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اًٹؽًیٹ کی آؾاظی کے ثبؼے هیں
وؾیؽِ ضبؼخہ ہلیؽی ؼوڈھن کلٌٹي کی تمؽیؽ
 21خٌوؼی2010،
ظی ًیوؾین ،وانٌگٹي ،ڈی قی
وؾیؽِ ضبؼخہ کلٌٹي ، Alberto :آپ کب ثے زع نکؽیہً ،ہ صؽف هیؽے اتٌے اچھے تمبؼف کے
لیئے ،ثلکہ اـ اہن اظاؼے کے لیئے آپ کی اوؼ آپ کے قبتھیوں کی لیبظت کے لیئے ۔ یہبں
ًیوؾین هیں آکؽ هدھے ثڑی ضونی هسكوـ ہو ؼہی ہے ۔ یہ اظاؼہ ہوبؼی ثمط اًتہبئی لیوتی
آؾا ظیوں کی لالهت ہے ،اوؼ اى آؾاظیوں کب اؼالق کف ؼؽذ اکیكویں صعی کے چیلٌدوں پؽ
ہوتب ہے ،اـ هوظوق پؽاـہبؼِ ضیبل کب هولك هلٌے پؽ هیں آپ کی نکؽ گػاؼ ہوں ۔
اگؽچہ هیں آپ قت کو ظیکھ ًہیں قکتی کیوں کہ اـ قیٹٌگ هیں  ،ؼونٌیبں هیؽی آًکھوں پؽ پڑ
ؼہی ہیں اوؼ آپ اًعھ یؽے هیں ہیں۔ هیں خبًتی ہوں کہ یہبں ثہت قے ظوقت اوؼ قبثك ؼفمب ء
هوخوظ ہیں۔ هیں هوٌوى ہوں کہ فؽیڈم فوؼم کے قی ای او Charles Overby ،یہبں ًیوؾین هیں
هوخوظ ہیں۔ قیٌیٹ هیں هیؽے قبثك قبتھی ،قیٌیٹؽ ؼچؽڈ لوگؽ *  ،اوؼ قیٌیٹؽ خو لیجؽ هیي ثھی
یہبں هوخوظ ہیں۔ اى ظوًوں ىے  Voice Actکی هٌفوؼی کے لیئے کبم کیب ۔ یہ لبًوى اًٹؽًیٹ
کی آؾاظی کے لیئے کبًگؽیف اوؼ اهؽیکی لوام کے لؿم کی لکبقی کؽتب ہے۔ یہ وہ لؿم ہے
خو پبؼٹیوں کی تفؽیك اوؼ زکوهت کی نبضوں قے هب وؼا ہے ۔
هدھے یہ ثھی ثتبیب گیب ہے کہ قیٌیٹؽ  ،Sam Brownback,قیٌیٹؽ  ،Ted Kaufmanایوا ِ
ى
ًوبئٌعگبى کی ؼکي  ، Loretta Sanchezاوؼ قفبؼت ضبًوں کے ثہت قے ًوبئٌعے ،قفیؽً ،بـن
االهوؼ ،اًٹؽًیٹ کی آؾاظی کے ثبؼے هیں ہوبؼے اًٹؽًیهٌل وؾیٹؽؾ لیڈؼ نپ پؽوگؽام هیں چیي،
کولوجیب ،ایؽاى ،اوؼ لجٌبى ،اوؼ هولڈووا کے نؽکبء ثھی هوخوظ ہیں۔ هیں  Aspen Instituteکے
صعؼ  Walter Isaacsonکی هوخوظگی کے لیئے ثھی هوٌوى ہوں خٌہیں زبل ہی هیں ہوبؼے
ثؽاڈکبقٹٌگ ثوؼڈ آف گوؼًؽؾ کے لیئے ًبهؿظ کیب گیب ہے ،اوؼ خو اًٹؽًیٹ کی آؾاظی کے لیئے
 Aspen Instituteکی ؼؽف قے کیئے خبًے والے کبم هیں پیم پیم ہیں۔
ایک ثہت اہن هوظوق پؽ یہ ایک اہن تمؽیؽ ہے ۔ لیکي اپٌی تمؽیؽ نؽوق کؽًے قے پہلے  ،هیں
هطتصؽاً ہیٹی کے ثبؼے هیں کچھ کہٌب چبہتی ہوں کیوں کہ گػنتہ آٹھ ظًوں کے ظوؼاى  ،ہیٹی
کے لوگ اوؼ ظًیب کے لوگ هِل خُل کؽ اـ ہولٌبک الویے قے ًوٹ ؼہے ہیں ۔ ہوبؼے کؽہ ٔ
اؼض پؽ اـ ـے پہلے ثھی ههکالت کب قبهٌب کؽًب پڑا ہے ،لیکي پوؼٹ او پؽًف خیكی صوؼتِ
زبل خیكی تجبہی کی هثبلیں ثہت کن هلتی ہیں۔ ہوبؼی اهعاظی کبؼؼوائیوں هیں هواصالتی ًیٹ
وؼکف ًے اًتہبئی اہن کؽظاؼ اظا کیب ہے ۔ ثہت قے ًیٹ وؼکف کو ًمصبى پہٌچب اوؼ ثہت قے
همبهبت پؽ وہ هکول ؼوؼ قے تجبہ ہو گئے۔ اوؼ ؾلؿلے کے ثمع چٌع گھٌٹوں هیں ،ہن ًے ًدی
1

نمجے هیں اپٌے نؽاکت ظاؼوں کے قبتھ هِل کؽ ،پہلے ٹیکكٹ “ہیٹی ” هہن لبئن کی تب کہ
اهؽیکہ هیں هوثبئل فوى اقتموبل کؽًے والے ٹیکكٹ هیكیح کے غؼیمے اهعاظی کبهوں کے لیئے
لؽیبت ظے قکیں۔یہ العام اهؽیکی لوام کی فیبظی کی نبًعاؼ هثبل ثبثت ہوا ہے اوؼ اـ کے
غؼیمے ،ثسبلی کے کبم کے لیئے اة تک  2کؽوڑ پچبـ الکھ ڈالؽ خوك کیئے خب چکے ہیں۔
اًفبؼهیهي ًیٹ وؼکف ًے ثھی اهعاظی کبهوں هیں اًتہبئی اہن کؽظاؼ اظا کیب ہے ۔ قٌیچؽ کے ؼوؾ
خت هیں پوؼٹ او پؽًف هیں صعؼ  Prevalکے قبتھ تھی ،تو اى کی ایک اہن تؽخیر یہ تھی کہ
کویوًیکیهي کب ًفبم کبم نؽوق کؽظے۔ زکوهت کے هطتلف نمجے ،خو کچھ ثھی ثبلی ثچب تھب،
ایک ظوقؽے قے ثبت چیت ًہیں کؽ قکتے تھے  ،اوؼ غیؽ قؽکبؼی تٌفیویں  ،ہوبؼی قویلیي
لیبظت ،ہوبؼی فوخی لیبظت  ،قت ثؽی ؼؽذ هتبثؽ ہوئی تھیں ۔ ٹکٌبلوخی کویوًٹی ًے اًٹؽ ایکٹو
ًمهے تیبؼ کیئے ہیں تب کہ ہن ظؽوؼتوں کی ًهبًعہی کؽ قکیں اوؼ وقبئل قے فبئعہ اٹھبقکیں ۔
اوؼ پیؽ کے ؼوؾ ،ایک قؽچ اوؼ ؼیكکیو اهؽیکی ٹین ًے ایک قبت قبلہ لڑکی اوؼ ظو
لوؼتوں کو ایک تجبہ نعہ قپؽ هبؼکٹ کے هلجے قے ثبہؽ ًکبل لیب۔ اًھوں ًے یہ کبم اـ ولت
کیب خت اى لوگوں ًے هعظ کے لیئے ٹیکكٹ هیكیح ثھیدب۔ یہ چٌع هثبلیں کہیں ؾیبظہ ثڑے
کبؼًبهوں کی هفہؽ ہیں۔
اًفبؼهیهي ًیٹ وؼکف کے پھیالؤ قے ہوبؼی ظًیب هیں ایک ًئے الصبثی ًفبم کی تهکیل ہو
ؼہی ہے ۔ خت ہیٹی هیں یب ہوًبى هیں کچھ ہو تب ہے ،تو ہن قت کو فوؼی ؼوؼ پؽ خیتے خبگتے
لوگوں قے پتہ چل خبتب ہے ،اوؼ ہن فوؼی ؼوؼ پؽ خواثی کبؼؼوائی ثھی کؽ قکتے ہیں ۔ لعؼتی
آفت کے ثمع خو اهؽیکی هعظ ظیٌے کے لیئے ثے چیي ہیں ،اوؼ قپؽ هبؼکٹ کے هلجے هیں
پھٌكی ہوئی لڑکی کے ظؼهیبى آج کل خف لكن کے ؼاثؽے لبئن ہیں ،ایک قبل پہلے ،ثلکہ ایک
ًكل پہلے اى کب تصوؼ ثھی ًہیں کیب خب قکتب تھب۔ آج تمؽیجبً پوؼی اًكبًیت پؽ اقی اصول کب
اؼالق ہوتب ہے ۔ اـ ولت خت ہن یہبں ثیٹھے ہیں ،آپ هیں قے کوئی ثھی ۔۔ ثلکہ ؾیبظہ اهکبى یہ
ہے کہ ہوبؼے ثچوں هیں قے کوئی ثھی ۔۔ وہ آالت ًکبل قکتب ہے خو ہوبؼے پبـ ہؽ ؼوؾ ہوتے
ہیں ،اوؼ اـ گفتگو کو ظًیب ثھؽ هیں اؼثوں لوگو ں تک پہٌچب قکتب ہے ۔
کئی لسبؾ قے ،هملوهبت کجھی ثھی اتٌی آؾاظی قے ظقتیبة ًہیں تھیں۔ تبؼیص هیں کجھی ثھی
اتٌے هطتلف ؼؽیموں قے ضیبالت اوؼ تصوؼات کو اتٌے ؾیبظہ لوگوں تک پہٌچبًب م هکي ًہیں تھب
ختٌب آج کل ہے ۔ اى هلکوں هیں ثھی خہبں آهؽاًہ ًفبم لبئن ہیں ،اًفبؼهیهي ًیٹ وؼکف کے
غؼیمے لوگوں کو ًئے زمبئك هملوم کؽًے هیں هعظ هل ؼہی ہے ،اوؼ اـ ؼؽذ زکوهتوں کو
ؾیبظہ خواثعہ ثٌبیب خب ؼہب ہے ۔
هثالًً ،وهجؽ هیں اپٌے چیي کے ظوؼے هیں ،صعؼ اوثبم ا ًے ایک ٹبؤى ہبل هیٹٌگ هٌممع کی خف
هیں ایک آى الئي خؿو نبهل تھب تب کہ اًٹؽًیٹ کی اہویت کو اخبگؽ کیب خب قکے ۔ایک قوال کے
کہ
خواة هیں خو اًہیں اًٹؽًیٹ پؽ ثھیدب گیب تھب ،اًھوں ًے لوگوں کے اـ زك کب ظفبق کیب
لوگوں کو آؾاظی قے هملوهبت تک ؼقبئی زبصل ہو۔اىھوں ًے کہب کہ ختٌی ؾیبظہ آؾاظی قے
هملوهبت کی تؽقیل ہوتی ہے ،همبنؽے اتٌے ہی ؾیبظہ هعجوغ ہو خبتے ہیں۔ اًھوں ًے ثتبیب کہ
