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 مبحث محصول گمرکی

مطالعات و تفتیشات و ۀ جا قرار فوق عموم لویه جرگه اظهار داشتند که ما تماما ً در نتیجیندر ا}
باال را دیده در آن ما نظریات و  ۀقوانین مذکور ۀتطبیقات خود ها که در تمام نظامات قابل بحث و تنقی

آن احدی از ما  ۀدر مابقی ،و عرفا ً عرض و تقدیم داشتیم اصالحات خود مانرا بحضور شاهانه شرعا ً 
برنخورده ایم و هیچ یک چنان امر و ماده  ۀ و اعضای لویه جرگه بر اینچنین یک نکت ء، وکال ءعلما

یم که بمسائل شرع شریف و مذهب منیف مطابق  و بعادات و اطوار مملکت افغانستان و ارا ندیده 
ل و حال ما تبعهء حکومت افغانی را آمعنوی و اصالحات م یات مادی وفق نباشد و ترقاسکنهء آن مو

حائز نباشد. لهذا مایان ما بقی نظامات دولتی را تماما ً درست و صحیح پنداشته بحضور باهرالنور 
ملوکانه عرض و استدعا همی نمایئم که تمام قوانین عهد امانی تصدیق کنان نفوذ و جریان آنرا در 

ینکه معروضه لویه جرگه از طرف عموم ابعد از .نستان آالن کماکان آرزومندیمتمام قلمرو افغا
س ئیرخان لیل و کف زدنهای شادمانی تقدیر وتحسین و تائید شد، آقای عبدالرحمن همکررا ً بغلغله ت

مرکه پشتو بر خاسته یک نطقی بر خالف بعضی قوانین گمرکی و شکایات تجار افغانی بحضور 
 ۀهار داشت، ذات شاهانه بعد از ختم کالم و دالئل و گفتار مزبور و نظریحضرت غازی اظیاعل

بلی!  :پرداخته ضمنا ً فرمودند ،نموده بود ءمذکور که خواهش تقلیل محصول گمرکی را در بعض اشیا
و غیرمفید پنداشته  ما مضر ۀعادات و اخالق و اطوار ملت اسالمیبرای ما محصول آن آشیائی را که 

کسی بخریدن و عادت بدان  افزوده ایم تا ۀد اسباب بازیچه و سگرت و امثال آن، باندازمیشود، مانن
 ۀعت و ترقی و تعالی اهالی از آن در نظر است، باندازفرا که من ئیت نکند و محصول اشیائجرا

بدین  .خفیف قرار داده ایم که از اعطای آن بیشتر برای تجار شوق و تجارت آن بدماغ می پیچید
و ادای صلوة و تفریح اطعمه و قت مجلس پوره شد و عموما ً حسب معمول بغرض صرف تقریب 

 {مرخص شدند .ب . د 

 ( اسد۲ظهر پنجشنبه )

عموم اعضای لویه جرگه و ذات که ( بود ۲مقارن بساعت )} :س مرکه پشتوئیعبدالرحمن خان ر
که همواره در آغاز مجلس  ۀشاهانه در مجلس حضور بهم رسانیدند و ذات شاهانه قرار قاعده مقرر

س مرکه پشتو آقای عبدالرحمن خان ئیموقع نیز ساکت بودند که باز ر ینرچندی ساکت میبودند، د
لفاظ ادوباره همان مبحث را اعاده داده بعضی دالئل الطائل را در همان مواد جزویه رسوم گمرکی ب

س صاحب ئیطرف ذات ملوکانه و رآغاز نموده از  ،دبانه و کلمات ادیبانه طوریکه عادت شان استؤم
عمومی شورای دولت و وکیل صاحب وزارت تجارت و وزیر صاحب مالیه و محمد عمرخان نائب 

س ارکان حربیه و ایشان اعظم خواجه و باقی عمائد لویه جرگه حسب نوبه جوابات کافی نسبت به ئیر
 ،ترتیب تمام بپردازد بعضی اعتراضات جزوی و تنقیدات سرسری وی گفته میشد که اگر بنده به

