
 مالقاتهای هیئت افغانی

  
با استفاده از امکانی که در ِگردهمآیی احزاب کمونیستی و سازمانهای مترقی جهان در 

پاریس به وجود آمده بود، رفیق عبدالله نایبی، رییس نهضت آیندٔه افغانستان با هیئتها و 

  :های زیر مالقات نمودشخصیت

رییس حزب ) (Marie Georges Buffet مالقات کوتاه با ماری ژورژ بیوفه -۱

ه  موضوع را به رفیق ماری ژورژ بیوفدر این مالقات رفیق نایبی دو: کمونیست فرانسه

  :مطرح کرد

روند تشکل نیروهای چپ و دموکراتیک افغانی در یک سازمان بزرگ و نیازمندی : یک

 طرحآن به همبسته گی جهانی نیروهای پیشرو و امکان یافتن آن برای ارایه دیدگاه ها و 

 وعده هدر این زمینه رفیق بیوف.  اروپایینبش مترقی به مقامات تصمیم گیرندٔههای ُج

  . را با رییس فراکسیون حزب چپ اروپا مطرح میکند موضوع داد که

رفیق نایبی موضعگیری نهضت آیندٔه : دو، موضوع حضور قوای خارجی در افغانستان

این نیروها در جهت استقرار صلح و  تجدید نظر در مورد وظایفافغانستان را مبنی بر 

در مقابل رفیق بیوفه نیز تأیید کرد که حزب . بازسازی کشور خاطر نشان ساخت

نیروهای ناتو را » بازنگری وظایف«کمونیست فرانسه در هنگام بحث در پارلمان کشور، 

  . در افغانستان خواستار شد، نی خروج بدون قیدو شرِط آنها را

های افغانستان را برای ایجاد یک حزب بزرگ بسیار با اهمیت رفیق بیوفه تالش چپی

  .تلقی کرد

معاون شعبٔه روابِط بین المللی حزب ) (Yang Deli( مالقات کوتاه با یانگ ِدلی -۲

  ):کمونیست چین و مسؤول بخش اروپا



 بین نیروهای چپ افغانی و حزب  شدهنایبی فاصلٔه تحمیل  طی این مالقات رفیق

 زیان آور تلقی کرده بر زمینه های فراخ همکاری سیاسی بین ُجنبش کمونیست چین را

هکذا موضعگیری حزب کمونیست چین . مترقی افغانی و حزب کمونیست چین تأیید کرد

  . روشن خواند قبال طالبان نا را در

در مقابل رفیق یانگ ِدلی اصول سیاست خارجی حزب کمونیست چین را مبنی بر عدم 

گر کشور ها و احزاب یاد آور شده، خاطر نشان ساخت که چین مداخله در امور دی

وی وعده داد که جریان مالقات را به . اخته استنهیچگاهی طالبان را به رسمیت نش

شعبٔه مربوط حوزٔه افغانستان، جهت برقراری تماس با نهضت آیندٔه افغانستان انتقال 

  .میدهد

  : مالقات با هیئت نماینده گی حزب کار سویس-۳

 ) Norberto CRIVELLI( مفصل با نوربرتو کریولی مالقات دو یق نایبی طی  رف

عضو هیئت اجراییه و سونیا کریولی عضو کمیتٔه مرکزی حزب کار سویس، وضعیت 

ُجنبش چِپ افغانی را به طور همه جانبه انعکاس داد و خواهان همبسته گی بیشتر 

رفقای حزب کار سویس . دنیروهای مترقی سویس با نیروهای دموکراتیک افغانی ش

همبسته گی شان را با نهضت آیندٔه افغانستان و مجموع چِپ افغانی ابراز داشته وعدٔه 

  .دادند همکاریهای مشخص را

نمایندٔه حزب کمونیست ـ مارکسیست ( مالقات با رفقا کریشنا پادمانا بهام مورتهی -۴

  ):حزب کمونیست هند(و دسارادان ) هند

 طی این مالقات رفقای هند پشتیبانی شان را از موضع چِپ افغانی ابراز داشته، تأمین 

  .روابط گسترده تر را بین احزاب شان و نهضت آیندٔه افغانستان وعده دادند

  : مالقات با نمایندٔه حزب کمونیست فدراسیون روسیه-۵



 حزب کمونیست الکساندر کوزنتُسف ، نمایندٔهی در جریان صحبت با رفیق رفیق نایب

فدراسیون روسیه، مسایل مربوط به نوسازی چِپ افغانی و تشکل آن را دریک حزب 

 چپ و حزب کمونیست اینبزرگ مطرح کرد و خواستار تأمین روابط گسترده بین 

رفیق کوزنتُسف از تالش برای تشکل دوبارٔه نیروهای مترقی . فدراسیون روسیه گردید

ی کرده ، گفت که موضوع را به اطالع رهبری حزب افغانی در یک حزب ابراز خوشنود

  .کمونیست فدراسیون روسیه میرساند

  . مالقات با مسؤول روابط بین المللی حزب کمونیست عراق-۶

مالقات گسترده یی با رفیق علی سالم ، عضو کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست عراق و 

قات هر دو جانب روی در این مال. مسوول شعبٔه روابط بین المللی آن حزب صورت گرفت

رفیق علی سالم از نهضت آیندٔه افغانستان . تعمیق روابط بین دو سازمان تاکید کردند

دعوت کرد تا در جشن هفتاد و پنج ساله گی اساسگذاری حزب کمونیست عراق شرکت 

  .کند که با سپاسگزاری پذیرفته شد

ندٔه افغانستان توانست با به همینگونه در جریان دو روز کار ِگردهمآیی ، هیئت نهضت آی

  :هیئتهای سازمانهای زیر مالقات های مختصر را انجام دهد

- Edgardo Landu استاد دانشگاه مرکزی ونزویال و نمایندٔه حزب حاکم در ، 

  ونزویال،

 احمد ابراهیم منشی اول حزب التجدید تونس، -
  ِچک،کارل کلیسما و اوتا لو، اعضای کمیسون روابط بین المللی حزب کمونیست -
 در  و نمایندٔه ُپرتگالل کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست ُپرتگا ، عضووپدرو گیرور -

 پارلمان اروپا، 
بسام صالحی ، سکرتر جنرال حزب مردم فلسطین و هندخوری ، سفیرفلسطین  -

 در فرانسه،
 جزیرٔه ریونیونمنشی حزب کمونیست ... الی چونگ چی کن ارلی -
  حزب کمونیست برازیل،لیژروسا، عضو دارالنشای کمیتٔه مرکزی -



 ژوزه کالو عضو هیئت اجراییه حزب  کمونیست هسپانیه، -

و فابیو اماتو ، مسؤول روابط بین المللی حزب ریفونداسیون کمونیستی ایتالیا و سنیزا 

  .پالزولو مسؤول روابط با اروپا در حزب کمونیست ایتالیا
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