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ی َعنِ  ی َو یَۡنہہ ۡحَساِن َو اِۡیتَآیِِٔ ِذی اۡلقُۡربہ َ یَۡاُمُر بِاۡلَعۡدِل َو اۡۡلِ  اِنَّ ّللٰاہ

 اۡلفَۡحَشآِء َو اۡلُمۡنَکِر َو اۡلبَۡغِی ۚ یَِعظُُکۡم لََعلَُّکۡم تََذکَُّرو
 

 

--- صدر کا پیغام---  

 

 میرے عزیز ممبراِن انجمن

 اسالم علیکم

پچھلے کئی سالوں سے ہمارا یوں یکجا ہونا آپ سبھوں کی محبت اور خلوص کا اظہار ہےکہ ہم سب اپنی برادری کے لیے کس قدر 

اپنے تمام تر مسائل کو  -ہم انفرادی سوچ کو باالئے طاق رکھ کر اجتماعی فلسفے کی راہ پر چل نے کے خواہشمند ہیں -مخلص ہیں

میں نے سوچا  -ایسی راہیں نکالنے کی خواہشمند ہیں جس سے پوری برادری مستفیض ہوسکے -آپس میں مل کر حل کرنا چاہتے ہیں

ں نہ قرطاس پر منتقل کر لی جائے جو آنے والی نسلوں کے لئے مشعل راہ بن جائے ہم لوگوں کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو کیو

  -اور مستقبل میں آنے والے ممبراِن کے لیئے رہنمائی کا ذریعہ ہو
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میں بذات خود آور میرے رفقاء کار آس بات پر متفق ہیں کہ ہم وہ کچھ نہیں  -ہم لوگوں کی کارکردگی آپ تمام لوگوں کی نظر میں ہے

  -ہم سب اپنی کوتاہیوں پر معافی کے خواستگار ہیں -سکے جسے کرنے کی خواہش تھی کر

آج چند جملوں میں میں چاہونگا کہ انجمن کے مقاصد جو ہملوگوں نے سو چا ہے اسکا اظہار کردوں تاکہ آنے والے ممبراِن کو 

  -رہنمائی حاصل ہو سکے اور وہ اس پر عمل پیرا ہوں

ہم میں  -ہم سبھوں کی اولین خواہش ہے کہ ہماری برادری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو -دولت تعلیم ہےدنیاں کی سب سے قیمتی 

فلسفی ہوں پیشہ ورانہ قابلیت رکھنے والے افراد ہوں نوبل انعام لینے والے ادیب ہوں ڈاکٹر ہوں سائنسدان ہوں اور امن کے پھیالنے 

  -بہنیں بھی ہوں بھائ اور بچے بھی ہوں ان میں ہماری بیٹیاں بھی ہوں -والے مفکر ہوں

پچھلے پچاس سالوں کو جب پلٹتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ کس قدر کٹھن دور اور پر آشوب حاالت میں ھمارے برادری کے افراد نے 

 50نے والے ی ہےاس رحجان کے پیِش نظر کم از کم میں پوری طرح مطمعن ہوں کہ آئندہ آتعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل ک

-سالوں میں جن کامیابیوں کا خواب ہملوگوں نے دیکھا ہے ہماری برادری کے افراد اسے پورا کر دکھائیں گے  

ہللا پر یقین کامل رکھتے ہوئے سخت محنت کے ساتھ آگے بڑھیں اور جستجو یہ ہو کہ آپ جس سمت بھی جائیں آپ اول مقام کے 

-حامل ہوں  

آئیے ہم آج ہی سے ایک دوسرے کی  -س سوچ کو حاوی رکھیں کہ ہمیں ایک درد مند انسان بن نا ہےتمام باتوں سے باالتر ہمیشہ ا

  -مدد کیلئے قدم بڑھاتے ہیں

آمین ہللا اپکو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن نے میں مدد فرمائیں  

 

 

 

----- انجمن شیخ العراقین کا سفر تاریخ کے حوالے سے -----  

 

 

اپنی اپنی صالحیتوں کے حامل افراد مختلف ذرائع اور  -نجمن عراقی برادری جس کا تصور بالکل نیا نہیں ہے 'نظریہ تشکیل' برائے ا

