است که :" دوست محمدخان)در بلوچستان او را امیرویا 

سردار دوست محمدخان خطاب میکردند( پسرمحمدعلی خان برادر 
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بهرام خان بلوچ از طایفه بارانی )بارکزائی( است.دوست محمدخان 

م( ۱۹۲۰خورشیدی) ۱۲۹۹پس از فوت بهرام خان عموی خود در

جای او را گرفت وپس که در بلوچستان تسلط وعنوانی داشت 

ازرام کردن سرداران ورؤسای بلوچستان تسلط کامل پیداکرده ودم 

از استقالل می زد. واز دولت مرکزی چندان اطاعتی نمیکرد وبا 

دول همسایه بی ارتباط نبود. مولف کتاب نظری به مشرق در 

امان هللا خان ازابتدا »...  دراین باره چنین مینویسد: ۳۹۸صفحه 

انستان شروع به بدگوئی برعلیه حکومت ایران نموده سرحد افغ

واقداماتی درنظرگرفته بود که از جمله درقندهار فرستادگان دوست 

محمدخان بلوچ را پذیرفت واو را به مساعدت افغان]ها[ امیدوار 

ساخت وتحریکاتی برعلیه حکومت ایران نمود که همین عملیات 

شکست ودستگیری موجب تسریع اقدامات نظامی دولت ایران و

دوست محمدخان شد." دولت وقت تصمیم گرفت که درصورت 

 ۱۳۰۷عدم اطاعت او رابکلی قلع وقمع  نماید. دراواسط سال 

خورشیدی، عده ای نظامی بفرماندهی سرلشکر امان هللا جهانبانی 

 ساله 20تاريخ .«)فرمانده لشکر شرق به بلوچستان فرستاده شد

 (128،صايران

ای اعزامی رضا شاه باساز وبرگ کامل به هرحال نیروه

نظامی که دراختیار شان بود، بسوی بلوچستان سرازیرشدند 

وتدارک جنگی عظیمی را علیه خلق محروم وتحت ستم بلوچ 

گرفتند. افراد طایفه اسماعیل زائی تحت رهبری سردار جمعه 

خان، خود رابرای مقابله با آنان آماده ساختند. در حوالی زاهدان 

اباد، جنگ سختی  بین آنها در گرفت. تعداد زیادی از  ونصرت

بلوچهای مبارز دراین جنگ جان باختند.  جمعه خان پس از مدتی 

مقاومت شکست خورده به بلوچستان شرقی پناه گرفت که درنتیجه 
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توسط نیروهای انگلیسی دستگیر وبه تهران اعزام گشت .بعدا به 

ً مورد عفو شاه قر ارگرفت و به بلوچستان باز شیراز تبعید ونهایتا

گشت.درپی این تحول حکومتگران نام طایفه اسماعیل زائی را به 

شه بخش تبدیل نمودند. سپاه پهلوی به پیشروی خود در قلب 

بلوچستان ادامه داد.سرپرستی طایفه ریگی را عیدوخان)بوالق 

زائی( عهده دار بود. بنابرنوشته رساله جنبش های ملی بلوچستان: 

خص درخیانت نسبت به خلق بلوچ گوی سبقت را از "این ش

هرخاین دیگری ربوده بود. بطوری که در هنگام یورش ژنرال 

دایر وسپاه انگلیسی اش به بلوچستان، عیدوخان بالفاصله در 

رکابش قرارگرفت واز انجام هرگونه جنایتی نسبت به مردم بلوچ 

تر به  فروگذاشت نکرد. همچنین  عیدوخان با شتاب هرچه تمام

استقبال ارتش رضا شاه شتافت وبا آنها اظهار همدردی وهمیاری 

نمود.در نتیجه از جانب این طایفه بزرگ که نواحی وسیعی را بین 

زاهدان وخاش در اختیار داشتند، مقاومت  چشمگیری بوقوع 

نپیوست. برعکس عیدوخان هرچه در توان داشت، دراختیار 

ن را به تصرف خویش در لشکریان رضاشاه گذاشت تا بلوچستا

آوردند. دولت رضاشاه به این خوش خدمتی عیدوخان پاسخ مثبت 

داد.بدین معنی که افراد وابسته به خانواده او را از رفتن به خدمت 

سربازی که در آن زمان یکی از مشکالت اساسی مردم بلوچ 

بشمار میرفت، معاف کرد واز آن ببعد به هرکدام ماهانه مبلغی 

 (۶۱صهمان منبع،)دید." پرداخت گر

متاسفانه ،تنها طایفه ریگی نسبت به قوم خودمرتکب خیانت 

نشد، طوایف دیگری نیز دست در دست ارتشی ها گذاشته برضد 

بلوچهای که از خود مقاومت نشان می دادند،خاینانه عمل کردند. 

بگفته مدد خان بارکزائی)نواسه سرداردوست محمدخان 
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از دوطریق یکی تحت رهبری سرهنگ  بارکزائی(،نیروهای دولتی

محمدخان نخجوانی که از کرمان اعزام شده بود بسوی سراوان 

ودیگری تحت رهبری سرهنگ باقرداورپناه از لشکر شرق به 

استقامت پهره به پیشروی پرداختند. سرهنگ داور پناه بعد از 

گشودن قلعه بمپور به استقامت پهره که مرکز اصلی فرماندهی 

ت محمدخان بود پیش آمد وقبل از حمله برآن قلعه، سردار دوس

 شخصی را غرض مذاکره وتسلیمی به داخل قلعه فرستاد.

در پهره سردار دوست محمدخان وپدرش علی محمدخان  

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 

ً پیشنهاد سران نظامی را ط رفدار جنگ نبود ومیخواست عجالتا

بپذیرد تا 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  

گر علی محمدخان اوجنگهای چریکی را ادامه خواهد داد، م

پدردوست محمدخان  با دید مذهبی طرفدار جنگ بود وبرایش 

مسئله عدم توازن قوای طرفین  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، 

نفرنمی شدند  ۳۰۰که بیش از   نیروهای داخل قلعه پهره را

 دراختیار ابراهیم خان قرارداد وخود بسوی سرباز رفت. 

ابراهیم خان با  نیروی اندکی که در اختیار داشت  به سوی 

سراوان به کمک علی محمدخان  رفت ودر ُهشک واقع در هشت 
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کیلومتری غرب شهر سراوان با نیروهای دولتی برخورد وجنگ 

گرفت که براثر آن نیروهای دولتی مجبور به شدیدی میان آنها در

عقب نشینی شدند و به "کهن داود" برگشتند.دراینجا گروهی از 

طایفه بزرگ زاده ها بسرکردگی مهراب خان وشهبازخان، 

ومحمدشاه خان میرمرادزائی ) حاکم سیب وسوران(که  درخفا با 

ارتشی ها همکاری داشتند،با شمشیروکفن  به کمپ قشون دولتی 

رفتند واز نیروهای دولتی خواستند که برگردند وبا قوتهای دوست 

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 

ست ابراهیم خان کشته شویم  را خواهدکشت، پس بجای آنکه بد

بهتراست شما ما را همینجابکشید ویا سرنوشت جنگ را معلوم 

کنید. 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

رفته بود. ابراهیم خان بارکزائی، مردی دالور و در جنگ های 

چریکی بسیار ماهربود. او قبل از این هم چندین جنگ را با 

انگلیسها از محل ایرافشان سامان داده بود:مثل "جنگ زامران" و 

که در جنگ آخری،  ۱۹۱۷"جنگ دشت " درماه اپریل سال 

ر از همرزمانش کشته میرامین خان خالویش به شمول نه نفر دیگ

 شدند)در سایت رادیوبلوچی لینک اسناد این جنگ ها موجود اند(.

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. 
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سه آفرین  مردم  با اردوی دولتی ُگشت شاهد نبردهای حما

بود.آگاهان بلوچ 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 

ونه زنان بدون منفذ پنهان میکردند وخود به جنگ میرفتند وبدین گ

ودختران زندانی ساعتی بعد بعلت  نرسیدن هوا جان میدادند. 

وضعیت تقریباً در 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 

بعاد باالئی بخود گرفت. رزمندگان آنقدراز قلعه سراوان زمان، ا

معروف آن شهر 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 

محمدخان بارکزی ودرا خان بارکزی وعطامحمد بارکزی  دراین و

جنگ به شهادت رسیدند. از 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 

انه روز دیگر از قلعه دفاع کند نام داشت سپرد وستورداد تا یک شب

تن از  ۳۰وبعد خودش را بیرون بکشد. مگرابراهیم  فردای آن با 

افراد داخل قلعه به کمپ ارتشیان دولتی  رفت و با درخواست 

واگذاری حکومت دزک برای خودش اظهارکردکه قلعه خالی است 

ور وشما میتوانید آنرا تسلیم شوید، ارتشی ها قبول کردند و آقای دا

پناه برای تسلیم شدن قلعه به داخل آن رفت،وقلعه گیان را مورد 
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هتک حرمت قرارداد،مگر از طرف یکی ازافراد داخل قلعه هدف 

تفنگ قرارگرفت وکشته شد.وقتی خبر قتل داور پناه به کمپ دولتی 

تن از بلوچهای تسلیم  ۳۰رسید، به انتقام قتل داور پناه، بالفاصله 

اضر بودند تیرباران کردند.دولت بخاطر شده را که در کمپ ح

کشتار بیرحمانه 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 

دنی موفق شدند قلعه بمپور رامتصرف شوند و بسوی قلعه ناگشو

پهره که مرکزاصلی حکومت سرداردوست محمدخان بود،حرکت 

کردند. بعد از 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، 

قبالً به طرف سرباز که از قلعه های ناگشودنی بلوچستان  زیرا او

است، 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 

دخان به سرلشکر محمدخان را به ژنرال میرسانید. دوست محم

پهلوی ژنرال جهانبانی پیغام داد که در صورت دادن امان دست از 

مقاومت خواهد 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 

یاد  قسم ...هستم به حقه تاج وتخت همایونیهمایون شاهنشاه معظم 

میکنم که درصورتیکه سردار دوست محمدخان به اردوی دولتی 

حاضرشود جان ومال او را محفوظ دارم. فرماندار لشکر شرق، 
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) تاريخ بلوچستان "ش۱۳۰۷/ آذرماه ۲مورخ  -امان هللا جهانبانی

 (307ص از اسراج افشار سيستانی،وتمدن ديرينه آن،

 
 قلعه سردار دوست محمدخان بارکزی درپهره)ايرانشهرکنونی(، 

 درآغازعهد پهلوی

 

به نظرمیرسد که سردار دوست محمدخان به این قسم نامه 

اعتبار نکرده وپیامهای دیگری میان وی وژنرال جهانبانی رد وبدل 

عنوانی  ۱۳۰۷دیماه)جدی( ۲۰گردیده وژنرال مذکور در نامه 

سردار دوست محمدخان چنین مینویسد:"آقای میردوست محمدخان! 

برخان رسید،چنانچه مطالب شما توسط میرزا هاشم ونایب علی اک

ً تذکرداده ام من مایلم تمام امالک شما مستردشود تا بتوانید  سابقا

کامالً زندگی  خود را تأمین نموده وبرای عمران وآبادی بلوچستان 

خدمات شایانی را انجام بنمائید. البته پس از ارسال قرآن مجید 

خود قسمی که یاد کرده اید کامالً اطمینان دارم که نسبت بدولت 

 خیانتی نخواهید کرد.... 

به انتظار این هستم که مراتب خدمتگذاری خود را نسبت  

بدولت عمالً نشان دهید. وبهترین طریقه مشروع خدمتگذاری همانا 
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آمدن شما به اردوی دولتی است که متاسفانه تا کنون منصرف بوده 

ونیامده اید،ولی من طمع دارم که اطمینان شما نسبت بمقاصد 

واهانه دولت روزی کامل شده باردوی دولتی خواهید آمد خیرخ

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 

سه عالی وزندگی شهری، ودیگری تربیت شدن پسرشما درمدر

دولتی. چنانچه 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 اطمینان کامل همدوش نظامیان در 

هرچه رودتر این مقصد صورت  آبادی بلوچستان کمر بندید. ولی

)همان منبع،ص گیرد بهتراست. امیرلشکرشرق امان هللا جهانبانی"

۳۰۸  ) 

به هرروی سردار دوست محمدخان بازهم حاضر نمیشود که 

خود را به ژنرال جهانبانی تسلیم کند تا سرانجام فرمان عفو 

سرداردوست محمدخان از جانب رضاه شاه پهلوی توسط تلگراف 

با عبارت ذیل عنوانی دوست ۱۳۰۷/  ۱۱/ ۲۶ -۴۱شماره 

محمدخان 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 

ش)مهر  ۱۳۰۷بهمن  ۲۰مشمول عفو شاهانه خواهد بود. 

   ( ۳۰۶) همان منبع،ص" رضاشاه(

پس از وصول این فرمان ، سردار دوست محمدخان رهبر 

مقاومت بلوچستان، درحالی خود را به نیروهای دولتی پهلوی تسلیم 
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میکند که تفنگی در دست و شمشیری درکمردارد وپانزده تن از 

 محافظین مسلح با خود همراه دارد.  

سالح کند،با وژنرال جهانبانی بدون آنکه  وی را خلع 

همراهی، پانزده تن ازمحافظان مسلح وخدمتگاران او منجمله: 

شکر رند، غالم قادر فرزند  حاجی شکر)این شخص تا 

درقید حیات بود(،چاکر معروف به چاکرزری، شهداد، مال ۱۹۸۸

فقیر محمد فرزند پیرمحمد،حیات  فرزند نصرت، دین 

ان فرستاده محمداورنگ)ناروئی(، مشتری فرزند رمضان به تهر

 شدند ودرآنجا تحت نظارت  شدیدقرارگرفت .     

 

 پايان کار سردار دوست محمدخان  

درتاریخ بیست ساله ایران، در باره دستگیری دوست 

محمدخان آمده است که دوست محمدخان یکی از سران عمده ومهم 

بلوچستان بود،درآن منطقه دستگیر ]پس از تسلیمی خودش[ به 

خورشیدی او را  ۱۳۰۸فرودین  ۱۷تهران اعزام  گردید وروز 

افتادگی نزد شاه)رضا شاه(بردند. نامبرده شرحی در باره عقب 

بلوچستان بیان واضافه کرده بود که عدم توجه به بلوچستان موجب 

پاره ای حوادث شده که امیداست موردعفوقرارگیرد. شاه دستور 

تومان  ۳۰۰میدهد که دوست محمدخان درتهران بماند وماهیانه 

حقوق برای او برقرارنمایند،ولی باید تحت نظربوده وبا یک نفر 

هران ازاد خواهد بودمشروط براینکه از مراقب از شهربانی درت

حوزه پایتخت خارج نشود. چندماهی بدین منوال سپری شد ودر 

    سالمها هم شرکت مینمود.                                                                                                       

دوست  مولف تاریخ بیست ساله مینویسد که، روزی

محمدخان هوس شکار می کند، چند بارهم به شکار با مراقب خود 
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لیس(بود رفته بود، ولی این وکه یک نفرگروهبان شهربانی )پ

بارعادی نبود. دونفراز گماشتگانش اثاثیه الزم را برمیدارند و شش 

 ۱۳۰۸ابان   ۱۹قبضه تفنگ زیرتشک اتومبیل مخفی میکنند. روز 

لعظیم میروند.  پلیس ماموردروازه خورشیدی بسمت حضرت عبدا

جلو آنها را می گیرد . محمدعلی گروه بان شهربانی مراقب میگوید 

من همراه هستم بشکارمیرویم. بعد از جاده امین اباد میگذرند 

وجلوقهوه خانه می ایستند وپیاده بقصد شکار می روند. در نزدیکی 

از پشت تپه های فیروز آبادشکر رند ،گماشته دوست محمدخان 

سرسه تیربه محمدعلی شلیک میکند که بالفاصله بقتل میرسد 

ونعش او را در نهر عمیقی درآن محل مخفی میکنند،سپس 

برمیگردند و سوار اتومبیل شده بسمت ورامین فرارمینمایند. در 

ورامین اتومبیل را ]که خراب شده بود[گذاشته وپیاده رشته کوه 

سرداری رئیس پلیس با ده  های سمنان را پیش گرفته می روند.

نفرپلیس مامور دستگیری او میشود. این عده مدتها با لباس مبدل 

در دهات وسیاه کوه ورامین سرگردان بودند تا باالخره دوست 

محمدخان را که درکنار کویر سیاه کوه دستگیرکردند وبه تهران 

 آورده زندانی وسپس تحویل دادگاه نظامی میدهند. 

بینه مخبرالسلطنه هدایت برای نگارنده نقل یکی از وزرای کا

میکرد که ما درحضور شاه بودیم، پیشخدمت اطالع داد که دوست 

محمدخان حاضراست میخواهد شرفیاب شود وشمشیری حمایل 

دارد با شمشیریا بدون شمشیرشرفیاب شود؟ شاه فرمود مانعی 

ه  به او ندارد با شمشیربیاید. وقتیکه وارد شد با کاله پهلوی بود. شا

فرمود دوست محمدخان این کاله چطوراست؟ دوست محمدخان 

جواب داد:" هرعیب که سلطان بپسندد هنر است" الکن بعد بدون 

آبان ماه  ۱۹فکر وداشتن نقشه درست بخیال فرار افتاد. درتاریخ 
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باتفاق  مامورشهربانی وچندتانوکرانش با اتومبیل سواری  ۱۳۰۸

امین حرکت کرد ودر ورامین خود به عنوان شکار بطرف ور

سرپاسبان محمدعلی را کشتند 

وبعد با اتومبیل از بیراهه فرار 

میکنند. اتومبیل در بین راه 

خراب میشود وفراریان 

ناگزیرمیشوند که با لباس 

چوپانی در آمده بدون بلد راه 

پیاده از راه کویر بسمت 

بلوچستان راه پیمائی 

کنند.آخراالمر بواسطه 

گی وخستگی گرسنگی وتشن

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، شاه از وی پرسید که این چه کاری بود که 

کردی؟ دوست محمدخان فقط درجواب گفت: "تقدیرچنین بود." 

 ۲۶ود، محکوم به اعدام شد ودرتاریخ چون مامور دولت را کشته ب

 حسين مکی،،ايران ساله 20تاريخ )دیماه حکم درباره وی اجرا گردید."

 (130 -12۶صفحات 

باید بخاطرداشت که طایفه  بارکزی بلوچستان یکی از رزمنده 

ترین وصادق ترین مبارزان آزادی برای مردم بلوچستان بوده اند. 

تا انجام مبارزاتش در برابر وسردار دوست محمدخان از آغاز 

قدرت مندان رژیم هرگز سرتملق وکرنش وچاپلوسی خم نکرد 

ومرتکب سخنی یا عملی نگردید که سبب شرمساری وسرشکستگی 

 برای اقوام بلوچ وطایفه بارکزائی باشد.
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          روانش شادويادش گرامی باد!

 200۹/ 2/ ۹پايان  

 

 منابع:

زیر وازمصاحبه با آقای مددخان این مطلب با توجه به منابع 

 بارکزی، یکی از اشخاص مطلع محلی تهیه شده:

 ،   ۱۳۶۶تاریخچه جنبش های ملی بلوچستان،چاپ  -۱ 

ایرج افشار سیستانی،مقدمه یی برشناخت  طوایف سرگلزائی  -۲

 تهران۱۳۶۶وبارکزائی سیستان وبلوچستان،چاپ 

ه آن، چاپ ایرج افشار سیستانی، بلوچستان وتمدن دیرین -۳

۱۳۷۱  

ایرج افشار سیستانی، نگاهی به سیستان وبلوچستان،  -۴

 ش،۱۳۶۳تهران

 ساله ایران، ازحسین مکی،چاپ تهران ۲۰تاریخ  -۵ 

زادسروان سیستان، از غالمعلی رئیس الذاکرین،چاپ   -۶ 

 مشهد ۱۳۷۰

      ۱۳۴۵ذبیح هللا ناصح، بلوچستان،تهران  -۷ 
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 تممقالۀ هف

 ساکنان اولیه شهرسوخته سیستانآیا 

 براهوئی بودند؟

وپاکستان  رانیاست که درافغانستان، ا یمعروف ۀلیقب ها،یبراهوئ

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 یبلوچ )براهوئ رخانیوسردارنص

نمود و بعد از بازگشت از هند، از اطاعت شاه  یفتح هند همراه

شکست خورد ومورد  یدرمقابله با شاه دران یسربرتافت ول یدران

سال  کصدیوتا  دیعفو قرارگرفت ودوباره به مقامش ابقا گرد

ه افغانستان ب 18۵۵تا مرگ سردار کهندل خان درسال  یعنیگرید

اقتدار  یهند برتانو وسطوابسته بودند. پس از تصرف بلوچستان ت

کشور پاکستان  لیروبزوال رفت تا آنکه با تشک یسرداران براهوئ

 خاتمه داده شد. هایبراهوئ تیبه حاکم

به  شاه:هنگام حمله نادرمینویسد افشار سیستانیدکترایرج 

براهوئی که در لشکرکشی نصیرخان برادرعبدهللا خان  هندوستان،

 نادر به هند شرکت داشت، پس از بازگشت از هند، ابراهیم خان

به حیث حکمران بلوچستان  به فرمان نادر و ترا کشحاکم کالت 

د، شنصیرخان براهوئی مطیع احمدشاه ابدالی سپس د.منصوب ش

با احمدشاه به  حکومت خود را مستقل اعالم نمود و بعد ولی سال

مگر در مستونک از قوای احمدشاه شکست خورد  جنگ پرداخت،



 136 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

از سوی احمدشاه عفو ودوباره به حکومت کالت ابقا گردید. و 

م در گذشت و پس از او 179۵هجری/  1209نصیرخان درسال

سال  27پسرش محمودخان به حکومت کالت رسید وپس از 

درگذشت  هجری123۶/ م1822کالت در سال  در حکمرانی

اهوئی حاکم کالت شد.مهراب خان در وپسرش مهراب خان بر

تن از جنگجویان بلوچی کشته شد  ۴00جنگی با قوتهای انگلیس با 

 پس از مرگ او، پسرش نصیرخان دوم، جانشین او گردید. و

میالدی خداداد  18۵7در سال نصیرخان چند سال بعد به قتل رسید و

خدا دادخان با انگلیسها پیمان همکاری  د.وشمیخان حاکم کالت 

 در .از طرف  انگلیسها مورد حمایت قرارگرفت وبست 

اغتشاشی در کالت به وقوع پیوست وبجای خداداد خان، 18۶3

شیردلخان پسرعمویش قرارگرفت. چندی بعد شیردلخان توسط یک 

بار دیگر خدا دادخان به حکومت کالت برداشته  افغان کشته شد و

افراد خانواده خود را به   چند نفز از و دادادخان وزیرسپس خ شد.

قتل آورد ودر نتیجه شورشهایی در کالت رخ داد که انگلیسها به 

 بهانه خاموش کردن این شورشها مداخله کردند وکالت را جزو

خاک هند نمودند وتقاضای حق تعیین حدود بلوچستان را از دولت 

خان را به حیث حاکم کالت دادومحمودخان فرزند خدا ندایران نمود

برگزیدند. 
19
  

بلوچستان میان ایران وهند بریتانوی توسط جنرال  18۶9در

گولدسمید تقسیم شد وبلوچستان بدوقسمت غربی وشرقی تقسیم 

گردید.  داستان تقسیم بلوچستان درجلد سوم تاریخ روابط سیاسی 

میالدی تالیف محمود محمود، داستان  19ایران وانگلیس در قرن 

 مفصلی دارد، عالقمندان میتوانندبه آن کتاب رجوع کنند. 

ها نوشته  یبراهوئ ۀدر بار یسیاستمدارانگلیمورخ و س الفنستن

تعلق دارد.  انیبلوچستان به براهوئ یتمام نقاط کوهستان»است:

                                                 
1۹

  33۵-332صص، تهران، 1371، وتمدن دیرینه آن بلوچستان ایرج افشار سیستانی، - 
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 کنندیم یزندگ-که رند نام دارند -گریازنژاد د یدرجلگه ها مردمان

نام  کیدو نژاد گرچه تحت  نیاند. ا ستانیاز آنان در س یکه شمار

جهات کامالً با آنان فرق  یاریبس شوند،ازیم ادیبلوچ  یعموم

مجاور تفاوت دارد  یگرشهرهایدارند.زبان شان هم بازبان آنان ود

 رخانیندارند. نص وندیهرگز با عرب پ شودیوچنانکه پنداشته م

درآورد،اما  شیمام بلوچستان رابه اطاعت خوسردار بلوچ، ت نیآخر

 رتاغتشاشات کوچکتر شده و بصو یمتصرفات محمودخان درپ

 هیهزارروپ صدیتنها س هیناح نیدرآمده است.درآمد ا یکنون ۀمحدود

دارد وهنگام ضرورت  یده هزارسپاه یسه هزارپوند است. و ای

شتر سوارفراخواند.او  ایسوار  اده،اسپیهزارپ ستیب تواندیم

پردازد وهشت  یم ینیمع هی. مالشناشدیم تیکابل را برسم یپادشاه

.«کندیم مادهها آ یدرلشکرکش یهزار سپاه
 20

 

را نقل میکند که اوگفته  رسنینظرداکتر گرت یسیانگل محقق ،تیت

دراوری یا دراویدی، :»است زبان دراویدیزبان براهوئیها  است:

تمام  مردم هند وقومیت های هم زبان آنهاست.اسم گروهی از نژاد 

جنوبی شامل این گروه میباشد. نژاد مذکور  زبانهای مهم هند

درهندجنوبی وسریالنکای شمالی وجود دارد. چون آریائیها از مرز 

شمالغربی هند وارد هندوستان شدند، "دراوری" ها در آنجا اقامت 

امیدند. سراچ.رزلی داشتند.آریائیها آنان را بنام سیاه پوستان ن

میگوید:"دراوریها،قدیمترین نژاد هندی میباشند." هیچ عالمت ویا 

ی از خارج وارد هند شده اند یا راویدآثاری وجود ندارد که ایا د

جانشین یک نسل قدیم تری بودند. ولی برای تمام کارهای عملی 

 میتوانیم آنان را بومیان یا ساکنین اولیۀ دکن)جنوب هندوستان(

                                                 

20
 ۴۴0، ص137۶رانیالفنستون،افغانان،ترجمه محمدآصف فکرت،چاپ مشهد،ا  -
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پراکنده شده اند.  بحساب آوریم. از اینجا به قسمت های شمالی هند

رابطه ای باخانواده زبانهای  زبان شان ازگروه جداگانه ای است و

«دیگر به اثبات نرسیده است. 
 21

  

 براهوئی» تیت درمورد ساختار فزیکی وکرکتر براهوئیها میگوید:

واستخوانها ها میانه قد، پهن ونیرومند وقوی میباشند. قیافه 

وگونه برجسته، چشمهای کشیده وباریک، بینی باریک ونوک تیز 

ک وصریح اند. دارند.  رفتارشان بی تعارف وبی تکلف وافرادی ر 

گرد  اگرچه آنها چست وچاالک وقوی بنیه وزحمتکش وجهان

میباشند درعین حال از نظرجنگجوئی نمیتوانند در ردیف بلوچها 

ها پوینده وپیش آهنگان خوبی هستند، به قرارگیرند. البته براهوئی 

استثنای بعضی ]که[ خسیس وبخیل وحریص وتنبلند. آنها به غارت 

جو هستند  وچپاولگری دست میزنند ولی دروغگو نیستند. آنها انتقام

اما فریبکار وحیله گرو کاله بردار نیستند وعموماً از تعصب مذهبی 

ملک ضرب المثل  مبری میباشند وسادگی کامل آنهان در سراسر

« میباشد. 
22
 

یاد فوق مؤلف کتاب زادسروان سیستان، با توجه به نظریات 

ساکنین اولیه شهرسوخته سیستان را نیز دراویدیها :»آورمیشودکه 

آیا  ]وبعداین سوال را مطرح میکند که [تشکیل می داده اند.

براهویها را نمیتوان دراویدیهای شهرسوخته ای یا ساکاهای بومی  

«؟خاسته از آسیای میانه  شناخت...بر
23
. 

                                                 
21
 32۴پاورقی ص، 2جبه اهتمام رړیس الداکرین، جی.پی. تیت،سیستان، -
22
 32۴ص، 2جی.پی. تیت،سیستان،ج -
23
 ش1370چاپ مشهد ایران  2۹رئیس الذاکرین دهبانی، زادسروان سیستان،ص  -
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اما دانشمندان دیرین شناسی ایتالوی با همکاری دانشمندان جاپانی 

با مطالعه برروی بازیافته های اولیه از شهر سوخته  در سیستان 

سال  1900تا  2900که شهرسوخته محققا درفاصلۀ اعالم داشتند 

 21وموجودیت یش از میالد اباد ومحل سکونت بوده است  

ورستان واقع درجنوب غرب شهر سوخته حاکی از گهزارقبر در

آنچه ازنظر باستان جمعیت انبوه آن در روزګاران کهن  بوده است.

شناسی حایز اهمیت است اینست که مردم دلتای هیرمند)سیستان( 

ند در عرض مدت هزارسال شهری بزرگ با بودموفق شده 

ار در دهانه رودهیرمند بوجود هکت 70ساختمانهای عظیم به وسعت 

 ،)از قبیل کوزه ګریآورند که مردم آن با انواع صنایع دستی 

تراشی،تهیه جواهرات وزینت آالیت از سنګ  گحصربافی،سن

مهارت داشته وبا تشکیل حکومت منظمی، الجورد وفیروزه(

پیرومذهب واحدی باشند،وروابط تجارتی وفرهنگی گسترده با 

ن ترکمنستان درشمال وساکنان بین النهرین نواحی مجاور خود، چو

در غرب ومردمان ساکن در درۀ پنجاب درشرق خود داشته 

باشند.ازمطالب باال برخی دانشمندان اینطورنتیجه میگیرند که که 

سال پیش از میالدی از سوی  2900اینها مردمی بودند که در حدود 

درنتیجه  شمال آمودریا بطرف دهانه رودخانه هیرمند)سیستان( که

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 کردند ودر آنجا امپرتوری 

بزرگ )موهنجودیرو( و)هرپه( را تشکیل داده اند.
 24

 . 

باشندگان شهرسوخته سیستان در با این توضیح نمیتوان گفت که  

هزاره سوم قبل از میالد، دراویدی ها بودند که از هند به سوی 

سیستان آمده باشند، بلکه باشندگان شهرسوخته بعد از تغییرمسیر 

 اند.ت کرده پنجاب مهاجر ورودخانه   هیرمند به سوی سند

                                                 
24
،چاپ اکادمی علوم ماسه ها وحماسه ها،سرزمین سیستانسیستانی، محمداعظم -

 23-22، ص1،ج 13۶۴افغانستان،



 140 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

براهوئیها را حتی نمیتوان بقایای سکاهای دانست که درعهد 

اشکانیان)در ربع چهارم قرن دوم قبل از میالد( از شمال خراسان 

سیستان( ساکستان، سجستان و)آنهابه سیستان فرود آمدند واینجا  بنام 

 1700سال قبل ازمیالد یعنی  1900زیرا شهر سوخته   ،ه شدنامید

 به حوزه رودهیلمند متروک شده بود. قبل از ورود سکاهاسال 

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 یهمانا به ترتیب : طوایف فارسی )گاوداروص

یفه شهرکی، طا و سرگزی(، طایفه کیانی ، طایفه ساکزی )ساکها( ،

وافغانها طایفه سربندی، و )عربها(، طایفه تاجیک طایفه سادات

تمام طوایف فارسی سیستان در هردو بخش،  .میباشند وبلوچها 

اما برخی ازطوایف شیعه مثل  ،شیعه اثنی عشری اند

مرادقلی؛جنگی وعربشاهی در بخش ایرانی سیستان اصالً پشتون 

واز بارکزیان نوده فراه میباشند
25
که در زمان امیر عبدالرحمن خان  

به سیستان فراری شده اند و بعد با ازدواج با خانواده های شیعه 

طوایف پشتون  مذهب خود نیز مذهب شیعه را پذیرفته اند. بقیه

 اند. مذهب در هردو بخش سیستان سنیوبراهوئی  وبلوچ

 نیمروز وهلمند: براهوئیها در

 انستان معلوم نیست، مگرتعداد واقعی جمعیت براوهوئیهادرافغ

عضو بنابر تحقیقات عبدالرحمن امیری،قرن بیستم، 70دردهه 

دوشعبه عمده قبیله اکادمی علوم افغانستان، ریاست باستان شناسی 

نگل و مامسنی که هریک به شاخه های کوچک یبنام مبراهویی 

معروف اند.در حدود  نیمروز درهلمند و دیگرتقسیم میشوند، بیشتر

درهلمند  تگ  ب  وریگستان خانوار از شعبه منگل درمنطقه  1200

خانوار منسوب به شعبه  700دند و درحدود میکرزندگی سفلی 
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 2۶-23غالم علی رئیس الذاکرین دهبانی،زادسروان،ص- 
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برجک تا ولسوالی خاشرود  درساحل راست هیلمند از چهار مامسنی

ندادندگانی چادرنشینی خویش ادامه میددشت مارگو بزدامنه در 
26
 . 

لوتک  ۀدربخش سیستان ایرانی در ناحی  انوار ازآنهاخ 800درحدود 

  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
27
 . 

 

 اولین براهوئی بحیث والی درنیمروز:

برای اولین بار یکی از درآغاز قرن بیست ویکم درافغنستان 

) محمدکریم براهوئی( که تحصیالت نطامی  ه براهوییمنسوبین قبیل

 نیمروز تحت رهبری گل یدارد، وگفته میشود به گروه مائویست

در محمدغلجائی )سردشتی( دردوران تجاوز شوروی بر افغانستان ،

مجاهد فعالیت وبرضد دولت حزب دموکراتیک خلق  قامت یک

وپرچم مبارزه میکرد، بعد از سقوط دولت نجیب هللا ولسوالی 

چهاربرجک نیمروز را به تصرف گرفت وبرمردم آن ولسوالی 

حکومت کرد تا آنکه طالبان توسط امریکائی ها سقوط داده شدند 

 بحیث والی 2001پس از اکتوبر حکومت حامدکرزی  زمانودر

فته میشود در زمان والیت داری گردید. نصوب گوالیت نیمروز م

برضد تجاوز شوروی ،او به مبارزه خود وحتی قبل از آن در زمان 

تصفیه مخالفان سیاسی ودشمنان طبقاتی خود در نیمروز پرداخته 

ه چهاربرجک را نیست ونابود کرد سنجرانی بود و همه سرداران

زمین های شان جابجا نمود وسپس   واقوام براهویی خود را دربود 

امی که گد. هنداجایداد آنها را بنام اقوام ونزدیکان خویش قبال 

                                                 
26
غالم رحمن امیری ، تصویری از زندگی مردم بلوچ نیمروز وهلمندسفلی، اکادمی علوم  -

  207، ص13۶۵افغانستان،طبع 
27
 133تهران، ص ،13۶3سیستان وبلوچستان،  ایرج افشار سیستانی، -
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شکایات مردم بلوچ از روش حکومتداری او بلند شد، حامدکرزی او 

 مقررنمود. به صفت وزیر سرحدات خود درکابینه را 

تثبیت  چنانکه شنیده میشود،خان براهویی  کریم اقدامات یکی از

هویت است. بدینسان او "براهویی "قومی اش به عنوان  هویت

وخواهان عضویت قومیت براهوئی قومی خود را مستقل اعالم نمود 

درکدرعلمی اکادمی علوم افغانستان شده و دولت اشرف غنی نیز  

که البته کاری درخور تحسین است. زیرا آنرا پذیرفته است 

بربلوچستان سلطنت  سرداران براهوئی که قرنها بحیث میران کالت

داشتند، بعد از تسلط 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 در شرایط بسیار سختی زندگی میکردند.

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
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[ مخصوص براهوئی هاست، نه از بلوچهای ،اریکینچراغ فانوس

بلوچهای سیستان و بلوچستان ایران،فرقی   نیمروز،که با لنگوتۀ

ه به دور کاله پیچ داده ندارد وبه زیرگردن کشیده نمی شود بلک

 میشود!  

 
 بلوچان  سیستاندستار بستن 

سنتی بلوچهای نیمروز آن چیزی نیست که  امروز  یا دستار لنگی

درمحافل رسمی نیمروزیان بحیث سمبول فرهنگ تمام طوایف 

از  بلوچعمده نمایش داده میشود و طوایف  ،بلوچان مسکون نیمروز

از رواج رخشانی وناروئی وجمالزائی  سنجرانی وگورگیج و قبیل

. البته این نارضایتی تازمانی که طایفۀ براهوئی خود آن نارضی اند

را جزء بلوچان میشمرد،  احساس نمیشد ولی از هنگامی که طایفۀ 

جدا از بلوچ براهوئی برمبنای زبان خود بحیث یک گروه قومی 

 .بب گالیه دیگر بلوچان شده استسشناخته شده اند، 

یا لو گاز زیر  ،خود را دراز یا کوتاهلنگوتۀ شمله هرکس حق دارد 

خود را راست یا کج برسر ی گیا لن کشد،بته باال واز پشت گلو 

گر وعنعنات طوایف دی وآداب  سننبگذارد، اما هیچکس حق ندارد، 

ار بسازد که واکثریت را واد که در اکثریت قراردارند، نایده بگیرد

  سنن خود را ترک نمایند و از ایشان تبعیت کند.

 پایان                                        
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 م شتمقالۀ ه
 

 1۹قرن  نيمه تاريخی در بارۀ  سيستانمهم يک سند 

 (بقلم سيد ابوالحسن شاه حکيم باشی سيستان)

این سند توسط آقای سید محمددعلی جمدال زاده از میدان اسدناد  کده 

نویسددددنده و سفیرفرانسدددده در تهددددران در زمددددان « کنددددت بیگونددددو»

ناصرالدین شاه از ایدران بداخود بده فرانسده بدرده و گویدا امدروز در 

کتابخانه ملی دانشگاهی شهر استراسبورگ محفوظ است ، رونویس 

تفصيييل احييوال » ده اسددت : .  دربدداالس سددند نوشددته شدد۲۸شددده اسددت 

سيستان از روى خط سيدابوالحسين شياه حکييم باشيى نوشيته شيده 

شييهر محييرم  15بنحييوى اسييت کييه قلمييى مييى شييود: يييوم پنجشيينبه 

 « مریقجری ه 1273الحرام 

 :متن سند 

: اوالً طایفه بلوچیه . معظم آن اهالی سيستان کليه سه طايفه اند » 

طایفده دو فرقده انددد، اگرچده طوایدف دیگربلددوچ هدم در آنجدا هسددتند، 

مگر بعلت کثدرت و غلبده ایدن دو طایفده باسدم اینهدا نامیدده شدده اندد. 

طایفه اول طوقی که ایل خانجانخان بلوچ اندد کده ا ن باسدم پسدر او 

مسدکن ابدراهیم  سردار ابراهیم خان به ابراهیم خانی مشدهور شدده ،

خددان قلعدده چخانسددور  اسددت و آن قلعدده محکمددی اسددت کدده خندددق و 

                                                 
2۸

  ش13۴3مجله سخن، آذرماه   - 
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[ و ارگ دارد. در تددوی قلعدده یددا حصددار دومددیربددض شددیرحاجی ]

تخمیناً سیصد خانه مسکن دارد و تقریباً دویست خانده در خدارج آن 

می باشد و باقی اهل و رعیت او در این قلعه جدات کده تفصدیل داده 

ها، نادعلی ، جروئی ] یا جروکی[، طفلدک  می شود، می باشد: پده

، ابراهیم آباد، ده صفر، خدنگ ، خواجه احمد، کده ، قلعه کدده ،کده 

مردم آن طایفه فارسی زبان و اثنی عشدری مدذهب اندد. رؤسدای آن 

مردمان نجیب و با استخوان اند و ا ن بزرگ آن ارباب علم خان ، 

ت . جمعیدت آنهدا ارباب محمدحسین خان و اربداب فتحعلدی خدان اسد

پانصددد خددانوار و شددغل آنهددا زراعددت و شددکار اسددت . پددیش از ایددن 

برأسه مردم مستقلی بودندد، ا ن رعیدت ابدراهیم خدان بلدوچ هسدتند. 

جمعیت متوطن ، احشام نشین ابراهیم خان اگرچه بسیار است ، اما 

در جنگ های خود شان سه هزار نفر تفنگچی جمازه سدوارو اسدپ 

رد. اما حالت ابراهیم خان ، مردی است دایم السکر سوار و پیاده دا

 و معتاد به چرس و بنگ و ... 

. بزرگ تر آنها دوست محمدخان  طايفه دوم بلوچيه ، ناروئی است

هق( وفات نمود و مرد معتبر و درستی بود.  ۱۲۷۳بود که امسال )

ا ن پسددران رشددید و بددرادران کددار آمددد از او بدداقی مانددده انددد. از 

خددواهر زاده سددردار علددی خددان اسددت.  پسددرانش درویددش محمدددخان

جوانی رعنا و با هوش مدی باشددو یکنفربدرادرش شدریف خدان نیدز 

قلعجدات دوسدت محمددخان : بدرج ندوعلم خدان کده  .رستی استآدم د

مسکن مشارالیه ] وبر فراز خاک توده های شهر تاریخی کرکویه ، 

آتشکده زردشدتیان سیسدتان واقدع در یدک منزلدی شدمال زرندج ، بدر 

خراسان.سیستانی[ بود، برج کهنه ده شریف خان،  –سر راه زرنج 

دیلدده . جمعیددت و  کجددک ، قلعدده شددیردل خددان بددرادرش ، قلعدده دک
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رعیددت مشددارالیه نیددز زیدداد اسددت ، امددا تفنگچددی سددواره و پیدداده و 

 جمازه اش ، هزار و پانصد نفر می باشد.

لدک  سردار امام خان و کمال خاندیگر از طایفه بلوچیه   اند، کده مل

آنهددا ، رودبار]اسددت[ و قلعجددات آنهددا : بندددر،]چهاربرجک[، حسددین 

ح ،میر آباد، که در کندار رودهیرمندد آباد، گنبدها، اشکنک ، قلعه فت

و مدددابین ملخدددان گرمسدددیرات قنددددهار و ملدددک سیسدددتان واقعسدددت . 

جمعیددت جنگددی آنهددا بدده هددزار و پانصددد نفرمیرسددد. اگرچدده رعیددت 

ابددراهیم خددان  نیسددتند، امددا در چپدداول و دعددوا بدده قاعددده ایلددی رفیددق 

 هستند.

خدان غلیجدائی ] اما افغانان]پشتونها[ سیستان که رئیس آنهدا هللا مراد

غلجددائی درسددت اسددت[ مددی باشددد، تخمیندداً پانصددد خددانوار در کددل 

موسددوم بدده بددرج  سیسددتان متفددرق دارنددد. دویسددت خددانوار درمحددل

 و مابقی در هرجا چند خانوار هستند. ۲۹افغان

                                                 
2۹
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 

همراه محمودافغان به ایران لشکر کشی آمده بود.نامبرده از نسل وبا قیماندآ افغانهایی بود که 

محمدخان غلجائی ازدواج نمود، کیانی با دختر  م خانارواصفهان را فتح کرده بودند. ملک به

که او وتابعین وی در آنجا بخشید در منطقۀ میان کنگی سیستان به وی   وقلعه وناحیه ای را

)جغرافیای تاریخی .افتیبه برج افغان شهرت  ها بعدسکونت اختیار نمودند وآن قلعه 

 1۹،نیز: جواد محمدی سیستانی، سیستان و رویداد 230سیستان، از دکترحسن احمدی، ص

احتماالً  هللا مرادخان غلجائی پسر همین محمدخان بوده  (114خورشید، ص 1330بهمن 

باشد که درسالهای پس از زوال اقتدار ملوک کیانی در نیمه دوم قرن نزدهم از سران 

فغان در سیستان بوده است وظاهراً پس از تقسیم سیستان  منطقۀ کنگ را برای سرشناس ا

 زندگی برگزیده است.
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اما فارسی زبدان و شدیعه مدذهب دو صدنف اندد: صدنف اول از آنهدا 

سدددردار  محمدرضددداخانی اسدددت کددده ا ن در تحدددت حکدددم بدددرادرش

فه ای است تخمیناً دویست یخان سربندی می باشند و سربندی طاعلی

خانوار که میگویند از اوالده ملک اژدر نجفی اند. مسکن علی خان 

اسددت و تخمیندداً هددزار خددانوار سدداکنین آنجددا مددی  سييه کوهييه سددردار،

شدددود. ایدددن قلعددده ارگ و خنددددق دارد و سددده عدددراده تدددوپ هدددم در 

ر کدده مسددکن رعایددای سددردار مددذکور آنجاهسددت. و قلعدده جددات دیگدد

است، باین تفصیل می باشند:سه کوهه ، صدکی ، طدوطی ، چلیدک 

)ظ: چیلک(، دادی، کمال آباد، ناصدرآباد، ادیمدی، بُنجدار، شدیخان ، 

حسین آباد، شهر زاهدان] غیراز زاهددان موجدوده کده مرکدز اسدتان 

ادکده سیستان و بلوچستان ایرانی است،سیستانی[، سه قلعده ، علدی آب

بعضی از این قلعجدات رعیدت دارندد و بعضدی دیگدر ندارندد. مدردم 

اینجا ها فارسی زبانند، مگدر کمدی از بلدوچ کده مشدهورند بده جمدال 

زائی.  جمعیت آنها بسیار اند، چنانکده بعضدی از خدانوار و امدالک 

آنها کده استحضدار بهدم رسدیده بدا قدانون مالیدات و امدالک ومواجدب 

د نفری تفنگچی سواره و پیاده جمدازه بسده نوکر می نویسم ، اما عد

 هزارنفر میرسد. 

محميدعلی خيان پسير هاشيم صنف دوم فارسی زبان در تحدت حکدم 

اسددت کدده البتدده در قلعدده دشددتک و رعیددت او در  خييان قييوم شييهرکی

قلعجددات مفصددله اسددت : جزینددک ، اصددالن ، کددوری ، زیارتگدداه، 

ره و پیاده خمک ، ملک حیدری، رعیت او هم خیلی است ، اما سوا

و تفنگچی هزار و پانصدنفر دارد. و ایدن رؤسدای طوایدف مدذکوره 

هریک بشخصه رئیس قومی می باشدند و اطاعدت بیدک دیگدر نمدی 

کننددد و مالیددات بهددم دیگددر نمددی دهنددد. مگددر بدده قاعددده ایلددی بددا هددم 
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سازگارند. در دعاوی با خصم بیگانه با هم متفق اند و گاهی هم در 

 .میان خود نزاع میکنند

درکل سیستان پدول نیسدت. معاملده ایشدان بدا کربداس و گنددم و جدو  

است . مثالً این یدابو بده فدالن مقددار گنددم و ایدن گوسدفند یدا گداو بده 

 فالن مقدار جو یا به فالن زرع کرباس خرید و فروش مى شود. 

ملک آنجا ُکـــالً مال حياکم اسيت ، رعييت ابيداً اميالک ندارنيد. آب و 

تخم و گاو و زحمت از زارع.  هنگيام حاصيل ييک زمين از حاکم ، 

حصييه از حيياکم و دو حصييه از زارع مييى باشييد. ملييک مييوروثى و 

حتى در قلعه اگرکسيى خانيه بسيازد و بعيد  زرخريد هيچکس ندارد.

بخواهد از آنجا سيفرکند ، اختييار فيروش نيدارد. حياکم بيه هرکسيى 

 ميخواهييد مييى دهييد. در واليييت سيسييتان از زارع يييک ثليي  حاصييل

زراعييت را حيياکم مييى گيييرد و از گيياو و گوسييفند چهييل و يييک و از 

صييادان چهييل و يييک پيير مرغييان شييکارى را. نيييز در آنجييا تيياجر و 

 اصناف ديگر و دکاکين نيست . 

بعد از وضع تیدول نوکرکده بده هرسدواره  سردارعلى خانمحصول 

پنج خروار بدذر افشدان کده بده اصدطالح آنجدا یدک جفدت گداو زمدین 

اسددت ، میدهنددد کدده حاصددل آن زمددین را خددواه خددود بکارنددد و خددواه 

بکشت گردهد،بخورد. بهر پیاده نصفه آنرا که عبارت از یک رأس 

،  گاو زمین است ، مى دهند. و از غیر تیول سه هزار خروار غلده

دوخددددروار پددددر، چهارصددددد گدددداو، هددددزار ودویسددددت گوسددددفند عایددددد 

سددردارعلى خددان مددى شددود. و یدددک مددن سیسددتان یددک مددن و سددده 

چهددارک مددن تبریددز اسددت . امددا آب و اراضددى سیسددتان حددد مقددرر 
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ندارد، هرقدر جمعیت باشد و بتواند زراعدت کنندد، بداز ملدک و آب 

 زیاد آید. 

ار بهم نرسید، گویا اما محصول ابراهیم خان اگرچه مفصل استحض

قریب به حاصل سردارعلى خان باشد. و حاصدل دوسدت محمددخان 

و محمدددعلیخان گویددا هددردو کمتددر از حاصددل ابددراهیم خددان باشددد. و 

همیچنین حاصل کمال خان و امام خان کمتر از ابراهیم خان است . 

 اگرچه ملک و آب آنها فراوان ، لکن رعیت کم . 

ان غير از احشيام نشيين کيه مقييم تفصيل پاره ملک و رعيت سيست
 نيستند، هرآنچه بهم رسيده از اين قرار است : 

 هزار خانوار                  پنجاه زوج،             قلعه سه کوهه ،

 دویست خانوار                بیست زوج ،                دولت آباد ، 

 و پنجاه خانوار صد                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،
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 پانصد خانوار                تاد زوج ،هف           بُنجار و شیخان، 

 پانصد خانوار      بیست و پنج زوج ،                    حسین آباد،

 یکصد خانوار              بیست زوج ،                    محمدآباد، 

 پنجاه خانوار             پانزده زوج ،            حسین آباد سه کوه ،

 یکصد خانوار                  سى زوج ،            قلعه یوزباشى ،

 چهارصد خانوار                 صد زوج ،                جالل آباد ،

 ششصد خانوار                 صد زوج ،         جماعت گاوداران،

 سیصد خانوار                 صد زوج ،         جماعت صیادان ،

 خانواراست .  5600و  زوج  70۴که جمعاً اينها 

ملک و زراعت و رعیت دوسدت محمددخان آنچده کده استحضدار بده 
 هم 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 .  12۵0و ،زوج220که جمعاً اينها 
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 و باقى معلوم نشد.)شهرکی( دو قلعه محمدعليخانملک و رعیت 

 :  افغانها ملک آنها در برج افغان 

 هزار خانوار           یکصد وسى زوج ،                  دشتک ،

 ششصد خانوار               پنجاه زوج ،        ]جزینک[ ،گنرپج

 سیصد خانوار                                                  متفرقه

تان بسیار گرم و خاکش بسیار نرم و بادش بسدیار سدخت هواس سیس

اسددت . دایددم االوقددات اغلددب چندددین فرسددخ جنگددل گددز و پددده و در 

بعضى والیتش چندین فرسخ نیزار و در بعضى دیگر چندین فرسخ 

ریگستان و بعضى والیت دیگرش بحر عظیمى اسدت کده آب و گدل 

بدده آنجددا رودخاندده هدداس قندددهار الددى هددرات سددواس رودخاندده مدداالن 

گنييدم و نييانش خيلييى خييوب اسييت و آبييش گييوارا، از ميييوه میریددزد. 

  جات بسيار کم دارد، مگر هندوانه خوب ميشود .

برنج با وجود آب بسدیار اصدالً نددارد و باغسدتان هدیچ نددارد، مگدر 

بندرت . آثدار قددیم و قلعده هداس خرابده عجیدب و بدزرگ از بناهداس 

هدددان ، اجملدده شددهر مشددهور زکیانیددان در آنجددا فددراوان اسددت . از آن

قلعه نادعلى و جالل آباد و قلعه رستم که بر سرکوهى است مشهور 

به کوه خواجده و در میدان آبسدت و سدر ایدن کدوه تخمینداً ندیم فرسدخ 

مسطح و معمور بوده که آثار آن باقى است . مردمش کم معرفت و 

 با شجاعت اند. 

