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1973 

 لودویک آدمک
 

 ۶۳ – ۴۲،  ۳۲ – ۶: حسن گیالن: وگورئ: سنگیالن  
مایله پورته او د  ۲۴دا د گاز په کال کې د هلمند د سیند په کیڼې غاړې کې له گرشکه : ۶۴ -  ۵۰، ۳۲ – ۵: سنگین

 غرني ستوني یا تنگي په منځ کې واقع ده چېۀ د یو کلي نوم دی. دا کلیۀ مایله لیرې د یو ۷شاهبان له سویل ختیځه 
 ـې د ټیټې سطحې پراخه ځمکه غـځـېـدلې ده. دلته یوازې پینځه کورونه دي. )برومی، صاحبداد خان(ئمخې ته 
مالکي کورنۍ په کې  ۲۶دا په باغني کې یو کلی دی او ویل سوي چې  : ۶۴ – ۵۹،  ۳۲ – ۴۳: سنگینک: سنگوانه

 ژوند کوي. )صاحبداد خان(
چې له رودباره کښته د هلمند په درې کې او هم په هغې دښتـنۍ سیمې کې  دهدا د بلوڅانو یوه قومي څانگه : سنجراني

چې د چگای او ُمحابت په استقامت په سویلي او سویل ختیځ لوري غځـېـدلې ده استوگن دی. بیلو دا خلک د سنگوراني 
 : یادوي او د هلمند د سنجرانیو شرحه په الندې ډول ورکويۀ په نامـ
یا « پالس نشین»مخکې دوی ۀ دې پـېـړۍ په پیل کې په سیستان کې دایماً استوگن سو، له هغـقوم یوازې د همۀ " دغـ

له بلوڅستانه هغه مهال راغلل کله چې شاه احمد )سترواک لپاره  ځل لومړی د . دویوگړي ول« د کودړیو استوگن»
وی د هلمند د سیند په کیڼې غاړې ز( د درانیو د واکمنۍ بنسټ کښـېـښود. دغه مهال د –اعلیحضرت احمد شاه بابا ع 

دا سیمه د ۀ. ې د مله خان او رود بار تر منځ د خپل مشر عبدهللا خان تر مشرۍ الندې په کلني ډول تگ راتگ کاوک
کړې وه نو کله چې  هژ( له خاورو سره یو –نورزیو ده، خو له دې چې څه موده وړاندې دا سیمه نادر شاه )افشار 

بلوڅان  ؛ ، ال تر اوسه هم هماغسې متروکه او شاړه ځمکه دهه دا یوه شاړه او متروکه سیمه وهبلوڅانو دا سیمه ونیول
 خپلو به په د لنډ مهال لپارهکوچیان ول او دلته یوازې هر کال د شپږو یا اتو میاشتو لپاره له خپلو رمو سره راتلل او 

ـې د شین غزي له ئډول جوړولې چې چوکاټ به کودړیو یا جونگړو کې اوسـېـدل، دا جونگړې او کودړۍ دوی په دې 
بللې. داسې ښکاري چې عبدهللا خان له « پالس»ـې ترې راتاو کړې چې دوی ئلرگیو ورته جوړ کړ او بوریا گانې به 

زوی او ځای ناستی جان بیگ تل مدام له نورزیو سره په دښمنۍ  ۀنورزیو سره ښې اړیکې او چارچلند درلود؛ خو دد
ـې د گرمسیل له الرو د کندهار او سیستان تر ئو کلونو په اوږدو کې ډېـریرغلگر وو او د  نامتویو  کې وو؛ نوموړی

و د خپل تگ راتگ لمنه د هلمند د او د هغوی متبوع تاوکي بلوڅان ووخت کې سنجرانیانۀ منځ الرې نیولې. په همدغـ
دلته دوی په هغو النجو او جگړو کې برخه سیند د غاړو په اوږدو کې ان د چخانسور تر ولسوالۍ پورې وغځوله. 