کف ؼؽذ هملوهبت تک ؼقبئی قے نہؽیوں کو اپٌے زکوهتوں کو خواثعہ ثٌبًے اوؼ ًئے
ضیبالت پیعا کؽًے هیں هعظ هلتی ہے اوؼ تطلیمی لول اوؼ کبؼوثبؼی ق هل کی زوصلہ افؿائی
ہوتی ہے ۔اـ قچبئی هیں اهؽیکہ کب پطتہ یمیي ہے خو هدھے آج یہبں الیب ہے ۔
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کیوں کہ ایک ظوقؽے قے ؼاثؽے هیں ثے هثبل اظبفے کے اـ ظوؼ هیں ،ہویں یہ ثھی خبًٌب
چبہیئے کہ ٹکٌبلوخی کی اـ ثہتبت کے کچھ هٌفی پہلو ثھی ہیں۔ اى آالت کو اًكبًی تؽقی اوؼ
قیبقی زموق کو ًمصبى پہٌچبًے کے لیئے ثھی اقتموبل کیب خب ؼہب ہے ۔ ثبلکل اقی ؼؽذ خیكے
فوالظ کو ہكپتبل یب ههیي گٌیں ثٌبًے کے لیئے اقتموبل کیب خب قکتب ہے ،اوؼ ًیوکلیئؽ اًؽخی قے
اؼهیهي کے
کكی نہؽ کو یب تو تواًبئی فؽاہن کی خب قکتی ہے یب اقے تجبہ کیب خب قکتب ہے  ،اًف
خعیع ًیٹ وؼکف اوؼ اى قے هكتفیع ہوًے والی ٹکٌبلوخی کو اچھے اوؼ ثؽے ظوًوں همبصع کے
لیئے اقتموبل کیب خب قکتب ہے ۔ وہی ًیٹ وؼکف خي قے آؾاظی کی تسؽیکوں کو هٌفن کؽًے
هیں هعظ هلتی ہے ،المبلعہ کو ًفؽت پھیالًے  ،اوؼ ثے گٌبہ لوگوں کے ضالف تهعظ کو ہوا ظیٌے
کے کبم آتے ہیں ۔ اوؼ وہی ٹکٌبلوخیبں خي کے غؼیمے زکوهتوں تک ؼقبئی هوکي ہو قکتی
ہے اوؼ نفبف زکوهتوں کو فؽون هِل قکتب ہے ،اًھیں ٹکٌبلوخیوں کو زکوهتیں اضتالف ؼائے
کو کچلٌے اوؼ اًكبًی زموق قے هسؽوم کؽًے کے لیئے ہبئی خیک کؽ قکتی ہیں۔
گػنتہ قبل کے ظوؼاى ،ہن ًے ظیکھب ہے کہ هملوهبت کی آؾاظًہ تؽقیل کے لیئے ضؽؽے هیں
اظبفہ ہو گیب ہے ۔ ۔ چیي ،توًف ،اوؼ اؾثکكتبى ًے اًٹؽًیٹ کی قیٌكؽنپ هیں اظبفہ کؽ ظیب
ہے۔ ویتٌبم هیں ،قونل ًیٹ وؼکٌگ کی همجول ویت قبئٹف تک ؼقبئی اچبًک ضتن ہو گئی ہے
اوؼ گػنتہ خومے کے ؼوؾ ،هصؽ هیں  30ثالگؽؾ اوؼ قؽگؽم کبؼکٌوں کو زؽاقت هیں لے لیب
گیب۔ اـ گؽوپ کے ایک ؼکي ، Bassem Smir ،خو اة نکؽ ہے کہ خیل هیں ًہیں ہیں ،آج
ہوبؼے قبتھ ہیں۔ پف ،اگؽچہ یہ صسیر ہے کہ اى ٹکٌبلوخیوں کے پھیالؤ قے ہوبؼی ظًیب تجعیل
ہو ؼہی ہے ،یہ ثبت اة ثھی واظر ًہیں ہے کہ اـ تجعیلی قے اًكبًی زموق اوؼ ظًیب کے آثبظی
کے ثیهتؽ زصے کی فالذ پؽ کیب اثؽ پڑے گب۔
یہ ًئی ٹکٌبلوخیاں اؾ ضوظ آؾاظی اوؼ تؽلی کی خعو خہعهیں کكی کی ؼؽفعاؼی ًہیں کؽتیں
لیکي اهؽیکہ ظؽوؼ کؽتب ہے ۔ ہن ایک وازع اًٹؽًیٹ کے زبهی ہیں خف هیں پوؼی اًكبًیت کو
للن و ظاًم اوؼ تصوؼات تک ثؽاثؽ کی ؼقبئی زبصل ہو۔ اوؼ ہن تكلین کؽتے ہیں کہ ظًیب کب
اًفبؼهیهي کب ًفبم وہی نکل اضتیبؼ کؽ ے گب خو ہن اوؼ ظوقؽے هلک اقے ظیٌب چبہیں گے۔ آج
کل ہویں خو چیلٌح ظؼپیم ہے وہ ًیب ظؽوؼ ہے لیکي ضیبالت کے آؾاظاًہ تجبظلے کو یمیٌی ثٌبًے
کے لیئے ہوبؼی غهہ ظاؼی اتٌی ہی لعین ہے ختٌی ہوبؼی خوہوؼیہ کی پیعائم۔ ہوبؼے آئیي کی
پہلی تؽهین کے الفبؾ اـ لوبؼت پؽ لگے ہوئے ؼیبقت ٹیٌےقی کے پچبـ ٹي قٌگ هؽهؽ پؽ
کٌعہ ہیں۔ اوؼ اهؽیکیوں کی ہؽ ًكل ًے اـ پتھؽ پؽ کٌعہ العاؼ کی زفبـت کے لیئے کبم کیب ہے ۔
فؽیٌکلي ؼوؾو یلٹ ًے ،اًہیں ضیبالت کو اقبـ ثٌبیب خت اًھوں ًے  1941هیں اپٌی چبؼ
آؾاظیوں والی تمؽیؽ کی ۔ یہ وہ ولت تھب خت اهؽیکی ثسؽاًوں هیں گھؽے ہوئے تھے اوؼ اى کب
التوبظ ثسؽاى کب نکبؼ تھب۔ لیکي ایک ایكی ظًیب کب تصوؼ خف هیں توبم لوگوں کو اـہبؼ کی
آؾاظی ،لجبظت کی آؾا ظی ،ازتیبج قے آؾاظی ،اوؼ ضوف قے آؾاظی زبصل ہو ،اـ ظوؼ کے
هكبئل پؽ غبلت آ گیب۔اوؼ ثؽقوں ثمع ،هیؽی ایک ہیؽوً Eleanor Roosevelt ،ے اًہیں
اصولوں کو اًكبًی زموق کے لبلوی الالى کی ثٌیبظ ثٌبًے کے لیئے خعو خہع کی ۔ اوؼ ثمع
کی ہؽ ًكل ًے اًہیں اصولوں قے ؼہٌوب ئی زبصل کی ہے ۔۔اًہیں اصولوں ًے ہویں ؼاقتہ
ظکھبیب ہے ،ہویں هتسع کیب ہے ،اوؼ غیؽ یمیٌی کی زبلت هیں ہویں آگے ثڑھٌے کی صالزیت لؽب
کی ہے ۔
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چٌبًچہ خیكے خیكے ٹکٌبلوخی ثؽق ؼفتبؼی قے آگے ثڑھتی ہے ،ہویں اـ وؼثے کے ثبؼے
هیں قوچٌب چبہیئے ۔ ہویں ٹکٌبلوخی کی تؽلی کو اپٌے اصولوں قے ہن آہٌگ کؽًب چبہیئے ۔
ًوثیل اًمبم لجول کؽتے ہوئے ،صعؼ اوثبهب ًے ایک ایكی ظًیب تمویؽ کؽًے کی ظؽوؼت پؽ ؾوؼ
ظیب خف هیں ہؽ اًكبى کے ثٌیبظی زموق اوؼ ہؽ فؽظ کی لؿتِ ًفف ،اهي کی اقبـ ہوں۔ اوؼ
چٌع ؼوؾ ثمع خبؼج ٹبؤى هیں اپٌی تمؽیؽ هیں ،هیں ًے کہب تھب کہ ہویں ایكے ؼؽیمے تالل
کؽًے چبہئیں خي کے غؼیمے اًكبًی زموق زمیمت ثي قکیں ۔ آج اکیكویں صعی کے ڈخیٹل
فؽًٹیئؽ ؾ هیں ،اى آؾاظیوں کی زفبـت کی فوؼی ظؽوؼت ہے ۔
ظًیب هیں اوؼ ثہت قی الكبم کے ًیٹ وؼکف ہیں۔ اى هیں ثمط اًكبًوں یب وقبئل کی ًمل و زؽکت
هیں م ظظ ظیتے ہیں ،اوؼ ثمط ایک خیكے کبم یب ظلچكپیبں ؼکھٌے والے افؽاظ کے ظؼهیبى
تجبظلوں هیں آقبًی پیعا کؽتے ہیں۔ لیکي اًٹؽًیٹ ایكب ًیٹ وؼک ہے خو توبم ظوقؽے ًیٹ وؼکف
کی ؼبلت اوؼ اهکبًبت هیں اظبفہ کؽ تب ہے ۔ اوؼ یہی وخہ ہے کہ ہن قودھتے ہیں کہ یہ ثبت
اًتہبئی اہن ہے کہ اـ کے اقتموبل کؽًے والوں کو ثمط ثٌیبظی آؾاظیوں کب یمیي ہو۔اى هیں قت
قے پہلی اـہبؼِ ؼائے کی آؾاظی ہے۔ اة اـ آؾاظی کی وظبزت صؽف اـ ؼؽذ ًہیں کی
خبتی کہ نہؽیوں کو نہؽ کے چوک هیں خبًے اوؼ ثال ضوف و ضؽؽ اپٌی زکوهت پؽ تٌمیع
کؽًے کی آؾاظی ہے یب ًہیں۔ ثالگف ،ای هیل ،قونل ًیٹ وؼکف اوؼ ٹیکكٹ هیكیدؿ ًے
ضیبالت کے تجبظلے کے ًئے غؼائك کھول ظیے ہیں ،اوؼ قیٌكؽ نپ کے ًئے اہعاف پیعا کؽ ظیے
ہیں۔
اـ ولت ثھی خت آج هیں آ پ قے هطبؼت ہوں ،قؽکبؼی قیٌكؽؾ هیؽے الفبؾ کو تبؼیص کے
ؼیکبؼڈؾ قے هٹبًے کے لیئے ؾوؼ نوؼ قے کبم کؽ ؼہے ہیں۔لیکي ضوظ تبؼیص پہلے ہی اى
ہتھکٌڈوں کی هػهت کؽ چکی ہے ۔ ظو هہیٌے پہلے ،هیں ظیواؼِ ثؽلي کے گؽًے کی ثیكویں
قبلگؽہ هٌبًے کے لیئے خؽهٌی هیں تھی۔ اـ تمؽیت هیں خو لیڈؼ خوك ہوئے تھے اًھوں ًے
اى ثہبظؼ هؽظوں اوؼ لوؼتوں کو ضؽاج تسكیي پیم کیب خٌھوں ىے چھوٹے چھوٹے پوفلٹ