طددول والیددت سیسددتان از جانددب رودبددار کدده شددرقى آنسددت الددى کددوه 
خواجه ]درغرب[ تخمیناً چهل فرسخ است و عرضش تقریباً پدانزده 
فرسخ و شرقى اش گرمسیر قندهار، غربیش سرشیله نهایت قاینات. 
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جنوبش ریگستان که منتهى مى شود به کیچ و مکران ،شمالش الش 
 ۳۰.« و جوین 

 نگاه تحليلی به سند:

اول راین سند،نکات جالدب ودرعدین حدال تعجدب آوری وجدودارد. د

اراضددی ودهددات بسددیاری در دسددت سددران سدده طایفدده مقتدددر  اينکييه،

سیسدددتان )بلوچهدددای سدددنجرانی ونددداروئی و طدددوقی ،فارسدددی هدددای  

سددربندی وشددهرکی، وافغانهدددا( قددرار دارد وبقیدده مدددردم بدده عندددوان 

یدن سده طایفده مزدور وکشته گر در دهات و روسدتاهای متعلدق بده ا

 از دسترنج کار خود درآمدی بخور ونمیری دارند. 

نکتۀ دوم، اینست که در سیستان قرن نزدهم برای تبادلۀ 

کاال،پول مروج نبود یا وجود نداشت ومردم برای بدست آوردن 

جنس مورد احتایج خود ازتبادلۀ جنس به جنس استفاده میکردند. 

جی که ازسیستان به درحالی که در سراسرقرون وسطی باج وخرا

خزانۀ حکومت مرکزی ارسال میگردید، با درهم محاسبه  وازمردم 

گرفته میشد. درخرابه های سیستان پس از بارانهای بهاری 

مسکوکات مسی ضرب نیمروز فراوان یافت میشود.واین 

بیانگراینست که مردم سیستان با پول ومسکوکات آشنائی داشتند 

 تند.ولی آنرا دراخیتار خود نداش

مهمان محمدرضاخان  18۴۵فرانسوی که در  فریه جنرال 

از   -توصیف قلعه سکوهه ضمن ،سربندی درسکوهه سیستان بوده

فراوانی و ارزانی نرخ گندم وجو در سیستان یاد میکند ومینویسد که 

 1۵شلینگ انگلیسی) معادل  3بوجی( به 7قیمت گند خرواری )

                                                 
30

 ش13۴3آذرماه  دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران،مجله سخن،  - 
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شلینگ  2پنی، وصد پنی معادل یک پوند میشود( وخرواری جو به 

فروخته میشد.
31
 

، درکشورهای ایران وافغانستان وبطورکلی شدرق میانده سوم اينکه

انددددازه گیدددری زمدددین بدددرای  ، در سراسدددر قدددرون وسدددطی ،واحدددد

جفت" بوده است که متدرادف آن در عربدی "زوج" و " “کشاورزی،

ی باشد. در نیمروز و سیستان "پاگاو" فدان" و در فارسی "پاگاو" م

معادل "جفت" بکارمیرود و پاگاو، به معنی قطعده زمیندی اسدت کده 

در یک فصل به یداری یدک خدیش و یدک جفدت گداو نرکشدت شدود. 

مگر حکیم باشی سیسدتان در گدزارش خدود بجدای اصدطالح مدروج 

"پاگاو"، اصطالح عربی" زوج" را که برگردان اصدطالح "جفدت" 

شددد بکددار بددرده اسددت کدده غیددر معمددول بدده نظرمددی ایددد فارسددی میبا

وممکن حکیم باشی عربی نمائی کرده باشد. البته  اصطالح "جفت" 

 به حیث واحد کشتمندی نیزدر سیستان مفهوم است. 

 ۴۰- ۳۰مساحت متوسط یک جفدت  یدا )یدک زوج( زمدین، تخمدین 

گدز  ۶۰جریب )معرب گریب فارسی است و بقول حمدهللا مسدتوفی 

هکتددارامروزه مددی باشددد( وبدده احتمددال  ۷-۶گددز( یددا معددادل ) ۶۰در 

 قوی در قرون وسطی نیز چنین بوده است .

فقدان مالکیت خصوصى برزمین است کده بطدور کدل  نکته چهارم،

زمددین درمالکیددت دولددت قرارداشددته و بدده حکددام و والیددان در بدددلی 

مبلغی بطورمقطوع به اجاره داده میشده وسپس این حکدام زمدین را 

ه خددوانین وکدخدددایان محلددی بدده مبلغددی بیشددتر بدده اجدداره و بهددره بدد

 بردارس  مي دادند. 

                                                 
31
 100-۹۵جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین حسن احمدی،ص - 
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جورج پیترتیت،یکی از صاحب منصبان نقشه بردار انگلیس عضو 

گدددزارش میدهدددد کددده،  ۱۹۰۴هیئدددت حکمیدددت مکمددداهون، درسدددال 

مالکیت خصوصی برزمین حتی تا اوایل فرن بیستم نیز در سیستان 

وجود نداشته است وتمام زمینهدا در مالکیدت دولدت بدوده و والدی یدا 

حکمددران ناحیدده زمددین را از دولددت بدده اجدداره میگرفتدده و بعددد ایددن 

حکمران زمین را به مزایده میگذاشدته و هرکده پدول بیشدتر میدداده، 

اوتعلددق میگرفتدده و اوکدخدددا واختیدداردار وصددول مالیددات  زمددین  بدده

 زمین می شده است.

لک را بده ناحیده هدای بسدیارکوچک تقسدیم کدرده  تیت ، مینویسد: "مل

انددد وهرناحیدده تحددت نظرکدخدددائی اسددت. کدخدددا را مددردم انتخدداب 

نمیکنند وشغل کدخددائی وی نیزمدوروثی نیسدت. کدخددا یدک اجداره 

الدی سیسدتان فعالیدت دارد وخدود والددی دار اسدت کده فقدط زیرنظدر و

سیسدددتان نیدددز درجدددای خدددودش تدددابع والدددی مشدددهد واجددداردار وی 

میباشددد.والی مشددهد حکومددت خددود را میخددرد وخودش]برزمینهددای 

قلمروخود[ مالیات وضع میکند.این والی حکام را در تبعیت خویش 

اعددزام مینمایددد وحدداکم سیسددتان درجددای خددودش کدخدددا را زیرفشددار 

د وبراثر همین عمل، کدخدا همیشه دراین اندیشه است که قرار میده

حددداکثر مالیدددات را از کشددته گدددر وصددول نمایدددد. بنددابراین هدددرکس 

میتوانددد درهنگددام مزایدددۀ نددواحی از طددرف حدداکم حددداکثر قیمددت را 

 ۳۲اعالم نماید و کدخدا شود."

تیت عالوه میکند که" زمین در ملکیدت دولدت اسدت وهدیچکس را   

حقی برآن تعلق نمدی گیدرد. هرپاگو)پاگداو( بدرای گدرفتن زمدین حدد 

قددددران مددددی پددددردازد.زمین را سددددالیانه تقسددددیم میکننددددد و  ۶۰اکثددددر
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 272تیت، همان اثر، ص - 
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از وضددعیت زمددین کدده مددی بایددد در اختیددار شددان قددرار  ۳۳پاگدداوغمی

کرم کدخدا وابسته اندد. مدال گیرد بی خبر اند.این پاگاوها به ترحم و

الجاره را اول وصول میکنند وتقسیم زمدین درسدت در آغداز کشدت 

وزرع صورت میگیرد تا پاگاوی غمی نتواندد از پدذیرش آن امتنداع 

  ۳4ورزد."

مالیات زمین بشکل جنسی گرفته میشد و میزان آن برای استفاده از 

صول نیز زمین یک سوم محصول بود.عالوه براین از باقیمانده مح

عشر میگرفتند که در اصدطالح محلدی آندرا نیمده میگویندد. خالصده 

درصددددد کددددل محصددددول هرپاگدددداو بدددده عنددددوان مالیددددات گرفتدددده  ۴۰

در صد کل عایددات زمدین خدود را بده  ۵۰میشد.پاگوی های تحویل 

کدخدا مالیات میداد. عالوه برآنچه تا کنون کدخدا از دسدترنج کشدته 

از هرپاگاو سی من دیگر بنام حق  گران به عنوان مالیات میگرفت،

 .۳5کدخدا در یافت میکرد

اینست که با مرگ ملک بهرام کیانی وبیرون : و نکتۀ آخر يا پنجم 

رانددن ملدک جدالل الددین ازسیسددتان ، دیگدر خانددان کیدانی سیسددتان 

بکلی از رونق افتاده اند وحتی از جمله زمینداران بزرگ بده شدمار 

 گرفته نشده اند.
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سیستان معرفی میکند: یکی پاگاو غمی ودیگری پاگاو تحویل. تیت دونوع پاگاو را در  - 

پاگاوغمی همان است که تمام غم کارهای بیگاررا بدوش میکشد، ولی پاگاو تحویل، درخدمت 

 کدخداست وهرطورکدخدا بخواهد همانطور عمل میکند،درحالی که از کار بیگار معاف نیست.
34

 275، ص 2تیت، سیستان، ج - 
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 27۸،27۹ر، ص تیت، همان اث - 
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 همدمقاله 

 در سيستان ی بلوچها  عروج

 یسنجرانناروئی ،شيرزائی ،

گرچده دروقدایع عهدد مغدول وملدوک کدرت هدرات ازحضددورطوایف 

بلوچ درسیستان درتاریخنامده سدیفی ذکرشدده اسدت،  مگدر جابجدائی 

مددیال دی، پددس از  ۱۸۰۰وسددیع طوایددف بلددوچ در سیسددتان درسددال 

وآخدرین سدنگراو آنکه نیروهای قاجاری برضدد لطفعلدی خدان زندد  

درکرمان یورش بردند، طرفداران لطفعلی خدان زندد کده بیشترشدان 

از طوایددف بلددوچ بودنددد، ازطددرف لشددکرقاجاری سددرکوب گردیدنددد 

،بقیددا السددیف طوایددف بلددوچ عمدددتاً براهونیهددا و ندداروئی هددا از بددم  

وکرمان به سیستان که درآن وقت جدزو قلمدرو افغانسدتان بدود کدوچ 

 کردند.

وارد عمدددتاً بددا گلدده هددای اشددتر وگوسددفندان خددود در بلوجهددای نددو 

دوجناح رودخانه هیرمند از خواجه علی و دیشو در رودبدار گرفتده 

تا چهاربرجدک و ندادعلی و میدان کنگدی دردهدات دوطرفده هیرمندد 

ودر اصددل چخانسددور نیددزدر اطددراف قلعدده ابددراهیم خددان وعلددی آبدداد 

ر داخدل دهدات سکنی گزیدند که در پهلوی کشاورزی به مالدداری د

                                                                             ۳6نیز مبادرت مي ورزند.

                                                 
36
، ص 13۶۴موسوی، چاپ  جی ،پی، تیت ، سیستان، ج اول، ترجمه دکتر سیداحمد -

17۴،1۸1  
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بلوچها همانطورکددده در سدددند سدددید حسدددن شددداه سیسدددتانی ذکدددر شدددده،

متشددکل از طوایددف مختلفددی انددد مگددر دو طایفددۀ شددان، یکددی طایفددۀ 

قتدددر ترانددد. در سددنجرانی ودیگددری طایفددۀ ندداروئی نددام آورتددر وم

نام برده میشدود کده یکدی تدوری  سیستان از دوطایفه دیگر بلوچ نیز

( اسددت. طایفدده تددوری متشددکل ۳۷بلددوچ و دیگددر  طددوقی )یددا تددوخی

خانوار است و در دهات خواجه احمد و جالل آباد سدکونت  ۴۰۰از

دارنددد. طایفدده طددوقی بلددوچ، بجزطایفدده سددنجرانی وطایفدده ندداروئی 

سیستان متعلدق بده طدوقی هسدتند کده عمدده دیگرهمه طوایف بلوچی 

 ۳۰۰خدددانوار( وجمدددالزائی ) ۴۵۰تدددرین آنهدددا سدددارونی )درحددددود

 . ۳۸خانوار مي باشند ۴۰۰خانوار(، گرگیه )گورگیج( 

  

عضو هیئت سرحدی ماکماهون  انگلیسی، "جارج پیتر تیت"

وصاحب منصب نقشه بردارکه درعین حال باستان شناس 

میالدی در مدت  190۵ -1902هایوبشرشناس نیز بود، درسال 

 درمورداتی دقیقی علطادوسال وشش ماه اقامت خود در سیستان م

طوایف واقوام مختلفی که درسیستان و درنیمروز از رودبار 

چهاربرجک تا هامون پوزک وخاشرود و جوین سکنی داشتند، 

                                                 
37

ستانی آمده است، طوقی درست است، چنانکه در سند سید ابوالحسن حکیم باشی سی- 

ومردم عوام محلی آنرا بشکل توخی هم تلفظ میکنند. این شکل تلفظ سبب شده است تا آقای 

 1330بهمن  1۹محمدخمک سیستانی، در کتاب گرانسنگ خود)سیستان، روویداد جواد 

ند، یکی میباشزابل  ی ( آنها را با قوم توخی که شاخه ای از قبیلۀ هوتک136ی، صخورشید

واقعیت اینست که  .در کتاب نژادنامۀ افغان استناد جویدقول فیض محمدکاتب  د وبهبشمار

سنجرانی وغیر است وطوقی به طوایف بلوچی غیر ن پشتوتوخی شاخه ای از قوم هوتکی 

 ناروئی در سیستان اطالق میشود.
3۸

 322، ص13۴3هنری فیلد، مردم شناسی ایران، ترجمه دکترعبدهللا فریار، تهران  - 
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انجام داده است که نتیجۀ این مطالعات تالیف چهارکتاب پرارزش او 

 تاریخ،  جغرافیا ، خرابه ها ومردم سیستان است. در باره

)یادداشتهایی « سیستان»اوهای مهم کتاب یکی ازاین 

درموردتاریخ ، وضع اراضی ،جغرافیا، خرابه ها ومردم 

 ده است.سیچاپ ر ه درکلکته هند ب 1910در نام دارد که سیستان(

باید متذکرشد که درآن ایام نیمروزشامل دو ولسوالی بنامهای 

صالحان یا  کنگ ) که ازرودبار وچهاربرجک درجنوب تا سلیان

جوین درشمال کنگ را دربرمیگرفت.( و ولسوالی چخانسوربود که 

شامل اصل چخانسور و روستاهای دوطرف خاشرود تا حدود 

 دالرام وهامون پوزک میگردید.

بنابر گزارش جارج پیتر تیت، طوایف و تیره های که در 

 ،سکنی داشتند 190۴محلی کنگ در نیمروز درساحه حکومت

بارکزئی ، اچکزئی ، ساکزئی ، نورزئی، ده باشی  عبارت بودند از:

، علیزئی، غلزئی، خوگیانی، ترین، بالی، فراهی ، )افغان(چ، بری

رزئی، سرگلزئی، گله بچه، اککی، سنجرانی، صفهسید، ده مرده، ما

شانی، رخشانی ، اسماعیلزئی ، شیرزئی ، زهروزئی، سیدزئی، ک

دوزئی، نوتانی، بیلر، سربندی، رادینی ، بسارانی، موسی زئی، 

ری ، پهلوان ماجباری ، کوت خیل ، ُکنده، کرائی ،آبیل، ریگی ، با

بابی. و
 39

 

تیت در مورد جمعیت منطقۀ کنگ  چنین مینویسد: در آنسوی 

هبرمند، ودرناحیه افغانستان)باستثنای چخانسور( عدۀ فارسی زبانها 

 عناصر افغانی وبلوچ ناچیز است. در ناحیه چخانسورنسبت به 

 1000فارسی زبانها زیاد است. همچنین در ناحیه کنگ درحدود 

                                                 
39

،ترجمه  33۵، ص ۴، کلکته هند، ج  1909جی ، پی، تیت، سیستان،   - 

 217،ص2فارسی،ج



 159 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

سربندی زندگی میکنند. دراین ناحیه عناصر افغانی  نفر از طایفۀ

نیرومند ومقاومند و بهمین دلیل آنان توانستند از حمالت ایرانیها 

 جلوگیری نمایند. 

"غلجه ئی ها" و"ترینها" در کنگ بسیارزیاد بروایت تیت، 

ً 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

کل رعیت  نفر بش 80بدوش)چادرنشین( نیستند. واز غلجه ئی ها 

 25نفر بودند واز میان آنها تنها  1372بسرمی بردند.علی زائی ها 

 611خانوار بکار کشته گری وزراعت اشتغال نداشتند. سکزی ها 

نفر بودند که کارهمه آنها زراعت وکشاورزی بود. درمیان قبایل 

 1836افغانی، رخشانی های)بلوچ( برتری داشتند وتعداد شان به 

ً به زراعت مشغول بودند،مگر نفر می رسید.وتم نفر که  400اما

 کارشان 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

ً بکار کشاورزی  نفر بود و2۶1۴کل آنها)فارسی زبانها(  تماما

کیند. تعداد سرگرم بود د. کار آنها بونفر 2۶۶7ها در اینجا  د لخ 

 پرورش گاو و اشتغال به گله داری بود. از میان آنها فقط چهار

خانوار بکار کشاورزی پرداخته بودند، درحالی که دلخکی های 

ایران)سیستان ایرانی( بدون استثنا بزراعت مشغول بودند
40
. 

 

 انی را در دوناحیهجی، پی، تیت، طوایف وعشایر سیستان ایر

احمدی ، سنچولی : اینطور نام برده است  میان کنگیوشهرستان 
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 )سنگچولی(، گرگ ، خاک سفیدی، میرشکار، صافی، پودنه،

، )بلوچ()جت(،شیخ ، بیلراب،غده ، زور،پنجک ، سربندی، کولارب

جوتیغ ، خضری)خزری(، شهریاری، مالشاهی ،خراط، کمالی، 

)جت(، پیری، آوازی، رخشانی، سرگزی، کیخاه، راهدار، گلوی 

دآلرامی، سید، میرویس ، ابدال، خمر، بزی، حاجی رئیسی ، میر، 

غلجه ئی ،حیدری، شهرکی، فلفلی، قروت خوار، سوداگر، 

سربندی، جاگیر، گزمه)بلوچ(، ناروئی، کریمدادزئی )بلوچ(، گوری 

، کندوری، شهرکی، سراوانی ، ده مرده، راهدار، غده)کده(، 

 )هوکاتی( ،غان( ، کاکر، اورمک زئی،اوکاتیدادزئی)افزر

سر،میرزا، سندگل ،  رخشانی، کامه وال صافی، شیخ ، سیاه

 گرگیچ، شهرستانی، راشکی، دیوانه، سرحدی)بلوچ(، رسولزئی

 )بلوچ یا براهوئی(،شیخ ویسی، بندانی، عرب، عیدوزئی

ریچی )براهوئی(، ده وال سه کوهه،ده والی واصالن، هتله )جت(،ب

دو، آهنگر، ه )افغان(، محمدی، راز، پنجکا، جات، ته کور، ال

بامری)بلوچ(،کریم کشته، رامرودی، بارانی، تیلر، بادری، خلیلی، 

)جات( ،شیخ نوری، کلبعلی، شیخ  ، پتی پشم)افغان(مرادقلی

عسکری،  حسنی)بلوچ( ،جر، سلیمانی، نوری، جمالزئی )بلوچ(،

کشانی،  کیال )جت(،، عسکری،ار، دهباشی،راهد)افغان(ساکزئی

ی ،  کته لوک، قزاق، نوتانی، رودینیهخارکو
41
 . 

                                                 
 

41
 رئیس الذاکرین دهبانی ،چاپ مشهد اهتمامجی ، پی، تیت ، سیستان ، ب  -  

آقای غالم علی رئیس الذاکرین،در مورد  (293ص،1شماره ش، )ضمیمه 13۶2

طوایف وتیره های بانام ساکن درسیستان  بخش ایران،کتابی نوشته به نام"زادسروان" 

ً کاردرخورستایشی انجام داده اند،ایکاش در نیم روز افغانستان نیز کسی از که واقعا

جوانان ما 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  ۵00این روستا ها فقط سه روستا بیش از

نفرجمعیت داشتند، بقیه روستاهای کوچک  ۵00تا  300حدود 

بودند.
42
 

 اند: ريشه يکازهرسه شيرزائی ،،شيرانزائی ، ناروئی

وایدددف نیرومندددد بلدددوچ در  ، یکدددی از ططایفددده نددداروئی در سیسدددتان 

وجدده تسددمیه  ندداروئی بدده ایددن دلیددل اسددت کدده آنهددا از  .سددتسیسددتان ا

نددواحی کددوه ندداروی بلوچسددتان  بدده کرمددان وسیسددتان وبلوچسددتان 

 پرکنده شده اند.

، اینسدددت کددده جدددد بدددزرگ طایفددده نددداروئی  وجيييه تسيييميه شييييرانزائی

شددیران نددام داشددته اسددت وبعددد از مددرگ او پسددرانش بدده شددیرانزائی 

 شهرت یافته اند .

 یفه ناروئی شیرخان دلیل است که جداعلی طابه این  وشيرزائی،

ندارو در  هداینامیده میشده که در حوالی کوه)یا شیرخان یک نانی(

یکدددی از نوادگدددانش بندددام  بعددددها.بلوچسدددتان زنددددگی میکدددرده اسدددت

زدیدک چداه نیمده زابدل اقامدت ان مدی ایدد و در نزاخان بده سیسدترمی

سیسدتان درنیمده اختیارمیکند وفرزندش علم خان رئیس ایل نداروئی 

 از شهرت وآوازه ای برخوردارمیشود. ۱۹اول قرن 

 شيرانزائی :
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مرانييان حکنویسددنده کتدداب براسدداس نظرد:زادسددروان میگویلددف مؤ

در نامیدده میشد.شدیران بندام شدیران نداروئی جد بدزرگ طایفده  ،بنت

را فرخواند وبه آنان تدذکرداد کده بعدد از  فرزندان خود بستر مرگ،

شوید تا قوم شدما همده جدا گیدر شود.براسداس ایدن پراکنده  مرگ من

جایگدداه زندددگی شددیران منطقددۀ ای از حددوالی خاشددرود بددود.  کتدداب

وفرزندان او پس از مرگش روانۀ مکران، کرمان وبلوچستان شدند 

فرزنددان شدیران دین ترتیدب . بدوتعدادی نیز به سیستان بداقی ماندندد

م شدیرانزائی بنداسدپس ]و خان طبق وصیت جدخویش پراکنده شددند.

 . 43.شهرت یافتند[

 :شيرزائی ه ناروئی وجد طايف «يک نانی»شيرخان 

بودکده درمنطقده ودرعدین حدال سدخاوتمندی  شیر خان مدرد گلده دار

ملک سیاه کوه مشغول گله  خواجه علی رودبار دردامنه کوه نارو و

ت. داشدممسدنی قرار هداییطایفده براهو تداداری بود، امامورد حسد

سواراز براهوییها بقصدد  ۸۰روزی «:زادسروان سیستان»بروایت 

 شیرخان وقتی زندگی شیرخان رفتند.تباه کردن او به محل تحقیریا 

هرچه آرد دارند گفت خود  ، به افراددید  سیاهی سواران را از دور

خمیرکنند واز آن فقط یک کماچ بپزند، ونیز دستور دادتا شدتری را 

سددواران  .کددارخود شدددمشددغول  وخددود نندددنیددز ذبددح کددرده کبدداب ک

کدده  انمهماندد .نشسددتندشددیرخان آنهددا را خددوش آمددد گفددت ورسددیدند و

 بزودی  کردند.وکنایه گفتن شروع به لغازگفتن  دنبال بهانه میگشتند

نصف  نان آماده شد، شیرخان کماچ را با خنجر بدونیم کرد وکماچ 

جلدو  هرقسدمت را بدا کبداب شدترو قسدمت تقسدیم نمدود ۸۱نان را به 
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و برخاسددتند خوردنددد ویددک مهمددان گذاشددت .مهمانددان شددک سددیرنان 

 «شدددددیرخان یدددددک ندددددانی»از آن روز ببعدددددد شدددددیرخان بددددده .رفتندددددد

 44مشهورگشت. 

بعدددد از مددددتی در محدددل پنجگدددور بدددراو حملددده  ی هدددابراوهدددوکامدددا 

کردند،دراین ماجرا، جهان بیدک سدنجرانی وشدکرخان رخشدانی بده 

بدا شدیرخان شکسدت دادندد. کمک شیرخان رسیدند وبراهوکی ها را 

جهان بیک وشکرخان رخشانی ازمحل کوه نارو به جدالق مصلحت 

شدیرخان  دراینجا نیز براهوکی هدا بدراما . کوچ کرد وسیب سوران

به  از سیب سورانبود، ییجو شیرخان مردصلحهجوم بردند. چون 

بعدد بدور باشدد. حمله براوهوئیها منطقۀ جبال بارز کوچ نمود تا از 

فرزندانش درمحل نرماشیر وبمپور روزگار می ،  شیرخاناز فوت 

محمددعلی   نش ناصرالدین خان بدود کده پددریکی از پسرا گذرانیدند.

، از پسدرچاکرخان. میرزاخدان داشت و او پسری بنام چاکرخانبود 

در قلمددرو کددوچ کددرد وهددا، بدده سیسددتان  یرفتاری براهددویدسددت بددد

ل اقامددت افگنددد. میرخددان سددربندی پدرمحمدرضددا خددان سددربندی رحدد

میرخان منطقه چداه نیمده را بده او داد.بعدد مالداری بود،ی چون مرد

پسری بندان علدم خدان خان از میرزا  فوت کرد.از مدتی میرزاخان 

 ۱۹در سیستان درنیمده اول قدرن  باقی ماند که رئیس طایفه ناروئها

کدده توانسددت از طریددق پیوندددهای  خددان مردمقتدددری بددودعلددم  .بددود

بده و سدازدیسدتان موقعیدت خدود را مسدتحکم طوایدف س مواصلتی بدا

د. او در همدستی بیفزایبطورچشم گیری بار ومقام طایفه ناروئی تاع

                                                 
44

 حمید شیرزائی درمورد شیرخان یک نانی مطالب مفصلی گردآورده ودر فیسبوک خود- 

 Khan Shirzai اند.عالقمندان میتوانند به آن رجوع کنند.گذاشته 

18 juni 2019 kl. 22:54 · 32 

 

https://www.facebook.com/hameed.hassaan.7
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=1626423874154975&aftertime=1560887643&beforetime=1560935523


 164 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

بدددا محمدرضددداخان سدددربندی وهاشدددم خدددان شدددهرکی نقدددش مهمدددی  

 45 واخراج ملک جالل آلدین کیانی از سیستان داشت.درتضعیف 

مددیالدس ، سیسددتان را خددوب  ۱۸۹۸جنددرال پرسددى سددایکس کدده در 

گردش کرده ، یاد آور میشود که، ایدل نداروئى بلدوچ در اوایدل قدرن 

میالدس در سیستان اقامت گزیدند و با شهرکى هدا و سدربندیها،  ۱۹

دوطایفه نیرومند فارسى سیستان ]برضد کیانیان[ایتالف نمودند. ایل 

از اعقدداب عربهدداس نهددروان عددراق  نهروئددى )یددا ندداروئى( خددود را

خددددانوار آنهددددا در سیسددددتان در تحددددت  ۲۰۰۰میداننددددد و در حدددددود 

سددرکردگى سددعیدخان پسددر سددردار شددریف خددان ندداروئى بسددر مددى 

  46برند.

یکدی از  آور ندام اوسدت. برج علم خان در میان کنگی سیستان، یداد

از  ۱۸۱۰پاتینجرکده درسدال ماموران استخبارات هند برتانوی بنام 

ناروئیها بطددددورکلی مردمددددانی قددددد میگویددددد:یسددددتان دیدددددن کرده،س

تغییددرات اقلددیم وفصددول سددال در برابددر  نهابلنددد،مقبول وفعددال انددد.ا

گدام جندگ نمدی ترسدند وگفتده میشدود هنومقاومند. ازمدرگ سازگار 

رماندددهی مدددبر درنهایددت رشددادت ودالوری مددی جنگنددد وفقددط بدده ف

شددادت وشددهامت درجهددت آنهددا را بددرای ابددراز ر ودلیرمحتدداج انددد تددا

 47. یح با اسلوب وروش منظم هدایت کندهدفی صح
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علم خان صداحب دو خدانم بدود، کده یکدی بروایت مؤلف زادسروان،

د، و دیگددددری بددددودوسددددت محمدددددخان  وزمانخددددان ومددددددخان مادر

د. بددی بددی بددگ بدده بددوشددیردلخان وشددریف خددان وبددی بددی بگددم مادر

در  ابدراهیم خدانسدردار بدزرگ بدرادر  علی خان سدنجرانیازدواج 

خواهر سردار ابراهیم خان خان سنجرانی به عقد شریف خدان آمد و

بدین ترتیتب نداروئی هدا ناروئی پسرسردارعلم خان ناروئی درآمد. 

بی وسنجرانی ها با هم وصل شدند. بعد از مرگ علیخان سنجرانی 

 48 به عقد برادرش سردار ابراهیم خان در آمد.بی گم 

 سييردار دوسييت محمييد خييانپسددر بددزرگش ،سددردار علددم خان از پسدد 

ده دوسدت محمدد  واقدع درغدرب رودخدان رئیس طایفۀ ناروئی شد. 

هیرمنددد و شددرق زابددل، در محددل ویراندده هددای آتشددکدۀ کرکویدده،یاد 

از اوسدده پسددربنامهای کیکدداوس،درویش  .اسددت  آورنددام ونشددان وی

 خان،محمدعلی خانبرجای ماندند.

 :ناروئی سردار شريف خان

، در مدورد اقتدددار ۱۸۷۲ایدوان سددمت، سدکرترجنرال گولدسددمید در 

طایفۀ ناروئی در سیستان واحداث آبادی قلعۀ نو و برج علم خدان و 

روی کار آمدن سردار شریف خان برادر سدردار دوسدت محمددخان 

توضیحات جالبی ارئه کرده مینویسدد: بعدد از مدرگ سدردار دوسدت 

از او یدک پسدر ده سداله  محمدخان ) پسربزرگ علدم خدان نداروئی(

بنام درویش خان باقی ماند. در اوضاع واحوال عدادی ایدن پسدرباید 

جانشین پدرش میشد،ولی سردار شدریف خدان ازموقدع اسدتفاده کدرد 

وضمن ازدواج با بیوۀ برادرش، قدرت را قبضده کدرد. ایدن سدردار 
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ابددن چاکرخددان شددریف خددان پسرسددردارعلم خددان فرزنددد میرزاخددان 

این علم خدان همدان رئیسدی بدود کده بدرج علدم خدان را ناروئی بود. 

م" قدرار وج در کندار یدک گدودال بدزرگ بندام "سدساخت. این بدر زکل

دارد. ایددن گودال)چدداه نیمدده( هرسدداله بددا آب یددک کانددال کشددیده شددده 

م( ۱۹۷۲ازسددال اخیددر یابیشددتر) ۳۰ازهلمنددد پددر میشددد. درعددرض 

رکشت رفدت. جریان آب خشک شد ولذا بسترگودال مذکور تماماً زی

فددوق العدداده ای  وعوایددد چددون خدداک آن بسددیارغنی وبکددر بود،سددود

نصیب شریف خان شد. بعدد از آن دوسدت محمددخان بدرادر شدریف 

خان، قلعۀ دیگری روی یک تپۀ کوچک به ندام قلعدۀ ندو سداخت کده 

میلددی بددرج علددم خددان واقددع بددود. بعددد از مددرگ دوسددت  ۴در فاصددلۀ 

قمری( شدریف خدان ۱۲۷۴)میالدی  ۱۸۵۷محمدخان درحدود سال 

وارث او گردیده وقلعه را هم تصاحب کرد که حاال بسدیار پرسدکنه 

دک ۱۰۰۰شدده وحددود  م  بداب خانده دارد. او قلعدۀ دیگدری هدم بندام کل

باب خانه باالی دو تپه بنا شدده اسدت. شدریف خدان  ۳۰۰دارد که با 

تنها رئیس با قدرتی است که دراین بخش سیستان باقی مانده وحدود 

نفراز قبایل مختلف را تحت فرمان خود دارد. به هرحدال او  ۳۰۰۰

امروز کامالً در دست دولت فارس است ودختر خود را هم بده عقدد 

سددال عمددر دارد  ۵۵و ازدواج پسددر امیددر قدداین در آورده اسددت. او

ومردی فوق العاده خوش سیما با عینک طالئی و ریشی بلند اسدت. 

سددددددده بدددددددا قددددددددرت رئدددددددیس البتددددددده قددددددددرت او ابدددددددداً قابدددددددل مقای

چخانسور)سردارابراهیم خان ( نیست. دو پسر سردار شدریف خدان 

یکی سعیدخان ودیگری محمددعلی خدان اسدت. مادرمحمددعلی خدان 

خددواهر سددردار ابددراهیم خددان صدداحب چخانسوراسددت. مددادر سددعید 
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خان،خواهر رستم خان سربندی است وسدعیدخان همدان کسدی اسدت 

 .4۹ سته قلعۀ نادعلی را اشغال کرده اک

نخسددتین کسددی کدده در برابددر امیددرعلم سیستانی، بقددول جددواد محمدددی

خددان خزیمدده علددی رغددم خویشدداوندی علیدده او قددد علددم کددرد، همددین 

 ۱۸۷۳دسددددددددامبر ۲۱در سردارشددددددددریف خددددددددان ندددددددداروئی بددددددددود.

قمدری( سدران سیسدتان، برامیدرعلم خدان شدوریدند و ۱۲۹۰میالدی)

مودنددد کدده از را محاصددره کردنددد و بدداالخره بددا او توافددق ن مقددر او

ن  سیسددتان بدددرون بددرود. سدددرکردگان نیروهدددای کدده برامیدددرعلم خدددا

شدریف خدان نداروئی،ابراهیم خدان  شوریده بودند عبدارت بودندد از:

سنجرانی، سلطان احمدخان الشی، کمالخان صاحب بندرکمال خان، 

اما  امام خان رودباری، سرافراز خان بلوچ وملک عباسخان کیانی.

بددزودی نیروهددای دولتددی بکمددک امیددرعلم خددان میرسددند واو دوبدداره 

زمددام اختیددار سیسددتان را بدسددت میگیددرد. بددرای بررسددی موضددوع 

مددامورانی واردسیسددتان میشددوند ومددردم عدددم رضددایت خددود را از 

سپردن سرنوشت خدود بده بدسدت  قداینی هدا ابدراز میکنندد ومیدرعلم 

صمصام الملک امی بنام خان از سیستان تبدیل وبجایش یک نفر نظ

دیری نمیگدذرد کده امیدرعلم خدان خدود را بده تهدران گماشته میشدود.

رسددانده ذهنیددت شدداه را نسددبت بدده خددود جلددب کددرده دوبدداره بدده حیددث 

ی بده یسدردار شدریف خدان ندارو(.و۱۸۷۴حاکم سیسدتان برمیگدردد)

مدی پنداه بده افغانسدتان  رعلم خدانرغم خویشاوندی سدببی اش بدا امید

چشم از جهان  ( درکابل۱۸۸۹) قمری۱۳۰۶به سال  برد وسرانجام

 5۰. می پوشد
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( ۱۸۹۰هجددددری)۱۳۰۸وقددددایع سددددالشددددرح فددددیض محمدددددکاتب در 

وهم  شرح خسارت پسران سردار شريف خان سيستانی:»مینویسد:

درایددن ایددام محمدسددعیدخان ومحمدددعلی خددان پسددران سددردار شددریف 

دولدت  آوردن پددر شدان بده ایدن که روی امید -خانسیستانی]ناروئی[

 کدهومشمول عواطف خسروانه شدن وپدس از چنددی فدوت کدردن او

شرف بار حاصدل کدرده، وحضدرت واال از  -پیش به شرح رفت از

فرط مهمان نوازی ووفورچاره سازی که نسبت به ایشدان داشدت از 

هشييت هييزار وسيصييد وسييی وسييه روپيييه جملدده مواجددب پدددر ایشددان 

ه قطغن بده هدردو تدن کابلی وثلث یک روپیه با اقطاع وافره درعالق

معین ومرحمت فرموده قرارداد که عیال واطفال ایشان از قلعه فدتح 

واقع عالقه چخانسور که نزدیک سیستان  متعلق دولت ایدران اسدت 

حمل ونقل داده در موضع "حضرت امام" قطغن مسکن گزین شوند 

تددا از عددداوتی کدده بددا بعضددی مددردم سیسددتان دارنددد مباشددر ومرتکددب 

ه غبددار بدددنامی ونددانیکو سددرانجامی در آییندده زیسددت امرخالفددی نشددد

وچهددرۀ احددوال روزگددار ایشددان ننشددیند واز خطاکدداری ایشددان دولددت 

را سه هزارروپييه  مسئول نگردد، چنانچه در روز نهم ماه ذیالحجه

نقد از خزانه کابل وفراه جهت زاد وراه وراحله ایشان بذل واحسان 

نیز عنایت فرمدود کده از  نموده فرمانی به نام باجگیران عرض راه

آنچه با خود داشته باشند باج وخراج نگیرند. ومحمدعلی خان برای 

اطمینان خاطر حضرت واال درکابل توقف ورزیده وپنجصدد روییدۀ 

دیگرجهت مصارف او از خزانه عطا شد که تازمدان رسدیدن عیدال 

واطفددالش محتدداج بدده چیددزی نشددود، امددا ایشددان پدداس ایددن احسددان را 

محمدسددعید خددان وارد آنجددا شددد وجدده نقددد ی را کدده بدده  نکددرده چددون

خزانه فراه حوالده بدرده بدود گرفتده وعیدال ومنسدوبان خدویش وپددر 

وبرادرش را برداشته وبا وجهی کده از خزانده کابدل اخدذ کدرده بدود 
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در سیسددتان رفددت. ومحمدددعلی خددان از کابددل بدده امرحضددرت واال 

  5۱ «جانب پیشاور اخراج شد.

از قلعده فدتح زمدانی بده  ردار سدعیدخان نداروئیسکه به نظر میرسد 

سیسددتان برگشددته باشددد کدده امیددرعلم خددان حدداکم سیسددتان درگذشددته  

است،زیرا آنها از دسدت امیدرعلم خدان مجبدور بده فدرار از سیسدتان 

شده بودند و ودرحیدات آن حداکم قهدار نمیتوانسدتند در سیسدتان روز 

قمدددری/ ۱۳۰۹خدددوش داشدددته باشدددند. مدددرگ میدددرعلم خدددان درسدددال

اتفاق افتاده است وپس از او حکومت سیستان به پسراو علدی ۱۸۹۱

 5۲ اکبرملقب به شوکت الملک شوهرخواهر سعید خان رسیده بود.

جواد محمدی خمک سدکائی  درمدورد خدانواده سدردار شدریف خدان  

غیددر از دوسددت محمدددخان ندداروئی سددردار علددم خددان مینویسدددکه : 

شدیردلخان، عظدیم خدان  داشدت.  پسران دیگر بنامهای:شریف خان،

ازاو دوپسددر  از  دوسددت محمدددخان، فرزندددی بنددام درویددش خددان،و

بنامهددددددای عبدددددداس خددددددان ومحمدناصددددددرخان بدددددده دنیددددددا آمددددددد. از 

عباسددددخان،محمدامین خددددان واز محمدددددامین خددددان فرزندددددی بنددددام 

محمدحسین خان به ثمر آمد.از سردار ناصرخان عباس خان واز او 

ن، منصورخان وغدالم حسدین خدان بده سه پسر بنامهای هوشنگ خا

ظهدددددور رسدددددیدند.از سدددددردار شدددددریف خدددددان، سردارسدددددعید خدددددان 

وسددددددردارمحمدعلی خددددددان بدددددددینا آمدنددددددد. از سددددددردار سددددددعیدخان 

سددردارخدادادخان و از او سددردار نظرخددان  وسددردار شدداه نظرخددان 

بدده ثمددر رسددیدند. ازسددردار نظرخددان پسددرانی بنددام پرویددز خان،قبدداد 
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ان به ظهور رسیدند که بجز سردار آرین خان وآرین خان وبهمن خ

 . 5۳خان، دیگران همه در آمریکا زندگی میکنند

 ۱۳۳۰در انتخابددات سددال کدده سددردار نظرخددان ندداروئی همددان اسددت 

علدم و برانگیختده شددن خشدم خانددان خورشیدی بر اثر توطئه هدای 

نفردیگدر از هیئدت مسدئول صدندوق انتخابدات   ۱۲مردم در زابل بدا 

انتقدام خدون پددر خدود را  آريين خيانو سدردار  54رسدیدزابل به قتل 

گرفددت و بعددد از ایددران بدده نیمددروز افغانسددتان متددواری گردیددد و تددا 

سال آوارۀ کوه وبیابدان هدای جندوب  ۲۷خورشیدی مدت ۱۳۵۹سال

مددیالدی در تبددانی بددا ۱۹۸۰افغانسددتان بددود تددا اینکدده در اوایددل سددال

، افغانسدتان خلدقبرخی از بلوچ های منسوب به حزب دموکراتیدک 

بدا مقامددات حزبددی ودولتددی افغانسددتان در تمداس آمددد و بدده بهانددۀ جدددا 

کددردن بلوچسددتان از پیکددر پاکسددتان ، مقامددات حزبددی افغانسددتان را 

فریددب داد و پددول و سددالح فراوانددی از دولددت افغانسددتان گرفددت  و 

 راهی پاکستان گردید و دیگر هرگز به افغانستان برنگشت.

   )ختم(

 

 

 دهم يازمقاله 
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  سنجرانی خاندان سردارکمالخان سنجرانی ها و

 درچهار برجک نيمروز

آنطور که از گزارش  سیاحین اروپائی برمی آیدد، طایفده سدنجرانی 

قبددل از طایفدده ندداروئی وارد سیسددتان شددده انددد. مسددکن اصددلی طایفددۀ 

 .لوچستان، درجنوب سیستان بوده استبی" گ هجرانی منطقۀ "چاسن

 دربارۀ شدددددجره سدددددنجرانیهاسدددددتان،یکتددددداب زادسدددددروان س مولدددددف

بلدددوچ خدددود را از  فیددداز طوا یاریمثدددل بسددد هایسدددنجران:»سددددینویم

ً یالشدهدا ونها دیاعقاب حمزه سد .از آنچده سدبب کدوچ داننددیعدرب م تدا

در دسدت  یداد آنهدا بده بلوچسدتان پاکسدتان شدده اطالعدجا یوجابجائ

سکونت  یۀومحل اول راحمدخانیندارند. اما از نام جد بزرگ خود م

 هیکه نام اول یتر از دالبند نیوپائ یاکثراً آگاهند. درپشت نوشک یو

به ندام احمددوال موجدود اسدت کده  یمنطقه ا شودیتلفظ م نیآن نالبند

بددددوده اسددددت.پدر  یسددددنجران راحمدددددخانیم یزندددددگ یددددۀمرکددددز اول

خان و او فرزند سدنجر  دیبرگ خان فرزند سع یبنام ب راحمدخانیم

را از او گرفتددده اند.پددددر  شیندددام خدددو یسدددنجران ۀفدددیاسدددت کددده طا

بوده است کده از داشدتن فرزندد  ینایخان مرد مالدار وناب یسنجرعل

داشدته کده رندج پددر را درک  یدختدر یذکور محروم بوده اسدت ولد

 کنددددددیم یکددددداکر را راضددددد ۀفدددددیاز افغاندددددان طا یکدددددی]و  کدددددردهیم

ازدواج  نیدد[ کده حاصدل ادامدادی خودقبددول کندد بدهپددرنابینایش را تا

سرگل،سنجر،زهرو  بی:پسران به ترتشودیدختر م کیو رچهار پس

 ،واالدیکه بعدها فرزندان سرگل، ندام سدرگلزائ شوندیم دهینام لریوب

وبدداالخره فرزندددان  یواعقدداب زهددرو ، زهروزائدد یسددنجران،سنجر
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 یسدنجران راحمددخانیموسوم شدند.بعد از مدرگ م یزائرلیبه ب لریب

  55 .«شودیخود م فهیطا لهیبزرگ وسرقب ک،یپسرش جهان ب

اثر  کیدر یسیمحقق ونژاد شناس معروف انگل و،یلیب داکتر        

افغانسدددتان " درمدددورد  یالتنددوگراف ۀدربدددار ی"پژوهشدد تحقیقددی خدددود

 :است فتهگده کربحث  ستانیس فیاطو

 ،ینهدرو ،یمانندد سدربند لدهیوقب فدهیطا نیچندد ستانی"با بلوچها درس

آوارگدان در  گدریو د یکدوردگل ،ی[، مماسدنی]طوقیتاوک ،یسنجران

و  نیقدا زد،یدکرمدان،  یتا ندواح افتهیدشتها تا جنوب و امتداد  ریمس

 یاسدت. سدربند دهیدگرد بیدخراسان تا مشهد و قم ترک یتمام کوهها

بواسددطه  شددانیقدددرت ا نکددهیبددود تددا ا نجددایامهددم در  لددهیقب کیددقددبال 

را درهمددان  لدهیکتله قب کیشود  یرفت و گفته م نیاز ب مورلنگیت

از آنها بواسطه نادرافشدار دو بداره  ینمود[ و بعد تعداد دیکاشت]تبع

تددازه  نی[ ازجملدده آخددر؟یهوئرنددا]یآورده شدددند. ندداهو سددتانیبدده س

 واردان از بلوچستان اند."

 یطدوق یوبلوچها یسنجران یبلوچها یرافگمورد اتنو درسپس ویلیب

 :سدینویم ستانیس میمق یومماسن

اندد کده درغرفده هدا  یترک بوده و اکثراً کدوچ لهیقب کی یسنجران»

 یچددوب ی[یچپددر ی]خاندده هددا ایددسدداخته شددده از بور یآلونددک هددا ایدد

 لهیشاهان سنجر در کندهار قب یو در زمان حکمران کنند؛یم یزندگ

نددوکر و  لددهیقب کیدد( ی)طددوقیبددوده انددد. توک هیددناح نیددمسددلط در ا
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 اندددهینما دیشددا ی( انددد. مماسددنیمخلددوط چنددد نددژاد )عمدددتا سددنجران

 لیددر کوئ هیسیو باشنده چهار گانه مم ینیمتذکره بواسطه پل یسیمم

آنهدا درمکدران و کرمدان بدوده و در زمدان  ادیدباشد؛ تعداد ز هیسور

. کردنددیم ی]بلوچسدتان[زندگ سیجاکسدارت یتهاجم اسکندر در حدوال

ده یددنام ینوغددا ایدد یجمعددا بنددام نخددا یو سددنجران یتدداوک ،یمماسددن

  56 «اند. یکوچ شیهمه ترک بوده و کم وب نهایا شود؛یم

(، کدده بدده Euan Smithانگلیسددی،بنام کاپیتددان ایددوان سددمیت) افسددر

بدا جندرال مددذکور از  ۱۸۷۲صدفت سدکرترجنرال گولدسدمید درسدال

بنددد کوهددک تددا بندددرکمالخان وچهاربرجددک سددفرکرده و بددا سددردار 

شددجرۀ نمددوده اسددت  کمالخددان وسددردارامام خددان سددنجرانی مالقددات

جددان بیددک سدده پسددر بدده »:نشددان میدهددد سددردار کمالخددان را چنددین

اسدددالمخان وندددواب خدددان داشدددته اسدددت.  نامهدددای خدددان جانخدددان،

پسددرخانجان خددان همددان ابددراهیم خددان اسددت کدده چخانسددور را در 

ام خان، حسدین به نام ام)یا اسلم خان( اختیار دارد. پسر اسالم خان 

آبددداد را در دسدددت دارد و بددداالخره پسدددرنواب خدددان، همدددان سدددردار 

 کمالخان است. 

پسر دارد که  ۸،عالوه میکند که سردارکمالخان ایوان سمت

مهمترین آنها عمرخان،محمدرضاخان، وسرفراز خان هستند. سلطه 

ً در بین بلوچهای کوچی مقیم سمت  ونفوذ سردار کمالخان اساسا

هلمند بین بندر کمالخان تا رودبار برقرار است. چپ رودخانه 

خان تقسیم شده وهرکدام از آنها قلعه  رودبار بین او وسردار امام

ای در رودبار دارند که یکی از وابستگان یا پسران خود را دراین 
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 )بخش هفتم( افغانستان یاتنوگراف ۀدر بار یپژوهشت سهیل سبزواری،:یائیآر تیسا)- 
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قلعه ها مستقر کرده اند تا ناظر برتقسیم منصفانۀ عایدات زمین 

به سردار امام خان بیشتر باشند. قدرت سردار کمالخان نسبت 

          5۷ است.

در ضمن ایمیلی برای من،محمدیعقوب غلجی مقیم زاهدان ایران، 

جانبیک » مینویسد:چنین سرداران چهار برجک  بیک جد بارۀ جان

جد سنجرانی های سیستان دردرگیری با آزادخان بریچ 

 «جنگ جاهی برینگ»ودراثرضربه ی شمشیراو درمنطقه لندی 

 می شود.کشته 

ابتدا نوکران جانبیک سنجرانی آزادخان بریچ فرزند دوست 

را با تفنگ فتیله ای «جداعالی بریچهای لندی وپاللک»محمدخان

زخمی می کنند وجان بیک وهمراهانش تصورمی کنند که آزادخان 

کشته شده است لذا جانیبک به همراهانش می گوید خنجر و 

من است وکسی حق خان سهم وغنیمت  اختصاصی  شمشیرآزاد

که جانبیک به قصد بازکردن  لذاهنگامی ندارد به اونزدیک شود.

خنجر ازکمر آزادخان به او نزدیک می شود در اثر ضربه ی شدید 

 آزادخان بریچ فورا کشته می شود.

دوست محمدخان بریچ یکی ازفرماندهان احمدشاه درانی بود که دو 

ست وبریچهای لندی پسربه نامهای آزادخان وزمان خان داشته ا

وپاللک ازنسل این دونفرمی باشند واز آنها به عنوان آزادخانزی 

 وزمانخانزی یادمی شوند.
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آزادخان  نوشروانی دراصل کیانی واهل سیستان می باشند.

، خاران «بریچهای شورابک»نوشروانی به کمک اقوام مادری اش

محبوبترین »یکی ازهمسران را از مخالفانش پس می گیرد.

« مادرنوروزخان جانشین آزادخان نوشروانی» «عتبرترینوم

 ازطایفه ی غلجی ساکن خاران می باشد وحاکمان بعدی نوشروانی

یعقوب خان فرزند نوروزخان وحبیب هللا خان فرزند یعقوب »

می « خواهرزاده وداماد»ازوابستگان درجه یک غلجیها « خان

ه وفراوان باشند وغلجی ها درمنطقه ی خاران ازامتیازات ویژ

  «برخوردار بودند وهستند.

امام خان در منطقه و برادرش سردار یسردارکمالخان سنجرانواما 

حمایت خویش از حکومت افغانستان  ابچهار برجک ورودوبار 

امیردوست محمدخان وپسرانش  همواره مورد نوازش وتقدیر

اراضی چهاربرجک وبندر ورودبار به عنوان تیول و قرارداشتند

 سرحدات ازوجاگیر به آنها واگذار شده بود تا در عوض آن 

حفاظت کنند.پس از تقسیم سیستان بین مروزینمنطقه افغانستان در

ایران وافغانستان،آنها همچنان درموضع دفاع از تمامیت ارضی 

 یاقتدار و شهرتاز چنان آنان درعین حال  افغانستان باقی ماندند.

مالک نه تنها  نیمروزچهاربرجک  ۀکه در ساح دندیبرخوردار گرد

 یرمه ها شدند بلکه صاحب  یملک نیزم بیده ها هزار جر

وخدمتگار بودند و ده  کرگوسفند وشتر وهزاران دهقان ومالدار ونو

تصاحب کرده بودند و از خود  زیرا ن یدولت نیزم بیها هزار جر
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 یآن بهره م دیخود از عوا شکارانیشمردند وتوسط ناظران وپ یم

 گرفتند.

