
' تهھے غالبب پرر اانن ہتهھيیارر ااپنے '	  

٭تحرريیرر کی ہالل اااانڻٹہی 	  

وويیانا|  بررلنن 	  (IDN)	  -‐	    تقرريیبا کيیلئے کررنے گفتگوو پرر" ااثررااتت پرر اانسانيیتت کے ہتهھيیاررووںں اايیڻٹمی" مووضووعع تصوورر ناقابلل ااوورر بيیانن ناقابلل
 جارریی باہرر کے متحددهه ااقوواامم يیہہ. لئے کے ددنووںں ددوو ہووئے ااکڻٹهھے ميیںں ہالل کانفررنسس اايیک کے وويیانا حووفبررگگ٬، شاندداارر لووگگ ہززاارر اايیک

۔ہووئيیںں ميیںں ميیکسيیکوو ااوورر ناررووےے ددوو پہلے تهھا٬، نمبرر تيیسرراا ميیںں سلسلہہ اايیک کے کانفررنسووںں سپانسررشددهه کی رريیاستت 	  

 شعوورر کے نووعيیتت قبوولل ناقابلل کے ہتهھيیاررووںں جووہرریی ددوونووںں٬، کی اانن ليینا حصہہ ميیںں کانفررنسووںں اانن کا تعدداادد ہووئی بڑڑهھھھتی کی رريیاستووںں
۔ہے کررتا ظظاہرر کوو اافادديیتت کی بڑڑهھھھانے کوو ددباوو لئے کے خاتمے کے ہتهھيیاررووںں اايیڻٹمی ااوورر ااجاگررکررنے کوو 	  

 ررووسس ليیکنن تهھے٬، ررہے لے حصہہ بارر پہلی کہہ جوو کے بررططانيیہہ ااوورر اامرريیکہہ بشموولل تهھے٬، ررہے کرر نمائنددگی کی رريیاستووںں 160 تقرريیبا
 کوو" فررقق قانوونی" نے آآسڻٹرريیا پرر٬، ااختتامم کے کانفررنسس۔ ررکهھی ااختيیارر ددوورریی ططررحح کی ہميیشہہ نے جنہووںں کيیا مايیووسی نے فرراانسس ااوورر
 ددےے بهھی ددعووتت کی دديینے ساتهھ کا اانن کوو ددووسررووںں ہی ساتهھ ااوورر خاتمے٬، ااوورر ممانعتت کی ہتهھيیاررووںں اايیڻٹمی جوو کيیا عہدد کا کررنے ختمم
۔گا 	  

 نے کررزز سيیبسڻٹيینن ووززيیرر نووجوواانن ميیںں٬، ااجالسس اافتتاحی. کيیا ددوورر کوو ررکاووڻٹووںں سبب لئے کے کانفررنسس ااسس نے خاررجہہ ووززااررتت آآسڻٹرريینن
۔کيیا عہدد کا کررنے ااقدداامم ڻٹهھووسس کيیلئے کررنے تررکک صالحيیتت جووہرریی عالمی 	  

 جووہرریی کہہ کہا نے فرراانسسس پووپپ. کی سيیٹٹ ڻٹوونن نے پيیغاماتت سططحی ااعلی سے ططررفف کی پووپپ ااوورر جنررلل سيیکررڻٹرریی کے متحددهه ااقوواامم
 کی کررنے تباهه کوو" تہذذيیبب ہمارریی ااوورر ہميیںں" يیہہ کيیوونکہہ چاہئے ہوونا ووااررننگ لئے ہماررےے" آآووااززيیںں پيیشنن" کی متاثرريینن کے ہتهھيیاررووںں
ہے ررکهھتا صالحيیتت .	  

