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هٌنٹـ، لوک مجھب اوؿ ؿاریہ  ئن هنٹـ وائل پـیؾیڈًٹ،   هیڈم  مپیکـ، هنٹـ پـا:   ٍؼؿ

 مجھب کے اؿکبى۔۔ اوؿ مت مے اہن  ہٌؼومتبى کے ٝوام۔۔

هیں آپ کب ىکـگقاؿ ہوں  کہ آپ ًے هزھے ایک اؿة مے فیبػہ ہٌؼومتبًیوں اوؿ ػًیب کی 

هیں آپ کےلئے (  تبلیبں)بة کـًے کب اٝقاف  ثغيب۔کو عٖئٌؼوں  مت مے ثڑی روہوؿیت  کے ًوب

هّتضؼہ  اهـیکہ  کی ٕـ٣ مے  رل هیں  کن و   ؿیبمتہبئےػًیب کی مت مے ٩ؼین روہوؿیت  ، 

لے کـ آیب ہوں۔  کب پی٢بم ثیو  تیل الکھ ہٌؼومتبًی اهـیکی  ىبهل  ہیں، عیـ مگبلی اوؿ ػومتی 

 (تبلیبں)

ل اوؿ هیں ًے   ہٌؼومتبى اوؿ اك کے لوگوں   یہ ِهيپچھلے تیي ؿوف کے ػوؿاى هیـی اہلی

ه٪جـے  مے  لے کـ ُاى تـ٩ّی ٝٚین اليبى  کے هغتل٤ پہلوؤں کب  هيبہؼہ کیب ہے ۔   ُہوبیوں کے 

رو ہٌؼومتبًی   کو کی عواتیي هلک  اوؿ اك  کو  کبىت کبؿوں  ري مے   یب٥تہ ٹیکٌبلوریوں   تک

۔  ثچوں کے مبتھ ػیوالی   ؿکھتی ہیں، تواًبئی هل ؿہی ہے  هٞبىـے  هیں  ؿیڑھ کی ہّڈی کب ػؿرہ

ٕـافوں  تک رو ہٌؼومتبى  کی  ا٩تَبػی  تـ٩ّی  رؼت کے تہواؿ کی ت٪ـیجبت  مے لے کـ  ُاى 

کـػاؿ اػا کـ ؿہے ہیں،یوًیوؿمٹیوں کے ٕلجہ  مے لے کـ،  رو ہٌؼومتبى کے هنت٪جل  اہن  هیں 

ري کے مـ ہٌؼومتبى کو اك ١یـ هٞوولی  ُثلٌؼی  تک   ،کے هٞوبؿ ہیں آپ  لیڈؿاِى کـام تک

 ُپہچبًے کب مہـا ربتب ہے۔

ہٌؼومتبًی ہویيہ رل  کے لئے  ، ہـ ٩ؼم پـ  ہوبؿا  اك گـم روىی مے امت٪جبل کیب گیب   

ل کی ٕـ٣ مے اوؿ یاوؿ  ِهي اوؿ ہٌؼومتبى کے لوگوں کو، هیـی  ۔  تو  آپ کو  مے هيہوؿ ہیں

ُثہت   ۔(تبلیبں)۔ کیزئے ىکـیہ ٩جول ٣ مے هیـی ِػل کی گہـائیوں  مے  اهـیکی ٝوام کی ٕـ

 (تبلیبں)ثبػ    ػھٌیے

 ہٌؼومتبى  کے ػوؿے پـ  آًے واال هیں پہال  اهـیکی ٍؼؿ ًہیں ہوں۔اوؿ ًہ ہی هیں آعـی        

اپٌی  ٍؼاؿت کے اتٌے اثتؼائی هـاصل  هیں هیں  ،الجتہ هزھے اك پـ ٥غـ ہے  کہ  ہوں گب

 یيیب کے اك ػوؿے هیں  ہ ااوؿ یہ کوئی  اّت٦ب٩ی  اهـ ًہیں ہے ک ۔ٌؼومتبى کب ػوؿہ کـ ؿہب ہوںہ

یہ   ، ڈوؿ مٌجھبلی  ہےثبگ  ٍؼاؿت کی  ًے  ہٌؼومتبى ہے۔یب یہ کہ رت مے هیںهیـا پہال امٹبپ 

 



ثھـ هیں  اك کی ورہ یہ ہے کہ ایيیب اوؿ  ُػًیب   (تبلیبں)هیـا کنی هلک کب ٕویل تـیي ػوؿہ ہے۔ 

 (تبلیبں)ہے ۔ ہٌؼومتبى  تو ُاثھـ چکبثلکہ  ہٌؼومتبى  هضِ ُاثھـ ًہیں ؿہب

هبثیي تّٞل٪بت ، رو هيتـک   کے  اوؿ هزھے پغتہ  ی٪یي ہے  کہ اهـیکہ اوؿ ہٌؼومتبى     

کی  اکینویں ٍؼی  ، ه٦بػات اوؿ هيتـک ا٩ؼاؿ  کی ورہ مے  ایک ػومـے مےثٌؼھے ہوئے ہیں

یوں  هیں مے ایک ہوًگے۔یہ ُوہ ىـاکت ػاؿی ہے  رل کو تٞویـ کـًے کے هخبلی ىـاکت ػاؿ

ٝولی ربهہ پہٌب مکتے  کـ رل هل  هلک  ہے رنے  ہوبؿی تَوؿ هیں یہبں ٓایب ہوں۔یہ وہ   لیئے 

 ہیں۔

ہوب ؿا  رو  هيتـک  هنت٪جل  ہے اك  پـ هیـے  ی٪یي کی   ثٌیبػ  ہٌؼومتبى کے ٩یوتی هبّی  

 ۔ ایک  اینی تہؾیت   رو ہقاؿ ہب ثـك تک اك ػًیب   کو ثٌبتی ؿہی ہے۔۔م ہےکے لئے هیـا اصتـا

ہٌؼومتبًیوں ًےاًنبًی  رنن  کے ؿافہبئے مـ ثنتہ اوؿ اك کبئٌبت  کی ثے پبیبں ومٞتوں  کی 

کی  ہٌؼومتبى ہوبؿی ا٦ًبؿهیيي  ایذ گتھیوں   کو کھول کـ ؿکھ ػیب۔اوؿ یہ کہٌب هجب ل٢ہ ًہ ہوگب،کہ 

 (تبلیبں)۔ ثھی ىبهل ہے ٦ٍـ کب ہٌؼمہ اى رؼت ٕـافیوں هیں   عتـاٛ کی ؿہیِي هٌت ہے ۔ایزبػ و ا

ثلکہ  اك ًے ہوبؿے اعال٩ی  ، ثال ىجہ  ہٌؼومتبى ًے  ًہ ٍـ٣ ہوبؿے ؽہي کھول  ػئے 

ثھی هٞت٪ؼوں کو هتبًت اوؿ  آد رو  ، تضـیـوں مے  ومٞت ػی  هؾہجی تَّوؿات کو ثھی        

گؾاؿًے کب ػؿك ػیتی ہیں۔ُاى ىبٝـوںنے، رٌہوں ًے ایک اینے هنت٪جل کب  ّجٔ  کی  فًؼگی 

اوؿ پھـ  ُوہ  ( تبلیبں)رہبں ٓاپ کب ؽہي عو٣ مے  ٓافاػ ہے اوؿ مـ ٥غـ مے ُثلٌؼ۔، تَّوؿ  پیو کیب 

 ۔، هہبتوب گبًؼھی کب ثبثبئے ٩وم ىغٌ رل کب هضّجت اوؿ اًَب٣ کب پی٢بم ٩بئن و ػائن ہے۔ ٓاپ 

 (تبلیبں)

ُٝوـ کہ  ل کےلئے  اك ػوؿے کی عبً اہوّیت ہے۔ٓاپ ػیکھئے ییـے  اوؿ ِهيه هیـی توبم 

کے ػوؿاى، رل هیں ایک ًو رواى کی صیخیت مے ىہـ وں هیں ؿہٌے والے ١ـیجوں   کیلئے 

ری کی فًؼگی مے ہویيہ مج٨ صبٍل کیب ہےاوؿ ُاى کے  ًؼھی هیـی کبِوه ىبهل ہے،هیں ًے گب

ُاك کب عوػ ، ـے مج٨  مے ثھی ، کہ ہن ػًیب هیں رو تجؼیلی چبہتے ہیںمیؼھے مبػےلیکي گہ ِاك

، اوؿ رل ٕـس اًہوں ًے  ہٌؼومتبًیوں کو اپٌی  ٩نوت ثؼلٌے  کی تل٪یي کی( تبلیبں)ًووًہ ثٌیں۔

هیں هبؿٹي  اى اًُہوں ًے  هیـے اپٌے هلک کے ٓافاػی کے هتوالوں کو ثھی  امی ٕـس هتبّحـ  کیب۔

ایک ًورواى هجّل٠  ىبهل ہے۔٤ًَ ٍؼی  ٩جل ہٌؼومتبى  کی یبتـا کـًےکے  ُلوتھـ  کٌگ ًبهی 