 یسرداران سنجران یاز رعا یکی چیهتا جایی که من شنیده ام، 

وتجاوز  تیوجنا یقیوقطاع الطر یچون دزد ینداشتند واقعاتاجازه 

د، بلکه مجبور نکن تیشکا اید ونرا به حکومت خبربده یناموس

خود را به گوش سردار خود برسانند وسردار در  تیبودند شکا

 دیحکم صادر نما نیمتهم یخسارت وسزا زانیمورد جرم وم

 .دیگردیم یچون وچرا عمل بدونوحکم سردار 

 رغضبیازخود زندان وزندانبان وجالد وم یسنجران سرداران

 کردند،یمجازات م خواستندیخود هرکه را م لیداشتند ومطابق م

که  نستیازا نمودند،یدر بدل پول،رها م ندخواستیرا م وهرکه

 .دندید یسردارم یاز امر ونه تیخود را مکلف به تبع تیرع

سرداران آدمها چاق وچله وپرخور  نیم ادیده بودآنجا که من  تا

 یکیاز حد وزن داشتند و بدون کمک  شیبودند که ب یوشکم بزرگ

 چیه نیوبنابر توانستندیخود بلند شده نم یدونفرخدمتگار از جا

شان هم آنها را  تیشدند و رع ینم رونیاز خانه وقلعه خود ب یوقت

آمدند.  یم یبیوغر بیشان مخلوق عج ظروبه ن توانستندینم دهید

چنان چاق بودند  رخانیسردار محمدعلم خان وپسرش سردار دستگ

بود و با کمک چند نفرنوکر خود  کسانیکه طول وعرض قد شان 

 .شدندیآورده م رونیاز موتر ب ایو  شدندیموتر قرارداده م تیبه س

شان بلوچ  تیسال قبل مردم چهاربرجک که اکثر ۶۰-۵۰تا

 یمکتب را نم شدند،یسردار شمرده م تیبودند ورع یوبراهوئ

شود،  جادیکه درآنجا مکتب ا دادیشناختند، چون سردار اجازه نم



 177 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

گر ودهقان باشند، بازهم بز تشیفرزندان رع خواستیسردار م رایز

. تا آن وقت ندیا یم بار یادولتی ینه مکتب خوان که ماموران نظام

 رفتیباربه آنجا م کی یسال یومحصول مواش هیفقط مامورمال

 ۀوبا گرفتن تحف کردیرا از سردار مطالبه م هیمال یومبلغ مجموع

 ای هیوقوماندان امن یمردم قاض یول گشت،یاز سردار برم یا

 مروزیها اگر از فراه به ن یوال ایشناختند. ولسوال  یولسوال را نم

با  یمعرف یکنگ برا یسردار توان آمدن تا مرکزولسوال مدند،آ یم

 دنیبه د یوال ایرا نداشت ولهذا خود ولسوال  یوال ایولسوال 

وسردار هم با گوسفندان کباب شده  رفتندیسردار درچهاربرجک م

 نچهیقال یبها متیق یتحفه هاوبا  کردیدرتنور از آنها استقبال م

امر  نیوا گشتندیخوش وخوشنود از نزد سردار برم یبلوچ یها

 یم تشیسردار بر رع یومطلق العنان تهیبازهم بر اعتبار واتور

ودهقانان  تیبررع انسردار مروزیدر چاربرجک نخالصه  افزود.

 که حق جان دادن وجان گرفتن از شدیپنداشته م یخود پادشاه

 را داشت. تشیرع

نماند  ی، آن قدح بشکست و آن ساق ۱۳۵۷ثور  یکودتا باحدوث

از طرف  ینابود شدند.برخ کسرهی رحمیتاج وب یپادشاهان ب نیوا

نتوانستند  گریفرارکردند و د یونابودشدند وبرخ ریدولت دستگ

قدرت شان که ازدهقان ومالدار  رایاقتدار سابقه را بدست آورند. ز

که جهاد  یبود و به مال وکس هاز دست آنها رفت گرفتیمنشاء م

بود وخودشان نه مال بودند ونه توان  افتهیانتقال  توانستیکرده م

مرد با  یامروز من از نسل سردارن سنجران نسانیجهاد داشتند، بد

شان را فرزندان دهقانان و گله  یرا سراغ ندارم وجا ینام ونشان

 نین برده در خدمت اسال چو یگرفته اند که سالها یداران

 قرار داشته اند. رحمیسرداران مدمغ وب
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 يک تبصره ويک پاسخ

 مينويسد:در تبصره ای شخصيت آگاه نيمروز  شهبازمحی الدين 

سیستاني صاحب محترم قبال ضمن تبصره ا  از آرائه معلومات »

دلچسپ تان در باره اصطالح سردار و معرفي فامیل ها  

نیمروز مراتب قدراتي خود را ابراز سرداران بلوچ سنجراني 

داشتم. درینجا میخواهم بدانم كه أیا معلومات دارید كه با ان همه 

جایداد و زمیندار  ها  سردار محمدعلم خان و فامیل ها  ان در 

 ؟چاربرجك نیمروز چه شده است

قرار معلوم به اصطالح جهاد  ها  نیمروز كه اكثریت شان  

خود را به نام اسالمگرا ها در تنظیم جوانان شعله ا  بودند و 

مولو  محمد نبي جاه زده بودند در همان أوائل كودتا  خلق و 

پرچم تحت تشكیل جبهه نیمروز و به رهبر  كریم براهویي و چند 

تن دیگر اولین حمله خود را با   قریه و قلعه سردار دستگیر و 

چپاول  ن انجام دادند و مال و منال شان را چور وآكاكا ها  

 ]پسرسردارمحمدعلم خان سنجرانی[ن حمله دستگیرآنمودند. بعد از 

نمود.  بازهم قرار  تا اخیر به شكل فرار  در سرحدات زندگي مي

معلوم بعد از به قدرت رسیدن شعله ا  ها  جبهه نیمروز در 

حكومات دست نشانده امریكا  ها و دار و دسته انها كریم براهویي 

نیمروز و وزیر سرحدات و سایر بست ها   كه در سمت ها  والي

د و بند ها   بلند دولتي كار میكرد زمین ها  سرداران را به زل

مروج حكومت ها  فاسد این دوران به نام أقارب و یك تعداد فامیل 

ها  براهویي قباله نموده و نام و نشان و موقف محلي سنجراني ها 

 را برا  دایم مضمحل ساخته است. 

نمود كه معلومات متذكره به استناد تبصره ها   باید اذعان

وطنداران نیمروز  آرائه شده است خدا كند كه این اینگونه بي 
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عدالتي از طرف شخصي كه به زعم خود شان برا  تأمین عدالت 

تبصره برمقاله،لقب سردار ومعنی «)مبارزه میكردند نشده باشد.

 (۲۰۱۹/ ۱۰/ ۲۹آن، مورخ

 

 پاسخ من :

بر نوشته من است و  یشما در واقع تکمله ا تبصرهشهبازگرامی! 

سر که  ی هایشعله  عدهآن از.کنمیآنرا در ادامه نوشته خود عالوه م

 رونیپاکستان ب (ISIساخت ) یجهاد یمهایلحاف تنظ زیراز

نزد تاریخ خود سهم گرفته باشند ؛  ییوطن آبا یرانیو در و نددیکش

 یو مسعود و ربان حکمتیار نیدارند که گلبد تیهمانقدر مسول

 دارند.مسئولیت کابل  یرانیدر ووسیاف وغیره رهبران تنظیمی 

 میکر )یدر حکومت کرز مروزین یوال را که شما در موردآنچه 

کرده  انیب  مروزین در یاشعله جبهه از رهبران  یکی (ییبراهو

صراحت  نیبا ا یبودم ول دهیشنهم درخارج کشور من  دیا

بودم.  دهیآگاه و صادق وطن نشن تیشخص کیوصرافت از زبان 

درضمیمه مقاله شما را  یایر یبصریح و انیب نیخاطر ا نیبه هم

اشخاص  نیدر مورد ا ندهیآ یسپارم تا نسل ها یم خیبه تارخویش 

موضوع  نیرا نخورند.اعناصرجهادی  بیقضاوت کنند وفر

 نستیبخاطرابلکه ،ستین بخاطردفاع از سرداران ومالکان بزرگ

  یبجا سرداران چهاربرجک دادیو جا نیزم بیجران که چرا هزار

 ایبه خانواده  ،شاننوکران و انانچوپدهقانان وتوزیع میان 

به  ای[ و تحریک محمدیمجاهد  -ستی)مارکس یوابستگان وال

 تعلق گرفته است؟ مخدر قاچاقبران مواد

 کردندیقلمداد م مائو( –)مارکس یها شهیاندپیرو که خود را  یآنان

عمل میکردند، مگردرعمل  ییادگرایضد ارتجاع و بنمی باید بر ،
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در صف عناصر َضد  یکسب قدرت دولت یبراچنین نکردند و

 و بیشدند و در تخر ستادهی( ا ها یاخوان یعنی)تمدن َوضد  یترق

( یحزب ریغ ای یپرچم ،ی) خلقیکشور وکشتار عساکر دولت یرانیو

ارتجاع منطقه را  ادیوبن خیبنه تنها  قیطر نیگرفتند و از اسهم 

( را در زمیکولریسیا ) یجنبش روشنفکربلکه  ،ندکرد تیتقو

 خاینی عناصردرجمله افغانستان بد نام و ناکام ساخته اند، به نظرم 

)ختم روشنفکر را ندارند. خطاب کلمه  اقتیکه ل شوندیشمرده م

 تبصره(

 

 زيرريگهای روان در چهاربرجککشف مجسمه ئی از 
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 سردارکمالخان سنجرانی در نيمروزمتعلق بقلعه چهاربرجک 

  

 يکی از اتاقهای قلعه چهاربرجک  برجی از قلعه چهار برجک درنيمروز
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 غازی شيرجان سنجرانی کی بود؟

برگ خان  یفرزند شاه نظر خان پسر ب یسنجران رجانیش یغاز

 یسردارسنجران نیبود. ا یسردار کمال خان سنجران ۀنواس

سردار بلوچ  نیبودوباش داشت. در وصف ا یسفل یدرخواجه عل

. واز او  شدیخوانده م مروزین یبلوچها انیدرم کیاشعار فولکلور

 . کردندیم ادی رجانیش یبنام غاز

دربارۀ کارنامه های این سردار من خاطره یی دارم ومیخواهم آنرا 

که من متعلم صنف اول  ینسال قبل زما ۷۴اینجا گزارش دهم.

 روبرو شدم. یبیعج یکنگ بودم با صحنه  یمکتب در ولسوال

 یبسو یازچار سوق بازار ولسوال یبعد از ختم درس وقت یروز

مرد تنومند  دمیبسمت غرب دور خوردم، د یساریسرک کم

 ۀدرکنار درواز یفوالد یانبوه و سربرهنه وموها شیبا ر یاروپائ

اش  ینیبا حلقه کلفت در ب ریزنج کینشسته و  نیبر زم یقصاب

 وانیح کی لاست که مث یدردست عسکر ریشده سر زنج دهیکش

 .دیکشیم خواستیاو را بهرطرف که م یوحش

که تا آنروز بجز مهار کردن گاو و شتر مهارکردن انسان را  من

همصنفان خود  گریصحنه متعجب شدم وبا د نیا دنیبودم از د دهیند

 .میرا تماشاکرد بیوآن صحنه عج میشد ستادهیآنجا ا قهیچند دق

و  خوردیدر دست داشت وم یزردک ریکه مرد اس دیا یم ادمی به

را انتقال  ریمنتظرآمدن موتراز فراه بود تا مرد اس یعسکر دولت

 دهد.
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خان  رجانیکار را سردار ش نیکه ا دمیتر که بزرگ شدم ؛ شن بعد

عمل  نیاز ا دیرودبار انجام داده است. در تمج میمق یسنجران

مردم بلوج  انیدرم کیو فولکلور انهیترانه عام رجانیسردار ش

 کردند. یم ادی یکه در آن از او به لقب غاز گشتیدهن بدهن م

برگ خان  یفرزند شاه نظر خان پسر ب یسنجران رجانیش یغاز

 بود. یسردار کمال خان سنجران ۀنواس

 نیرودبار صاحب زم یسفل یدرخواجه عل یانسردارسنجر نیا

 یاو از اقوام بلوچ بودند که بکار دهقان تیبود و رع یادیز یها

 او مشغول بودند . یها نیدر زم

بود که به  ییاروپا احانیاز س یکیبدبخت  ریکه آن اس شدیم تیروا

 رجانیقلمرو سردار ش

خان در رودبار وارد 

شده بود، و سردار 

نفرت خود  نکهیا یبرا

 یفرنگ کیرا نسبت به 

نا  ییچشم سبز )اروپا

مسلمان( نشان داده 

باشد، امر کرده بود تا 

او  ینیرا از ب ینیاو را مثل شتر سوراخ کنند وحلقه آهن ینیب

 ببندند و مثل شتر او را بهر سوکش کنند. ریدرکشند و به زنج

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158179033292964&set=a.10154396250887964&type=3&eid=ARBNkyz4V11xA-r7oLRS-1WwrpkRhpyixkPTIynzyEO7ejAhA4KlC41o6fh0AhkKDuaxuRelV0uKrRuA
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 لیگنگ گس یبه ولسوال یشکنجه ها نیاو را بعد از چن سردار

 فراه فرستاده شود. تیکرده بود تا از آنجا به وال

بدستور حکومات  یجهان گردان اروپائ ۲۰و ۱۹طول قرن  در

وبلوچستان  ستانیبه مناطق دور دست وپر خطر چون س شیخو

 یگزارشها هیبه ته مکلف شدند، و آنها یمناطق فرستاده م رهیوغ

مطالعه  از منطقه مورد داریحرکت ود ریاز خط س یو مهم قیدف

 یایاز مردمان وجغراف یاز ابن جهانگردان اروپائ یکیهربودند.

نوشته اند که منبع مهم اطالعات  یقیمحل گردش خود معلومات دق

مامور شده بود تا از  زین احیآن س دی.وشاشوندیما شمرده م یامروز

 ستانیبه چهار برجک و از آنجا به س یوخواجه عل شوید قیطر

منطقه را  تیاز وضع یگزارش ستانیبرود و پس از گردش در س

خان  رجانینکرد وبدست سردار ش یاریکند، مگر بخت با او هیته

از آن  رجانیو سردار ش دیروبرو گرد یسرنوشت نیافتاد و با چن

 .معروف گشت رجانیش یپس به نام غاز

کودک چنان است که.  کیآن عمل سردار برمغز  یروان ریتاث

آورم احساس  یم ادیآن صحنه را به  یسال وقت ۷۴ز بعد از امرو

چقدر احساس رنج و حقارت کرده باشد !  دیکه آن انسان با کنمیم

از جهاد باکفار بشمار  ییکار جز نیممکن است ا یمردم محل یبرا

 ینیوتعصب د ینا آگاه یعمل از رو نیبه زعم من ا یول دیآ

 صورت گرفته است .

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



 185 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

 استدراک:

یکی از خویشاوندان سنجرانیها محمدیعقوب غلجی نام دارد که 

برجک  وچهار رودبار یها یمن باسنجران یمادر اقوام»میگوید:

» ودرادامه مینویسد:« باشند. یپسرخاله وپسرمامام یوخواجه عل

تاج  برگ خان ولد یفرزندان سردارب رودباررا یمنطقه  ینهایزم

 ییپاکستان به حاج جمعه براهو ی هیلک روپ۲۰۰محمدخان به 

 عمده درافغانستان ومنطقه فروخته اند. فروشان ازمواد «یشاگز»

 رمحمدخانیش متعلق به سردار یسفل یخواجه عل ینهایزم

 نفروخته اند. هنوز شیها رهیونب نوه ها را یسنجران

فرزندان تاج محمدخان ومحمدعمرخان برادران  را بندر ینهایزم

 متفرقه فروخته اند.وچهاربرجک را سردارمحمدعلم خان به افراد

توسط  یوغصب وبرخ تصرف بعضا،دیهمانگونه که متذکرشده بود

به صورت  فرزند سردارمحمدعلم خان رخانیفرزندان غالم دستگ

 با یدشمن لیبه دل آنها وچون خود داده شده اند گرانیاجاره به د

 کثرآنهااکنند. آمد به آن جارفت و توانند یمروزنمین یجبهه 

 روزگار و آواره اند یوچاغ نیدالبند ، «ینوکند» یدرمنطقه آمور

 گذرانند. یم یازلحاظ اقتصاد را یسخت

پدرش  نیجانش رخانیاکنون عطامحمدخان فرزندغالم دستگ هم

فرزندان محمدافضل خان به  باشند. یم یسنجران فهیطا سردار

 را کلمُ خل زمین های خان وکمال خان وطاهرخان  رحمزهیم ینامها

که متعلق سردارمحمدعلم  چهاربرجکفروخته اند.ختلفی م به افراد

بوده وهمچنان  رخانیسردارغالم دستگاوفرزندش  از خان وبعد

باشدهنوزفروخته  یم یسنجران ارمحمدخانیمنطقه ده که متعلق به 

 پايان         باشند. یخارج م تصرف آنها از اما،نشده اند
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 ازدهممقاله دو

   سنجرانیسردار ابراهيم خان  

 چخانسوررئيس 

ان طوایددف سیسددتان در قددرن نزدهم،یکددی هددم سددردار درمیددان سددر

ابددراهیم خددان بلددوچ پسددرخان جددان سددنجرانی بددود کدده درچخانسددور 

بیشتر شهرت دارد. از آثار باقیمانده منسوب به سدردارابراهیم خدان 

درولسدددوالی کندددگ اسدددت کددده از رود بلدددوچ یکدددی نهرابدددراهیم آبددداد 

ته و سر )خط سرحدی دو کشدور( درجندوب دهکدده مدا جددا گشدسیخ

بسددمت شددمال شددرقی از کنددار دهددات بلوچددان ندداروئی وپشددتونهای 

ابراهیم آباد مسدکن بلوچهدای  ط ولسوالی کنګ تا قریهوبغلزائی مر

زایی امتداد می یابد، و دهات شمال ولسوالی کندک را تدا دشدت شیر

 یک روستای بنام ابراهیم آباد در  میکند.کریم کشته واشکین آبیاری 

شددمال رود ابددراهیم ابدداد متعلددق بدده وکیددل محمدددعمرخان شددیرزائی 

وجود داشت که هندوزهم اعقداب مرحدوم 

مرخان شددددیرزائی در آن وکیددددل محمدددددع

سکونت دارندد.مرحوم کاندیدد اکادمیسدین 

پهلوال از همین قریده بودندد.  نعبدالرحم

وایندک عکسدی از مرحدوم محدددعمرخان 

شیرزائی را بحیث یکی از شریف تدرین 

بددددوب تددددرین شخصددددیت شددددیرزائی) ومح

 عمرخان شيرزائیمحمد عکسناروئی( اینجا ثبت میکنم تا ذکر خیری 
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 .از ایشان کرده باشم

همددراه بددا  ۱۸۷۲افسددر انگلیسددی، کاپیتددان ایددوان سددمیت، کدده درسددال

گولدسمید از بند کوهک تا بندرکمالخان وچهاربرجک سدفر کدرده و 

مالقددات نمددوده بددود بددا سددردار کمالخددان وسددردارامام خددان سددنجرانی 

جددان »،شدجرۀ سددرداران سددنجرانی بلددوچ راچندین ثبددت کددرده اسددت: 

بیک سه پسر به نامهای خان جانخان، اسالمخان ونواب خان داشته 

است. پسرخانجان خان همان ابراهیم خان است که چخانسور را در 

اختیددار دارد. پسددر اسددالم خددان بدده نددام امددام خددان، حسددین آبدداد را در 

باالخره پسرنواب خان، همدان سدردار کمالخدان اسدت. دست دارد و 

»5۸
چنانکدده درگددزارش ایددوان سددمت دیددده شددد،یکی از پسددران جددان .

بیک، خانجان بود که در منطقه میان کنگی روسدتای جهدان آبداد را 

سدددداخت و دیددددری نگذشددددت کدددده از قدددددرت ونفددددوذ فددددوق العدددداده ای 

 برخوردار گردید.

م یددک افسراسددتخباراتی انگلددیس بنددام کریسددتی ازراه ۱۸۱۰درسددال 

رودبار وارد سیستان گردید و تا جوین وفراه وهرات گردش نمدود. 

» او درسفرنامه خود در بارۀ خانجان خان سنجرانی، نوشته میکندد:

این سردار...تقریباً با چپاول وغدارت زنددگی میکدرد وزمدین بسدیار 

روان هایی است کده بدین کمی داشت. خان جان مایۀ وحشت تمام کا

قندهار وهرات سدفرمی کردندد...اگربخواهیم عادالنده قضداوت کندیم 

بایددد بگددویم کدده منطقددۀ خددان جددان خددان، بهتددر از بقیدده قسددمت هددای 

                                                 
5۸
 22۸دکترحسن احمدی،جغرافیای تاریخی سیستان یا سفربا سفرنامه ها،ص  - 
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سیسددتان زراعددت میشددود. وحدداکم ]ملددک بهددرام کیددانی[ قدددرت کددافی 

  5۹ «برای جلوگیری از چپاولگری خانجان خان ندارد.

بددردار وتداریخ دان وباسددتان شددناس، ،صدداحب منصدب نقشدده پی.تييت

، ۱۹۰۵ -۱۹۰۲طددی سددالهای کددهعضددو هیئددت حکمیددت ماکمدداهون 

وچنددین کتداب دربدارۀ مدت دوندیم سدال در سیسدتان تحقیقدات نمدوده 

در کتاب سیستان خود،آنجا کده در   تان نوشته استسسیستان وبلوج

بارۀ  قلعۀ چخانسور توضیح میدهد، میگوید: "چخانسورصدها سدال 

قبل آباد بود ودر تصرف خانواده ای قدرار داشدت کده اسدم وخطداب 

« میرعدددرب»بدددود وخدددانوادۀ آندددان را    6۰«میدددر»مدددوروثی آندددان 

در   "  به نام جان بیک چاه گی-میگفتند. پسرکوچک "سردارچاغی

ان مسکن گزید و میرچخانسور را سدوگند وفدا داری یداد کدرد. سیست

سدددنجرانیها مالیدددات علفچدددر را بددده ایدددن خدددانواده )میرعدددرب( مدددی 

پرداختنددددددد. یددددددک قددددددرن بعددددددد سددددددردار سددددددنجرانی  بددددددا دختددددددر 

                                                 
5۹
 20-1۸دکترحسن احمدی،جغرافیای تاریخی سیستان یا سفربا سفرنامه ها،ص  - 
60
ی وابسته به زکه نظام کشاور زمین شرقممقام میر)میرآب( در سیستان وبطورکلی در - 

، درطول بستن بندهای آب استها وکانالها از رودخانه از طریق کشیدن آبیاری مصنوعی 

این میرابها تا ده هزارنفرکارگر در در برخی مناطق با اهمیت بوده است. تاریخ بسیار 

اب مرو، امیری خاص )میرآب( با مرتبتی بزرگ  بخش»اصطخری گوید: زیردست داشته اند.

 «)میشد.داشت که ده هزار نفر در تحت امرش بودند و معاش ایشان هم از این مدرک داده 

جوادمحمدی سکائی  ازاینجا میتوان به اهمیت وقدرت میراب پی برد.( 2۶1اصطخری ، ص 

در طول دورۀ »بحث کرده میگوید:« عهد صفویدر سیستان میرها ومقام آنها »زیرعنوان 

صفویه ،آنگونه که احیاء الملوک واحکام واسناد بیان میکنند، در رأس قدرت درسیستان، 

پادشاهان محلی قرار دارند وبالفاصله درمرتبۀ بعداز آن ها،میرها اند. یعنی کیانیان به عنوان 

اگرمنصب سلطنت سیستان آن دوران از کیانیان بوده است، بالفاصله وکالت سیستان یا به 

تعبیر امروزی وزرات سیستان از امرای قبیله میر بوده است. اینکه امروز درسیستان 

لت برهمین واقعیت تاریخی دارد که در سیستان عهد دال« میردیدی، ملک دیدی»میگویند:

سیستان ورویداد نوزده «)صفوی،مقام میران، بالفاصله پس از جایگاه ملوک بوده است.

 (77ص  ،هزاروسیصد سی خورشیدیبهمن 



 189 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

ازدواج نمدددود و ارگ را زیدددر  [6۱میرحسدددین عدددرب]چخانسدددورمیر

 تسلط خود گرفت. 

 

 بلوچمرکز فرماندهی ابراهيم خان قلعه چخانسور

]گدداهی[ بدده حدددی دچددار بحددران میشددد کدده  سیسددتان ازنظددر سیاسددی

خانواده های قددیمی در حالدت تزلدزل قدرار میگرفتندد و بدرای بقدای 

خود و توازن قدرت خدود را در الجدای قدرتمنددان محلدی قدرار مدی 

هددم در الجدداء وحمایددت سددردار بلددوچ « میرعددرب»دادنددد. خددانواده 

از امددالک خددود محددروم و  خددان( قرارگرفددت و بتدددریجخانجهددان )

دسددتخوش  فقددر وتنگدسددتی گشددت، بطددوری کدده آخددرین نمایندددۀ آن 

خانواده به عنوان نوکر وجیره خوار میر عباس کیانی درجالل آبداد 

زنددددگی میکدددرد. و پدددس از مدددرگ میرعبددداس کیدددانی بددده روسدددتای 

                                                 
61
 ۹3زادسروان سیستان،رئیس الذاکرین،ص  - 
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( در آنجددا ۱۹۰۴واقددع در میددان کنگددی رفددت و اکنددون)« مددارگو»

  6۲زندگی میکند.

میرسددد کدده خانجددان )یاخددان جهان(سددنجرانی آدم دوراندیشددی  بدده نظر

بوده است، زیرا او با دو خان مقتدر زمان خود دست خویشی دراز 

ان دخترخود را هنمود وهردو طرف بخواست اولبیک گفتند. خان ج

به ازدواج پسر ملک بهرام کیانی یعنی جدالل الددین کیدانی در آورد 

شددریک  کیددانی ک بهرامخددانوازایددن طریددق خددود را بدده جایددداد ملدد

سددداخت واز سدددوی دیگدددر دختدددر میدددر عدددرب )یدددا بقدددول زادسدددروان 

میرحسددین عددرب( مالددک قلعدده چخانسددور را کدده از اشددخاص بددانفوذ 

ونامدددار وقددت بددود بددرای خددود بزنددی خواسددت. کدده سددرانجام مالددک 

 لک میر عرب شد.مچخانسور وتمام مای

، درسیسددتان محمدرضدداخان (۱۸۳۷)ران برهددرات ایدد حملدده  امگددهن

سددربندس و هاشددم خددان شددهرکى و از بلوچهددا علددم خددان ندداروئى و 

خانجان خان سنجرانى در میان طوایف آنجا صاحب نام و آوازه اس 

شده بودند.حمله ایران برهرات فرصتى مناسب برای سران طوایف 

]که بحمایت ازشاه کیانیمذکور فراهم آورد تا در غیاب ملک بهرام 

به هرات رفته بدود[ پسدرش ملدک جدالل الددین کیدانى را از کامران 

سیستان بیرون کنند و متصرفات وس را در میان خود تقسیم نمایند. 

محمدرضاخان سدربندی ، جدالل آبداد وسدایر قسدمت هدای شدمالی را 

صدداحب شددد و همدسددتان او نیددز هریکددی سددهمی بردنددد. از ایددن پددس 
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 ۵۸تیت،سیستان،به کوشش رئیس الذاکرین،ص  - 
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کیدانى سیسدتان بکندد و دیگر شاه کامران نتوانست کمکى به خاندان 

 6۳ این خاندان روبه زوال رفت و بکلی از قدرت افتاد.
 

، خانجان خدان در زمدان ۱۸۷۲برطبق تحقیقات محلی گلد اسمید در

رئدیس طایفده سدنجراني هدا بدود . از (۱۸۳۷حمله فدارس برهدرات )

ایددن مددرد چهددار پسددر بنامهددای معددین، علیخددان، ابددراهیم خددان وجددان 

برسرجانشددینی پدددربا بددرادرش معدددین ان بیددک بدددنیا آمددد. علددی خدد

در زد وخوردی، برادرش معین را به قتل آورد  دچاراختالف شد و

کدده از طایفدده خددود  وسددپس خددودش نیددز دریددک درگیددری بددا نایددب

 64(.۱۸۴۰جمالزائی بود کشته شد)

بعدددد ازتددداریخ بایدددد ظددداهراً حادثدددۀ قتدددل سدددردارعلیخان سدددنجرانی 

سفرنامه خود به سیسدتان  ، زیرا فریه درباشدصورت گرفته ۱۸۴۰

در جهان آباد مالقات کرده بود ۱۸۴۵علیخان سنجرانی را در اکتبر

و از زبان اوداستان قتل داکتدر فدوربس فرانسدوی را درکندار آبهدای 

هددامون هیرمنددد بمنظددور مبدددل کددردن جسدددش بدده طددال شددنیده بددود. 

جنددددددرال فریدددددده فرانسددددددوی، در مددددددورد اونوشددددددته میکنددددددد کدددددده:" 

گ ابددددراهیم خدددددان( بعددددد ازمحمددددد رضددددداخان، علیخددددان)برادربزر

قدرتمندترین رئدیس بلدوچ هدا در سیسدتان بدود. ناحیده تحدت کنتدرول 

 علیخددددددددان درشددددددددمال شددددددددرقی، تددددددددا رودخوسددددددددپاس میرسددددددددید.

شیخانسور)چخانسدددور(، پایتخدددت قلمدددرو علیخدددان، قلعددده قددددیمی بدددا 

خانده،یک بدازار، پدنج  ۱۸۰۰تدا ۱۵۰۰دیوارهای گلی بودکه حددود 

در  و کاروان سرا، ویک مسجد داشت. شیخنسورگرمابه عمومی، د
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،حکمیوت  3ج ،مویالدی، 1۹تاریخ روابط سیاسی ایران وانګلیس در قرن محمود محمود،  - 

 ماکماهون
64
 278ُص ،۹۴ص زادسروان سیستان، - 
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قدددرار دارد  )یا خددزری(ریضدددو فرسددخی شددمال خاشدددرود و پیرخ

  65واولین شهر سیستان درسمت شمال آن است." 

علی خان سنجرانی با دختر سردار علم خان ناروئی موسوم به )بی 

 ( ۱۸۴۵) در کشدته شددن اوپدس از بی گم (ازدواج کدرده بدود کده  

متصرفات برادر را یکجا با بی بیگم بیوۀ برادر م خان سردارابراهی

. این متصرفات از نادعلی تا کدده وخاشدرود وجدوین 66شد متصرف

امتداد می یافت وافزون برآن درسمت چپ رودخانه هیرمندد دهکدده 

هددای جهددان آبدداد، طفلددک، جددالل آباد،خدددنگ،ده دادشدداه،ده آقاجددان، 

 گرفت.وشریف آباد وابراهیم اباد را نیزدر برمی

در یک سند تاریخی که بقلم سید ابوالحسن شاه حکیم باشی سیستان، 

نوشدته ( ۱۸۵۷هدق )مطدابق ۱۲۷۳ماه محرم  ۱5درتاریخ پنجشنبه 

شده است از سه طایفه عمده سیستان )بلوچ، فارسی وافغان( نام می 

 برد ودرمورد ابراهیم خان بلوچ مینویسد:

اوالً طایفده بلوچیده . معظدم  اهالی سيستان کليه سيه طايفيه انيد :» 

آن طایفه دو فرقه اند، اگرچه طوایف دیگربلوچ هم در آنجا هسدتند، 

مگر بعلت کثدرت و غلبده ایدن دو طایفده باسدم اینهدا نامیدده شدده اندد. 

طایفه اول طوقی که ایل خانجانخان بلوچ اندد کده ا ن باسدم پسدر او 

مسدکن ابدراهیم سردار ابراهیم خان به ابراهیم خانی مشدهور شدده ، 

خددان قلعدده چخانسددور اسددت و آن قلعدده محکمددی اسددت کدده خندددق و 

شیرحاجی ]حومده یداربض بدا برجهدای محدافظتی[ و ارگ دارد. در 

توی قلعه تخمیناً سیصد خانه مسکن دارد و تقریباً دویسدت خانده در 
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خارج آن می باشدد و بداقی اهدل و رعیدت او در ایدن قلعده جدات کده 

باشددد: پددده هددا، نددادعلی ، جروئددی ] یددا  تفصددیل داده مددی شددود، مددی

جروکی[، طفلک ، ابدراهیم آبداد، ده صدفر، خددنگ ، خواجده احمدد، 

کددده ، قلعدده کددده ،کدده مددردم آن طایفدده فارسددی زبددان و اثنددی عشددری 

مددذهب انددد. رؤسددای آن مردمددان نجیددب و بددا اسددتخوان انددد و ا ن 

بددزرگ آن اربدداب علدددم خددان ، اربدداب محمدحسدددین خددان و اربددداب 

علی خان است . جمعیت آنها پانصد خانوار و شغل آنها زراعت فتح

و شکار است . پیش از این برأسه مردم مستقلی بودند، ا ن رعیت 

ابددراهیم خددان بلددوچ هسددتند. جمعیددت متددوطن ، احشددام نشددین ابددراهیم 

خان اگرچه بسیار است ، اما در جنگ های خود شان سه هزار نفر 

و پیداده دارد. امدا حالدت ابدراهیم تفنگچی جمازه سوارو اسپ سدوار 

6۷« .خان ، مردی دایم السکر و معتاد به چرس و بنگ و ...
  

سييردار  چهييار برجييک بييا بات سييرداران سييقطييع مناسييندی مبنييی بر

 ابراهيم خان چخانسوری:

برهرات حملده نمدود ودرایدن زمدان   محمدشاه قاجار،۱۸۵۷درسال 

برخددی از سددران طوایددف سیسددتان، یددا از راه تطمیددع ویددا تخویددف 

سنجرانی سردار ابراهیم خان  .وتهدید، متمایل به دولت ایران شدند 

و  نشددان دادفددارس را ار دولددت  خددود تمایددلبددرای حفددظ منددافعش نیز

دربارتهران فرستاد ه سرانش را بپاثبات این وفاداری یکی از برای 

 جهان آباد سیستان رفت. از قلعه چخانسور به وخودش

عنددی پسددران کاکددایش یخشددم  سددببسددردار ابددراهیم خان،اقدددام ایددن 

سدردار ابدراهیم دیدندد  همینکهو دیدگرسرداران چهاربرجک نیمروز
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، نزد سردار یوسف هنمودسکونت اختیارسیستان جهان آباد  درخان 

مناسدبات کردندد و  عوجبن امیر دوست محمدخان والی فراه رخان ا

اعالم داشتند  قطعوی خود با سردار ابراهیم خان را قبیلخانوادگی و

 و حمایددت خددود را از حاکمیددت امیردوسددت محمددد برسیسددتان ابددراز

حقددوق در خصددوص فرمددانی سددردار محمدیوسددف خددان  ازونمودنددد.

 : زیر است بشرح فرمان  آنبدست آوردند.  یامتیازاتو

 ه،چخانسورفرارسيستان شد باع  ازتحرير اينکه ، چون ابراهيم خان از »

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 

مايونى در رفاهيت خدمت نمودند. چون منظور نظر فيض اثراعليحضرت ه

گاران و کافه رعايا بوده و مى باشد ، نامبرده]گان[ از فراه به همراهان خود 

پرنور قدرقدرت  نيازمند درگاه الهى روانه دارالسلطنه کابل گرديده، حضور

شهريار عدالت فهيم واال روحنا فدائى را درک نموده، ]جوياى[ عواطف 

وکر و مبلغ دوهزار قران از دفتر فراه گشتند. چنانچه موازى چهل سوارى ن

مقرر گشت 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 

به زير دستى نيازمند درگاه الهى خدمت نمايند که مناصفه سوارشان در فراه 

و مناصفه سوارشان در همان سرحد چهاربرجک به خدمت سرکار مشغول 

باشند. نيازمنددرگاه الهى بعد از مرخصى و مراجعت خود در فراه بنابر خير 

دولت و رفاهيت مذکوران چهل سوار و دو هزار قران عنايت شده را که 

علق شان موافق سندات که از پدر خود خان حضرت شهريارى با اراضى ت

 بدست داشتند ، تقسيم قرارداد نمودم. ]؟[جان 

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  خان واگذار نمودم و قريه ده 
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رب با ده سوار و محمدخان آباد کرده است از کالگين مذکور به طرف مغ

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 همديگرخود ها به قرار محبت و يگانگى و اخوت گذرانيده طريقه سلوک 

ا ادعا نمايند ، ادعايشان از را مسلوک دارند و اگر نامبرده ها برخالف هذ

درجه اعتبار بيرون است . اين چند کلمه را براى سند و اسناد مذکوران 

مرقوم فرمودم که هرگاه اتفاقى مهم مابين شان مناقش واقع شود و برخالف 

( ادعا نمايند، به حضور پادشاهى ادعاى شان = اينسطورمستوره ) مسطوره

، دست خط و مهر 1260االول سنه باطل باشد،. فى تحرير شهر جمادى 

  6۸ «.محمديوسف ولد امير دوست محمدخان

 

 دو چيز قابل تأمل است:در اين سند   

"خان جان" پدرعارضین خوانده شده، درحالی که عارضین -۱

بوده اند. وخان جان عم چهار برجک پسران سردار امام خان 

 بیک معین، علیخان، ابراهیم خان وجان سردارامام خان  و پدر

البته این عالمت بی توجهی سرمحرر سند ودر عین  بوده است.

 حال عالمت بیسوادی عارضین نیز است.

که قید شده   مریقجری ه ۱۲6۰ جمادی االول  درپای سند  -۲

که در این تاریخ والیت درحالی ، استمیالدی  ۱۸۴۴ برابر باسال

 یندهاران قکهندلخسردار و ی سدوزای بین شاه کامرانهنوز فراه 

مایه نزاع  بود و امیر دوست محمدخان هیچ گونه تسلطی برآنجا 

م =  ۱۸۵۵ سالپس از مرگ سردار کهندلخان درفقط نداشت. 

خواهش سردار رحمدلخان  امیر دوست محمدخان ب ،هجرس ۱۲۷۱

سردار کهندلخان فرزندان او واختالفات میان برای رفع برادر خود 

یگانه راه حل را در الحاق قندهار بکابل  به قندهار مى رود و

                                                 
6۸
)این سند توسوط وکیول ش13۵1مل وثور حدوم، رۀ عزیزالدین پوپلزایی.مجله آریانا، شما - 

 دوست محمدخان گورگیچ دراخیتار پوپلزائی قرارگرفته بود(
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 ۱۲۷۲م= ۱۸۵۶د)کرملحق قندهار را به کابل  دانست، بنابرین

است که سردار محمد یوسف خان به تاریخ  این بعد از و  .هجرس(

ردد. بنابرین باید این فرمان گوالیت فراه منصوب میحیث والی 

 شد.، صادر شده بادارد  دوازده سال بعد تر از تاریخى که

 از سيستان:سنجرانی اخراج ابراهيم خان 

مینویسدددددد کددددده: در  ۱۸۷۲درسدددددکرترل جندددددرال گولدسمید"سدددددمت"

خددان ق( تدداج محمدددخان سددربندی بددا ابددراهیم ۱۲۸۳م )۱۸۶۶سددال

 تصرف جدالل آبداد ونقداط  دیگدراختالف پیددا کدرد سر برسنجرانی 

 ایددن بددود کدده  اتاختالفددعلددت . شمشیرشدددندزوروهددردو متوسددل بدده 

ک ملددبددا همدسددتی سددران طوایددف دیگرقبالً محمدرضداخان سددربندی،

را از سیستان اخراج [ شوهرخواهر ابراهیم خان]جالل الدین کیانی 

وابسدته بده آن کده یکصدد قبلده زمدین را]جدالل آبداد و قلعه بود کرده 

گ ملک حمزۀ برادر ملک جالل آلدین کیانی درتصرف از چنبود[ 

که این قلعه به این دلیل  ان سنجرانیابراهیم خخود درآورده بود . و

بددوده متعلددق  کیددانی( ملددک جددالل الدددینشددوهرخواهرش )بدده  قددبالً 

جالل ابددداد را ،کدددرده ومحمدرضددداخان آنجدددا را بددده نددداحق تصدددرف

   .6۹ (۱۸۶۶متصرف شد)

چددون تدداج محمدددخان سددربندی مددورد حمایددت دولددت فددارس قددرار 

از کرمددان بسددرکردگی مظفرالدولدده بدده  یقددوایفددارس دولت داشددت،

بدددا کمدددک  خدددان تددداج محمدددد وطرفدددداری  تددداج محمددددخان فرسدددتاد،

عقدب  هیرمندد  مظفرالدوله، موفق شد تدا ابدراهیم خدان را  بده شدرق

                                                 
6۹
 209صخوشیدی، 1330سیستانی،سیستان ورویداد نوزده بهمن محمدی جواد - 
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 زابددراهیم خددان ااخددراج بددا  .۷۰و جددالل آبدداد  را تصددرف کندددبرانددد 

 او نیز از دستش رفت.متعلق به ، بقیه نقاط سیستان

قشددون ایددران از  ۱۸۶۷درسددال ،هم تائیددد میکنددد کدده  محمودمحمددود 

تادیب آزادخان )افغان( که به قاینات حمله تعقیب وخراسان به بهانه 

کرده بود وارد سیستان گردیدد وچندد قطعده قشدون  تحدت فرمانددهی 

مظفرالدوله حاکم کرمان از راه نیه به سیستان وارد شدند. در همین 

بدددا قدددوایی از بیرجندددد وارد  وقددت میدددرعلم خدددان خزیمددده امیددر قددداین

سیسددددتان گردیددددد و سددددمت چددددپ رودهیرمنددددد  را تمامدددداً متصددددرف 

م(.تداج محمددد خدان سدربندی نیددز از آمددن والیدان کرمددان ۱۸۶۷شدد)

ابدراهیم خدان  ایدرانن  اسدتفاده نمدوده توسدط قشدون وقاین بده سیسدتا

سنجرانی را از جهان آباد بیدرون کدرد. ومتصدرفات او را درغدرب 

هلمند عبارت رودمتصرفات درغرب این  .۷۱رودهلمند متصرف شد

ب از: جهددان آباد،طفلددک، جددالل آباد،خدددنگ،ده دادشدداه،ده آقاجددان، 

تصدرف ابدراهیم خدان م( ،در ۱۸۶۷که تدا سدال )بودند وشریف آباد 

 .قرار داشت

، ۱۸۷۲درسدال کده :جنرال گولد سمید گزارش میدهدد سکرترسمت 

مددارس کاپیتددان لددووه از نقشدده بددرداری اکتشددافی خددود در  ۱۷روز

همزمدددان بدددا وی،خانجانخدددان، پسدددربزرگ و چخانسدددور برگشدددت. 

آمدد. کاپیتدان لدووه ، درجدوین ابراهیم خان چخانسورنیز به کمپ ما 

زدیدک قلعدۀ نفدر از افدرادش ن ۳۰۰ابراهیم خان را دیدده بدود کده بدا 
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بقددول سددمت نددادعلی اردو زده بددود و قصددد مهمددان نددوازی داشددت. 

 ند از:بودند که عبارت شتابراهیم خان ،شش پسر دا

ملددک خان،معتدداد بدده بنددگ وتریدداک، ومخددالف پدددر بددوده وتحددت -۱

ان، جددوانی بدداهوش کدده هددخددان ج-۲حمایددت امیرقدداین زندددگی میکنددد،

 -۴محمدعلی خان، -۳نامزد ریاست بوده ولباس انگلیسی می پوشد،

یدک  -۶محمددخان، -۵سرفرازخان که چنددین سدال درتهدران بدوده، 

  ۷۲ «پسردیگر.

جددوین واوق از زمددان احمدشدداه درانددی ببعددد درتیددول الش ومنطقدده 

[ بددددود پښددددتون خاندددددان سددددردار شدددداه پسددددندخان اسحاقزی]سدددداکزی

 ودرزمدددان امیدددر شدددیرعلی خدددان قلعددده الش مرکدددز حکومدددت فدددراه 

دولدت قاجداری ۱۸۵۶و ۱۸۵۵.   درسدالهای نیمروز شمرده میشددو

خزیمدده  امیرقدداین قشددونهای بددرای خددان امیددرعلم تحریددک ایددران ب

تصددرف الش وجددوین واوق فرسددتاد مگددر بددا مقاومددت شدددید سددردار 

احمدخان ساکزی روبرو شد وقشونهای قاجاری موفدق بده  تصدرف 

 واشغال الش وجوین نشدند.

سدردار احمددخان  نواسدۀ میجرسمت دریاد داشدتهای خدود مینویسدد: 

بطورفدوق العداده مؤدبانده وخوشدایند صالح محمدخان ]شاه پسند[ که 

مددردی خددوش برخددورد وخددوش چهددره بددود.  از مددا پددذیرائی کددرد،

 شداه پسدندخان  وقتدی فدوت کدردسداله معلدوم میشدد.  ۶۰تا  ۵۵حدود

جسددددش را بدددرای دفدددن بددده هدددرات بردندددد. عمدددوی رئدددیس جدددوین 
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ت کرده بود ومی گفتند که هنگام مدرگ گلزارخان، هم در هرات فو

  ۷۳ سال عمر داشته و دندان هایش سالم وکامل بوده است.۱۱۰

بددا دختددر سددردار ابددراهیم خددان ازدواج کددرده بددود و  احمدخانسددردار

سدکنه ایددن حدددود بددرای ابدراهیم خددان احتددرام و ارزش فددراوان قایددل 

. اما بودند و او را بزرگترین جنگجو وشکارچی آن حدود میدانستند

  ۷4 د که او رفتار وکردارخشن و ناتراش دارد.این را هم میگفتن

عالوه میکناد ، ساردار احمادخان ساه پساردارد کاه از ماادران  ،سمت

متفااوت اناد. بزرگتارین انهاا شامس الادین خاان، رئایس آیناده منطقاه، 

جوانی بسیار اروپائی ]مشرب[ اسات و لبااس اروپاائی انگلیسای مای 

زام رکااب امیار تاپوشد. او در سفر امیر شایرعلیخان باه امبالاه، در ال

ه مای نشسات وعکاس او هام درتاابلوی بود، وبا امیار در یاک کالساک

تاریخی که از امیار شایرعلی خاان باه مناسابت ایان سافر نقاشای شاده 

اساات وجااود دارد. دو پساار دیگرسااردار، هنااوز بچااه  وهاار دو فااوق 

العاااده زیبااا هسااتند. یکاای بااه اساام ساالطان جااان ودیگااری محمدحیاادر 

نامیده میشوند.
 ۷5

  

 ؟ستاخويمابرهيم خان چخانسور را برای ايران  آيا

را بخدداطر برخددورد قاطعاندده اش بددا فیددواالن امیرعبدددالرحمن خددان 

محلی ومطیع ساختن شان برای ایجاد یدک حکومدت  قدوی مرکدزی 

ولددی از نوشددته هددای سددراج التددواریخ  لقددب داده انددد.« امیددر آهنددین»
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کده ۱۸۸۱استنباط میشود که سردار ابدراهیم خدان بلدوچ  تدا سدپتمبر 

قرارگرفددددت،  بدددددارحمن خددددان امیرعقندددددهار وهددددرات دراختیددددار 

حاضرنشده بود تا ازامیر آهنین اطاعتش را ابرازکند. سردارابرهیم 

خان بلوچ، از زمینداران بزرگ ومقتدر چخانسور بود که هم بلحاظ 

قددددرت قدددومی وهدددم بددده لحددداظ مالکیدددت بدددرزمین هدددای زیدددادی در 

درکتدددددداب چخانسدددددور مشدددددهوربود. در برخدددددی مندددددابع از جملددددده 

گفتدده میشددود  کدده  تددالیف رئددیس الددذاکرین،  «زادسددروان سیسددتان»

سردارابراهیم خان از پرداخت مالیات بده مداموران امیرعبددالرحمن 

خددان بدده ایددن دلیددل  سددرباز میددزده کدده اوچخانسددور را بددرای ایددران 

 میداشت.

زمانی کده آخنددزاده فقیرمحمددخان بحیدث » مینویسد: مولف مزبور 

ابراهیم خان از پرداخت مالیه چخانسور به او خود  ،والی فراه  بود

ایدن  .ميداشيت برای اييرانوايران از آن ملک چخانسور را داری و

امددر سددبب گردیددد تددا بدده تحریددک آخوندددزاده بددین عوامددل حکددومتی 

عساکر خدود را  هاافغانستان وابراهیم خان اختالف ایجاد شود. افغان

ولدی ابدراهیم خدان بده زودی فرستاد  وآنجا را اشغال نمودند  کدهبه 

کددده را از تصددرف آنددان خددارج سدداخت. یددک سددال بعددد نیددز موضددع 

حمله به کده تکرار شد و به شکسدت افغانهدا انجامیدد تدا بداالخره در 

سال سدوم زمدانی کده ابدراهیم خدان درشدکار وسدیاحت دریا]دریاچده 

هامون[ بسرمی برد افغانها به ارگ چخانسور ریخته آنجا را با کده  

ابدراهیم خدان[ ودختدر او را بده اسدارت  همسدریر وبی بی بگم ]تسخ

بردند واو به ناچداربرای رهدایی همسدرودختر خدود تسدلیم آخنددزاده 
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مقررگردید که همراه یکصد وبیسدت خدانوار خددمتگار از آب  شد و

 ۷6«دریاچه هامون عبور داده شده به الش وجوین  منتقل گردد.

ابدراهیم خدان حدین انتقدال بده الش ، در ادامه روایت گفته میشود کده

وجوین در دریاچه هامون خود را از توتن)قایق لدوخی( بده آب مدی 

تشدکیل روهدی گ یدنس ازاندازد و از چنگ عساکر فرارمیکند. او پد

بدده قلعدده جددات متعلددق بدده پشددتونها حملدده مددی کنددد ودختددران  میدهددد و

گروگان میگیرد،وشدرط میگدذارد کده هروقدت  اختطاف و وزنان را

لت زن ودختر او را رها نمود، او هم زنان ودختران گروگان را دو

رهدددا میکند.سدددرانجام تعددددادی از ریدددش سدددفیدان چخانسدددوربه کابدددل 

زن ودختدر  کده میروند وبه امیر  عبددالرحمن خدان عدرض میکنندد 

مدا از دسدت ابدراهیم خدان نفسدی براحدت تا رها کند  را ابراهیم خان

بيه حکيم پادشياه بيی بيی بگيم » امنیت به چخانسوربرگردد.بکشیم و

ودختيييييير وی را درکجيييييياوه نشييييييانده بييييييا عييييييزت واحتييييييرام بييييييه 

چخانسيييورآوردند وکارمبادليييه گروگانهيييا انجيييام گرفيييت. بيييه هنگيييام 

اين افغانهييا بدهکارشييد.مبادلييه افييراد، ابييراهيم خييان سييه دختيير بييه 

دختران يکيی دختير خيود او بيود کيه بيه همسيری  بيرادر احميدخان 

گيييری بيييرادرزاده او يعنيييی دختييير دوسيييت اسيييحاق زائيييی داد. ودي

محمدخان سنجرانی بود که به نايب سياالر سيربلندخان  محميدزائی 

داد وسومين دختر عموزاده ابراهيم خان بود که به يکيی از سيران 

ماينيييده ای از جانيييب نبيييارکزائی داد. ومقررشيييد کيييه هرسيييه سييياله 

 ۷۷ « .ابراهيم خان به کابل رفته جزونمايندگان مجلس باشد

 اين روايت:های مغلطه  برمکثی 
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، آخوندددزاده فقیرمحمدددخان والددی فددراه گفتدده شددده، روایددتدرایددن  -۱

مدوالداد بعدد بن امیر کبیر بود و اسردار یوسف خان  اول والی فراه

ایدن هرسده عهدد اسدت، و در بوده ړانددعبدالحکیم خان  سپسخان و 

 بوده است.حاکم چخانسور آخوندزاده فقیرمحمدخان  ،والی

باتوجددده بددده سدددراج التدددواریخ کددده بازتددداب دهندددده اوضددداع داخلدددی 

بدده والددی فددراه  (۱۸۸۱)در سددال  کشوراسددت امیددر عبدددالرحمن خددان

سردارمحمدیوسدددف خدددان دسدددتورمیدهد تدددا بددده اسدددتمالت از سدددردار 

ابددددراهیم خددددان بلددددوچ بپددددردازد  واو را بدددده اطاعددددت از دولددددت او 

 ۱۲۹۹سدددددددراج التدددددددواریخ درشدددددددرح وقدددددددایع سدددددددال.فراخواندددددددد

(زیرعنوان "ذکراستمالت سدردار ابدراهیم خدان بلدوچ" ۱۸۸۱قمری)

سردار محمدیوسف خان حکمران فراه  به امر حضرت » مینویسد: 

واال)امیرعبدددالرحمن خددان( دراسددتمالت سددردار ابددراهیم خددان بلددوچ 

اقدام کرده نخست به ارسال رسایل او را به شداهراه اطاعدت داللدت 

خیددل را بدده خددواهش خددود او کدده نمددود. بعددد محمددداکرم خددان بددابکر 

تسلیتش کرده مطئن خاطر سازد، نزد او فرستاد وپیام داد که از راه 

راست ودولتخواهی منحرف نگشته طریق اطاعت بسپرد. واو ملک 

خان پسر خود را با تحفه وهدیه شایان نزد سردار محمدیوسف خان 

گسددیل داشددته ، او را روانددۀ حضددور فددیض گنجددور واال نمددوده از 

ف باریددابی وعطددای خلعددت، قددرین مفدداخرت گردیددده رخصددت شددر

 ۷۸«مراجعت حاصل کرده نزد پدرش رفت. 

