
 فصــــلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع 

  ایـض ارزش هـزم ناقـامپریالی

  اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 

و رئیس شورای انقالبی جمھوری . ا.خ.د.متن پیام ببرک کارمل منشی عمومی کمیتھ مرکزی ح
  دموکراتیک افغانستان بھ مناسبت تجلیل از سی و ششمین سالگرد اعالمیھ جھانی حقوق بشر

  ١٩٨۴دسامبر  ١١مطابق  ١٣۶٣قوس  ٢١

  

  !جاللتمآب ژاویر پریز دوکویالر سرمنشی ملل متحد، نیویارک

یندگی از مردم و حکومت جمھوری دموکراتیک مسرت دارم تبریکات صمیمانھ خویش را بھ نما

افغانستان و از طرف شخص خودم، بھ مناسبت تجلیل از سی و ششمین سالگرد اعالمیھ جھانی حقوق 

  .بشر بشما ابراز دارم

با تصویب و انتشار اعالمیھ، مردمان کشورھای عضو ملل متحد، اعتماد شانرا یکبار دیگر بھ حقوق 

ولی از آن زمان تا . رزش انسان و تساوی حقوق زن و مرد، ابراز داشتنداساسی بشر، بھ کرامت و ا

حال نیروھای ارتجاعی و امپریالیستی جھان سیاست تخطی سیستماتیک از اصول یاد شده را بھ پیش 

  .میبرند

کھ ملیونھا نفر ساکنین سیاره ما در معرض تھدید بزرگ  سالگرد اعالمیھ در زمانی صورت میگیرد

نیروھای امپریالیستی و اعمال شیادانھ ھمدستان شان کھ بھ شدت خطر تصادم جھانی را ازدیاد 

  .بخشیده، قرار دارند

محروم ساختن خلقھای فلسطین از حق انفکاک ناپذیر تعیین سرنوشت، استقالل و حاکمیت ملی، قتل 

ای فلسطین، لبنان و سایر خلقھای ساکن در مناطق اشغال شده عربی، تشدید عام و سرکوب خلقھ

اختناق و تھدید و سیاست ترور کھ توسط رژیم صھیونیست اسرائیل تعقیب میگردد، صلح و امنیت را 

  .نھ تنھا در شرق میانھ بلکھ در سراسر جھان بھ مخاطره افگنده است
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. پرست پریتوریا، با رنج و عذاب بسر میبرند یم نژادژر وراختناق آ ۀخلقھای قھرمان نامیبیا تحت ادار

کھ یکی از منحوس ترین اشکال تبعیض نژادی  حکومت افریقای جنوبی با تعقیب سیاست اپارتاید

محروم . است، ساکنین اصلی افریقای جنوبی را از حقوق اساسی بشری شان، محروم نموده است

یم ھای ژو گواتیماال از حقوق ابتدایی بشری شان توسط ر، چیلی گردانیدن خلقھای شریف السلوادور

  .ضد مردمی، عوام فریب و دیکتاتوری ھای نظامیگر، مایۀ نگرانی عمیق جھانیان شده است

عالوه بر آن در کشورھای سرمایھ داری میلیونھا انسان محکوم بھ قوانین، مقررات و روش ھای 

ون حق کار و حق داشتن یک زندگی مصئون و سالم تبعیضی بوده و از بسیاری حقوق انسانی شان، چ

  .بازداشتھ شده اند

این ھدف شریفانھ . جنگ میباشد ینده از مصیبتآیکی از اھداف عمده منشور ملل متحد، نجات نسلھای 

بھ پیمانۀ عظیمی بنابر تعقیب سیاست ھای ماجراجویانھ، عظمت طلبانھ، تجاوزگرانھ و غیر مسووالنھ 

ادامھ این . لیستی و در رأس امپریالیزم امریکا، با خطر جدی مواجھ گردیده استکشور ھای امپریا

حیات را، کھ از جملھ اساسی ترین حقوق اکانھ، مخصوصاً تشدید مسابقات تسلیحاتی، حق سیاست بی ب

  .سیاره ما را در معرض تھدید قرار داده است و امنیتبشری بوده، صلح 

ادی، اجتماعی و کلتوری در جوامع مبتنی بر طبقات متخاصم کھ عدم تساوی حقوق در ساحات اقتص

