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(UN� 1394 هجــری شمســی توســط ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی  ملــل متحــد  ایــن اثــر در ســا ل
(ESCO بــرای کمیســیون بیــن دولتــی اقیانوس شناســی بــه نشــانی زیــر انتشــار یافتــه اســت:

 Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), 7 Place de Fontenoy, 75 
352 Paris 07 SP, France.

ایــن اثــر توســط مرکــز اطالعــات ســونامی اقیانــوس هنــد (IOTIC) و کمیســیون بیــن دولتــی 
ــانی  ــه نش ــا ب ــکو در جاکارت ــر یونس ــکو (UNESCO/IOC) در دفت ــه یونس ــته ب ــی وابس اقیانوس شناس

ــت : ــده اس ــه ش زیرتهی
 UNESCO/IOC, UNESCO Office Jakarta, Jalan Galuh (II) No. 5, Kebayoran
Baru, Jakarta 12110, Indonesia. www.iotic.ioc-unesco.org

چــاپ نخســت ایــن کتابچــه در ســا ل 1394 بــه ســفارش کمیســیون بیــن دولتــی اقیانوس شناســی وابســته 
ــل  ــازمان مل ــادی س ــی و اقتص ــیون اجتماع ــی کمیس ــت مال ــا حمای ــکو (UNESCO/IOC) و ب ــه یونس ب
متحــد در منطقــه آســیا و اقیانوســیه (UNESCAP)، بــا هــدف آماده ســازی کشــورهای جنوب شــرق آســیا 
و اقیانــوس هنــد در مقابلــه بــا ســونامی، بالیــای طبیعــی و تغییــرات آب و هوایــی و در چارچــوب طرحــی بــا 
عنــوان، اطــالع رســانی دربــاره پیامدهــای ســونامی ســا ل 1324 مکــران بــا هــدف افزایــش آگاهــی و آمادگــی 

دربــاره خطــرات ســونامی در منطقــه مکــران، بــه  انجــام رســیده اســت. 
در هنگام ارجاع دادن به این جزوه به سری و شماره کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی 

(IOC Brochure 2015-1) اشــاره شــود و نیــز UNESCO/IOC را بــه عنــوان ناشــر معرفــی نماییــد. 
در صورتــی کــه مصاحبــه شــوندگان از نــام خانوادگــی  برخــوردار نیســتند، نــام کوچــک آن هــا را بــه کار بریــد.

ــا  ــاره شــرایط قانونــی هــر کشــور، محــدوده ی ــر درب ــه شــده در ایــن اث ــب ارائ ــه کار رفتــه و مطال اســامی ب
ــده  ــوان منعکس کنن ــچ عن ــه هی ــدوده، ب ــور و مح ــرحدات هرکش ــرزی و س ــور م ــه ام ــا ب ــای آن ه مقام ه

ــت. ــکو نیس ــر یونس ــای دفت دیدگاه ه
© UNESCO 2015

ــت  ــر دریاف ــی زی ــگان از نشــانی اینترنت ــه رای ــوان ب ــب pdf می ت ــن جــزوه را در قال نســخه الکترونیکــی ای
نمــود:

http://iotic.iocunesco.org/1945makrantsunami/1945-makran-tsunami-booklet.pdf
ــر ایــن، فیلــم برخــی از مصاحبه هــا و اطالعــات تکمیلــی نظیــر مختصــات جغرافیایــی بســیاری از  عــالوه ب

ــر مــدارک نوشــتاری ســونامی 1324 در ایــن تارنمــا وجــود دارد.  مصاحبه هــا و تصاوی
 drr.jak@ )ــه ــت الکترونیکی)رایانام ــه پس ــه ب ــن کتابچ ــا ای ــه ب ــود را در رابط ــات خ ــا و تصحیح نظره

unesco.org در جاکارتــا و یــا رایانامــه inioas@inio.ac.ir در ایــران ارســا ل  نماییــد. مرکــز اطالعــات 

ســونامی اقیانــوس هنــد )IOTIC( تــالش خواهــد نمــود تــا ایــن دیدگاه هــا را بــه صــورت برخــط )آنالیــن( 
ــد.   ــا ل نمای ــدی اعم ــی بع و در نســخه های چاپ

http://www.iotic.ioc-unesco.org
http://iotic.iocunesco.org/1945makrantsunami/1945-makran-tsunami-booklet.pdf
mailto:inioas@inio.ac.ir
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یادبــود ســونــامــی ۱۳۲۴ مکــران

گزارش گفت و گو با بازماندگان سونامی در کشورهای اطراف دریای عرب
ــادری بنــی5  ــد ن ــگا ل4  در پاکســتان؛ عبدالمجی ــداهلل عثمــان3  و عطــاءاهلل من ــم2 ، عب ــه نعی ــن تیم هــا شــامل دین محمــد کاکار1 ، غزال ــوده اســت اعضــای ای ــی تیم هــای مختلفــی ب ــات میدان ــن گــزارش حاصــل عملی ای
ــرت12  در عمــان؛ و سشــاچاالم  ــا روپ ــورا البلوشــی11 ، گوســتا هافمــن11 و آنّ ــران؛ ن ــی حمــزه6 و جــواد قاســم زاده10  در ای ــوان8 ، امیــل اوکا ل9 ، محمدعل ــز7 ، فاطمــه پهل ــن6 ، حمــزه غفــاری6، هرمــان فریت ، محمــد آفری

ــتند. ــتان هس ــدراده14  در هندوس ــا آن ــالو13  و وانس سرینی واس

ترجمـــــه:  عبدالمجید نادری بنی، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

ویـــرایش: پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، دفتر منطقه ای یونسکو در تهران

          

•     سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد 

•      کمیسیون بین دولتی اقیـــــانوس شنـــاسی

•      کتــــابچـــه IOC شمــــــاره 2015-1

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه بلوچستان، کویته، پاکستان
2  مشاور کاهش خطرات بالیا، اسالم آباد، پاکستان
3  انجمن توسعه جامعه روستایی، گوادر، پاکستان

4  آژانس استانی مدیریت بالیا، بلوچستان، پاکستان
5  پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

6  پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، ایستگاه تحقیقاتی چابهار، چابهار، ایران
7  مؤسسه فناوری جورجیا، آتالنتا، جورجیا، ایاالت متحده آمریکا

8  سازمان هواشناسی ایران، تهران، ایران
9  دانشگاه نورث وسترن، اوانستون، ایلینویز، ایاالت متحده آمریکا

10  دانشگاه دریانوردی چابهار، چابهار، ایران
11  دانشگاه فناوری آلمان در عمان، مسقط، عمان

12  دانشگاه اوتریخت، اوتریخت، هلند
13  دانشگاه آنّا، چنای، هندوستان

14  مؤسسه علوم هند، بنگلور، هندوستان

الف

دفتر منطقـه ای یونسکو در تهران 
)UNESCO Tehran Cluster Office(
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مقدمه

امــواج ســونامی بــا منشــأ محلــی کــه موجــب بیشــترین تلفــات در سرتاســر جهــان می شــوند]24[، در ســواحل 
دریــای عــرب نیــز بــه عنــوان یکــی از مخاطــرات طبیعــی بــه شــمار می آینــد ]18[. منشــأ اصلــی ایــن خطــر 
منطقــه فرورانــش مکــران اســت. ایــن منطقــه  مــرز فعــا ل میــان ورقه هــای همگــرای زمین ســاختی اســت 
کــه یکــی از ایــن ورقه هــا بــا شــیبی مالیــم بــه ســمت شــما ل در امتــداد خــط ســاحلی ایــران و پاکســتان 
در دریــای عــرب بــه زیــر ورقــه دیگــر فرورانــده می شــود. حاشــیه دیگــر ایــن منطقــه کــه رو بــه دریاســت، 
بــا طــو ل 800 کیلومتــر در امتــداد پایینــی شــیب قاره ای قــرار دارد )بــه نقشــه زیــر توجــه شــود(. در امتــداد 
ــا 9/2 ایجــاد  ــه بزرگــی 8/7 ت ــد زمین لرزه هایــی ب ایــن منطقــه، هرجــا کــه دچــار گســیختگی شــود، می توان
کنــد ]23[ و ســونامی متعاقــب آن در طــو ل ســواحل شــمالی کشــور عمــان، جنوب شــرق ایــران، پاکســتان و 

ــر رخ دهــد ]8[.  ــاع 10 مت ــا ارتف ــد ت شــما ل غرب هندوســتان می توان
ــی )1945  ــری شمس ــا ل 1324 هج ــران در س ــونامی مک ــرزه و س ــرای زمین ل ــن ب ــت ممک ــن حال بدتری
میــالدی(  رخ داد. زمیــن لــرزه ای، بــه بزرگــی8/1، در نتیجــه گســیختگی گســل در بخشــی از شــرق منطقــه 
فرورانــش مکــران رخ داد کــه امــروزه بخشــی از ســواحل پاکســتان محســوب می شــود ]5[. گســیختگی از 
ــرزه  ــر "اورمــره" امتــداد یافــت. برخــی ســونامی متعاقــب ایــن زمین ل ــا زی ــه "پاســنی" شــروع و ت برون کران
را ناشــی از زمیــن لغــزش زیــر دریایــی می داننــد ]5، 11، 19[ و برخــی نیــز بــه دام افتــادن امــواج در منطقــه 

ســکوی قــاره ای را محتمــل دانســته انــد]16[. لــرزش و بــاال آمــدن آب در همــان ســاعت های اولیــه پــس از 
نیمــه شــب هشــتم آذرمــاه ســا ل 1324 هجــری شمســی )28 نوامبــر 1945( بــه وقــت محلــی رخ داد ســیزده 
کشــته در بمبئــی هنــد گــزارش شــده اســت. مابقــی جــان باختــگان از ســواحل پاکســتان امــروزی گــزارش 
شــده اند کــه در آن زمــان بــه دو ایالــت بلوچــی، بخشــی از عمــان و یــک اســتان انگلیســی تعلــق داشــت. 
خســارات مالــی نیــز از ایــران و عمــان گــزارش شــده اســت. بــر اســاس  فهرســت نامــه هــای زمین لــرزه و 
ســونامی، تعــداد کل کشته شــدگان آن حادثــه بیــن چنــد صــد تــا 4000 نفــر گــزارش شــده اســت ]15و 20[. 

ج



ســونــامــی ۱۳۲۴ مکــران

کتابچه: 
ــاد  ــا ل 1324هجــری شمســی، ابع ــه س ــران از فاجع ــرات ساحل نشــینان مک ــردآوری خاط ــا گ ــاب ب ــن کت ای
خطــرات ســونامی مکــران را روشــن می کنــد. اغلــب خاطــرات در ایــن کتابچــه از افــرادی کــه پیــش از ســا ل 
1324 هجــری شمســی بــه دنیــا آمده انــد، جمــع آوری شــده اســت. شــواهد دیگــری نیــز از افــراد جوان تــر 
ــا ســطحی  ــن گزارش ه ــد. بســیاری از ای ــو کرده ان ــای بزرگترهایشــان را بازگ ــل قو ل ه ــه نق ــده اســت ک آم
ــات  ــز دارای جزیی ــا نی ــن گزارش ه ــی از ای ــا ل برخ ــن ح ــا ای ــت. ب ــر نیس ــی تاثی ــایعات در آن ب ــوده و ش ب
قابــل  توجهــی بــوده و بــا پدیــده حافظــه نــور فــالش )پاســخ روان شناســانه ]2، 3، 4، 21[ و عصبــی انســان 

]6، 22[ بــه حــوادث تــکان دهنــده( منطبــق اســت.
ــده در  ــور عم ــه ط ــه ب ــت ک ــیده اس ــام رس ــه انج ــی ب ــری شمس ــا 1394هج ــا ل 1387 ت ــا از س مصاحبه ه
ــران ]7و 17[ و  ــه از ای ــی ک ــب نقل قو ل های ــوده اســت ]13[. خالصــه  اغل ــل ب ــازمان مل چارچــوب طــرح س
عمــان ]11[ ارائــه شــده اســت پیــش از ایــن در جاهــای دیگــر بــه چــاپ رســیده اســت، حــا ل آن کــه نقــل 
ــه  ــه می گــردد. بیشــتر گزارش هــای ارائ ــار در ایــن گــزارش ارائ ــرای اولیــن ب ــد و پاکســتان ب قو ل هــا از هن
شــده در ایــن جــزوه بــه ســونامی ســا ل 1324 مربــوط اســت ولــی شــواهدی نیــز از عــوارض ســونامی ســا ل 
1383 در اقیانــوس هنــد )2004 میــالدی( و ســونامی کوچــک ســا ل 1392 دریــای عــرب )2013 میــالدی( 

ارائــه شــده اســت ]9، 12[. 
ــرداری  ــی خالصه ب ــا در یادداشــت های میدان ــی آن ه ــرداری شــده اســت و تمام ــا فیلم ب برخــی از مصاحبه ه
http://iotic.ioc-un-  شــده اســت. قطعــات منتخبــی از ایــن فیلم هــا و مصاحبه هــا در نشــانی اینترنتــی 

ــه  ــای مصاحب ــه ه ــاب، ترجم ــن کت ــد. در ای ــده ان ــذاری ش  /esco.org/1945makrantsunami بارگ
ــو ل  ــورت نقل ق ــه ص ــپس  ب ــده و س ــش ش ــن ویرای ــی مت ــظ یک پارچگ ــرای حف ــی ب ــه انگلیس ــا ب کننده ه

ــده اند.  ــی ش ــخص بازنویس او ل ش
مصاحبه هــا بــر اســاس حــروف انگلیســی تقســیمات کشــورهای امــروزی مرتــب شــده اســت و در هــر کشــور 
ــا در  ــه کننده ه ــت مصاحب ــت. در فهرس ــده اس ــده ش ــرق چی ــه ش ــرب ب ــب از غ ــه ترتی ــا ب ــز مصاحبه ه نی

ــب شــده اند. ــی مرت ــداد گزارش هــای شــاهدان عین ــر اســاس تع ــوان، کشــورها ب صفحــه عن
نقشــه ی راهنمــای منطقــه در صفحــه ج  ، برخــی از محل هــای کلیــدی را نشــان داده اســت. بــرای تمامــی 
ــا ایــن حــا ل، ایــن کتابچــه چندیــن  روســتا ها و مناطــق مجــاور آن هــا نقشــه راهنمــا تهیــه نشــده اســت. ب
نقشــه  دوره ای  از ســواحل دریــای عــرب را کــه اکنــون پاکســتان نامیــده می شــود، ارائــه نمــوده اســت. اغلــب 
ــش  از 1324هجــری  ــا ل های پی ــی س ــه نقشــه های توپوگراف ــوط ب ــده مرب ــی ش ــای بازآفرین ــن نقشــه ه ای

شمســی اســت، کــه توســط نقشــه برداری هنــد مســاحی شــده اســت. 

کاربردها
ــونامی در  ــر س ــش دادن خط ــد در کاه ــه می توان ــد ک ــه می ده ــه را ارائ ــات پای ــی اطالع ــزوه برخ ــن ج ای
ــرای  ــده را ب ــرد عم ــر دو کارب ــن اث ــتاران ای ــدگان و ویراس ــد. مصاحبه کنن ــرب کمــک کن ــای ع اطــراف دری

گفته هــای شــاهدان عینــی پیش بینــی می کننــد.
ــه  ــان آب ک ــای طغی ــد. محدوده ه ــن کن ــونامی را روش ــرات س ــد خط ــا می توان ــن گزارش ه ــت، ای نخس
ــونامی و  ــأ س ــازی منش ــنجی شبیه س ــرای واس ــد ب ــده اند، می توانن ــخص ش ــی مش ــاهدان عین ــط ش توس
نقشــه های خطــر ســونامی بــه کار آینــد. در برخــی مــوارد ارتفــاع و فاصلــه ایــن محدوده هــا از خــط ســاحلی 

ــت.  ــام اس ــا ل انج ــا در ح ــن اندازه گیری ه ــوز ای ــر هن ــوارد دیگ ــت ]17[ و در م ــده اس ــه برداری ش نقش
ــه  ــی ک ــد. قصه های ــورد ســونامی بیانجام ــش آگاهــی در م ــه افزای ــد ب ــا می توان ــن گزارش ه ــه، ای دوم این ک
از ســونامی در یکــی از جزایــر اندونــزی از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل شــده بودنــد، جــان هــزاران نفــر 
را طــی ســونامی 1383 هجــری شمســی اقیانــوس هنــد نجــات دادنــد. طــی یــک برنامــه آگاهی رســانی در 
پاکســتان در ســا ل 1388هجــری شمســی، یکــی از شــاهدان عینــی ســونامی 1324 هجــری شمســی مکــران، 
ــه از  ــت درک جامع ــد اس ــت. امی ــان گذاش ــردم در می ــا م ــو ب ــق رادی ــه از طری ــود را از آن واقع ــرات خ خاط
ــای  ــزرگ بعــدی در دری ــه نجــات جــان مــردم ساحل نشــین در طــی ســونامی ب خطــرات ســونامی منجــر ب

عــرب شــود. 

د
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شیواجی بودا فوفیندی
سن در هنگام مصاحبه: 81 سا ل

مــن در 22 مــرداد ســا ل 1312 هجــری شمســی )ســیزدهم اوت ســا ل 1933میــالدی( همیــن جــا در ماندوی، 
بــه دنیــا آمــدم. پــدرم ناخــدای کشــتی بــود. وقتــی مــن شــش ماهــه بــودم او از دنیــا رفــت. خانــواده ام قــادر 
ــود در کشــتی عمویــم  ــه همیــن خاطــر وقتــی ده ســالم ب ــد، ب ــه پرداخــت هزینــه هــای مدرســه ام نبودن ب
بــه نــام لیالوانتــی مشــغو ل کار شــدم. مــن جاهــای زیــادی را دیــده ام، حتــی بــرای موزامبیــک و آفریقــای 
جنوبــی هــم کاالهایــی را از بنــدر “ُپربنــدر” در گجــرات حمــل کــرده ام. در آن زمــان هرگــز واژه ســونامی را 
نشــنیده بــودم، ولــی از توفان هــای دریایــی بــا امــواج بــزرگ، باران هــای ســنگین، رعــد و بــرق و بادهــای 
قــوی جــان بــه در بــرده بــودم. مــن در ســا ل 1333 )1954 میــالدی( بــه اســتخدام اداره بنــدر مانــدوی در 

آمــدم و در ســا ل 1370 هجــری شمســی )1991 میــالدی( بازنشســته شــدم.
در ســا ل 1324هجــری شمســی، مــن دوازده ســا ل داشــتم و بــر روی کشــتی دیگــری بــه نــام پارآســمانی کار 
می کــردم. ناخــدای آن کشــتی فــردی بــه نــام آقــای آناتلیــال کاشــتا بــود و صاحــب کشــتی هــم فــردی بــه 
ــرد و در هنــگام  ــه کراچــی می ب ــدوی ب ــود. آن کشــتی مســافرانی را از مان ــام آقــای پاپاتــال ل هیــرآال ل ب ن

بازگشــت از کراچــی بــه مانــدوی کاال بــار می زد.
یــک روز بعــد از ایــن کــه مــا بــه بنــدر کراچــی رســیدیم و مســافرانی را کــه از مانــدوی آمــده بودنــد پیــاده 
کردیــم، تأخیــری در بارگیــری کشــتی پدیــد آمــد. مســئو ل بنــدر کراچــی بــه مــا گفــت کــه ناچاریــم دو روز 

منتظــر بمانیــم. بــه همیــن خاطــر ناخــدا بــه مــا دســتور داد تــا کشــتی را تمیــز کنیــم.
مــا کشــتی را بــه دهانــه یکــی از خورهــای منطقــه کــه "بابــا" نــام داشــت بردیــم. آن روز، روز هشــتم آذر 
ــی احتمــااًل  ــه خاطــر نمــی آورم ول ــق  ب ــه طــور دقی ــود. ســاعت را ب ــاه ســا ل 1324 هجــری شمســی ب م
حــدود ســاعت 8 صبــح بــود. منتظــر بودیــم تــا مــد فروبنشــیند تــا پاییــن برویــم و زیــر بدنــه شــناور را تمیــز 
کنیــم. بعضــی کارهــا را تکمیــل کردیــم و حــدود ســاعت 11 همــه خســته و کوفتــه از شــناور بــاال رفتیــم و 

بــرای اســتراحت بــه ســمت آشــپزخانه کشــتی رفتیــم. 

ناگهــان حــس کردیــم کــه کشــتی تــا حــد زیــادی بــاال آمــد و  شــناور شــد. آب در حــدود ســه متــر بــاال 
آمــده بــود. فکــر کردیــم کــه ایــن بایــد یــک مــد غیــر عــادی یــا یــک طوفــان باشــد. ناخــدا تصمیــم گرفــت 
کــه کراچــی را تــرک کنــد. او او ل می بایســت  یــک شــناور دیگــر را اجــاره می کــرد تــا کشــتی را بــه ســمت 

بنــدر بکشــد. خدمــه آن کشــتی بــه مــا گفتنــد کــه در کراچــی آب ناگهــان بــاال آمــده اســت. 
وقتــی مــا بــه مانــدوی رســیدیم، موضــوع را بــا مــردم محلــی در میــان گذاشــتیم. آن هــا بــه مــا گفتنــد کــه 
در هنــگام جــزر دریــا در هشــتم آذر، شــاهد بــاال آمــدن آب بــوده انــد. آب ناگهــان بــاال آمــده بــود. آن هــا 
تصــور کــرده بودنــد کــه بــاال آمــدن آب در اثــر یــک توفــان در وســط دریــا بــوده اســت. آن هــا گفتنــد کــه 
ــم  ــا دو و نی ــد کــه آب در حــد دو ت ــداده اســت. گفتن ــه رخ ن ــی در آن حادث ــی و جان ــه خســارت مال هیچ گون
متــر بــاال آمــده ولــی ارتفــاع آب بــه “زون” نرســیده اســت. )زون در اصطــالح محلــی مــردم غــرب هنــد بــه 
باالتریــن حــد مــد مــی گوینــد کــه در مــاه ژوئــن )خــرداد و تیــر( در طــو ل روز و در مــاه اکتبــر )مهــر و آبــان( 

در طــو ل شــب رخ مــی دهــد(. آب هرگــز بــه دروازه هــای شــهر مانــدوی نرســید. 
ــدر در  ــرک بن ــر گم ــی دفت ــتان، در نزدیک ــرات هندوس ــی، در گج ــری شمس ــال ۱۳9۳هج ــه در س مصاحب

ــت. ــده اس ــام ش ــد انج ــات از هن ــش ب ــالو و نیل ــاچاالم سرینی واس ــط سش ــدوی توس مان

هندوستـــان
  مانـــدوی، گجــرات
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خانم خیری
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 90 سا ل

مالبخش افراز
سن در هنگام مصاحبه: 60 سا ل

تاریخ تولد پس از سا ل 1324 هجری شمسی

حــدود ســاعت 6 صبــح بــود و همســرم بــرای ماهیگیــری بــه دریــا رفتــه بــود کــه دیــدم آب دریــا در حــا ل باال 
آمــدن اســت. مــن نگــران همســرم شــدم و تصمیــم گرفتــم کــه بــه ســمت لنگــرگاه بــروم. ولــی نتوانســتم بــه 
آن جــا برســم زیــرا آب دریــا بــاال آمــده بــود. در آن زمــان مــا نزدیــک ســاحل زندگــی می کردیــم ولــی بعــد از 
ایــن اتفــاق تصمیــم گرفتیــم کمــی از ســاحل دور شــویم و بــه جایــی کــه االن زندگــی می کنیــم نقــل مــکان 

کردیــم زیــرا محلــی کــه در آن زندگــی می کردیــم کامــاًل توســط ســونامی از میــان رفــت. 
ــط  ــورگلم( توس ــمی )س ــی در گش ــری شمس ــر ۱۳89هج ــخ ۲۱ مه ــی در تاری ــان فارس ــه زب ــه ب مصاحب

ــوان انجــام شــده اســت.  ــز و فاطمــه پهل ــان فریت هرم

پــدرم بــرای مــن تعریــف می کــرد کــه هفــت ســا ل پیــش از تولــد مــن یــک توفــان غیــر معمــو ل در پــزم 
رخ داد. او می گفــت کــه دو یــا ســه مــوج بــزرگ در حــدود ســاعت هشــت و نیــم صبــح بــه پــزم رســید و 
چندیــن یکــدار )قایــق چوبــی ســنتی( را از میــان بــرد. او می گفــت کــه کســی در اثــر آن حادثــه کشــته یــا 

زخمــی نشــده اســت. 
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ 8 اردیبهشــت ۱۳9۳ هجــری شمســی در بنــدر پــزم توســط محمــد 

آفریــن و حمــزه غفــاری انجــام شــده اســت.

ایـــران
  بندر پــزم  گشمــی
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گلگذار خالقی راد
سن در هنگام مصاحبه: حدود 80 سا ل

عبدالطیف کوهی
سن در هنگام مصاحبه: 77 سا ل

در آن زمــان حــدود 20 ســا ل ســن داشــتم. مــن بــرای خوانــدن نمــاز صبــح بــه مســجد رفتــه بــودم کــه آب 
دریــا بــه داخــل آمــد. آب پنجره هــا را شکســت و چنــد نفــری در اثــر آن حادثــه زخمــی شــدند ولــی کســی 
کشــته نشــد. چنــد هفتــه بعــد مــن بــه پاســنی و اورمــره ]در پاکســتان[ رفتــم و دیــدم کــه در آن جــا همــه 

چیــز نابــود شــده اســت.
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ  ۲۱ مهــر ۱۳89 هجــری شمســی در کنــارک توســط امیــل اوکال و 
محمدعلــی حمــزه صــورت گرفتــه اســت. مصاحبــه کننــدگان بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده از رســیدن 
ــه  ــوذ آب ب ــن زده و نف ــا تخمی ــطح آب دری ــر از س ــر باالت ــدود ۳/05 مت ــاع آب را ح ــجد، ارتف ــه مس آب ب

ــد.  ــوده ان ــری نم ــر اندازه گی ــدود 5۲ مت ــکی را ح خش

وقتــی مــن شــش یــا هفــت ســا ل ســن داشــتم، در شــروع زمســتان ســه مــوج بــزرگ حــدود ســاعت 8 صبــح 
بــه ســاحل برخــورد کردنــد. پنــج یکــدار )قایــق چوبــی ســنتی( در لنگــرگاه کنــارک غــرق شــد. 

ــان بلوچــی در تاریــخ  8 اردیبهشــت ۱۳9۳ هجــری شمســی در کنــارک توســط محمــد  ــه زب مصاحبــه ب
آفریــن و حمــزه غفــاری صــورت گرفتــه اســت.

  کنارک
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بانوی ناشناس
سن در هنگام مصاحبه: 62 سا ل )تاریخ تولد پس از سا ل 1324هجری 

شمسی(

رحمت خدادادیان
سن در هنگام مصاحبه: 75 سا ل

پدرم مشاهده کرده بود که آب در امتداد کانا ل روستای تیس باال آمده بود.
مصاحبــه در تاریــخ ۱8 مهــر ۱۳89 هجــری شمســی در کنــارک توســط امیــل اوکال و محمدعلــی حمــزه 
ــا  ــطح آب دری ــر از س ــر باالت ــدود ۱/65 مت ــاع آب را ح ــدگان ارتف ــه کنن ــت. مصاحب ــه اس ــورت گرفت ص

ــد. ــری نمــوده ان ــدازه گی ــر ان ــه خشــکی را حــدود ۱۲89 مت ــوذ آب ب ــن زده و نف تخمی

ــه داخــل  ــح ب ــم صب ــواج در حــدود ســاعت ســه و نی ــود. ام ــک روســتای کوچــک ب ــان چابهــار ی در آن زم
خلیــج چابهــار وارد شــد. آب تــا جایــی کــه امــروز بانــک ملــی چابهــار قــرار دارد رســید. پــدرم می گفــت کــه 
حــدود 200 ســا ل قبــل در هندوســتان هــم امــواج بعــد از یــک زمیــن لــرزه ایجــاد شــده و در جاهــای زیــادی 

طغیــان کــرده اســت.
ــل اوکال،  ــط امی ــار توس ــی در چابه ــری شمس ــر۱۳89 هج ــخ ۱9 مه ــی در تاری ــان بلوچ ــه زب ــه ب مصاحب
جــواد قاســم زاده و محمدعلــی حمــزه صــورت گرفتــه اســت. مصاحبه کننــدگان بــر اســاس گــزارش ارائــه 
شــده از رســیدن آب بــه محــل بانــک ملــی چابهــار، ارتفــاع آب را حــدود ۳/65 متــر باالتــر از ســطح دریــا 

تخمیــن زده و طغیــان آب بــه درون خشــکی را حــدود ۳67 متــر از خــط ســاحلی اندازه گیــری نمودنــد.

  چابهار  تیس
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وقتــی کــه امــواج عظیمــی آمــد و کلبه هایــی را کــه نزدیــک ســاحل بــود بــا خــود بــرد، مــن حــدود 13 ســا ل 
داشــتم. آب تعــدادی از ســاکنان  را بــا خــود بــرد و هیــچ کــس آنهــا راپیــدا نکــرد.

مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ  ۱9 مهــر ۱۳89 هجــری شمســی در چابهــار توســط امیــل اوکال، 
جــواد قاســم زاده و محمدعلــی حمــزه صــورت گرفتــه اســت. بــه نظــر مــی رســد، ایــن گــزارش نخســتین 

گــزارش از مــرگ افــراد در اثــر ســونامی ســال ۱۳۲۴ هجــری شمســی در غــرب گواتــر باشــد.

