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صذس :تشیوہ کغیر ۔ تشیوہ کغیر ۔ آپ کب ؽکشیہ  ،ہش ایک کب ؽکشیہ ۔ عالهت پبگی ۔
(تبلیبں)۔ یہبں یوًیوسعٹی آف اًڈوًیؾیب هیں آکش هدھے ثے زذ خوؽی هسغوط ہو سہی ہے۔
تذسیغی ػولے اوس ؼبلت ػلووں کب اوس ڈاکٹش  Gumilar Rusliwa Somantriکب ؽکشیہ ۔
آپ عت کی هہوبى ًواصی کے لیئے ؽکشیہ۔ (تبلیبں)
الغالم ػلیکن داى عبالم عیدب ہیتشا ۔ اط ؽبًذاس اعتمجبل کے لیئے ؽکشیہ ۔ خکبستب کے
لوگوں کب اوس اًڈوًیؾیب کے ػوام کب ؽکشیہ ۔هدھے خوؽی ہے کہ هیں آخش کو اًڈوًیؾیب پہٌچ
گیب۔اوس هِؾل ثھی هیشے ہوشاہ آعکی ہیں۔ ہن ًےاط عبل اط دوسے کے لئے ایک دو ثبس
ًبکبم کوؽؼ کی تھی ۔ لیکي هیں ًے ایک ایغے هلک کب دوسہ کشًے کب پکّب اسادہ کشلیب تھب ،
خو هیشے لئے اط لذس اہویت سکھتب ہے۔ ثذ لغوتی عے یہ ووسہ خبصب هختصش ہے۔ لیکي
هدھے اُهیذ ہے کہ هیں اة عے ایک عبل ثؼذ اُط ولت واپظ یہبں آؤں گب خت اًڈوًیؾیب ،
هؾشلی ایؾیب عشثشاہ کبًفشًظ کی هیض ثبًی کشے گب۔(تبلیبں)
اط عے پہلے کہ هیں کچھ اوس کہوں  ،هیں یہ ػشض کشوں گب کہ ہن اُى توبم اًڈوًیؾی
لوگو ں کے لئے دػب گو ہیں ،خو زبلیہ عُوًبهی اوس آتؼ فؾبًیوں عے هتبثش ہوئے ہیں۔ خبؿ
ؼوس پش وہ لوگ خو اپٌے ػضیضوں عے هسشوم ہوگئے اوس وہ لوگ خو ثے گھش ہوگئے۔اوس
هیں آپ عت کو ثتبًب چبہتب ہوں کہ اهشیکہ اط لذستی تجبہی عے ًوٹٌے هیں ہویؾہ کی ؼشذ
اًڈوًیؾیب کب عبتھ دے سہب ہے۔ اوس ہویں خوؽی ہے کہ ہن ظشوست کے هؽبثك هذد فشاہن
کشعکے ہیں۔ هدھے هؼلوم ہے کہ اط ولت خجکہ ہوغبئے اپٌے ہوغبئیوں کی هذد کشہے
ہیں اوس خبًذاى اُخڑے ہوئے لوگوں کو اپٌے گھشوں هیں خگہ دے سہے ہیں  ،اًڈوًیؾی لوگوں
کی تواًبئی اوس اعتمبهت ایک ثبس پھش اًہیں اى هصبئت عے ًکبل الئے گی۔

هدھے ایک عبدہ عے ثیبى کے عبتھ اپٌی ثبت ؽشوع کشًے کی اخبصت دیدئے۔
اًڈوًیؾیب ثبگیبى داسی دیذی عبیب۔ (تبلیبں) ۔هیں اط هلک هیں پہلی ثبس اُط ولت آیب تھب ،خت
هیشی هبں ًے ایک اًڈوًیؾی آدهی عے ؽبدی کی تھی خي کب ًبم لَولَو عوئے توسو تھب۔ هیں
ایک چھوٹب عب لڑکب تھب خو ایک هختلف دًیب هیں پہٌچب تھب۔لیکي اًڈوًیؾی لوگوں ًے خلذ ہی
هدھے ًئے هبزول هیں سچب ثغب لیب۔
خکبستب ۔۔اُط صهبًے هیں خکبستب ثہت هختلف دکھبئی دیتب تھب ۔ ؽہش ایغی ػوبستوں عے
ثھشا ہوا تھب  ،خو چٌذ هٌضلوں عے صیبدہ ثلٌذ ًہیں تھیں۔ یہ  1967, ’68کی ثبت ہے ۔۔ ؽبیذ
آپ هیں عے ثیؾتش اط ولت پیذا ثھی ًہیں ہوئے تھے ۔ (ہٌغی) ۔ہوٹل اًڈوًیؾیباُى چٌذ ػوبستوں
هیں عے ایک تھب خو کثیشهٌضل تھیں۔ اوس صشف ایک ًیب ًکوس ؽبپٌگ عیٌٹش تھب  ،خو عَشیٌہ
کہالتب تھب۔ اُى دًوں هیں عڑکوں پش هوٹش گبڑیوں عے صیبدہ " ثَیت چک اوس ثیووص " ہوتے
تھے اوس آپ اًہیں هیں گھوهتے پھشتے تھے ۔اوس اط صهبًے هیں آج کل خیغی ثڑی ثڑی
عڑکیں ًہیں تھیں ۔ؽبہشاہ ثہت خلذ ختن ہوکش کچّی عڑکوں اوس "کبم پَوًگوں " هیں تجذیل
ہوخبتی تھی۔
ہن لوگ هَیٌت تٌَیگ داالم هٌتمل ہوگئے تھے  ،خہب ں (تبلیبں)  ،اچھب تو هَیٌت تٌَیگ داالم
کے کچھ لوگ یہبں هوخود ہیں ۔ہن ایک چھوٹے عے گھش هیں سہے ،خظ کے عبهٌے آم کب
ایک دسخت تھب۔هیں ًے پتٌگ اُڑاتے ہوئے ،دھبى کے کھیتوں هیں دوڑتے ہوئے ،ثھوجھیشیبں
پکڑتے ہوئے اوس گلی هیں خواًچے والوں عے "عبتے " اوس "ثبعو" خشیذتے ہوئے
اًڈوًیؾیب عے هسجت کشًب عیکھ لیب تھب۔ (تبلیبں)۔ عبتے ! (ہٌغی ) ۔ هدھے اچھی ؼشذ یبد ہے
۔ ثبعو! (ہٌغی) ۔لیکي عت عے ثڑھ کش هدھے لوگ یبد ہیں --ػوش سعیذہ هشد اوس ػوستیں