ث تقریبا ً تا ساعت سه و نیم دوام یافت باالخره ذات شاهانه حبالجمله این ب .مثنوی هفتاد دفتر میشود
بالفاظ که مجمل آن ذیال ً مرقوم میشود و متعارض موصوف را تسلی داد و این مبحث را که نه از 

لویه جرگه ) چنانچه مرقوم شد (  طرف تجار خواهش گفتن آن بعمل آمده بود و نه اعضای محترم
 {خاتمه داد . ب . د  ،خواهش بر پا نمودن آنرا نموده بودند

نه بحث و مذاکره کردن در  ،مقصد از انعقاد این مجلس عالی اصالحات اساسی است حضرت :یاعل
تعزیربالمال جائز   ؟مثال ً نظام قومی باشد یا جبری .امورات جزوی و گذارشات عادی و معمولی

ظف نمی باشیم. این ابحاث داخل وظائف مجلس ؤاست یا نی؟ و امثال آن، ما و شما برای جزئیات م
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عمومی شورای دولت و مجلس عالی وزراء است. امثال شما اشخاص منورالفکر را نبایستی که بر 
خالف مقررات مجلس در اضاعه اوقات قیمتدار لویه جرگه ابحاث بی موقع را ایراد دارید و اشخاص 
کوتاه نظر و بی فکر را مجبورا ً در مغالطه بیندازید. همه شما خوبتر و بهتر میدانید که این رسومات 
دولتی را این خادم تان برای مفاد شخصی خود از شما تحصیل نمیکند. اگر مقصد تان از پیچیدن این 

شما حصول پس برای ما و ،بحث باشد که فالن تاجر و فالن صاحب ثروت را از خود خوش بسازید
رضای خداوندی و خوشنودی روح پر فتوح نبوی از حد افزون و ضروری است، بیائید که مزید بر 
مزید ما وشما بر اوامر و نواهی دین خود پابندی را اخیار کنیم و احکامی را که مذهب ما و شما در 

م است که تحفظ حفاظت دین مبین اسالمی و ملک و ملت ارشاد فرموده است آنرا بجا بیآوریم. معلو
ناموس دین و مملکت و ملت و دولت ابدا ً بدون از قوت امکان پذیر نیست و قوت چیزیست که در اثر 

ثروت افغانستان به همه شما عیان است که وابسته بهمین اخذ رسوم گمرکی و  .ت بعمل میآیدوثر
رسوم  د که مالیات ورا مطرح مذاکره بنمائی ۀمالیات و زکوة است و بس. فی الحال اگر شما نظری

مان گگمرکی و محصول مواشی و غیره مطالبات حکومت از نزد شما ملت مناصفه تحصیل شود، 
میکنم که هیچ یکی درین پیش نهاد با شما مخالفت نخواهد کرد و تماما ً خواهش منظوری این نظریه 

و هستی و باالخر بدین و را خواهند کرد، فاما بعد از مدتی که اثرات سنگین آن بجان و مال و ناموس 
ال و ثروت معلی الفوریه تنها با عطای  ،آئین و مذهب و مشرب تان از طرف دشمنان شما وارد آید

 ،خود بلکه بریزاندن خون خود نیز خوداری نمیکنید. امثال این اقوال را که من بشما تکلیف کنم
 نید.کمیقبول  ،بایستی نظر بخرابیهای که از آن بشما تولید شدنی است

خارجیه اگر خواست ]واردات[ تا ادخاالت است مقصدم از افزون محصول بر بعضی اشیاء غیرمفید 
ر صنایع و پیداوار مملکت خود و د دینخود بنما ۀخدا باشد و ملت عزیزم غیرت و همت را شیو

ب و ا چیزهای عجیممملکت از ترقیات شایانی را از قوه بفعل بیاورند، کامال ً قطع شده بجای آن 
روزی خواهد بود که  .ر گذاریمکغریبی بدیگر ممالک فرستاده شود، یگانه موقع و خوشنودی و ش

