افطبر دے هولغ تے صذر اوثبهب دا ثیبى
صذر دا کہٌب اے" ،رهضبى اطبًوں ایض گل دی یبد دواًذا اے کہ اطالم ہویغ توں اهزیکہ دا حصہ رہیب اے۔"
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طجھبں ًوں اطالم ػلیکن۔ خی آیبں ًوں۔ تؼزیف رکھو۔ وھبئیت ھبؤص وچ تہبًوں خی آیبں ًوں۔ هیں تہبڈے لئی ،پورے هلک دے
اهزیکی هظلوبًبں تے پوری دًیب دے اک ارة توں ودھ هظلوبًبں لئی ایض ثزکتبں والے هہیٌے وچ اپٌی ثہتزیي خبہؼبں دا اظہبر کزدا
واں۔ تہبًوں طجھبں ًوں رهضبى ػزیف هجبرک ہووے۔ هیں طفبرت خبًیبں دے ارکبى ًوں ،اپٌی اًتظبهیہ دے ارکبى ًوں اتے اهزیکی
کبًگزیض دے ارکبى ًوں وی خی آیبں ًوں کہٌذا واں خٌہبں وچ رع ھولٹ ،خبى کبًئیزس اتے آًذرے کبرطي وی رلتی ًیں۔ ایہ کیتھ
ایلیظي دے ًبل اهزیکی کبًگزیض دے دو هظلوبى هوجزاں وچوں اک ًیں۔ تہبًوں طت ًوں رهضبى ػزیف دی هجبرک ہووے۔تظبں
طبریبں ًوں خی آیبں ًوں۔
ایتھے وہبئٹ ہبؤص وچ کئی ورھیبں توں افطبر پبرٹیبں دی هیشثبًی کزى دی روایت اوطے طزحبں هوخود اے۔ خیویں خو اطیں
کزطوض پبرٹیبں ،طیڈررس تے دیوالی دی تمزثیبت دی هیشثبًی کزدے آں۔ تے ایہہ تمزیجبں اهزیکی لوکبں دی حیبتی وچ هذہت کے
کزدار دی اہویت ًوں ظبہز کزدیبں ًیں۔ تے طبًوں ایہہ ثٌیبدی طچبئی دی یبد کزاًذے ًیں کہ اطیں طجھے اہلل دی هخلوق آں ،تے
اطیں طھجبں ًوں اپٌے ػمیذیبں توں طبلت تے حیبتی دے ثبهمصذ ہووى دا احظبص هلذا اے۔
اہٌبں تمزیجبں توں اهزیکیبں دی حیثیت دے ًبل ،اطبڈے اپٌے همبم دی وی توثیك ہوًذی اے۔ اطبڈے هلک دے ثبًیبں ًے ایہہ گل طودھ
لئی طی کہ اطبڈے ػوام دیبں سًذگیبں وچ هذہت دے همبم ًوں ػشت دیوى دا طزیمہ ایہہ وے کہ هذہت تے ػول کزى دی اسادی دی
حفبظت کیتی خبوے۔ تھبهض خیفز طي ًے هذہی اسادی لبئن کزى دے ورخیٌیب دے لٌوى وچ لکھیب اے  ،تے ایہہ اوہٌبں دے الفبظ ًیں،
‘‘ طبریبں لوکبں ًوں هذہت دے هؼبهلیبں وچ اپٌی رائے تے ػول کزى تے اوہٌبں تے لبئن رہوى دی اسادی ہووے گی۔’’ اطبڈے آئیي
دی پہلی تزهین وچ هذہت دی اسادی ًوں هلک دا لٌوى لزار دیتب گیب۔ تے اوص توں هگزوں ہي تیکز ایض دی پبطذاری کیتی گئی اے۔