در حــدود ســاعت 8 صبــح، دریــا در پســابندر، بریــس، لیپــار، رمیــن، چابهــار و تیــس بــه نــاگاه  پاییــن رفــت. 
بعــد آب برگشــت. ایــن اتفــاق دو یــا ســه بــار دیگــر هــم رخ داد. روســتای بریــس کامــاًل توســط آب پوشــیده 

شــد. بــا ایــن حــا ل کســی در آن حادثــه کشــته نشــد. 
ــد  ــط محم ــن توس ــی در رمی ــری شمس ــت ۱۳9۳هج ــخ 9 اردیبهش ــی در تاری ــان بلوچ ــه زب ــه ب مصاحب

ــت. ــده اس ــام ش ــاری انج ــزه غف ــن و حم آفری

بانوی ناشناس
سن در هنگام مصاحبه: 78 سا ل

داداهلل آفرین
سن در زمان مصاحبه: 82 سا ل

  رمین



ســونــامــی ۱۳۲۴ مکــران 6

غالمحسین دادشاه پور
سن در هنگام مصاحبه: 73 سا ل

دادشاه دادشاه پور
سن در هنگام مصاحبه: 78 سا ل

مــن در آن زمــان در ابتــدای نوجوانــی بــودم و در لیپــار )8 کیلومتــری شــرق رمیــن( زندگــی می کــردم. صبــح 
ــار آورد. بعدهــا آن  ــه لیپ ــه رودخان ــز در دهان ــه ســمت خاکری ــا ب ــزرگ ســنگ هایی را از دری زود ســه مــوج ب
ســنگ ها زیــر ماســه ها مدفــون شــدند. آب در امتــداد ایــن رودخانــه وارد شــد و تــا ســه یــا چهــار کیلومتــر 
پیشــروی کــرد. بــه عــالوه، ارتفــاع آب در شــرق رمیــن بــه حــدی بــاال آمــد کــه تــا بــاالی صخره هــای آن 

منطقــه رســید. ایــن صخــره هــا از قبــل ]قبــل از ســا ل 1324هجــری شمســی[ آنجــا بودنــد. 
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ ۲۱ مهــر ۱۳89هجــری شمســی در رمیــن و لیپــار توســط امیــل اوکال 
و محمدعلــی حمــزه صــورت گرفــت. مصاحبــه کننــدگان بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده در لیپــار، ارتفــاع 
آب را حــدود ۲/80 متــر باالتــر از ســطح آب دریــا تخمیــن زده و طغیــان آب بــه درون خشــکی را حــدود 
5۴0 متــر از خــط ســاحلی انــدازه گیــری نمودند.آنهــا در محــل تختــه ســنگ هایی کــه جابجاشــدن آنهــا 
مشــاهده شــده بــود، تخمیــن زدنــد کــه آب تــا ارتفــاع 7/۱5 متــر پاشــیده شــده اســت. شــاهدان عینــی 

دیگــر گــزارش جابجــا شــدن تختــه ســنگ ها در ســونامی ۱۳۲۴ را تصدیــق کردنــد. 

در زمــان کودکــی مــن، امــواج بزرگــی موجــب از میــان رفتــن 15 یکــدار )قایــق چوبــی ســنتی( شــدند ولــی 
کســی کشــته یــا زخمــی نشــد.

ــد  ــط محم ــن توس ــی در َرمی ــری شمس ــت ۱۳9۳ هج ــخ 9 اردیبهش ــی در تاری ــان بلوچ ــه زب ــه ب مصاحب
ــاری انجــام شــده اســت. ــزه غف ــن و حم آفری

  شرق رمین
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در آن زمــان مــن حــدود 10 ســاله بــودم و امــروز حــدود هشــتاد یــا نــود ســا ل ســن دارم. حــدود ســاعت 1 
بعــد از نیمــه شــب زلزلــه ای را حــس کــردم. ســه یــا چهــار ســاعت بعــد ســه مــوج بــزرگ آمــد. کشــتی هایی 
کــه در لنگــرگاه لنگــر انداختــه بودنــد از جــا کنــده شــدند و بــه هــم برخــورد کردنــد. تــا آن زمــان نــه پــدرم 

و نــه پدربزرگــم تجربــه چنیــن اتفاقــی را نداشــتند. 
ــل اوکال،  ــخ ۲۲ مهــر ۱۳89 هجــری شمســی در بریــس توســط امی ــان بلوچــی در تاری ــه زب ــه ب مصاحب

ــی حمــزه و جــواد قاســم زاده انجــام شــده اســت.  محمدعل

ســه مــوج بــزرگ آمــد و آب بــه برخــی خانــه هــای ســاحلی و همینطــور بــه مســجدی کــه در کنــار ســاحل 
و در غــرب روســتا قــرار داشــت، رســید.

ــل اوکال،  ــخ ۲۲ مهــر ۱۳89 هجــری شمســی در بریــس توســط امی ــان بلوچــی در تاری ــه زب ــه ب مصاحب
ــا مســجد بریــس را  ــه کننــدگان ت ــه اســت. مصاحب محمدعلــی حمــزه و جــواد قاســم زاده صــورت گرفت
پیمایــش نمودنــد و بــر اســاس آن ارتفــاع آب را حــدود 5/60 متــر باالتــر از ســطح آب دریــا و طغیــان آب 

ــد.  ــری نموده ان ــاحلی اندازه گی ــط س ــر از خ ــدود ۲۱۲ مت ــکی را ح ــه درون خش ب

خالد بلوچ
سن در هنگام مصاحبه: بین 80 تا 90 سا ل

خلیل طاهرات
سن در هنگام مصاحبه: 82 سا ل

  بریس
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در آن زمــان مــن دوازده ســا ل ســن داشــتم. هیــچ کــس در روســتا زمیــن لــرزه ای را حــس نکــرد. ســه مــوج 
بــزرگ در حــدود ســاعت 4 صبــح بــه قایق هــا برخــورد کــرد. آب تــا نیمه هــای تپــه ای کــه روســتا بــر آن 
بنــا شــده، بــاال رفــت. در شــما ل شــرق روســتا و در نزدیکــی جــاده بــه ســمت گواتــر، آب در تمامــی آن کفــه 
و تــا پــای تپه هــا پیشــروی کــرد و شــاید در حــدود 660 متــر در ســاحل و تــا حــدود 10 متــر از ســطح دریــا 
آب بــاال آمــد. آب همچنیــن در امتــداد رودخانــه )وادی( تــا حــدود 10 کیلومتــر در داخــل خشــکی نفــوذ کــرد. 
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ ۲۲ مهــر ۱۳89 هجــری شمســی در پســابندر توســط امیــل اوکال، 
ــام  ــوی انج ــوم ج ــی و عل ــی اقیانوس شناس ــگاه مل ــده پژوهش ــمی و رانن ــواد قاس ــزه، ج ــی حم محمدعل
شــده اســت. مصاحبــه کننــدگان بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده در مــورد محــدوده نفــوذ آب تــا پــای 
تپــه ای کــه روســتا بــر آن بنــا شــده، ارتفــاع آب را حــدود ۱۳/9 متــر باالتــر از ســطح آب دریــا و حــدود 

ــد.  ــری نموده ان ــاحلی اندازه گی ــط س ــر از خ 6۱ مت

هشــت تــا ده ســا ل پیــش مــا در یــک لنــج در نزدیکــی پســابندر بودیــم. ناگهــان دریــا عقــب نشــینی کــرد 
و قایــق بــر بســتر دریــا قــرار گرفــت. کمــی بعــد ســطح آب دوبــاره بــاال آمــد. ایــن اتفــاق چنــد بــار تکــرار 
شــد و قایــق هــا در اثــر برخــورد بــا یکدیگــر و همین طــور در اثــر برخــورد بــا بســتر دریــا از میــان رفتنــد. 
آب دریــا در حــدود 1500 متــر از خــط ســاحلی عقــب نشــینی کــرد. حــدود یــک ســاعت طــو ل کشــید تــا 
دریــا بــه حالــت عــادی برگــردد. مدتــی بعــد مــا فهمیدیــم کــه ایــن اتفــاق بــه علــت زمیــن لــرزه و ســونامی 

در اندونــزی بــوده اســت. 
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ ۲۲ اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی توســط غزالــه نعیــم و عبــداهلل 

عثمــان انجــام شــده اســت.

 http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/4

آدم بلوچ
سن در هنگام مصاحبه: 77 سا ل

عثمان
سن در هنگام مصاحبه: 80 سا ل

)شاهد سونامی اقیانوس هند در سا ل 1383 هجری شمسی(

  پسابندر

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/4
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حاجی پیربخش پسابندری
سن در زمان مصاحبه: 85 سا ل

حاجی صالح توربو
سن در زمان مصاحبه: 65 سا ل

)تاریخ تولد پس از 1324هجری شمسی(

بــه یــاد مــی آورم کــه در حــدود ســاعت شــش یــا هفــت صبــح دو مــوج بــزرگ بــا حــدود هفــت تــا هشــت 
متــر ارتفــاع بــه ســاحل پســابندر برخــورد کردنــد. حــدود 10 تــا 15 یکــدار )قایــق چوبــی ســنتی( از میــان 
رفــت کــه یکــی از آن هــا بــه حــاج اســماعیل، کدخــدای ده، تعلــق داشــت. امــواج قایق هــای زیــادی را تــا 
دویســت متــر داخــل خشــکی جابجــا کردنــد. بــه یــاد دارم کــه مــردم از ایــن واقعــه وحشــت کــرده بودنــد 
و بــز و گوســفند و گاو قربانــی می کردنــد. خســارات زیــادی بــه بــار آمــد ولــی خــدا را شــکر کســی کشــته 

یــا زخمــی نشــد. 
ــن و  ــد آفری ــط محم ــابندر توس ــالدی در پس ــل ۲0۱۴ می ــخ  ۲9 آوری ــی در تاری ــان بلوچ ــه زب ــه ب مصاحب

ــه اســت. حمــزه غفــاری صــورت گرفت

ــرد. او  ــت می ک ــود، صحب ــش رخ داده ب ــا ل پی ــدود 70 س ــه در ح ــه ای ک ــاره حادث ــن درب ــرای م ــدرم ب پ
ــواره ســواحل  ــه دی ــد ب ــرق بودن ــراغ ب ــر چ ــدی تی ــه بلن ــک ب ــر ی ــه ه ــزرگ ک ــوج ب ــه ســه م ــت ک می  گف
ســنگی پســابندر برخــورد کردنــد. بــر اثــر برخــورد امــواج بــه دیــواره ســاحل، آب بــه داخــل روســتا پاشــید 

ــی کســی کشــته نشــد.  ول
مصاحبــه بــه زبــان فارســی در ۲ شــهریور ۱۳87 هجــری شمســی در پســابندر توســط عبدالمجیــد نــادری 

انجــام شــده اســت.
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دوست محمد کلمتی
سن در هنگام مصاحبه: 65 سا ل

)تاریخ تولد پس از 1324هجری شمسی(

ــه  ــن حادث ــد کــه ای ــه مــن گفته ان خویشــاوندان مــن در پیشــکان )پیشــوکان، در غــرب گــوادر پاکســتان( ب
در ســاعات ابتدایــی صبــح و در هنــگام نمــاز صبــح رخ داده اســت. آن هــا می گوینــد کــه ســه مــوج بــزرگ 
ــا کســی در آن  ــه آی ــن ک ــاره ای ــا درب ــد. آن ه ــاال آم ــر ب ــا حــدود 10 مت ــر وارد شــد و آب ت ــج گوات ــه خلی ب
حادثــه کشــته شــده یــا نــه چیــزی نمی داننــد ولــی بــه یــاد مــی آورنــد کــه قایق هــای ماهیگیــری بســیاری 

خســارت دیــده اســت.
ــن و  ــه توســط محمــد آفری ــان بلوچــی در  8 اردیبهشــت ۱۳9۳ هجــری شمســی در ِهنّ ــه زب ــه ب مصاحب

حمــزه غفــاری انجــام شــده اســت.

  هنه )گواتر(
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ینانی عبداهلل بن سعید الِسّ
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 85 سا ل

هنگامــی کــه مــن بیــن هشــت تــا ده ســا ل ســن داشــتم، یــک ســیل بــزرگ از هنــد بــه ســوی مــا آمــد. پــدر 
و مــادر مــن بســیار نگــران شــدند و از آن پــس هرگــز بــه مــن اجــازه ندادنــد کــه دریانــورد شــوم، تــا در حــد 
امــکان از هندوســتان دور بمانــم. ســپس مــن تصمیــم گرفتــم تــا در ســن 12 ســالگی ماهیگیــر شــوم، فقــط 

در نزدیکــی ســاحل ماهیگیــری می کــردم ولــی بعدهــا ســفرهایی بــه بحریــن و کویــت داشــتم. 
مــن چهــار توفــان شــدید را در طــو ل زندگــی خــود بــه یــاد مــی آورم: یکــی خیلــی پیــش از ازدواجــم، یکــی 

پــس از ازدواجــم و یکــی پــس از آن کــه تمامــی بچــه هایــم را داشــتم!
ــا  ــورا البلوشــی، گوســتا هافمــن و آنّ ــن ۱۳9۱هجــری شمســی توســط ن ــخ ۲۲ فروردی ــه در تاری مصاحب

راپــرت در قوریــات انجــام شــده اســت.

عمـــان
  قوریات

رشید ناصر
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 70 سا ل

یــک ســیالب از ســوی هندوســتان بــه این جــا رســید ولــی چیــزی را ویــران نکــرد. آب تــا حــدود دیوارهــای 
یــک خانــه )حــدود ســه متــر( بــاال آمــد ولــی پــس از آن بــدون این کــه خرابــی بــه بــار بیــاورد عقــب نشــینی 

. د کر
ــا  ــورا البلوشــی، گوســتا هافمــن و آنّ مصاحبــه در تاریــخ ۲۲ فروردیــن ۱۳9۱ هجــری شمســی توســط ن

راپــرت در الذبــاب انجــام شــده اســت.

  الذباب
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ناصر حمد خلفان جمعه الحسینی
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 75 سا ل

مــا بــا کشــتی از عمــان بــه هنــد و بالعکــس ســفر می کردیــم. برخــی وقت هــا بــاد بــه قــدری قــدرت داشــت 
کــه می توانســت مــا را در طــی شــش روز تــا رأس الحــد بازگردانــد. در غیــر این صــورت ایــن ســفر ممکــن 

بــود تــا یــک مــاه بــه طــو ل بیانجامــد.
 پیشــینیان مــن دربــاره طوفانــی صحبــت می کردنــد کــه حــدود 200-300 ســا ل پیــش رخ داده بــود کــه بــه 
انــدازه طوفــان گونــو* قدرتمنــد بــود. در طــی زندگــی مــن طوفانــی بــه ایــن انــدازه قدرتمنــد رخ نــداده اســت.

ــه ســواحل  ــا گذشــت و ب ــد، ســیالبی کــه از دری ــه عمــان آم ــم از ســوی هندوســتان ب یــک ســیالب عظی
عمــان رســید. پــس از آن طغیــان، بــه مــدت پانــزده روز آب دریــا و آب وادی** بــا هــم مخلــوط شــده بودنــد. 

ــم. ــا را در وادی بیابی ــای دری ــتیم ماهی ه ــا می توانس ــزده روز م ــا پان ت
ــا  ــورا البلوشــی، گوســتا هافمــن و آنّ مصاحبــه در تاریــخ ۲۲ فروردیــن ۱۳9۱ هجــری شمســی توســط ن

راپــرت در بّمــاح انجــام شــده اســت.

* طوفــان گونــو، 11 تــا 17 خــرداد 1386هجــری شمســی، قویتریــن طوفــان اســتوایی ثبــت شــده در دریــای 
عــرب اســت.

** وادی بــه مســیل هایی گفتــه می شــود کــه تــا دریــا امتــداد دارنــد و بــه جــز در مــوارد بارندگــی خشــک 
. هستند

  بّماح

شغیل موسی
سن در هنگام مصاحبه: نزدیک به 70 سا ل

ــا همیشــه شــب  ــاد دارم. م ــه ی ــی ب ــی رخ داده باشــد، چیزهای ــدون این کــه طوفان ــدن آب ب ــاال آم ــن از ب م
هنــگام قایق هایمــان را بــه روی ســاحل می آوردیــم تــا مبــادا هنگامــی کــه خــواب هســتیم در اثــر طوفــان 
ــاد یــا طوفانــی رخ  ــرود. مــا در قایق هایمــان خــواب بودیــم کــه بــدون ایــن کــه ب قایق هایمــان از دســت ب
داده باشــد، آب دریــا بــاال آمــد. آب بــه داخــل خشــکی وارد شــد. آب تــا قبرســتانی کــه االن روبــروی مــا قــرار 

ــه( رســید.  ــا جایــی کــه االن مــا نشســته ایم )یــک قهوه خان ــاال آمــد و ت دارد، ب
ــا  ــورا البلوشــی، گوســتا هافمــن و آنّ مصاحبــه در تاریــخ ۲۱ فروردیــن ۱۳9۱ هجــری شمســی توســط ن

راپــرت درفنــس انجــام شــده اســت.

  فنس
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محمد بن علی بن سرهان الُمقاِممی
سن در هنگام مصاحبه: 66 سا ل

ــد کــه در  ــواده مــن کشــاورزانی بودن ــدم. خان ــا آم ــه دنی ــر ب ــا دیرت مــن در ســا ل 1325 هجــری شمســی ی
نزدیکــی کوهســتان زندگــی می کردنــد، ولــی مــن بــه صیــادی روی آوردم. مــن دربــاره دو حادثــه چیزهایــی 
ــک از  ــچ ی ــن در هی ــوج" اســت. م ــه "م ــاره حادث ــاره "وادی* بلوشــی" و دیگــری درب ــم: یکــی درب می دان
دو مــورد شــاهد عینــی نبــوده ام و آنچــه بــه خاطــر مــی آورم چیزهایــی اســت کــه از روســتاییان شــنیده ام.

ــی رخ  ــری شمس ــه 1320 هج ــل ده ــدود اوای ــه در ح ــن واقع ــه ای ــم ک ــد بگوی ــوج" بای ــه "م ــاره حادث درب
ــت  ــخم زد صحب ــن را ش ــه آب زمی ــه چگون ــن ک ــاره ای ــردم درب ــم. م ــق آن را نمی دان ــخ دقی ــی تاری داد ول
ــه  ــق ب ــی موف ــد ول ــیرین می رفتن ــن آب ش ــرای یافت ــای وادی ب ــا انته ــان ت ــه زن ــه چگون ــد. این ک می کردن
ــان  ــه زن ــود ک ــود آن ب ــب ب ــود. آن چــه عجی ــا وارد وادی شــده ب ــرا آب شــور دری ــن آب نمی شــدند، زی یافت

ــد. ــد، می یافتن ــت می ش ــیرین یاف ــاًل آب ش ــه قب ــی ک ــاردین را در جای ــی س ــی و ماه ــدف خوراک ص
مصاحبــه در تاریــخ ۱6 اردیبهشــت۱۳90 هجــری شمســی توســط نــورا البلوشــی، گوســتا هافمــن و آنّــا 

راپــرت در شــاب تیــوی انجــام شــده اســت.

ــه جــز در مــوارد بارندگــی خشــک  ــد و ب ــا امتــداد دارن ــا دری ــه مســیل هایی گفتــه می شــود کــه ت * وادی ب
هســتند.

  شاب - تیوی

سعید بن سلیم بن مساعد السعدی
سن در هنگام مصاحبه: 86 سا ل

مــن داســتان دختــر یــک قاضــی را بــه یــاد مــی آورم. او در قلحعــات دزدیــده یــا کشــته شــد و ایــن باعــث 
نــزو ل عــذاب الهــی بــر شــهر شــد. خداونــد مــوج عظیمــی را فرســتاد کــه بــدون طوفــان آمــد. ایــن واقعــه 

بایــد حــدود 100 ســا ل پیــش رخ داده باشــد.
مــوج عظیــم دیگــری نیــز بــدون طوفــان رخ داد. آن مــوج بــه روســتایی کــه در پــای وادی* در پشــت ســر 

مــا قــرار دارد، رســید. ایــن واقعــه در حــدود 40 یــا 50 ســا ل پیــش رخ داد. 

مصاحبــه در تاریــخ ۳0 دی مــاه ۱۳9۱ هجــری شمســی در الفیحــه توســط نــورا البلوشــی، گوســتا هافمــن 
و آنـّـا راپــرت در الفیحــه انجــام شــده اســت.

ــه جــز در مــوارد بارندگــی خشــک  ــد و ب ــا امتــداد دارن ــا دری ــه مســیل هایی گفتــه می شــود کــه ت * وادی ب
هســتند.

  الفیحه
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سید الحمید
سن در هنگام مصاحبه: 86 سا ل

مــن در هنــگام وقــوع ســونامی 16 ســا ل ســن  داشــتم و در صــور زندگــی می کــردم. تقریبــًا در تمامــی عمــرم 
بــه عنــوان ناخــدای کشــتی، از عمــان بــه کراچــی و بمبئــی خرمــا می بــردم.

مــاه یازدهــم یــا دوازدهــم ســا ل بــود. بــه یــاد دارم کــه ســونامی در حــدود ســاعت 4 صبــح شــروع شــد. او ل 
آب حــدود 50 تــا 60 متــر عقــب رفــت. ســپس ســه مــوج بــا فاصلــه نیــم ســاعت از یکدیگــر آمــد. ارتفــاع 

امــواج حــدود دو تــا ســه متــر بــود. 
قایــق هــای کوچــک تــا نزدیکــی خانــه مــا بــر آب شــناور بودنــد و خانــه مــا را تــا ارتفــاع نیــم متــر آب فــرا 
گرفــت. وقتــی اولیــن مــوج عقــب نشــینی کــرد مــن بــه ســمت دریــا دویــدم ولــی موقعیــت وحشــتناکی بــود 
و مــن ناچــار بــه ســمت خانــه فــرار کــردم، ســپس مــوج بعــدی آمــد. چیــز غیــر معمولــی بــود،  مــن تــا آن 
زمــان و حتــی پــس از آن نیــز چنیــن چیــزی ندیــده بــودم. مــن طوفان هایــی را بــه یــاد مــی آورم کــه هــر 

ــزده ســا ل در ایــن منطقــه رخ می دهــد.  ــا پان ده ت
در صــور هیــچ خســارت جانــی وارد نشــد. قلحعــات نیــز تحــت تأثیــر ایــن واقعــه قــرار گرفــت ولــی نــه بــه 

انــدازه صــور.
مصاحبه به زبان اردو در مسقط توسط دین محمد کامار و غزاله نعیم انجام شده است.

  صور

ذوبیت بن خمیس بن فرج العلوی
سن در هنگام مصاحبه: حدود 75 سا ل

در بمبئــی تلگرافــی از صــور دریافــت کردیــم. آن تلگــراف توســط بانیــان )بنکــداران هنــدی( کــه در صــور 
ــن  ــی زمی ــب آب گرفتگ ــوج موج ــه دو م ــت ک ــراف می گف ــود. آن تلگ ــده ب ــا ل ش ــد، ارس ــی می کردن زندگ
]در صــور[ شــده اســت. بعدهــا مــن دریافتــم کــه یــک مــوج در حــدود ســاعت 2 بامــداد، وقتــی کــه همــه 
ــه  ــوج دوم ب ــیدن م ــش از رس ــا پی ــود. آن ه ــرده ب ــدار ک ــردم را بی ــوج م ــت. آن م ــده اس ــد، آم ــواب بودن خ
ســوی ارتفاعــات فــرار کــرده بودنــد. ایــن مــوج کشــتی های چوبــی بــا انــدازه متوســط را کــه "ذو" نامیــده 

ــود. ــرده ب ــه داخــل ســاحل ب ــا خــود ب می شــوند، ب
مــن بــه یــاد مــی آورم کــه مــردم می گفتنــد کــه ]در هنــگام ســونامی[ دریــا شــروع بــه خشــک شــدن کــرد 
ــه دورتــری قــرار داشــت. در  ــه امــروز در فاصل ــا نســبت ب ــادم هســت کــه در آن زمــان دری و خــودم هــم ی
ــه  ــود به طوری ک ــر ب ــا و در نزدیکــی ســاحل وجــود داشــت نرمت ــه در اطــراف خانه ه ــان رســوباتی ک آن زم
مــا می توانســتیم بــدون اســتفاده از زیرانــداز بــر روی زمیــن بخوابیــم. ولــی از آن زمــان ایــن وضعیــت فــرق 
ــا  ــه ج ــه هم ــاه ک ــم م ــز را در شــب بیســت و نه ــه چی ــردم می توانســتند هم ــان م ــرده اســت. در آن زم ک
تاریــک اســت، بــه خوبــی ببیننــد. ) "شــب بیســت و نهــم" بــه آخریــن شــب مــاه قمــری گفتــه مــی شــود 

کــه مــاه قابــل رویــت نیســت، هــال ل مــاه نــو(.
ــی آورم،  ــاد نم ــه ی ــه ب ــا ن ــده ی ــم می باری ــاران ه ــزاب ب ــگام خی ــا در هن ــه آی ــاره این ک ــزی درب ــن چی م
ــوع  ــتند وق ــد و می توانس ــی می کردن ــد، زندگ ــت می ش ــا درس ــرگ خرم ــه از ب ــی ک ــردم در کپرهای ــی م ول
ــد و حتــی  ــان زا را ببینن ــد. آن هــا حتــی در شــب می توانســتند ابرهــای طوف ــان را پیش بینــی کنن یــک طوف
می توانســتند صــدای بــاد را خیلــی زود بشــنوند تــا بــا وســایل زندگــی خــود بــه کوهســتان پنــاه ببرنــد. مــن 
ــد، تعجــب می کنــم. پــس  از این کــه مــردم در هنــگام آمــدن مــوج در ســاعت 2 بامــداد خــواب مانــده بودن
ــد.  ــه کوهســتان می رفتن ــرای یافتــن ســرپناه ب ــه ب ــی می آمــد آن هــا بالفاصل از آمــدن مــوج او ل، اگــر باران
مصاحبــه در تاریــخ ۱6 اردیبهشــت ۱۳90 هجــری شمســی توســط نــورا البلوشــی، گوســتا هافمــن و آنـّـا 

راپــرت انجــام شــده اســت.



15عمـــــان

احمد موسالم جمعه العلوی
سن در هنگام مصاحبه: نزدیک به 60 سا ل

مــن در ســا ل 1324 هجــری شمســی در همیــن خانــه زندگــی می کــردم. آب در هنــگام شــب و پیــش از اذان 
صبــح وارد خانــه شــد. آب در حــدود 60 ســانتی متر از کــف خانــه باالتــر آمــد. در طــو ل شــِب حادثــه هیــچ 

بــادی نمــی وزیــد و هیــچ کــس لرزشــی را در زمیــن حــس نکــرد.
مصاحبــه بــه زبــان عربــی در تاریــخ اول خــرداد ۱۳87هجــری شمســی توســط امیــل اوکال و عبدالرحمــن 

الحرثــی در صــور انجــام شــده اســت.

حمد بن سلیم بن مسلّم االمری
سن در هنگام مصاحبه: نزدیک به 60 سا ل

)متولد پس از 1324 هجری شمسی(

طوفــان گونــو* و ِفــت** تنهــا طوفان هایــی هســتند کــه مــن بــه یــاد مــی آورم. بــا ایــن حــا ل مــن شــنیده ام 
کــه آب دریــا بــدون وجــود هرگونــه طوفانــی بــه خشــکی وارد شــده اســت. مــن شــنیدم کــه آب به تدریــج 
ــچ  ــرده و هی ــت ک ــاگاه بازگش ــه ن ــرده و ب ــکی پیشــروی ک ــادی در درون خش ــل زی ــا فواص ــده و ت ــاال آم ب

خســارتی وارد نکــرده اســت.
ــا  ــورا البلوشــی، گوســتا هافمــن و آنّ ــخ ۲۱ فروردیــن۱۳9۱ هجــری شمســی توســط ن ــه در تاری مصاحب

راپــرت در الشــیاع انجــام شــده اســت.

*طوفــان گونــو، 11 تــا 17 خــرداد 1386 هجــری شمســی، قویتریــن طوفــان اســتوایی ثبــت شــده در دریــای 
عــرب اســت.

**طوفــان ِفــت،9 تــا 17 تیــر ســا ل 1389 هجــری شمســی، طوفــان اســتوایی مخربــی بــود کــه در دریــای 
عــرب شــکل گرفــت.

  الشیاع
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علی بن سعید بن رشید االمری
سن در هنگام مصاحبه: 60 سا ل یا بیشتر

)متولد پس از 1324 هجری شمسی(

ــه  ــن منطق ــد. در ای ــت** بوده ان ــو* و ف ــان گون ــده ام طوف ــرم دی ــو ل عم ــن در ط ــه م ــی ک ــن حوادث بدتری
قایق هــا معمــواًل در خورجرامــه لنگــر می اندازنــد و تــا وقتــی کــه قایق هــا در ایــن خــور هســتند از طوفــان 

در امــان هســتند.
مــن شــنیده ام کــه یــک وقتــی آب دریــا بــدون این کــه طوفانــی رخ دهــد وارد خانه هــای نزدیــک مــا شــده 
اســت. زنــان پیــری کــه در آن خانه هــا زندگــی می کردنــد بســیار ترســیده بودنــد ولــی خســارت جــدی وارد 

نشــده بــوده اســت.
ــا  ــورا البلوشــی، گوســتا هافمــن و آنّ مصاحبــه در تاریــخ ۲۱ فروردیــن ۱۳9۱ هجــری شمســی توســط ن

راپرتــدر در رأس الحــد انجــام شــده اســت.

ــده در  ــت ش ــتوایی ثب ــان اس ــن طوف ــی، قوی تری ــری شمس ــرداد 1386 هج ــا 18 خ ــو، 11 ت ــان گون *طوف
ــای عــرب اســت. دری

**طوفــان ِفــت،9 تــا 17 تیــر ســا ل 1389هجــری شمســی، طوفــان اســتوایی مخربــی بــود کــه در دریــای 
عــرب شــکل گرفــت.

  رأس الحد
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حیدر )پسر دوشنبه(
سن در هنگام مصاحبه: 80 سا ل

حاجی عبدالعلیم
سن در هنگام مصاحبه: بین 80 تا 90 سا ل

مــن جــوان بــودم، هنــوز ســبیل نداشــتم. در اینجــا در جیوانــی زلزلــه حــس نشــد ولــی دریــا حالــت عــادی 
نداشــت. زلزلــه در پاســنی خیلــی شــدید بــود.

مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ ۲۲ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی توســط غزالــه نعیــم و عبــداهلل 
عثمــان در جیوانــی انجــام شــده اســت.

