
  اعالمیٔه
  نهضت آیندٔه افغانستان در بارٔه هیئت اجراییٔه 

  و " سمینار وحدت چپ افغانی "توحید 

  " و دموکرات افغانستان در اروپای مترق، ی ملیروهای نعی اجالس وس "

 
 ۲۰۰۸ اپریل۱۲مؤرخ  

  

 برگزاری یک سمینار را جهت طرح ۲۰۰۷وبر اکت۱۷یخ تاره بنهضت آیندٔه افغانستان 

 تشکل نیروهای چپ ، دموکراتیک و مترقی ضرورتل وحدت چپ افغانی و بررسی مسای

بیش از ده .  پیشنهاد کرد با اکثریت سازمانهای مترقی افغانیسیاسیدر یک سازمان بزرگ 

و  چندین گروه و حلقٔه متشکل از مبارزان چپ ، )از داخل و خارج کشور(سازمان 

از . به این پیشنهاد پاسخ مثبت دادنددموکرات و شماری از فعاالن برجستٔه جنبش مترقی 

 کمیسیون مشترکی از سازمانهای نامبرده و شخصیت های مستقل ایجاد افقپی این تو

  .گردید

 یبرگزار  وآییتدارک ِگردهم"خی از اعضای کمیسیوِن ته بردر جریان هفته های گذش

دی با  انفراطوره  ب" و دموکرات افغانستان در اروپای مترق، ی ملیروهای نعیاجالس وس

عمل آوردند تا در کاِر ِگرد ه  دعوت ب، نهضت آیندٔه افغانستان تماس گرفتهچند عضو

انستان این مراجعات پیهم را  نهضت آیندٔه افغهیئت اجراییٔه. همآیی شان شرکت شود

ی برای وحدت جنبش دموکراتیک و مترقی افغانی یدگیری روحیٔه جدنشانه یی از شکل

سؤولیت در قبال این وحدت ، به کمیسیون نامبرده پیشنهاد کرد تلقی کرده ، با احساس م

کمیسیون واحدی تشکیل گردد و هر دو ِگردهمآیی به یک ِگردهمآیی  ، یاستفاده از این ُفرصت تاریخ تا با
 های چپ ، دموکرات و مترقی در آن شرکت کرده و آنرا سازمانها ، نیروها و شخصیتاکثِرواحد مبدل گردد تا باشد حد 

  . مبدل سازنددر یک سازمان واحد  ُجنبش دموکراتیِک افغانستان تشکِلتسریع روند به یک مقطع جدیدی برای 

ایجاد این کمیسیوِن اعالمیٔه  شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان متن هیئت اجراییٔه

 و یمترق , ی ملیروهای نعی اجالس وسیبرگزار تدارک و کمیسیوِن"واحد را که به 



جهت آگاهی   بود،پیشنهاد کرده ۲۰۰۸  اپریل۸به تاریخ  " ن در اروپاافغانستادموکرات 

 .نشر میکندرفقا و دوستان 

 اعالمیٔه مشترک  طرِح

  "  سمینار وحدت چپ افغانی"کمیسیون های برگزاری

 "  و دموکرات افغانستان در اروپای مترق، ی ملیروهای نعی اجالس وسیبرگزار  تدارک وونیسیکم "و 

  ۲۰۰۸  اپریل۸ مؤرخ

ب  ا درنظر داشت اوجگیری روحیٔه همگرایی در حرکت های مترقی و دموکراتیک افغانی؛ 

ب

ب

بین ا در نظر داشت گسترش اقدامات، ِگردهمآیی ها و تالش ها در جهت راه اندازی یک مباحثٔه عمیق و همه جانبه 

  ی؛ پالتفورم مشترک سیاسی ـ اندیشه یبی به یکای چپ و دموکراتیک کشور به منظور دستیانیروه

ا در نظر داشت تمرکز مطالبات اکثریت سازمانها ، حلقات و افراِد وابسته به جنبش دموکراتیک و مترقی کشور برای 

 قطب ترقی و  سازمانِی–واحد سازی اقدامات در جهِت ارایٔه یک طرح پذیرفتنی برای برونرفت از وضعیت کنونی سیاسی 

  پیشرفت؛

 و ی مترق، ی ملیروهای نعی اجالس وسیبرگزار تدارک و" و "انیسمینار وحدت چپ افغ"کمیسیون های برگزاری 

  : اعالم میدارند"دموکرات افغانستان در اروپا

»  و دموکرات افغانستان در اروپای مترق، ی ملیروهای نعیاجالس وس« و» وحدت چپ افغانی«سمینار  -۱

  ند؛به نشست واحد گفتگو بین نیروهای ملی ، مترقی ، دموکراتیک و چپ مبدل گرد

 اقدامات موازی دو کمیسیون به سوی برگزاری یک نشسِت واحد متمرکز گردند؛ -۲
سازمانهای شرکت کننده در هر دو اقدام مساعی خویش را در جهت برگزاری هر چه شکوهنده تِر  -۳

 نشسِت واحد به کار بندند؛
تا سه ماه » نخستین فاروم جنبِش دموکراتیک ، ملی ، مترقی و چپ افغانی«نشت واحد تحت عنوان  -۴

 دیگر در اروپا دایر گردد؛
نخستین فاروم «کمیسیون مشترک هفته وار هموطنان و دوستان را از چگونگی پیشرفِت سازماندهی  -۵

 طی اطالعیه های مطبوعاتی مطلع میسازد؛» جنبِش دموکراتیک ، ملی ، مترقی و چپ افغانی

  کمیسیون های برگزاری سمینار وحدت چپ افغانی

  و دموکرات افغانستان در اروپای مترق، ی ملیروهای نعی اجالس وسیزاربرگ  تدارک وو 

  ۲۰۰۸  اپریل ۸ تاریخ

http://www.ariayemusic.com/dari5/khabari/nahzat.html


 

  .چنین بود برخورد سازنده و وحدت خواهانٔه نهضت آیندٔه افغانستان

یه شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان رسمًا اعالم میدارد که نهضت آیندٔه هیئت اجرائ

خی خود را به حیث یک سازمان چِپ دموکراتیک و افغانستان یکبار دیگر وظیفٔه تاری

  . انجام داده است و با پیگیری این راه را دنبال میکندافغانستان  مدافع منافع زحمتکشان

 دموکراتیک ونهضت آیندٔه افغانستان از تمام سازمانها ، رفقا و وابستگاِن جنبش چپ 

 نشسِت بزرِگ پا داشتن یکبر ای جدیدی که بر تا با استفاده از فضای مطالبه میکندیافغان

بحث پیرامون مسایل امروزی جنبش چپ و دموکراتیک به وجود آمده است، فعال گردیده 

 در یک سازمان بزرِگ ، از همین اکنون برای تشکل جنبِش دموکراتیک و مترقی افغانی

  .  به دفاع از مواضع سازندٔه نهضت آیندٔه افغانستان بسیج گردندمردمی ،

 همه تعهدات خود وفادار باقیمانده ، مطابق فیصله های  افغانستان بهنهضت آیندٔه

کنفرانس سراسری خود در راه تشکل نیروهای چپ و مبارزاِن دموکرات در یک سازمان 

 متعلق به زحمتکشان که در آن تمام گروه های دموکرات و شخصیتهای مبارز بزرگِِ

  .خود ادامه میدهدجایگاه شایسته شان را داشته باشند ، به مبارزٔه 

  ! رساند قطعیمبارزه را به پیروزِیاین باید 

  یه نهضت آیندٔه افغانستانهیئت اجرائ

  ۲۰۰۸ اپریل ۱۲

  


