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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  انجمن افغانستان و آسيای ميانه
Afghanistan & Central Asian Association 

  
  
 

 

 دو تظاھرات در يک روز در لندن
 

 ! ارجمند و عذابديده ھموطنان
  

سر  امارات متحده عربخي شکيتوسط که   کشور ماچارهيو بآواره  گارگر مظلوم کيشکنجه به مناسبت  د اف  و   چن
نبه  ه ١١پوليس به طور وحشيانه و ظالمانه مورد شکنجه قرار گرفت  روز دوش يای ميان ستان و آس  می انجمن افغان

 مينمايد تا   از يک جانب نفرت مقيم لندن  بر گزار امارات متحده عرب تظاھراتی صلح آميزی را در برابر سفارت 
املين  انونی ع ان مجازات ق شان داده و از جانب ديگر خواھ وع  جنايت ن ن ن ر اي و انزجار مردم خويش را در براب

  شنکنجه گرديم 
  

اده  امارات متحده عربخيشبدون شک چنين برخورد غير انسانی  شر و ۵ سريعآ نقض م وق ب انی حق ه جھ   اعالمي
   المللی ميباشدساير موافقات  بين

  
از قلم به دستان کشور احترامانه خواھش ميشود تا در صورت امکان شعار ھا و پوستر ھای مناسب را با خود داشته 

  .باشند
  

ھمچنان تصميم بر آنست بعد از پايان تظاھرات در برابر سفارت امارات عربی قطعنامه جداگانۀ را به سفارت ايالت 
دن  يم لن ا مق يش از متحده امريک ه در آن ب راه ک تان ف دی اس ه تراژي سبت حادث ا کودک و زن ١۵٠ن شته و ده ھ ر ک  نف

  . زخمی گرديدند، تسليم نماييم
  

  شرکت ھموطنان ارجمند ، نھاد ھای مدنی، اجتماعی و فرھنگی در اين تظاھرات ضروری است
  

  جھت آگاھی بيشتر  با ما تماس گيريد 
  

  :نشانی سفارت امارات متحده عرب
Embassy of the United Arab Emirates, 30 Princes Gate, London, SW7 1PT  

  
 :نشانی سفارت امريکا

US Embassy, 24 Grosvenor Square, London, W1A 2LQ 
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 ديي مراجعه نماري زنکي شکنجه به لدنيبه د
 
4wM_iU8pQg_=v?watch/com.youtube.www://http  
 


