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 نهضت آیندٔه افغانستان
  اساسگذاری نهضت آیندٔه افغانستان به مناسبت نهمین سالگرد 

  ۲۰۰۹ اپریل ۱۵ مطابق ۱۳۸۸ حمل ۲۶

اعضا و هواخواهان نهضت آیندٔه افغانستان در شرایطی نهمین سالگرد 

اساسگذاری سازمان شان را جشن میگیرند که خط مبارزٔه دادخواهانه و 

وحدت نیرو های مترقی و دموکراتیک در یک سازمان دموکراتیک به سوی 

تالشهای پیگیر و پیکار با شهامت نهضت آیندٔه . سراسری متمرکز میگردد

 افغانستان در نوسازی اندیشه یی ، سیاسی و سازمانی جنبش چپ از یک سو مانع

 گرایشهای انحرافی راست روانه در بازمانده های چپ دیروزی گردید و نحاکم شد

 دیگر طرح مرکزی و سازندٔه ایجاد یک سازمان بزرگ چپ و مردمی را به از سوی

حیث یگانه وسیلٔه ممکِن سیاسی برای برپا داشتن یک الترناتیف دموکراتیک و 

، به باور نیرو های اصیل مترقی برابر حاکمیت ارتجاع قرون وسطاییمترقی در 

اقعی منافع زحمتکشان این طرح به شعار روز تمام رفقا و هواخواهان و. تبدیل کرد

نهضت آیندٔه افغانستان با جدیت خسته گی ناپذیر در این . مبدل گردیده است

با نشان دادن وسایل عملی و منطقی، راه را برای تحقق پروسه شرکت میکند و 

  .این امر بزرگ باز میکند

در داخل و  ابتکارات .حرکت عظیم وحدت طلبی در سراسر جنبش راه افتاده است

ی حزب دموکراتیک خلق شور و فراخوانهای گوناگون از سوی بازمانده هاخارج ک

و دیگر سازمانهای چپ مؤید این واقعیت است که احیای ) حزب وطن(افغانستان 

زی راه اندا. جنبش چپ و دموکراتیک به یک ضرورت تاریخی مبدل گردیده است

ضت آیندٔه ، مترقی و صلحخواه که از سوی نهمجمع نیرو های چپ، دموکراتیک

ای این حرکت به سوی افغانستان پیشنهاد گردیده است به حیث یکی از مقطع ه



باید . ، با استقبال گرم رفقا و نیرو های واقعی چپ مواجه گردیدوحدت سازمانی

ابتکار های دیگر را که خارج از این اقدام اند مشمول یک روند واحد ساخت و بر 

سیاسی تأکید ورزید و حل اختالفات  ـهمسوییها و اصول مشترک اندیشه یی 

کوچک و سلیقه یی را به حیث پدیده های طبیعی  و انسانی به خود سازمان واحد 

  .واگذاشت

 امریکا گواهی میدهند که استراتیژی هفت سالٔه -اخیر ناتو  اعترافات ومیه هااعال

نیاد نهضت آیندٔه افغانستان بر ُب.  در افغانستان به شکست مواجه گردیده استناتو

تحلیلهای عینی گرایانه از واقعیت افغانی، این فرجام فاجعه بار را پیشبینی کرده 

 حل معضالت مردم افغانستان را آرایشهای جدید این استراتیژی به هیچ وجه. بود

م فرتوت قرون وسطایی و همان در قبال نخواهد داشت چون روی همان نظا

 .های ارتجاعی تکیه میکنندنیرو

در اقداماتی که به این آرایشها سیمای دموکراتیک میبخشند با شرکت کردن 

در شرایط عدم موجودیت یک الترناتیف دموکراتیک و . منافع جنبش مغایرت دارد

 مردم ، شرکت کردن در انتخابات تصنعی عنبود یک سازماِن سیاسِی ممثل مناف

بار تاریخی آنها ، از اعتیب نیرو های مترقی نمی سازد، بلنی تنها دستاوردی را نص

همه گان دیگر اطالع دارند که مردم افغانستان از نظام . در اذهان مردم میکاهد

حاکم امروز بیزار اند؛ نباید با شرکت کردن در نیرنگهای نظام و حامیان خارجی 

سازمانها و عناصری که در این راه . آن ، سیمای چِپ دموکراتیک را لکه دار ساخت

 بزرگ تاریخی را در قبال مخدوش ساختن وجاهت و گام میگذارند مسوولیت

چنین حرکات . اعتبار مبارزات دیرین سال فرزندان صدیق مردم به عهده میگیرند

یکه تازانٔه فاقد سنجش عمیق سیاسی باعث افتراق در حرکت وحدت طلبی 

جنبش میگردند و توجه مبارزان را از وظایف اساسی شان مبنی بر ایجاد یک 

  .منحرف میسازندی سازمان سراسر



نهضت آیندٔه افغانستان دهمین سال فعالیت خود را با خوشبینی به آیندٔه جنبش 

. چپ و دستیابی به وحدت نیرو ها و سازمانهای چپ و دموکراتیک ، آغاز میکند

سال جدید مبارزه باید سال فراگذشتن از دشواریهای سازمانی باشد و در طی آن 

 سراسری نیرو های مترقی عملی ردهم آییگاقدامات بنیادی جهت برگزاری 

  !چنین است وظیفٔه تمام رفقا و مبارزان راستین سنگر دفاع از مظلومان. گردند

  !به پیش به سوی وحدت سازمانی نیرو های مترقی ، چپ و دموکراتیک افغانستان 

  هیئت اجراییٔه شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان


