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 پشتون،  مختلف  واقوام طوايف زندگى محل كه است وتاريخى معروف سرزمين كشور، غرب جنوب در نيمروز،
 شان  تاريخى   وماواى مسكن  كه اند  يائى ار  زحمكش  اقوام از يكى بلوچها،. ميباشد وغيره براهوئى ، بلوچ تاجيك،
 اصلى وكاشانۀ  خانه ترك هب مجبور بيگانه يا همسايه ملل  لشكرهاى  يورش اثر بر قوم اين .است) بلوچستان (گدروزيا

 خان لطفعلى لشكريان  و ازحاميان عمدتاً كه       ها نادرافشاربلوچ مرگ از بعد. اند برده پناه  اطراف نواحى وبه شده خود
 شاه فتحعلى سلطنت  اوايل در كه مكران و بلوچستان و كرمان به ايران لشكريان تاز و تاخت براثر ميرفتند بشمار زند

 بهرام ملك وقت دراين . گردند سيستان  وارد 19 قرن اوايل در وكرمان بم نواحى از شدند گرفت،مجبور تصور قاجار
   .بود سيستان حكومت مامور  درانى زمان شاه سوى از كيانى

 ودر  بندر و چهاربرجك تا رودبار حد از هيرمند رودخانۀ دوطرف در سيستان به خود ورود اوايل در بلوچها
 پراگنده كوركى وميل محمد دوست ده ناحيۀ تا رودخانه چپ سمت ودر كنگ ولسوالى و چخانسور اصل ولسوالى

 خان علم و شيرانزائى خان خانجهان وسردار سنجرانىوسرداركمالخان  خان امام سردار بلوچ رؤساى بزرگترين.شدند 
  بودند ناروئى

  

. ميشدند ديده نيز بودند، پذيرفته را  بلوچى گفرهن بلوچان با وصلت با كه اعراب از برخى مهاجرين اين درميان
 اقامت رحل   كنونى زرنج هاى زمين  محل در كه داشت نام  عرب احمدخان سيد دگروال جد" گلزار "افراد، ازاين يكى 
 گلزار. نمود مبدل مزرعه به هارا زمين      آن كشى زحمت كارو وباپشت داد قرار خويش سكونت محل را وآنجا افگند 
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 هوش از چون و شد معروف علم كدخدا به بعدا علم محمد كه گرديد علم محمد   و  الدين جمال نام به فرزند  دو احبص 
 براى محل  مردم از ماليات آورى جمع مامور  و قرارگرفت دولت توجه بود،مورد برخوردار فراوان واعتبار واستعداد 
    .   گرديد مفتخر      دولت سوى از   نامه تقدير اخذچند به و نماند پاداش بى دولت سوى از او خدمات اين. گرديد دولت 

 و نظرمحمد    ، محمد سيد محمد، فيض ، محمد دوست يارمحمد، هاى نام به فرزند شش صاحب علم كدخدا
  ولىا بودند، نامدارتر محمدخان فيض و محمدخان دوست يعنى آنها تاى دو او،  فرزندان ميان  در كه بود عوض  محمد

 وتربيت تعليم به استاد و معلم بحيث محمدخان فيض يعنى ودومى محمودخان عهدشاه در نيمروز مردم وكيل  حيث به
 دورۀ كه نيمروز وسياسى وفرهنگى نظامى هاى شخصت تمام:گفت وميتوان بود مصروف چهاردهه مدت نيمروز  فرزندان
 نيزافتخار سطور اين نگارنده . اوهستند دست يافته  تربيت اند كرده تعليم كسب كنگ ولسوالى در را خود  ابتدائى
 مى حساب وى از وشاگردان بود وبادسپلين انضباط با معلمى وى. است داشته را محمدخان فيض  استاد شاگردى
 همين وبه نداشت شاگردخود واولياى شاگرد از طمع وچشم بود ونجيب وباوقار تيپ خوش ،  منظم اواستادى بردند،
  .  داشت قرار معارف واهل نيمروز مردم وعام خاص احترام  مورد بود زنده ات دليل

