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 11/10/4110         عبدالواسع کوهدامنی

 

 افــغــانــســتــان
 تحقیق در بارۀ یک زن منفور کابل

 (Sophie des désertsنوشتۀ صوفی دی دیزیر)
 چاپ پاریس (Le nouvel observateur 5 décembre 4112هفته نامۀ نوول اوپسرواتور )

 
مریـم نجف خواب اعمار یک جامعۀ قانونمـند را در سرزمین طالبان می دید. او سرنوشت خود را با یکی از وارثیـن 
 قوماندان افسانوی افغانستان یعنی قوماندان مسعود بسته بود، ولی افسانۀ عشق او به کابوس مبـدل شـد و این دختر 

 ملیته )افغان و فرانسوی( در تلک مـردی دو رویی افـتاد و مورد توهـین و تحقیر قرار گرفت، مانند همه زنانی جوان دو
 که او می خواست برای آنها و حقوق برباد رفتۀ شان مبارزه کند. 

 

***** 
 

 

مریم نجف در حالیکه از هر وقت دیگر بشتر می درخشید، برای آغاز مبارزه اش 
مظلوم وطنش از بی عدالتی ها و خشونت ها با هیجان و تپش جهت رهایی زنان 

م به عزم وطنش افغانستان  4112قلب، با دوستان نیویارکی اش در خزان سال 
 وداع کرد.

در قصر فوالدین شیشه ای که در کنار ( ONU)مریم نجف در سازمان ملل متحد 

غانستان به حیث قرار دارد، در نمایندگی دایمی اف( Hudson) شرقی دریای هدسن

سکرتر اول کار میکرد، او نه تنها برای همکاران افغانش دارای ارزش بود بلکه 
همه آنهانی که در آن نهاد بین المللی کار میکردند به وی احترام و ارزش قایل 

 بودند و هیچکس در برابر وی بی تفاوت نبود.
و زلفان دراز مریم نجف با شمایل یک شاهدخت در هجرت با شانه های برجسته 

 و آرایش سنگینش همیشه به نظر همه آراسته و فرزانه و شیک جلوه میکرد. 
با دانش حقوقی و قلم مؤثر و مقام شخص دوم نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان 

 ملل در آرزوی اعمار یک جامعۀ قانونمند در سرزمین طالبان بود. همکاران مریم نجف او را روبس پیئیر کوچک
(Robespierre ).می خواندند   

 وقتی جسارت و گستاخی ای از یک کارمند عالیرتبه مشاهده می کرد و یا می دید که سفیر افغانستان اقامتگاه مجللی در آسمان

برای خود از ملیون ها دالری که جامعۀ جهانی برای کمک به مردم افغان داده بود، مهیا می ( Trump Towar) خراش ترمپ

کس تصور آنرا نمی کرد که دختری به این فضیلت و بیداری  چشمان سیاه آهو مانندش از غضب سیاه تر می شد. هیچساخت، 
 که او برای شان می جنگید، قربانی شود. در تلک عشق موهوم مردی گرفتار شود و راهش را به کابل ببرد و مانند همه زنانی

د سوی خود می کش کاران دفترش نوشت که برنامه و پروژۀ دیگری او را بهیکی از روز ها مریم نجف با دادن استعفایش به هم
و سازمان ملل متحد را ترک گفت. دو سال بعد مریم نجف با تن لرزان و جسم الغر و نگاه گم شده دوباره پیدا شد و فریاد کرد!! 

هین نموده اند، او را تهدید نموده اند و تهدید کمکم کنید!! و اضافه نمود که به او خیانت شده است، او تحقیر شده است، به او تو
به مرگ شده است، آنهم نه از طرف یک آدم عادی بلکه از طرف شخص داکتر عبدهللا عبدهللا شخصی که وارث قوماندان 
افسانوی جهاد احمد شاه مسعود بوده و مدتی نطاق وی و در رأس امور خارجه اش و برادر میدان جنگ و تفنگش و باالخره 

از دارش بوده است و اکنون خود را برای احراز ریاست جمهوری افغانستان کاندید نموده است. او مورد عالقۀ غربی هاست، ر
 او را برای شیک بودنش، برای باز بودنش و برای طرفداری اش از دیموکراسی می ستایند.