 سردارابراهيم خان منطقه ميگويد،ومين مغلطه  اينست که د-۲

                                                 
7۸
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از سددورنحاالنکدده  چخا اسييت؟ هچخاسييوررا بييرای ايييران ميخواسييت

سدال تا امروز جزوقلمدرو افغانسدتان بدوده  ودردرانی عهد احمدشاه 

بدوقسددددمت شددددد، انګلددددیس  اثددددر حکمیددددتسیسددددتان درکدددده  ۱۸۷۲

 ۀجزوسیسددددتان افغددددانی شددددناخته شددددده بددددود ودرتمددددام دورچخانسور

امیرشیرعلی خان وامیر عبدالرحمن خان جزوقلمروافغانسدتان بدوده 

وبدددرادرش البتددده سدددردارابراهیم خدددان  اسدددت  وامدددروز هدددم میباشدددد.

اشدتند ازقبل از تجاوزاول انګلیس براین قلعده تسدلط دسردارعلیخان 

خدود ملکیدت را ناه بدرده بدود، بدازهم آن پوحتی زمانی که به ایران 

 سته است.دانمی

یری گبدرای دسدت افغانی وید عسداکرگمیمغلطه اینست که سومین -۳

 حمله کردند، وآنرا اشغال نمودند ولی "کده" به   سردارابراهیم خان

واقعیت خارج کرد. افغانابراهیم خان دوباره آن را از چنګ عساکر

نده  ه اسدتبدود قلعده چخانسدور ان مقدر سدردارابراهیم خد اینست که 

مقر سردار ابراهیم خدان  حاکم محلی کده، و فقیرمحمدخان آخندزاده

بنددابرین عسدداکر افغددانی  .ومیدانسددته کجددا حملدده کندددته شددناخرا مددی 

به قلعه چخاسور حمله کرده  بایدابراهیم خان سرداربرای دستگیری 

شددرق قلعدده دورتددر درصدددکیلومتری کدده یک ،کدددهعدده قلباشددند ندده بدده 

 .موقعیت دارد چخانسور

بعدد از چهارمین مغلطه ، اینست کده میگوید،سدردارابراهیم خدان -۴

هرسدده سددال بعددد یددک نفرنماینددده تبعیددت از امیددر عبدددالرحمن خددان 

بکابل میفرستاده تا درمجلس امیر اشتراک داشته باشدد.این ادعدا هدم 

نداشت  )پارلمانی( مجلسی خان امیرعبدالرحمندرست نیست، زیرا 

زنددان سدران فراو که نماینده گانی از مردم درآن شرکت کنند بلکده 
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گروگان نگهمداشدت تدا پددران شدان درپایتخت برسم  محلی را مقتدر

 . اقدامی نکننددر محل خود برضد دولت 

دادن سدده دختددر از جانددب پنجمددین نکتدده قابددل مکددث اینسددت کدده،-۵

انگراینست که ابراهیم خان بیسردار ابراهیم خان به جانب پشتونها، 

 د واشددچددون اختطدداف دختددران مددردم شددده بزشددتی  مرتکددب اعمددال

از  دختدر ین چنددبده دادن متقبدل بنابرین برای تالفی تجاوزات خود 

 . است خانواده خود به متضررین شده

شدنیده ن دختراندی اهمدیکی ازپسدراز زبدان دراین مورد روایتی  من

قتل فجیع یکدی از عوض »مادرش را به  سردار ابراهیم خان کهام 

مرد از بزرگان قوم بدارکزی بودکده آن داده بود. « مردم نوده فراه 

روایدددت داسدددتان آن رخدددداد را از اینطوربدددرای مدددن ۱۹۶۴درسدددال 

ظييراو سيردار ابيراهيم خيان سيگان درنيده ای داشيت کيه وقتيی کسيی از ننمدود:

مجرم شناخته ميشيد،او را بيه پييش  سيگان خيود مينيداخت تيا تکيه وپياره اش 

واز  ميکنييد سييفريکنفيير از اهييالی قريييۀ نييوده فييراه بييه چخانسييور اتفاقيياً  کننييد.

خيود در بييرون هيای  . ابيراهيم خيان بيا ناييبميگذردنزديک قلعه ابراهيم خان 

 وافتيد ميی چشيمش بيه آن رهگيذر ، يکی از نايبان سردار بوددربارکرده قلعه 

نياميد ؟ سيردار ميا ن مرد کيسيت کيه ازاينجيا ميگيذرد وليی بيه سيالم می گويد آ

ه انيد کيه خشيم سيردار را فتيگنايبان که مردان نابخردی بوده اند سيخنانی ديگر

سيگها را رهيا ميکنيد تامسيافر بيدبخت را هيم تحريک کرده است. ابراهيم خان 

ر ونايبيانش از تکيه تکيه شيدن مسيافر بيچياره کيرده بخورنيد. سيرداوپاره تکه 

قريه نيوده در فيراه ميرسيد  یلامی خندند. خبراين حادثه دلخراش  به گوش اه

اقيوام ند درصيدد انتقيام ميی براينيد و منسيوبواقوام نوده که به طايفيۀ بيارکزی 

گذرد که انتقام  ديری نمی حرکت ميکنند. مت چخانسورخود را مسلح کرده بس

را به محاصره می کشيند وجنيگ هيای حصياری شيروع خانسور چجويان قلعه 

سيران تی برای صلح نزد اميشود ومدتی دوام ميکند. سرانجام ابراهيم خان هي

از ابراهيم خييان سييردار نييوده ميفرسييتد وسييران نييوده شييرط ميگذارنييد کييه بايييد
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کنيد کيه منبعيد  بدهيد وتعهيد مقتيول دختير در بيدل خيون نايب خيود ييک يک هر

. سيردار ابيراهيم خيان ايين چنين عملی رامرتکيب نميشيودپشتون اقوام درحق 

صيلح پشيتون نفرنايب خود بيه اقيوام  ۹دختر از۹شرط را می پذيرد و با دادن 

بيييارکزی مرحيييوم حييياجی مهرعليخيييان راوی ) د.گيييردميييی آنيييان برقرارمييييان 

 ( نه تنی بود. -بود که مادرش ازبلوچان نوتانیشخصيت معروف نيمروز

 نتيجه:

درمیدددان سدددرداران بلدددوچ کددده  شدددودیمعلدددوم م میآنچددده گفتددده آمدددد از
مداجرا جدو و مشدکل  خدان  میسدرارابراهنیمروزهیچ یکی به اندازۀ 

بدود  شدیاندیکوتداه  مغرور وخودخواه و ودالیف کی سازنبوده اند.او
 شد. یزیاد مرتکب اشتباهات که

خویشدداوندان طرفدددار از  یبرخدد بیددبددود کدده فر نیدداشددتباه اول او ا
چخانسدور را تدرک گفدت  ۱۸۵۸درسدال را خدورد ودولت قاجداری 

 رانیددخددود بدده دربددار ا پسددروبدده جهددان آبدداد کددوچ کددرد و بددا اعددزام 
ن چهددار برجددک کدده اسددردارافغانسددتان را از دسددت داد و  تیددتابع

ف کردندد. ارد از انتسداب خدود بدا او رسدماً انصدپسران عمش میشدن
 رانده شد. ستانیخود از س نیمتفق یاز سواو ده سال بعد 

والدی فدراه  سدردار یوسدف خدان بود که در برابدر  نیدومش ا اشتباه

اطاعدت از زد و ازتمدرد دست به میشد حان  رعبدالرحمنیامکه عم 

 . دیداو ابدا ورز نیبه مدامور اتیپرداخت مال امیرعبدالرحمن خان و

رت و زن ودختددر او را بدده اسدداتصددرف دولددت قلعدده چخانسددور را 

دولدت ه مداموران . او خود رابدواردار به تسلیم نمایدگرفت تا او را 

از  نیانتقددال بدده الش وجددو نیشدددن حدد میامددا بعددد از تسددل درکدد میتسددل

 دزدان بدده راه ۀریدددا لیچنددگ محافظددان فددرار کددرد وسددپس باتشددک

و اختطاف زنان و دختران افغان پرداخت و  یقیوقطاع الطر یریگ

یکی از پشتونهای فدراه را  ی. حت مودیپ راه افراطدهشت افگنی در 
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که از پای قلعه اش عبور کرده بود،وهیچ گنداهی هدم نداشدت توسدط 

 شیددر بزرگددان و کددهپددس از آنسددگان درنددده اش تکدده تکدده کددرد. و

واسطه شدندتا همراه با  والی فدراه بده کابدل رفتده چخانسور  دانیسف

را از  زن ودختددر اوتددا  واز امیددر عبدددالرحمن خددان تقاضددای کننددد

دولددت را  اعددتطااوحاضراسددت  و رداندددوبدده او برگ رهددا زندددان 

بدده  بعلددت سددوءعملکردش برجددان خددود ترسددید و مگربددازهم دریپددذب

واز آنجددا  توسددط نایبددانش مددردم بلددوچ را بدده شددورش  رفددت. رانیددا

واداشت که بالنتیجه هزاران تن از شورشیان جدان باختندد وبقیده کده 

 فرارکرده توانستند، داروندار خود را از دست دادندد ودربددر شددند.

 لملددک شددوکت ا سددتانیحاکم سخددودش نیزدرایددران چنددان مددورد فشددار

ر عبدالرحمن خان را بدست امیخود جبورشد مرگ مقرارگرفت که 

دولددت امددا  ، رددسددتان بدده چخانسددور برگددیدوبدداره از سقبددول کنددد و

 شیبرا ییراتبه  او را در آغوش گرفت و معاش وافغانستان بازهم 

را بده کابدل سدردارابراهیم خدان  عبدالرحمنریاماین بار . درک نییتع

بسددت  فددرو چشددم ازجهددانرفددتن بدده کابددل قبددل از اومگددر  خواندددفرا

آن شدرط را  بازماندگانش یولشرط گذاشت  انشبازماندگبه ودولت 

بده خدود را از چخانسدور بدرای دایدم قطدع کردندد و  نپذیرفتند و امید

 )ختم(.شتندگنبررفتند وباز ستانیس
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 نيست! خان ميسردارابراهساختۀ قلعه چخانسور 

دور قلعه  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

 نیا یخان بان میابراه.اما دهندیتا اصل چخانسور نسبت م ینادعل

 تصاحب کرده بود. رعربیقلعه نبوده بلکه آنرا ازتصرف م

 

 قلعه چخانسوردرنيمروز
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بار ذکرنام قلعه چخانسور را در تاریخ احیاء  نیاول یبرا من

 دهی( دیقمر۱۰۲۸)درسال  یستانیملك شاه حسین س ۀالملوك، نوشت

 انگریؤالملوک ب ای. و ذکر احگذردیسال م ۴۰۰آن  فیام كه از تال

 ستانیسال قبل در س ۴۰۰آنست که قلعه چخانسور کم از کم 

ال اقل  فتګ توانی. متبوده اس یمعمور وصاحب ونام وشهرت

 یخان سنجران میسردار ابراه یاز دوران زندگ شتریدوقرن پ

 نی)بیالدیخان در قرن نزدهم م میکه ابراه یمعمور بوده ، درحال

 است. ستهیزیم(  ۱۸۹۲-۱۸۱۰ یسالها

 

 قلعه چخانسورارگ 

 چخانسور: يۀتسم وجه
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در دست است که هردو  یاروپائ احیدو س یاز سو تیروا دو

 س،یازمحقق ودانشمند معروف انگل یاول تیجالب اند. روا

درمورد چخانسور  ۱۸۷۳است که درسال  نسونیرال یسرهنر

 : دیگوینوشته وم

 کی ستان،بمناسبتیس ی"چگانسور" مرکز بخش افغان ای" چخانسور

با  ویمحل، گ نیدرا تیروا نیشده است. طبق ا ینامگذار تیروا

 زی]ونیعروس یدختر رستم،ازدواج نموده است."سور"به معن

 یتپه است. کونول ی"چگان" به معنا یفارس یمیآفتاب[ ولغت قد

اند.]  نوشته«خانسوریش» آنرا هیمحل را چوگانسور، وفر نیاسم ا

 نیترجمه وتدو ستانیس یخیتار یایجغراف ایسفربا سفرنامه ها 

 [۳۳۷، ص  یدکتر حسن احمد

ازاستخبارات  یسیانگل گریصاحب منصب د کی نسون،یاز رال قبل

رفته  ستانیبه س ۱۸۳۹، درسال Conollyیبنام کونول یهندبرتانو

 یمتیقیذ یداشتها ادی ستانیبود و پس از گردش آن درمورد س

وجه  ۀدر بار زیگذاشت. اون سیامور انگل یاینوشت وبدسترس اول

 ۀسور" )خان ۀ"خان صل: چخانسور درا دیگویچخانسورم یۀتسم

 ی)پهلوان افسانو ویاست که در آن گ ی( بوده ومحلیعروس

 [۳۸کرده است.] همان منبع ،ص  یشاهنامه( با دختر رستم عروس

وعضو  یسیدان وباستان شناس انگل خیتار ت،افسری.تتری. پجارج

، در باره ۱۹۰۵ -۱۹۰۲یسالها یماکماهون ط تیحکم ئتیه

کتاب نوشته است. اوآنجا  نیهمه جانبه نموده وچند قاتیتحق ستانیس

: دیگویم دهد،یم حیچخانسور توض ۀقلع ۀکه در بار

قرار  یا ه"چخانسورصدها سال قبل آباد بود ودر تصرف خانواد
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آنان را  ۀبود وخانواد «ریم»آنان  یداشت که اسم وخطاب موروث

 کی" به نام جان ب ی. پسرکوچک "سردارچاغگفتندیم «رعربیم»

و  دیمسکن گز ستانی( در سیسنجران می)پدرکالن سردارابراه

 اتیمال هایکرد. سنجران ادی یرا سوگند وفا دار رچخانسوریم

قرن بعد  کیپرداختند.  یرعرب( میخانواده )م نیعلفچر را به ا

ازدواج ( رچخانسوریبا دختر چخانسور)منظور م یسردار سنجران

ازنظر  ستانیتسلط خود گرفت. س رینمود و ارگ را ز

 یمیقد یکه خانواده ها شدیدچار بحران م ی[ به حدی]گاهیاسیس

خود و توازن قدرت  یبقا یو برا گرفتندیدر حالت تزلزل قرار م

دادند. خانواده  یقرار م یقدرتمندان محل یجاخود را در ال

سردار بلوچ )سردار خانجان  تیهم در الجاء وحما «رعربیم»

از امالک خود محروم و دستخوش فقر  جیخان( قرارگرفت و بتدر

 ثیآن خانواده به ح ۀندینما نیکه آخر یگشت، بطور یوتنگدست

 ددرجالل آبا۱۹۰۴درسال  یانیعباس ک ریخوار م رهینوکر وج

 [۵۸ ن،صیالذاکر سیکوشش رئ ستان،بهیت،سی.] تکردیم یزندگ

خان  یبا سردارعل دارشی،از د هیجنرال فر یفرانسو احیس

 در۱۸۴۵خان، در اکتوبرسال  میبرادر سردار ابراه یسنجران

 ی،در مورد و ادآورشدهی یمهمانخانه محمدرضاخان سربند

ومتفق  والیه نیکه درجهان آباد، کنار ا کنمی:"اعتراف مسدینویم

 رانیش کناماز  ختنیراحت نبودم، لذا به ترک آنجا و گر ،یو

 اتی( مرا ازنهیاز همراهان سفر فر یکیاصرارکردم. اما اسد خان)

( مطمئن کرد، لذا موافقت ی)محمدرضاخان سربند زبانمیم ریخ

 یو یمسکون ۀکردم که همراه محمدرضاخان به سکوهه وخان

الزم را در  نیومحافظ حتاجیبروم. رضاخان قول داد که در آنجا ما

 نیزمحمد رضاخان، قدرتمندتربعد ا خانیخواهد گذاشت.عل تارمیاخ
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 خانیتحت کنترول عل هیبود. ناح ستانیبلوچ ها در س سیرئ

)چخانسور(، خانسوری. شدیرسیتا رودخوسپاس م ،یدرشمال شرق

بودکه حدود  یگل یوارهایبا د یمیقلعه قد خان،یقلمرو عل تختیپا

 ،یبازار، پنج گرمابه عموم کیخانه، ۱۸۰۰تا ۱۵۰۰

شمال  یدر دو فرسخ خنسوریمسجد داشت. ش کیو ،دوکاروانسرا

درسمت  ستانیشهر س نیقرار دارد واول یرخضریخاشرود و پ

نرخ گندم وجو در  یو ارزان یاز فراوان هیشمال آن است.فر

 یگند خروار متیکه ق سدینویکرده م ادی زین ۱۸۴۵درسال  ستانیس

 یوصد پن ،یپن ۱۵) معادل یسیانگل نگیشل ۳( به یبوج۶-۷)

.] شدیفروخته م نگیشل ۲جو به  ی( وخروارشودیپوند م کی معادل

 [.۱۰۰ -۹۵ستان،صیس یخیتار یایجغراف

که  یخیسندمهم تار کیدر ستانیس یباش میابوالحسن شاه حک دیس

 :دیویګقلعه چخانسور م ۀنوشته است ، در بار ۱۸۵۶در سال

است  ی"مسکن ابراهیم خان قلعه چخانسور است و آن قلعه محکم

برگرد شارستان( و  یحصاردوم ای]ربض  یکه خندق و شیرحاج

ً سیصد خانه مس یارگ دارد. در تو دارد و تقریباً  کنقلعه تخمینا

اهل و رعیت او در این  یباشد و باق یدویست خانه در خارج آن م

،  یباشد: پده ها، نادعل یشود، م یقلعه جات که تفصیل داده م

، ابراهیم آباد، ده صفر، خدنگ ، [، طفلک ی] یا جروک یجروئ

زبان و  یخواجه احمد، کده ، قلعه کده ،که مردم آن طایفه فارس

آن مردمان نجیب و با استخوان اند  یاند. رؤسا مذهب یعشر یاثن

و ا ن بزرگ آن ارباب علم خان ، ارباب محمدحسین خان و 

خان است .جمعیت آنها پانصد خانوار و شغل آنها  یارباب فتحعل

 ستان،یس یمردم شناس ،یستانیزراعت و شکار است." ]رک: س

 [۴۱ -۴۰، ص۲۰۱۲ُچاپ کابل ،



 212 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

قلعه  خیتار:»دیگویقلعه م نیبازهم درمورد ا یگرید یدرجا تیت

خشونت ها  ستان،داستانیس گرید شتراماکنیچخانسور، همانند ب

از کل  یازماجراها، به عنوان نمونه ومعرف یکیوحمام خون است. 

 .شودیذکر م

داشته اند، بدواً  یبرچخانسور حکمروائ یدیکه مدت مد ها،یسنجران

بودند که نسل ها ارباب وحاکم  یمیقد یخاندان عتیتحت فرمان وب

 می)پدر بزرگ سردارابراهگیشدند. جان ب یآن محل محسوب م

حاکم چخانسور بوده وعوارض  عیها،مطیخان(، رهبر سنجران

را پرداخت  یحکومت یها جخرا ریوسا هیاستفاده از مراتع آن ناح

بدتر شده  ستانیباالخره اوضاع در س نکهیکرده است. تا ا یم

 یمرد ،یبحران طیمتوجه شد که در آن شرا زیوحاکم چخانسورن

 یروئی،نیوپسرانش با نفرات مسلح تحت فرمان و گیمانند جان ب

ارتباط را با  ۀرشت جهی. در نتشودیودرد بخور محسوب م ریخط

از  یکیکرده ودختر خود را به عقد ازدواج  ممستحک گیجان ب

ً در آن ضمن جانش کیپسران جان ب پدر  نیدر آورد که اتفاقا

ها، فقط  یارتباط، از نظرسنجران نیشد. اما ا یسنجران لیا سیورئ

شد  یمحسوب م یو ۀقدم در جهت تحقق اهداف جاه طلبان کی

 نی.بدچخانسور را تصرف کرد ۀکه شهر وقصب دینکش یوطول

که بعد از انجام مراسم اردواج، از خسر)پدر زن (خود  بیترت

همسر خود اقامت کند.  ۀدر قلع یتقاضاکرد اجازه دهد ،مدت کوتاه

مرتب به قلعه تردد  دیها هم با یسنجران سیبودکه نفرات رئ یعیطب

 دارند. افتیرا از ارباب خود در ۀکردند تا دستورات روزمر یم

ها،حاکم چخانسور را  یآمد وسنجران شیفرصت مساعد پ باالخره

 یکرده وکشتند وقلعه را تصاحب کردند. چخانسور تا مدت ریغافل گ
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تر،  یقو یفیباالخره حر نکهیماند تا ا یها باق یدر دست سنجران

شد ودست آنها را از چخانسور کوتاه نمود.]  دایپ ،یحاکم افغان کی

به  یلرحمن خان واعزام حاکمعبدا ریمقصود استقرار حکومت ام

 میقلعه از تملک ابراه نیا بیتر نی[ وبدراستیام یچخانسور ازسو

 خان بدر آمد.

 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

چخانسور، در واقع متعلق به  تیباشد. اهم یحکومت نم یوکرس

تنها شهر موجود در شرق رود  که گرددیبرم یگذشته بوده و بزمان

 یخیتار یایجغراف« ) کده بود. ۀدست قلع نیهلمند در پائ

 (۷۵۵-۷۵۲ ستان،صیس

 دی( از چشم دمروزین یگر)امرفرهنگ وگردش یریفق دیوح یآقا

 میهمراه ت شیماه پ کی:" سدینویخود درباره قلعه چخانسور م

 ....میقلعه رفت نیا دنیکه از کابل آمده بودند به د یباستان شناس

متر خشت  میو ن کی کیاطراف قلعه نزد یتمام دبوار ها نییدرپا

وجود دارد که از خاکستر و خاک درست شده است که به  یها

 یباستانشناس تیهئ یاست.برا دهیبه سمنت گرد لیمرور زمان تبد

 خاکستراز کجا آمده است." نقدریشده بود که ا دایسوال پ

 ً 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
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کالت  نیقلعه فتح وچهل برج و سور یقلعه را بعد از خرابه خا نیا

از  ارکبیجز  یسبستان نیالملوک ملک شاه حس اءی. مولف احدانمیم

بود حتمن  یبرخوردار م یتیقلعه نام نبرده است. واگر از اهم نیا

 سال یط ستانیبر س یبانیش یهجوم اوزبک ها عیاز آن در وقا

 .کردیم ادی ۱۰۰۵تا ۹۹۵یها

 کپو درجنوب قلعه چخانسور: قلعه

با  فیرد کیدر  گریقلعه چخانسور سه قلعه مخروبه د درجنوب

اباد  یبنام عل یکیقرار دارند که  گریهمد لومترازیک ۳تا ۲فاصله 

دور تر در غرب قلعه کپو بنام  یکم یبنام قلعه کپو وسوم یگریود

شده باشد  میکه دون یزیبه چ یقلعه دخنر قرار دارند.]کپو در بلوچ

 [.شودیاطالق م

است که در دوطرف شرق وغرب قلعه کپو،دو  نیقلعه ا هیتسم وجه

 یزندگ یقشنگ یبا دختر یباربا 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

 گاهقلعه پسر ن یقلعه خود بسو ۀدختراز گوش یووقت توانستند،ینم

در وسط آن دو عاشق قلعه  رایز توانستینم دهیقلعه را د کرد،آنیم

دشوار  گرید کیقلعه را بر دنیکپو واقع شده بود که امکان د ی

 .کردیم
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 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

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

 سمت سمال وجنوب سالم مانده بودند. 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

 دیوجود دارد. شا یمخروبه ها نیچن ابلوچ آگاه باشند که در آنج

مخروبه ها را  نیا یعصر آبادان ناسان بتوانندشباستان  یروز

شما  یمحل اتیو ثبت نکردن روا یپنهان کار باروشن کنند.  

 .دیبکاه شودیم تیمردم محل روا انیاز  آنچه در م یزیچ دیتوانینم

با خرافات وافسانه ها  ختهیآم یمحل اتیبا ذکر و ثبت روا فقط

 یعلم یکاوشها لهیها رفت و بوس تیواقع یبه جستجو توانیم

 یهابرخورد را کشف وبمردم روشن ساخت.  با  قتیحق

عصر و سبک  ایو یمیقلعه قد کی تیموقع توانینم کیولوژیدیا

 داد. رییآن را تغ  یمعمار

 201۹/ 11/ 10 انيپا
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         2020/ 2/ 1دهممقالۀ چهار

                   

 پايان کار سه فيوادال مقتدر سيستان 

 محمدخان،سردار شريف خان وسردار ابراهيم خان()سردارتاج 

 درعهد امير عبدالرحمن خان

عمدویش سدردار علدی کده  اسدتسردارتاج محمد خان، همدان کسدی  

راکه پنج ماه قبل با یک شاهدخت قاجاری در تهران خان  سربندی 

ازدواج کددرده بدده سیسددتان بازگشددته بددود در قصرسدده کوهدده بدده قتددل 

تصدددددداحب کددددددرده  بطورکامددددددل (و متصددددددرفات او را ۱۸۵۸آورد)

سددردار ابددراهیم  ۱۸۶۷در سددال  ونیددز همددان کسددی اسددت کدده .بددود

بدده ی سیسددتان گددجالل آبدداد واقددع میددان کنبرسددر سددنجرانی را کدده 

از سیسددتان اخددراج نمددود وسددایر مصدداف فراخوانددد وسددرانجام اورا 

  ۷۹متصرفات او را هم قبضه کرده بود.

زدهم ولدددیس در قدددرن ندددگایدددران وانتددداریخ روابدددط سیاسدددی مولدددف 

قشون ایران از خراسان به بهانه  ۱۸۶۷که  درسال  میگویدمیالدی،

( که به قاینات حمله کرده بود وارد خارانیتعقیب وتادیب آزادخان )

سیستان گردید وچند قطعه قشون  تحت فرماندهی مظفرالدوله حداکم 

کرمددان از راه نیدده بدده سیسددتان وارد شدددند. در همددین وقددت میددرعلم 

خدان خزیمده امیدر قداین بدا قدوایی از بیرجندد وارد سیسدتان گردیدد و 

                                                 
7۹
 209صخوشیدی، 1330ئی،سیستان ورویداد نوزده بهمنجواد محمدخمک سکا- 
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محمدد م(.تداج ۱۸۶۷سمت چپ رودهیرمند  را تمامداً متصدرف شدد)

خان سربندی نیز از آمدن والیان کرمان وقداین بده سیسدتان  اسدتفاده 

نموده توسدط قشدون ایدران ابدراهیم خدان سدنجرانی را از جهدان آبداد 

  .۸۰بیرون کرد. ومتصرفات او را درغرب رودهلمند متصرف شد

بحرانددی کدده بدده دلیددل جدددال میددان امیرشددیرعلی خددان بددا بددرادرانش 

د بوجدددود آمدددد، منجدددر بددده اشدددغال برسرجانشدددینی امیردوسدددت محمددد

گردیدد. ووقتدی  ۱۸۶۷درسال ایران سوی دولت قاجاریسیستان از 

کدده امیرشددیرعلی خددان بربددرادران خددود فددایق آمددد وبرتخددت کابددل 

د، انگلیس پای حکمیت ش فت  و برای استرداد سیستان آمادهګرقرار

 را گذاشت وجنرال گولدسمید وارد سیستان گردید وسیسدتاندرمیان 

خزیمده کده دراشدغال امیدرعلم خدان  .(۱۸۷۲ )تقسیم نمودسمت بدوق

نقددش مددوثری بددازی کددرده بددود، از سددوی  ۱۸۶۷سیسددتان در سددال 

 حکومددتقدداین  حکومددت عددالوه بر ۱۸۶۸ناصددرالدین شدداه درسددال 

 .نصیب شدسیستان را نیز

با سدرکردگی تداج » سایکس، دربارۀ تاج محمدخان مینویسد:پرسی 

بعدد از اشدغال ]امر،مخالفتی بعمل نیامد، اما بعدداً محمدخان در آغاز 

او را بددده مشدددهد احضدددار  [۱۸۶۷سیسدددتان توسدددط مظفرالدولددده در

تاج محمد درفاصله کوتداهی از زنددان  وبدستور شاه توقیف نمودند.

فرارکرد وچندی دراطدراف متدواری بدود، تدا اینکده "سرالیورسدینت 

درکویتده از جهدان  جان" درقندهار او را استخدام کرد وباالخره هدم

  ۸۱ «رفت.

                                                 
۸0
ص  3مووویالدی، ج ، 1۹محمووود محمود،تووواریخ روابووط سیاسوووی ایووران وانگلووویس در قوورن  - 

 ببعد 550
۸1
  222به حوالۀ جواد محمدی خمک،ص  - 
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، سردارتاج محمددخان،پس از یستانیسجواد محمدی   اتتحقیق رببنا

فددرار از زندددان ناصددرالدین شدداه بدده سیسددتان افغددانی رفددت ودر آنجددا 

درتالش براندازی امیرعلم خان وبازگرفتن حکومت سیستان از وی 

وبرای  بوده است. وتکاپوی ایشان دراین راه تا بدان اندازه پیگیرانه

میددرزا خددانلر خددان  ،حکومددت قاجددار خطددر آفددرین بددوده  اسددت کدده

ایدددن روزهدددا :» کنددددمیذکراعتصدددام الملدددک در سدددفرنامه خدددویش 

تلگرافی رسدید کده از طدرف ندواب واال رکدن الدولده)والی خراسدان 

وبدرادر ناصدرالدین شدداه( بدرای سرسدالمتی امیددر شدیرعلی خددان در 

تدداج محمدددخان وشددریف فددوت عبدددهللا ولیعهدددش ورفددع فتندده وآشددوب 

 . ۸۲« خان بلوچ در سیستان، بکابل بروم.

رفددع فتندده » درایددن یدداد داشددت کوتدداه هدددف اصددلی میددرزا خددانلر: 

ذکرشددددده « وآشددددوب تدددداج محمدددددخان وشددددریف خددددان در سیسددددتان

چون فدددوت شدددهزاده عبددددهللا جدددان ولیعهدددد امیدددر شدددیرعلیخان اسدددت.

، بدودهجری قمری اتفداق افتداده  ۱۲۹۵مطابق ۱۸۷۸سال تمبرپسدر

سدددردار شدددریف خدددان نددداروئی وتحریکدددات آشدددوب بایدددد بندددابرین 

[ خزیمددهخددان امیرعلم حدداکم سیسددتان]برضددد وسددردارتاج محمدددخان 

امدددا اینکددده .باشدددداختیدددارکرده شددددت زمدددان امیرشدددیرعلی خدددان در

میرزاخانلر فرصت رفتن بده کابدل ودیددار بدا امیرشدیرعلی خدان را 

 خیر، معلوم نیست.یافته است یا 

سیستان با وصلت های سیاسدی بدا درامیرعلم خان حکومت خود را 

سیسددددتان، وجابجددددائی هددددواداران قدددداینی خددددود  شددددناسسرخددددانواده 

خویشداندان  حتدیسیستان ومقتدرسران  شروع نمود وبعددرسیستان 

بدده کددرد. وحتددی فددرار بدده مجبورسددببی خددود را یکددی پددی دیگددری  
                                                 

۸2
  222به حوالۀ جواد محمدی خمک،ص  - 
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 غانسددتان فرارکددرده بودنددد نیددز ضددربهاو بدده افدسددت کدده از  آنهددایی

دو تددن از سددران مقتدددر سیسددتان سددردارابراهیم خددان سددجنرانی .دز

وسردارشریف خان ناروئی بودند که اولی خسرخودش بود ودومدی 

 خسر پسرش. 

به کالم دیگر،امیدرعلم خدان خزیمده خدودش بدا دخترسدردار ابدراهیم 

ئی را نداروسنجرانی  ازدواج کرده بود و دخترسردار شدریف خدان 

برای پسر خود علدی اکبرعقدد کدرده بدود. سردارسردارشدریف خدان  

شددوهر خددواهر سددردار ابددراهیم خددان  بددود وسددردار ابددراهیم خددان  

سددربندی تاج محمدددخان سددردارعمدده شددوهر خددواهر شددریف خددان. 

 خدان بدرادر سدردار شدریف خدان  ، زن سرداردوست محمد(پارسی)

سدددردار احمددددخان زن  ش رگدددومدددادر درویدددش خدددان بود.وعمددده دی

زن نیدز دختدر سدرارابراهیم خدان درعدین حدال  بود. یساکزی جوین

به خاطر همدین بافدت فیدودالی  جوینی بود.ساکزی سردار احمدخان 

بددود کدده وقتددی یکددی ازایددن سددران سیسددتان برضددد حدداکمی دسددت بدده 

شدددورش ونافرمدددانی میدددزد، همگدددی سدددران طوایدددف در آن شدددورش 

 ودیار خود دور میساختند.شرکت میکردند و حاکم را از شهر 

خزیمدده عددرب امیددرعلم خددان  تنخسددتین کسددانی کدده درمقابددل سیاسدد 

سدردار شدریف خدان نداروئی  وسدردار ابدراهیم همدین ند، یستاده شدا

 ۱۸۷۳بقدددول جدددواد محمددددی ، در دسدددامبر خدددان سدددنجرانی بودندددد.

امیرعلم خان شوریدند و علیه قمری( سران سیستان، ۱۲۹۰میالدی)

از: شدددریف خدددان بودنددددعبدددارت آنهدددا  .ه کردنددددمقدددر اورا محاصدددر

ی، کمالخدان جدوینناروئی،ابراهیم خان سنجرانی، سدلطان احمددخان 

صاحب بنددرکمال خدان، امدام خدان رودبداری، سدرافراز خدان بلدوچ 

امیددرعلم دند کدده رسدیتوافددق  ینبداالخره بددا . وملدک عباسددخان کیددانی
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از قدداین  دولتددی امددا بددزودی نیروهددای .را تددرک کنددد سیسددتان خددان

ند واو دوبدداره زمددام اختیددار سیسددتان را یدبکمددک امیددرعلم خددان رسدد

بدرای بررسدی موضدوع مدامورانی واردسیسدتان البته . فتبدست گر

میشوند ومردم عدم رضدایت خدود را از سدپردن سرنوشدت خدود بده 

بدسددت  قدداینی هددا ابددراز میکننددد ومیددرعلم خددان از سیسددتان تبدددیل 

ام الملددددک گماشددددته نظددددامی بنددددام صمصددددشددددخص وبجددددایش یددددک 

بدا میشود.دیری نمیگذرد که امیرعلم خان خود را به تهران رسدانده 

پداک را نسدبت بده خدود مالقات میکندد وذهنیدت شداه شاه ناصرالدین 

 ۸۳(.۱۸۷۴کرده دوباره به حیث حاکم سیستان برمیگردد)

خنثدی بدرای دسایس امیرعلم خان حداکم سیسدتان ازفیض محمدکاتب 

وسدددردار شدددریف خدددان تددداج محمددددخان  کدددردن فعالیتهدددای سدددردار

ازمالطفددات شدداهانه کدده جاذبددۀ قلددوب :» درافغانسددتان مینویسددد کدده 

هریک از خود وبیگانه است،سردار شریف خان]ناروئی[ و سردار 

روبرتافتدده  بددا تعلقددات  تدداج محمدددخان سیسددتان]ی[، از دولددت ایددران

خود وارد چخانسورشدند وسردار تاج محمدخان اطفال وعیال خدود 

]درویشدان درسدت را در چخانسدور گذاشدته، همدراه درویدش علیخان

برادرزاده سردار شریف خان وسدردار سدلطان محمددخان  است.س[

متددوطن موضددع الش]پسرسددردار احمدددخان سدداکزی[ وارد قندددهار 

مددران کض سدردار محمدیوسدف خدان حشددند واعلدی حضدرت عددرای

فراه ومال یوسدف خدان کوتدوال قنددهار،برحال سدرداران مدذکورآگاه 

گشته حکمدران قنددهار را فرمدان کدرد کده هدزار روپیده بده درویدش 

علیخان از طرف دولدت داده رخصدت مراجعدت چخانسدور دهدد کده 

امور عیالداری خود را منتظم ساخته پس از زمستان دربهار شرف 
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هزار روپیده برابدر بدوده اسدت بدا ،کاتب به گواهیشود] یاب حضور

[ ودر -۲۹۲ص -شدیرده یدا پانصدد بدز شدیرده وماده گدا بهای یکصد

بداب سدردار سددلطان محمددخان الشدی امددری نفرمدوده ، سدردار تدداج 

چنانچيييه پيييس از اجيييرای ايييين حکيييم محمدددد را طلدددب کابدددل نمدددود. 

يييل اعليحضييرت واال ومشييرف شييدن سييردار تيياج محمييد خييان بييه تقب

سييدۀ عليييا، امييير علييم خييان حکمييران سيسييتان  را رشييک وحسييد 

دامنگييير شييده در پييی چيياره وتييدبيرافتاد کييه مبييادا تمامييت بزرگييان 

سيسييتان روی اميييد بييه مييامن اميين وامييان افغانسييتان نهنييد واز اييين 

معنا نقصی در کار و بار او بدولت ايران روی دهد، پس يک رأس 

کمران فييراه بييه رسييم اسييپ عربييی بييه سييردار محمديوسييف خييان،ح

هديييه فرسييتاده از نقييايص ومعايييب سييردار تيياج محمييدخان، کييه در 

نفييييس االميييير او عيييياری و مبييييرا از آنهييييا بييييود پيييييام داد وسييييردار 

بييه را محمديوسيف خييان داسيتانی از مفاسييد سيردار تيياج محميدخان 

عرض کارکنان پاييۀ سيرير سيلطنت رسيانيده، مشاراليه)سيردارتاج 

گشيييته، فرميييانی بنيييام حکميييران قنيييدهار محميييدخان(درکابل نظربنيييد 

)مهدددراب( خدددان، پسرسدددردار تددداج  شيييرف نفييياذ يافيييت کيييه محيييراب

محمدخان مذکور را باسواران خودش روانۀ کابل نماید کده بده خدود 

شر انداختن را در سیستان به  نداند، زیراکه پدر وپسر هوای شورو

سدددردارند وحددداکم قنددددهار او را بددده وفدددق امدددر اعلدددی حضدددرت واال 

 . ۸4 «بل فرستاد.درکا

با  نظربندشدن  سدردار تداج محمددخان از سدوی امیدر کابدل میتدوان 

دسدددت امیدددرعلم خدددان را در خنثدددی کدددردن فعالیتهدددای مخدددالفینش در 

افغانستان ودورکردن سردارشریف خدان از قلعده فدتح بده کابدل دیدد. 
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زیددرا ایددن میددرعلم خددان سددردارعبدالرحمن خددان وعمددویش سددردار 

اعظم خان را بعد از شکست در جنگ با امیرشیرعلی خان در سال 

در سیسددددتان دیددددده  بددددود واز آنهددددابخوبی پددددذیرائی کدددددرده  ۱۸۶۸

وامیر عبددددالرحمن خدددان هدددم او را مدددی شدددناخت و آن مهمدددان بدددود.

بودکدده درسددال وبنددابر همددین شددناخت قبلددی  داشددت.بخاطرنددوازی را 

امیرعبدالرحمن خان پس از حل مشکل سردار ابراهیم خدان  ۱۸۸۱

محمداکرم خان  خود)وبه اطاعت در آوردن او ،نماینده چخانسوری 

را با منشوری به نزد امیرعلم علم خان میفرستد تا نزاع بابکرخیل( 

میددان مددردم بلددوچ چخانسددور وسیسددتان ایددران را کدده ادعددای دسددتبرد 

ند حددل وفصددل نمایددد، وامیددرعلم خددان بددا شددتر داگددبرمواشددی یددک دی

استقبال از نماینده امیرعبددالرحمن خدان وحدل قضدایای مدورد بحدث 

رانبهدا بده گتاجر را با تحف وسوغات های  میرزا ربیعنماینده خود 

  .دربار کابل میفرستد و امیر را مالقات میکند

پدس ازاطاعدت کدردن سدردار ابدراهیم و »فیض محمدکاتب مینویسد:

خان مذکور که مهتمم امدر مزبور]محمدداکرم خدان بابکرخیدل[ بدود، 

از حضور حضرت واال به ذریعۀ منشورجهت تصفیه بعضی امدور 

که در بدین مدردم سیسدتان متعلقده دولدت ایدران وبلوچیده وچخانسدور 

وغیدددره رعایدددای دولدددت افغانسدددتان رخ داده ویکدددی مدددال ومواشدددی 

سیستان شد که بدا امیدر دیگری را غارت وتاراج کرده بودند مامور 

علددم خددان حکمددران قدداین وسیسددتان رفددع نددزاع ودفددع گفتگددوی مددال 

ومنال ومتاع منهوبۀ جانبین را کرده قراری در ترفده حدال رعایدای 

 –طرفین گدذارد تدا دیگدر مناقشده ومنازعده ای روی ندهدد، چنانچده 

نزد امیرعلم خان شده پس از فیصله  منازعات واسدترداد  -مشارالیه

منهوبددات رعدداف طددرفین مدداری بدده روی کارنهدداد وامیددر علددم امدوال 

خان  به ازای این رفتار وکردار دوسدتانه شدهریار واالتبدار، میدرزا 
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ربیع نام تاجر را با تحف وهددایای شایسدته از راه مدؤدت ومدواالت 

گسددیل درگدداه عددالم پندداه سدداخت. واو وارد دارالسددلطنه کابددل گردیددده 

 ۸5 «انه مفتخرانه مراجعت کرد. باریاب شد واز عطای خلعت شاه

نماینددده امیددرعلم خددان  درهمددین مالقددات دور از امکددان نیسددت کدده 

جملددده سدددردار شدددریف خدددان دورکدددردن دشدددمنان حددداکم سیسدددتان من

نیددددز ازحواشددددی  مرزهددددای دولتددددین وسددددردار تدددداج محمدددددخان را 

زیرا بعدازاین مالقات امیر هردو فیودال یاغی را وشزدکرده باشد.گ

 دور و در کابل زیرنظرمیگیرد.از چخانسور 

 ؟اما سردار شريف بلوچ کی بود

، در مددورد اقتدددار ۱۸۷۲ایددوان سددمت، سددکرترجنرال گولدسددمید در

ندداروئی در سیسددتان و روی کددار آمدددن سددردار شددریف بلددوج طایفددۀ 

: توضیحات جالبی ارئه کرده مینویسدد  (علم خان سردارخان ) پسر

( خدان شدریفگ ر بدزربدراد)بعد از مرگ سردار دوسدت محمددخان

از او یددک پسددر ده سدداله بنددام درویددش خددان بدداقی مانددد. در اوضدداع 

واحوال عادی این پسرباید جانشین پدرش میشد،ولی سردار شدریف 

خان ازموقع استفاده کرد وضمن ازدواج با بیوۀ برادرش، قدرت را 

قبضدده کددرد. ایددن سددردار شددریف خددان پسرسددردارعلم خددان بعددد از 

دختر خود را به عقدد  ،۱۸۵۷درحدود سال  مرگ دوست محمدخان

و ازدواج پسدر امیدر قداین در آورده اسدت. البتده قددرت او ابدداً قابددل 

مقایسه بدا قددرت رئدیس چخانسور)سدردارابراهیم خدان ( نیسدت. دو 

پسددر سددردار شددریف خددان یکددی سددعیدخان ودیگددری محمدددعلی خددان 
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اسددت. مادرمحمدددعلی خددان خددواهر سددردار ابددراهیم خددان صدداحب 

خانسوراست. مدادر سدعید خدان،خواهر رسدتم خدان سدربندی اسدت  چ
۸6. 

نیزبراثر طغیان درمقابل  امیرعلم خدان ی یسردار شریف خان نارو

حاکم سیستان ،با خانواده وبرادرزاده خود درویش خدان پسرسدردار 

دوست محمد خان ناروئی  به افغانستان پناه می آورد ودر قلعه فدتح 

محمدددکاتب چنانکدده قبددل ازایددن اشددارت اقامددت اختیددار میکنددد. فددیض 

مالطفدات شداهانه]امیرعبدالرحمن خدان[ کده »رفت میگویدکه براثر 

جاذبددددۀ قلدددددوب هریدددددک از خددددود وبیگانددددده است،سدددددردار شدددددریف 

خان]ندداروئی[ و سددردار تدداج محمدددخان سیسددتان، از دولددت ایددران 

روبرتافتددده  بدددا تعلقدددات خدددود وارد چخانسورشددددند وسدددردار تددداج 

وعیدددال خدددود را در چخانسدددور گذاشدددته، همدددراه محمددددخان اطفدددال 

درویددش علیخددان بددرادرزاده سددردار شددریف خددان وسددردار سددلطان 

محمدخان متدوطن موضدع الش وارد قنددهار شددند واعلدی حضدرت 

عرایض سردار محمدیوسف خدان حکمدران فدراه ومدال یوسدف خدان 

کوتوال قنددهار،برحال سدرداران مدذکورآگاه گشدته حکمدران قنددهار 

به درویدش علیخدان از طدرف دولدت  کرد که هزار روپیه را فرمان

داده رخصت مراجعدت چخانسدور دهدد کده امدور عیالدداری خدود را 

منتظم ساخته پس از زمستان دربهدار شدرف یداب حضدور شدود")به 

،هزار روپیه برابر بدوده اسدت بدا ۲۹۲گواهی فیض محمدکاتب، ص

اب سدردار بهای یکصدماده گاه شیرده یدا پانصدد بدز شدیرده(. ودر بد

سلطان محمدخان الشی امری نفرموده ، سردار تاج محمدد را طلدب 

کابدددل نمدددود. چنانچددده پدددس از اجدددرای ایدددن حکدددم اعلیحضدددرت واال 
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ومشرف شدن سردار تاج محمد خان بده تقبیدل سددۀ علیدا، امیدر علدم 

خان حکمران سیستان  را رشک وحسد دامنگیدر شدده در پدی چداره 

روی اميد به مامن امن زرگان سیستان وتدبیرافتاد که مبادا تمامت ب

وامان افغانستان نهنيد وازايين معنيا نقصيی در کيار وبيار او بيدولت 

ايران روی دهد، پس يک رأس اسپ عربی به سردار محمديوسف 

خييان،حکمران فييراه بييه رسييم هديييه فرسييتاده از نقييايص ومعايييب 

سردار تاج محمدخان، که در نفس االمير او عياری و مبيرا از آنهيا 

ود پيام داد وسيردار محمديوسيف خيان داسيتانی از مفاسيد سيردار ب

به عرض کارکنيان پاييۀ سيرير سيلطنت رسيانيده، را تاج محمدخان 

، فرميانی بنيام مشاراليه)سردارتاج محمدخان(درکابل نظربنيد گشيته

)مهددراب( خددان،  حکمييران قنييدهار شييرف نفيياذ يافييت کييه محييراب

خدودش رواندۀ کابدل  پسرسردار تاج محمددخان مدذکور را باسدواران

نماید که به خود نداند، زیراکه پددر وپسدر هدوای شوروشدر اندداختن 

را در سیستان به سدردارند وحداکم قنددهار او را بده وفدق امدر اعلدی 

 ۸۷ «حضرت واال درکابل فرستاد.

برای اینکه سردارشریف درکندار سدرحد بدا ایدران درد سدری بدرای 

دولدت ایجداد نکندد، محلدی بدرای اقامدت او درحضدرت امدام صداحب 

تعیدددین میکندددد، امدددا او از رفدددتن بددده امدددام صددداحب امتنددداع میدددورزد 

ودرکابل باقی میماندد،ودولت نیدز معاشدی بدرای او تعیدین میکندد. تدا 

 ۱۸۸۹ /قمدددری۱۳۰۶سدددال آنکددده  بنابروایدددت سدددراج التدددواریخ،در 

 . ۸۸ .فرو می بندد چشم از جهان درکابل
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 سردار شريف خان:ان پسر

سددعیدخان  سددردار بعددد از مددرگ سددردار شددریف خددان ، فرزندددانش

ومحمدعلی خان از قلعه فتح به کابل میروند وامیرعبددالرحمن خدان 

آنها را بحضورمی پذیرد و تمام حقوق معوقه پدرشان را با اقطاعی 

در قطغن به آنها میدهد ولی آنها حقوق پدر را از خزانه کابل وفراه 

 گرفته دوباره به سیستان ایران برمیگردند.

( ۱۸۹۰هجددددری)۱۳۰۸ع سددددالوقددددایشددددرح فددددیض محمدددددکاتب در  

وهدم  :]بليوچ[شرح خسارت پسران سيردار شيريف خيان »مینویسد:

درایددن ایددام محمدسددعیدخان ومحمدددعلی خددان پسددران سددردار شددریف 

آوردن پددر شدان بده ایدن دولدت  کده روی امیدد -سیستانی]بلوچ[ خان

 کدهومشمول عواطف خسروانه شدن وپدس از چنددی فدوت کدردن او

بار حاصدل کدرده، وحضدرت واال از شرف  -پیش به شرح رفت از

وفورچاره سازی که نسبت به ایشان داشت از  فرط مهمان نوازی و

هشييت هييزار وسيصييد وسييی وسييه روپيييه جملدده مواجددب پدددر ایشددان 

کابلی وثلث یک روپیه با اقطاع وافره درعالقه قطغن بده هدردو تدن 

معین ومرحمت فرموده قرارداد که عیال واطفال ایشان از قلعه فدتح 

اقع عالقه چخانسور که نزدیک سیستان  متعلق دولت ایدران اسدت و

حمل ونقل داده در موضع "حضرت امام" قطغن مسکن گزین شوند 

تددا از عددداوتی کدده بددا بعضددی مددردم سیسددتان دارنددد مباشددر ومرتکددب 

امرخالفددی نشددده غبددار بدددنامی ونددانیکو سددرانجامی در آییندده زیسددت 

ز خطاکدداری ایشددان دولددت وچهددرۀ احددوال روزگددار ایشددان ننشددیند وا

را سه هزارروپييه  مسئول نگردد، چنانچه در روز نهم ماه ذیالحجه

نقد از خزانه کابل وفراه جهت زاد وراه وراحله ایشان بذل واحسان 

نموده فرمانی به نام باجگیران عرض راه نیز عنایت فرمدود کده از 
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رای آنچه با خود داشته باشند باج وخراج نگیرند. ومحمدعلی خان ب

اطمینان خاطر حضرت واال درکابل توقف ورزیده وپنجصدد روییدۀ 

دیگرجهت مصارف او از خزانه عطا شد که تازمدان رسدیدن عیدال 

واطفددالش محتدداج بدده چیددزی نشددود، امددا ایشددان پدداس ایددن احسددان را 

نکددرده چددون محمدسددعید خددان وارد آنجددا شددد وجدده نقددد ی را کدده بدده 

عیدال ومنسدوبان خدویش وپددر خزانه فراه حوالده بدرده بدود گرفتده و

وبرادرش را برداشته وبا وجهی کده از خزانده کابدل اخدذ کدرده بدود 

در سیسددتان رفددت. ومحمدددعلی خددان از کابددل بدده امرحضددرت واال 

  ۸۹ «جانب پیشاور اخراج شد.

