
   برگزاریتدویر دومین جلسٔه کمیسیون مشترک

مجمع نیروهای چپ ،دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه  
   افغانستان

  ۲۰۰۸ نوامبر ۳۰

مجمع نیروهای چپ ،دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه   مشترِکدومین جلسٔه کمیسیوِن

ازمانها و در کار جلسه نماینده گان برخی س.  نوامبر دایر گردید۳۰ شام یکشنبه افغانستان

، رفیق  از تصویب آجنداءپس. کرده بودندشماری از شخصیتهای مستقل سیاسی شرکت 

 در بارٔه وضع کنونی ُجنبش مترقی کشور ،  رییس نهضت آیندٔه افغانستاننایبیعبدالله 

 روحیٔه وحدت خواهی در صفوف سازمانها و حلقات متشکل از بازمانده های ُجنبش تعمیِق

  . ای جدید چپ افغانی در عرصٔه بین المللی، صحبت کردچپ دیروزی و دستآورده

ن یبعد محترم غالم ربانی پروانه بغالنی، برضرورِت راه اندازی یک بحث همه جانبه برای تعی

بق نیازهای کنونی  دموکراتیک سراسری و تدوین برنامٔه آن مطاماهیت و شکل سازماِن

مانها، حلقات و افراد مترقِی داخل کشور ، از مبارزه و تالش سازمردم افغانستان، تأکید کرده

 به طور فشرده  ،بعدًا محترم قامت عطازی. در شرایط دشوار کنونی تمجید به عمل آورد

حرکت عمومی نیروهای مترقی را به سوی وحدت امیدوار کننده تلقی کرد و مشخص ،

  .ساختن وظایف مجمع نیروهای چپ را یک امر ضروری پنداشت

 الله جانبدار رییس  حبیبکاکر نمایندٔه حزب فعالین صلح افغانستان،ببرک بعدًا محترم 

، حیث شخصیت مستقل سیاسی صحبت کردهکاروال به عبدالرحیم  حزب ملی دریح و

  . تلقی کردندتأخیرناپذیر زودتر مجمع را یک ضرورت  ری هر چهبرگزا



 کمیسیون مشترک برگزاری مجمع نیرو های  کارطرح وظایف و شیوه های،  دوم دربخش

 از سوی رفیق ضیاء صدیقی سپهر عضو چپ ، دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه افغانستان

 از بحث، به اتفاق آراء پس، ارایه گردید که فغانستانهیئت اجراییه و نمایندٔه نهضت آینده ا

  .به تصویب رسید

رک برگزاری مجمع نیرو های چپ ،  کمیسیون مشت کارو شیوه هایمطابق الیحٔه وظایف 

برقراری تماس با  ، ترکیب مقدماتی کمیتٔهدموکراتیک ، مترقی و صلحخواه افغانستان 

مطبوعاتی کمیتٔه و  احزاب، سازمانها، حلقات و شخصیتهای دموکراتیک و ترقیخواه کشور

 کمیسیون مشترک برگزاری مجمع نیرو  کاروظایف و شیوه هایمتن کامل (. تعیین گردید

  )های چپ ، دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه افغانستان

در بخش آخر، پیشنهاِد نهضت آیندٔهافغانستان جهت توسعه و تکمیل ترکیب کمیسیون 

  .  مورد تأیید قرار گرفتمشترک از شخصیتهای مستقل در ُکل

  . شب در فضای صمیمانه پایان یافت۲۳کار کمیسیون ساعت 

  کمیتٔه مطبوعاتی

 برگزاری مجمع نیرو های چپ ، دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه کمیسیون مشترک

  افغانستان
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