ساله دارد و نامبرده از وی )عبدهللا عبدهللا(   دوستی و آشنایی بیست( Bernard Kouchner) او در حالیکه با برنارد کوشنیر

هم یکی از مخاطبان خوب و با امتیاز میباشد. یکی از ( Jhon Kerryـ) مبالغه آسا تعریف و توصیف میکند، برای "جان کری"

  (Point) ندر نشریۀ پـُـو   4114در سال ( Bernard Henry Levy) آشنایان دیگرش، نویسنده و فیلسوف فرانسوی برنارد لیوی
 «.این را یادداشت کنید: بـین "طـاعـون" و "وبــاء" داکتر عبدهللا است»نوشته بود:
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مریم نجف نیک میدانست که مبارزه با چنین مردی )عبدهللا عبدهللا( هر نوع خطری را برای وی در بر خواهد داشت و مدت ها 
عمر را به آموختن حقوق سپری نمود و در راه بدست آوردن  چگونه میتوان یک»در این باره تأمل نموده بود. او می گوید: 

 «حقوق زنان مبارزه کرد و در برابر چنین رویدادی که خودت را خورد و خمیر و بی عزت ساخته است، لب ببندی؟؟
د و مواجه شبعد از چندین اقامۀ دعوی در محاکم عدلی و قضایی افغانستان که همه اش به زور و قوت عبدهللا عبدهللا به شکست 

حقوقدان برجسته و با اعتبار   (William Bourdon) بدون نتیجه ماند، مریم نجف با مشورت، رهنمایی و کمک "ویلیم بوردان"

"سوء استفاده از اعتماد و  فرانسوی شکایتش را در محاکم عدلی و قضایی پاریس ثبت نموده و عبدهللا عبدهللا را به جرم
برابر همسر با طرح ریزی قبلی" و "تهدید ظاهری و تلفونی" متهم نموده و در نهاد های قضایی و معصومیت" و "خشونت در 

 عدلی دولت فرانسه دادخواهی و درخواست عدالت نموده است.
 

 اغوا کردن، فریب داده، گول زدن، یا اغوا شده، فریب خورده و بدام انداخته شده
 

م عبدهللا عبدهللا که در آن زمان در رأس وزارت خارجۀ حکومت حامد کرزی قرار داشت با هیأتی 4112اکتوبر  10به تأریخ 
ساله برای بار اول عبدهللا عبدهللا پنجاه و  45بود که مریم  4112برای کنفرانس ساالنه یونسکو وارد پاریس شد. در همین سال 

 افتاد.  چند ساله را دید و فوراً در دامش
 

ساله در آن زمان به حیث ستاژیر در سفارت افغانستان در پاریس شامل کار شده بود. و به امید خدمت به  45مریم نجف 

و مادر و اجداد و نیاکانش لحظه شماری می کرد. کشوری که از آوان طفولیت نامش  1افغانستان عزیزش، کشور افسانوی پدر

را شنیده بود و برایش حیثیت یک بهشت گم شده را داشت و صفات مردمش و مهمان نوازی باشندگانش را از هر دهن شنیده 
یرینش و سرزمین سوخته از جنگ اش را بود، آواز پرندگانش را از ده ها هزار کیلومتر دور در عالم خیال می شنید و وطن ش

لحظه ای از خاطرش دور نداشت و روز و شب را در آرزوی استقرار صلح در کشور عزیزش سپری میکرد و برای دریافت 

Catherine )اخبار وطن و احوال مردمش به تلویزیون های فرانسه خیره می شد و خاصتاً راپورتاژ های کاترین ژاتیل 

Centile ) تلویزیون فرانسه را از دست نمیداد. رخصتی اخیر هفته را به شهریکه پدر و مادر و  1نگار معروف چینل روزنامه

به گدی پران بازی می ( yBob Marle) خواهرش زندگی میکردند می رفت و با دوستانش با شنیدن آهنگ "باب مـرلی"

فرانسه مبداء، منشاء، اصل و نصب وگذشته اش را پرداخت. کالنترین اوالد فامیل نجف با وجود رخشندگی هایش در مکتب 
 فراموش نکرده است.

 

وقتی مریم جوان تحصیل یافتۀ رشتۀ حقوق و روابط بین المللی با عبدهللا عبدهللا هم گپ می شود، از بدبختی های هجرت، از 
اش را در مورد اشتراکش  حسرت گذشته های وطن و از خواب های کابوسی پدرش اصالً چیزی نمی گوید. تنها آرزویش جدی

در راه اعمار مجدد کشورش به او میگوید. از آوان سقوط طالبان دو سال قبل آرزو های اعمار مجدد وطن عظیم و بیکران 
 ما به اشخاصی مانند شما ضرورت داریم".»است. عبدهللا عبدهللا وزیر خارجه برایش میگوید:
ا می خرد و به خانواده اش تصمیم رفتن به افغانستان را اعالم میکند. خواهرش مریم فوراً برای سفر به کابل تکت طیاره اش ر

از این تصمیم او می ترسد و مادر بخود می لرزد. پدرش که با مادر او جدا شده و زندگی اش را دوباره ساخته است هم از 
یک خانم ژورنالیست  4110ان در خز« من می روم» پریشانی بخود می پیچد. به سخن هیچکس گوش نمی دهد و میگوید: 

یک تن از وزیران ( Brice Lalonde) همسر "بریس لالند"( Patricia Lalonde) متخصص امور افغانستان "پتریسیه لالند"

جمهویت فرانسوا میتیران، مریم را در سفارت می بیند و از تصمیم وی مطلع 
خود به مغازۀ می شود و از دیدن لباس های اروپایی مشوش میگردد. او را با 

 می برد و لباس های فراخ  با دامنهای دراز برایش میخرد.  (Zara) "زارا"

راکبین گرامی من پیلوت شما هستم و :» وقتی پیلوت طیاره اعالن میکند که 
« به اطالع شما می رسانم که طیارۀ ما در فضای افغانستان وارد می شود

 نش افغانستان نگاه می کند ومریم از کلکین طیاره به سوی آسمان نیلگون وط
اشک شعف از چشمانش فواره میکند. بدن مریم پوشیده با پیراهنی است که از 
تکۀ گل سنگ ساخته شده است و در آن وقت در افغانستان بین جوانان رواج 
پیدا نموده بود. طیارۀ مریم نجف در آسمان کابل می رسد و پیلوت آمادگی 

ناظر کشورش را با کوه های شامخ خاکستری فرود آمدن را می گیرد. مریم م
 رنگ و ویرانی های بیکران جنگ را قبل از فرود آمدن از کلکین

  مریم از راست بچپ شخص اول با مشاور اقتصادی کرزی و دیگر کارمندان دفترش

                                                           

بعد از تهاجم شوروی به  1211قنسل رژیم کودتایی کمونیستی کابل در دهلی جدید بود و در سال  1291پدر مریم آقای انجنیر نجف در سال های   -1
 «مترجم»افغانستان در کشور فرانسه پناهده شد و تا امروز در آنجا سکونت دارد. 
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را از نزدیک با تمام طیاره با درد و اندوه مشاهده نمود. وقتی داخل کابل شد بازار های رنگارنگ و ویرانی های شهر خود 
« چه میتوانم برای وطنم بنمایم» وجودش احساس کرد و به خود لرزید. به زودی عازم وزارت امور خارجه شد و با خود گفت: 

                 خانم! سیاست کار مردان است اگر از من می شنوی: »  مردی با ریش انبوه سیاه و لباس های نامرتب برایش گفت
 

مریم باالخره مؤفق می شود وعده ای برای مالقات « که آمده ای باید اولین پرواز را بگیری! ت به جایی از آنجابرای بازگش
وزیر بگیرد. عبدهللا عبدهللا او را می پذیرد. چهره اش را بیاد دارد و نامبرده اورا به دفتر مشاور اقتصادی ریاست جمهوری می 

میکنند که تعداد جوانان دیگر هم بحیث متخصصین امور بین المللی در سیاست انکشاف فرستد. در آنجا به دفتری رهنمایی اش 
 4116کشور و ارزیابی مبالغ بزرگ و هنگفت جامعۀ بین المللی برای افغانستان، مصروف کارند. مریم برای آمادگی کنفرانس 

مصروف می شود.  او بین وزارت و محافل لندن و رابطه با کشور های کمک دهنده برای سرعت بخشین ریفورم های انکشافی 
 سفارت ها در رفت و آمده است و هر شب برای بود و باش به اطاق کوچکی می رود که در یک کمپوند مودرن برایش داده اند.

 

 اسارت و حبس و تحت نظارت:
 

مریم که احمد شاه مسعود همیش  عبدهللا عبدهللا هر هفته مریم نجف را در دفترش می پذیرد تا از امور کار هایش مطلع گردد.
مورد تحسین و ستایش بود از توجه و الطاف وارثش به خود بالیده و مسرور می شد. وقتی با عبدهللا می بود فکر میکرد در دل 
تأریخ است.  وزیر موصوف هم با مهارتی که داشت همیش با مریم مؤدبانه سخن می زد و کلمه ای که تولید سوء ظن کند از 

یرون نمی شد. مریم با خود می گفت:  این مرد آنقدر از افغان های دیگر، از مردمی که هر روز و در هر کجا او را به دهنش ب
دیدۀ مشکوک و غیر عادی می نگرند، فرق داشت و همیش در برابر وی مؤدب و با نزاکت بود و از حیطۀ مسایل دفتری و کار 

 ز دوسیه هایی که می بائیست منظم می شد گپ می زد.خارج نمی شد. همیش از کار من حرف می زد و ا
بعد از سپری شدن مدت یک سال مریم نجف وظیفه اش را انجام شده پنداشته خودش را برای رهنما؟؟ و مربی اش؟؟ )عبدهللا( 

 باز کرده و از آرزوی که می خواست در ستاف دیپلومات ها قرار گیرد، درد دل نمود.
شما ظرفیت کاری تان را نشان دادید. شما را به نیویارک » و را به دفتر خود خواست و برایش گفت: عبدهللا ا 4116اول جنوری 

 می فرستم. ُپست سکرتر اول نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل برای شماست.
 

