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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

 ۲۰۲۰/ ۱۱/ ۱۲کاندید اکادمیسین سیستانی                                                               

 !بودساخته نبندی  درنیمروز کمالخانسردار 

دربرگۀ فیسبوکش انتقال بعد از پخش خبراکمال بندکمالخان، فرهنگ نیمروزآقای غنی حسن اطالعات و سئیر

ساخته است.اما این نیت آقای موظف مطرح ساخته  وبرای انجام این کارهیاتی را قبرکمالخان را از کنار بندمذکور

 آن یاجبرفت و گنه تممیم عجوال نبایدکه  نداتذکر داده حسن با مخالفت برخی از فرهنگیان نیمروز روبروشده و

که تاریخی بیش این کمالخان   بود وقبرش معلوم نیست،سال قبل بررودهیرمند بندی ساخته ۷۰۰کمال خان که 

بنابرین آقای غنی حسن ودو نفراز نخبه گان  (.Ghani Hassan فیسبوکقرار داده شود)سال ندارد  ۱۵۰-۱۲۰از

تاریخ یاری میرساند مطلب زیر را به که من تا آنجا .ازمن دراین مورد نظرخواستند یایهفرهنگی نیمروزضمن پیام

 ۲۰۲۰/ ۱۱/  ۱۲.شریک ساختماز طریق فیسبوک  انهموطندیگر  فرستادم وباایشان 

          

 کیو ییاروپا احانیس یداشتها ادیبجز  یادیاسناد ز ۱۹قرن  ستانیس ریمورد سران اقوام وعشا در

 [1]وجود ندارد. یالدیم ۱۹دوم قرن  مهیدرن ستانیس یباش میحک دابوالحسنیسنداز س

 ۱۸۷۲درسال دی(، که به صفت سکرترجنرال گولدسمEuan Smith)تیسم وانیا ،بنامیسیانگل افسر
با جنرال مذکور از بند کوهک تا بندرکمالخان وچهاربرجک سفرکرده و با سردار کمالخان 

 :دهدینشان م نیسردار کمالخان را چن ۀمالقات نموده است شجر یوسردارامام خان سنجران

اسلم خان( ونواب خان داشته است.  ایخان جانخان، اسالمخان ) یسه پسر به نامها کیب جان»
دارد. پسر اسلم خان به نام امام  اریخان است که چخانسور را در اخت میپسرخانجان خان همان ابراه

آباد را در دست دارد و باالخره پسرنواب خان، همان سردار کمالخان است]که  نیخان، حس
آنها محمدعمرخان،  نیپسر دارد که مهمتر ۸[. سردارکمالخان ارداردیرا دراخت رجکچهارب

 میمق یکوچ یبلوچها نیونفوذ سردار کمالخان اساساً در ب سلطهمحمدرضاخان، وسرفراز خان هستند.
او وسردار امام خان  نیبندر کمالخان تا رودبار برقرار است. رودبار ب نیسمت چپ رودخانه هلمند ب

پسران خود  ایاز وابستگان  یکیدر رودبار دارند که  یشده وهرکدام از آنها قلعه ا می]پسرعمش [ تقس
. قدرت سردار کمالخان باشند نیزم داتیعا ۀمنصفان میکرده اند تا ناظر برتقس مستقرقلعه ها  نیرا درا

 (۲۲۸ص ،،یدکترحسن احمد ستان،ترجمهیس یخیتار یایجغراف.«) است شترینسبت به سردار امام خان ب

درچهاربرجک و سردارامام  ی،سردارکمالخان سنجران دیآ یبرم« سمت وانیا»از شرح  کهیبطور
فرزندان کمالخان وامام خان  ایاباد( اقامت داشتند ومنطقه رود بارتوسط وابستگان  نیخان در بندر)حس

 متاقا یسفل یدرخواجه عل برگیسردار کمال خان شاه نظر خان فرزند سردارب ۀ. نواسشدیاداره م
 .شدیم دهینام رجانیش یداشت که پسرش بنام غاز

وساخت وساز بند  یاریآب ستمیسردارکمالخان وتوجه او به س یعمران یاز کارنامه ها ستانیس خیتار
افسانه بنام سابورشاه  کی، ستانیمردم س یفقط در افسانه ها دهد،ینم یآب توسط کمال خان گواه

شدن شهرشاپورشاه )منسوب به شاهزاده شاپوردوم غرق وکمالشاه موجوداست که داستان 
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شهزاده شاپوردوم ملقب به  نی. ادهدی( را شرح میالدیدر قرن چهارم م یساسان مزدوم،شاهپسرهر
و با دخترکمالشاه که  کردیوطخارستان حکومت م ستانیپدرخود بر س اتیسکانشاه بود که درح

