
  ء2017جنوری  30
گورنر اسٹيٹ بينک نے جمی انجينئر کی بنائی ہوئی ايدھی مرحوم کی تصاوير کی نمائش کا افتتاح کر 

  ديا
  

کے  انجينئر جناب فيصل ايدھی اور جمی گورنر اسٹيٹ بينک ٓاف پاکستان جناب اشرف محمود وتھرا نے 
ميں عبدالستار ايدھی کے پنسل اسکيچز کی ٓاج کراچی ميں اسٹيٹ بينک ميوزيم اينڈ ٓارٹ گيلری ہمراه 

  ۔نمائش کا افتتاح کيا جو جمی انجينئر نے بنائے ہيں

کو  اسٹيٹ بينک ميوزيم اينڈ ٓارٹ گيلری، جو انہوں نے ئر نے اپنے پنسل اسکيچز کے ذريعےجمی انجين
عبدالستار ايدھی کے اس درد اور رحمدلی کو اجاگر کيا ہے جو وه مستحق لوگوں بطور تحفہ دے ديے، 

عبدالستار ايدھی پسمانده طبقوں کے ليے کے ليے محسوس کرتے تھے۔ ان اسکيچز سے معاشرے کے 
ن مشکالت کی عکاسی کی گئی ہے جن کی محبت اور اخالص کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ تصاوير ميں اُ 

اس موقع پر گفتگو ب کو انسان دوستی کے اپنے مشن کے سلسلے ميں کرنا پڑا۔ کا سامنا ايدھی صاح
 عبدالستار ايدھیکرتے ہوئے گورنر اسٹيٹ بينک نے عظيم انسان دوست اور انسانی حقوق کے کارکن 

س کی بنا پر انہوں خلوص کی بھی تعريف کی جاُس جمی انجينئر کے کی خدمات کو سراہا۔ گورنر نے 
 بنائيں۔عظيم شخصيت کی تصاوير  اسنے 

اعالن کيا کہ ملک کے ليے بے غرض خدمات انجام دينے کے معمولی سے اپنی تقرير ميں گورنر نے 
ء ميں جاری 2017روپے کا يادگاری سّکہ مارچ  50اعتراف کے طور پر عبدالستار ايدھی کی ياد ميں 

روپے کے يادگاری سّکے کے ڈيزائن  50ميں عبدالستار ايدھی کی ياد مرحوم ياد رہے کہ کيا جائے گا۔ 
ء کو کابينہ کے اجالس ميں وزير اعظم نواز شريف 2016جوالئی  15پر کام جاری ہے جس کے ليے 

بھی نے بينکوں کے سربراہان سے نے منظوری دی تھی۔ تقريب سے اپنے خطاب ميں گورنر 
ملک سرگرمياں درخواست کی کہ وه اپنی کارپوريٹ سماجی ذمہ داری کی سرگرميوں ميں سے کچھ 

  مختص کر ديں۔ميں ٓارٹ اور ورثے کے فروغ کے ليے 

نے انسانيت کے ليے جو خدمات انجام ديں ان  عبدالستار ايدھینے بتايا کہ  ، جمی انجينئراس موقع پر 
انہوں نے کہا کہ جناب ايدھی پوری دنيا کے ليے ايک ليجنڈ  ہوئے۔سے انہيں بہت جذبہ مال اور وه متاثر 

انہوں نے کہا کہ انہوں نے ايدھی صاحب کی تصاوير  اس ليے بنائيں کہ کسی بھی ملک ميں کوئی  ہيں۔ 
ميں جب بھی ’’مرحوم ايدھی کے پائے کی خدمات انجام نہيں دے سکتی۔ انہوں نے بتايا اور شخصيت 

ں کے لوگوں نے پاکستان کے بارے ميں منفی باتيں کيں، مگر جب ميں نے ان سے بيروِن ملک گيا وہا
جيسا ہے تو اُن لوگوں کے پاس کوئی  عبدالستار ايدھیپوچھا کہ کيا تمہارے ملک ميں کوئی شخص 

نے ايس بی پی ميوزيم اينڈ ٓارٹ گيلری ميں يہ اسکيچز رکھنے پر گورنر  جمی انجينئر۔‘‘جواب نہ تھا
 اسٹيٹ بينک کا شکريہ ادا کيا۔

کی  عبدالستار ايدھیجناب فيصل ايدھی نے ايدھی صاحب کی فيملی اور ايدھی فأونڈيشن کی طرف سے  
جمی کا اظہار کيا کہ  انہوں نے اس بات پر اطمينان ياد ميں تقريب منعقد کرنے پر  اظہاِر تشکر کيا۔

 کی خدمات کو ياد رکھا جائے گا۔کے ذريعے مرحوم ايدھی کے فن پاروں  انجينئر



  

افتتاحی تقريب کے بعد گورنر اسٹيٹ بينک نے نمائش کا فيتہ کاٹا اور فيصل ايدھی، جمی انجينئر، ديگر 
  معززين اور مہمانوں کے ہمراه نمائش کا دوره کيا۔

افتتاحی تقريب ميں مرحوم ايدھی کے صاحبزادے جناب فيصل ايدھی، بينکاری صنعت کے اعلٰی حکام،  
 معززين نے شرکت کی۔اعلٰی معروف ماہريِن تعليم اور ديگر شہر ميں فن کے مداحوں، سفارتکاروں، 

***** 


