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زيلير سيپر  

کا اظہار شيبحران پر تشو یمعاش یملک ک ںيم یٰ مجلس شور یہند ک یاسالم جماعت  

غورو خوض  ہوا یصورت حال پر به یاور عا لم یمي،تعلیاسيس ںيم یٰ مجلس شور   

 ںيکانفرنس م سيکانفرنس کا انعقاد ہوا۔اس پر سيآن الئن پر کيجانب سے ا یہند ک ی: آج جماعت اسالمیدہل ینئ 
اگست   25تا  23کے سہہ روزه اجالس متعقده  یٰ نے مجلس شور نئريانج ميمحمد سل سريپروف ريہند کے نائب ام یجماعت اسالم

پاس   ںيپر قرار داد شوزيا یاديچار اہم بن ںيکہا کہ اس اجالس م ہوئےکرتے  تيبات چ یليپاس قرار داد پر تفص ںيم 2020
 یخاص طور پر مسلم ممالک ک یکرائسس، عالم ںياقدار م یصورتحال،  جمہور یمعاش یبگڑت ںيملک م ںي۔ان مںيہ  یہوئ

ں ملک و ملت کے ي۔ اس قرار داد مںيپاس ہوئ ںيکے تعلق سے قرارداد لياپ یابتر صورت حال اور مسلم طبقہ سے خصوص
کہ اس وقت پورا ملک  ايکہا گ ںي۔ اجالس مايگ ايل صلہيپر اقدامات کرنے کا ف شوزياہم مسائل پر غور و فکر ہوا اور کچه اہم ا

طرف رجوع  یک یقياپنے خالق حق ںيہم ںيوقت م سےيبحران کا شکار ہے،ا یاور معاش یاسيہے اور س ںيزد م یکورونا ک
اس وبا سے متاثر ہونے  یکے ساته ہ تيکے سبب مرنے والوں کے خاندانوں سے اظہار تعز روناکو یکرنا چاہئے۔ ساته ہ

کے مظالم  سياور پول ہيانتظام ںيسے دوچار ہونے والوں اور اظہار رائے کے جرم م وںيشانيپر یاس کے سبب مال ايوالے 
موجوده صورت حال  یسے عالم اسالم ک نبجا یہند ک ی۔ جماعت اسالمايگ ايک یکا شکار ہو نے والوں سے اظہار ہمدرد

 یٰ مجلس شور ںيم ٹيم سي۔ پرايگ ايدال ادي اںيذمہ دار یملک کے مسلمانوں کو اپن یاور ساته ہ ايگ ايکا اظہار ک شيتشو یپربه
مارچ کو الک ڈاؤن  24کے  یاريت یشگيپ یکس ريکہ بغ ايکہا گ ںيبحران پر تبصره ہواجس م یمعاش یجانب سے ملک ک یک
اس سے پہلے نومبر  اجبکہيبحران سے دوچار کرد نيلوگوں کو سنگ نيمل 130کرنا  عيبار بار توس ںياعالن کرنا اور اس م اک

پر مجبور  یتهے۔ الک ڈاؤن نے کروڑوں لوگوں کو فاقہ کش شانيپر یوجہ سے لوگ پہلے سے ہ یک ینوٹ بند ںيم 2016
 یڈ یاضافہ ہوا اور، ج ںيم ی۔ بے روزگاریک یکشوں نے نقل مکان محنتپر  مانےيہزاروں لقمہ اجل بن گئے اور بڑے پ ا،يک
طرف توجہ  یہے کہ ان مسائل ک یذمہ دار یہوجانے کے درپے ہے۔ لٰہذا حکومت ک یمنف یاور شرح ترق یآگئ چےيبہت ن یپ

طرف بڑهتے  یک یکار ینظام صحت کو بہتر بنانے کے عالوه کرپشن کے خاتمے پر توجہ دے۔ نج شت،يدے اور نظام مع
کرنے کے لئے مختص  داياور روزگار کے مواقع پ بجٹ کے بڑے حصے کو عوام کے رفاه یقدم کو روکنے کے ساته ہ

 یکا ہونا ضرور یاحساس ذمہ دار یکے ساته ہ یداريب ںيکہ عوام م یگئ ید تياہم یخاص یان باتوں کو به یک یٰ کرے۔ شور
 ںيکانفرنس م سيسمجهے۔پر یذمہ دار یکو ہر شخص اپن نےيکو فروغ د نچارے اور باہم کفالت کے رجحا یبهائ زيہے۔ن
اور اظہار  یخود مختار ںيکہ اس وقت ملک م اياور کہا گ ايگ ايکا اظہار ک یبحران پر فکرمند یاسيجانب سے س یک یٰ شور

