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  کنفرانس سراسری نهضت آیندٔه افغانستانبرگزاری 

  
  

اجالس اخیر خود تصمیم گرفت تا کنفرانس  شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان در

  .سراسری نهضت آیندٔه افغانستان را دعوت کند

 تالش در  کشور و نظامی ، مسایل جدی مربوط به تمامیت ارضی-وخامت اوضاع سیاسی 

جهت مشروع ساختن دخالت علنی دولت پاکستان در امور افغانستان ، کاهش بیسابقٔه 

المللی ، تحکیم مواضع شبکه های مافیای  سطح ملی و بین اتوریتٔه مقامات دولتی در

مواد مخدر در ارگانهای باالیی حکومت کابل ، گسترش روابط بین حلقه های حاکم 

ی ارتجاع سیاه مستقر در پاکستان ، عدم عالقٔه حاکمان خارجی جهادی کابل با نیروها

اقتصادی ـ اجتماعی  وضعیت دهشتناک،   نظامی کشور-برای حل معضالت سیاسی 

، همه وضعیت کنونیو باالخره نبود یک الترناتیف دموکراتیک و مردمی برای  زحمتکشان

  . پ و دموکراتیک قرار دارندهای واقعاً  چ برابر نیرو جدیت در مسایلی اند که امروز با

آن است که حاکمیت پنج سالٔه امریکا و غرب با تکیه بر  نهضت آیندٔه افغانستان بر

بحران  سیادت مشتی از سازمانها و افراد عقبگرای جهادی نی تنها نتوانست کشور را از

عمیق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بیرون کشد ، بل ، زمینه های گسترش جنگ و بی 

  ،و قاچاق مواد مخدر، افزایش و تعمیق وحشتناک فقر،پروسس تی ، شیوع کشت امنی

محرومیت از تعلیم و   ، بی سر نوشتی جوانان وان کودک زنان و حقوق بیسابقٔه  نقض

قصد به تمامیت ارضی  و باالخره سؤگی ، بیکاری ، اعتیاد به مواد مخدر ، ه تحصیل ، آوار



های خلق افغانستان را که با برچیده شدن بساط کشور را فراهم ساخته ، امیدواری

چنین وضعیتی، فرزندان اصیل  در. الیگارشی طالبی جوانه زده بودند، به یأس مبدل کرد

قبال سرنوشت مردم  مردم افغانستان وظیفه دارند تا با احساس مسؤولیت تاریخی در

دیشه یی و سیاسی افغانستان و مصالح علیای کشور با شجاعت و بدون معامله گریهای ان

روحیٔه  ، بدون گیر افتادن در دام پیوند های خانواده گی ، قومی ، زبانی و محلی ، آزاد از

ناسیونالیزم تنگنظرانه و شوونیستی ، به تحلیل وضعیت بپردازند و جهت تشکل سریع 

تر نیروها ، حلقات و رزمنده گان واقعی مدافع حقوق و منافع توده های زحمتکش 

  . ، به تالش سازنده بپردازندافغانستان

 گامهای اسری نهضت آیندٔه افغانستان زمینٔه به موقعی خواهد بود تاکنفرانس سر

  . شود برداشته این مأمولامر تحقق سازنده در

 ما از رفقا، سازمانها و حلقاتی که خواهان جدی دگرگونی وضع اند دعوت میکنیم تا در

اساس اصل دفاع  زدیک ساختن بینشهای ما برکار کنفرانس ما شرکت کنند تا باشد با ن

گرو   که زنده گی شان در–منافع خلق های ستمدیده کشور  بهتر و مؤثرتر از حقوق و

ی ایجاد ا راه را بر–داخلی و خارجی قرار گرفته است » جانیان مدرن «سیادت مشتی از 

طرحهای  آنیم که پیشنهاد های ما که در ما بر. کنیم  یک سازمان بزرگ سیاسی بازتر

مرامنامه و اساسنامٔه حزب مردم افغانستان تبارز یافته اند ، میتوانند به حیث زمینه های 

تماسهای ماه های اخیِر فدراسیونهای ما با . بحث و تبادل نظر مورد استفاده قرار گیرند

ضای سازمانهای اع دیگر حلقات جنبش چپ کشور گواهی میدهند که شمار زیادی از

چپ دیروزی کشور هنوز عالقه مند جدی تداوم مبارزٔه دادخواهانه و رهاییبخش در 

ما به پیوستن آنان به امر ساختن حزب متعلق به دنیای کار . سنگر انسان مظلوم اند

  .بیشتر از پیش امیدوار هستیم

گرایش  همزمان با تحکیم مواضع نهضت آیندٔه افغانستان ، پدیداری نشانه هایی از

عمومی به سوی مواضع واقعًا دموکراتیک و افول اتوریتٔه مقامات دستنشاندٔه کابل 



هفته های اخیر رفقا و  در. های اصیل چپ نیز شدت یافته است ،حمالت ارتجاع بر نیرو

زار لجام گسیختٔه تبلیغات ویرانگر، پخش جعلیات و  دموکراتهای افغان شاهد یک کار

افراد مشهور روان «  ُبرد زبان لجنزاری از سوی برخی از ی و کاراتهامات ، دشنامهای بازار

و عناصر معلوم الحال وابسته به کثیف ترین حلقات ارتجاع سیاه و حتی شماری » رنجور

که با سؤ استفادٔه   بودند که خود را چپ وانمود میکنند،ییاز اعضای برخی سازمانها

جنبش  را در» ترور معنوی«وقیحانه از شبکٔه انترنت خواستند فضای منحوس 

شیوه های مورد استفادٔه این افراد ، پرده از پیوند های . دموکراتیک کشور مستقر سازند

دام  نهضت آیندٔه افغانستان که هرگز در. میدارد شان با دستگاه های استخباراتی بر

ین های دموکراتیک و مسؤل چنین کارزار های لجنپراگنی نخواهد افتاد، تمام رفقا ، نیرو

سازمانها را فرامیخواند تا با مشت پوالدین و جبهٔه واحد به راه اندازان این اقدامات شرم 

شخصیت  نهضت آیندٔه افغانستان برای دفاع از. آور و مخرب پاسخ دندان شکن دهند

صورت لزوم، به اقدامات قانونی نیز  معنوی و سیاسی رفقا و سازمانهای دموکراتیک ،در

  .دست خواهد زد

فضای سالم حسن نیت ، فرهنگ عالی سیاسی و  چپ کشور نیاز دارد تا درجنبش 
سازی خود را دنبال کند و به مسایل  اعتماد متقابل رفیقانه و دموکراتیک ، روند نو

اساسی که وضع اسفناک زنده گی مردم ، حاکمیت ارتجاع ، سیادت امپریالیزم و بیرون 
گان وفادار به آرمانهای واالی جنبش چپ  ما از رزمنده .بحران اند، بپردازد رفت از

بپیوندند و از این طریق این روند نوسازی انقالبی کشور رفیقانه دعوت میکنیم تا به 
  .سنگر دفاع از منافع خلق و کشور را مستحکم تر سازند

بگذار کنفرانس سراسری نهضت آیندٔه افغانستان به تکانٔه نیرومندی برای رشد و 
  !جنبش چپ واقعی کشور مبدل گردداستحکام روند نوسازی 

  !پیروزی نهایی از آن توده های زحمتکش افغانستان و سازمانهای ممثل منافع آنهاست
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