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 قصه از یک پدر کالن پشتون 
 

با سالم بر روان پاک و نام نیک پدر کالن پدری ام روانشاد  
 حاجی عبیدهللا خان 
را در جواب به آنانی که می گویند » منع این بخش قصه ام  

از   ن ها است« ؛ برگزیدهآموزش دختران جز فرهنگ پشتو
خانوادۀ   و  کالن  پدر  دسترخوان   « مورد  در  خویش  خاطرۀ 

 .پدری در قریۀ باغبانی« شریک می کنم
آدرس انترنیتی خاطره را در محل تبادل نظر شریک خواهم  
کرد. در خاطره عکس روانشاد مادرکالن و عمه ها و چند تن  

 .از ما نواسه ها و چند کاکا نیز وجود دارد
 
پدرکالن پدری من روانشاد حاجی عبیدهللا خان مرد آزاده، با »

سواد، زمینداِر پرکار و جدی، میزبان بزرگ و در عین زمان  
از قصه ها  دارندۀ طبع ظریف و از عالقمندان موسیقی بودند. 

میدانم که حاجی عبیدهللا خان مدتی وظیفۀ حکمرانی را در چند  
گذرۀ هرات؛ کشت نخود؟    – گیزاب    – ولسوالی مانند بادغیس  

در قندهار و بهسود به عهده داشتند. قرار گفته و خاطره های  
به جا مانده نزد بزرگان، ایشان در خوش اخالقی، رفتار خوب  

در   جدیت  و  کوشایی  مردم،  نیک با  نام  عدالت  تأمین  و  کار 
 .داشتند

پدر کالنم قرار شنیده هر کجا که می رفتند، میسر کردن زمینۀ درس و مکتب برای اطفال آن محل برایشان بسیار 
 .مهم بود

حاجی پدرکالنم بسیار عالقمند و حامی سواد آموزی و تعلیم بلند فرزندان شان بودند. این عالقمندی باعث شد که  
ۀ چهل خورشیدی به هدف میسر گردانیدن زمینۀ نه تنها به مکتب رفتن فرزندان پسر و دختر به مکتب ایشان در ده

بلکه تحصیالت عالی نیز از محل اول زندگی در قریۀ باغبانی واقع در ولسوالی سرخرود والیت ننگرهار، همراه با  
ود دارد(. بعد از چنین تغییر محل اصلی بود  فامیل به کابل کوچ کنند و در این شهر خانه بخرند ) این خانه هنوز وج

و باش؛ از خانه و قلعه در باغبانی تنها برای سپری کردن رخصتی های زمستانی مکاتب در کابل استفاده به عمل 
 .می آمد

نزد ماماهای شان در کابل زندگی میکردند    در آن زمان فرزند ارشد فامیل یعنی پدرم روانشاد استاد محمد اعظم عبیدی
تحصیل را پیش می بردند. پدرکالن که ما نواسه ها ایشان را »آغا« خطاب می کردیم؛ به خاطر رسیدن پسر ارشد    و

شان به موفقیت در تحصیالت عالی و بعد درجات بلند کاریابی بسیار خوش بودند و افتخار می کردند و آرزو بزرگ 
بعدها عمه ها و کاکاهایم نیز مکتب را و تعدادی هم   .نندآنرا داشتند تا عمه ها و کاکاهایم نیز عین راه را تعقیب ک

 «.تحصیالت عالی را به پایان رسانیدند و هر یک شان موفقانه شاغل و از لحاظ مادی مستقل گردیدند
 

و اینک؛ استقالل مادی عمه هایم با حاکمیت طالبان از بین رفته است و من با خود فکر میکنم که هرگاه حاال پدرکالنم  
و سایر دختران افغانستان    حیات می داشتند؛ درگیر چه رنج و درد و تشویش به خاطر خانه نشین شدن دختران خودشان

  .می بودند
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ین بزرگان روشن اندیش از قوم پشتون و دستآوردهای معنوی و تاریخی شان در سطوح زندگی شخصی، تعداد چن
اجتماعی و بین المللی اندک نیست از دامان چنین والدین ؛ فرزندان دختر و پسر؛ نواسه ها و کواسه های دختر و  

  .وان اندپسر که طور همسان به مراتب دانش آموزی و دانش پروری رسیده اند، نیز فرا
و اما هم جای شک نیست که تعداد زنان به مکتب نرفته در قوم پشتون بیشتر از سایر اقوام است و تعداد زیاد مردان  
مشهور و نیک نام پشتون برای دانش آموزی همسران شان پیشگام نشده اند. تعداد زنان بیسواد و اما بزرگ اندیش و  

