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 7 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې: یادښت 

 

 ۲۰۲۱/ ۱/ ۲                                                                   کاندید اکادمیسین سیستانی
 

  نیمروز سنجرانی سرداراناطالعات تازه در بارۀ 

 (رحمت آریا ۀ)ترجم

 قسمت اول

 مدخل:
و در آن  هال خان نوشتمبندر ک وجه تسمیه ۀدر بارمقالتی  ۲۰۲۰درنومبر دانشمند افغان داکتر سید عبدهللا کاظم 

 Afghanistan of Gazetteer "سلسٔە کتاب قطور "گاسیتیر تاریخی و سیاسی افغانستاندر» که ده بودندشتذکر م

political and Historical "  درسال ک یپروفیسور لودویک آدامکە بە اهتمام افغانستان شناس مشهور امریکائی
تحت عنوان"فراه و جنوب غرب افغانستان" معلومات آن در جلد دوم  ،است قرن بیستم بچاپ رسیده ۸۰و ۷۰های 

ت مهم منطقە بە شمول خانواده ها و جغرافیای بشری ساحات جنوب غربی کشور محالبسیار جامع دربارۀ تاریخ و 
ر خانواده فراه، نیمروز و هلمند میباشد، بە نشر رسیده است. دراین کتاب در جملە دیگالیت کە اکنون شامل سە و

از ) .«صفحە بزرگ را در بر میگیرد ۱۲بیش از معرفی آن های بزرگ آنجا یکی هم خانواده سنجرانی است کە 
 (۲۶۵تا ۲۵۴صفحە 

جناب رحمت آریا   کشور مترجم چیره دستبه را صفحات آن بریده های باالخره  وکردم یری گییاین تذکر استاد را 

با مهربانی نمایند.آقای آریا به دری گزارش آنرا دارند   چارت شجره نامهسیم ترترجمه وم تا بامهارتی که درفرستاد

 . من این اطالعات را بادقت مرورکردم وبرخیبازنگری  برای من فرستادوبرای  ترجمه کرد رابحث صفحات مورد 

دیله، میالک  دک ه دوک به سیاه دک،دکی دیلی به)از قبیل:سیا خاصرا در ضبط نامهای  (امریکائی ولف)اشتباهات م

 گرمسال به گرمسیل، ،محمد به عطامحمدءاداک،لام المسیم سام الملوک به صمصن بیگ،جام بیگ به جابه میلک،

 اصالح نمودم غیره(غاین به قاین وسبزغازی به سبزگزی وسبز خیم به سبزکیم،اسکنک به اشکینک،قیل به کیل، 

نیمروز رودبار  بندرکمالخان وچهاربرجک وی های مقیم ات سنجراناطالعدراین  را تحشیه نوشتم.نکات وبرخی 

سنجرانی در بارۀ خاندان نه تنها  ه اند. این گزارش دفاتر دولتی بود جمع والیت هلمند ثبتدر چارت مرتب شدهدر

درخت نسب نامه  خاندان سنجرانی اعم از آنهای که در بندرکمالخان ، بلکه بیش از پیش افزودبراطالعات من 

ک مستقر بودند تا آنهایی که در قلعه چخانسور وسیاه دک زندگی میکرده اند با سال فوت آنها نیز مشخص وچهاربرج

شده است.یک نکته بسیار تازه ومهمی که دراین گزارش بمالحظه میرسد، نشان دادن ساحات ملکیت هریک از 

محصول زمین میان مالک ودهقان  توزیع وتقسیموآبیاری وشیوه زمین نحوۀ بهربرداری از سرداران وافزون برآن 

با ابراز امتنان مجدد از اقای رحمت . چنین اطالعاتی را من تاکنون در هیچ اثردیگری نخوانده بودم. واینک استنیز

جوانان درس خوانده بدون شک برای . این گزارش  آنرا با عالقمندان تاریح این گوشۀ افغانستان شریک میسازمآریا،

