
آآززااددیِی حررکتت
ميیں  اايیک اايیسی دُدنيیا کی باتت کی جہاںں سرحدووںں کےمعانی کمزوورر تر ہوتے  ااختصارر پچهھلے سالل ہم نے ااپنے 

ززيیاددهه ہم سب اايیک  ددووسرےے کے ااوورر قريیب  آاگئے  ہيیں۔  چاہے ہم کہيیں بهھی  ںچلےجاررہے  ہيیں۔ ااوورر اابب  پہلے سے کہيی
جنگ يیا  ماحوليیاتی تباہی کے سامنے بےبس ہيیں۔ ٬، ہم  سب يیکساںں ططورر پر ررہتے ہوںں 	 

ااپنی سرحديیں بند کردديینے ااوورر دديیواارريیں   کے ووووڻٹرووںں نےہم پهھر بهھی ااسس باتت کو مانتے ہيیں۔  ليیکن اابب مغربی ممالک 
کرنا شرووعع کردديیا  ہے۔ اانن غيیرملکی  کے حق ميیں ااپنا قيیمتی ووووٹٹ ااستعمالل  کے غيیرملکيیوںں کو باہر ررکهھنے کهھڑیی کر

لوگوںں کے خالفف نفرتت ااوورر خوفف بهھریی ٬، پُرتشددد بيیانباززیی تعميیر کی جاررہی ہے۔ ااوورر يیہہ ووهه لوگگ ہيیں جن کے حاالتت 
نہہ تهھا۔   ااتنے بےقابو ہوچکے تهھے کہہ ااپنا گهھربارر٬، ااپنا سب کچهھ  چهھوڑڑ چهھاڑڑ کے بهھاگنے کے عالووهه ااوورر کوئی چارراا 

اسی جبر  کا سامنا کرتے کرتے  اانن لوگوںں نے بهھی ووہی کيیا جو اايیسے حاالتت ميیں آاپپ ااوورر ميیں اابب جنگ٬، جبر٬، يیا  سيی
ہجرتت کرنا۔ ليیکن اافسوسس کہہ خوشش آامديید کيیے جانے کے بجائے  اانُن کو پناهه گزيین کيیمپوںں کرتے۔  تحفظ کی تالشش ميیں 

دديیا گيیا۔ جو  لوگگ  اانن اامتحانوںں سے گزرر  ميیں ڈڈاالل دديیا گيیا يیا پهھر ووااپس ااپنے  جنگ ززددهه عالقوںں ااوورر ملکوںں کو رروواانہہ کر
کو   ؤؤاايیسا برتا ااسس جرااتت کے  مظاہرےے پہہ  ااکثر جسمانی ااوورر ززبانی  ططورر پہہ  تشددد کيیا جاتا ہے۔  آائے۔  ااُنيیہں  
سالمتی٬، جمہورريیت يیا  کسی ااوورر  ووجہہ سے٬، نہايیت مشکل کامم ہے۔   قومی  چاہے ووهه راانداازز کردديینا٬،ظن 	 

کے عالووهه ااگر دديیکهھا جائے تو ااپنے ملک کی سرحديیں باقی دُدنيیا کے ليیے بند کردديینا بہت  اانسانی  ہمدررددیی  کے خدشاتت
کو  ااپنے بيیروونن ملک مقيیم عملے کو ووااپس اامريیکہہ بُالنا  پڑاا۔  کمپنيیوںں ااوورر دديیگرگوگل جيیسے  ہی بڑیی بےووقوفی ہے۔  

ذذہيین تريین لوگگ ہماررےے ہی ملک کے ابت ہواا کہہ  يیہہ     ضروورریی نہيیں کہہ ہماررےے ساتهھ کامم کرنے وواالے  ثااسس سے يیہہ 
	شہریی ہوںں۔ 

نے ااپنے نئے ممالک کو  ااپنی   معلوماتت٬،  رروواايیاتت٬،  ووططن بوتت دديیتی ہے کہہ  تاررکيینِ ثاانسانی تارريیخ بهھی ااسس باتت کا 
ااوورر   ثقافتوںں  سے سنواارراا ہے۔  اانسانی جدووجہد ميیں اايیسا شايید ہی کوئی  ميیداانن بچا ہوگا جسے باہریی ااثرااتت سے کوئی 

انن ررکهھتے گئے  ااوورر ددووسرےے ممالک کو نظراانداازز هھھھيینہہ پہنچا ہوگا۔ ليیکن ااگر ہم اايیسے ہی ااپنے ااندرر   کا دد   ئدهه اف
يیہی تو ہے ۔ ااوورر کوئی ممالک ہيیں۔ صرفف ہم ہی  گے۔نيیئکرتے گئے تو ہم آاگے جانے کہہ بجائے پيیچهھےددهھھھکيیل دديیے جا

	ہيیں۔ ووهه مردد ااوورر عوررتيیں جو ااسس دُدنيیا کے االگ  االگ  حصوںں ميیں پيیداا ہوئے تهھے۔ 

کی ططاقت   ااسس ااحتجاجج کو  پلے کاررڈڈفریی پابندیی کے خالفف ہونے وواالے مظاہرووںں سے پوسڻٹر ااوورر سصدرر ڻٹرمپ کے 
کہہ آاپپ لوگگ ااسس تحريیک کو آاگے لے کر چليیں۔جارریی ررکهھنے کی بنيُیادد بن گئی۔ اابب ہم چاہتے ہيیں  	 

جج کرےے گی کہہ ہم نے ااپنے  ددوورر کے بدتريین   يیٹ پہہ لکهھتا  ہے  کہہ  تارريیخ  ہميیں ئاايیمنسڻٹی اانڻٹرنيیشنل ااپنی  وويیب   سا
کس ططرحح  سے نمڻٹايیا۔ اابب ووقت ہے کہہ  ہم  اانُن سارریی چيیزووںں کا تحفظ کريیں  جو ہم ساررےے اانسانوںں  کواانسانی االميیے  

	کو  قريیب التی ہے ااوورر متحد بناتی ہے۔ اابب ووقت ہے کہہ  ہم  خوفف ااوورر  تعصب کو جيیتنے نہہ دديیں۔ 

يیہی کہتے آائے ہيیں  مارروو کے  آاغازز سے لے کر  اابب تکويیہہ سچ ہے۔ ہميیں ااسس پل کو کهھونا نہيیں چاہيیے۔ پوسڻٹر فارر ڻٹ
ب ساتهھ ساتهھ ااوورر ططاقتورر ہيیں۔  ااسس بارر ہم   کسی نئے ملک ہجرتت کرنا٬، جہاںں ہر اانسانن  کو ررہنے کے ليیے کہہ  ہم س
ظظ جگہہ فرااہم ہوسکے٬، کے حق کے  باررےے ميیں شعورر  پهھيیالئيیں گے۔ ومحف 	 

	ہمارراا پيیغامم: 
االگ االگ ملکوںں سے آانے وواالے لوگگ ہمارریی دُدنيیا ميیں  نئے نئےررنگ  التے ہيیں۔  ززندگی کو کئی  مختلف ررنگوںں ميیں 

ووہاںں ااوورر  ںااپنی سرحديیں بند کردديیاانن لوگوںں کو  ااپنے ملکوںں  سے باہر ررکهھنے کے چکر ميیں  ررنگتے ہيیں۔   ااگر  
يیں گے۔ئوورر ووہيیں ُگم ہوجادديیواارريیں کهھڑیی کردديیں۔ تو  سواائے ااندهھھھيیرووںں ميیں ااُتر جانے  اا 	 

Call for Entries: March 10 - July 10

Contact
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