
  پیرامون  نشسِت تبادل نظر
  برگزاری مجمع نیروهای چپ ، دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه

   در لندن 
  

    
  

مع نیروهای چپ ، دموکراتیک، اری مجزای برگ منظور بحث و تبادل نظر بربه

 از نماینده گاِن نهضت  نشستی۲۰۰۸ دسامبر ۱۴تاریخ مترقی و صلحخواه به 

افغانستان ، نهضِت تفاهم ، حزب متحد ملی، حزب آیندٔه افغانستان، حزب ملی 

  . وطن و شماری از رفقای غیر سازمانی در لندن دایرگردید

 مجاور احمد زیار منشی فدراسیون نهضت آیندٔه داکتر جلسه توسط پوهاند

  . افغانستان در انگلستان افتتاح گردید

 کوتاهی از درآغاز رفیق عبدالله نایبی رییس نهضت آیندٔه افغانستان گزارِش

، اری مجمع نیروهای چپ ارایه کردهزچگونه گی رونِد آماده گی برای برگ

 نهضت آیندٔه افغانستان و مستمِرخاطرنشان ساخت که در اثر مساعی 

 نیروهای چِپ مترقی مسألٔه وحدت این نیروها در یک سازماِن واحِد سازمانها و

 که فضای بیسابقٔه وی تأکید کرد. سراسری ، درمرکز توجه قرار گرفته است

شکل از اری رفیقانه برای وحدت در اکثریت سازمانهای متکحسن نیت و هم

 و به ویژه در بین رفقای غیر سازمانی شکل بازمانده های ُجنبش چپ دیروزی

 تدویر مع و به دنبال آن برایاری مجز برای برگ این فضاباید از. گرفته است



وضیح داد که مجمع ، محل بحث و وی ت. کنگرٔه سازمان سراسری استفاده کرد

تلفیق نظریات سازندٔه تمام رفقای وحدت طلب و تمام سازمانهای عالقمند به 

  واحد را در عرصهیک پالتفورمبتوان از این طریق تا امر وحدت خواهد بود 

ار را گذن کرد و به اساس آن کنگرٔه اساس  و تشکیالتی تدویهای سازمانی

جهت تکمیل و تصویب اسناد مذکور و انتخاب ارگانهای مرکزی و رهبری 

  .کننده دعوت کرد

سلطانی از نهضت خیر محمد  و چتاهمایون ، بعدًا رفقا شاه محمود حصین

 جوینده از حزب متحد فریدرحیم لنگر از حزب وطن ، رفیق رفیق تفاهم ، 

نعیم  انجنیر نثار احمد و قاز حزب ملی افغانستان ، رفند اڅپا ملی، رفیق

 از نهضت آیندٔه افغانستان و ، خوشحال حسنپور ځنګف غوراشر عسکریار،

والد ، فباوری، جاوید جویا ، آصف خرمی، شریف پیر محمد  نظری ، فدارفقا 

و نادرشورش سخنرانی ، ولی ناروغ ، انجنیر سلطان عزیز میوند فقیر محمد 

 را مورد بحث و بررسی قرار داده ، بر مختلف مسألٔه وحدتجنبه های ، نموده 

برخی از رفقا . ضرورت ایجاد یک نیروی الترناتیف و دموکراتیک تأکید ورزیدند

 که حتوای سازندٔه جلسه نسبت به جلساتیبه بیسابقه بودن فضای رفیقانه و م

 اشاره کرده ، آن را ناشی  در لندن دایر گردیده بود ،در جریان ده سال گذشته

  . جدیِد همگرایی و وحدت خواندنداز روحیٔه 

 برای نشر و اشاعٔه نظریات رفقا از سوی در پایان پیشنهاد شد تا وسیله یی

همچنان ضرورت ایجاد یک . نهضت آیندٔه افغانستان تدارک دیده شود

  . تلویزیون مترقی و دموکراتیک برجسته گردید

یون داوطلبانه عضویت خود را درکمیسرفقا آصف خرمی و جاوید جویا 

مشترک برگزاری مجمع نیروهای چپ، مترقی ، دموکراتیک و صلحخواه اعالم 

  .کردند

  . جلسه در فضای گرم رفیقانه پایان یافت
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