زمددانی بدده سیسددتان  سددردار سددعیدخان ندداروئیکدده بدده نظددر میرسددد 

شدته  اسدت،زیرا برگشته باشد که امیدرعلم خدان حداکم سیسدتان درگذ

آنها از دست امیرعلم خان مجبور به فرار از سیسدتان شدده بودندد و 

ودرحیات آن حاکم قهدار نمیتوانسدتند در سیسدتان روز خدوش داشدته 

 باشند. 

اتفدداق افتدداده اسددت ۱۸۹۱قمددری/ ۱۳۰۹مددرگ میددرعلم خددان درسددال

وپدس از او حکومددت سیسدتان بدده پسدراو علددی اکبرملقدب بدده شددوکت 

 ۹۰ هر سعید خان رسیده بود.الملک شوهرخوا

بدود  سيردار نظرخيانپدرسردارخدادادخان و او پددر خانسعیدسردار

خورشیدی بر اثدر توطئده هدای خانددان  ۱۳۳۰که در انتخابات سال 

نفردیگر از هیئت مسئول صدندوق انتخابدات بده  ۱۲علم در زابل با 
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سدردار نظرخددان پسدرانی بنددام پرویدز خان،قبدداد خددان .  ۹۱قتدل رسددید

خان وبهمن خان داشت که بجز آرین خان، دیگدران همده در  وآرین

 .  ۹۲آمریکا زندگی میکنند

 برقلعه کنگ : سردار ابراهيم خانعاقبت لشکرکشی 

فدراه  یلدکده وا یامهنگد۱۸۹۱سدال ، درسراج التواریخ مینویسدد کده

ران اخ هیدر ناح ینجرانبلوچان س لهیغا یسرکوب یبرا خاندادالمو

[ پدراستاد خلیلیکوتوال] خان نیمحمدحس رزایود، مرفته ب یوچاه گ

شته وبازگشت ذگ یسالها یايطوماربقا » شيپنجگانه خو اراني اب

را   «چخانسيييوراهيييالی فيييراه واربابيييان  بزرگيييان و نيخيييوان عالخييي

خدان رسداله  یدعلیبدسدت سد ریام ومهرنموده به امضا سینو رونیب

راثدر ب  .شدده وصدول کندد یدار داد تا از مدردم چخانسدوربه هرنحدو

ن کوتدددوال خدددا نیرزامحمدحسدددیم زیرانگوشددد زیدددآم ددام فسددداقددداایدددن 

چخانسدددددور فدددددراه و فیش مدددددردم شدددددرترسددددداخدانظدددددالم و ارانیدددددو

ام گددهندسددت بدده شددورش زدنددد وشدددند و واکددنش  و اضددطرابدچار

هزارنفر  ۱۲بلوچ که تعداد شان حمله نیروهای دولتی بر شورشیان 

بفرارنهاده خدود بقصدد تخمین شده، بعد از زدوخوردی شورشیان پا 

حددود دوهدزار عبور از رودخانه هیرمند خود را به رود انداختندد و

عبددددورکرده  هیرمنددددد بقیدددده ازو  دندددددردیآب غددددرق گنفرشددددان در 

 سددددردار ابددددراهیم خددددان کدددده قبددددل ازایددددن ند.شددددد رانیدددداواردخددداک 

بدددود، اقدددوام بلدددوچ را فدددراری شدددده بددده ایدددران ازاثراعمدددال خدددالف 

قلعدده کنددگ تددا برتددا کنددار رود مشددترک آمددد  هبدددورخود جمددع نمددود

                                                 
۹1

)بورای اطوالع بیشوتر بوه کتواب ۵۴2،۵۴۵ -۴33ص صوجوواد محمودی خموک سیسوتانی، ، - 

 جوادمحمدیرجوع شود(
۹2

 1۴1-13۹ صجواد محمدی خمک سیستانی، ص - 
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وقبل از حملددده پیدددامی تهدیدددد آمیدددز بددده حملددده کندددد.ومتی حکدددمرکز

۹۳ محمدجان خان یکی از خوانین کنگ میفرستد.
  

 چخانسددددور، خددددوانین بلددددوچشددددورش شددددرح سددددراج التددددواریخ در 

 چنددددددین گددددددزارش میدهددددددد:سددددددردارابراهیم خددددددان ازلشکرکشددددددی 

کيه فيرار سيسيتان شيده ودرد سردارابراهيم خان با مردم بلوچييه »

غربت را ديده بودنيد جمعييت کيرد تيا کنيار خيط فاصيله بيين دولتيين 

افغانستان وايران آمده بيه کارکنيان ايين دوليت پييام دادنيد کيه چيون 

آباء واجداد وزندگان ماسيت  عالقۀ چخاسورمدفن مردگان وموطن

مييا شييود. وهييم نامييه بييه کدخييدا محمييدجان خييان  ضيتفييو ديييبا یميي

و درمخالفت  اريکه تمامت مردم چخانسور با ما دادند اميپفرستاده 

برداشييته بييا  افغيياندسييت ازاگراو د، بييا دولييت افغانسييتان مييدد کارانيي

 شيانيخيود را از دسيت ا واال ،متفق ومتحد شوند فهيوالمراد شانيا

 پيخييان را نييزد سييرت مينامييه سييردار ابييراه واوبييه بيياد خواهييد داد.

 ملفييوف[آن را]شييانيخييان آورده وا فيخييان ومحمدشيير ميعبييدالرح

 دس واالقيسلطنت فرسيتاده از حضيورا  ريسر يه  خود به پا ه  ضيعر

دراز بيا  یخيان سيالها ميسيردارابراه:ام رفيت کيهقيار  شيانيبه نام ا

 روز جنيگ انييانبياز بيوده ودرم یبه بيد شيها دمساز ودر آالکخو

 یدهواييبا یمي ،در او اثير کيرده اسيت تييخوک عيتيبه سر بيرده طب

چنان به مشت ادب در دهينش  کرده رونينش را از سرش بقبرستا

بييل از پرتييو قو  .نييديبرسييتان خييود را بييه خييواب هييم نبقبزننييد کييه 

سيواره  صيدتنيحکم کدخدا محمدجان خان بيا س نيا افگندن وصول

برافراشيته بيا  خيان ميسيردار ابيراه لمقابي قريبخيودوم قياز  ادهيوپ

سيياخلو راه  گيياندايخييان و پ فيخييان ومحمدشيير ميعبييدالرح پيسييرت

                                                 
۹3
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خييييط فاصييييله رفتييييه بييييه عييييزم رزم  کنييييار مييييدافعت برداشييييته تييييا

 نيييازا [مييهيخييان خز رعلميييام]سييتاني. وحکمييران سسييادندياستوارا

ه از سييوار یزييينظييام را بييا چ اورانيييتيين از  کيييآگيياه گشييته  اميير

خيان را بالشيکرش از کنيار خيط فاصيل  ميمامور کرده سردار ابراه

 ۹4 «دور کرده پراکنده ساخت.

ومييييدارای   بييييه چخانسييييورابراهيم خييييان سييييردار بازگشييييت مجييييدد

 اميرعبدالرحمن خان با او:

 عهدددددددر ابراهیم خدددددان بددددده ایدددددران سدددددردارفراردوبددددداره تددددداریخ 

 رامجددد او شدت گباز  تاریخمعلوم نیست ولی امیرعبدالرحمن خان 

ربیددع وقددایع شددرح درخبرمیدهد.سددراج التددواریخ ،سددراج التددواریخ 

شرح حال ابراهیم درمیالدی( ۱۸۹۶هق )مطابق  ۱۳۱۶االول سال 

کد خدا ابراهیم خان بلوچ، ازتبعۀ دولت :» مینویسدخان بلوچ چنین 

ایران که در سیستان اقامت وتوطن داشت ، از معاندت وبد سدلوکی 

بدا اهدل وعیدال []شدوکت الملدک پسدرمیرعلم خدان خزیمدهحداکم آنجدا 

خود نقل مسکن کرده در چخانسور به سایۀ حمایت این دولدت جدای 

گزید. واز عریضۀ آخندزاده فقیرمحمددخان]حاکم چخانسدور[، جیدره 

برای او ومنسوبانش معین ومقررگردیده، خودش طلب کابل شد کده 

قددراری درامددر معدداش روزگددارش نهدداده آیددد. واو قبددل از آمدددن بدده 

ندگی گفته، در روز ششم ربیع االخدر آخنددزاده دارالسلطنه، وداع ز

اگيير بييرادر او کييه درچخانسييور »فقیددر محمددد خددان را فرمددان شددد کدده

مکاتبييه گييرش کييه در سيسييتان انييد، مييراوده و اسييت، بييابرادران دي

نکند وضامن از عدم ارتکاب خود درايين امير بدهيد معيروض دارد 

باش او در آنجا فرموده شود واال ايشان را در  که سر رشتۀ بود و
                                                 

۹4
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و او از تبرای برادران خيود آبيا نميوده بيا « سيستان مراجعت دهد.

 .  ۹5«اهل وعيال ابراهيم خان در سيستان معاودت کرد.

هدددق )مطدددابق  ۱۳۱۶ربیدددع االول سدددال دروقدددایع سدددراج التدددواریخ ،

کد » :مینویسدشرح حال ابراهیم خان بلوچ چنین درمیالدی( ۱۸۹۶

خدا ابراهیم خدان بلدوچ، ازتبعدۀ دولدت ایدران کده در سیسدتان اقامدت 

]شدوکت الملدک وتوطن داشت ، از معاندت وبدد سدلوکی حداکم آنجدا 

با اهددل وعیددال خددود نقددل مسددکن کددرده در پسددرمیرعلم خددان خزیمدده[

چخانسددور بدده سددایۀ حمایددت ایددن دولددت جددای گزیددد. واز عریضددۀ 

ر[، جیره برای او ومنسوبانش آخندزاده فقیرمحمدخان]حاکم چخانسو

معین ومقررگردیده، خودش طلب کابل شد که قراری درامر معداش 

روزگارش نهاده آید. واو قبل از آمدن به دارالسدلطنه، وداع زنددگی 

گفته، در روز ششم ربیع االخر، آخندزاده فقیر محمد خان را فرمان 

کده  اگر برادر او که درچخانسور است، بدابرادران دیگدرش»شد که

در سیسدتان انددد، مدراوده و ومکاتبدده نکندد وضددامن از عددم ارتکدداب 

خود دراین امر بدهد معروض دارد که سر رشدتۀ بدود وبداش او در 

و او از « آنجا فرموده شود واال ایشان را در سیستان مراجعت دهد.

تبرای برادران خود آبا نموده با اهل وعیال ابراهیم خان در سیستان 

  ۹6 «معاودت کرد.

وتیددت در  ۱۸۵۶وحکددیم باشددی سیسددتان در  ۱۸۷۲درسددال سددمت 

نمیکننددد و  بخددوبی یدداد ابددراهیم خدداناز زارشددهای خددود گدر  ۱۹۰۴

وی مدردی سدتمباره ومعتداد بده الکدول وچدرس وبندگ »میگویند که 

بددود و دکتددر فددوربس سددیاح فرانسدده ای را درکنددار هددامون درسددال 

                                                 
۹5
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آورده بدود وخدودش م هنگام شکار از روی بلهوسدی بده قتدل ۱۸۴۰

پسددرش خانجهددان خددان درسددال و چشددم از جددان پوشددید. ۱۸۹۲در 

درمیددان سیسددتان  دهکددده سددیاه دک در درحددال فقددر وافددالس  ۱۹۰۳

 . ۹۷ .زندګی میکرد کنگی

از تندددددددخوئی وبیرحمددددددی  هددددددم «زادسددددددروان سیسددددددتان»مولددددددف 

با دخترکدخيدا زينيل »ومیگوید او  حکایت میکندسردارابراهیم خان 

طعين ولعين ونفيرين  نمود و او که شيعی ميذهب بيود،ِخّمر ازدواج 

برسنيان می گفت وخدميه بليوچ خبرناسيزاگوئی وی را بيه ابيراهيم 

تبرهيردو  خان گزارش دادند. واو درودگرد طلبيد وحکم نمود تيا بيا

] منظددور  دسيت همسير را از مين انيداخت ودر روغين گداختيه نهياد

خته گذاشت تا مانع خون تان همسررا در روغن گدامحل مقطوع دس

  ۹۸« [گردد.ریزی 

سييردارابراهيم در برابيير گذشييت ومييدارای امييير عبييدالرحمن خييان  

دسييت بييه بغيياوت وسرکشييی زده امير مقابييلدر چنييدين بييارکييه خييان 

  . ، ستودنی استبود

     ختم() 
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 2020/ 12/3دهم مقاله پانز

 

 علت شورش بلوچ های چخانسور 

 درعهد امير عبدالرحمن خان

درافغانسييتان قبييل از عهييد امييانی  روش حصييول ماليييات از مييردم 

توسط ماموران مالياتی با ستم وانوع بيدرفتاری بيا مودييان هميراه 

بييود و در برخييی محييالت تفيياوتی بييا غييارت سييرزمينهای مغلوبيييه 

نداشت. مياموران مالييات ازهرچييز وهيرکس از زمينيدار تيا دهقيان 

دار واز کسييبه کييار و  کشييتکار وازکييوچی مالييدارتا بيييوه زن ميير 

پيشه ور  تا قبرکن و مرده شور، ماليات ميگرفتند وبا ستم وانواع 

خشييونت وتييوهين بييه موديييان نييه تنهييا اصييل ماليييات را بلکييه بنييام 

عييييوارض و نامهييييای ديگييييری بييييرای خييييود وآمييييران خود،ماليييييات 

ميگرفتنييد و بيير رعيييت سييتم روا ميداشييتند وهمييين روش درطييول 

 رش های مردم برضد حکومتها ميشد. تاريخ سبب قيامها وشو

امييير  خييان کوتييوال)رئيس امنيييه واسييتخبارات( ميييرزا محمدحسييين

بييود و ميييردم ازشيييدت  یظيييالم بيرحم وشيييخص بسيييار عبييدالرحمن

)دانشدنامه آریانا(.غبدار از نفرت، او را "ميرغضب" نيز ميناميدنيد 

مييرزا محمدحسيين خيان سيردفتر :» د ویدگقول فیض محمددکاتب می

سنجنش کوتوالی کابل ومرزا عبدالروف خان ناييب او مقيرر شيدند 

وازايييين دوشيييغل بيييزرگ رعيييب عظييييم وخيييوف عمييييم در دل خليييق 
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انداخته امور بس شگفت وهنگفت بر روی روزگار آورده کارهای 

  ۹۹ .«آشکار ونهفت بسيارکردند

عبدددالرحمن غبددار متذکرمیشددود کدده، تددرس از شددکنجه هددای امیددر  

خان)که توسدط کوتدوال میرزامحمدحسدین خدان اعمدال میشدد( چندان 

در دل مردم خوف ایجاد کرده بود که بقول فدیض محمددکاتب، مدرد 

بلند رتبه یی چون سپهساالر غالم حیدرخان توخی به مجدرد شدنیدن 

هزارروپیدده باقیدددار ۳۸ایدن خبرکدده ]میدرزا محمدحسددین خدان[ او را 

درندگ در هندوسدتان فدرار کدرد. همچندین  قلمداد کرده اسدت، بددون

میددرزا ابوالحسددن همینکدده شددنید پدرش)میرمحمدحسددین سرشددته دار( 

رامحبددوس کددرده انددد، بددا ضددرب گلولدده تفنگچدده خددودش را بکشددت. 

" مخصوصداً در نيام گييرک" و "شيش کيالهمردم از شنیدن نامهای "

شددش کددداله، عبدددارت بدددود از  پایتخددت تنفدددر و انزجارشددددید داشدددتند.

ل یددک اداره سددنجش محاسددبات امددور مددالی و تعیددین دارائددی تشددکی

محکددومین کدده سرشددتهآ دار آن میددرزا محمددد حسددین کوتوال)بعدددها 

مستوفی الممالک( و اعضایش میرزا عبدالرؤف خان نایب کوتوال، 

میدددرزا محمدددد قاسدددم خدددان روزنامچددده، میدددرزا سدددید محمدددود خدددان 

ودندد. اینهدا م حسدن خدان بقندهاری،میرزا شیرعلیخان و میدرزا غدال

برای ابراز حسن خدمت به امیرعبدالرحمن خان بسدا خدانواده هدا و 

مددردم بیگندداه را بدده عندداوین باقیددداری و تحریددف محاسددبات وغیددره 

  ۱۰۰برباد نمودند.

هنگدامی کده والدی فدراه ۱۸۹۱کده، درسدال گویدمیکاتب فیض محمد 

موالدادخان برای سرکوبی غایله بلوچان سنجرانی در ناحیه خاران 

                                                 
۹۹
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[ پدراستاد خلیلیچاه گی رفته بود، میرزا محمدحسین خان کوتوال]و

طوماربقايای سالهای گذشته وبازگشت »  با ياران پنجگانه خويش

را   «خيييالع خيييوانين و بزرگيييان فيييراه واربابيييان اهيييالی چخانسيييور

بیرون نویس نموده به امضاومهر امیر بدسدت سدیدعلی خدان رسداله 

فددیض   وصددول کنددد. عننددف وجبددردار داد تددا از مددردم چخانسددوربه 

سنوات گذشدته باقیات مالیات حواله این براثرشرح میدهد که محمد  

بلدوچ مدردم  ،)ازده سال قبل( برذمه زمیندداران وخدوانین چخانسدور

 دست به بغاوت زدند.چخانسور در

ازجنيييياب ، مبپييييرداز خيج التييييوارسييييرا نقييييل ازل ازآنکييييه بييييه ]قبيييي

کيياظم کييه صييفحات مييورد ضييرورتم را ازآن کتيياب  هللاداکترسيييدعبد

 ].نمايممی ابراز سپاس و تشکر ،برايم فرستادند

 (مینویسد: ۱۸۹۱)۱۳۰۹وقایع سال شرح فیض محمدکاتب، در 

جانيييب خييياران  [فيييراه ]واليييیرهسپارشيييدن ميييوالداد خيييان »

 وبغاوت بلوچيه چخانسور:

واز آنسددوی مددوالداد خددان حکمددران فددراه بدده فرمددانی کدده بدده نددامش  

شرف اصدار یافته بود مردم گرمسیر ونواحی فراه وغیره را فراهم 

آورده در روز سدددددددوم مددددددداه رمضدددددددان از فدددددددراه راه تدمیرشددددددداه 

نظرومیرزاخان وهللا خان نامدان بلدوچ سدکنهآ چداه گدی را کده از راه 

ه بودنددد، برداشددته روی بدده درکهسددار خدداران رفتدده قرارگرفتدد -فددرار

طوماربقاييای رم رهندوردی بدود کده گسوی چاه گی نهاد وهنوز سر

اربابيان  سالهای گذشيته وبازگشيت خيالع خيوانين وبزرگيان فيراه و

عيييال قيييه چخانسيييور کيييه بيييا سيييردار محمديوسيييف خيييان ابييين اميييير 
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بلنييد گرديييده بازگشييته  کبيرحاضيير کابييل شييده وازعطييای خلعييت سيير

سيين خيان بايياران پنجگانيه خود:ميرزامحميد ومييرزا محمدح بودند

روف خيان ومييرزا لاسلم خان وميرزا سيدمحمودخان ومييرزا عبيدا

کييه ادعييای سيينجش دفيياتر  شيييرعلی خييان وميييرزا غييالم حسيين خييان

چنانچه از پيش اشارت -پادشاهی وساختن خاصه  بودجه مملکت را

کرده واز حضيرت اقيدس عزقبيولی يافتيه بودنيد بيه قليم عيدم  -رفت

مجرائييی از دفتيير پادشيياهی بيييرون نييويس کييرده و بييه ُمهرمهراثييار 

حضييييرت واال رسييييانيده مبلييييغ گزافييييی را بييييه نييييام بزرگييييان فييييراه 

ده بيه سييدعلی خيان رسياله دار سيپرده وصيد وچخانسورحواله نمو

 سواره نظام با او همراه کرده به تحصيل آن وجوه گماشت.

وهمچنین درتمامت مملکت از قبیل وجه مذکوره حوالت نموده لوای 

واز جمله تحصیلدار مذکور از قندهار مامورفراه  .نیکنامی افراشت

دخان آخوندزاده فقیرمحمددد،وچخانسدددورگردیده چدددون وارد آنجدددا شدددد

حاکم وسرحدار چخانسور از ورود صد سوار وحوالهآ وجدوه بسدیار 

خوفندداک گردیددده، محمددداکرم خددان بددرادر وسددعید محمددد بددرادر زاده 

خدود را از راه خفدا درموضدع) لفطددان( الش وجدوین فرسدتاده تعلددیم 

کرد که مال ومتاع او را به بهانه مالتجارت از آنجدا جمدع کدرده در 

ران نقدل دهندد تدا پدس از وصدول ایشدان در سیستان متعقله دولدت اید

وازایددددن  .آنجددددا خددددود او نیددددز از راه فددددرار داخددددل سیسددددتان شددددود

عایای عالقه چخانسورآگهی یافته سرتیپ محمدحسن خان مقیم رامر

الش را خبردادند واو به سرعت وشتاب چندتن ازپیادگان ساخلو را 

مددخان که در تحت رایت داشت فرستاده برادر وبدرادر زاده فقیرمح

راگرفتدددددده ودر زندددددددان قلعلدددددده الش محبددددددوس کرد.وآخوندددددددزاده 

نائبان وکدخدايان بلوچيه فقیرمحمدخان از حبس آن دوتن آگاه گشته 

عالقييه چخانسييور را نزدخييود خواسييته همييه را از حييواله  بازگشييت 
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تنخواه وخالع وبقايای زمان حکومت سردار محمديوسيف خيان در 

خوف ورعب انداخته به ايشان فراه تخويف وتخدير کرده در محلل 

گفت که بنام هرکدام سی الی چهل هزارروپيه قران حواليه از دفتير 

سنجش کابل آمده که هيين ييک تياب وتيوان برداشيتن ايين بيارگران 

وایشددان ایددن سددخن را از آخونددد زاده فقیرمحمدددخان شددنیده  رانييدارد.

خایفاندده از وی صددالح کددار جسددتند ،واو نخسددت عهددد وسددوگند از 

ن طلبیددد وقدرآن شددریف را درمیدان نهدداده بدا هددم عهدد بسددتند کدده ایشدا

همگنان از راه فرار داخل سیستان متعلقهآ ایران شوند. بعد ایشان از 

آخوندزاده فقیرمحمدخان خواهان آن شدند که کدخدا محمددجان خدان 

قوم پارسی را نیز میباید که خواسته با خود متفق وهمداستان سازند 

ی بدده واسددطهآ او بددا ایشددان معاضدددوهم عنددان تددا تمامددت مددردم پارسدد

شوند، واال او به معاونت فوج پادشاهی کمر خددمت بسدته ایشدان را 

خسته کندد. وآخوندد زاده ایدن گفدتهآ آندان را پذیرفتده کدس ندزد کدخددا 

محمدددجان فرسددتاده بدده بهددانهآ خدددمتی از خدددمات دولددتش درنزدخددود 

خوندد زاده آگداه گردیدده طلبید، واو که از معاهدەآ بزرگان بلوچیه و آ

بددود از رفددتن در نددزد ایشددان سددرباز زد وبزرگددان از اتحدداد واتفدداق 

نورزیددددن او مدددایوس شدددده بدددا آخوندددد زاده فقیرمحمدددد خدددان در ده 

زینل]زینددل خمددر ُخسرسددردارابراهیم خددان[ کدده خاندده وعیددال آخونددد 

زاده در آنجا بود رفته از نو، دیگرمعاهده وپیمان درمیان نهاده باهم 

رار دادند که مسداکن ومندازل خدود را فروهشدته و از نهدر هیرمندد ق

گذشته از راه فرار داخلل خداک ایدران شدوند. وکدخددا محمددجان را 

اگددر دسددت یابنددد بدده قتددل رسددانند وآنگاه]کدده[ عهددد بسددته بدده سددوگند 

مؤکدکردندددد، همگدددان راه مندددزل ومکدددان خدددویش پدددیش گرفتندددد کددده 

 بکوچند.
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رمحمدد وکدخددا ملدک محمدرخشدانی ندزد وآخوند زاده با کددا خددا یا

نائدددب احمددددخان شدددد کددده او را نیدددز بدددا خدددودو بزرگدددان بلوچیددده در 

فرارکردن متفق وهم گردن سازد، اما او ونائب بنیادخان آخوندزاده 

را به خیانت وخسارت منسوب کرده از راه خدمت دولت محبوسش 

نمدددوده و در قلعلددده چخانسدددور بدددرده بددده صدباشدددی مقدددیم قلعددده آنجدددا 

 وخاصه داران زیردست وی سپردند.

واز آنسوی سرتیپ محمدحسن خان مقیم الش که برادر وبرادرزاده 

آخودزاده را محبوس کرده چون موالداد حکمران فراه به عزم تنبیه 

و تهدید اشرار بلوچ سنجرانی، رهسپارچاه گی وعالقه خداران شدده 

یشددان بدده در فددراه نبددود، از گرفتارسدداختن آن دوتددن وعددزم وارادەآ ا

کرنیل محمدخان و میرزا عبدارسدول خدان مقدیم وسدردفترآگهی داده 

اجازت طلبید که با ایشان چده معاملدت کندد؟ وکرنیدل مدذکور مداجرا 

را درج عریضدددلهآ خدددویش کدددرده بددده پدددایهآ سدددریر سدددلطنت فرسدددتاده 

محمدشریف خان اسحاقزئی را از راه فراه درچخانسور روان کرده 

ول افگنددددن امرسدددعادت موصدددول امدددرش نمدددود کددده تدددا پرتدددو وصددد

حضرت واال آخونددزاده را محافظدت نمدوده نگذارندد کده بده حیلده و 

واسددطه خددود را خددالص کنددد. وچددون مشددارالیه واردچخانسورشددد، 

سرتیپ عبدالرحیم خان، آخونددزاده را از قلعده ای کده محبدوس بدود 

قلعه گنگ دژ برده سخت محافظتش کردند.  بیرون آورده با خود به

بلوچیه از راه معاهده ای که با اخونددزاده کدرده بودندد روی ومردم 

غلبه بده گندگ دژ نهادندد کده او را بده قهدر وعندف از حدبس رهدایی 

داده بعدددد راه فدددرار جاندددب سیسدددتان متعلقددده دولدددت ایدددران برگیرندددد. 

داده ودراین اثنا آخوند زاده مبلغدی را بده محمدشدریف خدان رشدوت 

بلوچیددده کددده واردگردیدددده و جانبددددارخویش سددداخت. چنانچددده مدددردم 

نیروی تغلب را در بازوی خود ندیده زبان به البه گشودند که او را 
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بری از خطا گفته خالصدش سدازند. ومحمدشدریف خدان بده واسدطهآ 

 رشوتی که گرفتده بدود ]حرف[بلوچدان را در دل جدای داده وظداهراً 

 ایشان را سخت پیچ وتاب نموده، نائب ًاحمدخان ونائب بنیاد خان را

مسددئول سدداخته گفددت کدده یددا خطددا را برآخوندددزاده ثابددت کننددد ویددا از 

عهددده جددواب ایددن کدده حدداکم پادشدداهی را مددتهم ومحبددوس کددرده انددد 

برایند، وبه این قدر گفتاررشوت را برخود سزاوار وگوارا پنداشدته 

مددردم بلوچیدده را نیددز از رهانیدددن آخوندددزاده مددایوس گردانیددد. وآن 

خونددزاده راگرفتدار سداخته بودندد از گفتدار دوتن کدخدا]نایبان[ کده آ

محمدشددریف خددان هراسددناک گردیددده از راه چدداره جددوئی نزدکدخدددا 

محمدجان  شدده عدالج کدار وصدالح روزگدار خدویش جسدته بده وی 

اظهارکردندددد کددده از بدددیم بددداز پدددرس ایدددن قضدددیه معکوسددده ناچدددار 

 ۱۰۱ «فراراختیارکنند.

 :خان پارسی درکنار دولت  ايستادگی محمدجان

و او دامن از رأی دادن ومشورت »فیض محمدکاتب ادامه میدهد:   

ایشددان برچیددده بددا سددی تددن سددواره وشصددت وندده تددن پیدداده از مددردم 

پارسی که قومش بود]ند[ نزد سرتیپ عبدالرحیم خان ومحمدشدریف 

خددان اسدددحاقزائی رفتددده از اراده وعدددزم مدددردم بلدددوچی کددده درفدددرار 

هرسه تن با سدواره و پیداده  مصمم شده بودند هردو تن راخبرداده ،

او وهشدددتاد تدددن پیددداده سددداخلو از گندددگ دژ]قلعلددده کندددگ[ برخاسدددته 

ومحافظ به حفاظت آخونددزاده گماشدته وارد ندادعلی شددند وشدب را 

در آنجا به سر برده بامدادان راه برگرفته چون به نزدیک موضعی 

که بلوچان جمعیت کرده بودند رسدیدند مدردم بلدوچ لجدوج ایشدان را 

ده قدرب دوزاده هدزار تدن بده آهندگ جندگ پدیش آمدندد، وسدرتیپ دی
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عبدالرحیم خان با محمدشریف خان وکدخدا محمدجان خان کس نزد 

ایشان فرسدتاده پیدام دادندد کده از راه اسدتمالت آن قدوم ومکالمدات بدا 

ایشان وارد شده میخواهند که امتیاز حق وباطدل را نمدوده ایشدان را 

اینکده بدا ایشدان هنگامده آرا گشدته بندای  از فرارکردن باز دارند، نه

پیکار گذارند، واگر چنانچده از راه جهالدت واندیشدهآ بطالدت بدازنمی 

گردند هماندا مدی بایدد کده تدا زمدان بازگشدت مدوالداد خدان حکمدران 

 ۱۰۲ فراه از چاه گی وخاران توقف کرده مصدر امری نشوند.

آیینده فدرار بعد اگر او بروفق مدعا وطبق تمنای ایشان کارنکند هر 

اختیار کرده به هردیار که میخواهندد بروندد ومدردم بلدوچ از واهمده 

ای که برای شان مستولی شده بود پاسخ داده طالب پیمدان شددند کده 

ا بازگشتن موالداد خان از حوادث وعوارض تاز آسیب مامون بوده 

وسددرتیپ عبدددالرحیم خددالن بددا محمدشددریف .سیاسددیه مصددئون باشددند 

ایشان را بگوش قبدول شدنیده بدا کدخددا محمددجان خان این مضمون 

مشورت کردند که باهم رفته ورشتهآ پیمان را بدا بلوچدان انعقداد داده 

روش  از فرارکردن شان بازدارند. وکداخدا محمددجان کده از راه و

در نزد  بدعهدی به کج نهادی مردم بلوچیه آگاه بود از رفتن خویش

باهم قرارداده بودند که او را اگدر بلوچان ابا کرده وهم از بیم اینکه 

بکشند، نرفته آن دو تن را صالح رفتن وعهد با بلوچان  -دست یابند

بسددتن داد. چنانچدده ایشددان درنقددطهآ میاندده دوصددف رفتدده، واز مددردم 

بلوچ نائب احمدخان ونائب بنیادخان پدیش آمدده بداهم نشسدتند وقدرآن 

ر دادنددد کدده تددا شددریف را درمیددان نهدداده سددوگند یادکردنددد وبدداهم قددرا

رسیدن موالداد خان راه فرار نه پیموده ودرمندزل ومقدام خدود بدوده 
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مرتکب حرکت خدالف نشدوند. وهدردو تدن نائبدان بلوچیده قبدول ایدن 

امر کردند ودست برقرآن نهداده بده سدوگندهای غدالظ وشددادعهد را 

انعقاد داده شرط درمیان نهادند کده اگرمدوالداد خدان خدواهش ایشدان 

آن وقددت اگددر فرارکننددد ایشددان را بدداز نگرداننددد وپددس از را نپددذیرد 

انعقداد ایدن عهددد سدرتیپ عبددالرحیم خددان ومحمدشدریف خدان آسددوده 

خدداطر بدده لشددکرگاه خددود بازگشددتند واز جددایی کدده رسددیده بودنددد بددا 

کدخدددا محمدددجان راه مراجعددت برگرفتدده چددون وارد نددادعلی شدددند، 

ن واشدتران خدود را مردم سست عهد بلوچ گله گاوان ورمهآ گوسپندا

درکشتزار دولدت رهدا داده واحمدال واثقدال ایشدان را از نهرهیرمندد 

عبور داده عزم رفتن به سیستان کردند. وسرتیپ عبدالرحیم خان با 

محمدشریف خان وکدخدا محمدجان ازاین فتنه آگاه گشدته بده تعجیدل 

وشتاب واسپ عتاب سوار شده خود را بدا سدواره وپیداده ای کده در 

داشددتند بدده نزدیددک بلوچددان رسددانیده بددی آنکدده گفددت وشددنودی رکدداب 

درمیان آید، بلوچان ...تقریبا پانزده هزار تن مسلح   روی محاربت 

به سوی ایشان نهادند وسرتیپ عبدالرحیم خان با محمدشدریف خدان 

از کثددرت آنددان نیندیشددیده وهددیچ درخدداطر راه نددداده هشددتاد تددن پیدداده 

یمنده قدرار داده وشصدت تدن از پیداده ساخلورا که همراه داشدتند درم

مردم پارسی را که با کدخدا محمدجان طریق خدمت دولت برگرفته 

بودند درمسیره وخدود ایشدان بدا سدی تدن سدواره ی کدخددای مدذکور 

وغیددره در قلبگدداه جددای گزیدنددد وتمامددت سددواران وپیادگددان را تائیددد 

نگ جنگ نمودند که تا مردم بلوچیه سه بارفیرتفنگ نکنند ایشان آه

ننمایند که شاید از نقض عهدی که دست به قرآن نهاده وبسته بودندد 

دچددار وخامددت گردیددده وکتدداب خدددای پدداک دامنگیددرآن قددوم سددفاک 

شود،چنانچه گروه شقاوت پژوه بلوچیه سه بار دهن تفنگ های آتش 

بددار جانددب ایددن پاسدددارندگان قددرآن گشدداد داده، آنگدداه اینددان بددازوی 
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ودر بین اشتعال نایرەآ جنگ  .ت در پیوستکارزار گشاده جنگ سخ

کدخدا محمدجان خان آهنگ پیش رفتن کرده بدا بیسدت تدن از کسدان 

خددویش اسددپ جددالدت تاختدده و بدده اندددازەآ سیصددد گددام از همراهددانش 

دور بدده بلوچددان نزدیددک گشددته طددرح حددرب شدددید انددداخت، ونائددب 

ن نیدز بنیادخان از بلوچان به قتل رسیده وغالم بدرادر نائدب احمددخا

بدا چندد تدن دیگدراز دم تیدغ وضدرب گلولده بدی دریدغ شدربت نداگوار 

مرگ چشید. وبلوچان با وجودکثرت وازدحام ازایدن دسدتبرد کدخددا 

محمدجان خان وکشش وکوشش دیگر دلیدران کده مجمدوع دوصددتن 

می شدند به تائیدد الهدی وتوفیدق اقبدال پادشداهی پشدت بده جندگ داده 

ن دولددت تددا کنددار نهددر هیرمنددد ار روبدده هزیمددت نهادنددد، وهواخواهددا

قفای ایشان رخش تعاقب تاخته، ودوهزارتن از بلوچدان دهشدت زده 

خدددود را در آب زده غدددرق گدددرداب فندددا شددددند، ومدددابقی راه هدددامون 

برگرفتده خدویش را از مهلکدده بیدرون کشدیدند. وخادمددان دولدت مددال 

ومواشی بدی صداحب ایشدان را تصداحب کدرده شدش تدن از پیادگدان 

از لشکر دور افتاده بودند دچارهزیمتیدان بلوچدان گردیدده  ساخلو که

کشته گشتند، ودر حربگاه بدون ازاسپ سدواری کددا خددا محمددجان 

که از ضرب گولهآ خصم سقط شد دیگر آسیبی ندیده مظفدر در قلدعهآ 

نددادعلی بازگشددتند واز آنجددا در قلعلدده گنددگ دژ درشددده فددرود آمدنددد 

رکه متصرف شده بود واگذاشته، ومال مواشی منهوبهآ بلوچان را به

کدخددددا محمددددجان خدددان از سدددرتیپ ومحمدشدددریف خدددان رخصدددت 

حاصل کرده با سواره وپیاده کده بدرای خددمت دولدت آورده بدود در 

قلعهآ خدویش رفت.)ظداهراً ایدن محمددجان خدان پددر بدزرگ حالجدی 

غالم حسدن مقدیم ولسدوالی کندگ درکندار رودهیرمندد بدوده باشدد کده 

دجان خان درمیان مدردم معدروف اسدت.( واشدرار تاهنوز قریه محم

بلوچیه عیال واطفدال خدود را فروهشدته همچندان از راه هزیمدت بده 
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صد رنج و زحمت خود را در سیستان متعلقه دولت ایدران کشدیدند، 

ومددردم بلوچیدده آنجددا بدده پدداس ننددگ قومیددت کمددر همددت بدده معاونددت 

ومردم  ایشان تنگ بسته روی خونخواهی به سوی چخانسورنهادند.

پارسی عالقه چخانسوربا غیره کسانی که از راه هواخدواهی دولدت 

درجای خویش بودند بر اشفته مدال ومندال فرارکردگدان را بدا البسده 

زنددان ایشددان تمددام غددارت کردنددد، ونائددب احمدددخان بددا کسددان نائددب 

بنیادخان مقتول وبلوچیه سیستان اطراف قلعه کدخدا محمدجان خدان 

بده محاصدره اش انداختندد و سده شدبانه روز او را دایره سان گرفته 

را محصدددور داشدددته ، و وی کدددس ندددزد سدددرتیپ عبددددالرحیم خدددان 

ومحمدشددریف خددان فرسددتاده هرچنددد معاونددت خواسددت ایشددان تقاعددد 

ورزیددده کمددک بددرای او نفرسددتادند تددا گددروه شددرارت پددژوه بلوچیدده 

 نیروی فتح قلعهآ او را در بدازوی خدود ندیدده ... راه مراجعدت پدیش

گرفتنددد. وآنگدداه کدده اطددراف قلددعهآ او از وجددود اشددرار بلوچیدده خددالی 

شدند هردو تن ندزد کدخددا محمددجان خدان شدده از نفرسدتادن کمدک 

عددذر خواسددته وآخونددد زاده فقیرمحمدددخان را کدده محددرک ایددن فتندده 

ومحبوس شده بود با خود در فدراه آوردندد وهمچندان گرفتدار زنددان 

یدل محمددخان شدرح بدی گنداهی او سیاست بود تا که ازعریضدهآ کرن

دانستهآ خاطر اقدس شده حکم رهایی اوشرف نفاذ یافته]وآخوندزاده[ 

از راه مطلددق العنددانی درچخانسددور رفتدده بدده کددار حکومددت وسددرحد 

داری آنجددا پرداخددت وسددالها در آنجددا روز بسددربرد. وپددس از انجددام 

بدل داد حکمران فراه با اشرار چاه گی که چندی قامور مذکوره موال

گرفتار ساخته  به امر حضرت واال در آنجا رفته بود همه را  براین

 ۱۰۳ «.ومحبوس نموده باخود در فراه آورد
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 244 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

انگیز میرزامحمدحسین خدان  وشورش برآمیز  براثر این اقدام فساد

وخداناترسددددش مددددردم شددددریف فددددراه  رحددددم  بددددی کوتددددوال ویدددداران

چدددون اکثدددر ند وو مصدددایب زیدددادی شدددد مشدددکالتدچاروچخانسدددور 

 شکست خورده نیروهای دولتی از  افرادقومی فاقد سالح ګرم بودند،

انداختنددد وحدددود هیرمنددد خاندده خددود را بدده رود بقصددد نجددات جددان 

عبددورکرده  هیرمنددد د و بقیدده ازردیددآب غددرق گنفرشددان در  ۲۰۰۰

بده ایدران  سردار ابراهیم خان کده قبدل ازایدنند. شدواردخاک ایران 

بقصددد حملدده  هبدددورخود جمددع نمددود بددود، بلوچددان فددراری  را  رفتدده

پیامی تهدیدد  و تا کنار رود مشترک آمدومتی حکقلعه کنگ مرکزبر

  د.اآمیز به محمدجان خان یکی از خوانین کنگ فرست

بلوچهيييای چخانسيييور  شيييرح بغييياوتفييييض محميييدکاتب ، درپاييييان 

وجوهی که از دفتر سنجش حواله شده بيود هرچنيد »مينويسد که: 

يات عريضه ها فرسيتاده ودادهيا زده اسيتغاثت مردم فراه وديگروال

هييييا نمودنييييد، چييييون کييييارداران حضييييور ا قييييدس سييييبب حوالييييه را 

ازعييييرايض مييييردم واليييييات از ميييييرزا محمدحسييييين خان]مسييييتوفی 

الممالييک[ ويييارانش پرسيييده درجييواب دليييل مييی نوشييتند مسييترد 

نگشته بيه وصيول هميی پيوسيتند تيا کيه رفتيه رفتيه از کثيرت وجيه 

سييتعداد غرامييت دهنييدگان حصييول حوالييه جييات بييه حوالييه و قلييت ا

ومداری وشفعه داری منجر گشته کمتر کسيی بيود کيه وجيه نيداد، ق

واگرکسيييی را قيييوم وشيييفعه داری در زميييين وسيييرای نبيييود تماميييت 

مايملک او ضبط دفتر سنجش شده خودش نيز محبوس همی گشت 

 ۱۰4 «.معمورات مبدل به مطمورات همی شد و 
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ش روآمييز وشيشيرارت بدين سان ديده ميشود کيه براثير ا قيدامات 

نييياترس  انگييييز ميرزامحمدحسيييين خييياان کوتيييوال ويييياران خيييدابر

ومنفعييييت پرسييييتش مييييردم افغانسييييتان وبخصييييوص مييييردم شييييريف 

چخانسييور بييا چييه مصييايبی روبييرو شييدند کييه بييه گفتييه فيييض محمييد 

دنيد مجبيور بيه فيرار بيه اييران گردي  ازشورشييانکاتب هزاران تين 

در رودخانه هيرمند غرق شدند وازآن جمله حدود دوهزار تن شان 

را نداشتند نه تنها ماليات يات قو زمين دارانی که توان پرداخت با 

زمييين خييود را از دسييت ميدادنييد بلکييه بزنييدان هييم مييی افتادنييد ودر 

 پايان .زندان می پوسيدند
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 زدهمنمقالۀ شا

 

 وجانشينانش احمدشاه درانیدرعهد سيستان 

 

 

 :وطن اصلی کيانيان  سيستان 

و داسددتانهای کهددن حماسددی سددلطنت  زرتشددتی کتددب بنددابر روایددات 

کیانیددان پددس از کیخسددرو مسددتقیماً بدده سیسددتان تعلددق گرفتدده و اینجددا 

 ۷بنددهش فقدره ۲۱در فصدل ن اصلی کیانیان شناخته شده است .وط

مندرج است که کیانسی در جایی است که آنجا منزل خانددان کیدانی 

از کتاب فوق الذکر فقره پنجم تصریح شده که  ۱۳است و در فصل 

 ۱۰5دریای کیانسی در سیستان است. 

در اوستا)كتاب مقدس زرتشتیان(  نیز سیستان وطدن خانددان کیدانی 

 آمده: زمیادیشت اینطور۶۶شناخته شده چنانکه در کرده نهم فقره 

فرکيانی از آن کسيی اسيت کيه شيهرياری خيود را در آنجيائی کيه » 

رودهيرمنييييد درياچييييه کيانسييييی )هييييامون ( را تشييييکيل مييييی دهييييد 

 ۱۰6.«برانگيزد
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( آمدده كده : هوشدیدر  ۲فقدرۀ ۷همچنان در زندد بهمدن یشدت )فصدل 

)نخستین موعود زرتشتي ( در كندار دریاچده فدرزدان متولدد خواهدد 

ر زره كیانسددیه ، برخددي گوینددد كدده از كنددا شددد.]و بعددد عددالوه شددده [

» ( منددرج اسدت كده: ۷فقرۀ۲۱در بندهش )فصل  متولد خواهد شد.

و در «  كيانسي در جايي است كه آنجا منزل خاندان كيياني اسيت .

فقددرۀ پددنج بندددهش تصددریح شددده كدده دریددا  كیانسددي در  ۱۳فصددل 

 ۱۰۷سیستان است .

نت سلسدله کیدانی چنانکه مالحظده مدی شدود در اینجدا صدراحتاً سدلط

اراده شددده و سیسددتان و یددا پیرامددون دریاچدده هددامون وطددن اصددلی 

 خاندان کیانی معین شده است .

بنددابرین تردیددددی نیسددت کددده کیانیدددان از جملدده قددددیمترین باشدددندگان 

آریائی استند که در نخسدتین مرحلده مهداجرت آریائیهدا از شدمال بده 

ن شددده انددد و جنددوب در حددوزه دلتددای رود هیرمنددد) سیسددتان( مددتمک

دراینجددا شددالوده مدددنیت وسددلطنت و زندددگی شددهر نشددینی را بنیدداد 

گذاشته اند و از اینجا سراسر افغانستان وایران را اداره میکرده اندد 

وبخددش عمددده کتدداب شدداهنامه، وقددف شددرح شددأن و شددوکت سددلطنت 

 کیانیان شده است. 

بنددابر شدداهنامه، سیسددتان محددل نشددو ونمددای »بگفتددۀ پرسددی سددایکس،

قهرمانانی اسدت کده طرفددار سدالطین کیدانی ویکدی از عوامدل مهدم 

جلددوس آنهددا بدده تخددت سددلطنت بددوده انددد. یکددی از دالوران معددروف 

اسددت کدده پهلددوان داسددتان حماسددی فردوسددی اسددت « رسددتم»سیسددتان
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واین ایدام نیزمثدل هدزاران سدال قبدل رشدادت وشدجاعت وی ضدرب 

 «۱۰۸ی باشد.المثل م

ملی چون شاهنامه وگرشاسپ نامه ودیگدر روایدات  از روایات کهن

پادشداه سیسدتان را  کورندگکتب پهلوی برمی آیدد، کده جمشدید دختر

بزندددی گرفدددت. ایدددن دختدددر پسدددری آورد موسدددوم بددده اثدددرط، از او 

گرشاسپ بدنیا آمد و بعد نریمان، بعد سدام وبعدد زال کده پددر رسدتم 

اسددت. سددام را پادشدداه باالسددتحقاق سیسددتان مددی نامنددد کدده منددوچهر 

شهریار ایران او را فرمانروای سیستان وکابل نمود وتا شدمال رود 

 ار او قرار داد.سند در اختی

معروف است کده سیسدتان میددان جندگ هدای کیخسدرو و افراسدیاب 

بددوده اسددت، بعددد بهمددن بدده آنجددا لشکرکشددی نمددود، پددس از آن  آذر 

 برزین از نوادۀ رستم آنجا را بدست آورد.

در دوره اسددالمی، تمددام و یددا قددرین بدده تمددام شدداهان و امرائددی کدده 

ندددان معددروف کیددانی درسیسددتان حکومددت کددرده انددد، خددود را بدده خا

منسوب کرده و یا از اعقاب صفاریان )کیانی االصدل ( دانسدته اندد. 

ودریددک جملدده،تا نیمدده قددرن نددزدهم مددیالدی سددلطنت یددا حکومددت 

 سیستان با وقفه ها در دست همین خاندان بوده است.

جوادمحمدددددی خمددددک سیسددددتانی، نویسددددنده وشدددداعر ومحققارجمنددددد 

بهمدن  ۱۹سیسدتان ورویدداد » سیستان، در اثری  کده تحدت عندوان 

تدددددالیف کدددددرده اسدددددت،در مقدمدددددۀ اثرخدددددویش « خوشدددددیدی ۱۳۳۰

سرزمین سیسدتان، از قیدام یعقدوب لیدث تدا زمدان سدلطنت »مینویسد:
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محمدشدداه قاجار)نیمددۀ قددرن  نددزدهم( همددواره بددا اسددتثناهایی اندددک 

زیرفرمان خاندانی بوده که اوالد واحفاد خاندان صدفاریان بدوده، بده 

 ا شاهان سیستان شهرت داشته اند.ملوک نیمروز ی

محمدی می افزاید کده:این توضدیح را دراینجدا واجدب میددانم کده در 

سلسدددله انسددداب ایدددن ملدددوک، تدددا ابوالفضدددل نصدددر بدددن احمدددد)جلوس 

م(هدددیچ ۱۰۷۲خ /۴۵۱ق/ ۴۶۵م. درگذشدددته ۱۰۳۰خ /۴۰۸ق/۴۲۱

انفصال وانقطاعی وجود ندارد، اما میان این ملک وآخرین بازماندۀ 

ساله ای )از برافتادن خلف بن  ۲۸نخستین، فاصلۀ زمانی  صفاریان

م تددا برآمدددن ابوالفضددل نصددر ۱۰۰۲خ/۳۸۱ق، ۳۹۳احمددد در سددال 

م( وجود دارد که در آن فاصله نامی  ۱۰۳۰خ/۴۰۸ق/۴۲۱بن احمد

از صددفاریان حکمددران برسیسددتان بدده چشددم نمددی خددورد. ایددن مسدداله 

میکنندد، انتسداب  باعث شده است تا برای کسانی که احتیاط بیشتری

 ملوک]نیمروز[ به صفاریان مورد تردید قرارگیرد.

کیانیان سیستان بده انددازه ای درتداریخ محلدی وملدی وحتدی اسدالمی 

سرشناس اند که هرگونده توضدیحی در بدارۀ آنهدا از مقولدۀ توضدیح 

واضحات است. همینقددر وبده اختصدار اشداره کندیم کده ذکدر احدوال 

هن سیستان واحیاء الملوک ملدک شداه ملوک این خاندان، درتاریخ ک

حسین کیانی وتاریخ منظوم شجرف الملوک وکتاب سیستان جی. پی. 

 تیت، به تفصیل آمده است.

عالوه براین، درتواریخ ملی واسالمی هم، به مناسبت ازاین خاندان 

وحکمرانددان آن یدداد شددده کدده از آنجملدده اسددت:تاریخ طبددری، تدداریخ 

ردیزی،کامدددل ابدددن اثیدددر، راحددددا مسدددعودی بیهقدددی، زیدددن االخبارگ

الصدور، طبقدات ناصدری، مطلدع السدعدین، جدامع التدواریخ، تداریخ 
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مبددارک غددازانی، ظفرنامددۀ شددامی، ظفرنامددۀ یددزدی، زبدددف التددواریخ 

حافظ ابرو، منتخب التواریخ نطنزی، مجمل فصدیحی، تداریخ الفدی، 

زبدف التواریخ مستوفی، احسن التواریخ، عالم آرای عباسی، خالصا 

لسدددددددیر، قصدددددددص الخاقانی،دسدددددددتور شدددددددهریاران،مرآت واردات، ا

جهانگشدددای ندددادری، عدددالم آرای نادری،تددداریخ احمدشددداهی، مجمدددع 

 التواریخ مرعشی، ]تاریخ حبیب السیر ، روضا الصفا[ وغیره.

شدددعرای بزرگدددی چدددون رودکدددی سدددمرقندی وبددددیع الزمدددان همددددانی 

ای وابونصددر فراهددی هددم شدداهانی از ایددن خاندددان را در سددروده هدد

 ۱۰۹«پارسی وعربی خویش ستوده اند.

هدددق( تدددا دوران سدددامانی و ۲۴۴از ظهدددور یعقدددوب لیدددث صدددفاری )

غزنوی و از دوره سلجوقی تا دوره مغول وعهد تیموری و پدس از 

آن درعهد صفو  ، سیستان بطور کلدی در تیدول ایدن خانددان قدرار 

داشت. و آخدرین مدرد مقتددر ایدن خانددان در ربدع اول قدرن هدژدهم 

نادرافشددار، ملددک محمددود کیددانی بددود.او ندده تنهددا سیسددتان را  درعهددد

دراختیددار داشددت ، بلکدده هنگددام قشددون کشددی شدداه محمودهددوتکی بدده 

اصدددفهان وتصدددرف آن شدددهر، خراسدددان را نیزضدددمیمه قلمروخدددود 

ساخت و درمشهد بنام خودسکه ضدرب کدرد و تداجی برسدم کیانیدان 

قدددددرن قبدددددل از خدددددود برسرگذاشدددددت، ولدددددی پدددددنج سدددددال بعدددددد  ۳۰

(دولت او بوسدیله ندادرقلی افشارسدقوط کدرد و سدپس توسدط ۱۷۲۷)

 . ۱۱۰اسماعیل خزیمه به قتل رسید

                                                 
10۹
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به نظر سرپرسی سایکس، ملک محمود سیستانی آخرین مرد مقتدر 

این سلسله بشمار میآمدد کده در نیمده اول قدرن هدژدهم مدیالدی حدین 

لشددکر کشدددی هوتکیدددان بدددر اصددفهان او نددده تنهدددا در سیسدددتان حکدددم 

لکه مشهد و قسمتی از خراسان را نیز تحت سدلطه اش در میراند، ب

 ۱۱۱آورد.

