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ﺟﻤﺎﻋﺖ اسﻼمﯽ ﮨﻨﺪ ﮐﯽ ﻧﺌﯽ چﺎر سﺎلہ ميﻘﺎﺗﯽ )2019ﺗﺎ (2023ﭘﺎليﺴﯽ اور ﭘﺮوگﺮام

ﻧﺌﯽ دہلﯽ ۔ جماعت اسﻼمﯽ ہﻨﺪہﺮ ميقات) چار سال(ميﮟ اپﻨﯽ ﻧﺌﯽ ﻗيادت اور ذمہ داروں کا اﻧتخاب کﺮتﯽ ہﮯ۔
اس کﯽ ﻧﺌﯽ ميقات کا آغاز اپﺮيﻞ 2019سﮯ ہوا ہﮯ،جو مارچ 2023ميﮟ پوری ہو ﮔﯽ۔ جماعت اپﻨﮯ ميقات کﮯ ﻟيﮯ
ﻧﺌﯽ پاﻟيﺴﯽ اور پﺮوﮔﺮام تيار کﺮتﯽ ہﮯ۔

پﺮيﺲ کلب آف اﻧڈيا ميﮟ مﻨعقﺪه پﺮيﺲ کاﻧفﺮﻧﺲ کو خطاب کﺮتﮯ ہوئﮯ جماعت اسﻼمﯽ ہﻨﺪ کﮯ اميﺮ سيﺪ
سعادت ﷲ حﺴيﻨﯽ ﻧﮯ کہا کہ ﻧﺌﯽ پاﻟيﺴﯽ اور پﺮوﮔﺮام معاصﺮ مﺴائﻞ کو سامﻨﮯ رکه کﺮ تيار کيا ﮔيا ہﮯ۔ جماعت اپﻨﯽ
توجہ بہتﺮ اور مضبوط بﻨياد پﺮ ہﻨﺪوستاﻧﯽ سماج کﯽ تعميﺮ ﻧو پﺮ مﺮکوز کﺮے ﮔﯽ،عاﻟمﯽ اﻗﺪار کو محفوظ رکهﻨﮯ کﯽ
کوشش کﺮے ﮔﯽ ،بﮯ اعتمادی اور تﻨازع کﮯ ماحول کو ختم کﺮﻧﮯ کﯽ ہﺮ ممکن جﺪ و جہﺪکﺮے ﮔﯽ۔ جماعت اپﻨﮯ
پﺮوﮔﺮاموں اور سﺮﮔﺮميوں کو رو بہ عمﻞ ﻻﻧﮯ کﮯ ﻟيﮯ ﻧوجواﻧوں  ،بچوں اور خواتين کﯽ حوصلہ افزا ئﯽ کﺮ ے
ﮔﯽ۔ مﺴلماﻧوں کﮯ تحفظ اور سﻼمتﯽ کﮯ ساته معاشﺮه کﯽ اصﻼح تﺮجيحﯽ بﻨياد پﺮ کﺮے ﮔﯽ۔ ملﮏ ميﮟ امن و
اﻧصاف کاﻗيام ،عوام کﯽ خﺪمت اور ان کﯽ تعليم کﯽ ديکه بهال جماعت کﮯ پﺮوﮔﺮاموں کا اہم حصہ ہوﮔا۔ کيڈر کﯽ
تﺮبيت اور تﻨظيمﯽ تﺮﻗﯽ پﺮ بهﯽ توجہ دی جائﮯ ﮔﯽ۔ اسﻼم کﮯ پيغام کﯽ اشاعت اور اسﻼم اور مﺴلماﻧوں سﮯ متعلﻖ
غلﻂ فہميوں کا ازاﻟہ وﻗت کﯽ اہم ضﺮورت ہﮯ۔

