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 جمهور رئیسخان  سخنرانی شهید سردار محمد داودمتن مکمل 
 ش 1۳۵۴سال ثور ان والیت هرات گمحضرعام باشند در

 

 :اقتباس از کتاب
 

 ، ۶۴۶صفحه  ،جلد دوم ،1۳۵۷تا  1۳1۰انجام  ی سیاسی شهید محمد داود از اغاز تاگزند» 
 داکتر سید عبدهللا کاظم سابق استاد پوهنځی اقتصاد کابل. :نویسنده

 

ر یک د توسط یک مامور فته شده و در انوقتگ هفی البدیه تحریری نبوده بلکه ، که این بیانیهباید خاطر نشان نمود
ت اطالعات وزار ساالنه یا ) کلنی ( در نشریهمسولین وزارت اطالعات و کلتور این بیانیه را ردیده ، بعدآ گبت کست ث

 .به نشر سپرده اهی هموطنانگا و کلتور عرض
 

 
 

 شهریان هرات! خواهران، برادران جوانان و پیران شهر باستانی هرات سالم ! ! عزیز نبرادرا» 
ار خود میکنید. کلیمات ندارم که این احساسات پر حرارت و پر گرم و صمیمی که از یک خدمتگاز استقبال نهایت 

الی هرات اظهار جوش شما را جواب داده بتواند، غیر از اینکه از صمیم قلب از شما برادران، شما خواهران و اه
 ذاری نمایم.گتشکر و سپاس 

ضیخاتی ذاشت، توگبرادران! البته وظیفه من بود که خدمت شما برادرها پیشتر ازین میرسیدم و واقعاتی که در مملکت 
می دادم. اما فکر کردم که وظایف اولی انقالب در انست تا در تامین امنیت ، استحکان و استقرار نظان نوین 

الخره در جستجوی طرقی برای سعادت و بلند بردن سویه ملت افغانستان کوشش کنم، چه وظایف جمهوریت و با
 ین بدوش ما بود و است تا قدمهای بنیادی و اساسی را برای رفع مشکالت وطن و مردم محروم خود برداریم.گسن

تمام مردم افغانستان به لطف اهالی عزیز هرات ! پس از سپری شدن تقریبآ دو سال برای شما خواهران و برادران و 
جمهوری  و مرحمت خدا )ج( و پشتبانی مردم افغانستان اطمینان داده میتوانم که قدم های اساسی که از طرف دولت

 نوید میدهد. برداشته شده، انشاهللا اینده بسیار اطمینان بخش و روشنی را برای مردم این خاک
ویم، همه چیز ان متناسب با امکانات مالی و همکاری گدی و اساسی می خواهران و برادران ! وقتیکه من قدمهای بنیا

مردم افغانستان است. از اینرو این طور اطمنان دادن که در یک روز یا یک سال و یا چند سال همه مشکالت حل 
س بود. پ ر شما هم فکر کنید که در یکسال مملکت اباد می شود، مبلغه خواهدگا ردد، مبالغه کرده خواهیم بود.گمی

یک ایدیالوژی و یک مفکوره ملی توام با از  ر نزد مردم انگالی مردم است. اسعادت یک مملکت مربوط به همت ع
روزی به هدف نهایی خود  گذاری، حس فداکاری و ایثار موجود باشد، بدانید که ان ملت به یاری خدای بزرگخود

کت و غربت فال ا زیست میکنیم، یک مملکت نمی تواند بحال فقر،باید بیدانیم که در این دونیا که ما و شمخواهد رسید.
بسر ببرد. امروز هر فردیکه خود را اوالد این خاک میداند و ذره عشق و عالقه که بوطن دارد، وظیفه اساسی ، 

ه دایمانی و وجدانی او است که برای سعادت افغانستان به طیب خاطر قربانی دهد تا نسل های اینده سرفراز و اسو
و تا این نسل از خود غرضی ها و خود خواهی  ی کرده بتواند. تا این نسل برای سعادت ملی خود را قربان نکندگزند
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ذارد و تا روزیکه به حیث یک برادر بدون تبعیض به حیث یک ملت دورهم جمع نشود و متحد نشود، تا انزمان گها ن
 سرنوشت شان خوار و زار خواهد بود.

