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Abstract 
Afghanistan had the best, meet and applicable laws for getting rid of unfavorable customs in age-

old. This has included the various laws’ drafting and applying. Amongst these, there was a bylaw 
developed named “Nikah, marriage and circumcision bylaw” including provision of engagement and 
avoid unnecessary expenses of marriage. Therewith, this bylaw had symphonious and meet contents of 
marriage that legalized the marriage and prevent relative disputes. 

This paper will begin with the commencement of fiancée and end with the regulations of Ghazi 
Amanullah Khan reign that applicable on spousal relationship. 

 
 عبدالقهار عزیزي نیارلیکوال: څېړ 
 علومو اکاډمۍ علمي غړید د افغانستان 

 او د خصويص حقوقو د دډيپارټمنټ آمر
 

 ۍ نظامنامې ته لنډه کتنهسنتګر نکاح، واده او د 
 لنډیز

خورا ښه او مناسب قوانین دودونو د مخنیوي په موخه  ود هر ډول ناوړ  ېافغانستان له ډېر پخوا راهیس
تدوین او نافذ شول. په دې برخه د غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال بېالبېل قوانین  څخه درلودل. له دې ډلې

د کوژدې اړوند مقررات او احکام یې درلودل او د  ، هغه قانون و چېۍ نظامنامهسنتګر کې د نکاح، واده او 
واده یې قانومنند  رضوري مواد لرل چېد واده لپاره یې موزون او  ځایه لګښتونو مخنیوی یې کاوه. ددې ترڅنګبې

  کاوه او د کورنیزو شخړو او النجو مخنیوی یې کاوه.
چې د غازي وڅېړل يش  مقررات اړوند تهله کوژدې رشوع تر واده او بیا له واده وروسپه دې مقاله کې به 

 نافذ و. د واکمنۍ پر مهالامان الله 
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 رسیزه
ازدواج  لهکورنۍ د ټولنې اساس او بنسټ دی. د کورنۍ تشکیل او جوړولو له پاره بنسټ نکاح ګڼل کیږي. 

که  ټولنه پراختیا مومي. شهواين غرایض مشبوع کیږي اوته کیږي، کورنۍ تشکیلیږي، توسل او تولد رامنځ څخه
 ټولنه سامله او کله چې ټولنه سامله شوه بیا هېواد د پرمختګ پر لور چټک ګامونه اخيل. کورنۍ سامله وه، نو

غازي امان الله خان د هېواد د پرمختګ له پاره د سمونونو او اصالحاتو په درشل کې کورنۍ ته ډېره پاملرنه 
کورنۍ سامله، ټولنه اصالح  چې ولو په موخه یې یو ځانګړی قانون جوړ کړته کساملې کورنۍ د رامنځ د کړې او

 پرمختګ پر وړاندې خنډونه له مخې لرې يش.د او د هېواد 
اوسني نسل ته دا واضح يش  او نافذه نظامنامه وڅېړل يشوخت موخه داده چې د هغه  د موضوع موخه:

 قانومنند او اصولو او مقرراتو ته ژمن نظام درلود. ددې ترڅنګ روښانه يش چې سل کاله وړاندې افغانستانچې 
 د توګه د هېواد د پرمختګ له پاره د کورنۍ له سمون او اصالح څخه پیل کړی و. ېغازي امان الله خان په رښتین

مهمو موضوعاتو و ورڅخه خربېد ل له څېړنه ا ابتکاراتو سل کاله وړاندې نوښتونو او قوانینو په برخه کې د
 څخه ګڼل کیږي، په همدې موخه مو وپتېیله چې روښانه کړل يش.

دا چې سل کاله وړاندې افغانستان خورا ښه نظام درلود او غوښتل یې چې  د موضوع مربمیت او اهمیت:
ې هم تر څېړنې الند نظامنامه هنافذنو اړینه ده چې د هغه وخت افغانستان د پرمختګ هسکو پوړیو ته ورسوي، 

 ونیول يش.
 تحلیيل میتود څخه ګټه اخیستل شوې.-په دې څېړنه کې له توصیفي د څېړنې میتود:
، له یوې څخه د ډېرو ښځو موخې پر نظامنامېد پېژندلو،  پر ، د نظامنامېپر واده یا ازدواجپه دې مقاله کې 
د کونډې  اخیستلو،، د ښځې په میراث وورکول په د نجونو ، په بدو کېکوژدې پر موقف، پر په اړه د نظامنامې

و او اړوند مقرراتپر نکاح تړونکي مال د ، لګښتونو څخه د مخهله واده ، مجبورولو او یا منع کولوپر واده ته 
راغلو پایلو او وړاندیزونو درلودونکې ده ته ددې ترڅنګ مقاله د الس مهمو موضوعاتو بحث شوی دی.نورو 
 رسیږي.ونو پای ته مأخذپه  چې

 ې پېژندنهنامنظام د ۍسنتګر د نکاح، واده او  -لومړی
 ، بلکې نور قوانیناسايس نظامنامه() واکمنۍ پر مهال نه یواځې لومړنی اسايس قانوند د غازي امان الله خان 

د نورو  ته کړې.او د تقنیني بهیر د پیاوړتیا په موخه یې بېالبېلې نظامنامې رامنځ ېهم تدوین شول ()نظامنامې
و د کورنۍ مقررات، چې د ا )نظامنامه( حقونو څخه د دفاع قانون لهپه ډله کې د افغانو ښځو  )نظامنامو( قوانینو
 (مخ۱۹ :۷دې او ولور په برخه کې یې ترتیبات لرل، پاس شول. )ژ واده، کو
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ګۍ پاره یوه جرګهدوین او جوړولو له ت د نظامنامود  واکمنۍ پر مهال د د اعلیحرضت غازي امان الله خان
امان الله خان په الندې وایي:  دوست یوسف هېوادښاغلی  .جوړول و نظامنامووه چې موخه یې د ته کړل شرامنځ
 ورمونو او بدلونونو الس پورې کړ.فری

ګۍ د دولت د شورا په نوم یادېدله. ګۍ جوړول. دغه شورا یا جرګهپه هېواد کې د قانون جوړولو جرګه
نیامیي غړي یې انتخايب او نیامیي یې د پاچا له خوا ټاکل کېدل، په اصل کې ډېرې ارزښتناکې دغې جرګې چې 

ين پرله پسې جوړول او سمون، د دولتي الیحو برابرول، د قانو  )نظامنامو( دندې په غاړه درلودې، لکه: د قوانینو
و ته سپارل، د دولت د بودجې ې له تصویب څخه وروسته د پاچا السلیک کولپروژو څېړنه او د وزیرانو غونډ
 (مخ۲۸۰ :۱۲)د افغانستان د اړیکو، تړونونو او چارو پرمخ وړل. سمون او له بهرنیو هېوادو رسه 

