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 6 تر 1 له :دپاڼو شمیره

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

 

 ۲۱/۱۱/۲۰۱۸                                                                       کاندید اکادمیسین سیستانی

  ۱۷۳۷درهرات از   یقاجاردولت عقب نشینی 

  سیستان تصرف برایآن دولت تالش  و

 مقدمه:

در همین سال است که  لهاى پر ماجراى تاریخ کشورما و منطقه است .، یکى از سا١٨٣٧سال

اضای اتحاد وائتالف با دولت فارس را میکند تا در مقابله ارسال پیامی به دربار تهران ، تق اامیر کابل ب

 با رنجیت سینگ، برای استرداد پشاور، کمک آن کشور راجلب کند.

در همین سال است که سرداران قندهار ، برای حفظ حوزۀ قدرت خود وبراى انتقام کشى از  

مایت دولت قاجاری فارس قرار میدهند و با امضای تحت الح خود راوزیرفتح خان[قاتل  ]کامران

 فارس مى پردازند. قراردادی با سفیرآنکشور درقندهار، به حمایت از دولت

ئونیت حریم امنیتى هند در همین سال است که دپلوماسى انگلیس تحرک بیشتر یافته و بخاطر مص

و نفر صاحب منصب دیگر خود را بنام هاى د، سفیر خود الکساندر برنس رابه در بار کابل میفرستد و 

را به هرات اعزام میکند تا مانع هرگونه تماس و نزدیکى قندهار و « پاتینجر» به قندهار و « لیچ »

 هرات با ایران و روسیه گردند.

یچ از که دپلوماسی روسیه نیز شدت بیشتر می یابد وسفیر روسیه ویتکو در همین سال است 

حمد خان میگردد و از طریق فارس و هرات پیامى عنوانى امیر دوست م لدربار پطرزبورگ حام

به کابل میرسد و امیر دوست محمدخان را در بازپس گرفتن پشاور از چنگ سیک ها به کمک  وقندهار

  1 میدهد.دولت خود اطمینان 

دروازه ین سال است که محمدشاه قاجار به تحریک وتشویق روسها برهرات که حیثیت همدر

را داشت ، لشکرمیکشد ومدت یازده ماه آن را با آتش توپ  بشدت میکوبد، مگر موفق به  وستاندهن

 فتح آن شهرنمیشود. 

با سرنوشت کشورما درمیان روسیه و انگلیس « بازى بزرگ»خالصه در این سال است که 

 بخاطر تثبیت موقعیت وبود ونبود هستی فزیکی آن علناً آغاز میگردد. 
 

 :۱۸۳۷بعد از تصرف سیستان ایرب  قاجارشاه محمددولت تالش  

 عده ول یکمبشی گقشون بزرجارهر بار محمدشاه قا ۱۸۵۷و متعاقباْ در۱۸۳۷ هایسالدر

مورد ضربات  ماهیازده  تاو آن شهر را  ساختفتح هرات ماموربه غرض وران روسی اافسران ومش

مقاومت مردم هرات و تدابیر بجای رګا نشد.شهر، اما موفق به گشودن آن توپخانه ثقیل خود قرار داد

شرایط برای الحاق هرات وزیر شجاع آن، یار محمدخان الکوزی برای دفاع از آن شهر نمی بود، 

بر اثر پایدارى  باردر هردو  مگر وقندهار با دولت قاجاری، بیش از هروقت دیگری مساعد شده بود.

روسها وانگلیسها ثابت گردید که افغانان مردمانی فارسها ومردم هرات پیروزی از آن افغانان شد  وبه 

  تجاوز بیگانه نمی سپارند. دلیر ووطن پرستی هستند که سرمیدهندولی وطن نمی دهند وآنرا دردست
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

کامران  زادهاهش رادتقاهرات وحمله ایران بر ۀ  تاریخ این دوره برمی آید که در ایام ازمطالع

ى و از بلوچها علم خان کدرهرات، درسیستان میرخان سربندى و هاشم خان شهرحمدخان مویار

ودند.دراین هنگام  ه بشد ىناروئى و خانجهان خان سنجرانى در میان طوایف آنجا صاحب نام و آوازه ا