خٌہوں ًے هُغکشاہٹوں کے عبتھ ہویں خوػ آهذیذ کہب،وہ ثچّے خٌہوں ًے هدھے اط لبثل ثٌبیب
کہ هیں خود کو ایک ہوغبئے کی هبًٌذ هسغوط کشعکوں اوس وہ اعبتزہ خٌہوں ًے ایک
وعیغ تش دًیب کو عودھٌے هیں هیشی هذد کی۔
چوًکہ اًڈوًیؾیب ہضاسوں خضیشوں ،عیٌکڑوں صثبًوں اوس ثیغیوں خؽّوں اوس ًغلی گشوں
عے تؼلك سکھٌے والے لوگوں پش هؾتول ہے ،اط لئے هیں ًے یہبں خو ولت گضاسا  ،اُط ًے
توبم لوگوں کی هُؾتشکہ اًغبًیت کو هثجت ؼشیمے عے عودھٌے هیں هیشی هذد کی۔اوس هیشے
عوتیلے والذ ًے اگشچہ ثیؾتش اًڈوًیؾی لوگوں کی هبًٌذ ایک هغلوبى کی صًذگی گضاسی تھی ،
لیکي وہ اط ثبت هیں پکّب یمیي سکھتے تھے کہ توبم هزاہت لبثلِ ازتشام ہیں۔اوس اط لسبؾ عے ۔۔
(تبلیبں) ۔۔ وہ اُط هزہجی سوا داسی کی سوذ کی ػکّبعی کشتے تھے  ،خو اًڈوًیؾیب کے آئیي کب
زصّہ ہے ،اوس ثذعتوس اط هلک کی ایک پہچبى اوس زوصلہ افضا خصوصیت ہے۔(تبلیبں)۔
هیں یہبں چبس عبل تک سہب تھب ۔۔ وہ ایک ایغب ولت تھب خظ عے هیشا ثچپي ػجبست ہے،
ایک ایغب صهبًہ خظ هیں هیشی ؽبًذاس ثہي هبیب پیذا ہوئی  ،اوسیہ ہ وہ ولت تھبخظ ًے
هیشی والذہ پش ایک ایغب گہشا ًمؼ چھوڑا کہ وہ اگلے ثیظ ثشعوں تک سہٌے کے لئے  ،کبم
کشًے اوس عفش کشًے کے لئے ثبس ثبس اًڈوًیؾیب آتی سہیں۔ وہ اًڈوًیؾیب کے دیہبت هیں ،
خبؿ ؼوس پش ػوستوں اوس لڑکیوں کے لئے ثہتش هوالغ پیذا کشًے کے لئے دل و خبى عے
کبم کشتی سہی تھیں۔ هیشی والذہ کے دل هیں عبسی ػوش اط هلک اوس اط کے لوگوں کے
لئے ایک خبؿ همبم سہب۔ (تبلیبں)

اى چبس ػؾشوں هیں خت عے هیں واپظ ہوائی خبًے کے لئے ایک ؼیبسے هیں عواس
ہوا تھب ،کظ لذس تجذیلیبں آچکی ہیں۔ اگش آپ هدھ عے پوچھیں  ،یب هیشے کغی ایغے ہن هکتت
عے پوچھیں خو اُط ولت عے هدھے خبًتب ہو  ،تو هیشا ًہیں خیبل کہ ہن هیں عے کجھی کوئی
یہ تولغ ثھی کشعکتب تھب کہ هیں ایک دى سیبعت ہبئے هتسذہ اهشیکہ کے صذس کی زیثیت
عے واپظ خکبستب آؤں گب۔ (تبلیبں) اوس ثوؾکل ہی کوئی اى پچھلے چبس ػؾشوں هیں خود
اًڈوًیؾیب کی اپٌی ؽبًذاس کہبًی کی پیؼ گوئی کشعکتب تھب۔
وہ خکبستب خغے هیں کجھی خبًتب تھب  ،آعوبى عے ثبتیں کشتی ہوئی ایغی کثیش هٌضلہ
ػوبستوں کے عبتھ ،خي هیں ہوٹل اًڈوًیؾیب ایک ثَوًب دکھبئی دیتب ہے ،اوس پھلتے پھولتے
ثمبفت اوس تدبست کے هشاکض کے عبتھ تمشیجبً ایک کشوڑ آثبدی کے ایک ثہت وعیغ ؽہش هیں
تجذیل ہو گیب ہے۔اُط ولت هیں اوس هیشے اًڈوًیؾی دوعت اگش کھیتوں هیں ثھیٌغوں اوس
ثکشیوں کے عبتھ ثھبگتے پھشتے تھے تو آج اًڈوًیؾیب کی ًئی پود کب ؽوبس اُى لوگوں هیں ہوتب
ہے خو عَیل فوى اوس عوؽل ًیٹ وسک کے رسیؼے عت عے صیبدہ ثبہن هشثوغ ہیں ۔اوس اگش
اُط ولت ااًڈوًیؾیب کی ثیؾتش توخہ ایک ًئے هلک کی زیثیت عے اپٌے آپ پش هشکوص تھی ،
تو آج یہ تشلی کشتب ہوا هلک ایؾیب ثسش الکبہل کے خؽّے اوس ػبلوی هؼیؾت هیں ایک کلیذی
کشداس ادا کشسہب ہے۔(تبلیبں)
یہ تجذیلی هلک کی عیبعت تک پھیلی ہوئی ہے۔ هیشے عوتیلے والذ ًے اپٌے ثچجي هیں
خود اپٌے والذ اوس ثڑے ثھبئی کو اًڈوًیؾیب کی آصادی کی خذّوخہذ هیں لڑًے اوس خبى
ًچھبوس کشدیٌے کے لئے گھش عے خبتے ہوئے دیکھب تھب۔ هیں آج ایک ایغے دى یہبں اپٌی
هوخودگی پش ًبصاں ہوں  ،خو اُى ثہت عے اًڈوًیؾی لوگوں کو خشاجِ ػمیذت پیؼ کشًے کب
دى ہے ،خٌہوں ًے اط ػظین هلک کے لئے اپٌی خبًیں لشثبى کی تھیں ۔(تبلیبں)
هیں خت خکبستب پہٌچب تو یہ 1967کب عبل تھب ،خظ کے ثؼذ اط هلک کے ثؼط
