
 
  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

 نئی دہلی
 پريس ريليز

2020نومبر  2  
 

پر آن'وعده اور امکان : ہندوستان ايک متذبذب اقتدار‘ جامعہ ميں    الئن ليکچر کا انعقاد 
 

: ہندوستان ايک متذبذب اقتدار‘ايم ايم اے جے اکيڈمی آف انٹرنيشنل اسٹڈيز ، جامعہ مليہ اسالميہ نے 
کے عنوان سے ايک آن الئن ليکچر کا اہتمام کيا۔ ليکچر ڈاکٹر اپرنا پانڈے ، ڈائريکٹر ’ وعده اور امکان

سٹی ٹيوٹ ، واشنگٹن ڈی سی نے اينڈ ساؤته ايشياء ، ہڈسن ان  ، انيشی ايٹيو آف ان دی فيوچر آف انڈيا 
   ديا۔

 
: تک  مودی  ، چانکيہ سے  متعدد کتابوں کے مصنف اور معروف تجزيہ کار ہيں   ڈاکٹر اپرنا پانڈے 

آپ  روتهليج ہينڈ بک   ہندوستان کی خارجہ پاليسی کا ارتقا ، پاکستان کی خارجہ پاليسی کا تجزيہ 
ے نکل چکے ہيں ۔جيسے تحقيقی شہ پارے ان کے قلم س پاکستان   

 
پروفيسر اجے درشن بيہرا ، آفيشيٹنگ ڈائريکٹر ، ايم ايم جے اے آئی ايس ، نے اسپيکر کا خيرمقدم کيا 

کس   ہندوستان خود   ساته ہی انهوں نے   بدلتے ہوئے بين االقوامی سياق و سباق پر روشنی ڈالی   اور 
پہلووں اور ايک  ے طاقت کی متعدد طرح پوزيشن ميں لے سکتا ہے اس پر روشنی ڈالی ۔ انہوں ن

۔ لئے ا س کی اہميت اور ضرورت پر بهی اپنی رائے رکهی  ملک کے   
 

ڈاکٹر اپرنا پانڈے نے اپنے ليکچر کا آغاز ہندوستان کی طاقت اور اس کی خوبی کو اجاگر کرتے ہوئے 
نے ميں خواہش اور پاليسياں اور مطلوبہ اقدامات اٹها  ۔ ڈاکٹر پانڈے نے اہداف کے حصول کے لئے 

رکهی ۔ بات   ہچکچاہٹ کے مابين دوٹوک انداز ميں    
 

انهوں نے کہا کہ ہندوستان کو انسانی وسائل کے دارالحکومت پر سرمايہ کاری کرکے نئے اوزار اور 
صحت  سنجيدگی سے معاشی بحالی،  ہوشيار اقدامات کے ساته آنا چاہئے ، اپنی فوج کو ترقی دينا ، 

، خواتين کو بااختيار بنانے کے منصوبے اور اس کے پڑوسيوں اور اس سے باہر کے    کی ديکه بهال
کرنے ہر توجہ دينی چاہئے ۔ ساته خوشگوار تعلقات قائم    

 
ڈاکٹر پانڈے نے زور دے کر کہا کہ دنيا تبهی نوٹس لے گی جب ہندوستانی طاقت تعمير کا عزم اور 

 ارادے کا مظاہره کرے گی ۔
 

تحده امريکہ ، آسٹريليا ، جاپان اور جنوب مشرقی ايشين رياستوں جيسے ممالک ، رياستہائے م
ہندوستان کو حکمرانی کا حصول بنائے ہوئے ہيں ليکن اس کا سب سے بڑا عنصر ہندوستان کی متفقہ 

کوششوں کا فقدان ہے۔ وقت کی ضرورت معاشی نمو اور اصالحات کی مستقل اعلی شرح کو يقينی 
پر ملک کے ارباب حل و   کيٹ کو آزاد کرنے اور وسائل کے موثر انتظام کی ضرورت بنانا ہے ، مار

 عقد کو توجہ دينی چاہئے ۔
 



 احمد عظيم
ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او  

 
 

 


