
 

  اطالعیٔه مطبوعاتی 
  هیئت اجراییٔه نهضت آیندٔه افغانستان

 اعالمیٔه مشترک نماینده گان با صالحیت احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنٔه «درمورد 
  ۲۰۰۹ اپریل ۱۸ مورخ »حزب وطن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

پ، دموکراتیک و مترقی  نیروهای چ وحدت خود،نهضت آیندٔه افغانستان از بدو فعالیت

 یک الترناتیف دموکراتیک ک سازمان واحد به حیث شرط نهادی تکوینافغانی را در ی

 سال فعالیت پیگیر و ۹ مطرح کرده است و در جریان  بارکشور فاجعهیاسی برای وضعیتس

  .ه استتتالش خسته گی ناپذیر دراین استقامت گام گذاش

 گواه »تفاهم و وحدتکمیسیون « افغانستان درکار شرکت فعال و سازندٔه هیئت نهضت آیندٔه

 راستای متشکل ساختن نیروهای مترقینهضت آیندٔه افغانستان در  پیگیری مشی بارز

جریان کارکمیسیون نامبرده نشان داد که .  واحد سیاسیستمردمی دریک ساختار

و  یک روحیٔه ُکلی همسویی نبش دموکراتیک افغانی بر بسترفرهنگ جدید سیاسی ُج

نهضت آیندٔه افغانستان با رضایت این نشانه های مثبت را که . رفاقت دارد تبارز می یابد

  . برجسته میسازد ، داشته استتکوین آنها نقش برازندهخود در 

 مترقی، کید میکند که ایجاد یک حزِب بزرگبار دیگر تأ نهضت آیندٔه افغانستان یک

ستیابی به مواضع استوارسیاسی جهت دموکراتیک و مردمی یگانه وسیلٔه سیاسی برای د

 باید مبارزان  حزبیچنین.  نفع زحمتکشان افغانستان استتحقق تغییرات مثبت به

 ُجنبش دیروزی و نسل جوان پیشرو را درخود متشکل بسازد و فراتر از باتجربه و صادق

 یی، سیاسی و سازمانی تعلقهای دیروزی سازمانی با چشم اندازهای نوین اندیشه

ذهنی کشور و همراه با مقتضیات پیشروندٔه دوران ما، عرض   شرایط عینی وابقت بادرمط

 هر. نهضت آیندٔه افغانستان در این راه همه جانبه به تالش خود ادامه میدهد. وجود نماید

ی گونه اندیشٔه عقبگشت به ساختار های دیروزی سیاسی به معنای نادیده گرفتن واقعیتها



تنها جایگاه مراجعٔه استراتیژیک همانا آرمانهای آغازین . امروز جامعٔه افغانی و جهانی است

  . کشور است که با تأسف تحقق نیافتنددموکراتیکجنبش چپ و 

تدویر کنفرانس هیئتهای رهبری سازمانهای چپ، دموکراتیک و مترقی یک اقدام بسیار 

باید هرچه زودتر شرایط عملی . ار میرودمؤثر، ضروری و ارزشمند در پروسٔه وحدت به شم

  . آن را فراهم ساخت

تدویر سمینارها، کنفرانسها و نشستهای تبادل نظر جهت نزدیک ساختن مواضع و 

مجمع  تدویر نهضت آیندٔه افغانستان. وسعت یابند اقدامهای مؤثری اندکه باید ،دیدگاهها

 این .است منظور مطرح کردهنیروهای چپ، دموکراتیک، مترقی و صلحخواه را به همین 

مجمع محل بحث همه جانبه به منظور تلفیق نظریات سازنده ، مترقی و چپ در یک 

باز » اساسگذار مجمع عالی « سازمانی خواهد بود که راه را به سوی-پالتفورم واحد سیاسی

 متمرکز ساخت و از » اساسگذارمجمع عالی« اقدامها را در سمت  بایدتمام.خواهد کرد

  . کارهای سازمانهای ذیدخل در پروسٔه وحدت رفیقانه استقبال کردابت

 اندیشه یی –، پراتیک و موضعگیری سیاسی یندٔه افغانستان تنها استقاللنهضت آ

سازمانها را مالک داوری قرار میدهد و بر همین بنیاد شرکت آنها را در پروسٔه وحدت 

  .مطرح میکند

   نهضت آیندٔه افغانستانهیئت اجراییٔه

  ۲۰۰۹ اپریل ۲۳خ مؤر

  

  

اعالمیٔه مشترک نماینده گان با صالحیت احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنٔه حزب 

وطن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان
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