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۲۰۲۰ /۱۱ /۱۲

کاندید اکادمیسین سیستانی

سردارکمالخان درنیمروز بندی نساخته بود!
رئیس اطالعات وفرهنگ نیمروزآقای غنی حسن بعد از پخش خبراکمال بندکمالخان ،دربرگۀ فیسبوکش انتقال
قبرکمالخان را از کنار بندمذکور مطرح ساخته وبرای انجام این کارهیاتی راموظف ساخته است.اما این نیت آقای
حسن با مخالفت برخی از فرهنگیان نیمروز روبروشده وتذکر داده اند که نباید عجوالنه تممیم گرفت و بجای آن
کمال خان که ۷۰۰سال قبل بررودهیرمند بندی ساخته بود وقبرش معلوم نیست ،این کمالخان که تاریخی بیش
از ۱۵۰-۱۲۰سال ندارد قرار داده شود(فیسبوک  .)Hassan Ghaniبنابرین آقای غنی حسن ودو نفراز نخبه گان
فرهنگی نیمروزضمن پیامهایی ازمن دراین مورد نظرخواستند.من تا آنجا که تاریخ یاری میرساند مطلب زیر را به
ایشان فرستادم وبا دیگر هموطنان از طریق فیسبوک شریک ساختم۲۰۲۰ /۱۱ / ۱۲.

