
     

GNMA   (حبما) * حرکت بزرگ ملی افغانستان 

ین حمایتی " دختر افغان برای صلح "اکمپ  " 
و بشری فروش آثار هنری و فراخوان برای کمک مالی  

 

 

مردمی را که  های  جنبش ددی ازعتعداد مت به اینطرف سال 55بیش از  از یک سازمان آزاد و مستقل است که  بزرگ ملی افغانستان حرکت*

       اجتماعی، فرهنگی و  ۀاحزاب سیاسی مترقی، نهادهای عمدکه عبارتاند از :  تنوع گرایش ها در کشور هستند گرد هم آورده است ۀمایندن
       .ای ، سازمان های زنان و جوانان، ورزشکاران و هنرمندان و همچنین شخصیت های مستقل ملی سیاسی، مذهبی، علمی و حرفهایرسانه 

 

 چند مثال مختصر روحیۀ  حبما  :
استقرار صلح پایدار و امنیت دائمی در کشور -5  
احترام به ارزش های انسانی -2  
آمیز و مذاکرات مسالمت آمیز تمصالحمذاکرات و بین المللی از طریق  ویملی، منطق نیک به سطحایجاد روابط  -3  

خودکفاییگدائی بطرف  ت فقر وکشور با بهره برداری از مواد اولیه برای عبور از وضعی ۀتوسع -4  

     
منحصرا  و دختر افغان برای صلح که تعداد آن محدود است برای کمک به ما در دستیابی به این هدف، می توانید با خرید یک اثر هنری مینیاتوری

فغان با یک چادر قرمز سنتی، کبوتر صلح ، مشارکت خود را انجام دهید، که به نمایندگی از یک دختر جوان ا نقاشی شده  ایلیاد ترا توسط هنرمند

ین حمایتی اهایی که مخصوص این کمپ" تی شرت "   در دستان و دیگری در پرواز نماد آزادی، و همچنین مناظر باشکوه افغانستان.. و با خرید

:راۀ مبارک حمایت نمائید نکمک های خود برای موفقیت در ایخرید وبا توسط لینک های ذیل میتوانید شده اند،  ترتیب  
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خود بفرستید از کمک شما ابراز سپاسگذاری مینمائیم طاتاگر با لطف و مرحمت خود این پیام را با ارتبا  

 
و کمک با   GNMA  و CGR توسط کارکنان  ،برای کودکان و خانواده های افغاناثر هنری شما از طریق خرید این کمک های بشردوستانه   

.افغانستان صورت میگیردهمکاری سازمان ها و شرکای مورد اعتماد ما در   

شورای روابط جهانی و راۀ پیشبرد اهداف   CGRو GNMA   در برابر حرکت بزرگ ملی با ابراز سپاسگذاری پیشاپیش از کمک و حمایت شما 

. برای صلح پایه دار در افغانستاندامۀ فعالیت هائی ستراتیژیکی وراهبرد مؤثر ا نیک ذکر شده و   
   

https://www.gnmafghanistan.org 
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