خٌہیں  samizdatکہب خبتب ہے  ،تمكین کیئے اوؼ ـلن کے ضالف اپٌب کیف پیم کیب۔ اى پوفلٹوں
هیں ههؽلی ثالک کی آهؽاًہ زکوهتوں کے ظلووں اوؼ لؿائن کی للمی کھولی گئی اوؼ ثہت
قے لوگوں کو اًہیں تمكین کؽًے کی ثھبؼی لیوت اظا کؽًی پڑی ۔لیکي اى کے الفبؾ ًے
کٌکؽیٹ کی ظیواؼوں هیں نگبف ڈالٌے اوؼ آہٌی پؽظے کے تبؼ کو هكوبؼ کؽًے هیں هعظ ظی۔
ظیواؼِ ثؽلي ایک هٌمكن ظًیب کی لالهت اوؼ ایک پوؼے لہع کب هؽلك تھی ۔ آج ،اـ ظیواؼ
کے ثچے کھچے ٹکڑے اـ هیوؾین کے اًعؼ هوخوظ ہیں خو اى کے لیئے صسیر خگہ ہے ۔
اوؼ ہوبؼےظوؼ کب ایک ًیب نبہکبؼ اًفؽا اقٹؽکچؽ ااًٹؽ ًیٹ ہے ۔یہ تمكین ًہیٕں ثلکہ خوڑًے کب
کبم کؽتبہے ۔ لیکي اة خت کہ هلکوں تک پہٌچٌے کے لیئے ظًیب کے گؽظ ًیٹ وؼکف پھیل
ؼہے ہیں ،ہن ظیکھتے ہیں کہ ـبہؽی ظیواؼوں کی خگہ لولی ؼوؼ پؽ ظیواؼیں کھڑی کی خب
ؼہی ہیں۔ ةلط هلکوں ًے الیکٹؽاًک ؼکبوٹیں تطلیك کی ہیں خو لوگوں کو لبلوی ًیٹ وؼکف
کے ثمط زصوں تک ؼقبئی زبصل کؽًے قے ؼوکتی ہیں۔ اًھوں ًے قؽچ اًدي کے ًتبئح
قے ثمط الفبؾً ،بم اوؼ فمؽے زػف کؽ ظیے ہیں۔ اًھوں ًے ایكے نہؽیوں کے ًدی اهوؼ
هیں هعاضلت کی ہے خو تهعظ قے پبک قیاقی تمؽیؽ کؽتے ہیں۔ یہ کبؼؼوائیبں اًكبًی زموق
کے لبلوی الالى کے ضالف ہیں خف هیں کہب گیب ہے کہ توبم لوگوں کو هملوهبت کی تالل
کؽًے ،اًہیں وصول کؽًے اوؼ قؽزعوں کی تطصیص کے ثغیؽ ،کكی ثھی هیڈیب کے غؼیمے
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هملوهبت اوؼ ضیبالت کی تمكین کب زك زبصل ہے ۔ اـ لكن کی پبثٌعیوں کے پھیالؤ قے ،ظًیب
کے ثیهتؽ زصے پؽ هملوهبت پؽ ایک ًیب پؽظہ گؽایب خب ؼہب ہے ۔ اـ پؽظے قے ظوؼ ،وائؽل
وڈیوؾ اوؼ ثالگ پوقٹف ہوبؼے ظوؼ کے  samizdatثٌتے خب ؼہے ہیں۔
خیكب کہ هبظی کی آهؽیتوں هیں ہوتب ؼہب ہے ،زکوهتیں اى آؾاظ هفکؽوں کو ًهبًہ ثٌب ؼہی ہیں
خو یہ آالت اقتموبل کؽتے ہیں۔ ایؽاى کے صعاؼتی اًتطبة کے ثمع خو هفبہؽے ہوئے ،اى هیں
ایک ًوخواى لوؼت کی ضوًی ہالکت کی قیل فوى قے لی ہوئی ظھٌعلی تصویؽوں ًے زکوهت
کی وزهیبًہ کبؼؼوائی کب ثجوت فؽاہن کیب۔ ہن ًے ایكی ؼپوؼٹیں ظیکھی ہیں کہ خت ثیؽوًی ظًیب
هیں ؼہًے والے ایؽاًیوں ًے اپٌے هلک کے لیڈؼوں پؽ آى الئي تٌمیع پوقٹ کی ،تو ایؽاى هیں اى
کے اہلِ ضبًعاى کو اـ کب ضویبؾہ ثھگتٌب پڑا۔ اوؼ زکوهت کی ؼؽف قے ڈؼاًے ظھوکبًے کی
ؾثؽظقت هہن کے ثبوخوظ ،ایؽاى هیں نہؽی صسبفی هكلكل ٹکٌبلوخی کب اقتموبل کؽ ؼہے ہیں
تب کہ ظًیب کو اوؼ اپٌے ہن وؼي نہؽیوں کو یہ ثتبیب خب قکے کہ اى کے هلک کے اًعؼ کیب ہو ؼہب
ہے ۔ اپٌے اًكبًی زموق کے لیئے ایؽاى کے لوگوں ًے خف ؼؽذ آواؾ اٹھبئی ہے ،اـ ًے ظًیب
کے لوگوں هیں خول و ولولہ پیعا کؽ ظیب ہے ۔ اوؼ اًھوں ًے اپٌی خؽأت قے ظًیب کو ظکھب ظیب
ہے کہ ٹکٌبلوخی کو کف ؼؽذ قچبئی کو پھیالًے اوؼ ًباًصبفی کو آنکبؼ کؽًے کے لیئے
اقتموبل کیب خب قکتب ہے
توبم همبنؽوں هیں یہ ثبت تكلین کی خبتی ہے کہ آؾاظیٔ اـہبؼ کی کچھ زعوظ ہوتی ہیں۔ ہن اى
لوگوں کو ثؽظانت ًہیں کؽتے خو ظوقؽوں کو تهعظ پؽ اکكبتے ہیں  ،خیكے المبلعہ کے
ایدٌٹ خو اـ ولت ثھی ظًیب ثھؽ هیں ثڑے پیوبًے پؽ لوگوں کے لتل کو فؽون ظیٌے کے لیئے
اًٹؽًیٹ کو اقتموبل کؽ ؼہے ہیں۔ اوؼ ایكی ًفؽت اًگیؿ تمؽیؽ خف هیں لوگوں کو اى کی ًكل،
هػہت ،گؽوہ  ،خٌف یب خٌكی ؼخسبى کی ثٌیبظ پؽ ًهبًہ ثٌبیب خبتب ہے  ،لبثلِ ًفؽت ہے ۔ اوؼ ہویں
گوٌبم تمؽیؽ کے هكئلے قے ثھی ًوٹٌب چبہیئے ۔وہ لوگ خو اًٹؽًیٹ کو ظہهت گؽظوں کی ثھؽتی
کے لیئے یب چؽائی ہوئی اهالکِ ظاًم کو تمكین کؽًے کے لیئے اقتموبل کؽتے ہیں ،اپٌے آى
الئي العاهبت کو اپٌی اصل نٌبضت قے الگ ًہیں کؽ قکتے۔ لیکي اى چیلٌدوں قے زکوهتوں
زموق کی ثبلبلعگی قے ضالف
کے لیئے یہ خواؾ پیعا ًہیں ہوتب کہ وہ اى لوگوں کے
وؼؾی کؽیں اوؼ اى کے ًدی اهوؼ هیں هعاضلت کؽیں خو اًٹؽًیٹ کو پؽُاهي قیبقی همبصع کے
لیئے اقتموبل کؽتے ہیں۔
ًئی ٹکٌبلوخیؿ کے پھیالؤ کے قبتھ آؾاظیٔ اـہبؼ کو ثفبہؽ قت قے ؾیبظہ چیلٌح ظؼپیل ہو
قکتے ہیں لیکي ضؽؽہ صؽف اقی آؾاظی کو ظؼپیم ًہیں ہے ۔ لجبظت کی آؾاظی هیں لووهبًا
فؽاظ کے یہ زموق نبهل ہیں کہ وہ اپٌے ضبلك کے قبتھ تملك لبئن کؽیں یب ًہ کؽیں۔ اوؼ ضول
لكوتی قے ؼاثؽہ لبئن کؽًے کب یہ وہ غؼیمہ ہے خف کب اًسصبؼ ٹکٌبلوخی پؽ ًہیں ہے ۔ لیکي
قثبظت کی آؾاظی هیں یہ زموق ثھی نبهل ہیں کہ اى لوگوں کے قبتھ هِل ثیٹھب خبئے خي کی
العاؼ آپ کے قبتھ ههتؽک ہیں اوؼ خو اًكبًیت کے لیئے آپ کے تصوؼ قے هتفك ہیں۔ ہوبؼی
تبؼیص هیں ،اـ لكن کے اختوبلبت اکثؽ چؽچوں ،کٌیكبؤں ،هٌعؼوں اوؼ هكدعوں هیں ہوتے
ہیں۔ آج کل ،یہ اختوبلبت آى الئي ثھی ہو قکتے ہیں۔
اًٹؽًیٹ قے هطتلف هػاہت کے لوگوں کے ظؼهیبى اضتالف کن کیئے خب قکتے ہیں۔ خیكب کہ
صعؼ ًے لبہؽہ هیں کہب تھب ،لوگوں کے هِل خُل کؽ ؼہٌے کی صالزیت هیں  ،هػہت کی آؾاظی
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کو هؽکؿی همبم زبصل ہے ۔اوؼ اة خت کہ ہن هکبلوے کو وقمت ظیيے کے ؼؽیمے تالل کؽ
ؼہے ہیں ،اًٹؽًیٹ کو اـ همصع کے لیئے اقتموبل کؽًے کے ثے پٌبہ اهکبًبت هوخوظ ہیں۔ہن
ًے پہلے ہی اهؽیکی ؼبلت للووں کو ظًیب ثھؽ هیں هكلوبى کویوًٹیوں هیں ًوخواًوں کے قبتھ
ؼاثؽے هیں الًے کب قلكلہ نؽوق کؽ ظیب ہے تب کہ وہ لبلوی چیلٌدوں پؽ تجبظلۂ ضیبل کؽ قکیں۔
اوؼ ہن هطتلف هػہجی کویوًٹیوں کے ظؼهیبى ثبت چیت کو فؽون ظیٌے کے لیئے اـ وقیلے کب
اقتموبل خبؼی ؼکھیں گے۔
تب ہن ثمط هلکوں ًے اًٹؽًیٹ کو هػہت پؽ یمیي ؼکھٌے والوں کو ًهبًہ ثٌبًے اوؼ اًہیں
ضبهول کؽًے کے آلے کے ؼوؼ پؽ اقتموبل کیب ہے ۔ هثالً گػنتہ قبل ،قموظی لؽة هیں ایک
نطص ًے لیكبئیت کے ثبؼے هیں ثالگٌگ کؽًے کی پبظال هیں ،کئی هہیٌے خیل هیں گػاؼے
۔ ہبؼوؼڈ کے ایک هؽبلمے هیں پتہ چال کہ قموظی زکوهت ًے ہٌعو هت ،یہوظیت ،لیكبئیت،