ـې ځان ته یو موقعیت خپل کړه او د ئواخیستله چې د سیستان د سیمه ییزو مشرانو تر منځ روانه وه او په دې توگه 
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د زامنو  ژ( –)شاه بابا  ـې په ثابتې استوگنیزې بڼې بدلون ورکړ. له دې چې دغه مهال د تیمورئخپلې کډوالۍ ژوند ته 
خپله  لد سلطنت د تاج د الس ته راوړلو لپاره جگړې او شخړې روانې وې دوی په آسانۍ وکوالی سو تر منځ

څخه ددفاع  تاړاکونواو  له خپلو قومي ځمکوـې ئچې نور  څخه اغیزمنیتا ثابته کړي او ځانونه د نورزیو له مزدورۍ
  .درلود خالص کړيۀ توان نـ

 –ز کال په شا و خوا کې د )شاه ۱۸۱۰نواب، اسالم او خان جهان. د  :له جان بیگ څخه درې زامن پاتې سول یعنی
فتح خان، وروسته له دې چې خپل رقیب او دښمن د خاش د نوروزیو مشر میر عالم خان  -ژ( محمـود وزیر، بارکزي 

تَرکون  دا مهال نو نواب خان ته د د نورزیو سیمې ډالۍ کړې. نښتېـې د سیستان له پولو سره ئنو دوی ته ۀ وواژ
د اداري مرکز ۀ عمده ښار ددۀ ته رود بار او خان جهان ته د خاش ولسوالۍ له چخانسور او د هغـخان ولسوالۍ، اسالم 

وکړ او د ناوی د مهر په توگه ۀ په توگه ورکړل سول. د ملک بهرام زوی، جالل الدین د خان جهان له لور سره واد
ان جهان دا حصار له سره جوړ کړ او د کلي د کنډوالو او ورانو کلی او سیمه ورکړه. خ« بیرینگ حصار»ـې د ئ

کښـېـښود. په چخانسور کې د خان جهان ځای « جهان آباد»ـې ئـې بل نوی ښارگوټی جوړ کړ او نوم ئویجاړو پر سر 
ۀ ـې ددئز کال کې مړ سو او ځایناستی ۱۸۴۰و چرسو د وهلو له کبله په ډېـرزوی علیخان سو خو علیخان د ۀ ناستی دد

اوسنی مشر سو. دا سړی هم په بې حده چرس وهلو روږدي دی او له دې چې ډېر چرس وهي د ورور ابراهیم خان 
ډوډۍ مار او میلمه پال خان دی او بې احتیاطه آزادي او سخاوت ۀ جنون سرحد ته رسـېـدلی دی؛ خو له دې چې ښـ

ه اخلي چې په سیمې کې په مالدارۍ او د رمو په شهرت څخه هم خوندونۀ مشهوره خان دی او له هغـۀ کوي نو ښـ
کړی دی، احمد خان د الش له اسحاقزیو څخه دی؛ او د ۀ خور له احمد خان سره وادۀ لرلو کې تر ټولو مشهور دی. دد

ۀ لمسی دی )د ابراهیم خان او شریف د اړیکو په هکله خبرونه چې د کورني وادۀ ناهوریو اوسنی مشر شریف خان دد
)شریف خان( او ابراهیم خان د چخانسور د یو بل ۀ " د: شک رامنځته کوونکي دي. ِمِرک وایيسوې گډوډ او له الرې 

بلې لور د چخانسور له ابراهیم خان سره « شریف خان»" د : له خویندو سره ودونه کړي دي"، حال دا چې میتلند وایي
وې ده نو له دې کبله دوی دواړه د یو بل خسران هم سۀ کړی دی او د ابراهیم خان لور محـمد شریف خان ته وادۀ واد

ـې د فارس د نفوذ پر وړاندې په دې هیلې مقاومت کړی چې له کابله ئخپل مستقل موقعیت ساتي او تر اوسه  یدي." د
خپل زوی خان جهان د امیر دربار ته لـېـږلی دی؛ خو په دې هیلې کې ناکامه سو دی ۀ به مالتړ ترالسه کړي، ځکه د

 وره دی چې د فارس قدرت ته غاړه کښـېـږدي. مجب
ـې له یو بله د نیم ئچې کال گانې ۀ ـې په رود بار کې په خپلو کال گانو کې ژوند کاوۀ ئنواب خان او اسالم خان هر یو

ددوی رعایاوو د اشکینک او حسین آباد کلي او نور چې د سیند په مقابل لوري کې دي نیولي  مایل په واټن لـېـرې دي؛
دي. له نواب خان څخه یو زوی پاتې سوی دی، اوسنی کمال خان د تَرکون د بندر مشر؛ او له اسالم څخه هم یو زوی 

د حاالتو د جبر له کبله د فارس تر  هپاتې سوی دی، د چهاربرجک اوسنی مشر امام خان. دا دواړه مشران دم مهال
ددوی دواړه کال گانې  ډېـره لـېـوالتیا د افغانانو لور ته ده. دي طبعاً ددوی اننیدوی سُ چې پاملرنې الندې دي خو له دې 

په معاصر دود جوړې سوې دي چې د سربندي محـمد رضاء په وخت کې ودانې سوي دي چې په دې وروستیو کې 
 فارسیانو ورته ال ښه ودانیزه وده ورکړې ده.

