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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 ۲۰۱۹/ ۱۱/ ۱                کاندید اکادمیسین سیستانی                                               

 نیمروز چی شدند؟ درسنجرانی بلوچ  سرداران

که  کردندیم یمقتدر بلوچ زندگ ۀخانواد کی نسویازدو صد سال به ا مروز،یچهاربرجک ن یدرولسوال

ش پسرعمویو  یسردارکمالخان سنجران ۀخانواده همانا خانواد نی. اشدندیم دهیبه لقب سردار نام

 با شدند و ییصاحب نام آوازه  ستانیمحمد خان در س ردوستیسردار امام خان بودند که درزمان ام

شناخته شدند و از آن ببعد از چنان  مروزیافغانستان درن سرحداز یسردارموظف به نگهدار لقب

 دهیچهار برج د یدارا ستیچهاربرجک )اسم قلعه ا ۀکه در ساح نددیبرخوردار گرد یاقتدار و شهرت

مالک ده ها هزار جریب زمین شخصی و رمه های گوسفند وشتر وهزاران دهقان ومالدار (یبان

ونوکر وخدمتگار بودند و ده ها هزار جریب زمین دولتی را نیز تصاحب کرده بودند و از خود می 

 د از عواید آن بهره می گرفتند. شمردند وتوسط ناظران وپیشکاران خو

   

 درچهار برجک نیمروز/  کشف مجسمه ای  بلوچ سنجرانی قلعه چهاربرجک  متعلق بسرداران

یکجا با جنرال  ۱۸۷۲ ، درسال(Euan Smith)کپتان ایوان سمیتدر مورد شجرۀ سرداران سنجرانی، 

ار کمالخان وسردارامام خان بندرکمالخان وچهاربرجک سفرکرده و با سرد به ،جنرال گولدسمید

سنجرانی مالقات نموده و شجرۀ سردار کمالخان را چنین ضبط کرده است: جان بیک]سنجرانی[ سه 

پسر به نامهای خان جانخان، اسالم خان ونواب خان داشته است. پسرخانجان خان همان ابراهیم خان 

د را در ن[ به نام امام خان، حسین آبااست که چخانسور را در اختیار دارد. پسر اسالم خان]یا اسلم خا

 .دست دارد و باالخره پسرنواب خان، همان سردار کمالخان است

 محمد ایوان سمت،عالوه میکند که سردارکمالخان هشت پسر دارد که مهمترین آنها عمرخان،

ً در بین بلوچهای کوچی مقیم  رضاخان، وسرفراز خان هستند. سلطه ونفوذ سردار کمالخان اساسا

سمت چپ رودخانه هلمند بین بندر کمالخان تا رودبار برقرار است. رودبار بین او وسردار امامخان 

تقسیم شده وهرکدام از آنها قلعه ای در رودبار دارند که یکی از وابستگان یا پسران خود را دراین 
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کمالخان نسبت به  قلعه ها مستقر کرده اند تا ناظر برتقسیم منصفانۀ عایدات زمین باشند. قدرت سردار

جغرافیای تاریخی ، ونیز ۴۰-۳۶،ص ۲۰۱۱مردم شناسی سیستان، از من چاپ کابل )«.سردار امام خان بیشتر است

 (۲۲۸،ص ۱۳۷۸تالیف دکترحسن احمدی،طبع  سیستان،

 قطاع الطریقی وجنایت و یچون دزد یحق نداشت واقعاترعای سرداران سنجرانی از  یکی چیه

خود را به گوش  تیکند، بلکه مجبور بودند شکا تیشکا ایخبربدهد و حکومت را به یوتجاوز ناموس

وحکم  دیحکم صادر نما نیمتهم یخسارت وسزا زانیبرسانند وسردار در مورد جرم وم خود سردار

خود زندان وزندانبان وجالد سرداران سنجرانی از .دیگردیم یسردار بدون چون وچرا عمل

میخواستند در نوهرکه را ،ندکردیمجازات م ندخواستید هرکه را مخو لیومطابق م ندداشت رغضبیوم

 .نددیدی سردارم یاز امر ونه تیخود را مکلف به تبع ایاکه رع نستیازابدل پول،رها مینمودند، 

از  شیبودند که ب یسرداران آدمها چاق وچله وپرخور وشکم بزرگ نیدارم ا خاطرآنجا که من به  تا

 چیه نیوبنابر توانستندیخود بلند شده نم یدونفرخدمتگار از جا یکیک حد وزن داشتند و بدون کم

شان  ظروبه ن توانستندینم دهیشان هم آنها را د تیشدند و رع ینم رونیاز خانه وقلعه خود ب یوقت

