
  ببرک کارمل پیام

  به مناسبت سالروز تصویب اعالمیۀ حقوق بشر 

  ١٣۵٩قوس  ١٩

  افغانستان انقالبی همرزم همه نیرو های ترقیخواه جهان برای

  مین حقوق بشر همیشه خواهد رزمیدات

  

  فضلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع 

  

مسرت دارم درین فرصتیکھ سی و دومین سالگرد تصویب اعالمیۀ جھانی حقوق بشر در سراسر 

جھان تجلیل میگردد پشتیبانی عمیق و کامل و عقیدۀ راسخ و صمیمانھ دولت و خلق افغانستان را بھ 

  .شر ابراز و تایید نمایمپرنسیپ ھا و اساسات مندرج اعالمیھ جھانی حقوق ب

سی و دو سال قبل مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالمیۀ یی را بھ صفت یک سند تاریخی بھ 

تصویب رسانید کھ بھ نام اعالمیھ جھانی حقوق بشر یاد گردیده و در آن معیار و ارزش ھای انسانی 

  .در جھان انعکاس یافتھ است بر مبنای احترام بھ حقوق بشری، کرامت انسانی و تامین عدالت و صلح

این اعالمۀ جھانی بھ تعقیب تالش ھای پیگیر ظفر مند و تاریخی در راه پیروزی نیرو ھای صلح 

دوست و ترقی خواه جھان بر دشمنان حقوق انسان یعنی فاشیزم و حلقھ ھای استثمارگر و جنگ طلب 

بھ تصویب رسید کھ در آن  از طرف اسامبلۀ عمومی ملل متحد بعد از تاسیس آن سازمان جھانی

  .جامعۀ بین المللی مسوولیت حمایت و تعقیب بشر را بھ حیث یک وجیبۀ دایمی قبول نمود
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افغانستان زندگی نوینی را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بنیاد  ١٣۵٧انقالب شکوھمند ثور 

ً مرحلۀ م نجات خلق افغانستان نوین و تکاملی آن بعد از ششم جدی کھ تاریخ اعال گذاشت و خصوصا

از سیطرۀ ظلم، بیعدالتی، استبداد و تخطی ھای صریح از حقوق اساسی بشری شمرده می شود شرایط 

  .و مقدمات الزم را برای تامین ھمھ حقوق اساسی مردم مھیا ساخت

انحرافی کھ در نتیجۀ فعالیت ھای عناصر فاشیستی باند امین بر ضد انقالب ثور و حقوق بشر صورت 

رفتھ بود با پیروزی مرحلۀ نوین انقالب چاره جویی و مداوا شده اولین آواز مرحلھ تکاملی انقالب بھ گ

  .طرفداری از حقوق بشر بود

جای مسرت است، خلق زحمت کش افغانستان با این پیروزی ھای تاریخی خود بھ رھبری حزب 

کاخ ظلم و استبداد و آدمکشی  دموکراتیک خلق افغانستان، حزب طبقھ کارگر و تمام زحمتکشان کشور

و خون ریزی را سرنگون کرده و در پروسھ ایجاد یک جامعۀ مرفھ و فاقد استثمار فرد از فرد با 

  .روحیۀ انقالبی تمام نیرو ھای خود را بھ کار انداختھ، پیروزمند و پر افتخار پیش میرود

روشنفکران، زحمت کشان، مردان و در بدو امر بعد از ششم جدی ھزاران نفر از جوانان، دانشمندان، 

زنان و حتی، اطفال معصوم و بیگناه کھ در اثر جنایات، ظلم و ستمگری حفیظ هللا امین و باند جنایت 

  .کار وی در سلول ھای زندان و عقب میلھ ھای آھنین انداختھ شده بودند نجات یافتھ و رھا گردیدند

از اعالمیھ جھانی حقوق بشر را بھ بانگ رسا اصول اساسی جمھوری دموکراتیک افغانستان حمایت 

مطابق بیست  ١٣۵٩بھ تاریخ چارم قوس . اعالم نموده و آنرا صریح و روشن و با قوت تایید می کند

طی جلسھ مشترک بیروی سیاسی و ھیات رئیسھ شورای انقالبی جمھوری  ١٩٨٠و پنج دسامبر 

ت انقالبی صادر گردیده است کھ بھ اساس آن دموکراتیک افغانستان مصوبھ یی مبنی بر تحکیم قانونی

  .حقوق و آزادی ھای فردی بیش از پیش تضمین و تامین می گردد

امروز خلق نجیب افغانستان در پرتو نظام دموکراتیک و مردمی خویش راه زندگی پر سعادت و 

و منشور ملل نظامی کھ احترام واقعی را بھ اعالمیھ جھانی حقوق بشر . مطمئن را بھ پیش گرفتھ اند

متحد، تامین تساوی حقوق مرد و زن در تمام ساحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلتوری و تامین 

خود  آزادی ھای فردی دموکراتیک را در عمل رعایت کرده و از جملھ خطوط اساسی وظایف انقالبی

  .می شمارد

شور این سازمان و اعالمیھ افغانستان بھ حیث عضو فعال سازمان ملل متحد بھ اصول مندرجھ در من

ً وفادار است در فعالیت ھایی کھ بھ منظور تامین صلح جھانی و تحقق . جھانی حقوق بشر عمیقا
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پرنسیپ ھای حقوق بشر صورت می گیرد سھم فعال دارد و ھمیشھ از حقوق مردمان زیر ستم و 

محو اشکال مختلف تبعیض  و شیوه ھای نو آن، اپارتاید و مارتعمبارزه بھ خاطر محو استثمار و اس

  .نژادی بھ شمول صھیونیزم پشتیبانی کامل نموده و می نماید

با وجودیکھ سی و دو سال از اعالمیھ جھانی حقوق بشر می گذرد مگر با تاسف دیده می شود کھ در 

یکعده از کشور ھای جھان و مناطق ھنوز ھم توده ھای ستمدیده و رنجکش تحت ظلم و استثمار سلطۀ 

افغانستان انقالبی و مترقی ھمیشھ . ی حیات بسر برده و از حقوق انسانی خویش محروم انداجنب

ھمرزم و ھمسنگر ھمھ نیرو ھای ترقی خواه و صلحجوی جھان خواھد ماند و برای تامین حقوق بشر 

  .و نجات بشریت از چنگال ظلم و بیداد گری ھا یک جا مبارزه خواھد کرد

ر دیگر ھمبستگی و تایید عمیق حکومت و خلق زحمتکش افغانستان را با استفاده ازین فرصت یکبا

نسبت بھ اصول اعالمیھ جھانی حقوق بشر ابراز نموده، جھان فارغ از ظلم و ستم، نا برابری ھا و 

  .جنگ و خون ریزی را بھ ھمھ بشریت خواستارم

  فضلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع 

  ٢٠١۴دسامبر  ١٠

  
 ! توجھ

  مجاز است »اصالت« صرف با ذکر منبع و نام »اصالت« کاپی و نقل مطالب از

  .می باشد »اصالت« کلیھ ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق بھ
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