بلکې د نظامنامې اصطالح ورته کارېدله. د نکاح او واده له پاره  ،هغه مهال د قانون اصطالح مروجه نه وه 
نېټه تدوین  کال د وږي په لومړۍ ش.د  تر رسلیک الندې« نظامنامهۍ سنتګر د نکاح، واده او » هم یوه نظامنامه

محکمې د رئیس مولوي عبدالحی په ګډون مولوی محمد سید،  متيزمادې درلودې او د  ۲۲ شوه. نوموړې نظامنامې
 ،د لویې جرګې علامء وچې  لدست او مولوي محمد رفیق له لوريی ګ، مولو صدیقي دیوبندي مولوی عبدالخالق

 حکومتي ټاپه پرې هم لګول شوې وه.ک شوې وه. ددې ترڅنګ السلی
ال تراوسه په رسمي جریده کې خپور شوی  خوکه څه هم په دې وروستیو کې د ودونو قانون نافذ شوی دی، 

په نوم په یوه بل قانون کار کوي چې ښايي د ودونو « کورنۍ»نه دی. ددې ترڅنګ د عدلیې وزارت په وینا د 
قانون ځینې مواد ورته شامل کړل يش. په اوسني نافذ قانون کې ولور منع ګرځول شوی او په هوټلونو کې د ودونو 

ډېر مېلامنه نه وي او د خوراک بیه  ۵۰۰ري. په هوټلونو کې د ودونو په تړاو وايي چې له په تړاو هم ځیني مواد ل
او د يب يب  یږيمهاله د واده قانون په اړه هیڅ څرک نه لیدل ک ېيش. په هر حال تر ده افغانیو ډېرېدای ن ۴۰۰له 
خو په رسمي جریده  ،هم نه دی د عدلیې وزارت په وېبپاڼه کې خپور شوید راپور له مخې ال تراوسه  راډیو يس

 يب يب يس(: ۶) نافذ دی. کې چاپ او
 تعریفوو: ازدواجوړاندې تر دې چې د نوموړې نظامنامې اصول او مقررات تر بحث الندې ونیسو، لومړی 

 ازدواج -دوهم
 د ښځې او مېړه توبد زوجینو ترمنځ چې  وضع کړی پارهددې له شارع او مقنن ازدواج هغه عقد دی چې

مقرر  متقابل حقوق او وجایب هغوی ترمنځاو د ته کړي رامنځ په مرشوع ډول استمتاع اړیکو څخه استفاده او
 مخ(۹ :۱۱او معین کړي. )

د ښځې او مېړه ترمنځ له یوه  نکاح هغه عقد دی چې ؛لومړی دوه خربې ذکر شوي دي: په پورته تعریف کې
د  د ټاکلو او معینولو مسئله ده. دوهم؛ د متقابلو حقوقو ورکوي.استمتاع حق د مرشوع کوي او بل څخه استفاده 
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د  خوه کیږي. تپه تړاو چې ښځه او مېړه پر یو بل کوم حقوق لري، د واده او نکاح له امله رامنځ حقوقو متقابلو
مرشوع  د کورنۍ جوړول هغه اسايس موخې دي چې ازدواج یې له امله نسب او تولد او تناسل مسئله، همدارنګه

 په دې اړه کوم څه نه دي ذکر شوي. خو په پورته تعریف کې او روا ګڼل شوی دی،
: ده مې مادې نکاح د ازدواج تر نوم الندې دا ډول تعریف کړې۶۰ملریز کال مدين قانون  ۱۳۵۵د افغانستان د 

او د دواړو  ازدواج یو عقد دی چې د ښځې او سړي معارشت یې د فامیل د تشکیلولو په مقصد مرشوع کړی
 (مه ماده۶۰ :۵و واجبات تنظیموي. )خواوو حقوق ا

څخه  دواړو لوریوله  هم د ازدواج چې  واړه نقطې په پام کې نیول شوي ديپه پورته تعریف کې بیا درې
دي؛ بحث  حقوق او واجبات وتشکیلول او ترڅنګ یې د دواړو لور فامیل یا کورنۍ  ،اخیستلګټهمرشوع 

 ورباندې شوی دی.
 نظامنامې موخه د ۍسنتګر د نکاح، واده او  -دریم
دۍ تر شو او هغه دا چې د واده او نامز  . کال کې د کورنۍ په نوم یو ډېر مهم قانوين اقدام تررسهم۱۹۲۱په 

ترالس الندې ونیول شوه. پخوا د امیر عبدالرحمن او امیر حبیب الله خان له خوا  )نظامنامه( نامه الندې مقرره
. په ماشومتوب کې واده کول او له وو، خو د امان الله خان اقدامات سرت او هر اړخیز و و ځيني اقدامات شوي 

کې کونډه د  (منامهنظا) اصولنامهنږدې اقاربو رسه واده کول، د اسالم له اصولو څخه مغایر وګڼل شول. په نوې 
مېړه د اقاربو له سلطې څخه ازاده وبلل شوه. نوموړي د خپل پالر مثال تعقیب کړ، د واده په مراسمو کې په 

سخته پابندي ولګېده. دغه راز یې د ښځې حق د واده په برخه کې د اپیل یا استیناف له  باندې لګښت لکه ولور
په اسالمي اصولو باندې پابند نه وي، د خپل حق غوښتنه کولی  چې که چېرې مېړه پاره په محکمه کې تثبیت کړ

 (مخ۲۱۷ :۱۰يش. )
له رسیزې څرګندیږي. په رسیزه کې، که څه هم د موخې یا هدف تر رسلیک  نظامنامې موخه د هغېد 

 له منت او منځپانګې یې ښکاري چې د نظامنامې موخه تشکیلوي. خوالندې په څرګنده څه نه دي لیکل شوي، 
شخړې او النجې ې ه خربه ده چې د کورنیو ترمنځ ډېر لکه څرنګه چې افغاين ټولنه کې دا بیخي څرګنده او روښان

له اړوند لګښتونو له واده  دته ه یې د ښځې او مېړه کورنیو ته کیږي او لویه برخکورنیو اړیکو پر رس رامنځد 
چې د ټولنې دا اسايس او بنسټيزه برخه دې له  وه امان الله خان پتیېلېغازي ورګرځي، نو په همدې خاطر  امله

ه وه، ټولنه سامله ده او شخړو او تاوتریخوايل پرته ژوند وکړي. له بل لوري کورنۍ د ټولنې اساس دی، که سامل
 ه.ه موخه یاده نظامنامه تدوین کړ نو په همدې موخه یې د ټولنې د ساملوايل پ برعکس؛