 .که در چهل سال اخیر مجبور به ترک خانه وکاشانه شان شده اند نیز دلچسپ خواهد بودنیها اخالف سنجرانیمروز و

 ۲۰۲۱/ ۱/ ۲سیستانی 

 
 سنجرانی :» 

دشتی ۀ زندگی دارند. پهنای این ساحـ« رود بار»ـین ئهلمند در پاۀ یکی از اقوام بلوچی اند که در در

 امتداد می یابد. « ُمـحـبـت» و  گی[ چاه]«چغای»از جنوب به طرف جنوب شرق در جهت 

هلمند خطاب می « سنـگــُـورانی»در ذیل شرح سنجرانی های هلمند یا آنطوریکه خود شان خود را 

 کنند، تقدیم میگردد.

اقامت دایمی در سیستان را بدست آوردند  ]منظورقرن نزدهم است[این قوم فقط در آغاز قرن جاری»

پری نشین بودند. آنها در زمان احمدشاه که اساس امپراتوری یا چ« پالس نشین»که قبل از آن مردم 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئیکه ټینگه کړله موږ سره اړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

االنه در آمدند. در این زمان آنها بطور س ]والیت هلمند[لینی را گذاشت از بلوچستان به گرمسدرا

ان در رفت و آمد شان عبدهللا خ ]رئیس[له خان و رود بار تحت قیادت ساالرچپ هلمند میان مۀ کرانـ

کامالً ویران شده بود و حین اشغال « نادر شاهۀ »ي ها چندین سال قبل بوسیـلـنورزی ۀبودند. این ناحی

متروک و بی حاصل بود و امروز هم به همین حال باقیمانده است؛ بلوچ ها که ۀ بلوچ ها یک منطقـ

کلبه های  در  مردم کوچی اند در این منطقه برای حدود شش تا هشت ماه با شتران و رمه های شان

یاد میشود زندگی می کنند. چنین « پالس»بافته شده و بنام  خود که بدنه شان از چوب گز چپری مانند

به نظر میرسد که ساالر بلوچ ها عبدهللا خان روابط حسنه با نورزی ها دارد؛ ولی فرزندش جان بیگ 

و است دایماً با آنها در خصومت است؛ نامبرده یک قطاع الطریق سرشناس است شده که جانشین پدر 

ل راه گیری یان کندهار و سیستان از طریق گرمسبرای سالیان متمادی در راه های مواصالتی می

گشت و گذار ۀ ساحـ [1]«بلوچان تاوکی»میکرد. در زمان وی سنجرانی ها و رعایای شان یعنی 

 شانرا در امتداد کناره های هلمند تا حدود ولسوالی چخانسور گسترش دادند. آنها در کشمکش هایکه

این ترتیب در این منطقه بصورت در این زمان میان سران سیستان روان بود حصه گرفتند و به 

لنسبه احراز موقعیت کردند و شکل زندگی کوچی گری شانرا به اقامت دایمی در منطقه مبدل با

بخاطر بدست آوردن تاج سلطنت  ]شاه[ساختند. از این که در این زمان کشمکش میان فرزندان تیمور

ان بود اینها به آسانی توانستند مؤثریت خود را ثابت سازند و خود را از مزدور کاری نورزی ها رو

 ی ها قادر به دفاع از اراضی قومی شان در برابر تعدی و دست اندازی نبودند. یوارهانند زیرا نورز

یر فتح خان بعد از اینکه وز نواب، اسالم و خان جهان. جان بیگ از خود سه پسر بجا گذاشت یعنی 

م رقیب خود میر علم خان را، که ساالر قوم نورزی ۱۸۱۰بارکزی وزیر شاه محمود در حدود سال 

به قتل رساند وزیر فتح خان به این سه فرزند جان بیگ در سرحد سیستان در  ،بود« خاش»در 

، به «ونقتـَـرَ »ناحیه مان به نواب خان دایمی اقطاع کرد. در این ز]جایداد[ منطقه نورزی ها 

بزرگ  ]قلعه[شهرک« چخانسور»با « خاشۀ »رودبار، و به خان جهان خان منطقـۀ منطقـ« اسالم»

 و ادارت مرکزی آن داده شد. 

