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 وہائٹ ہأوس
  دفتر برائے پريس سيکرٹری

ء2010 ، اپريل 26                                                                                                      
   فوری اجرا کے ليے         

 
يںکے موضوع  پر صدارتی سربراہ کانفرنس مکاری کاروبار کی تنظيم   

 صدر کا خطاب
 

 رونلڈ ريگن بلڈنگ اور انٹرنيشنل ٹريڈ سينٹر
 واشنگٹن ڈی سی

نڈرڈ ٹائميسٹاايسٹرن , شام چه بجکر پانچ منٹ  
  
   

  :صدر مملکت

۔ آداب اور واشنگٹن ميں آپ سب اپنی نشستوں پر تشريف رکهيے برائے مہربانی آپ سب کا بہت شکريہ۔
  آپ سب کو خوش آمديد۔

کے ملکوں کا دورہ کرنے کا  آپ ميں سے اکثر  اورصدر کی حيثيت سے ،   ميں ، مجهے اپنی زندگی 
ميں اس گرم جوشی اور مہمان نوازی پر ہميشہ شکر گذار رہا ہوں جس کا پرلطف موقع مل چکاہے اور 

 مجهے  آج رات  خوشی ہے کہ مجهے اور مظاہرہ  آپ اور آپ کے ہم وطنوں نے ميرے ليے کيا تها۔
  ۔ کا موقع مل رہا ہے نوازی مہمان آپ کی 

امريکی  ميں ملک کا دورہ کررہے ہيں۔ چنانچہ  ہمارے مجهے معلوم ہے کہ آپ ميں سے اکثر پہلی بار 
   )تالياں(سے آپ کو رياست ہائے متحدہ امريکہ ميں خوش آمديد کہتا ہوں۔ جانبعوام کی 

 آپ کاخير مقدم  ميںکانفرنس  صدارتی سربراہ اس اروبارکو منظم کرنے کے موضوع پر ہونے والیک  
کوشش  انتظاميہ کی ايک مربوط  پوری  ۔ يہ کانفرنس  ميریيرے ليے انتہائی غير معمولی اعزاز ہےم

محنتی کارکنوں اور ليڈروں کا شکريہ اداکرنا چاہتا تمام  ان تمام محکموں اور اداروں کے ہے  اور  ميں
  ج رات يہاں موجود ہيں۔ہوں جنہوں نےاس کا انعقاد ممکن بنايا اور جو آ

يہاں رک شامل ہيں ۔ ران کہاں ہيں؟ وہ ران ک سفير  ان ميں ہمارے امريکہ کے تجارتی نمائندے ،
۔ ميں خاص طورپر دو محکموں اور ان راہنماؤں کا شکريہ ادا کرنا چاہتا ہوں ، جنہوں نے )تالياں(۔ہيں

 اور وزير خارجہ ہلری کلنٹن۔   الک يری اس سربراہ کانفرنس کی قيادت سنبهالی۔۔۔ وزير تجارت گ
   )تالياں(تالياں بجائيے۔  بهر پور ان کے ليے برائے مہربانی 

حلقوں کے پنےکو حقيقت بنانے ميں امريکی خواب شامل ہيں  جوا ہمارے ساته کانگريس کے ارکان
مساوی اس  تنوع اور زندگی کی کہانياں جن کی اور کام کرتے ہيں مدد کے ليے ہرروز  یشہريوں ک

ہمارے ايوان نمائندگان نائيڈيا ويال زقوز، جو : ثيت امريکی ہمارا اثاثہ ہيںيبح مواقعوں کی عکاس ہيں جو 
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) تالياں(۔ کيته ايلی سن يہاں ہيں)تالياں(کی چهوٹے کاروباروں سے متعلق کميٹی کی سربراہ ہيں ۔
  )تالياں(ہيں۔ موجود سن  يہاںارک آندرے اور

اہتا ہوں۔ تاريخی کانفرنس کا حصہ بننے پر آپ سب کا شکريہ ادا کرنا چاس ميں  اور سب سے اہم يہ کہ 
قہ تک ، يورپ سے ملکوں سے ، الطينی امريکہ سے افري 60 تقريبًا دنيا کے آپ امريکہ بهر سے اور 

سے سفر کرکے يہاں آئے ہيں۔اور آپ  مشرق وسطی سے جنوب مشرقی ايشيا تکوسطی ايشيا تک اور
کا امتزاج الئے ہيں۔ مختلف رنگوں  وں عظيم ثقافترنگ رنگ ته دنيا کی عظيم روايات اور يہاں  اپنے سا