ددوی د نفوذ او هم ددوی د شـمـېـر له کبله  ډېر مهم قوم بدل سوي دي، ددوی اهمیت همۀ اوس دلته سنجرانیان په یو
دی. دوی په خپل سیاست کې د خپلو حدودو او خپلواکۍ په چوکاټ کې تل د کندهار د مشر خوا نیسي. ابراهیم خان 

او دا د کابل  سلطنت ته د بلوڅانو ۀ ژ( شیرعلیخان دربار ته د استازي په توگه ولـېـږ –خپل زوی خان جهان د )امیر 
 لومړنۍ نښه ده.د بعیت 

او  ددوی په منځ کې څو توخي، تره کي او د غلزیو نورې کورنۍ هم ستهخو ددوی رعایا سنجرانیان او تاوکیان دي 
 : دينیولي  ـېئ دغه کلي اوالندې د فارسي مهاجمینو پاتې شونې هم سته  مشرۍهم د میر محـمود تر 

 

 نیو شمـېـرد کور د کلیو نومونه د کورنیو شمـېـر د کلیو نومونه

 ۲۵۰ د کمال خان بندر ۱۲۰۰ چخانسور

 ۲۰۰ خیر آباد ۱۰۰۰ خاش

 ۲۰۰ اشکنیک اشکینک ۶۰۰ کده کداه 

 ۳۰۰ حسین آباد ۵۰۰ جهان آباد

 ۱۵۰ علمدار ۶۰۰ ناد علي

 ۲۰۰ خواجه احمد ۲۵۰ طفلک

 ۲۰۰ نظر خان ۵۰۰ رود بار

 ۶۰۰ آغاجان او څو نور   ۴۰۰ چار برجک
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پورې د سنجرانیو مشران، د چهاربرجک مشر امام خان، د کمال د بندر مشر کمال خان او د ز کال ۱۸۸۲تر 
او په ځانگړي ډول مستقل ول او له رودباره راکښته د هلمند ټوله ۀ چخانسور مشر ابراهیم خان د یو بل مالتړ کاو

عبدالرحمن خان له پلوه د  د چخانسور مشر ابراهیم خان د امیر وخت کېۀ دره ددوی په ولکه کې وه. په همدغـ
ۀ نو اوس ددۀ مانـۀ له موقعیت څخه وشړل سو ځکه ابراهیم خان، امیر عبدالرحمن خان د امیر په توگه نـۀ مشرتابـ

ز کال کې د ابراهیم خان د اخراج او تبعید په هکله ۱۸۸۴سیمه کې یو گارنیزیون ځای پر ځای سوی دی. میتلند په 
 ـې د بشپړلولو په شان آسان ول. ئ ولدي او ظاهراً راټولالندیني معلومات راټول کړي 

مشر ۀ ز کال کې مړ سو، دد۱۸۹۱ـب وو. )نوموړی په ئعلم خان د سیستان فارسي نا ،امیر« ژ –ـن ئقا»" د غاین 
پر ضد پاڅون ۀ کاله مخکې سیستانیانو ددۀ ـب سو.( اتـئـې نائزوی علی اکبر خان د پالر ځایناستی سو او پر ځای 

د سیستانیانو مالتړ  هحدۀ ـې د نصیر آباد په کال کې کال بند کړ. د چخانسور مشر ابراهیم خان تر یوئوکړ او دی 
ژ( شاه د سیمسم الملوک تر مشرۍ الندې  –دې کالبندي په ځواک کې گډون درلود. )فارسي دجنگیالیو ۀ وکړ او دد

سیستانیان په شا وتمبول سول او پاڅون وځپل ۀ. انه ولـېـږد نصیر آباد د کالبندۍ د ماتولو لپاره یو ځواک له خراس
د برج عالم خان پیاوړې کال کې ځای پر ځای وو د ۀ سو. محـمد شریف چې دا مهال په شریف آباد کې ژوند کاو

