مراثون كتابة الرسائل
رقم الوثيقةAMR 27/013/2012 :
خوان أملونيت هرييرا
اجلمهورية الدومينيكية
قصة خوان أملونيت هرييرا
يف  28س بربتأيلول و  ،2009شببوأف ود برال مببو اليببروة خأببم لنتق ببون ا بوان وهببومك بي أببا كببان يف ورلق ب م ترب ب يف
سامتو لخمي غو سرياً ع ى األقفام .خل و اليروة ظ ت ت في اعتقال ابستأرار .خبنبف مبرخر ثبسن سب واى ع بى ااتفائب ،
مل جتببر اليببروة اقيقبباى كام ببة يف منببريو خم ببان خ ببولو .خمتيدببة لببإل  ،مل لاق بفلم ولببف سببالة النفالببة ع ببى ر ببة
افائ .
كببان ا بوان وهببومك لنأببل واس برباً ،خأببو عاببو يف ال د ببة الفخمي ي يببة قببو اإمسببان .خقببا وق برابمو خوبباموو ببم كبباموا
مراقَربني مو قرببل اليبروة م بإ ااتفائب  .دقبف كبان أ با وشبباهن لتنقرببو م بسبياراى ،خبابرخن لراقرببو م مبو اليبار ومبام
م بزهلم .خت قت شقيقة اوان م اهاى أاتفية تط ب م ها التوقف عو عسن ااتفبا شبقيقها ع بى اهبم .خمب إلب دب ن
اليروة مل تودر ولة امالة لنائ ت .
عّب عن تضامنك مع عائلة خوان أملونيت
رِ
رسل رسالة

بان مومتيس ،زخ ة اوان وهومك ،ع ى الن وان التايل:

Ana Montilla
PO Box 46671
Philadelphia
PA 19160
USA

الرسالة املقرتحة:
“No olvidamos a Juan Almonte Herrera, a los que sufren por su ausencia y a
”los que trabajan para descubrir la verdad sobre su desaparición

و ا بوان وهببومك أريل برا خالببإلو لنببامون بس بربب لياب ب خالببإلو لربببإلون هببولاً ما ب ية مببو و ببل ال يببف عببو
(" م ببا مل م ب َ
ا قيقة بيأن ااتفائ ").
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أُكتب رسالة إىل الرئيس تتضمن:
برا اقيبك كامبل خوالبف خمسبتقل يف
لث الس طاى ع ى افلف منري خم ان خ ول اوان وهومك أريلرا؛ خالفعوة
لالثة ااتفائ القسري؛ خاهطالربة بتودري ا أالة مو التهفلفاى خاهاالقاى لنائ ت خواميي .
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بفو رسالت بنربارة :عزلزي السيف الرئيو
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