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 هـ ش  ١٣٨۵ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                     اسد، 
 

 بحران افغانستان از کجا شروع  گرديد؟
 

هـ ش هريک بزعم خود تبصره های     ١٣۵٢ سرطان  ٢۶ سرطان امسال، رسانه های خبری بر تحول  ٢۶در 
يکی از روزنامه های منتشره کابل ضمن ياد آوری از    . از بانی آن، مرحوم محمد داود خان ياد کردند    داشتند، و  

مسايل اگر سرسری ديده شود    . آن واقعه نوشت که بحران های بعدی در افغانستان از آن تحول چشمه می گيرد
 اگر تعمق بعمل آيد و نظری به  ممکن بنظر اول بسياری اشخاص در تائيد اين حکم با روزنامه همنوا باشند الکن  

م  انداخته شود منظرۀ آن شکل    ١٩٠٠هـ ش مطابق به دهۀ شصِت   ١٣٠٠حقايق گذشتۀ کشور ما در دهۀ چهل ِ 
 .  برای ترسيم وقايع بر می گردم به اين گذشتۀ ذکر شده  . ديگری اختيار خواهد کرد

 
د و پالن پنجسالۀ دوم هم درحالت اجرا  بعد ازينکه پالن پنجسالۀ اول انکشاف اقتصادی به پايۀ تکميل رسي

قرارگرفته بود، مرحوم محمد داود صدراعظم وقت چنين عقيده داشتند که در پهلوی انکشاف اقتصادی، تطبيق        
روی اين مفکوره پيشنهاد خطوط اساسی يک تحول اجتماعی را در     . تحول اجتماعی نبايد از نظر انداخته شود 

 . ور پاد شاه افغانستان تقديم داشتندکشور، در هفت فقره و سه جز، بحض
 

 پيشنهاد مرحوم محمد داود راجع به خطوط اساسی يک تحول اجتماعی در افغانستان،
 هـ ش١٣۴١ سرطان ٩مورخ 

 
قانون اساسی افغانستان که در وقت و زمان ديگر و شرايط و ايجابات جداگانه ترتيب و تدوين شده است بايد         

 :ای برجستۀ اين قانون که پيشبينی ميشود چنين است نقاط اهم و هدفه. تجديد گردد
حقوق جليله پادشاهی در آن  .  رژيم، شاهی مشروطه و طرز حکومت پارلمانی و ديموکراسی خواهد بود -١

پادشاه باالتر از قوای سه . پادشاه نشانۀ وحدت و سلطۀ ملی و شيرازۀ تمام مملکت است . تثبيت خواهد شد
 .فت فرد اول کشور غير مسؤول شناخته ميشود  پادشاه به ص. گانه قرار دارد

 .قانون اساسی تصريح خواهد کرد که اعضای خانوادۀ سلطنتی کدام اند و چه حقوق و مزايا دارند      -٢
 . آزادی های فردی و حقوق شخصی درين قانون اساسی تثبيت خواهد شد  -٣
ارلمانی دو حزب فعاليت در قانون اساسی جديد به وجود آمدن دو حزب پيشبينی خواهد شد که در سيستم پ  -٤

حزب اکثريت را پادشاه به تشکيل . و برای اشغال کرسی های شورا جد و جهد خواهند نمود  . خواهد کرد
 . حکومت مامور خواهد ساخت

قوای . قانون جديد تثبيت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانۀ تقنينيه، قضائيه، و اجرائيه می باشد     -٥
شورايی است که نمايندگان آن از اعضای حزب تثبيت شده از حوزه های معينۀ تقنينيه عبارت از جرگۀ 

 . انتخابی خواهند آمد 
قوه قضائيه متشکل از محاکم ثالثه، ابتدائيه، مرافعه و تميز است، که بکلی از تاثير و ِاعمال نفوذ قوۀ اجرائيه               

