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 سرطان( ۰۳)ظهر دوشنبه 

قلیل بکار  ۀحضرت دیندار ما پوره بوقت موعود حاضر شده بعد وقفیبوقت پیشین عموم حضار و اعل}
            {.ی.ب. آغاز نمودند

ی عمومی و أبحث ما در تعدد ازواج بود که قرار ر. بنام خداوند مهربان آغاز میکنم :ضرت یاعلح
تا بر آن گفت و شنود  ،ید بکدام یک ماده آن بحث داریدئحنفی فیصله شد، حاال بفرما ال مفتی بهئمسا

 .                                                        بعمل آید

دی را که ذات معالی صفات پادشاهی ئد و عوائبر خواسته بعرض رسانید فوا بکمال ادب :یکنفر مال 
فاما بعضی از مردمان منافقت   .برهمگان ظاهر است و نمایان ،در توقیف نکاح صغاره سنجیده اند

پیشه و دشمنان افغانستان برین حکم همایونی تنقید مینمایند و در حقیقت در تنقید خویش حق بجانب نیز 
 .                            آرزو دارم که نکاح صغیره ممنوع قرار داده نشود. شوندشمرده می

در زیر نظر دارم و از خداوند را این خادم ملت همواره آرامی و آسوده بودن شما  :حضرت یعلا 
 همیشه خواستارم که در بین عموم ملت افغانستان یک اتفاق و وفاق کلی حکمفرما بوده خداوند نفاق و

معلوم است که یگانه موجب بغض و . ی و خرابیها را از عموم سکنه افغانستان دور داشته باشدندو
دو نفر باالی یک . بعمل می آید اتعداوت و فرقه بندی در این سر زمین افغانی اکثر از نکاح صغیر

جایز و نا  ئلدعوی میکنند و هر کدام وسا ،دختر که آن بیچاره قلباً یکی از ایشان را خواستار نیست
اما چون آن دخترک مظلومه در صغارت . جایز را برای بدست آوردن مدعای خود بکار میبرد

نکاح داده شده است و یا  او به بصورت مشروع یا غیرمشروع بیکی از این دو نفر از طرف اولیای
ناحق برآن مظلومه دعویرا اقامه داده بعد تضیع  دلکن این مر ،احدی ازاین دو مدعی داده نشده ه ابداً ب

ممکنه که  ۀاز آنها بهر ذریع ا یکیراوقات و مصارف بسیار و مشاجرات و مناقشات زیاد آن دخترک 

برین امر  ،حریف مقابل او را که زنرا باخته است ،در حباله نکاح خود می آورد و اثرات آن ،باشد
 .                                                                                                              له رفته رفته کسب وخامت میکندئرد بکوشد، واین مسوادار میکند که  بضرر مالی و جانی این م

مظلومه که جبراً بزور پول و شاهد و گواه و حکم نهاد های حکومتی و  ۀاز طرف دیگر آن منکوح
چون طبعاً و قلباً این مرد را بنظر اکراه مینگرد و  ،ار داده شده استرق دای آن مرعیال بر ،محکمه

از این روهمواره عیش و حیات هر دویشان منغبض میباشد و نه در  ،بدل نمی پروراندرا محبت او 
        .                             شان برکت و منفعتی چنانچه شاید و باید بعمل می آید مال و نه در اوالد

عد از ایجاب و قبول زمان صغارت بیکی از طرفین عوارض جسمانی و مادی هم رسیده در یه بثرکا
د میشود یا ئداغهای چیچک که بر رخسار هایشان عا ۀرا بواسطمرد زمان بلوغ مرد زنرا و زن 

ین قدر مدت افالس و یا دیگر اسبابیکه حتماً در ا ۀسوختگی و یا از بام افتاده گی و یا بواسط ۀبواسط
تالفی که از ئو مقصد و ا نفعبنظر نفرت نگریسته  ،واقع شدنی است ،که طرفین بسن بلوغ میرسند

بمنافرت و مشاجرت  ،بلکه بجای دوستی و محبت هر روزه ،در آن فوت میگردد ،ازدواج است
 . میپردازند

اما در کالنی این صغیره  ،با اینکه صغیره را اولیای او در طفلی بنکاح داده است بسیار دیده شده است
خود  ۀبهزار حیله و بهانه خود را از همدیگر جدا کرده اند و در بسا اوقات ولی بعد از اعطای صغیر