ۀ جالل الدین با دختر خان جهان ازدواج نمود و در بدل جهیز عروس قریـ]کیانی[فرزند ملک بهرام 

قلعه را دوباره باز سازی کرد و بر ویرانه به خان جهان داده شد. خان جهان این «  ینکبیرۀ قلعـ»

گذاشت. جای او را فرزند جانشین اش در  جهان آبادهای این قریه شهرکی بنا نمود و نام آنرا 

م بُمرد و جایش را ۱۸۴۰بیش از حد چرس در سال ۀ در اثر استفاد]او[چخانسور علیخان گرفت ولی 

چرس است؛ معهذا ۀ مرد عادتاً تا حد جنون نشـ ابراهیم خان گرفت. این فعلی [رئیس]برادرش ساالر

مشهور است و بعلت مؤفقیت در  ]سرکرده[ساالر یشنامبرده بخاطر مهمان نوازی و سخاوت بی پروا

یکی از اسحق  ]ساکزی[مالداری در منطقه از شهرت بسزا برخوردار است. خواهرش با احمد خان

وی ۀ یعنی شریف خان نواسـ[2]«ناهوری»ازدواج نموده است که ساالر فعلی « الش»زیی های 

موقف مستقل خود را حفظ نموده و تا ایندم در برابر نفوذ فارس به  ]سردارابراهیم خان[وی . [3]است

                                            
1
  طوقی یاد میشوند. در سیستان غیر از سنجرانی وناروئی تمام طوایف بلوچ بنام - 

2
  وری یعنی ناروئیهنا- 

3
وسرردار ابرراهیم  برود سرنجرانیشروهر خرواهر سرردار ابرراهیم خران  نراروئی، سردارشرریف خرانمولف دراین مورد دچار اشتباه شده است. - 

یرک دختررر خرود را برره   و برود داده جرروینیسراکزی سررردار احمردخان یرک دختررر خرود را ارابراهیم خران دسرررخران  شروهر خررواهر شرریف خران. 

به خاطر همین بافت فیودالی بود که وقتی یکری ازایرن سرران سیسرتان برضرد حراکمی دسرت  امیرعلم خان خزیمه حاکم سیستان فارس داده بود.

 )سیستانی(به شورش ونافرمانی میزد، همگی سران طوایف در آن شورش شرکت میکردند و حاکم را از شهر ودیار خود دور میساختند.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئیکه ټینگه کړله موږ سره اړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

امیر  را به دربار خان جهاناین امید مقاومت نموده است تا از کابل حمایتی به دست آرد و فرزند خود 

ناکامی قرار داده است وی باید به قدرت فارس گردن  را معروض به اوفرستاده است ولی این کار 

 نهد. 

صله بین قلعه های ند و فامیکنهر یک در قلعه های شان در رود بار زندگی  نواب خان و اسالم خان

، «خیر آباد»، «کینکشا»ن در آن طرف دریا در قریه جات یل است؛ رعایای شاشان حدود نیم م

؛ «ونقتــَـر»بندر درکمال خان بنام ، فرزندی بجا مانده ]خان[وابوغیره ساکن اند. از ن« حسین آباد»

. هر دوی این سران ]زندگی دارد[ چاربرجک که دربجا مانده امام خان بنام فرزندی  [خان]اسالم  ازو

ً سنی مذهب اند گرایش و  زیرنظر]دولت[بنابر جبر حاالت  فارس قرار دارند ولی از اینکه طبیعتا

فغانهاست. قلعه های هردو که بنا های جدیدالتأسیس اند در زمان محـمد رضای رغبت شان به طرف ا

 فارسیان بهتر تعمیر شده است. ۀ ساخته شده است که در این اواخر بوسیـلـ ]سربندی[سربدانی

سنجرانی ها اکنون، هم از لحاظ نفوذ و هم از لحاظ کثرت شان یک قوم مهم اند. از لحاظ سیاسی آنها 

ساالر کندهار را می گیرند ولی در حدود منطقوی، خود ارادیت خود را حفظ می کنند. همیشه جانب 

آشکار ۀ فرزندش خان جهان در دربار شیرعلیخان اولین نشانـۀ بوسیلـ ]سنجرانی[نمایندگی ابراهیم خان

 بیعت و وفادارای بلوچان به دربار کابل بوده است. 