ــاد  ــه ی ــی ب ــاره جیوان ــزی را درب ــن چی ــی چنی ــنیده ام ول ــای پاســنی ش ــرزه و خرابی ه ــن ل ــاره زمی ــن درب م
ــدارم.  ن

مــا پارســا ل زلزلــه ای را در این جــا حــس کردیــم )اشــاره او بــه زلزلــه آواران در تاریــخ دوم مهــر ســا ل 1392  
هجــری شمســی اســت(. مــن شــنیده بــودم کــه جزیــره ای در نزدیکــی گــوادر پدیــد آمــده اســت. کمــی بعــد 

خــودم آن جزیــره را دیــدم. آن جزیــره بــه خوبــی از جــاده قابــل مشــاهده اســت.
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ ۲۲ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی توســط غزالــه نعیــم و عبــداهلل 

عثمــان در جیوانــی انجــام شــده اســت.

پاکستــان
   غرب گوادر                جیوانی
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حاجی علی 
سن در هنگام مصاحبه: بین 80 تا 90 سا ل

ــری کار  ــر از بیســت ســا ل ســن داشــتم. مــن در یــک کشــتی کوچــک بارب ــه کمت مــن در هنــگام آن حادث
می کــردم و در حــا ل بازگشــت بــه جیوانــی پــس از شــش مــاه یــا یــک ســا ل دوری از خانــه بــودم. در هنــگام 

وقــوع حادثــه مــن نزدیــک کراچــی در "بنــدر غــاس" بــودم.
بــه یــاد دارم کــه زمیــن لــرزه مهیبــی در زمــان انگلیســی ها و پیــش از تأســیس پاکســتان بــه وقــوع پیوســت. 
مــن در دریــا بــودم و زلزلــه را حــس نکــردم ولــی دیــدم کــه دریــا بــه هــم ریخــت. ســپس دریــا بــه طــرز 
عجیبــی عقــب رفــت و دوبــاره بــه جلــو آمــد و ســه بــار ایــن مســئله تکــرار شــد. قایق هــا به هــم برخــورد 
کردنــد و از میــان رفتنــد. ایــن حادثــه در هنــگام صبــح روی داد ولــی یــادم نیســت کــه دقیقــًا چــه زمانــی و 

بــرای چــه مدتــی طــو ل کشــید.
وقتــی مــا دربــاره زمیــن لــرزه و امــواج مطلــع شــدیم تصــور کردیــم کــه "گنــز" و "ســوربندر" )شــهرهای 
نزدیــک جیوانــی( بایــد نابــود شــده باشــند. بنابرایــن وقتــی فهمیدیــم کــه هــر دو شــهر در امــان بوده انــد، 
ــاره ســه مــوج گفتنــد. ایــن موج هــا بــه  تعجــب کردیــم. وقتــی بــه "جیوانــی" رســیدم مــردم بــه مــن درب

شــهر نرســیده بودنــد زیــرا شــهر بــر ارتفاعــات ســاخته شــده اســت. 
مــن پاســنی را بعــد از زمیــن لــرزه و آمــدن امــواج دیــدم و از خرابی هایــی کــه حاصــل شــده بــود، شــگفت 
زده شــدم. فقــط یــک مســجد باقــی مانــده بــود و بقیــه شــهر بــا خــاک یکســان شــده بــود. مــردم در پاســنی 

دربــاره کشــته شــده ها برایــم گفتنــد ولــی تعــدادی را کــه بــه مــن گفتنــد، بــه یــاد نــدارم. 
پیــش از آن واقعــه مــن هرگــز چنیــن زمیــن لــرزه یــا چنیــن امواجــی را تجربــه نکــرده بــودم،. ولــی اخیــراً 
در ســا ل 1383 و 1392، جلــو و عقــب رفتــن دریــا را مشــابه آنچــه در 1324 هجــری شمســی رخ داده بــود، 

مشــاهده کــردم. 
بعــد از زلزلــه ســا ل 1392 دریــا بــه مــدت 2 ســاعت عقــب رفــت. یکــی از افــراد محلــی در جیوانــی ایــن واقعه 
را بــا دوربیــن خــود ضبــط کــرده اســت. مــا نگــران ایــن رفتــار غیرمعمــو ل دریــا شــدیم. مــا نمی توانســتیم 

از خــود محافظــت کنیــم ولــی بســیاری از مــا در مســجد نمــاز خواندیــم و دعــا کردیــم تــا شــاید خداونــد مــا 
را از هرگونــه خســارتی محافظــت بفرمایــد.

در ســا ل 1324 هجــری شمســی مــن نمی دانســتم کــه ایــن پدیــده چــه نــام دارد بلکــه فکــر می کــردم ایــن 
ــا چهــار ســا ل پیــش یــک برنامــه آموزشــی  ــی باشــد. ســه ی ــان دریای ــی از طوف ــوع غیرمعمول ــد یــک ن بای
دربــاره ســونامی ]تحــت نظــر برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد[ برگــزار شــد و بنابرایــن االن می توانــم 

آن حادثــه را درک کنــم.
ایــن مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ ۲۲ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در جیوانــی توســط غزالــه 

نعیــم و عبــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/7
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علی محمد
سن در هنگام مصاحبه: 80 سا ل

محمد رحیم
تاریخ تولد پس از 1324 هجری شمسی

مــن حــدود 5 ســا ل داشــتم. آن زمــان دوره خــان کالت بــود و هنــوز کشــور پاکســتان تأســیس نشــده بــود. 
شــهر گنــز در آن زمــان دورتــر از ســاحل بنــا شــده بــود و یــک گــوداون )ســایه بان( در محلــی کــه االن مــا 

ــود داشــت.  ایســتاده ایم وج
ــدار شــدم،  ــواب بی ــح از خ ــی صب ــدارم. وقت ــاد ن ــه ی ــرزه ب ــزی از زمین ل ــودم و چی ــده ب ــه خوابی ــن در خان م
مــردم از نابــودی تمامــی قایق هــا می گفتنــد. بعضــی از آن هــا بــه هــم برخــورد کــرده و خــراب شــده بودنــد 

و برخــی را هــم آب بــا خــود بــرده بــود. 
ــا پاییــن آمــده اســت و بعــد ســه مــوج کــه ارتفاع شــان از خانه هــا  ]مــن شــنیدم کــه[ ابتــدا ســطح آب دری

هــم بلندتــر بــوده بــه ســمت ســاحل آمــده انــد. ولــی آب تــا خانه هــای روســتا پیشــروی نکــرده بــود.
]مــن فهمیــدم کــه[ گــوادر، پاســنی و ســایر مناطــق تحــت تأثیــر زلزلــه ســا ل 1324 هجــری شمســی قــرار 
گرفتنــد ولــی پاســنی بیــش از بقیــه تحــت تأثیــر قــرار گرفــت. کســانی کــه در دریــا بودنــد می گفتنــد کــه 

ــد.  ــه را حــس نکــرده بودنــد و وقتــی خرابی هــا را دیــده بودنــد، شــگفت زده شــده بودن آن هــا زلزل
ایــن مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ ۲۲ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در گنــز توســط غزالــه نعیــم 

و عبــداهلل عثمــان انجام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/8

ســه یــا چهــار مــاه پیــش، در فصــل صیــد میگــو، مــا زلزلــه آواران را در این جــا در جیوانــی تجربــه کردیــم. 
دریــا آرام بــود ولــی ســه یــا چهــار ســاعت بعــد مــا دیدیــم کــه امواجــی بــه ســوی ســاحل در حرکتنــد. دریــا 

10 تــا 12 بــار پســروی و پیشــروی کــرد. 
ــونامی از  ــاره س ــی را درب ــا آموزش های ــرا م ــت، زی ــونامی اس ــک س ــاق ی ــن اتف ــه ای ــدس زدم ک ــن ح م
طریــق ســازمان های مــردم نهــاد دریافــت کــرده بودیــم. بــه عــالوه مــن چنــد ســا ل پیــش در یــک کارگاه 
ــودم. در طــی ایــن کارگاه هــای آموزشــی  ــاره مخاطــرات ســاحلی شــرکت کــرده ب آموزشــی بین المللــی درب
ــه قــوی و ســونامی در ســا ل 1324 هجــری شمســی در ســواحل مکــران رخ  مــا یادگرفتیــم کــه یــک زلزل

داده اســت. 
ــه  ــز  توســط غزال ــخ ۲۲ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در گن ــان بلوچــی در تاری ــه زب ــه ب ــن مصاحب ای

ــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت. ــم و عب نعی

  گنز

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/8
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موسی دادشاه
سن در هنگام مصاحبه حدود صد سا ل

حاجی احمد )پسر خیر محمد(
سن در هنگام مصاحبه:90 سا ل

در آن زمــان مــن هنــوز ســبیل نداشــتم. مــن بــه عنــوان یــک ملــوان کار می کــردم. زلزلــه پیــش از تشــکیل 
پاکســتان، در زمــان انگلیســی ها و مســقط روی داد ]منطقــه گــوادر جزیــی از عمــان بــود[.

ــا این کــه  ــودم ت ــواده ام خــواب ب ــه همــراه خان ــه ب ــح( روی داد. مــن در خان ــه در ســپیده دم )نمــاز صب زلزل
ــود.  ــی شــدید ب ــن خیل ــدار کــرد. تکان هــای زمی ــا را بی کســی م

ابتدا دریا عقب رفت و بعد با امواج عظیمی دوباره برگشت. 
یــک جزیــره در دریــا پدیــد آمــد. مــن بــه همــراه دوســتی بــه نــام "دادمیــن" بــرای دیــدن آن جزیــره رفتیــم. 

تعــداد زیــادی ماهــی مــرده روی ســطح جزیــره بــود. 
من چیزی از کمک های دولتی به یاد ندارم. 

ایــن مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ ۲۲ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در پشــوکان  توســط غزالــه 
نعیــم و عبــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت.
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 آن زمــان دوره  ســلطان مســقط در پشــوکان و گــوادر بــود. مــن حــدود 16 یــا 17 ســا ل ســن داشــتم و هنــوز 
ازدواج نکــرده بــودم. فکــر کنــم تابســتان بــود. نــه بارانــی، نــه بــادی و نــه طوفانــی بــود.

زلزلــه در ســپیده دم )نمــاز صبــح( روی داد. بعــد از آن مــن دیــدم کــه دریــا چیــزی حــدود 200 متــر یــا بیشــتر 
عقــب رفــت. ســپس امواجــی بــه ســمت ســاحل آمدنــد کــه بــا امــواج معمولــی تفــاوت داشــتند. امــواج حــدود 
یــک ســاعت و نیــم بعــد از وقــوع زلزلــه شــروع شــدند. ســه مــوج بــزرگ آمــد. دریــا بــاال آمــد و در نزدیکــی 
ســاحل باالتــر هــم آمــد. مــوج هــا یکــی پــس از دیگــری آمدنــد. ایــن حادثــه حداقــل نیــم ســاعت طــو ل 

کشیـد. 
ــر روی  ــود و ب ــب خانه هــا از چــوب و نمــد ســاخته شــده ب ــد. اغل ــار نیام ــه ب ــادی ب ــی زی در پشــوکان خراب
ارتفــاع قــرار داشــتند. ولــی قایق هــا بــه هــم برخــورد کردنــد و نهرهایــی بــر روی ســاحل توســط آب دریــا 

بــه وجــود آمــد. 
ایــن مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ ۲9 اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی در پشــوکان توســط غزالــه 

نعیــم و عبــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت.
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خدابخش )پسر قدیر بخش(
سن در هنگام مصاحبه:90 سا ل

زمین لــرزه و طوفــان در زمــان ســلطنت مســقط و حــدود 12 یــا 13 ســا ل پیــش از ایــن کــه گــوادر بخشــی 
از پاکســتان شــود، رخ داد. فکــر می کنــم زمســتان بــود.

وقتــی زلزلــه رخ داد مــن در خانــه بیــدار بــودم و نزدیــک ســپیده دم )نمــاز صبــح( بــود. مــن در آن روز بــرای 
ماهیگیــری بــه دریــا نرفتــه بــودم. اغلــب مــردم خــواب بودنــد زیــرا آن واقعــه صبــح خیلــی زود اتفــاق افتــاد، 
ولــی آن هایــی کــه مثــل مــا از خــواب بیــدار شــده بودنــد تکان هــای زمیــن را حــس می کردنــد بــه طــوری 
ــرزه را در  ــا چهــار زمین ل ــه حــا ل ســه ی ــا ب ــا حتــی نشســت. مــن ت کــه خیلــی ســخت می شــد ایســتاد و ی

طــو ل زندگیــم تجربــه کــرده ام ولــی زلزلــه ســا ل 1324 هجــری شمســی قوی تریــن آن هــا بــوده اســت.
کســانی کــه بــرای ماهیگیــری بــه دریــا رفتــه بودنــد، رفتــار عجیبــی از دریــا دیــده بودنــد. هیــچ بارانــی در 
ــاره  ــد دوب ــت و بع ــا عقــب رف ــدا آب دری ــود. در این جــا ابت ــی رخ داده ب ــان دریای ــی یــک طوف ــوده ول کار نب

برگشــت. 
ــی  ــه آواران در دوم مهــر 1392 هجــری شمســی(، ول ــس از زلزل ــی پارســا ل هــم رخ داد )پ ــه حت ــن حادث ای

ــود.  ــر ب ــی خفیف ت خیل

ــان قایق هایمــان را از آنجــا  ــا از آن زم ــی کــه م ــی را در جای ــان ســا ل 1324 هجــری شمســی نهرهای طوف
ــرا در  ــید زی ــوکان نرس ــه پیش ــرد. آب ب ــان ب ــا را از می ــن قایق ه ــان همچنی ــرد. طوف ــاد ک ــم، ایج می آوری
ارتفــاع قــرار داشــت ]بیــش از ده متــر باالتــر از ســطح دریــا قــرار دارد[. ارتفــاع امــواج چیــزی در حــدود هشــت 
ــره   ــر از جزی ــد کمــی کوچک ت ــد آم ــا ل 1324 هجــری شمســی پدی ــه در س ــره ای ک ــود. جزی ــر ب ــا ده مت ت
جدیــد بــود ]جزیــره جدیــد در اثــر زلزلــه آواران بــه وجــود آمــد[. محــل تشــکیل هــر دو جزیــره یکــی اســت. 
مــن خــودم جزیــره ای را کــه در ســا ل 1324 هجــری شمســی تشــکیل شــده بــود از نزدیــک دیــدم. مــن گل 

و خــاک آلــوده بــه نفــت را در جزیــره دیــدم. 
ــه  ــان بلوچــی در تاریــخ ۲۲ اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی پشــوکان توســط غزال ــه زب ــه ب ایــن مصاحب

نعیــم و عبــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت.
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ــش را  ــرت و پرت های ــا خ ــد. زلیخ ــگ بودن ــز رن ــه ها قرم ــتند. ماس ــطح هس ــا مس ــروز آن زمین ه ام
ــه  ــا ل خواهــرزاده اش[ ب ــه دنب ــود. او ]ب ــا ب ــم. خواهــرزاده او در دری ــت کنی ــا مراقب ــا از آن ه ــا م آورد ت
ــت. او  ــن رف ــا از بی ــه قایق ه ــر ضرب ــاد و در اث ــه دام افت ــا ب ــان قایق ه ــی می ــت ول ــاحل رف ــار س کن

ــود. ــر ب ــی پی خیل
ــه  ــدا آن را نگ ــد. خ ــجد نیام ــر از مس ــا جلوت ــت. دری ــه فروریخ ــر زلزل ــه[ در اث ــگاه ]بقع ــقف زیارت س

ــت. داش
یــک دختــر بچــه هفــت ســاله در کنــار یــک دیــوار بــرای ادرار کــردن نشســته بــود کــه دیــوار بــر روی 
او فــرو ریخــت. آب تــا بــاالی دیــوار آمــده بــود و بــه همیــن خاطــر دیــوار فــرو ریخــت. دختربچــه و 

پیــرزن )زلیخــا( مردنــد. نگهبــان زیارتــگاه هــم در اثــر فروریختــن دیــوار جــان ســپرد. 
ــد[  ــو می کردن ــیدند و گفتگ ــی نوش ــای م ــدند، چ ــع می ش ــردم در آن جم ــه م ــی ک ــدا ]اتاق ــاق کدخ ات
ــود  ــا ب ــار ماهی ه ــه انب ــی ک ــت. جای ــرا گرف ــوب ف ــای چ ــاک و خرده ه ــای آن را خاش ــرد و ج را آب ب
ــه  ــود، توســط امــواج جابجــا شــد و ب ــار ســاحل ب ــرده شــد. شــناور پدربزرگــم کــه در کن ــا آب ب هــم ب
نزدیکــی کپــر گابــی ]نــام فــردی از اهالــی اســت[ پرتــاب شــد. آن قایــق خیلــی بــزرگ بــود ولــی در 

ــاره راه انداخــت. ــا پدربزرگــم آن را دوب ــد و بعده ــه آســیبی ندی ــر آن حادث اث
ــن[  ــا ]چنی ــی دری ــه وقت ــد. البت ــدرم می گفتن ــرگ پ ــورد م ــی در م ــود و برخ ــادی ب ــاد زی ــه و فری ضج
ــد.  ــه می کردن ــد، گری ــا بودن ــه در دری ــرای بچه هایشــان ک ــردم ب ــرد. م ــد م ــردم خواهن ــد، م ــش بیای پی
ــار  ــدا و انب ــاق کدخ ــدن ات ــا دی ــا ب ــتند. آن ه ــد، بازگش ــه بودن ــا رفت ــه دری ــه ب ــانی ک ــج کس ــه تدری ب
ــی را  ــای بزرگ ــا آن روز ماهی ه ــدند. آن ه ــود، متعجــب ش ــده ب ــی نمان ــا باق ــچ از آن ه ــه هی ــی ک ماه
ــرای مــا ماهی هــای  ــد. گفتیــم کــه مــا نگــران ســالمت شــما بودیــم و حــاال شــما ب صیــد کــرده بودن
ــد  ــم. آن هــا گفتن ــا حــس نکردی ــا هیــچ چیــزی در دری ــد کــه م ــا گفتن ــه م ــد؟ آن هــا ب ــزرگ آورده ای ب

امینه
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مــن بیســت ســاله بــودم و در اداره گمــرک ســلطنتی عمــان کار می کــردم. حقــوق ماهیانــه مــن چهــار 
روپیــه هنــد بــود. گــوادر بــه ایــران و هندوســتان کاال صــادر می کــرد. مالیــات بــرای ماهــی حــدود 10 
درصــد و بــرای محصــوالت کشــاورزی 17 درصــد بــود. مــن ازدواج کــرده بــودم و ســه فرزنــد داشــتم. 

یکــی از بچــه هــا نــوزاد بــود. 
ــی از  ــا آیه های ــده". م ــه آم ــو، زلزل ــد ش ــادرم گفت"بلن ــد. م ــتناکی لرزی ــرز وحش ــه ط ــن ب ــه، زمی بل
ــان حرکــت می کــرد کــه  ــود و گهــواره چن ــم. نوزادمــان در گهــواره ب ــر می خواندی ــد را از ب قــرآن مجی
ــوزاد  ــتیم ن ــازه توانس ــتاد ت ــت بازایس ــن از حرک ــی زمی ــم. وقت ــارج کنی ــه را از آن خ ــتیم بچ نمی توانس

ــم. ــواره درآوری را از گه
ــا  ــا ت ــه دری ــم ک ــت. نمی دان ــده اس ــک ش ــا خش ــه دری ــد ک ــاد می زدن ــه فری ــد و هم ــک ش ــا خش دری
کجــا عقــب رفــت.  در آن زمــان پــدرم بــرای گرفتــن ماهــی بــه دریــا رفتــه بــود. دریــا از میــان رفتــه 
ــر روی دریــای خشــک  ــا ماشــین ]ب ــه داد مــا رســید. می توانســتی ب ــد، خــدا ب ــود، چــه کســی می دان ب

شــده[ برانــی، همــه اش تبدیــل بــه خشــکی شــده بــود، و بعــد دریــا شــروع بــه بازگشــت نمــود.
ــاحل  ــم برس ــورت قائ ــه ص ــواج ب ــه ام ــد. هم ــرق[ آمدن ــت ش ــت ]از جه ــن جه ــادی از ای ــواج زی ام
ــدر  ــه ق ــواج[ هرچ ــا ل وارد شــهر نشــد. ]ام ــن ح ــا ای ــود، ب ــزرگ ب ــی ب ــواج خیل ــد. یکــی از ام می آمدن
ــته  ــاع گلدس ــواج از ارتف ــاع ام ــه ارتف ــید ک ــی رس ــک وقت ــدند. ی ــر می ش ــدند، بزرگ ت ــر می ش نزدیک ت
مســجد هــم بلندتــر شــد. همهمــه ای بــه پــا شــد و مــردم شــروع کردنــد بــه گفتــن این کــه بایــد بــه 
ــه  ــدم کــه آب ب ــم، دی ــک شــدن اســت. همان طــور کــه می رفتی ــا در حــا ل نزدی ــت، دری ارتفاعــات رف
ــود. همه جــا آب  ــر از خاشــاک ب ــود و پ ــن نیســت. آب گل آل ــرای رفت ــی ب مســجد رســیده اســت و جای

ــم. ــا بروی ــتیم کج ــود. نمی دانس ب
ــی  ــود ول ــی ب ــه ای بزرگ ــای ماس ــا تپه ه ــم. در آن ج ــی بروی ــای قاض ــه زمین ه ــم ب ــم گرفتی تصمی

  گوادر
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کــه در هنــگام طلــوع خورشــید احســاس کردیــم کــه قایــق جابجــا شــد و ماهی هــای زنــده ای کــه بــه 
ــه  ــم ک ــر فهمیدی ــن خاط ــد. به همی ــدا کردن ــر و ص ــه س ــروع ب ــم ش ــتفاده می کردی ــه اس ــوان طعم عن

ــه رخ داده اســت! زلزل
ــود،  ــرده  ب ــاب ک ــکی پرت ــل خش ــه داخ ــود و ب ــرده ب ــل ک ــود حم ــا خ ــزرگ را ب ــای ب ــا لنج ه دری
ــد"،  ــود، در "مالبن ــا آب ب ــد. همه ج ــی بوده ان ــای بزرگ ــه موج ه ــد ک ــدس بزنی ــد ح ــن می توانی بنابرای
"شــدوبند"، "آشخوشــی"، "چینعلــی"، در مقابــل ایــن کــوه، در منطقــه :"واجاحیــدر" در نزدیکــی 

بــود.  آب  در  همه جــا  "باتیل کــوه"، 
غذا نبود، مردم برای زنده ماندن ملخ و خرما می خوردند. 

ــه اطــراف آن  ــا دو ســه ســا ل هــم وجــود داشــت. مــردم بــرای ماهیگیــری ب یــک جزیــره هــم بــود کــه ت
ــی. ــاحل ببین ــار س ــتی از کن ــره را می توانس ــد. آن جزی می رفتن

من زیاد درباره این چیزها با بچه ها و نوه هایم صحبت می کنم.
ایــن مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در شــهر گــوادر توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار، عبــداهلل عثمــان 
و عطــاءاهلل منقــال در تاریــخ ۳ اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی انجــام شــد و در تاریــخ ۲۳ اســفند ۱۳9۲ 

هجــری شمســی نیــز فیلمبــرداری شــد.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/14
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اشرف حسین
سن در زمان مصاحبه: 75 سا ل

در آن زمــان مــن هشــت ســالم بــود و در گــوادر زندگــی می کــردم. بعــداً مــن یکــی از وزرای اســتانی دولــت 
بلوچســتان پاکســتان شــدم. االن 75 ســا ل ســن دارم و در مســقط زندگــی می کنــم.

ــب رخ داده و  ــرزه مهی ــک زمین ل ــه ی ــد ک ــن گفتن ــه م ــدار شــدم ب ــح زود از خــواب بی ــی صب در آن روز وقت
ــه مــا  ــا غــرق شــده و خانه هــای زیــادی خــراب شــده اســت. خان ــا آب دری مناطــق پســت جنــوب گــوادر ب

در بلنــدی قــرار داشــت.
مــا خویشــاوندانی در جنــوب گــوادر داشــتیم و بــرای دیــدن آن هــا بــه آن جــا رفتیــم. اغلب مــردم خانه هایشــان 
را تــرک کــرده بودنــد و بــه مناطــق مرتفع تــر پنــاه بــرده بودنــد. آبــی کــه در خانه هــا بــود تــا دومتــر عمــق 

داشت.
مــا کوهــی را در وســط دریــا مشــاهده کردیــم. مــن مانــده بــودم کــه ایــن کــوه از آســمان افتــاده یــا اینکــه از 
زیــر دریــا بیــرون آمــده اســت! آن کــوه حــدود 10 کیلومتــر از ســاحل فاصلــه داشــت ولــی از ســاحل بــه خوبی 
ــره  ــن جزی ــان می گذشــت ای ــد. هرچــه زم ــه آن جــا می رفتن ــح ب ــرای تفری ــردم ب ــده می شــد. ]بعدهــا[ م دی

ــر می شــد و بعــد از یــک ســا ل از بیــن رفــت. کوچک ت
ایــن مصاحبــه بــه زبــان اردو در شــهر مســقط، عمــان توســط غزالــه نعیــم و دیــن محمــد کاکار صــورت 

گرفــت.

کدخدا امام بخش
سن در هنگام مصاحبه:72 سا ل

ــی در نزدیکــی گــوادر[، نزدیــک ســاحل زندگــی  ــام مکان ــا" ]ن ــودم و در "دوری ــج ســاله ب ــا پن مــن چهــار ی
ــواده عمــه ام  ــود. خان ــا رفتــه ب ــه دری ــرای ماهیگیــری ب ــود و مثــل هــر شــب ب می کــردم. پــدرم ماهیگیــر ب

ــد. هــم نزدیــک مــا زندگــی می کردن
آن فاجعــه در روز هشــتم آذر ســا ل 1324 هجــری شمســی و ســاعت 5 صبــح روی داد. مــن تاریــخ و زمــان 
ــه نوشــتن خاطراتــش داشــت و جزئیــات آن روز را  را از نوشــته های دکتــر قمرالدیــن می دانــم کــه عــادت ب

ثبــت کــرده بــود. دکتــر دیــن، پزشــکی بــود کــه در گــوادر کار می کــرد. او ســه ســا ل پیــش مــرد. 
پــدرم بــه مــن گفــت کــه وقتــی او و ســایر ماهیگیرهــا از دریــا برگشــتند چیــزی دربــاره زمیــن لــرزه و طغیــان 
آب نمی دانســتند. میــزان خرابــی آن هــا را شــوکه کــرده بــود. تــا آن جــا کــه مــن می دانــم آن حادثــه منجــر 

بــه مــرگ یــک دختــر در گــوادر شــد.
بعــد از آن قضیــه مــا "دوریــا" را تــرک کردیــم و بــه یــک مــکان امــن نقــل مــکان کردیــم. بعدهــا مــن در 

ــردم. ــس می ک ــوادر تدری گ
ایــن مصاحبــه بــه زبــان اردو در شــهر گــوادر توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار، عبــداهلل عثمــان و 

عطــاءاهلل منقــال در تاریــخ 5 اســفند ۱۳9۱هجــری شمســی انجــام شــده اســت.
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حسن علی سهیل )پسر توکل(
سن در زمان مصاحبه: حدود 75سا ل

زهرا خانم
سن در هنگام مصاحبه: 83 سا ل

مــن از زبــان مــادرم، بیگــوم حســینی، و پــدرم، تــوکل، چیزهایــی دربــاره آن حادثــه می دانــم. در زمــان حادثــه 
دندان هــای شــیری مــن در حــا ل افتــادن بــود. 

