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La bandera de la Nació Catalana oneja a Amèrica amb les de països lliures. Gràcies Amèrica!. Thank You

El govern d'Amèrica fa un especial sobre els Drets Humans. I a pantalla complerta,
una gran imatge mostra la bandera del nostre País, onejant d'igual a igual amb la
bandera d'altres països lliures, i al costat de la de la unió europea.
Deixeu-me oferir unes paraules d'agraiment als meus amics Americans. Abaix els
links a més informació.

Dear American friends, people that love the Freedom...

Thank you
Thank you from the very deep of my inside.
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This flag, our Catalan flag: "la senyera" waving at the same level of the flags of free
countries makes me feel like an human being with the same human rights, and an
human being that have hope of Freedom for my future sons.
Freedom for Catalonia is freedom for one of the most ancient Nations in the
world... that were made slaves by the imposition of weapons. The end of a shame
for the human kind.
Many studies point to that Cristòfol Colom, the discoverer of America was Catalan,
working for the Catalan Country.
This doesn't matters. The truth appears always.
The important thing is that today so many Catalans are happy like me, and grateful
to such big and generous Country: The United States.
You've many friends here.
Thank you.
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En Català / In Catalan:
Estimats amics, persones que estimeu la Llibertat ...

Gràcies
Gràcies des del fons del meu interior.
Aquesta bandera, la nostra bandera Catalana: "la senyera", onejant al mateix nivell
que les banderes dels països lliures em fa sentir com un ésser humà amb els
mateixos drets humans, i un ésser humà que té l'esperança de Llibertat per als
meus futurs fills.
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La Llibertat de Catalunya és la Llibertat per a una de les més antigues Nacions en
el món ... que van ser fetes esclaves per la imposició de les armes. La fi d'una
vergonya per a la humanitat.
Molts estudis apunten que Cristòfol Colom, el descobridor d'Amèrica, era Català
treballant per al País Català.
Això no importa. La veritat sempre apareix.
L'important és que avui tants catalans són feliços com jo, tot gràcies a aquest gran i
generós país: Els Estats Units.
Hi teniu molt amics aquí.
Gràcies.

El Departament d'Estat del govern Nord Americà, responsable de la política exterior
i dirigit per Hillary Clinton, qui fa uns dies fou preguntada sobre si donaria suport a
la Indepèndencia de Catalunya (veure vídeo) és la responsable d'aquest
departament.

Font: The United States of America, special declaration of Human Rights of United
Nations
Font: Departament d'Estat Nord Americà
Via: Racó Català
Via: Vilaweb
Enllaç: Declaració Universal dels Drets Humans
Ho va descobrir: Josep Sort
Més enllaços: latafanera
Més enllaços: Xavier Cavallé l'home dibuixat
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Més enllaços: Eduard Gamonal
Més enllaços: Catalunya Acció Internacional
Més enllaços: Es Poblat d'en Talaiòtic
Més enllaços: Lobby per la Independència
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Més enllaços: avui.cat
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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