ػاللوں هیں ؽذیذ هصبئت اوس تٌبصػبت کب ایک دوس ؽشوع ہوا۔اگشچہ هیشے عوتیلے والذ ًے
فوج هیں خذهبت اًدبم دی تھیں ،لیکي هیں عیبعی خلفؾبس کے ُا ط صهبًے هیں  ،اُط تؾ ّذ
اوس خوى خشاثے عے ثیؾتش ثے خجش سہب۔اط لئے کہ هیشے اًڈوًیؾی خبًذاى کے افشاد اوس
دوعت اط کب رکش ًہیں کشتے تھے۔اًڈوًیؾیب کے لوگوں ًے آصادی تو زبصل کشلی تھی ،
لیکي عشوں پش ایک خوف عواس تھب۔
اُط ولت کے ثؼذ کو آًے والے ثشعوں هیں اًڈوًیؾیب ًے کغی آہٌی گشفت کی زکوشاًی
عے ػوام کی زکوهت تک ،خوہوسی تجذیلی کے ایک غیش هؼوولی ػول کے رسیؼے خود اپٌب
ساعتہ تالػ کیب۔ دًیب ًے زبلیہ ثشعوں هیں اًڈوًیؾیب کے لوگوں کو اُهیذ اوس عتبئؼ کی ًظشوں
عے پُش اهي اًتمبلِ التذاس اوس لیڈسوں کے ثشا َہ ساعت اًتخبة کو ثخوؽی لجول کشتے ہوئے
دیکھب ہے۔اوس ػیي اُ عی ؼشذ خیغے آپ کب هٌتخت صذس اوس لبًوى عبص اداسہ آپ کی
خوہوسیت کی ػالهت ہے  ،اعی ؼشذ آپ کی خوہوسیت اپٌی زذود و لیود  ،ایک تواًب عِول
ل زبل ؽہشیوں کے
عوعبئیٹی ،عیبعی پبسٹیوں اوس یوًیٌوں  ،ایک عشگشم هیڈیب اوس اُى ؽبه ِ
عبتھ ثشلشاس اوس هغتسکن ہے  ،خو اط ثبت کی ظوبًت ہیں کہ اًڈوًیؾیب اة پیچھے ًہیں
لوٹے گب۔

لیکي هیشے ثچجي کی اط عش صهیي هیں خہبں ثہت عی چیضیں اط لذس ثذل چکی ہیں ،
وہ چیضیں خي کے ثبػث هیں ًے اًڈوًیؾیب عے پیبس کشًب عیکھب تھب --یؼٌی سواداسی کب وہ
خزثہ خو آپ کے آئیي هیں دسج ہے ،خو آپ کی هغدذوں ،گشخب گھشوں اوس هٌذسوں هیں
ثؽوسِ ػالهت هدغّن اوس آپ کے لوگوں هیں سچب ثغب ہوا ہے  ،آج ثھی اُعی ؼشذ ثبلی
ہے(تبلیبں)" ---ثِھیٌیکب تٌُگبل ایکب"---یؼٌی تٌوّع هیں اتسبد۔ (تبلیبں)۔ یہ ہے دًیب کے لئے
اًڈوًیؾیب کی ًظیش کی ثٌیبد۔ اوس یہی وخہ ہے خو اًڈوًیؾیب اکیغویں صذی هیں اط لذس اہن
کشداس ادا کشے گب۔
لہزا آج هیں ایک دوعت کی زیثیت عے واپظ اًڈوًیؾیب آیب ہوں۔ لیکي ایک صذس کی
زیثیت عے ثھی خو ہوبسے دوًوں هلکوں کے دسهیبى کغی گہشی اوس دیشپب ؽشاکت داسی کب
هتوٌّی ہے۔اط لئے کہ وعیغ اوس هتٌوّع هلکوں کی زیثیت عے ،ثسشالکبہل کے آسپبس ہوغبیوں
کی زیثیت عے اوس عت عے ثڑھ کش خوہوسیتوںکی زیثیت عے اهشیکہ اوس اًڈوًیؾیبهؾتشکہ
هفبدات اوس هؾتشکہ الذاس کے ثٌذھي هیں یکدب ہیں ۔
گزؽتہ سوص صذس یُذھویوًو اوس هیں ًے اهشیکہ اوس اًڈوًیؾیب کے دسهیبى ایک ًئی
خبهغ ؽشاکت داسی کب اػالى کیب تھب۔ ہن کئی هختلف ؽؼجوں هیں اپٌی زکوهتوں کے دسهیبى
ساثؽوں هیں اظبفہ کشسہے ہیں۔اوس اعی لذس اہن یہ ثبت ہے کہ ہن اپٌے لوگوں کے دسهیبى
ساثؽوں کو ثڑھب سہے ہیں۔ یہ دو ایغے هغبوی هلکوں کے دسهیبى ؽشاکت داسی ہے خي کی
ثٌیبد ثبہوی هفبدات اوس ثبہوی ازتشام پش لبئن ہے۔
لہزا آج هیں اپٌے ثبلی ولت هیں اط ثبسے هیں ثبت کشًب چبہوں گب کہ وہ کہبًی خو هیں
ًے اثھی اثھی آپ کو عٌُبئی ہے --یؼٌی اُط دوس عے اًڈوًیؾیب کی کہب ًی خت هیں یہبں سہتب
تھب ---کیوں اهشیکہ کے لئے اوس دًیب کے لئے اط لذس اہن ہے۔هیں تیي ایغے ؽؼجوں پش توخہ
هشکوص کشوں گب خي کب ایک دوعشے عے لشیجی تؼلك ہے ،اوس خوثٌی ًوعِ اًغبى کی تشلی
هیں ثٌیبدی اہویت سکھتے ہیں ---التصبدی تشلی ،خوہوسیت اوس هزہجی ػمیذہ۔
اوّل ،اهشیکہ اوس اًڈوًیؾیب کے دسهیبى دوعتی عے التصبدی تشلی هیں ہوبسے ثبہوی
هفبدات کو فشوؽ هل عکتب ہے۔
خت هیں اًڈوًیؾیب هٌتمل ہوا تھب تو اُ ط ولت کغی ایغے هغتمجل کو تصوّس هیں الًب ثھی
هسبل تھب  ،خظ هیں ؽکبگو اوس خکبستب هیں ثغے خبًذاًوں کی خوؽسبلی کب ایک دوعشے