ثٞؼ ڈاکٹـ کٌگ ًے گبًؼھی  کے  ٝؼم تيّؼػ کے ٥لن٦ے کے ثبؿے  هیں کہب تھب  کہ اًَب٣ اوؿ  

 (تبلیبں)تـ٩ّی کی رّؼو رہؼ     کے لئے یہ واصؼ هٌٖ٪ی اوؿ اعال٩ی ٕـی٪ہ ہے 

ھی کہ ہن   هٌی ثھوى ًبهی ُاك گھـ هیں گئے،  رہبں ثبت ت کی چٌبًچہ یہ ہوبؿے لئے ّٝقت 

گبًؼھی اوؿ کٌگ ػوًوں ًے ٩یبم کیب تھب۔ اوؿ ؿاد گھبٹ   رب کـ ثھی ہن ًے ٝ٪یؼت کب ًؾؿاًہ پیو 

اوؿ ُهزھے اك کب اصنبك ہے کہ  اهـیکہ کے ٍؼؿ کی  صیخیت مے روهیں ٓاپ کے مبهٌے  ۔کیب

ہ  ہوتے اوؿ ُاى کب ػًیب کے ًبم وہ پی٢بم ًہ ہوتب،رل ًے یہ هوکي ًہ ہوتب، اگـ گبًؼھی ً ،کھڑا ہوں

 (تبلیبں)اهـیکہ اوؿ ػًیب ثھـ کو  ایک ولولے مے مـىبؿ کیب۔

کی ایک ُپـاًی تہؾیت،اًنبًی اؿت٪بء هیں ثٌیبػی اٝت٪بػ، یہ ہے   ایزبػ و اعتـاٛ مبئٌل اوؿ     

و تـ٩ّی کب کبم ىـوٛ کیب رت  ایک ُوہ هْجوٓ  ثٌیبػ  رل  پـ  ٓاپ ًے ُاك ٓاػھی ؿات کو تٞویـ 

والے اوؿ    هیي هیظ  ًکبلٌے ( تبلیبں) ٓافاػ اوؿ عوػ هغتبؿ  ہٌؼومتبى پـ تـًگب رھٌڈا  لہـایب تھب۔ 

، هلک صؼ مے فیبػہ  ١ـیت ہے، یب ثہت ومیٜ ہےیہ  رو کہتے تھے کہ   ، کے ثبوروػ اى لوگوں 

ہی ًہیں مکتب،ٓاپ لوگوں ًے  کـ  یہ تـ٩ّی  ؿ او کے لوگوں مے ثھـا ہوا ہے ثھبًت ثھبًت یب   



 ۔فثـػمت هيکالت  پـ ٩بُثو  پبلیب اوؿ ػًیب کے لئے ایک ًووًہ ثي گئے

ربًے کے ثزبئے ٓاپ ًے مجق اً٪الة ثـپب کـ ػیب رل  ًے کـوڑوں  ثھوک کے چٌگل هیں 

ًے مبئٌل  ،لوگوں کوعوؿاک ٥ـاہن کی۔اىیبء اوؿ ثـٓاهؼات کے ػمت ًِگـ  ہوًے کے ثزبئےٓاپ

اوؿ ٹکٌبلوری  پـ  اوؿ اپٌے مت مے ثڑے ومیلے یٌٞی اپٌے ٝوام پـمـهبیہ لگبیب۔اوؿ مبؿی ػًیب 

کوپیوٹـ  ہیں اوؿ ػومـی  مپـ ًے اك کے  ًتبئذ  ػیکھ لئے، رو ایک ٕـ٣  ٓاپ کے ثٌبئے ہوئے 

 ٕـ٣  ُوہ ہٌؼومتبًی پـچن ہے رو ٓاپ ًے چبًؼ پـ گبڑا ہے۔

وت کـًے  کے ثزبئے ٓاپ اك کب ایک اًزي ثي گئے، ٓاپ ًے ٝبلوی هٞیيت  کی هقاص

کے ؿاد  هیں اٍالس کی، اوؿ ایک اینبا٩تَبػی  هٞزقہ  ثـپب کـ ػیب رل ًے  ئنٌنٌگ ال

 مے ًکبال اوؿ ػًیب کب  مت مےثڑا  هّتوّمٔ  ٕج٪ہ ٩بئن کیب۔ کے چٌگل وں لوگوں کو ١ُـثت  ڑکـو

ػیب ہے کہ ہٌؼومتبى کی ٕب٩ت کب ؿاف ثلکہ   پُھوٹ کب ىکبؿ ہوًے کے ثزبئےٓاپ ًے ػکھب

ہٌؼومتبى کب تَوؿ ہی  یہ ہے کہ  ُاك ًے اپٌے اًؼؿ توبم  ؿًگ، توبم  ؽاتیں اوؿ توبم  ٝ٪بئؼ موو 

ِاك ایواى هیں اك و٩ت اك تٌّوٛ کی پوؿی ًوبئٌؼگی هوروػ ہے۔ یہ  ٝ٪بئؼ  کب ُوہ ۔ (تبلیبں)لئے ہیں۔

هیـے ٓاثبئی ىہـ  ىکبگو  کے ػوؿے پـ ٓائے ہوئے ایک    ایک ٍؼی ٩جل رل کب ريي تٌّوٛ ہے 

ـُو٣ مواهی ویویکب  ًٌؼا  مے ہے۔  ًے کہب تھب کہ ت٪ّؼك،  اًھوںمیبس ًے هٌبیب تھب۔هیـی ُهـاػ هٞ

ہی   یت ٦ٍبپي، اوؿ عیـات ػًیب کے   کنی واصؼ کلینب کی هیـاث ًہیں ہے ، ثلکہ ہـ  ًِٚبم ًے ًہب

 ں کو  تغلی٨ کیب ہے۔توـػوں  اوؿ ٝوؿپبیہ  اعال٧ والے ه لٌؼ ث

کہ ػومـوں کی ٓافاػی ملت کـ  کہ  کھبًے کے ھواوؿ ثزبئے اك  گوـاہ ُکي عیبل  مے ػ

روہوؿیت   ري پـ ٍضیش،کے  ہی تـ٩ّی کی  رب مکتی ہے، ٓاپ ًے اینے اػاؿے تٞویـ کئے ہیں

ـیوں کیلئے  ہتھیبؿوں کب کب اًضَبؿ ہے۔یٌٞی ٓافاػاًہ اوؿ ه٦ٌَبًہ اًتغبثبت، ري کی ثؼولت ىہ

ایک عوػهغتبؿ  ٝؼلیہ  اوؿ ۔(تبلیبں)مہبؿا لئے ث٢یـ اپٌے لیڈؿوں کب اًتغبة کـًب هوکي ہو ربتب ہے

 ،٩بًوى کی ثبال ػمتی، رل کی ثؼولت ىہـیوں کیلئے اپٌی ىکبیبت کب افالہ کـًب هوکي ہو ربتب ہے

ٞبىـہ، رل هیں ہـ ٥ـػ ثيـ کی ثبت ایک ربًؼاؿ پـیل هوکي ہو ربتب ہے اوؿ  ایک ربًؼاؿ مول ه

کے مبٹھ  ثـك پوؿے کـے  آئیي ہٌؼومتبى اك مبل ایک هْجوٓ اوؿروہوؿی ۔ ُمٌی ربتی ہے

ہےُوہ یہ  ًہیں ہے کہ ہٌؼومتبى  ًے  ثبوروػ  روہوؿیت  کے هلتب مج٨ اك مے رو واّش  گب۔اوؿ 

 (تبلیبں)ے۔ کی ہ کبهیبثی صبٍل ثؼولت  ثلکہ روہوؿیت کی ،کبهیبثی صبٍل کی ہے

ُامی ٕـس ہوبؿے ػو هلکوں کے ػؿهیبى تّٞل٪بت  ثؼل ، مو رینے  ہٌؼومتبى ثؼل گیب ہے 

گئے ہیں۔ٓا فاػی کے ٥وؿًا ثٞؼ کے ٝيـوں هیں ہٌؼومتبى ًےاپٌے ه٦بػات کو ١یـ واثنتہ هوبلک 

کہ اوؿ  کے ایک   ثبو٩بؿ لیڈؿ کی صیخیت مے ٓاگے ثڑھبیب۔ لیکي اکخـ و ثیيتـ ػیکھب گیب کہ اهـی

ہٌؼومتبى ىوبل اوؿ رٌوة کی ت٪نین هیں ایک ػومـے کے هِؼ ه٪بثل ہوتے۔اوؿمـػ رٌگ کے   

 ۔ٕویل ػوؿ  کی ورہ مے  ایک ػومـے  مے ثیگبًہ۔ُوہ ػوؿ اة ُگؾؿ گیب ہے

ػو صکوهتوں ًے، ري کی ٩یبػت  ػو هغتل٤ روبٝتوں  یکے ثٞؼ ػیگـے  هیں  یہبں ہٌؼومتبى

کہ اهـیکہ کے مبتھ  ػومتی کـًب  ایک ٩ؼؿتی اهـ ثھی  ہے اوؿ  لیبربًچ ،کے ہبتھوں هیں تھی

