
13-07-2019 

زيلير سيپر  

 

اور پروگرام یسي) پال2023تا2019( یقاتيچار سالہ م ینئ یہند ک یاسالم جماعت  

 

ہے۔  یاور ذمہ داروں کا انتخاب کرت ادتيق ینئ یاپن ںي( چار سال)مقاتيہندہر م ی۔ جماعت اسالم یدہل ینئ 
 ےيکے ل قاتيت اپنے م۔ جماعیہو گ یپور ںيم2023سے ہوا ہے،جو مارچ 2019 ليکا آغاز اپر قاتيم ینئ یاس ک

ہے۔ یکرت ارياور پروگرام ت یسيپال ینئ   

 

 ديس ريہند کے ام یکانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے جماعت اسالم سيمنعقده پر ںيم ايکلب آف انڈ سيپر 
 یہے۔ جماعت اپن ايگ ايک ارياور پروگرام معاصر مسائل کو سامنے رکه کر ت یسيپال ینے کہا کہ نئ ینيسعادت هللا حس

 یاقدار کو محفوظ رکهنے ک ی،عالمیکرے گ رکوزنو پر م ريتعم یسماج ک یپر ہندوستان اديتوجہ بہتر اور مضبوط بن
۔ جماعت اپنے یہر ممکن جد و جہدکرے گ یاور تنازع کے ماحول کو ختم کرنے ک ی،بے اعتماد یکوشش کرے گ

کر ے  یحوصلہ افزا ئ یک نيچوں اور خواتنوجوانوں ، ب ےيکو رو بہ عمل النے کے ل وںيپروگراموں اور سرگرم
امن و  ںي۔ ملک میپر کرے گ اديبن یحياصالح ترج یکے ساته معاشره ک ی۔ مسلمانوں کے تحفظ اور سالمتیگ

 یک ڈريبهال جماعت کے پروگراموں کا اہم حصہ ہوگا۔ ک کهيد یک ميتعل یخدمت اور ان ک یعوام ک ام،يانصاف کاق
سے متعلق  لمانوںاشاعت اور اسالم اور مس یک غامي۔ اسالم کے پیجائے گ یتوجہ د یپر به یترق یمياور تنظ تيترب

اہم ضرورت ہے۔ یکا ازالہ وقت ک وںيغلط فہم   

 

 یاقدار ک یٰ جماعت اعل عہياقدار کے تحفظ کے ذر نمضبوطيسماج م یکہا کہ ہندوستان ديانہوں نے مز 
کوشش  یکو ختم کرنے ک وںيبرائ یالنے اور سماج یبہتر ںيعلقات ماور ت یاور فرقہ وارانہ ہم آہنگ یحوصلہ افزائ

حوصلہ  یکے احترام کے احساسات ک تياور انسان یحقوق کا پاس ولحاظ ، روادار یاور آپس تي۔ بات چیکرے گ
جائے  ايخال کو پر ک انيں کو کم کر کے مختلف طبقات کے درم ويتنازع سے بچنے اور غلط فہم عہيکے ذر یافزائ

، نا  یماريب ،یبي۔ غریجائے گ یکوشش ک یک اميامن اور انصاف کے ق ںيپر ملک م اديبن یاقدار ک یاخالق یعالم گا۔
او ر  یجائے گ یکوشش ک یک نےيخدمات ش انجام د یسماج ےيکے خاتمہ کے ل یوزگاربهوک اور بے ر ،یخواندگ

 یاور نوجوان کو مرکوز کر کے اسالم ني۔ خاندان، خواتیجائے گ یکے وقت امداد فراہم ک بتيآفت اور مص یقدرت
کے  فالتخود ک یاور معاش یميتعل ،ی۔ سماجیجائے گ یکوشش ک یاصالح ک ںيکے مطابق مسلم سماج م اتينظر
 یبه یک قي۔ علم و تحقیجائے گ یکوشش ک یراه پر گام ز ن کرنے ک یک یاور ترق نےيمسلمانوں کو تحفظ د عےيذر
سطح پر)اور  یاور عالم یکہ جماعت کا مقصد موجوده صورت حال (قوم ايجماعت نے بتا ريہے۔ ام تياہم یبڑ

انجام  اںيسر گرم یقاتيکرنا اور تحق شيار کرنا اور پيت نا،يکو فروغ د اتينظر یاسالم ںيکے تناظر م لنجيمعاصر چ
 یپس ما نده طبقوں ک گريما نوں او ر داور مسل نےيکو فر و غ د ميتعل یاور اقدار پر مبن یہے۔مناسب، سست نايد

کو  وںي۔ مسلمانوں اور اسالم کے خالف غلط فہمیجماعت حکومت کا تعاون کرے گ ںيکے سلسلے م یترق یميتعل
اہم ضرورت ہے ۔ ُاس کے عالوه جماعت سے  یوقت ک ليترس یک غاميپ یقياسالم کے حق ےيل کےدور کرنے 

 یبه یک نےيد یاور مضبوط یکو ترق ميکے ساته تنظ نےيپر توجہ د تياور ترب ہيمنسلک افراد اور ارکان کے تزک
۔یجائے گ یکوشش ک   

کرده یجار     

ہند یجماعت اسالم ا،يڈيم شعبہ  