عے کوئی تؼلك ہوگب۔لیکي اة ہوبسی هؼیؾتیں ػبلوی ہیں اوس اًڈوًیؾیب کے لوگوں کو اط
ػبلوگیشیت عے واثغتہ اچھی تولؼبت اوس خؽشات  ،دوًوں کب تدشثہ ہو چکب ہے۔ًوّے کے
ػؾشے هیں ایؾیب کے هبلیبتی ثسشاى کے صذهے کے ثؼذ عے تدبست هیں فشؽ کی وخہ عے
الکھوں لوگ غشثت کے چٌُگل عے ًکل آئے ہیں ۔ اط کے کیب هؼٌی ہیں اوس ہن ًے زبلیہ
التصبدی ثسشاى عے خو عیکھب ہے ،وہ یہ ہے کہ ایک دوعشے کی کبهیبثی هیں ہوبسا ثھی
کوئی هفبد ہے۔
اًڈوًیؾیب کے لوگوں هیں ثڑھتی ہوئی خوؽسبلی کے عبتھ عبتھ هلک کی التصبدی
افضائؼ اوس تشلیبت  ،اهشیکہ کے هفبد هیں ہے ۔ اط لئے کہ اًڈوًیؾیب هیں ثڑھتے ہوئے
هتوعّػ ؼجمے کب هؽلت ػیي اُعی ؼشذ ہوبسی اؽیب کے لئے ًئی هٌڈیبں ہے  ،خظ ؼشذ

اًڈوًیؾیب عے آًے والی اؽیب کے لئے اهشیکہ ایک هبسکیٹ ہے۔لہزا ہن اًڈوًیؾیب هیں هضیذ
عشهبیہ لگب سہے ہیں  ،یہبں ہوبسے هبہشیي کی تؼذاد تمشیجًب پچبط گٌُب ثڑھ گئی ہے اوس ہن ایک
دوعشے کے عبتھ تدبست کے همصذ عے اهشیکیوں اوس اًڈوًیؾی لوگوں کے لئے دسواصے
کھول سہے ہیں ۔
اهشیکہ کب هفبد ایک ایغے اًڈوًیؾیب عے واثغتہ ہے ،خو ػبلوی هؼیؾت کی تؾکیل هیں
وہ سول ادا کشسہب ہو خو اُط کب زك ہے۔وہ دى لَذ گئے خت عبت یب آٹھ هلک یکدب ہوکش ػبلوی
هٌڈیوں کی خہت کب فیصلہ کشتے تھے۔یہی وخہ ہے خو اة  ، G20ثیي االلواهی التصبدی
تؼبوى کب هشکض ہے۔تبکہ ػبلوی هؼیؾت کی سہٌوبئی کشًے هیں اًڈوًیؾیب خیغی اُثھشتی ہوئی
هؼیؾوں کب صیبدہ ػول دخل ہو اوس وہ صیبدہ رهّے داسیبں ثھی لجول کشیں۔اوس G20هیں
ثذػٌواًیوں کے اًغذادی گشوپ کے لبئذ کی زیثیت عے اًڈوًیؾیب کو ؽفبف پي اوس ازتغبة
کولجول کشًے کی ایک هثبل ثي کش ػبلوی اعٹیح پش لیبدت کشًی چبہئے
اهشیکہ کب هفبد ایک ایغے اًڈوًیؾیب عے واثغتہ ہے ،خو هغتمل ًوػیت کی دیش پب
التصبدی تشلی کے لئے کوؽبں ہو ۔ اط لئے کہ ہن خظ ؼشیمے عے آگے خبسہے ہیں ،وہ
ہوبسی صًذگیوں کی کوالٹی اوس ہوبسے عیّبسے کی صست کب فیصلہ کشے گب۔اوس یہی وخہ ہے
خو ہن صبف عُتھشی تواًبئی کی ایغی ٹیکٌبلوخیض تیبس کشسہے ہیں خو صٌؼتوں کو ثدلی فشاہن
کشعکیں اوس اًڈوًیؾیب کے لیوتی لذستی وعبئل کو ثشلشاس سکھ عکیں۔ اوس اهشیکہ آة و ہوا
هیں تجذیلیوں عے ًوٹٌے کے لئے ػبلوی کوؽؾوں هیں آپ کے هلک کی هعجوغ لیبدت کب
خیش همذم کشتب ہے۔
عت عے ثڑھ کش یہ کہ اًڈوًیؾیب کے لوگوں کی کبهیبثی کے عبتھ اهشیکہ کب هفبد واثغتہ
ہے۔ آج کی ؽہ عُشخیوں عے ًیچے ہویں الصهی ؼوس پش اپٌے لوگوں کے دسهیبى پُل تؼویش
کشًے چبہئیں ۔اط لئے کہ ہوبسے هغمجل کی خوؽسبلی اوس عالهتی هؾتشک ہے۔ اوس ہن اط
ولت اپٌے عبئیٌظ داًوں اوس هبہشیي کے دسهیبى اؽتشاک و تؼبوى هیں اظبفہ کشتے ہوئے
اوس کبسوثبس هیں خودهختبسی کو پشواى چڑھبًے کی خبؼش هل کش کبم کشتے ہوئے ػیي یہی
کچھ کشسہے ہیں۔اوس هدھے خبؿ ؼوس پش خوؽی ہے کہ ہن ًے اپٌے دوًوں هلکوں هیں تؼلین
پبًے والے اهشیکی اوس اًڈوًیؾی ؼلجب کی تؼذاد کو دوگٌب کشدیٌے کب وػذہ کیب ہے۔ہن چبہتے
ہیں کہ اهشیکی ا عکولوں هیں هضیذ اًڈوًیؾی ؼلجب آئیں اوس ہن چبہتے ہیں کہ اط هلک هیں
هضیذ اهشیکی ؼلجب تؼلین زبصل کشیں ۔ہن اط ًو خیض هلک کے ًوخواًوں کے عبتھ ًئے
ساثؽے لبئن کشًب چبہتے اوس ہن اُ ى هیں ػظین تش آگہی اوس هفبہوت کے خواہبں ہیں۔

یہ ایغے هغبئل ہیں خو ہوبسی سوص هشّہ کی صًذگی هیں والؼی اہویت سکھتے
ہیں۔التصبدی تشلی کب تؼلك هسط افضائؼ کی ؽشزوں یب کغی هیضاًیے کے ہٌذعوں عے ًہیں
ہے ۔ اط کب تؼلك اط ثبت عے ہے کہ آیب کوئی ثچّہ وہ هہبستیں عیکھ عکتب ہے  ،خي کی اط