ّـوؿی ثھی۔اوؿ اهـیکہ هیں ثھی  هیـے ػوًوں پیو ؿوؤں ًے ري هیں مے ا یک ڈیووکـیٹ 

تھے اوؿ ایک ؿی پجلکي، ہویں  ایک ػومـے کے ٩ـیت  الًے کے لئیے کبم کیب،رل کے ًتیزے 

 روہـی هٞبہؼہ ٕے پبیب۔هیں تزبؿت کو ٥ـوٟ هال اوؿ تبؿیغی مِول 

چٌبًچہ ُاك  و٩ت مے ہوبؿے ػوًوں هلکوں کے ٝوام ُپوچھ  ؿہے ہیں کہ اة ٓاگے کیب  کـًب 



اوؿ  اك ىـاکت ػاؿی  مے کل ٕـس  ، ہے۔ہن اك پیو ؿ٥ت کو کیوًکـ ٓاگے ثڑھب مکتے ہیں

ك ایک ػومـے پوؿا ٥بئؼہ اٹھب مکتے ہیں۔اپٌی ت٪ـیـ  هیں ٓاد هیں امی پـ ثبت کـوں گب،یٌٞی  ا

پـ یہ موزھتب   ُرڑی ہوئی ػًیب مے اهـیکہ کل ٩نن کے هنت٪جل کب عواہبں ہےاوؿ هیں کل ثٌب

َّہ ہے۔ ہن کیوًکـ ٍضیش هٌٞوں هیں ایک ٝبلوی  ہوں، کہ ہٌؼومتبى اك تَّوؿ کب ایک ًبُگقیـ ص

هیں، ًہ ىـاکت ػاؿیْ ٩بئن کـ مکتے ہیں، ایک یب ػو  ىُٞجوں هیں ًہیں ثلکہ  ثہت مے ىٞجوں 

 ٍـ٣  اپٌے ثبہوی ٥بئؼے کے لئے ثلکہ مبؿی ػًیب  کے ٥بئؼے کیلئے۔

کہ ہٌؼومتبى کے ٩وهی ه٦بػات کیب ہیں  ٙبہـ  ہے کہ ہٌؼومتبًی ہی  یہ ٕے کـ مکتے    ہیں

لیکي ٓاد هیں  ٓاپ کے مبهٌے اك لئے  ۔اوؿ ٝبلوی مٖش پـ اًہیں کیوًکـ ٓاگے ثڑھبیب رب مکتب ہے

ہوبؿے  ہ هزھے  ی٪یي ہے کہ اهـیکہ کے ه٦بػات کو  اوؿ ُاى ه٦بػات کورو کھڑا ہوں اك لئے ک

اك ۔ هيتـک ہیں۔ىـاکت ػاؿی  کے  ؽؿیٞے  ہی ٓاگے ثڑھبیب رب مکتب ػؿهیبى  ہٌؼومتبى کے اوؿ 

 (تبلیبں)کب هزھے ی٪یي ہے۔ 

اوؿ ىـاکت  ہوبؿے اّتضبػیوں ، اهـیکہ  میکیوؿٹی کب هتالىی ہے۔ہوبؿے هلک کی مالهتی

ہن  عوىضبلی کی تاله هیں ہیں،ایک کھلے ثیي اال٩واهی ا٩تَبػی  ًٚبم هیں ۔ػاؿوں  کی مالهتی

ہن ثیي ا ال٩واهی ا٩ؼاؿ کے لئےاصتـام  چبہتے ۔ایک هْجوٓ اوؿ پھلتی ُپھولتی هٞیيت چبہتے ہیں

ٞبوى اوؿ ہن ایک ه٦ٌَبًہ اوؿ ػیـپب ثیي ال٩وا ی ًٚبم کے هتالىی ہیں،رو هْجوٓ تـ ٝبلوی ت، ہیں

 ۔ے ٝبلوی  چیلٌزوں کب ه٪بثلہ کـ ےکے ؽؿیٞ

اى ه٦بػات کو ٓاگے ثڑھبًے کے لئے هیں ًے اهـیکہ کوػًیب کے مبتھ ایک ربهٜ لیي ػیي 

اك ًٚبم کب هـکقی  اوؿ کے لئے تیبؿ  کیب ہے رل کی ثٌیبػ ثبہوی ه٦بػ اوؿ ثبہوی اصتـام پـ ہو۔ 

بتھ فیبػہ ٩ـیجی  تٞبوى ٩بئن کـًب، اوؿ الفهی مُتوى  ہوگب اکینویں ٍؼی کے ثبؿموط هـاکق کے م

 ٕوؿ پـ ُاى هیں ہٌؼومتبى  ىبهل ہے۔

لیکي ہوبؿے هلکوں کے ػؿهیبى تّٞل٪بت ۔ہٌؼومتبى ػًیب کی واصؼ اثھـتی ہوئی ٕب٩ت ًہیں ہے 

ہے،کیوں ہن ػو هْجوٓ روہوؿیتیں ہیں، ري کے ٓائیي  ایک ہی ٕـس کے  ه٦ٌـػ  کی ًو ّٝیت 

ہیں     ري کی  ی ؿیپجلکل ،  ہن ػو ثڑ"ہن یٌٞی ٝوام  "۔۔مے ىـوٛ ہوتے ہیں اً٪الثی ال٦بٗ 

واثنتگی   توبم لوگوں کیلئے ٓافاػی، اًَب٣، اوؿ هنبوات  مے ہے۔ اوؿ ہن ػو ٓافاػ  هٌڈی والی  

ري  کی  ایزبػ و اعتـاٛ کی آفاػی ہے ، عیبالت اوؿ   ًئے  لوگوں کو  هٞیيتیں      ہیں  رہبں

اوؿ اهـیکہ  ب کی کبیب پلٹ مکتی ہے اوؿ یہی ورہ ہے کہ هیـا یہ اٝت٪بػ  ہے کہ ہٌؼومتبىثؼولت ػًی

         ہیں۔کب ه٪بثلہ کـًے  کے لئے  ایک ػومـے کے ًبگقیـ  ىـاکت  ػاؿ زوں ہوبؿے  ػوؿ کےچیلٌ

لہؾا  هیں ًے اپٌب هٌَت مٌجھبلٌے کے ثٞؼ مے اپٌے ػوًوں  هلکوں کے تٞل٪بت کو ایک 

مـکبؿی اّولیي کے   هٞبهلہ ثٌب یب ہے۔ هزھے ٥غـ ہے کہ هیں ًے اپٌے ػوِؿٍؼاؿت تـریضی 

ـِاٝٚن مٌگھ  کب عیـ ه٪ؼم کیب تھب۔   ػوؿے  ں هنبئل پـ کوهتیں ُاى توبم گوًب گوہوبؿی صهیں  وفی

۔ اة هیں  واّش تـیي ل٦ٚوں هیں یہ کہٌب چبہتب ہوں  ري کب ہویں مبهٌب ہےهل کـ کبم کـؿہی ہیں 

کب عیـ ه٪ؼم کـتب  ہٌؼومتبىهـیکہ  ًہ ٍـ٣ ایک ُاثھـتی ہوئی ٝبلوی ٕب٩ت کی صیخیت مے کہ ا

ثلکہ ہن اك کی ثھـ پوؿ صوبیت کـتے ہیں اوؿ ہن ًے امے ص٪ی٪ت کب ُؿوپ ػیٌے کے لئے کبم ، ہے

 کیب ہے۔

کو   G20ہن ًے اپٌے مبتھیوں کے مبتھ هل کـ  ثیي اال٩واهی ا٩تَبػی تٞبوى کے لئے  

یبػی  ٥وؿم  ثٌب ػیب ہے۔ اك  ٕـس ٝبلوی ا٩تَبػی ٥یَلے کـًے هیں هقیؼ آوافیں  ىبهل ہو ایک ثٌ

 ہٌؼومتبىہن ًے  ثیي اال٩واهی هبلیبتی اػاؿوں هیں   ثھی ىبهل ہے۔ ہٌؼومتبىگئی ہیں  اوؿ اى هیں 



ں  ہن ًے کوپي ہیگي هیں ، رہبرینی ُاثھـتی ہوئی هٞیيتوں  کے ٝول ػعل هیں  اّب٥ہ  کیب ہے ۔

توبم ثڑی ثڑی هٞیيتوں ًے  آة و ہوا هیں  تجؼیلیوں کے هنئلے مے ًوٹٌے کے لئے  ا٩ؼاهبت کے 

کے اہن ؿول کی ٩ؼؿ کی تھی اوؿ ُا ى ا٩ؼاهبت پـ ٩بئن ؿہٌے کب ٝہؼ کیب  ہٌؼومتبىوٝؼے کئے تھے،

کی ػیـیٌہ تھب۔ہن ا٩واِم هتضؼہ کی ٩یبِم اهي کی کبؿؿوائیوں  هیں ثڑھ چڑھ کـ  هؼػ ٥ـاہن کـًے  