عقائد، نسل اور مذاہب کا حسن آپ کے ہمراہ ہے۔ آپ نئی صنعتوں کی بنياد رکهنے والے تخليق  اور 
  ۔اہتے ہيںچآپ وہ نوجوان کاروباری منتظم ہيں جو ايک کاروبار يا ايک کميونٹی  قائم کرنا کار ہيں اور 

سب  ايک مشترکہ  ہم کہ  يقين اور وہ ہے يہ ۔۔ آج ہميں يہاں ايک سانجهی چيز نے اکٹها کيا ہےليکن 
وقار کے ساته جينا، تعليم حاصل کرنا، صحت مند زندگی  يعنی ۔۔ ۔۔ ہيں   ہوئے  امنگ سے باہم جڑے

 خيال  نا، آزادی سے اظہاِرکاروبار شروع کر کسی کو رشوت ديے بغير اور امکانی طور پر  ، گذارنا
  کرنا ،امن اور سالمتی کے ساته رہنا اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنا۔

ميں بہت  اس کے باوجود کہ ہمکہ  ہم  جانتے ہيں ہيں کيونکہ  اکٹهے ہوئے ليکن ہم يہاں اس ليے بهی 
باہمی عدم  آبادياں  اکثر اوقاتان امريکہ اور دنيا بهر کی  مسلمبرسوں سے  ،  سی چيزيں مشترک ہيں 

  ۔شکار ہوئی ہيں اعتماد کا 

آباديوں کے  يا تها اور امريکہ اور مسلمان اور يہی وجہ ہے کہ ميں  تقريبًا  ايک سال پہلے قاہرہ گ
ايک نيا آغاز جس کی بنياد باہمی مفاد اور باہمی احترام پر ہو۔  درميان ايک نئے آغاز کی اپيل کی تهی۔۔

تکميل کو نہيں پہنچ سکے گا ، ياشايد کئی برسوں ميں پايۂ  صرف ايک سالتصورها  کہ يہ ميں جانتات
ہم کو عملی شکل دينا  تصور س تک بهی۔ ليکن ميں جانتا تها کہ ہميں اسے شروع کرنا ہے اور يہ کہ ا

  سب کی ذمہ داری ہے۔

امريکہ ايک بار پهر اپنی ذمہ کہ  ہے  يقينی بنانے کے ليے کام کيا بات  صدر کی حيثيت سے ميں نے يہ
ہو جو اکثر اوقات  پر جب معاملہ سالمتی اور سياسی مسائل کا داريوں پر پورا اترے، خاص طور

اور ہم عراقی عوام رہا ہے جنگ ختم کر سے  مہ داری ذ عراق ميں سبب رہے ہيں ۔امريکہ کشيدگی کا
ہوں گے۔ افغانستان ميں، پاکستان ميں اور شراکت دار  ان کے  ميں خوش حالی اور سالمتی    دير پا  کی

نئی شراکت دارياں قائم کررہے ہيں۔  ليے  اس سے باہر  ہم متشدد انتہاپسندوں کو الگ تهلگ کرنے کے 
لڑنے  اور اس ترقی کو فروغ دينے  بدعنوانی کے خالفيہ شراکت دارياں  ليکن اس کے ساته ساته ہم 

  گيوں اور آباديوں کی حالت بہتر بناتی ہے۔جو زند کے ليے بهی  قائم کر  رہے ہيں 

کہ ناگزير مشکالت کے باوجود، جب تک کہ ميں صدر ہوں، : يہ کہہ رہا ہوں پهر  ايک بار  ميں آج رات
امريکہ دورياستی حل پر زور دينے ميں کبهی پيچهے نہيں ہٹے گا جو اسرائيليوں اور فلسطينيوں ،دونوں 

اور دنيا بهر ميں ، امريکہ ان کے ساته کهڑا ہوگا جو ) تالياں(۔ ہوا کے حقوق اور سالمتی کو يقينی بنات
  وقار کے خواہاں ہيں۔انصاف اور ترقی چاہتے ہيں اور جو سب لوگوں کے ليے انسانی حقوق اور 

