
  پلنوم وسیع و باز 

 شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان

   دایر گردید
پلنوم وسیع و باِز شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان به منظور بررسی اوضاع سیاسی کشور، 

مسایل و چشم اندازهای تشکل نیروهای چپ، دموکراتیک و مترقی در یک ساختار واحد 

 ۲۷ مطابق ۱۳۸۸ سرطان ۶ست جمهوری ، به تاریخ سیاسی و مسایل مربوط به انتخابات ریا

 .  در فضای گرم و رفیقانه دایر گردید۲۰۰۹جون 

گزارش هیئت اجراییٔه شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان توسط رفیق عبدالله نایبی رییس 

پس .  ارایه گردید» غرض مطالعٔه گزارش اینجا را کلیک نماید «نهضت آیندٔه افغانستان به پلنوم

شی فدراسیون عصمت نایبخیل من،  نافغانستا شهر کابل نهضت آیندهمسؤول :  از آن رفقا

 داکتر شمس صمدی منشی فدراسیون اتریش نهضت آیندٔه ، نافغانستا دنمارک نهضت آینده

  . دندنموصحبت شی فدراسیون هالند نهضت آیندٔه افغانستان طارق پیکار من  ونتاافغانس

  :سپس نماینده گان سازمانها و شخصیتهای دموکرات به ترتیب سخنرانی کردند

 رفیق عبدالرشید جانباز معاون حزب ترقی وطن -

 رفیق ابراهیم دهقان نمایندٔه حزب ملی افغانستان -

 دموکراسی و ترقی افغانستانرفیق فواد پامیری نمایندٔه نهضت  -

 رفیق شمس الرحمن کیبی نماینده حزب آرمان مردم افغانستان -

 شخصیت مستقل سیاسی اڅک رفیق محمد داود -

 رفیق فرید سیاوش مسؤول سایت زنده گی -

 محترم سلیمان راوش شخصیت مستقل  -

 رفیق اسمعیل پوالد -
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 رفیق عظیم شهبال  -

 رفیق داکتر سید حسام مل -

 ادیرفیق احمدشاه عب -

وسیع و باز به اتفاق آراء مورد   و اعالمیٔه پلنوم  پس از مباحثٔه شرکت کننده گان، قطعنامه

غرض مطالعٔه اعالمیه «، » غرض مطالعٔه قطعنامه اینجا را کلیک نماید«تصویب قرار گرفتند

در پایان رفیق عبدالله نایبی طی صحبت اختتامیه یی از شرکت فعاالنٔه . »اینجا را کلیک نماید

نماینده گان سازمانها و شخصیتهای مستقل چپ و دموکراتیک ابراز امتنان و سپاسگزاری کرده، 

و باز نهضت آیندٔه افغانستان را یک گام جدی دیگر به سوی وحدت تدویر مؤفقانٔه پلنوم وسیع 

 .ُجنبش چپ، دموکراتیک و مترقی ارزیابی کرد

دعوت به عمل آمده چپ ، دموکرات و مترقی  ی مستقلدر کار پلنوم از سازمانها و شخصیتها

از دادی تعکه بخشی از آنها نسبت دوری راه و برخی معاذیر دیگر نتوانستند شرکت کنند و بود 

 .طریق ارسال پیامهای کتبی یا شفاهی، حمایت و همبسته گی خود را با پلنوم ابراز داشتند

 روسیه نهضت آیندٔه و همچنان رفقای فدراسیونهای دنمارک، انگلستان، امریکا، سویدن

» پالتاک«تیافغانستان و تعداد از رفقا و دوستان از داخل و خارج کشور از طریق خط انترن

  .نوم اشتراک نموده بودنددرکار پل

  : شده سازمانهای دعوت 

    اتحادیه زنان افغان در دنمارک -
  افغانستانکمیتٔه فعالین حزب دموکراتیک خلق   -
 حزب کنگره ملی افغانستان -
 حزب ملی افغانستان -
 حزب ملی هیواد  -
 ء حزب ملی دریح -
 حزب متحده ملی  -
 نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی  -
 غانستانانجمن حقوق دانان اف -
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  آزاده گانحزب -
 رمان مردم افغانستان آحزب -
 مجمع ملی فعالین صلح افغانستان -
 »حزب وطن«ا .خ.د.اعضای سابق حکمسیون مؤقت تفاهم و وحدت  -
 کمیته تفاهم احزاب سیاسي مقیم مسکو -
  افغانستانوطنحزب ترقی   -
 کمیتٔه اجرائیوی تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن -
  حزِب وطنیاعضااعادٔه فعالیت برای  انسجام کمیتٔه -
  افغانستان کارگریسازمان سوسیالیست های -
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