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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  هموطن بيا باهم فرياد کنيم
  

ه و غير  طوريکه اطالع داريد در جريان ماه های اخير سال روان ، حمالت وحشيان!هموطنان با درد
مسؤوالنۀ قوای هوائی امريکا ــ ناتو در سر زمين سوختۀ ما به شدت خويش افزوده و قراء و قصبات افغانستان 
عزيز همه روزه در زير ضربات بم و خمپاره ، خرد و خمير گرديده و صدها کودک و زن و مرد افغان به 

تراژيدی افغان را پايانی نيست، که . خاک و خون می غلتند و شهر و روستای ما به خاکستر مبدل ميگردد
  .نيست

  قراريکه قبًال به اطالع هموطنان عزيز رسانيده شد ، تعدادی از افغانهای با درد و با احساس جنوب کليفورنيا 
که درد ملت را درد خود ميدانند ، تظاهراتی در شهر الس انجلس برپا نموده و صدای اعتراض خويش را به 

انيده و در اخيرقطعنامه ای را بدين مناسبت بيرون دادند که البته از نظر هموطنان ما گوش مردم امريکا رس
اينک  بعد از بحث و تبادل نظر بيشتر،  قطعنامه به لسان انگليسی ترتيب گرديده و در اختيار هموطنان . گذشت

ی قطعنامۀ ذيل را به شريف وآزادۀ ما قرار داده ميشود و آرزومنديم تا هر کس به نوبۀ خويش ، يک يک کاپ
مراجع مربوطه که آدرس پوستی و يا ايميل شان در اخير اين نوشته درج گرديده  ، ارسال نموده و وظيفۀ ملی 

   .و ميهنی شانرا در قبال ميهن و مردم خويش انجام دهند
  

  جدا جدا فقط يک صدا خواهيم بود ، همه با هم فرياد ميشويم                     
  

  ای دلها  ناله  شد آهسته  آهستهــ  تپيدن ه                             
    رساتر گر شود اين ناله ها،فريادميگردد                             

  
   امريکاۀ اياالت متحد-های جنوب کليفرنيا مسؤول برگزاری تظاهرات افغانکميتۀ

   
  

 
:آدرس ها  

United Nations 
 
1-   Two United Nations Plaza, 27th Floor, New York, NY 10017  ,USA                                        
E-mail: andorra@un.int ... 
 
______________________________ 
   The White House 
2-   Mailing Address The White House 1600 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 
20500 . USA 
 
______________________________-- 
3-    Pentagon, Washington, DC 20001 - Dept. of Defense,USA 
____________________________________ 
4-    European Parliament 
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First Name:MR. Carlos 
Surname: Carnero González 
Postal Address (Office): European Parliament 
Bât. Altiero Spinelli - 11G209 
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 
Postcode: B-1047 
City: Bruxelles/Brussel 
 
Country: Belgium 
Human Rights Watch 
5-      Human Rights Watch 1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500 ,Washington, DC 
20009 – USA - Fax: (202) 612-4333 
____________________________________________________________ 
President Hamid Karzai 

6- e-mail: president@afghanistangov.org  

Mail: 
President Hamid Karzai 
Gul Khana Palace 
Presidential Palace 
kabul, Afghanistan 

_________________________________________________________ 

Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan 
7-     Malek Asghar St. Kabul, Afghanistan 
Fax Numbers: 0093 (0) 20 2100 360 
 E-mail Address: contact@mfa.gov.af 
____________________________________ 

 