ادوار میں کئ فورم پر برادری کی فالح  مختلف -کاوشوں سے برادری کے افراد کیلئے تمام تر تعاون پر ہمہ وقت تیار رہے ہیں 

ور دیا گیا لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر تشکیل کے عمل کو عملی جامہ پہنانا کیلئے ایک کمیٹی کی تشکیل کے تعاون پر ہمیشہ ز

 ممکن نہ ہو سکا

بدلے ہوئے رجحانات اور زمانہ ترقی کے پیش نظر وقت کی اشد ضرورت تھی کہ ہماری جڑیں یکجہتی کے ساتھ مربوط مضبوط 

رقی کامیابی کا حصول ممکن ہو سکےہوجائیں تاکہ ہم سب مل کر برادری کی مفادات کا تحفظ کرسکیں تاکہ ت  

حساسیت اور وقت کی ضرورت کے پیش نظر جناب شعیب اسماعیل رحمانی نے برادری کے بزرگ ساتھیوں کہ باہم مشورے سے 

__Sep 10, 2017 تاریخ کو ایک اجتماع کا اہتمام کیا جس میں برادری کی فالح و بہبود کے لئے ایک انجمن کی تشکیل پر تبادلہ  

یا گیا بعدازاں جناب اسماعیل رحمانی کے دفتر میں _خیال ک Sep 17, 2017  تاریخ کو ایک نشست منعقد کی گئی جس میں برادری_

کے مختلف فعال افراد نے شرکت کی یہ اجالس ایک نتیجہ خیز مشترکہ اجالس تھا جس میں انجمن کے اختیارات اور اس کے نام 

مذکورہ اجالس میں موجود ممبران انتظامیہ کو چالنے  -سے حتمی شکل دی گئی  سے متعلق اہم فیصلوں کو ممبروں کی رضامندی

اور انجمن کے ممکنہ اخراجات کے لیے رضاکارانہ طور پر مالی تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا مزید برآں مذکورہ اجالس میں موجود 

--ممبر کو بانی ممبروں میں شمار کیا جائے گا  
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  درج ذیل بانی ممبران ہیں

۔ جناب محمد شعیب اسماعیل رحمانی 1  

۔ جناب جاوید رضا 2  

۔ جناب کامران قریشی 3  

۔ جناب نیاز ہاشمی 4  

۔ جناب عثمان 5  

۔ جناب دانش رضا 6  

۔ عبید طارق 7  

۔ جناب سراج الدین 8  

اطہر جمال 9  

 

)مزید برآں عراقی انجمن کے لیے ایک ضابطہ اصول  By Laws ی اجالس میں منظور کیا گیا بعد مرتب کی گئی جسے جنرل باڈ (

 ازاں اس کی رجسٹریشن بھی کرا لی گئی ۔

 

---------نظریات -----  

--عراقی برادری کو تمام تر معاشرتی فالح کی سوچ اور پیشہ ورانہ صالحیتوں سے مزین کرنا ہے   

 

-----مقاصد  -----  

شرتی معاشی ترقی کی سوچ کو اپنائے اور اپنی انتظامی ۔ برادری کو ایسی قوت اور صالحیتوں سے مزین کی جائے کہ وہ معا1

-صالحیتوں سے آپس کے سماجی مسائل کو حل کرنے کا اہل ہو  

۔ باہمی تعاون کے ساتھ تعلیم و ترقی کے اقدامات کو فروغ دیکر ممبروں کی صالحیتوں کو اجاگر کرنا ۔2  

 

--------اہم سنگ میل --------  

کے تحت اسالمی ضابطہ اور خاندانی نظام کے مطابق بہتر معیار زندگی کی فراہمی کے لیے  انجمن شیخ العراقین کے نظریات

بہت سے مواقع پر انجمن کے تمام شرکاء بشمول ممبران یکجا  -انجمن نے ایک قلیل عرصے میں مختلف اہداف حاصل کر لیے ہیں 

--ہوکر انجمن کی نظریات و فہم کو نہایت عمدگی سے پیش کیا   

--بڑی کامیابیوں پر مختصر نظر ڈالتے ہیں  آئیے چند  
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حقیقت کی ابتدا -١  

 

----جنرل باڈی اجالس----  

جس میں عہدیداران منتخب ہوئے اور ایگزیکیوٹو  -کو شیفرون بینکوٹ میں منعقد ہوئی 2017ستمبر  10پہلی جنرل باڈی اجالس 