 منهتن مثل یک خواب!! –کابل 
 

می شود. او از بازگشت طالبان تشویش داشت. از  مریم نجف در کمیسیون سوم مسؤول امور بشری، اجتماعی و سیاسی مقرر
آغاز جنگ و خشونت خاصتاً بر ضد زن و دختر افغان و از مانع شدن ذختران به مکتب و فاکولته و پوهنتون به خود می لرزید. 

ان افغان در به اثر تالش او بود که فعالین زن افغان برای گزارش، شهادت و اظهار حقایق در بارۀ جامعۀ افغانی و مشکل زن
محضر اجالس یونو آمدند. شب ها به عبدهللا عبدهللا تلفون میکند و شرح فعالیت ها و مجادالت خود را به او باوجودی که در 

 از طرف کرزی از وظیفه اش هم برطرف شده است، مخابره میکند. 4116اپریل 
در سطح شماشماست و همه گپ های شان در اطراف  روابط در بین مریم و نجف و عبدهللا عبدهللا بسیار رسمی و مؤدبانه و

زندگی و کار و اشتغال مریم و انکشافات سیاسی در کشور می چرخد. و عبدهللا  نگرانی اش را از نصب شدن در کدام ُپست 
 دیگر دولتی اظهار میکند.

می »و با وی گپ میزند. مریم میگوید: در همین آوان است که عبدهللا عبدهللا یومیه و مرتب بیشتر و بیشتر به مریم زنگ میزند 
مریم با این همه غرور و حیا، حجب و شرم « بینم که آهسته آهسته از موقف یک همکار به موقف یک رازدار مبدل می شوم.

وم لخود در زنجیر های عنعنات فامیل و جامعه بسته و محکوم می بیند. داکتر خوب عبدهللا عبدهللا به او میگوید مانده و خسته مع
می شوید حتماً زیاد کار میکنید! وقتی مریم سرفه میکند، داکتر مهربان میگوید شما باید یک شربت ضد سرفه بگیرید و پشت 
صحت تان بگردین. از سفر هایش به اکناف دنیا برایش قصه میکند، از دوستان اروپایی اش حرف میزند از دوستان فرانسوی 

شان قصه میکند و این اخالق شان را به نظر تحقیر و مزمت می بیند و میگوید یک  اش حرف میزند و از عیاشی و زن بازی
مرد باید رفتار نجیبانه داشته باشد مخصوصاً که دارای خانواده و فامیل باشد... آهسته آهسته پوست سنگ بقه درز میکند و گفت 

که در جریان آب قرار گرفته و رو به پاشان  و گو از مسیر همیشگی خارج می شود  و از خانواده و ازدواجش حرف می زند
شدن است. از خانم خود که در هند مهاجر شده است و دیگر دوستش ندارد حرف می زند و ازاینکه بخاطر اوالد هایش هنوز 

 هم او را می بیند سخن می زند.
 ت دادن و کافی نوشیدن با هم پیشدر یکی از سفر هایش به غرب به نیویارک توقف میکند. ولی بین او و مریم نجف از یک دس

نمی رود.  مریم از این بیشتر هم چیزی نمی خواهد و احساس خویش را که برای این مرد زندار در وجود خود احساس میکند، 
زود توقف داده و سرکوب میکند. او میداند که اصول اخالقی اش، عقایدش و خانواده اش هرگز چنین چیزی را قبول نخواهند 

 جازه نخواهند داد.کرد و ا
از کابل به مریم تلفون میکند و او را به کابل دعوت میکند  4112این عبدهللا عبدهللا است که قدم اول را می گذارد و در ماه جون 

 « بیائید به دیدن من به کابل»و به آواز بسیار گیرا میگوید: 
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رود. مریم در هنگامی به کابل می رسد که داکتر عبدهللا در سال میشود وطن را ندیده است، به کابل می  25مریم با مادرش که 
دوستان فرانسوی اش  میان فعالیت انتخاباتی و مبارزه برای نامزدی اش به ریاست جمهوری افغانستان تا گردن غرق است و

همین وقت است که و دیگران برای تشویق و پشتیبانی اش به کابل آمده اند. در ( Bernard Kouchner) مثل برنارد کوشنیر