 یمردم شناس»درکتاب  دیتوانیدستان را م نیازدواج کرده بود.]ا کردیم یزندگ ستانیدرجنوب س
از مالکان  یکیکه  ین سنجرانبا سردارکمال خا یآن کمالشاه افسانو دی[ نبادیمطالعه کن نازم «ستانیس

 بود، به اشتباه گرفته شود. یالدیدر قرن نوزدهم م ستانیبزرگ س

توسط رودها  بسته شده بود که آب رودخانه را یمتعدد یبندها لمندیبر رودخانه ه یقرون وسط در
بندها  نی.ازاکردیم یاریرا آب یمزروع ینهایساخت و زم یم یجار لمندیهبسترونهرها بدوسمت 

 . اند ادشدهی ستانیاب( وبند س کی) اوکیبنام بند گرشاسپ وبند رستم، بند حمزه بلواخان و بند  خیدرتار

در زمانهای قدیم، یک کانال  »محقق انگلیسی، دربارۀ جغرافیای تطبیقی سیستان مینویسد: راولینسن

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 

اردو زده ]در روبار[ رنزدیک محلی که د» خود مینویسد که:« سفر با کاروان»فریه درکتاب  «است.

د قدیمی بود که کف آن در داخل رودخانه هلمند قرار داشت. این سد از آجرهای به همان سیک  بودیم

اندازه وشکل آجرهای های فراه) یک یارد مربع(،ساخته شده بود. به فاصلۀ کمی پشت این سد،در 

قرار داشتند که به تپه هاییی متصل میشدند.  هردو طرف رودهلمند، دیوارهای مرتفع وقدیمی از آجر

تپه هایی که در گذشته به احتمال زیاد روی آن ها قلعه های وجود داشته است واکنون از آنها چیزی 

از رودبار  ۱۸۴۱پاتینسون که تحت رهنمائی و دستور العمل راولینسن درسال  «باقی نمانده است.

بر رود هلمند در حد رودبار به عمل آورده است. ژنرال دیدن کرده، توصیف مشابهی از سد باستانی 

 .بازدید نموده است۱۸۷۲یوستن به ګولدسمید درپد درمسیرحرکت خود به قصپالک نیز از این محل 

توسط تیمور لنگ در عبور از طاق به بست ویران شده « رستم بند»بنام که بوده احتماالً همین سد 

 ( ۴قسمت  سفرنامه فریه   جغرافیای تاریخی سیستان:دکترحسن احمدی، )«.است)ظفرنامه، شرف الدین علی یزدی

 ید وچند شبوارد شدن ستانیخان وهمراهانش ازکرمان به س رفتحیکه شاه محمود و وز ۱۸۰۱سال  تا
 یرا برا ستانیحکمران س یانیبودند و شاه محمود دخترملک بهرام ک یانیمهمان ملک بهرام خان ک

 یخبر یوعقد کرد، از سردارکمالخان وسردارامامخان سنجران یپسرخود شهزاده کامران خواستگار
محمدخان  ردوستیکه ام یکوچک بوده اند، اما درهنگام یلیهنوز خ دی. شاستین ستانیس خیدرتار

بلوچ  یساخت، سرداران سنجران کجای، با مرکز ۱۸۶۳و هرات رادرسال  ۱۸۵۶قندهار را درسال 
خود را از دولت  تی( تابعیچهار برجک و بندر )سردارکمالخان وسردارامام خان سنجران میمق

 نوازش نمود. یماد ازاتیداشتند ودولت هم آنها را با دادن منصب وامت رازاب یمرکز

ازخراسان  ییقشونها رانی(که دولت ا۱۸۶۸- ۱۸۶۳)از خانیرعلیرشیحکومت ام ین بحراندورا در
 یتا قلعه فتح را اشغال کرده بود، سرداران سنجران ستانیاعزام کرد وس ستانیتصرف س یوکرمان برا

 شمردند. رافغانستانیخود را تابع ام ران،یقشون ا یاز سو عیوتطم دیبلوچ با وجود تهد
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 رعبدالرحمنیو مردم افغانستان را درعهد ام اتیوال ییو جز یکل عیکه وقا خیسراج التوار درکتاب
ساخته شده  لمندیکه توسط سردارکمالخان بر روده یهللا خان ثبت نموده است،از بند آب بیرحبیوام