مملکت خود قناعت  ۀرجیه مستغنی گردیم و براشیای موجودابهمین عرق جبین شما از ادخاالت خ
ار برادرم ! اگر تج ،اگر شما مکررا ً میگوئید که از زیادت محصول در تجارت نقصان میشود .کنیم

از این ، دنم شما نقصانی را خدا نخواسته بنگررغما در تجارت داخلی خود در بعضی اشیاء بر طبق 
باکی  ،همان نقصان پول و ثروت در میان مملکت بدست ملت باقیمانده است ۀنظر که به انداز ۀنقط

آگاه باشید !  ندارد . شما بار بار میگوئید از این شیوه برای دولت در محصول نیز خساره عائد است،
پروای ندارد ، زیرا همان  ،که دولت شما نیز بدین خساره و نقصیکه از این رهگذر برایش عائد گردد

عضوی دولت و  ،بجیب ملت ماند. ملت کیست ،پولیکه دولت بصورت محصول تجارت میگرفت
شما کدام  ثروت و هستی ملت را عینا ً مانند ثروت خود می انگارد، خالصه مقصد این است که اگر

یات وئید و اگر گفت وشنیدی را در جزااعتراض اساسی برین نظامات داشته باشید، بسم هللا بفرم
بسم هللا بریاست شورای دولت حاضر شوید و یا  .از آن نیز شما را مانع نمی شوم ،خواستار باشید

مجلس عالی برای  این .تقدیم کنید ،ظفندؤخود را بمجلس عالی وزراء که برای همین خدمات م ۀنظری
 المحاله باید مدت او ،ابحاث جزوی منعقد نشده و اال اگر از فروع و جزویات در این بحث رانده شود

 را تا ده سال اطاله دهیم .

ثیر عمیق در آمده أازین بیانات مشفقانه و نصائح پدرانه ذات جهانبانی تحت یک رقت و ت لویه جرگه :
را بر  وما ً خود ها ماندیشی های همایونی اظهار شادمانی نموده ع بتاقما ً از این دوربینی ها و عاتم

وجود اینچنین فرمان روای ملت دوست مملکت پرور و ترقیخواه نیک بخت و سعادتمند شمرده از هر 
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آوازهای تکبیر و کف زدنهای شادمانی متوالیا ً یکی بعد از  ،کنار بتائید همین مطلب گفتار بعمل آمده
 دیگری محض تقدیر خدمات ملوکانه بعمل آمد.

مکررا ً بحضورتان عریضه پرداز شده ام که از مدح خوانی و تذکر صفات این خادم  حضرت :یاعل
فرمائید که دیگر لطفا ً ب .تنها در مفاد مجلس مذاکره نمائید ،فرموده مملکت و ملت افغانی صرف نظر

 چیزی گفتنی دارید ؟ یا خیر؟ 

حضرتا ! قبال ً بعرض رساندیم که در مواد نظاماتیکه ما بحث و تعدیالت را یعلا لویه جرگه :
در دیگر نظامات ما هیچ گفتن و  ،حسب خاطر خواه مذاکراة و اصالحات بعمل آمد ،رزومند بودیمآ

 تصدیق میکنیم.شنیدن را خواستار نبوده متفقا ً تمام آنرا 

امروز وقت مجلس تمام شده و فردا هم جمعه است. پس فردا رئیس عمومی شورای  حضرت :یاعل
نظریه و اصالحات شما علمای کرام و وکالی عظام را که از  ۀدولت را امر میفرمائیم که خالص

دا ً از حکومت ابتداء الی آالن در نظامات دولتی و دیگر فقرات مهم نموده اید و یا خواهش آنرا مجد
تحریر داشته بروز یکشنبه بیاورد تا باز مکررا ً همان فقرات به پیشگاه شما حضار محترم  ،کرده اید