ا٩واِم هتضؼہ کی مالهتی کوًنل  ہٌؼومتبىکو مالم کـتے ہیں۔اوؿ اك و٩ت رجکہ ی ؿوایت ہٌؼومتبً

 (تبلیبں) هیں  اپٌی ًينت مٌجھبلٌے کی تیبؿی کـؿہب ہے ، ہن ُاك کب عیـ ه٪ؼم کـتے ہیں ۔

ب وہ رل کہے ػًیب هیں  اپٌب وہ ه٪بم صبٍل کـؿہب    ہٌؼومتبىهغتَـ یہ کہ اك و٩ت رجکہ 

ص٪ؼاؿ ہے، ہویں  اك ثبت کب ایک تبؿیغی هو٩ٜ هال ہے کہ ہن  اپٌے ػوًوں هلکوں کے تٞل٪بت کو  

۔ اوؿ هزھے ی٪یي  ہے کہ ہن  تیي اہن ىٞجوں اگلی ٍؼی کی ىـاکت ػاؿی  کی ایک پہچبى ثٌبػیں

 هیں هل کـ کبم کـتے ہوئے اینب کـمکتے ہیں ۔

اپٌے اپٌے هلکوں  هیں عوىضبلی  کو ٥ـوٟ  اّول، ہن ٝبلوی ىـاکت ػاؿوں کی صیخیت مے

ػے مکتے ہیں۔ ہن  هنت٪جل کے لئے هل کـ  اٝلیٰ ٹیکٌبلوری اوؿ  ثلٌؼ هٞبوّوں کے صبهل 

ؿوفگبؿ کے هوا٩ٜ  پیؼا کـمکتے ہیں ۔ هیـے اك ػوؿے کے مبتھ ہی  اة ہن  اپٌے ١یـ ٥وری 

کی تواًبئی  ہٌؼومتبىمے   اكروہـی  موزھوتے پـ ٝول ػؿآهؼ ىـوٛ کـًے کے لئے تیبؿ ہیں۔

اوؿ ہوبؿے  ػوًوں هلکوں هیں ؿوف ،کی ثڑھتی ہوئی  ّـوؿتوں کو پوؿا کـًے هیں هؼػ هلے گی

 پیؼا ہوں گے۔  هوا٩ٜ گبؿ کے ہقاؿوں 

ہویں ػ٥بٛ اوؿ ١یـ ٥وری عالئی هٌَوثوں  رینے اٝلیٰ ٹیکٌبلوری کے ىٞجوں هیں  

مت مے ی اػاؿوں کو اپٌی ُاك ٥ہـہٌؼومتبًًے   ىـاکت ػاؿی ٩بئن کـًے کی ّـوؿت ہے۔ لہؾا ہن

عتن ثـآهؼات پـ ٝبئؼ اپٌے کٌٹـول کو  ہن  کہب ربتب ہے۔اوؿ" ِلنٹ  ٹیایٌٹ"عبؿد کـػیب ہے  رنے  

کـػیں  گے اوؿ ّواثٔ کی اٍالس کـیں گے۔یہ ػوًوں ا٩ؼاهبت  اك ثبت کو ی٪یٌی ثٌبئیں گے کہ 

ی کوپٌیوں کے ہٌؼومتبًػیي اوؿ تزبؿت  کی عواہبں اهـیکہ کے مبتھ اٝلیٰ ٹیکٌبلوری  کے لیي 

وک  کیب ربئے رو ہن اپٌے ٩ـیت تـیي اتضبػیوں اوؿ ىـاکت ػاؿوں کے مبتھ  کـتے مبتھ وہی مل

 (تبلیبں) ہیں۔

تواًبئی تک اوؿ هٌبمت ٩یوت  کی  ہن هبصول ػومت  ومبئِل ؿوفگبؿ پیؼا کـًے، فیبػہ ٍب٣

ے ، ُاى وٝؼوں کو پوؿا کـًے کے لئے رو ہن ًے کوپي ہیگي کی ؿمبئی  هیں اّب٥ہ کـً ہٌؼومتبى

هیں کئے تھے اوؿ ٥ْب هیں کبؿثي گینوں کے کن تـ اعـاد  کے مبتھ مبتھ  ا٩تَبػی  تـ٩ی کب 

 هيتـکہ ؿینـچ اوؿ هٌَوثوں کی تیبؿی پـ کبم کـمکتے ہیں۔هٚبہـہ کـًے کے لئے

کـمکتے ہیں، رو ا٩تَبػی اوؿ ہن هل کـ تزبؿت هیں ُا ك تض٦٘ پنٌؼی کی هقاصوت 

تک ػًیب کی مت مے فیبػہ    اة  کب ىوبؿ  ا٥قائو اوؿ اعتـاٝبت کب  گال گھوًٹ ػیتی ہے۔اهـیکہ

ثھی هٌڈیبں   ہٌؼومتبىاوؿ وہ ثؼمتوؿ  اینب ہی ؿہے گب۔اوؿ  امی ٕـس  ہوتب ہے  کھلی هٞیيتوں  هیں

کو کن کـکے  اپٌے ثھـ پوؿ  کبؿی کی ؿاہ هیں صبئل ؿکبوٹوں ثیـوًی مـهبیہ اوؿ  کھول کـ

کے مبتھیوں کی صیخیت مے ہن اك ثبت کو ی٪یٌی  G20هٌؼ ہو مکتب ہے۔ہ ا٩تَبػی  هوا٩ٜ مے ثہـ 

ثٌب مکتے ہیں کہ ٝبلوی ا٩تَبػی ثضبلی هنتضکن اوؿ ػیـ پب ہو۔ہن  ّـوؿی ه٦بہوتیں  کـًے 

بؿی ؿکھ مکتے ػوہب هؾاکـات کے ایک اینے ػوؿ کے  لئے  کوىيیں  رکےصوٍلے کے مبتھ 

ہیں رو ثلٌؼ ه٪بٍؼ کب صبهل ہو اوؿ هتوافى ہو۔ تبکہ  ٝبلوی تزبؿت  توبم هٞیيتوں  کے لئے  کبؿ 

 گـ ہو۔



ی اوؿ اهـیکی  هبہـیي اوؿ مبئیٌل ہٌؼومتبًہن هل کـ فؿاٝت کو  هنتضکن کـمکتے ہیں۔

وں کو ثب اعتیبؿ ثٌبًے کبىتکبؿ  ہٌؼومتبىػاًوں کے ػؿهیبى  تٞبوى ًے  مجق اً٪الة کو رٌن ػیب تھب۔

کے لئے ٹیکٌبلوری کے   امتٞوبل هیں  ایک لیڈؿ ہے۔ ُامی ٩نن کے کبىت کبؿ ري مے  هیں کل 

یل ٥وى پـ هبؿکیٹ اوؿ هوموی  صبالت مے هتٞل٨ تبفہ تـیي إالٝبت ه٦ت  ِهال تھب، رو اپٌے َم

ک لیڈؿ ہے۔اة ٍل کـتے ہیں۔ اوؿ اهـیکہ  فؿٝی پیؼاواؿی ٍالصیت  اوؿ ؿینـچ هیں ایصب

رجکہ کنبًوں اوؿ ػیہی ٝال٩وں کو   آة وہوا هیں تجؼیلیوں  کے احـات اوؿ عيک مبلی کب مبهٌب 

 ا ثہبؿ  اً٪الة الًے کے لئے  هل کـ کبم کـمکتے ہیں۔مؼہے، ہن ایک ػومـا، فیبػہ  ػیـ پب اوؿ 

و  هل کے هوموی پیو گوئی کے ًٚبهوں  ک ہٌؼومتبىہن ثـمبت کے اگلے هومن مے پہلے 

ہوبؿا ه٪َؼ، کبىتکبؿ عبًؼاًوں کی ربًت مے پبًی کے امتٞوبل هیں ک٦بیت،  کـثہتـ ثٌب ؿہے ہیں۔

، ُاى کی پیؼاواؿی ٍالصیت هیں اّب٥ے اوؿ ارٌبِك عوؿاک کی پـامنٌگ کو ثہتـ ثٌبتے ہوئے

 ى ُا اوؿ،تبکہ فؿٝی  پیؼا واؿ   هبؿکیٹ تک پہٌچٌے مے پہلے ؿامتے ہی هیں  ّبئٜ ًہ ہو ربئے

اوؿ ري کے ثبٝج ارٌبِك  ً٪َبًبت مے ثچٌے کے لئے  رو لو گوں کو ه٦لود کـػیتے  ہیں 

 ۔ی  کنبًوں  کی هؼػ کـًب ہے ہٌؼومتبًکـوڑوں     عوؿاک کی ٩یوتیں  اوپـ چلی ربتی ہیں ،

َّے کے ٕوؿ پـ ہن اوؿ ہوبؿے  ارٌبِك عوؿاک کی مالهتی کے هٌَوثے کے ایک ص

کے ٝـود  ہٌؼومتبىهٌؼ کـیں گے ۔ یہ  ہکی هہبؿتوں مے ثہـ ہٌؼومتبىا٥ـی٪ہ هیں کبىتکبؿوں کو 