چنان چاق  رخانیآمدند. سردار محمدعلم خان وپسرش سردار دستگ یم یبیوغر بیمخلوق عج

موتر قرارداده  تیبود و با کمک چند نفرنوکر خود به س کسانیبودند که طول وعرض قد شان 

 .شدندیآورده م رونیاز موتر ب ایو  شدندیم

سردار شمرده  تیبودند ورع یشان بلوچ وبراهوئ تیسال قبل مردم چهاربرجک که اکثر ۶۰-۵۰تا

سردار  رایشود، ز جادیکه درآنجا مکتب ا دادیشناختند، چون سردار اجازه نم یمکتب را نم شدند،یم

 یادولتی یبازهم بزرگ ودهقان باشند، نه مکتب خوان که ماموران نظام تشیفرزندان رع خواستیم

ومبلغ  رفتیباربه آنجا م کی یسال یومحصول مواش هی. تا آن وقت فقط مامورمالندیا یبار م

 گشت،یرمخود ب یاز سردار برا یزیناچ ۀوبا گرفتن تحف کردیرا از سردار مطالبه م هیمال یمجموع

ها اگر از فراه به  یوال ایشناختند. ولسوال  یولسوال را نم ای هیوقوماندان امن یمردم قاض یول

را  یوال ایبا ولسوال  یمعرف یکنگ را برا یآمدند، سردار توان آمدن تا مرکزولسوال یم مروزین

م با گوسفندان وسردار ه رفتندیسردار درچهاربرجک م دنیبه د یوال اینداشت ولهذا خود ولسوال 

نزد  زخوش وخوشنود ا (یچلوب یها هنچیقالبلوچی ) یوبا تحفه ها کردیکباب شده از آنها استقبال م

 افزود. یم تشیسردار بر رع یومطلق العنان تهیامر بازهم بر اعتبار واتور نیوا گشتندیسردار برم

که فقط سکه  شدیشته مپندا یودهقانان خود پادشاه تیسردار بررع مروزیدر چاربرجک ن نسانیبد

 را داشت. تشیرع ازدادن وجان گرفتن حق جان  یول زد،یبنام خود ضرب نم

از  ینابود شدند.برخ کسرهی بی رحمتاج و یپادشاهان ب نیباره ا کی، ب۱۳۵۷ثور  یکودتا باحدوث

ت نتوانستند اقتدار سابقه را بدس گریفرارکردند و د گرید  یونابودشدند وبرخ ریطرف دولت دستگ

از دست آنها  گرفتیمنشاء مهم تبار خودشان  رمه دارانو انقدرت شان که ازدهقان رایآورند. ز

بود وخودشان نه  افتهیانتقال  توانستیکرده م جهادگرفته جنگ و گتفنکه  یوکس مالرفته بود و به 
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ز نسل نماند وامروز من ا یآن قدح بشکشت و آن ساق نسانیمال بودند ونه توان جهاد داشتند، بد

 یشان را فرزندان دهقانان واحشام داران یرا سراغ ندارم وجا یمرد با نام ونشان یسردارن سنجران

 قرار داشته بودند. رحمیوب نیسرداران صدر نش نیسال چون برده در خدمت ا یگرفته اند که سالها

 یزندگ ۀخود را در بار یها یدگیها وشن یدنیتا د کنمیخواهش م مروزیاز جوانان چهاربرجک ن من

 نجات بدهند. یمنطقه خود را از دست فراموش خیوتار سندیبنو یخود وسرداران سنجران

 :تبصرۀ آقای غالم محی الدین شهباز برمقاله سرداران بلوچ نیمروز

سیستاني صاحب محترم قبال ضمن تبصره اي از آرائه معلومات دلچسپ تان در باره اصطالح »

یل هاي سرداران بلوچ سنجراني نیمروز مراتب قدراتي خود را ابراز داشتم. سردار و معرفي فام

سردار محمدعلم  ن همه جایداد و زمینداري هايآانم كه أیا معلومات دارید كه با درینجا میخواهم بد

  ؟ن در چاربرجك نیمروز چه شده استآخان و فامیل هاي 

شان جوانان شعله اي بودند و خود را به نام  قرار معلوم به اصطالح جهادي هاي نیمروز كه اكثریت

اسالمگرا ها در تنظیم مولوي محمد نبي جاه زده بودند در همان أوائل كودتاي خلق و پرچم تحت 

تشكیل جبهه نیمروز و به رهبري كریم براهویي و چند تن دیگر اولین حمله خود را باآلي قریه و 

ن انجام دادند و مال و منال آو كاكا هاي  رانی[]پسرسردارمحمدعلم خان سنجقلعه سردار دستگیر