در مورد سران اقوام وعشایر سیستان قرن  ۱۹اسناد زیادی بجز یاد داشتهای سیاحان اروپایی ویک
سنداز سیدابوالحسن حکیم باشی سیستان درنیمه دوم قرن  ۱۹میالدی وجود ندارد]1[.
افسر انگلیسی،بنام ایوان سمیت( ،)Euan Smithکه به صفت سکرترجنرال گولدسمید درسال۱۸۷۲
با جنرال مذکور از بند کوهک تا بندرکمالخان وچهاربرجک سفرکرده و با سردار کمالخان
وسردارامام خان سنجرانی مالقات نموده است شجرۀ سردار کمالخان را چنین نشان میدهد:
«جان بیک سه پسر به نامهای خان جانخان ،اسالمخان (یا اسلم خان) ونواب خان داشته است.
پسرخانجان خان همان ابراهیم خان است که چخانسور را در اختیار دارد .پسر اسلم خان به نام امام
خان ،حسین آباد را در دست دارد و باالخره پسرنواب خان ،همان سردار کمالخان است[که
چهاربرجک را دراختیاردارد] .سردارکمالخان  ۸پسر دارد که مهمترین آنها محمدعمرخان،
محمدرضاخان ،وسرفراز خان هستند.سلطه ونفوذ سردار کمالخان اساسا ً در بین بلوچهای کوچی مقیم
سمت چپ رودخانه هلمند بین بندر کمالخان تا رودبار برقرار است .رودبار بین او وسردار امام خان
[پسرعمش ] تقسیم شده وهرکدام از آنها قلعه ای در رودبار دارند که یکی از وابستگان یا پسران خود
را دراین قلعه ها مستقر کرده اند تا ناظر برتقسیم منصفانۀ عایدات زمین باشند .قدرت سردار کمالخان
نسبت به سردار امام خان بیشتر است (».جغرافیای تاریخی سیستان،ترجمه دکترحسن احمدی ،،ص)۲۲۸
بطوریکه از شرح «ایوان سمت» برمی آید ،سردارکمالخان سنجرانی درچهاربرجک و سردارامام
خان در بندر(حسین اباد) اقامت داشتند ومنطقه رود بارتوسط وابستگان یا فرزندان کمالخان وامام خان
اداره میشد .نواسۀ سردار کمال خان شاه نظر خان فرزند سرداربیبرگ درخواجه علی سفلی اقامت
داشت که پسرش بنام غازی شیرجان نامیده میشد.
تاریخ سیستان از کارنامه های عمرانی سردارکمالخان وتوجه او به سیستم آبیاری وساخت وساز بند
آب توسط کمال خان گواهی نمیدهد ،فقط در افسانه های مردم سیستان ،یک افسانه بنام سابورشاه
وکمالشاه موجوداست که داستان غرق شدن شهرشاپورشاه (منسوب به شاهزاده شاپوردوم
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پسرهرمزدوم،شاه ساسانی در قرن چهارم میالدی) را شرح میدهد .این شهزاده شاپوردوم ملقب به
سکانشاه بود که درحیات پدرخود بر سیستان وطخارستان حکومت میکرد و با دخترکمالشاه که
درجنوب سیستان زندگی میکرد ازدواج کرده بود[.این دستان را میتوانید درکتاب «مردم شناسی
سیستان» ازمن مطالعه کنید] نباید آن کمالشاه افسانوی با سردارکمال خان سنجرانی که یکی از مالکان
بزرگ سیستان در قرن نوزدهم میالدی بود ،به اشتباه گرفته شود.
در قرون وسطی بر رودخانه هیلمند بندهای متعددی بسته شده بود که آب رودخانه را توسط رودها
ونهرها بدوسمت بسترهیلمند جاری می ساخت و زمینهای مزروعی را آبیاری میکرد.ازاین بندها
درتاریخ بنام بند گرشاسپ وبند رستم ،بند حمزه بلواخان و بند یکاو (یک اب) وبند سیستان یادشده اند.
راولینسن محقق انگلیسی ،دربارۀ جغرافیای تطبیقی سیستان مینویسد «:در زمانهای قدیم ،یک کانال
بزرگ از باال دست هلمند در حدود رود بارمنشعب میشد .کارهای انجام شده برای سد بندی رودخانه
وانحراف این کانال به چپ ،طبق توصیف آقای فریه از کارهای فوق العاده عظیم و حیرت آور بوده
است ».فریه درکتاب«سفر با کاروان» خود مینویسد که «:درنزدیک محلی که [در روبار] اردو زده
بودیم یک سد قدیمی بود که کف آن در داخل رودخانه هلمند قرار داشت .این سد از آجرهای به همان
اندازه وشکل آجرهای های فراه( یک یارد مربع)،ساخته شده بود .به فاصلۀ کمی پشت این سد،در
هردو طرف رودهلمند ،دیوارهای مرتفع وقدیمی از آجر قرار داشتند که به تپه هاییی متصل میشدند.
تپه هایی که در گذشته به احتمال زیاد روی آن ها قلعه های وجود داشته است واکنون از آنها چیزی
باقی نمانده است ».پاتینسون که تحت رهنمائی و دستور العمل راولینسن درسال  ۱۸۴۱از رودبار
دیدن کرده ،توصیف مشابهی از سد باستانی بر رود هلمند در حد رودبار به عمل آورده است .ژنرال
پالک نیز از این محل درمسیرحرکت خود به قصد پیوستن به ګولدسمید در۱۸۷۲بازدید نموده است.
احتماالً همین سد بوده که بنام «بند رستم» توسط تیمور لنگ در عبور از طاق به بست ویران شده
است(ظفرنامه ،شرف الدین علی یزدی»(.دکترحسن احمدی ،جغرافیای تاریخی سیستان :سفرنامه فریه قسمت ) ۴
تا سال  ۱۸۰۱که شاه محمود و وزیرفتح خان وهمراهانش ازکرمان به سیستان وارد شدند وچند شبی
مهمان ملک بهرام خان کیانی بودند و شاه محمود دخترملک بهرام کیانی حکمران سیستان را برای
پسرخود شهزاده کامران خواستگاری وعقد کرد ،از سردارکمالخان وسردارامامخان سنجرانی خبری
درتاریخ سیستان نیست .شاید هنوز خیلی کوچک بوده اند ،اما درهنگامی که امیردوست محمدخان
قندهار را درسال  ۱۸۵۶و هرات رادرسال  ،۱۸۶۳با مرکز یکجا ساخت ،سرداران سنجرانی بلوچ