جالل آباد، بنجار وسایر قطعات دیگر را درشمال ومغرب جالل الدین پسربهرام خان کیانی مناطق 

رودهیرمند در اختیار خود داشت، محمدرضاخان سربندی، سه کوهه، چلنگ و بعضی جایهای دیگر 

وقسمت ی( ولکپرا درطرف مغرب  وجنوب غربی مالک بود، هاشم خان شهرکی دشتک، پولچی)

ناروئی که رئیس شان دوست محمد خان بوده، های دیگر را در مرکز کانال بزرگ دار بود، بلوچهای 

برج علم خان وقسمت جنوب شرقی را در دست داشته، متصرفات علیخان وبرادرش ابراهیم خان 

سران  رای، بدسنجرانی محدود بوده به چخانسور وساحل مقابل اینها. موقعی ایران برهرات حمله نمو

ب ملک بهرام ]خسرشاه کامران[ پسرش ملک طوایف مذکور فرصتى مناسب فراهم آمده بود تا در غیا

جالل الدین کیانى را از سیستان بیرون کنند و متصرفات وى را در میان خود تقسیم نمایند. این نیت به 

راج کردند و اخ تانسمنصه عمل کشیده شد و ملک جالل الدین کیانى را ا براى بار دوم از سی

حمدرضاخان پسرمیرخان سربندی ، جالل آباد وسایر متصرفات کیانیان را بین خود تقسیم نمودند. م

قسمت های شمالی را صاحب شد و همدست های او نیز هریکی سهمی بردند. از این پس دیگر شاه 

شاه محمود وشاه  رانفدارکامران نتوانست کمکى به خاندان کیانى سیستان بکند و این خاندان که از ط

 . 2رت افتاد.کامران بود، روبه زوال رفت و بکلی از قد

هجرى( وقتى قندهار مورد تهاجم انگلیس قرار گرفت و ۱٢٥٥میالدى ) ۱۸۳٩در سال 

سردارکهندل خان زعیم قندهار مجبور شد به ایران برود ، از سیستان عبور کرد و در اواخر سال 

شد. اى افغان از تهران راهى قندهار بود، دوباره وارد سیستان امرو  نکه با یک عده از سرا ۱۸٤٢

در این هنگام محمدرضاخان رئیس طایفه سربندى وفات یافته بود و بین پسر او لطفعلى خان و 

عمویش سردارعلیخان بر سرموضوع جانشینى محمد رضاخان نزاع افتاده بود، لذا سردارکهندلخان 

ت سیستان برگزیند، ولى یارمحمدخان، وزیر هرات بطرفدارى یاسبر اسعى بخرج داد تا علیخان ر

طفعلى خان که خواهرش عروس وزیر بود،کوشش بعمل مى آورد. در آخر بعد از مخالفت هاى هفت ل

هشت ساله لطفعلى خان بدست عمویش گرفتار و کورشد و سردار رحمدل خان  به وکالت از جانب 

نوان حاکم سیستان در سکوهه بر قرار نمود. دراین میان ه عا بربرادرش سردار کهندلخان، على خان 

م( و دیگر از جانب هرات اقدامى در سیستان ۱۸٥۱گریبانگیر یارمحمدخان وزیر هرات شد) مرگ

 م(. ۱۸٥٥نشد. چهارسال بعدهم سردارکهندلخان در گذشت )

)برادر ( قندهار دچار هرج ومرج از سوی جانشینان او ۱۸۵۵بعد از مرگ سردار کهندلخان )

میردوست اازسرداررحمدل خان  ،از مدتی زد وخورد میان مدعیان قدرت  پس گردید،(شوپسران

امیر دوست  خواست تا معضله جانشینی سردار کهندلخان را حل نماید.ل کابمیرامحمدخان برادرخود 

محمدخان هم به قندهار آمد و قندهار را به کابل ملحق نمود وبرای هریک از سرداران قندهار معاشی 