تغیّش پضیش دًیب هیں ظشوست ہے۔اط کب تؼلك اط ثبت عے ہے کہ آیب ایک اچھی تدویض کو
ایک پھلتے پھولتے کبسوثبس کی ؽکل اختیبس کشًے کی اخبصت دی خبعکتی ہے یب ثذػٌواًی
ؽشوع ہی هیں اُط کب گال گھوًٹ دے گی۔اط کب تؼلك اط ثبت عے ہے کہ آیب وہ لوتیں خٌہوں
ًے اُط خکبستب کب لبلت ثذل دیب  ---خغے هیں کجھی خبًتب تھب ---اوس ٹیکٌبلوخی اوس تدبست

اوس لوگوں اوس اؽیب کی آهذ و سفت اًڈوًیؾیب کے توبم لوگوں کے لئےکوئی ثہتش صًذگی فشاہن
کشعکتی ہے ---توبم اًغبًوں کے لئے ،ولبس اوس اچھے هوالغ عے هؼووس صًذگی۔
یہ اط لغن کی تجذیلی ہے خغے خوہوسیت کے ػول دخل عے خُذا ًہیں کیب خبعکتب۔
آج ہن ثؼط اولبت اط لغن کی ثبتیں عٌتے ہیں کہ خوہوسیت  ،التصبدی تشلی کی ساہ
هیں ایک سکبوٹ ہے۔ یہ کوئی ًئی دلیل ًہیں ہے۔ خبؿ ؼوس عے تجذیلی اوس غیش یمیٌی
التصبدی زبالت هیں ثؼط لوگ یہ کہیں گے کہ اًغبًوں کے زموق لشثبى کشکے اُى کے
ثذلے هیں سیبعتی اختیبسات کے رسیؼے التصبدی تشلی کب هختصش ساعتہ اختیبس کشلیٌب
صیبدہ آعبى ہوگب۔لیکي هیں ًے اپٌے ثھبست کے دوسے هیں وہبں خو دیکھب ہو ایغب ًہیں ہے
۔اوس یہبں اپٌے اًڈوًیؾیب کے دوسے هیں ،هیں خو دیکھ سہب ہوں وہ ثھی ایغب ًہیں ہے۔آپ کی
زبصل کشدہ کبهیبثیوں عے اط چیض کب هظبہشہ ہوتب ہے کہ خوہوسیت اوس التصبدی تشلی
ایک دوعشے کو هضیذ تمویت پہٌچبتی ہیں۔
کغی ثھی دوعشی خوہوسیت کی هبًٌذ آپ ساعتے کی هؾکالت عے ثخوثی والف ہیں۔ اهشیکہ
کب هؼبهلہ اط عے هختلف ًہیں ہے۔ ہوبسے اپٌے آئیي هیں ایک " صیبدہ هکول وفبق تؾکیل "
دیٌے کی کوؽؼ کب رکش کیب گیب ہے۔اوس یہ ایک ایغب عفش ہے خو ہن اُط ولت عے خبسی
سکھےہوئے ہیں۔ ہن ًے خبًہ خٌگی کے هصبئت خھیلے ہیں اوس ہن ًے اپٌے توبم ؽہشیوں کے
لئے هغبوی زموق کی خبؼش خذ و خہذ کی ہے۔لیکي ٹھیک یہی وہ کوؽؾیں تھیں  ،خٌہوں
ًے ہویں صیبدہ ؼبلتوس اوس صیبدہ ہوًے کب هولغ فشاہن کیب۔ اوس اعی کے عبتھ عبتھ ہن ایک
صیبدہ هٌصفبًہ اوس ایک صیبدہ آصاد هؼبؽشے هیں ثھی ڈھل گئے۔
اى دوعشے هلکوں کی هبًٌذ خٌہوں ًے گزؽتہ صذی هیں ًو آثبدیبتی زکوشاًی عے
آصادی زبصل کی  ،آپ ًے ثھی اپٌی تمذیش کب فیصلہ کشًے کے زك کے لئے خذو خہذ کی اوس
لشثبًیبں دی ہیں۔آج " ہیشوص ڈے" عشاعش اعی ثبسے هیں ہے --ایک ایغب اًڈوًیؾیب  ،خو توبم
اًڈوًیؾی لوگوں کی هلکیت ہے۔لیکي آپ ہی ًے اًدبم کبس یہ فیصلہ ثھی کیب کہ آصادی کب
هؽلت یہ ًہیں ہوعکتب کہ کغی ًو آثبدیبتی ؼبلت کی آہٌی گشفت کی خگہ خود اپٌب کوئی آہٌی
پٌدہ هلک پش هغلػ ہو خبئے۔
یمیًٌب خوہوسیت هیي کچھ افشاتفشی ہوتی ہے۔ ہش کوئی ہش الیکؾي کے ًتبئح کو پغٌذ
ًہیں کشتب ۔ آپ کو اپٌے ًؾیت و فشاص عے گضسًب ہوتب ہے۔لیکي یہ عفش اط لبثل ہے کہ اعے
ؼے کیب خبئے اوس اط هیں ووٹ ڈالٌے عے آگے تک خبًب پڑتب ہے۔ اط هیں اختیبسات کو
زذوں کے اًذس سکھٌے اوس استکبصِ اختیبسات کو سوکٌے کے لئے ؼبلتوس اداسوں کی
ظشوست ہوتی ہے۔ اط هیں افشاد کو پھلٌے پھولٌے کے هوالغ فشاہن کشًے کے لئے آصاد
هٌڈیوں کی ظشوست ہوتی ہے۔اوس اط هیں زموق کی خالف وسصیوں اوس صیبدتیوں کب خبتوہ
کشًے کے لئے اوس هواخزے پش صوس دیٌے کے لئے ایک خود هختبس ػذالتی ًظبم کی
ظشوست ہوتی ہے۔اوس اط هیں ػذم هغبوات اور ثے اًصبفیوں کو سدّ کشًے کے لئے کھلے
هؼبؽشے اوس عشگشم ؽہشیوں کی ظشوست ہوتی ہے۔
یہ وہ لوتیں ہیں خو اًڈو ًیؾیب کو آگے لے خبئیں گی۔اوس اط کے لئے اُى ثذ ػٌواًیوں