کی ایک ٝالهت ہے۔ یٌٞی یہ کہ اة ہن ثڑی هضٌت مے صبٍل کی ہوئی هہبؿتوں کو  ُاى هلکوں 

کی فؿٝی تـ٩ی کے لئے ایک هبڈل موزھتے ہیں۔ یہ اك  ىہٌؼومتبکو ثـآهؼ کـمکتے ہیں، رو 

کی ىـاکت ػاؿی کل ٕـس ٥وؿی  ہٌؼومتبىثبت کی ایک اوؿ ُپـ فوؿ هخبل ہے کہ اهـیکہ اوؿ 

 اہویت کے کنی ٝبلوی چیلٌذ مے ًوٹ مکتی ہے۔

کنی  هلک کی ػولت کب اًضَبؿ   چوًکہ ُاك کے لوگوں کی ٍضت پـ ثھی  ہوتبہے،اك  

کی کوىيوں  هیں  ہٌؼومتبى٧  اوؿ ایچ آئی وی  یب ایڈف رینی ثیوبؿیوں کے عال٣ لئے ہن تِپ ػ

ثؼمتوؿ هؼػ ٥ـاہن کـتے ؿہیں گے۔اوؿ ٝبلوی ىـاکت ػاؿوں کی صیخیت مے  ہن ٥لو کی َوثب کی 

ؿوک تھبم کـتے ہوئے ٝبلوی ٍضت کو ثہتـ ثٌبًے کے لئے هل کـ کبم کـیں گے۔اوؿ چوًکہ ٝلن 

نی ہے، اك لئے ہن اپٌے ٕلجب  اوؿ  اپٌے ُاى کبلزوں اوؿ یوًیوؿمٹیوں کے اکینویں ٍؼی کی کـً

 ػؿهیبى تجبػلوں هیں اّب٥ہ کـیں گے ، رٌہیں ػًیب کے ثہتـیي اػاؿوں هیں ىوبؿ کیب ربتب ہے۔

اك و٩ت رجکہ ہن اپٌی هيتـکہ عوىضبلی کے ٥ـوٟ کے لئے کبم کـؿہے ہیں، ہن ایک 

۔ اوؿ  وہ ہے ہوبؿی هيتـکہ  ہیں ـاکت ػاؿی کـمکتے ػومـے تـریضی  هٞبهلے هیں  ثھی ى

هیں ًے هوجئی  هیں صوٍلہ هٌؼ  عبًؼاًوں  اوؿ وصيیبًہ  صولے هیں فًؼہ ثچ مکیوؿٹی کب هٞبهلہ۔ 

ربًے والوں مے هال٩بت کی تھی۔اوؿ یہبں پبؿلیوٌٹ  هیں ، رنے  عوػ اك لئے  ًيبًہ ثٌبیب گیب تھب 

ىہـیوں  اوؿ  چھجیل ی ہٌؼومتبً کے ی ہے، ہن  گیبؿہ متوجـکہ  وہ روہوؿیت کی ًوبئٌؼگی کـت

ىہـیوں مویت ُاى توبم لوگوں  کو عـاِد ٝ٪یؼت پیو کـتے ہیں، رٌہیں ہن مے اهـیکی ًوهجـ کے 

 چھیي لیب گیب۔

یہ وہ ثٌؼھي ہے  رو ہن هیں هيتـک ہے۔امی ورہ مے ہن اك ثبت پـ ُهَـ ہیں کہ کجھی 

،ٝوؿتوں اوؿ ثّچوں کے ٩تل کب رواف ٥ـاہن ًہیں کـمکتی۔امی ورہ ثھی کوئی چیق ثے گٌبہ َهـػوں

ئے مے ہن ػہيت گـػوں کے صولوں کو ؿوکٌےاوؿ اپٌے  گہـے تٞبوى  کو هقیؼ ثڑھبًے کے ل

اوؿ یہی  پہلے کنی ثھی و٩ت کے ه٪بثلے   هیں  اة فیبػہ ٩ـیجی  ٕوؿ پـ هل کـ کبم کـؿہے ہیں۔

ٞبىـوں کی صیخیت مے    عو٣ کی صبلت هیں فًؼگی ورہ ہے رو ہن  تواًب اوؿ لچک ػاؿ ه



گقاؿًے مے اًکبؿ کـتے ہیں۔ہن ُا ى ا٩ؼاؿ اوؿ ٩بًوى کی صکوـاًی کو ٩ـثبى ًہیں کـیں گے رو 

 ہوبؿی پہچبى ہیں۔اوؿ  ہن اپٌے لوگوں کے ػ٥بٛ هیں کجھی ًہیں  لڑکھڑائیں  گے۔ 

رٌگ کی ورہ ہی مے ہن ال٪بٝؼہ اوؿ ُاك کے ػہيت گـػ صلی٦وں کے عال٣ اهـیکہ کی 

کی اہن اهؼاػ ًے ا٢٥بى لوگوں  کے  ہٌؼومتبىهیں  ا٢٥بًنتبى هیں حبثت ٩ؼم ہیں، رہبں تـ٩یبتی کبهوں 

صبالِت فًؼگی کو ثہتـ ثٌبیب ہے۔ہن ٕبلجبى کب فوؿ توڑًے  اوؿ ا٢٥بى ٥وروں کو تـثیت ٥ـاہن کـًے  

کے ػ٥بٛ هیں ٩بئؼاًہ  صیخیت صبٍل تبکہ یہ ٥وریں اپٌے هلک ہیں  کے ِهيي هیں آگے ثڑھ ؿہے 

گـهب هیں ا٢٥بًوں  هیں یہ واّش کـچکب ہوں  کہ  اهـیکی ٥وریں اگلے هومِن اوؿ اگـچہ کـمکیں۔

لیکي هیں ًے یہ ثھی واّش کـػیب ہے کہ ا٢٥بى  ، کو ؽّهے ػاؿیبں هٌت٪ل کـًب ىـوٛ کـػیں گی

ّٖے کو ۔۔ بى لوگوںلوگوں کے لئے اهـیکہ کب وٝؼہ ثـ٩ـاؿ ؿہے گب ۔ اهـیکہ ا٢٥ ُاى   ۔۔کو یب  ُاك  ع

 ۔رو ہن مت کے لئے عٖـہ ہیں ے گب کے ؿصن و کـم  پـ ًہیں چھوڑپنٌؼ ٌٝبٍـ اًتہب اوؿ تيّؼػ ه

اوؿ  ال٪بٝؼہ اوؿ ُاك کے صلی٦وں کی ٦ٍوں هیں علل ڈالٌے اوؿ  ُاًہیں ِتتـ ِثّتـ کـًے 

مـصؼکے ػوًوں ربًت کبهیبة ىکنت ػیٌے  کے لئے ہوبؿی صکوت ٝولی کو الفهی ٕوؿ پـ 

ہن مـصؼی ٝال٩ے هیں ػہيت گـػ ٹولوں کے عٖـے مے کہ  اوؿ یہی ورہ  ہے ہوًب چبہئے۔

هیں یہ  ًوٹٌے کے لئے  صکوهِت پبکنتبى کے مبتھ  هل کـ کبم کـتے ؿہے ہیں۔پبکنتبًی صکوهت 

ہ پبکنتبًی لوگوں ہے کہ یہ ٹولے  ًہ ٍـ٣ پبکنتبى کے ثبہـ  عٖـہ ہیں  ثلک اصنبك ثڑھتب رب ؿہب

تيّؼػ اًتہب پنٌؼ ٌٝبٍـ کے هکے لئے ثھی عٖـہ ہیں۔اًہوں ًے  پچھلے کئی ثـموں کے ػوؿاى 

 ہبتھوں  ثڑی تکلی٦یں ُاٹھبئی  ہیں۔

گے کہ ُاى کی مـصؼوں کے   ؿہیں  اوؿ ہن مت ثؼمتوؿ  پبکنتبى کے لیڈؿوں پـ فوؿ ػیتے

ل ہیں  اوؿ یہ کہ هوجئی کے صولوں  هیں ري اًؼؿ ػہيت گـػوں کے هض٦وٗ ٹھکبًے  ًب ٩بثِل ٩جو

چبہئے۔اوؿ ہویں الفهی ٕوؿ هیں الیب ربًب کٹھـےاًَب٣ کے  ػہيت گـػوں کب ہبتھ تھب ، ُا ًہیں الفهًب

پـ یہ ثھی تنلین کـًب چبہئےکہ ایک اینےا٢٥بًنتبى  اوؿ ایک اینے پبکنتبى کے مبتھ  ہن مت کب 

ثھی امی  کب ه٦بػ ہٌؼومتبىل ہوں اوؿ روہوؿی ہوں۔اوؿ ه٦بػ واثنتہ  ہے رو هنتضکن ہوں، عوىضب