مرسته وکړه؛ په ـې هم ئسره ۀ له هغـسیسم الملوک ورغی کله چې  مرسته وکړه او هم ـې ئـن له امیر سره ئقا
پاڅون وځپل   چلند کړی وي. خو کله چې د بغاوتۀ ښـ ژ( –)له فارسیانو سره  ۀې داسې ښکاري چې دحقیقت ک

په دې اړه شکایت وکړ خو ۀ د ـې کومه ډالۍ تر السه کړه.ۀ ئسوه او نـۀ خدماتو ته چنداني پاملرنه ونـۀ سو دد
ه له وفادارۍ او پیروۍ صرف نظر وکړ کړه. په پای کې نوموړي نور فارس تۀ ـې هم چا پاملرنه ونــئشکایاتو ته 

ۀ کاله مخکې سوې ده. ورپسې فارسیانو ددۀ او د سرحد دیخوا افغان خاورې ته راواوښت. دا خبره شپـږ یا اوو
ته دې د ژوند کولو لپاره ۀ مایملک په سیستان کې ضبط کړل. محـمد شریف د امیر له درباره غوښتنه وکړه چې د

فتح ورکړه ۀ ژ( ورته قلعـ –له مقام سره مناسبې وي. امیر )شیر علی( )خان ۀ ې ددیو شمـېـر ځمکې ورکړل سي چ
راپور له مخې داسې ښکاري ۀ هم کرهڼه په کې سوې وه. اوس د یوۀ او نـۀ چا په کې ژوند کاوۀ چې هغه مهال نـ

سخت خوابدی دی  د ولکې سیمه ده( له دغسې یوې معاملې څخهۀ فتح ددۀ چې ابراهیم خان ) گومان کوي چې قلعـ
وه سوې او نور راپورونه وایي چې ابراهیم پر محمـد ۀ سره په دې هکله سال مشوره نـۀ ځکه چې مخکې له د

وایي چې دا مشران هـېـڅکله له یو بل راپورونه ـې لوټ او تاال کړ. نور ئشریف خان برید وکړ او شریف خان 
ـې ئ، خو قوم فتح محـمد شریف خان ته ورکړې دهۀ خوښه قلعـ سره په بدو اړیکو کې نه ول او ابراهیم خان په خپله

منله او په دې باندې سنجرانیان او ناهوریان له یو بل سره ونښتل. داسې بریښي چې سنجرانیانو ۀ دا خبره ورسره نـ
پاڅون دا هم باید په یاد ولرو چې د سیستان د بغاوت او غوښتل چې د خپل مالڅر ډېرۍ برخه له السه ورکړي. ۀ نـ

په لړ کې ناهوریان او سنجرانیان په دې وروستیو کې د یو بل پر ضد ودرېـدل او همدا شان په میرآباد کې د تیر 
کوه د سیمو په هکله د سرفراز خان له خلکو سره په شخړو کې دي.  خو له ظواهرو ښکاري چې دا ټولې سختۍ او 

ې سره سره د محـمد شریف خان دریځ متزلزل سو، ـې سوله سوې ده. له دئشخړې اوس حل سوې وي او تر منځ 
ـې ویلي ول چې دی له څلورو خوا دښمنانو را ایسار کړی ئنوموړی کابل ته احضار سوی او د کابل په ځواب کې 

فتح ۀ وو په قلعـۀ سي. تر هغه وخته پورې چې ابراهیم خان له چخانسوره اخراج سوی نـۀ دی او حرکت کوالی نـ
فتح په آرامۍ سره منظمه او اداره سوه. ابراهیم تر ډېره وخته پورې ۀ قلعـ وه سوې.ۀ مه هڅه نـکې د کروندگرۍ کو

، یا ۀخپل لج او سرزوري کوله. د امیر شیرعلیخان د سلطنت د کلونو پر مهال دی په ځانگړي ډول مستقل ښکارېـد
ل اوس بدل سوی دی. عبدالرحمن دا ده چې ډېر زوړ سوی وو او یا هم ډېـر لنډپاری وو چې ومني نور هغه مها

د شطحیاتو د اورېـدلو حوصله لري. ۀ ـې پر وړاندې ودریدالی سي او نـئدی چې څوک ۀ خان داسې څوک نـ
خاصه  ۷۰۰عبدالرحمن خان د فراه والي ته فرمان ورکړ چې د ابراهیم خان ډیوه غلې کړي. والي چخانسور ته 

کړ. دی له خپل زوی سره ۀ دا ده چې ابراهیم خان هیڅ مقاومت ونـ داران ورولـېـږل. په زړه پورې او عجیبه خو
 یو ځای د فارس خاورې ته وتښـتــېـد او تر اوسه اللهانده او سربداله گرځي. 