در قید [ ولی] نچو ،ن دختر دعوی مینمایدآبیک نفر وفات میکند و دیگر از این موقع استفاده کنان بر
و . له بمنازعه می انجامدئاز این رو مس یات نیست که قول یکی از این دو نفر را تصدیق کند،ح
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اما چون از افالس  ،اکثریه برخی از مردمان دنیا دوست با اینکه صغیره خود را بیک نفر نامزد میکند
خود  ۀعلی الفور از وی دلسرد شده بهزار حیله و بهانه آن صغیر ،اعمال او مطلع می شود یو بعض

 ۀروی از این. او را میدهد ،و ما ل وهستی میباشدرا از وی خالص کرده بدیگری که صاحب ثروت 
 .                                                 عندهللا مینماید مأخوذخود را با صغیره   ،نامرضیه

این خیر خواه و منفعت پسند بملت خویش امر  ،از آن تلمیح رفت ۀبنا بر این فقرات و اسبابیکه به شم 
به سه سال باید خاتمه داده شود و در محاکم عدلیه  ،نمود که مناکحات صغاریکه ما قبل از این شده اند

شنیده نمیشود و در  ،رفته اگر دعاوی آنها که عموماً ناحق و بجز از تضیع اوقات دیگر ثمری نمیدهد
                                                                        .مایندآتیه باید بنکاح صغیره اقدام نن

نظر شفقت وعاقبت اندیشی خیلی  ۀحضرت غازی فرموده اند از نقطیچیزیرا که اعل: حضرت صاحب  
ل فقهیه است و در آن ابحاث مطولی در ئدرست است، فاما نکاح صغیره از مهمات بزرگ مسا

از مرتاضین نکاح صغیره را براینکه  ۀحتی عد ،در کتب فقهیه مرقوم آمده استمعرکته األرای 
 ،را در صغارت نکاح کرده اند( رض)ه یقشه صدئحضرت رسالت پناهی ام المومنین حضرت عا

لذا رجاء میشود که نکاح صغیره جائز و دعاوی آن در محاکم مسموع  ،نیز شمرده اند[ سنت]مسنون 
                           .گردد

 ،حکمی که در انسداد نکاح صغیره شده است: در جواب حضرت صاحب گفت  :لوی عبدالواسع وم

را در بر میگیرد، زیرا  [جب بودناو] وجوب  حکم  سائلمر در مثال این مالاولوا درست است  و امر

 ،وجوب میرساند ۀبمرتب الواالمروا یل را امرلاصول است که قول ضعیف و لفظ ق ۀلمس  له م  ئاین مس

وجوب  ظاهراً حکم  ،اواالمر انضمام یافت چون باین فعل مباح امر. حاالنکه نکاح صغیره مباح است

رو باینکه نکاح صغیره در کتب فقهیه صرف جواز داشت چون برخالف آن ناز ای .را دریافته است

 .گردید ممنوع وشرعاً  ظاهراً  ،شد صادر حکم همایونی

ل ضعیف و خیاالت سخیفه خود ئیزیرا که شما و امثال شما در نظامات کور کورانه از مساچ : ءمال

تنها مظلمه وگناه آت . حقیقتاً مالمتی بر ذات ستوده صفات امیر معظم غازی ما نیست ،داخل کرده اید

آیا شما نمیدانید و از زبان حضرت صاحب نشنیدید که حضرت ختمی . بر شما و امثال تان است 

از اهل سلف و خلف براین امر دوام  ۀشه را در آوان صغارت نکاح کرده است و عدئمرتبت سیدنا عا

پس چگونه سنت بقول اولواالمر نه . ورزیده اند و این نکاح صغیره نیز از امور مسنون شمرده میشود

 .گرددبلکه بر خالف آن حکمی اصدار  [ساقط] مسنونیت اسقاط ۀتنها از رتب

نکاح صغیره را  ،کردید و بر مغالطه شما در تعریف سنت سهو! مالصاحب  : لوی عبدالواسعمو 

طعام ( ص)چنانچه حضرت رسول اکرم. که آن از سنن عادی و طبیعی است امسنون قرار دادید زیر

، کرده اند ،یک انسان ملزوم است یکه طبعاً بااتتناول فرموده و خفته اند و تفریح مزاج و غیره امور