ـر ئدر بین شان چندین خانواده توخی، تره کی و سا شان که« طوقی -تاوکی»سنجرانی ها و رعایای 

خانواده های غلجایی و بقایای مهاجمین فارسی تحت ساالری میر محمود اند در قریه های ذیل ساکن 

 اند:  

 

 تعداد خانوار نام قریه جات تعداد خانوار نام قریه جات

 ۲۵۰ بندر کمال خان ۱۲۰۰ چخانسور

 ۲۰۰ خیر آباد ۱۰۰۰ خاش

 ۲۰۰ اشکینک ۶۰۰ کده

 ۳۰۰ حسین آباد ۵۰۰ جهان آباد

 ۱۵۰ علمدار ۶۰۰ ناد علی

 ۲۰۰ خواجه احمد ۲۵۰ طفلک

 ۲۰۰ نظر خان ۵۰۰ رود بار

ۀ آغاجان و چند قریـ ۴۰۰ چار برجک

 دیگر

۶۰۰ 

 

م سران سنجرانی یعنی امام خان از چاربرجک، کمال خان از بندر کمال خان و ۱۸۸۲تا به سال  

از چخانسور که از حمایت همدیگر برخوردار بودند بصورت خاص مستقل بودند، و از  ابراهیم خان

هلمند را در اختیار داشتند. ولی در همین ایام بود که ابراهیم خان از ۀ ـین تمام درئرود بار بسوی پا

شد که  امیر عبدالرحمن خان به علت عدم به رسمیت شناختن امارت وی معزولۀ چخانسور بوسیـلـ

 نظامی حراست می کند.  [ۀـطعق]قشلۀون از این منطقه یک اکن

عزل و اخراج ابراهیم خان در اختیار ما قرار ۀ م در بار ۱۸۸۴معلومات ذیل را در سال « میتلند»

 می دهد، چنین می نماید که اتمام آن خیلی به سادگی بوقوع پیوسته است :  
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م وفات ۱۸۹۱سیستان بود. "موصوف در سال فارس در حاکم دولت ، علم خان «اینقۀ »)امیر منطقـ

 شد." ]سیستان[ او علی اکبر خان جانشین پدر و حکمران نموده است، فرزند کالن

ناصر آباد محاصره کردند. ۀ و او را در قلعـ سیستانیان علیه او بغاوت نمودند[4]حدود هشت سال قبل 

و افرادش  توانایی به محاصره کشاندن ابراهیم از چخانسور تا حدی به حمایت از سیستانیان برخاست 

ک نیروی امدادی از خراسان به ناصر آباد فرستاد. لم المُ صامصۀ حت قوماندت ]قاجار[ را داشتند. شاه

 سیستانیان عقب رانده شدند و آتش بغاوت خاموش ساخته شد.

داشت با  شریف خان که در شریف آباد زندگی میکرد و حصار نیرومند برج علم خان را در اختیار

ک رسید با او نیز کمک کرد، چنین المل مصامصکمک کرد و همچنان زمانیکه « اینق»امیر منطقه 

می نماید که شریف خان عمل خوبی انجام داده است ولی بعد از سرکوبی بغاوت از خدمات وی چشم 

ی هم پوشی شد و هیچ نوع پاداشی به دست نیاورد. نامبرده شکایت کرد ولی به شکایت وی توجه

دست کشید و بطرف سرحد افغانی عقب فارس به دولت  وی از وفاداریصورت نگرفت. باالخره 

فارسیان دارایی های موصوف را در  ا هشت سال قبل بوقوع پیوست. کشید. این حادثه حدود شش ی