 آخرین قیام سیستان برضد نادرافشاربه رهبری  ملوک کیانی ) فدتح 

علیخان کیانی ولطفعلی خان کیانی( برادر یا بردرزاده ملک محمود 

میالدی بده وقدوع پیوسدت ۱۷۴۶و میرکوچک خان سربندی درسال 

ای وسددیع دهقانددان ومخصوصدداً کدده تددا دوسددال بدده اشددتراک تددوده هدد

 .۱۱۲کیانیان از ارباب گرفته تا رعیت بطول انجامید

در هرحددال حکومددت سیسددتان در عهددد سددالطین صددفوی در دسددت 

ملددک هددای کیددانی بددوده وآنهددا هددم مدددعی بودنددد کدده نسددبت شددان بدده 

 سالطین کیانی میرسد. 

نادر افشار بدا وطدن و وطندداران ملدک محمدود کیدانی رفتداری بدس 

ل آورد. مردم را بسیار کشت و خرابی فراوان انجدام داد، خشن بعم

با آنهم مقاومت و رشادت های مردم سیسدتان در برابدر قشدون ندادر 

شدداه افشددار تددا هنددوز افسددانه وار بددر سددر زبددان مددردم آن سددامان مددی 

گدددردد. ندددادر همچنانکددده زمدددانی و لدددی نعمدددتش را بقتدددل آورده بدددود 

 ار شد.سرانجام خودش نیز به همان سرنوشت دچ
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 سيستان در قلمرو احمدشاه درانی 

بعد از قتل نادر افشاردرخبوشان خراسان، احمدخان ابدالى بده فکدر 

تاسیس دولت افغانستان افتداد و پدس از آنکده درقنددهار بده پادشداهی  

برگزیده شد، بمنظور توسعه قلمرو افغانى دست به لشکرکشی زد و 

رهسدپار هندوسدتان  در اواخر همان سدال در رأس نیروهداس افغدانى

گردیددد، امددا قبددل از حرکددت بدده جانددب هنددد بدده میربرخوردارخددان 

اچکزائى ماموریت داد تا به سیستان برود و بزرگان و خوانین آنجا 

را بدده اطاعددت از دولددت افغددانى دعددوت نمایددد. میربرخددوردار خددان 

برطبددق دسددتور پادشدداه درانددى وارد سیسددتان شددد و بددا تدبیرتوانسددت 

لیمان کیددانی  را بددا دولددت احمدشدداه درانددى جلددب همبسددتگى ملددک سدد

 کند. 

 ملک سليمان کيانی :

از بهتدرین کددار بدراس اسددتحکام همبسدتگى و حمایددت ملدک سددلیمان  

ایدن بدود کده دختدر اچکزائی  ه نظدر برخوردارخانداحمدشاه درانی بد

را بدراس احمدشداه بزندى خواسدتگارس کندد و از کیانی ملک سلیمان 

ملدک سدلیمان کیدانی بدا کمدال واین طریدق رشدته مدؤدت قدایم نمایدد. 

خوشدددددوقتى ایدددددن وصدددددلت و خویشددددداوندس را پدددددذیرفت. از ایدددددن 

م( ببعددد ملددک سددلیمان بدده اطاعددت از احمدشدداه ابدددالی ۱۷۴۷تدداریخ)

  ۱۱۳ وبا قدم ودرهم احمدشاه را یارس رسانید. درامد

، تیت، میگوید:ملک سلیمان پس از تابعیت از شاه درانى جارج پیتر

بدددا نیروهددداس تحدددت فرمدددان خدددود بددده یدددارس میدددر برخدددور دارخدددان 
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اچکزائددى کمربسددت و بددراس تسددخیرکرمان حرکددت کددرد، ولددى ایددن 

نیروها هنوز در کرمان کارس از پیش نبدرده بودندد کده مطلدع شددند 

سیسدتان در  رقباس ملک سلیمان و بیشتر سرکردگان طایفۀ سربندس

غیاب ملدک سدلیمان فتنده و آشدوب بدراه انداختده و جندگ داخلدى در 

سیستان بروز کرده است ، لهذا ملک سلیمان بدون نیل به مقصد بده 

سیستان باز گشت. ملک سلیمان بعد از بازگشت به سیستان تا مدت 

چند سال براس تثبیت موقعیت و استحکام اقتدار خویش با مشدکالت 

د، زیرا سراسر سیستان با طغیان ونا آرامي هدایی زیادس روبرو بو

همراه بود، ولى بداالخره موفدق بده برقدرارس سدیطره و اقتددار خدود 

   ۱۱4 گردید.

مؤلدددف تددداریخ احمدشددداهی محمودالحسدددینی میگویدددد: بعدددد از آنکددده 

م( بده احمدشداه خاطرنشدان شدد ۱۷۵۰احمدشاه مشهد را فدتح نمدود )

از نسددل سددالطین کیددان در مشددکوی ملددک سددلیمان کیددانی کدده » کدده

اسددت، دختددری اسددت  بدده حلیددۀ عصددمت آراسددته و بدده زیددور عفددت 

پیراسته که لیاقت سرادق سلطنت را دارد. احمدشاه ،محمود خان را  

موظف کرد تا به سیستان رفته آن دردانۀ فداخره را  آوردن اوبرای 

تددبیر بجدا آورد و بعدد بده  بیاورد، محمود خان این کار را بده حسدن

  ۱۱5 «لر آقاسی )وزیردربار( ارتقا یافت.رتبۀ ق

اسدتنباط میشدود کده مسدالۀ « آوردن» در روایت فدوق الدذکر از لفدظ

خویشدداوندی ملددک سددلیمان بددا احمدشدداه قددبالً صددورت گرفتدده بددود و 
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بعددد از فددتح مشددهد احمدشدداه درانددی دسددتور آوردن  ۱۷۵۰درسددال 

 دختر ملک سلیمان کیانی را صادر کرده است.

اساس اسناد و مدارک رسمی و تحقیقات تاریخی در گولد سمید، بر 

سدلیمان کیدانی تحدت اوامدر احمدد شداه ملک مورد سیستان مینویسد: 

درانی سیستان را اداره می کرد. مالیات به عمال او می پرداخت و  

در جنگ ها قشون به کمکدش مدی فرسدتاد. ایدن شدخص دختدرش را 

هجری  ۱۱۸۷تا ۱۱۶۰به احمد شاه درانی بزنی داده بود و از سال 

قمری اداره سیستان سپرده باو بود. بعد از مرگ احمد شداه دراندی، 

یسددتان را بدده ناصددرخان پسرسددلیمان تیمورشدداه درانددی حکومددت س

هجددری حکومددت  ۱۲۰۷تددا ۱۱۸۷داد. ایددن شددخص از سددال  ینکیددا

سیسددددتان را داشددددت. در دوره اوالده  تیمددددور شدددداه در زمددددان شدددداه 

کیانی حکومت سیستان را اداره  بهرام خان (۱۸۱۸-۱۸۰۱)محمود

 ۱۱6می کرد.

نویسندۀ سیستانی، رئیس الذاکرین مینویسدکه،نا امنى ایکده بدا ورود 

به سیستان رونما شده بود، ملک بهرام را  ۱۹بلوچها در آغاز قرن 

واداشت تا روابط خود را با مددعیان سدلطنت درافغانسدتان مسدتحکم 

مى کده او دختدر سازد و بده یدک وصدلت قدومى متوسدل شدود. هنگدا

خدددود را بددده همسدددرس شددداهزاده کدددامران در آورد، ندددوعى رابطدددۀ  

سیاسى بین رهبران افغان و سیستان پدید آمد و شداید بده خداطر ایدن 

رابطه بود که هنگام حمله محمدشاه قاجدار بده هدرات ، ملدک بهدرام 

همراه با نیروهای سیستانى  به پشتى بانى حکمران هرات برخاسته 

در جنگ کافر قلعده ) بدین تربدت حیدریده و گنابداد( کده بود.عالوتاً  
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م  اتفداق افتداد، ۱۸۰۱۸میان نیروهداس ایدران و وزیدر فدتح خدان در 

 .۱۱۷نیز ملک بهرام خان به مدد وزیر فتح خان شتافته بود

مدددیالدی کددده  ۱۷۵۱مؤلدددف تددداریخ احمدشددداهی مینویسدددد، درسدددال 

ازفدراه  احمدشاه درانی بقصد فدتح خراسدان ازقنددهار حرکدت نمدود،

اردوئدددی بسدددر کردگدددی میرندددواب خدددان جزایرچدددی باشدددی بدددا اتفددداق 

میرهزارخددان الکددوزائی مددامور فددتح قدداین کردکدده پناهگدداه مسددتحکم 

میرعلم خان خزیمه عرب بدود. قشدون افغدانی بعدد از تسدخیر طدبس 

وضبط ذخایر مهمات نظامی میرعلم خدان متوجده شدهرقاین گردیدد. 

دروازه هدایش را بدروی قشدون  شهر قاین نیز تاب مقاومت نیداورده

افغانی بازکرد و بقول محمودالحسینی "سلیمان خان کیانی که شرف 

اندوز دولت احمدشداهی ... در اردوی معلدی مدی بدود، بده حکومدت 

قاین سدر افدراز وکامیداب گردیدد. وخددا بخدش خدان نخدی )نخعی(بده 

کالنتددری و جمعددی ازعمددال بددرای رتددق وفتددق مهمددات سددمت تعددین 

 ۱۱۸ یافتند."

جی.پی.تیدددت ، اشددداره میکندددد: وقتیکددده احمدشددداه دراندددى هدددرات را 

تسخیرکرد، در بازگشت خود به قنددهار، شداهزادگان کیدانى ، یعندى 

پسران ملک محمود)شاه خراسان( بنامهداس عباسدخان، جعفرخدان و 

رستم خان را نیز به همراه برد. با اوج گیرس قدرت پادشاه درانى ، 

دیدار کرد و در بازگشتش درخواست ملک سلیمان کیانى از قندهار 

نمددود کدده بدده پسددر عموهددایش اجددازه داده شددود کدده بدده اتفدداق وس بدده 

مددوطن خددود بدداز گردنددد، احمدشدداه جعفرخددان و رسددتم خددان را بدده 
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بازگشددت بدده سیسددتان اجددازه داد، امددا عباسددخان را در دربددارخویش 

  ۱۱۹نگهداشت.

م( ملدددک سدددلیمان از دخترملدددک ۱۷۵۵هجدددرس )  ۱۱۷۰در سدددال 

محمددود )همسددردلخواه خددود( صدداحب پسددرس موسددوم بدده ناصددرخان 

شددد. پددس ازبددالغ شدددن ایددن کددودک از طددرف احمدشدداه درانى،مددورد 

نددوازش قرارگرفددت و بدده وس نددواحى گنابدداد، کاخددک و خوسددف کدده 

منقطددده اس وسدددیع و حاصلخیزخراسدددان بدددود، اعطدددا گردیدددد. ملدددک 

د )یدا سلیمان براس تصرف این تیول اختصاصى شدتافت و در خیابدا

گنابدداد( مددورد اسددتقبال محمدحسددین خددان پسددر دیگددر ملددک محمددود 

لک  همراه با سایر رؤساس آن محل قرار گرفت و بدین ترتیب این مل

با ارزش براس مددت طدوالنى دیگدر در اختیدار خانددان کیدانى بداقى 

 ماند.

سددپس احمدشدداه درانددى بدده ملددک سددلیمان فرمددان داد تددا بددرای فددتح  

خ خددان افشددارکرمانی را کدده امنیددت را کرمددان حرکددت کنددد وشدداهر

اخالل کرده بود ،با یاری امیراالمراء غالم شاه خان وامیر قنبرخان 

. ملددک ۱۲۰وسددایرخوانین وسددرکردگان کددرام سیسددتان سددرکوب نمایددد

سلیمان نیروئى از مردان زبده خیاباد و خوسف جمع کرد و تعدادس 

مدا مجددداً از طایفه نخعدى را نیدز در زیدر بیدرق خدود بسدیج نمدود. ا

سیسددتان دچددار آشددوب گردیددد و ملددک سددلیمان مجبددور شددد پددیش از 
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حرکت به جانب کرمان ، این نیرو را جهت برقرارس نظم و امنیت 

  در سیستان بکار ببرد.

م( احمدشددداه دراندددى درگذشدددت و ۱۷۷۳هجدددرس ) ۱۱۸6در سدددال 

پسرش تیمورشاه به عنوان پادشاه افغانستان شدناخته شدد و او ملدک 

ا در همدده احترامددات و افتخددارات دودمددانى و متصددرفاتش سددلیمان ر

مددورد تائیددد قددرارداد. ملددک سددلیمان تددا چندددین سددال دیگددر در عهددد 

تیمور شاه به حکومت خدود در سیسدتان ادامده داد تدا اینکده در سدال 

سددددالگى درگذشددددت و  66م( در سددددن ۱۷۸۳-۸۲هجددددرس ) ۱۱۹6

تشدیع پسرانش ملک ناصرخان و برادرش ملک بهدرام خدان مراسدم 

جنددازه و فاتحدده دارس پدددر را بددا شددکوه و جددالل تمددام چنانکدده در 

خانواده آنها دوره سوگوارس چهل روز مرسوم بود بجاس آوردندد و 

جسد متوفى بر طبق وصیتش براس تدفین به نجف فرستاده شد و ده 

 ۱۲۱باشى زلفى به شایستگى از عهده این کار بدرآمد. 

 مان کيانی: ملک ناصر خان کيانى جانشين ملک سلي

تیمورشدداه درانددی بددا اطددالع از مددرگ ملددک سددلیمان کیددانی فرمددانی 

عنوانی ملدک ناصدرخان کیدانی صدادر نمدود واو را بده حیدث حداکم 

والیدددت سیسدددتان انتصددداب نمدددود. مؤلدددف زادسدددروان سیسدددتان،نیز 

مینویسددد کدده بعددد از مددرگ ملددک سددلیمان کیددانى، تیمورشدداه درانددى 

ش مددورد تائیددد قددرارداد و ملددک ناصددرخان را در متصددرفات پدددر

 -۱۱۹6هدایائى نیز از براس او ارسال کرد. ملک ناصدر خدان از )
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سددال در سیسددتان حکومددت  ۱۲م( مدددت ۱۷۹۴-۱۷۸۲هددق /۱۲۰۸

 سال داشت.  ۳۸نمود و به هنگام مرگ 

 متن فرمان تيمورشاه درانی عنوانی ملک ناصرخان کيانی

 الملک هللا

 لم دولت تيمورشاهیعلم شد از عنايات الهی        به عا

آنکدده از آنجددا کدده مدددام پیشددنهاد همددت بلنددد و قددرارداد نیددت ارجمنددد 

شددداهی اسدددت کددده هریدددک از غالمدددان ارادت آئدددین وغدددالم زادگدددان 

صداقت تمکین که حسن ارادت وصداقت ایشان در پیشدگاه بدروز و 

ظهور جلوه گر باشد، پایۀ قدر شان به مرقات عنایات بی نهایات از 

ر و برتدددر و از اکفدددا واقددران اعلدددی وابهدددی فرمدددایئم. همگنددان بددداالت

مصدق این مقال شاهد احوال عالیجاه  رفیع جایگداه نتیجده الخدواتین 

العظام ناصرخان کیانی است که سلیمان خدان والددش مدادام الحیدات 

از روی ارادت وصفای نیت در لوازم خدمت گدزاری واخدالص بده 

ه مشددار الیدده نیددز دولددت  شددهریاری راسددخ دم بددود وصددورت عالیجددا

محتددوی بددراخالص وعقیدددت اسددت. دریددن وال بارقدده ای از بددوارق 

خورشید فیض شارق مکارم خاقانی سنا پیدرا و ضدیا افدزای کاشدانه 

تمنای او گردیده از ابتدای شش ماهه هذا سنۀ مبارکه بارس ئیل، او 

را بدده القدداب امیراالمددراء العظددام واسددوه الکبددراء الفخددام ملقددب و در 

حوم سلیمان والدش بده رتبدۀ حکومدت وصداحب اختیداری عوض مر

مالیددات الکدداء سیسددتان سددرفراز وممتدداز فرمددودیم کدده چنانچدده بایددد 

وشدداید و از رشددد و کدداردانی اوسددزد و آیددد بدده لددوازم امددر مزبددور 

ومراسدددم شدددغل مددددکور قیدددام واقددددام داشدددته در سرپرسدددتی وداللدددت 

ا و ایادی ایشان و واستمالت واستعداد وآرام و رفاهیت رعایا و برای
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جمع آوری متفرقین وضبط وربط مالیات و وجوهات و دفدع و رفدع 

اشرار و مفسدین وقلع وقمع قطاع الطریق وسارقین وتقددیم خددمات 

ومهمات دیوانی وانجام فرمایشات سلطانی وکل لوازم امر حکومدت 

وصدداحب اختیدداری و دیددوان ودسددتگاه رعایددا وبرایددا الزمدده سددعی و 

ه عمل آورده متوجه احوال رعایا بوده باشدد کده احددی اهتمام تمام ب

دست اندازی وشلتاق به آنها ننماید ونحوی با ایشدان سدلوک کندد کده 

همدده راضددی و شدداکر باشددند واز تدداریخ مزبددور مواجددب وتیددولی کدده 

دیدددوان در وجددده مرحدددوم والددددش مقدددرر بدددود، در وجددده او برقدددرار 

ه خدددمات فرمددودیم کدده هرسددال متصددرف بددوده صددرف خددود کددرده بدد

مرجوعددده اشدددتغال نمایدددد. ضدددابط ]ظبددداط؟[وکالنتران وکدخددددایان و 

رؤسا وکدخدایان و ریش سدفیدان وجمهدور ایدالت ورعایدای والیدت 

سیسددتان عالیجدداه رفیددع جایگدداه امیددر االمددراء العظددام اسددوه الکبددراء 

الفخددام محمدناصددرخان را حدداکم باالسددتقالل خددود ووالیددت مزبددور 

بی او بیدرون نروندد. مسدتوفیان عظدام دانسته از سخن وصالح حسدا

کرام صورت رقم مبارک را ثبت وحسب المقرر معمول دارند. فدی 

 «۱۲۲م[ ۱۷۸۱خ=۱۱۶۰]۱۱۹۶شهر شوال المکرم سنۀ  ۱۱

هنگددامى کدده ملددک سددلیمان کیددانی چشددم از جهددان فروبسددت ،وملددک 

ناصددرخان بجددایش قرارگرفددت، بسددیارس از مدددعیان محلددى کدده در 

کیددانی تمردکددرده بودنددد و بوسددیله وس  زمددان حیددات ملددک سددلیمان

سددرکوب شددده بودنددد فرصددت تددازه یافتنددد تددا اهددداف قبلددى خددویش را 

 دنبال نمایند، بنابرین براس مدتى سیستان وضع آشفته اس پیدا کرد.

م(  ۱۷۸۸هجدددرس )) ۱۲۰۲طبدددق نوشدددتۀ شدددجرف الملدددوک ، بسدددال 

س شدد کده او را باسدم پددربزرگش سدلیمان فرزنددناصرخان صاحب 
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م( تیمورشاه در کابل ۱۷۹۳هجرس ) ۱۲۰۷م( نامیدند. در سال )دو

درگذشددت و جانشددین او زمانشدداه ، بدده ابددراز عنایددت و بددذل توجدده 

نسددبت بدده حدداکم سیسددتان کمددا فددى السددابق ادامدده داد. چددون بدده حدداکم 

سیستان از چند سال پیش ادارۀ کرمان نیز محدول شدده بدود، از ایدن 

رارسلطه در آن منطقده و تصدرف رو او با سپاهیان زیاد براس استق

کامل تیول خود عزیمت نمود. ولى مرگ به او مهلت چندانى نداد و 

یک سال بعد از مرگ حامى خود تیمورشاه، ناصدرخان فدوت نمدود 

م( رؤسدددا و ریدددش ۱۷۹4هجدددرس )۱۲۰۸و بدددا مدددرگ او در سدددال 

سدددفیدان سیسدددتان و طایفددده نخعدددى بددده ملدددک بهدددرام بدددرادر ملدددک 

که به عنوان جانشدین بدرادر، آن سدرزمین  ناصرخان اصرار کردند

را تحت تسلط خود بگیرد، اما ملک بهرام با عزت نفس و سدخاوت 

بددى نظیددر ایددن پیشددنهاد را رد کددرد ولددى راضددى شددد بدده عنددوان قددیم 

برادرزاده خود ملک سلیمان ثدانى عمدل کندد. ملدک سدلیمان دوم در 

م( در هنگدددام ۱۸۰۱-۲هجدددرس ) ۱۲۱۷عنفدددوان جدددوانى در سدددال 

 ار بر اثر سقوط از اسپ درگذشت. شک

بدده هددر روس در مراسددالت و نامدده هدداس سددلطنتى اعطددا شددده بدده او 

عندداوین ملددک سیسددتان و سددردارکرمان بددراس وس بکددار رفتدده و در 

عین حال قدرت واقعدى بدسدت ملدک بهدرام خدان بدود کده بده عندوان 

   ۱۲۳ نماینده و نایب سرکرده جوان شناخته شده بود.

اندگار ومفید ملک ناصرخان )پدر ملک سدلیمان یکی از کارهای م 

شيجر  »تداریخی  –دوم( دستوربه نظم در آوردن منظومدۀ حماسدی 

قدددای جدددواد محمددددی  خمدددک سیسدددتانی،از روی آاسدددت. « المليييوک
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"شددجرف الملددوک" شددرح آغدداز حکومددت ملددک ناصددرخان  را چنددین 

 اقتباس کرده است:

 درگـــۀ شهــريار يکی گــرد فـرزانۀ هــوشـيار         فرستاد بر

 شۀ شهــرياران مــۀ آسمان         جهاندار تيمور روشن روان

 چورفت او فرستاده ساالربار         خبر  برد در خـدمت شهريار

 بفرمود تا خلــعـت و تـاج زر         فــراخور به شــأن يل نامـور

 وانفرستند و منــشور زابلستان          نويسند بـــر نام خـان ج

 شتابان سوی زابلستان شتافت        فرستاده منشوروخلعت چويافت

 ملک ناصراو کان جود وهنر        چو شد وار  ملک وجای پدر

همــه نامــداران زابــل زمين         گرفـتـند بر حضرتــش آفـرين 
... 

 چـو ديدش سزاور شاه جهان

 124ورا کــرد ســردار داراالمــان

الملوک بقول آقای جواد سکائی سیستانی شرح حال موضوع شجره 

( بهرام خان کیانی) بدرادر ملدک ناصدرخان پادشاهان کیانی تا ملک 

 ایناثردردوبخشسرودهشدهاست. .می باشد

بخش نخستین  به وسیلۀ کسی بنام صبوری و به دستور ملدک  آغاز

احمد شاه بابدا صدورت پذیرفتده اسدت و  ناصرالّدین کیانی برادر زن
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 .64پاورقی صش، 1330بهمن  1۹جوادمحمدی خمک سیستانی،سیستان ورویداد - 
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ناصدددح " ندددامی هدددم بددده او پیوسدددته اسدددت و بخدددش نخسدددت را  بعدددد "

 . کرده اند ختم 

  م از۱۷۹۲هجددری/ ۱۲۰۶بخدش نخسددت درسددالداستتن ن  کیددومرث

شددددددروع شددددددده وبدددددده شددددددرح حکومددددددت ملددددددک ناصددددددر الددددددّدین 

 : ( خاتمه یافته است۱۷۹۳هجری)۱۲۰۷درسال

          ازروزگارهزار ودویست وشش 

  چو بگذشت از هجرت اندر شمار

          ملک ناصر الـــــــّدین واال گهـر

 ... یلی کی نسب   خان جمشید فـّـر

        چنین گفت آن خسرو نــیک پی

  کــه اســماء پاکان و نیـــکان کی

            زعهد کیـــومرث تا ایــن زمان

  ودند دانــا دل و حکمرانکـــه بــ

           چو هستی ثنا خوان ما از یقـین

  به نظمی که باشــد چـــو دّر ثمین

           یکــا یک نیاکـان ما بــر شمــار

  که چون بگذرد بعد ازین روزگار

           زانجــام و آغـــاز آن داســتــان
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  ومـــهـــانبدانند یکــسر کهـــان 

 بخش دوم شجرف الملدوک پدس از مدرگ ملدک ناصدرالّدین در شدرح

و  وحکومدت پسدرش ملدک سدلیمان دوم  وقایع پس از این در گذشت

 : است آغاز شده ۱۲۱۳برادرش ملک بهرام خان است و در سال 

  هـزار و دویست وده وسه زسال

  پس از هجرت ای مرد نیکوخصال

            ان عـالی مکانخـدیـو زمن، خـ

فـــلـک قــدر نــّواب بهــــرام خـان

            چنین گفــت: آن خان نیکو شیــم

به این بنــده از راه لطــف و کــرم

           ۱۲5پس ازفـوت نّواب رضوان مآب

  به نظـم آور ایــن داســتان درکتاب

قمدری بده پایدان هجدری ۱۲۲۱بخش دوم شجره الملوک هدم درسدال 
  : رفته است

          هزار و دویست ودو ده بود ویک

 کـه ایـن نقـــد صّراف زد بر محک
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 یعنی ملک ناصرالدین کیانی - 
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صدددبوری و  -ایددن کتدداب بدده وسددیلۀ دو شدداعر نخسددت سددرایندۀ آن 

 ناصح" شجرت الملوک" معرفی شده است:

 صبوری وناصح ترا بنده اند            

 ز امداد و لطـف تو پاینده اند

              دادند این نامه زیب تمامچو 

 126نهادند نامَشَجرُت الملوکش 

 ملک بهرام خان کيانى : 

ملددک بهددرام خددان واپسددین امیددر دودمددان کیددانى در سیسددتان بددود کدده 

اعمال نیکو و آثار خیریه و عام المنفعه اس کده توسدط وس صدورت 

بود  گرفته و نیز حیثیت و آبروئى که وس در میان مردم کسب کرده

 زبانزد سیستانیان است.

مؤلف زادسروان سیستان، با توجه به مندابع تداریخى و همچندان بدا  

سودگیرس از روایات محلى با عالقمندس کم نظیرس در مورد طایفه 

کیانى سیستان و از جمله ملک بهرام خان مینویسدد: آغداز حکومدت 

هجددرس قمددرس اسددت کدده بعددد از کشددته  ۱۲۱۷وس در سیسددتان سددال 

سددلیمان خددان دوم بدده ایددن سددمت منصددوب گردیددد. امددا او در شدددن 

م( نیز ۱۸۰۲- ۱۷۸۲هجرس ) ۱۲۱۷تا  ۱۱۹6فاصله بین سالهاس 
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تهیه این معرفی نامه فشرده به خواهش من از سوی جواد محمدی سکائی سیستانی  - 

به هّمت دکتر  یریوزبا قطع  ۀصفح 350در شمسی 13۸6سال  درشجرت الملوک  شده است.

 .است ه رسیددانشگاه تهران به چاپ  اریادتمنصور صفت گل اس
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بطور غیر مستقیم در امدور حکومدت و انجدام کارهداس عدام المنفعده 

 در سیستان دخالت داشت. 

هنگامى که مهم سیستان به قبضده تصدرف وس در آمدد، او توانسدت 

صددل زحمددات خددویش بهددره جویددد. کمتددرین بددا آسددودگى خیددال ازحا

نشانه هاس تالش وس احداث و بنداس جدالل آبداد مرکدز سیسدتان بدود 

سدال بعدد ازآغداز حکومدت  ۸که بنابگفته کپتان کریسدتى کده حددوداً 

وس از سیسددتان دیدددن نمددوده اسددت ، شددهرس زیبددا بددا منددازل دوطبقدده 

 . همراه با دو صد خانه و بازارس قابل توجه توصیف شده است 

هاس کریستى این شهر به نام ملک جدالل الددین پسدر  طبق یادداشت

م( متولدد ۱۷۹۶هجدرس )۱۲۱۰بزرگ ملک بهرام خان که در سال 

 شده بود مسمی گردید.

 

  1۹محل حکمروائی  ملوک کيانی  در قرن جالل آباد 
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جالل آباد رادیده میگوید: شهرجدید ۱۸۱۰کپتان کریستی که درسال 

شددهر قدددیمی )دوشدداک یددا دوشاخ(سدداخته شددده بددود جددالل آبدداد، روی 

خانه داشت و بازار آن پاکیزه و زیبدا وتمیدز بدود. ایدن شدهر  ۲۰۰و

توسط ملک بهرام خان کیانی اعمارشده که حاکمی است از خانواده 

قدیمی وبسیار با حرمت است اما نه چندان ثروتمند، چه دارائی او، 

درت کددافی بددرای امددروزه بیشددتر ازسددی هزارروپیدده نمددی شددود وقدد

جلوگیری از غارت وچپاول گری خانجان خان )پدر ابراهیم خان ( 

.همزمان بدا احدداث جدالل آباد،ملدک بهدرام خدان  مکدان ۱۲۷را ندارد

مرفه الحال و زیباس دیگرس نیز بندا کدرد کده بندام فرزندد دیگدر وس 

حمزه آباد نامیده شد.تاریخ بناس این قلعده بدر روس سدنگ مرمریندى 

 ه ورودس آن نصب شده بود، چنین ذکر گردیده : که به درواز

 ـداونـد کــريـم عــــالم     ــاز عنـايـات خـ

 خان جم قـدرفـلک دبـدبۀ کيـــوان بهرام 

 اد لقب اين بلـد ميمون کرد      ــزه آبــــحم

 بهزارودوصد وبيست وسه اش کرد تمام

فداه و کده شداهرگ حیداتى و عامدل ر نهر کچييان ييا نهير حميزه آبياد

هجدرس بفرمدان  ۱۲۲۳برکت این منطقده  بدود، نیدز در همدان سدال 

ملددک بهددرام خددان حفرگردیددد. از بناهدداس بددا شددکوه و معتبددر دوران 

حکومددت وس ارگ کچیددان بددود کدده ظدداهراً بعددد از دیدارکریسددتى از 

سیستان احداث شده بود. ملک بهرام خان مسداحتى در حددود هشدت 

ص داد و بددده دسدددتور وس هکتدددار را بدددراس بنددداس کچیدددان اختصدددا
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 20،ص 137۸ن دکتر حسن احمدی ،طبع جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوی  - 
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حصدددارس بلندددد کنگدددره دار و بدددرج هددداس دیدددده بدددانى تیدددرکش دار 

دورتددادور آن بنددا شددد و خندددق عمیددق و پهددن اطددراف آن را بددا مددرد 

گرد عریضى از حصار جددا میکدرد. راه ورودس ایدن قلعده دروازه 

اس بود که در سمت جنوب قرارداشت. بلندس این دروازه افزون بر 

ارگ خاننشین در سمت شمال قلعه واقع و از ایمنى پانزده متر بود. 

 و استحکام خاصى برخوردار بود. 

چنین معتقدد اندد کده تدا احدداث کامدل ایدن ارگ بدسدتور ملدک بهدرام 

ت بدار بندا سداخته و فدنهایت دقیدق و نکتده گیدر بدوده ، ه خان که بى

تخریب شد تا باالخره مورد تائیدد ملدک قرارگرفدت. تدا حددود پنجداه 

سال پیش این بنا پا بر جا و سالم بود، اما به علدت طغیدان رودخانده 

هیرمندد وسددیالبى کده از طریددق کچیدان سددرا زیدر گردیددد، دروازه و 

ارگ ویددران شددد. بددر اسدداس نوشددته کلنددل پیریدددوکس ، ملددک بهددرام 

زحمت میتوانسدت پانصدد نفدر مدرد رزمندده را بدراس مواقدع خان به 

اضدددطرارس بسدددیج نمایدددد. ظددداهراً تمدددام امیدددد وس بدددراس مقابلددده بدددا 

نیروهاس مهاجم بلوچ بخصوص سنجرانى ها که در آن روزگار از 

جانددددب خانجهددددان خددددان بلددددوچ رهبددددرس میشدددددند، بدددده جنگجویددددان 

اکسددتان( نوشدیروانى بسددته بددود کدده در درۀ سددهراب )در بلوچسددتان پ

سددکونت داشددتند و رهبددرس آنددان بدده عباسددخان نوشددیروانى مددرتبط 

میشد. به علت بعدد مسدافتى کده بدین سیسدتان و درۀ سدهراب موجدود 

بود، او نمى توانست براس همیشه به هم پیمانى نوشیروانیها دلگدرم 

 باشد. 

الزم بدده تددذکر اسددت کدده درآن هنگددام شددهرکى هددا در منطقدده بددم و 

ا در سیسدتان مبدتال بده مسدایل خدود بودندد و در نرماشیر و سدربندیه

نتیجه هیچگونه نکته عطف و یا مایه امیدس براس ملک بهدرام خدان 
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نبودند. با این وصف جمیع طوایف سیستان ملک بهرام خدان را کده 

مردس مصلح و عالقمند به کارهاس عام المنفعه بود، به دیده احترام 

 مي نگریستند.

و منازعددات مکددرر دسددتجات و اقددوام آشددفتگى اوضدداع بددم و کرمددان 

مختلدددف در ایدددن منطقددده مسدددتقیماً در وضدددع امنیتدددى سیسدددتان تددداثیر 

میگذاشت و در واقع سیسدتان را بگونده چهدار راهدى در آورده بدود 

که دستجات پراکندده تداراجگر اقدوام مختلدف از آن عبدور میکردندد. 

بدددون تردیددد حسددن سددلوک ملددک بهددرام خددان عامددل مهمددى در آرام 

اشتن سیستان آن روزگار بود و در نتیجه وس نیاز نمى دید که نگهد

 خود را در تدارک و تنظیم نیروس رزمى مصروف دارد.

ایدددن بددددان معندددى نیسدددت کددده وس حتدددى از نیروهددداس خودجدددوش و 

سلحشوران منطقه حکومت خویش غافل ماندده و یدا آنکده سرنوشدت 

وس در خود و مردم خویش را بدست تقدیر سدپرده بدود. زمدانى کده 

سیسددتان بدده حکومددت مددوروثى خددود دسددت یافددت و از جانددب شدداه 

محمددود پدددر کددامران مددورد حمایددت قرارگرفددت، هیچگوندده ارتبدداط 

سیاسى بین او وآشفته بازار ایدران موجدود نبدود و حتدى سیسدتان آن 

روز مأمن و پناهگاهى شده بود بدراس آن عدده از مغضدوبین کده از 

یگریختنددد. همدین وضدع بددراس چندگ دولتمدردان کیندده تدوز ایراندى م

نداگزیر   ۱۲۸قندهاریانى مطرح بود که بر اثر قهدر و غلبده مهداجمین

 میشدند تا به سیستان پناه آورند. 

                                                 
12۸
هاری بر اثر تجاوز انگلیس و اشغال قندهار توسط دسران وسرداران قن 1۸3۹در  - 

نیروهاى انگلیسى مجبور به ترک افغانستان و پناه گرفتن درسیستان و سپس به دربار ایران 

 شده بودند. 
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از مآخددذ موجددود چنددین بددر مددى آیددد کدده ملددک بهددرام خددان بدده هنگددام 

اختالف شداه محمدود و زمانشداه کده بدر سدر کسدب اقتددار پدیش آمدده 

ود. نا امنى ایکه باو ورود بلوچها بود، جانب شاه محمود را گرفته ب

، ملک بهرام را واداشت  به سیستان رونماشده بو ۱۹در آغاز قرن 

تا روابط خود را با مددعیان سدلطنت درافغانسدتان مسدتحکم سدازد و 

به یک وصلت قومى متوسل شود. هنگامى که او دختدر خدود را بده 

 همسدددرس شددداهزاده کدددامران در آورد، ندددوعى رابطدددۀ  سیاسدددى بدددین

رهبران افغان و سیستان پدید آمد و شداید بده خداطر ایدن رابطده بدود 

که هنگدام حملده محمدشداه قاجدار بده هدرات ، ملدک بهدرام همدراه بدا 

نیروهای سیسدتانى  بده پشدتى بدانى هدرات برخاسدته بدود. در جندگ 

کافر قلعه ) بین تربت حیدریه و گناباد( که میدان نیروهداس ایدران و 

تاد، نیز ملک بهدرام خدان بده مددد وزیدر فدتح وزیر فتح خان اتفاق اف

 .۱۲۹خان شتافته بود

از قول معمرین محلى چنین بر مى آید که ملک بهرام خان پدیش از 

مرگ خدویش اداره امورحکدومتى سیسدتان را بده پسدر بدزرگ خدود 

جددالل الدددین محدددول نمددود و خددود تدددا دوران کهولددت در کندددار وس 

قیده دارند کده بده هنگدام زندگى میکرد. حتى برخى از اینان چنین ع

اولددین اخددراج ملددک جددالل الدددین ازسیسددتان، ملددک بهددرام خددان نیددز 

درقید حیات بدود و بده همدراه پسدر خدود مددتى را در هدرات سدپرس 

 کرده است . 

 :آغاز انقراض سلسله کيانیوملک جالل الدين 

                                                 
12۹
 753، ص 3، محموووود محموووود، هموووان اثووور، ج 17۹- 177زاد سوووروان سیسوووتان ، ص  - 

 ببعد
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قبالً اشاره شدکه دختر ملک سلیمان یعنى خدواهر ملدک بهدرام خدان 

همسر احمدشاه درانى بود و بنایرین ملک بهرام خدان بده علدت ایدن 

رشتۀ خویشاوندس مورد احترام جانشینان احمدشاه نیدز قدرار داشدت 

.همچنان دختر ملک بهرام خان بده همسدرس شداهزاده کدامران پسدر 

ب وس از حمایدددت کامدددل امدددرا و شددداه محمدددود درآمدددد و بددددین ترتیددد

پادشاهان افغانستان برخوردار بدود. ملدک جدالل الددین کده وارث و 

جانشین ملک بهرام به حساب مى آمد، توانست حد اقل بدراس مددتى 

از ایددن حسددن روابددط بهددره جویددد و از وجددود امددراس افغددان و علددى 

الخصوص از وجدود کدامران میدرزا بده عندوان حدامى  قابدل اعتمداد 

 ده نماید. استفا

تاخت و تاز لشکریان ایران به بلوچستان و مکران و کرمان که در 

اوایل سلطنت فتحعلى شاه قاجار بده وقدوع پیوسدت، سدبب مهداجرت 

 ۱۹وسددیع طوایددف بلددوچ از بددم وکرمددان بدده سیسددتان در اوایددل قددرن 

یعنددی در زمددان ملددک بهددرام کیددانی گردیددد. بددا فاصددله زمددانى کمددى 

م(. ۱۸۰۰ندداروئى هددا وارد سیسددتان شدددند)چادرنشددینان براهددوئى و 

سددنجرانى هددا پددیش از ایددن دوطایفدده در منطقدده رودبددار و گرمسددیر 

اقامت گزیده بودند. بر اثر مواصلت هایى که میان ایندان و طوایدف 

سددربندس و شددهرکى انجددام یافددت، زمیندده عندداد و دوگددانگى اینددان بددا 

ک بهدرام ملوک کیانی سیستان فراهم گردیدد، امدا جاذبدۀ وجدودس ملد

خان مانع از آن گردید که تا دوران حیات وس این عناد و دو گانگى 

 علنى شود. 

استقرار طوایف بلوچ در سیسدتان بتددریج قلمدرو ملدک جدالل الددین 

را به یک محدودۀ نا امن و پر آشوب مبدل ساخت کده امیددس بدراس 

تثبیت نظم و ادامۀ شیوه هاس سنتى حکومت محلى باقى نمیگذاشت. 
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دس وجود ندارد که از راه رسیدگان زورمند با حرص و ولعدى تردی

زیاده از حد تصور چشم به اراضى زرخیز حول و حدوش اقامتگداه 

جدیدددد خدددویش دوختددده بودندددد و روزگدددار پرحسدددرتى را پشدددت سدددر 

میگذاشتند.هنگامى که این احساس آمیخته بدا حدب و بغدض در آندان 

ى ملدک جدالل قوت گرفت ، بسیارس ازسدرکردگان و مباشدرین بدوم

الدین به اندیشه هددایت و هدم پیمدانى تدازه واردیدن همدت گماشدتند و 

آنگاه براس تضعیف بیشتر وس به وصلت هداس مصدلحتى و سیاسدى 

 دست زدند. 

چنددین مرسددوم بددود کدده هرسددال در روز عیددد قربددان جمیددع سددران، 

سددرخیالن و کدخدددایان سیسددتانى خویشددتن را اخالقدداً ملددزم بدده دیدددار 

ند. انجام این سنت پایدار و عمیق آنچنان اصالت ریشه ملک مى دید

اس داشت که حتى سران طوایف بلوچ که تازه به این سدرزمین گدام 

نهاده بودند، نیدز تحدت تاثیرجاذبده آن قدرار میگرفتندد. طبیعدى اسدت 

کدده تجمددع و تمدداس ایددن بزرگددان ضددمن آنکدده انگیددزه هدداس برتددرس 

سددبب میشددد، فرصددت طلباندده را در ذهددن شددمارس از ایددن بزرگددان 

مناسبى براس همگان بوجود مى آمد تا به فلسفه کارخود بیاندیشند و 

احتماالً جنبه هاس مثبت و منفى رفتار خود و عکس العمدل یدا نحدوه 

برخورد ملک را مدورد تجزیده و تحلیدل قدرار دهندد، و در صدورت 

لزوم زمینه طرح یک کودتا و یا برانددازس  حکومدت ملدوک کیدانی 

 سازند. را فراهم 

یکددى از مددردان صدداحب اقتدددار و متعصددب آن روزگددار محمدرضددا 

خددان سددربندس بددود کدده پسددر وس بنددام لطفعلددى خددان بعددد از او بدده 

حکومت رسید و سدپس بدسدت عمدوس خدود سدردارعلیخان سدربندس 

از فددیض باصددره محددروم و از حکومددت عددزل گردیددد. وفددادارس و 
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انى سیسدتان در احساس تعهد محمد رضا خان مذکور بده خانددان کید

خددور توجدده و خلددل ناپدددیر بددود و شدداید بدده همددین دلیددل او نتوانسددت 

گرایش ملک جالل الدین را به سرگرمى هاس ندا مشدروع کده سدبب 

زوال و تباهى نظم جارس حکومت او مى شد، تحمل نماید. بندابرین 

محمدرضددا خددان بددا مسدداعدت امیددر هاشددم خددان شددهرکى و دوسددت 

ابددراهیم خددان سددنجرانى، ملددک جددالل  محمدددخان ندداروئى و احتمدداالً 

الدددین را از حکومددت سیسددتان معددزول و اخددراج نمددوده بددرادر وس 

یعنددى ملددک حمددزه خددان را بجدداس او مسددتقر سدداخت. نسددبت سددببى 

محمدرضا خان سربندس باملک حمزه خان ) کده خدواهر خدویش را 

به ملک حمزه داده بود( و ارتباط سیاسى محمدرضا خان مذکور بدا 

ندلخان قندهارس ) که برادر بزرگ شدان وزیدر فدتح خدان سردار که

بدست شداهزاده کدامران کدور شدده بدود( دو عامدل مهدم دیگدر بدراس 

 . ۱۳۰اخراج ملک جالل الدین از سیستان بود 

هجری( هرات از جانب  12۵۴میالدی ) 1837در سال 

ن یمله ومحاصره شدید قرارگرفت و در همحمدشاه قاجار مورد حم

ن که جانشین پدرشده بود به اتفاق هاشم خان فرصت محمدرضاخا

شهرکی و بلوچهای دیگر، جالل الدین کیانی را برای بار دوم از 

سیستان اخراج و متصرفات کیانیان را بین خود تقسیم کردند. از این 

پس دیگر نشد کمکی به خاندان کیانی سیستان برسد و این خاندان 

بکلی روبه زوال رفت و از قدرت افتاد. 
131

 

 آنچه برطبق این سند، میتوان گفت ، اینست که بامرگ ملک 

بهرام کیانی وبیرون راندن ملک جالل الدین ازسیستان ، دیگر 

                                                 
130
 1۸1- 1۸0زادسروان سیستان ، ص  - 
131
 ، حکمیت گولد سمیددر سیستان دیده شود3محمود، ، ج محمود  -



 273 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

خاندان کیانی سیستان بکلی ازرونق افتاده اند وحتی از زمینداران 

 بزرگ به شمار گرفته نشده اند

این معتاد به عیاشی و خوش گذرانی بود و ملک جالل الدین       

اعتیاد او را چنان ناتوان ساخته بود که نتوانست از مایملک خود 

درسیستان دفاع و آنرا از چنگ دشمنان خاندانی خود بیرون کند. 

بنابر نوشته زاد سروان سیستان ، ملک جالل الدین باالخره در 

م( در منطقه  ۱۸5۷ - 5۸هجرس قمرس )۱۲۷4یا  ۱۲۷۳سال 

ذشت و جنازه وس توسط ملک هوکات یعنى قلعه کاه فراه درگ

۱۳۲محمدعظیم خان  نواسه جوانش در قلعه ساج فراه دفن گردید.
 

 ملک حمزه کيانى : 

زوال قدرت ملک جالل الدین که مى بایست بده طلدوع سدتاره بخدت 

بددرادر اغددوا شددده او یعنددى ملددک حمددزه خددان بیانجامددد، بدده درخشددش 

س اقبددال حددامى وس یعنددى محمدرضددا خددان فرزنددد میرخددان سددربند

 ۱۸45منتهددى شددد. مسددافرت فریدده فرانسددوس بدده سیسددتان در سددال

هجددرس( و اسددتقبال وس از طددرف محمدرضدداخان  ۱۲6۱مددیالدس )

سربندس نمایانگر این حقیقت میتواند باشد که در آن ایام ملک حمزه 

خددان در امددور حکومددت سیسددتان هیچگوندده دخددل و تصددرفى نداشددته 

حمدزه خدان کیدانى است. به عبارت دیگر بده نظدر میرسدد کده ملدک 

وارث حکومت کیانیان گرفتار اندیشده هداس جداه طلبانده خدانواده اس 

گردید که شاید به امید اعتالس مقام و استحکام موقعیت آینده خودکه 

چیزس جز قبضه حکومت نبود، با آنان پیوند خویشاوندس بسته بود. 

هنگامى که او نتوانست جراحت این خنجر برپشت خورده را تحمل 

م دیده از جهدان فروبسدت ،  ۱۸46هجرس =  ۱۲6۲د، به سال نمای
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رغم اتهدام بده یددر حالى کده بدرادر وس یعندى ملدک جدالل الددین، عل

عیش ونوش و اعتیاد به علدت آنکده چندین جراحتدى را در خویشدتن 

 احساس نمى کرد، حدود ده سال دیگر بیشتراز او دوام آورد.

م ناصدرخان کده از وس ازملک جالل الدین یک فرزند باقی ماند بندا

دو پسر به ثمر رسیدند. یکى لهراسب و دیگرس محمددعظیم کده در 

دوران مرارت بار تبعید پدر بدزرگش همددم و مدونس او بدود و بعدد 

از مرگ او به سیستان آمدده دهکدده نصدرت آبداد سدید را بندا نهداد و 

در آنجددا مسددتقر شددد. دو دختددر وس را میددر درویددش طباطبددائى از 

محمددددآباد شدددیب آب بددده همسدددرس گرفدددت و از میدددان سدددادات قریددده 

فرزندان ذکور وس نایب حیدرعلى خان کیانى یا خان نایدب مشدهور 

تددرین بددود کدده از مددردان مقدددس و متدددین و نددام آوران سیسددتان بدده 

حسدداب مددى آمددد و پسددران وس اینددک نموندده اس از تقددوس و تقدددس و 

و شاخصدددى از اصدددالت ریشددده دار اجدددداد خدددویش اندددد و در مشدددهد 

تهددران بسددر مددى برنددد. از لهراسددب خددان نواسدده دیگددر ملددک جددالل 

الدددین نیددز دو پسددر بدده ثمددر رسددیدند کدده یکددى ملددک درویددش خددان و 

دیگددرس ملددک سددلیمان خددان نددام داشددت . درویددش خددان صدداحب دو 

دختر بود: یکى بنام بى بى فرخ به همسرس حسام النظام کرد درآمد 

ال محمدمهدددس کیخددا و دیگددرس بنددام تدداج بگددم بددا مرحددوم آخونددد مدد

ازدواج نمددود. از پسددر دیگرلهراسددب خددان یعنددى سددلیمان خددان یددک 

  ۱۳۳ پسر بنام آقاخان باقى ماند.

از ملک حمزه خان کیانى چهار پسر بداقى ماندندد: بنامهداس فتحعلدى 

خان ، ملک گلزارخدان ، حسدین خدان و عبداس خدان . ملدک گلدزار 

خان صاحب شش فرزند ذکدور شدد بنامهداس رضداخان ،عباسدخان ، 
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حسین خان ، آقا خان ، نصیرخان و خان جهان . ملک گلزار اسدیر 

گرفدت و مجبدور گردیدد تدا توطئه انتقام جویانده حشدمت الملدک قرار

دختر خویش را به یکى از خادم زاده خود بده زندی دهدد، امدا بعلدت 

آنکه نتوانست رنج ناشى از این ننگ را تحمل نماید، دق مدرگ شدد 

و دیده از جهان فروبست . از عباسخان پسر دیگر ملک حمزه خان 

پسرس بنام ملک على به ثمر رسید که اعقاب او در سرخس زندگى 

د.از فتحعلى خان پسدر دیگدر ملدک حمدزه اوالدس بداقى نماندد، میکنن

اما از حسدین خدان کده چهدارمین پسدروس بدود، فرزنددانى بندام هداس 

 کهندلخان ، امیرخان و ملک غالم خان باقى ماندند. 

در بارۀ اینکه ملوک کیانی، برغم گردن کشی های ایالت تابع شدان 

ستی،سدندی هدم در همچنان محتدرم بدوده اندد، عدالوه برگدزارش کری

دست داریم که در آن سران شهرکی، آنگاه کده عدزم عزیمدت بده بدم 

را دارنددد، طبددق آئددین روابددط بزرگددان کشددوری بددا دربددار، پددیش از 

، امددا ۱۳4عزیمددت از ملددک بهددرام خددان کیددانی کسددب اجددازت میکننددد

فرزندد ملدک  سرانجام این احترام در زمان ملک جدالل الددین خدان،

 ۱۳5 د و ملوک به کلی منقرض می شوند.بهرام خان،از بین میرو

هنگددامى کدده سددردار علیخددان سددربندس در سیسددتان بقدددرت رسددید در

ملک غالم کیانى در کچیان مسدتقر بدود و شدکارگاه وس بندام ُچندگ 

غددالم خددان شددکارگاه اختصاصددى وس بشددمار میرفددت. وقتددى سددردار 

علیخان خویشتن را ملزم به تمکین از دربار ناصرالدین شداه قاجدار 

ید، ملک غالم خان به اعتراض برخاسدت ، امدا بوسدیله علیخدان و د
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متحدین وس از سیستان رانده شد و بناچار بده افغانسدتان رفدت و در 

قلعدده فددتح مسددتقر گردیددد. سددپس بکابددل فددرا خوانددده شددد و منصددب 

فرماندهى قسمتى از عساکر افغانى را بده وس محدول نمودندد. او بدا 

خره دیدده از جهدان فدرو بسدت . رشادت کامل خدمت میکدرد تدا بداال

بعد از وس پسرش بنام ملک محمدعلى به کابل احضار و شغل پددر 

بدده او واگددذار گردیددد، امددا از آنجددائى کدده بُددرش و کددارآئى پدددر را 

و خانده  شدتاز مقدامش خلدع و بده قلعده فدتح بداز گمدتی بعدد نداشت 

 نشین شد.

