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 عبدهللا در گرو تعدد زوجات  داکتر
 و حقوق زن در افغانستان« ر و امیدیتغی»گروه  آمر صاحب

 

 
  

فامیل های خویش را دور از منطقۀ نا  ،ساالران رتبۀ دولت افغانستان و جنگ درین جای شکی نیست که اکثریت اعضای عالی

میدارند، مخصوصاً که عواید سرشار باد آورده، امکانات انتخاب بهترین ممالک را برای  آرامی و خطر، خارج از مملکت نگه

 نماید.  بود و باش و تحصیل خانواده های شان فراهم می

و ولسی جرگه، در لندن بهترین زندگی را دارد، »!«  از ممالک غربی که بگذریم مثالً فامیل محمد یونس قانونی با معاش وزارت

رود. بهشت موعودی هم در نزدیکی های وطن سر  مخصوصاً که انگلستان حاال یکی از گران ترین ممالک در اروپا بشمار می

باشد. جریان چور و چپاول دارائی های مردم بی وسیلۀ افغانستان از  امارات متحد عربی می واقع« دوبی» بر افراشته است که 

طریق کابل بانک، فقط مشتی است، نمونۀ خروار فساد اداری در خرید عمارات و منازل! مثالً چه سرمایه گزاری هائی را 

... ویالی برادر معاون اول، ویالی برادر رئیس جمهور، در این شهر پر برکت بر پا ننموده اند»!«  برادران قدرتمندان و قهرمانان

که خانواده های شان دور از همه غوغا ها و خطراتی که هر لحظه گوشه ای از خاک پاک وطن را  ...ویالی برادر مسعود و... و

 کنند.   با خون و آتش می آمیزد، در آنها زندگی می
 

و سوابقی که با احمد شاه مسعود داشت، به « بن»وی بعد از جلسۀ مصنوعی عبدهللا عبدهللا هم نسبت به همه هم کیشان که مانند 

شهرت و مقام نائل گردید، قبل از هر عمل مثبتی، به شیک پوشی و گران پوشی روی آورد، تا حدی که مشتری دائمی بوتیک 

ثمر رسید، ولی نامبرده که هر بوده که به  یآرزوی این همگردید. البته   «0» هالیوودهای بیورلی هیلز منطقۀ مشهور ستارگان 

روز به گوشه ای از جهان در حال رفت و آمد است، هیچگاهی با خانم و فرزندان دیده نشده است و گویا که خانوادۀ وی در تبعید 

خصوصی و شخصی افراد عادی تلقی گردد، ولی نه از فردی که  مسئالۀبه سرزمین هند اقامت داشتند. البته این موضوع میتواند 

نباید  را بر افراشته است. «تغییر و امید»در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن علم بی مفهوم رهبر اوپوزسیون  موفقیتای بر

فراموش نمود که اگر عبدهللا با کمپاین ارائۀ خط مشی مسعود و سوابق پالن تجزیۀ وطن به شمال و جنوب، در انتخابات پیروز 

فغانستان آشوب زده با پالن فیدیرالیزم تزریق شده از خارج، خدای نکرده تا بحال تقسیم و ترکه البته در آنصورت ا» میگردید 

ه چرا اینکهای عده ای از طبقۀ اناث مملکت میدانست!  جان فشانیرا از توجه و  موفقیت، باید آن «گردیده و به باد فنا رفته بود

توانند کشتی شکستۀ این ملت دردمند  ای نظار که به زعم خود شان میهللا، قانونی و دیگر اعضای شورهیچ گاهی خانم های عبد

را به ساحل نجات بکشانند، در قدرتمندی های آنان سهم و فعالیتی نداشته اند؟  آیا علت، تهیۀ یک زندگی راحت و مجلل دور از 

خطرات در وطن است و یا اینکه بیچاره همسران و دختران این ها از دید و 

لیت و لیاقت تظاهر در اجتماعات و کار و خدمت در داخل نظر خودشان اه

 افغانستان را ندارند؟! 

