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 یآئ یوفد ک یرکن 20پر مشتمل  نیعلماء/ ذاکر عیاہل تش
 سندھ سے مالقات۔ یج

 

 ؛۔2022الئیجو27کراچی
 

وفد نے  یرکن 20پر مشتمل  نیعلماء/ذاکر ںیم یآفس کراچ سیپول نٹرلیسے س  منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
 یکنٹ والےیجان ئےید بیکے موقع پر ترت ن  یتاعاشورہ محرم اور بعداذاں چہلم حضرت امام حس کمیاور یمالقات ک

 ۔  ںیک شیاور سفارشات پ زیتجاو یرضرو دیجانب سے مز یاور اپن ایک الیتبادلہ خ یلیپالن پر تفص ینسیج
 

اور  بیترت یپالن ک ینسیج یجانب سے فول پروف کنٹ یک سیتا دس محرم پول کمینے رواں سال  نیکے اراک وفد
جانب سے  یاور اپن ایکا اظہار ک نانیاقدامات  پر اپنے مکمل اطم یورٹیکیس یمجموع ارکردہیاسکے تحت اخت

 ۔یکرائ یدہان نیقی یکو مکمل تعاون ک سیپول
 

فضاء کو نا صرف پروان  یک یچارگ یمحبت اخوت اوربھائ یکہ وہ باہم ایدال نیقی یبھ ہیموقع پر وفد نے  اس
 یالمسالک/مکاتب ہم آہنگ نیسطح پر ب یہوئے ضلعوں ک تےید تیتقو دیروابط کو مذ یگے بلکہ باہم ںیچڑھائ

 گے۔ ںیبنائ ینیقی یسے بھ شوںکاو یاوراجتماع یروح کے مطابق انفراد یاقدامات کو اسک سےیکے فروغ ج
 

 والےیجان ئےیکہ مرتب ک ںید اتیکو ہدا یکراچ زیپ سیا سیا یاور ضلع زیج یآئ یسندھ نے زونل ڈ یج یآئ
کے  ن  یچہلم حضرت امام حس تیاقدامات سم یورٹیکیتا عاشورہ محرم کے س کمی ںیپالن م ینسیج یمحرم کنٹ

ٹھوس اور فول  یانتہائ وک یورٹیکیس یاجتماعات ک گریجلوس،مجالس ود یتمام جلوسوں،مرکز یموقع پر بھ
 نسیج یلیاداروں/انٹ گرید والےیسندھ وقانون نافذ کرن نجرزیجائے اور اس حوالے سے ر ایپروف بنا

اہل  ںیم بیترت یپالن ک ینسیج یفوکس رکھا جائے جبکہ محرم کنٹ یسے مربوط روابط پر خصوص وںینسیجیا
 جائے۔ ایشامل ک یاور مشاورت کو بھ زیوکردہ تجا شیجانب سے پ یک نیاور اہلسنت علماء/ذاکر عیتش

 

لوگوں کے ساتھ احسن سلوک اور برتاؤ  ںینے اجالس کے شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم انہوں
 دیسطح پر صبروتحمل اورقوت برداشت کو مذ یو اجتماع یہوگا اورانفراد نایعمل کو ہر سطح پر فروغ د سےیج

 ۔ںیہ یکے متقاض یامن وخوشحال یقیجوکہ بالشبہ حق یہوگ ناید تیتقو
 

 ۔یمشترکہ طور پر دعا ک یک تیر سالماو یخوشحال یترق یکے اختتام پر وفد کے شرکاء نے ملک وقوم ک اجالس
 

 یج یآئ یکوارٹرز سندھ،ڈ ڈیہ یج یآئ یاختر اوڈھو کے عالوہ ڈ دیجاو یکراچ یج یآئ شنلیڈیا ںیم اجالس
۔اس موقع پر ید یآگاہ یلیاقدامات سے اجالس کو تفص فکیٹر تیسم یورٹیکیمحرم س ینے بھ یکراچ فکیٹر
 ۔ینے شرکت ک ندھس شنزیآپر یج یاور اے آئ سٹیا یپ سیا سیسٹ،ایو یج یآئ یساؤتھ،ڈ  یج یآئ یڈ
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