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 اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے  جو خیر کی طرف بالیا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور برے

 کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔
 

  اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم اور مہربانی ہےکہ ہمیں مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز  جمعہ ادا کرنے کا موقع مال۔
 محترم بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔مغرب میں بالخصوص امریکہ میں جو مسلمانوں

  کے حاالت ہیں کیا آپ ان سے مطمئن ہیں۔؟
 کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی انہیں حاالت کا مقابلہ کریں؟

 ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب میرے جواب سے مختلف ہو لیکن ہم اس بات پر متفق  ہیں کہ ہم یہاں پر ایک اقلیت  ہیں
 اور کوئی نہیں جو ہماری مدد کرے۔ ہمارے لیے آواز اٹھاے ۔ یا ہمارے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوں۔

 ہم ایک مضبوط کمیونٹی کس طرح بن سکتے ہیں جب تک ہماری بنیادیں مضبوط نہ ہو۔
 

 علمائے کرام نے فرمایا ہے  کہ معاشرے میں بھالئی اس وقت تک نہیں پھیل سکتی جب تک ک نا انصافی اور برائی ختم
 نہ ہو جائیں ۔ جب تک برائی کی جڑ کا خاتمہ نہیں ہوتا معاشرے میں بہتری نہیں ہو سکتی۔

 مسلم اورگنائزیشنز، مسلم ادارے،  انتھک کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے مسلمانوں میں ایک ذمہ داری جو کہ امر
 بالمعروف و نہی عن المنکر ہے  کا احساس جاگے۔  اچھائی کی طرف بالنا اور برائی سے منع کرنا ہماری مذہبی اور معاشرتی

 ذمہ داری ہے ۔  اسی لئے آپ سے یعنی امریکہ کے مسلمانوں سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ  سال 2020  کی
 مردم شماری میں ضرور حصہ لیں۔ معاشرے میں بہتری کے لئے جدوجہد کرنا ہم سب کا فرض ہے اور یہ مردمشماری

 اسی جدوجہد کا حصہ ہے۔
 کچھ علماء تو اسے فرض کفایہ سمجھتے ہیں۔ یقینا یہ ہمارا فرض ہے کہ معاشرے کے ہر شعبے میں بہتری کے

  لیے اپنا کردار ادا کریں ۔
 

 ہم معاشرتی استحصال ، نا انصافی ، ظلم و جبر اور سیاسی کرپشن کے خالف جدوجہد میں ایک دوسرے کی مدد کیسے کر
 سکتے ہیں؟

 اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے کہ ہم ایک امت کی طرح اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو مضبوط کریں۔۔  یقینا ہمیں اپنی
 عقل اور علم کو استعمال کرکے متحد اور منظم ہونا ہے۔ تاکہ ہم یک زبان ہو کر اپنے حقوق کے لیے ایک بلند آواز بن

 سکیں۔
  سن 2020 کی مردم شماری امریکہ میں مسلمانوں کی عددی طاقت دکھانے کا ایک بہترین موقع ہے ۔

 امریکہ کے قانون کے مطابق یہ حکومت پر الزم ہے کہ ہر دس سال کے بعد امریکہ میں مقیم تمام افراد کی گنتی کی
 جائے۔ اس میں تمام افراد شامل ہیں چاہے وہ امریکہ کے شہری ہیں یا نہیں ہے ۔ اس میں غیر ملکی پناہگزین اور

  طالب علم بھی شامل ہیں۔ اور وہ بھی جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہے۔



 اس مردم شماری کے بہت سے مقاصد ہیں جیسے کہ،
 اس مردم شماری کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایک ریاست، ایک سٹیٹ ،اور پھر اس کے تمام شہروں کو

 فیڈرل بجٹ میں سے کتنا حصہ دیا جائے گا۔
 سیاسی طور پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مردم شماری کے نتائج سے ہی یہ اخذ  کیا جائے گا کے الیکشن میں آپ

  کی ریاست سے کانگریس کی کتنی سیٹیں ہوگی۔
 اس مردم شماری میں ہماری شمولیت مستقبل میں ہماری ریاست کی قانون سازی پر گہرا اثر ڈالے گی۔