خبری مثل برق منتشر گردید که « 4»بهرحال، اخیراً از مطبوعات پایتخت 

ول ، خانم ا«تغییر و امید»بانی حرکت  گویا با ازدواج مجدد رهبر اپوزسیون و

نواده های قدرتمندان متمول، وی که دل خوشی از شوهر نداشته و او هم مانند خا

کند که بر  برد، اخیراً به کابل آمده و ادعا می سر میه با فرزندان در دهلی ب

بنماید. منبع  ه ایافشاگران ای «همصاحب»خواهد  علیه شوهر با مطبوعات می

 که وی حتماً  سراری رانماید که خانم عبدهللا عبدهللا تصریح نموده است که با ورود شوهر از خارج ا مذکور همچنان اضافه می
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فاش خواهد ساخت، معرفی جدیدی برعالوۀ شناختی که مردم افغانستان از عبدهللا عبدهللا دارند، برمال خواهد شد! ضمیمۀ این 

گویا با خانم جوان و جدید که مقیم فرانسه بوده و با  «تغییر و امید»گزارش البته عکس جالبی هم از رهبر اپوزسیون و ائتالف 

 نظر میخورد، به نشر رسیده است.ه نکاح بلباس 

افغانی مشعر است که خانم جوانی که ادعای ازدواج با داکتر عبدهللا را « ۳»از جانب دیگر خبر دیگری از یک منبع مطبوعاتی

 یرویت اسناد و شواهد دست داشته دارد، بیکی از مؤسسات حقوق بشر در فرانسه، شکایت نموده است که با وجود ازدواج رسمه ب

حیث همسر قانونی رهبر اوپوزسیون ه وی با عبدهللا، شوهر وی از او میخواهد که وی در تاریکی قرار گرفته و در اجتماعات ب

 ظاهر نگردد.

ت زیاد با وجود مشکالکه گویا دارند، بسیار زیبا و جوان را برند، اکثراً شناسایی با خانم جدید  سر میه هموطنانی که در فرانسه ب

 .پاریس استخدام گردیده بود لسنۀ دری و پشتو، مدت طوالنی به امر عبدهللا در سفارت افغانستان دردر افهام و تفهیم ا

البته ازدواج یک امر خصوصی و کامالً شخصی است و قلم فرسایی در مورد آن نباید جایز باشد، ولی آنانی که در عرصۀ سیاست 

که هدف نهایی تصرف مقام ریاست جمهوری افغانستان  قرار دارند، مخصوصاً و احراز قدرت در مبارزه و تالش ولو مذبوحانه، 

از حقوق زن و جلب حمایت این نصف نفوس رنجور و « باید»یکم از جانب مقامی که  باشد، آیا تعدد زوجات در قرن بیست و

 محنت کشیدۀ مملکت، پشتیبانی نماید، جایز و رواست؟
 

شاره شده است، شرایطی موجود است که مهمترین آن عدم تفاوت و تفریق بین زنان و از نگاه اسالمی هم که به تعدد زوجات ا

گردد، اینرا به داوری خداوند باید  می ءمراعات مطلق مساوات و عدالت است. اینکه چه عدالتی در چنین حالتی مری االجرا

 نماید. گذاشت که بندگان متقلب را درین زمینه از باال مراقبت می

که خبر ازدواج داکتر عبدهللا در مطبوعات پراگندۀ افغانی منتشر گردید، درین عصر محیرالعقول تکنالوژی انترنتی، چند هفته قبل 

به یک چشم برهم زدن هزاران ایمیل در روی کرۀ ارض تبادله گردید. 

خانم های افغان درین تبادالت سهم زیادی گرفتند، مثل اینکه گویا عزت 

وهین بسزایی را از جانب شخصی که نفس شان جریحه دار گشته، ت

تالش رهبریت افغانستان عزیز را در آینده دارد، به خود و زن بی صدا 

و محروم افغان متحمل گردیدند. خانم های دانشمند، حامی حقوق زن و 

و خانم صوفیه « ۴» هینذاهل مطبوعات افغان منجمله میرمن درخانی 

ق پامال گشتۀ زنان افغان عمر که در راه حقوق مردم افغانستان و حقو

همیشه پیش تاز و مبارز هستند، ایمیل هایی شاکی از خبر تعدد زوجات 

عبدهللا و پامال شدن حقوق زن در چنین جریانی به دوستان و 

 مطبوعاتیان ارسال نمودند.