له سره تازه سوه. ناهوریان په دې فکر کې دي چې محـمد  د سنجرانیو او ناهوریو تر منځ دښمنيپه دې توگه 
ډول د ابراهیم مرسته کړې وای. ویل سوي دوی د سیند پورې غاړې ته له خپلو رمو ۀ یوۀ ډول نـۀ شریف باید په یو

ۀ کومه نښته روانه وي، ځکه د قلعـ دې سره شا ته سوي دي. خو په سختۍ اورېـدل کـېـږي چې ددوی په منځ کې
اړیکو د شلـېـدلو د فتح خلکو هم له خپلو رمو سره دهلمند سویل ته تللي دي." ِمرک له امیر سره د ابراهیم خان 

ز کال کې کندهار ونیو د ابراهیم خان مشر زوی د ایوب ۱۸۸۱کله چې ایوب خان په  : الملونو په هکله داسې وایي
نو  وخوړه ماتېایوب خان  کله چې خان له لښکرو سره یو ځای سو چې د امیر مخالفین ول، او یو څه موده وروسته

خان له پخواني والي سره په کراچۍ کې دلیکونو الرې له دې خبرې خبر شیر علی« امیر»ابراهیم خان په خپله د 
پر ضد عمالً کوم ۀ مخکې له دې چې دد سو. له دې کبله امیر په خپله پریکړه وکړه چې ستونزې ورسره حل کړي.

 يملگرمهال د فراه والي د خپل مشر جاسوس له الرې د محـمد ابراهیم معتمدین او نـېـږدې ۀ گام اوچت سي د هغـ
په پټه خبر کړي ول چې کابل ته د څه  لپاره احضار سوی او څه برخلیک ورته ټاکل سوی دی. مـحـمد ابراهیم په 
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ته سترگې په الره وي نو له ۀ خپل شک کې په حقه وو او پوه سو چې که کابل ته الړ سي نو څه ډول برخلیک به د
سوه کسیزه ځواک د چخانسور ۀ و کله چې د خاصه دارانو اتـا ـې کابل ته له تگ څخه نټه یا امتناع وکړهئدې کبله 

 پر لور وخوځـیـد محـمد ابراهیم هم د وخت له ضایعو کولو پرته د سترگ په رپ کې وتښـتـېـد. 
ز کال کې کویټې ته ۱۸۸۳ـې په ئزامن خان جهان خان، غالم حیدر او محـمد حیدر نومـېـږي. مشر زوی ۀ دد

نگ بنسټ ډډه لگوله، یډېـر تۀ یوۀ مشر ځواک پـقومي لري. د ۀ ـې هم  کوم نفوذ نـئیو راغلی وو. دغو زامنو کې 
کورنیو پورې رسـېـږي یوازې د ابراهیم خان  ۲۵۰۰تر  ۲۲۰۰ـې ئځکه د چخانسور په ټولو وگړو کې چې شمـېـر 

 تنه نارینه قومي بلوڅان دي.  ۳۰۰د طایفې  
د ابراهیم خان د شړلو المل سول :" سره له دې چې د خلکو د خبرو بدلون په هکله خبرې کوي چې ۀ ریجوي د هغـ

سته چې ددې ځای ۀ لري خو په دې کې هیڅ شک نـۀ له مخې په چخانسور کې افغان واکمني چنداني شهرت نـ
عادي خلک د نورو خلکو په شان هغې بنسټـیزې او محسوسې صلحې ته زښت ډېر خوښ دي چې قاطع امیر د خپل 

سي ۀ یدیځ او سویل قلمرو کې رامنځته کړې ده. په چخانسور کې په ځانگړي ډول هـېڅ څوک نـسلطنت په لو
د قومي مشر په ۀ د هغـڅخه ـې څوک له خپلې مینې ئکوالی چې بل څوک د مریي یا غالم په توگه خرڅ کړي او یا 

