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  جامعہ کے مرکز برائے نارته ايسٹ اسٹڈيز اينڈ پاليسی ريسرچ ميں آن الئن پينل ڈسکشن کا انعقاد

  
کو  2020دسمبر  17نے جامعہ مليہ اسالميہ کے مرکز برائے نارته ايسٹ اسٹڈيز اينڈ پاليسی ريسرچ 

پروگرام کا انعقاد کيا۔ جس ميں ہندوستان اور بيرون ملک سے بڑی تعداد   ايک آن الئن پينل ڈسکشن
ميں لوگوں نے شرکت کی۔ مرکز کے اعزازی ڈائرکٹر پروفيسر ايم امرجيت سنگه نے اس پروگرام 

، پينل اور ديگر شرکاء کو يونيورسٹی کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر   کے مہمان خصوصی اور
  خوش آمديد کہا۔

    
پروگرام کی مہمان خصوصی پروفيسر نجمہ اختر نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک کے شمال مشرقی 

خطے ميں پائيدار امن اور معاشی ترقی النے کے لئے کو شاں ہے۔ اس کے باوجود ، کچه عالقے 
مشکالت اور پريشانيوں کا سامنا کرنا پڑا  تنازعات سے متاثر ہيں جس کی وجہ سے لوگوں کو بے پناه

ہے۔ انہوں نے کہا ، تاہم ، ادهر چند سالوں کے دوران تشدد کے واقعات ميں کافی حد تک کمی واقع 
کو حال ہی ميں تريپوره ، ميگهاليہ اور  1958ايکٹ ) خصوصی طاقت(ہوئی ہے حتی کہ مسلح افواج 

ا گيا ہے۔ ليکن منی پور ، ناگالينڈ اور آسام جيسی جزوی طور پر اروناچل پرديش سے بهی ختم کردي
  رياستوں ميں کچه خدشات ہيں۔

  
پروفيسر اختر نے خوشی کا اظہار کيا کہ جامعہ ميں نارته ايسٹ اسٹڈيز اينڈ پاليسی ريسرچ سنٹر کو 

  حکومت ہند نے سينٹر آف ايکسی لينسی کے طور پر تسليم کيا ہے۔
  

  فيسر سيوياسچی نے پينل ڈسکشن کو موڈيريٹ کيا۔جامعہ کے شعبہ سوشيالوجی کے پرو
  

بی بی سی کے سابق نمائندے اور شمال مشرقی ہندوستان سے متعلق متعدد مقاالجات کے مصنف ، 
کے طور پر نشاندہی " مستقل رجحان"مسٹر سوبير بهومک نے خطے ميں تنازعہ کی صورتحال کو 

، نہ ' ايکٹ ايسٹ پاليسی'ظر ميں حکومت کی کی ۔ انہوں نے کہا کہ شمال مشرقی ہندوستان کے تنا
  صرف رابطے اور تجارت کو بہتر بنانا ہے بلکہ خطے ميں پائيدار امن النا ہے۔

  
ناگالينڈ يونيورسٹی کے انگريزی ڈيپارٹمنٹ کی پروفيسر اور ناگا ماؤں ايسوسی ايشن کے مشير 

ی۔ انہوں نے کہا کہ خطے ميں روزيری ڈازيوچو نے ناگا امن عمل کی پيچيدگی کے بارے ميں بات ک
   قيام امن کے معاملے کو ہر معاملے ميں ديکها جانا چاہئے۔



انہوں نے کہا کہ ناگا امن عمل يقينی طور پر مرکزی حکومت کے ذہن ميں ہے۔ انہوں نے يہ بهی کہا 
کہ  کہ ناگا کے لوگ بهی تنازعہ کے جلد حل کے لئے بے تابی سے انتظار کر رہے ہيں۔ انہوں نے کہا

  امن کی بحالی ميں خواتين کو اہم کردار ادا کرنا چاہئے۔
  

کے مصنف ، مسٹر پرديپ فنجوبم نے مادر وطن اور رياست کے ' امفال ريويو اينڈ پوليٹکس'مدير اور 
موضوع پر اپنے خياالت کا اظہار کيا ۔ شمال مشرقی خطے ميں وطن کے دعووں کے معاملے ميں ، 

  سلی برادريوں کے وطن کے دعووں سے متصادم ہوتا ہے۔انہوں نے کہا کہ اکثر يہ ن
    

سابق رپورٹر ، تجزيہ کار اور مشرقی معاشی جائزه کے مصنف مسٹر برٹيل لنٹنر نے ہندوستان کے 
شمال مشرق ميں باغی تحريکوں کے بدلتے ہوئے رجحان پر روشنی ڈالی ۔ اس تناظر ميں ، انہوں نے 

انہوں نے کہا کہ شمال مشرق ميں خطے کے قريبی پڑوسيوں کو  بيرونی عوامل کا خاکہ بهی پيش کيا۔
  خاطر ميں الئے بغير بغاوت کو سمجهنا اور ان سے تفتيش کرنا ادهورا عمل ہوگا۔

  
حيدرآباد يونيورسٹی کے شعبہ پوليٹيکل سائنس کے سربراه ، پروفيسر خام خان سوان ہوسنگ نے شمال 

ے تين موجوده رجحانوں نے جنم ليا ہے اس پر گفتگو مشرقی ہندوستان ميں کس طرح خود مختاری ک
  کی ۔

  
  مرکز کے اسسٹنٹ پروفيسر ، مسٹر کے۔ کوکهو نے ايک سوال و جواب سيشن کو موڈيريٹ کيا ۔
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