کو ثشداؽت کشًے عے کغی اًکبس کب تمبظب کیب خبئے گب  ،خو اچھے هوالغ اوس اُط ؽفبف پي

کے کے ػضم کی ساہ هیں ایک سکبوٹ ثي خبتی ہیں ،خو اًڈوًیؾیب ہش ثبؽٌذے کو اپٌی
زکوهت هیں ایک آواص اوس یہ یمیي فشاہن کشتب ہےکہ اًڈوًیؾیب کے لوگوں کی آصادی ہی ًے
 ،خظ کے لئے اًڈوًیؾی لوگ لڑے تھے  ،اط ػظین هلک کو هتسذ سکھب ہوا ہے۔
یہ اًڈوًیؾیب کے اُى لوگوں کب پیغبم ہے خو خوہوسیت کی اط کہبًی کو اُى لوگوں کے
ثؼذ عے آگے ثڑھب سہے ہیں  ،خٌہوں ًے اة عے پچپي عبل پہلے عُوساثبیب کی خٌگ لڑی
تھی۔اوس وہ اط کہبًی کو اُى ؼلجب کے ثؼذ عے آگے ثڑھب سہے ہیں  ،خٌہوں ًے 1990هیں
خوہوسیت کے لئے پُش اهي خلوط ًکبلے تھے۔ اوس پھش اْى لیڈسوں کے ثؼذ عے خٌہوں ًے
اط ًو خیض هلک هیں پُش اهي اًتمبلِ التذاس کو ثخوؽی لجول کیب ہے۔ اط لئے کہ اًدبم کبس یہ
ػبم ؽہشیوں کے زموق ہوں گے خو عبثبًگ عے هشاؤکے تک پھیلے ہوئے اط ؽبًذاس
هُوعبًتبسا کو ثبہن هتسذ سکھیں گے ۔اط ثبت پش ایک اصشاس کے عبتھ کہ اط هلک هیں پیذا
ہوًے والے ہش ثچّے کے عبتھ هغبوی علوک کیب خبًب چبہئے ۔ خواہ وہ لوگ خبوا عے آئے
ہوں یب آچے عے  ،وہ ثبلی عے ہوں یب پبپوا عے۔ (تبلیبں) ۔ یہ کہ اًڈوًیؾیب کے توبم لوگوں
کے زموق یکغبں ہیں۔
هزہت آخشی هوظوع ہے خظ پش هیں آج ثبت کشًب چبہتب ہوں ،اوس خوہوسیت اوس
التصبدی تشلی کی ؼشذ ،اًڈوًیؾیب کی کہبًی هیں یہ هوظوع ثٌیبدی اہویت کب زبهل ہے۔
ایؾیب کے دوعشے هلکوں کی ؼشذ خہبں هیں اط دوسے هیں خب سہب ہوں ،اًڈوًیؾیب هیں
سوزبًیت کی خڑیں ثہت گہشی ہیں۔ یہ وہ خگہ ہے خہبں لوگ ثہت عے هختلف ؼشیموں عے
خذا کی ػجبدت کشتےہیں۔ اط ثھش پوس تٌوع کے عبتھ ،یہ دًیب کی عت عے ثڑی هغلوبى آثبدی
واال هلک ثھی ہے ۔ اط زممیت کب ادساک هدھے اط ولت ہوا خت لڑکپي هیں ،هیں ًے
خبکشتب هیں اراى کی گوًح عٌی۔
خظ ؼشذ صشف هزہت ہی افشاد کی پہچبى ًہیں ہوتب ،اعی ؼشذ اًڈوًیؾیب کی پہچبى
ثھی صشف اط کی هغلوبى آثبدی تک هسذود ًہیں ہے ۔ لیکي ہن یہ ثھی خبًتے ہیں کہ ثہت
عے ثشعوں هیں  ،اهشیکہ اوس هغلوبى آثبدیوں کے دسهیبى تؼلمبت ٹوٹ پھوٹ کب ؽکبس ہوئے
ہیں۔ صذس کی زیثیت عے  ،هیں ًے اى تؼلمبت کو ثسبل کشًب اپٌی تشخیر لشاس دیب ہے ۔
(تبلیبں)۔ اط کوؽؼ کے ایک خضو کے ؼوس پش ،هیں گزؽتہ خوى هیں لبہشہ گیب اوس هیں ًے
اهشیکہ اوس دًیب ثھش کے هغلوبًوں کے دسهیبى ایک ًئی اثتذا کے لیئے کہب ۔۔ایغی اثتذا خظ
عے ہن ایغی ساہ اختیبس کشعکیں خظ کے رسیؼے ہن اپٌے اختالفبت کو پیچھے چھوڑ کش
آگے ثڑھ عکیں۔
هیں ًے یہ ثبت اط ولت ثھی کہی تھی ،اوس هیں اعے یہبں دہشاؤں گب کہ کغی ایک
تمشیش عے ثشعوں کی ثذ اػتوبدی ختن ًہیں ہو عکتی۔ لیکي هدھے اط ولت یہ یمیي تھب ،اوس آج
ثھی ہے ،کہ ہوبسے عبهٌے هتجبدل ساعتہ هوخود ہے ۔ ہن چبہیں تو اپٌے اختالفبت هیں الدھے
سہٌے اوس ؽک و ؽجہے اوس ثذ اػتوبدی کے عبهٌے ہتھیبس ڈالٌے کب اًتخبة کش عکتے ہیں۔
یب ہن یہ فیصلہ کش عکتے ہیں کہ ہن هؾتشکہ هولف کی تؼویش کے لیئے هسٌت کشیں گے ،اوس
خود کو تشلی کی هغلغل تالػ کے لیئے ولف کش دیں گے ۔اوس هیں آپ کے عبهٌے یہ وػذہ
کش عکتب ہوں ،کہ ہویں چبہے کتٌی ہی زضیوتوں کب عبهٌب کشًب پڑے ،اهشیکہ ثٌی ًوع اًغبى کے

تشلی کے لیئے پش ػضم سہے گب۔ ہن ایغے ہی لوگ ہیں۔ ہن ًے یہی کچھ کیب ہے۔ اوس ہن یہی کچھ
کشیں گے۔ (تبلیبں)
هیں خبًتب ہوں کہ وہ کوى عے هغبئل ہیں خي کی وخہ عے ثشعوں عے ہوبسے دسهیبى
کؾیذگی سہی ہے۔۔ اوس یہ وہ هغبئل ہیں خي کے ثبسے هیں ،هیں ًے لبہشہ هیں ثبت کی تھی۔