یہبں تک کہ اقالم کے ثبؼے هیں ثہت قے صفسبت کو ثالک کؽ ظیب۔ ویتٌبم اوؼ چیي قویت ثہت
قے هلکوں ًے هػہجی هملوهبت تک ؼقبئی کو ثالک کؽًے کے لیئے اقی لكن کے ہتھکٌڈے
اقتموبل کیئے۔
خف ؼؽذ اى ٹکٌبلوخیوں کو پُؽ اهي قیبقی تمؽیؽ پؽ قؿا ظیٌے کے لیئے اقتموبل ًہیں کیب خبًب
چبہئیے ،اقی ؼؽذ اًہیں هػہجی اللیتوں پؽ ـلن کؽًے یب اًہیں ضبهول کؽًے کے لیئے ثھی
اقتموبل ًہیں کیب خبًب چبہیئے۔ظلبئیں ہویهہ ؾیبظہ ثلٌع ًیٹ وؼکف پؽ قفؽ کؽیں گی ۔ لیکي
ؼاثؽے کی ٹکٌبلوخیوں خیكے اًٹؽًیٹ اوؼ قونل ًیٹ وؼکٌگ کی قبئٹف قے افؽاظ کی اپٌی
هؽظی کے هؽبثك لجبظت کؽًے کی صالزیت هیں اظبفہ ہوتب ہے ،اوؼ ظوقؽوں کے لمبئع کو
خبًٌے کب هولك هلتب ہے ۔ خف ؼؽذ ہن ؾًعگی کے ظوقؽے نمجوں هیں کؽتے ہیں ،ہویں آى الئي
لجبظت کی آؾاظی کے فؽون کے لیئے ثھی کبم کؽًب چبہیئے ۔
ظًیب هیں کؽوڑوں لوگ ایكے ہیں خٌہیں اى ٹکٌبلوخیوں کے فوائع هیكؽ ًہیں ہیں۔ خیكب کہ هیں
ًے ثبؼہب کہب ہے  ،ہن ایكی ظًیب هیں ؼہتے ہیں خہبں صالزیتیں قت هیں تمكین ہوتی ہیں ،لیکي
قت کو هوالك ًہیں هلتے۔ اوؼ ہن ًے اپٌے ؼویل تدؽثے قے یہ قیکھب ہے کہ ایكے هلکوں هیں
خہبں لوگوں کو للن ،هٌڈیوں ،قؽهبیے ،اوؼ هوالك تک ؼقبئی زبصل ًہیں ہے ،قوبخی اوؼ
التصبظی تؽلی کو فؽون ظیٌب هبیوـ کُي اوؼ کجھی کجھی ثبلکل ثے ًتیدہ ثبثت ہوتب ہے۔ اـ
ظوي هیں ،اًٹؽًیٹ ثؽاثؽی کے هوالك فؽاہن کؽًے کب ثڑا چھب غؼیمہ ثي قکتب ہے ۔ لوگوں کو
هملوهبت اوؼ اهکبًی هٌڈیوں تک ؼقبئی کے غؼیمےً ،یٹ وؼکف ایكے نمجوں هیں هوالك پیعا
کؽ قکتے ہیں خہبں پہلے کچھ ثھی ًہیں تھب۔
گػنتہ قبل کے ظوؼاى ،هیں ًے ضوظ کیٌیب هیں اـ چیؿ کب ههبہعہ کیب ہے ۔ وہبں کبنتکبؼوں
کی آهعًی هیں ،هوثبئل ثٌکٌگ ٹکٌبلوخی کے اقتموبل قے 30 ،فیصع تک کب اظبفہ ہو گیب۔
ثٌگلہ ظیم هیں ،خہبں  300,000قے ؾیبظہ لوگوں ًے اپٌے هوثبئل فوًؿ پؽ اًگؽیؿی
قیکھٌے کے لیئے اپًے ًبم ظؼج کؽائے ہیں۔ اوؼ هیں ًے افؽیمہ کے ؾیؽیں صسبؼا کے لاللے
هیں کبؼوثبؼ کؽًے والی لوؼتوں کو چھوٹے چھوٹے لؽظوں تک ؼقبئی زبصل کؽتے ،اوؼ
ضوظ لبلوی هٌڈیوں قے ؼاثؽہ لبئن کؽتے ظیکھب ہے ۔
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تؽلی کی اى هثبلوں قے ظًیب کے وہ اؼثوں لوگ هكتفیع ہو قکتے ہیں خو ظًیب هیں التصبظی
ؼوؼ قے قت قے ؾیبظہ پكوبًعہ ہیں۔ ثہت قے کیكوں هیں ،اًٹؽًیٹ ،هوثبئل فوًؿ ،اوؼ ؼاثؽہ
لبئن کؽًے کی ظوقؽی ٹکٌبلوخیوں قے التصبظی تؽلی کے لیئے وہ قت کچھ زبصل کیب خب
قکتب ہے خو ؾؼالت هیں قجؿ اًمالة قے زبصل کیب گیب تھب۔ اة آپ ثہت کن قؽهبیہ لگب کؽ
پیعا واؼ هیں ثہت ؾیبظہ اظبفہ زبصل کؽ قکتے ہیں۔ لبلوی ثٌک کے ایک تسمیمی هؽبلمے قے
پتہ چال ہے کہ ایک لبم تؽلی پػیؽ هلک هیں ،هوثبئل فوًؿ کی تمعاظ هیں  10فیصع ا ٖ ظبفے کی
نؽذ قے  ،هدوولی لوهی پیعاواؼ کی فی کف نؽذ هیں تمؽیجبً  1فیصع کب اظبفہ ہوا۔ اـ
ثبت کو اـ ؼؽ ذ قودھب خب قکتب ہے کہ ثھبؼت کے لیئے ،اـ اظبفے کب هؽلت تمؽیجبً 10
اؼة ڈالؽ قبالًہ ہو گب۔
لبلوی اًفبؼهیهي ًیٹ وؼک قے تملك لبئن ہوًب ایكب ہی ہے خیكے خعیعیت کی نبہؽاہ پؽ قفؽ
کب آغبؾ کؽًب۔ اى ٹکٌبلوخیوں کے اثتعائی ثؽقوں هیں ،ثہت قے لوگوں کب ضیبل تھب کہ اى قے
ظًیب اهیؽوں اوؼ غؽیجوں هیں ثٹ خبئے گی۔ لیکي ایكب ًہیں ہوا ہے ۔ آج کل  4اؼة قیل فوى ؾیؽِ
اقتموبل ہیں۔ اى هیں قے ثہت قے ثبؾاؼوں هیں قوظا ثیچٌے والوں ،ؼکهب چالًے والوں ،اوؼ
ایكے ظوقؽے لوگوں کے ہبتھوں هیں ہیں خو تبؼیطی ؼوؼ پؽ تملین اوؼ تؽلی کے هوالك قے
هسؽ وم ؼہے ہیں۔ اًفبؼهیهي ًیٹ وؼکف قے غؽیت اوؼ اهیؽ کےظ ؼهیبى فؽق کؽًے هیں هعظ
هلی ہے ،اوؼ ہویں چبہیئے کہ اًہیں لوگوں کو غؽثت کے چٌگل قے ًکبلٌے اوؼ ازتیبج قے
آؾاظی ظالًے کے لیئے اقتموبل کؽیں۔
ہوباؼے پبـ اة اـ ثبؼے هیں پؽاهیع ہوًے کب ہؽ خواؾ هوخوظ ہے کہ لوگ تؽلی کے زصول
کے لیے کویوًیکیهي ًیٹ وؼکف اوؼ کٌکهي ٹیکٌبلوخیؿ کے اقتموبل هیں اظبفے قے کیب کیب
فبئعے زبصل کؽقکتے ہیں۔ لیکي واظر ؼہے کہ کچھ لوگ گلوثل اًفبؼهیهي ًیٹ وؼکف کو
غلػ همبصع کے لیے اقتموبل کؽ ؼہے ہیں اوؼ وہ یہ قلكلہ خبؼی ؼکھیں گے۔ هتهعظ اًتہبپكٌع،
خؽائن پیهہ گؽوہ ،خٌكی خؽائن کب اؼتکبة کؽًے والے اوؼ آهؽاًہ زکوهتیں  ،یہ قت گلوثل
ًیٹ وؼکف کب ًبخبئؿ فبئعے زبصل کؽًے کی کونم کؽتے ہیں ۔ اوؼ خف ؼؽذ ظہهت گؽوں
ًے اپٌے هٌصوثوں پؽ لول کؽًے کے لیے ہوبؼے همبنؽوں کی وقیك الملجی کب فبئعہ اٹھبیب تھب ،
اقی ؼؽذ هتنعظ اًتہب پكٌع اًٹؽًیٹ کو کٹؽًفؽیبت پھیالًے اوؼ ہؽاقبں کؽًے کے لیے اقتموبل
کؽتے ہیں اوؼ اة خت کہ ہن آؾاظیوں کے فؽون کے لیے کبم کؽؼہے ہیں ،ہویں اى کے ضالف
ثھی کبم کؽًب چبہیے خو کویوًیکهیي ًیٹ وؼکف کو اًتهبؼ اوؼ ضوف پھیالًے کے لیے ایک
ہتھیبؼ کے ؼوؼپؽ اقتكهبل کؽتے ہیں۔
زکوهتوں اوؼ نہؽیوں کو یہ ثھؽوقہ ہوًب چبہیے کہ لوهی قالهتی اوؼ التصبظی ضول زبلی
کے اى کے ًیٹ وؼکف هسفوؾ ہیں اوؼ اى هیں فوؼی ؼوؼ پؽ ثسبلی کی صالزیت هوخوظ ہے۔
اة اـ کب تملك ویت قبئٹف کو ًمصبى پہٌچبًے والے هموولی ہیکؽؾ تک ہی هسعوظ ًہیں ہے۔
ہوبؼ ی آى الئي ثیٌکٌگ کی صالزیت ،الیکٹؽاًک کبهؽـ کب اقتموبل ،اوؼ اؼثوں ڈالؽ هبلیت کے
کبپی ؼائٹف ،یہ قت اـ صوؼت هیں ضؽؽے هیں پڑ خبئیں گے اگؽ ہوبؼے اًفبؼهیهي ًیٹ
وؼکف لبثل ثھؽوقہ ًہ ہوں۔
اى ًفبهوں هیں شلل اًعاؾیوں کو ؼوکٌے کے لیے ظؽوؼی ہے کہ توبم زکوهتیں ،پؽائیویٹ
قیکٹؽ اوؼ ثیي االلواهی کویوًٹی هؽثوغ اًعاؾ هیں کبم کؽیں ۔ خؽائن پیهہ ہیکؽؾ اوؼ هٌفن
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خؽائن پیهہ گؽوہوں کی خبًت قے اپٌے هبلی فوائع کے لیےًیٹ وؼکف کو ًهبًہ ثٌبًے کی
صوؼت هیں ہویں لبًوى ًبفػ کؽًے والے اظاؼوں کے ظؼهیبى تمبوى ثڑھبًے هیں هعظ کے لیے
هؿیع غؼائك ظؼکبؼ ہوں گے۔ اوؼ ایكے ہی العاهبت اى همبنؽتی ضؽاثیوں هثالً اًٹؽًیٹ پؽ ثچوں