 . محفوظ و مصؤون خواهد بود   
 .ک نظام پارلمانی ديموکراسی ترتيب خواهد شد قانون انتخابات طبق شرايط ي  -٦
درصورتيکه اساس تجديد قانون اساسی منظور شود، و تصميم برای تدوين آن گرفته شود، اقدامات ذيل به          -٧

 : عمل آيد
 . نشر يک ابالغيه از طرف دولت که آغاز اين تحول را با پروگرام آن به اطالع عامه برساند  –الف  
ن برای تثبيت و تدوين مسودۀ قانون اساسی مؤظف خواهد شد که مسودۀ           يک عده علما و متخصصي –ب 

 . ماه ترتيب نمايد١٢متذکره را در مدت 
 بعد از تهيۀ مسوده، لويه جرگه دعوت شود که به حيث مجلس موسسان قانون مذکور را تدقيق و    –ت 

 .تصويب نمايد
ت حزبی را سهولت خواهد بخشيد تا    بعد ازتصويب قانون اساسی از طرف لويه جرگه، حکومت فعالي–ث 

برای اينکه اين فعاليت صورت بگيرد، حد اکثر  . نمايندگان خودرا از راه مرام حزبی به شورای ملی بفرستند
 . شش ماه فرصت داده خواهد شد   

 درچنين سيستمی که آزادی عقيده و بيان، آزادی اجتماع و فعاليت سياسی بيشترمی شود و رونق زندگی  –ج 
ميگردد، حکومت سرپرست و حکومت های ما بعد ديگر برای حفظ امنيت و حفظ مصالح ملی به  گرم تر 

لذا در خالل مدتی که قانون اساسی تدوين    . توجه و مراقبت جدی تر و مسؤوليت بيشتر مواجه خواهد شد  
 . ختم پبشنهاد. ميشود، مسودۀ اين قانون نيز تهيه ميگردد  
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 . ی من و رفقايم که فوقًا به حضور شما رسانيده شداين است مفکوره و پسشنهاد ما يعن 
 

**** 
 

هـ ش مکتوب مرحوم محمد داود را پاسخ دادند و اساسًا     ١٣۴١ سنبله ١٢اعليحضرت پادشاه افغانستان به تاريخ 
ولی عملی    . باين پيشنهاد موافقت نشان داده و آنرا يکی از آرزو های پدرشان اعليحضرت محمد نادرخان خواندند

 .  آنرا به وقت و زمان و افرادی که بتوانند مسؤوليت عملی ساختن آنرا بدوش گيرند، موکول نمودند    شدن 
ممکن ايشان ميخواستند يک تحول اجتماعی در جامعه بميان آيد ولی نمی خواستند ابتکار عمل در دست سردار           

وان و پالن های انکشاف   محمد داود خان قرار داشته باشد و نشود که تحول اجتماعی هم، مانند نهضت نس   
اقتصادی، ولو که درعصر پادشاهی ايشان عملی و تطبيق گرديد، به کريدت حکومت سردار محمد داود خان تمام     

 . گردد
 

بنا بر آن چون تطبيق يک تحول اجتماعی برای مرحوم محمد داود خان شهيد اجتناب ناپذير بود، از وظيفۀ        
عضو کابينه در حکومت سردار داود خان، بعهده صدارت عز تقرر   و دکتور محمد يوسف، 1صدارت کنار رفتند

 . حاصل نمود
 

از استعفای داود خان مرحوم هنوز ديری نگذشته بود که پادشاه، با آنکه عملی شدن يک تحول اجتماعی را به    
 تدوين    برایوقت و زمان و افرادی که بتوانند مسؤوليت عملی ساختن آنرا بدوش گيرند، مو کول نموده بودند،          

   .يک قانون اساسی جديد عنوان حکومت فرمان صادر کردند 
اما کار در همين جا   . حکومت  بال وقفه کمسيونی را برای تصويب قانون اساسی تعين نموده و کار آن شروع شد  

