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  پريس ريليز

  
   جامعہ مليہ اور آکسفورڈ يونيورسٹی کے اشتراک سے گاندهی جی کے فکر و فلسفہ پر ويبنار 

  
ويں سالگره کی مناسبت سے آج جامعہ مليہ اسالميہ اور آکسفورڈ  150بابائے قوم مہاتما گاندهی کی 

يونيورسٹی کے اہتمام سے ايک ويبنار کا اہتمام کيا گيا ، جس ميں معزز مرکزی وزير تعليم جناب رميش 
کی ۔ ويبنار ميں  سميت ہندوستان اور برطانيہ سے کئی معتبر دانشوروں نے شرکت’ نشانک ‘پوکهلایر 

ماہرين نے عصر حاضر ميں گاندهی جی کے فکر و فلسفہ کی اہميت اور ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے 
اسے عام کرنے کے لئے وقت کا اہم تقاضہ قرار ديا ۔ گاندهيائی فکر اور فلسفہ پر ويبنار سيريز کا يہ پہال 

  ليکچر تها۔
  

ويبينار کے مہمان خصوصی تهے۔ اپنے ‘ نشانک’هلایر قابل احترام مرکزی وزير تعليم جناب رميش پوک
ويں يوم پيدائش پوری دنيا ميں منائی  150افتتاحی خطاب ميں شری پوکلایر نے کہا کہ مہاتما گاندهی کی 

ميں قائم ہونے کے  1920جارہی ہے۔مسٹر پوکهلایر نے کہا کہ ميں جامعہ کو مبارکباد دينا چاہتا ہوں کہ 
ی کی جانب گامزن ہے ، گاندهی ايک ايسی شخصيت ہے جس نے جامعہ کے قيام بعد سے يہ مسلسل ترق

ميں بهرپور تعاون ديا تها جسے فراموش نہيں کيا جا سکتا ۔انہوں نے مختلف تعليمی شعبوں ميں جامعہ مليہ 
اسالميہ کی مسلسل بہتر کارکردگی پر بهی خوشی کا اظہار کيا ۔ انہوں نے خاص طور پر حال ہی ميں 

وزارت کے زير اہتمام سول سروسز اور ہيکاتهون ميں جامعہ مليہ اسالميہ کی بہتر کارکردگی کا ذکر  اپنی
کيا۔محترم وزير نے مزيد کہا کہ پوری دنيا گاندهی جی کے فلسفے کی اہميت اور اس کے سچائی ، محبت 

لگايا جا سکتا ، عاجزی اور عدم تشدد کے اصولوں کو سمجهنے کی کوشش کر رہی ہے ، اس سے اندازه 
  ہے کہ گاندهی کس قدر عبقری صالحيتوں کے مالک تهے ۔

  
اس ويبنار سے شعبہ تاريخ و ثقافت، پروفيسرفيصل ديوجی،آکسفورڈ يونيورسٹی ،گاندهيائی  

اسکالراورميرٹه يونيورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر رويندر کمار کے عالوه جامعہ مليہ اسالميہ کی 
سر نجمہ اختر بنفس نفيس موجود تهيں ۔پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ وائس چانسلر پروفي

مليہ اسالميہ نے ويبنار سيشن کی صدارت کی۔ انہوں نے مہمان خصوصی ، ويبنار کے مرکزی اسپيکر 
اور ديگر ماہرين کا خيرمقدم کيا۔ انہوں نے وزير تعليم کا اس قدر مصروفيت کے باوجود وقت نکالنے کے 
لئے شکريہ ادا کيا۔ انهوں نے کہا گاندهی جی کا جامعہ سے بڑا گہرا رشتہ تها ، ان کی سالگره کے موقع 
پر انهيں ياد کيا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جامعہ نے اپنے پرکهوں کی تعليمات کو بهاليا نہيں ہے بلکہ 

مليہ اسالميہ اور اس کی تعمير و آج بهی اسے ياد رکهے ہوئے ہيں ۔ انهوں نے کہا گاندهی جی نے جامعہ 
ترقی ميں نماياں خدمات انجام ديا تها ، آج ہمارے نوجوانوں کو ان کی خدمات سے واقف کرانا ضروری 

ہے تاکہ وه بهی اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکيں ، جس پر عمل پيرا ہو کر ہی کاميابی 
  کی منزلوں تک پہنچا جا سکتا ہے ۔

  
نے مرکزی اسپيکر ) پالننگ اينڈ ڈويلپمنٹ(کيش رنجن آف ڈيپارٹمنٹ آف انگلش اينڈ او ايس ڈی پروفيسر م

اور ديگر پينلسٹس کو متعارف کرايا۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ مليہ اسالمہپ نے برطانيہ ، جنوبی کوريا ، 
اور ديگر ممالک  کينيڈا ، امريکہ ، ميکسيکو ، روس ، جرمنی ، فرانس ، اردن ، سعودی عرب ، فلسطين



ميں مقيم اداروں کے شرکاء کو مدعو کيا ہے جن کے ساته يونيورسٹی ويبنار سيريز بهی منعقد کر رہی 
  ہے۔

  
ڈيبٹ آف ہسٹری ، پروفيسر فيصل ديوجی ، برطانيہ کے آکسفورڈ يونيورسٹی ، يوبينار ميں مرکزی اسپيکر 

ک ليکچر ديا۔پروفيسر ديوجی نے مہاتما گاندهی پر اي’ گاندهی جی کا فلسفہ عدم تشدد ‘ تهے۔ انہوں نے 
پر گفتگو کی انهوں نے کہا گاندهی  گاندهی کے سچائی اور عدم تشدد کے بنيادی اصول اور ان کے فلسفے

  جی کا فلسفہ ايک ايسا فلسفہ تها جو کائنات کو نامياتی طور پر ديکهتا ہے۔
  

هرپور گفتگو کی اور گاندهی جی کے فلسفہ کو ديگر مقررين نے بهی گاندهی جی کے فکر اور فلسفہ پر ب
عصر جديد کے لئے ناگزير قرار ديا ۔ پروگرام ميں يونيورسٹی کے اساتذه و طلباء سميت بڑی تعداد ميں 

  لوگوں نے شرکت کی ۔
  احمد عظيم
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