گل ایہہ وے کہ تبریخ دے هختلف سهبًیبں وچ اطبڈیبں طزحذاں دے اًذر هذہت پھلذا پھولذ رہیب اے۔ کیوں خے اهزیکیبں ًوں اپٌی
هزضی دے هطبثك ػجبدت دی اسادی حبصل رئی اے۔ اوہذے وچ ایہہ حك وی ػبهل اے کہ خے کز اوہ چبہوى تے کظے وی هذہت
ًوں ًہ هٌي۔ ایہہ اطبڈے هلک کے ثبًیبں دی ػمل تے داًغ دا ثجوت اے کہ اهزیکہ وچ اج وی هذہت دیبں خڑاں ثوہت ڈوًگیبں ًیں۔
اهزیکہ اک ایہو خیب هلک اے ختھے هختلف هذہجبں دے هٌي والے لوکی اهي تے آػتی ،تے آپظی احتزام دے خذثے دے ًبل رل هل
کے رہٌذے ًیں۔ تے تظیں ایہذا همبثلہ دًیب دے اوہٌبں ػاللیبں دے ًبل کزو ختھے هذہجی خھگڑے ػبم ًیں۔

ایض دا هطلت ایہہ ًیں کہ ایتھے هذہت پبروں اختالفبت اصلوں هوخود ًئیں ًیں۔ کدھ چز پہالں ای کچھ آثبدیبں وچ هظدذاں اطبرى تے
توخہ هزکوس رہی اے۔ خبؽ طور تے ًیویبرک وچ۔۔اطبًوں طجھبں ًوں لوئزهیي ہٹي دے ػاللے وچ تؼویز دی حظبص ًوػیت ًوں
هٌٌبں چبہی دا اے تے اوہذا احتزام کزى چبہی دا اے۔ ًبئیں الیوى دے حولے اطبڈے هلک لئی ڈاڈھے ہولٌبک والؼبت طي۔ تے اوہٌبں
لوکبں دے دکھ تے تدزثے دا اًذاسہ الوى اوکھب اے خیہڑے اپٌے پیبریبں توں وچھڑ گئے۔ ایض لیے هیں ایض هظئلے ًبل خڑے
ہوئے خذثبت ًوں طودھذا واں تے گزاؤًڈ سیزو اصل وچ اک همذص تھبں اے۔
هیں واضح طور تے ایہہ آکھٌب چبہٌذا واں کہ اک ػہزی تے صذر دی حیثیت دے ًبل هیں ایہہ طودھذا واں کہ هظلوبًبں ًوں اپٌے
هذہت تے ػول کزى  ،اتے اپٌیبں ػجبدت گبہواں تؼویز کزى دے او ہوخئے ای حك حبصل ًیں خیہڑے ایض هلک وچ رہي والے دوخے
لوکبں ًوں حبصل ًیں۔(تبڑیبں) تے ایض وچ لوئز هیي ہٹي وچ همبهی لتوًبں دے آرڈی ًٌظبں دے هطبثك ًدی اهالک تے کظے ػجبدت
گبہ تے کظے کویوًٹی طیٌٹز ًوں اطبرى دا حك ػبهل اے۔ ایہہ اهزیکہ اے۔ هذہت دی اسادی ًبل اطبڈی واثظتگی تے کوئی حزف
ًئیں ٓاًب چبہیذا۔ تے ایہہ اصول کہ ایض هلک وچ طبراں هذہجبں دے هٌي والیبں ًوں خی آیبں ًوں آکھیب خبًذا اے تے ایہہ کہ اوہٌبں دے
ًبل حکوهت کوئی وکھزا طلوک ًئیں کزے گی ،اطبڈی ًوکیلی طٌدبى پبروں اہویت رکھذا اے۔ ایض هلک ًوں ثٌبوى والیبں دے حکن
تے ػول ہوًب چبہذا اے۔
اطبں ًوں اوہٌبں لوکبں ًوں ثھالوًب ًئیں چبہیذا خیہڑے اطیں توں ًبئیي الیوى وچ اک دردیلے طزیمے ًبل وچھڑگئے تے اطیں ًوں
