
  اطالعیٔه 
  نهضت آیندٔه افغانستانهئیت اجراییه شورای مرکزی 

  در مورد برگزاری
  

   جنبِش دموکراتیک ، مترقی ، چپمجمعنخستین 
   افغانستانخواه و صلح

  ۲۰۰۸مطابق اول می ۱۳۸۷ثور ۱۲مورخ 

  

و تکنو کراسی وابسته به امریکا و کنونی که عمدتًا به ارتجاع سنتی هیئت حاکمٔه 

تعلق دارد در عمل نشان داد که از حل مسایل پیچیدٔه کشور عاجز همپیمانهای آن 

، چپ و مترقی از کرِی دموکرات روشنف نیرویکنار ماندن و کنار گذاشتِن. است

 بنیاد  منجر به اشغال ُگسترٔه فعاِل اپوزیسیون توسطوضعیت سیاسی جاری کشور

  .پاکستانی گردید - نیروهای طالبی طی مذهبی عمدتًاگرایان افرا

ب صقوق بشر، غارت و غحاقتصادی، نقض  –فقر و بیکاری، ارتشاء و فساد اداری 

ای مافیای مواد مخدر و که هیی های مردم و ملکیت های دولتی، گسترش شبدارا

 فزایندٔه سبب یاس و نارضایتیجنایات سازمان داده شده و مصایب بیشمار دیگر 

ترده تر و عمیق تر شده است و  زندگی گسادع  بحران در تمام اب.مردم گردیده است

 چنین ی در اوضاع. است مردم رو به افزایش نهادهٔهدر نتیجه موج فریاد داد خواهان

 نیازهای خلق مرفوع نگردیده اند ، بازسازی نابتدایی تریپیچیده که مقدمترین و 

. یده است عوامفریبانه مبدل گردیُبنیادهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به شعار

 در افغانستان با نواخت انتقاد آمیز درگیرهای تلخ در مطبوعاِت کشورهای واقعیتاین 
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بازتاب یافته، حکومات و مقامات عالیٔه این کشور ها را به سوی بی ثباتی و تجدید 

   .نظر در سیاست های کلی شان در قبال افغانستان میکشانند

رگهای تاریخ سیاه ترین ب که یادآور یانه ییوضع اسفبار زنده گی مردم و بیداد وحش

ت حزب دوراِن حاکمیرا نسبت به  " افسوس " یگیری نوعافغانستان است ، شکل

درکنار .  ساخته اندممکن در اذهان عامه )وطنحزب ( دموکراتیک خلق افغانستان

طور ه  سیاسی کنونی بیش از هر وقت دیگر ب-ذهنی های تلخ عینی ، فضای واقعیت

 جهت از سر گیری فعالیت  چپ ، دموکراتیک و مترقی نیروهایتشکل طبیعی برای

 عقبگرد تاریخی کشور را عدم استفاده از این فضا. یده است مساعد گردهای منسجم

  .دوامدار خواهد ساخت

ضوریابی یک نیروی بزرِگ سیاسی  وضعیت سیاسی کشور به طور قانونمند نیازمند ح

 اقتصادی – بنایی اجتماعی  تضاد های زیرآن و دموکراتیک است تا بر اساس چپ

ِن ارتجاع قرون وسطایی در تسلط عام و تام و همزما. مجرا های حل پیدا کند

تنها . کشور را به ُبنبست تاریخی کشانده استروند انکشاف  و اپوزیسیون حاکمیت

در وضعیت سیاسی امکاِن  صلحخواه چپ و  دموکراتیک، مترقی،حضور نیروهای

 بر ُبنیاد این تحلیل باید حضور یابی یک . اهم خواهد ساختبرونرفت از ُبنبست را فر

را در وضعیت سیاسی به شعاِر  صلحخواه چپ و دموکراتیک، مترقی، بزرِگ نهاد

 فعالیتهای تمام این نیرو ٔه زمان در این بره آنمحوربش تبدیل کرد و بر ناساسی ُج

  . و تشدید بخشیدها را عیار ساخت

 اپریل هالند در اثر تالِش نیرو ها و سازمانهای واقعًا ۱۹ی ِگردهمآیتدارک  ٔهدر بحبوح 

پیشرونده ، فضای جدیِد همگرایی و وحدت در درون سازمانها ، حلقات و مبازان 

 آنگونه که در – این فضا. ارج کشور شکل گرفته استدموکرات افغانی در داخل و خ

 و تالش ثر پیکارو هم در ا جامعه یحیث نیازمندی عینه  هم ب–باال تذکر رفت 

 به یک نیروی یل کردن این فضاتبد. سازمانها و رفقای پیشرو تکوین یافته است

 ها که در نهایت به ارایٔه یک طرح قانونمنِد ظرفیتها ، ابتکار ها و تحلیلجاذبٔه توحیِد

  تشکیالتِیتشکل سازمانی بر اساس یک برنامٔه علمًا تدوین شده و یک ساختاِر
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چیدٔه سیاسی داخل و خارج کشور منجر گردد ، وظیفٔه تمام رفقا همخوان با شرایط پی