مقیم چهار برجک و بندر (سردارکمالخان وسردارامام خان سنجرانی) تابعیت خود را از دولت
مرکزی ابراز داشتند ودولت هم آنها را با دادن منصب وامتیازات مادی نوازش نمود.
در دوران بحرانی حکومت امیرشیرعلیخان (از)۱۸۶۸- ۱۸۶۳که دولت ایران قشونهایی ازخراسان
وکرمان برای تصرف سیستان اعزام کرد وسیستان تا قلعه فتح را اشغال کرده بود ،سرداران سنجرانی
بلوچ با وجود تهدید وتطمیع از سوی قشون ایران ،خود را تابع امیرافغانستان شمردند.
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درکتاب سراج التواریخ که وقایع کلی و جزیی والیات و مردم افغانستان را درعهد امیرعبدالرحمن
وامیرحبیب هللا خان ثبت نموده است،از بند آبی که توسط سردارکمالخان بر رودهیلمند ساخته شده
باشد ،ذکری دیده نمیشود .اما نام بندر وبندرکمال خان درنوشته های سیاحین اروپایی ونقشه های
هیاتهای حکمیت درسیستان زیاد به نظر میخورد.
ازبندر تا بندکمالخان:
چنین به نظرمیرسد که «بندر»نه تنها نام محل بود وباش سردارامام خان سنجرانی پسرعم سردارکمال
خان بود ،بلکه نام آن نقطه از رودخانه هلمند هم بود که مردم از آنجا به سمت راست یا چپ رودخانه
عبورومرور میکردند و برای عبور خود ومواشی خود از رودخانه مبلغی پول برای سردار بزرگ
یعنی کمالخان می پرداختند و به همین مناسبت به بندرکمال خان شهرت یافته بود.
درعهد ریاست جمهوری داودخان نام بندکمالخان بیشتر برسربانها افتاد،زیراکه داودخان اولین کسی
بودکه دستور اعماربندکمال خان را درسال ۱۹۷۵صادرکرد .داودخان پس از سفر به عربستان
سعودی در بازگشت خود با شاه ایران دیدار کرد ودراین دیدار شاه ایران کمک دو میلیارد دالر را به
داودخان وعده داد .ولی زمانی که داودحان برادر خود سردارنعیم خان را برای امضای قرارداد تادیه
پول به تهران فرستاد ،دولت ایران بهانه جویی نمود و باالخره به سردارنعیم خان گوشزدکردند که اگر
افغانستان درمقدار حقابه ایران از رود هیلمند افزایش بعمل آورد ،ایران حاضر خواهد بود تا پول
وعده شده را تادیه کند .نعیم حان این خواست ایران را قبول نکرد و موضوع را درکابل به داود خان
گزارش نمود .رئیس جمهورداود خان از این وعده خالفی ایران ناراحت شد وبه وزارت پالن هدایت
داد تا هرچه زودتر درنیمروز ترتیبات یک بند اساسی برای جلوگیری آبهای که سالهاست ایران
بصورت مجانی از هلمند می برد ،گرفته شود .همان بود که انجنیران افغانی بعد از مشاهده ومطالعه
جریان رودخانه محل معروف به «بندرکمالخان» را برای اعمار یک بند اساسی مناسب دیدند و
متعاقبا کار اعماربندکمالخان آعاز گردید ( .)۱۹۷۵ /۱۳۵۴ودر واقع بنیان گذار این بند شمرده
میشود.
حال که بعداز پخش خبراکمال بندکمالخان ،در رسانه های جمعی از جمله درفیسبوک موضوع انتقال
قبرکمالخان از نزدیک بند بجای دیگری با اعمارمقبره یی برایش مطرح شده است .من درکامنتهای
های آقای حامد سادات خواندم که بحواله کتابهای من بجواب آقای غنی حسن رئیس فعلی اطالعات و
فرهنگ نیمروز نوشته که  ۷۰۰سال قبل؛ شخصی بنام کمالخان بر رود هیرمند بندی بسته بود؟ اما
من چنین چیزی را درهیچ جای ازکتاب های خود ننوشته ام ؛زیرا تاریح از چنین آدمی درسیستان
سراغ نمیدهد .کاش آقای سادات ماخذ خود را دقیق تر مینوشت .ممکن در حافظه آقای سادات همان
داستان سابورشاه وکمالشاه باقیمانده باشدکه جزو افسانه های مردم سیستان است .
ورثۀ واقعی سردارکمالخان سنجرانی،اوالدۀ سردار محمدعلم خان وسرداردستگیرجان چهاربرجکی
اند .درمیان بلوچها معول نیست که نعش ومردۀ یک خان بزرگ ورئیس قوم را که از خود نام وطایفه
داشته باشد ،دور از قبرستان خانوادگی خود دفن کنند.قبرکمالخان واقع در نزدیک بندکمال ،اقلن پنجاه
کیلومتر دور تر از قلعه چهاربرجک است ،عقل سلیم قبول نمیکند که این مقبره ازسردار کمالخان
سنجرانی بزرگ وتاریخی باشد .بازهم بهتر است تا از ورثۀ اصلی سردار کمالخان یعنی سردار
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عطامحمدخان سنجرانی فرزند سردار دستگیرخان که دردالبندی کویته پاکستان زندگی میکند دراین
مورد پرسیده شود(.ازجناب محمدیعقوب غلجی تشکر میکنم که عکس پدروپسررا برای من فرستادند).
قدر دانی از شخصیت های ملی واجتماعی وفرهنگی بر مبنای کارکردهای تاریخی وماندگار شان البته
کار درستی است اما اگر تاریخ برکار کردهای
فرهنگی یاسیاسی و اجتماعی کسی گواهی ندهد و
محض برای ارضای خاطر این و آن پول دولت
مصرف شود ،کار تحسین برانگیزی نخواهد بود.
کمالخان چه همان سردار چهاربرجک باشد وچه
کسی دیگری به همین نام ،نکته اساسی اینست که
کدام کار مهم اجتماعی و اقتمادی یا فرهنگی
برای مردم نیمروز انجام نداده است .اما از بخت
بلند خود امروز یک بند بزرگ آبی که ضامن
سرسبزی وشکوفایی نیمروز خواهد بود بنام
کمالخان یاد میشود.افتخاری بزرگتر از این تا
کنون نمیب هیچکسی از مردم سیستان نشده است.

