
  

 :ںیکر طے  خیتار ر،ید ادہیز بہت سال سیب

 کال:  کھال خطوط، کھلے سے یفراہم راست براہ 

 ں یہ موجود ہاںی یبھ اب ہم 

   ،ںیہ  چکے کر تجربہ کا یفراہم راست براہ جو لوگ ارےیپ

  لکھے، خطوط کھلے نے افراد والے رہنے ںیم یفراہم راست براہ سے، سالوں یکئ۔ ںیہ ور طاقت ںیآواز یک آپ
 براہ اور ہوجائے کھڑے اٹھ ےی ل کے حقوق اپنے تاکہ کئے مظاہرے اور ں،یک ئری ش ںیکال یاپن پر ایڈیم سوشل
 تک لمحے یخیتار اس ںیہم اور ہے ایک متاثر کو یلیتبد یقیحق نے آپ ۔ایک مطالبہ کا خاتمے کے یفراہم راست
 ۔ہے ایک وعدہ کا کرنے  ختم یفراہم راست براہ بعد سال سیب کے نظام ظالمانہ اس نے حکومت ینئ جہاں ا،ید پہنچا

 براہ پر طور یفور کو حکومت ۔ہے ضرورت یک  رکھنے برقرار دباؤ ںیہم کنی ل ہے، آئند خوش وعدہ ہی جبکہ
  ان اور احترام کا حقوق یانسان کے لوگوں کہ ہے بنانا ینیقی کو بات اس اور اور ہے کرنا خاتمہ کا یفراہم راست

 ۔جائے یک یپاسدار یک

  لہذا۔ ںیجائ یسن ںیسامنے اور مرکز م ںیاواز یاپ ک  کہ ںیہ چاہتے بنانا ینیق ی کو بات اس ںیم شنلیانٹرن یمنسٹیا ہم
  " ںیہ موجود ہاںی یبھ  اب ہم"  کہ ںیہ  سکتے بتا کو حکومت آپ لہذا ں،یہ رہے کر حوالے کے آپ فارم ٹیپل اپنا ہم

  ۔ ںیکھال خط لکھ کیکہ حکومت کو ا ںیاپ کو دعوت دے رہے ہ ہم

  بعد کے ہونے ختم یفراہم راست براہ اور ں،یہ موجود یبھ اب آپ کہ ںیدالئ ادی ںیانہ ں،یہ کون آپ کہ کہو سے ان
 ںیانہ  ےیل کے کرنے طے خیتار اور ہے، یہوچک  رید  بہت سال سیب یہ پہلے کہ ںیبتائ ںیانہ ۔ںیبانٹ کو دوںیام یاپن
 الئن ٹائم اور منصوبہ کا  نفاذ لئے کے  کرنے ختم سےیک اور کب یفراہم راست براہ ںی ہم ۔ہوگا کرنا عملضرور  اب
 ۔ہے ضرورت یک

 ۔گے ںیکر شائع الئن آن ںیانھ گے، ںی کر  ریشئ ساتھ کے نیسامع تر ع یوس  خطوط کھلے کے آپ ہم 

  کیا ےیل کے ایڈیم سوشل اسے اور گے ںیجائ ےیک  یجار دیمز جو گے ںیکر انتخاب کا  کچھ سے ںیم خطوط ہم
  کیا تو ہو، بخش یتسل /دہ  آرام ادہیز آپ اگر ،ای ںیہ کرسکتے انتخاب کا پڑھنے خط اپنا آپ ۔گے ںیبنائ  ٹکڑا ویڈیو

 ۔ ںیپڑھ الفاظ اپنے سے اداکار

 ۔ یگ جائے یک ادا سیف کو مصنف ہر کے خط والے شنیکم

 ں یہ سکتے لکھ ںیم زبان یبھ یکس آپ

 ں یہ سکتے رہ نامعلوم آپ

 ں یہ  کتےس لکھ ںیم  گروپ کی ا ای ںیہ سکتے لکھ خط اپنا آپ

 ں یجیبھپر  act@amnesty.ie خطوط اپنے تک اکتوبر 15
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