مرحوم استاد اين شخصيت .  سراغ ميدهند هش1292سال را وابازماندگان استاد فيض محمدخان  تاريخ تولد 
ت وخصومت  بخاطر رفع اختالفا از معلمى تقاعداخذوكارى بالفاصله بعد از ونيك مظهر نيكويي  ديده واال و روزگار
 منازعات قومى را با فراست وطندوستىبرخاست وبا اراده قوى واحساس  كمر همت بست وبه وساطت  محلى هاى قومى 

 .مردم قرار داشت ودرايت حل كرد ودراين راستا تا اخير عمردر خدمت 

  خوشاكسيكه ازاوهيچ بدبه كس نرسد          غالم همت آنم كه اين قدم دارد 

ورهسپار گفت  سالگى به اثر بيمارى قلبى داعى اجل را لبيك 78 به عمر   1370استاد روشن ضمير درسالدريغا كه اين 
مخلصين وارادتمندان درگذشت استاد راضايعه اى بزرگى درجامعه  علم ومعرفت وپروسه صلح وآشتى .ابد گرديد  ديار 

    . .جايش براى هميشه خالى خواهد بود ميدانند كه 
 نيمروز مردم ميان در وشهرتى وعزت احترام چنان از وى. داشت نام محمدخان دوست ن،وكيلشا ديگر برادر

 هاى زحمت قبول با وى ميشد گفته.نمود خدمت نيمروز مردم وكيل بحيث محمودخان شاه عهد در كه بود برخوردار 
 را آنها وپدركالنش پدر كه را  هاى وزمين سفرنمود  كابل تا  شتر و اسب توسط دشوار هاى راه    پيمودن و فراوان 
 حاجى شخص نام به مذكور قريه   زمين  نمودن ثبت از بعد و بخشيد رسميت تخت پاى امالك دفاتر در بود، آبادنموده 
    . گرديد مسمى وكيل 

 به دوبار برد، پيش به را پدر راه نيز او كه بود محمدخان دوست وكيل همين ارشد پسر احمدخان، سيد دگروال
 از  نيمروز واليتى شوراى رئيس بحيث وسرانجام ورزيد شركت  كرزى دولت هاى جرگه لويه در نيمروز مردم از التوك 

   .پدرودگفت وافتخار عزت اوج در را زندگى تا بود وظيفه همين ودر شد برگزيده زرنج مردم طرف
 وى زادگاه از  كنگ لسوالىو. رساند پايان به كنگ درولسوالى را ابتدايى تحصيالت حمدخان سيدا دگروال

 راه پيمودن   زحمت     روز شش هفتۀ در ابتدائيه دورۀ مدت تمام در كه  است دور كيلومتر 25 -20 موجوده زرنج  يعنى
 وسرانجام  نميشد غايب  مكتب از هرگز محمدخان فيض استاد عمويش نظر وتحت نمود تحمل سرما  و گرما رادر طوالنى 

) ش1332(   سال در. شد فرستاده كابل  به نظامى  تحصيالت بود،غرض تر  عالى نمرات داراى همكالسان درميان چون
 حربى شامل) 1338(   سال در بعدا  و گرفت فرا  تمام جديت    با را نظامى تعليمات سال 6 مدت و گرديد شونحى حربى وارد 

 اوايل  وى آمدندو  در نظامى  خدمت به و رساند يانپا  به موفقانه را نظامى  عالى تحصيالت سال    3. گرديد پوهنتون
 همه براى چنانكه و نمودند  وظيفه اجراى كابل در تقاعد زمان تا را سال 30 باقى و كرد  سپرى قندهار   و هرات در را  خدمت

 ها تقديرنامه  ها، مدال اخذ به    و بردند  پيش به  صادقانه    بسيار را خود نظامى وظايف ست ا آشكار  وهمكاران وطنداران 
    . گرديدند نايل ترفيعات  و

 به ها رژيم تمام در و نبود سياسى نهادى و سازمان ، حزب هيچ به وابسته موصوف اش خانواده اظهارات طبق
 نداشت  بخاطر و پرداخت   بود  آن ارضى تماميت و افغانستان ملت شرف  و عزت ، ناموس از دفاع كه خويش مقدس   وظيفه  



