
فراخوان امداد و مساعدت
برای رزمندگان جوان در داخل جغرافیای وحشت و دھشت بنام افغانستان

زندان سر باز زنان !

ھموطنان گرامی و با احساس !

فرزندان صدیق شما برای احیاء مجدد ھویت و وقار برباد رفتھ جامعھ و مردم شریف افغانستان بدستان
دجاالن قرن طی پنج دھھ گذشتھ ، عزم فداکاری و مبارزه بر ضد نیروی ھای طاغوتی معلوم الحال و

بنیادگرای اسالمی، تنظیمی ، طالبی و داعیشی  نموده اند . عمال بطور داوطلبانھ و گسترده از مجاری
مختلف با ایجاد شوراھای مردمی و جبھھ ھای فرھنگی برای انسجام و تدارک رستاخیز ملی در اکثر

والیات ، شھرھا و دھات فعال شده و در حال گسترش است .
پیوستن بھ این جبھھ کامال بشکل داوطلبانھ است . ھرکس بھ اندازه توان و استطاعت خود میتواند دین

خود را در برابر مام وطن و مردم خود ادا نماید .
ھموطنان گرامی !

اگر از تجارب تلخ و گرانبھای کھ بھ قیمت خون میلیون ھا انسان این سرزمین بدست آمده است ،
اینجنایاتگرنظارهآسمانبسویمادستانوخیرغوندیباالینشستھنباید٫باشیمآموختھ

جانوران باشیم .



با نظاره گری و بی تفاوتی  بھ یقین کامل  کھ ھیچ امید برای تغییر بھتر شدن و رفتن بھ طرف یک
زندگی آبرومندانھ انسانی را توقع نداشتھ باشید .

بیاید دیگر کشور و مردم خود را در زنجیر و زوالنھ پرزرق و برق  غارتگران شرقی ، غربی و عربی
قرار ندھیم و از وابستگی ھای ناجایز اقتصادی ، سیاسی ، فرھنگی برای احیای دوباره استقالل ملی و

آزادی در تمام عرصھ ھا متحدانھ با ھم علیھ این غارتگران بر زمیم  .
یگانھ راه نجات  ما قطع دستان اشغالگران و ایادی مزدوران  داخلی شان است. در اینجا می خواھم

یک پیام جوانان برومند شما را جھت آگاھی بیشتر با شما شریک سازم کھ طالب مساعدت شدند:

«تعداد عالقھ مندان ھمھ روزه روبھ فزونی است  …در این شرایط سخت نیاز است تا صنف ھا ازدیاد یابد و بیرون از
نھاد ھای آموزشی تحت کنترل و مراقبت جدی باشد .

ھمچنان بھ  قرطاسیھ، میز ، چوکی ، وسایل  سمعی بصری در صنف ھا بخاطر تدریس کتاب ھا و فایل ھای صوتی و
تصویری نیاز اشد است .

ھمین مسائل را نتوانستیم بھ دلیل نبود امکانات بیشتر مالی تھیھ کنیم.
بادرود و مھر فراوان»

ھموطنان گرامی !

اگر می خواھید از شر تباھی  طوق اسارت و زنجیر غالمی رھایی یابید . باید با تمام توان از فرزندان
برومند و با شھامت تان کھ داوطلبانھ عزم و کمر بستھ اند تا پوزه استعمارگران و ایادی ارتجاع  داخلی

شان را بزمین بمالند و بشکنند باید در تمام عرصھ ھای مبارزاتی  این دلیرمردان  و شیر زنان را
حمایت و کمک کنید ھمھ جانبھ نماید و تنھا نگذارید .

ما چشم براھی حمایت ھای گسترده و ھمھ جانبھ شما ھموطنان شریف در داخل و خارج ھستیم .

کمیتھ فرھنگی جبھھ مردم افغانستان «جما»
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