ه بود، قناعت تعیین نمود. سرداران قندهار به معاشی که از سوی امیردوست محمدخان تعیین شد

بلند نمودند واز شهر بیرون رفتند. امیر دوست محمدخان همگی را تحت تی یارضانصدای نکرده 

را به اطاعت از خود وادار نمود ولی چند نفر از برادرزادگان امیربجای آنها پیگرد قرارداد وسرانجام 

 اطاعت از امیر راهی ایران شدند. 
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دولت  ،سته اشد یبی ثباتدچار هرج ومرج وهرزمانی که افغانستان ، ی است کهیاد آورقابل 

  .نداستفاده  کرده ابه نفع خود این بی ثباتی وبحران ازهای ایران 

مشاهده اوضاع و  خانلتان با خیر مرگ سردار کهنددراین هنگام علیخان سربندی حاکم سیس

الی خراسان که عموی شاه ووابراز کرد فارس دولت هواداری خود را از ندهار، سیاسی ق

بر والیت  که  میرعلم خان خزیمه حاکم قاینات بااز او خواست تا  ونمود  حمایت از اوقاجارمیشد،

 .کاری نمایدلشکر کشیده بود، هم الش وجوین و اوق )قلعه گاه(

ن امپیکهندل خان در  گسردار علی خان تا زمان مر»مینویسد: ییاکس کخم جواد محمدی

 وی با توجه به اوضاع افغانستان به دربار ناصرالدین خان شاه  گس ازمرپدت او باقی ماند  ولی ؤم

  3 «.زیندگد واطاعت حکومت ایران را برمی قاجار متوجه میشو

م(سردار علی خان نامه ای ۱۸۵۵ق)۱٢۷٢درسال » مؤلف به استناد ناسخ التواریخ، مینویسد:

شاه  افغانستان( پسر خویش را رستد وهوشدار میدهد که امیردوست محمدخان )پادبه دربار قاجار میف

  4 «به تاخت سیستان وبلوچستان فرستاده وطی این خبراز دربار ایران کمک می طلبد.

 قمری ۱٢۷٢ سالدر  اسناد منتشر شده از سوی جواد محمدی خمک سیستانی نشان میدهد که

قلعه بر [پدر بزرگ اسدهللا علم وزیردربار محمدرضا شاه]میرعلم خان عربامیرقاینات ( م۵۶-۱۸۵۵)

حمله نموده و مدت چند ماه قلعه های جوین والش ودرق را با لشکرهای قاینی اه والش وجوین گ

 وین روبروم جمردوحمدخان ]ساکزی[، ولی با مقاومت سرسخت سردار اهوسیستانی درمحاصره کشید

   5 .ه استگردید وموفق به فتح جوین نگردید

ومعاهده ای را با پس از آنکه ایران مورد تهدید انگلیس قرارگرفت و از هرات عقب کشید، 

منبعد انگلیس در اختالفات میان ایران وافغانستان حکمیت میکند. از  نمود که ءانګلیس در اریس امضا

معطوف نمود و توسط حکمران بیرجند میرعلم  بیشتر انتتوجه خود را به سیس این وقت ببعد ایران 

خى از رؤساى محلی را چه از راه تطمیع و چه از طریق تخویف متمایل به ایران برخان خزیمه 

ساخت.  دراین هنگام علیخان سربندی یگانه وارث متصرفات محمد رضا خان سربندی بود و امراء 

خان سنجرانی هر یک نماینده بزرگ خانواده  هیمبراادیگر هاشم شهرکی ، دوست محمدخان ناروئی و 

 ان  بودند. های خود درسیست

به تهران دعوت شد و در آنجا با یک  ۱۸٥۷رئیس طایفه سربندى علیخان دراواخر سال 

شهزاده خانم دختر بهرام میرزا، پسر دوم عباس میرزا، برادر محمدشاه قاجار شاه ایران ازدواج کرده 

زادۀ خود تاج  پنج ماه از ورود او به سیستان نگذشته بود که توسط برادر ولىد، ربه سیستان عودت ک

(. قاصد مخصوص از تهران برای بردن شهزاده خانم فرستاده شد ولی ۱۸۵۸محمدخان  کشته شد)

هیچ اقدامی به عمل نیامد که تاج محمدخان را تغییر دهند ویا تعقیب کنند،و گذاشتند همانطوریکه 

اج محمد هم خود واین خود دلیل کافی است که ت .بود درمقام خود باقی بماندده کر بحکومت را غص

را تحت اوامر واطاعت شهریار ایران قرار داده بود وحقوق وامتیازاتی  از دولت ایران دریافت 

 میکرده است. 