ً سیستان مصادره کردند. متعاقب ش حالدرخواست داد تا مناسب  ]شیرعلیخان[محمـد شریف به امیر ا

لم ۀ را که در آنوقت منطقـ« فتحۀ قلعـ» ،ر آن زندگی کند. امیر شیرعلیخانایش زمین داده شود تا دبر

کامالً امیرکابل[تصمیم ]این ازکرد. بر طبق یک روایت ابراهیم خان عطا ابرایش یزرع و متروک بود 

آنها  میشودکه گفته د. مود و او را غارت نکرحمله  خان یکروز باالی محمـد شریفاو  .ناراضی بود

، ابراهیم ]با آنکه آنها خویشاوند بودندوخواهر یکی زوجه دیگری بود[  نداشتند یبا هم مناسبات خوب

سنجرانی »دان گوش نداد و فتح را به محـمد شریف واگذار کند ولی قوم بۀ خان عالقه داشت تا قلعـ

مت زیادی از چراگاه های خود با هم درگیر شدند. اول الذکر خوش نداشت تا قس« ی هائورنا»و  «ها

ی ها حین قیام سیستان در برابر همدیگر وهرد بخاطر داشت که سنجرانی ها و نارا از دست بدهند. بای

تیر »زمین ۀ میر آباد در بارۀ صف کشیدند و نیز جنگ و دعوا میان افراد سرفراز خان در منطقـ

ام مسایل مورد منازعه حل و با هم صلح هم جریان داشت. با این همه، چنین بر می آید که تم« کوه

کردند. معهذا، یکزمانی موقف محمـدشریف خان خیلی متزلزل شد، و بجواب حکم حضوریابی به 

کابل نوشت که وی از چهار طرف خود دشمن دارد و هیچ حرکتی کرده نمی تواند. تا زمان اخراج 

 صورت نه گرفت. ابراهیمفتح ۀ قلعـزمین های زراعت هیچ اقدامی برای  ،ابراهیم خان از چخانسور

] درعهد خان تا مدت طوالنی متمرد و یاغی بود. نامبرده در زمان شیرعلیخان عمالً مستقل بود،

شاید وی خیلی پیر شده بود و یا هم  [ ،نیز ابراهیم خان خود را مستقل فکرمیکرد امیرعبدالرحمن خان

                                            
4
بقرول جرواد محمردی رخ داده نره در عهرد امیرعبردالرحمن خران .۱۸۷۳سرالدربغاوت علیره امیررعلم خران خزیمره درعهرد امیرشریرعلی خران  - 

، سرردار شرریف خران نراروئی  وسرردار ابرراهیم خران  حراکم سیسرتان عصریان کردنردخزیمره عررب امیرعلم خان  ربنخستین کسانی که  ،سکائی

امیررعلم خران شروریدند و مقرر اورا محاصرره کردنرد و براالخره علیره قمری( سران سیستان، ۱۲۹۰میالدی) ۱۸۷۳در دسامبر سنجرانی بودند.

ی،ابراهیم خرران هاز: شررریف خرران نرراروند عبررارت دکرره برامیرررعلم خرران  شرروری یبررا او توافررو نمودنررد کرره از سیسررتان برررون برررود. سرررکردگان

.بودنرد ال خان، امام خان رودباری، سرافراز خان بلوچ وملک عباسرخان کیرانیی، کمالخان صاحب بندرکمجوینسنجرانی، سلطان احمدخان 
 

امرا 

برای بررسی موضروع مرامورانی البته . فتند واو دوباره زمام اختیار سیستان را بدست گریدبکمک امیرعلم خان رساز قاین بزودی نیروهای 

به بدست  قاینی هرا ابرراز میکننرد ومیررعلم خران از سیسرتان تبردیل واردسیستان میشوند ومردم عدم رضایت خود را از سپردن سرنوشت خود 