 در حکومت جديد متاسفانه عناصری عرض و جود نمودند که در عدم نيت نيک با نظام شاهی قرار      . خاتمه نيافت
داشتند لذا فرصت را غنيمت شمرده و شروع کردند تا بصورت سيستماتيک ذهنيت ها را در برابر حکومِت دورۀ         

روزی در يکی از مجالس هفته وار وزارت اطالعات و کلتور مرحوم        . صدارِت مرحوم داود خان مغشوش سازند   
با کنار رفتن  ": دند چنين گفت سيد قاسم رشتيا به اعضای مجلس که همه روئسا و آمرين موسسات نشراتی بو 

سردار داود خان از صدارت خالی بزرگی در زعامت بوجود آمده است و از اين رو مؤسسات نشراتی وظيفه     
 ."دارند اين خال را ُپر کنند 

اينکه درين گفتارخود مرحوم رشتيا چه می خواست بگويد، بخودش معلوم است، اما موسسات نشراتی چنين عمل        
 بعد از آن هدايت نه تنها اينکه ازتمام خدمات برجستۀ زمان صدارت سردار داود خان به نيکوئی     کردند، که آنها

ياد نميکردند، بلکه تنقيد به آن دوره را در چوکات منطق مطبوعاتی محدود نمانده و به سِيلی از بدگوئی ها سر   
ومت داود خان خالی زعمات ُپر  در مطبوعات اين چنين ذهنيت مستولی گرديد که گويا با بدگوئی بحک . دادند 
روز بروز کسب قدرت   " بادنجان دور قاب چين و فرصت طلب  "با کمال تاسف بايد گفت که عناصر . ميشود

 با اشاره به  ١۵٠مرحوم رشتيا در کتاب خاطرات سياسی در صفحه  . ميکردند و کل اختيار حکومت بودند 
ت ديگر در دوره های ديگر اگر بحيث عضو بازو   به عبار" ... :حکومت مرحوم دکتور محمد يوسف می نويسد 

در دستگاه دولت و ظايفی را اجرا می نمودم، درين دوره در رأس کارها و در جملۀ گردانندگان چرخ دولت قرار       
بنا برآن با تمام موشگافی ها بازهم حکومت "... : همين خاطرات نگاشته می شود ٢٠٢ در صفحه ".داشتم

 ...".داران را در دستگاه دولت درهيچ يک از مواقع و مراحل بکلی مسدود نمايد      نتوانسته بود جلو نفوذ سر 
 

چه باعث گرديد که حکومت به يکبارگی در ضديت با داود خان مرحوم قرار گرفت ؟ جواب اين است که  
نتی  مغرضين درکوشش آن بودند تا بغض و عناد را در برابر سردار داود خان دامن بزنند و در اتحاد فاميل سلط          

نبايد فراموش نمود که جمعی از اعضای همين حکومت آن اشخاصی بودند که مرحوم محمد     . رخنه وارد نمايند
ولی در اعالميۀ جمهوريت مايوسانه   ". ازمن و رفقايم ياد کرده بودند"داود خان در پای پيشنهاد شان به پاد شاه   

 :می گويند
ل قبل من و رفقايم پيشنهاد آخرين خود را به حضور شاه   اين آرزوی مقدسی بود که مرا وادار ساخت، ده سا "

آن آرزوی مقدس چرا به اين بی سر و سامانی   . سابق پيش و تطبيق آنرا برای خير و سعادت ملت تمنا کنيم 
مملکت منجر گرديد و چرا آن رفقای ضعيف النفس از اصل هدف منصرف و راه خطا را تعقيب کردند، داستانی         

بهرصورت نتيجه آن شد تا آن اميد های    .... تفصيل آن درين فرصت کوتاه گنجايش ندارد است بس طوالنی که  
ديرينه و آن آرزوهای نيک به ديموکراسی قالبی که ابتدا تهداب آن بر عقده، منافع شخصی، طبقاتی و بر تقلب و  

 شروع آن در باال با     آن داستان که ".دسايس، بر دروغ، ريا و مردم فريبی استوار گرديده بود، مبدل گرديد 
 . بدگوئی بحکومت داود خان ذکر گرديد، چنين ادامه می يابد  