                                            
 .۱۷۶ص ، تهران،1392چاپ  خورشیدی، ۱۳۳۰ی،رویدادهای نوزدهم بهمن ماه ئاکجواد محمدی خمک س- 3

  .۱۷۷خورشیدی، ص ۳۰۱۳ی،رویدادهای نوزدهم بهمن ماه ئاکخمک سجواد محمدی - 4

تهران( ده سند به ارتباط حمله برقلعه گاه ۱۳۹۲چاپ  «)خوشیدی ۱۳۳۰رویداد های نوزده بهمن »خوددرکتاب ،سکائیجواد محمدی  - 5

 (۲۰۴-۱۸۷.)صصعرب به نشر سپرده است خان خزیمه میرعلموالش وجوین از سوی امیر قاینات 
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عزم تسخیروالحاق هرات آماده حرکت ه میالدی وقتیکه امیر دوست محمد خان ب ۱۸۶۱در سال 

یران در سیستان بود و تصمیم ت نبود و طبعاً متوجه دخالت ابه  ایالت سیستان نیزبی تفاو سبتد نوب

داشت پس از انضمام هرات از منافع افغانستان  برسر خاک سیستان دفاع کند، ولی متاسفانه که مرگ 

ت حیا میالدی( در خود هرات بدرود ۱۸۶۳به اومجال نداد و خیلی زود پس از تسخیر هرات)جون 

ان شد و برای تصرف سیستان فت، با آنهم در نخستین روزهای گشایش هرات متوجه مسئله سیستگ

 . 6نزاعی بین افغانستان و ایران روی داد

 نفوذ کرده بود مکرراً دولت بریتانیا را  در بخشی از سیستانمیالدی  ۱۸۶۳تا سال اما ایران که 

 یس در این مورد می نویسد:نگلف اوبه میانجیگری دعوت کرد. راولینسن محقق معر

مکرراً دولت ایران موضوع سیستان را بدولت انگلیس  ۱۸۶۳الی  ۱۸۶۱در سالهای "

در این باب دخالت کند و از تجاوزات افغانها  ۱۸۵۷گوشزد کرد که طبق مادۀ ششم عهدنامه پاریس 

ن را جزو ستاسی تدر سیستان جلوگیری نمایند. دولت انگلیس جواب می داد انگلستان هیچ وق

 .7"ز دخالت افغانها به آن ایالت ممانعت کندمملکت ایران نمی داند، بنابرآن نمی تواند ا

تصرف ،هرج ومرجی که برسر ۱۸۶۳درجون دوست محمد خان در هرات پس از مرگ امیر 

 پنج سال را در برگرفت تا امیر ،د گردیتاج وتخت کابل میان امیر شیرعلیخان وبرادرانش رونما 

.و دکراستفاده هرج ومرج داخلی به نفع خود  اینایران از  .(۱۸۶۸د)وشمسلط کابل برخان  علیشیر

را آن ایالت د و دابه سیستان سوق ، از کرمان وقایناتقشونهای خود را   ۱۸۶۷و ۱۸۶۶سالهای طی 

 وقتی امیر شیرعلیخان، برای تصرف سیستان از چنگد. وقلعه نادعلی وقلعه فتح اشغال نم تا

یس برطبق معاهده پاریس پای حکمیت پیش آماده شد وایران را به  جنگ تهدید کرد. انگلان،ایر