 جووہرریی کہہ کيیا ظظاہرر خيیالل يیہہ ميیںں جسس بهھيیجا خطط اايیک کوو خاررجہہ ووززيیرر کے آآسڻٹرريیا نے فہررستت ططوويیلل اايیک کی شخصيیاتت ممتازز
 رريیڈڈ. ہے ضررووررتت کی کررنے کمم کوو ہتهھيیاررووںں اانن کہہ يیہہ ااوورر ہے جاتا سمجهھا ااہمم غيیرر کوو خططررااتت ددررپيیشش سے ططررفف کی ہتهھيیاررووںں
 کا جسس ہے کی تصدديیقق کی بيیانن گئے کہے کے اانن نے تحقيیقاتت ترريینن تاززهه کہہ کہا نے صددرر کے کميیڻٹی ااالقوواامی بيینن کی کررااسس
۔سکتی ہوو نہيیںں رريیليیفف يیا مدددد کافی بهھی کبهھی ميیںں صووررتت کی ددهھھھماکے جووہرریی اايیک کہہ ہے يیہہ خالصہہ 	  

 پوورراا ااوورر سے ددکهھ ااوورر نقصانن کے) وواالے بچنے ززنددهه سے بمم نيیووکليیئرر( ہاباکووشا کيیا مشابح کوو کہانی ذذااتی ااپنی نے تووررالوووو سيیڻٹسکوو
۔کيیا محسووسس کوو ددرردد ااسس نے لووگووںں مووجوودد ميیںں کمررےے 	  

"A	   ہے٬، لئے کے اايیڻٹمم 	  B	   ۔ ہے لئے کے بمم 	  C	   	D ہے٬، ليیے کے کيینسرر    ہے مووتت "	  

 ددهھھھماکووںں٬، کے ہتهھيیاررووںں اايیڻٹمی ميیںں گہرراائی پهھرر جوو کرراايیا متعاررفف ططررحح ااسس کوو مووضووعاتت بنيیاددیی کے کانفررنسس ميیںں ااجالسس اافتتاحی
۔تهھا کررتا ااحاططہہ ميیںں سيیشننوواالے  آآنے پرر ااثررااتت کے نامے منظظرر ااوورر خططررااتت ڻٹيیسٹٹ٬، اايیڻٹمی 	  

مشيیلل وواالے جانے چيیئرر ووہيیلل۔  تهھے اانڻٹررسپررسس ساتهھ کے تعرريیفف) متاثرريینن کے ڻٹيیسٹٹ اايیڻٹمی" (ڈڈااوونوونڈڈررسس " سے پيیشکشووںں سائنسی 	  
 بيیمارريیووںں دديیگرر ااوورر کيینسررکوو  کميیوونڻٹی ااپنی ططررحح کسس ااوورر ڻٹيیسٹٹ اايیڻٹمی ااووپرر کے ززميینن ززاائدد سے 100 سے" حيیلل " ميیںں تهھايیوو تهھامسس
 پررشررمنددگی اايیکڻٹووااززمم کی ماںں ااپنی نے ااسس۔  دديیا خططابب ددوورراانن اايیک ميیںں باررےے کے کارريیووںں تباهه ہوویی بڑڑهھھھتی ہوواا اانن تباهه سے ووجہہ کی
 کرر بهھووچهھاڑڑ کی بمبارریی پرر ہمم ملک ااپنا ہمارراا" بلکہہ تهھا نہيیںں ددشمنن جنگ سرردد  کہہ ہوواا نہہ ااحساسس ااسے خوودد تک جبب کيیا ااظظہارر کا
 نے ااسس توو۔ نہيیںں توو پررخووفززددهه کررنے باتت کے کهھلل ااتنا خالفف کے حکوومتت ااپنی ووهه کہہ پووچهھا سے ااسس نے لووگووںں جبب۔ "تهھا ررہا