 واړوند د چې ډېری شخړې د نکاح او واده داکې ښه روښانه کیږي:  د هغې په مقدمه د نظامنامې موخه
له منځه وړلو، د ړونو له ظلم او تېري څخه راپېښېږي، نو د ظلم ېمعامالتو له لګښتونو او د ښځو په حق کې د م
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 او حنفي مذهب رسه برابرۍ له پاره چې له اسالمي رشیعت رسه مطابقت د حقوقو د ښځو د هواري اود شخړو د 
 (مقدمه :۴ته کوو. )سمون لري، الندې قواعد رامنځ

 د نظامنامې موقف له یوې څخه د ډېرو ښځو په اړه -څلورم
د خپلې خوښې مطابق نکاح جواز ورکړی دی او اسالم یوه نارینه ته په یوه وخت کې تر څلورو ښځو 

مګر دا حق یې مطلق نه دی ګرځولی، بلکې  ،کړيدرې یا څلور ښځې په نکاح کې کوالی يش چې یوه، دوه، 
نارینه د ټولو ښځو  کوم که او مهم اصل ګڼلی دی.الزم یې تر ټولو « عدالت»قیود او رشوط یې ورته ایښي دي او 

په خپل سپېڅيل  په دې اړه الله تعالیډېرې ښځې په نکاح کړي.  څخه له یوېقایمولی يش، نو بیا دې ترمنځ عدالت 
 کالم کې فرمایي:

 تَْعِدلُوا أاَلا  ِخْفتُمْ  فَِإنْ  ۖ  ُربَاَع َوإِْن ِخْفتُْم أاَلا تُْقِسطُوا ِِف الْيَتَاَمٰى فَانِْكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَٰى َوثُ اَلَث وَ 
 (۳ :)النساء َذٰلَِك أَْدََنٰ أاَلا تَُعولُوا ۖ   أَْْيَانُُكمْ  َملَكَْت  َما أَوْ  فََواِحَدة  
رسه ې نو په نکاح یتیامنو ک شئ عدل انصاف په )حق د( ایونه کړ  به ېتاسې چ ویریږئ،او که  ژباړه: 

 ، نو )بیا که(څلورخوښې )حاللې( وي تاسو ته له ښځو دوه او درې او  ېواخلئ تاسې )نورې( هغې ښځې چ
نو  ې(نوبت او نورو ک نځ کې په نفقه،په مشئ )د ښځو  ایبه ونه کړ  (عدل )انصاف برابري ېویریږئ تاسې چ

یا هغه وینځي چه مالکان شوي دي د هغو )وینځو( ښي السونه ستاسې )تاسې یې مالکان یئ(.  اصیله کوئ()یوه 
نږدې ده دې ته چې ظلم ونه کړئ تاسې )او یو جانب ته متامئل نشئ د یوې اصیيل د ډيرو وینځو( ښه  نکاح)دا 

 (مخونه۴۲۶-۴۲۸ :۲) تاسې!(
د نظامنامې په  له پاره یې بنسټيز اصل ګڼلی دی.ه د ډېرو نکاحو له یوې څخدلته په عدالت تاکید شوی او 

پورته ذکر شوی آیت کریمه یې د دلیل په توګه همدې عدالت اصل ته ګوته نیول شوې او د لومړۍ ماده کې هم 
د امر خالف د څښنت تعالی هر مسلامن چې فلهذا په  دې صورت کې  وروسته بیا داسې دوام ورکوي: راوړی دی.

د قرار پر بنسټ په همدې بنسټ د حرضت حق جل علی شانه د تاوان المل به یې يش،  ، د دواړو جهانونووکړي
نو دوه ښځې یا درې ښځې حکم ته ژمن اوسئ که تاسو عدالت کوالی شئ، ! پورته رعیته یزما رښتین امر کوو، ای

ځو له عدالت پرته د دوه ښ، نو یوه ښځه درته بسنه کوي، ځکه عدالت نشئ کوالیاو که یا څلور ښځې وکړئ، 
 .(هماد ۱ :۴لرل ډېره ګناه لري. )

چې له یوې څخه د ډېرو ښځو جواز ورکړل شوی و، په هغه صورت کې افغان وګړو ته په پورته ماده کې 
ډېرې ښځې درلودې او عدالت یې ترمنځ نه کاوه نو بیا  څخه له یوې که به چاعدالت یې ترمنځ کوالی شوای. 
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محکمې ته له تګ ددې ترڅنګ که مېړه د دا ډول ښځو  محکوماوه. 1ومحکمې نوموړی کس په تعزیري مجازات
: هغه کسان چې دوه یا څخه خنډ واقع کېده، هغه کس هم مجازات کېده، د نظامنامې دوهمه ماده په دې اړه وایي

مساوات ونه کړي او  عدل او د اسالمي رشیعت مطابقولري او یا یې اوس په نکاح کړي، درې یا څلور ښځې 
ته ذکر پور  پهاو هغه کسان چې په تعزیري مجازاتو محکومیږي. ، له ثابتېدو وروسته خرب ورسیږيمحکمې ته 

دا ډول عارضو ښځو محکمو ته د تګ خنډ وګرځي یا یې  د شوي عدل او مساوات رسبېره، په زور او شدت رسه
 ماده(.۲: ۴) په تعزیري ډول په جزا محکومیږيد عارضو ښځو مانع وګرځي، په زور او شدت رسه ويل 

اندازه هم له  د عدل او مساوات ددې ترڅنګدلته یو څه چې ګونګ دي، هغه د تعزیري مجازاتو اندازه ده، 
دا چې له عدالت او برابرۍ څخه کومې برخې رسغړونه وګڼل يش او تر  امکانه لرې ده چې اندازه دې کړای يش.

ګونګه پاتې ده. ددې ترڅنګ چې په یو چا ، روښانه نه ده او او څرنګه به ثابتیږي رسغړونه نه ده کومې کچې
بلکې قضات یې خالص  وحد یې ورته نه دی ټاکلی، کوم ځانګړی تر کومې کچې تعزیري مجازات وضع کیږي

 پيل کړي.الس پریښي ترڅو د خپلې خوښې تعزیري مجازات 
لرونکو باندې مالیه وضع  په وډېرو ښځ څخه د له یوې واکمنۍ پرمهالد چې د غازي امان خان  ویل کیږي

الله خان په دوره کې د واده  خپله مقاله کې دې موضوع ته اشاره کړې ده: د امان په شوې وه. محمد اکرب کرګر
ې د یوې ښځې چ تدوین شوه ۍ نظامنامه(سنتګر نکاح، واده او )هامغه د  یا د نکاح نظامنامه )نظامنامه( قانون

چې  ې لرل یې د واده لومړنی رشط بالهناممې ښځې لپاره یې قید او مالیه ټاکلې وه. د نکاحهلرل یې هڅول او د دو 
 (مخ۲۱۹: ۱۰) هنګ نه و.هم دا مسایل له اسالمي قانون رسه دومره 

لرونکو اشخاصو  په ډېرو ښځو څخه د له یوې په خپله مقاله کې هم ددې ترڅنګ ښاغلی محمد اکرم عثامن
یادونه ه په اړه کوم یا دا ډول مالیې د نقدي مجازاتو کې په نظامنامهاېښودلو ته اشاره کوي، خو  مالیې باندې دولتي

ډېرې ښځې  څخه او له هغو سړو به ځانګړې مالیه اخیستل کېده، چا به چې له یوې نه وه شوې. نوموړی وایي:
مجبور و چې دولت ته یوه دوهمې، دریمې او څلورمې ښځې په خاطر  د یو سړی به په دې ډول چې درلودې.