پس از آن عادت و طبیعت نبایست یک امر مسنونی را استخراج  .را نیز نکاح فرموده اندضمناً صغیره 

  . دکر

بر علیه مولویصاحب بر پا خواسته بیانیه طوالنی  ،ی تمیز استکه یکی از اعضا  :رشید لضی عبداقا

را در عدم جواز امتناع نکاح صغیره و سهو و مغالطه مولوی عبدالواسع ایراد نمود که روح کالم او 

نها ااین الفاظ است که بنکاح دادن صغیر و صغیره یکی از حقوق و والیت پدر و مادر کالن است که بد

ز را محض بدینواسط که آنها کمال شفقت و مرحمت را نسبت به پسر و نواسه شارع این حق و امتیا
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پس اواالمر و یا دیگریرا چه حق است که این حقوق حقه را ، ، ارزانی نموده استخود مرعی میدارند

امثال ما را نباید . داده ساقط کند و عدم جواز نکاح صغیره را اعالن کند جوباب وکه تمام کتب فقهیه ب

ل کج و روایات معوج برای مافوق خود که ما را ئحض بغرض رسوخ و اعتبار و تشخیص خود مسام

  .یمئل نماؤتقدیم نموده به نزد عموم خود را مس ،وکیل و کفیل در امور شرعیه مقرر داشته است

ت تمیز سابق در بعض نظامات ئهم داشت بعض خطاء و یا سهواتیکه از هیگویا قاضی عبدالرشید تو}

لواسع است که خود را بامثال این اقوال بنظر اذمه داری آنها تنها بر مولوی عبد ،است هوع پیوسطبوق

بر علیه دیگر اعضای خویش که تماماً  ،ت تمیز بودئحظار با اینکه یکی از اعضای مهم همان هی

ی و ئنشان داده صفا ،باستثنای مولوی عبدالواسع مهر سکوت را بر دهان مبهوت خود گذارده بودند

ی خود را برحضار حال مینمود بلکه بزبان حال تقاضای این امر را شاهد مینمود که در آتیه ئاناد

تنها خودم مستحقم و ازین رو  ،ت تمیز را نطر بدین معلوماتیکه دارم و حقایقی که میسرایمئریاست هی

  {.د.ب. در جواب او گفته شد

هوم میشود که این نظامنامه را تنها العموم چنان مف قاضی صاحب ازین بیانیه شما علی :حضرت یاعل

شما و باقی . مولوی عبدالواسع بر طبق شریعت گفته و تصویب نموده امر بانطباق آن داده است

حاالنکه تمام نظامات بعد از . اخله ننموده ایدداعضای شما در مالحظه و تصویب و تدقیق آن هیچ م

 ،های شما مطابق شرع شریف انگاشته میشودو دستخط  ءاینکه از مالحظ شما گذارش می یاید بامضا

اسطه مهر و ومتاسفانه در این نظامنامه نمیدانم که بکدام  .سپس از آن در محل اجراء گذارده میشود

خدا کند که کدام لفظ و یا عبارت و  ،، در دیگر نظاماتیکه مهر جناب عالی استامضای شما نیست خیر

هم را گردد تا منهم طوریکه خودت اظهار کردی شما  "لویه جرگه" یا مضمونی مورد تنقید و تردید

   .باالیت اجراء گردد ،ه مجازاتی را که در خور باشیدتحت استنطاق آور

نموده فرمودند که امورات شرعیه در این نظامنامه  "لویه جرگه"باز عطف توجه شاهانه شانرا بطرف 

، که به پیشگاه شما حاضرند و یگانه نصیحت و تمیز بوده استر نظامات محول بدین علمای ئو در سا

همین بود که باید هیچ یک اساس و شالوده را که بر خالف شریعت  ءاحکام و سپارش من نیز به علما

اکنون آنها از امثال این روایات ضعیفه و . در نظامات نگذارند که داخل باشد ،باشد( ص)محمدی

باینکه من عالم و قاضی و  .، کار گرفته انداهی ما وشما بحث میکنندقیاسهای سخیفه را که به پیشگ

خوبتر دانستم و فهمیدم که اینها از  ،یک خادم و محافظ و سرباز شما میدانم تنها خود را ،مدرس نمیباشم

