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 زیلیر سیپر
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جناح کے  یپاکستان قائداعظم محمد عل ینے بان منیم یسندھ غالم نب یج یآئ
 یک یفاتحہ خوان یچادر چڑھائ ی۔انہوں نے مزار پر پھولوں کید یمزار پر حاضر

 یج یآئ شنلیڈیشن،ایآپر یج یآئ شنلیڈی۔اس موقع پر ایک شیپ یاورسالم
 یڈ تیشل برانچ سمیاسپ یج یآئ شنلیڈیاور ا یڈ یٹ یس یج یآئ شنلیڈی،ایکراچ

و  یکراچ زیج یآئ یڈ ،زونلیورٹیکیس یج یآئ یکوارٹرزسندھ،ڈ ڈیہ یج یآئ
 موجود تھے۔ یافسران بھ نئریگرسید

 

 یک یآزاد ومیکو  وںیجانب سے شہر یک سیاور سندھ پول یسندھ نے اپن یج یآئ
جوش  ڈرزکےیل میہمارے عظ ںیہوئے کہا کہ آج کا دن ہم تےید غامیمبارکباد کا پ

 قتیدالتا ہے کہ کس طرح انہوں نےاپنے خوابوں کو حق ادی یک یولولہ اور بہادر
 ۔ایبنا ینیقیام کویآزاد اور خودمختار وطن کے ق کیا کریکا رنگ د

 

وقع اور اس م ںیمنا رہے ہ یآزاد ومیواں  75کا کہنا تھا کہ آج ہم پاکستان کا  ان
نے  سی۔سندھ پولںیموجود ہ یافسران بھ نئریسندھ کے تمام س سیپر محکمہ پول

  ئےیکے ل یسالمت یحفاظت اور عوام کے جان ومال ک یپاکستان ک شہیہم
گردانتے ہوئے خود  رتبہ میعظ کیا ئےیاور شہادت کو اپنے ل ںیہ ید اںیقربان

 ہے۔ ایثابت ک وارید یہوئ یپالئ سہیکو جرائم کے سامنے س

کے مسائل کے حل  یورٹیسک ںیٹاک کے دوران ان کا کہنا تھا کہ شہر م ایڈیم
آئندہ سال دو مراحل  کٹیپراج یسٹ فیمدد سے س یحکومت سندھ ک ےیکے ل

 ۔گایمکمل ہوجائ ںیم

 

تعاون،ساتھ کھڑے ہونا،ملکر آگے   یکا باہم سینے کہا کہ پبلک اور پول انہوں
سے  لنجزینا صرف ضمانت ہے بلکہ تمام چ یک امیبڑھنا پرامن معاشرے کے ق

 دیمذ ںیشرح م یہے۔انہوں نے کہا کہ جرائم ک یبھ یاشد ضرور ئےینمٹنے کے ل
سالوں  20 ذشتہہمہ وقت مصروف عمل اور مستعد ہے۔گ سیپول ئےیکے ل یکم

بہتر  ادہیصورتحال بہت ز یورٹیسک ںیاسوقت سندھ بھر م ںیکے مقابلے م
ہے جبکہ  یپاکستان کا دورہ کررہ میکرکٹ ٹ نڈیہے۔ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ماہ انگل
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انعقاد ہونے جارہا ہے جسکے  یکا بھ 2022ازیڈینمائش آئ یدفاع یرواں سال ہ
 ۔نگےیجائ ئےیک اتکے فول پروف اقدام یورٹیکیس ئےیل

ہمارے  یگئ یقبل کسال  75 ںیدن ہم میکا کہنا تھا کہ آج کا عظ منیم ینب غالم
دالتا ہے کہ کس طرح چودہ اگست کو  ادی یمحنت اورجدوجہد ک یک ڈرزیل

۔ہللا پاک کا شکر ہے یہوئ بینص یسے آزاد تیثیح یمسلمانان ہند کو آزادملک ک
 ۔ںیآزاد اورخود مختار قوم ہ کیکہ آج ہم ا

 

۔آج ئےیرکھنا چاہ ادی شہیقائد اعظم کے اصولوں کو ہم ںیکہ ہم دکہاینے مذ انہوں
 جاتا ہے۔ ایک ںیچند بڑے ممالک م ایپاکستان کا شمار دن

 

 ںیمنائ قےسےیکہ آج کے دن کو اچھے طر یک لیسے اپ وںینےشہر انہوں
 ۔ںیبنائ ادگاریاوراسے 
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