خنیوي کې په م د نکاحد ډېرو ښځو  څخه وضع کول له یوې )نظامنامې( د نوموړې مقررې اندازه  پیسې ورکړي.
 )نظامنامې( قانون په لنډ ډول نوموړيد مالیاتو له وېرې په یوې ښځې بسنه وکړه. سړیو  واغېزمن واقع شول او ډېر 

 مالتړ په برخه کې الندې مواد درلودل: د د ښځو
 پاڼه کې ذکر کېده؛نکاحپه رو رسه سم، محکومتي اوا لهد مهر ورکړه  ،تړون څرنګوالید د نکاح  الف:
 د منقول مال په توګه د ښځو په میراث وړل ممنوع شول؛ب: 

                                                           
اسالمي حاکم ته  و د نوموړو مجازاتو واکو زاګانو په نوم یادیږي. فقهاجرایمو له پاره جزاګانې د تعزیري جزیري مجازات، له حدودو او قصاص پرته عت 1

 ورکړی دی.
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 او له طالق وروسته ښځې بل مېړه کوالی شو؛ 2 روا وبلل شوه د طالق غوښتنهد ښځو له لوري ج: 
 (مخ۱۱۶ :۸)ازدواج ممنوع شو. د اړخونو له خوښې پرته  د:

، خو له بلوغ یکوم مامنعت نه دی ایښودل شو  جواز لري اود صغیرې نکاح په حنفي فقه کې د ويل په امر 
دې مسئلې ته په نظامنامه کې ځای حق لري چې یا نکاح قبوله او یا یې هم رد کړي. وروسته بیا دواړه  لوري 

مګر د  (ماده۳ :۴جواز لري. ) نکاح له بلوغ وړاندېد صغارت د وخت ورکړی شوی او دریمه ماده یې وایي: 
له دې نظامنامې وړاندې د صغیرانو نکاح ممنوع ګرځول شوې وه.  مادې له وروستي منت څخه داسې ښکاري چې

المل ګرځي لکه څرنګه چې د صغیرانو نکاح ستاسو ترمنځ د شخړو او النجو  ،په نظامنامه کې وروسته بیا وایي
په لومړي رس له دې منت څخه داسې بریښي چې ګواکې امان الله  خان . هوګرځولنو په همدې خاطر مې موقوفه 

وي، او بېرته یې  ېمخ شو مخاغربګون رسه  کې د صغیرانو نکاح ممنوع ګرځولې وه، خو ښايي د عام ولس له 
خپله په ددې ترڅنګ ډاکټر محمد اکرم عثامن  خپله پرېکړه اخیستې او دا ډول نکاح ته یې جواز ورکړی دی.

له نابالغې  په هڅو د نوموړي )غازي امان الله خان(همدارنګه دې موضوع ته داسې اشاره کړې ده: مقاله کې 
نځه . کال کې له مم۱۹۲۴په دا قانون کې کاږي:  ملنلیکپه . وروسته بیا (مخ۱۱۵ :۸) رسه واده ممنوع شو جنۍ

 (مخ۱۱۵ ،ملنلیک :۸امیر تر فشار الندې راوستی و. ) ،وښي الس روحانیونو او والړ ځکه
 
 
 

 کوژده -پنځم
له  کوالی يش ګڼي او دواړو لوریو ته یې دا حق ورکړی دی چې ژمنهد افغانستان مدين قانون کوژده د نکاح 

کولی قد دواړه خواوې عوعدې څخه عبارت ده، د  لهج ا د ازدو کوژده  الس په رس يش.واده وړاندې له خپلې ژمنې 
 .(مه ماده۶۴ :۵چې ورڅخه منرصف يش. ) يش

د کوژدې  کوژده په نظامنامه کې تر بحث الندې نیول شوې وه، خو کوم ځانګړی تعریف یې ورته نه درلود.
او د ډېرو لګښتونو د  ګرځولې وه چې کوژده یې قانوين ووضع شوي و مقررات  ېپه نظامنامه کې ځين اړهپه 

د کوژدې په اړه ده او د په عمومي ډول د نظامنامې څلورمه ماده  .وقیود ټاکيل و حدود او مخنیوي په موخه یې 
ځيني قیدونه چې  د نکریزو شپې یادونه شوې ده شیرین خورۍ نوم یې ورکړی دی. ورپسې په همدې ماده کې

لومړی په عمومي ډول داسې دود دی چې  ماده رانقل کړو: داکړي دي. ښه به وي چې ددې شپې له پاره وضع یې 

                                                           
 چې ډاکټر محمد اکرم عثامن دا معلومات له کومه کړي. څرګنده نه دهد نظامنامې په منت کې په دې ډول کوم څه نه وو ذکر شوي،  2
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له څه مودې وروسته یې یوه شپه د نکریزو شپې په  تررسه کیږي او دا د کوژدې په نوم بلل کیږي.خوږه کاسه 
دواړو لوریو ته سختي  ؛په دې ډول لومړی نکاح به یې تړله.ټاکله او د هغې شپې په سبا به خلک راټولېدل او نوم 

خوږه نو پر همدې بنسټ شخړو او دعواوو ته خربه رسېدله،  ؛بې ځایه ښندنه کېدله او دریم ؛دوهم پېښېدله،
لومړی یعنې هر څوک چې د وصلت خیال لري،  کاسه چې د کوژدې په نوم بلل کیږي په مطلق ډول مو منع کړه،

همدې  په ي،صلت دې تررسه کړ او و خپلمنځي خربې وکړي  دې د دواړو لوریو خپلوان د ښځې او نارینه په خوښه
نکاح تړونکي مال امام او شاهدانو پرته بل څوک ورکې او  له یو څو نږدې خپلوانو چې کې هکاس هخوږ په ډول 

که  قاعدې رسه سمه وتړل شوه،پورته امر کړای شوې  لهدا چې نکاح  بل ډول نکاح مطلقه بنده ده. شتون نه لري،
ناکح ته وسپارل يش او که  او له مهر اخیستو وروسته دې سمدالسه یې واده ويشواره دې له  سم منکوحه بالغه وه