کی لبثل التؽاض تصبویؽ  ،غیؽ لبًوًی ؼوؼپؽ قوگل کی خبًے والی لوؼتوں کے اقتسصبل
اوؼ گؽلؿ آى الئي کے قلكلے هیں اوؼ اى لوگوں کے ضالف کؽًے ہوں گے خو هبلی هٌفمت
کے لیے اى کب اقتسصبل کؽتے ہیں ۔ہن قبئجؽ کؽائوؿ پؽکوًكل آى یوؼپ کے کٌوًهي خیكی
کونهوں کو قؽاہتے ہیں خوایكے خؽائن کے ضالف لبًوًی چبؼہ خوئی کے لیے ثیي االلواهی
تمبوى هیں هعظ فؽاہن کؽتب ہے۔ اوؼ ہوبؼی ضواہم ہے کہ ہن اى کونهوں هیں چبؼ گٌب اظبفہ
کؽظیں۔
ہم ًے اًٹؽًیٹ کی لبلوی قیکیوؼٹی کو هعجوغ ثٌبًے کے لیے کوئی قفبؼتی زل تالل کؽًے
کی غؽض قے ایک زکوهت اوؼ ایک هسکوے کے ؼوؼپؽ العاهبت کیے ہیں۔ اهؽیکی هسکوہ
ضبؼخہ هیں ہوبؼے پب ـ ثہت قے لوگ اـ پؽ کبم کؽؼہے ہیں ۔اًہوں ًے هل کؽ ظو قبل لجل
قبئجؽ قپیف کے ثبؼے هیں ضبؼخہ پبلیكی کو هؽثوغ ثٌبًے کے لیے ایک ظفتؽ لبئن کیب تھب۔ہن ًے
الوام هتسعہ اوؼ ظوقؽے کثیؽ فؽیمی فوؼم وں پؽ اـ چیلٌح قے ًوٹٌے اوؼ قبئجؽ قیکیوؼٹی کو
ظًیب کے ایدٌڈے پؽالًے کےلیے کبم کیب ہے ۔اوؼ صعؼ اوثبهب ًے اثھی زبل ہی هیں قبئجؽ
قپیف کی لوهی پبلیكی کے لیے ایک ًئے ؼاثؽہ کبؼ کب تمؽؼ کیب ہے خو یہ یمیٌی ثٌبًے کے
لیے ،کہ ہؽ ایک کے ًیٹ وؼکف آؾاظ  ،هسفوؾ اوؼ لبثل ثھؽوقہ ؼہیں ،اوؼ ثھی ؾیبظہ لؽیجی
ؼوؼپؽ کبم کؽًے هیں ہوبؼی هعظ کؽیں گے۔
م هلکتوں ،ظہهت گؽظوں اوؼ اى کے لیے کبم کؽًے والوں کو یہ خبى لیٌب چبہیے کہ اهؽیکہ اپٌے
ًیٹ وؼکف کی زفبـت کؽے گب۔ ہوبؼے یب کكی اوؼ همبنؽے هیں هملوهبت کی آؾاظاًہ تؽقیل
هیں ؼضٌہ ڈالٌے والے  ،ہوبؼی همیهت  ،ہوبؼی زکوهت اوؼ ہوبؼی قول قوقبئٹی کے لیے
ایک ضؽؽہ ہیں۔ کوپیوٹؽوں کے اًٹؽًیٹ ًفبم کو ًهبًہ ثٌبًے والے هلکوں اوؼ افؽاظ کو ًتبئح
اوؼ ثیي االلواهی هػهت کب الؾهی ؼوؼپؽ قبهٌب کؽًب پڑے گب۔ اًٹؽًیٹ کے غؼیمے هٌكلک ظًیب
هیں کكی ایک هلک کے قبئجؽ ًیٹ وؼکف پؽ زولہ ،قت پؽ ایک زولہ قودھب خب قکتب ہے۔
اوؼ اـ پیغبم کو تمو یت ظے کؽ ہن ؼیبقتوں کے ظؼهیبى ؼؽؾ لول کےلوالع و ظواثػ تهکیل
ظے قکتے ہیں اوؼ لبلوی قؽر پؽ ًیٹ وؼکف قے هٌكلک لبم لوگوں کے ازتؽام کی زوصلہ
افؿائی کؽقکتے ہیں۔
آضؽی آؾاظی  ،وہی ہے ،خف کے ثبؼے هیں غبلجبً صعؼ ؼوؾویلٹ اوؼ اى کی اہلیہ هكؿ ؼوؾ
ویلٹ ،ظوًوں ًے قوچب تھب اوؼ خف کے ثبؼے هیں اى توبم ثؽقوں کے ظوؼاى اًہوں ًے لکھب
تھب۔اوؼ یہ وہی آؾاظی ہے خو اى چبؼ هیں قے ایک ہے خي کب هیں پہلے ہی غکؽ کؽچکی
ہوں۔اوؼ وہ ہے ایک ظوقؽے قے ؼثػ لبئن کؽًے کی آؾاظی۔ یمٌی یہ تصوؼ کہ زکوهتیں
لوگوں کو اًٹؽًیٹ ،ویت قبئٹف یب ایک ظوقؽے قے هٌكلک ہوًے قے ًہ ؼوکیں۔
ایک ظوقؽے قے ؼثػ لبئن کؽًے کی آؾاظی ،قبئجؽ قپیف هیں اختوبق کی آؾاظی کی ؼؽذ ہے۔
اـ کے غؼیمے افؽاظ کو اًٹؽًیٹ پؽ آًے ،اکھٹے ہوًے اوؼ هتولك ؼوؼ پؽ تمبوى کب هولك هلتب
ہے۔خت آپ اًٹؽًیٹ پؽ آخبتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ظؽو ؼی ًہیں ہے کہ آپ کوئی ثڑی
هبلعاؼ نطصیت یب کوئی ؼاک قٹبؼ ہوں ،خو همبنؽے پؽ گہؽا اثؽ ؼکھتب ہو۔
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هوجئی پؽ ہوًے والے ظہهت گؽظ زولوں پؽ قت قے ثڑا لواهی ؼظلول ایک  13قبلہ ثچے
ًےالًچ کیب تھب۔اـ ًے ضوى کے لؽیبت خوك کؽًے اوؼ هطتلف لمبئع قے تملك ؼکھٌے والے
لوگوں کی جاًت قے ثڑے پیوبًے پؽ تمؿیت کے اـہبؼ کے لیے ،قوبخی ًیٹ وؼکف کو
اقتموبل کیب تھب۔ اقی ؼؽذ کولوجیب کے ایک ثے ؼوؾگبؼ اًدٌیئؽ ًے ایف اے آؼقی ظہهت گؽظ
تسؽیک کے ضالف هفبہؽے کے لیے ظًیب ثھؽ کے  190نہؽوں کے ایک کؽوڑ  20الکھ قے
ؾیبظہ افؽاظ کو اکھٹب کیب تھب۔یہ ظہهت گؼظی کے ضالف ہوًے والے تبؼیص کے قت قے ثڑے
هفبہؽے تھے۔اوؼ ثمع کے چٌع ہفتوں هیں  ،ایف اے آؼقی کو اـ قے ؾیبظہ تمعاظ هیں اپٌے
اؼکبى کی للیسعگی اوؼ قجکعونیوں کب قبهٌب ہوا ختٌب اقے ایک لهؽے کی فوخی کبؼؼوائی
کے ظوؼاى ہواتھب۔ اوؼ هیکكیکو کے ایک لبم نہؽی کی خبًت قے ،خوهٌهیبت قے هٌكلک
تهعظ قے تٌگ آچکب تھب ،ثھیدی خبًے والی ایک وازع ای هیل ًے هلک کی توبم  32ؼیبقتوں
هیں ثڑے ثڑے هفبہؽوں کو خٌن ظیب۔صؽف هیکكیکو نہؽ هیں ڈیڑھ الکھ افؽاظ ازتدبج کے لیے
قڑکوں پؽ ًکل آئے۔اـ لیے اًٹؽًیٹ خؽائن اوؼ اًتہبپكٌعی کو فؽون ظیٌے والوں کی پكپب ئی
کے قلكلے هیں اًكبًیت کے لیےهعظگبؼ ثبثت ہو قکتب ہے۔
ایؽاى ،هولڈووااوؼ ظوقؽے هلکوں هیں ،خوہوؼیت کے فؽون ،اوؼاًتطبثبت کے ههکوک ًتبئح
کے ضالف ازتدبج کو هوکي ثٌبًے کے لیے نہؽیوں کوهٌفن کؽًے هیں اًٹؽًیٹ ایک اًتہبئی اہن
اهؽیک خیكی تكلین نعہ خوہوؼیتوں هیں ثھی ہن اى غؼائك کی تبؼیص
ہ
غؼیمہ ؼہب ہے۔اوؼ زتیٖ کہ
ثعلٌے کی لوت کب ههبہعہ کؽچکے ہیں۔ آپ هیں قے کچھ کو هوکي ہے کہ اثھی تک 2008ء کب
صعاؼتی اًتطبة یبظ ہوگب۔ یہبں۔(لہمے)
اى ٹیکٌبلوخیؿ قے هٌكلک ہوًے کی آؾاظی همبنؽوں کو تجعیل کؽًے هیں هعظگبؼ ہوقکتی ہے۔
لیکى یہ افؽاظ کے لیے ثھی اًتہبئی اہن ہے۔ هیں زبل ہی هیں اـ اهؽیکی ڈاکٹؽ کی کہبًی قي کؽ
ثہت هتبثؽ ہوئی تھی اوؼ هیں آپ کو یہ ًہیں ثتبؤں گی کہ اـ کب تملك کف هلک قے تھب۔ وہ
ڈاکٹؽ اپٌی ثیٹی کی ایک نبغو ًبظؼ لكن کی ثیوبؼی کی تهطیص کی قؽ توڑ کونم کؽتب ؼہب ۔
اوؼ اقے ظو ظؼخي هبہؽیي قے ههوؼوں کے ثمع ثھی هؽض کے ثبؼے هیں کچھ پتب ًہیں
چال۔لیکي آضؽکبؼ اـ ًے اًٹؽًیٹ پؽ ایک قؽچ اًدي کے اقتموبل قےهؽ ض کب پتب چالیب اوؼ
اـ کب ایک لالج ڈھوًڈ لیب۔ اوؼ یہ ثھی ا ًٹؽًیٹ پؽ آؾاظاًہ ؼؽیمے قے قؽچ اًدٌوں تک
ؼقبئی کی افؽاظ کی ؾًعگیوں هیں اتٌی ؾیبظہ اہویت کی ایک وخہ ہے۔
اوؼاة  ،خي اصولوں کب هیں ًے آج ضبکہ پیم کیب ہے وہ اًٹؽًیٹ پؽ آؾاظی اوؼ اى ٹیکٌبلوخیؿ
کے اقتموبل کے هكئلے قے ًوٹٌے کے ہوبؼے اًعاؾ کی ؼاہٌوبئی کؽیں گے۔اوؼ هیں اى کے
اؼالق کے ؼؽیموں پؽ ثبت کؽًب چبہتی ہوں۔ اهؽیکہ اى آؾاظ یوں کے فؽون کے لیے ظؽوؼی
قفبؼتی ،التصبظی اوؼ ٹیکٌبلوخی کے غؼائك هطتص کؽًے کے لہع قے واثكتہ ہے۔