 یها قشهون ییاروپا نیاحیس ی. اما نام بندر وبندرکمال خان درنوشته هاشودینم دهید یباشد، ذکر
 .خوردیبه نظر م ادیز ستانیدرس تیحکم یاتهایه

 ازبندر تا بندکمالخان:

پسرعم سردارکمال  ینه تنها نام محل بود وباش سردارامام خان سنجران«بندر»که  رسدیبه نظرم نیچن
چپ رودخانه  ایخان بود، بلکه نام آن نقطه از رودخانه هلمند هم بود که مردم از آنجا به سمت راست 

بزرگ  رسردا یپول برا یخود از رودخانه مبلغ یعبور خود ومواش یو برا کردندیر معبورومرو
 بود. افتهیمناسبت به بندرکمال خان شهرت  نیپرداختند و به هم یکمالخان م یعنی

اولین کسی داودخان زیراکه ،برسربانها افتاد بیشترنام بندکمالخان داودخان  یجمهور استیدرعهد ر
پس از سفر به عربستان داودخان  .دصادرکر۱۹۷۵بودکه دستور اعماربندکمال خان را درسال 

دالر را به  اردیلیکمک دو م رانیشاه ا دارید نیکرد ودرا دارید رانیدر بازگشت خود با شاه ا یسعود
 هیقرارداد تاد یامضا یخان را برا میکه داودحان برادر خود سردارنع یزمان یداودخان وعده داد. ول

خان گوشزدکردند که اگر  مینمود و باالخره به سردارنع ییبهانه جو رانیپول به تهران فرستاد، دولت ا
حاضر خواهد بود تا پول  رانیبعمل آورد، ا شیافزا لمندیاز رود ه رانیافغانستان درمقدار حقابه ا

نکرد و موضوع را درکابل به داود خان  قبولرا  رانیخواست ا نیحان ا میکند. نع هیوعده شده را تاد
 تیناراحت شد وبه وزارت پالن هدا انریا یوعده خالف نیجمهورداود خان از ا سیگزارش نمود. رئ

 رانیکه سالهاست ا یآبها یریجلوگ یبرا یبند اساس کی باتیترت مروزیداد تا هرچه زودتر درن
بعد از مشاهده ومطالعه  یافغان رانیکه انجن ودبرد، گرفته شود. همان ب یاز هلمند م یبصورت مجان

و  دندیمناسب د یبند اساس کیاعمار  یرا برا« بندرکمالخان»رودخانه محل معروف به  انیجر
ذار این بند شمرده گنیان قع بودر وا (.۱۹۷۵ /۱۳۵۴) دیمتعاقبا کار اعماربندکمالخان آعاز گرد

 .میشود

موضوع انتقال  سبوکیاز جمله درف یجمع یبعداز پخش خبراکمال بندکمالخان، در رسانه هاحال که 
 یتهانن درکامم مطرح شده است. شیبرا ییبا اعمارمقبره  یریگد یبند بجا کیقبرکمالخان از نزد

اطالعات و  یفعل سیئحسن ر یغن یمن بجواب آقا یحامد سادات  خواندم که بحواله کتابها یآقا یها
 امابسته بود؟  یبند رمندیبنام کمالخان بر رود ه یسال قبل؛  شخص ۷۰۰نوشته که    مروزیفرهنگ ن

 ستانیدرس یآدم نیاز چن حیتار رایز؛خود ننوشته ام   یازکتاب ها یجا چیرا دره یزیچ نیمن چن
سادات  همان  ی.  ممکن در حافظه آقانوشتیتر م قیسادات ماخذ خود را  دق ی. کاش آقادهدیسراغ نم

 است . ستانیس مردم  یجزو افسانه ها دکهباش ماندهیداستان  سابورشاه وکمالشاه باق

چهاربرجکی ورثۀ واقعی سردارکمالخان سنجرانی،اوالدۀ سردار محمدعلم خان وسرداردستگیرجان 
نام وطایفه درمیان بلوچها معول نیست که نعش  ومردۀ یک خان بزرگ ورئیس قوم را که از خود . اند

خود دفن کنند.قبرکمالخان  واقع در نزدیک بندکمال، اقلن پنجاه خانوادگی داشته باشد، دور از قبرستان 
این مقبره ازسردار کمالخان که کیلومتر دور تر از قلعه چهاربرجک است، عقل سلیم قبول نمیکند 

سردار یعنی  سردار کمالخاناصلی  ۀبهتر است تا از ورثبازهم   سنجرانی بزرگ وتاریخی باشد.
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 نیدرا گی میکندزنددردالبندی کویته پاکستان که  رخانیفرزند سردار دستگ یعطامحمدخان سنجران
 (پدروپسررا برای من فرستادند.میکنم که عکس  ازجناب محمدیعقوب غلجی تشکر).شود دهیمورد پرس