 «دوستت دارم، می خوانم فامیلت را ببینم، میخواهم با تو ازدواج کنم.» داکتر عبدهللا شعله های عشقش را به مریم ابالغ میکند: 
اگر از خانمش طالق »مریم از این حالت و از شنیدن این حرف ها محو شده بود و از خوشی لبریز. و با خود فکر میکرد: 

م پیشنهادش را قبول کنم. در این مرحله هر دو را ارزش ها و عشق به افغانستان باهم نزدیک می ساخت و هر بگیرد، می توان
سوی تو یک دختر فران» دو آرزوی یک قسمت مشترک را در دل داشتند. عبدهللا بسیار بصورت تحسین آمیر به مریم میگوید: 

صره و شوخی می کند و برایش اشعار تغزلی و شور انگیز را که مریم مؤدبانه بر فیشن و شیک پوشی اش تب« راستین هستی!
 خوش دارد، می خواند.

 
و بعد از ینکه عبدهللا عبدهللا با اعتراض بر نوع انتخابات و احتمال دست بازی در   4112بعد از دورۀ اول انتخابات سال 

شد، کابل را به قصد شهر نیس فرانسه جایی که محاسبات رأی دهندگان با سی فیصد آراء در برابر حامد کرزی مغلوب اعالن 
مادر مریم نجف سکونت دارد، ترک گفت. مادر مریم برای همسری دخترش شخص بهتری را انتظار داشت نه یک مرد پنجاه 

ساله و ممکن بیشتر، زن دار و پدر شش اوالد. اما عبدهللا عبدهللا ازجذابیت و 
های داغش را موقع ابراز عشق به افسونش استفاده کرده و گریه میکند و اشک

مریم به گونه هایش می ریزد. شخصی که در این محفل حضور داشته است 
این آدم آنقدر خوش مشرب، آراسته و مهربان معلوم می شد که هنگام » میگوید: 

 «ابالغ محبت به مریم حالت کامالً منقلب و غم انگیز را بخود گرفته بود.
یم می پذیرد که دخترش را به این مرد بدهد و مطابق باالخره خانم نجف مادر مر

 رسم و رواج افغانستان به عبدهللا عبدهللا شیرینی می دهد.

م در یکی از کاخ های دوبای به حضور دو شاهد و یک 4111ازدواج و نکاح مریم و عبدهللا به تأریخ هشتم اپریل
 فته شده است.مالء انجام می شود. فوتوی مقابل در محفل ازدواج ایشان گر

مریم در هنگام نکاح با یک پیراهن دراز قیمتی سبز رنگ  و انگشتری درخشانی آراسته شده بود و منبعد همسر مشروع و 
قانونی داکتر عبدهللا بود. عبدهللا عبدهللا هر روز مریم را از پیشرفت کار های طالقش باخبر می ساخت و از طالق عنقریبش 

یم توصیه نمود که از ُپست سکریت اول نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل استعفی بدهد. چه اطمینان میداد. ولی به مر
غیر قابل تحمل است که همسرش برای حامد کرزی "رقیبش" کار کند. مریم امرش را تعمیل میکند و بعد از استعفی روانۀ کابل 

عبدهللا که از طرف او به کرایه گرفته شده بود سکونت اختیار میگردد و در منزل کوچک کرایی دور از همه، دور از عبدهللا 
 نمود.

مریم روز ها فکر میکرد و به ایراد بیانیه ها می اندیشید و برای نجات زنان افغان  و حمایت شان بعد از خروج قوای خارجی 
هللا عبدهللا برای مریم کم می شود فکر میکرد و پالن وضع می نمود. آهسته آهسته تلفون های عبد 4110از افغانستان در سال 

و به جز یک گارد مسلح دیگر ذیروحی در این خانه نیست. تلفون های عبدهللا از هم فاصله می گیرند و باالخره به تلفون های 
 لنادر او منتظر می ماند و عبدهللا دلیل تلفون نکردنش را مصروفیت های بی حد و حصرش وانمود میکند. آهسته آهسته در کاب

از دیدارش هم محروم میگردد ولی وقتی در خارج از افغانستان در کنفرانس ها و دیدار های رسمی و یا شخصی اش در لندن 
و واشینگتن و پاریس و غیره با او سفر میکند، عبدهللا عبدهللا دوباره همان آدم قبلی، مهربان و با توجه و خوش آیند می شود. در 

می برد و برای خود و او لباس « Avenue Montaigne»قیمتی ترین خیابان شهر )خیابان مانتینی( پاریس او را به لوکس ترین و

« Lutetia palace» های فوق العاده شیک و قیمتی می خرد و شب ها را در زیبا ترین، قیمت ترین هوتل پاریس )کاخ لیوتیسیا(
 می روند و یک زندگی افسانوی را برایش می دهد.

