
 

  اتیحفظ کے ھدا

ھے یاور خبردار رھنے ک اریسب سے اھم ضرورت پرسکون ھوش نیپارک کے واقعھ کے پسمنظر م یفنسبر  

کچھھ معمول کے اقدم پر عمل کرنےسےمسجدوں  یشما ڈھھوتا ھِے. تو ب ںیکے سبسے محفوظ ملکوں م ایدن ھیبرطان مملکت
کام  ںیاقدآمات اپنانے س مسجدوں م سےیں لوگوں کا اعتماد بدھھ سکتا ھے. ا ںیھونے والے اجتما عات کے ت ںیاور انم

سدھھار آسکتا ے ینظر گژر رکھھنے سے کاف ںیم  رےکرنے والے عملھ اور رژاک اوں کے گردونواه کے با .  

 یذات یاپن یک. آپ ںیپر اتالع د 999نمبر فونیلیکو ت سیآپ پول ںیسورت م یک یمرجنسیے . کھ ا یرکھھنا ضرور ادی ھی
مت لگ  ںیم ڻنےیکو سم ذوںیچ یضرورت ک یدوسر ای گیاپنے ب ںیضورت م یک یمرجنسیاھم ھے . ا یکاف یحفاظت بھ

ےیجگھ سے باھر نکل ج ی. بلکھ فورن خترے ک ےیجا .  

معلو مات  یجتن ییاور واقھ کے بارے م ییجگھ کے بارے م ایکو اتلع کرنے کے وقت ا سیھے. کھ پول یضرور یبھ ھی
کر  یقلم بند بھ لیتفاص ںیکر سکتے ھں . اور واقعھ کے بارے م یبھ یگراف ویڈیو یک یواقع ی. آپ جا جےیممکن ھو فراھم ک

. جت آپ ںیسوچ سکتے ھ یآپ تبھ ںینھ کرنے کے بارے م سایھو ماگر ا یبھ یاسال م ریکرنا غ سایا ےی. چاھ ںیسکتے ھ
آھے  ںیکرنے سے اور تپش م سےیاگر مجرم ا ایھو  کیجگھ کے نژد یآپ خترے کپر ھوں . اگر  یخترے سے محفوژ دور

ےیکام کرنے چا نیآپ کو ت ںیضورت م ی. دشھت گرد حمال ک ےیسے اجتناب کرنا چا یگراف ویڈیو ھیم سےیتو ا   

اگر آپ سے ھو سکے بھاگو                                                                                                                                  –  

چھپ جاواگر نھں تو           – 

ںیدو اور لوگوں کو دور رھنے کے لے خبردار کر العطکو ا سیپول    –  

اور  ںی. جھاں سے خظره ھے. اور اپنے اپ کو محفوظ کر ںیکھ اپ اس جگھ سے دور چلے جا ںیبنا ینیقیآپ  یھے ک ھی اھم
اھم ھے یحفاظت بھت ھھ یاپن یرکھو آپ ک ادی.  ںیالع دطا یکو بھ سیکے ساتھ پول یاس .  

دوسروں کو مد  یڈال سکتے ھں. آپ کتنا بھ ںیختره م یحفاظت کو بھ یتو آپ دوسروں ک ںیحفاظت نھ کرل یاپ پھلے اپن اگر
سوچتے ھوں ید کنے ک  .  

ںیرکھ الیکاخ تیواقف یاپنے گرد نواع  ک       1.0  

یکر الیخ یلوگوں کا بھ یکرتے وقت باق سایتو ا ںیکھ جب آپ مسجد کے اندر اور باھر نکل ںیبنا ینیقیبات  ھیآپ                
تاکھ  ۰ںیطرف چلے جا یلوگ ان جگھوں سے محفوظ جگھوں ک ںیاندر آنے اور باھر جانے کے راستوں پر جمع نھ ھو جا     

   اندر آنے اور بھر جانے کے راستوں پر جمع ھونے سے لوگوں کے لئے خظره بڈھھ جاتا ھے
ھو سکتا ھے ابیکام ںیجمع لوگوں کو نشانھ بنانا چاھئے تو وه اپنے عزائم م ںیاس م آیدشمن مسجد  یاگر کوئ    

 اور یالنے والے جتنا ھو سکے اپن ںیھے کھ آسکو استعمال م یضرور ےیجگھ ھے جسکے ل یعوام کیمسجد ا     
گھوم رھے  ںیک حاالت ممشو نیاسکے گرد و نواح م ای ںیلوگ مسجد م ی. اگر کوئ ںیسنبال یواریذم یحفاظت ک یدوسروں ک

