
   برگزاری کمیسیون مشترک کاروظایف و شیوه های

   مجمع نیرو های چپ ، دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه افغانستان

 و در نهایت سازمانی نیروها و عناصر چپ، دموکراتیک، مترقی، یهمسو سازی اندیشه یی، سیاس

 خواه کشور ش دادب فرد فرد ُجنست که به دوشیوظیفٔه تاریخیآزادیخواه و صلحجوی افغانستان 

 استراتیژی امریکا ـ ناتو ، ناکارایی تاریخی حاکمیت جهادیان و ادامٔه شکسِت. قرار گرفته است

سیاست ضد افغانی پاکستان از طریق سازماندهی، تجهیز، رهنمایی و حمایت گروه های مسلح به 

رایط است در چنین ش. نام طالبان، خواهان یک رستاخیز عظیم نیروهای مترقی و دموکراتیک اند

ُپرباِر از مفهوم دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه افغانستان که برگزاری مجمع نیروهای چپ 

چپ افغانی باید در این مجمع، اساسهای اندیشه یی ، سیاسی و . سیاسی برخوردار میشود

 پا گیری چنین  طریقه های عملیزی کند وی وپیرسازمانی یک تشکل بزرگ سیاسی را بررسی

رناتیف دموکراتیک برای وضعیِت  یک الت تا باشد بر اساس آن جوانه هاینمایدجستجو  تشکل را 

 .شوده شوندنه های امید برای یک فردای آرام گ کنونی کشور، سرزند و روزفاجعه باِر

نیروهای چپ با درنظر داشت این رسالت تاریخی، کمیسیون مشترک برگزاری مجمع 

وظایف زیر را در برابر خود قرار نستان اصول و ،دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه افغا

  : میدهد

دموکرات ، مترقی و   ،دعوت و برقراری تماس با تمام سازمانها، حلقات، گروه ها و افراد چپ  -۱

  ؛جهت شرکت دادن آنها در کار مجمعصلحخواه 

 فراهم آوری شرایط عملی برای سهمگیری نماینده گان سازمانها، حلقات، گروه ها و افراد -۲

  ده ها و طرحهای اسناد اساسی مجمع؛ها، ابراز نظر ها و تدوین مسونامبرده در بحث

دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه افغانستان بر اساس اصول   ،برگزاری مجمع نیروهای چپ -۳

، فارغ از هر گونه تبعیض ملی، زبانی، سمتی، حزبی، جناحی، گروهی و  دموکراتیک واقعًا

  یده های منفی و زیانبار به ُجنبش دموکراتیک، مترقی و چپ کشور؛ددیگر پ

 وحدت صدیق  دموکراتیک و صلحخواه و جانبدارسهمدهی تمام نیروهای واقعًا مترقی، -۴

  نیروهای مردمی در کار مجمع؛

واگذاری سهمیٔه عادالنه برای تمام سازمانها، گروه ها، حلقات و افراد در بخشهای مختلف کار  -۵

 ؛مجمع



 ساختن رفقا و دوستان از چگونه گی پیشرفت کار ها و استقامت دادن نظریات و مطلع -۶

پیشنهاد های رفقا در راه اندازی یک بحث و تبادل نظر از طریق صفحٔه اختصاصی در 

 .سایتهای مترقی افغانی

  :رددف فوق کمیته های کاری ذیل ایجاد گجهت تحقق وظای

  ؛اساسی مجمع طرحهای اسناد  کمیته تهیه و تدوین  -اول

یتهای منفرد دموکراتیک و خص، حلقات و شزمانهاکمیته برقراری تماس با احزاب، سا -دوم

 ترقیخواه کشور؛

  کمیتٔه مطبوعاتی؛ -سوم 

  .عکمیته برگزاری عملی مجم -چهارم 

  : کمیسیون مشترک از این قرار اندشیوه های کار

لسات عمومی آن هر ج. ر میکندقانه، علنیت و صراحت کاکمیسیون درفضای دموکراتیک، رفی

 سکرتریت دایمًا فعال را که متشکل از مسؤولین کمیته های ،کمیسیون.  دایر میگرددزپانزده رو

برگزاری مجمع را سازمان داده، مؤظف میسازد تا امور عملی روزمرٔه کار تدارک   کار میباشد،

  . تیک کشور باشدنبش دموکراپیوست و دایمی کمیسیون با رفقا و هواخواهان ُج حلقٔه

 .شودمیپیش برده گرداننده گی جلسات کمیسون به صورت دورانی به وسیله اعضای  سکرتریت 

دموکراتیک ، مترقی و  ،نیروهای چپآدرسهای تماس با کمیسیون مشترک برگزاری مجمع 

 :صلحخواه افغانستان 

com.ymail@mnchap

 org.ayenda@ayenda  
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