 رايض، هر وخت چې دواړه لوري واويس منکوحه دې د ويل یا ويص په کاله کېبالغه نه وه، نو جواز لري چې 
 (ماده ۴ :۴اوالد کې برکت ومومي. ) په په وصلت کې رغبت او چې، کړيو ، واده دې په ښه او خوښ ډول شول

 په بدو کې ورکول -شپږم
جرم هلک لرې ده چې  ډېره دا چاره له عدالتهناوړه دود په بدو کې د جلۍ ورکول دي. په افغاين کلتور کې 

وايل اصل ته پاملرنه شخيص د د مجازاتوراهیسې له ډېر پخوا  اسالمخور یا لور ګايل. مجازات یې  خووي،  کړی
قُْل أَ َغیَْر اللِّه أَبْغی َربّا  َو ُهَو رَبُّ کُلِّ َشْیء َو التَْکِسُب کُلُّ  فرمایي:. څښنت تعالی پيل کول یې حتمي دي کړې او

 ژباړه:( ۱۶۴ :االنعام) ثُما إىِل َربِّکُْم َمرِْجُعُکْم فَیُنَبِّئُُکْم ِِبا کُنْتُْم فیِه تَْختَلُِفونَ  َو التَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرىنَْفس إاِلّ َعلَیْها 
او نه باروي هیڅ نفس ګنهګار ګناه د یو نفس مګر )رضر یې دی( پر )ذمه د( ده،  او کسب نه کوي )د بدۍ( هیڅ

بیا خاص طرف د رب ستاسې ته بېرته ورتلل ستاسې دي )په قیامت  )بلکې هر څوک خپل بار وړي(، بل نفس
ختالف کاوه )په دنیا کې په دیني ې به مو اپه هغه ک ېوئ تاسې چ ېنو خرب به کړي تاسې په هغه يش چ (کښې

جرم شخيص وايل پرنسیپ تر سرتګو کیږي. په دې  ه دپه پورته آیة رشیف کې په څرګند مخ(۸۴۰ :۲) ې(.امورو ک
 يش مجازات کړل هغه خپله پهل دی. که جرم هر کس کړی وي، باید مسئو معنی چې هر څوک د خپلو اعاملو 

 او بل څوک یې پر ځای مجرم ونه ګڼل يش او مجازات ورنه کړل يش.
شخيص د د افغانستان جزا کوډ هم نوموړی اصل منلی او په خپله نهمه ماده کې یې د جرم او جزا دغه راز 

جرم شخيص عمل دی او پر هغه : کې لیکل شوي ديماده  په دغهه ذکر کړی دی. وايل پرنسیپ د یوه اصل په توګ
 (مه ماده۹ :۳بل شخص ته رسایت نه کوي )رتبه جزا م

انسان  په بده سرتګه ورته لیدل کیږي. ددې ترڅنګ په انساين ټولنه کې له انسانیت لرې چاره ګڼل کیږي او
خنیوي او له منځه وړلو هڅه وکړي او اوسمهال دا ناوړه دود په افغاين ټولنه دا ډول چارو د م وسې باید د ېخپل تر

 ورکېدو دی.کې په 
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په اماين دور کې نورو ناخوالو ته د پام او له منځه وړلو تر څنګ دا ناوړه دود هم په پام کې نیول شوی و، 
وی شوی و او ممنوع دې عمل مخنی دکې په کلک ډول  ماده ظامنامې په شپږمهد ن وړل يش.و چې باید له منځه ی
په بدو کې ورکولو دود یا په جرب او » .ید ناوړه  عملورکول ونو یا ښځو نجد په بدو کې  ګرځول شوی و چې

 شپږمه ماده(: ۴. )«په مطلق ډول منع او موقوف دياو خپل شخيص عیال ګڼل  زور رسه د ښځې په میراث وړل
 د ښځې په میراث وړل -اووم

وختونه  ېښځه په میراث وړل کیږي. ځيندا فکر هم شته چې  دودونو ترڅنګ وله بده مرغه د نورو ناوړ 
واکمنۍ پر  د د غازي امان الله خان د شخيص مال په سرتګه کتل کیږي او آن له انسانیته یې لرې ګڼي. مېرمنې ته
نظامنامه کې  ۍسنتګر نکاح، واده او په او ناوړه دودونو د له منځه وړلو له پاره  په کلکه مبارزه کېده  دېمهال د 

خپله موروثه وړل او په شخيص ډول په میراث په زور رسه د ښځې  ېماد ېد نظامنامې شپږم یې ځای ورکړی و.
یا په جرب او زور رسه د ښځې په میراث وړل او خپل شخيص عیال ګڼل په ...» .ګڼل ممنوع او موقوف ګرځويل و

 : شپږمه ماده(۴. )«مطلق ډول منع او موقوف دي
د کورنۍ یو غړی په نکاح کړي او د خپل مېړه کونډه باید حتام   چې و بل ناوړه دود هم شتهی ددې ترڅنګ

نکاح په میراث وړل او په جرب رسه  د کونډود ملکیت په سرتګه ورته کتل کېدل، له نېکه مرغه په اماين دور کې 
. په اوومه منع کړيڅخه له مېړه یا بل واده کولو  هشو کوالی چې کونډه چا ن وا و ی شوياته مجبورول منع کړ 

په وېرې او ډارولو منع نه له مېړه کولو  کونډه او مطلقه )طالقه کړای شوې( ښځه دې څوک»ماده کې وایي 
 (ماده ۷ :۴) .«کړي
 
 
 وړاندې لګښتونه څخه له واده -اتم
ړ مصارف او تحمیيل بوجونه وي. د بېلګې په توګه په ناوې او زملي باندې یو ل رواجونه له واده وړاندې ېځین

سوغاتونه یويس یا د ناوې  ېځینته  اخرتونو یا نورو ځانګړو ورځو کې د کوژدنې کورهلک مجبور دی چې په 
 دوکړي. دا او دې ته ورته دودونه ځیني وختونه  مېلمستیاکورنۍ باید هلک ته په ځینو ځانګړو مراسمو کې 

ډول لګښتونه  دغهله واده وړاندې  ،دواړو کورنیو له پاره ستونزمنه ويد مالماتونکو لګښتونو المل ګرځي چې 
 په خپله غاړه واخيل.