مــادر و پــدرم حادثــه را در دریــا مشــاهده کــرده بودنــد. آن هــا از ماهیگیــری بــه خانــه بــاز می گشــتند کــه 
ــا در حــا ل  ــم اســت. خیلــی زود از دیــدن این کــه دری صدایــی می شــنوند و فکــر می کننــد صــدای بمــب ات
ــا  ــرای 20 ت ــه ب ــد ک ــی را می بینن ــا قایق های ــوند. آن ه ــگفت زده می ش ــت، ش ــاحل اس ــینی از س عقب نش
30 دقیقــه در حــا ل جلــو عقــب رفتــن هســتند. در نهایــت دریــا تمامــی قایق هــا را تــا پــای کــوه باتیــل بــه 

ــرد. ــکی می ب ــل خش داخ
وقتــی اولیــن مــوج می آیــد عمــه و پدربــزرگ مــن بــه ســمت خانــه مــا می آینــد تــا مــا را از حادثــه مطلــع 

کننــد. مــادرم بــا مــن و بــرادر شــش ماهــه ام فــرار می کنــد. مــا بعــد از چنــد ســاعت بــه خانــه بازگشــتیم.
پــدرم می گفــت کــه هیچ کــس نتوانســت امــواج را ببینــد تــا بتوانــد ارتفــاع آن هــا را تخمیــن بزننــد، ولــی او 
ــاال  ــه" ب ــر در "جماعت خان ــرا آب حــدود 5 مت ــوده باشــند زی ــد ب ــی بلن ــد خیل حــدس مــی زد کــه امــواج بای
آمــده بــود ]جماعت خانــه یــک ســاختمان ســنگی دو طبقــه بــوده کــه هنــوز هــم در گــوادر پابرجاســت؛ در 
ســا ل 1324 هجــری شمســی ایــن ســاختمان مرکــز مســلمانان شــیعه بــوده اســت کــه بــه صــورت غیررســمی 

ــان، شــناخته می شــدند[. ــا، آقا خ ــام آن ه ــوان ام ــا عن ب
آن طــور کــه مــن فهیمــدم منطقــه آقاخــان و خانــه واپــدا ]دفتــر یــک شــرکت مــدرن برق رســانی[ بــه زیــر 
آب رفتــه بــود و کمــی از کــوه باتیــل هــم ریــزش کــرده بــود. یــک کــوه هــم از زیــر دریــا ســر بــرآورده بــود. 
بعدهــا ایــن جزیــره بــرای یافتــن نفــت و گاز نقشــه بــرداری شــد ولــی مدتــی بعــد غــرق شــد ]و از میــان 

رفــت[. 
ایــن مصاحبــه بــه زبــان اردو درتاریــخ 5 اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی در شــهر گــوادر توســط غزالــه 

نعیــم، دیــن محمــد کاکار، عبــداهلل عثمــان و و عطــاءاهلل منقــال صــورت گرفتــه اســت

من در جوانی زیبا بودم. 
ــم  ــه بودی ــه رفت ــه جماعت خان ــا ب ــود. م ــت" ب ــی رای ــه ک ــه "توب ــه آن شــب، شــب توب ــد ک ــی آی ــادم م ی

ــتیم. ــه بازگش ــه خان ــا ب ــد م ــان[. بع ــی آقاخ ــز مذهب ــه، مرک ــنگی دو طبق ــاختمان س ]س
یــادم مــی آیــد کــه زلزلــه خیلــی قــوی بــود. مــا گریــه می کردیــم و بــه درگاه خــدا بــرای نجــات جانمــان 
دعــا مــی کردیــم. وقتــی مــردم فریــاد زدنــد کــه امــواج در حــا ل آمــدن هســتند، مــا بــا عجلــه بــه بیــرون 

خانــه دویدیــم. مــن ســاعت وقــوع آن حادثــه یــا تعــداد کشــته شــده ها را بــه یــاد نــدارم.
مصاحبــه بــه زبــان اردو درتاریــخ 5 اســفند ۱۳9۱هجــری شمســی در شــهر گــوادر توســط غزالــه نعیــم، 

دیــن محمــد کاکار، عبــداهلل عثمــان و عطــاءاهلل منقــال صــورت گرفتــه اســت.
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استاد عبدالمجید
سن در هنگام مصاحبه: 76 سا ل

ــد  ــتاد عبدالمجی ــرا اس ــام م ــد ن ــن می توانی ــر در آورده ام، بنابرای ــته تحری ــه رش ــاب ب ــانزده کت ــن ش م
ــد.  ــد کنی قی

ــدود  ــم ح ــه گمان ــردم. ب ــی می ک ــازار زندگ ــی ب ــودم و در نزدیک ــاله ب ــت س ــدود هفت-هش ــن ح م
ــدم. ــدار ش ــواب بی ــنیدم و از خ ــی را ش ــاب فریادهای ــوع آفت ــک طل ــود. نزدی ــاه ب آبان م

مــن بــه ســمت ســاحل دویــدم و دیــدم کــه دریــا از خــط معمولــی ســاحل باالتــر ایســتاده اســت. آب 
ــود و  ــده ب ــاال آم ــود، فقــط آب ب ــود. موجــی نب ــده ب ــاال آم ــدازه  دومبــگ ]تپه هــای ماســه ای[ ب ــه ان ب
ــور  ــد و از روی خشــکی باریــک گــوادر عب ــود. آب از ســمت شــرق آم ــه ســمت ســاحل در حرکــت ب ب
ــب  ــون اغل ــرده و اکن ــوذ ک ــان نف ــای عم ــمالی-جنوبی در دری ــورت ش ــه ص ــوادر ب ــکی گ ــرد ]خش ک
ــراً  ــه ســوی جایــی کــه اخی ــه ســمت جنــوب ب بخش هــای آن مســکونی شــده اســت[. آب همچنیــن ب
ــت.  ــه یاف ــز ادام ــل نی ــک کوه باتی ــتان نزدی ــا قبرس ــرد و ت ــت ک ــت حرک ــده اس ــاخته ش ــکن س موج ش

ــد. ــن رفتن ــی شــناورها از بی ــوادر کســی کشــته نشــد ول ــا نرســید. در گ ــه م ــه خان آب ب
ــی  ــون شــده، وجــود داشــت. وال ــوادر[ واژگ ــج ]گ ــک کشــتی در غــرب خلی ــه ی ــی از این ک گزارش های
ــا  ــه آن ه ــزی ک ــرای بررســی موضــوع فرســتاد. چی ــرادی را ب ــود، اف ــوادر ب ــان در گ ــدار عم ــه فرمان ک
پیــدا کردنــد بــه جــای کشــتی، یــک جزیــره جدیــد بــود. آن هــا قطعاتــی از ســنگ جزیــره را بــا خــود 
آوردنــد. وقتــی او ســنگ را بــر روی آتــش قــرار داد، ســنگ شــعله ور شــد و صــدای ترکیــدن آن بلنــد 

شــد. 
پیــش از آن واقعــه مــا منابــع آب شــیرین زیرزمینــی خوبــی داشــتیم. بعــد از آن، ســطح آب زیرزمینــی 

پاییــن رفــت و آب شــور شــد. 

بــه مــن گفتنــد کــه وقتــی زمین لــرزه رخ داد، در پاســنی یــک نفــر از مســجد  بــا صــدای بلنــد هشــدار 
ــوند،  ــارج ش ــان خ ــه از کلبه هایش ــد ک ــه ش ــردم گفت ــه م ــت. ب ــود نداش ــو وج ــان بلندگ داد. در آن زم
ــنی  ــردم در پاس ــادی از م ــداد زی ــه تع ــنیدم ک ــن ش ــت. همچنی ــد ریخ ــان فروخواه ــرا خانه هایش زی
ــتانی ِرخ  ــه آن را مس ــت ک ــی هس ــا مکان ــد.  در آن ج ــوس در راهن ــای اقیان ــه موج ه ــتند ک می دانس

ــد.  ــرار کردن ــوی آن ف ــه س ــردم ب ــد و م ــه ای[ می نامیدن ــه ماس ]تپ
مصاحبــه بــه زبــان اردو درتاریــخ 5 اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی و ۲۴ اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی در 
شــهر گــوادر توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار، عبــداهلل عثمــان و عطــاءاهلل منقــال صــورت گرفتــه 

. ست ا

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/17
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حسن علی
سن در هنگام مصاحبه: 71 سا ل

محمد احمد اقبال
سن در هنگام مصاحبه: 49 سا ل

)تاریخ تولد پس از 1324هجری شمسی(

ــازار" زندگــی  مــن در ســا ل 1324 هجــری شمســی فقــط 4 ســا ل داشــتم و در همیــن خانــه در "شــاهی ب
می کــردم. ایــن خانــه توســط پدربــزرگ مــن در دو طبقــه بــا اســتفاده از ســنگ، چــوب و گل ســاخته شــده 
و خانــواده مــن در آن زمــان ایــن خانــه را مرمــت کــرده بودند.جماعــت آقاخــان از ســا ل 1905 میــالدی در 

ــازار داشــت.  ــازار زندگــی می کننــد. پــدر مــن، احمــد بهایــی، یــک مغــازه در ایــن ب شــاهی ب
پــدرم می گفــت کــه امــواج از ســوی "پدیــزار" ]از ســمت شــرق[ آمــد و بعــد بــه ســمت "مــال بنــد" ]بخــش 
ــرده  ــه ب ــمت جماعت خان ــه س ــه و ب ــش گرفت ــر دوش ــرا ب ــه م ــت ک ــد. او می گف ــل ش ــوادر[ مای ــمالی گ ش

ــه آن ســو می رفتنــد زیــرا ســاختمان محکــم و بلنــدی بــود. اســت. مــردم ب
یــک کــوه در دریــا پدیــد آمــد و برخــی می گفتنــد کــه جزایــری هــم در نزدیکــی اورمــره پدیــد آمــده بــوده 

اســت. یــک کشــتی تجــاری در اثــر برخــورد بــه ایــن جزیــره در گــوادر از بیــن رفــت. 
مصاحبــه بــه زبــان اردو درتاریــخ 5 اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی در شــهر گــوادر توســط غزالــه نعیــم، 

دیــن محمــد کاکار، عبــداهلل عثمــان و عطــاءاهلل منقــال صــورت گرفتــه اســت.

ــود،  ــته ب ــی گذش ــری شمس ــا ل 1324 هج ــه از س ــا ل هایی را ک ــداد س ــتند تع ــادت داش ــا ع ــای م بزرگتره
ــب و ســونامی  ــرزه مهی ــاره زمین ل ــدی، درب ــوان نســل های بع ــه عن ــا ب ــه م ــی اســت ک ــن دلیل بشــمارند. ای
متعاقــب آن چیزهایــی می دانیــم. مــا همچنیــن فهمیدیــم کــه یــک جزیــره در نزدیکــی گــوادر پدیــد آمــده 

بــوده اســت.
ــود و در ســا ل 1360  ــده ب ــا آم ــه دنی ــا ل، در ســا ل 1292 هجــری شمســی ب ــد اقب ــن، حاجــی محم ــدر م پ
هجــری شمســی هــم از دنیــا رفــت. او در تمــام عمــر در گــوادر زندگــی کــرد. در ســا ل 1331 هجــری شمســی 
حــدود 8000 نفــر در گــوادر زندگــی می کردنــد، بنابرایــن بایــد همیــن حــدود در ســا ل 1324 هجــری شمســی 

بــوده باشــد. 
در حــا ل حاضــر مــن رییــس دفتــر اجرایــی اخبــار VSH هســتم. ]یکــی ازایســتگاه های تلویزیونــی بــه زبــان 

] چی بلو
 ،VSH ــر مرکــزی تلویزیــون ــان اردو درتاریــخ 8 اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی در دفت ــه زب ــه ب مصاحب
ــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار، عبــداهلل عثمــان و عطــاءاهلل منقــال صــورت گرفتــه  در کراچــی توســط غزال

اســت.
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پــدرم و افــراد مســن دربــاره زمیــن لــرزه و طغیــان دریــا کــه در ســا ل 1324 هجــری شمســی در گــوادر رخ 
ــوده و  ــر ب ــج هــزار نف ــا پن ــد. در آن زمــان، تمامــی جمعیــت گــوادر چهــار ی ــرای مــن تعریــف کرده ان داد، ب
ــک مدرســه  ــد. ی ــی می کرده ان ــوده، زندگ ــاخته شــده ب ــد س ــه از چــوب و نم ــی ک ــه در کلبه های ــًا هم تقریب
ــده ســلطنتی عمــان  ــت انگلیــس و نماین ــان دول ــوده اســت. صاحب منصب ــر تلگــراف در گــوادر ب و یــک دفت
در خانه هــای بزرگتــری کــه از ســنگ و ســاروج گل-آهــک ســاخته شــده بــوده، زندگــی می کردنــد. آقــای 
ــده  ــی[ نامی ــت محل ــاختمان دول ــدار ]س ــه تحصیل ــه االن خان ــی ک ــس، در جای ــور سیاســی انگلی ــن، مأم وای
ــن  ــرد و در همی ــی می ک ــا زندگ ــی از کلبه ه ــداهلل، در یک ــال عب ــن، م ــدر م ــرد. پ ــی می ک ــود، زندگ می ش
ــن در  ــت. م ــا رف ــد"، غــالت می کاشــت. او در ســا ل 1352 هجــری شمســی از دنی نزدیکــی، در "شــادو بن
ســا ل 1328 هجــری شمســی بــه دنیــا آمــدم. امــروز مــن رییــس کمیتــه زکات بخــش گــوادر هســتم ]کــه 

ــد[.  ــدان تقســیم می کنن ــان نیازمن زکات را می
ــدادی از  ــد و تع ــواب بودن ــردم خ ــی م ــی زود، وقت ــح خیل ــرزه صب ــه زمین ل ــت ک ــن می گف ــه م ــدرم ب پ
ماهیگیــران بــه دریــا رفتــه بودنــد، قبــل از طلــوع خورشــید احســاس شــد و بعــد از زلزلــه دو یــا ســه مــوج 
بــزرگ بــه گــوادر برخــورد کــرد. امــواج از ســمت شــرق آمدنــد. ماهیگیرانــی کــه در د ل دریــا بودنــد، چیــزی 
ــت. داغ آب آن  ــاع داش ــر ارتف ــار مت ــا چه ــه ت ــدود س ــوادر ح ــوج در گ ــن م ــد. بزرگ تری ــرده بودن ــس نک ح

ــود.  ــل، مشــخص ب ــای کــوه باتی ــوب شــهر، در پ ــان در جن طغی
ــر  ــا ســه نف ــی دو ی ــد ول ــاه بردن ــه پن ــن تپ ــه نزدیک تری ــه از خانه هایشــان خــارج شــدند و ب ــا عجل مــردم ب
کشــته شــدند و حــدود دوازده یــا ســیزده نفــر زخمــی شــدند. خانه هــای زیــادی از میــان رفــت، از جملــه کلبــه 
پــدر مــن. مســجد اســلور هــم بــه زیــر آب رفــت. قایق هــای ماهیگیــری بــه ســوی خشــکی در جنوب شــرق 

پرتــاب شــدند.

یک یا دو جزیره در سمت غرب شهر از آب سر برآوردند. 
اولیــن اطالعــات از خرابــی در مناطــق دیگــر، بــه خصــوص از پاســنی و اورمــره، از طریــق تلگــراف دریافــت 
ــا  ــد. آن ه ــت ش ــادان دریاف ــافران و صی ــق مس ــار از طری ــه اخب ــود، بلک ــاده ب ــراف از کار افت ــرا تلگ ــد زی نش

ــد.  ــزارش نمودن ــنی گ ــره و پاس ــدیدتری را از اورم ــای ش خرابی ه
ــخ ۲۳  ــت شــده اســت و در تاری ــخ 5 اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی ثب ــان اردو درتاری ــه زب ــه ب مصاحب
ــه  ــدگان: غزال ــد. مصاحبه کنن ــرداری ش ــوادر فیلمب ــد، در گ ــادو بن ــی در ش ــری شمس ــفند ۱۳9۲ هج اس

ــال  ــداهلل عثمــان و عطــاءاهلل منق ــن محمــد کاکار، عب ــم، دی نعی

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/13
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اشرف نکو
سن در هنگام مصاحبه: 80 سا ل

"زلزلــه کــوه" مــکان خوبــی بــرای گرفتــن ماهــی و میگــو اســت. نــام ایــن محــل بــه دلیــل اتفاقــی کــه 
ــه بــزرگ،  حــدود 70 ســا ل پیــش در آن جــا افتــاده، نام گــذاری شــده اســت. در آن زمــان، بعــد از یــک زلزل

ــوده اســت.  ــر از جزیــره  جدیــد ب ــه وجــود آمــده اســت. ولــی آن جزیــره کمــی کوچک ت یــک جزیــره ب
ــه  مــن در دوم مهــر ســا ل 1392 هجــری شمســی بــرای ماهیگیــری در دریــا در نزدیکــی جزیــره ای کــه ب
وجــود آمــده بــود، رفتــه بــودم. مــن زمین لــرزه ای حــس نکــردم، ولــی حــدود ســاعت چهــار و ده دقیقــه بعــد 
از ظهــر یــک صدایــی شــنیدم و دیــدم کــه یــک خشــکی از آب ســر بــر مــی آورد. مــن نزدیک تــر رفتــم و بــا 
تلفــن همراهــم آن چــه را می دیــدم بــه مــردم گفتــم. وقتــی بــه ســاحل بازگشــتم، مــردم بــه مــن گفتنــد کــه 
تقریبــًا در همــان زمــان کــه جزیــره پدیــدار شــده آن هــا زلزلــه ای را حــس کردنده انــد. ]زمین لــرزه آواران بــا 

بــزرگای 7/7 در 11:29 بــه وقــت جهانــی و 4:29 بــه وقــت محلــی در گــوادر[.
مصاحبــه بــه زبــان اردو درتاریــخ ۲۳ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد 

کاکار، عبــداهلل عثمــان و عطــاءاهلل منقــال در گــوادر انجــام شــد. 

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/20

مــن حــدود ده ســالم بــود کــه یــک زلزلــه بــزرگ در هنــگام نمــاز صبــح رخ داد. مــردم صــدای غرشــی را 
پیــش و پــس از زلزلــه شــنیدند. 

ــد.  ــه کردن ــه ســاحل حمل ــا یکــی پــس از دیگــری ب ــرزه، حــدود ســاعت 5 صبــح، امــواج دری بعــد از زمین ل
خوشــبختانه ایــن روســتا بــر روی ارتفاعــات اســت.

یک جزیره از آن زمان به نام "زلزله کوه" نامگذاری شد. 

ــه نعیــم و عبــداهلل  مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی درتاریــخ ۲۳ اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی توســط غزال
عثمــان انجــام شــده اســت. 

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/22

  سربندر
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شمسی مای
سن در هنگام مصاحبه: 85 سا ل

طنّاکو )همسر سخی داد(
سن در هنگام مصاحبه: حدود 80 سا ل

واقعه دو سه سا ل بعد از ازدواج من رخ داد. من در چهارده سالگی ازدواج کردم. 
زمین لــرزه مــرا پیــش از ســپیده دم بیــدار کــرد. پــدرم بــرای وارســی قایقش هایــش بــه "وادســر" رفتــه  بــود. 
او قایق هــا را ویــران شــده یافــت و برگشــت تــا بــه مــا بگویــد کــه امــواج در حــا ل آمــدن هســتند. مــردم 

ــد. بــه روی تپه هــای ماســه ای فــرار کردن
ــر  ــا ســه کیلومت ــدود دو ی ــودم. آب ح ــای ماســه ای ب ــرا در پشــت تپه ه ــم زی ــن نمی توانســتم آب را ببین  م
ــا  ــان خرم ــه درخت ــد آب ب ــردم می گفتن ــید. م ــا نرس ــای م ــه خانه ه ــی ب ــرد ول داخــل خشــکی پیشــروی ک

ــد.  ــروز ببینی ــی را ام ــن درختان ــد چنی ــما می توانی ــیده اســت. ش رس
خیلــی از مــردم در وادســر مردنــد. این جــا منطقــه ای بــود کــه شــهر قدیمــی پاســنی در آن قــرار داشــت. االن 

]وادســر[ لنگرگاهــی اســت کــه پشــت موج شــکن قــرار دارد. 
ــه هــای ماســه ای  ــدرم در نزدیکــی تپ ــد از آن، آب آشــامیدنی کــم شــد. آب داخــل چاه هــا شــور شــد. پ بع
ــد، یــک چــاه جدیــد حفــر کــرد. مــا هیــچ کمکــی از ســوی  ــه آن جــا پنــاه آورده بودن بــرای مردمــی کــه ب

دولــت دریافــت نکردیــم.
یــک بچــه در شــب زلزلــه بــه دنیــا آمــد. نامــش را هــارون گذاشــتند. مــادرش، عمویــش و تعــداد دیگــری از 
اعضــای خانــواده اش را آب بــرد ولــی او زنــده مانــد. امــروز همــه او را بــه نــام "هــارون زلزلــه" می شناســند. 
ــه رخ  ــم از آن چ ــا و نوه های ــرای بچه ه ــن همیشــه ب ــد. م ــه ش ــث آن حادث ــزی باع ــه چی ــم چ ــن نمی دان م

ــم. ــف می کن داد را تعری
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی درتاریــخ ۳ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در شــهر پاســنی، گــوادر توســط 

غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت . 

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/23

بــه یــاد دارم کــه آب دریــا آن قــدر بــاال آمــد کــه بــه جایــی کــه االن در آن نشســته ایم، رســید. خانــه مــن 
پنــج یــا شــش کیلومتــر دورتــر از اینجــا بــود.

مــردم از منطقــه وادســر فــرار کردنــد. آب بــازار را بــه کلــی بــا خــود بــرد. از آن زمــان بــازار و شــهر جابجــا 
شــده اســت. 

مصاحبــه درتاریــخ ۲۱ اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی بــه همــراه همســر وی در خانــه ی ایــن زوج در شــهر 
پاســنی توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/32
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استاد عبدالرشید
سن در هنگام مصاحبه: 80 سا ل

مــن در پاســنی بــزرگ شــدم تــا این کــه در ســا ل 1327 هجــری شمســی پاســنی را بــه قصــد تحصیــل در 
مدرســه مســیحی کراچــی تــرک کــردم و در آنجــا مــدرک کارشناســی خــود را در آمــوزش دریافــت کــردم. در 
ســا ل 1331 هجــری شمســی بــه اورمــره رفتــم و در آنجــا در مدرســه راهنمایــی تدریــس مــی کــردم. بعدهــا 

در پاســنی بــه تدریــس مشــغو ل شــدم.
مــن در ســا ل 1324 هجــری شمســی در وادســر زندگــی می کــردم کــه در ســا ل 1365 هجــری شمســی در 
محــل آن یــک موج شــکن ســاختند. مــردم در ایــن ناحیــه بــه تولیــد نمــک اشــتغا ل داشــتند. در زبــان بلوچــی 
"واد" بــه معنــی نمــک و "ســر" بــه معنــی معــدن اســت. اغلــب خانه هــا در پاســنی از چــوب و نمــد ســاخته 

شــده بــود و تعــداد کمــی خانه هــای گلــی وجــود داشــت. 
در آن زمــان مــن دوازده ســا ل داشــتم و در کالس ششــم بــودم. آن زمــان فقــط یــک مدرســه در پاســنی وجود 
داشــت. اغلــب معلمــان از مکــران بودنــد ولــی دو معلــم هــم از پنجــاب آمــده بودنــد. آن مدرســه یــک مدرســه 

شــبانه بــود و مــن عــادت داشــتم حــدود ســاعت 1 یــا 2 شــب بــه خانــه بازگــردم.
در شــبی کــه زلزلــه و ســونامی رخ داد مــن طبــق معمــو ل هــر شــب، بــه خانــه آمــدم. وقتــی زلزلــه در ســاعت 
ــچ کــس  ــت. هی ــن، چــپ و راســت می رف ــاال و پایی ــن ب ــودم. زمی ــده ب ــوز نخوابی ــداد رخ داد، مــن هن 3 بام

ــا بایســتد.  نمی توانســت ســر پ
ــه می توانســت  ــد ک ــاال آم ــدر ب ــی برگشــت آن ق ــب نشســت. وقت ــری عق ــک کیلومت ــا ی ــه دری ــد از زلزل بع
آســمان را لمــس کنــد، قایق هــای بــزرگ و خرده ریزهــا را حمــل کــرد و تــا چنــد کیلومتــر داخــل خشــکی 

پیشــروی کــرد. 
قبــل از این کــه دریــا وارد خشــکی شــود مــن بــرای ادای نمــاز صبــح بــه مســجد رفتــم. اولیــن موجــی کــه 
رخ داد کوچــک بــود بــه همیــن خاطــر مــا نمــاز را شــروع کردیــم. در میانه هــای نمــاز، مــا صــدای غرشــی را 
شــنیدیم و امــام جماعــت ذکــر را متوقــف کــرد. صــدای غــرش مربــوط بــه مــوج دوم بــود کــه بزرگ تریــن 

مــوج بــود. صــدا مثــل ایــن بــود کــه بیســت و پنــج هواپیمــا بــا هــم بــه یــک جــا برســند. امــام جماعــت از 
مــا خواســت تــا مســجد را تخلیــه کنیــم.

ــد،  ــع بگریزن ــه موق ــی آن هــا کــه نتوانســتند ب ــد ول ــه روی تپه هــای ماســه ای رفتن ــردم پاســنی ب بیشــتر م
غــرق شــدند. حــدود 25 تــا 30 نفــر در اثــر ســونامی و زلزلــه مردنــد. مــا شــنیدیم کــه شــهرهای کلمــت، بــا ل 
و طــاق خــراب نشــدند ولــی اورمــره بــه طــرز بــدی خــراب شــد ]ایــن نقــل قــو ل خســارت جانــی کلمــت را 

دســت کــم گرفتــه اســت ]بــه صفحــه 35 مراجعــه شــود[.
مــن دیــدم کــه آتــش از دهانــه یــک آتشفشــان ]ِگل فشــان[ در دریــا خــارج می شــود. مــا فکــر کردیــم کــه 

قیامــت شــده اســت. بعدهــا مــن شــنیدم کــه جزیــره ای جدیــد در نزدیکــی ســونمیانی پدیــد آمــده اســت.
پــس از گذشــت 24 ســاعت از حادثــه، خــان کالت بــا خــودرو بــه پاســنی رســید. او لــوازم کمک رســانی بــا 
خــود آورده بــود و نامــه ای هــم بــه دولــت انگلیــس بــرای کمک هــای بیشــتر نوشــت. بعــد از گذشــت یــک 
مــاه یــک کشــتی جنگــی غــذا، بیســکویت و ســایر اقــالم کمکــی را بــه پاســنی آورد. تحصیلــدار ]کارمنــد اداره 

دارایــی دولتــی[ آن منطقــه را بــه همــراه خانــواده اش تــرک کــرد.
ــاره ســونامی آموختــه انــد. در ایــن تــالش، رادیــو  بچه  هــای مــدارس در پاســنی بــه تازگــی مطالبــی را درب
ــده ای  ــت پدی ــام درس ــونامی ن ــد، و س ــراه باش ــا هم ــواج دری ــا ام ــد ب ــه می توان ــه زلزل ــد ک ــح می ده توضی

ــم.   ــی می خواندی ــان دریای ــا آن را طوف ــه م ــت ک اس
مصاحبــه بــه زبــان اردو درتاریــخ ۳ اســفند ۱۳9۲  هجــری شمســی و ۲۱ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی 
در منــزل وی در شــهر پاســنی توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده 

اســت.
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سخی داد
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ــن محــل  ــن در همی ــودم. م ــوز ازدواج نکــرده ب ــا 12 ســا ل ســن داشــتم و هن ــان 10 ت ــن در آن زم م
ــان  ــد[. در آن زم ــه ش ــا او مصاحب ــراه ب ــه هم ــای ک ــه شمســی م ــه خان ــک ب ــردم ]نزدی ــی می ک زندگ
ــه االن  ــود ک ــی ب ــهر جای ــی ش ــش اصل ــد. بخ ــی می کردن ــنی زندگ ــر در پاس ــزار نف ــج ه ــا پن ــار ی چه

ــد.  ــدو بودن ــا هن ــب تاجــران در آن ج اســکله اســت. اغل
ــرزه  ــن ل ــس از زمی ــدار شــدم. پ ــواب بی ــرزه از خ ــن ل ــا زمی ــح( ب ــاز صب ــپیده دم )نم ــان س ــن در زم م
ــمت  ــه س ــوم آوردن ب ــل از هج ــا قب ــم دری ــر می کن ــرد. فک ــینی ک ــر عقب نش ــت مت ــدود بیس آب در ح

ــرد.    ــینی ک ــب نش ــکی او ل عق خش
ــه  ــود ک ــوج ب ــه م ــه س ــم ک ــر می کن ــد. فک ــه آم ــوع زلزل ــد از وق ــاعت بع ــم س ــدود نی ــوج ح ــن م اولی
ســومی بزرگتــر از همــه بــود. آب تــا بــاالی درختــان خرمــا، حــدود هفــت تــا هشــت متــر، رســید. مــن 

ــم. ــان ده ــما نش ــه ش ــکان را ب ــم آن م می توان
ــد.  ــات دادن ــا را نج ــان خیلی ه ــا ج ــن تپه ه ــد. ای ــا را گرفتن ــواج دری ــوی ام ــه ای جل ــای ماس تپه ه
بــا ایــن حــا ل، وقتــی مــردم محلــی بــه تپه هــا پنــاه بردنــد، غربتی هــا چیزهایــی را کــه در 

دزدیدنــد.  بودنــد،  گذاشــته  جــا  خانه های شــان 
مــوج شــکن قدیمــی و شــهر قدیمــی، در جایــی کــه االن اســکله ســاخته شــده اســت، در دریــا غــرق 
ــر  ــدند و 300 نف ــته ش ــه کش ــونامی و زلزل ــر س ــا در اث ــر در این ج ــدود 300 نف ــوع ح ــدند. در مجم ش
ــار شــدند  ــان آوار خانه های شــان گرفت ــد در می ــد شــدند. بعضــی از مردمــی کــه خــواب بودن هــم ناپدی
ــا  ــاده و بچه ه ــر، ازکار افت ــراد پی ــر از اف ــت ت ــوان راح ــراد ج ــد. اف ــات دهن ــود را نج ــتند خ و نتوانس
ــی  ــن زندگ ــی م ــد در نزدیک ــان باختن ــه ج ــانی ک ــر از کس ــار نف ــد. چه ــرار کردن ــیالب ف ــت س از دس

می کردنــد.
در اینجا مردم به ســونامی طوفــان دریایی می گویند.

ــاره ســونامی چیزهایــی  ــار چنــد ســا ل پیــش بــود کــه از طریــق یــک برنامــه آگاه ســازی درب  اولیــن ب
ــم.  ــاد گرفتی ی

ــش  ــی پی ــد. حت ــه رخ می ده ــر زلزل ــه در اث ــت ک ــی اس ــر طبیع ــک ام ــونامی ی ــم س ــر می کن ــن فک م
ــاره  ــم دوب ــده ه ــد و در آین ــونامی رخ داده باش ــا س ــد در اینج ــم بای ــی ه ــری شمس ــا ل 1324 هج از س

خواهــد آمــد. 
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی درتاریــخ ۳ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی بــه همــراه همســر وی، طنّاکــو، در 
ــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده  منــزل آنهــا در شــهر پاســنی توســط غزال

اســت.
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ــن در آن  ــیری م ــای ش ــد. دندان ه ــی می کردن ــهر زندگ ــی ش ــان در قســمت قدیم ــنی در آن زم ــردم پاس م
زمــان در حــا ل افتــادن بــود. مــن چیــز زیــادی از آن واقعــه بــه جــز آن چــه پــدرم برایــم تعریــف کــرده، بــه 

یــاد نــدارم. او بیســت ســا ل پیــش از دنیــا رفــت. 
زمیــن لــرزه صبــح خیلــی زود در هنــگام نمــاز صبــح اتفــاق افتــاد. زلزلــه خیلــی از خانه هــا را ویــران کــرد. 
بعــد، امــواج دریــا موجــب خرابــی بیشــتری شــد. قایق هــای زیــادی شــناور شــده و بــه درون خشــکی آمدنــد.

ــرار  ــه ســوی تپه هــای ماســه ای ف ــه توانســتند ب ــر کشــته شــدند. بقی ــا دوازده نف ــا ده ت ــه م در اطــراف خان
ــاع داشــت.  ــر ارتف ــج مت ــدود پن ــرد و ح ــور ک ــا عب ــد. آب از روی کلبه ه کنن

بخشــی از شــهر قدیمــی در پشــت مــوج شــکن قــرار دارد کــه بــه اســکله تبدیــل شــده اســت. در طــی آن 
حادثــه ایــن منطقــه فــرو نشســت و بــه زیــر آب رفــت. 

