رپسی رزیلی

اے امی وی فلتخم یملع دیماونں ںیم اٰیلع ایعمر ونما یکچ ےہ :اریم امجعت اسالیم دنہ
یئن دیلہ :22-12-2020یلع گڑھ ملسم ویوینریٹس ےک وس سال لمکم وہےن رپ اریم امجعت اسالیم دنہ انجب دیس اعسدب اہلل ینیسح ےن ویوینریٹس ےک ہبلط،
اساتذہ ،ااظتنہیم اور اانبےئ دقمی وک ابمرک تاد دی ےہ اور داع فرامیئ ہک اہلل اعتیلٰ ؎وی وینریٹس وک رتیق یک اور اٰیلع زنمںیل اطع فرامےئ اور کلم و تلم یک میظع
خذامب اک ومعق اطع رکے۔ اریم امجعت ےن میلعت و قیقحت ےک دیماونں ںیم ویوینریٹس یک خذامب یک اتسشئ رکےت وہےئ اہک ہک ویوینریٹس ےن امہرنی اور
داوشنروں یک ایسی یئک ںیلسن ایتر یک ںیہ وہنجں ےن داین ںیم اانپ اٰیلع ایعمر ونماتا۔ ویوینریٹس ےک یئک وبعشں ےک اٰیلع یمیلعت و یقیقحت ایعمر یک داین اقلئ ےہ۔
انہوں ےن ادیم ظاہر یک ہک اےنپ رفس یک دورسی دصی ےک ادتبایئ ساولں ںیم ویوینریٹس اور زیتی ےس رتیق رکے یگ اور اےنپ اقمدص وک رتادہ رتہب وطر رپ احلص
رکےن یک خذو دہج رکے یگ۔

انجب ینیسح ےن اےنپ ایبں ںیم اہک ہک ویوینریٹس ضحم داشن اگہ ںیہن وہیت،وہ ذہتیبی رمکڑ یھب وہیت ےہ۔ یلع گڑھ ملسم ویوینریٹس اتک ایسی ذہتبی اک وہگارہ
ےہ ےسج اس وقت کلم ںیم رطح رطح ےک وجنلیچں اک ساانم ےہ۔ ویوینریٹس ےس اجب وطر رپ ہی وتعق یک اجیت ےہ ہک وہ املسمتاں دنہ یک یمیلعت اور ذہتیبی رتیق
اک درہعی یھب ےنب یگ اور اں یک ذہتیبی دقروں اور ذہتیبی وقحق یک افحتظ اور دافع اک یھب فرہضی ااجنم دے یگ۔

اریم امجعت ےن خکومت دنہ وک یھب تاد دالتا ہک وہ کلم ےک امتم رہشویں یک فالح و وبہبد یک دہم دار ےہ۔اوتیلقں یک یمیلعت رتیق اور اں ےک ذہتیبی وقحق یک
دوتسری امضنت اک اقتہض ہی ےہ ہک ایتیلق رکدار ےک احلم اداروں رپ خکومت وتہج دے اور وہفق وہفق ےس اس ویوینریٹس ےک ایتیلق رکدار وک متخ رکےن یک وج
رحںیتک وہیت ںیہ اں ےس یتخس ےس ےٹمن۔ویوینریٹس اینپ ریغ ومعمیل صالوتیحں ےک درےعی کلم یک رتیق ںیم امہ رکدار ادا رکیتکس ےہ۔ اس ےک ےئل اہجں خکومت
ریبوں کلم یک ویوینرویٹسں ےک سپمیک کلم ںیم اقمئ رکےن یک ااجرب دانی اچیتہ ےہ،وںیہ وہ اس وشمرے رپ یھب وغر رکے ہک اے امی وی ےک سپمیک کلم
ےک فلتخم اےسی اصالع ںیم اقمئ ےئک اجںیئ اہجں املسمں دتعمہب دعتاد ںیم ا تاد ںیہ۔
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