قلعه چهاربرجک متعلق به سردارکمالخان سنجرانی  /آقای زرنجی (نفروسط)دریکی از اتاقهای قلعه
_________________________
[ -]1داکترسید عبدهللا کاظم در بارۀ وجه تسمیه «بندروبندکمالخان» مقاله یی درافغان جرمن نوشته ودرآن از یک منبع مهم
دیگری که شجره خاندان سنجرانی را ثبت کرده یاد آوری نموده مینویسد« :اگرچه جناب استاد سیستانی معلومات جامع در
باره خانواده سرداران سنجرانی در نوشته های متعدد خود ارائه کرده است ،که شرح مزید آن لزومی ندارد ،اما میخواهم با
استفاده از یک مأخذ بسی ار مهم به یک چارت مکمل خانوادگی این خانواده اشاره کنم که در یک قسمت درباره سردار کمال
خان (مشهور به بندر) چنین ذکر شده است و این مأخذ شاید به دلیل کمیابی و مشکل دسترسی به آن تاهنوز مورد استفاده
جناب سیستانی ماحب قرار نگرفته باشد .برطبق این چارت در رأس خانواده سنجرانی شخمی بنام "جان بیگ سنجرانی"
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قرار دارد ،پسرش میراحمد و از او پسری بنام "جان بیگ دوم" پا بعرمه وجود گذاشته که ازخانم اولش دو پسر بنامهای
سردار خانجانخان و سردار شاه پسند خان و اما از خانم دومش دو پسر هریک سردار نواب خان و سردار اسالم خان بدنیا
آمدند .سردار نواب خان دارای سه فرزند بود :یکی سردار کمال خان بندر ،دیگر مدد خان و سومی ماحب خان .سردار کمال
خان چهار خانم داشت :از خانم اول سردار محمد عمر خان ،از خانم دوم محمد رضا خان و سرفراز خان ،از خانم سوم دوست
محمد خان و از خانم چهارم نواب خان و سکندر خان بودند .و به همین طور چند سالله دیگر آنها نیز در این چارت درج گردید
است .در جلد دوم سلسهٔ کتاب قطور "گازیتیر تاریخی و سیاسی افغانستان" Afghanistan of Gazetteer political and
 Historicalکه به اهتمام افغانستان شناس مشهور(اطریشی االمل ) امریکائی فقید پروفیسور لودویک آدامیک تحت
عنوان"فراه و جنوب غرب افغانستان" معلومات بسیار جامع دربارۀ تاریخ و محالت مهم منطقه به شمول خانواده ها و
جغرافیای بشری ساحات جنوب غربی کشور که اکنون شامل سه والیت فراه ،نیمروز و قسما ً هلمند میباشد ،از قرن  19و 20
با نقشه های های مکمل هر قسمت این منطقه به نشر رسیده است .دراین کتاب در جمله دیگر خانواده های بزرگ آنجا یکی هم
خانواده سنجرانی است که بیش از  12مفحه بزرگ را در بر میگیرد ( مفحه  254تا http://www.afghan- (») 265
)german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_sanjarani_clan_of_nimrose.pdf

داکتر کاظم در ادامه مقاله مینویسد که ذکرنام بندکمالخان در قرارداد دلو  ۱۳۱۷تقسیم اب هیرمند قید شده واین
نشان میدهد که نام «بندکمالخان» بجای «بندرکمالخان» سالها پیشتر درزمان سردارهاشم خان در قرارداد رسمی
بکار رفته است .جناب داکتر درست میگوید ،من با تجدید نظر برسوابق آن معلوم شد که ذکر نام بند کمال خان
درگزارش های سایاحین اروپائی چون فریه و محققین انگلیسی ازسال  ۱۹۳۹هم یکمد سال جلوتر میرود و
راولینسن درمقاله خود در بارۀ جغرافیای تطبیقی سیستان در سال  ، ۸۷۳بحوالۀ فریه وکونولی ازآن نامبرده است(.

(دکترحسن احمدی ،جغرافیای تاریخی سیستان :سفرنامه فریه قسمت  ) ۴پایان

د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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