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لیز س ر  پ
 

س ڈے’جامعہ ملیہ اسالمیہ میں  م ب م وررز ر شن  ش اور ‘ارٹ کے ساتھ نما
ا انعقاد  میراتھن 

              
ل آج  وررز آف برش رول ان ’جامعہ ملیہ اسالمیہ نے یوم آزادی سے ق النگ دی  کٹورل اینڈ ر

شنز فل ٹک ا س ڈے‘پوئ م ب وررز رم شن  ارٹ ش منعقد کرکے  ک نما ا۔پروف‘ عنوان سے ا سر منا
نٹر میں  م چند آرائیوز اینڈ لٹرری س نجمہ اختر،شیخ الجامعہ،جامعہ ملیہ اسالمیہ نے یونیورسٹی کے پ

س  ائ زار  ست دو س ا ت ا جو مؤرخہ ا ا افتتاح ک ش  تک چلے گی۔ پروگرام کے دوران میں اس نما
ا تدرسی اور غیرتدرسی  سر ناظم حسین الجعفری،مسجل جامعہ ملیہ اسالمیہ، یونیورسٹی  پروف

 عملہ موجود تھا۔

ندوستانیوں کی قرار                غاوت،  مپنی کی آمد،اٹھاره سو ستاون کی  ا  سٹ انڈ ش میں ا نما
ح  ف ده والے مزدوروں کی ط ل ال،پنجاب اور دہلی کے ت سور، بن ال،م جرت،مدراس طاعون،قحط بن

سے بڑ واقعات دکھائے گئے ہیں نیز بھگت  اں ج ولنا ند کی  م  واقعات وحادثات اور تقس
گر مجاہدین آزادی کی  ت د سمل اور خواتین سم کھر آزاد، اشفاق اللہ خان،رام پرساد  سنگھ،چندر ش

ر  انیوں کو تص ا ہے۔ق ا گ ش ک وں اور شاعری کی تختیوں کے ذرعے پ  

یے کہ وه کون                ونا چا سل کو معلوم  وئے انھوں نے کہا کہ آج کی  اس موقع پر خطاب کرتے 
ان کیں۔برطانوی حکومت کے دوراقتدار میں  لوگ تھ جنھوں نے مل کی آزادی کے لیے اپنی جانیں ق

اددہانی کراتی ہے۔ان نظموں میں برسوں تک جو خوفنا واقع ش ان واقعات کی  وئے یہ نما ات رونما 
ادی تھی  ابندی ل زی سرارنے  ان کی گئی ہے جن میں کئی نظموں پر انگ جدو جہد آزادی کی کہانی ب

اتیں  سل کو یہ  ابندی عائد کردی گئی تھی۔آج کی  اور بھی ممتاز شعرا کی کتنی ہی نظمیں ہیں جن پر 
ئیں۔ معلوم ونی چا ‘ 

س سے میراتھن                 ل م م اے کے پٹودی اسپورس  ل شیخ الجامعہ نے یونیورسٹی کے ا اس سے ق
ا لیے میراتھن میں بڑی تعداد میں  ین نے ہاتھوں میں ترن ری جھنڈی دکھائی۔ این سی سی کے ارا کو 

ا۔   شرکت کی اور س کو کور ک م پور ک  

ٹر                س ڈا ائ زار ست دو م کے سامنے قومی پرچم مؤرخہ پندره ا م۔اے۔انصاری آڈی ٹور ا
لٹی آف انجینرئنگ اینڈ ٹکنالوجی،جامعہ ملیہ  عد ف ا جس کے  ا جائے  صبح ساڑھے نو بجے پھہرا
ل  شنل اس د منی تیواری،سی ای او،ن اسالمیہ میں ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔جناب و

منٹ کو  وں گے۔ڈول ات کے مہمان خصوصی  سل یوم آزادی جشن تق   
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