 ہے۔ هیں 

اوؿ پبکنتبى کے ػؿهیبى  ثؼمتوؿ  ہٌؼومتبىٝال٩بئی مالهتی کے لئے کوىبں ؿہتے ہوئے  ہن 

تبہن ہن یہ  ثھی تنلین کـتے ہیں کہ آپ کے ػوًوں هلکوں  گے۔ؿہیں  هکبلوے کب عیـ ه٪ؼم کـتے 

 هلکوں کے لوگ ہی  ٕے کـمکتے ہیں۔ کے ػؿهیبى تٌبفٝبت کو ٍـ٣ ػوًوں

اوؿ اهـیکہ، هقیؼ ومیٜ پیوبًے پـ ایيیب هیں ىـاکت ػاؿی کـمکتے ہیں۔ آد  ہٌؼومتبى

کـکے، رینب کہ ہن   اوؿ تٞل٪بت هیں گہـائی پیؼاکن کـتے ہوئےُپـاًے اتضبػوں کو هنتض اهـیکہ

اوؿ ہن آمیبى رینی اػا کـؿہب ہے۔ایک ثبؿ پھـ ایيیب هیں ٩بئؼاًہ کـػاؿ چیي کے مبتھ کـؿہے ہیں ، 

ٝال٩بئی تٌٚیووں کو ػوثبؿہ ىبهِل   صبل کـؿہے ہیں۔اوؿ هيـ٩ی ایيیب کی مـثـاہ کب٦ًـًل هیں 

ثھی  ایک ىـاکت ػاؿ ہے۔آپ کے رٌوة هيـ٩ی   ہٌؼومتبى ىبهل ہو ؿہے ہیں۔ اى تٌٚیووں هیں  

ثلکہ ، "هيـ٧ کی ٕـ٣ ػیکھے"٣ ًہ ٍـ ہٌؼومتبىایيیبئی ہونبیوں کی هبًٌؼ، ہن چبہتے ہیں کہ 

اك لئے کہ اك مےہوبؿے توبم هلکوں کی   هيـ٧ کو ىبهِل صبل  کـے۔ ہٌؼومتبىہن چبہتے ہیں کہ 

 مالهتی اوؿ عوىضبلی هیں اّب٥ہ ہوگب۔

ٝبلوی مالهتی کے لئے  ىـیِک کبؿ  ہٌؼومتبى ی لیڈؿوں کی صیخیت مےاهـیکہ اوؿ ػو ٝبلو

اگلے ػو  ثـموں تک  ہٌؼومتبىیک اینے و٩ت هیں  رت  عبً  ٕوؿ پـ ا ۔۔  ثي مکتے ہیں

٪یًٌب اهـیکہ رل ه٦ٌَبًہ اوؿ ػیـ پب ٝبلوی ًٚبم کب مالهتی کوًنل  هیں عؼهبت  اًزبم ػے ؿہب ہے۔ی



عواہبں ہے ، ُاك هیں ایک اینی ا٩واِم هتضؼہ ىبهل ہے، رو  ٝوؼہ کبؿکـػگی  کی صبهل ، هوحـ ، 

ورہ ہے رو آد هیں یہ کہہ مکتب ہوں کہ هیں آًے والے ثـموں  هیں  ٩بثِل اٝتجبؿ اوؿ ربئق ہو۔ یہی 

ا٩واِم هتضؼہ کی ایک اینی اٍالس ىؼہ مالهتی کوًنل کے ثبؿے هیں ُپـ ُاهیؼ ہوں ، رل هیں 

 (تبلیبں) ۔گبایک هنت٪ل ُؿکي کی صیخیت مے ىبهل ہو ہٌؼومتبى

ے مبتھ ثڑھی ہوئی اة آپ هزھے یہ کہٌے کی اربفت  ػیزئے کہ ثڑھے ہوئے اعتیبؿ ک

ؽّهے ػاؿیبں ثھی آتی ہیں۔ا٩واِم هتضؼہ اپٌے ثبًیوں کے ُاى تَّوؿات کی تکویل کے لئے ٩بئن ہے، 

ري کب ه٪َؼاهي اوؿ مالهتی کو ثـ٩ـاؿ ؿکھٌب،ٝبلوی تٞبوى کو ٥ـوٟ ػیٌب اوؿ  اًنبًی ص٪و٧ کو 

پـ ُاى هلکوں کی ؽّهے  ػاؿیبں ہیں۔ لیکي یہ عبً ٕوؿ ّهے آگے ثڑھبًب ہے۔یہ توبم هلکوں کی ؽ

لہؾا اك ثبت کو ی٪یٌی  ثٌبًے کے لئے ػاؿیبں ہیں ، رو اکینویں ٍؼی هیں ٩یبػت کـًب چبہتے ہیں۔

کہ  مالهتی کوًنل هوحـ ہو، ُاك کی ٩ـاؿ ػاػوں پـ ٝول ػؿآهؼ ہواوؿ ُاك کی پبثٌؼیبں ًب٥ؾ الٞول 

هٌتٚـ ہیں رو مالهتی کوًنل  کی اوؿ ُاى توبم هلکوں کے مبتھ کبم کـًے کے  ہٌؼومتبىہوں، ہن 

ؿکٌیت کے هتوٌّی ہیں۔اوؿ یہ کہ ہن ُاى ثیي اال٩واهی ؿوایبت  کو هنتضکن کـًب چبہتے ہیں ، ري هیں 

 توبم هلکوں اوؿ توبم ا٥ـاػ کے ص٪و٧ اوؿ ؽّهے ػاؿیوں کو تنلین کیب ربتب  ہے۔

ىبهل ہے۔هیں ًے  پھیالؤ کو ؿوکٌے کی ؽّهے ػاؿی روہـی ہتھیبؿوں کے  ہوبؿی  اك هیں

رت مے اپٌب هٌَت  مٌجھبال ہے، اهـیکہ ًے اپٌی ٩وهی مالهتی کی صکوت ٝولی هیں روہـی 

هیں کوی کـًے   کے ؽعبئـ  املضہ کے ٝول ػعل کو کن کـػیب ہے اوؿ ہن ًے عوػ اپٌے املضہ

روہـی کیب ہے۔اوؿ ہن ًےروہـی ہتھیبؿوں کے پھیالؤ اوؿ  ہ کے لئے ؿوك کے مبتھ موزھوت

ہيت گـػی کی ؿوک تھبم  کو اپٌے روہـی ایزٌڈے  هیں اّولیي  صیخیت ػے ؿکھی ہے۔اوؿ ہن ًے ػ

ٝبلوی مٖش پـ املضہ کے پھیالؤ کی ؿوک تھبم کے ُاك اًتٚبم کو هنتضکن  کیب ہے، رنے ایي  

 کہب ربتب ہے۔ ہ ں کے پھیالؤ کے اًنؼاػ کب موزھوتایي پی ٹی  یٌٞی روہـی ہتھیبؿو

ك روہـی مبفومبهبى کو هض٦وٗ کـًے کے ه٪َؼ مے  ػًیب کے ُا ومتبىہٌؼاهـیکہ اوؿ 

رل کب ١لٔ ہبتھوں هیں چلے ربًے کب اصتوبل ہے۔ہن یہ ثبت واّش ہیں  هل کـ کبم کـمکتے

کـمکتے ہیں کہ ہـ هلک کو  اگـ چہ ُپـ اهي ه٪بٍؼ کے لئے روہـی تواًبئی کب ص٨  صبٍل 

یي اال٩واهی ؽّهے ػاؿیبں ثھی پوؿی کـًی چبہئیں۔ اوؿ ہے۔لیکي ہـ هلک کو الفهی ٕوؿ پـ  اپٌی ث

اوؿ ہن هل کـ ایک اینے تَّوؿ کے لئے کبم بهل ہے۔ؿیہ ایـاى ثھی ىاى هلکوں هیں امالهی روہو

ی لیڈؿ آفاػی کے ثٞؼ مے اپٌبئے ہوئے ہیں۔ ایک اینی ػًیب   کب ہٌؼومتبًکـمکتے  ہیں، رنے 

  مے پبک ہو۔رو روہـی ہتھیبؿوں تَّوؿ 

وؿ اك ثبت ًے هزھے اة ُاك آعـی ىٞجے تک  پہٌچب ػیب ہے، رل هیں ہوبؿے هلک ا

 ٍـ٣  ىـاکت ػاؿ ثي مکتے ہیں  ۔ اوؿ وہ ہے روہوؿی اًؼاِفصکوهت کو هنتضکن کـًب۔ ًہ

 هلک ثلکہ ثیـوِى هلک ثھی۔ اًؼؿوِى

ے اهـیکہ هیں هیـی  اًتٚبهیہ  ًےصکوهت کو فیبػہ ُکھال، ى٦ّب٣  اوؿ لوگوں کے مبهٌ

هیں آپ یہی  کچھ کـًے کے لئے ٹیکٌبلوریق  ہٌؼومتبىرواة ػہ  ثٌبًے کے لئے کبم کیب ہے۔یہبں 