 .این جای افسوس بزرگ است روشن دل در خانوادۀ ما اندک نبوده است .
به هر قوم و تعداد زنان با سواد و بیسواد در آن   و ا ما؛ هرگاه با در نظرداشت نفوس زنان افغانستان نگاهی تاریخی

و نگاهی هم به نفوس مردان با سواد و بی سواد افغانستان از هر قوم بیاندازیم ، شاید متوجۀ یک مصیبت بزرگتر و  
مام اقوام دیگر نیز تعدادی قابل توجۀ زنان دچار ظلم ممانعت از سواد آموزی شده اند و این جمعی آن شویم که در ت

 .منع دانش آموزی زنان فرهنگ قومی نه بلکه فرهنگ سنتی و دینی در تمام اقوام افغانستان است
وانان زن و مرد قوم  فکر میکنم که بهترین خدمت میهنی برای آنکه ِگرۀ این مشکل باز گردد اینست که در قدم اول ج

پشتون به ریشه یابی ها؛ دالیل، عوامل و موانع که باعث چنین ظلم در حق دختران پشتون شده است؛ توجه کنند و  
راه حل های پیدا کنند و بعد سایر اقوام همچنان و در این راستا هر قوم به قومی که نیاز به کمک جهت رسیدن به 

   یاری رسان همگام گردد. برای کار درست هیچ گاه ناوقت نیستموفقیت دارد ، با سر و دل و بازوی 
من نمی خواهند در این نامه را که مزین با عکس شاد روان پدرکالنم است؛ با تکرار گفته ها و نظریات و جوانب 

   بیشتر موقف اندیشه یی ام را در مورد گروۀ طالبان طوالنی تر بسازم. و اما می خواهم بگویم که
ن پدر کالن و مثال های فراوان چون ایشان از قوم پشتون چنانکه زا سایر اقوام افغانستان بهترین مثال  برای من ای

های خوب و درس های الزم برای نو اندیشی و تجدید تربیت معلوماتی و میهنی آن کسان اند که خشک و تر را یک  
 .فرقه افگنی های بیشتر قومی می گردندجا سوختانده و با دودآلود کردن منظر نگاه زمینه ساز پیشداوری و ت

در خانوادۀ بزرگ ما ترکیب بسیار زیبا از اقوام وطن و مناسبات پر مهر و احترام در مقابل همدیگر وجود دارد که  
در آن فرزندان ؛ نواسه و کواسه های دختر و پسر به سعادت دانش آموزی و دانش پروری رسیده اند و قومی اندیشی  

 .فکر میکنم که شمار چنین خانواده ها در افغانستان اندک نیستند ه است وتابو باقی ماند
تفاوت بزرگ میان نقد سازنده و نقد تباه کننده وجود دارد. تفاوت زیاد میان داوری همه جانبه و پیشداوری وجود 

ای همدیگر نه  دارد. یک سرزمین با مردم دلسوز برای همدیگر و برای وطن شان با طعنه بسوی هم نمک بر زخم ه
  .پاشیده و به تبر دشمنان ترقی وطن شان دست کمک کننده نمی گردند

در نهایت فقط این سخن را تکرار می کنم که هرگاه ما گروۀ طالبان را به عنوان یک گروۀ بدوی اندیش که با توقف 
تمام اقوام افغانستان   دانش آموزی و دانش پروری زنان افغانستان و گسترش افراطیت دینی باعث صدمات بزرگ به

گردیده اند و خطر بزرگ برای آیندۀ افغانستان مطرح بحث قرار بدهیم و نه به عنوان و خطاب قومی؛ برنده همه  
 .اقوام افغانستان خواهند بود

بر زنان گرامی افغانستان و رسیدن به روز و نظامی که در آن که تمام فرزندان پسر   به امید ختم تاریکی تحمیل شده
دختر متولد شده در دامان والدین از اقوام زیبای افغانستان بتوانند در برابری و آزادی کامل به امکانات الزم فامیلی    و

و اجتماعی جهت رسیدن به حقوق اساسی و انسانی شان که رفتن به مکتب و دانشگاه و انتخاب رشته مطابق میل و 
ارواح بزرگانی بزرگ اندیش و به   و  غانستان سعادتمند و موفقکاریابی در اجتماع جز آن است؛ برسند و جوانان اف

 .ما شاد و کارنامه های نیک روشن اندیشی های شان باعث افتخار همه گانی گردد  ابدیت پیوستۀ
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