ژ( له اقتداره  –مشر  –ماندار ژ( وو باندې د بلوڅ د )تو -رعایا  –خوښې او امر وایستالی سي، پر خپلو )تومانو 
پر خپلو کسانو او کروندگرو باندې خپل مطلقه قدرت ته پراختیا ورکړې ده، سره له دې  داسې ښکاري چې نوموړي

خپل جابرانه او مستبدانه   چې ابراهیم خان خپل څو تنه د خپل قوم کسان تر شا درلودل خو ویل سوي دي چې
ً پر تاجیکانو، سیستانیانو، پرپه خپلو نورو نژادي رعایاو ، ځواک تنگي یا سرفي بلوڅو باندې  و باندې عمدتا
ژ( نوموړی  –ۀ. هغه رعیت چې له خپلو ځمکو او جایداد سره یو ځای پر بل چا باندې پلورل کـېـد: وي )سرفتعمیل

 ټوله شتمني ضبط کړې ده." ۀ سي کوالی د ځان په گټې کوم پاڅون ته الس واچوي ځکه امیر ددۀ نـ
ً د  ز کال په پیل کې سنجرانیان د ابراهیم خان له پلوه ولمسول سول، ابراهیم خان دغه ۱۸۹۳خو یو وخت تقریبا

سنجرانیان وپارول چې د امیر مأمورینو ته د مالیې له ورکولو غاړه و ۀ ، دلمهال ال تر اوسه په فارس کې کډوال و
ضد امیر له پلوه کوم اقدام وسو نو دی به ورته فارس ـې ژمنه کړې وه چې که ددوی پر ئغړوي او سنجرانیانو ته 

بندیان کړل چې د مالیاتو ۀ څلور تنه افغان سپارۀ کې ځمکې او نور معافیات ورکړي. په پای کې سنجرانیانو هغـ
او دې ته چمتو سول چې ددوی یوه ډله د فارس له سرحده واوړي او هلته به کډوال سي. په دې  ولراټول ـېئ باقیات
تنه خاصه  ۲۰۰ـې ئباندې د الش جوش د اسحاقزیو، محمـد شریف خان خبر سو او د سنجرانیانو پر ضد  خبره

ـې له هلمنده پورې غاړه واوړي او د څلورو واړو سپرو ئمهال ونیول چې غوښتل ۀ ـې هغـئداران ولـېـږل او دوی 
ل. هغه سنجرانیان چې مخکې له مخکې ـې هم ودروئپه خالصولو کې بریالی سو او کډواله کـېـدونکي سنجرانیان 

فارس ته کډوال سوي ول ولیدل چې د ابراهیم خان ژمنې هسې منځ تشې ژمنې وې، او ویل سوي چې دوی په پای 
ـې هم له ځان ئیوازې دا چې په خپله بـېـرته خپلو مینو ته راکډه سول بلکه گڼ شمـېـر نور فارسي بلوڅان ۀ کې نـ

ـې درولې ول، دلته یوه ئاتلل د محـمد شریف خان کسانو ددوی مخه نیوله او دوی کله چې دوی ر ل.وستسره را
یوتن ووژل سو  ویکوچنۍ نښته پیل سوه او په دې نښته کې دوه تنه فارسي ملکان د نورو تر څنگ ټپیان سول. دد

زې د هر ډول یواۀ ـې واچول، نوموړي نـئفارسي مأمورینو ونیول او زندان ته ـې ئاو ویل سوي نور څو تنه 
ز کال په پای کې مړ ۱۸۹۳اړیکي له لرلو بلکه د راپورته سوې اړودوړ له مسؤولیته هم انکار وکړ. ابراهیم خان د 

ز کال کې له سیمې لیدنه کوله د ابراهیم خان زوی خان جهان خان ال تر دې ۱۸۹۴سو. کله چې ډگروال ییت په 
او ۀ . نوموړي د غربت په ډېرو بدو حاالتو کې ژوند کاوۀدمه په فارسي سیستان کې په میالک کې ژوند کاو

 کتل. ۀ فارسیانو هم ورته د کلي د ملک له مقام پورته په بله سترگه ونـ
ـې ئز کال په شاو خوا کې مړ سو او زوی ۱۸۷۹د جان بیگ د دوه وو نورو لمسیانو په منځ کې، کمال خان د 