رینب کہ هیں ًے کل هوجئی  هیں ایک ًوبئو هیں ػیکھب۔آپ کب إالٝبت تک  ،مے کبم لے ؿہے ہیں

ىہـیوں کو ُاى مـوموں کے صَول کی ٍالصیت ٥ـاہن   ، ؿمبئی کے ص٨ کب ٝہؼ مبف  ٩بًوى

اوؿ یہ ٩بًوى ٝہؼے ػاؿوں ۔۔( تبلیبں) کے وہ هنتض٨ ہیں۔ ثٌبؿہب ہے ، ري عتیبؿ وئے  ثب اہکـتے 

،  ٹیکنٹ  هیَنیذ کے ؽؿیٞے ُاهیؼ واؿوں کے ثبؿے هیں فکو ٩بثِل هضبمجہ ثٌب ؿہب ہے۔ ووٹـ

إالٝبت صبٍل کـمکتے ہیں۔اوؿ رینب کہ هیں ًے کل ُاك و٩ت ػیکھب، رت هیں ًے ؿارنتھبى 



، آپ لوگوں کو تٞلین  اوؿ ص٦ٚبى تیوں کے مبتھ ایک ای پٌچبیت هیں ىـکت کی تھیهیں  ػیہب

 ٍضت اوؿ ٝالد کی عؼهبت  ٥ـاہن کـؿہے ہیں۔

اة ہوبؿے ػوًوں هلک  کھلی صکوهت کے ثبؿے هیں ایک  ًئی ىـاکِت کبؿ هیں  اپٌے 

ی ہے اوؿ اپٌے کب تّٞیي  کـیں گے کہ کیب چیق کبم کـت چیق  تزـثبت کب تجبػلہ کـیں گے، اك

ىہـیوں کو ثب اعتیبؿ ثٌبًے کے لئے ومبئل کی ایک ًئی پوػ تیبؿ کـیں گے۔اوؿ اك ثبت کی ایک 

کی ىـاکت ػاؿی کل ٕـس ٝبلوی هنبئل کے چیلٌذ  ہٌؼومتبىاهـیکہ اوؿ اوؿ هخبل کے تضت کہ 

و  کے هلکوں ک هٞبىـتی تٌٚیووں اوؿ ػًیب ثھـمے  مے ًوٹ مکتی ہے، ہن  اى اعتـاٝبت  

گے۔ہن یہ حبثت کـیں گے کہ ٝبم هـػ اوؿ ٝوؿتیں کنی ثھی  ػومـے   ٕـِف  کـیںُهنت٦یِ 

 صکوهت کے ه٪بثلے هیں روہوؿیت مے فیبػہ  ٥یِ یبة ہوتی ہیں۔

کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو  مبؿی ػًیب ػیکھتی ہے۔ ہقاؿوں  ہٌؼومتبىامی ٕـس رت 

ؿ اًتغبثی کبؿکي  اوؿ مّتـ کـوڑ  وُاهیؼواؿ ا  الکھوںمیبمی پبؿٹیبں،  پولٌگ کےالکھوں  هـاکق، 

اك میبؿے پـ اك  رینی اوؿ کوئی چیق ًہیں۔ وہ  هلک رہبں  روہوؿیت آؿہی ہے ، وہ ووٹـ۔

 ہٌؼومتبىکے تزـثے مے ثہت کچھ میکھ مکتے ہیں۔ اك ٩ؼؿ هبہـاًہ تزـثہ ، رل مے  ہٌؼومتبى

وکي ہے  رت ػًیب کی مت مے ثڑی ػًیب کو ثہـ هٌؼ کـمکتب ہے۔اوؿ یہ ثھی ُاك و٩ت ہی ه

 روہوؿیت  ایک ٝبلوی لیڈؿ کی صیخیت مے اپٌے ؿول کو ٩جول کـلے۔

ػًیب کی ػو ثڑی روہوؿیتوں کی صیخیت مے ہویں یہ ثبت کجھی ًہیں ثھولٌی چبہیئے کہ 

۔ ہٌؼومتبًیوں (تبلیبں)ہوبؿی اپٌی آفاػی کی ٩یوت ػومـوں کی آفاػی کی عبٕـ اٹھ کھڑا ہوًب ہے۔ 

یہ ثبت هٞلوم ہے، کیوں کہ یہ آپ کے اپٌے هلک کی تبؿیظ هیں ؿ٩ن ہے۔ ہٌؼومتبى کی آفاػی کو 

گبًؼھی ًے رٌوثی ا٥ـی٪ہ کے ہٌؼومتبًی ثبىٌؼوں کے   ،کی رؼورہؼ کب آ١بف کـًے مے ثھی پہلے

ص٪و٧ کب پـچن ثلٌؼ کیب۔ اك و٩ت رت اهـیکہ کی ٕـس ػومـے هوبلک ہٌؼومتبى کی آفاػی کی 

کـ ؿہے تھے، ہٌؼومتبى ًے ثھی ا٥ـی٪ہ مے لے کـ ایيیب تک اى ا٩وام کے ص٨ِ عوػ پيت پٌبہی 

اهـیکہ کے مبتھ ( تبلیبں)اؿاػی کی صوبیت کی رو مبهـاریت مے آفاػی صبٍل کـ ؿہی تھیں۔ 

مبتھ آپ ثھی ػًیب ثھـ هیں روہوؿی تـ٩ی اوؿ مول مومبئٹی کی تٌٚیووں کے صبهی ؿہے ہیں۔ اوؿ 

  ی ٝٚوت کب ایک صَہ ہے۔ یہ ثھی ہٌؼومتبى ک

قى ہوتب ہے۔ ػاًو پـ کہ ہـ هلک اپٌی اپٌی ؿاہ پـ گبه اة ہویں یہ ثبت موزھ لیٌی چبہیئے

اربؿہ ػاؿی ًہیں ہے، اوؿ ًہ ہی کنی هلک کو اپٌی ا٩ؼاؿ کنی ػومـے هلک  کی کنی ایک ٩وم 

ربتب ہے ۔۔  پـ هنلٔ کـًے کوىو کـًی چبہیئے۔ لیکي رت پـ اهي روہوؿی تضـیکوں کو کچال

رینب کہ هخبل کے ٕوؿ پـ، ثـهب هیں ہو ؿہب ہے ۔۔ تت ػًیب کے روہوؿی هوبلک عبهوه توبىبئی 

ثي کـ ًہیں ؿہ مکتے ۔ یہ ثبت ًب٩بثِل ٩جول ہے کہ پـ اهي هٚبہـیي کو گولی مے اڑا ػیب ربئے، یب 

ًب٩بثِل ٩جول میبمی ٩یؼیوں کو ٝيـوں تک ریل کی مالعوں کے پیچھے ثٌؼ ؿکھب ربئے۔ یہ ثبت 

ہے کہ ػیوالیہ صکوهتیں اپٌے ٝوام کی توٌبؤں کو اپٌی صـً اوؿ ػیواًگی کی ثھیٌٹ چڑھب ػیں۔ 

یہ ثبت ًب٩بثِل ٩جول ہے کہ اًتغبثبت پـ ػھبًؼلی کے ؽؿیٞے احـ اًؼاف ہوا ربئے، رینب کہ ثـهب ًے 

 کیب ہے اوؿ ػًیب ثھـ ًے ػیکھب ہے۔ 

یوں کے پیِو ًٚـ ثیي اال٩واهی ثـاػؿی، عبً اًنبًی ص٪و٧ کی اینی ىؼیؼ عال٣ وؿف

ٕوؿ پـ اهـیکہ اوؿ ثھبؿت رینے ؿہٌوب هلکوں کب ٥ـُ ہے کہ وہ اك کی هؾهت کـیں۔ اوؿ 

هیں اکخـ ارتوبٝبت  هزھے ػوٹوک ثبت کہٌے کی اربفت ػیزیئے، ہٌؼومتبى ًے ثیي اال٩واهی 

کے ص٪و٧ کے لیے آواف ثلٌؼ  او٩بت اك ٩نن کے هٞبهالت مے پہلو تہی کی ہے۔ لیکي اى ا٥ـاػ



کـًب رو عوػ اینب ًہیں کـ مکتے، ػومـے هوبلک کے اًؼؿوًی هٞبهالت هیٰں هؼاعلت ًہیں ہے۔ 

ًہ ہی یہ کنی هلک کی عوػهغتبؿی کی عال٣ وؿفی ہے۔ ثلکہ یہ ہوبؿے روہوؿی اٍولوں کی 

ہیں۔ اوؿ یہ ایيیب  پبك ػاؿی ہے۔ یہ اى اًنبًی ص٪و٧ کو هٌٞی ثغيٌب ہے رٌہیں ہن آ٥ب٩ی موزھتے

اوؿ ػًیب ثھـ هیں اك پیو ؿ٥ت کی پيت پٌبہی کـًب ہے رل ًے آهـیت کو روہوؿیت هیں تجؼیل 

  هیں اّب٥ہ کیب ہے ۔مالهتی هیں ہوبؿی کـًے هیں کـػاؿ اػا کیب ہے، اوؿ اًزبِم کبؿ ػًیب ثھـ 