اط تمشیش کے ثؼذ کے  17هہیٌوں هیں ،ہن ًے کچھ پیؼ سفت کی ہے  ،لیکي اثھی ہویں ثہت
کچھ کشًب ہے ۔
تؾذد پش کبسثٌذ اًتہب پغٌذ اهشیکہ هیں ،اًڈوًیؾیب هیں اوس دًیب ثھش هیں ،اة ثھی ثے گٌبہ
عویلیي ثبؽٌذوں کو ًؾبًہ ثٌبتے ہیں۔ هیں ًے یہ ثبت واظر کش دی ہے کہ اهشیکہ اعالم کے
ت خٌگ هیں ًہیں ہے اوس ًہ کجھی ایغب ہوگب۔اط کے ثدبئے ہن عت کو هل خل کش
عبتھ زبل ِ
المبػذہ اوس اط کے زلیفوں کو ؽکغت دیٌے کے لیئے کبم کشًب چبہیئے ۔ یہ لوگ کغی ثھی
هزہت کے لیڈس ثٌٌے کے دػویذاس ًہیں ہو عکتے  ،اوس اعالم خیغے ػظین اوس ػبلوگیش
هزہت کب لیبدت کب دػویٰ تو ہش گض ًہیں کش عکتے ۔ لیکي خو لوگ تؼویش کے خواہؾوٌذ ہیں،
اًہیں دہؾتگشدوں کے زك هیں ،خو تجبہی پھیالًب چبہتے ہیں ،دعتجشداس ًہیں ہوًب چبہیئے ۔ اوس
یہ کبم اکیلے صشف اهشیکہ کے کشًب کب ًہیں ہے ۔زمیمت یہ ہے کہ یہبں اًڈوًیؾیب هیں ،آ پ ًے
اًتہب پغٌذوں کب للغ لوغ کشًے اوس اط لغن کے تؾذد کو ختن کشًے هیں پیؼ سفت کی ہے ۔
افغبًغتبى هیں ،ہن کئی هلکوں کے اتسبد کے عبتھ هل کش هغلغل کبم کش سہے ہیں تب کہ
افغبى زکوهت هیں اتٌی صالزیت پیذا ہوخبئے کہ وہ اپٌے هغتمجل کو هسفوؾ کش عکے۔ ہوبسا
هؾتشکہ هفبد ایک ایغے هلک هیں خو خٌگ کے صخووں عے چوس ہے ،اهي کی تؼویش هیں ہے
۔۔ایغب اهي خظ هیں تؾذد کے زبهی اًتہب پغٌذوں کے لیئے کوئی هسفوؾ پٌبہ گبہ ًہ ہو ،اوس خو
افغبى ػوام کو اهیذ کی سوؽٌی دکھبئے۔
ا ط دوساى ہن ًے اپٌے ایک ثٌیبدی وػذے کی تکویل هیں پیؼ سفت کی ہے ۔۔یؼٌی
ػشاق هیں خٌگ کو ختن کشًے کی کوؽؼ۔ هیشی صذاست کے صهبًے هیں تمشیجًب 100,000
اهشیکی فوخی ػشاق چھوڑ چکے ہیں۔ (تبلیبں)۔ ػشالیوں ًے اپٌی عیکوسٹی کی هکول رهہ
داسی عٌجھبل لی ہے ۔ اوس ایغی زکوهت کی تؾکیل کے ػول هیں خظ هیں عت ؽبهل ہوں،
ہن ػشاق کی هذد کشتے سہیں گے ،اوس ہن اپٌے توبم فوخی واپظ لے آئیں گے۔
ق وعؽیٰ هیں ہویں لغضؽوں اوس ًبکبهیوں کب عبهٌب کشًب پڑا ہے،لیکي ہن اهي کے
هؾش ِ
زصول کی کوؽؼ هیں ثبثت لذم سہے ہیں۔ اعشائیلیوں اوس فلغؽیٌیوں ًے دوثبسہ ثشاہ ِ ساعت
هزاکشات کب آغبص کش دیب ہے ،تبہن اة ثھی ؽذیذ سکبوٹیں ثبلی ہیں۔ کغی کو یہ غلػ فہوی ًہیں
ہوًی چبہیئے کہ اهي اوس عالهتی آعبًی عے ہبتھ آ خبئیں گی۔ لیکي اط ثبت هیں ثھی کغی کو
کوئی ؽک ًہیں ہوًب چبہیئے کہ اهشیکہ ایک ایغے زل تک پہٌچٌے هیں کوئی دلیمہ
فشوگضاؽت ًہیں کشے گب خو هٌصفبًہ ہو اوس خو دوًوں فشیمیي کے هفبد هیں ہو ۔۔ اعشائیل
اوس فلغؽیي کی دو سیبعتیں خو اهي اوس عالهتی عے عبتھ عبتھ سہیں۔ (تبلیبں)
اى توبم هغبئل کو زل کشًے کے لیے ثہت کچھ داؤ پش لگب ہوا ہے۔ دًیب عکڑتی خب سہی
ہے۔ خو لوتیں ہویں هتسذ سکھتی ہیں ،اگشچہ اى کی وخہ عے خوؽسبلی اوس هوالغ پیذا ہوتے
ہیں ،لیکي دوعشی خبًت اًہی کی وخہ عے ایغے لوگ ثھی تمویت پبتے ہیں خو تشلی کے
ػول کو پٹشی عے اتبسًب چبہتے ہیں۔ ثبصاس هیں ایک ثن سوصهشہ کبسوثبس کی گہوبگہوی کو

ثشثبد کش عکتب ہے۔ ایک افواہ عچ کو پیچھے دھکیل کش دو ایغی ثشادسیوں کے دسهیبى تؾذد
کو خٌن دے عکتی ہے خو اط عے پہلے اهي و آؽتی عے ایک عبتھ سہتی چلی آئی تھیں۔
تیضی عے تجذیل ہوتی ہوئی دًیب اوس ثبہن هتصبدم ثمبفتوں کے دَوس هیں کجھی کجھبس وہ چیض کھو
خبتی ہے خو ثؽو ِس اًغبى ہن عت کب هؾتشکہ وسثہ ہے۔
لیکي هیں عودھتب ہوں کہ اهشیکہ اوس اًڈوًیؾیب کی تبسیخ عے ہویں اهیذ هلٌی چبہیئے۔
یہ وہ تبسیخ ہے خو ہوبسے لوهی الوال هیں دسج ہے۔ اهشیکہ هیں ہوبسا لوهی همولہ ہے E