بحیث حکم وارد سیستان شد وسیستان را بدوبخش تقسیم کرد: ۱۸۷۲درجنرال گولدسمید گذاشت و 

داد وبخش دیگررا بنام سیستان فرعی به افغانستان  یک بخش را بنام سیستان اصلی نامیده به ایران

 رد.ارکاگذو

قشون ایران از خراسان به بهانه تادیب آزادخان )افغان(  ۱۸۶۷محمودمحمود میگوید: درسال 

که به قاینات حمله کرده بود وارد سیستان گردید وچند قطعه قشون  تحت فرماندهی مظفرالدوله حاکم 

قوایی از با ین اوارد شدند. در همین وقت میرعلم خان خزیمه امیر ق کرمان از راه نیه به سیستان

م(.تاج محمد خان ۱۸۶۷را تماماً متصرف شد) رودهیرمند  بیرجند وارد سیستان گردید و سمت چپ

سربندی نیز از آمدن والیان کرمان وقاین به سیستان  استفاده نموده توسط قشون ایران ابراهیم خان 

د و بعد ها ف شتصرمنی را از جهان آباد بیرون کرد. ومتصرفات او را درغرب رودهلمند سنجرا

راجعت سردارابراهیم خان سنجرانی جلوگیری شد. بواسطۀ آمدن قوای زیاد تری از ایران دیگر از م

سردار ابراهیم خان بلوچ نیز نفوذ خود را دردست راست روهیرمند در چخانسور، تا کده و خاش و 

رانى در سواحل سنجان خال تا الش و جوین بسط داد. متصرفات سردارامام خان و سردارکمال در شم

 .8برجک محدود میشد هیرمند از قلعه فتح تا بندر و رودبار وچهار

درغرب  مینویسد که، متصرفات ابراهیم خان ۱۸۷٢درسمت" سکرتِر جنرال گولدسمید،میجر"

آباد،طفلک، جالل آباد،خدنگ،ده دادشاه،ده آقاجان، وشریف آباد که رودهلمند عبارت بودند از: جهان 

تاج ق( ۱٢۸۳م )۱۸۶۶م( ،در دست ابراهیم خان سنجرانی بودند. در سال۱۸۶۵)ال ا ستظاهراً 

                                            
 . 124بار تولد جغرافیای تاریخی ایران، ص  - 6

ن و هند برتانوی از اصغر حسن بلگرامی ترجمه .افغانستا 686،ص  3میالدی، ج  19تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن  - 7

 . 1361عبدالوهاب فنائی چاپ اکادمی علوم افغانستان 

 ببعد ٥٥۰ص  ۳محمود محمود، ج ، - 8
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

ونقاط  دیگراختالف پیدا  ]مرکزطایفه کیانی[محمدخان سربندی با ابراهیم برسرتصرف جالل آباد

سردارمحمدرضاخان سربندی، پس از براندازی ملک جالل الدین ه کرد.] دلیل  اختالف  این بود ک

 ۱۸۴۵در(، جالل آباد  را ۱۸۳۷در)ن ساختن برادرش ملک حمزه خان کیانینشیوجا ۱۸۳۷در کیانی

تاج محمد برادر زاده اش توسط  مگر پس از قتل علی خان سربندی ،ددر آورده بوخود به تصرف 

به این دلیل که این قلعه قبالً متعلق به ملک  تصرف نمود آنرا (، ابراهیم خان سنجرانی۱۸۵۸در)

هر خواهرش بوده وسردار محمدرضاخان آنجا را به ناحق تصرف کرده  وآنرا شو، ینکیا جالل الدین

دولت ایران قوای از کرمان بسرکردگی   [ بنابرین هردو به شمشیرمتوسل شدند.9 ودکرده باشغال 

موفق شد تا ابراهیم خان را مجبور  خانتاج محمدو مظفرالدوله به طرفداری از تاج محمدخان فرستاد،

  .10 صرف کنده شرق هیرمند نماید و جالل آباد  را تب  ینیشبه عقب ن

مارس بعد از بازدید از قلعۀ جوین به  ۱۷، روز۱۸۷٢مینویسد که،درسال خود گزارشسِمت، در

اردوگاه )کمپ(خود بازگشتیم. بعداز ظهر آن روز کاپیتان لووه از نقشه برداری اکتشافی خود در 

سربزرگ ابراهیم خان چخانسورنیز به کمپ ما آمد. ، پخاننچخانسور برگشت. همزمان با وی،خانجا

دش نزدیک قلعۀ نادعلی اردو زده بود و قصد نفر از افرا ۳۰۰او ابراهیم خان را دیده بود که با 

 مهمان نوازی  داشت.