مــا کمک هایــی را از خــان کالت دریافــت کردیــم ]خــان کالت رییــس ایالــت قومــی، از جملــه پاســنی، بــوده 
ــذا و  ــپ دوم غ ــود. جی ــپ دیگــر ب ــک جی ــا در ی ــد و کمک ه ــگ آم ــپ ســبز رن ــک جی ــا ی اســت[. خــان ب
چــادر حمــل می کــرد و خــان بــرای مــدت دو روز در پاســنی مانــد. مــن گــور و چّنــه دریافــت کــردم ]نیشــکر 

خشــک شــده و نخــود خشــک شــده )نخودچــی([.
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی درتاریــخ ۳ اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی ، در منــزل تحصیلــدار ]فرمانــدار[ در 

شــهر پاســنی توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــد.

مــن در آن زمــان در خانــه پــدری ام در پاســنی زندگــی مــی کــردم. بــه گمانــم، حــدود 11 ســا ل ســن داشــتم. 
بعــد از ازدواج، بــه اورمــره مهاجــرت کــردم.

بــه خاطــر دارم کــه زلزلــه در هنــگام نمــاز صبــح روی داد. زمیــن لــرزه خیلــی قــوی بــود. مــن خــواب بــودم 
و زلزلــه مــرا بیــدار کــرد. زمیــن، حتــی در خانــه مــا، دهــان بــاز کــرد و از درون ترک هــا آبــی ســرخ رنــگ 
ــد و  ــرون می آی ــم کــه از کــوه "رآس مــاّلن" آتــش بی ــا دیدی ــه م ــد از زلزل ــرون زد. بع ــگ خــون بی ــه رن ب

بعــد دریــا پیشــروی کــرد. 
ــه ور  ــا صــدای غرشــی را شــنیدیم و ســه مــوج، یکــی پــس از دیگــری، حمل ــی معطــل نکــرد. م ــا خیل دری

ــد.  ــزرگ بودن شــدند. امــواج مثــل کــوه ب
امــواج مرکــز شــهر پاســنی قدیــم را بــا خــاک یکســان کردنــد. االن آن منطقــه در زیــر دریــا قــرار گرفتــه 
و مــردم در مکان هــای امن تــری زندگــی می کننــد. امــا االن خــط ســاحلی روز بــه روز نزدیک تــر و 

می شــود.  نزدیک تــر 
مــردم بــا بــاال رفتــن از مســتانه ریــگ ]تپــه هــای ماســه ای[ جــان خــود را نجــات دادنــد. مــن یــادم نیســت 
کــه چــه تعــداد از مــردم جــان باختنــد ولــی یــادم هســت کــه دو روز بعــد چندتــا مراســم خاکســپاری گروهــی 
انجــام شــد. یــادم هســت کــه دوتــا از پســرعموهایم کشــته شــدند. آنهــا محمــد و بنــدر نــام داشــتند. آن هــا 

زیــر ویرانه هــای خانــه مــا کــه از ســنگ و گل ســاخته شــده بــود، گرفتــار شــده بودنــد.
دولت ایالتی السبال غذا و چادر برای ما مهیا کرد. 

مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی درتاریــخ ۲۱ اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی، در دفتــر انجمــن توســعه جوامــع 
ــده  ــام ش ــان  انج ــداهلل عثم ــد کاکار و عب ــن محم ــم، دی ــه نعی ــط غزال ــره توس ــهر اورم ــتایی، در ش روس

اســت.
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ــرا از خــواب  ــن م ــای زمی ــردم. تکان ه ــزده ســالی ســن داشــتم و کار می ک ــان حــدود ده پان ــن در آن زم م
بیــدار کــرد. در خیلــی از جاهــا زمیــن شــکاف برداشــته بــود و آب و ماســه بــه رنــگ قرمــز خونــی از میــان 

ــی زد.  ــرون م ــا بی ترک ه
اولیــن مــوج حــدود نیــم ســاعت بعــد از زلزلــه آمــد. مــن نمی توانــم بگویــم کــه ارتفــاع امــواج چقــدر بــود 
زیــرا بــرای حفــظ جانــم در حــا ل فــرار از آن جــا بــودم. مــن می توانســتم صــدای آب را بشــنوم کــه از پشــت 

ســر بــه مــن نزدیــک می شــود. مــن بــه ســالمت بــه نــوک تپــه ماســه ای رســیدم. 
مــن نــام بعضــی از قربانیــان را بــه یــاد دارم: کریــم بخــش، مّکــو بــرادر دوســتم و گانــی. تــا آن جــا کــه یــادم 

می آیــد حــدود 10 تــا 12 نفــر کشــته شــدند.
بعــد از این کــه دریــا عقب نشــینی کــرد، هنــوز مناطقــی کــه وادســر نــام داشــت و االن مــوج شــکن جدیــد 
قــرار دارد، از آب پوشــیده بــود. خانواده هایــی کــه اهــل ایــن منطقــه هســتند هنــوز بــه اســم وادی شــناخته 

می شــوند. 
ــدار منطقــه، در  ــان بلوچــی درتاریــخ ۳ اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی، در منــزل تحصیل ــه زب ــه ب مصاحب

ــان  انجــام شــده اســت. ــداهلل عثم ــد کاکار و عب ــن محم ــم، دی ــه نعی شهرپاســنی توســط غزال

ــاد دارم کــه  ــه ی ــازی می کــردم. ب ــران دیگــر ب ــا دخت ــود و معمــواًل ب ــا شــش ســالم ب ــج ی ــان پن  در آن زم
مــردم از وادســر بــه همســایگی مــا در همیــن نزدیکــی آمدنــد ]خانــه او در ســا ل 1324 هجــری شمســی در 
نزدیکــی محــل مصاحبــه، در زمیــن هــای مرتفــع، بــر روی تپــه هــای ماســه ای بــوده اســت[. برخــی فقــط 
ــای  ــه، آق ــد. از آن جمل ــا شــش ماه ماندن ــج ی ــرای پن ــا ب ــی در خانه م ــد و برخ ــرده بودن ــرار ک ــا ف ــه این ج ب
والــی محمــد و خانــواده اش بودنــد کــه در نزدیکــی ســاحل زندگــی می کردنــد. خانــواده مــن ]بــرای آن هــا[ 

پتــو، غــذا و آب مهیــا کردنــد.
ــا آمــد، و ایــن را شــنیده ام کــه آب بســیاری از  ــرزه آمــد، بعــد آب دری مــن شــنیده ام کــه ابتــدا یــک زمین ل
خانه هــا و همچنیــن مســجد را خــراب کــرده اســت. مــن یــادم نمی آیــد کــه آیــا کســی در آن حادثــه کشــته 

شــد یــا خیــر. 
ــری  ــفند ۱۳9۲ هج ــی و ۲۱ اس ــری شمس ــفند ۱۳9۲ هج ــخ ۳ اس ــی درتاری ــان بلوچ ــه زب ــه ب مصاحب
شمســی در خانــه فعلــی وی، در شــهر پاســنی توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  

انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/28

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/28
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از زمــان آن حادثــه مــن از دریــا می ترســم. مــن نتوانســتم شــغل پــدرم را بــه عنــوان یــک صیــاد ادامــه دهــم 
و بــه جــای آن بــه موســیقی روی آوردم. مــن ربــاب می نواختــم. مــن در کراچــی، الهــور و اســالم آباد برنامــه 
اجــرا مــی کــردم. در مراســم ازدواج و ســایر مراســم ها و همچنیــن در مراســم گواتــی ]برنامــه دور کــردن ارواح 

و اجّنــه[ برنامــه اجــرا می کــردم. 
مــن ســیزده ســاله بــودم و در نزدیکــی همیــن محــل زندگــی می کــردم. زلزلــه را در صبــح خیلــی زود حــدود 
4 صبــح حــس کــردم. حــدود هفــت تــکان شــدید آمــد. زمیــن تــرک خــورد و در بســیاری جاهایــی کــه االن 

منطقــه موج شــکن اســت، آب از ترک هــا بیــرون مــی زد. 
شــنیده ام کــه ابتــدا دریــا عقــب رفتــه اســت ولــی مــن نتوانســتم آن را ببینــم زیــرا مــن از ســاحل دور بــودم. 
ســپس آب بــه روی ســاحل آمــد ولــی ایــن اتفــاق حــدود دو ســاعت بعــد از زمین لــرزه اتفــاق افتــاد. هفــت 
یــا هشــت مــوج بــود. هــر یــک ]از ایــن امــواج[ ترکیبــی از دو ســه مــوج بــزرگ بــود. دریــا حــدود ســاعت 8 

صبــح عقــب نشــینی کــرد ولــی آب بــرای شــش یــا هفــت روز همچنــان پابرجــا بــود.
ــای  ــی تپه ه ــق در نزدیک ــد قای ــراه چن ــه هم ــا ب ــا از جنازه ه ــد. دو ت ــان  باختن ــردم ج ــر از م ــدود 10 نف ح
ماســه ای پراکنــده بودنــد. قایــق پــدر مــن بــر روی بــام مســجد پیــدا شــد. ایــن منطقــه بــه زیــر آب نرفــت 

زیــرا زیارتــگاه ]مــزار[ بــه دریــا اجــازه ورود بــه ایــن منطقــه را نــداد. 
خــان کالت بــه این جــا آمــد و غــذا و چــادر بــا خــود آورد. یــک کشــتی جنگــی انگلیســی هــم 15 روز بعــد 

ــود آورد. ــا خ ــی را ب کمک های

مــردم رخــداد ایــن فاجعــه را بــه تحصیلــدار ]کارمنــد اداره مالیــات تقســیمات کشــوری بــه نــام محمــد عشــاق. 
نــام او را گنج بخــش، از بازمانــدگان حادثــه، معرفــی کــرده اســت[ نســبت می دادنــد. او یــک بــز را کــه مــردم 
بــرای خــدا قربانــی کــرده بودنــد، بــه دریــا انداخــت. ایــن کار باعــث ناراحتــی دریــا شــد و خداونــد زلزلــه و 

طوفــان دریایــی را بــرای مجــازات عمــل تحصیلــدار فرســتاد.
یــک کــودک در آن شــب بــه دنیــا آمــد کــه بــه او شــین ]بدبخــت[ می گوینــد زیــرا مــادرش، مّیــا، و ســایر 

اعضــای خانــواده اش غــرق شــدند. نــام او هــارون اســت ]صفحــه 35[.
ــم  ــرای بچه هــا و نوه های ــب ب ــودم و اغل ــت از بزرگ ترهــا نشــنیده ب ــن مصیب ــزی مشــابه ای مــن هرگــز چی

دربــاره ایــن واقعــه صحبــت می کنــم. 
ــنی  ــه وی، در شهرپاس ــی در خان ــری شمس ــفند ۱۳9۲ هج ــخ ۳ اس ــی درتاری ــان بلوچ ــه زب ــه ب مصاحب

ــد. ــام ش ــان  انج ــداهلل عثم ــد کاکار و عب ــن محم ــم، دی ــه نعی ــط غزال توس
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ــا 15  ــود. مــن 14 ی ــا آذر ب ــان ی ــه گــرم، احتمــااًل آب ــود و ن ــه ســرد ب ــاز ل شــد هــوا ن وقتــی آن مصیبــت ن
ســا ل ســن داشــتم و در آن شــب وســط دریــا صیــادی می کــردم. مــا ســاعت مچــی نداشــتیم، بنابرایــن مــن 
ســاعت دقیــق را نمی دانــم. مــا صــدای غــرش مهیبــی را شــنیدیم و دیدیــم کــه ماهی هــا در هــم می لولنــد. 

قایــق مــا شــروع بــه لرزیــدن کــرد و از کنتــر ل خــارج شــد.
ــا را  ــا و قایق ه ــتیم. خانه ه ــنی بازگش ــه پاس ــح ب ــاعت 11 صب ــدود س ــه رخ داده، ح ــر از آن چ ــا بی خب م
ــای  ــی از محله ه ــراگ ]یک ــا پَ ــکی ت ــل دوری در خش ــا فواص ــا را ت ــای آن ه ــته و خرده ه ــم شکس در ه
اطــراف پاســنی[ دیدیــم. شــهر در آب دریــا غــرق بــود و همــه بــر روی تپه هــای ماســه ای بودنــد. بســیاری از 

ــد. ــته بودن ــه گل نشس ــنی[ ب ــکی پاس ــل خش ــوّدی" ]در داخ ــه ی ج ــار "تپ ــا در کن ــا و قایق ه خانه ه
خانــه مــن در وادســر هــم ویــران شــده بــود. مــن بــه مــدت دو مــاه بــه صیــد نرفتــم زیــرا بایــد خانــه را دوباره 

می ســاختم. مــن چــوب را از کوهســتان تأمیــن کــردم.
مــردم آتشــی را در دریــا دیــده بودنــد و صــدای غرشــی از تپه هــا شــنیده بودنــد. مــن خــودم چنیــن چیزهایــی 

ندیدم. 
خــان کالت غــالت و 200 روپیــه بــه ازای هــر خانــواده در میــان کســانی کــه از حادثــه آســیب دیــده بودنــد، 
ــر   ــاده خب ــی افت ــه اتفاق ــت چ ــا کلم ــره ی ــل اورم ــر مث ــای دیگ ــه در جاه ــاره این ک ــا درب ــرد. م ــیم ک تقس

ــد. ــتفاده می ش ــای دوری اس ــن فاصله ه ــودن چنی ــرای پیم ــتر ب ــواًل از ش ــتیم. معم نداش
ــه آن هــا گفتــه  بــودم چیــزی کــه اتفــاق  ــا بچه هــا در میــان می گــذارم. مــن ب مــن همیشــه تجربیاتــم را ب
ــک ســونامی  ــه ی ــد ک ــن می گوین ــه م ــرده ام ب ــون بچه هــای تحصیل ک ــی اکن ــود ول ــان ب ــک طوف ــاد، ی افت

بــوده اســت.
مصاحبــه بــه زبــان اردو درتاریــخ ۳ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در خانــه وی، در شهرپاســنی، گــوادر 

توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.

ــرزه ای  ــاره زمین ل ــن درب ــه م ــرد ب ــی می ک ــره زندگ ــی در اورم ــری شمس ــا ل 1324 هج ــه در س ــدرم ک پ
گفــت کــه موجــب خــروج آتــش از کــوه میــاّلن شــد. او گفــت کــه دریــا پیــش از این کــه وارد شــهر شــود، 
عقب نشــینی کــرده بــود و یــک یــا دو مــوج بودنــد کــه نیمــی از شــهر را بــه زیــر آب بردنــد. آب کلبه هــای 

صیــادان را بــا خــود بــرده بــود.
مصاحبــه در تاریــخ 7 اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در کراچــی توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار 

و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.
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مــن هفــده مــاه داشــتم کــه زمین لــرزه ســا ل 1324 هجــری شمســی رخ داد. مــردم مــرا بــه خاطــر داســتان 
ــرده ام. االن در دوران  ــاد کار ک ــوان صی ــه عن ــه ب ــًا همیش ــند. تقریب ــم رخ داد می شناس ــه برای ــی ک غریب
بازنشســتگی، ایــن داســتان را همانگونــه کــه عمویــم "خــداداد" برایــم تعریــف کــرده، بــا بچه هایــم در میــان 

ــوت کــرد. ــذارم. او دوازده ســا ل پیــش در ســن 62 ســالگی ف می گ
آن مصیبــت موجــب مــرگ چهــارده نفــر از اعضــای خانــواده مــن شــد. مــادرم، آمــو ل، شــش تــا از خواهــر 
ــم و یکــی  ــا از عمه زاده های ــی، چهــار ت ــام گــورو جــان و خــان بی ب ــه ن ــم ب ــا از عمه های ــم، دو ت و برادرهای
از عموهایــم بــه نــام میــان داد در آن واقعــه کشــته شــدند. عــالوه بــر این هــا چهــار نفــر هــم در همســایگی 
مــا در وادســر کشــته شــدند. زمیــن لــرزه نیمه هــای شــب، در یــک چهارشــنبه اتفــاق افتــاد. پــدرم، گاّمــی، 
بــرای صیــد بــه دریــا رفتــه بــود. خــداداد مــرا در آغــوش گرفتــه و از خانــه فــرار کــرده بــود. ســیل بقیه افــراد 

خانــواده ام را بــا خــود بــرد، چــون خانه مــان از چــوب و نمــد ســاخته شــده بــود.
خــداداد بــه مــن گفــت کــه ســه مــوج عظیــم آمــد. او همچنیــن یــک نــور شــبیه بــه صاعقــه در میــان دریــا 
ــر و  ــی حــدود 13 مت ــاع داشــت، دوم ــا بیشــتر ارتف ــر ی ــوج حــدود 20 مت ــن م ــت اولی ــود. او می گف ــده ب دی

ســومی حــدود 10 متــر بــود. 

ــا  ــا ت ــه پس لرزه ه ــوری ک ــه ط ــوده، ب ــوی ب ــی ق ــم خیل ــرزه ه ــه زمین ل ــت ک ــا او می گف ــر این ه ــالوه ب ع
بیشــتر از 24 ســاعت بعــد از آن رخ مــی داد و نزدیــک دبیرســتان امــروزی زمیــن شــکاف برداشــته بــود و از 

درون ترک هــا آب بــه رنــگ خــون بیــرون مــی زد. 
منطقــه ای کــه خانــه مــا در وادســر در آن قــرار داشــت اکنــون زیــر آب اســت. جایــی کــه مــا االن ایســتاده ایم 

جایــی اســت کــه عمویــم ]بعــد از نجــات[ مــرا بــه این جــا آورد. 
ــنی  ــی وی در پاس ــزل فعل ــان اردو در من ــه زب ــی ب ــری شمس ــفند ۱۳9۲هج ــخ ۲۱ اس ــه در تاری مصاحب

ــت. ــده اس ــام ش ــان  انج ــداهلل عثم ــد کاکار و عب ــن محم ــم، دی ــه نعی ــط غزال توس

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/31
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عبدالحکیم )پسر مال قریب بند(
سن در هنگام مصاحبه: 79 سا ل

مــن حــدود دوازده ســا ل ســن داشــتم و همیشــه صبــح زود بــرای ماهیگیــری ]بــه دریــا[ مــی رفتــم. حــدود 
20 تــا 25 خانــه در کنــار ســاحل وجــود داشــت. االن مــا در زمین هــای بلندتــر و دورتــری از محــل روســتای 

ــم. ــی زندگــی می کنی قبل
حــدود نمــاز صبــح مــا یــک زلزلــه قدرتمنــد را حــس کردیــم کــه از خــواب بیدارمــان کــرد. عمویــم فریــاد زد 

کــه آب از ســوی دریــا می آیــد و مــا هــم فــرار کردیــم. 
ــا بیســت  ــرزه آمــد. امــواج حــدود ده ت ــد کــه اولیــن مــوج حــدود نیــم  ســاعت بعــد از زمین ل ــادم مــی آی ی
ــورد  ــه برخ ــه منطق ــزرگ ب ــوج ب ــد. او ل دو م ــو می آم ــور جل ــا همین ط ــتند. دری ــه داش ــم فاصل ــه از ه دقیق
کــرد. ســومین مــوج و آخریــن آن بزرگ تریــن مــوج بــود. آب تــا داخــل نهــر ]دهانــه خور[پیــش رفــت ولــی 
ــه  ــد از ســپیده دم آب شــروع ب ــو می رســید. بع ــا زان ــاع آب ت ــد از آن ارتف ــف شــد. بع ــرا متوق ــگل ح در جن

بازگشــت نمــود. 
ــد.  ــا خــود ببرن ــه نمی توانســتند حیواناتشــان را ب ــد به طــوری ک ــان بســیار ترســیده بودن ــن طوف ــردم از ای م
حیوانــات غــرق شــدند و قایق هــای ســنگین بــه خشــکی پرتــاب شــدند. یــک زن بــه نــام “پیرانــی” توســط 

امــواج بــرده شــد. او خیلــی پیــر بــود و نمی توانســت فــرار کنــد. 
پــدر و مــادر همســر مــن گفتنــد کــه آب بــه میــان جنــگل حــرا رفــت ولــی  درختــان جنــگل باعــث ضعیــف 

شــدن امــواج شــد. 
ــه نعیــم،  مصاحبــه درتاریــخ ۳ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی بــه زبــان بلوچــی در کلمــت توســط غزال

دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.

آدیگان )پسر موسی(
سن در هنگام مصاحبه: 70 سا ل

ــراد  ــایر اف ــادرم و س ــدر و م ــو ل پ ــه از ق ــاره آن حادث ــن درب ــودم. م ــاله ب ــار س ــه چه ــان س ــن در آن زم م
می دانــم. مــا واژه ی "ســونامی" را نمی دانســتیم، و آن را بــه نــام "طوفــان زلزلــه" می خواندیــم. 

بزرگ ترهــا بــه مــن گفتنــد کــه یــک زلزلــه بــود و ســه مــوج اقیانوســی. موج هــا از پــس یکدیگــر آمدنــد. 
ــًا  ــی مطمئن ــم ول ــزی نمی دان ــاع موج هــا چی ــاره ارتف ــر شــدند. مــن درب آن هــا در جنگل هــای حــّرا ضعیف ت

مــوج ســوم بزرگ تــر از بقیــه بــوده اســت.
ــزد و  ــوای محمــد نتوانســت بگری ــزرگ بی ن ــد. مادرب ــرار کــرده بودن ــاالی تپه هــای ماســه ای ف ــه ب مــردم ب

امــواج او را بــا خــود بردنــد. 
ــر  ــای مرتفع ت ــر روی زمین ه ــاره ب ــتا را دوب ــا[ روس ــم. ]بعده ــت نکردی ــت دریاف ــی از دول ــچ کمک ــا هی م
ــر روی یــک  ــون ب ــد ]روســتا اکن ــردم در آن جــا زندگــی می کنن ــون م ــد و اکن ــا کردن ــر از ســاحل بن و دورت
پشــته ماســه ای ســاحلی قــرار دارد کــه مســتقیمًا رو بــه دریــا اســت و حــدود 500 متــر تــا ســاحل فاصلــه 
دارد[. مــردم هنــوز از محــل روســتای قدیمــی بــرای قایق هــا و بــازار اســتفاده می کننــد ولــی هیــچ خانــه ای 
در آن جــا نیســت زیــرا آن جــا بــرای زندگــی ایمــن نیســت ]ایــن محــل در کنــار دهانــه خــور کلمــت و روی 
ــد  واقــع شــده اســت[. ــر در شما ل شــرق روســتای جدی ــرار دارد و حــدود 3500 مت ــه ماســه ای ق ــوک زبان ن

ــه نعیــم،  مصاحبــه درتاریــخ 5 اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی بــه زبــان بلوچــی در کلمــت توســط غزال
دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت .

  کلمت
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دلدار سحاب )پسر داد(
سن در هنگام مصاحبه: 79 سا ل

من در سا ل 1324 هجری شمسی دوازده سا ل داشتم. 
در آن زمان خانه ها نسبت به امروز در فاصله  دورتری از ساحل قرار داشتند. 

ــه االن  ــی ک ــارج می شــد. در جای ــوه هنگــو ل" خ ــه از "ک ــدم ک ــردم و آتشــی را دی ــه را حــس ک ــن زلزل م
دفتــر انجمــن توســعه جامعــه روســتایی بنــا شــده اســت، ترک هــای بزرگــی در زمیــن ایجــاد شــد و آب گلــی 

ــد.  ــرون می آم ــا بی ــود از آن ه و نفت آل
ــره  ــا درگاه ]مقب ــد. آب ت ــس از دیگــری آمدن ــوج یکــی پ ــد ســه م ــت. بع ــه عقــب رف ــا ب ــه دری ــد از زلزل بع
ــی از خانه هــا توســط  ــر عمــق داشــت. خیل ــور محمــد[ رســید و در آن جــا حــدود یــک مت امامــزاده نیــک ن

ــد ولــی حــدود ده نفــر کشــته شــدند. ــه ســمت خشــکی فــرار کردن ــرده شــد. مــردم ب امــواج شســته و ب
مــردم حــدود دو مــاه بعــد شــروع بــه بازســازی روســتا کردنــد. َجــم ]رییــس ایالــت الســبال[ کمــی پــو ل و 

غــالت بــرای مــردم فرســتاد. 
ــخ ۲۱  ــرداری در تاری ــی و فیلمب ــان بلوچ ــه زب ــی ب ــری شمس ــفند ۱۳9۲ هج ــخ  5 اس ــه در تاری مصاحب
ــان   ــداهلل عثم ــد کاکار و عب ــن محم ــم، دی ــه نعی ــط غزال ــره توس ــی در اورم ــری شمس ــفند ۱۳9۲ هج اس

انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/35

  اورمره 

میایان سانی داد
سن در هنگام مصاحبه: 79 سا ل

ــه، اغلــب خانه هــا در  ــادی اشــتغا ل داشــتیم. بل ــه صی ــدرم، صاحــب داد ب ــدار و پ ــم، دل ــرادر دوقلوی ــا ب مــن ب
اورمــره از بیــن  رفتنــد و آدم هــای زیــادی کشــته شــدند. 

مصاحبــه در تاریــخ 5 اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی بــه زبــان بلوچــی در اورمــره توســط غزالــه نعیــم، 
دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/35
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گنج بخش )پسر شّرو(
سن در هنگام مصاحبه: 76 سا ل

زمیــن تــرک برداشــت و آب ســرخگون و گل از ترک هــا بیــرون مــی زد. دریــا عقــب رفــت و بعــد امــواج ســر 
رســیدند. نمی دانــم چنــد مــوج بــود. مــردم بــه منطقــه ی مــا فــرار کردنــد و بــرای دو مــاه آن جــا ماندنــد.

ــا  ــرای م ــاج ب ــایر مایحت ــذا و س ــل غ ــه اســب حام ــد، س ــام غالم محم ــه ن ــبال[ ب ــت الس ــس ایال ــم ]ریی َج
ــه  ــد از واقع ــک روز بع ــا ی ــود. آن ه ــفید ب ــم س ــی ه ــرخ و یک ــی س ــیاه، یک ــب ها س ــی از اس ــتاد. یک فرس
رســیدند. َجــم پــو ل هــم فرســتاده بــود؛ بــرای هــر خانــه ای کــه از چــوب و حصیــر و نمــد ســاخته شــده بــود 

ــرد. ــک ک ــه کم ــد، 100 روپی ــده بودن ــاخته ش ــنگ و گل س ــه از س ــی ک ــرای خانه های ــه و ب 25 روپی
مصاحبــه در تاریــخ 5 اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی بــه زبــان بلوچــی در اورمــره توســط غزالــه نعیــم، 

دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.

غدیربخش )پسر آدم(
سن در هنگام مصاحبه: 84 سا ل

ــدو  ــوار هن ــد خان ــی و چن ــوچ، آقاخان ــا بل ــد. آن ه ــی می کردن ــره زندگ ــوار در اورم ــان چندصــد خان در آن زم
ــزده شــانزده ســا ل  ــد. مــا فکــر نمی کردیــم بتوانیــم هرگــز آن فاجعــه را جبــران کنیــم. مــن حــدود پان بودن

ــد.  ــه آن "وورو" می گوین ــی ب ــان بلوچ ــه زب ــه ب ــتم ک ــاز هس ــتم. االن قایق س ــن داش س
مــن خــواب بــودم ولــی زلزلــه مــرا از خــواب بیــدار کــرد. حــدود ســاعت 3 بامــداد و وقــت اذان صبــح بــود. 
کمــی بعــد مــن صــدای فریــاد مــردم را شــنیدم کــه دربــاره دریــا می گفتنــد. چیــزی نگذشــت کــه خانــواده 

مــن بــه همــراه خیلــی از افــراد دیگــر در طوفــان گرفتــار شــدند. 
طوفــان حــدود یــک ســاعت تــا یــک ســاعت و نیــم بعــد از زمین لــرزه آمــد. مــن شــنیدم کــه دریــا پیــش از 
هجومــش عقــب رفتــه بــود. مــا نتوانســتیم تعــداد امــواج را بشــماریم زیــرا در درون آب بودیــم. آب تــا آن جــا 
کــه دبیرســتان امــروزی در آن قــرار دارد در خشــکی پیشــروی نمــود و بــه مقبــره نیــک نــور محمــد رســید. 
قایق هــای ســنگین بــه داخــل خشــکی آورده شــدند. یــک کــودک بــه اســم آدم، بــا طنابــی بــه دور گردنــش 

گرفتــار شــده بــود. او بــه هــر نحــو نجــات پیــدا کــرد و االن مــردم او را "آدم زلزلــه" صــدا می زننــد. 
ــی هــم کــه از چــوب و نمــد  ــران شــدند. خانه های ــه وی ــر زلزل ــد در اث ــا ســنگ و گل بودن ــی کــه ب خانه های

ســاخته شــده بودنــد، توســط آب شســته شــده و از میــان رفتنــد. 
خط ساحلی جابجا شد. قبل از آن حادثه، ساحل در درون خشکی که امروز می بینیم، قرار داشت. 

مــن عالقــه زیــادی بــه تاریــخ ایــن ناحیــه دارم و خاطــرات خــود را بــا دیگــران بــه ویــژه بــا بچه هــا در میــان 
می گذرام.