ان پیش آمد، هنگامى که موضوع تقسیم سیستان بین ایران و افغانست

ملک محمد على کیانى از قلعه فتح به سدمت چدپ رودخاندۀ هیرمندد 

رفت و درکچیان مستقر گردید. از او پنج پسرباقى ماندند بنامهاس : 

خددانعلى ، امیددر، شددریف ، محمدحسددن و محمدحسددین . پسددر دیگددر 

ملک غالم خان بنام محمدحسن خان بود که از وس چهار پسر بداقى 

علیخان ) در سیستان( ، عباسخان و خانعلى ) در ماند. غالم خان و 

  ۱۳6 سرخس(.

سکائی " آخرین فرد ازاین نوع وآخدرین شدخص محمدی جوادبقول 

محترم ونامدار کیانی ها، در زمان مدا ملدک محمددعلی خدان کیدانی 

خورشیدی دیدده از ۱۳۳۲بود که در سال « خان ملک»معروف به 

 " ۱۳۷ه شد.جهان فروبست و در جالل آباد به خاک سپرد

 :بقايای کيانيانانگليس دربارۀ نظرچند 
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مدددیالدس یدددادآور میشدددود کددده از اوالدۀ  ۱۸۷۲گولدددد سدددمید درسدددال 

نواسه از ملک بهدرام کیدانى در سیسدتان بداقى ماندده کیانیان فقط دو 

اندد کدده یکدى در بهددرام آبداد و دیگددرش در جدالل آبدداد سدکنى دارنددد. 

معلدوم مدى شدود کده بدا عدروج ولى او از این دونفر اسم نمى برد و 

قبایل بلوچ  و سربندیها در سیسدتان، از اهمیدت و اقتددار ایدن طایفده 

  ۱۳۸ کاسته شده است.

مددیالدس ، سیسددتان را بدددقت گددردش  ۱۸۹۸پرسددى سددایکس کدده در 

کرده ، در مورد طایفه کیانى میگوید: جالل آباد مرکز طایفه کیدانى 

ه آن داده نمدى شدود. در میان کنگى واقع اسدت کده اهمیتدى چنددان بد

رئیس این طایفه از دست مخالفین خود ]ظاهراً  حشمت الملک علم[ 

فعالً از این ناحیه به سرخس رفته و در آنجا زندگى میکندد. پدس از 

تحقیددق در اطددراف اینکدده آیددا طایفدده کیددانى نوشددته هددا و شددجره نامدده 

 هایى هم از قدیم در دست دارند یا نده ؟ معلدوم شدد کده قددیمى تدرین

منشور  که ایندک در دسدت آنهاسدت ، فرمدانى اسدت کده از طدرف 

 . ۱۳۹ یکى از سالطین صفوس به عنوان آنها صادر شده است 

 ۱۹سددایکس یدداد آور میشددودکه، ایددل ندداروئى بلددوچ در اوایددل قددرن 

مددیالدس در سیسددتان اقامددت گزیدنددد و بددا شددهرکى هددا و سددربندیها، 

دوطایفدده نیرومنددد فارسددى سیسددتان ایددتالف نمودنددد. ایددل ندداروئی )یددا 

نهروئددى( خددود را از اعقدداب عربهدداس نهددروان عددراق میداننددد و در 

سددددتان در تحددددت سددددرکردگى حدددددود دو هددددزار خددددانوار آنهددددا در سی

سعیدخان پسر سردار شریف خان نداروئى بسدر مدى برندد. شدهرکى 
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13۹
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ها در حدود پنجصد خانوارهستند که آنقدر مهدم شدمرده نمدى شدوند، 

ایل سدربندس بدود  ۱۹ولى مقتدرترین ایالت سیستان در اواخر قرن 

که بقول سایکس ، تیمور لنگ آنها راقلع و قمع کرد و معددودس کده 

ه بودند، به بروجرد کوچ داد. نادرافشار عده یى از سربندیها باقیماند

   ۱4۰ را که حدود سه هزار خانوار بودند ، به سیستان فرستاد.

جددى ، پددى ،تیددت ، یکددى از صدداحب منصددبان نقشدده بددردار هیئددت 

م، آنجددا کدده از نسددل شددرقى ایددران ۱۹۰5-۱۹۰۳ماکمدداهون درسددال 

ان ایدران یداد کدرده سخن میگویدد، از کیانیدان بده عندوان وارث شداه

ابراز عقیده میکندد کده ، کیانیدان ویدژه گدى نسدل خدود را بحدد کدافى 

حقظ کرده اند. مسن ترین وارث خانددان کیدانى ، ملدک عظدیم خدان  

از پدر خویش ملک جالل الدین نقشى زیبا به ارث بدرده اسدت . در 

قیافددده و شدددکل وصدددورت ملدددک عظدددیم خدددان تربیدددت مخصدددوص و 

قدددیمى آشددکار اسددت . چشددم هدداس غددزال  متددوقعى از حسددب و نسددب

مانند که در حلقه هاس جلى نصب اند و کاسده متناسدب سدر و ریدش 

قشنگ و کامدل و دسدت هدا و بازوهداس قدوس و یدک هیکدل متدوازن  

که اکندون بعلدت پیدرس خمیدده اسدت بدا هدم ، وس را نمونده کامدل  ان 

ر نسل و نژاد میسازد . البته در افراد کم سن و سال تر بخصوص د

برادرزادگان عظیم خان و خویشاوندان دیگر او آثار تندزل برجسدته 

  ۱4۱وآشکارس وجود دارد که اینک ویژه جمعیت بخاراشده است.

درسددال ) ملددک جددالل الدددین کددهدر بددارۀ از قددول میجددر ابددوت  تیددت،

وی ميردی فيوق العياده »  را درهرات دیده بدود میگویدد:(او ۱۸۳۹
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بطوريکييه همييين هيئييت و زيبييا وخييوش چهييره وخييوش هيکييل بييود 

ظييياهر ممتييياز و برجسيييته اش سيييبب شيييده بيييود کيييه هييير وقيييت در 

شييهرهرات حضييور مييی يافييت و يييا از جيياده ای ميگذشييت ، عمييوم 

مردم کسب و کار خود را تعطيل کيرده بيه تماشيای وی بيه تحسيين 

 «.142می پرداختند

جاس دیگرس متذکر میشود : در هرحال خانددان کیدانى دیگدر تیت ، 

نهاده و از رونق مانده اند و حتى بقایدا و نماینددگان ایدن روبه زوال 

خاندان نیز در سیستان دیگدر از آتیده اس روشدن برخدوردار نیسدتند. 

گدددل سرسدددبد و بهتدددر از همددده جواندددان کیدددانى پسدددر جدددوان ملدددک 

محمدعظیم خان ، بنام حیددرعلى اسدت کده هندوز بده افیدون و دیگدر 

اوالده ایدددن خانددددان  مدددواد مخددددر آلدددوده نشدددده و در تحدددت نفدددوذ او،

سددلطنتى جزئیددات حقددارت آمیددز فقددر و افددالس خددویش را فرامددوش 

نکرده اند. گفته میشود حشمت الملک حداکم اخیدر ، شدکایت و تظلدم 

علیه کیانیان را رسم کرد و خواه به عنوان یک حربده سیاسدى و یدا 

به علت اغراض شخصى بصورت شدیدس برآنها فشار آورد. شایعه 

میان مردم نجوا میشد که کیانیان از بوصلت دادن  اس موجود بود و

یکى از دختران خود به حاکم )حشمت الملدک( ابداء ورزیدده بودندد. 

در نتیجددده حشدددمت الملدددک، ملدددک گلزارکیدددانى را مجبدددور بددده دادن 

دخترش به کدخدا تاج محمد نمود. کدخدا تاج محمد از تبار غالمدان 

                                                 
142
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رغدرور وغیدرت ملدک و به طبقه کولى متعلدق بدود . بددین ترتیدب ب

چنان ضربه وارد نمود که بزودی باعدث سدکتۀ قلبدی ومدرگ ملدک 

 ۱4۳گلزارشد.

مدیالدس ، میخدوانیم  ۱۹در تاریخ روابدط ایدران و انگلدیس در قدرن 

( کسددانى از ۱۹۰5-۱۹۰۳کدده : در زمددان مکمدداهون در سیسددتان )

اعقدداب کیانیددان در سیسددتان وجددود داشددتند کدده بحددال فقددر و فالکددت 

میکردنددد و بددراس تمیددز شددان از سایرعناصددر غریددب کلمدده زندددگى 

 . ۱44بکار میرفت« سیستانى»

حددددددین مطالعددددددات  ۱۹۰۵ -۱۹۰۲جی.پی.تیددددددت  طددددددی سددددددالهای 

بشرشناسددی خددود در سیسددتان، بددا بقایددای خاندددان کیددانی از نزدیددک 

مالقات نموده در مورد خاندان کیانی میگویدد : درهرحدال بدا مدرگ 

نی دیگر روبه زوال نهاده واز روندق ملک بهرام کیانی ،خاندان کیا

مانده اند وحتی بقایا و نمایندگان این خاندان نیز درسیستان دیگر از 

آتیه ای روشن و امیدوار کننده برخوردار نیستند. فخر و غدرور بده 

ایشددان اجددازه نمیدهددد کدده دختددران خددود را بدده ازدواج بددا رؤسددای 

فقیر و ضعیف اند دیگراین دیار بدهند. گرچه از سوی دیگر بقدری 

کده دخترانشدان قدادر بده وصددلت بدا خانوادهدای بدزرگ منطقدده ای و 

محلی سرزمینهای مجاور نیستند وبه نظر میرسد که محدتمالً مدرگ 

 و میرکودکان مؤنث درمیان آنها قابل مالحظه است. 

 :کيانی   انقراض سلسلهعلل 
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مسددلم  اسددت کدده هرپدیدددۀ اجتمدداعی یددا طبیعددی پددس از تولددد رشددد 

کندد،جوان میشددود وبتدددریج پیرمیگددردد وسددرانجام رو بدده زوال و می

نابودی می نهد و جای خود را به یک پدیدۀ نو خالی میکندد. اقتددار 

کیانیان نیزمنحیث یک پدیدۀ اجتمداعی ، دوران پدراز فدراز خدود را 

پیمود تا سرانجام رو به ندزول نهداد و از میدان رفدت. معهدذا مدوارد 

آقدددای جدددواد محمددددی ر طایفددده کیدددانی را عمدددده علدددل انقدددراض اقتددددا

 :شمردمیچنین برسیستانی 

درمیددان علددل متفدداوت انقددراض ایددن طایفددۀ تدداریخی ، یکددی هددم  -۱

اختالف مذهبی) شدیعه وسدنی(، میدان ملدوک وملدک زادگدان وافدراد 

منسوب به این طایفه است. کیانیدان واکثریدت مدردم سیسدتان تدا قبدل 

از تسددلط صددفویان برایددران، پیددروان مددذهب تسددنن بودنددد، ظهددور 

خددط فاصددل درشددتی  صددفویه و رسددمی شدددن مددذهب شددیعه درایددران،

میان اهل تسنن وتشیع کشید ومردم را از هم بدو گروه سنی وشدیعه 

 از هم جدا کرد. 

رفتدار پددر از خشدونت وتحقیرآمیددز حشدمت الملددک میدرعلم خددان  -۲

خزیمه، حداکم سیسدتان بعدد از اشدغال وتقسدیم آن،درعهدد محمدد شداه 

ر قاجار، بسدیار چشدمگیر و برازندده بدوده اسدت. میدرعلم خدان کده د

آغدداز تصددرف سیسددتان میخواسددت در سیسددتان بددرای خددود پایگدداه 

مردمی دست وپدا کندد، قصدد داشدت بدا دختدر یکدی از ملدوک کیدانی 

ازدواج نماید، اما ملک کیانی از دادن دختر خود به میرعلم خان ابا 

ورزید و این امر سبب شد تا میدرعلم خزیمده نسدبت بده ایدن خانددان 

ن بودنددد، کیندده بدددل گیددرد و از هددر کدده از هددواداران دولددت افغانسددتا

امکددان و زمیندده یددی علیدده ایددن خاندددان سددوء اسددتفاده کنددد. ایددن حدداکم 

مسددتبد ومتجدداوز، ملددک گلزارخددان پسددرملک جددالل الدددین کیددانی را 
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مجبور ساخت تا علیرغم آرزوی قلبی، دخترش  را بده ازدواج تداج 

گ دق محمدکول)ازتبار غالمان( در آورد، گلزار خان از غم این نن

مددرگ شددد وبددزودی دچددار سددکتۀ قلبددی گردیددد. میددرعلم خددان خزیمدده 

فشار بر افراد با اعتباراین خاندان را افزایش داد و در نتیجه آنهایی 

های وارده از سوی حشمت الملک علم  تحقیر که تحمل توهین ها و

 را نداشتند ، مجبور به ترک سیستان شدند.

اجرت کیانیان از سیسدتان مهعلل زوال این طایفه از  دیگر یکی -۳

به هندد وبلوچسدتان وسدرخس وتدون وتربدت حیدریده وهدرات ونقداط 

مهداجرت بدیش از »دیگر است. محمددی خمدک سیسدتانی مینویسدد: 

انددازۀ افددراد ایددن خاندددان از سیسددتان بده جاهددای دیگددر، از جملدده بدده 

هندوستان است.) گفتنی دربارۀ این مهاجرتها اینکه بیشتر کیانی هدا 

رده از سیستان،سددرانجام پیونددد خددویش رابددا کیددانی هددای هجددرت کدد

سیستان عمالً از دست داده اندد. نمونده درایدن بداره ملدک زاده هدای 

در سراوان اندد « جالق»بلوچستان وبه ویژه ملک زاده های منطقۀ 

کدده بددا تکیدده برهویددت بلددوچی خددویش، نسددبت بدده سیسددتان وهویددت 

ی نمیخواهنددد کدده ایددن سیسددتانی گددرایش ندارندددهیچ، کدده تددا اندددازه ا

هویددت را داشددته باشددند.این ملددک زاده هددا از جهددت مددذهبی بدده کلددی 

 سنی مذهب اند.(

به باور من بقایای کیدانی » میگوید:جوادی محمدی خمک سیستانی 

های بلوچستان از همان آغداز در تسدنن خدویش پدای فشدرده اندد، نده 

اینکدده چددون برخددی از قبایددل، پددس از افددول صددفویه مددذهب عددوض 

رده باشند. به همین دلیل هم هست که امروزه آنچده کده از کیانیدان ک

در سیستان باقی مانده اند همان فرزندان ملوک کیدانی اندد وال غدرو 
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به باور من یکی  از » محمدی می افزاید: «۱45تمامی شیعه مذهبند.

عوامل عمدۀ تفرقه وانشعاب بین کیانی هدا، گدرایش ملدوک شدان بده 

یانیها بوده است. واینکه اینک ملک زاده ها تشیع وسنی شدن بدنۀ ک

در بلوچستان کالً سنی اند، مسدأله ای اسدت کده برمیگدردد بده همدان 

آغاز شیعه شدن ملوک. نه اینکه بعددها عدده ای از کیانیهدا از تشدیع 

برگشته باشند. شاید براثر این اختالف هدا اسدت کده سدرانجام کیدانی 

روانیها)احتماالً شدیروانی هدا ها چنان باهم بیگانه می شوند که نوشی

یدداد شددده در نژادنامدده افغددان( بلددوچ شددده ، در زمددان ملددک بهددرام 

( بده رغدم همجدواری ۲۰خان)حسن احمدی،جغرافیای تداریخی، ص

باوی، هیچ ارتبداطی بدا او ندارندد وبعدد هدا مدی بیندیم کده در یدورش 

( هدیچ ۲۷۱آزادخان خارانی بده قاین)حسدن احمددی، همدان اثدر، ص

اشدته نی های سیستان نمیشود و به یاد دبه ارتباطش با کیا اشاره ای

باشیم که هم اکنون فرزندان آزادخان ، درخاران بلوچستان پاکستان 

 " بلوچ اند.

آقای جواد سیستانی ، تاریخ مهداجرت گسدترده کیانیدان را بده زمدان 

سلطنت شداه تهماسدب اول صدفوی درایدران بده عقدب بدرده مینویسدد 

لطفی ایکه شاه صفوی نسبت به ملک سدلطان محمدود که، براثر کم 

پیدا میکند وملک سلطان محمود نزد خویشاوند مادری خود،همایون 

گورکانی رفته، الهور به عنوان تیدول بده او پیشدنهاد میشدود.)احیاء 

( امروز کیانیها در پنجاب پاکستان جمعیدت ۱۵۸-۱۵۴الملوک، ص

ز هدم در بلوچسدتان هدم انبوهی  را تشکیل میدهند وبقایای شان هندو

با نام کیدانی، ملکدی وملدک زاده هدا معروفند.)سدایکس ده هزارمیدل 

( وباز این عده به غیر ازابدواب جمعدی آزدادخدان ۲۳۰درایران،ص
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خارانی)نک:نژادنامددده افغدددان( وفرزنددددان اویندددد، کددده تدددا کندددون در 

بلوچستان پاکستان بود و باش دارند. همچنین غیر از کیانی های اند 

ژادنامدۀ افغدان حضدور شدان را در اطدراف هدرات وقنددهار]در که ن

خددانوارذکر کددرده اسددت.از کیددانی  ۷۲۰عهددد امیرعبدددالرحمن خددان[

های همراه ملک محمود سیستانی هم، امدروز چندد صدد خدانوار، بدا 

همین نام کیانی، درمحوالت تربت حیدریه موجود اند کده هندوز هدم 

همچنددان کدده کیددانی هددای کددم وبددیش بددا سیسددتانی هددا در ارتبدداط انددد. 

جوادسددکائی سیسددتانی " آخددرین فددرد ازایددن نددوع بقددول  «سددرخس.

وآخدددرین شدددخص محتدددرم ونامددددار کیدددانی هدددا، در زمدددان مدددا ملدددک 

بددود کدده در سددال « خددان ملددک»محمدددعلی خددان کیددانی معددروف بدده 

خورشیدی دیده از جهان فروبسدت و در جدالل آبداد بده خداک ۱۳۳۲

 پایان" ۱46سپرده شد.
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 دهمه شانزمقال

 اوضاع سیستان بین سالهای 

 1۸72تا  1۸37

 

 مقدمه:

، یکى از سالهاى پر ماجراى تاریخ کشورما و 1837سال

منطقه است . در همین سال است که امیر کابل با ارسال پیامی به 

دربار تهران ، تقاضای اتحاد وائتالف با دولت فارس را میکند تا در 

استرداد پشاور، کمک آن کشور مقابله با رنجیت سینگ، برای 

 راجلب کند.

در همین سال است که سرداران قندهار ، برای حفظ حوزۀ  

خود وزیرفتح خان[قاتل  ]قدرت خود وبراى انتقام کشى از کامران

را تحت الحمایت دولت قاجاری فارس قرار میدهند و با امضای 

مى  قراردادی با سفیرآنکشور درقندهار، به حمایت از دولت فارس

 پردازند.

در همین سال است که دپلوماسى انگلیس تحرک بیشتر یافته 

و بخاطر مصئونیت حریم امنیتى هند ، سفیر خود الکساندر برنس 

رابه در بار کابل میفرستد و دو نفر صاحب منصب دیگر خود را 

را به هرات اعزام میکند « پاتینجر» به قندهار و « لیچ »بنام هاى 

ماس و نزدیکى قندهار و هرات با ایران و روسیه تا مانع هرگونه ت

 گردند.
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در همین سال است که دپلوماسی روسیه نیز شدت بیشتر می  

یابد وسفیر روسیه ویتکویچ از دربار پطرزبورگ حامل پیامى 

عنوانى امیر دوست محمد خان میگردد و از طریق فارس و هرات 

در بازپس  وقندهار به کابل میرسد و امیر دوست محمدخان را

گرفتن پشاور از چنگ سیک ها به کمک دولت خود اطمینان میدهد.
 

147
  

ین سال است که محمدشاه قاجار به تحریک وتشویق همدر

را داشت ،  دروازه هندوستانروسها برهرات که حیثیت 

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 

 هستی فزیکی آن علناً آغاز میگردد. 
 

 1837بعد ازبرای تصرف سيستان قاجار   تالش دولت 

 

محمدشاه قاجارهر بار  ۱۸۵۷و متعاقباْ در۱۸۳۷ هایسالدر

افسران ومشاوران روسی به غرض  عده یکول مبشی گقشون بزر

مورد ضربات  ماهیازده  تاو آن شهر را  فتح هرات مامورساخت

 نشد.شهر، اما موفق به گشودن آن توپخانه ثقیل خود قرار داد

مقاومت مردم هرات و تدابیر بجای وزیر شجاع آن، یار اګر

محمدخان الکوزی برای دفاع از آن شهر نمی بود، شرایط برای 

الحاق هرات وقندهار با دولت قاجاری، بیش از هروقت دیگری 
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بر اثر پایدارى مردم هرات  باردر هردو  مگر مساعد شده بود.

وانگلیسها ثابت  روسهافارسها وپیروزی از آن افغانان شد  وبه 

گردید که افغانان مردمانی دلیر ووطن پرستی هستند که 

سرمیدهندولی وطن نمی دهند وآنرا دردست تجاوز بیگانه نمی 

  سپارند.

حمله ایران ازمطالعۀ  تاریخ این دوره برمی آید که در ایام 

درهرات، حمدخان مویارکامران  زادهاهشر ادتقبر هرات وا

ى و از بلوچها علم کسربندس و هاشم خان شهردرسیستان میرخان 

خان ناروئى 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 رودهیرمند در اختیار خود داشت، 

ضاخان سربندی، سه کوهه، چلنگ و بعضی جایهای دیگر محمدر

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 رئیس شان دوست محمد خان 

بوده، برج علم خان وقسمت جنوب شرقی را در دست داشته، 

تصرفات علیخان وبرادرش ابراهیم خان سنجرانی محدود بوده به م

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 ملک جالل الدین 

ات وس را در میان خود کیانى را از سیستان بیرون کنند و متصرف

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 پسرمیرخان 
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سربندی ، جالل آباد وسایر قسمت های شمالی را صاحب شد و 

نیز هریکی سهمی بردند. از این پس دیگر شاه  همدست های او

کامران نتوانست کمکى به خاندان کیانى سیستان بکند و این خاندان 

که از طرفداران شاه محمود وشاه کامران بود، روبه زوال رفت و 

 . ۱4۸بکلی از قدرت افتاد.

هجرس( وقتى قندهار مورد ۱۲55میالدس ) ۱۸۳۹در سال 

سردارکهندل خان زعیم قندهار مجبور تهاجم انگلیس قرار گرفت و 

 ۱۸4۲شد 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 

و عمویش سربندس وفات یافته بود و بین پسر او لطفعلى خان 

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 خان که خواهرش عروس وزیر بود،کوشش بعمل مى 

ساله لطفعلى خان  آورد. در آخر بعد از مخالفت هاس هفت هشت

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 

م( و دیگر از جانب هرات ۱۸5۱یارمحمدخان وزیر هرات شد)

هارسال بعدهم سردارکهندلخان در گذشت اقدامى در سیستان نشد. چ

 م(. ۱۸55)

( قندهار دچار هرج ۱۸۵۵بعد از مرگ سردار کهندلخان )

از مدتی   پس گردید،(ش)برادر وپسرانومرج از سوی جانشینان او 
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میردوست اازسرداررحمدل خان  ،زد وخورد میان مدعیان قدرت

سردار خواست تا معضله جانشینی محمدخان برادرخود امیرکابل 

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 

صدای امیردوست محمدخان تعیین شده بود، قناعت نکرده 

ن رفتند. امیر دوست محمدخان بلند نمودند واز شهر بیرونارضایتی 

را به اطاعت از خود آنها همگی را تحت پیگرد قرارداد وسرانجام 

وادار نمود 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 ازدولت های ایران  بی ثباتی شده است،ومرج و

  .نداستفاده  کرده ابه نفع خود وبحران 

دراین هنگام علیخان سربندی حاکم سیستان با خیر مرگ 

هواداری خود سردار کهندلخان  ومشاهده اوضاع سیاسی قندهار، 

والی خراسان که عموی شاه وفارس ابراز کرد دولت را از 

حاکم قاینات با از او خواست تا  وحمایت نمود  قاجارمیشد،از او

 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 مامپيکهندل خان در  گزمان مر

وی با توجه به اوضاع افغانستان به دربار ناصرالدين خان  گازمر

 شاه 
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  ۱4۹ «.زيندگد واطاعت حکومت ايران را برمی قاجار متوجه ميشو

درسال » مؤلف به استناد ناسخ التواریخ، مینویسد:

م(سردار علی خان نامه ای به دربار قاجار ۱۸۵۵ق)۱۲۷۲

)پادشاه  میفرستد وهوشدار میدهد که امیردوست محمدخان 

افغانستان( پسر خویش را به تاخت سیستان وبلوچستان فرستاده 

۱5۰ «وطی این خبراز دربار ایران کمک می طلبد.
  

اسناد منتشر شده از سوی جواد محمدی خمک سیستانی نشان 

میرعلم امیرقاینات ( م۱۸۵۵-۵۶) قمری ۱۲۷۲میدهد که در سال 

 محمدرضا شاه[پدر بزرگ اسدهللا علم وزیردربار ]خان عرب

حمله نموده و مدت چند ماه قلعه های اه والش وجوین گقلعه بر

جوین والش ودرق را با لشکرهای قاینی وسیستانی درمحاصره 

، ولی با مقاومت سرسخت سردار احمدخان ]ساکزی[ومردم هکشید

۱5۱ .ه استجوین روبرو گردید وموفق به فتح جوین نگردید
   

پس از آنکه ایران مورد تهدید انگلیس قرارگرفت و از 

نمود  ءومعاهده ای را با انګلیس در اریس امضاهرات عقب کشید، 

منبعد انگلیس در اختالفات میان ایران وافغانستان حکمیت  که

 بیشتر توجه خود را به سیستان میکند. از این وقت ببعد ایران 

علم خان خزیمه برخى معطوف نمود و توسط حکمران بیرجند میر

از رؤساس محلی را چه از راه تطمیع و چه از طریق تخویف 

متمایل به ایران ساخت.  دراین هنگام علیخان سربندی یگانه وارث 
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متصرفات محمد رضا خان سربندی بود و امراء دیگر هاشم 

شهرکی ، دوست محمدخان ناروئی و ابراهیم خان سنجرانی هر 

 ه های خود درسیستان  بودند. یک نماینده بزرگ خانواد

به تهران  ۱۸5۷رئیس طایفه سربندس علیخان دراواخر سال 

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 

(. ۱۸۵۸ود که توسط برادر زادۀ خود تاج محمدخان  کشته شد)ب

قاصد 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 

یل کافی است که تاج محمد هم واین خود دل .درمقام خود باقی بماند

خود را تحت اوامر واطاعت شهریار ایران قرار داده بود وحقوق 

 وامتیازاتی  از دولت ایران دریافت میکرده است. 

ه میالدی وقتیکه امیر دوست محمد خان ب ۱۸۶۱در سال 

عزم تسخیروالحاق هرات آماده حرکت بود نسبت به  ایالت سیستان 

ً متوجه دخالت ایران در سیستان بود و نیزبی تفاوت نبود و ط بعا

تصمیم داشت پس از انضمام هرات از منافع افغانستان  برسر 

خاک سیستان دفاع کند، ولی متاسفانه که مرگ به اومجال نداد و 

میالدی( در خود  ۱۸۶۳خیلی زود پس از تسخیر هرات)جون 

هرات بدرود حیات گفت، با آنهم در نخستین روزهای گشایش 

ت متوجه مسئله سیستان شد و برای تصرف سیستان نزاعی هرا

 . ۱5۲بین افغانستان و ایران روی داد
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میالدی در بخشی از سیستان  ۱۸۶۳اما ایران که تا سال 

 نفوذ کرده بود مکرراً دولت بریتانیا را 

به میانجیگری دعوت کرد. راولینسن محقق معروف انگلیس در 

 این مورد می نویسد:

مکرراً دولت ايران  18۶3الی  18۶1در سالهای "

موضوع سيستان را بدولت انگليس گوشزد کرد که طبق مادۀ 

در اين باب دخالت کند و از  18۵7ششم عهدنامه پاريس 

تجاوزات افغانها در سيستان جلوگيری نمايند. دولت انگليس 

جواب می داد انگلستان هين وقت سيستان را جزو مملکت ايران 

آن نمی تواند از دخالت افغانها به آن ايالت ممانعت نمی داند، بنابر

 .۱5۳"کند

درجون دوست محمد خان در هرات پس از مرگ امیر 

تاج وتخت کابل میان امیر تصرف ،هرج ومرجی که برسر ۱۸۶۳

پنج سال را در برگرفت تا  ،د گردیشیرعلیخان وبرادرانش رونما 

هرج  اینزایران ا  .(۱۸۶۸د)وشمسلط کابل برامیر شیرعلی خان 

 ۱۸۶۶سالهای .و طی دکراستفاده ومرج داخلی به نفع خود 

د دابه سیستان سوق ، از کرمان وقایناتقشونهای خود را   ۱۸۶۷و

وقتی امير د. وقلعه نادعلی وقلعه فتح اشغال نم تارا آن ایالت و 

شيرعليخان، برای تصرف سيستان از چنگ ايران،آماده شد 

وايران را به  جنگ تهديد کرد. انگليس برطبق معاهده پاريس پای 

بحي  حکم وارد 1872جنرال گولدسميد درحکميت پيش گذاشت و 

سيستان شد وسيستان را بدوبخش تقسيم کرد: يک بخش را بنام 
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د وبخش ديگررا بنام سيستان سيستان اصلی ناميده به ايران دا

 فرعی به افغانستان واگذارکرد.

قشون ایران از  ۱۸۶۷محمودمحمود میگوید: درسال 

خراسان به بهانه تادیب آزادخان )افغان( که به قاینات حمله کرده 

بود وارد سیستان گردید وچند قطعه قشون  تحت فرماندهی 

رد شدند. در همین مظفرالدوله حاکم کرمان از راه نیه به سیستان وا

وقت میرعلم خان خزیمه امیر قاین با قوایی از بیرجند وارد 

ً متصرف  سیستان گردید و سمت چپ رودهیرمند  را تماما

م(.تاج محمد خان سربندی نیز از آمدن والیان کرمان ۱۸۶۷شد)

وقاین به سیستان  استفاده نموده توسط قشون ایران ابراهیم خان 

اد بیرون کرد. ومتصرفات او را درغرب سنجرانی را از جهان آب

رودهلمند متصرف شد و بعد ها بواسطۀ آمدن قوای زیاد تری از 

ایران دیگر از مراجعت سردارابراهیم خان سنجرانی جلوگیری 

شد. سردار ابراهیم خان بلوچ نیز نفوذ خود را 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 وچهار برجک 

 .۱54محدود میشد

مینویسد  ۱۸۷۲درسمت" سکرترل جنرال گولدسمید،میجر"

درغرب رودهلمند عبارت بودند از:  که، متصرفات ابراهیم خان

آباد،خدنگ،ده دادشاه،ده آقاجان، وشریف جهان آباد،طفلک، جالل 

م( ،در دست ابراهیم خان سنجرانی ۱۸۶۵آباد که ظاهراً تا سال )

ق( تاج محمدخان سربندی با ابراهیم ۱۲۸۳م )۱۸۶۶بودند. در سال

ونقاط  دیگراختالف پیدا  ]مرکزطایفه کیانی[برسرتصرف جالل آباد

ن سربندی، سردارمحمدرضاخاکرد.] دلیل  اختالف  این بود که 
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وجانشین ساختن  ۱۸۳۷در پس از براندازی ملک جالل الدین کیانی

(، جالل آباد  را ۱۸۳۷در)برادرش ملک حمزه خان کیانی

مگر پس از قتل علی خان  ،ددر آورده بوخود به تصرف  ۱۸۴۵در

(، ابراهیم خان ۱۸۵۸در)تاج محمد برادر زاده اش توسط  سربندی

ن دلیل که این قلعه قبالً متعلق به به ای آنرا تصرف نمود سنجرانی

، شوهر خواهرش بوده وسردار کیانی ملک جالل الدین

کرده اشغال محمدرضاخان آنجا را به ناحق تصرف کرده  وآنرا 

دولت ایران قوای   [ بنابرین هردو به شمشیرمتوسل شدند.۱55 ودب

از کرمان بسرکردگی مظفرالدوله به طرفداری از تاج محمدخان 

موفق شد تا ابراهیم خان را مجبور به  خانتاج محمدو فرستاد،

 عقب نشینی  به شرق هیرمند نماید و جالل آباد  را تصرف کند
۱56
.  

ت، در  ۱۷، روز۱۸۷۲مینویسد که،درسال خود گزارشسمل

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 

دش نزدیک قلعۀ نادعلی نفر از افرا ۳۰۰خان را دیده بود که با 

 اردو زده بود و قصد 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 

ملک خان،معتاد به بنگ  - ۱:زخان،شش پسر دارد که عبارتند ا
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وتریاک، ومخالف پدر بوده وتحت حمایت امیرقاین زندگی 

خان جان، جوانی باهوش که نامزد ریاست بوده ولباس -۲میکند،

سرفرازخان که چندین  -4محمدعلی خان،-۳انگلیسی می پوشد،

 157یک پسردیگر. -6محمدخان، -5سال درتهران بوده، 

ی برای مدتی از قلعه به هرحال ابراهیم خان سنجران

چخانسور تا خاشرود و ازنادعلی تا جوین را تحت تصرف خود 

داشت و از خزنده تا چرنده باج وخراج میگرفت. وحدود پنجاه سال 

دیگر به عنوان رئیس طایفه بلوچی سنجرانی دراصل چخانسور 

و دکتر فوربس ... زندگی کرد. گفته میشود وی مردی ستمباره 

م هنگام شکار از ۱۸۴۰ا درکنار هامون درسال سیاح فرانسه ای ر

چشم از جان  ۱۸۹۲روی بلهوسی به قتل آورده بود. وخودش در 

درحال فقر وافالس  ۱۹۰۳پوشید. و پسرش خانجان خان درسال 

دوباره به سیستان ایرانی بازگشت و دهکده سیاه دک را درمیان 

  ۱5۸کنگی درتصرف گرفت.

 

 درمورد مروری برچند سند تاریخی 

  تصرف  الش وجوین و اوق)قلعه گاه(

 1۸55به مهرحسام السلطنه در

 

                                                 
157

 207 -20۶همان منبع،صص - 

158
  . ،2۹2،، ص2تيت ، سيستان ، ج  -

 



 296 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

[ از زمان احمدشاه واوالده قلعه کاهجوین واوق]الش ومنطقه 

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)ی جواد محمد

تهران( ده سند به ارتباط ۱۳۹۲چاپ  ،خوشیدی ۱۳۳۰نوزده بهمن 

برقلعه گاه والش وجوین از سوی امیر  نیروهای قاجاری  حمله

 ،۱5۹ به نشر سپرده است. خان خزیمه قاینات میرعلم

 چند تا از این اسناد را از نظرمیگذرانیم. 

 [1۹]سند 

 به[«] حسام السلطنه»مهر[]سجع 

 ميرعلم خان ]حاکم قاينات[

حاال که جوين را محاصره کرده ]ای[ انشاءهللا خواهی » 

گرفت،واگر خدای نخواسته نتوانستی بگيری ديگر بی جهت خود 

را معطل کردن صورتی ندارد، به هرقسمی که صالح وقت و 

در  پيشرفت کارت را می دانی از آن قرار بکن، اگرمی دانی که

پهلوی قلعه الش اردو بزنی وهمانجا بمانی ميتوانی ومردم را هم 

اال درجايی که مناسب است  روبخود بکنی البته اين طوربکن و

بايد در آنجا باشی واحواالت خود را بنويسی با سوار يا قاصد زود 

به ما برسانی. بقرار فرار سردار احمدخان بسيار ازجانب  شما  

درهرجا هست  واقب امور را خير کند.نگران هستم،خداوند ع
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احتياط کار تان را از دست ندهيد، خوب نشد که سردار احمدخان 

را اينطور به وحشت انداختيد وما را به خالف عهد نسبت داديد. 

باری بصيرت شما در کار آنجا از ما زياد تر است هرطورکه مايه 

  160 «(پيشرفت کار تان است آنطور بکنيد....

گفته شده که فرارسردار احمدخان )ساغزی=   ۲۱در سند 

ساکزی( براثر اشتباه امیرعلم خان که پسر او را اسیرکرده 

صورت گرفته است وامر داده شده که کار الش به همکاری سردار 

 :۲۱علی خان  سربندی پیش برده شود. اینک اصل سند

 [21]سند 

مجدت ونجدت همراه فخامت ومتاعت اکتناه  عاليجاه» 

اخالص وارادت آگاه نتيجه االمراء العظام ميرعلم خان؛ نايب 

الحکومه قاينات سرفراز بوده بداند، امروز که روز هفتم 

شهرمبارک رمضان است پياده قاصدی از چارخس رسيد اگرچه 

مکتوباً چيزی در دست نداشت ولی ملفوفاً تقرير نمود که آن عالی 

جاه پسرسردار احمدخان را گرفته است.اگر آن عاليجاه چنين 

خيالی را داشت،ما را بايد زود ترمطلع ميکرد که ما هم در آنجا 

سردار احمدخان را قدغن کنيم که بگيرند ومحبوس نگاه دارند. 

درهرصورت حاال که سردار احمدخان فرارکرده مراقب باشيد که 

د که کار قلعه کاه والش وجوين در آنجا افساد نکند واهتمامی نماي

با انسجام  بگذرد وآن ناحيت  بخوبی تصرف شود.حکمی به 

افتخار عاليجاه زبده الخوانين سردار عليخان]سيستانی[ مرقوم 
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داشته ايم  که جمعيت خود را برداشته آمده ، کار قلعه گاه والش 

وجوين را به اتفاق يک ديگر بگذرانيد. حکم واال را بزودی 

دم معتبری داده روانه کنيد که برده به عالی جاه مشاراليه ]به[آ

برساند واو هم جمعيت خود را برداشته وارد شود کار آن ناحيه را 

تمام کنيد. البته در انجام اين خدمات الزمه اهتمام را خواهد کرد. 

ديگراينکه بايد از احوالت قندهار را در آن نواحی هميشه 

اً حع آنجا را حالی خود کند.صريباخبرباشد.آدم بفرستد اوضا

ً همه روزه گزارشات رابه عرض برساند وما را مطلع  وسريعا

سازد وبه هين وجه کوتاهی ومسامحه ننمايد ودر عهده 

 161 .«1272شناسد.تحريرا شهر رمضان سنه

گفته شده:در صورت توافق با سردار  ۲۵درسند شماره  

ه سیستان بروند در احمدخان، آن عده از کسان اورا که میخواهند ب

انتخاب خویش مختارند وعده ای هم که حتماً پسر وبرادر احمدخان 

باید جزو آنها باشد،به قاین آورده شوند واز آنجا به مشهد فرستاده 

 شوند.

 [  2۵]سند  

 مهر حسام السطنه:

خلوص  هعاليجاه مجدت ونجدت همراه فخامت ومتاعت اکتنا

امير علم خان نائب الحکومه  عقيدت آگاه نتيجۀ االمراء العظام

قاينات سرافراز بوده بداند،عريضۀ مفصل]ی[ که چند روز قبل 

عرضه داشته بود ملحوظ افتاد . کاغذی که عاليجاه فتح علی بيگ 
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نوشته بود، آنهم روزدوازدهم شهر شوال از نظرمبارک گذشت، 

استحضار وآگاهی حاصل گشت.از قراريکه در عريضه جات سابق 

بود عالی جاه زبداخوانين سردار علی خان حاکم عرض کرده 

سيستان به آنجا آمده ومراتب دولت خواهی خود را ظاهر 

ساخته،اهتمامی درانجام خدمات دولتی دارد،بديهی است که عالی 

ً -جاه مشاراليه در راه دولت ندارد وما راهم کمال -ماالًوجانا

ه زبده برادرعالی جا رضامندی ازاو حاصل است، اما فرار پسرو

-از قرارمعلوم-الخوانين سرداراحمدخان وکته خانه آن قلعه جات

عاليجاه سردارمشاراليه صالح چنين دانسته که پاره ]ای[از کته 

خانه به قاين برود وبعضی راعاليجاه مشاراليه به سيستان روانه 

کند وقلعه جات که درتصرف آن عاليجاه است به تصرف حضرات 

مهم -ار مشاراليه درانجام خدمات دولتیباشد.اگرچه عاليجاه سرد

ساعی بوده وهستند ولی شايسته وسزاوار اين ومنظورما -اماکن

چنين است که پسر وبرادرعالی جاه مشاراليه با کته خانه]ظ:کالن 

خانواده ؟[ به قاين بروند وبعد ها آمده شرفياب حضورواال شوند 

دار که ظهوراين حرکت باع  رفع جسارت وخالف عاليجاه،سر

احمدخان خواهد بود واطمينان کامل  برای ماحاصل خواهد شد. 

عمده منظورما ظهورصداقت وخدمتگزاری آنهاست وجزاين 

منظوری نخواهد بود. به همين خصوص ملفوفه رقم رأفت توأم 

بافتخار عالی جاه سردار مشاراليه مرقوم ومرسول شد.عجالتاً 

قلعه قلعه جات الش وثموروجيرگ]درگ[، به انضمام 

فورک]کوهگه[ در تصرف آن عاليجاه باشد، پس از آمدن برادر 
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وپسرعاليجاه مشاراليه و ريشسفيدان در حق آنها مرحمت فرموده 

به خود آنها واگذاری  وسنجيده خواهد شد .ودر باب روانه کردن 

عاليجاه فتح علی بيگ درکاغذ مشاراليه اظهاری کرده بود سابقاً 

استحضار واطالع آن عالی جاه دراين خصوص حکمی به جهت 

مرقوم ومرسول شده البته الی حال رسيده خواهد بود.حال هم 

فرمايش ميرودکه مشاراليه ملتزم رکاب ودرهمين چند يوم با 

جمعيت سوار روانه نزد آن عاليجاه خواهد شد. ... تحريراً فی 

 162«ه1272شهرشوال المکرم سنه 

زاده ه ولو که همشیر[ میگوید که پسرسرداراحمدخان ۲۶]سند 

سردار علی خان سربندی است به مشهد مقدس فرستاده شود.ونیز 

کمال دقت وحرمت  که در احترام سرداران قندهارشده  تاکید

منظور سردارانی ] صورت گیرد که از متفقین دولت ایران اند.

بعد از الحاق قندهار به کابل بقول مولف سراج التواریخ، است که 

ضد امیردوست محمدخان شوریدند وازقندهار به ، بر18۵۵درسال 

امیر تحریک کنند، اما  علیههلمند وشورابک فرارکردند تا مردم را 

پسران امیردوست محمدخان بسرعت آنها را تعقیب ودستگیر وبه 

قندهار بردند وموردعفوامیر قرارگرفتند ولی از آن میان 

علیخان سردارمحمدعلم خان پسر سردار رحمدل خان وسردار شیر

پسرسردار کهندل  پسرسردار مهردلخان وسردار سلطان علیخان 

سراج  -وملوچان به ایران متواری شدند خان از راه رودبار

  .[-۲التواریخ،ج

                                                 
162
 1۹۹خوشیدی ،ص1330همن محمدجواد سیستانی،سیستان ورویداد نوزده ب - 



 301 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

 [2۶]سند

عاليجاه رفيع جايگاه عزت ومجدت همراه نتيجه االمراء »

اميرعلم خان به مزيد التفات سرکار سرافراز بوده ، بداند که 

عاليجاه  وعريضه جات سرداران کثيراالقتدار مقرب عريضه آن 

 الخاقان رحمدل خان]برادر اميردوست محمدخان[ومحمدعلم خان

خان[ به نظرعنايت گستر واال رسيد واز حقايق  دلرحم]پسر 

حاالت آنها ووقايع اخبارات آن صفحات استحضار وآگاهی حاصل 

ت جاويد آمدسوابق اختصاص وبستگی سرداران قندهار به اين دول

مدت ظاهر تر از آن است که حاجيت به تفصيل ونگارش باشد.در 

ايام حيات سردارکهندلحان  وبعد از آن نسبت به ساير اخوان 

ً -وفرزندان آن مرحوم از جانب اوليای دولت قاهره کمال  -عموما

مرحمت وجانبداری ونهايت التفات واعانت فرموده اند. خصوص 

به مزيد توجهات وعنايات امنای ومقرب الخاقان رحمدل خان که 

دولت عليه اختصاص دارد واکنون که عاليجاه سردار محمدعلم 

خان عازم ديار گيتی مدار اقدس همايون گشته است. البته 

[ دولتی در شدن به کسیظهورمراتب التفات واعتضادات ]بازو

بارۀ مشاراليه وسردار رحمدلخان زيادتر خواهد بود. سرکار واال 

فيت ورود محمدعلم خان به الش وعزيمت شرفيابی نيز در کي

آستان ماليک دربان همايون را درجزو مطالب خودتان خدمت 

اوليای دولت قاهره نوشتم وسفارشات زياد در بارۀ آنها عرض 

کرده با چاپار دولتی روانه ساختم.ونهايت جانبداری والتفات 

قلعه  ديگر در باب امر انتظام درحق او مبذول خواهد فرمود و
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الش وساير قلعه جات ارقامات واحکامات زياد صادر شده وعالی 

جاه فتح علی بيگ را روانه ساخته است،  البته تا به حال از 

 -مضمون فرمايشات واحکامات واال آگاهی يافته است.بالجمله

حکم همايون حکم سابق است وعاليجاه مقرب الخاقان سردار علی 

آنجا وانتظام امور آن سرحد کمال خان هم البته  درانجام خدمات 

اهتمام را خواهد داشت.ساخلو قلعه درگ وهمچنين قلعه الش حتماً 

بايد از سرباز وقشون دولتی باشد.الغير مداخلت ومشارکت نفری 

کسان عاليجاه سردار نيست. و موتفنگچی قاينی وغيره در آنها الز

همگی بايد  احمدخان اگرچه همشيره زاده سردار عليخان هم باشد

وقتی متوقف مشهد باشند تا  روانه ارض اقدس شده يک چند

ازرهگذر خدمات سردار احمدخان اطمينانی براوليای دولت قاهره 

حاصل شود.چنانچه پسر خود سردار عليخان هم درمشهد مقدس 

 163«1272بوده وهست..... شهر شوال سنه 

جواد محمدی سيستائی،به اين نکته نيز اشاره 

م( سردار علی خان از 18۵۵خ123۴)1272درسال »ميکندکه:

سوی حسام السلطنه مزبور مامور ميشود تا در فتح 

اسفزار]شيندند[با نيروهای ايرانی همکاری کند وسردار 

درمسيرحرکت خود سردار احمدخان ساغزی)شوهرخواهر خود ( 

را به دست کشيدن از طغيان عليه ايران دعوت می کند ولی او 

  164 «نمی پذيرد.
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عازم م( سردار علی خان که 18۵۵)1272درهمان سال 

 تحت فرمان خود، با چهار هزار سرباز سيستانی خراسان است 

می کند وپس از  اشغال قلعه تُجگ)روستايی واقع در شمال جوين( 

آن قلعه را به دويست تن از سربازان خود می سپارد وخودش 

ابر روایت بن  165 «عازم ديدار حسام السلطنه درخراسان ميشود.

خواهر سردار شوهر، سردار احمدخان ساکزی،  2۶سند شماره 

پسری بنام   وصلت از اینوعلی خان رئیس طایفه سربندی  بود 

 .  اشتمحمد حیدر د

 ميجرسمت سکرتر گولدسميد درياد داشتهای خود مينويسد: 

بطورفوق سردار احمدخان  نواسۀ صالح محمدخان ]شاه پسند[ که 

مردی خوش برخورد  وخوشایند از ما پذیرائی کرد، العاده مؤدبانه

 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 

ته و دندان سال عمر داش110کرده بود ومی گفتند که هنگام مرگ 

هایش سالم وکامل بوده است.
 ۱66

  

متنفر بود. امیر علم خان  سردار احمدخان از امیر قاین

سردار میگفت که سال گذشته، بر اثر ترفندهای امیرقاین حدود 

خانوار از منطقه جوین به سیستان مهاجرت کردند و اکثر دوهزار 

ز دهات زمین های زراعتی جوین خالی و بدون کشت ماندند. خیلی ا

خانوار در جوین باقی  هزارکامالً متروک شدند و اکنون بیش از 
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نمانده اند. سردار با دختر سردار ابراهیم خان]رئیس چخانسور[ 

ازدواج کرده بود و سکنه این حدود برای ابراهیم خان احترام و 

و او را بزرگترین جنگجو وشکارچی آن  ارزش فراوان قایل بودند

ا این را هم میگفتند که او رفتار وکردارخشن و حدود میدانستند. ام

 ۱6۷ ناتراش دارد.

سمت عالوه میکند ، سردار احمدخان سه پسردارد که از 

مادران متفاوت اند. بزرگترین انها شمس الدین خان، رئیس آینده 

منطقه، جوانی بسیار اروپائی ]مشرب[ است و لباس اروپائی 

شیرعلیخان به امباله، در انگلیسی می پوشد. او در سفر امیر 

زام رکاب امیر بود، وبا امیر در یک کالسکه می نشست وعکس تال

او هم درتابلوی تاریخی که از امیر شیرعلی خان به مناسبت این 

سفر نقاشی شده است وجود دارد. دو پسر دیگرسردار، هنوز بچه  

وهر دو فوق العاده زیبا هستند. یکی به اسم سلطان جان ودیگری 

مدحیدر نامیده میشوند.مح
 ۱6۸

  

در هم  اوالده سردار احمدخان ساغزی)ساکزی( تاکنون 

سر کرده قوم از عزت یس وئبحیث ر قلعه کاهُ منطقه جوین و

وحرمت فراوانی برخوردارند.درعهد ظاهرشاه رئیس این قوم 

حاجی نورمحمد خان بود وبعد از اوپسرانش حاجی عبدالمجیدخان 

ال کابل[ اشخاص بارسوخ این  خانواده وانجنیرلطیف نورزاد]شارو

 بودند. ولی پس از آن  نمیدانم برسراین خاندان چه آمده است؟
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 دورنمای قلعه تاريخی جوين
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 دهمهف مقاله

  مروزين در یشاه ديچگونه نهرجد

 چرخ مبدل شد؟ لهيبه ش

عبددالرحمن  ریسال قبل در زمان ام ۱۲۴ ینهرشاه ایچرخ"  لهی"ش

محمدحان حداکم چخانسدور حفدر  ریوتالش آخوند زاده فق یحان بسع

 شد.

 

 یدادهایددد)جلدددد چهدددارم، بخدددش اول( درشدددرح روخیالتوار درسدددراج

ساحل  لهی" از حد شیشاه دی( آمده است که :" نهرجد۱۸۹۶)۱۳۱۵

متددر و  ۷بطددول پددنج کدروه، بدده عددرض  ،یتددا موضددع ندادعل رمنددیه

خان  رعبدالرحمنیمتر به امر ام کیمق متر و درآخر به ع ۳عمق 
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 یادیدموات ز یحفر شد و اراض رمحمدخان،یآخندزاده فق یو مساع

 گشت." انیو زراعت آمده آبادان ومسکن ومقام آدم یاریتحت آب

 عیرودحاندده بددزرگ ووسدد کیددنهرکوچددک بدده  نیددبدده چدده علددت ا امددا

 لدومتریمتر عرضدارد وده هدا ک۳۰۰وخروشان مبدل شد که امروز 

 است. یرا ن یطول وعمقش قابل کشت

 

 قايقی که مسافران را از شيله چرخ عبورميدهد

بنددددد ُکوهددددک بددددر ( ۱۹5۱-۱۹۵۰)۱۳۳۰-۱۳۲۹درسددددال  ندددددیگو

اعمارشددد.  رانیدددولددت ا یخوابگدداه از سددو کیدددرنزد رمندددیروده

 سدتانیکرد وچون بطرف س لیس رمندیدربهارهمان سال رودخانه ه

)رود مشدددترک( زور  یرود ندددادعل یراه نداشدددت ، آب بسدددو رانیدددا

افتداد کده  انیدبجر یوبدا چندان شددت رشددی( سرازلهیآورد ودرنهر )ش

چقدر( نمدود ودر آن گدرداب -از اندازه َغوچ)گود شیرا ب لهیش ریمس

 سدتانیکده گدرداب را در س ییبه وجدود آورد. از آنجدا یموحش یها

شددد .از آن « چددرخ ۀلیشدد»معددروف بدده  لهیآن شدد نددد،یگویم« چددرخ»
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 یها نیزم ی( به سولهیاز رود) ش یرود نادعل شترآبیببعد بخش ب

 .افتی انیجنوب وشرق کنگ جر یوپنج ده واراض نویوم رابادیش

در  یسیالب بزرگ ۱۹۵۶/ ۱۳۳۵دارم در سال ادیآنجا که من به  تا

چددرخ سددرازیر شددد کدده در اثددر آن سددطح وسددیعي از  لهیهیرمنددد وشدد

عمر آباد در نیمدروز و منطقده  زمین ها  مینو، شیرآباد، شوال ها،

سرگز و حاجي آباد در شمال پنج ده هدا زیدر آب رفدت و تدا هدامون 

ولسددوالي كنددگ بدده عددرض  وپددوزك مندداطق میددان اصددل چخانسددور 

 بیست كیلومتر بنام نیزار جزو هامون پوزك قرار گرفت.