                                                 
  1 نوشتۀ، چرا سردار داود خان از وظيفه صدارت کنار رفت، در آرشيف افغان جرمن آنالين مطالعه شنود   
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بهر صورت زمان به همين منوال در گذر بود، تسويد قانون اساسی جديد به پايان رسيد و غرض تحقيق و تدقيق  

جرگۀ افغانستان  بعد ازين مراحل لويه   . به يک کميسيون باالتر که کميسيون مشورتی ناميده می شد، سپرده شد
در پيشاپيش افتتاح لويه جرگه عناصر مغرض که بدبينی را با نظام    . داير گرديد تا تصويب قانون را براه اندازد 

شاهی، در ذهن داشتند، در کوشش بودند تا به هر ترتيبی باشد دربين پادشاه و پسران عم شان سردار محمد داود                
برای اين منظور چه بهتر بوده ميتوانست از اينکه  . را ايجاد نمايندخان و سردار محمد نعيم خان درزهای عميقی 

 .اين رخنه را در قالب قانون بريزند و بر گشت نا پذير سازند
بدون شک قانون اساسی جديد از لحاظ تامين ديموکراسی و حق مشارکت مردم در همه امور در تاريخ افغانستان    

دران گنجانيده شد که حاصل آن جز ايجاد سوء تفاهم و عقده چيزی  و حتی منطقه ممتاز بود، ولی يکی دو مادۀ 
 اين قانون اساسی، مرحوم داود خان را با برادرشان از همه حقوق که سزاوارشان بود و   ٢۴مادۀ . نبود

آيا اين مقابلۀ قانونی با داود خان که بميان آوردن نظم نو را خود به  پادشاه   . سزاوارشان نبود محروم ميکرد 
نهاد کرده بودند، نميتوانست ظلم پنداشته شود ؟ آيا درست بود که ديمو کراسی در کشور با سلب حقوق افراد         پيش

 پايه گذاری گردد؟ 
 

قبل از داير شدن لويه جرگه تا حد امکان جد و جهد بکار رفته بود تا ذهنيت پادشاه نسبت به عمو زادگان شان  
 .  مغشوش گردد

 
 :م رشتيا خاطرات سياسی مرحو٢٠٠صفحه 

روی تمام جريانات به شمول قانون " ... : پادشاه بعد از يک مالقات خوصوصی با مرحوم داود خان ميفرمايند      
من   .  گفت، نظريات من به شما معلوم است) سردار محمد داود خان  (آغا الله  . اساسی و لويه جرگه صحبت نموديم  

اما اگر مملکت را  ...  ت و ُلچکی متوسل نخواهم شد   بکار های شما غرضدار نيستم و هيچ وقت به کدام حرکت َپس 
بقول او اعتماد دارم و فکر می  ) پادشاه(، من...در خطر ببينم هيچکس و هيچ چيز مانع من شده نخواهد توانست   
بهر صورت خوب شد که اين تشويش جزئی   ... کنم که بعد ازين گفتار کدام انديشۀ از طرف او موجود نخواهد بود    

بازهم اگر حکومت کدام ترتيبات احتياطی را الزم ... ن به آن بسيار اهميت قايل نبودم، رفع گرديد هم، اگرچه م
تنها اين قدر توصيه ميکنم که ترتيبات بايد علنی و نمايشی نباشد تا بی جهت مو جبات   . ميداند کار خود شان است 
م رشتيا ميرحبيب اهللا نام را وظيفه دار با وجود اين اطمينان پادشاه بازهم مرحو  ..." رنجش سردار فراهم نشود

  مخبری  که شخصيت، صداقت و خدمات شان الظهر من الشمس است،  نمود تا از سردار محمد داود و برادرشان،      
 . نمايد

در حاليکه از طرف ديگر مير حبيب اهللا از اول صبح مقابل دروازه سردار    "... :  خاطرات سياسی٢٠٢صفحه 
 ..."خذ موقع کرده و يک آله واکی تاکی کوچک هم به اختيار وی گذاشته شده بود    عقب درختان آبده شهيد ا 