شراه ناصررالدین برا نظامی بنام صمصام الملک گماشته میشود.دیری نمیگذرد که امیرعلم خران خرود را بره تهرران رسرانده شخص وبجایش یک 

سیسررتان ورویررداد نرروزده )(.۱۸۷۴ردد)کرررده دوبرراره برره حیررث حرراکم سیسررتان برمیگررپرراک را نسرربت برره خررود مالقررات میکنررد وذهنیررت شرراه 

واز  بره افغانسرتان فرارمیکنرد.ی هشتن مجدد میررعلم خران بره سیسرتان، سردارشرریف خران نراروگبا بر (۲۴۱،۲۷۷خوشیدی، ص۱۳۳۰بهمن

 ]سیستانی[طرف امیر شیرعلی خان ناحیه قلعه فتح به او داده میشود.
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عبدالرحمن کسی است که تحمل امیرموده است. خیلی کوته نظر بود تا درک نماید که زمان تغییر ن

 اخراج نماید. والی با سیصد نفرمود تا ابراهیم خان را نندارد. امیر به والی فراه امر  چرندیات را

خاصه دار خود بسوی چخانسور شتافت. ابراهیم خان هیچ مقاومتی از خود نشان نداد و با فرزند خود 

 نون سرگردان و خانه بدوش است.  به قلمرو فارس فرار کرد، نامبرده اک

تازه شد. گفته میشود که آنها با رمه های  ها[ ی]ناروهدر نتیجه دشمنی میان سنجرانی ها و ناهوری ها

عقب کشیده اند. ولی مشکل است بگویم که جنگی در آنجا جریان دارد زیرا دریا]هلمند[شان به آنسوی 

 " را دارند. فتح در جنوب هلمند رمه های خودۀ مردمان قلعـ

به ترتیب ذیل است :  ]عبدالرحمن خان[دالیل از هم گسیختگی بین او و امیر« رکام»طبق اظهارات  

فرزند بزرگ ابراهیم خان به لشکریان  ،م کندهار را اشغال نمود۱۸۸۱زمانیکه ایوب خان در سال 

با والی اسبق ۀ مخالف امیر پیوست، و بعد از شکست ایوب خان، ابراهیم خان خودش ضمن مکاتبـ

در کراچی از این موضوع آگاه شد. بدین ترتیب امیر مصمم بود تا مشکالت بمیان آمده « شیرعلی»

]سردار را با او حل نماید.  قبل از اینکه در برابر وی عمالً اقدامی صورت بگیرد والی آنوقت فراه

فهمانده بود که ترتیباتی ابراهیم  به معتمدین و همراهان محمدیوسف خان ابن امیردوست محمدخان[

درک نماید که اگر به کابل برود چی میتوانست  خان ابراهیم .بفرستدبه کابل  تا اوراگرفته شده 

 ۷۰۰امتناع ورزید؛ و زمانیکه نیروی به کابل رفتن سرنوشتی در انتظارش خواهد بود بنابرین از 

 راه فرار اختیار نمود. درنگ  بدونابراهیم خان نفری خاصه داران بطرف چخانسور بحرکت افتاد 

م ۱۸۸۳فرزندان وی خان جهان خان، غالم حیدر و محـمد علی نام دارند. فرزند کالنش در سال 

د. هیچ کدام شان چندان نفوذی ندارند. قدرت سردار تنها بر نیروی خیلی معدود بو ن کردهدید کویتهاز

 ۳۰۰خانوار است تنها  ۲۵۰۰تا  ۲۲۰۰متکی است چنانچه در بین نفوس چخانسور که متشکل از 

 ابراهیم خان اند.ۀ آن بلوچان سنجرانی طایفـ]خانوار[ 

هرچند »اظهار نظر می کند: در مورد تغییری که موجب عزل ابراهیم خان شد چنین « ریجوی»  

ـر جا ئدر چخانسور به ندرت همگانی است شکی نیست که مردم اینجا همانند سا های افغانیحکمروا

در  [عبدالرحمن خان]حکومت امیر قاطعۀ مدیون صلح بنیادی و محسوسی اند که بوسیلـ های دیگر

 حدود مرز های غربی و جنوبی سلطنتش بمیان آمده است. 

