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آپ  طت کو وہبئٹ ہبؤص هیں خوع آهذیذ۔ آپ  ثزاہ هہزثبًی اپٌی ًؼظتوں پز تؼزیف رکھیئے۔  خوع آهذیذ۔ آپ طت کوایوًٌگ۔  ُگڈ

کے لیئے ، ہوبرے پورے  هلک  کے هظلوبى اهزیکیوں، اور دًیب ثھز کے ایک ارة طے سیبدہ هظلوبًوں  کے لیئے ، هیں اص همذص 

 ۔اظہبر کزتب ہوں۔ آپ طت کو رهلبى ػزیف  هجبرکهہیٌے هیں اپٌی ثہتزیي توٌبٔوں کب 

اور اهزیکی کبًگزیض کے ارکبى کو ثھی خوع آهذیذ کہتب ہوں۔ اى  ; هیں طفبرت خبًوں کے ارکبى کو، اپٌی اًتظبهیہ کے ارکبى کو  

 یکیکے طبتھ طبتھ اهز  Keith Ellison ہیں جوػبهل   Andre Carson ورا Rush Holt, John Conyers ارکبى هیں

   کبًگزیض کے دو هظلوبى ارکبى هیں طے ایک  ہیں۔تو آپ طت کو خوع آهذیذ۔

 ، جیظے کہ ہن هوجود ہے  اطی طزح  ، افطبر پبرٹیوں کی هیشثبًی کزًے کی روایت کئی ثزطوں طے یہبں وہبئٹ ہبٔوص هیں

اهزیکی لوگوں کی سًذگیوں هیں هذہت کے  بت یہ تمزیجاور ۔  کزتے ہیںکزطوض پبرٹیوں، طیڈرس اور دیوالی کی تمزیجبت کی هیشثبًی 

اص ثٌیبدی طچبئی کی  یبد دہبًی  کزاتے ہیں  کہ ہن طت اہلل کی هخلوق ہیں، اور  ہن کزدار کی اہویت کو اجبگز کزتی ہیں ۔ اور یہ ہویں 

 طت کو اپٌے ػمبئذ طے تواًبئی اور سًذگی کے ثب همـذ ہوًے کب ادظبص  هلتب ہے ۔

هزیکیوں کی دیثیت طے  ہوبرے  اپٌے همبم کی ثھی توثیك ہوتی ہے ۔ہوبرے هلک کے ثبًیوں ًے یہ ثبت طوجھ اى تمزیجبت طے   ا

لی تھی  کہ ہوبرے ػوام کی سًذگیوں هیں هذہت کے همبم کو ػشت دیٌے کب طزیمہ یہ ہے کہ  هذہت پز ػول کزًے کی آسادی کی 

کے الفبظ ہیں،   لبًوى هیں لکھب ہے، اور  یہ اًہیے کے ورجیٌیب کے دفبظت کی جبئے ۔تھبهض جیفزطي ًے هذہجی آسادی لبئن کزً

ہوبرے آئیي کی پہلی تزهین " توبم لوگوں کو هذہت کے هؼبهالت  هیں  اپٌی آرا   پز ػول کزًے اور اى پز لبئن رہٌے کی آسادی ہوگی۔"

 اص کی پبطذاری کی گئی ہے۔هیں هذہت کی آسادی کو هلک کب لبًوى لزار دیب گیب ۔ اور اص کے ثؼذ طے اة تک 

والؼہ یہ ہے کہ تبریخ کے هختلف ادوار هیں، ہوبری طزدذوں کے اًذر هذہت پھلتب پھولتب رہب ہے، کیوں کہ اهزیکیوں کو اپٌی هزكی 

کے هطبثك ػجبدت کی آسادی دبؿل رہی ہے۔ اص هیں یہ دك ثھی ػبهل ہے کہ وہ چبہیں تو کظی  ثھی هذہت کو ًہ هبًیں۔ یہ ہوبری 

هولکت کے ثبًیوں کی ػمل و داًغ کب ثجوت ہے کہ اهزیکہ هیں  آج ثھی هذہت کی جڑیں ثہت گہزی ہیں ۔اهزیکہ ایظب هلک ہے جہبں 

هختلف هذاہت کے هبًٌے والے لوگ اهي و آػتی هیں اور ثبہن ادتزام کے جذثے کے طبتھ ِهل ُجل کز رہتےہیں۔ اص کب هواسًہ دًیب 

 هذہجی تٌبسػبت کب دور دورہ ہے ۔  کے اى ػاللوں طے کیجیئے جہبں



 

ثؼق ثظتیوں هیں هظجذوں کی تؼویز پز  ، اص کب یہ هطلت ًہیں ہے کہ هذہت کے ثبرے هیں اختالفبت ثبلکل ًہیں ہیں۔ دبل ہی هیں