یې په  له منځه وړلو له پارهد دودونه په پام کې نیويل او اماين حکومت هم دا ډول ستونزې او مالماتونکي 
 .وچې ځینې دلته روښانه کو  ویو لړ مقررات وضع کړي و  ظامنامه کېن
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روژې څخه مخکې میاشت  لهسوغاتونه دي چې د هلک کورنۍ یې  براتی هغه ډالۍ او براتی او اخرتی: -۱
د هلک برخه ده. اخرتی بیا د اخرت په شپو ورځو کې  جنۍ د کورنۍ ته وړي او وایي چې دا جنۍکې د 

 نظامنامې دي. شاملېسوغاتونه او وچې او تازه مېوې  ېځین کېته وړي او په  جنۍکورنۍ/ جنۍد  کورنۍ/هلک
د برات او اخرت ډالۍ  د ناوې یا خپلې کوژدنې کور ته دې و او زملی مکلف نه و چې یکړ  منع یاو اخرت  یبرات

د اخرتی او براتی چې د یوه دود په توګه »ماده وايي  نوموړې یويس. په امته ماده کې دا دود ممنوع ګڼل شوی و.
 (ماده ۸: ۴« )ناوې کور ته وړل کېدل، موقوف دي

وېشله کیږي. اوسمهال په نکاح عقد پرمهال شیریني یا خوږه د وختونه  ېځین د کوژدې د ورځې خوږه: -۲
کورنۍ یې  جنۍکورنۍ ته وړل کیږي او د  جنۍکورنۍ له لوري د  د د هلک د چاکلیټو پاکټونهسیمو کې  ځينو

 ستونزمنه وي چې دا ډولله اقتصادي پلوه د ځینو کورنیو له پاره خو  ،له پخوا هم دا دود وپه خلکو وېيش. 
ټاکلی حد یې ورته تعیین . په همدې موخه په نظامنامه کې ورته ځای ورکړل شوی او لګښتونه دې تررسه کړي

رک مېوې یا نقل پورې ټاکل تر یوه چا څخه له نیمدا ډول خوږه یا شیریني هغه مهال په نظامنامه کې کړی و. 
د  کورنۍ ته یويس. جنۍډېره مېوه یا نقل د څخه شو کوالی چې له یو چارک ه شوې وه او د هلک کورنۍ ن
له نیم چارک څخه تر یو چارک نقل یا مېوې زیاتېدای  شیریني )خوږه(د نکاح عقد »نظامنامې لسمه ماده وايي 

 ماده(۱۰ :۴. )«نيش
 ته ورکوي. جنۍیوه اندازه مال یا پیسې دي چې د نکاح په بدل کې یې هلک/د هلک کورنۍ  مهر مهر: -۳

مهر عريب کلمه ده او فاريس کې مهر دا ډول تعریفوي:  «حقوق فامیل» خپل اثر استاد عبدالقادر عتدالتخواه په
دا کلمې د مرتادفې کلمې هم شته چې د مهر معنی ورکوي. نورې د مهر  ژبه کې په عريبکابین دی. معادل یې 

له هغه مال څخه عبارت په اصطالح کې مهر  صداق، فریضې او اجر په نومونو په قرانکریم کې ذکر شوي دي.
او یا  نکاح د صحیحچې ښځه یې  هغه وخت الزمیږي مؤجله توګه یا د مېړه له لوري ښځې ته په عاجله دی چې
د کوژدې یا  چې وه هم ټاکل شوېد مهر اندازه  په نظامنامه کې (مخونه۱۰، ۹ :۹)الندې رايش. مدخول  حقیقي

د ټولو »مه ماده کې په دې اړه داسې راغيل دي ۱۱واده پر مهال د هلک کورنۍ ډېر زیان ونه ویني. د نظامنامې په 
په هیڅ صورت نه اخیستل مهر په عمومي ډول له دېرش روپیو نيش زیاتېدای. شیربها، ولور، قلین او طویانه طبقو 
 (ماده۱۱ :۴) .«کیږي
ولور رسه قلین او  ء لهشیربهاڅیزونه هم ذکر شوي دي. ټاکيل حد رسبېره څلور پر پورته ماده کې د مهر  په
معادل ولور چې معموال  وګړي یې د مهر  کورنۍ ته د هلک کورنۍ له لوري ورکول کیږي. جنۍد چې  یمعادل د

حق دی، په  جنۍګڼي، خو له مهر رسه یې توپیر په دې کې دی چې مهر د نکاح پر مهال ټاکل کیږي او مطلق د 
کورنۍ  کورنۍ مرش یې اخيل چې ځیني د جنۍټاکل کیږي او د  دمخهله واده او نکاح  ولور بیا داسې حال کې چې
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طویانه  .طویانه هم ذکر شوې دهترڅنګ بیا خپل حق ګڼي. ددې  ې  کورنۍ یېنور  ېاو ځین )مرصفوي( لګوي یې
 «خوړه»کورنۍ ته ورکوي. په پښتو کې یې معادل  جنۍد واده پرمهال یې د هلک کورنۍ د  هغه مصارف دي چې

افغانان د ودونو  زیاترهدا هغه څه و چې  .منع ګرځول شوې وه واکمنۍ پرمهالد  چې د غازي امان الله خان ده
پرمهال تاواين کېدل، نو له همدې امله غازي امان الله خان په ټولنه کې د ارامۍ او سوکالۍ په موخه او ددې له 

 .ې کړېکې شامل مه ماده۱۱په  مېظامناند پاره چې افغاين ټولنه په هر اړخیز ډول پرمختګ وکړي، دا برخې 
هر څوک چې غواړي واده دي. یعنې  پر کورنۍ هلکد  /هلک پرد ناوې جوړې یا کايل  د ناوې جوړې: -۴

د ناوې او واده  لباسونه هم وپېري.د نورو لګښتونو ترڅنګ جامې او وکړي، باید خپلې چنغلې/کوژدنې ته 
 تر ممکنه بریده ودونه اسانه چې و په نظامنامه کې ورته ځای ورکړل شویهم هغه څه و چې جوړې یا کايل 

ناکح یې هغه لباس چې  په دولسمه ماده کې راغيل دي: د نظامنامې مخنیوی ويش. په دې اړهد دښمنیو او  کړي
 -:په الندې ډول دی منکوحې ته ورکوي

 ؛ې پشمي او نخيکامل جوړهڅلور ، نيیورېښمکامله  څلور جوړه بډایه وګړي؛ -لومړی
 ؛او درې جوړه پشمي او نخي کامله وریښمیني ې جوړهدر  متوسط وګړي؛ -دوهم
 ؛پشمي او نخي هلدرې جوړه کام غریب وګړي؛ -دریم
خو د کومې جامې چې ناکح یې منکوحې ته ورکوي، باید له پورته اندازې څخه ډېرې نه وي،  -څلورم

 مه ماده(۱۲: ۴) هم يش. دایوزلۍ په صورت کې کمېد بې وعاقدین
ښودنه کوي چې غازي امان الله  د زوم له لوري ناوې ته د جامو او کالیو ټاکلی حد ددېماده کې په پورته 