--ذیل ہے عہدیداران کی فہرست مندرجہ  -اب کیا گیاکمیٹی کے ممبران کا انتخ  

محمد شعیب اسماعیل  -صدر   

محمد ثاقب احمد قریشی  -نائب صدر   

محمد سراج الدین   -جنرل سیکرٹری   

محمد اطہر جمال  -جوائنٹ سیکرٹری   

 محمد عبید طارق 

---ممبران  ---  

 کیپٹن محمد حیدر علی 

 پرویز ہاشمی 

 محمد اخالق 

 محمد سرور

 

--قین کی رجسٹریشنضابطہ اصول اور انجمن شیخ العرا----  

 

( کو حتمی شکل اور منظوری کے لیے بانی ممبران کو پیش کی گئی جو By Lawsکامیابی کے ساتھ تحریر کردہ ضابطہ اصول )

اس طرح ہماری برادری کو قانونی اختیار حاصل ہوا جس کا مقصد اپنی بقا  -باآلخر انجمن شیخ العراقین کی رجسٹریشن کا باعث بنی

ضابطہ اصول مرتب کرنا اور رجسٹریشن انتھک کاوشوں کا نتیجہ تھا جسے بانی ممبران اور دیگر ساتھیوں  -ہے اور جذبہ خدمت

کی بے لوث کاوشوں سے ممکن بنایا گیا رجسٹریشن نے درحقیقت ہمارے انجمن کے لئے بے شمار مواقع اور ترقی کے دروازے 

--کھول دیے ہیں  
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  ---بینک اکاؤنٹ  ---

ک بنیادی ضرورت تھی انجمن شیخ العراقین کے نام کھوال گیا تا کہ قانونی طور پر مالی امور کے تمام ریکارڈ کا بینک اکاؤنٹ ای

--احاطہ کرنا ممکن ہوسکے   

--شیخ العراقین کے نوجوانوں کی پہلی کنونشن  ----  

جوانوں کی رہنمائی کی جا سکے اس کو برادری کے نوجوانوں کو یکجا کیا تھا کہ ترقی کے خواہاں نو 2018ستمبر  2انجمن نے 

میٹرک  -پروگرام میں ایسے تمام نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی جنہوں نے تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا 

تحائف سے فیصد سے زائد نمبر حاصل کرنے والے تمام بچوں کو میڈلز اور  80میں  2018'او لیولز' انٹرمیڈیٹ اور اے لیول میں 

–نوازا گیا   

 

----کتابوں کی آن ۡلئن عطیات پر مبنی ۡلئبریری  ----]  

تعلیم کے فروغ پائے جانے والے رجحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے کتب بینی کی عادت عام کرنے کی غرض سے کتابوں کی آن  

ریعہ میسر آسکے گا مزید برآں یہ خواندگی کی الئن عطیات پر مبنی الئبریری قائم کرنا قابل قدر ذکر ہے جس سے علم کی ترقی کا ذ

--شرح میں اضافے کا باعث بھی ہوگا جو برادری اور قوم کے لئے خوش آئند فیصلہ ہے   
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---زکوۃ اور عطیات  ---  

برادری کے صاحب  -انجمن روز اول ہی سے معاشرے کی تعمیر اور برادری کو مالی طور پر مستحکم کرنے کی سوچ رکھتی تھی

موصول ہوئے جس کو انجمن کے مستحقین افراد میں تقسیم کئے گئے  400000ت افراد کی طرف سے زکوۃ کی مد میں استطاع

وصول ہوئے جسے برادری کی فالح  600000جبکہ عطیات کے طور پر 

--پر خرچ کئے گئے   

----قربانی  -----  

میں عید االضحی میں قربانی کے موقع پر پچاس من گواشت بانی  2018

کی مزید پیش ایک قدم  -ران کی سربراہی میں مستحقین تک پہنچائ گئ ممب

میں جب اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا جس میں سب  2019رفت ہوئی 

–قدم تھا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یہ ایک مستحسن   

  ----قبرستان  ---

انجمن نے برادری کے لئے قبرستان کیلئے جگہ مختص کرنے پر بھی کام 

گئی ہیں وہ متعلقہ اس سلسلے میں ابتدائی دستاویزات مکمل کرلی  -ہےکیا 

ہم مجاز سرکاری حکام سے منظوری کی  -حکام کو بھجوا دی گئی ہے

--مثبت توقع رکھتے ہیں   

 