عبدهللا عبدهللا در زیر نشۀ شراب   (Château Margaux) بعد از نوشیدن چند گیالس شراب سرخ کهن شتو مارگودر اتاق هوتل 

به پرده برداشتن از راز های پنهانش و محرمات دلش می پردازد، از معشوقه های قبلی اش گپ میزند و از معشوقه 

مسایل مادی وانمود می سازد چه ارتباط  صرف بخاطر حاضرش نام می برد، و از بعضی معشوقه هایش ارتباط خود را2های

او را با ایران واسطه می شوند. مریم دفعتاً متوجه می شود که مرد دیگری را می شناسد که از آن مردی که خود را در نظر 
 من و غربی ها انسان با فرهنگ، متمدن و بدون عیب و نقص معرفی کرده بود متفاوت است.

است که تلفونش به صدا می آید و در پردۀ تلفون نمبر  4111جون  41ن تنهایی هایش بسر می برد.  روز مریم در کابل در جها
تلفون جیبی عبدهللا عبداهللا را می بیند و بخودش جواب میدهد ولی در آنطرف خانم داکتر عبدهللا است که  می پرسد: کی هستین؟ 

                                                           

آمده است که در دیکشنری های مختلف )معشوقه( معنی شده است. در زبان دری هم معشوقه میگوئیم ( Maîtresse) در متن فرانسوی کلمۀ مترس -4

  «مترجم»ولی در زبان عامیانه کابل برای این کلمه )لــُنـده( گفته می شود. 
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یکند که پرده از رویش بردارد و خود را معرفی کند. دو ساعت بعد باز هم داکتر عبدهللا تلفون را میگیرد و مریم را تشویق م
خوب، من تمام خوشی های جهان را »خانم عبدهللا عبدهللا زنگ می زند و با یک صدای گوارا و مهربانانه به مریم میگوید: 

ی کند که همه وجودش را پریشانی و مریم  حس م« برایت آرزو میکنم، بیائید آینجا و این خوشی را در خانۀ ما جشن بگیرید!
اضطراب فرا می گیرد و از دعوت ایشان معذرت می خواهد. اما عبدهللا گوشی را میگیرد و آمرانه می گوید تو باید اینجا بیایی، 

 من دریور را پشتت می فرستم!
ۀ  می آید. یک حلقه ای از خانوادشب موتری با دو نفر گارد مسلح با کاشنیکوف برای بردنش به خانۀ عبدهللا عبدهللا 11ساعت 

ساله اش، برادرش و خسر بره اش در چمن روی سرای  11داکتر عبدهللا )عبدهللا عبدهللا با چشمان غضب ناک، خانمش، دختر 
 برای پذیرایی مریم منتظر هستند(

ر دداکتر عبدهللا در این شب که صرف سه ماه از نکاح و عروسی افسانوی و سحرانگیزش با مریم در دوبای سپری شده است،  
من هیچگاه  ترا دوست نداشته ام،  این تو بودی که مرا مجبور به » برابر همه حاضرین رو به مریم کرده به آواز بلند اعالن میکند که:

بعداً خانم عبدهللا رو بسوی مریم کرده با خشونت به دشنام و بی « حاال ترا طالق میدهم!!» افه میکند که: و اض« نکاح و عروسی کردی.
عبدهللا عبدهللا کار را یکطرفه میکند و با خشونت غیر قابل باور « تو یک زن هر جایی هستی، تو یک فاحشه هستی.» آبی صدا می زند: 

را تشهیر کنی از خود گله کنی!! از هر بالیی که به تو و به فامیلت برسد، خودت مسؤول آن  اگر کوشش کنی این موضوع»فریاد می زند:
  «خواهی بود. حاال خارج شو، رنگت را گم کن

مریم وقتی خود را به موتر می اندازد فکر میکند لحظات آخر عمرش است. گاردی که او را همراهی میکند آهسته برایش میگوید: خوب 
د نروی جانت در خطر خواهد بود!! در اولین چهار راهی دروازۀ موتر را باز میکند و خود را به روی سرک می اندازد است به خانۀ خو

هم برایش توصیه می کند هر چه زودتر خود  ستشو در یکی از سرک های که نزذیک خانۀ یکی از دوستانش است پناه می برد. این دو
کل نسازد چه او هم از انتقام گیری عبدهللا عبدهللا و گانگش می ترسد. مریم به هوتل سرینا را نجات بدهد و وی را هم دچار خطر و مش

اقامت می گزیند. با  اضطراب در اتاقش است که تلفونی می آید و میگویند، آمر امنیت ملی می خواهد اورا ببیند. یک آدم قد پخش، خشک 

این نکاح و ازدواج اصالً صورت نگرفته است» د و به مریم می گوید: و عصبانی خود را پیامبر عبدهللا عبدهللا معرفی میکن
3
تو نباید به  

تو یک مخبر غرب بوده ای » و اضافه می کند: «  محکمه مراجعه کنی و طالب طالق شوی. هر چه زود تر خاک افغانستان را ترک کن!!
بودی!! تو چانس داشتی که با این رهبر جنگ برابر شدی، اگر که برای تخریب شخصیت سیاسی و زندگی اجتماعی دوست ما مؤظف شده 

 «کس دیگری می بود حاال دو مرمی سرت را سوراخ کرده بود!