  
 

 

����� ��	
��٥ ٣  �:د   
 de.german-afghan@maqalat  ئ�� ��ږ ��* اړ��� )'&%� $# �� د"� �!�.  �� در-� ���� ه���رۍ �� را����ا��ن 	��� ����� 

� = ه'�8 �� �� :�89 �'�&� �� را�'��7 �>�ې �� ;'� و ���ـ، د�'�&ې د �'�&'5ې �3ې ��زوا�� د �'��ال �� "�ړ* د* : ��د-

 منظم  و ساده زندگى وى . داشت نيز وطن به را خدمتگذار    و صديق  عساكر تربيه و تعليم افتخار نظامى كافى درايت
 . نمايد  تقديم جامعه به و  بزرگ حالل نان با   را  اوالدش كه بود اين هميشه افتخارش و داشت      دولتى معاش همان با مطابق

   

 محمد فيض استاد  خود كاكاى دختر   با كابل پوهنتون حربى در  نظامى حصيالتت از بعد سيداحمدخان دگروال
 وحيد  داكتر   ، احمدى احمد فريد داكتر: باشد دخترمى دو و پسر دو ، فرزند چهار ازدواج اين ثمرۀ و نمود ازدواج خان 
 در وحيد داكتر فقط اند مشغول  مروزني   در وظيفه ايفاى به شان همه كه احمدى ماللى  و احمدى شكيال ، احمدى احمد 
    . باشند مى هالند كشور در و اروپا 

 نيز اشعارى     احمد وحيد كه دارند وافر عالقه گى نويسنده و شعر هنر به اجمدى ماللى و احمدى وحيد داكتر
 به كتابى و ميگويد شعر نيز ماللى   .مينمود تهيه نيمروز در را جوانان شعر شبهاى تلويزيونى  هاى برنامه و است سروده 
 پيشرفت و تحصيل علم راه در تا بوده خود فرزندان مشوق و بان پشتى پدرش    راه اين  در كه است نوشته جامعه و زن نام 
    . كنند  

 نيمروز خود زادگاه به خدمت سال 30 از بعد كه روشنفكر و مدبر ، دلسوز بود مردى سيداحمدخان دگروال
 اضطرارى  جرگه لويه در 1381 سال در   بعداً . گزيد مسكن پدرى قريه در و آورد روى زراعت يعنى  پدرى شغل به و برگشت 

 شوراى به ، نيمروز  مردم بلند آراى به دوباره 1384 سال در و     ورزيد اشتراك  نيمروز واليت مردم  منتخب وكيل منحيث
    .  نمود وظيفه ايفاى صداقت و افتخار بسيار به سال 5 مدت     و يافت  راه واليتى

 را ومردم  ميراند    سخن جرأت و صداقت با چنان وكالت هاى دردوره  چه و عسكرى نظام در خودچه خدمت دورۀ در
. كردند مى  استفاده ايشان هاى مشوره و رأى از و ميگذاشتند احترام او  به دولتى مقامات و مردم  همه كه ميكرد رهنمائى

 عمده  رول متنفذين گفتگوهاى همچنين و واليت به مربوط برجسته و عمده موضوعات    حتى و قومى  مسائل تمام در
 چون. شد سپرده بخاك نيمروز  در خود آبائى  مقبرۀ در و گفت پدرود را زندگى  شمسى 1390 /٢٤/٢شب  نامبرده  . داشت 

 خواهان   خير و متنفذين ميان در  ناپذير جبران و بزرگ يعۀضا وى مرگ اند، خانواده  يك مانند همه نيمروز واليت مردم
     !باد گرامى همواره شان ونام شاد شان روح  . ميگردد تلقى محل

  
 سيستانى فرخى ليسۀ  معلمين فعالً وشكيالجان جان ماللى هريك شان دختر دو مرحوم دگروال ندانخا ميان در

   :ميگيريم معرفى به دراينجا را آنها اندكى كه اند  نيمروز انانجو فعاالن ازجمله ويكى هم فرشته جان شيرزاد

 