نهضت آیندٔه افغانستان این وظیفه را با سرافرازی در . و مبارزاِن چپ و دموکرات است

  . برابر خود قرار داده و برای تحقق آن باپیگیری تالش میکند

ما به رفقای وجود آمده است ، ه ، ب اپریل ۱۹ی  در وضعیت جدیدی که پس از ِگردهمآی

  : گرانقدر پیشنهاد میکنیم تا حرکِت بعدی همگرایی را به گونٔه زیر سامان دهیم

"  بزرگ بحث واقعی و تبادل نظر سازنده زیر عنوان  نشستراه اندازی یک: نخست 

تا سه ماه "  جنبش دموکراتیک ، مترقی ، چپ و صلحخواه افغانستانمجمع نخستین

نخستین "  و شخصیتهایی که برای راه اندازی از سوی سازمانها ، حلقات دیگر

تمام اقداماتی که تا کنون در راستای . توافق کرده بودند " سیمینار چپ افغانی

صورت گرفته در امر تحقق نشست فوق " نخستین سیمینار چپ افغانی " برگزاری 

  .متمرکز گردد

 این نشست در میتوان موضوعات زیر را به حیث یک بخش از تیماتیِک مورد نظر

  :مطرح کرد

 ومترقی  ضرورت تاریخی حضور یک نیروی منسجم چپ و دموکراتیک .۱

  در زنده گی سیاسی کشور؛وصلحخواه
چگونه گی وضعیت ترکیب طبقاتی در افغانستان امروز و بازتاب آن در عرصٔه  .۲

 سیاسی ؛
وحدت ملی و همبسته گی ملیتها و اقوام بر محور همبسته گی زحمتکشان و  .۳

انتراتنیک ، ( نقش عنصر سیاسی چپ و دموکراتیک : نافع عمومِی مردم دفاع از م

در تقویت این همبسته گی به مثابٔه بنیاد دواممندی دولت )فراملیتی ، فرازبانی

 مرکزی ؛
شکله از بازمانده های سازمانهای قات متازمانها و حل وضعیت کنونی س .۴

اسی آنها و شکلگیری فروپاشیدٔه چپ دیروزی کشور ، گرایشهای برنامه یی و سی
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سازمان چپ دموکراتیک و پایگاه  ؛ اپریل۱۹ای تازه پس از گردهمایی حرکته

 اجتماعی آن در شرایط کنونی ؛
: اندیشه و سیاست ، جهانبینی و پراتیک سیاسی ، سازمان و نظام فکری  .۵

 دشواریها ، ضرورتها و تناقضات ؛
 سازمانی برای –سی اصول و خطوط یک برنامٔه حد اقل یا یک پالتفورم سیا .۶

 یک تشکل چپ و مترقی ؛
از بینش فلسفی تا روش سیاسی ؛ خطرات آن برای جنبش چپ : پراگماتیزم  .۷

، » پراگماتیزم و اتحاد « . افغانی در مرحلٔه حاکمیت همه جانبٔه ارتجاع قرون وسطایی 

 ، دو رابطٔه جداگانه برای چپ افغانی ؛» پراگماتیزم یا اتحاد « 
 و دشواریهای چپ افغانی برای ترویج اندیشه های علمی ، ایدیالوژی حاکم .۸

پیشرو و رهاییبخش ؛ چگونه گی و مسایل تکوین یک زبان جدید برای چپ افغانی در 

 محدودٔه ناگزیریهای ترمینالوژیِک ناشی از سیادت ذهنیت قرون وسطایی ؛
نیرو های چپ و دموکراتیک افغانی و چشم انداز : همبسته گی بین المللی  .۹

سهمگیری در داعیٔه جهانی زحمتکشان و ایجاد یک اتحادیٔه منطقوی نیرو ها و 

 .سازمانهای دموکراتیک 
۱۰. ............. 
۱۱. ............ 

 رفقا ، دانشمندان و دوستان  سازمانها ،لیست موضوعات با پیشنهاد های: یادداشت 

  .تکمیل خواهد گردید 

 حلقات چپ ، دموکراتیک ، مترقی و کمیسیون وسیعی از نماینده گان سازمانها و: دو 

 مجمعنخستین " صلحخواه و شخصیتهای غیر سازمانی جهت تدارک کار بر گزاری 

  .تشکیل گردد" جنبش دموکراتیک ، مترقی ، چپ و صلحخواه افغانستان

 شخصیتهای مستقل جنبش دموکراتیک و حلقات ،  ، سازمانها  شماری ازتا کنون

کت در کمیسیون اعالم کرده اند که اسامی شان همراه چپ آماده گی شان را برای شر

  .به اطالع رفقا و دوستان رسانده خواهد شد با هویت نماینده گان سازمانها و حلقات
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 جنبش مجمعنخستین " سازمانها ، حلقات و شخصیتهای دیگری که ماهیت 

را تایید میکنند و خواهان " دموکراتیک ، مترقی ، چپ و صلحخواه افغانستان

  . تماس بگیرندیسیون تدارک اند ، به اسرع وقت به آدرس زیرسهمگیری در کار کم

   ayenda_org@yahoo.com :آدرس

 جنبش دموکراتیک ، مترقی ، چپ و مجمعنخستین " اولین اجالس کمیسیون تدارک

کمیسیون از پیشرفت امور مربوط به . دایر میگردد  عنقریب"صلحخواه افغانستان

  .یوسته رفقا و هموطنان را مطلع خواهد ساخت نامبرده ، پمجمع

  هئیت اجراییٔه

   شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان

  ۲۰۰۸مطابق اول می ۱۳۸۷ثور ۱۲ مورخ
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