ہن ایک ایكی لوم ہیں خو ہؽ هلک کے تبؼکیي وؼي قے هل کؽ ثٌی ہے اوؼ خو ظًیب ثھؽ هیں
پھیلے ہوئے هفبظات قے واثكتہ ہے۔ ہهبؼی ضبؼخہ پبلیكی اـی تصوؼ پؽهجٌی ہے کہ خت
لوگو ں اوؼؼیبقتوں هیں تمبوى ہو تو کوئی ثھی هلک اًہیں فبئعہ پہٌچبًے کے لیے اهؽیکہ قے
ؾیبظہ پیم پیم ًہ ہو اوؼ خت تٌبؾق اوؼ غلػ فہویبں لوهوں کو ایک ظوقؽےقےظوؼ کؽ ظیں
کوئی ثھی هلک اـ قے ؾیبظہ ثوخھ ًہ اٹھبئے۔ تو اـ لیے ہویں ثبہوی ؼثػ قے پیعا ہوًے
والے توبم هوالك قے ثہؽہ وؼ ہوًے کب هولك زبصل ہے ۔اوؼ کیوًکہ اى هیں ثہت قی
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ٹیکٌبلوخیؿ ًے  ،ثهوول اًٹؽًیٹ  ،اـ قؽؾهیي پؽ خٌن لیب ہے ،اـ لیے ہوبؼی غهہ ظاؼی ہے کہ
ہن یہ ظیکھیں کہ اى کب اقتموبل اچھبئی کے لیے ہو۔ایكب کؽًے کے لیے ہویں اپٌے اًعؼ اـ کبم
کے لیےاقتمعاظ کبؼ پیعا کؼًی ہوگی خكے ہن ،اهؽیکی هسکوہ ضبؼخہ هیں 21 ،ویں صعی
کی ؼیبقت کبؼی کب ًبم ظیتے ہیں۔
اپٌی پبلیكیوں اوؼاپٌی تؽخیسبت کو ًئے قؽے قے تؽتیت ظیٌب کوئی آقبى کبم ًہیں ہے۔ لیکي
ًئی ٹیکٌب لوخی کے قبتھ هؽبثمت پیعا کؽًب نبغوًبظؼ ہی ههکل ہوتب ہے۔ خت ٹیلی گؽاف هتمبؼف
ہوا تو وہ قفبؼتی ثؽظاؼی هیں قے کئی ایک کے لیے ثڑی پؽیهبًی کب ثبلث تھب ،کیوًکہ
ظاؼالسکوهتوں قے ؼوؾاًہ ہعایبت کی وصولی کو ثبلکل پكٌع ًہیں کیب خبتب تھب ۔لیکي خف ؼؽذ
ہوبؼے قفبؼت کبؼ آضؽ کبؼ ٹیلی گؽاف هیں هبہؽ ہوگئے تھے ،اقی ؼؽذ آج وہ اى ًئے آالت
قے ثھی هؽبثكت پیعا کؽؼہے ہیں۔
اوؼ هدھے فطؽ ہے کہ اهؽیکی هسکوہ ضبؼخہ 40،قے ؾیبظہ هلکوں هیں اى لوگوں کی پہلے ہی
هعظ کؽؼہب ہے خي کی ؾثبًیں زکوهتی خجؽ ًے ثٌع کؽؼکھی ہیں۔ہن الوام هتسعہ هیں ثھی اقے
ایک تؽخیسی هكئلہ ثٌبًے کے لیے کبم کؽؼہے ہیں اوؼ ہن اًٹؽًیٹ کی آؾاظی کو ایک خؿو کے
ؼوؼپؽ اـ پہلی لؽاؼظاظ هیں نبهل کؽؼہے ہیں خو ہن ًے الوام هتسعہ کی اًكبًی زموق کی
کوًكل هیں واپكی کے ثمع پیم کی ہے۔
ہن ایكے ًئے غؼائك کی تالل هیں ثھی هعظ کؽؼہے ہیں خو لوگوں کوقیبقی وخوہ کی ثٌب پؽ
لگبئی خبًے والی قٌكؽ نپ کے خبل قے ًکبل کؽ اًہیں آؾاظی اـہبؼ کے اپٌے زموق کے
اقتموبل کے لبثل ثٌب قکیں ۔ہن ظًیب ثھؽ هیں تٌفیووں کو یہ یمیٌی ثٌبًے کے لیے فٌڈؾ ظے ؼہے
ہیں کہ یہ غؼائك همبهی ؾثبًوں هیں ،اوؼ اًٹؽًیٹ پؽ هسفوؾ ؼقبئی کے لیے ظؼکبؼ تؽثیت کے
قبتھ اى لوگوں تک پہٌچیں خٌہیں اى کی ظؽوؼت ہے ۔ اهؽیکہ کچھ قؼصے قےاى پؽوگؽاهوں
پؽ ؾیبظہ قے ؾیبظہ ثہتؽ اوؼ هوثؽ ؼؽیمے قے لول ظؼآهع پؽ هؽکوؾ ؼہتے ہوئے اى
کونهوں هیں هعظ کؽ ؼہب ہے ۔ اهؽیکی لوام اوؼ اًٹؽًیٹ کو قٌكؽ کؽًے والے هلکوں ،ظوًوں
کو یہ قودھ لیٌب چبہیے کہ ہوبؼی زکوهت اًٹؽًیٹ کی آؾاظی کے فؽون هیں هعظ قے واثكتہ
ہے۔
ہم یہ غؼائك اى لوگوں تک پہٌچبًب چبہتے ہیں خو اًہیں خوہوؼیت اوؼ اًكبًی زموق کے فؽون،
آة وہوا کی تجعیلی اوؼ وثبؤں قے ًوٹٌے ،خوہؽی ہتھیبؼوں قے پبک ظًیب کے ثبؼے هیں صعؼ
اوثبهب کے ًصت المیي کی لبلوی زوبیت کے فؽون اوؼ ایكی ظیؽ پب التصبظی تؽلی کی زوصلہ
افؿائی کے لیے اقتموبل کؽیں گے خو لوگوں کو ًچلی قؽر قے اوپؽ التی ہے۔
یہی وخہ ہے کہ آج هیں یہ الالى کؽؼہی ہوں کہ اگلے ایک قبل هیں ہن صٌمتی  ،تملیوی اوؼ
غیؽ قؽکبؼی اظاؼوں کے قبتھ هل کؽ ایک ایكی ثھؽپوؼ کونم کؽیں گے خف قے ثبہوی ؼثػ
لبئن کؽًے کی ٹیکٌبلوجیؿ کی لوت هیں اظبفہ ہوگب اوؼ ہن اًہیں اپٌے قفبؼتی همبصع کے لیے
اقتموبل کؽقکیں گے۔ هوثبئل فوًؿ ً ،مهوں کے اؼالق اوؼ ظوقؽے ًئے آالت پؽ اًسصبؼ کے
غؼیمے ہن نہؽیوں کو هعجوغ ثٌب قکتے ہیں اوؼ اپٌی ؼوائتی قفبؼت کبؼی کو فؽون ظے
قکتے ہیں۔ ہن اضتؽالبت کے لیے هوخوظہ هبؼکیٹ کی ضبهیوں قے ثھی ًوٹ قکتے ہیں۔ هیں
آپ کے قبهٌے ایک هثبل پیم کؽتی ہوں۔ فؽض کؽیں کہ هیں هوثبئل فوى هیں ایک ایكی قہولت
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نبهل کؽًب چبہتی ہوں خف کی هعظ قے لوگ زکوهتی وؾاؼتوں کی  ،ثهوول ہوبؼی وؾاؼت ،
کبؼکؽظگی اوؼ اقتمعاظ کبؼ کے ثبؼے هیں اپٌی ؼائے ظیًے کے قبتھ قبتھ ثعلٌواًی کب پتہ
لگبئیں اوؼ اـ کی اؼالق ظے قکیں۔ اـ ضیبل کو لولی خبهہ پہٌبًے کے لیے خف ہبؼڈ وئیؽ
کی ظؽوؼت ہے وہ پہلے ہی اقے هوکٌہ ؼوؼ پؽ اقتموبل کؽًے والے اؼثوں لوگوں کے پبـ
هوخوظ ہے۔ اوؼ اـ همصع کے لیے خف قبفٹ ویئؽ کی ظؽوؼت ہوگی ،اقے ثٌبًب اوؼ ًصت
کؽًب ًكجتبً قكتب ہوگب۔
اگؽ لوگوں ًے اـ آلے قے فبئعہ اٹھبیب تو ہویں اپٌی غیؽ هلکی اهعاظ کو صؽف کؽًے کے
اہعاف کب تمیي کؽًے ،ؾًعگیوں کوثہتؽ ثٌبًے اوؼ اى هلکوں هیں خہبں غهہ ظاؼ زکوهتیں لبئن ہیں،
غیؽ هلکی قؽهبیہ کبؼی کی زوصلہ افؿائی کؽًے هیں هعظ هلے گی۔تبہن  ،اـ ولت هوثبئل فوًؿ
کے ایكے قبفٹ ویئؽ تیبؼ کؽًے والوں کےلیے اـ پؽاخیکٹ کو ضوظ قے نؽوق کؽًے کے
زوالےقے کوئی هبلی همبوًت هیكؽ ًہیں ہے۔اوؼ فی السبل اهؽیکی هسکوہ ضبؼخہ کے پبـ
اقے هوکي ثٌبًے کے لیےکكی هیکٌؿم کی کوی ہے۔ لیکي اـ پیم لعهی قے یہ هكئلہ الؾهی
ؼوؼ پؽ زل ہو گباوؼ اضتؽالبت هیں ظؼهیبًے ظؼخے کی قؽهبیہ کبؼی قےظیؽ پب فوائع زبصل
ہوں گے۔ ہن اـ پؽاخیکٹ کے ثہتؽیي اقٹؽکچؽ کی تیبؼی کے لیے هبہؽیي کے قبتھ هل کؽکبم
کؽیں گے۔ اوؼ ہویں خلع اؾ خلعثہتؽ یي ًتبئح کے زصول کے لیے ثبصالزیت افؽاظ
اوؼٹیکٌبلوخی کی کن پٌیوں اوؼ فالزی کبم کؽًے والوں کے وقبئل کی ظؽوؼت ہوگی۔ اة
تک اـ کوؽے هیں آپ هیں قےخي هیں اـ لكن کی صالزیت اوؼ هہبؼتیں هوخوظ ہیں وہ
ثؽائے هہؽثبًی ضوظ کو ہوبؼی هعظ کے لیے هعلوـهدھیں۔
اقی ظوؼاى  ،کوپٌیبں ،افؽاظ اوؼ اظاؼے ایكے آئیڈیبؾ اوؼ ایكے قبفٹ ویئؽؾ پؽ کبم کؽؼہے ہیں
خو ہوبؼے قفبؼتی اوؼ تؽلیبتی همبصع کو آگے ثڑھب قکتے ہیں۔اوؼ اهؽیکی هسکوہ ضبؼخہ اـ
کبم کو فوؼی ثڑھبوا ظیٌے کے لیے اضتؽالبت کب ایک همبثلہ نؽوق کؽے گب۔ ہن اهؽیکیوں قے
کہیں گے کہ وہ ہویں ٹیکٌبلوخیؿ اوؼ اى کے اؼالق کے ثبؼے هیں اپٌے ثہتؽیي آئیڈیبؾ ثھیدیں