اوہٌبں دا ہویغ احتزام کزى چبہیذا اے خیہڑے ایض حولے دے خواة طجھبں توں پہالں اگے ودھے۔ ۔۔ اوہٌبں فبئز فبئیٹزاں توں لے
کے خیہڑے دھوئیں ًبل ثھزیبں ہوئیبں پوڑہیبں چڑھے طي ،ا وہٌبں فوخیبں تیکز  ،خیہڑے اج افغبًظتبى وچ خذهبت اًدبم دے رہے
ًیں۔ تے اطیں ًوں ایہہ وی یبد رکھي چبہذا کہ اطیں کہذے خالف لڑرئے آں تے اطبڈی لڑائی دا همصذ کیہ اے۔ اطبڈے ویزی هذہجی
اسادی دا ثبلکل احتزام ًہیں کزدے۔ المبػذہ دا ًصت الؼیي اطالم ًئیں اے۔۔۔ اوہٌے تے اطالم ًوں ثزی طزحبں هظخ کزدتب اے۔ اوہ
کوئی هذہی پزدھبى ًئیں ًیں۔ اوہ تے ات گزد ًیں خیہڑے ثے گٌبہ هزداں ،ػورتبں تے ثچیبں ًوں هبردے ًیں۔ طچ ایہہ وے کہ المبػذہ
دے ہتھوں هزى آلے هظلوبًبں دی گٌتزی کظے وی دوخے هذہت دے لوکبں دے همبثلےوچ ثوہت سیبدہ اے۔ تے ایض فہزطت وچ اوہ
ثے گٌبہ هظلوبى وی ػبهل ًیں خیہڑے  9/11وچ هبرے گئے طي۔
ایہہ ًیں او لوکی خٌہبں دے خالف اطیں لڑ رہے آں۔۔۔ ایہہ اوہ ات گزد ًیں خیہڑے اًظبًی خبًبں تے اًظبًی اسادی دا ثبلکل احتزام
ًہیں کزدے۔ تے اطیں ایہہ خٌگ صزف اپٌے ہتھیبراں دی طبلت تے ًئیں ختبں گئے  ،طگوں اپٌی الذار دی طبلت دے ًبل ختبں گے۔
اوص خوہوریت دی طبلت دے ًبل  ،خہذے اطیں ػلوجزار آں ،تے اوہٌبں لٌوًبں دی طبلت دے ًبل  ،خہذا اطیں ًظل یب هذہت یب دولت
یب حیثیت توں وکھ ہوکے اطالق کزدے آں۔ تحول تے روادری دا اظہبر اطبڈی صالحیت ای ًئیں اے طگوں اوہٌبں لوکبں دے احتزام
دا اظہبر اے خیہڑے اطیں توں هختلف ًیں۔۔۔۔ تے اهزیکیبں دا هخصوؽ حیبتی گذارى دا اًذاس ،دوخیبں ًوں فٌب کزدیوں کی کوػغ
کزوى آلے لوکبں توں ثبلکل الٹب اے  ،خٌہبں ًیں طتوجز دی ایک طویز اطبڈے تے حولہ کیتب طی،تے اج وی اوہ اطبڈے خالف هظلظل
هٌصوثے ثٌبرئے ًیں۔
اپٌی حلف ثزداری دی تمزیز وچ هیں آکھیب طی کہ اطبڈے ورثے دی رًگبرًگی اطبڈی کوشوری ًہیں  ،طگوں اطبڈی طبلت اے۔ اطیں
ػیظبئیبں ،هظلوبًبں ،یہودیبں  ،ہٌذوواں تے کظے وی هذہت ًوں ًہ هٌي والیبں ثٌذیبں دی اک لوم آں۔ اطبڈی ثٌت وچ ایض دھزتی
دے ہز حصے دی ہز ثولی تے ہز ثمبفت ػبهل ہے۔ ایض رًگبرًگی پبروں هؼکل ثحثبں چھڑ طکذیبں ًیں۔ اہٌبں چیشاں دا تؼلك صزف