مصاحبــه در تاریــخ 5 اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی بــه زبــان بلوچــی و فیلمبــرداری در تاریــخ ۲۱ اســفند 
۱۳9۲هجــری شمســی در اورمــره توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده 

. ست ا

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/3

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/3
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مادنی )پسر غدیربخش(
سن در هنگام مصاحبه: 76 سا ل

در آن زمــان اورمــره حــدود 100 خانــوار مســلمان، 50 بــازرگان هنــدو و 50 خانــوار از جماعــت آقاخانــی داشــت 
کــه همگــی در "جونــا لیــن" زندگــی می کردنــد. در آن زمــان مــن ده یــا یــازده ســا ل ســن داشــتم. بعدهــا 
در دایــره خدمــات پســت پاکســتان مشــغو ل بــه کار شــدم و بعــد از 29 ســا ل خدمــت بــا عنــوان رییــس اداره 

پســت ایــن شــهر، بازنشســته شــدم. 
وقتــی زلزلــه مــرا از خــواب بیــدار کــرد، صبــح خیلــی زود، حــو ل و حــوش ســاعت 3 بامــداد، بــود. پیرمــردی 
ــم  ــه همســایه های او بودی ــا ک ــود. م ــار شــده ب ــران شــده اش گرفت ــه  وی ــدی" در خان ــام "اســتاد گون ــه ن ب
بــرای نجــات او از میــان آوار، رفتیــم. حــدود نیم ســاعت بعــد از زمین لــرزه یــک نفــر فریــاد زد کــه دریــا دارد 

ــم. ــرار کردی ــا ف ــد و همــه م می آی
دریــا پیــش از هجــوم بــه شــهر عقــب رفــت. خانــه مــن کــه در نزدیکــی ســاحل بــود بــه زیــر آب رفــت. 
ارتفــاع آب شــاید بــه حــدود 4 متــر هــم می رســید، ولــی نتوانســت از مــزار نیــک نــور محمــد فراتــر بــرود. 
چنــد قایــق بــه داخــل خشــکی آورده و داغــان شــدند. در مجمــوع ســه مــوج بــه کــوه اورمــره رســید ]جایــی 
کــه االن پایــگاه نیــروی دریایــی پاکســتان اســت[ و هنــوز هــم جــای داغ آب آن قابــل مشــاهده اســت ]توســط 

مصاحبــه کننــدگان بازبینــی نشــد[. 
ده یــا یــازده نفــر در اورمــره کشــته شــدند. از جملــه کشــته شــده ها تمامــی اعضــای خانــواده مصطفــی بودنــد. 
شــما پرســیدید کــه آیــا در حادثــه ســا ل 1324 هجــری شمســی در مجمــوع حــدود 4000 نفــر جان باخته انــد؟ 

بــه نظــر مــن کــه ایــن تعــداد خیلــی زیــاد اســت. 
بنــا بــر درخواســت پورغــالم غدیــر، نــواب جــم ]رییــس ایالــت الســبال[، یــک کشــتی جنگــی انگلیســی بــرای 
ارزیابــی خســارت های فرســتاده شــد. جماعــت آقاخانــی بــه زمین هــای بلنــد داخــل خشــکی نقــل مــکان کردنــد. 
مصاحبــه در تاریــخ 5 اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی بــه زبــان اردو در اورمــره توســط غزالــه نعیــم، دیــن 

محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.

حوا )دختر غالم رسول(
سن در هنگام مصاحبه: 72 سا ل

مــن در ســا ل 1324 هجــری شمســی بچــه بــودم و در اورمــره زندگــی می کــردم. خانــه مــا از گل و ســنگ 
ســاخته شــده بــود. مــن در جایــی کــه اکنــون دفتــر شــیالت اســت، بــزرگ شــدم.

شــب بــود و مــا همــه خــواب بودیــم کــه خانــه مــا در اثــر زمین لــرزه آســیب دیــد. پدربــزرگ مــن کــه همیشــه 
می ترســید، می گفــت کــه بچه هــای مــن را در خانــه ســنگی نگــه نداریــد.

از دریــا آتــش بیــرون آمــد و دســت آخــر دریــا بــه شــهر راه پیــدا کــرد. مــن بــه یــاد نــدارم چنــد مــوج بــه 
منطقــه برخــورد کــرد ولــی همســرم می گویــد ســه مــوج بــود کــه هــر یــک بلندتــر از ارتفــاع ســقف خانــه 

مــا بــود. 
از جملــه کشته شــدگان خواهــر مــن، الیگــی، بــود کــه پنــج مــاه قبــل از آن حادثــه ازدواج کــرده بــود. عــالوه 
بــر او، عمــو و دو تــا از پســرعموهای مــن بــه نــام قــدری و ســوالی نیــز کشــته شــدند. همــه آن هــا در زیــر 

ــار شــدند.  ــان گرفت آوار خانه م
ــط  ــی توس ــاد، کراچ ــی درصالح آب ــان بلوچ ــه زب ــی ب ــری شمس ــفند ۱۳9۲ هج ــخ 7 اس ــه در تاری مصاحب

ــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت. ــم، دیــن محمــد کاکار و عب ــه نعی غزال
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شمس الدین )پسر َوجداد(
سن در هنگام مصاحبه: 73 سا ل

در آن زمــان اغلــب خانه هــا در اورمــره از چــوب و نمــد ســاخته شــده بــود ولــی چنــد خانــه جدیــد هــم بودنــد 
کــه از گل و ســنگ ســاخته شــده بودنــد. همــه در ناحیــه ای بــه نــام "جونــا لِیــن" زندگــی می کردنــد. 

مــن آن زمــان حــدود شــش ســالم بــود. خــواب بــودم کــه خلیفــه اشــرف داد زد دریــا عقــب  نشســته اســت. 
او بــه مــا خبــر داد کــه فــرار کنیــم، موج هــا دارنــد می آینــد. مــن دیــدم کــه آتــش از کــوه میــاّلن بیــرون 
می آیــد. او ل زمین لــرزه رخ داد، بعــد آتــش از کــوه بیــرون آمــد و دســت آخــر هــم ســونامی رســید. قبــل از 
ایــن کــه امــواج بیاینــد، دریــا عقــب رفتــه بــود. مــن قبــل از این کــه اولیــن مــوج برســد بــه خانــه مادربزرگــم 
رســیدم کــه حــدود نیــم ســاعت از زمین لــرزه گذشــته بــود. در ایــن ناحیــه عمــق آب ناشــی از اولیــن مــوج 
ــرد. مــادرم  ــا خــود ب ــام مُگنــج را ب ــه ن ــو می رســید. ســومین مــوج مــادرم، عمــه  زّرو و پســرعمویم ب ــا زان ت

نجــات پیــدا کــرد ولــی آن دو غــرق شــدند. مجمــوع تلفــات حــدود 20 یــا 30 نفــر بــود. 
ســونامی فقــط بخش هــای خاصــی از شــهر را بــه زیــر آب فــرو بــرد؛ تمامــی مناطــق زیــر آب نرفــت. یــک 
کشــتی باربــری بــزرگ  بــه نــام "گالــی" بــرای بارگیــری ماهــی در اورمــره بــود. آن شــناور از بیــن رفــت و 

یــک بــازرگان هنــدی جــان باخــت. 

ــع  ــان مــردم غــذا توزی ــا آورد و در می ــت بریتانی ــی را از ســوی دول ــا خــود کمک های یــک کشــتی جنگــی ب
ــس  ــرد. رئی ــم می ک ــی فراه ــای داروی ــا درمان ه ــرای زخمی ه ــود ب ــتی ب ــه در کش ــم ک ــکی ه ــرد. پزش ک
ایالــت جمپــور ]الســبال[ بــدون اینکــه کمکــی تــدارک دیــده باشــد، بــه دیــدن منطقــه آمــد. ]جزئیــات ایــن 
گــزارش ممکــن اســت حــاوی شــنیده هایی از دیگــران باشــد. از آن جــا کــه آقــای شــمس الدین در هنــگام 
ــوه و  ــِش ک ــه آت ــدم و تأخــر آن نســبت ب ــه و تق ــاره زلزل ــی درب ــوده، ممکــن اســت چیزهای ــه خــواب ب زلزل

نخســتین مــوج شــنیده باشــد[.
نخســتین مصاحبــه درســال ۱۳88 هجــری شمســی در طــی برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد دربــاره 
آگاه ســازی ســونامی بــه انجــام رســید. گــزارش فــوق بــر اســاس مصاحبــه دوم اســت کــه بــه زبــان اردو 
در تاریــخ 5 اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در اورمــره توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل 

عثمــان  انجــام شــده اســت.
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استاد فاتح محمد بلوچ )پسر خدا خدابخش(
سن در هنگام مصاحبه: 84 سا ل

مــن از ســا ل 1324 هجــری شمســی بــه خدمــت دولتــی پیوســتم. در آن زمــان اورمــره حــدود 400 تــا 450 
هنــدو و حــدود 200 تــا 250 نفــر آقاخانــی داشــت. اغلــب ایــن جمعیــت در نزدیکــی جایــی کــه االن دفتــر 
شــیالت اســت، اســتقرار داشــتند. پــدرم چهــار همســر و 21 فرزنــد داشــت. خانــه  خانــواده مــا از دیوارهــای 
خشــت گلــی و ســقف بامبــو ســاخته شــده بــود. تاریــخ تولــد مــن 24 تیــر 1308 هجــری شمســی اســت. مــن 
ــر دارم. همســرم  ــه دخت ــن 1342 هجــری شمســی ازدواج کــردم و االن ســه پســر و ن ــخ 15 فروردی در تاری

تیرمــاه ســا ل قبــل از دنیــا رفــت. 
آن زلزلــه در هشــتم آذر ]ســا ل 1324 هجــری شمســی[ در حــدود اذان صبــح روی داد. مــن در همــان اتاقــی 
خوابیــده بــودم کــه ســه تــا از برادرهایــم هــم خــواب بودنــد. مــادرم همیشــه مــا را بــرای نمــاز صبــح بیــدار 
ــده  ــدار ش ــا بی ــود و م ــدا زده ب ــاز[ ص ــرای نم ــا را ]ب ــه او م ــن ک ــد از ای ــاعت 4:30، بع ــه س ــرد. زلزل می ک
بودیــم، روی داد. اولیــن  تــکان خیلــی قــوی بــود و ســومین تــکان چنــان قــوی بــود کــه نمی توانســتیم روی 
ــه شکســت.  ــکان خــورد ک ــان ت ــواره چن ــود و گه ــواره خــواب ب ــن خواهــرم در گه ــا بایســتیم. کوچک تری پ

بامبوهــای ســقف روی هــم افتادنــد و خانــه خســارت ســنگینی دیــد. 
حــدود ســاعت 5 صبــح مــا آتشــی را از کــوه ســمت شــرق و امــواج بلنــد غیرعــادی را در دریــا دیدیــم. ســه 
مــوج بــزرگ آمــد. اولیــن مــوج بــا برخــورد بــه تپــه اورمــره ]رأس کلــه چکشــی زبانــه ماســه ای اورمــره در 

ســمت جنــوب[ آب را تــا ارتفــاع ســی متــر بــه هــوا پاشــید.
 دومیــن مــوج بزرگ تــر بــود و ســومین مــوج بزرگ تریــن آن هــا بــود. آب تــا درگاه ]مقبــره امامــزاده نیــک 
نــور محمــد[ رســید. خانه هــای آجــری بــا زلزلــه ویــران شــدند و آنهــا کــه چوبــی بودنــد توســط آب شســته 
شــدند. مــا خانه هایــی را می دیدیــم کــه شــناور شــده و بــه ســوی مــا می آمدنــد. جماعــت خانــه ]ســاختمان 

اقلیــت آقاخانــی[ نابــود شــد. 
ــای  ــه نام ه ــودک، دو زن ب ــاد دو ک ــا اجس ــرد. م ــیل زده ب ــه مناطــق س ــا را ب ــدرم م ــوم، پ ــوج س ــد از م بع

ــا و ســخی داد را دیدیــم. مــا همــه ایــن اجســاد را بــه  پاپــون و گــوری و ســه مــرد بــه نام هــای هاشــم، دّی
یــک محــل انتقــا ل دادیــم. ســه جســد دیگــر هــم در آن روز پیــدا شــدند. بعــد بــا چهــار شــتر چــوب آوردیــم 

تــا قربانیــان هنــدو را بســوزانیم. 
عــالوه بــر ایــن مــا در مناطقــی کــه آب بــاال آمــده بــود، ماهــی جمــع کردیــم. آن هــا بــر روی زمین هــا افتــاده 

بودنــد و بعضــی هــم هنــوز بــاال و پاییــن می پریدنــد. 
ســونامی ]کشــتی[ گالــی را کــه یــک کشــتی باربــری بــود و می توانســت ده تــن ماهــی حمــل کنــد، از میــان 

بــرد. بقایــای کشــتی در نهایــت بــه نهــر دورســورانی ]نــام نهــری در اورمــره[ رســید. 
ــا[ را  ــو ل ســطح ]دری ــر معم ــدن غی ــاال آم ــک ب ــه ی ــد ک ــد می گفتن ــای دور بودن ــه در دری ــی ک ماهیگیرهای

ــد. متوجــه شــده بودن
خــط ســاحلی بــه ســمت دریــا جابجــا شــد و هنــوز هــم بــه آهســتگی در همــان جهــت در حــا ل دور شــدن 
ــونامی 1324  ــی س ــه در ط ــی ک ــر از مناطق ــه غی ــدی ب ــکونی جدی ــه مس ــه، منطق ــد از آن حادث ــت.  بع اس
هجــری شمســی بــه زیــر آب رفتــه بــود، انتخــاب شــد. مناطــق مســکونی جدیــد بــه دو بخــش تقســیم شــد: 

ــای اداری(.  ــا )واحده ــا و وارده محله ه
نخســتین مصاحبــه درســال ۱۳88 هجــری شمســی در طــی برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد دربــاره 
آگاه ســازی ســونامی بــه انجــام رســید. گــزارش فــوق بــر اســاس مصاحبــه دوم اســت کــه بــه زبــان اردو 
در تاریــخ 5 اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی در اورمــره توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل 

عثمــان  انجــام شــده اســت.
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ــاد دارم.  ــه ی ــه را ب ــودم و تکان هــای زلزل مــن در ســا ل 1324 هجــری شمســی یــک بچــه هشــت ســاله ب
ــا این کــه روی زمیــن بنشــینیم. در  ــه طــوری کــه مــا نمی توانســتیم بایســتیم ی ــود ب ــه خیلــی شــدید ب زلزل

خیلــی از جاهــا آب داغ از زمیــن خــارج می شــد.
مــردم دیــده بودنــد کــه دریــا دور شــده اســت. یکــی داد زد کــه دریــا دارد می آیــد. مــن مــوج او ل را دیــدم 
ولــی موج هــای بعــدی را ندیــدم زیــرا داشــتم از ســاحل فــرار می کــردم. خانــواده مــن در جایــی کــه االن تــی 

اِم او ]دفتــر شــهرداری تحصیــل، یــک ســاختمان دولتــی[ نامیــده می شــود، پنــاه گرفتنــد .
بقیــه مــردم بــه درگاه ]مقبــره امامــزاده نیــک نــور محمــد[ رفتنــد. آن هــا بــه امامــزاده التمــاس می کردنــد کــه 
جلــوی طوفــان را بگیــرد. ارتفــاع آب تــا زانــو می رســید کــه صدایــی از مقبــره بلنــد شــد کــه ســه بــار گفــت 

"بایســت". آب دیگــر بــاال نیامــد. 
در منطقــه مــا تمامــی خانه هــا و خیلــی از مــردم را آب بــرد و تمامــی قایق هــا بــه داخــل خشــکی آورده شــد. 
مــن دو جســد دیــدم. یکــی همســر آقــای گنجــو بــه نــام گونــدی بــود کــه دو مــاه پیــش ]از حادثــه[ ازدواج 

کــرده بودنــد. جســد دیگــر مــا ل یــک پیــرزن بــود کــه نــام او را بــه یــاد نــدارم. 

جــمِ  الســبال ]رییــس ایالــت الســبال[ بــرای قربانیــان کمــک و غــذا آورد. بعــد از دو مــاه مــردم خانه هایشــان 
ــازی کردند.  را بازس

مــن معتقــدم خــدای بــزرگ ایــن طوفــان را بــا زلزلــه فرســتاد. یــک ســا ل بعــد یــک زلزلــه دیگــر آمــد ولــی 
طوفــان نیامــد ]بزرگتریــن پــس لــرزه بــا بــزرگای 6/8 در ســیزدهم مــرداد 1326 هجــری شمســی بــا کانونــی 

نزدیــک بــه کانــون زمین لــرزه اصلــی ســا ل 1324 رخ داد[. 
مصاحبــه در تاریــخ 5 اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در اورمــره توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار 

و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.
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مــن یــازده ســالم بــود و بــا خانــواده ام زندگــی می کــردم. مــن چنــد ســا ل بعــد در ســن 14 ســالگی ازدواج 
کــردم.

در زمــان نمــاز صبــح مــن احســاس کــردم زمیــن ماننــد یــک تــاب حرکــت می کنــد. آتــش از آســمان بــه 
اقیانــوس افتــاد. ایــن باعــث بــروز طوفــان شــد.

اولیــن مــوج بزرگ تریــن بــود، تقریبــًا بــه ارتفــاع یــک خانــه. مــوج بــه جایــی کــه االن دفتــر شــیالت اســت، 
ــا درگاه  ــرد. آب ت ــراب ک ــکان خ ــن م ــه ام را در همی ــوج خان ــومین م ــتان[. س ــیالت بلوچس ــید ]اداره ش رس
]مقبــره نیــک نــور محمــد[ رفــت و ســه یــا چهــار ســاعت بعــد از طوفــان بازگشــت. مــا بــه منطقــه ای کــه 

االن ایســتگاه پلیــس اســت، رفتیــم.
ــه فروریختــه بودنــد، لــه شــدند. امــواج  بعضــی از مــردم در زیــر خانه هــای گلــی و ســنگی کــه در اثــر زلزل

ــد. ــا خــود آورده بودن ــادی ماهــی را ب ــدار زی قایق هــا و مق
ــه در اینجــا ســاخته  ــد. هفــت ســا ل پیــش ایــن خان ــر داخــل خشــکی اقامــت کردن مــردم در جاهــای امن ت

شــد. 
مصاحبــه در تاریــخ 5 اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در اورمــره توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار 

و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.
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 مــن 12 تــا 14 ســا ل ســن داشــتم، بــه ســختی مویــی بــر صــورت داشــتم و بــه عنــوان بنــا کار می کــردم. 
ــرزه شــدید رخ داد و ســی دقیقــه  ــاد دارم کــه حــدود 70 ســا ل پیــش، ســاعت 3 بامــداد، یــک زمین ل ــه ی ب

بعــد دریــا وارد شــهر شــد.
مــن در آن جــا در ]محلــه[ "ایــران اســمیت" بــودم. مــن بــا پــدر، مــادر و خواهرانــم زندگــی می کــردم. آن روز 
بــاد می آمــد. خانه هــا مثــل همــه چیز هــای دیگــر شــروع بــه لرزیــدن کردنــد. مــادرم مــرا از خــواب بیــدار 
ــه  ــه آرام گرفــت، همــه مــا ب ــد دقیقــه بعــد، وقتــی کــه زلزل ــد. چن ــه مــا رحــم کن کــرد و می گفــت خــدا ب
ســمت قبرســتان کــه بــه گمانمــان از بقیــه جاهــا امن تــر بــود، فــرار کردیــم. خیلی هــای دیگــر هــم از تــرس 

لرزش هــای زمیــن، پیــش از مــا، آن جــا جمــع شــده بودنــد. مــا از همان جــا بــه چــاّد رفتیــم. 
زمیــن تــرک خــورده بــود. تپــه قــاچ قــاچ شــده بــود. آب از میــان ترک هــا بیــرون مــی زد. بعــد از زمین لــرزه، 

آتشــی از کــوه میــاّلن برخاســت و تــازه بعــد از آن بــود کــه دریــا حملــه کــرد.
ــای  ــادی ماهی ه ــداد زی ــم. تع ــا را ببینی ــتیم کوه ه ــاحل[ نمی توانس ــه ]از س ــد ک ــد بودن ــدر بلن ــواج آن ق ام
ــاحل  ــا از س ــد. قایق ه ــده بودن ــاحل آورده ش ــه س ــرک ب ــاختمان گم ــا س ــگ ت ــه و نهن ــل کوس ــزرگ مث ب
ــد. در جایــی کــه االن دفتــر شــیالت اســت، اجســاد  ــه ســمت تپه هــا و درختــان خرمــا پرتــاب شــده بودن ب
کشته شــده ها قــرار داشــتند. خانه هایــی کــه در شــهر وجــود داشــت، همگــی بــا ]امــواج[ دریــا ویــران شــدند. 
ــتیم،  ــادان بازگش ــه صی ــا و بقی ــاه، م ــه م ــد از س ــدارم. بع ــاد ن ــه ی ــان را ب ــی تعدادش ــد ول ــا مردن خیلی ه

ــدیم. ــاکن ش ــالمیه س ــاختیم و در اس ــجدی س مس
مصاحبــه در تاریــخ ۲۱ اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در دفتــر انجمــن توســعه جامعه روســتایی در شــهر 

اورمــره توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.
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http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/44
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حاجی محمد اسماعیل )پسر علی محمد(
سن در هنگام مصاحبه: 100 سا ل

ــه  ــرای رفتــن ب ــرزه را حــدود ســاعت ســه بامــداد حــس کــردم، طبــق معمــو ل داشــتم ب وقتــی کــه زمین ل
ــد. ــه بودن ــدم هــم در خان ــاده می شــدم. همســرم و دو فرزن ــد آم صی

بعــد از زلزلــه دریــا عقــب نشســت. اولیــن امــواج حــدود دو ســاعت بعــد از زمین لــرزه رســیدند. مــردم بــه روی 
تپه هــای ماســه ای رفتنــد. ســومین مــوج بزرگتریــن مــوج بــود و بــه انــدازه ای بلنــد بــود کــه توانســت از روی 

آن تپه هــای ماســه ای رد شــود. بــه همیــن خاطــر مــردم بــه جاهــای بلندتــر فــرار کردنــد. 
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ 7 اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی بــه همــراه همســرش در شــهر داّم 

توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت. 

  دام )نزدیکی سون میانی(

حاجی عثمان )پسر علی محمد(
سن در هنگام مصاحبه: نزدیک به 85 سا ل

مــن نمی دانــم چنــد ســالم بــود ولــی بایــد خیلــی جــوان ]نوجــوان[ بــوده باشــم. مــن وقتــی کشــور پاکســتان 
ایجــاد شــد )1326هجــری شمســی( ســبیل داشــتم. مــن ماهیگیــر بــودم. 

زمین لــرزه در شــب اتفــاق افتــاد و ســه مــوج بعــد از اذان صبــح آمــد. تکان هــای زمیــن خیلــی شــدید بــود 
و صــدای تــق تــق قفــل درهــا را در آورد. مــا آتشــی را کــه از کوه هــا بــر می خاســت، دیدیــم. 

دریــا بعــد از زلزلــه عقــب رفــت و بعــد از یــک ســاعت بازگشــت. دریــا جلــو آمــد و برگشــت و دوبــاره جلــو 
آمــد. هــر مــوج حــدود 5 دقیقــه طــو ل کشــید. آب بــه دو بخــش تقســیم شــد، بخشــی بــه ســمت چــپ و 
ــه دو بخــش  ــی رود ب ــج ســون میانی م ــه خلی ــه ب ــی ک ــا، کانال ــت ]در این ج ــه ســمت راســت رف بخشــی ب
تقســیم می شــود[. امــواج بعــد از دو یــا ســه ســاعت تمــام شــدند. بــاد بــه  شــدتی کــه در نــوع دیگــری از 

ــود.  ــود دارد، نب ــیکلون ها[ وج ــی ]س ــان دریای طوف
خانــه مــن در جایــی کــه االن موج شــکن اســت، قــرار داشــت. آن خانــه روی زمین هــای مرتفــع بنــا شــده 
ــرار داشــتند از  ــی کــه در مناطــق  پســت تر ق ــب خانه های ــد. اغل ــواج آســیبی ندی ــن توســط ام ــود و بنابرای ب

میــان رفتنــد. آن هــا از چــوب و نمــد ســاخته شــده بودنــد.
مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ 7 اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی در دام توســط غزالــه نعیــم، دیــن 

محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.
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محمد عثمان )پسر محمد موسی(
سن در هنگام مصاحبه: 45 سا ل

)متولد پس از 1324 هجری شمسی(

ــی کــه در  ــه خانه های ــی نتوانســت ب ــت ول ــا تپه هــای ماســه ای رف ــد کــه آب ت ــه مــن گفتن ــن مــن ب والدی
ــد.  ــرزه نگفتن ــاره زمین ل ــزی درب ــا چی ــد. آن ه ــتند، برس ــرار داش ــع ق ــای مرتف زمین ه

مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ 7 اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی در دام توســط غزالــه نعیــم، دیــن 
محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.

اکبر اکبر
)تاریخ تولد پس از سا ل 1324(

پــدرم در آن زمــان صیــاد جوانــی بــود. او می گفــت کــه ســه مــوج در هنــگام شــب بــه ســاحل برخــورد کــرد 
و آب برخــی از خانه هــا را فراگرفــت. 

مصاحبــه بــه زبــان بلوچــی در تاریــخ 7 اســفند ۱۳9۱ هجــری شمســی در دام توســط غزالــه نعیــم، دیــن 
محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.
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بورجان )پسر کیّچو(
سن در هنگام مصاحبه: 100 سا ل

 کراچی روستــای عبدالرحمـن، خلیــج شــاهین هــا

ــا 15  ــن 12  ت ــم، ســن داشــتم، بی ــم کار کن ــدازه ای کــه بتوان ــه ان مــن در ســا ل 1324 هجــری شمســی ب
ســا ل، و در خانــه ی پــدرم زندگــی می کــردم. یــادم نمی آیــد کــه در آن زمــان ازدواج کــرده بــودم یــا نــه!. مــا 
حتــی قبــل از این کــه این جــا روســتایی باشــد، در آن خانــه زندگــی می کردیــم. در زمــان آن حادثــه روســتا 
"بــوالی گــی" نــام داشــت و 30 خانــوار ]جمعیــت[ داشــت. امــروز حــدود پنــج یــا شــش هــزار نفــر جمعیــت 
ــا آن را فــرا گرفتــه، ماهــی خشــک کنیــم ]خــط ســاحلی  دارد. مــا عــادت داشــتیم در محلــی کــه االن دری
امــروزی بتن ریــزی شــده و آن خانه هــا در زیــر آب قــرار دارنــد[. مــا قبــل از نمــاز صبــح زلزلــه ای را حــس 
کردیــم. مــن خــواب بــودم ولــی بــه دلیــل آن کــه مــردم بعــد از زلزلــه فریــاد می زدنــد و گریــه می کردنــد از 
خــواب بیــدار شــدم. یکــی از عموهــای پــدر مــن بــه نــام مانــدا بــرای وضــو گرفتــن بــه نزدیــک دریــا رفــت. 
او دیــد کــه دریــا همین طــور دورتــر و دورتــر مــی رود. او فریادزنــان برگشــت و آن چــه را کــه دیــده بــود بــه 
بقیــه مــردم روســتا گفــت. دریــا عقب نشــینی کــرد و بعــد جلــو و جلوتــر آمــد. ]دریــا[ صداهــای بلنــدی تولیــد 
ــم[  ــم. ]فکــر می کن ــا نمی توانســتیم ســتاره های آســمان را ببینی ــه م ــد ک ــد بودن ــدر بلن ــواج آنق ــرد. ام می ک

ســه مــوج آمــد. 

قایق هــا شکســتند و ]بــا امــواج[ بــه خشــکی آورده شــدند، ولــی کســی کشــته نشــد. یــک نفــر کــه در قایــق 
خوابیــده بــود در جنگل هــای حــّرا پیــدا شــد. تورهــای ماهیگیــری از درخت هــا آویــزان بودنــد. آبراهه هــای 
ــم  ــروز ه ــی ام ــاب شــدند و حت ــر روی ســاحل پرت ــه ســنگ های ســنگینی ب ــت. تخت ــدی شــکل گرف جدی
ــا حــدود 100 متــر در خشــکی پیشــروی  ــه خــط ســاحلی امــروز ت می توانیــد آن هــا را ببینیــد. آب نســبت ب
ــه شــما نشــان دهــم. ]مــن شــنیدم کــه[ آتــش از کوهــی کــه نزدیــک  ــم محــل آن را ب کــرد. مــن می توان
هینگــو ل ]ناحیــه ای میــان اورمــره و الســبال[ اســت، برخاســت. مــن ایــن چیزهــا را بــرای بچه هــا و نوه هایــم 

ــف می کنم. تعری
مصاحبــه در تاریــخ اول اســفند ۱۳9۲در روســتای عبدالرحمــن  توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و 

عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/55
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قدیر بخش
سن در هنگام مصاحبه: 90 سا ل

مراد علی
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 65 سا ل

)تاریخ تولد پس از 1324 هجری شمسی(

ــرزه ای همــراه بــود. ســن و ســا ل مــن  ــا زمین ل ــه یــاد دارم کــه در دوره انگلیســی ها یــک طوفــان ب مــن ب
ــا  ــودم و کشــورهایی را در اروپ ــر ب ــم و ســبیل داشــتم. مــن ماهیگی ــود کــه می توانســتم کار کن در حــدی ب
ــان  ــن طوف ــز چنی ــی هرگ ــته ام، ول ــد گذش ــای قدرتمن ــیار و باده ــای بس ــان طوفان ه ــن از می ــده ام. م دی
دریایــی را تجربــه نکــرده ام. امــواج یکــی پــس از دیگــری در حــدود یــک ســاعت پــس از زلزلــه آمدنــد. او ل 
دریــا عقــب رفــت و بعــد از 10 یــا 15 دقیقــه بازگشــت. دریــا بــه همــان صــورت هــم، در ســا ل 1383 هجــری 
شمســی ]در طــی ســونامی ششــم دی مــاه 1383 هجــری شمســی اقیانــوس هنــد[ عقب نشــینی کــرد. ]در 
ــی  ــدند. وقت ــاحل آورده ش ــه س ــواج ب ــط ام ــزرگ توس ــنگ های ب ــه، تخته س ــد از زلزل ــی ها[ بع دوره انگلیس

ایــن حادثــه رخ داد مــن در کنــار ســاحل نبــودم.
ــه نعیــم،  مصاحبــه در تاریــخ اول اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در روســتای عبدالرحمــن  توســط غزال

دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/57

پــدرم همیشــه دربــاره زمیــن لــرزه و طوفــان بــرای مــا تعریــف می کــرد. نــام پــدرم دوشــنبه بــود. او ده یــا 
دوازده ســا ل پیــش از دنیــا رفــت. 