خي کی هعظ قے ؾثبى کی ؼکبوٹوں کو کن کیب خبقکے  ،خہبلت پؽ لبثو پبًے هیں هعظ هلے اوؼ
لوگوں کو ایكی قہولیبت اوؼ هملوهبت قے هٌكلک کیب خبقکے خي کی اًہیں ظؽوؼت ہو۔ هثبل
کے ؼوؼپؽ هبئیکؽو قبفٹ ًے پہلے ہی ایک ڈیدیٹل ڈاکٹؽ کب ًووًہ ثٌب لیب ہے خو ظوؼظؼاؾ ظ یہی
آثبظیوں کو صست کی ظیکھ ثھبل کی فؽاہوی هیں هعظ ظے قکتب ہے۔ہویں اقی ؼؽذ کے اوؼ ثھی
ثہت قے آئیڈیبؾ کی ظؽوؼت ہے۔ اوؼ ہن یہ همبثلہ خیتٌے والوں کے قبتھ کبم کؽیں گے اوؼ
اًہیں اپٌے آئیڈیبؾ کو پبیہ تکویل تک پہٌچبًے کے لیے گؽاًٹف فؽاہن کؽیں گے۔
اة اى ًئے العاهب ت قےہوبؼے اـ اہن کبم هیں ثہت ؾیبظہ اظبفہ ہو گب خو ہن پہلے ہی اـ
گؿؼے ایک قبل هیں کؽ چکے ہیں ۔ اپٌے قفبؼتی اوؼ قفبؼت کبؼی کے همبصع کی تکویل کی
غؽض قے هیں ًے  21ویں صعی کی ؼیبقت کبؼی کی کونهوں کی لیبظت کے لیے ایک
ثبصالزیت اوؼ تدؽثہ کبؼ ٹین اکٹھی کی ہے ۔یہ ٹین کٌکهي ٹکٌبلوخیؿ کے فوائع هیں ا ضافے
کے قلكلے هیں زکوهتوں اوؼ تٌفیووں کی هعظ کے لیے ظًیب ثھؽ هیں قفؽ کؽ چکی ہے۔اًہوں
ًے ثٌیبظی قؽر کی تٌفیووں کو ڈیدیٹل ظوؼ هیں ظاضل ہوًے هیں هعظ کے لیے ایک پؽاخیکٹ
،قول قوقبئٹی  2.0نؽوق کیب ہے ۔ وہ هیکكیکو هیں هٌهیبت قے هٌكلک تهعظ قے ًوٹٌے هیں
هعظ کے لیے ایک پؽوگؽام نؽوق کؽ ؼہے ہیں خف هیں لوگوں کو ایكی ؼپوؼٹیں ،خي کب اثھی
قؽان ًہ لگبیب خب قکب ہو ،هكتٌع غؼائك تک پہٌچبًے کے لیے کہب خبتب ہے تبکہ اؼالق ظیٌے واال
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کكی اًتمبهی کبؼؼوائی قے هسفوؾ ؼہ قکے۔ اًہوں ًے افغبًكتبى هیں هوثبئل ثٌکٌگ هتمبؼف
کؽائی ہے اوؼ اة وہ ایكی ہی کونم خوہوؼیہ کبًگو هیں کؽ ؼہے ہیں ۔ پبکكتبى هیں اًہوں ًے
پہلی ثبؼ ،ہوبؼی آواؾ  ،کے ًبم قے ایک قوبخی هوثبئل ًیٹ وؼک نؽوق کیب ہے خف کے
کو خو پؽ
غؼیمے اة تک الکھوں پیغبهبت ثھیدے خب چکے ہیں اوؼ اى پبکكتبًی ًوخواًوں
تهعظظ اًتہب پكٌعی کے ضالف اٹھ کھڑے ہوًب چبہتے ہیں ،آپف هیں هؽثوغ کیب خب چکب ہے ۔
ایک هطتصؽ ولت هیں ہن ًے اى ٹکٌبلوخیؿ کی هعظ قے ًوبیبں تجعیلیبں الًے والےاہن العاهبت
کیے ہیں ۔ لیکي اثھی ثھی هؿیع ثہت کچھ کؽًب ثبلی ہے ۔ اوؼ اة خت کہ ہن اکییكویں صع ی کی
ؼیبقت کبؼی کے غؼائك کو اقتموبل هیں الًے کے لیے ًدی نمجے اوؼ غیؽ هلکی زکوهتوں
کےقبتھ هل کؽ کبم کؽ ؼہے ہیں  ،ہویں اى آؾاظیوں کی زفبـت کی اپٌی ههتؽکہ ؾهہ ظاؼیوں کو
یبظ ؼکھٌب ہو گب خي کے ثبؼے هیں آج هیں ثبت کؽ چکی ہوں ۔ ہویں اـ ثبت کب لظت قے ازكبـ
ہے کہ هملوهبت کی آؾاظی خیكے اصول صؽف اچھی پبلیكی ہی ًہیں ہے  ،اى کبتملك کكی ًہ
کكی اًعاؾ هیں صؽف ہوبؼی لوهی العاؼ ہی قے ًہیں ہے ثلکہ یہ لبلوگیؽ اصول ہیں اوؼ یہ
کبؼوثبؼ کے لیے ثھی فبئعہ هٌع ہیں ۔
اگؽ هیں هبؼکیٹ کی اصؽالذ اقتموبل کؽوں تو تیوًف یب ویت ًبم هیں ؼخف ٹؽڈکوئی کوپٌی
،خو قٌكؽ نپ کے کكی هبزول هیں کبم کؽؼہی ہو  ،آؾاظ همبنؽے کی کكی اپٌی ہی خیكی
کوپٌی کے همبثلے هیں ہویهہ کن لیوتوں کے قبتھ کبؼوثبؼ کؽے گی۔اگؽ کوپٌی کے فیصلہ
قبؾوں کو ضجؽوں اوؼ هملوهبت کے لبلوی غؼائك تک ؼقبئی ًہیں ہوگی توقؽهبیہ کبؼوں کو اى
کے فیصلوں پؽ کن التوبظہوگب۔خو هلک ضجؽوں اوؼ هملوهبت کو قٌكؽ کؽتے ہیں ،اًہیں یہ خبى
لیٌب چبہیے کہ التصبظی ًمؽہ ًفؽ قے قیبقی تمؽیؽ اوؼ کوؽنل تمؽیؽ هیں کوئی فؽق ًہیں ہوتب۔
اگؽ آپ کے هلکوں هیں کبؼوثبؼوں کو کكی ثھی لكن کی هملوهبت تک ؼقبئی قے ؼوکب خبئے
گب تو اـ کے ًتیدے هیں الؾهی ؼوؼپؽافؿائم پؽ اثؽ پڑےگب۔اهؽیکی کوپٌیبں اپٌے کبؼوثبؼی
فیصلوں هیں اًٹؽًیٹ اوؼ اؼاللبت کی آؾاظی کے هكئلے کو پہلے قے ؾیبظہ اپٌے پیم ًفؽ
اوؼ غیؽ هلکی زکوهتیں اـ پؽ
ؼکھ ؼہی ہیں۔ هدھے اهیع ہے کہ اى کے کبؼوثبؼی زؽیف
ثھؽپوؼ توخہ ظیں گی۔
اـ ؼخسبى کے تست گوگل کے زوالے قے  ،تبؾہ تؽیي صوؼت زبل ًے ثہت ؾیبظہ توخہ
زبصل کی ہے۔ اوؼ ہن چیٌی زکبم قے قے تولك کؽتے ہیں کہ وہ اًٹؽًیٹ پؽ ظؼاًعاؾیوں کب
تفصیلی خبئؿ ہ لیں گے خي کے ثبلث گوگل کو اپٌب الالى کؽًب پڑا ۔ اوؼ ہن یہ ثھی تولك کؽیں
گے کہ یہ چھبى ثیي اوؼ اـ کے ًتبئح نفبف ہوں گے۔
اًٹؽًیٹ پہلے ہی چیي هیں ًوبیبں تؽلی کب ایک غؼیمہ ؼہبہے اوؼ یہ ایک ضول آ ئًع ثبت ہے ۔چیي
هیں اة لوگوں کی ایک ثڑی تمعاظ اًٹؽًیٹ اقتموبل کؽؼہی ہے۔ لیکي خوهوبلک هملوهبت تک
آؾاظاًہ ؼقبئی پؽ پبثٌعیبں لگبتے ہیں یب اًٹؽًیٹ اقتموبل کؽًے والوں کی ثٌیبظی زموق کی
ضالف وؼؾی کؽتے ہیں،وہ اپٌے گؽظظیواؼیں کھڑی کؽ کے اگلی صعی هیں ضوظ کو تؽلی قے
ظوؼ ؼکھٌے کب ضؽؽہ هول لے ؼہے ہیں۔ اـ هكئلے پؽ اـ ولت اهؽیکہ اوؼ چیي کے ًفؽیبت
هیں اضتالف پبیب خبتب ہے اوؼ ہن اپٌے هثجت،پؽ تمبوى اوؼ ثھؽپوؼ تملمبت کے پیم ًفؽ اى
اضتالفبت قے صبف ظلی اوؼ اقتمبهت کے قبتھ ًوٹٌے کب اؼاظہ ؼکھتے ہیں ۔
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اة یہ هكئلہ اًدبم کبؼ صؽف هملوهبت کی آؾاظی کب ہی ًہیں ہے  ،اـ کب تملك اـ قے ہے
کہ ہن کف لكن کی ظًیب چبہتے ہیں اوؼ ہن کف لكن کی ظًیب هیں ؼہیں گے۔ یہ اـ ثبؼے هیں ثھی
ہےکہ آیب ہن کقی ایكی ظًیب هیں ؼہیں گے خہبں ایک وازع اًٹؽًیٹ ہو،ایک گلوثل کویوًٹی ہو
اوؼ هملوهبت کب ایک ههتؽکہ اظاؼہ ہو ،خو ہن قت کے لیے هفیع ہو اوؼ ہن قت کوهتسع ؼکھے۔ یب
پھؽ ہن کكی ایكی ثکھؽی ہوئی ظًیب هیں ؼہیں گے خف هیں هملوهبت اوؼ هوالموں تک ؼقبئی
کب اًسصبؼ آپ کے ؼہٌے کے همبم اوؼـیًكؽ کؽًے والوں کے لؿائن پؽہو۔
اؼاللبت تک ؼقبئی کی آؾاظی  ،اـ اهي اوؼ قالهتی کی تبئیع کؽتی ہے خو لبلوی تؽلی کی
ایک ثٌیبظ فؽاہن کؽتی ہے۔تبؼیطی التجبؼ قے اؼاللبت تک غیؽ هتواؾى ؼقبئی  ،ؼیبقت کے
اًعؼ تٌبؾق کی ایک ثڑی وخہ ہے۔خت ہویں قٌگیي تٌبؾقوں یب ضؽؽًبک والمبت کب قبهٌب ہوتب ہے
تو هكئلے کے ظوًوں فؽیموں کے لیے یہ ثبت اہویت ؼکھتی ہے کہ اًہیں ایک خیكے زمبئك اوؼ
