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انعقاد کا ليکچر ميموريل مشيرالحسن ميں اسالميہ مليہ جامعہ  

 
 اکتوبر يکم سے تعاون کے) ای ايچ ايم( انڈومنٹ مشيرالحسن نے اسالميہ مليہ جامعہ
 پروفيسر مرحوم مورخ معروف اہتمام کا ليکچر ميموريل مشيرالحسن پہال کو ء 2020

 وائس کے اسالميہ مليہ جامعہ تک 2009- 2004 جو کيا منعقد ميں ياد کی مشيرالحسن
تهے۔ چانسلر  

 
 کے قوميت" ، يونيورسٹی ہارورڈ ، ہسٹری آف پروفيسر گارڈينر ، بوس سوگاتا پروفيسر

ديا۔ ليکچر الئن آن پر" عالمگيريت ايشائی ميں دور  
 

 کو مشيرالحسن پروفيسر نے اختر نجمہ پروفيسر چانسلر وائس کے اسالميہ مليہ جامعہ
 اور ذاستا کے تاريخ سے دہائيوں 3 تقريبا وه کہا ليکچر ہوئے کرتے پيش تحسين خراج
 سال سو کے جامعہ نے انہوں تهے۔ وابستہ سے اسالميہ مليہ جامعہ چانسلر وائس بطور
 ميں يونيورسٹيوں سنٹرل بہترين اسالميہ مليہ جامعہ آج کہا اور کيا ذکر کا ہونے مکمل کے
ہے۔ نمبر اول  

 
 ورا گاندهی مہاتما نے ، ہيں مورخ نامور کے ہندوستان جديد جو ، بوس سوگاتا پروفيسر
 بات پر کردار کے قائدين نامور کے تحريک قومی ہندوستانی جيسے ٹيگور ناته رابيندر

 جو پرست قوم چينی جديد جيسے سين-يات- سن ميں صدی 20 عالوه کے اس ، کی
 ايشيائی دوسرے ميں حصے نصف دوسرے اور حاميوں کے عالمگيريت عہد ايشيائی
 پر پاليسيوں سامراجی کی اقسام رپیيو جو سے وجہ کی پرستی قوم جارحانہ کی ممالک
ڈالی۔ روشنی  

 



 ، کی تاکيد کی النے تفہيم بہتر ميں طاقتوں ايشيائی کی حاضر عصر نے بوس پروفيسر
 قوم تنگ ہوئے اپناتے کو اقدار مثالی جامع آزاد نئے ايک کے پرستی قوم عالمگير جنهيں
چاہئے۔ بنانا يقينی کو مستقبل پاک سے پرستی  

 
 اور سے حيثيت کی مورخ ايک ، نے يو اين جے ايمريطس، پروفيسر ، حسن ازوي ڈاکٹر
 ، حامل کے مشن اور نظريہ عالمگير ايک ، پر طور کے کننده تعمير کے جامعہ جديد

ڈالی۔ روشنی پر کاميابيوں کی مشيرالحسن  
 

 اور شخص الحسن مشير نے لينگويجز اينڈ ہيومنيٹيز آف اسکول ، ڈين ، اسدالدين پروفيسر
 فنون ساته ساته کے مزاح کو حسن پروفيسر کہا اور کی، گفتگو سے عنوان کے شخصيت

تها۔ عشق سے جماليات اور لطيفہ  
 

 ايمريطس پروفيسر کے يو اين جے ہوئے کرتے خيال تبادلہ پر ليکچر کے بوس پروفيسر
 دمع اور غربت جب سے ہندوستان خصوصا ايشياء کہ کہا نے پٹنائک پربهات ڈاکٹر ،

 ثابت خيز نتيجہ نظريات کے ازم عالمگير اور اتحاد ايشين تو گا ہوجائے صفايا کا مساوات
 کی بڑهنے طرف کی رياست فالحی حقيقی ايک کو ہندوستان کہا نے انهوں گے۔ ہوں

دے۔ ضمانت کی آمدنی کم سے کم پر سطح عالمی لئے کے سب جو ہے ضرورت  
 

 پوليٹيکل شعبہ ، باسو رومکی پروفيسر وآرڈينيٹرک اختتام کا ليکچر ميموريل مشيرالحسن
۔ ہوا تشکر کلمات کے سائنس   
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