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کرتے مطالبہ  سے  حکومتوں  تمام  عوام   ہم 
ضرورت کی  خاتمے  کے  جنگ  وہ  کہ   ہیں 
ذریعے کے  تشدد  عدم  .ہم  کریں  تسلیم   کو 
حمایت کی  حکومتوں  میں  حصول  کے   امن 
ہیں۔ کرتے  مطالبہ  کا 

 ۱۹۴۵ سے اب تک جنگوں میں الکھوں
کے اس  ہیں،  چکے  ہو  ہالک   افراد 
تنازعے بھی  کسی  میں سے  ان  باوجود 
پائیدار پر  سطح  عالمی  سے  وجہ   کی 
نئے ایک  ہمیں  ہے۔  ہوا  نہیں  قائم   امن 
ہے ضرورت  کی  اپنانے  کو  نظر   نقطہ 
ہو۔ مرکوز  پر  تشدد  عدم  بنیاد  کی  جس 

 ہم افرادی طور پر امن پیدا کرنے اور جنگوں کے خاتمے
 کے موضوع پر آرٹ کی تخلیق کے ذریعے اجتماعی طور پر
جنگی جنون کی سوچ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
 
 جنگ ہمارے عالمی سطح کے مسائل کا جواب نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کے آپ امن کی وکالت کرتے ہوئے
 جنگوں کے خاتمے میں ہماری حمایت کریں۔ جنگوں کا خاتمہ عین ممکن ہے لیکن اس کے لیے زندگی کے ہر
شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہما وقت حمایت درکار ہے۔

 بین االقوامی آرٹ، موسیقی، پکوان اور دیگر ثقافتوں کو فروغ دینے سے جنگ کے خاتمے کے بارے میں
 مکالمے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ایسی کھلی بحثوں کے ذریعے غیر متشدد ذرائع سے عالمی سطح پر جنگ کو
 ختم کرنے کے لئے تسلی بخش اقدام لیے جاسکتے ہیں۔ جنگ کے خاتمے اور سب کے لئے امن قائم کرنے کی
حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کروانے کے لئے اپنی کمیونٹی میں بات چیت کریں۔

طاقت یہ  کر  مل  سب   ہم 
اپنی ہم  کہ  ہیں   رکھتے 
 زندگی کے اندر اس دنیا کو
ایک بہتر جگہ بنا سکیں۔
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