 
ضمن مذاکره روی مواد    . تسويد قانون اساسی جديد افغانستان تکميل و جهت تصويب به لويه جرگه تقديم گرديد

متن  يعنی فاميل شاه صورت ميگرفت، مرحوم رشتيا ٢۴مندرج مسودۀ قانون اساسی و قتی بحث روی ماده  
مندرج ماده متذکره را که درآن فاميل سلطنتی به فرزندان، دامادان و خانمهای شهزادگان محدود ميگرديد، کافی   
ندانسته و با ذکر اينکه در محيط ما فاميل وسعت بيشتر دارد، لذا عموزادگان و شوهران خواهران پادشاه نيز جز           

هم چنان شخصی که يکبار بعضويت    . فعاليت کرده بتوانندکسانی قرار گيرند که در آينده نبايد در امور سياسی  
درين بيانِ  رشتيا که متوجه دو برادران، سردار محمد داود        . فاميل شاهی منسوب گردد، نبايد آنرا ترک گويد 

مرحوم نوراحمد اعتمادی يگانه عضو    . وسردا محمد نعيم ميگرديد، محمد هاشم مجددی از وی پشتی بانی داشت 
د که باين چنين روش غير ديموکراتيک و سلب حقوق مدنی سردارمحمد داود مرحوم وبرادرشان      لويه جرگه بو

 .ديگران همه سکوت اختيار کردند . احتجاج کرده رای منفی خود اظهار داشت 
قابل تذکر است که مرحوم رشتيا خود در کميسيون های تسويد و مشورتی قانون اساسی عضويت و شرکت  

نهاد خود را در کميسيون های متذکره مطرح نکرد و انتظار کشيد تا لويه جرگه را با آن       او چرا اين پيش   . داشت
 غافلگير نمايد؟

 
، سکوت مطلق و فضای سرد فرا گرفته  که نويسندۀ اين سطور شاهد آن بود تاالر را٢۴هنگام بحث روی ماده 

واهند آمد و به قوای امنيتی هدايت       بود، چه ازيک طرف شايعه چنين بود که مرحوم محمد داود به لويه جرگه خ      
داده شده است تا در صورت لزوم دست به اسلحه گرم ببرد و از طرف ديگر وکال درک کرده بودند که پادشاه     

ترتيبات  . جريان مباحثات را ذريعه انتقال آواز مستقيمًا تعقيب می نمايند لذا سکوت را بر گفتار ترجيح می دادند 
ذهنيت های اهل امور با تبليغات سوء در برابر   . ی و شديد فضا را متشنج ميگردانيد    امنيتی ای فوق العاده جد  

 :سرداران زياد مغشوش گرديده بود  
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 خاطرات سياسی، تحريک يک عده وکالی لويه جرگه در برابر مرحوم محمد داود خان که اگر به  ١٩٢صفحه 
 .تاالر لويه جرگه بيايند

 
يری برای تعديل قانون اساسی که درعقب آن باز هم نويسنده سرداران    خاطرات سياسی، تالشهای اخ١٩۶صفحه 

 . را سراغ دارد
 

بازهم مردم از ورای قانون اساسی جديد سر و کله سردار  صاحب را بهمان      "  خاطرات سياسی، ١٩٧صفحه
 ". قسمی که معرفی و شناخته شده است مشاهده خواهند کرد  

خان از طريق قانون اساسی ميتوانست دوباره در خدمت مردم و کشور    قابل تذکر است، پرسيده شود که اگر داود   
در دوره صدارتشان، افغانستان به انزوا رفته و در تجريد از جهان غنوده را در           قرار گيرد و مانند گذشته که 

سطح منطقه و جهان دو باره مطرح کرد و باسخت کوشی و عالقۀ شديد به عمران کشور و پياده کردن پالنهای        
   باز هم مصدر خدمتی شود که مردم او را با آن صفت می شناختند، عيبش چه بود؟ نجساله دست يازيد، پ
 