فردای آن مرتب تلفون های ناشناسی برایش می رسد و او را تهدید می کند که به رویش تیز آب می ریزند و به او تجاوز می 
مادرش هم در فرانسه چنین تلفون های گم نام و ناشناس می آید و دشنامش داده و کنند و جسدش را در جویی می اندازند. به 

 تهدیدش می کنند. 
روز دیگر مریم بدفتر آمر امنیت ملی احضار گردید و ازوی جویا شدند که چه مبلغ پول میخواهد که این موضوع را به فراموشی 

 هــیــچ!! به شما وعده میدهم که به زودی کابل را ترک میدهم!!بسپارد. مریم در حالیکه سراپایش مرتعش است جواب میدهد: 
 

 متروکه، از مود افتاده و کهنه شده
 

مریم به سوی میدان هوایی کابل می رود ولی از ترس تعقیب عناصر طرفدار عبدهللا عبدهللا در فرانسه  و سبب 1144جوالی 41

خانواده اش، به عوض پاریس به طرف نیویارک پرواز میکند. از غم و اندوه این همه اتفاقات غیر منتظره و ظالمانه  اذیت و آزار

از خواب و خوراک ماند و به زودی در یکی از شفاخانه های این شهر بستری میشود. دو ماه طوالنی الزم داشت تا قوای از بین 

صورات واهی و گمراه کننده به اقداماتی که آرزو داشت، بپردازد. در آغاز به سوی رفته اش را دوباره جمع کرده و با جهان ت

دوستان و همکارانش که در انجمن مبارزه برای حقوق بشر مصروف بودند، مراجعه نمود. همچنان نزد رئیس این انجمن بانو 

نامزد جایزۀ نوبل هم بود، مراجعه کرد. سیما ثمر که برای آزادی زن و تساوی حقوق زن و مرد فعالیت داشت و می رزمید و 

، (Le nouvel observateur)سیما ثمر برایش اطمینان داد که از وی حمایت خواهد نمود. موصوف به نشریۀ هفته وار نوول او پس 

جام دادم ایش انمن از قصۀ دردناکی که به مریم رسیده است کامالً خبر دارم و چیزی که از دستم می آمد بر»با تأکید و تأیید گفت: 

( مروج و مجاز است، شهادت و فریاد یک زن، خاصتاً یک زن polygamieولی در افغانستان در کشوری که تعدد زوجات ).« 

څارنوال غربی در مقابل یک جنگساالر چه جایی خواهد داشت؟؟؟ عبدهللا در برابر کمیسیون مؤظف همچنان در حضور لوی 

افغانستان، ازدواجش را و وضیعت خشن و تشدد را در برابر این دختر به رسمیت می شناسد و از آن متأسف است. وعده می دهد 

که مراحل طالق نامبرده را مطابق به اصول وقواعد حقوقی آن انجام دهد. یعنی استرداد لوازم مریم و پرداخت مهریۀ وی با اهدای 

بل مطابق متن قرارداد ماقبل ازدواج تسلیم نماید. ولی تا امروز این همه وعده ها و وعید ها اجراء یک دربند خانه را برایش در کا

 نشده است.

                                                           

رای فریب مریم ترتیبات گرفته پس معلوم می شود که آن دو شاهد و آن مالء در وقت نکاح در شهر دوبای هر سه اشخاص جعلی بوده اند و فقط ب -2
 )مترجم(  شده بود که یک بار جناب عبدهللا عبدهللا او را در بسترش ببرد و کام دل بگیرد.
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 6تر 6 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 

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

 

عبدهللا عبدهللا که نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است سعی دارد این دوسیه و این معضله را کتمان نموده و در نطفه 

زۀ این عمل او از راه دروازه و کلکین در نشرات انترنتی سفر می کند و همه را باخبر از بین ببرد. ولی سرو صدا، همهمه و آوا

 ساخته است که امواجش تا کابل رسیده است و به جامعۀ افغانی مقیم فرانسه هم سرایت کرده است.