ميں تاہم کہ امريکہ ان سياسی اور سالمتی کے مسائل کا حل ڈهونڈے گا،   نےوعدہ کيا تها ميں  اگرچہ 
سننے چاہيے۔ وہ ہے  ايک دوسرے  کی بات بهی  ہ بهی واضح کياتها کہ ہميں کچه اور نے قاہرہ ميں ي

ايک نئی  نے  کوشش۔  اور ميںمستقل اورايک دوسرے سے سيکهنے  اور ايک دوسرے کے احترام کی 
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، صرف حکومتوں کے درميان نہيں ، بلکہ لوگوں کے ان  کيا وعدہ کو فروغ دينے کا  شراکت داری
  بہت اہم ہيں۔    اور آپ کی زندگی ميں زندگيوں ميں ۔۔  روز مرہ ی جو ان کیمسائل پر به

پچهلے سال بهر کے دوران، امريکہ دوسروں تک  ؟ اب بہت سے لوگوں کاسوال تها کہ کيا يہ ممکن ہے
،   مذاہب مذاکرات  ، ٹاؤن ہال ميٹنگوںکی کوشش کرتا رہاہے۔ ہم بين ال ان کی بات سننے پہنچنے اور 

اور دنيا بهر ميں ہزاروں لوگوں کے ساته سننے کے  ميں شريک ہو چکے ہيں  ميز کانفرنسوںگول 
۔ اور بہت سے تهےشامل  لوگ  اجالسوں ميں شرکت کرچکے ہيں، جن ميں آپ ميں سے بہت سے

آپ ميں سے ہر ايک نے اپنے انداز ميں، جواب ميں اپنے ہاته بڑهائے ہيں ، کاروباری لوگوں کی طرح، 
 بهی۔پر اور سائنس کے ماہرين کے طور  مذہب کے طورپر ، تعليم  اور منتظم 

مجهے يہ کہنا چاہيئے کہ شايد سب سے زيادہ دلچسپ جواب کويت کے ڈاکٹر نايف المطوع کی جانب 
۔ ان کی کامک بکس  نے بچوں )تالياں(سے مال، جو آج شب يہاں موجود ہيں۔ ڈاکٹر المطوع کہاں ہيں؟ 

ی ہے اور ان کتابوں کے ما فوق الفطرت  ہيروز اسالمی تعليمات اور رواداری  کا کے تخيل کو مہميز د
مجسمہ ہيں۔ قاہرہ ميں ميری تقرير کے بعد، ان کے ذہن ميں ايسا ہی خيال آيا۔ چنانچہ ان کی  کارٹونوں 

کے کردار والی کامک بکس کے ذريعے، سپر مين اور بيٹ مين کے کرداروں نے ايسے ہی مسلمان 
۔ اور ميں نے سنا ہے کہ ان کے درميان تعلقات پهل پهول رہے ہيں۔ )ہنسی(وں سے رابطہ کيا۔ کردار

 ۔)تالياں(۔ جی ہاں بالکل ايسا ہی ہو رہا ہے۔ )ہنسی(

ايک دوسرے کی بات سن کر ہم ايک دوسرے کے ساته شراکت  قائم کر سکے ہيں۔ ہم نے تعليمی 
اکيسويں صدی ميں علم و دانش کا سکہ چلتا ہے ۔ تبادلوں کے پروگرام کو وسعت دی ہے کيوں کہ 

ہمارے سائنس کے نامور مندوبين آپ کے بہت سے ملکوں کے دورے کرتے رہےہيں، اور وہ سائنس 
  اور ٹکنالوجی ميں تعاون ميں اضافہ کرنے کے طريقے دريافت کر رہے ہيں۔

اسالمی کانفرنس کی  ہم عالمی صحت  کو فروغ دے رہے ہيں۔ اس ميں  پوليو کے خاتمے کے ليئے
کے ساته ہماری شراکت داری بهی شامل ہے ۔ او آئی سی  کے ساته ہمارے وسيع تر ) او آئی سی(تنظيم  

تعاون کا صرف ايک جزو ہے، جس کی قيادت ميرے خصوصی مندوب، رشد حسين کر رہے ہيں ، جو 
  ۔)تالياں(يہاں اس شب ہمارے درميان موجود ہيں۔ رشد آپ کہاں ہيں؟  

ہم اقتصادی خوشحالی کووسعت دينے ميں شراکت داری کر رہے ہيں۔ سرکاری سطح پر، ميں يہ  اور
کے ملکوں کو قائدانہ رول   G-20کہوں گا کہ عالمی سطح پر اقتصادی فيصلے کرنے کے عمل ميں، 

