
  اعالمیٔه 
   افغانستاننهضت آیندٔه

   در رابطه با کنفرانس پاریس
 ۲۰۰۸ جون ۱۱  مطابق۱۳۸۷وزا  ج۲۱

 

 کشور کمک دهنده به افغانستان در پاریس ۶۵ کنفرانس ، ۲۰۰۸ جون ۱۲قرار است 

 کابل و مطالبات  حاکمیت جهادِی مالِیدر این کنفرانس روی تقاضا های. دایر گردد

  . اهد شدکشور های درگیر بحث خو

را برای  امیدواری ی و نوعپیش که در لندن برگزار گردید کنفرانس دو سال عکِس بر

 نظامی و –گران سیاسی استقرار ثبات و باز سازی افغانستان برانگیخت ، اینبار تحلیل

کارشناساِن اقتصادی ، اوضاع افغانستان را نگران کننده و حتی غیر قابل اصالح 

برای بهشد اوضاع نا  پاریس ممکن یکبار دیگر وعده هایی را کنفرانس. توصیف میکنند

، تحت شعار ُکلی و سامان اقتصادی ، ایجاد یک دولت دموکراتیک و استقرار صلح به 

، روی کاغذ رقم زند ، ولی و حمایت از صلح جهانی » مبارزه با تروریزم «عوامفریبانٔه

ی خوشبینی به آینده را از پیش های تلخ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی روزنه هاواقعیت

 سرنوشت کشور بر مسایل فرعی چسپیده اند تصمیم گیرنده گان در . ود کرده اندمسد

ه سامانیها ، مسألٔه اساسی و کلید تمام نا ب. و مسألٔه اساسی را کاماًل کنار گذاشته اند

 –ی ها و همٔه عقب مانی های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگویرانیها ، خشونت
رون ی افغانستان در یک ٌعنصر نهفته است و آن حاکمیت نیروهای جهادی قاندیشه ی

همین . ی و همدستان امپریالیستی جهانی شان استوسطایی ، یاران ارتجاعی منطقه ی

ی منظم کشور را به خاطر څارندوویژه اردوی ملی وه نیروها بودند که نهاد های دولت ، ب

ان منحل ساختند و کشور را عماًل به یک ایالت پاکستانی خشنودی باداران پاکستانی ش



، عقبگردانه ، انسان ستیزانه و ماهیت ویرانگرانه ، این نیروها ، فی نفسیه. یل کردندتبد

 از یگر و صد ها ملیارد دالر دیگر ذره یی کنفرانس جهانی دهاده. دارندضد دموکراتیک 

  !خصلت جهنمی آنها نخواهند کاست

 فغانستان از همان آغاز حمالت هوایی امریکا به سرزمین افغانها در اکتوبرنهضت آیندٔه ا

شدار داده بود تا ماهیت این جنگ جدید را به  به خلق زحمتکش افغانستان ه۲۰۰۱

هفت سال گذشته نشان داد که تناقضها و . درستی درک کنند و در آن شریک نشوند

  . استن نیاورده درگیری های درون ارتجاع کوچک ترین سودی به خلق افغانستا

سرازیر ساختن ملیارد ها دالر دیگر جز تقویت ارتجاع حاکم و تسریع ثروت اندوزی 

 الیه های گسترده تر ر کشور پیامد دیگری نخواهد داشت ؛های معین حاکم ده گرو

  . د شدنمردم به سوی حاشیه های فقر جانکاه رانده خواه

هی میلیارد ها دالر دیگر را به حاکمیت جهادی ان تحویلدنهضت آیندٔه افغانست

ضد آزادی را ، و  امپریالیستی کابل که سیاست سرکوبگرانٔه ضد دموکراتیک ، ضد ملی

 اهانت به خلق زحمتکِش -»  دموکراتیکبازسازی افغانستاِن« آنهم به نام -دنبال میکند 

 کشور پرسِتیروهای مترقی ، دموکراتیک و میهنافغانستان تلقی کرده ، از تمام ن

ها را افشاء استفاده های سوء از این تحویلدهی  ،دعوت مینماید تا با انرژی و جدیت

 یک حاکمیت واقعًا مردمی ، دموکراتیک و مترقی در کشور  استقرارنو خواهانمایند 

 پشتیبانی و همکاری تیف دموکراتیک میتواند با تکیه برتنها چنین الترنا. گردند

ملیونها افغان زحمتکش ، وسایل بایستٔه نوسازی کشور و ایجاد یک دولت واقعًا 

  . دموکراتیک را فراهم سازد

ر اعالم میدارد که آستانٔه برگزاری کنفرانس پاریس بار دیگنهضت آیندٔه افغانستان در 

 برای برون کشیدن افغانستان از اوضاع قهقرایی کنونی نمیتواند هیچگونه برنامه یی

 کننده و سازمان دهندٔه نیروهای اصیل دموکراتیک و یبدون سهم گیری فعال، رهبر



دار اجتماعی را تشکیل  که هم اکنون به طور بالقوه اکثریت قاطع اقشار بی–مترقی 

  . باشد مؤثر –میدهند 

پرست کشور یگانه چشم انداز برای ای چپ ، دموکراتیک ، مترقی و وطنوحدت نیروه

نهضت آیندٔه . تا دیر نشده است ، باید به این امر دستیابیم. فردای افغانستان است

  !انیدافغانستان با باور خارائین در این راه گام گذاشته است ؛ آنرا یاری رس

  نهضت آیندٔه افغانستان 
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