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 پريس ريليز
 

پائيدار امن کے چيلينجز پر آن الئن ليکچر کا انعقاد: 75@ جامعہ مليہ اسالميہ ميں دی يو اين   
 

: 75@ يو اين "کو  2020اکتوبر  23ايم ايم اے جے اکيڈمی آف انٹرنيشنل اسٹڈيز،جامعہ مليہ اسالميہ نے 
کے عنوان سے ايک آن الئن ليکچر کا انعقاد کيا۔ پروفيسر پريانکر " پائيدار امن کے چيلينجز

جو پيس ريسرچ اور پيس بلڈنگ ) بی ايچ يو(اپادهيائے،يونيسکو کے چيئر پروفيسر،بنارس ہندو يونيورسٹی 
ر ديا۔ ان کی کئی کتابيں شائع ہو چکی ہيں جن ميں کے شعبے ميں اپنے کام کے لئے مشہور ہيں نے ليکچ

نامی مشہور کتاب بهی شامل ہے۔اس ليکچر کا '' ٹووارڈز اينڈ کلچر آف پری وينشن: النگ واک آف پيس''
کے قيام کی پالٹينم جوبلی کے موقع پر کيا گيا تها۔) يو اين او(اہتمام اقوام متحده کی تنظيم   

 
يٹنگ ڈائريکٹر،ايم ايم اے جے اے آئی ايس نے اپنے تعارفی کلمات ميں پروفيسر اجے درشن بہيرا،آفيش

اسپيکر کا خيرمقدم کيا اور اقوام متحده کے کردار کی اہميت پر روشنی ڈالی جو عالمی سطح پر صحت 
کے بحران کے دوران جبکہ دنيا ايک بڑے چيلنج کا سامنا کر رہی تهی ايک کثيرالجہتی عہد کا عکاس 

 ثابت يوئی ہے۔
 

پروفيسر بہيرا نے اقوام متحده کے بنيادی اصولوں کو ياد کيا اور کہا يہ اداره بين االقوامی امن و سالمتی 
کی بحالی اور اقوام متحده اور لوگوں کو مل کر امن و سالمتی اور زندگی کی بہتری النے ميں اہم کردار 

عوامی ميدان ميں سالمتی ، پائيداری ، حقوق ادا کيا ہے۔ انهوں نے کہا يہ ہميشہ کامياب نہيں ہوتا ہے ليکن 
 اور ترقی کے بارے ميں جديد بيانيہ اور مباحث ميں نماياں کردار ادا کرنے ميں اس کا اہم کرداررہا ہے۔

 
پروفيسر پريانکر اپادهيائے نے اپنے ليکچر ميں اس تناظر کی وضاحت کی جس ميں اقوام متحده وجود 

متحده کے پيش رو ، ليگ آف نيشنس کے کام کا تجربہ اقوام متحده کی  ميں آئی۔ انهوں نے بتايا اقوام
تشکيل ميں مفيد سبق فراہم کرتا ہے۔ پروفيسر اپادهيائے کے مطابق ،اقوام متحده کے پہلے دور ميں امن 
کے يوروسينٹرک وژن کا غلبہ تها۔ اس کے شروع ميں مرکزی خدشات، اجتماعی تحفظ اور جنگوں کی 

سرد جنگ کے دور ميں اقوام متحده نے سپر طاقتوں کے مابين ايک ثالثی کی حيثيت سے روک تهام تهے۔ 
اہم کردار ادا کيا تها اور دنيا کے بہت سے حصوں ميں ہونے والے مسلح تنازعات ميں بڑے پيمانے پر 

لٹی شامل تها۔ طويل تنازعات ميں اقوام متحده کی شموليت امن اور اقوام متحده کے مکمل کنٹرول ميں م
نيشنل پيس کيپنگ فورسز کے قيام پر عمل ميں آئی۔ اس طريقے سے اقوام متحده نے سرد جنگ ميں قيام 

 امن کے ساته ساته سرد جنگ کے بعد کے دور ميں امن کی بحالی کے لئے نماياں کردار ادا کيا۔
 

ات اور خانہ اپنے ليکچر کے دوران ، پروفيسر اپادهيائے نے کہا عالمی نظام کے خاتمے اور تنازع
جنگيوں کے پهيالؤ کے تناظر ميں اقوام متحده نے سول سوسائٹی سے وابستہ ايک جامع عمل اور ثقافت 

کے طور پر امن کے تصور کو يکسر نئی شکل دی۔ اس کے نتيجے ميں مثبت امن کا تصور ابهر کر 
تعمير شروع ہوتی ہے۔ سامنے آيا اور يہ نظريہ ابهر کر آيا کہ تنازعہ کے آغاز سے پہلے ہی امن کی 

مزيد ايک قدم کے طور پر،اقوام متحده نے تجويز پيش کی کہ عالمی برادری کو تشدد سے پاک ايک 



پرامن،انصاف پسند اور جامع معاشرے کے لئے حاالت پيدا کرنا چاہئے۔ انهوں نے کہا ہمارے لئے يہ 
ميں بہت سے اتار چڑهاؤ شامل  سمجهنا ضروری ہے کہ امن کا قيام کوئی لکيری عمل نہيں ہے بلکہ اس

ہيں۔ اسميں امن کا معيار يقينی طور پر اہميت رکهتا ہے ليکن اس ميں لوگوں کے وقار کا ہر قيمت پر 
 احترام کرنا ضروری ہے۔

 
کے تصور کی وضاحت کی۔ اس خيال " امن کو برقرار رکهنے"پروفيسر اپادهيائے نے اپنے ليکچر ميں 

ے عمل کو پہلے کے يوروسينٹرک خيالوں سے آزاد کروايا تها۔ ثقافت اور نے حقيقت ميں امن کے قيام ک
ميں بہت سنجيدگی سے غور کيا جاتا ہے۔ يہ " امن کو برقرار رکهنے"امن کی تعمير کے درميان روابط کو 

اس حقيقت کو قبول کرتا ہے کہ ثقافت اور مذاہب امن قائم کرنے اور اسے برقرار رکهنے ميں اہم کردار 
رسکتے ہيں۔ اس کے لئے ثقافتوں اور مذاہب کے بارے ميں عالمی برادری کے شعور اور جانکاری ادا ک

کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس سے امن قائم کرنے کے يوروسينٹرک خياالت سے واضح طور پر تبديلی آئے گی۔ 
من ديسی طبقے کو امن عملوں کی ملکيت حاصل کرنے اور ا/ اس تبديلی سے يقينی طور پر مقامی 

 تعميراتی ميکانزم کی نئی شکلوں کو تيار کرنے کا موقع ملے گا۔
 

پروفيسر اپادهيائے نے کہا کہ اقوام متحده اپنی پالٹينم جوبلی ميں ابهی بهی بہت کم عمر ہے اور مستقبل 
 ميں اس کے لئے اہم کردار ادا کرنے کے بہت سے امکانات ہيں۔

 
ايم ايم اے اے ايس ، نے اسپيکر اور شرکاء کا شکريہ ادا کيا۔ ڈاکٹر شاہد تسليم ، ايسوسی ايٹ پروفيسر ،  
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