کاپیتان لووه،که ابراهیم خان را دیده بود،میگفت که ابراهیم خان ابداً قادر به انجام کاری نیست 

ومعامالت وی را زن و پسر محبوبش خان جانخان انجام میدهند. ابراهیم خان،شش  اریتج یوکارها

ملک خان،معتاد به بنگ وتریاک، ومخالف پدر بوده وتحت حمایت  - 1:زاپسر دارد که عبارتند 

خان جان، جوانی باهوش که نامزد ریاست بوده ولباس انگلیسی می -2امیرقاین زندگی میکند،

یک  -6محمدخان، -5سرفرازخان که چندین سال درتهران بوده،  -4ن،خا یمحمدعل-3پوشد،

 11پسردیگر.

ی برای مدتی از قلعه چخانسور تا خاشرود و ازنادعلی تا جوین به هرحال ابراهیم خان سنجران

را تحت تصرف خود داشت و از خزنده تا چرنده باج وخراج میگرفت. وحدود پنجاه سال دیگر به 

سنجرانی دراصل چخانسور زندگی کرد. گفته میشود وی مردی ستمباره چی بلو عنوان رئیس طایفه

م هنگام شکار از روی بلهوسی ۱۸۴۰ا درکنار هامون درسال و دکتر فوربس سیاح فرانسه ای ر... 

 ۱٩۰۳چشم از جان پوشید. و پسرش خانجان خان درسال  ۱۸٩٢به قتل آورده بود. وخودش در 

ن ایرانی بازگشت و دهکده سیاه دک را درمیان کنگی درتصرف ستاسی هدرحال فقر وافالس دوباره ب

  12گرفت.

 تأملی بر یک سندتاریخی  دربارۀ ابراهیم خان بلوچ:

به امضای سردار محمدیوسف خان ابن امیر دوست محمد خان] که در دوره دوم  ،وکیلی پوپلزائیعزیزالدین مرحوم 

، حکمران فراه بوده[ فرمانی را در خصوص ابراهیم خان چخانسورى و پسران سردار امام خان پدرشسلطنت 

                                            
 ۲۰۹صشیدی، خو۱۳۳۰سیستانی،سیستان ورویداد نوزده بهمن محمدی جواد - 9

 ۴۴، پاورقی۲۲۹ ،ص۱۳۷۸جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین دکتر حسن احمدی ،طبع  - 10
 ۲۰۷ -۲۰۶همان منبع،صص - 11

  . ،۲۹۲،، ص۲تیت ، سیستان ، ج  -12
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

آنرا از نظر ،دستکاری صورت گرفته باشدسنجرانى بلوچ به نشر رسانده است که به نظرمیرسد در تاریخ صدور سند ، 

 میگذرانیم : 

م( سردار ابراهیم خان در ۱۸٥٦باعث ازتحریر اینکه ، چون ابراهیم خان از چخانسورفرارسیستان شد]در سال )»

سربندی با حمایت قشون  توسط سردارتاج محمدخان  ۱۸۶۶جهان آباد در غرب هیرمند سکونت داشت ولى  در سال 

سیستانى[ عالیجاهان عزت همراهان سردار دوست  -رانده شد و او به قلعه چخانسور آمده سکنى گزید از آنجاایران 

محمدخان و شیرمحمدخان و سعید محمدخان ولدان سردار امام خان سنجرانى بلوچ ساکن اصلى چهار برجک در فراه 

 چون منظور نظر فیض اثراعلیحضرت به حضور این نیاز مند درگاه احدیت آمده از قوم دارى مذکور جدائى نمودند.

 همایونى در رفاهیت خدمت گاران و کافه رعایا بوده و مى باشد ، نامبرده]گان[ از فراه به همراهان خود نیازمند درگاه 

 الهى روانه دارالسلطنه کابل گردیده، حضورپرنور قدرقدرت شهریار عدالت فهیم واال روحنا فدائى را درک نموده، 

گشتند. چنانچه موازى چهل سوارى نوکر و مبلغ دوهزار قران از دفتر فراه مقرر گشت و هم عالقه ]جویاى[ عواطف 

چهاربرجک را به عوض تنخواه سوار مذکوران شان مرحمت فرمودیم ، که براى خود زراعت کرده صرف معیشت 

شتند که مناصفه سوارشان در خودها بنمایند، و باقى امورات شان را به این نیازمند درگاه الهى مفوض و مرجوع دا

فراه به زیر دستى نیازمند درگاه الهى خدمت نمایند و مناصفه سوارشان در همان سرحد چهاربرجک به خدمت سرکار 

مشغول باشند. نیازمنددرگاه الهى بعد از مرخصى و مراجعت خود در فراه بنابر خیر دولت و رفاهیت مذکوران چهل 

ه را که حضرت شهریارى با اراضى تعلق شان موافق سندات که از پدر خود خان جان  سوار و دو هزار قران عنایت شد

بدست داشتند ، تقسیم قرارداد نمودم. اراضى چهار برجک از کالگین ناظر لوارى ]در[ مشرق با نیمه رودبار چنانچه 

سعید محمدخان ]و[ به سندات شان ذکر است با هزار و پنجصد قران و سى سوار به عالیجاهان شیرمحمدخان و 

خان واگذار نمودم و قریه ده که خرابه بوده است که خود سردار دوست محمدخان آباد هللا خوانین تیمورخان و مهر

کرده است از کالگین مذکور به طرف مغرب با ده سوار و پنجصد قران به عالیجاه سردار موصوف دادم که قرار خط 

واال روحى فدا، سعى خدمات به تقدیم رسانیده و با همدیگرخود ها به هذا و مابعد ها در خدمت دین و دولت سرکار 

قرار محبت و یگانگى و اخوت گذرانیده طریقه سلوک را مسلوک دارند و اگر نامبرده ها برخالف هذا ادعا نمایند ، 

که هرگاه اتفاقى ادعایشان از درجه اعتبار بیرون است . این چند کلمه را براى سند و اسناد مذکوران مرقوم فرمودم 

مهم مابین شان مناقش واقع شود و برخالف مستوره ) ظ: مسطوره( ادعا نمایند، به حضور پادشاهى ادعاى شان باطل 

، دست خط و مهر محمدیوسف ولد امیر دوست محمدخان.") وکیلى ۱۲٦۰باشد،. فى تحریر شهر جمادى االول سنه 

 ش (  ۱۳٥۱پوپلزائى، مجله آریانا، شماره دوم، حمل وثور

 

در پاى سند است ،   میالدی ۱۸۴۴هق=  ۱۲٦۰در این سند آنچه نادرست به نظر میرسد ، تاریخ 

زیرا که در این تاریخ هنوز والیت فراه بین شاه کامران وسرداران قندهار مایه نزاع  بود و امیر 

م =  ۱۸٥٥دوست محمدخان هیچ گونه تسلطی برآنجا نداشت. پس از مرگ سردار کهندلخان در 

سردار کهندلخان  هجرى است که امیر دوست محمدخان باستفاده از اختالفات میان جانشینان ۱۲۷۲

هجرى( و از این تاریخ است  ۱۲۷۲م=  ۱۸۵۵به قندهار مى رود و قندهار را به کابل ملحق میکند)

که سردار محمد یوسف خان به والیت فراه منصوب میکردد. بنابرین باید این فرمان ده یا دوازده سال 

 بعد تر از تاریخى که دارد، صادر شده باشد.

 ایانپ
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