تالش  یک زی؟ ان کو کس چ ںی؟  وه کھاں جا رھے ھ ںی. کھ وه کون ھںیپوچھ سکتے ھ ںیآپ ان سے دوستانھ انداز م وںیھ
اور اگر ضرورت پڑے تو آپ وھاں سے  ںیکھ وه آپ کو سن سک ںیکرتے وقت انسے اتنے فاصلھ پر رھ سایھے؟ مگر ا

. ںیحفاظت سے دور جاسک  

 یھ ضروری ھے کھ آپ اپنے اردگر گرد کے ماحول کی واقفیت رکھیں اور مسجد کے عملھ کو الوارث بیگ یا دوسرے    
 یسی. اگر آپ ا ںیڈال ںیرکھں . جو آپ شک م انیطرف دھ یک وںیگاڑ یکھڑ کیمسجد کے نزد ںیبتا ںیسامان کے بارے م



 

نمبر لکھھ  شنیکے رجسڻر وںیگاڑ یسیتو ا ںیڑیپ ںیان کے اردگرد ھونے وا لے حرکات سے شکا م ای روںیکے ڑرا وںیگاڑ
ےیجیکر مسجد کے عملھ کو حوالھ ک  

آپ اپنے آپ کو عمارت کے باھر جانے کے راستوں کی واقفیت کرایں . ایسے جگھوں کی واقفیت حاصل کرنے میں      
اور اسکے باھر جانے کے راستوں  نگی. بلڑ ںیوقت لگتا ھے اور آپ ان کا وقت ضرورت بھتر استعمال کر سکتے ھ یھکم

ھو  یجلد یسے جتن نگیکے ساتھ  بلڑ اعتماداور  ںیوقت بچا سکتے ھ یمتیآپ ق ںیصورت م یک یمرجنسیا تیکے واقف
ںیسکے مکل سکتے ھ .  

  

اعام لوگوں کو الھک خطرات کم سے کم کرن    2.0 

 نوںیم نی. اگر آپ پچھلے ت ںیرثورٹ مانگ سکتے ھ یصیتشخ ای ھیتجز یسے مسجد کو الھک خطرات ک سیپول یپ مقام آ 
 اریسے ت سیرپورٹ پول یصیتشخ یخطرات یمسجد ک کیھر ا یبھ ریکے بغ اس ُمسلم ُدشمن نفرت کا شکار ھوئے ھوں ںیم

   ںیبھتر طور حفاظت کر سکتے ھ یاجتماعات  ک ںیکرنے سے آپ مسجد اور اس م سایچاھئے . ا یکروان

 ےیحفاظت کے ل یپالن کے حصھ کے طور پر حکومت اُن عبادت گاھوں ک ئیکے خالف کاروا میجرائ یحکومت کے نفرت 
 یحفاظت بڈھا سکت یاپنے اور عملھ ک ںیھوں . اسطرح سے مسجد یشکار رھ یک ئمیجرا یھے. جو نفرت یرقومات فراھم کرت

 ھوں. یکا شکار رھ رتاور اُن کا عملھ پھلے مسلم دشمن نف ںیمسجد ھی. اگر ںیھ

 یآدم یکھ کوھ ےیجس ںیصورت م یھے کھ چظره ک ھینظام اپنانا چاھے . اُس کا مطلب  یمسجدوں کو متحرک قُفل بند
جگھوں کے      یکھڑا کر کے مسجد کے باھر اور مسجد کے اندر ک ںیداخل ھو جاھے تو آپ ُرکاوڻ ںیلے کر مسجد م اریھتھ

جا  ایمسجد کو بچا یاور باق ںیمخصوص جگھ تک محدود کر سک کیسے خطره کو ا یند. متحرک قُفل ب ںیکو کم کر سک
   ھں یجا سکت یسے حاصل کHERE اطال عات کے  دیسکے مز

حرکات مشکوک ھوں . اگر آپ  یاگر اسک ںیمسجد کے اندر داخل ھونے سے روک د یکو بھ یحق ھے کھ آپ کس ھیکا  آپ
بات پر قائم رھے مگر جارھانھ نھ ھوں اُس کو ثوچھے کھ وه کھاں  یآھے مگر اپن ںیسے پش یستھگینھ ھو تو شا نیقیکو پورا 

سواالت پوچھنے  سےیتالش ھے ؟ ا یخاص شخص ک یاُس کو کس ایھے ؟ ک یاجازت مل یاُس کو ملنے ک ایجارھا ھے کھ آ
  . خطرناک عزائم کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ھونا چاھتا ھو تو وه اپنا اراده بدل سکتا ھے یسے ممکن ھے کھ اگر کوھ