کی تؼویز  کے طلظلے کی دظبص ًوػیت کو  لوئز هیي ہٹي   ًیویبرک هیں ۔ ہن طت کو  خبؽ طور طے۔۔۔۔توجہ هزکوس ہوئی ہے

اى لوگوں کے دولے ہوبرے هلک کے لیے اًتہبئی ہولٌبک والؼبت تھے۔ اور  9/11۔ ظلین کزًب چبہیے اور اص کب ادتزام کزًب چبہیےت

طے هذزوم ہوئے۔ اص لیے هیں اص هظئلے طے واثظتہ جذثبت کو اپٌے ػشیشوں  کے دکھ اور تجزثے کب اًذاسہ لگبًب هؼکل ہے جو 

  جگہ ہے۔  ذصمیمت ایک همطوجھتب ہوں اور گزاؤًڈ سیزو درد

ایک ػہزی اور ؿذر کی دیثیت طے هیں طوجھتب ہوں کہ هظلوبًوں کو اپٌے هذہت پز  ،  هیں واكخ طور طے کہٌب چبہتب ہوں کہ

ػول کزًے، اور اپٌی ػجبدت گبہیں تؼویز  کزًے کے وہی دموق دبؿل ہیں، جو اص هلک هیں رہٌے والے دوطزے لوگوں کو 

اور اص هیں لوئز هیي ہٹي هیں   همبهی لواًیي اور آرڈی ًٌظوں کے هطبثك  ًجی اهالک پز کظی ػجبدت گبہ  اور  ۔ (تبلیبں)دبؿل ہیں۔

اور ۔ًی چبہیےپز آًچ ًہیں آ اور هذہجی آسادی طے ہوبری واثظتگی  ہے  یہ اهزیکہ کظی کویوًٹی طیٌٹز  کی تؼویز کب دك ػبهل ہے۔ 

کہ اى کے طبتھ دکوهت کوئی هختلف طلوک روا یہ اور کہتب ہے والوں کو خوع آهذیذ  هلک توبم هذاہت کے هبًٌےیہ اؿول کہ یہ 

  کے دکن پز ػول ہوًب چبہیے۔ هٌفزد ػٌبخت  کی وجہ طے اہویت رکھتب ہے۔ اص هلک کے ثبًیوں  ہوبری، ًہیں رکھے گی

اور ہویں ہویؼہ اى کب  ، لوٌبک اًذاس هیں کھودیبہویں اى لوگوں کو کجھی فزاهوع ًہیں کزًب چبہیے جٌہیں ہن ًے ًبئیي الیوى کو ایک ا

و دھوئیں طے ثھزی ج طے لے کزفبئزفبئیٹزس اى آگے ثڑھے ۔ ۔۔  طت طے پہلے ادتزام کزًب چبہیے جو اص دولے کے ردػول هیں

چبہیے کہ ہن کض اور ہویں یہ ثھی یبد رکھٌب  طیٹزھیبں چڑھے، اى فوجیوں تک ،  جو آج افغبًظتبى هیں خذهبت اًجبم دے رہے ہیں۔

کے خالف لڑ رہے ہیں اور ہوبری لڑائی کب همـذ کیب ہے۔ ہوبرے دػوي هذہجی آسادی کب ثبلکل ادتزام ًہیں کزتے۔ المبػذہ کب ًـت 

یہ تو دہؼت گزد ہیں جو   –یہ کوئی هذہجی راہٌوب ًہیں ہیں  اًہوں ًے تو اطالم کو ثزی طزح هظخ کزدیب ہے۔الؼیي اطالم ًہیں ہے۔۔۔۔

دمیمت یہ ہے کہ المبػذہ  کے ہبتھوں ہالک ہوًے والے هظلوبًوں کی تؼذاد   ٌبہ هزدوں، ػورتوں اور ثچوں کو ہالک کزتے ہیں۔ثے گ

  9/11هظلوبى ثھی ػبهل ہیں جو  ثے گٌبہ هیں وہ فہزطت  اور اص  -کظی ثھی دوطزے هذہت کے لوگوں کے  همبثلے هیں سیبدہ ہے

 کو ہالک ہوئے تھے۔

لوگ  جي کے خالف ہن  لڑ رہے ہیں۔۔ وہ دہؼت گزد جو  اًظبًی جبًوں  اور اًظبًی آسادی  کب ثبلکل ادتزام ًہیں کزتے ۔  یہ ہیں وہ تو 

ثلکہ  اپٌی الذار کی طبلت طے جیتیں گے۔ اص   جوہوریت کی ۔۔ اور ہن یہ جٌگ ؿزف اپٌے ہتھیبروں کے َثل پز ًہیں جیتیں گے