آؼا تک ؼقبئی ہو۔
یہ زمیمت ہے کہ اهؽیکی ثبنٌعے غیؽ هلکی زکوهتوں کی خبًت قے فؽاہن کی گئی اؼاللبت پؽ
توخہ ظے قکتے ہیں۔ ہن اهؽیکہ کے لوگوں قے ؼثػ کی آپ کی کونهوں هیں ؼکبوٹیں ًہیں
ڈالتے لیکي خي همبنؽوں هیں قٌكؽ نپ لبئع ہوتی ہے ،وہبں کے نہؽی ثیؽوًی ظًیب کے
ًفؽیبت قے هسؽوم ؼہ خبتے ہیں۔ هثبل کے ؼوؼپؽ نوبلی کوؼیب کی زکوهت ًے اپٌے نہؽیوں
کو ثیؽوًی ظًیب کے آؼاقے هکول ؼوؼپؽ الگ تھلگ ؼکھٌے کی کونم کی ہے۔ اؼاللبت تک
ؼقبئی هیں اـ لعم تواؾى قےتٌبؾق اوؼ چھوٹے چھوٹے اضتالفبت کے نعت اضتیبؼ کؽًے کے
اهکبى  ،ظوًوں هیں اظبفہ ہو خبتب ہے ۔ اـ الیے هدھے اهیع ہے کہ لبلوی اقتسکبم قے
ظلچكپی ؼکھٌے والی ؾهہ ظاؼ زکوهتیں لعم تواؾى کے ایكے زبالت قے ًوٹٌے هیں ہوبؼے
قبت هلک کؽ کبم کؽیں گی۔
ھ
کهپٌیوں کے لیے یہ هكئلہ ثلٌعو ثبًگ اضاللی ظلوؤں قے کہیں ثڑھ کؽہے۔ اـ کب تملك کوپٌیوں
اوؼ اى کے صبؼفیي کے ظؼهیبى التوبظ پؽ ہے۔ کكی ثھی خگہ کے صبؼفیي یہ التوبظ چبہتے
کوپٌیں ،خي پؽ وہ اًسصبؼ کؽتے ہیں ،اًہیں قؽچ کے خبهك ًتبئح فؽاہن
ا
ہیں کہ اًٹؽًیٹ کی
کؽیں گی اوؼ اپٌی هملوهبت کی فؽاہوی کے قلكلے هیں غهہ ظاؼی کب هفبہؽہ کؽیں گی۔ خو
کوپٌیبں اى هلکوں کب یہ التوبظ زبصل کؽلیں گی اوؼ اـ لكن کی قؽوقؿ فؽاہن کؽیں گی  ،وہ
لبلوی هبؼکیٹ هیں پھلیں پھولیں گی۔ هدھے ثبلکل یمیي ہے کہ خو کوپٌیبں اپٌے صبؼفیي کب یہ
التوبظ کھو ظیں گی ،وہ آکؽ کبؼ اپٌے صبؼفیي کھو ظیں گی۔ آپ ضواہ کہیں ثھی ؼہیں ،لوگ یہ
یمیي ظہبًی چبہتے ہیں کہ وہ اًٹؽ ًیٹ پؽ خو کچھ ثھی ڈالیں اقے اى کے ضال ف اقتموبل ًہیں
کیب خبئے گب۔
اوؼ قٌكؽ نپ کو کكی ثھی کوپٌی کو کكی ثھی صوؼت هیں لجول ًہیں کؼًب چبہیے ۔اوؼ اهؽیکہ
هیں  ،اهؽیکی کوپٌیوں کو ایک اصولی هولف اپٌبًے کی ظؽوؼت ہے۔اقے ہوبؼی لوهی چھبپ
کب زصہ ہوًب چبہیے ۔هدھے یمیي ہے کہ ظًیب ثھؽ کے صبؼفیي اى اصولوں کب ازتؽام کؽًے والی
کوپٌیوں کی پػیؽائی کؽیں گی ۔
اـ ولت ہن ظًیب ثھؽ هیں اًٹؽ ًیٹ کی آؾاظیوں کے ضؽؽات قے ًوٹٌے کے لیے گلوثل اًٹؽ ًیٹ
فؽیڈم ٹبقک فوؼـ کو ایک فوؼم کے ؼوؼ پؽ اؾ قؽ ًو فمبل کؽ ؼہے ہیں۔اوؼ ہن اهؽیکی هیڈیب
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کے اظاؼوں پؽ ؾوؼ ظے ؼہے ہیں کہ وہ غیؽ هلکی زکوهتوں کی خبًت قے قٌكؽ نپ اوؼ
ًگؽاًی کے هؽبلجوں کو چیلٌح کؽًے هیں پہل کؽے۔پؽائیویٹ قیکٹؽ کی ثھی یہ ههتؽکہ ؾهہ
ظاؼی ہے کہ وہ اـہبؼ کی آؾاظی کے تسفؿ هیں هعظ کؽے ۔اوؼ خت اى کے کبؼوثبؼی همبهالت
هیں اـ آؾاظی کے هتبثؽ ہوًے کب ضؽؽہ ظؼپیم ہو تو اًہیں صؽف فوؼی هٌبفك ہی کو ًہیں
ثلکہ اـ چیؿ کو پیم ًفؽ ؼکھٌب چبہیے کہ ظؼقت کیب ہے ۔
ہم اؼا زوصلہ  Global Network Initiativeکے غؼیمے ہوًے والے کبم قے ثڑھب ہے خو
قٌكؽ نپ کے لیےقؽکبؼی ظؼضواقتوں پؽ ؼظ لول ـبہؽ کؽًے کے لیے غیؽ قؽکبؼی اظاؼوں
 ،هبہؽیي تملین اوؼ قوبخی قؽهبیہ کبؼ اظاؼوں کے قبتھ هل کؽ کبم کؽًے والی ٹکٌبلوخی کی
کوپٌیوں کی ایک ؼظبکبؼتٌفین ہے ۔ یہ تٌفین اصولوں کے صؽف ثیبًبت ہی خبؼی ًہیں کؽتی
ثلکہ زمیمی خواة ظہی اوؼ نفبفیت کے فؽون کے لیے هیکٌؿم ثھی وظك کؽتی ہے۔ هملوهبت
کی آؾاظی کے قلكلے هیں غهہ ظاؼ پؽائیویٹ قیکٹؽ کی نوولیت کی زوبیت قے ہوبؼی
واثكتگی کے ظوي هیں اهؽیکی هسکوہ ضبؼخہ اگلے هبہ ایک اللیٖ قؽر کب اخالـ کؽے گب
خو اًڈؼ قیکؽٹؽی ؼاثؽٹ ہبؼهٹف اوؼ هبؼیہ اوٹیؽو کی قؽثؽاہی هیں هٌممع ہوگب اوؼ خف کب
همصع اًٹؽًیٹ کی آؾاظی پؽ ثبت چیت کے لیے ًیٹ وؼک قؽوقؿ فؽاہن کؽًے والی کوپٌیوں کو
اکھٹب کؽًب ہوگب اوؼ یہ قت کچھ ہن اـ لیے کؽ ہے ہیں کہ ہن 21ویں صعی کے اـ چیلٌح قے
ًوٹٌے کے لیے ایک نؽاکت ظاؼی چبہتے ہیں ۔
اوؼاة هیؽا ضیبل ہے کہ کہ اى آؾاظیوں کے لیے  ،خي کی هیں ًے آج ثبت کی تھی ،کونم
کؽًب ایک ظؼقت العام ہے لیکي هیؽا ضیبل ہے کہ یہ ایک ظاًم هٌعاًہ کبم ثھی ہے۔ اـ
ایدٌڈے کو آگے ثڑھب کؽ ہن اپٌے اصولوں،اپٌے التصبظی اہعاف اوؼ اوؼ اپٌی اہن ًولیت کی
تؽخیسبت هیں ہن آہٌگی پیعا کؽقکیں گے۔ ہویں ایک ایكی ظًیب کی خبًت ثڑھٌے کے لیے کبم
کؽًے کی ظؽوؼت ہے خف هیں ًیٹ وؼکف تک ؼقبئی اوؼ اؼاللبت لوگوں کو ایک ظوقؽے
کے اوؼ ثھی لؽیت لے آئیں اوؼگلوثل کویوًٹی کے لفؿ کے هفہوم کب ظائؽہ وقیك ہو خبئے ۔
ہویں خي گوًبگوں چیلٌدوں کب قبهٌب ہے اـ کے پیم ًفؽ ہویں لبلوی همیهت کی تمویؽ ًو ،
اپٌے هبزول کے تسفؿ اوؼ پؽ تهعظ اًتہب پكٌعی کو نکكت ظیٌے اوؼ ایک ایكے هكتمجل کی
تمویؽ هیں هعظ کے لیے ،خہبں ہؽ اًكبى اپٌی ؾهہ ظاؼیبں پوؼی کؽ ـکے اوؼ اپٌی ضعا ظاظ
صالزیتوں کو ثؽوئے کبؼ ال قکے ،ظًیب ثھؽ کے لوگوں کے للن اوؼ تطلیمی صالزیتوں کو
ایک خگہ الًے کی ظؽوؼت ہے ۔
هیں اپٌی تمؽیؽ کے اضتتبم پؽ آپ قے کہوں گی کہ اـ ًٌھی ثچی کو غہي هیں الئیں خكے پیؽ
کے ؼوؾ پوؼٹ او پؽًف هیں ایک هلجے قے ًکبال گیب تھب۔ وہ ؾًعہ ہے اوؼ اپٌے ضبًعاى قے
ظوثبؼہ خبهلی ہے اوؼ اقے پؽواى چڑھٌے کب هولك هلے گب اـ لیے کہ اى ًیٹ وؼکف ًے
هلجے تلے ظثی اـ آواؾ کو ظًیب ةھؽ هیں پھیالظیب تھب۔ کكی هلک  ،کكی گؽوپ اوؼ کكی فؽظ
کو خجؽ و اقتجعاظ کے هلجے تلے ًہیں ظثے ؼہٌب چبہیے۔ ہم اـ ولت ضبهول توبنبئی ثي کؽ
کھڑے ًہیں ؼہ قکتے خت ـیًكؽ نپ کی ظیواؼیں لوگوں کو اى کے اًكبًی کٌجوں قےخعاکؽ
ؼہی ہوں ۔ اوؼ ہن اى هكبئل کے ثبؼے هیں صؽف اـ لیے چپ ًہیں قبظھ قکتے کہ ہن چیطیں
قي ًہیں قکتے ۔

14

اـ لیے آئیے ہن ایک ثبؼ پھؽ ضوظ کوا ـ ًصت المیي ـے واثكتہ کؽیں۔ آیئے ہن اى
ٹکٌبلوخیؿ کو ظًیب ثھؽ هیں زمیمی تؽلی کے لیے ایک لوت ثٌب ظیں ۔ اوؼ آئیے ہن اپٌے ظوؼ کے
لیے اوؼ اپٌے ًوخواًوں کے لیے  ،خو اى توبم هوالك کے هكتسك ہیں خو ہن اًہیں ظے قکتے
ہیں  ،اى آؾاظیوں کے زصول کے لیے هل کؽ لعم ثڑھبئیں۔
ثہت ثہت نکؽیہ (تبلیبں)
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