کار نگرفته اند و ببیانگ دهل ظاهر و  ،نها بار بار توصیه نموده بودماامانت و دیانت نصیحتیکه من بد

این بحث را که سابق  .لیت آن بر ذمه و رقبه خود آنهاستئوو پیشروی شان میگویم که بار مسعالنیه 

برین خودم در مفاد نکاح کبارت و مضار مواصلت زمان صغارت نمودم از روی علمیت و شریعت 

ی خویش الی آالن بخدمت گنبود تنها از تجربهای شخصی خودم که از مدت درازی از زمان شهزاده 

ی و تصور گل عقلی و مسموعی و دیدئاز روی دال .، بحصول آمده استمشاغلت دارمشما ملت 

 ۀید و تصدیق همین علماء که به نزد شما حاضر نشسته اند جامئشخصی من بوده که رفته رفته از تا

  .تصدیق و صورت یقین را در برکشید

له یکی از عقاید ال تغیر من است که دین اسالم و شریعت سیداالنام یک دین بسیار مقدس و مسئالبته این 

ل آن در جای شده و یا یثاز حد مکملی است که نه در سابق و نه در ازمنه ال حق نظیر و م ۀیکطریق

هر نقص و  (تممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دیناالکم دینکم و یوم اکملت . ) خواهد شد

  .در حقیقت تماماً نقص و خرابی خود او از اشخاص است ،آیند ما بنظر می خرابی که در امورات
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 اسالم بذات خود ندارد خللی ـــــ هر عیب که است در مسلمانی

خوب حقیقت پوشی مالصاحب های تمیز ظاهر شد که غرضی ووداین چند مبحث خ ۀنچه از تصفیچنا  

من نیز در انسداد  آن رضامند نیستم و سر از حال حکم  ،است چون شریعت نکاح صغیره را مانع نشده

لکن نظر بدعاوی و مشاجراتیکه در مواصلت های صغارات بوقوع انجامید و  .جوازش را نافذ میکنم

ذارید چون گن آدکی قیود شرعی را برنا ،فت وشنید و مخاصمت متمادی استگموجب  نکاح صغیره

پدر معنوی و خیر خواه حقیقی عموم ملت افغانی میدانید و این یکی از وظایف پدر به پسر و مهتر  ا مر

به کهتر از مضار و معایب و نقصانات او را پیش بینی نموده اطالعات بدهد از این رو عرض میدارم 

صغارت  ید با اینکه شرعاً نکاحئحضار و کالتاً این درخواست مرا به عموم ملت من ابالغ نماکه شما 

 آن بدعاوی و مشاجرات و مناقشات و منفرات طرفین می انجامد حتی ۀفاما چون نتیج ،ز استئجا

 .الوسع باید از مواصلت صغارت به پرهیزند

حضرت غازی که نسبت یاز این شریعت پروری و عدالت گستری و شفقت و عنایت اعل  :لویه جرگه  

ی و ئدعاگو ۀیک غلغل ،ملت افغانی خویش همواره منظور نظر عاطفت اثر داشته و میدارند به عموم

ر مذمت کنان از هر طرف در صفات و خصال همایونی گفت و شنید برپا و دا پخرمی را بر ۀیک ولول

چنان تصویب شد که نفس  ءجه باتفاق آرایلفت علمای تمیز سابق سرگوشیها حکمفرما بوده و در نتاو مخ

طنه در وزارت عدلیه بدیگر محاکم شرعیه لز و دعاوی آنها باید بدون از مرکز دارالسئنکاح صغیره جا

لی حتی االمکان بدان شنید ه نشود و در تحت همین فقره نصیحت و شفقت همایونی تحریر گردد تا اها

باالخره فقره که همین مضمون را تقریباً داشت تحریر و از طرف عموم مورد قبول و . اقدام نورزند

 .امضاء بعد از دستخط شاهانه گردید

کنار در گفتار  ذات شاهانه قطع کلماتی را که در مدح و صفت شان از هر گوشه و زبا :حضرت یاعل

ل ضعیفه و روایات مروجه کار نکنند و ئنموده فرمودند که محض جهت اینکه علماء ما بر مسا ،بود

ی میخواهم أاز لویه جرگه در انسداد آن نیز ر ،امثال آن کلمات را در اساس نظامات ما در آتیه نگذارند

