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   سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١٥ اگست ٠٨

  

 ازدواج خونبھا ھم يا و »بد«ازدواج در
 

ی است که در صورت ئ ازدواج ھاۀاز جمل»  بد «و ياھم ازدواج  در) ديت(  ازدواج خونبھا يعنی به اصطالح عوام

ويا در بدل بدی به گبه اين معنا که دختری از فاميل قاتل . شود وقوع قتل به ورثـۀ مقتول دختری از فاميل قاتل داده می

اين نوع حوادث، . رف نظر کنندورثـۀ مقتول به عقد نکاح در آورده شده تا ورثـۀ مقتول از تنفيذ ويا  گرفتن قصاص ص

 وقوع میه حاالت و برخورد ھا با تأسف در کشور عزيزی ما افغانستان و منطقه به کثرت مشاھده شده و ھنوز ھم ب

  . پيوندد

قبايل بنابر بر بعضی از  که در ميان اقوام و ی و زمانیه ئوقبيلدانيد افغانستان کشوری است  قومی  که می طوری

شوند، و در  دال و درگيری صورت گيرد، و در اين جنگ و درگيری کسی و يا ھم کسانی کشته میموضوعات نزاع، ج

شدت  نھايت سران و ريش سفيدان قوم، دور  ھم جمع شده جرگـۀ قومی را داير و به حل نزاع و از بين بردن آتش و

در بين اطراف نزاع و قوم که يرد تا گ دشمنی وجلوگيری از قتل و خونريزی بيشتر متمرکز شده و تالش صورت می

قتول در مقابل وقوع پيوسته نزاع فروکش شود لذا اقارب و قوم قاتل دختری را به ورثه و قوم مه ُاين کشت و خون ب

دارند تا با اين عمل خويش  ازيک طرف دشمنی وعداوت را  ًبه اين ترتيب اصوال  سران اقوام تالش می. می دھند» بد«

  خويشاوندی بين فاميل قاتل و ۀخواھند به اين عمل خويش زمين تمه دھند، از جانب ديگر میبين دو قوم متحارب خا

ری برای گه مشکالت ديچکه اين عمل  اين. رندآعمل ه ی ھای بيشتر جلوگيری بئجوتا از انتقاممقتول را قايم سازند 

 . د خطرناک را با خود داشته است تراژيدی ھای طوالنی اند که عواقب بیورد بحث و در موارد آبار میه دختر ب

مسلم که از لحاظ شرعی اين نوع ازدواج خونبھا يعنی قرار دادن دختر در بدل خونبھا ويا ھم ازدواج بد ، ھيچ اصل 

  . شرعی در دين مقدس اسالم نداشته و ندارد

ناھی گًاست که اصال بدون ھيچ ًدر عمل ديده شده که اين روش عمال يک نوع ظلم بر يک انسان مظلوم و بی گناه دختر 

طور دايم و ه ًعلت آنھم کامال روشن است که  فاميل شوھر يعنی خسرخيل  ب. شود به صورت بس شديدی مجازات می

 مورد یحيث ياد و سمبول از فاميل قاتل نگريسته و ھميشه او را مورد اھانت و در موارد زياده سوی دختر به ابد االبد ب

  . کنند اه میگوی به چشم قاتل نه تی باذيت  قرار داده و ح

 اکراه بر دختر و پسر در حين . داند را شرعآ حرام می ازدواج ظلم و بربريت مسمی نموده وآنبه را اسالم  اين ازدواج

  .باشد ی میفغاز درست نيست و منتآ از ھمان یًازدواج اصال حرام و چنين نکاح

  : قانون منع خشونت عليه زن، تصريح کرده است. مل مجرمانه استازدواج بد دادن در اسناد حقوقی افغانستان ع
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 شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدھد يا بيگرد مرتکب حسب احوال به حبس طويل که از ده سال بيشتر -١«

 .گردد نباشد، محکوم می

يک حسب احوال  به حبس ھر ) شاھد، وکيل، مصلح وعاقد( اين ماده اشخاص ذی دخل ١ ۀدر حالت مندرج فقر. ٢

قانون ( » .گردد داده شده مطابق احکام قانون فسخ  می )به   بد (  زنۀمتوسط، محکوم و عقد نکاح در صورت مطالب

  )٢٥، کابل، افغانستان، ماده ٢٩/٤/١٣٨٨ ۀرخؤ، م٩١  شمارۀ رسمیۀمنع خشونت عليه زن، جريد

ه ر جھان اين نوع نکاح ضرورت به فسخ بگشور ھای ديبه صورت يقين درين مورد عدم دقت  وجود دارد که در ک

شده باشد و لذا  ً که اصال عقد نکنند اه میگ نی را از ھمان  آغاز باطل پنداشته وبه آن به طوریخاطر ندارد چنين نکاح

  . دارند  فسخ بودن اين عقد را از ھمان آغاز صرف اعالم مییدر چنين موارد. ضرورت به فسخ ھم نمی دانند

 .تر می سازدر نکاه عقد شده حساب شود در آن صورت پروسـۀ طالق و يا تفريق را که کم پيچيده گلحاظ حقوقی ااز 

 

  :تتبع ونگـارش 
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   جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 