له خوښۍ ډک ژوند ولري. که فکر وکړو  جنۍبې ځایه مصارف ويش او په راتلونکې کې هلک او ه غوښتل ن
او دا لګښتونه وروسته بیا د  ډېر لګښتونه کیږي چې خورا مال ماتوونکي وي دمخهله واده په اکرثو سیمو کې 

له  کورنۍځیني  بیا خربه النجو او شخړو ته ووځي او پرځای کولوهلک په کورنۍ لوی پيټی وي چې د ژوند 
لګوي او نسبتا  اداء کولو باندې  پر اخیستو پورونو ، دد سوکاله او هوسا ژوند پرځای واده وروسته ګټلې پیسې

 سوکاله او له خوښۍ ډک ژوند نه لري.
اخيل چې دا دود هم له پخوا  یا جهیز ځینې جامې او نورې ډالۍد ناوې کورنۍ هم هلک ته ددې ترڅنګ 

په نظامنامه کې دا ډول لګښتونه او ډالۍ هم ممنوع شوې وې او هر ډول ټوټه )جامې( چې رواج لري.  ېراهیس
مه ۱۳اړه د نظامنامې دې ښه به وي چې په  کړل يش.ه زوم ته د خرسګنۍ له لوري ورکول کیږي، قطعا  باید ورن

 ماده(۱۳: ۴. )«قطعا  دې ورنکړل يش خېلو له لوري ورکول کیږي،اوېد ن د زوم ټوټه یا رخت چې»ماده رانقل کړو 
کوره د مېړه کورته له ځانه رسه له پالر  دیې د واده پرمهال  جنۍسامانونه دي چې  کور د جهیز جهیز: -۵
 وړي.
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 د له هر ډول ابتذال څخه د خوندي کولو او او ال ډېر احرتامد د ښځې شخصیت  مهر اسالمي رشیعت 
هغه سامان په مقابل کې چې ښځه یې د نه د جهیز یا ، په موخه پر مېړه الزمي ګرځولی دی رشف د ازدواج محل

 مال د نور د پالر له لوريیې یا  په پیسو د هغې د مهر د ښځې له لوريپه دې ډول،  مېړه کورته له ځان رسه وړي.
کور د جهیز په  مېړهد  ؛ په پایله کې نه ښځهشتهه د زوجیت کور د تجهیز په تړاو کوم رشعي دلیل ن په واسطه
د کور  ترڅنګو و اړتیاټولو لوازمو او  د برعکس، او نه یې هم پالر یا نور اولیاء. ه دهتجهیزولو مکلفورکړه یا 

 :۱۱) وجیبې او مکلفیتونه ګڼل کیږي. د مېړه رشعينفقې د یوې برخې په توګه، د جوړول او تجهیزول د زوجیت 
 (مخ۲۰۱

د کورنۍ مکلفیت او وجیبه نه ده،  د هغېپه هر حال لکه څنګه چې پورته واضح شول، جهیز د ښځې یا 
هم دده کورته راځي او  جنۍ هم دا ډول جهیز په خپله غاړه واخيل، ځکهبلکې د رشیعت مطابق باید د مېړه کور 

او دا چې د هلک کورنۍ/هلک رسه یې د  ځیني کورنۍ د خپلوۍ ال ټينګولو په موخه بیا هم،خو  .یې سامان
نونه او د واده پر مهال یو لړ سامانوا نه وي پریښي، لور یې هم بې کورسامان په رانیولو کې مرسته کړي وي او

یې په خپله  ۍد ناوې کورن دا کومه جربي چاره نه ده، بلکې کور ته استوي.رسه یو ځای د هلک  جنۍله لوازم 
یوه دود او رواج خو له بده مرغه، دا چاره هم په افغاين ټولنه کې اوس مهال په  خوښه د زوم کورنۍ ته ورکوي.

ښایي چې  ر ته د کور سامان او لوازم وپېريکورنۍ په ناچارۍ باید خپلې لو  جنۍوختونه د  ېبدله شوې او ځین
له لوري د کورنۍ د پیاوړي غازي امان الله خان د موجود و او وزلو کورنیو ته ستونزمنه وي. دا دود پخوا هم بې

 ځایه لګښتونو د مخنیوي په موخه په نظامنامه کې ځای ورکړل شوی و.کولو او بې
کوم  که ناوې د پالر یا مور یا د ويل له کور څخهرصاحت لري او وایي مه ماده ۱۴د جهیز په اړه د نظامنامې  

ې کورنۍ له دې امله ځانښودنه کوي. ځانښودنه ریا او ځانښودنه ده چې د ناو جهیز وړي یا یې ورته ورکوي، دا 
د الله تعالی په حضور کې نه ځانښودنه په کې وي، عمل چې ریا یا  هر هغهاو ریا په اسالم کې منع شوې او 

چې اخيل  یې نورو خپلوانو رسه د سیالۍ پر بنسټخپلې لور ته اخيل، له کوم جهیز  د ناوې کورنۍ چې قبلیږي.
مګر له واده وروسته که مور  جهیز هم منع وګڼل شو. دا چاره بیا ځانښودنه ګڼل کیږي، نو د واده پر مهال دا ډول

 کوم مامنعت په کې نه و.ته کوم څه واخيل یا ورکړي،  یا پالر وغواړي چې خپلې لور
مګر . واو د واده پر مهال ټاکل شوي و  دمخهواده څخه  لهنه او حدود ونه وکړو چې دا لګښتو دلته باید یاد

 وې ته په خپل کور کې ورډالۍ کوي،هغه لګښتونه، ډالۍ، تحایف او سوغاتونه چې هلک یا یې کورنۍ خپلې نا
 ذکر شوی و.ماده کې  ۱۵کوم مامنعت ورباندې نه و وضع شوی. دا حکم د نظامنامې په 

 اړوند مقررات نکاح تړونکي مالد  -نهم
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هر لوري پر مخ وړل کيږي. مال یا عامل له دیني پلوه اسم د مال له په اسالم کې نکاح او ځیني نور مهم مر 
د مال له لوري تړل کیږي او  هم نکاح او په ښه ډول یې تررسه کوي. وخت له ورته مسایلو رسه رس او کار لري

 ورته ځیني مقررات وضع شوي و. نظامنامه کې په ۍسنتګر د نکاح، واده او  . په همدې منظورخطبه یې لويل
د پیسو اندازه په پام کې نیول شوې وه. مال ته له نکاح تړلو د مال امام له پاره  په نظامنامه کې دمخهتر ټولو 
ځینو سیمو کې بیا دا چاره هم په دروند پيټي بدله شوې  په اندازه پیسې او ډالۍ ورکول کیږي چې هوروسته یو 

 نو مقررات مال ته ټاکلې اندازه پیسې ورکړي، ترمنځ وګړي ټول یوه اندازه او د یوه انټروالددې له پاره چې  ده.
حد ټاکل شوی و او له دې ډېرو ورکول جواز روپیو  ۲۰تر  ۵مال له پاره له  د ورته وضع کړل. په نظامنامه کې یې