بعده عموما ً همه تان بما تحت  ،ت شود و تفصیالت الزمه نیز در آن مورد خاطر نشان تان شدهائقر
کابل بمقامات خود طبع  ید تا بصورت اعالن عمومی قبل از حرکت شما ازئنما اءآن فقرات امض

 .گردد

ما نیز خیلی مائلیم که یک بار دیگر خالصه تعدیالت و نظریات را که از طرف لویه  لویه جرگه :
بشنویم و در نتیجه  ،جرگه در نظامات بعمل آمده و یا مجددا ً خواهش اجراء و تأکید آن کرده شده است

ه که مشتمل بر خلص اصالحات لویه جرگه حئصوص کرده شود تا نه تنها آن الخیکروزی برای آن م
الی آالن ما آنرا تصویب نموده وکالتا ً ذات شاهانه را تکلیف  ءحی که از ابتدائبلکه تمام لوا ،است

اینکه از مذاکرات مجلس باز میماندیم و  ۀن امضاء فرمایند و ما بواسطآنموده ایم که از طرف ما بر
ه ف بوامضا نمودن و مهر کردن آنها را موق ،می انجامیددر نظام مجلس یکنوع خلل و سکته بوقوع 

 یم .ئومهر مینما ءنده امضاانیز آنرا سرا پا خو بعد ما ،ختم مجلس نموده ایم

نظریات شما را  ۀ( اسد ریاست شورای دولت خالص۴خوب شد روز سه شنبه ) حضرت :یاعل
بروز  .ت خود مشغول میشویمابخدمجدا گانه تحریر میکند. خودم و دیگر وزراتها نیز  ۀحئبصورت ال

حه مکررا ً بحضور شما خوانده میشود که آیا برطبق مفکوره و ئ( اسد بعد از ظهر آن ال۵یکشنبه )
حه و ئبعد از تصویب عمومی برای امضای آن ال .ا مخالفت داردیخواهش تان تحریر شده است و 

( اسد تخصیص میشود که ۶روز دوشنبه ) ،حیکه از ابتداء الی آالن معطل بخاتمه مجلس بودئدیگر لوا
در آن روز خودم و مامورین دولتی بکارهای خود مشغول خواهیم بود و تنها شما در اینجا آمده برآن 

دیگران و وداع عمومی تخصیص میشود.  ۀفقرات امضاء میکنید، روز سه شنبه برای گفتن دوسه فقر
 ما را بخدا می سپارم.همه ش ،حاال چون از وقت مجلس چند دقیقه گذشته است

 

 ( اسد۳روز جمعه )

تمام اعضای محترم خرم و شادمان بنظر  ،در این روزچون کار های لویه جرگه باتمام رسیده بود 
وکالء دیگر حکومتی و و آمده و کالء و علماء وسادات یک والیت و حکومتی به نزد سادات و علماء 

ای و شیرینی و فواکه که از طرف حکومت والیت رفته مصروف مصاحبه های دوستانه و صرف چ
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 ،مقرر بود ،برای مهمانان محترم هر مقام چنانچه در اول این کتاب بطرف آن اشاره نمودیم
 میپرداختند.

ذات ستوده صفات ملوکانه از طرف صبح بامضاء نمودن بعضی احکامات و فرامین مشاغلت داشته  
درین جمعه نیز نه تنها طبقه تحتانی و  ،پرداختهاز ظهر بغسل و تبدیل لباس و تیاری نماز جمعه 

بلکه در اطراف و جوانبش نیز جای  ،حصه فوقانی جامع مبارک امانی از نماز گذاران مملو و پر
وزراء و اراکین و  چند دقیقه با ۀبوقف ]جمعه[ حضرت غازی بعد از بانگ آدینهیخالی نمانده بود. اعل

 ،که یکی از علمای محترم لویه جرگه میفرمود ع وعظیباستما ،مصاحبین خویش وارد مسجد شده
هللا ( را داده عموم بادای سنت پرداختند، بعد  لگوش نهاده درین بین مؤذن صدای ) صلوة سنت رسو

طبه و خحضرت غازی خطیب مسجد را اشاره بخواندن خطبه نموده بعد از فراغ یاز فراغت سنت اعل
 ه جرگه وعظ نموده بعده تمام بصرف طعام پرداختند.ادای نماز جمعه باز یکی از علمای لوی

از طرف ظهر نیز اعضای محترم لویه جرگه مانند صبح بمالقات و احوال پرسی همدیگر و سیر 
حضرت بمالحظه بعضی اوراق مخصوص مشاغلت یاعل ،تماشای اطراف و جوانب مشغولیت داشته

 {ب .د .  }داشتند .