یــک روز پــدرم بــرای صیــد بــه دریــا می رفــت کــه دیــد یــک مــوج بــزرگ می آیــد، بنابرایــن برگشــت تــا بــه 
ــل ســایر موج هــای  ــوج مث ــت آن م ــود. او می گف ــه ب ــر از هم ــوج بزرگ ت ــن م دیگــران اطــالع دهــد. دومی
ــدن  ــا دی ــد از آن، او ب ــا بع ــاورد. ام ــار نی ــه ب ــادی ب ــی زی ــوج خراب ــبختانه آن م ــت. خوش ــی نشکس معمول
ــا  تخته ســنگ های بزرگــی کــه از دریــا بــه روی ســاحل افتــاده  بودنــد، شــگفت زده شــد. پــدرم همچنیــن ب
دیــدن انواعــی از ماهی هــا کــه در اولیــن مــاه  پــس از زمین لــرزه و طوفــان در کنــار ســاحل شــنا می کردنــد، 
ــّدا  ــام َخ ــه ن ــه ای ب ــق در ناحی ــای عمی ــواًل در آب ه ــا معم ــن ماهی ه ــت ای ــود. او می گف ــده ب ــب ش متعج

]مــکان عمیــق[ یافــت می شــوند.
مصاحبــه در تاریــخ اول اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در روســتای عبدالرحمــن  توســط غزالــه نعیــم و 

دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/58

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/57
http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/58
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یار محمد )پسر بور(
سن در هنگام مصاحبه: 58 سا ل

متولد بعد از 1324هجری شمسی

حاجی اسماعیل )فرزند یعقوب(
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 90 سا ل

رفتــار دریــا در زمــان ســونامی ســا ل 1383هجــری شمســی، اندونــزی در اینجــا عجیــب بــود. حــدود ســاعت 
چهــار و نیــم  بعدازظهــر دریــا بــه پایین تــر از خــط جــزر رفــت کــه ]در اینجــا[ حــدود ســاعت چهــار و نیــم 
بعــد ازظهــر رخ مــی دهــد ]جــزر رخ داده بــود[. بعــد دریــا بازگشــت و دوبــاره عقــب رفــت و ایــن اتفــاق ده 
ــه خاطــر این کــه از  ــود و ب ــا آب جابجــا می شــدند. آن روز یکشــنبه ب ــار تکــرار شــد. قایق هــا ب ــا دوازده ب ت
ــع  ــا جم ــگران در این ج ــی از گردش ــت، خیل ــردم اس ــه م ــورد عالق ــگاه م ــا تفرج ــی ها، این ج ــان انگلیس زم

شــده بودنــد و از دیــدن امــواج دریــا تعجــب کردنــده بودنــد. 
ــا ایــن حــا ل مــن  ــودم. ب ــده ب ــا ندی ــار عجیبــی از دری ــا آن زمــان در تمــام عمــرم چنیــن رفت مــن هرگــز ت
داســتان ســونامی ســا ل 1324 هجــری شمســی را از پــدرم شــنیده بــودم، بنابرایــن می توانســتم بفهمــم کــه 

ایــن پدیــده یــک ســونامی اســت. 
ــم،  ــه نعی ــخ اول اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در روســتای عبدالرحمــن توســط غزال ــه در تاری مصاحب

ــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت. دیــن محمــد کاکار و عب

من با سپهبد ژنرا ل گریسی ]فرمانده ارتش پاکستان، 1326 تا 1330هجری شمسی[ کار می کردم. 
مــن ســه طوفــان بــزرگ را در زندگــی ام تجربــه کــرده ام ولــی بزرگ تریــن آن هــا بعــد از یــک زلزلــه رخ داد. 
آب در حــدود ســاعت 9 صبــح بــاال آمــد. مــا در حــا ل شــنا بودیــم کــه متوجــه شــدیم رنــگ آب تغییــر کــرده 
اســت. امــواج حــدود دو تــا چهــار متــر ارتفــاع داشــتند و مــا ســعی کردیــم فــرار کنیــم. مــا خودمــان را بــه 

بــاالی قایــق کشــیدیم، ولــی قایق هــا در اثــر امــواج واژگــون شــدند. 
قایق هایــی کــه روی ســاحل بودنــد بــه داخــل خشــکی رفتنــد و تعــداد زیــادی از قایق هــا، جــان انســان ها 
ــازار َخــّدا در شــهر کراچــی نیــز بــه زیــر آب رفتــه اســت.  و خانه هــا از دســت رفــت. ]مــن فهمیــدم کــه[ ب
مــن نــام کســانی را کــه جانشــان را از دســت دادنــد نمی دانــم، ولــی می دانــم تعــداد قربانیــان خیلــی زیــاد 

ــود. انگلیســی ها بایــد آن را ثبــت کــرده باشــند.  ب
مصاحبــه در تاریــخ اوب اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در جزیــره بابــا  توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد 

کاکار و عبــداهلل عثمــان  انجــام شــده اســت

  جزیره بابا، بندر کراچی
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حاجی عبدالرحمن )پسر سلیمان(
سن در هنگام مصاحبه: 86 سا ل

ــا آدم هــای زیــادی کشــته شــدند، از جملــه یــک افســر انگلیســی بــه نــام جاکــوب. زن هــا و  در جزیــره  باب
بچــه هــا در بیــن قربانیــان بیشــتر بودنــد. 

حــدود 20 نفــر در جزیــره بیــت  جــان باختنــد. ســونا، علیمــه، آِچــر، غــالم رســو ل، گوهــرام، میــرزا، مالــک، 
ــد.  ــره[ بیــت مردن ــا، دوا و لوکچــو در ]جزی ــو، ماجن اســد، صالح محمــد، فائزمحمــد، الل

مــن در بخــش فعالیت هــای عمرانــی اتحادیــه بنــدر کراچــی کار می کــردم. خســارت هــای زیــادی بــه مــن 
وارد شــد. پــس از زمین لــرزه و امــواج فقــط یــک کارگاه ]در بنــدر[ باقــی مانــد. بــازار ّخــّدا ]خــّدا بــه معنــی 
محــل پســت اســت[ بــه زیــر آب رفــت. اجــداد و بســتگان مــن مکرانــی هســتند و بیشــتر تلفــات آن جــا، در 
اورمــره و پاســنی، رخ داد. در حــدود 300 نفــر از مــردم مکــران کــه زخمــی شــده بودنــد یــا از حادثــه آســیب 
دیــده بودنــد بــه کراچــی آورده شــدند. بیشــتر آن هــا در همین جــا مردنــد و مــا آن هــا را در قبرســتان "مــأوا 
شــاه" بــه خــاک ســپردیم. بعــد از آن مــن دیگــر هرگــز بــه آن قبرســتان نرفتــم. امــروز دیگــر نمی توانــم 
مــزار آنهــا را شناســایی کنــم. یکــی از کســانی کــه در اورمــره جــان باخــت دخترعمــوی مــن، "لیّگــی" بــود.      

ــان آوار  ــت، در می ــره فروریخ ــه اش در اورم ــه خان ــی ک ــد از ازدواج او رخ داد. او وقت ــد روز بع ــرزه چن زمین ل
گرفتــار وکشــته شــد. وقتــی کــه او می خواســته تــا خــود را در زیــر چاروپــی ]یــک تخــت خــواب ســنتی بــا 
چارچــوب چوبــی کــه کنف هــای هنــدی بــه صــورت شــبکه بــه آن بافتــه شــده اند[ مخفــی کنــد، دیوارهــا 
روی او ســقوط کردنــد. چهــار غیرمســلمان ]هنــدو[ در اورمــره جــان باختنــد. آن هــا در یــک ســفر تجــاری از 

هنــد آمــده بودنــد. در آن زمــان راه دریایــی دســتاگیر در مــرز اورمــره قــرار داشــت.
ــاد  ــی وی در صالح آب ــه فعل ــی در خان ــری شمس ــفند ۱۳9۲هج ــخ 7 اس ــان اردو در تاری ــه زب ــه ب مصاحب
ــری  ــاه ۱۳9۳ هج ــخ ۲۱ دیم ــز در تاری ــان و نی ــداهلل عثم ــد کاکار و عب ــن محم ــم، دی ــه نعی ــط غزال توس

ــت. ــده اس ــام ش ــد کاکار انج ــم و دین محم ــه نعی ــط غزال ــی توس شمس
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محمد
سن در هنگام مصاحبه: 80 سا ل

در زمانــی کــه کشــور پاکســتان متولــد شــد، جــوان بــودم. بزرگ ترهایــم بــه مــن می گفتنــد کــه دریــا بــاال 
آمــد و وارد جزیــره شــد. مــن جزییــات را بــه خاطــر نمــی آورم.

ــم و  ــه نعی ــا، کراچــی توســط غزال ــره باب ــه در تاریــخ اول اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در جزی مصاحب
دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/61

قاسم
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 90 سا ل

ــاال آمــد. مــا  ــا ناگهــان ب ــا برکشــند طوفــان( نبــود، بلکــه دری ــه یــک طوفــان )طوفــان حــاره ای ی آن حادث
همگــی بــه ارتفاعــات رفتیــم. یــادم می آیــد کــه ]آن حادثــه[ در طــو ل روز رخ داد. هیــچ خرابــی حاصــل نشــد.

ــم،  ــه نعی ــا، کراچــی توســط غزال ــره باب ــخ اوب اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در جزی ــه در تاری مصاحب
ــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت. دیــن محمــد کاکار و عب

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/61
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حاجی اسماعیل
سن در هنگام مصاحبه: 70 سا ل

پدربــزرگ مــن در ایــن جزیــره متولــد شــد و خانــواده مــن هــم از آن زمــان در ایــن جزیــره زندگــی می کننــد. 
در ســا ل 1324 هجــری شمســی مــن فقــط دو ســا ل داشــتم و بنابرایــن چیــزی از آن حادثــه بــه یــاد نــدارم. 
ــن  ــّرا در ای ــای ح ــه جنگل ه ــت و این ک ــته اس ــق داش ــر عم ــی دو مت ــه آب یک ــنید ه ام ک ــا ل ش ــن ح ــا ای ب

نزدیکــی از بیــن رفتــه انــد و مــردم از آب فــرار کــرده انــد.
ــم،  ــه نعی ــط غزال ــی توس ــا، کراچ ــره باب ــی در جزی ــری شمس ــفند ۱۳9۲ هج ــخ اول اس ــه در تاری مصاحب

ــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت ــن محمــد کاکار و عب دی

الل محمد )پسر سلیمان(
سن در هنگام مصاحبه: 78 سا ل

مــن در ســا ل 1317 هجــری شمســی در جزیــره بیــت بــه دنیــا آمــدم. در زمــان  انگلیســی ها یــک زلزلــه و 
طوفــان دریایــی رخ داد.

دریــا بــاال آمــد و همــه ســاحل را آب فراگرفــت. حــدود ســاعت 10 صبــح آب وارد منطقه خــاراَدر ]شما ل شــرق 
کیامــاری[ شــد و حتــی بــه جماعــت خانــه  مســتعمره ماچیچا رســید.

خســارت زیــادی بــه بــار نیامــد ولــی مــا ســه جنــازه پیــدا کردیــم، از جملــه یــک زن در لبــاس و جواهــرات 
ــدی.  ــای هن عروس ه

مصاحبــه در تاریــخ 7 اســفند ۱۳9۲هجــری شمســی، کراچــی توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و 
عبــداهلل عثمــان انجــام شــده اشــت.
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نورمحمد )پسر صدیق(
سن در هنگام مصاحبه: 82 سا ل

مــن در اســتخدام اتحادیــه بنــدر کراچــی بــودم و در ســا ل 1370 هجــری شمســی بازنشســته شــدم. در ســا ل 
ــا  ــردم. م ــی می ک ــاری زندگ ــه کیام ــن در منطق ــا 13 ســا ل داشــتم. م ــااًل 12 ی 1324 هجــری شمســی احتم

زلزلــه را حــس کردیــم ولــی خیلــی قــوی نبــود.
مصاحبــه در تاریــخ 7 اســفند ۱۳9۲ هجــری شمســی در کراچــی توســط غزالــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و 

عبــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت.

آچ مالح
سن در هنگام مصاحبه: 80 سا ل

ــه خاطــر  ــق آن را ب ــم ســا ل دقی ــن نمی توان ــن خاطــر م ــه همی ــش رخ داد و ب ــت پی ــی وق ــه[ خیل آن ]واقع
ــواده مــن بعــد از ســا ل 1319 هجــری شمســی و پیــش از  ــاورم. مــن حــدود 12 ســا ل ســن داشــتم. خان بی

ــد.  ــو مــالح" ســاکن شــده  بودن تشــکیل کشــور پاکســتان در "بلّ
مــن زلزلــه ای را پیــش از آمــدن امــواج بــه یــاد نــدارم. یــادم هســت کــه امــواج در طــو ل شــب آمدنــد، ولــی 
ســاعت دقیــق آن را بــه یــاد نــدارم. بــه خاطــر دارم کــه امــواج خیلــی بــزرگ بودنــد، انــگار کــه آســمان را 
ــا آن هــا را بشــمارد. مــن توانســتم فــرار کنــم زیــرا  ــد. کســی نمی توانســت ســرپا بایســتد ی لمــس می کردن

کمــی از مســیر آب دور بــودم. 
ــن و  ــر روی زمی ــردم ب ــا هــم کشــته شــدند. اجســاد م ــی ه ــد و خیل ــرار کردن ــا ف ــی ه ــن روســتا خیل در ای
حتــی روی درخت هــا پیــدا می شــدند. مــن خرابــی را در این جــا بــه چشــم دیــدم. اگــر می توانســتم بخوانــم 
ــا  ــی ت ــه از کراچ ــی منطق ــه تمام ــد ک ــا می گفتن ــردم. بزرگ تره ــت می ک ــات را ثب ــاید جزیی ــم ش و بنویس

ــت.  ــده اس ــران ش ــدر وی کتی بن
ــا  ــتان تاتّ ــدر اس ــالح، کتی بن ــو م ــتای بلّ ــی در روس ــری شمس ــن ۱۳9۲ هج ــخ ۲8 بهم ــه در تاری مصاحب

ــه نعیــم، دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت. توســط غزال

  دلتای ایندوس کتی بندر
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ــی ]در  ــیرین فراوان ــود. آب ش ــزرگ ب ــای ب ــی از بندره ــدر یک ــه کتی بن ــاد دارم ک ــه ی ــی را ب ــن زمان م
رودخانــه[ بــود. هــزاران صیــاد و کشــاورز در این جــا زندگــی می کردنــد. کارگــران از شــهرهای دیگــر، 
ــدر  ــی بن ــه کت ــرای کار ب ــت، ب ــا دور اس ــر از این ج ــه 300 کیلومت ــوّکور ک ــل س ــهری مث ــی از ش حت
ــه  ــذا ب ــو ل و غ ــد و پ ــدر[ می ماندن ــی بن ــتر ]در کت ــا بیش ــاه ی ــدت دو م ــه م ــا ب ــد. بعضی ه می آمدن
ــا  ــود. م ــی ب ــارت پررونق ــدر تج ــی بن ــج در کت ــادرات برن ــان ص ــتادند. در آن زم ــان می فرس شهرهایش
ــچ  ــر هی ــا دیگ ــر آب دری ــه خاط ــم. االن ب ــا می کردی ــج نش ــته اید، برن ــما االن نشس ــه ش ــی ک در جای

ــج نیســت.  ــری از کشــت برن اث
خانــواده مــن از چندیــن نســل پیــش در کتــی بنــدر ســاکن بــوده انــد. پــدرم یــک کرجــی را از این جــا 
ــد  ــما نمی توانی ــه ش ــر می آیدک ــه نظ ــد "ب ــرهایم می گوین ــه پس ــردم ب ــروز م ــد. ام ــی می ران ــا کراچ ت
از پدرتــان مراقبــت کنیــد، بــه همیــن خاطــر اســت کــه او مجبــور اســت در ایــن ســن کار کنــد"! ولــی 

ــه خصــوص از ماهیگیــری. ــرم، ب مــن از کار کــردن لــذت می ب
ــایر  ــدر و س ــی بن ــه کت ــزرگ ب ــوج ب ــک م ــودم، ی ــاله ب ــت س ــا هش ــت ی ــن هف ــی م ــب، وقت ــک ش ی
ــطح آب  ــوم آورد. س ــد، هج ــج بودن ــه خلی ــو ل دهان ــه در ط ــی ک ــه مناطق ــوص ب ــق علی الخص مناط
همــراه بــا صــدای غــرش بــاال آمــد. خیلــی جالــب بــود کــه هیــچ بــاد یــا بارانــی در کار نبــود. بعــد از 

ــم.  ــه نکردی ــاره تجرب ــی را دوب ــن طوفان ــز چنی ــا هرگ آن، م
ــر از  ــت کیلومت ــدود هف ــا ح ــرد. دری ــاد ک ــاحل ایج ــه س ــبت ب ــدر نس ــی بن ــری در کت ــی کمت آب خراب
این جــا فاصلــه داشــت و بــه همیــن خاطــر مــا خیلــی آســیب ندیدیــم، ولــی تقریبــًا تمامــی روســتاهای 
ــان  ــرای ج ــتیم ب ــا نتوانس ــه م ــد ک ــاد بودن ــدر زی ــدند، آن ق ــته ش ــا کش ــد. خیلی ه ــن رفت ــاحلی از بی س

ــن کشــته شــدند. ــم هــزاران ت ــم. فکــر کن ــا مراســم بگیری ــم ی ــه کنی ــوت تهی ــگان تاب باخت

ــوش  ــرای گ ــا ب ــرا آن ه ــته ام زی ــان نگذاش ــر در می ــراد دیگ ــا اف ــم ی ــا فرزندان ــتان را ب ــن داس ــن ای م
ــرد،  ــی ک ــا ل زندگ ــش از 120 س ــه بی ــدرم ک ــی پ ــد. ول ــت ندارن ــی وق ــای قدیم ــه ه ــه قص ــردن ب ک
ــونامی از او  ــاره س ــادی درب ــای زی ــن چیزه ــرد و م ــف می ک ــن تعری ــرای م ــتان را ب ــن داس همیشــه ای

ــم. ــاد گرفت ی
ــم،  ــه نعی ــا توســط غزال ــدر اســتان تاتّ ــخ ۲8 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در کتی بن ــه در تاری مصاحب

دیــن محمــد کاکار و عبــداهلل عثمــان انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/66

سعید محمد رونژا
سن در هنگام مصاحبه: 73 سا ل

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/66
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جعفر جبلو
سن در هنگام مصاحبه: 104 سا ل

وقتــی هندوهــا ایــن ناحیــه را تــرک کردنــد )ســا ل 1326 هجــری شمســی( مــن جــوان بــودم. مــن در جاهــای 
مختلفــی زندگــی و کارکــرده ام: کتــی بنــدر، ِرهــی ]منطقــه ای در نزدیکــی کراچــی[ و در طــو ل ســایر آبراهــه 
هــا. مــن کشــاورزی و ماهیگیــری می کــردم. مــا در ایــن منطقــه حــدود 300 تــا 400 َمــن ]حــدود 12 تــا 16 

تــن[ گنــدم تولیــد می کردیــم زیــرا آب شــیرین فراوانــی وجــود داشــت و زمیــن حاصل خیــز بــود. 
ــودم. یــک مــوج کــم  ــه خــواب ب ــا هنــگام ســحری روی داد. مــن در خان آن اتفــاق در زمــان اذان صبــح ی

ــم.  ــرار کردی ــک ف ــای ماســه ای نزدی ــه تپه ه ــا ب ــد. م ــاع آم ارتف
در جاهــای دیگــر امــواج از روی درخت هــا و مناطــق مرتفــع هــم گذشــته بودنــد. دریــا بــرای ســه بــار آمــد 
و بازگشــت. در دهانــه ی ذابــو )دبـّـو( و دهانــه پونچیانــی )پیتیانــی( اگرچــه آب از ســمت دریــا وارد شــد ولــی 

مردمــی کــه باالدســت قــرار داشــتند، آســیب دیدنــد. 
یــک زلزلــه بــزرگ بعــد از این کــه آن امــواج آمدنــد رخ داد، ولــی یــادم نیســت کــه آیــا قبــل از امــواج هــم 
ــرار  ــان ق ــی روی درخت ــن و حت ــر روی زمی ــردگان ب ــاد م ــح آن روز اجس ــر. در صب ــا خی ــه ای رخ داده ی زلزل
داشــت. در جایــی کــه پســرعموهای مــن زندگــی می کردنــد، افــراد زیــادی مردنــد زیــرا هیــچ تپــه ماســه ای 

یــا زمیــن مرتفعــی وجــود نداشــت. 

پســرعمویم احمــد و همســرش کشــته شــدند. مردمــی کــه در دهانــه ذابــو زندگــی می کردنــد، کشــته شــدند 
ــه طــور طبیعــی مرتفــع اســت.  ــرا آن جــا ب ــد زی ــد، نجــات یافتن ــه پینیاچــی بودن ــی مردمــی کــه در دهان ول
ــد ولــی جنگل هــای حــرا کســانی را کــه در پشــت جنــگل  درخت هــای حــرا از جای شــان کنــده شــده بودن
ــات  ــی، تلف ــی کراچ ــی در نزدیک ــتای ِره ــّدا در روس ــه گ ــد. محل ــرده بودن ــت ک ــد، محافظ ــی می کردن زندگ

زیــادی دادنــد. 
مــن چنــد جنــازه را کــه روی درخت هــا بودنــد، دفــن کــردم. مــا بــرای مــردم آســیب دیــده غــذا آوردیــم و 

بــرای چندتــن از مــردگان کفــن تهیــه کردیــم. 
ــه نعیــم و  ــا توســط غزال مصاحبــه در تاریــخ ۲8 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در کتی بنــدر اســتان تاتّ

دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.
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ناتو
سن در هنگام مصاحیه: 105 سا ل

محمد جمعه
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 80 سا ل

ــدای  ــودم ]ناخ ــدا ب ــودم و ناخ ــاله ب ــج س ــت و پن ــدودأ بیس ــن ح ــود. م ــی ها ب ــان در دوره انگلیس آن زم
ــه  ــه ب ــن کلب ــدم. االن در ای ــور ش ــی ک ــری شمس ــا ل 1326 هج ــن در س ــی[. م ــری بادبان ــای بارب قایق ه

ــدارم. ــواده ای ن ــچ خان ــم و هی ــی می کن ــی زندگ تنهای
هیــچ بــاران یــا بــادی نبــود ولــی پیــش از امــواج، زلزلــه ای روی داد. آب دریــا نیمــه شــب یــا دیرتــر،  وقتــی 
همــه خــواب بودنــد آمــد. امــواج از روی خانه هــا گذشــتند. ایــن نــوع از طوفــان در طــو ل زندگــی مــن فقــط 

یــک بــار رخ داده اســت.
ــود.  ــتر ب ــم بیش ــن ه ــی از  ای ــات جان ــرد و تلف ــا را آب ب ــا و خانه ه ــتند، کلبه ه ــم شکس ــا دره قایق ه
ــا آب بــرده شــدند. بــه خاطــر دارم کــه 10 آبراهــه اصلــی وجــود  ــد ب روســتاهایی کــه نزدیــک ســاحل بودن
داشــت. تمــام چیزهایــی کــه در دهانه هــای دبـّـو، پاتیانــی، چــاه، هاجامنــو، تورشــامانو، َگــرو و ســنگری بودنــد، 
ــدر  ــی بن ــی در کت ــزان خراب ــد. می ــی آســیب ندیدن ــتا و گاجــا خیل ــی دهانه هــای واری، بَس ــن رفــت. ول از بی

ــا درهــم شکســت. ــی قایق هــای م ــود ول ــر از همــه ب کمت
ــماره  ــه ش ــی ب ــه کراچ ــخه ای از نقش ــد در نس ــر ش ــو ذک ــای نات ــط آق ــه توس ــی ک ــدادی از دهانه های ]تع
ــه  ــد در ســا ل 1322 هجــری شمســی تهی ــرداری هن ــاس 1:253400 کــه توســط نقشــه ب ــا مقی G42-T ب
شــده، قابــل مشــاهده اســت. نــام ایــن دهانــه هــا از شــما ل بــه جنــوب بــر اســاس آنچــه در نقشــه نوشــته 
ــدر و  ــی بن ــرو در غــرب کت ــه حاجام ــرو و تورشــیان. دهان ــو، چــان، حاجام ــی، دبّ شــده، عبارتســت از: پایتیان
ــا وصــل مــی کنــد قــرار داشــته اســت[.  ــه دری ــه تورشــیان در جنــوب آبراهــه ای کــه کتــی بنــدر را ب دهان
ــه نعیــم و  ــا توســط غزال مصاحبــه در تاریــخ ۲8 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در کتی بنــدر اســتان تاتّ

دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.

http://iotic.ioc-unesco.org/1945makrantsunami/interview/67

مــن خیــاط بــودم و در ســا ل 1324 هجــری شمســی حــدود 20 تــا 25 ســا ل ســن داشــتم. در این جــا مــردم 
ــور  ــا ش ــتر جاه ــرا آب در بیش ــت زی ــر نیس ــر امکان پذی ــروز دیگ ــه ام ــتند ک ــدم می کاش ــج و گن ــتر برن بیش
شــده اســت. جمعیــت ایــن منطقــه در گذشــته خیلــی بیشــتر از امــروز بــود. االن مــردم بــرای یافتــن کار بــه 

جاهــای دیگــر مــی رونــد.
امــواج در ایــن منطقــه فاجعــه آفریدنــد. مــن یــادم می آیــد کــه قایق هــا در هــم شکســتند، دام هــا را آب بــرد 

و مــردم زیــادی کشــته شــدند و اجســاد حتــی روی درخت هــا بودنــد.
مصاحبــه در تاریــخ ۲8 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در خــارو چــان، اســتان تاتّــا توســط غزالــه نعیــم 

و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.
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رضا محمد
سن در هنگام مصاحبه:بیش از حدود 80 سا ل

محمد رمضان ساتو
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 80 سا ل

ایــن اتفــاق پیــش از اینکــه هندوهــا اینجــا را تــرک کننــد، رخ داد. مــن بیــن 12 تــا 14 ســاله بــودم و چوپانــی 
می کــردم. دام در کنــار برنــج و گنــدم اهمیــت زیــادی داشــت. 

طوفــان در شــب رخ داد. مــن خــودم دریــا را ندیــدم ولــی مادربزرگــم و ســایر بزرگ ترهــا برایــم از آن حادثــه 
ــد.  ــف می کردن تعری

آب تعــداد زیــادی دام را در ناحیــه بیــن ّقــرو )تقریبــًا شــما ل کراچــی( و ّخــرو چــان )80 کیلومتــر بــه ســمت 
جنــوب( بــا خــود بــرد.

قبیلــه هندوی"َجــت" ثروتمندتریــن مــردم ناحیــه بودنــد. زنان شــان حلقه هــای بینــی ســنگین بــا وزن حــدود 
ــردم  ــدند، م ــاحل[ آورده ش ــه س ــا ]ب ــواج دری ــی اجســاد توســط ام ــد. وقت ــزان می کردن ــرم آوی ــا 60 گ 50 ت

تــالش می کردنــد تــا طــال و جواهــرات زنــان جــان باختــه را بدزندنــد.
مصاحبــه در تاریــخ ۲8 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در خــرو چــان، اســتان تاتـّـا توســط غزالــه نعیــم و 

دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.

ــد می کــرد،  ــا را تهدی ــد م ــت کــه هــوای ب ــت می کــرد. او هــر وق ــا مــن صحب ــه ب ــاره آن فاجع ــادرم درب م
ایــن حادثــه را تعریــف مــی کــرد. او بیســت ســا ل پیــش از دنیــا رفــت.

مــا در خانــه ای بودیــم کــه از گل و چــوب ســاخته شــده بــود. ســونامی در شــب، وقتــی همــه خــواب بودنــد، 
ــا در  ــرد. در این ج ــن ب ــود را از بی ــا ب ــه در آن ه ــا و هرآن چ ــا، خانه ه ــا، قایق ه ــالت، دام ه رخ داد. آب غ

خروچــان نســبت بــه مناطــق اطــراف خرابــی کمتــری بــود.
مصاحبــه در تاریــخ ۲8 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در خــارو چــان  اســتان تاتّــا توســط غزالــه نعیــم 

و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.
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محمد
سن درهنگام مصاحبه: بیش از 80 سا ل

حاجی عمر
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 90 سا ل

مــن در مــورد ســا ل ]وقــوع حادثــه[ خیلــی مطمئــن نیســتم. خیلــی دقیــق یــادم نیســت کــه چــه اتفاقــی افتــاد، 
ولــی داســتان های زیــادی را از بزرگ ترهــا شــنیده ام. پــدرم کــه کشــاورز بــود آن حادثــه را بــه یــاد مــی آورد. 

او دربــاره افــراد، دام هــا، خانه هــا و قایق هایــی کــه از دســت رفتنــد، صحبــت می کــرد.
ــا  ــتان تاتّ ــان، اس ــارو چ ــی، خ ــتای جوگ ــی در روس ــری شمس ــن ۱۳9۲هج ــخ ۲8 بهم ــه در تاری مصاحب

ــت. ــده اس ــام ش ــد کاکار انج ــن محم ــم و دی ــه نعی ــط غزال توس

من زلزله ای حس نکردم ولی آب در رودخانه باال آمد. باد یا بارانی در کار نبود.
مــا صبــح از میــزان خســارات آگاه شــدیم. صدهــا نفــر کشــته شــده بودنــد. مــا نتوانســتیم بــرای همــه آن هــا 
کفــن تهیــه کنیــم وخیلی هــا را در یــک قبــر دفــن کردیــم. مــن بــرای کمــک بــه مــردم بــه "ســوخی بنــدر" 

 . فتم ر
ــو، بخــش خــارو چــان،  مصاحبــه در تاریــخ ۲8 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در گــوت حاجــی عمــر اتّ

اســتان تاتــا توســط غزالــه نعیــم و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.
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عرب
سن در هنگام مصاحبه: 100 سا ل

عبداهلل بلوچ
سن در هنگام مصاحبه: 61 سا ل

)تاریخ تولد پس از 1945 میالدی(

از زمــان تولــدم تــا امــروز مــن همیــن جــا زندگــی کــرده ام. مــا همیشــه مزرعــه داشــتیم. رودخانــه تــا این جــا 
ــه زیادی داشــت. فاصل

آب دریــا تــا این جــا نیامــد، ولــی کســانی کــه در نزدیکــی رودخانــه زندگــی می کردنــد دربــاره خرابــی بــرای 
مــن چیزهایــی گفتنــد. مــن بــه شــهر "ســوخی بنــدر" کــه حــدود 4 تــا 5 کیلومتــر بــا اینجــا فاصلــه دارد، 
ــم، همان جــا  ــه  می یافتی ــردگان را در هــر جــا ک ــا اجســاد م ــود. م ــم. شــهر توســط آب خــراب شــده ب رفت
دفــن می کردیــم. آب حــدود یکــی دو مــاه باقــی مانــد. اغلــب بازمانــدگان "ســوخی بنــدر" بــه هنــد مهاجــرت 

کردنــد. امــروز دیگــر نمی تــوان بقایــای شــهر را پیــدا کــرد.
ــو، بخــش خــارو چــان،  مصاحبــه در تاریــخ ۲8 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در گــوت حاجــی عمــر اتّ

اســتان تاتــا توســط غزالــه نعیــم و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.