نمی انگارم بلکه عموم شما را  ءمازیرا که خودم و امثال من در ظاهر هیچ فرق مابین یکی از شما عل

مسلمان و متدین صاحب  ،در باطن هر کدام تانرا صادق ،هر فرد مسلمان است ۀصاز حسن ظنی که خا

وجدان و خادم شریعت و ملت و اسالمیت و مملکت تان می انگارم و در ظاهر نیز ماشاء هللا عمامه و 

توجه و موجب  بجال{ د .ب .نجا تبسم فرمودند در ای}جبه و قبه هر کدام مخصوصاً از علمای تمیز ما 

ل ضعیفه را ئحیرت و دقت است تا در آتیه هر کس بنابر اغراض نفسی و تشخیص پسندی خود این مسا

 یض و سخن و نکته گیراباب غرض و معاندین را جای اعتر در قوانین اسالمیه داخل نکنند و هم از

  .دمجازات بنگرن ،قوال اقدام کنندبدست نیفتد و اشخاصیکه قصداً بگفتار امثال این ا

ل شرعی مداخله کند و ئید این قول همایونی ایستاده گفتند ضرور کسیکه در مسائتماماً بتا  :لویه جرگه 

  .ازات گرفته شوندتحت مج ،افغانیه بهتان و افتراء نماید ۀیا در باره قوانین اسالمی

ت مفسدین آورده این آیهء شریفه را که حبرپا خواسته امثال این رجال بد اعمال را در ت ءعلمایکی از 

خوانده و بترجمه آن پرداخته در نتیجه قتل آنمردی را که در بین  (......الض بعدا یفال تفسدو )

  .حتمی نشان داد ،مسلمانان فساد پیشه گی مینماید

حضرت یگویا اعل ،ندهارا خو( ص)کلمات پیهم و احادیث حضرت رسول اکرم ءد او تمام علمایبتائ 

غازی را یکسر تشویق بقتل امثال این اشخاص معاند و بد خواه و شقاق افگن میدادند و آرزو داشتند که 
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، اشخاصیکه نسبت بحکومت و ملت و نظامات این چنین یک فقره را در نظامات تعزیری ایزاد نمایند

  .جزاء شان قتل است ،پاگند نمایندوفقت و شیطنت تبلیغات و پردولت بغرض منا

اوضاع حکومت و قوانین اسالمیه دولت  ۀبرای اصالح هر قدر که در بار! نی: فرمود :حضرت یاعل 

موجب ممنونیت است و شورای دولت حاضر است برای استماع  ،تان مساعی جمیله بکار برده شود

کالی خود ها که در شورا و ۀگونه نظریات و اصالحاتی که شما و یا دیگری آنرا بپسندد و به ذریعهمه 

حبس گرفته الی آخر قتل و بلکه از ضرب ،، ال کن بغرض افساد بخیالم که قتل نیبفرستند ،موجودند

  .مقرر گردد

یکعالم خرمی و شادمانی را اظهار  انصاف کارانه اصالح پسندانه شاهانه ۀباز برین نظری :لویه جرگه 

همایونی و عموم  تحریر گردیده در نتیجه بامضای ،که این مضمون را حاوی بود ۀکنان باتفاق آراء ماد

 . تلویه جرگه مزین گش

بعد از اختتام این مبجث بر پاخواسته یک اعتراض را که بیرون نویس کرده  :مولوی عبدالحی صاحب 

مقرر است حاالنکه تعزیر  ،درین نظامنامه کسی که بالجبر کسی را بنکاح بگیرد :گفت ،بود بر خوانده

. ز مقرر داشته استئجانا ال مفتی بهئضعیفه و اقوال مروجه کتب فقهیه مسا بالمال را بجز از روایات
  .تنها در این مقام بلکه در تمام نظامات ما تعزیر بالمال موقف گردد نه آرزومندم که

کدام حکمران را که در زمان فاروقی شخصی را نا حق از  ۀباز بر پا خواسته قص :واسع لوی عبدالمو

. اً بردو چند طپانچه بروی او زده بود و وی این مسئله را بحضور آن امام اعدل شکایتخود رنجانیده 

کام شد این رو بر حاکم احاز . حاکم و عارض را رو برو کرده در نتیجه حاکم مالمت شدامیرالمؤمنین 

بعد از عذر و معذرت بچند درهم و دینار عارض را از خود حاکم . که وی رفته عارض را خوشنود کند

