KHALID PUBLIC SCHOOL AND COLLOEGE HAROONABAD
SPEECH CLASS FOUR

ہزاروں سال رنسگ اینپ ےب ونری ہپ رویت ےہ
بڑی لکشم ےس وہتا ےہ نمچ ںیم دتدہ ور دیپا
رتحمم رپلپسن اصحب اور زعمر اساتدہ رکام اور ریمے زعبڑ ساویھت !
السالم مکیلع !
ا ج ےھجم سج وموضع رپ رقتریرکےن اک ومعق مال ےہ ااکس ونعاں ےہ ۔،،اقدئ امظع دمحم یلع انجج،،
انجب دصر!

اقدئ امظع ےن رشتنم وقم وک ااحتد میظنت اور نیقی ےک راےتس رپ چال رک اتک یہ ٹیلپ افرم رپ دحتمرک دتا ۔انہوں ےنٖتلفغ ںیم
حن
ج
ھ
ڑپے وہےئ ولوگں وک وررک اگجتا ۔اور اںیہن چدو دہج ےک اےسی راےتس رپ اگلتا ۔یکسج ا رخی زنمل تااتسکں یھت ۔

انجب دصر!
اقدئ امظع  25دربمس  1876ء وک رکایچ ںیم دیپا وہےئ ادتبایئ میلعت رکایچ ںیم احلص یک اور ایلع میلعت ےک ےیل ااتسلگنں
ےلچ ےئگ واہں ےس تہب اےھچ ولیک نب رک ولےٹ ۔
اقدئ امظع ےن اتکولیک یک چثیب ےس تہب رہشب احلص یک ۔ 1905ء ںیم ا ب اکرگنس ںیم سالم وہےئ ۔نکیل دلج
یہ ا ب ےن وسحمسایک ہک اکرگنس وج دنہووں یک امندنئہ امجعب ےہ اےس املسمونں یک نھالیئ اک وکیئ ایخل ںیہن ےہ ۔انچہچن
اکرگنس ےک روےی ےس دبدل وہ رک ا ب ےن اکرگنس وک وھچر دتا اور ملسم گیل ںیم سالم وہ ےئگ ۔اور تااتسکں ےک وصحل
ےک ےیل وکشش رشوع رک دی ۔ا ب یک دں راب یک وکوششں یک وہج ےس تااتسکں  14اتسگ  1947ء وک داین ےک ےشقن رپ
ظاہز وہا ۔
انجب دصر!
دں راب لسلسم تنحم یک وہجےس ا یکپ تحص رخاب وہ یئگ اور  11ربمتس  1948وک وافب تا ےئگ ا ب اک مزار رکایچ ںیم ےہ
۔

ا رخ ںیم ریمی اہلل اعتیل ےس داع ےہ ہک اہلل اعتیل ا ب وک وجار رحمب ںیم ہگج دے ۔ا نیم ،،
ویں دی ںیمہ ا رادی ہک داین وہیئ ریحاں
اے اقدئ امظع ریتا ااسحں ےہ ااسحں
والسالم رکشہی

