KHALID PUBLIC SCHOOL AND COLLOEGE HAROONABAD
SPEECH CLASS ONE

ہزاروں سال رنسگ اینپ ےب ونری ہپ رویت ےہ
رتحمم اساتدہ رکام اور ریمے زعبڑ ساویھت!

بڑی لکشم ےس وہتا ےہ نمچ ںیم دتدہ ور دیپا

السالم مکیلع !

ےھجم ا ج سج وموضع رپ رقتری رکےن اک ومعق مال ےہ ااکس ونعاں ےہ "اقدئ امظع دمحم یلع انجج "
زعبڑ ساویھت!
اقدئ امظع  25دربمس  1876ء وک رکایچ ںیم دیپا وہ ےئ ا پ ےک وادل اک تام وپاجن انجج اھت ۔ا پ ےن ادتبایئ میلعت
رکایچ یہ ےس احلص یک ۔اور رھپ ایلع میلعت ےک یل ااتسلگنں ےلچ ےئگ اور تاچن سال دعب واسپ ا رک املسمونں ےک یل
اگل ونط احلص ایک ا پ ےن 11ربمتس  1948ء وک وافپ تایئ ۔ا اکپ مزار رکایچ ںیم ےہ ۔
ویں دی ںیمہ ا رادی ےک داین وہیئ ریحاں
اے اقدئ امظع ریتا ااسحں ےہ ااسحں
والسالم رکشی

)( Speech Class Two
ویں دی ںیمہ ا رادی ےک داین وہیئ ریحاں
اے اقدئ امظع ریتا ااسحں ےہ ااسحں

رتحمم رپلپسن اصحب اور ریمے زعبڑ ساویھت !
السالم مکیلع !

ا ج ےھجم سج وموضع رپرقتری رکےن اک ومعق مال ےہ اس اک ونعاں ےہ "اقدئ امظع دمحم یلعانجج "
ایپرے ساویھت!
اقدئ امظع دمحم یلع انجج  25دربمس  1876وک رکایچ ںیم دیپا وہےئ ا پ ےن ادتبایئ میلعت رکایچ ےس احلص یک رھپ
ایلع میلعت ےک یل ااتسلگنںےلچ ےئگ ۔ا پ ےن حب تااتسکں ےک یل جدو دہج یک وت اےنپ اور ریغ ا پ ےک دنمش وہ
ےئگ ۔اس ےک تاووجد ا پ تااتسکں انبےن ںیم اکایمپ وہ ےئگ ۔لسلسم تنحم یک وہج ےس ا پ یک تحص رخاپ وہ یئگ اور
ا پ  11ربمتس  1948وک وافپ تا ےئگ
ا رخ ںیم ریمی اہلل ےس داع ےہ ہک اہلل اعتیل اں رپ رںیتمح تارل فزامےئ ۔ا نیم
بڑی لکشم ےس وہتا ےہ نمچ ںیم دتدہ ور دیپا
ہزاروں سال رنسگ اینپ ےب ونری ہپ رویت ےہ
والسالم رکشی

) ( Speech Class Three
تلم اک تاابسں ےہ دمحم یلع انجج ےہ

تلم ےہ مسج و اجں ےہ دمحم یلع انجج ےہ

رتحمم رپلپسن اصحب ،زعمر اساتدہ رکام اور ریمے زعبڑ ساویھت!
السالم مکیلع !
ریمی ا ج یک رقتری اک ونعاں ےہ "اقدئ امظع دمحم یلع انجج "
زعبڑ ساویھت!
تااتسکں ےک تاین اقدئ امظع دمحم یلع انجج  25دربمس  1876ء وک رکایچ ںیم دیپا وہےئ ۔ا پ ےن ادتبایئ میلعت رکایچ
ےس اور ایلع میلعت ااتسلگنں ےس احلص یک ۔ونط واسپ ا رک واکلت رشوع رک دی ا پ ےن اینپ ایسیس ردنیگ اک ا اغر
ربمتس  1905ںیم ایک ۔ا پ یک اقدئاہن صالوتیحں اور داہبت یک وہج ےس املسمونں وک دنہووں اور ارگنبڑوں ےک طلست
ےس ا رادی یلم ۔

ویں دی ںیمہ ا رادی ےک داین وہیئ ریحاں
اے اقدئ امظع ریتا ااسحں ےہ ااسحں

والسالم رکشی