 خاندان کا ڈیٹا بیس ۔۔۔ASI۔۔۔ 

نکار نہیں کیا جاسکتا چونکہ پورے دور حاضر میں معاشرتی تعمیر و ترقی کے لئے ڈیٹابیس کی ترقی اور بحالی کی اہمیت سے ا

ترقیاتی منصوبوں اور معاشرتی بہبود کی پالیسیاں بنیادی طور پر کسی برادری کے ڈیٹا بیس کی روشنی میں مرتب کی جاتی ہیں جو 

کے  تمام ممبروں سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ کار ڈیٹابیس اور اس کی ترویج -مستقبل کی تعمیر وترقی کی ضامن ہوتی ہیں 

 سلسلے میں انتھک محنت کی گئی جو ایک انتہائی محنت طلب کام ہے لہذا مکمل ڈیٹا بیس مرتب کرنے کے لیے مختلف اقدامات اور

  ےبہت زیادہ کوششوں کی ضرورت ہےاسے کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے تمام ممبران کا تعاون نہایت اہمیت کا حامل ہ

--جوڑوں کی تالش و تحقیق شادی کے لیے ہم پلہ  ----  
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شادی کے لئے صحیح رشتہ تالش کرنے میں برادری کی مدد کرنے کے لیے خواتین کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو تالش و 

تحقیق کے مراحل سے گزرتے ہوئے خفیہ طور پر تمام ریکارڈ کا احاطہ کریں گی جوڑوں کی تمام ریکارڈ سیغ راز میں رکھی 

-جائینگی  

----نجمن کی کارکردگی ا---ٰ  

برادری کی آپس میں بھائی چارگی کو فروغ دینے کے مقاصد کے تحت انجمن 

شیخ العراقین کے کور کمیٹی کی سرپرستی میں درج ذیل خدمات انجام دیے گئے 

-- 

مضبوط اور مستحقین خاندانوں کی معاونت کی گئی تاکہ ان کے مستقبل کو  40• 

--خودمختار بنایا جا سکے   

 

کر دیا گیا تاکہ اسے اپنے خاندان کے ایک خاندان کے فرد کو ایک رکشہ خرید •

  میسر آسکےلیے مستقل بنیاد پر آمدن کا ذریعہ 

 

• شادی کے اخراجات کے لیے پانچ خاندانوں کی معاونت کی گئی تاکہ وہ اس 

سے انجام دے سکے ذمہ داری کو خوش اسلوبی   

یلئے اعانت کی گئی تاکہ وہ اپنے بچے کو • ایک خاندان کو قانونی چارہ جوئی ک

-قید کی صعوبتوں سے نجات دال سکے   

 

کفیل شوہر زیرحراست ہے اس کی پابندی سے اعانت • ایک خاندان جس کا واحد 

--کی جارہی ہے   
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--ایک بچے کی طبّی اخراجات کے لیے اعانت کی گئی• اینجو پالسٹی کی مد میں   

 

--علیمی فیس کیلئے اعانت کی جارہی ہے ت• دس خاندانوں کے بچوں کی   

 

--کمبل فراہم کی گئی 30مندوں کے لیے • موسم سرما میں ضرورت   

 

-گئی کے گھر کی مرمت وغیرہ کے اخراجات کے لیے مدد کی • ایک مستحق خاندان کو اس   

 

اقساط پر گلشن معمار مستحق خاندانوں کے لیے آسان • انجمن کے جنرل سیکرٹری نے 

--ہے پیشکش کی الگت پر مبنی فلیٹس کی کردہ کم یر میں تعم  

 

  -خدمات بھی فراہم کرتے ہیں • ہم اپنے ڈاکٹروں کی مدد سے طبعی 

 

-• اورنگی ٹاؤن ایک مسجد کے لیے بورنگ کے ذریعہ پانی کا انتظام کیا گیا  

 

 

 

 

 

 2500گیا جو کہ مستحق خاندانوں کے لیے "رمضان گفٹ" دیا  45• رمضان المبارک میں 

-روپے فی خاندان تھا   

 

-میں زاکات عطیات کی وصولی و ترسیل کی گئی 2018•   

 