ن حمله دستگیر تا اخیر به شكل فراري در سرحدات زندگي آشان را چور و چپاول نمودند. بعد از 

نمود.  بازهم قرار معلوم بعد از به قدرت رسیدن شعله اي هاي جبهه نیمروز در حكومات دست  مي

م براهویي كه در سمت هاي والي نیمروز و وزیر سرحدات نشانده امریكاي ها و دار و دسته انها كری

ِزد و بند هاي مروج حكومت  هزمین هاي سرداران را ب ،و سایر بست هاي بلند دولتي كار میكرد

هاي فاسد این دوران به نام أقارب و یك تعداد فامیل هاي براهویي قباله نموده و نام و نشان و 

 مضمحل ساخته است.  موقف محلي سنجراني ها را براي دایم

باید اذعان نمود كه معلومات متذكره به استناد تبصره هاي وطنداران نیمروزي آرائه شده است خدا 

كند كه این اینگونه بي عدالتي از طرف شخصي كه به زعم خود شان براي تأمین عدالت مبارزه 

 (۲۰۱۹ /۱۰/ ۳۰)تبصره برمقاله،لقب سردار ومعنی آن، مورخ«میكردند نشده باشد.

 :منپاسخ 

بر نوشته من است و آنرا در ادامه نوشته خود  یشما در واقع تکمله ا تبصره :یشهباز صاحب گرام

 .کنمیعالوه م

 -جمعیتی -ستیمارکس]ودر عین حال  مروزین یها ییشعله  هگرو رهبر ،ییبراهو میدر مورد کر

من  دیکرده ا انیب ،یسرحدات در حکومت کرز ریو وز مروزین یوبعد وال [ محمدیاسالمی تحریک 

و آگاه  تیشخصشما از زبان بار اول است که  یبودم ول دهیشن چیزهایی از زبان مردم نیمروززین
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 انیب نیخاطر ا نیم. به هموشنمی علوم احصائیه وپالن گذاری  وتحصیل کرده ومتخصص برجسته

 ندهیموجود و آ یها نسل بگوش تانمایم یمعالوه در مقاله خویش باور میکنم وآنرا شما را  یایر یب

که بظاهر مدعی عدالت اجتماعی وخدمتگزاری به مردم  ی را نخورندفرادا بیفربرسد تا نیمروز 

 میخورند. مردم را خون بدتر از گرگآن  شکم میدرند و فرودست اند ولی وقتی بقدرت رسیدند،

آن که  نستیبخاطرابلکه  ، ستیمن ندرمقاله مطرح  ئوداالنفموضوع بخاطردفاع از سرداران و نیا 

 سرداران  دادیو جا نیزمهکتاران چرا هزار [تحریک محمدی-جمعیتی - ستی)مارکسوالی شعله ئی 

ی توزیع نکرد که عمر خود را بر روی زمین سرداران دهقانان را  بهصاحب کشته شده وبدون 

ه کشورهای مجبور به مهاجرت بوبیچارگی فرزندان شان از دست فقر وبیکاری  بودندوسپری کرده 

در  مخدر موادمشهور  بران  قاچاقخود که از جمله  وابستگان  ایخود به خانواده اما  ،دور میشوند

 ؟استتوزیع کرده محل اند، 

 یجهاد یمهایلحاف تنظ ریسر از زدر دوران تجاوز شوروی که آن عده شعله ئی های به نظرم 

نزد تاریخ خود سهم گرفته باشند ؛  ییوطن آبا یرانیو در و دهیکش رونیپاکستان ب (ISIساخت )

مسئولیت کابل  یرانیدر ومزاری وسیاف و یو مسعود و ربان نیدارند که گلبد تیهمانقدر مسول

 دارند.

از گروهی میکردند، مگر  عمل ییادگرایضد ارتجاع و بنمی باید براصوال  (تسه تونگ)مائو پیروان

انسانها  یحقوق یَوضد تساو یعناصر َضد ترقدر صف  یکسب قدرت دولت یبراچنین نکردند وآنها 

کشور  یرانیو و بیشدند و در تخر ستادهی( ا استخبارات  نظامی پاکستانتنظیم های ساخت  یعنی)

تنها نه  با این عمل خود( سهم گرفتند و یحزب ریغ ای یپرچم ،ی)اعم از خلقیوکشتار عساکر دولت

را در افغانستان ناکام  "زمیکولریس  "نبش جبلکه  ،ندکرد تیارتجاع منطقه را تقو ادیوبن خیب

 را ندارند. مترقی روشنفکر خطاب کلمه  اقتیبه نظرم لاین گروه ساختند، 

 پایان
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