اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿـﺰم ﻧﺎﻗـﺾ ارزش هـﺎی
اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﺗن ﭘﯾﺎم ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ح.د.خ.ا .و رﺋﯾس ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻣﮭوری
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺗﺟﻠﯾل از ﺳﯽ و ﺷﺷﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر
 ٢١ﻗوس  ١٣۶٣ﻣطﺎﺑق  ١١دﺳﺎﻣﺑر ١٩٨۴

ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب ژاوﯾر ﭘرﯾز دوﮐوﯾﻼر ﺳرﻣﻧﺷﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻧﯾوﯾﺎرک!
ﻣﺳرت دارم ﺗﺑرﯾﮑﺎت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﻣردم و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و از طرف ﺷﺧص ﺧودم ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺗﺟﻠﯾل از ﺳﯽ و ﺷﺷﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﺑﺷﻣﺎ اﺑراز دارم.
ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب و اﻧﺗﺷﺎر اﻋﻼﻣﯾﮫ ،ﻣردﻣﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،اﻋﺗﻣﺎد ﺷﺎﻧرا ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﻘوق
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷر ،ﺑﮫ ﮐراﻣت و ارزش اﻧﺳﺎن و ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق زن و ﻣرد ،اﺑراز داﺷﺗﻧد .وﻟﯽ از آن زﻣﺎن ﺗﺎ
ﺣﺎل ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺧطﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ از اﺻول ﯾﺎد ﺷده را ﺑﮫ ﭘﯾش
ﻣﯾﺑرﻧد.
ﺳﺎﻟﮕرد اﻋﻼﻣﯾﮫ در زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﻣﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺳﯾﺎره ﻣﺎ در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد ﺑزرگ
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 ،اﺳﺗﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ،ﻗﺗل
ﻋﺎم و ﺳرﮐوب ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻓﻠﺳطﯾن ،ﻟﺑﻧﺎن و ﺳﺎﯾر ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺳﺎﮐن در ﻣﻧﺎطق اﺷﻐﺎل ﺷده ﻋرﺑﯽ ،ﺗﺷدﯾد
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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ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻗﮭرﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾﺑﯾﺎ ﺗﺣت ادارۀ اﺧﺗﻧﺎق آور رژﯾم ﻧژاد ﭘرﺳت ﭘرﯾﺗورﯾﺎ ،ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻋذاب ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد.
ﺣﮑوﻣت اﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯾب ﺳﯾﺎﺳت اﭘﺎرﺗﺎﯾد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺣوس ﺗرﯾن اﺷﮑﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی
اﺳت ،ﺳﺎﮐﻧﯾن اﺻﻠﯽ اﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ را از ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷری ﺷﺎن ،ﻣﺣروم ﻧﻣوده اﺳت .ﻣﺣروم
ﮔرداﻧﯾدن ﺧﻠﻘﮭﺎی ﺷرﯾف اﻟﺳﻠوادور ،ﭼﯾﻠﯽ و ﮔواﺗﯾﻣﺎﻻ از ﺣﻘوق اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﺷری ﺷﺎن ﺗوﺳط رژﯾم ھﺎی
ﺿد ﻣردﻣﯽ ،ﻋوام ﻓرﯾب و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ھﺎی ﻧظﺎﻣﯾﮕر ،ﻣﺎﯾﮥ ﻧﮕراﻧﯽ ﻋﻣﯾق ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺷده اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر آن در ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات و روش ھﺎی
ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﺑوده و از ﺑﺳﯾﺎری ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎن ،ﭼون ﺣق ﮐﺎر و ﺣق داﺷﺗن ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣﺻﺋون و ﺳﺎﻟم
ﺑﺎزداﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد.
ﯾﮑﯽ از اھداف ﻋﻣده ﻣﻧﺷور ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻧﺟﺎت ﻧﺳﻠﮭﺎی آﯾﻧده از ﻣﺻﯾﺑت ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ھدف ﺷرﯾﻔﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮥ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﻧﺎﺑر ﺗﻌﻘﯾب ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ ،ﻋظﻣت طﻠﺑﺎﻧﮫ ،ﺗﺟﺎوزﮔراﻧﮫ و ﻏﯾر ﻣﺳووﻻﻧﮫ
ﮐﺷور ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و در رأس اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ ﺧطر ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﮔردﯾده اﺳت .اداﻣﮫ اﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﮫ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺗﺷدﯾد ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ،ﺣق ﺣﯾﺎت را ،ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق
ﺑﺷری ﺑوده ،ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت ﺳﯾﺎره ﻣﺎ را در ﻣﻌرض ﺗﮭدﯾد ﻗرار داده اﺳت.