برده گی نیستند و یا اینکه کسی را وبصورت خاص در چخانسور مردم اکنون معروض به فروش 

 ]؟[«بلوچ توماندر»تواند، از اقتدار ]نمی[کشیده شان ۀ ان از خانه و کاشانـش ]رئیس[ساالرۀ بنابر اراد

خود را باالی ۀ خود و بلوچان هلمند، چنین به نظر میرسد که وی قدرت مطلقـ« تومان»باالی 

در عقب خود چند تن از افراد خود را  ]خان[زارع توسعه داده است، هرچند ابراهیمۀ اشخاص و طبقـ

خود را باالی رعایای نژادی ۀ ه قدرت جابرانه و خودسرانـداشت، گفتنی ها حاکی از آن اند که نامبرد

یا سرف بلوچی: سرف به معنی رعیتی که همراه با »بخصوص باالی تاجیکان، سیستانیان و تنگی 

ت به اعمال می کند. نامبرده نه توانسته است به نفع خود دس« زمین شان خرید و فروش میشد. م

 ا ضبط نموده است."های وی ریقیامی بزند زیرا امیر دارای

بود که ابراهیم خان سنجرانی ها را برانگیخت، نامبرده در آنزمان [5]م۱۸۹۳معهذا، در حدود سال  
مأمورین امیر ۀ در برابر جمع آوری مالیات بوسیـلـ س بود، وی به سنجرانیها گفت کهفار ]سیستان[در

ۀ وی به سنجرانی ها وعد مقاومت نمایند و در صورتی که در برابر شان اقدامی صورت بگیرد
                                            

5
 آورده میشود. این ترجمه درآخر کملهدارد که بحیث ت یشرحشورش بلوچها درمورد م ۱۸۹۱ق/۱۳۰۹در وقایع سال سراج التواریخ  - 

 ]سیستانی[
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فارس نموده بود.  سرانجام سنجرانی ها چهار تن سواران افغان  ]سیستان[اعطای زمین و هدایا  را در
آمده بودند اسیر کردند و آماده بودند آنها را با تعداد دیگر  دولتی مالیاتدیون را که برای جمع آوری 

اسحق  جلوگیری از این عمل، محمـد شریف بلوچان به آنسوی سرحد از کشور خارج سازند. بخاطر
زی را از الش جوین با دو صد تن از خاصه داران در برابر شان فرستاد و آنها را مادامیکه می 

هلمند خارج سازند گرفتار و مؤفق به رهایی چهار تن سوار کار شدند و اخراج سرحدخواستند از 
را خورده و قبالً رفته بودند خان وعید ابراهیم مردم را از کشور متوقف ساخت. آنهاییکه فریب وعده و

دریافتند که همه دروغ محض بود و سرانجام گفته میشود که نه تنها خود شان کم کم دوباره برگشتند 
فارس را نیز با خود آوردند. در درگیری کوتاهی که بر موضوع ]قلمرو[بلکه تعداد دیگر از بلوچان 

اد محمـد شریف صورت گرفت گفته میشود که دو تن از قاچاقبران بردن مهاجرین و توقف آنها، با افر
ـرین نیز زخمی شدند. یکی از آنها وفات نمود و دیگری گفته میشود که ئانسانی فارسی در میان سا

مأمورین فارسی به زندان افگنده شد موصوف از داشتن هر نوع ارتباط با آنها منکر و هم از ۀ بوسیلـ
م در سیستان وفات نمود. ۱۸۹۳ار ورزید.  ابراهیم خان در اواخر سال مسؤولیت این آشوب انک

سیستان « کلیم»م، در ۱۸۹۴از منطقه در سال « تیی»فرزندش خان جهان حین دیدار ډگروال 
قرار داشت و فارسیان با وی بیشتر از وغریبی  فقرزندگی میکرد. موصوف در وضعیت بی نهایت 