ایمیل محترمه صوفیه عمر نویسندۀ ملی گرا را طور نمونه مطالعه 

 بفرمایید: 

 

هت معلومات افغانان محترم به خصوص خواهران گرامی و دلسوز که بخاطر عشق پا ک و بی سرحد شان به )) این نبشته را ج

دریغ نکرده اند، میفرستم تا ببینند این رهبر فروخته شده و مکار این شعبده باز  سر گذریمادر وطن از هیچگونه فدا کاری و 

لم، دزد؛ بخصوص دزد وطندار، آدمکش، ظاگوش، ضد وطن و ه ب تا کدام حد و حدود در لجن غرق است. این غالم حلقه تأریخ

نا خود  که فریب حرف های میان خالی او را خورده بودند و  ق زنان مظلوم، پاک و وطن پرست افغانستان خاصتاً خواهرانیحقو

کار را برای احقاق حقوق آگاه در پهلوی این ناقض حقوق زنان شب و روز در کمپاین انتخاباتی او عرق ریختند تا این روباه م

برنده  شاید دعای کدام هموطن و دعای کدام زن پر درد در بارگاه ایزد یکتا لبیک شده بود که این روباه زن به پیروزی برسانند.

مه مریم نجف که بسیار کم سال و ر به محترمه فخریه عبدهللا استقامت و حوصله و برای محترنشد. منحیث یک زن و یک خواه

میخواهم و امید که با درایت و کفایتی که دارند، بر نامه و اساسنامۀ عبدهللا عبدهللا آرام دور از  به است زندگی خوش ورکم تج

 و چند رنگ عبدهللا را معرفی و خود از ریک حقایق، چهرۀ تا ءرا واقعاً از بن و بست تغییر داده و با افشا« تغییر و امید»ائتالف 

  فع حقوق زن و خواهران افغان خود شوند. خصوص مداجملۀ مدافعین صداقت و ب

 خصوص پیروزی زنان اسیر و مظلوم مثل خواهران ما محترمۀ فخریه عبدهللا و مریم نجف((.افغانستان، ب امید پیروزی مردم به

واه عبدهللا عبدهللا که شاید افدر تبادلۀ ایمیل میرمن صوفیه عمر، هموطنی بنام آقای اسدهللا عیسی به پشتیبانی از ازدواج مجدد 

 مطبوعاتی را خود به ثبوت هم رسانیده باشد، در ایمیل، خانم صوفیه عمر را چنین انتقاد مینمایند:
 

))تشکر محترمه عمر از متن ارسالی تان، اما اینکه ازین افشا گری ها چه را میخواهی ثابت کنی درست معلوم نیست چرا که 

ربطی به حقوق زن ندارد گرفتن خانم دوم آقای عبد هللا اگر هم درست باشد کدام نقض از  چمیکنید هیرا که شما افشاگری  یمسایل

حقوق زن و یا خشونت علیه زن را نشان نمیدهد گیرم اگر چنین باشد و واقعیت هم داشته باشد آیا بنظر شما گرفتن خانم دومی با 

ت که به خاطر گرفتن خانم دومی یک انسان را اینقدر توهین کرد و هر اساسات اسالم در تضاد قرار دارد یا نه. آیا ضرور اس
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از  ال نمی برد. من اگرچهؤنهمه گفتنی ها عفت کالم را زیر سحرف پوچ را برایش عنوان کرد. اگر کسی از شما پرسان کند که ای

د نشود ه نشریات بعدی تان اندکی توجه کنیکنم صرف از لحن صحبت و پیام شما این همه را نوشتم تا باشد ب داکتر عبدهللا دفاع نمی

که شما را مردم یکی از کمپاین کنندگان اشخاص دیگر حساب کنند. دفاع از حقوق بشری و به خصوص حقوق زن راه هایی که 

 (واقعاً موثر و مفید باشد دنبال کرد تا باشد که ما و شما واقعاً برای دستیابی حقوق بشری مفید واقع شویم. با احترام(

 

 در مختصری که این هموطن تحریر نموده است، دفاع از ازدواج مجدد عبدهللا عبدهللا، شخصیتی که به رهبری یک حزب فعال و