7ل� ا,+�� "! چ :   
 در   هفتم تاصنف و آمده دنيا به كابل در كه است تبار عرب احمد سيد دگروال الحاج دختر بلوچ) احمدى (ماللى

 و آمده نيمروز واليت  يعنى خويش اجدادى سرزمين به بعدا و ديده آموزش كابل مينه شاه نورمحمد سيد مكتب 
 سپس. شد التحصيل فارغ  اعلى درجۀ به ليسه اين  از 1381 سال در و داد ادامه زرنج نسوان ليسه در را تحصيالتش 
 فارغ نمره اول درجه به  بيالوژى رشته در زرنج دارالمعلمين از 1383 سال در و گرديد  زرنج عالى دارلمعلمين شامل 
   .گرديد 

 سال  5 مدت به  مياشت سره كلينيك در و گذرانده را نرسنگى تريننگ و كورس چند نيز طالبان  كميتحا دورۀ در
 هاى رشته   در جوانان اتحاديه و مياشت سره ، يونيسف ،   E.C.I  دفتر از نيز هاى نامه تصديق و  .است نموده وظيفه ايفاى
 به فرهنگى  هاى بخش در همچنين ايشان    . است » سيستان رۀستا «مجلۀ مدير همچنان و دارد انگليسى و كمپيوتر ، طبى

 مركز با همكارى  به توان مى جمله آن از كه نمايد مى همكارى نيز جوانان با  مرتبط هاى ارگان از بعضى با فعاالنه صورت
 مى ياد نيز مركز  آن  دهى مشوره كادر اعضاى از يكى و فعال عضو منحيث كه نمود اشاره جوانان ارتباط و  معلومات

 وظيفه ايفاى  مختلف هاى بخش در نيمروز واليت جوانان  عالى شوراى اعضاى از يكى منحيث  همزمان وى. شود
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 مسائل اين  پهلوى  در. دارد قلمى همكارى گردد مى نشر نيمروز واليت در كه نشرياتى و مجالت  با  همچنين و.  مينمايد
   .نمايد مى وظيفه  ايفاى زرنج شهر فرخى ليسه در معلم منحيث رسمى وظايف بخش در نامبرده
  

  )"! چ( �7�8 ا,+��  

 خانواده يك در كابل  شهر در 1353 سال در عرب، خان احمد سيد دگروال بنت) بلوچ ( احمدى شكيال حاجيه
 نيمروز واليت به شان عزيمت به نظر سپس و داد ادامه شهر اين در 11 صنف تا را تحصيالتش .گرديد متولد روشنفكر 
 اى  عالقه  به نظر سپس. گرديد فارغ ليسه دورۀ از زرنج شهر نسوان ليسه از و نمود آغاز واليت  اين در تحصيالتش ادامه 

 و نمود تحصيل سال دو بيالوژى رشته  در و گرديد زرنج عالى دارالمعلمين شامل داشت معلمى مقدس وظيفه به كه
 و  بود وطن اوالد به خانه در تعلم و تعليم مشغول نامبرده طالبان دوره در . رساند پايان به نيز را تحصيلى دوره اين موفقانه 

   .دهد  نشان را درست مسير برايشان نموده آشنا تعليم و درس با را جوانان و اطفال تا نمود مى  كوشش بيشتر
 وظيفه بدين نيز فعال  و گرديد  خدمت مشغول زرنج شهر فرخى ليسه در معلم صفت به  طالبان حكومت از بعد

 ستاره«    مجله تحرير  عضو منحيث  داده بروز را شان استعداد نيز فرهنگى هاى فعاليت عرصه در وى . باشد مى مشغول 
   .اند داده انجام نيمروز واليت فرهنگى جامعه به را شايانى خدمات »سيستان
  

���زاد 9���: :   
  .است سيداحمدخان مرحوم دگروال عمومى پسر ودختر محمدخان ادفيضاست  نواسۀ شيراحمد  بنت فرشته

   :است زده  رقم راچنين خود  حال شرح فرشته
   نيمروز، شهرزرنج در خورشيدي  10/4/1367: تولد تاريخ