اﻧہوں ﻧﮯ مزيﺪ کہا کہ ہﻨﺪوستاﻧﯽ سماج ميﻨمضبوط اﻗﺪار کﮯ تحفظ کﮯ ذريعہ جماعت اعل ٰﯽ اﻗﺪار کﯽ
حوصلہ افزائﯽ اور فﺮﻗہ واراﻧہ ہم آہﻨگﯽ اور تعلقات ميﮟ بہتﺮی ﻻﻧﮯ اور سماجﯽ بﺮائيوں کو ختم کﺮﻧﮯ کﯽ کوشش
کﺮے ﮔﯽ۔ بات چيت اور آپﺴﯽ حقوق کا پاس وﻟحاظ  ،رواداری اور اﻧﺴاﻧيت کﮯ احتﺮام کﮯ احﺴاسات کﯽ حوصلہ
افزائﯽ کﮯ ذريعہ تﻨازع سﮯ بچﻨﮯ اور غلﻂ فہميو ں کو کم کﺮ کﮯ مختلف طبقات کﮯ درميان خﻼ کو پﺮ کيا جائﮯ
ﮔا۔ عاﻟمﯽ اخﻼﻗﯽ اﻗﺪار کﯽ بﻨياد پﺮ ملﮏ ميﮟ امن اور اﻧصاف کﮯ ﻗيام کﯽ کوشش کﯽ جائﮯ ﮔﯽ۔ غﺮيبﯽ ،بيماری  ،ﻧا
خواﻧﺪﮔﯽ ،بهوک اور بﮯ روزﮔاری کﮯ خاتمہ کﮯ ﻟيﮯ سماجﯽ خﺪمات ش اﻧجام ديﻨﮯ کﯽ کوشش کﯽ جائﮯ ﮔﯽ او ر
ﻗﺪرتﯽ آفت اور مصيبت کﮯ وﻗت امﺪاد فﺮاہم کﯽ جائﮯ ﮔﯽ۔ خاﻧﺪان ،خواتين اور ﻧوجوان کو مﺮکوز کﺮ کﮯ اسﻼمﯽ
ﻧظﺮيات کﮯ مطابﻖ مﺴلم سماج ميﮟ اصﻼح کﯽ کوشش کﯽ جائﮯ ﮔﯽ۔ سماجﯽ ،تعليمﯽ اور معاشﯽ خود کفاﻟت کﮯ
ذريعﮯ مﺴلماﻧوں کو تحفظ ديﻨﮯ اور تﺮﻗﯽ کﯽ راه پﺮ ﮔام ز ن کﺮﻧﮯ کﯽ کوشش کﯽ جائﮯ ﮔﯽ۔ علم و تحقيﻖ کﯽ بهﯽ
بﮍی اہميت ہﮯ۔ اميﺮ جماعت ﻧﮯ بتايا کہ جماعت کا مقصﺪ موجوده صورت حال )ﻗومﯽ اور عاﻟمﯽ سطح پﺮ(اور
معاصﺮ چيلﻨﺞ کﮯ تﻨاظﺮ ميﮟ اسﻼمﯽ ﻧظﺮيات کو فﺮوغ ديﻨا ،تيار کﺮﻧا اور پيش کﺮﻧا اور تحقيقاتﯽ سﺮ ﮔﺮمياں اﻧجام
ديﻨا ہﮯ۔مﻨاسب ،سﺴتﯽ اور اﻗﺪار پﺮ مبﻨﯽ تعليم کو فﺮ و غ ديﻨﮯ اور مﺴلما ﻧوں او ر ديگﺮ پﺲ ما ﻧﺪه طبقوں کﯽ
تعليمﯽ تﺮﻗﯽ کﮯ سلﺴلﮯ ميﮟ جماعت حکومت کا تعاون کﺮے ﮔﯽ۔ مﺴلماﻧوں اور اسﻼم کﮯ خﻼف غلﻂ فہميوں کو
دور کﺮﻧﮯ کﮯ ﻟيﮯ اسﻼم کﮯ حقيقﯽ پيغام کﯽ تﺮسيﻞ وﻗت کﯽ اہم ضﺮورت ہﮯ ۔ ُاس کﮯ عﻼوه جماعت سﮯ
مﻨﺴلﮏ افﺮاد اور ارکان کﮯ تزکيہ اور تﺮبيت پﺮ توجہ ديﻨﮯ کﮯ ساته تﻨظيم کو تﺮﻗﯽ اور مضبوطﯽ ديﻨﮯ کﯽ بهﯽ
کوشش کﯽ جائﮯ ﮔﯽ۔
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