 .اینجاست که تعزیربالمال را علمای ما جائز گفته انداز . خوشنود کرد

بالمال را بنابر همین حکایه که بیان نمودید، در نظامات یراگر شما تعز! مولویصاحب  :حضرت یاعل 

ل ئنیستم و بردقائق و رموز مسا ، اگر چه من مال و عالممعلوم است که سهو نموده ایدداخل کرده باشید،

این حکایه فقط مصالحه مستنبط میشود و نه از میتوانم که  گفته، لکن اینقدرچنانچه شاید و باید نمیدانم

                                                                   .اینکه تعزیر بالمال جائزشمرده  میشود

که خودم نیز طبعاً طرفدار  {حضرت عطف توجه خود را بطرف جرگه نموده فرمودندیدر اینجا اعل}

یم و منعیات به ارباب ثروت بر ارتکاب جرا ولین وبالمال متمزیرا که د رتعزیر ،بالمال نمیباشمتعزیر

در یکی از مواد همین  ، چنانچهته چشم سفید میشوند، بیشتر میالن نموده رفته رفتکیه استعدادیکه دارند

 . ر تصریح نیز کرده شده استامبرین  ،نظامنامه نکاح که از نظامات اولین این دوره است

برین فکر و افکار عالی پادشاهی اظهار مسرت و تحسین نموده بعرض  :مولوی محمد صدیق سرکانی 

در  ،هتهمین حکایه جواز تعزیر بالمال را عقیده داشبلی اگر مولویصاحب بنا بر ! حضرتا یلاع :رسانید 

سهو و غلطی آن جای شبهه نیست چه جواز بالمال فقط در یکی از روایات مروجه امام ابویوسف 

آنجرم ی مرقوم است و آنهم چنین است که متار معروف بشاخرد م (۴۹۱) رحمت هللا علیه در صفحه 

و . ز نیستئاخذ مال مسلم جا ،سبب مشروعهنماید زیرا بالرا بایستی بعد از مدتی و اپس بمجرم تحویل 

   .است همام اعظم کوفی بالتصریح عدم جوازش را مسطور نموده "امام"در قول قوی خود 

بالمال گفت و تعزیر ةله و مرجوح بودن روایئدر اینجا باز از هر طرف بر ضعف این مس  :لویه جرگه 

بالمال حسب قول بالمال بوده خواهشمند شدند که بایستی تعزیرشنید آغاز شد و هر کدام بر خالف تعزیر
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اپس والزم که پول جرم  ،یات مقرر هم باشدووفی موقوف باشد و اگر در برخی از جزک "اعظم"امام 

 . اعطا شود

این مبحث  .ل اساس نظامات استئله یکی از مسائفرمودند که این مس  :س صاحب شورای دولت یرئ 

ینکه خوب تدقیق و تحقیق را هر کدام تان مخصوصاً در مقامات خویش بخرج برید و متفقاً ارا بعد از 

از کتب شرعیه باشد نه تنها در  که مقتبس ۀید تا بر طبق مقولئهمانا معروض نما ،اصل شدیددر نتیجه و

ید که در ئلطفاً بگو ،اکنون وقت کم و کار بسیار است. این نظامنامه بلکه در تمام نظامات معمول گردد

 ؟نظامنامه عروسی دیگر اعتراض هم دارید یا خیر

وان و این پادشاه ج ۀو مطلبق شریعت است ایزد پاک سای حن صحیآدیگر تمام مندرجات  :لویه جرگه  

  .نکندو کوتاه جوان بخت صاحب دیانت را از سر ما کم 

ی ئحاجت بدعا گو. سخن های خارج از مطلب وقت را ضایع میکندکه  هبشما گفته شد  :حضرت یاعل

چیزیرا که من در این . ی و نکاح از نظر تان گذشته مورد قبول شدسخوب شد که نظامنامه عرو .نیست

چون او  ،خالف ام شوندرم که اگر تمام لویه جرگه در آن بنظامنامه بشدت گرفته بودم و خواهش داشت

 [کردن قید] عدم تقید( ۴)له بود ئرا من بر خالف مفاد ملتم می پندارم من آنرا قبول نخواهم کرد دو مس

