
 
    دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  نئی دہلی
  پريس ريليز

  2020اکتوبر  16
  

   معاصر دنيا ميں مطالعاِت چين کی اہميت پر جامعہ مليہ اسالميہ ميں بين االقوامی آن الئن کانفرنس کا انعقاد
  

اکتوبر  14۔13سی چائنا اسٹڈيز سنٹر نے جامعہ مليہ اسالميہ ايم ايم اے جے اکيڈمی آف انٹرنيشنل اسٹڈيز کے يو جی 
کے موضوع پر ايک دو روزه بين االقوامی آن الئن کانفرنس کا " عصری دنيا ميں مطالعاِت چين کی اہميت"کو  2020

انعقاد کيا۔ ہندوستان اور بيرون ملک بشمول جنوبی افريقہ ، افغانستان ، تائيوان ، بوسنيا ، برازيل ، کولمبيا ، کوٹ ڈی 
ئر ، جے اين يو ، بی ايچ يو ، دہلی يونيورسٹی ، آئی آئی ٹی دہلی ، سنٹرل يونيورسٹی آف گجرات ، دون يونيورسٹی آئوا

، مہاتما گاندهی انتر راشٹريہ ہندی وشواوياليہ ، شيو نادر يونيورسٹی ، اور تهنک ٹينکس جيسے آئی ڈی ايس اے ، آئی 
  ستہ محققين و ماہرين نے کانفرنس ميں مقالے پيش کيے۔سی ڈبليو اے ، او آر ايف ، آئی سی ايس سے واب

  
پروفيسر اجے درشن بہيرا ، آفيشيٹنگ ڈائريکٹر ، ايم ايم اے اے ايس آئی ايس نے اپنے تعارفی کلمات ميں شرکاء اور 

دوستان مقررين کا خيرمقدم کيا۔ انہوں نے عالمی نظم و ضبط ميں چين کی اہميت اور آزادی کے بعد عالمی نظام ميں ہن
  اور مطالعاِت چين کی اہميت پر روشنی ڈالی۔

  
کانفرنس کی کنوينر سيلی چٹرجی اور اسسٹنٹ پروفيسر ، چائنا اسٹڈيز نے مغربی دنيا اور ہندوستان ميں مطالعات چين 

اور کانفرنس کے مرکزی خيال کی اہميت پر روشنی ڈالی۔ سرد جنگ کے بعد کے دور ميں ايريا اسٹڈيز کے فريم ورک 
کے تحت انہوں نے چين کے مطالعے کے لئے موجوده يورو مرکزيت کے موجوده طريقوں کے متوازی ، ہندوستان 

  کے لئے چين کا مطالعہ کرنے کے لئے ايک نئے علمی شعبے کی تشکيل اور تعاون کی بات کہی۔
  

و ضبط مشترکہ تجربات کو مرکزی مقرر پروفيسر بی آر۔ ديپک ، جے اين يو نے کہا کہ عالقائی تحقيق نے بطور نظم 
خطوں کے ساته جوڑا ہے ، اس نے خود ہی کوئی مخصوص نظريہ تيار نہيں کيا ہے ، اس کے بجائے متعدد سماجی 
سائنس کے مضامين سے نظريات ليا ہے۔ لہذا ،عالقائی تحقيق کے لئے مطالعہ الزمی ہے۔ اس مخصوص جغرافيہ کی 

عہ کرنے کی ہماری صالحيت کو بڑها سکتی ہے۔ اس تناظر ميں ، انہوں زبان اور ثقافت جو خطے کا تجزيہ اور مطال
نے متنوع صنفوں اور مضامين سے نہ صرف انگريزی زبان بلکہ ہندوستانی زبانوں ميں بهی چينی زبان کی عبارتيں 

  پيش کرکے چين پر اپنے علمی اساس کے توسيع کی ضرورت پر زور ديا۔
  

ج کو ايک بڑے کردار کی حيثيت سے تسليم کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کيا گيا بين االقوامی نظام ميں چين کے عرو
کہ چينی قوم پرستی کی طرف توجہ دينے کی ضرورت ہے جو چينی تاريخ ميں پہلی بار اپنے آپ کو دکها رہا ہے۔ دنيا 

وہات پر بحث کے بہت سارے مقررين نے اپنے مختلف خطوں ميں چين کے اثر و رسوخ اور اس کے پهيالؤ کی وج
کی۔ اس معاہدے پر اتفاق ہوا تها کہ چين کی دنيا کے ساته مشغوليت کے بارے ميں بہت سی غلط فہمياں پائی جاتی ہيں۔ 
لہذا ، چين کے بارے ميں ايک تاريخی اور عصری تناظر ميں گفتگو کی ضرورت ہے۔ تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے 

تناظر پر نظر ثانی کی اہميت کو اجاگر کيا گيا۔ تائيوان سے تعلق رکهنے ہندوستان اور چين کے تعلقات کے تاريخی 
والے اسکالرز نے چين کے مطالعے کے سلسلے ميں تائيوان کی ہندوستان کے ساته تعاون کرنے اور اس کی اہميت پر 

کے لئے اس  جنوبی ايشيا ميں چين کے زيرقيادت مختلف اقدامات اور بڑے پيمانے پر ہندوستانی برصغير اور خطے
  کے مضمرات پر زور ديا۔

  
دو روزه کانفرنس کا اختتام جے اين يو کے پروفيسر الکا آچاريہ کے ذريعہ پيش کرده اختتامی گفتگو سے ہوا ، جنهوں 
نے عالقائی مطالعات پر ازسر نو غور کرنے اور معاشرتی علوم ، زبانوں اور پاليسی علوم کے مابين توازن النے کے 

  ت چيت کی۔طريقوں پر با
  



پروفيسر بہيرا نے معاصر سياق و سباق ميں خاص طور پر مطالعات چين اور عمومی طور پر عالقائی تحقيق ميں زياده 
  سے زياده سرمايہ کاری کی ضرورت پر زور ديا۔

  
ا کہ چتاراج نے تمام شرکاء کے ساته ساته يونيورسٹی کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر کا بهی شکريہ کا ادا کي

  انهوں نے اتنا اچها پروگرام منعقد کرنے کے لئے وسائل فراہم کئے۔
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