جانچ یک مرهیک یڻو یس ی، س جیکیخطوط ، پ   ںیمسجدوں م        3.0  

چاھے.  یجان یجانچ ک یک جیکیپ اقسم ک یاور باق ںیزیھو مثلن لفافھ بند چ یجا رھ یمسجد کے اندر الھ زیچ یبھ یجو کوھ 
 یبھ یبھ. ک ںیسے محفوظ فاصلھ پر رھ زیاور مشکوک چ ںیکر ل یتو اُس جگھ کو کھال ںیکر سک دایشک پ ںیاگر وه آپ م
 . ںیپر اطالع د 999نمبر  لفونیکو ڈ سیکو لوگ خود ھاتھہ نھ لگائں بلکھ پول زیمشکوک چ

چاھے اُس کو محفوظ رکھنا  ںینھ نکنایمسلمانوں کو خوفزده کرے اُس کو پھ ایاگر مسلمانوں کے خالف محسوس ھو  زیچ یکوئ
 چاھے نایچاھے  . اُس کا فوڻو گراف ل

  ) www.tellmamauk.orgTell MAMA( جا سکتا ھے جایکو بھ سیمواد پول یریدوسرا تحر ای اںیچھڻ عےیکے ذر
 جیبھ یبھ عھیکے ذر 101مواد   سایجا سکتا . آپ ا ایاکھڻا کر کے قانوں نافزکرنے والے عملھ کو د وبوتیاورشواھد و ث

 ںیسکتے ھ
 
اور وقت  خیھے کھ تار یضرور یبھ ھیتے ھوں .  کربنائے کھ وه کام  ینیقیاور  رںیجانچ ک یک مروںیبنائے کھ ک ینیقی ھی

اگر اکھڻا کرده مواد کو ثبوت کے تور پر استمال کرنا ھون تو اِسکا تعلق واقعھ کے  ونکھیھوں ک حیص نیمحر ںیکے بارے م
 ممکن ھو  یجھاں پر بھساتھہ ھو

http://www.tellmamauk.org/


 

کے لئے استعمال  ےیو بھنمواد مسجدوں ک زارساںیلفافے جو ا ںیکھونے والے اوزاون کے ذرعے سے کھول اںیلفافوں کو چھڻ
اے مواد ھو جو  میا یممکن ھے کھ اِن پر مجرم کا ڈ ایکرنے کے لے محفوذ رکھنا چاھئے  شںیھوں . اُن کو ثپوت کے طور پ

 نھ کرنا چاھئے .  عیمواد ضا زارساںیا یبھ ی. کبھ ےیا امک ںیم قیکو تحق سیثول

 ںیاُن کا عملھ اور اُن م ںیرھنما کا کام دے سکتا ھے جو اقدامات مسجد کیاقدام کے لے ا یتحفظ ک یادیاُن بن زیدستاو ھی
خطره کا  ےیکے ذر ھعمل سیھے مسجدوں کو چاھے کھ لوکل پول ھںیمکمل     ن زیدستاو ھی ںیاجتماعات کے افراد اپنانا چاھ

اھم نھں ھے .  زیچ یاور کوئ هادیرکھنے سے ز میک ے ساتھ رابط رکھنا اور اُس کو قا سیلوکل پول ںینھ کرا صیمواد تشخ  

تے ھں کھ وه پُر امن رھں اور اپنا  ےیھے . ھم عام مسلماں پر زور د کیا ںیملکوں م ںیکے محفوظ تر ایدن ھیمملکِت برتان
دوسرے مزاھب کے ماننے والوں کے ساتھ اُڻھ  ںیمھنوں م 12-6اور جس طرح سے بھت سارے لوگوں نے پچھلے  ںیکام کر

لوکل شھرں ھمساه دوست اور  تیبحث مد د کرے یدوسرے ک کیا ایدوسرے کا ساتھ د کیکھڑے ھوئے اور مشترکھ تور ا
کو  کیھر ا ںیجس م ںیکر سکتے ھ مریتع یسماج ک سےیا کیطرح سے ھم ا ی. اس ںیدوسرے کا ساتھ د کیھم ا یساتھ
رکھنے  میسماج کو بنانے  اور قا یھ سےیکو ا کیھر ا ںیاور عزت  اور وقار کا حق حاصل ھوگا . کم سے کم ھم م یبرابر

چاھئے یکوشش کرن یک  

    

 

 