انجمن کی خواتین پر مشتمل کمیٹی کی سرپرستی میں شادی کے لیے موضوع جوڑوں کا 

-رازداری کے تحت ہوگی جاری ہے انتخاب اور جانچ پڑتال جو نہایت خفیہ اور   

ہ بھی کی جائیں گی اور مستحقین کے لئے • "آن الئن کتب الئبریری" جہاں کتابیں عطی

عظیم کام کو بہتر طور پر جاری رکھا گیا گی اس کتابوں کی فراہمی بھی ممکن ہوسکے 

–ہے   

 

 

ASI• برادری کا ریکارڈ برقرار رکھنے کے لئے  ازواجی حیثیت وغیرہ کے ڈیٹا بیس کو خاندانوں کے افراد کی تعلیم، مالزمت اور  

-برقرار رکھنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے   

 

ASI• بھائی چارے کے رشتے کو فروغ دینے اور مضبوط تر کرنے کے لئے  ممبران کے اہل خانہ پر مشتمل مختلف پروگراموں اور  

-اجتماعات کا انعقاد کرنا ہمارے پروگراموں کا حصہ ہے   
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کو شیفرون بینکویٹ میں کیا گیا جہاں  2019جون  9کو دوسری عید ملن پارٹی کا اہتمام  2018جون  24ارٹی • پہلی عید ملن پ ASI 

ASI -خاندان کے تمام افراد کو مدعو کیا گیا تھا کامیاب اخوت اور مضبوط معاشرے سے آگاہی کے لئے تمام افراد کو اکٹھا کرنے میں  

-نجمن شیخ العراقین کی چھتری تلے یکجا اور متحد ہیںرہی یہ ایک واضع ثبوت تھا کہ ہم سب ا  

 

----مستقبل کے منصوبے  ----  

انجمن شیخ العراقین نے ایک طویل سفر طے کیا ہے لیکن اس برادری کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اس سفر نے مستقبل کی 

ے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر منصوبہ انجام دینے ک آنے والے سالوں میں مزید خدمت -منصوبہ بندی کے لیے راہ ہموار کیا ہے

  -بندی کی گئی ہے ان اہداف کے حصول کے لیے آپ سب سے تعاون و دعا کی درخواست ہے

--ذیل میں چند اہم سرگرمیوں کی جھلک شامل کر رہے ہیں   

 

-( برادری کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کا آغاز اور تعمیر 1  

 

-حصول ( قبرستان کی جگہ کا 2  

 

  -( مفت طبی کیمپوں کے ساتھ ڈسپنسری اور اسپتالوں کی تعمیر اور طبی مشاورت کا بندوبست3

 

( نوجوان ممبروں کی صالحیتوں کو فروغ دینے کے لیے پیشہ وارانہ اور پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ قائم کرنا ہے تاکہ ہماری نوجوان 4

-نسل تابناک مستقبل کی طرف گامزن ہوسکیں   

 

  -اسپانسر شپ کے ذریعہ ہمارے نوجوان ممبروں کو تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کی طرف راغب کرنا ہمارا ایک اہم قدم ہوگئے ( 5

-( خود روزگار کے مواقع کے ساتھ ساتھ مالزمت کے مواقع پیدا کرکے معاشرے میں بے روزگاری کا خاتمہ کرنا 6  

 

ائی کے ساتھ ساتھ مفید مشورے اور اسے عملی شکل دینے کی منصوبہ بندی کی جائے ( نئے کاروبار کے آغاز کے لیے حوصلہ افز7

--گی   

 

(۔8 ASI   -کے لئے "بزنس سپورٹ پروگرام" کا قیام عمل میں الیا جائے گا 

 

  -( خواتین کو ان کی صالحیتوں کو فروغ دے کر انہیں بااختیار بنانا9

 

--ے لیے خواہش مند اور ہنرمند ممبروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی ( کاٹج انڈسٹریز اور چھوٹے چھوٹے کاروبار ک10  

  -( برادری کے ممبروں کو قانونی مدد و مشورے دیے جائیں گے 11

 

( برادری کے تمام ممبران کے مابین مضبوط روابط کے ذریعے متحد ہوکر ترقی کے لیے مسلسل کوشاں رہنا ہمارا نصب العین 12

-ہے  

و ہ وناصر ہللا ہمارا حامی   

 آمین 
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