ہے،  یہورہ ديتنق ںيم ايند یپور یپر به صلےياداروں کے ف نيتر یٰ کے اعل ہيجارہا ہے۔عدل ايپر قدغن لگا یآزاد یرائے ک
دلتوں، کمزور طبقات بالخصوص مسلم  توں،ياقل ںيہے اور موجود دور حکومت م ايحزب اختالف کا رول ناقابل ذکر ہوکر ره گ

آر کے خالف احتجاج  یپ نياے اے اور ا یس ،یآر س ني۔اںيہ یشناخت کو نقصان پہنچا رہ یجمہور یملک ک اںيسيمخالف پال
جارہا ہے، وه نہات قابل  ايو بند سے دوچار ک ديکو الک ڈاؤن کے دورا ن جس طرح الزامات لگا کر ق وںوال نےيحصہ ل ںيم

 یشور ںيہے۔ کانفرنس م یرہت یبن یجانبدارانہ لگتا ہے،حکومت خاموش تماشائ یکردار به اکايڈياور سوشل م  ايڈيمذمت ہے۔م
جس کے  ںيہ ںيحالت م یک یخانہ جنگ ايبيمن، شام، لبنان اور ليکہ عالم اسالم خاص طور پر  یبحث آئ ريز یبات به ہي یک

طاقتوں خصوصا امت  یکو دور کرنا عالم ینقصانات ہوئے۔اس خراب یاور ناقابل شمار مال ںيتلف ہوئ ںيسبب الکهوں جان
 یکہ کيامر ںيکے سلسلے م نيسطح پر مہم چال کر اس کا سد باب ہونا چاہئے۔ فلسط یہے،عالم یذمہ دار یمسلمہ ک
ہے  ںيملک کے لئے جائز نہ یبه یمعاہده قابل مذمت ہے۔کس ہيکا متحده عرب امارات کے ساته حال لياسرائ ںيم  یسرپرست

عوام کے  ینيکے ساته فلسط یہندوستان کو چاہئے کہ وه جس مضبوط ںيپر تهوپے۔ اس سلسلے م نيفلسط صلہيکہ وه اپنا ف
جب  ںيبرسوں م ہيکہ حال یبات سامنے آئ ہي ںيصورت حال پر تبصره م یموقف پر قائم رہے۔ قوم یساته کهڑا رہا ہے،اس

ہے۔ نفرت و  یہوگئ نيسنگ یہے، صورت حال خاص یحاصل ہوئ یچشم پوش یکو سرکار تياور فسطائ یسے فرقہ پرست
 تيفالح انسان اورخدمت خلق  قہيموثر طر کيکو دور کرنے کا ا وںيغلط فہم یگئ یک داياور مسلمانوں سے متعلق پ  تيفسطائ

روشن مثال ملک کے مسلمانوں نے کورونا کے  یجس ک ںيمظاہر ہ یدعوت یکے عمل اتياخالق یاور اسالم اںيسرگرم یک
اور ملک و ملت  ايکا کام ک فيليانداز سے ر یمہمات ںيملک بهر م یہند نے به یہے۔ اس دوران جماعت اسالم یک شيدوران پ

راه پر صبرو تحمل اور  یہے کہ وه خدمت و دعوت ک یمہ دارذ ی۔ مسلم امت کںيک یجار ںيليکے لئے ہر وقت اپ یرہنمائ یک
صورتحال بہت توجہ طلب  یمسلمانوں ک یلحاظ سے به یميرکهے۔اس کے عالوه تعل یعزم و استقامت کے ساته اپنا سفر جار

موجود  ںيکے ساته اس م ديپر تنق وںيکمزور یک یسيپال یميتعل ینئ یہے۔ ملک ک یمتقاض یمنظم جدو جہد ک ہيہے اور
ہے  یاور اداروں کے لئے ضرور موںياوز، تنظ یج نيا یکے لئے استعمال کرے۔مسلمانوں ک یترق یميتعل یامکانات کو اپن

۔ںيتقاضوں کو ملحوظ رکهتے ہوئے انجام د  یکہ وه اپنے تمام کام ملک کے قانون کے مطابق تمام ضرور   

ہند یجماعت اسالم ا،يڈيکرده،شعبہ م یجار  