۔"ہيیںں چکے کرر قتلل ميیرراا ہی پہلے ووهه: "دديیا جوواابب 	  

 سے نمائنددےے اامرريیکی ددوورراانن٬، کے سيیشنن ووجوواابب سوواالل بعدد٬، کے تباہی کی صحتت ااوورر بقا ززميینن٬، کی اانن ڻٹيیسڻٹيیموونيیلزز تيینن کے خووااتيینن
 نہہ اايیسا تک ددنن ااگلے ططوورر ووااضح سے اامرريیکہہ نے چيیئررميینن کہہ کے ااسس باووجوودد کی٬، تقرريیرر نے ااسس۔ ہووئی سررززدد غلططی سنگيینن اايیک
 کمررےے ليیکنن ٬،سمجهھا بہترر مانگنا نہہ معافی کيیلئے مصائبب کے اانن سے ڈڈااوونوونڈڈررسس نے نمائنددےے اامرريیکی ۔تهھی کی حدداايیتت کی کررنے
-ڻٹوو" ووهه کہہ لئے کے کررنے ووااضح يیہہ پرر سبب مووجوودد ميیںں  اايیڻٹمی تاکہہ ررہے کرر نہيیںں بنددیی منصووبہہ کی ہڻٹنے سے لسٹٹ کی ااقدداامم" ڈڈوو

۔جائے بڑڑهھھھايیا کوو ررفتارر کی خاتمے کے ہتهھيیاررووںں 	  

 کا ہتهھيیاررووںں جووہرریی کہہ کيیا ااخذذ نتيیجہہ يیہہ نے) اايیلل اايیچ آآئی( پيینلل اايیک پرر لوو حيیووميینيیڻٹيیرريینن اانڻٹررنيیشنلل ددنن٬، ددووسررےے کے کانفررنسس
 ااووسلوو۔ ہے گئی لگائی نہيیںں پابنددیی خاصص کووئی ااگررچہہ گا کررےے ووررززیی خالفف کی قانوونن ماحووليیاتی ااوورر اايیلل اايیچ آآئی مووجووددهه ااستعمالل

 يیہہ سے ااسس ااوورر بنی سببب کا گهھسنے ميیںں عررضض وو ططوولل ااخالقی باتت ددلچسپپ اايیک سے ططررفف کی حايیاشی نووبوو کے يیوونيیووررسڻٹی



- ططررحح کی تشدددد کہہ کيیا ااخذذ نتيیجہہ - بعدد کے ااشاعتت کی ررپووررٹٹ کی سيینيیٹٹ تهھا پرر ذذہنووںں کے سبب ددنن ااسس جوو   ہتهھيیارر جووہرریی 
 کررتا محسووسس مجبوورر اانسانن نووعع بنی جبب ہيیںں ررہتے نہيیںں ميیںں ززمانے ااسس ہمم" جبکہہ اابب"۔ ہيیںں ظظالمانہہ بہتت لئے کے کررنے بررددااشتت"
۔ہے مووقع مناسبب اايیک کا نکالنے کوو خوودد سے مصائبب ضرروورریی غيیرر ااسس يیہہ" کرر بنا يیررغمالل کوو خوودد لئے کے بقا ااپنی تهھا 	  

 مسلسلل کے تررجمہہ بغيیرر لئے کے ووقتت  کچهھ ااوورر بغيیرر کے ووقفے کے کهھانے کے ددووپہرر تک گهھنڻٹے پانچ سيیکشنن کے بيیانن سيیاسی
 کے تنظظيیمووںں سماجی کوو ڻٹيیڈڈيیئمم کے مووقع. کيیلئے کررنے پيیشش نتائج  ااوورر خيیاالتت ااپنے کيیا حاصلل فلوورر نے ممالک 100۔ ررہی جارریی
 جووہرریی غيیرر جوو لالنے٬، ررچررڈڈ'  آآفيیسرر اانفليیميیڻٹرریی چيیفف' کے وواائيیلڈڈفائرر ااہمم سے سبب ميیںں جنن گيیا٬، تووڑڑاا سے ططررفف کی بيیانن اايیک

۔جاؤؤ ہوو ساتهھ کے لگانے پابنددیی پرر ہتهھيیاررووںں جووہرریی پرر ططوورر ااپنے ااوورر کرروو بندد شکايیتت کہہ کی االتجا ساتهھ کے ممالک 	  