دينے کی وجہ سے، گفتگو ميں اور بہت سے ملک شامل ہو گئے ہيں۔ ان ميں ترکی، سعودی عرب، 
ر انڈونيشيا شامل ہيں۔ اور  آج يہاں ہم اپنے اس عہد کی تکميل کر رہے ہيں جو ميں نے قاہرہ بهارت او

ميں کيا تها کہ ہم امريکہ کے کاروباری ليڈروں، فأونڈيشنوں اور کاروباری تنظيم کاروں  اور دنيا بهر 
  کی مسلمان آباديوں کے درميان تعلقات کو اور زيادہ گہرا اور مضبوط بنائيں گے۔

ہاں، ٹهيک ہے کہ کچه لوگوں نے سوال کيا ہے کہ ہميں سيکورٹی سے متعلق ، اور  سياسی اور سماجی 
شعبوں  ميں جو چيلنج درپيش ہيں، ان کی موجودگی ميں کاروباری تنظيم کاری کے بارے ميں سربراہ 

  کانفرنس کی کيا ضرورت ہے؟ اس کا جواب آسان ہے۔

نے ہم سے کہا تها کہ يہ ايک ايسا شعبہ ہے جس ميں ہم ايک کاروباری تنظيم کاری ۔۔ کيوں کہ آپ 
دوسرے سے کچه سيکه سکتے ہيں۔ جس ميں امريکہ ايک معاشرے کی حيثيت سے اپنے تجربات ہميں 

بتا سکتا ہے۔ ايسا معاشرہ جس ميں ايجا د و اختراع کرنے والوں کو با اختيار بنايا جاتا ہے، جس ميں 
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کا خطرہ مول لے سکتے ہيں۔ جس ميں  وہ ايک ايسے تصور کو لے  مرد اور عورتيں خواب ديکهنے
کر جو کهانے کی ميز پر، يا کسی گيراج ميں جنم ليتا ہے، اسے ايک نئے کاروبار، بلکہ ايک نئی 

  صنعت کی شکل دے سکتے ہيں جس سے دنيا بدل سکتی ہے ۔

کاروباری تنظيم کاری ۔۔ کيوں کہ تاريخ گوا ہ ہے کہ اقتصادی ترقی کے مواقع پيدا کرنے اور لوگوں کو 
  غربت سے نکالنے کا سب سے طاقتور ذريعہ منڈی کی معيشت ہے۔

کاروباری تنظيم کاری ۔۔کيوں کہ يہ ہمارے مشترکہ اقتصادی مفاد ميں ہے ۔ امريکہ اور مسلمان اکثريتی 
ان تجارت ميں اضافہ ہوا ہے۔ ليکن اس  تمام تجارت کی ُکل مقدار، پهر بهی صرف اتنی ملکوں کے درمي

ہے جتنی ہماری تجارت صرف ايک ملک ، ميکسيکو کے ساته ہے ۔  پس ابهی بہت کچه  ہے جو ہم  ِمل 
خوشحالی کے ��ُجل کر،   شراکت داری کے ذريعے، اپنے تمام ممالک ميں ، ترقی کے مواقع  اور 

  ے ليئے کر سکتے ہيں۔ فروغ ک

سماجی شعبے ميں کاروباری تنظيم کاری ۔۔کيوں کہ ، جيسا کہ ميں نے شکاگو ميں کميونٹی اور 
آرگنائزر کے طور پر کام کرتے ہوئے سيکها، صحيح معنوں ميں تبديلی  کا عمل بالکل نيچے سے، 

کے خوابوں اور جذبوں سے چهوٹی چهوٹی کميونٹيوں سے ،  شروع ہوتا ہے ۔ اس کی ابتدا ايسے افراد 
  ہوتی ہے جو تن تنہا اپنی کميونٹيوں کی خدمت کا بيڑا اٹهاتے ہيں۔

کے    Yahooموجود ہيں جنهوں نے   Jerry Yangاور يہی وجہ ہے کہ ہم  آج يہاں موجود ہيں۔ يہاں 
يں؟ وہ يہاں ہ  Jerryذريعے ايک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے طريقے کو يکسر تبديل کر ديا۔ کيا 