جي کب ہن ًظل یب هذہی یب دولت یب دیثیت طے لطغ ًظز اطالق کزتے  اى لواًیي کی طبلت طے ۔ طبلت طے ، جض کے ہن ػلوجزدار ہیں

، جو ہن طے  ثھی ہے تذول اور روای داری کے اظہبر کی ہوبری ؿالدیت ہی ًہیں ثلکہ اى لوگوں کے لیے  ادتزام کب اظہبر ہیں ۔

جٌہوں ًے  ،ٌب کزًے کے درپے لوگوں طے یکظز الٹ ہےدوطزوں کو ف،۔۔۔۔اور اهزیکیوں کب هخـوؽ اًذاس سًذگی هختلف ہیں 

 ، اور جو آج ثھی ہوبرے خالف هظلظل هٌـوثے ثٌبرہےہیں۔ز کی ایک ؿجخ ہن پز دولہ کیب تھبطتوج

هیں ًے اپٌے دلف ثزداری کے خطبة هیں  کہب تھب کہ ہوبرے ورثے کی رًگب  رًگی ہوبری کوشوری ًہیں ثلکہ ہوبری لوت ہے۔  ہن 

هظلوبًوں،  یہودیوں، ہٌذوؤں اور کظی ثھی هذہت کو  ًہ هبًٌے  والوں پز هؼتول ایک لوم ہیں۔ ہوبری تؼکیل هیں اص کزہ ػیظبئیوں، 

یہ چیشیں ؿزف ہوبرے ارف کے ہز  دـے کی   سثبى اور ثمبفت  ػبهل ہے۔اص تٌوع  کے  طجت هؼکل هجبدث ِچھڑ طکتے ہیں ۔

ؼویز کے طلظلے هیں  تٌبسػبت ودی ػجبدت گبہوں یب کیتھولک گزجب گھزوں کی تیہثھی  هبكی هیںدور طے ہی هخـوؽ ًہیں ہیں۔ 

چکے ہیں۔ لیکي   اهزیکی ػوام  ثبر ہب یہ ثبثت کز چکی ہے  کہ ہن اپٌی ثٌیبدی  الذار کے طبتھ طچی واثظتگی رکھتے ے جبدیکھ

 ایظب ہی ہوًب چبہیے اور طکتے ہیں ۔ اور آج ثھیاى هظبئل  کو دل کز , ػذت کے طبتھ لبئن ر  ہتے  ہوئےہوئے  اور   اى پز هشیذ 

 ۔ہوگبایظب ہی 

کب هولغ ہے جواپٌے ػظین  هٌبًے  خوػی کی ػمیذے  ایک ایظے  رهلبى اور آج رات ،  ہویں اص چیش کی یبددہبًی کزاتی ہے کہ 

ے اهزیکہ کب دـہ رہبہے۔ تٌوع کے لیئے هؼہور ہے  ۔ اور رهلبى طے  اص دمیمت  کی یبددہبًی ہوتی ہے کہ اطالم ہویؼہ ط

اهزیکہ کے لیے پہلے هظلوبى طفیز کب تؼلك توًض طے تھب   اور اى کی هیشثبًی ؿذر جیفز طي ًے کی تھی۔  اًہوں ًے اپٌے هہوبى 

کے لیے غزوة  آفتبة کے ولت  ػؼبئیے  اہتوبم کیب تھب کیوًکہ وہ رهلبى کب هہیٌہ تھب ۔یوں  دوطوطبل طے ثھی سیبدہ ػزؿے 

 (تبلیبں)ائٹ ہبؤص هیں  دیب جبًے واال ػؼبئیہ وہ پہال افطبر ثي گیب جو ہوبرے ػلن هیں ہے۔  پہلے  و

اًہوں ًے کبػت کبری ثہت طے دوطزے تبرکیي وطي کی طزح، هظلوبًوں کی ًظلیں ثھی  یہبں اپٌب هظتمجل طٌوارًے  کے لیے آئیں۔  

ًے ریل کی پٹزیبں ثٌبًے هیں هذد کی ۔ اًہوں ًے اهزیکہ کی تؼویز هیں  کی ، کبروثبر کیے، هلوں اور فیکٹزیوں هیں کبم کیب ۔ اًہوں

ء کی دہبئی هیں ًیویبرک ػہز کے پہلے اطالهی طیٌٹز کی ثٌیبد رکھی ۔ اًہوں ًے ًبرتھ ڈکوٹب  کےػاللے 3982هذد کی ۔ اًہوں ًے 



 

آج ثھی ریبطت آیوواکے  ، هظجذ ، جو ثبلی ہےکی طت طے پزاًی  اور غبلجًب اهزیکہ  هظجذ ثٌبئی ۔  هیں  اهزیکہ کی طت طے پہلی