 اس مردم شماری کے نتائج یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ ویلفر پروگرام جیسے کہ ضرورت مند افراد کے لیے  خوراک
 اور گھر کا انتظام، اور سکول کے ہر طالب علم کے  لیے فیڈرل گورنمنٹ  کے فنڈز  سے آپ کی ریاست کوکتنا حصہ

 ملے گا۔
 

 دس سال بعد ہم مسلمانوں کے پاس ایک تاریخی موقع ہے کہ ہم نہ صرف غیر ملکی افراد  بلکہ اپنی ریاست میں رہنے
 والے تمام افراد کے حقوق کے لیے ایک مثبت قدم اٹھائے ۔اور یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے ٹیکس ڈالر کس طرح استعمال

 ہوں گے۔ ہمارے سکولوں کو کتنے فنڈذ  ملیں گے۔ اور حکومت میں ہماری نمائندگی کیسے ہوگی۔
 اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس معاشرتی فرض کو مکمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس ملک کو ایک مختلف اور بہتر

 سمت میں لے جا سکیں۔
 
 

 دوسرا خطبہ
 
 

 آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ سن 2020 کی مردم شماری میں بھرپور حصہ لیں۔  اس کے لیے سینسس بیورو کی
 ویب سائٹ۔my2020census.gov پر جائیں یا ان کو کال کیجئے۔یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آپ کی تمام

 تر معلومات مکمل طور پر خفیہ رہیں گی۔ یہ معلومات کسی بھی فیڈرل یا مقامی  ایجنسی کو نہیں دی جائیگی۔
  آپ جلد از جلد مردم شماری میں حصہ لیں اور اکتوبر 19 2020 سے پہلے ووٹ کے لیے رجسٹریشن کروائیں۔

 جنرل الیکشن منگل نومبر 3 2020 کو منعقد ہوں گے۔ جنرل الیکشن میں ڈاک کے ذریعے حصہ لینے  کی درخواست کی
 آخری تاریخ  ستائیس اکتوبر دوہزار بیس ہے ۔

 شیخ  جابر علوانی  جو کہ فقہ کونسل آف نارتھ امریکہ کے فاؤنڈر اور اور سابق چیئرمین ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں
  کی معاشرتی اور سیاسی  ذمہ داری کے متعلق ایک بہت اہم فتوٰی دیا ہے۔

 وہ کہتے ہیں کہ، مسلمانوں کی شمولیت ان عوامل کی وجہ سے الزم ہے۔
 1۔ ایک امریکن شہری کی حیثیت سے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہمیں سیاست میں حصہ لینا پڑے گا۔

 2. امریکن سیاست میں شامل ہوکر ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔
 3. غیر مسلم سے مراسم استوار کرکے اور معاشرے میں شامل ہوکرہم اسالم کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔

 4. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اسالم سرحدوں کا پابند نہیں اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں۔
 اس مردم شماری میں حصہ لینا ہم سب کے لئے نہایت ضروری ہے۔ یہ ہمارے پاس ہمارے انسانی حقوق کی حفاظت اور

  ہماری ضروریات کی تکمیل کا ایک بہترین موقع ہے۔
 یہ ایک موقع ہے کہ مل کر  امریکہ اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے حاالت بہتر کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے۔  اس
 کے لئے ضروری ہے کہ ہم الیکشن میں ان امیدواروں کو سپورٹ کریں جن کے نظریات مسلمانوں سے ملتے ہیں اور

 جو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔
 آپ کے لئے یہ الزم ہے کہ آپ جنرل الیکشن میں ووٹنگ کے لیے رجسٹر ہو اور ووٹنگ میں حصہ لیں۔ یہ

  ہماری اخالقی معاشرتی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔
 اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں امر بالمعروف وانہی عن المنکر یعنی اچھائی کی طرف بالنے اور برائی

 سے باز رکھنے کی توفیق  عنایت فرمائے
 اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لئے آسانیاں فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین۔

 