 pluribus unumیؼٌی ثہت عوں هیں عے ایک۔ خت کہ اًڈوًیؾیب کب همولہ ہے Bhinneka
 Tunggal Ikaیؼٌی کثشت هیں وزذت۔ (تبلیبں)۔ہن دو هوبلک ہیں ،خو هختلف ساعتوں پش گبم
صى سہے ہیں۔ لیکي ہوبسے هوبلک یہ ثبثت کشتے ہیں کہ هختلف ػمبئذ کے کشوڑوں
پیشوکبسوں کو آصادی عے ایک پشچن تلے اکٹھب کیب خب عکتب ہے۔ اوس اة ہن اعی هؾتشکہ
اًغبًیت کی هضیذ تؼویش کب علغلہ خبسی سکھے ہوئے ہیں۔ اى ًوخواًوں کے رسیؼے خو ایک
دوعشے کی دسط گبہوں هیں تؼلین زبصل کشیں گے ،اى عشهبیہ کبسوں کے رسیؼے خو
ایغے ثٌذھي لبئن کشیں گے خي عے خوػ زبلی هیں اظبفہ ہو گب ،اوس ثٌیبدی خوہوسی الذاس
اوس اًغبًی توٌبؤں کے رسیؼے۔
یہبں آًے عے پہلے هیں ًے هغدذ اعتمالل کب دوسہ کیب۔ خت هیں خکبستب هیں سہب کشتب
تھب اط ولت یہ هغدذ صی ِش تؼویش تھی۔ اط ولت هیں اط کے ثلٌذ و ثبال هیٌبس ،اط کے پشؽکوہ
گٌجذ اوس اط کی خیشهمذهی فعب کی تؼشیف کیب کشتب تھب۔ لیکي اط کب ًبم اوس اط کی تبسیخ
ہویں اًڈوًیؾیب کی ػظوت کی کہبًی ثھی عٌبتی ہے۔ اعتمالل کب هؽلت ہے آصادی ،اوس اط کی
تؼویش اط لوم کی خذوخہذِ آصادی کی دلیل ہے۔ هضیذ ثشآں ،هغلوبًوں کے لیے ثٌبئے خبًے
والی اط ػجبدت گبہ کب ًمؾہ ایک ػیغبئی هبہ ِش تؼویشات ًے تیبس کیب تھب۔ (تبلیبں)
ت زیبت ہے۔ یہ اًڈوًیؾیب کی عت کو عبتھ لے کش چلٌے والے فلغفے،
یہ اًڈوًیؾیب کی لو ِ
 Pancasilaکب پیغبم ہے۔ (تبلیبں)اط هدووػ ٔہ خضائش کے پبس خہبں لذست کب تخلیك کشدہ زغي
ثکھشا ہوا ہے ،عوٌذس کے عیٌے پش ایغے خضائش لبئن ہیں خي کب ًبم اهي پش سکھب گیب تھب۔ خہبں
لوگ خیغے چبہیں ،خذا کی ػجبدت کش عکتے ہیں۔ اعالم یہبں پھوال پھال ہے  ،لیکي عبتھ عبتھ
دوعشے هزاہت ثھی پٌپے ہیں۔ تشلی کو اثھشتی ہوئی خوہوسیت عے تمویت هلتی ہے۔ لذین
سوایبت اپٌی خگہ ثشلشاس ہیں ،خت کہ اط کے عبتھ عبتھ ایک اثھشتی ہوئی ؼبلت ثھی هبئل
ثہ عفش ہے۔
هیں یہ ًہیں کہہ سہب کہ اًڈوًیؾیب هیں کوئی خبهیبں ًہیں ہیں۔ کوئی هلک ایغب ًہیں خظ
هیں خبهیبں ًہ ہوں۔ لیکي یہبں ہن اپٌے آپ کو دوعشوں هیں دیکھٌے کی اط صالزیت کب
هؾبہذہ کش عکتے ہیں خظ کی هذد عے ًغل ،هلک اوس هزہت کی خلیدوں کو پبٹب خب عکتب
ہے۔ ایک هختلف ًغل عے تؼلك سکھٌے والے ثچے کی زیثیت عے ایک دوس دساص کے هلک
عے آ کش یہبں همین ہوًے کے ثؼذ هیں ًے یہبں اپٌے خیشهمذم هیں Selamat Datang
(خوػ آهذیذ) کی گشم خوؽی پبئی تھی۔ آج ثؽوسِ ػیغبئی هغدذ کے دوسے کے دوساى هیں
ًے یہی گشم خوؽی ایک ایغے سہٌوب کے الفبؾ هیں دیکھی خظ عے هیشے دوسے کے ثبسے
هیں پوچھب گیب تھب۔ اط ًے کہب کہ" هغلوبًوں کو ثھی تو ػیغبئیوں کے گشخبؤں هیں خبًے کی
اخبصت ہے۔ ہن عت خذا کے هبًٌے والے ہیں"۔

یہی خذاوًذی ًوس ہن عت کے اًذس سوؽي ہے۔ ہن ؽک ،خودغشظی اوس هبیوعی کے
آگے گھٹٌے ًہیں ٹیک عکتے۔ اًڈوًیؾیب اوس اهشیکہ کی تبسیخ ہویں پشاهیذی کب دسط دیتی
ہے ،کیوں کہ یہ ہویں ثتبتی ہے کہ تبسیخ اًغبًی تشلی کی زوبیت کشتی ہے ،اوس یہ کہ اتسبد
ثذًظوی عے ثڑی ؼبلت ہے ،اوس یہ کہ دًیب کے ثبعی اپٌی صًذگیبں اهي عے ثغش کش عکتے
ہیں۔ هیشی دػب ہے کہ ہوبسے دوًوں هوبلک ایک عبتھ کبم کشتے ہوئے یمیي اوس ثبثت لذهی
کے عبتھ اًہی آفبلی عچبئیوں هیں توبم ػبل ِن اًغبًیت کے عبتھ عبخھے داس ہوں۔
Sebagai penutup, saya mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia:
terima kasih atas.الغالم ػلیکن ۔ ؽکشیہTerima kasih.
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