کددرد  انیددچددرخ بدداز طغ لهیشدد ۱۹۶۵ش /۱۳۴۴از آن در سددال  بعددد

 ۱۳۳۵آمدد کده میدزان خسداره آن كمتدر از سدیالب  یوسیالب بزرگ

 نبود.

سیالب بدزرگ در  ۱۹۶۹ش / ۱۳۴۸در  یعنیبعد از آن  چهارسال

كدده عددالوه بددر منهدددم سدداختن قددراء متعدددد و  رشدددیچددرخ سراز لهیشدد

بلعیدن ساحات وسیع كشت و مزارع تمام بندها  خاكي سمت شمال 

ردیدد و اكثریدت شیله چرخ از منطقه پده ها  غوث به بعد ویدران گ

 مردم مجبور به ترك قراء و فصبات خود شدند.

تمامدداً زیددر آب رفددت و ملیددون هددا افغدداني بدده مددردم نیمددروز  مددزارع

خساره وارد سداخت. بددون شدك خسدارات سیسدتان ایراندي كمتدر از 

جانددب افغدداني نبددوده، دریاچدده هددا تمامدداً پددر از آب و نیددزار هددا بهددم 

رود  لهیل و مغرب سیستان بوسشما یمتصل گردیدند و دریاچه ها 

به گودزره در جنوب نیمروز وشل شد. مي تدوان  لهیسر ش ایشالق 

گفددت سددیالب مددذكور از تمددام سددیالب هددا  قددرن اخیددر تددا آنددروز 

 روز طول كشید. ۶۰بزرگتر بود مدت جریان این سیالب بیش از 
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ش/ ۱۳۵۶چدددرخ سدددی ب  لهیو دلخدددراش تدددرین سدددیالب شددد آخدددرین

ز سه ماه بطول انجامید. این سیالب بزرگترین بود كه بیش ا ۱۹۷۶

است كه باعدث خسدارات تمدام  ستمیربع سوم قرن ب ریسیالب در اخ

بندها  خاكي دو طرف دریا  هیرمند پایانتر از برج اس در شمال 

ترین و سرسدبز تدرین  یزو منطقه كنگ یعني حاصلخ دینادعلي گرد

خدراب شدد. قسمت نیمروز زیدر آب رفدت و قدراء و قصدبات متعددد 

بازارهددا، عمددارات مكاتددب ، مراكددز دولتددي و دكدداكین و باغددات و 

مزارع بسر رسیده اهدالي در سداحه تقریبداً صدد هدزار هكتدار زمدین 

در شمال رودهیرمند و بقدر نیم ساحه شمال در جندوب یعندي دسدت 

سدیالب هدا  بهدار  هیرمندد گردیدد .  ۀطعمد نیدزراست شیله چدرخ 

تمامدداً پددر شددده باهددامون سددابور   هددامون پددوزك و نیزارهددا  كنددگ

متصل گردید و هامون سابور  نیز با هامون هیرمند پیوسته شدد و 

از طریدددق رود سرشدددیله آب اضدددافي هدددامون هیرمندددد بددده دریاچددده 

 انگودزره خالي مي شد و در طول مدت سه مداه رود سدر شدیله چند

بددا مسددتي جریددان داشددت كدده عبددور از آن بددرا  مددردم بدددون كشددتي 

د. این سیالب برا  مردم منطقه سیستان ایراني و افغداني ناممكن بو

 خسارات مالي هنگفتي ببار آورد.

نیمددروز  یعصددر ذارمعارفگدد انیددبن یزیددروان نددور احمددد عز شدداد

 ی( شددعر۱۹۵۶ش)۱۳۳۵بمناسددبت سددیالب خانمددان برانددداز سددال 

 کیددآنددرا  نجددایبرداشددته بددودم و ا یسددروده اسددت کدده مددن آنراکدداپ

 : خوانمیم گریبارد

 هیرمند است یا رب یا كه طــوفـان بـال ؟ آب

 حوادث مي كشد مـا را در آغــوش فــنا ؟ یا
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 كه غوغا  قیامت گشته بر پا زین زمین یا

 حشراست میگویي كه یا روز جـزا ؟ فرصت

 

 چنین هرلحظه طوفان حوادث مـیرسد نیكا

 سر جمعي مسلـــمان غریـب و بــیــنــوا بر

 كه باران بـــال امسال بـاریــده بخـشم بس

 سیل ازهرطرف زدحلقه همچون اژدها آب

 

 هاویران و مردم روبصحرا مضطرب خانه

 جمعي رابود پرآب و خون زین ماجرا دیده

 هجــوم لشكـر چنگیزیان دارد خروش چون

 بخـارا و سمــــــرقند است یا بر ملك ما در

 

 نوح قومش غرق طوفان گشته بود ازدعا 

 هــا داریم یا رب گــرزما هم شد خـطا توبه

 آب حسرت بـــرده ایـم ـاقیدر اشتــ مــدتي

 اگـر اینست زین آب است ما را توبه ها آب
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 بارد و هم از زمین جوشـید آب مي آسمان

 طلب كردیم هــردم در دعا آب از خدا پس

 خـطردهن باز است اشكین را زیك آب  صد

 باشد ز یك هامون و یك باد صبا صدخطر

 

 اتحــاد لشكر هــامـون و اشكـیـن االمـان ز

 زنـفــاق این دو هـــم ما را نگهدارد خـدا و

 هیرمند و از سو  دیگر رود فـراه یسوی از

 ازسمتي و خسپاس مي جوشد جدا خاشرود

 

 ئي *از یكطرف با شیله ها  پرخروش پوده

 فــــــزاید بـــر ســرمــردم بال اندر بال مي

 چرخ بسكه همچون چرخ ظالم طینت است ۀشیل

 خـــروش ناله مي پیچد دو صد آه و نوا در

 

 ئي در زیر آب و قسمتي بي آب و نان حصه

 شاهي* خشـك و نادعلي بغرقاب فـنا نهــر

 ُكركي خانه ماهي و سیخ سر در تـنـور میل
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 اختالفش در هوا "تخت" یك تخت است لیكن

 آباد  زخشكي نیست ابــراهیم* را هیچ

 هم كشته* در آب حوادث بینوا شدكریم

 ـــــــــــــــــ

 یاست که از دشت مدارگودر موسدم بارانهدا یزی،نام آبر یپوده ئ-*
بندام خشدک رود هدم  یو گداه شدودیرمیسراز رانیبردشت ام یبهار
 شده است. دهینام

 دهیآن کشد یاریبمنظور اب لهیکه رودش ستیا هیاسم ناح ینهرشاه-*
 شده بود.

ده دوسددت محمددد  خسددرمقابلیاسددت در شددمال س هیددتخددت، نددام ناح-*
 یناروئ

 آباد میآبراه هیناح یعنی م،یابراه -*

 آباد میکشته، نام محل معروف است در شمال نهر ابراه میکر-*

 کنگ یمعروف است در ولسوال هیدوناح خسر،یوس یکورک لیم -*

 ۲۰۲۰/ ۲/ ۵ انیپا
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 همدهجمقاله 

 

فرهنگی  -شخصیت نظامی عبدالحمید زهری،

 نیمروز

 

 

 مرحوم عبدالحمید نحیف زهری

 

 ز روم و زهند آنکه استاد بود

 وزاستاد خويشش هنر ياد بود

 از ايــران واز کـشور نيــمروز

 هــمه کـاردانـان گـــيتی فـروز

 )شاهنامه فردوسی(
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جهت که محور حماسه های ملی ومهد  نیمروز)سیستان( از آن

تهذیب اوستائی  بشمار میرود،برای مردمان افغانستان وایران وهند 

 امروز وآسیای میانه یک منطقه معروف و شناخته شده است.

نیمروز، محل زندگی طوایف واقوام  مختلف پشتون، تاجیک، بلوچ 

ه با آنک ، براهوئی با مذاهب وآئین های مختلف است. بلوچها،

آخرین اقوام مسکون دراین سرزمین اند، مگریکی از اقوام 

زحمکش وپرتعداد نیمروزبشمارمیروند که به طوایف وعشایرمتعدد 

طایفه سنجرانی، طایفه ناروئی، طایفه رخشانی،  تقسیم میشوند:مانند

طایفه زهروزائی  طایفه نوتانی، طایفه گورگیج، طایفه شیرانزائی،

 ه سولی وغیره.،طایفه ماککی، طایفه سیا

عبدالحمید نحیف  زهری)شخصیت مورد مطالعه وشناخت ما(، 

]وبه نظر جی.پی. تیت، منسوب به طایف زهروزائی بلوچ 

وان بلوچستان در لهاست که  خانواده پدریش از منطقه جبراهوئی[ 

در " مينو، به نیمروز مهاجرت کرده  ودر محل روستای "۱۹قرن 

 بودند. بزرگ این خانواده رحل اقامت افگندهشرق نادعلی 

)محمدحسین فرزند خلیل( در مینو )واقع در شرق نادعلی( قطعه 

زمینی خرید که از رودخانه هیرمند آبیاری میشد وازراه کشاورزی 

میالدی  ۱۸۹۹وحاصل دسترنجش امرارحیات میکرد. درسال 

خورشیدی(، فرزندی در خانواده محمدحسین ، پا  ۱۲۷۸)برابر با

ت گذات که والدین براو عبدالحمید نام گذاشتند. به عرصه حیا

عبدالحمید که بعد ها "نحیف زهری" تخلص میکرد،در کودکی از 

محبت پدر محروم شد ، مگردر تحت نظر وعطوفت وهمت 

مادرمهربانش علوم دینی وخواندن ونوشتن را نزد مالی روستای 

 مذکور فراگرفت. 



 315 در بارۀ مبارزات ملی بلوچها 

رشد کرد و  نیمروززهری، در زیرآفتاب درخشان وهوای گوارای 

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 

دارای هوش و استعداد قابل توجه بود،به زودی  به حیث کاتب 

تولی برگزیده شد و دوره خدمت را براحتی سپری میکرد. 

بریک تصادف نیک به عنوان صاحب درجریان کتابت تولی، بنا

منصب ابتدائی برگزیده شد. پسرش عبدالمجیداین تصادف را چنین 

بازگو میکند:) دریک قطعه نظامی درحکومت اعلی فراه بحیث 

کاتب تولی اجرای وظیفه میکردم، روزی ازمرکز به فرقه 

عسکری فراه هدایت رسید که باید  سالح های دست داشته را با 

برسالح ثبت کرده به مرکز ارسال گردد.چون ثبت ذکر نوع ونم

نمرات  سالح  به اعداد عربی بود، وبا اصل سالح مطابقت 

نمیکرد،مشکل ایجاد کرده بود،زیرا منسوبین اردو در فراه هیچکس 

قادر به خواندن نمرات انگلیسی سالح نبودند.من که اعداد انگلیسی 

د گرفته بودم، ( ازروی قطعات ورق های بازی یا۱۰ -۱را از )

مدعی شدم که حاضرم سالح های مربوطه را سجل نمایم. آمرین 

با بی باوری برای نمونه  دو میل سالح رابه من دادند تاسجل وثبت 

کنم.من اینکاراکردم و ودفتر ثبت وسجل سالح رابه قندهارفرستادند 

ومنتظرهدایت ماندند.چندی بعد از قول اردوی قندهار، کار سجل 

بوسیله من)مرحوم زهری ( تصدیق شد وهدایت داده  وثبت سالح

شده بود که بقیه سالح را نیز به همین گونه ثبت و سجل 

کنید.درنتیجه منکه از عهده اینکار بدرستی بدر آمده بودم ،مورد 

تحسین وتقدیر آمرین مافوق خود در فرقه فراه قرارگرفتم و در 

 مقررکردند.(نتیجه مرا به حیث افسر ابتدائی در فرقه فراه 
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ازاینجا است که زهری، شامل کاررسمی در چوکات اردوی 

افغانستان میشود وبراثر ابراز لیاقت وشایستگی بتدریج به مقام 

های تولی مشری  و کندک مشری وغندمشری ارتقا می کند 

ووظایف خود را باصداقت در والیات فراه، قندهار، غزنی، وکابل 

 ۱۳۳۲م زهری ، درسال بسرمیرساند. بگفته پسرشان،مرحو

شمسی در ریاست محاکمات وزارت دفاع تبدیل وآخرین وظیفه اش 

در چوکات ریاست محاکمات اردو، بحیث مدیر "محاکمات 

اطراف" در رتبه لوامشری بوده است. نامبرده درجریان ماموریت 

خود، کورس های مختلف نظامی را تعقیب کرد واز کورس عالی 

دست آورد و باالخره به رتبه دگروالی افسران نیز سند موفقیت ب

 ۱۳۴۰ارتقا نمود. سرانجام در همین وظیفه وهمین رتبه درسال

 خورشیدی به تقاعد سوق داده شد.

بعد از تقاعد مرحوم زهری که هنوز دارای نیروی کار وصاحب 

تجربه فراوان بود، در مدیریت محاسبات ساختمانی بندبرق نغلو به 

ش در دورۀ دوازدهم ۱۳۴۴درسال حیث محاسب استخدام شد. 

شورای ملی به حیث وکیل مردم اصل چخانسور از والیت نیمروز 

به پارلمان راه یافت و پس از ختم دوره دوازدهم شوری، در دوره 

سیزدهم شوری ملی نیز به حیث نماینده از سوی مردم کوچی بلوچ 

والیت هلمند انتخاب گردید. مرحوم زهری در هر دو دوره وکالت 

 خود، عضویت کمسیون تقنین را داشت. 

، شورای دوره سیزدهم ملغی ۱۳۵۲سرطان  ۲۶بعد از کودتای 

گردید ومرحوم زهری دیگردنبال  کار رسمی نگشت. بزرگترین 

آروزی مرحوم زهری ، آغاز پروژه " بندکمالخان" در نیمروز بود 

که کار آن در عهد جمهوریت داوودخان آغازگردید وهزاران کیسه 

یگ وجغله برای سمنت وهزاران تن سیخ گول وصدها موتر ر
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اعمار آن بند در بندکمالخان آماده شد، ولی با حدوث کودتای ثور 

متاسفانه  که تمام مواد ولوازم بندکمالخان  از سوی دشمنان  ۱۳۵۷

ابادی وعمران کشور ما به غارت برده شد وکار پروژه بندکمالخان 

 به فرجام نرسید.

و در تاریخ مرحوم زهری  از عمر نسبتاً طوالنی برخوردار شد  

سالگی درکابل  ۸۶م، به عمر ۱۹۸۵شمسی/۱۳۶۴جوزای سال ۲۶

وفات نمود ودر قبرستان قلعه جوادحضرات مجددی به خاک سپرده 

 .روحش شاد بادشد.

 

 کارکردهای فرهنگی مرحوم زهری:

آدم های خودبافته وخودساخته وخود پرداخته ،  شبیه گل های الله 

هامی رویند و با نم باران ونور اند که بدون خواست باغبان در دشت

آفتاب ، صحرا هارا چراغان میکنند وسبب فرحت خاطر بیننده ها 

میگردند. مرحوم زهری نیز چون گل الله در دشت مینوروئید و با 

آب هیرمند  در زیرآفتاب درخشان  نیمروز ودر آغوش ریگ های 

روان رشد یافت وبا خوردن خون دل خود، خود را نه تنها به 

اصب عالی نظامی  رسانید، بلکه در عرصه نویسندگی وشعر من

وشاعری نیزطبع آزمائی کرد واز خود آثارماندگاری برجای 

گذاشت که میتواند چراغ رهنمای پویندگان وتشنه گان راه معنویت 

 باشند.

مرحوم زهری ، با آنکه در ایام صباوتش ، در نیمروز کدام مکتب 

موزش عصری ببیند، اما از آنجایی ومدرسه دولتی نبود،تا در آن  آ

که دارای استعداد وذکاوت سرشار بود، براثر استعداد فطری و 

سعی وتالش شخصی در سایه عطوفت مادرگرامی اش، مرد با 
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سواد وبا فهم ونویسنده وشاعر شیرین کالمی بار آمد که در سه 

 زبان پشتو، دری وبلوچی شعر می سرود.

ت زیبائی بود که نمایانگر مرحوم زهری صاحب  خط  وکتاب 

هنروتجربه فراوان او درکار نویسندگی بود. مرحوم زهری 

نخستین نوشته هایش را در مجله اردو و  مجله عرفان و در 

قاموس جغرافیائی افغانستان  که از طرف اداره اریانا دایره 

المعارف به نشر میرسید، بدست نشرمی سپرد.مرحوم زهری ، 

ورد نیمروز وفراه  وجغرافیای اقتصادی و مقاالت فراوانی در م

طبیعی و بشری  آن والیت به نشر رسانده است که من از آنها سود 

 برده ام.

رساله " دساکستان= سیستان ځینی شاعران او  ۱۳۴۷وی در سال  

مشاهیر" را به زبان پشتو در مطبعه دولتی به نشررساند. مرحوم 

نوشته میکردند، بلکه زهری نه تنها خود به زبان پشتو صحبت و

درخانه با فرزندانش به پشتو حرف میزدند وبه همین سبب 

 فرزندانش بخوبی پشتو میدانند.  

مرحومی کتاب دیگری در باره "حقوق والدین درپرتو هدایات دین 

اسالم" به زبان دری  تالیف کرد که متاسفانه  به چاپ نرسید 

اثاثیه منزلش  به  وهنگام جنگ های میان تنظیمی مجاهدین درجمله

 غارت  رفت وتلف گردید.

خورشیدی جریده زیری که از طرف  ۱۳۶۸به یاد دارم که درسال 

مرکز زبان وادبیات پشتو در اکادمی علوم افغانستان به 

نشرمیرسید، 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 خوانده بودم  با دریغ که امروز دردسترس نیست 
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تا نمونه اشعار مرحوم زهری صاحب را ازروی آن دراینجا باز 

تاب میدادم. از اشعار بلوچی ودری وی صرف دونمونه را 

دند که ذیالً تقدیم میگردد عبدالمجید حمیدی فرزندشان برایم فرستا

وامید است در اینده اشعار آن مرحومی را به کمک دوستان 

وارادتمندان وی جمع کرده به نشربرسانیم. اینک دو نمونه از 

 اشعار دری وبلوچی مرحوم زهری صاحب:

 نمونه شعر دری

 شکوه

 به مردی شـيرغران آفريدند      د      وم افغان آفــريـدنـــچو مارا قـ

 به ما قسمت  زنان  ډوډه  دادنـد           به مردم مــر   بريان آفريدند

 به ما هم جو به لغمان آفريدند    بدادند ديگران را"من وسلوا"*        

 ولی درملک مـا خان آفــريدند   به مردم علم تخنيک وعـمل داد        

 هل عنوان آفريدندا هـنرها            به مــا از جـزعلم انــدوخت ديگره

 هـزاران  در هــزاران  آفريدند     زروحانی و پـير و شيـخ  و مـال    

 زخــود باليدن وهم خود سـتائی           بــه مــا رسـم نمـايان آفـريدند

 ريشان آفــريدند؟ــچـرا ما را پ            ين انصاف دورانانحيفم من از

 برای قوم موسی* "من وسلوا"معاهده  اسمانی بود 

 

 نمونه شعر بلوچی

 کيت

 هم سرو هم سنگ گون سياالن بين       کيت هما روچی که ما خندان بين

 وت وتی شوانگ بين وت خان بين        نيکنام و وشــدل و شادان بــيـن

 مابرای ملکا سرا قربان کنن         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 
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شویم.ما بلوچ هستیم واین خاک وطن ماست، ما برای وطن خود 

 سرخود را فدا میکنیم..... بقیه شعر همین محتوارا دنبال میکند.س(

 

 می همی هشکين وطن گلزاربيت        دشمن کاربيت    کئيت هماروچی که

 زيان شه می ملکی تها غدار بيت   منصور دشمنی بردار بيت         سرچو

 ونډل ايی ديدگ وچمان بينــگ           آکه کټت می سرا روچی گونسگ

 گـون عطا هللا وخير بخش امير  کئيت هماروچی که گلخان نصير          

 گون هما شير ومری شـير گير           ظــير غو  بخش آشيرمـرد بی ن

 دشمنا جـيـل کرتگ زندان بان بين         وت چی جيالن چومزاران درکپنت

 تــيـوگيــن مرد وجن وپيرو جوانما روچی که ملک استمان         کئيت ه

 يک ببنت گون وت مثال جسم وجان         بزگ وشــوانگ نـواب و ميـرخان

 يک دست ويک ايمان بينيک دل و         پــروانه وارين پروطــن قــربان بـ

 کئيت هما روچی که بزگ بينوا            دشمنا بکشنت چه ای ملکی تها

 ديــن  وقــرآن بيت  امی رهنــمانت  وت وتی هم  مقتدا           مقتدی پ

 نيک نام ماچو وتی پسان بين               پـيرکی تيگا چه پوشا درکنن

 هيــله وهــلــگر کنن با اعتماد مراد        ت هماروچی که برحسب کئي

 دشمنا بسوچن بدين هاکی بيادعهـد"چــو بن زياد"          سک ببندن 

 دشمنی لوگی سـرا توفــان بين         در کنن ملکا چه ای زيم وزراگ

 

 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 

سقوط سلطنت شاهی درافغانستان در چوکات دولت وظایفش را با 

ه است. مرحوم زهری کمال صداقت ومردم دوستی انجام داد

،شخص حلیم ،مهربان، بشاش و خوش برخورد وخوش صحبت 
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بود ووقتی انسان با او هم صحبت میشد،چنان با لطافت  از هر 

 دری سخن میگفت که شنونده  ازمصاحبتش محظوظ میگردید. 

مرحوم زهری ، از عنفوان جوانی با ابراز لیاقت وشایستگی  در 

ا ازمرحله سربازی به مدارج انجام خدمات نظامی، خویشتن ر

عالی نظامی ) دگروالی( رسانید ترفیع کردن در اردوی شاهی ،در 

دوره امانی ویا حکومات سردارهاشم خان صدراعظم وشاه 

محمودخان غازی وسردارمحمدداوودخان ، مثل ترفیع افسران 

وصاحب منصبان دررژیم حزب دموکراتیک خلق  اسان نبود ویا 

ن حاکمیت تنظیم های جهادی  سهل وساده نبود مانند ترفیعات دورا

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 بسیارپردغدغه و دشواربود. وظیفه 

  شناسی  وصداقت در اجرای وظایف محوله،تصدیق وگواهی دادن

آمرین مافوق نظامی در یک دوره ترفیع، مخصوصاً برای کسانی 

که تحصیالت سیستماتیک مسلکی نداشتند واز لحاظ قومی 

وخاندانی نیزهیچ  واسطه ورابطه یی با رجال عالی رتبه ومورد 

اعتماد سلطنت یا حکومت نمیداشتند،کار بسیار مشکلی بود.پس 

رستم )ترفیع در اردو(، یگانه وسیله برای گذشتن ازاین هفت خوان 

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 میتوانستند. به 

همین خاطر، ترفیع یک صاحب منصب از یک رتبه به رتبه بلندتر 

نظامی وخانواده ترفیع کننده یک پیروزی و ، در حلقه هم مسلکان 

جشن بزرگ بشمار میرفت وخوشبختانه که مرحوم زهری از این 

 آزمون مهم، همواره  کامیاب و سرفرازبیرون می آمد.
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دومین خصوصیت ممتاز در شخصیت مرحوم زهری ،تربیت عالی 

خانواده گی بود که در وجود فرزندانش  بصورت بسیار برجسته 

مرحوم زهری ، توجه بخصوصی نسبت  تربیت وتعلیم  دیده میشد.

فرزندان خود مبذول میداشت. این توجه سبب شد که فرزندان بسیار 

با تربیت واهل وصالح  باتحصیالت عالی به جامعه افغانی تقدیم 

کند.اوالده مرحوم زهری ، اوالً از لحاظ اخالق وکرکترشخصی ، 

ً از لحاظ تحصیل همگی درسطح عالی قرارداشتند ودارند  وث انیا

 وکسب دانش نیز درکشور تاسطح عالی پیشرفت داشته اند.

من درطول دوره شناخت خود با این خانواده ، هرگز از زبان هیچ  

هم دیاری شکایت وحکایت بدی در مورد  هیچ یکی از منسوبین 

این خانواده نشنیده ام .هریکی از اوالده مرحوم زهری ، سمبول 

د.هریک ایشان به بزرگترها از خود احترام شرافت ونجابت ان

میگزارند وبه کوچکتران از خود، محبت ومهربانی نثار میکنند. 

مودبانه حرف میزنند وهرگز صدای شان را از صدای مخاطب 

 خود بلندترنمی کنند. 

برجسته ترین وبهترین مشخصه  تربیت دراین خانواده این بود 

ان خود به کسب نمرات وهنوزهم  هست که هرکس درمیان همصنف

بلند وعالی نایل می آمد، از سوی همگی مورد ستایش وتقدیر 

وتعریف وتمجید قرارمیگرفت، وآنکس که نمرات بد ونتیجه 

خرابتر بدست می آورد، بجای توبیخ، برای نوبت بعدی مورد 

تشویق قرارمیگرفت. جوانان این خانواده،برعکس جوانان 

عالقه یی به مود وفیشن وخوش  دیگرخانواده های افغان، چندان

گذارنی نداشتد،ولی برای کسب دانش وتحصیالت عالی، عطش  

بسیارداشتند و به آن ارج فراوان قایل بودند.به همین جهت دراین 

خانواده هیچکس به کمتر از دپلوم ماستری وانجنیری قانع نیستند. 
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 واین برای یک خانواده 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 

وتدبیربجای شخص مرحوم زهری است که هنوزدرمیان 

بازماندگان این خانواده رعایت میگردد. من ازلحاظ تباری با این 

ندارم،زیرا من بقوم پشتون تعلق دارم وآنها خانواده کدام پیوندی 

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 ای برخوردار می بودند تا هدف اولی شان کسب دانش 

می بود.من از وقتی  وازاین طریق خدمت به وطن ومردمان وطن

که با مرحوم زهری توسط خواهر زاده اش، ستارجان 

مینووال)انجنیر زراعت( در دوران مکتب ابن سینامعرفی شدم، تا 

روزی که وی چشم از جهان فروبست، همواره خود را با مهربانی 

ومحبت واحترام فوق العاده این خانواده روبرو دیده ام وبنابرین 

یت عالی وبرخورد شریفانه این خانواده هرچه از  خوبی وترب

 بگویم، بازهم کم گفته ام.

 برخورد مرحوم زهری صاحب با فرزندانش بسیار صمیمانه، 

مؤدبانه  وپدرانه بود وفرزندانش در برابر مرحوم زهری از چنان 

تربیت واحترامی لبریز بودند که وقتی خود را با پدر روبرو می 

رشد خود روبروشده است. وتا زهری دیدند،گوئی که مرید با پیروم

صاحب به آنها اشاره نشستن نمیکرد، در برابر پدر ایستاده می 

 ماندند، چیزی که در اکثریت خانواده های افغان  دیده نمیشد.

چیز دیگری که  باعث تعجب من ودرعین حال سبب احترام عمیق 

من نسبت به این خانواده میشد ، این بودکه در روزهای جمعه 
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خصتی  معموالً همه نواسه ها با والدین خود به  دیدن مرحوم ور

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 صحبت میشدم وگاهی این صحبت ها ساعتها دوام 

هیچگونه صدای  میکرد، مگرتا وقتی که من درآنجا می بودم، من

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 چگونه در خانه دیگران یا خانه خود ما 

اطفال برای پنج دقیقه آرام نمی نشینند ولی درآنجا اگر پنج ساعت 

صدای چیق طفلی را نمی شنیدی؟ شاید به هم می نشستی 

نظربرخی ذکراین نکات جزئی و کم اهمیت جلوه کند، اما از لحاظ 

 تربیتی  برای والدین افغانی بسیار با ارزش ومهم است.

باری من از خانم مرحوم زهری صاحب دلیل این کار را پرسیدیم، 

ه مرحومه حاجی بی بی بجواب من گفتند: من هرگز بخاطرندارم ک

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 من از همان دوران قنداق تا آنکه به مدرسه میرفتند، با 

محبت ومهربانی آنچه رادر فرهنگ ما خوب است، برایشان خوب 

معرفی میکردم وبا آرامی درگوششان  وآنچه بد است، برایشان بد

میگفتم که کدام کار خوب است وچه چیزبد است و مرتکب کار بد 

نشوند. مرحومه خانم زهری صاحب، کدام پوهنتون را نخوانده 

بود، مگربدون تردید یک خانم خوب ویک مادر خوب بود که 

درهم سوئی  وهمفکری با شوهرش )مرحوم زهری صاحب ( 

عه افغان تقدیم نمود که ما یه افتخار دوستان این فرزندانی به جام
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خانواده استند ومن به دوستی آنها احساس غرور میکنم وآنها 

 عبارت اند از:

 اعقاب يا بازماندگان مرحوم زهری:

عد از اینکه مرحوم  زهری دوبار ازدواج کرده بود. خانم اولش ب

دختر(بدنیا آورد فوت نمود،وزهری دو فرزند)یک پسرویک 

صاحب مجبورگردید بار دوم با  دختری از همشهریان نیمروزی 

اش ازدواج کند که ثمره این ازدواج یک پسروپنج دختربود،اسامی 

 آنها بدین شرح است:

عبدالرزاق حمیدی، دپلوم ماستر اداره موسسات صنعتی)صاحب -۱

پسرانی بنامهای: عبدالغنی،عبدالولی، عبدالعلی، حبیب الرحمن، 

 ، مجیب الرحمن، فریده وفریحه( می باشد.کحبوب الرحمن

بلقیس حمیدی رایض، با جنرال عبدالغفور رایض ازدواج کرده  -۲

)صاحب فرزندانی بنامهای:عبدالصبور،عبدالنصیر، شیما،زرغونه، 

 جمیله، نادیه، هما( می باشد.

عبدالمجید حمیدی، ماستر جیولوجی واستخراج گاز ونفت) -۳

دالرحمن، نوید الرحمن، فرید صاحب پسرانی بنامهای: وحی

 الرحمن، مسعودالرحمن(می باشد.

دکتورس رحیمه حمیدی مینو وال باانجنیرعبدالستار مینو وال  -۴

ازدواج کرد) صاحب فرزندانی بنامهای: سیف الرحمن ونجیب 

 الرحمن( می باشد.

وحیده حمیدی رایض، لیسانس ریاضی وفزیک با جنرال  -۵

)صاحب فرزندانی بنامهای:عبداالحد، عبدالصمدرایض ازدواج کرده

 سعدالدین اجمل، فرشته( می باشد.
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نفیسه حمیدی صافی، لیسانسه  ریاضی وفزییک،با عبدالحکیم -۶

صافی ازدواج کرده ) صاحب فرزندانی بنامهای:احمدسیر، 

 احمدزبیر وغزال( می باشد.

ملیحه حمیدی ویس ،لیسانسه فزیک وریاضی،با آقای ویس  -۷

ه) صاحب فرزندانی بنامهای:احمدمسیح، سحر، تمنا( ازدواج کرد

 می باشد.

رضیه حمیدی امیری، ماستر ریاضی، باجنرال غوث الدین -۸

امیری ازدواج کرده )صاحب فرزندانی بنامهای: احمدصمیم،زهل، 

 زهره، زرمینه( می باشد.

مجموع فرزندان ونواسه های دختری وپسری مرحوم زهری  

که بعد از حاکمیت تنظمها وهرج ومرج  نفر میرسند ۹۰اکنون به 

اکثریت شان بخاطر نجات  ۱۹۹۶ -۱۹۹۲در کابل در سالهای 

حیات خود وفرزندان خویش مجبور به ترک کشور شده اند. تخمین 

نفرشان در آلمان وهالند و پنج شش نفرشان در  ۶۰تا  ۵۰

آسترالیان و بقیه در افغانستان زندگی میکنند. روحش شاد ویادش 

 ی باد!گرام

 ۲۰۰۹/ ۲/ ۲۴پایان 
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 مقاله بیست ویکم

 

 ذکر خیری از استاد فیض محمدخان 

 عرب/بلوچودگروال سید احمدخان 

 

 
 ش( 13۹0 -131۸)  دگروال سیداحمد

 

نیمروز، درجنوب غرب کشور، سرزمین معروف وتاریخی است 

 که محل زندگی طوایف واقوام مختلف پشتون،تاجیک،بلوچ،

ائی اند ی،وغیره میباشد. بلوچها ، یکی ازاقوام زحمتکش آرهوئی برا

که مسکن وماوای تاریخی شان گدروزیا) بلوچستان( است. این قوم 

براثر یورش لشکرهای ملل همسایه یا بیگانه مجبور به ترک خانه 

وکاشانه اصلی خود شده وبه نواحی اطراف پناه برده اند. بعد از 

لطفعلی خان  تاً از حامیان ولشکریانکه عمد امرگ نادرافشار بلوچه

بشمار میرفتند براثر تاخت وتاز لشکریان ایران به کرمان  زند

وبلوچستان ومکران که در اوایل سلطنت فتعلی شاه قاجارصورت 
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وارد  19گرفت، مجبور شدند از نواحی بم وکرمان در اوایل قرن 

ان سیستان گردند. دراین وقت ملک بهرام کیانی از سوی شاه زم

بلوچها در اوایل ورود خود به  حکومت سیستان بود.سئول درانی م

چهار برجک رودباروسیستان در دوطرف رودخانه هیرمند از 

اصل چخانسور وولسوالی کنگ ودر سمت چپ رودخانه تا تاوبندر 

 ناحیه ده دوست محمد ومیل کورکی پراگنده شدند. 

با بلوچان درمیان این مهاجرین برخی از اعراب که با وصلت 

 فرهنگ بلوچی را پذیرفته بودند، نیز دیده میشدند. یکی ازاین افراد

پدر دگروال  جداستاد فیض محمدخان ووکیل دوست محمد)" گلزار "

در محل زمین های زرنج کنونی نام داشت که  (عربخان احمد  دیس

رحل اقامت افگند وآنجا را محل سکونت خویش قرار داد. وبا پشت 

مبدل نمود. سرسبزکار وزحمت کشی آن زمین ها را به مزرعه 

 که  دیردمحمد علم گو نیفرزند به نام جمال الد صاحب دو  گلزار

چون از هوش واستعداد محمد علم بعدا به کدخدا علم معروف شد و

واعتبار فروانی برخوردار بود، مورد توجه دولت قرارگرفت  

از مردم محل برای دولت گردید. این ومامور جمع آوری مالیات 

خدمات او از سوی دولت بی پاداش نمایند وبه اخذ چند تقدیر نامه از 

 سوی دولت مفتخر گردید.

، دوست  رمحمدای یشش فرزند به نام هاکدخدا علم خان صاحب 

  نظرمحمد و محمد عوض بود کهمحمد ، دیمحمد، س ضیمحمد ، ف

خان نامدار تربودند، محمد  ضیدوست محمد و ف شفرزندان انیم در 

حیث وکیل مردم نیمروز درعهد شاه محمودخان ودومی  بهاولی 

فیض محمدخان بحیث معلم واستاد تعلیم وتربیت فرزندان استاد یعنی 

ار دهه مصروف بود ومیتوان گفت: تمام شخصیت روز مدت چهمنی

های نظامی وفرهنگی وسیاسی نیمروز که دورۀ ابتدائی خود را در 
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ولسوالی کنگ کسب تعلیم کرده اند تربیت یافته دست او هستند. 

شاگردی استاد فیض محمدخان را نگارندۀ این سطور نیز افتخار 

 داشته است. 

د وشاگردان از وی حساب می وی معلمی با انضباط وبا دسپلین بو

بردند، او استادی منظم، خوش تیپ وبا وقار ونحیب بود وچشم طمع 

خود نداشت وبه همین دلیل تا زنده بود،  اناز شاگر واولیای شاگرد

   قرار داشت. واهل معارف مورد احترام خاص وعام مردم نیمروز

هش  1292بازماندگان استاد فیض محمدخان تاریخ تولد او را سال 

، این شخصیت واال وروزگار دیده سراغ میدهند. مرحوم استاد

عد از معلمی بخاطر الفاصله بعد از تقامظهرنیکوئی ونیکوکاری ب

مت های قومی محلی کمر همت وخدمت بست رفع اختالفات وخصو

وبه وساطت برخاست وبا اراده قوی واسحساس وطندوستی 

ش حل وفصل منازعات قومی را با فراست ودرایتی خاص خوی

 میکرد ودراین راستا تا اخیر عمر درخدمت مردم قرار داشت.

 خوشا کسی که از اوهیچ بد به کس نرسد

 غالم همت آنم که این قدم دارد

 78شمسی به عمر 1370ضمیر درسال که که این استاد روشندریغا 

سالگی به اثر بیماری قلبی داعی اجل را لبیک گفت ورهسپار دیار 

لصین وارادتمندان فوت استاد را ضایعۀ بزرگ گردید. مخعدم 

ومعرفت وپروسۀ صلح وآشتی میدانند که جایش برای همیشه  یعلم

 خالی خواهد بود.

 نیز آدم محترم ومعتبری بود.خان دوست محمد لیوک، استادبرادر 

 وی از چنان احترام وعزت وشهرتی درمیان مردم نیمروز

برخوردار بود که در عهدشاه محمودخان بحیث وکیل مردم نیمروز 

و خدمت نمود. گفته میشد وی با قبول زحمت های فروان انتخاب و
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  هسفر نمودکابل  تا دشوار توسط اسب و شتر  یراه هامودنیپ

وزمین های را که پدر وپدر کالنش آنها را آباد نموده بود، دردفاتر 

و بعد از ثبت و سند نمودن  دیشبخ تیرسمامالک پای تخت 

  .دیگرد یمسم لیوک یمذکور به نام شخص حاج هیقرنیزم
 

همین وکیل دوست محمدخان بود  ارشد پسردگروال سیداحمد خان، 

دوبار به وکالت از مردم نیمروز برد ، شیپدر را به پ که او نیز راه 

در لویه جرگه های دولت کرزی شرکت ورزید وسرانجام بحیث 

عضوشورای والیتی از طرف مردم زرنج برگزیده شد ودر همین 

  وظیفه بود تا زندگی را در اوج عزت وافتخار پدرودگفت.

کنگ به  یولسوالدررا  ییابتدا التیتحصدگروال سیداحمدخان 

 -20 زرنجشهر. ولسوالی کنگ از زادگاه  وی یعنی رساند  انیپا

ابتدائیه در هفته شش  که درتمام مدت دورۀ کیلومتردورواقع بود 25

 را درگرما وسرما تحمل نمود وروز زحمت پیمودن راه طوالنی 

تحت نظر عمویش استاد فیض محمدخان هرگز از مکتب غایب نمی 

شد وسرانجام چون درمیان هم کالسان خود دارای نمرات عالی تر 

در سال  بود، غرض تحصیالت نظامی به کابل فرستاده شد

 ماتیسال تعل 6و به مدت  دهیگرد یشونح ی( وارد حرب1332)

 ( شامل 1338فرا گرفت و بعدا در سال ) تمام  تیجد را با ینظام

  ینظام یعال ماتیسال تعل 3و بعد از مدت  دیپوهنتون گرد یحرب

واولین و  در آمد یرساند و به خدمت نظام انیپا را موفقانه به 

 سال را  30 هیقکرد. و ب یقندهار سپررا در هرات و خدمت سالهای 

وچنانکه برای همه  اجرای وظیفه نمودتا زمان تقاعد در کابل 

خود را بسیار  ینظاموطنداران وهمکاران آشکار است وظایف 

نایل گردید .وتقدیرنامه  هاوبه اخذ مدال   پیش بردبه صادقانه 
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اظه رطبقاعض یس زم ن،حزبهیچبهموصوفاشخ نواده

  مقدس شانفهیها به وظ میو در تمام رژ نبود ی وابستهسیاسدونه دی

 یارض تیشرف ملت افغانستان و تمام که دفاع از ناموس ، عزت و 

 و  میافتخار تعل ینظام یکاف تیو بخاطر داشتن درا پرداختآن بود

 زنده وی . تداش زین را به وطن خدمتگذارو قیصد عساکر  هیترب

 شهیهم و افتخارش داشتیتدولبا همان معاش  ساده و منظم یگ

  میبا نان حالل بزرگ نموده و به جامعه تقدبود که اوالدشان را نیا

 نموده است.

دگروال سیداحمدخان بعد از تحصیالت نظامی در حربی پوهنتون 

کابل با دخترکاکای خود استاد فیض محمدخان ازدواج نمود وثمرۀ 

 دید. داکتر فرمی باشچهار فرزند ، دو پسر و دو دختر این ازدواج 

  یمالل و  یاحمد الی، شک یاحمد احمد دیداکتر وح، یاحمد احمد

 بجز داکتر وحیددیگران تحصیل کرده اند وهمه شان  که یاحمد

 زندگی در کشور هالند  دیداکتر وح .اندوظیفه مشغول  مروزیندر

  .ندک یم

 رندعالقه دا یگ سندهیبه هنر شعر و نو یاحمد و مالل دیوح داکتر

برنامه هردو در شعرگوئی استعداد دارند داکتروحید درو

  یماللنموده وتهیه وتنظیم شعر جوانان را  یشبها یونیزیتلو  یها

کتاب به نام زن و جامعه نوشته است که  کیگفته و  یاشعار زین

 در راه علم تا بوده آنها و مشوق  بان یپدر پشتراه  نیا در 

  .کنند شرفتیو پ لیفرزندانش تحص

که بعد از  بوددلسوز ، مدبر و روشنفکر یمرددگروال سیداحمدخان 

برگشته و به شغل زادگاه خود نیمروز سال خدمت به  30

 .دیمسکن گز یپدر هیآورد و در قر یزراعت رو یعنی  یپدر

   لیوک ثیمنح یجرگه اضطرار هیدر لو 1381در سالبعداً 
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  دوباره  1384و در سالدیانتخاب گرد مروزین تیمردم وال منتخب 

  مدت و به افتیراه  یتیوال ی، به شورا مروزیبلند مردم ن یبه آرا

  . نمود فهیوظ یفایافتخار و صداقت ا اریسال به بس 5

 یدوره هاخود چه در نظام عسکری  وچه در خدمت  دورۀ در

  ییراهنما مردم راو ندرایموکالت چنان با صداقت و جرأت سخن

 شتند می گذااحترام شانیبه ا یمردم و مقامات دولت که همه کرد یم

کردند ، در تمام  یاستفاده م شانیا یو مشوره ها یو از رأ

 و  تیمربوط به وال ستهموضوعات عمده و برجیو حت یقوم مسائل 

 .رول عمده داشت نیمتنفذ یگفتگوها نیهمچن

شمسی زندگی را  1390/ 2/ 24شب دگروال سیداحمدخان باالخره 

پدرود گفت ودرمقبرۀ ابایی خود در نیمروز بخاک سپرده شد. چون 

مردم والیت نیمروز همه مانند یک خانواده اند، مرگ وی ضایعۀ 

بزرگ وجبران ناپذیر درمیان متنفذین وخیرخواهان محل تلقی 

 شاد ویادشان گرامی باد!میگردد. روحش 

در پورتال افغان جرمن آنالین ب نشر  2009این مقاله درسال 

 رسیده بود.

 پایان
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 مقاله بيستم

 عبدالرحمن پهوالکانديد اکادميسين 

 

 مرخوم عبدالرحمن پهوال)شيرزائی(

 نويسنده: وحيد فقيری:

ه. ش در  ۱۳۱۸عبدالرحمن پهوال فرزند داد هللا در سال  شادروان

]در قریه حاجی محمدعمرخان مروزین تیکنگ وال یولسوال

 به جهان گشود. دهید شیرزائی[
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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 لیرض ادامه تحصرساند.پس از آن غ

 ه.ش فراغت حاصل نمود.۱۳۳6ودرجه 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

چي .درپهلو  استاد  همكار  خود با پروگرام بلودیمقرر گرد

رادیو افغانستان ادامه دادند. دیر  نگذشته بود كه غرض فرگیر  

 دانشگاه كابل شدند. یاتتحصیالت عالي روانه دانشكده ادب

در سال  يځفقید از دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو  این پوهن استاد

فارغ وبه صفت مامور کتابخانه پوهنتون  یبه درجه اعل ۱۳4۳

در سال  یشناس فهیو وظ یستگیکابل مقرر شدند پهوال در اثر شا

سال ۶مدت  یبورس کوتاه مدت برا کیه.ش بااستفاد از ۱۳۵۳

 نیموعد مع دنش یشدند. پس از سپر ایعازم استرالماه[۱۲]

 فهیبه وطن مراجعت کرده به همان وظ یسیزبان انگل یریوفراگ

پشتو به  یالملل نیب قاتیکه تحق یخود ادامه دادند.زمان یقبل

شدند  لیمرکز تبد نیدر کابل به ا ۱۳56در سال  ونسکوی یهمکار

 مرکز بودند. نیهمکار فعال ا یومدت

مرکز  یدیخورش ۱۳5۷علوم افغانستان در سال  یاکادم لیباتشک

پس از آن  دیعلوم مدغم گرد یپشتو با اکادم یالملل نیب قاتیتحق

 شند. رفتهیعلوم افغانستان پذ یاکادم یاستاد به صفت عضو علم

 توتیعلوم افغانستان انست ینگذشت که در چوکات اکادم یرید

پهوال  توتیانست نیا سیرئ نیبرادر به وجود آمد .اول یتهایمل
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 یبا پشت کار ودلچسپ یچهره درخشان زبان وادب بلوچ نیبود.ا

طبع  وریبه ز یادیآثار ز یوپژوهش داشت به زود قیکه به تحق

 نمود. وچبل ریبلوچ وغ انیفرهنگ میآراسته وتقد

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

 یمستقل درنشرات مختلف از و ۀاز صد کتاب ورسال شترینباشد.ب

 است. دهیبه چاپ رس

ه.ش به لقب ۱۳۶۵در سال  ختهیشمند فرهنودا سندهینو نیا پهوال

 یها تیدر کنار مصروف یمفتخر شدند.و نیمسیاکا دیکاند یعلم

جوان را به عهده داشتند.  یاز کادرها یادیتعداد ز ییرهنما یعلم

 یکیافغانستان که  ویراد یمتداوم استاد با پروگرام بلوچ یهمکار

 سال را ادامه داشت. یاز س شترزیآن بود ب انگذارانیاز بن

از  یکیپهوال  دیرسیبه چاب م ی)سوب( که به زبان بلوچهدیجر

از پهوال که  یادیاشعار ز .بود دهیجر نیا یمیهمکاران فعال ودا

حسن سلوک  یشناس فهیاش را پشت کار وظ یسراسر زنده گ

در  دادیم لیبلوچ ها تشک خیوعشق وعالقه وبه فرهنگ وتار

 داشت. یها ییطبع آزما زین یشاعر ۀعرص

به زبان بلوچي اشعار  سروده ودیواني دارد مگر تا حال  و 

زمینا چاپ آن میسر نگردیده است .پهوال به منظور آشنایي با 

حاد شورو  آن تحقیقات علمي وادبي سفر  به شهر لیننگراد ات

این سفر پروژه ها  مشترك فرهنگي بود كه  ۀزمان نیز داشت ثمر

افغانستان وانستیتوت  لومدر انستیتوت ملیتها  برادر اكادمي ع
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زبانشناسي لیننگراد رو  آن كار مي شد ویكي از دست آوردها  

آن الفبا  زبان بلوچي بود كه از طرف اكادمي علوم افغانستان به 

 چاپ رسید .

در داخل كشور بود بلكه  ۀپهوال نه تنها فرهنگي شناخته شد ستادا

در آنسو  مرز نیز احترام خاصي برخوردار بود چنانچه در این 

 ۀاواخر استاد غرض عالج ودرمان مریضي به شهر كویت

بلوچستان سفر  داشتند. قرار اظهار خود استاد فرهنگیان بلوچ 

استاد ابراز نموده  قحآنسو  مرز احترام و عالقمند  خاصي در 

 بودند وخود استاد خیلي راضي بود.

عكس بزرگ رنگي استاد در پشت مجله )سنگت( نشریه  چاپ

معروف شهر كویته بلوچستان یكي از مظاهر این ارادات بشمار 

 میرود.

فقید در طول زنده گي پر بارش به كارها  دیواني نپرداخته  استاد

ه در خانه به تحقیق پژوهش است. بیشتر اوقات اوچه در اداره وچ

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  حیاتپهوال حتي در آخرین روزها  

در 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.
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پهوال هماهنگون كه قبال اشاره كردیم با بسیار  از نشرات  استاد
شور همكار  قلمي داشتند وعضو هیات تحریر نشرات معروف ك

 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

 یریزۀر مجلهیئت تحری عضو

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

 علوم افغانستان یانت نشر کرده اکادم یبلوچ ک-۲

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
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 علوم افغانستان یپروژه مشترک اکادم یزبان بلوچ یالفبا-۶

 علوم افغانستان یمشترک اکادم یبلوچ یالمثل هاضرب -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-۱۰

 علوم افغانستان یاکادم ۀادب ،نشر کرد یبلوچ-۱۱

 چاپ ناشده اتیادببلوچ منظوم -۱۲

را پشت سر گذاشته  شیبهار از عمرخو ۶۳کهیپهوال در حال استاد

حال  دیکه عا یماریدر اثر ب یشمس یهجر ۱۳۸۲بود در بهارسال 

 کریپ دیچشم از جهان پوش مروزین تیشان بود در شهر زرنج وال

عده  کهیشهر زرنج در حال رهیشاد روان استاد پهوال در حض

حاضر بودند به خاک  یمودوستداران مرحو انیاز فرهنگ یادیز

 کیگفت که نبود استاد پهوال نه تنها  دیسخن با انیسپرده شد. در پا

تمام  یجامعه بلوچ بلکه برا یبرا یفرهنگ ریجبران ناپذ عهیضا

 باد یگرام ادشیشاد و روانش.باشدیملت افغانستان م

  نویسنده: وحید فقیری

 شيرزائی()برگرفته از برگه فيسبوک حميد 

 :منتبصرۀ 
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 نیاز برجسته تر یکیعبدالرحمن پهوال بلوچ  نیسیداکادمیکاند

بود. انسان پرتالش و  مروزیجامعه بلوچ ن یعلم یها تیشخص

زحمت خود اتکا داشت  یبه بازو شهیبود. هم قیزحمتکش وخل

گردن خم نکرد. عالقمند  ینزد کس یوهرگز بحاطر مقام وچوک

راست  ایچپ  یاسیحزب وگروه س چینبود. به ه زین یمقام وچوک

از  یوعار یتعلق خاطر نداشت. انسان مستقل وصاحب افکارمل

من مدت ده سال در  تعصب بود. صحبتش گوارا و لذتبخش بود.

اکادمی علوم افغانستان با اوهکار ومحشور بوده ام.میتوانم بگویم 

او کسی که برای زبان وفرهنگ بلوچی درافغانستان به اندازه 

به شمار  یبزرگ عهیضابلوچی او در جامعه  نبودکارنکرده است.

 مروزین یبلوچها انیاو درم ریبکار است تا نظ یزمان ریو د رودیم

  ظهور کند.

کنگ بنام شان  یاز مکاتب ولسوال یکيتا نام  کنميم شنهاديپ

 باشد.گردد تا حرمت او بجا شده  یمسم

 باد. یهمواره گرام ادشيشاد و رتيآن مرد نکوس روح

 

 پايان
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