بر مبنای کارکردهای تاریخی وماندگار شان البته فرهنگی و ملی واجتماعیقدر دانی از شخصیت های 
کار کردهای درستی است اما اگر تاریخ بر کار

فرهنگی یاسیاسی و اجتماعی کسی گواهی ندهد و 
محض برای ارضای خاطر این و آن پول دولت 

 .تحسین برانگیزی نخواهد بود مصرف شود، کار

د وچه باش کمالخان چه همان سردار چهاربرجک
، نکته اساسی اینست که کسی دیگری به همین نام

کدام کار مهم اجتماعی و اقتمادی یا فرهنگی 
اما از بخت  برای مردم نیمروز انجام نداده است.

بلند خود امروز یک بند بزرگ آبی که ضامن 
سرسبزی وشکوفایی نیمروز خواهد بود بنام 

شود.افتخاری بزرگتر از این تا ییاد مکمالخان 
  .کنون نمیب هیچکسی از مردم سیستان نشده است

        

 یکی از اتاقهای قلعه(درنفروسط)آقای زرنجی /   سنجرانی کمالخانه سردارمتعلق بقلعه چهاربرجک 

_________________________  

از یک منبع مهم نوشته ودرآن درافغان جرمن مقاله یی   «بندکمالخانبندرو»ه تسمیه داکترسید عبدهللا کاظم در بارۀ وج -[1]

اگرچه جناب استاد سیستانی معلومات جامع در »یاد آوری نموده مینویسد: را ثبت کرده شجره خاندان سنجرانی   کهدیگری 

باره خانواده سرداران سنجرانی در نوشته های متعدد خود ارائه کرده است، که شرح مزید آن لزومی ندارد، اما میخواهم با 

ار مهم به یک چارت مکمل خانوادگی این خانواده اشاره کنم که  در یک قسمت درباره سردار کمال استفاده از یک مأخذ بسی

خان )مشهور به بندر( چنین ذکر شده است و این مأخذ شاید به دلیل کمیابی و مشکل دسترسی به آن تاهنوز مورد استفاده 

نواده سنجرانی شخمی بنام "جان بیگ سنجرانی" جناب سیستانی ماحب قرار نگرفته باشد.  برطبق این چارت در رأس خا
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

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 

سردار نواب خان دارای سه فرزند بود: یکی سردار کمال خان بندر، دیگر مدد خان و سومی ماحب خان. سردار کمال آمدند. 

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 

 Afghanistan of Gazetteer political andاست. در جلد دوم سلسهٔ کتاب قطور "گازیتیر تاریخی و سیاسی افغانستان" 

Historical س مشهور)اطریشی االمل ( امریکائی فقید پروفیسور لودویک آدامیک تحت که به اهتمام افغانستان شنا

عنوان"فراه و جنوب غرب افغانستان" معلومات بسیار جامع دربارۀ تاریخ و محالت مهم منطقه به شمول خانواده ها و 

 20و  19یباشد، از قرن جغرافیای  بشری ساحات جنوب غربی کشور که اکنون شامل سه والیت فراه، نیمروز و قسماً هلمند م

با نقشه های های مکمل هر قسمت این منطقه به نشر رسیده است. دراین کتاب در جمله دیگر خانواده های بزرگ آنجا یکی هم 

-http://www.afghan )«( 265تا  254مفحه بزرگ را در بر میگیرد ) مفحه  12خانواده سنجرانی است که بیش از 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_sanjarani_clan_of_nimrose.pdf) 

 

شده  واین  قیدتقسیم اب هیرمند  ۱۳۱۷دلو  که  ذکرنام بندکمالخان در قرارداد مینویسدمقاله مه اداداکتر کاظم در 

در قرارداد رسمی خان سردارهاشم  زمان درپیشتر  هاسال« بندرکمالخان»بجای « بندکمالخان»نام نشان میدهد که 

کمال خان  بندنام  ذکرن معلوم شد که آمن با تجدید نظر برسوابق  ،داکتر درست میگویدجناب  .رفته است بکار

 و جلوتر میرودیکمد سال هم  ۱۹۳۹ ساللیسی ازگین انققحم وسایاحین اروپائی چون فریه  زارش هایگدر

 ).است ن نامبردهآازلی فریه وکونو ۀبحوال ، ۸۷۳جغرافیای تطبیقی سیستان در سال  ۀدر بارخود درمقاله راولینسن 

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