ﻋدم ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق در ﺳﺎﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﻠﺗوری در ﺟواﻣﻊ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم ﮐﮫ
ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﻏﻧﯽ و ﻓﻘﯾر ﮔردﯾده اﺳت ،ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻣده در راه ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷدن
ﻋدۀ زﯾﺎدی از ﻣردم از ﺑﺳﯾﺎری ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن ،ﮔردﯾده اﺳت .ﺗﺳﻠط ﻧظم ﻏﯾر ﻋﺎدﻻﻧﮫ در
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻌﺎﺻر اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺳد ﻋظﯾﻣﯽ در راه ﺗطﺑﯾق ﮐﺎﻣل ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﮐﺷورھﺎی رو ﺑﮫ
اﻧﮑﺷﺎف اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده اﺳت.
ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺗرﻗﯽ ﺧوﯾش در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘوی و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑﮫ رﻋﺎﯾت و ﺗﺣﻘق ارزﺷﮭﺎﯾﯾﮑﮫ در اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗﺻرﯾﺢ ﮔردﯾده ،اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﻗﺎﯾل
اﺳت.
ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺳﻧﺎد ﻣﺗﻌدد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻟﺣﺎق ﻧﻣوده و ﻣواد آﻧﮭﺎ
را در ﻗواﻧﯾن ﺧوﯾش ﺷﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ اﻟﺣﺎق ﺑﮫ ﻣﯾﺛﺎق ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗراﻓﯾﮏ اﺷﺧﺎص و ﺑﮭره ﮐﺷﯽ
دﯾﮕران ﺑﻣﻘﺻد ﻓﺣﺷﺎ ،ﮐﮫ ﺗﺣت ﻏور ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗرار دارد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺿوﯾت اﮐﺛر اﺳﻧﺎد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در
ﺳﺎﺣﮥ ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﺣﺎﺻل ﺧواھد ﻧﻣود.
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ﺑر اﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳت اﺻوﻟﯽ ﺧوﯾش ،ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻣﺑﺎرزه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم،
ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﺷﻣول ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ،ﺗﺑﻌﯾض ﻧژادی و اﭘﺎرﺗﺎﯾد و از ﻣﺑﺎرزه ﻧﮭﺿت ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ
در ﮐﺷور ھﺎی آﺳﯾﺎ ،اﻓرﯾﻘﺎ و اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﮐﮫ ﺑرای ﺣﺻول ﺣق ﺧود ارادﯾت ﺧوﯾش ﻣﯽ رزﻣﻧد،
ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣوده ،ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﺧواھد ﻧﻣود.
اﻧﻘﻼب ﺛور ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﺗﺳﺎوی ﺑﯾن ﺗﻣﺎم اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﯾن ﻣﻠﯾت ھﺎ ،ﻗﺑﺎﯾل،
اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻧژادی و زن و ﻣرد را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣوده و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﮐﮫ اﺳﺎس ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﺑرای ﺗﺣﻘق ارزﺷﮭﺎی ﻣﻧدرج در اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﯾن ﺳﺎﺣﮫ
ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎد.
ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ ادارۀ رﯾﮕن ،ﺳﯾﺎﺳت ﺗرورﯾزم دوﻟﺗﯽ آن ﻋﻠﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻣﺎ،
دﺳﺎﯾس ﺿد ﺑﺷری و وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ آن و ﺻدور ﺑﺎﻧد ھﺎی آدﻣﮑش از ﮐﺷورھﺎی ﻣﺟﺎور ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺧطﯽ
ﺻرﯾﺢ از ﺣﻘوق ﺑﺷری ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻣﺎ ﺑوده و ﺑر ﭘروﺳﮫ دﻣوﮐراﺗﯾزه ﻧﻣودن و ﺗرﻗﯽ در ج.د.ا .اﺛرات
زﯾﺎن آوری ،وارد ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﺎ وﺻف آن ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای در اﻣر رﻋﺎﯾت
اﻧﮑﺷﺎف و ﺣﻣﺎﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﺎﯾل آﻣده اﯾم.
ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﺟﻧﺎب ﺷﻣﺎ را ﮐﮫ ھدف از آن
ﺣﻣﺎﯾت و اﻧﮑﺷﺎف ﺑﯾﺷﺗر ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻗدر ﻣﯾﻧﮕرد.
ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب ﺷﻣﺎ آﮔﺎھﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺟﮭﺎن اﻣﯾد ﺑدان ﺑﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از
ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﺧﺻوص آن ارﮔﺎﻧﮭﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣﯾﭘردازﻧد ،ﺑﺣﯾث وﺳﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اھداف ﻧﺎدرﺳت ﺷﺎن و ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ﮐﺷور ھﺎی آزاد و
ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﺑدل ﺳﺎزﻧد .ﻣن ﯾﻘﯾن ﮐﺎﻣل دارم ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻣﺷﺗرک ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﻧﯾروھﺎ و ﻣﻠل ﻣﺗرﻗﯽ در
ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘﯾﺎده ﺷدن ﭼﻧﯾن اھداف ،اھﻣﯾت اﺳﺎﺳﯽ ﺧواھد داﺷت.
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 اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ،روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اطﻣﯾﻧﺎن
دھم.
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