     1384  سال در زرنج نسوان ليسه 12 صنف فارغ  
      .زرنج عالي درالمعليمن 14 صنف التحصيل فارغ و

    .زرنج در سيستانى فرخي ليسه معلم اينسو به 1384 سال از : وظيفه
    .يومطبوعات اجتماعي ، فرهنگي هاي بخش در عموم صورت به : ها فعاليت

    :جمله از آزاد مطبوعات با قلمي همكار -1 
    .سيستان ستارة  اجتماعي ، فرهنگي علمي، گاهنامة ونمايندة تحرير هيئت عضو  -* 
   .نيمروز واليت جوانان اتحاديه نشرات از  مروزني جوانان مجلة -* 
   .واليتي نشرات وساير )سبز راه (وفرهنگي اجتماعي ، ،سياسي ملي آزاد، نشريه -* 
 زنان مشكالت برنامة گويندة و كننده تهيه حيث به 1384 الي 1382 سال از نيمروز  محلي راديو دربخش -2 

    . افغان ودختران 
 متر ) 35 (از بيشتر به آن  طول كه زنان حقوق از دفاع پيرامون  :كشور سطح در  قلمى نامه ينتر طويل  نويسندة -3 
  در آن اصل وفعالً . ميباشد ما افغاني  جامعة در زنان هاي پرابلم كنندة  منعكس و ميرسد متر سانتي) 25 (آن وعرض

    . است شده گذاشته نمايش  به نيمروز واليت وفرهنگ اطالعات رياست موزيم 
   :ها نامه وتقدير ها نامه تحسين ودريافت مكافات  -4 
    .نمودم دريافت نيمروز معارف رياست از ممتاز شاگرد  مناسبت به اي نامه تقدير 1381 درسال -* 
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 ومعرفي انتخاب نيمروز واليت  سطح در موفق جوان حيث به نيمروز جوانان اتحادية جانب از- 1383 درسال -* 
    .گرديدم
 نيمروز واليت جوانان اتحاديه  سوي از ، زنان حقة حقوق از دفاع مناسبت به اي نامه تحسين 1384 درسال -* 

    .نمودم  دريافت 
 افغانستان  معلمين اتحادية  جانب از اي نامه تقدير ، بيسوادي بردن بين از براي تالش  خاطر به 1385 درسال -* 

    .نمودم دريافت  كابل از
 اين  به نتوانستم مشكالت بر بنا كه گرديدم غرب زون از بشر حقوق ملي جايزة دريافت كانديداي 1385 لدرسا -* 
    .نمايم شركت آن رقابت پروسة ودر يابم دست  مهم

  دريافت به موفق همكارانم شمول به كشور،اينجانب سطح در نيمروز صداي راديو اول مقام آوردن بدست با -* 
    .گرديدم واليتي مقامات ويس از  نقدي جايزة 

    .نمودم دريافت هوتك خان ميرويس خصوصي عالي ليسة از اي نامه تقدير 1389 درسال-* 
 رابطه در كه آن مطالب واكثريت . هستم ميباشد  هايم فعاليت آخرين جمله از تافعالً كه دل فرياد كتاب نويسندة -5 

   .   ام درآورده تحرير رشته به را وآن  است خودم هاي وانديشه افكار چكيدة د،ميباش افغان  ودختران زنان حقوق  از دفاع به 
 شدم كاميبا هرات ادبيات  پوهنحي در آورده بدست را سوم مقام نيز 1389 سال كانكور امتحانات در  همچنين

 را نامه دعوت نتوانستم  مشكالتي بر بنا كه نمودم دريافت هندوستان  كشور از تحصيلي بورسية مناسبت همين  به ونيز 
  .ميباشد وميهني ملي اشعارم اكثر كه ميسرايم نيز  دري و  بلوچي اشعار  .كنم قبول 

  

 بيشتر افغانستان ومردم ميهن به خدمت شان نزد كه نيمروز روشنفكر خانواده يك از مختصرى بودمعرفى اين
     .كنيم مى آرزو جوانانرا اين شتربي هرچه هاى پيروزى  ما. دارد ارزش شان زبان و تبار و ازقوم 
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