لو روپیو څخه شله پنځو تر ، پارهنکاح تړونکي مال لهد مه ماده کې داسې راغيل: ۱۷ د یادې نظامنامې نه درلود.
 ماده(۱۷: ۴باید ډېرې ورنکړل يش. )

وختونه مال پرته له دې  وه. ځینې هغه د جرب نکاح بله مسئله چې په نظامنامه کې په پام کې نیول شوې وه،
رضایت او خوښي په پام کې ونیيس، د دواړو لوریو ترمنځ نکاح د جرب په نکاح کې د ناکح او منکوحې چې 

عقد، مدين قانون عقد دارنګه تعریفوي:  نکاح یو عقد دی اوله امله نکاح نه کیږي.  د نشتوايلد رضایت تړي چې 
د عقد کوونکي د دواړو خواوو څخه د یوه د ایجاب ارتباط دی د بلې خوا د قبلولو رسه، خو د قانون د حکمونو 

 وو رضایت او توافق روښانه شوی دید دواړو خوا په پورته ماده کې .(ماده، لومړۍ فقره۴۹۷ :۵) په حدودود کې
ح رضایت تر بحث الندې نظامنامه کې د نکا  ۍ پهسنتګر د نکاح، واده او  د عقد اصل او منشاء ګڼل کیږي. چې

ډول نکاح وتړله، یعنې د ناکح یا منکوحې له رضایت پرته نکاح وتړل  که کوم مال دا هغه مهال ،نیول شوی و
مه ماده په دې ۱۸د نظامنامې  نکاح ګڼله کېده او مال ته یې تعزیري مجازات ورکول.شوه، دا ډول نکاح جربي 

ه، بل ته په جرب ورکړ  یو څوک ، که چاد بالغ ناکح او منکوحې له رضایت یا خوښې پرته»اړه داسې حکم کوي 
 ماده(۱۸: ۴) .«مال ته تعزیري مجازات ورکول کيږي او نکاح تړونکيجابر ګڼل کیږي 

کې بیا د تعزیري مجازاتو یادونه شوې چې په نائب الحکومتونو او اعلی  د نظامنامې په وروستۍ برخه
پرېکړې اجراء  ېحکومتونو کې یې د کوټوالۍ قضاة ته واک سپارلی چې دوی دې باید د تعزیري مجازاتو اړوند

 ورکړیصالحیت  یېقايض ته  بلکې، شوی په نظامنامه کې نه دی مشخصد تعزیري مجازاتو اندازه او حد کړي. 
  تعزیري مجازات دې ورباندې وضع کړي.، هامغومره وبرېښېدلورته مناسب  مجازات هره اندازه چې

 د نکریزو شپه او ولیمه -لسم
. له دې وروسته بیا ته نکریزي وړيهلک  او جنۍ خپلوان جنۍیوه شپه د هلک او  څخه دمخهله نکاح  

نکاح تړل کیږي او ډولۍ راوړي، چې له ډولۍ وروسته بیا د هلک کورنۍ مېلمنو ته د خوراک او ډوډۍ 
ځینو په او  څخه دمخهځینو سیمو کې له نکاح په ځینو سیمو کې ولیمه د نکریزو په شپه، په  چمتووالی کوي.
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نظامنامه احکام د ولیمې برابرولو په اړه هم  پر شپه نکریزود  سیمو کې بیا له نکاح وروسته ولیمه ورکول کیږي.
د ناکح په منع نه ده ګرځول شوې، خو رشط یې ایښی چې باید نوموړې ولیمه په ټوله کې دا ډول ولیمه لري. 

د خوراک ټاکلی او هم د مېوې او شیرینۍ حد یې همدارنګه  خوښه وي او جربا  ورباندې نه وي ایښودل شوې.
جالبه خربه دا ده  اړهپه منع کړې ده. ددې ترڅنګ د مېوې او شیرینۍ  خوږه او مېوه یې زیاته څخه له اندازې

که د نکریزو په »مه ماده کې په دې اړه راغيل ۱۶ په نظامنامېد  يس.نهباید څوک یې کور ته له ځانه رسه یو  چې
 خوږه او مېوهخو  ، مامنعت ورته نشته.برابرولو کوم مجلسپه ډول  ولیمېد خوښه د نکاح  هخپلناکح په شپه 
 ماده(۱۶: ۴. )«او مېلامنه دې له  ځان رسه کورونو ته نه وړي د خوراک له اندازې زیاته نه ويدې 

 پایله
غوره او ښو قوانینو د  هغه وخت د رشایطو او اوضاع مطابقنستان له نن څخه سل کاله وړاندې، د افغا

اصول او مقررات چې د نظامنامو په چوکاټ کې  د هغه وخت لرونکی و چې په سیمه کې بې ساری ګڼل کیږي.
 .سم ووفقهې رسه  له او د حنفي مذهب وو د اسالمي رشیعت د احکامو مطابق راټول شوي، وو راټول شوي

کې له حده ډېر لګښتونه او په افغانستان راهیسې له پخوا  اړهکوژدې د لګښتونو په له بده مرغه د واده او 
 خو له نېکه مرغه غازي امان الله خان یې د مهارولو نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. وو، مصارف

له بهرنیو هېوادونو رسه یې په نوې بڼه اړیکې ګ چې د خپلواکۍ اتل ګڼل کیږي او امان الله خان ددې ترڅن
او هڅه یې دا وه چې په افغاين ټولنه کې نظم  و وړو اصالحاتو او سمونونو ته ژمنپیا هېواد کېجوړې کړې، په 

 او ډسپلین وي او قوانین حاکم وي.
 وړاندیزونه

مان د غازي ا اړهاوسنيو لګښتونو او مصارفو او دغه راز ولور ته په کتو، دولت ته وړاندیز کیږي چې په دې 
 ډول مصارف د قوانینو له الرې کنټرول کړي.  او دااخيلالله خان د وخت له تجاربو ګټه و 

 نور پړاونه ووهي. چېکړي  مسوده نهایيعدلیې وزارت ته وړاندیز دی چې تر ممکنه بریده د کورنۍ قانون 
اده قانون په د و  پارهلهځایه لګښتونو د مخنیوي په ددې ترڅنګ عدلیې وزارت ته وړاندیز دی چې د بې

 ک یې له موادو خرب يش.خل کړي چې رسمي جریده کې خپور
.................................................................................................................. 

 ونهمأخذ
 . قرانکریم۱
و رشیفینو د یند حرم ،پارې پورې ۱۵تر  ۱د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په پښتو ژبه کښې، ړومبی جلد له . ۲

 : ...خادم پادشاه فهد د قرآن کریم د طباعت لپاره
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