ــا بــی بــی، همیشــه از دو طوفــان بزرگــی کــه بــه یــاد داشــت تعریــف می کــرد. یکــی  مادربــزرگ مــن، دنّ
در ســا ل 1300 یــا 1301 هجــری شمســی و دیگــری در ســا ل 1324 هجــری شمســی رخ داد. او در "شــاه 
بنــدر" کــه در آن هنــگام بزرگ تــر از امــروز بــود، زندگــی می کــرد. آن منطقــه، قبــل از این کــه آب آن جــا 
ــان  ــارو چ ــه خ ــا ل 1344 ب ــا در س ــواده م ــود. خان ــز ب ــج حاصل خی ــو و برن ــت ج ــرای کاش ــرد، ب را فرابگی

مهاجــرت کردنــد.
یــک روز مادربزرگــم در نزدیکــی خانــه مشــغو ل بــازی بــود کــه بــا تعجــب متوجــه ورود آب بــه "شــاه بندر" 
ــک هایش را از آب  ــت عروس ــرد. او می خواس ــود ب ــا خ ــا را ب ــباب بازی ه ــا و اس ــا، لباس ه ــد. آب چوب ه ش
ــواده را از آن جــا دور کــرد. کمــی بعــد، آب اجســادی از جملــه  بگیــرد، ولــی پــدرش او و ســایر اعضــای خان

زنــان هنــدی کــه دارای جواهــرات بودنــد را بــا خــود آورد. 
همچنیــن پــدرم واقعــه ســا ل 1324 هجــری شمســی را بــه یــاد مــی آورد و می گفــت کــه در طــی روز اتفــاق 

افتــاد. او می گفــت کــه تلفاتــی بــود ولــی کمتــر از طوفــان ســا ل 1300 و 1301 هجــری شمســی بــود.
ــر، بخــش خــارو  ــی بخــش مرگ ــخ ۲8 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در روســتای عل ــه در تاری مصاحب

ــه نعیــم و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت. ــا توســط غزال چــان، اســتان تات
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محمد عثمان پاتل دندال
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 90 سا ل

حاجی گل محمد
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 80 سا ل

خانــواده مــن در کار صیــادی بودنــد ولــی مــن کشــاورزی را انتخــاب کــردم. هنگامــی کــه مــالکان هنــدی در 
ســا ل 1326 هجــری شمســی ]این جــا را[ تــرک کردنــد مــن هنــوز کشــاورز بــودم. منطقــه تاتّــا در آن زمــان 

پرجمعیت تــر و حاصل خیزتــر از االن بــود، حتــی در حــد شــهر خــارو چــان بــود!
بــه یــاد دارم کــه شــب بــود و کســانی کــه بــرای صیــادی رفتــه بودنــد، فریادزنــان بازگشــتند و می گفتنــد کــه 
دریــا دارد می آیــد. خاطــرم می آیــد در حالــی کــه هیــچ بــادی در کار نبــود، دریــا از حــد معمــو ل بیشــتر بــه 

داخــل خشــکی وارد شــد.
وقتــی دریــا بــاز می گشــت دام هــا را بــا خــود بــرد ولــی کســی در روســتای مــا کشــته نشــد. مــا یــک مــاه 

بعــد بــه روســتایمان بازگشــتیم.
ــه  ــورای اتحادی ــدال، ش ــان دن ــتای عثم ــی در روس ــری شمس ــن ۱۳9۲ هج ــخ ۲7 بهم ــه در تاری مصاحب

ــد کاکار انجــام شــده اســت. ــن محم ــم و دی ــه نعی ــا توســط غزال ــی، اســتان تات ــک، بخــش جت کارمال
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ــا صــدای بلنــدی در حــدود ســاعت 2  ــا ب یــادم می آیــد کــه شــب بــود و مــن 7 یــا 8 ســاله بــودم. آب دری
ــادی در کار باشــد. ــدون این کــه ب ــد ب ــاال آم ــداد، ب بام

آب تــا جایــی کــه پــل "دو ل هــای دریاخــان" هشــت ســا ل پیــش ســاخته شــد، وارد دهانــه خــور شــد. دریــا 
بعــد از مدتــی عقب نشــینی کــرد.

آدم هــا، دام هــا، دارایی هــا، خانه هــا، همــه چیــز در ایــن منطقــه بــه وســیله آب و جریــان ســریع آب از میــان 
رفــت. افــراد زیــادی کشــته شــدند. خانــواده مــن هــم خیلــی چیزهــا را از دســت دادنــد بــه طــوری کــه مــا 

ناچــار بــه مهاجــرت بــه مانــورا ]جایــی در ســواحل کراچــی[ شــدیم. 
ــزی مشــابه  ــاره چی ــز درب ــا هــم هرگ ــه در طــو ل عمــر مــن دیگــر تکــرار نشــد و بزرگ ترهــای م آن حادث

ــد. ایــن صحبــت نکردن
ــه  ــورای اتحادی ــدال، ش ــان دن ــتای عثم ــی در روس ــری شمس ــن ۱۳9۲ هج ــخ ۲7 بهم ــه در تاری مصاحب

ــد کاکار انجــام شــده اســت. ــن محم ــم و دی ــه نعی ــا توســط غزال ــی، اســتان تات ــک، بخــش جت کارمال
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ماسی چاگی )همسر عمان(
سن در هنگام مصاحبه: 95 سا ل

سلیمان )پسر عبداهلل(
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 100 سا ل

مــن در آن زمــان ازدواج کــرده بــودم و دو فرزنــد داشــتم. مــن دام نگــه داری می کــردم و کارهــای خانــه مثــل 
آرد کــردن گنــدم و پخــت غــذا بــرای خانــواده را انجــام مــی دادم ]چندیــن خانــه وار در خانــه وجود داشــت[. 

زمــان اذان صبــح بــود کــه آب وارد خانه ها یمــان شــد. آب از "ران کوّچــه" از ســمت جنــوب آمــد. آب ســرخ 
ــه بازگشــتیم  ــه خان ــا ب ــه م ــد ک ــرد. بع ــا خــود حمــل می ک ــی ب ــود و آت و آشــغا ل و ماهــی فراوان ــگ ب رن
یــک خــط قرمــز روی دیــوار خانــه بــه ایــن ارتفــاع ]یــک متــر[ از ســطح زمیــن یافتیــم ]کــه عمــق آب را 

ــد[.  ــخص می کن مش
مــا توانســتیم بــا آویــزان شــدن بــه الــوار، بامبــو و تخــت خــواب ]وســایل خانــه و آت و آشــغا ل های شــناور[ 

از مهلکــه فــرار کنیــم. از آن جــا کــه مــا خیلــی از دریــا دور هســتیم، قایــق نداشــتیم.
بعضــی از مــردم می گفتنــد کــه زلزلــه ای قبــل از آمــدن آب رخ داد ولــی مــن هیــچ لرزشــی را حــس نکــردم. 

بــا ایــن حــا ل، صــدای غرشــی قبــل از رســیدن آب آمــد. 
مــا دام و وســایل خانــه را از دســت دادیــم ولــی کســی در روســتای مــا کشــته نشــد. خانــواده مــن در خانــه 
"اهلل بچایــا" در روســتای همســایه کــه در مــکان بلندتــری قــرار داشــت، ماندنــد. مــا بعــد از ســه روز کــه آب 

فروکــش کــرد بازگشــتیم. 
ــورای  ــاّلح، ش ــد م ــتای احم ــارو، روس ــت ب ــی در گ ــری شمس ــن ۱۳9۲ هج ــخ ۲7 بهم ــه در تاری مصاحب
ــه نعیــم و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده  اتحادیــه کارمالــک، بخــش جتــی، اســتان تاتــا توســط غزال

اســت.

ــا آمــد. آب در  ــزرگ از ســمت دری ــان ب ــا 70 ســا ل پیــش، یــک طوف بیــش از 50 ســا ل پیــش، شــاید 60 ی
طــی روز وارد ]خشــکی[ شــد و در شــب عقــب نشــینی کــرد. مقــداری از آب بــه عمــق حــدود یــک تــا کمتــر 

از 2 متــر باقــی مانــد.
آب همــه چیــز را بــا خــود بــرد. تقریبــًا همــه خانــه هــا ویــران شــدند بــه جــز چندتایــی کــه در زمین هــای 
ــه  ــان ب ــراه دام هایش ــه هم ــد ب ــده ماندن ــه زن ــی ک ــدند. آن های ــته ش ــادی کش ــای زی ــد. آدم ه ــع بودن مرتف
زمین هــای مرتفــع رفتنــد. زمیــن خشــک بــرای دفــن مــردگان یافــت نمی شــد. مــا چیــزی بــرای خــوردن 

نداشــتیم. 
ــه  ــورای اتحادی ــو، ش ــلیمان پوس ــتای س ــی در روس ــری شمس ــن ۱۳9۲هج ــخ ۳0 بهم ــه در تاری مصاحب
احمــد راجــو، بخــش جتــی، اســتان بادیــن، توســط غزالــه نعیــم و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.
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63پاکستـــــان

سبیل و امینه
سن در هنگام مصاحبه: 100 و بیش از 80 سا ل

سلیمان
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 90 سا ل

وقتی پاکستان تشکیل شد، من ازدواج کرده بودم و یک پسر داشتم.
آن اتفــاق در شــب، بعــد از نیمــه شــب رخ داد. پیــش از این کــه دریــا پیشــروی کنــد، زلزلــه ای رخ داد. مــن 
ــر  ــان س ــای خانه م ــان ویرانه ه ــا شــب را در می ــد. م ــران ش ــان وی ــا طوف ــا ب ــه م ــه خان ــد ک ــی آی ــادم م ی
ــه  کردیــم. یکــی از گاومیش هــای مــا غــرق شــد. مــردم اجســاد مرده هــا را از روســتاهای نزدیــک جاتــی ب

ــد.  ــا آوردن این ج
ایــن دو زن در تاریــخ ۳0 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در گــت حاجــی دریاخــان، شــورای اتحادیــه احمد 
ــدند.   ــه ش ــد کاکار مصاحب ــن محم ــم و دی ــه نعی ــط غزال ــراه یکدیگــر توس ــه هم ــن ب ــه بادی راجــو، منطق

گــزارش را َســبیل ارائــه نمــود. امینــه گفــت کــه او آنچــه را ســبیل گفتــه، بــه یــاد مــی آورد. 

مــن در ایــن روســتا زندگــی می کــردم. وقتــی کشــور پاکســتان تشــکیل شــد مــن کالس چهــارم ]حــدوداً ده 
ســاله[ بــودم. معلــم هنــدوی مــا بــه هندوســتان رفــت. 

ــاره ای  ــای ح ــا ل، طوفان ه ــن ح ــا ای ــدارم. ب ــاد ن ــه ی ــان ب ــان در آن زم ــرزه و طوف ــن ل ــزی از زمی ــن چی م
ــرده ام.  ــه ک ــم تجرب ــادی را در طــو ل زندگی زی

مصاحبــه در تاریــخ ۳0 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در گــت شــادمان لونــد، شــورای اتحادیــه احمــد 
راجــو، بخــش جتــی، اســتان بادیــن، توســط غزالــه نعیــم و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.
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خدیجه )همسر سلیمان(
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 90 سا ل

گوالن )پسر محمد یوسف(
سن در هنگام مصاحبه: بیش از 90 سا ل

مــن در آن زمــان ازدواج کــرده بــودم و بچــه داشــتم. ]ازدواج مــن[ پیــش از زمانــی بــود کــه دریــا 26 روســتا 
را در منطقــه مــا غــرق کنــد. 

مــن زلزلــه ای را حــس کــردم، ولــی بــه یــاد نــدارم کــه شــدت آن چقــدر بــود. از آن جــا کــه مــن در خانــه 
بــودم، موج هایــی را کــه می آمدنــد، ندیــدم ولــی وقتــی بیــرون رفتــم دیــدم کــه آب همه جــا را فــرا گرفتــه 

اســت. مــن جهتــی را کــه آب از آنجــا آمــد، بــه خاطــر نــدارم. 
مــن قایق هایــی را دیــدم کــه طوفــان بــا خــود بــه خشــکی آورده بــود. یــادم هســت کــه تنهــا گاومیــش مــن 
و یــک بــز را آب بــرد. ســه تــا از بچه هــای بســتگان شــوهرم نیــز غــرق شــدند. آن هــا خــواب بودنــد و آب 

از روی آن هــا رد شــده بــود. 
ــه  ــورای اتحادی ــو، ش ــلیمان پوس ــتای س ــی در روس ــری شمس ــن ۱۳9۲ هج ــخ ۳0 بهم ــه در تاری مصاحب

ــه نعیــم و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت. احمــد راجــو، اســتان بادیــن، توســط غزال

وقتــی زلزلــه و طوفــان آمــد مــن 20 تــا 25 ســاله بــودم. مــن در آن زمــان در روســتای دیگــری بــودم کــه 
حــدود 10 کیلومتــر از اینجــا فاصلــه دارد. 

یــادم مــی آیــد کــه زلزلــه بعــد از طوفــان رخ داد. جایــی کــه االن مــا نشســته ایــم، آب بیشــتر از 1 متــر عمــق 
داشــت. در روســتایی کــه مــن بــودم ارتفــاع آب از قــد یــک آدم بیشــتر بــود. مــن یــادم نمی آیــد کــه آب از 

کــدام ســو آمــد. آب بعــد از ســه چهــار مــاه ناپدیــد شــد.
در روســتای مــن هفــت نفــر از جملــه پــدرم کشــته شــدند. مــن نــام ســه نفــر دیگــر را بــه خاطــر مــی آورم: 
محمــد رحیــم، مایــوو و فوتــو. مــا پارچــه ای بــرای کفــن نداشــتیم. مــا چیــزی بــرای خــوردن و هیزمــی بــرای 

پخــت و پــز نداشــتیم. 
مــا از پوســت حیوانــات مــرده ]بــرای پوشــاک و منبــع نگهــداری آب[ اســتفاده کردیــم. ولــی یــادم هســت کــه 

بعــد از طوفــان تعــداد زیــادی حیوانــات مــرده بودنــد کــه مــا پوســت آن هــا را کندیــم. 
ــاد، هوهــار ]بیمــاری واگیــر[ شــایع شــد و خیلــی از مــردم از آن بیمــاری  بعــد از این کــه طوفــان اتفــاق افت

مردنــد. 
مصاحبــه در تاریــخ ۳0 بهمــن ۱۳9۲ هجــری شمســی در گــت حاجــی دریاخــان، شــورای اتحادیــه احمــد 

راجــو، اســتان بادیــن، توســط غزالــه نعیــم و دیــن محمــد کاکار انجــام شــده اســت.



سپاسگزاری

انتشــار ایــن کتــاب بــا مشــارکت ده هــا تــن از مــردم ســواحل دریــای عــرب کــه خاطــرات خــود را از زمیــن 
لــرزه و ســونامی 1324 هجــری شمســی در میــان گذاشــتند و همچنیــن تــالش تیم هــای داوطلــب مصاحبــه 

ــر شــد.  ــده، امکان پذی کنن
ایــن اثــر بــا حمایــت مجموعــه ای از طرح هــای پژوهشــی تهیــه شــد کــه بــه طــور عمــده توســط آژانس هــای 
(UNES� ــی اقیانوس شناســی ــن دولت ــا هماهنگــی کمیســیون بی ــار و ب ــن اعتب ــل متحــد تأمی  ســازمان مل

ــادی  ــی اقتص ــیون اجتماع ــط کمیس ــن کار توس ــه ای ــده ای از هزین ــش عم ــده اند. بخ ــرا ش (CO�IOC اج
ــا  ــام مصاحبه ه ــد. انج ــن ش ــوس آرام  (UNESCAP) تأمی ــیا و اقیان ــرای آس ــد ب ــل متح ــازمان مل س
ــید.  ــام رس ــه انج ــد (UNDP) ب ــل متح ــازمان مل ــعه س ــه توس ــت برنام ــا حمای ــدا ب ــتان در ابت در پاکس
ــس  ــده و آژان ــاالت متح ــی ای ــوادث خارج ــانی ح ــر کمک رس ــط دفت ــتان توس ــتر در پاکس ــای بیش حمایت ه
توســعه بین المللــی ایــاالت متحــده (USAID�OFDA) صــورت گرفتــه اســت. شــورای تحقیقــات عمــان 
 ORG GUtech EBR 10 013ــه شــماره ــه ب ــان را در چارچــوب پژوهان ــی در عم ــب کارهــای میدان اغل
بــه دانشــگاه فنــاوری آلمــان در عمــان (German University of Technology in Oman) واگــذار 
کــرد. نشســت های ایــن طــرح بــه میزبانــی مدیــر کل هواشناســی و هوانــوردی عمــان (DGMAN)، دفتــر 
ــان(  ــوس )عم ــاد ]پاکســتان[ و دانشــگاه ســلطان قاب ــی اقیانوس شناســی در اســالم آب ــن دولت کمیســیون بی
ــروی  ــن نی ــق تأمی ــن طــرح را از طری ــده کــه ای انجــام شــد. فهرســت دانشــگاه ها و مؤسســات مصاحبه کنن
انســانی و منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای انجــام کارهــای میدانــی، تلفیــق نتایــج و ترجمــه حمایــت نموده انــد، 

در صفحــه عنــوان آورده شــده اســت. 
هماهنگی هــای مربــوط بــه کمیســیون بیــن دولتــی اقیانوس شناســی ابتــدا توســط "جیــن کونیــن" شــروع 
و ســپس توســط "نــورا گیــل"، "آردیتــو م. کودیجــات" و "تونــی الیــوت" ادامــه یافتــه اســت. "آردیتــو م. 
کودیجــات" ایــن کتــاب را تدویــن و "نــورا گیــل" و "برایــان ف. اَتواتــر" از ســازمان زمین شناســی ایــاالت 

ــد. ــر کمــک نموده ان ــح اث متحــده، وی را در تصحی
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نام افرادی که گزارش آن هـا در این کتابچه آورده شده است

هندوستـــان
مانـــدوی، گجــرات    

1 شیواجی بودا فوفیندی     

ایــــــران
گشمــی     

2 خانم خیری     
 بندر پــزم    

2 مالبخش افراز     
 کنارک     

3 گلگذار خالقی راد     
عبدالطیف کوهی     
 تیس     

4 بانوی ناشناس     
چابهار     

4 رحمت خدادادیان     
5 بانوی ناشناس     

رمین     
5 داداهلل آفرین     

شرق رمین     
6 غالمحسین دادشاه پور    

دادشاه دادشاه پور     
7 بریس     
7 خالد بلوچ      

7 خلیل طاهرات     
پسابندر     

8 آدم بلوچ      
عثمان      

9 حاجی پیربخش پسابندری    
حاجی صالح توربو     
هنه )گواتر(    

10 دوست محمد کلمتی     

عمــــــان
قوریات     

11 ینانی   عبداهلل بن سعید الِسّ  
الذباب     

11 رشید ناصر      
بّماح     

12 ناصر حمد خلفان جمعه الحسینی    
فنس     

12 شغیل موسی     
شاب - تیوی    

13 محمد بن علی بن سرهان الُمقاِممی   
الفیحه     

13 سعید بن سلیم بن مساعد السعدی   
صور     

14 سید الحمید     
ذوبیت بن خمیس بن فرج العلوی    
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15 احمد موسالم جمعه العلوی    
الشیاع     

15 حمد بن سلیم بن مسلّم االمری    
رأس الحد     

16 علی بن سعید بن رشید االمری    

پاکستــــان
غرب گوادر  - جیوانی    

17 حیدر )پسر دوشنبه(     
حاجی عبدالعلیم     

18 حاجی علی      
گنز     

19 علی محمد      
محمد رحیم     

20 پشوکان     
20 موسی دادشاه     

حاجی احمد )پسر خیر محمد(    
21 خدابخش )پسر قدیر بخش(    

گوادر     
22 امینه      
24 کدخدا امام بخش     

اشرف حسین     
25 حسن علی سهیل )پسر توکل(    

زهرا خانم      
26 استاد عبدالمجید     
27 حسن علی      

محمد احمد اقبا ل     

28 مال مراد محمد     
29 سید محمد      

 سربندر     
29 اشرف نکو      

پاسنی     
30 شمسی مای     

طّناکو )همسر سخی داد(    
31 استاد عبدالرشید     
32 سخی داد      
33 قدیربخش کوشش     

آجیانی گلی     
34 خدادوست      

ربوک )ربیعه(     
35 کریم بخش     
36 گنج بخش      

عبدالوحید د ل مراد )پسر هاشم(    
37 هارون )پسر گاّمی(     

کلمت     
38 آدیگان )پسر موسی(     

عبدالحکیم )پسر مال قریب بند(    
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53 حاجی اسماعیل      
ال ل محمد )پسر سلیمان(     

54 نورمحمد )پسر صدیق(     
دلتای ایندوس کتی بندر    

54 آچ مالح       
55 سعید محمد رونژا      
56 جعفر جبلو       
57 ناتو       

خاروچان      
57 محمد جمعه      
58 رضا محمد       

محمد رمضان ساتو      
59 محمد       

حاجی عمر       
60 عرب       

عبداهلل بلوچ      
جاتی      

61 محمد عثمان پاتل دندا ل     
حاجی گل محمد      

62 ماسی چاگی )همسر عمان(     
بادین      

62 سلیمان )پسر عبداهلل(      
63 سبیل و امینه      

سلیمان       
64 خدیجه )همسر سلیمان(     

گوالن )پسر محمد یوسف(     

اورمره       
39 دلدار سحاب )پسر داد(     

میایان سانی داد      
40 گنج بخش )پسر شّرو(      

غدیربخش )پسر آدم(      
41 مادنی )پسر غدیربخش(     

حوا )دختر غالم رسو ل(     
42 شمس الدین )پسر َوجداد(     
43 استاد فاتح محمد بلوچ )پسر خدا خدابخش(    
44 گلی       
45 الری       

سوآله       
46 دام )نزدیکی سون میانی(    

حاجی محمد اسماعیل )پسر علی محمد(    
حاجی عثمان )پسر علی محمد(     

47 محمد عثمان )پسر محمد موسی(     
اکبر اکبر       
کراچی روستــای عبدالرحمـن، خلیــج شــاهین هــا  

48 بورجان )پسر کیّچو(      
49 قدیر بخش       

مراد علی       
50 یار محمد )پسر بور(      

جزیره بابا، بندر کراچی    
50 حاجی اسماعیل )فرزند یعقوب(     
51 حاجی عبدالرحمن )پسر سلیمان(     
52 قاسم       
52 محمد       
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اسامی مصاحبه کنندگان

محل مأموریت نام مصاحبه کننده      

عمان عبدالرحمن الحرثی      
پاکستان عطاءاهلل منگا ل      

ایران عبدالمجید نادری بنی      
عمان آنا راپرت       

پاکستان، عمان عبداهلل عثمان      
پاکستان، عمان دین محمد کاکار      

ایران، عمان امیل اوکا ل       
ایران فاطمه پهلوان      
عمان گوستا هافمن      

پاکستان، عمان غزاله نعیم       
ایران حمزه غفاری      
ایران هرمان فریتز      
ایران جواد قاسم زاده      
ایران محمد آفرین      
ایران محمد علی حمزه      

هندوستان نیلش بات       
عمان نورا البلوشی      

هندوستان سشاچاالم سرینیواسالو     
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نقشه های آن زمان

•  جیــوانــی و گنــز

� G41-N نقشه برداری هند،  ورقه ]شبکه بندی[ یک چهارم اینچی گواتر به شماره
چاپ نسخه اولیه به سا ل 1322 هجری شمسی)با تصحیحات جزیی( �
مقیاس اصلی: 1/253.440 �
کتابخانه دانشگاه واشنگتن �
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•  پیشکان و گوادر

� G41-O نقشه برداری هند، ورقه ]شبکه بندی[ یک چهارم اینچی به شماره
چاپ نسخه اولیه در اردیبهشت 1322 هجری شمسی �
مقیاس اصلی: 1/253.440 �
کتابخانه دانشگاه واشنگتن �
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•  پاسنی

�  G41-P نقشه برداری هند، ورقه ]مشّبک[ یک چهارم اینچی تربت به شماره
نسخه اولیه به سا ل 1320 هجری شمسی، چاپ مجدد در فروردین 1322 هجری شمسی �
مقیاس اصلی: 1/253.440 �
کتابخانه دانشگاه واشنگتن �
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•  کلمت و اورمره

�  G41-Qنقشه برداری هند، ورقه ]مشّبک[ یک چهارم اینچی اورمره به شماره
چاپ دوم به سا ل 1316 هجری شمسی �
مقیاس اصلی: 1/253.440 �
کتابخانه ملی استرالیا �
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� .35 K/S.E نقشه برداری هند ورقه ]شبکه بندی[ یک چهارم اینچی
نسخ نخست به سا ل 1320، چاپ مجدد در سا ل 1324 هجری شمسی  �
مقیاس اصلی: 1/126.720 �
کتابخانه کنگره ایاالت متحده �

•  دام ]دامب[ )نزدیک سونمیانی(
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•  روستای عبدالرحمن )نزدیک پریا، خلیج شاهین ها(

� . 35 L/N.Eنقشه برداری هند، ورقه ]شبکه بندی[ یک چهارم اینچی
چاپ دوم در سا ل 1324 هجری شمسی �
مقیاس اصلی: 1/126.720 �
کتابخانه کنگره ایاالت متحده �
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� 35 K/S.E. نقشه برداری هند ورقه ]شبکه بندی[ یک چهارم اینچی
نسخ نخست به سا ل 1320، چاپ مجدد در سا ل 1324 هجری شمسی �
مقیاس اصلی: 1/126.720 �
کتابخانه کنگره ایاالت متحده �

•  جزیره بابا، بندر کراچی
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ثبت امالک و مباشران در ِسند، نقشه ِسند به سا ل 1312 هجری شمسی �
مقیاس اصلی: 1/506.880 �
� G7643.S5 1933 .M3 MLC کتابخانه کنگره ایاالت متحده

•  کراچی و دلتای ایندوس؛ کتی بوندر ]کتی بندر[
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نقشه برداری هند، ورقه ]مشّبک[ یک چهارم اینچی F-42B و  G42-T کراچی �
نسخه سا ل 1322 هجری شمسی، چاپ مجدد توسط خدمات نقشه ارتش ایاالت متحده در سا ل 1324 هجری شمسی �
مقیاس اصلی: 1/253.440 �
کتابخانه دانشگاه مینه سوتا �

•  کتی بوندر ]کتی بندر[





ــه یــک عمــر  از زمــان آخریــن ســونامی ویرانگــر در شــما ل غــرب اقیانــوس هنــد، نزدیــک ب
می گــذرد. ایــن فاجعــه طبیعــی در آذرمــاه ســا ل 1324هجــری شمســی رخ داد. در آن هنــگام 
ــتقال ل طلبی  ــای اس ــی دوم و جنبش ه ــگ جهان ــی از جن ــای ناش ــا بی ثباتی ه ــع ب ــت وقای ثب
و جدایی طلبــی در هنــد کــه تحــت ســیطره بریتانیــا قــرار داشــت، بــه تأخیــر افتــاد. آنچــه در 
آن هنــگام دربــاره ســونامی ســا ل 1324هجــری شمســی ثبــت شــد نســبت بــه آن چــه امــروزه 
بــرای واســنجی مد ل هــای مناطــق طغیــان زده، ارزیابــی خطراتــی کــه متوجــه جمعیــِت رو بــه 
ازدیــاد منطقــه اســت و نیــازی کــه بــرای آگاه ســازی عمومــی احســاس می شــود، بســیار کــم 
بــوده اســت. هــدف از تهیــه ایــن کتــاب افزایــش درک علمــی و آگاهــی عمومــی از ســونامی 
ــاهدین  ــن از ش ــا ت ــارات ده ه ــاوی اظه ــاب ح ــن کت ــت. ای ــی اس ــری شمس ــا ل 1324 هج س
ــری اســت  ــراد جوانت ــراد مســن  از ســوی اف ــی گفته هــای اف ــز بازگوی ــی آن ســونامی و نی عین
کــه بــه آنهــا دربــاره آن واقعــه خاطراتــی را بیــان داشــته اند. امیــد اســت کــه جمــع آوری ایــن 

ــد. ــدی کمــک نمای ــان انســان ها در طــی ســونامی های بع ــه نجــات ج خاطــرات ب

این اثر توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( و توسط کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی منتشر شده است.
ایــن اثــر توســط مرکــز اطالعــات ســونامی اقیانــوس هنــد )IOTIC( وابســته بــه کمیســیون بیــن دولتــی اقیانوس شناسی-یونســکو در جاکارتــای اندونــزی تهیــه شــده اســت. ایــن اثــر بــا همــکاری ساحل نشــینان 

ــت: ــده اس ــه ش ــر تهی ــازمان های زی ــده و س ــای مصاحبه کنن ــان، تیم ه ــای عم دری
)UNESCAP(  کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در منطقه آسیا- اقیانوسیه -

- شورای تحقیقات عمان
 )USAID-OFDA( دفتر کمک رسانی حوادث خارجی ایاالت متحده و آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده -

- دانشگاه ها و نهادهای دولتی در هند، ایران، عمان و پاکستان که فهرست آن ها در صفحه عنوان آورده شده است و سایر سازمان ها که نام آن ها در بخش سپاسگزاری آورده شده است. 

ربیعــه، هفتــاد و چهــار ســاله بــه همــراه نــوه اش، دربــاره خاطــرات کودکیــش از ســونامی ســا ل 1324 مکــران بــرای 
ــنی  ــهر زادگاه او، پاس ــاحل ش ــق فراس ــونامی از مناط ــه 34(. آن س ــات در صفح ــد )جزیی ــی گوی ــده م مصاحبه کنن

پاکســتان، نشــأت گرفــت.