 کہہ جوو تهھا گيیا کيیا ااستقبالل سے ططررفف کی وويیززلل بڑڑےے اايیک) تحتت کے"  چهھترریی" جووہرریی کی اامرريیکہہ جوو ووهه( "ااسڻٹيیڻٹسس وويیسلل" نہادد نامم
 شرراابيیووںں مثالل کی رريیاستووںں مسلح سے ہتهھيیاررووںں جووہرریی نے ليیالنے۔ باہررآآئے لئے کے رريیفرريیشمنڻٹسس کچهھ ووهه جبب ہوواا ظظاہرر ميیںں فووئرر 

 کی عاددتت برریی ااسس کی اانن نہيیںں مووجوودد ہتهھيیارر يیہہ پاسس کے جنن ممالک اانن باووجوودد کے ررکهھنے ہتهھيیارر توو خوودد ووهه جيیسے ددیی سے
 کا اايینن ااےے سی اائی سے ططررفف کی شمٹٹ ناڈڈجا ڈڈاائرريیکڻٹرر نووجوواانن کے آآسڻٹرريیا اايینن ااےے سی اائی۔ ہيیںں دديیتے ززوورر پرر  کررنے نہہ حمايیتت
 کررنے شررووعع کوو" سکتا نہيیںں ررووکک ااووررکووئی ہے کهھال لئے کے سبب" عملل کے پابنددیی پرر ہتهھيیاررووںں اايیڻٹمی ميیںں جسس گيیا کيیا پيیشش بيیانن
۔گئی ااڻٹهھائی آآوواازز پرر 	  

 بنيیاددووںں اانسانی لئے کے ڈڈاالنے مررکزز کا کانفررنسووںں اانن ااوورر مفاددااتت کے سالمتی قوومی بجائے کی بحثث پرر ااثررااتت کے ہتهھيیاررووںں اايیڻٹمی
۔ ہے ررہا مؤؤثرر ميیںں حصوولل ليیے کے حصے بڑڑےے کے جنن مقاصدد نامی ااقددااماتت پرر 	  

 ااسس ااوورر تهھا نہيیںں قابلل کے نکلنے باہرر سے باکسس ہی ااپنے ووهه کہہ تهھا گيیا پهھنسس ططررحح برریی ميیںں تناززعہہ مووجووددهه کے ااسس يیووکرراائنن تاہمم
۔ہوواا ملووثث ميیںں حملے ززبانی پرر ررووسس بجائے کی 	  

 ڻٹائمم اايیک يیا پابنددیی کيیلئے خاتمے کہہ يیہہ ااوورر تهھے ووااضح ہی پہلے ميیںں ء 1968 ااثررااتت پرر بنيیاددووںں اانسانی کہہ کہا تک يیہاںں نے بررططانيیہہ
۔سکيیںں ررکهھ ميیںں گررفتت ااپنی کوو ميیززاائلووںں اانن" ہوو ممکنن تک جبب" ووهه تاکہہ گا٬، ددےے ڈڈاالل ميیںں خططررےے کوو ااستحکامم ااسڻٹرريیڻٹجک ڻٹيیبلل 	  

- تهھا نتيیجہہ بنيیاددیی کا کانفررنسس" پليیج آآسڻٹرريینن"  تيیارريیووںں ااپنی کوو ممالک کےلئے خاتمے کے ہتهھيیاررووںں اايیڻٹمی ااوورر ممانعتت جوو آآلہہ اايیک 
۔ميیںں نتيیجے کے کررنے شررووعع کوو عملل اايیک ہے دديیتا ااجاززتت کی نشانددہی  کی 	  

*	   -ااددنن۔ [ جررمنی ڈڈبليیوو اايینن پی پی اائی|  ہے ووااال چالنے مہمم ااسلحہہ تخفيیفف کی جررمنی ڈڈبليیوو اايینن پی پی اائی ہالل اانڻٹہی – اانڈڈيیپتنيیووسس  11 
2014 ددسمبرر 	  