فاصلھ بین غنی و فقیر گردیده است، یک مانع عمده در راه بھره مند شدن ھرچھ بیشتر  موجب افزایش

النھ در تسلط نظم غیر عاد. عدۀ زیادی از مردم از بسیاری حقوق مدنی و سیاسی شان، گردیده است

مناسبات معاصر اقتصادی بین المللی، سد عظیمی در راه تطبیق کامل حقوق بشر در کشورھای رو بھ 

  .ایجاد نموده است شافکان

افغانستان بر مبنای سیاست مترقی خویش در سطح ملی، منطقوی و بین المللی  کتیجمھوری دموکرا

بشر تصریح گردیده، اھمیت زیادی قایل بھ رعایت و تحقق ارزشھاییکھ در اعالمیھ جھانی حقوق 

  .است

بھ اسناد متعدد بین المللی دربارۀ حقوق بشر الحاق نموده و مواد آنھا  افغانستان کتیجمھوری دموکرا

با الحاق بھ میثاق جلوگیری از ترافیک اشخاص و بھره کشی . را در قوانین خویش شامل ساختھ است

اکثر اسناد بین المللی در  دیگران بمقصد فحشا، کھ تحت غور نھایی قرار دارد، افغانستان عضویت

  .ساحۀ حقوق بشر را حاصل خواھد نمود
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از مبارزه جھانی علیھ امپریالیزم،  افغانستان کتیجمھوری دموکرابر اساس سیاست اصولی خویش، 

نژاد پرستی بشمول صھیونیزم، تبعیض نژادی و اپارتاید و از مبارزه نھضت ھای رھایی بخش ملی 

ول حق خود ارادیت خویش می رزمند، در کشور ھای آسیا، افریقا و امریکای التین کھ برای حص

  .حمایت نموده، مینماید و خواھد نمود

انقالب ثور برای اولین بار در تاریخ کشور تساوی بین تمام اتباع افغانستان، بین ملیت ھا، قبایل، 

را کھ اساس مستحکم  یکتااقلیت ھای نژادی و زن و مرد را تأمین نموده و یک جامعھ عادالنھ دموکر

برای تحقق ارزشھای مندرج در اعالمیھ جھانی حقوق بشر و سایر قوانین بین المللی درین ساحھ 

  .میباشد، بنیاد نھاد

و علیھ خلقھای ما، لتی آن علیھ حکومت قانونی وسیاست تجاوزکارانھ ادارۀ ریگن، سیاست تروریزم د

ھای آدمکش از کشورھای مجاور بھ افغانستان، تخطی  دسایس ضد بشری و وحشیانھ آن و صدور باند

اثرات . ا.د.صریح از حقوق بشری ھم میھنان ما بوده و بر پروسھ دموکراتیزه نمودن و ترقی در ج

با وصف آن ما بھ پیشرفت ھای قابل مالحظھ ای در امر رعایت . زیان آوری، وارد نموده است

  .انکشاف و حمایت حقوق بشر نایل آمده ایم

مساعی خستگی ناپذیر ملل متحد و جناب شما را کھ ھدف از آن  افغانستان کتیجمھوری دموکرا

  .حمایت و انکشاف بیشتر حقوق بشر میباشد، بھ نظر قدر مینگرد

جاللتمآب شما آگاھی دارند کھ نیروھای امپریالیستی و ارتجاعی جھان امید بدان بستھ اند کھ بعضی از 

ور مربوط بھ حقوق بشر بھ فعالیت را کھ بھ ام انھایگارگانھای بین المللی، بخصوص آن ار

میپردازند، بحیث وسیلھ یی برای پیشبرد اھداف نادرست شان و مداخلھ در امور کشور ھای آزاد و 

من یقین کامل دارم کھ مساعی مشترک ملل متحد و نیروھا و ملل مترقی در . مترقی مبدل سازند

  .تجلوگیری از پیاده شدن چنین اھداف، اھمیت اساسی خواھد داش

میخواھم یکبار دیگر جناب شما را از حمایت افغانستان از مساعی کھ توسط ملل متحد در جھت حفظ 

و پشتیبانی از حقوق بشر و تحقق ارزشھای اعالمیھ جھانی حقوق بشر، رویدست گرفتھ شده اطمینان 

  .دھم

  ببرک کارمل

 .ا.د.و رئیس شورای انقالبی ج. ا.خ.د.منشی عمومی کمیتھ مرکزی ح
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