اطبڈے سهبًے ًبل ای ًئیں خڑیب ہوئیب اے ،هبضی وچ  ،اطیں یہودیبں دی ػجبدت گبہواں یب کیتھولک گزخے گھز اطبرى دے طلظلے
وچ خھگڑے ویکھے خبچکے ًیں۔ پز اهزیکی ػوام کئی وار ایہہ ثبثت کزچکے ًیں کہ اطیں اپٌی ثٌیبدی لذراں دے ًبل طچی
واثظتگی رکھذیبں ہوئیبں تے اوہٌبں اتے پہالں تو ودھ ػذت دے ًبل لبئن رہٌذیبں ہوئیبں ،اہٌبں هظلیبں ًوں حل کزطکذے اں۔ تے اج
وی ایظے طزحبں ای ہووًب چبہیذا اے تے اًح ای ہووے گب۔
تے اج دی رات  ،اطیں ًوں ایض چیش دی یبددہبًی کزاًذی اے کہ رهضبى اوص ػمیذے دی خوػی دا هولغ اے خیہڑا اپٌے ػظین
تٌوع لئی هؼہور اے۔ تے رهضبى توں ایض حمیمت دی یبددہبًی ہوًذی اے کہ اطالم ہویغ توں اهزیکہ دا حصہ رہیب اے۔ اهزیکہ لئی
پہلے هظلوبى طفیز دا تؼلك تیوًض دے ًبل طی تے اوہٌبں دی هیشثبًی صذر خیفز طي ًیں کیتی طی۔ اوہٌبں ًے اپٌے هہوبى کیتے
طورج ڈثي ویلے دػوت دا اًتظبم کیتب طی  ،کیوں خے اوہ رهضبى دا هہیٌہ طی۔ ایض طزحبں دوصذیبں توں وی ودھ ػزصہ پہالں
وہبئٹ ہبؤص وچ دتی خبوى والی رات دی اوہ دػوت اوہ پہلی افطبر دػوت ثي گئی  ،خیہڑی اطبڈے ػلن وچ اے۔(تبڑیبں)
ثوہت طبرے دوخے تبرکیي وطي واًگوں  ،هظلوبًبں دی ًظالں وی ایتھے اپٌب هظتمجل ثٌبوى لئی آئیبں۔ اوہٌبں واہی ثیدی کیتی،
کبروثبر کیتے ،هالں تے فیکٹزیبں وچ کن کیتب ،ریل دیبں پٹڑیبں ثٌبوى وچ هذد کیتی۔ اوہٌبں ًے اهزیکہ دی تؼویز وچ هذد کیتی۔ اوہٌبں
ًے 3982ء دے ػؼزے وچ ًیویبرک ػہز وج پہلے اطالهی طیٌٹز دی ًیہہ رکھی۔ اوہٌبں ًبرتھ ڈکوٹب دے ػاللے وچ اهزیکہ دی طت

توں پہلی هظیت اطبری تے ػبیذ اهزیکہ وچ ثبلی رہ خبوى والی طت توں پزاًی هظیت اے اج دی ریبطت آیووا دے ػاللے طیڈار
ریپڈس هوخود اے۔۔ خھتے ہي وی لوکی ًوبس پڑھذے ًیں۔
اج لکھبں اهزیکی هظلوبى اطبڈی لوم دی طبلت ًیں۔ اوہ سًذگی دے ہز ػؼجے وچ اگے ودھ رہے ًیں۔ طبریبں پچبہ ریبطتبں وچ ثٌیبں
ہوئیبں هظیتبں طویت  ،اهزیکی هظلوبًبں دیبں آثبدیبں  ،اپٌے گواًڈیبں دی وی خذهت کزدیبں پیئبں ًیں۔ اهزیکی هظلوبى پولیض اہل
کبراں ،فبئز فبئیٹزس تے ہٌگبهی هذد دے کبرکٌبں دی حیثیت ًبل اطبڈی آثبدیبں دی حفبظت کزرے ًیں۔ اهزیکی هظلوبى ػبلن اہٌبں
