افغانستان انقﻼبي همرزم همه نيروهاي ترقّيخواه جهان براي
تامين حقوق بشر هميشه خواهد رزميد
پ ام ه مناس ت سالروز تص ب اعﻼم ۀ حقوق

 ١٩قوس ١٣۵٩
مسرت دارم در اين فرصتی که سی و دومين سالگرد تصويب اعﻼميۀ جهانی حقوق بشر در سراسر جهان
تجليل ميگردد پشتيبانی عميق و کامل و عقيدۀ راسخ و صميمانه دولت و خلق افغانستان را به پرنسيپ ها
و اساسات مندرج اعﻼميه جهانی حقوق بشر ابراز و تاييد نمايم.
سی و دو سال قبل مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعﻼميه يی را به صفت يک سند تاريخی به تصويب
رسانيد که به نام اعﻼميه جهانی حقوق بشر ياد گرديده و در آن معيار و ارزش های انسانی بر مبنای احترام
به حقوق بشری ،کرامت انسانی و تامين عدالت و صلح در جهان انعکاس يافته است.
اين اعﻼميۀ جهانی به تعقيب تﻼش های پيگير ظفرمند و تاريخی در راه پيروزی نيروهای صلح دوست و
ترقی خواه جهان بر دشمنان حقوق انسان يعنی فاشيسم و حلقه های استثمارگر و جنگ طلب از طرف
اسامبلۀ عمومی ملل متحد بعد از تاسيس آن سازمان جهانی به تصويب رسيد که در آن جامعۀ بين المللی
مسؤوليت حمايت و تعقيب بشر را به حيث يک وجيبۀ دايمی قبول نمود.
انقﻼب شکوهمند ثور  ١٣۵٧افغانستان زندگی نوينی را از لحاظ سياسی ،اقتصادی و اجتماعی بنياد گذاشت
و خصوصا ً مرحلۀ نوين تکاملی آن بعد از ششم جدی که تاريخ اعﻼم نجات خلق افغانستان از سيطرۀ ظلم،
بی عدالتی ،استبداد و تخطی های صريح از حقوق اساسی بشری شمرده می شود شرايط و مقدمات ﻻزم
را برای تامين همه حقوق اساسی مردم مهيا ساخت.

انحرافی که در نتيجۀ فعاليت های عناصر فاشيستی باند امين بر ضد انقﻼب ثور و حقوق بشر صورت
گرفته بود با پيروزی مرحلۀ تکاملی انقﻼب به طرفداری از حقوق بشر بود.
جای مسرت است ،خلق زحمت کش افغانستان با اين پيروزی های تاريخی خود به رهبری حزب دموکراتيک
خلق افغانستان ،حزب طبقه کارگر و تمام زحمتکشان کشور کاخ ظلم و استبداد و آدم کشی و خون ريزی
را سرنگون کرده و در پروسه ايجاد يک جامعۀ مرفه و فاقد استثمار فرد از فرد با روحيۀ انقﻼبی تمام
نيروهای خود را به کار انداخته ،پيروزمند و پر افتخار پيش ميرود.
در بدو امر بعد از ششم جدی هزاران نفر از جوانان ،دانشمندان ،روشنفکران ،زحمتکشان ،مردان و زنان
و حتی ،اطفال معصوم و بيگناه که در اثر جنايات ،ظلم و ستمگری حفيظ ﷲ امين و باند جنايت کار وی
در سلول های زندان و عقب ميله های آهنين انداخته شده بودند نجات يافته و رها گرديدند.
اصول اساسی جمهوری دموکراتيک افغانستان حمايت از اعﻼميه جهانی حقوق بشر را به بانگ رسا اعﻼم
نموده و آنرا صريح و روشن و با قوت تاييد می کند .به تاريخ چهارم قوس  ١٣۵٩مطابق بيست و پنج
دسامبر  ١٩٨٠طی جلسۀ مشترک بيروی سياسی و هيات رئيسه شورای انقﻼبی جمهوری دموکراتيک
افغانستان مصوبه يی مبنی بر تحکيم قانونيت انقﻼبی صادر گرديده است که به اساس آن حقوق و آزادی
های فردی پيش از پيش تضمين و تامين می گردد.
امروز خلق نجيب افغانستان در پرتو نظام دموکراتيک و مردمی خويش راه زندگی پر سعادت و مطمئن
را به پيش گرفته اند .نظامی که احترام واقعی را به اعﻼميه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد ،تامين
تساوی حقوق مرد و زن در تمام ساحات سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و کلتوری و تامين آزادی های فردی
دموکراتيک را در عمل رعايت کرده و از جمله خطوط اساسی وظايف انقﻼبی خود ميشمارد.
افغانستان به حيث عض و فعال سازمان ملل متحد به اصول مندرجه در منشور اين سازمان و اعﻼميه جهانی
حقوق بشر عميقا ً وفادار است .در فعاليت های که به منظور تامين صلح جهانی و تحقق پرنسيپ های حقوق
بشر صورت ميگيرد سهم فعال دارد و هميشه از حقوق مردمان زير ستم و مبارزه به خاطر محو استثمار
و استعمار و شيوه های نو آن ،اپارتايد و محو اشکال مختلف تبعيض نژادی به شمول صهيونيسم پشتيبانی
کامل نموده و می نمايد.
با وجوديکه سی و دو سال از اعﻼميه جهانی حقوق بشر می گذرد مگر با تاسف ديده می شود که در يک
عده از کشورهای جهان و مناطق هنوز هم توده های ستمديده و رنجكش تحت ظلم و استثمار سلطۀ اجنبی

حيات بسر برده و از حقوق انسانی خويش محروم اند .افغانستان انقﻼبی و مترقی هميشه همرزم و هم سنگر
همه نيروهای ترقی خواه و صلح جوی جهان خواهد ماند و برای تامين حقوق بشر و نجات بشريت از
چنگال ظلم و بيداد گری ها يک جا مبارزه خواهد کرد.
با استفاده از اين فرصت يکبار ديگر همبستگی و تاييد عميق حکومت و خلق زحمتکش افغانستان را نسبت
به اصول اعﻼميه جهانی حقوق بشر ابراز نموده ،جهان فارغ از ظلم و ستم ،نا برابری ها و جنگ و خون
ريزی را به همه بشريت خواستارم.
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