روہوؿی ٕـِف اك لیے هيتـکہ عوه صبلی کو ٥ـوٟ ػیٌب، اهي اوؿ مالهتی کو ت٪ویت ػیٌب، 

امتضکبم ثغيٌب ۔۔ یہ ٩یبػت کی ؽهہ ػاؿیبں ہیں۔ اوؿ ثٖوِؿ ثیي  صکوـاًی اوؿ اًنبًی ص٪و٧ کو 

ویں ٍؼی هیں ػًیب کو ثغو  00اال٩واهی ىـاکت کبؿ، یہ وہ ٩یبػت ہے رو اهـیکہ اوؿ ہٌؼومتبى 

ہو مکتب، ًہ مکتے ہیں۔ تبہن یہ تٞل٨ هضِ ػو ٍؼوؿ یب هضِ ػو وفؿائے اٝٚن کے ػؿهیبى ًہیں 

ہی یہ تٞل٨ پبؿلیوبى کے ایواًوں تک هضؼوػ ؿہ مکتب ہے۔ اًزبِم کبؿ، یہ ىـاکت ػاؿی ػو ٝوام کے 

۔ اك لیے هیں اپٌی ت٪ـیـ کب اعتتبم ہٌؼومتبًی ٝوام مے ثـاِہ (تبلیبں)ػؿهیبى ہی ٩بئن ہو مکتی ہے۔ 

 :رو آد هزھے مي ؿہے ہیں کـًب چبہتب ہوں پـ ؿامت عٖبة 

ٝبم هلک  ري مے کوئی ؼگیوں هیں اینے هَبئت مے ًجـػ آفهب ہوئے ہیں آپ اپٌی فً

۔ لیکي هضِ چٌؼ ٝيـوں کے اًؼؿ اًؼؿ آپ ًے تـ٩ی اوؿ تٞویـ ہو ربتبگھٹٌے ٹیکٌے پـ هزجوؿ 

کی وہ هٌبفل ٕے کی ہیں رٌہیں ٝجوؿ کـتے کـتے ػومـی ٩وهوں کو ٍؼیوں لگ ربتی ہیں۔ اة 

ؿہٌوب کی صیخیت مے اپٌب ربئق ه٪بم صبٍل کـ ؿہے ہیں۔ اك کب  آپ ا٩واِم ٝبلن کی هض٦ل هیں ایک

عواة آپ کے والؼیي اوؿ اى کے والؼیي ًے ػیکھب تھب۔ آپ کے ثچے اوؿ اى کے ثچے پیچھے هڑ 

کے اهکبًبت مے  لوضے  هوروػہ ًنل ہی ہے رو اك ہٌؼومتبًیوں کی  کـ ػیکھیں گے، لیکي یہ 

  ثھـپوؿ ٕـی٪ے مے ثہـہ وؿ ہو مکتی ہے۔

اینے هیں رت آپ اپٌی رؼورہؼ ربؿی ؿکھے ہوئے ہیں، هیں چبہتب ہوں کہ ہـ ہٌؼومتبًی 

ىہـی یہ ثبت ربى لے کہ ؿیبمت ہبئے هتضؼہ اهـیکہ ٍـ٣ توبىبئی ثي کـ آپ کب صوٍلہ 

ثڑھبًے کے لیے ثبہـ مے ہی آواف ثلٌؼ ًہیں کـتب ؿہے گب، ثلکہ ہن آپ کے ىبًہ ثيبًہ ہوں گے 

کہ ہن ہٌؼومتبى مے واثنتہ تو٩ٞبت مے آگبہ ہیں۔ ہن موزھتے ہیں کہ هنت٪جل وہ  ۔ اك لیے(تبلیبں)

ہے رو ہن عوػ تٞویـ کـتے ہیں۔ ہن موزھتے ہیں کہ چبہے کنی ىغٌ کب تٞل٨ کہیں مے ثھی 

کیوں ًہ ہو، وہ عؼا کی ٕـ٣ مے ٌٝبیت کـػہ امتٞؼاػ کو ثـوئے کبؿ ال مکتب ہے۔ ثبلکل اینے 

اك ه٪بم تک  (Dr. Ambedkar)کـ ؼ تٞل٨ ؿکھٌے والے ڈاکٹـ اهجیمے  ہی رینے ػلت ربتی

پہٌچے رہبں اًہوں ًے ہٌؼومتبى کب آئیي تضـیـ کیب رو توبم ہٌؼومتبًیوں کے ص٪و٧ کب تض٦٘ کـتب 

 (تبلیبں)ہے۔ 

، یب (ہٌنی)زھتے ہیں کہ پٌزبة کے ػیہبت مے لے کـ چبًؼًی چوک کی گلیوں تک وہن م

مے لے کـ ثٌگلوؿ کی ثلٌؼ و ثبال ٝوبؿتوں تک، چبہے آپ رہبں  کولکتہ ىہـ کے پـاًے صَے

ثھی ؿہتے ہوں، آپ کو اهي،مالهتی اوؿ و٩بؿ مے فًؼگی گقاؿًے، تٞلین صبٍل کـًے، ًوکـی 

 پبًے اوؿ اپٌے ثچوں کے لیے ثہتـ هنت٪جل ٥ـاہن کـًے کب هنبوی ص٨ صبٍل ہے۔ 

ٝبػات و عَبئل کو تـک کـ ػیتی ہیں ہن موزھتے ہیں کہ رت ٩وهیں اوؿ تہؾیجیں اینی ٩ؼین 

رو لوگوں کو هٌ٪نن ؿکھتی ہیں، رت ہن اپٌی هيتـکہ اًنبًیت مے ؿوىٌبك ہو ربتے ہیں، تت ہن 

اپٌی هيتـکہ توٌبؤں کے صَول کی اثتؼا کـ تے ہیں۔ یہ ایک مبػہ مب مج٨ ہے رو پٌچ تٌتـ  

(Panchtantra) ک ہٌؼومتبًیوں کے لیے هيِٞل کی اى کہبًیوں هیں پٌہبں ہے رٌہوں ًے ٍؼیوں ت

ؿاہ کب مب کبم کیب ہے۔ یہ مج٨ اك ٝٚین ہبل هیں کٌؼہ اك ٝجبؿت کب ثھی ؿوس و ؿواں ہے رنے 



یہ هیـا ہے، وہ پـایب ہے، یہ چھوٹے ػهب١وں کب تَوؿ “۔ ہیںیہبں ػاعل ہوتے و٩ت مجھی ػیکھتے 

 ”ہے۔ ثڑے ػل و ػهبٟ والے پوؿی ػًیب کو اپٌب عبًؼاى موزھتے ہیں۔

یہ ہٌؼومتبى کی کہبًی ہے، یہ اهـیکہ کی کہبًی ہے، کہ ثبہوی اعتال٥بت کے ثبوروػ لوگ 

ایک ػومـے هیں اپٌب ٝکل ػیکھ مکتے ہیں، هل کـ کبم کـ مکتے ہیں اوؿ ثٖوؿ پـو٩بؿ هوبلک 

یہ ہوبؿے ػو هوبلک کے ػؿهیبى مبرھے ػاؿی کی ؿوس مے  اکٹھے کبهیبة ہو مکتے ہیں۔ 

ہ ہن اى اػواؿ کب اصتـام کـتے ہیں رٌہوں ًے ہویں رؼا ؿکھب، اگـچہ ہن اك ٝجبؿت ہے کہ اگـچ

گلوثل ػًیب هیں اپٌی ىٌبعت ثھی ثـ٩ـاؿ ؿکھٌب چبہتے ہیں، پھـ ثھی ہن اك ثبت کب اًؼافہ لگب مکتے 

 ہیں کہ ہن هل کـ کیب کچھ صبٍل کـ مکتے ہیں۔ 

ل چیلٌزوں مے ًوٹٌے کے اوؿ اگـ ہن اك مبػہ تَوؿ کو ؿہٌوب ثٌب لیں، اگـ ہن گلوث

لیےگلوثل ىـاکت کے اك عواة کو ٝولی ربهہ پہٌبًے کی کوىو کـیں رل کب هیں ًے آد ؽکـ 

کیب ہے، تو هزھے ؽؿا ثھـ ثھی ىک ًہیں کہ رو ثٌؼھي ہن ًے آد ثبًؼھے ہیں اى کی ورہ مے 

ه صبل، فیبػہ هنت٪جل کی ہٌؼومتبًی اوؿ اهـیکی ًنلیں ایک اینی ػًیب هیں ثنیں گی رو فیبػہ عو

 هض٦وٗ اوؿ فیبػہ ه٦ٌَبًہ ہو گی۔ 

 (تبلیبں) ۔ ۔ اوؿ اهـیکہ ہٌؼومتبى ىـاکت فًؼہ ثبػ(تبلیبں)اك لیے آپ کب ىکـیہ اوؿ رے ہٌؼ 

 

 ثزے ىبم، اًڈیي امٹیٌڈؿڈ ٹبئن 6.17

 