 الندسه خانم پتریسیه لدوستان فرانسوی عبدهللا عبدهللا به این موضوع آن قدر اهمیت قایل نیستند. ژورنالیست مشهور فران

(Patricia Lalonde ) :من به این موضوع چندان اهمیت نمی دهم و می دانم که عبدهللا یک آدم مهم و شایان توجه است »می گوید

«و می تواند افغانستان را از این بحران نجات بدهد.
4

 
 

 چشم پوشی از حقوق و طالق یکجانبه
و رفقای عبدهللا در فرانسه او غیر قابل مالقات و معاشرت است، ولی این مانع ورودش مریم نیک می داند که دیگر برای دوستان 

William ) به پاریس نشد. او مجدداً به پاریس آمد و در آغار چند ماه در دفتر وکیل الدعوای سرشناس فرانسه آقای "ویلیم بوردان"

Bourdon ) به تحصیالتش در حقوق و علوم مربوطه آغار نمود.شامل کار شد و سپس برای اینکه خودش وکیل الدعوا شود 

چون داکتر عبدهللا از هر نوع همکاری در زمینه حل این منازعه شانه خالی میکند، و به یک توافق دوستانه گردن نمی نهد و 
مک و رهنمایی از جانب دیگر در راه پرداخت مهریۀ مریم که بالغ بر ده ها ملیون افغانی می شود اقدام نمی کند، مریم با ک

"ویلیم بوردان" تصمیم گرفت دعوی حقوقی ایرا در برابر نامبرده به محاکم قضایی فرانسه آغاز نماید. عبدهللا هم برای دفاع از 
افغانستان در فرانسه وکیل الدعوای فرانسوی ایرا که دوست سفیر اسبق می باشد، استخدام  سابق خود، به کمک و همکاری سفیر

 نمود.
بدون آنکه عبدهللا از ازدواج با مریم »وکیل الدعوای عبدهللا که اورا هرگز ندیده است میگوید:  (René Eris) ی ایریسآقای رون

 باقی همه داستان سرایی و افسانه بافی است.مریم تصمیم دارد ثابت کند که:« نجف انکار کند از هرگونه تبصره خودداری میکند
 

  ،او اغوا شده است و حقوقش تلف و شرفش مورد سؤال واقع شده است 
  .در فرانسه هنوز هم محاکم قابل اطمینان برای دفاع از حقوق حقۀ مردم وجود داشته و بصورت مؤثر فعال است 

 

 یک قاضی از طرف محکمۀ مربوط برای بررسی موضوع توظیف شده است که اسناد آتی را در دست دارد:
 

  اقارب و نزدیکان مریم را،مشاهدات 
 ،سند نکاح خط موصوف را با عبدهللا 
 ،فیصلۀ محکمۀ عالی افغانستان پیرامون اصدار طالق وی را در غیابت او 

  از خارج به مادرش و خانوادۀ  4111اسناد بیشمار ثبت شدۀ تلفون هایی اخطاریه و اضطراب انگیزی که در خزان

 .او آمده است
 

مؤکلش از طرف سرویس های مختلف دولت فرانسه »وکیل الدعوای مریم  می گوید:  (William Bourdon) آقای "ویلیم بوردان"
 « هم  شنیده شده است و امید وار است عبدهللا عبدهللا هم مورد سؤال و جواب قرار گیرد.

 

نومبر همان سال  11اباتی، به تاریخ قبل از اینکه عبدهللا عبدهللا از طرف محاکم پاریس جلب شود، خودش قبل از آغاز کمپاین انتخ
او در زندگی خود مرتکب اشتباهی شده است که اورا »در یکی از تلویزیون های افغانی حاضر شده و اعالن کرده است که: 

و با اظهار «  شاید روزی قیمت آنرا بپردارد.»و افزوده است که: « همیش معذب ساخته و سبب پریشانی خانواده اش شده است.
یات و مهمالتی آنهم به صورت )جویده جویده و من من گفته( کوشیده است از اهمیت قصورش با گفتن این ضرب المثل که چرند

)هر انسان در زندگی اش مرتکب اشتباه می شود( کاسته باشد!! و مریم این صحنه و این تمثیل را در تلویزیون مذکور به چشم 
 سر و با حیرت دیده است!! 

 

 پایان

 
 تبصره:

دسمبر  5این راپورتاژ که تحت عنوان )تحقیق در بارۀ یک زن منفور شدۀ کابل( در مجلۀ هفته وار نوول اوپسرواتور مورخه 

 شده است تهیه( Sophie des déserts)به قلم خانم صوفی دی دیزیر( Le nouvel observateur)  نشر شده 4112
 

                                                           

  ده است. )مترجم(جناب عبدهللا عبدهللا حتماً به خدمت این خانم هم رسیده است و تحفه های فیروزه و الجور بدخشان و مجسمه های هده و بامیان کارش را کر -0
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