
   باشکوه یزارگبر
 افغانستانٔهندی نهضت آیکنفرانس سراسر

 
 جون ۲۳ مطابق ۱۳۸۶ افغانستان روز دوم سرطان ندهی نهضت آی سراسرکنفرانس

 کصدوپنجاهیکار کنفرانس افزون بر مهمانان ، در . دیردگ ری در شهر ُبن آلمان دا۲۰۰۷

 ی هاهضت در کشور نی هاونیفدراس و بغالن ،  کابل ویتی والیها  از شوراندهینما

 دهیفرانسه اشتراک ورز  وشی ،اترآلمان ،دنمارک،هالند، دنی ،سولستانگ ،انکایامر

 .بودند
 ی کنونتی وضعرامونیبخش نخست به بحث پ : افتی انی کنفرانس در دو بخش جرکار

 افغانستان ندهی نهضت آدی جدٔهبرنام  چپ افغانستان وی امروزلیکشور ، مسا

 . تاختصاص داش
ا را . آ .  نی مرکزی شورازارشگ افغانستان ٔه   ندی نهضت آسیی ریبیآغاز عبدالله نا در

 بغالن و  کابل ویتی والیها  شوراانگ ندهیبعد ،نما.  کرد هیبه کنفرانس ارا

 ،دنمارک، هالند، آلمان ، دنیلستان،سوگ ، انکای امریها کشور نهضت در یونهایفدراس

ا را . آ .  ندی جدٔه کرده ، در ُکل ،مرامنامیسخنران نیده تن از مدعو فرانسه و  وشیاتر

 . نبش چپ کشور خواندندج در لی بدی شده و بمینظ تًال علم برنامه عمکی ثیبه ح
 یامهای پگوند ځیدر ی ، وملرهگ افغانستان ،حزب کنی حزب ملانگ ندهی نماسپس

 کی ثی افغانستان به حندهیاز استحکام نهضت آ  کردند وهی اراشان را به کنفرانس

 یمترق  تحول طلب ویها روی کرده ، بر اتحاد نیخوشنود  وتی چپ ، اظهار رضایروین

 .  کردندهی،تک
 ُپر شور ی ، در فضا فراخونکی و یاسی سٔهیاعالم کی بخش نخست با صدور کار

 . افتی انی پاگیهمبسته 
 به اتفاق افغانستان ٔهندی نهضت آٔهاساسنام و مرامنامه بخش دوم کار کنفرانس ، در

 یرأ ا با. آ . ن ی رسمانگ ندهی ، نمادی جدٔهبعد مطابق اساسنام . دیردگ بیآراء تصو

 .  انتخاب کردندی مرکزی شوراتی را به عضو تن۲۳ یسر  وکی دموکراتیرگی
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http://www.ayenda.org/Maramname_N.A.A(23-06-07).pdf
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 نهضت سیی رثی را به اتفاق آرأ به حیبی کنفراس ، عبدالله ناانگ ندهی نماسپس

 قانهی پرشور رفی در فضاییکار بخش دوم با صدور مصوبه  . دندیزگ افغانستان برندهیآ

  . افتی انیپا

  

 

 یکنفرانس سراسرمنتخب  ی مرکزی پلنوم شورانی نخستریتدو
   افغانستانٔهندینهضت آ

 
 بی به تعق۱۳۸۶ سرطان ۲ افغانستان شام ٔهندی نهضت آی مرکزی شوراپلنوم

 ی شورای تن از اعضا۹پلنوم  . دیردگری افغانستان دأهندی نهضت آیکنفرانس سراسر

 ی افغانستان درفضأهندی نهضت آی مرکزی شوراهی اجرائئتی هتی را به عضویمرکز

 . دیزگ بربه اتفاق ارا قانهیمملو از اعتماد رف
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