 ٢٠۵ قانون اساسی  به پايان رسيد و طبق گفتۀ رشتيا، صفحه  ٢۴همين که بحث در لويه جرگه روی ماده 
يک بوقوع  نپيوست، از   و شايعات نادرست هيچ " بسته بندی گرديد  ٢۴به همين ترتيب ماده "خاطرات سياسی، 

 .تشنج فضای جلسه کاسته شد و ترتيبات امنيتی ديگر آنقدر جدی نبود 
 

بعمل آمد سرسام  آور، پريشان کننده و  " زمان ديمو کراسی"و آنچه بعد از تصويب قانون اساسی در ده سال  
 :برای افغانستان سرنوشت ساز بود

مل و چه در نظر صالحيت ها و مسؤوليت ها متوازن         عدم تطبيق درست قانون اساسی، گرچه درآن چه در ع    
نبودند، سوء استفاده ها از خالهای قانونی، تعبيرهای غلط قانون به نفع شخص و بازيهای سياسی، کشور و نظام     

حکومت ها ميرفتند و می آمدند، مامور و وکيل در منفعت جوئی بجان   . را هر روز بيشتر به بی ثباتی ميکشانيد
ترورهای سياسی دسِت باال ميگرفت و هرج و مرج ديگر جزء . و بجان مردم بی چاره می افتيدند همدگر و هر د 

رشوه و رشوه ستانی ديگر حد و حدودی را نمی شناخت، حتی سفر به حج که خانه          . زندگی روز مره گرديده بود  
.   و قليلتر می ساخت قاچاق و قاچاقبری عوايد دولت را قليل. خدا است در معرض خريد و فروش قرار ميگرفت

در نتيجه پالنهای انکشافی به سقوط مواجه گرديد، سظح بيکاری باال رفت، عوايد مردم تنزيل نمود و سطح          
همۀ اين عوامل باعث گرديد تا دار و دستۀ خلق و پرچم از يکطرف و ِاخوانی ها    . زندگی از آنچه بود پايانتر آمد

و بنفع جيره دهندگان خود سوء استفاده نموده زمينه را برای    از جانب ديگر ازين جريان، هريک بنفع خود 
 .گسترش آرزو و آمال شوم شان هرچه بيشتر تيره و تيره تر سازند  

قانون احزاب موجود نبود ولی کمونيست ها در چوکات منظم حزبی که از مسکو رهبری ميشدند در سر تا سر          
 و ديگر تاپه خوردگان روسها که انتخاب شان با پول    کشور زهر فشانی ميکردند و نعره های ببرک و اناهيتا

گزاف از مسکو تمويل می گرديد، از تاالر ولسی جرگه ساعت ها و روزها از طريق راديوی دولت به تمام      
 !!! کشور پخش می شد ولی عواقب آن يا درک نميگرديد و يا اينکه دولت قصدًا به بی ثباتی کشانيده می شد   

 
 :  سی رشتيا خاطرات سيا٢٠٠صفحه 

اما اگرمملکت را در خطر ببينم هيچکس    ... (خودت اين گفتار سردار را  :"... دکتور يوسسف از رشتيا می پرسد 
، چه گونه تعبير می  )که به پادشاه در مالقات خصوصی گفته بود   ...و هيچ چيز مانع من شده نخواهد توانست      

 " کنی؟
اما در آينده هروقت که احساس نمايد که      ... اقدامی نخواهد کرد در مرحله فعلی سردار کدام  "... :رشتيا می گويد

اين پرو گرام دچار مشکالت گرديده و مقبوليت خود را از دست داده، بال درنگ بهر وسيلۀ که باشد داخل صحنه          
 ."  خواهدشد 

نگ شدنی است اين بيان مرحوم رشتيا می رساند که او هم شخصًا به اين عقيده بود که قانون اساسی اساسًا بير  
 .  زيرا روی غرض بنيان گذاری گرديده بود