اطالهی تؼلیوبت دی پوری طبلت ًبل تبئیذ کزدیبں ہوئیبں کہ ہز ثٌذے تے السم اے کہ وہ اًظبًی خبى ًوں ثچبئے ًہ خو کظے ًوں خبى
توں هبرے ،ات گزدی تے اًتہبپظٌذی دے خالف اپٌی اواس ثلٌذ کزچکے ًیں۔ تے اهزیکی هظلوبى اطبڈی فوج وچ ولبر دے ًبل
خذهبت اًدبم دے رے ًیں۔ اگلے ہفتے پٌٹب گبى وچ ہووى والے افطبر وچ اوہٌبں تي فوخیبں ًوں خزاج ػمیذت پیغ کیتب خبوے گب ،
خٌہبں ًیں ػزاق وچ اپٌب سًذگیبں دی لزثبًی دتی تے ہي اوہ آرلٌگٹي دے لوهی لجزطتبى وچ دوخے اهزیکی ہیزوس دے ًبل ہویغ دی
ًٌذر طتے پئے ًیں۔
اوہٌبں اهزیکی هظلوبًبں ًیں ،اوص طیکیورٹی لئی ،خٌہبں تے اطیں اًحصبر کزدے آں  ،تے اوہٌبں اسادیبں لئی خیہڑیبں اطبًوں
پیبریبں ًیں ،اپٌی خبًبں دی لزثبًی دتی۔ اوہ اهزیکیبں دے اوص ًہ ٹٹي والے طلظلے دا حصہ ًیں ،خٌہبں دیبں خڑاں اطبڈے هلک دے
لیبم تیکز پھیلیبں ہوئیبں ًیں; ہز هذہت ًبل تؼلك رکھي آلے اوہ طبرے اهزیکی خٌہبں ًیں اهزیکہ دے هظتمجل دے ًبل خڑے خبثبں ًوں
ًویبں ًظالں تیکز پچبوى کیتے خذهبت اًدبم دتیبں تے لزثبًیبں دتیبں ،تے ایض گل ًوں یمیٌی ثٌبیب کہ اهزیکہ دی ًوکیلی طٌدبں ،
یؼٌی اطبڈے اتحبد ًوں کبهل ثٌبوى دی صالحیت  ،هحفوظ رہوے۔
ایض لئی کہ اطیں ہي تیکز ’’،رة طوہٌے دی چھبں وچ  ،اک اًح ًہ ہوطگي والی لوم آں’’ تے اطیں ‘‘ طجھبں لئی اسادی تے
اًصبف’’ صزف ایض طزحبں ای حبصل کزطگذے آں کہ اطیں  ،اطالم طویت ہز هذہت دے ایض ثٌیبد اصول دے هطبثك اپٌیبں حیبتیبں
گشاریئے کہ اطیں دوخیبں دے ًبل اوہو خیب ای طلو ک کزیئے خیہڑا کہ اطیں چبہٌذے آں کہ اوہ اطبڈے ًبل کزى۔
تہبڈی طجھبں دی ایتھے تؼزیف آوری دا ػکزیہ تے هیں تہبڈے لئی رهضبى الوجبرک دی ثزکتبں دی خبہغ رکھذاں واں تے اہذے ًبل
هیں تہبًوں کھبًب کھبوى دی درخواطت کزدا واں۔ (تبڑیبں)
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رهضبى ; افطبر؛ ثزاک اوثبهب؛ اهزیکی هظلوبى؛ اطالم
‘‘ رهضبى اک ایہوخئے ػمیذے دی خوػی هٌبوى دا هہیٌہ اے خیہڑا اپٌے ػظین تٌوع پبروں هؼہور اے۔ تے رهضبى
ایض حمیمت دی یبددہبًی کزاًذا اے کہ اطالم ہویغ توں اهزیکہ دا حصہ رہیب اے۔’’ وہبئٹ ہبؤص وچ  35اگظت دی افطبر
وچ صذر اوثبهب دے خطبة دا التجبص

