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 مقرر حول النبال

 
الية ومن أجل ضال ضد الملكية واالمبرينالعريق في  ختاريمختلفة اثنية و وطنيةأقليات من  المكونلشعب النبالي ل– 1

 تحتمحركة موحدة بين القوى الثورية والديموقراطية. لذا  شكلتنجاح ألنها ب 2006وجت حركة أبريل ثالديموقراطية. وقد 

 كاملة دون بلورة دستور ديموقراطي.  تصبحهذه المهمة لن لكن لمكتسبات الديموقراطية لحركة أبريل. ترسيخ ا

دون بلورة دستور، فإن الذي انتهى األحداث التي وقعت في النبال. فبعد أول مجلس تأسيسي   ،على محمل الجدإيكور  تأخذ – 2

 ىانته اال أنهتور، الدس صياغة إلنهاء 2015يناير  22خ يتار تحديد  ورغم. 2013سنة  تمالمجلس التأسيسي الثاني انتخاب 

لم يتمكن المجلس التأسيسي الثاني أيضا من بلورة دستور ديموقراطي، فإن مهمة تأسيس جمهورية بشكل إذا و دون اتمامه.

أجل المحافظة على من و في خطر. ستصبحالديموقراطي ولكن أيضا الجمهورية  دستوري سيبقى غير كامل وليس فقط النظام

لدستور اة في المشترك لألهدافمصالحها األحزاب  أن تخضعفي حالة الفشل، من الضروري أبريل، فنجاح حركة 

  الديموقراطي.

 عن االقطاعية.المنبثق  والتفككالجهوية دفاع عنه ضد جب اليتقدما ولة الوطنية البرجوازية الد تشكيل يعتبر تاريخيا، – 3

الشعب النبالي مرتبط بنجاح التوافق حول دستور مستقبل ف لمهمة بلورة الدستور. كبيراتولي اهتماما ذلك فإن إيكور ألجل  – 4

حول النبال، كتبت سكرتارية  2012أكتوبر  30مقررها ل في وتقدم الثورة الديموقراطية الجديدة. شرط من أجل ديموقراطي ك

في النظام  راديكالي إذا ما حدث تغير اكل األساسية للشعب النبالي ممكنأن حل المشتامة : "لدينا قناعة إليكور وليالد التنسيق

هذه المهام سيخلق الشروط ( انجاز ...) بعد ثورة ديموقراطية أو ديموقراطية جديدة. اال ذلك يتحققلن واالقتصادي والسياسي، 

  تغييرات راديكالية من مستوى أعلى".احداث الذاتية والموضوعية من أجل 

طريق  نحوالى الفشل، فإن ذلك سيفتح المجال للتراجع وليس مهمة بلورة دستور ومأسسة الجمهورية  ما تعرضتإذا  – 5

 والجمهورية تعتبر من األهمية بمكان من أجل قضية الحركة الثورية بالنبال حاليا. الدستور الديموقراطيذلك فإن ألجل الثورة. 
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 ، توقيعات أخرى ممكنة(:2015أبريل  16)بتاريخ الموقعون 

1 - MMLPL   بروليتاري؛، الماركسيون اللينينيون المغاربة، الخط ال 

2 - CPSA (ML)الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني لجنوب افريقيا؛ ، 

3 - PPSR WATADالحزب الوطني االشتراكي الثوري لتونس؛ ، 

4 – MLOA، المنظمة الماركسية اللينينية ألفغانستان؛ 

5 - CPB   الحزب الشيوعي البانغالي؛ ، 

6 - CPI (ML) Red Star   الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني الهندي النجم األحمر؛ ، 

7 - PCC CPI (ML)    ،؛الهنديالماركسي اللينيني شيوعي اللجنة المركزية المؤقتة للحزب ال 

8 - NCP (Mashal)   الحزب الشيوعي ماشال للنبال؛ ، 

9 – NDMLP، الحزب الماركسي اللينيني للديموقراطية الجديدة بسيري النكا؛ 

10 - Krasnyj Klin   مجموعة الثوريين الشيوعيين لبيالروسيا، الزاوية الحمراء؛ ، 

11 - БКП   الحزب الشيوعي البلغاري؛ ، 

12 - БРП(к)    ،حزب العمال الشيوعي البلغاري؛ 

13 - KSC-CSSP    تشيكوسلوفاكي؛العمال الحزب  –، الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي 

14 – MLPD    ، أللماني؛الماركسي اللينيني االحزب 

15 - KOL   المنظمة الشيوعية للوكسمبورغ؛ ، 

16 - RM   الفجر األحمر الهولندي؛ ، 

17 - MLP   األرضية الماركسية اللينينية لروسيا؛ ، 

18 - MLGS   المجموعة الماركسية اللينينية لسويسرا؛ ، 

19 - MLKP   الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني لتركيا وكردستان الشمالية؛ ، 

20 - KSRD    ألكرانيا؛الحركة العمالية  تنسيق، مجلس 

21 - PR   حزب العمال اليوغوزالفي؛ ، 

22 - PCC-M    ؛الكولومبيالماوي ، الحزب الشيوعي 

23 - PC (ML)   الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني الدومينيكاني؛ ، 

24 – PCP، الحزب الشيوعي المستقل للباراغواي؛ 

25 - ROL   منظمة العمال الثورية بالواليات المتحدة األمريكية؛ ، 

 

 بعد تاريخ صدور المقرر:موقعون 

1 - BP (NK-T)    ،الحزب البلشقي لكردستان الشمالية )تركيا(؛ 

2 - MIKSZ   منظمة جماعة الشباب الهنغاري؛ ، 

3 - PPP   الحزب البروليتاري للبيرو؛ ، 

 

 آخرون من خارج إكور:موقعون 

1 - Trotz alledemتروتز أليديم من ألمانيا؛ ، 

 