 
عدم همگامی فهم و . و اصل سخن درين است که قانون متذکره جامۀ بود که باقد و اندام جامعه سازش نداشت 

افکار مترقی اعليحضرت امان اهللا خان از يک طرف و شتاب   دانش در جامعه و ذهنيت انکشاف نيافتۀ محيط با   
  .ما از اين گذشتۀ تلخ خود هيچ نياموختيم   ديگر، با عث سقوط سلطنت وی گرديد و  زده گی از جانب

 
 درين فقدان سهوکالن بود که      .که درد کلی کشور ما در فقدان ليدر شپ نهفته است  عالوه بر آن نبايد فراموش کرد   

عينی جامعۀ خود،   داود خان و برادر شان، دو شخصيت آزموده، صاحب تجارب دولت داری و با خبر از شرايط  
تاريخ افغانستان شاهد آن است،    . صادق و راستکار، سر شار از عشق و عالقه به وطن، در انزوا قرار داده شوند           

عناصر خراب کار اين   . هر وقتيکه در اتحاد زعمای دولت رخنه وارد گرديده، کشور به بحران سوق يافته است    
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تا زمانی که پادشاه با عمو   . ر را به بی راهه بکشند حساسيت موضوع را ميدانستند، کوشيدند جريان امو  
زادگانشان رهبری دولت را بحيث يک تيم کاری در ادارۀ خود داشتند، رسيدگی به امور کشور بخوبی در جريان  

اگر تامين نظم نو با تأنی و تأمل سنجش ميگرديد و اگر دست های غرض دران دخيل نمی بود، ميتوانست . بود
اجتماعی آنطوری که پيشنهاد شده بود مثًال در تحت نظر يک شورای سلطنتی تحت رياست پاد     تطبيق يک تحول 

شاه با عضويت سردار صاحبان و چندی از اشخاص وارد ودلسوز درامور کشور، بدون شتاب زده گی عملی              
 . گردد و حال افغانستان به بحران نکشد 

 
در مدت زمانِ  خانه نشينی مرحوم محمد داود     . درين ضمن يک حرکت ديگری مرحوم رشتيا قابل تذکر است

چندين مرتبه، روی تصادف و يا هم روی سنجشِ  مرحوم رشتيا، ديدارهای مرحوم محمد داود خان باوی   
ولی در زمان رياست جمهوری سردار شهيد، با وجود    . صورت گرفته بود که با پيشانی باز رو برو گرديده بود 

با بد انديشی اش     " پوست پشک را برخ کشيده "باالخير او . قات ميسرش نگرديدکوشش های زياد، کدام وقت مال  
هـ ش، برای تبريکی يکی از اعياد بديدن مرحوم محمد داود    ١٣۴٣ قانون اساسی سال ٢۴در بسته بندی ماده 

 خاطرات سياسی ٣٩٨اين ديدار در صفحه   . رفت تا اگر فرصت دست دهد ذهنيت ايشان را در مورد خود بداند  
با ورود من پس از آنکه مراسم تبريک عيد را قرار فوق اجرا نمودم و می خواستم به           ". چنين آورده شده است   

يکی از چوکی ها بنشينم، عبدالحکيم خان شاه عالمی که پيش از من وارد شده بود و به نزديک سردار روی يک    
د بعد تر بدون اينکه مکالمۀ با رئيس   دقايقی چن..."کوچ قرار داشت برخاسته جای خود را به من تعارف کرد

جمهور مرحوم بعمل آمده باشد و بدون آنکه  مرحوم رشتيا ذهنيت شان را نسبت بخود درک کرده باشد، مينوسد،      
و گروپ ما به اشاره کريم خان مالزم سردار، از جا بر خاسته با ادای تعظيم بسوی سردار يکا يک از    "... 

 ."و آخرين مال قات من با سردار محمد داود خان بود  اين اولين   . عمارت خارج شديم
  

 چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشيمانی ؟
  

 پايان
 
 