حرکتی که ادعای آوردن نو آوری، قانونیت، عدالت، مساوات و 

شناخت حقوق زنان، شعار مبارزۀ انتخاباتی وی را تشکیل میداد، 

زدواج یک رهبر احتمالی با عجب معجون افالطونی نوشته است! ا

ن با ز« به اساس نوشتۀ کابل پرس»وجود مخالفت شدید خانم اول 

قوق بشر نمیداند. گویا که وی جوانی را، آقای اسدهللا عیسی نقض ح

، اصالً از محتویات آن حقوق »!«الرغم دفاع از حقوق بشری  علی

اما حقۀ انسانی و اعالمیۀ ارزشمند آن اصالً حرفی نشنیده است، 

عالقمند است که به اتفاق میرمن صوفیه جان عمر و امثال وی به 

 یافته و مفید واقع گردد!»!« این ودیعۀ گرانبها دسترسی 

فراموش نشود که مراعات قانون در هر سرزمینی بر سکنۀ آن دیار 

فرض و مری االجرا است. اگر تعدد زوجات در مملکت دیموکراتی 

چنین ازدواجی، اسالمی و غیر مانند فرانسه ممنوع است، پس 

اسالمی، هر دو از نگاه قانون فرانسه توسط تابعین آن مجاز نمی باشد. مشعر است که خانم مریم نجف تابعت فرانسه را دارا بوده 

ی عیسی از او از بسیار طفلی مقیم آن مملکت گردیده است. شاید عبدهللا عبدهللا از چنین قوانینی بیخبر بوده باشد. لطفاً به جواب آق

 جانب خانم صوفیه عمر توجه فرمایید:

ایمیل  م معاذیر صحی داشتم. ترا زودتر ننوش تان ))برادر محترم اسدهللا عیسی سالم و احترام تقدیم است. معذرت میخواهم که جواب

درست  انسته ام مطلب رارا در قسمت داکتر عبدهللا عبدهللا خواندم از لطف و رهنمایی تان تشکر مگر فکر میکنم نتو ارسالی تان

افاده کرده باشم. من هیچگاه خالف ارشادات دین بی زوال و مبین اسالم حرف خالف نمیزنم. هزاران هزار برادران مسلمان ما 

افغانستان و سایر کشورهای جهان دو سه و یا چهار زن دارند ما مخالف آن نیستیم و نه اعتراضی داریم. مگر در قسمت عبد  در

 ض دارم.هللا اعترا

و آن هم به این دلیل است که موصوف در دنیای غرب غربی تر از غربیان است. حتی نام حزب سیاسی او کاپی از یک شعار 

هداشتن برای خوش نگ  دست امریکایی ها را هم از پشت بسته. آنقدر امریکایی است که  حزبی امریکایی میباشد. لباس پوشیدنش

ست امریکا تشریف میاورد و دریشی های بی لباس به بیورلی هلز منطقۀ هالیود ایالت کالیفرنیایباداران امریکایی اش برای خرید 

هزار دالری و قیمت تر را میخرد . هر روز و هر لحظه تعهداتش به غرب بیشتر میشود، ولی در غرب هیچکسی نمیتواند دو زن 

ازدواج دوم میکند که کامالً مغایر قوانین دیموکراسی غرب داشته باشد این مکار از یکسو همکاسۀ غربیان هست و از طرف دیگر 

است. مگر جای تعجب هم نیست این دلقک و شعبده باز مکار هر چه بخواهد میکند. یاد تان هست در انتخابات ریاست جمهوری 

ولی در  دهاری بودن نمودند.افغانستان دفعتاً ایشان قندهاری شدند و لنگی با شف بلند و لباس مردم قندهار بتن کردند و ادعای قن

ناتو خواستار بم های کارپتی بر روی اهالی شریف و مظلوم آن منطقۀ وطن گردید که مؤرخ و افغانستان   خفا از سی آی ای و قوای

وار کننده فقانه و امیدج انتخابات برایش مؤدرین مورد به تفصیل نوشته است. وقتی نتای ،«بروس ریچارد سن» شناس امریکایی 

نبود فوراً تغییر موقعیت داد و برای بدست گرفتن دل وطنداران شمالی، به پوشیدن کالی پکول و قرصک پنجشیر روی آورد. هر 

خال دست به نمایش جدید میزند، ممکن این گرفتن زن دوم هم رازی در پشت صحنه داشته باشد. با  روز این مار خوش خط و

مردم مظلوم ما مرا وادار به نوشتن کلمات زشت که شایستۀ شأن او است میسازد. ه ب فکر کردن به کثافت کاری ها و جفا های او