؛ څرگنده ۀخپل مشر ورور عمر خان په استازیتوب ژوند کاو ز کال په رود بار کې د۱۸۸۴محـمد رضاء خان په 
ده چې عمر خان د کمال خان په بندر کې خپل د استوگنې ځای درلود خو دغه مهال نوموړی کابل ته د نورو ځمکو 

لی ځایه چې گلوگاه نومـېـږې غـځـېـدۀ یوتر اقتدار تر ډېره سویل لور ته ۀ و. ویل سوي چې ددود غوښتلو لپاره تللی 
ز کال کې په ۱۸۹۴ده چې د جلک په سرحد کې د آزاد خان کاله ده. ډگروال ییت په ۀ وو، خو دا هماغه گلوگاه نـ

 سیستان کې خبر سو چې عمر خان ال تر اوسه هم په کابل کې په توقیف کې دی. 
رجک په هکله ز کال کې د مرگ په بستر کې پروت زوړ سړی وو. ِمرک د چهارب۱۸۸۴ـې امام خان په ئبل لمسی 

ۀ مشر زوی او ځایناستی شیر محـمد کوي. دد ۀاستازیتوب اوس دد« امام خانۀ »" دد: د لیکنې په برخې کې وایي
 نور زامن دوست مـحـمد، میرهللا او تیمور نومـېـږي." )بیلو، ریجوې، میتلند، ِمرک(

ې اوس د فارس د سیستان د زوی دی چ خان هغه سړی چې اوس د سنجرانیو مشر دی خان جان خان د ابراهیم
 میان کنگي د ولسوالي په سیادوک کې ژوند کوي.

تر دې ځایه مو د روانو حاالتو شرحه ورکړه. اوس به بیرته د بیلو شرحې ته راوگرځو: سردار کمال خان په 
ـې ئو د دوه وو زامنو له خوا تنیظم کـېـدلې. یۀ تر ملکیت الندې د ځمکو چارې ددۀ ز کال کې مړ سو، دد۱۸۷۹
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چې د کابل د امیر په خدمت کې وو او د سیمه ییزو گنگوسو له مخې ویل کـېـږي چې ۀ محـمد عمر خان نومـېـد
ـې اجازه موندلې چې خپل جایداد ته په هلمند کې راستون سي او د ئز کال د فبرورۍ په میاشت کې ۱۹۰۵اوس د 
نولس کلن زوی امیر خان هم په کابل کې ۀ ره ددسۀ خپل ځای ته راورسـېـږي. له د به ز کال په پسرلي کې۱۹۰۵
ۀ د تاج محـمد په نامـ ـېئ ز کال په پیل کې مړ سو او یو مشر زوی۱۹۰۴بل زوی محـمد رضاء خان د ۀ دی. دد

 کلن دی دم مهال په رود بار کې ژوند کوي.  ۲۵چې اوس 
ـې دوست محـمد خان نومـېـږي چې د ئیو  دوه وو زامنو ته پاتی دی،ۀ د سردار امام خان د ملکیت د ځمکو تنظیم دد

ـې شیر محـمد خان نومـېـږي. ئیاد سوی او بل  کلیۀ په نامـۀ کمال خان په بندر کې د سیند په مقابل لوري کې دد
ـې هم ئـې یو کلی ۀ ئچې په نامـ ییو زوی پاتې دۀ دوست محـمد خان مړ سوی دی او ورڅخه د غالم حیدر په نامـ

وه زامن لري لس کلن امیر خان او پینځه کلن سید خان. له شیر محـمد خانه دوه زامن پاتې دي جوړ سوی دی. دی د
ـې اداء محـمد خان نومـېـږي چې په چهاربرجک کې ژوند کوي او دوه زامن لري درې کلن ئچې ژوندی دي یو 

 ږي. یار محـمد خان او یو کلن امام خان؛ د شیر محـمد خان بل زوی میر محـمد خان نومـېـ
 په راتلونکي جدول کې ددوی کورنۍ شجره ورکړل سوې ده. 

ز کال پورې د سیستان له مأموریت سره مل وو د کوز هلمند د اوبو لگولو پر ۱۹۰۵ز تر ۱۹۰۳وارډ چې له 
 : ـې د سنجرانیو د سیمو په هکله الندیني معلومات راکړي ديئسیستم یوه څـېـړنه کړې ده موږ ته 

 
 د ځمکو ویشد سردارانو تر منځ 

 : د رود بار کانال
 
 

او دوېم الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 برخي لوستی شی.ټوک ټولي 
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