کہاں ہيں؟ وہ کل آئيں گے ۔  ايسے تنظيم کار جنهوں نے سائبر کيفے  اور انٹرنيٹ پر تبادلٔہ خيال اور 
ترقی کے نئے فورم شروع کيئے ہيں۔ آپ سب ِمل ُجل کر ايسی  ٹکنالوجياں  دے سکتے ہيں جن سے 

  اکيسويں صدی کے خدو خال متعين کرنے ميں مدد ملے گی۔

براہيم جيسے کامياب لوگ موجود ہيں، جن سے ميں پہلے ِمل چکا ہوں، جنهوں نے ہم ميں ڈاکٹر محمد ا
ٹيلی کميونيکيشن کا ايک عظيم ادارہ قائم کيا جس سے افريقہ بهر کے لوگوں کو توانائی ملی۔ اور يہاں 
ابهرتے ہوئے ُپر عزم تنظيم کار موجود ہيں جو اپنے کاروباری اداروں کو ترقی دينے اور نئے کارکن 
بهرتی کرنے کے منتظر ہيں۔ آپ ِمل ُجل کر سرمايے تک رسائی حاصل کرنے کے چيلنجوں سے نمٹ 

موجود ہيں جنهوں نے کاروباری دنيا ميں نئی راہيں نکالی   سکتے ہيں۔ہم ميں قطر کی  الشيخہ ہنادی 
سالہ    20يہ ہيں جن سے ميں  پہلے مال ہوں۔ مغربی کنارے  کی    ، اور ان کے ساته واعيد الطويل ہيں

اس طرح، ِمل ُجل کر يہ  طالبہ  فلسطينی نوجوانوں کے ليئے تفريحی مراکز تعمير کرنا چاہتی ہيں۔
خواتين تنظيم کاروں کی بے پناہ صالحيتوں کی نمائندگی کرتی ہيں اور ہميں يہ احساس دالتی ہيں کہ جو 

ان  کے خوشحال ہونے کا امکان زيادہ ملک عورتوں کو تعليم ديتے ہيں اور انہيں با اختيار بناتے ہيں، 
  )تالياں ( ہوتا ہے۔ ميں اس پر يقين رکهتا ہوں ۔

جيسے  تخليقی صالحيتوں والے لوگ موجود ہيں ،  Chris Hughesکے خالق  Facebookہمارے پاس
اور ايک آن الئن کميونٹی موجود ہے جو اتنے سارے لوگوں کو ميری صدارتی  انتخابی مہم   

MyBarackObama.com  ۔ ہمارے پاس اردن کی ثريا سلطی جيسے لوگ موجود ) ہنسی(ميں الئی ۔
۔  يہ سب )تالياں(ہيں جو نوجوان مردوں اور عورتوں کو با اختيار بنا رہے ہيں جو کل کے ليڈر ہوں گے 
  ِمل کر دنيا بهر کے نوجوانوں کی عظيم صالحيتوں اور توقعات کی نمائندگی کرتے ہيں۔



 5

۔ ) تالياں(ری ممپنی   جيسے سماجی تنظيم کار موجود ہيں، جنهوں نے انڈونيشيا ميں  ۔ اور ہمارے پاس ت
پانی  کی طاقت سے بجلی بنانے اور اس سے آمدنی  حاصل کرنے ميں انڈونيشيا  کی  ديہی بستيوں کی 

کو تعليم  مدد کی ہے ۔ اور افغانستان کی ايک غير معمولی خاتون،  انديشا فريد  ہيں  جنهوں نے اگلی نسل
۔ يہ ) تالياں(دينے کی خاطر، ايک وقت ميں ايک لڑکی کی تعليم کے ليئے، شديد خطرات مول ليئے ہيں۔ 

سب ِمل کر، ايسے مستقبل کی طرف راہنمائی کرتی ہيں جہاں ترقی ميں ہر ايک کو حصہ ملتا ہے اور 
  خوشحالی کو قائم رکها جا سکتا ہے ۔

۔ آپ سے ايک بار پهرِمل کر مجهے بڑی خوشی ہوئی ہے ۔ ميں اور مجهے ڈاکٹر يونس بهی نظر آئے 
کی تاريخ اور اس کے شاندار کام سے واقف ہيں جو  Grameen Bankسمجهتا ہوں کہ بہت سے لوگ 

غريبوں ميں بهی غريب ترين لوگوں ميں کاروبار  شروع کرنے کے ليئے مالی وسائل کی فراہمی کے 
  وبی ايشيا ميں کيا گيا تها اور اب دنيا بهر ميں کيا جا رہا ہے ۔ذريعے کيا گيا ہے ۔ يہ کام پہلے جن

