کرٹری ر
جنل کا پیغام
اقوامِ متحدہ ےک سی ِ
ّ
ہون والوں ےک ساتھ یکجہتِ کا عالیم دن
رِ
مذہب اور عقیدے یک بنیاد پر تشدد کا شکار
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پچھےل کچھ مہینوں میں مذہب اور عقیدے یک بنیادپر انفرادی اور گرویہ سطح پر لوگوں پر ہونں واےل حملوں ےک واقعات میں
ُ
ب دردی ےس خراب
اضافہ دیکھنں میں آیا ےہ۔ یہودیوں کو ان یک عبادت گاہوں میں قتل کیا گیا ،ان یک رقبوں ےک نشانات کو ر ں
مذہب مقامات کو مسمار کیا گیا اور عیسائیوں کو عبادت ےک
ر ں
کیا گیا ،مسلمانوں کو مساجد میں شہید کیا گیا اور ان ےک
دوران مارا گیا اور ان ےک چرچ نذرں آتش کر دئیں ے
گی۔

ے
ہون ،ان میں خاص کر عبادت گاہوں کو
سی لنکا اور ام ںریکہ میں بیھ رونماء
وزی لینڈ ،ں
کب حملوں میں جیسا کہ نی ں
ایےس ے ں
ُ
جمہوریہ اف ںریقہ تک دنیا ےک اکبں تنازعات ےک دوران تق ںریباں تمام طبقات پر ان ےک
ں
نشانہ بنایا گیںا۔ یہیں نہیں بلکہ شام ےس لیکر
گی ہیں۔
عقیدے اورمذہب یک بنیاد پرحمےل کیں ے ں

دنیا ےک اکبں مذاہب میں یہ قدر ر
ب پہ یقیں ر ر
کھنں
ب باہیم ےک جذ ر ں
رواداری اور ُپر امن بقا ےں
ں
ہ کہ وہ سب انسانیت پر مببں
مشبک ے ں
ر
ہ جو مذاہب اور عقیدوں ےس متعلق
ہ اور انہیں مسبد کرنا ے ں
ہیں۔ ہمیں ساتھ ملکر ان لوگوں ےک خالف مزاحمت کرنں ے ں
ر
ن ہیں۔ جبکہ
ب ہیں اور خوف و ہراس اور نفرت جیےس منفں ر ںویںوں کو فروغ دی ں
ب پر مببں غلط فہمیوں کو پھیال رں
جھوٹ اور بدنی ر ں
ے
ے
کون خطرہ
ں
ہ اور اس میں کیس ےک لیں بیھ
انتہان مضبوط اور خوبصورت ے ں
ں
ب تو مختلف مذاہب اور عقیدوں کا تنوع
دیکھا جا ےں
نہیں ےہ۔

رہ ہیں۔ ہم ان لوگوں ےک ساتھ
آج ہم مذہب اور عقیدے یک بنیاد پر ہونں واےل تشدد ےس متاثرہ لوگوں کا ِدن پہیل مرتبہ منا ے ں
اپبں غبں ر
برون کار
ےں
کرن ہیں کہ ِان حملوں کو روکنں ےک لیں اپنں اپنں اختیارات
کرن ہیں اور اعالن ر ں
مبلزل حمایت ےک عزم کا اعادہ ر ں
ر
کرن ہیں کہ ان حملوں ےک ذمہ دار افراد کو قرار واقیع سائیں دی جائیں۔
ں
الئیں ےکں اور ہم یہ مطالبہ بیھ

تقاریر ےک خالف ،اپبں طرز یک پہیل
ب ہیں :ایک نفرت انگبں ں
اقوام متحدہ بں اس معامےل ےک حل ےک لیں دو اہم اقدامات اٹھا ےں
ِں
مذہب مقامات یک حفاظت کاایکشن پالن ےہ۔ مذہب اور عقیدے یک بنیاد
ر ں
حکمت عمیل اور ایکشن پالن کا اعالن ،اور دوسا
ِں
اقوام عالم متحد ہو کر ِاسےک خالف آواز بلند ک ںریں ،نفرت ےک
ہ کہ ِ ں
وری ے ں
پر ہونں واےل ُپر تشدد واقعات یک روک تھام ےک لیں ض ں
مقابےل میں امن ےک پیغامات کو فروغ دیں ،تنوع کو اپنائیں اور انسانں حقوق کا تحفظ ک ںریں۔ دنیا کو یہودیوں ،مسلمانوں
ّ
عیسائیوں اور دیگر مذاہب ےس تعلق رکھنں واےل لوگوں ےک لیں ،مذہب اور عقیدے یک بنیاد پر نفرت اور ُپر تشدد حملوں ،نسل
ب ںاری جیےس منفں ر ںویوں کو جڑ ےس اکھاڑپ ھینکیں ےک
بی اور دوسے مذاہب ےک لوگوں ےس ب ں
ازی سلوک ،اشتعال انگ ں
پرسب ،امتی ں
رں
کنی یک حیثیت ےس ایک دوسے ےک لیں باہیم افہام و تفہیم ےس کام لینا ہو گا۔
لیں آگں بڑھنا ہو گا۔ ہمیں نوعں انسانں ےک ایک ر ں
ان کا ر
ہماری ر
ب کو فروغ دیں
ب باہیم ےک جذ ر ں
احبام ک ںریں اور بقا ےں
اختالف ر ے ں
ِں
ہ کہ ایک دوسے کا خیال ک ںریں،
داری ے ں
مشبیک ذمہ ں
ں