 ( اسد۴روز شنبه )

معظم شورای دولت بخالصه نویسی نظریات و اصالحات و عرائض لویه جرگه  درین روز ریاست 
و اراکین و کالی لویه  ءاز صبح تا شام باتفاق عمائد علما ،و امر شاهانه که بروز پنجشنبه نموده بودند

جرگه بذل مقدرت داشت و باقی نفری بعضا ً بدیدن احباب مشعوف و قسما ً به بعضی عرائض و 
باستراحت به اتاقهای خود مشغول  ۀمصروف و عد ،راتها و ماموریتهای مرکزی داشتنداموراتیکه بوز

ب. }بودند. ذات ملوکانه و عموم وزارات و دوائر بکار های محوله خود درین روز مصروفیت داشتند 
 {د 

 ( اسد۵ظهر یکشنبه )

مایونی و عموم خود و ذات ه ۀجرگه همان کار دیروز ۀاز طرف صبح این روز ریاست دولت و اعز}
 ،از صرف طعام و ادای صلوة ظهر خویش مشاغلت داشتند. بعد ضۀوزارات و دوائر بامورات مفو

آمد آمد نفری لویه جرگه بغرض استماع خالصه اصالحات و نظریات و عرائض خود ها که در روز 
ا تماما ً بدقت های ماقبل از مجلس عالی لویه جرگه بحضور ملوکانه نموده بودند و میخواستند که آنر

حضرت بوقت موعوده حاضر مجلس شده یاعل .شروع شد ،بشنود تا علی الصباح او را امضاء نمایند
 {قلیل فرمودند ، ب .د  ۀبعد از وقف

در خاتمه مبحث پریروز از اظهارات تان چنان مفهوم گشت که مزید برین گفت و  حضرت :یاعل
و صواب قرین دیده ریاست شورای دولت را اجازه  آنرا بصحت ۀشنیدی در نظامات دولتی نداشته هم

داده بودید که خالصه مذاکرات و اصالحات و عرائض تان را تسوید نموده الیوم مکررا ً بحضورتان 
لویه  ۀتان تحریر شده یا نی. در نتیجه و بران خالص اءبخواند تا بشنوید که بر طبق فرمائش و آر

اینک رئیس صاحب عمومی  .صباح مهر و امضاء نمائیدو افکارتان علی ال اءجرگه و مابقی آر
شما را میخواند و خودم در بعضی مقامات برای تان  ۀی تان همان اشیآء مطلوبراشورای دولت ب

 ایضاحات میدهم .
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و باقی اعضای لویه جرگه  ءذیل را که علماء و وکال ۀدر اینجا رئیس صاحب شورای دولت عریض}
ً تحریر داشته بودند ارب آن ممطالب و خلص  ۀقرائت نمود که ما از آن میان به تذکر عمد ،متفقا

را لویه جرگه نسبت بمسائل خارجیه  یعرائض و گذارشات بذل مقدرت ورزیده آن آراء و نظریات
درینجا نیز آنرا  ،فرموده اند، نظر بدینکه ما از اصل مذاکرات آنهم در موقع وی صرف نظر نموده ایم

طوالت  ۀحتی االمکان بواسط همچنین از الفاظ مدحیه و کلمات منشیانه و ادیبانقلم انداز میکنیم و ه
 {ون صرف نظر خواهیم کرد . ب .دممض

 )ادامه در قسمت بیست و یکم(
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