پس يہ وہ شاندار امکانات ہيں جن کی نمائندگی آپ کر رہے ہيں، يہ  وہ مستقبل ہے جو ہم ِمل ُجل کر 
حاصل کر سکتے ہيں۔ پس آج رات ميں بڑے فخر سے نئی شراکت داريوں اور اقدامات کے سلسلے کا 

  س کے ذريعے اس مستقبل کا حصول ممکن ہو جائے گا۔اعالن کر رہا ہوں ج

امريکہ تبادلے کے کئی نئے پروگرام شروع کر رہا ہے ۔ ہم مسلمان اکثريتی ملکوں سے کاروباری اور 
سماجی تنظيم کار امريکہ الئيں گے اور ان کے امريکی ہم منصبوں کو  آپ کے ملکوں سے کچه 

کنالوجی کے شعبے کی عورتوں کو انٹرن شپ اور پيشہ ۔ ٹ) تالياں(سيکهنے کے ليئے بهيجيں گے۔ 
ورانہ ترقی کے ليئے  امريکہ آنے کا موقع ملے گا۔ اور چونکہ کاروباری تنظيم کاری ميں ايجاد و 
اختراع کو مرکزی اہميت حاصل ہے، اس ليئے ہم سائنس کے ٹيچرز کے ليئے  تبادلوں کے نئے  

  پروگرام قائم کر رہے ہيں۔

دارياں قائم کر رہے ہيں جن ميں سليکون ويلی کے ہائی ٹيک ليڈرز ، اپنی مہارتوں ميں ہم نئی شراکت 
مشرِق وسطیٰ اور ترکی، اور جنوب مشرقی ايشيا کے شراکت داروں کو شامل کريں گے۔ يہ مہارتيں 
  کاروبار شروع کرنے کے سرمايے، صالح کاری، اور ٹکنالوجی کی سہولتوں ميں فراہم کی جائيں گی۔

جس کا   Global Technology and Innovative Fundآج رات ميں يہ اطالع دے سکتا ہوں کہ اور 
ارب ڈالر سے زيادہ   2اعالن ميں نے قاہرہ ميں کيا تها،  امکانی طور پر  سرمايہ کاری کے شکل ميں 

ز ، رقم  کے مواقع پيدا کرے گا۔ يہ نجی سرمايہ ہے اور اس سے ہمارے ملکوں ميں ٹيلی کميونيکشن
  صحت کی ديکه بهال، تعليم اور بنيادی ڈهانچے  کے شعبوں ميں نئے مواقع پيدا ہوں گے۔

اور آخری بات يہ  کہ مجهے فخر ہے کہ ہم يہاں اس سربراہ کانفرنس ميں نہ صرف يہ پروگرام قائم کر 
ل کر کاروباری رہے ہيں جن کا ميں نے ابهی ذکر کيا ہے،  ليکن بات يہاں ختم نہيں ہو گی۔ ہم نے  ِمل ُج

انتظام کاری کے ايک نئے عہد کا آغاز کيا ہے۔ اس ہفتے واشنگٹن بهر ميں اس سلسلے کے پروگرام ہو 
 ں گے، اور پوری دنيا ميں عالقائی کانفرنسيں ہوں گی۔

آج شب ميں بڑی مسرت سے يہ اعالن کر رہا ہوں کہ وزيِر اعظم اردگان  ترکی ميں اگلے سال تنظيم 
۔ ميں وزيِر اعظم اور )تالياں(سربراہ کانفرنس کا انعقاد  کرنے پر رضا مند ہيں۔  کاری کی  دوسری

ترکی کے عوام اور نجی شعبے کے ليڈروں کا شکر گذار ہوں کہ ہم اس ہفتے جس  جوش و جذبے سے 
  اس تحريک کا آغاز کريں گے ،   انهوں نے اسے  قائم رکهنے ميں مدد دی ہے۔
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وگ بهی ہيں جنہيں شبہ تها کہ ہم اس نئے آغاز کو عملی شکل دے سکيں جيسا کہ ميں نے کہا، ايسے ل
گے ۔ اور دنيا ميں آج کل ہميں جتنے سنگين مسائل کا سامنا ہے ۔۔ اور سچی بات يہ ہے کہ ہر روز 