برای اطالع بیشتراز شورش سردارابراهیم خان به ]داشتند.یک قریه رفتار دیگری ن« کد خدای»
  [تکمله رجوع شود

م وفات ۱۸۷۹کمال خان بود که در حدود سال سرداراز دو تن نواسه های دیگر جان بیگ، یکی هم 
عمر خان  برادر بزرگش محمـدۀ م منحیث نمایند۱۸۸۴و فرزند وی محـمد رضا خان در سال  نمود،

واضح است که اخیرالذکر در بندر کمال خان محل اقامت داشت ولی طی  .کرددر رود بار زندگی می
همین زمان گفته میشود که موصوف به کابل رفته بود تا تقاضای اراضی دیگر کند. گفته میشود که 

امتداد یافته است؛ ولی این گلوگاه آن « گلوگاهۀ »اقتدار وی تا حد زیاد بطرف جنوب تا منطـقـۀ حیطـ
در سال « ییت»سرحد موقعیت دارد. ډگروال « جلک»آزاد خان در ۀ ست که در آنجا قلعـگلوگاهی نی

 عمر خان تا ایندم در کابل توقیف است. محمدم در سیستان آگاهی یافت که ۱۸۹۴
م مرد کهن سالی افتیده در بستر مرگ بود. ۱۸۸۴است که در سال  امام خاندیگر جان بیگ، ۀ نواسـ

فرزند کالن و  (امام خان)وی ۀ نمایند» ار برجک حاکی از آن اند که از چه« ِمرک»نوشته جات 
« است. فرزندان دیگر وی این ها اند : دوست محـمد، مهرهللا و تیمور.« شیر محـمد»جانشین اش 

  )بیلو، ریجوی، میتلند، ِمرک(
خان است  د ابراهیمسنجرانی هاست همانا خان جهان فرزن ]رئیس[گفته میشود مردی که امروز ساالر

 سیستان زندگی می کند.« میان کنگی» ناحیه در« کسیاه د»که در 
م وفات نمود، دو تن از ۱۸۷۹بیلو دوام می دهیم. سردار کمال خان در سال « م –والتر »به شرح 

از آنها محـمد عمر خان بود که در خدمت  کیی فرزندانش از زمین و دارایی او سرپرستی می نمایند.
م ۱۹۰۴داشت و شایعات محلی حاکی از آن اند که موصوف در ماه فبروری سال  امیر کابل قرار

م آنجا خواهد رسید. ۱۹۰۵اجازه یافت تا به هلمند باالی زمین های خود برگردد که در بهار سال 
ساله اش امیر خان نیز با وی در کابل است. فرزند دومش محـمـد رضا خان در سال  ۱۹فرزند 
ساله است که در رود بار  ۲۵م فوت کرد، فرزند کالنش تاج محـمـد ۱۹۰۵م یا آغاز سال ۱۹۰۴

 زندگی میکند.  
خان یکی سرپرستی اراضی ملکیت سردار امام خان به دو فرزندش سپرده شده است؛ دوست محـمـد 

؛ فرزند دوم ددار نام وی در جناح راست دریا درست در مقابل بندر کمال خاناز آنهاست که قریه ای ب
بجا  ازخودو فرزندی به نام غالم حیدر هت نمودود خان فدوست محمـ محـمد خان نام دارد. شیر 
که اکنون یک قریـه بنام وی یاد میشود.  نامبرده دو فرزند دارد امیر خان ده ساله و سعید خان  هگذاشت

هار برجک محـمد خان که در چ اطعند داشت که تا حال زنده اند؛ پنج ساله. شیر محـمـد خان دو فرز
 زیست می کند و او دو فرزند دارد یار محـمد خان سه ساله و امام خان یکساله؛ فرزند دوم شیر محـمد 
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 [6]خان کسی است بنام میر محـمد خان. 
 کتاب دبلیوادمک ۲۶۱از صفحه ها سنجرانیشجرۀ 
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