  سیز اطتؼوبل ہے۔  هیں Cedar Rapids ػاللے

الکھوں اهزیکی هظلوبى  ہوبری لوم کی تواًبئی ہیں۔ وہ سًذگی کے ہز ػؼجے هیں آگے ثڑھ رہے ہیں۔ توبم پچبص ریبطتوں هیں  آج 

ی ثھی  خذهت   کزتی ہیں۔ اهزیکی هظلوبى ،پولیض اہلکبروں ، فبئز لبئن هظبجذ طویت ،اهزیکی هظلوبًوں کی آثبدیبں  اپٌے پڑوطیوں ک

فبئیٹزس  اور ہٌگبهی هذد کے کبرکٌوں کے طور پز ہوبری  کویوًٹیوں کی دفبظت کزرہےہیں۔اهزیکی هظلوبى ػلوبء اى  اطالهی 

ظی کی جبى لے، دہؼت گزدی اور تؼلیوبت کی  پزسور تبئیذ کزتے ہوئے کہ ہز ػخؾ پز السم ہے کہ اًظبًی جبى ثچبئے ، ًہ کہ ک

اًتہبپظٌذ ی کے خالف اپٌی آواس ثلٌذ کزچکے ہیں۔  اور اهزیکی هظلوبى ہوبری فوج هیں ولبر کے طبتھ خذهبت طزاًجبم دے رہے 

 فوجیوں کو خزاج ػمیذت پیغ کیب جبئے گب جٌہوں ًے ػزاق هیں اپٌی تیي  ہیں۔  اگلے ہفتے پٌٹبگبى هیں ہوًے والے افطبر هیں اى

 سًذگیبں لزثبى کیں  اور اة وہ آرلٌگٹي کے لوهی لجزطتبى هیں دیگزاهزیکی ہیزوس کے طبتھ اثذی ًیٌذ طو رہے ہیں۔

  اور اى آسادیوں کے لیے، جو ہویں ػشیش ہیں،، اى  اهزیکی هظلوبًوں ًے اص طیکیورٹی کے لیے ،جض پز ہن اًذـبر کزتے ہیں  

ے اص ًہ ٹوٹٌے والے طلظلے کب دـہ ہیں   جض کی جڑیں ہوبری هولکت کے لیبم طے اپٌی جبًوں کی لزثبًی دی۔ وہ اهزیکیوں ک

ہز ػمیذے طے تؼلك رکھٌے والے وہ توبم اهزیکی جٌہوں ًے اهزیکہ طے واثظتہ هظتمجل کی تولؼبت کوًئی ًظلوں  پیوطت ہیں  ؛ 

ی ثٌبیب کہ اهزیکہ کی هٌفزد خـوؿیت، یؼٌی ہوبرے تک پہٌچبًے کے لیئے خذهبت اًجبم دیں اور لزثبًیب ں دیں، اور اص ثبت کو یمیٌ

 اتذبد کو کبهل ثٌبًے کی ؿالدیت ،هذفوظ رہے۔

طت کے لیے آسادی اور ’’، اور ہن ‘‘خذائے ثشرگ و ثزتز کے طبئے هیں،  ایک ًب لبثل تمظین  لوم  ہیں’’ کیوں کہ ہن   ثذطتور  

م طویت ،ہز هذہت کے اص ثٌیبدی اؿول کے تذت اپٌی سًذگیبں ؿزف اص ؿورت هیں دبؿل کزطکتے ہیں  اگز ہن، اطال‘‘ اًـبف

 گذاریں کہ  ہن دوطزوں کے طبتھ ویظب ہی ثزتبؤ کزیں جیظب کہ ہن چبہتے ہیں کہ وہ ہوبرے طبتھ کزیں ۔

 آپ طت کی یہبں تؼزیف آوری کب ػکزیہ اور هیں آپ کے لیے رهلبى الوجبرک کی ثزکبت کب هتوٌی ہوں  اور اص کے طبتھ   آپ

 (تبلیبں)طے یہ درخواطت کہ آئیے کھبًبتٌبول  کزیں۔

 

 

8:47 P.M. EDT 

 ثزاک اوثبهب؛  اهزیکی هظلوبى؛ اطالم ؛افطبر  ;رهلبى

 

رهلبى ایک ایظے ػمیذے کی خوػی هٌبًے کب هہیٌہ ہے جو اپٌے ػظین تٌوع  کے لیے هؼہور ہے۔ اور رهلبى اص دمیمت کی یبد ٌٌ

اگظت کو ایک افطبر هیں ؿذر اوثبهب کے خطبة  35وہبئٹ ہبؤص هیں ’’ ہ طے اهزیکہ کب دـہ رہبہےدہبًی کزاتب ہے کہ اطالم ہویؼ

 طے التجبص

 

 

 