 .ید  باز ترویج ب   سر از نو( ۲)هر له م  ئمس

و د   همانا ،مدهشی که برای اقتصادیات ملت مظلوم وارد آورده الی مادام الحیات زهر قاتل بود ۀضرب

قبل از اینکه مرد مظلوم از اهای عروسیهای بود که مهرو اضافه و زیاده ستانی م  [ باالبردن]بازی 

نیز از بیرحمی و عدم عدالت و نا  نه تنها مرد بلکه همخوابه او ،عیش و راحت دنیا تمتع و استفاده نماید

فالکت و ادبار  ۀالدین دختر برسوم و رواج قدیم نامشروع دچار ورط  پابندی و ۀی و باالخره بواسطئروا

ن بر باد کرده آی نیز تمام هستی و ثروت خود را برو افالس وضیق معیشت گردیده با یک مردیکه و

همه تان بخاطر دارید که چه مجالس ها و چه . دچار شده امرار حیات سرا پا عسرت را مینمودند ،است

ز این احکام تحدید مهر بعمل هر ها قبل اتضیع اوقاتها و چه گفت و شنید ها و چه سخت گیریها در م  

زبان زد " رهحق و م  "در موقع کثرت و زیادت یکه در آن اوقات ئحتی از ضرب المثل ها ،می آمد

هائیکه  سمجلدر . بود، چند مثل مشهور آنرا نیز خودم بخاطر دارم "ها خسرخیل"و " پدر وکیلها"

مدید ازطرف خسرخیل و خواهش تقلیل آن از جانب داماد خیل بعمل می  تکراامذو مباحثات طویل 

ن مبلغ هنگفت و یا خسرخیل علت خواستن آ" پدر وکیل"، بعد گفت و شنید و عذر  و معذرت بسیار آمد

صد ازین ازدیاد فوق العاده مهر آنست که دختر ما باالی و وجه بسیار معینه مهر را میگفت که یگانه مق

ن عروس را صاحب عزت و مرتبت باشد و میگفتند ازین خواهشات زاید خود خواهشمندیم که ای ،داماد

و اکثریه بغرض رضامندی دامادخیل بهمه  "میخ زرین و صد گز بزمین وا نمائیم"بنظر دامادخیل خود 

" استخوان پشه خروار صد"سرخیل در معاملۀ نکاح ازطرف دخترخیل باالی شوهر گونه مطالبات خ

مطالبۀ او  نءهللا خسرخیل را از آادرمهر خواسته میشد که آنها بعد از شفیع آوردن خدا و رسول و اولی

  .مبلغ گزافی را قبولدار میشدندشته بعوض آن یک باز دا

است که درین نظامنامه ممنوع قرار داده شده است و ماقبل از اشتهار آن در تمام افغانستان بدی ( ۲)

دو خاندان بنا به ادنا حرکت و یا ادنی یک سخن  این فعل خجالت آور در بین دو قوم و دو عشیره و

د ملکی و اعزه بود تی و عمائباندازۀ مرعی و معمول بود که همواره موجب تضیع اوقات مامورین دول

مخصوصاً در اقوام افغانی )دادن بود ودن همین مسئله بدی گرفتن و بدی نمو کالن شونده ها را تصفیه 
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ر قوم هفتاد هزار گحتی بخاطر دارم در یکی از وقایع یک قوم باالی دی (خاصتةً در اقوام کوه نشین

 .دختر دوشیزه را بطور بدی گذارده بود

و ریش سفید بقسم  ءبخانه چندین سید و مال ،هزار دختر شده بودند( ۰۷) این قوم که محکوم به عطای 

رفته چیزی  "د طلبب  "تا بنزد قوم . ندعذر و معذرت رفته از آنها استدعا نموده اوشانرا تکلیف میکرد

متناهی و شفیع آوردن تخفیف در تعداد بدی برای ما بگیرند تا آنکه پس از عذر و معذرت خواهی غیر

دختر فیصله کرده این امر موجب مسرت و فرحت ( ۰)از هفتاد هزار دوشیزه به ( ص) خدا و رسول

و  داشت ندریده البته اکثری از حضرات این معامله را بیاد خواهگ ،عطای بدی مجبور بودندباقومی که 
 .میشد هفترکه در بدی اکثر یه بیوه و دختران شیر خواره نیز گ له مسبوق خواهند بود ئهم این از مس

 (ادامه در قسمت پانزدهم)

 