ی خبريں آتی ہيں ۔۔ ان کی روشنی ميں بعض اوقات يہ يقين کرنے کو جی چاہنے ُبرٹيليويژن پر جتنی ب
ارے سامنے جو مشکل کام ہے اس کے ليئے  عام لوگوں کا جذبٔہ خير سگالی  اور ان کے لگتا ہے کہ ہم

نيک کام کافی نہيں ہيں۔ ليکن اگر  کچه لوگوں  کو اس بارے ميں شبہ ہے کہ لوگوں کے درميان شراکت 
ر داريوں سے ہم اپنی دنيا کی تشکيِل نو کر سکتے ہيں، تو ميں ان سے کہوں گا کہ ذرا ان مردوں او

  عورتوں کی طرف ديکهيئے جو آج يہاں موجود ہيں۔

ذرا ان پروفيسر کی طرف ديکهيئے جنهوں نے چهوٹے چهوٹے قرضوں کا تصور پيش کيا، جن سے ان 
کے ملک کے ديہاتوں ميں رہنے والے غريبوں کو، خاص طور سے عورتوں اور بچوں کو، با اختيار 

  بنايا۔ يہ ڈاکٹر يونس کی ولولہ انگيزمثال ہے۔

ذرا ديکهيئے کہ جب محمديونس نے اپنے اس تصور ميں ايک پاکستانی خاتون کو شريک کيا، جنهوں 
ہے، " معجزہ "نے الکهوں خاندانوں اور بچوں کو ايک فأونڈيشن کے ذريعے  جس کے نام کا مطلب ہی 

  )تالياں(غريبی کے چنگل سے نکال  ليا۔ يہ مثال ہے روشانے ظفر کی۔ 

ہ تصور ساری دنيا  کے لوگوں ميں پهيل گيا ۔۔ اور   ميری  اپنی والدہ جيسے ذرا سوچيئے کہ جب ي
لوگ بهی ،جنهوں نے پاکستان سے انڈونيشيا تک کے ديہات ميں بسنے والے غريب لوگوں کے ساته کام 

کيا، اس ميں شامل ہو گئے  ۔ يہ معمولی سا تصور، ايک فرِد واحد کے ذہن کی تخليق تهی اور اس کی 
  روڑوں لوگوں کی زندگياں بدل گئی ہيں۔ کاروباری  مہم جوئی اسی جذبے سے عبارت ہے۔بدولت ک

تو ہاں، ہم جس نئے آغاز کے متالشی ہيں ، وہ نہ صرف يہ کہ ممکن ہے بلکہ اس کی ابتدا پہلے ہی ہو 
ی چکی ہے ۔ يہ آغاز آپ ميں سے ہر ايک کے ِدل ميں موجود ہے۔ دنيا  بهر کے کروڑوں افراد جو ہمار

طرح اس بات پر يقين رکهتے ہيں کہ مستقبل ان لوگوں کے ہاتهوں ميں نہيں ہے جو ہم ميں پهوٹ ڈالتے 
ہيں، بلکہ مستقبل ان کا ہے جو سر جوڑ کر بيٹهتے ہيں، مستقبل ان کا نہيں ہے جو تباہی پهيالنا چاہتے 

جو ماضی کے اسير ہيں، بلکہ ان ہيں، بلکہ ان کا ہے جو دنيا کو بنانا چاہتے ہيں۔ مستقبل ان کا نہيں جو 
کا ہے جو ہماری طرح، اعتماد اور يقين محکم کے ساته اس  مستقبل پر ايمان رکهتے ہيں جو تمام 

انسانوں کے ليئے، چاہے ان کی نسل ، اور ان کا مذہب کچه ہی کيوں نہ ہو،  انصاف اور ترقی اور 
  عزِت نفس پر مبنی ہو۔

حيتيں ہيں جو ہم اس کانفرنس کے دوران آ شکار کريں گے اور يہ يہ وہ بے پناہ مواقع اور عظيم صال
اميد کريں گے کہ يہ کام نہ صرف اس ہفتے کے دوران، بلکہ آ نے والے مہينوں اور برسوں ميں بهی 
جاری رہے گا۔ ميں آپ  سب کا ممنون ہوں کہ آپ سب نے شرکت کی ہے۔ اهللا آپ سب پر اپنی برکتيں 

  )تالياں(اهللا کی سالمتی ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکريہ ۔ شکريہ ۔ نازل کرے اور آپ سب پر 
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