مگر نمیخواهم خاطر آرام شما را نا آرام بسازم و باز نگویید که عفت کالم را مراعات نکرده ام. به خاطر احترام به شما برادر 

 بزرگوار درین جا ایمیلم را خاتمه میدهم.(( 
 

 رامت مــی شناسممیپوش       مــن از طرز خبهر رنگی که خواهی جامه 
 

ع وداکتر عبدهللا یکی از نزدیکان و به ادعای خود وی پیرو خط مشی احمد شاه مسعود است، چنانچه که در تمام مدت کمپاین انتخاباتی این موض

را شعار میداد.  البته در شناخت احمدشاه مسعود و سوابق فعالیت های وی، بیشمار اسناد، مدارک معتبر آرشیف های وزارت خانه ها و 

ستخباراتی ممالک ذیدخل در معضلۀ افغانستان، کتب و رساله های نویسندگان، مؤرخین، محققین، ژورنالستان و شاهدان عینی و مؤسسات ا

سهم داشته اند و تکرار آن درین مختصر جائز نیست. در مورد روش سیاسی و مفکوروی عبدهللا هم گرچه حقایق روشن است،  تأریخاوراق 

، نویسنده، ژورنالست و افغانستان شناس معروف بنام سیاست عدالت بین المللی بروس ریچاردسنن پر محتوای با آنهم به مختصری از مضمو

 که محترمه صوفیه عمر هم به  قسمتی ازآن اشاره نموده  است، نظری می اندازیم: The Politics of International Justice  -یا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

البته احمد شاه مسعود هنوز » در کانفرانسی که در برلین دایر شده بود  00قبل از سپتمبر بسیار   4110بروس ریچاردسن مینویسد که در سال 

، داکتر عبدهللا ادعا نمود که چون شهر قندهار کامالً در تصرف القاعده بوده و کمپ های تربیۀ تروریستان هم در آنجا قرار دارد، «حیات داشت

 باید دول غـربی آن شهر را تحت بمباردمان 

اضافه مینماید که زمانیکه داکتر عبدهللا بحیث وزیر خارجه  بروس ریچاردسنقرار دهند. همچنان در همین مضمون « سراسری -کارپتی » 

ن فعالیت های عساکر و قوای امریکایی اگر مرتکب آ در کابینۀ حامد کرزی کار میکرد، قرار دادی را با آمریت قوای امریکا امضا نمود که در

گیرند، گرچه حدود اعتبار این قرار داد معلوم نمیباشد،  ی هم شوند، به هیچ صورت مورد بازخواست و تعقیب قانونی قرار نمیجنایات جنگ

ولی در چنین مواردی که اعضای دایمی ملل متحد باید از حقوق ممالک عضو در دفاع از ارتکاب جنایات جنگی بر آنان، حمایه و باز خواست 

ازین بازخواست منصرف گردد، چنین حقی البته بجا نمی شود، مگر اینکه امریکا از جانب مردم « حق ویتو»بت داشتن نمایند، اگر یکی به نس

  درین مسئله قرار بگیرد. مؤاخذهخویش مورد سوال و 

 

 نوت:
جریان مشتری دایمی بودن عبدهللا عبدهلل در بوتیک های بیورلی هیلز، منطقۀ ستارگان هالیود توسط آقای مسکینیار و محترمه سجیه    -0 

 زیون های شان به اثبات رسیده است.یکامرانی بار ها بروی صحنۀ تلو

 کابل پرس با ارائۀ عکس نکاح وی منتشر گردید. از جانب سایت ءخبر ازدواج دوم عبدهللا همانطور که به همه معلوم است، ابتدا -4

 این خبر هم از جانب یکی از سایت های میدیای افغانی بنام روهی ویب، جزئی از اخبار افغان جرمن آنالین به نشر رسید. -۳

 ساختن یک وبسایت بسیارهای دیگر، مؤفق به  مسؤولیتمیرمن درخانی ذهین، یکی از زنان دانشمند و مبارز افغان هستند که در پهلوی  -۴

را برای خانم ذهین از صمیم قلب تبریک گفته و آرزوی  موفقیتبا سویۀ عالی برای شناخت فرهنگ و کلتور اصیل افغانی گردیده اند. این 

 نمایم. پیروزی های بیشتری را برای شان تمنا می
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