 

 ای شما حطاب میکنم !جوانان عزیز ! بر
ر خواسته باشید یا نخواسته باشید قهرآ مکلف هستید سرنوشت گبرای اینکه سرنوشت اینده این وطن بدست شما است، ا

 یرید.گاینده این خاک را بدست خود ب
 مپس ای جوانان عزیز و ای فرزندان عزیز ! خود را اماده خدمت سازید و وقتی شایسته خدمت شده میتوانید که عل

 بیاموزید و صاحب یک ایدیالوژی ملی و وحدت فکر و عمل باشید.
ست اه به تنهایی به درد یک ملت نمی خورد. ملت مرد و قهرمان ان ملتی اگبرادران ! ایدیالوژی های وارده شده هیچ

مقتضیات دینی ان منافع ملی و  همه دونیا چیزهای بهتری که موافق با عنعنات ملی،که از ان همه ایدیالوژی ها از
ی نوی را خلق کند باشد، استخراج و جمع اوری نموده، به فکر و دماغ خود برای خویشتن و وطن خویش ایدیالوژ

 راه سعادت و اعتال را بپیماید.که در پرتو ان 
آ بدست رویم و این را کامآل به قلب خود داشته باشید یعنی سرنوشت این ملت قهگفرزندان عزیز ! باز هم برای شما می

ایت که وظایف نه ویمگشما ست، خوشا بحال ملتی که جوانان فهمیده با دین و ایمان داشته باشد. لذا به شما جوانان می
ین دارید و باید مسولیت خود را در این راه خوب احساس کنید. چه کسی که مسولیت را قبول نمی تواند ، انرا گسن

ه اینده وطن تان فکر کنید، دردهای افغانستان را بدانید. این وطن برای خوش نیزانجام داده نمی تواند. پس شما باید ب
ی یک ملت مربوط به یک طبقه خاص نیست، بلکه مربوط به قاطبه مردم گرانی یک طبقه خلق نشده است و زندذگ

کومت هیچ ح، حکومت پشتبانی نکند، هیچ زمامدارانست که ملت را تشکیل میدهد. تا وقتیکه ملت راضی نباشد، از 
ین و مقدس ترگذاشته نخواهد توانست. شما یقین داشته باشید که امروز بزرگی گی را باالی سنگو هیچ دولت حتی سن

که ما چطور و به چه صورت برای قاطبه ملت خویش خدمت  ترین وظیفه انقالب دولت جمهوری اینست و خواهد بود
ما هدف مقدس است و این کار دشوار از قدرت یک شخص ی شانرا بهتر کرده میتوانیم، هدف گکرده و شکل زند

درد خود و مقصد خود را تشخیص کرده اورده شده می تواند که هدف خود، بربیرون است. وقتی این هدف عالی 
 به سر منزل مقصود برسیم. و برابر بتوانیم و بدون تبعیض به حیث برادر

 

 !اهالی عزیز هرات
لتفت هستند که از طرف دشمنان خارجی امروز ملتفت هستیم و رفقای ما م

فته میشود و چه کلیمات توهین امیز استعمال گافغانستان چه دروغ ها 
ردد.، این برای انست که ذهنیت مردم افغانستان را خراب کند اما ما از گمی

حق است و تا وقتیکه در راه هیچ چیزی باکی نداریم، تا روزیکه راه ما 
، این سخنان بی ام می برداریمگفغانستان عزیز ااین خاک و ملت خدمت 

اول توفیق خدای امور همه نیست و خواهران و برادران ما در معنی موثر
یق میخواهیم تا وقت که توفو بعد پشتبانی ملت نجیب افغانستان را  گبزر

 ملت باشد، به اهداف مقدس خود وی رسیم .شتبانی خدا و پ
رسمی از کشور دوست و برادر  طوریکه اطالع دارید من از یک مسافرت

ویم که بتمام مهمان نوازی و صمیمیت دولت و گخود ایران امدم. بشما می
مردم ایران پذرایی شدیم ، همه ان برای داود نبود، بلکه برای نماینده دولت 
و ملت افغانستان بود، پس باید بدانید که قدرت حقیقی ملت است، نه شخص، 

توفیق عنایت کند که به  ارانگا و همه خدمتدعا میکنم که خداوند به رفق
به وطن خود خدمت نماید و به راستی کمر همت به کار  راستی و ایمانداری

ببندند، بدون کار و زحمت یک ملت به جای نمی رسد، یک ملت نباید مفت 
دست خود ماست. خوار باشد. تا وقتیکه یک ملت خود را کمک نکند ، نمی توان ازان توقع داشت، پس همه چیز در 

زین بماند که سرزمین خود را اباد سازند تا نسل های اینده به ان گاین حس را در نهاد هر فرد وطن جا گخدای بزر
 افتخار نماید.

 رم شما تشکر میکنمگی و از صمیمیت از صمیم قلب از پذیرای !شهریان عزیز هرات، خواهران ، برادران و جوانان
به همه ما توفیق عطا نماید که به ایمان و عقیده کاملی که داریم ، پایدار بمانیم .  نمایماستدعا می گو از خدای بزر

  . «وسالم
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